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 .االختبارمحتوى  – األمن البیولوجي) في PCشھادة مھنیة (
_______________________________________________________________ 

  في األمن البیولوجيشھادة مھنیة 
 - سئلة والمراجعوبعض نماذج من األ محتوى اإلختبار  -

رالیة الدولیة لجمعیات یالممنوحة من طرف الفید األمن البیولوجي مجال في )PCالشھادة المھنیة ( تثبت
كفاءات في المبادئ األساسیة  أظھرواأن األشخاص الحاصلین علیھا  (IFBA) السالمة البیولوجیة

 و اتالمختبر في الحساسة العلمیة والمعلومات البیولوجیة المواد مع بأمان ملاعتبالوالممارسات المتعلقة 
 یتم التيأخرى  في بیئاتو األمراض تفشي ضد المیدانیة االستجابة أثناء الصحیة و الرعایة فقامرفي 
   .البیولوجیة المواد مع التعامل فیھا

 اونویك اناألمن البیولوجي  مجال الشھادة المھنیة في اختبار الجتیازالمرشحین المتقدمین  على یجب 
 كي یكونوا مؤھلین أساسيشرط كجیة إدارة المخاطر البیولو فيالشھادة المھنیة  على أوال حاصلین
 .  هالجتیاز

فئة موسعة من المھنیین الذین یتعاملون مع المواد ل مناسبة األمن البیولوجي مجال إن الشھادة المھنیة في
السالمة البیولوجیة  و المخاطر البیولوجیة إدارة  مستشاروخالل عملھم على غرار أو حولھا البیولوجیة 

وعمال  األمراض تفشي ضد االستجابة میدان في والعاملینالمختبرات  تقنیي و الباحثینو العلماءو
 والمربین والمستشارین وصانعي السیاسات. األمن موظفي والصیانة 

إن األشخاص الحاملین لھذه الشھادة یملكون درجة كافیة من المعرفة والمھارات إلدارة المخاطر 
مجاالت و  6التالي یتكون من  (BOK)البیولوجیة بالمختبرات  بطریقة سلیمة وآمنة. إن الھیكل المعرفي 

. إن مضمون البیولوجياألمن ت المطلوبة للحصول على شھادة نشاط معرفي الكتساب الكفاءا 48
 ا الھیكل المعرفي ویرتبط كل سؤال في االختبار بأحد المجاالت التالیة.ذاالختبار یستند على ھ

 

 

 

 

 

 
 

 والمعاییر التوجیھیة المبادئ ،البیولوجي األمن تفاقیاتاأ: المجال 
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 تاالتفاقیا ذلك في بما البیولوجي األمن التي یتم تطبیقھا في مجال الدولیة االطرات تحدید -1
 ؛ والمعاییر التوجیھیة والمبادئ المتحدة لألمم التابع األمن مجلس وقرارات والقوانین والمعاھدات

 
 مع باالقتران المحلیة التوجیھیة والمبادئ والمعاییر واللوائح القوانین استخدام كیفیة فھم. 2

 ؛البیولوجي لألمن الدولیة الصكوك
 

 غذیةاأل منظمة من قبل البیولوجي األمن لمصطلحات ختلفةالم تواالستعماال نياالمع فھم -3
 بالزراعة احیث ارتباطھمن  یةالحیوان صحةلل العالمیة منظمةاللألمم المتحدة و والزراعة

 ؛وإنتاج الغذاء ائیةالغذ سالمةالو
 

 ؛ البیولوجیة باألسلحة الصلة ذات ادوالمو البیولوجیة واألسلحة البیولوجي مناأل عریفت. 4
 

 واللوائح البیولوجیة األسلحة اتفاقیة أھداف تحقیق في البیولوجي األمن ساھممی كیف صف. و5
 ؛ 1540 رقم الدولي األمن مجلس وقرار الدولیة الصحیة

 
 علمال وبمشاركة مھنی البیولوجي األمن مجال في التخصصات ةمتعددالمقاربة ال أھمیة فھم - 6
 ؛ نماألو
 

 ؛البیولوجي األمن على الحفاضو تنفیذب عنیینالم المصلحة أصحاب ةعوممج دیحدت. 7
 

 واألمن الصحةك الحكومیة بأجھزة الخاصة من الناحیة القانونیة والمسؤولیات األدوار فھم. 8
 .بیولوجيال األمن تنفیذ فيساھمة الم

 
وصفھ دلیل منظمة الصحة العالمیة  الذي النحو على البیولوجي األمن نامجبر عناصر عریفت -9

 إرشادات األمن البیولوجي في المختبر.: إلدارة المخاطر البیولوجیة 
 

إتفاقیة  في موضح ھو كما البیولوجیة المواد لتأمین البیولوجیة المخاطر إدارة نھج تعریف. 10
CWA15793. 

