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المخاطر البيولوج�ة  تقي�مالشهادة المهن�ة �ف  

 محتوى االختبار و�عض نماذج من األسئلة والمراجع
 

 
تحدد الشھادة المھنیة في تقییم المخاطر البیولوجیة الممنوحة من طرف الفیدرالیة الدولیة األشخاص الذین لدیھم  
یمتلك   البیولوجي.  واألمن  السالمة  لمخاطر  وممنھجة  منظمة  تقییمات  إجراء  في  مؤكدة  جدارة  و  كفاءات 

لتنفیذ منھج اتخاذ القرار  رفة والمھارات  من المع درجة كافیة و متقدمة األشخاص المتحصلون على ھذه الشھادة  
القائم على المخاطر للتخفیف من المخاطر البیولوجیة في المختبر السریري ومختبر الصحة العامة والحیوانیة  
ومختبر األبحاث ومراكز الرعایة الصحیة. یجب أوالً على المترشحین المتقدمین للحصول على ھذه الشھادة أن  

ار األساسي المشروط  للشھادة المھنیة في إدارة المخاطر البیولوجیة قبل أن یكونوا مؤھلین  یجتازوا بنجاح االختب 
 ألداء ھذا االختبار. 

 
من المھنیین الذین یتعاملون مع    موسعة كبیرة و    فئة إن الشھادة المھنیة في تقییم المخاطر البیولوجیة مالئمة ل

علماء  الالمخاطر البیولوجیة ومسؤولي السالمة البیولوجیة و  مدیرو في وظائف مثل    أو حولھا البیولوجیة  المواد  
والتقنیین والباحثین والمسؤولین على االستجابة لألوبئة  وموظفي تشغیل و صیانة المرافق ومھندسو التصمیم  

 والمھندسون المعماریون لالحتواء البیولوجي  والمدربون والمستشارین و واضعي  السیاسات.  
الكتساب  للمعرفة / المھمة  بیانًا    49و   التالي ستة مجاالت (المواضیع الرئیسیة)  (BOK)یحدد التجسید المعرفي  

التجسید  االختبار  على ھذا  یعتمد محتوى  البیولوجیة.    على الشھادة في تقییم المخاطرالكفاءات المطلوبة للحصول  
 التالیة  یانات البویرتبط كل سؤال في االختبار بأحد   (BOK)المعرفي 

 
 

 المجال أ. أساسیات تقییم المخاطر البیولوجیة 
  

تحدید مدى أھمیة  تقییم المخاطر في توجیھ عملیة اتخاذ القرار لتقلیل وتخفیف مخاطر العوامل والمواد   .1
 البیولوجیة  والمعلومات ذات الصلة ؛ 

المخاطر یمكن من  التوزیع و االستعمال  تحدید كیف أن  منھج السالمة و األمن البیولوجي القائم على   .2
 ات التخفیف العملیة محلیا والمستدامة ؛ اءالفعال  للوقت والموارد ، واتخاذ إجر

  إلى   مختبر  من  یختلفان  أن   یمكن   المخاطر   في   التحكم  وتدابیر  البیولوجیة   العوامل  تصنیف   أن  كیف  شرح .3
 ؛ أخرى  إلى منطقة   ومن  دولة إلى دولة  ومن   أخرى إلى  مؤسسة  ومن آخر

  و   وموحدة  بطریقة متسقة   التجربة   على  مبنیة  باستخدام معلومات   للمخاطر  تقییمات   إجراء  أھمیة  تحدید  .4
 تكرارھا؛   یسھل
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 . والكمیة   الكمیة وشبھ  النوعیة الطرق استخدام ومضار فوائد  بین  االختالف أوجھ وتعریف  تحدید   .5
 ,SWIFT, HAZOP, FMEA, HEART  المثال  سبیل  على(  المحتملة  األخطار  تحلیل   تقنیات   على  التعرف  .6

Fishbone and Bowtie  (  المخاطر   تقییم   وأطر  ) نموذج   المثال،   سبیل   على    BioRAM, Rasmussen 
WHO VRAM, THIRA  (،  الرعایة   ومراكز  المختبر   داخل  استخدامھا  أجل  من  األدوات   ھذه   تعدیل  وكیفیة  

 ؛  حدودھا و  ،  الصحیة
  الذي   للفرد   الشخصیة   التجربة   على   كلیا   قائمة   أي (  على التجربة   القائمة   المخاطر  تقییمات   أن   كیف   تحدید   .7

