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شكر وتقدير 
تم إعداد هذه الطبعة المنقحة من خطة العمل العالمية للمنظمة بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق عقب 
استئصال فيروس شلل األطفال البري من نمط معيّن والوقف المتتابع الستعمال اللقاح الفموي المضاد لفيروس شلل األطفال 

)GAPIII( بفضل مساهمات األفراد التالية أسماؤهم الذين تستحق خبرتهم كل الشكر والتقدير: 

الدكتور ولتر ر. دودل، فرقة مهام بقاء األطفال ونموهم، أتالنتا، جورجيا، الواليات المتحدة
الدكتور بول ج. هنتلي، شركة Riskren PTE، سنغافورة

الدكتور فيليب ماينور، المعهد الوطني للمعايير والرقابة البيولوجية، بوترز بار، المملكة المتحدة
الدكتور مارك أ. باالنش، مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها، أتالنتا، جورجيا، الواليات المتحدة

الدكتور رايموند ساندرز، ورشستر، المملكة المتحدة

وقد حظيت خطة GAPIII بموافقة فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع التابع لمنظمة الصحة العالمية في 
تشرين األول/ أكتوبر 2014 )1(.

المخاطر  إدارة   –  )2011(  CWA15793 المقاييس  لتوحيد  األوروبية  اللجنة  عمل  حلقة  اتفاق  من  مقتطفات  نشر  ويعاد 
البيولوجية في المختبرات )2( بموافقة كريمة من هذه اللجنة في بروكسل. على أن المقتطفات ليست استنساخاً دقيقاً للبنود 

المحال إليها في االتفاق المذكور.

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق iv



المختصرات

AFP Acute flaccid paralysis الشلل الرخو الحاد
BSC Biological safety cabinet خزانة السالمة البيولوجية
CCID50 Cell culture infectious dose 50% جرعة ُمعدية لمزرعة خاليا بنسبة ٪50 
CEN European Committee for Standardization اللجنة األوروبية لتوحيد المقاييس
CWA CEN Workshop Agreement اتفاق حلقة عمل اللجنة األوروبية لتوحيد المقاييس
DTP Diphtheria–tetanus–pertussis اللقاح المضاد للخناق والكزاز والشاهوق
DTP3 Diphtheria–tetanus–pertussis vaccine third 

dose
الجرعة الثالثة للقاح المضاد للخناق والكزاز والشاهوق

GAP Global Action Plan خطة العمل العالمية
GCC Global Commission for the Certification of 

the Eradication of Poliomyelitis
اللجنة العالمية لإلشهاد على استئصال شلل األطفال

GPEI Global Polio Eradication Initiative المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال
HEPA High-efficiency particulate arresting جهاز ترشيح عالي الكفاءة لحجز الجسيمات
HSE Health, safety, security and environment الصحة، والسالمة، واألمن، والبيئة
IPV Inactivated polio vaccine لقاح شلل األطفال المعطَّل
 Sabin-IPV Sabin-inactivated polio vaccine لقاح شلل األطفال المعطَّل - سابين 
 Salk-IPV WPV-inactivated polio vaccine لقاح شلل األطفال المعطَّل-فيروس شلل األطفال البري
μm Micrometre ميكرومتر
MoH Ministry of Health وزارة الصحة
OPV Oral polio vaccine اللقاح الفموي المضاد لشلل األطفال
OPV2 Oral polio vaccine type 2 اللقاح الفموي لشلل األطفال من النمط 2
 bOPV Bivalent oral polio vaccine containing type 1 

and type 3
اللقاح الفموي لشلل األطفال الثنائي التكافؤ المحتوي على 

النمطين 1 و3
 mOPV Monovalent oral polio vaccine containing 

one type only
اللقاح الفموي لشلل األطفال األحادي التكافؤ المحتوي على 

النمط 1 فقط
 mOPV2 Monovalent oral polio vaccine type 2 اللقاح الفموي لشلل األطفال األحادي التكافؤ من النمط 2
 tOPV Trivalent oral polio vaccine containing 

type 1, type 2 and type 3
اللقاح الفموي لشلل األطفال الثالثي التكافؤ المحتوي على 

األنماط 1 و2 و3
PPE Personal protective equipment معدات الحماية الشخصية
PV Poliovirus فيروس شلل األطفال
RCC Regional Commission for the Certification 

of the Eradication of Poliomyelitis
اللجنة اإلقليمية لإلشهاد على استئصال شلل األطفال

R0 Basic reproduction rate معدل التكاثر األساسي
SOP Standard operating procedure إجراء تشغيلي موحد
VAPP Vaccine-associated paralytic poliomyelitis  شلل األطفال المرتبط باللقاحات
VDPV Vaccine-derived poliovirus فيروس شلل األطفال البري الناجم عن اللقاحات
VDPV2 Vaccine-derived poliovirus type 2 2 فيروس شلل األطفال البري الناجم عن اللقاحات من النمط
 aVDPV Ambiguous vaccine-derived poliovirus فيروس شلل األطفال الناجم عن اللقاحات ذو المنشأ الملتبس
 aVDPV2 Ambiguous vaccine-derived poliovirus  

type 2
 فيروس شلل األطفال الناجم عن اللقاحات ذو المنشأ الملتبس 

من النمط 2
 cVDPV Circulating vaccine-derived poliovirus فيروس شلل األطفال الدائر الناجم عن اللقاحات
 cVDPV2 Circulating vaccine-derived poliovirus type 2 فيروس شلل األطفال الدائر الناجم عن اللقاحات من النمط 2
 iVDPV Immunodeficiency-associated vaccine-

derived poliovirus
فيروس شلل األطفال الناجم عن اللقاحات والمرتبط بالعوز 

المناعي 
 iVDPV2 Immunodeficiency-associated vaccine-

derived poliovirus type 2
فيروس شلل األطفال الناجم عن اللقاحات والمرتبط بالعوز 

المناعي من النمط 2
WHA World Health Assembly جمعية الصحة العالمية
WHO World Health Organization منظمة الصحة العالمية
WPV Wild poliovirus فيروس شلل األطفال البري
 WPV1 Wild poliovirus type 1 1 فيروس شلل األطفال البري من النمط
 WPV2 Wild poliovirus type 2 2 فيروس شلل األطفال البري من النمط
 WPV3 Wild poliovirus type 3 3 فيروس شلل األطفال البري من النمط
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مقدمة

تمثل المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال )GPEI(، التي انطلقت عام 1988، جهداً دولياً ال سابق له من حيث الحجم 
هذه  شركاء  من  الممنوحة  األمريكية  الدوالرات  من  المليارات  إنفاق  على  تشتمل  أنها  حيث  العمومية،  الصحة  ميدان  في 
المبادرة، وأنشطة حكومية مكرسة على مختلف األصعدة، وساعات ال حصر لها من الخدمات الطوعية، وتمنيع المليارات 

.)OPV( من األطفال باللقاح الفموي المضاد لشلل األطفال

الشوط  )استراتيجية   2018-2013 استئصاله  من  األخير  والشوط  األطفال  شلل  على  للقضاء  االستراتيجية  الخطة  وتحدد 
األخير( )3( هدفاً إلرساء عالم خال من شلل األطفال بحول عام 2018. ويتطلب تحقيق هذا الهدف ما يلي: )1( استكمال 
االستئصال للقضاء على خطر سراية فيروس شلل األطفال البري )WPV(؛ )2( وقف استعمال اللقاح الفموي لشلل األطفال 
للقضاء على مخاطر شلل األطفال المرتبط باللقاحات )VAPP(، وشلل األطفال الناجم عن اللقاحات والمرتبط بالعوز المناعي 
المزمن )iVDPV(، وفاشيات فيروس شلل األطفال الدائر الناجمة عن اللقاحات )cVDPV( )4؛ 5(؛ )3( تنفيذ إجراءات 
المجتمعات  إلى  بالمرافق  المرتبطة  الفيروس  للتقليل من مخاطر رجوع  لفيروس شلل األطفال واحتوائه  المأمونة  للمناولة 

المحلية الخالية منه.

وستكون الخطوة األولى على طريق وقف استخدام اللقاح الفموي لشلل األطفال الثالثي التكافؤ )tOPV( هي سحب اللقاح 
الفموي لشلل األطفال من النمط OPV2( 2(، الذي تسبب بأكثر من 90٪ من حاالت cVDPV منذ استئصال فيروس شلل 
 ،)bOPV(التكافؤ الثنائي  الناجم  الفموي  األطفال  شلل  لقاح  وسيحل   .1999 عام   )WPV2(  2 النمط  من  البري  األطفال 
النمطان 1 و3( محل لقاح tOPV في برامج التمنيع العالمية، وهو أمر يتيسر باستخدام جرعة واحدة على األقل من لقاح شلل 

ن من كل أنماط الفيروس الثالثة. األطفال المعطَّل )IPV(، المكوَّ

ويتطلب توفير جرعات كافية من لقاح IPV لكل البلدان التي تستخدم لقاح OPV عمليات شراء ضخمة للمنتجات الحالية من 
 )Sabin-IPVوتطوير خيارات بديلة زهيدة التكلفة له )مثل لقاح شلل األطفال المعطَّل المستند إلى ساللة سابين IPV لقاح

لصالح البلدان النامية لتلبية االحتياجات البرمجية.

وإلى حين وقف استخدام لقاح OPV، فإن لقاح bOPV سيكون اللقاح المفضل لدى االستجابة إلى أية فاشية لفيروس شلل 
األطفال البري من النمط WPV1( 1( ومن النمط 3 )WPV3(، في حين سيقع االختيار على لقاح OPV األحادي التكافؤ 
من النمط mOPV2( 2( عند التصدي لفاشيات النمط 2. وبعد وقف استخدام لقاح OPV، سيتم استعمال توليفة من لقاح 
mOPV ذي النمط المعين ولقاح IPV لمواجهة أية فاشيات لفيروس شلل األطفال البري وفيروس شلل األطفال الناجم عن 

 .)VDPV( اللقاحات

البري والناجم عن  فيروس شلل األطفال  بأن سراية  دولياً  bOPV ضماناً  لقاح  استخدام  لوقف  العالمي  التوافق  ويستدعي 
اللقاحات قد انقطعت؛ وأن لقاحات IPV ذات األسعار المعقولة، والمأمونة، والفعالة متوافرة؛ وأن بالمستطاع مكافحة فاشيات
cVDPV المحتملة غير المكتشفة أو الناشئة حديثاً؛ وأنه يمكن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق لرجوع 

.)OPV/Sabin( فيروسات شلل األطفال البرية أو الفيروسات الناجمة عن اللقاح الفموي لشلل األطفال/ سابين

وتوائم هذه الطبعة الثالثة من خطة العمل العالمية )خطة GAPIII( بين المناولة المأمونة واحتواء مواد فيروسات شلل األطفال 
ذات العدوى الفعلية أو المحتملة من جهة وخطة الشوط األخير لمنظمة الصحة العالمية من جهة أخرى، وتحل محل مسودة 
الطبعة الثالثة لعام 2009 المنشورة على الموقع اإللكتروني للمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال والطبعة الثانية لخطة 
العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية لالحتواء المختبري لفيروسات شلل األطفال البرية )6(. وتقوم الطبعة الثالثة بما يلي:

 تُحدد األطر الزمنية والمتطلبات التي يجب:	 
إنجازها استعداداً الحتواء فيروس شلل األطفال من النمط 2	 
تنفيذها طيلة فترة احتواء فيروس شلل األطفال من النمط 2	 
تطبيقها في مرحلة ما بعد االستئصال وما بعد لقاح bOPV؛	 

1 )GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق

مقدمة



 تتناول االحتواء ذا النمط المعين لفيروسات شلل األطفال البرية وفيروسات OPV/Sabin، بما يتسق مع هدف الوقف 	 
المتتابع الستخدام لقاح OPV بعد استئصال فيروس شلل األطفال البري من نمط معين )7(؛

