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الرس ائل الرئيسي ة
تعريف المشكلة
تعتبر مشكلة البدء في تناول المشروبات الكحولية في عمر مبكر،
واستهالكها بشكل كثيف ومتكرر ،من المشاكل المتزايدة في أوساط الشباب في لبنان
تعرضهم ألضرار على المستويات الصحية واالقتصادية واالجتماعية ،قد تصل
والتي ّ
ً
ً
غالبا ما تالزمهم في مراحل العمر الالحقة وتؤثر على
أحيانا إلى حد الوفاة .وهذه األضرار
عائالتهم والمجتمع بشكل عام .في لبنان ،تتفاقم مشكلة تناول الكحول بين الشباب بشكل
بالحد أو التخفيف من الضرر الناتج عن
خاص ،في ظل غياب سياسات وبرامج وطنية تُ عنى
ّ
استهالك المشروبات الكحولية ،باإلضافة إلى ضعف التشريعات التي تضع قيود وضوابط
على توافر المشروبات الكحولية وتسعيرها وتنظم عمليات التسويق والترويج لها (ال سيما
تسويقها للشباب).
← إن تناول المشروبات الكحولية في عمر مبكر هو قضية مهمة من قضايا الصحة
العامة بسبب ارتباطه بأضرار صحية مثل زيادة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر
وإدمان الكحول وكذلك اضطرابات ناتجة عن تعاطي مواد أخرى مخدرة والتي
تظهر أعراضها مع تقدم العمر.
ً
واحدا من بين كل خمسة
← أشارت دراسة أجريت في لبنان سنة  2005إلى أن
طّلب في الصفوف المتوسطة (السابع إلى التاسع) ذكروا أنهم عانوا من ضرر
واحد على األقل في حياتهم من األضرار التي تتعلق باستهّلك المشروبات
الكحولية ،مثل الشعور بالدوار أو بالغثيان ،المشاجرة مع العائلة أو األصدقاء،
التغيب عن الدراسة ،أو استعمال العنف مع اآلخرين بسبب تناول المشروبات
الكحولية.
ً
واحدا من بين كل أربعة طّلب
← أشارت دراسة أخرى أجريت سنة  2011إلى أن
ً
عاما أو في الصفوف المتوسطة (السابع
في لبنان ،من الفئة العمرية 15-13
ً
ً
واحدا من الكحول على األقل خّلل
مشروبا
إلى التاسع) ،ذكروا أنهم تناولوا
الشهر الماضي ،وذكر  %87منهم أنهم جربوا أول مشروب في حياتهم قبل
بلوغهم سن ال .14
← وفي لبنان أي ً
ضا ،شهدت معدالت تناول طّلب الصفوف المتوسطة (السابع
إلى التاسع) لمشروب كحولي واحد ،على األقل ،خّلل الشهر الماضي (بحسب
ً
ً
أيضا
ارتفاعا بنسبة  %40بين عامي  2005و ،2011وهو ما تبين
تاريخ الدراسة)
في نسبة الطّلب الذين قالوا أنهم قد سكروا (ارتفاع بنسبة  %122في
أوساط اإلناث و %22في أوساط الذكور).
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← ويأتي هذا اإلرتفاع في نسبة استهّلك الكحول والثمالة ،في أوساط الشباب
ً
ً
انخفاضا في معدالت
تقدما
في لبنان ،في وقت تشهد فيه الدول األكثر
ً
تحديدا.
استهّلك المشروبات الكحولية في أوساط الشباب

العوامل المسببة
← هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أنماط استهّلك الشباب للمشروبات
الكحولية ،من ضمنها عوامل مسببة على مستوى الفرد ،والعائلة ،واألصدقاء،
وعوامل أخرى بيئية وسياسية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية.
← ال يوجد في لبنان قانون ينص بوضوح على السن القانونية لشراء الكحول أو
ينظم اإلعّلن والتسويق .وتعتبر المشروبات الكحولية في لبنان رخيصة الثمن
ً
نسبيا ،ويمكن للكثيرين شراؤها ،حتى الصغار في السن .باإلضافة إلى ذلك،
ال يوجد عقوبات صارمة على من يخالف القانون مثل القاصرين الذين يشربون
الكحول ،أو من يقوم يتقديم الكحول للقاصرين.
← دعت منظمة الصحة العالمية إلى تحرك عالمي للحد من األضرار الناتجة عن
تناول المشروبات الكحولية ،حيث طلبت من جميع الدول األعضاء (بمن فيها
لبنان) تنفيذ سياسات وبرامج وطنية فعالة تعنى بالحد من األضرار المتعلقة
بشرب الكحول ( .)2010 ،WHOونهج الحد من ضرر الكحول يركز على تخفيف
المخاطر والعواقب الناتجة عن تناول الكحول.

ما الذي نعرفه حول عنصرين إثنين يتم اعتمادهما في المقاربات
لمعالجة هذه المشكلة؟
العنصر  :1تنفيذ تدخالت أو برامج على مستوى المدرسة واألسرة
والمجتمع المحلي
← أثبتت الدراسات فعالية التدخّلت على مستوى المدرسة واألسرة والمجتمع
المحلي في الحد من استهّلك الشباب للمشروبات الكحولية ،ولكنها وحدها غير
كافية.
← عادة ما تكون هذه التدخّلت أكثر فعالية عندما تأتي في سياق مقاربة شاملة
ومتكاملة (تستهدف العديد من عوامل الخطر ،ويشارك فيها األهل ،ويتم
التركيز من خّللها على تحسين مهارات التربية لدى األهل) ،وعندما تتقدمها
تدخّلت على مستوى سياسات الرقابة العامة المدعومة بالقوانين.

