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 ماربرغر، نسرين الحمود، ليندزي: قضايا للدراسة بمساهمات من من تمارين هذه السلسلة وقد تم تطوير

 القائد،  جيلسون، عبدالعزيز سيليست، غونايل قوات، كريستن غيرز، أيرين فرج، اليانور بن أسامة 

 .بشور نقوالميخائيل و بيرغر، شواب ، كافيتا كيمبرلي فاديامكي، روان خصاونة ،

 

 .عبدالعزيزروان خصاونة، و : قام بترجمتها الى اللغة العربية

 

 . ارتباط األمن البيولوجي برنامج - وزارة الخارجية األمريكية بدعم من 
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               األهداف التعليمية 

 

 

تنمية مهارات التفكير بشكل عقالني ومنطقي حول المخاطر واستراتيجيات التخفيف من 

 المخاطر الالزمة في البيئة العلمية الخاصة بك؛

 

تعزيز قدرتك على تحديد استراتيجيات إدارة المخاطر والمناهج التي تقلل من تلك 

 المخاطر التي تم تحديدها مع المحافظة على الجودة العالية وفوائد األنشطة العلمية؛

 

 .تطبيق إطار تحليل المخاطر على األنشطة العلمية الخاصة بك أو بزمالئك

 

 

 

 



 

 توقعات المشاركين

 

تعريفات أنواع مختلفة من المخاطر المرتبطة بالمختبرات، والعمل الميداني، والبحوث الصحية  -1

 .العامة

 

 :تحديد المخاطر، والتقييم، واإلدارة، والتواصل، بما في ذلك: عملية تحليل المخاطر -2

كيفية تحديد وتقييم المخاطر من خالل النظر في احتماالتها الممكنة، وعواقبها، وفوائدها مقابل -     

 .المخاطرالناتجه عن تلك األنشطة البحثية

 .  استراتيجيات إدارة المخاطر-     

 .لمن، ومتى، وكيف يتم إيصال المخاطر -     

 

 .كيف تطبق إطار تحليل المخاطر على األنشطة العلمية الخاصة بك -3

 

 

 

 

  

 :بحلول نهاية هذا التمرين، سوف يكون لديك إلمام ب
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 القواعد األساسية للمشاركة

 
 

 .قبل بدء هذا التمرين، يجب أن يقرأ المشاركون المقالة الخاصة بهذا التمرين

 

 .اسأل المدرس لتوضيح أي أسئلة حول المقالة المستخدمة في قضية الدراسة

 

ركز على فهم وتحليل المخاطر المتنوعة الموجودة في البحث بدال من نقد الطرق 

 .المستخدمة أو الخيارات البحثية للمؤلفين

 

على سبيل المثال، . تفاعل مع االخرين بطريقة تشجع التواصل المفتوح وتبادل األفكار

 .استمع إلى أفكار الجميع باحترام

 

قد تريد تدوين المالحظات الخاصة بك لتعزيز قدرتك على المشاركة بفاعلية في هذا  

 .  النشاط التدريبي
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  قائمة مصطلحات الخطر
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 .وثيقة إرشادية: العلوم الحياتية المسؤولة عن األمن الصحي العالمي -هذه التعريفات من منظمة الصحة العالمية 

 أخالقيات علم األحياء•

 المخاطر البيولوجية•

 المخاطرتقليل •

  السالمة البيولوجية للمختبر•

 األمن البيولوجي للمختبر•

 االستخدام المزدوج لبحوث العلوم الحياتية•

 التميز البحثي•

 

 :مفاهيم إضافية•

 حماية الكائنات البشرية•

 حماية الحيوانات•

التنفيذ / البحوث المسؤولة •

 المسؤول للبحوث
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  إطار تحليل المخاطر

 :مراجعتك للمخاطر ستتبع هذه المراحل األربعة
 تحديد المخاطر 

 

 تقييم المخاطر 

 

 إدارة المخاطر

 

 .اإلبالغ عنهاأو / إيصال المخاطر

 



  

