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هذا التقرير هو الثالث من نوعه يف سلسلة من االستعراضات الرسيعة التي أجرتها منظمة النتائج اإلنسانية )Humanitarian Outcomes( يف إطار مبادرة 
 البحوث اإلنسانية الرسيعة )HRRI( بتكليف ودعم من

مركز االبتكار اإلنساين )Humanitarian Innovation Hub( باململكة املتحدة مبساعدة من اململكة املتحدة قدمها مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية. 
 أُجري االستعراض الرسيع يف ديسمرب/كانون األول 2022 ويناير/كانون الثاين 2023. وشمل البحث

مقابالت مع 64 من املخربين من كيانات الصحة العامة والكيانات اإلنسانية عىل الصعيدين الُقطري والعاملي والحكومات املانحة، واستعراض تلوي منهجي 
لعدد 121 مقالة صحفية تتعلق بالكولريا يف األوضاع اإلنسانية، وتحليل للبيانات ذات الصلة واألدبيات العامة.

املساهمون املساهمون الخرباء/املراجعون   الباحثون 
ماريانا دويك-دييز بول شبيغل، طبيب، ماجستري يف الصحة العامة   آيب ستودارد )قائد الفريق( 

كاران باريك رونالد والدمان، طبيب، ماجستري يف الصحة العامة   ماريا-جو بريكرنيدج 
 بول هاريف

 غلني تايلور
 نايجل تيمينز

مانيشا توماس

قدم الرعاة والفريق يف مركز االبتكار اإلنساين باململكة املتحدة التوجيه البحثي، وضامن الجودة، والدعم اإلداري. 

بيانات حالة الكولريا والوفيات املستخدمة يف هذا التقرير مأخوذة من مجموعة البيانات املتاحة للجمهور والتي تعكس الحاالت التي أبلغت بها الدول 
 األعضاء منظمة الصحة العاملية )WHO( يف الفرتة من عام 2000 حتى 2021. 

وبالنسبة لبيانات الحالة ابتداًء من عام 2022، فهي غري متضمنة بعد يف مجموعة البيانات املتاحة للجمهور، وقد حصلنا عليها من التقرير العاملي بشأن وضع 
الكولريا الذي نرشته منظمة الصحة العاملية يف 16 ديسمرب/كانون األول 2022. ومل يتسن لنا التأكد من تفاصيل املنهجية التي اتبعتها منظمة الصحة العاملية يف 

جمع البيانات حول حالة اإلصابة بالكولريا.

 info@humanitarianoutcomes.org ميثل التقرير وجهات نظر املؤلفني، استناداً إىل األدلة املجمعة. للمزيد من املعلومات، يُرجى التواصل معنا من خالل
.CC BY-NC-ND 4.0 هذا املنشور مرخص مبوجب الرتخيص .info@ukhih.org أو

تدخالت مستهدفة للمناطق التي تنترش فيها الحاالت   CATI

تقييم قُطري مشرتك    CCA

CEPI   تحالف ابتكارات التأهب الوبايئ

الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ   CERF

جمهورية الكونغو الدميقراطية   DRC

خدمة التتبع املايل    FTS

GOARN   الشبكة العاملية لإلنذار بتفيش األمراض ومكافحتها

فرقة العمل العاملية املعنية مبكافحة الكولريا   GTFCC

HNO  استعراض لالحتياجات اإلنسانية

خطة استجابة إنسانية   HRP

IFRC   االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

نظام إدارة الحوادث    IMS

منظمة أطباء بال حدود    MSF

OCHA   مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

لقاح فموي ضد الكولريا   OCV

محلول اإلماهة الفموية    ORS

العالج باإلماهة الفموية   ORT

RCCE   التواصل املتعلق باملخاطر واملشاركة املجتمعية

UNHCR   املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

اليونيسيف   UNICEF

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية   WASH

منظمة الصحة العاملية   WHO

االختصارات 

 هل فاتتك أي معلومات؟ 
استعراض للقدرات اإلنسانية يف مجال مكافحة الكولريا

فرباير/شباط 2023

www.humanitarianoutcomes.org

www.aidworkersecurity.org

info@ukhih.org



شهد العامان املاضيان ارتفاعاً ملحوظاً يف تفيش الكولريا ومعدل الوفيات. وقد أثار ازدياد عدد البلدان التي لديها حاالت إصابة، فضالً عن التوزيع الجغرايف غري 

العادي لتفيش املرض واالرتفاع غري املقبول ملعدالت وفيات الحاالت، املخاوف بشأن القدرة العاملية عىل االستجابة للكولريا ومكافحتها، وما إذا كنا قد فقدنا 

شيئاً من التقدم املحرز يف املايض.

لطاملا اعتربت الكولريا، وهي مرض خطري ولكن تسهل معالجته نسبياً إذا ما تم اكتشافه يف الوقت املناسب – وغالباً ما يحدث يف سياقحاالت الطوارئ األوسع 

نطاقاً – عنرصاً أساسياً يف العمل اإلنساين األسايس. كان األداء الكاريث لالستجابة النتشار الكولريا بني الالجئني الراونديني يف غوما عام 1994 هو الذي هز نظام 

العمل اإلنساين الحديث وأعاد تشكيله عىل نحو أدى إىل وضع املعايري، والتوجيهات التنفيذية، وهياكل التنسيق التي تهدف إىل متكني أفضل الستجابة منقذة 

للحياة رسيعة وفعالة. وبعد ثالثة عقود من ذلك، أين يكمن الخطأ؟

يف حني أن هناك عدة عوامل تساهم يف تفيش الكولريا – مبا يف ذلك النزاع املسلح، وفشل الحوكمة والتنمية، وتبعات تغري املناخ – فإن هذه العوامل تقع إىل 

حد بعيد خارج نطاق تأثريالجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين. وبينام ال يستبعد هذا االستعراض الرسيع القضايا األوسع نطاقاً، مثل نقص االستثامر يف 

البنية التحتية للمياه والرصف الصحي وغري ذلك من حلول أكرث استدامة، فإنه يركز عىل عنرص االستجابة – القدرات اإلنسانية، والكفاءات، والتنسيق.

الوضع الحايل: ليس ارتفاعاً ”غري مسبوق“ بل إشارة تحذير بشأن قدرات االستجابة

عىل الرغم من أن البيانات العاملية أبعد ما تكون عن الكامل، إال أن البيانات املوجودة تظهر زيادة متوسطة يف حاالت تفيش املرض وأعداد الحاالت مقارنة 

بالسنوات األخرية. وبينام يتطلب األمر تحسني معايري وأساليب جمع البيانات، إال أن األعداد ليست غري مسبوقة أو حتى عند املستوى الذي كانت عليه قبل 

عقد مىض. ما يقلق أكرث هو االرتفاع امللحوظ يف معدالت وفيات الحاالت خالل السنوات األربع املاضية، إذ أبلغت بعض املناطق عن ارتفاع يصل إىل أربعة 

أضعاف الحد األقىص املقبول عىل نطاق واسع وهو %1. ويثري ارتفاع معدالت الوفاة الناتجة عن مرض يتفق الخرباء عىل أنه ”ال ينبغي ألحد أن ميوت بسببه“ 

التساؤالت حول جودة االستجابة. ويشري ارتفاع معدالت وفيات الحاالت يف السياقات الهشة التي تستضيف استجابات إنسانية بالفعل إىل وجود ثغرات كبرية 

يف القدرة عىل العمل الرسيع، أو الكفاءات الالزمة للعالج الفعال، أو كال األمرين.

 تنسيق اسرتاتيجية عاملية: 

كالم رائع عىل الورق وتباطؤ يف التنفيذ

خطت الكيانات الرائدة يف االستجابة للكولريا، ال سيام فرقة العمل العاملية املعنية مبكافحة الكولريا )GTFCC( خطوات واسعة بكل املقاييس يف حشد توافق 

اآلراء وقدرات الجهات الفاعلة الوطنية والدولية نحو وضع مجموعة مشرتكة من األهداف. وقد حظيت االسرتاتيجية العاملية، بخططها الوطنية املتداخلة 

ملكافحة الكولريا، بتأييد ومشاركة واسعني من أوساط املعونة اإلنسانية والصحة العامة ومن الحكومات الوطنية أيضاً. ومع هذا مل ينفذ الخطط إال بلدان حتى 

اآلن، ومن غري املحتمل إىل حد بعيد أن تتحقق األهداف املحددة السرتاتيجية خارطة طريق عام 2030 للقضاء عىل الكولريا.

يتطلب تحقيق األهداف املعلنة متويالً لتنفيذ الخطة الوطنية ملكافحة الكولريا وقدرة احتياطية من الخرباء للتنسيق بشأن حاالت التفيش واالستجابة لها، 

وكالهام غري موجود. ففي املقام األول، كافحت الجهات الفاعلة العاملية يف مجال الصحة العامة التي تعمل عىل مكافحة الكولريا من أجل زيادة وضوح املرض 

بني حاالت الطوارئ املتعددة املتنافسة املتعددة، مبا يف ذلك حاالت تقيش األمراض األخرى التي تحتاج إىل االهتامم، ويف أعقاب تجربة مضنية مع جائحة 

كوفيد-19 ال تزال توابعها تؤثر عىل االقتصادات واملجتمعات. وفيام يتعلق بالتنسيق التنفيذي الفني، تكمن املشكلة يف االفتقار إىل القدرات الفنية املناسبة 

لدى منظمة الصحة العاملية ورشكائها، والعوائق املستمرة التي تحول دون التنسيق الفعال بني عملها يف مجال الصحة وعمل نظريها، صندوق األمم املتحدة 

للطفولة )اليونيسيف(، ورشكائها املعنيني يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية.

ملخص
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العوائق الهيكلية واألولويات املتضاربة

يتطلب القضاء عىل تفيش الكولريا التحديد واملعالجة الرسيعني للحاالت )تدخالت صحية( مع القضاء عىل مصادر العدوى يف الوقت نفسه )تدخالت املياه 

والرصف الصحي والنظافة الصحية(. ومن املفهوم جيداً اآلن أن مكافحة الكولريا واالستجابة لها يقومان عىل تكامل األنشطة يف قطاعي الصحة واملياه والرصف 

الصحي والنظافة الصحية، فضالً عن األنشطة اإلضافية املهمة، مثل تثقيف الناس بشأن املرض وكيفية التخفيف منه نظراً ألن معظم حاالت انتقال العدوى 

تحدث يف املنزل. ورغم ذلك ومن الناحية العملية، ال تزال هناك تحديات ”انعزال البيانات“ والتنسيق، ليس بني قطاعات العمل اإلنساين فحسب، بل بني 

الجهات الفاعلة يف مجايل اإلغاثة والتنمية، والكيانات الوطنية والدولية، والجهات املانحة، وحتى بني الوزارات املختلفة يف الحكومات الوطنية.

تنبع بعض الصعوبات التي تواجه التنسيق االسرتاتيجي من اختالف أولويات الجهات الفاعلة الرئيسية ونُُهجها. يؤكد معظم العمل يف مجال الصحة العامة 

عىل مكافحة الكولريا، عىل سبيل املثال، عىل التدخالت قصرية األجل للتحكم يف حاالت التفيش، بينام تتجه الجهود العاملية لقطاع املياه والرصف الصحي 

والنظافة الصحية أكرث نحو القضاء عليها عىل مدى أبعد، وذلك استناداً إىل املنطق املقنع القائل بأن استثامرات البنية التحتية يف أنظمة املياه والرصف الصحي 

تحقق عوائد أعىل كثرياً عىل نحو ال ميكن نكرانه من حيث األموال واألرواح املنقذة، مقارنًة بالتدخالت قصرية األجل وغري املستدامة واملكلفة مثل نقل املياه 

بالشاحنات. هذا وتعزز طرائق التمويل التي تتبعها الجهات املانحة الرئيسية الفجوات وتديم فخ التفاعلية. كام تتجاوز الفوائد التي تحققها أنظمة املياه 

والرصف الصحي والنظافة الصحية املناسبة حدود الكولريا بل وتتجاوز أمراض اإلسهال الحادة ككل.

العمليات عىل املستوى الُقطري: ثغرات القدرات وفقدان األساسيات 

بغض النظر عن العوائق التي تحول دون التنسيق، يشري املراقبون أيضاً إىل انخفاض ملحوظ يف القدرات الفنية التنظيمية يف مجال املياه والرصف الصحي 

والنظافة الصحية بني الوكاالت اإلنسانية، وكذلك إحساس بتفويت مستمر لفرص االستثامر يف حلول املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية األكرث دميومة 

بسبب طرائق التمويل قصري األجل وكذلك حسابات التكلفة قصرية النظر.

توجد بعض األدلة يف قطاع الصحة أيضاً عىل انخفاض تقديم التدخالت األساسية، مثل نقاط العالج باإلماهة الفموية البسيطة والعالج املنزيل. وقد يساهم 

إبعاد الرتكيز عن الكولريا يف أنظمة الصحة العامة، وكذلك تفضيالت املرىض املتزايدة للتدخالت الطبية املفرطة – مثل االستخدام غري الرضوري لإلماهة 

الوريدية – يف فقدان الكفاءات األساسية. اكتسب نهج التدخالت املستهدفة للمناطق التي تنترش فيها الحاالت يف التعامل مع الكولريا، عند تنفيذه تنفيذاً 

جيداً وعند النقطة الصحيحة من منحنى الجائحة، قبوالً واسعاً باعتباره فعاالً، لكن هناك حاجة إىل بيانات أكرث وإىل وضع إجراءات تنفيذية موحدة أوضح 

مصممة حسب السياقات املختلفة، وال يزال هذا النهج بعيداً عن التنفيذ عىل نطاق واسع. وأخرياً، يفتقر مسؤولو الصحة يف البلدان الضعيفة – الذين 

يشعرون باإلرهاق وانخفاض املعنويات يف الكثري من الحاالت – إىل الدعم الفني الرسيع عىل مستوى امليدان من علامء األوبئة وأخصائيي االستجابة للكولريا 

الذين يعملون كأفرقة متنقلة للمساعدة يف توجيه االستجابة. ويصبح هذا أكرث إلحاحاً عندما يعيق انعدام األمن والقيود املفروضة الوصول إىل االستجابة. فقد 

أّدى نقص حاد يف اللقاح الفموي ضد الكولريا، بسبب قرار مورد رئييس بإيقاف اإلنتاج يف عام 2023، إىل إضعاف قدرات الوقاية واالستجابة.

تحديات البيانات

تعاين االستجابة للكولريا من ندرة البيانات املوثوقة عىل الصعيدين الوطني والعاملي. وقد أدى اختالل املحفزات إىل اإلفراط يف اإلبالغ عن حاالت اإلصابة 

بالكولريا ونقص اإلبالغ عنها عىل حد سواء، وهو ما أدى إىل تشويش الصورة العاملية. تختلف جودة املراقبة واإلبالغ كثرياً حسب البلد، لكن تظهر مشكالت 

أيضاً عندما تكون البيانات متاحة لكن الوكاالت ال تشاركها فيام بينها. والحصول عىل البيانات يف الوقت املناسب رضورة مع مرض يقتل برسعة شديدة دون 

رادع إذا ما ُسمح له باالنتشار. ومبا أن تجربة وباء إيبوال قد أثبتت أن املراقبة واإلبالغ الجيدين ممكنان عند إعطاء األولوية لهام، فإن الوضع الحايل للبيانات 

يف وباء الكولريا العاملي غري مقبول. 
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مجاالت العمل

العودة إىل األساسيات: يتعني عىل املستجيبني، عىل مستوى التفيش، ضامن وجود مهارات وقدرات كافية لتقديم العالج باإلماهة الفموية عىل مستوى 

املجتمع املحيل؛ فمعظم مرىض الكولريا ال يحتاجون إىل تدخل أكرث طبية. هذا يتضمن التدريب املستمر؛ إذ ميكن فقد املعرفة واملهارات بسهولة إذا مل يتعرض 

بلد ما للكولريا لسنوات. ويجب أن تؤكد جهود التواصل املتعلق باملخاطر واملشاركة املجتمعية )RCCE( عىل تفضيل العالج البسيط يف املنزل أو بالقرب منه، 

ويجب إتاحة عبوات أمالح اإلماهة الفموية )ORS( بسهولة عىل كل مستوى من مستويات النظام وتشجيع استخدامها.

