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

 4102 الربع الثاني 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 عاميصل حد الوباءيكون 

   حالة وفاة.618 مع حالة،  869،986إلى  المبلّغ عنهابمرض المالريا 

 مفتاح الرسم البياني
 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

 



( ALMAالتقرير ربع السنوي لـ اتحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا )

 السودان في

 4102 من عام الثانيالربع 

 

 التقدم 

على صعيد زيادة التدخالت المعنية بمكافحة المالريا حيث نجح على وجه خاص في  مضطرداً قدماً حقق السودان ت

في المجتمع إدارة الحاالت سياسة أيضاً اجتذاب المصادر لهذا الغرض من خالل الصندوق الدولي. ولقد تبنت الدولة 

األحادي الشفهي المرتكز إلى  لعالج المالريا وحظرت سبل العالج (Community Case Managementالمحلي )

ووصلت السودان إلى أغلبية الموارد المطلوبة الستدامة التغطية الشاملة لعدد من التدخالت مادة األرتيميسينين. 

الشراكة من أجل صحة األم والوليد والطفل لمؤشر تتبع  واسعةكما حقق السودان تغطية . 4106المتعلقة بالمالريا في 

 .Aوالتطعيم بفيتامين  الكزازو السعال الديكيو التطعيم ضد الخناقو

 التأثير

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

. هذا ولقد تم تسجيل ذلك التقدم على صعيد خفض عدد الحاالت على المستوى دون القومي 4111عام في بمعدالتها 

 896،986إلى  4104وصل عدد حاالت اإلصابة بالمالريا المسجلة في عام وقد لتركيز التدخالت المعنية.  نظراً 

   حالة وفاة.618 مع حالة، 

 التحديات األساسية

  األموال توزيعالتأخير في. 

 

 اإلجراء األساسي الموصي به سابقا  
الجدول الزمني  اإلجراء الهدف

المقترح 

 الستكمال العمل

األنشطة/اإلنجازات  –المالحظات التقدم

األساسية منذ التقرير الفصلي 

 األخير

معالجة مسألة 

 التمويل

نموذج التأكيد على تقديم مذكرة مفهوم 

بحلول الربع الثالث من  التمويل الجديد

تعيين المصادر  وضمان 4106عام 

الالزمة لمكافحة المالريا على مستوى 

م يكفي للحفاظ على المكتسبات التي ت

 تحقيقها خالل السنوات السابقة

الريع الثالث من 
 4102عام 

لم يحن موعده بعد لكن الدولة بدأت في  
تجهيز مذكرة مفهوم نموذج التمويل 

 الجديد

صحة األم 

والوليد 

 0والطفل

)1(MNCH :

تحسين نوعية 

إلى  الرعاية

 أقصى حد

وضع جمع بيانات الرعاية في مرحلة 

 األولويةما بعد الوضع في أعلى سلم 

الربع األول من 
 4102عام 

يتم االستعانة بتوفير مكمالت  

فيتامين أ بعد الوالدة لألمهات 

كمؤشر لقياس الرعاية التالية 

للوالدة زادت كمية مكمالت فيتامين 

 4118في  %06.1أ المقدمة من 

 .4101 في %44إلى 

تمثل الرعاية التالية للوالدة عنصراً 

 راتيجيةاإلستفي  4101أساسيا في 

إلى  4102القومية للقترة من 

وتوصي السياسة بتزويد  4101

 46الرعاية التالية للوالدة خالل 

 ساعة من الوالدات المنزلية. 

سيوفر المسح العنقودي متعدد 

مؤشرات بيانات بشأن تغطية ال

 رعاية ما بعد الوالدة.

 
 
 

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

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



 مفتاح الرسم البياني
 

 

 

 

 

 

 إنجاز العمل 

 تم إحراز بعض التقدم 

 تقدم   إحراز لم يتم 

 بعد ميعادها يحن لم المخرجات 