 تواِزن بين الحاجة إلى الوصول المنصف إلى فيروسات شلل األطفال، وذلك مثالً إلنتاج اللقاحات، على مدى فترة احتواء 	 
فيروس شلل األطفال من النمط 2 ومرحلة ما بعد االستئصال من جهة، والمخاطر المستندة إلى نتائج عمليات التقييم، 

ونماذج العواقب )8(، واستراتيجيات اإلدارة )الملحقان 2 و3( من جهة أخرى؛
 ترسي الهدف الطويل األجل المتمثل في التقليل إلى الحد األدنى من مخاطر حاالت شلل األطفال المرتبطة بالمرافق في 	 

 Sabin- IPVأو IPV من خالل توفير الحصول المتواصل على لقاحات bOPV حقبة ما بعد االستئصال/ ما بعد لقاح
المأمونة وذات األسعار المعقولة، وعبر التقليل إلى أدنى مستوى من عدد المرافق التي تقوم بمناولة وتخزين فيروسات 

شلل األطفال مع تأديتها في الوقت ذاته للوظائف الحاسمة األهمية وتلبيتها لكل الضمانات الالزمة؛

وخطة GAPIII هي وثيقة متطورة تخضع للتعديل مع انبثاق معلومات جديدة تتعلق بتحقيق التوازن المناسب بين المخاطر 
المجتمعية والنظم والضوابط الالزمة إلدارة هذه المخاطر. ويوفر "معيار إدارة المخاطر البيولوجية" )الملحقان 2 و3( اإلطار 
إلجازة المرافق باالستناد إلى مبادئ نظام إلدارة المخاطر البيولوجية. ويتطلب هذا المعيار أن تتفهم المؤسسات/ المرافق 
مراقبة  المسؤولة عن  والدولية  الوطنية  السلطات  من  مقبولة  بطرق  المخاطر  هذه  تدير  وأن  بأنشطتها  المرتبطة  المخاطر 
األعمال المتعلقة بفيروسات شلل األطفال. وتضطلع السلطات الوطنية بالمسؤولية عن استعراض تطبيق معايير ومبادئ إدارة 
OPV/ البرية وسالالت لفيروسات شلل األطفال  2 و3 خصيصاً  الملحقان  ُكتب  المحلية. وقد  السياقات  المخاطر هذه في 

Sabin على التوالي، على نحو ما هي قائمة في الوقت الراهن، إال أنه في حال نشوء سالالت جديدة تُعتبر أكثر توهيناً، وأقل 
إمراضاً، وأشد مأمونية، سيقوم فريق من الخبراء العلميين تشكله منظمة الصحة العالمية باستعراض البيِّنات لدراسة الضوابط 

المطبقة على هذه السالالت من حيث احتوائها ومناولتها المأمونة.
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األساس المنطقي

عند قطع دوران فيروس شلل األطفال البري فإن من المنتظر أن ينخفض االهتمام بالتمنيع المضاد لشلل األطفال، وتزداد 
احتماالت تعرض السكان لإلصابة في العديد من أرجاء العالم. ويهدد رجوع فيروس شلل األطفال البري من المرافق المعنية 
به بعواقب خطيرة محتملة إلعادة سرايته. وعند توقف استخدام لقاح OPV فإن الكثير من البلدان ستواصل التغطية السكانية 
البلدان كل  بلدان أخرى، وقد توقف بعض  المستوى األمثل في  اللقاح دون  التغطية بهذا  بينما ستكون   ،IPV بلقاح العالية 
األنشطة الوطنية للتمنيع المضاد لشلل األطفال. ويطرح رجوع ساللة من سالالت OPV/Sabin من مرفق ما خطر سراية 
فيروسية غير معروفة، واالنعكاس إلى فاشيات cVDPV، ثم العواقب الخطيرة المحتملة من جديد إلعادة سراية فيروس شلل 

األطفال )8(.

 .OPV ولن تكون معظم البلدان بحاجة إلى االحتفاظ بفيروسات حية لشلل األطفال في حقبة ما بعد االستئصال وما بعد لقاح
وبالمستطاع استئصال المخاطر المرتبطة بالمرافق في هذه البلدان من خالل بحث وطني شامل وتدمير كل مواد فيروسات 

شلل األطفال البرية وجميع مواد سالالت OPV/Sabin ذات العدوى الفعلية أو المحتملة.

وستستضيف بعض البلدان عدداً محدوداً من مرافق فيروس شلل األطفال التي تؤدي وظائف دولية حاسمة، بما في ذلك إنتاج 
الكواشف  وإنتاج  اللقاحات،  جودة  وضمان   ،mOPV لقاح  مخزونات  وتخزين  وإنتاج   ،Sabin-IPVو  IPV لقاحات 

التشخيصية، والوظائف التشخيصية والمرجعية المتعلقة بالفيروسات، إلى جانب البحوث الحاسمة. 

وعلى كل مرفق من المرافق حيث االحتفاظ بفيروس شلل األطفال ضروري هذه أن يدير المخاطر البيولوجية بصورة سليمة 
للتقليل إلى أدنى حد من خطر رجوع الفيروس إلى المجتمعات المحلية، مع اعتماد نظام وطني فعال لإلشهاد وتنفيذ منظمة 
المرافق حيث  بإقامة  أدنى حد من خطر رجوع فيروس شلل األطفال  إلى  التقليل  للتحقق. ويمكن  لبرامج  العالمية  الصحة 
الحاد  الرخو  للشلل  الفعال  والترصد  السكانية،  المناعة  ذات مستويات عالية من  مناطق  بالفيروس ضروري في  االحتفاظ 
)AFP( وللبيئة، مع استكمال ذلك بقدرات فعالة في ميدان الصحة العمومية واالستجابة. ويمكن التقليل أكثر من العواقب 
بالتعامل فحسب مع سالالت OPV/Sabin أو سالالت بديلة أكثر توهيناً، والتي تقل فيها معدالت التكاثر األساسية )R0( عما 
هو قائم بالنسبة لفيروس شلل األطفال البري )8(. كما أن خفض عدد المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري على مستوى 
العالم يقلل بشكل أكبر من حجم المخاطر، وييسر الرقابة الوطنية والدولية، ويعزز من احتماالت تلبية معايير االحتواء العالمية 

والمحافظة عليها بنجاح.
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االستراتيجية

استئصال هذه  بالمرافق من  المرتبطة  فيروس شلل األطفال  أدنى حد من مخاطر  إلى  للتقليل  العالمية  تتألف االستراتيجية 
االحتفاظ  حيث  المجازة  المرافق  عدا  ما  الفيروس  هذا  مرافق  جميع  في  األطفال  شلل  فيروس  مواد  تدمير  عبر  المخاطر 

بالفيروس ضروري1 وإدارة المخاطر البيولوجية لهذه المرافق عبر االمتثال الصارم للمعايير المطلوبة.

استئصال المخاطر

يتحقق استئصال المخاطر في المرافق حيث االحتفاظ بفيروس شلل األطفال غير ضروري عبر القيام بتدمير ما يلي أو نقله 
إلى المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري:

 مواد فيروس شلل األطفال البري ذات العدوى الفعلية أو المحتملة؛- 1
مواد سالالت OPV/Sabin على النحو الموصوف أدناه. - 2

OPV/ أو  البري  لفيروس شلل األطفال  أو ساللة  نمط  بأي  المحتمل  التلوث  ذات  المواد  التدمير على كل  تدابير  وتنطبق 
Sabin، أو حينما يتعذر استبعاد وجود فيروسات شلل األطفال، والسيما فيما يتعلق بمخزونات الفيروسات غير الُمختبرة في 
المرافق التي تعاملت في الماضي مع فيروسات شلل األطفال )9( والمرافق غير المعنية بشلل األطفال التي تحتفظ بمواد 

.OPV/Sabin سريرية قيمة يُحتمل أن تكون موبوءة بفيروسات شلل األطفال أو فيروسات

ويتطلب االستئصال العالمي الناجح للمخاطر أن يحظر كل بلد بشكل فعال االحتفاظ بمواد فيروس شلل األطفال أو اقتناءها 
الحقاً في كل المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس غير ضروري وفقاً للتوصيات العالمية )3(.

إدارة المخاطر البيولوجية

تنفيذ  عبر  و3(   2 )الملحقان  بالفيروس ضروري  االحتفاظ  حيث  المعتمدة  المرافق  في  البيولوجية  المخاطر  إدارة  تتحقق 
المعايير الدولية لهذه اإلدارة التي:

تتضمن متطلبات احتواء خاصة بشلل األطفال تقلل من احتمال إطالق فيروسات شلل األطفال من المرافق احيث االحتفاظ - 1
بهذه الفيروسات ضروري )الضمانات األولية(؛

تبيِّن متطلبات المناعة السكانية )الضمانات الثانوية( للتقليل من عواقب إطالق فيروسات شلل األطفال من المرافق حيث - 2
االحتفاظ بهذه الفيروسات ضروري؛

تحدد متطلبات بيئية خاصة بكل موقع للمرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري )الضمانات الثالثية( للتقليل أكثر فأكثر - 3
من عواقب اإلطالق.

وتقلل الضمانات األولية لالحتواء من احتمال اإلطالق العَرضي أو الكيدي لفيروس شلل األطفال من مرفق من المرافق حيث 
االحتفاظ بالفيروس ضروري، وهي محددة في "معيار إدارة المخاطر البيولوجية للمرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري 
االحتفاظ  للمرافق حيث  البيولوجية  المخاطر  إدارة  و"معيار   )2 )الملحق  البري"  األطفال  فيروس شلل  بمواد  تحتفظ  التي 
بالفيروس ضروري التي تحتفظ فحسب بمواد فيروس شلل األطفال من ساللة OPV/Sabin )دون فيروس شلل األطفال 

البري(" )الملحق 3(. وتشمل العناصر األساسية ما يلي:

 إدارة المرفق التي تمارس تقديراً متواصالً للمخاطر ومالحظة صارمة إلجراءات السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي 	 
المختبري؛

 مرفق االحتواء الذي يشتمل على المبادئ السليمة للتصميم، والبناء، والتشغيل، ويُعنى بالمخاطر البيولوجية المحددة؛	 
داخل األسر 	  السراية  المرفق ومن  بالعدوى في  يقلل من خطر اإلصابة  أن  يمكن  ما  المرفق، وهو  العاملين في   تمنيع 

وخارجها في حال حدوث عدوى )10؛ 11(؛
 خفض استخدام فيروس شلل األطفال البري واالستعاضة عنه بسالالت سابين أو بسالالت أشد توهيناً حيثما أمكن )10(؛	 

المختبرات أو مرافق إنتاج اللقاحات المضادة لشلل األطفال.  1
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ع المسؤوليات على المرفق، 	   خطط احترازية تتعلق باإلطالق أو التعرض المحتمل للفيروس، على أن تُحدد التدابير وتوّزِ
والمؤسسة، ووزارة الصحة، والوكاالت الحكومية المعنية األخرى.

وتقلل الضمانات الثانوية للمناعة السكانية من عواقب إطالق فيروس شلل األطفال في المجتمع المحلي من مرفق من المرافق حيث 
االحتفاظ بهذا الفيروس ضروري وتتألف من سياسة وطنية للتمنيع الروتيني لألطفال من شلل األطفال وتحقيق تغطية سكانية وطنية 

عالية تتفق مع سياسة منظمة الصحة العالمية )3( واستراتيجيات مرحلة ما بعد االستئصال في نهاية المطاف )12(.

وتحد الضمانات الثالثية لموقع المرفق من عواقب اإلطالق غير المتعمد لفيروس شلل األطفال البري العالي السراية من خالل 
إقامة المرافق حيث االحتفاظ بهذا الفيروس ضروري في مناطق معدالت التكاثر األساسية المنخفضة المؤكدة لفيروس شلل 

األطفال، أي في المناطق ذات النظم المغلقة لمياه المجارير مع معالجة ثانوية في الحد األدنى للَصبوب.

