
الطبعة العربیة




االشراف العلمي واالكادیمي

االستاذ المساعد الدكتور طالب زیدان الموسويالدكتور احمد محمد علوان

الدكتور حسنین عبد العباس البدري

التنسیق و التصمیم

حیدر علي ناجي
بنین عالوي سالم

براءة الذمة: بعض الحقوق محفوظة لمنظمة الصحة العالمیة لالستخدام غیر التجاري 

ISBN-NUMBER-978-4-001131-1 تم استحداث النسخة العربیة من طبعة رقم CC BY-NC-SA 3.0 IGO بموجب رخصة رقم

ISBN:978-9922-612-08-9




























ISBN: ٩-٩٧٨9٢٢-612- 08-9 : الرقم الدولي

جمیع الحقوق محفوظة للمؤلفین والیسمح بنسخ أو استعمال أو اعادة اصدار
 اي جزء من الكتاب سواء ورقیا أو الكترونیا دون أذن خطي من المؤلفین.



  

1 

 

 المحتوى )الفهرست(
 

 دليل المصطلحات 5
 الفصل األول : المقدمة 17
 المقصود المجال 1.1 18
 كيفية استخدام دليل السالمة الحياتية للمختبرات 1.2 20
 الخطر تقديرالفصل الثاني :  22
 المعلومات جمع 2.1 28
 المخاطريم يقت 2.2 31
 تطوير استراتيجية السيطرة على الخطر 2.3 39
 هاو تطبيق اختيار إجراءات السيطرة على الخطر 2.4 42
 مراجعة المخاطر و إجراءات السيطرة 2.5 33
 الفصل الثالث : المتطلبات األساسية 55
 هاعاداتو  في مجال علم األحياء الدقيقةممارسات العمل الجيدة  3.1 56
 كفاءة الموظفين و تدريبهم 3.2 62
 لمنشأةاتصميم  3.3 39
 العينات و تخزينها تسلم 3.4 67
 التطهير و إدارة النفايات 3.5 69
 معدات الحماية الشخصية 3.6 79
 المعدات المختبرية 3.7 82



  

2 

 

 الحوادث ستجابة للطوارئ واال 3.8 86
 الصحة المهنية 3.9 89
 سيطرة المشددةالفصل الرابع : إجراءات ال 90
 ليةإجراءات و ممارسات التشغيل العم 4.1 91
 كفاءة الموظفين و تدريبهم 4.2 91
 لمنشأةاتصميم  4.3 92
 العينات و تخزينها لمتس  4.4 93
 ضافيةإ تطوير آليات نقل داخلي 4.5 94
 ةمعدات الحماية الشخصي  4.6 94
 المعدات المختبرية 4.7 99
 و الحوادث  االستجابة للطوارئ  4.8 100
 الصحة المهنية 4.9 101
 االحتواء القصوى  اءاتر إجخامس : الفصل ال 106
 هاو إجراءات ممارسات التشغيل العملية 5.1 107
 كفاءة الموظفين و تدريبهم 5.2 107
 لمنشأةا تصميم 5.3 108
 العينات و تخزينهاتسلم  5.4 112
 التطهير و إدارة النفايات 5.5 113
 معدات الحماية الشخصية  5.6 114



  

3 

 

 المعدات المختبرية 5.7 114
 الحوادث الستجابة للطوارئ وا 5.8 115
 الصحة المهنية  5.9 115
 تحويل و النقلالفصل السادس : ال 117
 داخل المختبرالتحويل  6.1 118
 النقل داخل المبنى 6.2 119
 نفسه  في الموقعالنقل بين المباني  6.3 120
 خارج الموقعنقل المواد المعدية  6.4 121
 السالمة الحياتية الفصل السابع : إدارة برنامج 134
 ثقافة السالمة الحياتية 7.1 136
 سياسة السالمة الحياتية 7.2 136
 األدوار و المسؤوليات المعينة 7.3 136
 دليل السالمة الحياتية 7.4 138
 السالمة الحياتية و األمن الحيوي مخاطر  تقييم 7.5 138
 البرامج و الخطط الداعمة 7.6 139
 عاتالتقارير و المراج 7.7 140
 الفصل الثامن : األمن الحيوي للمختبرات 142
 األمن الحيوي و تقدير الخطر 8.1 144
 الرقابة على المخزون  8.2 145



  

4 

 

 السيطرة المعلوماتية 8.3 146
 شؤون الموظفين 8.4 147
 رقابة األمن المادي 8.5 148
 الرقابة على النقل 8.6 149
 و الحوادث الطوارئ الرد في حاالت  8.7 149
 مستجدةالمخاطر الحيوية ال 8.8 150
 بحث القلق ثنائي االستخدام 8.9 152
 الفصل التاسع : الرقابة الوطنية و العالمية على السالمية الحياتية 153
 ادرالمص 159

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5 

 

 دليل المصطلحات
 

هووووو الخطوووور الوووو ي يعوووود مقبوووووال نوعووووا مووووا و الوووو ي يسووووم  للعموووول الخطررررر الم :ررررو    
 ائدة المتوقعة للفعاليات المخطط لها.لفامع  بأن يجري 

 الحووووادث : هووووو حوووودث تيوووور متعموووود ينووووتج عنووووه ضوووورر واقعووووي مثوووول اال ووووابة بالعوووودوى 
 و تلوث البيئة.أو اال ابة بجروح للبشر أالمرض و  ،

 
جزيئوووووات  ووووولبة او سوووووائلة عالقوووووة فوووووي الهوووووواء بحجوووووم وهوووووي  الهبررررراي )اولر سرررررو (  

فسووووي ةعووووادة مووووا ياووووون نصوووو  قطرهووووا ال قوووود يسووووم  باستنشوووواقها و دخولهووووا المجوووورى التن
 مايارومتر(. 10يتجاوز 

 
 هو انتشار للعدوى ناتج عن استنشاق الهباء.و  اونت ا  الجوي  

 
هووووي عمليووووة يووووتم فيهووووا تاوووووين جزيئووووات الهبوووواء الصوووولبة او و عمليررررو ن رررروء  الهبرررراي   

 السائلة التي تعلق في الهواء بشال مقصود او تير مقصود.
 

جوووووراءات عمليوووووة توووووم تصوووووميمها لتجنووووو  التلووووووث إروف و ظوووووي هووووو ن نيرررررات الت: ررررري   
 بشال فعال.

 
علووووووى  ،بيولوجيووووووة سووووووموم و  ،فايروسووووووات كائنووووووات مجهريووووووةوهووووووي  ال:امررررررل الحيرررررروي  

و معدلووووووة أمووووووا طبيحيووووووة الحوووووودوث إتاووووووون  دق مووووووواد معديووووووةأو بشووووووال أجزيئووووووات شووووووال 
و بشوووووال أ، و التسووووومم أالحساسوووووية و  ، و تحمووووول القووووودرة علوووووى التسوووووب  بالعووووودوى ، ا جيني ووووو

 الحيوان و النبات.و  ، نسانعلى اإل اخر تشال خطر  آ
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هووووووي مسوووووواحة عموووووول مغلقووووووة مووووووزودة بن ووووووام للتهويووووووة  حا ءررررررو اللرررررر مو الحيانيررررررو  
حيووووووث يوجووووووود ،  و مووووووواد العموووووول ألبيئووووووة المختبوووووور و  ، ووووووممر لتوووووووفر األمووووووان للعاموووووول

يووووووتم االحتووووووواء بفصوووووول العموووووول عوووووون المسوووووواحة الرئيسووووووية فووووووي و خطوووووور انتشووووووار للهبوووووواء. 
واء هوووون الإ و باسووووتخدام مياانيايووووة تيووووار هووووواء اتجوووواهي تحوووور السوووويطرة. حيووووثألمختبوووور ا

و أطالقووووه الووووى المختبوووور إ( قبوووول HEPAة الافوووواءةالملوووووث يموووور بمصووووفاة جزيئيووووة عاليووووة 
و التدفئووووووة و التبريوووووود الخوووووواة بووووووالمبنى. و لخزانووووووة السووووووالمة تصوووووونيفات أن ووووووام التهويووووووة 

 فة من العزل.التي توفر درجات مختل IIIو  IIو  Iعدة 
 

يووووووتم  التووووووي تقنيووووووات و ممارسووووووات االحتووووووواء و هووووووي ن ريوووووواتاللرررررر مو الحيانيررررررو   
 .انبعاثاتهاو أتطبيقها لتجن  التعرض تير المقصود للعوامل الحيوية 

 
ها كمجموعووووووة مسووووووتقلة ؤ هووووووي لجنووووووة متعهوووووودة تووووووم إنشووووووالجنررررررو اللرررررر مو الحيانيررررررو   

 بها لإلدارة العليا. لمراجعة قضايا السالمة الحياتية و إنشاء تقارير 
عضووووووووية لجنوووووووة السوووووووالمة الحياتيوووووووة يجووووووو  ان تعاوووووووس الجوانووووووو  المهنيوووووووة المختلفوووووووة و 
 خبرتها العلمية.فضال  عن ، مة  للمن

 
هووووووو شووووووخإل موووووون  منصوووووو  اإلشووووووراف علووووووى بوووووورامج ضرررررراالم اللرررررر مو الحيانيررررررو   

مووووون المماووووون تسووووومية الشوووووخإل القوووووائم بهووووو   و  ، و المن موووووةأالسوووووالمة الحياتيوووووة للمنشوووووأة 
موووووودير السووووووالمة و  ،مستشووووووار السووووووالمة الحياتيووووووةو  ، وظيفووووووة بخبيوووووور السووووووالمة الحياتيووووووةال

 مستشار ادارة السالمة الحياتية.و  ، موجه السالمة الحياتيةو  ،الحياتية
 

تطبيووووق الرقابووووة العامووووة للسووووالمة و  ،هووووي تطووووويرإدارة برنررررامس اللرررر مو الحيانيررررو   
و تتضووووووووومن  ،  لمعلومووووووووواتالحياتيوووووووووة مووووووووون الجانووووووووو  المؤسسوووووووووي باسوووووووووتخدام مختلووووووووو  ا
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وثووووووائق التخطوووووويط و  ،وثووووووائق دليوووووول الممارسووووووات و خطووووووط العموووووولو  ، سياسووووووات المؤسسووووووة
و سووووووجل يضووووووم  . التعامووووول مووووووع الحووووووادث و حوووووواالت الطووووووارئ(و  ، التأهيوووووولو  ،ةالتووووودري 
 دارة الحوادث(.وإ  ،المخزون و  ،ةالعاملين

 
غوووووورض تقنيووووووات و ممارسووووووات يووووووتم تنفيوووووو ها لو  ، هووووووي ن ريوووووواتاألمرررررر  الحيرررررروي   

المهوووووارات  ،السووووويطرة وتحمووووول مسوووووؤولية الموووووواد الحيويوووووة و المعووووودات و  ، تووووووفير الحمايوووووة
 و البيانات التي تخإل التعامل معها. 

 ، سوووورقةو  ، فقوووودانو  ، يهوووودف األموووون الحيوووووي الووووى تجنوووو  الو ووووول تيوووور المخووووول   
 و إطالق تلك المواد.أإساءة استخدام التالع   و

 
القيووووواس الموووووزود مووووون قبووووول أداة العمووووول و القووووويم  نشووووواء عالقوووووة بوووووينإهوووووي الم:رررررالرة   

القياسوووووووية المعلوموووووووة لتصوووووووحي  األخطووووووواء و تحسوووووووين الدقوووووووة فوووووووي القيووووووواس. مثوووووووال علوووووووى 
قووووود تحتووووواج الوووووى معوووووايرة بشوووووال دوري  التوووووي ذلوووووك : معووووودات االختبوووووار مثووووول المما وووووات

 للتأكد من أدائها بشال  حي .
 

وثووووائق رسوووومية تؤكوووود علووووى تقيوووويم موووون م و  ءاهووووي شووووهادة طوووورف ثالووووث بنووووالشررررهادة   
و قطعوووووووووووة مووووووووووون المعووووووووووودات يتوافوووووووووووق موووووووووووع المتطلبوووووووووووات أالشوووووووووووخإل  أو  ، ان الن وووووووووووام

 لها.  / المخصصة له
 

  هووووي قواعوووود إرشووووادية تيوووور مشوووورعة للمعووووايير السوووولوكية و العمليووووةشررررفرة الممارسررررو   
 يووووتم اتباعهووووا موووون قبوووول شووووخإل موووون ث ووووم  و ، تم الموافقووووة عليهووووا طوعووووا كأفضوووول ممارسووووة توووو
 أكثر. وأمن مة أو  ،
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و حيوووووان أهووووي قابليووووة عاموووول حيوووووي علووووى االنتقووووال موووون شووووخإل قابليررررو التوا ررررل   
ووووو ،إلوووووى آخووووور إلشوووووارة إليهوووووا اتم وتوووووا عووووون طريوووووق االنتقوووووال المباشووووور أو تيووووور المباشووووور. أم 

إل ووووووابات ا( و هووووووو معوووووودل R0تالبووووووا بالمقوووووواييس الواائيووووووة و رقووووووم التاوووووواثر األساسووووووي ة
 معرض لإل ابة. الثانوية بسب  إ ابة شخإل واحد في مجتمع

 
أو إطوووووالق عامووووول  هوووووي نتوووووائج حادثوووووة ةالتعووووورض /عاقبرررررو الحررررروادة المخت:رءرررررو   

قوووووود تتضوووووومن  ،  ثنوووووواء العمليووووووات المختبريووووووةأحيوووووووي( بوووووودرجات خطووووووورة مختلفووووووة تحوووووودث 
تلووووووث و  ،موووورض آخوووور أو إ ووووابة جسووووديةاو  ، ووووابة متعلقووووة بووووالمختبرإ وهووووي ، العواقوووو 
 ر لألعراض.أو احتضان عامل حيوي مع عدم ظهو  ،للبيئة
 

هوووووو موووووزيج مووووون معووووووالم التصوووووميم الموووووادي و الممارسوووووات العمليوووووة التووووووي اوحترررررواي   
بيئووووووة العموووووول الفوريووووووة و المجتمووووووع موووووون التعوووووورض للعواموووووول  فووووووي ،توووووووفر حمايووووووة للعاموووووول

 االحتواء الحيوي" قد يستخدم أيضا في سياق الاالم. مصطل  "و الحيوية. 
 

بوووووات الصوووووغرى توووووم تعريفهوووووا فوووووي هوووووي مجموعوووووة مووووون المتطلالمتطلبرررررات األساسررررريو   
الطبعووووة الرابعوووووة لوووودليل السوووووالمة الحياتيوووووة  لو وووو  موووووزيج مووووون إجووووراءات السووووويطرة علوووووى 

التوووووي تمثووووول كوووووال مووووون أسووووواس و تاامووووول السوووووالمة الحياتيوووووة للمختبووووور. و هووووو    المخووووواطر
فضووووول ممارسوووووة للسوووووالمة الحياتيوووووة التوووووي أ هووووويإلرشوووووادات العالميوووووة و ااإلجوووووراءات تعاوووووس 
 ل اآلمن مع العوامل الحيوية حتى لو كان الخطر قليال.تعد ضرورية للتعام

 
خوووووورى علووووووى و المووووووواد الخطوووووورة األأ أهووووووي تقليوووووول العواموووووول الحيويووووووة  إزالررررررو التلرررررروة   

 . و عنصر معين الى درجة معينة بقصد فيزيائي و كيميائيأسط  
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هووووووي عواموووووول لهووووووا القابليووووووة علووووووى محووووووو العواموووووول الحيويووووووة موووووون علووووووى الم: مررررررات   
ي المخلفووووووووات السووووووووائلة. و لهووووووووا فعاليووووووووات مختلفووووووووة باالعتموووووووواد علووووووووى و فووووووووأ ، سووووووووط األ

 تركيزها فترة حياة و وقر التالمس مع العامل الحيوي.و  ،خواة المادة الايميائية
 

هوووووووو عمليوووووووة إزالوووووووة العوامووووووول الحيويوووووووة  مووووووون علوووووووى األشوووووووياء و األسوووووووط  الت: ررررررري    
 من.اآلستخدام الو األتعامل ل

 
 10كبوووووور موووووون أمووووووا يعوووووورف بنصوووووو  قطوووووور  عووووووادة ،هووووووو معلووووووق جزيئوووووويال طيرررررررات   

 ا تلوث األسط  القريبة.و يميل الى السقوط من الهواء مسبب  ، مايارومتر 
 

معلومووووووات و تقنيووووووات يقصوووووود و  ،مووووووواد معينووووووة وهووووووي : ال:نا ررررررر  ناسيررررررو اوسررررررتخ ا 
 تسب  بالضرر.تساءة استخدامها لإلان من الممان  ، منها الفائدة

 
عمليووووات و خطووووط و  ، سوووولوكياتهووووي ارئ   الت:امررررل مررررث الحرررروادة   حرررراوت الطررررو 

بموووووا فوووووي ذلوووووك  ، و تيووووور متوقوووووعأعمووووول يوووووتم اتباعهوووووا عنووووود التعامووووول موووووع موقووووو  مفووووواج  
الهووووودف مووووون الوووووردود علوووووى الحووووووادث هوووووو تجنووووو  و و التعووووورض لعامووووول حيووووووي. أانطوووووالق 

و البيئووووووة و تسووووووريع العوووووووودة أو العوووووودوى و تقليوووووول الضوووووورر علووووووى المعوووووودات أ ووووووابات اإل
 يحية.إلى حالة العمل الطب

 
و مجموعوووووة أهوووووو مووووورض يحووووودث بشوووووال طبيعوووووي فوووووي منطقوووووة المررررررت المترررررو     

 ساانية معينة.
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هووووووي إجووووووراءات للسوووووويطرة علووووووى الخطوووووور تووووووم إدراجهووووووا فووووووي الضررررررواالم الهن سرررررريو   
، حاويوووووات السوووووالمة الحيويوووووةو ر و معووووودات المختبووووور الحتوووووواء المخووووواطأتصوووووميم المختبووووور 

إلطوووووالق تيووووور اض تقليووووول خطووووور و العووووووازل هوووووي مووووون أشووووواال الضووووووابط الهندسوووووية لغووووور 
 و التعرض للعوامل الحيوية إلى أدنى حد.أالمقصود 

 
هوووووو الموووووورض الووووو ي ال يحوووووودث بشوووووال طبيعووووووي فوووووي منطقووووووة او المررررررت ال:رءرررررر    
 . خرى أأ ا من منطقة ا ما ياون وارد  . تالب   مجموعة ساانية معينة

 
و علووووووى القوووووورل موووووون  العواموووووول أ ،هووووووو حووووووين يقوووووووم الشووووووخإل بمالمسووووووةالت:رررررررت   

طووووورق التعووووورض قووووود تتضووووومن وأن  و العووووودوى. ألحيويوووووة موووووع احتماليوووووة حووووودوث الضووووورر ا
اإل وووووابة عووووون طريوووووق الجلووووود و االمتصووووواة. و تعتمووووود عوووووادة و  ، االبوووووتال و  ،االستنشووووواق

بعووووو  طووووورق اإل وووووابة تاوووووون خا وووووة فوووووأن   ،علوووووى خوووووواة العامووووول الحيووووووي. موووووع ذلوووووك
 ببيئة المختبر و ال يمان رؤيتها عادة في المجتمع العام.

 
هوووووي شوووووفرة  حيررررراي ال قي رررررو  الممارسرررررات   لطرررررم ال:مرررررل الجيررررر ة  ررررر  علررررر  األ

ممارسوووووات أساسوووووية مووووون المماووووون تطبيقهوووووا علوووووى جميوووووع أنووووووا  المختبووووورات التوووووي تحمووووول 
تتضووووومن السووووولوت العوووووام و تقنيوووووات التعقووووويم التوووووي يجووووو  مراقبتهوووووا دائموووووا  عوامووووول حيويوووووة
 ووووووابة ن خطوووووور اإلتحمووووووي هوووووو   اإلرشووووووادات العوووووواملين و المجتمووووووع موووووو و فووووووي المختبوووووور.

 . و توفر حماية أيضا لمواد العمل المستخدمة ،تجن  التلوث البيئي و ، بالعدوى 
 

و موقوووو  معووووين لووووه القوووودرة علووووى التسووووب  ب ثووووار سوووولبية علووووى أهووووو عنصوووور الخطررررر   
 .  و مجموعة ساانية تتعرض لهأن ام  و ، كائن حي
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و عواموووووول أعاموووووول نووووووه أالخطوووووور يعوووووورف ب ن  إفوووووو ، لسووووووالمة الحيويووووووةا إلووووووى بالنسووووووبة   
 ، إلنسووووانا ،حيويووووة لهووووا القوووودرة علووووى التسووووب  ب ثووووار سوووولبية علووووى العاموووول  فووووي المختبوووور

ا حتوووووى يوووووتم األخووووو  ال يعووووود الخطووووور خطووووور  و .  و المجتموووووع األوسوووووع و البيئوووووة ، الحيووووووان و
 بالحسبان قابليته على التسب  بالضرر و عواق  التسب  ب لك الضرر.

 
جووووراءات السوووويطرة علووووى إمجموعووووة موووون وهووووي   إجرررررايات الرقاالررررو عاليررررو الملررررتوى  

كمووووا تووووم و ووووفها فووووي دليوووول السووووالمة الحياتيووووة للمختبوووورات لمن مووووة الصووووحة ،  المخوووواطر 
ن نتوووووائج تقيووووويم الخطووووور مووووون المفتووووورض تطبيقهوووووا  فوووووي المنشوووووأة المختبريوووووة أل، و  العالميوووووة
 ا الو النشوووووواطات المتعلقووووووة تحموووووول خطوووووور  أن العواموووووول الحيويووووووة و التعاموووووول معهووووووا أتبووووووين 

 ساسية وحدها.مقبول بالمتطلبات األ لى حد   إيمان تقليله 
 

و أو منووووع التاوووواثر أزالووووة فعاليووووة العواموووول الحيويووووة موووون خووووالل توووودمير إهووووو  الت:طيررررل  
 نزيم.فعالية اإل

و أهووووو حوووودث ينووووتج عنووووه تعوووورض العاموووول فووووي المختبوووور للعواموووول الحيويووووة الحررررادة   
 .قد يؤدي الى ضرر فعلي ، وانطالقها في البيئة 

 
هووووووي كميووووووة العاموووووول الحيوووووووي الالزمووووووة للتسووووووب  بالعوووووودوى فووووووي الجرعررررررو الم:  ررررررو   

و هوووووي  ، ID50 ه  بووووووليوووووإعوووووادة موووووا يشوووووار و  ، يوووووتم قياسوووووها بعووووودد الاائنوووووات و ،الحاضوووون
 % من المتعرضين للعامل الحيوي.50و الجرعة التي تسب  العدوى ل

 
و سوووووائلة أ ي موووووادة  ووووولبةتوووووراض النقووووول أليطبوووووق المصوووووطل  أل المرررررواد الم:  رررررو  

قووووود و و كليهموووووا. أو الحيووووووان أنسوووووان تحتووووووي علوووووى عامووووول حيووووووي مسوووووببة للعووووودوى فوووووي اإل
و  ، موووووووواد دراسوووووووة الاائنوووووووات الحيوووووووةو  ، عينوووووووات المرضوووووووىك تتضووووووومن الموووووووواد المعديوووووووة 
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 المنتجات الحيوية كاللقاحات.و  ، و الصيدليةأالمخلفات الطبية 
 

و خطوووووورات أاليووووووات المختبريووووووة بالفع  المخوووووواطر المتعلقووووووة وهووووووي  ليررررررو  المخررررررا ر األ 
 جراءات الرقابة على الخطر.إفي غيال   العمل المجراة 

 
و ناتجووووة عوووون تعوووورض أي عوووودوى منقولووووة أهووووي ال:رررر  ى المن ولررررو مرررر  المخت:ررررر   

انتقوووووال العووووودوى مووووون شوووووخإل الوووووى شوووووخإل و ثنووووواء العمووووول فوووووي المختبووووور. ألعامووووول حيووووووي 
 خر بعد الحادث قد يتسب  في حاالت ثانوية ذات  لة. آ

 
و أطوووووالق إهوووووي احتماليوووووة وقوووووو  حوووووادث ةاوحتماليرررررو )لوقررررروب حرررررادة مخت:رررررري(   

 ثناء العمل في المختبر.أتعرض لعامل حيوي( 
 
هووووووووي مجموعووووووووة موووووووون اإلجووووووووراءات الصووووووووارمة و ات اوحتررررررررواي ال صرررررررروى   يجررررررررراإ

الموضووووووحة بدقووووووة للسوووووويطرة علووووووى الخطوووووور تووووووم و ووووووفها فووووووي الطبعووووووة الرابعووووووة موووووون دليوووووول 
ات لمن موووووووة الصوووووووحة العالميوووووووة التوووووووي تعووووووود ضووووووورورية عنووووووود السوووووووالمة الحياتيوووووووة للمختبووووووور 

 العمل في المختبر.
 

و التشوووووريعات و  السياسووووواتو   هوووووي تصوووووميم و تطبيوووووق البووووورامجالصرررررحو الموحررررر ة   
ووووو، بحووووواث األ ا للو وووووول الوووووى نتوووووائج  وووووحة حيوووووث تتوا ووووول قطاعوووووات عووووودة و تعمووووول مع 

 فضل. أمجتمحية 
هميووووووووة أ دة تعوووووووود ذات ن مسوووووووواحات العموووووووول التووووووووي تهوووووووودف اليهووووووووا الصووووووووحة الموحووووووووإ   
و  ، موووووراض حيوانيوووووة المنشوووووأطعموووووة و السووووويطرة علوووووى األوتتضووووومن سوووووالمة األ ، خا وووووة

 التغل  على مقاومة المضادات الحيوية.



  

13 

 

 ، نسووووانمراض لإلأهووووو عاموووول حيوووووي لووووه القوووودرة علووووى التسووووب  بووووال:امررررل الممرررررت   
 و النبات.أالحيوان و 

 
ها مووووووون قبووووووول ؤ ارتوووووووداو مالبوووووووس يوووووووتم أ معووووووودات و/م:ررررررر ات الحما رررررررو الشخصررررررريو   

تقلووووووول مووووووون احتماليوووووووة  ِمووووووون  ث وووووووم  . و  ضووووووود العوامووووووول الحيويوووووووة االعووووووواملين لتشوووووووال حووووووواجز  
لاووووووون ال تقتصووووووور  ،. معووووووودات الحمايووووووة الشخصوووووووية تتضوووووومن دنووووووى حووووووودأالتعوووووورض الوووووووى 

 ، الافوووووووفو  ، البدلووووووة المغطيووووووة لااموووووول الجسوووووومو  ، تءاالحبووووووا ،علووووووى : سووووووترة المختبوووووور
 جهزة التنفس. أقنعة و األو  ، يةح ية الواقاألو  ، ن ارات الحمايةو 

مسوووووواحة عموووووول محتووووووواة  ووووووممر لاووووووي توووووووفر هررررررو ساسرررررر    جهرررررراز اوحتررررررواي األ
  . و لمواد العمل حيث يوجد خطر الهباءأالحماية للعامل عليها لبيئة المختبر 

تووووووتم الحمايووووووة عوووووون طريووووووق عووووووزل العموووووول عوووووون المسوووووواحة الرئيسووووووية للمختبوووووور و و     
 . تجاهي قابل للتحاماستخدام مياانياية تيار هواء ا

 ،العووووووووازل و  ،ساسوووووووية تتضووووووومن حاويوووووووات السوووووووالمة الحيويوووووووة جهوووووووزة االحتوووووووواء األأ إن  
 . ن مة التهويةأمساحات العمل المزودة بو  ، عوادم التهويةو 

 

و مضووووووواعفة عووووووودد العوامووووووول الحيويوووووووة بشوووووووال أهوووووووو عمليوووووووة زيوووووووادة عووووووودد التوالررررررر    
 مقصود.

 

ذا إو لتخفيووووو  حووووودة المووووورض أالعووووودوى   لتجنووووو  ؤ عطووووواإ يوووووتم  عوووووالج هوووووي الوقا رررررو   
و بعووووود أ  قبووووول التعووووورض ؤ عطووووواإ مووووون المماووووون  و كوووووان هنوووووات احتماليوووووة لحصوووووول عووووودوى 

 عراض العدوى.أ التعرض قبل ظهور 
 

جوووووزاء مووووون ن وووووام لتووووووفير الحمايوووووة فوووووي حوووووال فشووووول أو أن موووووة تاووووورار األاإل نرررررا    
اء وجووووووووود سلسوووووووولة موووووووون مرشووووووووحات الهووووووووو  ، علووووووووى سووووووووبيل المثووووووووالو .  ساسوووووووويالن ووووووووام األ
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ثنوووواء اسووووتخدامه أكثوووور موووون المرشووووحات أو أة فووووي حووووال فشوووول واحوووود ءالجزيئيووووة عاليووووة الافووووا
 طالق هواء المختبر في البيئة.إل

 
ات السوووووويطرة علووووووى ءجووووووراإهووووووو الخطوووووور المتبقووووووي بعوووووود تطبيووووووق الخطررررررر المتب رررررر    

فقوووووود ياووووووون موووووون  ، ذا كووووووان الخطوووووور المتبقووووووي تيوووووور مقبووووووولإ بعنايووووووة الخطوووووور المختووووووارة 
 يقاف الفعالية المختبرية.إو أ  ضافية إ ت سيطرة ءاجراإتطبيق   الضرورة

 
ة وقوووووو  حوووووادث و حووووودة الضووووورر احتمالي ووووو بوووووين   هوووووو موووووزيج  احتماليرررررو  جرررررود لطرررررر   
 الناتج في حال وقو  الحادث.

 
عمليوووووووة ن اميووووووة لجمووووووع المعلوموووووووات و تقيوووووويم احتماليووووووة و نتوووووووائج  ن رررررر لر الخطررررررر  

المناسوووووبة  اإلجووووراءاتتحديووووود  طوووووالق عنصوووور خطووووور فووووي مسووووواحة العموووول وإو أالتعوووورض 
 للسيطرة على المخاطر لتقليل احتمالية وجود خطر الى حد مقبول.

 
هوووووو عمليوووووة متداخلوووووة و ن اميوووووة لتبوووووادل المعلوموووووات و التشرررررا ر الشررررر : المخرررررا ر   

اآلراء حووووووول المخووووووواطر و يشووووووومل ذلوووووووك مشووووووواركة جميوووووووع العووووووواملين المشوووووووار الووووووويهم مووووووون 
 .  داريين بشال مالئمو اإلقادة المجتمع  فضال  عنمختل  الفئات 

التشوووووواور بشووووووأن الخطوووووور هووووووو جووووووزء متااموووووول موووووون تقيوووووويم الخطوووووور و التموووووواس  ن  إ     
ات ءجووووووراإمفهوووووووم واضوووووو  موووووون عمليووووووة تقيوووووويم الخطوووووور و فوائوووووودها الهادفووووووة الووووووى تطبيووووووق 

 السيطرة على الخطر.
لموووون و كيوووو . يجوووو   ،موووواذا قوووورارات التشوووواور حووووول المخوووواطر بمووووا فيهووووا موووون :إن     

 ا من االستراتيجية العامة للتشاور حول المخاطر.ء  ن جز ن تاو أ
التووووي تتضوووومن  ،دواتاسووووتخدام مووووزيج موووون األات اللرررريطرة علررررر المخررررا ر   يجررررراإ    
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نوووووووا  السوووووويطرة الواقحيووووووة و العمليوووووووة أو  ،التوووووودري و  ، تقييمووووووه  ،التشوووووواور حووووووول الخطوووووور
قيووووويم الخطووووور دورة ت ن  إلتقليووووول احتماليوووووة وجوووووود خطووووور وقوووووو  حوووووادث الوووووى حووووود مقبوووووول. 

نوووووووووا  سوووووووتحدد االسوووووووتراتيجية التووووووووي يجووووووو  اسووووووووتخدامها للسووووووويطرة علووووووووى المخووووووواطر و األ
 ات السيطرة المطلواة للو ول الى ذلك.ءجراإل ةالمحدد
 

هوووووي جوووووزء مووووون تقووووودير الخطووووور حيوووووث تووووووازن احتماليوووووة التعووووورض ن يررررري  المخرررررا ر   
 روف المحوووووددة ووووولخطووووور معوووووين ضووووود الشووووودة المحتملوووووة للضووووورر تحووووور مجموعوووووة مووووون ال

 .ة كان تاون خطوات عمل مختبرية معين ،امسبق  
م أ ذا كووووان الخطوووور المقوووويم مقبوووووال  إهووووو تحديوووود فيمووووا  الهوووودف موووون تقيوووويم المخوووواطر ن  إ 
و تقليوووووول احتماليووووووة أاتخاذهووووووا لتجنوووووو    خوووووورى موووووون الواجووووووأأ ات سوووووويطرة ءجووووووراإهنووووووات  ن  أ

 وجود خطر.
 

ط السووووووولوكية نمووووووواهوووووووي مجموعوووووووة مووووووون القووووووويم و المعتقووووووودات و األمرررررررا:     ا رررررررو األ
وووووو ا لوووووودعم و ترسوووووور فووووووي جووووووو منفووووووت   و موثوووووووق موووووون الفووووووراد و المن مووووووات العاملووووووة مع 

ذا كووووووووان إبغوووووووو  الن وووووووور فيمووووووووا   داء للسووووووووالمة الحياتيووووووووة للمختبووووووووراتأفضوووووووول أتحسووووووووين 
 ا عليها في شيفرات من القوانين و الممارسات التي يمان تطبيقها.منصو   

 
و أ و ثقوووووو  لنهاياتووووووهأرح و عنصوووووور يشووووووال خطوووووور جووووووأي جهوووووواز أاآلوت الجارحررررررو   

 السووووويرنجات و  ،بوووووراإل -قووووود تتضووووومن اآلالت الجارحوووووة : ، و حوافوووووه الحوووووادة فوووووي المختبووووور
 المباضع و الزجاج الماسور. و ، الشيفراتو  ، بر المتصلةذوات اإل

 
ا خطووووووة د  هوووووي مجموعوووووة مووووون التعليموووووات الموثقوووووة جيِ ووووو ررررررش التشررررر:يل ال ياسررررريو   

موووووون آت المختبريووووووة و خطوووووورات العموووووول بأسوووووولول داء الممارسوووووواأتوضوووووو  كيفيووووووة لبخطوووووووة 
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ا مووووووع القوووووووانين يعتموووووود عليووووووه بسووووووياق السياسووووووات المؤسسووووووية و األداء األفضوووووول متماشووووووي  
 المحلية و العالمية.

 
 هي حالة عدم الوجود التام للعوامل الحيوية و األبواغ.م:     

 
 واغ.هي عملية قتل و/أو إزالة جميع العوامل الحيوية بضمنها األبالت: ي    

 
هووووووي عمليووووووة نقوووووول العواموووووول الحيويووووووة موووووون العنا وووووور الحاويووووووة لهووووووا الووووووى اونت ررررررا    
و بشووووووال تيوووووور أمووووووا بشووووووال مباشوووووور إو بووووووين كووووووائن حووووووي و آخوووووور. أ ، الاائنووووووات الحيووووووة

و أالشوووووووورال / الطعووووووووام ،السوووووووووائل الجسوووووووومية ،القطيوووووووورات ،مباشوووووووور عوووووووون طريووووووووق الهبوووووووواء
 خرى.أأ عنا ر ملوثة 

 

المتطلبووووووووات المخصصوووووووووة  ن  أيثبوووووووور   جهووووووووو تأكيوووووووود موثووووووووق و مموووووووونه التصرررررررر ل   
 ن  أإلثبووووات  ،علووووى سووووبيل المثووووال إليهووووا امووووو مطابقووووة لضوووومان الحصووووول علووووى النتووووائج الم

ن يصووووووودق متانوووووووة الطريقوووووووة أيجووووووو  علوووووووى اخصوووووووائي المختبووووووور ف ، الموووووووادة تيووووووور ملوثوووووووة
زالوووووة التلووووووث و ذلوووووك بقيووووواس العوامووووول الحيويوووووة المتبقيوووووة بحووووود االكتشووووواف المسوووووتخدمة إل
 و حيوية.أ ، فيزيائية ،ش  كيميائيةباستخدام كوا

 

و ن وووووام( يسووووووتوفي أعمليوووووة  ، العنصووووور المعطوووووى ةمنووووووتج ن  أهوووووو التأكيوووووود  التح ررررر   
أداء فوووووووورن  ن  موووووووون أيجوووووووو  التحقووووووووق  ،المتطلبووووووووات المخصصووووووووة. علووووووووى سووووووووبيل المثووووووووال

 الضغط يطابق المتطلبات القياسية من قبل الجهة المصنعة بشال دوري.
 

موووووووراض المعديوووووووة المنتقلوووووووة بشوووووووال طبيعوووووووي مووووووون األ مررررررررات حيوانيرررررررو المنشررررررر   األ
 الحيوانات الى البشر و بالعاس.
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   الم  مو
ساسووووية لتوووووفير الحمايووووة للقوووووة أموووون الحيوووووي تعوووود فعاليووووات السووووالمة الحياتيووووة و األ ن  إ

و أوسوووووووع ضووووووود التعووووووورض تيووووووور المقصوووووووود أالعاملوووووووة فوووووووي المختبووووووور و المجتموووووووع بشوووووووال 
 .  انطالق العوامل الحيوية الممرضة

طووووار خوووواة بتقوووودير الخطوووور و موووون خووووالل تطوووووير إطبووووق هوووو   الفعاليووووات باسووووتخدام ت
ات المناسووووبة ءجووووراموووون حيووووث تطبووووق اإلآثقافووووة السووووالمة المطلواووووة لضوووومان ماووووان عموووول 

 للحد من احتمالية و شدة اي تعرض  للعوامل الحيوية. 
ا مقارنووووووة بالطبعوووووووات الوووووووعي و الخبوووووورة فووووووي السوووووووالمة الحياتيووووووة قوووووود تحسووووووون كثيوووووور   ن  إ
 (.1-3لسابقة لدليل السالمة الحياتية ةا

و قوووووود تووووووم ،  تانولوجيووووووا جديوووووودة كووووووالطرق الجزيئيووووووة تقوووووودمر بشووووووال ملحووووووو  هنووووووات 
تقليووووووول عووووووودد الفعاليوووووووات التشخيصوووووووية التوووووووي تتطلووووووو  توالووووووود  يوووووووار كبيووووووور مووووووون العوامووووووول 

  . الحيوية
تلبهووووا كانوووور بسووووب  أ  ن  أمرجعووووة حديثووووة للعوووودوى المنقولووووة موووون المختبوووور اظهوووورت وأن  

 امل بشرية و ليسر بسب  أعطال في السيطرة الهندسية.عو 
عواموووول ادت الووووى تعوووورض مؤكوووود للعواموووول الحيويووووة  بضوووومنها عوووودم وجووووود او كمووووا أن  

عمليوووووووات تقووووووودير الخطووووووور  ،االسوووووووتخدام تيووووووور الصوووووووحي  لمعووووووودات الحمايوووووووة الشخصوووووووية
 الجوووووووروح  ، ات التشووووووغيل القياسوووووويةءجوووووووراإاالفتقووووووار الووووووى و  ، و تيوووووور المناسوووووووبةأالمهملووووووة 
موووون و  ،يمان مناقشووووة جميووووع تلووووك العواموووول، فوووو موووودراين جيووووداالو العوووواملين تيوووور  بوووواإلبر
ة العوووووواملين ءا جيووووود فقوووووط بافوووووافضووووول هندسوووووي  ا و األفضووووول تصوووووميم  المختبووووور األ ن  إفووووو ث وووووم  
 فيه.
الحاجووووة لتحووووديث دليوووول السووووالمة الحياتيووووة للمختبوووورات بشووووال دولووووي هووووو جووووزء موووون  ن  إ

يووووووة علووووووى نطوووووواق واسووووووع و التأكيوووووود علووووووى المبووووووادئ التووووووي مبووووووادرة لعولمووووووة السووووووالمة الحيات
ا و ذات ا و تقني ووووووويماووووووون الو وووووووول اليهوووووووا فوووووووي البلووووووودان ذات النطووووووواق الواسوووووووع اقتصوووووووادي  



  

18 

 

 المصادر المن مة.
"   2005قامووووور من موووووة الصوووووحة العالميوووووة بمراجعوووووة قووووووانين الصوووووحة العالميوووووة فوووووي 

العاموووووة الشوووووديدة  لصوووووحةل و اسوووووتجابة لمسووووواعدة المجتموووووع الووووودولي فوووووي تجنووووو  للمخووووواطر
 ن تعبر الحدود و تهدد الساان في جميع أنحاء العالم". أالتي من المحتمل 

ن تتأهووووو  بشوووووال أموووووم المتحووووودة لأل 196و عضووووواء الوووووهووووو   القووووووانين تتطلووووو  جميوووووع األ
يتضووووومن ذلوووووك التشوووووخيإل  ، و موووووراض الجديووووودةو األ ةموووووراض المحتملوووووجيووووود لتفشوووووي األ

 .عليها   و السيطرة داد لتجن  العدوى المبار و التأكيد من المختبرات لالستع
ووووووأموووووون الحيوووووووي تعوووووود السووووووالمة الحياتيووووووة و األ ن  إ حوووووود الجوانوووووو  التقنيووووووة معووووووززة أا يض 

العمليووووووووات  ن  أيبووووووووين ذلووووووووك  ، و بووووووووأطر المراقبووووووووة و التقيوووووووويم لقوووووووووانين الصووووووووحة العالميووووووووة
ساسووووووية موووووون االمتثووووووال لقوووووووانين الصووووووحة أمنووووووة تعوووووود عنا وووووور المختبريووووووة السووووووليمة و اآل

 المية و تجن  تهديدات الصحة العامة. الع
رشوووواد الووووى تطووووور مسووووتمر فووووي السووووالمة الحياتيووووة تهوووودف هوووو   النسووووخة موووون الوووودليل لإل

طوووووووار إفضووووووول ممارسوووووووات العمووووووول و أ ، التووووووودري و  ، متضووووووومنة ن وووووووام الرقابوووووووة الوطنيوووووووة
و تتوافووووق موووووع   تقوووودير الخطوووور لتعزيووووز ثقافووووة سووووالمة تتحموووول مسووووؤولية الشووووع  بأوسووووعه

 العالمية.قوانين الصحة 
 

 المجا  الم صود 1.1
 

وووووو  اتتبووووووع النسووووووخة الرابعووووووة لوووووودليل السووووووالمة الحياتيووووووة لمن مووووووة الصووووووحة العالميووووووة ن ام 
وووووو -علووووووى الخطوووووور امبني وووووو ت  منشوووووو ن  أكوووووود موووووون أا عوووووون الوووووونهج الو ووووووفي للتالوووووودليل عوض 

مناسوووووبة و  ، معووووودات السوووووالمة و ممارسوووووات العمووووول ذات  ووووولة بالموضوووووو  و ،المختبووووور
 ،ركيووووووووز علووووووووى ثقافووووووووة السووووووووالمة المندمجووووووووة مووووووووع تقوووووووودير المخوووووووواطرتووووووووم الت ، مسووووووووتدامة

ات التشوووووغيل ءجوووووراإ و ،حيووووواء الدقيقوووووةات الجيووووودة فوووووي مجوووووال األءجوووووراالممارسوووووات و اإلو 
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و  ،خصووووووائيي المختبوووووورأمراقبووووووة و انعووووووا  توووووودري   ، المقوووووودمات المناسووووووبة و ، القياسووووووية
خطوووووووووات  زمووووووووات يتبعهووووووووا تحقيقووووووووات مناسووووووووبة ونشوووووووواء تقووووووووارير للحوووووووووادث و األإتعزيووووووووز 

 تصحيحية.
فضووووول موووووع أداموووووة إنشووووواء تصوووووميم مختبوووووري يووووووفر إيهووووودف هووووو ا الووووونهج الجديووووود الوووووى 

 . الحفا  على سيطرة مناسبة للسالمة الحياتية
هووووو ا الووووونهج المتعلوووووق بوووووالخطر يامووووول  ن  إمختبووووورات الطووووو  البيطوووووري فوووووإلوووووى بالنسوووووبة 

الحيووووووي مووووور الخطووووور أرشوووووادات للمن موووووة العالميوووووة لصوووووحة الحيووووووان المختصوووووة بتووووودبر اإل
 ت المختصة بالحيوان. في مختبرات الط  و المنش

 ،معتووووودل التانولوجيوووووا ،للووووودليل نهوووووج معتمووووود علوووووى نوووووو  الخطووووور الرابعوووووةتووووووفر النسوووووخة 
رشووووووادات لجوووووودوى العمليووووووات المختبريووووووة إمووووووع  ،واطوووووو  الالفووووووة لتوووووووفير السووووووالمة الحياتيووووووة

 وضا  محدودة المصادر. حتى في األ
وووووووأيضوووووووع هووووووو ا الووووووونهج  لعوووووووادل لالختبوووووووارات الصووووووويدلية و المختبريوووووووة ا للو وووووووول اساس 

التوووووي تتزايووووود  ،بحووووواث فوووووي مجوووووال الطووووو  الحيووووواتيو تشوووووجع فووووورة األ ،للصوووووحة العاموووووة
 دون التضحية بالسالمة.من مراض المعدية هميتها بشدة لمحاراة انتشار األأ 

ووووأيوووووفر الوووودليل و  هوووو ا الموضووووو  قوووود  ن  أمووووع ذلووووك فوووو ،موووون الحيوووووي ا ن وووورة عامووووة لأليض 
 ذ ال يغطووووويإخووووورى لمن موووووة الصوووووحة العالميوووووة. أأ ل فوووووي وثيقوووووة إرشوووووادية تطوووووي بالتفصوووووي

إلووووى بالنسووووبة  ،مووووراض حيوانيووووة المصوووودرالعواموووول الممرضووووة الحيوانيووووة مووووا عوووودا األجميووووع 
إلشووووووارة الووووووى إرشووووووادات المن مووووووة العالميووووووة لصووووووحة العواموووووول الممرضووووووة للحيوووووووان يجوووووو  ا

لبيطوووووري و المنشوووووو ت الحيووووووان للتعامووووول موووووع المخووووواطر الحياتيووووووة فوووووي مختبووووورات الطووووو  ا
 الحيوانية.

ت  و فووووي المنشووووأرشوووواد خوووواة لموووون يتعاموووول مووووع العواموووول الحيويووووة إيوووووفر هوووو ا النشوووور 
علووووى حيوووواة  احيووووث العاموووول قوووود يتعوووورض بشووووال محتموووول الووووى مووووادة ممرضووووة تشووووال خطوووور  

مووووووون المماووووووون اسوووووووتخدامه لقيوووووووادة ثقافوووووووة سوووووووالمة لاووووووول مووووووون الممارسوووووووات و  ، نسووووووواناإل
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وووووأطبقوووووة بشوووووال يوووووومي. و لوووووه قيموووووة خطووووورات العمووووول فوووووي المختبووووور الم ا عنووووود هوووووؤالء يض 
وووووووأت المختبريوووووووة و  و تجديووووووود المنشوووووووأالووووووو ين يقوموووووووون ببنووووووواء  ا للبلووووووودان التوووووووي تقووووووووم يض 

طوووووور الرقابووووووة علووووووى السووووووالمة الحياتيووووووة أو زراعووووووة بوووووورامج السووووووالمة الحياتيووووووة و أبتطوووووووير 
 على المستوى القومي.

ة الحياتيووووة للمختبوووورات حيووووث المجووووال الرئيسووووي لهوووو ا الوووودليل هووووو السووووالم ن  أفووووي حووووين 
ا و احتوووووووواء العوامووووووول الحيويوووووووة و الموووووووواد التوووووووي تشوووووووال تهديووووووود    معاملوووووووة تتعلوووووووق بحمووووووول
عوامووووووول الخطووووووور المتعلقوووووووة بالصوووووووحة و  ن  أفمووووووون المهوووووووم مالح وووووووة  ، نسوووووووانلصوووووووحة اإل
 الحيووووووان و/ ، و المتعلقوووووة بالعوامووووول الحيويوووووة و الموووووواد الخطووووورة علوووووى النبوووووات ، السوووووالمة

ووووووووأمتعلقووووووووة بالعواموووووووول الحيويووووووووة يجوووووووو  تقووووووووديرها لاو البيئووووووووة تيوووووووور أ مثوووووووول هوووووووو    ن  ا أليض 
 خطار موجودة في البيئات المختبرية.األ
مووووووون الحيووووووووي الووووووونهج المبنوووووووي علوووووووى الخطووووووور و الووووووودليل للسوووووووالمة الحياتيوووووووة و األ ن  إ 

للعوامووووول الحيويوووووة و الموووووواد المدرجوووووة فوووووي النسوووووخة الرابعوووووة للووووودليل مووووون المماووووون تطبيقوووووه 
ووووووووووأ متعلقووووووووووة بالعواموووووووووول الحيويووووووووووة كووووووووووالمواد الخطووووووووووار تيوووووووووور اطر و األدارة المخووووووووووا إليض 

و مووووووودى واسوووووووع  ،الموووووووواد المسوووووووببة للحساسووووووويةو  ، المخووووووواطر الفيزيائيوووووووة و ، الايميائيوووووووة
فضووووووال  عوووووون الضووووووغط المتعلووووووق بالعموووووول(  ،موووووون العواموووووول النفسووووووية ةعلووووووى سووووووبيل المثووووووال
 وووووحة  و ، وانا للحيوووووو حتمي وووووأ  ا محوووووتمال  خطووووور العوامووووول الحيويوووووة الووووو ي يسوووووب  تهديووووود  

و الحيوانوووووووووات المختبريوووووووووة أ ، النواقووووووووول الحاملوووووووووة للجينوووووووووات لغووووووووورض التعقووووووووويمو  ، البيئوووووووووة
 و متوطنة.أموسمية  حيويةا مع اشتبا  متزايد بوجود عوامل المتحولة جيني  

 
يتماشووووى هوووو ا الوووودليل    كيفيررررو اسررررتخ ا  دليررررل اللرررر مو الحيانيررررو للمخت:رررررات 1.2
و يسوووووتخدم لتقووووودير السووووويطرة  ، رقابوووووة موضووووووعة و ي قووووووانين وطنيوووووة و مياانيايوووووةأموووووع 

هووووووو   الوثيقوووووووة تخطوووووووي  ن  إفووووووو ،و بووووووو لك،  و مراجعوووووووة المخووووووواطر علوووووووى مسوووووووتوى محلوووووووي
 تية :النواحي اآل
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 السيطرة و المراجعة.و  ،* تقدير الخطر
 ساسية للسالمة الحياتية.* المتطلبات األ

 ات السيطرة العليا.ءجرا* الخيارات المتاحة إل
 تواء القصوى للعمليات شديدة الخطورة.ات االحءجراإ* 

 * نقل و تحريك العنا ر الممرضة.
 دارة برنامج السالمة الحياتية.إ* 

 * السالمة الحياتية للمختبر.
 * الرقابة الوطنية و العالمية للسالمة الحياتية.

 
ووووووأنشووووووأت أالدراسووووووات المونوترافيووووووة الملحقووووووة قوووووود إن   ا لتوووووووفير معلومووووووات مفصوووووولة يض 

 ن مة و االستراتيجيات المختصة بالموضو .في زراعة األللمساعدة 
شوووووارة الوووووى و مووووون ثوووووم يماووووون اإل ال  و  أ أة المحوريوووووة سوووووتقر فووووويظهووووو   الو  ن  أمووووون المتوقوووووع و 

و تتضووووووووووومن  ، كثووووووووووورأتم الحاجوووووووووووة الوووووووووووى معلوموووووووووووات دقيقوووووووووووة توووووووووووالمخططوووووووووووات حوووووووووووين 
 المخططات :

 دارة برنامج السالمة الحياتية.إ* 
 * تقدير الخطر.
 خرى. ساسية األجهزة االحتواء األأالمة الحياتية و * حاويات الس

 * معدات الحماية الشخصية.
 * تصميم المختبر و الصيانة.

 دارة المخلفات.إزالة التلوث و إ* 
 مراض.* التأه  لتفشي األ

 
 



  

22 

 

السووووووويطرة علوووووووى  ن  أ ، دنوووووووا أقسوووووووام كموووووووا توووووووم و وووووووفه فوووووووي األ  ن ررررررر لر الخطرررررررر.  2
تسوووووووتند علوووووووى القيوووووووام  –و المؤسسوووووووي أوطني علوووووووى الصوووووووعيد الووووووو –المخووووووواطر الحيويوووووووة 

بتقوووووودير الخطوووووور. يسووووووتعمل مصووووووطل  تقوووووودير الخطوووووور لو وووووو  العمليووووووة خطوووووووة بخطوووووووة  
و  ، التووووي يوووووتم فيهوووووا القيوووووام بتقووووودير المخووووواطر الناتجووووة عووووون التعامووووول موووووع الموووووواد الخطووووورة

ات السوووويطرة للحوووود موووون تلووووك ءجووووراإتسووووتخدم تلووووك المعلومووووات فووووي تحديوووود إماانيووووة تطبيووووق 
 لى درجة مقبولة. المخاطر ا

الخطوووووور هووووووو مووووووزيج موووووون احتماليووووووة تسووووووب  المووووووادة الخطوووووورة بضوووووورر معووووووين و شوووووودة 
 الضرر المتزايدة في حال التماس مع تلك المادة الخطرة.

