
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العبء العالمي للكوليرا
العالمي للكوليرا ليس معروفا على وجه العبء 

التحديد، حيث تستند التقديرات الخاصة بعدد حاالت 
إلى التقارير  الناجمة عن الكوليرا اإلصابة والوفيات

لمتاحة، كتلك التقارير التي ترسلها البلدان إلى ا
منظمة الصحة العالمية )المنظمة(، والتي البد أن 

الثغرات  ل سدذلك للتعديل من أج عندتخضع 
التي قد تكون موجودة في تناقضات ومعالجة ال

إلى قة عدم وجود تقارير دقي يرجعالبيانات المقدمة. و 
في البلدان  على ترصد المرض محدودية القدرات

المتضررة، فضال عن العقبات االجتماعية والسياسية 
واالقتصادية التي تحول دون اإلبالغ عن حاالت 

ال، قد تتردد البلدان التي الكوليرا. فعلى سبيل المث
تقوم بتصدير األغذية، وتلك التي بها صناعة 
 للسياحة، في اإلبالغ عن حاالت اإلصابة بالكوليرا.

 
، في إحدى المطبوعات المنشورة وقد أشارت التقديرات

فيها بيانات خاصة ، والتي استخدمت 2012عام 
مليون  2.8، إلى أن 2008 حتى 2000بالفترة من 

 ،وفاة ناجمة عنها 91,000بة بالكوليرا وحالة إصا
. وتقدم 1بهذا المرضبلدا موطونا  51تقع سنويا في 

 ،الكوليرا لعبء حا منق  يفة الوقائع هذه تقديرا صح
إلى  2008يستند إلى بيانات أكثر حداثة )من 

لعمل التقديرات أكثر (، كما تقدم طرقا جديدة 2012
 في هذا الشأن.

 
 مصادر البيانات

البيانات المتاحة علنًا، واقع  نبحث منهجي م أجري
وذلك باستخدام مصطلحات البحث "كوليرا" و 
"اإلسهال المائي الحاد". وتضمنت المصادر الرئيسية 

شر في رير السنوية عن الكوليرا التي تنللبيانات، التقا
بيانات الوبائي األسبوعي للمنظمة، وقاعدتي السجل 

(. وتم ProMED(، وبروميد )Gideonغيديون )
األعداد على المستوى الوطني، فيما عدا  تجميع كل

البيانات فيها  ن، واندونيسيا، التي تتاحالهند، والصي
 على المستوى دون الوطني.

 
 الموطونة بالكوليرا تحديد البلدان

 للعبء العالمي للكوليرا حديثتقدير 
 في البلدان الموطونة

  ـفقو لن
 للوفياتووضع حد  ا لوقف سراية المرضعمل سوين يراـالكول

 العدد السنوي المقدَّر لحاالت الكوليرا في البلدان الموطونة
 (2015ساك د أ. أحدث تقدير للعبء العالمي للكوليرا في البلدان الموطونة. تحت المراجعة ) لوبيز أ ل، المصدر: علي م، نيلسون أ ر ،

 

 عدد حاالت الكوليرا
 غير موطونة
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جميع باألولى عبارة عن وضع قائمة  كانت الخطوة
البلدان التي تتوطنها الكوليرا. ونظرا ألن كثيرا من 

 حاالت الكوليراالبلدان ال تقوم بإبالغ المنظمة عن 
، فقد قمنا، بالنسبة لكل بلد، باستخدام نموذج بها

زي المتباطئ، الذي يأخذ بعين االعتبار االنحدار الحي  
مخاطر الكوليرا في البلدان المجاورة لذلك البلد، عالوة 
على البيانات المتوافرة في البلد نفسه. ويتنبأ النموذج 

لحاالت كوليرا في سنة أحد البلدان  مواجهة يةباحتمال
، المتوقع اتاإلصابوقوع فإذا تجاوز معدل  محددة.

 ،نسمة 100,000لكل  0.01عتبة  في بلد معين،
بر أن بهذا البلد حاالت إصابة بالكوليرا ، اعت  مالسنة 

ذا تم توقع حاالت كوليرا في ثالث في تلك السنة.  وا 
سنوات على األقل من السنوات الخمس التي شملتها 

 ؛(، اعتبر البلد موطونا2012 - 2008الدراسة )
مع تعريف المنظمة للبلد الموطون ويتوافق ذلك 

ا النموذج أن حاالت الكوليرا بر هذت  ع  . وي  2بالكوليرا
الحصول على  ل  ث  م  ي   في حينالمتغير التابع،  ل  مث  ت  

، المتغيرات صرف صحي جيدعلى نظيفة و مياه 
 69ن، باستخدام هذه الطريقة، أن ي  ب  وقد ت   .المستقلة
 موطونة بالكوليرا. بلدان هيبلدًا، 

 
 السكان المعرضين لخطر اإلصابةدير تق
ية في تقدير عدد الناس المعرضين لت الخطوة التالتمث  

بلد من البلدان لخطر اإلصابة بالكوليرا في كل 
. وتم تجميع األرقام الخاصة الموطونة بالمرض

)التوقعات بالسكان من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
. وقد استندت 3(2012السكانية في العالم: تنقيح عام 

ضين للخطر، إلى نسبة السكان ة السكان المعر  نسب
الذين ال يحصلون على مرافق صرف صحي جيدة، 

حالة األطفال في العالم،  عنيونيسف بحسب تقرير ال
2013 4. 

