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 الثالثمسواتي  الملكصاحب الجاللة  كلمة
 2018تقديم تقرير عن المالريا فى أفريقيا  بشأن

 

على تنمية  يد يتوقفاالجتماعي في أفريقيا وبناء أفريقيا التي نروالمشهد االقتصادي إن تحويل  .1

رأس المال البشري على مواطنين يتمتعون بصحة وتغذية  وترتكز تنميةرأس المال البشري. 

لزيادة االستثمارات في التمويل الصحي  أجندةيقود االتحاد األفريقي ، . وفي هذا السياقجيدتين

تحقيق حياة صحية مرضية من أجل أجل إرساء أساس متين لنظم صحية معززة  المحلي من

 .بناولشع

في دحر المالريا على مدى العقد الماضي نتيجة ملحوظا حققنا بشكل جماعي تقدًما لقد   .2

للمسؤولية المشتركة والتضامن العالمي لتخليص القارة من هذا المرض القابل للوقاية والعالج 

بلداننا ومنظمة الصحة العالمية أن االستثمارات  منتظهر التقارير األخيرة ، لحظلسوء اونهائياً. 

اإلسراع بالعمل اآلن من الضروري التي حققناها معرضة للتهديد و الملحوظةواإلنجازات 

مليون حالة مالريا في  219من أصل و، 2017في عام وإلى المسار الصحيح.  البلدانإلعادة 

أدت هذه الحاالت إلى ومن الحاالت العالمية( في أفريقيا.  ٪92مليون ) 200كان هناك ، العالم

 .من الوفيات العالمية( ٪93شخص في جميع أنحاء القارة ) آالف 403وفاة 

، أطلق الرئيس ةموريتانيالجمهورية اإلسالمية ال، في نواكشوط 2018 وخالل قمتنا في يولي .3

 المؤتمروالتي أقرها “ من عنديريا تبدأ صفر المال”حملة  على نحو مشترك، ماكي سال وأنا

وزيادة الدعوة والتعبئة ، القواعد الشعبيةالحقا. تعطي هذه الحملة األولوية العاجلة من خالل 

تسعى الحملة إلى ووالمعلومات والبيانات للعمل وتعزيز المساءلة. ، وتعبئة الموارد، االجتماعية

ذ الكامل لإلطار التحفيزي للقضاء على اإليدز ضمان اتخاذ إجراءات متواصلة من أجل التنفي

العالمية  الفنيةواالستراتيجية  2030والسل والتخلص من المالريا في أفريقيا بحلول عام 

مكافحة  من حيثنحن في مفترق طرق ، (. كما نعلم جميعا2030-2016لمكافحة المالريا )

المالريا في بلداننا مع ما يترتب  عودةطر فإننا نواجه خ، واصلنا العمل كالمعتاد ما إذاوالمالريا. 

يقترن ما وعلى ذلك من آثار خطيرة على الموارد الالزمة إلعادة وضعنا على المسار الصحيح 

فضالً عن صحة ورفاهية سكاننا التي ستهدد تحقيق األهداف ، ذلك من آثار اقتصادية كبيرةب

أطلق رؤساء الدول والحكومات  في ضوء ذلكو. 2063 للتنمية وأجندة 2030 ألجندةاألوسع 

 صفر مالريا تبدأ من عندي. حملة

 

مفوضية االتحاد األفريقي  طلبنا من ،الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، قمة نواكشوط خالل. .4

أنا فخور والمالريا تقديم تقرير إلينا في هذه القمة حول تقدم الحملة. من أجل دحر شراكة الو

والذي أعده خبراء وطنيون في مجال مكافحة المالريا تحت رئاسة ، بتقديم هذا التقرير أمامكم

وتحالف القادة ، المالريا من أجل دحر شراكةالو، وفدي وبدعم من مفوضية االتحاد األفريقي

ذلك كما يسلط الضوء على  ،"من عنديحملة "صفر مالريا تبدأ إن لمكافحة المالريا.  يينقياألفر

للحفاظ على سق إمكانات كبيرة لدفع العمل المتتنطوي على ، التقرير المرحلي السنويهذا 

الصحيح. إال أن نجاح الحملة يتطلب مشاركة مستمرة عالية   مسارهالمالريا على لستجابة الا

المستوى مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية والمجتمع العالمي 

على المالريا وزيادة الوعي والملكية   للقضاء علىلداخلي للدعوة إلى زيادة التمويل الخارجي وا

وأن ، مبيدات الحشرات ومقاومة العقاقيرمقاومة يجب أن نوقف  المجتمع. ولكي ننجح، مستوى

ً ، نمنح األولوية للمراقبة بمن فيهم أولئك ، وأن نضمن وصول التدخالت إلى السكان األكثر ضعفا

 .الذين يعبرون حدود البلدان بانتظام
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، مثل مشروع مالي الفرعييسلط التقرير الضوء على الجهود الجارية لتعزيز التنسيق اإلقليمي  .5

األدوية المضادة ببوركينا فاسوالعابر للحدود المخصص لدورات العالج الكامل  -النيجر  -

خالل موسم المالريا. كما يسلط  الواسع للمرضألطفال في المناطق االنتشار الموسمي المالريا 

، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص بين جمهورية مبادرة موساسوا لتقرير الضوء علىا

تعبئة الموارد للحد من انتشار من أجل جنوب أفريقيا وجمهورية موزامبيق ومملكة إيسواتيني 

 .اإلقليموخطر انتقال المالريا عبر 

الملكية على مستوى يسلط التقرير الضوء كذلك على مركزية مشاركة المجتمع لتعزيز  .6

صفر مالريا تبدأ من عندي يبرز مثال والمجتمعات المحلية لمكافحة المالريا والقضاء عليها. 

العمل الجماعي  ،في جمهورية السنغال و" العمل الجماعي ضد المالريا "في جمهورية أوغندا"

شاركة السياسية المتعمدة والم والمجتمعية االجتماعيةمن خالل التعبئة  الشعبيمستوى العلى 

 .المالرياللقضاء على 

تحالف القادة  يبرز التقرير كذلك األولويات التي ستضطلع بها مفوضية االتحاد األفريقي و .7
. 2019في عام  في مكافحة المالريا  والشراكة من أجل دحر المالريا األفريقيين ضد المالريا

هذه وتصبح  ية لمكافحة المالريا.ويشمل ذلك تقديم الدعم للبلدان من أجل إنشاء مجالس وطن

 من عندي نتيجةالمجالس عندما تعمل بكامل طاقتها مكونات حاسمة لحملة صفر مالريا تبدأ 

قضاء عليها، لللحملة: تحفيز االلتزام السياسي ل ةقدرتها على تحقيق األهداف اإلستراتيجية الثالث

اك المجتمعات على نحو أكبر في إشروتعبئة الموارد المحلية من الحكومة والقطاع الخاص، و

 .مكافحة المالريا في البلدان

 في والمالريا اإليدز والسل لمكافحةناجح  نحن نحتاج أيضا إلى تجديد موارد صندوق عالمي .8

 نم تكمله موارد حكوماتنا نم ةيلمحلا واردملا التزامات أن تعزيز ناضممن أجل ، 2019 معا
  والقضاء عليها. المالريا لمكافحة ممول أكبر العالمي الصندوق ويظل. شركائنا

لكننا نحتاج إلى مضاعفة ، زمالئي القادة، أعلم أن التزامنا تجاه القضاء على المالريا ال يتزعزع .9

 .القضاء على المالريا في بلداننا الذين يعملون علىجهودنا إذا أردنا أن نكون القادة 

والمجموعات ، من مفوضية االتحاد األفريقيبدعم ، اسمحوا لي أن أحث الدول األعضاء، لذلك   .10

تحالف القادة األفريقيين ضد  وشبكة، المالريامن أجل دحر  شراكةالو، االقتصادية اإلقليمية
، وصندوق المالريا، والشركاء على التعجيل بإنشاء المجالس الوطنية لمكافحة المالريا المالريا

ظل تالخاص. و القطاعين العام وات المحلية من من أجل حفز االلتزام السياسي وزيادة االستثمار

للمكافحة الوطنية للمالريا والقضاء  زيادة استخدام واستيعاب بطاقات األداء وإجراءات التتبع

 حاسما. أمرا، في االتحاد األفريقي من أجل دفع العمل والمساءلةعليها من قبل الدول األعضاء 

األساسية المستعملة سلع الوضمان توافر المواتية بيئة الدعونا جميعا نعمل معا من أجل خلق 

لجيل المقبل من خالل التنسيق التنظيمي ل، بأسعار معقولةوالمالريا في مكافحة منة اآلفعالة وال

 .ها وجدواها.ودعم اإلنتاج المحلي بما في ذلك المبادرات المبتكرة لزيادة توافر

لالستفادة الكاملة من الحق في  سويان نعمل يمكننا معاً، كدول أعضاء في االتحاد األفريقي، أ .11

الجوانب حول منظمة التجارة العالمية  يةاألحكام الواردة في اتفاق، استخدام، إلى أقصى حد

لتعزيز وصول الالحقة  والمقاالتالمتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية واإلعالنات 

 .األدويةإلى  الجميع

 ما نستطيع لتحقيق ذلك. دعونا نفعل كل، ياتناالقضاء على المالريا ممكن في ح .12

 .مأشكرك
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 المحتويات
  االعترافات

                                                          المختصرات

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDتنفيذي موجز                                                              تصدير 

مقدمة    

لغرض من هذا التقريرا    

وضع المالريا    

أفريقيااالستجابة للمالريا في  مجال التحديات في    

بي تبدأ المالرياالخلو من  حملة    

                                            المستوى رفيعي ةالمصلح أصحاب مشاركة: 1 الموضوع

    األداء بطاقات 1.1 

  والعمل المساءلة أجل من للمالريا يناألفريقي القادة تحالف 

  2.1  .ا والقضاء عليهاالوطنية ودون الوطنية لمكافحة المالري بطاقات األداء 

   المجالس الوطنية للقضاء على المالريا  3.1

 مجلس زامبيا للقضاء على المالريا 1.3.1

الموارد تعبئة: 2 الموضوع   

تعبئة الموارد المحلية في جمهورية نيجيريا 1.2   

 الصندوق اإليسواتيني الوطني لمكافحة المالريا 2.2

 الجيل القادم من االبتكار في مجال مكافحة ناقالت األمراض في رواندا  3.2

  إثيوبيافي مجال مكافحة ناقالت األمراض في  أفضل الممارسات 4.2

المالريا لمواد التقدم في االنتاج المحلي 5.2   

 لحدودالعابرة لالتنسيق وتعبئة الموارد  6.2

 بوركينا فاسو -النيجر -مالي  1.6.2

 موساسوا 2.6.2 

  : المشاركة المجتمعية3الموضوع  

 المالريا، انني ملتزم" في جمهورية السنغال الخلو من المجتمعية من خالل " المشاركة  1.3

العمل الجماعي ضد المالريا في جمهورية أوغندا 2.3   

  الخطوات التالية

" في بلدان أخرى المالريا تبدأ بي خلو منال "إطالق حملة  1.4   

 معالجة مقاومة ناقالت األمراض 2.4

 وتعزيز اإلنتاج المحلي لمواد من االقادم لجيل العقبات أمام اإلى إزالة  الدعوة 3.4

 لمكافحة المالريا من خالل المجموعات االقتصادية اإلقليمية تعزيز الجهود دون اإلقليمية 4.4

إطالق المجالس الوطنية لمكافحة المالريا لتعبئة أصحاب المصلحة والموارد 5.4    

"الخلو من المالريا يبدأ بي“ وضع إطار للرصد والتقييم لحملة 46.   

