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1. ՍԵՌՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ
ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ
ՈՒՂՂՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ
Աշխարհում սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական
ընդհատում
ն երի (ՍՊՀԱԸ) հիմ
ն ախնդրին արձագանքելու համար
մշակվող ռազմավարությունները տարբեր են, սակայն դրանք հիմ
նականում կարելի է բաժանել երեք խմբի՝ կանխարգելման, ար
ձագանքման և հաղթահարման ռազմավարություններ: Վեր
ջիններս որոշ դեպքերում կարելի է դիտարկել որպես խառը ռազ
մավարություններ, քանի որ դրանք, ինչպես հայտնի է, հիմ
ն ակա
նում ստեղծվել են ՍՊՀԱԸ-ի հիմ
ն ախնդրի լայն տարածումից հետո
արձագանքման և/կամ հաղթահարման նպատակով (Չինաստան,
Հնդկաստան և այլուր): Միևնույն ժամանակ մի շարք այլ երկրների
համար վերոնշյալ ռազմավարությունները կարող են ունենալ հատ
կապես կանխարգելման բնույթ:
ՍՊՀԱԸ-ի հիմնախնդրի հաղթահարմանն ուղղված բոլոր ռազմա
վարություններն ունեն որոշ ընդհանրություններ: Դիտարկենք դրանք.
• ՍՊՀԱԸ-ն արգելող օրենքների մշակումը և ընդունումը (որը
հաճախ կարող է ունենալ կանխարգելիչ գործառույթ),
•

տարբեր ոլորտներում (կրթություն, առողջապահություն,
պաշտպանություն և այլն) գենդերային հավասարությանը
և գենդերային արդարությանն ուղղված առանձին ռազմա
վարությունների ու ծրագրերի մշակումը և իրականացումը
(որոնք միաժամանակ կարող են և´ կանխարգելել արտա
հայտումը, և´ արձագանքել երևույթին լայն իմաստով),

•

հասարակության գիտակցության բարձրացումը և մշակու
թային տարրերի փոփոխությունը կամ վերանայումը (նույն
պես ունեն կանխարգելիչ և հաղթահարող բնույթ):

Ընդհանուր առմամբ ՍՊՀԱԸ-ի կանխարգելումը պահան
ջում է երաշխավորված, կայուն և համաձայնեցված ջանքեր
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կառավարությունների, քաղաքացիական հասարակության, միջազ
գային գործակալությունների և բոլոր նրանց կողմից, ովքեր ձգտում
են հասնել գենդերային հավասարության: Զգուշորեն և մանրամասն
պլանավորված, ինչպես նաև բոլոր մակարդակներում շահագրգիռ
կողմերին ընդգրկող համակարգային մոտեցումն անհրաժեշտ է և
կարևորվում է հատկապես կանանց և աղջիկների համար ստեղծ
ված իրավական ու քաղաքական մեխանիզմները գործի դնելու տե
սանկյունից: Նշված գործընթացում պետք է ընդգրկված լինեն նաև
ոչ կանխակալ ու ոչ սուբյեկտիվ զանգվածային լրատվամիջոցների
ռազմավարությունները, ինչպես նաև այլ միջոցառումներ, որոնք
կարող են հանգեցնել վարքագծի փոփոխության: Սեռերի հարաբե
րակցության ցուցանիշի խախտումը կանանց և աղջիկների գենդե
րային խտրականության անընդունելի դրսևորում է և մարդու իրա
վունքների ոտնահարում1:
Տարբեր երկրներում ընդունվել և գործում են օրենսդրական և
իրավական ակտեր, ինչպես նաև մշակվել են մեխանիզմներ, որոնք
այս կամ այն կերպ փորձում են նվազեցնել սեռով պայմանավորված
հղիության արհեստական ընդհատումների դրսևորումները կամ վե
րացնել երևույթն ընդհանրապես: Տարբեր երկրների փորձի հիման
վրա անդրադառնանք այդպիսի մի քանի ցայտուն օրինակների:
Չինաստան
1970-ական թվականներից Չինաստանի կառավարությունը
փորձում էր կանխել բնակչության թվի աճը ուշ ամուսնությունների,
երեխաների ծնունդների միջև երկար ժամանակահատվածի, ցածր
պտղաբերության ցուցանիշների հաշվին, որոնք պատկանում էին
«ուան սի շաո» («wan xi shao», «ուշ, երկար և քիչ») վերարտադրո
ղական ռազմավարությունների ցանկին: 1979 թվականին ամբողջ
Չինաստանում սկսեց գործել մեկ երեխայի քաղաքականությունը:
1 Preventing Gender-Biased Sex-Selection, An interagency statement OHCHR, UNFPA,
UNICEF, UN. Women and WHO, World Health Organization, 2011, https://www.unfpa.org/
sites/default/files/resource-pdf/Preventing_gender-biased_sex_selection.pdf.
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1980-ական թվականներին արդեն մեծացավ այն ընտանիք
ների թիվը, որոնք չէին համակերպվում այս օրենսդրության և
քաղաքականության հետ, ինչի արդյունքում այդ շրջանում առաջ
եկավ տղա երեխային նախապատվություն տալու երևույթը: Այս ըն
թացքում հղիության արհեստական ընդհատումների օրինականա
ցումը և նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման հնարավորություն
ներն էլ ավելի նպաստեցին ՍՊՀԱԸ երևույթի տարածմանն ամբողջ
երկրում՝ այդպիսով իսկ առաջացնելով «արևելյան փիլիսոփա
յության և արևմտյան տեխնոլոգիաների խառնաշփոթ»2:
Որպես արդյունք՝ 1980-2000 թվականներին ծնված բնակչության
կոհորտներում տղամարդկանց թվաքանակը գերազանցում էր կա
նանց թվաքանակին 22 միլիոնով: Նշված իրողությունը հետագայում
ստացավ Չինաստանի «չծնված աղջիկներ» անվանումը3: Հետագա
հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ նմանատիպ իրավիճա
կը Չինաստանում կբերի չամուսնացած տղամարդկանց թվի աճին,
սեռական կյանքի կոմերցիոն բնույթի զարգացմանը, սեռական ճա
նապարհով փոխանցվող հիվանդությունների, այդ թվում՝ ՄԻԱՎ/
ՁԻԱՀ-ի տարածմանը: Արդյունքում հենց չամուսնացած տղամարդիկ
կհայտնվեն տնտեսական ավելի ծանր վիճակում, չեն ունենա երեխա
ներ, որոնք տարեց հասակում կխնամեն և կապահովեն իրենց:
Արդեն 2000-ական թվականներին Չինաստանում սեռերի հարա
բերակցության անհավանական ցուցանիշները ստիպեցին կառավա
րությանն աշխատելու հիմնախնդրի հաղթահարման և ՍՊՀԱԸ-ի հե
տագա կանխարգելման ռազմավարությունների մշակման ուղղությամբ:
Ըստ Էբենստեյնի և Շարիգինի՝ կառավարության արձագանքը կարելի է
բաժանել երկու հիմնական ռազմավարական ուղղությունների4:
1. Աղջիկների արժևորման գիտակցության բարձրացում և սեռի
ընտրության տեխնոլոգիաների հասանելիության նվազեցում,
որում մեծ դերակատարում ունի «Հոգածություն աղջիկների
2 Ebenstein A. Y. and Sharygin E. J., The Consequences of the “Missing Girls” of
China, The World Bank Economic Review, VOL. 23, NO. 3, pp. 399–425, Advance Access
Publication - November 5, 2009.
3 Նույն տեղում:
4 Նույն տեղում:
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նկատմամբ» քարոզարշավը: Վերջինս իրագործվել է աշխար
հի 24 երկրներում, որտեղ երեխաների, այդ թվում նաև նո
րածինների սեռերի համամասնությունը չափազանց մեծ է, և
ներառում է տվյալ երկրում աղջիկների թվաքանակի պակասը
լրացնելուն ուղղված մի շարք ծրագրեր, ընդհուպ մինչև աղ
ջիկների համար անվճար հանրակրթության ապահովումը:
2.

Համապատասխան օրենսդրության միջոցով ՍՊՀԱԸ-ի ար
գելում, որի նախադրյալները կային դեռևս 1989 թվականից:
2002 թվականին Չինաստանի կառավարությունը հանդես
եկավ «Ընտանիքի պլանավորման մասին» նոր օրենքով, հա
մաձայն որի՝ արգելվում է ուլտրաձայնային տեխնոլոգիանե
րի կիրառումը երեխայի կամ պտղի սեռը պարզելու նպատա
կով: Ըստ այդ օրենքի՝ սեռով պայմանավորված հղիության
արհեստական ընդհատում իրականացնող բժիշկը տուգան
վում է, իսկ ծնողները զրկվում են հետագայում երեխա ունե
նալու իրավունքից5: 2006 թվականին օրենքի խախտման
արդյունքում կառավարության կողմից փակվեցին մի շարք
բժշկական հաստատություններ6:

Չնայած գործադրվող մեծ ջանքերին՝ ծննդյան պահին սեռերի
հարաբերակցությունը 2005 թվականին Չինաստանում կազմում էր
1.18: Օրենսդրական փոփոխված մեխանիզմը թույլ էր. ըստ էության,
թույլ էր տալիս գտնել այն շրջանցելու տարբերակներ, ինչի արդյուն
քում ակնհայտ էր ազգային պլանների և ռազմավարական հստակ
մոտեցումների կիրառման անհրաժեշտությունը7:
Բացի քաղաքային բնակավայրերից՝ փոքր ծրագրեր իրակա
նացվեցին նաև գյուղական բնակավայրերի բնակչության հա
մար, սակայն դրանք փոքր նշանակություն ունեցան հատկապես
5 Hemminki E., Zhuochun W., Guiying C. and Kirsi V. (2005), “Illegal Births and Legal
Abortions - The Case of China.” Reproductive Health 2(5). doi: 10.1186/1742-4755-2-5.
Ebenstein A. Y. and Sharygin E. J., The Consequences of the “Missing Girls” of China,
THE WORLD BANK ECONOMIC REVIEW, VOL. 23, NO. 3, pp. 399–425 doi:10.1093/wber/
lhp012, Advance Access Publication - November 5, 2009.
6 Joseph K., “China: crackdown on abortion of girls,” New York Times, June 1, 2006. Retrieved
from www.nytimes.com/2006/06/01/world/asia/01briefs-brief-003.ready.html?_r=5.
7 Ebenstein A. Y. and Sharygin E. J., November 5, 2009.
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Չինաստանի ծերացող բնակչության սոցիալական ապահովության
կազմակերպման տեսանկյունից: Այս իմաստով Վանգը առաջար
կում է քաղաքականության ռազմավարությունների երկու հիմնա
կան ուղղություն8.
1. նախ և առաջ սեռերի հարաբերակցության ներկայիս տվյալ
ների հիման վրա Չինաստանը պետք է հստակեցնի տարեց
ներին ուղղված իր քաղաքականությունը՝ հատկապես բնակ
չության ծերացման հանգամանքը հաշվի առնելով,
2.

