ممارسة التمرين العملي

تحليل و إدارة المخاطر في بحوث العلوم الحياتية
Based on the article by Ahmed, H.A. et al. “Emergence of Foot-and-Mouth
Disease Virus SAT 2 in Egypt During 2012.” Transboundary and Emerging
Diseases. 2012; 59; 476-481.
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تم تطوير هذا التمرين بواسطة مركز العلوم والتكنولوجيا والسياسة األمنية في الجمعية األميركية لتقدم العلوم
).(AAAS

تم ترخيص هذا العمل بواسطة  AAASبموجب رخصة التأليف االبداعي العام  -غير تجاري -رخصة
الواليات المتحدة للوثائق الحرة .3.0
.
يمكنك االتصال بصاحب حقوق التأليف والنشرعلى العنوان التالي:
 1200جادة نيويورك .
واشنطن ،د سي 20002
cstspinfo@aaas.org
1-202-326-6493
وقد تم تطوير هذه السلسلة من تمارين قضايا للدراسة بمساهمات من :ليندزي ماربرغر ،نسرين الحمود،
أسامة بن فرج ،اليانور سيليست ،غونايل قوات ،كريستن غيرز ،أيرين جيلسون ،عبدالعزيز القائد،
روان خصاونة  ،فاديامكي ،كيمبرلي شواب  ،كافيتا بيرغر ،و نقوالميخائيل بشور.
قام بترجمتها الى اللغة العربية :روان خصاونة ،و عبدالعزيز.
بدعم من وزارة الخارجية األمريكية  -برنامج ارتباط األمن البيولوجي .
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األهداف التعليمية

1
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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
بنهاية هذا التمرين ،سوف يكون لديك إلمام ب
 -1تعريف أنواع مختلفة من المخاطر المرتبطة بالمختبرات ،والعمل الميداني ،والبحوث الصحية
العامة.
 -2تحليل المخاطر :تحديد المخاطر ،والتقييم ،واإلدارة ،والتواصل ،بما في ذلك:
كيفية تحديد وتقييم المخاطر من خالل النظر في احتماالتها الممكنة ،وعواقبها ،وفوائدها مقابلالمخاطرالناتجه من تلك األنشطة البحثية.
استراتيجيات إدارة المخاطر.لمن ،ومتى ،وكيف يتم توصيل المخاطر. -3كيف تطبق إطار تحليل المخاطر على األنشطة العلمية الخاصة بك.
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القواعد األساسية للمشاركة
1

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

اسأل المدرس لتوضيح أي أسئلة حول المقالة المستخدمة في قضية الدراسة.
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5

ركز على فهم وتحليل المخاطر المتنوعة الموجودة في البحث بدال من نقد الطرق
المستخدمة أو الخيارات البحثية للمؤلفين.

4

تفاعل مع االخرين بطريقة تشجع التواصل المفتوح وتبادل األفكار .على سبيل المثال،
استمع إلى أفكار الجميع باحترام.

5

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

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

•
•
•
•
•
•
•
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أخالقيات علم األحياء
المخاطر البيولوجية
تقليل المخاطر
السالمة البيولوجية للمختبر
األمن البيولوجي للمختبر
االستخدام المزدوج لبحوث العلوم
الحياتية
التميز البحثي

مفاهيم إضافية:
• حماية الكائنات البشرية
• حماية الحيوانات
• البحوث المسؤولة  /التنفيذ
المسؤول للبحوث

إطار تحليل المخاطر
مراجعتك للمخاطر ستتبع هذه المراحل األربعة:
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1

تحديد المخاطر.

2

تقييم المخاطر

3

إدارة المخاطر

4

إيصال المخاطر /أو اإلبالغ عنها.

 )1تحديد المخاطر

 )2تقييم المخاطر

العملية التي من خاللها يأخذ الباحثون بعين اإلعتبار
جميع المخاطر الداخلية والخارجية ،والتنظيمية
الممكنة.

