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( ALMAالتقرير رب  ع السنوي التحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا )
ي السودان الرب  ع 

 
 2022من عام الرابع ف

 

 

 بطاقة السجل الخاصة بالمساءلة والعمل 

 

 

 

  
 

 

 يصل  
ً
ي السودان من المنخفض إىل المتوسط وأحيانا

اوح معدل انتقال المالريا ف  يتر
ي عام  

، وصل عدد حاالت اإلصابة السنوية بمرض المالريا  2021إىل حد الوباء. فف 
غ عنها إىل 

ّ
 حالة وفاة.   1,679حالة، مع   3,960,655المبل

 
 مفتاح الرسم 

 

 تم تحقيق النتائج أو هي عىل المسار 

 يوجد بعض التقدم، ولكن يحتاج األمر للمزيد من الجهد  

 ليس عىل المسار  

 ال توجد بيانات 

 ال ينطبق 
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التقرير رب  ع السنوي التحاد القادة األفارقة 
ي السودان الرب  ع ALMAلمكافحة المالريا )

 
الرابع ( ف

  2022من عام 
 المالريا 

 تحديث الصندوق الدولي 

وس نقص المناعة    151.2أعلن الصندوق الدوىلي أن السودان سيحصل عىل مبلغ   مليون دوالر أمريكي لدعم أنظمة مكافحة فتر
ة   للفتر قطرية  الصحية كمخصصات  النظم  وتعزيز  والمالريا  والسل  ية  المبلغ  2026- 2024البشر العالمي  الصندوق  حدد   .

ي السودان
 
ومستوى الدخل، باإلضافة إىل العديد من العوامل األخرى. كما يتم    اإلجماىلي المخصص بناًء عىل عبء المرض ف

ي االعتبار عدة عوامل،  
 
ي تأخذ ف

ا لصيغة وضعها الصندوق العالمي والتر
ً
تخصيص نسبة محددة من اإلجماىلي لمكون المالريا، وفق

ي ذلك عبء المرض وأهمية استدامة الخدمات األساسية المنقذة للحياة. بالنسبة للسو 
 
 118.1دان، تم احتسابها بمبلغبما ف

ا للقرارات المتخذة عىل المستوى  
ً
. المخصصات لمكونات المرض الفردية ليست ثابتة، ويمكن تعديلها وفق مليون دوالر أمريكي

،  الدوىلي القطري. ونحث السودان عىل ضمان تخصيص الموارد لمكافحة المالريا من المخصصات القطرية اإلجمالية للصندوق  
 الموارد المحلية، لتشي    ع التقدم. وكذلك من 

 التقدم
ي أعقاب األثر المدمر لوباء كوفيد 

 
ي هذا الصدد،  19-تواصل الدولة العمل عىل تعزيز الخدمات الصحية والحفاظ عليها ف

 
. وف

األمراض   ناقالت  لمكافحة  تشغيلية  تغطية  لتحقيق  ات  الحشر بمبيدات  المعالجة  الناموسيات  من  ي 
يكف  ما  السودان  أمنت 

ية منذ عام  لل وأبلغت منظمة    2015سكان المستهدفير  المعرضير  للخطر. وقد نفذت الدولة رصد مقاومة المبيدات الحشر
ا اختبارات مقاومة األدوية  

ً
ية وإدارتها. أجرى السودان أيض الصحة العالمية بالنتائج وأكملت خطة رصد مقاومة المبيدات الحشر

البيانات إىل من  2018منذ عام   ا بتوسيع نطاق تنفيذ إدارة الحاالت  وتم إبالغ 
ً
البلد. قام السودان أيض العالمية.  ظمة الصحة 

 . (iCCM) المجتمعية المتكاملة
 

القادة األفارقة لمكافحة المالريا، فخامة الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو،   بما يتماشر مع جدول أعمال توصيات رئيس اتحاد 
حسنت السودان من آليات المتابعة والمسائلة للمالريا وتطوير بطاقة أداء المالريا، بالرغم من أن بطاقة األداء لم يتم مشاركتها  

 ت األداء التحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا. مركز معرفة بطاقا بعد عىل 
 

 التأثي  
ي عام 

ي تم اإلبالغ عنها ف 
 حالة وفاة. 1,679حالة مع  3,960,655إىل  2021بلغ عدد حاالت الوفاة بسبب المالريا التر

 

 التحديات األساسية
ية مما يهدد فعالية مكافحة النواقل.  • ات للمبيدات الحشر  مقاومة الحشر
ي األماكن المغلقة ) •

ي ف 
ي التمويل للرش الداخىلي المتبفر

 (IRSالفجوات ف 
ي جائحة كوفيد •

بما يشمل ما هو مخصص    19-استدامة تقديم التدخالت األساسية المنقذة للحياة أثناء تفشر
، واألطفال وبما يشمل المالريا واألمراض االستوائية الم   هملة. لصحة اإلنجاب، واألمهات، والمواليد، والمراهقير 
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 اإلجراءات الرئيسية السابقة الموىص بها 
ي   عنرص اإلجراء األهداف 

اإلطار الزمن 
ح لإلتمام  المقير

األنشطة/اإلنجازات الرئيسية منذ آخر تقرير   -التعليقات  التقدم
 رب  ع سنوي 

التأكد من استدامة   التأثي  
خدمات المالريا بما  
يشمل إدارة الحاالت  

ومكافحة النواقل  
وتنفيذها أثناء  

استخدام إرشادات  
الحساسية ضد انتشار  

أثناء   19-كوفيد
 الجائحة. 

