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	تقدیم

	بحلول	إفریقیا	في	المالریا	على	للقضاء	رئیسي	معلم	وھو	،2020	عام	بحلول	٪40	بنسبة	الوفیات	وحاالت	بالمالریا	اإلصابة	حاالت	من	الحد	ھدف	األفریقي	االتحاد	یحقق	لم
	بالمالریا	اإلصابة	حاالت	من	٪96	تحدث	العالمیة،	الصحة	منظمة	لتقدیرات	وفقًا.	٪1	بنسبة	2020-2015	بین	بالمالریا	اإلصابة	معدل	انخفض	ذلك،	من	وبدالً 	.2030	عام

	سن	دون	أطفاًال 	كانوا	منھم	٪80	المرض،	ھذا	بسبب	أفریقیًا	611,802	الوفیات	حاالت	بلغت	،2020	عام	في.	القارة	ھذه	في	المالریا	وفیات	حاالت	من	٪98	و	العالمیة
	من	أقل	كان	المالریا	عن	الناجمة	الوفیات	عدد	أن	إلى	2021	لعام	العالمي	المالریا	تقریر	في	العالمیة	الصحة	منظمة	قبل	من	المنقحة	التقدیرات	تشیر	ذلك،	على	عالوة.	الخامسة
	.سابقا	مفھومة	من	أسوأ	كان	العبء	وأن	السابق	في	الواقع

	منظمةل	وفقًا.	القارة	أنحاء	جمیع	في	واقتصاداتنا	الصحیة	أنظمتنا	على	ائلةھ	ضغوط	فرض	الوباء	یواصل	.المالریا	على	القضاء	تحدیات	تفاقم	من	19-	كوفید	جائحة	زیدت
	من	بكثیر	أقل	كان	ھذا	أن	من	الرغم	على	؛2020	عام	خالل	إفریقیا	في	المالریا	بسبب	وفاة	حالة	47,000	بنحو	یقدر	ما	وفاة	في	19-كوفید	جائحة	تتسبب	،	العالمیة	الصحة
	مجال	في	لحیاةل	المنقذة	التدخالت	لمواصلة	وشركاؤنا	األعضاء	الدول	تبذلھا	التي	الدؤوبة	بالجھود	ونشید.	تتضاعف	أن	یمكن	المالریا	وفیات	بأن	تنبأ	الذي	األسوأ،	السیناریو
	الحشریة،	داتبالمبی	المعالجة	یاتوالناموس	المغلقة،	لألماكن	الموضعي	للرش	المالریا	لمكافحة	الوطنیة	الحمالت	غالبیة	تمت.	نطاقا	األوسع	الصحیة	والخدمات	المالریا	مكافحة
	حیینالص	العاملین	على	الالمركزیة	تطبیق	طریق	عن	ذلك	في	بما	-	المالریا	حاالت	إلدارة	األولویة	إعطاء	وتم	لھا،	مخطط	ھو	كما	الموسمیة	المالریا	من	الكیمیائیة	والوقایة

	المخزون	انخفاض	جنبلت	للمالریا	المضادة	األدویة	تسلیم	وتسریع	جیًدا	المدربین	المجتمعیین ً 	ستكون	المالریا	أن	التجربة	ھذه	من	یتضح. 	األوبئة	اجھةلمو	للتأھب	طریقا
	.المستقبل	إلى	نتطلع	ونحن	لھا	واالستجابة

	والوفیات	بالمالریا	اإلصابة	معدل	انخفض	،2000	عام	منذ	.حاسمة	إجراءات	األفریقیة،	والحكومات	الدول	رؤساء	نحن	اتخذنا،	إذا	بلوغھ	یمكن	ھدف	المالریا	على	القضاء	إن
	وفاة	حالة	ملیون	9.7	و	بالمالریا	إصابة	حالة	ملیار	1.35	أفریقیا	تجنبت.	الجدیدة	والتدخالت	المبتكر	والتمویل	السیاسیة	لإلرادة	نتیجة	التوالي	على	٪57	و	٪35	بنسبة	منھا
	إضافیة	موارد	تعبئةو	الوطنیة،	التنمیة	أعمال	جداول	صدارة	في	المالریا	بإبقاء	التزامنا	تجدید	علینا.	علیھ	البناء	یمكننا	ناجح	اسأس	ھذا.	الماضیین	العقدین	خالل	المالریا	بسبب

	المشاركةو	الجدیدة،	االمالری	وتدخالت	سلع	نشر	وتسریع	األدلة،	على	القائمة	والحوكمة	البیانات	وتعزیز	العمل،	من	المجتمعات	وتمكین	،)المحلي	الخاص	القطاع	من	خاصة(
	علینا.	للحیاة	المنقذة	والصحة	المالریا	خدمات	الستدامة	األھمیة	بالغ	أمر	وھو	،2022	عام	في	العالمي	الصندوق	موارد	تجدید	عن	البدایة	من	ندافع	أن	یجب.	الشباب	قادة	بنشاط
	.واألدویة	الحشریة	لمبیداتا	لمقاومة	المتزایدة	التھدیدات	لمواجھة	بسرعة	الجدیدة	األدوات	نشر	ضمان	أیًضا

	:المالریا	لمكافحة	والمجتمعات	والموارد	السیاسیة	اإلرادة	لتعبئة	القطاعات	متعددة	مھمة	مبادرات	األعضاء	الدول	نفذت	،2021	عام	خالل

	أدى	وقد".	لكبیرا	التأثیر	إلى	المرتفع	العبء"	نھج	خالل	من	تطویرھا	تم	التي	االستراتیجیات	تنفیذ	المالریا	من	عبء	أعلى	من	تعاني	التي	العشرة	البلدان	واصلت §
	سیتم	النجاح،	ھذا	على	بناءً .	الوطني	دون	الطبقي	التقسیم	خالل	من	التدخالت	استھداف	وتحسین	القطاعات،	المتعددة	والمشاركة	السیاسیة	اإلرادة	زیادة	إلى	ذلك
	.2022	عام	في	النھج	توسیع

	الدول	دعد	إجمالي	یصل	وبذلك	،"بي	یبدأ	المالریا	على	القضاء"	بعنوان	وطنیة	حمالت	ونامیبیا	ومالي	ماالوي	وجمھوریات	الدیمقراطیة	الكونغو	جمھوریة	أطلقت §
	دولة	23	إلى	الحمالت	ھذه	مثل	أطلقت	التي	األعضاء 	الموارد	وتعبئة	الوطنیة،	األعمال	جداول	رأس	على	المالریا	على	الحفاظ	في	مفیدة	الحمالت	ھذه	كانت.
	.المالریا	مكافحة	عن	المسؤولیة	لتولي	المجتمعات	وإشراك	،المحلیة

	والعمل	الدعوة	زیادة	إلى	تقود	وھي.	2022	عام	من	األول	الربع	بحلول	المالریا	على	للقضاء	وطنیة	وصنادیق	مجالس	إلطالق	طریقھا	في	ھي	أو	دولة	15	أطلقت §
	.القطاعات	جمیع	في	القادة	كبار	قبل	من	الموارد	وتعبئة

.	2030	عام	حلولب	المالریا	على	القضاء	في	المتمثل	ھدفنا	تحقیق	أردنا	إذا	والوطني	العالمي	الصعیدین	على	الطلیعة	في	یكونوا	أن	إلى	إفریقیا	قادة	یحتاج!	العمل	وقت	حان	لقد
	.والخارج	الداخل	في	یاالمالر	مكافحة	أبطال	من	جدیدة	تحالفات	وحشد	2022	عام	في	العالمي	الصندوق	موارد	لتجدید	الدعوة	إلى	بحاجة	نحن

	!جمیًعا	بنا	یبدأ	المالریا	على	القضاء

	

	
	محمد	فقي	موسى.	الفخامة	صاحب
	األفریقي	االتحاد	مفوضیة	رئیس

	
	كینیاتا	أوھورو	الرئیس.	الفخامة	صاحب

	كینیا	جمھوریة
	المالریا	لمكافحة	األفارقة	القادة	اتحاد	رئیس

	
	دیالو	الرحمن	عبد	.	د
	المالریا	على	للقضاء	RBM	شراكة

	التنفیذي	الرئیس
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	مقدمة
	األفریقیة	القارة	في	المالریا	لحالة	تحدیثًا	التقریر	ھذا	یقدم 	لضوءا	یسلط	وھو.
	وأفضل	تواجھھا،	التي	والتحدیات	بھا،	االضطالع	تم	التي	األنشطة	على

	حفاظلل	وشركاؤھا	األفریقي	االتحاد	في	األعضاء	الدول	تعلمتھا	التي	الممارسات
	يف	المالریا	على	القضاء	ھدف	نحو	التقدم	وتسریع	المالریا	مكافحة	خدمات	على
	اتوالدعو	الطلبات	بشأن	تحدیثات	التقریر	ھذا	یقدم	كما.	2030	عام	بحلول	إفریقیا
	.األفریقي	االتحاد	جمعیة	اتخذتھا	التي	اإلجراءات	اتخاذ	إلى

	:مواضیعیة	مجاالت	خمسة	في	الوثیقة	تنظیم	تم

	رزالمح	والتقدم	القارة،	في	المالریا	حالة	بشأن	تحدیثًا	یُقدم	1	القسم §
	سلوال	اإلیدز	على	للقضاء	التحفیزي	اإلطار	في	المحددة	األھداف	نحو

	واألنشطة	،2030	عام	بحلول	إفریقیا	في	المالریا	على	والقضاء
	خدمات	على19-كوفید	لجائحة	السلبیة	اآلثار	من	للتخفیف	المتخذة
	.المالریا

	دلة،األ	على	القائمة	األدوات	استخدام	كیفیة	على	الضوء	یسلط	2	القسم §
	لدفع	والوطنیة،	اإلقلیمیة	المالریا	مكافحة	أداء	قیاس	بطاقات	مثل
	.اوتوافرھ	البیانات	جودة	لتعزیز	والجھود	والعمل	المساءلة	من	المزید

	القطاعات	المتعددة	الدعوة	لتعبئة	المبذولة	الجھود	یُلخص	3	القسم §
	خالل	من	یتم	ما	ذلك	في	بما	المالریا،	مكافحة	لدعم	لمواردوا	والعمل
	ىعل	القضاء	وصنادیق	ومجالس	بي	یبدأ	المالریا	على	القضاء	حملة

	.الوطنیة	المالریا
	المجموعات	بھا	تقوم	التي	األنشطة	على	الضوء	یسلط	4	القسم §

	.األعضاء	للدول	الحدود	عبر	والمبادرات	اإلقلیمیة	االقتصادیة
	المنقذة	السلع	إلى	الوصول	ضمان	إلى	الحاجة	على	كزیُر	5	القسم §

	تھدیداتل	للتصدي	نشرھا	یتم	التي	الجدیدة	األدوات	ذلك	في	بما	للحیاة،
	.األول	المالریا	ولقاح	األدویة	ومقاومة	الحشرات	مبیدات	مقاومة

	.جلسة	كل	نھایة	في	األعضاء	للدول	توصیات	تقدیم	یتم

	علیھا	والقضاء	المالریا	مكافحة	حالة.	1	القسم

	20211	العالمي	المالریا	تقریر
	في	یةواالقتصاد	االجتماعیة	والتنمیة	للصحة	كبیرا	تھدیدا	تشكل	المالریا	تزال	ال

	:ھناك	كان	،2020	عام	في	ألفریقیا	العالمیة	الصحة	منظمة	لتقدیرات	وفقًا.	القارة

	ذلك	في	بما	،)العالمي	اإلجمالي	من	٪96(	ملیون	232	:ریاالمال	حاالت §
	.2019	بعام	مقارنة	إضافیة	حالة	ملیون	16