 
 على(  المخبریةضمن الظروف  استخدامھ عند" البیولوجي منلأل" اسيالمبدأ األس فھم. 11

 ندایم في المثال سبیل على( المختبر وخارج حدود) المعدیة المواد مع تعاملی مرفق المثال سبیل
وخارج  البیولوجي لألمن الدولي دلیلال تطبیق وكیفیة) المعدیة األمراض تفشيخالل  االستجابة

 إطار المختبر.
 

 ولكن البیولوجي ال یقتصر على الحمایة الفیزیائیة للمواد البیولوجیة األمن مفھومأن إدراك  .12
 . كنولوجیاتوالت التقنیات إلى الوصولوحمایة   والتحلیل البحث بیانات حمایة كذلك یشمل

 
 المكملة والعناصر البیولوجي واألمن بیولوجیةال السالمة بین والتشابھات االختالفات فھم. 13

 . بینھما
 تنفیذ ساھم في تسھیلیالبیولوجیة  السالمة إجراءاتممارسات و تنفیذكیف أن  وصف - 14

 .لوجيمن البیواأل متطلبات

http://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 عملیة في المصلحة أصحاب ومشاركة بیولوجيال األمنللمخاطر في مجال  تقییم إجراء كیفیة فھم. 15
 ؛التقییم

 المستوى على المخاطر تقییم عملیات إلى استنادااألمن البیولوجي  منھجیات تصمیمأھمیة  فھم - 16
  المحلي

 المواد عن الناجمة المخاطر وتقییم ، البیولوجیة المواد ستعملت التي المختبرات تحدید كیفیة معرفة. 17
 ؛ لمخاطرل ییمتق على یعتمد المساءلة الذي برنامج ضمن إدراجھاو معھا التعامل یتم التي البیولوجیة

 ؛البیولوجي مناأل برنامج إدارة لنظام األساسیة العناصر وصف -18

 المنظمة داخلالمعنیین بإدارة مخاطر األمن البیولوجي  لألفراد والمسؤولیات األدوار ووصف دتحدی. 19
 ؛

 ؛البیولوجي مناأل برنامج إدارة نظام وتحسین باستمرار وتحسینھ األداء قیاس كیفیة وصف. 20

 تضمنت التي البیولوجي مناأل لحوادث لطوارئا حالة في االستجابة خطط تطویر كیفیة معرفة. 21
 ؛ البیولوجیة المواد ضیاع أو سرقة

في مجال األمن  االستجابة إجراءات تنفیذالمعنیة ب االتصالحلقات و المبكر اإلبالغ أھمیة فھم -22
 ؛ البیولوجي

 ؛بیولوجيال األمن مجال في والتدریب التوعیة برامج وتنفیذ تطویر كیفیة وصف. 23

 األمن إدارة بنظام الصلة ذات والبیانات والمستندات السجالت على فظةوالمحا ضبط كیفیة صفو - 24
 ؛ البیولوجي

 

 
 

 أو الكیمیائیة المواد مع مقارنةللمواد البیولوجیة الفیزیائي  تأمینلل وحیدةال التحدیات وصف -25
 ؛ اإلشعاعیة

  
 وتقیید والمعوقات قاتخرال لكشف المتاحة والخیارات فیزیائيال األمن مقاربات وصف -26

 ؛ البیولوجیة المواد إلى الوصول
 

 ؛األمن الفیزیائيفي خیارات  المقاربات  واختالفات وعیوب مزایا فھم. 27
 

 بیولوجيال األمن البرنامج وإدارة مخاطرال تقییم: المجال ب

  البیولوجي مناألفي مجال الفیزیائیة  تدابیرال: المجال ج
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 المواد تأمین لغرض المتعلقة بالمخاطر المتدرجة الحمایة نظامیستعمل  كیف وصف -28
 ؛ البیولوجیة

 
 االستجابةو االتصال یخص فیما لھا المرخص غیرال ختراقاال عملیات انذار خیارات فھم. 29
 الخارجیین المستجیبین أو) المثال سبیل على المرافق حراس( الداخلیین المستجیبین قبل من

 ؛)   المثال سبیل على منفذي القانون المحلي(
 

 لتكنولوجیا التحتیة البنیةحمایة  أھمیة المعلومات العلمیة الحساسة والحاجة إلى مفھ. 30
 ؛) cybersecurityحاسوبي: ال األمن( المعلومات

 
 تحدید المعلومات الحساسة ووصف إجراءات الحمایة التي سیتم تطبیقھا. كیفیة على التعرف. 31

 
 
 

