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تقدير المخاطر الصحيي  لحيحادا الوح  ع  زحد للحلا  لحرب اليا حا  
  واًء عحى التقدير األّ لي لحجرع  1122الك ير  تس وامي عام 

 

 لحح جححم
 
 ةــدمــقـم
 

فـــ  ولا  ـــ ط قـــط  مـــ ف مـــ دة منـــطة فـــ  ول ا ـــة مـــط م مـــة  1111آذول/ مـــ ل   11أســـزل الـــاون ميســـم  م  
 للم قة ول مماة ولي  طة لنلكة كهل  ء ممكام. ن يفمكمنام  دوا

 
مالـة مدو مً  مـ  اكـمط أإ  مـ ف ك اـل ل نـ م  نـط ق  فـ  ول ا ـة أمـلًو ا،اـل ولقلـف  مذلـ   سـ ة وا،ـ ل ول ـ دة مولم

ميؤكــد ول ا ــ م ولمســيق ة مــط وأل ــدوت وليــ  مقطــم قلــأ مــل وليــ لا  أط أإ    لصــ ة.وألمــد وليــ  امكــط أط ال قهــ  
هـلوء يقـدال ا،ـ ل  ولصـ اة  م ف ك  ال اخلج قط ولساملة ألإ  نـط   ا  يـ  قلـأ ولزـمل أط يـيت وبسـيه  ة لـا موق
 ولم يملة.

 
مق ــدم  اقــث  ــدت مــط يــذو ولق اــن ييم،ــن مباــة م يمــة ولصــ ة ولط لماــة  قلــأ ول  ــم ولم ــاط فــ  ولخمــة ولمنــيلكة 

 ولمخ مل ولص اة ولطممماة موليصدإ له . ف  يقدال اط ولم يم م ولدملاة لليصدإ للممولئ وإلنط قاة  
 

يــم يقــدال وأل،ــل ولصــ   ول ــممإ نــ  يمولهـد  وألس ســ  مــط يــذو وليقــدال للمخــ مل ولصــ اة ل ـ دت فمكمنــام  دوا
ولطمـــمم  ولم يمـــن كـــ  ايســـ أ وســـي  ف وب يا هـــ م ولصـــ اة ولمســـيق لاة مويخـــ ذ وإلهـــلوءوم ولصـــ اة ولطممماـــة. 

دال وألّملـ  لهلقـ م وإلنـط    كمـ  يـم م ـاط فـ  يقلاـل ولم يمـة ولـذإ  رنـل فـ  أاـ ل/ ماسي د يذو وليقدال  لأ وليقـ
 .1111م ام 
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 األساليب المت ز 
 

  ـ ًء قلـأ خ ـليهت  أهلى يذو وليقدال للمخ مل ولصـ اة خ ـلوء دملاـمط مسـيقلمط وخيـ ليهت م يمـة ولصـ ة ولط لماـة
اـ م  مقاــ   ولهلقــ م وإلنـط قاة  موا،ــ ل وإلنــط قاة  ميهـل يهت فــ  مهــ بم  مذهـة ولمخــ مل وإلنــط قاة مولم   

مولصــ ة ولطممماــة مقــ ت كــن ولخ ــلوء   ســياز ء وســيم لة  قــ ط مصــ لي. موهيمــث ولزلاــف فــ  كــ  مط وألمن/ داســم ل 
ولمط اـة  لطلماـة. مف  ك  وبهيم قاط  ضـل ملوق ـمط مـط له ـة وألمـت ولمي ـدة و1111مف  آذول/ م ل   1111

. منـ ل  ولملوق ـمط فـ  ولم  قنـ م مي ـ دن ول ا  ـ م   آ، ل وإلنط   ولذلإ  مم يمة ولطمن ولدملاة  م كممة ولا  ـ ط
 ملكط لت ايت  نلوكهت ف  قملاة ويخ ذ ولقلول.

