التقرير العالمي
للفتيات 2020
أثر جائحة كورونا على إحراز التقدم

الملخص التنفيذي
عاما تتاح فيه فرصة لن تتكرر أمام جيل من النساء والفتيات،
ً
بعد أن كان
مفترضا أن يكون عام ً 2020
خطط فيه أفراد وحكومات وشركات ومنظمات آمنت بالمساواة في التعامل بين الجميع لوضع
عام
َّ
احتفاال
خطة خمسية للتعاون بين بعضهم لتسريع التقدم المحرز نحو المساواة بين الجنسين،
ً
بالذكرى الخامسة والعشرين إلعالن ومنهاج عمل بيجين ،ضربت جائحة كورونا العالم ،فغدا 2020
ً
مليئا باالنتكاسات التي يحيط بها خطر الالعودة وخسارة ما تم تحقيقه للفتيات .وما لم يتحرك
عاما
ً
جميعا  -كارثي.
العالم بسرعة وحسم ،سيكون الضرر الذي يهدد مستقبل الفتيات  -ومستقبلنا
ً
وحتى قبل الجائحة ،كان جزء من التقدم المحرز فيما
مهددا بالخطر،
يتعلق ببعض القضايا التي تهم الفتيات
ً
فرغم التحسن الذي شهدته الفتيات في الصحة
والتغذية والتعليم خالل السنوات الخمس والعشرين
الماضية ،إال أن التقدم نحو الحد من زواج األطفال
وحمل المراهقات قد توقف ،حتى قبل الجائحة ،ومع
ازدياد التقارير التي تتناول مسألة العنف القائم على

نوع الجنس في العالم 1،يقدر عدد األطفال الذين لن
يتمكنوا من العودة إلى المدرسة بعد الجائحة بنحو
 9.7مليون طفل 2.ومع ارتفاع األعداد المقدرة لألطفال
3
الذين يعيشون في فقر بنحو  100مليون طفل،
أصبحت المساواة بين الجنسين بعيدة المنال أكثر من
4
قبل بالنسبة للفتيات.
يعتمد حجم الضرر الذي تتسبب به جائحة كورونا على

معلمة ألقرانها وناشطة ضد زواج األطفال ،ياسمين 19 ،سنة (وسط الصورة)،
مع مجموعة أنشأتها في قريتها سيلهيت في بنغالديش.
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تشير التوقعات إلى حدوث طفرة كبيرة في زواج
األطفال وحمل المراهقات ،سيما مع تعرض أكثر من
 2.5مليون فتاة إضافية لخطر زواج األطفال خالل
خمس سنوات ،كما أنه متوقع ارتفاع عدد حاالت
حمل المراهقات بمليون حالة في  ،2020نتيجة
اآلثار االقتصادية للجائحة وحدها *.ومن المتوقع
المنطقة

†

أن تشهد منطقة جنوبي آسيا ،تليها غرب ووسط
إفريقيا ،وأمريكا الالتينية والكاريبي حدوث أكبر عدد
من حاالت زواج األطفال ،أما حمل المراهقات ،فيرجح
أن يكون العدد األكبر في جنوب وشرق إفريقيا ،يليه
غرب ووسط إفريقيا ،وأمريكا الالتينية والكاريبي.

األعداد اإلضافية من الفتيات
المعرضات لخطر زواج األطفال

الملخص التنفيذي

جائحة كورونا تكشف وتفاقم أضرار عدم المساواة بين الجنسين

األعداد اإلضافية من الفتيات
المعرضات لخطر حمل المراهقات

سنة واحدة

 5سنوات

سنة واحدة

شرق آسيا والمحيط الهادئ

61 000

305 000

118 000

شرق وجنوب إفريقيا

31 600

158 000

282 000

أوروبا وآسيا الوسطى

37 200

186 000

53 000

أمريكا الالتينية والكاريبي

73 400

367 000

181 000

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

14 400

72 000

7 000

جنوب آسيا

191 200

956 000

138 000

غرب ووسط إفريقيا

90 000

450 000

260 000

العالم

498 000

2 490 000

1 041 000

مالحظة :تشير التقديرات إلى الحدود العليا من المدى ،ولكن من المرجح أن تكون أقل من الواقع.