 عقبالت تدابيردعم بطاقة األداء وتعزيز  7.4

 تعبئة الموارد المحلية 8.4

 الصندوق العالمي موارد دعم تجديد 9.4

 الخاتمة 

الموارد اإلضافية  
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                       اعترافات 

 الوطنية رامجالب يمثلون الذين األفريقي االتحاد في األعضاء الدول خبراء امق

 ،األفريقي االتحاد مفوضية من نيف بدعم التقرير هذا بإعداد المالريا لمكافحة

 .المالريا تحالفين لاألفريقي والقادة ،الشراكة من أجل القضاء على المالريا

 شاركوا الذين التاليين شخاصلأل لفنيةا والمساهمات بالمدخالت نعترف أن ودن

: 2018 ديسمبر 14 إلى 13 من، كينيا، نيروبي في عقدت التي العمل ورشة في

 ،(فاسو بوركينا)سافادوجو ياكوبا  السيد، (بنين)هونتو أورور–أوجوييمي  السيد

 والسيد ،(إسواتيني) يكونين سيمون السيد ،(ديفوار كوت) هيرفيه مينان والسيد

 مالم ياكيز السيدة ،(امبياج) كاليه مومودو السيد ،(إثيوبيا) زويلي هيال برهتوميم

 ،(موزمبيق) كاندرينهو بالتازار السيد ،(مالي) تراوري دياهارا السيدة ،(غانا)

 رحاب السيدة ،(السنغال) ثيام خديدياتو السيدة ،(النيجر) إبراهيم جدة أوبا السيد

 موديندا موتينتا السيدة، (أوغندا) مبابازي. ك بيتر السيد ،(السودان) حسين أحمد

الشراكة ) مودامبو كاكا السيد ،(زيبارزن) علي سليمان هللا عبد السيد ،(زامبيا)

اإليكواس/ منظمة الصحة ) أموح تيتي السيد ،(من أجل القضاء على المالريا

 السيدة ،(ين للمالريااألفريقيتحالف القادة ) رينشو ميالني السيدة، (أفريقيالغرب 

تشارلز  والسيد ،(ين للمالريااألفريقيتحالف القادة ) كافانابو جويس

سامسون كاتيكيني)تحالف  والسيد، (ين للمالريااألفريقيبالوكو)تحالف القادة 

ين األفريقيستيفن روك )تحالف القادة  والسيد ،(ين للمالريااألفريقيالقادة 

 والسيد ين للمالريا(األفريقيابراهام منزافا )تحالف القادة  والسيد ،(للمالريا

 .ين للمالريا(ألفريقياتاواندا شيسانجو )تحالف القادة 

            مختصرات

ALMA تحالف القادة األفريقيين للمالريا 

AU  األفريقياالتحاد  

AUC  األفريقيمفوضية االتحاد  

GTS العالمية الصحة لمنظمة العالمية الفنية االستراتيجية 

 2030-2016 المالريا لمكافحة

IRS الرش الموضعي في األماكن المغلقة 

LLIN لمفعولالمبيدات الحشرية طويلة الناموسيات المعالجة با  

NTD ةلأمراض المناطق المدارية المهم  

PC العالج الكيميائي الوقائي 

RDT اختبار التشخيص السريع 

REC المجموعة االقتصادية االقليمية 

SDG أهداف التنمية المستدامة 

WHO  منظمة الصحة العالمية 

WMR  لمكافحة المالرياالتقرير العالمي  
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 تصدير

" لتحفيز العمل على مستوى القواعد الشعبية، وتعزيز التعبئة تبدأ بيالمالريا الخلو من على حملة " األفريقيون، صادق رؤساء الدول والحكومات 2018في يوليو 

اإلطار التحفيزي إلنهاء اإليدز والسل والقضاء على . وكما يؤكد 2030لول باعتبارها تهديدا للصحة العامة بح ،على المالريا للقضاءاالجتماعية والمسؤولية الجماعية 

 إلى عرقلةوباء المالريا أن يؤدي . ويمكن للصحة للصحة العامة واألمن العالميتهديدا كبيرا )"اإلطار التحفيزي"(، فإن المالريا تشكل  2030بحلول  أفريقياالمالريا في 

 .2063ندة ألجتحول االجتماعي واالقتصادي والهيكلي لأداة حاسمة لخارطة طريق ا يوه - فريقياأجهود تنمية رأس المال البشري في 

المالريا في السنوات الثماني عشرة الماضية، فإن مبادرات  في مكافحةتقدم كبير  إحراز إلى المجاالت شتي فياالستثمارات الذكية والشراكات غير المسبوقة  أدت في حين

 ظلذلك، فقد  فضال عنطفل كل دقيقتين.  يتسبب في وفاةمما  -بشكل غير متناسب على الفقراء والشبابتؤثر المالريا فمفترق الطرق.  عنديا تقف القضاء على المالر

ككل، ة األفريقيقارة ، فإن التحققعلى الرغم من التقدم الكبير الذي ومن االستثمار.  اعقود هدديعرض حياة الماليين للخطر و األمر الذي، التقدمتوقف و راكداالتمويل 

منذ  %20كثر من أبد حاالت المالريا والوفيات المرتبطة بها عد زيادة فيشهدت بعض البلدان  وبينمامن العبء العالمي للمالريا.  %90مسؤولة عن أكثر من التزال 

 .أمر ممكن مكافحة المالريا والقضاء عليهاأن مما يدل على ، %40 يتجاوزالحاالت  بلدانا أخرى شهدت انخفاضا ملحوظا في عدد فإن، 2016

وتوفير التمويل الالزم  مرضللقضاء على اللجهود الوطنية لمن خالل إعطاء األولوية  2030بحلول  القضاء على المالريابالوفاء بالتزاماتهم ب ملتزمون نياألفريقيالقادة  إن

كما إمكانات كبيرة، على " بيتبدأ  المالريا الخلو مناحملة " تنطويوت الوطنية واإلقليمية والقارية والعالمية. في االستراتيجيا الواردةلتحقيق األهداف الجريئة والطموحة 

 ة المستوىرفيع. إال أن نجاح الحملة يتطلب مشاركة مستمرة الصحيح المسارلمالريا على لستجابة الا كي تظل المتضافرلدفع العمل  ،التقرير المرحلي السنوييبرزه هذا 

. يالمجتمع مستوىالالوعي والملكية على  رفعالمالريا و للقضاء علىوالمجتمع المدني للدعوة إلى زيادة التمويل الخارجي والداخلي  ،والقطاع الخاص ،مع الحكومات

، أن نضمن وصول التدخالت إلى السكان األكثر ضعفاً األولوية للمراقبة، و نولي، وأن مقاومة األدويةو يةمبيدات الحشرال عن استخدام وقفتأن نعلينا ، ننجح في ذلكولكي 

 .بشكل منتظم البالدبمن فيهم أولئك الذين يعبرون حدود 

يمكن للشركاء  ك،لذ لیإ باإلضافة. الزخم على للحفاظأمرا أساسيا  اإلنمائيين والشركاء بالمالريا وبوءةالم البلدان من قبل والمالية السياسية االلتزاماتزيادة  تكونوس

 نضماو ،يقيارفأ في رواحألا نم نلمالييا ذنقاإ في المساعدة، "(لعالميا دوقلصنا)" يارلمالوا للسوا دزإليا لمکافحة لعالميا دوقلصنا في رالستثماا لخال نمإلنمائيين، ا

 ثراألك تشخيصكما أن عمليات ال. المالريا عومن وعالج اكتشاف كيفية في ثورة تحدث أن المبتكرة والنهج لألدوات يمكنو. يعرس دمتق قتحقيو لصحيةا ظملنُا زيزتع

كذلك  يمكنناو. على المالريا أيضا فيما يتعلق بالقضاء بالخير تبشر األمراض ناقالت لمكافحة الجديدة، والنهج واللقاحات الحشرية والمبيدات ،الجديدة األدوية، وحساسية

 هذه فراتو من تحد التي ةالتجاريو التنظيمية عقباتال ومعالجة، المحلي والتصنيع ،والتطوير البحث في ماراالستث زيادة من خالل المالريا من خال   عالم إلى الطريق تسريع

 .للحياة المنقذة األدوات

 في تقدمما حققناه من  ىعل والبناء، والعالمية المشتركة والمسؤولية ،الشعبية عدةقواال مستوى على العمل تحفيز على القدرة لديها "بيتبدأ  المالرياالخلو من " حملةإن 

 .حياتنا في المالريا دحر الممكن من. الرهيبو القديم المرض هذا لمحاربة والتكتيكات العلوم

 

  
 الملك مسواتي جاللة

 مملكة استواتيني

 لمالرياحول ا يناألفريقيرئيس تحالف القادة 

 سعادة موسى فكي محمد

 األفريقيرئيس مفوضية االتحاد 
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 موجز تنفيذي

بجمهورية ، في نواكشوط 2018يوليو  2في  األفريقيأقرت الدورة العادية الحادية والثالثون لرؤساء دول وحكومات االتحاد ، التقدم في االستجابة للمالرياتوقف داً على ر

التنسيق مع  الشراكة من أجل القضاء على المالرياو ريقياألف". طلب رؤساء الدول والحكومات من مفوضية االتحاد بيبدأ ي المالريا الخلو من حملة، موريتانيا اإلسالمية

لحملة من قبل جاللة الملك مسواتي الثالث من مملكة المشترك ل طالقاإل. جاء ذلك في أعقاب الحملة على الصعيد القطري وتنفيذ الدول األعضاء لتسهيل عمليات إطالق

 .2018وليو ي 1في ، رئيس جمهورية السنغال، إيسواتيني ومعالي ماكي سال

هذا  ويأتي. 2018 " خاللبدأ بيي المالريا" الخلو من عن تنفيذ حملة  معلومات مستحدثةمن خالل تقديم  7091 األفريقيمقرر مؤتمر االتحاد يفي هذا التقرير بطلب 

هناك حاجة  قد توقف وأن 2030اء على المالريا بحلول إحراز تقدم نحو القضأن الذي يحذر من  2018تقرير منظمة الصحة العالمية حول المالريا لعام عقب التقرير 

من الحاالت  %92) حالة مليون 200كان هناك ، مليون حالة مالريا في العالم 219من أصل ، 2017في وإلى المسار الصحيح.  البلدانإلعادة  عاجلةالتخاذ إجراءات 

 من الوفيات العالمية(. %93جميع أنحاء القارة )ألف شخص في  403. أدت هذه الحاالت إلى وفاة أفريقياالعالمية( في 

 :المالريا على القضاء إلى الرامية الجهودلإلسراع ب استراتيجية ركائز ثالث حول ”بيتبدأ  الخلو من المالريا“ تتمحور حملة

 ؛ المدني المجتمع وقادة الخاص والقطاع الحكوميين، المسؤولين كبار إشراك. 1

 و ؛ المالريا للقضاء على والداخلي الخارجي ويلالتم زيادة إلى الدعوة. 2

 .المجتمعي المستوى على والملكية توعيةال زيادة. 3

وتغيير السلوك، وتعبئة  يةمشاركة المجتمعالمجموعة أدوات لمساعدة البلدان في تعزيز وضع ب األفريقيومفوضية االتحاد  الشراكة من أجل القضاء على المالرياقامت 

 أكثر من ثالثين بلداً اهتمامها بإطالق الحملة ونشرها. توأبد، ”الخلو من المالريا يبدأ بي“أطلقت تسع دول حملة ، يومنا هذاحتى وحركات الجماهيرية. ال طالقالموارد وإ

أداة هامة تستخدمها الدول لتتبع األداء مقابل ريا ين للمالاألفريقيلتحالف القادة للمساءلة والعمل ربع السنوية ألداء ا، تظل بطاقة أفريقياع تنفيذ الحملة في جميع أنحاء م

السريع  لتتبعر السياسات، واالمؤشرات الرئيسية في البلدان التي تتوطن فيها المالريا. واستجابة ألدائها في بطاقة األداء، تتخذ البلدان إجراءات تشمل تسريع تغيي

 التصدي لتفشيوسد الثغرات في الموارد بالنسبة للسلع األساسية، وزيادة مخصصات الموارد المحلية، و المتقدمة، لعطاءاتوا ،للمشتريات، وتسليم السلع في البلدان

 وتعقبها.والقضاء عليها  ،المالريا لمكافحةالوطنية ودون الوطنية  األداء بطاقاتبلدا بإعداد المزيد من  39المالريا. وقام أكثر من 

األولوية لدعم البلدان من أجل إنشاء مجالس  الشراكة من أجل القضاء على المالرياوين للمالريا األفريقيوتحالف القادة  ،األفريقيعطي مفوضية االتحاد ست، 2019 يف

هداف بسبب قدرتها على تحقيق األ "”الخلو من المالريا يبدأ بي“" مكونات حاسمة لحملة  ،عندما تعمل بكامل طاقتها، هذه المجالسوتعد . لقضاء على المالريالوطنية 

المحلية  المجتمعات وإشراكوتعبئة الموارد المحلية من الحكومة والقطاع الخاص، ، على المالرياتحفيز االلتزام السياسي بالقضاء أال وهي اإلستراتيجية الثالث للحملة: 

 على إنشاء مجلس وطني متعدد القطاعات لمكافحة المالريا. التي تعمل، . يقدم التقرير مثاال لحالة جمهورية زامبياامكافحة مرض المالريا في بلدانهبشكل أكبر في 

ً في حملة البلدان مبادراتها في إطار الحملة الرامية إلى سد الفجوة  وتتابع، "الخلو من المالريا يبدأ بي" تمثل تلبية احتياجات التمويل المحلية والخارجية عنصراً رئيسيا

 اتطلب تقديمليات تمويل الصحة العالمية وآلااللتزامات المالية  أدت إلى زيادةمل تعبئة الموارد المحلية في جمهورية نيجيريا حاالت تشعلى التمويلية. يقدم التقرير أمثلة 

لتعبئة ة أدالى مثاال رئيسيا آخر ع، الذي يجري االنتهاء منه حاليا، . ويشكل صندوق إيسواتيني الوطني لمكافحة المالريااإلنمائيةبنوك الللحصول على قروض ميسرة من 

من االبتكار في القادم يعاب الجيل موارد القطاعين العام والخاص. ويسلط التقرير الضوء كذلك على الكيفية التي تساعد بها آليات التمويل العالمية البلدان على زيادة است

مليون دوالر  65سنوات بقيمة  4وهو مشروع مدته  NGENIRS مجال مكافحة ناقالت األمراض، مع مثال حالة جمهورية رواندا التي استفادت من موارد مشروع

تكاليف المبيدات الحشرية. ويسلط التقرير الضوء أيضاً  لخفض المكافحة المبتكرة لناقالت األمراض كونسرتيومو لمرفق الدولي لشراء األدوية )اليونيتيد(ادعمه أمريكي ي

 أساسية وأدوية لمكافحة المالريا موادوجمهورية أوغندا وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية تنتج  ،يا المتحدةوجمهورية تنزان ،على أن عدة بلدان مثل جمهورية غانا

 ً  .محليا

 لتعزيز الجارية الجهود على الضوء التقرير هذا ويسلط. والبعوض سلعوال إطار تنقل األشخاص، في اضروري اأمر المالريا لمكافحة لحدودل عبر التنسيق يادةز تشكلو

، موساسوا على الضوء التقرير يسلط كما. الموسمية لمالريامن ا لكيميائيةا للوقاية فاسو وبوركينا والنيجر مالي بين لحدودالعابر ل مشروعال مثل اإلقليمي، دون التنسيق