 
 قلأ أل ث خمموم:ولمخ مل يقدال مأرهلإ 

 ولمنطة ممس لوم وليطلض )ي داد وألخم ل(. اد مص دل وإلنط    م،ن مخيل  ول مادوميت ي د •

يــت ي داــد أ مــ م وا،ــ ل ولضــ لة وليــ  امكــط أط ي ــيا    بســي  د  لــأ ولمطلفــة ولطلماــة قــط ولط قــ م  ــاط  •
 )ولط ق م  اط ولهلقة موبسيه  ة(. هلق م وإلنط   موا، ل ول املمهاة

ليـ  ايطـلض لهـ  ق مـة ول ـ   فـ  أقضـ  هت مالـة    ًء قلأ وليقدال وألّمل  للهلقة يـت يقـدال ولهلقـ م و •
 يأ  قاة أ   ء ولطـ لت. م  ـ ًء  ولطمل ف  م  مف هيلوفاة يميد مط أند م  مف مق مطة فمكمنام  يضللوً 

قلــأ ول ا  ــ م ولمي  ــة قــط وليطــلض ولمه ــ   موليــ  قــ ت  يقــدال  ولقــ  ممط قلــأ ينــيان م مــة ولم قــة 
فـ  أقضـ  هت مالـة ولطمـل للطـ ملاط فـ   يـ  ايطـلض لهـ  ق مـة ول ـ  ول مماة يت أاضً  يقدال ولهلق م ول

 ولممولئ )يقدال وليطلض(.

يت يقدال مخ مل وإلص  ة   لسلم ط مالة ولطمل فامـ  ايطلـف  كـن ولسـلم   م ولصـل ة مطـً   مكـذل  فامـ   •
موليــ  مــط ولمطــلم  أط  هــت  لإلنــط  ايطلــف  آ ــ د مموقــث ولســلم ط ولملي مــة ولي  مــً  م،اقــً   ــ ليطلض 

ولمخ مل فاه  اطيمد قلأ ولسط ق د وليطلض )سلم ط ولدت مسـلم ط وليـدة ولدلقاـة مسـلم ط ول،ـدإ لـدى 
ولملأة(. ميت يقدال ولمخ مل مالة ولطمل فامـ  ايطلـف  كـ  وله سـاط م ، ،ـة أقمـ ل مخيلزـة قـط وليطـلض 

. وأُجريع  أيضعلح اسعلبل  [ البعللوو  [سعو   11، و[ األطفعل  [سعووا   11، و[ الرضع  [)س ة مو دة 

للمخلطر التراكميع  يعا السعووا  الخمعر  اعري التعا توععا واعو  الاعلدي وتعم تععدير المخعلطر  لع  
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سعو    01سعو ، و 01سعو ، و 11الولملي  يا الطوارئ م  الذكور ييمل يتولع  بالثالع  أ معلر مختلفع   

  تاديد خصلئص المخلطر .
 

 الوتائج
 

سـيما م وليطـلض ولمقـدلة ارطـد وليزـ   مخـ مل وإلصـ  ة   لسـلم ط يـم أيـت أ،ـل صـ   م يمـن. كمــ   ـ ل يل  لـأ م
قة مطقدة مييزـ مم  سـة قـدة أط ولط قة  اط وليطلض لإلنط   م اط مخ مل وإلص  ة   لسلم ط مالة ولطمل ق 

مامكـط لهـذ  ولطمومـن أط يـؤ،ل  .  أيمه  هلقة وإلنـط   مولسـط ق ـد وليطـلض م ـم  ولهـ   مممقـث ولسـلم طقمومن
 ف  يقدال مخ مل وإلنط    مخصمصً  لدى يقدال ولمخ مل ق د وليطلض لهلق م م خزضة.قلأ قدت ولاقاط 

 
مخ لج أك،ل ولم  مف ولهيلوفاة يضللًو مط وإلنط    م يأ ف  ولمموقث ولممهمدة دوخـن مق مطـة فمكمنـام   بيـاون 

ااـ دة مل ميـة فـ  وإلصـ  ة   لسـلم ط أك،ـل مـط وليزـ مم ولم اطـ  فـ  أاة ث ولمخ مل ولميمقطة م خزضة  مب يريمق
 ولمطدبم ولملهطاة.

 
مي ــ    طــض وا،ــ ل ولصــ اة لإلنــط    ميــ  آ،ــ ل  يماــة م ــددة  مــط ولمطــلم  أ هــ  ب ي ــدت  ب  طــد يهــ ما 

اـــلًو مـــط يـــذ  مســـيما م مطا ـــة مـــط هلقـــ م وإلنـــط  . مك  ـــم هلقـــ م وإلنـــط   فـــ  مق مطـــة فمكمنـــام  أقـــن ك،
 ولمسيما م  لذو ب اريمقث أط يل ف يذ  وا، ل  ط مة ول   .