يعتمد حجم الضرر الذي تتسبب به جائحة كورونا على
مستقبل الفتيات وأحالمهن في المعاملة بالمثل
مع أقرانهن من الذكور في حياتهن على القرارات
واإلجراءات العالمية المتخذة في هذا الشأن ؛ وال
شك أن تبعات القرارات التي تحدد آلية االستجابة
للجائحة ستكون طويلة األمد .وال يزال من المقرر
اجتماع مناصرو المساواة بين الجنسين ضمن منتديين
لتصميم خطط للمساواة بين األجيال وااللتزام بها،
وهما مؤتمران عالميان مقرر عقدهما في ،2021
وسيتحدد في الخطط التي سيضعونها جدول أعمال
قدمت في إعالن ومنهاج عمل
للوفاء بالوعود التي ِّ
بيجين .1995
ويعد إعالن ومنهاج عمل بيجين ،الذي تم االتفاق
عليه قبل  25سنة ،الوثيقة العالمية األولى لالعتراف
بالتحديات وحاالت انتهاك الحقوق التي تواجهها

فضال عن قدرتها الفريدة في
"الفتيات الصغيرات"،
ً
تحقيق التغيير اإليجابي وتعزيز المساواة بين الجنسين
وجهود السالم في المستقبل .وما زالت هذه الرسالة
حاسمة حتى اليوم ،إذ ترى في فتيات العالم البالغ
أساسا لبناء مستقبل أقوى وأكثر
عددهن  1.3مليار فتاة
ً
عدالة.
وتدعم الفتيات بعضهن البعض ويساعدن مجتمعاتهن
في مواجهة جائحة كورونا ،ما عزز من دورهن وأهميته
في صياغة جدول أعمال المساواة بين األجيال.
ومن هنا ،يجب أن يتخذ صناع القرار اإلجراءات الالزمة
لحماية جيل من الفتيات من أسوأ آثار هذه الجائحة،
وأن يتعاونوا مع الفتيات في تطوير أشكال االستجابة
الفورية واإلصالحات طويلة األجل على السواء؛ لتتمكن
الفتيات من الحصول على حقوقهن واغتنام الفرص
للتمتع بالمستقبل الذي يخترنه.

* افتح هذا الرابط لالطالع على مذكرتنا المنهجية كاملة.
† باستثناء الدول مرتفعة الدخل
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حقوق اإلنسان
ال خالف بأن حقوق اإلنسان هي حريات يتمتع
بها كل فرد ويحتاج إليها ليعيش حياة سليمة
وآمنة يحقق فيها إمكانياته ،ومنها الحق في
الصحة ،والتعليم ،والتحرر من العنف ،والمعاملة
فضال عن حق األطفال في
بعدالة وإنصاف،
ً
أخذ آرائهم بالحسبان عند اتخاذ القرارات ،وهذه
الحقوق جميعها تحظى بموافقة الحكومات
ويضمنها القانون.
وتقع على عاتق الحكومات نفسها مسؤولية ضمان
تمتع كل شخص بحقوقه في دولهم ،حيث عملت
الحكومات على وضع قوانين حقوق اإلنسان وتتولى
مسؤولية التزام الجميع بها.

وس ِّجلت حقوق األطفال في اتفاقية األمم المتحدة
ُ
لحقوق الطفل – اقرأ النسخة المعدة لألطفال.
وتم تسليط الضوء على حقوق النساء والفتيات في
اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة.
وهناك معاهدات خاصة لبعض الفئات السكانية
األخرى ،كذوي االحتياجات الخاصة والشعوب
األصلية ،التي تحدد حقوقهم؛ وتعالج هذه
المعاهدات جميعها ،الخاصة باألطفال والنساء وذوي
االحتياجات الخاصة والشعوب األصلية ،الفجوات
القائمة في قوانين حقوق اإلنسان ،وتسعى إلى
5
ضمان حصول الجميع عليها دون استثناء.

