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 بطاقة السجل الخاصة بالمساءلة والعمل
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ً
ي السودان من المنخفض إىل المتوسط وأحيانا

اوح معدل انتقال المالريا ف  يتر
ي عام 

بمرض ، وصل عدد حاالت اإلصابة السنوية 2018يصل إىل حد الوباء. فف 
غ عنها إىل  المالريا 

ّ
         حالة وفاة.  3,129، مع حالة 3,581,302المبل

    



األفارقة لمكافحة  التقرير رب  ع السنوي التحاد القادة 
ي ALMAالمالريا )

 
 2019الرب  ع الرابع من عام  السودان( ف

 

 المالريا 
 تحديث الصندوق الدولي 

 
، والسل،  HIVمليون دوالر لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة  145.7أعلن الصندوق الدوىلي عىل أن السودان ستتلفر 

ة   لمخصصات الدولة للفتر
ً
. حدد الصندوق الدوىلي إجماىلي  2023-2021والمالريا، إىل جانب تعزيز األنظمة الصحية وفقا

ي السودان ومستو 
 
ى الدخل، إىل جانب العديد من العوامل األخرى. كما أن مكونات  المخصصات بناًء عىل عبء المرض ف

ي الحسبان العديد  
 
ي تأخذ ف

ي وضعها الصندوق الدوىلي والتر
 للصيغة التر

ً
، وفقا  من اإلجماىلي

ً
 محددا

ً
 جزءا

ً
المالريا خصصت أيضا

مليون دوالر    110.3قيمة    من العوامل، بما يشمل عبء المرض والمدفوعات السابقة. بالنسبة للسودان، يتم حساب ذلك عند 
ي يتم اتخاذها عىل مستوى  

 للقرارات التر
ً
. لم يتم تحديد مخصصات مكونات األمراض المنفردة، وُيمكن تعديلها وفقا أمريكي

  ، الدوىل. ونحث السودان عىل ضمان تخصيص الموارد لمكافحة المالريا من المخصصات العامة للدولة من الصندوق الدوىلي
ة و ارد المحلية، إىل جانب من المو  ي السنوات األختر

 
 لترسي    ع العملية. الستدامة المكاسب المحققة ف

 التقدم 

ي المرتكز إىل مادة األرتيميسينير  )مولت السودان 
(  RDT( واالختبارات التشخيصية الرسيعة )ACTالعالج الثنائ 

ي عام 
ية  . ولقد تبنت الدولة 2019المطلوبة الستدامة التغطية الكاملة ف   سياسة رصد مقاومة المبيدات الحرسر

ً
أيضا

وأبلغت النتائج إىل منظمة الصحة العالمية. وقد أتمت السودان خطة رصد مقاومة المبيدات   2015منذ العام 
ات طويلة األمد ) ت الدولة الكمية الكافية من الناموسيات المبيدة للحرسر ية وإدارتها. كما اشتر ( وقامت  LLINالحرسر

ي بإجراء الرش ال
كما    ( لتحقيق تغطية مكافحة النواقل للسكان المستهدفير  المعرضير  للخطر. IRS)داخىلي المتبفر

. فيما iCCMتوسعت السودان من تغطية مكافحة النواقل، وقد زادت من تنفيذ وتطبيق إدارة الحاالت المجتمعية 

طوير بطاقة تقييم أداء مكافحة والقضاء  عززت الدولة بشكل كبتر من آليات المتابعة والمسائلة لمكافحة المالريا مع ت
 عىل المالريا. 

 

 التأثي  
ي عام 

ي تم اإلبالغ عنها ف 
 حالة وفاة.   3,129مع  حالة  3,581,302إىل  2018بلغ عدد حاالت الوفاة بسبب المالريا التر

 التحديات األساسية 

ية مما يهدد فعالية مكافحة  • ات للمبيدات الحرسر  النواقل. مقاومة الحرسر
ي التمويل ل   •

 IRSالفجوات ف 
 عامي  •

ي تم مالحظتها بير 
 .2018و 2015زيادة حاالت الوفيات التر

 اإلجراءات الرئيسية السابقة الموىص بها 

ي تقدير حاالت اإلصابة 
استجابت الدولة بإيجابية تجاه اإلجراءات الموىص بها بشأن ُمعالجة أسباب الزيادة ف 

 عامي بالمالريا ومعدالت 
 . 2017و 2010الوفيات بسبب المالريا بير 

 