تعزيز التنسيق من أجل استجابة فعالة: يجب أن تتخذ منظمة الصحة العاملية واليونيسيف، بوصفهام قائدتني رئيسيتني للمجموعة العاملية، خطوات لتوضيح 

دور التنسيق املشرتك الذي تضطلعان به يف االستجابة للكولريا واستبعاد التضارب منه وتعزيزه. ويتطلب هذا قدرة العاملني عىل أن يكون لديهم موظفي 

تنسيق متفرغني موزعني يف بلدان التفيش لتنفيذ اإلطار التنفيذي املشرتك وضامن التكامل الفعال للربنامج.

التفكري يف بناء القدرات عىل املستوى اإلقليمي: ميكن للجهات املانحة والدول األعضاء باملنظامت اإلقليمية، عن طريق اإلقرار مبشكلة الضغط املفرط 

ومحدودية املوارد التي تواجهها الوكاالت العاملية، النظر يف تطوير قدرات احتياطية خاصة بالكولريا عىل املستوى اإلقليمي، رمبا داخل املراكز الصحية يف 

املنظامت اإلقليمية مثل املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها )CDC( التابعة لالتحاد األفريقي. 

تحسني البيانات: يلزم بذل جهد هائل لتحسني جمع البيانات ومشاركتها من أجل تحسني مراقبة الكولريا وزيادة فعالية االستجابة لها. وتواجه أنظمة جمع 

البيانات تحديات متأصلة يف السياقات الهشة، ال سيام تلك التي متر بنزاعات، لكن ال يوجد عذر لعدم نقل البيانات بني وكاالت التنسيق والوكاالت املنفذة 

وعرب القطاعات. ويف غضون ذلك، ينبغي أال يؤخر املستجيبون العمل يف االستجابة لتفيش الكولريا املشتبه به حتى وصول البيانات املثالية، لكن يجب عليهم 

وضع نهج قائم عىل املخاطر لتفسري اإلشارات املستمدة من هذه البيانات املتاحة. 

جعل التمويل أكرث مرونة واستجابة للمخاطر: يجب عىل الجهات املانحة زيادة الوصول إىل التمويل الرسيع الالزم لالستجابة الرسيعة لحاالت التفيش، 

باإلضافة إىل االستثامر يف برامج املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية والصحة طويلة األجل. يشمل هذا متويالً أكرث مرونة مع ”معدالت األزمات“، مام 

يسمح بإعادة برمجة تدفقات التمويل التي ليست إنسانية بحتة عىل الفور من أجل التدخالت يف حاالت الطوارئ، وبرمجة مبالغ أكرب عرب آليات التمويل 

املجمع اإلنسانية التي تسمح باتخاذ القرارات وعمل املخصصات برسعة. وإذا ظلت جهود اإلجراءات االستباقية التي يتخذها الصندوق املركزي ملواجهة 

الطوارئ )CERF( تبدو واعدة، فينبغي توسيع نطاقها أكرث لتمكني استجابات أرسع عند االشتباه يف تفيش الكولريا. 

زيادة إتاحة اللقاحات: اللقاح الفموي ضد الكولريا أداة تكميلية فعالة يف مكافحة الكولريا، وهناك حاجة ماسة إىل إنتاج كميات أكرب منه. وهناك حاجة إىل 

املنارصة املنسقة بني التحالف العاملي للقاحات والتحصني )غايف(، والحكومات الوطنية، والجهات املانحة، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظامت غري الحكومية 

للعمل مع رشكات األدوية للعثور عىل حل لزيادة إنتاج اللقاحات برسعة حتى مستوى كاٍف إلتاحتها، متى كانت هناك حاجة إليها، يف نظام التطعيم عىل 

جرعتني. 

عدم فقد الرتكيز: عىل الرغم من أن الكولريا مجرد مرض واحد من بني األمراض الخطرية العديدة التي تواجهها أنظمة الصحة العامة واملستجيبون يف مجال 

العمل اإلنساين، إال أن لها سامت فريدة تستحق انتباهاً ويقظة خاصني. وتتطلب قدرتها عىل القتل واالنتشار برسعة مستوى من التأهب والقدرة عىل االستجابة 

الرسيعة، وكذلك مجموعة مهارات أساسية ال ميكن السامح لها بالضمور. وقد كانت فرقة العمل العاملية املعنية مبكافحة الكولريا تقوم بعمل جيد يف إثارة 

هذه القضية يف العديد من املنتديات، وباملثل ميكن لكيانات الصحة العامة االستفادة من الحفاظ عىل قدرة مميزة والرتكيز عىل الكولريا.
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 .“O1” الكولريا عدوى معوية حادة ناجمة عن تناول املاء أو الطعام امللوث بالرباز البرشي الذي يحتوي عىل أحد أنواع البكترييا املسمى ضامت الكولريا

ويزدهر العامل املمرض يف ظروف ندرة املياه، والظروف املعيشية املزدحمة، وسوء الرصف الصحي. وتتوطن الكولريا يف العديد من مناطق العامل، ومتيل حاالت 

تفيش املرض الجديدة إىل أن تصاحب الصدمات املفاجئة، مثل النزاعات أو الكوارث الطبيعية، إذ ينزح الناس أو يفقدون إمكانية الحصول إىل املياه النظيفة، 

واملرافق الصحية الجيدة، ووسائل مامرسة النظافة الصحية الجيدة. كام تظهر عند تدهور الخدمات العامة بسبب الضغوط االقتصادية أو اإلهامل السيايس 

وعدم صيانة شبكات املياه والرصف الصحي. ولهذا، ميكن أن تكون الكولريا مؤرشاً عىل االضطراب والتدهور. 

يصاب ما يقرب من %10 من املصابني بالكولريا باإلسهال املايئ الحاد، وإذا مل يتم عالجهم برسعة لتعويض السوائل والشوارد، فإنهم قد ميوتون يف غضون أيام 

أو حتى ساعات. وميكن أن تنترش حاالت التفيش برسعة عرب املياه غري املعالجة، والطعام امللوث، واأليدي غري املغسولة، وميكنها أن تهلك السكان قبل انتهائها. 

ومع هذا، فإن العالج باإلماهة السهل نسبياً ومنخفض التكلفة فعال للغاية عند تنفيذه عىل نحو صحيح حيث يقرتب عدد األشخاص الذين ميوتون بسبب 

الكولريا من الصفر. 

بعد أن دخل وباء الكولريا العاملي عقده السابع مؤخراً، فقد شهد ثالثة تطورات ملحوظة.1 أوالً، يبدو أن حاالت تفيش الكولريا وأعداد الحاالت – عىل الرغم 

من أنها أقل مام كانت عليه قبل عقود – قد ارتفعت اآلن، بينام انخفضت الوفيات الناجمة عن األشكال األخرى ألمراض اإلسهال بدرجة كبرية. ثانياً، توجد 

حاالت تفيش يف املواقع التي مل يسبق للكولريا التواجد فيها، أو حيث كانت غائبة عنها لفرتة طويلة. وأخرياً، واألهم من ذلك، تبلغ بعض املناطق عن معدالت 

وفيات للحاالت ترتاوح من ضعفني إىل أربعة أضعاف الحد املقبول تقليدياً البالغ 1%. 

الوضع الحايل يف سياق تاريخي 1
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1  كان هناك ستة وباءات كولريا بني عامي 1817 و1923. وبدأ الوباء السابع يف عام 1961 بعد توقف ملدة 38 عاماًَ.

https://worldhealthorg. .2021 حاالت اإلصابة بالكولريا املبلغ عنها رسمياً إىل منظمة الصحة العاملية من الدول األعضاء من عام 2000 حتى عام .)WHO(. )2021( 2  منظمة الصحة العاملية

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/ .ديسمرب/كانون األول 2022(. الكولريا – الوضع العاملي shinyapps.io/page10cholera_data/; WHO. )16
item/2022-DON426. يرجى مالحظة أّن البيانات العاملية الكاملة من الدول األعضاء لعام 2022 كانت غري متاحة وقت كتابة هذا التقرير.

1.1 اتجاهات حاالت التفيش والوفيات

ارتفع عدد البلدان التي ظهرت فيها حاالت إصابة بالكولريا يف عام 2021 بنسبة %77، من 27 يف عام 2020 إىل 35 يف عام 2021، بزيادة مبقدار الضعفني 

تقريباً يف البلدان التي كانت خالية من الكولريا يف العام املايض )الشكل 1(.2 شمل هذا حاالت تفيش جديدة يف البلدان التي كانت تتوطن فيها الكولريا )تشاد 

والصومال(، واملناطق التي ظهرت فيها مجدداً )هايتي(، واملناطق التي عاودت الظهور فيها بعد توقف طويل )لبنان(. 

عىل الرغم من بعض املبالغة يف اتصاالت الوكاالت والتقارير الصحفية باستخدام كلامت مثل ”غري مسبوق“ لوصف االنتشار الحايل، تظهر نظرة بعيدة املدى 

لوباء الكولريا اتجاه هبوطياً يف الغالب، مع انخفاض متوسط عدد البلدان التي تشهد حاالت تفيش كل عام عىل مدار العام املايض بنسبة %25 عن العقد 

املايض )الشكل 2(.

لهذا، يف حني أن مستويات الكولريا الحالية بالكاد ”غري مسبوقة“، فقد أكد خرباء الصحة العامة العامليون الذين أُجريت معهم مقابالت من أجل هذا 

االستعراض )انظر امللحق أ( عىل أن الحجم والنمط الجغرايف لحاالت التفيش التي تحدث يف الوقت ذاته ”غري عاديني بالتأكيد“ و”اتجاههام مقلق“. وسواء 

بسبب تغري املناخ، أو تبعات جائحة كوفيد-19، أو عوامل أخرى مجتمعة، كان االتجاه مقلقاً مبا فيه الكفاية للبعض يف كيانات الصحة العاملية لتحويل تركيزها 

يف عملها الحايل من اسرتاتيجية طويلة األجل للقضاء عىل الكولريا إىل نشاط استجابة لتفشيها.

الشكل 1: عدد البلدان املبلغة عن حاالت تفيش الكولريا، 2012–2022
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املصدر: منظمة الصحة العاملية )2021(؛ منظمة الصحة العاملية )2022، 16 ديسمرب/كانون األول(. 

*يرجى مالحظة أّن البيانات العاملية الكاملة من الدول األعضاء لعام 2022 كانت غري متاحة وقت كتابة هذا التقرير. 
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تصبح البيانات أقل موثوقية عىل مستوى عدد الحاالت والوفيات بسبب التفاوت يف التشخيص واإلبالغ، لكن يبدو أن عام 2021 يظهر ارتفاعاً يف معدالت 

وفيات الحاالت وإجاميل الوفيات حول العامل. وكام تذكر إحدى املقاالت، ”أفادت منظمة الصحة العاملية بأن بؤر االحتدام أصبحت أكرب وأشد فتكاً وسط 
مخاوف من أن الزيادة املفاجئة مدفوعة بظواهر مناخية متطرفة ونزوح األشخاص بسبب الحرب“.3

تعّد أي زيادة يف معدالت وفيات الحاالت أمراً مقلقاً، ال سيام نظراً للتقدم املحرز يف العقود األخرية ضد أمراض اإلسهال بوجه عام ويف عالج الكولريا بوجه 
الشكل 2: عدد البلدان املبلغة عن حاالت تفيش الكولريا، 2000–2022
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املصدر: منظمة الصحة العاملية )2021(؛ منظمة الصحة العاملية )2022، 16 ديسمرب/كانون األول(. 

*يرجى مالحظة أّن البيانات العاملية الكاملة من الدول األعضاء لعام 2022 كانت غري متاحة وقت كتابة هذا التقرير.

خاص، مع استحداث لقاح فموي يف التسعينيات. وبغض النظر عن عدد حاالت التفيش، إذا كان الناس ميوتون بسبب الكولريا مبعدالت أعىل، فإن هذا يشري إىل 

أن مثة خطب أو عيب يف االستجابة. 

أخرياً، يتزايد وجود الكولريا يف الحاالت اإلنسانية. فمنذ عام 2019، كانت هناك حاالت تفيش للكولريا يف أكرث من نصف البلدان التي تعاين من حاالت طوارئ 

إنسانية )تُعرّف بأنها البلدان التي بها خطة استجابة إنسانية أو نداءات عاجلة(، وبحلول عام 2022، كان أكرث من ثلثي البلدان التي حدثت فيها حالة طوارئ 

إنسانية تعاين من حاالت تفيش )الشكل 4أ(. وباإلضافة إىل ذلك، مبقارنة البلدان التي تعاين من حاالت طوارئ بالبلدان األخرى التي فيها حاالت تفيش بني 

عامي 2019 و2021، كان متوسط معدالت وفيات الحاالت أعىل مبقدار الضعف يف البلدان التي بها حالة طوارئ إنسانية )الشكل 4ب(.

 .Cholera on the rise and how IFRC is working to fight it. BMJ :23-Feinmann, J. )2023(. The BMJ Appeal 2022  3 

https://doi.org/10.1136/bmj.o3007

8  |  هل فاتتك أي معلومات؟ استعراض للقدرات اإلنسانية يف مجال مكافحة الكولريا



الشكل 3)أ(: متوسط معدل وفيات الحاالت، 2000–2022
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املصدر: منظمة الصحة العاملية )2021(

املصدر: )16 ديسمرب/كانون األول 2022(

الشكل 3)ب(: املعدل العاملي لوفيات الحاالت مقابل عدد الحاالت، 1980–2021
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مالحظة: تُعرّف األوضاع اإلنسانية يف هذه الحالة بأنها أوضاع تتضمن خطة استجابة إنسانية أو نداء عاجل.

يف البلدان التي متر بظروف أزمة مزمنة، متثل الكولريا عامالً مساهامً رئيسياً يف االعتالل والوفيات، وغالباً ما ترتبط بسوء التغذية وانعدام األمن الغذايئ 

واملجاعة، وترتتب عليها تكاليف اقتصادية هائلة.
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2.1 أسباب حاالت التفيش الحالية والعامل املساهمة فيها

ساهمت النزاعات، والهشاشة، والضغوطات املناخية املستمرة يف زيادة يف عدد حاالت تفيش الكولريا ومواقعها منذ عام 2021. ميكن للنزاعات، مثلها مثل 

 “O1” الكوارث الطبيعية، أن تعطل شبكات املياه والرصف الصحي، مام يؤدي إىل تلوث موارد املياه وحدوث اإلصابة بالكولريا يف حال وجود ضامت الكولريا

يف البيئة أو ظهورها فيها. وميكن أن يؤدي النزوح الناتج عن النزاعات إىل اكتظاظ األماكن ذات إمدادات املياه املحدودة، مام يسهل انتشار املرض إذا مل 

تُتخذ احتياطات كافية. يف الواقع، ميكن للنزاعات أن تقوض أيضاً قدرة أنظمة الصحة العامة عىل االستجابة بفعالية لحاالت تفيش الكولريا، مام يسمح للمرض 

باالنتشار.

الشكل 4)أ(: عدد األوضاع اإلنسانية التي توجد فيها كولريا وتلك الخالية منها
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FTS( )2023(4( املصدر: خدمة التتبع املايل

الكولريا، كام يصفها متحدث إقليمي باسم منظمة الصحة العاملية، ”تزداد يف الفقر والنزاعات لكنها تتفاقم اآلن بفعل تغري املناخ“.5 وألن ضامت الكولريا تعيش 

يف مياه مالحة قليالً مثل املستنقعات، وميكنها أن تبقى خاملة لسنوات عدة، فمن املنطقي افرتاض أن عوامل الكولريا املمرضة ستزيد مع ارتفاع درجة حرارة 

الكوكب وبحاره وبحرياته. وميكن لزيادة املياه الراكدة، وتعطل أنظمة املياه الصالحة للرشب، واألمطار الغزيرة كتلك التي غمرت ثلث باكستان يف عام 2022 

أن تؤدي أيضاً إىل التفيش. 