K2P Policy Brief Alcohol Drinking among Lebanese Youth: Delaying Initiation & Reducing Harm 3

العنصر  :2وضع وتنفيذ سياسات عامة على المستوى الوطني للحد من
أضرار المشروبات الكحولية
← بينت الدراسات أنه يوجد عناصر من السياسات العامة (المدعومة بتشريعات
قانونية) أكثر فعالية من غيرها في الحد من تناول الشباب للكحول في سن
ً
وأيضا في الحد من تناولهم المشروبات الكحولية بكميات كبيرة وأهم
مبكرة،
هذه العناصر هي تلك التي تهدف إلى الحد من توافر المشروبات الكحولية،
والقدرة على شرائها ،والقيادة تحت تأثيرها ،وتنظيم آليات اإلعّلن والتسويق
لها.
← ويوجد إجراءات فعالة للسياسات العامة من أجل الحد من مستوى توافر
المشروبات الكحولية ،أهمها :ضبط التوافر الفعلي لهذه المشروبات (أي تحديد
األيام والساعات التي يمكن شراؤها خّللها) ،رفع السن األدنى القانوني
لتناول المشروبات الكحولية ،ترخيص األسواق والمحّلت التي تبيع الكحول تحت
سواء كانت ضمن المرافق (حانات ونوادي ليلية ومطاعم  )...أو
إشراف الدولة
ً
خارجها (متاجر ،ومحّلت البقالة ،والسوبر ماركت ،)..،ورفض بيع المشروبات
الكحولية لمن هم في حالة سكر.
← الحد من القدرة على شراء المشروبات الكحولية من خّلل اعتماد قيمة معينة
كحد أدنى لتسعير الوحدة ،حيث ال يمكن بيع أي مشروب كحولي بسعر دون هذا
السعر .وأثبت هذا األسلوب أنه أكثر فعالية في الحد من استهّلك المشروبات
الكحولية مقارنة بتشريعات أخرى مثل رفع ضرائب معينة.
← من اإلجراءات الفعالة للحد من القيادة تحت تأثير الكحول هي وضع نقاط
للتفتيش ،تعديل قوانين القيادة وخفض الحد األدنى المسموح به من معدل
الكحول في الدم وخاصة للسائقين من فئة الشباب ،ورفع عدد دوريات
ً
وأيضا وضع قوانين لتحديد السن القانوني للشرب.
الشرطة،
← ويجب تنظيم آليات اإلعّلن والتسويق للمشروبات الكحولية من خّلل برنامج
بحثي عالي الجودة ،مع الرصد والتقييم المستمرين .كما يجب أن يكون هذا
ً
جزئيا ،مع رصد منهجي لتأثير ونفوذ قطاع صناعة
متكامّل وليس
شامّل
البرنامج
ً
ً
المشروبات الكحولية على التشريعات ،والرفض القطعي لمبدأ التنظيم الذاتي
من القطاع نفسه.

ما هي اإلعتبارات التي يجب أخذها بعين االعتبار عند التطبيق العملي؟
← لضمان الفعالية القصوى في تعزيز صحة الشباب ،يجب األخذ بعين االعتبار
عائقا في عملية التنفيذ .وهذه
ً
مجموعة من العوامل التي يمكن أن تشكل
العوامل هي موجودة على مستوى األفراد ،والمتخصصين ،واألسر،
والمنظمات ،واألنظمة
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Executive
Summary

K2P Policy Brief Alcohol Drinking among Lebanese Youth: Delaying Initiation & Reducing Harm 5

الملخ ص التنفيذ ي
تعريف المشكلة
تعتبر مشكلة البدء في تناول المشروبات الكحولية في عمر مبكر،
واستهالكها بشكل كثيف ومتكرر ،من المشاكل المتزايدة في أوساط الشباب في لبنان
تعرضهم ألضرار على المستويات الصحية واالقتصادية واالجتماعية ،قد تصل
والتي ّ
ً
ً
غالبا ما تالزمهم في مراحل العمر الالحقة وتؤثر على
أحيانا إلى حد الوفاة .وهذه األضرار
عائلتهم والمجتمع بشكل عام .وفي لبنان ،تتفاقم هذه المشكلة بشكل خاص بسبب
بالحد من مضار المشروبات الكحولية ،باإلضافة إلى
عدم وجود سياسة عامة تُ عنى
ّ
تنظم توافر المشروبات الكحولية وتسعيرها وتسويقها والترويج
ضعف التشريعات التي ّ
لها.

حجم المشكلة
إن البدء بتناول المشروبات الكحولية في عمر مبكر هو مصدر قلق على
ّ
مستوى الصحة العامة بسبب ما أثبتته الدراسات بشكل حاسم عن ارتباطه بالكثير من
األضرار ،بما في ذلك حوادث السير ( )2016 ،WHOوغيرها من الممارسات المحفوفة
عدة أفراد ،والشجار ،واستخدام العنف ،والقمار،)...
بالمخاطر (مثل ممارسة الجنس مع ّ
ً
الحقا إلى مشاكل إدمان الكحول وتعاطي المواد
باإلضافة إلى احتمال االنجرار
كالمخدرات ( .)2006 ،Hingson, Heeren, & Winterوعلى الصعيد العالمي ،يرتبط
ّ
تناول المشروبات الكحولية بأكثر من  60من األمراض غير المعدية (أو المزمنة) واألضرار
واإلصابات ،وهي مدرجة كأحد عوامل الخطر الرئيسية التي تساهم في زيادة تكلفة
وعاتق األمراض واإلعاقة (.)2009 ،Rehm et al.
ً
ارتفاعا في معدالت تناول الشباب واليافعين للمشروبات
ويشهد لبنان
الكحولية ،سواء من حيث الوتيرة والكمية ،حيث لم تعد هذه الممارسة نادرة وفي
وبينت دراسة أجريت على طالب المدارس المتوسطة في سنة 2011
مناسبات محددةّ .
ً
واحدا من كل أربعة طالب أشار إلى أنّ ه قد تناول
(طالب الصف السابع إلى التاسع) أن
ً
ً
ً
واحدا على األقل خالل الشهر الفائت (أي السؤال عن تناول المشروبات
كحوليا
مشروبا
كممارسة مستمرة) ،كما ذكر  %87منهم أنّ هم تناولوا أول مشروب لهم قبل سن 14
ً
أن معدل تناول
عاما ( .)2015 ،Ghandour, Afifi, et al.وبالفعل ،تشير األرقام إلى ّ
ً
عاما) في لبنان ،قد ارتفع بنسبة
المشروبات في أوساط هذه الفئة العمرية (15-13
 %40بين عامي  2005و ،2011ليصل إلى حوالي  ،%30ويتركز هذا اإلرتفاع بشكل
خاص في أوساط اإلناث ( %66مقارنة بـ  %28لدى الذكور) .وخالل الفترة نفسها،
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ارتفعت نسبة المستطلعين الذين أوضحوا أنهم ثملوا (ارتفاع بنسبة  %122في أوساط
اإلناث ،و  %22لدى الذكور) ( .)2015 ،Ghandour, Afifi, et al.وما يثير القلق في
ً
نسبيا ،أشار واحد
هذه األرقام ،أنّ ه حتى في عام  ،2005عندما كانت نسب التعاطي أقل
ً
ً
ضررا
عاما) إلى أنهم عانوا
من بين كل خمسة طالب في هذه الفئة العمرية (15-13
ً
واحدا على األقل من األضرار التي تتعلق بتناول المشروبات الكحولية في حياتهم ،مثل:
الشعور بالدوار والغثيان بعد الشرب ،والوقوع في مشاكل مع العائلة أو األصدقاء،
والتغيب عن الدراسة ،واستعمال العنف الجسدي بسبب تناول المشروبات الكحولية
ً
أيضا انتشار أنماط تناول الكحول الزائد
( .)2015 ،Ghandour, Afifi, et al.كما ُيالحظ