  غیر   المستقبلیة  المخاطر  أو  الكارثیة  العواقب   ذات  النادرة  األحداث   تقدیر  من  تقلل  أن   یمكن)  یجریھا 
 ؛  المتوقعة

  و   الیقین   غیاب   في  المخاطر   وتقییم  تقدیر  في  المخاطر  وإدراك  البشري  التحیز  یلعبھ  الذي   الدور  تحدید  .8
   المخاطر)؛ تقییم عملیة   لتوجیھ  والمعرفة المعلومات  نقص  مثل ( التأكد 

  ،  المخاطر وتقییم  ،  األخطار وتحدید   ، المعلومات  جمع مثل( المخاطر تقییم عملیة   في خطوة  كل شرح .9
  االحتمالیة   على   تؤثر  التي   المخاطر   في   التحكم   تدابیر   واختیار   ،   المخاطر  في  للتحكم   إستراتیجیة   ووضع 

 ؛ ) التقییم وإعادة  والمراجعة  ، علیھا والمصادقة  ،  العواقب  أو
  واألمن   السالمة  مخاطر  تقییم  عملیة   في  الجودة  عالیة  ومعلومات   بیانات   وإدخال  جمع  كیفیة  شرح .10

 ؛  البیولوجي 
  أو   االستعمال   سوء   أو   التعرض   مثل   ،   سلبي   ألثر/ لنتیجة  وعواقب   احتمال   على   تؤثر   التي   العوامل   تقییم  .11

 ؛  بیولوجي  لعامل المتعمد /   العرضي  اإلطالق
 ؛ والعواقب  لالحتمال  الممكنة  والقیمة  األنواع  من للعدید  المخاطر  تقییم  .12
 ؛ والعواقب   االحتمال بین)  التسلسلیة  غیر (  الخطیة  وغیر )  التسلسلیة(  الخطیة العالقات  تحدید  .13
  لمصفوفة    البدیل  المنھج   ووصف   ،   استعملھا   حدود   وتحدید   ،   المخاطر  لتقییم  مصفوفة   رسم   كیفیة   شرح .14

 المخاطر؛
  المستوى   إلى  المخاطر  لتخفیف   العواقب   أو   االحتمال  على   المخاطر   في   التحكم  تدابیر   تطبیق  كیفیة   شرح .15

 المتبقیة؛ المخاطر  من  المقبول 
  في   التحكم  استراتیجیات   على  المخاطر  إدراك  وتأثیر  المخاطر  قبول   على  تؤثر  التي  العوامل  تحدید  .16

 . المخاطر
  البحث   یتم  ومتى   ،   البیولوجي  واألمن   السالمة  مخاطر  تقییم  عملیة  في   یشاركوا  أن  لھم  ینبغي  من  شرح .17

  عنھ   واإلعالم  والكفاءة  والتدریب   الوعي  من  مناسب   مستوى   تحقیق  وكیفیة  ،  الخارجیة  الخبرات   عن
 التحكم  واستراتیجیات  المخاطر  مراجعة  لتنفیذ 

 
 تنفیذ تقییم مخاطر السالمة البیولوجیة -المجال ب  

  
تقییم أصناف وخصائص العوامل والمواد البیولوجیة ، واآلثار السلبیة التي قد تسببھا على صحة اإلنسان   .18

 والحیوان والبیئة ؛ 
 ؛ ضررا  یسبب   أن یمكن  الذي  اإلجرائي الوضع  و  ،  البیولوجیة للعوامل المحتملة  المصادر تحدید  .19
 ذلك عواقب   و العمل  من بیولوجي لعامل  اإلطالق أو  التعرض  احتمالیة  تحدید  .20
  و   الظروف   إطار   في   بھ   القیام   یتعین   الذي   العمل  مخاطر  تحدید   وكیفیة   جمعھا  یجب   التي   البیانات   شرح .21

 ؛  ال  أم  مقبولة المخاطر ھذه كانت  إذا ما  وتحدید  المحلیة  األوضاع 
  على   تؤثر  التي  المحددة  العوامل  البیولوجیة  للسالمة  الرقابة   تدابیر مختلف  بھا   تتناول  التي  الكیفیة  تحدید  .22