الشكل 4)ب(: متوسط معدل وفيات الحاالت يف األوضاع اإلنسانية وغري اإلنسانية، 2019–2021
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بلدان حاالت الطوارئ اإلنسانية جميع البلدان األخرى التي توجد بها كول�ا

املصدر: منظمة الصحة العاملية )2021(؛ خدمة التتبع املايل )2023(. مالحظة: تُعرّف األوضاع اإلنسانية يف هذه الحالة بأنها أوضاع تتضمن خطة استجابة إنسانية أو نداًء عاجالً.

/https://fts.unocha.org (. ملحة عامة عن النداءات. مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(. تم االطالع بتاريخ 2 فرباير/شباط 2023 منFTS(. )2023( 4  خدمة التتبع املايل
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وقد شهدت البلدان منخفضة الدخل التي توجد بها شبكات مياه ورصف صحي تالفة أو ال تتلقى قدراً كافياً من التمويل مشكالٍت يف املياه تفاقمت بفعل 

اتجاهات التوسع الحرضي، والهجرة االقتصادية، وزيادة الكثافة السكانية. ويف الوقت ذاته، عانت املجتمعات املحلية الريفية من نقص مزمن يف الوصول إىل موارد 

املياه الصالحة للرشب. وأشار خرباء املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية الذين أُجريت مقابالت معهم من أجل هذا االستعراض إىل ”تراجع“ العديد من 

البلدان من حيث األنظمة والسلطات املختصة باملياه الريفية. وباإلضافة إىل ذلك، قد يعني الفقر نقصاً يف الوصول إىل مواد النظافة الصحية أو الوسائل الالزمة 

لتخزين املياه بأمان يف املنزل.

تعاين األنظمة الصحية الوطنية املنهكة بالفعل يف أعقاب جائحة كوفيد-19 من إجهاد يف االستجابة للتفيش وشعور العاملني باإلحباط. ويف البلدان التي تتوطن 

فيها الكولريا، هناك ميٌل ملحوظ إىل التقليل من شأن املرض وعدم إعطاء األولوية له يف ضوء الشواغل األخرى التي تُعترب أكرث إلحاحاً.

سوريا ولبنان

يف أواخر عام 2021، انترش تفيش الكولريا الذي بدأ يف مخيامت النازحني داخلياً يف شاميل سوريا برسعة يف املنطقة ويف لبنان املجاورة. واستناداً إىل البيانات 
املتاحة حالياً، كان من املستحيل تحديد مسار حاالت التفيش بوضوح، لكن نُظر إليها عىل أنها استقرت نسبياً بعد االزدياد الرسيع األويل يف أعداد الحاالت.6

يف البلدين، يُنظر إىل وجود الكولريا عىل أنه أحد أعراض االنخفاض الواسع والكبري يف تقديم الخدمات األساسية خالل العقد املايض بسبب النزاع املستمر 

وعواقبه: النزوح الجامعي، وتدهور الظروف االقتصادية، وعدم االهتامم بالبنية التحتية، وتسييس )وأحياناً تسليح( إمدادات املياه. كل هذا باإلضافة إىل 

الصدمات الناجمة عن املناخ، التي أثرت عىل مستويات املياه، مبا يف ذلك يف نهر الفرات. ومن الواضح أن العديد من التحديات الكامنة يف االستجابة يف سوريا 

ترجع إىل تنوع نطاق السياقات التنفيذية، مبا يف ذلك مناطق عدة ال تخضع لسيطرة الحكومة، وتحديات العمل عربها.

يف لبنان، وصف األشخاص الذين أُجريت معهم مقابالت التفيش الحايل بأنه متوقع وميكن تجنبه بالقدر ذاته، مام ميثل ”فشالً كامالً وتاماً للدولة“ يف إدارتها 

إلمدادات املياه الصالحة للرشب والحفاظ عليها. 

يف سوريا ولبنان، رأى األشخاص الذي أُجريت معهم مقابالت حاالت تفيش الكولريا كجزء من أزمة عاملية، لكنها متجذرة يف الوقت نفسه يف سياق األزمة 
الخاص بكل بلد.7

هايتي

 أعلنت هايتي يف أكتوبر/ترشين األول 2022 عن التفيش الثاين للكولريا منذ زلزال عام 2010. 

ومل تصل شحنة لقاحاٍت إال بعد شهرين من ذلك، أي يف ديسمرب/كانون األول.8 وكانت الجهات الفاعلة يف امليدان بطيئة يف االستجابة باملثل، إذ أفادت التقارير 

أن مجرد إنشاء مرافق العالج استغرق ما يقرب من ثالثة إىل أربعة أشهر يف بعض الحاالت. والبيئة التنفيذية يف هايتي صعبة وخطرية، ويرجع ذلك إىل االنهيار 

السيايس وتصاعد العنف بني العصابات. وعىل الرغم من أنها كبحت انتشار املرض يف البداية عن طريق الحد من حركة األشخاص، إال أن نقصاً حاداً يف الوقود، 

اندلعت رشارته عندما سيطرت إحدى العصابات عىل محطة الوقود الرئيسية يف البالد ملدة شهر، قد فاقم التحديات اللوجستية التي واجهت االستجابة، كام 

تحد القيود املفروضة عىل الحركة والطاقة بطبيعة الحال من املراقبة الوبائية، مام يعني أن شدة التفيش مل تكن معروفة بالكامل.9 وتأسف الجهات املانحة، 

مع إقرارها بالصعوبات، ملا يبدو أنه عجز وكاالت تقديم املعونة عىل التحول برسعة أكرب إىل أسلوب االستجابة للكوارث. ومن ناحيتها، كانت الوكاالت محبطة 

من االستجابة أيضاً، لكن كام أشار شخص من األمم املتحدة أُجريت معه مقابلة ”يكاد يكون من املستحيل فعل يشء أفضل؛ نظراً لتعقيد الوضع يف هايتي“. 
ويف غضون ذلك، تويف املئات من سكان هايتي بسبب الكولريا منذ بدء التفيش، العديد منهم من األطفال.10

Inas Hamam quoted in Chehayeb, K. )2022, 4 November(. Conflict, crisis fuel cholera surge across Mideast hot spots. Associated Press. https://apnews.com/article/  5

 health-business-syria-lebanon-iraq-6c46c5bd5e2ea62f582c5f871f68135d

6  أشار أحد األشخاص الذين أُجريت معهم مقابالت إىل أن الحاالت يف لبنان تُسّجل عندما يدخل الناس املستشفيات واملراكز الصحية وهم يعانون من أعراض يف الجهاز الهضمي/الغثيان 

وال توجد متابعة منهجية لتسجيل الحاالت املؤكدة مقابل التقارير األولية. وقّدر هذا الشخص نفسه أن %20 إىل %30 من الحاالت املبلغ عنها يف لبنان هم أشخاص يكذبون للدخول إىل 
املستشفى ألسباب أخرى وألنهم يريدون تجنب أي متطلبات مالية.
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ماالوي

حظي تفيش الكولريا يف ماالوي بانتباه عاملي مؤخراً باعتباره خطرياً بصفة خاصة.11 وبحلول نهاية شهر ديسمرب/كانون األول 2022، كان هناك ما يقّدر بنحو 

10,000 حالة نشطة إجامالً يف 27 من أصل 31 مقاطعة، وال يزال االنتشار مستمراً إذ يتم اإلبالغ عن 1,000 حالة جديدة يومياً. وبعد شهر، تويف ما يقرب من 

900 شخص بسبب املرض. وكان متوسط معدل وفيات الحاالت يف البالد %3.3، مع إبالغ بعض املواقع عن معدالت لوفيات الحاالت بلغت %4 – أعىل مبقدار 

أربعة أضعاف من الحد املقبول تقليدياً.

والكولريا ليست غريبة عىل ماالوي، فهي واحدة من بني البلدان األشد فقراً يف العامل. وقد فاقم تساقط األمطار الغزيرة يف موسم األمطار األخري أوجه الضعف 

املوجودة سابقاً: موارد املياه غري الصالحة للرشب يف املناطق الريفية، والتلوث املوجود يف األسواق، واالزدحام، واالفتقار إىل النظافة الصحية الالئقة. وحسب 

األشخاص الذين أُجريت معهم مقابالت يف السياق، فاجأت الزيادة الحالية السكان والسلطات الصحية، فقد حدثت يف وقت غري معتاد من العام، وكان هناك 

خلط بني أعراض الكولريا وغريها من أشكال اإلسهال املايئ الحاد. ودون اتخاذ إجراءات رسيعة لوقف تفيش املرض يف األيام األوىل، انترشت الكولريا برسعة يف 

جميع أنحاء البالد. 

من الصعب أكرث تحديد معدالت الوفيات، بيد أن املقابالت والتقارير الصحفية تؤكد عىل بُعد املجتمعات املحلية التي يشكل الريفيون أكرث من %80 سكانها 

واحتياج الناس إىل السفر ملسافات طويلة للوصول إىل الرعاية. واألعداد غري مؤكدة إىل حد بعيد، لكن سواء تم احتساب معدالت وفيات الحاالت عىل أنها 

جميع الحاالت )األشخاص الذين يتوفون يف املنزل، أو عىل الطريق، أو يف املستشفى( أو مجرد حاالت املستشفى، فإن املعنى الضمني يبقى ذاته: مل يتلق 

املرىض عالج اإلماهة األسايس الذي كان لينقذ حياتهم والذي ال يتطلب، يف الغالبية العظمى من الحاالت، منشآت طبية رسمية أو عاملني متخصصني. 

7  يف لبنان، يرتبط هذا أيضا باإلحساس بأنه ميكن تحديد الساللة عىل أنها من آسيا )مقابلة( وأنه من شبه املؤكد أن الحاالت قادمة من سوريا. 

Taylor, L. )2022, 22 December(. Haiti receives its first batch of cholera vaccines to tackle deadly outbreak. The Guardian. https://www.theguardian.com/global-  8

development/2022/dec/22/haiti-receives-its-first-batch-of-cholera-vaccines-to-tackle-deadly-outbreak

9  رسالة إلكرتونية من منظمة الصحة العاملية/منظمة الصحة للبلدان األمريكية )PAHO( )8 يناير/كانون الثاين 2023(. بروميد/كشف نقطة النهاية واالستجابة< تحديث عن الكولريا واإلسهال 

والزحار )02(: األمريكيتان )هايتي، جمهورية الدومينيكان(.

10  يُعزى ارتفاع نسبة األطفال بني ضحايا الكولريا يف هايتي إىل املناعة الجزئية بني باقي السكان بسبب حاالت التفيش واسعة النطاق يف العقد األول من القرن الحايل، باإلضافة إىل حمالت التطعيم 

واسعة النطاق التي أعقبت ذلك.

Matonga, G. and Eligon, J. )2023, 22 January(. In a nation that nearly wiped out cholera, the disease is surging back. New York Times. https://www.nytimes.  11

world/africa/malawi-cholera-outbreak.html?searchResultPosition=1/22/01/com/2023
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 /https://www.gtfcc.org/partners-in-action :12  لالطالع عىل قامئة الرشكاء يف فرقة العمل العاملية املعنية مبكافحة الكولريا، انظر

https://www.gtfcc.org/wp-content/ .2030 دون تاريخ-أ(. القضاء عىل الكولريا. خارطة طريق عاملية حتى عام( .)GTFCC( 13  فرقة العمل العاملية املعنية مبكافحة الكولريا

gtfcc-ending-cholera-a-global-roadmap-to-2030.pdf/10/uploads/2019

14  اللجنة اإلقليمية ألفريقيا. )2018(. اإلطار اإلقليمي لتنفيذ االسرتاتيجية العاملية للوقاية من الكولريا والسيطرة عليها، 2018–2030: تقرير األمانة العامة. منظمة الصحة العاملية. املكتب اإلقليمي 

275121/https://apps.who.int/iris/handle/10665 .68 ،ألفريقيا

/https://goarn.who.int :15  انظر

تقع فرقة العمل العاملية املعنية مبكافحة الكولريا )GTFCC( يف قلب الهياكل الدولية للتنسيق بشأن الكولريا. وتعّد هذه الفرقة رشاكًة متعددة الرشكاء من 

القطاعني العام والخاص تضم أكرث من 30 مؤسسة أكادميية، ومنظمة غري حكومية، ووكاالت تابعة لألمم املتحدة، وتوجد األمانة الخاصة بها يف منظمة الصحة 

العاملية.12 وقد تأسست يف األصل يف عام 1992 يف أعقاب تفيش الكولريا يف بريو وأُعيد تنشيطها يف عام 2014 بعد دعوة أطلقتها جمعية الصحة العاملية يف عام 

2011، وفرقة العمل العاملية املعنية مبكافحة الكولريا تعمل مبثابة مرجع للربوتوكوالت وأفضل املامرسات، وتقدم التوجيه الفني والتوجيه بشأن السياسات، 

وتنسق التخطيط االسرتاتيجي، وتحشد االهتامم واملوارد الالزمة لجهود مكافحة الكولريا. 

أطلقت فرقة العمل العاملية املعنية مبكافحة الكولريا يف عام 2017، مبادرة "القضاء عىل الكولريا: خارطة طريق عاملية حتى عام 2030"،13 وهي اسرتاتيجية 

طموحة تهدف إىل إيقاف انتشار الكولريا والحد من الوفيات الناتجة عنها بنسبة %90 بحلول عام 2030. تتضمن خارطة الطريق ثالثة مجاالت تركيز 

اسرتاتيجية: 1( الكشف املبكر واالستجابة الرسيعة الحتواء التفيش، و2( نهج متعدد القطاعات للوقاية يف النقاط الساخنة للكولريا، و3( تنسيق الدعم الفني، 

واملوارد املالية، والرشاكة محلياً وعاملياً. وتتصور خارطة الطريق أن البلدان ستضع خططاً وطنية ملكافحة الكولريا وتنفذها. ويف عام 2018، التزمت جمعية 

الصحة العاملية بخارطة الطريق، كام فعلت اللجنة اإلقليمية ألفريقيا التابعة ملنظمة الصحة العاملية، إذ تبنت 47 دولة من الدول األعضاء اسرتاتيجية إقليمية 
توافقت مع خارطة الطريق.14

بينام تشارك فرقة العمل العاملية املعنية مبكافحة الكولريا يف التنسيق التنفيذي وتوفر ملتقى له، إال أن الهدف منها ليس العمل بوصفها هيئة تنسيقية 

تنفيذية هي نفسها، مع الرتكيز عىل القضاء عىل التفيش عىل املدى الطويل بدالً من االستجابة له. وبدالً من ذلك، ينقسم دور التنسيق التنفيذي بني منظمة 

الصحة العاملية من أجل الصحة وصندوق األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( من أجل املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، مع املجموعتني العامليتني 

املعنيتني بالصحة واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية وعربهام عىل التوايل. ومع هذا، عندما ال تكون املجموعات مفعلة، فإن هذا قد يعقد دور الدعم 

الذي ميكن للمجموعتني العامليتني املعنيتني بالصحة واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية تقدميه لالستجابات الُقطرية. وباإلضافة إىل ذلك، تضطلع الشبكة 
العاملية لإلنذار بتفيش األمراض ومكافحتها بدور يف تقديم الدعم الفني وموارد الصحة العامة الدولية للسيطرة عىل التفيش.15

عىل الرغم من وجود تحسينات يف التنسيق العاملي من خالل فرقة العمل العاملية املعنية مبكافحة الكولريا، فإن هذا مل يرُتجم باتساق بعد إىل عمل أقوى عىل 

املستوى الوطني. وهناك بَلَدان )إثيوبيا وكينيا(، حسب املوقع اإللكرتوين لفرقة العمل العاملية املعنية مبكافحة الكولريا، خضعت خططهام الوطنية ملراجعة 

لجنتها املستقلة، وال تزال خطط ثالثة بلدان يف انتظار املراجعة. ويعمل االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر اآلن لدعم البلدان لتفعيل 

خططها الوطنية ملكافحة الكولريا. وبينام شعر األشخاص الذين أُجريت معهم مقابالت بأن هناك تقدماً محرزاً حالياً، إال أنه ال يزال يف مراحله األوىل. 

