التقرير رب ع السنوي التحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا
( )ALMAيف الصومال الرب ع الرابع من عام 2019
بطاقة السجل الخاصة بالمساءلة والعمل

معدل انتشار طفيل المالريا ()%

ر
وصومال
ووبائ يف بونتالند
غت مستقر
يتاوح انتقال مرض المالريا من كونه ر
ي
ي
الند إل كونه متوسط يف وسط الصومال ومرتفع يف الجنوب .يف عام ،2018
ّ
وصل عدد حاالت اإلصابة السنوية بمرض المالريا المبلغ عنها إل 31030
حالة ،مع  31حالة وفاة.

مفتاح الرسم
تم تحقيق النتائج أو يجري العمل عىل المسار
يوجد تقدم ولكن يحتاج األمر للمزيد من الجهد
ليس عىل المسار
ال توجد بيانات

ال ينطبق

التقرير رب ع السنوي التحاد القادة األفارقة لمكافحة
المالريا ( )ALMAيف الصومال الرب ع الرابع من عام 2019
المالريا
الدول
الصندوق
تحديث
ي
ر
ستتلق  84.6مليون دوالر لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة  ،HIVوالسل،
الدول عىل أن الصومال
أعلن الصندوق
ي
ً
ر
.
إجمال
الدول
الصندوق
حدد
2023
2021
ة
للفت
الدولة
لمخصصات
وفقا
الصحية
األنظمة
تعزيز
جانب
والمالريا ،إل
ي
ي
ً
المخصصات بناء عىل عبء المرض يف الصومال ومستوى الدخل ،إل جانب العديد من العوامل األخرى .كما أن مكونات
ً
ً
ً
ً
ر
ر
والت تأخذ يف الحسبان العديد
الت وضعها الصندوق
المالريا خصصت أيضا جزءا محددا من اإل
الدول ي
ي
جمال ،وفقا للصيغة ي
ي
من العوامل ،بما يشمل عبء المرض والمدفوعات السابقة .بالنسبة للصومال ،يتم حساب ذلك عند قيمة  34.4مليون دوالر
ً
ُ
ر
الت يتم اتخاذها عىل مستوى
أمريك .لم يتم تحديد مخصصات مكونات األمراض المنفردة ،ويمكن تعديلها وفقا للقرارات ي
ي
الدول،
الدول .ونحث الصومال عىل ضمان تخصيص الموارد لمكافحة المالريا من المخصصات العامة للدولة من الصندوق
ي
إل جانب من الموارد المحلية ،وذلك لترسي ع العملية.

التقدم

ر
للحرسات طويلة األمد ( )LLINوالعالج
وفرت الصومال الموارد الكافية لتغطية توريد وتوزي ع الناموسيات المبيدة
األرتيميسيني ( )ARTواالختبارات التشخيصية الرسيعة ( )RDTالمطلوبة خالل عام .2019
الثنائ المرتكز إل مادة
ر
ي
التحديات الرئيسية:

•

ً
ضعف األنظمة الصحية وضعف عدد ر
الرسكاء نسبيا مما يحد من التدخالت الرئيسية لمكافحة المالريا.

التأثي
بلغ عدد الحاالت ر
الت تم اإلبالغ عنها لحاالت اإلصابة بالمالريا يف العام  2018إل  31,030حالة مع  31حالة
ي
وفاة.
اإلجراءات الرئيسية الجديدة الموىص بها
الهدف

عنرص اإلجراء

ر
المقيح
الزمن
اإلطار
ي
لإلتمام

تناول التمويل

الدول بحلول الرب ع
التأكد من تقديم طلب تمويل مكافحة المالريا للصندوق
ي
الثائ من العام  2020والتأكد من تخصيص الموارد لمكافحة المالريا عىل
ي
األختة.
مستوى كاف الستدامة المكاسب المحققة يف السنوات
ر
بعد الفيضانات الواسعة يف الدولة ،ضمان وضع خطة االستجابة للطوارئ
لالستجابة ألي انتشار محتمل لحاالت المالريا.
التحقيق يف وتناول أسباب الزيادة يف حاالت اإلصابة التقديرية بالمالريا ربي
عام  2015و.2018
ي

الثائ من العام
الرب ع
ي
2020

االستعداد لحاالت
الطوارئ
التأثت
ر

ر
مؤش صحة األم والوليد والطفل واألمراض االستوائية المهملة

الثائ من العام
الرب ع
ي
2020
الرب ع الرابع من العام
2020

المؤش ُ
ر
المركب الذي يتم حسابه من
ُيقاس التقدم يف معالجة األمراض االستوائية المهملة ( )NTDsيف الصومال باستخدام
ر
ر
الت تم تحقيقها للبلهارسيا ،والديدان المنقولة من خالل التبة .تم تقديم بيانات تغطية العالج
تغطية العالج
ي
الكيميائ الوقائية ً ي
ر
الوقائ يف الصومال لكال من البلهارسيا ولديدان المنقولة من خالل التبة إل منظمة الصحة العالمية ولكنها ال تزال
الكيميائ
ي
ي
ر
المؤش للعام  2018بعد.
قيد عملية التحقق .لم يتم حساب قيمة

اإلجراءات السابقة الموىص بها
األهداف

عنرص العمل

الزمن
اإلطار
ي
ر
المقيح لإلتمام

ر
مؤش صحة
األم والوليد
والطفل
(:1)MNCH
تعزيز جودة
الرعاية

 )aالعمل عىل ترسي ع تغطية والعالج
األرتيميسيني
الثنائ المرتكز إل مادة
ر
ي
إجمال السكان ولدى
( )ARTلدى
ي
ً
األطفال بعمر أقل من  14عاما.