وتُعتبر الضمانات األولية والثانوية ضرورية للمرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري التي تقوم بمناولة وتخزين مواد 
لقاح  النمط 2 وبعد وقف استخدام  فيروسات WPV2 أو OPV2/Sabin2 خالل فترة احتواء فيروس شلل األطفال من 
bOPV )الجدول 1(. وتقل احتماالت االنتشار )R0( بالنسبة لسالالت Sabin/OPV بنسبة مرتين إلى عشر مرات بالمقارنة 
مع فيروس شلل األطفال البري، مما يقلل من خطر العدوى على المستوى المجتمعي في حال حدوث خرق لالحتواء وإدراك 

عواقب مثل هذا الخرق في الوقت المناسب )11(. 

تضطلع  التي  بالفيروس ضروري  االحتفاظ  حيث  للمرافق  والثالثية  والثانوية،  األولية،  الضمانات  توفير  الضروري  ومن 
بمناولة وتخزين مواد فيروس شلل األطفال البري بعد استئصاله )الجدول 1(.

ومن الضروري اتخاذ تدابير لإلشهاد الوطني ومن ثم إلعادة اإلشهاد سنوياً لكل المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري. 
وقد يتطلب األمر تحقق منظمة الصحة العالمية من االمتثال لخطة GAPIII بشكل منتظم )كل ثالث سنوات(. ويوفر اإلشهاد 

الوطني المدعوم بتحقق المنظمة التأكيد الالزم باالمتثال إلى الضمانات المطلوبة.
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GAPIII الجدول 1: لمحة عن ضمانات االحتواء في خطة

فترة احتواء فيروس شلل 
فترة االحتواء النهائية لفيروس شلل األطفالاألطفال من النمط 2

كل فيروسات شلل 
األطفال من النمط 2

كل فيروسات شلل األطفال 
OPV/Sabin من ساللة

 كل فيروسات شلل 
األطفال البرية

الضمانات األولية:
 الوقاية من العدوى وتفادي 

ثة إطالق المواد الملوَّ

ل2  نعمنعمنعمحماية المشغِّ

نعمنعمنعمإزالة تلوث المواد/ المعدات

نعم4 ال3ال3 وحدة مخصصة لمعالجة الَصبوب

نعم5 الالمعالجة الهواء/ العادم

الضمانات الثانوية:
 المناعة السكانية في البلد 

المستضيف للمرفق

IPV 3≤ 1≤ 1جرعات لقاح ≥

IPV 6تغطية لقاحDTP3 تغطية =DTP3 90٪7= تغطية>

الضمانات الثالثية:
البيئة والموقع

إقامة المرافق في مناطق ذات احتماالت 
سراية منخفضة )R0( لفيروسات شلل 

األطفال البرية
نعمالال

DTP3 = الجرعة الثالثة للقاح المضاد للخناق والكزاز والشاهوق

ل يندرج في عداد مصادر إطالق فيروس شلل األطفال من المرفق، فإن من الضروري اتخاذ إجراءات حماية مخصوصة، بما في ذلك، مثالً، استخدام معدات الحماية  بما أن المشغِّ   2

الشخصية )PPE(، واستعمال أجهزة االحتواء األولي، والتطعيم
اإلطالق غير المعالَج في نظام مغلق لمياه المجارير مع معالجة ثانوية للَصبوب في موقع المرفق )ينبغي تعطيل كل نفايات المرافق، التي يمكن أن تحتوي على فيروسات حية   3

لشلل األطفال، قبل اإلطالق من خالل إجراءات تعطيل وافية وُمجازة. وفي المرافق التي ال تتوافر فيها وحدة مخصصة لمعالجة الَصبوب، فإن ذلك سيتم عادة باستخدام الحرارة 
أو المواد الكيمائية كجزء من عملية معالجة مجازة. وال يجوز بأي حال من األحوال تصريف ّصبوب يحتوي على فيروس خام لشلل األطفال في البواليع ما لم تكن وحدة معالجة 

الّصبوب مصممة ومجازة لمناولة مثل هذا الصبوب، بحيث تعمل فعلياً كجزء من نظام لالحتواء األولي(.
معالجة صبوب المرفق قبل اإلطالق في نظام مغلق لمياه المجارير مع معالجة ثانوية أو أعلى للصبوب في موقع المرفق.   4

جهاز ترشيح عالي الكفاءة لالحتجاز الجسيمائي خاص بهواء العادم.   5

.)19( )DTP3( تغطية التمنيع بالجرعة الثالثة باللقاح المضاد للخناق والكزاز والشاهوق   6

خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات 2020-2011.   7
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عرض عام للمراحل

استئصال شلل األطفال  الوطنية والدولية على طريق  البارزة  بالمعالم  العالمية على ثالث مراحل تتصل  العمل  تُنفذ خطة 
)الشكل 1(.

المرحلة األولى: االستعداد الحتواء فيروس شلل األطفال من النمط 2

.OPV2 تمضي المرحلة األولى قدماً إلى حين تلبية الشروط الالزمة للجاهزية العالمية لسحب لقاح

األنشطة األساسية
 إجراء مسح مخبري وطني وجرد لفيروس شلل األطفال من النمط 2؛	 
 تدمير المواد غير الضرورية لفيروس شلل األطفال من النمط 2؛	 
 نقل المواد الضرورية لفيروس شلل األطفال من النمط 2 إلى المرافق حيث االحتفاظ بهذا الفيروس ضروري؛	 
 إخطار الحكومات، والمؤسسات، ومرافق شلل األطفال بالحاجة المقبلة إلى احتواء فيروس شلل األطفال؛	 
 إجازة المرافق المعتمدة حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري فيما يتعلق باالحتواء.	 

المرحلة الثانية: فترة احتواء فيروس شلل األطفال من النمط 2

تبدأ المرحلة الثانية حال تلبية معايير الجاهزية العالمية لسحب لقاح OPV2، وتستمر إلى حين اإلشهاد على استئصال فيروس 
شلل األطفال البري في العالم. وتشمل معايير الجاهزية )13( المتعلقة بسحب اللقاح المذكور ما يلي:

  إدراج جرعة واحدة على األقل من لقاح IPV في التمنيع الروتيني؛- 1
 الحصول على لقاح bOPV المرخص به للتمنيع الروتيني؛- 2
 تنفيذ بروتوكوالت الترصد واالستجابة لفيروس شلل األطفال من النمط 2 )بما في ذلك تكوين مخزون من لقاح mOPV2(؛- 3
 إنجاز أنشطة المرحلة األولى الحتواء فيروس شلل األطفال، مع المناولة السليمة للمواد المتبقية من النمط 2؛- 4
5 -.WPV2 التحقق من االستئصال العالمي لفيروس 

وستكون نقطة التحفيز لتعيين موعد محدد للسحب العالمي للقاح OPV2 )التحول من لقاح tOPV إلى لقاح bOPV( هي 
انعدام كل الحاالت المستديمة من فيروس cVDPV2 لمدة ستة أشهر على األقل.

:OPV2/Sabin2 أو فيروس WPV2 وتتألف هذه المرحلة من جزئين يتناوالن احتواء فيروس

WPV2 المرحلة الثانية )أ(: احتواء فيروس

 يتم احتواء كل فيروسات WPV2 )على النحو المعروض في الجدول 1 والشكل 1( في المرافق المجازة حيث االحتفاظ 	 
بالفيروس ضروري )الملحق 2(.

OPV2/Sabin2 المرحلة الثانية )ب(: احتواء فيروس

 يتم احتواء كل فيروسات OPV2/Sabin2 )على النحو المعروض في الجدول 1 والشكل 1( في المرافق المجازة حيث 	 
االحتفاظ بالفيروس ضروري )الملحق 3(.

.)bOPV إلى لقاح tOPV التحول من لقاح( OPV2 في غضون ثالثة أشهر من سحب لقاح )وتبدأ المرحلة الثانية )ب
وخالل المرحلة الثانية قد يجري تعليق العمل المتصل باحتواء فيروس شلل األطفال OPV2/Sabin2 مؤقتاً في المناطق 
التي اتخذت فيها منظمة الصحة العالمية قراراً باستخدام لقاح mOPV2 استجابة لسراية نشأت أو عاودت الظهور لفيروس 

.WPV2/cVDPV2
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المرحلة الثالثة: االحتواء النهائي لفيروس شلل األطفال 

تنطلق المرحلة الثالثة حينما ال يتم اكتشاف سراية عالمية لفيروس شلل األطفال البري لمدة ثالث سنوات وقبيل اإلشهاد على 
استئصال هذا الفيروس في العالم.

المرحلة الثالثة )أ(: االحتواء النهائي لكل فيروسات شلل األطفال البرية

 احتواء كل فيروسات شلل األطفال البرية في األجل الطويل )على النحو المعروض في الجدول 1 والشكل 1( في المرافق 	 
المجازة حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري، مع ضمانات أولية معززة.

OPV/Sabin المرحلة الثالثة )ب(: االحتواء النهائي لكل فيروسات شلل األطفال من ساللة

 احتواء كل فيروسات شلل األطفال من ساللة OPV/Sabin في األجل الطويل )على النحو المعروض في الجدول 1 	 
والشكل 1( في المرافق المجازة حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري. 

وتبدأ المرحلة الثالثة )ب( في غضون ثالثة أشهر من وقف لقاح bOPV )من المزمع وقف هذا اللقاح بعد عام واحد من 
اإلشهاد على استئصال فيروس شلل األطفال البري في العالم(.

المناطق  في  مؤقتاً   OPV/Sabin األطفال  شلل  فيروس  باحتواء  المتصل  العمل  تعليق  يجري  قد  الثالثة  المرحلة  وخالل 
التي اتخذت فيها منظمة الصحة العالمية قراراً باستخدام لقاح mOPV استجابة لسراية نشأت أو عاودت الظهور لفيروس 

.WPV/cVDPV

ويرد أدناه وصف لمتطلبات التنفيذ للمراحل المختلفة.
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المرافق حیث االحتفاظ 
س ضروري التي 

بالفیرو
س 

تحتفظ فحسب بمواد فیرو
شلل األطفال من ساللة 
OPV/Sabin (دون 
س شلل األطفال البري)"

فیرو

المرحلة األولى: 
س شلل األطفال من النمط 2

االستعداد الحتواء فیرو
المرحلة الثانیة:

س شلل األطفال من النمط 2
فترة احتواء فیرو

المرحلة الثالثة:
س شلل األطفال

االحتواء النھائي لفیرو

x 6 إشھاد 
إقلیمي باستئصال 
 W

PV س
فیرو

سحب لقاح
OPV2 

bOPV
وقف لقاح

تلبیة معاییر
الجاھزیة العالمیة

س ھناك من احتواء
لی

ت المناولة المأمونة
اعتماد إجراءا

O
P
V2/Sabin2 س شلل األطفال

W واحتواء فیرو
P
V2 س

احتواء فیرو
ت شلل األطفال البریة

االحتواء النھائي لكل فیروسا

:O
P

V2 معاییر الجاھزیة العالمیة لسحب لقاح
IP في التمنیع الروتیني؛

V إدراج جرعة واحدة على األقل من لقاح :IP
V

  -1
ص بھ للتمنیع الروتیني؛

صول على لقاح شلل األطفال الثنائي التكافؤ المرخ
bO: الح

P
V

  -2
س شلل األطفال من النمط 2 (بما في ذلك تكوین 

صد واالستجابة لفیرو
ت التر

صد والمخزون: تنفیذ بروتوكوال
3-  التر

m)؛
O
P
V2 مخزون من لقاح

س شلل األطفال، مع المناولة السلیمة للمواد المتبقیة من النمط 2؛
4-  االحتواء: إنجاز أنشطة المرحلة األولى الحتواء فیرو

.W
P
V2 س

صال العالمي لفیرو
5-  التحقق: التحقق من االستئ

 :O
P

V2 نقطة التحفیز لتعیین موعد محدد للسحب العالمي للقاح
cVD
P
V2 س

ت المستدیمة من فیرو
انعدام كل الحاال

 

:W
P

V س
صال فیرو

x 6 إشھاد إقلیمي باستئ
س شلل األطفال البري في اإلقلیم، 

ف سرایة فیرو
ستعلن اللجان اإلقلیمیة لإلشھاد بأن أقالیمھا خالیة من شلل األطفال حال وق

 
ت شلل األطفال البریة.