	ذلك	في	بما	،)العالمي	اإلجمالي	من	٪98(	611,802	:المالریا	وفیات §
	2019	بعام	مقارنة	وفاة	حالة	68,953 	ھم	المالریا	وفیات	من	80٪.
	.الخامسة	سن	دون	أطفال

ً 	كان	مما	أكبر	المالریا	عبء	إن 	إلى	الملحة	الحاجة	یجدد	مما	السابق،	في	مفھوما
	لمالریاا	حاالت	لتقدیر	منھجیتھا	العالمیة	الصحة	منظمة	نقحت.	المالریا	على	القضاء
	وفاة	حالة	ملیون	2.1	المثال،	سبیل	على	كبیرة،	زیادات	إلى	أدى	مما	ووفیاتھا،
	.٪19	قدرھا	دةبزیا	،2000	عام	منذ	أفریقیا	في	بالمالریا	إضافیة

	فریقیاأ	في	المالریا	على	بالقضاء	األفریقي	االتحاد	ھدف	تجاه	التقدم
	2030	العام	بحلول
	على	قضاءال	في	المتمثل	الطموح	ھدفھا	لتحقیق	الصحیح	المسار	على	لیست	أفریقیا
	ھدفًا	األفریقي	االتحاد	حدد	ھدفھا،	ولتحقیق.	2030	عام	بحلول	أفریقیا	في	المالریا
	بعام	مقارنة	٪40	بنسبة	والوفیات	بالمالریا	اإلصابة	من	الحد	في	یتمثل	2020	لعام

20152	 	بالمالریا	اإلصابة	معدل	فإن	العالمیة،	الصحة	منظمة	لتقدیرات	ووفقًا.
	.2020-2015	بین	٪1	بنسبة	المالریا	وفیات	وزادت	فقط	٪1	بنسبة	وانخفضت

                                                        

	2021	العالمي	المالریا	تقریر	العالمیة،	الصحة	منظمة	1
	.2030	عام	لبحلو	أفریقیا	في	المالریا	على	والقضاء	والسل	اإلیدز	على	للقضاء	التحفیزي	اإلطار	األفریقي،	االتحاد		2

	

	لتقریر	وفقًا	2020	عام	أھداف	نحو	كبیًرا	تقدًما	أحرزت	أو	3عضًوا	دولة	15	حققت
	:2021	لعام	العالمي	المالریا

	الفیدرالیة،	إثیوبیا	جمھوریة	:األقل	على	٪40	بنسبة	اإلصابة	من	الحد §
	،األخضر	الرأس	وجمھوریة	الموریتانیة،	اإلسالمیة	والجمھوریة
	.وغانا	وغامبیا،

	وجمھوریات	إیسواتیني	مملكة	:٪40-25	بنسبة	اإلصابة	معدل	انخفاض §
	.وتوغو	والسنغال	ورواندا	وكینیا	االستوائیة	غینیا

	إثیوبیا	جمھوریة	:األقل	على	٪40	بنسبة	الوفیات	معدل	انخفاض §
	.إفریقیا	جنوب	وجمھوریة	االتحادیة

	وسیرالیون	النیجر	جمھوریات	:٪40-25	بنسبة	الوفیات	معدل	انخفاض §
	.وتوغو

	وساوتومي	األخضر	الرأس	مھوریاتج	:2018	منذ	وفیات	یوجد	ال §
	.وبرینسیبي

	19-لكوفید	المستمر	التأثیر
	اوتشخیصھ	المالریا	من	الوقایة	في	االضطرابات	أن	العالمیة	الصحة	منظمة	تقدر

	بالمالریا	إضافیة	وفاة	حالة	49,000	في	ساھمت	19-كوفید	جائحة	بسبب	وعالجھا
		4).المقدرة	الوفیات	في	الزیادة	ثلثي	حوالي(	2020	عام	في

	المالریا	لحاالت	العالمیة	الصحة	منظمة	تقدیرات	أن	الحظ.	2021	العالم	في	المالریا	تقریر	العالمیة،	الصحة	منظمة		3
	.األعضاء	الدول	قبل	من	عنھا	واإلبالغ	المسجلة	والوفیات	الحاالت	عن	تختلف	قد	والوفیات

	.2021	العالمي	المالریا	تقریر	العالمیة،	الصحة	منظمة  4

	الرئیسیة	التحدیثات
	عام	بحلول	٪40	بنسبة	بسببھا	والوفیات	المالریا	انتشار	من	الحد	في	المتمثل	ھدفھا	أفریقیا	تحقق	لم.	2030	عام	بحلول	المالریا	على	للقضاء	الصحیح	المسار	على	لیست	األفریقیة	القارة §

	).األقل	على	واحًدا	ھدفًا	أعضاء	دول	6	حققت(	2020
	بزیادة	،2020	عام	في	إفریقیا	في)	العالمي	اإلجمالي	من	٪98(	بالمالریا	وفاة	حالة	611,802	و)	العالمي	اإلجمالي	من	٪96(	بالمالریا	إصابة	حالة	ملیون	232	بـ	یقدر	ما	ھناك	كان §

	جائحة	عن	الناجمة	نطاقا	األوسع	الصحیة	والخدمات	المالریا	برامج	في	االضطرابات	إلى	تُعزى	الوفیات	ھذه	من	49,000(	2019	بعام	مقارنة	المالریا	بسبب	وفاة	حالة	68,953	قدرھا
	).19-كوفید

	بسبب	إضافیة	وفاة	حالة	693,617	ثال،الم	سبیل	على(	السابق	في	مفھوًما	كان	مما	بكثیر	أعلى	المالریا	عن	الناجمة	الوفیات	عدد	فإن	المنقحة،	العالمیة	الصحة	منظمة	لتقدیرات	وفقًا §
	.علیھا	والقضاء	المالریا	على	للسیطرة	الملحة	الحاجة	من	یزید	مما	،)2015	عام	منذ	المالریا

	للصندوق	القادم	التجدید	مع	خاصة(	ذلك	إلى	والدعوة	الموارد	زیادة	إلى	حاجة	وھناك	حالیًا	ممولة	غیر	المالریا	لمكافحة	الوطنیة	االستراتیجیة	الخطط	في	األنشطة	من	٪63	حوالي §
	).العالمي



 

	3	-	المالریا	مكافحة	في	األفریقي	االتحاد	جھود	تقدم	تقریر	2021

	یاتالوف	تتضاعف	أن	العالمیة	الصحة	منظمة	توقعت	الجائحة،	بدایة	في §
	الحاالت	إدارة	إلى	الوصول	في	االنقطاعات	بسبب	المالریا	بسبب
		5.الحشرات	بمبیدات	المعالجة	الناموسیات	حمالت	وتعطل

	أن	19-كوفید	جائحة	نتیجة	المالریا	وفیات	في	٪9	بنسبة	الزیادة	تعكس §
	األسوأ	السیناریو	تجنبت	األعضاء	الدول	اتخذتھا	التي	تاإلجراءا 	مت.
	المعالجة	والشبكات	المغلقة	لألماكن	الموضعي	الرش	حمالت	تكییف

	مانلض	الموسمیة	المالریا	من	الكیمیائیة	والوقایة	الحشریة	بالمبیدات
	إلى	الثابت	الموقع	من	التبدیل	ذلك	في	بما	،19-لكوفید	اآلمنة	البرمجة
	الحمایة	معدات	إلى	الوصول	وضمان	الباب	إلى	الباب	من	التوزیع
	التسلیمو	المبكر،	الشراء	تشجیع	خالل	من	المخزونات	تقلیل	تم.	الشخصیة
	.للسلع	الجوي	والنقل	المقسم،

	

	الموبوءة	البلدان	من	العدید	اقتصادیات	إجھاد	إلى	19-كوفید	جائحة	أدت	فقد	ذلك،	ومع
	فیدكو"	أن	إلى	الدولي	البنك	وأشار.	المالریا	مكافحة	موارد	توافر	وھددت	بالمالریا

	التي	المكاسب	من	عقوًدا	یھدد	مما	أكبر،	بشكل	والضعیفة	الفقیرة	البلدان	أصاب	19-
	6".لبلدانا	أفقر	في	القائمة	المساواة	عدم	تفاقم	إلى	یؤدي	بینما	األنفس	بشق	تحققت

	نالبلدا	من	المحلیة	الموارد	انخفاض	عن	مؤكدة	غیر	تقاریر	ھناك §
	.19-كوفید	لمكافحة	الموارد	تحویل	تم	حیث	المالریا	لمكافحة

	اإلیرادات	انخفاض	إلى	اإلغالق	وحاالت	األعمال	اضطرابات	أدت §
	الوفاء	ىعل	الدخل	منخفضة	األفریقیة	البلدان	قدرة	من	قلل	مما	الضریبیة،
)	لعالميا	الصندوق	مثل(	المشترك	والتمویل	بالدیون	المتعلقة	بالتزاماتھا
	.األساسیة	الخدمات	على	اظوالحف

	المنقذة	سلعال	شراء	وتعقید	تكلفة	زیادة	إلى	التورید	سلسلة	اختناقات	تؤدي §
	.وتسلیمھا	للحیاة

	ودةع	خطر	زیادة	إلى	المیزانیة	في	الفجوات	وزیادة	التمویل	انخفاض	أدى	تاریخیا،
	قلیميواإل	العالمي	المستوى	على	الدعوة	بمكان	األھمیة	من	لذلك،.	المالریا	ظھور

	یكون	حتى	التنمیة	شركاء	دعم	وزیادة	المالریا	مكافحة	تمویل	على	للحفاظ	والوطني
	.أوسع	اقتصادي	انتعاش	ھناك

	والمالریا	والسل	اإلیدز	لمكافحة	العالمي	الصندوق
	على	فرید	بشكل	تعتمد	التي	والھشة	الدخل	منخفضة	األماكن	في	المالریا	تتركز
	التمویل	إجمالي	من	٪47	یوفر	الذي	العالمي،	الصندوق	وخاصة	-	الخارجي	التمویل
		7.المالریا	لمكافحة	الخارجي

	دوالر	ملیار	3.58	العالمي	الصندوق	خصص	،2023-2021	للفترة §
	زیادةب	أفریقیا،	في	الموبوءة	البلدان	في	المالریا	مكافحة	لبرامج	أمریكي
	.السابقة	التمویل	بجولة	مقارنة	أمریكي	دوالر	ملیون	825	قدرھا

	مالریاال	مكافحة	تدخالت	نطاق	بتوسیع	للبلدان	اإلضافي	التمویل	سمح §
	والرش	الحشرات،	بمبیدات	المعالجة	الناموسیات	المثال،	سبیل	على(

	االمالری	من	الموسمیة	الكیمیائیة	والوقایة	المغلقة،	لألماكن	الموضعي
	الصغار	لألطفال 	مواجھة	على	أیًضا	العمل	مع	الحاالت،	وإدارة)
	.الحشریة	المبیدات	مقاومة	مثل	رئیسیةال	التحدیات

	تم	والتي	العالمي،	للصندوق	التابعة	C19RM)(	19-لكوفید	االستجابة	آلیة	توفر
	19-لكوفید	للتصدي	األعضاء	للدول	إضافیًا	تمویًال 	،2020	عام	في	إطالقھا

	لمناعةا	نقص	وفیروس	والسل	األساسیة	المالریا	خدمات	على	الحفاظ	في	وللمساعدة
	دوالر	ملیون	617	مبلغ	C19RM	اللجنة	قدمت	،2020	عام	في.	الوباء	أثناء	البشریة
	الدعم	تقدیم	تم).	MOSASWA(	واحدة	إقلیمیة	ومبادرة	عضو	دولة	43	إلى	أمریكي