ما أهداف التنمية المستدامة؟
تعاهدت جميع الحكومات في  2015على العمل
معا لتحسين مستوى معيشة جميع شعوب العالم
ً
والوفاء بحقوقهم بحلول  ،2030وذلك باالتفاق على
هدفا للتنمية المستدامة.
ً
قائمة تضم 17
وجاءت المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء
والفتيات من بين هذه األهداف ،ومن الضروري
والحاسم المساعدة في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة األخرى .إذ يعني هدف المساواة بين
الجنسين سد الفجوات ذات الصلة بالحصول على
الفرص والخدمات بين جميع الرجال والنساء والفتيان
أهداف التنمية المستدامة
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والفتيات ،بمن فيهم ذوي االحتياجات الخاصة،
ومن المستهدفات التي تسعى إلى تحقيقها خالل
السنوات العشر القادمة:
• المساواة في الحصول على الحقوق والخدمات
ذات الصلة بالصحة الجنسية واإلنجابية
• المساواة في الحصول على التعليم
• القضاء على الممارسات التقليدية الضارة ،كزواج
األطفال ،وختان اإلناث ،واألشكال األخرى للعنف
القائم على نوع الجنس
• تحسين مشاركة المرأة في الحياة السياسية
• االعتراف بقيمة العمل دون أجر.
6
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ما الذي يميز هذا التقرير؟
يعرض هذا التقرير التحسن الذي شهدته حياة الفتيات
منذ االتفاق على إعالن ومنهاج عمل بيجين ،ويبحث في
التهديدات التي نشأت عن أزمة كورونا والتي تحول دون
تحقيق التقدم المنشود.
ويستهدف التقرير صناع السياسات من جهة واليافعات
واليافعين المعنيين بالدعوة إلى المساواة بين الجنسين
من جهة أخرى؛ ويعرض أبرز اإلحصائيات ،وتعريفات
ألهم المصطلحات ،ومحتويات الوسائط المتعددة،
وقصص عدد من الفتيات ،وأمثلة على أنشطة الدعم
التي تقودها الفتيات واألعمال الفنية التي ابتكرنها.
وتجدر اإلشارة إلى إشراك الفتيات في عملية إعداد
التقرير وكتابته ،حيث قدمت عضوات من مجموعة
استشارية للفتيات المشورة حول ما ينبغي إدراجه في
*
التقرير ،وساهمن في كتابة محتويات كل فصل فيه.

عاما من التقدم في خطر
ً 25
أح ِرز تقدم كبير بالتعاون مع الفتيات وألجلهن منذ
أطلقت الدول تعهداتها بالعمل على تحقيق المساواة
بين الجنسين في  ،1995حتى تضاعفت فرصة الفتيات
الالتي يولدن اليوم في البقاء على قيد الحياة بعد
ِس ّن الخامسة مرتين مقارنة بأمهاتهن الالتي ولدن
قبل  25سنة ،وتحسنت إمكانية حصولهن على الغذاء
الذي يحتجن إليه للنمو والتعلم والبقاء على قيد
الحياة واالزدهار فيها .وتكاد الفجوة في المساواة بين
تقريبا،
الجنسين في الحصول على التعليم أن تغلق
ً
وأخذ عدد الفتيات الالتي يمارسن عمالة األطفال قبل
جائحة كورونا بالتقلص ،وإن كانت وتيرته أبطأ بالنصف
مقارنة بالفتيان ،وتم منع أكثر من  78.6مليون حالة
زواج أطفال في إطار العمل على القضاء على هذه
†
الممارسة خالل آخر  25سنة.
أما اليوم ،بات هذا التقدم المحرز عرضة للخطر ،ليس
بسبب أزمة كورونا وحسب ،بل حتى قبل األزمة ،إذ ظلت
معدالت زواج األطفال وحمل المراهقات ثابتة ال تتغير،
وأشارت اإلحصاءات إلى أن دولتين فقط من الدول التي
تجمع البيانات حول زواج األطفال ظلتا على المسار المحدد
إلنهاء هذه الممارسة بحلول  2030التي تمس الفتيات
فقرا وغيرهن ممن يعشن في مناطق
في أكثر األسر
ً
نائية .ولكن ،هناك أماكن كثيرة يغيب عنها جمع البيانات،
أعدادا كبيرة من الفتيات الالتي تزوجن
ما يعني أن هناك
ً

جيرالد وزيريل من
الفلبين .دمر اإلعصار
منزل عائلتهما.