 تصنيف البلدان بحسب خطر الكوليرا
تم بعد ذلك، تصنيف البلدان وفقًا "لشرائح الوفيات" 

بالمنظمة، والتي يتم تحديدها بحسب أقاليم  ةالخاص

فت ن  ص   ،لشرائحلتلك ا المنظمة، وعدد الوفيات. ووفقا
وفيات أطفال البلدان على أنها إما )أ( بها معدل 

)ب( أو  فض جدا ومعدل وفيات بالغين منخفض؛منخ
معدل وفيات أطفال منخفض ومعدل وفيات بالغين 

)ج( معدل وفيات أطفال منخفض أو منخفض؛ 
)د( معدل وفيات أو ومعدل وفيات بالغين مرتفع؛ 

أو )هـ( أطفال مرتفع ومعدل وفيات بالغين مرتفع؛ 
ات بالغين ع ومعدل وفيمعدل وفيات أطفال مرتف

 5مرتفع جداً 
 

 تقدير معدالت الوقوعات لكل بلد 
بما أن معدالت وقوعات اإلصابة بالكوليرا ليست 
معروفة بالنسبة لمعظم البلدان الموطونة، فقد 
استخدمنا البيانات المستمدة من دراسات الترصد 

السكان، التي أجريت  السلبي للكوليرا، القائمة على
وحتى  لأللفية الجدىدة األول العقد في مستهل

في  بيرا –، في ثالثة مواقع في آسيا وأفريقيا منتصفه
وكلكتا في الهند؛ وجاكرتا في إندونيسيا.  موزمبيق؛

وتم تطبيق هذه المعدالت على بلدان أخرى تقع في 
وهكذا  6 .نفس شريحة الوفيات في اإلقليم التابعة له

وعات الخاصة ببيرا في تم تطبيق معدل الوق
السكان المعرضين لخطر مجموعات بيق، على موزم

، وتطبيق المجموعة )هـ( في أفريقيااإلصابة في بلدان 
مجموعات المعدل الخاص بكلكتا في الهند، على 

السكان المعرضين لخطر اإلصابة في بلدان 
لخاص ا ، واستخدم المعدلالمجموعة )د( في آسيا

السكان مجموعات بجاكرتا في إندونيسيا، على 
المجموعة )ب( بلدان خطر اإلصابة في رضين لالمع

يتي وجمهورية الدومنيكان، فقد . وبالنسبة لهافي آسيا
وعات التي أبلغها كل بلد معدالت الوق اسخدمنا

 .2012إلى  2010من للمنظمة، خالل المدة 
 

 الوفيات الناجمة عن الكوليراتقدير 



 المتوسطة باستخدام تم حساب معدالت حاالت اإلمات
، بحسب شرائح الوفيات الخاصة للتباين حالمرج  

ة الخاصة معدالت حاالت اإلماتكانت  1بالمنظمة. 
وجمهورية الدومنيكان عبارة عن متوسطات بهايتي 

 .في هذا الشأن بلغت للمنظمةلمعدالت التي أ  ل
 

 النتائج
باستخدام هذه الطرق، كانت تقديراتنا هي أن هناك 

ة بالكوليرا تؤدي إلى مليون حالة إصاب 2.86نحو 
بلدا موطونا  69، تحدث في وفاة 95,000حوالي 
والبلدان التي تشير التقديرات إلى  كل عام.بالكوليرا 
 هي:بها، سنويا  حالة 100,000 أكثر منوجود 
 الهند 

 إثيوبيا 

 نيجيريا 

 هايتي 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 تنزانيا 

 كينيا 

 بنغالديش 

 
 الخالصة

مشكالت الصحة أهم التزال الكوليرا تمثل مشكلة من 
العمومية في أكثر من ثلث بلدان العالم، وتؤثر بشكل 
غير متناسب على الفئات المحرومة. والبد من 
مواصلة الجهود العالمية لتحسين أنشطة ترصد هذا 

من خالل مجموعة من  ،المرض وتخفيف عبئه
حي، إجراءات تحسين شبكات المياه والصرف الص

والتطعيم ضد الكوليرا، وتحسين فرص الحصول على 
 رعاية صحية رفيعة الجودة.
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