الخطوووور هووووو العواموووول الحيويووووة التووووي تهبهووووا  ،فووووي حالووووة السووووالمة الحياتيووووة للمختبوووورات 
وانوووووووووات التوووووووووي و الحيأنسوووووووووان خوا ووووووووها الممرضوووووووووة القووووووووودرة علوووووووووى التسووووووووب  بضووووووووورر لإل

تلووووو  بطبعوووووه خالضووووورر النووووواتج عووووون التعووووورض للعوامووووول الحيويوووووة قووووود ي ن  إتتعووووورض لهوووووا. 
و انتشوووووووار مرضوووووووي فوووووووي التجمعوووووووات السووووووواانية أ وووووووابة الوووووووى مووووووورض إو أمووووووون عووووووودوى 

 كبر.األ
 

  لل مو الحيانيو    المخت:رات    ااوحتماليو   ال:واق   2.1
ماانيوووووة التعووووورض إة تشوووووير الوووووى االحتماليووووو ،علوووووى ذكووووور السوووووالمة الحياتيوووووة للمختبووووورات

تشوووووير العواقوووووو  الوووووى شوووووودة النتوووووائج عوووووون و  ، و االنطوووووالق خووووووارج البيئوووووة المختبريووووووة و/أ
ن يتضوووووومن ذلووووووك عوووووودوى منقولووووووة موووووون أموووووون المماوووووون و  ، التعوووووورض فووووووي حووووووال حدوثووووووه

انتشووووووار و  ، تلوووووووث البيئووووووةو  ،عووووووراضدون ظهووووووور األموووووون حتضووووووان العوووووودوى وا ،المختبوووووور
  ابة.إو أخرى أأ و علة أطة مرض عن طريق المجتمعات المحي
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و أنسووووووووان ا لإلالمخوووووووواطر لوحوووووووودها ال تشووووووووال خطوووووووور   ن  أ إليووووووووه شووووووووارةموووووووون المهووووووووم اإلو 
حتووووووى علوووووى عامووووول حيووووووي مثووووول تمبولوووووة مووووون الووووودم أ ، علوووووى سوووووبيل المثوووووال ، الحيووووووان
ا علوووووى العامووووول فوووووي المختبووووور حتوووووى يقووووووم بمالمسوووووة الووووودم خطووووور   ليبووووووال ال تشووووواإفيوووووروس 

الخطوووور الحقيقوووووي المووووورتبط بالعوامووووول الحيويوووووة ال يماووووون  ن  إفووووو مووووون ث وووووم  و  ، الموجووووود فيهوووووا
وووووووأخووووووو  يجووووووو  األف ، تحديووووووود  فقوووووووط باالعتمووووووواد علوووووووى خوا وووووووها الممرضوووووووة ا بن ووووووور يض 

جوووووووراءات العمووووووول التوووووووي سووووووويتم التعامووووووول بهوووووووا موووووووع ذلوووووووك العامووووووول إاالعتبوووووووار خطووووووووات و 
 وات.طالحيوي و البيئة التي سيتم فيها القيام بتلك الخ

ن فيهوووووووا و تلوووووووزم مجتمعاتهوووووووا و العوووووووامل ةمووووووول موووووووع العوامووووووول الحيويوووووووي منشوووووووأة تتعاأ ن  إ
ات ءجوووورااختيووووار و تطبيووووق اإل م  علووووى القيووووام بتقيوووويم المخوووواطر المتعلقووووة بالعموووول و موووون ث وووو

 المناسبة للسيطرة على تلك المخاطر و الحد منها الى درجة مقبولة. 
مها تقييمهووووووا و اسووووووتخداو  ،الغوووووورض موووووون تقوووووودير المخوووووواطر هووووووو جمووووووع المعلومووووووات ن  إ
العمليووووووووووات و التقنيووووووووووات للسوووووووووويطرة علووووووووووى المخوووووووووواطر و  ،اتءجووووووووووراسوووووووووووي  تطبيووووووووووق اإلتل

 الموجودة.
وووووإتحليووووول تلوووووك المعلوموووووات يعوووووزز العووووواملين فوووووي المختبووووور  ن  إ عموووووق أ ا ذ يعطووووويهم فهم 

هوووووا. يسووووواعد ذلوووووك فين توووووؤثر علووووويهم أللمخووووواطر الحيويوووووة و الطووووورق التوووووي مووووون المحتمووووول 
وووووأ و تجعووووول  ، هميوووووة السوووووالمةأ درات إكة و نمووووواط سووووولوكية مشوووووتر أا فوووووي خلوووووق قووووويم و يض 

منووووة فووووي آمووووان و الحفووووا  علووووى ثقافووووة أللقيووووام بعملووووه ب كثوووور موووويال  أالعاموووول فووووي المختبوووور 
 المختبر.

ووووو ا بشوووووال قياسوووووي و ن وووووامي لتأكووووود مووووون الواجووووو  القيوووووام بعمليوووووة تقووووودير للمخووووواطر دائم 
ديوووووود موووووون الع ن  إلهوووووو ا السووووووب  فوووووو نفسووووووه ، ياقالسووووووب ةة و قابلووووووة للمقارنوووووويوووووونهووووووا روتينأموووووون 
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و تسوووووووواؤالت تجهووووووووز أقوووووووووائم توووووووودقيق و  ،المن مووووووووات تعوووووووورض نموووووووواذج لتقوووووووودير المخوووووووواطر
 تقييم و تحديد المخاطر المتعلقة بالمواد الخطرة المتواجدة. ،خطوات للتعرف على

طوووووووووار إيبووووووووين خطوووووووووات  2.1الشووووووووال 
 2.1عمووووووووووول تقيووووووووووويم الخطووووووووووور. الجووووووووووودول 

يزودنوووووووا بن ووووووورة عاموووووووة عووووووون االعتبوووووووارات 
كوووووول خطوووووووة  المفتاحيووووووة التووووووي تطبووووووق فووووووي

 إلوووووى شوووووارةمووووون المهوووووم اإل و . مووووون الووووودورة
ه ال تووووووووووؤثر جميووووووووووع العواموووووووووول علووووووووووى ن ووووووووووأ

بوووووووول يجوووووووو   ،نفسووووووووها الصووووووووورةبالخطوووووووور  
عنوووود القيووووام بتقوووودير المخوووواطر يجوووو  التوووو كر ان الخطوووور و  ، كوووول منهووووا بحوووو ر التعاموووول مووووع

بووووول علووووى احتماليوووووة و  ،تيوووور قووووائم علوووووى الخووووواة الممرضووووة للعامووووول الحيوووووي و حسوووو 
و انطووووووووالق أخطوووووووور التعوووووووورض  احتماليووووووووة ،خوووووووورآبتعبيوووووووور  –ادث عواقوووووووو  حصووووووووول حوووووووو

 ثناء العمليات المختبرية.أالعامل الحيوي 
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 طار تقدير الخطرإهم في االعتبارات األ 2.1جدول 
 

 االعتبارات االهم الخطوة
 جمع المعلومات

 (التعرف على الخطر)
موووا العوامووول الحيويوووة التوووي سوووويتم التعامووول معهوووا و موووا هووووي *
 ا الممرضة ؟ فاته
 ما نو  العمل المختبري ال ي سيقام ؟*
 ما نو  المعدات التي سيتم استخدامها*
 ما نو  المنشأة المختبرية المتوافرة ؟*
مووووووا العواموووووول البشوووووورية الموجودةةمووووووا هووووووي درجووووووة التنووووووافس *

 بين اخصائيي المختبر( ؟
التووووووووووي قوووووووووود توووووووووووثر   ةمووووووووووا العواموووووووووول االخوووووووووورى الموجووووووووووود*
ريوووووووووة ؟ ةعلوووووووووى سوووووووووبيل المثوووووووووال. علوووووووووى العمليوووووووووات المختب2ة

 الن رة المجتمحية( ،االقتصادية ،الثقافية ،العوامل القانونية
 كي  من الممان ان يحدث التعرض او االنطالق ؟* تقييم المخاطر

 ما هي احتمالية التعرض او االنطالق ؟*
 ما هي عواق  التعرض او االنطالق ؟*
 عواق  ؟ما هو العامل/المعلومة االكثر تأثيرا على ال*
 ما هو الخطر االبتدائي العام لتلك الفعاليات ؟*
 ما هو الخطر المقبول ؟*
 ما هي المخاطر تير المقبولة ؟*

م أهوووووول موووووون المماوووووون السوووووويطرة علووووووى المخوووووواطر تيوووووور المقبولووووووة *
 يقاف العمل ؟إيج  
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تطوير استراتيجية للسيطرة 
 على المخاطر

لوووووووى ات السووووووويطرة عءجوووووووراموووووووا هوووووووي المصوووووووادر المتووووووووافرة إل*
 الخطر ؟

موووووووا هوووووووي اسوووووووتراتيجيات السووووووويطرة االكثووووووور قابليوووووووة للتطبيوووووووق *
 نسبة الى المصادر الموجودة ؟

هوووووووول المصووووووووادر كافيووووووووة للحصووووووووول على/ادامووووووووة اجرائووووووووات *
 السيطرة ؟

مسوووووتدامة  ،هووووول ان اسوووووتراتيجيات السووووويطرة المقترحوووووة فعالوووووة*
 و يمان الحصول عليها في السياق المقصود ؟

ات ءاختيار و تطبيق اجرا
 السيطرة على الخطر

ذن إهوووووووووول هنووووووووووات اي تشووووووووووريعات وطنية/عالميووووووووووة تتطلوووووووووو  *
 ات السيطرة ؟ءجراخاة إل

ا ات السوووووويطرة المتوووووووفرة و المسووووووتدامة محلي ووووووءجووووووراإمووووووا هووووووي *
 ؟

ات السوووووويطرة المتوووووووفرة كافيووووووة ام يجوووووو  تطبيووووووق ءجووووووراإهوووووول *
 ضافية لتعزيز الفعالية ؟إات ءجراإ

هوووووا تتوافوووووق موووووع ات السووووويطرة التوووووي توووووم اختيار ءجوووووراإن أهووووول *
 استراتيجية السيطرة ؟

ات السوووويطرة و هوووول ءجووووراإمووووا الخطوووور المتبقووووي بعوووود تطبيووووق *
 هو حطر مقبول ؟

ضووووووووافية مطلواووووووووة و موجووووووووودة لتطبيووووووووق *هوووووووول المصووووووووادر اإل
 ات السيطرة ؟ءجراإ

ات السووووويطرة المحوووووددة تتماشوووووى موووووع القووووووانين ءجوووووراإ ن  أ*هووووول 
 و التشريعات المحلية و العالمية ؟

 ذن للقيام بالعمل ؟األ *كي  تم من 
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*هووووووووول توووووووووم اخبوووووووووار العووووووووواملين فوووووووووي المختبووووووووور باسوووووووووتراتيجية 
 السيطرة ؟

ساسووووية فووووي الميزانيووووة و شوووورائها *هوووول تووووم ادراج العنا وووور األ
 ؟

 *هل الخطوات العملية و الصيانة في ماانها ؟
 * هل تم تدري  العاملين بشال  حي  ؟

ات ءجراإ مراجعة المخاطر
 السيطرة عليها

 ،العوامل الحيوية ،ي تغير في الفعالياتأهل هنات *
 المنشئة المختبرية ؟ ،خصائيي المختبرأ

و أهل هنات معرفة جديدة عن بالعوامل الحيوية *
 العمليات المستخدمة ؟

ي دروس تعلمناها من تقارير الحوادث أهل هنات *
ن تشير الى تحسينات أو التحقيقات من الممان 

 ضافتها ؟أمعينة من الممان 
 نشاء عملية مراجعة دورية ؟إتم  هل*

 
ن تمووووور أنحووووواء العوووووالم مووووون المماووووون أن المختبووووورات فوووووي جميوووووع أمووووون الجووووودير بالووووو كر 

طووووووار إجووووووزاء المختلفووووووة موووووون طوووووور األأبتحووووووديات فريوووووودة و التووووووي سووووووتحدد كيوووووو  تسووووووتخدم 
السووووويطرة قووووود تتضووووومن التحوووووديات : الدرجوووووة االقتصوووووادية و المؤسسوووووية المتووووووفرة للتعامووووول 

بنيووووة  ،فقوووودان مصوووودر تجهيووووز معتموووود للطاقووووة الاهراائيووووة ،موووول الحيويووووةمووووع مخوووواطر العوا
 عوووواملين قليلووووي التوووودري  ،مختبوووور ذو طوووواقم متواضووووع ،طقووووس شووووديد ،تحتيووووة تيوووور كافيووووة
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طوووووور التشووووووريعات الوطنيووووووة قوووووود تووووووؤثر علووووووى الطوووووورق التووووووي يووووووتم فيهووووووا أ ن  أ  فضووووووال عوووووون
 دارة المختبر.إعلى من أ التعرف و السيطرة على المخاطر بدرجة 

ن نتوووووائج إسوووووبال فوووووا. و لهووووو   األساسوووووي  أن ياوووووون أالتماشوووووي موووووع التشوووووريعات يجووووو   و
ات السووووويطرة المطبقوووووة قووووود تختلووووو  بشوووووال ملحوووووو  مووووون مختبووووور ءجوووووراإتقيووووويم الخطووووور و 

 و من بلد لبلد. ، خرى أمؤسسة لمؤسسة  ،آلخر
 

   جمث الم:لومات 2.1
الاثيووووور مووووون  هوووووؤالء الووووو ين يقوموووووون بعمليوووووة تقووووودير المخووووواطر علووووويهم جموووووع و اعتبوووووار

ات السوووويطرة بشووووال  ووووحي  ءجووووراإالمعلومووووات لتقيوووويم المخوووواطر بشووووال دقيووووق و اختيووووار 
 لتقليل المخاطر الى درجة مقبولة في المختبر. 

 –العوامووووول الحيويوووووة المسوووووتخدمة  –تتجووووواوز هووووو   المعلوموووووة التعووووورف علوووووى المخووووواطر 
 . اتية و السياقية المشالة للخطر بشال عامءجراو اعتبار المواق  اإل

علووووووووى سووووووووبيل  ، تتضوووووووومن  ن  أ  أ حب ووووووووساسووووووووية الواجوووووووو  تجميعهووووووووا يأ المعلومووووووووات األ إن  
 المثال :

عموووووووال األ و ،المعوووووووداتو  ،*الفعاليوووووووات المختبريوووووووة المخطوووووووط لهوووووووا ةخطووووووووات العمووووووول
 تاوين الهباء و عمليات الطرد المركزية( ،ة الصوتن ،الحيوانية

 *المنافسة بين العمال القائمين بالعمل.
ز العوامووووووول الحيويوووووووة و الموووووووواد المسوووووووببة للعووووووودوى الواجووووووو  التعامووووووول *حجوووووووم و تركيووووووو

 معها.
 *طرق االنتقال المحتملة.
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 *الجرعة المسببة للعدوى من العامل الحيوي.
 *إماانية االتصال للعامل الحيوي.
 *شدة العدوى من العامل الحيوي.

 *التوافر المحلي للوقاية الفعالة او التداخالت العالجية.
 ل الحيوي في المختبر و البيئة الخارجية.*ثبات العام

 *االشتبا  بعامل المختبر ةاألفراد المعرضين للخطر(.
 *مدى الحواضن للعوامل الحيوية ةاالحتماالت الحيوانية(.

 *نو   ال:وامل الحيوءو    التجمث اللكان  المحل .
 ظمو(.  األن ،ال:نيو التحتيو   ،المتردد )الطاقو،  بنيو * شل الم: ات   األ

لتقيوووويم  ا مت:رررر د اوسررررتخ ا ا  اسرررر:   ررررار  إعرررر ب نهرررر  أجميررررث الم:لومررررات المرررر كورة 
المعلومووووووات عوووووون جميووووووع هوووووو   العواموووووول  ن  وأالخطوووووور الوووووو ي قوووووود يتواجوووووود فووووووي المختبوووووور. 

ع ووووووم فووووووي أ ا ساسووووووية كووووووون مختلوووووو  العواموووووول الحيويووووووة و الفعاليووووووات قوووووود تشووووووال خطوووووور  أ
 خرى.أأ بع  المواق  مقارنة بمواق  

جرعوووووووة معديوووووووة واطئوووووووة و قابووووووول  يلمثوووووووال : زراعوووووووة عامووووووول حيووووووووي ذعلوووووووى سوووووووبيل ا
جرعووووة  يا موووون زراعووووة عاموووول حيوووووي آخوووور ذكثوووور خطوووور  ألالنتقووووال عبوووور الهبوووواء قوووود ياووووون 

و القيوووووام ببحوووووث عووووون أ ، لاووووون قابليوووووة انتقالوووووه تقتصووووور علوووووى البلوووووع فقوووووط ، معديوووووة عاليوووووة
ديوووووة أا مووووون تكثووووور خطووووور  أعامووووول حيووووووي تيووووور منتشووووور فوووووي المجتموووووع المحلوووووي قووووود ياوووووون 

 العمل في قطا  واائي.
ووووووووأن يتضوووووووومن أجمووووووووع المعلومووووووووات يجوووووووو   ن  أموووووووون الجوووووووودير بالوووووووو كر و  ا تعريوووووووو  يض 

كحالوووووووة البنايوووووووة و القطاعوووووووات المختبريوووووووة حيوووووووث يوووووووتم القيوووووووام  ، وووووووفات بيئوووووووة المختبووووووور
 .  بالعمل
و ، الهياكوووول التووووي لووووم يووووتم  وووويانتها بشووووال  ووووحي  قوووود تتسووووب  فووووي خطوووور متزايوووود  ن  إ
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و أو فشووووول المسوووووتحدثات مثووووول الوووووتخلإل مووووون المخلفوووووات أتحطوووووم ذلوووووك بزيوووووادة احتماليوووووة 
سوووووط  رئوووووة تجعووووول تعقووووويم األهسوووووق  المترضوووووية و األالصووووودو  فوووووي األو  ، ن موووووة التهويوووووةأ

يقووووا  عنا وووور تحتوووووي علووووى إالسووووقوط و و  ،التعثوووورو  ،ا و قوووود تتسووووب  فووووي االنووووزالق ووووحب  
 العوامل الحيوية.

ووووووأيجوووووو  كمووووووا   ن  أل ،لعواموووووول البشووووووريةخوووووو  بن وووووور االعتبووووووار المعلومووووووات عوووووون اا األيض 
التنوووووافس بوووووين اخصوووووائيي المختبووووور و قووووودرتهم علوووووى اتبوووووا  ممارسوووووات و خطووووووات عمووووول 

حتوووووى المنشووووو ت  ، ع وووووم علوووووى احتماليوووووة وقوووووو  حوووووادثالسوووووالمة الحياتيوووووة لوووووه التوووووأثير األ
ا لمسوووووتخدمها فقوووووط ا سوووووتوفر أمان وووووكثووووور تطوووووور  و المعووووودات األأا ا و بنووووواء  فضووووول تصوووووميم  األ
علوووووى تشوووووغيلها بشوووووال  وووووحي  مووووون خوووووالل التووووودري  المناسووووو  و  اكانووووور قوووووادر   ذا كوووووان/إ

 الممارسة االحترافية.
 

حيوووووث      غيرررررر الم:ر  ررررروأالم:لومرررررات عررررر  ال:وامرررررل الحيوءرررررو الج لررررر ة  2.2.1
و تيووووور أنووووووا  ذات بيانوووووات تيووووور معروفوووووة أو هنالوووووك أ ،تسوووووتخدم عوامووووول حيويوووووة جديووووودة

 ،م بتقووووودير شوووووامل للمخووووواطرقووووود تاوووووون المعلوموووووات المتووووووفرة تيووووور كافيوووووة للقيوووووا ،مفصووووولة
يطبوووووووق ذلوووووووك علوووووووى العينوووووووات الصووووووويدلية التوووووووي يوووووووتم جمعهوووووووا فوووووووي تحقيقوووووووات االنتشوووووووار و 

فووووي تلووووك الحوووواالت موووون المعقووووول اتخوووواذ الحوووو ر عنوووود التعاموووول مووووع  ، والمرضووووي المحتموووول
 العينة و اعتبار جميع المواد ممرضة. 

طووووووور ماووووووون لتعزيوووووووز عمليوووووووة تحديووووووود الخأن إيجووووووو  طلووووووو  المعلوموووووووات المعنيوووووووة كموووووووا 
 المتعلق بتلك العينة :

 منه. وال:يانات الط:يو ع  المرءض ال ي ن  الحصو  علر ال:ين *
  ررررررش اونت رررررا  ،     ررررراالو   بيانرررررات الو يرررراتالم:لومررررات الوةاسيرررررو )شرررر ة اإل*

 بيانات التح ي ات الوةاسيو(.   ،المحتملو
  ل الج:را   لل:ينو.م:لومات ع  األ*
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 وووووودار و نشوووووور إموووووون المماوووووون  ، روففووووووي حووووووال انتشووووووار موووووورض سووووووببه تيوووووور معوووووو
و من مووووووووة الصوووووووووحة أ حسوووووووو  الحاجوووووووووة موووووووون قبوووووووول السووووووووولطات الوطنيووووووووة و/برشووووووووادات إ

قوووود يتضوووومن ذلووووك كيفيووووة تجهيووووز  ، و مووووانأالعالميووووة لبيووووان كيفيووووة التعاموووول مووووع العينووووات ب
 ات السيطرة المحددة التي يج  تطبيقها.ءجراإ فضال  عنالعينات للشحن 

 
 

   ن يي  المخا ر 2.2
مووووووون ف ، روف العمووووووول الووووووو ي سووووووويقامظوووووووموووووووع كووووووول المعلوموووووووات المتووووووووافرة عووووووون بعوووووود ج

الهووووووودف مووووووون  و ، الضوووووووروري اسوووووووتخدام تلوووووووك المعلوموووووووات لتقيووووووويم المخووووووواطر المتواجووووووودة
 خطوة تقييم المخاطر هو :

و انطوووووووالق لعامووووووول حيووووووووي و شووووووودة عواقووووووو  أتحديووووووود احتماليوووووووة حووووووودوث تعووووووورض  *
 حدث مشابه.

عواقووووووو  فوووووووي الخطووووووور االبتووووووودائي للعمووووووول معرفوووووووة كيفيوووووووة مسووووووواهمة االحتماليوووووووة و ال *
 القائم.
ذا إا علووووى المعلومووووات التووووي تووووم جمعهووووا موووون تقوووودير المخوووواطر فيمووووا التقريوووور اسووووتناد   *

ووووأو يجوووو   ،و الأكانوووور تلووووك المخوووواطر مقبولووووة  ذلووووك القوووورار بشووووال  ا تبريوووور و وثقنووووةيض 
 كامل.
خطوووور يجوووو  علووووى القووووائمين بتقوووودير ال ، ذا كانوووور المخوووواطر المقيمووووة تيوووور مقبولووووةفووووإ

 ، مووووون إطوووووار تقووووودير الخطووووور و تطووووووير اسوووووتراتيجية سووووويطرة مالئموووووة 3الووووو هال للخطووووووة 
 ا.ذا تم اتخاذ القرار بعدم تأدية العمل مطلق  إعدا 
 دنا .أساسية لخطوة تقييم المخاطر مبينة في القسم االعتبارات األ ن  إ 
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 نح ل  اوحتماليو   ال:واق  2.2.1
ا الحتماليووووووة ن يتضوووووومن تحديوووووود  أ ال  و  أمعهووووووا يجوووووو  تقوووووودير المعلومووووووات التووووووي تووووووم ج ن  إ

حوووووين يوووووتم  ،و شووووودة العواقووووو  التوووووي تتبوووووع ذلوووووك ، و االنطوووووالق لعامووووول حيووووووي أالتعووووورض 
ووووو و الخطووووور أهوووووا تحووووودد بشوووووال نهوووووائي الخطووووور االبتووووودائي ن  إف ، ااعتبوووووار هووووو   العوامووووول مع 

 و خطر الموق  ال ي تم جمع المعلومات عنه.أالعام 
 
 

 يفية تأثير االحتمالية و العواق  على الخطرمثال عن ك 2.2مراع 
 تدخين السجائر هو خطر شائع.

تاوووووون و ا علوووووى الموقووووو . احتماليووووة التعووووورض لووووودخان السوووووجائر قووووود تختلوووو  اعتمووووواد   ن  إ
احتماليووووووووة متوسووووووووطة  ،االحتماليووووووووة الع مووووووووى لوووووووودى الشووووووووخإل الوووووووو ي يوووووووودخن السووووووووجائر

يرتوووودي و احتماليووووة  ووووغرى لشووووخإل  ،لشووووخإل يتعوووورض لوووودخان سووووجائر شووووخإل آخوووور
 و في منطقة خالية من الدخان.أالامامة 

عواقووووووو  التعووووووورض لووووووودخان السوووووووجائر قووووووود تختلووووووو  مووووووون تثيوووووووان متوسوووووووط و  يجوووووووان 
و السوووووورطان و حتووووووى الموووووووت أمووووووراض قلبيووووووة و رئويووووووة مختلفووووووة أالجهوووووواز التنفسووووووي الووووووى 

التاوووووورار و فتوووووورة التعوووووورض و عواموووووول اخوووووورى مرتبطووووووة و  ، اعتمووووووادا علووووووى سوووووومية السووووووجارة
 بالشخإل.

بووووار كووووال موووون االحتماليووووة و العواقوووو  حووووين القيووووام بتقوووودير الخطوووور المتعلووووق يجوووو  اعت
وووووأبتووووودخين السوووووجائر. يبوووووين هووووو ا المثوووووال  شوووووخاة فوووووي تقيووووويم و ا كيفيوووووة اخوووووتالف األيض 

 ا لشيو  التدخين رتم العواق  السلبية المحتملة. ن ر   ،تقبل الخطر
باالعتموووووواد  عمليوووووة مشووووووابهه فووووووي تقوووووودير مخوووووواطر العواموووووول الحيويووووووة فووووووي المختبوووووورإن  

 دنا .في أعلى العواق  و االحتمالية مبينة 
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و االنطووووالق لعاموووول أمثووووال علووووى العواموووول التووووي موووون شووووأنها تقيوووويم احتماليووووة التعوووورض 

- 2.2ثنوووواء العموووول فووووي المختبوووور و تصووووعيد عواقبهووووا مبينووووة فووووي الجوووودولين رقووووم أحيوووووي 
2.4 . 
اميوووووة مووووون العامووووول ال ن  إع وووووم حيوووووث أ الجرعوووووة الممرضوووووة الواطئوووووة مرتبطوووووة بعواقووووو  و 

لاووووون الجرعوووووة الممرضوووووة الواطئوووووة ال  ،  وووووابة تاوووووون قليلوووووةإالحيووووووي المطلواوووووة للتسوووووب  ب
    توووووووؤثر علوووووووى احتماليوووووووة حووووووودوث تعووووووورض بووووووول يعتمووووووود علوووووووى عوامووووووول مرتبطوووووووة بالعمووووووول

 . (2.2ةجدول 
 

 العوامل المؤثرة في احتمالية وقو  حادث  2.2جدول 
 

العوامل المرتبطة باحتمالية كبيرة لوقو  
 دثحا

 سبالعرض األ

الفعاليات المختبرية المرتبطة 
      عمليات الطرد ،بالهباءةالصوتنة
 التجانس(. ،المركزي 

تتزايد  ،حين يتاون الهباء بتلك الطرق 
فضال   ،احتمالية التعرض عن طريق االستنشاق

احتمالية انطالق الهباء للبيئة المحيطة حيث  عن 
تبر و سط  المخأن تتسب  بتلوث أمن الممان 

 االنتشار في المجتمع.
الفعاليات المختبرية ذات الصلة باآلالت 

 الحادة
حين تتضمن الفعالية استعمال اآلالت 

احتمالية التعرض عن طريق الجلد  ن  إف ،الحادة
 و الوخز.أتزداد عن طريق الجرح 

ات و العمليات ءجراة خبرة العاملين باإلقل   ن  إالتنافس القليل بين العمال القائمين 
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الفهم  و ، المختبرية من خالل االفتقار الى الخبرة بالعمل
 أنرشادات  من الممان و عدم االنصيا  لإلأ

خطاء في تأدية العمل التي من أيؤدي الى 
و انطالق لعامل أن تؤدي الى تعرض أالشائع 
يج  تدري  عمال الصيانة و الن افة و  ، حيوي 

 وية.قبل قيامهم بالعمل قرل العوامل الحي
التواجد الضئيل او تير الثابر 

المنش ت  ،للطاقة الاهراائية
المختبرية و ان مة البنايات 

المعدات الغير عاملة  ،المتدا ية
الضرر من الطقس  ،بشال  حي 

الشديد المتارر و دخول الحشرات و 
 القوارض الى المختبر.

 ، كل ه   العوامل قد تساهم في تدا يات جزئية
االحتواء المخصصة لتقليل  ن مةفشل تام أل

و االنطالق للعوامل أاحتمالية التعرض 
 الحيوية.

 
 

 العوامل المؤثرة على العواق  في حال وقو  حادث 2.3جدول               
العوامل المؤثرة على العواق  
 في حال وقو  حادث

 عرض االسبال

امية ل ،لحصول عدوى في شخإل متعرض الجرعة الممرضة الواطئة
تركيز( من العامل الحيوي يج   ،دةةحجممحد
ن كانر الامية قليلة من إو ن تتواجد حتى أ

ن تتسب  بعواق  وخيمة أالعامل الحيوي يمان 
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 مثل العدوى المنقولة من المختبر.
كثر أكبر من العامل الحيويةأالتعرض لامية  ن  إ

شد أمن الجرعة الممرضة( قد يتسب  بانتشار 
 للعدوى.

حتى عملية تعرض واحدةةتسببر في احتضان  ر العاليةقابلية االنتشا
من الممان  و عدوى منقولة من المختبر(أالعامل 
و أخصائي المختبر إشر بسرعة من تنتن أ

 شخاة عديدين.أالمعدات الى 
العدوى المنقولة من المختبر بعد التعرض من  ن  إ الشدة العالية و الوفيات

و فقدانه تتسب  في وهن العامل  ن  أالمحتمل 
 و موته.أمعنى الحياة 

التواجد المحدود لطرق وقائية 
 .فعالة او التداخالت العالجية

النتائج لعدوى منقولة من المختبر ال و  ، عراضاأل ن  إ
لك تقد يتضمن  ،يمان القضاء عليها بتداخل عالجي

و أ ةالمواق  حيث التداخالت العالجية تير موجود
 ردود الطوارئ محدودة.

لمجموعة الساانية كبر ا
المعرضة للخطر ةبضمنها 
اخصائي المختبر اكبر 

 عرضة للخطر(

كلما كانر المجموعة الساانية المعرضة للخطر 
سر  و أما كانر احتمالية انتشار العدوى لك ،كبرأ
 كبر من الناس.أ ابة عدد إ

عدم االستيطان ةمثل المرض 
 الغري (

 حيطةذا كان العامل تير متوطن في البيئة المإ
كثر عرضة أالمجموعة الساانية تصب   ن  إف ،

كبر النتشار أمما يقود الى احتمالية  ،للخطر
 عدوى منقولة من المختبر في المجتمع.
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 شد لحادث محتملأالعوامل المرتبطة باحتمالية عالية و عواق   2.4جدول 
العوامل المرتبطة باحتمالية عالية 

 لحادث محتمل شدأو عواق  
 العرض االسب

من العامل  و تركيز عال  أحجم 
 الحيوي 

 ،كثرأكلما كان تواجد العامل الحيوي في المادة 
كثر في حالة أكانر الجزيئات الممرضة 

حجم التعرض من المفترض  ن  أ  و ، التعرض 
ن  يحمل جرعة ممرضة من ذلك العامل. أ
كبر من ذلك العامل قد أالتعرض لتركيز  ن  إ

  ابة.إ وأمرض  ،يتسب  بعدوى أشد
ا العوامل البيولوجية ذات القدرة على االنتقال جو   طرق االنتشار عبر الجو

قد تبقى متواجدة في الهباء لفترات طويلة 
ويمان أن تنتشر على نطاق ، من الوقر 

مؤدية الى زيادة  ،واسع في بيئة المختبر 
في احتمال تعرض اخصائيي المختبر ل لك 

بعد   ،كالعامل الحيوي. عالوة على ذل
العوامل البيولوجية  ن  إالتعرض لحادث ف

المتطايرة قد يتم استنشاقها و ترسبها  على 
تشية المخاطية للجهاز التنفسي في الفرد األ

مما قد  يؤدي إلى عدوى منقولة  ،المتعرض
 من المختبر.
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   نح ل  الخطر اوبت اس   2.2.2
دى الخطوووووورة التوووووي يشوووووالها يجووووو  اسوووووتخدام المعلوموووووات التوووووي توووووم جمعهوووووا لتحديووووود مووووو

موقوووووو  معووووووين ةعلووووووى سووووووبيل المثووووووال ، موووووودى احتماليووووووة حوووووودوث ذلووووووك وموووووودى شوووووودته(. 
مثوووواال  مبسووووط ا لايفيووووة تقيوووويم  دمصووووفوفة لتقيوووويم المخوووواطر التووووي تعوووو 2.5يوضوووو  الجوووودول 

العالقوووووة بوووووين االحتماليوووووة و العواقووووو  مووووون أجووووول تحديووووود الخطووووور االبتووووودائي للتعووووورض أو 
ن مقارنووووة تلووووك العالقووووة قوووود تشوووومل نطاق ووووا أوسووووع إلواقووووع فووووفووووي او  ، انطووووالق عاموووول حيوووووي 

ا موووووون القوووووويم لتحديوووووود االحتماليووووووة و العواقوووووو  موووووون تلووووووك الموضووووووحة فووووووي  أو أكثوووووور تعقيوووووود 
، لانهووووووا أداة مفيوووووودة لتوضووووووي  كيوووووو  يماوووووون أن يتغيوووووور الخطوووووور االبتوووووودائي  2.5الجوووووودول 

ت طوووورق ن هنوووواإفوووو ،الطريقووووة الموضووووحة هنووووا فضووووال  عووووننسووووبة لتلووووك العواموووول المسووووتقلة. 
ات ءجووووووووراإأخووووووورى لتحديوووووووود المخوووووووواطر االبتدائيوووووووة و تحديوووووووود أولويووووووووات المخووووووواطر لتنفيوووووووو  

يجووووووو  أن تسوووووووتخدم المؤسسوووووووات اسوووووووتراتيجية تحديووووووود أولويوووووووات المخووووووواطر  ، و السووووووويطرة
توووووووم وجوووووووه موووووووع معرفوووووووة حووووووودود االسوووووووتراتيجية أالتوووووووي تلبوووووووي احتياجووووووواتهم الخا وووووووة علوووووووى 

ولويوووووات أارتاووووواز لعمليوووووة تحديووووود  الحاوووووم باحترافيوووووة يضووووول نقطوووووة ن  أالمختوووووارة و ضووووومان 
 المخاطر.
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 مصفوفة تقييم المخاطر 2.5جدول 
 

 
   ن سيس لطر م :و  2.2.3

بمجوووورد أن يووووتم تقيوووويم المخوووواطر األوليووووة ، فموووون الضووووروري تحديوووود فيمووووا إذا كووووان هوووو ا 
إذا لووووم ياوووون األموووور كوووو لك فسووووتاون هنووووات فوووو ، الخطوووور مقبووووول للسووووماح بموا وووولة العموووول

سوووووووتراتيجية سووووووويطرة للحووووووود مووووووون هووووووو   المخووووووواطر والسووووووويطرة عليهوووووووا بشوووووووال حاجوووووووة إلوووووووى ا
 مستدام كما في الخطوة التالية من إطار تقييم المخاطر.

فووووي  ال  إ ،ن ال ياووووون هنووووات خطوووور علووووى اإلطووووالقأه ال يماوووون ن ووووأالدرات اموووون المهووووم 
 ا. جراء العمل أساس  إحال لم يتم 

التأكووووود مووووون أن األفوووووراد والمجتموووووع لووووو لك يجووووو  الموازنوووووة بعنايوووووة بوووووين إجوووووراء العمووووول و  
  .بأمان قدر اإلماان من التعرض تير المقصود و / أو إطالق العوامل الحيوية

ووووو  العموووول الوووو ي يووووتم إجووووراؤ  فووووي المختبوووور يقوووودم فوائوووود كبيوووورة  ا إدرات أن  موووون المهووووم أيض 
يبوووورر تقبووول درجووووة معينوووة موووون  الصوووحية واألموووون الصوووحي العووووالمي مموووالاووول مووون الرعايووووة 

يعوووود تحديوووود المخوووواطر المقبولووووة أموووور ا ضووووروري ا فووووي توووووفير محيووووار مرجعووووي  ، والمخوووواطر
يجوووووو  تحتووووووه تقليوووووول المخوووووواطر األوليووووووة موووووون أجوووووول اعتبووووووار العموووووول آمن ووووووا بدرجووووووة كافيووووووة 

 للمضي قدم ا.
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ووووا مووووا لووووم يووووتم تنفيوووو  موووون المهووووم مالح ووووة أن ووووو  ه ال يماوووون القضوووواء علووووى المخوووواطر تمام 
ذا كانوووور المخوووواطر األوليووووة و / أو المتبقيووووة ن تحديوووود إألوووو لك فوووو ،العموووول علووووى اإلطووووالق

 تقييم المخاطر. جزء مهم جدا من عمليةفهي مقبولة أو يمان السيطرة عليها 
يجووووووو  تحديووووووود  ،( 27ا عووووووون موووووووا تن موووووووه التشوووووووريعات والسياسوووووووات الوطنيوووووووة ةاعيووووووود  و 

الخطووووور المقبوووووول مووووون قبووووول المن موووووة نفسوووووها بحيوووووث ياوووووون متناسوووووبا موووووع حالوووووة المن موووووة 
  . ومواردها

ةاإلجراءات  يج  الن ر في المخاطر على مستوى المؤسسة مثل مخاطر االمتثال ماك
المخاطر البيئية  و ،القانونية والغرامات والتنويهات( والمخاطر األمنية ةالسرقة أو الخسارة(

المخاطر الملموسة و  ،ةالتأثير االجتماعي واالقتصادي على  حة المجتمع والزراعة(
يج  أن تؤخ  المخاطر من ن ر  ،عدم اليقين بشأن شدة المخاطر(ةاألحاام ال اتية أو 

ي الموظفين أر عن جراءات السيطرة الصادرة إيج  تجن   ، والموظفين على محمل الجد
 لوحدهم.

خوووووووو  بن وووووووور االعتبووووووووار تصووووووووورات المخوووووووواطر أل ووووووووحال المصوووووووولحة المعنيووووووووين ن األإ
كوووووووواالت التوووووووودقيق و  اإلدارات الحاوميووووووووة والجهووووووووات المانحووووووووة وو  ،ةعلووووووووى سووووووووبيل المثووووووووال

خا وووووة عنووووودما تاوووووون هنوووووات مخووووواطر  ،الرقابوووووة والجمهوووووور العوووووام و المجتموووووع المحلوووووي(
قوووود ياووووون مفيوووودا لتهدئووووة مخوووواوف أ ووووحال المصوووولحة الوووو ين قوووود يقومووووون  ،فعليووووة عاليووووة

 ا( المختبر عن تأدية وظائفه المعتادة.ا أو إداري  سياسي   ،بإعاقة ةعلى سبيل المثال
 

  يو الليطرة علر الخطرنطوءر استرانيج 2.3
يجوووووو  تطووووووير اسووووووتراتيجية السووووويطرة لتقليوووووول  ،بمجووووورد الحصووووووول علوووووى خطوووووور مقبوووووول

كمووووا ذكرنووووا  بتدائيووووة إلووووى مخوووواطر مقبولووووة والسووووماح باسووووتمرار العموووول بأمووووانا أي مخوووواطر
االختيووووار الوووودقيق و  ،احيووووث ال يماوووون القضوووواء علووووى المخوووواطر بشووووال تووووام عملي وووو ،سووووابق ا 

حسووووووو  بلوووووووى المخووووووواطر مطلوووووووول لضووووووومان ترتيووووووو  المخووووووواطر السوووووووتراتيجية السووووووويطرة ع
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األولويووووووووة مقابوووووووول الموووووووووارد المتاحووووووووة علووووووووى أسوووووووواس أن المخوووووووواطر المنخفضووووووووة المقبولووووووووة 
ات السووووويطرة المطلواوووووة للحووووود مووووون ءجوووووراإسوووووتتطل  العديووووود مووووون المووووووارد لتنفيووووو  و إداموووووة 

تسووووووتخدم دون دا  كبوووووديل إلتاحوووووة المووووووارد و لتوووووووفير  ن اليجووووو  أ  وموووووع ذلوووووك ،خطووووورال
يجووووووو  جعووووووول الموووووووووارد  ، و سوووووووتراتيجية السووووووويطرة الالزموووووووة وتووووووووفير الحمايووووووووة المناسوووووووبةا

 فال ينبغي المضي قدم ا في العمل. ال  إمتاحة و 
هنوووووات عووووودد مووووون االسوووووتراتيجيات المختلفوووووة التوووووي يماووووون اسوووووتخدامها لتقليووووول المخووووواطر 

حووودة قووود يلوووزم تطبيوووق أكثووور مووون اسوووتراتيجية وا ، والسووويطرة عليهوووا فوووي كثيووور مووون األحيوووان
ن ووووورة عاموووووة  2.6يقووووودم الجووووودول  ، و للسووووويطرة علوووووى المخووووواطر و تقليلهوووووا بشوووووال فعوووووال

 جراءات السيطرة.إعلى بع  استراتيجيات السيطرة األكثر شيوع ا وأمثلة على 
 

 سترانيجيو الجي ة للليطرة أ: م  ش : او  
 

   توووووووفر االتجووووووا  العووووووام لطبيعووووووة توووووودابير السوووووويطرة علووووووى المخوووووواطر التووووووي قوووووود كووووووون
ات السووووويطرة التووووووي ءجوووووراإدون تحديووووود أنوووووووا   ،اوووووة لتقليووووول المخووووواطر تيوووووور المقبولوووووةمطلو 

 يمان استخدامها لتحقيق ه ا الهدف.
  .يمان تحقيقها باستخدام الموارد المتاحة في سياق ال روف المحلية 
  تسووووواعد فوووووي تقليووووول أي مقاوموووووة للعمووووول الووووو ي يوووووتم تنفيووووو   ةعلوووووى سوووووبيل المثوووووال، 

 ووووووحال المصووووولحة المعنيووووووين( وتووووووأمين الوووووودعم ةعلووووووى تصووووووورات المخوووووواطر أل اسوووووتهداف
 الموافقات من السلطات التشريحية الوطنية / الدولية(. ، سبيل المثال

  تتماشوووووى موووووع األهوووووداف العاموووووة وتايوووووات ورسوووووالة المن موووووة وتسوووووهيلها النجووووواح ةأي
 تحسين الصحة العامة و / أو األمن الصحي(.
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 استراتيجيات تقليل المخاطر 2.6جدول 
 

 مثال تراتيجيةاالس
 محو الخطر : المحو

 استخدام عامل حيوي معطل القدرة *
 *استخدام بديل تير مؤذي

 تقليل الخطر : التقليل و االستبدال
االستبدال بعامل حيوي مضع  او اقل تسببا  *

 بالعدوى.
 تقليل الحجم/التركيز المستخدم. *

مثل  ،*تغيير خطوات العمل الى اخرى اقل خطورة
بلمرة التسلسلي بدال من زراعة العامل تفاعل ال

 الحيوي.
 عزل العنصر الخطر : العزل

 ا خصو    ،المحو او التقليل قد ال ياون ممان
من الممان عزل  ومن ث م   ،في البيئة السريرية

العامل الحيوي ةعلى سبيل المثال في جهاز 
 احتواء اساسي(.

  /البيئة :ظحماية المو  الحماية
الهندسووووووووية ةعلووووووووى سووووووووبيل  *اسووووووووتخدام السوووووووويطرة

 المثال حاويات السالمة الحياتية(.

 *استخدام معدات الحماية الشخصية.
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 تطحيم العاملين في المختبر. *
وجود رقابة ادارية و برامج سالمة حياتية فعالة *  االنصيا /االمتثال

 مثل :
ات الجيدة في مجال ءجراالممارسات و اإل *

 حياء الدقيقة.األ
يووووووووووود بوووووووووووين الموووووووووووواد وجوووووووووووود تنووووووووووواتم ج *
 ات السيطرة.ءجراإو  ،المخاطر ،الخطرة
 التدري  المناس . *
 خطوات تشغيل قياسية واضحة. *
 ثقافة سالمة حياتية راسخة. *

 

 
   ات الليطرة علر الخطريجراإالتيار   نط:ي   2.4

 
يجوووووو  أن يووووووتم اختيووووووار ثووووووم  ،بمجوووووورد تطوووووووير اسووووووتراتيجية السوووووويطرة علووووووى المخوووووواطر

سوووووويتم  ،لسوووووويطرة لتحقيووووووق اسووووووتراتيجية السوووووويطرة. فووووووي بعوووووو  الحوووووواالتات اءجووووووراإتنفيوووووو  
والتووووووي يووووووتم تحديوووووودها موووووون قبوووووول  ،ات السوووووويطرة المطلواووووووة مسووووووبق اءجووووووراإتحديوووووود طبيعووووووة 

موووووون  ،مجموعووووووة موووووون المعووووووايير الوووووودنيا للسوووووويطرة علووووووى المخوووووواطر ةعلووووووى سووووووبيل المثووووووال
 .خالل أفضل الممارسات المقبولة دولي ا و اللوائ  الوطنية / الدولية(

فوووووي بعووووو  الحووووواالت سوووووتتوفر مجموعوووووة متنوعوووووة مووووون تووووودابير السووووويطرة  ،وموووووع ذلوووووك
ا علوووووى طبيعوووووة المخووووواطر المحوووووددة  لتحقيوووووق اسوووووتراتيجية السووووويطرة بشوووووال مناسووووو  اعتمووووواد 

 والموارد المتاحة وال روف المحلية األخرى.
ات المناسوووووبة السوووووتراتيجية السووووويطرة ءيجووووو  التووووو كر أنوووووه حتوووووى بعووووود اختيوووووار االجوووووراو 
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ت درجووووووة معينووووووة موووووون المخوووووواطر. إذا كووووووان هوووووو ا الخطوووووور والمعووووووروف باسووووووم سووووووت ل هنووووووا
ال يووووزال تيوووور مقبووووول فقوووود تاووووون هنووووات توووودابير إضووووافية و / أو أكثوووور  ،الخطوووور المتبقووووي

فعاليووووة للسوووويطرة علووووى المخوووواطر يجوووو  اسووووتخدامها لتطبيووووق اسووووتراتيجية السوووويطرة وجعوووول 
ات ءاد عووووووودد االجوووووووراكلموووووووا زادت المخووووووواطر األوليوووووووة كلموووووووا ز  ،المخووووووواطر مقبولوووووووة. عوووووووادة

 الالزمة لتقليل المخاطر المتبقية إلى خطر مقبول و موا لة العمل.
ات السوووويطرة المتاحووووة للحوووود موووون المخوووواطر التووووي ءالفعاليووووة النسووووبية لاوووول موووون اجوووورا إن  

وووووا علوووووى عووووودد االجوووووراءات الالزموووووة لسووووود الفجووووووة بوووووين المخووووواطر  توووووم تقييمهوووووا سوووووتؤثر أيض 
ات متعوووووووددة ءاسوووووووتخدام اجووووووورا فوووووووإن   ،وة علوووووووى ذلوووووووكالمتبقيوووووووة والمخووووووواطر المقبولوووووووة. عوووووووال

وووو ي فووووي حالووووة أ ، طنووووالا فووووي اإلللسوووويطرة للحوووود موووون المخوووواطر المتبقيووووة قوووود ياووووون ناجع 
 ات السيطرة المحددة.ءجراإفشل واحد أو أكثر من 

توووووووفر األقسووووووام الفر يووووووة التاليووووووة ن وووووورة عامووووووة علووووووى االعتبووووووارات الرئيسووووووية المطلواووووووة 
 أجل تحقيق استراتيجية السيطرة. الختيار وتنفي  التدابير من

 

   ات الليطرةيالتيار اجرا 2.4.1
ات السوووويطرة علووووى المخوووواطر فووووي المختبوووور يجوووو  اعتبووووار اللوووووائ  ءجووووراإعنوووود اختيووووار 

يماوووون التحقووووق موووون ذلووووك موووون  و . ال  لضوووومان االمتثووووالو المبووووادئ التوجيهيووووة الوطنيووووة أو  
ات ، واإلشووووووراف عليهووووووا علووووووى خووووووالل عمليووووووات التفتوووووويي والشووووووهادات والتوووووودقيق والتقييموووووو

 المستوى الوطني من قبل السلطات المعنية.
يصوووووو  الجووووووزء المتبقووووووي موووووون هوووووو ا القسووووووم اختيووووووار توووووودابير السوووووويطرة علووووووى مسووووووتوى 

 خارج تلك التي تتطلبها أي لوائ  وطنية قد تاون سارية. ،المختبر
ق احتموووووال التعووووورض و / أو اإلطوووووال مع وووووم األنشوووووطة المختبريوووووة ، فوووووإن  إلوووووى بالنسوووووبة 

ال توووووووو كر. هوووووووو ا يعنووووووووي المخوووووووواطر األوليووووووووة  و  أمووووووووع عواقوووووووو  معتدلووووووووة  ،تيوووووووور محتموووووووول
ا وتالب وووووا موووووا تاوووووون قريبوووووة مووووون الخطووووور المقبوووووول أو أقووووول منوووووه حتوووووى قبووووول  منخفضوووووة جووووود 
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 ات السيطرة.ءاجر إالقيام بتطبيق 
توووووورج  التوجيهووووووات الدوليووووووة وأفضوووووول الممارسووووووات المقبولووووووة بتبنووووووي مجموعووووووة أساسووووووية 

و تقنيوووووات السوووووالمة الحياتيوووووة لتاوووووون بمثابوووووة تووووودابير للسووووويطرة مووووون مبوووووادئ و ممارسوووووات 
 ، ا تحووووور المخووووواطر المقبولوووووةجميوووووع األعموووووال تحمووووول خطووووور   علوووووى المخووووواطر لضووووومان أن  

ات السوووووويطرة التووووووي يتعووووووين ءجووووووراإلهوووووو ا السووووووب  يوووووووفر هوووووو ا الوووووودليل مجموعووووووة دنيووووووا موووووون 
 تنفي ها أثناء أي تعامل مع العوامل البيولوجية. 