س من فیروسا
ف عن آخر فیرو

المعني، أي بعد 36 شھراً من الكش

الجرد،
التدمیر،

االستعداد لالحتواء
W

PV2 س
المرحلة الثانیة (أ): احتواء فیرو

المرحلة الثالثة (أ): االحتواء النھائي لكل فیروسات شلل األطفال البریة
إشھاد 
االحتواء

المرافق األساسیة التي 
W

PV س
تحتفظ بفیرو

التدمیر،
المناولة اآلمنة، 

عدم التخزین
س شلل األطفال في المختبرات غیر األساسیة

المناولة المأمونة للعینات الجدیدة التي یُحتمل أن تحتوي على مواد فیرو
اعتماد 

إجراءات 
مأمونة

المرافق غیر األساسیة

التدمیر،
االستعداد 
لالحتواء

إشھاد
االحتواء

المرافق األساسیة
س

التي تحتفظ بفیرو
OPV/Sabin
وحده (بدون 
(W

PV س
فیرو

O
P

V2/Sabin2 س شلل األطفال
المرحلة الثانیة (ب): احتواء فیرو

المرحلة الثالثة (ب): االحتواء النھائي 
 O

P
V/Sabin لكل فیروسات

الشكل 1: متطلبات االحتواء
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تنفيذ المراحل

المرحلة األولى: االستعداد الحتواء فيروس شلل األطفال من النمط 2

المرحلة األولى: الجرد، والتدمير، واالستعداد الحتواء فيروس شلل األطفال من النمط 2

تقوم البلدان خالل المرحلة األولى بما يلي:

إجراء مسح لكل المرافق الطبية البيولوجية لتحديد ما يحتوي منها على مواد لفيروسات شلل األطفال البرية ذات العدوى 	 
الفعلية أو المحتملة والتشجيع على تدمير كل المواد غير الضرورية. ويبدأ المسح بإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمرافق 
األطفال/  شلل  فيروس  المختبرات:  من  التالية  األنواع  المحتوية على  المرافق  كل  تشتمل على  التي  البيولوجية  الطبية 
والصناعية  البيئية  والمختبرات  الطفيليات،  وعلم  السريرية،  والبكتريولوجيا  العامة،  والفيرولوجيا  المعوي،  الفيروس 
بمناولة  يقوم  آخر  مختبر  أي  أو  رات(،  والمطّهِ المكروبيولوجية،  والُمرشحات  األطفال،  شلل  لقاحات  تصنيع  )جهات 
وتخزين فيروسات شلل األطفال. وتخضع المرافق المدرجة في قاعدة البيانات للمسح للتأكد مما إذا كان يجري تخزين 

المواد ذات العدوى الفعلية أو المحتملة من فيروس شلل األطفال البري؛
 وضع قائمة جرد وطنية بالمرافق التي تقوم بمناولة وتخزين مواد فيروس شلل األطفال البري، وإخطار اللجنة اإلقليمية 	 

د قوائم  لإلشهاد على استئصال شلل األطفال )RCC(. وتعمل هذه القائمة كسجل جاٍر لمرافق فيروس شلل األطفال. وتوحَّ
الجرد الوطنية ضمن قوائم جرد إقليمية تحتفظ بها المكاتب اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية؛

 رفع تقارير سنوية إلى اللجنة اإلقليمية لإلشهاد عن الوضع الراهن لقائمة الجرد الوطنية للمرافق المحتوية على مواد 	 
فيروس شلل األطفال؛

 استكمال المسوح وقوائم الجرد الوطنية، ورفع الوثائق إلى اللجنة اإلقليمية لإلشهاد بأنه تمت تلبية متطلبات مسوح وقوائم 	 
جرد المرحلة األولى. وتتقدم وزارة الصحة بتقرير كامل عن أنشطة المسح والجرد الخاصة بالمرحلة األولى وبالوثائق 

الداعمة إلى اللجنة الوطنية لإلشهاد الستعراضه وإقراره قبل رفعه إلى اللجنة اإلقليمية لإلشهاد.

وبعد إنجاز المسوح وقوائم الجرد الوطنية واستعداداً للمرحلة الثانية فإن البلدان ستقوم بما يلي:

 اعتماد أهداف دولية )3( لتدمير أو احتواء مواد فيروسات WPV2 و OPV2/Sabin2 في الوقت المناسب، واتخاذ قرار 	 
يقضي بأحد األمرين التاليين:

حظر االحتفاظ بجميع مواد فيروس شلل األطفال المحددة في خطة GAPIII في أي مرفق بعد بلوغ المعالم البارزة 	 
المخصوصة، 

حظر االحتفاظ بجميع مواد فيروس شلل األطفال المحددة في خطة GAPIII إال في المرافق المجازة حيث االحتفاظ بهذا 	 
الفيروس ضروري.

وعلى البلدان التي تنظر في أمر الحاجة إلى مرافق الحتواء الفيروس حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري، أن توازن بين 
مخاطر هذه المرافق ومنافعها بالتشاور مع كل الوزارات المعنية )مثل الصحة، والتعليم، والدفاع، والبيئة، وما إلى ذلك( 
والمسؤوليات المتأصلة في االمتثال إلى الضمانات األولية، والثانوية، والثالثية الحاسمة. ويجب على هذه البلدان القيام بما 

يلي:

 	 WPV تنبيه المرافق الطبية البيولوجية إلى السياسات الوطنية/ االتفاقات الدولية )14( المتعلقة باالحتفاظ بمواد فيروسات 
أو OPV/Sabin بما يتيح التخطيط المنظَّم لالمتثال؛
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 إصدار تعليمات إلى المرافق التي تعمل أو سبق لها العمل فيما يتعلق بفيروس شلل األطفال، أو الفيروسات المعوية، أو 	 
الفيروس األنفي، أو الفيروس العَجلي، أو فيروس النورو، بأن تؤكد هوية كل مخزونات الفيروسات، والسالالت المرجعية، 
ومشتقات مثل هذه الفيروسات التي جرى إنماؤها في مزارع خاليا مواتية لفيروس شلل األطفال الستبعاد وجود هذا 
التاريخ  ذات  الفيروسات  مخزونات  االستعاضة عن  ذلك ضرورياً،  كان  وحيثما  كلما  الواجب،  ومن   .)10( الفيروس 
الملتبس أو الممرات المتعددة بمخزونات ذات أصالة موثقة من مجموعة زرع دولية أو من محققين آخرين يستخدمون 
تقنيات مرجعية مناسبة. وعلى المختبرات التي ترغب في االحتفاظ بمجموعات تاريخية من المواد السريرية أن تستطلع 
بترتيبات  يتعلق  فيما  بالفيروس ضروري،  االحتفاظ  حيث  المعتمدة  والمرجعية  البحثية  المرافق  مع  المتاحة  الخيارات 

المناولة والتخزين؛
 الطلب إلى المرافق المدرجة في قائمة الجرد الوطنية أن ترفع خططاً لالمتثال إلى سياسات و/ أو لوائح االحتفاظ بفيروس 	 

شلل األطفال )14(، بما في ذلك حالة المواد واألطر الزمنية للعمل؛
 الطلب إلى المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس غير ضروري التي ال تعتزم االحتفاظ بمواد ذات عدوى فعلية أو محتملة 	 

لفيروس شلل األطفال )6( القيام بما يلي:

تدمير المواد غير الالزمة لفيروس شلل األطفال )المواد ذات العدوى الفعلية أو المحتملة لفيروس WPV، وأية مواد 	 
 ،OPV/Sabin لساللة

نقل كل المواد الالزمة من فيروس شلل األطفال من النمط 2 إلى المرافق حيث االحتفاظ بهذا الفيروس ضروري؛	 

الطلب إلى المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس غير ضروري التي يُحتمل أن تقوم، كجزء من المرحلة الثانية، بتقصي 	 
مستفردات جديدة من فيروسات WPV2 أو aVDPV2 أو cVDPV2 أو iVDPV2 أو عينات برازية أو تنفسية جديدة 

يرجع مصدرها إلى بلدان بدأت مؤخراً باستخدام لقاح OPV، بأن تعتمد وتطبق ما يلي:
البيولوجية 	  المخاطر  إلدارة  المناسبة  النظم  وتنفيذ  المخاطر  تقييم  إلى  تستند  ومضمونة  مأمونة  عمل  ممارسات 

)الملحق 6(،
سياسة عدم االحتفاظ بمواد فيروس WPV2 اعتباراً من بدء المرحلة الثانية )أ( من فترة احتواء فيروس شلل األطفال 	 

من النمط 2،
سياسة عدم االحتفاظ بمواد ساللة OPV2/Sabin2 اعتباراً من بدء المرحلة الثانية )ب( من فترة احتواء فيروس شلل 	 

األطفال من النمط 2،

وفي حال استفراد فيروس شلل األطفال من النمط 2 بعد استهالل المرحلة الثانية )أ( فإن على المرفق أن يخطر فوراً 
بالفيروس  االحتفاظ  حيث  المرافق  من  مجاز  مرفق  إلى  الُمستفرد  ينقل  وأن  العالمية،  الصحة  ومنظمة  الصحة  وزارة 

ضروري؛

 إخطار المجتمع العام للمختبرات الطبية البيولوجية أنه وفقاً الستراتيجية الشوط األخير المعتمدة عالمياً )3( فإنه لن يكون 	 
من الجائز بعد ذلك االحتفاظ بمواد WPV2 في المرحلة الثانية )أ( وبمواد OPV2/Sabin2 في المرحلة الثانية )ب(، 
إال في المرافق المجازة المعتمدة حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري. وتتحمل المرافق المسؤولية الكاملة عن االمتثال إلى 
المحتملة وأي مواد  أو  الفعلية  العدوى  WPV2 ذات  بما في ذلك تدمير مواد  الوطنية )14(،  اللوائح  أو  السياسات و/ 
بالفيروس ضروري. وعلى  المرافق حيث االحتفاظ  إلى مرفق معتمد من  المواد  نقل مثل هذه  أو   ،OPV2/Sabin2
المرافق المدرجة في قاعدة البيانات الوطنية للمختبرات الطبية البيولوجية التي لها تاريخ من القيام بأنشطة تضعها تحت 
ثة أن ترد على وزارة الصحة أو أية سلطة  خطر امتالك مواد ذات عدوى محتملة لفيروس شلل األطفال أو مخزونات ملوَّ

وطنية معتمدة أخرى تقوم بتوثيق عدم وجود مثل هذه المواد.
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وفضالً عن ذلك فإن على البلدان التي تعتزم اعتماد المرافق حيث االحتفاظ بالفيروسضروري أن تقوم بما يلي:

 الطلب إلى المرافق المرشَّحة أن تقيَّم وتقدم وثائق تثبت االمتثال إلى الضمانات الثانوية والثالثية، حسبما ينطبق على نمط 	 
المواد المحتفظ بها )فيروسات شلل األطفال WPV2 أو OPV2/Sabin2(؛

تنفيذ إجراءات اإلشهاد الوطنية لتقييم امتثال المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري، ألحكام "احتواء فيروس شلل 	 
االحتفاظ  المعتمدة حيث  المرافق  أن تحصل  وينبغي  والثانوية.  األولية  الضمانات  ذلك  في  بما   ،"2 النمط  األطفال من 

بالفيروس ضروري الراغبة بمناولة وتخزين مواد WPV2 على اإلشهاد الكامل قبل المرحلة الثانية؛
 وضع خطط احترازية وطنية لالستجابة لإلطالق المحتمل لفيروس شلل األطفال أو التعرض له )15(؛	 
لفيروس 	  ُمعدية  أو تخزين مواد  مناولة  تعتزم  التي  المرشحة8  بالفيروس ضروري  المرافق حيث االحتفاظ  إلى   الطلب 

