
 

 

 

 

 ُملخص تقرير اتحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا 

 2021للرب  ع الثالث من العام 

 بيانات صحة الشعوب 

 مقدمة 

ن وأصحاب المصلحة اآلخرين لبيانات دقيقة   ُيعد استخدام األفراد والمجتمعات ومقدمي الخدمات والمديرين والقادة السياسيي 

المناسب   الوقت  ي 
امج  وجيدة فن البر ن واللوائح وكذلك تصميم  السياسات والقواني  توجيه  ؛ من أجل 

ً
لحظيا وبصورة مناسبة 

 الصحية وتنفيذها وإدارتها وتقييمها أمًرا محورًيا للصحة العامة والرفاهية. 

ي الوقت المناسب متاحة لكل أصحاب المصل
حة.  ولكي يحدث هذا بشكل فعال، يجب أن تكون هذه البيانات الجيدة متاحة فن

ن الوصول الشامل واإلنصاف والمشاركة. إضفاء الطابع الديمقراطي عىل البيانات   األمر الذي يعزز الديمقراطية من خالل تمكي 

 هو المفتاح لبناء نظام رعاية صحية أولية فعال. 

وس كوفيد   وتغير المناخ  19البيانات وتهديدات المالريا وفير

البيانات لرصد التقدم، من خالل   بطاقة قياس األداء اإلقليمية التحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا، وبطاقات  استخدام 

ي تحديد االختناقات  
األداء دون اإلقليمية، وبطاقات األداء القطرية، وبطاقات األداء المجتمعية، وآليات تتبع اإلجراءات؛ ساعد فن

المال مكافحة  أنشطة  والحفاظ عىل  الزجاجة،  عنق  حل  فعالية  والطفل  وتقييم  والوليد  األم  اإلنجابية وصحة  والصحة  ريا 

ي أفريقيا، وبناء الملكية  NTDs( واألمراض االستوائية المهملة )RMNCAHوالمراهق )
( عىل رأس جدول األعمال السياسي فن

ي خضم تغب  المناخ ووباء كوفيد
 . 19-وحماية التقدم المحرز عىل مدى السنوات العشر الماضية، حتى فن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ()% من الحاجة 2021( للعام RDTتوقعات تمويل االختبارات التشخيصية الرسيعة )

 

المصدر: بطاقة أداء اتحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا الرب  ع 
 2021الثالث من العام 

ي هذه الخرائط ال ينطوي عىل 
ي عرض المواد فن

ن المستخدم فن التعيي 
 كان من جانب اتح

ً
اد القادة األفارقة لمكافحة تعبب  عن أي رأي أيا

المالريا بشأن الحالة القانونية ألي دولة، أو منطقة، أو إقليم له 
 سلطة أو فيما يتعلق بتحديد حدوده وأراضيه. 

 
 

 تم تحقيق الهدف أو على المسار
ولكن بحاجة للمزيد من الجهد ،التقدمتم تحقيق بعض   

 ليس عىل المسار

 بدون بيانات/ ال ينطبق

 

100 

100 

ي المرتكز عىل مادة 
توقعات تمويل العالج الثنائ 

ن )  )% من الحاجة( 2021( للعام ACTاألرتيميسينير

المصدر: بطاقة أداء اتحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا الرب  ع الثالث 
 2021من العام 

ي هذه الخرائط ال ينطوي عىل 
ي عرض المواد فن

ن المستخدم فن تعبب  عن التعيي 
 كان من جانب اتحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا بشأن الحالة 

ً
أي رأي أيا

القانونية ألي دولة، أو منطقة، أو إقليم له سلطة أو فيما يتعلق بتحديد 
 حدوده وأراضيه. 
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0 

100 

 تم تحقيق الهدف أو عىل المسار
ولكن بحاجة للمزيد من  تم تحقيق بعض التقدم

 الجهد

 ليس عىل المسار

 بدون بيانات/ ال ينطبق

 األعضاء 

 أنجوال

ن   بني 

 بتسوانا

 فاسو  بوركينا

 بوروندي

ون   الكامب 

 الرأس األخضن 

 تشاد 

 القمر  جزر

 جمهورية الكونغو 

جمهورية الكونغو  

 الديمقراطية 

 ساحل العاج 

ي 
 جيبوتى

 مض

 غينيااالستوائية 

 أرتريا

ي 
 إيسواتيتن

 أثيوبيا

 الجابون 

 غانا

 غينيا 

 كينيا 

 ليسوثو

يا   ليبب 

 مدغشقر 

 ماالوي 

 مالي 

 موريتانيا 

 موريشيوس 

 موزمبيق

 ناميبيا

 النيجر 

يا  نيجب 

 رواندا 

الجمهورية العربية 

 الديمقراطية الصحراوية 

 ساو تومي وبرينسيب

 السنغال 

 السيشل

اليون   سب 

 الصومال 

 جنوب أفريقيا 

 جنوب السودان 

 السودان 

 غامبيا

 توجو 

 أوغندا

انيا المتحدة  جمهورية ن  تبن

 زامبيا

 زيمبابوي 

 



