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بٌان صحفً

كورونا ش ّماعة فشل ّ
منظمة العمل الدّول ّية وصندوق األمم الم ّتحدة لل ّطفولة
في مكافحة عمل األطفال
منظمة العمل الدّولٌّة وصندوق األمم الم ّتحدة ّ
ّ
للطفولة (ٌونٌسٌف) "عمل األطفال:
أفاد ال ّتقرٌر المشترك بٌن
ال ّتقدٌرات العالمٌّة لعام  0202واال ّتجاهات وطرٌق المستقبل" -والذي صدر عشٌّة الٌوم العالمًّ لمكافحة عمل
األطفال فً  20حزٌرانٌ/ونٌو - 0202أفاد بارتفاع عمالة األطفال حول العالم إلى  262ملٌون طفل ،أي بزٌادة
ّ
وحذر ال ّتقرٌر من أنّ " 9مالٌٌن طفل إضافً فً العالم
قدرها  8.4ملٌون طفل خالل السّ نوات األربع الماضٌة.
معرّ ضون لخطر االضطرار إلى العمل بحلول نهاٌة عام  0200بسبب الجائحة" ،وأنّ "ال ّتقدّم نحو إنهاء عمل األطفال
قد توقّف ألوّ ل مرّة منذ  02عاما ،"...وهو ما ٌناقض ما وضع من خطط وقرارات تهدف إلى وضع ح ّد لهذه
المشكلة ...حٌث إ ّنه وفً الخامس والعشرٌن من تموزٌ/ولٌو سنة  0229وخالل جلستها العامّة  ،222اعتمدت
ّ
منظمة العمل
الجمعٌّة العامّة باإلجماع قرارا ٌعلن عام  0202سنة دولٌّة للقضاء على عمل األطفال ،وطلبت من
الدّولٌّة أن تأخذ زمام المبادرة فً تنفٌذه .وأ ّكدت أنّ هذه السّنة الدّولٌّة "ستكون فرصة مثالٌّة لتنشٌط الجهود لتحقٌق
أهداف ال ّتنمٌة المستدامة  8.7إلنهاء جمٌع أشكال عمل األطفال بحلول عام ."0202
هوة شاسعة تترجمها
ُرسم من أهداف وما ٌعمل علٌه قادة العالم للوفاء بوعود  0202وما ٌتحقّق منها ّ
بٌن ما ٌ َ
تصرٌحاتهم "إ ّننا نخسر فً معركتنا لمكافحة عمالة األطفال ،والعام الماضً لم ٌجعل هذه المعركة أسهل إطالقا".
(هنرٌٌتا فور :المدٌرة ال ّتنفٌذٌّة للٌونٌسٌف) .فتأتً هذه ال ّتصرٌحات معلنة فشلهم فً ح ّل ما ٌعترض البشرٌّة من
مشاكل وعجز قوانٌنهم ودساتٌرهم عن إسعادها فتسقط أقنعتهم لتكشف الوجه الحقٌقًّ لنظامهم الرّ أسمالًّ الفاسد .فعن
أيّ حقوق ّ
للطفل ٌتحدّثون؟ وبم ٌب ّشرون؟ ما الذي أنجزوه ألطفال العالم طوال هذه العقود؟ هل تحسّ نت أوضاعهم
ض ِمنت حقوقهم فً الصّحّ ة وال ّتعلٌم والبٌئة ال ّنظٌفة والعٌش الكرٌم؟
و ُ
ّ
المنظمات م ّما ٌعانٌه أطفال الٌمن من مجاعة؟ أٌن هً ممّا ٌشكوه أطفال العراق جرّ اء الصّراعات
أٌن هذه
وال ّنزاعات؟ ماذا قدّمت ألطفال سورٌا الذٌن دفعتهم برامٌل س ّفاح ال ّشام وقنابله إلى الهروب واللّجوء إلى دول ظ ّنوا
فٌها األمن والمالذ فكانت لهم جحٌما ٌحترقون فٌه بنار الفاقة والجوع والخوف؟ أٌن هً من هذه األوضاع التً
تدفعهم إلى العمل ح ّتى ٌؤمّنوا حاجات أسرهم؟ هل وقفت على األسباب الحقٌقٌّة التً دفعت بهذه ال ّشرٌحة إلى العمل؟
هل ستعالج مشكلة الفقر؟ هل ستقضً على الحروب وتؤمّن لألطفال العٌش اآلمن؟ فً لقاءاتها ال ّدورٌّة تقف هذه
المنظمات لتقٌّم أعمالها التً ّ
ّ
خططت لها فتكون ال ّنتائج مخزٌة وأرض واقعها بورا -وإن حقّقت بعض اإلنجازات
البسٌطة  -فتبحث لها عن حجج تبرّ ر بها فشلها ،وفً ك ّل تقٌٌم لما أنجزت تبحث لها عن شمّاعات ترمً علٌها
إخفاقاتها وفشلها فً مسٌرتها نحو تحقٌق ال ّتنمٌة المستدامة ،فلٌست جائحة كورونا هً ال ّشماعة األولى التً ُعلّقت
علٌها إخفاقا ُتهم فً تحقٌق األهداف التً ٌرسمونها ،فكشف ذلك عن ضعف نظام ال ٌقدر على ح ّل مشاكل البشرٌّة
وآن األوان لٌتنحّ ى عن القٌادة وٌسلّمها لنظام ربّ العالمٌن الكفٌل وحده بإسعاد ال ّناس.
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