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 تخترب النساء اللوايت يعانني من اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان تجارب

 مختلفة عن الرجال خالل مسرية شفائهّن. ويُعتقد أّن عوامل متعدّدة تؤثّر عىل

 قرار النساء بالتامس العالج إاّل أّن األدلّة غري متوفّرة إاّل بشكٍل محدود يف لبنان

الحتياجات أسايّس  فهم  توفري  إىل  النوعّي  البحث  هذا  ويهدف  املجال.  هذا   يف 

واللوايت لإلدمان  املسبّبة  املواد  استخدام  اضطرابات  من  يعانني  اللوايت   النساء 

كيفيّة التوصيات حول  تعميم  العالج وذلك من أجل  تواصل بخدمات  هّن عىل 

 تحسني الخدمات

 

أهداف من   ٦.٢.١ االسرتاتيجّي  الهدف  مع  متاشياً  الدراسة  هذه  أُجريت   وقد 

“اإلسرتاتيجيّة املشرتكة بني الوزارات ملكافحة املخّدرات واإلدمان يف لبنان ٢٠١٦-

 ٢٠٢١” الذي يقيض “بإجراء تقييم لتحديد حاجات النساء )مبا يف ذلك النساء الحوامل

اضطرابات من  يعانني  اللوايت  املال(  مقابل  الجنس  ميارسن  واللوايت   واملرضعات 

الفاعلة الجهات  كافة  عىل  التوصيات  وتعميم  لإلدمان  املسبّبة  املواد   استخدام 

وتهدف الدراسة إىل

                                                                       ضامن تطوير نظام مستدام لالستجابة الستخدام املواد املسبّبة لإلدمان يف لبنان

                                                                                                          

املصلحة وأصحاب  الفريق  جهود  لكافة  بالشكر  نتقّدم  أن  نوّد  اإلطار  هذا   ويف 

هذه يف  رشيكنا  خاّص  بشكل  ونشكر  بهام.  تحلّوا  اللذين  املستمّر   والتعاون 

يف املتوسطي  التعاون  لشبكة  بومبيدو  مجموعة  مدنت،  شبكة  وهو   الدراسة 

 مجال املخدرات داخل مجلس اوروبا، عىل دعمه ومتويله

                                                        

                                                                                

                                                                                     ربيع الشّمعي 

 رئيس الربنامج الوطنّي للصّحة النفسّية

 وزارة الصّحة العامة

.

.

.

،)MOPH, MOSA, MEHE, MOIM and MOJ, 2016(
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ّ الباحث الرئيسي
 وزارة الصّحة العامة

 ربيع الشّمعي، الربنامج الوطنّي للصّحة النفسيّة

 

فريق البحث
 وزارة الصّحة العامة

  وسام خري، الربنامج الوطنّي للصّحة النفسيّة

 

  الجمعيّة الفرنكوفونيّة لألمراض النفسيّة

 رمزي حداد، ممثّل مدنت، مجموعة بومبيدو لشبكة التعاون املتوسطي يف مجال املخدرات داخل مجلس اوروبا
 

التنسيق
 وزارة الصّحة العامة

راشيل بطيش، الربنامج الوطنّي للصّحة النفسيّة
 

تحليل البيانات
 وزارة الصّحة العامة

أحمد شناعة، الربنامج الوطنّي للصّحة النفسيّة

راشيل بطيش، الربنامج الوطنّي للصّحة النفسيّة
 

ّ ي
فريق العمل الميدا�ن

 وزارة الصّحة العامة

باردي ساندرا مارديان، الربنامج الوطنّي للصّحة النفسيّة

سامية عواضة، الربنامج الوطنّي للصّحة النفسيّة

راشيل بطيش، الربنامج الوطنّي للصّحة النفسيّة
 

ي توف�ي  المشاركات
ي ساهمت �ن

المنظّمات ال�ت
عليّة النور، تجّمع أم النور، مركز سكون، جمعيّة الرعاية الصحيّة

 

دارّي  الدعم الإ
وزارة الصّحة العامة

رشبل علم، الربنامج الوطنّي للصّحة النفسيّة

 

.شكر خاص لألشخاص الذين متّت مقابالتهم من دائرة املخدرات يف وزارة الّصحة العامة عىل مشاركتهم وعىل املعلومات التي أفادونا بها
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هّن لإلدمان  املسبّبة  املواد  استخدام  اضطرابات  من  يعانني  اللوايت  النساء   إّن 

احتياجات خاّصة ولديهن  أخرى  الحال يف دول  لبنان كام هي  للخطر يف   عرضة 

وهّن اإلدمان.  من  والتعايف  العالج  ومتابعة  الخدمات  إىل  النفاذ  مجال   يف 

 يتعرّضن للوصمة وللتهميش كام أنهّن أقّل ميوالً إىل التامس خدمات العالج ماّم

كام املصاحبة  والنفسيّة  الجسديّة  باألمراض  اإلصابة  لخطر  عرضًة  أكرث   يجعلهّن 

ذُكر يف “اإلسرتاتيجيّة املشرتكة بني الوزارات ملكافحة املخّدرات واإلدمان يف لبنان

٢٠١٦-٢٠٢١ 

 

 ونظراً ألّن البحوث حول الفئات املعرّضة محدودة، أُجري تقييم نوعّي الحتياجات

يف للبحث  لإلدمان  املسبّبة  املواد  استخدام  اضطرابات  من  يعانني  اللوايت   النساء 

 تجاربهّن يف مجال تلّقي الخدمات. وقد تّم الحصول عىل موافقة مجلس مراجعة

جامعة يف  األخالقيّة  اللجنة  خالل  من  السلوكيّة  والعلوم  االجتامعيّة   البحوث 

القّديس يوسف يف بريوت فأُجريت مقابالت معّمقة كام ُعقد نقاش يف مجموعة

 مركّزة )                ( مع نساء يتلّقني الخدمات من منشآت العالج وإعادة

الخدمات الرضر. كام وأُجريت مقابالت معّمقة مع مقّدمي  والحّد من   التأهيل 

خدمات يف  يعملون  العاّمة  الصّحة  وزارة  من  ممثّلني  ومع  املنشآت  هذه   يف 

لتحديد العيّنات  اختيار  يف  املالءمة  اعتامد  تّم  وقد  األفيونيّات.  ببدائل   العالج 

يف املتعّمدة  العيّنات  أخذ  اعتامد  وتّم  الحكوميّة،  غري  املنظاّمت  من   النساء 

املنظاّمت هذه  مقّر  يف  املقابالت  كافة  أُجريت  وقد  الخدمات.  مقّدمي   تحديد 

االستجابة خدمات  معظم  تتوافر  حيث  لبنان  وجبل  بريوت  محافظتي   يف 

املقابالت كافة  تسجيل  تّم  وقد  لإلدمان.  املسبّبة  املواد  استخدام   الضطرابات 

ترميزها. تّم  نصوص  يف  محتواها  وكُتب  التسجيالت  أُفرغت  ثّم  صوتياً   تسجيالً 

التي الرئيسيّة  املواضيع  لتحديد  استقرايّئ  مواضيعّي  تحليل  بعدها   وأُجري 

نصوص من  مأخوذة  حرفيّة  اقتباسات  خالل  من  وتوضيحها  فيها  التوّسع   تّم 

املقابالت

 وبعد إعادة ترتيب املواضيع واملواضيع الفرعيّة التي ظهرت، تّم تصنيف تجارب

لبنان يف  لإلدمان  املسبّبة  املواد  استخدام  اضطرابات  من  يعانني  اللوايت   النساء 

التامس “للهروب”،  كطريقة  لإلدمان  املسبّبة  املواد  استخدام  مختلفة:  فئات   يف 

 العالج واملبارشة به، متابعة العالج واستكامله، أنظمة الدعم، الوصمة واملحرّمات،

سمعة إىل  اإلساءة  وخاصًة  العار  وصمة  برزت  وقد  والتمييز.  الجنيّس   اإلكراه 

يقف مهاّمً  حاجزاً  ميثّل  متقاطعاً  موضوعاً  فاعترُبت  املقابالت  معظم  يف   األرسة 

الخدمات يف أن مقّدمي  وتبنّي  الخدمات. كام  النساء يف سعيهّن لطلب   يف وجه 

العالج النساء يف مبارشة ومتابعة  إىل  بالنسبة  رئيسياً  يلعبون دوراً  العالج   مراكز 

 ويف مسرية التعايف. كذلك برزت مسألة حضانة األطفال ولكن بدرجة أقّل مقارنًة

القدرة عىل تحّمل أّن  وتبنّي  املتحدة وكندا كام  وبالواليات  أوروبا   بدول أخرى من 

 تكاليف الخدمات تشّكل تحدياً فعلياً أمام متابعة العالج

 

 وقد أظهر هذا التقييم أّن للنساء يف لبنان كام يف سائر الدول احتياجات خاصة

 يف ما يتعلّق بالتامس خدمات االستجابة الستخدام املواد املسبّبة لإلدمان. ورغم

 أّن بعض احتياجاتهم متوفّرة، عىل غرار أنظمة الدعم التي تشجعهّن عىل التامس

 العالج وإكامله، تبقى االحتياجات األخرى غري متوفّرة، عىل غرار معالجة مسألة

تحمل عىل  وقدرتهّن  اختيارهّن  من  برنامج  يف  مكان  وإيجاد  الجنيّس   اإلكراه 

متابعة الرضورّي  من  أكرب،  بشكل  االحتياجات  هذه  ولتلبية  الخدمات.   تكاليف 

ملكافحة الوزارات  بني  املشرتكة  “اإلسرتاتيجيّة  تنفيذ  عرب  أُطلقت  التي   الجهود 

خدمات إىل  النفاذ  تضمن  والتي   ”٢٠١٦-٢٠٢١ لبنان  يف  واإلدمان   املخّدرات 

استجابة عالية الجودة بأسعار معقولة وتراعي النوع االجتامعّي والعمر

focus group

.

.”

.