العملية التي من خاللها يحدد الباحثون الموارد
الالزمة و يأخذون بعين اإلعتبار توصيات السالمة
األحيائية  /األمن البيولوجي.

اطرح هذا السؤال:
• ما هي المخاطر المحتملة المرتبطة بالبحث؟

تعرف أيضا ب "عملية تقييم المخاطر الناتجة من
أخطار ،مع األخذ بعين االعتبار مدى كفاية الضوابط
الموجودة وتحديد ما إذا كانت هذه المخاطر مقبولة
أم ال(OHSAS 18001: 2007) ".

اطرح هذه األسئلة:
• ما مدى احتمال حدوث المخاطر؟
• ما هي العواقب المحتملة في حالة حدوث
المخاطر؟
• هل المخاطر تفوق الفوائد؟
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 )3إدارة المخاطر

 )4توصيل المخاطر /أو
اإلبالغ عنها

العملية التي من خاللها ينظر الباحثون في األنظمة /
اإلرشادات  ،والتدريب ،وقضايا االلتزام بإجراءات
العمل القياسية.

العملية التي من خاللها ينظر الباحثون في
استراتيجيات التواصل ،وقضايا عدم االمتثال
وعمليات الموافقة /التعديل.

اطرح هذا السؤال:
• ما هي استراتيجيات إدارة المخاطر التي يمكن
أن تقلل من احتمالية حدوث المخاطر أومن
عواقب تلك المخاطر في حال حدوثها؟

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؟
• ما هي المخاطر (إن وجدت) التي قد تنتج من
تقاسم البيانات البحثية أو النتائج؟
• ما هي االستراتيجيات التي يمكن استخدامها
لتقليل هذه المخاطر؟

االستراتيجيات الممكنة :الحواجز المادية  ،وتدريب
األفراد أو التدقيق ،األنظمة والقوانين ،و /أو
التجارب البديلة.
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مخطط تحليل المخاطر

10

CASE
STUDY
قضية للدراسة

" طوارئ فيروس مرض الحمى القالعية
".2012  في مصر خالل عامSAT 2

.
Ahmed, H.A. et al. “Emergence of Foot-and-Mouth
Disease Virus SAT 2 in Egypt During
2012.” Transbound and Emerg Dis. 2012; 59; 476-481.
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الخطوط العريضة لقضية الدراسة
الجزء  :1سؤال البحث  /الفرضية
الجزء  :2نظرة عامة  -المعلومات األساسية
الجزء  :3طريقة البحث
الجزء  :4تحليل المخاطر في المقالة البحثية
الجزء  :5نتائج البحث واالستنتاجات

12

سؤال البحث  /الفرضية
فرضية البحث
•فيروس مرض الحمى القالعية ( )FMDهو مرض مدمر وشديد العدوى في الحيوانات ذات الحوافر المشقوقة.
• من بين السبعة أنواع المصلية لفيروس مرض الحمى القالعية ،كانت الساللة الفيروسية نوع ( )Oهي األكثر انتشارا في
مصر حتى عام  .2012الساللة ( )Aظهرت في مصر مرتين  -في عام  1972و عام .2006
•في عام  ، 2012شهدت مصر تفشي فيروس الحمى القالعية عدة مرات ،كلها نتجت عن النوع المصلي ) : SAT 2نوع
األقاليم الجنوبية األفريقية  .)2تسبب هذا التفشي بمرض شديد في األبقار و الجواميس والمجترات الصغيرة.
• كان الغرض األساسي لفريق الطوارئ من منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) "وصف ساللة الحمى القالعية
المسؤولة وتقييم الوضع الميداني [ ...وكذلك] لوضع تدابير االحتواء األولية من خالل استراتيجية وطنية لمكافحة الحمى
القالعية".
• اقترح المؤلفون وصف السالالت الفيروسية من تفشي فيروس الحمى القالعية  SAT2باستخدام تحليل تسلسل البيانات.
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نظرة عامة  :المعلومات أساسية
مرض الحمى القالعية
•

مرض الحمى القالعية ) ،(FMDوغالبا ما يسمى مرض الحافر القالعي ،هو مرض
فيروسي شديد العدوى يصيب الحيوانات ذات الحوافر المقسمة.