 

ي  تحدث فخامة الرئيس أوهورو كينياتا 
ابيث واتوتى ن ، رئيس اتحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا والمدافعة عن البيئة الكينية إلب 

ي مؤتمر األطراف  
ي درجات الحرارة عىل حياة الناس. وقد رددوا صدى ناقوس الخطر    26فن

عن الدمار الذي أحدثته الزيادة فن

ا  4الذي أطلقته رواندا قبل   الحرارة  ي زيادة حاالت اإلصابة  سنوات. حيث تساهم درجات 
المرتفعات فن ي مناطق 

ايدة فن ن لمبى

ب.  ي المياه الصالحة للشر
 بالمالريا، تماًما كما كانت تؤدي إل نقص شديد فن

ة. يجب علينا إعادة تشغيل اقتصاداتنا.  كينياتا: “ قال فخامة الرئيس أوهورو   ت كينيا إل هذا المؤتمر بتوقعات كبب  لقد حضن

ي ت 
ي أن القارة نود أن نرى زيادة فن

ي الواقع، ضح بنك التنمية األفريقى
ار". فن مويل المناخ والطموح بشأن التكيف والخسارة واألضن

" لتمكيننا من تنفيذ مساهماتنا المحددة وطنيا.  2030تريليونات دوالر "للتخفيف والتكيف بحلول عام    3ستحتاج إل حوالي  

ا من االرتف
ً
العالمية مزيد التخفيف  بينما  ستوقف إجراءات  المالريا األكبر كثافة وانتشاًرا؛  ي 

الحرارة وحتى تفشر ي درجات 
اع فن

ي التدخالت الخاصة بالمالريا عىل المستوى القطري. 
 تستلزم تدابب  التكيف زيادة االستثمارات فن

ي كل من حاالت األ 
مراض وإجراءات تمكنت بطاقات األداء الخاصة بالمالريا واألمراض االستوائية المهملة من تتبع الزيادات فن

ا  
ً
السيطرة عليها، منطقة تلو األخرى. باإلضافة إل تأثب  تغب  المناخ عىل المالريا واألمراض االستوائية المهملة، فإننا نواجه أيض

، مما يجعل مكافحة المالريا والقضاء عليها أكبر   ن ية، واكتشاف مقاومة مادة األرتيميسيني  خطر انتشار مقاومة المبيدات الحشر

ي جميع أنحاء القارة. صع
ي لألمراض االستوائية المهملة عن فجوات هائلة فن

 وبة. تكشف بيانات العالج الوقات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 NTDتغطية العالج الجماعي لألمراض االستوائية المهملة )مؤشر 

( )%2019) 

المصدر: بطاقة أداء اتحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا الرب  ع الثالث 
 2021من العام 

ي هذه الخرائط ال ينطوي عىل تعبب  عن 
ي عرض المواد فن

ن المستخدم فن التعيي 
 كان من جانب اتحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا بشأن الحالة 

ً
أي رأي أيا

القانونية ألي دولة، أو منطقة، أو إقليم له سلطة أو فيما يتعلق بتحديد 
 حدوده وأراضيه. 

 

 

عىل المسارتم تحقيق الهدف أو   

ولكن بحاجة  ،التقدمتم تحقيق بعض 

 للمزيد من الجهد

 ليس عىل المسار

 بدون بيانات/ ال ينطبق

70 

66 

68 

ي تأكدت مقاومة البعوض لها منذ العام 
ية الت   2010فئات المبيدات الحرسر

 

الرب  ع الثالث المصدر: بطاقة أداء اتحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا 
 2021من العام 

ي هذه الخرائط ال ينطوي عىل تعبب  
ي عرض المواد فن

ن المستخدم فن التعيي 
 كان من جانب اتحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا بشأن 

ً
عن أي رأي أيا

الحالة القانونية ألي دولة، أو منطقة، أو إقليم له سلطة أو فيما يتعلق 
 وأراضيه. بتحديد حدوده 

 

 

 بدون مقاومة

ي بعض الفئات
 مقاومة فن

ي جميع الفئات
 مقاومة فن

 ال توجد بيانات/ال ينطبق

1 

2 

1 



ن العام لألمم المتحدة هي حقيقة واقعة للمجتمعات األفريقية عندما يقول "إما أن نوقفها  .  هي   ، أو توقفنا نحن  كلمات األمي 

