نتائج مسح ميكس  4في موريتانيا

حياة
المرأة والطفل في موريتانيا
ٌ
طبعة ُمعدّة لصالح األطفال واألمهات
نسخة فرنسية عربية

حول هذا الكتاب

• يعرض هذا الكتاب النتائج الرئيسية لدراسة مسحية أُجريت في موريتانيا لفهم وضعية المرأة والطفل
في البالد .وقد تم إنجاز هذا المسح في ما بين يونيو وسبتمبر  2011على عينة تشمل
11.116أسرة 12.754 ،امرأة تتراوح أعمارهن ما بين  15و 49عاما ،وأمهات أو حاضنات
 9.278طفال في ما دون سن الخامسة.
• يقيس المسح التقدم الحاصل في وضعية المرأة والطفل بموريتانيا على سبيل تحقيق "أهداف
األلفية للتنمية "وخطة عمل "عالم صالح لألطفال".

يكتسي هذا المسح المتعلق بحياة المرأة والطفل في
موريتانيا أهمية بالغة بالنسبة للجميع .نتيجة لذلك ،تم
ّ
ليطلع على نتائج المسح األطفالُ
وضع هذا الكتاب
واألمهات واآلباء واألسر والمعلمون ورجال الدين وقادة
الرأي المجتمعي ...وهذا يعني أنه كتاب يمكن أن
يستخدمه الجميع.
• وتتولى منظمة اليونيسيف إنجاز هذا المسح (المدعو ميكس ،من التسمية اإلنجليزية
 Multiple Indicator Cluster Surveyأي "المسح العنقودي متعدد المؤشرات“) في
المكتب الوطني لإلحصاء بدعم مالي
َُ
العديد من البلدان .أما في موريتانيا ،فقد أجرى المسحَ
وتقني من صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندوق األمم المتحدة للسكان
 .(UNFPA).وهذه رابع طبعة لمسح ميكس ،بعد صدَور نسخته السابقة في سنة .2007
• وقد تم نشر هذا اإلصدار في مايو  2013بناء على مبادرة من منظمة اليونيسيف .ويجوز
استنساخ المعلومات الواردة فيه بموافقتها.
لالتصال بمنظمة اليونيسيف:
ابراهيم ولد إسلم  /أخصائي في مجال االتصال
انواكشوط  -موريتانيا
الهاتف(+222) 45 29 98 03 :
البريد االلكترونيbouldisselmou@unicef.org :
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 .1شرب المياه المحمية المصادر أو المعالجة
لماذا يجب شرب المياه المحمية المصادر أو المعالجة؟

من شأن مياه الشرب المحمية المصادر أو المعالَجة أن تقينا من األمراض التي ترتبط بالماء
كاإلسهال والكوليرا واألمراض المعدية
مصادرُالمياهُالمحميةُهيُتلكُالتيُتكونُفيهاُالمياهُغيرُمتصلةُبالخارجُ،أيُبماُيفسدها

الحنفية

البئرُالمغطاة

الحنفيةُالعمومية

المضخةُاليدوية

خزانُتوزيعُ
المياهُ

األرقام في موريتانيا :ال يستفيد جميع الناس من النفاذ إلى مصادر مياه محمية أو
معالجة
أسرة ( )1من كل اثنتين ( )2تستخدم مصدرا محميا لمياه الشرب ()%53

أسرة واحدة من بين كل ثالث ال نفاذ لها إلى مصادر مياه محمية تقوم بمعالجة مياه الشرب ()%29

3

ما الذي يمكنني أن أفعله؟

إنما أشرب من المياه المعالجة أو
ذات المصادر المحمية

باستطاعتي معالجة المياه عبر غليها ،أو باستخدام قطرات من ماء جافل ،او عن طريق
التطهير الشمسي ()SODIS
التطهيرُالشمسي

إضافةُقطراتُ
منُماءُجافل

تركُالقنينةُفيُالشمسُ معلقةُقهوةُمنُماءُجافلُلكلُسطلُ
سعتهُ 20لترا؛ُمعُتركُالماءُمدةُ
طيلةُاليومُ
عشرينُدقيقةُقبلُالشربُمنهُ

أغطيُالبئرُبشكلُجيدُبعدُاستخدامها
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الغلي

 .2غسل اليدين بالصابون
لماذا يتعين غسل اليدين بالماء والصابون؟

تحمل اليدان جراثيم قد تجعلنا نصاب بالمرض (اإلسهال،
االلتهاب الرئوي ،)...وغسل اليدين بالماء والصابون
يوقف انتقال االمراض.