 
 .البیولوجیة موادال هاتجا المساءلة برنامج مكونات تحدید.   32 
 

 البیولوجیة؛ موادلل جردال لالئحةالوثائق وعناصر التدقیق الدوري  على الحفاظ كیفیة وصف .33
 

 و ستیراداال ومتطلبات الدولیة واالتفاقات المعاھدات تطبیق مدى تحدید كیفیة معرفة. 34
 ؛ ھخارج إلى وا البلد داخلول المواد بالمنشأة قنل الوطنیة والسیاسات تصدیرال
 

 وبین مختلف المنشآت للحمایة من الكائنات الممرضة داخل المنشأة ل قنإجراءات  فصو - 35
 .التحویل الضیاع أو السرقة أو

  
 إنتقال

 
 

 المواد لىإ الوصول إمكانیة لدیھم الذین األفراد نزاھةو بیولوجيال األمن بین العالقة فھم. 36
 ؛ البیولوجیة

 
 إلى یحتاجون والذین البیولوجیة المواد مع یتعاملون الذین األفراد تحدید كیفیة معرفة -37

 ؛ البیولوجي األمن في المجال التدریب
 

 یة؛والخارج یةالداخل اتتھدیدال تحدید. 38
 

 فحص وعملیات ھمو بعد توظیف قبل األفرادموثوقیة  برامج محدودیةو مزایا وصف -39
 ؛ الخلفیات

 
 التنظیمیة السلطات مع باإلشتراك الخلفیات فحصمتطلبات عملیات  تنفیذ كیفیة فھم. 40

 ؛ والتنفیذیة

 نات الممرضة الكائ اتجاه مساءلةال :المجال د

 األفراد موثوقیة: ھـالمجال 
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 المواد إلى الوصول یمكنھم الذین األفراد بین والمساءلة المسؤولیة ثقافة تعزیز كیفیة وصف -41

 ؛ البیولوجیة
 

 ؛ الموظف صحة لبرنامج الموارد تحدیدكیفیة و أھمیة فھم. 42
 
 
 
 
 

 ؛ البیولوجي واألمن البیولوجیة بالبحوث یتعلق فیما" المزدوج االستخدام" مصطلح تحدید .43
 

 واألمن المزدوج باالستخداموعالقتھا " البیولوجیة خالقیاتلأل"األساسي   المبدأ فھم. 44
 ؛ البیولوجي

 
  فیما حیاة العلماء الواجبة في  والقانونیة واألخالقیة االجتماعیة المسؤولیات مجال فھم. 45

 باألمن البیولوجي. یتعلق
  

 ؛ الحیوي األمن تنفیذ في الحیاة في علوم المتخصصین دور وصف . 46
 

 خالل من المكتسبة المعارف استخدام إساءة تمنع التي والممارسات السیاسات وصف . 47
 ؛ السلوك مدونة ذلك في بما البیولوجیة البحوث

 
  دوري بشكله ووبعد العمل بدء قبل البیولوجیة البحوث مراجعة آلیة تطویر كیفیة معرفة. 48

 .المنشأة ثغراتو الموظفین جوانب ضعف و مخاطرال لتقلیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مخطط اإلختبار
 

 وأخالقیات البیولوجیا  المزدوج االستخدام: والمجال 
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 :ختباراالیتضمنھ  كل مجالللألسئلة  المئویةیمثل الجدول التالي النسبة 
 

  ختبارمخطط مفصل لإل
  البیولوجي  األمنمھنیة في شھادة 
 ٪ 73 - النجاح درجة 

 عدد األسئلة المجال 
 30 والمعاییر التوجیھیة والمبادئ البیولوجي األمن اتفاقیات أ/

 23 بیولوجيال األمن البرنامج وإدارة المخاطر متقیی ب/
 13 البیولوجي مناألفي مجال الفیزیائیة  تدابیرالج/ 
 8 الكائنات الممرضة اتجاه مساءلةد/ 
 14 األفراد موثوقیة /ھـ

 12 البیولوجیا وأخالقیات المزدوج االستخدام /و

 
 ة لعینة من األسئ

 
. نقدم في ما یلي بعض األمثلة. مع مألوفة لدى المترشحین ختبارجعل طبیعة وشكل أسئلة اإلل

 أن األجوبة الصحیحة یشار إلیھا بنجمة في نھایة اإلجابة (*).العلم 
 
 : والتكسینیة البیولوجیة األسلحة اتفاقیة لتنفیذ الوطنیة التشریعات. 1 
 قبل علیھا والموافقة لمراجعتھا 1540 األمن لمجلس المتحدة األمم لجنة إلى اتقدیمھ یجب) أ