 عبرها انتقال وخطرالمالريا  انتشار من للحد الموارد لتعبئة تينيإيسوا ومملكة موزامبيق وجمهورية ،أفريقيا جنوب جمهورية بين والخاص العام القطاعين بين شراكة وهي

 .القليما

 "الخلو منلة ممثال ح يسلطوتعزيز الملكية على مستوى المجتمعات المحلية لمكافحة المالريا والقضاء عليها. ية لمشاركة المجتمعال أهميةالتقرير الضوء كذلك على  يسلط

من خالل الجماعي على مستوى القواعد الشعبية على العمل  لضوءة السنغال و"العمل الجماعي ضد المالريا" في جمهورية أوغندا افي جمهوري" ، إنني ملتزمالمالريا

 المالريا. دحرالتعبئة المجتمعية واالجتماعية المتعمدة والمشاركة السياسية ل

 بما في ذلك:، 2019يوصي التقرير بالخطوات التالية لعام 

 ؛ أخرىوتنفيذها في بلدان  ”الخلو من المالريا يبدأ بي ". إطالق حملة 1

 . حشد موارد محلية إضافية لمكافحة المالريا ؛2

 الصندوق العالمي ؛ موارد . دعم تجديد3

 . إطالق مجالس مكافحة المالريا لتعبئة أصحاب المصلحة والموارد ؛4

 ت االقتصادية اإلقليمية ؛جموعا. تعزيز الجهود دون اإلقليمية لمكافحة المالريا من خالل الم5

 وتعزيز اإلنتاج المحلي ؛األدوية لجيل القادم لمواجهة مقاومة مواد ا لعقبات أمام. إزالة ا6
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 األمراضناقالت مقاومة  ةعالج. م7

 ؛ والتعقبإجراءات المالريا والقضاء عليها و لمكافحةالوطنية  بطاقات األداء تعزيز- 8

 بدأ بي"يالمالريا  الخلو من"لحملة  . وضع إطار للرصد والتقييم9
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 مقدمة

ماكي السيد أطلق جاللة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني وفخامة 

" في األول الخلو من المالريا يبدأ بي“رئيس جمهورية السنغال، حملة ، سال

. وقد تم إطالق الحملة خالل مؤتمر رؤساء دول وحكومات 2018من يوليو 

صادق رؤساء الدول ، 2018يوليو  2في  ،فريكا". وبعد ذلك"إيدز ووتش أ

على الحملة  األفريقيوالحكومات خالل الدورة العادية الحادية والثالثين لالتحاد 

 األفريقيطلب المقرر من مفوضية االتحاد  709.2من خالل مقرر المؤتمر رقم 

ء، وتسهيل التنسيق مع الدول األعضا الشراكة من أجل القضاء على المالرياو

يبدأ بي" وتنفيذها على الصعيد القطري،  الخلو من المالريا إطالق حملة "

 .2019في فبراير  األفريقيوتقديم تقرير عن تنفيذها إلى قمة االتحاد 

 الغرض من هذا التقرير
 تنفيذ عن مرحلي تقرير بتقديم لمؤتمرا طلب تلبية هو التقرير هذا من لغرضا

 يكن لم الحملة، إطالق عندو. 2018 في "ا يبدأ بيالخلو من المالري“ حملة

المحرز  التقدم على التقرير هذا سيركز ،ولذلك. لحملةا وتقييم لرصد إطار هناك

 انظمته البلدان مختلف من الممارسات وأفضل لحاالت أمثلة تقديم خالل من

 التي ألنشطةا القطرية الحاالت اتدراسال نشكل . للحملة الرئيسية الموضوعات

 .مازالت جارية

الشراكة من أجل القضاء على و األفريقيمفوضية االتحاد  من كل تعمل

 تمكن حتى والتقييم للرصد إطار لوضع والشركاء األعضاء الدول مع المالريا

 تنفيذ في المحرز التقدم تقييم من والحكومات الدول رؤساء القادمة التقارير

 األنشطة عن الناشئة الممارسات أفضل على الضوء التقرير هذا يسلط. الحملة

 ولوياتاأل ويحدد للحملة الرئيسية المجاالت تدعم التي اإلقليمية ودون الوطنية

 .2019 عامل

 وضع المالريا

إلى أن التقدم نحو  2018يشير تقرير منظمة الصحة العالمية حول المالريا لعام 

دة البلدان إلى قد توقف وأنه البد من إعا 2030القضاء على المالريا بحلول 

مليون حالة مالريا على  219كان هناك حوالي ، 2017المسار الصحيح. في 

 عنهذه الحاالت  سفرت. أأفريقيا( في %92مليون ) 200منها ، مستوى العالم

من الوفيات العالمية(.  %93ألف شخص في جميع أنحاء القارة ) 403وفاة 

إال أن التقدم ، 2010نة بعام على الرغم من أن هذه األرقام تمثل تحسنا مقار

 :يتراجع يتباطأ أو

 بالمالريا اإلصابة معدل ظل  ً  من 1000 لكل حالة 291 عند ثابتا

 .2015 منذ للخطر المعرضين األشخاص

 حالة مليون 3.5 عبء عن التي تتحمل أكبر العشرة البلدان أبلغت 

 بلدا عن عشر أبلغت أربعة ؛ 2016 مقارنة بعام 2017 في إضافية

 .%20 تتجاوز زيادةعن  بلدان عشرةبلغت وأ أكثر؛ أو حالة 100.000

 من المالريا مرض عن الناجمة الوفيات في السنوي التحسن تباطأ 

-2015) سنويا % 3.4 إلى( 2015-2010) سنويافي المتوسط  % 4.9

2017.) 

تم معالجة األمر بشكل عاجل، فمن غير المرجح أن تنخفض حاالت تما لم 

تماشياً مع األهداف التي  2020بحلول  %40مالريا والوفيات بنسبة اإلصابة بال

للقضاء على اإليدز والسل والمالريا  األفريقيحددها اإلطار التحفيزي لالتحاد 

)"اإلطار التحفيزي"( واالستراتيجية الفنية العالمية  2030بحلول  أفريقيافي 

 .2030-2016لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة المالريا 

أبرز تقرير المالريا العالمي أن الثغرات الرئيسية في التغطية للوصول إلى 

األدوات األساسية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية للوقاية من المالريا 

وتشخيصها وعالجها تسهم في وقف التقدم، خاصة في البلدان ذات العبء 

بيل المثال، أشار . على سأفريقيامنها في  %90وتوجد  –األكبر في العالم 

التقرير إلى أن زيادة مقاومة ناقالت األمراض للمبيدات الحشرية المعتمدة تقيد 

منتجات  تأتيبشدة من توافر الرش الموضعي في األماكن المغلقة. وفي حين 

                                                                 

 مؤتمر االتحاد األفريقي، المقرر بشأن تقرير إيدز ووتش أفريكا، 2 

الجيل القادم إلى األسواق، فهي أكثر تكلفة بشكل كبير، مما يحد من قدرة البلدان 

. على سبيل أو زيادتها مكافحة ناقالت األمراض تغطية فيستمرار العلى ا

( 2010) % 10المثال، انخفضت تغطية الرش الموضعي في أماكن مغلقة من 

 مواد( بسبب مقاومة ناقالت األمراض وارتفاع أسعار ال2017) % 6.6إلى 

على الرغم من وجود ثغرات والجيل القادم.  من األساسية للمبيدات الحشرية

زيادة توافر واستخدام  هية، فإن أحد التطورات اإليجابية كبيرة في التغطي

 %74، خضع حوالي 2017و  2015اختبارات التشخيص السريع. وفيما بين 

من األطفال المحمومين دون سن الخامسة الختبار تشخيصي للمالريا قبل تلقي 

مقارنة بالفترة من  %35ثل زيادة بنسبة وهو ما يم، العالج المضاد للمالريا

 .2012إلى  2010

من المجاالت الرئيسية المثيرة للقلق الفجوة المتزايدة بين األهداف التمويلية 

كان ، 2017ومستويات التمويل المحلي والخارجي لمكافحة المالريا. في عام 

مليار دوالر أمريكي متاحاً للبرامج العالمية لمكافحة المالريا  3.1 مبلغ هناك

ي لالستراتيجية الفنية العالمية تمويلالهدف النصف وهو أقل من ، والقضاء عليها

مليار دوالر  6.6) 2020عام لمكافحة المالريا  لمنظمة الصحة العالمية

 نحوستحتاج البلدان إلى تعبئة ما يقدر بـ، للعودة إلى المسار الصحيحوأمريكي(. 

 .2020مليار دوالر أمريكي حتى  4.8

الشراكة من أجل القضاء على و األفريقياالتحاد  أطلق، ردا على توقف التقدمو

مكافحة مجال التقدم في  " لدفعالخلو من المالريا يبدأ بي“حملة  المالريا

 المالريا.

 أفريقيااالستجابة للمالريا في  مجال لتحديات فيا

بما في ، من إنجازات البرنامج تحد أفريقيافي جميع أنحاء عديدة تحديات  ثمة

 :ذلك

 ؛ فةالضعي النظم الصحية 

 ثغرات في استيعاب التدخالت المتاحة ؛ال 

 انخفاض نصيب الفرد من االستثمار في مكافحة المالريا؛ و 

 دوية والمبيدات الحشريةلألمقاومة ال تهديد. 

تشكل النظم الصحية الضعيفة السائدة خطراً كبيراً للغاية على مكافحة المالريا 

، موادتوريد ال الخاصة . وتشمل مجاالت الضعفأفريقيافي  والقضاء عليها

والمراقبة، والموارد البشرية من أجل الصحة. وتتفاقم نقاط الضعف هذه في 

، وحاالت الطوارئ الكبرى أوقات عدم االستقرار السياسي، األحداث المناخية

 .الصحية، ونزوح السكان والهجرة

ات بما زال هناك فجوة كبيرة في التغطية و/أو االستفادة من التدخالت والخدمالت

ذلك، ال يزال  فضال عنفي ذلك الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية. 

، مما أفريقيافي  للغايةاالستثمار السنوي لكل شخص معرض للخطر منخفضا 

 أولويات التنمية العالمية. إطار تنافسزيادة االستثمارات المحلية في  تطلبي

برامج القطرية، وزيادة االلتزام تعزيز قيادة الالدعوة إلى تتطلب هذه التحديات 

وزيادة تمويل البرامج وتعزيز ، وتعزيز الشراكة والتنسيق العالميين، السياس

 .البرامج وتخطيط ثقافة استعراض
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 "بدأ بييالمالريا  لخلو منحملة" ا

" هي مبادرة على مستوى القارة أطلقها االتحاد الخلو من المالريا يبدأ بي“حملة 

من أجل إعادة مكافحة  اكة من أجل القضاء على المالرياالشرو األفريقي

، تم إطالق الحملة خالل اجتماع آنفاالمالريا إلى مسارها الصحيح. وكما ذُكر 

في موريتانيا  األفريقيالتحاد لقمة الحادية والثالثين الا" في كأفري ووتش"إيدز 

الملك من قبل فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال وجاللة 

 للمالريا ناألفريقيالقادة  الرئيس الحالي لتحالف -مسواتي الثالث من إيسواتيني 

االتحاد  مؤتمرة خالل األفريقيمن رؤساء الدول والحكومات  55واعتمدها 

" مظلة للجهود العالمية الخلو من المالريا يبدأ بي“ حملة وفرت. األفريقي

مية إلى تسريع الجهود الرامية إلى واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية الرا

القضاء على المالريا. وهذا يعتمد على المبادرات القائمة لمكافحة المالريا 

، 8، والقضاء األفريقيلجنوب ا مجموعة تنميةمبادرة مثل  - القضاء عليهاو

 . لقضاء على المالريا في الساحلا ومبادرة

في جميع نغال والكاميرون وفي الس من نجاح الحمالت ما حققته هذه بناء على

ة في جهودها الرامية إلى القضاء األفريقي، يدعم هذا النهج الدول أفريقيا أنحاء

 على المالريا من خالل ثالثة مجاالت مواضيعية:

قادة : مشاركة رفيعة المستوى مع الحكومة والقطاع الخاص و1الموضوع 

 المجتمع المدني ؛

 للقضاء علىويل الخارجي والداخلي : الدعوة إلى زيادة التم2الموضوع 

 المالريا، بما في ذلك من خالل آليات التمويل المبتكرة والقطاع الخاص؛ و

 .يمستوى المجتمعالالوعي والملكية على زيادة : 3الموضوع 

 

في  "بدأ بييالمالريا  " الخلو من ": البلدان التي أطلقت حملة1الجدول 

2018 

 

من  مجموعة األفريقيالتحاد ومفوضية ا المالريا لدحرالشراكة  وضعت

وتغيير السلوك، وتعبئة  يةمشاركة المجتمعالدوات لمساعدة البلدان في تعزيز األ

على على اإلنترنت متاحة  ألدواتاات الشعبية. مجموعة الحرك ودفعالموارد، 

لتلبية احتياجات مختلف  وتم تنظيمها www.zeromalaria.africa موقعال

 ،البرامج الوطنية لمكافحة المالريا ،أصحاب المصلحة )مثل الحكومات

 أفريقيا من أجل لتعبئةلمنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص( 

أن البلدان تقوم  "”الخلو من المالريا يبدأ بي“حملة"  وتدركريا. خالية من المال

لكن مجموعة ، وتنفيذ مبادرات عبر المجاالت المواضيعية الثالثة بإطالقبالفعل 

تعزيزها من أجل لهذه األنشطة والموارد  اموحدتوفر شعارا األدوات والحملة 

لى مراجعة مجموعة الدول األعضاء ع تٌشجعاستنادًا إلى أفضل الممارسات. 

