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متهيد

نرشت يف صحيفة هآرتس اليومية عام 2008 مقالة تتحدث عن السياسة املنتهجة إلعطاء 

ملا ذكر يف  األثيويب يف إرسائيل.1 وفقا  املجتمع  لنساء من  بروفريا  ديبو  الحمل  منع  وسيلة 

أثيوبيات يف إرسائيل كجزء من سياسة  لنساء  الديبو بروفريا بشكل منهجي  املقالة تعطى 

تقليص الوالدة. رأينا من خالل مرشوع نساء وتكنولوجيا طبية حاجة لدراسة القضية وفحص 

توفري  بشأن  الطبية  املؤسسات  تتبعها  منهجية  لسياسة  مامرسة  بالفعل  هنالك  كانت  إذا 

األثيوبيات يف إرسائيل. وارتأينا  للنساء  الحمل لجامهري معينة، وبشكل خاص  وسائل منع 

باإلضافة إىل ذلك فحص مدى تأثري هذه السياسات عىل صحة النساء من جامهري الهدف 

هذه، وفحص إذا ما كان يتم حفظ حق املعرفة وحرية االختيار يف هذه العملية.

داين ادينو ابابا، “حارات من دون أطفال”، يديعوت احرونوت، 6.1.2008  1
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مقدمة

النساء من حرية جنسية اكرب من  غريت وسائل منع الحمل املختلفة حياتنا كليا ومكنت 

السابق، وحرية اختيار اكرب بخصوص خصوبتهن. مع كل هذا، توجد لكل وسيلة منع حمل 

املنع  وسيلة  اختيار  شاملة.  طبية  متابعة  الغالب،  عىل  تتطلب،  التي  وسلبياتها  ايجابياتها 

املناسبة لكل امرأة وامرأة تتطلب فحص لكامل معطياتها الطبية وتفضيالتها. مرحلة اختيار 

النساء والجل الحفاظ عىل  وسيلة منع الحمل هي مرحلة أساسية ومهمة يف نظام صحة 

هذه  تنفيذ  مدى  كبرية،  لدرجة  واملريضة،  املعالج  الطبيب  عالقة  جودة  تحدد  حقوقهن. 

املرحلة كام يجب. 

لدراسة طبيعة وجودة هذه العملية، هنالك حاجة إىل دراسة الظروف االجتامعية والسياسية 

التي تتم بها هذه العملية. وللتأكد من أن العالقة املهنية بني املريض والطبيب املعالج لن 

تتأثر من اآلراء املسبقة واملقولبة، من العنرصية أو االعتبارات السياسية التي تحدد وتبلور 

األساسية  الحقوق  مع  يتعارض  قد  بدوره  والذي  املرأة،  لجسد  واجتامعي  وطني  مفهوم 

للمريضة.

إىل: التقرير  يهدف 

توفري معلومات عن وسيلة منع الحمل الديبو بروفريا أ. 

صياغة وتحليل تدابري سياسة توزيع وسيلة منع الحمل هذه وسط النساء يف إرسائيل  ب. 

عامة، وخاصة القادمات الجدد من أثيوبيا.

النساء وسياسة توزيع وسائل منع  النساء، تعزيز  العالقة ما بني صحة  تفكيك مفهوم  ج. 

الحمل لدى مجموعات اجتامعية محددة يف إرسائيل. 
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بروفريا،  الديبو  الحمل  منع  وسيلة  األول  الجزء  يتناول  أجزاء.  ثالث  عىل  التقرير  يحتوي 

سلبياتها وايجابياتها، باإلضافة إىل خلفية استعاملها تاريخيا يف دول العامل املختلفة. أما القسم 

الثاين فيتناول نتائج دراسة قد أجريناها والتي تتضمن فصلني رئيسيني: الفصل األول يحتوي 

عىل ردود الجهات املؤسساتية ذات الصلة بشان سياسات استخدام الحقن. يحتوي الفصل 

الثاين عىل شهادات وإفادات من املقابالت التي أجريت مع النساء األثيوبية ممن يستخدمن 

التقرير فيتناول  الثالث من هذا  الفصل  أما  أو استخدمن سابقا وسيلة منع الحمل هذه. 

توصياتنا  بتقديم  التقرير  ونلخص  الحمل.  منع  ووسائل  الدولة  املرأة،   – العالقات  مثلث 

لتغيري سياسة استخدام وسائل منع الحمل.



�

وسيلة منع الحمل الديبو بروفريا

الديفو بروفريا هو عقار يحتوي عىل شبيه هرمون الربوجسرتون يعطى عن طريق الحقن 

مرة كل ثالثة أشهر. الربوجسرتون مينع اإلباضة عن طريق منع انطالق الهورمونات من الغدة 

النخامية يف الدماغ ويجعل مخاط عنق الرحم عدايئ لدخول الحيوانات املنوية، يؤثر عىل 

بطانة الرحم بحيث ال يسمح باستيعاب بويضات ملقحة. استخدام الديفو بروفريا ليس فعال 

للوقاية من األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنيس، مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة 

البرشية، االيدز.2 يتم استعامل وسيلة منع الحمل هذه فقط مبوجب وصفة طبيب، وتعطى 

الحقنة من قبل ممرضة يف عيادة. الرشكة التي تقوم اليوم بتصنيع حقن الديبو بروفريا التي 

 .(Frasier) يتم تسويقها يف إرسائيل هي رشكة فرايزر

تاريخية خلفية 

منذ بدايات عملية تطوير حقنة الديبو بروفريا، ارتبط اسم الحقنة باستخدامها عىل الفئات 

املجتمعية املستضعفة. تم إجراء تجربة طبية، بني عام 1967–1978 يف عيادة (تنظيم األرسة 

الواليات املتحدة األمريكية. سعت  اتالنتا يف  التي يف والية  عىل اسم غرادي)،� يف جورجيا 

التجربة عىل  أجريت  الحمل.  بروفريا كوسيلة ملنع  الديبو  فعالية  التجربة إىل فحص  هذه 

ما يقرب من 1�000 امرأة من ذوات الدخل املنخفض، نصفهن من النساء السود. مل يتم 

التجربة يف األصل أو طلب موافقتهن املوقعة أو  النساء عن وجود هذه  الكثري من  إعالم 

حتى تزويدهن بأية معلومات بشأن اآلثار الجانبية لهذا العقار. وقعت بعض النساء فريسة 

الوفيات خالل  باإلضافة إىل تسجيل عدد من  التجربة وذلك  نتيجة ملشاركتهن يف  للمرض 

التجربة. مل يبلغ مدير األبحاث، الدكتور روبرت هاترش (Hatcher	Robert) والباحثني 

دوريت هوخرن (2006) ,وسائل منع الحمل، إصدار برولوغ  2

Grady	Memorial	Family	Planning  �
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الرشكاء عن اآلثار الجانبية الصعبة التي تعرضت إليها الخاضعات للتجربة.� تم الكشف عن 

هذه املعلومات بعد أن متكنت منظمة الصحة للنساء السود �BWHR من اقتفاء اثر 

بعض النساء اآليت شاركن يف التجربة، عىل الرغم من أنه مل يتم إجراء تسجيل منظم لتفاصيل 

املشاركات، ووجدت أن بعضهن تعاىن من أمراض خطرية، مثل أنواع مختلفة من الرسطان، 

االكتئاب وامليل إىل االنتحار.6 

ترك التعاطي واسع النطاق لحقنة الديبو بروفريا بني النساء الفقرية و/أو املنتمية ألقليات 

يف الواليات املتحدة، واإلهامل يف اإلرشاف واملتابعة الصحية التي تلقينها هؤالء النساء، الكثري 

لتطوير  أخالقية  الغري  الطبية  التجارب  من  الظواهر  هذه  ردا.  تتلقى  مل  التي  األسئلة  من 

العقار، الرعاية الطبية املنقوصة واملعاملة الفوقية االستعالئية للمؤسسة الطبية تجاه النساء 

من الفئات املستضعفة، ظهرت أيضا خارج الواليات املتحدة. 

رشكة  كانت  السنوات  تلك  يف  الحقن  هذه  تطوير  عىل  عملت  التي  األدوية  رشكة 

Upjohn. يف سنة 1976 و 1978 و �198 قدمت الرشكة طلبات للموافقة عىل العقار 
نهاية  يف  رفضها.  تم  لكن   (FDA) األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  والدواء  الغذاء  لهيئة 

املطاف، متت املوافقة عىل استخدام العقار يف الواليات املتحدة فقط يف عام 1992.

يف الوقت الذي كانت تحاول فيه رشكة Upjohn مترير املوافقة عىل الحقن يف 

الواليات املتحدة ،قامت بتسويق الحقنة يف ما يقرب من الثامنني دولة ،معظم الدول هي 

من دول عامل األغلبية (ما يسمى بدول العامل الثالث). هذه الحقن أعطيت يف هذه الدول 

عادة كجزء من برامج لتنظيم األرسة وتحديد النسل. منذ أواخر الستينات7 تم توزيع العقار 

مستخدمات  النساء  موافقة  عىل  الحصول  وبدون  إرشاف  بدون  تقريبا  األماكن  هذه  يف 

العقار. أعطيت الحقن يف جنوب أفريقيا لنساء شابات سوداء دون الحصول عىل موافقتهن. 

