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Based on the article by Siddique, N. et al. “Sequence and phylogenetic 

analysis of highly pathogenic avian influenza H5N1 viruses isolated during 

2006–2008 outbreaks in Pakistan reveals genetic diversity.” Virology 

Journal. 2012; 9: 300.   
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لتقدم العلوم  األمنية في الجمعية األميركية والتكنولوجيا والسياسة العلوم مركز بواسطة هذا التمرين تم تطوير

(AAAS) 

 

رخصة  -غير تجاري -رخصة التأليف االبداعي العام بموجب    AAASهذا العمل بواسطة  تم ترخيص

 .3.0الواليات المتحدة للوثائق الحرة 

  . 

 :بصاحب حقوق التأليف والنشرعلى العنوان التالي يمكنك االتصال

 . جادة نيويورك 1200

   20002 واشنطن، د سي

cstspinfo@aaas.org 

1-202-326-6493 

 

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

 القائد،  جيلسون، عبدالعزيز سيليست، غوينيلل كووت، كريستن غيرز، أيرين فرج، اليانور بن أسامة 

 .نقوال ميخائيل بشورو بيرغر، شواب ، كافيتا كيمبرلي فاديامكي، روان خصاونة ،

 

 

 .القائد روان خصاونة، و عبدالعزيز: قام بترجمتها الى اللغة العربية
 

 . ارتباط األمن البيولوجي برنامج - وزارة الخارجية األمريكية منبدعم 
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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
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أنواع مختلفة من المخاطر المرتبطة بالمختبرات، والعمل الميداني، والبحوث الصحية  تعريف  -1

 .العامة

 

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

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

 .المخاطرالناتجه من تلك األنشطة البحثية

 .  استراتيجيات إدارة المخاطر-     

 .المخاطرتوصيل لمن، ومتى، وكيف يتم -     

 

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

 

 

 

 

  

 بنهاية  هذا التمرين، سوف يكون لديك إلمام ب
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 القواعد األساسية للمشاركة
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 .قبل بدء هذا التمرين، يجب أن يقرأ المشاركون المقالة الخاصة بهذا التمرين

 

 .حول المقالة المستخدمة في قضية الدراسةأسئلة  اسأل المدرس لتوضيح أي 

 

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

 

 

 



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

 

 :مفاهيم إضافية

 حماية الكائنات البشرية

 حماية الحيوانات

التنفيذ المسؤول / البحوث المسؤولة 

 للبحوث

 

 

 أخالقيات علم األحياء•

 المخاطر البيولوجية•

 المخاطرتقليل •

  السالمة البيولوجية للمختبر•

 األمن البيولوجي للمختبر•

 االستخدام المزدوج لبحوث العلوم الحياتية•

 التميز البحثي•
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  إطار تحليل المخاطر

 :مراجعتك للمخاطر ستتبع هذه المراحل األربعة
 .تحديد المخاطر  

 

 تقييم المخاطر  

 

 إدارة المخاطر 

 

 .أو اإلبالغ عنها/ 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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  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 / األفراد أو التدقيق، األنظمة والقوانين، و

 .التجارب 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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أو / المخاطرتوصيل ( 4

  اإلبالغ عنها 



 مخطط تحليل المخاطر
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 قضية للدراسة

تسلسل وتحليل النشوء والتطور من الفيروسات  ”

 إلنفلونزاالمسببه  1ان  5 اتش اإلمراضيةالشديدة 

في تفشي  2008 -2006لطيور معزولة خالل 
 ” .باكستان يكشف عن التنوع الجيني

 

Siddique, N. et al. “Sequence and phylogenetic analysis of highly pathogenic avian 

influenza H5N1 viruses isolated during 2006–2008 outbreaks in Pakistan reveals 

genetic diversity.” Virology Journal. 2012; 9: 300.  