الرب  ع الرابع من  
 2022العام 

ي  
تواصل الدولة اإلبالغ عن عدم نفاد مخزون العالجات التر

واالختبارات التشخيصية   تحتوي عىل مادة األرتيميسينير  
اء السلع   ي تأختر شر

الشيعة. ساهمت جائحة كوفيد ف 
األساسية الخاصة بالمالريا. عىل سبيل المثال، بينما كانت  

ي بتوزي    ع 
 PBOمليون شبكة من شبكات  18.3الخطة تقض 

ي مناطق تم اإلبالغ عن مقاومة ناقالت المرض للمبيدات 
ف 

ية  ي البالد، لم يكن البلد  -الحشر
ة ف  وهي مشكلة منتشر
كاء قادرين إال عىل تأمير   مليون شبكة قياسية  18.3والشر

ي ديمستر 
.  2022للتوزي    ع الشامل. أتمت السودان التوزي    ع ف 

( IRSلرش الموضعي لألماكن المغلقة )تنفيذ ابالنسبة ل
ية  والذي توقف نتيجة ارتفاع تكلفة المبيدات الحشر
البديلة، فالتزال هناك جهود متواصلة لتعبئة الموارد 

 المحلية. 

التوقيع عىل، واعتماد،   السياسة 
صكوك وكالة  وإيداع 

ي  
األدوية األفريقية ف 

ي 
 مفوضية االتحاد األفريفر

الرب  ع األول من 
 2023العام 

 النتائج بعد لم يحن موعد تسليم  

 

 اإلجراءات الرئيسية الموىص بها الجديدة 
ح   عنرص اإلجراء األهداف  ي المقير

اإلطار الزمن 
 لإلتمام

ي معدل اإلصابة بالمالريا المقدرة بير    التأثتر 
ي ومعالجة أسباب الزيادة ف 

التحقيق ف 
 2021و  2015عامي 

الرب  ع الرابع من العام  
2023 

 
 مؤشر صحة األم والوليد والطفل واألمراض االستوائية المهملة 

 

 التقدم 

 عززت الدولة آليات التتبع والمساءلة من خالل تطوير بطاقة أداء الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل والمراهق. 

ي معالجة األمراض االستوائية المهملة )
التقدم ف  الُمركب الذي يتم حسابه من  NTDsُيقاس  ي السودان باستخدام المؤشر 

( ف 
ي تم تحقيقها لداء الفيالريات اللمفاوي، وداء كالبية الذنب، والبلهارسيا، والديدان المنقولة  

ي الوقائية التر
تغطية العالج الكيميائ 

ي العام  
اخوما. ف  بة والتر ي 2021من خالل التر

ي الوقائ 
ي السودان    ، بلغت تغطية العالج الكيميائ 

اخوما، و  3ف  % للبلهارسيا.  0% للتر
بة.  وقد تم رفع تقرير بالبيانات   البلهارسيات والديدان الطفيلية المنقولة بالتر ي وداء كالبية الذنب وداء 

اللمف  لداء الفيالريات 
ي العام 

ي لألمراض االستوائية المهملة للسودان ف 
ي الوقائ 

كان صفر وهو الذي    2021بصفة عامة فمؤشر تغطية العالج الكيميائ 
 مقارنة بقيمة مؤشر العام 

ً
 (. 3) 2020يمثل انخفاضا
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 اإلجراءات الرئيسية الموىص بها السابقة 
ي   عنرص اإلجراء األهداف 

اإلطار الزمن 
ح   المقير
 لإلتمام

األنشطة/اإلنجازات الرئيسية منذ آخر تقرير   -التعليقات  التقدم
 رب  ع سنوي 

تأثي  مؤشر 
صحة األم  
والوليد  
والطفل  

(RMNCH )1

: 

التأكد من استدامة 
الخدمات األساسية  

للصحة اإلنجابية وصحة 
األم والوليد والطفل  

وتنفيذها أثناء استخدام 
إرشادات الحساسية تجاه 

أثناء  19- انتشار كوفيد
الجائحة. مواجهة أي  
ي مخزونات  

انخفاض ف 
السلع األساسية لمؤشر 

صحة األم والوليد والطفل 
(RMNCH ) 

الرب  ع الرابع  
من العام  
2022 

 
 

ي استيعاب الرعاية  
 
أبلغت وزارة الصحة عن انخفاض ف

األولية   ي    PHCالصحية 
 
ف اإلغالق  أدى   . الثلثير  بنحو 
ة   ي أجزاء كثتر

 
العديد من الدول إىل الحد من الخدمات ف

الخدمات   إىل  الوصول  بمحدودية   
ً
نا مقتر البالد،  من 

الصحية مع ضعف السلوكيات الصحية. طورت إدارة  
( إرشادات لضمان استمرار  MCHصحة األم والطفل ) 

الواليات  لجميع    19-أثناء جائحة كوفيداإلدارة  خدمات  
أثناء   اآلمنة متاحة للجميع  الخدمات  لضمان أن تظل 

األم 19- جائحة كوفيد صحة  إدارات  جميع  نظمت   .

