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 وزواج األطفال المعروف بالختان على تنظیم األسرة وإنھاء العنف القائم على النوع االجتماعي وتشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة) 19-فیروس كورونا (كوفیدأثر 

	

على تنظیم األسرة وإنھاء العنف القائم على النوع االجتماعي وتشویھ األعضاء التناسلیة 	)19-كوفید( فیروس كورونا	تأثیر
 وزواج األطفال المعروف بالختان األنثویة

 لیة التي التزم بھا صندوق األمم المتحدة للسكانویلجھود تحقیق النتائج التح تھدیدا فیروسشّكل ھذه الی

 )أسترالیا(وجامعة فیكتوریا )	الوالیات المتحدة األمریكیة(ِمن قِبل صندوق األمم المتحدة للسكان، بمساھماٍت من ُمؤسَّسة أفینیر ھیلث، وجامعة جونز ھوبكنز  البحثأُعّد ھذا 

 

وتتمثَّل .	، وھو الموعد النھائي لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة2030متحدة للسكان إلى تحقیق ثالث نتائج ستغیّر العالم بحلول عام یھدف صندوق األمم ال
ة مثل تشویھ األعضاء غیر الُملبَّاة  حتیاجات تنظیم األسرةإنھاء ا:	ھذه النتائج في ما یلي ، وإنھاء العنف القائم على النوع االجتماعي والممارسات الضارَّ

ورونا فیروس كویُبیّن ھذا التحلیل كیف یمكن ل.	الوقایة منھاالتي یُمكن  وفیات األمھاتوزواج األطفال، وإنھاء المعروف بالختان التناسلیة األنثویة 
 .م المحرز نحو تحقیق ھذه األھدافأن تُقّوض بشكٍل خطیر التقدُّ ) 19-(كوفید

 النقاط الرئیسیة

 غیر الُملبَّاةتنظیم األسرة حتیاجات اإنھاء على ) 19-فیروس كورونا (كوفید تأثیر

 :بالفعل في تعطُّل تلبیة احتیاجات تنظیم األسرة) 19-فیروس كورونا (كوفیدتسبّب  ●
أو   ،)19-فیروس كورونا (كوفیدلعدم وجود وقت لدى األطقم الطبیة لتقدیم خدمات تنظیم األسرة بسبب انشغالھم في التصدي  ○

 الحمایة الشخصیة التي تساعدھم على تقدیم الخدمات بأمان مستلزماتبسبب افتقارھم إلى 
 المرافق الصحیة في العدید من األماكن أو محدودیة الخدمات المتوفرة فیھا إغالق ○
 أو بسبب القیود المفروضة على التنقُّل 	) 19-فیروس كورونا (كوفیدامتناع النساء عن زیارة المرافق الصحیة بسبب مخاوفھنَّ من  ○
 األسرة تنظیمیرة، ویتوقّع نفاد مخزون العدید من وسائل في أماكن كث تنظیم األسرةمن توافر وسائل  اتیحّد تعطُّل سلسلة اإلمداد ○

 في غضون األشھر الستة المقبلة في أكثر من اثني عشر بلدا من أقل البلدان دخال
النساء من استخدام إنھ قد ال تتمكن  یُشیر نقص المنتجات وعدم الوصول إلى مقدمي الخدمات المدربین أو العیادات المجھزة إلى ○

، أو قد یستخدمن بدال من ذلك األسرةتنظیم وسائل  قصیرة األجل وأقل فاعلیَّة، أو قد یوقفن استخدام وسائل  وسائل المفضلة لدیھنَّ
 بالكامل تنظیم األسرة

كن نحو  ● إذا الحدیثة  تنظیم األسرةبلدا من البُلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من استخدام وسائل 	114ملیون امرأة في 	47یُتوقَّع عدم تمُّ
 أشھر في المتوسط مع وجود تعطُّل كبیر في الخدمات	6لمدة ) 19-فیروس كورونا (كوفیدبأو التعطُّل المرتبط  غالقاستمر اإل

تمّكن نحو ملیوني امرأة أخرى من استخدام وسائل تالمتواصل، على افتراض ارتفاع مستویات التعطُّل، قد ال  غالقلكل ثالثة أشھر من اإلف ●
 الحدیثة تنظیم األسرة

مالیین حالة 	7، فیتوقّع حدوث )19-فیروس كورونا (كوفیدأشھر وكان ھناك تعطل كبیر في الخدمات بسبب 	6لمدة  غالقإذا استمر اإل ●
 إضافیة من الحمل غیر المرغوب فیھ

 انقطاع الخدماتمد فترة و غالقسیزداد عدد حاالت الحمل غیر المرغوب فیھ مع استمرار اإل ●

