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ي ALMAالتقرير رب  ع السنوي التحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا )
 
( ف

 2022من عام الرابع موريتانيا الرب  ع 
 

 بطاقة السجل الخاصة بالمساءلة والعمل 

  
 

 

ي موريتانيا، تعتبر نسبة  
 من السكان معرضة لخطر مرتفع من  15ف 

ً
% تقريبا

% من السكان معرضة لخطر منخفض  75اإلصابة بالمالريا بينما تعتبر نسبة  
بالمالريا. عام   بمرض  2021لإلصابة  السنوية  اإلصابة  ، وصل عدد حاالت 
غ عنها إىل 

ّ
 حالة. 49,560المالريا المبل

 مفتاح الرسم 
 

 الهدف أو جاري العمل عىل المسار تم تحقيق 

 جاري التقدم، ولكن بحاجة للمزيد من الجهد 

 ليس عىل المسار 

 ال توجد بيانات 

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

 
 2022من عام الرابع ( ف

 

 المالريا 
ية، والسل،  مكافحة  دوالر أمريكي لتعزيز    مليون  21.0أعلن الصندوق العالمي أن موريتانيا ستتلقى   وس نقص المناعة البشر فبر

ة  . حدد الصندوق العالمي المبلغ اإلجماىلي المخصص  2026- 2024والمالريا، وتعزيز النظم الصحية كمخصصات قطرية للفبى

يتم تخصيص نسبة محددة من   أخرى. كما  إىل عدة عوامل  الدخل، باإلضافة  ي موريتانيا ومستوى 
 
المرض ف بناًء عىل عبء 

ي ذلك عبء المرض  اإلجماىلي لمك
 
ي االعتبار عدة عوامل، بما ف

 
ي تأخذ ف

ا لصيغة وضعها الصندوق العالمي والتى
ً
ون المالريا، وفق

مبلغ   احتساب  تم  لموريتانيا،  بالنسبة  للحياة.  المنقذة  األساسية  الخدمات  استدامة  .  12.4وأهمية  أمريكي دوالر  مليون 
ا للقرارات المتخذة عىل المستوى القطري. وتحث  المخصصات لمكونات المرض الفردية ليست ثابتة، ويمك

ً
ن تعديلها وفق

، وكذلك من   العالمي القطرية اإلجمالية للصندوق  المخصصات  المالريا من  الموارد لمكافحة  موريتانيا عىل ضمان تخصيص 
 الموارد المحلية، لتشي    ع التقدم. 

 التقدم

ي أعقاب األثر المدمر لوباء كوفيدتواصل الدولة العمل عىل تعزيز الخدمات الصحية والحفاظ ع
ي هذا الشأن  19-ليها ف 

. وف 

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

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

 بنتائج مراقبة مقاوم2022( الالزمة ف 
ً
ية إىل منظمة الصحة العالمية.  . فيما أشارت الدولة مؤخرا ة المبيدات الحشر
 . ي  فيما أطلقت موريتانيا حملة القضاء عىل المالريا يبدأ ئر

 

القادة األفارقة لمكافحة المالريا، فخامة الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو،   بما يتماشر مع جدول أعمال توصيات رئيس اتحاد 
حسنت موريتانيا من آليات المتابعة والمسائلة للمالريا وتطوير بطاقة أداء المالريا، بالرغم من أن بطاقة األداء لم يتم مشاركتها  

 قات األداء التحاد القادة األفارقة لمكافحة المالريا. مركز معرفة بطا بعد عىل 

 التأثي  

ي العام 
 ف 
ً
 حالة.  49,560إىل   2021بلغ عدد حاالت المالريا الذي تم اإلبالغ عنه سنويا

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

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

، واألطفال وبما يشمل المالريا، واألمراض االستوائية المهملة.   اإلنجابية، واألمهات، والمواليد، والمراهقير 
 

 اإلجراءات الرئيسية الموىص بها السابقة 
ي   اإلجراء عنرص  الهدف 

الجدول الزمن 
ح   المقير

 الستكمال العمل 

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

التأكد من استدامة   التأثي  
خدمات المالريا بما  
يشمل إدارة الحاالت  

ومكافحة النواقل  
وتنفيذها اثناء استخدام 
اإلرشادات الحساسة  

أثناء    19- كوفيدلمواجهة  
 الجائحة. 

الرب  ع الرابع من  
 2022العام 

الوقاية الكيميائية من المالريا  تم االنتهاء من حملة 
( كما هو مخطط لها. بسبب األمطار  SMCالموسمية ) 

ي الدولة الناموسيات المعالجة   الغزيرة، ستشبى
ات لتوزيعها من خالل الخدمات  بمبيدات الحشر

ا كافًيا من 
ً
ي  االروتينية. تمتلك الدولة مخزون

لعالج الثنائ 
االختبارات  و  (ACTالمرتكز إىل مادة األرتميسير  )