                                                        

	عبء	على	الصحیة	الخدمات	الضطرابات	المحتمل	األثر	للمالریا،	العالمي	البرنامج	،	العالمیة	ةالصح	منظمة		5
	).2020	أبریل(	الكبرى	الصحراء	جنوب	أفریقیا	في	للبلدان	نمذجة	تحلیل:	المالریا

	للبنك	التابعة	میةللتن	الدولیة	المؤسسة	تكثیف	كیفیة	إلیك.	غیره	من	أكثر	الفقیرة	البلدان	یصیب	19-كوفید	الدولي،	البنك		6
	)2021	ینایر(	دعمھا	من	الدولي

	عام	في)	,MOSASWA	IGAD,	E8,(	إقلیمیة	مبادرات	وثالث	إقلیمیة	مبادرة	51	لـ
2021:	

	البشریة	المناعة	نقص	فیروس	برامج	على	19-كوفید	تأثیر	من	التخفیف §
	أمریكي	دوالر	ملیون	214:	والمالریا	والسل

	أمریكي	دوالر	ملیار	1.7:	19-لكوفید	الوطنیة	االستجابة	تعزیز §
	والمجتمع	الصحة	أنظمة	في	عاجلة	تحسینات § 	دوالر	ملیون	342:

	أمریكي
	أمریكي	دوالر	ملیون	564:	19-لكوفید	التشخیصیة	االختبارات §
	أمریكي	دوالر	ملیون	374:	19-كوفید	من	ةالشخصی	الوقایة	معدات §
	أمریكي	دوالر	ملیون	400:	19-كوفید	عالجات §

	دوالر	ملیون	146	بقیمة	مرونة	منح	على	العالمي	الصندوق	وافق	ذلك،	إلى	باإلضافة
	.إقلیمیة	مبادرات	وأربع	دولة	46	عبر	19-كوفید	استجابة	لدعم	أمریكي

	الكامل	للتنفیذ	الالزمة	الموارد	من	٪63	سوى	یتوفر	ال	الدعم،	ھذا	من	الرغم	على
	الخاصة	التمویل	بمتطلبات	الخاصة	المالریا	لمكافحة	الوطنیة	االستراتیجیة	للخطط
	.بالمالریا

	ملیون	85	من	2023	عام	نھایة	وحتى	اآلن	من	الفجوات	ذلك	یشمل §
	رباعي	مركب	عقار	ملیون	213	و	الحشرات،	بمبیدات	معالجة	ناموسیة

		8.سریع	تشخیص	اختبار	ملیون	86	و	األرتیمیسینین،
	السلع،	على	19-كوفید	تأثیر	بسبب	الفجوات	ھذه	تزداد	أن	المرجح	من §

	.التنفیذ	وتكالیف	والتسلیم،
	إدخال	مع	أیًضا	سترتفع	التكالیف	أن	العالمیة	الصحة	منظمة	تقدر §

	الناموسیات	من	التالي	الجیل	ذلك	في	بما	جدیدة،	وتدخالت	ابتكارات
	الوقایة	نطاق	وتوسیع	الحشرات،	مبیدات	قاومةم	لخطر	للتصدي
	.s	RTS,	المالریا	ولقاح	،	الموسمیة	المالریا	من	الكیمیائیة

	یؤمن	أن	بمكان	األھمیة	ومن.	2022	عام	في	العالمي	الصندوق	موارد	تجدید	سیتم
	نلضما.	القارة	في	المالریا	مكافحة	برامج	لمواصلة	الالزمة	الموارد	الموارد	تجدید
	موارد	تجدید	خالل	التزاماتھا	تجدید	على	األعضاء	الدول	تشجیع	یتم	جدید،الت	نجاح

	روسفی	لمكافحة	دعمھ	وتوسیع	لمواصلة	العالمي	المجتمع	ودعوة	العالمي	الصندوق
	.والمالریا	والسل)	اإلیدز(	البشریة	المناعة	نقص

	كبیر	تأثیر	إلى	مرتفع	عبء
	على	القضاء	أجل	من	RBM	ةوشراك	العالمیة	الصحة	منظمة	أطلقت	،2018	عام	في

	).HBHI"	(الكبیر	التأثیر	إلى	المرتفع	العبء"	نھج	المالریا

	مستوى	على	المالریا	أعباء	أعلى	من	تعاني	دولة	11	الجھد	ھذا	یستھدف §
	.أعضاء	دول	10	منھا	العالم،

	استشاریة	عملیة	ھي)	HBHI(	الكبیر	التأثیر	إلى	المرتفع	العبء	مبادرة §
	السیاسیة،	اإلرادة	لتعزیز	الالزمة	اإلجراءات	انالبلد	خاللھا	من	تحدد

	التوجیھ	وتحسین	األثر،	لدفع	االستراتیجیة	المعلومات	واستخدام
	.القطاعات	متعدد	والتنسیق	واالستراتیجیات،

	ذلك	في	بما	األولویة،	ذات	األنشطة	تنفیذ	HBHI	بلدان	واصلت	،	2021	عام	خالل
	الوطني	دون	الطبقي	والتقسیم	لمالریا،ا	على	للقضاء	وطنیة	وصنادیق	مجالس	إنشاء
	على	المالریا	بقاء	لضمان	الدعوة	ومبادرات	أفضل،	بشكل	المالریا	تدخالت	لتوجیھ
	الوطنیة	التنمیة	أعمال	جدول	رأس 	األعضاء	الدول	تشجیع	یتم	نجاحھ،	ضوء	في.

	).HBHI(	الكبیر	التأثیر	إلى	المرتفع	العبء	نھج	تنفیذ	على	األخرى

	

	.ج-5	الملحق	،	2021	للمالریا	العالمي	التقریر	العالمیة،	الصحة	منظمة		7
	).2021	دیسمبر(	CRSPC	الثغرات	عوتتب	تحلیل	المالریا،	على	للقضاء	RBM	شراكة		8



 

	4	-	المالریا	مكافحة	في	األفریقي	االتحاد	جھود	تقدم	تقریر	2021

	والعمل	للمساءلة	النتائج	وبطاقات	الرقمنة.	2	القسم

	والعمل	للمساءلة	األفارقة	القادة	اتحاد	أداء	بطاقة
	المحرز	التقدم	تتبع	على	9والعمل	للمساءلة	األفارقة	القادة	اتحاد	أداء	بطاقة	تعمل
	االستوایئة	المناطق	وأمراض	بالمالریا	المتعلقة	الرئیسیة	األداء	مؤشرات	عبر

	NTDs(	المھملة 	والمراھق	والطفل	والولید	األم	وصحة	اإلنجابیة	والخدمات)
)RMNCAH	 	الخدمات	وتغطیة	بالتمویل،	الخاصة	المؤشرات	ھذه	وتشمل).

	والحمالت	المخزون	نفاد	وحالة	األساسیة، 	،2021	عام	من	الرابع	الربع	من	بدًءا.
	.األعضاء	الدول	عبر	19-كوفید	لقاحات	عن	اإلبالغ	في	أیًضا	النتائج	بطاقة	بدأت

	القطریة	والتقاریر	اءاألد	بطاقة	المالریا	لمكافحة	األفارقة	القادة	اتحاد	وزعی
	والسفراء	والمالیة	الصحة	ووزراء	والحكومات	الدول	رؤساء	على	لھا	المصاحبة
	مكافحةل	الرئیسیین	والشركاء	المتحدة	واألمم	األفریقي	االتحاد	مفوضیة	لدى	األفارقة
	ءاألعضا	الدول	تشجع	بھا	الموصي	المصاحبة	واإلجراءات	األداء	بطاقة	إن.	المالریا
	.منھجي	بشكل	التقدم	على	تؤثر	التي	االختناقات	معالجة	على

	:یلي	ما	2021	عام	خالل	األداء	قیاس	بطاقة	أثارتھا	التي	الرئیسیة	اإلجراءات	تشمل

	ھاوغیر	المالریا	بمكافحة	المتعلقة	السلع	بشراء	األعضاء	الدول	قامت §
	طولاأل	التسلیم	أوقات	لمراعاة	سابق	وقت	في	للحیاة	المنقذة	السلع	من

	جواً 	قولةالمن	واإلمدادات	الطلبات	وتقسیم	التورید	سلسلة	اختناقات	بسبب
	.ونالمخز	نفاد	تقلیل	وبالتالي	المناسب،	الوقت	في	التسلیم	لضمان

	وتوزیع	المغلقة	لألماكن	الموضعي	للرش	الوطنیة	الحمالت	استمرت §
	اتباع	مع	ولكن	مقرر،	ھو	كما	الحشرات	بمبیدات	المعالجة	الناموسیات

	تشاران	ومنع	العمال	لحمایة)	الباب	إلى	الباب	من	التوزیع	مثل(	جدیدة	نھج
	.19-كوفید

	المالریا،	استدامة	على	الصحة	ووزراء	والحكومات	الدول	رؤساء	عمل §
	واألمراض	،)RMNCAH(	الُمراھق	والطفل	والولید	األم	صحة	ومؤشر
	من	الرغم	على	الوطنیة،	التنمیة	أعمال	جداول	في	المھملة	االستوائیة
	.19-كوفید	لوباء	التصدي	على	التركیز

	2021	امع	من	الرابع	للربع	والعمل	للمساءلة	األداء	قیاس	بطاقة	من	نسخة	توفیر	یتم
	.التقریر	لھذا	كمرفق

                                                        

	ینب	فیما	عنھا	والمساءلة	المالریا	تتبع	لتعزیز	أداء	بطاقة	األفارقة	والحكومات	الدول	رؤساء	طلب	،2011	عام	في		9
	.األعضاء	الدول
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	اإلقلیمیة	المالریا	أداء	بطاقات
	المالریا	أداء	بطاقات"	تنفیذ	إلى	األفریقي	االتحاد	مؤتمر	دعا	،2020	العام	في

	10"اإلقلیمیة	االقتصادیة	المجموعات	خالل	من	اإلقلیمیة 	وحتى	2021	عام	خالل.
	RBM	وشراكة)	ALMA(	المالریا	لمكافحة	األفارقة	القادة	اتحاد	دعم	،2022	عام

	إلقلیمیةا	االقتصادیة	المجموعات	مع	المالریا	أداء	بطاقات	تنفیذ	المالریا	على	للقضاء
)RECs	.(ستساعد	بطاقات	قیاس	األداء	ھذه	في	دفع	المساءلة	والعمل	على	ىالمستو	

	والحكومات	الدول	لرؤساء	اإلقلیمیة	المنتدیات	خالل	من	ذلك	في	بما	اإلقلیمي،
	.والمالیة	الصحة	ووزراء

	اإلدارة	وأدوات	الوطنیة	األداء	بطاقات
	لىإ	األعضاء	الدول	األفریقي	االتحاد	دعا	المالریا،	تقریر	بشأن	2020	عام	قرار	في
	وإشراك	اإلجراءات	تتبع	وأدوات	الوطنیة،	المالریا	أداء	قیاس	بطاقات	استخدام"

	لتعزیز	المستویات	جمیع	على	األدوات	ھذه	مع	أنشطتھم	لمواءمة	المصلحة	أصحاب
	11".والعمل	والشفافیة	اءلةالمس

	رةإدا	أدوات	اإلجراءات	تتبع	وأدوات	بالمالریا	الخاصة	الوطنیة	األداء	بطاقات	تعد
	جواتف	وتحدید	الوطنیة،	األولویات	لرصد	األدلة	على	قائًما	منھجیًا	نھًجا	تدعم	فعالة
	.التأثیر	لتعزیز	المناسب	الوقت	في	التصحیحیة	اإلجراءات	واتخاذ	األداء،

	السنوي	ربع	األداء	بتتبع	الوطنیة	ودون	الوطنیة	األداء	طاقاتب	تقوم §
	الوطنیة	اإلستراتیجیة	الخطط	من	المختارة	األولویة	ذات	للمؤشرات
	يف	القادة	قبل	من	ھذه	األداء	قیاس	بطاقات	استخدام	یُمكن.	المالریا	لمكافحة
	الفجوات	لتحدید	الوطني،	ودون	الوطني	المستوى	على	القطاعات،	جمیع
	.طنیةالو	األھداف	تحقیق	أجل	من	التدخل	من	مزیًدا	تتطلب	التي	ختناقاتواال

	االختناقات	لمعالجة	المتخذة	األنشطة	بتسجیل	األداء	تعقب	أدوات	تقوم §
	.العمل	خطة	وأدوات	األداء	بطاقة	باستخدام	المحددة	التشغیلیة

	وأدوات	المالریا	أداء	بطاقات	بتنفیذ	األعضاء	الدول	من	دولة	40	قامت	اآلن،	حتى
	العمل	وخطط	اإلجراءات	تتبع 	بعوتت	العمل،	وخطط	األداء،	بطاقات	تنفیذ	تم	كما.