 
مك  ـــم أاضـــً  مســـيما م ولهلقـــ م ولمقـــدلة فـــ  مق مطـــة فمكمنـــام  أقـــن مـــط أط يـــؤ،ل قلـــأ  مـــم وله ـــاط أم قلـــأ 

 ض لاــا ب اريمقــث أط ي ــدت  ياهــة وليطــلض لإلنــط   ق ــن ولــمبدة أاــة ااــ دة فــ  وإلههــ صــالة ول مــن  م  ــ ًء ق
 وليلق    أم  سق م وله اط أم مفا م ولزيلة ولم امة   لمبدة أم ولطامة ولخلقاة أم ضط  وإلدلو .

 
  ولسـ ة مف  أك،ل ممقطاط يضللًو ف  مق مطة فمكمنام  يلوم ـم هلقـ م وإلنـط   ولزط لـة ولمقـدلة  صـملة أملاـة فـ

ـــهلم فاـــا أقلـــأمالـــ  ســـ 12م 11وألملـــأ  ـــاط  هلقـــ م وإلنـــط   مـــط ولمـــلهي أط  ازلم. مفـــ  ولممقـــث ولـــذإ سر
مســلم ط وليــدة ولدلقاــة مكــن  ولمخــ مل وإلضــ فاة ولمقــدلة مالــة ولطمــل فامــ  ايطلــف  ســلم ط ولــدت مســلم ط ول،ــدإ

ولسلم   م ولصل ة   م  ايه ما ولمطدبم ولملهطاة  ينكن ول د وألقصأ للمخـ مل   اـت  ط ولخاـ لوم ولم ههاـة 
لمخـ مل. مفامـ  ايطلـف  سـلم ط ولـدت ينـال ولي  ـؤوم  لـأ أط مخـ مل وإلصـ  ة وخيالم  ط  اة لي ف   خـ  يقـدال و

يقلا ـــً   ـــاط ولـــذكمل ولـــذاط  ٪7 ـــا مالـــة ولطمـــل ســـيليزث قـــط ولمطـــدبم ولملهطاـــة لإلصـــ  ة  ـــا   ســـ ة يصـــن  لـــأ 
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دبم يطلضمو لإلنط   ق دم  ك  مو لرضطً ؛ مفامـ  ايطلـف  سـلم ط ول،ـدإ فـاط مخـ مل وإلصـ  ة  ـا يليزـث قـط ولمطـ
يطلــف يقلا ــً   ــاط وإل ــ ت ول  ــ  يطلضــط لإلنــط   ق ــدم  كــط لضــاط م  مفامــ  ا ٪0ولملهطاــة   ســ ة يصــن  لــأ 
يقلا ـً   ـاط  ٪0ولطمـل يليزـث قـط ولمطـدبم ولملهطاـة   سـ ة ولمخ مل ولمقدلة مالة   هماث ولسلم   م ولصل ة فاط

لم ط وليـدة ولدلقاــة فــاط ولمخـ مل ولمقــدلة مالــة مفامـ  ايطلــف  ســوإل ـ ت ول  ــ  يطلضــط لإلنـط   ميــط لضــاط م  
ط   ميــط لضــاط م. يقلا ــً   ــاط وإل ــ ت ول  ــ  يطلضــط لإلنــ ٪71ولطمــل يليزــث قــط ولمطــدبم ولملهطاــة   ســ ة 

ولم ماـة ااـ دوم  سـ اة مقـدلة قلـأ ولمطـدبم ولملهطاـة  ملاسـم مخـ مل مملقـة لإلصـ  ة  هـذ   مينكن يذ  ول سـة
وليــدة ولدلقاــة م خزضــة فا ــا  يــأ ولااــ دة ول ســ اة ط ولمطــدبم ولملهطاــة لإلصــ  ة  ســلم ط ولســلم   م. م يــلًو أل

ولك الة يرطد اا دة مملقة صيالة ف  ولمخ مل. مقلأ س ان ولم، ن فاط ولمخـ مل ولملهطاـة لإلصـ  ة  سـلم ط وليـدة 
أط ولمخـ مل وإلضـ فاة ولمقـدلة مالـة ولدلقاة مالة ولطمل  اط وإل  ت يس مإ فقم ، ،ة أل    مو د فـ  ولم  ـة  كمـ  

 ولطمل ف  يذ  وليقدالوم لللضاط م ول    يطلضط لإلنط   ف  أك،ل ولمموقث يضللًو ي لغ  صزً  ف  ولم  ة.
 