.
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من يعانني  اللوايت  النساء  احتياجات  حول  كافية  معلومات  من  هناك   ليس 

 اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان يف لبنان وحول تجاربهّن مع خدمات

التدّخل املختلفة يف السياقات السياسيّة واالجتامعيّة والثقافيّة  العالج ومع مناذج 

الحاليّة الضطرابات االستجابة  خدمات  أّن  إىل  العلميّة  البيانات  وتشري   املتنّوعة. 

 استخدام املواد املسبّبة لإلدمان تواجه تحّديات يف تلبية احتياجات النساء اللوايت

هذه معظم   أن  حيث  لإلدمان  املسبّبة  املواد  استخدام  اضطرابات  من   يعانني 

لذلك، من الرضورّي إجراء الفئة.  لهذه  اختبارها  للرجال وتّم   الخدمات مصّممة 

بشكل وتقييمها  ومراقبتها  للربامج  التخطيط  بهدف  لالحتياجات  منهجّي   تقييم 

مناسب

 

 ومن أجل ضامن نفاذ النساء اللوايت يعانني من اضطرابات استخدام املواد املسبّبة

 لإلدمان يف لبنان إىل خدمات مناسبة مصّممة وفقاً الحتياجاتهّن، أجرينا تحقيقاً

 نوعياً عن تجاربهن يف منشآت العالج

 

 وقد تّم تصميم هذا التقرير لتقييم احتياجات النساء اللوايت يعانني من اضطرابات

الوعي العالج ولرفع  يتلّقني  أو  يلتمسن  واللوايت  املسبّبة لإلدمان  املواد   استخدام 

العالج إىل  النفاذ  يف  النساء  تجارب  التقرير  ويصف  االحتياجات.  هذه   حول 

 والحواجز التي يواجهنها والحوافز التي تدفع بهّن للمشاركة يف العالج من أجل

يف املوضوعة  األدبيّات  من  معلومات  بجمع  التقرير  ويقوم  كام  التعايف.   تحقيق 

النساء مع  أُقيمت  التي  املركّزة  واملجموعة  املعّمقة  املقابالت  ومن  املجال   هذا 

النساء. لهؤالء  الخدمات  مقّدمي  ومع  الخدمات  هذه  إىل  نفاذ  لديهن   اللوايت 

التقرير بشكال أسايّس حول املواد غري املرشوعة والكحول، حيث  ويتمحور هذا 

املخّدرات ملكافحة  الوزارات  بني  املشرتكة  “اإلسرتاتيجيّة  محور  هو  هذا   أّن 

واإلدمان يف لبنان ٢٠١٦-٢٠٢١

 

 وبالتايل، فإن هدف هذا التقرير هو تحديد احتياجات النساء اللوايت يعانني من

لتحسني التوصيات  وتعميم  لبنان  لإلدمان يف  املسبّبة  املواد  استخدام   اضطرابات 

.الخدمات

.”

.

.

المقّدمة
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لإلدمان، املسبّبة  املواد  استخدام  اضطرابات  انتشار  يف  العامليّة  الزيادة   رغم 

وعادًة  .)                      ( عادل  وغري  ضعيفاً  العالج  إىل  النفاذ   يبقى 

من حّدًة  أكرث  مشاكل  من  العالجيّة  الربامج  يدخلن  اللوايت  النساء  تعاين   ما 

املواد إىل  االرتهان  إىل  الرجال  من  أرسع  بشكل  ينتقلن  كام  الرسيريّة   الناحية 

(. وقد                                                 (  بعد االستخدام األول 

العوائق يف  الجنسني  بني  االختالفات  تتناول  التي  الدراسات  من  العديد   نظرت 

ارتفاع أو  لألطفال  رعاية  توفّر  عدم  شملت:  والتي  العالج،  تعرتض  التي   الجندريّة 

حضانة فقدان  من  والخوف  الجنيّس  التحرش  من  والخوف  الرعاية،  هذه   كلفة 

األطفال

وتختلف الدوافع التي تؤّدي بالرجال والنساء إىل التامس العالج فيام أّن قلّة من

 الدراسات فقط نظرت يف اتخاذ قرار العالج وارتباطه بالجنس

 

 وتشري بعض الدراسات إىل أّن النساء أقّل ميوالً من الرجال إىل مبارشة وإستكامل

  العالج، يف حني أّن البعض اآلخر مل يجد أي اختالف بني الرجال والنساء. ومع ذلك

 فإّن معظم املعلومات حول التعايف من اإلدمان ترد من أبحاث متّت حول الرجال

  

 ومتيل النساء اللوايت يعانني من اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان عادًة

 إىل العيش مع رشيك يعاين من هذه االضطرابات )                             (،

 وهّن يتحّملن مسؤوليّة رعاية األطفال ويعانني من قلّة املوارد كالتعليم والعاملة

هؤالء تعاين  ذلك،  إىل  باإلضافة   .)                  ( بالرجال  مقارنًة   والدخل 

مقارنًة والجنيّس  الجسدّي  باألذى  املرتبطة  الصدمات  مستوى  ارتفاع  من   النساء 

بالرجال ومن اضطرابات نفسيّة مصاحبة أكرث، خاصًة اضطرابات ما بعد الصدمة

  واضطرابات املزاج والقلق األخرى

 

من لبنان  يُعّد   ،٢٠١٨ لعام  الجنسني  بني  الفجوة  حول  العاملي  للتقرير   ووفقاً 

بني الفجوة  مستوى  أن  حيث  املجال  هذا  يف  أداًء  األسوأ  األربعة  الدول   بني 

حّققت وفيام   .)                                   (  ٪٩٧ إىل  يصل   الجنسني 

االقتصاديّة العوائد  أّن  إالّ  والتعليم،  الصحة  يف مجايّل  كبرياً  تقّدماً  اللبنانيّة   املرأة 

 لتعليمها وخربتها الوظيفيّة ال تزال متدنيًّة )                                  (.

اللبنانية عوائق اجتامعيّة وثقافيّة وهيكليّة أخرى  عالوًة عىل ذلك، تواجه املرأة 

هذه وتشمل  الوظيفّي.  تقّدمها  وجه  يف  تقف  والسلوكيّات  باملواقف   مرتبطة 

األبويّة، والثقافة املرأة، واملواقف  التقليديّة، وتوقّعات املجتمع من   العوائق اآلراء 

 املحبّذة للرجال املنترشة يف الرشكات، والتّصور الخاطئ أّن املرأة ال ميكنها االلتزام،

الرشكات داخل  للمرأة  دعم  آليّات  وجود  وعدم  الشبكات،  من  املرأة   واستبعاد 

 باإلضافة إىل ذلك، تتعرض النساء يف لبنان لخطر العنف يف مكان العمل من قبل

 زمالئهّن من الرجال كام ال يوفّر النظام القانويّن اللبنايّن أي أدوات لرصد انتهاكات

 املساواة بني الجنسني

 

 وال يزال استخدام املواد املسبّبة لإلدمان مجرّماً يف لبنان )                  (، ماّم

 يعيق النفاذ إىل العالج، باإلضافة إىل الوصمة الكبرية التي ترافق استخدام املواد

االحتجاز مراكز  يف  املعتقالت  النساء  شّكلت   ،٢٠١٦ العام  ويف  لإلدمان.   املسبّبة 

 بسبب استخدام املواد املسبّبة لإلدمان حوايل ٢٪ من إجاميّل األشخاص املعتقلني

 الستخدام املواد املسبّبة لإلدمان )                 (. وخالل الفرتة نفسها، شّكلت

باستخدام متّصالً  عالجاً  تلّقوا  الذين  األشخاص  مجموع  من   ٪٨ حوايل   النساء 

املواد املسبّبة لإلدمان )                (. ومع ذلك، فإن املادة ١٩٩ من قانون

عىل لإلدمان  وطنيّة  لجنة  إنشاء  عىل  تنّص   ،١٩٩٨ لعام   ٦٧٣ رقم   املخدرات 

 املخدرات برئاسة وزارة العدل هدفها توجيه األشخاص املعتقلني بسبب استخدام

تنشيط أُعيد  قد  أنّه  ورغم  للسجن.  كبديل  العالج  نحو  لإلدمان  املسبّبة   املواد 

ومل لوجودها  فعيّل  إدراك  من  هناك  ليس  أنّه  إاّل   ٢٠١٣ العام  يف  اللّجنة   هذه 

املعتقلني األشخاص  مجموع  من   ٪٤ أي  الحاالت  من  قليل  عدد  إاّل  إليها   يُحال 

حول الوعي  لزيادة  حثيثة  جهود  بُذلت   ،٢٠١٨ العام  ويف   .)               ( 

املحامني  ٢٠١٨ لعام   ٤٠ رقم  التعميم  فطالب  املخدرات،  عىل  اإلدمان   لجنة 

 العاّمني إحالة مستخدمي املواد املسبّبة لإلدمان “عىل الفور” إىل اللجنة املذكورة

 عند إلقاء القبض عليهم بدل من احتجازهم

املسبّبة املواد  استخدام  عن  لإلبالغ  ميوالً  أقّل  املدارس هم  يف  اإلناث  أن   ويبدو 

لإلدمان خالل حياتهم )                                  ( كام ال تتوافر بيانات كثرية

ومع لبنان.  يف  اإلناث  بني  لإلدمان  املسبّبة  املواد  استخدام  انتشار  مدى   حول 

إىل النفاذ  لتقييم  العالج  مراكز  من  املوضوع  حول  معلومات  أُخذت   ذلك 

والعام  ٢٠١٤ العام  بني  العالج  تلّقني  اللوايت  اإلناث  عدد  أن  فتبنّي   الخدمات 

عدد إجاميّل  من   ٪١٠ فإّن  كذلك   .)               (  ٪٣٨ بنسبة  ارتفع   ٢٠١٦ 

لإلدمان املسبّبة  املواد  استخدام  اضطرابات  لعالج  استخدامها  عن  املبلّغ   األرسّة 

يف أُجري  الذي  املسح  نتائج  أشارت  وقد   .)               ( للنساء   مخّصصة 

اّن إىل  لإلدمان  املسبّبة  املواد  الستخدام  االستجابة  خدمات  حول   ٢٠١٧  العام 

 هذه الخدمات تتمركز يف محافظتني هام بريوت وجبل لبنان مع تغطية محدودة

  للمناطق البعيدة والنائية

 

 والغرض من هذا التقرير النوعّي هو تقديم توصيات حول تصميم خدمات تلبّي

لإلدمان املسبّبة  املواد  استخدام  اضطرابات  من  يعانني  اللوايت  النساء   احتياجات 

 يف لبنان وحول كيفيّة زيادة استعانتهّن بهذه الخدمات. فمن خالل فهم العوامل

الربامج هذه  عن  للمسؤولني  ميكن  العالج،  اللتامس  املرأة  قرار  عىل  تؤثر   التي 

فعاليًّة أكرث  خدمات  وتوفري  األدلّة  عىل  قامئة  قرارات  أخذ  السياسات   ولصانعي 
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  تحديد املشاركات

امرأًة املالمئة وتضّم  ١٧  قامئة عىل  الدراسة  استُخدمت يف هذه  التي  العيّنة   إّن 

غري منظاّمت   ٤ من  لإلدمان  املسبّبة  املواد  الستخدام  العالج  خدمات   يتلّقني 

٤٥ استغرق   )               ( مركّزة  مجموعة  مع  نقاش  أُجري  وقد   حكوميّة. 