 على إنھاء العنف القائم على النوع االجتماعي) 19-فیروس كورونا (كوفید تأثیر

ح أن  ● إلى تقویض الجھود الرامیة إلى إنھاء العنف القائم على النوع االجتماعي من خالل ) 19-فیروس كورونا (كوفیدؤدِّي یُ من الُمرجَّ
 :مسارین
 الحّد من جھود الوقایة والحمایة والخدمات االجتماعیة والرعایة  ○
 زیادة حاالت العنف ○

ح أن  ● م  نحو إنھاء العنف القائم على النوع االجتماعي بحلول عام ) 19-فیروس كورونا (كوفیدتسبَّب یمن الُمرجَّ 	2030في انخفاض التقدُّ
 بمقدار الثلث

 ملیون حالة إضافیة من العنف القائم على النوع االجتماعي	31أشھر، یُتوقُّع حدوث 	6لمدة  غالقإذا استمر اإل ●
 ملیون حالة إضافیة من حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي 	15المتواصل، یُتوقَّع حدوث  غالقلكل ثالثة أشھر من اإل ●
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 المعروف بالختان األنثویةعلى إنھاء تشویھ األعضاء التناسلیة ) 19-فیروس كورونا (كوفید تأثیر

 المعروف آثاٌر بعیدة المدى على الجھود الرامیة إلى وضع حدٍّ لتشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة) 19-فیروس كورونا (كوفیدلیُمكن أن یكون  ●
 بالختان

م نحو إنھاء تشویھ ) 19-فیروس كورونا (كوفیدبسبب التعطُّل المرتبط ب ● األعضاء التناسلیة األنثویة بحلول عام ، نتوقّع انخفاضا في التقدُّ
 بمقدار الثلث	2030

، یُمكن أن تحدث ملیوني حالة من حاالت تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة على مدى العقد القادم فیروسنظرا لتعطُّل برامج الوقایة بسبب ال ●
 فیروسكان یُمكن تفادیھا لوال انتشار ال

 إنھاء زواج األطفال على) 19-فیروس كورونا (كوفیدتأثیر 

ؤدِّي إلى حدوث عواقب اقتصادیة واسعة یفي تعطیل الجھود المخطط لھا إلنھاء زواج األطفال وس) 19-فیروس كورونا (كوفیدتسبَّب یس ●
 النطاق

كن تفادیھا لوال كان یُم	2030و	2020ملیون حالة زواج أطفال إضافیة بین عامّي 	13 حواليھذه العوامل إلى حدوث  جمیع یُتوقّع أن تُؤّدي ●
 فیروسانتشار ال

 

 على تحقیق النتائج التحویلیة) 19-فیروس كورونا (كوفیدر یأثت

ن، حیث أدَّت إلى حدوث أعداد كبیرة من اأسرع أزمٍة تضرب الصحة العامة على الصعید العالمي خالل قرٍن من الزم) 19-فیروس كورونا (كوفیدعّد یُ 
وقد شرعت الحكومات في اتخاذ تدابیر لم یسبق لھا مثیل للحّد من انتشار .	وخلقت تحدیاٍت صحیة واجتماعیة واقتصادیة ھائلة مرضحاالت الوفاة واأل

، والقیود المفروضة على الحركة، اتالفیروس، في حین تكافح النُّظم الصحیة واالجتماعیة لمواجھة ارتفاع عدد الحاالت، وعوائق سلسلة اإلمداد
إمكانیة  فیروسال عطّلیُ وفي األوضاع اإلنسانیة والسیاقات الھّشة والبُلدان المنخفضة الدخل، التي تتسم النُّظم فیھا أصال بالضعف، .	االقتصادیةوالضغوط 

اھر التفاوت كما أنَّھا تُضاعف من أوجھ عدم المساواة القائمة بین الجنسین ومظ.	الحصول على خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة المنقذة للحیاة
 .	االجتماعي

.	واألھداف الواردة في أھداف التنمیة المستدامة السبعة عشر	2030ویتبنى صندوق األمم المتحدة للسكان الرؤیة الواردة في خطة التنمیة المستدامة لعام 
لدعم استراتیجیة األمین العام لألمم المتحدة لالستجابة لآلثار االجتماعیة   خطة استجابة عالمیةویعكف صندوق األمم المتحدة للسكان أیضا على وضع 