 



 الخطوط العريضة لقضية الدراسة
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 الفرضية/ سؤال البحث : 1الجزء 

المعلومات األساسية  -نظرة عامة : 2الجزء   

طريقة البحث: 3الجزء   

تحليل المخاطر في المقالة البحثية : 4الجزء   

واالستنتاجاتنتائج البحث : 5الجزء    



 

 الفرضية/ البحث سؤال 

 

تم تصميم هذه الدراسة إلجراء التحليالت وتسلسل النشوء والتطور من انفلونزا "
من البرية المختلفة، والدواجن  08-2006المعزولة خالل  1ان  5 اتسالطيور 

 ”.باكستانالمنزلية والتجارية في 
 

 اإلمراضبةشديد  1ان  5 اتسوالهدف من ذلك هو فهم العالقة الوراثية للسالالت 

الباكستانية مع سالالت معزولة من أجزاء أخرى من العالم من أجل فهم أفضل 

 .لألصول الجغرافية للفيروسات الباكستانية

 :فرضية البحث

13 



 

 نظرة عامة -المعلومات األساسية
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 الطيور إنفلونزافيروس 

 .عالية إذا سببت المرض في الطيور بامراضيةالطيور  إنفلونزاتتميز فيروسات •

إذا كانت ال تسبب المرض في  منخفضة بامراضيةالطيور  إنفلونزاوتتميز فيروسات •

 .الطيور

 .تأتي من آسيا 1ان  5 اتش االمراضيةالطيور عالية  إنفلونزافيروسات •

 .تنشأ من أمريكا الشمالية 1ان  5 اتش االمراضيةالطيور منخفضة  إنفلونزافيروسات •

 في آسيا وأمريكا الشمالية ال ترتبط ارتباطا وثيقا  1ان 5 اتشسالالت انفلونزا الطيور •

الخاصة  والنورامينيدازدموية  راصةتصنف فيروسات األنفلونزا أ  بواسطة البروتينات •
و  دموية راصة كاأ  اإلنفلونزاوقد تم تحديد ستة عشر من األنواع الفرعية لفيروس  .بهم

  .كانورامينيدازأنواع فرعية  9



 

 نظرة عامة -المعلومات األساسية
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 لديها سطحين بروتين سكري الجينات•

 
 راصة دموية -   •

 النورامينيداز–

 الفيروس يخضع للطفرات الطبيعية•
الطفرات داخل الجينومات : االنجراف المستضد•

 الفردية

تبادل الجينات بين اثنين من : تغيير المستضد•

الفيروسات خالل حاالت العدوى المتزامنة للخلية 
 ( .إعادة التركيب الجيني)

 كيف تتحور االنفلونزا

Influenza Genetic Shift 

Photo Credit: Wikipedia, 2012 



 

 نظرة عامة -المعلومات األساسية
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(  وهو مسار هجرة دولية)المهاجرة طريق اندوس للطيور •
مليون طير إلى األراضي الرطبة  12-7يجلب،

 .الباكستانية كل عام

 الداجنةوقد تم تحديد فيروسات األنفلونزا في الطيور •

 .1995الباكستانية منذ عام 

ألول مرة في   1ان 5 اتشتم تحديد انفلونزا الطيور  •

 .(وآخرونصديق ) 2006باكستان في عام 

  5اتسالطيور  بانفلونزا، الدواجن المصابة 2006منذ عام •
المحلية من خالل تفاعالت الفناء الخلفي مع الطيور  1ان

 .البرية المصابة

تم اتخاذ تدابير التطعيم واألمن الحيوي للسيطرة على •

 .في الطيور الباكستانية 1ان  5 اتشتداول 

اصابات  أبوت، من ذوي الخبرة فقط 2008-2006بين •
 .1ان  5 اتشمستمرة ل 

 أنفلونزا الطيور في باكستان

Photo Credit: Neumann et al., 2010 

HPAI H5N1 outbreaks in Pakistan during 

2006–08.  