مع دقيقة   ٣٠ مبعّدل  معّمقة  مقابالت  أُجريت  فيام  مشاركات،   ١٠ مع   دقيقة 

املشاركات السبع املتبّقيات

 

 وقد سّهلت املنظاّمت غري الحكوميّة الرشيكة عمليّة تحديد املشاركات عن طريق

تحديد تّم  أن  وبعد  الدراسة.  بهذه  العالج  خدمات  يتلّقني  اللوايت  النساء   إعالم 

 املشاركات ُحّددت مواعيد للمقابالت يف مقرّات هذه املنظاّمت. وقد ُعقد نقاش

الداخليّة التأهيل   واحد مع مجموعة مركّزة )                 ( يف مركز إلعادة 

املمتّد عىل تسعة أشهر، التأهيل  برنامج إعادة  النساء، من خالل  اعتادت   حيث 

 عىل مناقشة تجاربهّن ضمن املجموعة. أّما النساء اللوايت يتلّقني الرعاية الخارجيّة

ومل يعرفهّن.  ال  أخريات  نساء  مع  املركّزة  املجموعة  يف  املشاركة  رفضن  فقد 

 تتّم مقابلة النساء املوجودات يف السجن أو الخاضعات لعالج إلزالة السموم

  

)بعدد برامج عالج  عن  ممثّلني  من  هادفة  عيّنة  بتحديد  قمنا  ذلك،   عالوًة عىل 

للعالج الخارجّي )عدد  ٦( إلجراء مقابالت معّمقة. وميثّل هؤالء املشاركون: مركزاً 

تأهيل داخليّة )عدد = إعادة  للحّد من الرضر )عدد = ١(، منشأة   = ١(، مركزاً 

 ٢( ووزارة الصّحة العامة )عدد = ٢(.  وقد تّم االتصال مبنشآت العالج إلعالمها

وقد الدراسة.  يف  للمشاركة  األنسب  الشخص  بتسمية  منها  كلٌّ  فقام  بالدراسة 

دامت كّل مقابلة معّمقة ٢٠ دقيقة كمعّدل عام

 

 وقد أجريت كافة املقابالت واملجموعة املركّزة                    يف شباط ٢٠١٩

يف محافظتني هام بريوت وجبل لبنان، حيث تتمركز أغلبيّة الخدمات

وقد ُوضعت أدلّة لجمع البيانات لغرض هذه الدراسة فطُّور دليل إلدارة

 املجموعة املركّزة ودليل إلجراء املقابات مع النساء املشاركات يف الدراسة ودليل

األدوات هذه  كافة  تُرجمت  وقد  العالجيّة.  الربامج  ممثيّل  مع  املقابالت   إلجراء 

موظّفني مع  تجريبها  خالل  من  لإلختبار  وخضعت  العربيّة  اللّغة  إىل   الدراسيّة 

األوىل املقابالت  إجراء  بعد  أخرى  مرّة  مراجعتها  فتّمت  العامة  الصّحة  وزارة   يف 

 

املوافقة األخالقّية

 ُمنحت املوافقة األخالقيّة إلجراء هذه الدراسة من قبل مجلس مراجعة البحوث

وتّم كام  بريوت.  يف  يوسف  القديس  جامعة  يف  السلوكيّة  والعلوم   االجتامعيّة 

رسيّة عىل  حافظن  اللوايت  املشاركات  كافة  من  املستنرية  املوافقة  عىل   الحصول 

وقد عليهّن.  بالتعرّف  تسمح  معلومات  أي  تسجيل  عدم  خالل  من   هويّاتهن 

من الباحثني  نفاذ  عدم  الحكوميّة  غري  املنظاّمت  عرب  املشاركات  تحديد   ضمن 

تقديم وتّم  كام  للمشاركات.  شخصيّة  معلومات  أي  إىل  العامة  الصّحة   وزارة 

 مساهمة ماليّة لتغطية رسوم النقل لكافة املشاركات

 

 ملحة عن املشاركات 

مستخدمي من  وأغلبيتهّن  لبنانيّات،  هّن  مقابلتهّن  متّت  اللوايت  النساء   إّن 

الكحول تعاطي  اضطراب  بسبب  العالج  تتلّقى  بينهّن  من  واحدة   الهريوين. 

 واثنتان لديهام أطفال. تبلغ كافة املشاركات أكرث من ١٨ عاماً وهّن عىل تواصل

 مع مراكز عالجهّن ألكرث من عام ويتلّقني حالياً خدمات العالج

خدمات لديها  واحدة  فمنظّمة  للخدمات  املزّودة  املنظاّمت  إىل  بالنسبة   أّما 

مركز واحدة هي  فقط،  خارجيّة  خدمات  لديهام  واثنتان  وداخيّل  خارجي   عالج 

وتقّدم داخليّة.  تأهيل  إعادة  خدمات  لديها  واألخرية  موعد  دون  من   استقبال 

 كافة هذه املنظاّمت العالج املدعوم، أي بتكاليف مخّفضة، وجميعها متمركزة يف

 بريوت وجبل لبنان

 

  تحليل البيانات

ثّم صوتياً  تسجيالً  املركّزة  املجموعة  يف  والنقاشات  املقابالت  كافة  تسجيل   تّم 

باستثناء مقابلتني معّمقتني التسجيالت وكتابة محتواها بشكل حريفّ   أُجري تفريغ 

االستقرايّئ املواضيعّي  التحليل  واستُخدم  فحسب.  املالحظات  تدوين  فيهام   تّم 

املشاركات مع  التفاعالت  من  املعاين  واستخالص  املقابالت  محارض  لتحليل 

التناسق. لضامن  باحثني  ثالثة  بواسطة  يدوياً  املكتوبة  النصوص  ترميز  تّم   وقد 

أمناط تحديد  إىل  أّدى  ماّم  البيانات  لتجميع  واملحوري  األّويل  الرتميز   واستُخدم 

خضعت وقد  فرعيّة.  ومواضيع  مواضيع  بتحديد  سمحت  متكّررة  وأفكار   بارزة 

تعكس أن  لضامن  إضايّف  تحليل  إىل  تحديدها  تّم  التي  الرئيسيّة   املواضيع 

يف املواضيع  هذه  أُدرجت  وقد  املقابالت.  خالل  من  برزت  التي  الرسائل   كافة 

القسم املخّصص للنتائج يف هذه الدراسة وتّم دعمها باقتباسات حرفيّة

focus group

focus group
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الشكل ١. خريطة للمواضيع التي برزت يف تجارب النساء اللوايت يعانني من اضطرابات استخدام املواد املسّببة لإلدمان يف لبنان

دمان ن من اضطرابات استخدام المواد المسّببة للإ ي يعان�ي
تجارب النساء اللوا�ت
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 ١. استخدام املواد كطريقة “للهروب
نعتقد أن املخدرات تساعدنا عىل الهروب ونسيان مشاكلنا ولكّننا بدالً من ذلك

نخلق مشاكل أكرب ألنفسنا

[املشاركة رقم ٣، مقابلة، امرأة تعاين من اإلدمان عىل الهريوين]

 

أشكال أنّها شكل من  لإلدمان عىل  املسبّبة  املواد  استخدام  النساء  غالبيّة   تصف 

ذكرت وقد  حياتهّن.  يف  الهائلة  والتوترات  املشاكل  أنواع  كافة  من   “الهروب” 

أنّها من مثريات االكتئاب عىل  الطفولة وحتى  العالقات والعمل وتجارب   النساء 

 استخدام املواد املسبّبة لإلدمان

 وقد تّم تحديد مشاكل العالقات، سواء الطالق أو اإلنفصال، التي واجهتها النساء

وصفت املثال،  سبيل  عىل  لإلدمان.  املسبّبة  املواد  الستخدام  رئيسيّة   كمثريات 

 إحدى املشاركات كيف أّدى بها الضيق العاطفّي الذي أحّست به بعد انفصالها

إىل االنتكاس

 

 كنت قد توقّفُت عن استخدام الهريوين منذ ٣ سنوات ثّم انتكسُت ملّدة ٥ أشهر

من عانيت  [االستخدام]  عن  توقّفت  وعندما  مكتئبة.  وكنت  سافر   ألّن صديقي 

 عوارض االنسحاب وتوقّفُت بعدها. ومل أعد أفّكر يف األمر

[املشاركة رقم ٤، مقابلة، امرأة تعاين من اإلدمان عىل الهريوين]

الطفولة، مبا يف ذلك اإلساءة والنزاعات أّن تجارب   كذلك تعترب بعض املشاركات 

ذكر تّم  ما  وغالباً  لإلدمان.  املسبّبة  املواد  استخدام  باضطرابات  مرتبطة   األرسيّة، 

األطفال معاملة  سوء  مشاركتان  وذكرت  كام  املشاركات  قبل  من  كمثال   الطالق 

وإهاملهم عىل أنّها من مثريات االستخدام

 

