
 
 

( تأثيراً كارثياً على  19- يتوقّع صندوق األمم المتحدة للسكان أن يؤثر استمرار فيروس كورونا )كوفيد

 صحة المرأة

  

ّي مما األسرة، تنظيم وسائل على الحصول إمكانية امرأة مليون 47 من أكثر تفتقد قد   من حالة ماليين 7 حدوث إلى يُؤد 

 المقبلة. األشهر في فيه المرغوب غير الحمل

(، يُحتمل أن  19-مع احتدام انتشار فيروس كورونا )كوفيد - 2020نيسان/أبريل  28نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية،  

يرتفع عدد النساء غير القادرات على الوصول إلى خدمات تنظيم األسرة، ويواجهن حاالت الحمل غير المرغوب فيه،  

ضن للعنف القائم على النوع  ة، بشكل كبير ليصل إلى ماليين الحاالت في  ويتعرَّ االجتماعي وغير ذلك من الممارسات الضارَّ

الصادرة اليوم عن صندوق األمم المتحدة للسكان، وهو وكالة األمم المتحدة المعنية بالصحة   للبياناتاألشهر المقبلة، وذلك وفقاً 

 واإلنجابية.الجنسية 

( على النساء وذلك في ظل األعباء المفرطة التي تتحّملها النُّظم 19-ويكشف البحث عن التأثير الهائل لفيروس كورونا )كوفيد

ديمها لمجموعة محدودة من الخدمات للنساء والفتيات، واختيار الكثيرات منهن تجاهل إجراء الصحية، وإغالق المرافق أو تق

ّي انقطاع سلسلة اإلمدادات العالمية إلى حدوث نقص  الفحوصات الطبية الهامة بسبب الخوف من اإلصابة بالفيروس. وقد يُؤد 

لعنف القائم على النوع االجتماعي بسبب بقاء النساء كبير في توفير وسائل تنظيم األسرة، كما يُتوقَّع ارتفاع حاالت ا

 محاصرات في منازلهّن لفترات طويلة.

ر هذه   وفي معرض تعليقها على التوقّعات الجديدة، قالت د. ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق األمم المتحدة للسكان: "تُظه 

( على النساء والفتيات على الصعيد  19-ه قريبا فيروس كورونا )كوفيدالبيانات الجديدة األثر الكارثّي الذي يمكن أن يُحدث

ق أوجه عدم المساواة، وبسببه ماليين النساء والفتيات أمَسْين اآلن أكثر ُعْرضةً لفقدان القدرة على   ّ العالمي. فهذا الفيروس يُعم 

وحقوق المراة اإلنجابية بأي ثمن. وال بد التخطيط ألسرهّن وحماية أجسادهّن وصحتهّن." وأضافت قائلة: "يجب ضمان صحة 

 من مواصلة تقديم الخدمات، وتسليم اإلمدادات، وحماية المستضعفين ودعمهم." 

 التوقُّعات الرئيسية: 

بلدا من البُلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من الحصول على   114مليون امرأة في  47قد ال تتمّكن  •
ماليين حالة من الحمل غير المرغوب فيه إذا استمر  7ع حدوث وسائل تنظيم األسرة الحديثة، ويُتوقَّ 

أشهر وحدث تعّطل كبير في تقديم الخدمات الصحية. فكل ثالثة أشهر من اإلغالق    6اإلغالق الكامل لمدة 
 المتواصل، قد يؤدي أال تتمّكن مليوني امرأة أخرى من استخدام وسائل تنظيم األسرة الحديثة.

 
ون حالة إضافية من حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي إذا استمر اإلغالق ملي 31يُمكن حدوث  •

مليون حالة   15أشهر على األقل. فلكل ثالثة أشهر من اإلغالق المتواصل، يُتوقّع حدوث  6الكامل لمدة 
 إضافية من حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي.