ميذ  ولاا دوم ولمقدلة ولمطلمضة أق   ي م ف فقم قلأ أك،ل ولمموقـث يضـللًو فـ  مق مطـة فمكمنـام . أمـ    ل سـ ة 
ـــأ ول ـــ   فـــ  ،ـــ    أك،ـــ ـــدلة لإلصـــ  ة   لســـلم ط ااـــ دة قلـــأ  ل ـــاط ولمخـــ مل وإلضـــ فاة ولمق ـــ مف يضـــللًو ف ل ولم 

ولمطدبم ولملهطاة ي لغ يقلا ً   ص  يل  ولمخ مل ف  ولممقث ولذإ سرهلم فاا أقلأ هلقة  نـط قاة. مولمخـ مل 
 ميت أمز ن م  ليمط مق ل ة   للضث.ولمقدلة أقن فام  ايطلف   لذاط يطلضمو لإلنط   

 
مفــ  مهممقــة ولمموقــث ولي لاــة مــط  اــت نــدة وليطــلض فــ  مق مطــة فمكمنــام    اــت ييــلوم  ولهلقــ م وإلنــط قاة 

  ي لــغ وليقــدالوم ولمااــدة قلــأ ولمطــدبم ولملهطاــة لمخــ مل ازلمســمالــ   2م 3ولزط لــة ولمقــدلة  صــملة أملاــة  ــاط 
  ولهلقـ م فامـ  ايطلـف   ل ـ   فـ  أك،ـل ممقـث وإلص  ة   لسلم ط مالة ولطمـل مـ  ايـلوم  يقلا ـً   ـاط ل ـث م،لـت يلـ

 هيلوف  يضللًو.
 

للم قــة ولكهل اــة  لــأ أط مخــ مل وإلصــ  ة  اينــ دو –مينــال وليقــدالوم  ــاط قمــ ن ولمــمولئ فــ  م مــة فمكمنــام  
مالـة ولطمــل  ســلم ط ولــدت مسـلم ط وليــدة ولدلقاــة مهماــث ولســلم   م ولصـل ة قــد اودم قلــأ ولمطــدبم ولملهطاــة  

 ســــة ولســــا  لامي م ولمق ملــــة لليطــــلض لإلنــــط  . ميــــذ  ولســــا  لامي م ممخ مليــــ  ولمقــــدلة ولمق  لــــة يــــلد مذلــــ  
مـط ولاـمد ولمنـث امكـط أط اصـ  مو  ك اـلة مي     ضـطة قمـ ن مـمولئ وسي نـقمو مقـ دال   ليزصان ف  ميط وليقلال.

   ضملو  م غال سلم  اة ف  وليدة ولدلقاة.
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 االستوتاجات
 

 ذج وليقـدال ولمسـيخدمة مـط يقدال للمخ مل ولص اة  لـأ ول  لـة وللوي ـة للمطلفـة ولطلماـة. موسـيرمدم  مـاسي د يذو ول
ي  سة يم مً   مم وليطلض ف    لة فمكمنام ؛ ممط ،ـت فمـط ولضـلملإ  دخـ ن أ دوت  نط قاة مخ لوم س  قة ب 

 أد ـأ طض وليطدا م. مقد وخيالم قمدًو وليقدالوم مولزلضا م ولخ صة   لهلق م ف  يـذو وليقـدال كـ  يقلـن  لـأ 
اـل وسـيدببم ما  يـ  وقي ـ ل أط ولقـات وليـ  اطلضـه  وليقل   د مط  مك  اة  خ  يقدال ولمخ مل ولص اة ول ه  اة.

 نــ ط  هــت ولمخــ مل ولصــ اة ملاســم ي  ــؤوم دقاقــة. مقــ مة قلــأ ذلــ  مــط ولمهــت أاضــً  م  يــة أط ول ا  ــ م 
 يـأ  ولخ صة   ليطلض موليـ  اسـي د  لاهـ  يـذو وليقلاـل  ا  ـ م أملاـة مب ييضـمط سـمى ول ا  ـ م وليـ  ك  ـم مي  ـة

وإلنـط    مخصمصـً  ق ـدم  يكـمط ولهلقـ م م خزضـة  قـد  . م يلًو ألط ولزهت ولطلم  ا،ـ ل1111أالمن/ س يم ل 
 اااد ف  ولمسيق ن فا ا امكط أط يؤدإ دلوس م أخلى  لأ يياال فهم   لمخ مل يذو ول  دت وإلنط ق .

