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يجب أن تستثمر الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل يف القوى العاملة لحامية الطفل، مبا يف ذلك 
املتطوعني املجتمعيني، وذلك بهدف االستجابة بفعالية لألطفال واألرس املترضرين من األزمات

لقــد أدركــت الجهــات الفاعلــة يف مجــال حاميــة الطفل يف األوضاع اإلنســانية والتنموية منذ فــرة طويلة دور املجتمعات يف مســاعدة األطفال املترضرين من العنف، وســوء املعاملة، واإلهامل، 

واالســتغالل واالنفصــال األرسي. وقــد أدت جائحــة كوفيــد19- إىل تفاقــم االعتامد عــىل املتطوعن املجتمعيــن عىل وجه الخصوص، حيث أصبح وصــول املنظامت غري الحكوميــة محدوًدا للغاية 

بســبب عمليــات اإلغــالق والقيــود املفروضــة عــىل الحركــة التــي تم تطبيقهــا يف جميع أنحاء العامل. ولذا يجب عــىل الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل أن تســتثمر أكــر، وعىل نحو جامعي، 

يف املتطوعــن املجتمعيــن، مــع الحرِص عىل إدراك أعمــق ألدوارهم الجوهرية ودعمهم املســتمر لألطفال واألرس. 

املتطوعون هم الجرس الحيوي 
أظهــر بحــث1  قــاده تحالــُف حاميــة الطفل يف العمل اإلنســاين يف عــام 2020 أن املتطوعون هم الجرس الحيــوي لتوصيل الدعم بن الجهــات الفاعلة يف مجال حامية 

الطفــل واألطفــال واألرس املترضريــن مــن األزمــات. إال أنــه يف كثري من األحيان ال يتم تقديــر جهود املتطوعــن املجتمعين كام ينبغي. لذا، من أجــل تقديم خدمة 

أفضــل لألطفــال، يجــب عــىل الجهــات الفاعلــة يف مجال حامية الطفل االعــراف باألدوار الحيويــة للمتطوعن يف املجتمع وتقديرهم. وإنه ألمر حاســم أن يتم 

االســتثامر يف املتطوعــن املجتمعيــن ودعمهــم كأعضــاء أساســين يف القوة العاملــة لحامية الطفل والتأكد مــن أنهم جزء من فريق يضــم أخصائيي حالة مدربن.

أظهر البحث أن االستثامر يف املتطوعني املجتمعيني، كأعضاء جوهريني يف فرق حامية الطفل، يؤدي إىل 
استجابات حامية طفل أفضل وأكرث استدامة.

تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين )2021(. املتطوعون املجتمعيون ودورهم يف عمليات إدارة الحالة يف السياقات اإلنسانية: دراسة مقارنة من البحث واملامرسة.  1

الدور الجوهري للمتطوعني 
املجتمعيني ضمن االستجابات 

اإلنسانية
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إرشاك املتطوعــني املجتمعيــني يف اســتجابات حامية الطفــل يعزز التأثري 
أنهم حارضين  كام  للخطر،  املعرضن  األطفال  تحديد  بسهولة  يستطيعون  ألنهم  االستجابة  املتطوعون خدمات  ويعزز  واملجتمع.  واألرس  لألطفال  كبرية  فوائد  املجتمعيون  املتطوعون  يجلب 

يبقون يف  الخدمات واألرس. واملتطوعون  بالتوسط بن مقدمي  املحلية، مام يسمح لهم  للثقافة واألنظمة  أزمة ما. وهم ميتلكون فهامً عميقاً  اندالع  دامئاً يف املجتمع لالستجابة يف حال 

األطفال.  برفاه  املتعلقة  األجل  التغيريات طويلة  إحداث  قادرين عىل دعم  ولذا فهم  مجتمعاتهم، 

التوقعات املطلوبة من “املتطوعني املجتمعيني” الذين تقوم الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل 
بإرشاكهم رسمّياً أعىل بكثري مام ينبغي.