والمتكرر لدى طالب الصفوف المدرسية العليا ( Zahlan, Ghandour, Yassin, Afifi,
 )2014 ،& Martinsوالطالب الجامعيين (.)2012 ،Ghandour, El Sayed, & Martins

العوامل المسببة
هناك العديد من العوامل المسببة التي تؤثر على أنماط تناول الشباب
سن مبكرة أو بشكل مستمر ،وهي موجودة على
للمشروبات الكحولية ،خاصة في
ّ
مستوى الفرد ،والعائلة ،واألصدقاء ،وغيرها كالعوامل البيئية والسياسية واالقتصادية
تنظم
واالجتماعية والثقافية .وتتفاقم المشكلة في لبنان بسبب غياب القوانين التي ّ
حيثيات توافر وإتاحة المشروبات الكحولية ،والقدرة الشرائية لها ،وآليات اإلعالن
ً
وأيضا عدم التشدد في تطبيق القوانين المتعلقة
والتسويق المتعلقة بهذا المجال؛
بالحد األقصى للكحول المسموح به في الدم خالل القيادة .وال تبرز القضايا المتعلقة
ّ
للحد من أضرار تناول المشروبات الكحولية على أجندة صانعي
بتطير تشريعات قانونية
ّ
أن آخر تعديل لها كان في سنة  .1985ويضاف
السياسات العامة في لبنان ،بالرغم من ّ
إلى ذلك ،غياب العقوبات الصارمة على القاصرين الذين يتناولون الكحول  ،أو من يقدم
الكحول لهم .فعلى سبيل المثال ،المرسوم رقم  12222عام  1963يمنع القاصرين من
الدخول الى األماكن التي تبيع الكحول ولكن المرسوم رقم  340عام  1993يفرض غرامة
على من يقدم الكحول للقاصرين يبلغ قدرها  13-6.5دوالر اميركي فقط ،في حين أنها
كانت  14-4دوالر أميركي في العام  .1943وعلى الرغم من ذلك ،فإنه ال يوجد في لبنان
ينص بوضوح على السن القانونية لشراء الكحول وعلى تنظيم آليات اإلعالن
أي قانون
ّ
وممارسات الترويج للمشروبات الكحولية .ويتجلى هذا الضعف في تطوير وتطبيق
السياسات العامة في انتشار الممارسات الغير قانونية مثل بيع المشروبات الكحولية
للقاصرين ،وتدني أسعار المشروبات الكحولية ،وإنخفاض الضرائب على هذه المنتوجات
سوءا مع تداعي الجهود على مستوى
( .)2016 ،Lilian Ghandour et al.ويزداد الوضع
ً
المجتمع المحلي ونقص الوعي عند الشعب لخطورة الوضع وتداعياته .وبحسب األبحاث
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للحد من
والبينات
مدعمة بالبراهين العلمية
فعالة،
ّ
ّ
ّ
فإن وجود استراتيجية وطنية ّ
العلميةّ ،
هذه المخاطر في أوساط الشباب هو أمر ضروري لمعالجة مشكلة تناول المشروبات

والحد من أضرار الناتجة عنها ( S. Casswell & T.
الكحولية في سن مبكرة،
ّ
2009 ،Thamarangsi؛ .)2002 ،Spear

ما الذي نعرفه حول عنصرين إثنين يتم اعتمادهما في المقاربات
لمعالجة هذه المشكلة؟
للحد من األضرار التي
دعت منظمة الصحة العالمية إلى تحرك عالمي
ّ
يسببها تناول المشروبات الكحولية ،حيث طلبت من جميع الدول األعضاء (بمن فيها
ّ
للحد من تلك األضرار (2015 ،L Ghandour et al.؛ ،WHO
فعالة
ّ
لبنان) تنفيذ سياسات ّ
 .)2010ومن األساليب المتّ بعة بشكل كبير في هذا المجال ،المقاربات التثقيفية
والتوعوية على مستوى األفراد واألسر والمجتمع المحلي ،حيث أنّ ها تساهم في
التوعية على المخاطر المرتبطة بتناول المشروبات الكحولية في أوساط الشباب،
والحد من تبعاتها وأضرارها؛ لكن هذه المقاربات أثبتت محدودية فعاليتها
والوقاية منها
ّ
في إحداث تغيير ملموس ( .)2010a ،Babor et al.وعند تقييم هذه التدخالت والبرامج،
أن تأثيرها اإليجابي ،على محدوديته ،غير مستدام ما لم يترافق مع استراتيجيات
ظهر ّ
على مستوى السياسات العامة ،مثل تنظيم األسعار ووضع قيود على استراتيجيات

التسويق واإلعالن ،ووضع مبادرات لتنفيذ القوانين والتشريعات ،وغيرها ( Cairns,
فإن وضع استراتيجية فعالة لمعالجة مشكلة تناول
 .)2014 ،Purves, & McKellوعليهّ ،

الشباب للمشروبات الكحولية وما ينتج عنها من مخاطر ،يتطلب رؤية متكاملة ( Komro
نبين التفاصيل المتعلقة
2002 ،& Toomey؛  .)2011 ،Naimi & Nelsonوفيما يلي ّ
البينات والبراهين العلمية،
بالتدخالت التي أثبتت فعاليتها في هذا المجال من خالل ّ
ً
وثانيا
أوال مستوى المدرسة واألسرة والمجتمع المحلي،
وذلك على مستويين اثنينً :
المستوى الوطني.

