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

نسبة انتشار طفيل المالريا ()%

ً
تعتب نسبة  %15تقريبا من السكان معرضة لخطر مرتفع من
يف موريتانيا ،ر
تعتب نسبة  %75من السكان معرضة لخطر منخفض
اإلصابة بالمالريا بينما ر
لإلصابة بالمالريا .عام  ،2018وصل عدد حاالت اإلصابة السنوية بمرض
ّ
المالريا المبلغ عنها إىل  175,841حالة.

مفتاح الرسم
تم تحقيق الهدف أو جاري العمل عىل المسار
جاري التقدم ولكن بحاجة للمزيد من الجهد
ليس عىل المسار
ال توجد بيانات
ال ينطبق

التقرير رب ع السنوي التحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا
( )ALMAيف موريتانيا الرب ع الرابع من عام 2019
المالريا
الدول
تحديث الصندوق
ي

ى
ستتلق  19.6مليون دوالر لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة  ،HIVوالسل،
الدوىل عىل أن موريتانيا
أعلن الصندوق
ي
ً
ى
إجماىل
الدوىل
والمالريا ،إىل جانب تعزيز األنظمة الصحية وفقا لمخصصات الدولة للفبة  .2023-2021حدد الصندوق
ي
ي
المخصصات ً
بناء عىل عبء المرض يف موريتانيا ومستوى الدخل ،إىل جانب العديد من العوامل األخرى .كما أن مكونات
ً
ً
ً
ً
ى
ى
والت تأخذ يف الحسبان العديد
الت وضعها الصندوق
المالريا خصصت أيضا جزءا محددا من
الدوىل ي
ي
اإلجماىل ،وفقا للصيغة ي
ي
من العوامل ،بما يشمل عبء المرض والمدفوعات السابقة .بالنسبة لموريتانيا ،يتم حساب ذلك عند قيمة  12.5مليون دوالر
ً
ُ
ى
الت يتم اتخاذها عىل مستوى
أمريك .لم يتم تحديد مخصصات مكونات األمراض المنفردة ،ويمكن تعديلها وفقا للقرارات ي
ي
الدوىل،
الدوىل .ونحث موريتانيا عىل ضمان تخصيص الموارد لمكافحة المالريا من المخصصات العامة للدولة من الصندوق
ي
إىل جانب من الموارد المحلية ،وذلك لترسي ع العملية.

التقدم
ر
الثنائ
خصصت موريتانيا الموارد الكافية للوفاء بمتطلبات الناموسيات المبيدة للحرسات طويلة األمد ( )LLINوالعالج
ي
المرتكز إىل مادة األرتيميسيني ( )ARTواالختبارات التشخيصية الرسيعة ( )RDTخالل عام  .2019وتقوم الدولة
ً
ر
الحرسية
بتنفيذ إدارة الحاالت المجتمعية ( )iCCMعىل نطاق كبب .فيما أشارت موريتانيا مؤخرا بنتائج مراقبة مقاومة المبيدات
إىل منظمة الصحة العالمية .بينما أطلقت موريتانيا حملة القضاء عىل المالريا يبدأ ر يئ.

التأثي
ً
بلغ عدد حاالت المالريا الذي تم اإلبالغ عنه سنويا يف العام  2018إىل  175,841حالة.

التحديات الرئيسية
• خفض الدولة لما يزيد عىل  %20من حاالت اإلصابة بالمالريا من خالل أنظمة ُ
المراقبة.
الهدف

مكافحة
النواقل

التأثب

الموص بها السابقة
اإلجراءات األساسية
ي

الزمن
الجدول
عنرص اإلجراء
ي
ر
المقيح
الستكمال
العمل
الرب ع األول من
إبالغ منظمة الصحة العالمية بشأن حالة
ر
الحرسية ،ورصد المقاومة ،العام 2017
مقاومة المبيدات
وبشأن حالة الخطة الوطنية لرصد ومقاومة
ر
الحرسية.
وإدارة المبيدات
التحقيق يف وتناول أسباب تقدير منظمة
الصحة العالمية لمعدل حاالت اإلصابة
عام  2010و.2018
بالمالريا بي ي

الرب ع الرابع من
العام 2019

التقدم

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

يعتب تطوير وتنفيذ خطة رصد
بينما ر
ر
الحرسية أولوية
ومقاومة وإدارة المبيدات
للدولة ،إال أن موريتانيا لم تستطع جمع
الموارد المالية المطلوبة وسيتم طلب ذلك
الدوىل.
يف الطلب المقدم إىل الصندوق
ي