 ؛  المحتملین  اإلطالق  أو   التعرض  عواقب   أو احتمال
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  لتخفیف   الالزمة   و  المالئمة   البیولوجیة   السالمة  مراقبة   تدابیر   من   والتحقق   وتنفیذ   اختیار   كیفیة   شرح .23
 ؛  للعمل  السالم األداء لضمان مقبول  مستوى  إلى المخاطر

  المخاطر   منخفضة  بأنشطة  المخاطر  عالیة   األنشطة  الستبدال  البدیلة  العمل  طرق   استخدام  كیفیة  تحدید  .24
 ؛  المخاطر  في  للتحكم تدابیر أي  تطبیق   قبل للعمل األولیة  المخاطر لتقلیل 

 ومستدامة علیھا   معتمد  و  فعالة المنفذة البیولوجیة  السالمة  مراقبة  تدابیر كانت  إذا ما  تقییم  .25
 

 البیولوجي  األمنتنفیذ تقییم مخاطر  -المجال ج 
  

  العوامل   مع  والتعامل   المنشأة   في   تؤثر   أن   الممكن  من  التي   المحیطة   التھدیدات   وتقییم  تحدید   كیفیة  شرح .26
 ؛  البیولوجیة والمواد 

والتكنولوجیات   االستعمال   إمكانیة   لدیھا  التي   األصول   وتقییم   تحدید  .27   التي   واألصول   الجدیدة  المزدوج 
 . المجتمع  في   الخوف  وإشاعـة   الحیوانات،  أو  البشر  بین  األمراض   لنشر   ضارة  ألغراض   استعمالھا   یمكن 

 والمعدات   األمراض   مسببات   مثل(  الملموسة   األصول  من   المتأتیة   البیولوجي  األمن   مخاطر  وتقییم   تحدید  .28
  الموظفین   مثل (  واألشخاص )  المنشأة  وسمعة   العلمیة   المعلومات   مثل (  الملموسة  وغیر )  والحیوانات 

 ؛ ) والمتعاقدین والطالب  والعلماء
  األصول   خصائص   أساس   على   البیولوجیة   والمواد   العوامل  جرد   أولویات   وتحدید   تطویر   كیفیة  شرح .29

 ؛  األصول  اختراق عن   الناتجة  األضرار وشدة
  تنتج   أن   یمكن   التي   البیولوجي   باألمن   المتعلقة   األحداث   وتحدید   الضعف   لنقاط  تقییم   إجراء   كیفیة   شرح .30

  البیولوجیة   للمواد   بھ  مصرح   غیر   متعمد   إطالق  أو   تحویل  أو   استخدام  إساءة  أو   سرقة   أو   عن فقدان 
 ؛  الصلة  ذات  والمعلومات 

  حدث   تنفیذ   على  والقدرة  والوسائل  الدافع  لدیھم  یكون   قد   الذین)  والغرباء  المطلعین  أي(  الخصوم  تحدید  .31
  تدابیر   على  والتحایل   الضعف  نقاط   استغالل  الخصوم  لھؤالء   یمكن  وكیف   ،   البیولوجي  باألمن  متعلق

 ؛ المنشأة  تتخذھا التي  التخفیف 
  العامة   الصحة   على   الحدث   ھذا   مثل   وعواقب   البیولوجي   باألمن   متعلق   حدث   وقوع   احتمال   تقییم .   .32

 ؛  والمنشأة والبیئة   الحیوانیة والصحة 
  مراحل   جمیع   في    والمتناسبة   والمالئمة   الفعالة   البیولوجي   لألمن   الرقابة   تدابیر   وتنفیذ   اختیار   كیفیة   شرح .33

 ؛ ) والتعافي  واالستجابة  والكشف  الوقایة  مثل( الحوادث  إدارة
  المترابطة   البیولوجي  ولألمن  البیولوجیة  للسالمة  المراقبة  تدابیر  بین   التوفیق/المواءمة  یمكن   كیف  شرح .34

 ؛  متعارضة  تكون  أن أیضا یحتمل والتي ) المتداخلة(
 

 البنیة التحتیة لمرفق االحتواء البیولوجي القائمة على المخاطر  -المجال د 
 
 

 

  المخاطر   مع  یتناسب   بشكل  مصممة  المرافق  تكون  حیث   التحتیة  للبنیة  المخاطر  على  القائم  المنھج  شرح .35
  واألمن   بالسالمة  المساس  دون  المخاطر،  مع  ومتوازنة  متدرجة  حمایة  وتوفر  ،  المتاحة  والموارد   المحلیة

