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ممارسة التمرين العملي

1

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

2

3

3

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
بحلول نهاية هذا التمرين ،سوف يكون لديك إلمام ب:
 -1تعريفات أنواع مختلفة من المخاطر المرتبطة بالمختبرات ،والعمل الميداني ،والبحوث الصحية
العامة.
 -2عملية تحليل المخاطر :تحديد المخاطر ،والتقييم ،واإلدارة ،والتواصل ،بما في ذلك:
كيفية تحديد وتقييم المخاطر من خالل النظر في احتماالتها الممكنة ،وعواقبها ،وفوائدها مقابلالمخاطرالناتجه عن تلك األنشطة البحثية.
استراتيجيات إدارة المخاطر. لمن ،ومتى ،وكيف يتم إيصال 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.
2

3

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

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.

أخالقيات علم األحياء
المخاطر البيولوجية
تقليل المخاطر
السالمة البيولوجية للمختبر
األمن البيولوجي للمختبر
االستخدام المزدوج لبحوث العلوم
الحياتية
التميز البحثي
6

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
”انتشار عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي
نوع (ب) عند السكان المشتبه بإصابتهم في
المناطق المتضررة من الصراع من الحرب
ضد اإلرهاب في المناطق القبلية شمال
” .وزيرستان في باكستان

Ali, A, et al. “Prevalence of HBV .infection in suspected population of
conflict-affected area of war against terrorism in North Waziristan FATA
Pakistan.” Infection, Genetics and Evolution. 2013 Aug 30; 12: 18651869.
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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 التهاب الكبد الوبائي (ب) يصيب  9-7مليون شخص في الباكستان مع
نسبة انتشار تقارب .٪5-3
وكالة وزيرستان منطقة قبلية خاضعة لإلدارة االتحادية (  (FATAعلى الحدود
مع أفغانستان و"تتأثر بشكل كبير باإلرهابيين واألنشطة المكافحة لإلرهاب".
وهي مقسمة إلى شمال وزيرستان وجنوب وزيرستان.
يبلغ عدد سكان المنطقة القبلية الخاضعة لإلدارة االتحادية  3.4مليون نسمة مع
"وضع اجتماعي واقتصادي منخفض وكذلك معدل اإللمام بالقراءة والكتابة
متدني"" .إن األعمال اإلرهابية دمرت بالكامل البنية التحتية االجتماعية،
والمراكز الصحية والتعليمية ،وبالتالي المرافق الصحية ومعدل اإللمام بالقراءة
والكتابة قليل جدا في هذه الوكالة".
لم يتم االبالغ عن أية بيانات أو دراسات موثقة عن انتشار فيروس التهاب الكبد
(ب) بين الناس اللذين يعانون من الصراعات ،بما في ذلك أولئك الموجودين في
شمال وزيرستان.
كان هدف الباحثيين هوتقدير معدل انتشار عدوى التهاب الكبد الوبائي نوع (ب)
وعوامل الخطر المحتملة بين الناس المتأثرة بالنزاع في شمال وزيرستان".
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خريطة شمال وزيرستان  ،باكستان
المصدر  :علي وآخرون 2012 ،

المعلومات األساسية -نظرة عامة
عدوى فيروس التهاب الكبد من النوع (ب)
•
•

•
•
•
•
•

فيروس التهاب الكبد (ب) هو فيروس متولد في الدم يؤثر على  2مليار شخص في جميع أنحاء العالم .ما يقرب من  400مليون
شخص حاملين اللتهاب الكبد المزمن نوع (ب).
فيروس التهاب الكبد (ب) يصيب الكبد ،ويمكن أن يسبب مرض حاد ومزمن.
وتشمل األعراض الحادة للعدوى اليرقان والبول الداكن والتعب الشديد والغثيان ،والتقيؤ ،وآالم في البطن.وتشمل األمراض المزمنة أمراض الكبد وتليف الكبد ،وسرطان الكبد.فيروس التهاب الكبد (ب) ” غالبا ما ينتشر من األم إلى الطفل عند الوالدة ،أو من شخص آلخر في مرحلة الطفولة المبكرة".
طرق االنتقال األخرى تشمل االتصال الجنسي وتبادل اإلبر الملوثة( .منظمة الصحة العالمية )2013
فيروس التهاب الكبد (ب) يمكن أن يعيش خارج الجسم لمدة  7أيام.
أكثر من  240مليون شخص يعانون من التهابات الكبد المزمنة.
” حوالي  600،000شخص يموتون كل عام بسبب عواقب التهاب الكبد )ب) ” )منظمة الصحة العالمية )2013
"لقاح التهاب الكبد (ب) فعال بنسنة  ٪95في الوقاية من العدوى وعواقبها المزمنة"( .منظمة الصحة العالمية)2013- HBV ،
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المعلومات األساسية -نظرة عامة
وبائية فيروس التهاب الكبد الوبائي (ب)
•

الفيروس متوطن في الباكستان بوجود  9-7مليون ناقل -
نسبة االنتشار .٪5-3

•

أكثر من  %95من البالغين الذين يعانون من العدوى
الحادة يتخلصون من العدوى بنجاح.