 يرتبط استخدام املواد املسبّبة لإلدمان مبشاكل نفّسية تعاين منها املرأة وميكن أن

 تكون هذه املشاكل قد بدأت أثناء طفولتها

 [املشاركة رقم ٥، مقابلة، امرأة تعاين من اإلدمان عىل الهريوين]

الصدمات مع  التعامل  عىل  القدرة  عدم  أّن  املشاركات  ذكرت  رئيسيّة   وكرسالة 

 السابقة والتوتّر بطريقة صحيّة يزيد من احتامل استخدام املخدرات

 عىل الرغم من أنّه من املمكن ألي شخص أن يجرّب املخدرات، إالّ أّن الشخص

الذي لديه حاجة ال واعية للمخدرات يعلق يف شباكها

[املشاركة رقم ٢، مقابلة، امرأة تعاين من اإلدمان عىل الهريوين]

 

يف إليها  النفاذ  وسهولة  املرشوعة  غري  املواد  توافر  مشاركات  أربع  ذكرت   وقد 

إىل بالنسبة  األقران  بضغط  املرتبط  التوافر  هذا  سّهل  وقد  املبارش.   محيطهّن 

امرأتني منهام استخدام املواد املسبّبة لإلدمان

 

 إ إن توفّر املادة يف محيطك وقدرة النفاذ اليها يلعبان دوراً مهامً

[املشاركة رقم ٢، مقابلة، إمرأة تعاين من اإلدمان عىل الهروين]

  

  ٢. إلتمس العالج واملبارشة به
عىل شّجعتهّن  التي  املواقف  أو  الحوادث  بعض  عن  املشاركات  ُسئلت   عندما 

كانوا أطفالهّن  أّن  أطفاالً  لديهّن  اللوايت  املشاركات  كافة  ذكرت  العالج،   التامس 

 سبباً رئيسيّاً يف هذا القرار. فذكرت مشاركتان لديهام أطفال أنّهام كانتا تخشيان

لإلدمان املسبّبة  للمواد  استخدامهام  استمرار  بسبب  أطفالهام  حضانة   خسارة 

أن ذلك  من  واألهّم  لألطفال.  وإهامالً  معاملة  سوء  يُعترب  قد  هذا  وأّن   خاصًة 

املرأتني خشيتا إيذاء أطفالهام تحت تأثري املاّدة، كام  قالت إحداهام

 

يف إحدى املرّات كنُت يف حالة سكر عندما ذهبُت ألجلب األطفال من املدرسة

 وعىل الطريق غفوُت خلف املقود وكّنا عىل وشك أن نتعرّض لحادث سري. أنا ال

أنّني فهمُت  لكّنني   .... واعية  أكن  يومنا هذا ألنّني مل  الحادثة حتى   أذكر هذه 

كنت أُعرّض أطفايل للخطر وأنّني قد أفقدهم

[املشاركة رقم ١، مقابلة، امرأة تعاين من مع إدمان عىل الكحول]

 

الدافع كانت  أطفالها  سالمة  أّن  من  الرغم  عىل  املرأة،  هذه  إىل  بالنسبة   ولكن 

وراء التامسها العالج، إاّل أّن وجود األطفال منعها من التامس العالج الداخيّل

 

 ذهبُت إىل [مركز إعادة التأهيل] ... وأوضح يل املوظّفون أّن لديهم برنامج عالج

  داخيّل ميتّد عىل عام ونيّف، وأنّه خالل هذا الوقت ال يُسمح يل بالزوار إاّل بعد

... األحد  يوم  الزيارات  تُسمح  حيث  الربنامج]  من  األوىل  الثالثة  [األشهر   إكاميل 

لدّي ألّن  رفضُت  ولكّنني  الداخيّل  بالعالج  نُصحت  حاّدًة،  كانت  حالتي   وألّن 

 ابنتان

[املشاركة رقم ١، مقابلة، امرأة تعاين من اإلدمان عىل الكحول]

كشعورهّن مختلفًة  أموراً  ذكرن  فقد  أطفال  لديهّن  ليس  اللوايت  املشاركات   أّما 

“الوصول نساء مختلفات  املركّزة، وصفت  املجموعة  بالحائط”. ففي   “االصطدام 

األصدقاء وفقدان  الحياة  عن  الرضا  وعدم  بالخجل  شعرن  أن  بعد  القعر”   إىل 

كيف املشاركات  إحدى  ووصفت  حياتهّن.  يف  املهّمني  األشخاص  دعم   وفقدان 

محاميها أقنعها  أن  بعد  إليها  بالنسبة  تحّول  نقطة  السجن  دخول  خطر   شّكل 

بالتامس العالج كبديل عن السجن

 

املنشآت يف  املحدودة  االستيعاب  قدرة  هو  العالج  مبارشة  أمام  العائق   وكان 

امرأتني إىل  بالنسبة  قلق  مصدر  العالج  تلّقي  يف  التأخري  هذا  وشّكل   العالجيّة. 

زائدة جرعة  تناول  بخطر  وبالتايل  االنتظار،  فرتة  خالل  االستقرار  بعدم   شعرتا 

بشكل أكرب. ووصفت إحداهام ذلك كالتايل

 

 اتّصلُت بالعديد من الجمعيّات ولكن مل يكن يف أّي منها مكان يل لذلك اضطررت

 إىل االنتظار حتى شهر آب ليك أدخل املستشفى. يف غضون ذلك، كنُت أستخدم

تناول جرعة [بسبب خطر  جداً  كان خطرياً  ماّم  أشهر(   ٥ أو   ٤ )ملدة   املخّدرات 

زائدة

[املشاركة رقم ٦، مقابلة، امرأة تعاين من اإلدمان عىل الهريوين]

 

 

“

“

“

.”

.”

.”

.

:

:

:

“
.”

:

“.”

“

:

. “

“

“

.”

.”

.”

:

.

:

النتائج

دمان - ٢٠١٩ ن اضطرابات استخدام المواد المسّببة للإ ي يعان�ي
احتياجات النساء اللوا�ت



١٤

 ٣. متابعة العالج واستكمله

النساء كيف النساء. ووصفت إحدى  إىل بعض  بالنسبة  العمل كعامالً مهاّمً   برز 

بعيداً والبقاء  العالج  متابعة  عىل  شّجعها  مام  باإلنتاجيّة  تشعر  عملها   جعلها 

هاّماً محّفزاً  كان  املجتمع  يف  واندمجت  عادت  بأنّها  فالشعور  املخّدرات.   عن 

 بالنسبة إليها كام أّن عدم وجود جنايات يف سجلّها العديل، عىل عكس [املشاركة

رقم ٢، مقابلة، امرأة تعاين من اإلدمان عىل الهريوين]، سّهل عمليّة التعايف

 

أنا أعمل عىل الصندوق يف سوبر ماركت منذ حوايل ٨ أشهر. يدخل الزبائن فيلقون

التأهيل إعادة  نصف  أن  أشعر  كثرياً.  العمل  ساعدين  لقد  يوم.  كّل  التحية   عيّل 

وأنني املجتمع  من  جزء  أنني  أشعر  باإلنتاجيّة.  أشعر  وظيفتي.  بفضل  نجحت 

 أحّصل دخالً يل

[املشاركة رقم ٢، مقابلة، امرأة تعاين من إدمان عىل الهريوين]

 

باإلحباط واليأس لعدم قدرتها عىل امرأة أخرى عن شعورها  املقابل، أعربت   يف 

االعتامد عىل  أجربها  للّدخل  مصدر  أي  فغياب  نفسها.  إلعالة  عمل  عىل   العثور 

 عىل أرُستها لتمويل عالجها ماّم جعلها تشعر بأنها عالقة يف مكانها، كام لو كانت

 غري قادرة عىل العيش بشكل طبيعّي. وقد عرّبت هذه املرأة عن عدم قدرتها عىل

 العثور عىل مكان عمل يقبل توظيفها بسبب جنحها السابقة املتعلّقة باستخدام

املواد املسبّبة لإلدمان

 

 أنا مل أعمل لفرتة طويلة وال أستطيع العثور عىل عمل. [هذا مرّده إىل أنّه] تّم

إلقاء القبض عيّل يف املايض

[املشاركة رقم ٣، مقابلة، امرأة تعاين من اإلدمان عىل الهريوين]

 

إىل النفاذ  إمكانيّة  هو  العالج  متابعة  عىل  تؤثّر  التي  اإلضافيّة  األبعاد   ومن 

 املؤسسات العالجيّة، وخاصًة إىل األدوية. وقد أشارت عّدة مشاركات إىل أّن بُعد

الحواجز املؤّسسات هي من  األدوية ومواعيد عمل  النقل وتكلفة   املسافة وكلفة 

العالج مواصلة  يف  كبرياً  تحدياً  األمور  هذه  وتشّكل  العالج.  متابعة  تعيق   التي 

 بالنسبة إىل النساء ذات الدخل املنخفض واللوايت يعملن وفق مواعيد عمل غري

 مرنة. وقد ذكرت إحدى املشاركات هذه الحواجز املحتملة كام ييل

 أنا أعمل يف فرتة بعد الظهر حتى أمتّكن من الحضور إىل املركز يف الصباح إاّل أّن

 اآلخريات تضطرن إىل أخذ يوم عطلة من العمل للذهاب إىل املركز واملستشفى

 [املشاركة رقم ٢، مقابلة، امرأة تعاين من اإلدمان عىل الهريوين] 

النفاذ. إمكانيّة  إزاء  قلقهم  عن  الثالثة  العالج  مراكز  ممثيّل  كافة  أعرب   كذلك 

 فوفقاً لهؤالء، تُعترب تكلفة النقل العائق الرئييّس أمام النساء يف سعيهّن اللتامس

مراكز عن  بعيداً  يسكّن  اللوايت  النساء  عىل  خاّص  بشكل  هذا  وينطبق   العالج. 