يف تايالند، يف مخيم الالجئني Kao-I-Dong الذي يقع عىل الحدود مع كمبوديا، تم 

توزيع دواجن للعائالت مقابل تلقي نساءها الحقنة. يف الفلبني أعطيت املوافقة الرسمية 

Karen	Hawkins,	 Jeff	Elliott	 (199�)	 “Seeking	Approval”,	Albion	Monitor	http://www.monitor.  �

net/monitor/controlled/bc-depohearing.html
Black	Women’s	Health	Project  �

	Andy	 Smith’s	 (2002)	 “Better	 Dead	 Than	 Pregnant:	 The	 Colonization	 of	 Native	 Women’s  6

 Reproductive	Health”,	 in	 (Jael	Silliman	and	Anannya	Bhattacharjee	 ed.): Policing the National
	Body: Race, Gender, & Criminalization,	South	End	Press,	p.1�2–1�4

	Leary,	Warren	E..	“U.S.	Approves	Injectable	Drug	As	Birth	Control”.	The New York Times. October  7

�0,	1992
 Karen	Hawkins,	Jeff	Elliott	(199�).
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املتحدة  األمم  دعم صندوق  مقابل  يف  الحمل  ملنع  كوسيلة  بروفريا  الديفو  استخدام  عىل 

للنشاط السكاين (UNFPA) لجهود الحكومة املحلية يف تنظيم األرسة، من خالل الرتويج 

الستخدام الحقن.8 

بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء األمريكية (FDA) عىل العقار، أعربت مجموعات 

والهند  كندا  األمريكية،  املتحدة  الواليات  العامل، مبا يف ذلك  أماكن مختلفة من  نسائية يف 

عن معارضتها الستخدام الديبو بروفريا، وذلك للتأثريات الجانبية املختلفة التي أبلغت عنها 

مجموعات  من  بضغط  أبرز األمثلة عىل النضال ضد الحقن كان يف عام،2002   النساء.9 

ومنظامت نسائية يف الهند، أوقفت الحكومة املحلية برنامج شمل حقن الديفو بروفريا يف 

نظام الرعاية الصحية.10 ويف عام �200، قام تنظيم النساء SAMA بعمل دراسة تبحث 

يف نوع املعلومات التي أعطيت للنساء اآليت تستخدمن حقن الديبو بروفريا واىل أية درجة 

كانت لهن حرية ااختيار استخدامها.11 أظهرت نتائج الدراسة، التي أجرت مقابالت مع �0 

امرأة ترتاوح أعامرهن بني 21–�0، أن أكرث من نصف النساء مل يعرفن حتى عن وجود وسائل 

منع أخرى للحمل، يف حني أن الغالبية العظمى (�2 امرأة) مل تتلق أي معلومات عن اآلثار 

الجانبية املرتبطة باستخدام الديفو بروفريا. 

يدل هذا االستعراض املوجز عن مشاكل أخالقية مختلفة، مبا يف ذلك انتهاكا للحقوق 

األساسية للمرأة، التي ارتبطت يف العقود األخرية مع استخدام حقن الديبو بروفريا. وباإلضافة 

إىل ذلك، تجدر اإلشارة إىل تأثري عالقات القوة بني الدول الغربية ودول عامل األغلبية، بني 

االقتصادية  لالعتبارات  وحتى  املهيمنة  والفئات  املستضعفة  الفئات  بني  والنساء،  الرجال 

والسياسية، عىل كل ما يتعلق باستخدام التكنولوجيات الطبية عىل املجموعات املستهدفة. 

Amy	Goodman	(19��)	“Marketing	Abroad”,	The Multinational Monitor (v.�,	n	2&�).  8

 http://multinationalmonitor.org/hyper/issues/19��/02/marketing-abroad.html 	
انظري:  9

: http://cwpe.org/node/1�� منظمة النساء السود  

	http://www.cwhn.ca/resources/birth_control/depoLetter.html, :ائتالف مكافحة الديبو بروفريا يف كندا  

		http://www.issuesinmedicalethics.org/1�1di00�.html:االحتجاج يف الهند  

	Amy	 Oliver	 &	 Diana	 Dukhanova	 (200�),	 “Depo-Provera:	 Old	 Concerns,	 New	 Risks”,  10

DifferenTakes	(�2)	p.1–4.
http://www.global-sisterhood-network.org/gsn/downloads/200�-4.pdf 	

Ibid  11

 Sama		 Resource	 Group	 for	Women	 and	 Health	 (200�), Unveiled Realities: A study on women’s 	
	experiences with Depo-Provera and injectable contraceptive,	New	Delhi,	India.
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بروفريا ديفو  الحمل  منع  وسائل  وعيوب  مزايا 

يف السنوات األخرية، تم إىل حد كبري تقليص مخاطر استخدام حقن الديبو بروفريا. نتطرق 

املتعلقة  األخرية12  للدراسات  تبعا  بروفريا  الديبو  الحمل  منع  اىل عيوب ومزايا وسيلة  هنا 

باملوضوع:

املزايا: 
وسيلة مريحة لالستخدام، تحفظ الرسية، ال تتطلب التعاون من جانب الزوج.   .1

استخدام عىل املدى الطويل للعقار يسبب يف خفض كمية النزيف املهبيل حتى إيقافه   .2

متاما، وبالتايل فهو محبذ للنساء مع فقر دم ينبع من نزيف دموي شهري مكثف. 

مينع، يف بعض الحاالت ، الصداع النصفي.  .�

يُستخدم يف الوقاية من آالم بطانة الرحم املنترشة.   .�

ينصح استخدامه للنساء التي تعاين من الرصع epilepsies، وذلك لعدم تفاعله مع   .�

أدوية مضادة لنوبات الرصع (عىل العكس من وسائل منع حمل هرمونية تعطى عن 

طريق الفم) وفعاليته يف منع النوبات. 

يقلص من خطر اإلصابة برسطان الرحم بنسبة 80 ٪، وال يزيد من خطر اإلصابة برسطان   .6

الثدي. 

ميكن استخدامه أثناء الرضاعة.   .7

مينع أعراض سن اليأس (الهبات الساخنة).   .8

يفضل استخدامه يف الحاالت التي تفضل فيها املرأة وسيلة منع حمل هرمونية وتكون   .9

ممنوعة من استخدام االسرتوجني (النساء التي يتعدى عمرها ال�� سنه تدخن و/أو 

تعاين من السمنة الزائدة وارتفاع ضغط الدم أو امليل إىل تخرث زائد للدم).

دوريت هوخرن (2006) ,وسائل منع الحمل، إصدار برولوغ.   12

	Edith	R	Guilbert	et	al.	(2009)	“The	use	of	depot—medroxyprogesterone	acetate	in	contraception 	
and	its	potential	impact	on	skeletal	health”,	Contraception	�9,	p	1��–1��.
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العيوب: 
يتسبب يف عدم انتظام الدورة الشهرية، مبا يف ذلك النزيف املهبيل بني الحيض واآلخر.   .1

قد يتسبب يف السمنة عند ربع من النساء.�1  .2

يتسبب يف الصداع عند بعض النساء.   .�

الدورة  قبل  ما  أعراض  أو  لالكتئاب  متيل  نساء  عند  املزاج  يف  تغريات  عن  التبليغ  تم   .�

الشهرية PMS. العالقة السببية بني املزاج وتلقي الديبو بروفريا مل تثبت بعد، يوىص 

رغم ذلك باملتابعة الطبية ألعراض االكتئاب عند النساء املتلقية لهذا العقار، خصيصا إذا 

كان هنالك تاريخ من االضطرابات املزاجية.

 .HDL يتسبب يف تراجع الكوليسرتول الجيد  .�

استخدامه  عن  التوقف  بعد  أشهر  لعدة  اإلباضة  مينع  للعقار  املدى  طويل  استعامل   .6

وبالتايل ال يوىص استخدامه للمرأة التي تريد أن تدخل يف حمل يف السنة القريبة. 

بسبب الفعالية طويلة املدى للعقار، يف حالة ظهور أعراض جانبية ال ميكن وقف العالج   .7

فورا. 

يلحق الرضر يف كتلة العظام (كثافة العظام) نظرا النخفاض مستوى هرمون االسرتوجني.   .8

يتسبب الديفو بروفريا يف رضر كبري نسبيا لكتلة العظام باملقارنة مع غريه من وسائل 

منع الحمل الربوستوجينية األخرى، بسبب خصائص دوائية معينة. وهنا نتوقف للبحث 

يف املوضوع باستفاضة: 

ترقق العظام هو مشكلة صحية شائعة بني النساء الاليت اجتزن سن اإلنجاب، تتسبب هذه 

الحالة يف زيادة احتامل حدوث كسور يف العظام، والتي قد تتسبب يف دورها بعلل طويلة 

جميع  يف  بروفريا  الديفو  استعامل  مع  العظام  كثافة  يف  ملحوظ  انخفاض  هنالك  األجل. 