  تحديد المخاطر( 1 تقييم المخاطر( 2

 
العملية التي من خاللها يأخذ الباحثون بعين اإلعتبار 

جميع المخاطر الداخلية والخارجية، والتنظيمية 

 .الممكنة

 

 

 :اطرح هذا السؤال

  ما هي المخاطر المحتملة المرتبطة بالبحث؟•

 

العملية التي من خاللها يحدد الباحثون الموارد 

الالزمة و يأخذون بعين اإلعتبار توصيات السالمة 

 .األمن البيولوجي/ األحيائية 

 

عملية تقييم المخاطر الناتجة من "تعرف أيضا ب 

أخطار، مع األخذ بعين االعتبار مدى كفاية الضوابط 

الموجودة وتحديد ما إذا كانت هذه  المخاطر مقبولة 

 (OHSAS 18001: 2007)." أم ال

 

 :اطرح هذه األسئلة

 ما مدى احتمال حدوث المخاطر؟•

ما هي العواقب المحتملة في حالة حدوث •

 المخاطر؟

 هل المخاطر تفوق الفوائد؟•
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أو / توصيل المخاطر( 4

  اإلبالغ عنها 

  إدارة المخاطر( 3

/ العملية التي من خاللها ينظر الباحثون في األنظمة 

اإلرشادات ، والتدريب، وقضايا االلتزام بإجراءات 

 .العمل القياسية

 

 :اطرح هذا السؤال 

ما هي استراتيجيات إدارة المخاطر التي يمكن أن •

تقلل من احتمالية حدوث المخاطر أومن عواقب 

 تلك المخاطر في حال حدوثها؟

 

الحواجز المادية ، وتدريب : االستراتيجيات الممكنة

أو التجارب / األفراد أو التدقيق، األنظمة والقوانين، و

 .البديلة

 

 

العملية التي من خاللها ينظر الباحثون في  

استراتيجيات التواصل، وقضايا عدم االمتثال 

 .التعديل/وعمليات الموافقة 

  

 :اطرح هذه األسئلة

ماهي المخاطرالتي ينبغي إبالغها للجنة •

األخالقيات أو لجان مراجعة البحوث األخرى 

 قبل بدء المشروع؟

ما هي المخاطرالتي ينبغي إبالغها للمشاركين •

في البحوث أو الزمالء من الباحثين خالل 

 المشروع البحثي؟

التي قد تنتج من ( إن وجدت)ما هي المخاطر •

 تقاسم البيانات البحثية أو النتائج؟

ما هي االستراتيجيات التي يمكن استخدامها •

 لتقليل هذه المخاطر؟
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 مخطط تحليل المخاطر
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 قضية للدراسة

  الروتاعدوى فيروس " 
عند األطفال في  والنوروفيروس

 ”..اليمنصنعاء، 

Kirby, A., et.al. (2011). Rotavirus and norovirus infections in children in Sana’a, Yemen. 

Tropical Medicine and International Health, 16:6, 680-684.  

 



 الخطوط العريضة لقضية الدراسة

 الفرضية/ سؤال البحث : 1الجزء 

المعلومات األساسية  -نظرة عامة : 2الجزء   

طريقة البحث: 3الجزء   

تحليل المخاطر في المقالة البحثية : 4الجزء   

نتائج البحث والخالصة: 5الجزء    
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 الفرضية/ البحث سؤال 

 

دور فيروس الروتا وعدوى نوروفيروس في  ذكرت، ال يوجد دراسات 2011عتبار من عام ا

 .المساهمة في ارتفاع معدل الوفيات لألطفال دون سن الخامسة في اليمن
  
سنوات الذين يعانون من التهابات  5وصف خصائص األطفال دون سن "قترح المؤلفون  ا 

 ".نوروفيروس وفيروس الروتا في صنعاء

 

 

 :فرضية البحث

13 



 

 نظرة عامة -المعلومات األساسية
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  واالسهال والنوروفيروس الروتافيروس 

فيروس الروتا يسبب التهاب المعدة واألمعاء، •
والسبب الرئيسي لإلسهال الشديد عند الرضع 