األرقام في موريتانيا :ال يمتلك جميع الناس حيزا مكانيا أو صابونا لغسل اليدين.
منُأصلُكلُعشرُأسر:

أربع أسر من كل عشر ليس لديها
ح ّيز مكاني لغسل اليدين وال تتوفر
على الصابون ()%44

ثالث أسر من كل عشر
لديها حيّز مكاني لغسل
اليدين ،لكنها ال تتوفر
على الصابون ()%27

ثالث أسر من كل عشر
لديها حيّز مكاني لغسل
اليدين ،كما تتوفر على
الصابون ()%33

5

ماذا يمكنني أن أفعل؟
يجبُغسلُاليدين:
 .1بعدُاستخدامُالمراحيض
 .2بعدُأيُاتصالُمعُالبرازُ(رضيعُ،شخصُمريض)
 .3قبلُتغذيةُالطفل
 .4قبلُإعدادُوجباتُالطعامُ
 .5قبلُاألكل
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إذا لم يكن لديك صابون
لغسل اليدين يمكنك غسلهما
باستخدام الرماد
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 .3استخدام المراحيض المحسنة
لماذا ينبغي استخدام المراحيض المحسنة؟
يتسبّب تفريغ الفضالت البشرية بشكل غير مالئم
في تفشي سلسلة من األمراض ،من بينها اإلسهال
والكوليرا والشلل...
يمكن بسهولة أن نحمي أنفسنا عبر استخدام
مراحيض ودورات مياه محسنة تفصل بشكل صحي
ما بين الفضالت البشرية وبين مالمسة البشر لها
(آلية الطرد بالماء المتصلة بنظام للصرف ،المحافر
الصحية ،المراحيض المحسنة)...

األرقام في موريتانيا :ال يمتلك جميع الناس نفاذا إلى دورات مياه أو مراحيض مبنية
أسرتان ( )2من بين كل خمس( )5أي نسبة  %41ال تتوفر على أي شكل من أشكال
المراحيض ،وتمارس التبرز في الهواء الطلق (العراء) مع ما ينجم عنه من مخاطر
كبيرة تتعلق بالمرض والعدوى
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ما الذي يمكنني أن أفعله؟

أستخدم على الدوام المراحيض أو
دورات المياه المحسنة

أشجع اآلباء اآلخرين على بناء
مراحيض بالمنازل وبالمدرسة

بعد الذهاب إلى المرحاض أغسل
دائما يدي بالماء والصابون
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 .4تناول الطعام بشكل جيد وتجنب سوء التغذية
من الضروري تناول الطعام بشكل جيد خاصة بالنسبة لألطفال

أكثر عرضة لإلصابة
األطفال الذين يعانون  -وإن بشكل خفيف  -من سوء التغذية ُ
بأمراض الطفولة الشائعة .ومن يبقى منهم على قيد الحياة يواجه أمراضا متكررة
ويعاني من تأخر في النمو.
هذا يعني أن األطفال بحاجة إلى أن يتناولوا الطعام بشكل جيد .وينبغي اصطحابهم
إلى المركز الصحي لمراقبة نموهم وتزويدهم عند الحاجة بالمكمالت الغذائية.
لتغطية جميع الحاجات الغذائية ،من المهم كذلك استخدام الملح المشبع باليود،
والحصول على مكمالت جيدة من فيتامين (أ)

األرقام بالنسبة لموريتانيا :األطفال بحاجة لتناول المزيد من الطعام كما ونوعا
ً
يعانيُمنُسوءُالتغذيةُ،معُوزنُأقلُمماُينبغيُمقارنةُبعمره
طفلُواحدُمنُبينُكلُأربعةُ()%24

أقلُمنُأسرةُواحدةُمنُكلُعشرُأسرُ( )%7تستخدمُالملحُالمشبعُباليود

أربعةُأطفالُمنُبينُكلُخمسةُ( )%79يتلقونُمكمالتُمنُفيتامينُ(أ)

A A A A A
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ما الذي يمكنني أن أفعله؟

أخذُالطفلُإلىُالمركزُالصحيُليتمُوزنه،
وسيعطونهُأغذيةُذاتُطاقةُعاليةُللعالجُ
إذاُكانتُتبدوُعليهُعالماتُسوءُالتغذية

اقتناء الملح المشبع باليود باعتباره أساسيا في النمو البدني
والعقلي لألطفال؛ وإذا كان أحد األفراد مصابا بتضخم الغدة
الدرقية فهذا يعني أن لديه نقصا في مادة اليود

تناول أطعمة غنية بفيتامين (أ) مثل :الحليب ،الخضار ،الفواكه،
البيض ....ذلك أن فيتامين (أ) أساسي لصحة البصر وألداء جهاز
المناعة وظائ َفه بشكل جيد.

توجد بالمركز الصحي فيتامين (أ) .ويجب على
األطفال فيما دون سن الخامسة ان يأخذوا مرتيْن
في السنة مكمالت منها

A
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 .5احترام الجدولة الزمنية للتلقيح
الرضع (ممن لم ُيكملوا السنة األولى) والنساء الحوامل
إعطاء أولوية لتلقيح
ّ

التطعيم مهم جدا للتحصين ضد المرض .ويحتاج
الرضيع عند الوالدة الحصول على عدة تلقيحات ضد
الشلل والحصباء والدفتيريا والسعال الديكي والكزاز
والتهاب الكبد الوبائي من فئة (ب)
ويجب تلقيح النساء الحوامل أو الالئي يوجدن في سن
اإلنجاب وذلك ضد الكزاز ،لحمايتهن عند النفاس،
وحماية أطفالهن حديثي الوالدة ضد الكزاز الوليدي.