الفئات العمرية. تجدر اإلشارة إىل أن تأثري الحقن عىل كتلة العظام مامثلة لتلك التي تؤثر 

املوجودات يف أهم  الفتيات،  الحمل والرضاعة. لوحظت لدى  العظام من جراء  عىل كتلة 

الديفو  تلقيهن عالج  العظام خالل  كثافة  العظام، مؤرشات النخفاض  لبناء  مرحلة عمرية 

بروفريا ويف غضون سنة واحدة من انتهاء العالج طرأ ارتفاع يف هذه املؤرشات حتى وصولها 

إىل املستوى االعتيادي الخاص بهذا الجيل. النتائج االولية لبحث جديد تشري اىل ان الفتيات 

 Ann	J.	Davis	(2009)	“DMPA	and	Weight	Gain”,	Journal Watch Women’s Health  1�
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املستخدمات للديبو بروفريا الكرث من سنتني تتعرضن لخطر تكرس عظام اكرب ب �1.2 من 

فتيات اخرى من نفس الجيل.�1 عند النساء التي تلقت الديفو بروفريا قبل سن اليأس، وجد 

أنه مع توقف الحيض، متاثل كثافة العظام عندهن تلك املوجودة عند النساء التي مل تعالج 

بالحقنة.

زيادة كبرية يف مخاطر  تعاين من مشاكل منو  االيت  النساء  بني  اجريت  أظهرت دراسة 

هذه  تعرض  أخرى  عوامل  هناك  بروفريا.�1  بالديفو  العالج  أثناء  العظام  بكسور  اإلصابة 

املجموعة وكذلك مجموعة النساء األثيوبيات ملزيد من الرضر لكتلة العظام..تعاين النساء 

ذات مشاكل النمو من ترقق العظام والكسور عىل نحو أكرث تواترا حتى قبل جيل الياس، 

بسبب االنخفاض يف النشاط الجسدي وقلة التعرض ألشعة الشمس وبسبب تلقيهن العالج 

فيتواجد  السود16  النساء  اما  للوقوع.  الباقي  العظام وميل  فقدان  نعززمن  اضافية  بادوية 

لديهن ميل أكرب للمعاناة من نقص بالفيتامني (د) من النساء البيض. ينتج جلدهن كمية 

أقل من هذا الفيتامني بالتعرض ألشعة الشمس، وبالتايل قد تتواجد يف خطر أكرب من غريها 

الخطر األخرى. لذلك  العظام، وال سيام يف ضوء تواجد عوامل  من احتامل االصابة برتقق 

يجب توخي الحذر من توفري ادوية تسبب رضرا عىل كتلة العظام لهذه املجموعات. ومن 

املهم أن نالحظ أنه ال توجد حتى اليوم دراسات تبحث عىل املدى الطويل هذه املسألة بني 

مجموعة النساء املسنات.

الديبو بروفريا وسيلة منع حمل مثرية للجدل. يف  الجانبية املختلفة جعلت من  اآلثار 

الواقع، أكرث من 70 ٪ من النساء األمريكيات من من استخدمن العقار توقفن عن استخدامه 

بعد السنة األوىل.17 

	Nancy	A.	Melville,	Depot	Medroxyprogesterone	Acetate	Associated	With	Fracture	Risk	in	Young  1�

Women,	CME,	1�.9.2009.	http://cme.medscape.com/news
 Edith	R.	Guilbert	et	al.	(2009).  1�

	Loomis	 WF(19��)	 “Skin-pigment	 regulation	 of	 vitamin-D	 biosynthesis	 in	 man”,	 Science,  16

4;1��(���):	�01–�.
Amy	Oliver	&	Diana	Dukhanova	(200�).  17
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سياسات استخدام وسيلة منع الحمل الديبو بروفريا 
– نتائج دراسة رصد استخدام اليبو بروفريا

يف محاولة القتفاء أثر السياسة الرسمية املعتمدة يف ارسائيل بالنسبة لوسيلة منع الحمل 

الديبو بروفريا لدى النساء يف إرسائيل، توجهنا اىل الجهات الرسمية املختلفة عىل راسها وزارة 

الصحة.

أشارت السيدة دينا حمو يف رد وردنا من وزارة الصحة، من تاريخ �1 متوز 2008، وهي 

منسقة وحدة الصيدلية واملعلوماتية الطبية، اىل انه ويف يناير 1996 “.. دون عىل عقار يدعى 

حمل  منع  وسيلة  التالية:  التعليامت  ملصقة   DEPO-PROVERA 1�0MG/ML
عند وجود اشارة طبية لذلك ويف حالة عدم التمكن من استخدام وسائل أخرى”.18 

افاد رد صندوق املرىض كالليت بأن املعايري لتلقي الحقنة هي:19

نساء لم يمنعن من استخدام علاج يحتوي على البروجسترون. 

عندما يكون هناك فشل لوسائل منع الحمل الأخرى.

عندما لا يكون هناك إمكانية أو رغبة لوضع لولب رحمي.

يبدو أن السياسة العامة املعلنة ال ترى بالديبو بروفريا وسيلة منع حمل موىص بها، وبانه 

يجب ان تستخدم فقط إذا كانت الوسائل األخرى غري مناسبة. 

بروفريا؟  الديفو  الحمل  منع  وسيلة  تتلقى  من 

لطلبنا،  ،ووفقا   2008 عام  االثيويب  املجتمع  من  لنساء  الحقن  منح  قضية  نرش  أعقاب  يف 

قدم عضو الكنيست اوفري بينس-باز، مسائلة يف الكنيست بالنسبة للموضوع لوزير الصحة 

يعقوب بن-يزري. وعرض عىل الوزير سؤالني رئيسيني وهام:

هل هناك سياسة خاصة لتوفري وسائل منع الحمل للنساء من أصل إثيويب؟   .1

عن  الناتجة  الجانبية  اآلثار  وعن  الحقنة  عن  مبعلومات  النساء  تزويد  يتم  هل   .2

رد وزارة الصحة من تاريخ 1�.07.08   18

رد صندوق املرىض كالليت من تاريخ 0�.0�.09  19
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استعاملها؟ 

للنساء  منفصلة  سياسة  توجد  ال  الصحة،  وزارة  فحص  وبحسب  انه  يزري  بن  الوزير  رد 

ان  هو  الحقن  االثيوبيات  النساء  الستخدام  األسباب  احد  أن  الوزير  وأوضح  األثيوبيات. 

يف  االستمرار  بنفسها  تطلب  النساء  بان  و  اثيوبيا،  يف  شائع جدا  بروفريا  الديبو  “استعامل 

استخدامه أو بدء استخدامه هنا يف ارسائيل”، مثة سبب آخر وهو “بشكل عام لدى القادمني 

الحقن مقارنة باألدوية  اثيوبيا يوجد تفضيل ثقايف لألدوية املعطاة عن طريق  الجدد من 

عن طريق الفم”20 

خالفا لكالم وزير الصحة بن يزري يف الكنيست بان استخدام الديبو بروفريا شائع جدا يف 

وسط النساء االثيوبيات، تُظهر منظمة الصحة العاملية WHO يف تقاريرها صورة مختلفة 

(انظر الرسم البياين 1). تحليل لنسب استخدام وسائل منع الحمل منذ عام 1997 يشري إىل 

استعامل واسع النقاط خاصة لحبوب منع الحمل,21 الشائعة ايضا يف ارسائيل.22 حقيقة أن 

أكرث من 70٪ من النساء اللوايت يستخدمن وسائل منع الحمل يف إثيوبيا يستعملن حبوب 

منع الحمل تتناقض ومزاعم الدولة من خالل وزير الصحة بانه يوجد “تفضيل ثقايف” للنساء 

االثيوبيات لحقن الديبو بروفريا. 

رد وزير الصحة للمساؤلة املقدمة من قبل عضو الكنيست عوفري بينس لوزير الصحة، من تاريخ 16.6.08.  20

موقع منظمة الصحة العاملية, WHO, سجل دخول املوقع بتاريخ 1�.7.2009  21

http://www.who.int/reproductive-health/publications/HRP_ITT_99_1/HRP_ITT_99_1.9.en. 	
html

وفقا ملعطيات وزارة الصحة، وسائل منع الحمل الشائعة يف ارسائيل هي حبوب منع الحمل واللولب الداخل رحم. تستعمل بكل واحدة من وسائل   22

منع الحمل هذه ما يقرب من %�2 من مجموع النساء يف ارسائيل. مؤخوذ عن موقع االنرتنت لوزارة الصحة، قسم االم والولد البالغ، تسجيل دخول 

http://www.health.gov.il/pages/default.asp?PageId=����&parentId=��49&catId=��0&  1�.7.2009

maincat=��
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23)1997( اثيوبيا  الحمل يف  منع  استخدام وسائل  1: نسب  البياين  الرسم 

DMPA 18.3%

للتمكن من رصد وعمل مسح الستخدام الديفو بروفريا توجهنا اىل وزارة الصحة وصندوق 

املرىض ماكايب، كالليت، ومؤوحيدت. يف الرسالة املوجهة إىل الصناديق املختلفة قمنا بطرح 

االسئلة التالية: ما هي إجراءات استخدام الديبو بروفريا؟ ما هو عدد النساء التي يتم عالجها 

بالعقار؟ هل يوجد هناك معطيات وفقا ملميزات مجموعة النساء املستهلكة لهذه الحقن 

تبعا لألصل أو الدين و/أو معايري أخرى؟ 

موقع منظمة الصحة العاملية WHO، تسجيل دخول 1�.7.2009  2�

http://www.who.int/reproductive-health/publications/HRP_ITT_99_1/HRP_ITT_99_1.9.en.  

html
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تبني لنا من اإلجابات التي تلقيناها املعلومات التالية:

أفادت وزارة الصحة بأن ليس لدى الوزارة معلومات من هذا القبيل وأنه علينا تحويل 

أسئلتنا لصناديق املرىض املختلفة.�2 يف حني أوىف صندوق املرىض مكايب أنه ال توجد لديه 

بيانات تبعا لالنتامء العرقي للمشاركات أو أية تجزئة أخرى من التي طلبناها(وفقا للدين 

والعرق والسن والبلدات).�2 وذكر فضال عن ذلك أنه ويف النصف األول من عام 2009 بيعت 

حوايل 1200 عبوة من الحقن. ويبني حساب رسيع أن الحديث يدور هنا عن ما ال يقل عن 

�00 امرأة تلقت الحقن عن طريق صندوق املرىض مكايب.