يسبب الفيروس أكثر من . واألطفال الصغار
حالة وفاة سنويا في األطفال تحت  500،000

 .سنوات 5سن 
هو معد جدا ويسبب التهاب  النوروفيروس•

المعدة واألمعاء مما يؤدي إلى آالم في المعدة، 
 .والغثيان، واإلسهال، والقيء

٪ من وفيات 15مرض اإلسهال يسبب •
 .العالماألطفال على مستوى 

متعلقة ال وفياتال٪ من 95ما يقرب من "
."  بفيروس الروتا تحدث في البلدان النامية

 (2013 ،التحالف العالمي)
النوروفيروس هي السبب الرئيسي لتفشي "

األمراض المنقولة عن طريق األغذية في 
 (2010كو وآخرون، ." )جميع أنحاء العالم

 

 

Norovirus        

Photo Credit: Scientific American, 2012 

Rotavirus           

Photo Credit: News Medical, 2013 
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اعتبرت منظمة الصحة العالمية  اإلسهال •
واحدا من األسباب الرئيسية للوفاة في 

منظمة الصحة ) .سنوات 5األطفال دون سن 
 (2012العالمية، 

٪ من 9، تسبب اإلسهال في 2011في عام •
-0الذين تتراوح أعمارهم )األطفال وفيات 

 (منظمة الصحة العالمية) (.4
   تم العثور على فيروس الروتا في حوالي•
من األطفال الذين لديهم التهاب  (34-45٪ )•

 .المعدة واألمعاء الحاد
معدالت اإلصابة بالنوروفيروس في األطفال •

   الذين يعانون من اإلسهال يتراوح بين
     )4-48٪(. 

 

 الوفيات الناجمة عن اإلسهال في مرحلة الطفولة

Map of Yemen 

Photo Credit: UN Data, 2013 
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453,000 global child rotavirus deaths, 2008 

Photo Credit: WHO 



 طريقة البحث

هذه ل واهل، تأسنوات 5شهر إلى  1األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين هم  : المشمولون نوالمشارك•

زاروا العيادات الخارجية أوعيادات الطوارئ في مستشفيين ، وكانوا يعانون من اإلسهال  عندمالدراسة ا

 .قدمواعينات برازكما الحاد ، 

 .  بواسطة طبيب أطفال الذي قيم وجود و شدة الجفاف مسبقاالبيانات السريرية  تم جمعها   :جمع البيانات•

المملكة المتحدة وتم اختبارها لوجود فيروس الروتا و  في  زمالءأرسلت عينات البراز لل : تحليل البراز•

 .نوروفيروس 

 ( ELISA )فحص االنزيم المرتبط  بالماصة المناعية   تم تقييم فيروس الروتا باستخدام -           

    لفيروس الروتا من خالل استخراج الحمض النووي  ةإيجابيالتي كانت عينات ال اجراء المزيد من الفحوصات علىتم   - 

 .،  وايجاد تسلسلها( RT- PCR) عل البلمرة المتسلسلاالريبي ، عكس نسخ تف            
 .cDNAوتم ايجاد تسلسل   RT- PCR. نوع عل البلمرة المتسلسلاتم تقييم النوروفيروس باستخدام نقطة النهاية لتف-      
 .أجري تحليل النشوء والتطور لفيروس الروتا و على تسلسل نوروفيروس  -  

تمت مقارنة خصائص األطفال الذين يعانون من وجود فيروس الروتا و نوروفيروس  : التحليل اإلحصائي•
 .باستخدام التحليالت اإلحصائية القياسية
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في حين أن تحليل المخاطر هو جزء مهم من العلم، عدد قليل من المنشورات 

 .بتقييم وإدارة المخاطرقيام الباحثين العلمية تشمل وصف متعمق لكيفية 

 

 .اليوم مهمتك هي إجراء تحليل المخاطر استنادا على هذه المقالة البحثية

 

