موجز الدراسة

املتطوعــون املجتمعيون ودورهم يف
عمليات إدارة الحالة يف الســياقات
اإلنســانية :دراســة مقارنة بني البحث
واملامرسة
خلف ّية عن املوضوع

يعــد املتطوعــون املجتمعيــون جــز ًء ال ميكــن االســتغناء عنه يف أنشــطة الوقاية من العنف ضد األطفال وســوء معاملتهم وإهاملهم واســتغاللهم يف البيئات اإلنســانية واالســتجابة لحاالتها .فهم
ميتلكــون فهـاً عميقـاً ملجتمعاتهــم ،ويســاعدون يف تحديــد األطفــال املعرضــن للخطر ،أو الذيــن تعرضوا لألذى أو انفصلوا عن أرسهــم .إال أن الجهات الفاعلة يف حاميــة الطفل يف الغالب ال
تعلــم شــيئاً عــن تجــارب املتطوعــن وال ســيام حقائــق كونهم مشــاركني يف إدارة الحاالت 1 .ويُق ُّر العديد من مــاريس حامية الطفل بأن هناك اعتــادًا عىل عمل املتطوعــن املجتمعيني دون فهم
واضــح لقدراتهــم ومحدوديتهــا يف إدارة الحــاالت .وقــد يؤدي هــذا النقص يف التحليل إىل تعريــض األطفال واملجتمعات واملتطوعني أنفســهم للخطر أو حتى التســبب يف األذى.

نبذة عن املرشوع

مــن أجــل ســد هــذه الفجــوة يف البحــث وبدعم من مكتب الشــؤون اإلنســانية ،يقوم تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنســاين بتنفيذ مرشوع مشــرك بني الوكاالت من أجــل توفري فهم أفضل
ملشــاركة املتطوعــن املجتمعيــن يف عمليــة إدارة الحالة وتطوير اإلرشــادات واألدوات لدعم عملهم .يتكــون املرشوع من مكونني:
•مراجعــة لألدلــة حــول مــدى فعاليــة املتطوعــن املجتمعيني ومقارنة هــذه النتائج ببيانات من املامرســة الحالية .وتضمنت بيانات املامرســة الحالية مقابالت مع مــاريس حامية الطفل
ودراســة الوثائــق مثــل التدريبــات وإجــراءات العمل القياســية واإلرشــادات التوجيهية .وقد تم جمــع وجهات نظر املتطوعني من خــال التجارب التي ذكروها يف مجموعــة متنوعة من
الســياقات والبحــث النوعــي مــع املتطوعني يف أربع اســتجابات إنســانية يف ميامنار ومالوي .وتم تلخيص نتائج هذه الدراســة يف هــذه الوثيقة املوجزة.
•مــن خــال هــذه املراجعــة ،تــم تطوير ارشــادات وأدوات مدعومة باألدلة لتوضيح أفضل املامرســات لدى الجهــات الفاعلة يف مجال حامية الطفــل التي تعمل مع املتطوعــن املجتمعيني.
وسيســاهم موظفــو ومتطوعــو حاميــة الطفــل يف عمليــة التطويــر واالختبار امليداين مــن أجل ضامن إمكانية تكييف هذه األدوات واإلرشــادات يف مجموعة متنوعة من الســياقات
اإلنســانية (ســيتم االنتهــاء منها ومشــاركتها مع رشكاء تحالف حاميــة الطفل يف نهاية عام .)2021

نتائج الدراسة
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توفــر النتائــج معلومــات مفيــدة عــن تجــارب املتطوعني وأدوارهم ودوافعهم؛ باإلضافة إىل املامرســات الجيــدة والتحديات واملخاطر والفوائــد املرتتبة عىل التعاون مــع املتطوعني يف الخطوات
املختلفــة إلدارة الحالة.

1.يجلب املتطوعون املجتمعيون فوائد لألطفال واألرس واملجتمع.