 .ھا حیز التنفیذدخول
 *. بلد لكل القانونیة والنظم ظروفلل راظن ودلك آلخر بلد من مختلفًة كونت أن یمكن) ب
 .االتفاقیة في المبینةمفصلة  وطنیة عمل خطة لتنفیذ محددة معاییر تبعت) ج
  ھا قبل دخولھا حیز التنفیذ.على والموافقة مراجعةلل االتفاقیة أعضاء إلى تقدیمھا یجب) د
 
 : سابقا معھا التعامل یتم لم بیولوجیة عوامل تضمنت التي المختبرالجدیدة ب نشطةاأل. 2
 .الذي یتم إتباعھ البیولوجي األمن برنامجطبقا لمقتضیات   أن تنجز یمكن) أ

 .بأمان النشاط تنفیذ كیفیة على التدریب توفیر یجب ولكن یمكن أن تنجز) ب
والتي  البیولوجي األمن لتخفیف الوحیدة تدابیرال لتحدید المخاطر لتقییم أوالً  خضعت أن یجب) ج
 . *ضروریة تكون قد
والتي  ضافیةاإل تیاطیةاإلح جراءاتلإل الحقا المجدول بريالمخ تفتیشال خالل مراجعتھا یجب) د
 .ضروریة تكون قد
 
 
 
 

  بخطوة خطوة البیولوجي األمن تدابیر مستویات بزیادةیتحقق  الحمایة نظام ------------ . إن  3
 المخاطر مستوى إلى استنادا مرفقال منشآت حولو  األعلى إلى األمنیة المتطلبات أدنى من

 .منشآت بھذه المرتبطة
 المنطقـة المحیطـة مراقبة) أ
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 * تدرج) ب
 األمان )ج
 حاجز مراقبة) د
 

یمكن  البیولوجیة المواد إلى الوصول بإمكانھم الذین شخاصاأل دنع األفراد موثوقیة تعزیز إن. 4
 :وھي طریقة بأفضلتحقیقھ 

 .األفراد توظیف قبل الجنائیة للخلفیات فحص جراءإ) أ
 . *والمختبر المؤسسة مستوى على وااللتزام القیادة خالل من والمسؤولیة المساءلة تعزیز) ب
 .یةفطعاوال العقلیة قوتھم لتحدید لألفراد دوریة نفسیة اختبارات إجراء) ج
 سلوكیاتھم على أدلة على للحصولثا  خلفیات الموظفین الذین تم توظیفھم حدی في التحقیق) د
 .سابقةال
 

 .الحیاة بعلوم البیولوجیا أخالقیات ارتباط عن تعبیر أفضلتمثل  التالیة البیانات من أي. 5
 . *الحیویة الطبیة والتطورات البیولوجیة لالكتشافات والمعنویة األخالقیة اآلثار دراسة) أ

 .تجرى على البشر التي لبحوثفي ا بیولوجيال األمن نتائج) ب
 .ة اإلستخدامالمزدوج  ثوبحفي ال المحتمل العسكري االستعمال دراسة) ج
 .البیولوجیة األسلحة استخدامعند  والمعنویة األخالقیة اآلثار دراسة) د
 

 

 المراجع

 علیھا االقتصارولكن ال ینبغي  تبارخاال ھدا الجتیاز للتحضیر ةالمقترحالمراجع بعض فیما یلي 
 :فقط

حول األمن البیولوجي في المختبرات (منظمة الصحة  اتتوجیھ–إدارة المخاطر البیولوجیة .1
 ).2006العالمیة 

 
 ).2004كتیب السالمة البیولوجیة في المختبرات (منظمة الصحة العالمیة .2
 
 الصحة منظمة( توجیھیة وثیقة - العالمي الصحي األمنألجل  ةالحیا العلوم ثبحو. مسؤولیة 3

 .)2010 العالمیة
 
 إدارة المخاطر البیولوجیة في المختبراتحول  CEN 15793ورشة عمل  اتفاقیة. 4
 .) 2011ینایر(
 
المرافق و البیطریة خابرالم في البیولوجیة المخاطر إلدارة معیار: بیولوجيال واألمن السالمة. 5

 ).2015(المنظمة العالمیة للصحة الحیوانیة  الحیوانیة

 

 )BMBL. CDC / NIH.2009( 6 القسم - مختبراألمن البیولوجي في ال مبادئ. 6
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 مراكز. السموم أو المختارة البیولوجیة لعواملا مع تتعامل التي فقامرلل أمنیة توجیھات. 7
 .2013  (CDC)األمراض مكافحة

تطویر وإنتاج وتخزین دة لمنع المتح األمم تفاقیةال السابع للمؤتمر الختامیة الوثیقة. 8
 )BWC - 2011( واألسلحة السمیة وتدمیرھا البیولوجیةاألسلحة 
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