 تأعووووورف مجتمعوووووة   التوووووي المخووووواطر مووووون أجووووول مووووون إجوووووراءات السووووويطرةهووووو ا الموووووزيج  ن  إ
وتشوووووووومل األدوات والتوووووووودري  والضوووووووووابط الماديووووووووة والتشووووووووغيلية  ، بالمتطلبووووووووات األساسووووووووية

يووووووتم و وووووو  هوووووو   و  ،ضوووووورورية للعموووووول بأمووووووان فووووووي مع ووووووم بيئووووووات المختبوووووور د  التووووووي تعوووووو
وموووووع  ، المتطلبوووووات األساسووووويةالثالوووووث مووووون المتطلبوووووات بمزيووووود مووووون التفصووووويل فوووووي القسوووووم 

المخوووواطر ال تووووزال هنوووووات  انخفوووواضه علوووووى الوووورتم موووون موووون المهووووم المالح ووووة أن ووووف ،ذلووووك
الفعاليووووووووات  ن  أحاجووووووووة لتعزيووووووووز الممارسووووووووات األفضوووووووول فووووووووي مجووووووووال األحيوووووووواء الدقيقووووووووة و 

الممارسووووات األفضوووول فووووي  المختبريووووة بحاجووووة إلووووى المراجعووووة بشووووال دوري للتأكوووود موووون أن  
بووووووات األساسووووووية فعالووووووة و تووووووم تنفيوووووو ها بشووووووال مجووووووال األحيوووووواء الدقيقووووووة و جميووووووع المتطل

  حي  الستامال إطار عمل تقييم المخاطر.
سووووووف تتطلووووو  تالبيوووووة األعموووووال المخبريوووووة السوووووريرية والتشخيصوووووية فقوووووط المتطلبوووووات 

 األساسية المنصوة عليها للسيطرة الفعالة على المخاطر.
قووووود  ،علوووووىلحووووواالت التوووووي تنووووودرج فيهوووووا المخووووواطر األوليوووووة فوووووي فئوووووات أ ى الوووووإبالنسوووووبة 

المتطلبوووووات فضوووووال  عووووون  مجموعوووووة إضوووووافية مووووون تووووودابير السووووويطرة يتطلووووو  ذلوووووك اختيوووووار
مثلوووووة مووووون العوامووووول المرتبطوووووة باحتماليوووووة و / أو عواقووووو  وخيموووووة لوقوووووو  واأل.  األساسوووووية

فوووووي ظووووول هووووو   الحالوووووة فوووووإن إجوووووراءات ف. 2.4إلوووووى  2.2حوووووادث موضوووووحة فوووووي الجوووووداول 
المخووووواطر المتبقيوووووة إلوووووى مسوووووتوى مقبوووووول  السووووويطرة اإلضوووووافية التوووووي توووووم اختيارهوووووا لتقليووووول

 ات السيطرة المشددة.ءجراإتسمى 
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 ،قووووود تختلووووو  العوامووووول واإلجوووووراءات البيولوجيوووووة التوووووي تتطلووووو  تووووودابير سووووويطرة مشوووووددةو 
تتوووووراوح بوووووين زراعوووووة و تاثيووووور العوامووووول الحيويوووووة بأحجوووووام  وووووغيرة موووووع خطووووور متوسوووووط و 

الدراسووووووووات علووووووووى العموووووووول علووووووووى نطوووووووواق واسووووووووع مووووووووع السووووووووالالت المقاومووووووووة لألدويووووووووة أو 
الحيوانووووات مووووع العواموووول حيوانيووووة المصوووودر التووووي تنتقوووول عوووون طريووووق الهبوووواء الجوووووي والتووووي 

ن تاوووووون تووووودابير السووووويطرة المشوووووددة مناسوووووبة ومتناسووووووبة أيجووووو  ف ، عاليوووووة الخطوووووورة د  تعووووو
و ألمعالجوووووة الحالوووووة العوامووووول المحوووووددة التوووووي تسووووواهم فوووووي احتماليوووووة و عواقووووو  التعووووورض 

ن تاوووووووون أفوووووووي حالوووووووة التعامووووووول موووووووع الهبووووووواء يجووووووو   ، لاالنطوووووووالق علوووووووى سوووووووبيل المثوووووووا
سوووووووتختل    لهووووووو ا السوووووووب  ، ات السووووووويطرة المشوووووووددة فعالوووووووة فوووووووي احتوووووووواء الهبووووووواءءاجووووووورا

ا علوووووى العوامووووول الحيويوووووة التوووووي  وووووا بشوووووال كبيووووور اعتمووووواد  إجوووووراءات السووووويطرة المشوووووددة أيض 
مووووا ك ، يووووتم التعاموووول معهووووا و أسووووالي  العموووول التووووي يووووتم تنفيوووو ها وطوووورق النقوووول المحتملووووة

أن لجميوووووووع إجوووووووراءات السووووووويطرة المشوووووووددة مزايوووووووا وعيوووووووول يجووووووو  مراعاتهوووووووا بعنايوووووووة عنووووووود 
 اختيار المناس  منها لسد الفجوة بين المخاطر المتبقية والمخاطر المقبولة.

فيجووووو  القيوووووام  ،تقييمهوووووا عاليوووووة فوووووي مقيووووواس الخطووووور المخووووواطر التوووووي توووووم   عووووود  عنووووودما ت
مثووووول االسوووووتعانة بمصوووووادر خارجيوووووة للعمووووول  باحتسوووووال التالفوووووة و الفائووووودة لتقيووووويم الخيوووووارات

ةإلوووووووى منشوووووووأة مناسوووووووبة لوووووووديها تووووووودابير ومووووووووارد مناسوووووووبة للسووووووويطرة علوووووووى المخووووووواطر فوووووووي 
ن أتقيووووويم مفصووووول لتووووودابير السووووويطرة المشوووووددة التوووووي مووووون المماووووون فضوووووال  عووووون  ،الماوووووان(

توووودابير السوووويطرة المختووووارة سوووووف تاووووون  ن  إذ إ ، يووووتم تنفيوووو ها لتعزيووووز المنشووووأة المختبريووووة
 ثر فاعلية عندما يتم اختيارها لتلبية االحتياجات المطلواة.أك

التسلسوووووول الهرمووووووي لتوووووودابير السوووووويطرة علووووووى المخوووووواطر تووووووم  ن  أموووووون المهووووووم مالح ووووووة و 
حوووود توووودابير السوووويطرة أ ن  أتعريفووووه موووون قبوووول العديوووود موووون البلوووودان ، لاوووون ال يماوووون افتووووراض 

ووووووف  مأ  وووووو ل  ض  هندسووووووية مقابوووووول معوووووودات خوووووورى ةمثوووووول الضوووووووابط الا علووووووى اإلجووووووراءات األأ دائم 
 الحماية الشخصية(.

عووووووادة يجوووووو  اختيووووووار توووووودابير السوووووويطرة المشووووووددة بنوووووواء  علووووووى األدلووووووة المتاحووووووة التووووووي و 
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وووو ،تبووووين فعاليتهووووا خوووورى ا موووون خووووالل دراسووووات تموووور مراجعتهووووا أو مصووووادر معلوماتيووووة أأ إم 
قوووود ياووووون هنووووات حاجووووة للتحقووووق  ، فووووي حالووووة عوووودم وجووووود معلومووووات موثوقووووةف ،  موثوقووووة

نشووووووووور المصوووووووووادقة المحليوووووووووة و  ، . عنووووووووود االقتضووووووووواء اراءات السووووووووويطرة محلي ووووووووومووووووووون إجووووووووو
ا جوووووراءات فوووووي المجوووووالت التوووووي  يراجعهوووووا األقوووووران فوووووي المختبووووورات قووووود ياوووووون مطلوا ووووولإل

. وهووووووو ا يشووووووومل  ليوووووووتمان اآلخووووووورون مووووووون االسوووووووتفادة مووووووون اسوووووووتنتاجات هووووووو   الدراسوووووووات
توووووووووي توفرهوووووووووا تلوووووووووك الحووووووووووادث السوووووووووابقة و الفعاليوووووووووة والحمايوووووووووة ال ،المعلوموووووووووات الجديووووووووودة

ووووووا فووووووي إبووووووراز احتماليووووووة التعوووووورض إن   جووووووراءاتاإل مثوووووول هوووووو   الدراسووووووات قوووووود تسوووووواعد أيض 
الموووووووورتبط بمعوووووووودات معينووووووووة أو اإلجووووووووراءات التووووووووي يماوووووووون إدراجهووووووووا فووووووووي أنشووووووووطة جمووووووووع 

طووووار إالمعلومووووات فووووي المسووووتقبل و التووووي قوووود تسووووتخدم لتطبيووووق خطوووووة تقيوووويم الخطوووور فووووي 
 تقدير المخاطر.

ات السووووويطرة المشوووووددة األكثووووور اسوووووتخدام ا موووووع المزيووووود مووووون توووووتم مناقشوووووة بعووووو  إجوووووراء
بمووووا فووووي ذلووووك فعاليتهووووا النسووووبية  ، توووودابير السوووويطرة المشووووددة الرابووووع التفصوووويل فووووي القسووووم 

 عند استخدامها في ظروف مختلفة.
عنووووود تطبيوووووق تووووودابير سووووويطرة مشوووووددة مووووون المهوووووم إعوووووادة حسوووووال المخووووواطر المتبقيوووووة و 

ا لتحويووووول اطر وتقووووودير موووووا إذا كوووووان ذلوووووك كافي وووووبعووووود تحديووووود تووووودبير السووووويطرة علوووووى المخووووو
هووووووو ا يتطلووووووو  إعوووووووادة تقيووووووويم المخووووووواطر و .  المخووووووواطر المتبقيوووووووة إلوووووووى مخووووووواطر مقبولوووووووة

 المتبقية مسترشدين بأسئلة مثل:
 *هل قلر احتمالية حدوث التعرض/االنطالق ؟

 قل شدة ؟أ*هل أ بحر العواق  
 ؟ المتبقي مقبوال   ب  الخطر أهل تم تقليل االحتمالية و العواق  حيث  *
 ضافية متوفرة ؟إجراءات سيطرة إهل هنات  ، جابة الذا كانر اإلإ  *
 جراءات السيطرة ؟إو عدم وجود أبوجود  ،هل يمان االستمرار بالعمل *
  من لديه السلطة للموافقة على الخطر المتبقي و السماح للعمل بالمضي قدما ؟ *
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و الموافقوووووة الالحقوووووة لالسوووووتمرار   ختوووووارةجوووووراءات السووووويطرة المإكيووووو  يماووووون وثقنوووووة   *
 بالعمل ؟

ا ، قوووووود ياووووووون هنووووووات احتمووووووال كبيوووووور جوووووود   ا للتعوووووورض و / أو فووووووي حوووووواالت نووووووادرة جوووووود 
لاووووووون األهوووووووم هوووووووو احتماليوووووووة شووووووودة العواقووووووو  التوووووووي تتبوووووووع التعووووووورض و / أو  ، اإلطوووووووالق
تشوووووومل مثوووووول هوووووو   الحوووووواالت التعاموووووول مووووووع العواموووووول و  ، فووووووي حووووووال حدوثووووووه االنطووووووالق
أو مووووع مسووووببات األمووووراض الحيوانيووووة التووووي  ،اتووووي تووووم القضوووواء عليهووووا عالمي ووووالممرضووووة ال

يماوووون أن تنتشوووور بسوووورعة فووووي المجموعووووات السوووواانية المعرضووووة لإل ووووابة عنوووود إطالقهوووووا 
وتسوووووب  حالوووووة مووووون الووووو عر علوووووى نطووووواق واسوووووع و تقليووووول األنووووووا  و / أو سوووووبل الحووووويي. 

ا وووووة إذا كانووووور خ ،سووووووف يوووووزداد الخطووووور إذا كوووووان انتشوووووار العامووووول فوووووي وسوووووط سوووووائلو 
و انبعوووواث الهبوووواء ةعلووووى سووووبيل المثووووال ، فووووي دراسووووات تطوووووير اللقوووواح(.  ،الاميووووات كبيوووورة

ا للتعووووورض و / أو  نطوووووالق افوووووي مثووووول هووووو   الحووووواالت هنوووووات مخووووواطر أوليوووووة عاليوووووة جووووود 
عاموووول حيوووووي. سوووويتطل  ذلووووك علووووى األرجوووو  مجموعووووة عاليووووة التخصووووإل والفعاليووووة موووون 

وووووووأإن كوووووووان العمووووووول سووووووويقام  ،ولاجوووووووراءات السووووووويطرة للو وووووووول إلوووووووى خطووووووور مقبووووووو ا. ساس 
يتضوووومن هوووو ا مجموعووووة كبيوووورة موووون الممارسووووات التشووووغيلية الصووووارمة والمعقوووودة و معوووودات 
السووووووالمة و معووووووايير تصووووووميم المنشووووووأة التووووووي يماوووووون اإلشووووووارة إليهووووووا علووووووى أنهووووووا أقصووووووى 

الحوووود  الخووووامسإجووووراءات احتوائيووووة التووووي سوووويتم و ووووفها بمزيوووود موووون التفصوووويل فووووي القسووووم 
ءات االحتوووووووواء. حيوووووووث إن تووووووودابير االحتوووووووواء القصووووووووى ضوووووووورورية جوووووووراإاألقصوووووووى مووووووون 

تقيوووووويم جوووووودوى التنفيوووووو   ن  أ ،االنطووووووالق لتوووووووفير أعلووووووى حمايووووووة موووووون عواقوووووو  التعوووووورض أو 
والحفووووا  علووووى الحوووود األقصووووى لتوووودابير االحتووووواء يعوووود شوووويء مهووووم و ضووووروري للغايووووة. قوووود 

وووووا متاووووورر ا و وووووارم ا مووووون اإلجوووووراءات والمعووووودات و المن شوووووأة المختبريوووووة. يتطلووووو  هووووو ا تحقق 
وووووا تحليووووول الدراسوووووات المسوووووتمرة للتأكووووود مووووون   ن  أو يجووووو  أن تشووووومل المراجعوووووة الدوريوووووة أيض 

 هنات مسوغ كاف  من الفوائد العلمية التي تفوق مخاطر السالمة الحياتية.
فووووي حووووين تووووم تقووووديم ن وووورة عامووووة علووووى توووودابير االحتووووواء القصوووووى المسووووتخدمة بشووووال 
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منشوووو ت المتخصصووووة والمعقوووودة والخبوووورة المطلواووووة لتنفيوووو  ال ن  إفوووو ، شووووائع فووووي هوووو ا الوووودليل
ا المعاموووول فووووي جميووووع أنحوووواء توووودابير االحتووووواء القصوووووى متوووووفرة فقووووط فووووي عوووودد قليوووول جوووود  

 العالم.
فوووووراد حووووو رين مووووون قبووووول أيتطلووووو  تنفيووووو  تووووودابير السووووويطرة مووووون هووووو ا التعقيووووود اعتبوووووار و 

ن القطاعووووات و تشوووومل وكوووو لك التنسوووويق مووووع الاثيوووور موووو،  الخبووووراء الوووودوليين ذوي الخبوووورة 
ال يماووووون تووووووفير مجموعوووووة محوووووددة مووووون المتطلبوووووات قووووود  ، لهووووو ا السوووووب  عوووووادة الحاوموووووة

 التي يمان تطبيقها على كل حالة تتطل  استعمال تدابير االحتواء القصوى.
 2.5( المخووووووواطر الموضوووووووحة فوووووووي الجووووووودول 2.2ةالشوووووووال  توووووووييلخوووووووإل المخطوووووووط اآل

جووووووراءات السوووووويطرة التووووووي موووووون إوا  ةمصووووووفوفة  تقيوووووويم المخوووووواطر( وتووووووراط المخوووووواطر بووووووأن
 ي:أتو تسلط الضوء على ما ي ، المحتمل أن تاون مطلواة

 
مووووووووووان باسووووووووووتعمال المتطلبووووووووووات أتلوووووووووو  الفعاليووووووووووات المختبريووووووووووة بأيماوووووووووون القيووووووووووام ب *
 ا.و منخفضة جد  أالمخاطر تاون منخفضة  ن  إساسية حيث األ

مشوووووووددة  جوووووووراءات سووووووويطرةإقووووووود تتطلووووووو  بعووووووو  الفعاليوووووووات المختبريوووووووة اسوووووووتعمال  *
 و عالية.أللسيطرة على المخاطر التي قد تاون متوسطة 

جووووووراءات احتوووووواء قصوووووووى إكميوووووة قليلوووووة جوووووودا مووووون الفعاليووووووات المختبريوووووة سوووووتتطل   *
 ترتبط تلك المخاطر بعواق  كارثية. ،اجد   ا لوجود خطر عال  ن ر  

 
   جرايات الليطرةإننفي   2.4.2

يجووووووو  الحصوووووووول  ، ت السووووووويطرةجوووووووراءاإبمجووووووورد اختيوووووووار المجموعوووووووة المناسوووووووبة مووووووون 
يجووووووو   ، و تووووووووافر التمويووووووولو  ، مراجعوووووووة مناسوووووووبة للتالفوووووووة ،علوووووووى الموافقوووووووات الالزموووووووة

ماانيوووووووة اسوووووووتخدام إاتخووووووواذ معوووووووايير التثبيووووووور والصووووووويانة واألمووووووون والسوووووووالمة للتأكووووووود مووووووون 
دامتهووووووا باسووووووتخدام إماانيووووووة إتوووووودابير السوووووويطرة كجووووووزء فعووووووال موووووون اسووووووتراتيجية السوووووويطرة و 
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 ة المتاحة.الموارد المختبري
ا ا  ووووووحيح  حوووووودى المعوووووودات المختبريووووووة توووووودريب  إيجوووووو  توووووودري  كوووووول شووووووخإل يشووووووغل و 

جوووووراءات إي مووووون أو  ، عووووون خطووووووات العمووووول الصوووووحيحة المطلواوووووة لاووووول مووووون المعووووودات
و تحووووووووديث إجووووووووراءات التشووووووووغيل أالوووووووو ي قوووووووود يتطلوووووووو  كتابووووووووة  السوووووووويطرة فووووووووي المختبوووووووور

وووووو القياسووووووية لوووووون   سوووووويطرة المختووووووارةاجووووووراءات ال ن  أا الن وووووور فووووووي ضوووووومان . و ينبغووووووي أيض 
اسوووووتعمال طبقوووووات  ن  إعلوووووى سوووووبيل المثوووووال فووووو، ف تشوووووال مخاطرهوووووا الخا وووووة علوووووى العمووووول

 متعووووددة موووون معوووودات الوقايووووة الشخصووووية قوووود يووووؤدي إلووووى زيووووادة احتماليووووة حوووودوث أخطوووواء
مووووون و  ،ا بسوووووب  انخفووووواض البراعوووووة أو زيوووووادة احتماليوووووة التلووووووث إذا كوووووان خلعهوووووا  وووووحب  

 إلجمالية.زيادة مخاطر التعرض ا ث م  
ووووووووأيجوووووووو  و  ا الن وووووووور فووووووووي عواموووووووول الخطوووووووور تيوووووووور الحيويووووووووة لتوووووووودابير السوووووووويطرة يض 

توووووؤدي ميوووووزات تصوووووميم األثووووواث أو المعووووودات  يجووووو  أال   ، علوووووى سوووووبيل المثوووووال ،المختوووووارة
 إلى مشاكل في راحة العمال في المختبر.

 
 
 
 
 

 2.2شوووووووووووووووووووال 
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووراءات إ

السوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويطرة 
المطلواووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

ا علوووووووووووووى اعتمووووووووووووواد  
االحتماليووووووووووووووووووووووووة و 
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بمجووووورد اختيوووووار تووووودابير السووووويطرة واعتمادهوووووا  ،أخيووووور ا، و  و االنطوووووالقأتعووووورض العواقووووو  لل
واكتسووووووابها فيجوووووو  إبووووووالغ المعلومووووووات المتعلقووووووة بووووووالغرض منهووووووا ووظيفتهووووووا واسووووووتخدامها 

 ال.لجميع الموظفين المناسبين ليتم تنفي ها بشال  حي  وفع  
موووووون ذ إ ،التوا وووووول هووووووو جووووووزء حيوووووووي موووووون السووووووالمة الحياتيووووووة و تقيوووووويم المخوووووواطر ن  إ

   . جوووووراءات السووووويطرة سوووووتقلل مووووون المخووووواطر المتبقيوووووةإ مووووون تيووووور المحتمووووول أن  ف ، دونهوووووا
كووووووووول أولئوووووووووك الووووووووو ين يعملوووووووووون فوووووووووي المختبووووووووور مسوووووووووؤولون عووووووووون اتبوووووووووا  الممارسوووووووووات  و

تنطبوووووق علووووويهم و تقوووووديم و  ، واإلجوووووراءات المناسوووووبة ألي اسوووووتراتيجية للحووووود مووووون المخووووواطر
  موووون الوووووعي والتوووودري  و الافوووواءة لتنفيوووو  لتحقيووووق المسووووتوى المناسوووو مراجعووووات لفعاليتهووووا

األقوووول ،  فوووويتتطلوووو  العمليووووة  و اتوووودابير السوووويطرة علووووى المخوووواطر و جعوووول المختبوووور آمن وووو
اإلبووووووووالغ عوووووووون المخوووووووواطر و اإلبووووووووالغ عوووووووون المخوووووووواطر ةالعواموووووووول الحيويووووووووة( الحاضوووووووورة ، 

واإلبووووووالغ عوووووون الايفيووووووة التووووووي يماوووووون بهووووووا  ، المرتبطووووووة بوووووواإلجراءات التووووووي يووووووتم تنفيوووووو ها
 ير السيطرة المستخدمة أن تاون أكثر فاعلية في تقليل تلك المخاطر.لتداب

اسووووووتراتيجيات التوا وووووول والتو يووووووة التووووووي تتجوووووواوز توووووودري  السووووووالمة الحياتيووووووة وتشوووووومل 
مناقشوووووووووات الفريوووووووووق و  ،التقليووووووووودي إجوووووووووراءات التشوووووووووغيل القياسوووووووووية الخا وووووووووة بوووووووووالمختبر

 يوووووة العاموووووة مووووون خوووووالل الملصوووووقات و التو  و ، وسوووووائل المسووووواعدة الوظيفيوووووةو  ،التفاعليوووووة
الاتيبوووووووووووات والنشووووووووووورات( واإليجوووووووووووازات  ،المنشوووووووووووورات القصووووووووووويرة ةعلوووووووووووى سوووووووووووبيل المثوووووووووووال

 وإخطارات البريد اإللاتروني.
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الخطر المتبقي بعد  ،وليةمخاطرها األ ،مثلة على الفعاليات المختبريةأ 2.7جدول 
 جراءات السيطرة المناسبة.إتطبيق 

 
 الخطر االبتدائي العملية

 تمالية/العواق (ةاالح
جراءات السيطرة إ

 على الخطر
       الخطر 

 المتبقي
تفاعل البلمرة التسلسلي لتحليل 

 عينة معطلة من البلغم.
قليل جدا ةتير 

 ال ت كر( /لمحتم
المتطلبات 

 ساسيةاأل
 قليل جدا

تحضير المسخة و الفحإل 
 المجهري لعينة من البلغم.

    منخف ةتير 
 محتمل/معتدلة(

سيطرة  جراءاتإ
 مشددة

ةمثل المتطلبات 
االساسية + 
معدات التنفس 

 الواقية(

 اقليل جد  

الزراعة على وسط  ل  
الختبار الحساسية 
 للمضادات الحيوية.

متوسط 
 ةممان/معتدلة(

جراءات سيطرة إ
 مشددة

المتطلبات  ةمثل
 ساسية+  حاويةاأل

 السالمة الحياتية(

 منخف 

 زراعة كميات  غيرة
 لي لتر(م 50ة اقل من 

لو   ساللة تتضمن سالالت 
 مقاومة للمضادات الحيوية

عالي 
 ةمحتمل/معتدلة(

      جراءات إ
 سيطرة مشددة
ةمثل المتطلبات 

ساسية + األ

 منخف /متوسط
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معدات التنفس 
الواقية + حاوية 
 السالمة الحياتية(

 زراعة كميات كبيرة
 لتر( 10ةاكثر من 

لتحدي دراسة حيوانية عن طريق 
 ء.الهبا

 عال  
 ةممان/شديدة(

 متوسط 

عامل حيوي تم القضاء عليه 
جراءات ا مع دراسة جارية باإلعالمي  

 عال أ 

جدا  عال  
 ةمحتمل/شديدة(

جراءات االحتواء إ
 القصوى 

 متوسط

 
بما في ذلك  ،الهدف من اإلبالغ عن المخاطر هو مساعدة جميع أ حال المصلحة

تيجيات الحد من المخاطر لفهم طرق تقييم عمال المختبر المشاركين في تنفي  استرا
 المخاطر و النتائج و قرارات اجراءات السيطرة التي تم اختيارها.

لسماح لموظفي المختبر باتخاذ قرارات اهم في مالتوا ل بشأن المخاطر أمر  ن  إ 
مستنيرة بشأن كيفية أداء دورهم في المختبر وإنشاء ثقافة سالمة ناجحة مبنية على 

 جيات فعالة للحد من المخاطر.استراتي
، ستساعد ممارسات التوا ل القوية في إنشاء آليات تقارير جيدة ألي عالوة على ذلك

 حوادث أو قصور في تدابير السيطرة على المخاطر.
ا دور ا مهم ا في عالقة المختبر مع أ حال المصلحة الخارجيين  يؤدي التوا ل أيض 

سياون الحفا  على خطوط اتصال مفتوحة  و س.مثل السلطات التن يمية وعامة النا
ا عند إجراء التقييمات في المستقبل كما  ا أيض  الوثائق الماتواة ضرورية للحفا   ن  أمفيد 

 على دقة وتاريخية سجل تقييم الخطر وإبالغ موظفي المختبر بالنتائج.
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   جرايات الليطرةإمراج:و المخا ر    2.5
يجوووو  مراجعووووة تقييمووووات المخوووواطر بشووووال روتينووووي و جووووراءات بمجوووورد القيووووام بتلووووك اإل

مووووووع األخوووووو  فووووووي االعتبووووووار المعلومووووووات الجديوووووودة حووووووول  ، العووووووودة اليهووووووا عوووووون الضوووووورورة
التغييووووورات فوووووي األنشوووووطة أو المعووووودات المختبريوووووة والتووووودابير الجديووووودة و  ،العامووووول الحيووووووي 

للسووووويطرة علوووووى المخووووواطر التوووووي قووووود يوووووتم الحاجوووووة إلوووووى تطبيقهوووووا. يجووووو  وضوووووع إجوووووراءات 
ووووووو، ناسوووووووبة لووووووويس فقوووووووط لضووووووومان تنفيووووووو  و مصوووووووداقية تووووووودابير السووووووويطرة م ا و لاووووووون أيض 

التووووووودري  قوووووود توووووووم بشوووووووال  ماانيوووووووة اسووووووتدامتها و التأكيووووووود علوووووووى فعاليتهووووووا و أن  إلضوووووومان 
و يماووووون التحقوووووق منهوووووا مووووون خوووووالل التفتووووويي و المراجعوووووة و تووووودقيق العمليوووووات ، مناسووووو  
 و الوثائق.

ووووووا فر ووووووة للتحسووووووين العم سوووووويوفِ ر هوووووو او   وهوووووووليووووووات والضوووووومانات المرتبطووووووة بهووووووا. أيض 
و كووووو لك المراجعوووووات ، سيشووووومل مراجعوووووة حووووو رة للعووووودوى والحووووووادث المرتبطوووووة بوووووالمختبر 

 دبية و المراجع ذات الصلة.األ
تسوووووجيل نتوووووائج إعوووووادة  ن  إفووووو ، لوووووي للمخووووواطركموووووا تمووووور اإلشوووووارة إليوووووه فوووووي التقيووووويم األو  

ووووووا موووووون أجوووووول توثيووووووق القوووووورارات المتخوووووو ة التووووووي ستسووووووهل المراجعووووووات و  التقيوووووويم مهووووووم أيض 
 تقييمات األداء في المستقبل.

يتناسووووو   وهوووووو لووووو لك يجووووو  إجوووووراء تقيووووويم للمخووووواطر ومراجعتوووووه بشوووووال دوري و بتوووووردد
 مع مخاطر العمل المخبري.

لاووووووون موووووووع ذلوووووووك قووووووود تووووووودفع بعووووووو  ، المراجعوووووووة السووووووونوية كافيوووووووة  ن  د أاتوووووووعفمووووووون الم
أو ردود موووون  ، حياتيووووةمثوووول حووووادث فووووي السووووالمة ال ، المواقوووو  إلووووى مراجعووووة مخصصووووة

 لتي تم تنفي ها.وسهولتها اموظفي المختبر حول فعالية استخدام تدابير السيطرة 
 ن  إوالتانولوجيوووووووا فووووووو ، العمليوووووووةو  ، الموظووووووو و  ، حوووووووين تتغيووووووور الفعاليوووووووات المختبريوووووووة

 ا.الخطر سيتغير أيض  
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وووووووو يجووووووووةتنحووووووووداث المووووووووؤثرة علووووووووى الخطوووووووور التووووووووي بالالفعاليووووووووات و األ ا سووووووووتتطل  تقييم 
 و تتضمن : ،لخطرل

  فرة حووووووووول العواموووووووول او معلومووووووووات جديوووووووودة متووووووووو أ ،تغيوووووووور فووووووووي العواموووووووول الحيويووووووووة
 الحيوية الموجودة.

 .تغير في الموظفين 
 .تغير في الممارسات و طرق العمل 
 .تغير في معدات المختبر 
 رشادات المحلية/الدولية.تغير في القوانين و اإل 
 مثل توطن مرض(.تغير في الحالة المرضية العالمية/المحلية ة 
 .تعري  تانولوجيا جديدة 
  و نقل المختبر.أتجديد 
 حيووووووث هنووووووات احتمووووووال ، ي حوووووودث أو أ ،عوووووودوى منقولووووووة موووووون المختبوووووورو  ، حووووووادث

 لوجود خطر.
 /و تطبيق خطوة تصحيحية او وقائية.أتعري  و 
 خصائيي المختبر(.أردود المستخدمين ة 
 .مراجعة دورية 

الخطووووووة التاليوووووة هوووووي العوووووودة الوووووى  ن  إفووووو ، حوووووين يوووووتم اإلخطوووووار بإعوووووادة التقوووووديرفوووووي 
بدايوووووووة عمليوووووووة تقووووووودير الخطووووووور حيوووووووث سووووووويتم جموووووووع معلوموووووووات جديووووووودة متعلقوووووووة بوووووووالتغير 

ذا كووووووووان هنووووووووات إو سوووووووويتم تحديوووووووود فيمووووووووا  ، عووووووووادة تقيوووووووويم المخوووووووواطرإ سوووووووويتم و  ،الحا وووووووول
 ضافية يج  تطبيقها.إجراءات سيطرة إ

  المختبري.  العمل  فترة  تقدير الخطر خالل  من  الدورة تستمر ه   
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    المتطلبات األساسيو . 3
هووووووو المصووووووطل  المسووووووتخدم لو وووووو  مجموعووووووة موووووون توووووودابير  : المتطلبووووووات األساسووووووية

وووووا وجوووووزءالسووووويطرة علووووو ال يتجوووووزأ مووووون السوووووالمة الحياتيوووووة  ا  ى المخووووواطر التوووووي تشوووووال أساس 
اإلجووووووراءات الموضووووووحة فووووووي هوووووو ا القسووووووم تعاووووووس المعووووووايير الدوليووووووة و فووووووي المختبوووووورات ،  

بات فوووووووي السوووووووالمة الحياتيوووووووة التوووووووي تعمووووووول كمجموعوووووووة مووووووون المتطلبوووووووات وأفضووووووول التووووووودري
واالعتبووووارات الوووودنيا الالزمووووة للتعاموووول بأمووووان مووووع العواموووول الحيويووووة ، حتووووى عنوووودما تاووووون 

هوووووووا ن هووووووو    المتطلبوووووووات شووووووواملة ومفصووووووولة ألن  إفووووووو ، المخووووووواطر المرتبطوووووووة بهوووووووا ضوووووووئيلة
تقيوووويم المخوووواطر ، يووووتم تحديوووود ذلووووك موووون خووووالل  و أساسووووية لجميووووع خوووودمات المختبوووورات ،

قووود تاوووون هنوووات حاجوووة إلوووى متطلبوووات واعتبوووارات إضوووافية مووون أجووول مزيووود مووون السووويطرة ف
المتطلبوووووووات  ن  إهووووووو   المتطلبوووووووات األساسوووووووية فوووووووفضوووووووال  عووووووون الفعالوووووووة علوووووووى المخووووووواطر ، 

، وهووووووووي إجووووووووراءات الووووووووتحام المشووووووووددة  و  5و  4اإلضووووووووافية مو وووووووووفة فووووووووي القسوووووووومين 
لووووى التوووووالي لمعالجووووة ارتفووووا  المخوووواطر األوليووووة  ات االحتووووواء القصوووووى المقترحووووة عءجووووراإ

ووووا  أو التعاموووول مووووع عواموووول حيويووووة أكثوووور خطووووورة ،   المرتبطووووة بووووأداء عموووول أكثوووور تخصص 
مع وووووم اإلجوووووراءات المسوووووتخدمة فوووووي المختبووووورات التشخيصوووووية والسوووووريرية ،  إلوووووى بالنسوووووبة

مووووول ا للعمووووول بأموووووان موووووع مع وووووم العواسوووووياون اتبوووووا  متطلبوووووات المختبووووور األساسوووووية كافي ووووو
 البيولوجية . 

تتضوووووومن المتطلبووووووات األساسووووووية مجموعووووووة موووووون العنا وووووور التشووووووغيلية والماديووووووة التووووووي 
عنووووود الووووودمج ، يجووووو  أن تاوووووون كافيوووووة للسووووويطرة علوووووى مخووووواطر مع وووووم اإلجوووووراءات موووووع 
مع ووووووم العواموووووول الحيويووووووة فووووووي المختبوووووورات السووووووريرية والتشخيصووووووية ، كمووووووا ذكوووووور سووووووابقا 

مخووووووواطر التوووووووي يوووووووتم تنفيووووووو ها كجوووووووزء مووووووون يجووووووو  إدارة جميوووووووع تووووووودابير السووووووويطرة علوووووووى ال
المتطلبوووووات األساسوووووية بشوووووال مناسووووو  للمسووووواعدة فوووووي ضووووومان بيئوووووة عمووووول آمنوووووة ، كموووووا 

 إدارة برنامج السالمة الحياتية.  7هو موض  في القسم 
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 ال:ادات   الممارسات الجي ة    مجا  عل  اوحياي المجهرءو 3.1
ام فووووي المخوووواطر التووووي يجوووو  موووون المهووووم أن نوووودرت أنووووه رامووووا تاووووون أهووووم توووودابير الووووتح

هوووووووووووووو و ة   GMPP) )،(GMPP)تضووووووووووووومينها كمتطلووووووووووووو  أساسوووووووووووووي هوووووووووووووي متطلبوووووووووووووات 
، أو مدونوووووة   ةمصوووووطل  يأعطوووووى لمجموعوووووة مووووون ممارسوووووات وإجوووووراءات التشوووووغيل القياسوووووي

الممارسووووووات التووووووي تنطبووووووق علووووووى جميووووووع أنوووووووا  األنشووووووطة التووووووي تحتوووووووي علووووووى عواموووووول 
وأفضووووووول ممارسوووووووات العمووووووول ، حيويوووووووة ، يتضووووووومن ذلوووووووك كوووووووال  مووووووون السووووووولوكيات العاموووووووة 

ووووا فووووي المختبوووور وتنفيوووو ها بطريقووووة موحوووودة ،  واإلجووووراءات الفنيووووة التووووي يجوووو  مراعاتهووووا دائم 
(  علوووووووى حمايوووووووة العووووووواملين فوووووووي المختبووووووورات والمجتموووووووع مووووووون GMPPيعمووووووول تطبيوووووووق ة

العوووودوى ، ومنووووع تلوووووث البيئووووة ، وتوووووفير حمايووووة المنووووتج للعموووول مووووع العواموووول البيولوجيوووووة 
 المستخدمة.

الخطووووووووأ البشووووووووري والتقنيووووووووات  ألن  ، تعوووووووود موووووووون أهووووووووم توووووووودابير السوووووووويطرة  ( GMPPة 
المختبريوووووة دون المسوووووتوى األمثووووول و االسوووووتخدام تيووووور السوووووليم للمعووووودات قووووود تسوووووب  فوووووي 

 (.30-4،28مع م اإل ابات المختبرية و العدوى المنقولة من المختبرات ة
سووووووات موووووون الضووووووروري أن يووووووتم توووووودري  العوووووواملين فووووووي المختبوووووور وإتقووووووانهم فووووووي ممار ف

و يجووووووو  أن ياوووووووون ، لضووووووومان ممارسوووووووات العمووووووول اآلمووووووون “ GMPP“التصووووووونيع الجيووووووودة 
ا مووووون التووووودري  األكووووواديمي لطوووووالل العلووووووم الحياتيوووووة والبيطريوووووة والطبيوووووة وأن ياوووووون  جوووووزء 

ا موووووون الموووووونهج الوووووووطني أو المؤسسووووووي اذ بوووووودون  ال يماوووووون السوووووويطرة علووووووى  GMPPجووووووزء 
خوووورى فووووي ماانهووووا الصووووحي  المخوووواطر بشووووال كوووواف حتووووى لووووو كانوووور توووودابير السوووويطرة األ

، قوووود تاووووون هنووووات حاجووووة إلووووى ممارسووووات وإجووووراءات تشووووغيلية إضووووافية للعموووول حيووووث تووووم 
و  4تحديووووود مخووووواطر أعلوووووى فوووووي تقيووووويم المخووووواطر ، مثووووول تلوووووك الموضوووووحة فوووووي القسووووومين 

5. 
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    ضل التط:ي ات ال:مليو 3.1.1
السوووووولوكيات الضوووووورورية لتسووووووهيل ممارسووووووات العموووووول  هوووووومأ تصوووووو  أفضوووووول التطبيقووووووات 

اآلمنووووووة و السوووووويطرة علووووووى المخوووووواطر الحيويووووووة ، أمثلووووووة ألفضوووووول الممارسووووووات المختبريووووووة 
 :موضحة أدنا 

   ا بتخوووووزين الطعوووووام أو الشووووورال أو العنا ووووور الشخصوووووية مثووووول المعووووواط ال تقوووووم أبووووود 
و الحقائوووووووو  فووووووووي المختبوووووووور. يجوووووووو  أداء األنشووووووووطة مثوووووووول األكوووووووول والشوووووووورل والتوووووووودخين 

 فقط.واستخدام مستحضرات التجميل خارج المختبر 
  ا أي مووووووواد ، مثوووووول األقووووووالم الر وووووواة أو العلاووووووة فووووووي الفووووووم أثنوووووواء ال تضووووووع أبوووووود 

 وجودت داخل المختبر بغ  الن ر عما إذا كانر القفازات ملبوسه أم ال.
    ا ، ويفضوووول أن ياووووون ذلووووك بالموووواء الجوووواري الووووداف  والصووووابون  اغسلللليك لللل جيوووود 

تعامووووول موووووع الحيوانوووووات و بعووووود الأ، بعووووود التعامووووول موووووع الموووووواد المتضووووومنة عوامووووول حيويوووووة 
 قبل مغادرة المختبر أو عندما يأعرف أو يأعتقد أن األيدي ملوثة.

   تأكوووود موووون عوووودم وضووووع ألسوووونة اللهوووو  الماشوووووفة أو مصووووادر الحوووورارة بووووالقرل موووون
ا دون رقابة.  المصادر القابلة لالشتعال وعدم تركها أبد 

  . تأكد من تغطية الجروح أو الجلد الهي قبل دخول المختبر 
 دخووووول المختبوووور ، تأكوووود موووون وجووووود إموووودادات كافيووووة موووون معوووودات المختبوووورات  قبوووول

والمووووووووووواد االسووووووووووتهالكية ، بمووووووووووا فووووووووووي ذلووووووووووك الاواشوووووووووو  ومعوووووووووودات الوقايووووووووووة الشخصووووووووووية 
 ه   العنا ر مناسبة لألنشطة. والمطهرات ، و التأكد أن  

  وووووا لتعليمووووووات التخوووووزين لتقليوووووول الحوووووووادث تأكووووود موووووون تخوووووزين اإلموووووودادات بأمووووووان ووفق 
 ث مثل االنساابات والتعثرات والسقوط.والحواد

   تأكووووود مووووون وضوووووع العالموووووات الصوووووحيحة علوووووى جميوووووع العوامووووول الحيويوووووة و الموووووواد
 الايميائية و المشعة.
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 ةتطيووووووووحمايووووووووة الوثووووووووائق الماتواووووووووة موووووووون التلوووووووووث باسووووووووتخدام الحووووووووواجز ةمثوووووووول األ 
 تلك التي قد تحتاج إلى إزالتها من المختبر. وال سيما( ،  ةالبالستياي

  تجنووووووو  العموووووووول عنوووووووود  و دون تسوووووووور  ،مووووووون العمووووووول يووووووووتم بحوووووووو ر و  موووووووون أن  تأكووووووود
 اإلرهاق.

  حووووووافم علووووووى منطقووووووة العموووووول مرتبووووووة ون يفووووووة وخاليووووووة موووووون األشووووووياء والمووووووواد تيوووووور
 األساسية.

  يح وووووور اسووووووتخدام سووووووماعات األذن التووووووي يماوووووون أن تشووووووتر انتبووووووا  األفووووووراد وتمنووووووع
 سما  معدات أو أجهزة اإلن ار.

 وهرات يماووووون أن تموووووزق القفوووووازات أو تتلووووووث بسوووووهولة قوووووم بتغطيوووووة أو إزالوووووة أي مجووووو
ينبغووووووووووي الن وووووووووور فووووووووووي تن يوووووووووو  المجوووووووووووهرات أو الن ووووووووووارات  ، و أو تصووووووووووب  متسووووووووووخة

 وتطهيرها إذا تم ارتداؤها بانت ام.
  ، االمتنووووووا  عوووووون اسووووووتخدام األجهووووووزة اإللاترونيووووووة المحمولووووووة ةعلووووووى سووووووبيل المثووووووال

بيوووووووتر المحمولووووووة أو محركووووووات الهواتوووووو  المحمولووووووة أو األجهووووووزة اللوحيووووووة أو أجهووووووزة الام
أقوووووراة فوووووال  أو بطاقوووووات الووووو اكرة أو الاووووواميرات أو األجهوووووزة المحمولوووووة األخووووورى ، بموووووا 
فوووووي ذلوووووك تلوووووك المسوووووتخدمة فوووووي تسلسووووول الحمووووو  النوووووووي / الحمووووو  النوووووووي الريبوووووي( 

 عندما ال تاون مطلواة بشال خاة لإلجراءات المختبرية التي يتم تنفي ها.
  ونيوووووة المحمولوووووة فوووووي المنووووواطق التوووووي ال يماووووون أن تتلووووووث احوووووتفم بووووواألجهزة اإللاتر

فيهووووووا بسووووووهولة أو تعموووووول بمثابووووووة أدوات تنقوووووول العوووووودوى. عنوووووودما ياووووووون االقتوووووورال الشووووووديد 
ووووو لهووووو   األجهوووووزة مووووون العوامووووول الحيويوووووة أمووووور ا ال مفووووور منوووووه ، تأكووووود مووووون أن   ا األجهوووووزة إم 

 محمية بحاجز مادي أو مطهرة قبل مغادرة المختبر.
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   وجرايات الفنياإل 3.1.2
اإلجووووووراءات الفنيووووووة هووووووي مجموعووووووة فر يووووووة خا ووووووة موووووون ممارسووووووات االحيوووووواء الدقيقووووووة 

( والتووووي تتعلووووق مباشوووورة بالسوووويطرة علووووى المخوووواطر موووون خووووالل السوووولوت GMPPالجيوووودة ة
اآلمووووون لتقنيوووووات المختبووووور ، عنووووودما يوووووتم تنفيووووو  هووووو   اإلجوووووراءات الفنيوووووة بشوووووال  وووووحي  ، 

قلووووول مووووون احتماليوووووة التلووووووث المتبوووووادل ةأي تلووووووث هوووووا تسوووووم  بتنفيووووو  العمووووول بطريقوووووة تفإن  
سوووووط ( تلووووووث األ فضوووووال  عووووونالعينوووووات األخووووورى ، أو الموووووواد أو األشوووووياء المعقموووووة سوووووابق ا 

وووووا علوووووى منوووووع تعووووورض العووووواملين فوووووي المختبووووورات لعوامووووول حيويوووووة ، تسووووواعد  وتسووووواعد أيض 
 اإلجراءات التالية في تجن  حدوث بع  الحوادث المتعلقة السالمة الحياتية. 

 
   نجن  استنشاش ال:وامل الحيوءو

اسوووووتخدم تقنيوووووات جيووووودة للحووووود مووووون تاووووووين الهبووووواء والقطيووووورات عنووووود معالجوووووة   *
العينوووووات. وهووووو ا يشووووومل االمتنوووووا  عووووون طووووورد الموووووواد بوووووالقوة مووووون أطوووووراف المما وووووة إلوووووى 
السووووووووائل ، والخلوووووووط القووووووووي للغايوووووووة ، وقلووووووو  األنابيووووووو  المفتوحوووووووة بووووووودون مبووووووواالة ، عنووووووود 

ما وووووووة للخلوووووووط يجووووووو  أن يوووووووتم ذلوووووووك بوووووووبطء واعنايوووووووة ، يماووووووون أن اسوووووووتخدام أطوووووووراف الم
يسوووووواعد الطوووووورد المركووووووزي القصووووووير ألنابيوووووو  االختبووووووار قبوووووول الفووووووت  فووووووي نقوووووول أي سووووووائل 

ا عن الغطاء.  بعيد 
تجنوووووو  إدخووووووال الحلقووووووات أو األدوات المماثلووووووة مباشوووووورة فووووووي مصوووووودر حوووووورارة مفتوووووووح  *

حيثموووووا أماووووون ، اسوووووتخدم ةلهووووو ( ألن هووووو ا يماووووون أن يسوووووب  تنووووواثر الموووووواد المعديوووووة ، و 
وسووووائل نقوووول يماوووون الووووتخلإل منهووووا ، والتووووي ال تحتوووواج إلووووى إعووووادة تعقوووويم. بوووودال  موووون ذلووووك 

ووووووا أن   لمبخوووووورة الاهراائيووووووة المغلقووووووة لتعقوووووويم حلقووووووات نقوووووول المعووووووادن اتاووووووون  ، يماوووووون أيض 
 ا في ه ا السياق.يض  أفعالة 
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   نجن  ابت ب ال:وامل ال:يولوجيو  م ملو الجل   ال:يني 
م بارتووووداء القفووووازات التووووي تسووووتخدم لموووورة واحوووودة فووووي جميووووع األوقووووات عنوووود التعاموووول قوووو *

مووووووع العينووووووات المعروفووووووة أو المتوقووووووع أنهووووووا تحتوووووووي علووووووى عواموووووول حيويووووووة ، يجوووووو  عوووووودم 
 إعادة استخدام القفازات التي تستخدم لمرة واحدة.

 تجن  مالمسة الوجه لليدين عند ارتداء القفاز. *
ووووو * ا بعووووود االسوووووتخدام واتسووووول يوووووديك كموووووا هوووووو موضووووو  فوووووي قوووووم بإزالوووووة القفوووووازات معقم 

 (.20دراسة : معدات الحماية الشخصية ة
و حمايووووة الفووووم والعينووووين والوجووووه أثنوووواء أي عمليووووة حيووووث قوووود يحوووودث تنوووواثر أتغطيووووة  *

 ، مثل أثناء خلط المحاليل المطهرة.
 تأمين الشعر لمنع التلوث. *
 تغطية الجلد المصال بضمادة مناسبة. *
   العينة عن طريق الفم.يح ر سح *
 

  : نجن  ح   ال:وامل الحيوءو
 حيثما أمان ، استبدل أي أواني زجاجية بأواني بالستياية. *
ووووووو * ا بنهايووووووات تيوووووور حوووووووادة أو مسووووووتديرة بوووووودال  مووووووون إذا لووووووزم األموووووور ، اسووووووتخدم مقص 

 نهايات مدببة.
لتأكوووووود إذا كووووووان البوووووود موووووون اسووووووتخدام األوانووووووي الزجاجيووووووة ، فتحقووووووق منهووووووا بانت ووووووام ل *

 وتجاهلها إذا كان أي شيء ماسور ا أو متصدع ا أو متشقق ا.، من سالمتها 
 استخدم فتاحات األمبوالت للتعامل اآلمن مع األمبوالت.*
قووووووووم بتقليووووووووول المخووووووووواطر المرتبطوووووووووة باسوووووووووتخدام المحووووووووواقن أو اإلبووووووووور عووووووووون طريوووووووووق  *

ن إا سووووي  أو أجهووووزة بديلووووة أو أجهووووزة أمووووان حووووادة مصووووممة هند ، اسووووتخدام إبوووور تيوووور حووووادة
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ووووا خطوووور ا  ومووووع ذلووووك  يجوووو  أن توووودرت أن   ، أماوووون ذا إأجهووووزة السووووالمة الحووووادة تشووووال أيض 
 لم يتم التعامل معها بشال  حي .

  .ا الحقن باإلبر كبديل ألجهزة المصا ات  ال تستخدم أبد 
   ا بإعوووووووادة تطووووووواء اإلبووووووور أو قصوووووووها أو إزالتهوووووووا مووووووون المحووووووواقن التوووووووي ال تقوووووووم أبووووووود 

 تستخدم لمرة واحدة.
  اإلبوووور المرفقووووة مووووع و خلووووإل موووون أي مووووواد حووووادة ةعلووووى سووووبيل المثووووال ، اإلبوووور ، ت

الزجوووووووواج الماسووووووووور( فووووووووي حاويووووووووات مقاومووووووووة للثقوووووووو  مووووووووزودة و الشووووووووفرات ، و الحقوووووووون ، 
يجووووو  أن تاوووووون حاويوووووات الوووووتخلإل مقاوموووووة للثقووووو  ، وال و   . بأتطيوووووة محاموووووة الغلوووووق

ثوووور( ، ويجوووو  عوووودم يجوووو  ملؤهووووا حتووووى نهايووووة سووووعتها ةثالثووووة أرااعهووووا ممتلئووووة علووووى األك
 إعادة استخدامها مطلق ا ، ويج  عدم التخلإل منها في مدافن النفايات.

 
   منث انتشار ال:وامل الحيوءو

   تجهيوووووووز العينوووووووات والموووووووزار  للوووووووتخلإل منهوووووووا فوووووووي حاويوووووووات مانعوووووووة للتسووووووورل ذات
أسووووووووط  مؤمنووووووووة بشووووووووال مناسوووووووو  قبوووووووول الووووووووتخلإل منهووووووووا فووووووووي الحاويووووووووات المخصصووووووووة 

 للنفايات.
  فايووووووووات ، ويفضوووووووول أن تاووووووووون تيوووووووور قابلووووووووة للاسوووووووور ةمثوووووووول وضووووووووع حاويووووووووات الن

 البالستيك والمعدن( ، في كل محطة عمل.
  .القيام بإفراغ حاويات النفايات بانت ام و التخلإل من النفايات بشال آمن 
    جميع النفايات مصنفة بشال  حي . التأكد من أن 
  خ  في االعتبار فت  األنابي  بضمادة / شا  معقم.األ 
  سوووووط  العمووووول بمطهووووور مناسووووو  فوووووي نهايوووووة إجوووووراءات العمووووول وفوووووي حالوووووة تطهيووووور أ

 انساال أي مادة.
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    المطهوووور نشووووط ضوووود العواموووول التووووي يووووتم  عنوووود اسووووتخدام المطهوووورات ، تأكوووود موووون أن
ووووا للمطهوووور  التعاموووول معهووووا وتركووووه علووووى اتصووووال بمووووواد المخلفووووات للوقوووور المناسوووو  ، وفق 

 المستخدم.
 

   كفاية الموظفي   ن رء:ه  3.2
 ، للخطووووووأ البشووووووري وضووووووع  المهوووووارات التقنيووووووة أن يضوووووور بأفضوووووول الضوووووومانات يماووووون

ا  ، فووووووإن   موووووون ث ووووووم  و  موووووووظفي المختبوووووورات األكفوووووواء والووووووواعين بالسووووووالمة ، والمطلعووووووين جيوووووود 
للوقايوووووووة مووووووون  علوووووووى كيفيوووووووة التعووووووورف علوووووووى مخووووووواطر المختبووووووور وماافحتهوووووووا ، ضوووووووروري 

 .  خرى و الحوادث األأ أالعدوى المنقولة من المختبر 
 التدري  ال ي يج  تنفي   لموظفي المختبر. 3.1الجدول  يوض  

يبووووووودأ برنوووووووامج السوووووووالمة الفعوووووووال بالووووووودعم الموووووووالي واإلداري مووووووون إدارة المختبووووووور الووووووو ي 
وووووون ويضوووووومن دمووووووج الممارسووووووات واإلجووووووراءات المعمليووووووة اآلمنووووووة فووووووي توووووودري  جميووووووع  يما 

 الموظفين.
وا المبووووووووادئ الموووووووووظفين قوووووووود قوووووووورأوا وفهموووووووو يجوووووووو  اعتموووووووواد توووووووودابير لضوووووووومان أن  كمووووووووا 

مشووووورفو المختبووووورات الووووودور الرئيسوووووي فوووووي  ويوووووؤدي التوجيهيوووووة ، مثووووول  وووووفحات التوقيوووووع.
 تدري  موظفيهم المباشرين على ممارسات العمل الجيدة.

