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

 
 2022من عام الثالث ( ف

 
 

 بطاقة السجل الخاصة بالمساءلة والعمل 

  
 

 
ي موريتانيا، تعتبر نسبة  

 من السكان معرضة لخطر مرتفع من اإلصابة  15ف 
ً
% تقريبا

نسب تعتبر  بينما  لإلصابة  75ة  بالمالريا  منخفض  لخطر  معرضة  السكان  من   %
عام   غ 2020بالمالريا. 

ّ
المبل المالريا  بمرض  السنوية  اإلصابة  حاالت  عدد  وصل   ،

 حالة.   144,709عنها إىل 

 مفتاح الرسم              
 

 تم تحقيق الهدف أو جاري العمل عىل المسار 

 جاري التقدم، ولكن بحاجة للمزيد من الجهد 

 المسارليس عىل  

 جد بياناتال تو  

 ال ينطبق  

  



التقرير رب  ع السنوي التحاد القادة األفارقة لمكافحة  
ي موريتانيا الرب  ع ALMAالمالريا )

 
 2022من عام الثالث ( ف

 
 

 19-استدامة الخدمات الصحية األساسية أثناء جائحة كوفيد 
الروتيني  19-كوفيدجائحة    تتسبب الصحية  الخدمات  تعطيل  ي 

 
،  ف كببر حد  إىل  النظم  ة  ي 

 
تعاف تعيق  االقتصادية  اآلثار  تزال  وال 

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

ا  وأمراض  بالمالريا  الخاصة  المستدامة  التنمية  أهداف  نحو  التقدم  عىل  والحفاظ  المداريةالعصيب،  والصحة    لمناطق  المهملة 
 .  اإلنجابية وصحة األم والمواليد واألطفال والمراهقير 

 
ي إفريقيا خالل جائحة

 
ي تأمير  السلع الصحية األساسية ف

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

ي من أجل تحسير  الوصول إىل منتجات طبية فعالة  اد األفية االتحلدى مفوض  (AMA) عليها وتودع أداة وكالة األدوية األفريقية
ريق 

بذلك القيام  الدولة عىل  تشجيع  يتم  أفريقيا.  ي 
 
ف الجودة  وعالية  والجيدة  الصحية    .وآمنة  للسلع  المبكر  اء  بالشر ا 

ً
أيض بشدة  يوىص 

ي ظل استمرار أوقات التسليم الطويلة. 
 
 األساسية ف

 
٪ من سكانها بحلول    27رة للوصول إىل لقاحات كوفيد وتمكنت فقط من تغطية  عىل مستوى القا   تأثرت البالد بالقيود المفروضة 

اإلقبال عىل لقاحات  2022يوليو   السلوك إىل زيادة  لتغيبر  التعليم والتواصل  ي 
كاء، االستثمار ف  الشر بالعمل مع  الدولة،  . يجب عىل 

وس كورونا.   وعالجات فبر

 المالريا 

 التقدم

التقوم موريتانيا   إدارة  المجتمعية )بتنفيذ  ي  iCCMحاالت 
الثنائ  للعالج  الكامل  للتمويل  الدولة موارد كافية  . أمنت  ( عىل نطاق كببر

( األرتميسير   مادة  إىل  )  واالختبارات(  ACTsالمرتكز  الشيعة  األمد  RDTsالتشخيصية  طويلة  ات  للحشر المبيدة  الناموسيات  و   )
(LLINs ي عام

ية إىل منظمة الصحة العالمية. فيما  ارت الدولة مؤخ. فيما أش2022( الالزمة ف   بنتائج مراقبة مقاومة المبيدات الحشر
ً
را

 . ي  أطلقت موريتانيا حملة القضاء عىل المالريا يبدأ ئر
 

، حسنت  أومارو سيسوكو إمبالو بما يتماشر مع جدول أعمال توصيات رئيس اتحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا، فخامة الرئيس  
مركز  يات المتابعة والمسائلة للمالريا وتطوير بطاقة أداء المالريا، بالرغم من أن بطاقة األداء لم يتم مشاركتها بعد عىل من آل  وريتانيا م

 معرفة بطاقات األداء التحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا. 

 التأثي  

ي العام
 ف 
ً
 حالة.  144,709  إىل 2020 بلغ عدد حاالت المالريا الذي تم اإلبالغ عنه سنويا

 

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

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

، واأل اإلنجابية، واألمهات، والمواليد، وا   طفال وبما يشمل المالريا، واألمراض االستوائية المهملة. لمراهقير 
 

 اإلجراءات الرئيسية الموىص بها السابقة 

ي   عنرص اإلجراء  الهدف 
الجدول الزمن 

ح   المقير
 الستكمال العمل 

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

دامة خدمات  التأكد من است التأثي  
مالريا بما يشمل إدارة ال

الحاالت ومكافحة النواقل 
وتنفيذها اثناء استخدام  
اإلرشادات الحساسة  

أثناء   19-لمواجهة كوفيد 
 الجائحة. 