  العالج التي ترتكّز مبعظمها يف محافظتي بريوت وجبل لبنان

 وقد ذكرت إحدى املشاركات ارتفاع تكلفة العالج الشهرية بأكرث من الضعف يف

 املركز الذي كانت تزوره يف سياق التحديات التي تواجه النساء اللوايت يعانني من

اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان

 

  يعاين املركز من مشاكل مالّية وكان عىل وشك اإلغالق. وكانوا يف السابق يأخذون

الشهر يف  لبنانيًة  لريًة   ٤٠٫٠٠٠ أدفع  أن  اعتدُت  لذا  االعتبار،  يف  املالّية   ظروفنا 

يف لبنانيًة  لريًة   ١٠٠٫٠٠٠ يدفع  أن  الجميع  عىل  اآلن  لكّن  مدعوم].  مبلغ   [وهو 

 الشهر )٢٥٫٠٠٠ لريًة لبنانيًة يف األسبوع(. لكنني أفهم أنهم بحاجة أيضاً إىل كسب

لقمة العيش

[املشاركة رقم ٢، مقابلة ، امرأة تعاين من اإلدمان عىل الهريوين] 

محرتفني تتمتّع مبوظّفني  التي  املراكز  أّن  النساء  بعض  ذكرت  ذلك،  إىل   باإلضافة 

واللّطيفة النزيهة  فاملعاملة  املركز.  زيارة  عند  بالراحة  يشعرن  جعلتهّن   وودودين 

مهّمة كام ذكرت إحدى املشاركات

 

 عىل عكس املراكز األخرى، فإّن املوظّفني هنا طيّبون ويعاملوننا بلطف ويقومون

 بدعمنا. أعتقد أن الخدمات املقّدمة هي نفسها يف جميع املراكز ولكن العاملني

هنا هم سبب نجاح املركز

[املشاركة رقم ٢، مقابلة، امرأة تعاين من اإلدمان عىل الهريوين] 

 

العالج ملسرية  فهمها  عدم  هو  املشاركات  إحدى  ذكرتها  التي  التحديات   ومن 

أن بعد  االنتكاس  للتأثريات، عانت من  تكن مدركًة  تتلّقاه. وألنّها مل  كانت   التي 

 اقلعت عن تناول األدوية املضادة لالكتئاب مبجرّد شعورها بالتحّسن. وتلوم مقّدم

الخدمة، وهو طبيبها يف هذه الحالة، عىل عدم تزويدها باملعلومات حول العالج

 

اآلن الدواء.  تناول  عن  فتوقّفُت  جيّدة  بصّحة  أنّني  نفيس(  تلقاء  )من   قّررُت 

 فهمُت أّن هذا كان خطأ وأنصح اآلخرين عدم القيام مبا قمُت به [ألن] إيقاف

 الدواء سبّب يل االنتكاس ... مل يرشح يل الطبيب اآلثار املرتتّبة عىل توقيف الدواء

[املشاركة رقم ١، مقابلة، امرأة تعاين من اإلدمان عىل الكحول]

 

 

٤. أنظمة الدعم
 عندما ال تكون بوعيك، ال تفّكر يف التامس العالج لكّن األشخاص الذين يهتّمون

 ألمرك هم من يفّكر يف ذلك

[املشاركة رقم ١، مقابلة، امرأة تعاين من اإلدمان عىل الكحول]

 

التي يوليها من يعاين من اإلدمان لوجود نظام دعم  يربز هذا االقتباس األهميّة 

النساء إىل  بالنسبة  الدعم  ومصادر  واستكامله.  ومتابعته  العالج  ملبارشة   يدفعه 

يف واألقران  األرسة،  هي  لإلدمان  املسببّة  املواد  استخدام  من  يعانني   اللوايت 

بعضهّن إىل  وبالنسبة  النفسيّة،  الصحة  مجال  يف  واألخصائيّون  الجامعّي،   العالج 

 رشكاؤهّن العاطفيّون

 

بعضهّن أّن  حيث  القسم؛  هذا  يف  أرسهم  مسألة  املشاركات  غالبية   وناقشت 

 يحصل عىل الدعم من أرُسهّن يف حني أّن البعض اآلخر ال يتوفّر له ذلك. فاألرُسة

العالج ومتابعته من خالل التامس  النساء عىل  التي تشّجع  األرُسة   الداعمة هي 

للمرأة املايّل  الدعم  املادّي  الدعم  ويتضّمن  واملادّي.  العاطفّي  الدعم   توفري 

ملساعدتها عىل دفع تكاليف العالج واألدوية والنقل

 ويف إحدى املقابالت، وصفت امرأة كيف أّن زوجها هو من شّجعها عىل التامس

العالج، فدعمها مالياً وأرشك نفسه يف مسرية العالج

 

 عندما بدأُت العالج دعمني زوجي كثرياً ... فذهب معي وطلب أن يحصل عىل

عىل قادرًة  أكن  مل  ألنّني  األجرة  سيّارات  يل  يطلب  كان  العالج.  عن   معلومات 

يأتون [أحياناً] كان أطفايل   ... بنفسه  أو كان يصطحبني  الوقت   القيادة يف ذلك 

 مع والدهم ليعودوا يب إىل املنزل وكانوا يقومون بواجباتهم الدراسيّة يف السيارة

أثناء انتظارهم يل

[املشاركة رقم ١، مقابلة، امرأة تعاين من اإلدمان عىل الكحول]
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بني املشرتك  التحّدي  أّن  إىل  العالج  مراكز  ممثيّل  أحد  أشار  ذلك،  عكس   وعىل 

 النساء املوجودات يف رعاية املركز أنهّن عىل عالقة عاطفيّة بأشخاص يستخدمون

 املواد املسبّبة لإلدمان. كذلك، فإّن معظم الشباب املوجودين يف هذا املركز عىل

املسبّبة املواد  يستخدمن  أيضاً  يكّن  قد  أنهّن  املركز  ممثّل  يعتقد  بنساء   عالقة 

لإلدمان

 

غري املنظاّمت  يف  تُعقد  التي  املنظّمة،  الجامعيّة  الجلسات  أّن  امرأتان   وذكرت 

لإلدمان. املسبّبة  املواد  عن  بعيداً  للبقاء  للنساء  تشجيع  مصدر  هي   الحكوميّة، 

برنامج إطار  يف  دعم  مجموعة  عن  تتحّدث  كانت  إحداهام  أّن  من  الرغم   عىل 

  عالج خارجّي واألخرى عن مجموعات الدعم يف إطار برنامج إعادة تأهيل داخيّل

التجارب لتبادل  جيّدة  املجموعات طريقة  أّن هذه  متّفقتني عىل  كانتا  أنهام   إاّل 

وللتعرّف عىل أشخاص يعانون من صعوبات مامثلة

                            

 نحن نساعد بعضنا البعض”. [املجموعة املركّزة ١

 

السابق، القسم  يف  املذكورين  والودودين  املحرتفني  املوظّفني  إىل   باإلضافة 

النفسيني واألطباء  املعالجني  أّن  ذكرن  مقابلتهّن  متّت  اللوايت  النساء  غالبيّة   فإّن 

مهّم دعم  مصدر  شّكلوا  العالج  فيها  التمسن  التي  الحكوميّة  غري  املنظامت   يف 

فيها مع أخصائيني مدّربني ساعدتهم والتأمل  إليهّن. فمناقشة تجاربهّن   بالنسبة 

عىل التعايف

 

 لقد ساعدتني الطبيبة النفسيّة هنا كثرياً. ساعدتني أن أفهم كيف وملاذا وصلُت

إىل هذه املرحلة التي أنا فيها

[املشاركة رقم ٣، مقابلة، امرأة تعاين من اإلدمان عىل الهريوين]

 ٥. وصمة العار واملحرّمات
املجموعة يف  أيضاً  ذُكر  كام  املقابالت  كافة  يف  العار”  “وصمة  موضوع  برز   لقد 

 املركّزة التي أُجريت كجزء من هذا املرشوع. فعىل املستوى املجتمعّي، الحظت

النفسيّة بالصحة  ترّض  والوصمة  واملحرّمات  االجتامعيّة  املعايري  أّن   املشاركات 

املواد املسبّبة لإلدمان وتؤثّر سلباً اللوايت يعانني من اضطرابات استخدام   للنساء 

 عىل فرصهّن يف التامس العالج

 

يُعّد من زال  ال  لإلدمان  املسبّبة  املواد  استخدام  أّن موضوع  إىل  النساء   وأشارت 

 املحرّمات ماّم يعني أنّه نادراً ما تتّم مناقشته يف العلن. وأقامت بعض املشاركات

 ربطاً بني أثر املحرّمات وعدم مناقشة استخدام املواد املسبّبة لإلدمان يف وسائل

املدارس. يف  املوضوع  حول  املعرفة  نقص  بعضهّن  ذكرت  بينام  الرئيسيّة   اإلعالم 

اإلعالم وسائل  إىل  وأشارت  للمسألة  أهلها  فهم  عدم  املشاركات  إحدى   وذكرت 

كوسيلة لتغيري األعراف االجتامعيّة

 

 الحمالت اإلعالميّة عىل التلفزيون هي وسيلة للوصول إىل األهايل واملساعدة عىل

تغيري األفكار

[املشاركة رقم ٦، مقابلة، امرأة تعاين من اإلدمان عىل الهريوين]

 

املواد استخدام  بسبب  فقط  ليس  كبرية  بوصمة  يشعرن  أنهّن  النساء   وذكرت 

ال نساًء  ألنهّن  أيضاً  بل  أصالً  شخص  بأي  الوصمة  يُلحق  الذي  لإلدمان   املسبّبة 

 يلبنّي توقّعات املجتمع منهّن. ويؤّدي الوضع االجتامعّي وصورة املرأة يف املجتمع

أّن إىل  النساء  أشارت  كذلك  مزدوجة”.  عار  “بوصمة  النساء  هؤالء  شعور   إىل 

املجتمع يقاوم االعرتاف بهّن

يف مجتمعنا، تُعترب املرأة التي تستخدم املخدرات فاشلًة”.

