التقرير رب ع السنوي التحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا
الثان من عام 2022
( )ALMAيف السودان الرب ع
ي
بطاقة السجل الخاصة بالمساءلة والعمل

مفتاح الرسم
ً
ريتاوح معدل انتقال المالريا يف السودان من المنخفض إىل المتوسط وأحيانا يصل إىل حد
ّ
فف عام  ،2020وصل عدد حاالت اإلصابة السنوية بمرض المالريا المبلغ عنها إىل
الوباء .ي
 3,412,499حالة ،مع  701حالة وفاة.

ه عىل المسار
تم تحقيق النتائج أو ي
يوجد بعض التقدم ،ولكن يحتاج األمر للمزيد من الجهد
ليس عىل المسار
ال توجد بيانات

ال ينطبق

التقرير رب ع السنوي التحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا
الثان من عام 2022
( )ALMAيف السودان الرب ع
ي
استدامة الخدمات الصحية األساسية أثناء جائحة كوفيد19-
تعاف النظم
كبت ،وال تزال اآلثار االقتصادية تعيق
تسببت جائحة كوفيد 19-يف تعطيل الخدمات الصحية الروتينية إىل حد ر
ي
الصحية .من األهمية بمكان أن نركز عىل استعادة األرضية المفقودة يف تقديم التدخالت األساسية المنقذة للحياة خالل هذا
الوقت الصعب ،والحفاظ عىل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالمالريا وأمراض المناطق المدارية المهملة
اهقي.
والصحة اإلنجابية وصحة األم والمواليد واألطفال والمر ر
ً
تأمي السلع الصحية األساسية يف إفريقيا خالل جائحة كوفيد ،19-فمن األهمية بمكان أن توقع البلدان
نظرا للصعوبات يف ر
ر
تحسي الوصول إىل
األفريف من أجل
وتصدق عليها وتودع أداة وكالة األدوية األفريقية ) (AMAلدى مفوضية االتحاد
ر
ي
ً
أيضا ر
بالشاء المبكر
منتجات طبية فعالة وآمنة وذات جودة يف أفريقيا .يتم تشجيع الدولة عىل القيام بذلك .يوىص بشدة
للسلع الصحية األساسية يف ظل استمرار أوقات التسليم الطويلة.
تأثرت البالد بالقيود المفروضة عىل مستوى القارة للوصول إىل لقاحات كوفيد 19-وتمكنت فقط من تغطية  ٪ 6من سكانها
بحلول أبريل  .2022وينبغ للبلد ،من خالل العمل مع ر
لتغيت السلوك إىل زيادة
الشكاء ،االستثمار يف التعليم والتواصل
ر
ي
اإلقبال عىل لقاحات وعالجات رفتوس كورونا.

المالريا
التقدم

ر
الحشية منذ عام  2015وأبلغت منظمة الصحة العالمية بالنتائج وأكملت خطة مراقبة
قامت الدولة برصد مقاومة المبيدات
ً
ر
الحشية .أجرى السودان أيضا اختبارات مقاومة األدوية منذ عام  2018وتم إبالغ البيانات إىل
وإدارة مقاومة المبيدات
ر
ر
كاف من الناموسيات المبيدة للحشات طويلة األجل ( )LLINsونفذت
منظمة الصحة العالمية .قامت الدولة بشاء عدد ٍ
ر
الحشية لتحقيق تغطية تشغيلية لمكافحة ناقالت األمراض للسكان
الموضغ لألماكن المغلقة ( )IRSبالمبيدات
الرش
ي
ً
المعرضي للخطر .قام السودان أيضا بتوسيع نطاق تنفيذ إدارة الحاالت المجتمعية المتكاملة (.)iCCM
المستهدفي
ر
ر
ر
يتماش مع جدول أعمال توصيات رئ يس اتحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا ،فخامة الرئيس أوهارو كينياتا ،حسنت
بما
السودان من آليات المتابعة والمسائلة للمالريا وتطوير بطاقة أداء المالريا ،بالرغم من أن بطاقة األداء لم يتم مشاركتها بعد
عىل مركز معرفة بطاقات األداء التحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا.