 الخاصة. التلبية احتياجاته تكييفهااألدوات و

الخلو من “تحت شعار "حمالت وطنية أو تطلق تسع دول  أطلقت، حتى اآلن

، دولة اهتمامها باالنضمام إلى الحملة 30أكثر من  وأبدت " ”المالريا يبدأ بي

اه الوضع أدن 1. يقدم الجدول مشاركةشهادة  700وتم التوقيع على أكثر من 

الدول األعضاء  في جميع "”الخلو من المالريا يبدأ بي“"الحالي لحمالت 

 .2018في  الحملة أطلقتوأمثلة عن البلدان التي 

 

 اإلطالق التاريخ الدولة العضو

" لزيادة الوعي المجتمعي بالهدف الطموح للقضاء على ”الخلو من المالريا يبدأ بي“أطلقت حملة "  2018ابريل    جمهورية زامبيا

 2021المالريا بحلول 

  أعلن فخامة الرئيس لونجو أيضا عن خطة إلنشاء مجلس لمكافحة المالريا لدعم المشاركة المتعددة

 أدناه لمزيد من التفاصيل( 1الموضوع القطاعات وتعبئة الموارد )انظر 
 3أطلق فخامة الرئيس يوري موسيفيني "العمل الجماعي ضد المالريا" والمنتدى البرلماني )انظر الموضوع   2018ابريل     جمهورية أوغندا

 أدناه لمزيد من التفاصيل(

 واردلماتعبئة م عدلدا غنأويا في رئاسي للمالرلدوق الصنذ اتنفي 

" في منتدى موزامبيق لمكافحة المالريا ”الخلو من المالريا يبدأ بي“" حملةأطلق فخامة الرئيس فيليبي نيوسي   2018 ويوني مبيق جمهورية موز

فعالية االستثمارات في مكافحة المالريا من خالل تحسين التعاون بين  أن تزيدالحملة  ومن شأن، في موزمبيق

 .والجهات الفاعلة في المجتمعوالقطاع الخاص  ،والمجتمع المدني ،الدولة

 األفريقيقمة االتحاد  على هامشالحملة  تأطلق  2018 ويوني جمهورية موريتانيا 

  2019سيتم إطالق الحملة الكاملة في 
 "الخلو من المالريا يبدأ بي“إطالق حملة   2018أكتوبر    جمهورية النيجر

 حلية والقطاع الخاص ووسائل اإلعالم لمكافحة هذا تعهد وزير الصحة العامة بتعبئة القادة والمجتمعات الم

 والوفيات في النيجر لالعتاللوهو السبب الرئيسي ، المرض
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  : إشراك أصحاب المصلحة رفيعي المستوى1الموضوع 

المستوى في  رفيعةعلى تأمين مشاركة  "الخلو من المالريا يبدأ بي“ حملة تعمل

ويعد أصحاب المصلحة في جميع القطاعات.  قبل ا منملكيتهومكافحة المالريا 

للقضاء على  اضروري اأمر ساءلتهممأصحاب المصلحة وكبار ملكية اكتساب 

. يقدم ياالجتماع والتفاوترها على الصحة والنمو االقتصادي يأثتالمالريا و

ا في المستوى، بم ةرفيعال المشاركةالتالي أمثلة لألنشطة الجارية لجذب  الجزء

 .المالريا ومجالس مكافحة المالريا بطاقات أداءذلك استخدام 

ين للمالريا من أجل المساءلة األفريقيالقادة  تحالف بطاقات أداء 1.1

  والعمل

 آلية للرصد والمساءلة للمالريا يناألفريقيتحالف القادة  بطاقات أداء شكلت

عم الدول األعضاء بشكل من أجل متابعة التقدم في مكافحة المالريا، ود والعمل

الفنية والمالية والتشغيلية والسياسية التي تعيق التقدم  لمواجهة العقباتمنهجي 

فإنها تعزز المشاركة والدعوة بين ، نحو القضاء على المالريا. وعلى ذلك

 رؤساء الدول والحكومات وكبار أصحاب المصلحة اآلخرين.

األداء مقابل  بتعقب، ثة أشهركل ثال وضعها، التي يتم تقوم بطاقة األداء

 ردا على. وأفريقياالمؤشرات الرئيسية في البلدان التي تتوطن فيها المالريا في 

، تغيير السياساتالتعجيل بتتخذ البلدان إجراءات، تشمل ، أدائها في بطاقة األداء

في البلدان، وتقديم العطاءات  لموادوتسليم ا، السريع للمشتريات والتتبع

مخصصات  وزيادة، األساسية موادوملء ثغرات الموارد بالنسبة لل ،المتقدمة

 لمالريا. الرتفاع معدالت اإلصابة باوالتصدي ، الموارد المحلية

. لبطاقة األداءلالطالع على أمثلة لإلجراءات المتخذة استجابة  2انظر الجدول 

تاح على ين للمالريا ماألفريقيللمساءلة والعمل لتحالف القادة  بطاقة األداء

بطاقة  بهذا التقرير مرفق .http://alma2030.orgاإلنترنت على الموقع 

 .2018األداء للربع األخير من 

 

لمكافحة المالريا على الصعيدين الوطني ودون  بطاقات األداء“ 2.1

 الوطني والقضاء عليها
 المالريا كافحةلم وطنية أداء بطاقاتاستخدام ب بلداً  39 قام يومنا هذا، حتى

 األداء برصد هذه األداء بطاقات تقوم. وإجراءات التعقب والقضاء عليها

 أداء بطاقة كل تصميم ويستند. الرئيسية المؤشرات مقابل الوطني ودون الوطني

 الخطط في المحددة الوطنية واألهداف األولويات إلى المؤشرات واختيار

 الخمسية لالستراتيجية المرحلةا مع ىيتماش بما ،القطرية الوطنية االستراتيجية

 وتشمل. 2030-2016 المالريا لمكافحة العالمية الصحة لمنظمة العالمية الفنية

 المعقدة الحاالت إدارةو ،المالريا من الوقاية المشتركة المواضيعية المؤشرات

 وتغيير االجتماعي والتواصل والتقييم، والرصد والمراقبة ،المعقدةغير و

 .التمويل مثل ةالصح قطاع تمكين عواملو السلوك،

المالريا والقضاء عليها  لمكافحةدون الوطنية عتبر بطاقات األداء الوطنية وت

ملكية تعزيز القطاعات و متعدديمشاركة أصحاب المصلحة  لتعبئةأداة فعالة 

بدأ يالمالريا  الخلو منحملة "  بما يتوافق مع -مكافحة المالريا والقضاء عليها 

 يةالروتين آللياتافي  التعقب يتم دمج بطاقات األداء الوطنية واجراءات بي".

بساطة بطاقة  وتتيح .المالريا ومكافحة الصحة مجال في الوطنية ودون الوطنية

، صحاب المصلحة السياسيين والفنيين إجراء محادثة أكثر فعاليةألاألداء 

وتسهيل العمل متعدد القطاعات والمساءلة. عندما يكون المؤشر باللون األحمر، 

اتخاذ اب المصلحة لحثهم على دعوة ألصحبمثابة  يكون ذلك، أو يتراجع األداء

نظًرا ألن بطاقة األداء تظهر األداء ، إجراء لتحسين األداء. باإلضافة إلى ذلك

يمكن استخدامها لتحديد المجاالت فإنه ودون الوطني،  الوطنيالصعيدين على 

تقديم الخدمات. وينتج عن  في ختناقاتالالتي تتطلب موارد إضافية لمعالجة ا

لتدخالت واألماكن لالموارد المحلية وموارد المانحين  زيادة تخصيصذلك 

والتعبئة  والتوجيه والتدريب ،ةوتغيير السياس ،الجغرافية ذات األداء الضعيف

 االجتماعية.

 

يمكن االطالع على البلدان التي لديها بطاقات األداء الوطنية لمكافحة المالريا 

  .1في الشكل التعقب والقضاء عليها وإجراءات 

 

أمثلة لإلجراءات التي اتخذتها البلدان  3إلضافة إلى ذلك، ترد في الجدول با

 .استجابة لبطاقات األداء الوطنية

 

  : أمثلة على اإلجراءات المتخذة استجابة لنتائج بطاقة األداء2الجدول 

 اإلجراء الدول األعضاء الموضوع

الرش 
الموضعي في 

 لقةمغأماكن 

 مضاعفة عدد مشغلي الرش  سواتينييمملكة إ

 ن المغلقةبدء حملة الرش في وقت سابق لتعزيز الرش الموضعي في األماك 

جمهورية جنوب 
 أفريقيا

 تخصيص موارد إضافية لدعم تخطيط وتنفيذ حملة الرش الموضعي في األماكن المغلقة 

مقاومة 
المبيدات 
 الحشرية

وضع وتنفيذ برامج رصد مقاومة المبيدات الحشرية استجابةً لبطاقة األداء التي تظهر زيادة مقاومة ناقالت   تسع دول أعضاء

 األمراض

مليون دوالر أمريكي من الموارد المحلية اإلضافية لتلبية متطلبات التمويل المشترك  18مبلغ  تخصيص  جمهورية نيجيريا مويل المحليالت

 مليون دوالر أمريكي. 38واالستفادة من مبلغ إضافي قدره ، لتمويل الحوافز المقدمة من الصندوق العام

  للتنمية والبنك اإلسالمي  األفريقيريكي للبنك الدولي والبنك مليون دوالر أم 300العمل على تأمين أكثر من

 للتنمية لمعالجة الفجوات التمويلية

أمراض 
المناطق 
المدارية 
 المهلمة

خمسة وعشرون 
 دولة عضو

  ين للمالريا.األفريقيتمت إضافة أمراض المناطق المدارية المهملة إلى بطاقة اداء تحالف القادة 

  •زادت التغطية بنسبة تزيد بلدان تسعة منها ، لداً بتحسين تغطية العالج الكيميائي الوقائيقام ثمانية وعشرون ب

 %50عن 

 المهملةتلقت إجراءات موصى بها بشأن أمراض المناطق المدارية بلدا ن يعشرون من أصل واحد وعشر قدم 

 .ومعلومات مستكملة عن التقدم المحرزتعليقات 
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 لقضاء على المالرياالمجالس الوطنية ل 1.3 

الخلو " حملة واتأد مجموعة منا جزء المالريا لمكافحة الوطنية مجالستعد ال

 حفزبسبب قدرتها على تحقيق األهداف الثالثة للحملة:  ”من المالريا يبدأ بي

الموارد المحلية من الحكومة والقطاع  حشد، االلتزام السياسي بالقضاء عليها

. امكافحة المالريا في بالدهالمحلية في  ومواصلة إشراك المجتمعات، الخاص

الدول بإنشاء  "”الخلو من المالريا يبدأ بي“حملة "  أوصت، في هذا السياقو

 .المجلس الوطني لمكافحة المالريا أو أي آليات مماثلة

 

كيانات رفيعة المستوى ومتعددة القطاعات هي " القضاء على المالريا "مجالس

 :من خالل "”الخلو من المالريا يبدأ بي“" أهداف حملة إلنجازتعقد 

 اتعقبهوإجراءات  عليها والقضاء المالريا بطاقات أداء لمكافحة لديها التي البلدان: 1 الشكل

Malaria scorecards

Angola

Botswana

Burkina 
Faso

Cameroon

Central African 

Republic

Chad

Comoros

B
DR Congo

Djibouti

EG

Eritrea

Ethiopia

Gabon

The Gambia

Ghana

Guinea

Côte
d'Ivoire

Guinea-Bissau

Kenya

Mali

Mauritania

Namibia

Niger

Nigeria

R

São Tomé
and Príncipe

Senegal

Sierra Leone
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فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي دولة أو إقليم  ين للمالريااألفريقيتحالف القادة  أو األفريقيعني التعبير عن أي رأي من قبل االتحاد يال ولية: التسمية المستخدمة وعرض المواد في هذه الخرائط ؤإخالء المس

 .حدودهابترسيم سلطاتها أو تتعلق  تدخل نطاقأو منطقة 
 
 

يهاالمالريا والقضاء علفحة لمكاالوطنية  لبطاقات األداءإلجراءات المتخذة استجابة ل: أمثلة 3الجدول   

 الدولة العضو 

 
 مثال على استخدام بطاقة األداء

، ومؤتمر المالريا السنوي، الوطنية الخاصة بالمالريا في اجتماعات االستعراض والتخطيط الفصليةألداء ستخدم بطاقة ات جمهورية زيمبابوي

متوازنة للتقدم مع دمج الحوار المراجعة األداء الل بطاقة لجهات المانحة. تسهنصف السنوية ل جتماعاتالووزارة الصحة وا

إلى إعطاء األولوية لتخصيص الموارد للمقاطعات  األداءوالتعليقات من أصحاب المصلحة على جميع المستويات. وأدت بطاقة 

 دوق العالمي.في إعداد تقارير الصن األداءكيفية استخدام بطاقة أيضا تستكشف زيمبابوي و والمناطق األقل أداًء.