    نصمي  المنش ة 3.3
يووووووووزات تصووووووووميم المرفووووووووق المدرجووووووووة أدنووووووووا  هووووووووي المتطلبووووووووات األساسووووووووية للسووووووووالمة * 

 .الحيويةلعوامل الحيوية لجميع المختبرات التي تتعامل مع ا
وووووأيجووووو  تووووووفير مسووووواحة واسوووووعة إلجوووووراء العمووووول المختبوووووري بأموووووان و *  ا للتن يووووو  يض 

 و الصيانة.
يجووووو  تووووووفير أحوووووواض مخصصوووووة لغسووووول األيووووودي تعمووووول ب ليوووووة تلقائيوووووه  فوووووي كووووول * 

 ترفة معمل ، ويفضل أن تاون قريبة من بال الخروج.
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توووووووي أبوووووووال يجوووووو  أن ياووووووون المختبوووووور منطقووووووة مح ووووووورة الو ووووووول. يجوووووو  أن تح* 
مووووووداخل المختبوووووور علووووووى لوحوووووووات رؤيووووووة ةلتجنوووووو  الحووووووووادث أثنوووووواء الفووووووت ( ، ومعووووووودالت 

 سبة ويفضل أن تاون ذاتية اإلتالقحريق منا
يجوووووو  أن يووووووتم تمييووووووز األبوووووووال بشووووووال مناسوووووو  برموووووووز التحوووووو ير موووووون المخوووووواطر * 

 الحيوية الدولية حيثما يتم التعامل مع المواد الخطرة بيولوجي ا وتخزينها.
أن تاوووووووون جووووووودران وأرضووووووويات وأثووووووواث المختبووووووور ناعموووووووة وسوووووووهلة التن يووووووو   يجووووووو * 

وتيوووووور منفوووووو ة للسوووووووائل ومقاومووووووة للمووووووواد الايميائيووووووة والمطهوووووورات المسووووووتخدمة عووووووادة فووووووي 
 المختبر.
يجوووو  أن تاووووون أسووووط  طوووواوالت المختبوووور تيوووور منفوووو ة للموووواء ومقاومووووة للمطهوووورات * 

 تدلة.واألحماض والقلويات والم يبات العضوية والحرارة المع
يجوووووو  أن ياووووووون أثوووووواث المختبوووووور مناسووووووب ا للغوووووورض، يجوووووو  أن تاووووووون المسوووووواحات  * 

 المفتوحة بين وتحر المقاعد والخزائن والمعدات متاحة للتن ي .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

64 

 

 الت رء  ال ي لت:ي  ننفي ب لموظف  المخت:ر. 3.1ج    
 

 المساحات التي يتم تغطيتها التدري 
التدري  العام 
للتعري  و 

 يةالتو 

 إلزام  لجميث الموظفي  ، م  مو الر  
 المختبر وميزاته ومعداته. نخطيم 
 .شيفرة ةرموز( المختبر للممارسة 

 .المبادئ التوجيهية المحلية المعمول بها 
 .دليل ةأدلة( السالمة أو العمليات 

 .السياسات المؤسسية 
 .تقييمات المخاطر المحلية والشاملة 

 .االلتزامات التشريحية 
  االستجابة للطوارئ / الحوادث.إجراءات 

التدري  
الخاة 
 بالوظيفة

   يتم تحديد التدري  على أساس العمل الوظيفي ؛ قد تختل
 نفسه، متطلبات التدري  بين األفراد ال ين يحملون المسمى الوظيفي

 ولانهم يؤدون أعمال مختلفة.
  يج  تدري  جميع األفراد المشاركين في التعامل مع العوامل

 على ممارسات التصنيع الحيوي الجيدة. الحيوية
  يج  استخدام تقييم الافاءة و التنافس لتحديد أي تدري  آخر

 مطلول ، على سبيل المثال ، عن طريق المالح ة أو التأهيل.
  يج  التحقق من الافاءة في أي إجراء قبل العمل بشال مستقل

 ، األمر ال ي قد يتطل  فترة إرشاد.
  بانت ام وإجراء تدري  تنشيطي.يج  مراجعة الافاءات 
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  يج  إرسال المعلومات المتعلقة باإلجراءات و المعدات و
 التانولوجيا و المعرفة الجديدة إلى الموظفين المعنيين عند توفرها.

 
تدري  
األمن و 
 السالمة

 إلزامي لجميع األفراد:
 الوعي بالمواد الخطرة الموجودة في المختبر و المخاطر المرتبطة

 بها.
.إجراءات العمل اآلمن 

 .تدابير أمنية 
 .التأه  لحاالت الطوارئ واالستجابة لها 

  يج  أن تاون إضاءة المختبر مناسبة لجميع األنشطة ، يج  استخدام ضوء
النهار بشال فعال لتوفير الطاقة. يج  تجن  االنعااسات والوهج تير المرتول فيه. 

التوق  اآلمن للعمل وك لك الخروج اآلمن يج  أن كون إضاءة الطوارئ كافية للسماح ب
 لمختبر.امن 
  يجووووو  أن تضووووومن تهويوووووة المختبووووور حيوووووث يوووووتم توفيرهوووووا ةبموووووا فوووووي ذلوووووك أن موووووة

التدفئووووووة / التبريوووووود ، وخا ووووووة المووووووراوح / وحوووووودات تاييوووووو  الهووووووواء بن ووووووام تقسوووووويم التبريوووووود 
ا عنووووود التعوووووديل التحوووووديثي( أن تووووودفق الهوووووواء ال يضووووور بالعمووووول اآل -المحلوووووي  مووووون تحديووووود 

، يجوووووو  مراعوووووواة سوووووورعات واتجاهووووووات توووووودفق الهووووووواء الناتجووووووة ، ويجوووووو  تجنوووووو  توووووودفقات 
ا على التهوية الطبيحية.  الهواء المضطراة ؛ وه ا ينطبق أيض 

     يجووووووووووو  أن تاوووووووووووون مسووووووووووواحة التخوووووووووووزين فوووووووووووي المختبووووووووووور كافيوووووووووووة لالحتفوووووووووووا
باإلمووووودادات لالسوووووتخدام الفووووووري لمنوووووع الفوضوووووى علوووووى أسوووووط  المناضووووود وفوووووي الممووووورات. 

راعوووواة مسوووواحة تخووووزين إضووووافية طويلووووة األجوووول ، تقووووع فووووي ماووووان مناسوووو  خووووارج يجوووو  م
 ترفة / مساحة المختبر.
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   يجوووووووو  توووووووووفير مسوووووووواحة ومرافووووووووق للتووووووووداول اآلموووووووون وتخووووووووزين المووووووووواد الايميائيووووووووة
 والم يبات والمواد المشعة والغازات المضغوطة والمسيلة في حالة استخدامها.

  واألتووووووووووراض الشخصووووووووووية  يجوووووووووو  توووووووووووفير مرافووووووووووق لتخووووووووووزين الطعووووووووووام والشوووووووووورال
 والسترات والمالبس خارج المختبر.

  .يج  توفير خدمات األكل والشرل خارج المختبر 
   يجووووو  أن تاوووووون مرافوووووق اإلسوووووعافات األوليوووووة سوووووهلة الو وووووول ومجهوووووزة / مخزنوووووة

 بشال مناس .
   علوووووى سوووووبيل  المخلفووووواتيجووووو  أن تاوووووون الطووووورق المناسوووووبة إلزالوووووة التلووووووث مووووون ،

 وتوكالف ، متاحة بالقرل من المختبر.المثال ، المطهرات واأل
   يجووووو  مراعووووواة إدارة النفايوووووات فوووووي التصوووووميم و يجووووو  أن تغطوووووي أن موووووة السوووووالمة

الحرائووووووق و الحوووووووادث الاهراائيووووووة ومرافووووووق االسووووووتجابة للطوووووووارئ / الحوووووووادث بنوووووواء  علووووووى 
 تقييم المخاطر.

   يجووووووو  أن ياووووووووون هنووووووووات مصوووووووودر كهراووووووواء وإضوووووووواءة يماوووووووون االعتموووووووواد عليهمووووووووا
 للسماح بمغادرة آمنة. وكافيان

   يجوووووو  مراعوووووواة حوووووواالت الطوووووووارئ فووووووي التصووووووميم كمووووووا هووووووو موضوووووو  فووووووي تقيوووووويم
 المخاطر المحلية ويج  أن تشمل السياق الجغرافي / األر اد الجوية.

  .يج  مراعاة األمن من الحرائق ومخاطر الفيضانات 
لمزيوووووووووود موووووووووون المعلومووووووووووات والتوسووووووووووع فووووووووووي هوووووووووو   المتطلبووووووووووات المعمليووووووووووة األساسووووووووووية 

 (.21و يات ، راجع دراسة: تصميم المختبرات و يانتها ةوالت
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   است   ال:ينات  نخزءنها 3.4
يبوووودأ التعاموووول اآلموووون مووووع العواموووول الحيويووووة حتووووى قبوووول و ووووول العينووووة إلووووى المختبوووور ، 

 في حالة عدم تغلي  المواد المعدية بشال  حي  ،
ر خطوووور ا علووووى سووووالمة يماوووون أن تشووووال المووووواد المعديووووة التووووي يووووتم تلقيهووووا فووووي المختبوووو 

األفوووووراد ، تصووووو  األقسوووووام الفر يوووووة التاليوووووة تووووودابير السووووويطرة التوووووي يجووووو  أن تاوووووون فوووووي 
ماانهوووووووا عنووووووود تلقوووووووي العينوووووووات وتخزينهوووووووا وتعطيلهوووووووا كجوووووووزء مووووووون المتطلبوووووووات األساسوووووووية 
للسووووووالمة الحياتيووووووة ، لمزيوووووود موووووون المعلومووووووات حووووووول متطلبووووووات السوووووويطرة علووووووى مخوووووواطر 

لووووى المختبوووور ةأي أثنوووواء النقوووول ( ، يرجووووى الرجووووو  إلووووى العواموووول الحيويووووة قبوووول و ووووولها إ
 النقل. 6القسم 
 

  است با  ال:ينات  3.4.1
يجوووووووو  أن تاووووووووون العينووووووووة التووووووووي يتلقاهووووووووا المختبوووووووور مصووووووووحواة بمعلومووووووووات كافيووووووووة * 

و ألتحديوووووود ماهيتهووووووا ، ومتووووووى وأيوووووون تووووووم أخوووووو ها أو تحضوووووويرها ، ومووووووا هووووووي االختبووووووارات 
 ؤها.اإلجراءات ةإن وجدت( التي يتعين إجرا

 يج  تدري  األفراد على تفري  العينات واستالمها تدريبا  كافيا  على: *  
 الوعي بالمخاطر التي تنطوي عليها .   *
وووووووووا لووووووووووممارسات التصووووووووونيع الجيووووووووودة *     كيفيوووووووووة اعتمووووووووواد االحتياطوووووووووات الالزموووووووووة وفق 

 المو وف أعال  .
ض للعواموووول كيفيووووة التعاموووول مووووع الحاويووووات الماسووووورة أو المتسووووراة لمنووووع التعوووور  *
 الحيوية.
 نساابات واستخدام المطهرات للسيطرة على أي تلوث. كيفية التعامل مع اإل* 
ووووا  وووويجوووو  مالح ووووة العينووووات عنوووود االسووووتالم للتأكوووود موووون تعبئتهووووا بشووووال  * حي  وفق 

  .في حالة مالح ة وجود مخالفات في العبوة  لمتطلبات الشحن وأنها سليمة 
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 حاام.إفي حاوية قابلة للغلق ب يج  وضع العبوة في ماان مناس  *
   يجووووو  بعووووود ذلوووووك تطهيووووور سوووووط  الحاويوووووة هووووو ا ونقلوووووه إلوووووى موقوووووع مناسووووو  مثووووول

يجووووو  اإلبوووووالغ عووووون الخووووورق فوووووي العبووووووة إلوووووى  و حاويوووووة السوووووالمة الحياتيوووووة قبووووول الفوووووت  ،
 المرسل والناقلين .

  جووووو  وضوووووع نمووووواذج طلووووو  العينوووووات أو الموا وووووفات بشوووووال منفصووووول ، ويفضووووول ي
ا عووووون التلووووو  أو التلووووووث ظوووووأن ياوووووون ذلوووووك فوووووي  روف مقاوموووووة للمووووواء و الرطواوووووة و بعيووووود 

ا كبيوووورة موووون العينووووات التفايوووور فووووي  المحتموووول ، يجوووو  علووووى المختبوووورات التووووي تتلقووووى أعووووداد 
 تخصيإل ترفة أو منطقة خا ة لتلقي العينات.

 
  نخزء  ال:ينات  3.4.2

  يج  تخزين العينات في حاويات تاون : 
  وط و الحجووووووووم المناسووووووووبين الحتووووووووواء مصوووووووونوعة بووووووووالقوة الاافيووووووووة و الشوووووووور

 العينة .
   .  مانعة للتسرل عند وضع الغطاء أو السدادة بشال  حي 
 . )مصنوعة من البالستيك ةحيث أمان ذلك 
  خاليووووووووة موووووووون أي مووووووووواد حيويووووووووة علووووووووى السووووووووط  الخووووووووارجي للعبوووووووووة . تووووووووم وضووووووووع  

 العالمات عليها بشال  حي  وتمييزها وتسجيلها لتسهيل تحديد الهوية .
  عة من مادة مناسبة لنو  التخزين المطلول . مصنو 
 و أ ةيجوووو  توووووخي الحوووو ر عنوووود تخووووزين العينووووات فووووي النيتووووروجين فووووي حالتووووه السووووائل

 . ةالغازي
  يجوووووو  اسووووووتخدام األنابيوووووو  التووووووي أشووووووارت الشووووووركة المصوووووونعة علووووووى وجووووووه التحديوووووود

نووووود هوووووا مناسوووووبة للتخوووووزين المبووووورد للنيتوووووروجين السوووووائل لتقليووووول احتماليوووووة الاسووووور ععلوووووى أن  
السوووووائل والبخوووووار يماووووون أن  اإلزالوووووة مووووون النيتوووووروجين السوووووائل ، مووووون المهوووووم مالح وووووة أن  
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ويماووووووون أن  ، يووووووودخلوا فوووووووي أنابيووووووو  محاموووووووة الغلوووووووق أو متشوووووووققة بشوووووووال تيووووووور  وووووووحي 
يتوسووووعوا بسوووورعة عنوووود إزالووووة األنبووووول موووون التخووووزين ؛ هوووو ا يماوووون أن يووووؤدي إلووووى الاسوووور 

 .و االنفجار أ
  ة الواقيوووووة مووووون الحووووورارة عنووووود الو وووووول إلوووووى مخوووووزن يجووووو  ارتوووووداء القفوووووازات و البدلووووو

 النيتروجين السائل ويج  ارتداء قنا  للحماية من تناثر السوائل.
 

 :إالطا  مف:و  ال:ينات  3.4.3
يجوووووو  التحقووووووق موووووون  ووووووحة طوووووورق التعطيوووووول بشووووووال مناسوووووو  كلمووووووا تووووووم اسووووووتخدام * 

زيووووود خطووووووة تعطيووووول عنووووود اسوووووتالم العينوووووات أو قبووووول نقووووول العينوووووات إلوووووى منووووواطق أخووووورى لم
، يماوووون العثووووور علووووى مزيوووود موووون المعلومووووات حووووول  PCRموووون المعالجووووة ، مثوووول تحليوووول 

 ( .22التعطيل في دراسة : إزالة التلوث وإدارة النفايات ة
 

  التطهير  إدارة النفا ات  3.5
يجووووووووو  إدارة أي سوووووووووط  أو موووووووووادة يأعووووووووورف عنهوووووووووا أو يحتمووووووووول أن تاوووووووووون ملوثوووووووووة * 

بريوووووة بشوووووال  وووووحي  للسووووويطرة علوووووى المخووووواطر بالعوامووووول الحيويوووووة أثنووووواء العمليوووووات المخت
الحيويوووووووة ،  متطلبوووووووات السوووووووالمة الحيويوووووووة األساسوووووووية للتعامووووووول موووووووع الملوثوووووووات تتطلووووووو  
اعتمووووواد عمليوووووات لتحديووووود وفصووووول الموووووواد الملوثوووووة قبووووول إزالوووووة التلووووووث مووووون موووووواد النفايوووووات 
أو الوووووتخلإل منهوووووا ، حيوووووث ال يماووووون إجوووووراء إزالوووووة التلووووووث فوووووي منطقوووووة المختبووووور أو فوووووي 

لموقووووع ، يجوووو  تعبئووووة النفايووووات الملوثووووة بطريقووووة معتموووودة ةمانعووووة للتسوووورل( لنقلهووووا نفووووس ا
إلوووووى منشوووووأة أخووووورى ذات قووووودرة علوووووى إزالوووووة التلووووووث. لمزيووووود مووووون المعلوموووووات حوووووول هووووو   

النقوووووول والنقوووووول. يوجوووووود ملخووووووإل للفئووووووات فووووووي  6العمليووووووة ، يرجووووووى الرجووووووو  إلووووووى القسووووووم 
 0  3.2   الجدول 
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 خ:رءو المنفصلو  م:الجتها المو ر بها   ئات النفا ات الم 3.2الج      
 

 العالج فئة المخلفات المختبرية
يمان إعادة استخدامها أو إعادة  مواد تير ملوثة ةتير معدية(

تدويرها أو التخلإل منها كنفايات بلدية 
 عامة.

األدوات الحادة الملوثة ةاإلبر تحر الجلد ، 
 والمشارط ، والسااكين ، والزجاج الماسور(

أن يتم جمعها في حاويات  يج 
مقاومة للثق  ومجهزة بأتطية ومعاملتها 

 على أنها معدية.
المواد الملوثة إلعادة االستخدام أو 

 إعادة التدوير
يج  تطهيرها أوال  ةكيميائيا  أو 
فيزيائيا ( ثم تسلها ؛ بعد ذلك يمان 

معالجتها على أنها مادة تير ملوثة ةتير 
 معدية(.

يج  تطهير الموقع أو تخزينه بأمان  للتخلإل منهاالمواد الملوثة 
قبل النقل إلى موقع آخر إلزالة التلوث 

 والتخلإل منه.
يج  حرقها في الموقع أو تخزينها  مواد ملوثة للحرق 

 بأمان قبل النقل إلى موقع آخر للحرق.
النفايات السائلة ةبما في ذلك السوائل 

التي يحتمل أن تاون ملوثة( للتخلإل منها 
 في ن ام الصرف الصحي

يج  تطهيرها قبل التخلإل منها في 
 المجاري الصحية.
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سووووووووتعتمد المعالجووووووووة النهائيووووووووة للمخلفووووووووات علووووووووى نووووووووو  المووووووووادة ، والعاموووووووول ةالعواموووووووول( 
ا والبروتوكوووووالت ي ووووالحيويووووة التووووي يووووتم التعاموووول معهووووا ، وطوووورق إزالووووة التلوووووث المتاحووووة محل

اجووووة لمزيوووود موووون االعتبووووار للمخوووواطر تيوووور قوووود تاووووون هنووووات حو المتاحووووة إلزالووووة التلوووووث. 
 الحيويووووووة ، علووووووى سووووووبيل المثووووووال ، المووووووواد الايميائيووووووة أو األدوات الحووووووادة للتأكوووووود موووووون أن  
توووووودابير السوووووويطرة علووووووى المخوووووواطر فووووووي ماانهووووووا الصووووووحي  لتقليوووووول هوووووو   المخوووووواطر تيوووووور 

 البيولوجية.
و  الموووووووواد ، يجووووووو  أعنووووووود تطبيوووووووق معالجوووووووات إزالوووووووة التلووووووووث مووووووون علوووووووى األسوووووووط  

تحقوووووق مووووون  وووووحة الطريقوووووة المسوووووتخدمة للعوامووووول الحيويوووووة المحوووووددة ويجووووو  أن تاوووووون ال
يجووووو   ، ومتوافقوووووة موووووع الموووووواد والمعووووودات التوووووي يوووووتم معالجتهوووووا لتجنووووو  الت كووووول أو التلووووو 

تقووووووديم دليوووووول علووووووى فعاليووووووة وكفوووووواءة الطريقووووووة للتحقووووووق موووووون أن النفايووووووات الملوثووووووة قوووووود تووووووم 
 تطهيرها بشال فعال.

ووووا موووون أكثوووور طوووورق إزالووووة التلوووووث شوووويوع ا التووووي تصوووو  األقسووووام الفر يووووة الت اليووووة بعض 
تسوووووووتخدمها المختبووووووورات والمتطلبوووووووات األساسوووووووية لضووووووومان اسوووووووتخدامها الفعوووووووال للسووووووويطرة 
علوووووووى المخووووووواطر الحيويوووووووة. وهوووووووي تشووووووومل طووووووورق إزالوووووووة التلووووووووث الايميائيوووووووة والفيزيائيوووووووة. 

يووووووات يماوووووون العثووووووور علووووووى معلومووووووات مفصوووووولة فووووووي دراسووووووة :  إزالووووووة التلوووووووث وإدارة النفا
 (.22ة

 
  : التطهير ال يمياس  3.5.1

التطهيوووور الايميووووائي هووووو طريقوووووة إلزالووووة التلوووووث تتضووووومن تطبيووووق مووووادة كيميائيوووووة ، أو 
 خلوووووويط موووووون المووووووواد الايميائيووووووة ، علووووووى سووووووط  أو مووووووادة تيوووووور حيووووووة لتعطيوووووول العواموووووول

عوووووووادة موووووووا تاوووووووون و  ، القابلوووووووة للنشووووووواط أو تقليووووووول عوووووووددها إلوووووووى مسوووووووتوى آمووووووونالحيويوووووووة 
الطريقووووة المفضوووولة لتطهيوووور األسووووط  ؛ ومووووع ذلووووك ، هوووو ا لوووويس مطلوا ووووا  المطهوووورات هووووي

بشوووووووال عوووووووام للتن يووووووو  المنوووووووت م لألرضووووووويات والجووووووودران والمعووووووودات واألثووووووواث كمتطلووووووو  
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أساسووووووي للسووووووالمة الحياتيووووووة. يجوووووو  اسووووووتخدام المطهوووووورات بعوووووود االنسوووووواال ، أو عنوووووودما 
ووووا تطهيوووور األ ، كمووووا ياووووون التلوووووث معروف ووووا أو يشووووتبه بحدوثووووه سووووط  ةوالمووووواد يجوووو  أيض 

عنوووووود االقتضوووووواء( بعوووووود االنتهوووووواء موووووون العموووووول علووووووى المنصووووووة واشووووووال دوري كجووووووزء موووووون 
ا استخدام المطهرات لتطهير السوائل الملوثة.و  ، ن ام التن ي   يمان أيض 

ن ووووووور ا لوجوووووووود عووووووودد متزايووووووود ومتنوووووووو  مووووووون منتجوووووووات المطهووووووورات التجاريوووووووة ، يجووووووو  و 
محووووددة للمختبوووور بنوووواء  علووووى فعاليووووة إزالووووة اختيووووار التركيبووووات بعنايووووة لتلبيووووة االحتياجووووات ال

 التلوث والتوافق مع المعدات والمواد.
ووووووا مسوووووووبق ا ةأي إزالوووووووة األوسوووووووا  والموووووووواد   قوووووود تتطلووووووو  الموووووووواد شوووووووديدة االتسوووووووا  تن يف 

هوووووا فعالوووووة العضووووووية والبقوووووع( قبووووول إزالوووووة التلووووووث حيوووووث تووووودعي العديووووود مووووون المطهووووورات أن  
يجووووو  إجوووووراء التن يووووو  المسوووووبق  ، كموووووا افقوووووط علوووووى العنا ووووور التوووووي توووووم تن يفهوووووا مسوووووبق  

 بعناية لتجن  التعرض للعوامل الحيوية وزيادة انتشارها.
عنوووود اختيووووار المطهوووور ، يجوووو  مراعوووواة ثالثووووة عواموووول مهمووووة لتحقيووووق الفعاليووووة المثلووووى و 

  ضد المخاطر الحيوية:
طيووووووووو  مووووووووون النشووووووووواط المختبوووووووووري ةموووووووووع خصو وووووووووية عاليوووووووووة لتطهيووووووووور العوامووووووووول * 

 الحيوية( . 
 طبيووووووووووق ةعلووووووووووى سووووووووووبيل المثوووووووووال ، التطبيووووووووووق فووووووووووي السوووووووووووائل أو علووووووووووى مجوووووووووال الت

 األسط ( .
  شووووووووروط التطبيووووووووق ةوقوووووووور الووووووووتالمس وتركيووووووووز المطهوووووووور ودرجووووووووة حوووووووورارة التطبيووووووووق

وعواموووووول مووووووؤثرة أخوووووورى مهمووووووة مثوووووول وجووووووود حمولووووووة عضوووووووية ، علووووووى سووووووبيل المثووووووال ، 
 مصل أو دم(. 

وووووا مراعووووواة المخووووواطر تيووووور الحيويوووووة التوووووي تسوووووببها المطهووووورات*  الايميائيوووووة  يجووووو  أيض 
وتطبيووووق توووودابير مناسووووبة للسوووويطرة علووووى تلووووك المخوووواطر. علووووى سووووبيل المثووووال ، قوووود تاووووون 
العديووووود مووووون المطهووووورات الايميائيوووووة ضوووووارة لإلنسوووووان والحيووووووان أو البيئوووووة أو تشوووووال خطووووور 
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حريوووووووق أو انفجوووووووار ، لهووووووو ا السوووووووب  ، يجووووووو  اختيوووووووار المطهووووووورات الايميائيوووووووة وتخزينهوووووووا 
تخلإل منهووووووووا بحوووووووو ر باتبووووووووا  إرشووووووووادات الشووووووووركات والتعاموووووووول معهووووووووا واسووووووووتخدامها والوووووووو

المصووووووونعة ، هنوووووووات حاجوووووووة إلوووووووى عنايوووووووة خا وووووووة فوووووووي اسوووووووتخدام وتخوووووووزين هووووووو   الموووووووواد 
الايميائيووووة فووووي المنوووواطق االسووووتوائية حيووووث قوووود توووونخف  موووودة  ووووالحيتها بسووووب  ارتفووووا  
درجووووووووات الحوووووووورارة المحيطووووووووة والتعوووووووورض ألشووووووووعة الشوووووووومس ، يجوووووووو  اسووووووووتخدام معوووووووودات 

ل احتماليووووووة تعوووووورض األفووووووراد لاوووووول موووووون المخوووووواطر الايميائيووووووة الحمايووووووة الشخصووووووية لتقليوووووو
وأي عواموووووول حيويووووووة موجووووووودة. يماوووووون العثووووووور علووووووى إرشووووووادات محووووووددة حووووووول متطلبووووووات 
وووووووا أوراق  معووووووودات الحمايوووووووة الشخصوووووووية فوووووووي  وووووووحائ  بيانوووووووات السوووووووالمة ةتسووووووومى أيض 
بيانووووات سووووالمة المووووواد( المقدمووووة موووون الشووووركة المصوووونعة. يماوووون العثووووور علووووى معلومووووات 

ة عوووون اسووووتخدام المطهوووورات الايميائيووووة فووووي دراسووووة : إزالووووة التلوووووث وإدارة النفايووووات مفصوووول
 (.22ة

 
    الت: ي  3.5.2

يعوووووود التعقوووووويم بالبخووووووار ، عنوووووود اسووووووتخدامه بشووووووال  ووووووحي  ، أكثوووووور الوسووووووائل فعاليووووووة 
وموثوقيووووووة لتعقوووووويم المووووووواد المختبريووووووة وتطهيوووووور النفايووووووات موووووون خووووووالل توووووودمير أو تعطيوووووول 

 العوامل الحيوية.
درجوووووة  121خدم التعقووووويم بالبخوووووار درجوووووات حووووورارة عاليوووووة ةعلوووووى سوووووبيل المثوووووال ، يسوووووت
درجووووة مئويووووة( مطبقووووة ةعلووووى أنهووووا حوووورارة البخووووار( تحوووور الضووووغط لتوووودمير  134مئويووووة ، 

الاائنوووووات الحيوووووة الدقيقوووووة ، الو وووووول  لدرجوووووة حووووورارة عاليوووووة بشوووووال كووووواف  إذ أنوووووه علوووووى 
درجووووة مئويووووة  100تسووووخين عنوووود الوووورتم موووون توووودمير مع ووووم العواموووول الحيويووووة المعديووووة بال

، فووووووإن بعضوووووووها مقووووووواوم للحووووووورارة ةمثووووووول األبوووووووواغ( التوووووووي ال يماووووووون تووووووودميرها عنووووووود درجوووووووة 
الحوووورارة هوووو   ،  يسووووم  التعقوووويم بالبخووووار بتحقيووووق اعلووووى درجووووة حوووورارة وضووووغط  والحفووووا  

 عليهما لفترة زمنية كافية لتعطيل الجراثيم.
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دورات تشوووووغيل مختلفوووووة لتحقيوووووق تتطلووووو  األنووووووا  المختلفوووووة مووووون موووووواد النفايوووووات عاموووووة  
درجوووووات حووووورارة التووووودمير المناسوووووبة ، لووووو لك ، يجووووو  اختيوووووار األوتووووووكالف المختبريوووووة بنووووواء  
علووووى معووووايير محووووددة مثوووول االسووووتخدام المطلووووول ونووووو  وكميووووة النفايووووات المووووراد تطهيرهووووا 

 ، يج  التحقق من فعاليتها للدورات المحددة التي سيتم استخدامها.
وتووووووووكالف هوووووووو وعووووووواء الضوووووووغط ةأو ترفوووووووة التعقووووووويم( ، والتوووووووي الماوووووووون الرئيسوووووووي لأل

يماوووووون تلقهووووووا بإحاووووووام بغطوووووواء أو بووووووال. حيووووووث يسووووووم  ترتيوووووو  األنابيوووووو  والصوووووومامات 
 بإدخال البخار وإزالته.

( ، يووووتم موووولء الجووووزء السووووفلي موووون الوعوووواء بالموووواء 3.1فووووي األجهووووزة البسوووويطة ةالشووووال 
،  البخووووار النوووواتج فووووي بدايووووة ، والوووو ي يماوووون بعوووود ذلووووك تبخيوووور  بواسووووطة سووووخان كهراووووائي 

 العملية يزي  الهواء في الغرفة ،  يخرج الهواء من خالل  مام العادم. 
يسوووووواعد وقوووووور التثبيوووووور ودرجووووووة الحوووووورارة والضووووووغط المسووووووتخدم فووووووي دورة األوتوووووووكالف 
علووووووى تحديوووووود كفوووووواءة التعطيوووووول ،  لوووووو لك يجوووووو  أن تاووووووون األوتوووووووكالف مجهووووووزة بأن مووووووة 

جووووووو  االحتفوووووووا  بسوووووووجل ماتوووووووول لتسوووووووجيل الوقووووووور للتحقوووووووق مووووووون هووووووو   المعلوموووووووات ،  ي
والتووووواريم واسوووووم المشوووووغل ونوووووو  النفايوووووات التوووووي تمووووور معالجتهوووووا والاميوووووة التقريبيوووووة لاووووول 

 دورة تم إجراؤها . 
ن وووووور ا ألن الهووووووواء عووووووازل فعووووووال ، فموووووون الضووووووروري إزالووووووة الهووووووواء بشووووووال فعووووووال موووووون 

وإزالتوووووووه  الغرفوووووووة لضووووووومان عووووووودم توووووووأثر درجوووووووات الحووووووورارة ، يماووووووون دعوووووووم إزاحوووووووة الهوووووووواء
وتسووووووريعه موووووون خووووووالل عمليووووووة مووووووا قبوووووول التفريوووووو  موووووون خووووووالل الحقوووووون بالبخووووووار المتاوووووورر 
وخطووووووات التفريووووو  ،  هووووو ا مهوووووم بشوووووال خووووواة فوووووي حالوووووة األحموووووال المسوووووامية ، والتوووووي 
يصووووووع  إزاحووووووة الهووووووواء منهووووووا. موووووون الضووووووروري أن تاووووووون المووووووادة محبووووووأة بطريقووووووة نفوووووواذة 

اء. تمنووووووع الجيووووووول الهوائيووووووة المحبوسووووووة للهووووووواء والبخووووووار للسووووووماح باإلزالووووووة الااملووووووة للهووووووو 
داخوووول البضووووائع التموووواس المناسوووو  مووووع البخووووار ، وتووووؤدي إلووووى البقووووع البوووواردة وقوووود تمنووووع 
التعطيووووووول الاامووووووول للعوامووووووول البيولوجيوووووووة. لووووووو لك يجووووووو  تحديووووووود معوووووووايير تحميووووووول ترفوووووووة 
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ووووا ،  األوتوووووكالف بدقووووة بحيووووث يووووتم ضوووومان اإلخووووالء الااموووول للهووووواء واختووووراق البخووووار دائم 
 ي ظل أسوأ ال روف.حتى ف
 

 3.1شال 
 

 عملية األوتوكالف
 هنات دورات أوتوكالف تعمل مع فراغ ة فعال ( أو بدون فراغ  ةتير فعال (.

ةمضوووووخة تفريووووو ( األوتووووووكالف الفعوووووال :  تخضوووووع الحجووووورة لتغييووووورات ضوووووغط متتاليوووووة 
بخووووار( موووون خووووالل مرشوووو  تنفوووويس ةبنوووواء  علووووى  -عنوووود سووووح  الهووووواء موووون الغرفووووة ةفووووراغ 

المخوووووواطر(. هوووووو ا مطلووووووول لووووووبع  الحموووووووالت مثوووووول أكيوووووواس النفايووووووات واألوانووووووي  تقيوووووويم
الزجاجيوووووووة وتيرهوووووووا مووووووون المعووووووودات حيوووووووث ال يماووووووون إزالوووووووة الهوووووووواء المحبووووووووس بطريقوووووووة 
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موثوقوووووووة بوووووووالطرق السووووووولبية ، كلموووووووا زادت  وووووووعواة إزالوووووووة الهوووووووواء ، زادت الحاجوووووووة إلوووووووى 
 نبضات الضغط.

ويوووووتم دفوووووع الهوووووواء البوووووارد للخوووووارج  األوتووووووكالف تيووووور الفعوووووال : يووووودخل البخوووووار الغرفوووووة
بواسووووطة البخوووووار. هوووو   هوووووي الطريقوووووة األبسووووط ، ولانهوووووا مناسوووووبة فقووووط لألحموووووال التوووووي ال 

 تعيق إخراج الهواء من الغرفة.
 

 : "األوتوكالف في المختبر البسيط"  3.1الشال 
يجوووووو  فحووووووإل التعطيوووووول الفعووووووال للنفايووووووات الملوثووووووة بانت ووووووام. باإلضووووووافة إلووووووى درجووووووة 

وووووووا الحووووووورارة وال ضوووووووغط والوقووووووور الووووووو ي يوووووووتم ر ووووووود  بواسوووووووطة األوتووووووووكالف ، يجووووووو  أيض 
اسوووووووووتخدام المؤشووووووووورات الحيويوووووووووة بشوووووووووال دوري إلثبوووووووووات التعطيووووووووول. ن ووووووووور ا لخصائصوووووووووها 

 Geobacillusالمقاوموووووووووووووة للحووووووووووووورارة ، تالب وووووووووووووا موووووووووووووا تسوووووووووووووتخدم جوووووووووووووراثيم" 
Bsterothermophilus  الختبوووووووار الافوووووووواءة. توووووووم تصووووووووميم هووووووو   المؤشوووووووورات الحيويووووووووة "

ألوتووووووكالف قوووووادر علوووووى تووووودمير الاائنوووووات الحيوووووة الدقيقوووووة. بووووودال  مووووون ذلوووووك ، إلثبوووووات أن ا
يماوووووون أن تاووووووون العواموووووول الحيويووووووة المسووووووتخدمة فووووووي المختبوووووور بمثابووووووة مؤشوووووورات حيويووووووة 

 لتعطيل النفايات.
ووووووا فئووووووات مختلفووووووة موووووون المؤشوووووورات الايميائيووووووة المتاحووووووة ، موووووون المؤشوووووورات  هنووووووات أيض 

والتوووووي تووووووفر فحو وووووات أكثووووور دقوووووة للوقووووور  البسووووويطة إلوووووى المؤشووووورات متعوووووددة العوامووووول ،
ودرجووووة الحوووورارة. عووووادة  مووووا تأ هوووور شوووورائط االختبووووار هوووو   تغيوووور ا مميووووز ا فووووي اللووووون ويماوووون 
وووووا ،   التعووووورف عليوووووه ، ولاووووون هووووو ا ال يثبووووور بالضووووورورة أن النفايوووووات قووووود توووووم تعطيلهوووووا تمام 
إنوووووه يشوووووير فقوووووط إلوووووى أن المنوووووتج قووووود خضوووووع لشوووووروط معالجوووووة معينوووووة حوووووددتها الشوووووركة 

لمصوووووونعة ، يماوووووون اسووووووتخدام مؤشوووووور كيميووووووائي بسوووووويط أو شووووووريط األوتوووووووكالف كعنصوووووور ا
تحاووووووم مرئووووووي لتجنوووووو  الخلووووووط بووووووين المووووووواد المعالجووووووة وتيوووووور المعالجووووووة. ومووووووع ذلووووووك ، ال 
تقووووودم هووووو   المؤشووووورات أي معلوموووووات حوووووول المووووودة التوووووي توووووم فيهوووووا الحفوووووا  علوووووى درجوووووة 
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وووووووا ، يماووووووون العثوووووووو  ر علوووووووى مزيووووووود مووووووون حووووووورارة معينوووووووة أو موووووووا إذا كوووووووان التعطيووووووول ناجح 
المعلوموووووات حوووووول أنووووووا  واسوووووتخدام المؤشووووورات الختبوووووار أداء األوتووووووكالف فوووووي دراسوووووة : 

 (.22إزالة التلوث وإدارة النفايات ة
يجووووووو  اتخووووووواذ احتياطوووووووات السوووووووالمة العاموووووووة التاليوووووووة عنووووووود اسوووووووتخدام أجهوووووووزة التعقووووووويم 

 بالبخار :
 كفاء. يج  تخصيإل تشغيل و يانة أجهزة األوتوكالف ألفراد مدراين وأ 
  يجووووووو  أن تاوووووووون تعليموووووووات تشوووووووغيل األوتووووووووكالف متاحوووووووة ، يجووووووو  تحديووووووود بووووووورامج

التعقوووووووويم مووووووووع منطقووووووووة التطبيووووووووق ةعلووووووووى سووووووووبيل المثووووووووال ، المووووووووواد الصوووووووولبة والسوووووووووائل( 
 والمعلومات التي يج  الحفا  عليها ةدرجة الحرارة والضغط والوقر( . 

 ووووووا خطووووووة تحميوووووول ةمووووووع معلومووووووات عوووووون محتويووووووات الم نووووووتج يجوووووو  أن تتوووووووفر أيض 
المعقووووووم وعوووووودد  وحجمووووووه وكتلتووووووه( ، يجوووووو  تجنوووووو  المووووووواد الابيوووووورة والضووووووخمة ، وذبووووووائ  
الحيوانووووووات الابيوووووورة ، والحاويووووووات محامووووووة الغلووووووق المقاومووووووة للحوووووورارة والنفايووووووات األخوووووورى 

 التي تعيق انتقال الحرارة.
  يجووووووو  تطووووووووير برنوووووووامج للصووووووويانة الوقائيوووووووة ، بموووووووا فوووووووي ذلوووووووك الفحوووووووإل البصوووووووري

انووووووع تسوووووورل األبوووووووال ، والمقوووووواييس ، وأدوات الووووووتحام. يجوووووو  أن المنووووووت م للغرفووووووة ، ومو 
 يتم ذلك من قبل موظفين مؤهلين.

  ،  يجوووووو  اسووووووتخدام مصوووووودر بخووووووار موثوووووووق لتوووووووفير بخووووووار مشووووووبع بشووووووال مناسوووووو
تيووووور ملووووووث بقطووووورات المووووواء أو الموووووواد الايميائيوووووة التوووووي تثوووووبط وظيفوووووة األوتووووووكالف ، أو 

 قد تتل  األنابي  أو حجرة األوتوكالف.
  أن تاووووووون النفايووووووات أو المووووووواد الموضوووووووعة فووووووي األوتوووووووكالف فووووووي حاويووووووات  يجوووووو

 تسم  بإزالة الهواء بسهولة وتسم  باختراق جيد للحرارة. 
  يجوووووو  أن تاووووووون حجوووووورة األوتوووووووكالف محبووووووأة بشووووووال تيوووووور محاووووووم بحيووووووث يماوووووون

 للبخار اختراقها بالتساوي.
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 ل ، يجووووووووو  عووووووووودم معالجوووووووووة النفايوووووووووات الايميائيوووووووووة الخطووووووووورة ةعلوووووووووى سوووووووووبيل المثوووووووووا
 ( أو الزئبق أو النفايات المشعة في األوتوكالف.المبيي 

  يجوووووو  علووووووى المشووووووغلين ارتووووووداء القفووووووازات الحراريووووووة الواقيووووووة المناسووووووبة ، والمالبووووووس
الواقيووووة ، وحمايووووة العووووين عنوووود فووووت  األوتوووووكالف ، حتووووى عنوووودما توووونخف  درجووووة الحوووورارة 

 إلى المستويات المناسبة لفت  الحجرة.
 عووووووودم انسوووووووداد  ووووووومامات التصوووووووري  ومصوووووووارف  يجووووووو  تووووووووخي الحووووووو ر لضووووووومان

األوتووووووكالف بوووووالورق أو البالسوووووتيك أو أي موووووواد أخووووورى موجوووووودة فوووووي النفايوووووات أو موووووواد 
 إزالة التلوث.

  ، موووووون أجوووووول إزالووووووة التلوووووووث موووووون المووووووواد الخطوووووورة المتطووووووايرة ةعلووووووى سووووووبيل المثووووووال
جوووووووراثيم مسوووووووببات األموووووووراض( يجووووووو  أن يوووووووتم تتنقيوووووووة الهوووووووواء مووووووون األوتووووووووكالف بفلتووووووور 

 مناس .
 

   الحرش  3.5.3
يماوووووون اسووووووتخدام طوووووورق بديلووووووة إلزالووووووة التلوووووووث إذا كووووووان التطهيوووووور تيوووووور كووووووافي أو ال 
يماوووووون التحقووووووق موووووون  ووووووحته بسووووووب  الحجووووووم الابيوووووور أو زيووووووادة العوووووو ء الحيوووووووي للمووووووواد 
ووووا ك ليووووة للووووتخلإل  الملوثووووة ،  طريقووووة التعطيوووول الشووووائعة هووووي الحوووورق ، والوووو ي يعموووول أيض 

 ت.، بما في ذلك جي  الحيوانا
يجووووو  أن يتوافوووووق اسوووووتخدام الحووووورق موووووع موافقوووووة السووووولطات المحليوووووة للصوووووحة العاموووووة 
وتلوووووووث الهووووووواء ، يجوووووو  أن تاووووووون المحووووووارق مناسووووووبة لالسووووووتخدام مووووووع المووووووواد الجوووووواري 
حرقهووووووا ؛ علووووووى سووووووبيل المثووووووال ، النووووووو  المسووووووتخدم عووووووادة لحوووووورق الووووووورق تيوووووور مناسوووووو  

 إلى رماد.لنفايات المختبرات ، يج  تحقيق حرق كامل حتى التحول 
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هوووو ا مهووووم بشووووال خوووواة إذا تووووم اسووووتخدام حفوووور الحوووورق ، علووووى سووووبيل المثووووال ، فووووي و 
حوووووووواالت الطوووووووووارئ ، لتجنوووووووو  احتمووووووووال اإل ووووووووابة ، انبعوووووووواث روائوووووووو  التحلوووووووول وجوووووووو ل 

 الحشرات الضارة إذ يدمر ذلك الغرض من الممارسة.
 

   م: ات الحما و الشخصيو 3.6
المعووووودات القابلوووووة لالرتوووووداء أو  تشوووووير معووووودات الحمايوووووة الشخصوووووية إلوووووى مجموعوووووة مووووون

المالبوووووس التوووووي يرتوووووديها األفوووووراد ةعلوووووى سوووووبيل المثوووووال القفوووووازات( لتووووووفير حووووواجز إضوووووافي 
بيوووونهم واووووين العواموووول البيولوجيووووة التووووي يووووتم التعاموووول معهووووا ، والتووووي تسوووويطر بشووووال فعووووال 
علوووووى المخووووواطر عووووون طريوووووق تقليووووول احتماليوووووة التعووووورض للعوامووووول الحيويوووووة ، يوووووتم و ووووو  

تووووووووارة موووووووون معوووووووودات الوقايووووووووة الشخصووووووووية األكثوووووووور شوووووووويوع ا والتووووووووي يجوووووووو  مجموعووووووووة مخ
 استخدامها كمتطل  أساسي للسالمة الحياتية في األقسام الفر ية التالية.

يجووووووو  أن تاوووووووون أي مووووووون معووووووودات الوقايوووووووة الشخصوووووووية المسوووووووتخدمة فوووووووي المختبووووووور 
مأجهوووووووووزة بشوووووووووال  وووووووووحي  ، ويجووووووووو  أن يتلقوووووووووى الموظفوووووووووون تووووووووودريب ا مناسوووووووووب ا لضووووووووومان 

بشووووووال  ووووووحي  وفعووووووال ، لوووووون يموووووون  االسووووووتخدام تيوووووور الصووووووحي  لمعوووووودات  اسووووووتخدامها
الحمايوووووة الشخصوووووية ، علوووووى سوووووبيل المثوووووال ، معووووواط  المختبووووور تيووووور المثبتوووووة لووووون تووووووفر  
الحمايووووووة المصوووووووممة لتقوووووووديمها ، عنووووووودما يوووووووتم ارتوووووووداء مجموعوووووووات مووووووون معووووووودات الوقايوووووووة 

ووووووا ، يجوووووو  أن تاموووووول بعضووووووها الووووووبع  وأن تسووووووتمر فووووووي التوافووووووق ب شووووووال الشخصووووووية مع 
  حي .
موووون المهووووم مالح ووووة أنووووه ال يوجوووود حجووووم أو نووووو   أو عالمووووة تجاريووووة واحوووودة مناسووووبة و 

لجميوووووع المووووووظفين. يجووووو  استشوووووارة مووووووظفي المختبووووور واختبوووووار  مجموعوووووة مختوووووارة مووووون 
العنا وووور موووون أجوووول شووووراء العنا وووور األكثوووور فعاليووووة ،  سوووويتم تحسووووين االمتثووووال الرتووووداء 

ا ياووووووون لوووووودى المسووووووتخدمين موووووودخالت معوووووودات الوقايووووووة الشخصووووووية بشووووووال عووووووام عنوووووودم
 بشأن الراحة والمالءمة.
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يماووووووون العثوووووووور علوووووووى معلوموووووووات مفصووووووولة عووووووون االختيوووووووار والتحقوووووووق مووووووون الصوووووووحة و 
واختبووووووار المالءمووووووة واالعتبووووووارات األخوووووورى لمعوووووودات الحمايووووووة الشخصووووووية فووووووي دراسووووووة : 

 (.20معدات الحماية الشخصية ة
 

    م:ا ف المخت:ر 3.6.1
 

لمختبريووووووووووة فووووووووووي المختبوووووووووورات لمنووووووووووع ر  المالبووووووووووس يجوووووووووو  اسووووووووووتخدام المعوووووووووواط  ا
الشخصووووووية أو تلوثهووووووا بالعواموووووول البيولوجيووووووة ،  يجوووووو  أن تاووووووون معوووووواط  المختبوووووور ذات 
أكموووووام طويلوووووة ، ويفضووووول أن تاوووووون بأسووووواور مناسوووووبة ، ويجووووو  ارتوووووداؤها مغلقوووووة. يجووووو  

نشووووومر األكموووووام. يجووووو  أن تاوووووون المعووووواط  طويلوووووة بموووووا يافوووووي لتغطيوووووة الوووووركبتين ،  أال  
  يج  أن تتدحرج على األرض.لان ال

وووووووا لووووووورذاذ المووووووواء  حيثموووووووا أماووووووون ، يجووووووو  أن ياوووووووون نسووووووويج معطووووووو  المختبووووووور مقاوم 
ويتووووداخل فووووي المقدمووووة. يماوووون أن تاووووون معوووواط  المختبوووور قابلووووة إلعووووادة االسووووتخدام أو 
يماووووون الوووووتخلإل منهوووووا ، علوووووى الووووورتم مووووون أنوووووه فوووووي حالوووووة اسوووووتخدام المعووووواط  القابلوووووة 

يوووووووتم تسووووووول المعووووووواط  بواسوووووووطة المختبووووووور أو العميووووووول  إلعوووووووادة االسوووووووتخدام ، يجووووووو  أن
المتخصوووووإل ،  يجووووو  أن يوووووتم تسووووويل المالبوووووس بانت وووووام ، وينبغوووووي الن ووووور فوووووي تعقووووويم 

 أي معاط  ملوثة بشال واض  قبل تسلها.
يجووووو  ارتوووووداء معووووواط  المختبووووور فقوووووط فوووووي األمووووواكن المخصصوووووة لووووو لك ، عنووووودما ال 

 ينبغوووووووي تعليقهوووووووا فووووووووق تاوووووووون قيووووووود االسوووووووتخدام ، يجووووووو  تخزينهوووووووا بشوووووووال مناسووووووو  ؛ ال
معوووووواط  المختبوووووور األخوووووورى ، أو فووووووي خزانووووووات أو خطافووووووات مووووووع أتووووووراض شخصووووووية ، 

 يج  عدم أخ  المعاط  المختبرية إلى المنزل من قبل الموظفين.
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 األح  و    3.6.2
ويجووووووو  أن تاوووووووون ذات تصوووووووميم يقلووووووول مووووووون  ،يجوووووو  ارتوووووووداء األح يوووووووة فوووووووي المختبووووووور

احتماليوووووة اإل وووووابة مووووون األجسوووووام المتسووووواقطة  نوووووزالق والووووورحالت ويماووووون أن يقلووووول موووووناال
والتعوووورض للعواموووول البيولوجيووووة ،  يجوووو  أن تغطووووي األح يووووة الجووووزء العلوووووي موووون القوووودم ، 
ويجووووووو  أن تاوووووووون مالئموووووووة ومريحوووووووة للسوووووووماح لألفوووووووراد بوووووووأداء مهوووووووامهم دون إجهووووووواد أو 

 إلهاء.
 

  ال فازات 3.6.3
فوووووي جميوووووع اإلجوووووراءات  يجووووو  ارتوووووداء القفوووووازات المناسوووووبة التوووووي تسوووووتخدم لمووووورة واحووووودة

التوووووي قووووود تنطووووووي علوووووى مالمسوووووة مخطوووووط لهوووووا أو تيووووور مقصوووووود للووووودم وسووووووائل الجسوووووم 
والموووووووواد األخوووووووورى التوووووووي يحتموووووووول أن تاووووووووون معديوووووووة. يجوووووووو  عووووووودم تطهيرهووووووووا أو إعووووووووادة 
اسوووووووتخدامها ألن التعووووووورض للمطهووووووورات والت كووووووول المطوووووووول سووووووويقلل مووووووون سوووووووالمة القفووووووواز 

ووووا فحووووإل القفووووازات قبوووول االسووووتخدام للتأكوووود موووون  ويقلوووول موووون حمايووووة المسووووتخدم. يجوووو  دائم 
 سالمتها.

قوووود تاووووون هنووووات حاجووووة ألنوووووا  مختلفووووة موووون القفووووازات للتطبيقووووات المختلفووووة أو تيرهووووا 
مووووون المخووووواطر المهنيوووووة ، مثووووول الحمايوووووة الحراريوووووة ، أو الحمايوووووة مووووون األدوات الحوووووادة أو 

فوووووووازات مووووووون الموووووووواد الايميائيوووووووة ، يجووووووو  أن تتووووووووفر أحجوووووووام مختلفوووووووة للتأكووووووود مووووووون أن الق
تناسووووو  المسوووووتخدم بشوووووال  وووووحي  للسوووووماح بالحركوووووة والبراعوووووة الاافيوووووة لإلجوووووراءات التوووووي 
يووووووتم إجراؤهووووووا ، تالب ووووووا مووووووا تسووووووتخدم قفووووووازات النتريوووووول والفينيوووووول والالتاووووووس للحمايووووووة موووووون 
العواموووووووول الحيويووووووووة ، وتجوووووووودر اإلشووووووووارة إلووووووووى أن بووووووووروتين الالتاووووووووس يماوووووووون أن يسووووووووب  

منخفضوووووة البوووووروتين وخاليوووووة مووووون المسوووووحوق الحساسوووووية بمووووورور الوقووووور ؛ تتووووووفر خيوووووارات 
 لتقليل حدوث الحساسية.
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    حما و ال:ي  3.6.4
واقيوووووات الوجوووووه ةأقنعوووووة( أو تيرهوووووا مووووون األجهوووووزة و  يجوووو  ارتوووووداء ن وووووارات السوووووالمة ،

الواقيوووووة كلموووووا كوووووان ذلوووووك ضوووووروري ا لحمايوووووة العينوووووين والوجوووووه مووووون البقوووووع واألشوووووياء الموووووؤثرة 
ية ،  يجووووووو  تن يووووووو  واقوووووووي العوووووووين بعووووووود كووووووول واألشوووووووعة فووووووووق البنفسوووووووجية اال وووووووطنا 

 تناثر ، يج  تطهير  بمطهر مناس .الاستخدام. في حالة 
يجووووو  عووووودم اسوووووتخدام الن وووووارات الطبيوووووة الشخصوووووية ةالن وووووارات الطبيوووووة( كشوووووال مووووون 
أشووووواال حمايوووووة العوووووين ألنهوووووا ال تغطوووووي موووووا يافوووووي مووووون الوجوووووه حوووووول العينوووووين ، وخا وووووة 

المة المتخصصوووووووة بو وووووووفة طبيوووووووة حوووووووول جانووووووو  الووووووورأس ، يجووووووو  شوووووووراء ن وووووووارات السووووووو
لألفوووووراد الووووو ين لوووووديهم مثووووول هووووو   االحتياجوووووات ، تتووووووفر بعووووو  الن وووووارات الواقيوووووة التوووووي 

 تحتوي على مناطق كافية لتمان المستخدم من ارتداء الن ارات الطبية تحتها.
 