التأثي

ر
الت تم اإلبالغ عنها يف عام  2020إىل  3,412,499حالة مع  701حالة وفاة.
بلغ عدد حاالت الوفاة بسبب المالريا ي

التحديات األساسية
•
•
•

ر
ر
الحشية مما يهدد فعالية مكافحة النواقل.
الحشات للمبيدات
مقاومة
ر
المتبف يف األماكن المغلقة ()IRS
الداخىل
للرش
التمويل
ف
الفجوات
ي
ي
ي
استدامة تقديم التدخالت األساسية المنقذة للحياة أثناء ر
تفش جائحة كوفيد 19-بما يشمل ما هو مخصص لصحة
ي
اهقي ،واألطفال وبما يشمل المالريا واألمراض االستوائية المهملة.
اإلنجاب ،واألمهات ،والمواليد ،والمر ر

اإلجراءات الرئيسية السابقة الموىص بها
األهداف

التأثي

عنرص اإلجراء

التأكد من استدامة خدمات المالريا بما
يشمل إدارة الحاالت ومكافحة النواقل
وتنفيذها أثناء استخدام إرشادات
الحساسية ضد انتشار كوفيد 19-أثناء
الجائحة.

الزمن
اإلطار ر ي
المقيح
لإلتمام
الرب ع الرابع من
العام 2022

التقدم

التعليقات  -األنشطة/اإلنجازات
الرئيسية منذ آخر تقرير رب ع سنوي
لم يبلغ السودان عن أي نفاد مخزون من
تيميسيني ( )ACTواالختبارات
مركبات األر
ر
التشخيصية الشيعة ( .)RDTsبينما ساهمت
التأخت يف رشاء سلع
جائحة كوفيد 19-يف
ر
ر
والشكاء
المالريا األساسية ،تستعد الدولة
الرئيسيون ً
حواىل 8
حاليا لحملة شاملة لتوزي ع
ي

السياسة

التوقيع عىل ،واعتماد ،وإيداع صكوك
وكالة األدوية األفريقية يف مفوضية
ر
األفريف
االتحاد
ي

ماليي شبكة  PBOيف أكتوبر  .2022ال تزال
ر
كبتة يف الموارد المالية لمكافحة
فجوات
هناك
ر
أمريك تقدر
بحواىل  270مليون دوالر
المالريا
ي
ي
ب  .2023-2022لم ينجح حشد الموارد
الموضغ يف األماكن
المحلية من أجل الرش
ي
المغلقة ( )IRSبعد وتستمر هذه الجهود
لم يحن موعد تسليم النتائج بعد

الرب ع األول من
العام 2023

استجابت الدولة بإيجابية تجاه اإلجراءات الموىص بها بشأن ُمعالجة أسباب الزيادة يف تقدير حاالت اإلصابة بالمالريا ومعدالت الوفيات
عام  2010و.2017
بسبب المالريا ربي ي

ر
مؤش صحة األم والوليد والطفل واألمراض االستوائية المهملة
التقدم

حققت السودان تغطية مرتفعة ف متابعة ر
مؤش صحة األم والوليد والطفل يف إيجاد قابالت الوالدة المهرة ،والرضاعة
ي
الديك  -الكزاز ( .)DPT3فيما حسنت الدولة من آليات المتابعة والمسائلة مع تطوير
الطبيعية الحرصية ،والخناق  -السعال
ي
اهقي.
بطاقة تقييم أداء صحة اإلنجاب ،واألمومة،
وحديت الوالدة ،واألطفال ،والمر ر
ي

المؤش ُ
ر
المركب الذي يتم حسابه من
ُيقاس التقدم يف معالجة األمراض االستوائية المهملة ( )NTDsيف السودان باستخدام
ر
الت تم تحقيقها لداء الفيالريات اللمفاوي ،وداء كالبية الذنب ،والبلهارسيا ،والديدان
الكيميائ
تغطية العالج
ر ي
الوقائية ي
ر
ر
الوقائ يف السودان  %21للتاخوما ،و
لكيميائ
المنقولة من خالل التبة والتاخوما .يف العام  ،2020بلغت تغطية العالج ا
ي
ي
 %0للبلهارسيا .وقد تم رفع تقرير بالبيانات لداء الفيالريات الليمفاوي ،وداء كالبية الذنب ،ولكنه يخضع لعملية التحقق بينما
لم يتم اإلبالغ عن أي بيانات للديدان المنقولة من خالل ر
ر
الوقائ لألمراض
يميائ
فمؤش تغطية العالج الك
التبة .بصفة عامة
ي
ي
االستوائية المهملة للسودان يف العام  2019انخفض من  43يف العام  2019إىل  0يف العام .2020

اإلجراءات الرئيسية الموىص بها السابقة
األهداف

عنرص اإلجراء

تأثي ر
مؤش
صحة األم
والوليد والطفل
(:1)RMNCH

التأكد من استدامة الخدمات
األساسية للصحة اإلنجابية وصحة
األم والوليد والطفل وتنفيذها أثناء
استخدام إرشادات الحساسية تجاه
انتشار كوفيد 19-أثناء الجائحة.
مواجهة أي انخفاض يف مخزونات
ر
لمؤش صحة األم
السلع األساسية
والوليد والطفل ()RMNCH