أو المعرضات لخطر زواج األطفال غير مشمولة باإلحصاء.
وتعرض أزمة كورونا اإلنجازات التي أحرزت بشق
ِّ
األنفس للخطر وتزيد من تفاقم مشكلة عدم المساواة
ونظرا ألن األطفال أقل عرضة لإلصابة
بين الجنسين،
ً
باألعراض الشديدة الناجمة عن الفيروس ،فقد ال
تكون أشد اآلثار الصحية للمرض التي تصيب الفتيات
ناجمة عن العدوى ،بل من المرجح أن تكون أشد اآلثار
التي تمسهن بسبب الجائحة خسارتهن لفرصهن في
الحصول على الرعاية الصحية ،وزيادة الفقر ،وانعدام
األمن الغذائي ،والحرمان من التعليم ،والتعرض للعنف.
وتشير التقديرات إلى أن ما ال يقل عن  130مليون
شخصا قد ال يحصلون على ما يكفي من الغذاء في
ً
7
 2020نتيجة الجائحة ،كثير منهم من الفتيات ،بل وأكثر
من ذلك ،ألن الفتيات في بعض األسر أكثر عرضة
8
للبقاء دون الغذاء الذين يحتجن إليه من الرجال والفتيان.
من جانب آخر ،وصل عدد الفتيات غير الملتحقات في
المدرسة قبل الجائحة إلى  130مليون فتاة ،وبعد أن
ضربت الجائحة العالمُ ،ح ِرم  %91من األطفال الذين
يتوجهون إلى المدرسة منها بسبب إغالقها ،وتشير

* شملت المجموعة االستشارية للفتيات فتيات من مناطق مختلفة :شرق وجنوب إفريقيا ،وأمريكا الالتينية والكاريبي ،والشرق األوسط ووسط
أوروبا وأمريكا الشمالية .وتعني تدابير احتواء فيروس كورونا على أنه ال يمكن التواصل مع الفتيات الالتي يمثلن المنطقتين األخريين اللتين
أشار إليهما التقرير  -آسيا والمحيط الهادئ وغرب ووسط إفريقيا  -للحصول على معلومات ،إال أنه تم إدراج العبارات الواردة من فتيات في تلك
المنطقة ،تم جمعها في إطار أنشطة أخرى قامت بها .Save the Children
† تعتمد هذه الحسابات على انخفاض معدل زواج األطفال منذ  .1995انظر المالحظة المنهجية للمزيد من التفاصيل.
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ليكسي ماي 5 ،سنوات ،من
المملكة المتحدة.
 1.6مليار فتى وفتاة ح ِرموا من
المدرسة نتيجة أزمة كورونا.

الخبرات السابقة إلى أن احتمالية عودة الفتيات إلى
9
جدا.
المدرسة عند فتحها منخفضة ً
ومع توقع زيادة عدد األطفال الذين سيقعون في
غياهب الفقر في  2020بتقديرات تتراوح بين  90إلى
 117مليون طفل ،ستزيد الضغوطات على األطفال
للعمل لكفاية أنفسهم وأسرهم 10،أما االستغالل
الجنسي ،فهي حالة يرجح أن تتعرض لها الفتيات أكثر
من الفتيان ‡،وتذكر التقارير الواردة حول سياقات
وصفا لحوادث االستغالل
ً
إنسانية منذ بدء الجائحة
11
الجنسي التي تقع لتلبية االحتياجات األساسية  ،وننوه
هنا إلى أن الفتيات يتحملن في الغالب مسؤولية
إخوتهن الذين يدرسون من المنزل ومسؤولية أفراد
األسرة الذين يمرضون ،أو يعملن خارج المنزل.
وتساهم أزمة كورونا في زيادة خطر زواج األطفال
نتيجة إغالق المدرسة ،ما يضاعف خطر العنف ،وحمل
المراهقات ،وانعدام األمن الغذائي واالقتصادي،
وتشير التقديرات إلى أنه وللمرة األولى منذ  30سنة،
تكون الفتيات أكثر عرضة ،وليس أقل عرضة ،لخطر زواج
األطفال ،وسيتبع ذلك ارتفاع حاد في حاالت حمل
المراهقات شديدة الخطورة .وأصبح التقدم المحرز
في ضمان إتاحة خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية
معرضا للخطر من الهجمات
ً
والوفاء بالحقوق ذات الصلة
المنظمة المتزايدة على حقوق النساء والفتيات وخارج