 ؛  البیولوجي 
  ،   المحلیة   السیاقیة   المسائل   إلى   التصامیم   وتطویر   المختبرات   إنشاء   برمجة  عملیات   تستند   كیف   شرح   .36

 ؛  المحلیة البیولوجي  واألمن  السالمة  مخاطر وتقییمات  ،  المتاحة والموارد 
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  بمصادر   االستعانة  صیانتھا  تتطلب   قد   التي  التقنیة  عالیة   الھندسیة  الحلول  بین   المعادلة  كیفیة   تحدید  .37
  وضمان   محلیًا  صیانتھا   یمكن   التي  و   تكلفة   بأقل  والفعالة  والعملیة   البسیطة  الحلول   بین  و   خارجیة 

 استدامتھا؛
  التحتیة   بالبنیة  مقارنة  المخاطر   تقییم عملیة  في القیاسیة  التشغیل  ت وإجراءا البشري  العامل  دور  تحدید   .38

 . المتقنة والممارسات   المناسب  التدریب  طریق  عن  السالمة  ضمان في والمعدات  للمرافق
 

   المجال ھـ ـ المختبرات السریریة ومسببات األمراض الجدیدة والخطیرة
  

وتقییم مخاطر السالمة واألمن البیولوجي ، وتنفیذ تدابیر التخفیف في جمیع  تحدید المخاطر البیولوجیة ،   .39
الفحص   معھا؛  والتعامل  العینات  معالجة  ؛  ونقلھا  العینات  (كجمع  السریري  التحلیل  عملیة  مراحل 
المجھري ؛ فحوصات التشخیص الجزیئي وغیر الجزیئي ؛ زراعتھا ؛ مراقبة المخزون ؛ التطھیر و  

 التخلص من النفایات) ؛ إزالة التلوث و
  یتم   الذي  البیولوجي   العامل  مجرد   من   أكثر   على  سریریة  عینة  إحتواء  الحتمال  وتخفیفھا  المخاطر  تقییم  .40

 . أجلھ  من فحصھا
  البیولوجي   العامل   على   بعد   التعرف   عدم   حالة   في   الوقائیة   الممارسات   من   مجموعة   تطبیق   مبدأ  تحدید   .41

  تشخیصھ  إثر  علیھ  التعرف   بعد  تحدیداً  أكثر   احتیاطات   تنفیذ  كیفیة   وشرح   ، بالعدوى  باإلصابة   المتسبب 
 ؛  بوضوح 

  االستھالكیة   والمواد   والمعدات   ،  السریري  التشخیص   أدوات   استخدام  عن  الناتجة  المخاطر  وتقییم  تحدید  .42
 ؛ منھا  للتخفیف تطبیقھا ینبغي   التي لتدابیرا وتحدید  ،

  المحتملة   األمراض   مسببات   أنواع   بجمیع   اإللمام   عدم   ،  المثال   سبیل   على (  البشري   العامل   تأثیر   تحدید  .43
  كمیة /وأعباء  ،  المختبر  في   المكتسبة  بالعدوى  اإلصابة  باحتمالیة  الوعي  في  ونقص   ،  مواجھتھا  یمكن  التي

 السریري؛ المختبر  في البیولوجیة  المخاطر  إدارة على )  والتھاون  ، واإلھمال  ، العمل
   المیدان   في  البیولوجیة   العینات   ونقل   بجمع   المرتبطة  البیولوجي   واألمن   السالمة  مخاطر   ومراقبة   تقییم  .44

 ؛  األوبئة أثناء المختبرات  وبین 
  نفسھ   البیولوجي   الخطر  خطورة   بشدة  یتعلق   فیما   علمیة  شكوك  بوجود   المرتبطة   المخاطر   تحدید   كیفیة   شرح .45

  جدید   وباء  ظھور  عند   ،  المثال  سبیل  على (  بالعمال  الخطر  یمس  أن  احتمال  أو  ،   یسببھ  قد   الذي  الضرر  أو  ،
 ؛) البیولوجي الخطر بخصائص  یتعلق  فیما  تضاربھا أو البیانات  غیاب  في