لن تكون الخطط عىل املستوى الوطني مفيدة إال إذا تم متويلها. وأشار األشخاص الذين أُجريت معهم مقابالت إىل قيام بعض البلدان بوضع ميزانية لخططها 

الوطنية ملكافحة الكولريا، إال أن نقص التمويل يعني أن هذه الخطط قد ”ُوضعت عىل الرف“ وتم تبني خطط سنوية أصغر بدالً منها. 

التنسيق االسرتاتيجي العاملي 2
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1.2 حواجز عىل الطريق: ندرة املوارد وتحول االهتامم 

تقدم خارطة طريق عام 2030 توجيهاً واضحاً للتصدي للكولريا، بيد أن التنفيذ يواجه عقبات عدة. 

ويوجد لدى فرقة العمل العاملية املعنية مبكافحة الكولريا موارد محدودة تحت ترصفها لدعم تنفيذ خارطة الطريق. ومن املأمول أن دعم االتحاد الدويل 

لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر للتنفيذ عن طريق املشاركة املجتمعية املحّسنة، مبا يف ذلك عن طريق جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، 

سيساعد عىل دفع التقدم باتجاه تحقيق أهداف خارطة الطريق. ومع هذا، فالعديد من طموحات خارطة الطريق طويلة األجل. عىل سبيل املثال، تتطلب 

”حلول املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية املستدامة طويلة األجل“ و”تعزيز أنظمة الرعاية الصحية لتوقع حاالت تفيش الكولريا“ استثامرات كبرية 

ومشاركة العديد من الجهات الفاعلة. ويف ظل كوفيد-19، كان هناك أمل يف إعطاء األولوية ألهمية االستثامر يف املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، نظراً 

لدورها الحيوي يف حاالت طوارئ الصحة العامة وكونها وسيلة لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية املستدامة )SDG 6(، وهو ”ضامن توافر املياه 

والرصف الصحي للجميع واإلدارة املستدامة لهام“، لكن يبدو أن هذا مل يرُتجم إىل حقيقة واقعة بعد. وال يزال هناك نقص يف االستثامر بوجه عام يف املياه 

والرصف الصحي والنظافة الصحية الرضوريني للوقاية من الكولريا وغريها من أمراض اإلسهال.

يجب أيضاً موازنة الُنُهج طويلة األجل يف خارطة الطريق مع أهداف االستجابة لحاالت التفيش من خالل تدخالت متعددة القطاعات. وال يزال من الصعب 

وضع الكولريا يف موقع مرتفع مبا فيه الكفاية عىل قامئة أولويات الجهات الفاعلة الالزمة لتمكني االستجابات الفعالة لحاالت التفيش. وقد كانت الكولريا تتنافس 

مع جائحة كوفيد-19 وغريها من حاالت تقيش األمراض )مثل جدري القرود واإليبوال( يف الحصول عىل اهتامم السلطات الصحية الوطنية والجهات الفاعلة 

األخرى التي تستجيب لألمراض املختلفة. ويف ظل غياب تفٍش هائل، كالذي حدث يف اليمن يف عامي 2016 و2017، عانت حاالت تفيش الكولريا الصغرية 

واملتوسطة الحجم عرب بلدان عدة لكسب االهتامم من حيث توفري املوارد واالهتامم. ونظراً لندرة التمويل والتحديات املرتبطة بتحديد األفراد املؤهلني، ال 

سيام يف األزمات املمتدة، فإن العدد الهائل لالستجابات اإلنسانية عاملياً ينهك قدرة املنظامت عىل االستجابة. وهناك أيضاً إحساس بالضغط ومحدودية الخربة 

فيام يتعلق بالوقاية من الكولريا واالستجابة لها ضمن الوزارات الوطنية. 

2.2 إطارات التنسيق: التداخل وعدم القدرة عىل التنفيذ املتبادل دامئاً

عىل الرغم من أنه كانت هناك محاوالت لضامن وجود تقارب أكرب بني االستجابات الصحية واستجابات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية من جانب 

املجموعتني العامليتني املعنيتني بالصحة واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، ال سيام من خالل إطارها التنفيذي املشرتك لعام 2020، فإن هذا الجهود 

ال ترُتجم دامئاً إىل مامرسة عىل املستوى الُقطري.16 ويف األوضاع غري اإلنسانية التي ال تعمل بها املجموعات، تتم هيكلة التنسيق بطريقة مختلفة، من خالل 

نظام إدارة الحوادث )IMS( التابع ملنظمة الصحة العاملية، الذي يتبع طريقة عمل أكرث توجيهاً وقيادة وسيطرة، عىل العكس من مجموعات العمل اإلنساين 

القامئة عىل توافق اآلراء.17 وألن األوضاع غري اإلنسانية قد تتحول فجأة إىل أوضاع إنسانية، وقد تجد الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين نفسها مطلوبة 

للمشاركة يف االستجابة لحاالت تفيش كربى، فستكون هناك حاجة إىل قواعد وإجراءات تنفيذية واضحة لدمج األطر املختلفة.

يف األوضاع اإلنسانية، قد يستلزم األمر دفع املجموعات الفردية إىل تفعيل السياسات، أو قد تحتاج إىل دعم لرتجمة اإلرشادات والبحوث القامئة إىل مامرسة. 

كام أكدت املقابالت التي أُجريت من أجل هذا التقرير عىل الحاجة إىل إرشاك املجموعات األخرى عىل نحو أكمل يف االستجابات للكولريا – عىل سبيل املثال، 

مجموعة الحامية، نظراً للوصم املحيط بالكولريا، ومجموعة التعليم لدعم التواصل املتعلق باملخاطر واملشاركة املجتمعية )RCCE(. وتحتاج الوكاالت إىل 

نية اسرتاتيجية وسياسية أكرب لتعمل معاً بفعالية عىل املستوى الُقطري لالستجابة للكولريا، ال سيام منظمة الصحة العاملية، واليونيسيف، واملفوضية السامية 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )UNHCR(، ومنظمة إنقاذ الطفولة باعتبارها وكاالت قائدة للمجموعات املعنية بالصحة العاملية، واملياه والرصف الصحي 

والنظافة الصحية، والحامية )بقيادة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(، ومجموعات التعليم )بقيادة اليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة(. ويف 

الوقت الحايل، ال يُنظر بوضوح كاف إىل هذا االلتزام من الوكاالت، مام يؤدي إىل التنافس واملشاركة غري الكافية للبيانات واملعلومات يف العديد من الحاالت. 

ومع هذا، عندما يكون هناك تاريخ من العمل يف نهج متعدد القطاعات إلعطاء األولوية لتنفيذ تدخالت تكنولوجية فعالة وقامئة عىل األدلة، فإن االستجابات 

للكولريا )واألمراض األخرى مثل كوفيد-19( ميكن أن تكون أكرث سالسة كثرياً. وقد ساهم التعاون بني منظمة الصحة العاملية واليونيسيف إىل حد بعيد يف الحد 

من وفيات األطفال الذين تقل أعامرهم عن خمسة أعوام نتيجة لإلسهال املايئ الحاد من 4.6 مليون طفل سنوياً يف عام 1980 إىل 1.5 مليون طفل يف عام 
19 ،2000.18

16  املجموعة العاملية املعنية بالصحة واملجموعة العاملية املعنية باملياه والنظافة الصحية والرصف الصحي. )2020(. تحسني التأهب متعدد القطاعات املنسق واملتكامل للكولريا واالستجابة يف 

https://healthcluster.who.int/publications/m/item/joint-operational-framework-improving-coordinated-and-integrated-multi-sector-cholera- .األزمات اإلنسانية
preparedness-and-response-within-humanitarian-crises
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يضيف العدد الكبري إلطارات التنسيق مزيداً من التعقيد يف منع الكولريا واالستجابة لها بفعالية. ومل تعرث إطارات التنسيق املتعلقة بالتنمية، والصحة العامة، 

والجوانب اإلنسانية بعد عىل طرق مناسبة للمشاركة مع منصات عدة والتنسيق عربها. ويف حني أن هناك محاوالت تقوم بها جهات مختلفة، إال أنه كام يقول 

أحد املستجيبني ”نحن يف بيئة غنية بالتنسيق للغاية من حيث الهياكل وكيفية تعاملها مع بعضها ومن لديه التفويض. وإذا ما تم رسمها جميعها، فستبدو 

وكأنها مجموعة من خطوط األنابيب غري القانونية“. فعىل سبيل املثال، عىل الرغم من أّن فرقة العمل العاملية املعنية مبكافحة الكولريا تضم جهات فاعلة يف 

املجال اإلنساين، فإن العالقة والصلة بني خارطة الطريق 2030 وهيئات أو منتجات التنسيق اإلنساين، مثل األفرقة أو املجموعات/القطاعات الُقطرية للعمل 

اإلنساين، أو خطط االستجابة اإلنسانية )HRPs(/استعراضات االحتياجات اإلنسانية )HNOs( ال تزال غري واضحة. تشري إرشادات فرقة العمل العاملية املعنية 

مبكافحة الكولريا املؤقتة لعام 2020 التي تقدم الدعم للبلدان يف وضع خطط وطنية ملكافحة الكولريا، إشارة واحدة فحسب إىل املجموعات املعنية بالصحة 

واملياه والنظافة الصحية والرصف الصحي عند النظر يف هيئات وآليات التنسيق القامئة، عىل الرغم من أنها تذكر أنه يجب ربط الخطة بخطط وإطارات 
التنمية وحاالت الطوارئ ذات الصلة.20

يتمثل أحد الشواغل التي أُثريت بشأن نهج الخطة الوطنية ملكافحة الكولريا يف أنه من الخطر االبتعاد عن وضع خطط مشرتكة أكرث بني الوكاالت حول التقييم 

الُقطري املشرتك )CCA( التابع لألمم املتحدة تعكس أهداف التنمية املستدامة أو خطط االستجابة اإلنسانية. ويبدو أن الخطط املتعلقة بالكولريا غالباً ما 

تكون مفككة أو منفصلة متاماً عن الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين، واستعراضات لالحتياجات اإلنسانية، وخطط االستجابة اإلنسانية. كام أنه وعند 

وضع هذه الخطط، ال يتم إرشاك املجموعات عىل نحو مناسب بالرضورة يف العملية. ويف بعض الحاالت، عندما تحدد بعض الجهات الفاعلة أن هناك تفشياً 

للكولريا، ستنتظر جهات فاعلة أخرى إعالناً حكومياً قبل بذل جهود التأهب لالستجابة يف الوقت املناسب. 

بينام يحظى العمل الذي يقوم به االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر من حيث التأهب والعمل مع الحكومات األخرى لوضع منصات 

تنسيق وطنية للكولريا مبا يتامىش خارطة الطريق 2030، فقد أُثريت مخاوف يف املقابالت بشأن الكيفية التي ستنسق بها الجهات الفاعلة يف مجال العمل 

اإلنساين والتنمية يف حالة حدوث تفٍش وما إذا يتم أخذ هياكل التنسيق، مثل املجموعات، يف االعتبار. وميكن أن تضطلع الوكاالت التي تشغل مكاناً يف منصات 

التنسيق املختلفة التي تستخدمها الجهات الفاعلة يف مجايل التنمية واإلغاثة، مثل منظمة الصحة العاملية واليونيسيف، بدور أقوى لضامن وجود روابط أفضل 

بني مجاالت التنمية/الصحة العامة واملجاالت اإلنسانية عندما يتعلق األمر بالكولريا. فبصفتهام الوكالتني القائدين للمجموعتني العامليتني املعنيتني بالصحة 

واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، فإنهام يف وضع يسمح لهام بضامن متثيل املجموعتني يف منتديات الصحة العامة والتنمية.

ميكن أن يكون لصك الجائحة الذي تتفاوض عليه الدول األعضاء مبنظمة الصحة العاملية تبعات إضافية بالنسبة إلطارات التنسيق املتعلقة باالستجابة للكولريا يف 

املستقبل، ال سيام نظراً ألنه سيكون معاهدة ملزمة لجميع املوقعني عليه.21 وسيكون من الرضوري ضامن أن تكون آليات التنسيق تكميلية وال تؤدي إىل نتائج 

عكسية أو تستغرق الكثري من الوقت. 

3.2 القيادة التنفيذية وثغرات دعم التنسيق

تعاين االستجابة للكولريا عىل مستوى تنفيذي، من نقص القيادة وضعف التنسيق. ويف البلدان التي لها أنظمة للصحة العامة تعاين من نقص يف القدرات أو 

التي ليست عىل دراية بالكولريا، غالباً ما يتطلب هذا التنسيق قدرة احتياطية، مام يعني أن هناك فريقاً من خرباء التنسيق الوبايئ والتنفيذي سيحرض لدعم 

تنسيق الجهود الوطنية وجهود املجتمع املدين. ويعتقد البعض خطئاً أن هذا هو دور فرقة العمل العاملية املعنية مبكافحة الكولريا، التي ”يُطلب منها عىل 

نحو غري عادل االضطالع بدور هائل يف تنسيق“ االستجابة للكولريا عىل مستوى العامل. يشري آخرون إىل الشبكة العاملية لإلنذار بتفيش األمراض ومكافحتها، 

لكنها هيئة فنية عوضاً عن كونها هيئة تنفيذية. وعىل الرغم من أن بإمكانها نرش موظفني من الوكاالت الرشيكة لدعم جهود منظمة الصحة العاملية حسب 

الطلب، فإنها مصممة باألساس لتقييم املخاطر وتقديم املشورة حول انتشار املرض. وبدالً من ذلك تقع املسؤولية عن القدرات والتنسيق التنفيذيني عىل عاتق 

الوكاالت التنفيذية املحلية، واإلقليمية، والدولية. كام ذكر ممثل إحدى الجهات املانحة، فإنه ”يتعني عىل منظمة الصحة العاملية واليونيسيف إيجاد الحل“ 

بصفتهام قائدتني للمجموعتني العامليتني املعنيتني بالصحة واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية. وعىل الرغم من سنوات من املناقشة والتوثيق حول مدى 

أهمية ضامن التنسيق يف االستجابة لحاالت الطوارئ، فإن توافق اآلراء يبدو أنه ”ال يزال غري موجود، فهام تزيحان املسؤولية عن ظهرهام“. 

17  كان هناك استثناء لذلك أثناء االستجابة لوباء اإليبوال يف غرب أفريقيا، عندما كان يعمل نظام املجموعتني ونظام إدارة الحوادث بالتوازي، مع تركيز املجموعتني عىل االستجابة اإلنسانية األوسع 

نطاقاً وتركيز نظام إدارة الحوادث عىل استجابة الصحة العامة تحديداً. وأدى هذا يف حد ذاته إىل ارتباك ومشكالت.

18  تختلف الكولريا عن غريها من أشكال اإلسهال املايئ الحاد بسبب مسبباتها املحددة وشدة أعراضها. وميكن ألشكال اإلسهال املايئ الحاد األخرى أن تنتج عن مجموعة من العوامل املمرضة، مبا يف 

ذلك البكترييا، والفريوسات، والطفيليات، والتي عادًة ال تتطور برسعة أو بشدة مثل الكولريا.