	،)دولة	)29	RMNCAH	الُمراھق	والطفل	والولید	األم	صحة	لمؤشر	اإلجراءات
	).دول	3(	والتغذیة	،)دول	8(	المھملة	االستوائیة	واألمراض
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	الرئیسیة	الرسائل
	المناطق	ألمراض	أداء	بطاقات	8	و	،)RMNCAH(	الُمراھق	والطفل	والجنین	األم	صحة	لمؤشر	أداء	بطاقة	29	و	للمالریا،	وطنیة	ودون	وطنیة	أداء	بطاقة	40	األعضاء	الدول	نفذت §

	يف	البیانات	واستخدام	والعمل	المساءلة	لدفع	بتنفیذھا	تقوم	أو	المحلي	المجتمع	مستوى	على	األداء	قیاس	بطاقات	أعضاء	دول	5	ونفذت	للتغذیة،	أداء	بطاقات	3	و	المھملة،	االستوائیة
	.للبرامج	فعالة	إلدارة	الفعلي	الوقت

	.المالریا	لمكافحة	األفارقة	القادة	التحاد	التابع	األداء	قیاس	بطاقات	مركز	عبر	الوطنیة	األداء	قیاس	بطاقات	شربن	عضًوا	دولة	13	قامت §
	.وقت	أي	في	وإتاحتھا	البیانات	جودة	لتحسین	الوطنیة	المالریا	بیانات	مستودعات	تنفیذ	یجري §

	المھملة	االستوائیة	األمراض
	قالمناط	ألمراض	مركبًا	مؤشًرا	المالریا	لمكافحة	األفارقة	القادة	اتحاد	قدم	،2017	عام	في

	مجد	یتم.	المالریا	لمكافحة	األفارقة	القادة	اتحاد	أداء	بطاقة	في)	NTDs(	المھملة	االستوائیة
	سنویةال	ربع	التقاریر	في	المھملة	االستوائیة	باألمراض	الخاصة	بھا	الموصى	اإلجراءات
	ألداءا	یكون	ال	عندما	والتأثیر	العمل	لدفع	ضروري	ھو	ما	إبراز	مع	البلدان،	إلى	المرسلة
	المالریا	لمكافحة	األفارقة	القادة	اتحاد	أوصى	،2020	دیسمبر	منذ.	حالصحی	المسار	على

)ALMA	(ومنظمة	الصحة	العالمیة	)WHO	(و	 	على	للقضاء	الُموسع	الخاص	المشروع	
	ESPEN(		المھملة	االستوائیة	األمراض 	االستوائیة	األمراض	لمكافحة	باالتحاد	وقاموا)
	أثناء	المھملة	االستوائیة	األمراض	التتدخ	على	الحفاظ	إلى	للدعوة	بإجراءات	المھملة
	ومكافحة	،)MDA(	لألدویة	الشاملة	اإلدارة	على	الحفاظ	ذلك	ویشمل.	19-كوفید	جائحة
	تجنب	من	والتأكد	،)MMDP(	اإلعاقة	من	والوقایة	األمراض	انتشار	وإدارة	النواقل،
	.الصالحیة	انتھاء	مخاطر	ذات	المھملة	االستوائیة	األمراض	أدویة	استخدام
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	،)RMNCAH(	الُمراھق	والطفل	والولید	األم	صحة	مؤشر	الوطنیة،	المالریا	حالة	-	1	الشكل
	التغذیة	أداء	وبطاقات	،)NTDs(	المھملة	االستوائیة	واألمراض

	
	

ً 	األعضاء	الدول	حققت	،2021	العام	أثناء 	أداء	بطاقات	استخدام	في	بارزاً 	تقدما
	:األداء	ومتابعات	الوطنیة	المالریا

	الوطنیة	األداء	بطاقات	بشأن	فنیة	مساعدة	دولة	20	من	أكثر	تلقت §
	.بالمالریا	الخاصة

	).٪75	بنسبة	زیادة(	إجراء	110,628	تتبع	تم §
	األداء	قیاس	بطاقات	بمنصة	الوطنیة	HMIS	أنظمة	بربط	دولة	21	قامت §

	األداء	بطاقات	على	بیانات	نقطة	مالیین	9	تتبع	یتیح	مما	اإلنترنت،	عبر
	).٪62	بنسبة	زیادة(	الوطنیة

	).٪57	بنسبة	زیادة(	عمل	خطة	520	إجمالي	وضع	تم §

	

	:یلي	ما	2021	عام	في	األعضاء	الدول	ممارسات	ألفضل	التوضیحیة	األمثلة	تشمل

	ىعل	المؤسسي	الطابع	إضفاء	في	كبیًرا	تقدًما	رواندا	یةجمھور	أحرزت §
	المھملة	االستوائیة	األمراض/بالمالریا	الخاصة	المتكاملة	األداء	بطاقة

)NTDs	 	والموالید	األمھات	وصحة	اإلنجابیة	الصحة	أداء	وبطاقة)
	في	ھذه	األداء	بطاقات	تضمین	یتم).	RMNCAH(	والمراھقین	واألطفال
	ویتم	واإلدارة	لألداء	رئیسیة	كأدوات	الوطنیة	اإلستراتیجیة	الخطط
	للجمھور	نشرھا 	الروتیني	لإلشراف	األداء	قیاس	بطاقات	تُستخدم.
	مستوى	على	حتى	والعمل،	الزجاجة	عنق	اختناقات	تحلیل	ولتسھیل
	الصحي	والمرفق	المجتمع 	حاالت	في	الزیادة	أدت	المثال،	سبیل	على.
	لةالمھم	االستوائیة	األمراض/الریاالم	أداء	بطاقة	في	بالمالریا	اإلصابة
NTD	إلى	اتخاذ	قرار	بإعادة	تخصیص	السلع	للمراكز	الصحیة	التي	بھا	
	.الحاالت	من	كبیرة	أعداد

	قدمالت	لتتبع	عملھا	وخطة	المالریا	أداء	بطاقة	زامبیا	جمھوریة	تستخدم §
	الوطني	ودون	الوطني	المستویین	على 	إلى	العمل	خطة	استخدام	أدى.
	بطاقة	ًضاأی	زامبیا	تستخدم.	لھا	المخطط	األنشطة	تنفیذ	وقیتت	حسن	زیادة
	على	اءللقض	واإلقلیمیة	الوطنیة	المجالس	إلى	تقریر	لتقدیم	المالریا	أداء

	.جدیدة	فجوات	تحدید	عند	العمل	من	تتمكن	حتى	المالریا
	استخدام	كیفیة	على	برلمانیًا	90	بتدریب	المتحدة	تنزانیا	جمھوریة	قامت §

	دوائرھم	داخل	المالریا	حالة	لتقییم	الوطنیة	المالریا	داءأ	قیاس	بطاقة
	یقتطب	إطالق	تم.	المناسب	الوقت	في	اإلجراءات	اتخاذ	ودعم	االنتخابیة
	األداء	بطاقة	إلى	الوصول	من	البرلمانیین	لتمكین	المحمول	للھاتف
	.الشخصیة	أجھزتھم	من	العمل	وخطط

	في	المجتمع	من	رةالصاد	الروتینیة	التعلیقات	غانا	جمھوریة	أدرجت §
	داءاأل	قیاس	بطاقات	إنتاج	یتیح	مما	الوطنیة،	الصحة	إدارة	معلومات	نظام

	البالد	أنحاء	جمیع	في	المصلحة	أصحاب	من	أوسع	لمجموعة 	حشدت.
	نطاق	لتوسیع	الفرنسیة	الحكومة	من	أمریكي	دوالر	ملیون	3.2	غانا

	دفعو	یاناتالب	نشر	على	اإلعالم	وسائل	وتدریب	األداء	بطاقات	استخدام
	.المساءلة

	لمراقبة	بھا	الخاصة	األداء	قیاس	بطاقة	مالي	جمھوریة	استخدمت §
	كورونا	فیروس	عن	الناجمة	االضطرابات	أثناء	األساسیة	الخدمات
	19-	كوفید(	المستجد 	قسم	قام	،2021	عام	من	األول	الربع	خالل).
	بمراجعة	والشركاء	الصلة	ذات	الوزارة	وبرامج	واإلحصاء	التخطیط

	والولید	األم	وصحة	اإلنجابیة	الصحة	خدمات	على	19-كوفید	أثیرت
	RMNCAH(	الُمراھق	والطفل 	مجموعة	استعرضت	شھر،	كل	في).
	فجوات	وأي	الخدمات	إلى	الوصول	دون	تحول	التي	العوائق	فنیة	عمل
	البالد	أنحاء	جمیع	في	المستمرة	الرعایة	سلسلة	في 	ةمشارك	تمت	ثم.

	قرارال	صنع	عملیة	لدفع	الصحة	لوزارة	ارياالستش	المجلس	مع	النتائج
	.للوباء	االستجابة	سیاسات	وتنفیذ	االستراتیجي

	الُمراھق	والطفل	والولید	األم	وصحة	اإلنجابیة	الصحة	أداء	بطاقة §
)RMNCAH	 	الدولة	مستوى	على	المركزیة	كینیا	لجمھوریة)

	ذلك	في	بما	الدولة	في	الرئیسیین	المصلحة	أصحاب	مع	ومشاركتھا
	الفنیة	والفرق	اسیونالسی 	یاناتب	على	الرقمیة	النتائج	بطاقة	تشتمل.