املتطوعون هم الجرس الحيوي الذي يوصل الدعم من الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل لألطفال واألرس املترضرة من األزمات .وهم حارضون دامئًا يف مجتمعاتهم ،ولديهم
فهم عميق لعوامل الخطر والحامية .كام يعرف املتطوعني الثقافة املحلية واألنظمة املحلية ،وهم يفهمون التسلسالت الهرمية للسلطة ،وهو ما يسمح لهم بتعبئة الهياكل
املجتمعية لالستجابة الحتياجات األطفال واملخاطر التي يواجهونها .بيد أن البحث أظهر أيضاً أنه يف كثري من األحيان ال تعرتف الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل بهذه املعرفة
وهذه العالقات وال تق ّدرها كام ينبغي.
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تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين ( .)2018وضع جدول أعامل البحث العاملي لحامية الطفل يف السياقات اإلنسانية.

2

تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين :املتطوعون املجتمعيون ودورهم يف عمليات إدارة الحالة يف السياقات اإلنسانية :دراسة مقارنة من البحث واملامرسة2021 .
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2.واقــع ديناميات القــوة ودوافع املتطوعني

العمل التطوعي هو اختيار شخيص للغاية وله آثار شخصية .هنالك حاجة ملزيد من التفكري النقدي حول العالقة بني الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل واملتطوعني .فكثريا ً ما
كان يُنظر إىل املتطوعني من حيث أدوارهم الوظيفية بدالً من رؤية حقيقة أنهم أفراد يف نفس املجتمع الضعيف مثل األطفال واألرس التي يدعمونها .وتؤثر ديناميكيات القوة عىل
العديد من املستويات املختلفة عىل عمل املتطوعني ،وبالتايل يكون لها تأثري عىل جودة الربامج مع األطفال واألرس.
وقد وجدت املراجعة أنه من الصعب عىل املتطوعني التعبري عن التحديات أو الدفاع عن أنفسهم ،خاصة عندما يكونون أعضا ًء يف مجموعة مستضعفة ،حيث أن العديد من
املتطوعني يف البيئات اإلنسانية هم أنفسهم الجئون أو نازحون .وعالوة عىل ذلك ،فإن الواقع هو أن العمل التطوعي ،عىل الرغم من كونه موضع تقدير يف كثري من األحيان ،إال
أنه ميكن أن يصبح عبئًا عىل العالقات األرسية ،كام ميكن أن يقلل من القدرة عىل القيام بالنشاط االقتصادي.

3.دراســة املس ّميات واألدوار واملســؤوليات والعالقات

إحدى نتائج املراجعة خلصت إىل أن شكل العالقة ،واملسؤوليات املتوقعة وحتى التسميات املعطاة ألعضاء املجتمع املشاركني يف إدارة حالة حامية الطفل تختلف عىل نحو واسع .وحددت
الدراسة ثالثة أنواع واسعة من املتطوعني ،حيث يعتمد تنسيبهم عاد ًة عىل الخصائص املدرجة تحت كل نوع يف الجدول أدناه .وقد وجدت املراجعة أنه ميكن أن تعترب املنظامت غري
الحكومية كل هذه “األنواع” املختلفة “كمتطوعني” عىل الرغم من أن املساعدين املتخصصني أو العاملني الذين يتلقون الحوافز ليسوا “متطوعني” حقيق ًة كام يوحي االسم.