 Victora, C.G., Bryce, J., Fontaine, O. and Monasch, R. )2000(. Reducing deaths from diarrhea through oral rehydration therapy. Bulletin of the World Health  19

 268000/Organization 78, pp. 1246–1255. https://apps.who.int/iris/handle/10665

GTFCC. )n.d.-b(. Interim guiding document to support countries for the development of their national cholera plan. https://www.gtfcc.org/wp-content/  20

 gtfcc-interim-guiding-document-to-support-countries-for-the-development-of-their-national-cholera-plan.pdf/11/uploads/2020
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حسب األشخاص الذين أُجريت معهم مقابالت من أجل هذا التقرير، تؤدي معظم الطرق مرة أخرى إىل منظمة الصحة العاملية وواقع أن املنظمة ”ال تقوم 

بالتنسيق أو القيادة مبا فيه الكفاية. وال تزال قدرتها عىل االنتقال إىل وضع العمل ضعيفة للغاية“. ويبدو أن السبب الجذري لإلحباط هو مسألة املوارد 

البرشية. فعىل الرغم مام هو منصوص عليه يف إطار االستجابة لحاالت الطوارئ )ERF(، ال يبدو أن منظمة الصحة العاملية لديها مجموعة واسعة من الخرباء 

مبا فيه الكفاية لتتمكن من نرش األفراد حسب الحاجة يف البلدان املترضرة، آخرها فيام يتعلق بالكولريا يف ماالوي ولبنان. وقال أحدهم، ”يجب أن تعمل 

املنظمة بشكٍل أفضل فحسب. فهناك الكثري من االستثامر يف الهياكل التي ميكن أن تتيح لها نرش األفراد عىل الفور. وأتفهم أننا جميعاً نشعر بالضغط، لكن 

كان الهدف من االستثامر يف منظمة الصحة العاملية هو أن يكون لديها هذه القدرة االحتياطية“؟. 

قد يبدو أن وضع القدرة االحتياطية عىل املستوى العاملي ليس التخصيص األكرث منطقية أو مالمئة للموارد. ويف معظم العمل اإلنساين، تحدث االستثامرات يف 

القدرات عىل الصعيدين الوطني والعاملي، مام يؤدي إىل استبعاد الهياكل اإلقليمية مثل االتحاد األفريقي ورابطة أمم جنوب رشق آسيا والتي لديها كيانات 

للصحة العامة قد تكون يف وضع أفضل لالضطالع بهذا الدور. وقد أكد ممثل إحدى الوكاالت عىل قيمة التنسيق عىل املستوى اإلقليمي، مشرياً إىل التحدي 

الكامن يف محاولة متابعة 30 دولة من املقر الرئييس. 

2022-pandemic-instrument--07-WHO. )2022(. Pandemic instrument should be legally binding, INB meeting concludes. https://www.who.int/news/item/21  21

should-be-legally-binding--inb-meeting-concludes
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22  يبدو أن أول ذكر ملصطلح "الكولريا" كان مشتقاً من كلمة يونانية قدمية تعني "املزاريب" يف قاموس إميييل ليرت Emile Littre للطب والجراحة والصيدلة والعلوم )1884(. لكن هذا االدعاء غري 

مذكور، وال يظهر يف التاريخ االشتقاقي لشانرتين )Chantraine( أو يف املعجم اليوناين القديم األكرث شموالً لليديل سكوت جونز )Liddell-Scott-Jones(؛ وال يظهر يف أي مكان يف قاموس 
اللغات اليونانية )Thesaurus Linguae Graecae(، والذي يعّد قاعدة بيانات رقمية لكل كلمة يونانية قدمية منشورة. وفقاً للكالسيكيني، فمن األرجح أنها مشتقة من كلمة "chole"، والتي 

تعني "عصارة صفراء". 

تتطلب االستجابات الفعالة للكولريا بيانات وبائية جيدة، وإجراءات رسيعة من جانب قطاعي الصحة واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، والتنسيق 

بني الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين والتنمية، وموازنة األولويات للحصول عىل مزيج مناسب من االستثامرات يف مجايل الصحة واملياه والرصف 

الصحي والنظافة الصحية. ولهذا يتطلب األمر األشياء التي لطاملا واجهها العاملون يف املجال اإلنساين واملساعدة الدولية: العمل بفعالية عرب القطاعات وتحويل 

االلتزامات حول الرتابط، أو ربط اإلغاثة والتنمية، إىل عمل ملموس. 

إىل جانب تحدي التنسيق الدائم، تشري األدلة املستمدة من املقابالت واالستعراض التلوي لألدبيات )انظر امللحق ب( إىل وجود عجز يف الكفاءات األساسية يف 

برامج الصحة واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية التي قد تفرس جزئياً املعدالت املقلقة لوفيات الحاالت، عىل الرغم من عقود من الخربة يف التعامل مع 

الكولريا وإضافة لقاح فموي فعال إىل مجموعة أدوات الكولريا. 

1.3 السهولة ال تعني البساطة: االستجابات الصحية للكولريا وخطر انخفاض الكفاءات

اقرتح البعض )خطئاً( أن اسم الكولريا يف اللغة اإلنكليزية مشتق من كلمة يف اللغة اليونانية القدمية تعني ”مزراب السقف“، وهذا أمر ملفق لكنه تصوير حي 

ملرض يسبب فقدان كميات من املياه من جسم الشخص املصاب بالعدوى.22 وإذا ما تم ابتالع ما يكفي من ضامت الكولريا ”O1“، ونجت من املرور عرب البيئة 

الحمضية للمعدة، فإنها تتكاثر برسعة يف األمعاء، وتستعمر جدار األمعاء وتطلق سامً يسبب اإلطراح الرسيع للرباز املايئ، وبالتايل تنترش مسببات األمراض 

يف البيئة حيث ميكنها العثور عىل مضيفني جدد. ويف حالة املريض الفردي، ال يتم عالج مرض الكولريا، بل تدبريه يف مرحلته الحادة )عىل مدار عدة أيام( عن 

طريق تعويض الحجم املكافئ من السوائل برسعة كافية ملنع املوت الناتج عن الجفاف قبل أن يواصل املرض دورة حياته الطبيعية. وبعبارة أخرى، عندما 

ميوت الناس بسبب الكولريا، فإن هذا يرجع إىل أحد سببني: تأخر الوصول إىل عالج اإلماهة أو تنفيذ عالج اإلماهة بصورة سيئة. 

يتطلب العالج باإلماهة الفموية )ORT(، وهو عالج ال يتطلب الكثري من اإلعدادات التقنية ومنخفض التكلفة، أن يحدد املستجيبون الحاالت برسعة ويقدموا 

للمرىض محلوالً صالحاً للرشب من املاء وامللح والغلوكوز والشوارد األخرى املعطاة بكميات كافية فحسب. ويجب أن تبدأ اإلماهة يف وقٍت مبكٍر قدر اإلمكان 

من دورة املرض، مع إعطاء السوائل والشوارد بكمية كافية للمرىض لتحل محل الفقد السابق واملستمر. ويف الحاالت األكرث حدة، عندما يكون فقد السوائل 

والشوارد أكرب مام ميكن تعويضه فموياً، قد تكون هناك حاجة لإلماهة الوريدية )للمرىض الذين يعانون من الصدمة، و/أو القيء، و/أو غري القادرين عىل رشب كميات 

بديلة كافية من محلول اإلماهة الفموية( و/أو املضادات الحيوية، لكن هذا سيكون يف عدد قليل من الحاالت فحسب. ويُفّضل أن يكون املرىض الذين يتم 

إحضارهم إىل املنشآت الصحية أو املستشفيات قد تلقوا بعض العالج بالفعل.

متيل معدالت وفيات الحاالت، وفقاً لبعض الخرباء، إىل االرتفاع يف املناطق التي تفتقر إىل دراية باملرض وبروتوكوالت االستجابة، أو التي نسيت كيف تتعامل 

مع الحاالت عىل نحو مناسب. وعىل الرغم من أّن العالج باإلماهة الفموية ال يحتاج إىل أطباء أو عاملني يف مجال الرعاية الصحية متخصصني لتنفيذه، إال أنه 

ليس بديهياً، ويتطلب معرفة أساسية وحداً أدىن من التدريب لضامن تنفيذه بالطريقة الصحيحة. وعىل وجه الخصوص، مييل الناس إىل تقليل تقدير كمية 

السوائل الالزمة ويخفقون يف متابعة الكميات التي يحتاج املريض إىل رشبها. كام يتم أحياناً االستعاضة عن عبوات محاليل اإلماهة الفموية باملحاليل املائية 

امللحية السكرية، لكنها ليست خياراً مثالياً، والعبوات املخلوطة مسبقاً أكرث أمناً وفعالية.

باإلضافة إىل العالج باإلماهة الفموية، يجب الحفاظ عىل الكفاءات يف بعض املسائل مثل إجراءات الفرز واإلحاالت، ووضع قوائم الحاالت، وتتبع املخالطة.23 

وهناك خوف من أن تتضاءل املعرفة بهذه الربوتوكوالت إذا مل يتم التأكيد عليها باستمرار يف التدريبات ورسائل الصحة العامة باعتبارها الطريقة األفضل 

واالفرتاضية لعالج الكولريا. وعرّب أكرث من خبري عن قلقهم من أنه يبدو أن العالج باإلماهة الفموية ال يحظى باالهتامم والتأكيد اللذين كان يحظى بهام من 

قبل، رمبا بسبب توافر لقاح اآلن أو ألن الكولريا تُجَمع عىل نحو متزايد مع تدبري أمراض الطفولة أو أمراض اإلسهال األخرى التي ال تتطلب هذا العالج املكثف. 

 االستجابة عىل مستوى امليدان: 

القدرات، والكفاءات، والتنسيق 3
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23   تعّد القامئة الخطية أداة لحفظ السجالت لتتبع حاالت الكولريا، وتحديد املخالطني القريبني، ورصد منحنى الوباء. وعادة ما تتضمن اسم كل مريض وعمره وجنسه وعنوانه وتاريخ ظهور 

األعراض وأي عالج تم تلقيه. 

 .)Matonga, G and Eligon, J. )2023, 25 January  24

25   وجد البحث املنهجي يف العديد من املكتبات عىل اإلنرتنت 121 مقاالً يف املجالت تتعلق بالكولريا يف األوضاع اإلنسانية. ووجد منها 94 مقاالً ذات صلة بشكل جزيئ أو كامل. ُصنفت بعد ذلك 

هذه املجموعة من املقاالت بحسب املعايري التالية: التقييم العام، وفعالية االستجابة، والقدرات، والكفاءات، والتنسيق. قيّم املراجعون كل مقال بدرجاٍت من 1 إىل 5 )1 سلبي جداً/ضعيف و5 
إيجايب جداً/جيد( لكل فئة من هذه الفئات.

وهناك عامل آخر غالباً ما تم الحديث عنه يف املقابالت، وهو واقع أن الناس يفضلون عىل نحٍو متزايٍد تدخالٍت طبية أكرث رسمية، إذ يطلبون العالج يف 

املستشفيات واملنشآت الصحية، عىل سبيل املثال، ويفضلون اإلماهة الوريدية واملضادات الحيوية عىل رشب محلول اإلماهة الفموية. وقد يعكس هذا أيضاً 

فقدان املعرفة والفهم العامني للمرض والحاجة إىل املزيد من الرسائل النشطة والتثقيف العام، حيث ميكن ملقدمي املعونة املساعدة يف االضطالع بدور ما. 

الكفاءات غري منفصلة عن القدرات واملوارد بالطبع. ومع انتشار التفيش، تكون هناك حاجة إىل املزيد من األفراد يف امليدان لتحديد املرىض وعالجهم أو 

نقلهم، لكن الوكاالت واملنظامت غري الحكومية تفيد بأنه، يف معظم الحاالت، ال يوجد لديها أو لدى نظام الصحة العامة الوطني قدرات كافية للتعامل مع 

املوقف. وقد ذكر أكرث من شخص من األشخاص الذين أُجريت معهم مقابالت أن الضعف الرئييس يف معظم السياقات يتمثل يف نقص العاملني املهرة والخرباء. 

وقال شخص آخر ”رشكاؤنا املنفذون غري قادرين عىل التأقلم؛ فليس لديهم الوسائل واملهارات وال يتلقون الدعم لتنفيذ مهمتهم“. يشمل هذا املنظامت غري 

الحكومية الدولية التي ليس لديها دامئاً التدريب الالزم لتدريب النظراء املحليني. وتفيد التقارير بأن الوكاالت الدولية، مثلها مثل وزارات الصحة الوطنية، 

أصبحت منهكة بسبب األوبئة السابقة والحالية التي شكلت عبئاً ثقيالً عليها. وهناك نقص تم االستشهاد به مراراً وتكراراً، أال وهو نقص الحوافز للعاملني يف 

مجال الرعاية الصحية الوطنية، وكثري منهم ال يتقاضون رواتب جيدة أو مستمرة – وهي مشكلة ال ميكن للمنظامت اإلنسانية التي تحرض ”أفقياً“ لتقديم 

ورش عمل وتدريب أن تحلّها.

ذكر ممثل إحدى املنظامت غري الحكومية املحلية يف ماالوي أن معظم حاالت الكولريا موجودة يف بني الفقراء الريفيني يف املناطق النائية والتي يصعب الوصول 

إليها حيث يتعني عىل املنظامت غري الحكومية التوعية بالعالج، مشرياً إىل أن ”بعض العاملني الصحيني غري مدربني تدريباً جيداً عىل هذا التفيش الجديد“. 

وتحدث مقال كتبه ماتونغا وإليغون )Matonga and Eligon( مؤخراً ملجلة ”نيويورك تاميز“ عن سفر األشخاص ملسافات طويلة للحصول عىل الرعاية الطبية 

يف ماالوي، وعن أن ”املستشفيات تفتقر إىل اإلمدادات األساسية وال يطلب الناس املساعدة إال بعد أن يصبحوا مرىض للغاية“.24 لكن هذا يثري التساؤل عن 

األسباب التي تدفع الناس إىل التنقل ملسافات طويلة للذهاب إىل املستشفى للحصول عىل العالج بينام ميكن لنقاط العالج باإلماهة الفموية معالجة الناس 

بفعالية يف مجتمعاتهم املحلية. ويفتقر العديد من املستشفيات ومنشآت الصحة العامة نفسها إىل املياه النظيفة واملرافق الصحية املناسبة، وقد تقدم عالجاً 

سيئاً. ويف هذه الحاالت، ميكن أن يكون تفسري ”تأخر الوصول إىل الرعاية الصحية“ وسيلة إللقاء اللوم عىل املجتمعات املحلية املترضرة.

وجد االستعراض التلوي للمقاالت واملؤلفات التقييمية الذي أُجري من أجل هذا االستعراض أن االستجابة اإلنسانية للكولريا قد حصلت عىل درجات منخفضة بشكل 

عام يف املتوسط )معظمها يقع بني ”يسء/سلبي“ و”حيادي/مختلط“(، ومن حيث الفئات املحددة لتقييم األداء، حصلت ”كفاءات“ العاملني املشاركني يف 

أنشطة مكافحة الكولريا عىل أقل الدرجات.25 وأشار العديد منها إىل انخفاض مستوى مهارات املوظفني الصحيني أو العاملني يف مجال التوعية الذين مل يتلقوا 

تدريباً مناسباً بسبب القيود املفروضة عىل الوقت واملوارد. كام تم االستشهاد مراراً وتكراراً بقلة الخربة، وضعف التدريب، و”عدم الكفاءة“ يف االستعراضات 

التي امتدت عىل مدار 26 عاماً، مع عدم وجود نقص يف األمثلة الحالية.

”يطور غالبية موظفي الرتويج للنظافة حالياً مهاراتهم يف العمل. ومع هذا، أفاد العديد من املنظامت بأن األزمات اإلنسانية ليست 

بيئة مثالية للتعلم، وأن بناء القدرات املفيدة غري ممكن بسبب قرص مدة الربامج“.

White et al. 2022(26(

”كان من بني الشواغل امللحة عرب دراسات الحالة قلة خربة املوظفني املبلغ عنها فيام يتعلق بربوتوكوالت إدارة حاالت اإلصابة بالكولريا 

و/أو نقص التدريب الذي تلقوه إذا كان لديهم خربة قليلة أو معدومة يف إدارة حاالت اإلصابة بالكولريا. ومن املحتمل أيضاً أنه تم 

تقديم رعاية غري مالمئة للحاالت التي دخلت املستشفيات، ولن يؤثر هذا عىل نسبة الوفيات من الحاالت املصابة ]معدل وفيات 

الحاالت[ بني السكان فحسب، بل من املرجح أن يؤثر أيضاً عىل تصور السكان واستيعابهم للتدخل“.

