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  الوقاية من الكوليرا ومكافحتها
  
  

  البرازيل والجمهورية الدومينيكية وغانا مشروع قرار مقترح من 
  وجمهورية تنزانيا المتحدة وبيرو وموزامبيق وكينيا وهايتي 

  والواليات المتحدة األمريكية وزامبيا
  
  

 جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون، 
 

الكوليرا: آلية للمكافحة  بشــــــــأن) ٢٠١١( ١٥-٦٤ج ص عإذ تشــــــــير إلى القرار   من الديباجة) ١(الفقرة   
من  للحدوالوقاية، الذي نتج عنه تنشــــــــــــــيط فرقة العمل العالمية لمكافحة الكوليرا من أجل دعم الدول األعضـــــــــــــــاء 

العواقب الصـــــــــــــحية العمومية واالجتماعية واالقتصـــــــــــــادية للكوليرا عن طريق تعزيز عمل المنظمة في هذا المجال، 
 المصلحة؛وتعزيز التعاون والتنسيق بين أصحاب 

 
وٕاذ تعرب عن تقـــديرهـــا لتقرير المـــدير العـــام عن عمـــل المنظمـــة في الطوارئ   من الديباجة) ٢(الفقرة   
واســــــتراتيجية فرقة العمل العالمية لمكافحة الكوليرا التي صــــــدرت مؤخرًا: "وضــــــع نهاية للكوليرا: خريطة  ١الصــــــحية

تزال فاشـــــيات كوليرا واســـــعة النطاق تتســـــبب في معدالت عالية من المراضـــــة وال ٢،"٢٠٣٠إلى عام  عالمية طريق
والوفيات بين الفئات الســــــــــــكانية الضــــــــــــعيفة في كل من البيئات التي تمر بحاالت طوارئ وتلك الموطونة بالكوليرا. 

ــــــــــــ   وفي يزال كل عام في جميع أنحاء العالم، الحالة وفاة  ٩٥ ٠٠٠و حالةمليون  ٢,٩ظل عبء المرض المقدر بـ
على األقل حول العالم، مع احتمال التوســــــــــــــع حيث تكون ظروف المياه واإلصــــــــــــــحاح  بلداً  ٤٧المرض يؤثر على 

 والنظافة الشخصية غير مالئمة؛
 

وٕاذ تقر بأن الوقاية من الكوليرا ومكافحتها تتطلبان اتباع نهج منســـــــــــــق ومتعدد   من الديباجة) ٣(الفقرة   
حية المالئمة، والتدبير العالجي المبكر للحاالت، والحصــــــــــــول على المياه القطاعات يشــــــــــــمل إتاحة الرعاية الصــــــــــــ

المأمونة، واإلصحاح، والتثقيف، ومحو األمية الصحية، وتحسين السلوكيات الصحية، مع استخدام لقاحات الكوليرا 
والمشـــاركة المجتمعية، ، وتعزيز الترصـــد، وتبادل المعلومات، وتعزيز القدرات المختبرية، مســـاعداً  الفموية اســـتخداماً 

 بما في ذلك العمل على المحددات االجتماعية للصحة؛
  
 

                                                      
  .٧١/٦الوثيقة ج   ١
   ٢٠٣٠وضع نهاية للكوليرا: خريطة طريق عالمية إلى عام    ٢
)http://www.who.int/cholera/publications/global-roadmap.pdf?ua=1،  ٢٠١٨مايو  أيار/ ٢١تم االطالع في(.  
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بأن مكافحة الكوليرا هي مســـــألة اســـــتجابة للطوارئ في حالة  وٕاذ تعترف أيضـــــاً   من الديباجة) ٤(الفقرة   
الجئين في ســياقات عالية المخاطر، مثل مخيمات ال اندالع الفاشــيات، ومســألة تطوير عندما يكون المرض متوطناً 

 ؛والمشردين داخلياً 
 

وٕاذ تؤكــــد على أن التقــــدم المحرز نحو تحقيق خطــــة التنميــــة المســــــــــــــتــــدامــــة   من الديباجة) ٥(الفقرة   
(ضــــــــــــــمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صــــــــــــــحية وبالرفاهية في جميع  ٣، بما في ذلك االلتزام بالهدف ٢٠٣٠  لعام

 ١١ف الصحي للجميع وٕادارتها إدارة مستدامة)؛ والهدف (ضمان توافر المياه وخدمات الصر  ٦األعمار)؛ والهدف 
(جْعل المدن والمســـتوطنات البشـــرية شـــاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصـــمود ومســـتدامة)، من شـــأنه أن يقلل من 

 معدل انتشار الكوليرا وتوسعها، إلى جانب أمراض اإلسهال وأشكال العدوى المعوية األخرى؛
 

وٕاذ تشــــــــــــــير إلى وجوب امتثـــــال جميع الـــــدول األطراف للوائح الصــــــــــــــحيـــــة   من الديباجة) ٦(الفقرة   
 )؛ ٢٠٠٥( الدولية