•

وينتشر مرض الحمى القالعية بين الحيوانات من خالل االتصال الوثيق مع الحيوانات
المصابة ،واستنشاق رذاذ الفيروس ،والتماس مع األسطح الملوثة (أدوات العدوى).

•

يسبب الفيروس حمى وبثور وتقرحات في القدمين والفم والمنطقة داخل وحول الفم،
والحلمات .التقرحات المؤلمة يمكن أن تسبب للحيوانات الفتور وتؤدي إلى فقدان
الوزن.

•

الحمى القالعية ال تصيب البشر.

•

يوجد سبعة أنواع مختلفة من مرض الحمى القالعية  ،C ،A ،O -آسيا ،SAT 1 ،1
.SAT 3 ،SAT 2

•

االعدام (قتل الحيوانات المصابة) هو أكثر طريقة شائعة لمكافحة المرض ،رغم أن
هذا النهج له تأثيرات كبيرة على المزارعين واالقتصاد .تدابير المكافحة األخرى
تشمل المحجر الصحي ،و فرض قيود على التنقل ،وتطهير المناطق والمعدات
المتضررة .

•

يوجد لقاح للحمى القالعية ،ويمكن استخدامه للوقاية من العدوى بفيروس الحمى
القالعية .قرار تطعيم الحيوانات يشمل عوامل علمية واقتصادية وسياسية واجتماعية.

FMD Infection
Photo Credit: Texas A&M University

FMD Infection
Photo Credit: Texas A&M University

14

نظرة عامة  :المعلومات أساسية
التوزيع الجغرافي لمرض الحمى القالعية
•

•
•
•
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الحمى القالعية مرض متوطن في أفريقيا ،وآسيا،
وأجزاء من أمريكا الجنوبية ،ولكن يوجد هناك
فاشيات دورية في مناطق أخرى.
أنواع الحمى القالعية  ،A ،Oوآسيا  1تتوطن
في الشرق األوسط.
أنواع الحمى القالعية  Oو  Aمتوطنة في شمال
أفريقيا.
أنواع الحمى القالعية  ،C ،A ،Oو SAT
متوطنة في جنوب الصحراء االفريقية.

FMD Incidence and Prevalence Indices, 2000-2004
Photo Credit: Sumption, Keith et al.

نظرة عامة  :المعلومات أساسية
تفشي الحمى القالعية ( )SAT2في مصر
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•

بين عامي  1964و  ،2005كان فيروس الحمى
القالعية نوع ( (Oالساللة السائدة في مصر.

•

في عام  :1972تم دخول فيروس الحمى القالعية
نوع ( )Aالى مصر.

•

عام  :2006كان هناك فاشية كبيرة لمرض الحمى
القالعية نوع ( )Aفي مصر.

•

عام  :2012كان هناك فاشية كبيرة جدا لمرض
الحمى القالعية نوع (  )SAT2في مصر .

•

أظهر األبقار والجواميس والمجترات الصغيرة
(مثل الخراف والماعز) عالمات سريرية.

•

كان معدل الوفيات في الحيوانات الصغيرة .٪50

Emergence of Food-and-Mouth Disease Virus SAT 2
in Egypt During 2012
Photo Credit: Ahmed, H.A. et al. 2012.