من صندوق املرىض مؤوحدت مل نتلق أي رد حتى صدور هذا املستند. 

يظهر من البيانات التي قدمها صندوق املرىض كالليت26 توجهان مركزيان:

* طرأ ارتفاع ملحوظ ما بني �200 إىل 2008، يف عدد املستخدمات لوسيلة منع الحمل 

الديبو بروفريا (انظري 

جدول 1). يف عام �200 كان العدد اإلجاميل للمستهلكات 1687 مستهلكة، بينام يف عام 

2008 بلغ عددهن ���8 مستهلكة، أي بزيادة قدرها ما يقرب الثالثة أضعاف (٪286). 

* من بني ���8 مستهلكة لحقنة الديبو بروفريا يف عام 2008، حوايل 2759 )57 ٪( منهن 

من أصول أفريقية، وهذا من بني 10 مجموعات مختلفة اخرى، عىل الرغم من ان نسبة 

النساء األثيوبيات من عموم السكان يف إرسائيل هو أقل من ذلك بكثري.

باالخص  الحقن  إلعطاء  واضح  اتجاه  وجود  إىل  كالليت  املرىض  صندوق  بيانات  تشري 

للنساء من اصل افريقي، وبعبارة أخرى لنساء من املجتمع االثيويب.

النساء مع  الحقنة هي  يتلقني  االيت  السكانية من  النساء  أخرى من مجموعة  رشيحة 

إعاقات مختلفة. يبحث مراد، مريك واخرون يف مقالتهم27 أمناط استخدام وسائل منع الحمل 

بني النساء املعوقات يف إرسائيل ويتبني من دراستهم أنه ويف الفرتة الواقعة بني 1999–2006، 

كانت نسبة النساء املوجودة يف مراكز املعوقني يف إرسائيل من االيت استخدمن وسائل منع 

حمل مختلفة يرتاوح بني 11٪ إىل 16٪. وان 8.22٪ إىل 12.2٪ منهن يستخدمن حقن الديبو 

رسالة رد وزارة الصحة من تاريخ 1�.07.08  2�

رسالة رد صندوق املرىض مكايب من تاريخ 07.0�.09  2�

رسالة رد صندوق املرىض كالليت من تاريخ 0�.0�.09  26

	Morad	 M,	 Kandel	 I,	 Merrick	 J	 (2009)	 “Residential	 care	 centers	 for	 persons	 with	 intellectual  27

disability	in	Israel:	trends	in	contraception	methods	1999–200�”,	Med Sci Monit,	1�(�):PH��-
9.
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الحمل. يعود سبب االستخدام  بروفريا، وفقط �1�.1٪ إىل �1.�٪ يستخدمن حبوب منع 

الشائع للحقن، وفقا للكاتب “عوامل راحة للمؤسسة”.

الجدول رقم 1. معطيات استخدام الديبو بروفيرا عن طريق صندوق المرضى 
كالليت، وفقا لبلد المنشأ28 

 2005200620072008

عدد املستهلكاتعدد املستهلكاتعدد املستهلكاتعدد املستهلكات بلد املنشا 

�871�86172617�0ارسائيل

�6116�16�18اقباس يتايفوسلا داحتالا

16�6�7�0ايسا

16���6�0ابوروأ

27109ةيلامشلا اكيرما

9���0�0ةيبونجلا اكيرمأ

992217�269�27�9ايقيرفا

11  ادنليزوين + ايلارتسا

 1  ادنليزوين

��72�2فورعم ريغ

املعطيات وفقا لرسالة رد صندوق املرىض كالليت من تاريخ 2009.�.�  28
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شهادات النساء من اصل اثيويب

للحصول عىل صورة أوضح لسياسة استخدام الديبو بروفريا عىل ارض الواقع، أجرينا مقابالت 

شخصية، والتي شملت تعبئة استامرة استبيان شاملة بني النساء من أصل اثيويب. أجريت 

واللغة  األمهرية  باللغة  متحدثات  املقابالت  بتنفيذ  قامت  األمهرية،  اللغة  يف  املقابالت 

العربية.

اجرينا تسع مقابالت مع تسع نساء اثيوبيات ترتاوح أعامرهن بني �1 اىل �0 عاما االيت 

يستخدمن، أو كن يستخدمن الديبو بروفريا يف املايض. تسكن النساء التي متت مقابلتهن 

كبري  تجمع  يوجد  حيث  الكرايوت،  ومنطقة  كاتز  بردس  منطقة  ارسائيل،  يف  منطقتني  يف 

باإلضافة  سنوات.  األربع  ارسائيل  يف  تواجدها  يتعدى  منهن  كل  هناك.  االثيوبية  للطائفة 

إىل املقابالت الشخصية التي أجريناها، تلقينا معلومات تم جمعها من قبل فريق مرشوع 

التوثيق للتلفزيون اإلرسائييل الرتبوي,29 والذي تم يف اطاره اجراء مقابلتني ملجموعتني من 

والتي  وعسقالن،  غات  كريات  يف  الجدد  القادمني  استيعاب  مراكز  يف  االثيوبيات  النساء 

شاركت بهام �0 امراة اثيوبية.�0 

مل يكن جمع الشهادات من نساء اثيوبية باملهمة السهلة. تصبغ رؤية املجتمع االثيويب 

الريبة والتخوف الكبري من الهيئات الرسمية وغريها. وسيام حني يتعلق األمر مبوضوع حساس 

املتعلق بجنسانية املراة. للحفاظ عىل عدم كشف هوية النساء، سنقوم بعرض شهاداتهن 

وفق رقم مقابلة تسلسيل منح من قبلنا. 

باإلضافة إىل املقابالت التي أجريناها مع النساء االثيوبيات، قمنا مبقابلة مديرة “فيتسو” 

يف برديس كاتس املوجودة يف بني براك، السيدة راجيل مانغويل,�1 الناشطة من اجل حقوق 

تراودها  بدأت  مانغويل  السيدة  الطفل.  حقوق  ذلك  يف  مبا  ارسائيل،  يف  االثيوبية  الطائفة 

من  الجدد  القادمني  السكان  وسط  املواليد  معدل  لخفض  سياسة  هناك  أن  يف  الشكوك 

اثيوبيا، بعد ان اتضح ان يف مجموعة سكنية مكونة من �7 عائلة ولدت طفلة واحدة فقط 

أجريت املقابالت الجامعية من قبل محققون اخباريون من التلفزيون الرتبوي اإلرسائييل “تكشورت”، يف إطار جمع معلومات ملرشوع توثيقي لقضية   29

وسيلة منع الحمل الديبو بروفريا.

املقابلة يف مركز االستيعاب يف عسقالن اجريت يف تاريخ 2�.8.09، ويف تاريخ 2�.8.09 أجريت املقابلة يف مركز االستيعاب يف كريات جات.   �0

تم إجراء املقابالت الهاتفية مع السيدة راحيل منجويل يف تاريخ 2009.�.26 وتاريخ 6.2009.�  �1
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خالل الثالث السنوات السابقة (من عام 2008). عندما اشتكت لها عدد من النساء حول 

اآلثار الجانبية التي تشبه ظواهر معروفة يف بداية الحمل (الغثيان، وانتفاخ البطن، التعب، 

الصحية يف عيادة طبيب  الرعاية  اىل  بتوجههن  النساء  ترافق عددا من  ان  وغريها) قررت 

نسايئ يف صندوق املرىض كالليت يف بارديس كاتس. وهكذا تعرفت السيدة مانغويل والول 

مرة اىل حقيقة انه مرة لكل ثالثة أشهر تتلقى النساء حقن منع الحمل الديبو بروفريا. بعد 

إرصارها للحصول عىل تفسري وتوضيح لذلك، رد عليها مدير الفرع قائال انهم حصلوا عىل 

تعليامت إلعطاء هذه الحقن لتلك النساء، ولكنه رفض االدالء مبن اعطاهم هذه التعليامت. 

اشارت السيدة مانغويل إىل أنه ويف املحادثات مع النساء، اخربنها انه مل يتم اعالمهن باآلثار 

الجانبية للعقار ومل يعرضوا عليهن بدائل متبعة أخرى مثل حبوب منع الحمل.