•

األفراد الذين يولدون مع التهابات مزمنة لديهم  ٪15إلى
 ٪30خطر مدى الحياة لإلصابة بمضاعفات تؤدي إلى
الوفاة( .هيو جونغ)2007 ،

صبي باكستاني يتلقى لقاح التهاب الكبد الوبائي (ب)
المصدر :السياسة الخارجية2011 ،

15

المعلومات األساسية -نظرة عامة
المشهد الصحي في شمال وزيرستان
• في المنطقة القبلية الخاضعة لإلدارة االتحادية بشكل عام وفي شمال وزيرستان على وجه
الخصوص ،تدهورت الخدمات الصحية بشكل ملحوظ منذ عام .2001
• تدهورت برامج التطعيم بسبب الهجمات على الطواقم والمرافق الطبية.
•
–

–
–
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يتم توفير رعاية صحية محدودة حاليا من قبل:
المستشفيات التي تمولها الحكومة ،ومراكز الرعاية الصحية في األرياف ومراكز الصحة
المجتمعية.
المستشفيات والعيادات الممولة من قبل المتمردين.
مجتمع المساعدات الدولية.

طريقة البحث
•

تحديد المشاركين  .تم تسجيل  790أشخاص يشتبه باصابتهم بالتهاب الكبد نوع (ب) في هذه الدراسة .طلب الباحثون من
المشاركين اعطاء معلومات كأسمائهم والجنس و العمر والحالة االجتماعية واالقتصادية والمستوى التعليمي  ،و العديد من
األسئلة الصحية باستخدام استبيان لذلك.

•

جمع العينات وإعداد األمصال .حصل الباحثون على عينات دم حجمها 5مل من المشاركين في الدراسة  .تم فصل األمصال
في غضون  6ساعات من جمعها و نقلها إلى الجامعة  ،وتخزينها في الفريزر الجراء مزيد من المعالجة.

•

الفحوصات المصلية  .تم تحليل وجود األجسام المضادة المتفاعلة مع فيروس التهاب الكبد (ب) في أمصال المشاركين
باستخدام الفحص المناعي المرتبط باالنزيم ) .(ELISAs

•

استخراج الحمض النووي من الفيروس و تكثيره  .تم استخراج الحمض النووي من عينات األمصال الخاصة بالمشاركين
ذوي النتيجة الموجبة اللتهاب الكبد (ب) حسب فحص (  )ELISAباستخدام مواد متوفرة تجاريا.
وتم اجراء تفاعل البلمرة المتسلسل نوع (  (RT-PCRلتأكيد وجود الحمض النووي الفيروسي وقياس مستوى الحمض
النووي الفيروسي في العينات.

•

التحليل اإلحصائي  .تم تحليل البيانات باستخدام برمجيات متاحة تجاريا.
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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
انتشار عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي نوع (ب) عند السكان المشتبه باصابتهم
السؤال

ما هي مخاطر السالمة واألمن المحتملة (إن وجدت) على الباحثين األكاديميين وعلماء المختبرات المشاركين في هذه التجربة؟

ما هي اعتبارات السالمة ،واألمن ،أواالعتبارات األخالقية (إن وجدت) المرتبطة بتحديد وأخذ عينات من أفراد مصابين بفيروس التهاب الكبد
نوع (ب) في المناطق المتضررة من الصراعات؟

ما هي المخاطر اإلضافية أو المخاوف (إن وجدت) المرتبطة بالحصول على عينات من السكان المحرومين وضعيفي القراءة والكتابة؟

ما هي المخاطر األخالقية واألمنية المحتملة (إن وجدت) على األشخاص المشاركين في هذه التجربة؟
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تقييم المخاطر
انتشار عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي نوع (ب) عند السكان المشتبه باصابتهم
السؤال
ما هي العواقب المحتملة (إن وجدت) للمخاطر المرتبطة بالسالمة البيولوجية في هذا المشروع البحثي؟
ما هي العواقب المحتملة (إن وجدت) للمخاطر المرتبطة باألمن البيولوجي في هذا المشروع البحثي؟
ماهي المخاطر التي لها أكبر احتمالية أن تحدث و/أو التي يكون لها أكبر العواقب :سرقة األمصال البشرية التي تحتوي على فيروس التهاب الكبد (ب) أو
إساءة استخدام المواد البحثية و  /أو النتائج؟
ما هي العواقب المحتملة (إن وجدت) للمخاطر األخالقية المرتبطة بهذا المشروع البحثي؟