 : حما و الجهاز التنفل  3.5.6
ت حمايووووووووة الجهوووووووواز التنفسووووووووي بشووووووووال عووووووووام ليسوووووووور مطلواووووووووة كجووووووووزء موووووووون المتطلبووووووووا

موووون العواموووول الحيويووووة ، حيووووث يشووووير تقيوووويم المخوووواطر إلووووى أن حمايووووة  ةاألساسووووية للحمايوووو
إجوووووراء سووووويطرة مشووووودد ، وموووووع ذلوووووك ، قووووود تاوووووون هنوووووات ظوووووروف  د  الجهووووواز التنفسوووووي يعووووو

تتطلووووو  حمايوووووة الجهووووواز التنفسوووووي ألسوووووبال أخووووورى بنووووواء  علوووووى تقييموووووات المخووووواطر تيووووور 
 سببة للحساسية.الحيوية مثل المواد الايميائية أو المواد الم

 
 والم: ات المخت:رء 3.7

االسووووووتخدام  عنوووووود اسووووووتخدامه بشووووووال فعووووووال مووووووع ممارسووووووات التصوووووونيع الجيوووووودة ، فووووووإن  
اآلموووون لمعوووودات المختبوووورات سيسوووواعد فووووي تقليوووول احتماليووووة تعوووورض األفووووراد عنوووود التعاموووول 

 مع العوامل الحيوية. 
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ة المختبووووور لاوووووي تقلووووول المعووووودات مووووون المخووووواطر بشوووووال فعوووووال ، يجووووو  أن تتأكووووود إدار 
يجووووو  تووووووفير ميزانيوووووة مناسوووووبة لتشوووووغيل كموووووا مووووون تووووووفير مسووووواحة كافيوووووة السوووووتخدامها ، 

المعووووودات و ادامتهوووووا ، بموووووا فوووووي ذلوووووك المعووووودات المدمجوووووة فوووووي تصوووووميم المرفوووووق ، التوووووي 
يجووووو  و يجووووو  أن تاوووووون مصوووووحواة بموا وووووفات تحووووودد ميوووووزات السوووووالمة الخا وووووة بهوووووا ،  

و  ووووويانة قطعوووووة مووووون المعووووودات بشوووووال تووووودري  جميوووووع األفوووووراد الووووو ين يقوموووووون بتشوووووغيل أ
  حي  وأن ياونوا قادرين على إثبات الافاءة.

يجوووووو  االحتفووووووا  بسووووووجالت توضوووووو  بالتفصوووووويل اسووووووتخدام المعوووووودات وأي  وووووويانة يووووووتم 
إجراؤهووووا وأي إجووووراءات تحقووووق / معوووووايرة تووووم إجراؤهووووا ونتائجهوووووا. عنوووود االقتضوووواء ، يجووووو  

ا االحتفا  بالسجالت التالية:  أيض 
 ووووووا تفا وووووويل عوووووون العموووووور والحالووووووة قوووووووائم جوووووورد المعوووووو دات ةوالتووووووي قوووووود تشوووووومل أيض 

 واألداء( .
  . طلبات شراء المعدات 
  معلوموووووووووات االتصوووووووووال باألشوووووووووخاة المصووووووووورح لهوووووووووم بشوووووووووراء المعووووووووودات وتثبيتهوووووووووا

 ومعايرتها والتحقق منها واعتمادها وتشغيلها و يانتها . 
   . الصيانة تير المجدولة أو الحوادث 
  مصرح لهم باستخدام المعدات.تدري  وكفاءة الموظفين ال 

يجووووو  تصوووووميم المعووووودات المختوووووارة واناؤهوووووا وتركيبهوووووا بحيوووووث تسوووووهل التشوووووغيل البسووووويط 
وتسوووووم  بوووووإجراء الصووووويانة والتن يووووو  وإزالوووووة التلووووووث وإ ووووودار الشوووووهادات بطريقوووووة تمنوووووع 
أو تقيوووووود االتصووووووال بووووووين المشووووووغلين والعواموووووول الحيويووووووة حيووووووث أماوووووون ، يجوووووو  أن تاووووووون 

واد تيووووور منفووووو ة للسووووووائل ةبموووووا فوووووي ذلوووووك الموووووواد الايميائيوووووة المعووووودات مصووووونوعة مووووون مووووو
المسوووووووتخدمة إلزالوووووووة التلووووووووث( ، ومقاوموووووووة للت كووووووول وتفوووووووي بالمتطلبوووووووات الهياليوووووووة للمهوووووووام 
المطلواوووووووة ، يجووووووو  أن تاوووووووون خاليوووووووة مووووووون الحوووووووواف الحوووووووادة واألجوووووووزاء المتحركوووووووة تيووووووور 

بوووووورات المحميووووووة لمنووووووع المخوووووواطر المهنيووووووة علووووووى األفووووووراد ، يجوووووو  وضووووووع معوووووودات المخت
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الابيووووورة بحيوووووث ال يعيوووووق سوووووير عمووووول مووووووظفي المختبووووورات والعينوووووات والنفايوووووات ، يجووووو  
ووووووا وضووووووعها بحيووووووث ال يتووووووأثر أدائهووووووا ؛ علووووووى سووووووبيل المثووووووال ، يجوووووو  وضووووووع أجهووووووزة  أيض 
التعقوووويم بالبخوووووار المضوووووغوط فوووووي منطقوووووة جيووووودة التهويوووووة بسوووووب  إنتاجهوووووا للحووووورارة الاامنوووووة 

ل متاوووووووورر مثوووووووول الحاضوووووووونات ، يجوووووووو  وضووووووووع معوووووووودات المختبوووووووورات المسووووووووتخدمة بشووووووووا
والثالجووووووات والمجموووووودات وأجهووووووزة الطوووووورد المركووووووزي فووووووي ماووووووان مووووووري  لموووووووظفي المختبوووووور 
بحيووووووث يسووووووهل الو ووووووول إليهووووووا لتجنوووووو  الو ووووووول المفوووووورط و السووووووماح بموا وووووولة العموووووول 

 دون االكت ا  ، مما قد يزيد من خطر إ ابة العضالت والع ام.
بوووول االسووووتخدام ، الوووو ي سوووويتم يجوووو  الحاووووم علووووى المعوووودات بأنهووووا مناسووووبة للغوووورض قو 

تحديوووووود  عووووووادة  فووووووي تعليمووووووات الشووووووركة المصوووووونعة ، مووووووا لووووووم تشووووووير إجووووووراءات التشووووووغيل 
وووووا اتبوووووا  تعليموووووات الشوووووركة  الموحووووودة الخا وووووة بوووووالمختبر إلوووووى خوووووالف ذلوووووك ، يجووووو  دائم 

 المصنعة.
يجووووووو  فحوووووووإل جميوووووووع المعووووووودات بانت وووووووام للتأكووووووود مووووووون سوووووووالمتها وتحديووووووود األعطوووووووال 

غ عوووووووووون أي أخطوووووووووواء علووووووووووى الفووووووووووور واتخوووووووووواذ اإلجووووووووووراءات المحتملووووووووووة ، يجوووووووووو  اإلبووووووووووال
التصووووووحيحية لتصووووووحيحها قبوووووول اسووووووتخدام الجهوووووواز موووووورة أخوووووورى ، يجوووووو  أن يووووووتم التحقووووووق 
موووووووون األداء علووووووووى فتوووووووورات منت مووووووووة ، بووووووووين الصوووووووويانة الوقائيووووووووة والخدمووووووووة المجدولووووووووة ، 

 لضمان عمل المعدات كما هو متوقع.
 

 : الم: ات المخت:رءو المتخصصو 3.7.1
المطلواووووووة عنوووووود اسووووووتخدام بعوووووو  أكثوووووور قطووووووع المعوووووودات  ةقووووووات العمليووووووأفضوووووول التطبي

المختبريووووة شوووويوع ا موووون أجوووول تقليوووول المخوووواطر الحيويووووة بشووووال فعووووال ، يووووتم و وووو  هوووو   
 األنوا  من المعدات في األقسام الفر ية التالية.
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   الما ات
لمنووووووع تولووووووود الوووووورذاذ ، يجووووووو  عوووووودم اسوووووووتخدام الما ووووووات فوووووووي نفووووووم الهوووووووواء أو طووووووورد 

المحاليوووول التووووي تحتوووووي علووووى عواموووول حيويووووة بووووالقوة. يجوووو  أن تحتوووووي جميووووع  السوووووائل /
 الما ات أو أطراف الما ة على سدادات قطنية لتقليل تلوث أجهزة الما ات.

( ، يجووووووو  تووووووودري  جميوووووووع GMPPكجوووووووزء مهوووووووم مووووووون ممارسوووووووات التصووووووونيع الجيووووووودة ة
 األفووووووراد بشووووووال كوووووواف  علووووووى االسووووووتخدام الصووووووحي  للما ووووووات لتقليوووووول مخوووووواطر التلوووووووث

 الناجم عن تاون الهباء و التناثر ، واالتالي تحسين السالمة والجودة.
لتجنووووو  انتشوووووار أي عوامووووول حيويوووووة قووووود يوووووتم إسوووووقاطها مووووون طووووورف ما وووووة ، يماووووون و 

وضووووووووع مووووووووادة ما ووووووووة علووووووووى سووووووووط  العموووووووول والووووووووتخلإل منهووووووووا كنفايووووووووات معديووووووووة بعوووووووود 
يماوووووووون تموووووووور الما ووووووووات أو األطووووووووراف الملوثووووووووة بالااموووووووول فووووووووي مطهوووووووور و  ، االسووووووووتخدام

إذا توووم تطهيرهوووا كيميائي وووا ، فيجووو  تركهوووا فوووي فووو ، اسووو  فوووي حاويوووة تيووور قابلوووة للاسووورمن
عوووووادة  موووووا يوووووتم تعقووووويم و المطهووووور لمووووودة زمنيوووووة مناسوووووبة قبووووول الوووووتخلإل منهوووووا أو تسووووولها ، 

رؤوس الما ووووووات ، ولاوووووون موووووون تيوووووور الموووووورج  أن تتحموووووول الما ووووووات عمليووووووة التعقوووووويم 
 بالبخار المضغوط.

 
   أجهزة الطرد المركزي 

ووووووا لتعليمووووووات الشووووووركات يجووووو  تشوووووو غيل جميووووووع أجهووووووزة الطوووووورد المركووووووزي و وووووويانتها وفق 
المصوووونعة و إدامتهووووا بواسووووطة موووووظفين مووووؤهلين بشووووال مناسوووو  ، فووووي حالووووة توووووفر دالء 
األموووووان ألجهوووووزة الطووووورد المركوووووزي سووووويتوج  اسوووووتخدامها ، يجووووو  فحوووووإل حلقوووووات القفووووول 

 ظهور شقوق. الخا ة بالدلو بانت ام للتأكد من سالمتها واستبدالها في حالة
عنوووووود اسووووووتخدام أجهووووووزة الطوووووورد المركوووووووزي ، يجوووووو  موووووولء محتويووووووات أنابيوووووو  أجهوووووووزة و 

ووضووووووعها فووووووي أجهووووووزة الطوووووورد المركووووووزي فووووووي مواقووووووع  نفسووووووه المسووووووتوى بالطوووووورد المركووووووزي 
يجووووو   كموووووا أثنووووواء التشوووووغيل ، فوووووي متقابلوووووة للتأكووووود مووووون موازنوووووة أجهوووووزة الطووووورد المركوووووزي 
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م ، أو تطهيرهوووووا فوووووور ا بعووووود االنسووووواال تن يووووو  أجهوووووزة الطووووورد المركوووووزي وتعقيمهوووووا بانت وووووا
 بمطهر مناس .

 
 :   جات  مجم ات

يجووووووووو  أن تاوووووووووون الثالجوووووووووات والمجمووووووووودات مقاوموووووووووة للشووووووووورارة  إذا كانووووووووور سوووووووووتخزن 
يجووووووو  وضوووووووع إشوووووووعارات بهووووووو ا المعنوووووووى علوووووووى الجوووووووزء و  ، المحاليووووووول القابلوووووووة لالشوووووووتعال

يجووووو  ارتوووووداؤها عنووووود  و الخوووووارجي مووووون األبووووووال ، معووووودات الوقايوووووة الشخصوووووية المناسوووووبة
يلوووووة والقفوووووازات ز التعامووووول موووووع عينوووووات مووووون التخوووووزين المبووووورد ، علوووووى سوووووبيل المثوووووال ، الم

الحراريوووووة الواقيوووووة ، وكووووو لك حمايوووووة الوجوووووه والعوووووين عنووووود وضوووووع العينوووووات أو  إزالتهوووووا مووووون 
يجووووووو  وضوووووووع بطاقوووووووة واضوووووووحة علوووووووى جميوووووووع الحاويوووووووات  كموووووووا  النيتوووووووروجين السوووووووائل ،

يجووووو   و مووووودات حتوووووى يماووووون التعووووورف عليهوووووا بسوووووهولة ،المخزنوووووة داخووووول الثالجوووووات والمج
 يجووووو  افتوووووراض أن   كووووو لك االحتفوووووا  بجووووورد لمحتوياتهوووووا و السووووويطرة عليوووووه بشوووووال دوري ،

ويجوووووو  تطهيرهووووووا والووووووتخلإل منهووووووا باسووووووتخدام قنوووووووات  ، المووووووواد تيوووووور الموسووووووومة معديووووووة
ووووا اإلبووووالغ عوووون العنا وووور تيوووور الموسووووومة علووووى  وكوووو لك النفايووووات المناسووووبة ، يجوووو  أيض 

أنهوووووا قريبوووووة مووووون الخطوووووأ ألن هووووو ا يشوووووير إلوووووى فشووووول إجوووووراءات التشوووووغيل القياسوووووية وتقيووووويم 
 المخاطر.

 
    للطوارئ / الحوادة واوستجاال 3.8
عنووووود القيوووووام بأعموووووال منخفضوووووة المخوووواطر واتبوووووا  جميوووووع المتطلبوووووات األساسوووووية  وذلووووك

التعوووورض يووووزال موووون المماوووون وقووووو  الحوووووادث ، لتقليوووول احتماليووووة  وموووواللسووووالمة الحياتيووووة ، 
يجوووووو  وضوووووووع  و لعاموووووول حيووووووووي / إنطالقووووووه أو لتقليووووووول عواقوووووو  مثووووووول هوووووو   الحووووووووادث ،

خطووووة طوووووارئ توووووفر إجووووراءات تشووووغيل موحوووودة يجوووو  اتباعهووووا فووووي سوووويناريوهات الطوووووارئ 
يجووووو  تووووودري  المووووووظفين  كموووووا المحتملوووووة التوووووي تنطبوووووق علوووووى العمووووول والبيئوووووة المحليوووووة ،
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ديوووووود المعلومووووووات موووووون أجوووووول علووووووى هوووووو   اإلجووووووراءات والحصووووووول علووووووى توووووودري  دوري لتج
 الحفا  على الافاءة.

يماووووون أن تشووووومل حووووواالت الطووووووارئ تلوووووك المتعلقوووووة بوووووالحوادث الايميائيوووووة أو الحريوووووق و 
أو االنهيوووووووار الاهراوووووووائي أو حووووووووادث اإلشوووووووعا  أو اإل وووووووابة باآلفوووووووات أو الفيضوووووووانات أو 
المشوووووووواالت الصووووووووحية الشخصووووووووية لألفووووووووراد ةعلووووووووى سووووووووبيل المثووووووووال ، النواووووووووة القلبيووووووووة أو 

اووووون لوووودى جميووووع مرافووووق المختبوووورات معووووايير سووووالمة جيوووودة لجميووووع تالنهيووووار( يجوووو  أن ا
هوووو   المخوووواطر تيوووور البيولوجيووووة للتأكوووود موووون أن توووودابير الووووتحام تيوووور الحيويووووة الضوووورورية 
ووووووا ةعلووووووى سووووووبيل المثووووووال ، أجهووووووزة إنوووووو ار الحريووووووق ، وأجهووووووزة اإلطفوووووواء ، و  موجووووووودة أيض 

 ات المختصة عند الضرورة.يج  استشارة السلطفالحمامات الايميائية( 
يجووووو  أن تاوووووون مجموعوووووات اإلسوووووعافات األوليوووووة ، بموووووا فوووووي ذلوووووك اإلمووووودادات وكووووو لك 

الطبيووووة مثوووول تسووووول العووووين المحبووووأ والضوووومادات ، متاحووووة و موووون السووووهل و ووووول األفووووراد 
إليهووووا ، يجووووو  فحوووووإل هوووو   المنتجوووووات بشوووووال روتينوووووي للتأكوووود مووووون أن المنتجوووووات ضووووومن 

رة بشوووووووال كووووووواف  ، إذا كوووووووان سووووووويتم اسوووووووتخدام محطوووووووات توووووووواريم االسوووووووتخدام وأنهوووووووا متووووووووف
ووووووا فحصووووووها بانت ووووووام للتأكوووووود موووووون أن   هووووووا تسوووووويل العووووووين ذات ميووووووا  األنابيوووووو  فيجوووووو  أيض 

 تعمل بشال  حي .
يجوووووووو  اإلبووووووووالغ عوووووووون جميووووووووع الحوووووووووادث للموووووووووظفين المناسووووووووبين ، عووووووووادة  مشوووووووورف و 

يجوووووووووو  االحتفووووووووووا  بسووووووووووجل ماتووووووووووول وكوووووووووو لك المختبوووووووووور ، فووووووووووي الوقوووووووووور المناسوووووووووو  ، 
ات و الحوووووووادث ، بمووووووا يتماشووووووى مووووووع اللوووووووائ  الوطنيووووووة حيثمووووووا ينطبووووووق ذلووووووك ، للمصووووووادف

يجوووو   كمووووا يجوووو  اإلبووووالغ عوووون أي حووووادث يقووووع والتحقيووووق فيووووه فووووي الوقوووور المناسوووو  ،و 
اسووووووووتخدام نتووووووووائج التحقيقووووووووات فووووووووي الحووووووووادث لتحووووووووديث إجووووووووراءات المختبوووووووور واالسووووووووتجابة 

عووووون الحووووووادث  يماووووون العثوووووور علوووووى مزيووووود مووووون المعلوموووووات حوووووول اإلبوووووالغو للطووووووارئ ،  
إدارة برنوووووامج السوووووالمة الحياتيوووووة ودراسوووووة : إدارة برنوووووامج   7والتحقيوووووق فيهوووووا فوووووي القسوووووم 

 (.17السالمة الحياتية ة
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 اوستجاالو ونلكا  المواد الحيوءو 3.8.1 
يجووووووو  أن تاوووووووون عووووووودة مضوووووووادات االنسووووووواال ، بموووووووا فوووووووي ذلوووووووك المطهووووووورات ، فوووووووي 

ا علووووووى الحجووووووأمتنوووووواول  م والموقووووووع والتركيووووووز و / أو حجووووووم يوووووودي األفووووووراد بسووووووهولة اعتموووووواد 
يجوووووو   كوووووو لك قوووووود ياووووووون موووووون الضووووووروري وجووووووود بروتوكوووووووالت مختلفووووووة ،و االنسوووووواال ، 

تطووووووير إجووووووراءات ماتواووووووة لتن يوووووو  وتطهيوووووور االنسوووووواابات فووووووي المختبوووووور واتباعهووووووا موووووون 
 ا.ا مناسب  قبل موظفين مدراين تدريب  

ن الهبوووواء بسووووب  تاووووو  فووووي حالووووة حوووودوث انسوووواال حيووووث توجوووود مخوووواطر أوليووووة عاليووووة ة
باثووووووورة أو انسووووووواال كميوووووووة كبيووووووورة / تركيوووووووز عوووووووال  مووووووون السوووووووائل أو القابليوووووووة اإلمراضوووووووية 

 ي : تيج  اتبا  البروتوكول اآل وهنا  العالية للعامل الحيوي المعني( ،
 .يج  على الموظفين إخالء المنطقة المتضررة على الفور 
 .يج  إحالة األشخاة المعرضين على الفور للتقييم الطبي 
 نبغووووي الوووودخول الووووى الغرفووووة التووووي تحتوووووي علووووى االنسوووواال لفتوووورة زمنيووووة تسووووم  ال ي

ا واسووووتقرار الجسووووويمات الثقيلووووة ،  إذا كووووان المختبووووور ال يحتوووووي علوووووى  بحموووول الهبوووواء بعيووووود 
 ن ام عادم هواء مركزي ، فيج  تأخير الدخول لفترة أطول.

   الدخول ممنو . يج  نشر الالفتات التي تشير إلى أن 
 رف المختبووووووور وموظووووووو  السوووووووالمة الحياتيوووووووة فوووووووي أقووووووورل وقووووووور يجووووووو  إبوووووووالغ مشووووووو

 ممان بعد وقو  الحدث.
  بعووووووود انقضووووووواء المووووووودة الزمنيوووووووة الالزموووووووة ، يجووووووو  أن توووووووتم عمليوووووووة إزالوووووووة التلووووووووث ؛

ا علوووووووى حجوووووووم االنسوووووواال ، قووووووود يتطلووووووو  ذلووووووك المسووووووواعدة أو اإلشوووووووراف ، علوووووووى  اعتموووووواد 
 سبيل المثال ، من قبل مسؤول السالمة األحيائية.

 نووووووات حاجووووووة إلووووووى مالبووووووس واقيووووووة مناسووووووبة وحمايووووووة الجهوووووواز التنفسووووووي قوووووود تاووووووون ه
 لتن ي  االنساال.
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يماوووووون العثووووووور علووووووى مزيوووووود موووووون المعلومووووووات حووووووول التعاموووووول مووووووع االنسوووووواابات فووووووي 
 (.22دراسة : إزالة التلوث وإدارة النفايات ة

 
   صحو المهنيوال 3.9

ة ضوووومان يجوووو  أن تتحموووول سوووولطة التوظيوووو  ، موووون خووووالل موووودير المختبوووور ، مسووووؤولي
فحوووووإل  وووووحة مووووووظفي المختبووووور واإلبوووووالغ عنهوووووا بشوووووال مناسووووو  ، الهووووودف هوووووو تووووووفير 
بيئووووووة عموووووول آمنووووووة بمووووووا فووووووي ذلووووووك التوووووودابير الوقائيووووووة ةعلووووووى سووووووبيل المثووووووال ، التطحوووووويم( 
ومراقبووووة  ووووحة الموظوووو  للتماووووين موووون اتخوووواذ التوووودابير المناسووووبة فووووي حالووووة التعوووورض أو 

انوووووو  العموووووول التووووووي تووووووؤثر علووووووى ا أو أي جانوووووو  آخوووووور موووووون جو ي ووووووالموووووورض الموووووورتبط مهن
 و  حة ورفا ية الموظفين.أالسالمة 

قوووووود تاووووووون هنووووووات حاجووووووة للفحووووووإل الطبووووووي أو معلومووووووات الحالووووووة الصووووووحية لموووووووظفي 
يجوووو  الحفووووا  علووووى سوووورية جميووووع  ، و المختبوووور للتأكوووود موووون أن العموووول فووووي المختبوووور آموووون

هوووو   يماوووون العثووووور علووووى أمثلووووة لألنشووووطة لتحقيووووق  ، جوانوووو  الحالووووة الصووووحية للموظوووو 
 (.17األهداف في دراسة : إدارة برنامج السالمة الحياتية ة
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  إجرايات الليطرة المش دة  4
مع ووووووم اإلجووووووراءات ، سووووووتاون المتطلبووووووات األساسووووووية كافيووووووة للسوووووويطرة ى لووووووابالنسووووووبة 

أثنوووووواء تقيوووووويم المخوووووواطر ، يماوووووون تحديوووووود موقوووووو   ففووووووي  ومووووووع ذلووووووك ، ،علووووووى المخوووووواطر 
م واحوووود أو أكثوووور موووون توووودابير السوووويطرة المشووووددة ، تتطلوووو  فيووووه المخوووواطر األوليووووة اسووووتخدا

وليووووة إلووووى باإلضووووافة إلووووى تلووووك المحووووددة فووووي المتطلبووووات األساسووووية ، لتقليوووول المخوووواطر األ
 المخاطر المقبولة.

هنووووات العديوووود موووون إجووووراءات السوووويطرة المختلفووووة المتاحووووة للتعاموووول مووووع نووووو  واحوووود موووون و 
 وفعاليةالمخاطر ، وسيعتمد اختيار اإلجراء األكثر مالءمة 

علوووووى ال وووووروف المحليوووووة ، فوووووي حالوووووة وجوووووود لووووووائ  وطنيوووووة ، قووووود تاوووووون هنوووووات قووووووائم 
إلزاميووووووة ومحووووووددة مسووووووبق ا لتوووووودابير السوووووويطرة علووووووى المخوووووواطر التووووووي يتعووووووين اسووووووتخدامها ، 
تيوووور ذلووووك ،  يجوووو  مالئمووووة توووودبير السوووويطرة علووووى الخطوووور موووون خووووالل تقيوووويم المخوووواطر ؛ 

تحديوووود  باحتماليووووة عاليووووة للاشوووو  بسووووب  علووووى سووووبيل المثووووال ، فووووإن اإلجووووراء الوووو ي تووووم 
اسوووووووتخدام إجوووووووراء ينوووووووتج عنوووووووه تاوووووووون للهبووووووواء سووووووووف يتطلووووووو  تووووووودابير للسووووووويطرة علوووووووى 
المخووووووواطر التوووووووي تقلووووووول مووووووون تاووووووووين أو التقووووووواط الهبووووووواء ، يجووووووو  تحديووووووود فعاليوووووووة أجوووووووراء 
السوووووويطرة علووووووى المخوووووواطر ، أو قدرتووووووه علووووووى تقليوووووول المخوووووواطر المتبقيووووووة ، موووووون خووووووالل 

احوووووة ةلشوووووراء وتركيووووو  و ووووويانة مقيووووواس الوووووتحام فوووووي المخووووواطر( الن ووووور فوووووي المووووووارد المت
 ، وكفاءة الموظفين ، والتطبيق العملي .

تعيوووووود األقسووووووام الفر يووووووة التاليووووووة الن وووووور فووووووي كوووووول عنصوووووور موووووون العنا وووووور األساسووووووية 
مووووون المتطلبوووووات األساسوووووية ، وهوووووي تحووووودد  3للعمليوووووة المختبريوووووة الموضوووووحة فوووووي القسوووووم 

دابير السووووووووويطرة علوووووووووى المخووووووووواطر والمعووووووووودات وتووووووووو ، اإلجوووووووووراءات والميوووووووووزات اإلضوووووووووافية
المتطلبووووووات  فضووووووال  عوووووونواالعتبووووووارات التووووووي قوووووود تاووووووون مطلواووووووة فووووووي هوووووو   المجوووووواالت ، 

ه علووووووى عاووووووس المتطلبووووووات األساسووووووية ، قوووووود ال األساسووووووية ،  وتجوووووودر اإلشووووووارة إلووووووى أن وووووو
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تنطبوووووووق تووووووودابير السووووووويطرة واالعتبوووووووارات الخا وووووووة باووووووول عنصووووووور علوووووووى كووووووول مختبووووووور ، 
 امها بعناية بناء  على نتائج تقييم المخاطر المحلية.ويج  اختيار استخد

 
   إجرايات   ممارسات التش:يل ال:مليو 4.1
" GMPPبصووووووورف الن ووووووور عووووووون أي إجوووووووراءات تحاوووووووم إضوووووووافية مطبقوووووووة ، سوووووووتاون"  

ووووووا األس الوووووو ي يووووووتم علووووووى أساسووووووه تنفيوووووو  جميووووووع األعمووووووال ،  ومووووووع ذلووووووك ، يماوووووون  دائم 
ا على المخاطر المحددة. الن ر في الممارسات اإلضافية التالية ،  اعتماد 

 
  تووووووم تطوووووووير البروتوكوووووووالت المصوووووواحبة للسووووووماح بالو ووووووول فقووووووط موووووون قبوووووول األفووووووراد

 المدراين أو األفراد المحددين في تلك المنطقة فقط . 
 
  يماووووون تطبيوووووق شوووووروط دخوووووول خا وووووة علوووووى بعووووو  األفوووووراد والتوووووي تعتبووووور شووووورط ا

 أساسي ا لدخول المختبر ، مثل التطحيمات المحددة .
 
  قووووود يلوووووزم إجوووووراء عمليوووووات التعامووووول الماشووووووف بالعوامووووول الحيويوووووة باسوووووتخدام جهووووواز

 أو قد يلزم استخدام حماية الجهاز التنفسي .  BSCاحتواء أولي مثل 
 

    كفاية الموظفي   ن رء:ه  4.2
 

سوووووياون التووووودري  اإلضوووووافي مطلوا وووووا ألي إجوووووراءات أو عوامووووول حيويوووووة أو أن موووووة أو 
 طرة مشددة.معدات تتطل  تدابير سي
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يجوووو  أن يشوووومل التوووودري  كووووال  موووون الافوووواءة فووووي البروتوكوووووالت ذات الصوووولة ةبمووووا فووووي 
ذلووووك أي  وووويانة ، إذا لووووزم األموووور( وعمليووووات الطوووووارئ فووووي حالووووة وقووووو  حووووادث أو فشوووول 

 تدبير السيطرة على المخاطر.
يو ووووووى بفتوووووورة توجيووووووه محووووووددة عنوووووود اسووووووتخدام توووووودبير سوووووويطرة المشووووووددة واإلجووووووراءات 

حتووووى يووووتم اعتبووووار الموووووظفين مووووؤهلين ، يجوووو  تقيوووويم الافوووواءة فووووي اإلجووووراء  المرتبطووووة بووووه
ذات الصوووووولة وتوثيقهوووووووا قبووووووول الشووووووورو  فوووووووي العموووووول تيووووووور الخاضوووووووع لإلشوووووووراف ،  يجووووووو  

 مراجعة الافاءة بانت ام لضمان الحفا  على أفضل الممارسات.
 

 :نصمي  المنش ة  4.3
ابير سووووووويطرة فوووووووي بعووووووو  الحووووووواالت ، سووووووويحتاج مرفوووووووق المختبووووووور إلوووووووى اسوووووووتيعال تووووووود

مشووووووددة إضووووووافية مدمجووووووة ةضوووووووابط هندسووووووية( أو تصووووووميمه بطريقووووووة تماوووووون موووووون دمووووووج 
تووووووودابير السووووووويطرة المشوووووووددة وتسوووووووهل تشوووووووغيلها اآلمووووووون والبروتوكووووووووالت المرتبطوووووووة بهوووووووا ، 
يماووووووون أن تشووووووومل إجوووووووراءات السووووووويطرة المشوووووووددة المرتبطوووووووة بتصوووووووميم المنشوووووووأة  و بنووووووواء  

 ي:أتعلى نتيجة تقييم المخاطر ، ما ي
 
  ترفوووووة / مسووووواحات المختبووووور فعلي وووووا عووووون المنووووواطق المفتوحوووووة لتووووودفق حركوووووة فصووووول

الموووورور تيوووور المقيوووود داخوووول المبنووووى ، واالتووووالي تقليوووول مخوووواطر التعوووورض لألفووووراد المووووارين 
 تير المشاركين بشال مباشر في العمل المخبري.

  يماووووون تحقيوووووق الفصووووول الموووووادي بوووووين المختبووووور والمبنوووووى المحووووويط باسوووووتخدام ترفوووووة
طريوووووووق وضوووووووع المختبووووووور فوووووووي نهايوووووووة الممووووووور فوووووووي بعووووووو  الحووووووواالت ،  انت وووووووار أو عووووووون

ا من إجراءات السيطرة المشددة.  سياون المبنى المنفصل جزء 
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 . اقفال النواف  وتلقها بإحاام 
  عنووووودما يوووووتم اختيوووووار التطهيووووور الغوووووازي كوووووإجراء سووووويطرة معوووووزز إلزالوووووة التلووووووث وإدارة

تعزيووووز ، يووووتم تحقيووووق ذلووووك  النفايووووات ، فووووإن ترفووووة المختبوووور / جووووو   سوووووف تحتوووواج إلووووى
عووووووون طريوووووووق إحاوووووووام إتوووووووالق جميوووووووع األسوووووووط  أو الخروقوووووووات المختبريوووووووة لمنوووووووع تسووووووورل 

 الغازات الخطرة.
  ضوووووبط تيوووووار هوووووواء العوووووادم فوووووي المختبووووور للتصوووووري  بطريقوووووة تقلووووول مووووون احتماليوووووة

تعووووورض أي شوووووخإل أو حيوانوووووات أو البيئوووووة الخارجيوووووة إلوووووى هوووووواء العوووووادم ، علوووووى سوووووبيل 
ا عووووون فتحوووووالمثووووال ، تفريووووو  العووووووا فضوووووال   ات سووووح  الهوووووواء. بووووودال  مووووون ذلوووووك ةأودم بعيووووود 

 ذلك( ، يمان تصفية هواء العادم قبل استنفاد . عن
  تركيووووو  مسووووواحة للمعالجوووووة فوووووي الموقوووووع لنفايوووووات المختبووووور ، أو مووووون خوووووالل تووووووفير

تخووووووزين آموووووون مخصووووووإل لنفايووووووات المختبوووووور حتووووووى يماوووووون نقلهووووووا خووووووارج الموقووووووع إلزالووووووة 
 التلوث.

ة إلوووووى مقووووواييس تصوووووميم منشوووووأة معمليوووووة إضوووووافية السوووووتيعال قووووود تاوووووون هنوووووات حاجووووو
توووودابير السوووويطرة علووووى المخوووواطر التووووي تعووووالج مخوووواطر األموووون الحيوووووي ، لهوووو   التوووودابير ، 

 (.21يرجى الرجو  إلى دراسة: تصميم المختبرات و يانتها ة
 

 است   ال:ينات  نخزءنها 4.4
سوووووووتالم العينوووووووات تشووووووومل إجوووووووراءات السووووووويطرة المشوووووووددة التوووووووي قووووووود تاوووووووون مطلواوووووووة ال

 ي:أتوتخزينها ما ي
   فوووووت  العينوووووات ةمووووون حاويوووووات النقووووول أو الموا وووووالت ( داخووووول جهووووواز احتوووووواء أولوووووي

 أو أثناء ارتداء معدات الوقاية الشخصية اإلضافية.
 .تطبيق بروتوكوالت الو ول المقيدة األكثر  رامة على مناطق التخزين 
 .تطوير آليات نقل داخلي إضافية 
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   ت ن ل دالل  إضا يونطوءر آليا 4.5
يفضوووووول أن يووووووتم تطهيوووووور النفايووووووات الناتجووووووة عوووووون الفعاليووووووات التووووووي تسووووووتخدم إجووووووراءات 
السووووويطرة المشوووووددة فوووووي الموقوووووع ، أو بوووووالقرل مووووون المختبووووور ، لتقليووووول مخووووواطر التعووووورض 

 أو اإلطالق أثناء نقل النفايات.
لصووووولبة فووووي حالووووة عوووودم إماانيوووووة إزالووووة التلوووووث فووووي الموقوووووع ، يجوووو  تعبئووووة النفايووووات ا

وتخزينهوووووا بشوووووال مناسووووو  ةإذا لوووووزم األمووووور( ونقلهوووووا فوووووي أقووووورل وقووووور مماووووون إلوووووى منشوووووأة 
أخووووووورى تتمتوووووووع بقووووووودرات إزالوووووووة التلووووووووث ، يجووووووو  أن تمتثووووووول النفايوووووووات المعديوووووووة أوال  ألي 
لوووووائ  نقوووول سووووارية إذا كووووان سوووويتم إزالتهووووا موووون المختبوووور إلزالووووة التلوووووث والووووتخلإل منهووووا ، 

 يات محامة الغلق ومانعة للتسرل.يج  مراعاة نقل النفايات في حاو 
يماوووووون العثووووووور علووووووى معلومووووووات مفصوووووولة عوووووون إدارة النفايووووووات فووووووي دراسووووووة : إزالووووووة و 

لمزيووووود موووووون المعلوموووووات حووووووول نقووووول المووووووواد المعديووووووة  و (  ،22التلووووووث وإدارة النفايووووووات ة
 النقل والنقل. 6، يرجى الرجو  إلى القسم 

 
  م: ات الحما و الشخصيو  4.6

السوووووويطرة المشووووووددة معوووووودات الوقايووووووة الشخصووووووية المتخصصووووووة أو  قوووووود تشوووووومل توووووودابير
البروتوكووووووووالت المتخصصوووووووة موووووووع المتطلبوووووووات األساسوووووووية لمعووووووودات الحمايوووووووة الشخصوووووووية 

 التي تساعد على تقليل المخاطر المحددة.
 

 م:ا ف / م الس المخت:ر 4.6.1
يوووووووتم ارتوووووووداء معووووووواط  المختبووووووور كجوووووووزء مووووووون المتطلبوووووووات األساسوووووووية ؛ وموووووووع ذلوووووووك ، 

 : لن ر في اإلضافات التاليةينبغي ا
  يماووووووون ارتوووووووداء معووووووواط  المختبووووووور التوووووووي تتوووووووداخل فوووووووي المقدموووووووة لتووووووووفير حمايوووووووة

 إضافية ضد البقع واالنساابات.
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 السارل والمعاط . يمان استخدام المالبس الواقية البديلة مثل الحباءات و 
  يماوووووون ارتووووووداء مئوووووووزر إضووووووافي مقوووووواوم للسووووووووائل أو معطوووووو  المختبوووووور أو األكموووووووام

تسوووووووتخدم لمووووووورة واحووووووودة لإلجوووووووراءات التوووووووي ال يماووووووون فيهوووووووا التقليووووووول مووووووون احتماليوووووووة التوووووووي 
 حدوث تناثرات كبيرة. 

  يماووووون أن تخضوووووع العنا ووووور القابلوووووة إلعوووووادة االسوووووتخدام إلجوووووراءات إزالوووووة التلووووووث
 المناسبة ةمثل التعقيم بالبخار المضغوط( قبل الغسيل.

 يووووووووة للمختبووووووووور يماوووووووون ارتووووووووداء مالبووووووووس السووووووووارل أو تيرهووووووووا موووووووون المالبووووووووس الواق
 المخصصة لمنع تلوث المالبس الشخصية.

 
   األح  و 4.6.2

قووووود يلوووووزم تغييووووور األح يوووووة أو تغطيتهوووووا قبووووول الووووودخول إلوووووى المختبووووور إذا كانووووور هنوووووات 
 معدات لمنع انتقال التلوث.

 
 : ال فازات 4.6.3

قووووووود تاوووووووون هنوووووووات حاجوووووووة إلوووووووى قفوووووووازات إضوووووووافية ةعلوووووووى سوووووووبيل المثوووووووال ، القفوووووووازات 
ا أو شووووووووديدة المزدوجووووووووة ، والق فووووووووازات المعزولووووووووة للتعاموووووووول مووووووووع العنا وووووووور السوووووووواخنة جوووووووود 

البووووووورودة ، والقفوووووووازات المقاوموووووووة للعووووووو  للعمووووووول موووووووع الحيوانوووووووات أو القفوووووووازات المقاوموووووووة 
للمووووووواد الايميائيووووووة للعموووووول مووووووع مووووووواد كيميائيووووووة خطوووووورة معينووووووة( لووووووبع  األنشووووووطة ، قوووووود 

اد السوووووائلة المركوووووزة أو يشووووومل ذلوووووك العمووووول الحيوووووواني ، أو العمووووول باسوووووتخدام نفايوووووات الموووووو 
 حيث يتم استخدام عملية إزالة التلوث بخطوتين.

يجووووو  أن يتووووووفر نطووووواق مناسووووو  مووووون األحجوووووام لضووووومان مالءموووووة الطبقوووووات المتعوووووددة 
، موووون المهووووم مالح ووووة أن ارتووووداء عوووودة طبقووووات موووون القفووووازات يماوووون أن يقلوووول المهووووارة ، 

لووووى التعاموووول مووووع العينووووات يزيوووود احتماليووووة التعوووورض موووون خووووالل عوووودم القوووودرة ع موووون ث ووووم  و 
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بشووووال مناسوووو  ، يجوووو  نأخوووو  ذلووووك فووووي االعتبووووار أثنوووواء عمليووووة تقيوووويم المخوووواطر وإدراجووووه 
 في التدري .

 
  حما و ال:ي   4.6.4

حمايووووووة العووووووين مطلواووووووة فووووووي نفووووووس ال ووووووروف علووووووى النحووووووو المبووووووين فووووووي المتطلبووووووات 
از األساسوووووية ؛ وموووووع ذلوووووك ، يجووووو  أن تاوووووون هووووو   العنا ووووور متوافقوووووة موووووع حمايوووووة الجهووووو

 التنفسي ، إذا تم ارتداؤها.
 

 : حما و الجهاز التنفل  4.6.5
معوووودات حمايووووة الجهوووواز التنفسووووي هووووي شووووال موووون أشوووواال معوووودات الوقايووووة الشخصووووية 
المصووووممة لحمايووووة مرتووووديها موووون استنشوووواق الجزيئووووات التووووي تحتوووووي علووووى عواموووول حيويووووة 

ء المحوووويط ، أو تيرهووووا موووون مخوووواطر الجهوووواز التنفسووووي التووووي قوووود تاووووون موجووووودة فووووي الهوووووا
فضوووووال  يماووووون اسوووووتخدام حمايوووووة الجهووووواز التنفسوووووي لحمايوووووة األفوووووراد مووووون الهبووووواء كبوووووديل أو 

"ومووووع ذلووووك ، يجوووو  أن يووووتم ذلووووك فقووووط موووون خووووالل دراسووووة  BSCأداء العموووول فووووي"  عوووون
ألن هوووووو ا الجهوووووواز يحمووووووي مرتديووووووه ، متأنيووووووة للمخوووووواطر التووووووي يووووووتم اسووووووتخدامه لمعالجتهووووووا 
دابير أخووووووورى لضووووووومان حمايوووووووة أي مووووووون فقوووووووط. لووووووو لك قووووووود تاوووووووون هنوووووووات حاجوووووووة إلوووووووى تووووووو

 العاملين في المختبرات أو البيئة المحلية المعرضة لخطر التعرض.
تتوووووووووفر أنوووووووووا  وفئووووووووات مختلفووووووووة موووووووون معوووووووودات حمايووووووووة الجهوووووووواز التنفسووووووووي وسوووووووويعتمد 
االختيوووووار علوووووى العمووووول الووووو ي يوووووتم تنفيووووو   ومووووووظفي المختبووووور الووووو ين قووووود يتعوووووين علووووويهم 

موووون المهووووم أن يووووتم اختيووووار  ، و ( م الفر يووووة أدنووووا ان وووور لألقسووووا ارتووووداء هوووو   المعوووودات ة
وووووووا لنتوووووووائج تقيووووووويم المخووووووواطر ، يجووووووو   إذ  معووووووودات حمايوووووووة الجهووووووواز التنفسوووووووي بعنايوووووووة وفق 

اسوووووتخدامه فقوووووط مووووون قبووووول أفوووووراد مووووودراين للتأكووووود مووووون أنهوووووا مناسوووووبة واسوووووتخدامها بشوووووال 
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 ووووووحي  ، عنوووووود اسووووووتخدام معوووووودات حمايووووووة الجهوووووواز التنفسووووووي ، يجوووووو  مراعوووووواة العواموووووول 
 . تاليةال

   يجووووو  أن ياوووووون مسوووووتوى الحمايوووووة الخووووواة بوووووه مناسوووووب ا للمخووووواطر المحوووووددة ويجووووو
أن يقلوووووول اسووووووتخدامه بشووووووال مناسوووووو  موووووون التعوووووورض ةعوووووون طريووووووق تصووووووفية الجسوووووويمات 

 المعدية( إلى المستوى المطلول لحماية  حة مرتديها.
  يجوووووو  أن ياووووووون مرتووووووديها قووووووادر ا علووووووى العموووووول بحريووووووة واوووووودون مخوووووواطر إضووووووافية

 ء معدات الحماية التنفسية.أثناء ارتدا
 .يج  ارتداؤها بشال  حي  ووفق ا لتعليمات الشركة المصنعة 
  يجووووووو  أن ياوووووووون مالئموووووووا  ومناسوووووووب ا للشوووووووخإل الووووووو ي يرتديوووووووه ، األمووووووور الووووووو ي قووووووود

يتطلووووو  شوووووراء أنووووووا  مختلفوووووة مووووون معووووودات حمايوووووة الجهووووواز التنفسوووووي لمختلووووو  العووووواملين 
 في المختبر أو اإلجراءات.

 حمايوووووووة الجهووووووواز التنفسوووووووي القابلوووووووة إلعوووووووادة االسوووووووتخدام ،  عنووووووود اسوووووووتخدام معووووووودات
 يج  تطهيرها بشال مناس  بعد االستخدام ، وتخزينها و يانتها بشال  حي .

  يجووووو  أن تامووووول أي مووووون معووووودات الوقايوووووة الشخصوووووية األخووووورى التوووووي يوووووتم ارتوووووداؤها
 ، ه ا مهم بشال خاة في استخدام حماية العين.

 
   أجهزة التنفس

تزيووووول الملوثوووووات مووووون الهوووووواء الووووو ي يوووووتم استنشووووواقه. مووووون المهوووووم  هوووووي أجهوووووزة ترشوووووي  
مالح ووووة أنووووه لاووووي يوووووفر جهوووواز التوووونفس حمايووووة ضوووود العواموووول الحيويووووة المتطووووايرة ، فإنووووه 
يحتووووواج إلوووووى مرشووووو  جسووووويمات ؛ إذ أن أجهوووووزة التووووونفس موووووع مرشوووووحات الغووووواز لووووون تحموووووي 

 بالضرورة من العوامل الحيوية .
ات مختلفوووووة مووووون الحمايوووووة ،  عامووووول الحمايوووووة تووووووفر أجهوووووزة التووووونفس المختلفوووووة مسوووووتوي

المحووووودد هوووووو تصوووووني  رقموووووي يشوووووير إلوووووى مقووووودار الحمايوووووة التوووووي يوفرهوووووا جهووووواز التووووونفس 
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الصوووووووناعي ، علوووووووى سوووووووبيل المثوووووووال ، جهووووووواز التووووووونفس الصوووووووناعي موووووووع عامووووووول الحمايوووووووة 
علوووووى األقووووول ، إذا توووووم اسوووووتخدامه  10سووووويقلل مووووون تعووووورض مرتديوووووه لمعامووووول  10المحووووودد 

 بشال  حي .
واموووووول الحمايووووووة المخصصووووووة علووووووى نووووووو  جهوووووواز التوووووونفس الصووووووناعي وكفوووووواءة تعتموووووود ع

ا علوووووووى كيفيوووووووة  موووووووادة الترشوووووووي  والمالءموووووووة ، يماووووووون أن تختلووووووو  بوووووووين البلووووووودان اعتمووووووواد 
 اختبارها.

اختبووووار المالءموووووة هوووووو المصوووووطل  الووووو ي يأعطوووووى لطريقوووووة التحقوووووق مووووون تطوووووابق قطعوووووة 
هوووووزة التووووونفس تعتمووووود الوجوووووه موووووع مالمووووو  وجوووووه مووووون يرتوووووديها ، ن ووووور ا ألن العديووووود مووووون أج

علووووووى وجووووووود خووووووتم فعووووووال بووووووين قطعووووووة الوجووووووه ووجووووووه مرتووووووديها ، يجوووووو  إجووووووراء اختبووووووار 
المالءموووووووة كلموووووووا أماووووووون ذلوووووووك ، يماووووووون أن يشووووووومل اختبوووووووار المالءموووووووة التحقوووووووق مووووووون أن 
جهووووووواز التووووووونفس يغلوووووووق بشوووووووال مناسووووووو  علوووووووى وجوووووووه المسوووووووتخدم باسوووووووتخدام أجهوووووووزة عووووووود 

لايميائيوووووة المووووورة والحلووووووة ، كموووووا أنوووووه الجسووووويمات الاميوووووة أو البخاخوووووات النو يوووووة للموووووواد ا
 يساعد في تحديد قطع الوجه تير المناسبة التي ال ينبغي استخدامها.

إذا لوووووم ياووووون جهووووواز التووووونفس مناسوووووب ا بشوووووال  وووووحي  ، فلووووون يووووووفر مسوووووتوى الحمايوووووة 
المطلوووووووول لمرتديوووووووه ، يجووووووو  فحوووووووإل أجهوووووووزة التووووووونفس بمووووووورور الوقووووووور للتأكووووووود مووووووون أن 

ءموووووووة الوجوووووووه بسوووووووب  فقووووووودان الشوووووووال  أو انسوووووووداد االسوووووووتخدام المتعووووووودد لوووووووم يضوووووووع  مال
المرشوووووووحات ، سوووووووتوفر الاماموووووووات حمايوووووووة فعالوووووووة فقوووووووط إذا كوووووووان مرتوووووووديها خالي وووووووا مووووووون 
المجووووووهرات فوووووي منطقوووووة خوووووتم الوجوووووه ، يماووووون تووووووفير تصوووووميمات بديلوووووة لمعووووودات حمايوووووة 
الجهوووووواز التنفسووووووي التوووووووي ال تعتموووووود علوووووووى خووووووتم الوجوووووووه ، ومووووووع ذلوووووووك ، سوووووووف تتطلووووووو  

ء لتووووووفير ضوووووغط إيجوووووابي وتاوووووون أكثووووور تالفوووووة للشوووووراء والصووووويانة. اسوووووتخدام مصووووودر هووووووا
يماووووووون العثوووووووور علوووووووى مزيووووووود مووووووون المعلوموووووووات حوووووووول اختبوووووووار المالءموووووووة فوووووووي دراسوووووووة :  

 (.20معدات الحماية الشخصية ة
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   الجراحيو األقن:و
الغووووورض الرئيسوووووي مووووون اسوووووتخدام األقنعوووووة الجراحيوووووة هوووووو حمايوووووة المرضوووووى والمنووووواطق 

 ةقنعوووولحيويووووة الموجووووودة فووووي أنوووو  وفووووم الشووووخإل الوووو ي يرتوووودي األالسووووريرية موووون العواموووول ا
،  لحمايوووووة مرتوووووديها فإنهوووووا تووووووفر حمايوووووة محووووودودة مووووون الووووورذاذ والقطيووووورات ، علوووووى هووووو ا 
النحووووو ، ال يووووتم تصووووني  األقنعووووة الجراحيووووة علووووى أنهووووا معوووودات حمايووووة للجهوووواز التنفسووووي 

بة ، إذا كووووووان ، ينبغووووووي الن وووووور فووووووي اسووووووتخدام معوووووودات حمايووووووة الجهوووووواز التنفسووووووي المناسوووووو
 تقييم المخاطر يقتضي ذلك.

يماوووون العثووووور علووووى مزيوووود موووون المعلومووووات حووووول أجهووووزة التوووونفس واألشوووواال األخوووورى و 
 (.20من معدات حماية الجهاز التنفسي في دراسة : معدات الحماية الشخصية ة

 
    الم: ات المخت:رءو 4.7

ءات ذات تخوووووووواذ اعتبوووووووووار خوووووووواة للمعووووووووودات المسووووووووتخدمة أثنووووووووواء اإلجووووووووورااقوووووووود يلوووووووووزم 
 المخاطر العالية ، وتشمل ه  :

  ، تطبيووووق ملحقووووات احتووووواء إضووووافية علووووى المعوووودات الحاليووووة ، علووووى سووووبيل المثووووال
 دالء األمان أو دوارات االحتواء في أجهزة الطرد المركزي.

   تاووووووووريس المعوووووووودات الحاليووووووووة لالسووووووووتخدام فقووووووووط للمهووووووووام عاليووووووووة الخطووووووووورة لتجنوووووووو
 التلوث المتبادل .

