ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ،اﺟﺒﺎر و اﺧﺘﯿﺎر در ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺑﺎرداری و رﻧﺠﯽ
ﻣﻀﺎﻋﻒ )ﮔﺰارش دوم(
ﺳﻮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاریﻧﯿﺎ «،آن ﺳﻮی ﺧﻮاﺳﺘﻦ»
ﮔﺰارش دوم
ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎری ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ درﺑﺎره آزادیﻫﺎی زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری آن را ﺣﻖ زن ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺶ و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،رد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ در  ۶۲ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻤﻨﻮع
اﺳﺖ و در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺷﺪهاﯾﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،زﻧﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﻧﺎاﻣﻦ ﺑﺮای ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻨﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻧﺎاﻣﻦ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
«ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﯾﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد» .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﻬﻞ و دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ در ﺟﻬﺎن،
در ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن آن را ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻧﺎاﻣﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﭼﻬﻞ درﺻﺪ ﮐﻞ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺟﻬﺎن از داﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺣﻖ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ زﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﮐﻤﭗ و اردوﮔﺎهﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و رﻓﺎﻫﯽ ﮐﻤﭗﻫﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن
ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت در ﮐﻤﭗﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ،ﻧﺒﻮد ﻣﮑﺎنﻫﺎی اﻣﻦ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮاﻟﺖ ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺣﻤﺎم ﺑﺮای
زﻧﺎن اﺳﺖ و ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻤﭗﻫﺎ و ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺗﺠﺎوز و آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ
اﯾﻦ زﻧﺎن را ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﺪی رو ﺑﻪ رو ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺴﯿﺎری از دﺧﺘﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺘﺸﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواجﻫﺎی زودﻫﻨﮕﺎم و
اﺟﺒﺎری و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﺎرداریﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ در ﭘﯽ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎ زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه در ﮐﻤﭗ ،اﻏﻠﺐ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻی ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داروﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎرده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
ﯾﮏ .آﯾﻨﺪه ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم
دو .ﮐﻤﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و واﮐﺴﻦﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﻮزادان
ﺳﻪ .ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن دوره ﺳﺮﻣﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﺳﻂ و ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺎدران و ﻧﻮزاداﻧﺸﺎن
ﭼﻬﺎر .ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﭘﻨﭻ .ﻓﻘﺪان ﻣﺤﻞﻫﺎی اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﺰا ﺑﺮای زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن
ﺷﺶ .ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻤﭗﻫﺎ
در ﻣﻮاردی ﻫﻢ زﻧﺎن ﺗﺮس اﯾﻦ را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دوره ﺑﺎرداری و ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻧﮕﻪداری ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻧﺎاﻣﻦ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ،ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺮگ از ﻫﺮ ﻫﺸﺖ ﻣﺮگ
و ﻣﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻧﺎاﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻤﭗﻫﺎ و ﺑﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ زاﯾﻤﺎن ﮐﺮده و ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻮزادان و زﻧﺎن در ﮐﻤﭗﻫﺎی
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ در  ۴۲ﮐﺸﻮر از  ۸۲ﮐﺸﻮر اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﺳﻂ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻓﻌﻠﯽ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اول ﺑﺎرداری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان آن را در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺠﺎم داد ،اﻣﺎ در
اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﺧﺮوج از ﮐﻤﭗﻫﺎ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،زﻧﺎن ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻣﮑﺎﻧﺎت را ﻧﺪارﻧﺪ و از ﺑﯿﻢ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ در ﻃﯽ روﻧﺪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺧﺮوج از ﮐﻤﭗ ،آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﺎاﻣﻦ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻣﺸﺎوره و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی رواﻧﯽ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﭗﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﻌﻀﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻋﺪم ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
زﻧﺎن ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﭗﻫﺎ ،ﺗﺮوﻣﺎﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ و رﻧﺞآوری را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻏﻠﺒﺸﺎن در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﻮدهاﻧﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد در ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺸﻮری اﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ و ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮرد آزار و ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدان در ﮐﻤﭗﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و از ﺗﺮس ﻗﻀﺎوت
دﯾﮕﺮان از ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن درﺑﺎره ی اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽورزﻧﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن و ﻣﺸﮑﻼت
روزﻣﺮه ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺎرج از ﺗﺤﻤﻞ آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺷﺪﯾﺪاً ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺸﺎوره و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی رواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن دوران ﺑﺎرداری و
اﻓﺴﺮدﮔﯽﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع آﻧﻬﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
آﻧﻬﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻋﺬاب وﺟﺪانﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن
دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ واﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺧﯿﺮﯾﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﭗﻫﺎی
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎد ﭘﻨﺎﻫﻨﺪهﻫﺎ و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت اوﻟﯿﻪ و
ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری و ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر
ﻣﻮﻗﺖ آﻧﻬﺎ در ﮐﻤﭗﻫﺎ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮشﺷﺎﻧﺲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