تھدف إلى ضمان صحة 	2030فخطة عام 	:وال تتعارض ھذه الجھود مع بعضھا البعض	.)19-فیروس كورونا (كوفیدواالقتصادیة المدمرة المترتبة على 
مل عرّكزتیولتحقیق ھذه الغایة، .	وحقوقھم وكرامتھم؛ ویجب أال یخرج تحقیقھا عن المسار بسبب أزمة الصحة العامة العالمیة الراھنة األفرادجمیع 

مواصلة تقدیم خدمات وتدخالت الصحة الجنسیة واإلنجابیة الالزمة، بما في ذلك :	صندوق األمم المتحدة للسكان على ثالث أولویات استراتیجیة تشمل
لصحة الحدیثة والمستلزمات األساسیة ل تنظیم األسرةحمایة القوى العاملة الصحیة؛ والتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي؛ وضمان توفیر وسائل 

 .	اإلنجابیة

:	2030لیة الثالث التي یھدف صندوق األمم المتحدة للسكان إلى تحقیقھا بحلول عام ویسلبي على النتائج التحأثر ) 19-فیروس كورونا (كوفیدلسیكون 
ُملبَّاة، وإنھاء العنف القائم على النوع االجتماعي وجمیع الممارسات الجات تنظیم األسرة غیر تیاحإنھاء ا، والوقایة منھاالتي یُمكن مھات إنھاء وفیات األ

وریا ، وجامعة فیكت)الوالیات المتحدة األمریكیة(د قدَّر صندوق األمم المتحدة للسكان وشركاؤه، ُمؤّسسة أفینیر ھیلث، وجامعة جونز ھوبكنز وق.	الضاّرة
في  تي نشرتالیستند ھذا العمل إلى تحلیالت األثر والتكالیف العالمیة .	والتحدیات ذات الصلة على ھذه األھداف التحویلیة فیروسر الیأثت، )أسترالیا(

 .2020ینایر /كانون الثاني

 اجات تنظیم األسرة غیر الُملبَّاة تیحإنھاء اعلى ) 19-فیروس كورونا (كوفیدر یأثت

لیس حقا من حقوق اإلنسان  	فالحصول على خدمات تنظیم األسرة.	إتاحة تنظیم األسرة الطوعي لجمیع النساءھناك توافق عالمي في اآلراء بشأن أھمیة 
	25وقد أُحِرز تقّدم كبیر في السنوات الـ .	فحسب، بل ینقذ األرواح ویعزز صحة السّكان، ویجعل النُّظم الصحیة أكثر كفاءة، واالقتصادات أكثر قوة

ملیون في عام 	470الحدیثة تقریبا من  تنظیم األسرةائل تنظیم األسرة، حیث تضاعف عدد النساء الالتي یستخدمن وسائل الماضیة في مجال إتاحة وس
 .	2018ملیون في عام 	840إلى 	1990

البُلدان ذات الدخل المنخفض بلدا من 	114الحدیثة في  تنظیم األسرةملیون امرأة یستخدمن وسائل 	450، كان ھناك ما یُقّدر بنحو 2020مارس /في آذار
، وكذلك التباُعد االجتماعي واالستراتیجیات األخرى المتبعة للحّد من انتقال ) 19-فیروس كورونا (كوفیدؤثر یومن المتوقّع أن .	ذات األولویة 	والمتوسط

وقد تُؤدِّي ھذه العوامل أیضا إلى تعطیل الزیادات التي كانت متوقّعة .	تنظیم األسرةالعدوى، على قدرة ھؤالء النساء على االستمرار في استخدام وسائل 
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باإلضافة إلى  .تنظیم األسرةالعالمیة قد یقلل من توافر مستلزمات  اتكما أن تعطّل سالسل التصنیع واإلمداد.	تنظیم األسرةستخدام وسائل الفي السابق 
د النساء أنفسھنَّ في زیارة المرافق ذلك، من المتوقّع أن یُؤدِّي إغالق المرافق الصحیة، و عدم توافر الطاقم الطبي لتقدیم خدمات تنظیم األسرة، وتردُّ

 .واستمرار استخدامھا تنظیم األسرة، إلى التأثیر على حصول المرأة على وسائل )19-فیروس كورونا (كوفیدالصحیة بسبب المخاوف من التعّرض ل

في إطار مستویات مختلفة من )	شھرا	12و	9، 6، 3على سبیل المثال، (ر الفترات الزمنیة المختلفة للتعطُّل یأثتأجرت ُمؤّسسة أفینیر ھیلث تقدیرا ل
عن طریق الحقن مقارنة بتوفیر  تنظیم األسرةفي المائة في القطاع العام، مع تعّذر توفیر وسائل 	40في المائة و	5أي تتراوح بین (الخدمات  تخفیض 