	حدیدت	الممكن	من	یجعل	مما	الصحیة،	المنشأة	مستوى	إلى	وصوالً 	تنازلیة
	.مستھدفة	بطریقة	وحلھا	المشكالت

	

	المجتمعیة	األداء	قیاس	بطاقات
	اءلةالمس	وتعزیز	الصحیة،	النتائج	لتحسین	ضروریة	المجتمعیة	المشاركة	تعد

	ولدعم	.الصحیة	النظم	تعزیز	في	بنشاط	المشاركة	من	األفراد	وتمكین	االجتماعیة،
	لمحليا	المجتمع	مستوى	على	األداء	قیاس	بطاقات	بتنفیذ	األعضاء	الدول	تقوم	ذلك،
	مكانیةإ	حول	اإلضافیة	المعلومات	ورقمنة	الصحیة	للنتائج	المجتمع	ملكیة	لتعزیز
	.وجودتھا	الرعایة	إلى	الوصول

	جودة	حول	سنویة	ربع	مالحظات	المجتمعیة	األداء	قیاس	بطاقات	تجمع §
	تیةالتح	والبنیة	االنتظار،	أوقات	المثال،	سبیل	على(	الصحیة	الخدمات
	).األدویة	وتوافر	للمنشأة،

	یتم	التي	المجتمعیة	الحوارات	خالل	من	ھذه	األداء	بطاقات	تطویر	یتم §
	.للمؤشرات	الدرجات	تخصیص	خاللھا

	داءاأل	قیاس	بطاقات	تعمل	القرار،	وصناع	والشركاء	ةللحكوم	بالنسبة §
	عن	المستھلكین	تصورات	لفھم	منتظمة	مالحظات	كآلیة	المجتمعیة
	.المواطنین	مخاوف	ومعالجة	الصحیة	الخدمات

	الصحیة	للمرافق	األراضي	تخصیص	في	المحلیة	المجتمعات	نجحت §
	اه،المی	ةندر	قضایا	ومعالجة	الصحیة،	المرافق	تجدید	وتمویل	الجدیدة،
	لسیارات	الموارد	وتعبئة	المجتمعي،	الصحي	للتأمین	خطط	وإنشاء
	.األخرى	الطوارئ	ومركبات	اإلسعاف

	

	إثیوبیا	لجمھوریة	المجتمعي	األداء	قیاس	بطاقة	تساعد	المثال،	سبیل	على
	الرئیسیة	المبادرات	مراقبة	في	المقاطعات،	من	٪55	في	نشرھا	تم	والتي	،الفیدرالیة
	الرعایة	وتحسین)	مقاطعة(	Woreda	في	التحول	برامج	ذلك	في	بما	ةالصح	لوزارة
	وتحسین	المجتمع	أعضاء	من	المساھمات	زیادة	إلى	المبادرة	أدت.	األولیة	الصحیة
	.الخدمات	تقدیم

	ریاتجمھو	ذلك	في	بما	المجتمعیة	األداء	بطاقات	بتنفیذ	أخرى	أعضاء	دول	عدة	تقوم
	.وزامبیا	وماالوي	وكینیا	غانا
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	الوطنیة	المالریا	بیانات	مستودعات
	ودعاتمست	بتنفیذ	األعضاء	الدول	تقوم	الصحیة،	البیانات	وجودة	توافر	لتعزیز
	.الوطنیة	البیانات

	ةإدار	وصندوق	العالمیة	الصحة	منظمة	قبل	من	المستودعات	ھذه	دعم	یتم §
	.آخرین	وشركاء	المتحدة	بالوالیات	المشتریات

	راض،األم	ناقالت	مكافحةو	المالریا،	بعبء	المتعلقة	البیانات	جمع	سیتم §
	.اللحظي	الوقت	إلى	أقرب	وقت	في	الحاالت	وإدارة

	جي،االستراتی	التخطیط	على	المستودعات	من	الواردة	البیانات	ستساعد §
	ریاالمال	تدخالت	استھداف	وتحسین	الوطني	دون	الطبقي	التقسیم	مثل
	رالتأثی	إلى	المرتفع	العبء	نھج	إطار	في	تطویره	تم	الذي	النحو	على
	).HBHI(	لمرتفعا

	لبیانات	وطنیًا	مستودًعا	االتحادیة	نیجیریا	جمھوریة	أطلقت	،2021	عام	خالل
	اثیرالت	إلى	المرتفع	العبء	بلدان	في	مماثلة	مستودعات	تطویر	ویجري	المالریا،
	.األخرى)	HBHI(	المرتفع

	المالریا	لمكافحة	األفارقة	القادة	التحاد	التابع	األداء	بطاقة	مركز
ALMA	

	تابعال	األداء	قیاس	بطاقة	مركز	كینیاتا	أوھورو	الرئیس	فخامة	أطلق	2021	فبرایر	في
	ALMA	المالریا	لمكافحة	األفارقة	القادة	التحاد scorecardhub.org)	 	یوفر).
	ضلوأف	الحالة	ودراسات	النتائج	بطاقات	لمشاركة	للدول	منصة	األداء	بطاقات	مركز

	علنًا	األخرى	الممارسات 	التدریبیة	الدورات	مثل	أخرى،	مجانیة	واردم	یوفر	كما.
	المستوىو	المحلي	المستوى	على	القدرات	بناء	لدعم	الفنیة	والمساعدة	اإلنترنت،	عبر

	.البیانات	على	تعتمد	التي	والمساءلة	القرار	صنع	عملیة	لتعزیز	المجتمعي

	

	األداء	قیاس	بطاقات	مركز	خالل	من	المشاركة	-	2	الشكل

	
	

	صیاتتو
	.والعمل	األدلة	على	القائمة	المساءلة	لدعم	الوطنیة	المالریا	بیانات	مستودعات	وتنفیذ	المحلي،	المجتمع	مستوى	من	ذلك	في	بما	الجودة،	عالیة	البیانات	التقاط	تعزیز §
	).المحلي	المجتمع	مستوى	إلى	وصوالً 	الوطنیة(	المستویات	جمیع	على	الحوكمة	أنظمة	في	األداء	ومتابعات	العمل،	وخطط	للمالریا،	الوطنیة	األداء	بطاقات	دمج	زیادة §
	لبطاقات)	ALMA(	المالریا	لمكافحة	األفارقة	القادة	اتحاد	مركز	على	النتائج	بطاقة	ونشر	الوطنیة	المالریا	أداء	ببطاقة	األخرى	القطاعات	عبر	والقادة	والبرلمانیین	اإلعالم	وسائل	توعیة §

	.األداء	قیاس
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	الموارد	وتعبئة	والعمل	القطاعات	متعددة	الدعوة.	3	القسم

	بي	یبدأ	المالریا	على	القضاء
	حملة	المالریا	على	للقضاء	RBM	وشراكة	األفریقي	االتحاد	أطلق	،2018	عام	في
	بي	یبدأ	المالریا	على	القضاء" 	القارة	مستوى	على" 	أصحاب	الحملة	ھذه	تدعو.

	:أجل	ومن	المالریا	مكافحة	دعم	إلى	المستویات	جمیع	على	المصلحة

	الوطنیة؛	التنمیة	أعمال	جدول	رأس	على	المالریا	تظل	أن §
	و	اإلجراءات؛	اتخاذ	من	وتمكینھا	المجتمعات	مشاركة §
	تنفیذ	لدعم	المحلي،	الخاص	القطاع	من	خاصة	إضافیة،	موارد	حشد §

	.الریاالم	لمكافحة	الوطنیة	االستراتیجیة	الخطة

	الریاالم	لمكافحة	األفارقة	القادة	اتحاد	إلى	دعوة	األفریقي	االتحاد	قدم	،2020	عام	في
)ALMA	(و	شراكة	RBM	للقضاء	على	المالریا	من	أجل	دعم"	بدء	وتنفیذ		ةالحمل...	
	وطنیة	حمالت	عضو	دولة	23	أطلقت	اآلن،	حتى		12."إضافیة	أعضاء	دول	في

	الدیمقراطیة	الكونغو	جمھوریة	ذلك	في	ماب	بي،	یبدأ	المالریا	على	للقضاء
	.2021	عام	في	ونامیبیا	ومالي	ماالوي	وجمھوریة

	المالریا	على	القضاء	وصنادیق	مجالس
	وھي	لھا	ومملوكة	الدولة	تقودھا	آلیات)	EMCs(	المالریا	على	القضاء	مجالس	تعد
	بدأی	المالریا	على	القضاء"	المثال،	سبیل	على(	القطاعات	متعددة	المبادرات	تدعم
	جمیع	من	المالریا	لمكافحة	والمساءلة	والموارد	والعمل	الدعوة	حشد	خالل	من")	بي

	.	القطاعات

	المؤسسات	من	القادة	كبار	من	المالریا	على	القضاء	مجالس	تتكون §
	الخاصة	والشركات	الحكومیة	شبھ	والمؤسسات	الوزارات	مثل(	المؤثرة
	).ینیةالد	والمنظمات	المدني	المجتمع	ومنظمات

)	NMCP(	المالریا	لمكافحة	الوطني	البرنامج	مع	القادة	ھؤالء	یتعاون §
	لخطةا	تنفیذ	من	تحد	التي	الموارد	وفجوات	التشغیلیة	االختناقات	إلزالة

	المالریا	لمكافحة	الوطنیة	االستراتیجیة 	راكإش	خالل	من	ذلك	یفعلون.
	والقدرات	ردالموا	وتحدید	أولویة	المالریا	جعل	إلى	الدعوة	في	قطاعاتھم

	.حشدھا	یمكن	التي
	وتعبئة	المالریا	حالة	لمراجعة	أشھر	ثالثة	كل	ذلك	بعد	القادة	یجتمع §

	.االلتزامات

	

	ةالوطنی	المجالس	تنفیذ	نطاق	توسیع"	إلى	األفریقي	االتحاد	دعا	،2020	عام	في
	15	نشاءإ	في	یتمثل	ھدفًا	كینیاتا	أوھورو	الرئیس	فخامة	وحدد"	المالریا	على	للقضاء
	عام	من	األول	الربع	بحلول	المالریا	على	القضاء	مجالس	أعضاء	من	من	دولة

	على	القضاء	مجالس	إطالق	أو	عن	لإلعالن	طریقھا	في	دولة	15	وھناك.	2022
	التخطیط	طور	في	أخرى	دول	9	وھناك	،2022	عام	من	األول	الربع	بحلول	المالریا
	.المالریا	على	القضاء	لمجالس

                                                        

	).2020	فبرایر(	Assembly/AU/13(XXXIII)	Doc.	المالریا،	تقریر	حول	إعالن	األفریقي،	االتحاد		12

	المالریا	على	القضاء	وصنادیق	مجالس	حالة	–	3	الشكل

	
ً 	دوراً 	المنطقة	عبر	المالریا	على	القضاء	مجالس	لعبت 	فجوات	معالجة	في	ھاما
	:ذلك	في	بما	التشغیلیة،	واالختناقات	الموارد

	ملیون	من	أكثر	زامبیا	في	المالریا	على	القضاء	وصندوق	مجلس	حشد §
	إدارة	لدعم	الخاص	القطاع	من	والعینیة	المالیة	االلتزامات	من	دوالر
	.أولویة	ذات	مقاطعة	12	عبر	الجماعیة	األدویة

	موزمبیق	في	)Malaria	da	Fundo(	االمالری	مكافحة	صندوق	حشد §
	والشركات	األفراد	من	االلتزامات	من	دوالر	ملیون	3.5	من	أكثر 	تم.