[املشاركة رقم ٢، مقابلة، امرأة تعاين من اإلدمان عىل الهريوين]

 

املحرّمات مسألة  مقابلتهم  متّت  الذين  املنظاّمت  ممثّلو  كافة  ناقش   كذلك 

اضطرابات من  يعانني  اللوايت  بالنساء  الرضر  تُلحق  أساسيّة  كعوامل   والوصمة 

املجتمع يخلق  كيف  املنظاّمت  ممثّلو  وناقش  لإلدمان.  املسبّبة  املواد   استخدام 

اضطرابات من  يعانني  اللوايت  النساء  إىل  بالنسبة  عار  وصمة  لبنان  يف   األبوّي 

 استخدام املواد املسبّبة لإلدمان. فيتّم مامرسة ضغوط اجتامعيّة كربى عىل النساء

 لدفعهّن إىل الترصّف بطرق معيّنة “مقبولة” و“محتشمة” وعندما ترفض النساء

االنصياع إىل هذه القواعد يتّم نبذهّن كام ذكر أحد ممثيّل املنظاّمت

 

 املجتمع ال يسامح النساء اللوايت يستخدمن املخدرات والنساء يخشني السمعة

السيئة”. [ممثّل عن منظّمة رقم ١

 

اللوايت النساء  تشجيع  يف  ترتّدد  ما  عادًة  األرُس  أّن  عىل  املنظاّمت  جميع   اتّفقت 

العالج خوفاً التامس  املسبّبة لإلدمان عىل  املواد   يعانني من اضطرابات استخدام 

عىل سمعتها بسبب وصمة العار التي تحيط باملرأة

 

ال تقبل األرس اإلناث اللوايت يستخدمن املواد املسبّبة لإلدمان ألنهّن يسنئ إىل سمعة

األرُسة”. [ممثّل عن منظّمة رقم ٢

 

من تعاين  التي  باملرأة  املحيطة  العار  وصمة  أّن  املنظاّمت  إحدى  ممثّل   وذكر 

 اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان تدفع بالنساء إىل التامس العالج بشكل

مستخدمات من  يكّن  ما  عادًة  العالج  النساء  تلتمس  وعندما  الرجال.  من   أقّل 

يف النساء  أّن  إىل  املنظاّمت  أشارت  كذلك  بكثافة.  لإلدمان  املسبّبة   املواد 

نفسيًّة رعايًة  ويتطلنّب  النفسيّة  للمشاكل  الرجال  من  عرضًة  أكرث  هّن   رعايتهّن 

مكثّفة

 

 يتّم إدخال بعض املرىض من قبل أرُسهم. و حاالت هؤالء املرىض عادًة ما تكون

  خطريًة ومتطورة. وعادًة ما يقوم األقارب بإدخال أعضاء األرُسة إىل العالج كمالذ

أخري”. [ممثّل عن منظّمة ٤

 

العالج يلتمسون  الذين  املستخدمني  من  النساء  نسبة  تبلغ  وسطّي،   وكمعّدل 

التي أُخذت عيّنات منها ١٠ إىل ١٥٪. وكان هناك إجامع بني كافة  يف املنظاّمت 

التامس عن  النساء  إحجام  وتعكس  منخفضة  األرقام  هذه  أّن  عىل   املنظاّمت 

العالج

  

 ٦. اإلكراه الجنيس وتشييء النساء
 عندما تكون املرأة تحت تأثري املخدرات، يحاول الكثريون استغاللها جنسياً. وهذا

كثرياً ما يحدث

[املشاركة رقم ٦، مقابلة، امرأة تعاين من اإلدمان عىل الهريوين]

 

النساء أغلبيّة  تجارب  يف  لإلدمان  املسبّبة  املواد  مقابل  بالجنس  املطالبة   وبرزت 

تّجار استغالل  عىل  أمثلًة  التحديد  وجه  عىل  فأعطني  إلينا.  تحّدثن   اللوايت 

املخّدرات للنساء اللوايت يعانني من اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان

 

 يتّم استغالل النساء يف مواقف معيّنة )عىل سبيل املثال، إذا مل يكن لديهن مال

املخدرات بيع  أو  أجسادهّن  استغالل  منهّن  يُطلب  قد  املخدرات(.  مثن    لدفع 
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 للحصول عىل املادة

[املشاركة رقم ٢، مقابلة، امرأة تعاين من اإلدمان عىل الهريوين]

 

يتوقّع تّجار املخدرات شيئاً مقابل املخدرات كاملال أو غرض قيّم أو الجنس

[املشاركة رقم ٣، مقابلة، امرأة تعاين من اإلدمان عىل الهريوين] 

 

 عالوًة عىل ذلك، كان الشعور بالوصمة والتشييء جزًءا من تجارب النساء اللوايت

 التمسن العالج، وعىل وجه التحديد، العالج ببدائل األفيونيّات. وقد ذكرت ثالث

 نساء شعورهّن بعدم االرتياح عند الذهاب لتحصيل أدوية العالج بسبب نظرات

لكونهّن عليهّن  يحكم  املجتمع  بأّن  النساء  هؤالء  وشعرت  لهّن  املحدقّة   الرجال 

العار املرافقة لذلك. كذلك  من مستخدمي املواد املسبّبة لإلدمان بسبب وصمة 

املسبّبة املواد  تستخدم  التي  املرأة  أّن  السائد هو  االعتقاد  ألّن  بالتشييء   شعرن 

لإلدمان غري نقيّة وبالتايل قد تبيع جسدها لقاء املادة
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 سمحت هذه الدراسة للنساء اللوايت يعانني من اضطرابات استخدام املواد املسبّبة

 لإلدمان بالتحّدث عن التجارب والتحّديات التي يعشنها يف لبنان. وقد أبرزت النتائج

 وجود عوائق تحول دون التامس العالج ومتابعته عىل مستويات متعّددة. وتشري

 التقديرات إىل أّن ما بني ١٠ و ١٥٪ من املوجودين يف مراكز عالج استخدام املواد

 املسبّبة لإلدمان التي شملتها عيّنة الدراسة هم من النساء، وهي نسبة مشابهة

للنسب التي ُسّجلت يف دول أخرى من املنطقة )                (. عىل الرغم من

 أّن النساء هّن أقلية، إاّل أّن هناك اعتبارات فريدة بهّن

              

لإلدمان املسبّبة  املواد  مستخدمات  تجاه  العار  وصمة  أّن  إىل  الدراسة   وأشارت 

 وهو موضوع متقاطع، تعيق ميرس تعايف النساء. وتواجه النساء ضغوطاً لاللتزام

األبويّة التقليديّة  العربيّة  الثقافة  ويف  الصارمة.  والجندريّة  االجتامعيّة    باملعايري 

االجتامعيّة. مبكانتها  لالحتفاظ  الطيّبة  سمعتها  عىل  الحفاظ  إىل  األرُس   تسعى 

تفضيليّة، ومعاملة  خدمات  عىل  الحصول  تعني  العالية  االجتامعيّة   فاملكانة 

أخرى ميسورة  بأرُس  االقرتان  والشبان  للشابات  السامح  ذلك،  من  األهّم   ورمبا 

ألنّه النساء  إىل  بالنسبة  رضورّي  أمر  والزواج  املجتمع.  يف  عالية  مكانة   وذات 

وأّمهات كزوجات  دورهّن  أي  اإلجتامعيّة:  األدوار  بأهم  االضطالع  لهّن  يتيح 

العار ألرُستها انتحار اجتامعّي. فهي ال تجلب  املسبّبة لإلدمان هو مبثابة   للمواد 

فحسب بل تؤكّد عىل أنّها غري مالمئة ألن تكون زوجًة لرجل من عائلة “محرتمة”، أو

 أّماً ألبنائه

النساء التامس  دون  تحول  التي  العوائق  حول  جورجيا  يف  أُجري  تحليل   يشري 

 العالج إىل أّن التوقّعات االجتامعيّة تؤّدي إىل زيادة الوصم الذايتّ وتقلّص احرتام

 النساء لذاتهّن حيث يعتربن أنفسهّن فاشالت

توافقت العالج. وقد  التامس  املرأة   وتؤثّر رضورة حامية سمعة األرسة عىل قرار 

 جميع املنظاّمت عىل أّن األرُس عادًة ما ترتّدد يف دعم النساء اللتامس العالج وال

 تدفعهّن نحوه إاّل كمالذ أخري. وميكن تفسري هذا اإلحجام عن طلب العالج عىل

 أنّه محاولة لحامية سمعة األرُسة ألّن الزيارات املنتظمة ملنشآت العالج قد تزيد

 من احتامل التعرّف عىل ابنتهم )                             (. ومبا أّن كافة النساء

 قد سلّطن الضوء عىل أهميّة أنظمة الدعم يف دفعهّن اللتامس العالج ، فإّن نقص

 الدعم األرُسّي ميكن أن يعيق عملية التعايف بشكٍل كبري

جورجيا من  لإلدمان  املسبّبة  املواد  يستخدمن  اللوايت  النساء  سلّطت   وباملثل، 

العاطفيني يف تشجيعهّن العائلة والرشكاء  تلعبه  الذي  الحاسم  الدور   الضوء عىل 

 أو إعاقة التامسهّن العالج )                             (. وقد يفرّس التأخر يف التامس

 العالج، بسبب نقص الدعم األرُسي والخوف من العزلة االجتامعيّة بسبب وصمة

ما عادًة  العالج  اللتامس  يأتني  اللوايت  النساء  بأّن  املنظاّمت  به  أفادت  ما   العار، 

يكّن يستخدمن املواد املسببّة لإلدمان بشكل أكرث من غريهّن

 وفيام يتعلّق بالوصمة، أكّدت النساء اللوايت يلتمسن العالج عىل أهميّة التفاعالت

 يف مراكز العالج. فالشعور باالحرتام والتمكني اإليجايّب من قبل املوظّفني قد شّجعهّن

بالوصم والشعور  السيئة  املعاملة  فإّن  أخرى،  ناحية  من  املركز.  إىل  العودة   عىل 

 وعدم االحرتام من جانب املوظّفني يثني النساء عن طلب العالج. ويف تحقيقات

 سابقة، تّم التأكيد عىل أّن سوء املعاملة عائق أسايّس يقف يف وجه التامس العالج

العالج التامس  عىل  النساء  تشجيع  إىل  تهدف  “متعاطفة”  بيئة  ببناء   وأُويص 

 باإلضافة إىل ذلك، ذكرت النساء اللوايت يذهنب لتحصيل العالج ببدائل األفيونيّات

أيضاً كانوا  الذين  األماكن  هذه  يف  الرجال  بأّن  يشعرن  أنهّن  التحديد  وجه   عىل 