 
ولا  ـ ط فـ  ولمخـ مل ولصـ اة  ماخلص يقدال ولمخ مل ولص اة يذو  لأ أ ا ب ايمقث  دمت اا دة مل مية خـ لج

نــام . مفامــ  ايطلــف   لا  ــ ط  ازاــد يــذو وليقــدال  ــ ط مخــ مل وإلصــ  ة  ــ طض ولســلم   م قــط  ــدت فمكم همــة ول  
مالة ولطمل قد يكمط مليزطة  طض ولن ء قط ولمطدبم ولملهطاة ف   طـض ولز ـ م ولمصـ زة  سـة ولسـط م ـم  

 داــد وألملماــ م ولهـ    موليــ  ك  ــم ممهـمدة فــ  أك،ــل ولم ــ مف يضـللًو. ميــمفل يــذ  وليقــدالوم مطلممـ م مزاــدة لي
  ل ســ ة  لــأ لصــد صــ ة ولســك ط  م،لمــ   ــدأ   لزطــن   لمســي ولخــ ص  ــ إلدولة ولصــ اة فــ   فــ  ولســ موم ولق دمــة

 فمكمنام .
 

م   ًء قلأ يذ  ول ي  ا اين وللصد ولمسيمل لليذوء مول ا ة أملًو مهمً . مق دم  ييـ   يقـدالوم  ضـ فاة للهلقـ م مـط 
ة وألمت ولمي ـدة ولطلماـة ولمط اـة  آ،ـ ل وإلنـط   ولـذلإ مغاليـ   امكـط وسـيخدوت يـذ  ولدلوس م ولي  يضملث  ه  له 

 ول ا   م ف   لملة يقدالوم ولمخ مل أك،ل ف ك،ل.
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مـــط قلـــأ ممقـــث قلـــأ مم مقــ م م يمـــة ولصـــ ة ولط لماـــة  ول صـــمنهماــث ول قـــمف م زميـــة. امكـــط 
  م يمــة ولصــ ة ولط لماــة أم نــلوءي  مــط قســت ولم  قــة مول نــل ( www.who.int)  ولم يمــة وإللكيلم ــ

20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland  :؛ 37 66 197 4623)يـ ي  لقــت+
ـــد وإللكيلم ـــ : 37 66 197 3581فـــ ك  لقـــت:  ـــموط ول لا  (. ما  يـــ bookorders@who.int+؛ ق 

ســموء  -يمهاــا مل ــ م ول صــمن قلــأ وإلذط   سي ســ   أم يلهمــة م نــملوم م يمــة ولصــ ة ولط لماــة 
قســت ولم  قـــة مول نــل ق ـــل ممقــث ولم يمـــة   لـــأ -كــ ط ذلـــ  ل اطهــ  أم ليمااطهـــ  يمااطــً  غاـــل يهــ لإ 

  .(http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.htmlوإللكيلم   )
 
 وليسـما م ولمسـيخدمة فــ  يـذو ولمم ــم   مملاقـة قــلض ولمـمود ولــمولدة فاـا  ب يط ــل  م قـً  قــط لأإم 

م يمــة ولصــ ة ولط لماــة  نــ ط ولمضــث ولقــ  م   ألإ  لــد  أم  قلــات  أم مدا ــة  أم م مقــة  أم لســلم م 
إ م هـــ   أم  نـــ ط ي داـــد  ـــدمدي  أم يخممهـــ . مينـــكن ولخمـــمم ولم قممـــة قلـــأ ولخـــلو م خمممـــً  أ

  دمداة يقلا اة قد ب امهد  طد ويز ف ك من قلاه . 
 

ويخذم م يمة ولص ة ولط لماة كن وب يا م م ولمطقملة للي قف مط ص ة ولمطلمم م ولمولدة فـ  مقد 
دمط أإ ضم ط مط أإ  م  صلا ً  ك ط أم ضم اً . يما    نملةولممود ولمفاّط  يذو ولمم م . ممث ذل 

 ــ إ  ــ ن قــط مســؤملة لاســم  م يمــةول. م يــم ولمســؤمن قــط يزســال موســيطم ن ولمــمود ولم نــملة ولقــ لئم 
 ييلية قلأ وسيطم ن يذ  ولممود. وألضلول ولي 
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