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  .االختبارمحتوى  – المخاطر البيولوجية ) في إدارةPCشهادة مهنية (
_______________________________________________________________ 

  المخاطر البيولوجية  إدارةشهادة مهنية في 

  - سئلة والمراجعمن األوبعض نماذج  محتوى اإلختبار  ‐

رالية الدولية ي) في إدارة المخاطر البيولوجية الممنوحة من طرف الفيدPCالشهادة المهنية ( تثبت
أن األشخاص الحاصلين عليها لهم الكفاءات في المبادئ األساسية  (IFBA) لجمعيات السالمة البيولوجية

بر الشهادة المهنية في إدارة المخاطر البيولوجية والممارسات المتعلقة بإدارة المخاطر البيولوجية. وتعت
رالية الدولية لجمعيات يوالتي لم تنتهي صالحيتها بعد، شرط الزم للتقدم بطلب الحصول على شهادة الفيد

ن إلجراء اختبار الحصول ين المستعديفي تخصصات تقنية إضافية.  إن المترشح السالمة البيولوجية 
ا االختبار، ذلبيولوجية يمكنهم تقديم طلبهم في أي وقت يرغبون فيه إلجراء هعلى شهادة إدارة المخاطر ا

  مع العلم أنه ال توجد شروط األهلية أو شروط مسبقة أو وقت محدد. 

إن الشهادة المهنية في إدارة  المخاطر البيولوجية تهم فئة موسعة من المهنيين الذين يتعاملون مع المواد 
عملهم على غرار مديرو المخاطر البيولوجية وضباط السالمة البيولوجية  خاللأو حولها البيولوجية 

والعاملين في المختبرات من تقنيين وباحثين وعمال الصيانة والمهندسين المصممين لالحتواء البيولوجي 
  والمهندسين المعماريين والمربين والمستشارين وصانعي السياسات.

لكون درجة كافية من المعرفة والمهارات إلدارة المخاطر إن األشخاص الحاملين لهذه الشهادة يم
التالي يتكون من أربعة  (BOK)البيولوجية بالمختبرات  بطريقة سليمة وآمنة. إن الهيكل المعرفي 

نشاط معرفي الكتساب الكفاءات المطلوبة للحصول على شهادة إدارة المخاطر  29مجاالت و 
ا الهيكل المعرفي ويرتبط كل سؤال في االختبار بأحد ذعلى ه البيولوجية. إن مضمون االختبار يستند

  المجاالت التالية.

  

  

  .إلدارة المخاطر البيولوجية لفعام انظعرض قائمة أهداف . 1
  .إدارة المخاطر البيولوجية مانظف العناصر األساسية لوص. 2
  .م ناجح إلدارة المخاطر البيولوجيةاالرئيسية لتطوير نظتحديد العوامل . 3
  م إدارة المخاطر البيولوجية.اتنفيذ نظفي  المخاطروإدارة ساسي لتقييم وصف الدور األ. 4
  .م إدارة المخاطراآداء نظوصف طرق قياس ومراقبة . 5
) " التخطيط، العمل، الفحص، التنفيذ" مع تقديم أمثلة حول   PDCAوصف أساسيات مبدأ (. 6

 م إدارة المخاطر البيولوجية.ا) في نظ  PDCAكيفية تطبيق مبدأ (
  
  

 أ: أساسيات نظم إدارة المخاطر البيولوجيةالمجال 
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  .CWA 15793صف ما هي و .7

 CWA يفالمصطلحات المبينة شرح . 8 بيولوجية والسالمة المخاطر ال بما فيها 15793
  .البيولوجية واألمن البيولوجي ونظام إدارة المخاطر البيولوجية

  .CWA 15793ساسية لـ تحديد المكونات األ. 9

 إستخدامية صف كيفو. 10 CWA  ن نظام إدارة ومراجعة وتحسي الحفاضو وضعل 15793
  .المخاطر البيولوجية