	شالر	لفرق	الشخصیة	الوقایة	معدات	لشراء	الموارد	ھذه	بعض	استخدام
	وموظفي	المركبات،	صیانة	فرقو	،)IRS(	الُمغلقة	لألماكن	الموضعي

	الصندوق	قیادة	دعمت	كما.	جماھیریة	إعالمیة	حملة	ودعم	والسلع،	النقل
	المجتمع	منظمات	من	منظمتین	مع	بالشراكة	مجتمعیة	اتصاالت	حملة
	ریاالمال	من	الوقایة	بشأن	الرئیسیة	الرسائل	وتوزیع	لتدریب	المدني
	.والمجتمعیین	الدینیین	القادة	خالل	من	وعالجھا

	بلروات	مسانًدا	تمویًال 	المالریا	على	للقضاء	إیسواتیني	صندوق	قدم §
	وشراء)	IRS(	الُمغلقة	لألماكن	الموضعي	الرش	لحملة	والوقود	الموظفین
.	الوطني	الصعید	على	المخزون	انعدام	لتجنب	للمالریا	المضادة	األدویة
-كوفید	موارد	من	أمریكي	دوالر	100,000	توجیھ	في	الصندوق	ساعد
	مائدة	اجتماعات	الصندوق	نظم	كما.	المالریا	لدعم	المستخدمة	غیر	19
	الخاص	القطاع	في	التنفیذیین	والمدیرین	الشباب	قادة	مع	رةمستدی

	.القطاعات	متعدد	وتأثیرھا	المالریا	بعبء	لتوعیتھم
	الصیدلة	في	العاملین	تدریب	المالریا	من	خالیة	أوغندا	منظمة	دعمت §

	المالریا	الختبارات	الممارسات	أفضل	على	الصحیة	والمراكز
	حوضو	لزیادة	للدراجات	ستوىالم	رفیع	وطنیًا	سباقًا	ونظمت	وعالجھا،
	شركة	100	من	التنفیذیین	المسؤولین	كبار	مع	وشاركت	المالریا،
	يف	والدخول	المالریا،	على	للقضاء	إجراءات	التخاذ	بالحاجة	لتوعیتھم
	دوقصن	لتعبئة	األعمال	لقیادات	المالریا	على	القضاء	مبادرة	مع	شراكة
	.الخاص	القطاع	موارد	تعبئة	لتحفیز	مماثل

	للشركات	خرائط	رسم	كینیا	في	المالریا	على	القضاء	مجلس	دعم §
	ةالصحی	والسلع	المالریا	مكافحة	سلع	تصنیع	یمكنھا	التي	الخاصة
	االجتماعي	التغییر	اتصاالت	لدعم	إعالمیة	حملة	ونظم	محلیًا،	األخرى

	نم	والشركات	األفراد	لتمكین	مبتكرة	تمویل	آلیة	وأنشأ	والسلوكي،
	.DNMP	في	رةمباش	بموارد	المساھمة

	الرئیسیة	االرسائل
	.2021	عام	في	الحملة	انطلقت	حیث	ونامیبیا	ومالي	وماالوي	الدیمقراطیة	الكونغو	جمھوریة	ذلك	في	بما!"	بي	یبدأ	المالریا	على	القضاء"	بعنوان	وطنیة	حملة	دولة	23	أطلقت §
	مجالس	نجحت.	التخطیط	طور	في	أخرى	دول	9	وھناك	2022	عام	من	األول	الربع	بحلول	إطالقھا	أو	المالریا	على	القضاء	وصنادیق	مجالس	عن	لإلعالن	طریقھا	في	دولة	15	ھناك §

	.المالریا	لمكافحة	الوطنیة	البرامج	لدعم	الدوالرات	مالیین	وتقدیم	والعمل،	القطاعات،	متعددة	الدعوة	شطةأن	حشد	في	المالریا	على	القضاء
"	شبابي	جیش"	أول	كینیا	جمھوریة	وأطلقت	المالریا	لمكافحة	للشباب	قاریة	استراتیجیة)	ALMA(	المالریا	لمكافحة	األفارقة	القادة	اتحاد	أطلق	كینیاتا،	أوھورو	الرئیس	فخامة	من	بتوجیھات §

	.المالریا	لمكافحة	للدعوة	الشباب	القادة	لتعبئة
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	دون	المستویات	على	المالریا	على	القضاء	صنادیق	بتنفیذ	أیضا	البلدان	وتقوم
	وزامبیا	نامیبیا	جمھوریتي	ذلك	في	بما	الوطنیة، 	ىعل	القضاء	صنادیق	تجمع.
	ةوتعبئ	والعمل	الدعوة	لدفع	القطاعات	جمیع	من	القادة	كبار	الوطنیة	دون	المالریا
	والمساءلة	الموارد 	ندو	المالریا	على	القضاء	صنادیق	دعمت	المثال،	لسبی	على.
	جرىتُ 	التي	الجماعیة	األدویة	إدارة	لحملة	الموارد	وتعبئة	الدعوة	زامبیا	في	الوطنیة
	.مقاطعات	أربع	عبر	مستھدفة	مناطق	في

	

	األعمال	لقیادات	المالریا	على	القضاء	مبادرة
	مؤسسة	و	Africa	Up	Speak	منظمة	أطلقت	الخاص،	القطاع	موارد	تعبئة	لدعم

Ecobank	 Foundation	مبادرة	القضاء	على	المالریا	لقیادات	األعمال	
)ZMBLI	.(ھذه	المبادرة	یقودھا	القطاع	الخاص	وتشرك	الشركات	األخرى	واألفراد	

	نامجالبر	لدعم	بالموارد	للمساھمة	الوطني	المستوى	على	العالیة	المالیة	المالءة	ذوي
	)NMCP(	المالریا	لمكافحة	الوطني 	على	القضاء	مبادرة	إطالق	تم	اآلن،	حتى.
	.وأوغندا	والسنغال	وغانا	بنین	جمھوریات	في	)ZMBLI(	األعمال	لقیادات	المالریا

	على	القضاء	ذلك	في	بما	القطاعات،	متعددة	األخرى	المبادرات	الحملة	ھذه	تكمل
	سبیل	على	،2021	عام	في.	الوطنیة	المالریا	على	القضاء	مجالس	و	بي	یبدأ	المالریا
	وتعھد	المالریا	من	خالیة	أوغندا	منظمة	في	عضًوا	Ecobank	بنك	أصبح	المثال،
	تعبئة	أنشطة	لدعم	مماثلة	أموال	صورة	في	أمریكي	دوالر	100,000	مبلغ	بتقدیم
	.للصندوق	التابعة	الخاص	القطاع	موارد

	

	لمالریاا	لمكافحة	للشباب	الوطنیة	والجیوش	الشباب	مشاركة
	في	بما	-	ارةالق	تنمیة	في	وتمثیلھم	الشباب	مشاركة	بأھمیة	األفریقي	االتحاد	أجندة	تقر
	علیھا	والقضاء	المالریا	مكافحة	ذلك 	تھبصف	كینیاتا،	أوھورو	الرئیس	فخامة	دعا.

"	الشباب	جیوش"	إنشاء	إلى	،)ALMA(	المالریا	لمكافحة	األفارقة	القادة	التحاد	رئیًسا
	.المالریا	مكافحة	لدعم	الشباب	حركة	زلتحفی	الوطنیة

	والدول)	ALMA(	المالریا	لمكافحة	األفارقة	القادة	اتحاد	أحرز	،2021	عام	خالل
	:ھذه	العمل	بدعوة	للوفاء	كبیًرا	تقدًما	األعضاء

	استراتیجیة	أول)	ALMA(	المالریا	لمكافحة	األفارقة	القادة	اتحاد	نشر §
	شبابال	قادة	إلشراك	عمل	إطار	لتوفیر	المالریا	لمكافحة	للشباب	إقلیمیة
	لىإ	الموسع	الوصول	ودعم	المالریا	ضد	للعمل	إفریقیا	أنحاء	جمیع	في

	.الشاملة	الصحیة	التغطیة
	األفارقة	القادة	التحاد	التابع	االستشاري	للشباب	مجلس	إنشاء	تم §

	الشباب	قادة	من	11	مع	القارة	مستوى	على	)ALMA(	المالریا	لمكافحة
	لمجلسا	ھذا	یقدم.	بالخارج	المشتتون	یمثل	وواحد	إفریقیا	حاءأن	جمیع	في

	بیةالشبا	الھیاكل	وتوعیة	وإشراك	الشباب	تعبئة	كیفیة	حول	إرشادات
	رسم"	حملة	المجلس	دعم.	المالریا	مكافحة	جھود	إلى	لالنضمام	القائمة
	المالریا	ضد	الحدود 	؛2021	أبریل	في	للمالریا	العالمي	الیوم	في"

	مالریاال	على	للقضاء	الشباب	ابتكار	حول	األجیال	بین	احوارً 	واستضاف
	.للشباب	الدولي	الیوم	في

	للشباب	وطني	جیش	أول	كینیا	جمھوریة	أطلقت § 	المبادرة	ھذه	تجمع.
	المالریا	لمكافحة	للدعوة	47	الـ	المقاطعات	جمیع	من	الشباب	القادة

	.علیھا	والقضاء
	مع	بالشراكة	ب،للشبا	إندابا	مؤتمر	إیسواتیني	مملكة	استضافت §

	ابيشب	جیش	إنشاء	بصدد	وھي	المالریا،	على	للقضاء	الوطني	الصندوق
	.وطني

	خطط	وضع	من	األولى	المراحل	في	وزامبیا	أوغندا	جمھوریتي	إن §
	افحةلمك	الوطني	البرنامج	مع	بالتشاور	وأیًضا	مماثلة،	شبابیة	لجیوش
	لمالریاا	على	للقضاء	الوطنیة	الصنادیق	من	وبدعم)	NMCP(	المالریا

)EMCs.(	
	أكثر	جمعت	حیث	Africa	Up	Speak	مبادرة	من	مدعومة	المبادرات §

	لىإ	للدعوة	ولیبیریا	سیرالیون	جمھوریتي	في	الشباب	قادة	من	70	من
	.األولویات	من	المھملة	االستوائیة	واألمراض	المالریا	جعل

	

	التوصیات	
	التنمیة	أعمال	جدول	صدارة	في	المالریا	تظل	أن	إلى	للدعوة	القطاعات	متعددة	استراتیجیات	تطویر	ذلك	في	بما	بي،	یبدأ	المالریا	على	للقضاء	الوطنیة	الحمالت	تنفیذ	في	االستمرار §

	.والعینیة	المالیة	الموارد	تعبئة	في	القطاعات	وتشارك	اإلجراءات،	اتخاذ	من	وتمكینھا	المجتمعات	وإشراك	الوطنیة،
	.قطاع	كل	من	والموارد	والعمل	للدعوة	االلتزامات	تعبئة	لدعم	المالریا	على	للقضاء	وطنیة	وصنادیق	مجالس	إنشاء §
	.وطني	شبابي	جیش	بمثابة	وتكون	استراتیجیة	كأولویة	علیھا	والقضاء	المالریا	مكافحة	تتبنى	أن	یمكن	التي	الحالیة	الشبابیة	الھیاكل	وإشراك	تحدید §
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	الحدود	وعبر	اإلقلیمي	التنسیق.	4	القسم

	حدودا	تعرف	ال	المالریا 	تًاثاب	تحدیًا	الحدود	عبر	واألفراد	البعوض	حركة	تمثل.
	مالتالح	لتنسیق	الحدود	عبر	القادة	یعمل	أن	وريالضر	من	لذلك،.	المالریا	لمكافحة
	.االمالری	على	للقضاء	والمبادرات	الممارسات	أفضل	وتنفیذ	البیانات	وتبادل

	اإلقلیمیة	االقتصادیة	المجموعات
	،)RECs(	اإلقلیمیة	االقتصادیة	المجموعات	بین	إنمائیة	أولویة	المالریا	بقاء	لضمان
	على	للقضاء	RBM	وشراكة)	ALMA(	المالریا	ةلمكافح	األفارقة	القادة	اتحاد	وقع

	الجماعة	و	،)SADC(	أفریقیا	جنوب	تنمیة	جمعیة	مع	تفاھم	مذكرات	المالریا
	وسط	لدول	االقتصادي	المجتمع	و	،)ECOWAS(		أفریقیا	غرب	لدول	االقتصادیة
	التنمیة	أجل	من	الحكومات	وھیئة	،)EAC(	إفریقیا	شرق	مجتمع	و	،)ECCAS(		أفریقیا

)IGAD	 	والحكومات،	الدول،	رؤساء	مستویات	على	المالریا	تعمیم	لدعم)
	.الفنیة	الجھات	ورؤساء	والوزارات،

	:یلي	ما	2021	لعام	الرئیسیة	البارزة	النقاط	تشمل

	والحكومات	الدول	رؤساء	وقع:	)SADC(		إفریقیا	جنوب	في	التنمیة	مجتمع •
	جنوب	في	التنمیة	مجتمع	منطقة	في	المالریا	على	القضاء	بشأن	ویندھوك	إعالن
	ویندھوك	إعالن	تفعیل	خطة	على	الصحة	وزراء	ووافق	،)SADC(	أفریقیا
	اأفریقی	جنوب	في	التنمیة	مجتمع	منطقة	في	المالریا	على	القضاء	بشأن

)SADC(	.یتم	إصدار	تقریر	المالریا	التابع	لمجتمع	التنمیة	في	جنوب	فریقیاأ	
)SADC	(،سنویًا	ووافق	وزراء	الصحة	في	مجتمع	التنمیة	في	جنوب	یاأفریق	
)SADC(	على	استراتیجیة	القضاء	على	المالریا	وخطة	تنفیذھا	 	اءإجر	یتم.