األرقام في موريتانيا :ال يتم تلقيح الجميع بشكل جيد
رضيعانُفقطُمنُكلُخمسةُ( )%38يتلقيانُالتلقيحاتُالمنصوصُعليها

امرأةُواحدةُمنُالنساءُالحواملُمنُبينُكلُاثنتينُ( )%56تتمُحمايتهاُضدُالكزازُ
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طفلُواحدُمنُبينُكلُثالثةُ( )%32لديهُدفترُللتلقيح

ما الذي يمكنني أن أفعله؟
يجب عليُّ الذهاب إلى المركز الصحي،
أو البحث عن وحدات التلقيح المتنقلة،
وذلك ألحصل على التلقيح وأللقح أطفالنا
ض ع.
الر ُّ

التأكد من أن األطفال المتواجدين
حولي حصلوا كلهم على التلقيح ضد
األمراض المعيقة ،السيما الرضع
الذين لم يكملوا السنة األولى

عدم إضاعة دفتر التلقيحات ألنه
يم ّكن األطباء والممرضين من معرفة
ما إذا كنت أحتاج أم ال إلى تلقيح
جديد
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 .6عالج اإلسهال
لماذا تتعين مراقبة إسهال األطفال وكيف تتم تلك العملية؟
اإلسهال مسؤول عن العديد من وفيات األطفال ،ألن الطفل في
حالة اإلسهال يجف جسمه بشكل أسرع كثيرا مما يحدث للبالغ.
يعتبر الطفل مصابا باإلسهال عندما يتبرز أكثر من
مرتين في اليوم الواحد برازا أقرب إلى السوائل.
وينبغي أن يعالج الطفل المصاب باإلسهال بسرعة عن
طريق:
• استخدام ملح التمييه الشفوي (.)SRO
• إعطائه الشراب أكثر من المعتاد
• االستمرار في إرضاعه أو إطعامه

إذا استمر اإلسهال أكثر من ثالثة أيام أو إذا كان مقترنا بالتقيؤ أو إذا لوحظت آثار دم
في براز الطفل ،فإنه يتعين نقله بسرعة إلى المركز الصحي

األرقام في موريتانيا :ال يحصل دوما جميع األطفال على العالج عندما يصيبهم اإلسهال

طفل واحد مصاب باإلسهال من بين كل ثالثة ( )%33يتلقى أمالح اإلماهة الفموية ،أو
المزيد من السوائل مع االستمرار في تغذيته
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ما الذي يمكنني أن أفعله؟
لتحاشى اإلسهال:
اغسلُيديكُبالماءُوالصابون
اشربُالمياهُالمعالجةُأوُتلكُالتيُتردُمنُمصدرُ
محصن

عندماُيكونُالطفلُمصاباُ
باإلسهالُفإننيُأعطيهُالكثيرُمنُ
الماءُإضافةُإلىُأمالحُاإلماهة
الفموية

أستمر في إطعام رضيعي وأطفالي
عندما يصابون باإلسهال

نأخذ األطفال بسرعة إلى المركز
الصحي عندما نالحظ آثار دم في
برازهم
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 .7مكافحة المالريا
لماذا ينبغي النوم تحت الناموسيات المشبعة؟
المالريا مرض خطير جدا ،خاصة بالنسبة للنساء الحوامل
وللرضّع واألطفال.
ولتجنب المالريا ،من الضروري أن نحمي أنفسنا من لسع
البعوض ،وذلك عن طريق الدخول كل ليلة فور غروب
الشمس في ناموسية مشبعة بالمبيدات الحشرية.
إذا كان الطفل يعاني من الحمى ،فإنه يجب إخضاعه
الختبار الكشف عن المالريا في المركز الصحي.
األرقام في موريتانيا :في المناطق التي تنتقل فيها المالريا بشكل كبير ،ال يمتلك جميع
السكان ناموسيات مشبعة؛ وأولئك الذين لديهم ناموسيات ال يستخدمونها على الدوام
ثالثةُأسرُمنُبينُكلُخمسةُ( )%38تمتلكُعلىُاألقلُناموسيةُواحدةُمشبعةُ

طفل واحد أو امرأة واحدة حامل من بين كل خمسة أشخاص ينام جميع الليالي في
ناموسية مشبعة ( %24من االطفال فيما دون الخامسة و %29من النساء الحوامل)
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ما الذي يمكنني أن أفعله؟
أنا وطفلي الصغير ننام كل ليلة في
ناموسية مشبعة ،ندخلها منذ غروب
الشمس

أنا وإخوتي وأخواتي ننام في ناموسية
مشبعة كل ليلة

أتناول أقراصا تقيني من المالريا
وذلك ابتداء من الشهر الثالث من
الحمل

أذهب بطفلي إلى المركز الصحي
ألنه مصاب بالحمى.
وسوفُيجرون له اختبارا للكشف
عن المالريا ،ويعالجونه ضد
المالريا عند االقتضاء.
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 .8فهم مرض السيدا
كيف يصاب المرء بمرض السيدا؟ وكيف تتم الوقاية منه؟
يمكن عالج مرض السيدا ،لكن ال يمكن الشفاء منه بشكل كامل .وعليه فإنه يجب علينا
القيام بكل ما يمكننا القيام به من أجل حماية أنفسنا من مرض السيدا.
يمكن أن ينتقل مرض السيدا عبر:
 .1عالقات جنسية غير محمية مع شخص مصاب بالمرض
 .2تبادل الدم مع شخص مصاب بالمرض (نقل الدم ،اإلصابة بجرح ،استخدام الحقنة)...؛
 .3األم الحامل المصابة بالمرض والتي تنقله إلى وليدها.