العنصر  :1تنفيذ برامج على مستوى المدرسة واألسرة والمجتمع
المحلي
العنصر  :1.1التدخالت على مستوى المدرسة
ً
تحديدا في
لتدخالت على مستوى المدرسة،
ٍ
أظهرت دراستان تحليليتان
الحد من
مجال الوقاية من أضرار تناول المشروبات الكحولية ،فعالية هذه التدخالت في
ّ

وتيرة وكمية تناول المشروبات الكحولية (2014 ،Hennessy & Tanner-Smith؛ Strøm,
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 .)2014 ،Adolfsen, Fossum, Kaiser, & Martinussenوفي سياق مشابهُ ،أثبتت
تم اختبارها في أوساط ّ
ً
طالب الجامعات ( Baer, Kivlahan,
أيضا فعالية التدخالت التي ّ
فإن
2001 ،Blume, McKnight, & Marlatt؛  .)1998 ،Marlatt et al.وبشكل عامّ ،
الخاصة في مجال الوقاية من مضار تناول الكحول في أوساط الطالب هي
التدخالت
ّ
ً
الحقا
ألن أي تأثير إيجابي في الوقاية الشاملة سيؤدي
فعالة من ناحية التكلفةّ ،
تدخالت ّ
يتكبدها المجتمع نتيجة إساءة تناول
إلى توفي ٍر على مستوى األضرار التي قد
ّ
المشروبات الكحولية (،Strøm, Adolfsen, Fossum, Kaiser, Martinussen, et al.
فعالية هذه التدخالت لم تتغير باختالف الفئة العمرية التي
أن
ّ
 .)2014والجدير بالذكرّ ،
يتم استهدافها (صفوف المرحلة األولى  /اإلبتدائية (الصف الخامس والسادس
ّ
أساسي) ،وصفوف المرحلة المتوسطة  /اإلعدادية (السابع إلى التاسع أساسي)،
وصفوف المرحلة الثانوية (العاشر إلى الثاني عشر)) وال باختالف النوع (الذكور مقابل

اإلناث) أو باختالف كثافة البرنامج ( Strøm, Adolfsen, Fossum, Kaiser,
.)2014 ،Martinussen, et al.
السن الذي
الفعالة على مستوى المدرسة إلى تأخير
وتسعى البرامج
ّ
ّ
أول مشروب كحولي لهم ،وعلى تخفيف وتيرة وكمية تناولهم
يتناول فيها الشباب ّ
ً
الحقا ،وذلك من خالل التركيز على تخفيض عوامل الخطر على المستوى
للكحول
الشخصي واإلجتماعي من جهة ،وعلى تعزيز العوامل الوقائية على المستوى الفردي
واإلجتماعي من جهة أخرى ( .)2002 ،Komro & Toomeyوفي الواقع ،أشارت
ّ
تلقوا برامج تدريبية على مهارات الحياةLife Skills ( ،
الطالب الذين ّ
أن
الدراسات إلى ّ
 )Trainingالتي تهدف الى الوقاية من العديد من عوامل الخطر ،وليس فقط الوقاية
من أضرار المشروبات الكحولية ،أظهروا قدرتهم على تجنّ ب إساءة تناول الكحول (فهم
عرضة بنسبة  %50لتناول أكثر من  5أكواب في المناسبة الواحدة) .كما أظهر
ً
أقل
ً
ّ
تطورا في تكوين معايير أكثر صرامة في توقعاتهم ألنماط الشرب لدى
الطالب
يتلقوا برامج
ّ
مقارنة بالطالب الذين لم
ً
أصدقائهم  ،وذلك حتى بعد سنتين من المتابعة
تدريبية على مهارات الحياة (،Gilbert J Botvin, Griffin, Diaz, & Ifill-Williams
.)2001
أن تأثير التدخالت على مستوى
وفي حين أشارت بعض الدراسات إلى ّ
ً
محدودا في البعد الزمني ،ويجب أن يشمل العديد من المكونات عبر
المدرسة يبقى
مستويات عدة ،وأن يترافق مع تدخالت أخرى تستهدف عوامل ومحددات أخرى (ليس
ً
تأثيرا أكبر ويستمر على
فقط التثقيف والتوعية حول المشروبات الكحولية) لكي يحقق
فإن
المدى البعيد ()2014 ،Strøm, Adolfsen, Fossum, Kaiser, & Martinussen؛ ّ
مراجعة علمية أخرى لفعالية برامج الوقاية من إساءة تعاطي المشروبات الكحولية أظهرت
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الحد من إساءة تعاطي المشروبات الكحولية يستمر حتى أكثر
أن تأثير هذه البرامج في
ّ
ّ
ً
عاما (.)2003 ،Skara & Sussman
من 15
وفي السياق نفسه ،أثبتت التدخالت القصيرة والسريعة التي تقوم على

نظرية التدريب من خالل تحسين الدوافع ( Motivational Enhancement Therapy
ً
تقريبا
 )(MET) approachوتستمر عادة ألقل من  5ساعات ،أنها ذات فعالية توازي
ً
أقل تكلفة (2014 ،Hennessy & Tanner-Smith؛
ّ
زمنيا ،وأنها
فعالية التدخالت األطول
أن التدريب
 .)2014 ،Strøm, Adolfsen, Fossum, Kaiser, & Martinussenوقد ثبت ّ
من خالل تحسين الدوافع هو أكثر التدخالت فاعلية في العالج السلوكي المعرفي
والعالج النفسي التثقيفي (.)2014 ،Hennessy & Tanner-Smith

العنصر  :1.2التدخالت على مستوى األسرة
أثبتت التدخالت على مستوى األسرة فاعليتها في تأخير سن البدء بتناول
المشروبات الكحولية في أوساط الشباب ،وفي الحد من كمية استهالك المشروبات
الكحولية لدى الشباب بحسب تقديراتهم ( .)2012b ،Foxcroft & Tsertsvadzeوأثمرت
الفعالة عن انخفاض في التقارير عن تناول الكحول بشكل مستمر في أوساط
التدخالت
ّ
المراهقين بحسب الدراسات ( )2002 ،Bauman et al.والوقاية من إساءة استهالك