 اإلجراءات الرئيسية الجديدة الموىص بها 
ح  عنرص اإلجراء األهداف ي المقير

اإلطار الزمن 
 لإلتمام

 عامي  التأثتر 
ي تقدير اإلصابة بحاالت المالريا والوفيات بير 

ي وتناول اسباب الزيادة ف 
 2015التحقيق ف 

 . 2018و 
 2020الرب  ع الرابع 

ي من العام  تناول التمويل
 2020ضمان تقديم طلب تمويل المالريا من الصندوق الدوىلي بحلول الرب  ع الثائ 

ي 
وضمان تخصيص الموارد لمكافحة المالريا عىل مستوى كاف الستدامة المكاسب المحققة ف 

ة.   األعوام األختر

ي 
 2020الرب  ع الثائ 

االستعداد لحاالت 
 الطوارئ

ي الدولة، تأكد من وضع خطة االستجابة للطوارئ لالستجابة ألي انتشار بعد 
الفيضان الكبتر ف 

 محتمل لحاالت المالريا. 
ي 
 2020الرب  ع الثائ 



 

 مؤشر صحة األم والوليد والطفل واألمراض االستوائية المهملة 
 

 التقدم
 

ي متابعة مؤشر صحة األم والوليد  
ي إيجاد قابالت الوالدة المهرة، والرضاعة  حققت السودان تغطية مرتفعة ف 

والطفل ف 
. فيما حسنت الدولة من آليات المتابعة والمسائلة مع تطوير بطاقة تقييم أداء صحة  DPT3الطبيعية الحرصية، و

 . ي الوالدة، واألطفال، والمراهقير 
 اإلنجاب، واألمومة، وحديت 

 
ي معالجة األمراض 

 
ي السودان باستخدام المؤشر الُمركب الذي يتم حسابه من  NTDsاالستوائية المهملة )ُيقاس التقدم ف

 
( ف

ي تم تحقيقها لداء الفيالريات اللمفاوي، وداء كالبية الذنب، والبلهارسيا، والديدان المنقولة  
ي الوقائية التر

تغطية العالج الكيميائ 
ي الو 

اخوما. تغطية العالج الكيميائ  بة والتر ي السودان مرتفعة للبلهارسيا من خالل التر
 
ي ف

%( ولكنها أندى من أهداف  95) قائ 
اخوما )  %(. والديدان المنقولة  17%(، وداء الفيالريات اللمفاوي ) 19%(، ولداء كالبية الذنب )51منظمة الصحة العالمية للتر

بة ) ي لألمراض االس15من خالل التر
ي الوقائ 

ي العام  %(. بصفة عامة فمؤشر تغطية العالج الكيميائ 
 
توائية المهملة للسودان ف

ة مقارنة بمؤشر عام 30هو    2018  (.  12حيث كانت القيمة )  2017، والذي يمثل زيادة كبتر
 وقد حسنت الدولة من آليات المتابعة والمسائلة مع تطوير أول بطاقة أداء لألمراض االستوائية المهملة. 

 

 اإلجراءات الرئيسية السابقة الموىص بها 
ي  عنرص اإلجراء الهدف

اإلطار الزمن 
ح لإلتمام  المقير

األنشطة/اإلنجازات الرئيسية  -التعليقات  التقدم
 منذ آخر تقرير رب  ع سنوي

مؤشر صحة  
األم والوليد  

والطفل 
(MNCH)1 :

تعزيز جودة  
 الرعاية 

ي وتناول أسباب انخفاض 
التحقيق ف 

 تغطية فيتامير  أ. 
ي من  

الرب  ع الثائ 
 2020العام 

 موعد تسليم النتائج بعد. لم يحن  

 
ي تتناول انخفاض 

كما استجابت السودان بإيجابية لإلجراءات الموىص بها من مؤشر صحة األم والوليد والطفل والتر
ي المتابعة أثناء تنفيذ هذا اإلجراء.  ARTsتغطية رعاية ما بعد الوالدة وتغطية أدوية 

 واالستمرار ف 
 

 مفتاح الرسم                                                                                                                     
 

 

 
ي تم RMNCHمؤشر صحة األم والوليد والطفل )مقاييس 1

 .(WHOتتبعها من خالل منظمة الصحة العالمية )(، اإلجراءات الموىص بها واالستجابة التر

 يوجد بعض التقدم

 ال يوجد تقدم
 لم يحن موعد تسليم النتائج بعد

 تم إنجاز اإلجراء