ي طريقنا  وحان الوقت  
. كقن قتل أنفسنا بالكربون. كقن معاملة الطبيعة كمرحاض. كقن للحرق والحفر والتعدين فن لنقول، كقن

 أعمق. نحن نحفر قبورنا بأنفسنا"

تأثب    تتبع  ا من 
ً
أيض البيانات  استخدام  األساسية عىل مستوى    19-كوفيدتمكن  الصحية  الخدمات  ها من  المالريا وغب  عىل 

ي المجت
 معات. المنطقة وفن

ي  حاالت نفاذ المخزونازدادت  
ات التسليم الطويلة، واالضطرابات فن ي التصنيع، بسبب فبى

، مما زاد من صعوبة تقديم العالج فن

 دولة حول القارة.   18يصل إل    فيما المرافق الصحية باإلضافة إل إدارة الحاالت المجتمعية المتكاملة حيث تشتد الحاجة إليها  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( EMFs( وصناديق القضاء عىل المالريا )EMCsالمالريا )البيانات ومجالس القضاء عىل 

أمًرا محورًيا لنجاح مجالس   المنطقة والمقاطعة والمنشأة  باستخدام بطاقات األداء عىل مستوى  البيانات  الوصول إل  كان 

ي 
ي تحديد الثغرات فن

ي والمجتمعي فن
تنفيذ الخطة    القضاء عىل المالريا من أصحاب المصلحة المتعددين عىل المستوى الوطتن

اتيجية الوطنية.   االسبى

ن تحليل عنق الزجاجة "صناديق القضاء عىل المالريا" من توجيه استثمارات التمويل بشكل صحيح لتحقيق أقىص  
ّ
وقد مك

 .  قدر من التأثب 

 

  

ن ) ي المرتكز عىل مادة األرتيميسينير
 أشهر( 9( )مخزون أكير من ACTمخزون العالج الثنائ 

 المصدر: بطاقة أداء اتحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا الرب  ع الثالث من العام

2021 
ي هذه الخرائط ال ينطوي عىل تعبب  عن أي رأي 

ي عرض المواد فن
ن المستخدم فن التعيي 

 كان من 
ً
جانب اتحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا بشأن الحالة القانونية ألي أيا

 دولة، أو منطقة، أو إقليم له سلطة أو فيما يتعلق بتحديد حدوده وأراضيه. 
 

 

أشهر 9أقل من   

أشهر 3-9  

أشهر 3أقل من   

 ال توجد بيانات / ال ينطبق
 

▼ 

 أشهر( 9)مخزون أكير من  RDTمخزون االختبارات التشخيصية الرسيعة 

 

المصدر: بطاقة أداء اتحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا الرب  ع الثالث من 
 2021العام 

ي هذه الخرائط ال ينطوي عىل تعبب  عن 
ي عرض المواد فن

ن المستخدم فن التعيي 
 كان من جانب اتحاد القادة ا

ً
ألفارقة لمكافحة المالريا بشأن الحالة أي رأي أيا

القانونية ألي دولة، أو منطقة، أو إقليم له سلطة أو فيما يتعلق بتحديد 
 حدوده وأراضيه. 

 

 

أشهر 9أقل من   

أشهر 3-9  

أشهر 3أقل من   

 ال توجد بيانات / ال ينطبق
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات طويلة  استطاعت الدول الحفاظ عىل حمالت   الرش الموضعي لألماكن المغلقة / (LLIN) األمدالناموسيات المبيدة للحشر

(IRS  عىل المسار مع هذه الُمشاركة متعددة أصحاب المصلحة ) .والملكية للكفاح ضد المالريا 

 

ن   -دمقرطة البيانات   جوائز التمير

ي مركز  
ي تشارك بطاقات األداء وأفضل الممارسات والدروس المستفادة فن

ُيهتن  اتحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا البلدان التى

ي 
ن بلدان الجنوب تم تبنيه فن ي    معرفة بطاقة األداء. يعتبر المركز مركًزا للتعلم بي 

ن فن جميع أنحاء القارة بمشاركة مئات من العاملي 

ن األداء.  نت عىل بوابة التعلم باإلضافة إل األبحاث لتحسي  ي الدورات والندوات عبر اإلنبى
 مجال الصحة ودعاة الشباب فن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نطاق تنفيذ إدارة الحاالت المجتمعية

المالريا الرب  ع الثالث المصدر: بطاقة أداء اتحاد القادة األفارقة لمكافحة 
 2021من العام 

ي هذه الخرائط ال ينطوي عىل تعبب  عن 
ي عرض المواد فن

ن المستخدم فن التعيي 
 كان من جانب اتحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا بشأن الحالة 

ً
أي رأي أيا

القانونية ألي دولة، أو منطقة، أو إقليم له سلطة أو فيما يتعلق بتحديد 
 حدوده وأراضيه. 