 :لتبدأ، أجب على السؤال التالي

بناء على معرفتك الحالية بطريقة التجربة أو هدف البحث، ما هي المخاطر التي قد 

 يكون من المهم أخذها باالعتبار عند تصميم وتنفيذ، و إيصال هذا البحث؟

18 

 تحليل المخاطر في هذه المقالة البحثية



 تحديد المخاطر

 عند األطفال في صنعاء، اليمن والنوروفيروس الروتاعدوى فيروس 

19 

 األسئلة

 األطفال كمشاركين في هذا البحث؟ شمول، المخاطر األخالقية المرتبطة ب(إن وجدت)ما هي 

 ، المخاطر المرتبطة بالسالمة البيولوجية عند جمع العينات، ونقلها، والتعامل معها؟(إن وجدت) يما ه

 تعلقة بجمع العينات، ونقلها، والتعامل معها؟م، مخاطر األمن البيولوجي ال(إن وجدت)ما هي 

 ما المخاطر المهددة  للباحثين سواء في البالد أو في الخارج؟

 أي تهديد للجمهور؟(  ونقله للخارج) هل يشكل هذا البحث



 تقييم المخاطر

 عند األطفال في صنعاء، اليمن والنوروفيروس الروتاعدوى فيروس 
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 األسئلة

 عواقب على المرضى؟ ما هي تلك العواقب وما مدى احتمالها؟ أشد الما الجانب في هذا البحث أو الخطوات اإلجرائية التي قد تشكل 

 لباحثين؟ ما هي تلك العواقب وما مدى احتمالها؟ا علىعواقب ال ما الجانب في هذا البحث أو الخطوات اإلجرائية التي قد تشكل أشد

في رأيك، ما هي المخاطر والعواقب . اليمن نوروفيروس المملكة المتحدة، وليسالاختار هذا الفريق البحثي إلجراء تحليل فيروس الروتا و

 هذا االختيار التجريبي؟  الىالتي على األرجح دفعت بفريق العمل 

 ما هي الموارد والخبرات، والتدريب، واألدوات التي يمكن أن تكون مفيدة في تقييم المخاطر التي تم تحديدها لهذا المشروع البحثي؟



 إدارة المخاطر

 عند األطفال في صنعاء، اليمن والنوروفيروس الروتاعدوى فيروس 
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 األسئلة

 ؟ها، وتجهيزهاالنهج التجريبي الذي يمكن استخدامه للحد من المخاطر التي تم تحديدها أثناء جمع العينات، ونقلهوما 

في المختبر، على سبيل المثال انتشار فيروس الروتا أو  مقصود غيرالمترتبة على التعرض ال عواقبما الذي يمكن القيام به لمنع وإدارة ال

 نوروفيروس إلى عامل المختبر؟

 التصدير التي سوف تحتاج إلى النظر فيها واتباعها ؟/ ما هي قواعد ولوائح االستيراد 

 

 احتياطات السالمة التي ينبغي اتخاذها للمواد البيولوجية  المعدة للشحن؟ هي ما

   بنجاح؟، الكفاءات المتخصصة والمهارات والتدريب الالزم لجمع، ونقل، ومعالجة هذه العينات البحثية (إن وجدت)هي ما 

 



 

 نتائج البحث والخالصة

 
 

 

 

 

 النتائج

عدوى لفحص  ىولاألكانت هذه الدراسة •

 .نوروفيروس في اليمنالفيروس الروتا و 

نتائج الدراسة تتفق مع األنماط العالمية •

 .للعدوى

هذه الدراسة تسمح لليمن استنتاج فوائد •

من التجارب  الروتاالتطعيم ضد فيروس 

 .العالمية

لعدوى لتقدم الدراسة البيانات األساسية •

في مراقبة واسعة النطاق لرصد  لبدءل“
 ".هذه العدوى ةالتغيرات في وبائي

 

يعانون من والتهاب ( ٪27)طفال ثمانية وسبعون •

  30و  الروتاالمعدة واألمعاء  مصابين بفيروس 
 .النوروفيروسلديهم ( 10٪)