	خالل	من	ذلك	في	بما	،8	المرض	على	القضاء	مبادرة	خالل	من	إضافي	تعاون
	،)SADC(	أفریقیا	جنوب	في	التنمیة	لمجتمع	التابعة	الوزاریة	الفرعیة	اللجنة
	جنوب	وجمھوریات	إیسواتیني	مملكة	من	الصحة	وزراء	من	تتألف	التي

	.وزیمبابوي	وبوتسوانا	ونامیبیا	وأنغوال	وزامبیا	وموزمبیق	إفریقیا
	)ECOWAS(	أفریقیا	غرب	لدول	االقتصادیة	المجموعة • 	موارد	حشدت:

	إفریقیا	لغرب	الصحة	منظمة	أمانة	خالل	من	المالریا	تنسیق	لدعم	إضافیة
)WAHO	.(وبُذلت	جھود	إضافیة	لوضع	تاللمسا	األخیرة	على	استراتیجیة	

	.الساحل	منطقة

	RBM	شراكة	من	بدعم:	)ECCAS(	أفریقیا	وسط	لدول	االقتصادي	المجتمع •
	ریا،المال	لمكافحة	إقلیمیة	استراتیجیة	الجماعة	طورت	المالریا،	على	للقضاء
	.والشركاء	األعضاء	الدول	قبل	من	المصادقة	قید	وھي

	الكبرى	البحیرات	مالریا	مبادرة	األعضاء	أنشأ:	)EAC(	أفریقیا	شرق	مجتمع •
	الجماعة	ألمانة	الموارد	تعبئة	ذلك	في	بما	اإلقلیمي،	التنسیق	لدعم 	توضع.
	كافحةلم	إقلیمیة	استراتیجیة	وأطلقت	العظمى	البحیرات	في	المالریا	مبادرة
	.أداء	وبطاقة	المالریا

	)IGAD(	التنمیة	أجل	من	الحكومات	ھیئة • 	عمل	خطة	وضع	على	العمل:
	البرامج	ممثلي	مع	إقلیمي	تشاوري	اجتماع	خالل	من	ذلك	في	بما	إقلیمیة،
	.)NMCPs(	المالریا	لمكافحة	الوطنیة

	الحدود	عبر	المبادرات
	عبر	المالریا	لمكافحة	أخرى	بمبادرات	االضطالع	أیًضا	األعضاء	الدول	یُواصل
	:الحدود

	ناقالت	مكافحة	حمالت	بتنسیق	وغامبیا	السنغال	جمھوریتا	تقوم §
	المشتركة	حدودھما	عبر	المراقبة	وأنشطة	األمراض 	تعمل	كما.
	جمھوریة	مع	للحدود	العابرة	األنشطة	تنسیق	على	السنغال	جمھوریة
	.اإلسالمیة	موریتانیا	وجمھوریة	مالي

	نسیقت	إلى	إفریقیا	غرب	في	المالریا	على	للقضاء	الساحل	مبادرة	تسعى §
)	SMC(	الموسمیة	المالریا	من	الكیمیائیة	الوقایة	حمالت	وتنفیذ	الموارد
	منطقة	في	دول	8	عبر	السنویة)	IRS(		الُمغلقة	لألماكن	الموضعي	والرش
	.الساحل

	في	أمریكي	دوالر	مالیین	4	بمبلغ	إفریقیا	جنوب	جمھوریة	ساھمت §
	MOSASWA	آلیة	عبر	الخاص	والقطاع	الحكومة	من	المختلط	التمویل
	إفریقیا	جنوب	جمھوریات	في	المالریا	على	قضاءال	مبادرات	لدعم

	.إیسواتیني	ومملكة	وموزمبیق
	إسدیل § 	مبادرة	وھي	،المالریا	لمكافحة	الحدود	عبر	الزھور	مبادرة:

	لیھاإ	الوصول	یصعب	التي	المناطق	في	التنسیق	دعمت	خاصة،	خیریة
	وزیمبابوي	وزامبیا	ونامیبیا	أنغوال	جمھوریات	حدود	طول	على

	.الحدود	عبر	الممارسات	أفضل	ركةُمشا	ویسرت

	التوصیات
	.اإلقلیمیة	االقتصادیة	المجموعات	خالل	من	اإلقلیمي	المستوى	على	المنسقة	العمل	وخطط	بالمالریا	الخاصة	األداء	بطاقات	وتنفیذ	طرح	في	االستمرار §
	.اإلقلیمیة	االقتصادیة	المجموعات	مستوى	على	والمالیة	الصحة	ووزراء	والحكومات	الدول	رؤساء	منتدیات	في	األعمال	جدول	في	ئمدا	كبند	المالریا	إدراج §
	.األمراض	ومراقبة	األمراض	ناقالت	مكافحة	مبادرات	لتنفیذ	خاصة	وبصفة	الحدود،	عبر	التنسیق	لزیادة	الفرص	ودعم	تحدید §

	 	

	الرئیسیة	التحدیثات
	).EAC(	2021	عام	في	إطالقھا	تم	التي	الكبرى	البحیرات	في	المالریا	مبادرة	ذلك	في	بما	العمل،	وخطط	اإلقلیمیة	األداء	بطاقات	بتنفیذ)	RECs(	اإلقلیمیة	االقتصادیة	المجموعات	تقوم §
	.الحدود	عبر	المھمین	والتعاون	التنسیق	دعم	في)	والموساسو	الساحل	مثل(	اإلقلیمیة	دون	المبادرات	تستمر §



 

	10	-	المالریا	مكافحة	في	األفریقي	االتحاد	جھود	تقدم	تقریر	2021

	للحیاة	المنقذة	السلع	إلى	الوصول.	5	القسم

	ولالحص	فرص	وزیادة	بالمالریا	المتعلقة	للحیاة	المنقذة	والتدخالت	السلع	إدخال
	الموضعي	والرش	الحشرات،	بمبیدات	المعالجة	الناموسیات	ذلك	في	بما	،	علیھا
	والعالج	،)RDTs(	السریعة	التشخیصیة	واالختبارات	،)IRS(	المغلقة	لألماكن
	من	الكیمیائیة	الوقایة	ساھمت	و	،)ACTs(	األرتیمیسینین	مادة	على	القائم	المركب
	مدى	على	المالریا	ضد	المحرز	التقدم	في	كبیر	بشكل)	SMC(	الموسمیة	المالریا
	الماضیین	العقدین 	یدةجد	تدخالت	ونشر	التدخالت	ھذه	إلى	الوصول	على	الحفاظ.
	.المالریا	على	للقضاء	ضروري	أمر	یمثل	مما

	الموجودة	للسلع	التھدیدات
	:الناشئة	التھدیدات	من	العدید	ھناك

	المالریا	طفیلیات	وجود	على	أدلة	عن	األعضاء	الدول	من	العدید	أبلغت §
	في	المثال،	سبیل	على(	الموجودة	المالریا	لمضادات	جزئیًا	المقاومة
	من	ذلك،	ومع	؛)أوغندا	و	رواندا،	و	أنغوال،	جمھوریات	فاسو،	بوركینا

	.الدراسة	من	مزید	إجراء	الضروري
	البعوض	مقاومة	حددت	التي	األعضاء	الدول	من	متزاید	عدد	ھناك §

	بمبیدات	المعالجة	الناموسیات	في	المستخدمة	الحشریة	للمبیدات
	عضًوا	دولة	22	أبلغت.	المغلقة	األماكن	في	المغلقة	واألماكن	الحشرات

	الحشریة	المبیدات	من	األربع	للفئات	البعوض	مقاومة	على	أدلة	عن
	أخرى	دولة	12	وأبلغت	األمراض،	ناقالت	لمكافحة	أساًسا	المستخدمة

	.الحشریة	المبیدات	من	فئات	لثالث	مقاومة	وجود	عن
	الذي	نالبروتی	تنتج	تعد	لم	بحیث	التحور	في	المالریا	طفیلیات	بدأت §

	أقل	راتاالختبا	ھذه	یجعل	مما	السریعة،	التشخیصیة	االختبارات	اكتشفتھ
	.المالریا	حاالت	تحدید	في	فعالیة

	تزال	ال	الموجودة	الحشرات	بمبیدات	المعالجة	وسیاتالنام	متانة	أن	كما §
	لحشراتا	بمبیدات	المعالجة	الناموسیات	توفر	أن	یجب	بینما.	تحدیًا	تشكل

	أثارت	،	الحمایة	من	سنوات	ثالث	العالمیة	الصحة	منظمة	من	المعتمدة
	في	الصمود	بشأن	مخاوف)	NMCPs(	المالریا	لمكافحة	الوطنیة	البرامج
	الحمالت	بعد	الثالث	العام	خالل	المالریا	انتشار	طرخ	وزیادة	المیدان
	.الحشرات	بمبیدات	المعالجة	للناموسیات	الشاملة	الوطنیة

	ألول	علیھا	التعرف	تم	التي	،stephensi	Anopheles	بعوضة	تشكل §
	القرن	في	أخرى	بلدان	في	واآلن	2012	عام	في	جیبوتي	في	مرة

	.الحضریة	قالمناط	في	خاصة	متزایًدا	تھدیًدا	األفریقي،

	من	خفیفالت	لمحاولة	الحلول	من	العدید	بتنفیذ	المنطقة	أنحاء	جمیع	في	البلدان	تقوم
	:التھدیدات	ھذه

	.الحشریة	المبیدات	مقاومة	لرصد	وطنیة	خططًا	دولة	31	أعدت §
	كیمیائیة	بمادة	تعالج	التي	،PBO	شبكات	متزاید	بشكل	البلدان	تنشر §

	بتوكساید	البیبیرونیل(	إضافیة 	تم	التي	الناموسیات	من	٪40	يحوال).
	.PBO	شبكات	عن	عبارة	كانت	2021	عام	في	توزیعھا

	داتبمبی	المعالجة	الناموسیات	من	التالي	الجیل	بتجربة	البلدان	تقوم §
	.مزدوجة	نشطة	بمكونات	الحشرات

	IRS(	المغلقة	لألماكن	الموضعي	الرش	تقنیة	البلدان	تنشر § 	بالمبیدات)
	.التالي	الجیل	من	الحشریة

	:األعضاء	الدول	من	العدید	في	الحلول	ھذه	فعالیة	إثبات	تم	وقد

                                                        

	المكوناتب	المعالجة	وسیاتالنام	من	أنواع	لثالثة	التكلفة	حیث	من	والفعالیة	األداء	فعالیة	وآخرون،	موسى.	ف	جاكلین		13
:	تنزانیا	في	دللبیروثروی	المقاوم	البعوض	بھا	منطقة	في	المالریا	ضد	األمد	طویلة	البیرثرویدیة	بالشبكات	مقارنة	النشطة
	على	متوفرة	المسبقة	الطباعة	،)2021	دیسمبر(	للذراع	عنقودیة	معماة	تجربة

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm؟abstract_id=3889366.	