անհրաժեշտ է պտղաբերության քաղաքականության (fertil
ity policy) վերանայում. ըստ էության, մեկից ավելի երեխա
ներ ունենալու թույլատրումը հնարավորություն կտա քիչ թե
շատ տղամարդկանց ու կանանց թվաքանակի հավասարակշ
ռություն ապահովելու հաջորդ մի քանի տարիների ընթացքում`
միաժամանակ լուծելով նաև ժողովրդագրական այլ խնդիրներ:

Հղիության երկրորդ եռամսյակում սեռով պայմանավորված դե
ղամիջոցային «գաղտնի» ընդհատումների խնդրի վերաբերյալ
մտավախությունն իր հերթին հիմք է հանդիսացել Չինաստանի մի
շարք նահանգներում առանձին դեղամիջոցների շրջանառության
սահմանափակմանն ու արգելքներին9:
ՍՊՀԱԸ-ի հիմնախնդրի լուծման մեջ պետության միջամտության
պարագայում կարելի է առանձնացնել առնվազն ութ հիմնական թե
րություն10.
1. վերարտադրողական ազատությունների և վերարտադրողա
կան իրավունքների անտեսում,
2.

պետության և իշխանության ներգործության արտաքուստ
աներևույթ վտանգների անտեսում,

8 Ebenstein A. Y. and Sharygin E. J., The Consequences of the “Missing Girls” of China,
THE WORLD BANK ECONOMIC REVIEW, VOL. 23, NO. 3, pp. 399–425 doi:10.1093/wber/
lhp012, Advance Access Publication - November 5, 2009.
9 Ganatra B., Reproductive Health Matters 2008; 16 (31 Supplement):90–9.
Հղումը՝ Առողջապահության ոլորտում սեռի հատկանիշով պտղի խտրական
ընտրության կանխարգելման քաղաքականության և գործող պրակտիկայի
վերլուծություն, Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն, 2016, https://ichd.
org/download.php?f=822&fc=2_Health%20 sector_Final%20(2).pdf:
10 Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն, 2016:
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3.

հղիության արհեստական ընդհատումներին ուղղված ընթա
ցիկ քաղաքականության անհետևողականություն ու առկա
հակասություններ,

4.

գործնական անարդյունավետություն,

5.

սահմանափակումների դիմաց վճարվող գինը և դրանց հան
դեպ դիմադրության դրսևորումները,

6.

հիմնական խնդիրների չափազանց պարզեցում և թյուր մեկ
նաբանում,

7.

հանրային քննարկումների և երկխոսության պակաս,

8. չինական ավանդական աշխարհայացքում ամրագրված բա
րոյական և քաղաքական սկզբունքների անտեսում։
Իրավամբ, պետության կոշտ ու հարկադրական միջամտությունը
մեծ հաջողությամբ կարող է դառնալ ավելի մեծ դժբախտություն, քան
խնդիրը, որի լուծմանն ուղղված է նման միջամտությունը11: Ընդհանուր
առմամբ Չինաստանի օրենսդրական դաշտում որոշումների կայաց
ման և դրանց իրագործման վերահսկման տեսանկյունից կան մի շարք
այլ թերություններ, ներառյալ ընտանեկան բռնությունը և դրա հաղթա
հարմանն ուղղված օրենքներին հետևելու անհնարինությունը12:
Հնդկաստան
Հնդկաստանի Սահմանադրությունը 14-րդ հոդվածի միջոցով
երաշխավորում է կանանց՝ սոցիալական պաշտպանության օրենք
ներից օգտվելու հավասար հնարավորությունը, իսկ 15-րդ հոդվածը
արգելում է սեռի հիման վրա դիտարկվող որևէ խտրականություն:
11 Առողջապահության ոլորտում սեռի հատկանիշով պտղի խտրական ընտրության
կանխարգելման քաղաքականության և գործող պրակտիկայի վերլուծություն,
Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն, 2016, https://ichd.org/download.
php?f=822&fc=2_Health%20sector_Final%20(2).pdf:
Հղումը՝ Nie JB. Limits of state intervention in sex-selective abortion: the case of China. Cult
Health Sex 2010;12: 205-219.
12 Rauhala E., China wants to stop domestic violence. But the legal system treats it as a lesser
crime. August 27, 2016, https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/china-wantsto-stop-domestic-violence-but-the-legal-system-treats-it-as-a-lesser-crime-/2016/08/26/
e86c0388-69c8-11e6-8ca3-91c349029486_story.html.
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Հնդկաստանի Սահմանադրությունը ենթադրում է կանանց և երե
խաներին ուղղված հատուկ միջոցառումներ: Չնայած դրանց՝ կանայք
Հնդկաստանում դեռևս մնում են անհավասար կարգավիճակում հիմ
նականում այլ օրենքների ուժեղ ազդեցության պատճառով13:
1971 թվականին Հնդկաստանում ընդունվեց «Հղիության
բժշկական ընդհատման մասին» ակտը, որը օրինականացնում
էր հղիության ընդհատումը: Սակայն հիմք ընդունելով ՍՊՀԱԸ-ի
տարածման հանգամանքը և դրանց ոչ քրեական բնույթը նշված
ակտում՝ կառավարությունն ընդունեց նոր՝ «Բեղմնավորման և
նախածննդյան ախտորոշիչ մեթոդների (ԲՆԱՄ) մասին» ակտը, որի
նպատակն էր քրեականացնել ՍՊՀԱԸ-ը14:
Այդուհանդերձ, ԲՆԱՄ-ի մասին ակտը դժվարությամբ է իրա
գործվում հիմնականում պաշտոնյաների և բժիշկների կողմից դրա
անտեսման և այն արդյունավետորեն կիրառելու ցանկության բա
ցակայության պատճառով15:
Ուլտրաձայնային հետազոտությունը որպես այդպիսին լայնորեն
կիրառվում է թե´ բժիշկների, թե´ հղի կանանց ընտանիքների շրջա
նում, ինչը, ըստ էության, դիտարկվում է որպես ԲՆԱՄ-ի մասին ակ
տի խախտում: Տեխնոլոգիաների կիրառման նման պայմաններից
կարելի է ենթադրել, որ ազգային և պետական մակարդակներում
գործի դրվող վերահսկող մեխանիզմները անարդյունավետ են, եթե
ոչ ապակառուցողական: Օրենքի մակարդակում ծնողներին երեխա
յի սեռի մասին տեղեկատվության տրամադրման արգելումը, ըստ
էության, չի կարող լուծել ՍՊՀԱԸ-ի հիմնախնդիրը, եթե բժիշկները
և հարակից այլ մասնագետները չեն ստանում համապատասխան
պատիժ օրենքի խախտման դեպքերում16:
13 Basu A. (2009), Harmful practices against women in India: An examination of selected
legislative responses, http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2009/
Expert%20Paper%20EGMGPLHP%20_Asmita%20Basu_.pdf.
14 Stallard R., Sex-Selective Abortions in India, Child Reach International.
15 U.S. State Department. (2012). Human Rights Report. Available at: http://www.state.
gov/ documents/organization/204292.pdf, UNFPA. (2003). Evidence of Sex-selective Abortion
from Two Cultural Settings of India: A Study of Haryana and Tamil Nadu. Available at:
http://www.unfpa.org/gender/docs/sexselection/UNFPA_Publication-39664.pdf.
16 Stallard R., Sex-Selective Abortions in India, Child Reach International.
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Հնդկաստանում պտղի սեռի որոշման հետ կապված բժշկական
հետազոտությունները արգելվել են 1994 թվականին։ Երեխայի պլա
նավորման և բեղմնավորման մեթոդներում մոտեցումն արգելվել է
2002 թվականին։ ՍՊՀԱԸ իրականացնելու պատասխանատվության
միջոցները ներառում են սարքերի առգրավում, տուգանքներ, ազա
տազրկում՝ տարբեր ժամկետներով, և բժշկական գործունեությամբ
զբաղվելու լիցենզիայի դադարեցում17:
ՍՊՀԱԸ-ի հաղթահարման ռազմավարության ընտրության առու
մով հատկապես նշանակալի է Հիսարի փորձը: Հիսարը Հնդկաս
տանի Հարյանա շրջանի կարևորագույն բնակավայրերից մեկն է,
որը վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում արագ և ակտիվ
զարգացում է ապրել, աչքի ընկել կրթական ու արդյունաբերական
նվաճումներով, հատկապես պողպատի և բամբակի արդյունա
բերության հիման վրա: 2011 թվականին Հիսարի շրջանի գրագի
տության միջին ցուցանիշը 10 տարիների ընթացքում աճել է 9.4 %-ով՝
հասնելով 73.2%-ի: Այդուհանդերձ, բավական խնդրահարույց է կա
նանց և տղամարդկանց միջև գրագիտության տարբերությունը՝ 82.8
% տղամարդիկ և 62.3 % կանայք: Ավելին, իրավիճակը խոստումնա
լից չէ նաև սեռերի հարաբերակցության տեսանկյունից. յուրաքանչ
յուր 1000 տղամարդու դիմաց 2001 թվականին կանանց թվաքանակը
կազմում էր 851, որը 2011 թվականին բարելավվել է՝ հասնելով 871-ի:
Հիսարում ՍՊՀԱԸ-ի պրակտիկան հաղթահարելու նպատակով
Հարյանայի շրջանի ղեկավարությունը, «Չայլդ Ռիչ Հնդկաստան»
կազմակերպությունը, 2011 թվականից սկսած, իրականացնում են
«Պահպանել աղջիկ երեխային» ծրագիրը, որը միևնույն ժամանակ
ուղղված է այդ շրջանում կանանց և աղջիկների վիճակի ընդհա
նուր բարելավմանը18: Ծրագրի թիրախ էին հանդիսանում բժիշկ
ները և բժշկական այլ անձնակազմեր: Ծրագիրը նպատակ չուներ
սահմանափակել և/կամ արգելել ուլտրաձայնային սարքավորում
17 Առողջապահության ոլորտում սեռի հատկանիշով պտղի խտրական ընտրության
կանխարգելման քաղաքականության և գործող պրակտիկայի վերլուծություն,
Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն, 2016, https://ichd.org/download.
php?f=822&fc=2_Health%20sector_Final%20(2).pdf:
18 Roisin Stallard, Sex-Selective Abortions in India, Child Reach International.
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ների օգտագործումը: Հիմնական նպատակներն էին՝ երեխաների
իրավունքների կարևորության գիտակցումը, գենդերային հավա
սարության կարևորության վերաբերյալ գիտակցության բարձրա
ցումը: Ծրագրի գլխավոր նպատակը և վերջնարդյունքը տղա երե
խայի նախապատվության և սեռով պայմանավորված խտրակա
նության վերացումն էր:
2011 թվակ անից Հիսարի վերոնշյ ալ ծրագ իր ը բավ ական արդ
յունավետ է եղ ել և հաջողությամբ բարել ավ ել կան անց կարգ ա
վիճակ ը նշված շրջանում: Այս ընթ ացք ում ծրագր ի ազդ եց ությամբ
պակ ասել են նաև ՍՊՀԱԸ-ի դեպք երը: Ամբ ողջ երկր ում նման
հաջողությունների հասնելու համար կարև որվ ում է ազգ ային և
պետակ ան մակ արդ ակներում միջոցառում ն եր ի իր ական աց ու
մը 19:
Ասիայի այլ երկրներ. Հարավային Կորեա, Պակիստան,
Նեպալ
ՍՊՀԱԸ-ի հաղթահարման քիչ թե շատ հաջողված օրինակ է
 արավային Կորեայի ռազմավարությունը: Ծնունդների դեպ
Հ
քում սեռերի անհամամասնության հաղթահարման ուղղությամբ
այստեղ իսկապես շոշափելի առաջընթաց է արձանագրվել20: Խնդ
րին լուծում տալու նպատակով Հարավային Կորեայում կիրառվել
է տնտեսական, սոցիալական և իրավական գործիքների հարուստ
զինանոց։ Ու թեև իշխանություններն իսկապես հաստատակամո
րեն հետամուտ են եղել սեռի նախածննդյան որոշման դեմ օրենք
ների ընդունմանն ու կիրարկմանը, այդուհանդերձ, հետազոտող
ների մեծ մասը պնդում է, որ երևույթի կանխարգելման գործում
հիմ նական ազդեցությունն ունեցել են երկրի ինդուստրիալացու
մը, ուրբանիզացիան և տնտեսական կտրուկ զարգացումը, որոնց
19 Նույն տեղում:
20 Առողջապահության ոլորտում սեռի հատկանիշով պտղի խտրական ընտրության
կանխարգելման քաղաքականության և գործող պրակտիկայի վերլուծություն,
Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն, 2016, https://ichd.org/download.
php?f=822&fc=2_Health%20sector_Final%20(2).pdf:
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համատեղ ներգործության արդյունքում արմատապես փոխա
կերպվել են նաև հիմ նախնդրի ակունքներում առկա սոցիալական
նորմերը21:
1980-ական թվականներին Հարավային Կորեայում նախկինում
առկա սեռերի հարաբերակցության խախտումը դարձել էր անկա
ռավարելի, իսկ 1990-ական թվականներին այն հասնում էր իր առա
վելագույն՝ 116/100 ցուցանիշին22: Մինչև 2007 թվականը այդ ցուցա
նիշը աստիճանաբար կրճատվեց՝ հասնելով մինչև 107-ի (ցուցանիշը
պահպանվել է մինչև 2015 թվականը)23:
Հետաքրքիր է ուսումնասիրել իրավիճակը նաև Պակիստանում:
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի 2015 թվականի հաշվետվությու
նը24՝ ՍՊՀԱԸ-ի վերաբերյալ, փաստում է, որ Պակիստանում կա
նանց միայն 20 %-ն է ներգրավված աշխատաշուկայում: Սա նշանա
կում է, որ մեծ թվով կանայք չեն կարողանում ֆինանսապես անկախ
լինել և ապահովել իրենց ծնողներին նրանց կենսաթոշակային տա
րիքի անցնելուց հետո: Քանի որ Պակիստանի կառավարությունը
աննշան ուշադրության է արժանացնում տարեցներին և կարևորում
է նրանց ուղղված քաղաքականության մշակումը, նրանց խնամելու
և ֆինանսական ապահովման «հոգսը» ընկնում է հիմնականում որ
դիների ուսերին: Այստեղ ծնողների համար տղա երեխա ունենա
լը երաշխավորում է անհոգ տարեցություն, նաև «կենսաթոշակա
յին պլանի» արժեք ունի, իսկ աղջիկ երեխայի դեպքում ծնողներն