 

 

 توسع نطاق كامل
 جار التقدم

 بدون تنفيذ

 بدون بيانات

Not Applicable 

 عىل المسار LLIN/IRSحمالت 

المصدر: بطاقة أداء اتحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا الرب  ع 
 2021الثالث من العام 

ي هذه الخرائط ال 
ي عرض المواد فن

ن المستخدم فن ينطوي عىل التعيي 
 كان من جانب اتحاد القادة األفارقة لمكافحة 

ً
تعبب  عن أي رأي أيا

المالريا بشأن الحالة القانونية ألي دولة، أو منطقة، أو إقليم له سلطة 
 أو فيما يتعلق بتحديد حدوده وأراضيه. 

 

 

 تم تحقيق الهدف أو عىل المسار

ولكن بحاجة  تم تحقيق بعض التقدم

 للمزيد من الجهد

 ليس عىل المسار

 بدون بيانات/ ال ينطبق

ي مركز بطاقة األداء
ن
ي تنرسر بطاقات األداء ف

 الدول الت 

 2021األفارقة لمكافحة المالريا الرب  ع الثالث من العام المصدر: بطاقة أداء اتحاد القادة 
 كان من جانب 

ً
ي هذه الخرائط ال ينطوي عىل تعبب  عن أي رأي أيا

ي عرض المواد فن
ن المستخدم فن التعيي 

اتحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا بشأن الحالة القانونية ألي دولة، أو منطقة، أو إقليم له سلطة أو 
 بتحديد حدوده وأراضيه.  فيما يتعلق

 

 



ي تقديم خدمات المالريا و  
ي تلعبها البيانات فن

 لألهمية التى
ً
ن والطفل الوليد )وتقديرا   (RMNCAHمؤشر صحة األم والجني 

أول جوائز جويس  اتحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا والوصول إليها، سيقدم رئيس  (NTD)  األمراض االستوائية المهملةو 

ي 
ن فن ي مجال الرقمنة، وتعزيز   12كافانابو للتمب 

ي أحرزت أكبر قدر من التقدم فن
منح الجوائز للبلدان التى

ُ
ديسمبر من هذا العام. ت

رات، واستخدام األداة مع المجتمع  أدوات إدارة بطاقات األداء القطرية من خالل المشاركة العامة لبطاقة األداء، وبناء القد

ن الخدمات والنتائج الصحية.  ن من تحسي  ن جميع المواطني   لتمكي 

 تتألف لجنة الجوائز المستقلة من: 

اكات، رئيس مكتب   • ك والشر ، مدير التمويل المشبى ي  CIFF  كينيا،ليا كيتر

ن دجيبو، المدير التنفيذي،  •  . Speak Up Africaياسي 

ي أفريقيا الصحة اإلنجابية لألمأونيا، مديرة البيانات،  باميال أماكا  •
 ، منظمة الصحة العالمية فن

اكة   • ، شر ي ي موانجر
ي الدعم  ويتتن

التابع التحاد القادة  وعضو المجلس االستشاري للشباب    ،واالتصاالت، االتحاد األفريقى

 األفارقة لمكافحة المالريا

اكة CRSPCالدكتور دادي جيما ويسا، مدير   •  المالريا للقضاء عىل  RBM، شر

 

ي البناء عىل األساس القوي الذي بنته دول  
عىل مدى السنوات  اتحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا  ستساعد الجوائز السنوية فن

 الماضية، وتعزيز الوصول والمشاركة واستخدام وجودة البيانات عبر القارة.  11الـ  

 

ي القارة، وبشأن 
ي لمكافحة المالريا فن

اتحاد القادة األفارقة  فخامة الرئيس أوهورو كينياتا؛ رئيس دعا إطالق جيش الشباب الكيتن

ن مراقبة  لمكافحة المالريا، إل حث   المالريا وتبادل البيانات وجعل مساحات أنشطة مكافحة  الشباب عىل الدعوة إل تحسي 

بشأن   القرار  .  مكافحة  صنع 
ً
شموال أكبر    المالريا 

ً
قائال عن حيث ضح  للدفاع  الشباب  لجيل  أفضل  وقت  هناك  يكن  "لم 

 لقد حان الوقت المتالك أجندة مكافحة المالريا."  -مستقبلهم 

 

 