كشفت مراجعة األدلة واملقابالت مع املامرسني عن قلق واسع حول الكيفية التي يتم فيها إرشاك أعضاء املجتمع يف إدارة الحاالت .وكانت النتيجة الرئيسية التي تم التوصل إليها
أن التوقعات غري املتزنة بشأن املتطوعني يف فئة النوع األول كانت شائعة  -إذ يُتوقع منهم أحيانًا العمل لساعات طويلة وتحمل املسؤولية عن عملية إدارة الحالة الكاملة ،غال ًبا
دون تدريب وإرشاف كافيني .لكن األمر األكرث شيو ًعا هو استخدام العامل الذين يتلقون الحوافز املالية من النوع الثاين كقوة عاملة أساسية لألنشطة اليومية إلدارة الحاالت.
وغالبًا ما تم تكليفهم مبسؤوليات تتجاوز حدود ما تدربوا عليه ،كام تحملوا عبء العمل الشاق الذي مل يُبقِ لهم وقتاً كافياً ليك يرفدوا راتبهم الزهيد ج ًدا يف كثري من األحيان.
وشعر األشخاص الذين متت مقابلتهم أن هذه املامرسة قد شكلت خطرا ً عىل األطفال واألرس واملتطوعني أنفسهم .وأظهرت نتائج البحث النوعي مع متطوعني يف ميامنار ومالوي
أنه كان من املتوقع أن يتوىل أعضاء املجتمع العاملون يف النوع األول والنوع الثاين مسؤوليات كبرية إلدارة الحاالت وساعات عمل طويلة .وقد عانوا من ضغوط شخصية عالية
وديناميكيات عائلية ومجتمعية معقدة بسبب التوازن غري املتكافئ بني التوقعات التي وضعتها عليهم املنظامت غري الحكومية وقدراتهم عىل تلبيتها.

أنــواع املتطوعني الذين تــم تحديدهم يف البحث
النــوع األول :املتطوعون
•ال يحصلون عىل مقابل عيني أو نقدي مقابل
الخدمة التي يؤدونها
•ال توجد معايري تعليمية مطلوبة الختيارهم
•مسؤولني فقط عن تحديد الحاالت وإحالتها
(أحيانًا يقومون أيضاً مبرافقة األطفال يف مراحل
أخرى)
•ال يتحملون املسؤولية عن أي حاالت  -وال حتى
الحاالت ذات املخاطر املنخفضة (أي أنهم يقومون
باإلحالة دامئاً)
•يحصلون عىل تدريب قصري عىل إدارة الحالة (عىل
سبيل املثال ،من يوم واحد فقط إىل ستة أيام)
•املراقبة والدعم
•يتم اإلرشاف والدعم من خالل تقديم التقرير
كمجموعة
•يقومون ببعض التوثيق أو ال يقومون بالتوثيق
إطالقاً
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النوع الثــاين :العاملون الذين
يتلقــون الحوافز املالية
•حافز مايل صغري لتغطية النقل أو الحوافز العينية،
مثل الدراجات أو األحذية أو الدجاج لتوليد الدخل
•يشرتط حصولهم عىل تعليم ثانوي
•يحصلون عىل تدريب أويل عىل خطوات إدارة
الحالة
•يقومون فقط بتحديد الحاالت عالية الخطورة
ثم إحالتها
•يقومون مبتابعة الحاالت منخفضة الخطورة
ومتوسطة الخطورة
•يُطلب منهم بعض التوثيق
•يتلقون املراقبة والدعم

النوع الثالث :مســاعد األخصايئ
(أخصايئ الحالة)
•يتقاىض راتباً يعادل ما يتقاضاه نظرائه يف الحكومة
أو قطاع املنظامت غري الحكومية
•تدريب أطول (من أسبوعني إىل ثالثة أسابيع عىل
األقل)
•تم تقييم التدريب
•املؤهالت املعرتف بها يف نظام التعلم مدى الحياة
•مسؤول عن جميع أنواع إدارة الحاالت ،مبا يف ذلك
الحاالت ذات املخاطر العالية ،عىل الرغم من أن
العديد من األشخاص سيحيلون الحاالت عالية
املخاطر إىل أخصايئ حالة حاصل عىل تدريب
مهني
•يتلقى اإلرشاف املنظم املستمر والدعم
•مستوى عا ٍل من التوثيق املطابق للمعايري

4.مخاطر التطوع

من املهم عند التعاون مع املتطوعني يف املجتمع إدارة “املخاطر”  -أي املخاطر التي يتعرض لها املتطوعون ،واملخاطر التي يتعرض لها األطفال واألرس .فكث ًريا ما يُتوقع من
املتطوعني العمل يف أماكن معقدة وخطرية وبعيدة .وغال ًبا ما يُتوقع من املتطوعني تحديد األطفال املعرضني للخطر داخل مجتمعهم وإبالغ املنظامت غري الحكومية أو السلطات
املحلية عنهم .وميكن أن تكون هذه املهمة خطرية  -عىل سبيل املثال عندما يقوم عضو قوي يف املجتمع باإلساءة إىل طفل ما.