21 Նույն տեղում և Gilles K. & Feldman-Jacobs Ch., When Technology and Tradition
Collide: From Gender Bias to Sex Selection, Population Reference Bureau 1 (Sept. 2012),
http://www.prb.org/pdf12/gender-bias-sex-selection.pdf:
22 Chung W., Monica Das Gupta, Why is Son Preference Declining in South Korea? The
Role of Development and Public Policy, and the Implications for China and India, 19 (World
Bank, Policy Research Working Paper, 2007),
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1020841.
23 In-Soo Nam, South Korean Women Get Even, At Least in Number, Wall Str. J., July
1, 2013, http://blogs.wsj.com/korearealtime/2013/07/01/south-korean-females-get-even-atleast-in-number, հղումը՝ ՄԶՄԿ, 2016:
24 For People, Planet and Prosperity, UNFPA Annual Report, 2015, http://www.unfpa.org/
sites/default /files/pub-pdf/UNFPA_2015_Annual_Report.pdf.
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ապրում են այն մտավախությամբ, որ պետք է մեծ գումարներ ծախ
սեն աղջկա օժիտի համար25:
Պակիստանում օրենքով արգելվում է հղիության արհեստական
ընդհատումը՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հղիությունը վտան
գավոր է կնոջ կյանքի համար: Ըստ էության, հղիության արհեստական
ընդհատման մասին օրենքը ոչ մի կերպ չի ազդում կանոնավոր կեր
պով հղիության արհեստական ընդհատումներ իրականացնող բժիշկ
ների և բուժանձնակազմի մյուս անդամների վրա: Պակիստանի բնակ
չության հանձնաժողովի կողմից իրականացված հետազոտության
արդյունքները փաստում են, որ ֆինանսապես բարեկեցիկ և կրթված
կանայք ևս հակված են դիմելու սեռով պայմանավորված հղիության
արհեստական ընդհատման տղա երեխա ունենալու նպատակով26:
Ի տարբերություն Պակիստանի՝ իրավիճակն այլ է Նեպալում:
Նեպալում ՍՊՀԱԸ-ի վերաբերյալ գրականության ուսումնասի
րության արդյունքում պարզ է դարձել, որ պետական կառավարման
մակարդակում իրականացվող ծրագրերի կամ ռազմավարություն
ների մասին նմանատիպ գրականությունը բացակայում է27: Այնուա
մենայնիվ, հասարակական սեկտորի կողմից իրականացվում են
բավական լայնածավալ ծրագրեր և միջոցառումներ: Նշված ծրագ
րերը իրականացվում են հետևյալ ուղղություններով:
• Գենդերային հավասարության հաստատմանն ուղղված
նախաձեռնություններ: 2007 թվականին, Նեպալի ժամանա
կավոր Սահմանադրության համաձայն, կանայք համարվում
էին մարգինալ և խոցելի խումբ, այդ իսկ պատճառով նրանց
նկատմամբ անհրաժեշտ էր իրականացնել հատուկ պաշտպա
նություն: Սահմանադրության շրջանակներում գենդերային
անհավասարությունը շեշտադրող հոդվածները վերաբերում
25 Նույն տեղում և Nosheen H. and Schellmann H., Abandoned, Aborted, or Left for
Dead: These Are the Vanishing Girls of Pakistan, June 19, 2012, http://www.theatlantic.com/
international/archive/2012/06/abandoned-aborted-or-left-for-dead-these-are-the-vanishinggirls-of-pakistan/258648/:
26 Նույն տեղում:
27 Puri M., Tamang A., Assessment of interventions on sex-selection in Nepal:
Literature review, March 2015, Report, https://assets.publishing.service.gov.uk/
media/57a08975e5274a31e00000bc/6 1192_Nepal_Lit_Review_Sex_Selection.pdf.
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են կանանց նկատմամբ դրական խտրականությանը, ժառան
գական սեփականությանը, վերարտադրողական իրավունք
ներին, ինչպես նաև կանանց համար սոցիալական արդա
րությանը, որը դրսևորվում է պետական կառույցներում կա
նանց մասնակցության միջոցով (13, 20, 21 հոդվածներ)28:
•

Իրավունքների և շահերի պաշտպանության, ինչպես նաև
հաղորդակցության ոլորտի միջոցառումներ: Չնայած նմա
նատիպ նախաձեռնությունները նոր են սկսվել Նեպալում,
դրանք բավական լայն տարածում են ստանում հատկապես
ԶԼՄ-ի միջոցով: Այսպես, 2013 թվականին Նեպալի խաղա
ղության հիմնադրամն ու հեռուստատեսությունը համատեղ
պատրաստել էին տեսահոլովակ, որն ամեն օր տարբեր ժա
մերի ցուցադրվում էր հեռուստատեսությամբ, և պարունակում
էր «Ո´չ գենդերային նախապատվությանը երեխայի ծննդյան
ժամանակ» հաղորդագրությունը: Բացի հեռուստաընկե
րություններից՝ նմանատիպ նախաձեռնություններ են իրա
կանացվել նաև ռադիոյի կողմից29:

 եպալի իրազեկման առաջխաղացման կենտրոնը (Centre for
Ն
Awareness Promotion (CAP)) հասարակական կազմակերպություն
է, որը 2012 թվականից իրականացնում է «Դուստր ծրագիրը»
(“The Daughter Project”): Ծրագրի նպատակն է պայքարել մշակու
թային այն դիրքորոշումների դեմ, որոնք նախապատվություն են
տալիս տղա երեխաներին: Կատմանդուի բժշկական խոշոր հաս
տատություններում կանանց և հղի կանանց հետ հանդիպումների
միջոցով աշխատանքներ են իրականացվում հատկապես գենդերա
յին իրազեկվածությունը բարձրացնելու ուղղությամբ: Կիրառվում
են նաև ստեղծագործական մի շարք մոտեցումներ, որոնց շարքում
են արվեստի և թատրոնի միջոցով երիտասարդների համար իրա
զեկման միջոցառումները30: Բացի այդ՝ ծրագիրը «Քույրերի ցանց»
28 Նույն տեղում:
29 Նույն տեղում:
30 Puri M., Tamang A., Assessment of interventions on sex-selection in Nepal:
Literature review, March 2015, Report, https://assets.publishing.service.gov.uk/
media/57a08975e5274a31e00000bc/61192_ Nepal_Lit_Review_Sex_Selection.pdf.
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(“Sisters Network”) նախագծի ենթածրագիր է, որի նպատակն է նվա
զեցնել առնականության արժևորումը կրոնական ծեսերում:
Հարավարևելյան Եվրոպա. Ալբանիա
Եվրոպական վիճակագրական ծառայության («Եվրոստատ»/
Eurostat) և ծննդյան գրանցումների տվյալների համաձայն` 20082011 թվականների ընթացքում ծննդյան պահին սեռերի հարաբե
րակցությունը Ալբանիայում և Մոնտենեգրոյում կազմել է համա
պատասխանաբար 112/100 և 110/10031: Վերջին տարիների ընթաց
քում Մակեդոնիայի և Կոսովոյի ծնունդների գրանցման տվյալները
փաստում են, որ երեխաների սեռերի հարաբերակցությունը 108-ից
բարձր է. oրինակ՝ 2011 թվականին երեխաների սեռերի հարաբերակ
ցությունը Մակեդոնիայում կազմել է 108/100, մինչդեռ Կոսովոյում
դեռևս 2010 թվականին այն հասել է մինչև 112/10032:
Առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի Ալբանիայի իրա
վիճակը, որը վերարտադրողական գործընթացների և ՍՊՀԱԸ-ի
ընդհանուր տվյալներով լիովին համապատասխանում է այն երկր
ների պատկերին, որտեղ ՍՊՀԱԸ-ն արագ տարածում են ստանում
պտղաբերության ցուցանիշի անկմանը զուգահեռ: Ալբանիան հիմն
վում է հայրիշխանական ընտանեկան համակարգի վրա, որում ցան
կացած գործընթաց պտտվում է տղամարդկանց «շուրջը»: Այդպես
տղա երեխան արդեն իսկ ընտանիքի անմահացման կամ հավերժա
կանացման բացարձակ երաշխիքն է33: Աղջիկները, ընդհակառակը,
դիտարկվում են որպես իրենց հայրական ընտանիքների «անցո
ղիկ» անդամներ, քանի որ լքելու են ընտանիքը ամուսնությունից հե
տո: Սոցիալ-տնտեսական և միջավայրային հիմնախնդիրների լուծ
31 Sex Imbalances at Birth in Albania, World Vision and UNFPA, 2012, http://www.unfpa.
org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA_report_Albania2012.pdf.
32 Նույն տեղում:
33 Sex Imbalances at Birth in Albania, 2012 և National Report on the implementation
of the Beijing +20 platform for action, Albania, 2015, http://www.unwomen.org/~/media/
headquarters/attachments/sections/csw/59/national_reviews/albania_review_beijing20.
ashx.
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ման տեսանկյունից տղա երեխաները, այսպիսով, դիտարկվում են
որպես ապահովության և աջակցության երաշխիք հատկապես 1990ական թվականներից` Սովետական Միության փլուզումից հետո: Ալ
բանիայում ևս, ինչպես մի շարք այլ երկրներում, արագ կիրառում
ստացող տեխնիկական սարքավորումները, մասնավոր առողջա
պահական համակարգի զարգացումը, ինչպես նաև հղիության ար
հեստական ընդհատումների ազատականացումը հնարավորություն
են տալիս ծնողներին դիմելու սեռի ընտրության ժամանակակից մե
թոդների օգտագործմանը34:
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի կողմից Ալբանիայում իրակա
նացված հետազոտության արդյունքում առաջ են քաշվել հետևյալ
առաջարկությունները ՍՊՀԱԸ-ի հիմնախնդրի լուծման համատեքս
տում.
• կրկնապատկել ջանքերը ծնունդների գրանցման որակի բա
րելավման նպատակով,
•

ապահովել ծնունդների գրանցման տվյալների պարբերա
կան հրապարակում (ներառյալ ըստ սեռի, հավասարության
և շրջանների տվյալները),

•

խթանել գոյություն ունեցող աղբյուրների հիմնարար վիճա
կագրական վերլուծությունը (ներառյալ ծնունդների և դրանց
հավասարակշռության գրանցումը),

•

աջակցել այն գործողություններին և միջոցառումներին,
որոնք ուղղված են երկրի պետական մակարդակում կարո
ղությունների զարգացմանը տվյալների վերլուծության և
դրանց մեկնաբանության առումով35:

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
ԱՄՆ-ում սեռի խտրական ընտրության երևույթը սահմանափակ
վում է բնակչության առանձին՝ ոչ նշանակալի շրջանակներում, ընդ
34 Նույն տեղում:
35 Sex Imbalances at Birth in Albania, UNFPA, 2012, http://www.unfpa.org/sites/default/
files/resource-pdf/UNFPA_report_Albania2012.pdf.
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որում՝ ընտրությունը ներառում է թե´ տղա, թե´ աղջիկ երեխանե
րին36:
2008 թվականին Ալմոնդի և Էդլունդի՝ ԱՄՆ-ում չինացի, հնդիկ
և կորեացի ծնողների ընտանիքներում տղայի նախապատվությամբ
երեխայի սեռի խտրական ընտրության վերաբերյալ հետազո
տության արդյունքների հրապարակումից հետո մի շարք նահանգ
ներում ՍՊՀԱԸ-ն արգելվեցին: Բացի այդ՝ երկու տասնյակից ավե
լի նահանգներում և ԱՄՆ Կոնգրեսում քննարկվել են սեռով և/կամ
ռասայով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատում
ներն արգելող նմանօրինակ մի շարք օրինագծեր։
Այսպես, 2009-2013 թվականներին դաշնային և նահանգային մա
կարդակներում առաջադրվել է ավելի քան 60 օրինագիծ՝ ուղղված
ՍՊՀԱԸ կատարած բժիշկների քրեականացմանը37: Մինչ այժմ նա
հանգների օրենսդիրներն ընդունել են 8 նման օրենք38: ՍՊՀԱԸ-ն
արգելող նահանգային օրենքներով հղիության արհեստական ընդ
հատում կատարող բժիշկները ենթակա են տարբեր չափերի պա
տասխանատվության՝ ազատազրկումից և տուգանքներից մինչև
մասնագիտական գործունեությամբ զբաղվելու սահմանափակում
ներ և վնասի փոխհատուցում (հղի կնոջ ու նրա ընտանիքի կող
մից հայ
ցի առ
կա
յությամբ)։ Դ
 եռևս թղթի վրա մնա
ցող մի շարք
օրինագծեր պատասխանատվություն են սահմանում անգամ այն
անձանց համար, որոնք պարզապես աջակցել են սեռով պայմա
նավորված հղիության արհեստական ընդհատում իրականացնելու
36 Առողջապահության ոլորտում սեռի հատկանիշով պտղի խտրական ընտրության
կանխարգելման քաղաքականության և գործող պրակտիկայի վերլուծություն,
Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն, 2016, https://ichd.org/download.
php?f=822&fc=2_Health%20sector_Final%20(2).pdf.
37 Issue Brief: Race and Sex Selective Abortion Bans, National Asian Pacific
American Women’s Forum (NAPAWF), http://napawf.org/wpcontent/uploads/2013/11/
PRENDAIssueBrief_11.26-FINAL.pdf, հղումը՝ ՄԶՄԿ, 2016:
38 ARIZ. REV. STAT. ANN. § 13-3603.02 (2013); 720 ILL. COMP. STAT. 510/6(8) (2013),
enjoined by Consent Decree, Herbst v. O’Malley (No. 84-C-5602, D. Ill., Mar. 30, 1993),
http://www.nrlc.org/uploads/obamabaipa/FedCourtDecree1993BlockingIllinoisLaw.pdf,
KAN. STAT. ANN. § 65-6726 (2013); N.C. GEN. STAT. § 90-21.121 (2013); N.D. CENT. CODE
§ 14-02.1-04.1 (2013); OKLA. STAT. tit. 63, § 1-731.2 (2013); 18 PA. CONS. STAT. § 3204
(2013); S.D. CODIFIED LAWS § 34-23A-64 (2014), հղումը՝ ՄԶՄԿ, 2016:
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հնարավորություն փնտրած հղի կնոջը։ Դաշնային մակարդակում
սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատման
արգելք սահմանող մի շարք օրինագծեր Ներկայացուցիչների պա
լատ են ներկայացվել 4 անգամ39:
Հարավային Կովկասի երկրներ
Ազգագրական տվյալները վկայում են, որ Հարավային Կովկասի
հիմնական էթնիկ խմբերին (հայեր, ադրբեջանցիներ և վրացիներ)
խիստ բնորոշ են պատրիլինեալ համակեցության համակարգերը
(patrilineal kinship systems): Համաշխարհային բանկի փորձագետնե
րը եկել են այն եզրակացության, որ այս շրջանի դիրքորոշումների
համաձայն՝ դուստրերը ամուսնության պահից հանձնվում են ամու
սինների ընտանիքների «տնօրինությանը», իսկ փոխադարձ աջակ
ցությունն առավել դրսևորվում է տղամարդու կողմից ազգականնե
րի շրջանում40: Այդպես ադրբեջանական մի շարք աղբյուրներ փաս
տում են, որ սովետական քաղաքականությունը պետք է հեղափոխիչ
դերակատարում ունենար հասարակական կյանքում կանանց դիրքի
առումով, սակայն դա չի նշանակում, որ նմանատիպ քաղաքակա
նությունը միջամտելու էր նաև ընտանեկան կյանքին, որտեղ կա
նանց կարգավիճակը դեռևս վերահսկվելու էր ընտանիքի ավելի
տարեց անդամների կողմից41:
39 Առողջապահության ոլորտում սեռի հատկանիշով պտղի խտրական ընտրության
կանխարգելման քաղաքականության և գործող պրակտիկայի վերլուծություն,
Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն, 2016, https://ichd.org/download.
php?f=822&fc=2_Health%20sector_Final%20(2).pdf
40 Das Gupta M. (2015) “Missing Grils” in the South Caucasus. Trends, Possible Causes,
and Policy Options, Policy Research Working Paper, World Bank Group, Poverty Global
Practice Group, April, http://documents.worldbank.org/curated/en/233691467992010518/
pdf/WPS7236.pdf.
41 Farideh H. (2000), “Azeri Professional Women’s Life Strategies in the Soviet Context”,
pp 177-201 in Feride Acar and Ayse Gunes-Ayata (eds), Gender, Identity and Construction,
Leiden:Brill.
Tohidi, Nayereh. 2000. “Gender and National Identity in Post-Soviet Azerbaijan”, pp
249-292 in Feride Acar and Ayse Gunes-Ayata (eds), Gender, Identity and Construction,
Leiden:Brill, հղումները` Das Gupta, WBG 2015.
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Համաշխարհային բանկի փորձագետների կարծիքով՝ ակն
հայտ է, որ գենդերային հավասարության տարածումը հատկապես
կրթության, աշխատաշուկայի, կրեդիտավորման, ժառանգության
արդար բաշխման, քաղաքական ներկայացվածության բնագավառ
ներում կարող է օգնել կանանց լինել տնտեսապես արդյունավետ և
ակտիվ հասարակական կյանքում:
Հարավկովկասյան տարածաշրջանի պատրիլինեալ համակե
ցության բնույթը, ինչպես նաև մի շարք հետազոտություններ ցույց
են տալիս, որ այստեղ միանշանակորեն նկատվում է տղա երեխային
նախապատվություն տալու միտում: ԽՍՀՄ շրջանում սոցիալական
պաշտպանության համակարգը փոքր-ինչ նվազեցրել էր տղամար
դուց կախվածությունը, իսկ ուրբանիզացիոն գործընթացները աս
տիճանաբար վերացրել էին տղամարդկանցից բաղկացած խմբերի
ազդեցությունը: Ինչպես արդեն նշվեց, մի շարք մեխանիզմներ էին
կիրառվում գենդերային հավասարության տեսանկյունից, սակայն
ընտանեկան միջավայրում վերահսկողությունը դեռևս տղամարդու
մենաշնորհն էր: Վերջին հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ
գոյություն ունի ուղղակի կորելացիա համակեցության նորմերի և
տղա երեխայի նախապատվության միջև42:
ՍՊՀԱԸ-ի վերաբերյալ տարածաշրջանային հետազոտություն
ները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում և Վրաստանում պտղի սեռի
ընտրության վերաբերյալ ցուցանիշը ավելի բարձրացել է, իսկ Ադր
բեջանում, ընդհակառակը, նվազել: Հարց է առաջանում, թե ինչ քա
ղաքականություն ու ինչ մոտեցումներ են անհրաժեշտ Հարավային
Կովկասում այս հիմնախնդրի լուծման առումով: ՍՊՀԱԸ-ի արգել
ման տեսանկյունից ուղղակի մոտեցումները կամ միջոցառումները,
որոնց թվում են՝ օրենսդրական կարգավորումները կամ ֆինանսա
կան տուգանքները, չունեն հստակ արդյունավետություն: Փաստը,
որ ՍՊՀԱԸ-ի իրականացումը ավելի տարածում է գտել տարա
ծաշրջանում հատկապես ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո, պետք է դրդի
42 Das Gupta M. (2015), “Missing Grils” in the South Caucasus. Trends, Possible Causes,
and Policy Options, Policy Research Working Paper, World Bank Group, Poverty Global
Practice Group, April, http://documents.worldbank.org/curated/en/233691467992010518/
pdf/WPS7236.pdf.
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կառավարություններին շեշտը դնել երկրագնդի այս հատվածում
մարդկանց անվտանգության ապահովման վրա43:
Ընդհանուր առմամբ հիմնվելով մի շարք դիտարկումների և
հետազոտությունների արդյունքների վրա՝ Համաշխարհային բան
կի հետազոտողները առանձնացնում են մի քանի գործոններ, որոնք
անհրաժեշտ են Հարավային Կովկասին նաև ՍՊՀԱԸ-ի հաղթահար
ման և կանխարգելման առումով44.
• կայուն անվտանգություն,
•

անցումը դեռևս մնայուն սոցիալիստական ինստիտուտներից
դեպի շուկայի վրա հիմնված իստիտուտներ,

•

կառավարական հիմնարար ինստիտուտների վստահություն
ներշնչում:

Այս տարածաշրջանում 2000-ական թվականներին իրականաց
վել են տնտեսության և սոցիալական պաշտպանության ոլորտի
զարգացմանն ուղղված մի շարք միջոցառումներ (տնտեսական զար
գացման, աղքատության նվազման միտումներ, կենսաթոշակային
ռեֆորմներ և այլն): Չնայած դրան՝ դեռևս չի վերացել մշակութային
այն իրողությունը, ըստ որի՝ ծնողները տարեց հասակում կախվա
ծության մեջ են ընկնում իրենց զավակներից: Ըստ էության, բարե
փոխումներ են տեղի ունեցել նաև առողջապահության և կրթության
ոլորտներում, որոնց դրական արդյունքները, սակայն, տեսանելի չեն
հատկապես ՍՊՀԱԸ-ի տեսանկյունից45:

43 Նույն տեղում:
44 Նույն տեղում:
45 Monica Das Gupta (2015), “Missing Grils” in the South Caucasus. Trends, Possible Causes,
and Policy Options, Policy Research Working Paper, World Bank Group, Poverty Global
Practice Group, April, http://documents.worldbank.org/curated/en/233691467992010518/
pdf/WPS7236.pdf.
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2. ՍԵՌՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ
ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ
ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
(փորձագիտական հարցման արդյունքներ)
Արթիկում երեխային հարցնում են.
-Բալի´կ ջան, անունդ ի՞նչ ա…:
Ասում ա.
- Տղա…:
(Փորձագետի հետ հարցազրույցից)
Իրականացված փորձագիտական հարցման արդյունքների համա
ձայն՝ վերջին տարիներին Հայաստանում իրականացված միջոցա
ռումների և ծրագրերի արդյունքները դրական գնահատականներ
են առաջ բերում: Ըստ փորձագետների՝ իրականացված միջոցառում
ների մասին կարելի է դատել՝ հիմնվելով վիճակագրական տվյալների
վրա: Ըստ պաշտոնական տվյալների՝ 2-3 տարի առաջ նորածիների
համամասնության ցուցանիշը մեզ մոտ եղել է 100 աղջկա և 114 տղա
երեխայի ծնունդ, իսկ վերջին տվյալով այդ թիվը հասել է 113-ի:
Փորձագետները իրականացված միջոցառումների արդյունավե
տության հիմնական գրավականը տեսնում են մասնագիտորեն
կազմակերպված իրազեկվածության քարոզարշավների և ԶԼՄ-ում
խնդիրը բարձրաձայնելու մեջ:
Անդրադառնալով հիմնական միջոցառումներին, որոնք կարող
են ազդեցություն ունենալ սեռով պայմանավորված հղիության ար
հեստական ընդհատման հիմնախնդրի լուծման գործում, փորձա
գետները առանձնացնում են հետևյալ իրողությունների ու ոլորտնե
րի առկայությունը:
 այրության ինստիտուտի ապահովության հաս
Մ
տատում
«Ինձ թվում է մի քանի բան կա: Առաջինը կնոջ սոցիալական
ապահովությունն է՝ մայրության ապահովության իմաստով…,
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այսինքն՝ մայրության ապահովության, մայրության ինստի
տուտի օրենսդրության բարձրացմանն ուղղված քայլերը,
որոնք տնտեսական հարաբերություններում ավելի կնվազեց
նեն կնոջ խոցելիությունը ու նաև ավելի կհեշտացնեն կնոջ՝
մայրանալու և մայրությունը ապահովելու գործընթացները:
Մենք մտածում ենք՝ նրանց միայն միանվագ գումարները
կտանք: …Բայց դա խնդիրը չի լուծի, որովհետև անգամ էլե
մենտար դիտարկումներով երևում է՝ այդ կինը չի կարողանա
իր երեխային մինչև 3 տարեկանը խնամել, եթե չունի միջինից
բարձր աշխատավարձ, եթե չունի ծնողներ՝ ամուսնու կամ իր
կողմից, այդ դեպքում երեխան ահռելի «բեռ» է…: Այդ կինը
երեք տարով, փաստորեն, դուրս է գալիս աշխատանքի շուկա
յից … Ինձ թվում է, եթե երեք տարով աշխատանքի շուկայից
դուրս գամ, նորից այնտեղ հետ մտնելը անհնարին կդառնա»:
(Փորձագետի հետ արցազրույցից)