 

الرب  ع الرابع من  
 2022العام 

حملة    من  األوىل  الجوالت  الدولة  من نفذت  الكيميائية  الوقاية 
ا  (SMC) الموسميةالمالريا   من  ماىلي  . بدعم  الدوىلي نشر    لبنك  تم 

المدى   وعىل  فرنسا  اء  خبر من  بدعم  األجل  طويلة  فنية  مساعدة 
مع   الدوىلي القصبر  الصندوق  الصندوق  مع  بالتعاون  الدولة  تعمل   .

اتفاقية   توقيع  تم  حيث  األنشطة  تنفيذ  تشي    ع  كيفية  عىل  العام 
عىل  والعالج  التشخيص  إجراء  تم  ات.  التأخبر بعض  مع  المنحة 

 و مخطط له. الصحي كما ه مستوى المرفق
خالل   من  ات  الحشر بمبيدات  المعالجة  الناموسيات  توزي    ع  تم 

ي مع مالحظة نفاد بعض المخزون. تم تنفيذ  
العالج التوزي    ع الروتين 



ي  
ف  المتقطع  ي 

نفاد  أولكن    (IPTp) الحملالوقائ  مالحظة  مع  ا 
ً
يض

 مخزون من األدوية. ال

التوقيع والتصديق عىل  السياسة 
وية  ة وكالة األدوإيداع أدا
ي AMAاألفريقية )

لجنة  ( ف 
ي )

 ( AUCاالتحاد األفريق 

الرب  ع األول من 
 2023العام 

 لم يحن موعد تسليم النتائج بعد.  

التأكد من إجراء مراقبة   الُمراقبة 
مقاومة األدوية وإبالغ  

البيانات إىل منظمة الصحة  
 العالمية

الرب  ع األول من 
 2023العام 

ي عام أجرت الدولة آخر اختبار لمقاومة األدو  
وتعمل   2013ية ف 

 عىل تأمير  الموارد إلجراء مزيد من االختبارات

 
 مؤشر صحة األم والوليد والطفل واألمراض االستوائية المهملة 

 التقدم

ي معالجة األمراض االستوائية المهملة )
 
ي موريتانيا باستخدام مؤشر مركب NTDsُيقاس التقدم ف

 
يتم حسابه من التغطية الوقائية  ( ف
ي العام  

 
اخوما. ف ي يتم تحقيقها للبلهارسيا، والب 

ي الن 
ي موريتانيا )2020للعالج الكيميائ 

 
%(   100، بلغت التغطية الكيميائية الوقائية ف

اخوما وبلغت ) ي لمعالجة72لحاالت الب 
ي الوقائ 

األمراض االستوائية    %( للبلهارسيا. بصفة عامة، فإن مؤشر تغطية العالج الكيميائ 
ي العام  NTDالمهملة )

 
ي بلغت ) 2019، والذي يمثل زيادة بالغة مقارنة بقيمة مؤشر العام 85هو    2020( لموريتانيا ف

 (. 75الن 
 

 اإلجراءات الرئيسية الموىص بها السابقة 

 عنرص اإلجراء  الهدف 
ي  
الجدول الزمن 

ح الستكمال   المقير
 العمل 

 التقدم 
إلنجازات األساسية منذ  األنشطة/ا –المالحظات

 التقرير رب  ع سنوي األخي  

األمراض 
االستوائية  
المهملة  

(NTDs ) 

ضمان استدامة تدخالت 
األمراض االستوائية  

المهملة بما يشمل إدارة  
األدوية الجماعية،  

ومكافحة النواقل وإدارة 
نسبة انتشار األمراض  
والوقاية من اإلعاقة  

وتنفيذها أثناء استخدام 
الحساسة   اإلرشادات
أثناء الجائحة.   19-لكوفيد

يشمل ذلك تحديد  
األولويات لألنشطة 

ورية الرئيسية للحاق   الض 
 بالركب. 

