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التقرير رب  ع السنوي التحاد القادة األفارقة لمكافحة  
ي ALMAالمالريا )

 
من عام  الرابع الرب  ع  الصومال( ف

2022 
 

 

 بطاقة السجل الخاصة بالمساءلة والعمل 

  
 

بونتالند   ي 
ف  ي 

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

ي وسط الصومال ومرتفع ف 
وصومالي الند إل كونه متوسط ف 

غ عنها ، وصل  2021عام  
ّ
 عدد حاالت اإلصابة السنوية بمرض المالريا المبل

 حاالت وفاة.  0حالة، مع   50,648إل 

 مفتاح الرسم                
 

 تم تحقيق النتائج أو يجري العمل عىل المسار 

 ولكن يحتاج األمر للمزيد من الجهد  ،تقدميوجد  

 ليس عىل المسار 

 ال توجد بيانات 

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

 
 2022من عام الرابع الرب  ع  الصومال( ف

 

 المالريا 
 تحديث الصندوق الدولي 

وس نقص المناعة   مليون 83.7أعلن الصندوق الدولي أن الصومال ستحصل عىل مبلغ  دوالر أمريكي لدعم أنظمة مكافحة فتر
ة   للفتر قطرية  الصحية كمخصصات  النظم  وتعزيز  والمالريا  والسل  ية  المبلغ  2026- 2024البشر العالمي  الصندوق  حدد   .

ي الصومال ومستوى الدخل، باإلضافة إل عدة عوامل أخرى. كما يتم تخصيص  اإلجمالي المخصص ب
 
ناًء عىل عبء المرض ف

ي االعتبار عدة    المالريا،نسبة محددة من اإلجمالي لمكون  
 
ي تأخذ ف

ا لصيغة وضعها الصندوق العالمي والتر
ً
ي    عوامل،وفق

 
بما ف

مليون    35.3  ذلك عبء المرض وأهمية استدامة الخدمات األساسية المنقذة للحياة. بالنسبة للصومال، ُيحسب هذا بمبلغ 
المستوى   عىل  المتخذة  للقرارات  ا 

ً
وفق تعديلها  ويمكن  ثابتة،  ليست  الفردية  المرض  لمكونات  المخصصات   . أمريكي دوالر 

،  القطري. وحث الصومال عىل ضمان تخصيص ا  لموارد لمكافحة المالريا من إجمالي المخصصات القطرية للصندوق العالمي
 وكذلك من الموارد المحلية، لتشي    ع التقدم. 

 
 التقدم 

ي أعقاب األثر المدمر لوباء كوفيد 
ي هذا الصدد،  19-تواصل الدولة العمل عىل تعزيز الخدمات الصحية والحفاظ عليها ف 

. وف 

ي المرتكز عىل مادة األرتيميسينير  )أمنت الصومال موارد كافية لشر 
(  RDTs)( واختبارات التشخيص الشي    ع  ACTsاء العالج الثنائ 

ي عام  
الدولة رصد مقاومة األدوية منذ عام  2022الالزمة ف  ية منذ عام  2018. وقد نفذت  الحشر المبيدات  ، ورصد مقاومة 
العالمية بالنتائج. تتضمن الخطة االستر   2015   اتيجية الوطنية أنشطة تستهدف الالجئير  والنازحير  وأبلغت منظمة الصحة 
 
ً
 . داخليا

 
 التأثي  

ي العام 
ي تم اإلبالغ عنها لحاالت اإلصابة بالمالريا ف 

 حاالت وفاة.    0حالة مع  50,648إل   2021بلغ عدد الحاالت التر
 

 التحديات الرئيسية: 

 مما يحد من التدخالت الرئيسية لمكافحة المالريا.  األنظمة ضعف  •
ً
كاء نسبيا  الصحية وضعف عدد الشر

المن • التدخالت األساسية  ي جائحة كوفيداستدامة تقديم 
أثناء تفشر للحياة  بما يشمل ما هو مخصص للصحة    19- قذة 

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

 اإلجراءات الرئيسية السابقة الموىص بها 
ي   عنرص اإلجراء الهدف 

اإلطار الزمن 
ح   لإلتمامالمقير

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

وتنفيذ   التأثي   استدامة  من  التأكد 
خدمات المالريا بما يشمل إدارة  

النواقل   ومكافحة  مع  الحاالت 
الحساسة   اإلرشادات  استخدام 

 أثناء الجائحة.  19-تجاه كوفيد

الرب  ع الرابع من  
 2022العام 

ي   
التر العالجات  من  ي 

إضاف  مخزون  عىل  الصومال  أمنت 
األرتيميسينير   مادة  عىل  واالختبارات   (ACT)   تعتمد 

