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تالوزارامنوعددادلوليةالطفلمساندةخطوطمنظمةمع

الإقلمييةواملنظامتابململكةاحلكوميةواملؤسساتوالهيئات

مراحلعدةعىلابلطفوةلاملعنية

م2008املرحةل التأ سيس ية  -

م2011تجريبيةال رحةلامل-

م2013التشغيليةاملرحةلـ

م2014والتوسعالانتشارمرحةل-



الرؤية والرساةل
:  الرؤية

ة خط هاتفي جماين يقدم خدمات الرعاية للطفوةل يف اململك

.العربية السعودية

: الرساةل

رب رمق الاس تجابة لالحتياجات اخملتلفة للطفوةل يف اململكة ع

ديم هاتفي جماين وموحد، هبدف توفري املشورة لل طفال أ و مق

ال عرب الرعاية هلم، ومتابعة توفري خدمات الرعاية وامحلاية لل طف

.اجلهات املس ئوةل عن تقدمي هذه اخلدمات



أ هداف خط مساندة الطفل

تلقي اكفة التصالت من ال طفال أ و مقديم الرعاية هبدف-

. تقدمي املساندة

.رعايةتقدمي املشورة الفورية واملتخصصة لل طفال أ و مقديم ال-

اذ مساندة ال طفال معنواًي، وبناء ثقهتم ومساعدهتم عىل اخت-

.القرارات املتعلقة هبم بأ نفسهم

تلبية احتياجات ال طفال وحل مشألكهم من خالل التواصل-

.املعنيةالفعال مع اجلهات 



أ هداف خط مساندة الطفل
املتابعة مع اجلهات والتحقق من بلوغ اخلدمة  يف الوقت -

.املناسب

رشة التعامل الفوري مع احلالت الطارئة من خالل التواصل املبا-

. مع اجلهات املس ئوةل عن التدخل الفوري

نفاذ حقوق الطفل يف امحلاية والرع- اية يف السعي املس متر حنو اإ

منظامت اململكة والرشاكة مع املؤسسات احمللية املعنية ابلطفوةل و 

.خطوط جندة الطفل ادلولية



الطفلخدمات خط مساندة 

.ـ الاس امتع الفعال للطفل واحرتام ما يقوهل1

. ـ تقدمي املشورة  و ادلمع النفيس و الاجامتعي للطفل2

.ـ الرتكزي عىل مبادئ وحقوق الطفل 3

.ـ النظر للمشلكة من وهجة نظر الطفل 4

.ـ النظر للطفل عىل أ نه خشصية فعاةل يف اجملمتع  5

.ـ العمل مع الطفل بطريقة تشجعه عىل اختاذ القرارات6



الطفلخدمات خط مساندة 

عاية الطفوةل ربط الطفل مبؤسسات اجملمتع اخملتلفة و املعنية بر ـ7

.يف اململكة

هات متابعة توفري خدمات الرعاية وامحلاية للطفل من قبل اجل ـ8

لهيا .اليت يمت الإحاةل اإ

حاةل احلالت الطارئة للجهات املس ئوةل عن التدخل ـ9 اإ

.للطفل الفوري، والتأ كد من بلوغ اخلدمة 



عالم عىل البالغات الواردة خلط  التأ ثري الاجيايب لالإ

مساندة الطفل  
.عامةتكوين وتشكيل الرأ ي العام والتوعية اجملمتعية-1

.قوقهمالتوجيه بقضااي الطفل وال رسة يف ادلفاع عن ح-2

.التصدي والوقوف ضد ممارسات العنف والإيذاء-3

.توجيه الرأ ي العام حنو خدمة هدف أ و قضية معينة-4

.يهاس امتةل املتلقي وحتريك املشاعره العاطفية دل-5

عل مع هذه تصعيد أ ي قضية واستهناض أ هل السلطة للتفا-6

.نةالقضية حنو ما خيدهما من قرارات يف أ قىص مدة ممك 



ني ومبدأ  عدم س ياس ية  اخلط يف الرسية واخلصوصية لاكفة املتصل-1

.اخرتاق الرسية الا يف حالت معينة

أ خذ منحى الرتكزي عىل حالت شديدة التأ ثري ولكهنا فردية قد ت-2

.احلالتلس تغالل هذه 

.ة هلمالتشهري ابلقضية  وتناولها ومتابعهتا مَمن ل عالق-3

ااي عىل حساب شعور بعض املتصلني بأ نه يمت التحزي لبعض القض-4

.الاخرى

مجيع احلالت التشكيك يف اس تجابة اخلط وقدرته عىل التفاعل مع-5

بشلك متساوي 

عالم عىل البالغات الواردة خل ط التأ ثري السليب لالإ

مساندة الطفل  



حصائيات خط مساندة  الطفلاإ

اعدة يقوم اخلط برصد مجيع التصالت الواردة وتصنيفها من خالل ق-

لحتياجات بياانت أ عدت حسب معايري عاملية يمت تطويرها وحتديهثا وفقا

.اخلط

حصائية مفصةل عن ع- صدار تقارير اإ دد يلزتم خط مساندة الطفل ابإ

ليه ومصدرها ونوع اخلدمة املقدمة هبا .وطبيعة املاكملات الواردة اإ

يقوم اخلط بتحليل التصالت الواردة والتعرف عىل أ مه مشألك -

.واحتياجات الطفوةل يف اململكة

حصائية اكمةل عن التصالت واملتصلني ب - رسية اتمة يمت توفري معلومات اإ

.مجليع الباحثني واخملتصني يف جمال الطفوةل

























ذ مبا يضمن تنفيلتقدمي البالغات منصة مساندة الطفل خطوط -1

.الفضىلوحتقيق مصلحة الطفل الطفل اتفاقيات حقوق 

عالم فالبد من تفاعل الا“ الاعالم صديق الطفوةل”للتأ كيد عىل مبدأ  -2

اقية حقوق مع قضااي الطفوةل وفق املباديئ املنصوص علهيا يف اتف

ة وحاميته خاصة حقه يف عدم المتيزي والبقاء والامنء واملشارك”الطفل

.من التعرض التعسفي أ و الغري قانوين

التوصيات



فامي املعلومات والبياانت الصادرة من اخلطوط خارطة الطريق للتعاون-3

ثقافة يف نرشبني العاملني يف جمال الطفوةل وبني الاعالميني 

وللوصول لصناع القرار ملنع أ ي انهتأاكت ضد حقوق الطفل

.الطفل

كساهبم رفع قدرات العاملني يف اجملال الاعاليم وتدريبهيم وتأ هيلهم و -4 اإ

.املهارات الالزمة مبا خيدم قضااي الطفوةل

التوصيات



..شكًرا لكم


