التقرير رب ع السنوي التحاد القادة األفارقة
لمكافحة المالريا ( )ALMAيف الصومال
الثان من عام 2019
الرب ع
ي
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 ،2017
ّ
وصل عدد حاالت اإلصابة السنوية بمرض المالريا المبلغ عنها إل 37,156
حالة ،و  20حالة 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
الثان من عام 2019
الرب ع
ي
المالريا
التقدم

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



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

التأثي
بلغ عدد الحاالت ر
الت تم اإلبالغ عنها لحاالت اإلصابة بالمالريا يف العام  2017إل  37,156حالة مع  20حالة وفاة.
ي
اإلجراءات الرئيسية السابقة الموىص بها
األهداف

عنرص العمل

مكافحة
النواقل

تناول اإلخفاق يف تغطية مكافحة النواقل

الزمن
اإلطار
ي
ر
المقيح لإلتمام

التقدم

الرب ع الرابع
من العام
2019

التعليقات  -األنشطة/اإلنجازات
الرئيسية منذ آخر تقرير رب ع سنوي
تم تسليم ما يزيد عىل  430,000من
ر
للحشات طويلة
الناموسيات المبيدة
األمد ( )LLINsإل الدولة يف الرب ع األول
من العام  2019وقد أمنت الصومال
التمويل ل  500,000إضافية من
ر
للحشات طويلة
الناموسيات المبيدة
األمد ( )LLINsمن خالل الصندوق
الدول.
ي

استجابت الصومال بإيجابية تجاه التوصيات السابقة يف التحقيق يف وتناول أسباب زيادة تقدير حاالت اإلصابة
عام  2010و ،2017واستمرت يف متابعة التقدم أثناء تنفيذ هذا اإلجراء.
بالمالريا ومعدل الوفيات ربي ي

ر
مؤش صحة األم والوليد والطفل واألمراض االستوائية المهملة

المؤش ُ
ر
المركب الذي يتم حسابه من
ُيقاس التقدم يف معالجة األمراض االستوائية المهملة ( )NTDsيف الصومال باستخدام
ر
ر
الوقائ
الكيميائ
الت تم تحقيقها للبلهارسيا ،والديدان المنقولة من خالل التبة .تغطية العالج
تغطية العالج
ي
ي
الكيميائ الوقائية ي
يً
ر
ر
يف الصومال جيدة لكال من البلهارسيا ( )%51وبالنسبة للديدان المنقولة من خالل التبة ( .)%31وبصفة عامة ،فإن مؤش
ر
المؤش
كبتة مقارنة بقيمة
الكيميائ
تغطية العالج
الوقائ لألمراض االستوائية المهملة يف عام  2017هو  ،40والذي يمثل زيادة ر
ي
ي
وه (.)0
عام  2016ي

اإلجراءات السابقة الموىص بها
األهداف

عنرص العمل

الزمن
اإلطار
ي
ر
المقيح لإلتمام

ر
مؤش صحة
األم والوليد
والطفل
(:1)MNCH

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

الرب ع األول
من العام
2017

تعزيز جودة
الرعاية

 )bالتحقيق يف وتناول أسباب االنخفاض
يف قابالت الوالدة المهرة.

الرب ع الرابع من
العام 2018

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

الثائ من
الرب ع ي
العام 2019

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 إتاحة
الثنائ المرتكز عىل مادة
خدمات العالج
ي
البالغي
تيميسي ( )ARTلدى
األر
ر
ر
واألطفال .ويتم تطوير اإلرشادات
المعملية والمساعدات الوظيفية لدعم
الثنائ المرتكز عىل مادة
العالج
ي
تيميسي ( .)ARTفيما يتم توسيع
األر
ر
نطاق التدريبات لتعزيز تكامل العالج
تيميسي
الثنائ المرتكز عىل مادة األر
ر
ي
البالغي واألطفال ويتم
( )ARTلدى
ر
الثنائ المرتكز عىل مادة
توريد العالج
ي
تيميسي ( )ARTباستخدام موارد
األر
ر
الدول .تزايدت التغطية
الصندوق
ي
بمقدار  %3لدى األطفال و  %4لدى
إجمال السكان.
ي
لم يتم اإلبالغ عن أي تقدم.

أشارت الدولة إل زيادة طفيفة يف تغطية
فيتامي أ يف العام .2017
ر

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

 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