المسار المحدد لتحقيق المستهدف المتفق عليه في
إطار أهداف التنمية المستدامة بحلول  .2030وتدل
اإلحصاءات إلى أن متوسط مدة اإلغالق بسبب أزمة
كورونا وصلت إلى ستة أشهر ،ما يعني أن  47مليون
امرأة وفتاة لن يحصلن على وسائل منع الحمل الحديثة،
12
أي قد تحدث  7ماليين حالة حمل إضافية غير مقصودة،
كثير منها ستكون شديدة الخطورة على المراهقات،
سيما أن تدابير اإلغالق وإعادة توجيه األموال ستقلل
من إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية
واإلنجابية األساسية لتقليل الضرر الذي يلحق بالفتيات
أيضا أن يزداد العنف القائم
واألطفال .ومن المتوقع ً
على نوع الجنس في جميع أنحاء العالم ،بما يشمل
الممارسات المؤذية كزواج األطفال وختان اإلناث،
واالستغالل الجنسي ،وعنف الشريك الحميم ،والعنف
األسري الذي يتفاقم بسبب اإلغالقات ،كما سيزيد
العنف خارج المنزل المرتبط بإغالق المدرسة واألزمات.
ومن المتوقع أن تؤدي االنقطاعات بسبب أزمة كورونا
إلى إضعاف الجهود المبذولة للحد من العنف القائم
على نوع الجنس ،وسينخفض معدل إيصال الخدمات
الالزمة للنساء والفتيات ،كالمأوى وخطوط المساعدة،
بمقدار الثلث من حجم التقدم المنشود بحلول ،2030
وقد تحدث مليونا حالة ختان إناث إضافية في السنوات
13
العشر المقبلة.

وغالبا ما يؤدي إلى معاملة الطفل بقسوة
‡ يشير استغالل األطفال إلى استخدامهم لتحقيق مصلحة شخص آخر ،أو إرضائه ،أو لتحقيق الربح،
ً
وجور وإيذاء؛ أما االستغالل الجنسي فهو استغالل حالة الضعف أو استغالل التباين في القوة أو استغالل الثقة ألغراض جنسية ،ويشمل
فضال عن اإلشباع الجنسي الشخصي .تعريف .Save the Children
ذلك تحقيق ربح مادي أو اجتماعي أو سياسي من استغالل اآلخر،
ً
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التوصيات
تدعو  Save the Childrenالحكومات للعمل مع الفتيات
والمجتمع المدني من أجل:
 .1إيصال أصوات الفتيات بدعم حقوقهن في
المشاركة اآلمنة والمجدية في كافة عمليات صناعة
القرار العامة طوال أزمة كورونا ،وعند التعافي منها
وما يليها ،ويشمل ذلك جعل اليافعات في قلب
عملية صنع القرار والمساءلة في عملية بيجين25+
والمساواة بين األجيال.
 .2العمل على التصدي للمخاطر العاجلة والمستمرة
*
الناجمة عن العنف القائم على نوع الجنس:
االعتراف بأن العاملين على حماية األطفال وكل من

الملخص التنفيذي

لم يفت األوان بعد لحماية جيل من تحقيق التقدم
بما يحمي الفتيات ،لقد جعلت أزمة كورونا من
عاما أكثر أهمية للفتيات ومناصريهن
عام ً 2020
لتغيير مسار التاريخ ،ودعا األمين العام لألمم
المتحدة إلى وقف فوري لجميع أشكال العنف
ضد النساء والفتيات خالل أزمة كورونا ،وافقت
عليه أكثر من  140دولة حتى اآلن 14،وبدأ ذاك
العمل بالطريقة التي يستجيب فيها العالم للوباء،
وسيستمر من خالل الوفاء بااللتزامات التي نتعهد
بها في إطار عملية "المساواة بين األجيال"،
ومع تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية
المستدامة والمساواة بين الجنسين بحلول .2030

يتعاملون مع العنف القائم على نوع الجنس يقدمون
"الخدمات األساسية" ،ويعززون من أنظمة الحماية،
ويعملون على تلبية دعوة األمين العام لألمم
المتحدة لوقف العنف األسري ،ويواصلون تنفيذ
البرامج التحويلية التي تهدف إلى معالجة األسباب
الجذرية للعنف القائم على نوع الجنس.
 .3القضاء على زواج األطفال† ودعم الفتيات المتزوجات
للحصول على حقوقهن  -من خالل اإلصالحات
القانونية ،وخطط العمل الوطنية متعددة القطاعات،
والعمل مع المجتمعات على بناء الدعم لتغيير المعايير
الضارة بالنوع الجنسي التي تؤدي إلى العنف القائم
على نوع الجنس ،بما في ذلك زواج األطفال.
 .4االستثمار في الفتيات اليوم من خالل استثمارات
جديدة وغير مكررة ،وذلك لمنع أسوأ نتائج كورونا
على الفتيات ،ولتمكين التقدم والتغيير الدائم.
 .5احتساب كل فتاة – من خالل تحسين جمع البيانات
لوضع الفتيات الالتي لم يحتسبن من قبل على
رأس القائمة ،سيما في السياقات اإلنسانية.
ويشمل ذلك تصنيف البيانات حسب الجنس والفئة
العمرية واإلعاقة ،وإجراء تحليل متعدد الجوانب لنوع
الجنس والبناء عليه ،وضمان توفير قواعد بيانات
حول زواج األطفال ،بما في ذلك زواج األطفال في
السياقات اإلنسانية ‡،وسد هذه الفجوة الحرجة في
15
البيانات في إطار المساءلة أمام الفتيات.