 -ادوكسير   السلف ، ولكن  (RDTالتشخيصية الشيعة )
يميثامير   ي المتقطعل SP  ببر

ال يزال   (IPTp) لعالج الوقائ 
ا
ً
 . منخفض

التوقيع والتصديق عىل   السياسة 
وإيداع أداة وكالة األدوية  

الرب  ع األول من  
 2023العام 

 لم يحن موعد تسليم النتائج بعد.  
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ي  AMAاألفريقية )
 
( ف
ي  
لجنة االتحاد األفريقى

(AUC ) 

التأكد من إجراء مراقبة   الُمراقبة 
مقاومة األدوية وإبالغ  
البيانات إىل منظمة  

 الصحة العالمية 

الرب  ع األول من  
 2023العام 

نامج  ي  يعمل البر
( عىل  NMCP)  لمكافحة المالريا  الوطت 

تأمير  األموال من أجل إجراء الجولة التالية من اختبار  
 مقاومة األدوية بالتعاون مع معهد األبحاث

 اإلجراءات الرئيسية الجديدة الموىص بها 
ح   عنرص اإلجراء  الهدف  ي المقير

الجدول الزمن 
 الستكمال العمل 

معالجة تغطية مكافحة  
 ناقالت األمراض 

 2023الرب  ع الرابع  العمل عىل سد فجوات التمويل لمكافحة ناقالت األمراض 

 االستوائية المهملة مؤشر صحة األم والوليد والطفل واألمراض  
 التقدم

ي معالجة األمراض االستوائية المهملة )
 
التقدم ف التغطية  NTDsُيقاس  ي موريتانيا باستخدام مؤشر مركب يتم حسابه من 

 
( ف

ي العام  
اخوما. ف  ي يتم تحقيقها للبلهارسيا، والبى

ي التى
ي موريتانيا  2021الوقائية للعالج الكيميائ 

، بلغت التغطية الكيميائية الوقائية ف 
(100  ( وبلغت  اخوما  البى لحاالت  تغطي%31(  مؤشر  فإن  عامة،  بصفة  للبلهارسيا.  لمعالجة  %(  ي 

الوقائ  ي 
الكيميائ  العالج  ة 

ي العام  NTDاألمراض االستوائية المهملة )
  2020، والذي يمثل زيادة بالغة مقارنة بقيمة مؤشر العام  56هو    2020( لموريتانيا ف 

ي بلغت )
 (. 85التى

 

 اإلجراءات الرئيسية الموىص بها السابقة 

 عنرص اإلجراء  الهدف 
ي  
الجدول الزمن 

ح  الستكمال  المقير
 العمل 

 التقدم 
األنشطة/اإلنجازات األساسية   –المالحظات

 منذ التقرير رب  ع سنوي األخي  

األمراض  
االستوائية  
 (NTDsالمهملة )

تأكد من أن تدخالت  
األمراض االستوائية  

ي ذلك إدارة  
المهملة بما ف 

األدوية الجماعية،  
ومكافحة النواقل وإدارة 
األمراض والوقاية من 

اإلعاقة مستدامة وتنفيذها 
أثناء استخدام المبادئ 
التوجيهية الحساسة  

أثناء الوباء.   19-لكوفيد
وهذا يشمل تحديد  
أولويات األنشطة  

ورية الرئيسية اللحاق  الض 
 بالركب. 

الرب  ع الرابع من العام  
2022 

 لم يتم اإلبالغ عن أي تقدم بعد  

تأثي  مؤشر  
صحة األم  

والوليد والطفل  
)1MNCHR( : 

التأكد من استدامة 
الخدمات األساسية  

لمؤشر صحة األم والوليد  
والطفل وتنفيذها أثناء  
استخدام اإلرشادات  

- الحساسة النتشار كوفيد
أثناء الجائحة. تناول   19

ي مخزون السلع 
أي نفاذ ف 

األساسية لمؤشر صحة  
 والطفل األم والوليد 

الرب  ع الرابع من العام  
2022 

 لم يتم اإلبالغ عن أي تقدم بعد  

 
 ( WHO)منظمة الصحة الدولية من خالل ، يتم تتبع اإلجراءات واالستجابة الموصى بها (MNCHR) مقاييس صحة األم والوليد والطفل 1
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( لمواجهة انخفاض  RMNCHاستجابت موريتانيا بإيجابية تجاه اإلجراءات الموىص بها من مؤشر صحة األم والوليد والطفل )
 واستمرار متابعة التقدم مع تنفيذ هذا اإلجراء.   14لدى األطفال بعمر أقل من    ARTsتغطية 

ً
 عاما

 اإلجراءات الرئيسية الموىص بها الجديدة 

 عنرص اإلجراء  الهدف 
ح   ي المقير

الجدول الزمن 
 الستكمال العمل 

األمراض االستوائية 
 (NTDsالمهملة )

ي ذلك  NTDاالستوائية المهملة )تأكد من تنفيذ تدخالت األمراض 
( بما ف 

 إدارة األدوية الجماعية، وخاصة داء البلهارسيات 
الرب  ع الرابع من العام  

2023 

 مفتاح الرسم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تم تحقيق العمل
 تم تحقيق بعض التقدم

 لم يتم تحقيق أي تقم
 لم يحن موعد النتائج بعد