المشروبات الكحولية لدى هذه الفئة العمرية ( & R. L. Spoth, Redmond, Trudeau,
 .)2002 ،Shinوعندما اقترنت التدخالت على مستوى األسرة مع برامج التدريب على
مهارات الحياة (المشار إليه أعاله) ،تم تسجيل انخفاض إضافي بنسبة  %30في نسبة
ً
عاما)،
اليافعين الذين تناولوا أول مشروب كحولي لهم خالل المرحلة العمرية (14-10
بالتحسن الناتج عن استخدام برامج التدريب على مهارات الحياة على انفراد
وذلك مقارنة
ّ
]( )2002 ،R. L. Spoth et al.كما ورد في (.[)2007 ،Petrie, Bunn, & Byrne
حصرا
إما بالعمل مع األهل
ً
إن التدخالت على مستوى األسرة تكون ّ
ّ
لتعليمهم مهارات محددة (تقديم الدعم ووضع حدود وقواعد واضحة للتعامل مع
ً
فضال عن
معا لتعزيز الرابط األسري والمهارات،
أطفالهم) أو بالعمل مع األهل واألطفال ً
وضع قواعد سلوكية وتعزيز القدرة على مقاومة ضغوط األصدقاء والمجتمع السلبية

(2007 ،Gilbert J Botvin & Griffin؛ 2012b ،Foxcroft & Tsertsvadze؛ & Griffin
لكن أكثر التدخالت والبرامج فعالية هي تلك التي )1( :تتضمن مشاركة
ّ .)2010 ،Botvin
ناشطة من اآلباء ،وتحرص على تطوير المهارات التربوية وتعزيز المهارات االجتماعية أو
المسؤولية الفردية لدى الشباب واليافعين؛ و ( )2تستهدف أكثر من نوع واحد أو نمط
واحد من أنماط إساءة تعاطي المواد؛ و ( )3تُ َق ّدم خالل المرحلة االنتقالية من المدرسة
األساسية إلى المدرسة الثانوية؛ و ( )4تترافق مع برامج عامة متعددة المكونات،
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بد من المزيد من األبحاث والدراسات
ّ  وال. في المدرسة،للتدريب على مهارات الحياة

Fred Martineau, ( لتقييم تأثيرات التدخالت على مستوى األسرة على المدى البعيد
.)2013 ،Elizabeth Tyner, Theo Lorenc, Mark Petticrew, & Karen Lock
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العنصر  :1.3التدخالت على مستوى المجتمع المحلي
فإن التدخالت على مستوى
بحسب اثنتين من المراجعات المنهجيةّ ،
سن مبكرة ،هي
الحد من تناول المشروبات الكحولية في
المجتمع المحلي بهدف
ّ
ّ

تدخالت ذات فعالية عالية (2011 ،Fagan, David Hawkins, & Catalano؛ Toomey
لفعاليتها هي استمرارها لوقت طويل واشتمالها على
 ،)2011 ،et al.والميزة الرئيسية
ّ
مكونات عديدة ،مثل التدخالت على مستوى المدرسة واألسرة والتربية ،باإلضافة إلى
حمالت إعالمية جماهيرية ،ومبادرات على مستوى السياسات العامة ،وغيرها من
فإن
المكونات والفعاليات واألنشطة المجتمعية ( .)2010 ،Griffin & Botvinوبهذا ّ
ّ
التدخالت على مستوى المجتمع المحلي ال تستهدف فقط العوامل المباشرة التي
تؤدي إلى إساءة تناول المشروبات الكحولية (التوافر وضغط األصدقاء وتأثير العوامل
تتعدى هذا وتستهدف العوامل المركّبة للبيئة المحيطة بمختلف جوانبها
األسرية) بل
ّ
(مثال ،المبيعات
اإلجتماعية والثقافية والسياسية واإلقتصادية ،على المدى البعيد
ً
التجارية للمشروبات الكحولية ،وسهولة الوصول إليها في أوساط من هم تحت السن
القانوني) وخاصة فيما يتعلق بالشباب (2011 ،Fagan et al.؛ .)2011 ،Toomey et al.
فإن مثل هذه التدخالت قادرة على تحقيق تغيير طويل األمد على مستوى شرائح
وبهذا ّ
واسعة من السكان فيما يتعلق بإساءة تناول المشروبات الكحولية في أوساط
المراهقين والشباب (.)2011 ،Fagan et al.
ً
ً
وتأثيرا ،تبين أنّ ها تجمع خمسة عناصر
نجاحا
وفي مراجعة للتّ دخالت األكثر
أساسية :حشد وتحفيز المجتمع المحلي؛ تعزيز تنفيذ التشريعات والقوانين المتعلقة
الحد من سهولة الوصول إليها من
بالشرب والقيادة؛ ضبط توافر المشروبات الكحولية و
ّ
معينة وتنظيم المبيعات؛ وتقييد القدرة على تناول المشروبات
خالل تحديد أماكن
ّ
السن األدنى للقدرة
حد إلتاحة هذه المشروبات وتطبيق قانون
ّ
الكحولية من خالل وضع ّ

الشرائية للكحول؛ وتعزيز الممارسة المسؤولة في استهالك المشروبات الكحولية ( H.
ّ
بالسن القانونية ،فهو يشتمل
يتعلق
 .)2000 ،D. Holder et al.وبالنسبة للعنصر الذي
ّ
السن على الوصول
تحد من قدرة من هم دون هذه
ّ
على ضوابط عديدة من شأنها أن ّ
إلى المشروبات الكحولية وهي( :أ) برامج تدريب لمن يقومون بتقديم المشروب في
المطاعم والفنادق والنوادي الليلية ،و(ب) استطالعات استقصائية عن قدرة الشباب
على الحصول على المشروبات الكحولية ونشر نتائج هذه االستطالعات قدر اإلمكان في
ي
أوساط المجتمعات المحلية؛ و(ج) التفتيش المفاجئ وتنشيط عمليات الشرطة لضبط أ ّ
السمات
مبيعات تحصل ألفراد دون
السن القانونية ( .)2000 ،H. D. Holder et al.ومن ّ
ّ
البارزة لبرامج التدخل على مستوى المجتمع المحلي ،اإلعتماد على تحالفات تتألف من
المحرمات
أصحاب الشأن والمعنيين من مختلف الخلفيات والمنظمات بهدف كسر
ّ
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المجتمعية ( )Tabooوتوفير المعلومات المتعلقة بشرب الكحول وإساءة استهالكه
ّ

(2011 ،Fagan et al.؛ Nikfarjam, Memaryan, Damari, Zamani, & Hassanian-
 .)2014 ،Moghaddamومن العوامل التي تؤدي إلى نجاح هذه التحالفات )1( :وجود
كاف
ٍ
ومعرفة بدقة ويمكن التحكّم بها ،و ( )2وجود وقت
أهداف واضحة المعالم
ّ
للتخطيط؛ و ( )3إختيار سياسات وممارسات وبرامج مبنية على براهين علمية لتبيان
فعاليتها ،وتتناسب مع احتياجات المجتمعات المحلية المعنية؛ و ( )4الرصد الدقيق
ألنشطة الوقاية لضمان جودة التنفيذ (.)2011 ،Fagan et al.