)D’Mello-Guyett et al. 2022(27
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2.3 عدم كفاية املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية 

هناك توافق يف اآلراء بني األشخاص الذين أُجريت معهم مقابالت من أجل هذه الدراسة عىل أن قدرة استجابة املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية غري 

كافية يف األوضاع اإلنسانية، وهذا تصور تدعمه بقوة النتائج املستمدة من التقارير الصادرة يف الفرتة بني عامي 2019 و2021.28 كام زاد الوقت الذي يستغرقه 

إطالق استجابة، حيث يصل إىل 20 يوماً، حتى بالنسبة ألرسع املستجيبني يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، وهو ما يؤدي إىل انتشار أكرب 

للمرض والخطر.

أشار العديد من األشخاص الذين أُجريت معهم مقابالت، تفسرياً لهذا االنخفاض الواضح يف االستجابة اإلنسانية للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، إىل 

ابتعاد بعض الوكاالت عن االستجابات الكبرية لحاالت الطوارئ وتوجههم إىل الربامج األكرث استدامة. ومع هذا، حتى عندما تكون هناك استجابات إنسانية، فقد 

نُظر إىل ”األساسيات“ – مثل التنفيذ والصيانة الجيدين – عىل أنها قد سقطت من االعتبار. وعىل الرغم من أن فرقة العمل العاملية املعنية مبكافحة الكولريا قد 

وضعت بعض الربوتوكوالت األساسية من أجل املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية يف حاالت تفيش الكولريا، فإن العديد من املؤسسات تعتمد عىل مبادئها 

التوجيهية وإجراءاتها التنفيذية الخاصة بها، التي مل يجِر تحديثها منذ فرتة يف العديد من الحاالت. وأشارت املنشورات أيضاً إىل أن موارد التدريب مل تُستكَمل 

بأحدث البحوث املتعلقة بالكولريا واالبتكارات الفنية. ووجدت دراسة أجراها دي ميلو غويت وآخرون )D’Mello-Guyett et al.( يف عام 2020 اختالفاً كبرياً 
يف املعايري عرب املبادئ التوجيهية الفنية الرئيسية الثامنية.29

شعر العديد من املستجيبني، كام يف قطاع الصحة، بوجود ”نسيان“ كبري لكيفية إدارة حاالت تفيش الكولريا. هذا يزيد من التأخري يف إنشاء استجابة فعالة، مام 

يزيد من التأخري الناجم عن انتظار تحديد الحالة وتأكيد أنها كولريا )عىل عكس اإلسهال العام(. وحيث إنه ميكن أن يتوىف املرىض خالل ساعات من اإلصابة 

باملرض، فإن أي تأخر له أثره البالغ. 

اشتىك املستجيبون من عدم وجود اسرتاتيجية استجابة شاملة للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية تربط التأهب، والتدريب، واملراقبة، واالستثامر يف 

العالقات. ومع هذا، تتباين اآلراء داخل مجتمع مجال املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية حول أفضل نهج. ويتفقون جميعهم عىل أن الوصول إىل املياه 

النظيفة والرصف الصحي املدار جيداً عنرصان أساسيان يف الوقاية من تفيش الكولريا وأن افتقار الوصول إليها يدفع الناس إىل املصادر امللوثة. فكام أشار أحد 

املستجيبني بشأن وضع املخيامت يف لبنان، فإنه ”عندما يتوقف نقل املياه بالشاحنات، فيمكننا القول بأن الكولريا ستظهر قريباً“. لكن هذا الرأي ميس جوهر 

االختالف يف اآلراء. يقر الجميع بأن نقل املياه بالشاحنات أمر غري مستدام، لكن إنشاء بنية تحتية للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية أكرث فعالية 

واقتصادية واستدامة يتطلب مستوى من استثامر رأس املال والوقت الذي غالباً ما يكون غري متاح، وغري مقبول سياسياً، وغري رسيع مبا فيه الكفاية للتعامل 

مع تفيش املرض. ورمبا ساهم النجاح النسبي يف مكافحة الكولريا بني عامي 2014 و2019 يف تقليل االستثامر، مثل إتاحة املوارد االحتياطية )تأثرت أيضاً 

بالتحول أكرث نحو الرشاء النقدي واملحيل(، يف الحفاظ عىل التأهب يف مواجهة الطلبات األخرى للحصول عىل التمويل. 

نُِظر إىل التمويل باعتباره قيداً رئيسياً، وأشار املستجيبون إىل أنه كان من األسهل بيان تكاليف وقيمة االستجابة القامئة عىل قطاع الصحة لتفيش املرض مقارنًة 

باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية. وال يزال يُنظر إىل املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية عىل أنها استثامر أطول أجالً، ويفتقر إىل ”أداة“ واضحة 

لتوفر لها الجهات املانحة التمويل، مثل برنامج اللقاح وإنشاء مراكز لعالج الكولريا. اعترب بعض املجيبني أّن التمويل املخصص لتمكني االستجابة الرسيعة 

للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية ميكن أن يحدث فرقاً كبرياً، سواًء بالنسبة الحتياجات التمويل الفورية أو يف تحفيز الوكاالت عىل تطوير قدراتها عىل 

ل واملوثق جيداً لتدخالت املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية وعوائد االستثامر، فإّن  االستجابة والحفاظ عليها. بالنظر إىل تحليل التكلفة والعائدات املفضَّ
الحّجة الداعية إىل مصدٍر جديٍد للتّمويل املخّصص مقنعة.30
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3.3 "نحن دامئاً متأخرون": تنسيق العمليات والقدرة عىل االستجابة الرسيعة

غالباً ما تكون قضايا التنسيق والقدرة عىل االستجابة مرتبطًة ببعضها. فيام يتعلق بالقدرات، فقد أكّد األشخاص الذين أجريت معه مقابلة أّن الواقع يف معظم 

حاالت األزمات هو أّن مستوى القدرة اإلنسانية بشكٍل عام منخفض جداً بالنسبة لالحتياجات، ومنخفض جداً مللء الفجوات يف القدرات الوطنية املوجودة. 

سيكون هذا صحيحاً يف أي حالة تفيش ملرض. عندما يتعلق األمر بالتنسيق، فإّن الوكاالت التي تفتقر إىل القدرة املمولة بالكامل ووجود برامج عىل أرض الواقع 

ليست يف وضعٍ مالئٍم لتنسيق جهود اآلخرين. عىل حد تعبري شخص أجريت معه مقابلة يف االستجابة للكولريا يف سوريا: "ال توجد ثقة كافية. يف نهاية املطاف، 

تحتاج اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية إىل العمل معاً وتكوين حزمٍة أقوى ألجل االستجابة، وأن تكونا أكرث إقناعاً بأن لديهام املعلومات عن األوبئة لدعم 

الرّسالة."

شّدد األشخاص الذين أجريت معهم مقابلة عىل أهميّة وضع مناذج للمشاركة متعددة القطاعات يف أماكن أخرى، مستشهدين بأمثلٍة من شامل رشق نيجرييا 

وجمهورية الكونغو الدميقراطية. من وجهة نظر األشخاص الذين أجريت معهم مقابلة، كانت القدرة عىل االستجابة مرتبطة أيضاً باملكان، إذ يُنظر إىل البيئات 

الحرضية املكتظة بالسكان عىل أنها أكرث إشكالية. ومع ذلك يف النهاية، فقد أشار أحد املجيبني إىل النجاح يف سوريا نتيجة املداوالت يف نظام الكتلة املشرتك يف 

البالد، "ال ميكننا الوصول إىل 17 مليون شخص بأنفسنا. لكننا نعمل مع سائقي شاحنات املياه لوضع الكلور يف شاحنات املخصصة لنقل املياه. نعمل مع 100 

شخص، لنصل إىل 100000 شخص. نحتاج للعمل من خالل أنظمة أخرى لالستفادة من االستجابة للكولريا."

القدرة عىل التنسيق والتأهب هام رشطان رضوريان لالستجابة الرسيعة. أشار األشخاص الذين أجريت معهم مقابلة من عدة سياقات مختلفة إىل التحديات 

التي تواجه إطالق االستجابة الرسيعة، ال سيام يف البلدان غري املهيأة للتعامل مع الكولريا. "إذا احتجنا إىل أربعة أسابيع لبدء االستجابة وتم اكتشاف الحالة 

األوىل قبل شهر من ذلك، فإننا متأخرون كثرياً. االستجابة الرسيعة فعالة، لكننا نتأخر دامئاً." وأشار آخر إىل احتامل وجود "نقص يف الذاكرة". 

واعترُب الوقت الالزم لبدء االستجابة طويالً "حتى 20 يوماً، حتى بالنسبة ملنظمة أطباء بال حدود"، مام أّدى إىل انتشاٍر أكرب. أخرياً، بالعودة إىل الكفاءات، من 

الواضح أن النقص العام يف املوظفني ذوي الخربة يف التعامل مع الكولريا يؤدي حتامً إىل إبطاء االستجابة أثناء تلقي اإلرشادات وتعلم الربوتوكوالت أو إعادة 

تعلمها. 

نهج التدخالت املستهدفة للمناطق التي تنترش فيها الحاالت

يتضمن نهج التدخالت املستهدفة للمناطق التي تنترش فيها حاالت الكولريا توجيه الجهود إىل حاالت تفيش جديدة أو مناطق ساخنة ذات معدل مرتفع 

لحاالت اإلصابة بالكولريا، بدالً من تنفيذ استجابة شاملة يف املنطقة املترضرة بأكملها. بتسخري فرٍق مشرتكة من مقدمي خدمات الصحة واملياه والرصف الصحي 

والنظافة الصحية، يتم إيصال الخدمات واملواد واملعلومات إىل األرس التي لديها حاالت إصابة بالكولريا واألشخاص الذين يعيشون يف املنطقة املجاورة مبارشة. 

يسمح ذلك باستخدام أكرث تركيزاً وفعالية للموارد، مام يؤدي إىل مزيد من السيطرة الرسيعة والفعالة عىل تفيش املرض. يف حني يسارع الخرباء إىل اإلشارة 

إىل استمرار وجود حاجة ملزيد من األدلة للتأكد من فعاليتها، فقد أظهرت الدراسات حتى اآلن نتائج إيجابية، واكتسب النهج قبوالً متزايداً يف مجال الصحة 
العامة اإلنسانية.31

من األفضل استخدام نهج التدخالت املستهدفة للمناطق التي تنترش فيها حاالت إصابة بالكولريا يف املراحل املبكرة من تفيش املرض، أي عندما تستمر حاالت 

اإلصابة بالكولريا يف ارتفاع دون احتواء مصدر التفيش بالكامل بعد. نظراً ألن الهدف هو السيطرة عىل انتشار املرض واحتوائه برسعة، فكلام طُبّق نهج 

التدخالت املستهدفة للمناطق التي تنترش فيها الحاالت مبكراً، كانت النتائج أكرث فاعلية. قد يكون استخدامه خالل املراحل الالحقة من انتشار املرض مفيداً، 

ولكن سيكون له عوائد متناقصة بشكل كبري. ويعد األمر مهامً ألن طول املنحنى الوبايئ للكولريا قصرٌي عادًة، وغالباً ما يكون بضعة أسابيع فقط. ولذلك يتطلب 

استخدام نهج التدخالت املستهدفة للمناطق التي تنترش فيها الحاالت القدرة عىل النرش الرسيع للفرق. يشمل نهج التدخالت املستهدفة للمناطق التي تنترش 

فيها الحاالت ويعتمد عىل تدابري أخرى أيضاً، مثل املراقبة املعززة، وتحسني أنظمة املياه والرصف الصحي، وزيادة الوصول إىل اللقاح الفموي ضد الكولريا، ما 

يجعله تدخالً كثيف املوارد ومحدود الوقت يف آٍن واحد. 

كام هو الحال بالنسبة للقاح، فإن نهج التّدخالت املستهدفة للمناطق التي تنترش فيها الحاالت ليس حالً سحرياً، وقد متنع فجوات القدرات األساسية 

استخدامه يف أي مكان قريب من النطاق. عىل الرغم من هذه التحذيرات، ميكن أن يساعد استخدام نهج التدخالت املستهدفة للمناطق التي تنترش فيها 

الحاالت يف سد جزء من فجوة التنسيق والتمويل بني الصحة قصرية األمد واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية طويلة األمد، وإعطاء املياه والرصف 

الصحي والنظافة الصحية "هدف التمويل" املحدد الذي تفتقر إليه حالياً للامنحني. 
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ٍل ودقيٍق لتشكيل التواصل املتعلق باملخاطر واملشاركة املجتمعية افرتاضات حول السلوك: الحاجة إىل تحليٍل مفصَّ

من املعروف أن السلوك الشخيص له أثر كبري عىل مخاطر التعرض للكولريا. ومع ذلك، ال يزال هناك تركيز مفرط عىل املدخالت، أي محطات املياه واملراحيض، 

دون فهم أكرث دقة لطرق انتقال املرض، أو املعتقدات والسلوكيات التي متكن من هذا االنتقال. يف كثري من األحيان، يُلقى اللوم عىل الّناس يف سلوكياتهم دون 

فهم جيد للسياق الثقايف أو القيود املفروضة عىل األشخاص والتي تحول دون اتباع سلوكيات أكرث مالءمة. مثالً يكون غسل اليدين بالصابون أكرث سهولة عندما 

يكون لدى الناس وصول سهل وبأسعار معقولة إىل الصابون.

كام شهدنا جميعاً خالل كوفيد-19، ميثل تغيري السلوك تحدياً. ميكن أن يكون هناك العديد من املفاهيم الخاطئة املتداولة حول كيفية اإلصابة بالكولريا 

)وهناك طريقة واحدة فقط، عن طريق تناول جزيئات من الرباز البرشي التي تحتوي عىل العامل املمرض(، والوقاية منها، وأفضل عالج لها. يتطلب االنخراط 

الفعال يف التواصل املتعلق باملخاطر واملشاركة املجتمعية معرفة ثقافية مفصلة وفهامً للمواقف واملامرسات، ومع ذلك فغالباً ال تُكتَسب هذه املعرفة عىل 

النحو املطلوب.

ال يزال التواصل املتعلق باملخاطر واملشاركة املجتمعية يعاين من نقص التمويل، ولكن مع االستثامر ميكن أن يكون له أثر كبري عىل فعالية التدخالت األخرى، 

وبالتايل القيمة مقابل املال. عىل سبيل املثال، بعد كوفيد-19، ال يزال الرتدد بأخذ اللقاح مرتفعاً يف بعض األماكن، مام يهّدد بتقويض أي حملة لقاح ضد 

الكولريا، لذلك يجب دمج ذلك يف اسرتاتيجية التوزيع. 

3.4 األولويات املتضاربة: الرابطة صعبة الوصول يف برامج الكولريا

بوجود أسبابها الجذرية يف التنمية واملحفزات يف حاالت الطوارئ، قد تبدو الكولريا مبثابة املحفز األسايس لوضع برنامج "يربط" بني أهداف اإلغاثة والتنمية. 

ومع ذلك، وكام هو موضح يف األقسام السابقة، متثل التقسيامت املتداخلة بني الصحة واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، التي شوهدت يف الحكومات 

والوكاالت عىل حد سواء وكذلك عىل جانبي قسمي اإلغاثة/التنمية، عقبات أمام التنسيق العميل.