ما هي الموارد والخبرات ،والتدريبات ،واألدوات التي يمكن أن تكون مفيدة في تقييم المخاطر التي تم تحديدها لهذا المشروع البحثي؟
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إدارة المخاطر
انتشار عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي نوع (ب) عند السكان المشتبه باصابتهم
السؤال
ماهي استراتيجيات تخفيف المخاطر التي يمكن للباحثين استخدامها للتخفيف من المخاطر األخالقية على األفراد المصابين بفيروس التهاب الكبد نوع
(ب)في هذا المشروع البحثي؟
ماهي استراتيجيات تخفيف المخاطر المحتملة التي يمكن للباحثين استخدامها للتخفيف من مخاطر السالمة البيولوجية في المختبر واألمن البيولوجي
المحتملة في المختبر في هذا المشروع البحثي؟
ما هي األساليب (إن وجدت) التي يمكن اتخاذها للحد من المخاطر على الباحثين األكاديميين؟

ما هي (إن وجدت) الكفاءات المتخصصة والمهارات والتدريبات الضرورية للقيام بنجاح في هذا البحث تسجيل المشاركين في هذا البحث  ،وللقيام
بمقابالتهم ،وجمع عينات الدم منهم المشاركين ،وفصل ونقل األمصال في المناطق التي تعاني من الصراع؟

هل هناك أية أنظمة وقوانين دولية ،محلية ،أو مؤسسية يمكن أن تساعد في إدارة المخاطر الناجمة عن هذا المشروع البحثي؟
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نتائج البحث والخالصة
النتائج
•

•

•
•

•

•

•

كانت فحوصات حوالي  ٪58.4من المشاركين كانت فحوصاتهم
ايجابية لفيروس التهاب الكبد (ب)؛ حيث كان لديهم أجسام مضادة
متفاعله مع فيروس التهاب الكبد نوع (ب).
المشاركين الذكور ( )٪75.39كانوا أكثر عرضة لعدوى التهاب
الكبدي الوبائي (ب) من اإلناث (.)٪24.6
ظهر بأن المشاركين األميين هم أكثر عرضة اللتهاب الكبد الوبائي
(ب) من المشاركين المتعلمين.
تأثر المشاركين أصحاب الوضع االجتماعي واالقتصادي المنخفض
بعدوى التهاب الكبدي الوبائي (ب) أكثر من المشاركين من أصحاب
الطبقة المتوسطة.
كان للمشاركون الذين كانوا يعملون كغواصين أكثر عرضة لعدوى
اللتهاب الكبدي الوبائي (ب) من المشاركين في المهن األخرى،
كالمزارعين مثال.
انتشار التهاب الكبد الوبائي (ب) في الذين تتراوح أعمارهم ما بين
 30-21سنة هو  ،٪38.9وهي نسبة أعلى بكثير من انتشار المرض
في األطفال (>  10سنوات )٪3.14 ،أو كبار السن (< 50عاما،
.)٪7.14
الطرق الرئيسية لالنتقال هي :إعادة استخدام اإلبر والمحاقن التي يجب
التخلص منها بعد االستعمال ،والتعرض الجنسي ،والخطر أثناء
22الحالقة ،والوشم.

االستنتاجات
• ”االنتشار المرتفع للعدوى بين صغار السن وبين
مستخدمي األدوية بالحقن“
• هناك حاجة في مناطق النزاع تلك إلى للتعليم،
و لحمالت التوعية ،و التخاذ تدابير وقائية ،و
للتطعيم في مناطق النزاع تلك.

إيصال/تبليغ المخاطر
انتشار عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي نوع (ب) عند السكان المشتبه باصابتهم
السؤال
ما هي المخاطر التي ينبغي أن يتم إيصالها خالل هذا البحث؟ لمن؟

كيف يمكنك إيصال/تبليغ المخاطر من العاملين في هذا البحث الى المشاركين المحتملين :سواء كانوا أميين؟ أطفال؟ أو يعيشون في مناطق شديدة
الصراع؟
ما هي تدابير الحماية للبيانات والمعلومات التي ينبغي أن تنفذ لحماية سالمة المشاركين بالبحوث وعدم الكشف عن هوياتهم؟
ماهي الحساسيات االجتماعية والثقافية المرتبطة بهذا المشروع البحثي؟
ما هي (إن وجدت) مخاطرالسالمة والمخاطراألمنية المرتبطة بإيصال هذه الدراسة ،وأساليب البحث ونتائجه؟
ما هي( إن وجدت) االستراتيجيات التي ستستخدمها للتقليل من المخاطر التي تم تحديدها خالل إيصال هذا المشروع ونتائج البحث إلى الباحثين
األخرين ،األفراد في مناطق النزاع ،وعامة الجمهور؟
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التمرين النهائي :المخاطر في البحث الخاص بك
قم بإجراء تحليل المخاطر على البحوث الخاصة بك .اختارمشروع بحث سابق أو حالي ،أو مستقبلي
الجراء 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
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