العنصر  :2وضع وتنفيذ سياسات عامة على المستوى الوطني للحد
من أضرار المشروبات الكحولية
ُيعنى هذا العنصر بالسياسات الوطنية التي تسعى إلى التأثير على أنماط
استهالك الكحول واألضرار الناتجة عنها.

العنصر  :2.1تنظيم توافر المشروبات الكحولية
تشير لمحة شاملة عن المراجعات المنهجية ،ومراجعتان منهجيتان وتوصيات
أن ضبط توافر المشروبات الكحولية هو ممارسة
صادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى ّ

الحد من استهالك هذه المشروبات وما ينتج عنها من أضرار ( Peter
فعالة في
ّ
ّ
2009 ،Anderson, Chisholm, & Fuhr؛ 2010a ،Babor et al.؛ Fred Martineau et
إن تنظيم
2013 ،al.؛ 2009 ،Mallie J Paschall, Grube, & Kypri؛ ّ .)2014 ،WHO
كثافة توفير المشروبات الكحولية (أي عدد األماكن التي يمكن لألفراد شراء المشروبات
الكحولية في منطقة معينة – ) )Alcohol Outlet Density (AODوتحديد ساعات/أيام
المبيع يمكن أن يساهم في تغيير العوامل الثالثة التالية :االستهالك اإلجمالي
للمشروبات الكحولية (حجم استهالك المشروبات الكحولية) ،وأنماط الشرب (التوزع
الزمني لتعاطي المشروبات الكحولية) ،واألضرار الناتجة عن تعاطي المشروبات الكحولية
(الوفاة والمراضة المتعلقة باستهالك المشروبات الكحولية ،والمشاكل االجتماعية
إن
واألمراض المزمنة) (ّ .)2009 ،Popova, Giesbrecht, Bekmuradov, & Patra
إجراءات السياسات العامة التي تسعى إلى ضبط توافر الكحول ،تشتمل على :ضبط
السن
(مثال ضبط أيام وساعات المبيعات) ،ورفع
التوافر الفعلي للمشروبات الكحولية
ً
ّ
األدنى القانونية لتناول المشروبات الروحية ،ترخيص أماكن بيع هذه المشروبات تحت
إشراف الدولة سواء داخل المرافق (النوادي الليلية والمطاعم والفنادق )...أو خارجها
(المتاجر والسوبر ماركت ،)...ورفض بيع المشروبات الكحولية لألفراد المخمورين
(.)2012 ،WHO
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حد معين
إن تحديد الساعات واأليام لبيع المشروبات الكحولية والحفاظ على ّ
ّ
الحد من استهالك الكحول (في أوساط الشباب
فعاليتها في
هي ممارسات أثبتت
ّ
ّ
أن ارتفاع كثافة المرافق التي تبيع
واليافعين) وأضرارها .كما تشير الدراسات إلى ّ
المشروبات الكحولية ) (AODيرتبط بارتفاع معدالت استهالك هذه المشروبات
أن وجود
( .)2013 ،Martineau et al.وخلصت ثالث مراجعات عن البراهين العلمية إلى ّ
يخفف من استهالك القاصرين لهذه
سن قانونية لتناول المشروبات الكحولية ّ
يحد من استهالكه في أوساط الشباب ،خاصة من كانوا يقيمون
المشروبات ،وبالتالي ّ
يحد من حوادث السير
أن وجود
في بيئة ذات
سن قانونية أعلى ّ
ّ
سن قانونية أعلى؛ كما ّ
ّ

المتعلقة بالقيادة تحت تأثير الكحول ،وغيرها من المشاكل المرتبطة بالثمالة ( & Komro
2002 ،Toomey؛ 2001 ،Shults et al.؛ ،Alexander C Wagenaar & Toomey
السن القانونية لتناول المشروبات الكحولية من  18إلى  21في
أن رفع
ّ
 .)2002وقد ثبت ّ
الواليات المتحدة األمريكية ،ومن  18إلى  19في كندا ،أدى الى انخفاض معدالت
اإلصابات الناتجة عن حوادث السير (،Callaghan, Gatley, Sanches, & Asbridge
ً
أيضا في
إن بسط يد الحكومة لمبيعات الكحول يساهم
2014؛ ّ .)2001 ،Shults et al.
الحد من األضرار المتعلقة بالمشروبات الكحولية (،Peter Anderson, Chisholm, et al.
ّ
احتماال
فإن سلطة الحكومة/االحتكار يجعل من الطلب على سلعة معينة أقل
ً
ّ .)2009
لالرتفاع مقارنة بترك هذا األمر للقطاع الخاص  /الخصخصة (.)H. Holder et al., 2008
الحد من أماكن بيع وتوافر هذه
وعادة ما يؤدي احتكار الحكومة لمبيعات الكحول إلى
ّ

وأن هذه المرافق عادة ما تكون مفتوحة لساعات معينة فقط ( Peter
المنتجات ،خاصة ّ
ً
تقدما ،مثل الواليات
 .)2009 ،Anderson, Chisholm, et al.وفي الدول األكثر
أدت خصخصة مبيعات النبيذ إلى ارتفاع معدل كثافة
المتحدة األمريكية وكندا ونيوزيلنداّ ،
ً
أيضا
أدت
توافر هذه السلع ،عبر مرافق أكثر وبساعات دوام أطول أو عدد أيام أكثر ،كما ّ
إلى انخفاض األسعار بسبب المنافسة ( .)2008 ،H. Holder et al.أما التأثير السلبي
األكبر لعدم ضبط مبيعات الكحول فهو ارتفاع أنشطة السوق السوداء ،مثل االستيراد غير
الحد منها عبر اإلجراءات
الرسمي والتهريب واإلنتاج المنزلي وجميع هذه األنشطة يمكن
ّ
التنفيذية (.)2010a ،Babor et al.