لجنة   مع  بالتنسيق  الصحة  لفريق  التدريب  والطفل 
كوفيد حاالت  المتحدة    19-إدارة  األمم  وصندوق 

(.  شمل التدريب برامج وسائل منع  UNFPAللسكان )
البص  والفرز  العدوى،  الحاالت  ومكافحة  وإدارة  ي، 

لقابالت الوالدة المجتمعية الذين يعملون عىل مستوى  
المجتمع والزائرين الصحيير  ومزودي خدمات الرعاية  
ي الرعاية الصحية األولية. تم  

الصحية الذين يعملون ف 
  . إجراء تدريب متقدم عىل اإلدارة الشيرية لألخصائيير 

وال األم  اف خدمات مؤشر صحة  تنفيذ إشر وليد  وجاء 
( لضمان  RMNCAHوالطفل  الواليات  لجميع   )

 استمرار الخدمات عىل نحو آمن. 

األمراض 
االستوائية  
المهملة  

(NTDs) 

ي   إدراك التأثتر السلتر
عىل تغطية    19- لكوفيد

التحليل متعدد التميتر   
(MDA لعام )2020  ،

التأكد من أن تدخالت  
األمراض االستوائية  

ي  NTDالمهملة )
( بما ف 

استدامة  ذلك 
التحليالت متعددة  

(،  MDAsالتميتر  )
ومكافحة النواقل وإدارة  
األمراض والوقاية من  
اإلعاقة وتنفيذها أثناء  
- اتباع إرشادات كوفيد

الحساسة أثناء   19
الجائحة. وهذا يشمل  
تحديد أولويات أنشطة  
ورية   اللحاق بالركب الص 

 الرئيسية 

الرب  ع الرابع  
من العام  
2022 

أمراض المناطق  تجري الدولة أنشطة لمكافحة  
ام NTDاالستوائية المهملة ) ( والوقاية من خالل احتر

. تم إجراء أنشطة المراقبة عىل  19- تدابتر كوفيد

( خاصة  NTDsأمراض المناطق االستوائية المهملة )
عىل دودة غينيا مع الحفاظ عىل خدمات داء  
ت  الليشمانيات الحشوي وأنشطة إدارة الحاال 

الروتينية األخرى ألمراض المناطق االستوائية المهملة  
(NTD .عىل مستوى المنشأة ) 

تعزيز جودة  
 الرعاية 

تناول انخفاض تغطية  
 فيتامير  أ 

الرب  ع الرابع  
من العام  
2022 

عام   ي 
ف  بشكل كبتر  )أ(  فيتامير   تغطية  الدولة  زادت 

خالل الجولة األوىل، لكن التوزي    ع تعطل بسبب    2021
COVID-19    تغطية فإن  وبالتاىلي  الثانية،  للجولة 

 الجرعتير  المطلوبتير  ال تزال منخفضة 

 
ي تم تتبعها من خالل منظمة الصحة  RMNCHمؤشر صحة األم والوليد والطفل )مقاييس 1

(، اإلجراءات الموىص بها واالستجابة التر
 . (WHOالعالمية )
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ي تتناول انخفاض   استجابت السودان بإيجابية تجاه اإلجراءات الموىص بها من مؤشر صحة األم والوليد والطفل
والتر

ي ترتكز عىل مادة األرتيميسير   
ي المتابعة أثناء تنفيذ    ARTsتغطية رعاية ما بعد الوالدة وتغطية األدوية التر

واالستمرار ف 
 هذا اإلجراء. 

 اإلجراءات الرئيسية الموىص بها الجديدة 
ح   عنرص اإلجراء األهداف  ي المقير

اإلطار الزمن 
 لإلتمام

االستوائية  األمراض 
 (NTDsالمهملة )

ي لجميع األمراض  
ي الوقائ 

العمل عىل زيادة تغطية العالج الكيميائ 
المهملة وداء الفيالريات اللمفاوي وداء كالبية الذنب وداء  االستوائية 
اخوما    البلهارسيات بة والتر ي تنتقل عن طريق التر

والديدان الطفيلية التر
 للوصول إىل أهداف منظمة الصحة العالمية 

الرب  ع الرابع من العام  
2023 

 
 مفتاح الرسم 

 

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