 ان إضافية مخصصة للحماية من الرذاذ الجوي المعدي.استخدام معدات أم 
 
المعووووودات األكثووووور اسوووووتخدام ا للسووووويطرة علوووووى أي مخووووواطر عاليوووووة للووووورذاذ الجووووووي هوووووي و 

"باإلضوووووافة إلوووووى تقليووووول التعووووورض للووووورذاذ  الجووووووي ،  BSCجهووووواز احتوووووواء أولوووووي ، مثووووول" 
وووووا علوووووى عوووووزل األعموووووال أو المعووووودات ذات المخووووواطر العال يوووووة يماووووون أن تعمووووول هووووو   أيض 

 أو المولدة للهباء عن مناطق أخرى من المختبر.
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وووووووا تصوووووووميمات أخووووووورى تيووووووور و  " BSCتوجووووووود عووووووودة أنووووووووا  مختلفوووووووة مووووووون"  هنوووووووات أيض 
قياسوووووية لجهووووواز االحتوووووواء األولوووووي والتوووووي دخلووووور حيوووووز االسوووووتخدام لعووووودد مووووون األسوووووبال ، 
بموووووا فوووووي ذلوووووك التالفوووووة وقابليوووووة النقووووول ومتطلبوووووات التصوووووميم المخصوووووإل ، يقووووودم الجووووودول 

،  ة وووووورة عامووووووة أساسووووووية علووووووى بعوووووو  األنوووووووا  الشووووووائعة ألجهووووووزة االحتووووووواء األوليوووووون 4.1
يماوووووووون العثووووووووور علووووووووى مزيوووووووود موووووووون المعلومووووووووات حووووووووول أنوووووووووا  ووظووووووووائ  واسووووووووتخدامات" 

BSCs ومعوووووودات االحتووووووواء األخوووووورى فووووووي دراسووووووة : حاويووووووة السووووووالمة الحياتيووووووة وأجهووووووزة "
 (.19االحتواء األولية األخرى ة

 
 : حوادةاوستجاالو للطوارئ / ال 4.8

حيووووث توجوووود مخوووواطر أعلووووى لوقووووو  حووووادث أو التعوووورض  ، يأتقوووود يلووووزم الن وووور فيمووووا يوووو
 لعوامل حيوية.

  التخطوووووويط للوقايووووووة والعالجووووووات التووووووي قوووووود تاووووووون ضوووووورورية بعوووووود التعوووووورض وتحديوووووود
 مصادرها.

  د  الطووووووارئ ، علوووووى الووووورتم مووووون أن هووووو ا يهووووودف فوووووي المقوووووام األول إلوووووى التعامووووول
، إال أنوووووه يماووووون اسوووووتخدامه للمسووووواعدة فوووووي تطهيووووور  موووووع التعووووورض للمخووووواطر الايميائيوووووة

األفووووراد الوووو ين رامووووا تعرضوووووا لاميووووة كبيوووورة موووون العواموووول الحيويووووة ، علووووى سووووبيل المثووووال ، 
 أثناء التعامل مع الحيوانات.

 تشوووووومل  و اديووووووة ،تيعاإلشووووووراف علووووووى العموووووول المختبووووووري خووووووارج سوووووواعات العموووووول اال
ي يماووووون اسوووووتخدامها لتنبيوووووه أفوووووراد األسوووووالي  ن وووووام األ ووووودقاء أو األجهوووووزة الخا وووووة التووووو

معينوووووين ةمثووووول األمووووون( إذا اكتشووووو  الجهووووواز أن المشوووووغل قووووود سوووووقط أو ظووووول سووووواكن ا لفتووووورة 
 زمنية محددة.
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    حو مهنيو 4.9
التوووودابير الموضووووحة فووووي المتطلبووووات األساسووووية ، قوووود تاووووون هنووووات حاجووووة  فضووووال  عوووون

 سالمتهم.إلى تدابير الرقابة المشددة التالية لضمان  حة الموظفين و 
لفحوووووإل الطبوووووي لجميوووووع العووووواملين فوووووي المختبووووور الووووو ين يعملوووووون موووووع تووووودابير إجوووووراء ا

سوووويطرة مشووووددة لتحديوووود حووووالتهم الصووووحية و التأكوووود إنهووووا ليسوووور بخطوووور أثنوووواء أداء العموووول 
ا مهني ا يج  تسجيله. إذ ، ا طبي ا مفصال  وفحص   يج  أن يشمل ذلك تاريخ 

 اتصووووال طوووووارئ طبيووووة فووووي حالووووة  تزويوووود الطبيوووو  ببطاقووووة اتصووووال طبيووووة مووووع نقطووووة
 حدوث مرض مفاج  خارج ساعات العمل.

 
 : أنوا  و مميزات أجهزة االحتواء األساسية 4.1جدول 

 
 المميزات االساسية أنوا  أجهزة االحتواء األساسي

BSCs من الدرجة األولى   خزانات ذات واجهات مفتوحة مع تدفق هواء داخلي*
 الهباء المعدي المتولد.مصمم لحماية المشغل والبيئة من 

*يسم  تصميم تدفق الهواء البسيط بصيانة األداء 
في مع م الحاالت المختبرية ، إذا تم تحديدها 

بمعدالت تدفق أعلى ، فقد تؤدي وضيفتها بشال 
" األخرى في ظروف  BSCأفضل من أنوا " 

 معينة.
يمان تمرير الهواء المفرغ من خالل مرش   *

( قبل HEPAال ، مرش  مناس  ةعلى سبيل المث
 تصريفه أو إعادة تدوير  في المختبر.



  

102 

 

BSCs توجد العديد من " *  .من الدرجة الثانيةBSCs ، المختلفة من الفئة الثانية "
ولال منها ترتيبات أو آليات مختلفة قليال  لتدفق 
الهواء ،  يمان العثور على لمحة موجزة عنها 

جهزة في دراسة حاوية السالمة الحياتية وأ
 االحتواء األولية األخرى.

" األكثر استخدام ا في مرافق BSCs*واحدة من "
"  أو A2المختبرات هي الفئة الثانية من النو  "

( ، CEN 12469نو  قياسي أورواي مااف  ة
تتميز ه   الخزانات ذات الواجهة المفتوحة بنمط 
معقد لتدفق الهواء ، وال ي يمزج بين تدفق الهواء 

لمتدفق إلى أسفل المرش  داخلي ا ، ه ا والهواء ا
يوفر الحماية لمواد العمل السطحية ، على سبيل 

المثال ، مزار  الخاليا ، باإلضافة إلى 
 المستخدمين والبيئة.

"  II" من الفئة"  BSCsيعني تدفق الهواء المعقد لو" *
أن أدائها يمان أن يتأثر بسهولة بعوامل مثل 

ة الغرفة واختالفات وضع الخزانة ومعدالت تهوي
" من BSCsالضغط ، له ا السب  قد تاون" 

الفئة األولى خيار ا أكثر استدامة بسب  تصميمها 
األبسط وقوة حمايتها للمشغل عندما ال تاون 

 حماية المنتج أحد االعتبارات الرئيسية.
*يمر الهواء من مساحة العمل بمرش  مناس  قبل 

هواء إلى الغرفة التفري ، يمان إعادة تدوير ه ا ال
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، أو تصريفه إلى خارج المبنى من خالل و لة 
مجرى الهواء / تطاء الم لة إلى مجرى 

مخصإل ، أو تفريغه من خالل ن ام تدفئة 
 وتهوية وتايي  الهواء بالمبنى.

BSCs إن"  من الدرجة الثالثة*BSC  "من الفئة"III   هو تصميم ذو واجهة "
لمواد التي يتم التعامل مغلقة يوفر فصال  كامال  بين ا

معها واين العامل / البيئة ، يتم لمس سط  العمل 
عن طريق قفازات مطاطية قوية متصلة بمناف  في 

 الحاوية.
" محامة اإلتالق ويتم تصفية   III*حاويات الفئة" 

  HEPAكل من هواء اإلمداد والعادم ةباستخدام مرش  
ية لتغيير او ما يعادله( ويتم الحفا  على معدالت عال

الهواء داخل الحاوية ، يتم الحفا  على تدفق الهواء 
من خالل ن ام عادم مخصإل خارجها ، مما يبقي 
الحاوية الداخلية تحر ضغط سلبي مقارنة بالمساحة 

 المحيطة.
*يمان استخدام ميزات إضافية ، مثل  ناديق المرور 
أو أحواض الغمر أو األوتوكالف ، إلحضار 

نة أو تطهيرها قبل إخراجها من المواد إلى الخزا
 الخزانة بعد االستخدام.

*إن عازل الغشاء المرن ذو الضغط السلبي  بارة عن  العوازل
جهاز احتواء أولي قائم ب اته يوفر درجة عالية من 
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حماية المستخدم ضد المواد الحيوية الخطرة ، إن 
مرونتها وتصميمها المخصإل يعني أن العوازل يمان 

سبة للغرض، و تال  ما تستخدم إليواء أن تاون منا
ا أن مة عوازل  الحيوانات المصابة ، تأستخدم أيض 

الجدار الصل  على نطاق واسع ، على الرتم من أنها 
 أكثر تأثرا  بتغيرات الضغط.

*مساحة العمل مغلقة تمام ا في ظرف شفاف معلق 
من إطار عمل ،  قد ياون الو ول إلى مساحة 

ازات المدمجة من النو  ذي العمل من خالل القف
األكمام أو "نص  البدلة" الداخلية ، وكالهما يتم 

الو ول إليه خارجي ا ، يتم الحفا  على المعزل عند 
 ضغط داخلي أقل من الضغط الجوي.

*يمر الهواء الداخل من خالل مرش  واحد ويتم تمرير 
الهواء الخارج من خالل مرش  واحد أو اثنين ، 

لحاجة إلى إخراج هواء العادم خارج واالتالي تجن  ا
 المبنى.

*أجهزة مراقبة الضغط الفعالة مطلواة لضمان التشغيل 
ا استخدام  ناديق المرور  الصحي ،  يمان أيض 

أو الخزانات المغمورة أو مناف  النقل السريع 
 إلدخال مواد العمل وإزالتها وتطهيرها.

، فإن محطة العمل جيدة *بالنسبة لبع  العمليات  عادم التهوية المحلي
التهوية تاون كافية للتحام في أي غبار ناتج عن 
إجراء ما ، يمان إنشاء ذلك عن طريق تو يل 
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متصل بمروحة  HEPA ندوق مفتوح الجبهة بفلتر 
لتوفير تدفق هواء في الداخل  ومع ذلك ، ما لم يان 
ا ألعمال االحتواء البيولوجي ، فقد ال  مصمم ا خصيص 

 ".BSCsء بنفس فعالية" ياون األدا
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   إجرايات اوحتواي ال صوى  5
يووووتم تنفيووووو  مع ووووم العمووووول المخبوووووري باسووووتخدام المتطلبوووووات األساسووووية ، أو موووووع تووووودابير 
السووووويطرة المشوووووددة ، وموووووع ذلوووووك ، فوووووي ظوووووروف اسوووووتثنائية ، قووووود يتطلووووو  تقيووووويم المخووووواطر 

ليووووووة جوووووودا اسووووووتخدام أقصووووووى قوووووودر موووووون توووووودابير االحتووووووواء للسوووووويطرة علووووووى المخوووووواطر العا
فوووووووي حالوووووووة  للمووووووووظفين والمجتموووووووع ، لووووووون تاوووووووون هنوووووووات حاجوووووووة لمثووووووول هووووووو ا المرفوووووووق إال  

اسوووووووتخدام العوامووووووول البيولوجيوووووووة ذات العواقووووووو  األكبووووووور فوووووووي العمووووووول الووووووو ي يحتمووووووول فيوووووووه 
ا ا  ووووحي  التعوووورض بشوووودة ، وهوووو ا يشوووومل التعاموووول مووووع العواموووول الحيويووووة التووووي تشووووال خطوووور  

إطالقهووووا ، مثوووول تلووووك التووووي تنتقوووول بشوووودة وتسووووب   ا علووووى األفووووراد أو المجتمووووع إذا توووومشووووديد  
وووووو ا ال تتوووووووافر لهووووووا توووووودابير مضووووووادة ، أو تلووووووك التووووووي لووووووديها القوووووودرة علووووووى التسووووووب  أمراض 
 بجائحة.

المعاموووول التووووي تسووووتخدم توووودابير االحتووووواء القصوووووى ، والتووووي تووووم و ووووفها سووووابق ا علووووى 
هوووي  (BSL4 / P4مسوووتوى السوووالمة الحياتيوووة الرابوووع ة ،(3هوووا مختبووورات احتوووواء ةأن  

تلووووووك التووووووي توووووووفر أعلووووووى مسووووووتوى موووووون الحمايووووووة لموووووووظفي المختبوووووور والمجتمووووووع والبيئووووووة ، 
دامتهووووا إهووووا وتشووووغيلها و ء  بنا يوجوووود عوووودد قليوووول موووون هوووو   المختبوووورات فووووي العووووالم حيووووث إن  

عووووووادة  يجوووووو  أن تمتثوووووول هوووووو   و بوووووواهم التالفووووووة ، وليسوووووور مطلواووووووة لمع ووووووم األعمووووووال ، 
وطنيوووووووة المفصووووووولة للغايوووووووة ، حتوووووووى قبووووووول منحهوووووووا المختبووووووورات للتشوووووووريعات واإلرشوووووووادات ال

اإلذن بالعمووووول ، وقووووود تخضوووووع لعمليوووووات تفتووووويي تن يميوووووة عديووووودة علوووووى أسووووواس منوووووت م ، 
يقوووودم هوووو ا القسووووم فقووووط مقدمووووة أساسووووية لمثوووول هوووو   المرافووووق ،  يماوووون العثووووور علووووى مزيوووود 

( ، وموووووووع ذلوووووووك ، ال 21موووووون المعلوموووووووات فوووووووي دراسوووووووة تصوووووووميم المختبووووووورات و ووووووويانتها ة
ة تفصوووويل تعقيوووود وتنووووو  مثوووول هوووو   المختبوووورات فووووي وثيقووووة توجيهيووووة واحوووودة ،  يماوووون بسووووهول

 وجدت. يمان الرجو  إلى وثائق التوجيه الوطنية ذات الصلة ، إن  
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ماوووووووون اسووووووووتخدام تصووووووووميمين للمختبوووووووورات التووووووووي تسووووووووتخدم أقصووووووووى توووووووودابير وموووووووون الم
هوووووو مرفوووووق خوووووط الخزانوووووة ، حيوووووث يوووووتم تنفيووووو  جميوووووع األعموووووال فوووووي  : األول ، االحتوووووواء

، داخوووول مختبوووور الضووووغط السوووولبي  IIIن ووووام مغلووووق لحاويووووات السووووالمة الحياتيووووة موووون فئووووة 
هووووو منشووووأة حيووووث يعموووول المشووووغلون فووووي بوووودالت تغليوووو  بالضووووغط اإليجووووابي  : ، والثوووواني

وووووا فوووووي مختبووووور  BSCs -فوووووي ةحاويوووووات السوووووالمة الحياتيوووووة  ( مفتوحوووووة الواجهوووووة ، وأيض 
 الضغط السلبي.

 
    ال:مليوممارسات  إجرايات التش:يل  5.1

وووووا تطبيوووووق الممارسوووووات واإلجوووووراءات الموضوووووحة فوووووي المتطلبوووووات األساسوووووية  يجووووو  أيض 
أو توووووووودابير السوووووووويطرة المشووووووووددة لتحقيووووووووق توووووووودابير االحتووووووووواء القصوووووووووى مووووووووع المتطلبووووووووات 

 : اإلضافية التالية
 يلزم تغيير المالبس واألح ية بالاامل قبل الدخول إلى المختبر ومغادرته.* 
علووووى إجووووراءات االسووووتخراج فووووي حوووواالت الطوووووارئ فووووي حالووووة  يجوووو  توووودري  األفووووراد* 

 العمل على انفراد تير مسموح به.، و  إ ابة األفراد أو مرضهم
يجوووووووو  إنشوووووووواء طريقووووووووة اتصووووووووال لالتصوووووووواالت الروتينيووووووووة والطارئووووووووة بووووووووين األفووووووووراد * 

 العاملين في مختبر تدابير االحتواء القصوى وموظفي الدعم خارج المختبر.
للر ووووووود البصوووووووري وتسوووووووجيل أنشوووووووطة المووووووووظفين العووووووواملين  يجووووووو  تنفيووووووو  طريقوووووووة*  

 داخل المختبر.
 

  كفاية الموظفي   ن رء:ه   5.2
بسووووب  المخوووواطر األوليووووة للعموووول مووووع العواموووول الحيويووووة عاليووووة التووووأثير فووووي مثوووول هوووو   

ا ا عالي وووووووووووالمنشوووووووووووأة يجووووووووووو  السوووووووووووماح فقوووووووووووط لمووووووووووووظفي المختبووووووووووورات المووووووووووودراين تووووووووووودريب  
االحتوووووووووواء ، يجووووووووو  أن يتمتوووووووووع الموظفوووووووووون والمتخصصوووووووووين بالعمووووووووول بأقصوووووووووى تووووووووودابير 
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بمسوووووووتوى مناسووووووو  مووووووون الخبووووووورة المعمليوووووووة ، ويجووووووو  أن ياوووووووون هنوووووووات برنوووووووامج تووووووودري  
يجوووووو  مراعوووووواة اإلشووووووراف الصووووووارم والتوجيووووووه  كمووووووا متخصووووووإل ومتعمووووووق قبوووووول الخدمووووووة ،

حتووووووى يووووووتم اعتبووووووار الموووووووظفين الجوووووودد مووووووؤهلين بشووووووال مناسوووووو  ، أو اعتبووووووار الموووووووظفين 
سوووووو  فووووووي أي عمليووووووات وإجووووووراءات جديوووووودة يووووووتم تقووووووديمها ، الحوووووواليين مووووووؤهلين بشووووووال منا

يجوووووو  أن يشوووووومل التوووووودري  االسووووووتجابة للطوووووووارئ علووووووى أسوووووواس السوووووويناريوهات والتوووووودري  
 الدوري لتجديد المعلومات.

 
  : نصمي  المنش ة 5.3

تتضووووومن ميوووووزات تصوووووميم المختبووووور الووووو ي يسوووووتخدم تووووودابير االحتوووووواء القصووووووى ن وووووام 
( 5.2وميوووووزات دخوووووول وو وووووول محوووووددة ةالجووووودول  (5.1احتوووووواء أولوووووي فعوووووال ةالجووووودول 

( ؛ الميووووووزات التووووووي 5.3ون ووووووام مخصووووووإل للتدفئووووووة والتهويووووووة وتاييوووووو  الهووووووواء ةالجوووووودول 
 يتم تطبيقها أو ال تعتمد على تقييم المخاطر.

وووووووا بوووووووأن ياوووووووون المختبووووووور الووووووو ي يسوووووووتخدم تووووووودابير االحتوووووووواء القصووووووووى  يو وووووووى أيض 
ا فوووووي مبنوووووى منفصووووول أو كحووووود أدنوووووى فوووووي منطقوووووة محوووووددة بوضووووووح داخووووول مبنوووووى  موجوووووود 

 آمن.
 

 5.1جدول                                
او مختبر عزل  IIIخط الحاوية فئة 

 الضغط السال 
 المختبر المناس 

يحتوي ه ا على ن ام حاجز خزانة مغلق تمام ا 
يعمل تحر ضغط سلبي يعزل المواد الحيوية 

 المحيطة. عن بيئة المختبر
 

ا من  بدالت الضغط اإليجابي يتطل  ه ا عدد 
المزودة بالتنفس الخارجي للهواء. التي تشال 

 والمواد الحيوية. الحاجز بين العامل
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تم تجهيز الخزانة / العازل بمفلترات 
للهواء الداخل والخارج   ومناف  الدخول 
مثل األوتوكالف ذو البابين ، وترف 

 التبخير  أو أحواض الغمر.

الدرجة من  BSCيتم تنفي  العمل في 
األولى أو الثانية. يمان استخدام أجهزة 
االحتواء األولية للحيوانات الصغيرة ؛ 
ومع ذلك ، إذا لم يان ذلك ممان ا ةعلى 
سبيل المثال ، إذا تم استخدام حيوانات 
كبيرة( ، فيج  أن يشال المختبر 

 االحتواء األساسي.
يمان العثور على مزيد من المعلومات 

السالمة الحياتية في دراسة : حاوية 
 وأجهزة االحتواء األولية األخرى.

يمان العثور على مزيد من المعلومات 
: تصميم المختبرات دراسة في 

 و يانته
يج  أن ياون المختبر قادر ا على إزالة التلوث الغازي ةعلى سبيل المثال ، 
التبخير( من أجل السماح بالخدمة والصيانة المنت مة للمختبر وأي معدات 

 متخصصة
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 5.2جدول                              
خط الحاوية من الفئة الثالثة أو مختبر 

 عزل الضغط السلبي
 المختبر المناس 

*عند الدخول إلى مرفق خط الخزانة ، 
يج  على األفراد إزالة جميع المالبس 
الشخصية وارتداء مالبس المختبر 
رل المخصصة ةعلى سبيل المثال ، السا

، المعاط ( ، وك لك معدات الوقاية 
 الشخصية المخصصة.

 *
يج  خلع جميع المالبس الشخصية قبل 
ارتداء مالبس المختبر المخصصة ةمثل 

 السارل( وادلة الضغط اإليجابية.
 *

يدخل المشغل عادة إلى المختبر من 
خالل حجرة االستحمام الايميائية ، والتي 
ستعمل على تطهير بدلة المشغل عند 

 الخروج.
يج  أن يتم دخول وخروج األفراد واإلمدادات من خالل ن ام عزل الهواء أو النفاذ. 
يج  توفير مناف  الدخول مثل خزانات الغمر التي تحتوي على مطهر معتمد ، 
و ناديق مرور بأبوال متشاباة ون ام تطهير ، أو ترف تبخير لنقل العينات أو 

حتواء األولي أو خارجه. يج  على الموظفين المواد أو الحيوانات إلى مختبر اال
 االستحمام قبل خلع مالبسهم و الغادرة.
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 5.3جدول                                  
 HEPAمرش  جزيئي عالي الافاءة = 

خط الحاوية من الفئة الثالثة أو مختبر 
 عزل الضغط السلبي

 المختبر المناس 

 *
واء يج  أن تاون أن مة إمداد اله

والعادم للغرفة في ماانها ومراقبتها 
باستمرار من خالل ن ام إدارة المبنى 

 أو ما يعادله.
 *

يج  تصميم تزويد الهواء إلى مرفق 
من   BSCsالمختبر ةبما في ذلك 

أو عوازل الضغط السلبي(  IIIالفئة 
لمنع تسرل العوامل الحيوية بسب  
 التدفق العاسي المحتمل للهواء.

 *
 هواء العادم منيج  أن يمر 

BSCs  فئةIII  أو عازل الضغط
 HEPAالسلبي من خالل مرشحين 

مستقلين على التوالي قبل إطالقه في 
الهواء الطلق ،  واالتالي يمان أن 
يعمل المرش  الثاني كاحتياطي في 

 *
يج  أن تاون أن مة إمداد الهواء والعادم 
للغرفة في ماانها ومراقبتها باستمرار من 
 خالل ن ام إدارة المبنى أو ما يعادله.

 *
يج  تصميم أن مة التهوية إلبقاء فروق 

ة،  يج  استخدام الضغط تحر السيطر 
الضوابط المناسبة لتجن  الضغط على 
المختبر وضمان بقاء المنشأة تحر ضغط 

 سلبي.
 *

مراقبة فروق الضغط داخل المختبر واين 
 المتخبر والمناطق المجاورة.

  يجووووووو  تووووووووفير الهوووووووواء الن يووووووو  عنووووووودما*
يرتوووووودي الشووووووخإل ب لووووووة وياووووووون متصوووووول 

 بمصدر هواء.
 لهواء التنفس  HEPAقد ياون مرش  

ا على الن ام المستخدم ،  ضروري ا ، اعتماد 
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 حالة فشل المرش  األساسي.
*يج  تشغيل الحاوية أو المعزل 
تحر ضغط سلبي للمختبر المحيط 

األوقات ، يج  أن تقوم  في جميع
أجهزة اإلن ار المناسبة بإبالغ موظفي 

 المختبر في حالة فشل الن ام.

 ويج  مراقبته.
*قبل إطالقه في الهواء الطلق ، يج  أن 
يمر هواء العادم من بدلة المختبر بمرشحين 

HEPA .مستقلين على التوالي 
واالتالي يمان أن يعمل المرش  الثاني 
كنسخة احتياطية في حالة فشل المرش  

 األساسي.
جووو  تصوووميم فوووروق الضوووغط المسووويطر عليهوووا مووون المنطقوووة األقووول تلوث وووا إلوووى إذا لوووزم األمووور ، ي

 المنطقة األكثر تلوث ا.
  ا علووى يماوون إعووادة توودوير هووواء العووادم داخوول مختبوور خووط الحاويووة أو المختبوور المناسوو  اعتموواد 

 تقييم المخاطر ةعلى سبيل المثال ، ال توجد حيوانات ، وال توجد مواد كيميائية خطرة(.
 ختبار جميع مرشحات يج  اHEPA  واعتمادها سنوي ا علوى األقول ، يجو  اسوتبدال المرشوحات

تير المصممة ليتم مسحها ضوئي ا ةاختبار وظيفي لتحديد التسرل( على فتورات منت موة ، يجو  
أن تسووتند جميوووع القوورارات المتعلقوووة بوووالفترات الفا وولة بوووين فحوووإل المرشووحات أو اسوووتبدالها علوووى 

توثيقهوووا فوووي إجوووراءات التشوووغيل القياسوووية ، يجووو  تصوووميم توووالف مرشووو   تقيووويم المخووواطر ويجووو 
HEPA   للسماح بإزالة التلوث في الموقع قبل إزالة الفلتر ، وادال  من ذلك ، يماون إزالوة المرشو

 في حاوية أولية محامة الغلق إلزالة التلوث أو تدميرها بالحرق.
لطاقوووة المخصصوووة لجميوووع معووودات يجووو  تووووفير طاقوووة لحووواالت الطووووارئ وخوووط ةخطووووط( إموووداد ا

السوالمة الحيويووة ةالتووي تحتوواج إلووى موا وولة العموول للحفووا  علووى السووالمة(. يجوو  إبووالغ موووظفي 
 أعطال في التهوية. المختبر عن طريق أجهزة اإلن ار المناسبة في حالة حدوث

 
   است   ال:ينات  نخزءنها 5.4

ووووا للوووووائ  الوطنيووووة يجوووو  أن يووووتم نقوووول العينووووات التووووي تغووووادر أو تصوووول إلووووى ا لمرفووووق وفق 
والدوليوووووووة ، عنووووووود االسوووووووتالم ، يجووووووو  فقوووووووط فوووووووت  العينوووووووات ومعالجتهوووووووا داخووووووول المختبووووووور 



  

113 

 

ووووووا لهوووووو ا الغوووووورض ، يجوووووو  تخووووووزين العينووووووات بشووووووال  بواسووووووطة موووووووظفين موووووودراين خصيص 
آمووووووون فوووووووي ثالجوووووووات مخصصوووووووة ومجمووووووودات وتخوووووووزين النيتوووووووروجين السوووووووائل ، والتوووووووي ال 

فووووووراد المصوووووورح لهووووووم ، يجوووووو  االحتفووووووا  بجوووووورد يماوووووون الو ووووووول إليهووووووا إال موووووون قبوووووول األ
  ارم للمخزونات وحركة العينات.

 
   التطهير  إدارة النفا ات 5.5

ووووا وال  يجوووو  معالجووووة جميووووع النفايووووات التووووي تغووووادر المختبوووور بحيووووث يووووتم تطهيرهووووا تمام 
تشووووال أي خطوووور معوووودي ، يجوووو  التحقووووق موووون  ووووحة طوووورق تطهيوووور المووووواد التووووي تغووووادر 

 مرة يتم استخدامها للتحقق من فعاليتها. المختبر وتطهيرها في كل
يجوووو  إزالووووة التلوووووث موووون جميووووع النفايووووات السووووائلة موووون منطقووووة الب لووووة ، وترفووووة إزالووووة 

أو العووووووووووازل( قبووووووووول التفريووووووووو   BSCsالتلووووووووووث ، ود  تسووووووووول الب لوووووووووة وخوووووووووط الحاويوووووووووة ة
وووووووو قوووووووود تتطلوووووووو  النفايووووووووات  ،و ا المعالجووووووووة الحراريووووووووة أو الايميائيووووووووةالنهووووووووائي باسووووووووتخدام إم 

وووووا إلوووووى   أس هيووووودروجيني متعوووووادل ودرجوووووة حووووورارة مناسوووووبة السووووو ا الحق  وووووا تصوووووحيح  ائلة أيض 
 قبل التفري .
ووووا فووووي منطقووووة المختبوووور ،   يجوووو  أن  كمووووا  ياووووون األوتوووووكالف ذو البووووال المووووزدوج متاح 

يجوووو  أن تتوووووفر طوووورق أخوووورى إلزالووووة التلوووووث للمعوووودات واألشووووياء التووووي ال يمانهووووا تحموووول 
 المثال ، ترفة تبخير عازلة للهواء.التعقيم بالبخار ، على سبيل 

ذلوووووك مطلوووووول مووووون  أن   ن  يجووووو  تركيووووو  مصووووورف ةمصوووووارف( االحتوووووواء فقوووووط إذا تبوووووي  و 
 خالل تقييم المخاطر ، على سبيل المثال ، منش ت الحيوانات الابيرة.

 
يماوووون العثووووور علووووى مزيوووود موووون المعلومووووات حووووول أفضوووول ممارسووووات إزالووووة التلوووووث فووووي 

 (.22دارة النفايات ةدراسة : إزالة التلوث وإ
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 : م: ات الحما و الشخصيو 5.6
فووووي ن ووووام المختبوووور المناسوووو  ، يجوووو  تصووووميم البدلووووة لتحموووول الووووتالمس مووووع المعوووودات 
والموووووووواد الايميائيوووووووة والموووووووواد األخووووووورى المسوووووووتخدمة فوووووووي المختبووووووور المناسووووووو  ، وللسوووووووماح 

تشوووووغيل بتنفيووووو  المهوووووام واالتصوووووال بوووووأي نوووووو  حيوووووواني بأموووووان ، يجووووو  تطووووووير إجوووووراءات ال
القياسوووووووية المفصووووووولة بشوووووووأن االسوووووووتخدام اآلمووووووون للبدلوووووووة ، موووووووع تلقوووووووي األفوووووووراد للتطبيقوووووووات 

 والتدري  على كيفية تنفي  إجراءات التشغيل القياسية بشال  حي .
يجووووو  أن ياووووووون هنوووووات ن ووووووام  ووووويانة فعووووووال يغطوووووي التن يوووووو  والتطهيووووور والفحووووووإل 

ة االختبوووووار مووووون خوووووالل واالسوووووتبدال واإل وووووالح واالختبوووووار للبدلوووووة ،  يجووووو  تحديووووود وتيووووور 
تقيووووويم المخووووواطر ، قبووووول اسوووووتخدام البدلوووووة ، يجووووو  إجوووووراء فحو وووووات بصووووورية واختبوووووارات 

 ضغط لسالمة البدلة.
 

  و  الم: ات المخت:رء 5.7
يجووووو  اسوووووتخدام معووووودات المختبووووورات المخصصوووووة فقوووووط للمهوووووام عاليوووووة الخطوووووورة التوووووي 

دات قووووادرة علووووى يجوووو  أن تاووووون المعووووكمووووا  تتطلوووو  أقصووووى قوووودر موووون توووودابير االحتووووواء ،
للوووووو  أو نقلهووووووا إلووووووى منطقووووووة خاليووووووة موووووون الغووووووازات  ةتحموووووول التبخيوووووور أو أن تاووووووون قابلوووووو

 والتبخير داخل المختبر أثناء التبخير الروتيني للمختبر.
يجووووو  تجنووووو  اسوووووتخدام األدوات الحوووووادة قووووودر اإلماوووووان ، إذا كوووووان اسوووووتخدامها أمووووور ا و 
قياسووووية محووووددة ومفصوووولة ، كمووووا  منووووه ، فيجوووو  تطوووووير وتنفيوووو  إجووووراءات تشووووغيل ال مفوووور  

 يلزم توفير تدري  ماث  على استخدام األدوات الحادة في ن ام االحتواء.
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  اوستجاالو للطوارئ / الحوادة  5.8
ن وووور ا لتعقيوووود هندسووووة وتصووووميم وانوووواء المنشوووو ت باسووووتخدام أقصووووى توووودابير االحتووووواء ، 

تبووووار  فووووي الممارسووووات الخووووزن  أو تاوووووين البدلووووة ، يجوووو  تطوووووير دليوووول عموووول مفصوووول واخ
 التدريبية.

إذ كموووووا هوووووو الحوووووال موووووع كووووول مووووون المتطلبوووووات األساسوووووية وتووووودابير الرقابوووووة المشوووووددة ، 
ا بالنسوووووووبة للمنشوووووووأة ذات  يجووووووو  وضوووووووع برنوووووووامج للطووووووووارئ ؛ سوووووووياون هووووووو ا أكثووووووور تعقيووووووود 
توووووودابير االحتووووووواء القصوووووووى ، يجوووووو  أن تتعوووووواون السوووووولطات الصووووووحية الوطنيووووووة والمحليووووووة 

وووووا إشووووورات خووووودمات الطووووووارئ األخووووورى ، بنشووووواط فوووووي إعوووووداد هووووو  ا البرنوووووامج ، يجووووو  أيض 
 على سبيل المثال ، اإلطفاء والشرطة والمستشفيات المخصصة لالستقبال.

 
    حو مهنيو 5.9

توووووودابير الووووووتحام فووووووي المخوووووواطر الموضووووووحة فووووووي المتطلبووووووات األساسووووووية  ففضووووووال  عوووووون
مسوووووواعدة علووووووى وإجووووووراءات الووووووتحام المشووووووددة ، يجوووووو  أن ياووووووون هنووووووات ن ووووووام لتقووووووديم ال

 ساعة في حالة الطوارئ. 24مدار 
يجووووو  أن تضووووومن سياسوووووات العمووووول الحفوووووا  علوووووى عووووودد سووووواعات العمووووول فوووووي كووووو لك 

المختبوووووور فووووووي فر ووووووة واحوووووودة عنوووووود الحوووووود األدنووووووى لمنووووووع اإلرهوووووواق البوووووودني  أو العقلووووووي ، 
اإل ووووووووابات ، علووووووووى وجووووووووه الخصوووووووووة اإل ووووووووابات الجلديووووووووة مثوووووووول الوووووووووخز بوووووووواإلبر أو 

بة ، والتووووووي تحوووووودث فووووووي المختبوووووور و تحموووووول مخوووووواطر عاليووووووة لوووووودتات الحيوانووووووات المصووووووا
بسوووووب  عواقووووو  أي عووووودوى الحقوووووة بسوووووب  طبيعوووووة العوامووووول الحيويوووووة التوووووي يوووووتم التعامووووول 

اإلبووووووووالغ عووووووووون مثووووووووول هووووووووو   األحووووووووداث علوووووووووى الفوووووووووور واتخووووووووواذ  كووووووووو لك يجووووووووو  و معهووووووووا
ا باالحتياطووووووووات الالزمووووووووة لإلسووووووووعافات األوليووووووووة أو الوقايووووووووة  حسوووووووو  االقتضوووووووواء ، اعتموووووووواد 

ووووا  يجوووو  و دث ، علووووى الحووووا علووووى األفووووراد مراقبووووة وتسووووجيل درجووووة حوووورارة الجسووووم وأي أيض 
أعووووراض ، علووووى سووووبيل المثووووال ، الصوووودا  والحمووووى والضوووويق العووووام ، لفتوووورة زمنيووووة متفووووق 



  

116 

 

عليهوووووا ، إذا زادت درجوووووة حووووورارة الجسوووووم أو لوح ووووور أعوووووراض خا وووووة بمووووورض معوووووين ، 
الطبيووووين وللتنقوووول إلووووى  فيجوووو  اتخوووواذ الترتيبووووات الالزمووووة للحصووووول علووووى المشووووورة والوووودعم

 مرفق رعاية  حية مناس  للعزل والرعاية الطبية المناسبة
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  :  التحوءل   الن ل 6
تالب وووووا موووووا ياوووووون مووووون الضوووووروري نقووووول العينوووووات أو الموووووواد الحيويوووووة أو النفايوووووات التوووووي 
موووووون المعووووووروف أو موووووون المتوقووووووع أنهووووووا تحتوووووووي علووووووى عواموووووول الحيويووووووة بووووووين الغوووووورف أو 

افووووق ، فووووي بعوووو  الحوووواالت ، قوووود يلووووزم نقوووول المووووواد إلووووى المختبوووورات فووووي المعاموووول أو المر 
مووووودن أو منووووواطق أو حتوووووى بلووووودان أخووووورى إلجوووووراء مزيووووود مووووون االختبوووووارات أو المعالجوووووة أو 
التخووووزين ، ألتووووراض النقوووول ، تأعوووورف المووووواد فووووي المختبوووور التووووي قوووود تحتوووووي علووووى عواموووول 

حيوانوووووات وأجوووووزاء الجسوووووم حيويوووووة بوووووالمواد المعديوووووة ؛ وتشووووومل هووووو   عينوووووات المرضوووووى أو ال
أو األعضووووووووواء المصوووووووووابة والمنتجوووووووووات الحيويوووووووووة مثووووووووول اللقاحوووووووووات الحيوووووووووة المضوووووووووعفة أو 

ا ، إذا كانوووووووور قووووووووادرة علووووووووى ي ووووووووالمنتجوووووووات العالجيووووووووة المماثلووووووووة ، الاائنووووووووات المعدلووووووووة وراث
ا ضمن ه   الفئة.  التسب  في إ ابة البشر أو الحيوانات ، ستندرج أيض 

ا  قووووود يخضوووووع نقووووول الموووووواد المعديوووووةف لمختلووووو  اللووووووائ  الوطنيوووووة  أو الدوليوووووة ، اعتمووووواد 
علوووووووووى المنشوووووووووأ  أو الوجهوووووووووة أو وسووووووووويلة النقووووووووول المسوووووووووتخدمة ، قووووووووود يطلووووووووو  المشوووووووووغلون 
المسوووووووتقلون المشووووووواركون فوووووووي العمليوووووووة ةمثووووووول شوووووووركات النقووووووول أو شوووووووركات الطيوووووووران أو 
ووووووووا بروتوكوووووووووالت إضووووووووافية ، بغوووووووو  الن وووووووور عوووووووون اللوووووووووائ   الخوووووووودمات اللوجسووووووووتية( أيض 

ووووا هووووو تقليوووول احتماليووووة التعوووورض أو إطووووالق المووووادة المعديووووة موووون  المطبقووووة ، الهوووودف دائم 
 أجل حماية األفراد أو المجتمع أو البيئة المحيطة.

ووووووا  تحويوووووول  أو نقوووووول المووووووواد المعديووووووة داخوووووول المختبوووووورات أو جوووووويكمووووووا    أن يووووووتم دائم 
بينهووووووا بطريقووووووة تقلوووووول موووووون احتماليووووووة السووووووقوط أو االنسوووووواال أو اال ووووووطدام أو األحووووووداث 
المماثلووووووة ، توووووووفر األقسووووووام الفر يووووووة التاليووووووة لمحووووووة عامووووووة عوووووون القضووووووايا الرئيسووووووية التووووووي 

 يج  مراعاتها عند تحويل أو نقل المواد المعدية.
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    التحوءل دالل المخت:ر 6.1
"  إلووووووى BSCنقوووووول المووووووواد المعديووووووة داخوووووول المختبوووووور ، علووووووى سووووووبيل المثووووووال ، موووووون" 

ى ممارسووووووووووات التصوووووووووونيع الجيوووووووووودة يجوووووووووو  أن يووووووووووتم إجراؤهووووووووووا اسووووووووووتنادا إلووووووووووفحاضوووووووووونة ، 
( لمنوووووووع حووووووووادث التلووووووووث المتقووووووواطع واالنسووووووواال تيووووووور المقصوووووووود ،  تشووووووومل GMPPة

 التدابير اإلضافية التي يج  مراعاتها ما يلي:
  إذ نابيوووووو  ذات الغطوووووواء المسووووووماري ،  أاسووووووتخدم حاويووووووات محامووووووة الغلووووووق ، مثوووووول

 يج  تجن  األتطية ذات تطاء الطقة ألنها أقل أمان ا.
 واني أو  ووووووناديق ذات جوانوووووو  عميقووووووة ومانعووووووة للتسوووووورل مصوووووونوعة اسووووووتخدم  وووووو

مووووون موووووادة ناعموووووة تيووووور منفووووو ة ةعلوووووى سوووووبيل المثوووووال  البالسوووووتيك أو المعووووودن( ، والتوووووي 
يعووووود قفووووول الحاويوووووات البالسوووووتياية وحاويوووووات  إذ يماووووون تن يفهوووووا وتعقيمهوووووا بشوووووال فعوووووال ،

 التخزين أحد الخيارات.
 األنابيووووو  ، يماووووون اسوووووتخدام العراوووووات  فوووووي حالوووووة اسوووووتخدام الرفووووووف أو القووووووارير أو
أكثووووور اسوووووتقرار ا ، حيوووووث تقووووول احتماليوووووة تسوووووببها فوووووي انسووووواابات متعوووووددة فوووووي  فهوووووي لنقووووولل

 حالة تعثر العامل أو سقوطه.
  فووووي حالووووة اسووووتخدام العراووووات ، تأكوووود موووون تحميلهووووا بحيووووث ال تسووووقط المووووواد ، علووووى

شوووووواال حوووووواجز سووووووبيل المثووووووال ، عوووووون طريووووووق تثبيوووووور الحمولووووووة أو اسووووووتخدام شووووووال موووووون أ
 الحماية أو الجوان  المرتفعة.

  تأكوووووود موووووون أن مجموعووووووات مضووووووادات االنسوووووواال متاحووووووة بسووووووهولة لالسووووووتخدام فووووووي
 حالة االنساال أثناء النقل ، وأن األفراد المتاحين مدراون على استخدامها.
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   الن ل دالل الم:نر 6.2
ديووووة بووووين الغوووورف أو االعتبووووارات الموووو كورة أعووووال  ، فووووإن نقوووول المووووواد المعففضووووال  عوووون 

يجوووووو  أن يووووووتم تخطيطووووووه وتن يمووووووه وتنفيوووووو    نفسووووووه لمبنووووووىااألقسووووووام أو المختبوووووورات فووووووي 
 بطريقة تقلل من العبور عبر المناطق العامة و الممرات العامة.

وضوووووووع بطاقوووووووات مناسوووووووبة علوووووووى حاويوووووووات النقووووووول لتحديووووووود محتوياتهوووووووا ،  هنوووووووا يجووووووو ف
يجوووووو  اسووووووتخدام رموووووووز   اكموووووو وإزالووووووة التلوووووووث عوووووون األسووووووط  قبوووووول مغووووووادرة المختبوووووور ،

( علوووووووى الحاويوووووووات كتووووووودبير سووووووويطرة مشووووووودد ، إذا كوووووووان العامووووووول 31الخطووووووور الحيووووووووي ة
 الحيوي ال ي يتم التعامل معه مرتبط ا باحتمالية أعلى لإل ابة بالعدوى.

 
   أنظمو أنابي  الن ل الهواسيو 6.2.1

ن ووووووام نقوووووول أنابيوووووو  الهووووووواء هووووووو  بووووووارة عوووووون شووووووباة موووووون األنابيوووووو  تسووووووم  بحركووووووة 
حاويوووووات األسوووووطوانية حوووووول المبنوووووى أو المجموووووع باسوووووتخدام الهوووووواء المضوووووغوط ، يماووووون ال

أن يووووووفر وسووووويلة آمنوووووة وفعالوووووة وسوووووريعة لنقووووول العينوووووات التوووووي تحتووووووي علوووووى موووووواد معديوووووة 
يجووووو  تووووودري  األفوووووراد الووووو ين يسوووووتخدمون الن وووووام فوووووي نقووووواط اإلرسوووووال  و حوووووول الموقوووووع ،

بووووووأي مخوووووواطر مرتبطووووووة بووووووه ،  واالسووووووتقبال بشووووووال مناسوووووو  علووووووى اسووووووتخدامه وإبالتهووووووم
يجوووو  أن ياووووون موظفووووو اإلرسووووال قووووادرين علووووى تحديوووود أن العينووووة مناسووووبة للنقوووول كوووو لك 

بهوووو   الطريقووووة ، بمووووا فووووي ذلووووك الحجووووم /  الوووووزن / الشووووال المناسوووو  للسووووفر فووووي الن ووووام 
، وأنوووووه يوووووتم تعبئتهوووووا / احتوائهوووووا بشوووووال مناسووووو  لمنوووووع أي تعووووورض للعووووودوى أو إطالقهوووووا 

 .مادة خالل العملية
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 نفله   الن ل بي  المبان     الموقث 6.3
لحاويوووووووات إلوووووووى ا تووووووورد أدنوووووووا  القضوووووووايا التوووووووي يجووووووو  أخووووووو ها فوووووووي االعتبوووووووار بالنسوووووووبة 

وطبقوووووات التغليووووو  الخوووووارجي لتقليووووول مخووووواطر التسووووورل أثنووووواء نقووووول الموووووواد المعديوووووة بوووووين 
 المباني.

 سوووووووتياية يماوووووون اسوووووووتخدام األكيوووووواس البالسوووووووتياية القابلوووووووة لإلتووووووالق واألنابيووووووو  البال
 اللولبية والحاويات البالستياية المقفلة في نقل المواد المعدية بين المباني.

  أمثلوووووة علوووووى العنا ووووور التوووووي يماووووون اسوووووتخدامها لالحتوووووواء أثنووووواء  6.1فوووووي الشوووووال
 النقل.
 االعتبووووووار أن تاووووووون طبقووووووات التعبئووووووة الزائوووووودة ، علووووووى النحووووووو ن وووووور يجوووووو  األخوووووو  ب

 .3-4-6المو وف في القسم الفرعي 
   اسووووووتخدام المووووووواد الما ووووووة بووووووين طبقووووووات العبوووووووة المتصوووووواة جميووووووع المووووووواد يجوووووو

 المعدية في حالة حدوث تسرل. 
حس  بيج  أن تاون حاوية النقل الخارجية  لبة ، يمان أن تختل  بشال كبير 

الموارد المتاحة ، يعتبر الصندوق البالستياي أو  ندوق الثلج البالستياي الصغير 
ها ، حيث إن   نفسه لنقل المواد المعدية بين المباني في الموقع ( أحد الخيارات6.1ةالشال 

 آمنة وسهلة التطهير.
حاويات لنقل المواد بين المباني في  6.1الشال 

 نفسه . الموقع
 

جووووو  وضوووووع ملصوووووق علوووووى العبووووووة بطريقوووووة يماووووون * ي 
مووووووون خاللهوووووووا تحديووووووود هويوووووووة المرسووووووول والمسوووووووتلم ومحتويوووووووات العبووووووووة بوضووووووووح ،  

 موز ا بيولوجية عند االقتضاء.يج  أن تتضمن ر 
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  يجوووووو  تزويوووووود الموووووووظفين المشوووووواركين فووووووي النقوووووول بتوووووودري  توعوووووووي مناسوووووو  حووووووول
 المخاطر الموجودة أثناء عملية النقل وكيفية الحد منها بأمان.

  يجوووووووووو  أن تاووووووووووون مجموعووووووووووات أدوات االنسوووووووووواال متاحووووووووووة بسووووووووووهولة وأن ياووووووووووون
 الموظفون المناسبون مدراين على استخدامها.

  المستلمين مسبق ا بحدوث التحويل. يج  تبلي 
 

 ن ل المواد الم:  و لارج الموقث  6.4
فوووووووي بعووووووو  الحووووووواالت ، يجووووووو  نقووووووول الموووووووواد المعديوووووووة خوووووووارج الموقوووووووع لمزيووووووود مووووووون 
المعالجووووووووة أو التخووووووووزين أو الووووووووتخلإل منهووووووووا ،  وهوووووووو ا يشوووووووومل النقوووووووول بووووووووين مواقووووووووع فووووووووي 

ر أثنووووواء األشوووووخاة المعرضوووووون للخطووووو وومووووون من موووووة إلوووووى أخووووورى ،  نفسوووووها المن موووووة
ووووا  النقوووول خووووارج الموقووووع هووووم ليسوووووا فقووووط أولئووووك الوووو ين يشوووواركون فووووي النقوووول ، ولاوووون أيض 
الجمهوووور الووو ين قووود يوووتم عبوووور طوووريقهم أثنووواء النقووول ، لهووو ا السوووب   فوووإن ضووومان احتوووواء 
الموووووووواد المعديووووووووة والتعاموووووووول معهوووووووا بأمووووووووان قوووووووود ياوووووووون ذا فائوووووووودة للسوووووووولطات المحليووووووووة أو 

 الوطنية أو الدولية.
لوووووائ  نقوووول وطنيووووة ودوليووووة مختلفووووة لتن وووويم تعبئووووة المووووواد المعديووووة ووضووووع تووووم تطوووووير 

العالمووووات عليهووووا ووسوووومها وتوثيقهووووا لتقليوووول احتماليووووة التعوووورض أو اإلطووووالق أثنوووواء النقوووول 
، تووووم تاييوووو  مع ووووم اللوووووائ  الوطنيووووة موووون التو وووويات النموذجيووووة لألمووووم المتحوووودة بشووووأن 

متثوووووووال مسووووووتقلة أو سووووووولطات ا( وتشوووووورف عليهوووووووا من مووووووات 32نقوووووول البضووووووائع الخطووووووورة ة
وطنيووووووة ، ألتووووووراض النقوووووول ، تصوووووون  هوووووو   اللوووووووائ  المووووووواد التووووووي ةقوووووود( تحتوووووووي علووووووى 
عوامووووووول حيويوووووووة كبضوووووووائع خطووووووورة ، تحووووووور فئوووووووة "الموووووووواد السوووووووامة والمعديوووووووة" ، ثوووووووم يوووووووتم 
تصوووووني  الموووووواد المعديوووووة بعووووود ذلوووووك ، بنووووواء  علوووووى تقيووووويم مخووووواطر العوامووووول الممرضوووووة ، 

 إجراءات مختلفة لها.في مجموعات فر ية يتم تحديد 
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ا علووووووووى طريقووووووووة النقوووووووول  ووووووووا علووووووووى الشووووووووحنة اعتموووووووواد  قوووووووود تنطبووووووووق لوووووووووائ  أخوووووووورى أيض 
وووووا ، وموووووا إذا كانووووور هنوووووات  المسوووووتخدمة ، وفوووووي حالوووووة وجوووووود بضوووووائع خطووووورة أخووووورى أيض 
أي لوووووائ  وطنيووووة منصوووووة عليهووووا فووووي بلوووود المنشووووأ أو البلوووود المسووووتلم الشووووحنة ، بمووووا فووووي 

 حس  االقتضاء.ب ذلك تراخيإل االستيراد أو التصدير
توووووووفر األقسووووووام الفر يووووووة التاليووووووة مقدمووووووة موووووووجزة عوووووون اللوووووووائ  والتصوووووونيفات وضوووووووابط 
السوووووالمة التوووووي يماووووون تطبيقهوووووا علوووووى نقووووول الموووووواد المعديوووووة خوووووارج الموقوووووع ، لمزيووووود مووووون 

 المعلومات التفصيلية ، يرجى الرجو  إلى الوثائق المدرجة في قسم المراجع.
 

   وننظي  ن ل المواد الم: 6.4.1
تسوووووتند مع وووووم اللووووووائ  الخا وووووة بنقووووول الموووووواد المعديوووووة إلوووووى اللووووووائ  النموذجيوووووة لألموووووم 

( ،  يجووووووو  مراجعوووووووة هووووووو   اللووووووووائ  ، التوووووووي توووووووتم مراجعتهوووووووا كووووووول عوووووووامين  32المتحووووووودة ة
بانت ووووام للتأكوووود موووون أن بروتوكوووووالت المختبوووور الخا ووووة بتغليوووو  المووووواد المعديووووة ووضووووع 

ن وووووور ا ألن هوووووو    ووائ  الحاليووووووة ، ومووووووع ذلووووووك العالمووووووات عليهووووووا ونقلهووووووا تتوافووووووق مووووووع اللوووووو
اللووووووووووائ  ال تهووووووووودف إلوووووووووى أن تحووووووووول محووووووووول أي متطلبوووووووووات محليوووووووووة أو وطنيوووووووووة ، ومووووووووون 

وووووووا الرجوووووووو  إلوووووووى اللووووووووائ  فالمحتمووووووول وجوووووووود بعووووووو  االختالفوووووووات الوطنيوووووووة ،  يجووووووو  دائم 
 الوطنية للنقل أوال  .

