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طفال ا ن  الزناعات والزنوح هلام آ اثر ُمدَمرة عىل السالمة النفس ية للأ

رش من بشلك مبا اشهدوا آأو اتثرو, وجند آأن الكثري من الأطفال قد 

سوء املعامةل  والعنف اذلى قد يعرضهم خلطر مزتايد من الضغوط 

ايل  ضافة الزنوح واحلياة ىف اخملاميت ابل   النفس ية مثل وفاة الوادلين ,

ثر ىف لكه يؤ  للعنف والترشد وهذاوالتعرض رسي  التجنيد الق 

فس ية طفية والن تكون اجلروح العا طفال وقدالسالمة النفس ية للأ 

النا طفآأ لسالمة  شد فتك  آأ  امن تدمري املنازل ولكهن قل وضوحا  آأ 

جمللس القوىم ا آأنطول لتعاىف , وذلكل جند آأ النفس ية وتس تغرق وقتا  

ئ عامةل ىف مناطق الطوار لرعاية الطفوةل ولك واكلت الطفوةل  ال

طفال واليافعنيمهية ادلمع النفس ىي وال  أأ بتشعر  كنشاط  جامتعى للأ

 . منقذ للحياة

آأمانة   مانة العامة ممثةل يفالأ  –لس القول  لرعاية الطفوةل يعمل اجمل

 جامتعىعيل تعزيز خدمة ادلمع النفىس وال  الطوارئ والعمل ال نساىن 

, وىف هذا ال طار  طور اجمللس القول  للأطفال يف آأوضاع الطوارئ 

ف وبدمع من اليونيسحفاد ية الطفوةل ابلتعاون مع جامعة الأ لرعا

طفال واليافعني ىف  ادلليل القوىم لدلمع النفىس وال جامتعى  للأ



لتقدمي احلد ال دىن من همارات التدخل ملقدىم   -مناطق الطوارئ 

 اخلدمة.

 عدد من ال نشطة الىت تساعد ىف تعزيز خدمة ادلليل عىل  حيتوي 

دمات , خلاطفال واليافعني من رفع مقدرات مقدل  نفيس للأ ادلمع ال 

الىت تالمئ  ضافة لتقدمي التداخالت املطلوبةوكيفية تقيمي احلالت ابل  

ة شطة العمليالسودانية من خالل اجللسات والأ  البيئة احمللية

مع النفيس تعزيز ادلعاب الفلكورية ذات الصةل بعملية لانش يد والأ والأ 

 وال جامتعى.

طفال حضااي التجنيد   مت تقدمي خدمة ادلمع النفيس وال جامتعي للأ

قام  2016( للعام 864بناءآأ عيل القرار امجلهورى )القرسي 

عالن العفو الرئايس  عن  الواحد وعرشون   الس يد رئيس امجلهورية اب 

 اذلين شاركوا ىف معركة قوز دنقو . طفال  

 –ي ية والضامن ال جامتعجه الس يد رئيس امجلهورية وزارة الرعاام و ك

لنفيس لتقدمي خدمة ادلمع ا ا  ل حتادية بتخصيص دار تس تخدم مركز ا

وال جامتعي املؤقت والرعاية الطبية لهؤلء الأطفال وعيل آأن يتويل 

ةل وتنفيذ مع اجلهات ذات الص اجمللس القول  لرعاية الطفوةل الرتتيب

أأهيل املؤقت والتبرانمج ادلمع النفيس وال جامتعي والتقيص الأرسى 

 توطئة لأدماهجم ىف جممتعاهتم .  

مت تكوين جلنة من اجلهات املنفذة خلدمة ادلمع النفيس حيث  هعلي

دلمع النفيس خدمة ارمست اللجنة خطة تنفيذية تشمل  برامج  لتعزيز 

 . ه,  كام هو موحض ىف اجلدول آأدانطفال املس هتدفنيوال جامتعي للأ 

   العدد البيان

   30 حمارضة

رشاد فردي     23 ا 

   16 معل مجموعات

رشاد جامعي     20 جلسات ا 

   13 عصف ذهين

   15 رسيةآأ  زايرات

   2 راييض خاريج

   4 ليايل مسر

   4 آأفالم 

 

 

 دولايرات لرشاكء كام موحض ىف اجللعدد من الزالرتتيب زايرات الرشاكء :  مت 

 .آأدانه 

 التارخي  اجلهة

  22/9 الينوس يف

  25/9 وحدة حامية الطفل  

وزير ادلوةل بوزارة الرعاية والضامن 

 ال جامتعي 

27/9  

  16/10 الصندوق القول   لتامني الصحي 

نتاج الفين    16/10 رشكة روان للأ

طفال اليافعني  منية الأ   18/10 منظمة ت

 وزيرة الرعاية
 والضمان اإلجتماعي 

19/10  

 3/11 اليونيسف واليوانمد  

 14/11 اليونيسف 

 