  الوقایة  مبدأ  وتطبیق بالمعارف،  المتعلقة  الثغرات  وسد  األزمة،  أثناء  بعد   عن  المخاطر تقییم  كیفیة شرح .46
 للتدابیر؛  الھرمي  التسلسل إطار في

 
التركیبیة والبیولوجیا  الجینات،  ھندسة  ـ  و  البیولوجیة    )االصطناعیة(المجال  والتكنولوجیات 

 المتطورة
  

یمكن   .47 التي  الدولیة  التوجیھیة  والمبادئ  األطر  س  اعتمادھا تحدید  الجینات  ووإمكانیة  ھندسة  استعمال  ء 
 البیولوجیة األخرى المتطورة بسرعة؛ والتعدیل الجیني والبیولوجیا التركیبیة والتكنولوجیات 

  مثل (  الجدیدة  للتكنولوجیات   المتعمد   أو  العرضي  االستعمال  سوء  مخاطر ب  تؤثر  التي  العوامل  وتقییم  تحدید  .48
  ،   المؤسساتي   المستوى  على)  ي الجین  والتعدیل  ،  التركیبیة  البیولوجیا  وتكنولوجیات   ،  الجینات   ھندسة

 ؛  والدولي ،  والوطني
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  مثل (  الجدیدة  للتكنولوجیات   المتعمد  و أ  العرضي  االستعمال   لسوء  المحتملة  السلبیة  التأثیرات   وتقییم  تحدید  .49
  الحیوان   وصحة  اإلنسان   صحة   على  )  ي الجین  والتعدیل  ،  التركیبیة  البیولوجیا  وتكنولوجیات   ،  الجینات   ھندسة
 ؛ والبیئة 

  تخطیط ال  مثل (  الجدیدة  للتكنولوجیات   المزدوج   االستعمال  إمكانیة  تقییم   یجب   البحث   من   مرحلة   أي  في   تحدید  .50
 ) والنشر  البحوث،  وإجراء ، التمویل طلب  و  للبحث،

  ھندسة   مثل (  الجدیدة  للتكنولوجیات   أو   العرضي   االستعمال  سوء   من   للوقایة  المخاطر  في   التحكم  تدابیر   تحدید  .51
 ؛ ) يالجین  تعدیل الو  ، التركیبیة البیولوجیا  وتكنولوجیات  ،  الجینات 

  من   وغیرھا   التركیبیة  البیولوجیا   تطرحھ   التي  نیشدید )  التأكد   عدمل(  غموض ل  أو   لتعقید    احتمال  أي   تحدید  .52
 بالمخاطر؛ التكھنات  و  التوقعات  من  یشابھ   ما غیاب  في  التطور  سریعة البیولوجیة التكنولوجیات 

  ینشأ   قد  تضارب   وأي   ،  البیولوجي  واألمن   البیولوجیة  السالمة  مراقبة  تدابیر  بین  معادلة  تحقیق   كیفیة  تحدید  .53
 التركیبیة؛ والبیولوجیا  الجینات  ھندسة مجال  في  والتكنولوجي العلمي  التقدم إتاحة  نفسھ الوقت  في و  ،

  علوم   في  المختصین   المھنیین   وعي  مستوى من  للترفیع   واألدوات   واالستراتیجیات   المنھج   وتقییم  تحدید  .54
 . الجدیدة التكنولوجیات  استعمال بسوء المتعلقة  بالمخاطر   البیولوجیا

 
 مخطط االختبار

  
 : االختبار مجاالت  من  مجال كل  في المدرجة  لألسئلة المئویة  النسبة  یتبع   ما یمثل 

 
  مخطط االختبار

 شھادة مھنیة في تقییم المخاطر
٪ 70  =الحد األدنى الجتیاز االختبار   

 عدد األسئلة  المجال 
 26 تقییم المخاطر البیولوجیة أساسیات  )أ

 16 تنفیذ تقییم مخاطر السالمة البیولوجیة  )ب 
 16    البیولوجي األمن تنفیذ تقییم مخاطر   )ج
 8 المخاطر  على  القائمة  البیولوجي االحتواء لمرفق التحتیة  البنیة )د 

 15   والخطیرة الجدیدة  األمراض  ومسببات  السریریة  المختبرات ) ھـ
  والتكنولوجیات   االصطناعیة  /التركیبیة   والبیولوجیا  الجینات،  ھندسة )  و

 المتطورة  البیولوجیة
9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 األسئلة  بعض  من عینة
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لدى المترشحین. یقدم ما یلي كأمثلة. مع العلم أن عالمة النجمة    نمألوفا   االختبارلجعل طبیعة وشكل أسئلة  

 (*)  تشیر إلى اإلجابة الصحیحة. 
 