من  بعضهن  الدراسة،  مقابلتهم يف هذه  التي متت  االثيوبيات  النساء  اجابات  تتامثل 

منطقة الكريوت يف شامل والبعض االخر من منطقة بارديس كاتس من املركز. بحيث ذكرن 

جميعهن عىل أنهن مل يخضعن ألي متابعة طبية غري زيارة العيادة لتلقي الحقنة من قبل 

ممرضة: 

“ال توجد متابعة طبية، ذهبت اىل طبيب نسايئ فقط عندما كنت يف حاجة لبدء 

الحقن، مل أتلق أي رشح او تفصيل” (مقابلة رقم �)، 

الحقنة  لرشاء  بحاجة  أنني  فقط  أعرف  طبية.  متابعة  أي  عن  أعرف  ال  أنا   ، “ال 

والتوجه للممرضة يف العيادة كل ثالثة أشهر العطايئ الحقنة” (مقابلة رقم �)

حصلنا عىل اجابات متشابه ردا عىل سؤالنا حول اذا تم اعالمهن باآلثار الجانبية املحتملة: 

“مل يعلمونني بيشء حول اآلثار الجانبية. شعرت بها عندما أخذت الحقنة” (مقابلة 

رقم 7). 

افادت امرأة أخرى بانها مل تتلق “اي معلومات عن اآلثار الجانبية، وال بأية لغة” 

(مقابلة رقم 6).
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كل النساء التي متت مقابلتهن بلغن عن آثار جانبية: 

“مل تظهر الدورة عىل مدى عدة شهور. ازعجني االمر ومل أعرف ماذا أفعل، توقفت 

بعد نصف العام” (مقابلة رقم 1). 

“التقيؤ والدوار” (مقابلة رقم 7). 

“أمل يف البطن، واالنتفاخ والصداع” (مقابلة رقم 9). 

السمنة وتوقف  ايضا، مثل  “هناك آثار جانبية أسمع عنها من صديقات، وعندي 

ظهور الحيض” (مقابلة رقم �). 

“أنا أعاين من الصداع والحرارة يف جميع أنحاء جسدي” (مقابلة رقم �). 

الوقت”  والرأس. طوال  والبطن  الحوض  أمل يف  الحقن. عندي  منذ  بخري  اشعر  “ال 

(مقابلة رقم 6).

كام هو الواضح من شهادات وافادات النساء هناك نقص بتوفري معلومات كاملة وشاملة 

حول وسائل منع الحمل املختلفة والتي من املفروض ان تتيح للمرأة قرار واختيار وسيلة 

أنواع  عن  املعرفة  مبسألة  يتعلق  فيام  الشخصية.  واحتياجاتها  يتالئم  بشكل  الحمل  منع 

وسائل منع الحمل االخرى، خمس من االيت متت مقابلتهن افادوا بانهن ال يعرفن عن اية 

انواع اخرى من وسائل منع الحمل باستثناء الديبو بروفريا: 

“ ال أعرف أي وسيلة منع حمل أخرى” (مقابلة رقم �). 

أساليب  عن  تعلمت  فيتسو  رئيسة  مع  وحديثي  الصحفي  املقال  بعد  اعرف.  “ال 

أخرى ملنع الحمل مثل حبوب منع الحمل واللولب الرحمي” (مقابلة رقم 7). 



21 	Depo Provera

منع  أعرف عن حبوب  فانا  اآلن  أما  أخرى  منع حمل  وسائل  أعرف عن  أكن  “مل 

الحمل” (مقابلة رقم 9).

ثالثة من النساء التي متت مقابلتهن ابلغوا عن معرفتهن للواقي املطاطي الذكري باإلضافة 

إىل حبوب منع الحمل. امرأة واحدة منهن فقط أبلغت عن معرفتها عن اللولب. 

يف املقابالت الجامعية التي أجريت يف عسقالن وكريات غات ،اتضحت صورة مختلفة 

بعض اليشء. يف مركز استيعاب القادمني الجدد يف عسقالن شاركت يف املقابلة عرشة نساء، 

املعلومات  تلقني  بأنهن  أفدن  وقد  الحمل.  ملنع  كوسيلة  الحقن  يستخدمن  منهن  تسعة 

الكاملة واملفصلة عن مختلف أنواع وسائل منع الحمل األخرى، واخرتن استخدام الحقن. 

ومع ذلك، اختارت واحدة من النساء رشح اختيارها لحقن الديبو بروفريا عىل حبوب منع 

الحمل، قائلة: 

“يبدو يل األمر صعبا، هنالك حاجة إىل معرفة القراءة والكتابة من اجل تناول حبوب 

منع الحمل. الحقنة أكرث بساطة” 

بعد أربع سنوات من استخدام الحقن، قررت نفس املرأة التوقف عن استخدامها: 

“الزمتني الدورة الشهرية ملدة أسبوعني دون توقف، كنت أعاين من اآلالم، خجلت 

وضعي  تدهور  أن  إىل  عندي،  يتوقف  ال  نزيف  بوجود  املرشدين  اخرب  أن  من 

واضطررت إلخبارهم فقاموا باصطحايب لتلقي العالج”. 

معرفة  يرافقه  أن  يجب  وأنه  كايف  غري  املفصلة  املعلومات  توفري  أن  الحالة  هذه  توضح 

الحتياجات املرأة ومرافقتها أثناء استخدامها للحقن. يجب التأكد من إتاحة جميع األنواع 

يكونوا  ان  الصحية  حالتهن  عن  املسئولني  عىل  للنساء،  الحمل  منع  وسائل  من  املختلفة 

العنوان املريح للحفاظ عىل الرسية واملنفتح للتشاور واإلبالغ عن حاالت ظهور آثار جانبية 

أو ألي حاجة ما بالخصوص.
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يف املقابلة الجامعية التي أجريت يف كريات جات شاركت عرشين امرأة. إحدى عرش امرأة 

وواحدة  بروفريا  الديبو  يستعملن  منهن  نساء  عرش  الحمل،  منع  وسائل  يستعملن  منهن 

فقط تستعمل حبوب منع الحمل. تحدث قسم من النساء عن مشاركته يف ورشات العمل 

اليهودية قبل قدومها إىل  الجالية  أثيوبيا، تركزت فيه  املمنوحة يف مخيم جوندار (لواء يف 

إرسائيل)، هناك تلقوا تدريب حول وسائل منع الحمل. ذكرت النساء أنهن يفضلن الحقن 

أكرث من أية وسيلة أخرى، عدد قليل جدا منهن استطعن اعطاء تفصيل عن وسائل منع 

حمل أخرى. عندما ُسئلن عام إذا تلقني رشح عن اآلثار الجانبية املحتملة، اتضح أن القليل 

منهن فقط سمعن عن وجود هذه اآلثار. وذكرت النساء أنهن تعلمن كيفية تربية األطفال 

يف ورشات العمل التدريبية التي تم تقدميها يف مخيم جوندار “وأنه من املهم أن يعملن عىل 

رعاية أولئك الذين ولدوا عوضا عن والدة املزيد واملزيد من األطفال”.

وذلك  معلومات مفصلة،  توفري  بطبيعتها يف  الجامعية هي وسيلة محدودة  املقابالت 

بسبب املهلة الزمنية القصرية املتاحة نسبة لعدد النساء الكبري املشارك، عالوة عىل الضغط، 

كان علنيا أم خفيا، الواقع عىل املشاركات بسبب طبيعة املعلومات املتناولة. قد يكون للرتدد 

يف مشاركة املعلومات الحساسة علنا نصيب مينع الكشف عن معلومات هامة. ومع ذلك، 

فالبيانات الصادرة عن املجموعات من املقابالت التي أجريت تشري إىل العديد من األمور 

الهامة: عدد من النساء املشاركات كن قد شاركن يف ورشات عمل تدريبية حول وسائل منع 

الحمل يف بلدهن األصيل؛ املعلومات التي تلقينها يف ورشات العمل شجعتهن عىل خفض 

معدل الوالدة، مام ترك الكثريات منهن دون علم عن وسائل منع حمل أخرى غري الديبو 

بروفريا، فكام رأينا بقيت النساء ال تعي اآلثار الجانبية الستخدام الحقن.

أفادت غالبية النساء ممن أجريت معهن املقابلة بان املعلومات عن وسيلة منع الحمل 

ديبو بروفريا قد وصلت إليهن ألول مرة عن طريق “الجوينت”، وكالء الوكالة اليهودية ويف 

مكاتب استيعاب القادمني الجدد. إن كان ذلك عن طريق محارضات تلقوها يف إثيوبيا أو يف 

األيام األوىل لوجودهن يف إرسائيل، او يف إطار محارضات حول تنظيم األرسة من قبل الوكالة 

اليهودية ووزارة استيعاب القادمني الجدد. ظهر يف املقابالت يف هذا السياق القول التايل: 

“هنا.. يف مركز االستيعاب قيل لنا أنه ال يوجد مال لرتبية األطفال” (مقابلة رقم 7).

ردا عىل سؤالنا، ممن عرفوا الول مرة عن الحقنة، اجابت ثالث نساء ان مصدر املعلومات 

الرئييس كان مراكز الوكالة اليهودية:
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بذلك”  ونصحوين  منزيل  اىل  جائوا  أعرف،  أكن  مل  اثيوبيا...  يف  اليهودية  “الوكالة 

(مقابلة رقم �).

املصدر  كان  مختلفة.  مصادر  من  الحقن  عن  املعلومات  تلقني  بأنهن  نساء  أربع  أفادت 

الرئييس الوكالة اليهودية وباإلضافة إىل هذا املصدر أفادت ثالث نساء من األربع أنهن تلقني 

املعلومات عن الحقن من مركز غوندار التابع ملنظمة جوينت الدولية. 