طريقة البحث
•

•

•

•

•
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جمع العينات  :عينات ( األنسجة الطالئية الحويصلية ) من  14تفشي/انتشار لمرض الحمى القالعية ,و تم تقديمها لمعهد
بحوث صحة الحيوان في المختبر المرجعي الوطني المصري ليتم استخدامها في هذه الدراسة .تم اعداد محاليل معلقة
لعينات األنسجة.
عزل الفيروس :استخدمت العينات لتلقيح خاليا زراعة األنسجة .تم اطالق فيروسات الحمى القالعية القادرة على البقاء
حية في المحلول الطافي لزراعة الخاليا.
تحديد نوع فيروس الحمى القالعية :استخدم الفحص المناعي المرتبط باالنزيم -النوع الشطيري ) (ELISAلكشف
المستضد الفيروسي وتحديد أي أنواع الحمى القالعية ( ،C ،A ،Oآسيا  ،1أو  (SAT 2موجود في المحلول المعلق
لألنسجة (  )tissue suspensionsأو المحلول الطافي من زراعة األنسجة (.)cell culture supernatants
استخراج الحمض الريبي النووي الفيروسي : :تم استخراج الحمض النووي الريبي الفيروسي وتضخيمه باستخدام عكس
نسخ تفاعل البوليميراز المتسلسل اللحظي )  (RT- PCRباستخدام طريقتين  )1 :طريقة الخطوة الواحدة  ،و )2
والطريقة األكثر تقليدية المكونة من خطوتين و الفصل الكهربائي للهالم/جل إلكتروفورسس.
التنميط الجيني للنوع المصلي ) :(SAT 2تم تضخيم الحمض الريبي النووي الفيروسي باستخدام تفاعل ( (RT-PCR
ومجموعة مكونات أولية خاصة بتسلسل محدد من ) .)SAT2العينات التي أظهرت نتيجة إيجابية لتفاعل ( )RT-PCRتم
ايجاد تسلسلها الجيني باستخدام تقنيات التسلسل التجارية .تسلسل الحمض النووي الناتج من ذلك ،والذي يشكل تسلسل
جزئي من جين  ،VP1قورن مع غيره من جينات ( )VP1لفيروسات الحمى القالعية األخرى باستخدام الخوارزمية
الحاسوبية ( )BLASTعلى االنترنت.

طريقة البحث – متبع...
•

إعداد العينات الختبار المقارنة  :تم إرسال عينات أنسجة من  10محافظات مصرية إلى المختبر المرجعي العالمي لمرض الحمى القالعية
التابع لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة للتأكيد والمقارنة مع السالالت األخرى الموجودة.
 تضمن التحليل عينات من ليبيا والبحرين و فلسطين وكينيا و الكاميرون. تم فحص العينات باستخدام تقنيات العزل الفيروسي من الخاليا المزوعة  ،والكشف عن المستضد باستخدام  ،ELISAوتفاعل البلمرةالمتسلسل اللحظي ).(RT- PCR
 أجري تحليل تسلسل الجينات على جين VP1من عينات الفيروس المعزولة.* تم استخراج الحمض النووي الريبي الفيروسي من عينات الفيروس المعزولة وتضخيمها باستخدام تفاعل البوليميراز المتسلسل
).(RT- PCR
اللحظي
* تم ايجاد التسلسل لمنتج تفاعل البوليميراز ( ،(PCRواللذي يشمل قطع متداخلة من جين  ،VP1وذلك باستخدام تقنيات التسلسل
التجارية.
* تم تجميع تسلسل الحمض النووي مما أدى إلى الحصول على التسلسل الكامل لجين .VP1
* تم محاذاة التسلسل الكامل لجين VP1و تحليله باستخدام برامج المعلوماتية الحيوية المتاحة تجاريا .

•

فحص جديد للتشخيص  :تم تطوير تفاعل بوليميراز متسلسل لحظي محدد ( (RT- PCRللتمييز بين فيروسات مرض الحمى القالعية
الجديدة )(SAT 2و فيروسات مرض الحمى القالعية المستوطنة في المنطقة .تم التحقق من صحة الفحص باستخدام الحمض الريبي
النووي اللذي أعد من عينات سريرية كانت محددة سابقا وموجبة لفيروس مرض الحمى القالعية ) (FMDVوفيروسات مرض الحمى
القالعية من السالالت األخرى في المنطقة.