 آتني لتحصيل العالج يقومون بإطالق األحكام عليهّن

 

من العالج  منشآت  إىل  النفاذ  وإمكانيّة  التكاليف  تحّمل  عىل  القدرة  أّن   وتبنّي 

العالج. عىل  للحصول  سعيهّن  يف  النساء  وجه  يف  تقف  التي  الرئيسيّة   الحواجز 

العالج تكاليف  دفع  عىل  بالقدرة  مرتبطة  التكاليف  تحّمل  عىل   والقدرة 

الرغم من (. وعىل                 ( العالجيّة  املنشأة  النقل إىل  تكاليف   وتحّمل 

 أّن املنظاّمت غري الحكوميّة تقّدم العالج واألدوية بأسعار مدعومة، إاّل أّن بعض

يعانني دعم،  بأّي  يتمتّعن  ال  أو  فقرية  بيئة  إىل  بينهّن  ينتمي  من  خاّصًة   النساء، 

النساء أمام  عائقاً  املاليّة  املوارد  تكون  أن  املرّجح  ومن  التكاليف.  هذه   لتغطية 

 ألنهّن يعتمدن عادًة عىل رشكائهّن العاطفينّي أو أرُسهّن للحصول عىل الدعم املايّل

لإلدمان املسبّبة  املواد  استخدام  لعالج  الرئيسيّة  املراكز  أّن  مبا  ذلك،  عىل   عالوًة 

الوصول النساء  بعض  عىل  الصعب  من  يكون  قد  لبنان،  وجبل  بريوت  يف   تقع 

من شكل  هو  معيّنة  مناطق  يف  العالج  منشآت  فتمركُز  منخفضة.  بتكلفة   إليها 

 أشكال الظلم االجتامعّي حيث يُقلّل ذلك من احتامليّة نفاذ النساء خارج هاتني

ذكرت ذلك،  إىل  باإلضافة   .)                ( الخدمات  هذه  إىل   املحافظتني 

إىل النفاذ  يكون  أن  ميكن  كيف  منهّن،  العامالت  سيّام  وال  الدراسة،  يف   النساء 

الخدمات صعباً خالل ساعات العمل العادية

 

 وحّدد                            العوامل غري املتأثّرة بالجنس التي تؤّدي إىل تحسني

 نتائج العالج ومواصلة األشخاص للعالج )٢٠١٥(. وتشمل هذه العوامل القدرة عىل

أقّل القضايئ، ووجود  النظام  من  واإلحالة  والتوظيف،  الخدمات،  تكاليف   تحّمل 

 للمضاعفات الرسيريّة )                                 ( . وظهرت كّل هذه العوامل

 يف املقابالت بطريقة أو بأخرى. وللتوظيف والعمل بشكل خاّص أثر إيجايّب عىل

 املشاركات حيث أنّه يُشعرهّن باالندماج يف املجتمع مام يُجّدد شعورهّن بالقيمة.

 ويؤثّر التوظيف أيضاً عىل قدرة املرأة عىل تحّمل تكاليف العالج املاليّة التي كام

 ذُكر سابقاً قد تكون من التحديات. يف الوقت نفسه، ميكن أن يحّد وجود جنايات

تحصيل عىل  النساء  قدرة  من  الوظيفيّة  املهارات  ونقص  العديّل  السجل   عىل 

  فرصة عمل

Sabry, 2017

.

Kirtadze et al., 2015

Kirtadze et al., 2015

.)Lal, Deb & Kedia, 2015; Otiashvili et al., 2015(

.)Wechsberg et al., 2015; Otiashvili et al., 2015(

.)Lal, Deb & Kedia, 2015; Otiashvili et al., 2013(

املرأة فاستخدام  لذلك 

.)Otiashvili et al., 2013(

.

ويف هذا اإلطار

.

.

Green, 2006

.)Brady and Ashley, 2005; Greenfield et al., 2007; Otiashvili et al., 2015(

.

MOPH, 2017b

Lal & Deb & Kedia

Lal, Deb & Kedia, 2015

.)Kirtadze et al., 2015(
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والحبيب والزوج  العاطفي  الرشيك  تأثري  الضوء عىل  الدراسة  نتائج هذه   وتُلقي 

أُجريت املسبّبة لإلدمان. وقد أشارت دراسة نوعيّة  للمواد  النساء   عىل استخدام 

النساء مبارشة  عىل  سلباً  أو  إيجاباً  التأثري  ميكنهم  الحميمني  الرشكاء  أّن  كينيا   يف 

استخدام املواد املسبّبة لإلدمان والتحّول إىل االرتهان ثّم االستخدام  بشكل ُمزمن

يكون أقوى كلاّم كان اعتامد النساء عليهّن اقتصادياً أكرب وكلاّم كانت النساء عالقات

يف عالقات مضطربة إرضاًء لتوقّعات املجتمع

يف الواقع، من األرجح أن تتعرَّض املرأة لإلنفصال والطالق لعدد من األسباب مبا يف

ذلك املشاكل الناجمة عن إدارة إدمانها والوصمة املرافقة إلستخدامها للمواد املسبّبة

لإلدمان

 ويؤكّد هذا عىل أهميّة تزويد املرأة بالدعم لبناء عالقات صحيّة كجزء من العالج

الدراسات بعض  اقرتحت  كام  الزوجني  بني  العالقات  عالج  بخدمات   وتزويدها 

 

الوقت يف  يشّكلون  األطفال  أن  أطفاالً  لديهّن  اللوايت  النساء  بعض   واعتربت 

الخارجّي، العالج  منشآت  بني  ومن  العالج.  التامس  أمام  وحاجزاً  حافزاً   نفسه 

االفتقار وميثّل  األّمهات.  بترصّف  عن وجود حضانة  فقط  واحدة  منظّمة   أبلغت 

للعالج. يسعني  اللوايت  النساء  أمام  إضافيًّة  عقبًة  األطفال  لرعاية  ترتيبات   إىل 

اللوايت النساء  بني  شائع  كحاجز  لألطفال  لرعاية  ترتيبات  وجود  عدم   وذُكر 

أطفاالً لديهّن  واللوايت  لإلدمان  املسبّبة  املواد  استخدام  اضطرابات  من   يعانني 

العالج. اللتامس  دافعاً  شّكلوا  األطفال  أّن  النساء  بعض  ذكرت  نفسه،  الوقت   يف 

معدالت بارتفاع  كبري  بشكل  مرتبط  األطفال  وجود  أّن  سابقة  تقارير   ووجدت 

املسبّبة املواد  استخدام  اضطرابات  من  يعانني  اللوايت  النساء  بني  العالج   مبارشة 

بني ومن   .)                      ( متابعته  يضمن  ال  ذلك  أّن  رغم   لإلدمان، 

الخوف الخدمات:  التامس  عىل  التحفيز  ارتفاع  إىل  تؤّدي  التي  األخرى   العوامل 

املاديّة األصول  وفقدان  القانونيّة  التبعات  وخطر  األطفال،  حضانة  فقدان   من 

 

 من ناحية أخرى ذكرت معظم النساء يف عيّنتنا اإلكراه واالستغالل الجنسيني من

املسبّبة املواد  مقابل  الجنس  تقديم  ويعّد  مبارش.  بشكل  بذلك  االعرتاف   دون 

 لإلدمان خطراً عىل النساء خاصًة العاطالت عن العمل وغري القادرات عىل متويل

استخدامهّن للمواد املسبّبة لإلدمان

عليها الحكم  يتّم  املجتمع  يف  دورها  املرأة  تلبّي  ال  عندما  ذلك،  عىل   عالوًة 

معيبة جنسيّة  بسلوكيّات  قيامها  عن  تصّورات  يشمل  ماّم  منحرفة  أنّها   عىل 

)                                  (. ويؤّدي ذلك إىل آثار عىل العالج إذ أّن النساء يكّن

أنهّن كام  الجنيّس  اإلكراه  عن  الناتجة  الصدمات  مع  للتعامل  عالج  إىل   بحاجة 

بالدم املنقولة  واألمراض  جنسياً  املنقولة  األمراض  لكشف  لفحوصات   بحاجة 

 

 ويف الدراسة التي أجريناها ربطت بعض النساء تجارب الطفولة باستخدام املواد

 املسبّبة لإلدمان وهذا ما أكّدته بعض األبحاث. فتجارب الطفولة السلبيّة )      (

السلبيّة الصحيّة  اآلثار  من  واسعة  ومبجموعة  وبالتأثري  الزائدة  بالجرعة   مرتبطة 

 )                     (. وتشمل تجارب الطفولة السلبيّة األحداث املؤذية التي

 يتعرّض لها األطفال بشكٍل مبارش، كسوء املعاملة واإلهامل، أو بشكٍل غري مبارش،

 كوجود خالفات بني األهل أو استخدام للمواد املسبّبة لإلدمان أو أمراض نفسيّة

 يف األرُسة. ووجدت مراجعة منهجيّة لـ ٣٧ دراسة حول تجارب الطفولة السلبيّة

      أّن هذه التجارب ترتبط ارتباطاً وثيقاً باضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان

عوامل الخطر وتأمني منّو صحّي يف مرحلة الطفولة املبكرة

 

يكون أن  الدراسة ماّم ميكن  املشاركني يف هذه  توفري   أخرياً، واجهنا صعوبات يف 

بالوصمة. ولوحظ أّن النساء اللوايت كّن يف برامج عالجيّة خارجيّة ترّددن  مرتبطاً 

 يف املشاركة يف املجموعة املركّزة مع نساء أخريات ال يعرفهّن. وأرشن إىل أنهّن ال ترتحن

إىل يلجأ  الدراسة  فريق  جعل  ماّم  اآلخرين  أمام  خرباتهّن  عن  التحّدث   لفكرة 

 املقابالت بشكل أسايّس. كام هو الحال بالنسبة إىل الفئات األخرى املعرّضة للوصمة،

 كاألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية. فإن النفاذ إىل املشاركني ميثّل

تحّدياً فعلياً بسبب ميل املشاركني إىل عدم الكشف عن هويّتهم نتيجًة لوصمة العار

الشديدة التي يواجهونها

فاعليّة أكرث  اسرتاتيجيًة  أو               الثلج”  “كرة  طريقة  تكون  أن   وميكن 

لإلدمان، املسبّبة  املواد  استخدام  اضطرابات  من  يعانني  اللوايت  النساء   لتحديد 

 من دون أن يكّن بالرضورة يخضعن للعالج، ولكن حتّى هذه الطريقة قد تكون

 صعبة يف لبنان

)Mburu, Limmer & Holland, 

.)2019

.)Mburu, Limmer & Holland, 2019(

.)Lal, Deb & Kedia, 2015; Mburu, Limmer & Holland, 2019(

وتبنّي يف هذه الدراسة أّن تأثري الرشكاء

.)Mburu et al., 2019; Otiashvili et al. 2015(

.)Jessup et al., 2003; Wechsberg et al., 2015(

O’Toole et al., 2006

.)Rhodes et al., 2018(

.)Kirtadze et al., 2015(

Lal, Deb & Kedia, 2015

.)Greenfield et al., 2007(

ACE

.)Mahfoud et al., 2010(

.)Hughes et al., 2017(

Felitti et al., 1998

الوقاية من الضوء عىل أهميّة  ويسلّط هذا االكتشاف 
.