من حاالت المالريا في المناطق منخفضة المخاطر في شمال إيسواتيني، مما را كبي عدداأبرز استعراض بطاقة األداء ، 2017في  مملكة إسواتيني

التواصل المتعلق بما في ذلك الرش الموضعي في األماكن المغلقة وزيادة ، أدى إلى استهداف المزيد من التدخالت في هذا المجال

 .تغيير السلوك

العديد من التدخالت المستهدفة على المناطق ذات  تنفيذستخدم البرنامج الوطني لمكافحة المالريا سجل أداء المالريا للدعوة إلى ا جمهورية السنغال

 .بما في ذلك تطوير وتنفيذ خطط التسريع في المقاطعات، األداء الضعيف

الوطني، التي يتم إرسالها إلى  لصعيدثات ربع السنوية لبطاقة األداء في النشرة الفصلية لبرنامج مكافحة المالريا على االتحديرد ت جمهورية غانا

 الصحة في غانا.إلدارة ويتم تقاسمها مع المدير العام ، مجموعة واسعة من الشركاء وأصحاب المصلحة

 لعالج الوقائيالضعيفة ل تغطيةالى قيام برنامج مكافحة المالريا بتحديد أدى استعراض بطاقة النتائج الوطنية الخاصة بالمالريا إل

 ة لمعالجة هذا القصور في األداء.جديدإجراءات  إلى اتخاذعقبة رئيسية تؤدي ك الحمل أثناء المتقطع
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 األعمال جدول رأس على االمالري على القضاء استمرار إدراج 

 ؛ والتنموي السياسي

 الشعبية القواعد تحرك ذلك في بما المستدامة االجتماعية التعبئة 

 ؛ قضاء على المالريالل

 المحلي التمويل ذلك في بما واستدامته المالريا تمويل زيادة 

 و ؛ المبتكر التمويل واستخدام

 ء على القضا في لالضطالع بدور هام الخاص القطاع إشراك

 .المالريا

 

 تحديدلقضاء على المالريا امجالس الوطنية كيف يمكن للأدناه  2يبين الشكل 

لرؤية االستراتيجية، والتأثير على السياسة، وتقديم الدعم الفني بما في ذلك ا

مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يمكن تحديد تعبئة الموارد، و

 .في المجالس إشراكهم

 المالريا في زامبياعلى قضاء مجلس ال 1.3.1

 يعملللقضاء على المالريا. س وطني مجلس إنشاءبصدد  زامبيا جمهورية إن

ار جفخامة الرئيس إدأعلن ". بيتنتهي المالريا "المجلس تحت شعار حملة  هذا

لصحة والمركز اإنشاؤه من قبل وزارة  جريهذا المجلس ويإقامة عن لونجو 

 الخلو من المالرياتمشيا مع أهداف حملة " و. الوطني للقضاء على المالريا

 مجلس القضاء على المالريافي  مصلحةالأصحاب مختلف : 2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

، سيكون ينتهي بي"

 القضاء علىمجلس 

المالريا عبارة عن 

كيان رفيع المستوى 

متعدد القطاعات 

يتألف من ممثلين 

 ،عن الحكومة

والقطاع الخاص 

 والتمثيل

 رئيسية. وفقا لثالث ركائزحلي. سيعمل المجلس الم 

 

 العمل والمساءلة

تم اختيارهم للعمل في يأصحاب المصلحة االذين  كبار من المتوقع أن يكون لدى

االستراتيجية الوطنية  دعمالمجلس القدرة على اتخاذ إجراءات مباشرة لتنفيذ أو 

سيكون العدد التنفيذ.  للقضاء على المالريا و/أو مساءلة األطراف المسؤولة عن

األعضاء الفردية إلنهاء  ملكيةضمان محدودا لالمجلس  اإلجمالي ألعضاء

 .المالريا

 

تعبئة 

 الموارد

ستقوم 

 مجالس

القضاء 

على 

 المالريا

بتنفيذ 

 . من المتوقع أن تتابعيةتمويل ابتكاري لتعبئة الموارد المحلية لسد فجوة تمويل

ومتعددة المصادر  النطاق اتيجية واسعةإستر القضاء على المالريا مجالس

، لتعبئة الموارد بما في ذلك متابعة المساهمات المباشرة من القطاع الخاص

 .الشعبيةالقواعد والتمويل الجماعي على مستوى ، والمانحين

 

 الدعوة

 لضمان أن يظل تحقيقبالدعوة  القضاء على المالريا مجالس أعضاء يكلف

للقطاعين العام بالنسبة أولوية رئيسية صلته ومواالقضاء على المالريا 

 .والخاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المو

ض

 : تعبئة الموارد2وع 

ً  عنصراً  والخارجية المحلية التمويل احتياجات تلبية تمثل  حملة في رئيسيا

 إطار في مبادراتها تسعى إلى تنفيذالتي  البلدانو، "الخلو من المالريا يبدأ بي“

 للجنة القطرية الفجوات تحليل يشير. التمويلية الفجوة دس إلى الرامية الحملة

 في الشراكة من أجل القضاء على المالرياللبلدان الشريكة في  اإلقليمي لدعما

 ناقالت مكافحة) للخدمة األساسية االحتياجات من %87 أن إلى أفريقيا

 لبيةغاتوجد . 2018 لعام تلبيتها تمت قد( العام القطاع حالة وإدارة األمراض

 وبالتطلع ذلك، ومع. االتحادية نيجيريا جمهورية في( %60) القائمة الفجوات

 4.8 من أكثر تعبئة إلىبحاجة  البلدان أن إلى التقديرات تشير المستقبل، إلى

 مليار

 دوالر

أمريكي 

 بحلول

2020 

 لتلبية

االحتياجا

 الواردة ت
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 .القطرية االستراتيجية الخطط في

من أجل  المحلية فيما يتعلق بالموارد التزاماتها لدانالب تعزز أن الضروري نم

 الصندوق طلبات تشيرو. التقدم بعض إحراز فعلوقد تم بال. المالريامكافحة 

 التزامات زيادة أن إلى عنها بياناتتتوافر ال أفريقيا في بلداً  36 لـ العالمي

 خصيصالت لفترة أمريكي دوالر مليار من أقل من القطرية المحلية الموارد

، 2020-2018 التخصيص لفترة أمريكي دوالر مليار 1,65إلى 2012-2014

لزيادة  جهودالمزيد من ال بذلينبغي ، ذلك ومع. %65زيادة بنسبة  تمثلمما ي

 الممولون يستمر أن البد، ذلك فضال عن. المحلية الموارد التزامات تعزيز

 العالمي، الصندوق يماس ال، عليها والقضاء المالريا مكافحة دعم في الحاليون

 .العالمي لصندوقموارد ا تجديد عام هو 2019 بأن االعتراف مع

ثمة بلدان عديدة في طور توسيع التمويل المحلي وإنشاء صناديق وطنية 

بما في ذلك ، متعددي القطاعاتاللمكافحة المالريا يديرها أصحاب المصلحة 

سهمت ألتمثيل المحلي. وقد ممثلو القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وا

مليون دوالر إضافية للرش الموضعي في أماكن مغلقة. ومن  25إثيوبيا بمبلغ 

مرونة أكبر في كيفية أن يكون لديها تتوقع البلدان ، مستقلةخالل إنشاء صناديق 

وتحسين ثقة الجهات المانحة من خالل زيادة الشفافية في ، أو تعبئة الموارد حشد

ل، وزيادة ملكية القطاع الخاص للقضاء على المالريا من خالل استخدام األموا

صناديق  أي من وعلى الرغم من عدم قيامالمشاركة المباشرة في الصندوق. 

اإلنترنت في عبر  تواصل، فمن المتوقع أن يبدأ النشاطبأى مكافحة المالريا 

 .2019النصف األول من 

 يا تعبئة الموارد المحلية في جمهورية نيجير 1.2

والكشف  ،تحسين المراقبة فيهاالركائز األساسية للقضاء على المالريا، بما  إن

 تستند جميعها إلىوتوافر األدوية والتكنولوجيات،  ،والوقاية ،واالستجابة

العديد من األولويات تنافس  إطارالتمويل الدولي للصحة في  ثباتالتمويل. ومع 

لدول األعضاء في اإلى دعوة “ بدأ بييا المالريالخلو من "العالمية، تسعى حملة 

إلى زيادة التمويل المحلي لضمان استدامة التدخالت الرامية  األفريقياالتحاد 

مليون حالة وأكثر من  57.3مع ما يقدر بنحو وإلى القضاء على المالريا. 

عبء  كبرأ تتحمل جمهورية نيجيريا االتحاديةفإن ، ياحالة وفاة سنو 100.000

 أعوامبين وفيما عالميًا وتتخذ إجراءات لزيادة استثماراتها المحلية. للمالريا 

 خطتهالتنفيذ أمريكي مليار دوالر  2.2ستطلب نيجيريا ، 2020و 2018

كان لدى البلد فجوة ، وحده 2018في واالستراتيجية الوطنية لمكافحة المالريا. 

مالريا. الخاصة بالة األساسي موادمليون دوالر أمريكي لتسليم ال 625مالية تبلغ 

زيادة االستثمارات المحلية في مجال  من أجلاتخذت الدولة اإلجراء التالي و

 الصحة:

إلى  لمالرياا لدعممليون دوالر أمريكي  18.7 مبلغ قدرهبتقديم  امزاللتا• 

 وذلك متطلبات التمويل المشترك لتمويل الحوافزلتلبية لصندوق العالمي ا

 ه الزيادة فيوأدى هذ .مليون دوالر أمريكي 37 بقيمةاإلفراج عن مبلغ إضافي ب

 طويلةحشرية لمبيدات المعالجة بمليون ناموسية  15التمويل إلى دعم توزيع 

 مفعول.ال

: تتفاوض اإلنمائيةبنوك المع  بالعملالموارد  مجال الرئيسية في ثغراتالسد • 

للتنمية  األفريقيوالبنك اإلسالمي للتنمية والبنك  ،نيجيريا مع البنك الدولي

بما في ذلك  ،مليون دوالر أمريكي لمكافحة المالريا 300 نحولتأمين 

 ، وإدارة الحاالتة المفعولحشرية طويلالمبيدات الللناموسيات المعالجة ب

 والوقاية الكيميائية.

 صندوق إسواتيني الوطني لمكافحة المالريا  2.2
 فيني لمكافحة المالريا الهدف األساسي من صندوق إيسواتيني الوطيتمثل 

الخلو من المالريا يبدأ “تعبئة موارد القطاعين المحلي والخاص تحت شعار 

". بدأت عملية إنشاء الصندوق بإعالن جاللة الملك مسواتي الثالث عزمه بي

البالد المتوقعة في الميزانية مع قضاء الثغرات تشكيل صندوق لمعالجة على 

المشترك بين الوزارات بتشكيل الصندوق برئاسة على المالريا. ثم قام المجلس 

ً متعدد القطاعات لصقل ا قتراح النائب رئيس الوزراء. واستخدم المجلس نهجا

إلى وزارة المالية، بالتنسيق  إنشائهلية ؤوبمس أن يعهدالصندوق قبل المتعلق ب

 حلوائالوزير المالية  ثم أصدرالخدمات المالية. وهيئة تنظيم مع وزارة الصحة 

 تبنى. يا فيما بعدرسمي هإنشاء الكيان القانوني للصندوق مع إطالقالخاصة ب

الخلو من المالريا “" الرئيسية لحملة  العناصرالعديد من  إيسواتينيصندوق 

 ".”يبدأ بي

 الوصف العنصر

 
القيادة متعددة 

 القطاعات

اختيار أعضاء المجلس من قطاعات متعددة، بما في ذلك يتم 

ذلك،  فضال عنحلي والتنفيذيين في القطاع الخاص. التمثيل الم

فإنه يضمن ملكية ، القيادة المحلية في المجلس إشراكمن خالل 

 لقضاء على المالريا على جميع المستويات.ا

يقوم مباشرة  الذي الخاص للقطاع ممثل هو الصندوق رئيس

لقطاع إلى االملكية والمساءلة عن زيادة التمويل المحلي بإسناد 

 .خاصال

 
 وزارة إلى الصندوق على التنظيمية الرقابة تفويض خالل من تعبئة الموارد المحلية

 المالريا بقاء يضمن فإنه المالية، وهيئة تنظيم الخدمات المالية

  العامة األموال على يسيطرون الذين أولئك أعمال جدول على

 أهمية بإطالعهم على – المالية الخدمات صناعة وينظمون

 .ة التمويللستدام

عبيةتعبئة القواعد الش  أيًضا الصندوق سينظر، التقليدية التمويل مصادر إلى باإلضافة 

 ال الذين القواعد الشعبية مستوى على المانحين تنشيط كيفية في

للقضاء على المالريا.  المباشر التمويل في تقليديًا يشاركون

د المانحين الفرديين على مستوى القواع شراكومن شأن إ

 . المالريا على للقضاء بالملكية شعورا يعطيهم الشعبية أن

 المالية والفوائد التحديات حول إعالميا كتيبا إيسواتيني أصدرت   حملة دعائية

الخلو “”  حملة ولغة شعار استخدام يتم. المالريا على للقضاء

 يعطي المانحين مما، كل الكتيب في "”من المالريا يبدأ بي

 يقومون بتمويلها. ملموسة مبادرة

 

 الجيل القادم البتكار مكافحة ناقالت األمراض في رواندا  2.3

 بالنسبةناقالت األمراض مكافحة الرئيسية في تنفيذ  تتمثل إحدى العقبات

 الخلو منحملة "  وتتيحتطوير وانتشار مقاومة المبيدات الحشرية.  فيلمالريا ل

 أدوات جديدة للحصول على لبلدانادعوة لفرصة البدأ بي" يالمالريا 

إلدارة وتمويل البرامج الخاصة بمقاومة المبيدات الحشرية وبرامج  واستخدامها

وتحالف  األفريقيوتعد مفوضية االتحاد مكافحة المالريا على نطاق واسع. 