 
يحتمل أن يكون  بد من إيالء االعتبار للكوليرا، بوصـــفها مرضـــاً وٕاذ تقر بأنه ال  من الديباجة) ٧(الفقرة   

إن  عن أمراض اإلسهال األخرى، داخل نظم الترصد الوطنية، إذ منفصالً  في حد ذاتها واإلبالغ عنها إبالغاً  وبائياً 
 عدم فعل ذلك يعوق تدابير المكافحة الفعالة،

 
 على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  منطوقالمن  ١الفقرة 

 
تعزيز قيام الحكومات بتحديد أوبئة الكوليرا ورفع مســـــــــــــتوى الكوليرا لتصـــــــــــــبح أولوية من أولويات   )١(

البلدان المتضـــررة منها من خالل إدراجها في الســـياســـات والخطط الوطنية، إّما في شـــكل خطة الدولة في 
، أو في إطار الخطط قائمة بذاتها وٕاّما بإدماجها في مبادرات مكافحة أمراض اإلســـــــــــــهال األوســـــــــــــع نطاقاً 

وتنفيذ أهداف الوطنية المتعلقة بالصــــحة واألمن الصــــحي والمياه واإلصــــحاح والنظافة الشــــخصــــية والتنمية 
أو الطوارئ  التنمية المســـــــتدامة، حســـــــب اختصـــــــاص كل منها، وتلك الخاصـــــــة بوكاالت إدارة الكوارث و/

 الوطنية؛ 
 
وضع حزمة متعددة القطاعات من التدابير المنتقاة في مجالي الوقاية والمكافحة الفعالين وتنفيذها   )٢(

حاح والنظافة الشـــــخصـــــية على المدى الطويل، في البلدان المتضـــــررة، بما في ذلك خدمات المياه واإلصـــــ
وٕاتاحة الرعاية الصـــــحية المالئمة، وٕاتاحة المياه المأمونة، واإلصـــــحاح، والســـــلوكيات الصـــــحية المحســـــنة، 
عالوة على تطوير البنية التحتية إلى جانب ما يرتبط بذلك من أنشــــــــــــــطة بناء القدرات الالزمة للعمليات 

ل المســتدام المكيَّفة حســب نمط الســريان المحلي من أجل مكافحتها أو والصــيانة واإلصــالح ونماذج التموي
 القضاء عليها على المدى الطويل؛

 
ضــــــمان أن تشــــــمل الســــــياســــــات والخطط الوطنية المتعلقة بالوقاية من الكوليرا وتدبيرها العالجي   )٣(

 جميع المناطق المعرضة بشدة لخطر سريان الكوليرا؛
 
متعددة القطاعات للوقاية من الكوليرا واإلســـهال الحاد وترصـــدهما في البلدان وضـــع آليات وطنية   )٤(

المتضررة ُبغية تنسيق تنفيذ خطة مكافحة المرض أو القضاء عليه، مع التأكد من تمثيل مختلف الوزارات 
  والوكاالت والشركاء والمجتمعات المعنية بجهود مكافحة الكوليرا؛

                                                      
 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب    ١
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)، والكشـــــــف المبكر ٢٠٠٥ا يتماشـــــــى مع اللوائح الصـــــــحية الدولية (تعزيز القدرة على التأهب بم  )٥(
والعالج، والتأكيد المختبري، والتدبير العالجي للحاالت، واالســـــــــتجابة الفورية والفعالة للفاشـــــــــيات من أجل 

  الحد من اآلثار الصحية العمومية واالجتماعية واالقتصادية؛
  
)، وبناء القدرة ٢٠٠٥وفقًا للوائح الصــــــــــحية الدولية ( تعزيز ترصــــــــــد الكوليرا والتبليغ المبكر عنها  )٦(

على جمع البيانات وتحليلها، بما في ذلك المعلومات الخاصـــــة بالمحددات الحاســـــمة التي تشـــــمل التغطية 
  بخدمات المياه واإلصحاح؛

  
كر، تعزيز المشـــاركة المجتمعية، والتعبئة االجتماعية في مجال الوقاية من الكوليرا، والكشـــف المب  )٧(

  ومعالجة مياه المنازل وتخزينها، وسائر أنشطة االستجابة المتصلة بالمياه واإلصحاح والنظافة؛
  
دعم البحوث المعنية بتحســــــــــــــين الوقاية والمكافحة، بوســــــــــــــائل منها التعاون الدولي، بما في ذلك   )٨(

 مقاومة ورصــــد البحوث المعنية بتحســـــين اللقاحات وتوفير وســـــائل تشـــــخيص وعالجات أفضـــــل وأســـــرع؛
  ].يلندا[ت الميكروبات مضادات

  
 إزعاجاً  أواالمتناع عن تنفيذ التدابير الصـــــــحية األكثر تقييدًا لحركة المرور الدولي واألكثر تعديًا   )٩(