الرب ع األول من
العام 2017

 )bالتحقيق يف وتناول أسباب االنخفاض
يف قابالت الوالدة المهرة.

الرب ع الرابع من
العام 2018

التقدم

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

ً
تطلق الصومال حاليا وتنفذ سياسة
"االختبار والعالج" والخيار B+
لتقديم خدمة  .PMTCTيتمم ذلك
بناء القدرات ،والتدريب ،واإلرشاد.
فيما تعمل الدولة عىل توسيع نطاق
الثنائ المرتكز
إتاحة خدمات العالج
ي
األرتيميسي ( )ARTلدى
عىل مادة
ر
البالغي واألطفال .ويتم تطوير
ر
اإلرشادات المعملية والمساعدات
الثنائ المرتكز
الوظيفية لدعم العالج
ي
األرتيميسي ( .)ARTفيما
عىل مادة
ر
يتم توسيع نطاق التدريبات لتعزيز
الثنائ المرتكز عىل
تكامل العالج
ي
األرتيميسي ( )ARTلدى
مادة
ر
البالغي واألطفال ويتم توريد العالج
ر
يسي
الثنائ المرتكز عىل مادة األرتيم ر
ي
( )ARTباستخدام موارد الصندوق
الدول .تزايدت التغطية بمقدار %3
ي
إجمال
لدى
%
4
و
األطفال
لدى
ي
السكان.
تم إجراء تحليل عنق الزجاجة لفهم
سبب االنخفاض يف قابالت الوالدة
المهرة والذي أشار إل أن النساء من
األقليات والجماعات المهمشة إل جانب
النساء الذين يعيشون يف المناطق الريفية
ال تزال تواجههم صعوبات يف الوصول
إل الخدمات بسبب مجموعة من
العوائق الجغرافية والمالية ،وعدم
كبت من
االستقرار ،مع وجود عدد ر
النازحي ،وحاالت الطوارئ مثل
ر
الفيضانات ،إل جانب العادات واألعراف
ً
االجتماعية .وإدراكا للحاجة إل تعزيز
خدمات التوعية والخدمات المتنقلة ،تم
اتباع مناهج الزيارات المتلية والتعبئة
المجتمعية مدعومة بالمناهج اإلبداعية
المجتمعية والمناهج الرئيسية للرعاية
التغيت يف العادات
الصحية ،إل جانب
ر
واألعراف السلوكية واالجتماعية ،فقد
طورت الدولة خطة عمل لكل مولود
ر
والت صممت
جديد ( ،)2013-2019ي
لزيادة االستثمارات يف الوالدة من خالل
قابالت الوالدة المهرة ،ومناهج الكنغر
لرعاية األم ،والرعاية المبكرة واألساسية
للمواليد الجدد.

1مقاييس ر
مؤش صحة األم والوليد والطفل () ،MNCHاإلجراءات الموىص بها ومتابعة االستجابة من خالل وحدة األمومة ،والطفل
اهقي ( )MCAيف منظمة الصحة العالمية (.)WHO
والمر ر

 )cالتحقيق يف وتناول أسباب اإلشارة إل
فيتامي أ.
االنخفاض يف تغطية
ر

الثائ من
الرب ع ي
العام 2019

ف الصومال ر
يتلق األطفال بعمر 59-6
ي
فيتامي أ من خالل خدمات روتينية
شهر
ر
متكاملة وحمالت جماعية .يف العام
 ،2019تم الوصول إل  360,00طفل
ر
فيتامي أ من خالل النظام
لتلق مكمالت
ر
ي
الروتيت والحمالت الجماعية ومن
ي
المتوقع أنها قد وصلت إل ما يزيد عىل
الجماع الشامل
 .%85حيث أن التناول
ي
لفيتامي أ يعتمد عىل المنصات المتكاملة
ر
للتطعيم ،فإن الصومال تعمل عىل المزيد
من المناهج المستدامة والمنصفة لتعزيز
توفت الخدمات الروتينية .تشمل
ر
ر
اإلستاتيجيات الوصول إل الرضع بمجرد
تحسي
وصولهم إل  6أشهر ،مع
ر
التغطية يف المناطق منخفضة األداء،
ومع تعزيز رفع التقارير الروتينية عن
فيتامي أ من خالل  ،DHIS2وتدريب
ر
مقدم الخدمة من الخطوط
خدمات
ي
األمامية ،وتعريف آليات الوصول إل
السكان "الذين يصعب الوصول إليهم"
عند اإلمكان .سيتم التعريف بهذه
ر
أكت يف
اإلستاتيجيات عىل نحو ر
ر
إستاتيجية التغذية للصومال للعام
.2020

ر
والت تتناول انخفاض تغطية وضعف بيانات عدد
استجابت الصومال بإيجابية تجاه اإلجراءات الموىص بها من  RMNCAHي
التدخالت الرئيسية بما يشمل قابالت الوالدة المهرة ،والرضاعة الطبيعية الحرصية ،ورعاية ما بعد الوالدة وتستمر يف متابعة
التقدم أثناء تنفيذ هذه اإلجراءات.

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