وبدون استراتیجیات التخفیف، ورھنا بدرجة تعطُّل الخدمات ).	األجل؛ وقُدِّر وجود نصف ھذه المستویات في القطاع الخاصالطرق األخرى القصیرة 
الحدیثة وھي الوسائل التي ُكّن یستخدمنھا  تنظیم األسرةملیون امرأة استخدام وسائل 	51إلى 	13الصحیة ومدة ھذا التعطُّل، یُقّدر أنھ سیتعّذر على ما بین 

 ).		1انظر الجدول ( فیروسبل انتشار الق

حالة من الحمل غیر المرغوب فیھ، وھو 	325,000عواقب وخیمة على النساء، مثل حدوث  تنظیم األسرةقد یكون لھذا االنخفاض في استخدام وسائل 
 .		شھرا	12ملیون حالة إذا ما استمر التعطُّل لمدة 	15أشھر، وقد تصل حاالت الحمل غیر المرغوب فیھ إلى 	3تقدیر الحّد األدنى من التعطُّل لمدة 

 1الجدول 

العدد التقدیري للنساء غیر القادرات  
تنظیم األسرة على استخدام وسائل 

 الحدیثة

العدد التقدیري لحاالت الحمل 
 غیر المرغوب فیھ

 نسبة تعطُّل منخفضة في الخدمات الصحیة
 325,000 ملیون	13 أشھر	3لمدة  إغالق
 ملیون 	2 ملیون	15 أشھر	6لمدة  إغالق
 مالیین 	4 ملیون 	18 أشھر	9لمدة  إغالق
 مالیین 	6 ملیون 	20 شھرا	12لمدة  إغالق

 نسبة تعطُّل متوسطة في الخدمات الصحیة
 600,000 ملیون 	23 أشھر	3لمدة  إغالق
 مالیین 	4 ملیون 	26 أشھر	6لمدة  إغالق
 مالیین 	6 ملیون 	28 أشھر	9لمدة  إغالق
 مالیین 	9 ملیون 	30 شھرا	12لمدة  إغالق

 نسبة تعطُّل مرتفعة في الخدمات الصحیة
 ملیون  ملیون 	44 أشھر	3لمدة  إغالق
 ملیون 	7 ملیون 	47 أشھر	6لمدة  إغالق
 ملیون 	11 ملیون 	49 أشھر	9لمدة  إغالق
 ملیون	15 ملیون 	51 شھرا	12لمدة  إغالق

 

 على إنھاء العنف القائم على النوع االجتماعي		)19-كوفید( فیروس كورونار یأثت

	.ویُقّوض صحة ضحایاه وكرامتھم وأمنھم واستقاللھم الذاتي.	یحدث العنف القائم على النوع االجتماعي في جمیع البُلدان والفئات االقتصادیة واالجتماعیة
 .	محدودةالموارد العالمیة إلیجاد حلول وتنفیذ برامج إلنھاء العنف القائم على النوع االجتماعي  كانتومع ذلك، 

على الجھود الرامیة إلى إنھاء العنف القائم على النوع االجتماعي، وضعت مؤّسسة أفینیر ھیلث نموذجا 	) 19-فیروس كورونا (كوفیدر یأثتلتقدیر 
ومع .	غالق، وزیادة العنف خالل فترة اإل) 19-فیروس كورونا (كوفیدلة مع تكریس االھتمام والموارد للتصدي للتأخیر مبني على نطاق جھود الوقای

، یلیھ توسع سریع في برامج الوقایة في منتصف العقد، )2021و	2020أي تأخیر لمدة سنتین في عامّي (افتراض بدایة بطیئة لتوسیع نطاق برامج الوقایة 
ذلك انخفاض عدد حاالت العنف التي  یعنيو.	بملیوني حالة إضافیة	2021-2020في الفترة  شریك الحمیمعدد حاالت عنف ال ترتفعیمن المتوقّع أن 

 .	ملیون حالة، وھو ما یقل عن الثلث تقریبا في جھود إنھاء العنف القائم على النوع االجتماعي	200بنحو 	2030یجري تفادیھا بحلول عام 

فعلى المدى القریب، من الُمرّجح أن تكون اآلثار المترتبة على تعلیمات .	إلى زیادة مستویات العنف	) 19-یروس كورونا (كوفیدفؤدي یُ یُتوقّع أیضا أن 
.	فیعن كیرشعلى ید  للعنف المرأةالبقاء في المنزل والقیود المفروضة على الحركة بمثابة أكبر عامل مساھم في انتشار العنف، مما قد یزید من تعرُّض 