“من مرشدة ’غوندار’، ومبركز االستيعاب وصلت مستشارة للرشح لنا عن الحقن” 

(مقابلة رقم 8).

قالت املرأة الرابعة: “ممرضة من قبل الحكومة املحلية والوكالة اليهودية يف إثيوبيا” 

(مقابلة رقم �). 

الطبيب املعالج وسيدة  الحقنة من  بأنها تلقت املعلومات عن  امرأة واحدة فقط أفادت 

أخرى قالت إنها تعلمت عن الحقنة من صديقات لها.

تحدثت النساء عن االعتبارات التي دفعتهن الستخدام وسائل منع الحمل. ذكرت 

بعضهن أنهن لسن معنيات بإنجاب األطفال من منطلق تنظيم األرسة أو العتبارات 

اقتصادية: “ليست هنالك أموال لجلب املزيد من األطفال” (مقابلة رقم 8). 

“أردت أن يكون من السهل تربية كل طفل بشكل واف وليس واحدا بعد اآلخر” 

(مقابلة رقم �).

أما بالنسبة العتبارات اختيار وسيلة منع الحمل الديبو بروفريا، أجنب اثنني فقط أن اعتبارهن 

كان طبيا: 
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“هذه توصية جهاز الصحة بسبب املرض وعامل الراحة يف تناول العقار” (مقابلة 

رقم �).

أفادت إحدى النساء: “اعتبارايت هي حقنة واحدة كل ثالثة أشهر بدال من حاجتنا أن نتذكر 

كل يوم بان نأخذ حبوب منع الحمل. سمعت أن اللولب الرحمي غري مريح ومؤمل للغاية”. 

يف آخر املقابلة قالت إنه وبسبب اآلثار الجانبية “توقفت بعد ستة أشهر” (مقابلة رقم 1).

أجاب ممثيل الوكالة اليهودية عىل أسئلتنا بالنسبة للسياسة املتبعة بخصوص وسائل منع 

الحمل كالتايل: “العاملني يف وزارة الهجرة واالستيعاب يف الوكالة اليهودية ال يعملون عىل 

إعطاء توصيات أو مالمئة لوسائل منع الحمل للقادمات الجدد”. وأفيد أيضا أن املسؤولية 

الكاملة تقع عىل عاتق املؤسسات الطبية: “يف إثيوبيا، يعمل الجوينت عىل تشغيل عيادة يف 

جوندار والتي تقوم بتناول املوضوع. يف البالد، يتم توفري األجوبة من قبل أطباء النساء يف 

صناديق املرىض التابعات لها”.�2 

تقوم  املنظمة  بان  علينا  الرد  وتم  إرسائيل،  الجوينت يف  ملنظمة  مامثلة  أسئلة  وجهنا 

بالفعل بتقديم اإلرشاد بالنسبة للصحة الجنسية، مبا يف ذلك استخدام وسائل منع الحمل، 

ولكن “ليس لدينا تفاصيل دقيقة عن التوصيات املقدمة واالعتبارات يف اختيارهن”،�� حتى 

الجدد  القادمني  استيعاب  ووزارة  الصحة  وزارة  إىل  التوجه  رسالتهم  علينا يف  عرضوا  أنهم 

للحصول عىل معلومات يف الخصوص.

طلبنا استيضاح تدابري الرعاية لصحة النساء األثيوبيات عند وزارة االستيعاب أيضا. تم 

استيعاب  قسم  من  والتمويل  املساعدة  تتلقي  التي  الصحة”  “طنا  بأن جمعية  علينا  الرد 

إرسائيل  يف  األثيويب  املجتمع  يف  الصحة  تعزيز  عىل  وتعمل  أثيوبيا،  من  الجدد  القادمني 

(القديم والجديد). ذكر أيضا أن الطلب ازداد مؤخرا للمحارضات املعطاة من قبل الجمعية، 

وأنه متت إضافة مواضيع مثل اإليدز والرتبية الجنسية. قمنا أيضا باالستفسار عن السلطة 

املسؤولية عن املرافقة واملتابعة الطبية للقادمات الجدد إىل إرسائيل وما هي مدة املتابعة 

من قبل هذه السلطة، تلقينا الرد التايل: “القادمات الجدد من أثيوبيا ممن وصلن توا للبالد 
ما زلن يعشن يف مراكز االستيعاب املوجودة تحت مسؤولية الوكالة اليهودية”.��

رسالة رد الوكالة اليهودية من تاريخ 21.8.08  �2

رسالة رد من منظمة الجوينت يف إرسائيل من تاريخ 2�.9.09  ��

رسالة رد من قبل املسئول عن قانون حرية املعرفة يف وزارة االستيعاب من تاريخ 7.9.09  ��
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عىل ضوء املعطيات التي تشري إىل استخدام واسع النطاق لعقار الديبو بروفريا وسط 

تطرح  اليهودية،  واملؤسسات  اإلرسائيلية  املؤسسات  وتوصية  وبتشجيع  األثيوبيات  النساء 

التساؤالت التالية: هل هناك سياسة لخفض معدل الوالدة لهذه الفئة من السكان؟ إن كان 

لصياغة  حاجة  هناك  السياسة؟ هل  هذه  وراء  من  يقف  الذي  ومن  ملاذا؟  ذلك صحيحا، 

سياسة لخفض معدل املواليد خاصة وان كانت املعطيات تشري إىل أن خفض معدل الوالدة 

ودون  الحال  وبطبيعة  تلقائيا  يحدث  الغربية  الدول  إىل  األغلبية  دول  من  املهاجرات  بني 

املركزية  الهيئة  بيانات  السؤال األخري نجلب  لتعزيز ما جاء يف  أي تدخل من املؤسسات؟ 

معدل  كان   ،1999–1996 بني  الثالث  السنوات  وخالل  انه  إىل  تشري  والتي  لإلحصاءات�� 

الوالدة بنسبة انخفاض قدرها 0.7 والدة لكل امرأة من أصل أثيويب.

لفحص منالية عامة النساء لوسيلة منع الحمل الديبو بروفريا مقارنة مع بياناتنا بشان 

مناليتها لنساء املجتمع اإلثيويب، توجهنا لفحص إذا ما كان أطباء النساء مييلون إىل التوصية 

اقتصادي مختلف ومتنوع.  الحمل لنساء من أجيال متنوعة ووضع  بالحقنة كوسيلة ملنع 

للقيام بذلك، طلبنا من خمس نساء ليست من أصل أثيويب سؤال أطباءهن�6 إن ما كانوا 

ينصحوهن باستخدام وسيلة منع الحمل الديبو بروفريا. رد األطباء كان قاطعا: ال نويص بهذه 

الوسيلة إال يف حاالت نادرة. عززت أجوبة األطباء من فرضيتنا بان االعتبارات إلعطاء الحقنة 

ليست إال عرقية وال تتعلق بأية اعتبارات طبية. 

الهيئة املركزية لإلحصائيات، السكان األثيوبيني يف إرسائيل، ميزات دميوغرافية 1996–1999, مارس �200.  ��

خمسة أطباء مختلفني، التابعني لصناديق املرىض كالليت، مؤوحيدت ومكايب.  �6
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تشكل وسائل منع الحمل حجر اساس هام ورئييس يف الثورة النسوية لتحرير املرأة. خلف 

النضال لنرش وسائل منع الحمل، والتي بدأت يف أوائل القرن العرشين يف الواليات املتحدة 

األمريكية، موقف سيايس واجتامعي، سعى إىل تحرير املرأة من االضطهاد الجنيس والطبقي 

والستعادة سيطرتها عىل جسدها وأسلوب حياتها. إال أن النضال من أجل الحق يف استخدام 

وسائل منع الحمل، الذي مثل رغبة املرأة للحرية الجنسية واألمومة الطوعية وتحدى البناء 

االجتامعي القائم، رسعان ما تبدل بخطاب عن صورة األم املسئولة والعقالنية التي تسيطر 

عىل خصوبتها لصالحها ولصالح مجتمعها. عىل مر السنني تم تبني هذا الخطاب من قبل 

املؤسسة الحاكمة وتم تعليبه من جديد يف مصطلحات مثل تخفيض معدل الوالدة وتنظيم 

األرسة والقضاء عىل الفقر. 

ب النسل  من  والحد  األرسة  تنظيم  مجال  مر  التغيري،  هذا  إىل  باإلضافة 

medicalization، فغدى تطوير وسائل منع الحمل وطريقة نرشها وتوزيعها أدوات 
عىل  الطبية  بالسيطرة  أيضا  وامنا   ، النساء  عىل  االجتامعية  بالسيطرة  فقط  ليس  تسمح 

الخاص  بني  الحدود  مبسألة  متعلقة  دامئا  الحمل  منع  وسائل  مسألة  كانت  خصوبتهن.�7 

والعام، بني حق املرأة عىل جسدها واستقالليتها وبني السيطرة املجتمعية والسيطرة عىل 

الجسد، التي تعمل ضمن مثلث واضعي السياسة العامة ، املؤسسة الطبية والنساء. 