 :   سوف  المختبر في  البیولوجي واألمن   للسالمة  المخاطر على  القائم المنھج اعتماد  إن. 1
 
 وسلیم  آمن  بشكل  العمل  استمراریة لضمان البیولوجیة  المخاطر جمیع  على  یقضي ) أ

 البیولوجیة  للمواد  المختبر  في العاملین  تعرض   لمنع  المتاحة  الموارد  جمیع  یستعمل) ب 
 *  والعواقب  االحتمال  عالیة ال للمخاطر المتاحة  الموارد  في األولویة یعطي )  ج
 البیولوجیة  المواد  مع تتعامل  التي المختبرات  جمیع  بین  المخاطر في  التحكم  تدابیر یوحد ) د 
 
 صحیحة؟   التالیة اإلفادات  من أي. 2
 
 .العواقب   و  لالحتماالت  عددیة   قیمة إلسناد  للبیانات  بشدة  تحتاج  للمخاطر النوعیة  التقییمات ) أ

  أو   وصفیة  لغة  استخدام  خالل  من  الموضوعیة   من  قدر  أقصى   للمخاطر لتحقیق  النوعیة   التقییمات   تسعى)  ب 
 . العواقب  و  االحتماالت  لتقییم  زمنیة  جداول

  آراء   ھي  لألمراض   مسبب   ناشئ  جدید   عامل  مخاطر  لتقییم   الجودة  العالیة  البیانات   على  األمثلة   بین  من)  ج
 . المرجعیة غیر المنشورات /والمؤلفات  الخبراء

  والبیانات   بالمرضى  الخاصة  الطبیة  المعلومات   تشمل  بیانات   استخدام   یمكن   جدید،  مرض   تفشي   بدایة   في)  د 
 . * المخاطر  تقییم   عملیة في  للمساعدة الوبائیة 

 
  عملیة   في  متضاربة   تكون   أن  یحتمل   والتي  المتنوعة   المعاییر   لتقییم  منظمة   طریقة   ــــــــــــــــــ  تحلیل  یوفر.  3

 . المخاطر تحلیل 
 
 المتوقعة  األخطار) أ

 *   المعاییر المتعددة القرارات ) ب 
 السمكة  ھیكل )  ج
 والتأثیرات  اإلخفاق  نمط ) د 
 
  على   أكبر   بشكل   ستؤثر  التالیة  العوامل   من   أي   المختبر،   في   البیولوجیة   السالمة  لمخاطر   تقییم  إجراء  عند .  4

 الضرر؟  وشدة العواقب 
 
 المختبر  في المتبعة القیاسیة التشغیل ت اءإجرا)  أ

 . خبیثة   و  سیئة ألغراض  البیولوجیة  العوامل استعمال في یرغبون   قد  الذین المحتملین الخصوم دوافع) ب 
 * تقییمھ  یجرى  الذي البیولوجي  العامل  في المتأصلة  لألمراض  المسببة  الخصائص ) ج
 المخبریة  للمرافق المادي التصمیم خصائص ) د 
 
معلومات   في  حالیا  تتوفر  جدیدة  تكنولوجیات   باستخدام  بحوث   إجراء  عند .  5   بـ   یوصى  محدودة،  شأنھا 

 . األفضل الخیار  حدد . ــــــــــــــــــ
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 . المعلومات  من المزید  على   الحصول حین   البحوث إلى  ھذه  مثل تمنع  التي  الدولیة  اللوائح إتباع ) أ

 . علیھا   والقضاء المحتملة  المخاطر  جمیع   تحدید  یتم  لم  ما  البحث  إلیقاف الوقائي  المبدأ تطبیق ) ب 
  الفجوات   لسد   المباشرة   غیر  األدلة  أو  البدیلة  البیانات   إلى   استنادا  المخاطر   من  التخفیف   تدابیر   اعتماد )  ج

 .* الوقت  بمرور إضافیة  معلومات  على  الحصول  یتم   حتى المعرفیة
 . المخاطر لتخفیف  إضافیة  تدابیر   أي اتخاذ  دون  البحث  باستمرار  السماح) د 
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