وھناك بالفعل مؤشرات على أنَّ حاالت العنف آخذة في االزدیاد .	األسر والضغوط االقتصادیة دورا في ذلك داخلكما یُمكن أن تُؤّدي التوترات المتزایدة 
 	.الخطوط الساخنة لمنع العنف والتقاریر اإلعالمیة عن تزاید العنف المنزلي والقتل علىالمكالمات ازدیاد بالفعل، بما في ذلك 
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 شریك الحمیمملیون حالة إضافیة من عنف ال	15، فستُسّجل حوالى  غالقفي المائة خالل فترات اإل	20وتُشیر التوقّعات إلى أنَّھ إذا ارتفع العنف بنسبة 
	45في المتوسط، وأشھر 	6الذي یستمر لمدة  غالقملیون حالة خالل اإل	31أشھر في المتوسط، و	3التي تمتد على  غالقخالل مدة اإل	2020في عام 

 .الذي یستمر لمدة سنة غالقملیون حالة خالل اإل	61أشھر في المتوسط، و	9الذي یستمر لمدة  غالقملیون حالة خالل اإل

تسم وتحتسب مستویات نقص اإلبالغ التي ت	–دولة 	193تغطي جمیع الدول األعضاء في األمم المتحدة البالغ عددھا 	–تتّسم ھذه التوقّعات بطابع عالمي 
ملیون حالة إضافیة من حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي لكل ثالثة أشھر 	15وتُشّكل مجتمعة .	بھا حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي

 .	غالقیستمر فیھا اإل

 .	فیروساء الكما سیشتد الضغط على الموارد الالزمة لتقدیم الدعم والمشورة والرعایة الالحقة لحاالت االغتصاب أثن

 المعروف بالختان على إنھاء تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة	) 19-فیروس كورونا (كوفیدر یأثت

ان ، وھو ما یُشكل انتھاكا لحقوق اإلنسالمعروف بالختان ملیون امرأة على قید الحیاة الیوم لتشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة	200ما یُقَدر بنحو  تتعرَّض
قد أثبتت البرامج و.	وغالبا ما یكون تمھیدا لزواج األطفال والزواج المبكر والزواج القَْسِرّي، الذي یُنھي عادة تعلیم الفتاة ویبدد فرصھا االقتصادیة للفتیات

ذلك، إلى  من الُمتوقّع أن یُؤدِّيكان و.	التي تشجع على التخلي عن تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة نجاحھا في المجتمعات المحلیة في جمیع أنحاء العالم
بین  (الختان) ملیون حالة من حاالت تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة	46.5جانب التوسُّع الحضري المتزاید والتعلیم ودینامیات أخرى، إلى تفادي 

ملیون فتاة أخرى ُمعّرضة لخطر 	68الممارسة، ھناك وفي الوقت نفسھ، وبسبب النمو الُسكاني في البُلدان التي تنتشر فیھا ھذه .	2050و	2020عامّي 
ة بین عامّي   .2030و	2015الخضوع لھذه الممارسة الضارَّ

ؤجل تنفیذ البرامج المصممة للقضاء على تشویھ األعضاء یأن 	)19-فیروس كورونا (كوفیدبید أنَّ الوضع الیوم یتّسم بحالة تغیُّر مستمرة، حیث یُمكن ل
ي فاعلیَّة، مثل برامج تمكین المجتمعات المحلیة وإعالنات التخل األكثر برامج الوقایة من ویحول التباُعد االجتماعي دون تطبیق بعض	.التناسلیة األنثویة

ة، والتي تُنفَّذ عادة في األماكن التي بھا تجمعات ق صادي وإغالاالقت ستقرارباإلضافة إلى ذلك، من الممكن أن یُؤدِّي عدم اال.	عن ھذه الممارسات الضارَّ
 .		، وإن كان ذلك یستلزم إجراء دراسة(الختان) المدارس إلى زیادة معدل تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة

لى الحّد من إ (الختان) توقّعت ُمؤسَّسة أفینیر ھیلث في وقٍت سابق أن یُؤدِّي توسیع نطاق البرامج الرامیة إلى منع تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة
على تلك ) 19-فیروس كورونا (كوفیدؤثر یویُمكن أن .	2030و	2020ملیون حالة بین عامّي 	5.3الت تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة الجدیدة بنحو حا

، وتحویل انتباه وجھود البرامج الصحیة واالجتماعیة بدال من ذلك إلى  غالقالتقدیرات عن طریق تأخیر توسیع نطاق جھود الوقایة بسبب فترات اإل
ر إطالق البرامج إلى وقت الحق 	.)19-فیروس كورونا (كوفیدمكافحة  	2020أي افتراض حصول تأخیر لمدة سنتین بین عامّي (وإذا افترضنا تأخُّ

