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 المخّدراتللجنة  64كلمة لبنان أمام الدورة 

 (12/4/2021)فيينّا، في 
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المديرة  شكر  أ وأنْ للجنة المخدّرات،  64للدورة  كمترّؤسعلى السيّدة الرئيسة، ، أودّ بدايةً أْن أهنّئكم -1

 تنظيم اجتماعاترات والجريمة على جهودهم لالمعني بالمخدّ حدة مكتب األمم المتّ  طاقم  و التنفيذيّة

مواجهة آفة وضع السياسات المتعلّقة بها المنتدى العالمي المختّص برات، بوصفلجنة المخدّ 

على تنفيذ  العمل   يواصل كما ة ذات الصلة،الدوليّ يكّرر لبنان التزامه بالصكوك و رات.المخدّ 

 ."2021-2016رات واإلدمان ة المشتركة بين الوزارات لمكافحة المخدّ "االستراتيجيّ 

 

خاللها  تْ تدهوردي واإلجتماعي، ن اإلقتصاعلى المستوييْ  ان منذ سنة ونيّف بفترة حرجةيمّر لبن -2

 روفاً كهذهمن نافل القول أّن ظة. والت قياسيّ الفقر إلى معدّ  ، وارتفعْت نسبةبشكل كبير العملة الوطنيّة

ة جهوداً نيّ وتبذل السلطات اللبناجاراً واستهالكاً. تّ رات، إنتاجاً واتفاقم مشكلة المخدّ تشّكل تربة خصبة ل

دل ة والعداخليّ الويتّم تنسيق الجهود بين وزارات  هذه التحدّيات المستجدّة، مضاعفة للتعامل مع

ة لمواجهة مشكل، ع المدنيحدة والمجتمة، بالتعاون مع هيئات األمم المتّ جتماعيّ والشؤون اإل ةوالصحّ 

 ة.التوعينشر ة ويالوقا من خالل رات بمختلف جوانبها، بما فيهالمخدّ 

 

ار أيّ  28تاريخ  178 صدور القانوناً هاماً في لبنان لناحية شِهد العام المنصرم تطّوراً تشريعيّ  -3

ي والصناعي". وقد تمّ إعداد هذا القانون ستخدام الطبّ "الترخيص بزراعة نبتة القنّب لإل ، حول2020

وفق آليّة تشاوريّة ، و1961رات لعام ة الوحيدة للمخدّ اقيّ تفاإل نسجام مع التزامات لبنان بموجبباإل

وتنظيم زراعة القنّب ( مراقبة 1: ). ويهدف هذا القانون إلىةة واألهليّ ة الرسميّ الجهات المعنيّ  أشركتْ 

اء الزراعة غير رة جرّ ( تحقيق التنمية المستدامة للمناطق المتضرّ 2ألهداف طبيّة صناعيّة حصراً. )

. بغير المشروع للقنّ  مستخداإلة لحول المخاطر الصحيّ  التوعيةتثقيف وال( 3المشروعة لنبتة القنّب. )

ة لزراعة القنّب وتخزينه وتوضيبه ونقله. صارم تباة من خالل فرض متطلّ العامّ ( حماية الصّحة 4)

ر غير جاة من خالل الحدّ من الجريمة المنّظمة القائمة على اإلتّ تخفيف أعباء نظام العدالة الجنائيّ ( 5)

 .المشروع بالقنّب

 

حيث بات المرتبطة بنبتة القنّب، مقاربة محدّثة في التعامل مع اإلشكاليّ  يعكس اعتماد هذا القانون -4

 هان مردوداتمالعاّمة  لخزينة  ا ، ويفيدن بهذه النبتةجار غير المشروعيْ نتا  واإلتّ اإل مخاطر  جنّب ي

ينتظر  لذياهذا القانون،  في تطبيق انحرافاتأّي  لمنعالماثلة التحدّيات  . وال تُخفىالصناعيّةو الطبيّة

كتب م من دعم فنّي أيّ  منفي هذا الصدد ستفادة اإلمنفتح على  ولبنان ة.يّ التنظيم همراسيم صدور  

ن الدول الصديقة ذات م م الممارسات الفضلىاستلها، كما وحدة للمخدّرات والجريمةاألمم المتّ 

 .التجربة