العنصر  :2.2الحد من القدرة على شراء المشروبات الكحولية
إن رفع أسعار المشروبات الكحولية وفرض الضرائب هي ممارسات تساهم
ّ
في تخفيض استهالك الكحول (2009 ،A. C. Wagenaar, Salois, & Komro,؛
 )2010 ،Alexander C Wagenaar, Tobler, & Komroوتؤدي إلى انخفاض ملموس
(مثال األمراض
في معدالت الوفاة والمراضة المرتبطة باستهالك المشروبات الكحولية
ً

K2P Policy Brief Alcohol Drinking among Lebanese Youth: Delaying Initiation & Reducing Harm 14

المرتبطة بالكحول ،واالنتحار ،وحوادث السير خاصة القاتلة منها )...في أوساط الشباب

والبالغين في الدول ذات الدخل المرتفع (2008 ،Booth et al.؛ Randy W Elder et
فإن
2010 ،al.؛  .)2010 ،Alexander C Wagenaar et al.وبما يتالءم مع هذه األدلةّ ،
ً
عكسيا مع معدالت
أسعار المشروبات الكحولية في الدول ذات الدخل المنخفض يرتبط
استهالك الكحول ،وباألخص استهالك الكحول خالل العام الماضي ،وحجم تناول
المشروب في كل مناسبة ،ووتيرة تناول المشروبات الكحولية ،والشرب بكثرة في
مناسبة واحدة (أكثر من  5أكواب) – جميعها بحسب االستطالع عنها خالل العام الماضي
(.)2014 ،Cook, Bond, & Greenfield
الحد من
وفي حين أثبتت الزيادات الضريبية بشكل عام قدرتها على
ّ
فإن ثمن
استهالك المشروبات الكحولية واألضرار المرتبطة بتعاطي هذه المشروباتّ ،
بعض المشروبات الكحولية رخيص ً
ي تغيير
أن رفع الضرائب عليها ال يحدث أ ّ
جدا لدرجة ّ
يتم استخدام مبدأ السعر األدنى
ملموس ( .)2009 ،Ludbrookوفي مثل هذه الحالة ّ
للحد من استهالك الكحول ،حيث
للوحدة ) (Minimum Unit Pricing-MUPكاستراتيجية
ّ
أن هذه االستراتيجية تمنع بيع أي مشروب كحول بسعر دون السعر المحدد (،Ludbrook
ّ
أن هذه االستراتيجية هي أكثر فعالية في خفض استهالك
 .)2009وتشير الدراسات إلى ّ
الكحول (خفض في االستهالك بمعدل  11.9كأس في األسبوع للفرد) ،خاصة عند
أن رفع أسعار
الفئات ذات الدخل المحدود ( .)2016 ،Vandenberg & Sharmaكما ّ
ً
فعالة في
المشروبات الروحية األقل
سعرا ليس له أثر ضريبي تنازلي ،بل هو ممارسة ّ
الحد من استهالك المشروبات الكحولية (.)2016 ،Vandenberg & Sharma
ّ
إن تحديد المشروبات التي يجب استحداث زيادات ضريبية عليها هو أمر بالغ
ّ
األهمية .ففي مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية ،تم استحداث زيادة ضريبية بقيمة
أدى إلى انخفاض في استهالك
 %10على السعر األدنى لمشروب معين ،األمر الذي ّ
هذا المشروب بنسبة  %16.1تقر ً
يبا؛ بالمقابل ،عندما تم استحداث زيادة بقيمة %10
ً
انخفاضا
على السعر األدنى لكافة المشروبات ،فإن االستهالك لجميع المشروبات سجل
فإن استحداث زيادة في السعر األدنى للمشروبات
فقط بمعدل  .%3.4وعليهّ ،
ً
أدى
( )coolersوالكوكتيالت المعدة
مسبقا ( )premixed cocktailsوالخمور (ّ )liqueurs
تعاقبا في استهالك هذه
إلى انخفاض ملموس بمعدل  %13.2و  %21.3و%5.3
ً
المشروبات (.)2012 ،Stockwell, Zhao, et al.
إن رفع أسعار المشروبات الكحولية قد يدفع الشباب إلى
وبالمقابلّ ،
ً
ً
وأيضا إلى
سعرا ،أو مشروبات ال يتغير سعرها،
استهالك مشروبات كحولية أخرى أقل
ً
نسبيا أو تنشيط التهريب عبر
البحث عن سلع مهربة من دول أخرى حيث تباع بأسعار أرخص
أن الرسائل التثقيفية بخصوص
الحدود .وقد أشارت مراجعة منهجية ذات جودة منخفضة ّ
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مهربة أدت إلى انخفاض في معدالت الشراء غير القانوني لهذه
تناول مشروبات
ّ
ً
أيضا إلى ارتفاع في معدالت الشراء القانوني لهذه
أدت
المشروبات ،ولكنها ّ
المشروبات (.)2011 ،Lachenmeier, Taylor, & Rehm

العنصر  :2.3الحد من القيادة تحت تأثير الكحول
المكونات على مستوى المجتمع المحلي هي
أن التدخالت المتعددة
ّ
يبدو ّ
الحد من مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول وحوادث السير الناجمة عن
ذات فعالية عالية في
ّ
هذه الممارسة ،سواء في أوساط الشباب أو البالغين .وتضم هذه التدخالت إجراءات
مثل :حواجز التفتيش وقياس معدالت الكحول في الدم ،ورفع مستوى الوعي وحس
المسؤولية عند مقدمي الكحول ،وضبط مستوى توافر المشروبات الكحولية خاصة
للشباب ،والحمالت التثقيفية والتوعوية ،والحمالت اإلعالمية ] ()2009 ،Shults et al.
كما ورد في ( .[)2013 ،Fred Martineau et al.ومن السياسات العامة األخرى ذات
الحد األقصى المسموح به من معدالت الكحول
الفعالية العالية في هذا السياق :خفض
ّ

السن القانونية األدنى للشرب ( Shults et
في الدم للسائقين من الشباب ،وتشريعات
ّ
 )2001 ،al.وزيادة دوريات الخفر والتفتيش (2008 ،Goss et al.؛ ،F. Martineau et al.
.)2013
أن زيادة دوريات الشرطة لها
وقد خلصت إحدى المراجعات المنهجية إلى ّ
وبينت
تأثير إيجابي ثابت ومستمر (2008 ،Goss et al.؛ ّ .)2013 ،F. Martineau et al.
أن حواجز التفتيش الخاصة بحاالت الثمالة تساهم في تدنّ ي
إحدى المراجعات التحليلية ّ
معدالت حوادث السير بنسب حوالي .)2009 ،Erke, Goldenbeld, & Vaa( %14
ً
الحد األدنى المسموح به من معدالت الكحول في الدم خالل القيادة
فإن خفض
ّ
وأيضاّ ،
(مثال حوادث
الحد من األضرار المرتبطة بالكحول
هي ممارسة أثبتت تأثيرها اإليجابي في
ً
ّ
السير الناتجة عن القيادة في حالة سكر الخ )2013 ،Schwartz & Davaran( ).والوفيات،
ً
ً
عاما
وتحديدا في أوساط الفئة العمرية 25-18
كما جاء في مراجعة منهجية أخرى،
(2010 ،Killoran, Canning, Doyle, & Sheppard؛ .)2013 ،F. Martineau et al.