طرق إرشاف الحكومة عىل مجال الصحة، مبا يف ذلك اإلرشاف عىل وسائل منع الحمل، 

متعددة  مجتمعات  في  خاصة  داخلها.  االجتماعية  للفئات  الدولة  نظرة  تعكس 

في  المحددة  المعايير  تنظم  اإلسرائيلي.  المجتمع  مثل  العرقية  الهويات 
النظام الصحي اسلوب حياتنا، ومن خالل السيطرة على الخصوبة تعطي 
شرعية أو عدم شرعية للخيارات المختلفة المتعلقة بالجنسانية، العمالة، 
للمجتمع، في  البشري  للنسيج  أسرة وغيرها، فضال عن هندستها  إنشاء 

	C.R.	McCann	(1994)	Birth control Politics in the United States 1916–1945,	Cornell	University  �7

Press,	Ithaca	and	London,	1994.
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الوقت الراهن وألجيال املستقبل.�8
سياسة الوالدة يف إرسائيل مثلت عىل مر السنني، سلم أولويات طبقي وفئوي اتجاه فئات 

اجتامعية مختلفة. ادعت يايل هشاش�9 يف دراستها أن دولة إرسائيل اتبعت سياسة تفضيلية 

ومتييزية اتجاه الوالدة يف الستينات والسبعينات، تم إتباع سياسة لتنظيم الوالدة، اي تشجيع 

اإلنجاب بني أرس الطبقة املتوسطة االشكنازية، وضبط الوالدة عند النساء الرشقيات والنساء 

الفقريات. يدعي هذا املستند توجها مامثال بالتعامل مع النساء األثيوبيات. يف الواقع، كُتب 

يف التقرير الصادر عن الهيئة املركزية لإلحصاءات “السكان األثيوبيني يف إرسائيل – الخصائص 

الدميوغرافية 1996–1999” ما ييل : “إن عملية االنخفاض يف معدل الخصوبة لدى النساء 

األثيوبية يتشابه وما حدث يف الستينات بني النساء املنحدرات من أصول آسيوية وأفريقية، 

التي اتت هي االخرى مع معدالت حمل عالية”.�0 بنََيَ التقرير معدل خصوبة النساء من 

أصل آسيوي وأفريقي (رشقيات) وبني انه بني السنوات 1960–1999 انخفضت عدد الوالدات 

بني هذه الفئة السكانية يف معدل 1.9 والدة لكل امرأة.

، تنفذ  ، مبا يف ذلك إرسائيل  العامل  سياسة خفض معدالت الوالدة يف دول مختلفة يف 

بواسطة درجات مختلفة من الرقابة والسيطرة عىل خصوبة املرأة. تتم السيطرة من خالل 

تحديد نوع وسائل منع الحمل، مام مينح السيطرة الكاملة للمؤسسة الطبية عىل خصوبة 

املرأة، يف حني تسلب املرأة من سيطرتها الذاتية عىل خصوبتها. وهكذا فاستخدام وسائل 

منع الحمل عىل هيئة حقنة تعطى مرة كل ثالثة أشهر من قبل الهيئة الطبية تنقل معظم 

السيطرة اليدي املؤسسة الطبية، عىل خالف حبوب منع الحمل أو وسائل منع حمل أخرى، 

التي تتم إدارتها بكم اكرب من السيطرة عىل يد املرأة. يف الستينات والسبعينات، تم إتباع 

سياسة خفض معدل املواليد بني النساء الفقريات والرشقيات. وسائل منع الحمل املوىص بها 

لهذه الفئة من النساء من قبل املؤسسة الطبية كان جهاز اللولب الرحمي. وأوضح أطباء 

النساء أن النساء الرشقيات “ نساء بدائيات ال ميكنهن تحمل املسؤولية يف الحياة اليومية” 

 Jael	Silliman	and	Anannya	Bhattacharjee	ed.	(2002) Policing the National Body: Race, Gender, &  �8

Criminalization,	South	End	Press.

200� ,(MA) يايل هشاش، كم من االوالد يعد فرحة؟ جنس، طبقة وطائفة يف سياسة الوالدة يف ارسائيل، 1962–�197، بحث رسالة املاسرت  �9

الهيئة املركزية لالحصائيات، السكان االثيوبيني يف ارسائيل، ميزات دميوغرافية 1996–1999, مارس �200.  �0

http://www.cbs.gov.il/www/publications/ethiopion_population/pdf/h_print.pdf 	
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وأضافوا أن هنالك حاجة لإلرشاف “عليهن وعىل أعضائهن التناسلية”.�1

تدير املنظامت النسائية يف الواليات املتحدة األمريكية حملة نضال عنيدة ضد سياسات 

الحكومة إعطاء حقن الديبو بروفريا ملجموعات من النساء املهاجرات ومن النساء السود 

الوالدة.  لتقليص  برامجها  من  كجزء  الثالث”)  العامل  “بدول  يسمى  (ما  األغلبية  دول  من 

ترى هذه املنظامت أن صناع القرار واملؤسسة الطبية ووسائل اإلعالم املختلفة ترى بالديبو 

لدى  الخصوبة  معدالت  تقليص  ضامن  إىل  تهدف  مريحة  ومراقبة  سيطرة  وسيلة  بروفريا 

النساء الفقرية والسوداء، التي تفتقر إىل التعليم واملتلقيات ملساعدة الشؤون االجتامعية. 

يتم عرض هذه النساء كمن ال يستطعن رعاية أطفالهن، وبالتايل عدميات املسئولية فقط 
ملجرد اختيارهن الحمل أو الوالدة أو تربية األطفال.�2

يتبني من واقع املعاملة يف سنوات الستني والسبعني يف إرسائيل والواقع الحايل يف الواليات 

املتحدة األمريكية اتجاه مجموعات من النساء السوداء الفقرية، تبني سياسة سيطرة عىل 

الرعاية  بالتقليص من خدمات  الحكومات  الذي تقوم فيه هذه  الوقت  املرأة، يف  خصوبة 

إىل   ، وهكذا  املسؤولية.  وعدمية  مرتهنة  النساء  هذه  أن  بادعاء  لهن،  املقدمة  االجتامعية 

جانب النظرة االستعالئية العنرصية املشجعة لسياسة اجتامعية مميزة ملجموعات سكانية 

مختلفة، يتم إمالء معاملة هذه املجموعات وفقا للربنامج االقتصادي للحكومة ومؤسساتها. 

متيل أجندة إرسائيل االقتصادية، من عدة عقود سبقت، قاعدة اجتامعية – ثقافية، ال تكون 

التي  ينظر لألرس  لذلك،  ونتيجة  األطفال.  العناية يف  تكاليف  للدولة مسؤولية تحمل  فيها 

تنتقص الدخل املناسب وتنجب االطفال عىل أنها غري مسئولة ومثقلة للميزانية العامة. تحرم 

هذه العائالت من املساعدات املالية، يف حني أن العائالت األقوى تنجح يف االستفادة من 
املوارد العامة ألنه ينظر إليها كمساهمة للمجتمع، وتستحق عناية واهتامم الدولة.��

استخدامت حقنة الديبو بروفريا بشكل واسع النطاق عىل نساء ذوات االعاقة النفسية 

فئات  عند  معينة  حمل  منع  وسيلة  استخدام  زيادة  عن  البيانات  هذه  ظهور  والعقلية. 

	Yali	Hashash,	“The	Medicalization	of	Reproduction	 in	Israel”,	 in	Daphna	Birenbaum	Carmeli  �1

 Community: Reproductive Technologies among Jewish  and	Yoram	Carmeli	 (Eds.):	Kin, Gene and
Israelis,	Bergham	Books,	Oxford	&	New	York.	(forthcoming)

	Sara	Littlecrow	Russell	(2000)	“Time	to	Take	a	Critical	Look	at	Depo-Provera” DifferenTakes,	(�),  �2

p.	1–�.
	http://www.positive.org/JustSayYes/Depo_Article_2000.pdf 	

 committee	 on	 women	 population	 and	 Environment,	 Dangerous Contraceptives: Norplant and 	
	Depo-Provera,	http://www.positive.org/JustSayYes/Depo_Article_2000.pdf

يالي هشاش، )2004(.  ��
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سكانية تختلف يف ميزاتها لكنها تتشابه بتهميشها االجتامعي، يتطلب منا املقارنة والفحص 

الحتامل أن تكون هذه محاولة للسيطرة عىل خصوبة هذه النساء. النساء األثيوبيات والنساء 

مجموعات  إىل  تنتمي  كلها  الستني،  سنوات  يف  الرشقيات  والنساء  وعقليا  نفسيا  املعاقات 

تختلف عن منوذج السكان املقبول يف إرسائيل. نساء من هذه الفئات، التي يدفع بها إىل 

هوامش الحياة االقتصادية والثقافية يف إرسائيل، ينظر إليهن كغري فاعالت او ذوات فاعلية 

منخفضة عن “القاعدة “. ينظر الختالفات هذه الفئات الثقافية واالجتامعية والفكرية عىل 

أنها نقص او ضعف، وان امومة هذه النساء منقوصة او غري سليمة. وهكذا يبدو أن موقف 

املؤسسة االستعاليئ يف املايض تجاه النساء القادمات من اليمن أو املغرب، ميارس اليوم ضد 

النساء القادمات الجدد من أثيوبيا و ضد نساء مع إعاقة نفسية وعقلية، وال سيام يف سياق 

الخصوبة والوالدة.