، یُتوقَّع حدوث 2030من انخفاض في إنجازات التغطیة البرنامجیة بحلول عام  في العدید من البُلدان نتیجة لھذه العوامل، وما ینتج عن ذلك)	2021و
	33كان یُمكن تفادیھا، مما یُؤدِّي إلى حدوث انخفاض بنسبة 	2030و	2020من حاالت تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة بین عامّي  إضافیة ملیوني حالة

م الُمحَرز نحو إنھاء ھذه ال ةفي المائة في التقدُّ  .ممارسة الضارَّ

 على إنھاء زواج األطفال) 19-فیروس كورونا (كوفیدتأثیر 

ح أن یكون تأثیر  	 كبیرا على تنفیذ التدخالت الرامیة إلى الحّد من زواج األطفال، وال سیما نتیجة لمتطلّبات التباُعد ) 19-فیروس كورونا (كوفیدیُرجَّ
 .وال یُتوقَّع أن تتأثر جمیع التدخالت بالقدر نفسھ، ولكن في المتوسط یُمكن اعتبار التأخیر لمدة سنة واحدة متحفظا.	االجتماعي الُمنفَّذة في العدید من البلدان

ملیون 	60توقّع الباحثون في وقت سابق أن تُؤدِّي مجموعة التدخالت المحددة بدقة للحّد من زواج األطفال إلى خفض عدد حاالت زواج األطفال بنحو  
تتناول على حد سواء المعاییر االجتماعیة والثقافیة المتعلقة بالزواج المبكر وإبقاء الفتیات في  تدخالت وھي	2030و	2020حالة في الفترة بین عامّي 

	7.4لمدة سنة واحدة فقط، في المتوسط، إلى خفض عدد حاالت زواج األطفال التي كان یُمكن تجنُّبھا بنحو  تدخالت وسیُؤدِّي تأجیل تنفیذ ھذه ال.	المدارس
 .مالیین حالة تقریبا

من و	.في ركود اقتصادي حاد في جمیع أنحاء العالم فیروستسبَّب الیباإلضافة إلى الحّد من فاعلیَّة وانتشار ھذه التدخالت المخطط لھا، من المتوقّع أن  
ح أن یكون لھذا االنكماش االقتصادي أثرا كبیرا على مستویات الفقر في البُلدان المنخفضة الدخل التي ینتشر فیھا زواج األطفا ونظرا ألنَّ .	شّدةل بالُمرجَّ

ضة للخطر االقتصادي من معدالت زواج األطفال في المجتمعات الركود زید یالفقر ھو المحرك الرئیسي لزواج األطفال، یُتوقع أن   .الُمعرَّ

االقتصادي ال زال من المستحیل التنبؤ بھ، فقد وضعت ورقة نشرتھا جامعة األمم المتحدة االنخفاض في نصیب الفرد  لتأثیرفي حین أنَّ الحجم النھائي ل 
ح وقوع 	10محلي اإلجمالي وإذا بلغ االنخفاض في نصیب الفرد من الناتج ال.	في المائة	20إلى 	5من الناتج المحلي اإلجمالي في حدود  في المائة، یُرجَّ

 .2030و	2020مالیین حالة إضافیة تقریبا من زواج األطفال بین عامّي 	5.6نحو 

 .	ملیون حالة إضافیة من زواج األطفال	13عن 	) 19-فیروس كورونا (كوفیداإلجمالي ل تأثیرلذلك، یُتوقَّع أن یُسفر ال  
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 مالحظات بشأن المنھجیة

ر في توسیع ) 19-فیروس كورونا (كوفیدر یأثتلتقدیر  على العنف القائم على النوع االجتماعي، وضع الباحثون نموذجا للتأخیر مبني على حدوث تأخُّ
تند وتس.	وتحاول ھذه التوقّعات مراعاة حاالت عدم اإلبالغ عن العنف القائم على النوع االجتماعي.	غالقنطاق جھود الوقایة وزیادة العنف خالل فترة اإل

 .إلى تقدیرات حاالت العنف ولیس معدالت العنف المبلغ عنھا

بلدا تغطي 	114، وضع الباحثون مجموعة من السیناریوھات أظھرت تأثُّرا ال یُمكن تخفیفھ في تنظیم األسرةعلى استخدام وسائل  فیروسر الیأثتلتقدیر  
	الدخل في المائة من المستخدمین في البُلدان المنخفضة والمتوسطة	93  أي االنخفاض بالنسبة المئویة في استخدام(واستندت توقعات تعطُّل الخدمات .