النمووووووذجي ، تشووووومل اللووووووائ  الدوليوووووة األخووووورى لنقووووول الموووووواد المعديوووووة اتفاقيوووووات النقووووول 
( ،  36،37( والنقووووووول البوووووووري ة35( والبحوووووووري ة33،34موووووووع اختالفوووووووات النقووووووول الجووووووووي ة

فوووووي حالوووووة عووووودم وجوووووود المتطلبوووووات الوطنيوووووة ، يجووووو  اتبوووووا  هووووو   االتفاقوووووات النموذجيوووووة، 
فووووي حالووووة وجووووود لوووووائ  متعووووددة ، يجوووو  تطبيووووق األن مووووة األكثوووور  وووورامة ، قوووود تنطبووووق 

ووووا لوووووائ  أو متطلبووووات أخوووورى علووووى ال مووووواد المعديووووة إذا تووووم نقلهووووا مووووع بضووووائع خطوووورة أيض 
يجوووو  فأخوووورى ، بمووووا فووووي ذلووووك مووووواد التبريوووود مثوووول الووووثلج الجوووواف أو النيتووووروجين السووووائل ، 

وووووووا مراعووووووواة متطلبوووووووات االسوووووووتيراد والتصووووووودير ، وكووووووو لك تطبيوووووووق االتفاقوووووووات الدوليوووووووة  أيض 
 (.38األخرى ، على سبيل المثال ، اتفاقيات نقل المواد عند االقتضاء ة
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النهايووووة ، تقووووع علووووى عوووواتق األفووووراد الوووو ين يرسوووولون المووووواد المعديووووة ةيشووووار إليهووووا  فوووويو 
تالب ووووا باسووووم "الشوووواحن"( مسووووؤولية التأكوووود موووون أنهووووم علووووى درايووووة بجميووووع اللوووووائ  المختلفووووة 
التووووووي تنطبووووووق علووووووى شووووووحنتهم وأنهووووووم يمتثلووووووون لهووووووا ،  يجوووووو  علووووووى الشوووووواحنين استشووووووارة 

درين علووووى االمتثووووال لهوووو   المتطلبووووات قبوووول السوووولطات المختصووووة لتحديوووود مووووا إذا كووووانوا قووووا
 بدء عملية الشحن.

يجوووووو  أن ياووووووون جميووووووع األفووووووراد الوووووو ين يشوووووواركون فووووووي أي جووووووزء موووووون نقوووووول سوووووولعة و 
خطوووووورة ، بموووووووا فوووووووي ذلووووووك الموووووووواد المعديوووووووة ، قوووووود حصووووووولوا علوووووووى توووووودري  علوووووووى اللووووووووائ  

 المعمول بها إلى مستوى الافاءة المناس  لمسؤوليات وظيفتهم.
يوووو  العووووام والتوووودري  علووووى التو يووووة ، والتوووودري  الوووووظيفي علووووى قوووود يشوووومل ذلووووك التعر 

التعبئووووووة والتغليوووووو  ، ووضووووووع العالمووووووات والتوثيووووووق ، والتوووووودري  علووووووى السووووووالمة بمووووووا فووووووي 
 فضوووووال  عووووونذلوووووك أفضووووول الممارسوووووات للتعامووووول موووووع البضوووووائع الخطووووورة لتجنووووو  الحووووووادث 
لمووووواد المعديووووة معلومووووات االسووووتجابة للطوووووارئ / الحوووووادث،  بالنسووووبة ألنوووووا  معينووووة موووون ا

 ، قد تاون الشهادة الرسمية مطلواة قانون ا ، إلثبات الافاءة في ه   المجاالت.
    نصنيف المواد الم:  و 6.4.2

ألتووووووراض النقوووووول ، يماوووووون تقسوووووويم الموووووووواد المعديووووووة ةالمووووووزار  ، العينووووووات البشووووووورية أو 
المعديووووووة  الحيوانيووووووة ، المنتجووووووات الحيويووووووة مثوووووول اللقاحووووووات الحيووووووة المضووووووعفة ، الاائنووووووات

المعدلووووووة وراثي ووووووا أو النفايووووووات الطبيووووووة / السووووووريرية( إلووووووى التصوووووونيفات التاليووووووة بنوووووواء  علووووووى 
إمراضوووووية العامووووول الحيووووووي ، يحتووووووي علوووووى ةأو يشوووووتبه فوووووي احتوائوووووه(: عينوووووات بشووووورية / 
حيوانيووووووة موووووون الفئووووووة "أ" والفئوووووووة "ل" وعينووووووات بشوووووورية / عينوووووووات حيوانيووووووة ، يووووووتم تعيوووووووين 

سوووووم شوووووحن مناسووووو   أو رقوووووم فريووووود مووووون أراعوووووة أرقوووووام معرفوووووات لاووووول تصوووووني  تتضووووومن ا
( ، والتوووووووي يماووووووون اسوووووووتخدامها لتحديووووووود تركيبوووووووة الموووووووادة والطبيعوووووووة 32لألموووووووم المتحووووووودة ة

الخطووووووورة للعامووووووول الحيووووووووي بوضووووووووح ، واإلشوووووووارة إلوووووووى متطلبوووووووات النقووووووول المحوووووووددة ليوووووووتم 
 تطبيقها.
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ووووووا لتوووووودابير السووووووأتفيمووووووا يوووووو يطرة ي مقدمووووووة موووووووجزة لتصوووووونيفات المووووووواد المعديووووووة وملخص 
ووووا  6.2علووووى المخوووواطر الماديووووة واإلجرائيووووة التووووي قوووود يووووتم تطبيقهووووا ، يوضوووو  الشووووال  أيض 

ووووووا انسوووووويابي ا يلخووووووإل التصوووووونيفات المختلفووووووة وخصائصووووووها ، يماوووووون العثووووووور علووووووى  مخطط 
مزيووووود مووووون المعلوموووووات المحوووووددة حوووووول متطلبوووووات النقووووول فوووووي إرشوووووادات من موووووة الصوووووحة 

نبغوووووووووي التماسوووووووووها مووووووووون اللووووووووووائ  ( أو ي39العالميوووووووووة بشوووووووووأن شوووووووووحن الموووووووووواد المعديوووووووووة ة
ا على ظروف النقل.  واالتفاقيات المعمول بها ، اعتماد 

 

 اآلتي؟ من العنصر أو المادة هي  
 (الحيوية العوامل من خالية) معقمة •

 نشط غير / محايد •
 (ماء أو طعام ، مثال) البيئية العينات •

 الدم نقل / للزرع منتج •
 جافة دم بقعة •

 منظم بيولوجي منتج •

 منها يُتوقع أو ، معروفة المادة / المادة هل
 التسبب على قادر حيوي عامل على تحتوي أن 

  للحياة مهدد مرض أو شديدة إعاقة في 
 المتعرضة؟ الحيوانات أو البشر في مميت أو

 معفاة حيوانية / بشرية عينة
 .األساسي الثالثي تغليفال نظام تطبيق

.UN3245 - وراثيًا المعدلة الدقيقة الحية الكائنات 
 وراثيًا المعدلة الحية الكائنات أو 

 ب الفئة من معدية مادة
.UN3373 - ب فئة حيوية مادة 

.UN3291 – محددة غير ، حيوية طبية نفايات 
 .محددة غير ، محددة غير ، طبية نفايات أو

 .محمددة غير ، سريرية نفايات أو
 محددة غير ، منظمة طبية نفايات أو

 ال

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 ضئيل احتمال على صرالعن / المادة تحتوي هل
 عوامل على تحتوي أو ، حيوية عوامل لوجود 

 تسبب أن المحتمل غير من حيوية 
 المعرضة؟ الحيوانات / لإلنسان المرض 

 معدية مادة A الصنف
.UN2814 - اإلنسان تصيب معدية مادة 

.UN2900 - فقط الحيوانات تصيب معدية مادة 

 اإلعفاءات
 نقل لوائح ألي العنصر / المادة تخضع ال 

 (أخرى خطرة بضائع مع نقلها يتم لم ما) 
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 المواد الم:  و م  الفئو )أ(   ) (   
الفئتووووووووان ةأ( و ةل( المووووووووواد المعديووووووووة همووووووووا أهووووووووم تصوووووووونيفين مسووووووووتخدمين عنوووووووود نقوووووووول 

وقووووع المختبوووور العواموووول الحيويووووة ةأو المووووواد التووووي تحتوووووي علووووى عواموووول حيويووووة( خووووارج م
، يتعلووووق االخووووتالف الرئيسووووي بووووين التصوووونيفين بالنتووووائج ةشوووودة النتووووائج( للعوووودوى بالعاموووول 

 الحيوي ال ي يتم نقله في حالة وقو  حادث أثناء النقل.
يوووووتم تعريووووو  الموووووواد المعديوووووة مووووون الفئوووووة ةأ( علوووووى أنهوووووا أي موووووادة ةموووووواد( معوووووروف أو 

ويووووووة قووووووادرة علووووووى التسووووووب  فووووووي موووووون المتوقووووووع بشووووووال معقووووووول احتوائهووووووا ، أو عواموووووول حي
إعاقووووووة دائمووووووة ، أو موووووورض مهوووووودد للحيوووووواة أو مميوووووور لإلنسووووووان أو الحيوووووووان األ ووووووحاء ، 
ألتووووراض النقوووول ، تحموووول هوووو   المووووواد أعلووووى مخوووواطر السووووالمة الحياتيووووة واألموووون الحيوووووي 
، واالتووووالي فهووووي تخضوووووع ألكبوووور عوووودد مووووون توووودابير السوووويطرة علوووووى المخوووواطر ، بمووووا فوووووي 

للمووووواد فووووي تغليوووو  ثالثووووي الطبقووووات ، ومعووووايير وضووووع العالمووووات ذلووووك التعبئووووة المن مووووة 
الصووووووارمة وعمليووووووات التوثيووووووق التفصوووووويلية ، يجمووووووع علووووووى جميووووووع األشووووووخاة المتووووووورطين 

ا مووووون قبووووول سووووولطة موووووأهلين رسووووومي   افوووووي شوووووحنة الفئوووووة ةأ( مووووون الموووووواد المعديوووووة أن ياونوووووو 
 مناسبة على النحو ال ي تحدد  اللوائ  ذات الصلة.

قائمووووة إرشووووادية بالعواموووول الحيويووووة المدرجووووة فووووي الفئووووة ة أ ( فووووي  يماوووون العثووووور علووووى
( ، وفووووووي وثيقووووووة إرشووووووادات 37-32اللوووووووائ  ذات الصوووووولة بشووووووأن نقوووووول المووووووواد المعديووووووة ة

 (.39من مة الصحة العالمية حول ه ا الموضو  ة
ومووووووع ذلووووووك ، فووووووإن القائمووووووة اإلرشووووووادية للعواموووووول الحيويووووووة ليسوووووور شوووووواملة وال تشوووووومل 

جديوووودة أو الناشووووئة التووووي ال تعوووورف خصائصووووها ، فووووي هوووو   الحالوووووة مسووووببات األمووووراض ال
، يجووووووو  أن يعتمووووووود التصوووووووني  علوووووووى األدلوووووووة السوووووووريرية المتاحوووووووة ، وال وووووووروف المحليوووووووة 
المتوطنوووووة ، ومصووووودر الموووووادة المعديوووووة والحاوووووم الطبوووووي السوووووليم، إذا كوووووان هنوووووات أي شوووووك 

 .حول كون تلك المادة تلبي المعايير ، فيج  اعتبارها من الفئةة أ(
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تأعوووور ف المووووواد المعديووووة موووون الفئووووة ةل( بأنهووووا أي مووووادة ةمووووواد( تحتوووووي علووووى عواموووول 
حيويووووووة قووووووادرة علووووووى إحووووووداث عوووووودوى لإلنسووووووان أو الحيوووووووان ، ولانهووووووا ال تلبووووووي معووووووايير 
ووووووا لتن وووووويم  ووووووارم ، بمووووووا فووووووي ذلووووووك  اإلدراج فووووووي الفئووووووة ةأ( ، تخضووووووع هوووووو   المووووووواد أيض 

و وضوووووع العالموووووات والوثوووووائق الخا وووووة ،   الطبقوووووة الثالثيوووووة مووووون موووووواد التعبئوووووة والتغليووووو 
ومووووووع ذلووووووك ، فهوووووو   بشووووووال عووووووام أقوووووول  وووووورامة موووووون المووووووواد المعديووووووة موووووون الفئووووووة ة أ( ، 

ا على اللوائ  الوطنية المعمول بها.  اعتماد 
ووووووووووا للمتطلبووووووووووات الرئيسووووووووووية للتصووووووووووني  ، والتعريوووووووووو  ،  6.1يقوووووووووودم الجوووووووووودول  ملخص 

 الفئة ةأ( و الفئة ةل( دية منوالتعبئة ، والتوسيم والتوثيق عند نقل المواد المع
 ملخإل الفرز ، الوثائق ، التغلي  و التوسيم لنقل المواد المعدية. 6.1جدول      

 (الفئة ةل الفئة ةأ( 
تحتوي على عامل حيوي  التعري 

معروف ، أو متوقع بشال 
معقول ، أنه يسب  إعاقة دائمة 
، أو مرض ممير أو مهدد 

 للحياة.

قادر يحتوي على عامل حيوي 
على التسب  في إ ابة البشر أو 
الحيوانات المعرضين  بالعدوى ، 
ولانه ال يفي بمعايير اإلدراج في 

 الفئة ة أ (.
المعرفات ةأرقام 
األمم المتحدة و 
االسم الصحي  

 للشحن(

UN2814 المواد المعدية من :
الفئة أ ةالتي تصي  البشر أو 
 المواد المعدية حيوانية المنشأ(.

UN2900 : مواد مأعدية من
ةتصي  الحيوانات  Aالفئة 

 فقط(.
UN3549 نفايات طبية :

UN3291 نفايووووووووووووات سووووووووووووريرية :
 أو طبية من الفئة ةل(.

UN3373 المواد المعدية من :
الفئة ل ةلجميع المواد أو المواد 
األخرى بما في ذلك المواد 
البشرية أو الحيوانية والثقافات 

 جية(.والمنتجات البيولو 
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  لبة من الفئة أ
*قائمة محتويات مفصلة  الوثائق

ةموضوعة بين العبوة الثانوية 
 والغالف الخارجي(

*أسماء وعناوين الشاحن 
 والمتلقي

*مستند نقل البضائع الخطرة 
 ةبيان البضائع الخطرة(.

*قد تاون هنات حاجة إلى 
ا على  وثائق إضافية اعتماد 
المتطلبات النموذجية ةعلى 

الشحن سبيل المثال ، بوليصة 
الجوي للشحنات الجوية( أو 
اللوائ  الوطنية ةعلى سبيل 
المثال ، تصاري  االستيراد / 

 التصدير(.

*قائمة محتويات مفصلة 
ةموضوعة بين العبوة الثانوية 

 والغالف الخارجي(
 *أسماء وعناوين الشاحن والمتلقي
*قووووووود تاوووووووون هنوووووووات حاجوووووووة إلوووووووى 
ا علووووووووى  وثووووووووائق إضووووووووافية اعتموووووووواد 

ذجيووووووووووة ةعلووووووووووى المتطلبووووووووووات النمو 
سووووبيل المثووووال ، بوليصووووة الشووووحن 
الجووووووووي للشوووووووحنات الجويوووووووة( و / 
أو المتطلبووووووات الوطنيووووووة األخوووووورى 
ةعلوووووى سوووووبيل المثوووووال ، تصووووواري  

 االستيراد / التصدير(.

*يلزم تغلي  ثالثي للتوافق مع  التغلي 
تعليمات التعبئة الصادرة عن 

 P620األمم المتحدة 
*يج  أن تأ هر العبوة عالمة 

ت األمم المتحدة ، والتي موا فا
تشير إلى االمتثال لمتطلبات 

UN3291 طبقة تغلي  واحدة :
مقبولة بشرط: وجود مادة ما ة 
كافية المتصاة كمية السائل 
بالاامل ، وأن تاون العبوة مانعة 
للتسرل و / أو أي عنا ر حادة 

 للثق .تتواجد في عبوة مقاومة 
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اختبار عبوات المواد المعدية 
 من الفئة ة أ (.

UN3373 تغلي  ثالثي الطبقة :
مطلول ةللنقل الجوي ، يج  أن 
تاون العبوة الثانوية أو الخارجية 
 لبة( والتي تتوافق مع تعليمات 

 P650التعبئة لألمم المتحدة 
 وتعبئتها.

 
   ال:ينات البشرءو )أ  الحيوانيو( الم:فاة

  تأ
عووووور ف الموووووواد أو الموووووواد المشوووووتقة مووووون مرضوووووى بشوووووريين 

حيووووووووووانيين ةوهوووووووووي عينوووووووووات سوووووووووريرية( والتوووووووووي يوجووووووووود  أو
فيهووووووا احتمووووووال ضووووووئيل لوجووووووود عواموووووول حيويووووووة معديووووووة ، 
علوووووووى أنهووووووووا عينووووووووات بشووووووورية أو حيوانيووووووووة معفوووووووواة. هوووووووو ا 
يعنوووووووووي أنهوووووووووم مسوووووووووتثنون مووووووووون العديووووووووود مووووووووون المعوووووووووايير 
الصوووووارمة المطبقوووووة علوووووى الموووووواد المعديوووووة مووووون الفئوووووة ةأ( 
ز والفئووووووووة ةل( ، خا ووووووووة  فيمووووووووا يتعلووووووووق بالوسووووووووم والفوووووووور 

والتوثيوووووق. وموووووع ذلوووووك ، ال يوووووزال يتعوووووين تعبئوووووة العينوووووات 
المعفووووووواة باسوووووووتخدام طبقووووووووات زائووووووودة موووووووون العبووووووووات فووووووووي 
ن ووووووووام ثالثووووووووي يحتوووووووووي علووووووووى عبوووووووووات أوليووووووووة وثانويووووووووة 

بوووووأن  وخارجيوووووة ذات قووووووة كافيوووووة للموووووادة التوووووي يوووووتم نقلهوووووا
تاووووووون العبوووووووات الثالثيووووووة للعينووووووات المعفوووووواة قووووووادرة علووووووى 

لسوووووووووائلة المحتجوووووووووزة منوووووووووع تسووووووووورل أي وجميوووووووووع الموووووووووواد ا
موووووووون الخووووووووارج   بوضوووووووووح  بالووووووووداخل ، ويجوووووووو  تمييزهووووووووا

إمووووا بعينووووة بشوووورية معفوووواة أو عينووووة حيوانيووووة معفوووواة 
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حسوووووو  االقتضوووووواء. إذا تووووووم نقوووووول العينووووووات المسووووووتثناة مووووووع مووووووواد أخوووووورى 
تسوووووتوفي معوووووايير اإلدراج فوووووي فئوووووة بضوووووائع خطووووورة أخووووورى ، مثووووول الوووووثلج 

ائ  ذات الصووووووولة الجوووووواف أو مووووووواد معديوووووووة أخوووووورى ، فيجوووووو  اتبوووووووا  اللووووووو 
 لتلك المواد.

 
   اوستثنايات

موووون المعووووروف أن بعوووو  المووووواد الحيويووووة التووووي يووووتم نقلهووووا خووووارج المختبوووور خاليووووة موووون 
ا ذلوووووك. هووووو   الموووووواد مسوووووتثناة مووووون أي الئحوووووة  أي عوامووووول حيويوووووة أو مووووون المسوووووتبعد جووووود 

 خا ة بالتغلي  أو الوسم أو الملصقات أو التوثيق. تشمل ه   االستثناءات:
 واد المعروف خلوها من المواد المعدية.*الم

 *العوامل الحيوية في المواد التي تم تعطيلها أو تدميرها.
ِرضة لإلنسان أو الحيوان.  *العوامل حيوية داخل المادة تير مأم 

*عينووووووووات الوووووووودم المجففووووووووة أو عينووووووووات الوووووووودم الخفووووووووي فووووووووي البووووووووراز المنقولووووووووة لغوووووووورض 
 التحليل.

 كبيرا على الصحة.*العينات البيئية ال تعتبر خطرا 
 *عنا ر للزر  أو نقل الدم.

 الت:ليف الث    لل:وامل الممرضو 6.4.3
يعوووود اسووووتخدام طبقووووات زائوووودة موووون العبوووووات طريقووووة شووووائعة للووووتحام فووووي أي تسوووورل أو 
خووووورق الحتوووووواء موووووادة معديوووووة لتقليووووول احتماليوووووة التعووووورض و / أو اإلطوووووالق أثنووووواء النقووووول. 

ووووووا باسووووووتخدام ن ووووووام تغليوووووو  ث الثووووووي ، وهووووووو مطلووووووول بموجوووووو  اللوووووووائ  ، يو ووووووى عموم 
 لجميع التصنيفات الثالثة للمواد المعدية الموضحة في األقسام السابقة.

( فوووووي 6.3تتاوووووون الحزموووووة الثالثيوووووة مووووون ثوووووالث طبقوووووات ةان ووووور المثوووووال فوووووي الشوووووال 
الصوووووووفحة السوووووووابقة. يجووووووو  أن ياوووووووون الوعووووووواء األساسوووووووي الووووووو ي يحتووووووووي علوووووووى الموووووووادة 
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ووووا لتسوووورل الميوووو ا  ، ومقوووواوم للتسوووورل ومأصوووون   بشووووال مناسوووو  فيمووووا يتعلووووق المعديووووة مانع 
بمحتوياتوووووووووه. يجووووووووو  تغليووووووووو  الوعووووووووواء األساسوووووووووي بموووووووووادة ما وووووووووة كافيوووووووووة المتصووووووووواة 
محتوياتوووووه فوووووي حالوووووة حووووودوث االنسووووواال. إذا توووووم تجميوووووع العديووووود مووووون األو يوووووة األوليوووووة 

 مع ا ، فيج  استخدام مادة توسيد لمنع االتصال بينها.

 
 لي  الثالثي المناس  للعوامل الممرضة فئة ة أ (مثال على التغ 6.4شال 

تأسووووووتخدم عبوووووووات ثانويووووووة مانعووووووة لتسوووووورل الموووووواء ومضووووووادة للتسوووووورل إلحاطووووووة الوعوووووواء 
ةاألو يووووة( األولووووي وحمايتووووه. يماوووون وضووووع عوووودة أو يووووة أوليووووة ملفوفووووة فووووي عبوووووة ثانويووووة 
 واحووووودة. قووووود تحتووووووي بعووووو  اللووووووائ  علوووووى حووووودود للحجوووووم و / أو الووووووزن للموووووواد المعديوووووة

 المحبأة.
تحموووووووي الطبقوووووووة الثالثوووووووة العبووووووووة الثانويوووووووة مووووووون التلووووووو  الموووووووادي أثنووووووواء النقووووووول. بوووووووين 
الطبقتوووووين الخوووووارجيتين الثانيوووووة والثالثوووووة يماووووون اسوووووتخدام المبوووووردات ، مثووووول الوووووثلج الجووووواف 
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ووووووا علووووووى أنهووووووا  أو النيتووووووروجين السووووووائل ، إذا لووووووزم األموووووور. يووووووتم تصووووووني  المبووووووردات أيض 
ع لمتطلبوووووات إضوووووافية بحووووود ذاتهوووووا ، علوووووى النحوووووو بضوووووائع خطووووورة ، واالتوووووالي قووووود تخضووووو

المبووووين فووووي اللوووووائ  المعمووووول بهووووا. علووووى سووووبيل المثووووال ، عنوووود اسووووتخدام الووووثلج الجوووواف ، 
يجووووو  أن تاوووووون الطبقوووووة الثالثوووووة قوووووادرة علوووووى إطوووووالق تووووواز ثووووواني أكسووووويد الاراوووووون لمنوووووع 

ووووا تقووووديم نموووواذج بيانووووات العينووووة وأنوووووا  أخوووورى موووون المعلومووووات التووووي  االنفجووووار. يجوووو  أيض 
، والمتلقووووي وأي وثووووائق أخوووورى مطلواووووة تحوووودد أو تصوووو  المووووادة المعديووووة وتحوووودد الشوووواحن

 وفق ا للوائ  المعمول بها حالي ا.
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 مثال على التغلي  الثالثي المناس  للعوامل الممرضة فئة ةل( 6.5شال 
ووووا تمييووووز الطبقووووة الخارجيووووة موووون العبوووووة الثالثيووووة وتوسوووويمها بشوووواي ل مناسوووو  جوووو  أيض 

، لتوووووووفير المعلومووووووات الصووووووحيحة حووووووول مخوووووواطر المحتويووووووات المحبووووووأة لاوووووول موووووون المووووووادة 

المعديووووة وأي بضووووائع خطوووورة أخوووورى قوووود تاووووون موجووووودة ، مثوووول الووووثلج الجوووواف. قوووود تاووووون 
وووووا إلوووووى معلوموووووات الشوووووحن العاموووووة ، مثووووول الشووووواحن ومسوووووتقبل الموووووادة  هنوووووات حاجوووووة أيض 

توجيووووه الموجووووودة علووووى الصووووندوق. ن وووور ا المعديووووة ، ومعلومووووات التعاموووول ، مثوووول أسووووهم ال
ا علووووووى تصووووووني   ألن المتطلبووووووات الدقيقووووووة لتاوووووووين العبوووووووة الثالثيووووووة قوووووود تختلوووووو  اعتموووووواد 
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ووووووا الرجووووووو  إلووووووى اللوووووووائ  المعمووووووول بهووووووا  المووووووادة وطريقووووووة النقوووووول المسووووووتخدمة ، يجوووووو  دائم 
 لضمان استخدام المواد الصحيحة.

مووووون  Bو  Aلمحوووووددة للفئتووووين تتوووووفر معلومووووات أكثووووور تفصوووويال  عووووون متطلبووووات النقوووول ا
( باعتبارهوووووا إرشووووادات تأعووووورف 32المووووواد المعديوووووة فووووي لووووووائ  األمووووم المتحووووودة النموذجيووووة ة

باسووووم "تعليمووووات التعبئووووة". يصوووو  هوووو ا ماونووووات العبوووووة التووووي يجوووو  اسووووتخدامها لمختلوووو  
فئووووووات البضووووووائع الخطوووووورة ، باإلضووووووافة إلووووووى المعووووووايير التووووووي يجوووووو  أن تفووووووي بهووووووا المووووووواد 

هووووووا لالسووووووتخدام. هنووووووات نوعووووووان موووووون تعليمووووووات التعبئووووووة المختلفووووووة المتعلقووووووة للموافقووووووة علي
 UN2814علوووووى جميوووووع شوووووحنات الفئوووووة أ ةكووووول مووووون  P620بوووووالمواد المعديوووووة. ينطبوووووق 

(. يووووووفر متطلبووووووات إضوووووافية لن ووووووام التغليوووووو  الثالثوووووي األساسووووووي. وتشوووووومل UN2900و 
علوووووى تحموووووول هووووو   المعوووووايير لالمتثوووووال الختبوووووار الحزموووووة الصوووووارم الووووو ي يوضووووو  القووووودرة 

الضووووووغوط الداخليووووووة دون تسوووووورل ، وتحموووووول السووووووقوط والتاووووووديس وحتووووووى التاييوووووو  ةمثوووووول 
وووووا متطلبوووووات التعبئوووووة اإلضوووووافية  P620الميوووووا  ودرجوووووات الحووووورارة القصووووووى(. يصووووو   أيض 

للشوووووووحنات التوووووووي تشوووووووتمل علوووووووى الجليووووووود الجووووووواف. ي هووووووور مثوووووووال علوووووووى موووووووواد التعبئوووووووة 
 .6.4والتغلي  للمواد المعدية من الفئة أ في الشال 

علووووووى نقوووووول التصوووووونيفات األخوووووورى  P650ينطبووووووق ن ووووووام التغليوووووو  الثالثووووووي األساسووووووي 
( أو العينووووووات البشوووووورية والحيوانيووووووة المسووووووتثناة. 6.5ةالشووووووال  Bالفئووووووة  -للمووووووواد المعديووووووة 

وووووووا الختبوووووووار السوووووووقوط واختبوووووووار  P650يجووووووو  أن تخضوووووووع العبووووووووات المتوافقوووووووة موووووووع  أيض 
ن أن هووووو ا أقووووول  ووووورامة مووووون الضوووووغط الوووووداخلي فوووووي بعووووو  المواقووووو  ، علوووووى الووووورتم مووووو

  ذلك المطلول لتعبئة المواد المعدية من الفئة أ.
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    إدارة برنامس الل مو الحيانيو 7
يووووتم دعووووم اإلدارة الفعالووووة للمخوووواطر الحيويووووة موووون خووووالل التوووودابير المعمووووول  بهووووا علووووى 
ووووووووا كمووووووووا يجوووووووو  علووووووووى الحاومووووووووات والسوووووووولطات  المسووووووووتويين الوووووووووطني والمؤسسووووووووي ، تمام 

المخوووووواطر الحيويووووووة وتطبيووووووق األطوووووور التن يميووووووة علووووووى مسووووووتوى الدولووووووة  الوطنيووووووة تقيوووووويم
للسوووووويطرة عليهووووووا ، فووووووإن المن مووووووات التووووووي تتعاموووووول مووووووع العواموووووول الحيويووووووة فيهووووووا ملزمووووووة 
بتقيوووووويم المخوووووواطر الحيويووووووة الموجووووووودة فووووووي منشوووووو تها وتطبيووووووق توووووودابير مناسووووووبة للسوووووويطرة 

 على المخاطر لحماية  شؤون الموظفين والمجتمع والبيئة. 
ن وووووام الرقابوووووة المووووون م إلدارة المخووووواطر الحيويووووووة المنفووووو  علوووووى المسوووووتوى الوووووووطني إن 

ةعلووووى سووووبيل المثووووال ، إطووووار عموووول تن يمووووي( سوووويوجه  اآلليووووات التووووي يماوووون للمن مووووات 
موووووووون خاللهووووووووا الوفوووووووواء بالتزاماتهووووووووا ذات الصوووووووولة بوووووووو لك الموضووووووووو  ،  يماوووووووون أن توجووووووووه 

ا موووووون التوجيووووووه الختيووووووار وتنفيوووووو  توووووودابير  تقييمووووووات المخوووووواطر الخا ووووووة بالمن مووووووة مزيوووووود 
السوووووووويطرة المناسووووووووبة واسووووووووتراتيجيات التخفيوووووووو  التووووووووي تقلوووووووول المخوووووووواطر إلووووووووى المسووووووووتوى 
المقبوووووووول ، تتطلووووووو  إدارة هووووووو   العمليوووووووة تطووووووووير المن موووووووة لبرنوووووووامج سوووووووالمة حياتيوووووووة : 
مجموعووووووووة موووووووون األدوات والمعلومووووووووات واإلجووووووووراءات ذات الصوووووووولة التووووووووي يووووووووتم اإلشووووووووراف 

 من قبل اإلدارة العليا للمن مة.عليها والتحسين المستمر لها 
 تضمن اإلدارة الفعالة لبرنامج من م للسالمة الحياتية تنفي  األنشطة التالية : 

  هنوووووات التوووووزام مووووون اإلدارة العليوووووا للتعامووووول بشوووووال مناسووووو  موووووع المخووووواطر المرتبطوووووة
 بالعوامل الحيوية التي يتم التعامل معها وإدارتها. 

 بأنشوووووطة العمووووول وفهمهوووووا و السووووويطرة عليهوووووا  توووووم تحديووووود جميوووووع المخووووواطر المرتبطوووووة
 لمستوى مقبول وعملي.

  توووووم وضوووووع التطبيقوووووات واإلجوووووراءات الالزموووووة للوووووتحام فوووووي المخووووواطر ويوووووتم ر ووووودها
 بانت ام لضمان استمرار الفعالية و المالئمة.
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  تووووووم تطوووووووير إطووووووار عموووووول للتوووووودري  المناسوووووو  للموووووووظفين فووووووي تطبيقووووووات السووووووالمة
 ي.األحيائية والوعي باألمن الحيو 

 . تم تحديد وفهم أدوار ومسؤوليات جميع الموظفين بشال واض 
  تتماشوووووووى األنشوووووووطة المتعلقوووووووة بالسوووووووالمة الحياتيوووووووة فوووووووي المختبووووووورات ، والسياسوووووووات

 واإلجراءات المرتبطة بها ، مع المبادئ التوجيهية واللوائ  الوطنية والدولية.
السووووالمة الشووووامل  تالب ووووا مووووا ياووووون برنووووامج السووووالمة الحياتيووووة أحوووود ماونووووات برنووووامجو 

علووووووى المسووووووتوى التن يمووووووي ةوهووووووو البرنووووووامج الوووووو ي يقوووووويم ويعووووووالج جميووووووع أنوووووووا  مخوووووواطر 
 الصحة والسالمة داخل المن مة(.

اسووووووتقالل برنووووووامج السووووووالمة الحياتيووووووة وإدارتووووووه عوووووون  ياوووووول اإلدارة  ومووووووع ذلووووووك ، فووووووإن  
ن التن يميووووة سوووويعتمد علووووى حجووووم وتعقيوووود المنشووووأة ، علووووى سووووبيل المثووووال ، قوووود ياووووون موووو

الضوووووروري وجوووووود برنوووووامج مسوووووتقل للسوووووالمة الحياتيوووووة عنووووود وجوووووود مخووووواطر عاليوووووة ، أو 
 عند إجراء أنوا  معقدة أو واسعة من األنشطة ذات المواد الحيوية.

يقوووودم هوووو ا القسووووم ن وووورة عامووووة علووووى العنا وووور التأسيسووووية لبرنووووامج السووووالمة الحياتيووووة 
جووووم وتعقيوووود المن مووووة وكيوووو  يماوووون إدارتهووووا علووووى المسووووتوى المؤسسووووي ، فووووي حووووين أن ح

يملووووووي تفا وووووويل برنووووووامج السووووووالمة الحياتيووووووة ، فووووووإن هوووووو   العنا وووووور التأسيسووووووية ، عنوووووودما 
تسووووتند إلووووى ثقافووووة قويووووة للسووووالمة، توووووفر إطووووار ا متين ووووا لبرنووووامج السووووالمة الحياتيووووة األكثوووور 

 فعالية.
يماووووون العثوووووور علوووووى معلوموووووات وإرشوووووادات إضوووووافية حوووووول كيفيوووووة تنفيووووو  وإدارة برنوووووامج 

 (.17الحياتية بنجاح في دراسة : إدارة برنامج السالمة الحياتية ة السالمة
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     ا و الل مو الحيانيو 7.1
هووووي مجموعووووة القووووويم والمعتقوووودات وأنمووووواط السوووولوت التوووووي يووووتم ترسوووووها و تيسوووويرها فوووووي 
بيئوووووة منفتحوووووة وموثوقوووووة مووووون قبووووول األفوووووراد فوووووي جميوووووع أنحووووواء المن موووووة و الووووو ين يعملوووووون 

ووووووا لوووووودعم أو تعزيووووووز  أفضوووووول الممارسووووووات للسووووووالمة الحياتيووووووة فووووووي المختبوووووورات ، هوووووو   مع 
الثقافووووة ضوووورورية لنجوووواح برنووووامج السووووالمة الحياتيووووة ، وهووووي مبنيووووة علووووى الثقووووة المتبادلووووة 
والمشووووواركة النشوووووطة لجميوووووع المووووووظفين فوووووي جميوووووع أنحووووواء المن موووووة ، موووووع التوووووزام واضووووو  

لحياتيووووووة األسوووووواس موووووون إدارة المن مووووووة ، يوووووووفر إنشوووووواء والحفووووووا  علووووووى ثقافووووووة السووووووالمة ا
 ال ي يمان من خالله تطوير برنامج ناج  للسالمة الحياتية.

 
    سياسو الل مو الحيانيو 7.2

السياسوووووة المؤسسوووووية للسوووووالمة الحياتيوووووة هوووووي وثيقوووووة تصووووو  نطووووواق وتووووورض وأهوووووداف 
برنووووووامج السووووووالمة الحياتيووووووة.  إن سياسووووووة السووووووالمة الحياتيووووووة المعمووووووول بهووووووا هووووووي إثبووووووات 

 ياتية وااللتزام بها داخل المن مة.ألهمية السالمة الح
 

   األد ار  الملؤ ليات الم:ينو 7.3
علووووووى الوووووورتم موووووون أن مسووووووؤولية إنشوووووواء وإدارة برنووووووامج السووووووالمة الحياتيووووووة ، بمووووووا فووووووي 
ذلوووووك تحديووووود األدوار والمسوووووؤوليات وتعيينهوووووا ، تقوووووع علوووووى عووووواتق اإلدارة العليوووووا للمن موووووة 

املون موووووع العوامووووول الحيويوووووة مسوووووؤولون ، إال أن جميوووووع مووووووظفي المنشوووووأة الووووو ين قووووود يتعووووو
عوووووون المشوووووواركة الفعالووووووة فووووووي برنووووووامج السووووووالمة الحياتيووووووة ، يجوووووو  أن ياووووووون التخطوووووويط 
التووووووابع موووووون مسووووووئوليات اإلدارة والموووووووظفين العلميووووووين والتقنيووووووين واإلداريووووووين لضووووووومان أال 
تاوووووون المعرفوووووة الحاسووووومة للتشوووووغيل اآلمووووون والمحاوووووم  للمنشوووووأة موووووع فووووورد واحووووود فقوووووط فوووووي 

 دم التوفر أو المغادرة.حالة ع
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تووووووم توضووووووي  األدوار والمسووووووؤوليات المختلفووووووة التووووووي يجوووووو  إسوووووونادها إلووووووى الموووووووظفين 
 من أجل إدارة برنامج السالمة الحياتية بنجاح في األقسام الفر ية التالية.

 
   اإلدارة ال:ليا 7.3.1

اإلدارة العليوووووووووا مسوووووووووؤولة عووووووووون وضوووووووووع السياسوووووووووات والمبوووووووووادئ التوجيهيوووووووووة ، وكووووووووو لك  
عم المسووووووتمر لبرنووووووامج السووووووالمة الحياتيووووووة ،  وهووووووم مسووووووؤولون عوووووون ضوووووومان التمويوووووول الوووووود

لووووووووودعم البرنوووووووووامج وتووووووووووفير اإلشوووووووووراف علوووووووووى التنفيووووووووو  والمراجعوووووووووة المسوووووووووتمرة لماونوووووووووات 
 البرنامج.

 
   لجنو الل مو الحيانيو 7.3.2

لجنووووة السووووالمة الحياتيووووة هووووي لجنووووة مؤسسووووية تووووم إنشوووواؤها للعموووول كمجموعووووة مراجعووووة 
يا السووووووالمة الحياتيووووووة ؛ و تقوووووودم تقووووووارير  إلووووووى اإلدارة العليووووووا ،  يجوووووو  أن مسووووووتقلة لقضووووووا

تعاووووووووس عضوووووووووية لجنووووووووة السووووووووالمة الحياتيووووووووة المجوووووووواالت المهنيووووووووة المختلفووووووووة للمن مووووووووة 
 باإلضافة إلى خبرتها العلمية.

 
   ملؤ   الل مو الحيانيو 7.3.3

فين يجوووووووو  تعيووووووووين مسووووووووؤول السووووووووالمة الحياتيووووووووة لتقووووووووديم المشووووووووورة والتوجيووووووووه للموووووووووظ
واإلدارة بشوووووأن قضوووووايا السوووووالمة الحياتيوووووة ، إن دور ومعرفوووووة مسوووووؤول السوووووالمة الحياتيوووووة 
هووووو مفتوووواح تطوووووير وتنفيوووو  و وووويانة وتحسووووين برنووووامج السووووالمة الحياتيووووة واألموووون الحيوووووي 
باسوووووتمرار ، ينبغوووووي أن ياوووووون لمووووووظفي السوووووالمة الحياتيوووووة تووووودري  وخبووووورة كوووووافيين حتوووووى 

جووووو  تخصووووويإل الوقووووور والمووووووارد الاافيوووووة لهوووووم للقيوووووام ياونووووووا موووووؤهلين ألداء الووووودور ، وي
بالمهمووووووة بفعاليووووووة ، ومووووووع ذلووووووك ، فيمووووووا يتعلووووووق بحجووووووم المختبوووووور وطبيعتووووووه ، يماوووووون أن 

ا أو يمانه أداء واجباته بدوام جزئي.  ياون مسؤول السالمة الحياتية متعاقد 
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  موظفو المخت:ر  موظفو ال ع   7.3.4
ن يماووووووونهم الو وووووووول إلوووووووى مسووووووواحة يتحمووووووول جميوووووووع العووووووواملين داخووووووول المن موووووووة الووووووو ي

المختبوووووور أو العواموووووول الحيويووووووة فووووووي المنشووووووأة مسووووووؤولية دعووووووم برنووووووامج السووووووالمة الحياتيووووووة 
والمسوووواهمة فيووووه ، قائوووود / موووودير المختبوووور مسووووؤول عوووون تنفيوووو  وتعزيووووز السووووالمة الحياتيووووة 
لضوووووووومان سووووووووالمة جميووووووووع الموووووووووظفين والمقوووووووواولين وزوار المنشووووووووأة ، وحمايووووووووة الجمهووووووووور 

مخووووواطر الناشوووووئة عووووون العمووووول الووووو ي يوووووتم تنفيووووو   فوووووي المختبووووور ، المختبووووور والبيئوووووة مووووون ال
 وموظفو الدعم مسؤولون عن تطبيق السالمة الحياتية في أنشطتهم اليومية.

 
 : دليل الل مو الحيانيو 7.4
دليوووول السووووالمة الحياتيووووة هووووو مجموعووووة إلزاميووووة لجميووووع الوثووووائق الخا ووووة بالمن مووووة   

برنووووامج السووووالمة الحياتيووووة الخوووواة بهووووا ، قوووود تشوووومل التووووي تصوووو  العنا وووور التأسيسووووية ل
هووووووو   السياسوووووووات والمعلوموووووووات حوووووووول البووووووورامج والخطوووووووط الداعموووووووة وإجوووووووراءات التشوووووووغيل 

 القياسية الخا ة بالمن مة. 
 

   ن يي  مخا ر الل مو الحيانيو  األم  الحيوي  7.5
لحيويوووووة الهووووودف الرئيسوووووي لبرنوووووامج السوووووالمة الحياتيوووووة هوووووو اإلدارة الفعالوووووة للمخووووواطر ا

واألمووووووون الحيووووووووي ،  مووووووون األنشوووووووطة األساسوووووووية لتحقيوووووووق هووووووو ا الهووووووودف إجوووووووراء تقييموووووووات 
للمخووووواطر ،  تقيووووويم مخووووواطر السوووووالمة الحياتيوووووة /  األمووووون الحيووووووي هوووووو عمليوووووة منهجيوووووة 
لجموووووع وتقيووووويم المعلوموووووات لتحديووووود العنا ووووور الخطووووورة وتحديووووود المخووووواطر المرتبطوووووة بهوووووا 

المخووووواطر والتوووووي ، عنووووود تنفيووووو ها ، تقلووووول  وتطووووووير اسوووووتراتيجيات مناسوووووبة للسووووويطرة علوووووى
 من المخاطر إلى المخاطر المقبولة.

لمزيووووووود مووووووون المعلوموووووووات المحوووووووددة حوووووووول كيفيوووووووة إجوووووووراء تقيووووووويم المخووووووواطر ، يرجوووووووى 
ووووا العثووووور علووووى نموووواذج وإرشووووادات   2الرجووووو  إلووووى القسووووم  تقيوووويم المخوووواطر ، يماوووون أيض 
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دارة برنووووووووامج السووووووووالمة ( ، و دراسووووووووة : إ18إضووووووووافية فووووووووي دراسووووووووة : تقيوووووووويم المخوووووووواطر ة
 (.17الحياتية ة

 
    ال:رامس  الخطم ال اعمو 7.6

إن نتوووووائج تقييموووووات مخووووواطر السوووووالمة الحياتيوووووة واألمووووون الحيووووووي سوووووتنفع فوووووي عمليوووووة 
،   ةاختيووووووار توووووودابير  السوووووويطرة علووووووى المخوووووواطر الالزمووووووة لمعالجووووووة المخوووووواطر المقصووووووود

خووووالل تطوووووير وإدارة العديوووود  يجوووو  بعوووود ذلووووك إدارة التنفيوووو  الصووووحي  لهوووو   التوووودابير موووونف
مووووووون البووووووورامج أو األن موووووووة الداعموووووووة ، يجووووووو  أن تاوووووووون تفا ووووووويلها فوووووووي متنووووووواول ايووووووودي 

 الموظفين من خالل دليل السالمة الحياتية ، التي قد تشمل :
 .خطة األمن الحيوي ون ام الو ول إلى المختبرات 
  .برنامج الصحة المهنية 
  . إدارة شؤون الموظفين وارنامج التدري 
  تطويرSOP. 
 .خطط تصميم المنشأة 
  شووووووراء معوووووودات المختبوووووورات ، وخطووووووة تركيبهووووووا و وووووويانتها ، ون ووووووام إزالووووووة التلوووووووث

 وإدارة النفايات.
 .االستجابة للطوارئ / الحوادث 
 .ن ام إدارة السجالت والوثائق 
 .خطة مراقبة المخزون 
  .خطة االتصال 
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لداعمووووووة موووووون قبوووووول اإلدارة يووووووتم االسووووووتثمار والموافقووووووة علووووووى هوووووو   البوووووورامج والخطووووووط ا
العليوووووووا ، بووووووودعم مووووووون الخبوووووووراء ذوي الصووووووولة ةعلوووووووى سوووووووبيل المثوووووووال ، مسوووووووؤول السوووووووالمة 

 الحياتية ، لجنة السالمة الحياتية ، المهندسين ، اإلدارة الخا ة بالمنشأة(.
يماوووووون االطووووووال  علووووووى األو وووووواف واالعتبووووووارات الرئيسووووووية لوووووودليل السووووووالمة الحياتيووووووة 

داعموووووووة فوووووووي دراسوووووووة : إدارة برنوووووووامج السوووووووالمة الحياتيوووووووة وكووووووول مووووووون البووووووورامج والخطوووووووط ال
يماوووون العثووووور علووووى اسووووتراتيجيات الوووووتحام فووووي المخوووواطر الرئيسووووية التووووي يجووووو   و (17ة

توووودابير  4موووون المتطلبووووات األساسووووية ، والقسووووم  3تضوووومينها فووووي هوووو   الخطووووط فووووي القسووووم 
 تدابير االحتواء القصوى. 5السيطرة المشددة والقسم 

 
 مراج:اتالت ارءر  ال 7.7

ووووووا واسووووووتراتيجيات مرنووووووة  ووووووا منت م  بوووووورامج السووووووالمة األحيائيووووووة ديناميايووووووة وتتطلوووووو  تقييم 
لضوووووومان التحسووووووين المسووووووتمر والمسووووووتدام ، يجوووووو  مراجعووووووة برنووووووامج السووووووالمة األحيائيووووووة 
بشووووووال دوري لضوووووومان اسووووووتمرار المالءمووووووة والافايووووووة والفعاليووووووة ، و للقيووووووام بوووووو لك ، موووووون 

ن موووووة حفوووووم السوووووجالت والمراجعوووووة التوووووي يجووووو  الضوووووروري أن ياوووووون لووووودى المن موووووات أ
 أن تتضمن الميزات الموضحة في األقسام الفر ية التالية.

 
 اإلب غ ع  الحادة  التح ي   يه  7.7.1

 
توووووووفر تقييمووووووات نووووووو  وشوووووودة الحوووووووادث ، بمووووووا فووووووي ذلووووووك تلووووووك التووووووي ال تووووووؤدي إلووووووى 

معلومووووات التعوووورض أو اإلطووووالق ةالقريبووووة موووون الخطووووأ( ، التووووي قوووود تحوووودث فووووي المختبوووور 
 أساسية لتوجيه طبيعة ونطاق االستجابات والتأه  في المستقبل.

وووووا مووووون إدارة برنوووووامج  ا مهم  يعووووود إجوووووراء مراجعوووووة شووووواملة لجميوووووع تقوووووارير الحووووووادث جوووووزء 
السوووالمة األحيائيوووة ألنوووه يووووفر معلوموووات حوووول موووا نجووو  وموووا لوووم يووونج  ، كموووا أنوووه يووووفر 
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ل ةعواموووول( كامنووووة قوووود تزيوووود موووون فر ووووة إلجووووراء تحليوووول السووووب  الجوووو ري لتحديوووود أي عاموووو
احتماليووووووة وقوووووووو  الخطووووووأ ةأو شوووووووبه الخطووووووأ( ،  يجووووووو  اسووووووتخدام نتوووووووائج التحقيقووووووات فوووووووي 
الحووووووادث لتطووووووير االسوووووتجابة للطووووووارئ وتحسوووووينها ، وهوووووي فر وووووة للتووووودري  علوووووى العبووووور 

 المأخوذة منها لمنع حدوثها في المستقبل.
 

   الت قي   التفتيش )دالل   لارج ( 7.7.2
يووووود مووووون المختبووووورات برنوووووامج تفتووووويي تعووووواوني حيوووووث ياوووووون موظفوووووو المختبووووور تنفووووو  العد

مسوووووؤولين بشوووووال مباشووووور عووووون عمليوووووات المراجعوووووة ال اتيوووووة الدوريوووووة ةالتقييموووووات ال اتيوووووة( 
إلووووووى جانوووووو  تقيوووووويم أقوووووول تووووووواترا ولاوووووون أكثوووووور تعمقووووووا مووووووع مسووووووؤول السووووووالمة الحياتيووووووة أو 

وووووا أعضوووواء لجنوووووة السوووووالمة الحياتيووووة ، فوووووي بعووووو  الحووووواالت ، قوووود ياووووو ون للمختبووووورات أيض 
عمليووووات توووودقيق أو تفتوووويي خارجيووووة ، علووووى سووووبيل المثووووال ، كجووووزء موووون عمليووووة إ وووودار 
الشوووووهادات ، بموجووووو  اإلطوووووار التن يموووووي الووووووطني ، أو فوووووي برنوووووامج التوجيوووووه الووووودولي ، 

توووووووفر هوووووو   التقييمووووووات معلومووووووات حووووووول فعاليووووووة برنووووووامج السووووووالمة الحياتيووووووة ،  يماوووووون أن  
 ديد نقاط الضع  التي قد تحتاج إلى معالجة.ويمان تحليل النتائج لتح

 
    ن ارءر ألرى  7.7.3

تقووووووارير الحوووووووادث والتقييمووووووات المختبريووووووة ، قوووووود يقوووووووم برنووووووامج السووووووالمة ففضووووووال  عوووووون 
ووووووووا بتسووووووووجيل ومراجعووووووووة المعلومووووووووات األخوووووووورى مثوووووووول نتووووووووائج الممارسووووووووات  الحياتيووووووووة أيض 

فية لتحسوووووووين والتووووووودريبات واسوووووووتطالعات المووووووووظفين مووووووون أجووووووول تحديووووووود الفووووووورة اإلضوووووووا
 السالمة الحياتية.

يماووووون العثوووووور علوووووى مزيووووود مووووون اإلرشوووووادات والنمووووواذج المفيووووودة لتحسوووووين ومراجعوووووة  و
 (.17برنامج السالمة الحياتية في دراسة : إدارة برنامج السالمة الحياتية ة
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    األم  الحيوي للمخت:رات 8
لمتعلقوووووة بووووواألفراد يشوووووير األمووووون الحيووووووي للمختبووووور  إلوووووى التووووودابير األمنيوووووة المؤسسوووووية ا

و المصوووووممة لمنوووووع ضووووويا  أو سووووورقة أو إسووووواءة اسوووووتخدام أو تحويووووول أو إطوووووالق متعمووووود 
للعوامووووول الحيويوووووة التوووووي يوووووتم التعامووووول معهوووووا فوووووي المختبووووور. إن معالجوووووة مخووووواطر األمووووون 
الحيووووووووي فوووووووي المختبووووووورات مووووووون نوووووووواح كثيووووووورة يووووووووازي و ياامووووووول إدارة مخووووووواطر السوووووووالمة 

اتيووووووووة الفعالووووووووة هووووووووي أسوووووووواس األموووووووون الحيوووووووووي فووووووووي الحياتيووووووووة. ممارسووووووووات السووووووووالمة الحي
المختبووووور ويجووووو  تنفيووووو  تووووودابير السووووويطرة علوووووى مخووووواطر األمووووون الحيووووووي كجوووووزء ال يتجوووووزأ 

 من إدارة برنامج السالمة الحياتية للمؤسسة.
هنووووووووات العديوووووووود موووووووون التحووووووووديات والمحوووووووواذير المرتبطووووووووة بتنفيوووووووو  سياسووووووووات وإجووووووووراءات 

ثووووور علووووى العديوووود موووون العواموووول الحيويووووة األموووون الحيوووووي. علووووى سووووبيل المثووووال ، يماوووون الع
ذلووووك ، يماوووون اسووووتخدام  فضووووال  عوووونالتووووي يجوووو  الحمايووووة ضوووودها فووووي بيئتهووووا الطبيحيووووة. 