من  جزء  هي  الحمل،  منع  وسائل  بشأن  االثيوبيات  النساء  تواجهها  التي  االستعالئية 

هرتسوغ  اسرت  د.  ادعت  األخرى.  الخدمات  مقدمي  ونظرة  توجه  مييز  الذي  العام  النهج 

السيطرة  إىل  يهدف  استيعاب  مراكز  االثيوبيني يف  الجدد  القادمني  تجميع  ان  دراستها،  يف 

إثيوبيا  القادمني من  اعتبار  تم  بانه  تقول هرتسوغ  الدولة.  قبل  والتدخل يف حياتهم من 

“ذو احتياجات خاصة”، وبالتايل كضعيفني. ورأت عامالت الشؤون االجتامعية بهذه النساء 

االثيوبية عىل أنها غري قادرة عىل الوفاء بالتزاماتها األساسية كانثى، مبا يف ذلك تربية األطفال 

ورعاية البيت، فعينت لهن مراقبة يومية ملامرستهن اليومية، مبا يف ذلك تنظيف بيوتهن. 

املرأة  الرشاد  عامالته  االجتامعية  الشؤون  وزارة  ارسال  حقيقة  ان  ايضا،  هرتسوغ  وتقول 

اإلثيوبية، وليس مجموعة اخرى من النساء املهاجرات، دليل وكاشف للموقف االستعاليئ 
العرقي نحوهن.��

تتعلق  التي  الرعاية االجتامعية والصحية  التي جمعناها إىل أن سياسة  البيانات  تشري 

بنرش حقنة الديبو بروفريا للنساء من اثيوبيا مستمرة بانتهاج معاملة وصوية واستعالئية، 

بشكل يحد لدرجة كبرية من حرية القادمات االثيوبيات. مل مَيثُل متكني املرأة وتعزيزها أمام 

متت  السيطرة  هذه  وخصوبتهن.  أجسادهن  عىل  السيطرة  يف  الرغبة  وامنا  املؤسسة  اعني 

أحيانا عىل حساب صحتهن وبافتقادها للمعلومات الكاملة والشاملة التي من املفروض ان 

تعكس احتياجات ورغبات النساء. 

اسرت هرتسوغ، “عون أم سيطرة – املعاملة البريوقراطية اتجاه نساء قادمات جدد من أثيوبيا”، موقع للمقاالت:   ��

 http://www.articles.co.il/article.php?id=24�1� 	
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منالية الوصول اىل معلومات حول وسائل منع الحمل تتيح للنساء مزيدا من الحرية يف 

إدارة حياتها االقتصادية، الصحية واالجتامعية. يف مجتمع تعترب فيه املعرفة مورد اقتصادي 

وسيايس يبلور عالقات القوى االجتامعية، هنالك أهمية كبرية إلمكانية الوصول إىل املعلومات 

او منع الوصول اليها من قبل مختلف الفئات السكانية مام يؤدي اىل انتهاك حقوق هذه 

الفئات يف الصحة والرفاه والتقدم من خالل التكنولوجيا وغريها. 

املرأة  بصحة  يتعلق  ما  بكل  مركب جزيئ  الحمل  منع  وسائل  تعد  ذلك،  إىل  باإلضافة 

الجنسية، هنالك حاجة الن يُأخذ يف عني االعتبار وإعالم املرأة بان بعض الوسائل ال توفر 

الحامية من األمراض املنقولة جنسيا. فمن الواضح أنه يتم الرتكيز يف نظام صحة املرأة عىل 

خصوبة املرأة وال يعطى يف مقابل ذلك مكان مناسب للتقليل من املخاطر الصحية املختلفة، 

	CDC (The	Center مثل مرض اإليدز. يف دراسة قام بها مركز السيطرة عىل األمراض

(Control	disease	for يف عام 1998 يف وكالة تابعة لوزارة الصحة العامة يف الواليات 
الشابات. معظم  النساء  بني  اإليدز  االصابة مبرض  ارتفاع حاد يف  االمريكية، وجد  املتحدة 

الفتيات الني فحصن مؤخرا كن من النساء السوداء او ذوات االصول الهسبانية، أي نفس 

الفئة السكانية التي تعطى الديبو بروفريا،�� ويف ضوء هذا، فإنه ومن املناسب أن تشمل 

اعتبارات اعطاء وسائل منع الحمل اشارة اىل مثل هذه املخاطر الصحية. 

السكان  مواليد  ازدياد  من  الدولة  وخوف  اإلثيوبيات  النساء  تجاه  االستعاليئ  املوقف 

السود الفقراء، دفع الهيئات املسؤولة يف إرسائيل كالوكالة اليهودية واملؤسسة الطبية، إىل 

العمل ظاهريا باسم الحفاظ عىل صحة املرأة، وفعليا العمل وفقا ملفاهيم ورغبة املؤسسة 

نفسها يف السيطرة وإدارة وضبط شؤون هذه املجموعات. نتيجة لذلك، وكام هو مبني يف 

هذا التقرير، منع من النساء الوصول إىل معلومات طبية واملالمئة الحتياجاتهن الشخصية 

وفوق كل هذا قلصت إىل درجة كبرية قدرة اختيارهن وحقهن يف اتخاذ القرار عىل حياتهن 

وعىل أجسادهن. 

فشلت املؤسسة الطبية، فضال عن وكالئها املختلفني (الطبيب املعالج، املمرضة وغريهم)، 

من ان يكونوا عنوانا موثوقا به لتأمني املعلومات عن أنواع مختلفة من وسائل منع الحمل 

ومالءمتها الحتياجات املراة الجسدية واسلوب حياتها والتي جعلت منهن جمهور مستهدفا 

لحقن الديبو بروفريا. نتيجة لذلك، حرمت هذه النساء من حق الرعاية الطبية الوافية، مبا يف 
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ذلك مطابقة احتياجات كل مريضة ألسلوب حياتها الفريدة ومتابعة طبية حقيقية لدراسة 

آثار العالج عىل املريضة وصحوة لضائقة املريضة. 

لتصليح هذه العيوب هنالك حاجة اىل اللجوء اىل تفكري منهجي شامل، وعمل تقييم 

الطبيب  بني  املعقدة  للعالقة  واالحرتام  الثقة  لخلق  الجهد  وبذل  الفردية  الرعاية  لجودة 

واملعالج. كتب يف قانون حقوق املريض من سنة 1996 “لن مييز معالج أو مؤسسة طبية بني 

مريض ملريض عىل خلفية الدين، العرق، الجنس، القومية، بلد املنشأ، امليل الجنيس أو ما 

شابه ذلك”. عىل العالج الطبي واختيار الدواء، يف هذ الحالة وسائل منع الحمل، ان تكون 

نظيفة من االعتبارات التي ليست طبية بحتة، واالعتامد عىل التفضيالت الشخصية للمريضة 

بعد ان تم اعالمها عن مجموعة متنوعة من الخيارات املتاحة لها باالضافة اىل شمل رصد 

مستمر الثار العالج و اعراضه الجانبية ان تواجدت.

توصيات 

العقار  يعطى  الفؤوي؛  لالنتامء  وفقا  بروفريا  الديبو  الحمل  منع  وسيلة  اعطاء  وقف   .1

وفقا العتبارات طبية فقط أو يف الحاالت االستثنائية فقط، نظرا العتبارات الحفاظ عىل 

الرسية. كام ال يتم التوصية باستخدام العقار لعامة النساء يف ارسائيل يجب ان ال يتم 

تشجيع استخدامه من قبل نساء املجتمع اإلثيويب أو اية فئة سكانية اخرى.

تحديث إجراءات توفري وسائل منع الحمل للنساء يف ارسائيل، وال سيام النساء املعاقات   .2

ونساء املجتمع االثيويب. هنالك حاجة للتاكد من مالمئة وسائل منع الحمل لكل امراة 

وامراة وفقا ملعايري شخصية وليس جامعية.

منع  وسائل  عن  االثيوبيات  للنساء  منظمة  بصورة  معلومات  توفري  إجراءات  تحديث   .�

واآلثار  االستخدام  تعليامت  ترجمة  ذلك  مبا يف  إرسائيل،  املعتمدة يف  املختلفة  الحمل 

الجانبية اىل اللغة األمهرية.

وللديبو  عامة  الحمل  منع  لوسائل  املستخدمة  للنساء  الطبية  املتابعة  تدابري  تحديث   .�

بروفريا عىل وجه الخصوص.

اىل  اشارة  يتضمن  بحيث  جندري،  تدريب  خاصة  النساء  واطباء  عامة  االطباء  مترير   .�

املعضالت الناشئة عن العالقة بني املعالج واملريضة، وذلك من أجل تقديم عالج طبي 
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نافع للمرأة ومعزز للنظام العالجي والثقة يف النظام الطبي.

العمل عىل رفع الوعي الهمية استخدام التدابري الوقائية ضد األمراض املنقولة جنسيا،   .6

مثل الواقي الذكري باإلضافة إىل وسائل منع الحمل. 

اجراء بحوث تدرس اآلثار الرتاكمية لالعراض الجانبية بني النساء املستعملة لوسائل منع   .7

الحمل والديبو بروفريا عىل وجه الخصوص، مثل كثافة العظام.