 االبتكار وتعزيزه في ين للمالريا شريكين متلزمين بالدعوة إلىاألفريقيالقادة 

بالنسبة لجيل القادم األمراض ل جات مكافحة ناقالتتطوير ونشر منت مجال

لرش الموضعي في او مفعولال طويلةعالجة بمبيدات حشرية للناموسيات ال
بيئة تنظيمية  فضال عن تهيئةدعم مبادرات تشكيل السوق  يمثلو. أماكن مغلقة

ذات جودة بأسعار معقولة ومنتجات جديدة أمرا أساسيا لتطوير تمكينية 

 مضمونة.

فيما ت جمهورية رواندا بتوسيع نطاق تدخالت مكافحة ناقالت األمراض امق

مما أدى إلى الحد من اإلصابة بمرض المالريا بنسبة ، 2011و 2005بين 

مع وصول ثمانية من أصل ثالث عشرة مقاطعة على مستوى البالد إلى ، 87%

 تلوحظت زيادة في حاال، . ومع ذلكعلى المالريا مستويات ما قبل القضاء

العديد من  أسهمتو. 2017و 2012بين فيما المالريا والوفيات اإلصابة ب

زيادة درجات ، وبما في ذلك زيادة مقاومة البيريثرويد ،العوامل المتفاعلة

لتغطية اتنفيذ  فضال عنبيئية والتغييرات ال ،الحرارة السنوية وهطول األمطار

هذا االتجاه  دوثح في ،مع تدخالت فعالة المستوى األمثل دونالشاملة 

بما في ذلك ، نفذت جمهورية رواندا خطة شاملة، التصاعدي. وردا على ذلك

، ينالمجتمعي يينالصح المرشدينمن خالل  محليإدارة المالريا على أساس 

، طويلة المفعول المعالجة بالمبيدات الحشرية للمناموسياتعالمية تغطية وحملة 

 التي تتوطن فيهاقاطعات المستهدَفة في الم والرش الموضعي في أماكن مغلقة

على  طويلة المفعول المعالجة بالمبيدات الحشرية للمناموسياتتوزيع و، المالريا

الرعاية الروتينية  خدمات واحدة من خاللدون سن الواألطفال  النساء الحوامل

البرنامج الموسع للتحصين في جميع المقاطعات الثالثين والسابقة للوالدة 

 .2017حملة التوزيع الجماعي لعام ل الاستكما

قدمت رواندا ، لمعالجة مشكلة زيادة مقاومة المبيدات الحشرية، على ذلك عالوة

 .لقادممن الجيل ا يةمبيدات الحشرالمنتجات 

 بمقارنةً ، دوالًرا أمريكيًا لكل وحدة 23 بلغت تكلفة المبيدات الجديدة غير أن

 NGENIRS ركت رواندا في مشروعدوالرات أمريكية للبيريثرويدات. شا 3

لمرفق ا مليون دوالر أمريكي يدعمه 65سنوات بقيمة  4وهو مشروع مدته 
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الدولي لشراء األدوية )اليونيتيد( واالستثمار في المبيدات الحشرية لمكافحة 
قلل مما ي الدفعفي  NGenIRS ويشارك مشروع فيلخفض التكاليف. ، المالريا

رواندا  إلى تمكين انخفاض التكلفة أدىحدة. وللوريكيًا دوالًرا أم 15التكلفة إلى 

من  % 99.3، محققة تغطية بنسبة ثقيلرش خمس مناطق تعاني من عبء من 

موارد إضافية  حشد. وتسعى رواندا اآلن إلى 2018 وإلى يوني 2017يوليه 

 .الثقيللتغطية المقاطعات الثماني المتبقية ذات العبء 

 مادةالمعالجة ب الناموسيات من القادمتقال إلى الجيل كما تفكر رواندا في االن

Piperonyl Butoxide ،ومن بذلك توصي منظمة الصحة العالمية بمجرد ما .

اليونيتد صندوق العالمي والتمويل التحفيزي الذي يقدمه ال المتوقع أن يدعم

 .الجديدة الناموسياتتكلفة  لخفضاألسواق  تشكيلمبادرات 

 ت بشأن مكافحة ناقالت األمراض في إثيوبياأفضل الممارسا 4.2

مكافحة  ، من خاللحيث ساهمت بشكل كبيرإثيوبيا عبء المالريا  خفضت

هذه  تحقيقفي إسهاما كبيرا ، ناقالت األمراض على مدى خمسة عقود

 .اإلنجازات

دخالت مكافحة ناقالت األمراض في تبعض أفضل الممارسات في  تشمل

التي تستهدف  يةمبيدات الحشرالصد وإدارة مقاومة استراتيجية ر وضعإثيوبيا 

على أساس تصنيف المالريا.  الرش الموضعي في أماكن مغلقةعمليات 

البالد الموارد المحلية لمشتريات المبيدات الحشرية، وباإلضافة إلى  وحشدت

عمليات الرش الموضعي ويتم تنفيذ ، تم تصنيع المبيدات الحشرية محلًياي، ذلك

المجتمع المحلي في المناطق  اويديره اباستخدام نهج يمتلكهالمغلقة  في األمكن

المستهدفة لتحسين الجودة وسهولة الوصول إليها من خالل استخدام برنامج 

ة يالصحوحدة الرعاية في  لمجموعات التابعة لهاإلرشاد الصحي المجتمعي وا

تم تدريب  ،مضخات رش وقطع غيار. وأخيراعدد كاف من تم توزيع واألولية. 

بما  في أماكن مغلقة، الموضعيالرش جميع العاملين في مجال الرش في إدارة 

 .الرش ةفي ذلك صيانة مضخ

  مكافحة المالريا لمواداالنتاج المحلي  في المحرز تقدمال 5.2

، بما في ذلك ليامحاألساسية لمكافحة المالريا  الموادبإنتاج  عديدة تقوم بلدان

ناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية طويلة لحشرية والاألدوية والمبيدات ا

، يكون الهدف هو تحفيز النشاط ليا. ومن خالل إنتاج هذه السلع محالمفعول

على معالجة المالريا دون  االقليماالقتصادي المحلي واإلقليمي، مع زيادة قدرة 

 تحويل الموارد إلى جهات تصنيع خارجية.

 

 المثال الدولة العضو

لتنفيذ الوقاية  الالزمة األدوية بدعم وتمويل البالد قامت  هورية غاناجم

 و 2017 عامي تغطي التي الكيمائية من المالريا الموسمية

األدوية الخاصة بالوقاية  شراء بصدد والحكومة. 2018

العالج الوقائي المتقطع والكيمائية من المالريا الموسمية 

 التي األدوية هذه. 2019 في الحاالت وإدارة أثناء الحمل

 الصحة لمنظمةلألهلية التابع  المسبقاإلثبات  عبر تمر

 لتعزيز محاولة أيضا مما يعد محلي صانع ترد من العالمية

 الوطني االقتصاد

المحلي  نيعالتصب Sumitomo-A to Z شركة تقوم تنزانيا 

 مع ةاألفريقي للسوقلناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية ل

، ذلك ومع. Sumitomo Chemical من تكنولوجياال نقل

 المنتجات مستوردي من المنافسة تحديات الشركة واجهت

 اضطرت عندما الجمركية الرسوم من المعفاة التامة الصنع

 .الالزمة الخام المواد على رسوم دفع إلى

 Quality Chemical بين شركتي المشترك المشروع أدى أوعندا

Industries و Cipla (الهندية لألدوية المصنعة الشركة )

 مسبقًا المؤهلة المالريا مضاداتالتصنيع المحلي ل إلى

 نقص لفيروس الرجعية الفيروسات مضادات إلى باإلضافة)

 (اإليدز/  البشرية المناعة

يمر المصنع المحلي حاليًا بعملية ما قبل التأهيل إلنتاج  إثيوبيا

 المبيدات الحشرية

 

 لحدودالعابرة ل ة المواردتنسيق وتعبئ 5.2
لحدود لمكافحة العابر لالفرعية على زيادة التنسيق  األقاليملعديد من اتعمل 

لحدود يقلل بشكل العابرة لالمالريا. أظهرت األبحاث أن ضعف تنسيق الحمالت 

ذلك،  فضال عنوالبضائع والبعوض.  األشخاصهجرة  بسببكبير من فعاليتها 

عالجة المالريا من خالل التنسيق دون اإلقليمي. ومع هناك تركيز متزايد على م

جداول أعمال  إدراج المالريا علىلضمان  المزيد من الجهودبذل  البد منذلك، 

 المجموعات االقتصادية اإلقليمية.

 بوركينا فاسو –النيجر  -مالي 1.5.2

وجمهورية النيجر وجمهورية بوركينا فاسو بتنفيذ مشروع  ،تقوم جمهورية مالي

 البنك الدولي تمويلويتولى من المالريا الموسمية.  الكيمائية لحدود للوقايةابر لع

يتعلق و. أفريقياالمشروع في إطار التنسيق الفني لمنظمة صحة غرب 

 وهو يتيح عقدعلى جانبي الحدود بين الدول الثالث. واقعة بالمقاطعات ال

فال الستخدامها للوقاية األطألدوية  االجتماعات، واإلشراف واإلدارة المشتركة

 .من المالريا أثناء موسم ارتفاع معدالت انتقال المرض من يوليو إلى أكتوبر

 

 

 

 

 

  موساسوا 2.5.2

 ،أفريقيا جنوب جمهورية بين والخاص العام القطاعين بين شراكة هي موساسوا

 انتشار من لحدمن أجل ا الموارد لتعبئة إيسواتيني ومملكة موزامبيق وجمهورية

 موزمبيق، جنوب في وخاصة ،االقليم أنحاء جميع ها إلىانتقال وخطرلمالريا ا

 على مثالوتستخدم موساسوا ك. اإلقليمية العدوىالنتقال  الرئيسي المصدر التي

 في نجاحها موساسوا أثبتت وقد. المالريا مكافحة وتمويل لحدودالعابر ل التنسيق

 التوسع سرعة خالل من بوتومامقاطعة  في بالمالريا اإلصابة معدل من الحد

. أماكن مغلقةالرش الموضعي في  سيما وال، جدواها أثبتت التي لتدخالتفي ا

. االقليم في المالريا على للقضاء األهمية بالغ اأمر لحدودالعابر ل التنسيقويعد 

 الموسمية العمالةو الثالثة البلدانبين  ترابطهناك  االقتصادية، الناحية منو

 المالريا حاالت أن أيضا يعني لألشخاص نسبيا الحر لتنقلا هذا لكنو المهاجرة

 ومملكة أفريقيا جنوب وجمهورية موزمبيق جنوب بينما  استيرادها يتم

 في الحاالت من %47 نشأت، 2016 في المثال، سبيل على. إيسواتيني

 أن ففي حين يمكن وبالتالي، موزمبيق. جنوب في ومبوماالنجا ناتال - كوازولو

 على المرض انتقال على للقضاء كافية ةالمحلي لمكافحةااو الظروف تكون

 .اضروري اأمر تعد لألمراض والقوية المستمرة لرقابةا فإن، المحلي المستوى

 بين الحدود عبر المالريا مكافحة تنسيق تم، 2011 و 1999 بين الفترة في

 مقدمة كانت التي ،ةالمكاني للتنمية لوبومبو مبادرة خالل من الثالثة البلدان

 الصعيد على المالريا معالجة أهمية مبادرة لوبومبو تأثبتو. وساسوابادرة ملم

 كان هناك المالريا، من والوقاية الحدودية المراقبة زيادة خالل منف. اإلقليمي

انخفاض بنسبة و ،مابوتو مقاطعة في اإلصابة التمعد في %82 بنسبة انخفاض

. التوالي على إيسواتيني ومملكة أفريقيا وبجن جمهورية في % 99و % 98

 تسليم أدوات إلى كبير حد إلى مبادرة لوبومبو للتنمية المكانية نجاح ويعزى

انتهاء مبادرة  بعد ولكن. موزامبيق جنوب في الرش الموضعي في أماكن مغلقة

 التقدماتجاه  عكس مما ،االرتفاع يتجه إلى بالمالريا اإلصابة معدل بدأ ،لوبومبو

 .إحرازه تم الذي

 العالمي، الصندوق من منحة خالليتم دعمها من  التي، موساسوا نفذت مبادرة

على و. الدول بين والتنسيق التمويل تسهيللمبادرة تخلف مبادرة لوبومبو ك

الرش  تغطية نطاق بتوسيع موساسوامبادرة  قامت، غرار مبادرة لوبومبو

 أفريقيا جنوب حدود طول على ومابوت مقاطعة في الموضعي في أماكن مغلقة

 اآلن تعدىإذ ي. في هذا الخصوص بالخير مابوتو من األدلة بشروت. وإيسواتيني

، % 90 نسبة مابوتو في الرش الموضعي في أماكن مغلقة تغطيةنطاق 

 على اآلن البرنامج ويعمل. % 50 بنسبة بالمالريا اإلصابة معدل وانخفض

 وإينهمباني غزة محافظتي في ،كن مغلقةالرش الموضعي في أما دائرة توسيع

 .مابوتو من الشرقي والشمال الشمال إلى
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 لحفز فرصةال والخاص، العام القطاعين بين شراكة اعتبارهاب، وتتيح موساسوا

 في نجحت وقد. عليها والقضاء المالريا لمكافحة الدعم من عريضة قاعدة

 في بما) الخاص القطاع ومن يتس،ج وميليندا بيل مؤسسة موارد من االستفادة

 .الحكومية المحلية الموارد ومن( لمالريال وداعاحملة  ذلك

 

 : االلتزام المجتمعي3لموضوع ا

ملكية الضمان  في ”الخلو من المالريا يبدأ بي" لحملة الثالث لموضوعيتمثل ا

من خالل تغيير العالمة التجارية ف. والقضاء عليهالمكافحة المالريا  يةالمجتمع

على المسؤولية الشخصية،  بشكل رئيسيية الوطنية والتركيز والتوع هاتلحمال

 .هذه الحمالت بشكل فعال مع المجتمع تتفاعل

انني المالريا،  الخلو من" االلتزام المجتمعي من خالل حملة  1.3

 " في جمهورية السنغالملتزم

هورية من حركة شعبية في جممستهلمة  ”الخلو من المالريا يبدأ بي“" حملة إن

 ،المجتمع، بما في ذلك رئيس الدولة شرائحالسنغال، حيث تعهدت جميع 

، بتحمل المسؤولية الشخصية عن يونالمجتمع المناصرونوالشركات الكبرى و

الخلو من المالريا، إنني " أطلقت جمهورية السنغال مبادرةومكافحة المالريا. 