 .إلى حاالت انقطاع في تقدیم الخدمات شوھدت أثناء تفشي مرض فیروس إیبوال وآراء الخبراء)	2الخدمات، الجدول 

)	2(األكبر من التعطُّل ألنھا تتطلّب تفاعال مع مقدم الرعایة الصحیة، وعن طریق الحقن القدر  تنظیم األسرةسوف تشھد وسائل )	1:	(توقّع الباحثون ما یلي 
ح أن یرزح تحت وطأة آثار  وقد طُبقت ھذه النسب المئویة 	.)19-فیروس كورونا (كوفیدسیشھد القطاع العام اضطرابا أكبر من القطاع الخاص إذ من الُمرجَّ

وقد جرى وضع توقعات 2	1.	حسب الطریقة والقطاع)	2020مارس /اعتبارا من آذار(الحدیثة  األسرةتنظیم على تقدیرات المستخدمین الحالیین لوسائل 
شھرا، على أساس متوسط معدل 	12و	9و	6و	3لحاالت الحمل اإلضافیة غیر المرغوب فیھا التي قد تحصل نتیجة النخفاض استخدام تنظیم األسرة لمدة 

 ).3الجدول (كل مستخدم حالة حمل غیر مرغوب فیھ جرى تفادیھا ل	0.3

 2الجدول   

 القطاع الخاص القطاع العام 	

حبوب  الحقن 	
منع 
 الحمل

الواقي 
 الَذَكري

وسائل 
 أخرى

حبوب  الحقن
 منع الحمل

الواقي 
 الَذَكري

وسائل 
 أخرى

نسبة 
 منخفضة

10% 5% 5% 5% 5% 3% 3% 3% 

نسبة 
 متوسطة

20% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 

 %10 %10 %10 %20 %20 %20 %20 %40 نسبة مرتفعة

 

																																																													
 مارس/الذي أجراه المركز اإلقلیمي لألمن البشري؛ جرى تحویل البیانات السنویة إلى توقعات شھریة لتقدیر المستخدمین اعتبارا من آذار	2019استنادا إلى تحلیل الفجوة في السلع لعام  1

2020 
نظیم تبسبب محدودیة فُرص الحصول على خدمات إزالة وإعادة تركیب وسائل (م طوال فترة التعطیل یتوقّع أن یستمر مستخدمو الطرق الحالیة الطویلة المفعول والدائمة في استخدام أسلوبھ 2

 )المؤقتة طویلة المفعولاألسرة 
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 3الجدول  

متوسط عدد حاالت الحمل غیر المرغوب  	
 فیھ التي أمكن تجنُّبھا لكل مستخدمة

 0.025 أشھر	3لمدة  إغالق

 0.15 أشھر	6لمدة  إغالق

 0.225 أشھر	9لمدة  إغالق

 0.3 شھرا	12لمدة  إغالق

 

عضاء التناسلیة لتكلفة القضاء على تشویھ األ تحلیل سابق، بنى الباحثون على (الختان) على تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة فیروسلتقییم تأثیر ال
وتوقّع ھذا التقییم أنَّ جمیع المجتمعات المحلیة التي یوافق غالبیة أفرادھا على تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة .	2030بحلول عام  (الختان) األنثویة

التي ترتفع فیھا نسبة ھذه الممارسة یجري توعیتھا باستخدام برمجة تمكین مجتمعي مباشر أو غیر مباشر لتشجیع التخلي عن 	31في البُلدان الـ (الختان) 
لتناسلیة اوفي التحلیل المتعلق بتحقیق ھذه النتیجة التحویلیة، توقّع الباحثون أن یُؤدِّي توسیع نطاق البرامج الرامیة إلى منع تشویھ األعضاء .	مارسةھذه الم
ویُمكن أن .	2030و	2020عامّي مالیین حالة بین 	5بنحو  (الختان) إلى الحّد من وقوع حاالت جدیدة لتشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة (الختان) األنثویة

على تلك التقدیرات عن طریق تأخیر توسیع نطاق جھود الوقایة وتحویل انتباه وجھود البرامج الصحیة واالجتماعیة 	) 19-فیروس كورونا (كوفیدؤثر ی
إلى منع تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة  في بدء البرامج الرامیة وعلى ھذا النحو، بُنیت توقّعات حدوث تأخیر.	بدال من ذلك إلى مكافحة األوبئة

ویُؤدِّي ھذا األمر بدوره إلى تقلیل اإلنجازات التي كانت متوقّعة سابقا 	.)19-فیروس كورونا (كوفیدنتیجة ل، 2021و	2020لمدة عامین، في  (الختان) 
 .2030و	2020بین عامّي 