وكشف البحث أنه كثريا ً ما يتم لوم املتطوعني عندما ال يستطيعون تقديم مساعدة فورية ألفراد املجتمع .عالوة عىل ذلك ،قد يُع ّرض املتطوعون عن غري قصد األطفال والعائالت
لخطر مزيد من الرضر إذا مل يتم تدريبهم واإلرشاف عليهم وإذا مل تكن هناك أنظمة تضبط عملهم مثل إجراءات التوثيق اآلمنة والرسية.

5.اختيــار املتطوعني وتدريبهم

تؤثر عملية اختيار املتطوعني وتدريبهم بشكل كبري عىل فعاليتهم يف االستجابة لألطفال يف املجتمع .وتشري األدلة إىل أن معايري االختيار ذات الصلة ينبغي أال تُعطي األولوية
ملستوى التعليم ،بل ملهارات التعامل مع اآلخرين كالتواصل واالنفتاح والتواضع والتفاين .كام وجدت الدراسة أمثلة عىل عمليات االختيار التي تم تقييمها ،والتي شملت إرشاك
األطفال أفراد املجتمع يف تحديد األشخاص الذين يثقون بهم.

وما ظهر من مراجعة األدلة هو أن تدريب املتطوعني كان العامل األكرث أهمية يف جعل الربامج ذات جودة عالية .ويشري البحث إىل أن طول التدريب ومدى عمقه وجودته
والتوجيه املستمر واملتابعة هي كلها عوامل مهمة لتحقيق الفعالية .وأظهرت مراجعة األدلة أن املتطوعني الذين تدربوا عىل مهارات التعامل مع اآلخرين ،مثل التواصل ،كانوا أكرث
قدرة عىل التأثري عىل رفاهية الطفل واألرسة .وهناك أيضا أدلة تقرتح أن تشجيع املتطوعني عىل البناء عىل املامرسات اإليجابية الحالية كانت طريقة فعالة لبناء الثقة والقبول يف
املجتمع.

6.نهج الفريق

فعال
ميكن أن يكون نهج الفريق الذي يجعل املتطوعني يف مجال حامية الطفل يعملون جن ًبا إىل جنب مع أخصائيي الحالة املدربني يف خطوات مختلفة يف عملية إدارة الحالة ً
للغاية .إذ تشري األدلة إىل أن املتطوعني املجتمعيني الذين يعملون جنبًا إىل جنب مع أخصائيي الحاالت ميكنهم إحداث فرق مهم يف تجارب األطفال واألرس يف الحصول عىل
الخدمات وتسهيل االنتقال بني طبقات الدعم وأنظمة الرعاية املختلفة.

7.اإلرشاف الداعم

مهم يف فعالية األداء .إذ يشري البحث إىل أن اإلرشاف عايل الجودة الذي يركز عىل األساليب الداعمة والتوجيه ومراقبة املجتمع
يعد تأثري العالقات بني املرشفني واملتطوعني عامالً ً
وضامن الجودة قد يؤدي إىل فعالية قصوى.

 5توصيات رئيسية:
1.تدريــب أخصائيي الحالــة تدريباً كافياً ومنحهم أجوراً مناســبة.

يتطلب نظام إدارة الحالة أخصائيي حاالت مهرة يتلقون أُجورا ً منصفة .وهناك حاجة ملحة للمنارصة من أجل متويل وتطوير أخصائيي الحاالت (مبا يف ذلك
مساعدي املهنيني من املجتمع) .لضامن تنفيذ منوذج إدارة الحالة بطريقة أخالقية وفعالة ومستدامة ،يجب أن يحصل أخصائيو الحاالت عىل أجور كافية ،وأن
يتم تدريبهم عىل نحو ٍ
كاف.