فغالبًــا مــا يتــم إرشاك املتطوعــن املجتمعيــن رســميًا للعمــل يف برامــج حامية الطفل. وغالبًا ما يُتوقع منهم االســتجابة لحــاالت حامية الطفل دون تدريب أو إرشاف أو دعم مناســب للقيام 

بالعمــل بفعاليــة أو بأمــان. وأظهــر البحــث أن “املتطوعــن املجتمعيــن”، والذيــن يحصــل بعضهم عىل حوافز بســيطة، يُتوقع منهم غالبًا العمل لســاعات طويلة، مام يــرك لهم وقتاً غري كاٍف 

لتلبيــة احتياجاتهــم االقتصاديــة أو األرسيــة. وتشــري الدالئــل إىل أن هذا الوضع غري مســتدام وميكن أن يؤثر عىل ســالمة ورفاهيــة املتطوعن ويف النهاية عىل األطفال واألرس الذيــن يخدمونهم.   

مكونات تصميم الربنامج ذي الجودة: قّدمت األدلة املستخلصة من البحث صورًة عام ينجح.
يتضمن  فريق حامية طفٍل  يعملون ضمن  كبرية جداً، وعندما  عاتقهم  امللقاة عىل  املسؤوليات  تكون  ال  عندما  بفعاليٍة قصوى  يعملون  ولكنهم  دوًرا حيويًا،  املجتمعيون  املتطوعون  يلعب 

أخصائيي حالة مدربن.  وتقرح األدلة من البحث الذي قاده تحالف حامية الطفل  أن نهج الفريق أكر فعالية وأكر استدامة. كام أظهر البحث الحاجة إىل االستثامر يف تطوير كلٍّ من 

املهنية، وأكر  باألخالقيات  التزاماً  أكر فعالية وأكر  استجابات حامية طفٍل  الوصول إىل  البعض، وذلك من أجل  تكّمل بعضها  التي  أدوارهم  املجتمعين يف  الحاالت واملتطوعن  أخصائيي 

استدامة.

أعباء عمل واقعية، وأيضاً مستويات مسؤولية واقعية، وأن يتامىش تدريبهم املستمر مع أدوارهم يف خدمة مجتمعاتهم.  فمن أجل توفري استجابات  املتطوعن  ومن الرضوري أن يكون لدى 

املتطوعون إىل إرشاف وتدريب ودعم عاطفي منتظم ومتسق.  الطفل، يحتاج  جيدة لحامية 

جنة الفردوس، متطوعة يف مخيم 
لالجئني يف بنغالديش

»بصفتي امرأة، أعتقد أنه إنجاز عظيم أن أعمل داخل 

مجتمعي، وأن أساهم يف منع زواج األطفال. أعتقد أن هذه 

اإلنجازات الصغرية ميكن أن تُحدث تغيريًا أكرب يف مجتمعي ». 
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توصيات تتعلق بالسياسات

يجب عىل الجهات املانحة وصانعي السياسات ووكاالت األمم املتحدة: 

االســتثامر يف القــوى العاملــة لحاميــة الطفــل مبا يف ذلك املتطوعــن املجتمعين واألخصائيــن االجتامعين لالســتجابة بفعالية لألطفال واألرس يف البيئات اإلنســانية. 	

تعزيــز املعايــري األمنــة واألخالقيــة ألدوار ومســؤوليات املتطوعن املجتمعين. إدارة الحالة هي عمل معقد وحســاس ويســبب التوتــر. وإذا تم إرشاك املتطوعن . 	

فيهــا، فيجــب أن يتــم ذلــك مبوازنــة دقيقة بن املخاطــر والتوقعات. ويعد الدعم املناســب من موظفي أخصايئ الحالة األكــر تدريبًا أمًرا رضوريًا.

التأكيــد عــىل إرشاك املتطوعــن املجتمعيــن يف فــرق حاميــة الطفــل وتعزيز ذلك. تضمينهــم يف تطوير الربامج وتنفيذهــا وتقييمها من خالل الســعي للحصول عىل . 	

ُمدخــالت املتطوعن يف املبــادرات املمولة من املانحن. 

متويــل التدريبــات عاليــة الجــودة، وكذلــك متويــل اإلرشاف والتدريب والدعم املســتمر للمتطوعن حتــى يتمكنوا من أداء دورهم املهم ضمن نظــام حامية الطفل . 	

األوسع.

إنشــاء مســارات وظيفيــة للمتطوعــن املجتمعيــن ضمــن أطر التأهيل الوطنيــة، بحيث ميكن أن يصبح املتطوعون أعضاء رســمين يف أنظمــة حامية الطفل . 	

الوطنيــة، مــام يســاهم يف تطويــر قوة عاملة مســتدامة، والتي يجب أن تكون جزًءا من فــرق حامية الطفل. 
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