Արժեքային համակարգի փոփոխություն
 եռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատման
Ս
հիմնախնդրի լուծման հիմնական բացը փորձագետները տեսնում են
մտածելակերպի դանդաղ փոփոխության գործընթացում, ինչը պայ
մանավորված է արժեհամակարգում, դիրքորոշումներում և ընկա
լումներում սոցիալ-հոգեբանական խորքային փոփոխություններով:
«Քանի որ խոսքը շատ կարևոր իրողության՝ մտածելակեր
պի փոփոխության մասին է, որը հանգեցնում է նաև վարքագ
ծի փոփոխության, ապա այն խոր արմատներ ունի, և մ
 ինչև
հետազոտությունը սկսելն անգամ փոփոխությունը մեր աչ
քին նկատելի է, քանի որ ինչ-որ բան տեղից շարժվում է: Բ
 այց
անպայմանորեն պետք է հետևողական լինել և շարունակել
այս ամեն ինչը, իրականացվող ծրագրերը: Այսինքն՝ դրանք
պետք է լինեն ավելի երկարատև: Օրինակ՝ մեր ծրագիրը 2
տարվա ծրագիր է, բայց 2 տարին շատ-շատ քիչ է մտածե
լակերպի փոփոխության համար: Ըստ երևույթին, մենք խո
սում ենք նաև մշակութային փոփոխության մասին, իսկ մենք
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գիտենք, որ նման փոփոխություններ այդքան արագորեն չեն
կարող տևական արդյունքներ տալ: Արդյունքներն անպայմա
նորեն կլինեն, բայց թե որքան կտևեն նմանօրինակ կարճա
ժամկետ ծրագրերը, դժվար է կանխատեսել»:
(Փորձագետի հետ հարցազրույցից)

Մտածելակերպի փոփոխության տեսանկյունից փորձագետները
կարևոր են համարում նաև այն դիրքորոշման փոփոխությունը, ըստ
որի՝ տղան անպայմանորեն պետք է մնա ևապրի ծնողների հետ ու
հոգ տանի նրանց մասին մինչև նրանց կյանքի վերջ:
«….Մեր ծնողները մտածում են, որ իրենց տղան պետք է
անպայմանորեն իրենց հետ ապրի, բայց ժամանակակից աշ
խարհում բոլոր երեխաները, անկախ սեռից, 18 տարին լրա
նալուն պես գնում են ու առանձին ապրում: Նշված հանգա
մանքը մեր հայ ծնողները ծանր են տանում: Երբ մշակույթը
դառնա այնպիսին, որ հասուն մարդն իր ընտանիքով առան
ձին ապրի, այդ դեպքում տղան էլ առանձին կապրի, աղջիկն
էլ, բայց երկուսն էլ կպահեն իրենց ծնողներին, և նման հարց
էլ չի առաջանա: Այդ ամեն ինչը մշակութային հիմք ունի…,
այսինքն՝ այն հարցը, թե ով պետք է ծնողի հետ ապրի, էլ չի
առաջանա, որովհետև մենք դեռ այն հասարակությունում
ենք, որտեղ ամբողջովին միջուկային ընտանիքներ չեն, ու
ծնողները տղաներին աշխատում են պահել «իրենց կպած»:
(Փորձագետի հետ հարցազրույցից)

Հետազոտությունը թույլ տվեց նաև առանձնացնել մտածո
ղության փոփոխության կոնկրետ ոլորտներ, ո
րոնք կա
րող են
դրական ազդեցություն ունենալ ՍՊՀԱԸ-ի հաղթահարման գործում:
Դրանցից մեկը տոհմի ազգանունը շարունակելու հասարակական
ընկալման փոփոխությունն է:
«Օրինակ՝ առաջնային պատճառը ազգանվան, տոհմի
շարունակությունն է: Մարդիկ մեծ անհանգստություն ունեն,
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որ եթե իրենք տղա չունենան, այդ տոհմը կվերանա, կգնա,
իրենք էլ՝ այդ տոհմի հետ միասին: Եթե կոնկրետ ինչ-որ քա
ղաքականություն աշխատի, ապա այս մտայնությունը դուրս
կգա, և մարդը չի մտածի, որ եթե իր ազգանունը կրող տղա
չեղավ, աշխարհը կվերանա…»:
(Փորձագետի հետ հարցազրույցից)

 երոնշյալ պարագայում կարևորվող մյուս իրողությունը հասա
Վ
րակությունում ժառանգության գենդերային բաշխման վերա
բերյալ խորը արմատացած պատկերացումներն են: Ըստ փորձա
գետների, եթե սոցիալական դիրքորոշումները այս հարցի վերաբեր
յալ ենթարկվեն արմատական փոփոխության, տղա ունենալը այլևս
չի լինի այդքան կարևոր, որքան դա ներկայումս է:
«Հիմա մենք ինչ-որ աբսուրդ իրականության մեջ ենք: ՀՀ
օրենսդրությունը ոչ մի խտրականություն չի դնում ժառան
գության առումով, բայց մարդիկ սովոր են, որ իրենց ունեցա
ծը պիտի ժառանգեն իրենց տղային ևոչ թե աղջկան: Եթե
մենք կարողանանք ինչ-որ քաղաքականություն կիրառելով
հասնել նրան, որ պրակտիկա դառնա արդեն ոչ միայն տղա
յին ժառանգություն թողնելը, այլև աղջկան, ապա դա էլ բա
վականին բան կփոխի»:
(Փորձագետի հետ հարցազրույցից)

Որպես կարևոր իրողություն՝ առանձնացվել է նաև ծնողների
խնամքի հարցը: Ըստ հասարակության մեծամասնության պատկե
րացումների՝ տարեց ծնողների մասին հոգ տանելը տղաների գործն
է, սակայն, ինչպես ցույց են տալիս ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադ
րամի հետազոտությունները, դա չի համապատասխանում իրակա
նությանը, քանի որ տարեց ծնողներին հիմնականում խնամում են
դուստրերը:
Եվ այս իրականության մասին խոսելը և սա հանրայնացնելը ևս
կարող է նպաստել ՍՊՀԱԸ-ի քանակի նվազմանը:
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«Մյուս պատճառը տարեց ծնողների խնդիրն է: Մարդիկ
ուզում են տղա երեխա ունենալ, որպեսզի երբ մեծանան, այդ
տղան հոգ տանի, խնամի իրենց: Բայց, ցավոք սրտի, մենք
արդեն ունենք այնպիսի իրականություն, որտեղ այդ տղան
հոգ չի տանում ծնողների մասին: Մենք այսօր ունենք հսկա
յական արական սեռի արտագաղթ, և ըստ էության, ծնողների
մասին հոգ են տանում կա´մ հարսները, կա´մ իրենց աղջիկ
ները: Հայաստանում իրականում տարեց ծնողների խնամքն
ընկած է կանանց ուսերին: Սա է խնդիրը…: Մենք ունենք իրա
կանություն, որը չի համապատասխանում մեր պատկերացում
ներին: Եթե մենք կարողանանք ինչ-որ բան փոխել քաղաքա
կանության շնորհիվ, դա օգտակար կլինի»:
(Փորձագետի հետ հարցազրույցից)

Անվտանգության ապահովում և ռազմական խոսույթի փո
խակերպում
Անդրադառնալով մտածելակերպի փոփոխությանը՝ փորձագետ
ները կարևորեցին նաև այն, որ մասնավորապես ներկայիս պա
տերազմական իրավիճակը հաշվի առնելով՝ հասարակությունում
անընդհատ տարածվում է այն պատմույթը, որ մեզ պետք են զին
վորներ, սակայն ընդհանրապես չի խոսվում նրա մասին, թե ով է
ծնելու այդ զինվորներին՝ հաշվի առնելով այն փաստը, որ հայ հա
սարակությունը չափազանց մայրակենտրոն է և մայրապաշտ:
«…Մենք անընդհատ ասում ենք. «Տղաների կարիք ունենք,
որովհետև կարևոր է երկրի անվտանգությունը»…, բայց հա
կառակ երևույթն էլ է պետք. մեզ պետք են մամաներ էլ, չէ՞, որ
նրանք տղաներ ունենան, և այս տարօրինակ ընկալումը մեր
ազգի մոտ, որ ինքը տղաներ ուզում է, բայց կանայք չի ուզում,
որ այդ տղաներին պետք է ունենան, այսինքն՝ մենք մի բան
այստեղ բաց ենք թողնում»:
(Փորձագետի հետ հարցազրույցից)
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Միևնույն ժամանակ, ըստ փորձագետների, ՍՊՀԱԸ-ը որոշ չա
փով կարող են նվազել, եթե Լեռնային Ղարաբաղի հակամար
տության հարցը լուծում ստանա:
«….Եթե Ղարաբաղի հարցը լուծվի, այդ անվտանգության
խնդիրն այդքան օրհասական չլինի, շատ հնարավոր է, որ
այդ մարմաջը, միլիտարիստական այդ դիսկուրսը վերանա,
շատ հնարավոր է»:
(Փորձագետի հետ հարցազրույցից)

Հետազոտությանը մասնակցած փորձագետները համակարծիք
են, որ օրենսդրական փոփոխությունները բավարար չեն ՍՊՀԱԸ-ի
քանակի նվազման համար:
«Օրենքից առաջ մտածելակերպի, գիտակցության փոփո
խություն պետք է լի
նի, ո
րով
հետև փոր
ձը ցույց է տա
լիս, որ
օրենքը օրենք չի դառնա, այն կմնա թղթի վրա, եթե չլինի դրա
նկատմամբ մտածելակերպի, գիտակցական մաս հասարա
կության մեջ: Ավելին, եթե չարվի աշխատանք գիտակցության,
մտածելակերպի և համապատասխանաբար վարքագծի փո
փոխության ուղղությամբ, և դրան հակառակ՝ ստեղծվի միայն
օրենքը և շեշտադրվի ու պարտադրվի լոկ օրենքի կիրառումը,
ապա դա կոնկրետ այս դեպքում կարող է հանգեցնել կոռուպ
ցիոն ռիսկերի: Տարբեր ռիսկերի կարող է հանգեցնել: Բացի
այդ՝ դրանով մենք տեղ ենք տալիս, որ մարդիկ մտածեն, թե ոնց
շրջանցեն օրենքը: Եվ այս պրոցեսում ներգրավում ենք արդեն
բժիշկներին և մի այլ խումբ մարդկանց ու մասնագետների»:
(Փորձագետի հետ հարցազրույցից)