أشار األشخاص الذين أجريت معهم مقابلة عىل نطاٍق واسعٍ إىل تحٍد مشرتك عرب استجابات الكولريا، ال سيام يف تلك التي لديها إطار إمنايئ قوي. كان هناك 

ميل ملنظمة الصحة العاملية لتأدية دور قوي نسبياً يف دعم كل وزارة صحة معنية، ما يؤدي إىل استجابة موجهة نحو الصحة. بشكل عام، أشار األشخاص الذين 

أجريت معهم مقابلة إىل أدوار أقوى لوزارات الصحة يف معالجة الكولريا مع خطوط استجابة واضحة نسبياً، بينام كان يُنظر إىل الوزارات التي تعنى بشؤون 

املياه واملوارد األخرى عىل أنها أقل قوة يف التسلسل الهرمي للحكومة وأقل احتامالً أن تكون موجهة نحو الطوارئ. ولوحظ تحدٍّ مامثل يف استجابة األمم 

املتحدة. مثالً يف اليونيسيف، متثّل الهيكلية مشكلة. عادًة ما يكون الشخص الرئييس يف املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية أحد العاملني يف مجال التنمية، 

وال يحصل العاملون يف مجال اإلغاثة عىل االعرتاف الكايف."

يف حني تقع مسؤولية الصحة عموماً عىل عاتق وزارة الصحة، يتمثل تحٍد آخر للجهات الفاعلة يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة العامة يف أن املياه 

والرصف الصحي قد يكونان ضمن مؤسسات متعددة مثل التخطيط والشؤون الريفية وبلديات املدينة، وقد ال ترى هذه املؤسسات بالرضورة تفيش املرض 

كمشكلة تكون معنية بها، وبالتايل لن تعمل عىل حلها. عىل سبيل املثال، أشار أحد الفاعلني يف لبنان إىل أن "الحكومة ليس لديها القدرة أو الرغبة يف معالجة 

األزمة. لدى مجتمع اإلغاثة يف البلد القدرة عىل دعم الحكومة، لكن تكمن املشكلة األكرب يف أن هذه االستجابة ليست إنسانية بحتة. وتعد طريقة معالجتها 

بالعمل ضمن الحكومة لتوفري الخدمات األساسية. ببساطة ليس لدينا نظراء يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، وال يوجد أشخاص لنعمل معهم 

يف أقسام إدارة املياه ملعالجة املشكلة بكفاءة وفعالية." وبالتايل، فإن إقامة عالقات وبروتوكوالت مؤسسية لتوجيه القدرات االحتياطية إىل املناطق التي ينترش 

فيها الوباء مسبقاً هو أمٌر أكرث أهمية، لكنه غالباً ما يكون أقل تطوراً عام هو عليه بالنسبة للقطاع الصحي. 

يرفض الخرباء العامليون يف مجال الكولريا مسألة التأكيد عىل الربامج املوجهة لالستجابة لحاالت الطوارئ مقابل الربامج املوجهة نحو التنمية ويعّدونها خياراً 

خاطئاً، فكالهام مطلوب. إلعادة صياغة حديث شخص أجريت معه مقابلة، من الرضوري الحفاظ عىل مهارات االستجابة، لكن يف نفس الوقت يجب العمل 

عىل تجنب التفيش املتكرر للمرض. فيام يتعلق بأدوات التخطيط االسرتاتيجي عىل سبيل املثال، أشار األشخاص الذين أجريت معهم مقابلة أنه ال ينبغي وجود 

عذر لخطط االستجابة اإلنسانية واستعراض االحتياجات اإلنسانية لعدم متاشيها بشكل كامل مع التقييامت القطرية املشرتكة )CCAs( من ناحية التنمية. وكام 

لوحظ مراراً وتكراراً عىل مدى سنوات عديدة، تدعم وتعزز طرائق متويل املانحني االنقسامات الهيكلية يف هيكل اإلغاثة الدولية عىل النحو املبني أدناه.
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NASA. )2018, 27 August(. Investment in cholera forecasts helps save lives in Yemen. https://www.nasa.gov/press-release/nasa-investment-in-cholera-forecasts-  32
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4.1 التمويل التفاعيل وغري املرن

ميكن أن تكون االستثامرات يف مكافحة الكولريا طويلة األمد )االستئصال والبنية التحتية اآلمنة للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية( أو قصرية األمد )بناء 

قدرات التأهب واالستجابة الرسيعة للسيطرة(، ويجب أن تشمل حقائب متويل اإلغاثة كليهام بشكل مثايل. لكن يف معظم حاالت اإلغاثة ال يجري أي نوع من 

االستثامر، ويكون متويل الكولريا تفاعلياً إىل حد كبري بحيث ينفّذ بناًء عىل طلبات حاالت الطوارئ أو مقرتحات تعديل املنح من قبل وكاالت اإلغاثة بعد تفيش 

املرض. 

تعد طريقة تحويل جزء أكرب من املوارد إىل أنشطة الوقاية والتأهب أو األزمات املتكررة املتوقعة )مثل الكولريا( مشكلة قدمية فيمجال العمل اإلنساين، وتكمن 

الحقيقة يف أن الوكاالت لديها وصول أكرب بكثري إىل التمويل لالستجابة مقارنة بالتأهب، ناهيك عن أنشطة الوقاية طويلة األمد. ال تؤدي معظم تدفقات 

التمويل كمنح ثنائية إىل تحسني النتائج الصحية. بل تحفز املنافسة غري املنِتجة بني الوكاالت وتعمل ضد التنسيق الرضوري لالستجابة الفعالة. 

فيام يتعلق بتمويل التنمية، انخفضت أولويات الكولريا إىل حد ما، وهو اتجاه الحظه شخص أجريت معه مقابلة "حتى قبل كوفيد"، وتعاين جهود مكافحة 

الكولريا يف البيئات النامية من االفتقار إىل املرونة يف متويل التنمية. نظراً لتكون الجهات املانحة الدولية الرئيسية تخصص متويلها اإلمنايئ بشكل متزايد مقابل 

نتائج محددة، يصبح من الصعب للغاية إعادة تخصيص املَِنح للتصدي لحاالت تفيش الكولريا عند حدوثها. تحدث العديد من األشخاص الذين أجريت معهم 

مقابلة عن نقص املوارد الكافية للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية يف التنمية، كجزء من إهامل التمويل العام للهدف 6 من أهداف التنمية املستدامة. 

تستكشف اليونيسيف وجهات أخرى أدوات متويل مبتكرة ومدمجة لربامج املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية عىل املدى الطويل، عىل غرار السندات 

التي يدفع فيها املستثمرون من القطاع الخاص مقابل تحسينات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، لكن ال تزال األدوات يف مرحلة تطوير مبكرة. 

للتفاعل يف متويل مكافحة الكولريا نتائج ضارة، كام الحظ عدد من األشخاص الذين أجريت معهم مقابلة. وكام وّضح أحدهم، "عادة ما تتوفر موارد لتفيش 

املرض عىل نطاق واسع، ولكن هناك العديد من حاالت التفيش الصغرية التي ال تحصل عىل املوارد الالزمة. مل ننجح يف إدارة الحاالت األصغر حجامً بشكل 

جيد، فلن يجتذبوا املوارد التي يحتاجون إليها إىل أن تخرج عن السيطرة." 

يُنظر إىل حلول التمويل املبتكرة األخرى، مثل آليات التمويل االستباقي القامئة عىل التنبه، عىل أنها حل محتمل. تُخترَب إحدى هذه اآلليات للكشف عن 

الكولريا يف جمهورية الكونغو الدميقراطية وموزمبيق، بتمويل من الصندوق املركزي ملواجهة للطوارئ )CERF(، مع اإلنفاق من هذا التمويل مبجرد اكتشاف 

تفٍش للمرض أو وصول الحاالت إىل عتبة معينة. بينام كانت ال تزال يف األيام األوىل من التجربة، كان هناك شعور من املشاركني بأن مثل هذه اآللية ميكن أن 

تثبت أنها "مثالية للكولريا"، ما يوفر بالطبع القدرات والكفاءات الالزمة للتنفيذ. 

اآللية االستباقية الحقيقية هي اآللية التي تبدأ قبل حدوث أي تفٍش، وذلك عىل أساس االحتاملية. يجب ربط املنبهات يف هذه الحالة بالتغيريات يف البيئة، 

وقبل اكتشاف أي حاالت. ميكن أن يكون أحد األمثلة هو آلية التنبؤ املناخية باستخدام تكنولوجيا ناسا الفضائية التي أدخلت يف اليمن يف عام 2018 "للتنبؤ 

بدقة باملناطق عالية الخطورة بناًء عىل الظروف البيئية املاُلَحظَة من الفضاء". 32 وكآلية أخرى أخرى نذكر أنظمة مراقبة مياه الرصف الصحي التي ميكن أن 

تكتشف حاالت تفيش املرض قبل حدوثها من خالل مراقبة تركيز ضامت الكولريا O1. إذا تجاوز الرتكيز عتبة معينة، فقد يشري ذلك إىل تفٍش وشيك للكولريا. 

تحتاج هذه األدوات إلمكانياٍت أعىل من جعل استخدامها ممكناً لالستجابات اإلنسانية، ومل يُظهر املانحون بعد رغبة يف االستثامر يف تنميتهم بطريقة رئيسية.

يف غضون ذلك، توفر أيضاً الصناديق القطرية املجمعة فياألوضاع اإلنسانية، بينام ال تزال متثل جزءاً صغرياً من التمويل اإلنساين اإلجاميل يف األزمات، بدائل 

للتفاعل وعدم املرونة يف التمويل. حيث ُخصصت املاليني بهذه الطريقة لالستجابة للكولريا يف بلدان مثل سوريا. تشمل أدوات التمويل اإلنساين األخرى 

االتفاقيات االحتياطية املُفاوض عليها بني املانحني واملنّفذين لالستجابة للكولريا، والتي فعلتها منبهات محددة، وأحكام تعديالت املَِنح )بناء املرونة يف 

االتفاقيات املوجودة مسبقاً الستيعاب حدث غري متوقع مثل تفيش الكولريا(، وِمَنح صندوق البدء، وآليات أخرى للتمويل اإلضايف الصغري والرسيع للسامح 

ببدء االستجابة. تعد املساهمة بشكل أكرب من خالل آليات التمويل املشرتكة بديالً قابالً للتطبيق بالنسبة للامنحني لتوفري التمويل الرسيع واملرن بشكل أكرب 

لالحتياجات الطارئة مثل تفيش الكولريا.

القيود الخارجية والعوامل املعقدة 4
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4.2 انعدام األمن وعوائق الوصول واآلثار الالحقة لكوفيد-19 

من البديهي أنه إذا كان املستجيبون واملرىض غري قادرين عىل التحرك بحرية بسبب خطر الرصاع أو العنف اإلجرامي، أو إذا كانوا بحاجة إىل ترصيح أو إذن 

رصيح لدخول مناطق معينة، أو إذا كانت مرافقهم ومركباتهم مستهدفة من قبل جهات سيئة، فستتأخر جهود االستجابة، ما سيسمح لحاالت التفيش بالنمو. 

يف هايتي، كان هناك شعور قوي باحتامل أن يؤدي عنف العصابات إىل تعطيل االستجابة للكولريا وتفيش الوباء بشكٍل متفجر لدرجة أنه كان دافعاً رئيسياً 

 للمناقشات حول إمكانية تشكيل قوة تدخل دولية جديدة يف مجلس األمن. 

تزامن تفاقم النزاع املسلح يف شامل رشق نيجرييا، الذي قيس من خالل زيادة الوفيات املرتبطة بالنزاع املدين، مع ارتفاع معدالت وفيات الحاالت الناجمة 

عن الكولريا )الشكل 5(. عىل الرغم من وجود الكولريا يف العديد من الواليات، إال أن حاالت تفيش املرض يف بورنو ويويب املتأثرتني بالنزاع كانت شديدة بشكل 

خاص.

يُنظر إىل جائحة كوفيد-19 عىل أّن لها آثار إيجابية وسلبية عىل القدرات واملوارد لالستجابة للكولريا بشكل فعال. فمن جهة، تركت األنظمة الصحية والوزارات 

واملنظامت مرهقة ومنهكة وتكافح للتعامل مع األولويات الجديدة واإلضافية. ومن جهة أخرى، الحظ األشخاص الذين أجريت معهم مقابلة أيضاً بعض اآلثار 

اإليجابية من الرتكيز املتجدد عىل القدرات لالختبار والتواصل املتعلق باملخاطر واملشاركة املجتمعية. ميكن إعادة توظيف بعض الهياكل واملوظفني املعيّنني من 

أجل كوفيد-19 ملواجهة األوبئة األخرى، مبا يف ذلك الكولريا. 

4.3 نقص يف اللقاحات

يعّد اللقاح الفموي ضد الكولريا أحد عنارص الوقاية واالستجابة متعددة القطاعات عىل نطاق أوسع لتفيش الكولريا، مام يساعد عىل كسب الوقت ملنع املزيد 

من االنتقال إىل جانب تدخالت املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية والتدخالت السلوكية. ومع ذلك، يوجد حالياً نقص حاد يف اللقاحات. 

وحتى تحرير هذه امللف، يتوفر اثنان فقط من ثالثة لقاحات فموية ضد الكولريا مؤهلة مسبقاً من قبل منظمة الصحة العاملية لحمالت التلقيح واسعة 

النطاق: لقاح شانشول )إنتاج رشكة Sanofi يف الهند( ويوفيتشول )إنتاج رشكة EuBiologics يف جمهورية كوريا(. قررت رشكة Sanofi وقف اإلنتاج منذ أكرث 

من عامني )ويعود السبب ولو بجزٍء بسيٍط لعدم تحقيق الربح من تصنيع اللقاح الفموي ضد الكولريا( مع انتهاء العرض يف نهاية عام 2023، عىل الرغم من 

أنها عرضت نقل التكنولوجيا إىل املنتجني املهتمني. 

كان نقص اللقاحات غري متوقع للكثريين نظراً لتقرير تشكيل السوق الذي أعده التحالف العاملي للقاحات والتحصني )Gavi( عام 2018 )مل يصدر تحديث 

الشكل 5: معدالت الوفيات الناجمة عن حاالت العنف والكولريا يف نيجرييا، 2021-2011
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/See: https://cepi.net/about/whyweexist  34

WHO. )2022, 19 October(. Shortage of cholera vaccines leads to temporary suspension of two-dose strategy, as cases rise worldwide. https://www.who.int/news/  35

2022-shortage-of-cholera-vaccines-leads-to-temporary-suspension-of-two-dose-strategy--as-cases-rise-worldwide-10-item/19

Biovac. )2022, 23 November(. Biovac signs deal to develop and manufacture oral cholera vaccine for African and global markets. https://www.biovac.co.za/wp-  36

Biovac-IVI-OCV-Technology-Transfer-Press-Release-23-Nov-2022.pdf/11/content/uploads/2022

للتقرير بعد(. مع النقص الحايل يف اللقاحات، أصبح استخدامها كعنرص وقايئ محدوداً نسبياً. حيث ينطوي أيضاً وجود رشكة واحدة فقط تنتج اللقاحات 

عىل مخاطر متأصلة تتمثل يف حدوث نقطة فشل واحدة. تجعل مهمة تحالف ابتكارات التأهب الوبايئ )CEPI( يف "ترسيع تطوير اللقاحات ضد تهديدات 

األوبئة والجائحات لتكون متاحة لجميع املحتاجني" 34 التحالف يف وضع جيد للعمل مع رشكائه إلنتاج املزيد من اللقاحات املؤهلة مسبقاً، وذلك لسد الفجوة 

واالستثامر يف البحث والتطوير للقاحات الكولريا األخرى الفعالة.

نظراً لنقص اللقاح، اتخذت مجموعة التنسيق الدولية )ICG( التي تدير إمدادات الطوارئ من اللقاحات املختلفة، القرار يف ترشين األول/أوكتوبر 2022 

بالتعليق املؤقت لنظام التلقيح من جرعتني يف حاالت تفيش الكولريا والترصيح بجداول الجرعة الواحدة بدالً من ذلك. 35 كان املقصود من هذه الخطوة أن 

تكون حالً قصري املدى إىل حني التمكن من زيادة إنتاج اللقاح. يف حني أّن رشكة EuBiologics تزيد من اإلنتاج، فسيبقى هناك نقٌص كبرٌي يف عدد اللقاحات يف 

السنوات القادمة. وقعت رشكة Biovac ومقرها جنوب إفريقيا عقداً مع املعهد الدويل للقاحات )IVI( يف ترشين الثاين/نوفمرب 2022 لتصنيع لقاح فموي ضد 

الكولريا. 36 وسيبدأ نقل التكنولوجيا يف كانون الثاين/يناير 2023، لكن الوقت املطلوب للتجارب الرسيرية والرتخيص وشهادة التأهيل املسبق ملنظمة الصحة 

العاملية يعني أن اللقاحات ستكون متاحة فقط مع حلول عام 2027. 

