
التقرير رب  ع السنوي التحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا 
(ALMA ي

 
ي الرب  ع  الصومال( ف

  2022من عام  الثان 
 بطاقة السجل الخاصة بالمساءلة والعمل 

  

  
 

 
وصومالي   بونتالند  ي 

ف  ي 
ووبائ  مستقر  غتر  كونه  من  المالريا  مرض  انتقال  اوح  يتر

الصوم ي وسط 
ف  متوسط  كونه  إل  عام  الند  ي 

ف  الجنوب.  ي 
ف  ، 2020ال ومرتفع 

عنها وصل   غ 
ّ
المبل المالريا  بمرض  السنوية  اإلصابة  حاالت   27,333إل    عدد 

 حاالت وفاة.  5حالة، مع 

 مفتاح الرسم                
 

 تم تحقيق النتائج أو يجري العمل عىل المسار 

 ولكن يحتاج األمر للمزيد من الجهد  ،تقدميوجد  

 راليس عىل المس 

 ال توجد بيانات 

 ال ينطبق  



التقرير رب  ع السنوي التحاد القادة األفارقة لمكافحة  
ي ALMAالمالريا )

 
ي الرب  ع  الصومال( ف

 2022من عام  الثان 
 

 19-استدامة الخدمات الصحية األساسية أثناء جائحة كوفيد
ي تعطيل الخدمات الصحية الروتينية إل حد كب  19-تسببت جائحة كوفيد

 
ي النظم  تر ف

 
، وال تزال اآلثار االقتصادية تعيق تعاف

ي تقديم التدخالت األساسية المنقذة للحياة خالل هذا 
 
الصحية. من األهمية بمكان أن نركز عىل استعادة األرضية المفقودة ف

الم المناطق  بالمالريا وأمراض  الخاصة  المستدامة  التنمية  التقدم نحو أهداف  الصعب، والحفاظ عىل  المهملة  دالوقت  ارية 
 .  والصحة اإلنجابية وصحة األم والمواليد واألطفال والمراهقير 

 
ي إفريقيا خالل جائحة كوفيد

 
ي تأمير  السلع الصحية األساسية ف

 
، فمن األهمية بمكان أن توقع البلدان  19-نظًرا للصعوبات ف

األفريقيةعليها  وتصدق   األدوية  وكالة  أداة  االتحاد  (AMA) وتودع  مفوضية  إل    لدى  الوصول  تحسير   أجل  من  ي 
األفريقر
القيام بذلك الدولة عىل  يتم تشجيع  أفريقيا.  ي 

 
المبكر    .منتجات طبية فعالة وآمنة وذات جودة ف اء  بالشر ا 

ً
أيض يوىص بشدة 

ي ظل استمرار أوقات التسليم الطويلة. 
 
 للسلع الصحية األساسية ف

 
للوص القارة  مستوى  عىل  المفروضة  بالقيود  البالد  كوفيدو تأثرت  لقاحات  إل  تغطية    19-ل  من  فقط  من  10وتمكنت   ٪

أبريل   بحلول  إل  2022سكانها  السلوك  لتغيتر  والتواصل  التعليم  ي 
 
ف االستثمار  كاء،  الشر مع  العمل  للبلد، من خالل  ي 

وينبغ   .

وس كورونا.   زيادة اإلقبال عىل لقاحات وعالجات فتر

 

 المالريا 
 التقدم

ا  لشر كافية  موارد  الصومال  )  ء أمنت  األرتيميسينير   مادة  عىل  المرتكز  ي 
الثنائ  الشي    ع ACTsالعالج  التشخيص  واختبارات   )

(RDTs  )  ي عام
ية  2018. وقد نفذت الدولة رصد مقاومة األدوية منذ عام  2022الالزمة ف  ، ورصد مقاومة المبيدات الحشر

عام   ا   2015منذ  االستر الخطة  تتضمن  بالنتائج.  العالمية  الصحة  الالجئير   ت وأبلغت منظمة  تستهدف  أنشطة  الوطنية  يجية 
   والنازحير  

ً
 .داخليا

 

 التأثي  
ي العام 

ي تم اإلبالغ عنها لحاالت اإلصابة بالمالريا ف 
 حاالت وفاة.    5حالة مع  27,333إل   2020بلغ عدد الحاالت التر

 

 التحديات الرئيسية: 
 مما يحد من التدخالت األنظمة ضعف  •

ً
كاء نسبيا  الرئيسية لمكافحة المالريا.  الصحية وضعف عدد الشر

ي جائحة كوفيد •
أثناء تفشر المنقذة للحياة  التدخالت األساسية  بما يشمل ما هو مخصص للصحة    19-استدامة تقديم 

، واألطفال، ومكافحة المالريا واألمراض االستوائية المهملة.   اإلنجابية، وصحة األمهات، والمواليد، والمراهقير 
 