 تبالموازاعات والمبادئ التوجيهية القوانين الوطنية والمحلية والتشري إستخدام يةكيف صفو .11
  .CWA 15793مع 

  

  

 . وتحديد المخاطر ةر البيولوجياخطتقييم األ يةوصف كيف -12
يات تقييم المخاطر بهدف صياغة عملفهم كيفية إستخدام المعلومات التي تم جمعها في  - 13

  .مكان محددب المخاطر الحد من إجراءات
  .فهم طرق تطوير وتنفيذ إجراءات تخفيف مخاطر السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي - 14
فهم كيفية تحقيق التوازن بين تدابير تخفيف المخاطر في مجال السالمة البيولوجية واألمن  - 15

  .البيولوجي
و اإلجراءات المتعلقة بالمرافق" "اإلدارية" ذ اإلجراءات "العملية" وتطوير وتنفي يةفهم كيف - 16

  .لتخفيف ومراقبة المخاطر البيولوجية
لعمليات والمرافق واإلجراءات اإلدارية لتخفيف ومراقبة احول تقييم األمثلة المقدمة  - 17

تقليص المخاطر البيولوجية   ية إمكانيةالمخاطر البيولوجية. ولكل مثال يتم تقديمه يتم شرح كيف
  .المتعلقة به

  .نظام إدارة المخاطر البيولوجيةجراءات الغير مطابقة لاإلومعالجة فهم كيفية تحديد  - 18
وصف كيفية إستخدام مؤشرات األداء والبيانات الناتجة عن عملية التفتيش أو التحقيق أو  - 19
  .دقيق في الحدث / الحادث بهدف مراقبة وتطوير نظام إدارة المخاطر البيولوجيةالت
  .للطوارىء ستجابةلإلمخطط  لتأسيسيجب إتخاذها  وصف التدابير التي - 20
متطلبات تحديد الو موظفينوتوعوية لفائدة ال دريبيةبرامج توضع وتنفيذ كيفية وصف  - 21

  .دعم قدراتهملجراءات اإلو
  .حول المخاطر البيولوجيةالمعلومات تبليغ وصف كيفية تطوير وسائل  - 22
م إدارة االمحافظة على السجالت والوثائق والبيانات المتعلقة بنظوصف كيفية المراقبة و - 23

  المخاطر البيولوجية.
  

  

  )  CWA: إدارة المخاطر البيولوجية في المختبرات (المجال ب

  : تنفيذ نظام إدارة المخاطر البيولوجيةالمجال ج
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  .منظمةبال تحديد األشخاص المسؤولين عن إدارة المخاطر البيولوجية - 24
  .واإلدارة العلميةألعلى وصف دور ومسؤولية وأهمية اإلدارة العليا والمدير ا - 25
  .وصف دور وعمل لجنة إدارة المخاطر البيولوجية  - 26
  .وصف دور ومسؤوليات مستشار / مسؤول إدارة المخاطر البيولوجية - 27
تحسين نظام إدارة و وأداء مراقبةتحديد األشخاص المسؤولين ووصف دور كل منهم في  ‐ ‐28

  .المخاطر البيولوجية
طاقم  منظمة:بالالمخاطر البيولوجية أثر على إدارة وتتفاعل التالية ت رادوصف كيف أن األو - 29

  العاملين برعاية الحيوانات وطاقم العمليات والصيانة.األمن و
  

 :ختباراإل كل مجال والتي يتضمنهللألسئلة   المئويةالتالي النسبة  يمثل الجدول
  

   ختبارمخطط مفصل لإل
  شهادة مهنية في إدارة المخاطر البيولوجية 

  عدد األسئلة   المجال
  18  أساسيات نظم إدارة المخاطر البيولوجية أ/

  CWA 15793 (  16إدارة المخاطر البيولوجية في المختبرات ( ب/
  42  تنفيذ نظام إدارة المخاطر البيولوجية   ج/
  24  األدوار والمسؤوليات في إدارة المخاطر البيولوجيةد/ 

  

. نقدم في ما يلي بعض األمثلة. مع مألوفة لدى المترشحين ختبارلجعل طبيعة وشكل أسئلة اإل
  العلم وأن األجوبة الصحيحة يشار إليها بنجمة في نهاية اإلجابة (*).