ُ
تساهم بعض العوامل يف زيادة الحاالت بما
يشمل ،انخفاض يف مخصصات المالريا من
الدوىل ،مما أدى إىل حدوث فجوة يف
الصندوق
ي
التغطية للتدخالت الرئيسية لمكافحة المالريا،
ر
للحرسات طويلة
بما يشمل الناموسيات المبيدة
األمد ( )LLINيف نواكشوط  .SMCكما واجهت
ً
الدولة أيضا نفاذ مخزون واالختبارات
التشخيصية الرسيعة ( )RDTمما أدى اإلبالغ عن
جميع حاالت الحىم عىل أنها مالريا وظهر ذلك
بشكل خاص يف نواكشوط .فيما تم اتخاذ
إجراءات رئيسية لمعالجة هذه القيود .يشمل
ذلك التخطيط للتوزي ع الشامل للناموسيات
ر
للحرسات طويلة األمد ( )LLINيف عام
المبيدة
 2020يف المناطق ذات العبء المرتفع من
المالريا ،وتوزي ع االختبارات التشخيصية الرسيعة
( )RDTوالتدريب عىل تنفيذ وفرض ى
احبام
إرشادات العالج .ومع ذلك ،ال تزال الفجوات
ظاهرة وبحاجة لتحقيق التغطية الكاملة يف

المناطق المستهدفة .وانخفضت الحاالت يف
العام .2018

معالجة اإلخفاق يف تغطية مكافحة النواقل

مكافحة
النواقل

ُ
تشب الدولة إىل أن تسليم الناموسيات المبيدة
ر
للحرسات طويلة األمد ( )LLINللحمالت من
المخطط أن يتم يف الرب ع األول من العام .2020

الرب ع الرابع من
العام 2019

اإلجراءات الرئيسية الجديدة الموص بها
األهداف

عنرص اإلجراء

ر
المقيح
الزمن
اإلطار
ي
لإلتمام

تناول التمويل

الدوىل بحلول الرب ع
ضمان تقديم طلب تمويل مكافحة المالريا للصندوق
ي
الثائ من العام  2021وضمان تخصيص هذه الموارد لمكافحة المالريا عىل
ي
الكاف الستدامة المكاسب المحققة يف األعوام األخبة.
المستوى
ي

الثائ 2021
الرب ع
ي

ر
مؤش صحة األم والوليد والطفل واألمراض االستوائية المهملة
التقدم
ُيقاس التقدم ف معالجة األمراض االستوائية المهملة ( )NTDsف موريتانيا باستخدام ر
مؤش مركب يتم حسابه من التغطية
ي
ي
الت يتم تحقيقها للبلهارسيا ،ى
الوقائية للعالج الكيميائ ى
والباخوما .التغطية الكيميائية الوقائية يف موريتانيا مرتفعة يف حاالت
ي ي
ى
الباخوما ( )% 100وجيدة ف حاالت البلهارسيا ( .)%77بصفة عامة ،فإن ر
الوقائ لمعالجة
الكيميائ
مؤش تغطية العالج
ي
ي
ي
ً
ً
األمراض االستوائية المهملة ( )NTDلموريتانيا ف العام  2018هو  ،88والذي يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة بقيمة ر
مؤش العام
ي
ى
الت بلغت (.)3
 2017ي

اإلجراءات الرئيسية الموص بها السابقة
الهدف

عنرص اإلجراء

صحة األم
والوليد
والطفل
):(MNCH1
تحسي
نوعية
الرعايةإىل
أقىص حد
األمراض
االستوائية
المهملة
NTD

التحقيق يف ومعالجة أسباب انخفاض
تغطية فيتامي أ.

تحديد أسباب انخفاض تغطية العالج
الكيميائ الوقائ ى
للباخوما .والعمل عىل تناول
ي
ي
أسباب ضعف األداء يف تحقيق منظمة الصحة
الكيميائ
العالمية ألهداف تغطية العالج
ي
الوقائ ى
للباخوما.
ي

الزمن
الجدول
ي
ر
المقيح
الستكمال
العمل
الثائ من
الرب ع ي
العام 2019

الرب ع الرابع من
العام 2019

التقدم

المالحظات– األنشطة/اإلنجازات
األساسية منذ التقرير رب ع سنوي األخي

لم يتم اإلبالغ عن تقدم.

كجزء من إعداد الملف لالعتماد للقضاء
ً
عىل ى
الباخوما ،تقوم الدولة حاليا بإجراء
وطت للحصول عىل خريطة
استبيان ى ي
للباخوما ويتم إعداد التقرير اآلن.
جديدة
ً
أيضا أن ى
تتلق دعم
كما تتوقع الدولة
منظمة الصحة العالمية يف الرب ع األول من
اعام ُ 2020
للمساعدة يف تشكيل ملف
القضاء عىل المرض .حققت الدولة
 %100من التغطية يف العام 2018
ى
للباخوما.

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

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