ويمكن أن نحمي أنفسنا من مرض السيدا وذلك من خالل:

 .1االكتفاء بشريك جنسي واحد سليم ،أو عبر استخدام الواقي الطبي عند كل عالقة جنسية؛
 .2استخدام أدوات طبية حديثة أو أدوات معقمة ،ال غير.

وعلى النساء الحوامل المصابات بمرض السيدا ان يتخذن كافة التدابير الالزمة وقت إنجاب
الطفل وأثناء إرضاعه.
األكل مع شخص مصاب بمرض السيدا أو مصافحته ال يؤدي إلى نقل المرض .كما أن
لسعات البعوض ال تنقل مرض السيدا.
ينبغي تحاشي التمييز ضد األشخاص المصابين بالسيدا.
األرقام في موريتانيا :ال يفهم جميع الناس حقيقة هذا المرض
امرأة واحدة من كل ثالث ( )%29تعرف كيف تقي نفسها من مرض السيدا ،عبر
االكتفاء بشريك جنسي واحد غير مصاب (الوفاء في العالقات الجنسية) أو باستخدام
الواقي الطبي في كل عالقة جنسية.

امرأة واحدة من كل ثالث ( )%30تعرف أن باستطاعتها إجراء كشف عن مرض
السيدا في أحد المراكز الصحية.
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ما الذي يمكنني أن أفعله؟

أنُأحصلُفيُالمراكزُالصحيةُعلىُالمعلوماتُالمتعلقةُ
بمرضُالسيدا

أن أناقش مع أطفالي حتى يفهموا بشكل
جيد حقيقة السيدا وكيفية التحفظ منه

لتجنب مرض السيدا ،استخدم العازل الطبي في كل
عالقة جنسية مع شخص مصاب بهذا المرض

عليك أن تذهب إلى المركز الصحي إلجراء كشف
سري عن هذا المرض
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 .9تجنب الزواج المبكر ،معرفة وسائل منع الحمل
تجنب الزواج المبكر
في بعض المجتمعات تتزوج الفتيات في مرحلة مبكرة من العمر.
لكن الواجب أن ال تتزوج الفتاة بشكل مبكر جدا ،إذ عليها أوال أن
تذهب إلى المدرسة حتى تتعلم؛ ذلك أن البنت المتعلمة تعتبر مشروع
أ ُّم واعية.
معرفة وسائل منع الحمل وطرائق تباعد الوالدات
بعد الزواج ،من المهم أن تعرف الفتاة وسائل منع الحمل حتى
يكون بمقدورها اجتناب حاالت الحمل المبكرة ،وتقارب
الوالدات ،واإلنجاب المتأخر جدا؛ ذلك أن إنجاب المرأة قبل
بلوغها سن الثامنة عشرة يعرضها لمخاطر صحية جمة.
األرقام في موريتانيا :بعض الفتيات يتزوجن قبل سن الثامنة عشرة ( ،)18بل إن
بعضهن يتزوجن قبل سن الخامسة عشرة ()15
الزواج قبل  15سنة
امرأة واحدة من بين كل سبع ( )%15تزوجت قبل  15سنة
قبل
 15سنة

بعد
 15سنة

بعد
 15سنة

بعد
 15سنة

بعد
 15سنة

بعد
 15سنة

بعد
 15سنة

الزواج قبل 18سنة
امرأتان من بين كل خمس ( )%37تزوجتا قبل  18سنة
قبل
18سنة

قبل
18سنة

بعد
 18سنة

بعد
 18سنة

بعد
 18سنة
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القليل من النساء يستخدمن وسائل منع الحمل
) تستخدمُطريقةُمنُطرقُمنعُالحمل%11( امرأةُواحدةُفقطُمنُبينُكلُعشرُنسوة
Pilules
contraceptives

Pilules
contraceptives

Pilules
contraceptives

Pilules
contraceptives

Pilules
contraceptives

Pilules
contraceptives

Pilules
contraceptives

Pilules
contraceptives

Pilules
contraceptives

Pilules
contraceptives

ما الذي يمكنني أن أفعله؟
أن تطلبي من ذويك إكمال الدراسة قبل أن
تتزوجي

باستطاعتك الحديث عن وسائل منع الحمل
 أو مع،عندما تذهبين إلى المركز الصحي
زميالتك
Pilules
contraceptives
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 .10أداء األمومة والوالدة بشكل جيد
لماذا يجب على المرأة أن تتابع مرحلة الحمل تحت رعاية طاقم صحي؟
يجب على المرأة الحامل أن تجري على األقل أربع زيارات طبية
خالل فترة ما قبل الوالدة ،وأن تنجب داخل المركز الصحي المختص،
حتى تحصل على رعاية الطاقم الطبي المؤهل.
خالل زيارات ما قبل الوالدة ،تتلقى المرأة متابعة متخصصة،
وتحصل على تلقيح ضد الكزاز لحماية نفسها وحماية وليدها يوم
اإلنجاب؛ كما تحصل على الفيتامينات وعلى أقراص ضد المالريا إذا
كانت في منطقة معرضة لمخاطر هذا الداء.
يجب على المرأة الحامل أن تحصل على تغذية جيدة وذلك إلنجاب
طفل يتمتع بصحة جيدة.