.)Gokengin et al., 2016; Mahfoud et al., 2010(
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 أُجري هذا البحث عىل مجموعة ضعيفة محّددة تُعّد أكرث عرضًة للوصمة وأقّل

 ميوالً اللتامس الخدمات وهي أيضاً أكرث عرضة لخطر اإلصابة باألمراض الجسديّة

ملكافحة الوزارات  بني  املشرتكة  “اإلسرتاتيجيّة  حّددتها  كام  املصاحبة   والنفسيّة 

عن املنبثقة  التوصيات  فإّن  وبالتايل   .”٢٠١٦-٢٠٢١ لبنان  يف  واإلدمان   املخّدرات 

املتعلّقة مبعالجة القضايا  ملعالجة  للتطبيق ومصّممة خصيصاً  قابلة  التقرير   هذا 

لبنان. يف  لإلدمان  املسبّبة  املواد  استخدام  اضطرابات  من  يعانني  اللوايت   النساء 

 عالوًة عىل ذلك، سمحت املقابالت التي أُجريت مع مقّدمي الخدمات ومع النساء

النتائج باستخالص  املسبّبة لإلدمان  املواد  استخدام  يعانني من اضطرابات   اللوايت 

 من زاوية أوسع تشمل وجهات نظر مختلفة. هذا يسمح أيضاً بتثليث املعلومات

سمح وقد  املوضوع.  حول  املوجودة  واألدبيات  املوقف  تحليالت  عرب   خاصًة 

 التقييم بإلقاء نظرة ثاقبة عىل احتياجات النساء التي متّت تلبيتها وتلك التي ال

 بّد من تلبيتها. وقد ضمنت عمليّة تحديد املشاركات مستوى عاٍل من الخصوصيّة

 للمشاركات ومل يربز أي انزعاج نفيّس من قبلهّن نتيجًة الستذكار تجارب سابقة.

 كذلك مل تنسحب أي من النساء اللوايت متّت مقابلتهّن من الدراسة كام مل تقم أّي

التقييم يف نرش الوعي ورفع  منهّن بتوقيف املقابلة. ومبجرّد وجوده، ساعد هذا 

.الصوت حول االختالفات بني الرجال والنساء يف مجال تقديم الخدمات

 مل يقم فريق الدراسة بتقييم األمراض املصاحبة لألمراض النفسيّة التي قد تكون

 من املتغرّيات التي تؤثّر عىل العالج. باإلضافة إىل ذلك، نظراً ألن املوضوع يرتافق

الحفاظ عىل النساء لرضورة  النفاذ إىل   بوصمة عار كبرية، فقد كان من الصعب 

نساء إىل  النفاذ  البحث  فريق  حاول  وقد  واستقالليتهّن.  ورّسيتهّن   خصوصيّتهّن 

لتفسري املناطق  بني  االختالفات  رصد  بهدف  متعّددة  جغرافيّة  مناطق   من 

مقابلة تتّم  مل  كذلك،  مقابلتهم.  متّت  اللوايت  النساء  من  نسبياً  املنخفض   العدد 

الوصول املمكن  من  يكن  مل  أنّه  حيث  لبنانيّة،  غري  أخرى  جنسيّات  من   النساء 

العوامل الستكشاف  البحث  من  مزيد  إىل  حاجة  هناك  تكون  قد  لذلك   إليهّن. 

 االجتامعيّة واالقتصادية األخرى ونقاط الضعف املتزامنة التي ميكن أن تؤثّر عىل

نفاذ وتلّقي النساء اللوايت يعانني من اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان

.لخدمات العالج

نقاط القّوة محدوديّات الدراسة
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 يف هذا القسم، نوجز التوصيات بناًء عىل النتائج الرئيسيّة التي أبرزناها أعاله وعىل

باألهداف مبارشاً  ارتباطاً  التوصيات  بعض  ربط  وميكن  اإلضافيّة.  األبحاث   بعض 

الوزارات ملكافحة املخّدرات املنبثقة عن “اإلسرتاتيجيّة املشرتكة بني   االسرتاتيجيّة 

بعض أعاله  املذكورة  االسرتاتيجيّة  لحظت  فقد  لبنان ٢٠١٦-٢٠٢١”.   واإلدمان يف 

إعتامد “معايري  تطوير  ومنها  فحسب  النساء  عىل  تركّز  ال  أنّها  رغم   التوصيات 

من أمر  وهو  لإلدمان”  املسبّبة  املواد  الستخدام  الداخليّة  التأهيل  إعادة   لربامج 

اإلنسان حقوق  وتحرتم  املشاركني  حول  تتمحور  برامج  وجود  يضمن  أن   شأنه 

وإعادة العالج  لخدمات  مسح  وضع  تّم  ذلك،  إىل  باإلضافة   .)               ( 

 التأهيل والحّد من الرضر وإعادة الدمج االجتامعّي سيكون مبثابة مرجع إلحالة

)MOPH, 2017b(. النساء إىل الخدمات املناسبة

MOPH, 2019

الوزارات بني  املشرتكة  “اإلسرتاتيجيّة  تنفيذ  يف  املبذولة  الجهود  متابعة  إن   أخرياً، 

النفاذ تضمن  أن  شأنها  من   ”٢٠١٦-٢٠٢١ لبنان  يف  واإلدمان  املخّدرات   ملكافحة 

 إىل مجموعة واسعة وعالية الجودة من خدمات الوقاية والعالج وإعادة التأهيل

.والحّد من الرضر وإعادة الدمج االجتامعّي، التي تراعي النوع االجتامعّي والعمر

عىل املستوى االجتمعّي والثقايفّ

الذي  ١.٣.٤ االسرتاتيجي  الهدف  تنفيذ  والتمييز:  العار  وصمة  من  الحّد   .١ 

وتتناول اإلجتامعّي  والنوع  األطفال  تراعي  منارصة  إسرتاتيجيّة  “بتطوير   يقيض 

املواد واستخدام  النفسيّة  الصحة  اضطرابات  مجال  يف  والتمييز   الوصمة 

 املسبّبة لإلدمان

املسبّبة لإلدمان كحالة صّحية بحاجة املواد  استخدام  العمل عىل صياغة   .٢ 

 إىل الرعاية وليس كسلوك إجرامي

٣. تشجيع مجموعات الدعم الذايتّ

.”

.

.

عىل مستوى السياسات

١. دعم إلغاء تجريم استخدام املواد املسبّبة لإلدمان وفقاً للمراجعات القانونيّة

الحالية املقّدمة إىل مجلس النّواب

٢. دعم العالج بدل العقاب: التأكّد من إحالة مستخدمي املواد املسبّبة لإلدمان

إىل لجنة اإلدمان عىل املخّدرات )       ( بدالً من السجن

٣. زيادة التمويل املقّدم لخدمات االستجابة الستخدام املواد املسبّبة لإلدمان

الخاصة بالنساء

٤. زيادة الدعم املايل للنساء اللوايت ال يستطعن تحّمل تكاليف العالج

توسيع مراكز العالج لتعزيز نفاذ كافة مستخدمي املواد املسبّبة لإلدمان  .٥

املقيمني يف املحافظات اللبنانيّة خارج بريوت وجبل لبنان

تتوىّل رصد  آليّة  “بإنشاء  يقيض  الذي   ٤.١.٤ االسرتاتيجي  الهدف  تنفيذ   .٦ 

 بشكل منتظم مراقبة املرافق التي تُعنى باالستجابة الستخدام املواد املسبّبة

معايري مبراعاة  وذلك  واملرأة  والطفل  اإلنسان  لضامن حامية حقوق   لإلدمان 

 الجودة ومبادئ حقوق اإلنسان املتوافقة مع املعاهدات واالتفاقيّات الدوليّة

التي وقّعتها/صّدقت عليها الحكومة اللبنانيّة

DAC

.

.

.

.

.

.”

خدمات عالج خاصة بالنساء

يعانني اللوايت  للنساء  األطفال  بحضانة  املتعلّقة  السياسات  تطوير  دعم   .١ 

من نوع  أي  يتلّقني  واللوايت  لإلدمان  املسبّبة  املواد  استخدام  اضطرابات   من 

 الخدمات

اللوايت النساء  مع  التعامل  عند  الجنيّس  للعنف  حّساسة  مقاربة  ضامن   .٢ 

   يعانون من اضطراب استخدام املواد املسبّبة لإلدمان

الستخدام الداخليّة  التأهيل  إعادة  برامج  اعتامد  “معايري  تنفيذ  ضامن   .٣ 

املواد املسبّبة لإلدمان

وضامن الوصم  من  يعانني  واللوايت  املعرّضات  النساء  مع  التواصل  زيادة   .٤ 

 إحالتهّن إىل الخدمات

.٥. إرشاك الرشكاء العاطفيني واألرُس يف برامج العالج

.

.”

.

.
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