يف حني أن النقص يف اللقاحات ال يزال مصدر قلق، فهي ليست فعالة بنسبة %100 يف الوقاية من الكولريا. باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تكون هناك أيضاً 

تحديات عملية وتأخريات يف إيصال اللقاحات إىل النقاط الساخنة للكولريا، كام أدى إدخالها يف التسعينيات إىل زيادة خطر إحداث شعور زائف باألمان بني 

السكان واملستجيبني عىل حد سواء. 
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البيانات النوعية املتوفرة يف الوقت املناسب مهمة للجميعالتدخالت اإلنسانية - وخاصة لالستجابة للكولريا. يساعد قياس حجم وتوزّع حاالت الكولريا يف اتخاذ 

القرارات بشأن تخصيص املوارد وجهود االستجابة، فرصد اتجاهات تفيش املرض وأمناط انتقاله مبرور الوقت ميّكن من تنفيذ تدخالت فعالة. يف العديد من 

السياقات اإلنسانية، ميكن أن يكون أيضاً عبئاً ثقيالً للغاية. أُشري إىل التحديات يف جمع البيانات ومشاركتها عىل أنها عوائق مستمرة يف االستجابة للكولريا.

عىل املستوى املركزي، تجمع منظمة الصحة العاملية إحصاءات الكولريا العاملية من خالل شبكتها العاملية من أنظمة املراقبة الوطنية ودون الوطنية. تبلّغ 

الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية عن البيانات، ثم تجمع منظمة الصحة العاملية املعلومات وتحللها إلنتاج تقديرات عاملية لعبء الكولريا. لذلك تعكس 

البيانات العاملية الجودة املجّمعة للبيانات عىل املستوى الوطني، والتي ميكن أن تتباين تبايناً واضحاً. يف بعض الحاالت، ميكن أن يكون هناك دوافع لإلفراط 

يف اإلبالغ. كانت أرقام الحاالت العاملية املرتفعة بشكل غري عادي والتي أُبلغ عنها عام 2017 )الشكل 6( موجهة من اليمن، ويُشتبه يف تضخيمها نتيجة لقرار 

البنك الدويل بتقديم رواتب للعاملني الصحيني الذين شاركوا يف االستجابة للكولريا، وبالتايل أدى ذلك لتضمنٍي مضلٍِّل للعديد من حاالت اإلسهال غري الناجمة 

عن الكولريا. ميكن للتوجيهات التي تويص مبعالجة جميع الحاالت املشتبه فيها عىل أنها كولريا مبجرد اإلعالن عن تفيش املرض عامالً مساهامً يف تضخم األعداد.

يعد نقص اإلبالغ أيضاً أحد املخاطر الشائعة يف بيانات الحالة القطرية، إذ ميكن أن يؤدي تفيش املرض إىل الوصم ويرتتب عليه آثار اقتصادية تتعلق بصادرات 

األغذية وغري ذلك من العواقب. 

الفجوات يف البيانات 5

الشكل 6: أعداد حاالت الكولريا يف العامل، 2021-2001
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عىل املستوى التشغييل، تتطلب املراقبة قدراً كبرياً من إدخال البيانات يدوياً، والذي يكون مقيداً بنفس القيود عىل القدرات والتي تؤثر عىل القطاع ككل. 

أشار العديد من املخربين إىل أن عدم الوصول إىل البيانات يف الوقت املناسب يؤثر سلباً عىل االستجابات الحالية. وقال البعض إن التنبيهات السابقة يف مالوي 

كان من املمكن أن تسمح بتدخالت مستهدفة للمناطق التي تنترش فيها الحاالت وبشكل رسيع لتمنع تفيش املرض يف جميع أنحاء البالد. تحدث املستجيبون 

يف جمهورية الكونغو الدميقراطية باملثل عن نقص بيانات الحالة املبكرة. بحسب السياق والوكاالت، وضح املستجيبون أنه قد تم سحب البيانات من مجموعة 

متنوعة من مصادر املعلومات، وهي تشمل أنظمة الحكومة الوطنية أو املحلية، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة أطباء بال حدود، ويف بعض الحاالت تم 

الحصول عىل تلك البيانات بجهودهم الخاصة. بدت أنظمة مراقبة البيانات املتعددة املتداخلة هي القاعدة يف السياقات اإلنسانية. 

تعد مشاركة البيانات يف الوقت الفعيل أمراً بالغ األهمية يف حالة تفيش املرض، لكن شِهد العديد من األشخاص الذين أجريت معهم مقابلة عىل حقيقة أن 

األمر ال يحدث بشكل منهجي. ميكن أن تتسبب خصوصية البيانات وغريها من املشكالت يف حدوث تأخريات، ولكن كانت هناك أيضاً تقارير عن حجب غري 

مربر وعقبات غري رضورية ملشاركة البيانات بني الوكاالت وعرب القطاعات.

من وجهة نظر أخرى، هناك من يّدعي أّن التدخل الرسيع ال ينبغي أن يكون متعلقاً بالبيانات املثالية، وهناك خطر املبالغة يف التأكيد عىل البيانات عىل 

حساب االستجابة االستباقية. يتوفر نهج بديل تشجعه منصة التحليل املتكامل لتفيش األمراض الذي تستضيفه اليونيسيف، وهو اتباع نهج "جيد مبا فيه 

الكفاية" للبيانات واتخاذ القرارات عىل أساس املخاطر. عىل سبيل املثال، رُصدت يف رشق جمهورية الكونغو الدميقراطية زيادة حادة يف أمراض اإلسهال بعد 

ثوران بركان نرياجونجو وشهدوا يف الوقت نفسه ظروفاً صحية سيئة للغاية. ومل يكن الظهور الرسيع للكولرياً مثرياً للدهشة. يف حال وجود مؤرشات تحفيز 

واضحة مثل هذه، يّدعي البعض أنه من املرجح أن تنقذ االستجابة يف الوقت املناسب بناًء عىل عوامل الخطر حياة أشخاص أكرث من تلك التي تنتظر بيانات 

وبائية أكرث تفصيالً. يرى هذا املنظور أن الوكاالت بحاجة إىل أن تكون أكرث استعداداً الستخدام مجموعة من مصادر البيانات حتى لو كانت أقل من املعايري 

التي يرغبون بها، لكن مع االستفادة من البيانات املتاحة مبا يف ذلك البيانات القامئة عىل املجتمع، وذلك التخاذ قرارات ذكية ومستنرية وقامئة عىل املخاطر. 
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توجد أسباب معقدة ومتعددة للمعدل غري املقبول لوفيات الكولريا يف السنوات األخرية، مبا يف ذلك نقاط الضعف يف التنسيق اإلنساين والكفاءات والقدرات. 

فيام ييل املجاالت التي ميكن للقطاع اإلنساين أن يستثمر فيها للمساعدة يف تغيري املسار.

تحسني الكفاءات األساسية: عىل مستوى تفيش املرض، يحتاج املستجيبون إىل التأكد من وجود املهارات والقدرات لتوفري العالج باإلماهة الفموية عىل 

مستوى املجتمع، وذلك من أجل االستجابة لغالبية املصابني بالكولريا الذين ال يحتاجون إىل مزيد من التدخالت الطبية. يستلزم ذلك دعم التدريب واالحتفاظ 

باملهارات يف العالج وإدارة الحاالت والتعقب، وجهود التواصل املتعلق باملخاطر واملشاركة املجتمعية التي تؤكد عىل تفضيل العالج البسيط يف املنزل أو 

بالقرب منه )للرتاجع عن تفضيل العالج الوريدي غري الرضوري أو العالج باملضادات الحيوية(، وتوفر عبوات أمالح اإلماهة الفموية يف كل مستوى من 

مستويات النظام.

التنسيق بشكل أكرث فعالية: يجب بذل املزيد من الجهود املدروسة من قبل جميع األطراف، لضامن التكامل بني هياكل التنسيق اإلنسانية وهياكل التنسيق 

التي تتم قيادتها عىل املستوى الوطني لتجنب التداخالت والثغرات يف االستجابة للكولريا. تقدم األداة الوبائية القادمة التي تتفاوض عليها الدول األعضاء يف 

منظمة الصحة العاملية فرصة أخرى لضامن أن أي هياكل تنسيق متوقعة ونُهٍج ملكافحة الكولريا تنطوي عىل عمل الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين وتستند 

إليه. يف الوقت نفسه، تقع عىل عاتق منظمة الصحة العاملية واليونيسيف، كونهام القائدين الرئيسيني للمجموعة العاملية، مسؤولية توضيح وحل نزاع وتعزيز 

دورهام التنسيقي املشرتك يف االستجابة للكولريا. ويتطلب ذلك ضامن قدرة كافية لتعيني موظفي تنسيق مخصصني منترشين يف البلدان التي تفىش فيها املرض 

من أجل تنفيذ إطار العمل التشغييل املشرتك وضامن التكامل الفعال للربامج.

بناء القدرات عىل املستوى اإلقليمي: لتفعيل االسرتاتيجية العاملية ضمن الخطط الوطنية ملكافحة الكولريا، تحتاج البلدان التي تعاين من تفيش الكولريا إىل 

دعم فني يف مجال علم األوبئة وموارد تنسيق االستجابة. نظراً للتحديات التي تواجه التنسيق عىل املستوى املركزي الرتفاع عبء حاالت الكولريا العاملية، قد 

تنظر الجهات املانحة وكيانات الصحة العامة يف تطوير كفاءات غري تابعة لألم املتحدة للتعامل مع الزيادة املفاجئة الخاصة بالكولريا داخل املراكز الصحية 

القامئة املوجودة عىل املستوى اإلقليمي، مثل مركز مكافحة األمراض والوقاية منها يف أفريقيا )CDC(، مع تركيز اسرتاتيجي عىل الرصد والتأهب ملناطق 

النقاط الساخنة، حيث تحدث معظم حاالت تفيش املرض والوفيات. 

االستثامر يف بيانات أفضل وضامن مشاركتها: هناك حاجة إىل بذل جهد كبري لتحسني جمع البيانات ومشاركتها، وذلك من أجل تحسني مراقبة الكولريا وتوفري 

استجابة أكرث فعالية. باإلضافة إىل ذلك، سيمّكن االستثامر يف بناء األدلة لفهم دور تدخل املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية يف االستجابة للتفيش، كام 

هو الحال يف نهج التدخالت املستهدفة للمناطق التي تنترش فيها الحاالت، من تطوير مجموعة مشرتكة من إجراءات التشغيل والتوجيه. إن استخدام البيانات 

لتحديد أماكن تفيش املرض واملجموعات السكانية التي تصاب باملرض وطرق انتقاله يف سياقات مختلفة يسمح بتوجيه التدخالت والرسائل لتحقيق أكرب تأثري. 

عند بدء االستجابة، يجب أن تكون الدراسات التفصيلية للسلوكيات واملواقف قياسية، وذلك إلجراء التواصل املتعلق باملخاطر واملشاركة املجتمعية بشكل 

دقيق ومحدد. 

جعل التمويل أكرث مرونة واستجابة للمخاطر: والذي يربر إعادة التأكيد عىل أن القضاء عىل الكولريا سيتطلب استثامرات طويلة األمد يف برامج الصحة واملياه 

والرصف الصحي والنظافة الصحية لكرس حلقة حاالت التفيش املتكررة. يعني ذلك كرس القالب الحايل للتمويل املنقسم لإلغاثة/التنمية، ووضع خطط مقابلة 

للنتائج ومتويلها وفقاً لذلك. يف غضون ذلك، هناك حاجة ملحة للتمويل املسبق أو املتاح عىل الفور إلطالق استجابات رسيعة لتفيش املرض. وعىل املانحني 

االستمرار يف زيادة التمويل املرن باستخدام "معّدالت األزمات"، ما يسمح بإعادة برمجة تدفقات التمويل غري املخصصة لألوضاع اإلنسانية بشكٍل خاص من 

أجل التدخالت يف حاالت الطوارئ. إذا بدت جهود اإلجراء االستباقي للصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ واعدة، فينبغي توسيعها بشكل أكرب لتمكني االستجابة 

الرسيعة عند االشتباه يف تفيش الكولريا. كام ميكن أن تساعد زيادة نسبة التمويل من خالل الصناديق اإلنسانية القطرية وغريها من أدوات التمويل املجمعة 

يف إتاحة املزيد من التمويل الرسيع ملكافحة الكولريا. يجب عىل املانحني تحفيز االستجابة متعددة القطاعات لدعم التنسيق والعمل املشرتك. وأخرياً، يجب 

أيضاً إعطاء األولوية للتمويل اإلضايف إلنتاج اللقاح بشكل عاجل للتغلب عىل النقص الحاد.

مجاالت العمل واالستثامر 6
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زيادة توفر اللقاح: أثّر النقص يف اللقاح الفموي ضد الكولريا بعد توقف رشكة Sanofi عن اإلنتاج تأثرياً شديداً عىل نظام التلقيح عىل جرعتني املوىص به، 

وعىل توفر اللقاح للوقاية واالستجابة. تعد اللقاحات أداة فعالة يف مكافحة الكولريا، فهي تعّد مبثابة تدّخٍل إضايٍف مكّمٍل ألنشطة املياه والرصف الصحي 

والنظافة الصحية وإدارة حاالت الكولريا )معالجة الجفاف(، ولكن هناك حاجة ماسة إىل زيادة اإلنتاج. ميكن أن يؤدي التحالف العاملي للقاحات والتحصني 

)Gavi( دوراً حاسامً يف تركيز االنتباه عىل هذا النقص من خالل تحديث تقرير تشكيل السوق الخاص به للقاح الفموي ضد الكولريا. باإلضافة إىل ذلك، يجب 

عىل التحالف، بالعمل مع رشكات األدوية والجهات املانحة ووكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية والحكومات الوطنية، إعطاء األولوية إليجاد طرق 

لزيادة إنتاج اللقاحات بشكل رسيع، مبا يف ذلك من خالل تشجيع مشاركة تحالف ابتكارات التأهب الوبايئ. بدون زيادة أخرى يف إنتاج اللقاح من قبل رشكة 

EuBiologics وغريها من الرشكات التي بدأت بإنتاج لقاحات كافية لنظام تلقيح عىل جرعتني، سيستمر النقص العام يف توافر اللقاحات يف التأثري ساباً عىل 

جهود املستجيبني املبذولة من أجل الوقاية من الكولريا واالستجابة لها. هناك حاجة إىل الدعوة املتضافرة إلعطاء األولوية للزيادة العاجلة يف إنتاج اللقاح.

مالحظة أخرية: تختلف الكولريا عن األمراض املعدية األخرى باعتبارها مرضاً ينتقل عن طريق املياه، إذ أنها تتطلب سلسلة أوسع من التدخالت إلنشاء أو 

استعادة املياه الصالحة للرشب والرصف الصحي لوقف تفيش املرض. ونظراً للظهور الرسيع لألعراض وشدتها، فهي تختلف عن أمراض اإلسهال األخرى يف 

الرضورة األساسية للعالج باإلماهة يف الوقت املناسب وبشكل مبارش ومناسب إلنقاذ األرواح. تستدعي هذه امليزات اتباع نهج محدد وفردي للكولريا يف 

األنظمة الصحية وهيئات اإلغاثة. ومع االعرتاف بحقيقة أن الكولريا ليست سوى واحدة من العديد من األمراض الفتاكة التي يجب إدارتها مبوارد محدودة 

وأولويات متنافسة، فستتطلب مكافحة الكولريا جهوداً مستدامة لالحتفاظ باملهارات والتأهب، وليس التفاعل، من أجل أن تكون استجابة فعالة. 
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