ائدة لتعزيز االلتزام ي مبادرة ر"( وهالخلو من المالريا يبدأ بي“" )ملتزم

السياسي على جميع مستويات الحكومة، وتعبئة قطاع خاص نابض بالحياة 

الرئيس ماكي سال علنا  عرب. ومنذ إطالق الحملة، أيةملكية المجتمعالوزيادة 

عن ، من القادة السياسيين، على المستويين الوطني والمحلي 180وأكثر من 

 .ايالمالر بالقضاء علىدعمهم والتزامهم 

                 الوصف عامل النجاح 

" في السنغال على ”الخلو من المالريا يبدأ بي“حملة " تقوم شبكة المتطوعين

على المستوى ومناصرين  ع،مالمجت للمتطوعين فيقوية شبكة 

بالوقاية رفع الوعي ل مرئية ومسموعةووسائل إعالم  ،الوطني

 .من المالريا ومعالجتها

إشراك القيادة 

 السياسية

والوزراء ورؤساء البلديات  ،الحملة البرلمانيين تشرك

مجتمع خال  من  إقامةالسنغاليين لضمان تحديد أولويات 

 المالريا.

إشراك القطاع 

 الخاص

الخاص من خالل التمويل  األعمال قطاع كذلكتشرك الحملة 

والمعيشة التابع للبنك اإلسالمي  العيشصندوق  الذي يقدمه

من خالل إنشاء شراكات بين القطاعين العام قد تساعد، و للتنمية.

والخاص، في دفع حركة القطاع الخاص إلى التفاعل مع 

 .المشتركة الترويج والتوعية المجتمع من خالل حمالت

 

 المالريا" في جمهورية أوغندا  لمكافحةالعمل الجماعي  "2.3

  لمكافحة  الجماعي العمل" حملة أوغندا جمهورية أطلقت، 2018في

 ،األسر فيها تقوم التي الشعبية لحركاتلتحفيز ا "المالريا

 السياسيون والزعماء ،الخاص والقطاع ،المحلية والمجتمعات

. المالريا مكافحةل إجراءات باتخاذ المجتمع أعضاء من وغيرهم

 للخطة 2017 المدة منتصف استعراضإلى  الحملة استندتو

 التي( 2020-2014) لمالرياالحد من ل األوغندية االستراتيجية

 األهدافلوفاء بل المسار خارج كانت أوغندا جمهورية أن أظهرت

 وزارة يشمل الذي القطاعات متعددال العمل خالل منو. المحددة

 الرئيسيين المصلحة وأصحاب ،التنفيذية والوزارات ،الصحة

حملة العمل الجماعي لمكافحة المالريا  تسعى ،اإلنمائيين شركاءالو

 :خالل من العمل تسريع ىإل

 

 ذات نية وطلالتنمية ا أحد أهداف تمثل يارلمالامکافحة أن  التأكد من

ذ لمحلية علی تنفيت اماولحکدرة اقز يزتعن فضالً ع، يةولوألا

 .ورصدها يارلمالامج راب

 بشأنالمحددة السياق والمالئمة والفعالة  تدخالتالرسائل وال 

وتلقى في أوغندا معيشية  ماليين أسرة 9تصل إلى التي  المالريا

 .صدى لديها

 تعبئة ودعم في  إشراك القادة السياسيين على جميع المستويات

الرئيس يوري موسيفيني راع فخامة المحلية. وٌعين  المجتمعات

 المستوى.يدل على التزام سياسي رفيع  مماللمبادرة 

  المالريا: أنشئ إلشراك بشأن المنتدى البرلماني األوغندي

"دائرة خالية من المالريا هي حملة في االلتزام الفردي بـ نيينالبرلما

جيع أعضاء فضال عن تشاالنتخابية،  عمل دائرتهممسؤوليتي" في 

 مجال البرلمان على دمج إجراءات مكافحة المالريا في والياتهم في

 .وتعزيز المساءلة اإلنفاقوضع الميزانية وتتبع 

 ين بالدراجات لضمان تعليم المحلي الزعماءجميع لتزويد توجيه ال

استخدام الناموسيات والسعي للحصول على  كيفيةالمعيشية األسر 

 لمالريا.للوقاية من ا رعاية صحية مبكرة ل

اإلجراءات المتعددة القطاعات التي  في إطارعلى اإلجراءات:  لةأمث

في وزارة الصحة  بدعم وزارة التعليم تقوم، جمهورية أوغندا اتخذتها

 تجاه المالرياالوعي، وتغيير السلوك الفردي واالجتماعي  يزتعزمجال 

 من خالل برامج موجهة إلى المدارس االبتدائية والثانوية.

باإلضافة إلى ذلك، تقوم الجمهورية بإنشاء صندوق الرئيس لمكافحة 

المالريا في أوغندا لزيادة تعبئة الموارد المحلية للوصول إلى األسر 

الخلو “حملة " حقيق األهداف األخرى الخاصة بـوت، الضعيفةالمعيشية 

  ".”من المالريا يبدأ بي

 

 الخطوات القادمة

  " في بلدان أخرىالخلو من المالريا يبدأ بي“إطالق حملة  1.4

 البد منلحملة على مستوى القارة، با رفع الوعيكتلة حرجة و كسبمن أجل 

. وقد 2019في  أخرىان في بلد" ”الخلو من المالريا يبدأ بي“ " حملةإطالق 

الخلو من “ حملة "إطالق  عزمها علىخمسة عشر بلداً على األقل  تأعلن

 بها. العام هااهتمام أخرى بلدان ثمانية بدتأو 2019في  "”المالريا يبدأ بي

من أجل القضاء على المالريا شراكة الو ،األفريقيمفوضية االتحاد ستعمل 

تشجيع و، 2019على دعم تنفيذ الحملة في  ين للمالريااألفريقيتحالف القادة و

 الدول األعضاء التي أطلقت الحملة على تقديم الدعم الفني لدول أعضاء أخرى.

 مقاومة ناقالت األمراض 2.4
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 ،البيرويثرويد خاصةً  ،الحشرية للمبيدات األمراض ناقالت مقاومة مشكلةتنتشر 

على  الكثافة أو غرافيالج االنتشار حيثمن وذلك  أفريقيا في على نطاق واسع

االستثمار في المبيدات  مع الصناعة تعمل المقاومة، مشكلة لمعالجةو. حد سواء
 األمراض ناقالت ةجديدة لمقاوم منتجات تطويرعلى  الحشرية لمكافحة المالريا

حاليا  هناك. القادم الجيل منتجاتمن  – المنازل ورش بحتال العالج في مجال

 مسبقا ينمؤهل لموضعي في أماكن مغلقةالرش ا منتجات من نوعان

(Sumishield و Fludora )ثالثمنتج و (Sylando )وقت في تأهيله سيتم 

الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية طويلة  من القادم الجيلويشمل . قريب

مؤهل مسبقا من قبل منظمة ال) Interceptor G2 - 2المفعول المعترض ز

ً  مؤهالً  Olyset Duoسيكون و (الصحة العالمية  تحرص في حينو. قريبا

 ،وتسريعها األمراض ناقالت ةقاوملم القادم الجيل منتجات تسجيل على البلدان

 بالغة االرتفاع الحشرية للمبيدات بالنسبة خاصة - الجديدة المنتجات تكلفة فإن

 (.المثال سبيل على للبيريثرويد دوالرات 3 مقابل ا للوحدةأمريكي دوالًرا 23)

الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية طويلة  من القادم للجيل بالنسبةو
 التحفيزي التمويل خالل من السوق لتشكيل مستمرة جهود هناك ،المفعول

، NGENIRS مشروع وعلى غرار. يونيتد مع بالشراكة العالمي للصندوق

 من أجل للبلدان السعر فرق الصندوق العالمي / يونيتد مشروع سيغطي

الناموسيات المعالجة بالمبيدات  الجيل القادم من منتجات من مزيد على صولحلا

تشكيل السوق لالحشرية طويلة المفعول. ينبغي للجهات المانحة تطوير مبادرات 

 .المواد تكاليف لخفض أخرى فرص تقييمو

 وتعزيز المواد من لقادما جيللعقبات أمام الا إزالة إلى دعوةال 3.4

 ليالمح اإلنتاج

القادم من إدخال الجيل  دون حاليا تحولالتي  العقبات لتذليلينبغي بذل الجهود  

تحالف القادة باالشتراك مع  األفريقيمفوضية االتحاد تخطط و. الموادا

 األفريقيالجتماع لعقد ا Innovation 2 Impact (I2I )ين للمالريا واألفريقي

يهدف و. 2019في  الوصول إلى مكافحة ناقالت األمراض األول حول

دوات األالرئيسية للوصول إلى  القطرية العقباتاالجتماع إلى تحديد ومعالجة 

 :يلي ما أهداف االجتماع وتشملمكافحة ناقالت األمراض. الجديدة ال

  التى تحول دون  العقباتدوات جديدة من خالل تحديد أتسجيل

، مراض على الصعيد القطرىألدوات ناقالت اأسرعة تسجيل 

، تبسيط التسجيلالتأهيل المسبق ل فىور منظمة الصحة العالمية ود

 مراضألا ناقالتمكافحة  تسجيل تنسيقوالمساهمة المحتملة في 

دارة دورة إدور و االقتصادية االقليمية المجموعاتعن طريق 

 .دوات ناقالت االمراضألالحياة 

 ثارواآل ،معالجتهاوكيفية  يةالتمويل والفجوات دوات جديدةتطبيق أ 

 .مقاومة المبيدات الحشريةاللوجستية لإلدارة الفعالة لبرامج 

 الممارسة  تطوير مواقع ة عن طريقاألفريقيخير القدرات تس

، وكيفية إدخل المزيد من الصناع المنتج ختبارالالسليمة المختبرية 

 األفريقيين إلى السوق.

يا والتنظيم من موظفي البرنامج الوطني لمكافحة المالر المشاركون يتألف

تحالف القادة ، األفريقيوالشركاء اإلقليميين الرئيسيين )االتحاد  القطري،

، اإلنمائيينشركاء الالمجموعات االقتصادية اإلقليمية(، و ين للمالريااألفريقي

(، المكتب اإلقليمي ألفريقيا والمقر الرئيسيمنظمة الصحة العالمية )و

مراكز ال، الشركاء الفنيين )مثل والشراكة من أجل القضاء على المالريا

مكافحة األفريقية لجمعية وال لمكافحة األمراض والوقاية منها األفريقية

الممارسة مواقع  (IVCC، (i2iاالبتكار من أجل التأثير )، البعوض

ومصنعي مكافحة ناقالت  ومكافحة ناقالت األدوية المختبرية السليمة

 األمراض.

مية لمكافحة المالريا من خالل الجهود دون اإلقليتعزيز  4.4

 المجموعات االقتصادية اإلقليمية
متزايد بدور المجموعات االقتصادية اإلقليمية تضطلع ، 2063في إطار أجندة  

الرفاهية في جميع وفي مجال االجتماعي واالقتصادي  على الصعيديناألهمية 

ء لقضان ام إلقليميةاية دالقتصاا تجعل المجموعاتن أن لضما. واالقليمأنحاء 

 ،األفريقيمفوضية االتحاد  ستقوم، جندتهان أم ياساسأ ازءيا جرلمالاعلی 

 الشراكة من أجل القضاء على المالرياو ،ين للمالريااألفريقيتحالف القادة و

ودعم التنسيق اإلقليمي يا رلمالا حولإلقليمية ا المجموعات االقتصاديةبإشراك 

 لقة بتسجيل المنتج. كما لمتطلبات التسجيل وجمع البيانات المتع

الشراكة و ،تحالف القادة األفريقيين للمالرياو ،مفوضية االتحاد األفريقي ستقوم

 اإلقليمية دون األداء بطاقات وتنفيذ وضع بدعم من أجل القضاء على المالريا

 االقتصادية المجموعات مع وإجراءات التعقب القضاء عليهاو المالريا لمكافحة

 من التركيز على األولوياتأن يزيد  بطاقات األداءوضع شأن ومن  .اإلقليمية

اإلقليمية، بما في ذلك القضايا التنظيمية، والتصنيع المحلي، والقضاء دون  دون

من النهج  واالستفادةاإلقليمي، والتمويل اإلقليمي والمبادرات العابرة للحدود، 

قضاء عليها على عزيز مكافحة المالريا والتلفي مجال التنسيق  اإلقليمية

جوائز التقدم السنوية الخاصة بالمالريا على مستوى  وستمنحالمستوى اإلقليمي. 