األرقام في موريتانيا :يستطيع عدد أكبر من النساء االستفادة من رعاية طبية جيدة
طيلة فترة الحمل
امرأة حامل من بين كل اثنتين ( )%48تجري على األقل أربع زيارات خالل فترة ما قبل
الوالدة ،وتحظى برعاية طاقم مؤهل (طبيب ،ممرض ،أو قابلة)

والدتان من بين كل ثالث ( )%65تجري داخل تشكيلة صحية؛ وحالة والدة واحدة من بين
كل ثالث تجري في المنزل

21

ثالثُوالداتُمنُبينُكلُخمسةُ( )%59يتمُتسجيلهاُفيُالحالةُالمدنيةُ

ما الذي يمكنني أن أفعله؟
طيلة فترة الحمل ،أجري على األقل أربع
زيارات للمركز الصحي حتى أحظى برعاية
طاقم مؤهل

عندُاإلنجابُ،أذهبُإلىُالمركزُالصحيُ

يتعين تسجيل األطفال بالحالة المدنية :فذلك
يمكنهم من الحصول الحقا على حقوقهم
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 .11إرضاع الطفل إلى غاية ستة أشهر
لماذا يجب التق ّيد بالرضاعة الطبيعية الصرف إلى غاية ستة أشهر؟
حليب األم هو أفضل غذاء للوليد ،فهو يغذيه ويحميه ضد
األمراض؛ كما يحتوي على جميع العناصر الالزمة لنمو
الطفل بشكل جيد.
الثدي خالل الساعة األولى
َُ
يجب أن تعطي األمُ طفلَها
التي تلي إنجابه :فالحليب األول (اللبأ ،أو الحليب
األصفر) جيد بالنسبة للرضيع.
قبل ستة أشهر ،يتعين أن ال نعطي للطفل ال ما ًءُ وال
أغذية صلبة
ًُ
ل وال
سوائ َُ

األرقام في موريتانيا :يمكن لعدد أكبر من األمهات أن يمارسن اإلرضاع الصرف
امرأة واحدة من بين كل اثنتين ( )%56تقدم لطفلها الثدي قبل إكمال ساعة واحدة على والدته

عموما ،من بين الرضّع الذين لم يكملوا ستة أشهر ،الربع فقط ( )%27هو الذي يحصل على
تغذية مناسبة (الرضاعة الطبيعية الصرف).
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ما الذي يمكنني أن أفعله؟
إلى غاية الشهر السادس،
أ ّ
غذي طفلي الرضيع حصريا
بحليب الثدي .أغذيه عند
الطلب ليال ونهارا.

أبدأ بإرضاع الوليد في الساعة
األولى التي تلي إنجابه

الرضيع ماءً ،وال حتى
ُ
ال ينبغي أن يعطى
ماء الشيخ الذي يقدم للبركة

خالل فترة اإلرضاع ،أشرب وأتناول
الطعام بشكل جيد .وعندما أحس بالعطش
أقوم بتغذية رضيعي ألنه بالتأكيد أحس
هو اآلخر بالعطش .وكلما أرضعت طفلي
كلما ازداد الحليب في ثديي.
24

 .12إرضاع الطفل وتغذيته من ستة أشهر إلى سنتين
ً
تغذية تكميلية بعد ستة أشهر؟
لماذا ُيعطى الطفل ُ مع الحليب
بعد ستة أشهر ،ال يكون بمقدور حليب األم لوحده أن يغطي جميع احتياجات
الطفل الغذائية .وعليه ،يتعين أن يكمل بأغذية أخرى.
• ابتدا ًُء من الشهر السابع ،نبدأ في إعطائه ،عالوًُة على الرضاعة
أغذية مسحوقة ،وحسا ًُء غنيا.
ًُ
الطبيعية،
• ابتداء من الشهر الثالث عشر ،نقدم إليه غذا ًُء مسحوقا يتضمن الدقيق
والفواكه والخضار والسمك أو اللحم.
يجب إعداد الوجبات الغذائية في ظروف جيدة.

األرقام في موريتانيا :األطفال في موريتانيا ممن تزيد أعمارهم عن ستة أشهر لديهم
ٌ
حاجة أكبر إلى األغذية الصلبة ،فضال عن الحليب
في فئة  8 – 6أشهر ،رضيعُ واحد من بين كل اثنين ( )%48كان قد تلقى أغذية مسحوقة أو
حساءات

في فئة  23 – 6شهرا ،طفل واحد من بين كل خمسة ( )%19يحصل أحيانا على أغذية في
اليوم
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ما الذي يمكنني أن أفعله؟
خفيفتُْين
وجبتيْن
أعطي
الذين
لألطفال
إضافيتيْن
تجاوزوا السنة األولى

باإلضافة إلى الرضاعة الطبيعية ،أقدم
إلى طفلي وجبات (مرتين فيُاليوم إذاُ
كانُعمرهُماُبينُ 6و 8أشهرُ،وثالث
مرات فيُاليومُإذاُكانُعمرهُماُبينُ9
و 11شهرا)

لرفع القيمة الغذائية لوجبات األطفال،
أضيف إليها الملح والسكر والعسل
والخضار والحبوب والحليب والزيت،
وبعض قطع السمك أو اللحم أو الفاكهة
الموسمية.
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 .13تربية األطفال في سن مبكرة
لماذا تربية الطفل وهو رضيع؟
في الكثير من األسر ،ال يوجد حوارُ ما بين األبوين وبين األطفال رغم أن
الحوار مع الطفل يحفز إيقاظه؛ ألن فترة النمو السريع لدماغ الطفل تقع خالل
السنوات الثالث أو األربع األولى من حياته.