ویُعَزى 	.التأخیر في تنفیذ مجموعة من التدخالت واآلثار االقتصادیة:	على زواج األطفال، توقّع الباحثون األثرین التالیَْین فیروسر الیأثتبھدف تقییم 	
لذي ولي، األمر ادالتأخیر في تنفیذ التدخالت إلى مجموعة من األسباب، بما في ذلك متطلّبات التباُعد االجتماعي والقیود المفروضة على السفر المحلي وال

ا طفیفا ویُمكن أن تتفاوت ھذه اآلثار بین التدخالت، فقد یتأثّر بناء المدارس مادیا تأثیر.	سیحد من توافر الموظفین التقنیین لتنفیذ برامج التدریس والتدریب
 .	البرامج والتدخالت وتوقّع الباحثون تأخیرا لمدة عام واحد في المتوسط في جمیع.	أما تعلیم المھارات الحیاتیة فقد یتأخر بشكل خطیر

وقّدم سومنر 	.على البُلدان المنخفضة الدخل فیروسر االقتصادي المتوقّع للیأثتكما أجرى الباحثون استعراضا للمنشورات الحالیة التي تتحدث عن ال
في 	5	:تقدیرات لتزاید الفقر، مصنفة حسب األقالیم الرئیسیة، لثالثة سیناریوھات تتضمن انخفاضا في نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 3وآخرون 
، وھو ما یماثل )وليمقاییس البنك الد(في المائة 	7في المائة وصول نسبة الفقر إلى 	10وقّدر النطاق المتوسط البالغ .	في المائة	20في المائة و	10المائة و
 .في المائة تقریبا من ُسكَّان العالم	50نحو

ح أن یكون لالنكماش االقتصادي أثرا كبیرا على مستویات الفقر في البُلدان المنخفضة الدخل، حیث ینتشر زواج األطفال وألّن .	شّدةب لذلك، من الُمرجَّ
متوقّع أن فمن ال	-لطرق التي تخفف بھا األسر الفقیرة العبء المتّصل بالبنات الُمعاالت الذي یمثل إحدى ا	-الفقر ھو المحرك الرئیسي لزواج األطفال 

 .یكون لذلك تأثیرا كبیرا على انتشار زواج األطفال

مس األكثر فقرا، في المائة على زواج األطفال في ما یتعلّق بالخُ 	32تحلیال لالقتصاد القیاسي لإلشارة إلى أن دخل األسرة یؤثر بنسبة  4وقد أجرى بول  
في المائة بالنسبة لنصف الُسكَّان 	7واستخدم الباحثون ھذه البارامترات لتقدیر أن زیادة الفقر بنسبة .	افي المائة على الُخمس األكثر ثراء	5ویؤثر بنسبة 

في المائة بالنسبة للشریحة الغنیة قد یكون 	10في المائة، في حین أنَّ انخفاض دخل الفرد بنسبة 	2.2من شأنھا أن تزید زواج األطفال لتلك الشریحة بنسبة 

																																																													
على الفقر في العالم، ورقة عمل صادرة عن المعھد العالمي لبحوث االقتصاد اإلنمائي ) 19-فیروس كورونا (كوفیدسومنر، وأندي وكریس ھوي وإدواردو أورتیز جواریز توقعات تأثیر  3

 .2020المعھد العالمي لبحوث االقتصاد اإلنمائي، 	-جامعة األمم المتحدة :	ھلسنكي	2020/43
 .21-16، ص )ج(	100استعراض خدمات األطفال والشباب، إلسفیر، مجلد "تحلیل على صعید المقاطعات، :	آثار التعلیم والفقر على انتشار زواج الفتیات في الھند.	"2019بول، بینتو،  4
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 وزواج األطفال المعروف بالختان على تنظیم األسرة وإنھاء العنف القائم على النوع االجتماعي وتشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة) 19-فیروس كورونا (كوفیدأثر 

في المائة على نطاق الُسكَّان، استنادا إلى ھذه 	1.4وفي المتوسط، سیزداد معدل زواج األطفال بنسبة .	في المائة	0.5لھ أثرا بنسبة قد تصل إلى 
 .االفتراضات

 

یثات مع سیجري إصدار التحد.	بسرعة كبیرة فیروسلمؤقتة بیانات أولیة صدرت في الوقت الذي تتغیر فیھ الظروف المحیطة بالتتضمن ھذه المذكرة ا
على وفیات ) 19-فیروس كورونا (كوفیدر یأثتوباإلضافة إلى ذلك، سُنصدر قریبا تقدیرات بشأن .	توفر المزید من المعلومات وزیادة تحسین البیانات

 .	األمھات

 