Ավելին, փորձագետները տեսնում են վտանգ օրենսդրական
խիստ փոփոխությունների մեջ, քանի որ, օրինակ, հղիության ար
հեստական ընդհատումները կարող են նույնիսկ հանգեցնել մայրա
կան մահացությունների ավելացմանը, երբ կանայք սկսեն իրակա
նացնել ընդհատումները ոչ լեգալ պայմաններում:
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ՍՊՀԱԸ-ի դեմ պայքարի մեխանիզմներից մեկը բանակում կա
նանց ներգրավվածության ապահովումն է, ինչի հետևանքով բա
նակը կդառնա հնարավորինս քիչ առնականացված ոլորտ, և տղա
ունենալը անվտանգության նկատառումներով այլևս այդքան չի շա
հարկվի հասարակության մեջ:
Որպես միջամտության այլ ոլորտներ՝ փորձագետները առանձ
նացրել են կնոջ դերի բարձացումը և աղքատության կրճատումը:
Հետազոտության արդյունքները թույլ են տվել նաև առանձնաց
նել քաղաքականության միջամտությունները տարբեր սեկտոր
ների մակարդակում:
Պետական սեկտորի գործառույթները
Ըստ փորձագետների՝ չափազանց կարևոր է, որ առողջապա
հության նախարարությունը իրականացնի բժիշկների պարբե
րաբար վերապատրաստումներ՝ հատկապես շեշտը դնելով նրա
վրա, թե ինչպես բժիշկը պետք է խոսի հղի կնոջ, իսկ անհրաժեշ
տության դեպքում՝ նաև նրա ընտանիքի հետ սեռով պայմանավոր
ված հղիության արհեստական ընդհատման թեմայի շուրջ:
Կրթության և գիտության նախարարությունը ապագա բժիշկ
ների պատրաստման գործընթացում պետք է ներառի դասընթաց
ներ՝ ՍՊՀԱԸ-ի թեմայի վերաբերյալ, ինչպես նաև ընդհանրապես
գենդերային հավասարությանը և սեռական դաստիարակությանը
վերաբերող դասընթացներ դպրոցներում:
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը
տարբեր նպաստների և աջակցության շնորհիվ պետք է խրախուսի
ընտանիքներին ավելի շատ երեխա ունենալ: Ըստ փորձագետների՝
ծնելիության ավելացումը կարող է նպաստել ՍՊՀԱԸ –ի քանակի
նվազեցմանը:
Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության
առաքելությունը փորձագետները տեսնում են նրանում, որ այն կա
րող է լայնածավալ իրազեկման արշավներ իրականացնել երիտա
սարդների շրջանում ՍՊՀԱԸ-ի վտանգների մասին մակրո և միկրո
մակարդակներում:
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Նորաստեղծ Արդարադատության ակադեմիան էլ դիտարկվել
է որպես մի կառույց, որտեղ իրավաբանները կարող են վերապատ
րաստվել ՍՊՀԱԸ-ի թեմայի շուրջ, որպեսզի հետագայում կարողա
նան արդյունավետ առաջարկություններ անել:
Հասարակական սեկտորի միջամտությունը փորձագետները
տեսնում են հիմնականում հասարակության մեջ իրազեկվածության
բարձրացման ծրագրերի իրականացման մեջ, այդ թվում՝ ստեղծա
գործական եղանակներով, ինչպիսիք են՝ շարժական և ինտերակ
տիվ թատրոնները, բանավեճերի իրականացումը, ֆիլմերի դիտումը
և քննարկումը:
Միջազգային կազմակերպությունների դերը կարևորվում է
ֆինանսական և փորձագիտական աջակցության տրամադրման,
ինչպես նաև կառավարության վրա որոշակի ճնշում գործադրելու
տեսանկյունից՝ համապատասխան օրենսդրական փոփոխություն
ներ և քաղաքականության փոփոխություններ իրականացնելու
նպատակով:
ԶԼՄ-ի դերը ՍՊՀԱԸ-ի հաղթահարման գործում
Անդրադառնալով ԶԼՄ-ի՝ ՍՊՀԱԸ-ի հաղթահարման գործում
նշանակություն ունեցող գործառույթին՝ փորձագետները նախ
ևառաջ կարևորեցին ԶԼՄ-ում կնոջ դերի բարձրացմանն ուղղված
ծրագրերը: Թեև կնոջ դերի բարձրացմանն ուղղված հաղորդումնե
րը անմիջականորեն չեն ազդի ՍՊՀԱԸ-ի քանակի նվազման վրա,
սակայն անուղղակիորեն կնպաստեն հասարակության արժեքային
համակարգի փոփոխությանը, ինչն էլ իր ազդեցությունը կունենա
ՍՊՀԱԸ-ի քանակի նվազման վրա երկարաժամկետ հեռանկարում:
«Ես կուզենայի անդրադառնալ ժամանցն ապահովող հե
ռուստածրագրերին, այդ թվում՝ նաև հեռուստասերիալնե
րին և գովազդներին: Հեռուստասերիալներում մենք ունենք
բռնության տե
սա
րան
ներ, և կ
ոչ եմ ա
նում (չգի
տեմ՝ տեղ
կհասնի Ձ
 եր միջոցով, թե՝ ոչ) հանել բռնության բոլոր տեսա
րանները՝ սկսած խոսքի բռնությունից: Այս սերիալները, հա
ղորդումները պատրաստելիս ուշադրություն պետք է դարձնել
ամեն մի մանրուքի վրա: Թվում է, թե մի բառ է, մի էպիզոդ է
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ու անցավ գնաց, բայց այդպես չէ: Երբ այդ ամենը տարիներ
շարունակ ամեն օր նույն ձևով շարունակվում է, արդեն վատ
է: Եվ այս ամեն ինչը ստեղծում է մի միջավայր, որը խիստ հա
կասական է այն աջակցող միջավայրին, որի մասին մենք խո
սում էինք: Մեզ մոտ այդ սերիալներն ու հաղորդումները տան
անդամների հետ նայում են նաև երեխաները, և դեռ մանկուց
այդ տոնայնությունը, այդ մոտեցումն ընկալվում է արդեն որ
պես ճիշտ վարքագիծ, երեխաները հետո մեծանում են, ար
դեն հետևանքները տեսնում ենք: Այսինքն՝ պետք է շատ լրջո
րեն կենտրոնացնել ուշադրությունն այս ոլորտում»:
(Փորձագետի հետ հարցազրույցից)

ՄԱԿ-ի երեխաների հիմնադրամի ներկայացուցչի կարծիքով՝
ՍՊՀԱԸ-ի հաղթահարման միջոցներից կարող է լինել հեռուստասե
րիալների միջոցով խնդրի բարձրաձայնումը:
«Բազմաթիվ հետազոտություններ կան նաև այն մասին՝
ինչպես կոտրել գենդերային ընդհանուր կարծրատիպերը,
բայց փորձը ցույց է տվել, որ մեդիա դաշտում այս ուղղությամբ
ամենաարդյունավետ գործիքը սերիալներն են, որ շատ հա
րուստ փորձ կա Աֆրիկայում և Լատինամերիկյան երկրնե
րում սերիալների պարբերական դիտողականության շնորհիվ,
տարիների ընթաց-քում այդ կարծրատիպերը կոտրվել են, և
մարդիկ կամաց-կամաց սկսել են ճիշտ վերաբերվել, որովհետև
երբ դիտում ես ֆիլմ, դա լինում է մեկ անգամ, երկու անգամ,
բայց սերիալի արդյունավետությունը նրանում է, որ երկար
ժամանակ դիտում ես և հուզական առումով սկսում ես հետևել
հերոսի կամ նրա ընտանիքի պատմությանը, ևինքդ էլ ես փոր
ձում քննարկել և լուծումներ գտնել, ու հենց էդ քննարկումների
արդյունքում քո կարծրատիպերն էլ են կոտրվում»:
(Փորձագետի հետ հարցազրույցից)

Մյուս, ոչ պակաս կարևոր գործոնը փորձագետները համարում
են սոցիա-լական գովազդները:
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«Կարծում եմ, որ սոցիալական գովազդներ տարածելու
նախկին փորձը շատ հաջողված էր, բայց այսօր այն արդեն
շատ ծանր կարող է թվալ, կարելի է ստեղծել գովազդներ ոչ
միայն «չծնված աղջիկների մասնակցությամբ», այլ նաև գո
վազդներ պետք է ստեղծել նաև դրական, ոչ այնքան արգելող,
նաև պատմել, թե որքան լավ է աղջիկ երեխա ունենալը, որ
տարբերություն չկա, թե ինչ երեխա կունենաս, կարևորը դու
լինես երջանիկ ծնող, երեխադ՝ երջանիկ՝, և կարևոր չէ՝ տղա
կլինի, թե աղջիկ»:
(Փորձագետի հետ հարցազրույցից)