Photo Credit: Siddique et al. 



 طريقة البحث

 .المحافظاتوردت مسحات الحلق واألجهزة من الطيور الميتة من قبل وحدات المراقبة في  .والعزلالجمع •
وكان حصاد سوائل السقاء من األجنة  .المخصبتم زراعة الفيروسات من العينات باستخدام بيض الدجاج 

 .الملقحة

• 
   .الجينوماستخراج الحمض النووي الريبي وتسلسل 

وسائل السقاء باستخدام مواد متوفرة  سريريةتم استخالص الحمض النووي الريبي من عينات فيروسية         

 .تجاريا

 .في العينات  والسائل  5اتشللكشف عن الفيروس  RT-PCR))نوع المتسلسل  البلمرةوتم اجراء تفاعل  

  ريبوزالمكمل الديوكسي الننويإلنشاء وتضخيم  الحمض   (RT-PCR)تم استخدام الناسخ العكسي 

 .للفيروس

 
 .الناتج والنقي ريبوزالمكمل الديوكسي الننويتم اجراء تفاعل التسلسل للحمض 

  

على االنترنت، وقد تم اختيار متواليات من قاعدة بيانات  بالستباستخدام خوارزمية  .والتطورتحليل النشوء 

الباكستانية لتحليل النشوء  1ان 5 اتشبنك الجينات التي كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بتسلسل الفيروسي 

 5 اتشلتحديد تسلسل بنك الجينات  ل  الباكستانية1ان  5 اتشوتمت مقارنة تسلسل الفيروسي  ل  .والتطور
 .البرمجيات المتاحة تجاريا باستخدام1ان
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 تحليل المخاطر في هذه المقالة البحثية

 

في حين أن تحليل المخاطر هو جزء مهم من العلم، عدد قليل من المنشورات 

 .العلمية تشمل وصف متعمق لكيفية قيام الباحثيين بتقييم وإدارة المخاطر

 

 .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 



 تحديد المخاطر

 إلنفلونزا المسببه 1 ان 5 اتش اإلمراضية الشديدة الفيروسات من والتطور النشوء وتحليل تسلسل
 الجيني التنوع عن يكشف باكستان تفشي في 2008 -2006 خالل معزولة لطيور

19 

 السؤال

فرق المراقبة وجمع العينات، عينة النقل : باالعتبار آخذا والموظفين؟ على الباحثين( إن وجدت)المحتملة ما هي مخاطر السالمة واألمن 

 وإعداد العينات؟

 تشكل هذه األبحاث أية مخاطر محتملة على صحة اإلنسان في باكستان؟ هل

   حيوانات؟هل يمكن استخدام أي من هذه البحوث إللحاق الضرر عمدا ألشخاص أو  

 هل هناك أي مخاطر مرتبطة بجمع وتحليل عينات من الطيور البرية مقابل الدجاج المحلي أو الحيوانات األخرى؟



 تقييم المخاطر

 إلنفلونزا المسببه 1 ان 5 اتش اإلمراضية الشديدة الفيروسات من والتطور النشوء وتحليل تسلسل
 الجيني التنوع عن يكشف باكستان تفشي في 2008 -2006 خالل معزولة لطيور

20 

 السؤال

، في هذا البحث واألكثر احتماال للتسبب حادثه متعمدة او عرضية مع (إن وجدت)المنهجية، ما هي الخطوات 

   وخيمة؟عواقب سلبية 

 

   الحادث؟كيف المرجح لمثل هذا 

 

   البحث؟لفريق  البيلوجيةما هي الخطوات في هذه الدراسة تقدم أكبر تهديدات السالمة 

 

   البحث؟ما هي الخطوات في هذه الدراسة تقدم أكبر التهديدات لألمن البيولوجي لفريق 

 

   التقييم؟لتغيير هذا  ، 1ان  5 اتشكيف تتعامل مع الممرض من الشواغل الصحية العالمية، مثل 