• الحديث مع الطفل يجعله ينمّي رصيده اللغوي
• سؤال الطفل عن رأيه ينمّي لديه الثقة بالنفس
• الرد على أسئلته يح ّفز لديه الفضول ويطوّ ر ذكاءه
• حكاية قصص على الطفل مما ينمّي لديه مهارة اإلصغاء والقدرة على التفكير
المنطقي ،كما تنقل إليه القيم الثقافية لمجتمعه

األرقام في موريتانيا :ال يحصل جميع األطفال على ما ينمي لديهم الوعي ويحفزهم
طفالنُمنُكلُخمسةُ( )%40يتوفرونُفيُالمنزلُعلىُلعبتينُعلىُاألقل

القليلُجداُمنُاألمهاتُ( )%6يستخدمنُكتباُلألطفال

طفلُواحدُمنُكلُأربعةُ( )%26يتركُأحياناُمعُحضانةُغيرُمناسبةُ
(وحيداُأوُتحتُرعايةُأطفالُآخرين).
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ما الذي يمكنني أن أفعله؟
ألعب مع طفلي وأعطيه لعبا
وأجيب على أسئلته

أحكيُقصصاُعلىُأطفاليُوهمُفيُسنُمبكرة

أقرأُكبتاُللرضّعُولألطفال
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 .14التمدرس
لماذا يتعين على البنات والبنين الذهاب إلى المدرسة؟
التعليم هو األساس الذي يشيّد عليه مستقبل أفضل للبنات والبنين،
وألبنائهم وبناتهم ،وللمجتمع بأسره .وعليه ،فإن األطفال يجب أن
يلتحقوا بالمدرسة.
ويجب على البنت أن تحصل على حظ في التمدرس مساو لحظ
الولد ،ويجب بالنسبة للفتاة التخلي عن الزواج المبكر ألن عليها
الذهاب إلى المدرسة أوال.

األرقام في موريتانيا :ال يستطيع جميع الناس القراءة والكتابة ،ألن التمدرس غير
شامل
ثالث فتيات من كل خمس يستطعن القراءة والكتابة ( %57من فئة  24 -15سنة) .وامرأة واحدة من
كل ثالث ( )%34قد التحقت بالمدرسة القرآنية أو المحظرة .وامرأة واحدة من كل اثنتين ()%49
وصلت المرحلة االبتدائية ،وغدت تقرأ وتكتب .أما جميع النساء الالئي وصلن مرحلة التعليم الثانوي
فقد تحررن من األمية.
Abc

Abc

Abc

ثالثة أطفال من كل خمسة متمدرسون ( %61من األطفال في سن التمدرس االبتدائي و %57ممن
هم في سن التمدرس بالمرحلة الثانوية)
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طفل واحد من كل خمسة يزاول عمال ( %22من األطفال من فئة  14-5سنة) مما يعيق
تمدرسهم أو استمرارهم في الدراسة .ويتم الحديث عن عمل الطفل عندما يحصل على أجر
مقابل عمله ،أو عندما يمارس أنشطة منزلية تزيد مدتها على  28ساعة في األسبوع

ما الذي يمكنني أن أفعله؟
ألتحق بالتعليم ما قبل المدرسي من  3إلى  5سنوات،
وبالمدرسة االبتدائية من  6إلى  11سنة ،وبالتعليم الثانوي
ابتداء من  12سنة

عندما تكون لدينا مهام
منزلية يتعين القيام بها،
نطلب القيام بها قبل
الذهاب إلى المدرسة أو
بعد العودة منها

أشجع جميع األطفال
على التمدرس وأحث من
أعرف من اآلباء على
إرسال أطفالهم إلى
المدرسة
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 .15التخلي عن خفاض البنات
لماذا نقول ال للخفاض؟
بالنسبة للفتيات والنساء ،تنجر عن الخفاض عواقب
صحية خطيرة ،منها :الوفاة والنزيف ،وااللتهابات البولية
والتناسلية ،والعقم ،وعسر الوالدة...
وال يشكل الخفاض واجبا دينيا في اإلسالم؛ فقد أصدر
الكثير من األئمة فتوى تدعو إلى التخلي عن الخفاض.
الخفاض من الممارسات التقليدية التي تشكل انتهاكا
لحقوق اإلنسان .وقد أقرت الحكومة استراتيجية
لتشجيع التخلي عن الخفاض ،وشرعت في تنفيذها.