ԶԼՄ-ի հետ աշխատանքում փորձագետները առավելապես
կարևորել են գլխավոր խմբագրերի՝ որպես որոշում ներ կայաց
նողների հետ աշխատանքը: Ըստ փորձագետների, ինչպես ցույց
է տալիս փորձը, շարքային լրագրողների շրջանում գենդերային
թեմաներով վերապատրաստում ները չեն տալիս ցանկալի արդ
յունքներ, քանի որ լրագրողները չեն կարողանում են կայացնել
որոշում ներ:
Հնչեց նաև առաջարկ՝ ստեղծել լրագրողների մասնագիտական
խումբ, որը ժամանակ առ ժամանակ կանցնի մարզից մարզ՝ խնդիրը
վեր հանելու նպատակով: Փորձագետներից մեկը նաև նշեց, որ այ
սօր հասարակական կազմակերպությունները առավել հաճախ
պայքարում են կանանց նկատմամբ բռնության տեսարանների վե
րացման ուղղությամբ, սակայն պետք է նաև աշխատել այլ հաղոր
դումներում կնոջ դրական կերպարներ ներկայացնելու վրա: Այս
պես, փորձագետներից մեկը նշեց.
«Եվ պետք է ուշադրություն դարձնել, նորից եմ կրկնում, ամեն
ինչի վրա… Օրինակ՝ «Ամենախելացին» նախագծի գովազդի ժամա
նակ ես պատահաբար նկատեցի, որ միայն տղաներ են նստած: Ես
ոչ մի կերպ չեմ թերագնահատում տղաներին, բայց հավասար հնա
րավորություններ ունեն նաև աղջիկները: Այս ամեն ինչը կարծես
փոքր ահ է, բայց դա բաց է արդեն, դա անբնական է»:
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Թիրախային խմբերի շարքում առանձնացվել են նաև սկեսուր
ները:
«Այն խումբը, որը, մեր կարծիքով, անպայմանորեն պետք
է աշխատի, սկեսուրներն են: Նրանք մինչև հիմա շատ լուրջ
ասելիք ունեն երիտասարդ ընտանիքների կյանքում՝ մի կող
մից՝ դրական, մյուս կողմից բացասական առումներով: Մենք
մի փոքրիկ հետազոտություն ենք անցկացրել, որը ցույց է տա
լիս, որ ամուսնալուծությունների հարցում Հայաստանում շատ
մեծ ներգրավվածություն ունեն նաև սկեսուրները: Եվ սա ինչ-որ
առումով կարելի է նաև բացասական հանգամանք համարել»:
(Փորձագետի հետ հարցազրույցից)

 աջորդ խումբը, որը, փորձագետների կարծիքով, դիտարկում է
Հ
որպես աշխատանքի թիրախ, բուժաշխատողներն են, մասնավո
րապես ուլտրաձայնային հետազոտությունների մասնագետները և
գինեկոլոգները:
«Սա էլ մի ուրիշ խումբ է, որի հետ պետք է անպայմանորեն
աշխատել: Եվ աշխատանքում անպայման պետք է ներգրա
վել նաև հոգևորականությանը, որովհետև փորձը ցույց է տա
լիս, որ շատ ազդեցիկ է նրանց մասնակցությունը հատկապես
երիտասարդ զույգերին խորհուրդներ տալու առումով»:
(Փորձագետի հետ հարցազրույցից)

Որպես ՍՊՀԱԸ-ի հաղթահարման արդյունավետ ռազմավա
րություն՝ փորձա-գետները առանձնացրել են նաև տղամարդկանց
հետ աշխատանքը՝ հատկապես կարևորելով տղամարդկանց շրջա
նում պտղի սեռի մասին ճշգրիտ տեղեկատվության տարածումը: Այս
տեսանկունից հատկանշական է փորձագետներից մեկի բերած օրի
նակը.
«Գորիսում մի կին մանկապարտեզում հանդիպումներից
մեկի ժամանակ հավաքել էր 56 տղամարդ ծնող: Եվ նրանք
2 ժամ մասնակցել են ժողովին, իսկ վերջում՝ քննարկումների
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ժամանակ, արդեն խոստովանել են, որ շատ բան չգիտեին և
իմացան: Երբ խոսում ես քրոմոսոմների մասին, ասում են. «…
Աաա՜, ուրեմն տղամարդն ա մեղավոր…»: Այնուհետև արդեն
ճիշտ տեղեկատվությամբ են գնում այդ հանդիպումից: Շատ
հարցեր…: Տղամարդկանց շրջանում իրազեկման բարձրաց
ման բնագավառներից մեկը ըստ փորձագետների կարող է
լինել բանակը»:
(Փորձագետի հետ հարցազրույցից)

Առանձնացվել են նաև միջինից բարձր տնտեսական կարգա
վիճակ ունեցող ընտանիքները, քանի որ, ըստ փորձագետների, աղ
քատ ընտանիքները հաճախ նույնիսկ չեն ունենում հղիության ար
հեստական ընդհատումների համար վճարելու հնարավորություն:
Ըստ իրականացված հետազոտության արդյունքների՝ ՍՊՀԱԸ-ի
հաղթահարմանն ուղղված միջոցառումները պետք է ունենան
հստակ մարզային ընդգրկվածություն և իրականացվեն տեղում ակ
տիվ կառույցների միջոցով, այլ ոչ թե համակարգվեն միայն երևան
յան կազմակերպությունների կողմից:
Հետազոտությունը հնարավորություն տվեց նաև բացահայտելու,
թե ինչպիսի մասնագետներ պետք է ներառվեն ՍՊՀԱԸ-ի հաղթա
հարման գործընթացներում: Ըստ փորձագետների՝ առաջնայինը
գինեկոլոգների, ուսուցիչների, հոգեբանների և սոցիալական աշ
խատողների վերապատրաստումներն են: Անդրադառնալով գի
նեկոլոգների դերի կարևորությանը՝ փորձագետներից մեկը բերեց
հետևյալ օրինակը:
«Խնդրի հաղթահարման մեջ ամենակարևոր օղակը գինե
կոլոգներն են: Նրանց դերը շատ եմ կարևորում, ասեմ՝ ինչու…
Այսօր պոլիկլինիկաներից մեկում մի հղի կին նշեց, որ երբ գնա
ցել է երեխայի սեռը ճշտելու, նրան բժիշկը շատ տխուր դեմքով
հայտնել է, որ աղջիկ է ունենալու: Շատ էի ցանկանում պար
զել, թե որ բժիշկն է եղել, բայց այդպես էլ չասաց»:
(Փորձագետի հետ հարցազրույցից)
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Որպես առանձին թիրախային խումբ՝ կարևորվել են նաև քա
ղաքացիական կացության ակտերի աշխատակիցները, քանի որ,
ըստ փորձագետների, նրանք կարող են ոչ ֆորմալ զրույցներ իրա
նակացնել նորաստեղծ ընտանիքների հետ՝ խոսելով սեռով պայմա
նավորված հղիության ընդհատման հիմնախնդրի մասին:
Միևնույն ժամանակ փորձագետները արտահայտել են իրենց վե
րապահումը վճարովի ծառայությունների մասին: «…Առանց այդ էլ
գումար չկա, հազիվ մարդիկ գտնում են այդ 30000-40000-ը, գնում
են աբորտ են անում, մի հատ էլ պետք է գնան հոգեբանի հետ՝ կոն
սուլտացիայի», - նշում է փորձագետներից մեկը:
Հաշվի առնելով նորագույն տեխնոլոգիաների դերը սոցիալա
կան տարբեր հիմնախնդիրների լուծման հարցերում՝ հետազո
տության միջոցով փորձեցինք հասկանալ, թե այդ տեխնոլոգիանե
րը Հայաստանում որքանով կարող են ազդել ՍՊՀԱԸ-ի հաղթահար
ման վրա: Ըստ հետազոտությանը մասնակցած փորձագետների՝
տարբեր խաղերի, հավելվածների միջոցով հնարավոր կլինի հաղ
թահարել ՍՊՀԱԸ-ն առավել արդյունավետ ձևով:
Խոսելով միջազգային փորձի մասին և հայաստանյան համա
տեքստում վերջինիս յուրայնացման հեռանկարների մասին՝ փոր
ձագետները կարևորել են Հարավային Կորեայի օրինակը, քանի որ
այնտեղ տեղի է ունեցել կնոջ դերի բարձրացում, իսկ հետո արդեն
դա ազդել է ՍՊՀԱԸ-ի քանակի նվազման վրա:
«…Ակնառու է, օրինակ, Հարավային Կորեայի օրինա
կը, քանի որ իրենց մոտ այս հարցում շատ մեծ փոփոխություն
է տեղի ունեցել, ու դա իրենց երկրում տնտեսական կտրուկ
աճի հետևանք է, քանի որ այդ ժամանակ կանանց ներգրավ
վածությունն է կտրուկ մեծացել աշխատաշուկայում: Այսինքն՝
այդ կնոջ դերի բարձրացում երևույթի մասին մենք հիմա խո
սում ենք, իրենց մոտ դա պրակտիկ լուծում է ստացել, ինչը
տվել է իր արդյունքը: Եվ մի բան էլ ասեմ, պետք է անել նաև
պատմական էքսկուրս, հետ նայել, քանի որ երբ դա անում
ես, հասկանում ես, որ մեր պատմական հիմքերում կնոջ դերը
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միշտ շատ մեծ է եղել. նա միշտ եղել է մեծարված ու բարձր
դիրքում»:
(Փորձագետի հետ հարցազրույցից)

Նշված հետազոտության կարևոր նպատակներից մեկն էր նաև
հասկանալ, թե ՍՊՀԱԸ-ն ինչպիսի հոգեբանական, տնտեսական և
սոցիալական հետևանքներ են ունենում մեր հասարակության վրա
կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարներում:
Հոգեբանական հետևանքներից նշվեց հասարակության ճնշումը
կնոջ և դեռ չծնված աղջկա վրա: Փորձագետներից մեկը բերեց օրի
նակ, երբ մարզերից մեկում հղի կնոջը հարցրել են՝ ինչ ես ունենալու,
և իմանալով, որ աղջիկ է ունենալու, ասել են՝ «Դե, ոչինչ, հաջորդը
տղա կծնվի…»:
Մի այլ օրինակ բերվեց Եղեգնաձոր քաղաքից, որտեղ դեռահաս
աղջիկը մի դեպք էր պատմել հետազոտություններից մեկի ժամա
նակ.
«Երբ որ քույրիկս ծնվեց երրորդը, մեր տանը երեք աղջիկ դար
ձան, ես ամաչեցի ու դպրոց չգնացի, հիմա անցել են տարիներ, այդ
քույրիկիս շատ եմ սիրում, բայց չգիտեմ՝ ոնց հիմա ասեմ, որ չէի
ուզում, որ ինքը ծնվի»:
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