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على الجمیع، في كل مكان، ولكنھا ال تؤثر على الجمیع بنفس الدرجة. وھي  19-تؤثر جائحة كوفید 

 والضعف القائمة، وال سیما بالنسبة للنساء والفتیات.تعمق أوجھ عدم المساواة 

شرة في بلدان كثیرة والصعوبات التي تكابدھا النظم الصحیة للتكیف   وفي ظل حاالت اإلغالق المنت

مع ھذا الوضع، تتعرض خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة للتھمیش، ویتزاید العنف القائم على نوع الجنس. 

متحدة للسكان أنھ إذا استمرت تدابیر اإلغالق لمدة ستة أشھر وصاحبتھا حاالت تعطل ویتوقع صندوق األمم ال

ملیون امرأة في البلدان المنخفضrrrة الدخل والبلدان المتوسrrrطة  47رئیسrrrیة في تقدیم الخدمات الصrrrحیة، فإن 

ل غیر مالیین حالة حم 7الدخل قد ال یسrrrrrتطعن الحصrrrrrول على وسrrrrrائل منع الحمل الحدیثة، مما یؤدي إلى 

 ملیون حالة إضافیة من حاالت العنف القائم على نوع الجنس. 31مقصودة. ویمكن أیضا توقع حدوث نحو 

وفي كل عام، تتعرض مالیین الفتیات لممارسات تضرھن بدنیا وعاطفیا، وتَسلبھن حقَّھن في تفعیل  

وق األمم المتحدة للسrrrrrكان ، الذي أصrrrrrدره صrrrrrند2020سrrrrrكان العالم لعام  حالةكامل طاقاتھن. فوفقاً لتقریر 

ملیون فتاة على الزواج  12مالیین فتاة لتشrrویھ أعضrrائھن التناسrrلیة، وسrrتُجبر  4مؤخراً، سrrتخضrrع أكثر من 

 ھذا العام. ومن المتوقع أن تزید تدابیر اإلغالق الناجمة عن الجائحة من تفاقم ھذا الوضع.

لمواقف المتحیزة ألحrrد الجنسrrrrrrین وتُظھر عقوٌد من الخبرة والبحوث أن التصrrrrrrrrدي لألعراف وا 

باسrrتخدام النُھج الشrrعبیة المنطلقة من القاعدة یمكن أن یُحدث تغییرا. وقد أخذ المجتمع الدولي على عاتقھ، من 

وبرنامج عمل المؤتمر  2030خالل اإلعالنات واالتفاقات الدولیة، بما في ذلك خطة التنمیة المسrrrrrrتدامة لعام 

تزاما بكفالة حصول الجمیع على الرعایة الصحیة الجنسیة واإلنجابیة، والوفاء التام الدولي للسكان والتنمیة، ال

ضد النساء والفتیات، بما في ذلك  باالحتیاجات غیر الملباة من وسائل منع الحمل، وإنھاء جمیع أشكال العنف 

دم الذي أحرزناه . وال یمكننا أن نسrrمح للجائحة بأن تعكس مسrrار التق2030الممارسrrات الضrrارة، بحلول عام 

 نحو تحقیق ھذه األھداف.

فْلنعمْل، في ھذا الیوم العالمي للسrrrrكان، على حمایة الرعایة الصrrrrحیة الجنسrrrrیة واإلنجابیة، وحمایة  

صrrrrrrحة النسrrrrrrاء والفتیات وحقوقھن، وإنھاء العنف القائم على نوع الجنس. لقد زادت الجائحة من صrrrrrrعوبة 

 من االنتصار. الوظائف التي نؤدیھا، ولكن ال بد لنا

 