األرقام في موريتانيا :الخفاض ممارسة ما تزال موجودة وإن كانت في تراجع
امرأتانُمنُكلُثالثُ( %69منُفئةُ 49-15سنة) تعرضنُلشكلُمنُأشكالُالخفاض

بنتُواحدةُمنُكلُاثنتينُ( %55منُفئةُ 14-0سنة) تعرضتُلشكلُمنُأشكالُالخفاض

يعتقدُأكثرُمنُنصفُالنساءُ( )%55أنُممارسةُالخفاضُيجبُأنُتتوقف
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ما الذي يمكنني أن أفعله؟
يجب إيقاف الخفاض ،فهو مضر بالصحة ويشكل
انتهاكا لحقوق اإلنسان

تنفذ الحكومة استراتيجية وطنية للتخلي
الطوعي عن الخفاض
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الخفاض ليس واجبا دينيا بل إن الكثير
من األئمة الموريتانيين أصدروا فتاوى
تدعو إلى التخلي عن الخفاض

 .16رفض العنف الممارس ضد األطفال
لماذا نقول ال للعنف الممارس ضد األطفال؟
تجب حماية األطفال ضد كافة أشكال العنف البدني واللفظي والنفسي ،وكذا جميع أشكال
التجاوز واالستغالل.
هناك أنواع مختلفة من العنف الممارس ضد األطفال :العقاب البدني ،االعتداء الجنسي،
بعض الممارسات التقليدية مثل الخفاض والزواج المبكر والتسمين.
وتعتبر حماية األطفال واجب الجميع :من أمهات وآباء وأعمام وأخوال وخاالت وإخوة
وأخوات ،وأجداد ومسؤولين اجتماعيين ،وحكومة...

األرقام في موريتانيا :بعض األطفال ال يزالون يعانون من العنف ،لكن غالبية األمهات
تفضل استخدام أساليب تأديب غير عنيفة
أربعةُأطفالُمنُكلُخمسةُ( )%87تعرضواُألشكالُمختلةُمنُالعنفُ

طفلُمنُبينُكلُأربعةُ( )%28تعرضُألشكالُقاسيةُمنُالعقابُالبدني

تعتقدُاثنتانُمنُكلُثالثُأمهاتُ( )%64أنُممارسةُالتأديبُبغيرُُعنفُأفضلُمنُ
التأديبُعبرُالعقابُالبدني
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ما الذي يمكنني أن أفعله؟

تحدث مع والديك ومع مد ّرسيك أو أي
راشد آخر بشأن أشكال العنف التي قد
تلقيتها ،دون إخفاء أي شيء منها

تحدث بصراحة مع أصدقائك ومع
األمهات األخريات واآلباء اآلخرين عن
أشكال العقاب البدني وعن التجاوزات
الممار َسة على األطفال ،مما يمكن أن
يكون قد حصل في المدرسة أو في البيت

انخرط في حمالت الوقاية ضد أشكال
العقاب البدني ،وضد ممارسة العنف
على األطفال
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الصحي

3.18
3.19
4.5
4.6

معتدل وخطير
قاس ()-3D
تفشي تأخر النمو (الطول بالنسبة للعمر)

التغطية اللقاحية ضد الحصباء
التغطية اللقاحية ضد التهاب الكبد الوبائي (ب)
حماية حديثي الوالدة ضد الكزاز
العالج عبر إعادة التمييه الشفوي مع مواصلة تقديم الغذاء
اللجوء إلى العالجات لمواجهة االلتهاب المفترض للرئة

3.9
3.12
3.15
3.16

75‰

6.8

فيَ

األلفَ
فيَ
األلف

تفشي نقص الوزن (الوزن بالنسبة للعمر)

التغطية اللقاحية ضد السل الرئوي
التغطية اللقاحية ضد الشلل
التغطية اللقاحية ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز

3.8

معالجةَاألمراض

معدل وفيات األطفال قبل إكمال السنة األولى

118‰

24.4%
8.2%

فيَالمائةَ

29.7%
12.6%

فيَالمائةَ

13.9%
4.0%

فيَالمائةَ

55.7%
26.9%
85.0%
35.5%
7.3%

الرضاعة الصرف لمن هم دون سن ستة أشهر
مواصلة الرضاعة الطبيعية حتى اكتمال السنة األولى
مواصلة الرضاعة الطبيعية حتى اكتمال السنتين
المشبع باليود
استهالك الملح
ّ
المكمل التغذوي من فيتامين (أ) لألطفال فيما د َون سن
تقديم
ّ
79.4%
الخامسة

2.17

3.3
3.4
3.5
3.7

معدل وفيات األطفال فيما دون السن الخامسة

معتدل وخطير ()- 2 SD
قاس ()- 3 SD
تفشي الهزال (الوزن بالنسبة للطول)
معتدل وخطير ()- 2 SD
قاس ()- 3 SD
اإلرضاع بالثدي قبل انقضاء الساعة األولى بعد والدة الطفل