  
 CENاللجنة األوروبية لتوحيد المقاييس عمل ورشةهدف من إتفاقية إن ال.1 إلدارة  15793

 المخاطر البيولوجية في المختبرات هو:
  ل البيولوجية إلى مجموعة المخاطر.إرشاد األشخاص حول كيفية تصنيف العوام -أ

  إلدارة المخاطر البيولوجية.تحديد المتطلبات الملزمة قانونيا  -ب
  إدارة المخاطر البيولوجية (*).في  منهج اآلداء على ةالقائممكونات لاوصف  -ج
  .3و  2تحديد متطلبات معايير إعتماد مختبرات السالمة البيولوجية للمستويات  - د

  
 إن منهجية تقييم المخاطر تستخدم لـ:.2

ذات العالقة مع المخاطر تحديد اإلجراءات التي يجب وضعها والتي تتناسب مع  -أ
  (*). العمل

  برنامج إدارة المخاطر البيولوجية.تحديد التمويالت الالزمة لتنفيذ  -ب 
  البيولوجية. خاص داخل المرفق إلدارة المخاطرضبط أدوار ومسؤوليات األش -ج
  وتجهيزات السالمة. الشخصيةقياس فعالية معدات الوقاية  - د

  
الذين يتعاملون مع  موظفينقاية للالتي من شأنها أن توفر الو المثلىماهي إجراءات المراقبة .3

 ؟الجوي اذ والتي من السهل أن تنتقل عن طريق الرذالعوامل البيولوجية 

 المخاطر البيولوجيةدارة والمسؤوليات إل األدوارتحديد : المجال د
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 .العمل طاولة سطح غسل األيدي وتعقيم -أ
   وإستعمال أكواب الطرد المركزي محكمة السالمة البيولوجية كابينة إلشتغال في ا -ب         
  ق (*).الغل         

  غسل األيدي وإستعمال أكواب الطرد المركزي محكمة الغلق. -ج

  .طاولة العمل سطحسالمة البيولوجية وتعقيم الابينة في ك اإلشتغال - د

 إدارة المخاطر البيولوجية يتمثل في: عن  مسؤولال رادوأحد أ .4
 ضمان سالمة العمل بالعوامل البيولوجية. قصدالموارد الكافية توفير ضمان أ.        
  الذين يرفضون إرتداء معدات الوقاية الشخصية وإتباع إجراءات  الموظفينتأديب ب.       

 السالمة.          
شخاص المناسبين الذين سيتعاملون األ من أنهم أكدللتإجراء تحريات حول الموظفين  -ج

  مع العوامل البيولوجية.

  وجهات لتطوير إجراءات إدارة المخاطر البيولوجية (*).الت توفير - د

  

  ولكن ال ينبغي أن تقتصر على المراجع التالية: ختباربعض المقترحات لإلعداد لإلفيما يلي 

 يناير(إدارة المخاطر البيولوجية في المختبرات حول   CEN 15793عمل  ورشةإتفاقية  .1
2011.( 

دارة المخاطر البيولوجية إلتنفيذ المبادئ التوجيهية حول  CEN 16393عمل  ورشةإتفاقية  .2
 ).2012 يناير(. CWA 15793ـفي المختبرات 

 ).2004ة كتيب السالمة البيولوجية في المختبرات (منظمة الصحة العالمي.3
كتيب توجيهي حول األمن البيولوجي في المختبرات (منظمة  –إدارة المخاطر البيولوجية .4

 ).2006الصحة العالمية 

التالي   IFBA (كل هذه المراجع ومراجع اخرى متوفرة ويمكن تحميلها عبر موقع 
)www.internationalbiosafety.org.(  