 

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



 إدارة المخاطر

 إلنفلونزا المسببه 1 ان 5 اتش اإلمراضية الشديدة الفيروسات من والتطور النشوء وتحليل تسلسل
 الجيني التنوع عن يكشف باكستان تفشي في 2008 -2006 خالل معزولة لطيور

21 

 السؤال

 هل هناك أي من القوانين واللوائح المحلية، أو المؤسسات الدولية التي من شأنها أن تساعد على إدارة المخاطر الناجمة عن هذه التجربة؟

 مخاطر ما إجراءات التشغيل الموحدة التي ينبغي استخدامها في جمع العينات والتخزين والنقل، والتحليل في هذا المشروع البحثي للتخفيف من

 السالمة أو األمنية؟

ية نوعكيف يمكن الباحثين في هذا المجال أو مشروع مماثل  تقليل اآلثار السلبية المحتملة للنتائج المتوقعة من دون تغيير في سؤال البحث أو 

 العلم؟

 وبنجاح ؟إن وجدت،  الكفاءات المتخصصة، والمهارات، والتدريب لتنفيذ هذه التجربة الخبرية بأمان  ماهي



 

 نتائج البحث والخالصة

 
 النتائج

كانت  2008-2006الباكستاني والمعزول من   1ان  5 اتش•

من أفغانستان والدول  بالعزالتمرتبطة ارتباطا وثيقا 

 .األوروبية اآلسيوية المجاورة

• 
يذكر المؤلفون أن هذا النقل عن طريق تجارة الدواجن القانونية 

 .وغير القانونية  والتي ال يمكن تجاهلها

ذات "الدراسة في هذه  كانت جميع فيروسات انفلونزا الطيور•

صلة بتلك المتداولة في أسراب الدواجن في جنوب آسيا 

وشرق آسيا والشرق األوسط وأوروبا منذ أواخر عام 

ولكن الفيروس الباكستانية اكثر ارتباطا بتلك التي " ،2005

 .من دول الجوار

• 
ارتفاع معدل "لديها   1ان 5 اتشالباكستانية  العزالت

، مما يدل على االنتشار السريع في جميع "الهوية تسلسل 

 .2006أنحاء البالد من مقدمة واحدة في باكستان في عام 

• 
 2008-2006الباكستاني والمعزول  من  1ان 5 اتش

متنوعة وراثيا، وله العديد من الطفرات في مواقع ربط 
 .ومستقبالت الهامة األنتيجين

22 

 الستنتاجات



 تبليغ المخاطر/إيصال

 إلنفلونزا المسببه 1 ان 5 اتش اإلمراضية الشديدة الفيروسات من والتطور النشوء وتحليل تسلسل
 الجيني التنوع عن يكشف باكستان تفشي في 2008 -2006 خالل معزولة لطيور

23 

 السؤال

 لمن؟ البحث؟يصالها خالل هذا إما هي المخاطر التي ينبغي أن يتم 

 ما هي بعض االستراتيجيات للتوصيل مخاطر نتائج البحث الى خبراء الصحة العامة والحيوانية وأصحاب المصلحة الحكومة؟

، ما هي األدوات المتاحة لمساعدة الباحثين في تقييم 1ان  5 اتشعند العمل مع مسببات األمراض التي تهم صحة اإلنسان أو الزراعة، مثل 

 مخاطر إيصال نتائج البحث؟

 هل هناك أي ظروف ال تسمح للباحثين ان يتبادلوا كل أو بعض النتائج التي توصلوا إليها مع علماء آخرين والجمهور؟



 

 المخاطر في البحث الخاص بك: النهائي تمرينال
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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

بحث سابق أو حالي، أو مستقبلي اختارمشروع . قم بإجراء تحليل المخاطر على البحوث الخاصة بك

 :الجراء تحليل المخاطر

 



 حليل المخاطرمثال على استراتيجية ت

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