18

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.
مهمتك اليوم 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؟
19

تحديد المخاطر
" طوارئ فيروس مرض الحمى القالعية  SAT 2في مصر خالل عام ”2012
السؤال
ما هي المخاطر المحتملة على السالمة البيولوجية (إن وجدت)؟
ما هي المخاطر المحتملة على األمن البيولوجي (إن وجدت)؟
هل يشكل هذا البحث أي مخاطر إضافية على قطعان الحيوانات المعرضة لمرض الحمى القالعية ،أو
على االقتصاد؟
ما هي المخاطر التي ينطوي عليها نقل عينات الحيوانات المصابة (إن وجدت)؟

هل يمكن استخدام أنشطة البحث و  /أو النتائج إلحداث ضرر؟
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تقييم المخاطر
" طوارئ فيروس مرض الحمى القالعية  SAT 2في مصر خالل عام ”2012
السؤال
ما هي العواقب المحتملة (إن وجدت) للمخاطر البيئية و لمخاطر األعداد الحيوانية المرتبطة بهذا
البحث؟ ما مدى احتمال حدوث هذه المخاطر؟
ما هي العواقب المحتملة (إن وجدت) لمخاطر السالمة البيولوجية المرتبطة بهذا المشروع البحثي؟ ما
مدى احتمال حدوث هذه المخاطر؟
ما هي الموارد والخبرات ،والتدريب ،واألدوات التي يمكن أن تكون مفيدة في تقييم المخاطر التي تم
تحديدها لهذا المشروع البحثي؟
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إدارة المخاطر
" طوارئ فيروس مرض الحمى القالعية  SAT 2في مصر خالل عام ”2012
السؤال
ما هي األنظمة والقوانين الدولية ،المحلية ،أو المؤسسية ،أو أفضل الممارسات التي يمكن استخدامها لتخفيف مخاطر
السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي المحتملة؟

ما هي (إن وجدت) الكفاءات المتخصصة والمهارات والتدريب الالزم لتنفيذ هذا المشروع البحثي بنجاح؟
ماهي األساليب أو الطرق العلمية اإلضافية (إن وجدت) والتي يمكن أن تستخدم لمزيد من تخفيف المخاطر المحددة
للسالمة البيولوجية واألمن البيولوجي؟
ما الذي يمكن عمله إلدارة مخاطر لنتائج غير مقصودة ،مثل حدوث طفرة في عينة معزولة من فيروس مرض الحمى
القالعية في المختبر؟

ما هي السياسات والبروتوكوالت التي ينبغي أن تكون موجودة لمنع خطر انتشار عينات معزولة من فيروس مرض
الحمى القالعية بقصد أو عن غير قصد؟
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نتائج البحث واالستنتاجات
•

•

•

•

•
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النتائج

االستنتاجات

فيروسات الحمى القالعية  SAT 2التي سببت فاشية المرض عام
 2012في مصر كانت متميزة وراثيا عن الفيروسات المعزولة
في ليبيا عام .2003
تنقسم فيروسات الحمى القالعية  SAT 2التي سببت فاشية
المرض إلى ساللتين مختلفتين مما يشير إلى أن ما حدث في مصر
هو " إما دخولين مستقلين لساللتين أو دخول واحد لساللتين".
على مستوى تسلسل النوكليوتيدات ،تختلف الساللتين بنسبة ٪10
مما يشير إلى أنهما ال يرتبطان مباشرة مع بعضهما البعض مع
أنهما " يشتركان بشكل وثيق في تاريخ تطورهما".
أعلن المؤلفون أنه ال يمكن تحديد أصل فاشية مرض الحمى
القالعية في عام  2012بسبب "أخذ عينات متفرقة من فيروسات
وثيقة الصلة ومتشابهة".
كشف الفحص التشخيصي اللذي نمى من هذه الدراسة عن
فيروسات مرض الحمى القالعية  SAT2من الفاشيات األخيرة
للمرض في مصر وليبيا ،لكنه "لم يشمل التفاعل مع السالالت
الخمسة األخرى لفيروس مرض الحمى القالعية و التي قد تكون
موجودة في الثروة الحيوانية في المنطقة  :...النمط المصلي ... O
النمط المصلي  ،" Aوفيروس الحمى القالعية اللذي عزل من
تفشي المرض عام  2012في البحرين.