WPV2 أن تُجاز في تنفيذ أحكام "احتواء فيروس شلل األطفال من النمط 2"، بما في ذلك الضمانات األولية والثانوية 
)الملحق 2(، قبل المرحلة الثانية. وفي حال العجز عن تلبية المتطلبات فإن من الواجب نقل جميع مواد WPV2 إلى بلد 

أو مرفق يلبي المتطلبات، أو تدميرها؛ 
 	 OPV2/Sabin2 الطلب إلى المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري المرشحة9 التي تعتزم مناولة أو تخزين مواد 

ساللة  من  األطفال  شلل  فيروس  "احتواء  أحكام  تنفيذ  في  تُجاز  أن   )WPV2 فيروس  بدون  )ولكن   فحسب 
OPV2/Sabin2"، بما في ذلك الضمانات األولية والثانوية )الملحق 3(، في موعد أقصاه ثالثة أشهر بعد عملية التحول. 
وفي حال العجز عن تلبية المتطلبات فإن من الواجب نقل جميع مواد OPV2/Sabin2 إلى بلد أو مرفق يلبي المتطلبات، 

أو تدميرها؛

ويمكن للبلدان أو المرافق المعنية أن تتقدم بطلب من خالل سلطاتها الوطنية لتقوم منظمة الصحة العالمية بالتحقق من 
المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري، المجازة من وزارة الصحة أو من سلطة وطنية معتمدة أخرى، والُمعلن عن 

أنها تلبي كل معايير إدارة المخاطر البيولوجية بما يتسق مع الملحق 2 أو 3 )الملحق 4(.

 bOPV إلى لقاح tOPV االستعداد لعملية التحول من لقاح

 يوفر قرار جمعية الصحة العالمية )14( عن عملية التحول من لقاح tOPV إلى لقاح bOPV )16( تفاصيل عن مسار 	 
فيروسات  واحتواء  المستخدمة،  غير   tOPV لقاحات  واسترجاع   ،OPV2 لقاح  سحب  إلى  تؤدي  خطوة  كل   تنفيذ 

:OPV2/Sabin2
 على البلدان التي تستخدم لقاح tOPV أن تستجيب لقرار جمعية الصحة العالمية )14( بخطط مفصلة لالمتثال.	 
المؤسسات 	  على  تشتمل  بحيث  األولى  المرحلة  مرافق  أو  مؤسسات  قاعدة  توسع  أو  تستعرض  أن  البلدان  كل   على 

محتملة  أو  فعلية  عدوى  ذات  مواد  لديها  يكون  قد  التي  األخرى  البيولوجية  الطبية  المختبرات  أو  الجديدة  والمرافق 
لفيروس OPV2/Sabin2. )سيجري إخطار مكاتب األطباء، والصيدليات، والمرافق الصحية التي قد تمتلك قوارير 

.)bOPV عبر قنوات حكومية أخرى كجزء من عملية التحول من هذا اللقاح إلى لقاح tOPV من لقاح
 تتواصل الخطط والتدابير لالستعداد لعملية التحول من لقاح tOPV إلى لقاح bOPV في المرحلة الثانية على النحو 	 

الموصوف أدناه.

12)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق

تنفيذ المراحل

.IPV المختبرات أو مرافق إنتاج لقاح  8

.OPV/Sabin-IPV المختبرات أو مرافق إنتاج لقاح  9



المرحلة الثانية: فترة احتواء فيروس شلل األطفال من النمط 2

WPV2 المرحلة الثانية )أ(: احتواء فيروس

.OPV2 تنطلق المرحلة الثانية )أ( عند تلبية معايير الجاهزية العالمية لسحب لقاح

واعتباراً من مطلع المرحلة الثانية )أ( فإنه:

 لم يعد من الجائز مناولة وتخزين مواد WPV2 في المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس غير ضروري.	 

يُحتمل أن تقوم بتقصي ُمستفردات جديدة من 	  التي  بابالفيروس غير ضروري  المختبرية حيث االحتفاظ  المرافق   على 
فيروسات WPV2، أو aVDPV2، أو cVDPV2، أو iVDPV2، أو عينات برازية أو تنفسية جديدة يرجع مصدرها 

إلى بلدان بدأت مؤخراً باستخدام لقاح OPV، يجب أن:
البيولوجية 	  المخاطر  إلدارة  المناسبة  النظم  وتنفيذ  المخاطر  تقييم  إلى  تستند  ومضمونة  مأمونة  عمل  ممارسات   تعتمد 

)الملحق 6(؛
 عدم االحتفاظ بأية مواد لفيروس WPV2 للتخزين الطويل األجل؛	 
حيث 	  المرافق  من  مجاز  مرفق  إلى  نقلها  أو   ،WPV2 فيروس من  حديثاً  مستفردة  مواد  أي  بتدمير  الفور  على   القيام 

االحتفاظ بالفيروس ضروري بعد إخطار وزارة الصحة أو سلطة وطنية معتمدة أخرى ومنظمة الصحة العالمية.

 على المرافق المجازة حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري10 التي تقوم بمناولة وتخزين فيروس WPV2 في المرحلة الثانية 	 
أن تنفِّذ أحكام "احتواء فيروس شلل األطفال من النمط 2" وتَخضع على أساها للتقييم بانتظام )كل سنة مثالً(، بما في ذلك 
الضمانات األولية والثانوية الموصوفة في الملحق 2. ولم يعد من الجائز للمرافق التي لم تتلق بعد إشهاداً وطنياً رسمياً 

.WPV2 باحتواء فيروس شلل األطفال من النمط 2 أن تقوم بمناولة وتخزين مواد فيروس

للبلدان أو المرافق المعنية أن تتقدم بطلب من خالل سلطاتها الوطنية لتقوم منظمة الصحة العالمية بالتحقق من 	   يمكن 
المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري، المجازة من وزارة الصحة أو من سلطة وطنية معتمدة أخرى، والُمعلن عن 

أنها تلبي كل معايير إدارة المخاطر البيولوجية بما يتسق مع الملحق 2 )الملحق 4(.

OPV2/Sabin2 المرحلة الثانية )ب(: احتواء فيروس شلل األطفال

:bOPV إلى لقاح tOPV المضي قدماً على طريق االستعداد للتحول من لقاح

 على كل البلدان إخطار المجتمع العام للمختبرات بالمتطلبات المقبلة لتنفيذ أحكام "احتواء فيروس شلل األطفال من ساللة 	 
OPV2/Sabin2". وعلى هذا المجتمع أن يكون، أو ينبغي أن يكون، على علم بالتدابير الوشيكة المرتبطة بالتحول من 
لقاح tOPV إلى لقاح bOPV. ويتعين تذكير المرافق خطياً بالموعد المزمع لهذا التحول وبأن السياسات واللوائح الوطنية 
)14( المتصلة بتدمير فيروس شلل األطفال OPV2/Sabin2 أو احتوائه ستكون سارية المفعول في ذلك الوقت. وعلى 
االتصاالت التي تجريها وزارة الصحة أو سلطة وطنية معتمدة أخرى مع جميع المرافق المختبرية الطبية البيولوجية أن 
تشجع أكثر على تدمير المواد غير الالزمة من فيروس OPV/Sabin. وعلى المختبرات التي ترغب في الحفاظ على 
القدرة على النفاذ إلى مجموعات تاريخية من المواد السريرية من الفيروسات ذات العدوى الفعلية أو المحتملة من ساللة 
OPV2/Sabin2 أن تستطلع الخيارات المتاحة مع مرافق االحتواء البحثية والمرجعية المجازة المعتمدة حيث االحتفاظ 

بالفيروس ضروري فيما يتعلق بترتيبات المناولة والتخزين.

13 )GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق

تنفيذ المراحل

.IPV المختبرات أو مرافق إنتاج لقاح  10



وستتوقف اإلدارة العالمية للقاح tOPV )وقف لقاح OPV2( في تاريخ نفاذ تحدده جمعية الصحة العالمية )14(.

وفي تاريخ نفاذ التحول من لقاح tOPV إلى لقاح bOPV )وقف لقاح OPV2( فإن على كل البلدان القيام بما يلي:

 استرجاع وتدمير مخزونات لقاح tOPV. وستوفر منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية مخصوصة بشأن التنفيذ )16( 	 
لجمع وتدمير لقاح tOPV من نقاط التجميع المعتمدة، والمرافق الصحية أو ممارسي القطاع الخاص، ومرافق التخزين 

الوطنية ودون الوطنية.

وتتزامن المرحلة الثانية مع فترة من األنشطة المكثفة لترصد فيروس VDPV والقضاء عليه. وقد تتطلب بعض المناطق 
العالية المخاطر االستخدام الطارئ للقاح mOPV2 لالستجابة لسراية نشأت أو عاودت الظهور لفيروس VDPV2. وفي 
مثل هذه المناطق فقد يكون من الضروري تعليق أحكام "احتواء فيروس شلل األطفال من ساللة OPV2/Sabin2" مؤقتاً 

إلى حين تسوية أمر حالة الطوارئ.

وفي غضون ستة أشهر من عملية التحول فإن على كل البلدان أن تقوم بما يلي:

 	.OPV2/Sabin2 تقديم وثائق إلى اللجنة اإلقليمية لإلشهاد بأنه قد تمت تلبية متطلبات احتواء فيروس شلل األطفال 

.bOPV إلى لقاح tOPV وتبدأ المرحلة الثانية )ب( بعد ثالثة أشهر من التحول العالمي من لقاح

واعتباراً من مطلع المرحلة الثانية )ب( )في غضون ثالثة أشهر من التحول(:

 لم يعد من الجائز مناولة وتخزين مواد فيروس شلل األطفال OPV2/Sabin2 في المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس غير 	 
ضروري.

 على المرافق المختبرية حيث االحتفاظ بالفيروس غير ضروري والتي يُحتمل أن تقوم بتقصي عينات برازية أو تنفسية 	 
جديدة يرجع مصدرها إلى بلدان بدأت مؤخراً باستخدام لقاح OPV، يجب أن:

البيولوجية 	  تعتمد ممارسات عمل مأمونة ومضمونة تستند إلى تقييم المخاطر وتنفيذ النظم المناسبة إلدارة المخاطر 
)الملحق 6(؛

عدم االحتفاظ بأية مواد لفيروس WPV2 أو فيروس OPV2/Sabin2 للتخزين الطويل األجل؛	 
القيام على الفور بتدمير أي مواد مستفردة حديثاً من فيروس شلل األطفال من النمط 2، أو نقلها إلى مرفق مجاز حيث 	 

االحتفاظ بالفيروس ضروري بعد إخطار وزارة الصحة أو سلطة وطنية معتمدة أخرى ومنظمة الصحة العالمية.

 على المرافق المجازة حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري11 التي تقوم بمناولة وتخزين فيروس OPV2/Sabin2 فحسب 	 
)بدون فيروس شلل األطفال البري( أن تنفِّذ أحكام "احتواء فيروس شلل األطفال من ساللة OPV2/Sabin2" وتَخضع 
على أساسها للتقييم بانتظام )كل سنة مثالً(، بما في ذلك الضمانات األولية والثانوية الموصوفة في الملحق 3. ومن الواجب 
االستعاضة عن مخزونات فيروسات سابين ذات التاريخ الملتبس أو الممرات المتعددة بمخزونات ذات أصالة موثَّقة من 
 .WPV مجموعة زرع دولية أو من محققين آخرين يستخدمون تقنيات مرجعية مناسبة الستبعاد أي تلوث محتمل بفيروس
ولم يعد من الجائز للمرافق التي لم تتلق بعد إشهاداً وطنياً رسمياً باحتواء فيروس شلل األطفال OPV2/Sabin2 أن تقوم 

بمناولة وتخزين مواد هذا الفيروس.
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للمتطلبات الدولية  ومن الواجب القيام بتخزين مخزونات لقاح mOPV2 )المنتج السائب المجمد والنهائي، المعد وفقاً 
إلى تقييم  )15( وتجديد مخزونات لقاح mOPV2 من قوارير اللقاح المملوءة في ظل شروط احتواء مناسبة، استناداً 

للمخاطر معتمد من السلطة المختصة.