الزمن
اإلطار
ي
ر
المقيح لإلتمام
الرب ع الرابع من
العام 2022

التقدم
Yellow

التعليقات  -األنشطة/اإلنجازات
الرئيسية منذ آخر تقرير رب ع سنوي
أبلغت وزارة الصحة عن انخفاض يف استيعاب
الثلثي.
الرعاية الصحية األولية  PHCبنحو
ر
أدى اإلغالق يف العديد من الدول إىل الحد من
ر ً
مقتنا
كثتة من البالد،
الخدمات يف أجزاء ر
بمحدودية الوصول إىل الخدمات الصحية مع
ضعف السلوكيات الصحية .طورت إدارة
صحة األم والطفل ( )MCHإرشادات لضمان
استمرار خدمات اإلدارة أثناء جائحة كوفيد-
 19لجميع الواليات لضمان أن تظل
الخدمات اآلمنة متاحة للجميع أثناء جائحة
كوفيد .19-نظمت جميع إدارات صحة األم
والطفل التدريب لفريق الصحة بالتنسيق مع
لجنة إدارة حاالت كوفيد 19-وصندوق األمم
المتحدة للسكان ( .)UNFPAشمل التدريب
برامج وسائل منع ومكافحة العدوى ،والفرز
البرصي ،وإدارة الحاالت لقابالت الوالدة
المجتمعية الذين يعملون عىل مستوى
الصحيي ومزودي خدمات
المجتمع والزائرين
ر
الرعاية الصحية الذين يعملون يف الرعاية
الصحية األولية .تم إجراء تدريب متقدم عىل
لألخصائيي .وجاء تنفيذ
اإلدارة الشيرية
ر

ر
ر
1
الت تم تتبعها من خالل منظمة الصحة
مقاييس مؤش صحة األم والوليد والطفل ( ،)RMNCHاإلجراءات الموىص بها واالستجابة ي
العالمية (.)WHO

ر
مؤش صحة األم والوليد
رإشاف خدمات
والطفل ( )RMNCAHلجميع الواليات
لضمان استمرار الخدمات عىل نحو آمن.
األمراض
االستوائية
المهملة
()NTDs

تعزيز جودة
الرعاية

السلت لكوفيد19-
التأثت
إدراك
ر
ي
التميت
عىل تغطية التحليل متعدد
ر
( )MDAلعام  ،2020التأكد من أن
تدخالت األمراض االستوائية
المهملة ( )NTDبما يف ذلك
التميت
استدامة التحليالت متعددة
ر
( ،)MDAsومكافحة النواقل وإدارة
األمراض والوقاية من اإلعاقة
وتنفيذها أثناء اتباع إرشادات
أثناء
الحساسة
كوفيد19-
الجائحة .وهذا يشمل تحديد
أولويات أنشطة اللحاق بالركب
الرصورية الرئيسية
فيتامي أ
تغطية
تناول انخفاض
ر

الرب ع الرابع من
العام 2022

الرب ع الرابع من
العام 2022

يف عام  ،2021عىل الرغم من جائحة كوفيد-
 ،19تمكنت الدولة من القيام بأعمال
التميت
التخطيط الالزمة للتحليل متعدد
ر
( )MDAلداء البلهارسيات الذي حدث يف
ئيش لألطفال يف سن
يناير  2022بشكل ر ي
المدرسة ،وتخطط الدولة لتحليل متعدد
التميت ( )MDAلداء الفيالريات اللمفاوي
ر
ر
والتاخوما .حافظت الدولة عىل خدمات داء
الليشمانيات الحشوي عىل الرغم من نفاد
الثائ من العالج يف الرب ع الرابع
مخزون الخط
ي
ً
ً
وطنيا
تدريبا
من عام  .2021أجرت الدولة
لألشخاص المحور ريي يف المناطق المدارية
المهملة من  18والية يف ديسمت 2021
لم يحن موعد تسليم النتائج بعد

1مقاييس صحة األم والوليد والطفل ( ،)RMNCHيتم تتبع اإلجراءات واالستجابة الموىص بها من خالل منظمة الصحة الدولية ()WHO

ر
ر
والت تتناول انخفاض تغطية رعاية
استجابت السودان بإيجابية تجاه اإلجراءات الموىص بها من مؤش صحة األم والوليد والطفل ي
ر
األرتيميسي  ARTsواالستمرار يف المتابعة أثناء تنفيذ هذا اإلجراء.
الت ترتكز عىل مادة
ر
ما بعد الوالدة وتغطية األدوية ي

مفتاح الرسم
تم إنجاز اإلجراء
هناك بعض التقدم
ال يوجد تقدم
لم يحن موعد النتائج بعد