لمزيد من التفاصيل حول التوصيات ،انظر الصفحة 33
من التقرير الكامل.

الصورة :روبرت ماكيتشني  SAVE THE CHILDREN /أستراليا

فيف مع والدها ،باتيرنوسي،
في فيجي .قتِ لت والدة فيف
عندما ضرب اإلعصار قريتهم.
* ترد التوصيات المفصلة للحكومات الوطنية ،ووكاالت األمم المتحدة ،والمانحين ،والعاملين في المجال اإلنساني ،واإلعالميين في الموجز
الذي أعددناه بعنوان :ما وراء جائحة الظل :حماية جيل من الفتيات من العنف القائم على نوع الجنس من أزمة كورونا وحتى التعافي منها.
"يدا بيد إلنهاء زواج األطفال :كيف تعمل الحكومات على إنهاء زواج األطفال بتسريع العمل
† ترد التوصيات المفصلة في الموجز التالي:
ً
المنظم في التعليم والصحة والحماية والقطاعات األخرى"
‡ ترد التفاصيل في ورقة النقاش التي أعددناها :معالجة الفجوات في البيانات الواردة بشأن الزواج المبكر وزواج األطفال والزواج القسري في
الحاالت اإلنسانية.
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التعليقات الختامية
 1األمم المتحدة ( )2020موجز السياسة :أثر أزمة كورونا على المرأة.

 – Save the Children (2020) 9انظر المالحظة .2

 Save the Children (2020) 2حماية التعليم :حماية حق كل طفل في
التعليم عند االستجابة لجائحة فيروس كورونا والتعافي منها.
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 3فياال ،أوه )Save the Children( .وديالمونيكا ،إي( .اليونيسيف)  30يونيو
ماديا.
( 2020مدونة) ضحايا كورونا المخفيون :أطفال األسر الفقيرة
ً
 – Save the Children (2020) 4انظر المالحظة .2
 5انظر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( ،)2006اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة ،التعليق العام رقم  )2016( 3حول النساء والفتيات
من ذوي االحتياجات الخاصة؛ إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب
األصلية (.)2007
 6يمكن االطالع على المزيد حول اهتمام أهداف التنمية المستدامة
باإلعاقةhttps://www.un.org/disabilities/documents/sdgs/ :
disability_inclusive_sdgs.pdf
 7الشبكة العالمية ضد األزمات الغذائية وشبكة معلومات األمن الغذائي
( 2020 )2020التقرير العالمي حول األزمة الغذائية :التحليل المشترك ألجل
قرارات أفضل.

 11مجموعة الحماية العالمية الحماية من مخاطر كوفيد 19-واالستجابة لها:
تقرير الحالة  – 6يونيو .2020
 12صندوق األمم المتحدة للسكان ( )2020مالحظة فنية مؤقتة :تأثير جائحة
كورونا على تنظيم األسرة وإنهاء العنف القائم على النوع الجنسي وختان
اإلناث وزواج األطفال (أصدر في  27أبريل .)2020
 13صندوق األمم المتحدة للسكان ( – )2020انظر المالحظة .12
 14أخبار األمم المتحدة" .األمين العام لألمم المتحدة يدعو إلى وقف العنف
مروع" ،أخبار األمم المتحدة الصادرة في
األسري وسط تصاعد عالمي ّ
 6أبريل [ .2020تم الوصول إليها في  10أغسطس ]2020
 15انظر :مجموعة واشنطن إلحصاءات اإلعاقة ( )2020الموقع اإللكتروني:
[ /http://www.washingtongroup-disability.comتم الوصول إليه في
 24أغسطس ]2020؛ اليونيسيف ( )2018أداء األطفال (الموقع اإللكتروني).
[تم الوصول إليه في  24أغسطس .]2020

 8برنامج الغذاء العالمي ( )2020قوة المساواة بين الجنسين على األمن
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