العنصر  :2.4تنظيم الممارسات اإلعالنية والتسويقية للمشروبات
الكحولية
خلصت ثالثة مراجعات منهجية إلى وجود عالقة ارتباط إيجابي بين التسويق
للكحول بمختلف أنواعه (التسويق والترويج) وبدء تناول المشروبات الكحولية في أوساط

الشباب وبخاصة االستهالك المحفوف بالمخاطر ( Peter Anderson, Chisholm, et
2009 ،al.؛ 2009 ،Peter Anderson, De Bruijn, Angus, Gordon, & Hastings؛
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 .)2009 ،Engels, Hermans, Van Baaren, Hollenstein, & Botوخلصت مراجعة
أن مشاهدة إعالنات المشروبات الكحولية قد
منهجية أخرى مع مراجعة تحليلية إلى ّ
تساهم في زيادة معدالت استهالك الكحول بمعدل  2.67 -0.39وحدة لدى الذكور
و 1.69 – 0.25وحدة لدى اإلناث (،Stautz, Brown, King, Shemilt, & Marteau
.)2016
أن عبارات التحذير التي ترد على منتجات
وأشارت إحدى المراجعات إلى ّ
المشروبات الكحولية ليست ذات فعالية وال تؤدي إلى أي تغيير في أنماط استهالك
هذه المشروبات ،مقارنة بالتحذيرات التي ترد على منتجات التبغ (،Wilkinson & Room
أن
ّ
.)2009
وتفضل شركات الكحول الرقابة الذاتية فيما يتعلق باإلعالنات والتسويقّ ،إال ّ
مراجعة منهجية أثبتت عدم فعالية هذا األسلوب في منع تسويق محتوى إعالني قد
يؤثر على الشباب ( .)2011 ،Vendrame & Pinskyووجدت إحدى الدراسات المقطعية
أن الدول التي تضع أكبر عدد من الضوابط على اإلعالنات المتعلقة بالمشروبات
ّ
الكحولية تشهد نسب أقل من تناول هذه المشروبات على نحو ضا ٍر مقارنة بالدول التي
تفتقد لمثل هذه الضوابط %30.6 :في الدول التي تفتقد للضوابط ،مقابل %20.3
ً
نطاقا
في الدول التي توجد فيها بعض الضوابط ،و  %14.4في الدول التي تعتمد
ً
ً
فإن اعتماد ضوابط أكثر
واسعا من الضوابط (.)2014 ،Bosque‐Prous et al.
وأيضا ّ
ً
حزما في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض ،بما يشمل ممارسات اإلعالن
والترويج والتسويق ،يساهم في تحسين (أي خفض) معدالت االستهالك خاصة
االستهالك المضر (.)2014 ،Cook et al.
أن
ولكن وجدت لمحة شاملة عن المراجعات المنهجية ودراسة تحليلية أخرى ّ
ً
ً
جدليا وال توجد ّبينات قاطعة توصي
أمرا
حظر الترويج للمشروبات الكحولية ال يزال
بفاعليته أو تثني عنه (.)2014 ،Fred Martineau et al., 2013; Siegfried et al.
يتم
حد الحظر الكامل يجب أن ّ
فإن قيود الترويج التي تصل إلى ّ
وبحسب دراسة تحليليةّ ،

تطبيقها ضمن برنامج بحثي عالي الجودة ،مع رصد دقيق وتقييم موضوعي ( Siegfried
 .)2014 ،et al.وفي السياق نفسه ،أثبتت تجربة ليتوانيا في حظر إعالنات المشروبات
أن ممارسات الحظر هذه تكون ذات فعالية فقط عندما تكون شاملة وليست
الكحولية ّ
مقسمة ،ويجب أن تتزامن مع رصد منهجي لنفوذ قطاع األعمال المعني
جزئية أو
ّ

بالكحول على التشريعات ( Paukštė, Liutkutė, Štelemėkas, Goštautaitė Midttun,
.)2014 ،& Veryga
وعلى المستوى العالمي ،هناك الكثير من التقارير عن استراتيجيات
الشركات العالمية المصنّ عة للكحول لترويج نفسها بصورة المواطن الصالح ،بهدف التأثير
على عملية إعداد وتطوير السياسات العامة وتنفيذها ،وبهذا فإنّ هم يحولون دون اعتماد
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أن
تحد من مبيعاتهم ( .)Casswell, 2013والجدير بالذكر ّ
الدول لسياسات عامة وإجراءات ّ
يتم كممارسة ذاتية
تنظيم وتقييد التسويق ينبغي أن يكون بموجب القانون وال أن ّ
ألن التنظيم الذاتي
طوعية تقوم بها الشركات والجهات
المعنية في صناعة وبيع الكحول ّ
ّ

اال (2009 ،Peter Anderson, Chisholm, et al.؛ & Sally Casswell
فع ً
ليس ّ
 .)2009 ،Thaksaphon Thamarangsiويجب أن تغطي هذه التشريعات جميع أشكال
التسويق والترويج ،بما في ذلك التكنولوجيا العالمية العابرة للحدود (اإلنترنت والبث
ً
كثيرا على سلوكيات الشباب وثقافتهم ( Sally
وأن هذه القنوات تؤثر
الفضائي) خاصة ّ
.)2009 ،Casswell & Thaksaphon Thamarangsi

اعتبارات التنفيذ
يوجد عدد من العوامل التي قد تعيق التنفيذ عبر المستويات المختلفة:
المتخصصين ،األسر ،المنظمات ،واألنظمة.
األفراد،
ّ
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