ا ، أو قووووووود تاوووووووون قوووووووادرة علوووووووى  العوامووووووول الحيويوووووووة ذات األهميوووووووة باميوووووووات  وووووووغيرة جووووووود 
التاووووورار الووووو اتي ، مموووووا يجعووووول مووووون الصوووووع  اكتشوووووافها أو قياسوووووها بشوووووال موثووووووق. فوووووي 

قوووووود تووووووؤدي عمليووووووة القيوووووواس فووووووي حوووووود ذاتهووووووا إلووووووى مخوووووواطر تتعلووووووق بعوووووو  الحوووووواالت ، 
بالسووووالمة الحياتيووووة واألموووون الحيوووووي. عووووالوة علووووى ذلووووك ، فووووي حووووين أن هنووووات احتماليووووة 
لالسووووتخدام الضووووار لهوووو   العواموووول الحيويووووة ، فووووإن اسووووتخدامها لووووه قيمووووة كبيوووورة للعديوووود موووون 

الحميووووووووودة. لهووووووووو ا التطبيقوووووووووات التشخيصوووووووووية والتجاريوووووووووة والطبيوووووووووة والبحثيوووووووووة المشوووووووووروعة و 
السووووب  ، موووون الضووووروري إجووووراء تقيوووويم سووووليم لمخوووواطر األموووون الحيوووووي المحتملووووة ووضووووع 
توووووودابير مناسووووووبة للسوووووويطرة المخوووووواطر و التقليوووووول منهووووووا دون إعاقووووووة العمليووووووات العلميووووووة و 
التقوووووودم. يجوووووو  أن تمتثوووووول هوووووو   التوووووودابير للمعووووووايير الوطنيووووووة واإلجووووووراءات التن يميووووووة وأن 

 ر المقدرة.تاون متناسبة مع المخاط
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لتحقيووووق ذلووووك ، ينبغووووي اتبووووا  نهووووج مشووووابه إلطووووار تقيوووويم مخوووواطر السووووالمة الحياتيووووة و 
، موووووع التركيوووووز بشوووووال خووووواة علوووووى األمووووون الحيووووووي ، لتحديووووود موووووا إذا كانووووور المؤسسوووووة 
تمتلووووووك عواموووووول حيويووووووة قوووووود تاووووووون ج ابووووووة ألولئووووووك الوووووو ين قوووووود يرتبووووووون فووووووي اسووووووتخدامها 

األمووووووون الحيووووووووي متناسوووووووب ا موووووووع  بشووووووال ضوووووووار. يجووووووو  أن ياوووووووون عموووووووق تقيوووووويم مخووووووواطر
المخوووواطر المحووووددة. بالنسووووبة لمع ووووم المختبوووورات ، يماوووون فووووي كثيوووور موووون األحيووووان دمووووج 
تقيوووويم مخوووواطر األموووون الحيوووووي مووووع تقيوووويم مخوووواطر السووووالمة الحياتيووووة بوووودال  موووون أن ياووووون 

 نشاط ا قائم ا ب اته.
كموووووووا هوووووووو الحوووووووال موووووووع السوووووووالمة الحياتيوووووووة ، تشووووووومل عمليوووووووة تقيووووووويم مخووووووواطر األمووووووون 
وووووا تطووووووير اسوووووتراتيجية إلدارة مخووووواطر األمووووون الحيووووووي مووووون خوووووالل اختيوووووار  الحيووووووي أيض 
وتنفيوووووو  توووووودابير للسوووووويطرة علووووووى مخوووووواطر األموووووون الحيوووووووي. يلووووووزم وجووووووود برنووووووامج لألموووووون 
وووووا  الحيووووووي للمختبووووور إلعوووووداد هووووو   العمليوووووات وتنفيووووو ها واإلشوووووراف عليهوووووا ومراجعتهوووووا ، وفق 

يماوووووون دمووووووج هوووووو ا مووووووع إدارة برنووووووامج لمتطلبووووووات المنشووووووأة. فووووووي كثيوووووور موووووون الحوووووواالت ، 
وووا ب اتووووه  ووووا قائم  السوووالمة الحياتيوووة ، علووووى الووورتم مووون أنووووه قووود يحتوووواج إلوووى أن ياوووون برنامج 

 عندما تاون مخاطر األمن الحيوي شديدة و / أو عديدة.
يصوووووو  القسووووووم الفرعووووووي التووووووالي بإيجوووووواز بعوووووو  العنا وووووور الرئيسووووووية لبرنووووووامج األموووووون 

تقيووووويم المخووووواطر الخووووواة بوووووه. يماووووون العثوووووور  الحيووووووي للمختبووووور ، بموووووا فوووووي ذلوووووك إطوووووار
علوووووى معلوموووووات مفصووووولة عووووون إجوووووراء تقييموووووات المخووووواطر فوووووي دراسوووووة : تقيووووويم المخووووواطر 

(. للحصووووووووول علووووووووى تفا وووووووويل حووووووووول األموووووووون الحيوووووووووي فووووووووي المختبوووووووورات ، يرجووووووووى 18ة
الرجووووووو  إلووووووى منشووووووور من مووووووة الصووووووحة العالميووووووة : إدارة المخوووووواطر الحيويووووووة. إرشووووووادات 

 (.40ختبرات ةاألمن البيولوجي للم
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   األم  الحيوي   ن  لر الخطر 8.1
تتبووووووع تقييمووووووات مخوووووواطر األموووووون الحيوووووووي نفووووووس اإلطووووووار الموضوووووو  سووووووابق ا للسوووووووالمة 

 الحياتية.
 

   جمث الم:لومات 8.1.1
جمووووووووع المعلومووووووووات عوووووووون نووووووووو  العواموووووووول الحيويووووووووة المتاحووووووووة ، وموقعهووووووووا المووووووووادي ، 

إمووووووا للتعاموووووول مووووووع العواموووووول أو والموووووووظفين المعنيووووووين بالو ووووووول إلووووووى مبوووووواني المختبوووووور 
 ألسبال أخرى مثل الخدمة والصيانة ، والمسؤولين عن العوامل الحيوية.

 
   ن يي  المخا ر 8.1.2

القيووووام بتقيوووويم كيفيووووة ارتبوووواط المعلومووووات التووووي تووووم جمعهووووا باحتماليووووة و ووووول شووووخإل 
موووووووا إلوووووووى العوامووووووول الحيويوووووووة المحوووووووددة وعواقووووووو  اإلطوووووووالق المتعمووووووود لهووووووو   العوامووووووول. و 

 مقارنة بين تلك المعلومات لتحديد المخاطر الالية / األولية.ال
 

   نطوءر استرانيجيو الليطرة علر المخا ر 8.1.3
تحديووووود الحووووود األدنوووووى مووووون معوووووايير األموووووان المطلواوووووة للسوووووماح بمضوووووي العمووووول علوووووى 

 العوامل الحيوية المحددة ةوه ا هو الخطر المقبول(.
 

   علر الخطرالتيار   نط:ي  ن ابير الليطرة  8.1.4
يماووووون أن تشووووومل تووووودابير السووووويطرة علوووووى مخووووواطر األمووووون الحيووووووي كوووووال  مووووون أن موووووة 
ا  وووووووووا واضوووووووووح  األمووووووووون اإلجرائيوووووووووة والماديوووووووووة. يجووووووووو  أن يتضووووووووومن تقيووووووووويم المخووووووووواطر تعريف 
للتهديووووودات التوووووي توووووم تصوووووميم تووووودابير السووووويطرة للحمايوووووة منهوووووا وتوضوووووي  متطلبوووووات األداء 

لسووووويطرة علوووووى مخووووواطر األمووووون الحيووووووي ألي أن موووووة أموووووان موووووادي. يوووووتم و ووووو  تووووودابير ا
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ووووا فووووي هوووو ا القسووووم. تقيوووويم موووودى مالءمووووة الموووووظفين ، والتوووودري   بمزيوووود موووون التفصوووويل الحق 
الخوووووواة بوووووواألمن وااللتووووووزام الصووووووارم بووووووإجراءات الحمايووووووة موووووون مسووووووببات األمووووووراض هووووووي 

 طرق لتعزيز األمن الحيوي في المختبرات.
 

   مراج:و المخا ر   إجرايات الليطرة 8.1.5
التحقوووووق مووووون التشوووووغيل النووووواج  لبرنوووووامج األمووووون الحيووووووي مووووون خوووووالل التووووودريبات  يجووووو 

والتموووووووارين الدوريوووووووة. ينبغوووووووي وضوووووووع بروتوكوووووووول مؤسسوووووووي لألمووووووون الحيووووووووي للمختبووووووورات 
لتحديوووووود االنتهاكووووووات فووووووي األموووووون الحيوووووووي واإلبووووووالغ عنهووووووا والتحقيووووووق فيهووووووا ومعالجتهووووووا. 

ات األمووووون فوووووي حالوووووة يجووووو  تحديووووود مشووووواركة وأدوار ومسوووووؤوليات الصوووووحة العاموووووة وسووووولط
 حدوث خرق أمني بوضوح.

يجوووووو  إنشوووووواء كوووووول هوووووو   الجهووووووود والحفووووووا  عليهووووووا موووووون خووووووالل التقييمووووووات المنت مووووووة 
للضوووووووع  والتهديووووووودات ومخووووووواطر األمووووووون الحيووووووووي ، والمراجعوووووووة المنت موووووووة لإلجوووووووراءات 
وتحووووديثها. يجوووو  دمووووج عمليووووات التحقووووق موووون االمتثووووال لهوووو   اإلجووووراءات ، مووووع تعليمووووات 

دوار والمسووووووووؤوليات واإلجووووووووراءات العالجيووووووووة ، فووووووووي برنووووووووامج األموووووووون واضووووووووحة حووووووووول األ
 الحيوي للمختبر.

 
   الرقاالو علر المخز :  8.2

يعوووود برنووووامج المسوووواءلة الشووووامل ضووووروري ا إلنشوووواء رقابووووة كافيووووة علووووى العواموووول الحيويووووة 
المعرضوووووووة للخطووووووور ، و لمنوووووووع السووووووورقة و / أو إسووووووواءة االسوووووووتخدام. تشووووووومل اإلجوووووووراءات 

امها لتحقيوووووق ذلوووووك تجميوووووع قائموووووة جووووورد تفصووووويلية ، بموووووا فوووووي ذلوووووك التوووووي يماووووون اسوووووتخد
و وووووو  العاموووووول ةالعواموووووول( الحيويووووووة وكمياتووووووه وموقووووووع التخووووووزين واالسووووووتخدام والشووووووخإل 
المسوووووؤول وتوثيوووووق عمليوووووات النقووووول الداخليوووووة والخارجيوووووة وإلغووووواء النشووووواط و / أو الوووووتخلإل 
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فيهوووووووا  مووووووون الموووووووواد. يو وووووووى بوووووووإجراء مراجعوووووووة دوريوووووووة وأي تناقضوووووووات يجووووووو  التحقيوووووووق
 وحلها.
ووووووا ومحوووووودث ا بانت ووووووام لضوووووومان و  يجوووووو  أن ياووووووون جوووووورد العواموووووول الحيويووووووة كووووووامال  ودقيق 

 وجود رقابة ومساءلة مناسبين.
 

   الليطرة الم:لومانيو 8.3
ووووووا اسووووووتخدام العمليووووووات واإلجووووووراءات لحمايووووووة سوووووورية وسووووووالمة المعلومووووووات  يجوووووو  أيض 

صوووود ضووووار. ضوووومن نطوووواق الحساسووووة الموجووووودة فووووي المختبوووور والتووووي يماوووون اسووووتخدامها بق
برنوووووامج األمووووون الحيووووووي ، مووووون المهوووووم تحديووووود المعلوموووووات الحساسوووووة ووسووووومها وحمايتهوووووا 
ضوووووود الو ووووووول تيوووووور المصوووووورح بووووووه. تتضوووووومن المعلومووووووات الحساسووووووة بيانووووووات البحووووووث ، 
ونتووووووائج التشووووووخيإل ، ومعلومووووووات عوووووون التجووووووارل علووووووى الحيوانووووووات ، وقوووووووائم الموووووووظفين 

تصوووووووال تانولوجيوووووووا المعلوموووووووات والسوووووووالمة الرئيسووووووويين ةعلوووووووى سوووووووبيل المثوووووووال ، جهوووووووات ا
الحياتيوووووة( ، وخطوووووط األموووووان ، ورمووووووز الو وووووول ، وكلموووووات المووووورور ، ومواقوووووع التخوووووزين 
، وقووووووووائم جووووووورد العوامووووووول الحيويوووووووة. يجووووووو  ح ووووووور مشووووووواركة المعلوموووووووات الحساسوووووووة موووووووع 

 األفراد تير المصرح لهم تمام ا.
و وووووووووول و / أو المعلوموووووووووات السووووووووورية: المعلوموووووووووات المحميوووووووووة أو المح وووووووووورة مووووووووون ال

 النشر تير المصرح به أو العرضي.
 

   شؤ : الموظفي  8.4
يووووووتم تحديوووووود فعاليووووووة أي ضوووووووابط إجرائيووووووة لألموووووون الحيوووووووي فووووووي نهايووووووة المطوووووواف موووووون 
خووووووووالل التوووووووودري  والقوووووووودرة والموثوقيووووووووة والنزاهووووووووة للموووووووووظفين. اإلدارة السووووووووليمة للموووووووووظفين 

راءات العمووووول اليوميوووووة يوووووتم ممارسوووووات وإجووووو هوووووا تضووووومن أن  ن  وأضووووورورية لعمووووول المختبووووور. 
 تنفي ها من قبل موظفين مناسبين يتصرفون بطريقة موثوقة وجديرة بالثقة. 
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الموووووووظفين ، يجوووووو  إنشوووووواء عمليووووووات طلوووووو  الو ووووووول إلووووووى المختبوووووور  وفضووووووال  عوووووون
والموافقوووووووة عليهوووووووا للوووووووزوار وتيووووووورهم مووووووون المووووووووظفين الخوووووووارجيين لضووووووومان وجوووووووود حاجوووووووة 

 ءات الفحإل والمرافقة المناسبة.مشروعة للو ول ، وأنه يتم اتبا  إجرا
التوووووودري  علووووووى  فضووووووال  عوووووونيجوووووو  توووووووفير توووووودري  األموووووون الحيوووووووي فووووووي المختبوووووورات 

ووووووا لنتووووووائج تقيوووووويم المخوووووواطر.  يجوووووو  أن يسوووووواعد و السووووووالمة الحياتيووووووة لجميووووووع العوووووواملين وفق 
هووووووو ا التووووووودري  األفوووووووراد علوووووووى فهوووووووم الحاجوووووووة إلوووووووى حمايوووووووة العوامووووووول الحيويوووووووة واألسوووووووبال 

مووووون الحيووووووي المحوووووددة التوووووي توووووم وضوووووعها. كموووووا يجووووو  أن يتضووووومن المنطقيوووووة لتووووودابير األ
يجووووووو  ، و  مراجعوووووووة المعوووووووايير الوطنيوووووووة ذات الصووووووولة واإلجوووووووراءات الخا وووووووة بالمؤسسوووووووة

وووووووا تحديوووووووود األدوار والمسووووووووؤوليات المتعلقووووووووة بوووووووواألمن للموووووووووظفين فووووووووي السوووووووويناريوهات  أيض 
ر اليوميووووووة وحوووووواالت الطوووووووارئ. ال تمثوووووول جميووووووع الوظووووووائ  نفووووووس المسووووووتوى موووووون مخوووووواط

 ، كموووووااألمووووون الحيووووووي ، ويجووووو  أن يتناسووووو  التووووودري  والمتطلبوووووات موووووع تلوووووك المخووووواطر
يجوووووو  أن ياووووووون تخطوووووويط التعاقوووووو  فووووووي ماانووووووه لووووووإلدارة والموووووووظفين العلميووووووين والتقنيووووووين 
واإلداريووووين لضوووومان أال تاووووون المعرفووووة الحاسوووومة للتشووووغيل اآلموووون فووووي المنشووووأة مووووع فوووورد 

يجووووو  وضوووووع إجوووووراءات موثقوووووة  ، كموووووا واحووووود فقوووووط فوووووي حالوووووة عووووودم التووووووفر أو المغوووووادرة
للموووووظفين الوووو ين تووووم إنهوووواء خوووودمتهم أو مغووووادرتهم ةعلووووى سووووبيل المثووووال ، نقوووول المسوووواءلة 
عوووووووون قوووووووووائم الجوووووووورد والمعوووووووودات ، واسووووووووترداد الممتلاووووووووات الخا ووووووووة بووووووووالمختبر ، وإلغوووووووواء 

تشوووووومل اإلجووووووراءات التووووووي يجوووووو  دمجهووووووا عنوووووود تنفيوووووو  بوووووورامج إدارة شووووووؤون و الو ووووووول(. 
وا وووووووفات لتقيووووووويم المالءموووووووة قبووووووول التوظيووووووو  ، ووضوووووووع إجوووووووراءات المووووووووظفين: وضوووووووع م

لضوووووومان أن األفووووووراد المعتموووووودين فقووووووط قووووووادرون علووووووى الو ووووووول إلووووووى العواموووووول الحيويووووووة 
وتن وووووووويم مشوووووووواركة المفوووووووواتي  والتركيبووووووووات والشوووووووويفرات واطاقووووووووات ، المعرضووووووووة للخطوووووووور 

 المفاتي  أو كلمات المرور.
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   رقاالو األم  المادي 8.5
ت المضووووووادة لألموووووون المووووووادي لمنووووووع الو ووووووول تيوووووور المصوووووورح بووووووه تأسووووووتخدم اإلجووووووراءا

للخصوووووم الخووووارجيين ةأي أولئووووك الوووو ين لوووويس لووووديهم وجووووود شوووورعي فووووي المنشووووأة ولووووديهم 
ووووووووا لتقليوووووووول  نوايووووووووا خبيثووووووووة مثوووووووول المجوووووووورمين واإلرهووووووووابيين والمتطوووووووورفين / النشووووووووطاء( وأيض 

الموووووظفين  التهديوووود موووون المطلعووووين ةأولئووووك الوووو ين لووووديهم وجووووود شوووورعي فووووي المنشووووأة مثوووول
ال و  ، والوووووزوار المعتمووووودين( الووووو ين ال يحتووووواجون إلوووووى تخويووووول للو وووووول إلوووووى أ ووووول معوووووين

وووووووا  تعوووووووزز أن موووووووة األمووووووون الموووووووادي أهوووووووداف األمووووووون الحيووووووووي فحسووووووو  ، بووووووول تووووووودعم أيض 
السوووووووالمة الحياتيوووووووة بشوووووووال مباشووووووور عووووووون طريوووووووق الحووووووود مووووووون الو وووووووول إلوووووووى المختبووووووور 

 والمناطق األخرى التي يحتمل أن تاون خطرة.
ن ووووام األموووون المووووادي الفعووووال علووووى مجموعووووة متنوعووووة موووون العنا وووور لتعزيووووز يشووووتمل 

قوووووووودرة المنشووووووووأة علووووووووى رد  واكتشوووووووواف وتقيوووووووويم وتووووووووأخير واالسووووووووتجابة والتعووووووووافي موووووووون أي 
 حادث أمني.

تتضووووومن هووووو   العنا ووووور الحووووودود ، وضووووووابط الو وووووول ، واكتشووووواف التسووووولل ، وتقيووووويم 
موووول ن ووووام الحمايووووة المتوووودرج علووووى يعو  ، اإلنوووو ار واالسووووتجابة ، وعووووادة مووووا يووووتم تصوووونيفها

زيووووووادة األمووووووان بشووووووال توووووودريجي ويشووووووال طبقووووووات حمايووووووة قائمووووووة علووووووى المخوووووواطر حووووووول 
يجووووو  مووووون  أعلوووووى مسوووووتوى مووووون الحمايوووووة لتلوووووك األ وووووول التوووووي  ، كموووووا أ وووووول المنشوووووأة

سووووووياون لخسووووووارتها و / أو سوووووورقتها و / أو تعرضووووووها للخطوووووور و / أو اسووووووتخدامها تيوووووور 
تمووووووول علوووووووى األمووووووون الووووووووطني والووووووودولي ، و / أو المصووووووورح بوووووووه أكبووووووور توووووووأثير ضوووووووار مح

ذلووووك ، يجوووو  اختيووووار  فضووووال  عوووون ووووحة وسووووالمة الموووووظفين والجمهووووور و / أو البيئووووة. 
هووووو   العنا ووووور وتنفيووووو ها بعووووود تقيووووويم مخووووواطر األمووووون الحيووووووي الخا وووووة بوووووالموقع للتأكووووود 

 ها كلها عملية ومستدامة وتتناس  مع المخاطر المحددة.من أن  
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   الن لالرقاالو علر  8.6
يجوووووو  أن يتوافووووووق نقوووووول العواموووووول الحيويووووووة مووووووع القواعوووووود الوطنيووووووة والدوليووووووة الخا ووووووة 
  6بالتعبئوووووة ، ووضوووووع العالموووووات ، والتوسووووويم والتوثيوووووق علوووووى النحوووووو المبوووووين فوووووي القسوووووم 

يجوووووو  السوووووويطرة علووووووى هوووووو   العمليووووووة إلووووووى مسووووووتوى يتناسوووووو  مووووووع  ، النقوووووول و التحريووووووك
ي الوووووو ي يووووووتم نقلووووووه لضوووووومان اإلشووووووراف مخوووووواطر األموووووون الحيوووووووي المقوووووودرة للعاموووووول الحيووووووو 

 المناس  داخل برنامج األمن الحيوي.
قوووووووود تشوووووووومل اإلجووووووووراءات ضوووووووومان أن يووووووووتم طلوووووووو  العواموووووووول الحيويووووووووة موووووووون مقوووووووودمي 
الخووووووووودمات الشووووووووورعيين وأنهوووووووووم يصووووووووولون إلوووووووووى وجهوووووووووتهم المقصوووووووووودة باسوووووووووتخدام نووووووووواقلين 

قووووووي يجوووووو  كتابووووووة اإلجووووووراءات الخا ووووووة بمسووووووؤوليات الشوووووواحن والناقوووووول والمتل ، معتموووووودين
توجوووووود  ، لضوووووومان السوووووويطرة علووووووى مخوووووواطر األموووووون الحيوووووووي واتباعهووووووا حسوووووو  االقتضوووووواء

الثغووووورات األمنيوووووة منووووو  لح وووووة إزالوووووة العنا ووووور مووووون المنووووواطق اآلمنوووووة حيوووووث قووووود يوووووتمان 
 عدد متزايد من األشخاة من الو ول إليها اآلن.

يجووووووو  أن يوووووووتم ترتيووووووو  عمليوووووووات النقووووووول مسوووووووبق ا والموافقوووووووة عليهوووووووا مسوووووووبق ا مووووووون قبووووووول 
ف المسوووووؤولة ويماووووون أن تسوووووتخدم وثوووووائق سلسووووولة العهووووودة ةأو موووووا يعادلهوووووا( لحفوووووم األطووووورا

السوووووجالت المناسوووووبة إذا لوووووزم األمووووور بنووووواء  علوووووى نتوووووائج تقيووووويم مخووووواطر األمووووون الحيووووووي. 
يجوووووووو  تحووووووووديث المخزونووووووووات لووووووووتعاس العينووووووووات الووووووووواردة والصووووووووادرة ، بمووووووووا فووووووووي ذلووووووووك 

 . التحويالت الداخلية والخارجية
 

   طوارئ / الحوادةالرد    حاوت ال 8.7
ة قوووود تواجووووه حوووووادث أو حوووواالت طوووووارئ تيوووور  حتووووى أكثوووور المختبوووورات تجهيووووز ا و جووووود 
مقصووووووودة أو مقصووووووودة علووووووى الوووووورتم موووووون توووووودابير الوقايووووووة أو السوووووويطرة علووووووى المخوووووواطر 
الحاليوووووة. االسوووووتجابة الفعالوووووة للحووووووادث هوووووي اسوووووتراتيجية للسووووويطرة علوووووى المخووووواطر يماووووون 

ث تيووووور المعروفوووووة مووووون خوووووالل التخطووووويط واالسوووووتعداد أن تقلووووول مووووون عواقووووو  هووووو   األحووووودا
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للحووووووادث المحتملوووووة ةمثووووول التناقضوووووات الموجوووووودة فوووووي قووووووائم الجووووورد أو العوامووووول الحيويوووووة 
المفقوووووودة أو األشوووووخاة تيووووور المصووووورح لهوووووم فوووووي المختبووووور( ، وقووووود تسووووواعد فوووووي الاشووووو  

كتابووووة  يجوووو  ، لوووو ا والتوا وووول ، تقيوووويم األحووووداث الفعليووووة واالسووووتجابة لهووووا والتعووووافي منهووووا
بروتوكوووووووووول االسوووووووووتجابة للحووووووووووادث واتباعوووووووووه لضووووووووومان اإلبوووووووووالغ المناسووووووووو  ، وتسوووووووووهيل 

 التحقيق وتحليل السب  الج ري واإلجراءات التصحيحية وتحسين العملية.
وووووووا اسوووووووتخدام التووووووودريبات والتموووووووارين فوووووووي مرحلتوووووووي التخطووووووويط واإلعوووووووداد و  يماووووووون أيض 

ر محاكاتهووووووا. يماوووووونهم الختبووووووار االسووووووتجابات للحوووووووادث أو حوووووواالت الطوووووووارئ التووووووي تموووووو
يجووووووو  مراجعوووووووة ، كووووووو لك  المسووووووواعدة فوووووووي تحديووووووود الثغووووووورات وفووووووورة التحسوووووووين األخووووووورى 

األقوووول ، ويجوووو  اسووووتخدام المعلومووووات التووووي تووووم الحصووووول  فوووويا الخطووووط وتحووووديثها سوووونوي  
عليهووووووووا موووووووون خووووووووالل التوووووووودريبات وتقووووووووارير الحوووووووووادث والتحقيقووووووووات إلجووووووووراء التعووووووووديالت 

 والتحسينات الالزمة.
 

   الحيوءو الملتج ةالمخا ر  8.8
ا ، و ي ووووووتشوووووومل المخوووووواطر البيولوجيووووووة الناشووووووئة الاائنووووووات الحيووووووة الدقيقووووووة المعدلووووووة وراث

لتخليقووووووي ، وأبحوووووواث اكتسووووووال الوظيفووووووة ، وأبحوووووواث الخاليووووووا الج  يووووووة ، اعلووووووم األحيوووووواء 
وتحريووووووور الجينوووووووات ، ومحركوووووووات الجينوووووووات. يووووووورتبط التقووووووودم فوووووووي أبحووووووواث علووووووووم الحيووووووواة 

ووووووا بالتح ووووووا وثيق  سووووووينات فووووووي  ووووووحة اإلنسووووووان والنبووووووات والحيوووووووان. يماوووووون أن يووووووؤدي ارتباط 
التوووورويج ألبحوووواث علوووووم الحيوووواة عاليووووة الجووووودة التووووي يووووتم إجراؤهووووا بمسووووؤولية وأمووووان إلووووى 
تحسووووووووين األموووووووون الصووووووووحي العووووووووالمي والمسوووووووواهمة فووووووووي التنميووووووووة االقتصووووووووادية ، و وووووووونع 

ع ذلوووووك ، يجووووو  السياسوووووات المسوووووتنيرة باألدلوووووة ، والثقوووووة العاموووووة والثقوووووة فوووووي العلووووووم. ومووووو
ووووا الن وووور فووووي المخوووواطر التووووي تشووووالها الحوووووادث  علووووى البلوووودان والمختبوووورات والعلموووواء أيض 
و / أو سووووووووء االسوووووووتخدام المتعمووووووود المحتمووووووول ألبحووووووواث علووووووووم الحيووووووواة واختيوووووووار تووووووودابير 
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مناسووووووووبة للسوووووووويطرة علووووووووى المخوووووووواطر وتقليلهووووووووا موووووووون أجوووووووول إجووووووووراء البحوووووووووث الضوووووووورورية 
 والمفيدة في علوم الحياة.

 ووووور فوووووي القضوووووايا األخالقيوووووة المتعلقوووووة بعلووووووم الحيووووواة فوووووي تقيووووويم المخووووواطر ، عنووووود النو 
ال يوجووووووووود حووووووووول واحووووووووود أو ن وووووووووام واحووووووووود يناسووووووووو  جميوووووووووع البلووووووووودان أو المؤسسوووووووووات أو 
المختبووووووورات. سوووووووتحتاج كووووووول دولوووووووة أو مؤسسوووووووة تقووووووووم بتقيووووووويم مووووووودى امتالكهوووووووا لألن موووووووة 

سووووووووتخدام والممارسووووووووات للتعاموووووووول مووووووووع المخوووووووواطر التووووووووي تشووووووووالها الحوووووووووادث أو سوووووووووء اال
المتعموووووود المحتموووووول لبحوووووووث علوووووووم الحيوووووواة إلووووووى تحديوووووود التوووووودابير األكثوووووور مالءمووووووة وذات 

 الصلة وفق ا ل روفها الوطنية. والسياقات.
ال تركوووووز علوووووى أي قضوووووية أو تقنيوووووة معينوووووة ةالاائنوووووات الحيوووووة الدقيقوووووة المعدلوووووة وراثي وووووا 

لتخليقووووووووي ، ا، والبحوووووووووث ذات االسووووووووتخدام المووووووووزدوج المثيوووووووور للقلووووووووق ، و علووووووووم األحيوووووووواء 
وأبحوووووووواث اكتسووووووووال الوظيفووووووووة ، والخاليووووووووا الج  يووووووووة ، وتحريوووووووور الجينووووووووات ، ومحركووووووووات 
ا يماوووووون للمخوووووواطر بووووووأن يووووووتم  الجينووووووات( ولاوووووون بوووووودال  موووووون ذلووووووك ، اسووووووتخدم إطووووووار ا واحوووووود 

 تقييمها وإدارتها بغ  الن ر عن التانولوجيا المستخدمة.
علومووووووات محوووووودودة عنوووووود إجووووووراء بحووووووث باسووووووتخدام التقنيووووووات الناشووووووئة ، والتووووووي توجوووووود م

 عنها حالي ا ، يج  على المجتمع العلمي أن :
نشووووووور ثقافوووووووة النزاهوووووووة والتميوووووووز باالنفتووووووواح والصووووووودق والمسووووووواءلة والمسوووووووؤولية. هووووووو   * 

الثقافوووووة هوووووي أفضووووول حمايوووووة ضووووود احتموووووال وقوووووو  الحووووووادث وسووووووء االسوووووتخدام المتعمووووود ، 
 وأفضل ضمان للتقدم العلمي والتطور.

لووووى السووووالمة الحياتيووووة / األموووون الحيوووووي وعمليووووة تقيوووويم توووووفير التوجيووووه لإلشووووراف ع* 
المخووووووواطر للتقنيوووووووات الناشوووووووئة فوووووووي علووووووووم الحيووووووواة ، وموووووووع الحصوووووووول علوووووووى معلوموووووووات 

المسووووواهمة فوووووي فهوووووم أفضووووول لمخاطرهوووووا واحتياجوووووات السوووووالمة و إضوووووافية بمووووورور الوقووووور ، 
 الحياتية / األمن الحيوي.
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يووووووووة لووووووووبع  التانولوجيووووووووا ر وووووووود وتقيوووووووويم اآلثووووووووار العلميووووووووة واألخالقيووووووووة واالجتما * 
الحيويوووووة ، وكموووووا هوووووو مطلوووووول ، ر ووووود تطووووووير تلوووووك التقنيوووووات ودمجهوووووا فوووووي الممارسوووووة 

 العلمية والسريرية.
   الحث ال ل   ناس  اوستخ ا  8.9

البحوووووث ذات االسووووتخدام المووووزدوج التووووي تثيوووور القلووووق هووووي أبحوووواث علوووووم الحيوووواة التووووي 
فير المعرفوووووووة أو المعلوموووووووات أو ، بنووووووواء  علوووووووى الفهوووووووم الحوووووووالي ، لوووووووديها القووووووودرة علوووووووى توووووووو 

المنتجوووووات أو التقنيوووووات التوووووي يماووووون أن يسووووواء اسوووووتخدامها بشوووووال مباشووووور لخلوووووق تهديووووود 
كبيوووووووور لووووووووه عواقوووووووو  محتملووووووووة علووووووووى الصووووووووحة العامووووووووة والسووووووووالمة واألنوووووووووا  الزرا يووووووووة و 

 النباتات والحيوانات والبيئة.
وووووا مراعووووواة الووووووعي باالسوووووتخدام الموووووزدوج للعوامووووول والمعووووودات و و  التانولوجيوووووا يجووووو  أيض 

عنووووووود تطووووووووير بووووووورامج األمووووووون الحيووووووووي للمختبووووووورات عنووووووود االقتضووووووواء. يجووووووو  أن تتحمووووووول 
المختبووووووورات مسوووووووؤولية طبيعوووووووة االسوووووووتخدام الموووووووزدوج لهووووووو   العوامووووووول والتجوووووووارل ، مثووووووول 
التعووووووديل الوووووووراثي ، واتبووووووا  اإلرشووووووادات الوطنيووووووة موووووون أجوووووول اتخوووووواذ قوووووورار بشووووووأن اعتموووووواد 

هووووا موووون الو ووووول تيوووور المصوووورح بووووه ، والضوووويا  توووودابير األموووون الحيوووووي المناسووووبة لحمايت
يأعوووووووود سوووووووووء  ، و ، والسوووووووورقة ، وسوووووووووء االسووووووووتخدام ، والتسووووووووري . أو اإلطووووووووالق المتعموووووووود

ا عالم وووووووا متوازن وووووووا لألمووووووون ي ووووووواالسوووووووتخدام المحتمووووووول للعلووووووووم الحيويوووووووة تهديووووووود  ا يتطلووووووو  نهج 
همووووة مالحيوووووي للمختبوووورات بحيووووث يووووتم الحفووووا  علووووى الو ووووول المشوووورو  إلووووى البحوووووث ال

 المواد السريرية.و 
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   الحيانيو والرقاالو الو نيو   ال:الميو علر الل م 9
عنصووووورين أساسووووويين فوووووي الحمايوووووة العالميوووووة  لحيووووووي واألمووووون ا لحياتيوووووةالسوووووالمة ا د  تعووووو

ووووا بصووووحة الحيوووووان  لحيويووووةلصووووحة اإلنسووووان موووون العواموووول ا ووووا وثيق  الخطوووورة. توووورتبط ارتباط 
السووووووووالمة  ، و لحيويووووووووةتخدام العواموووووووول اوحمايوووووووة البيئووووووووة والضوووووووومانات ضوووووووود إسووووووواءة اسوووووووو

الحيويوووووووووة ، مصوووووووووطل  يسوووووووووتخدم لو ووووووووو  مجموعوووووووووة الممارسوووووووووات والتقنيوووووووووات ومبوووووووووادئ 
و و / أو إطالقهوووووا ،  لحيويوووووةاالحتوووووواء التوووووي تمنوووووع التعووووورض تيووووور المقصوووووود للعوامووووول ا

تووووووزداد أهميووووووة نتيجووووووة للعولمووووووة والتقوووووودم التانولوووووووجي والزيووووووادة السووووووريعة فووووووي االتصوووووواالت 
ارة. تؤكووووود المخووووواطر المتعلقوووووة بتفشوووووي األموووووراض الناشوووووئة والمعديوووووة بشووووودة والنقووووول والتجووووو

ومخوووواطر  لجوووووائ فووووي سووووياق دولووووي علووووى الحاجووووة إلووووى اتخوووواذ توووودابير فعالووووة للوقايووووة موووون ا
الصووووووحة العامووووووة األخوووووورى والاشوووووو  عنهووووووا واالسووووووتجابة لهووووووا علووووووى النحووووووو المحوووووودد فووووووي 

مووووون المعلوموووووات حوووووول يماووووون العثوووووور علوووووى مزيووووود  ، و (13اللووووووائ  الصوووووحية الدوليوووووة ة
: راسوووووووة السوووووووالمة البيولوجيوووووووة واألمووووووون البيولووووووووجي فوووووووي حووووووواالت تفشوووووووي المووووووورض فوووووووي د

 (.23ةو التأه  للجوائ   االستعداد
ا فووووووي ضووووووومان المختبووووووورات الطبيووووووة الحيويووووووة دور ا رئيسووووووي   ؤديفووووووي هوووووو ا السووووووياق ، توووووو

وتخزينهووووووا بأمووووووان والووووووتحام فيهووووووا فووووووي مرافووووووق مجهووووووزة بشووووووال  لحيويووووووةتحديوووووود العواموووووول ا
وووووا ألفضووووول الممارسوووووات وووووا وظيفوووووة و .  مناسووووو  وفق  تالب وووووا موووووا ياوووووون لهووووو   المختبووووورات أيض 

، وتعزيوووووز ثقافوووووة المسوووووؤولية ،  لحيويوووووةمركزيوووووة فوووووي بنووووواء القووووودرات المتعلقوووووة بالمخووووواطر ا
وحمايووووووة الصووووووحة لجميووووووع أ ووووووحال المصوووووولحة المعنيووووووين. ولهوووووو ا السووووووب  فووووووإن السوووووويطرة 

 ل  على المستوى الوطني.تبدأ في الغا لحيويةالفعالة على المخاطر ا
فوووووي كثيووووور مووووون األحيوووووان ، تضوووووع السووووولطات الوطنيوووووة سياسوووووات وتشوووووريعات ولووووووائ  و 

التووووي يجوووو  أن ينفوووو ها المختبوووور إذا  السوووويطرةو / أو وثووووائق إرشووووادية تحوووودد نووووو  توووودابير 
كوووووان سيأصوووووورح لوووووه بالعموووووول. فوووووي هوووووو   الحالوووووة ، تووووووم تطووووووير ن ووووووام رقابوووووة بشووووووال عووووووام 

المهوووووووم أن تحقوووووووق هووووووو   اللووووووووائ  توازن وووووووا بوووووووين ضووووووومان  لضووووووومان االمتثوووووووال للووووووووائ . مووووووون
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التخفيووووووو  الووووووووطني للمخووووووواطر والسوووووووماح للمختبووووووورات بالمرونوووووووة الاافيوووووووة للعمووووووول بشوووووووال 
مسوووووووووتدام ، فوووووووووي حووووووووودود إماانياتهوووووووووا ، وموا ووووووووولة عملهوووووووووا لصوووووووووال  المجتمعوووووووووات التوووووووووي 
تخوووووودمها. التشووووووخيإل السووووووريع لألمووووووراض والعالجووووووات المبتاوووووورة والمعرفووووووة الجديوووووودة عوووووون 

كلهوووووا أنشوووووطة أساسوووووية لتحسوووووين الرعايوووووة الصوووووحية المحليوووووة والعالميوووووة  لحيويوووووةاالعوامووووول 
 ويج  دائم ا إعطاؤها األولوية.

 
وهووووووي عمليووووووة  ،بتقيوووووويم المخوووووواطر  لحياتيووووووةيبوووووودأ تطوووووووير اللوووووووائ  الوطنيووووووة للسووووووالمة ا

منهجيوووووة لجموووووع وتقيووووويم المعلوموووووات لووووودعم تطووووووير إطوووووار تن يموووووي قوووووائم علوووووى المخووووواطر 
متبعوووووووة فوووووووي إجوووووووراء تقيووووووويم وطنوووووووي للمخووووووواطر مماثلوووووووة للخطووووووووات واألدلوووووووة. الخطووووووووات ال

فوووووي هووووو ا الووووودليل إلجوووووراء تقيووووويم للمخووووواطر المختبريوووووة الختيوووووار تووووودابير  ابقاالموضوووووحة سووووو
المرتبطوووووووة بالعمووووووول الووووووو ي يوووووووتم  الحيويوووووووة المخووووووواطر سووووووويطرة علوووووووىمناسوووووووبة ومتناسوووووووبة لل

 تنفي  .
وتحديوووود أولوياتهووووا  ومووووع ذلووووك ، فووووإن الطريقووووة التووووي يووووتم بهووووا تقيوووويم المخوووواطر المحووووددة

مجموعووووة واسووووعة موووون العواموووول يجوووو  أن  علووووى المسووووتوى الوووووطني قوووود تاووووون مختلفووووة ألن  
قووووود يشووووومل ذلوووووك التوووووأثير المحتمووووول علوووووى الصوووووحة العاموووووة ،  ، و تن ووووور فيهوووووا الحاوموووووات

 وحجم الدولة ، والموقع ، والموارد ، وحتى المخاطر المقبولة لعامة الناس.
توى الوووووووطني فووووووي االعتبووووووار احتمووووووال أن يتسووووووب  يأخوووووو  تقيوووووويم المخوووووواطر علووووووى المسوووووو

فوووووووووي اإل وووووووووابة و / أو تفشوووووووووي المووووووووورض بوووووووووين البشووووووووور أو الحيوانوووووووووات  يووووووووووي عامووووووووول ح
والعواقووووووو  االجتما يوووووووة واالقتصوووووووادية و / أو الصوووووووحية التوووووووي يماووووووون أن تحووووووودثها مثووووووول 

 ه   العدوى.
يماووووون مراقبوووووة التنفيووووو  واالمتثوووووال أل وووووحال المصووووولحة المعنيوووووين مووووون خوووووالل آليوووووات و 
علووووووى المسووووووتوى الوووووووطني بشووووووال جموووووواعي ،  المعنيووووووةابووووووة التووووووي تقوووووودمها السوووووولطات الرق
، وكوووووو لك  لحياتيووووووةا للسووووووالمة اي ووووووا وطني ووووووتشووووووال هوووووو   األدوات و العمليووووووات إطووووووار ا تن يمو 
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واألموووون  لحياتيووووةفووووي مع ووووم الحوووواالت. قوووود ياووووون هوووو ا اإلطووووار للسووووالمة ا لحيوووووي األموووون ا
ا مووووو لحيووووووي ا ن إطوووووار عمووووول أكبووووور للصوووووحة العاموووووة فقوووووط و لانوووووه تالب وووووا موووووا ياوووووون جوووووزء 

 للساان ، والصحة والسالمة المهنية و / أو األمن ، من بين أمور أخرى.
تختلوووو  طريقووووة تطبيووووق األطوووور التن يميووووة علووووى العمليووووات المختبريووووة اختالف ووووا كبيوووور ا و 

فوووووي حوووووين أن بعووووو  البلووووودان من موووووة بدرجوووووة عاليوووووة ولوووووديها تشوووووريعات  ، عبووووور البلووووودان
تشوووومل شووووباات راسووووخة موووون أ ووووحال  لحيوووووي واألموووون ا لحياتيووووةا مفصوووولة بشووووأن السووووالمة

ا ، تفتقووووووور بلووووووودان أخووووووورى إلوووووووى  المصووووووولحة ذوي المسوووووووؤوليات والعمليوووووووات المحوووووووددة جيووووووود 
فووووووي المختبوووووورات. ن وووووور ا  لحيوووووووي واألموووووون ا لحياتيووووووةالتوجيووووووه التن يمووووووي بشووووووأن السووووووالمة ا

واألموووووراض للتحوووووديات التوووووي قووووود تواجههوووووا البلووووودان بسوووووب  محدوديوووووة المووووووارد مووووون ناحيوووووة 
السوووويطرة علووووى الناشووووئة و ةسوووووء( اسووووتخدام التقنيووووات المتقدمووووة موووون ناحيووووة أخوووورى ، فووووإن 

علووووى المسووووتوى الوووووطني قوووود يتطلوووو  دراسووووة خا ووووة بالسووووياق البتاووووار  لحيويووووةا المخوووواطر
بلوووووووود. علووووووووى الوووووووورتم موووووووون وجووووووووود العديوووووووود موووووووون المبووووووووادرات للالوووووووونهج األكثوووووووور مالءمووووووووة 

خووووووارج نطوووووواق هوووووو ا الوووووودليل ، والتووووووي تهوووووودف  والمجموعووووووات والوثووووووائق اإلرشووووووادية الدوليووووووة
إلووووووى مسوووووواعدة البلوووووودان فووووووي تطوووووووير اإلطووووووار األكثوووووور مالءمووووووة وفعاليووووووة للسوووووويطرة علووووووى 

 (.42،  41لديها ة لحيوي واألمن ا لحياتيةمخاطر السالمة ا
اشووووووووال عووووووووام ، هنووووووووات ثالثووووووووة منوووووووواهج مشووووووووتركة يماوووووووون أن تسووووووووتخدمها السوووووووولطات و 

يسوووووووتخدم كووووووول نهوووووووج ن وووووووام ف ، لتن يميوووووووةالوطنيوووووووة لتقيووووووويم المخووووووواطر وتطبيوووووووق األطووووووور ا
أو العمووووول الووووو ي يوووووتم تنفيووووو   فوووووي فئوووووات يماووووون  لحيووووووي تصوووووني  لتجميوووووع إموووووا العامووووول ا

ووووا موووون هوووو   األسووووالي   تطبيووووق لوووووائ  مختلفووووة عليهووووا. تسووووتخدم العديوووود موووون البلوووودان مزيج 
مووووووون أجووووووول معالجوووووووة المخووووووواطر المحوووووووددة وطنيوووووووا  بشوووووووال مناسووووووو  ولتغطيوووووووة األنشوووووووطة 

فووووي قطاعووووات مختلفووووة قوووود تمتوووود مووووا  لحيويووووةالتعاموووول مووووع العواموووول االمختلفووووة حيووووث يماوووون 
وراء الصووووحة العامووووة إلووووى قطاعووووات أخوووورى. ويوووورد ملخووووإل لهوووو   األسووووالي  فووووي الجوووودول 

9.1. 
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نهج تطوير اللوائ  الوطنية للسالمة الحياتية كجزء من اإلطار التشريعي  9.1جدول 
 الوطني للسالمة الحياتية.

 الطريقة األسلول
تطوير اللوائ  التي تنطبق على أنوا  العمل  على الفعالية ابناء  

ال ي يتم إجراؤ  على عامل حيوي ةبدال  من 
العامل الحيوي نفسه(. على سبيل المثال ، تم 
تطوير اللوائ  لجميع األعمال التي تنطوي على 

 الحم  النووي المؤتل .
ئ  تطوير مجموعة واحدة أو أكثر من اللوا بناءا على الالئحة

الوطنية وقائمة مصاحبة لجميع العوامل الحيوية 
 التي تنطبق عليها تلك اللوائ .

مجموعة الخطر او المادة 
 الخطرة

يتم تصني  العوامل الحيوية إلى "مخاطر" أو 
"مجموعات خطر" بناء  على خصائإل كل عامل 
والمل  الواائي. كلما زادت مجموعة المخاطر أو 

سب  العامل في المخاطر ، زادت احتمالية ت
العدوى وانتشارها في البشر أو الحيوانات في البلد 
، و / أو زادت خطورة عواق  تلك العدوى على 
الصحة الفردية والعامة ،  يتم بعد ذلك تطوير 
اللوائ  التي تنطبق على كل مجموعة من 
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مجموعات المخاطر أو المخاطر. يمان رؤية 
إلى  1 التعاري  الاالسياية لمجاميع الخطر من

 .1في الحاشية   4
بغوووووو  الن وووووور عوووووون الوووووونهج المسووووووتخدم ، ال ينبغووووووي اعتبووووووار تصووووووني  العواموووووول 

و / أو العمووووول الووووو ي يوووووتم إجوووووراؤ  معهوووووا ثابت وووووا ، وال ينبغوووووي تطبيقوووووه عالمي وووووا  لحيويوووووةا
وووووووا لعوامووووووول السوووووووياق  عبووووووور الواليوووووووات القضوووووووائية. يماووووووون أن يختلووووووو  التصوووووووني  وفق 

الوقووووور والعمليوووووة( ، لووووو لك يجووووو  تجنووووو  تطبيوووووق ةعلوووووى سوووووبيل المثوووووال ، الجغرافيوووووا و 
ن وووام تصوووني  بلووود موووا علوووى دولوووة أخووورى ألنوووه قووود يوووؤدي إلوووى حووودوث ارتبوووات وينوووتج 

 عنه تدابير تير كافية أو مفرطة للسيطرة على المخاطر.
مرنوووووة ، لوووووتعاس  بقوووووىعوووووالوة علوووووى ذلوووووك ، إذا أريووووود لألطووووور التن يميوووووة الوطنيوووووة أن ت

اض الخاضوووووعة للتن ووووويم و / أو األنشوووووطة والتقووووودم فوووووي المعرفوووووة المتغيووووورة لمسوووووببات األمووووور 
التقنيووووووات ، يجوووووو  إجووووووراء مراجعووووووة دوريووووووة وتحووووووديث ألن مووووووة التصووووووني  وإدراجهووووووا فووووووي 
أدوات الرقابوووووة المحدثوووووة ةعلوووووى سوووووبيل المثوووووال ، اللووووووائ  والسياسوووووات والمعوووووايير والمبوووووادئ 

 التوجيهية(.
 

والمجتمووووووع أو ةال توجوووووود مخوووووواطر علووووووى الفوووووورد  1مجموعووووووة المخوووووواطر :  1حاشرررررريو 
وووووووا لإلنسوووووووان أو  منخفضوووووووة(: كوووووووائن حوووووووي دقيوووووووق مووووووون تيووووووور المحتمووووووول أن يسوووووووب  مرض 

ةمخووووووووواطر فرديوووووووووة معتدلوووووووووة ، مخووووووووواطر مجتمحيوووووووووة  2الحيووووووووووان. مجموعوووووووووة المخووووووووواطر 
ووووووووا لإلنسووووووووان أو  منخفضووووووووة(: أحوووووووود العواموووووووول الممرضووووووووة التووووووووي يماوووووووون أن تسووووووووب  مرض 

املين فوووووووي الحيووووووووان ولاووووووون مووووووون تيووووووور المحتمووووووول أن تشوووووووال خطووووووور ا خطيووووووور ا علوووووووى العووووووو
المختبوووووووورات أو المجتمووووووووع أو الثووووووووروة الطبيحيووووووووة أو البيئووووووووة. قوووووووود يووووووووؤدي التعوووووووورض فووووووووي 
المختبوووور إلووووى عوووودوى خطيوووورة ، ولاوووون العووووالج الفعووووال والتوووودابير الوقائيووووة متاحووووان وخطوووور 

 انتشار العدوى محدود. 
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ةمخووووووواطر فرديوووووووة عاليوووووووة ، مخووووووواطر مجتمحيوووووووة منخفضوووووووة(:  3مجموعوووووووة المخووووووواطر 
وووووِرض يتسوووووب  عووووو ادة  فوووووي مووووورض بشوووووري أو حيوووووواني خطيووووور ولانوووووه ال ينتقووووول عامووووول مأم 

عووووادة  موووون فوووورد مصووووال إلووووى آخوووور. العووووالج الفعووووال والتوووودابير الوقائيووووة متوووووفرة. مجموعووووة 
ووووووا  4المخوووووواطر  ووووووِرض يسووووووب  عووووووادة  مرض  ةمخوووووواطر عاليووووووة علووووووى الفوووووورد والمجتمووووووع(: مأم 

بشوووووال خطيووووور ا لإلنسوووووان أو الحيووووووان ويماووووون أن ينتقووووول بسوووووهولة مووووون فووووورد إلوووووى آخووووور ، 
مباشوووووووور أو تيوووووووور مباشوووووووور. العووووووووالج الفعووووووووال والتوووووووودابير الوقائيووووووووة تيوووووووور متوووووووووفرة عووووووووادة. 
المصووووودر: دليووووول من موووووة الصوووووحة العالميوووووة للسوووووالمة الحياتيوووووة فوووووي المختبووووورات ، الطبعوووووة 

 (.2004الثالثة ة
بينمووووا يركووووز هوووو ا الوووودليل فووووي المقووووام األول علووووى الجوانوووو  التقنيووووة والطبيووووة / العلميووووة 

علووووووى المسووووووتوى المؤسسووووووي ، فموووووون المهووووووم أن نبوووووودأ بوووووواالعتراف بووووووأن  للسووووووالمة الحياتيووووووة
وووووودور ا مه ؤديالرقابووووووة الوطنيووووووة والدوليووووووة علووووووى السووووووالمة الحياتيووووووة قوووووود توووووو ا فووووووي التووووووأثير م 

يجوووووو  أن تاووووووون إدارة  ، و علووووووى ممارسووووووات السووووووالمة الحياتيووووووة علووووووى مسووووووتوى المختبوووووور
تمتثوووول لهووووا. وموووون  المختبوووور علووووى درايووووة بووووأي شووووروط تن يميووووة تنطبووووق علووووى عملهووووم وأن

المهووووووووم بوووووووونفس القوووووووودر أن تفهووووووووم السوووووووولطات التووووووووي تقوووووووووم بتطوووووووووير أو مراجعووووووووة األطوووووووور 
ووووا كووووامال  لتووووأثيرات إطارهووووا علووووى العموووول الوووو ي  التن يميووووة الوطنيووووة للسووووالمة الحياتيووووة فهم 
يوووووووتم إجوووووووراؤ  علوووووووى مسوووووووتوى المختبووووووور. لهووووووو ا السوووووووب  ، يعووووووود االتصوووووووال بوووووووين أ وووووووحال 

المختبووووووور أمووووووور ا أساسوووووووي ا لضووووووومان الفهوووووووم الجيووووووود المصووووووولحة علوووووووى المسوووووووتويين الووووووووطني و 
ألهميووووووة ومخوووووواطر العموووووول مووووووع العواموووووول الحيويووووووة ، لتطبيووووووق توووووودابير مناسووووووبة ومتناسووووووبة 
للسوووووووووووويطرة علووووووووووووى المخوووووووووووواطر ، و االمتثووووووووووووال لاللتزامووووووووووووات الوطنيووووووووووووة و / أو الدوليووووووووووووة 

( ، وتطووووووووووير ثقافوووووووووة السوووووووووالمة المبنيوووووووووة علوووووووووى االلتوووووووووزام الووووووووووطني بالسوووووووووالمة 43،44ة
 (.45الحياتية ة
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