الرب  ع الرابع من العام  
2022 

تجري الدولة تدخالت األمراض االستوائية المهملة مع  
ام التداببر الوقائية لكوفيد 

 كما هو مخطط لها.   19-احب 



 

 عنرص اإلجراء  الهدف 
ي   الجدول

الزمن 
ح الستكمال   المقير

 العمل 
 التقدم 

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

تأثي  مؤشر  
صحة األم  

والوليد والطفل  
)1MNCHR( : 

التأكد من استدامة 
الخدمات األساسية  
لمؤشر صحة األم  
والوليد والطفل  
وتنفيذها أثناء  

استخدام اإلرشادات  
النتشار   الحساسة
أثناء    19-كوفيد

الجائحة. تناول أي  
ي مخزون  

نفاذ ف 
السلع األساسية 
لمؤشر صحة األم  
 والوليد والطفل 

الرب  ع الرابع من العام  
2022 

مؤشر    خدمات  استمرارية  ضمان  الصحة  وزارة  تواصل 
( األساسية. وهذا  RMNCAHصحة األم والوليد والطفل )

األطفال   لتحصير   األولوية  إعطاء  السل يشمل  بلقاح 
(BCG  )واللقاح  ( األطفال  لشلل    ولقاح (  OPVالفموي 

فية    الكبدي،االلتهاب   الب   لة  والب   السحايا،  والتهاب 
(DPT-Hep-Hib  الحوامل النساء  تلقت  والحصبة.   )

تنظيم   تم  التيتانوس.  لقاح  من  األقل  الثانية عىل  الجرعة 
للغاية.   عالية  بتغطية  األطفال  شلل  ضد  تطعيم  ي 

جولن 
مستمرة. ومع ذلك، تأثرت    19-كوفيدالتطعيم ضد  لة  حم

ي عام 
افق   2022موريتانيا ف  ي للجفاف الذي يب  باألثر السلنر

الغذاء   أسعار  وتضخم  والعائدين  الالجئير   تدفق  مع 
كوفيد جائحة  تداعيات  عن  الناتج  والوضع   19-العالمي 

ي  
ي أوكرانيا. سيعائ 

٪ من السكان من انعدام  20المتقلب ف 
الغ ي األمن 

لعام  ذائ  العجاف  موسم  الشديد خالل   2022  
ي عام  11)مقابل  

التدهور   (،2021٪ ف  مع ارتفاع مخاطر 
احتياجات   تكون  أن  المتوقع  من   . ي

الغذائ  للوضع  الشي    ع 
وزارة    2022عام   كاء  الشر يدعم  القدرات.  وتتجاوز  ة  كببر

وعالج  المتكاملة  الوقاية  استمرارية  لضمان  الصحة 
لسو  األساسية  الالخدمات  ذلك  ء  ي 

ف  بما  الحاد  تغذية 
وي    ج األمثل لممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال.  الب 

اير:   فبر ي 
ف  متكاملة  جماعية  حملة  تنظيم    588,778تم 

سن   تحت  )  59-6طفل  عىل  86شهًرا  فحصهم  تم   )٪
  ، ي

الوطن  ٪(  96شهًرا )  59-12بعمر    560,327المستوى 
بالديدان   مصابير     شهًرا   59-6بعمر    612,396وأطفال 

٪( استفادوا منها مكمالت فيتامير  أ؛ اعتباًرا 94لألطفال ) 
حالة من حاالت سوء التغذية    11,565من مايو، تم قبول 

٪ من الهدف السنوي. ثالثة  42الحاد الشديد للعالج، أي 
الحاد   التغذية  لسوء  المتكاملة  لإلدارة  الرئيسية  ات  مؤشر

(IMAM ( اإلنسانية  بالمعايبر  ي 
تق   )SPHEREب معدل  ( 

وفاة  89عالج   ومعدل  تخلف  ٪1،  ومعدل  ٪؛ ٪9.2، 
الذين   90,497 لألطفال  األساسيير   الرعاية  مقدمي  من 

بير    أعمارهم  اوح  و    23-0تب  حامل    31.597شهًرا  امرأة 
وصغار   الرضع  األطفال  تغذية  استشارات  ي 

تلق  يواصلون 
تلقت   المجتمعية؛  والمنصات  المرافق  خالل  من  السن 

كرتونات الجاهزة إضاف  موريتانيا  العالجية  األغذية  من  ية 
(  IMAMوإمدادات اإلدارة المتكاملة لسوء التغذية الحاد )

ي  
ف  تبنيها  تم  ي 

الن  المطابق  الصندوق  مبادرة  من  األخرى 
إىل  2021عام   اؤها من   18,157، باإلضافة  ا تم شر

ً
كرتون

 قبل اليونيسف. 

( لمواجهة انخفاض  RMNCHمؤشر صحة األم والوليد والطفل ) ها مناستجابت موريتانيا بإيجابية تجاه اإلجراءات الموىص ب
 واستمرار متابعة التقدم مع تنفيذ هذا اإلجراء.   14لدى األطفال بعمر أقل من    ARTsتغطية 

ً
 عاما

 الرسم  مفتاح                                                                                                             

 
 

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

 تم إنجاز اإلجراء 

 تم تحقيق بعض التقدم 
 لم يتم تحقيق تقدم
 لم يحن موعد تسليم النتائج بعد 


