التقرير ربع السنوي لـ اتحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا ( )ALMAفي موريتانيا
الربع الثاني من عام 4102

بطاقة السجل الخاصة بالمساءلة والعمل

معدل انتشار طفيل المالريا ()%

مفتاح الرسم البياني

في موريتانيا ،تعتبر نسبة  %51تقريبا ً من السكان معرضة لخطر مرتفع
باإلصابة بالمالريا بينما تعتبر نسبة  %71من السكان معرضة لخطر منخفض
باإلصابة بالمالريا .عام  ،2152وصل عدد حاالت اإلصابة السنوية بمرض
المالريا المبلّغ عنها إلى  561،531حالة ،مع  513حالة وفاة. .

التقرير الربع سنوي للقادة األفارقة لمكافحة المالريا الخاص بموريتانيا
ربع العام الثاني4102 ،
التقدم
منعت موريتانيا العالج األحادي المرتكز إلى مادة األرتيميسينين وتبنت سياسة إدارة حاالت المالريا وااللتهاب الرئوي في
المجتمع المحلي ( .)Community Case Managementحققت الدولة تقدما ً جيداً فيما يخص التدخل في تتبع مؤشر صحة
األم والوليد والطفل ( )MNCHلتغطية فيتامين  Aكما زادت من تغطية التطعيم ضد الخناق والسعال الديكي والكزاز

(.)DPT3
التأثير
في عام  ،2152وصل عدد حاالت اإلصابة السنوية بمرض المالريا المبلّغ عنها إلى  561،531حالة ،مع  513حالة وفاة.
التحديات األساسية
 نقص السلع على مستوى الناموسيات المبيدة للحشرات طويلة األمد ( )LLINsوالعالج الثنائي المرتكز إلى مادة
األرتيميسينين ( )ACTنظراً لعجز التمويل.
 انخفاض تغطية الناموسيات المبيدة للحشرات طويلة األمد

اإلجراء األساسي الموصي به سابقا
الهدف

اإلجراء

منع انتقال المالريا من األم للطفل
صحة األم
( :)PMTCTتحديد ومواجهة العوائق
والوليد
5
على أصعدة السياسة والبرامج واإلدارة
والطفل
) :(MNCH1التي تعرقل إحراز التقدم المنشود ،بما فيها
تحسين نوعية زيادة االستثمارات المحلية والخارجية.
العمل على ضمان الدمج بين خدمات منع
الرعاية إلى
انتقال المالريا من األم للطفل وخدمات
أقصى حد
الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد
والطفل ( )RMNCHوإتاحتها للجميع
عن طريق إزاحة العقبات الكامنة مثل
رسوم المستخدم وضمان أن تقوم
االستثمارات بزيادة وخلق الطلب على
الخدمات المقدمة.
معالجة مسألة
التمويل

التأكيد على تقديم مذكرة مفهوم نموذج
التمويل الجديد بحلول الربع الثالث من
عام  2151وضمان تعيين المصادر
الالزمة لمكافحة المالريا على مستوى
يكفي للحفاظ على المكتسبات التي تم
تحقيقها خالل السنوات السابقة

الجدول الزمني
المقترح الستكمال
العمل
الربع األول من
عام 4102

الربع الثالث من
عام 4102

التقدم

المالحظات– األنشطة/اإلنجازات
األساسية منذ التقرير ربع
الفصلي األخير
تم إلغاء الرسوم المفروضة على
المستخدمين في  1أقاليم ومن
المقرر تصعيد تلك المبادرة
لتشمل جميع أنحاء الدولة بحلول
عام  ،2151وهو ما من شأنه أن
يؤدي إلى زيادة تغطية مبادرة
منع انتقال المالريا من األم
للطفل.

لم يحن موعده بعد لكن الدولة بدأت
في إعداد مذكرة مفهوم نموذج
التمويل الجديد

1مقاييس  ، MNCHيتم تتبع اإلجراءات واالستجابة الموصى بها من خالل وحدة األمومة ،والطفل والمراهقين/مجموعة الخبراء المستقلة
للمراجعة ( )MCA/iERGفي منظمة الصحة العالمية ()WHO

مفتاح الرسم البياني
إنجاز العمل
تم إحراز بعض التقدم
لم يتم إحراز تقدم
المخرجات لم يحن ميعادها بعد