 ة الموىص بها قاإلجراءات الرئيسية الساب
ي   عنرص اإلجراء الهدف 

اإلطار الزمن 
ح لإلتمام  المقير

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

التأكد من استدامة وتنفيذ  التأثي  
خدمات المالريا بما يشمل إدارة 

مع الحاالت ومكافحة النواقل 
استخدام اإلرشادات الحساسة  

 أثناء الجائحة.  19-تجاه كوفيد 

الرب  ع الرابع من  
 2022العام 

مركبات   من  منخفض  مخزون  لديها  الصومال 
( التشخصية  ACTاألرتيميسينير   واالختبارات   )

لمدة (RDTs) الشيعة تستمر  أن  المتوقع  ومن   ،
تأمير    عىل  حالًيا  اليونيسف  تعمل  فقط.  شهرين 

السل المخزون.    عهذه  نفاد  عن  اإلبالغ  قبل 
العالمية  الصحة  منظمة  تقوم  ذلك،  إل  باإلضافة 
من خالل برنامج الطوارئ الخاص بها بتأمير  بعض  
توزي    ع  حالًيا  يجري  ذلك.  غضون  ي 

ف  الكميات 
منه  2,732,284 االنتهاء  وسيتم  البالد  ي 

ف   ا شبكة 
أكتوبر   ي 

تنفيذ 2022ف  مع  الموضغي    .  الرش 
المغلقة المالريا  (  IRS) لألماكن  ي 

لتفشر لالستجابة 
ي  
ف  التدخل  هذا  لتنفيذ  خطط  هناك  المحتمل، 

 2022الرب  ع الثالث من عام 



ي   عنرص اإلجراء الهدف 
اإلطار الزمن 

ح لإلتمام  المقير
األنشطة/اإلنجازات الرئيسية منذ   –التعليقات  التقدم

 آخر تقرير رب  ع سنوي

التوقيع عىل، واعتماد، وإيداع   السياسة 
ي   كصكو 

وكالة األدوية األفريقية ف 
ي 
 مفوضية االتحاد األفريقر

الرب  ع األول من  
 2023العام 

 تسليم النتائج بعد. لم يحن موعد  

 

 مؤشر صحة األم والوليد والطفل واألمراض االستوائية المهملة 
ي معالجة األمراض االستوائية المهملة )

 
ي الصومال باستخدام المؤشر الNTDsُيقاس التقدم ف

 
ركب الذي يتم حسابه من  مُ ( ف

العام   ي 
 
بة. ف ي تم تحقيقها للبلهارسيا، والديدان المنقولة من خالل التر

ي الوقائية التر
، تم تقديم  2020تغطية العالج الكيميائ 

ي الصومال حيث بلغت نسبتها للبلهارسيا ) 
 
ي ف

ي الوقائ 
%(، وبالنسبة للديدان المنقولة من  100بيانات تغطية العالج الكيميائ 

بة عند ) الخ ي العام 81ل التر
 
ي ف

ي الوقائ 
اخوما. بصفة عامة، جاء مؤشر تغطية العالج الكيميائ    2020%( ولم يتم اإلبالغ عن التر

 (. 1والذي جاء عند قيمة )   2019، األمر الذي يمثل زيادة بالغة مقارنة بمؤشر العام 90عند  
 

 اإلجراءات الرئيسية السابقة الموىص بها 
ي   ء عنرص اإلجرا  الهدف 

اإلطار الزمن 
ح لإلتمام   المقير

األنشطة/اإلنجازات   -التعليقات  التقدم 
 الرئيسية منذ آخر تقرير 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 
أثناء  19-ساسية تجاه انتشار كوفيدحال

ي مخزون السلع 
الجائحة. تناول أي نفاذ ف 

 األساسية لمؤشر صحة األم والوليد والطفل. 

الرب  ع الرابع من  
 2022العام 

 لم يتم اإلشارة إل أي تقدم.  

األمراض  
االستوائية  
المهملة  

(NTDs ) 

ضمان استدامة تدخالت األمراض االستوائية  
ل إدارة األدوية الجماعية، مالمهملة بما يش

ومكافحة النواقل وإدارة نسبة انتشار 
األمراض والوقاية من اإلعاقة وتنفيذها أثناء  

  19-استخدام اإلرشادات الحساسة لكوفيد 
أثناء الجائحة. يشمل ذلك تحديد األولويات 
ورية الرئيسية للحاق بالركب.   لألنشطة الض 

الرب  ع الرابع من  
 2022العام 

 وعد تسليم النتائج بعد. ملم يحن  

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

 
  مفتاح الرسم 

 
 

 
 

ء تم إنجاز اإلجرا   
 تم تحقيق بعض التقدم  
 ال يوجد تقدم 
م يحن موعد تسليم النتائج بعد ل   


	استدامة الخدمات الصحية الأساسية أثناء جائحة كوفيد-19
	التقدم
	التأثير