  
نظراً لتعطُّل البرامج الرامية إلى منع تشويه األعضاء التناسلية األنثوية المعروف بالختان بسبب تركيز  •

(، يُمكن أن تحدث مليوني حالة من حاالت تشويه  19-جهود االستجابة إلى فيروس كورونا )كوفيد
 على مدى العقد القادم.  الختان( كان يُمكن تفاديها لوال انتشار الفيروساألنثوية )األعضاء التناسلية 

  

https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/COVID-19%20impact%20brief%20for%20UNFPA_23%20April%202020_AR.pdf


 
  

( إلى تعطيل الجهود الرامية إلى إنهاء زواج األطفال، األمر الذي قد  19-سيُؤّدي فيروس كورونا )كوفيد •
كان يُمكن تفاديها لوال  2030و 2020مليون حالة زواج أطفال إضافية بين عامّي   13ينتج عنه حدوث 
 انتشار الفيروس.

  

المتحدة للسكان مع الحكومات والشركاء لتحديد أولويات احتياجات النساء والفتيات في سّن اإلنجاب يعمل صندوق األمم 

واالضطَّالع بجهود االستجابة على وجه السرعة خالل حالة الطوارئ التي تواجه الصحة العامة. وتُركز أولوياتنا على تعزيز 

ماية العاملين في مجال الرعاية الصحية، وضمان الحصول على  النُّظم الصحية، وشراء اإلمدادات األساسية وتقديمها لح

خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، وخدمات التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي، وتعزيز اإلبالغ عن المخاطر  

 .وإشراك المجتمعات المحلية

هيلث، وجامعة جونز هوبكنز )الواليات المتحدة  أجرى صندوق األمم المتحدة للسكان هذا البحث بمساهمات من ُمؤسَّسة أفينير

بشأن   امؤخر للسكان المتحدة األمم صندوق أجراه بحث األمريكية( وجامعة فيكتوريا )أستراليا(. واعتمَدت التوقُّعات على

. وبالنسبة لكل تقديٍر من التقديرات الصادرة، أصدر الباحثون توقُّعاتهم 2030متطلّبات تحقيق أهداف المنظمة بحلول عام 

( على القضايا موضوع البحث مع مراعاة تعطيل برامج الوقاية العالمية  19-بشأن األثر المباشر لفيروس كورونا )كوفيد

 بسبب الفيروس.

  

 www.unfpa.org للسكانمتحدة الموقع اإللكتروني لصندوق األمم اليُرجى زيارة  ،التوقُّعاتلالطالع على  •

( الخاصة بصندوق األمم المتحدة للسكان، يُرجى  19-للوصول إلى خطة االستجابة العالمية لفيروس كورونا )كوفيد •
 . الرابط الضغط على هذا

 

### 

  

 نبذة عن صندوق األمم المتحدة للسكان

المتحدة المعنية بالصحة الجنسية واإلنجابية. وتتمثَّل مهمتنا في العمل من أجل  صندوق األمم المتحدة للسكان هو وكالة األمم 

عالم يكون فيه كل حمل مرغوبا فيه، وكل والدة آمنة، ويحقق فيه كل شاب وشابة ما لديهم من إمكانات. ونعمل في البُلدان  

ى خدمات تنظيم األسرة، والحد من وفيات األمهات النامية وفي حاالت الطوارئ اإلنسانية للتأكُّد من إمكانية حصول المرأة عل

ة، مثل تشويه األعضاء التناسلية   التي يمكن الوقاية منها، والقضاء على العنف القائم على النوع االجتماعي والممارسات الضارَّ

 األنثوية المعروف بالختان وزواج األطفال.

   

 :لالستفسارات اإلعالمية والمقابالت، يُرجى االتصال بـ

    rasmussen@unfpa.org-arboe;  1291  6166 45مالين أربوراسموسن )في كوبنهاغن(: + 

  ewright@unfpa.org  ؛ 2074 831  917 1إدي رايت )في نيويورك(: +
 smoussa@unfpa.org  9647809171035سلوى موسى )العراق( +
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