تعترف فقط  األفريقيقمة االتحاد  إذ أن ةالمجموعات االقتصادية اإلقليمي

للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة  وفقاالمالريا  قضت علىالتي  بالبلدان

 العالمية.

 تعبئةمن أجل ية للقضاء على المالريا إطالق المجالس الوطن 5.4

 أصحاب المصلحة والموارد

، المالريا على القضاءالمتعلقة ب الفعالة واإلجراءات المساءلة دعم لمواصلة

مناسبة  لجان تحديد أو) المالريا لمكافحة وطنية مجالس إلنشاء البلدان دعم سيتم

 على دائم كبند لمالرياايمكن أن تضاف إليها  القطاعات ومتعددة المستوى ةرفيع

 حول المستوى الرفيعة والمشاركة الرؤية لزيادة وضوح( األعمال جدول

 .المالريا

الخلو من المالريا يبدأ “وضع إطار للرصد والتقييم لحملة "  6.4

 "”بي

 لرصد رسمية آلية وضع دون لمالريا تبدأ بي"الخلو من ا "حملة إطالق تم

. واإلقليمي اإلقليمي دونو ،الوطني توىالمس كل من علىوتقييمه  التنفيذ

 ،األفريقي االتحاد مفوضية تقوم أن 2019 في بمكان األهمية منف وبالتالي،

 لتقييم إطار بوضع األعضاء والدول من أجل القضاء على المالريا شراكةالو

 .وتقديم تقرير عنه المحرز التقدم وتتبع الثغرات وتحديد التنفيذ

 وتعزيز تتبع العملدعم بطاقة األداء  7.4

 مواصلة وتحالف القادة األفريقيين للمالريا األفريقيمفوضية االتحاد لينبغي 

)"تعزيز الدعم"( ألدوات إدارة  االستعراض المرحلية القطرية عملياتدعم 

قيمة إلى  تضيفأنها و تعمل بفعاليةاآللية أن  للتأكد منأداء المالريا  بطاقات

. دعما إضافيا عند اإلقتضاءللمالريا وتوفر  القطرية آليات المساءلة والشفافية

ضمان االستدامة طويلة األجل ة على فرصة لزيادة تعزيز القدرتتيح ال أنهاكما 

الممارسات. وقد ثبت أن هذه العملية تعزز  أفضل وتوثيقبطاقات األداء لنهج 

 حديثتاألداء في المجاالت التالية:  بطاقاتإلى حد كبير أداء أدوات إدارة 

زيادة القدرات القطرية ، في الوقت المناسب، تعزيز النشر العام بطاقات األداء

األداء، وتحفيز العمل  ةبطاقأدوات إدارة  استمرار فعاليةوالشريكة لضمان 

 .البلدان جميع بينالمستفادة  الدروس تقاسمتم وقد ديناميكية.  تظلأن  وضمان

 تعبئة الموارد المحلية 8.4

األعضاء على زيادة التمويل المحلي )العام والخاص( لمكافحة  شجع الدولتُ 

أن يأتي التمويل من مصادر متعددة القطاعات،  ينبغي المالريا والقضاء عليها.

 والقطاع الخاص ومن آليات التمويل المبتكرة. ،بما في ذلك الحكومة

على قد تنظر الدول األعضاء أيضاً في إنشاء صناديق للقضاء ، وعند الضرورة

لة لتعبئة الموارد. خاضعة للمساءوشفافة و ،آليات مستقلة ستحداثالمالريا إل

بإعادة تنشيط ، رؤساء الدول والحكومات التي يناصرهاوتقوم هذه الصناديق، 

لسد الثغرات الموجودة في  جمع األموالمع ، االلتزام بالقضاء على المالريا

الرش الموضعي في أماكن  بما في ذلك التدخالت الضرورية مثل، التمويل

وأنشطة مغلقة، والناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية طويلة المفعول 

ستمر دعم ما ال يقل عن ثالثة والتواصل في مجال الصحة. وسوف ي المراقبة

تحالف وجمهورية زامبيا( من قبل ، جمهورية أوغنداوبلدان )مملكة إسواتيني، 

نشاء إل من أجل القضاء على المالرياشراكة الو ين للمالريااألفريقيالقادة 

 .صناديق لتعبئة الموارد من القطاع الخاص من أجل القضاء على المالريا
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 الصندوق العالمي موارد دعم تجديد 9.4

في  بجمع التمويلالصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا  يقوم

من إجمالي التمويل  %95 ويأتي نحوثالث سنوات. كل دورات تجديد الموارد 

والمؤسسات  ،من القطاع الخاصالمتبقية  %5 والمن الحكومات المانحة 

الخاصة ومبادرات التمويل المبتكر. وفي دورة تجديد الموارد السابقة، قدمت 

وجمهورية  ،وجمهورية كينيا ،وجمهورية كوت ديفوار ،نيكل من جمهورية بن

وجمهورية جنوب  ،وجمهورية السنغال ،وجمهورية نيجيريا االتحادية ،ناميبيا

 تجديد دورة بابوي مساهمات إلىوجمهورية ريم توجو،وجمهورية  ،أفريقيا

من تمويل  %60ما يقرب من ورود مع وللصندوق العالمي.  ةالخامس الموارد

 مقررهمن خالل  األفريقياالتحاد مؤتمر  المالريا من الصندوق العالمي، طلب

(Assembly/AU/Dec 707/XXXI)  من الدول األعضاء في االتحاد

لما يقوم الصندوق العالمي  القادم لموارد تجديدالوالمجتمع الدولي دعم  األفريقي

وهي ، في التدخالت المنقذة للحياة في مرض اإليدز والسل والمالريابه من دور 

 أكبر ثالثة أمراض معدية في أفريقيا.

وة إلى تجديد موارد الصندوق تعزيز الدع األفريقيتواصل مفوضية االتحاد 

في  األفريقيةمجموعات الالعالمي من خالل المشاركة االستراتيجية مع 

وجنيف وبروكسل وكذلك مع وزراء التضامن  ،وطوكيو ،وواشنطن ،نيويورك

للدول األعضاء دعما للصندوق فضال عن المسؤولية المشتركة  للصحة العالمي

مة زيقيا ملترفأن أ مفادهاية وسياسية ق رةشامما يبعث إ األفريقياالتحاد  في

ى ذلك، تواصل مفوضية االتحاد باإلضافة إلسع. وألالتنمية والصحة ا بأجندة

الدعوة إلى زيادة االستثمارات المحلية في مجال الصحة من خالل  األفريقي

واالجتماع النظامي لالتحاد  ،ة للتمويل المحلي للصحةاألفريقي ألداءبطاقة ا

 مفوضية االتحاد األفريقي ستعملذلك التعاقدات مع الشركاء. ووك األفريقي

معا لتشجيع الدول األعضاء على تعبئة  ين للمالريااألفريقيتحالف القادة و

والمساهمة في تجديد الموارد وأيضا في الدعوة على أعلى ، الموارد المحلية

 اتجاه ضمان أال نرى أي التراجع فيلمستوى الستمرار التزامات المانحين 

المكاسب.
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 الخاتمة

المالريا والمساهمة  لدحراجتماعية  حركات بروزفي  خفازا ادوربعض البلدان ان يلعب  يف الخلو من المالريا يبدأ بي"“ ن إطالق حملةأمن ش

زيادة مشاركة عن  فضالن عبر البلدا طبقت أدوات الدعوة والمساءلة التي شكلوتفي تعزيز البرامج الوطنية لمكافحة المالريا والقضاء عليها. 

الجهود المبذولة من ومن شأن ا عناصر حاسمة. جميعه ،االبتكارات الجديدةتشجيع و ،أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك القطاع الخاص

ظم الصحية وبناء أساس في تعزيز الن اكبير إسهاماأن تسهم أجل االستثمار المحلي الكافي والمزيد من القيمة مقابل المال في مكافحة المالريا 

 2030 ألجندتياألوسع  االقتصادي والهيكليولتحقيق أهداف التحول االجتماعي  حاسماعنصراً  تبرقوي لتنمية رأس المال البشري الذي يع

المساعدة  تستمر، وسكاف على نحوالمتوسط إلى  على المدى القصير ةالصحي أجندتهاقادرة على تمويل  أفريقيا. ومع ذلك، لن تكون 2063و

بدور هام. االضطالعفي اإلنمائية للصحة وآليات تمويل الصحة العالمية 
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 اإلضافية صادرالم

 متاح على، Assembly/AU/Dec.709(XXXI)، إيدز ووتش أفريكابشأن تقرير  مقرر، األفريقياالتحاد  مؤتمر

https://au.int/sites/default/files/decisions/34634-assembly_au_dec_690_- _712_xxxi_e.pdf. 

والقضاء  ،والسل ،اإلطار التحفيزي إلنهاء اإليدز، ومكافحة المخدراتلصحة والسكان لة المتخصصة الفنيللجنة عمل افريق ، األفريقياالتحاد 
 (.2016)مايو  2030بحلول  أفريقياالمالريا في  على

  https://au.int/en/agenda2063 .على ةمتاح، (2014) 2063 جندةأ، األفريقياالتحاد 

  ffo-lift-season-https://www.nandos.com.au/fightingmalaria/spray. ، متاحة علىاإلقليمية موساسوا مبادرةوداعاً للمالريا، 

 .menu=1300؟ /https://sustainabledevelopment.un.org (، متاحة على2015األمم المتحدة، أهداف التنمية المستدامة )

 متاحة على : )2015)مايو2030-2016االستراتيجية الفنية العالمية لمكافحة المالريا ، منظمة الصحة العالمية

 https://www.who.int/malaria/areas/global_technical_strategy/en/ 

  ( متاح على:2018)نوفمبر2018ا ، التقرير العالمي عن المالريمنظمة الصحة العالمية

2018/report/en/-report-malaria-https://www.who.int/malaria/publications/world.  

 

 

https://au.int/en/agenda2063
https://www.nandos.com.au/fightingmalaria/spray-season-lift-off
https://sustainabledevelopment.un.org/
https://www.who.int/malaria/areas/global_technical_strategy/en/
https://www.who.int/malaria/publications/world-malaria-report-2018/report/en/
https://www.who.int/malaria/publications/world-malaria-report-2018/report/en/
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 مشروع مقرر

 ،اعن المالري األفريقيبشأن التقرير المرحلي لالتحاد 

  Assembly/AU/12 (XXXII)الوثيقة 
 

 :المؤتمرإن 
 ، هفيالواردة  توصياتوال عن المالريا" األفريقيبالتقرير المرحلي لالتحاد " قري .1

وملكية وطنية بما يتحلى به القادة األفريقيون من التزام سياسي رفيع المستوي،  أيضا يقر .2

 ؛وتضامن عالمي

 موارد تجديد ن دعمأبش األفريقي االتحادالمقرر الصادر عن مؤتمر  من جديديؤكد  .3

 ؛والمالريا والسل اإليدز لمكافحة العالمي الصندوق

 األعضاء الدول ويدعو ،المالريا على القضاءإحراز تقدم في  تباطؤ من القلق عن يعرب .4

 ؛2030 بحلوليها للقضاء عل ةالالزم المحلية الموارد زيادة إلى

 من طلبيو" بي بدأتالمالريا الخلو من " حملة أطلقت التي األعضاء بالدول يشيد .5

تحالف القادة و والشراكة من أجل القضاء على المالريا ،األفريقي االتحاد مفوضية

 إطار وضع ذلك في بما عمليات التطبيق والتنفيذ، دعم مواصلةيا رين للمالاألفريقي

 ؛والتقييم للرصد

 والمجموعات ،األفريقي االتحاد مفوضية من بدعم األعضاء، الدول من يطلب .6

ين األفريقيوتحالف القادة  المالريا، من أجل القضاء على شراكةالو قليمية،اإل االقتصادية

صناديق و المالريا لقضاء علىل وطنيةالمجالس ال إنشاءب، التعجيل والشركاء للمالريا

 العام القطاعين من المحلية االستثمارات وزيادة السياسي االلتزام لحفز مكافحة المالريا

 ؛والخاص

 والقضاء المالريا لمكافحة الوطنية ألداءا بطاقاتاستيعاب و تخداماس زيادة على يشجع .7

 لحفز العمل األفريقي االتحاد في األعضاء الدول قبل من وتدابير التعقب عليها

 والمساءلة؛

والشراكة من أجل  األفريقي االتحاد مفوضية من بدعم ،األعضاء الدول من يطلب .8

 تمكينية بيئة تهيئة ،والشركاء ين للمالرياريقياألف، وتحالف القادة المالرياالقضاء على 

 من قادمال الجيل من مأمونةالو فعالةوال ميسورة التكلفة، المالريا مواد توافر وضمان

 لزيادة المبتكرة المبادرات ذلك في بما المحلي، اإلنتاجالمواءمة التنظيمة ودعم  خالل

 التوسع؛ وقابلية توافرال

 األحكام استخدام في الحق من إلى أبعد مدى، ،تفادةاالس األعضاء الدول من يطلب .9

 المتصلة الفكرية الملكية حقوق جوانب بشأن العالمية التجارة منظمة يةاتفاق في الواردة

 األدوية؛ على الجميع حصول لتشجيع، واإلعالنات والمواد الالحقة بالتجارة

 عن المؤتمر إلى سنوي تقرير تقديمين للمالريا األفريقيتحالف القادة  رئيس من يطلب .10

 .أفريقيا في المالريا مكافحة في المحرز التقدم
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