( الشيعة  ي يجري RDTالتشخيصية 
والتر اليونيسف  من   )

توزي    ع   تم  حالًيا.  الناموسيات   2,339,780توزيعها  من 
( األمد  طويلة  ات  للحشر مع LLINsالمبيدة  اآلن  حتر   )

ي أرض الصومال )توزي    ع 
  367,286الناموسيات المتبقية ف 

 ناموسية( 

التوقيع عىل، واعتماد، وإيداع   السياسة 
ي  
صكوك وكالة األدوية األفريقية ف 

ي 
 مفوضية االتحاد األفريقر

الرب  ع األول من  
 2023العام 

 لم يحن موعد تسليم النتائج بعد  

 اإلجراءات الرئيسية الموىص بها الجديدة 
ح   عنرص اإلجراء الهدف  ي المقير

اإلطار الزمن 
 لإلتمام

ي معدل اإلصابة بالمالريا والوفيات  التأثتر 
ي ومعالجة أسباب الزيادة ف 

التحقيق ف 
 عامي 

 2021و  2015المقدرة بير 
 2023الرب  ع الرابع 
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 مؤشر صحة األم والوليد والطفل واألمراض االستوائية المهملة 
ي  
 
ي الصومال باستخدام مؤشر مركب محسوب  NTDsمعالجة أمراض المناطق االستوائية المهملة ) ُيقاس التقدم المحرز ف

 
( ف

ي عام  
 
بة. ف المنقولة بالتر الطفيلية  الديدان  البلهارسيات وداء  لداء  المحقق  ي 

الوقائ  ي 
الكيميائ  العالج  كانت    ، 2021من تغطية 

 لكل من داء البلهارسي
ً
ي صفرا

ي الوقائ 
ي  تغطية العالج الكيميائ 

 
بة، ولم يتم اإلبالغ عنها ف ات وداء الديدان الطفيلية المنقولة بالتر

ي عام  
 
ي ألمراض المناطق االستوائية المهملة ف

ي الوقائ 
اخوما. بشكل عام، مؤشر تغطية العالج الكيميائ     ، 0هو    2021حالة التر

ا مقارنة بقيمة مؤشر   وهو 
ً
ا جد ً ا كبتر

ً
 90البالغة   2020ما يمثل انخفاض

 

 اإلجراءات الرئيسية السابقة الموىص بها 
ي   عنرص اإلجراء 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 الحساسية تجاه انتشار كوفيد

ي  19
 
أثناء الجائحة. تناول أي نفاذ ف

مخزون السلع األساسية لمؤشر صحة  
 األم والوليد والطفل. 

الرابع من  الرب  ع 
 2022العام 

 لم يتم اإلشارة إل تحقيق أي تقدم.  

األمراض 
االستوائية  
المهملة  

(NTDs ) 

ضمان استدامة تدخالت األمراض  
االستوائية المهملة بما يشمل إدارة  
األدوية الجماعية، ومكافحة النواقل 

وإدارة نسبة انتشار األمراض والوقاية من  
استخدام اإلعاقة وتنفيذها أثناء 

أثناء   19- اإلرشادات الحساسة لكوفيد
الجائحة. يشمل ذلك تحديد األولويات  

ورية الرئيسية للحاق   لألنشطة الض 
 بالركب. 

الرب  ع الرابع من  
 2022العام 

 لم يتم اإلشارة إل تحقيق أي تقدم.  

 

 اإلجراءات الرئيسية الموىص بها الجديدة 
ي  عنرص اإلجراء الهدف 

ح  اإلطار الزمن  المقير
 لإلتمام

األمراض االستوائية  
 ( NTDsالمهملة )

ي لداء البلهارسيات
ي الوقائ 

وداء الديدان   العمل عىل تنفيذ العالج الكيميائ 
بة والوصول إل أهداف منظمة الصحة العالمية   الطفيلية المنقولة بالتر

الرب  ع الرابع من العام  
2023 

  
  مفتاح الرسم 

 

 
، اإلجراءات الموصى بها ومتابعة االستجابة من خالل وحدة األمومة، والطفل ( (MNCHمؤشر صحة األم والوليد والطفل مقاييس 1

 . (WHO)بمنظمة الصحة العالمية ( MCA)والمراهقين 

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