ويف الوقت نفسه ،ينبغي أال يُتوقع من املتطوعني أن يتحملوا أعباء ثقيلة من حيث الوقت أو تحمل مسؤولية ،وقد يؤدي منحهم األجور إىل تقويض دورهم
االجتامعي الطبيعي الذي يقوم به أي فرد من أفراد املجتمع يف مساعدة اآلخرين.

2.التحــول إىل نهج الفريق.

املتطوعون الحقيقيون من فئة النوع األول ال يُقدرون بثمن يف نظام إدارة الحالة ،حيث ميكنهم تقديم الدعم األسايس والتوسط بني األطفال والعائالت
والخدمات .ومن املهم دمج املتطوعني يف فريق حامية الطفل ،وتقديم إرشاف داعم وتوجيه .تيسري أنشطة بناء الفريق والدورات التدريبية لتطوير العالقات
بني املتطوعني واألخصائيني االجتامعيني حيث ميكن بناء الثقة والتقدير لألدوار التي ت ُك ّمل بعضها البعض.
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3.التعــرف عــى ديناميكيات القوة واملخاطــر التي يواجهها املتطوعون واالســتجابة لها.

تحتاج منظامت حامية الطفل إىل االعرتاف بالتسلسل الهرمي للسلطة التي يُعايشها املتطوعون يومياً .وهذا يشمل ديناميكيات القوة بني املنظمة واملتطوعني
يف املجتمع ،وداخل املجتمع نفسه ،وبني املتطوع والطفل واألرسة ،وبني املتطوعني أنفسهم .ولذا يجب إعطاء األولوية لسالمة املتطوعني املجتمعيني ورفاههم،
ويجب أن يعرفوا القنوات املناسبة لتلقي الدعم إذا واجهوا املخاطر.

4.تقدير أهمية إدراك الســياق والبناء عىل ما هو موجود أساسـاً.

يجب أن تهدف املنظامت إىل دراسة السياق وتطوير فهمها له بالتعاون مع املجتمع ،وخاصة املتطوعني املجتمعيني .يجب أن يكون املتطوعون جز ًءا من دورة
الربنامج ،مبا يف ذلك تحديد املشكلة ،وتطوير الربنامج ،وتنفيذه ،وتقييمه.

5.االعتــاد عــى األدلــة حول كيفيــة بناء الفعالية والجودة واالســتدامة يف العمل مع املتطوعــن املجتمعيني¬.
ويشمل ذلك ما ييل:

.أتطوير أنظمة اختيار املتطوعني التي تعطي األولوية ملهارات التعامل مع اآلخرين ،مع تعزيز قبول املجتمع والشفافية .وإن كان ممكنا ،يجب إرشاك
األطفال ومقدمي الرعاية وفرق املجتمع وقادة املجتمع .كام يجب أن يعكس املتطوعون تنوع املجتمع؛ مبا يف ذلك من حيث الجنس والثقافة والدين،
إلخ.
.باالستثامر يف بناء القدرات املستمر واإلرشاف عىل املتطوعني وتوجيههم ،مع إعطاء األولوية ملهارات التعامل مع اآلخرين ،وبناء مسؤوليات املتطوعني
املرتبطة بإدارة الحالة تدريجيًا وفقًا ملا هو مناسب للسياق ،دون اإللقاء بأعباء غري واقعية عليهم.
.جاملنارصة من أجل تضمني املتطوعني املجتمعيني يف أطر التأهيل الوطنية ،حتى يتمكنوا من أن يصبحوا أعضا ًء رسميني يف األنظمة الوطنية لحامية الطفل.
كام ينبغي ايجاد الفرص ألفراد املجتمع للتقدم من دور املتطوع من النوع األول إىل مساعد من النوع الثالث مساعد أخصايئ حالة أو أخصايئ حالة.

ملزيــد مــن املعلومات يرجى التواصل عــر الربيد اإللكرتوين التايلcolleen.fitzgerald@planusa.org :
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