للبلدان أو المرافق المعنية أن تتقدم بطلب من خالل سلطاتها الوطنية لتقوم منظمة الصحة العالمية بالتحقق من 	  يمكن 
المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري التي تحتفظ بفيروس شلل األطفال OPV2/Sabin2، المجازة من وزارة 
الصحة أو من سلطة وطنية معتمدة أخرى، والُمعلن عن أنها تلبي كل معايير إدارة المخاطر البيولوجية بما يتسق مع 

الملحق 3 )الملحق 4(.

االستعداد للمرحلة الثالثة

استعداداً للمرحلة الثالثة )أ( )االحتواء النهائي لكل فيروسات شلل األطفال البرية( فإن البلدان ذات المرافق حيث االحتفاظ 
بالفيروس ضروري التي تحتفظ بفيروس شلل األطفال البري ستقوم باإلضافة إلى ذلك بما يلي:

تنفيذ اإلجراءات الوطنية لإلشهاد لتقييم االمتثال إلى أحكام "االحتواء النهائي لكل فيروسات شلل األطفال البرية"، بما في 	 
ذلك الضمانات األولية، والثانوية، والثالثية؛

الطلب إلى المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري12 التي تعتزم مناولة أو تخزين المواد الُمعدية لفيروس WPV في 	 
المرحلة الثالثة أن تُجاز وتخضع إلعادة التقييم بانتظام )كل سنة مثالً( بموجب أحكام تنفيذ "االحتواء النهائي لكل فيروسات 
شلل األطفال البرية"، بما في ذلك الضمانات األولية، والثانوية، والثالثية )الملحق 2( قبل المرحلة الثالثة. وعلى المرافق 
التي تفشل في الحصول على اإلشهاد الوطني أن توقف كل األنشطة المتعلقة بفيروس WPV إلى حين إصالح أوجه 
القصور على نحو مرٍض ومنح اإلشهاد الوطني. وفي حال العجز عن تلبية المتطلبات فإن من الواجب تدمير جميع مواد 

فيروس WPV أو نقلها إلى بلد أو مرفق يلبي المتطلبات قبل المرحلة الثالثة.

التي تحتفظ بفيروس WPV من خالل  بالفيروس ضروري  المجازة وطنياً حيث االحتفاظ  المرافق  التحقق من  ويمكن 
منظمة الصحة العالمية )الملحق 4(.

البلدان التي تمتلك  النهائي لكل الفيروسات من ساللة OPV/Sabin( فإن على  الثالثة )ب( )االحتواء  للمرحلة  واستعداداً 
مرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري تحتفظ بفيروس OPV/Sabin أن تقوم باإلضافة إلى ذلك بما يلي:

 	 ،"OPV/Sabin تنفيذ اإلجراءات الوطنية لإلشهاد لتقييم االمتثال إلى أحكام "االحتواء النهائي لكل الفيروسات من ساللة 
بما في ذلك الضمانات األولية، والثانوية، والثالثية؛

 الطلب إلى المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري13 التي تعتزم مناولة أو تخزين فيروس OPV/Sabin أو المواد 	 
الُمعدية المشتقة من فيروس سابين )ولكن بدون فيروس شلل األطفال البري( في المرحلة الثالثة أن تُجاز وتخضع إلعادة 
التقييم بانتظام )كل سنة مثالً( بموجب أحكام تنفيذ "االحتواء النهائي لكل الفيروسات من ساللة OPV/Sabin"، بما في 
ذلك الضمانات األولية، والثانوية )الملحق 3( قبل وقف لقاح bOPV. وعلى المرافق التي تفشل في الحصول على اإلشهاد 
الوطني أن توقف كل األنشطة المتعلقة بفيروس OPV/Sabin إلى حين إصالح أوجه القصور على نحو مرٍض ومنح 
اإلشهاد الوطني. وفي حال العجز عن تلبية المتطلبات فإن من الواجب تدمير جميع مواد فيروس OPV/Sabin أو نقلها 

 .bOPV إلى بلد أو مرفق يلبي المتطلبات قبل وقف لقاح
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ويمكن التحقق من المرافق المجازة وطنياً حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري التي تحتفظ بفيروس OPV/Sabin من 
خالل منظمة الصحة العالمية )الملحق 4(.

وفي غضون ثالثة أشهر من إعالن قطع سراية جميع فيروسات شلل األطفال البرية فإن على كل البلدان أن تقوم بما يلي:

 رفع وثائق إلى اللجنة اإلقليمية لإلشهاد التابعة لمنظمة الصحة العالمية بأنه تمت تلبية جميع متطلبات تدمير مواد فيروس 	 
WPV أو إدارة مخاطرها في المرحلة الثانية.

المرحلة الثالثة: االحتواء النهائي لفيروس شلل األطفال

المرحلة الثالثة )أ(: االحتواء النهائي لكل فيروسات شلل األطفال البرية

تبدأ المرحلة الثالثة )أ( حينما تستكمل كل األقاليم الستة للمنظمة عملية اإلشهاد على استئصال فيروس شلل األطفال البري، 
وذلك بعد ثالث سنوات من استفراد آخر فيروس من هذا النوع.

واعتباراً من مطلع المرحلة الثالثة )أ( فإن على المختبرات المجازة حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري، ومرافق إنتاج لقاح 
IPV التي تضطلع بمناولة وتخزين مواد فيروس شلل األطفال البري أن تقوم بما يلي:

 تنفيذ أحكام "االحتواء النهائي لكل فيروسات شلل األطفال البرية"، بما في ذلك الضمانات األولية، والثانوية، والثالثية، 	 
على النحو الموصوف في الملحق 2. ولم يعد من الجائز للمرافق التي لم تتلق بعد إشهاداً وطنياً رسمياً باالحتواء النهائي 

لكل فيروسات شلل األطفال البرية أن تقوم بمناولة وتخزين مواد هذه الفيروسات.

وتواصل البلدان ذات المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري التي تحتفظ بالفيروس البري القيام بما يلي:

 تنفيذ اإلجراءات الوطنية لإلشهاد للتقييم المنتظم )سنوياً( المتثال المرافق التي تحتفظ بفيروس شلل األطفال البري ألحكام 	 
"االحتواء النهائي لكل فيروسات شلل األطفال البرية"، بما في ذلك الضمانات األولية، والثانوية، والثالثية؛

 الطلب إلى المرافق المجازة14 حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري التي تقوم بمناولة أو تخزين مواد فيروس شلل األطفال 	 
النهائي لكل  التقييم بانتظام )كل سنة مثالً( بموجب أحكام تنفيذ "االحتواء  الثالثة أن تخضع إلعادة  البري في المرحلة 
فيروسات شلل األطفال البرية"، بما في ذلك الضمانات األولية، والثانوية )الملحق 2( بغية تأكيد وضع إشهادها. وفي حال 
العجز عن تلبية المتطلبات فإن من الواجب تدمير جميع مواد فيروس شلل األطفال البري أو نقلها إلى بلد أو مرفق يلبي 

المتطلبات.

العالمية  الصحة  منظمة  خالل  من  وطنياً  المجازة  ضروري  بالفيروس  االحتفاظ  حيث  المرافق  من  التحقق   ويمكن 
)الملحق 4(.

OPV/Sabin المرحلة الثالثة )ب(: االحتواء النهائي لكل فيروسات شلل األطفال من ساللة

من المزمع وقف استخدام لقاح bOPV في العالم بعد عام واحد من اإلعالن العالمي عن استئصال فيروس شلل األطفال 
البري.
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وفي تاريخ النفاذ فإن على جميع البلدان القيام بما يلي:

 استرجاع وتدمير مخزونات لقاح bOPV. وستوفر منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية مخصوصة بشأن التنفيذ لجمع 	 
وتدمير لقاح bOPV من نقاط التجميع المعتمدة، والمرافق الصحية أو ممارسي القطاع الخاص، ومرافق التخزين الوطنية 

ودون الوطنية.

.bOPV وتبدأ المرحلة الثالثة )ب( بعد ثالثة أشهر من الوقف العالمي للقاح

واعتباراً من مطلع المرحلة الثالثة )ب( فإن على المختبرات المجازة حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري، ومرافق إنتاج لقاح 
Sabin-IPV التي تضطلع بمناولة وتخزين مواد OPV/Sabin )ولكن دون فيروس شلل األطفال البري( أن تقوم بما يلي:

 تنفيذ أحكام "االحتواء النهائي لكل فيروسات شلل األطفال من ساللة OPV/Sabin”، بما في ذلك الضمانات األولية، 	 
والثانوية، والثالثية، على النحو الموصوف في الملحق 3. ولم يعد من الجائز للمرافق التي لم تتلق بعد إشهاداً وطنياً رسمياً 
باالحتواء النهائي لكل فيروسات شلل األطفال من ساللة OPV/Sabin أن تقوم بمناولة وتخزين مواد هذه الفيروسات.

وتواصل البلدان ذات المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري التي تحتفظ بالمواد الخاصة بفيروس OPV/Sabin القيام 
بما يلي:

 تنفيذ اإلجراءات الوطنية لإلشهاد للتقييم المنتظم )سنوياً( المتثال المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري التي تحتفظ 	 
بفيروس OPV/Sabin ألحكام "االحتواء النهائي لكل فيروسات شلل األطفال من ساللة OPV/Sabin"، بما في ذلك 

الضمانات األولية، والثانوية؛
فيروس 	  مواد  تخزين  أو  بمناولة  تقوم  التي  ضروري15  بالفيروس  االحتفاظ  حيث  المجازة  المرافق  إلى    الطلب 

OPV/Sabin أو المواد المشتقة من فيروس سابين )ولكن بدون فيروس شلل األطفال البري( في المرحلة الثالثة أن 
تخضع إلعادة التقييم بانتظام )كل سنة مثالً( بموجب أحكام تنفيذ "االحتواء النهائي لكل فيروسات شلل األطفال من ساللة 
OPV/Sabin"، بما في ذلك الضمانات األولية، والثانوية )الملحق 3( بغية تأكيد وضع إشهادها. وفي حال العجز عن 

تلبية المتطلبات فإن من الواجب تدمير جميع مواد فيروس OPV/Sabin أو نقلها إلى بلد أو مرفق يلبي المتطلبات.

الدولية  للمتطلبات  وفقاً  المعد  والنهائي،  المجمد  السائب  )المنتج   mOPV لقاح  بتخزين مخزونات  القيام  الواجب  ومن 
إلى تقييم  اللقاح المملوءة في ظل شروط احتواء مناسبة، استناداً  )15(( وتجديد مخزونات لقاح mOPV من قوارير 

للمخاطر معتمد من السلطة المختصة.

ويمكن التحقق من المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري المجازة وطنياً من خالل منظمة الصحة العالمية )الملحق 4(.