	اإلصابة	تقلیل	إلى	PBO	شبكات	استخدام	أدى	:موزمبیق	جمھوریة §
	أیًضا	IG2	شبكات	استخدام	ساھم.	استخدامھا	عند	٪50	بنسبة	بالمالریا

	مقارنةً 	بالمالریا	اإلصابة	حاالت	في	إحصائیًا	بھ	معتد	انخفاض	في
	).ITNs(	القیاسیة	الحشرات	بمبیدات	معالجةال	بالناموسیات

	وشبكات	مقاطعات	5	مكنت	PBO	شبكات	أن	ذكرت	:رواندا	جمھوریة §
IG2	من	تمكین	4	مقاطعات	من	االنتقال	من	عبء	المالریا	المعتدل	إلى	

	.المنخفض
	إلدخال	األولى	السنة	خالل	مماثلة	نتائج	تحدید	تم	:الويام	جمھوریة §

	.PBO	شبكات
	أربعة	على	عامین	لمدة	أجریت	دراسة	وجدت	:المتحدة	تنزانیا	جمھوریة §

	ذلك	في	بما	،)ITNs(	الحشرات	بمبیدات	المعالجة	الناموسیات	من	أنواع
	الحشریة،	للمبیدات	األمد	طویلة	الحالیة	البیرثرویدیة	الناموسیات
	PBO(	بالبرومینات	المعالجة	الناموسیات	أن	ووجدت 	والناموسیات)
	الجةالمع	الناموسیات	من	فعالیة	أكثر	كانت	فینابیربالكلور	المعالجة
	ITNs(	الحشرات	بمبیدات 	المعالجة	الناموسیات	وأن	الحالیة)

	من	یحد	ذيوال	التكلفة	حیث	من	فعالیة	األكثر	البدیل	ھي	بالكلورفینابیر
	13.٪45	بنسبة	بالمالریا	اإلصابة

	

	المالریا	لقاح
	األول،	المالریا	بلقاح	العالمیة	الصحة	منظمة	أوصت	،2021	عام	في

RTS,S/AS01،	للوقایة	من	المالریا	المنجلیة	في	األطفال	الصغار	الذین	ونیعیش	في	
		14.مرتفعة	إلى	متوسطة	بدرجة	المالریا	فیھا	نتشرت	التي	المناطق

	نااغ	جمھوریات	في	التنفیذ	دراسات	إلى	اللقاح	على	الموافقة	استندت §
	حادةال	المالریا	من	المستشفیات	في	العالج	قلل	حیث	وماالوي،	وكینیا
	.٪30	بنسبة	الحیاة	تھدد	التي

	5	بین	أعمارھم	تتراوح	الذین	لألطفال	جرعات	4	في	اللقاح	توفیر	یتم §
	في	موسمیة	إستراتیجیة	من	كجزء	جرعات	5	في	أو	شھًرا	17	إلى

	.كبیر	بشكل	الموسمیة	المالریا	فیھا	تنتشر	التي	المناطق
	لضمان	المبذولة	الجھود	دعم	وشركاؤھا	العالمیة	الصحة	منظمة	تواصل §

	الصحي،	المالریا	لقاح	وسوق	المالریا	لقاح	إلى	السریع	الوصول
	.األخرى	المالریا	سلع	إلى	باإلضافة

	

	المحلي	التصنیع
	افحةلمك	األفارقة	القادة	اتحاد	رئیس	بصفتھ	كینیاتا،	أوھورو	الرئیس	فخامة	دعا

	أن	من	الرغم	على.	إفریقیا	في	المالریا	سلع	تصنیع	زیادة	إلى	،)ALMA(	المالریا
	تقریبًا	ھاجمیع	أن	إال	األفریقیة،	القارة	في	تستخدم	المالریا	سلع	من	العظمى	الغالبیة
	التصنیع	ادةزی	ستؤدي.	الشمالیة	وأمریكا	وآسیا	أوروبا	في	إفریقیا	خارج	تصنیعھا	یتم

	سالسل	يف	الصمود	على	والقدرة	االقتصادیة	التنمیة	تعزیز	إلى	المالریا	لسلع	المحلي
	.التورید

	:یاالمالر	لسلع	المحلي	التصنیع	لتعزیز	2021	عام	خالل	األنشطة	من	العدید	تنفیذ	تم

	لمعرضینا	لألطفال	الرائد	المالریا	لقاح	تطویر	بشأن	العالمیة	الصحة	منظمة	وتوصیات	العالمیة	الصحة	منظمة	انظر		14
	)2021	أكتوبر(	للخطر

	الرئیسیة	التحدیثات
	على	األعضاء	الدول	لقدرة	تھدیًدا	تشكل	االضطرابات	تزال	ال	،19-كوفید	جائحة	عن	الناجمة	التورید	سلسلة	اختناقات	من	للتخفیف	استباقیة	إجراءات	األعضاء	الدول	اتخذت	بینما §

	.نطاقًا	األوسع	الصحیة	والخدمات	المالریا	تدخالت	استمرار
ً 	تھدیداً 	واألدویة	الحشریة	المبیدات	مقاومة	زیادة	تشكل § 	نشر	طاقن	توسیع	إلى	الحاجة	إلى	یشیر	مما	وعالجھا،	المالریا	من	الوقایة	في	المستخدمة	األرواح	إنقاذ	أدوات	لفعالیة	رئیسیا

	.السلع	من	التالي	الجیل
	).SMC	،	ITN	،	IRS	المثال،	سبیل	على(	الحالیة	التدخالت	مع	باالقتران	المالریا	مكافحة	في	للمساعدة	إضافیة	أداة	لدیھا	لبلدانا	أن	یعني	األول	المالریا	لقاح	على	الموافقة §
	.أفضل	بشكل	السلع	ھذه	وتخصیص	استھداف	لدعم	محّسنة	وبیانات	إضافیة	موارد	الجدیدة	األدوات	تكلفة	ارتفاع	سیتطلب §



 

	11	-	المالریا	مكافحة	في	األفریقي	االتحاد	جھود	تقدم	تقریر	2021

	المتحدة	األمم	ولجنة	،NEPAD	وھیئة	العالمیة،	التنمیة	مركز	نظم §
	مائدة	مناقشة)	ALMA(	المالریا	لمكافحة	األفارقة	القادة	واتحاد	ألفریقیا،
	لتوریدا	سلسلة	ومرونة	الصیدالنیة	المستحضرات	تصنیع	حول	مستدیرة

	.أفریقیا	في
)	ALMA(	المالریا	لمكافحة	األفارقة	القادة	واتحاد		NEPADھیئة	یسرت §

	صنیعت	لخطة	المستمر	التنفیذ	لدعم	التنمیة	شركاء	مختلف	مع	المناقشات
	.ألفریقیا	األدویة

	ةلألدوی	المحلي	اإلنتاج	تعزیز	بشأن	قراًرا	یقیةأفر	دول	عدة	اقترحت §
	تمت	والذي	الوصول،	لتحسین	األخرى	الصحیة	والتكنولوجیات

	.یةالعالم	الصحة	لجمعیة	والسبعین	الرابعة	الدورة	خالل	علیھ	المصادقة

	الوطني	البرنامج	وشعبة	كینیا	في	المالریا	على	القضاء	مجلس	قام §
	)ALMA(	المالریا	لمكافحة	ألفارقةا	القادة	اتحادو)	DNMP(	للمالریا
	لقدرةا	لدیھا	التي	الشركات	لتحدید	الكیني	الخاص	للقطاع	مسح	بإجراء

	.األخرى	الصحیة	والسلع	المالریا	مكافحة	سلع	لتصنیع	واالستعداد
	یللتمو	فرًصا	المالریا	على	للقضاء	إیسواتیني	صندوق	یستكشف §

	لتمویل	دجدی	مصدر	فیروتو	المالریا	سلع	لتعبئة	مصنع	إلنشاء	المشاریع
	.المالریا	لمكافحة	الوطني	البرنامج

	في	ًرامؤخ	إطالقھا	تم	التي	الجدیدة	األفریقیة	األدویة	وكالة	فإن	ذلك،	إلى	باإلضافة
.	السلع	ىإل	والوصول	المحلي	التصنیع	لدعم	جدیدة	آلیة	توفر	األفریقي	االتحاد	إطار
	والتي	الجدیدة،	الوكالة	بھذه	الخاصة	المعاھدة	على	دولة	18	صادقت	اآلن،	حتى

	.2022	عام	في	تنفیذھا	سیستمر

	

	التوصیات
	لقاح	مثل	الجدیدة	والتدخالت	التالي	الجیل	لسلع	المرتفعة	التكالیف	معالجة	في	للمساعدة	المجمعة	بالمشتریات	واالضطالع	السوق،	تشكیل	مبادرات	في	واالستثمار	إضافیة،	موارد	حشد §

RTSS.	
	.الناموسیات	تحمل	قدرة	لضمان	اتوالمجتمع	والمصنعین	والشركاء	المانحة	الجھات	وإشراك	الناموسیات	تحمل	قدرة	لرصد	آلیة	إنشاء §
	.األرتیمیسینین	مادة	ومقاومة	والتشخیصیة	الحشریة	المبیدات	لمقاومة	وتوافرھا	البیانات	جودة	لتحسین	المراقبة	برامج	تقویة	في	االستمرار §
	لىع	الحشرات،	ومبیدات	الجدیدة	الناموسیات	ذلك	في	بما	خالت،التد	من	الصحیح	المزیج	لتصمیم	البیانات	من	وغیرھا	الحشرات	مقاومة	ومراقبة	والتشخیصات	األدویة	استخدام §

	.والوفیات	بالمالریا	اإلصابة	حاالت	من	الحد	على	المحدودة	الموارد	تأثیر	لتعظیم.	الوطني	دون	الطبقي	التقسیم	خالل	من	ذلك	في	بما	المحلي	المستوى
	األمد	ویلةط	للحشرات	المبیدة	الناموسیات	المثال،	سبیل	على(	الحالیة	والتدخالت	القائمة،	الوطنیة	االستراتیجیة	الخطط	سیاق	في	األعضاء	الدول	في	RTS,S	لقاح	إدخال	في	النظر	ینبغي §

)LLINs(،	والرش	الموضعي	لألماكن	الُمغلقة	)IRS(،	والوقایة	الكیمیائیة	من	المالریا	الموسمیة	)SMC	((وتوافر	الموارد	لجمیع	أدوات	المالریا.	
	األخرى	الصحیة	والسلع	للمالریا	المحلي	للتصنیع	یةوطن	استراتیجیة	وضع §
	المالریا	لسلع	المحلي	التصنیع	تدعم	أن	یمكن	التي	الشركات	لتحدید)	المالریا	على	القضاء	وصنادیق	مجالس	خالل	من	المثال،	سبیل	على(	الخاص	القطاع	إشراك §
	2022	عام	في	تنفیذھا	ودعم	لألدویة	األفریقیة	الوكالة	معاھدة	على	المصادقة §
	طنیةالو	التنظیمیة	الجھات	ومع	اإلقلیمیة،	االقتصادیة	والمجموعات	األفریقیة،	القاریة	الحرة	التجارة	اتفاقیة	إطار	خالل	من	المحلي	التصنیع	تعترض	التي	العوائق	معالجة §
	محلیًا	المصنعة	المنتجات	على	السوق	في	الطلب	لدفع	مبتكرة	تمویلیة	مناھج	إنشاء §