وفقًا  التي من شــأنها أن تحقق مســتوى مالئمًا من حماية الصــحة، المتاحة المعقولة البدائل منلألشــخاص 
  )؛٢٠٠٥(للوائح الصحية الدولية 

  
وضع غايات وطنية، حسب االقتضاء، وقطع التزامات مالية وسياسية بمكافحة الكوليرا مع وجود   )١٠(

  خطط تنفيذ وطنية بشأن الهدف المعني من أهداف التنمية المستدامة؛
  

  :ما يلي المدير العام تطلب من  المنطوق من ٢ الفقرة
  

) ومواصـــلة تعزيز الدعوة ٢٠٠٥تعزيز ترصـــد الكوليرا والتبليغ عنها وفقًا للوائح الصـــحية الدولية (  )١(
 العالمية العمل فرقةوالقيادة االســـــــتراتيجية والتنســـــــيق مع الشـــــــركاء على المســـــــتويات كافًة من خالل أمانة 

التقني واإلرشـــــادات العملية للبلدان  واألفرقة العاملة التابعة لها، بوســـــائل منها تقديم الدعم الكوليرا لمكافحة
  في مجال الوقاية من الكوليرا ومكافحتها؛

  
زيــادة قــدرات دعم البلــدان للنهوض بقــدرتهــا على تنفيــذ ورصــــــــــــــــد التــدخالت المتكــاملــة المتعــددة   )٢(

القطــاعــات من أجــل الوقــايــة من الكوليرا ومكــافحتهــا والقضــــــــــــــــاء عليهــا على المــدى الطويــل؛ والتــدخالت 
بالتأهب ألوبئة الكوليرا واالســـــــتجابة لها وفقًا للمبادرات العالمية المعنية بالقضـــــــاء على الكوليرا: الخاصـــــــة 

ومواءمتها مع الخطط الوطنية لتشــــــــــــــجيع التبليغ، ورصــــــــــــــد التقدم  ٢٠٣٠خريطة طريق عالمية حتى عام 
تدخالت المعنية وعبء المرض بهدف توفير المعلومات الالزمة لالســــــــــــــتراتيجيات القطرية والعالمية؛ وال

 بمكافحة المرض أو القضاء عليه؛
  
دعم البلـــدان، عنـــد الطلـــب، في تقييم عوامـــل خطر الكوليرا والقـــدرة على المشــــــــــــــــاركـــة المتعـــددة   )٣(

  القطاعات في إطار الموارد التقنية الموجودة؛
  
ن وجود االســــــــــــــتمرار في قيــــادة إدارة المخزون االحتيــــاطي من لقــــاح الكوليرا الفموي للتمكين م  )٤(

 إمدادات عالمية كافية، بما في ذلك الدعم المقدم بشأن استخدام لقاح الكوليرا الفموي ورصد هذا االستخدام
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وتقييمه، وكذلك عند االقتضـــــــاء حمالت التطعيم باللقاح، بالتعاون مع المنظمات ذات الصـــــــلة والشـــــــركاء 
  ؛والتمنيع اللقاحات أجل من العالمي والتحالفالمعنيين، ومن بينهم اليونيسيف 

  
رصــــــــــد ودعم أنشــــــــــطة الوقاية من الكوليرا ومكافحتها على المدى الطويل وبرامج القضــــــــــاء على   )٥(

  المرض على الصعيدين القطري واإلقليمي؛
  
ســد  تســتهدفو  الكوليرا مجال في الحصـــائل تحقيق تســـتهدف وتقييم بحوثوضـــع ونشـــر خطة   )٦(

 والنظافة، واإلصــــــــحاح المياهالفجوات المعرفية المهمة، وتحســــــــين تنفيذ التدخالت القائمة، بما فيها 
 الفاشــــــيات ومكافحة الوقاية في ســــــتمراريةاال زيادةو  نيالتحســــــ لتحقيق محســــــنة لقاحات وتطوير

  تشمل جميع جوانب مكافحة الكوليرا؛  ، بحيث]  األوروبي االتحاد  [
  
الكوليرا على أعلى المســـــــتويات في جدول أعمال الصـــــــحة العمومية العالمي وتعزيز إبراز أهمية   )٧(

ســـــــــــيما قطاعات المياه واإلصـــــــــــحاح والنظافة، والقطاعات األخرى ق وٕادارة القطاعات المتعددة، والتنســـــــــــي
  بخالف قطاع الصحة من قبيل القطاع المالي وقطاع تطوير البنية التحتية؛

  
الصــحة العالمية الثالثة والســبعين، عن طريق المجلس التنفيذي في دورته تقديم تقرير إلى جمعية   )٨(

الســـــــــــــادســـــــــــــة واألربعين بعد المائة، عن حالة الكوليرا في العالم وتقييم الجهود المبذولة للوقاية من الكوليرا 
  ومكافحتها.

  
  

=     =     = 