وفي غضون ستة أشهر من وقف لقاح bOPV فإن على كل البلدان أن تقوم بما يلي:

 تقديم وثائق إلى اللجنة اإلقليمية لإلشهاد بأنه قد تمت تلبية متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات شلل األطفال من ساللة 	 
.OPV/Sabin
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الجدول 2: التنفيذ المتدرج الحتواء فيروس شلل األطفال

تاريخ اإلنجاز البدايةالمرحلةالشروط الالزمة
األنشطة األساسيةالمستهدف

المرحلة األولى: االستعداد الحتواء فيروس شلل األطفال من النمط 2

األولى:
الجرد، والتدمير، 

واالستعداد 
الحتواء فيروس 
شلل األطفال من 

النمط 2

الجاهزية العالمية قيد التنفيذ
لسحب لقاح 

  OPV2

الجرد، والتدمير، واالستعداد الحتواء فيروس شلل 
األطفال من النمط 2

 مسح/ جرد المرافق التي تقوم بمناولة أو تخزين 	 
مواد ذات عدوى فعلية أو محتملة لفيروس شلل 

األطفال.
المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس غير ضروري:

 تدمير المواد غير الالزمة لفيروس شلل األطفال؛	 
 نقل كل المواد الالزمة من فيروس شلل األطفال من 	 

النمط 2 إلى المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس 
ضروري؛

 اعتماد سياسة عدم االحتفاظ بالمستفردات الجديدة من 	 
فيروسات WPV/Sabin2، على أن تُنفذ اعتباراً 

من المرحلة الثانية )أ(. 
المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري:

 الحصول على إشهاد وطني.	 

المرحلة الثانية: فترة احتواء فيروس شلل األطفال من النمط 2

استئصال فيروس  
WPV2

استئصال الحاالت 
المستديمة من 

فيروس 
cVDPV2

الثانية )أ(:
احتواء فيروس 

 WPV2

الجاهزية 
العالمية لسحب 

OPV2 لقاح

x 6 إشهاد 
إقليمي باستئصال 

WPV فيروس

WPV2 احتواء فيروس
المختبرات والمرافق حيث االحتفاظ بالفيروس 

ضروري المجازة إلنتاج لقاح IPV والتي تحتفظ 
:WPV2 بفيروس

 مناولة مواد فيروس WPV2 وفقاً ألحكام "احتواء 	 
.”WPV2 فيروس

المختبرات حيث االحتفاظ بالفيروس غير ضروري:
 تدمير المواد غير الالزمة لفيروس Sabin2؛	 
 نقل كل المواد الالزمة من فيروس Sabin2 إلى 	 

المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري؛

المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس غير ضروري التي 
 WPV2 تقوم بتقصي ُمستفردات جديدة من فيروسات
أو aVDPV2 أو cVDPV2 أو iVDPV2 أو عينات 

برازية أو تنفسية جديدة يرجع مصدرها إلى بلدان بدأت 
:OPV مؤخراً باستخدام لقاح

 اعتماد سياسة عدم االحتفاظ؛	 
 تدمير المواد غير الالزمة المستفردة حديثاً من 	 

فيروس شلل األطفال؛
 نقل كل المواد الالزمة المستفردة حديثاً من فيروس 	 

شلل األطفال إلى المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس 
ضروري المجازة.
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تاريخ اإلنجاز البدايةالمرحلةالشروط الالزمة
األنشطة األساسيةالمستهدف

 bOPV لقاحات
المرخصة 
والمتاحة

الطرح العالمي 
IPV للقاح

التحول العالمي 
 tOPV من لقاح
bOPV إلى لقاح

الثانية )ب(:
 احتواء فيروس 

شلل األطفال 
OPV2/

Sabin2
)ما بعد التحول 

 tOPV من لقاح
إلى لقاح 
)bOPV

في غضون 
ثالثة أشهر من 
التحول العالمي 

 tOPV من لقاح
إلى لقاح 
bOPV

في غضون ثالثة 
أشهر من الوقف 

العالمي للقاح 
bOPV )من 

المزمع أن يتم 
وقف لقاح 

bOPV بعد 
عام واحد من 

اإلشهاد العالمي 
على استئصال 
)WPV فيروس

Sabin2/OPV2 احتواء فيروس شلل األطفال

 Sabin2/OPV2 المختبرات التي تحتفظ بفيروس
أو مرافق إنتاج لقاح OPV/Sabin-IPV حيث 

االحتفاظ بالفيروس ضروري المجازة :
 مناولة وتخزين مواد OPV2/Sabin2 وفقاً ألحكام 	 

OPV2/ احتواء فيروس شلل األطفال من ساللة"
.“ Sabin2

المرحلة الثالثة: االحتواء النهائي لفيروس شلل األطفال  

ثالث سنوات بعد 
استفراد آخر 
فيروس شلل 
األطفال البري

الثالثة )أ(: 
ما بعد االستئصال

x 6 إشهاد 
إقليمي 

باستئصال 
WPV فيروس

االستئصال 
الطويل األجل 
)ما بعد الوقف 
العالمي للقاح 

)bOPV

االحتواء النهائي لكل فيروسات شلل األطفال البرية

المختبرات حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري التي 
 IPV أو مرافق إنتاج لقاح WPV تحتفظ بفيروس

المجازة:
 مناولة وتخزين كل مواد WPV وفقاً ألحكام 	 

"االحتواء النهائي لكل فيروسات شلل األطفال 
البرية".

الوقف العالمي 
bOPV للقاح

الثالثة )ب(:
ما بعد وقف لقاح 

bOPV

في غضون 
ثالثة أشهر من 
الوقف العالمي 
 bOPV للقاح
)من المزمع 
حالياً أن يتم 
وقف لقاح 

bOPV بعد عام 
واحد من 

اإلشهاد العالمي 
على استئصال 
)WPV فيروس

االستئصال 
الطويل األجل 
)ما بعد الوقف 
العالمي للقاح 

)bOPV

االحتواء النهائي لكل فيروسات شلل األطفال من ساللة 
OPV/Sabin

المختبرات حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري التي 
تحتفظ بفيروس OPV/Sabin أو مرافق إنتاج لقاح

Sabin-IPV المجازة:
 مناولة وتخزين مواد OPV/Sabin وفقاً ألحكام 	 

"االحتواء النهائي لكل فيروسات شلل األطفال من 
.”OPV/Sabin ساللة
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الملحق 1:

تعاريف

تنطبق هذه التعاريف على المصطلحات حسبما هي مستخدمة في هذا التقرير؛ وقد تكون للكلمات معاٍن مغايرة في سياقات 
أخرى

الَضبوب: تطاير جسيمات صلبة أو سائلة ذات حجم مجهري في وسط غازي.

معايير  تلبية  لتحديد مدى  وتقييمها موضوعياً  مدققة  بيِّنات  للحصول على  والموثَّقة  والمستقلة،  المنتظمة،  العملية  التدقيق: 
التدقيق.

ل، والبيئة المختبرية، ومواد العمل من  خزائن السممة البيولوجية: خزائن من الصنفين الثاني والثالث مصممة لحماية المشغِّ
التعرض للضبائب والترششات الُمعدية التي قد تتولد عند التعامل مع مواد محتوية على عوامل ُمعدية، مثل المزارع األولية، 
تحويطات  جزئياً  هي  المكروبيولوجي  بالعمل  الخاصة  الثاني  الصنف  من  والخزائن  التشخيصية.  والعيِّنات  والمخزونات، 
ل إلى الشبكة األمامية ودفق صفائحي هابط من الهواء المرشَّح بجهاز ترشيح  مفتوحة الواجهة يُسحب فيها الهواء حول المشغِّ
عالي الكفاءة لحجز الجسيمات )HEPA( يوفر حماية المنتجات عبر التقليل من فرص التلوث المتصالب على امتداد سطوح 
عمل الخزائن. أما خزائن الصنف الثالث فهي تحويطات كتيمة إزاء الغازات ذات واجهة زجاجية غير قابلة للفتح تتيح النفاذ 

إلى الخزانة عبر صهريج تغطيس أو صندوق عبور مزدوج األبواب يُزال تلوثه بين كل استخدام وآخر.

المخاطر البيولوجية: مخاطر ترتبط بالسالمة البيولوجية واألمن البيولوجي حيث يتمثل التهديد الرئيسي في عامل بيولوجي 
)وهو فيروس شلل األطفال في حالة هذا المعيار(.

واإلجراءات،  والممارسات،  والمسؤوليات،  التخطيطية،  واألنشطة  التنظيمية،  الهياكل  البيولوجية:  المخاطر  إدارة  نظام 
والعمليات، والموارد الالزمة لوضع، وتنفيذ، وتحقيق، واستعراض، وصون سياسة المخاطر البيولوجية لمنظمة ما.

العّرضي  التعرض  من  للوقاية  تُنفَّذ  التي  االحتواء  وممارسات  وتكنولوجيات،  مبادئ،  المختبرية:  البيولوجية،  السممة 
للُممِرضات والسموم، أو إطالقها غير المقصود.

المرافق  ضمن  والسموم  البيولوجية  بالعوامل  يتعلق  فيما  والمساءلة  والمكافحة،  الوقاية،  المختبري:  البيولوجي،  األمن 
البيولوجية لمنع النفاذ غير المرخص إليها، وفقدها، وسرقتها، وإساءة استخدامها، وتحويل وجهتها، أو إطالقها المتعمد غير 

المجاز.

CCID50: جرعة ُمعدية لمزرعة خاليا توثر على نسبة 50٪ من أحاديات الطبقة الخلوية عند حقنها باللَقيحة المحددة.

المعايرة: الترابط بين قراءات الجهاز والمعيار المعني.

اإلشهاد: العملية المنتظمة الموثَّقة لضمان أن أداء النظم يتم بموجب معايير اإلشهاد المتوافرة أو إرشادات التثبت المطبقة.
 من المنتظر القيام بعملية اإلشهاد الوطني المتعلقة بهذا المعيار مرة كل عام عبر أجهزة المراقبة الوطنية المسؤولة. 	 

االحتواء: نظام لحصر الكائنات المجهرية، أو الكائنات الحية، أو الكيانات األخرى ضمن مكان محدد.

التخطيط االحترازي: االستعداد لحدث أو ظرف ُمقبل يُعتبر قيامه محتمالً، أو مؤثراً على العمل الحالي. 
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إزالة التلوث: إجراء يستأصل أو يقلل العوامل البيولوجية والسموم إلى حد مأمون فيما يتعلق بسراية العدوى أو بتأثيرات 
ضارة أخرى.

التشخيص: تحليل العينات بغرض تحديد عامل معين أو تأكيد وجوده.

التطهير: عملية الحد من الكائنات المجهرية، والتي ال تكون عادة من األبواغ الجرثومية، دون قتل كل الكائنات أو إزالتها 
بالضرورة.

اللقاحات خاضعة لملكية أو تشغيل أي مستوى من مستويات الحكومات، والمؤسسات  المرفق: أي مخبر أو وحدة إلنتاج 
كيان  أي  أو  التجارية،  والمنشآت  والرابطات،  والجمعيات،  والشراكات،  والشركات،  التجارية،  والمؤسسات  األكاديمية، 

قانوني آخر

مرفق، قابل لإلشهاد: مرفق توافق عليه وزارة الصحة أو أي هيئة وطنية معتمدة أخرى على أنه مرشح مؤهل للحصول على 
اإلشهاد الوطني باالحتواء.

مرفق حيث االحتفاظ بفيروس شلل األطفال ضروري: مرفق تعتمده وزارة الصحة أو أية هيئة وطنية معتمدة أخرى على أنه 
يؤدي وظائف وطنية أو دولية حاسمة تشتمل على مناولة وتخزين المواد الالزمة ذات العدوى الفعلية أو المحتملة لفيروس 

شلل األطفال في ظل شروط محددة بموجب هذا المعيار.

ط بغرض إزالة تلوث المنطقة واألشياء  التبخير: عملية يتم فيها استخدام مادة كيميائية أو أكثر في الحالة الغازية في مكان محوَّ
الموجودة فيها.

اللجنة العالمية لإلشهاد: مصطلح يُستخدم بصورة شائعة لإلشارة إلى اللجنة العالمية لإلشهاد على استئصال شلل األطفال، 
وهي مسؤولة عن تحديد المعلمات واإلجراءت التي يُستعان بها في اإلشهاد على استئصال شلل األطفال، وعن تلقي التقارير 
المقدمة من اللجان اإلقليمية واستعراضها، وعن رفع تقرير نهائي إلى المدير العام للمنظمة يثبت أن استئصال شلل األطفال 

قد تم على الصعيد العالمي.

