
  السودان ( فيALMAالتقرير ربع السنوي لـ اتحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا )

 4102 الربع األول من عام

 

 
 

 بطاقة السجل الخاصة بالمساءلة والعمل

 

 

 

 

يتراوح معدل انتقال المالريا في السودان من المنخفض إلى المتوسط وأحياناً 

وصل عدد حاالت اإلصابة السنوية ، 2012 في عام. يصل حد الوباءيكون 

   حالة وفاة.618 ع محالة،  869،986إلى  المبلّغ عنهابمرض المالريا 

 
  مفتاح الرسم البياني
 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

 



التقرير ربع السنوي لـ اتحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا 

(ALMAفي ) السودان 

 4102 الربع األول من عام

 

 عاجلال الدوليلصندوق اتحديث 

والدرن  البشرية المناعة صنقلمكافحة فيروس  أمريكي مليون دوالر 886.6السودان اعتزامه منح عن  الصندوق الدوليأعلن 

يتضمن الرقم اإلجمالي جميع  .نموذج التمويل الجديد بموجبالنظم الصحية باعتباره المبلغ المخصص لها  تقويةوالمالريا و

مبلغ  الصندوق الدولي. هذا ولقد حدد المؤقت أموال الدورات السابقة ونموذج التمويل الجديدغير المنفقة من  الحاليةاألموال 

المنحة اإلجمالي بناء على عبء المرض الواقع على السودان ومستوى الدخل بها، إلى جانب عدة عوامل أخرى. كما تم 

والتي تضع في  الصندوق الدولية وضعها بناء على صيغة معين المبلغ اإلجمالي لمرض المالريا تخصيص حصة محددة من

مليون دوالر  96.8السابقة. وبالنسبة للسودان، تبلغ تلك الحصة  والتوزيعاتاالعتبار عدة عوامل، بما فيها عبء المرض 

الجديدة. كما ال توجد تعيينات مالية ثابتة لعناصر المرض ويمكن  المصادرمن مليون دوالر أمريكي  81.1تتضمن  أمريكي

الالزمة  المصادريلها وفقاً للقرارات التي يتم اتخاذها على مستوى الدولة. هذا ويتم حث السودان على ضمان تعيين تعد

 المكتسبات على للحفاظ يكفي مستوىوب الصندوق الدوليلمكافحة المالريا من ضمن المبلغ اإلجمالي المخصص لها من قبل 

  السابقة. السنوات خالل تحقيقها تم التي

 دم التق

على صعيد زيادة التدخالت المعنية بمكافحة المالريا حيث نجح على وجه خاص في اجتذاب  مضطرداً حقق السودان تقدماً 

إدارة سياسة أيضاً ولقد تبنت الدولة  بما في ذلك عبر الدورة العاشرة. ،الصندوق الدوليلهذا الغرض من خالل  المصادر

لعالج المالريا وحظرت سبل العالج األحادي الشفهي  (Community Case Managementفي المجتمع المحلي )الحاالت 

الشراكة من أجل صحة األم والوليد والطفل تتبع لمؤشر  واسعةالمرتكز إلى مادة األرتيميسينين. كما حقق السودان تغطية 

 .الكزازو السعال الديكيو التطعيم ضد الخناقو

 التأثير

 فيأظهرت التقارير الصادرة عن وزارة الصحة انخفاضاً في حاالت الوفيات المسجلة الناتجة عن المالريا مقارنة بمعدالتها 

تم تسجيل ذلك التقدم على صعيد خفض عدد الحاالت على المستوى دون القومي نظراً لتركيز التدخالت  . هذا ولقد0222عام 

   حالة وفاة.618 مع حالة،  896،986إلى  0280وصل عدد حاالت اإلصابة بالمالريا المسجلة في عام وقد المعنية. 

 التحديات األساسية

  األموال توزيعالتأخير في. 

 

 لموصي به سابقا  اإلجراء األساسي ا

األنشطة/اإلنجازات  –المالحظات

 األساسية منذ التقرير الفصلي األخير

الجدول الزمني   التقدم

المقترح الستكمال 

 العمل

 الهدف اإلجراء

يتم االستعانة بتوفير مكمالت فيتامين أ 

بعد الوالدة لألمهات كمؤشر لقياس 

الرعاية التالية للوالدة زادت كمية 

 %86.1ين أ المقدمة من مكمالت فيتام

 .0282في  %00إلى  0228في 

الربع األول من عام  

0286 

وضع جمع 

بيانات الرعاية 

في مرحلة ما 

بعد الوضع في 

أعلى سلم 

 األولوية

صحة األم والوليد 

 8والطفل

)1(MNCH :

تحسين نوعية 

إلى أقصى  الرعاية

 حد

 
 
 
 
 

                                                 
خبراء المستقلة ، يتم تتبع اإلجراءات واالستجابة الموصى بها من خالل وحدة األمومة، والطفل والمراهقين/مجموعة الMNCH مقاييس1 

 (WHO( في منظمة الصحة العالمية )MCA/iERGللمراجعة )



 اإلجراء األساسي الموصي به سابقا  

 الجدول الزمني

المقترح الستكمال 

 العمل

 الهدف عنصر اإلجراء

الربع الثالث من 

 0286عام 

بحلول الربع الثالث من عام  نموذج التمويل الجديدالتأكيد على تقديم مذكرة مفهوم 

الالزمة لمكافحة المالريا على مستوى يكفي للحفاظ  المصادرتعيين  وضمان 0286

 نوات السابقةعلى المكتسبات التي تم تحقيقها خالل الس

معالجة مسألة 

 التمويل

 
  الرسم البياني مفتاح

 
 

 

 

 

 

 إنجاز العمل 

 تم إحراز بعض التقدم 

 تقدم   إحراز لم يتم 

 بعد ميعادها يحن لم المخرجات 


