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ينظم حوار السياسات للحّد من الّشرب  AUB مركز ترشيد السياسات الصحية في

 عند الشباب في لبنان المبكر وأضرار تناول الكحول

 
يسارع الشبان والشابات اليوم، الى البدء بشرب الكحول وفيما هم ال يزالون على مقاعد الدراسة، ال بل 

ويتفاخرون بنوعية وكمية المشروبات الروحية التي يتناولونها في السهرات والمطاعم أو حتى في البيت بين 

 (K2P Center) األصدقاء واألهل. فقد أشارت البراهين العلمية التي جمعها مركز ترشيد السياسات الصحية

في (Alcohol Harm Reduction Group)  في كلية العلوم الصحية وفريق عمل الحّد من مضار الكحول

، من عّدة دراسات محليّة وعالمية، أّن الشباب في لبنان أصبحوا (AUB)  كية في بيروتالجامعة األمير

يشربون الكحول بشكل كبير ومتكّرر وليس فقط في المناسبات. وفي الواقع، أشارت دراسة أجريت سنة 

عاماً( في لبنان، ذكروا أنّهم تناولوا مشروباً واحداً من  15-13طالب ) 4من بين كل  1إلى أّن  2011

منهم أنّهم جربوا أول مشروب روحي لهم في حياتهم  %87الكحول على األقل خالل الشهر الماضي، وذكر 

تالميذ )في  5من بين  1، أظهرت أّن 2005، في حين أّن دراسة أخرى أجريت عام 14قبل بلوغهم سن ال 

كروا أنهم عانوا، على األقّل، ضرًرا واحًدا من مضار شرب الكحول كالّصداع، الصفوف المتوّسطة( ذ

 .والغثيان، إضافةً الى الوقوع في مشاكل مع األهل أو األصدقاء نتيجة الثمالة

 

الى جانب د. ليليان غندور، الباحثة الرئيسية في فريق عمل الحّد من مضار  K2P وبهذا الّصدد، سارع مركز

مع نخبة من أصحاب القرار  (K2P Policy Dialogue), ظيم حلقة حوار السياساتالكحول، الى تن

والشركاء والمجتمع المدني، لمحاولة الوصول الى حّل علمّي من شأنه أن يحمي المراهقين والشباب من 

 .مخاطر الشرب المبكر للكحول

 

ار، ومدير عام وزارة السياحة وشارك في الحوار كل من مدير عام وزارة الصحة العاّمة الدكتور وليد عمّ 

ندى سردوك، ومدير عام وزارة الشباب والرياضة زيد خيامي، ممثاًل بمدير مصلحة الشباب جوزيف 

سعدهللا، ورئيس هيئة إدارة السير في لبنان هدى سلّوم ممثلةً بمدير مركز التحّكم المروري المهندس جان 

العقيد جهاد األسمر، باإلضافة الى ممثلّين عن كل وزارة  دبغي، ورئيس شعبة المرور في قوى األمن الداخلي

الصحة، وزارة اإلقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة الشؤون اإلجتماعية، منظّمة الصحة العالمية، 



باإلضافة الى ممثلين عن جمعيات غير حكومية لبنانية وإقليمية، مناصرين للقضية، ومختّصين في الشأن 

 .ي، وباحثين وتالميذالقانوني الصحّ 

 

 K2P Policy) وقبل انعقاد الحوار، اطّلع كلٌّ من المدعّووين على الموجز المعرفي للّسياسات الصحية

Brief) وهو مستند يجمع أفضل البراهين العلمية وأجددها، ويمّكن المتحاورين من المشاركة بطريقة ،

بروفيسور فادي الجردلي، الجلسة الستنباط آراء ال ومدير الحوار K2P منهجية وعلمية. وافتتح مدير مركز

أصحاب الّشأن حول المشكلة والعوامل الكامنة. ثّم شرح الجردلي عنصرين إثنين، لمقاربة مشكلة الحّد من 

الّشرب المبكر وأضرار تناول الكحول عند الشباب في لبنان وهي:  تنفيذ برامج على مستوى المدرسة 

وضع وتنفيذ سياسات عامة على المستوى الوطني للحّد من أضرار المشروبات واألسرة والمجتمع المحلي، و

الكحولية  كتنظيم توافر المشروبات الكحولية، والحّد من القدرة على شرائها وتنظيم الممارسات اإلعالنية 

 .والتسويقية لها، إضافة الى الحّد من القيادة تحت تأثير الكحول

 

انخفاضاً في معدالت تناول طالب الصفوف المتوسطة للمشروبات الكحولية،  وفيما تشهد الدول األكثر تقدماً 

وذلك للمحافظة على صّحتهم وأمنهم، يشهد لبنان معدالت تناول طالب الصفوف المتوسطة )السابع إلى 

 2005بين عامي  %40التاسع( لمشروب كحولي واحٍد على األقل خالل الشهر الماضي ارتفاعاً بنسبة 

القًا من هذا، ناقش المتحاورون مختلف الجوانب التي ممكن أن تعيق التطبيق العملي للحّل كما . إنط2011و

 التناول أضرار من لبنان في والشابات الشبان تحمي أن شأنها من التي المستقبليةوضعوا معاً الخطوات 

 .للكحول المبكر
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 130 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو700  من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  
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