هناك حاجة إلى تنسيق وتبادل بيانات التسلسل لتحديد نقل فيروسات
الحمى القالعية العابرة للحدود والصالت بين العينات الفيروسية
المعزولة في بلدان مختلفة.
واستنتج الباحثون أن هناك حاجة إلى الرصد الدقيق لفيروسات
الحمى القالعية في شمال أفريقيا والشرق األوسط ”لتحديد مخاطر
فاشية المرض في المستقبل" ،وضمان استخدام تدابير المكافحة
المناسبة.

إيصال/تبليغ المخاطر
" طوارئ فيروس مرض الحمى القالعية  SAT 2في مصر خالل عام ”2012
السؤال

ما هي المخاطر التي ينبغي أن يتم إيصالها خالل هذا البحث؟ لمن؟
كيف يمكنك ايصال المخاطر وخطوات إدارة المخاطر للجنة المراجعة المؤسسية ،و/أو للباحثين االخرين ،و/أو للشركاء في منظمة
األغذية والزراعة (الفاو)؟
ما هي بعض االستراتيجيات اليصال تلك المخاطر البحثية الخاصة الى المجتمع الزراعي؟

هل هناك على الباحثين التزام أخالقي لتبادل نتائجهم مع المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية األخرين؟
تحت أي ظرف من الظروف سيكون هناك على الباحثين التزام أخالقي أو التزام نحو السالمة أو األمن أو االقتصاد لعدم تبادل بعض
جوانب نتائجهم مع العامة؟
هل يوجد ظرف كهذا في هذه المقالة البحثية؟
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التمرين النهائي :المخاطر في البحث الخاص بك
قم بإجراء تحليل المخاطر على البحوث الخاصة بك .قم باختيار مشروع بحث سابق أو حالي ،أو
مستقبلي إلجراء تحليل المخاطر:
 .1تحديد المخاطر :ما هي المخاطر األساسية التي تواجها في بحثك؟ فكر في المخاطر التي تتعرض لها أنت والباحثين
األخرين والفنيين في ميدان العمل ،في العيادة ،و/أو في المختبر ،والتي يتعرض لها عامة الناس ،البيئة واالقتصاد،
ومؤسستك ،والكائنات البشرية والحيوانية.
 .2تقييم المخاطر :ما هي العواقب المترتبة على المخاطر التي تم تحديدها اذا حدثت؟ ما هو احتمال حدوثها؟ بناء على
تقييمك للعواقب المحتملة ،هل هناك أية مخاطر يمكن أن تضر الناس ،والحيوانات ،والمحاصيل ،أو االقتصاد؟
ما هي الموارد والقدرات والمهارات الالزمة لتخفيف هذه المخاطر؟
 .3إدارة المخاطر :ما هي االستراتيجيات أو الموارد التي يمكنك استخدامها لتقليل أو تخفيف هذه المخاطر؟ (ينبغي أن
ال تقلل هذه االستراتيجيات من جودة البحث) للحصول على أفكار عن االستراتيجيات والموارد الممكنة ،خذ بعين
االعتبار تلك التي تمت مناقشتها في هذا التمرين العملي ومن خبراتك الخاصة.
هل هناك أي مخاطرمرتبطة بالبحوث الخاصة بك وال يمكن تخفيفها بشكل كاف؟
 .4إيصال المخاطر :ما هي المخاطر (إن وجدت) المرتبطة بإيصال بحثك أثناء تصميمه أو إجرائه؟ ما هي المخاطر(إن
وجدت) المرتبطة بإيصال نتائج األبحاث في المؤتمرات العلمية والمنشورات؟ ما هي االستراتيجيات التي يمكنك
استخدامها لتخفيف هذه المخاطر؟ هل هناك أي جهات معنية يجب عليك مشاركتهم  /إبالغهم عن مخاطر البحوث
الخاصة بك؟ وعن نتائجك؟
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مثال على استراتيجية تحليل المخاطر

تواصل /بلغ
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