 .أطفال مصابين بالفيروسين معا 5•

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين "•

أو اإلسهال في األطفال  الديموغرافيةالخصائص 

وبين  ... نوروفيروسالذين يعانون من عدوى 

وفيروس  بالنوروفيروساالطفال المصابين 

   ".الروتا

أربع ) الروتاتم تحديد تسع سالالت من فيروس •

   .المصابينفي األطفال ( سالالت أكثر شيوعا

وتم تحديد ساللتين من نوروفيروس في األطفال •

ن سالالتين من يطفل وجد لدىو. المصابين

 .  النوروفيروس
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 االستنتاجات



 تبليغ المخاطر/إيصال

 عند األطفال في صنعاء، اليمن والنوروفيروس الروتاعدوى فيروس 
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 األسئلة

 خالل هذا البحث؟ ولمن؟ايصالها ما هي المخاطر التي ينبغي 

لجنة  أو  المؤسسي مراجعةبشكل فعال الى  مجلس ال (ادارة المخاطرومناهج مخاطر إشراك األطفال ) ايصالما هي بعض استراتيجيات 

 ؟ياتاألخالق

  المعلومات التي هي ماجمع العينات،  علىإعطاء موافقة مسبقة لضمان أن أباء األطفال المشاركين المحتملين في هذه الدراسة سيستطيعون 

لمشاركتها معهم؟  ج الباحثون حتاسي  

ن أخالقيا تبادل النتائج التي توصلوا إليها معهم؟ لماذا؟يالباحث على يجبفي اليمن أو في المجتمع الدولي  جهات معينة هل هناك أي أفراد أو   

 ؟وأساليب تخفيفها المخاطرحول كيف يمكنك التواصل مع الجمهور، ومسؤولي الصحة العامة، والعلماء الدوليين 



 

 المخاطر في البحث الخاص بك: النهائي تمرينال

قم باختيار مشروع بحث سابق أو حالي، أو . قم بإجراء تحليل المخاطر على البحوث الخاصة بك 

 :جراء تحليل المخاطرإلمستقبلي 
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ما هي المخاطر األساسية التي تواجها في بحثك؟ فكر في المخاطر التي تتعرض لها أنت والباحثين : تحديد المخاطر. 1

أو في المختبر، والتي يتعرض لها عامة الناس، البيئة واالقتصاد، /األخرين والفنيين في ميدان العمل، في العيادة، و

 ومؤسستك، والكائنات البشرية والحيوانية؟

ما هي العواقب المترتبة على المخاطر التي تم تحديدها اذا حدثت؟ ما هو احتمال حدوثها؟ بناء على : تقييم المخاطر. 2

 تقييمك للعواقب المحتملة، هل هناك أية مخاطر يمكن أن تضر الناس، والحيوانات، والمحاصيل، أو االقتصاد؟

  ما هي الموارد والقدرات والمهارات الالزمة لتخفيف هذه المخاطر؟

ينبغي أن )ما هي االستراتيجيات أو الموارد التي يمكنك استخدامها لتقليل أو تخفيف هذه المخاطر؟ : إدارة المخاطر. 3

بعين  للحصول على أفكار عن االستراتيجيات والموارد الممكنة، خذ( هذه االستراتيجيات من جودة البحث ال تقلل

 .تلك التي تمت مناقشتها في هذا التمرين العملي ومن خبراتك الخاصة االعتبار

 هل هناك أي مخاطرمرتبطة بالبحوث الخاصة بك وال يمكن تخفيفها بشكل كاف؟

إن )تصميمه أو إجرائه؟ ما هي المخاطر يصال بحثك أثناءإالمرتبطة ب( إن وجدت)ما هي المخاطر : يصال المخاطرإ. 4

يصال نتائج األبحاث في المؤتمرات العلمية والمنشورات؟ ما هي االستراتيجيات التي يمكنك إالمرتبطة ب( وجدت

مخاطر البحوث إبالغهم عن  /استخدامها لتخفيف هذه المخاطر؟ هل هناك أي جهات معنية يجب عليك مشاركتهم 

 نتائجك؟ الخاصة بك؟ وعن



 حليل المخاطرمثال على استراتيجية ت

 CWA 15793: 2011" إدارة المخاطر في المختبر"“ 25

 بلغ/ تواصل
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