2.2a
2.2b

الرضاعةَالطبيعيةَ

المؤشر

ميكس
2011

الوحدة

فيَالمائةَ

فيَالمائةَ

فيَالمائةَ
فيَالمائةَ
فيَالمائةَ
فيَالمائةَ
فيَالمائةَ
فيَالمائةَ
فيَالمائةَ

90.7%
54.5%

فيَالمائةَ

57.3%
63.3%
57.3%
55.7%

فيَالمائةَ

فيَالمائةَ

40.4%

فيَالمائةَ

43.0%

استخدام العالج بالمضادات الحيوية ضد االلتهاب الرئوي
30.4%
المفترض
توفر الناموسيات المشبعة في المنزل
45.7%
األطفال فيما دون سن الخامسة ينامون في ناموسيات مشبعة
18.7%
استخدام التشخيص ضد المالريا
5.1%
تقديم العالج المضاد للمالريا لألطفال فيما دون سن الخامسة
8.6%
نفس اليوم أو في اليوم الموالي
تقديم العالج المضاد للمالريا لألطفال فيما دون سن الخامسة
19.7%
النساء الحوامل ينمن في ناموسيات مشبعة
22.0%
حيز مكاني لغسل اليدين
56.3%
ّ
توفر الصابون
66.3%

فيَالمائةَ
فيَالمائةَ
فيَالمائة

فيَالمائةَ
فيَالمائةَ
فيَالمائةَ
فيَالمائةَ
فيَالمائةَ
فيَالمائةَ
فيَالمائةَ
فيَالمائةَ
فيَالمائةَ
فيَالمائةَ
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الموضوع
المياه والصرف الصحي

المياه والصرف الصحي

أهداف
ميكس4
األلفية
للتنمية
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

 7.8استخدام مصادر مياه الشرب المحمية
معالجة المياه
 7.9استخدام المراحيض المحسنة
التخلص الصحي من براز األطفال
حيز مكاني لغسل اليدين
وجود ّ
التوفر على الصابون

الصحة اإلنجابية
5.2
منع الحمل واالحتياجات
5.3
5.3
غير المشبعة
5.6
5.4
5.5a
5.5b
صحة األم والوليد
5.2
5.7
5.8
5.1 5.13
وفيات األمومة
نمو الطفل
6.1
6.4
نموَالطفل
6.5
التربيةَ /التعليم
2.3
7.1
2.1
7.4
7.5
محوَاألميةَوالتعليم
7.7
7.8
رعاية الطفل
8.1
تسجيلَالوالدات
8.2
عملَاألطفال
8.6
الزواجَالمبكرَوتعددَ
8.7
الزوجات
8.8
8.11
8.12
الخفاض
8.13
فيروسَنقصَالمناعةَالمكتسبة /السيدا
9.1
9.3
9.4
فيروسَنقصَالمناعةَ
المكتسبةَ،المعلوماتَ
والمواقف

9.5
9.6
9.8
9.9
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المؤشر

ميكس
2011
53.0%
28.8%
32.3%
20.3%
56.3%
66.3%

الوحدة
في
في
في
في
في
في

المائة
المائة
المائة
المائة
المائة
المائة

األمومة المبكرة
انتشار موانع الحمل
االحتياجات غير المشبعة في مجال منع الحمل
مرة واحدة على األقل من قبل طاقم مؤهل
مقدم للخدمة
أربع مرات على األقل مع أي ّ
طاقم مؤهل عند الوالدة
الوالدة داخل هيئة صحية
معدل وفيات األمومة (بالنسبة لكل مائة ألف والدة حية)

23.6%
11.4%
31.1%
84.2%
48.4%
65.1%
64.5%
715

في المائة
في المائة
في المائة
في المائة
في المائة
في المائة
في المائة
في مائة ألف

دعم التعلُّم
ُّ
معدات التعلم  :األلعاب
الحضانة غير المناسبة

54.5%
40.4%
26.1%

في المائة
في المائة
في المائة

معدل محو األمية لدى الفتيات
معدل)
(
االبتدائية
المرحلة
معدل التمدرس الصافي في
ّ
معدل)
(
الثانوي
التعليم
معدل التمدرس الصافي في
ّ
نسبة إكمال المرحلة االبتدائية
نسبة العبور من التعليم االبتدائي إلى التعليم الثانوي

57.4%
61.0%
23.7%
76.4%
66.6%

في
في
في
في
في

المائة
المائة
المائة
المائة
المائة

تسجيل الوالدات
عمل األطفال
الزواج قبل  15سنة
الزواج قبل  18سنة
الفتيات المتزوجات حاال أو المرتبطات في فئة  19-15سنة
إقرار الخفاض
تفشي الخفاض في صفوف النساء
تفشي الخفاض في صفوف الفتيات

58.8%
21.5%
14.8%
37.3%
25.7%
40.7%
69.4%
54.8%

في
في
في
في
في
في
في
في

المائة
المائة
المائة
المائة
المائة
المائة
المائة
المائة

6.4%
39.9%

في المائة
في المائة

المعرفة المعمقة لسبل الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة
معرفة انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة من األم إلى الطفل
الموقف المتسامح مع األشخاص الذين يحملون فيروس نقص المناعة
6.2%
المكتسبة
النساء الالئي يعرفن أين ُيجرين عملية الكشف عن فيرَوس نقص
29.6%
المناعة المكتسبة
النساء الالئي أجرين عملية الكشف عن فيروس نقص المناعة
4.6%
المكتسبة ويعرفن النتائج
النصائح حول فيروس نقص المناعة المكتسبة إبان معاودات ما قبل
21.1%
الوالدة
الكشف عن فيروس نقص المناعة المكتسبة إبان معاودات ما قبل
18.9%
الوالدة

في المائة
في المائة
في المائة
في المائة
في المائة