العداوى  أو  المختبرية  لإلصابات  شيوعاً  األسباب  أكثر  لتفادي  مصممة  تقنية  طرق  الرشيدة:  المكروبيولوجية  التقنيات 
 WHO Laboratory biosafety manual, Third edition, 2004, )انظر:  منها  التقليل  أو  بالعمل  المرتبطة 

 .)http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/en/Biosafety7.pdf

المبادئ التوجيهية: مبادئ أو معايير إلرشاد أو توجيه العمل.

التهديد: أي مصدر، أو حالة، أو عمل يمكن أن يُسبب األذى.

جهاز ترشيح عالي الكفاءة لحجز الجسيمات أو جهاز ترشيح للهواء عالي الكفاءة )HEPA(: ِمرشح قادر على إزالة نسبة 
ال تقل عن 99.97٪ من الجسيمات بقطر دينامي هوائي قدره 0.3 ميكرومتر.

التعطيل: تخميل أي كائن حي باستخدام الحرارة أو وسائل أخرى.

المعاينة: تقييم االمتثال من خالل المالحظة والحكم بالترافق حسب االقتضاء مع القياس، أو االختبار، أو التعيير.
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التشريع: عملية وضع القوانين.

اللجنة الوطنية لإلشهاد: مصطلح يُستخدم بصورة شائعة لإلشارة إلى اللجنة الوطنية لإلشهاد على استئصال شلل األطفال، 
والمسؤولة عن أن تشهد أمام اللجنة اإلقليمية لإلشهاد على أنه تم تحقيق االستئصال في مختلف أرجاء البلد المعني.

مواصلة  لضمان  التخزين  وتستحق  الزمة  تُعتبر  التي  األطفال  شلل  فيروس  مواد  األطفال:  شلل  لفيروس  المزمة  المواد 
الوظائف الدولية الحاسمة األهمية، بما في ذلك إنتاج لقاحات Salk-IPV وSabin-IPV، واستحداث وتخزين مخزونات 
والمرجعية  التشخيصية  والوظائف  التشخيصية،  الكواشف  وإنتاج  اللقاحات،  جودة  وضمان  األطفال،  لشلل  الفموي  اللقاح 

الفيروسية، والبحوث الحاسمة.

المنظمة: الكيان القانوني المسؤول عن إدارة مرفق شلل األطفال، مثل جامعة، أو شركة خاصة، أو وكالة حكومية.

المنافذ: فتحات عبر الجدران، أو األرضيات، أو السطوح التي تسمح بالخدمات الميكانيكية.

السياسة: مجموعة أو مبدأ اإلجراءات المعتمدة أو المقترحة من جانب الكيان الحكومي المسؤول.

فيروس شلل األطفال: فيروس بيكورناوي يتألف من ثالثة أنماط: 1 و2 و3. وتنقسم أنماط فيروس شلل األطفال مجدداً إلى 
سالالت برية )دائرة في الطبيعة( وسالالت سابين )سالالت موَهنة مستخدمة في اللقاحات الفموية لشلل األطفال(. وتَستخدم 

فيروسات شلل األطفال بروتين CD155 على أنه المستقبِل الخلوي الرئيسي.

فيروس شلل األطفال، البري:
 إن فيروسات شلل األطفال البرية هي مستفردات تحدث طبيعياً ومن المعروف أو المعتقد أنها تدور باستمرار في المجتمع 	 

المحلي.
 تُصنف فيروسات شلل األطفال البرية المشتقة من اللقاحات )VDPV( مع فيروسات شلل األطفال البرية وتُظهر عادة 	 

فوارق متواليات بنسبة تبلغ 1-15٪16 عن الساللة الوالدية للقاح الفموي المضاد لشلل األطفال )OPV(؛ وقد تكون هذه 
لة في أشخاص يعانون من العوز  الفيروسات دائرة في المجتمع المحلي )cVDPV(، أو متناسخة على مدى فترات مطوَّ

.)aVDPV( أو ذات منشأ ملتبس أو مجهول ،)iVDPV( المناعي
 	 Cox/Lederle )سلسلة  حية  كلقاحات  لالستخدام  المرخصة  غير  الموَهنة  السالالت    تًصنف 

وoprowski/Wistar( مع فيروسات شلل األطفال البرية نظراً إلى أن خواصها السريرية غير مثبتة.

وقد تكون مواد فيروس شلل األطفال البري )أ( ُمعدية فعالً، أو )ب( ُمعدية احتماالً.

)أ( المواد الُمعدية فعمً لفيروس شلل األطفال، البري: ويشمل ذلك:
 المواد السريرية من عداوى مؤكدة لفيروس شلل األطفال )بما في ذلك فيروس VDPV(؛	 
 العينات البيئية للماء أو مياه المجارير التي كانت نتائج اختبارات وجود فيروسات شلل األطفال إيجابية بشأنها؛	 
 مستفردات مزارع الخاليا والسالالت المرجعية لفيروس شلل األطفال البري؛	 
 	.IPV المخزونات البذرية والمواد الُمعدية الناجمة عن إنتاج لقاح 
رة وراثياً والمستقبِلة لفيروس 	   الحيوانات المصابة بالعدوى أو العينات من مثل هذه الحيوانات، بما في ذلك الفئران المحوَّ

شلل األطفال البشري.

تُظهر بعض المستفردات تنوعاً للمتواليات بنسبة تزيد عن 15٪ ولكنها ترتبط من حيث تطور السالالت بسالالت سابين الوالدية.  16
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 المشتقات المنتجة في المختبر ذات متواليات القُفيصات من فيروسات شلل األطفال البرية، إال إذا تمت البرهنة على أنها 	 
أكثر مأمونية من سالالت سابين. ومن الواجب أن تخضع مأمونية المشتقات الجديدة المحتوية على متواليات قُفيصات 
فيروسات شلل األطفال البرية للتقييم على يد فريق للخبراء على أساس المقارنة مع سالالت سابين المرجعية من حيث 

)1( درجة واستقرار التوهين؛ )2( احتمال السراية من شخص إلى آخر؛ )3( الفوعة العصبية في النماذج الحيوانية؛
 الرنا )RNA( أو الدنا التكميلي )cDNA( تام الطول المحتوي على متواليات القُفيصات المشتقة من فيروس شلل األطفال 	 

البري، ما لم تتم البرهنة على أن الفيروسات المشتقة منها أكثر مأمونية من سالالت سابين. ومن الواجب أن تخضع 
مأمونية الرنا أو الدنا التكميلي تام الطول المحتوي على متواليات القُفيصات المشتقة من فيروس شلل األطفال البري للتقييم 
على يد فريق للخبراء تعقده منظمة الصحة العالمية على أساس المقارنة مع سالالت سابين المرجعية من حيث )1( درجة 

واستقرار التوهين؛ )2( احتمال السراية من شخص إلى آخر؛ )3( الفوعة العصبية في النماذج الحيوانية؛
 الخاليا المصابة باستمرار بعدوى سالالت فيروس شلل األطفال والتي اشتُقت متواليات القُفيصات فيها من فيروس شلل 	 

األطفال البري.

)ب( المواد الُمعدية احتماالً لفيروس شلل األطفال، البري: ويشمل ذلك:
ذلك 	  )بما في  البري  فيروس شلل األطفال  المجموعة ألي غرض وقت سراية  التنفسية  أو  البرازية  اإلفرازات   عينات 

فيروس VDPV( وفي المنطقة الجغرافية لهذه السراية؛
 منتجات مثل هذه المواد من الخاليا أو الحيوانات المواتية لفيروس شلل األطفال؛	 
 مستفردات مزارع الخاليا الشبيهة بالفيروس المعوي غير المحددة السمات من البلدان التي يُعرف أو يشتبه بأن هناك 	 

دوراناً لفيروس شلل األطفال البري أو فيروس VDPV فيها وقت عملية الجمع؛
  مخزونات الفيروسات التنفسية أو المعوية التي تتم مناولتها في ظل ظروف يحتمل فيها التلوث بفيروس شلل األطفال 	 

أو استنساخه.

فيروس شلل األطفال، سابين )سالالت OPV/Sabin(: سالالت موهنة من فيروس شلل األطفال )ومعتمدة لالستخدام في 
اللقاحات الفموية المضادة لشلل األطفال من جانب السلطات التنظيمية الوطنية، وهي من سالالت سابين في المقام األول(.

فيروس شلل األطفال، الشبيهة بلقاح OPV: بالنسبة للشبكة المختبرية غير المنخرطة في التصنيع فإنه مستفردات تتسق مع 
فترة محدودة من اإلفراغ الفيروسي أو السراية من شخص إلى آخر، وتُظهر فارقاً يقل عن 1٪ من السالالت الوالدية للقاح 
OPV بالنسبة للنمطين 1 و3 من فيروس شلل األطفال، وفارقاً يقل عن 0.6٪ من الساللة الوالدية للقاح OPV من النمط 2 
البيئية  للمستفردات  الظاهري  النمط  تحديد  إلى  هناك  حاجة  وال   .1 الفيروسي  البروتين  لمتوالية  الكامل  التنادُد  حيث  من 

والسريرية نظراً إلى أن من المفترض بأن الغالبية العظمى منها ذات فوعة منخفضة.

ويمكن أن تكون مواد سابين )أ( ُمعدية فعالً، أو )ب( ُمعدية احتماالً. وينبغي التأكد من النمط الظاهري للفيروسات الناجمة 
عن التصنيع المستند إلى بذور OPV/Sabin وال يمكن أن يعتمد على االفتقار إلى انسياق المتواليات وحده.

)أ( المواد الُمعدية فعمً لفيروس شلل األطفال، OPv/Sabin: ويشمل ذلك:
 مستفردات مزارع الخاليا وسالالت OPV/Sabin المرجعية؛	 
 المخزونات البذرية ومواد الفيروسات الحية الناجمة عن إنتاج لقاح OPV؛	 
 العينات البيئية للماء أو مياه المجارير التي كانت نتائج اختبارات وجود سالالت OPV/Sabin إيجابية بشأنها؛	 
 عينات اإلفرازات البرازية أو التنفسية المستخلصة ممن تلقوا لقاح OPV مؤخراً؛	 
رة وراثياً والمستقبِلة لفيروس 	   الحيوانات المصابة بالعدوى أو العينات من مثل هذه الحيوانات، بما في ذلك الفئران المحوَّ

شلل األطفال؛
 المشتقات المنتجة في المختبر ذات متواليات القُفيصات من سالالت OPV/Sabin؛	 
 الرنا أو الدنا التكميلي تام الطول المحتوي على متواليات القُفيصات المشتقة من سالالت OPV/Sabin؛	 
 الخاليا المصابة باستمرار بعدوى سالالت فيروس شلل األطفال والتي اشتُقت متواليات القُفيصات فيها من سالالت 	 

.OPV/Sabin
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)ب( المواد الُمعدية احتماالً لفيروس شلل األطفال، OPv/Sabin: ويشمل ذلك: 
لهذا 	  الجغرافية  المنطقة  OPV وفي  لقاح  المجموعة ألي غرض وقت استخدام  التنفسية  أو  البرازية   عينات اإلفرازات 

االستخدام؛
 منتجات مثل هذه المواد من الخاليا أو الحيوانات المواتية لفيروس شلل األطفال؛	 
 	 OPV/Sabin مخزونات الفيروسات التنفسية أو المعوية التي تتم مناولتها في ظل ظروف يحتمل فيها التلوث بسالالت 

أو استنساخها.
 

اللجنة اإلقليمية لإلشهاد: مصطلح يُستخدم بصورة شائعة لإلشارة إلى اللجنة اإلقليمية لإلشهاد على استئصال شلل األطفال 
المنشأة في كل إقليم من أقاليم المنظمة الستة والمسؤولة عن أن تشهد للجنة العالمية لإلشهاد بأن االستئصال قد تم في كل الدول 

األعضاء في إقليمها.

التنظيم: عمل حكومي للضبط عبر القواعد أو اإلخضاع للقيود.

معدل التكاثر )R0(: مقياس لقابلية سراية ُممرض ما يوضح الهشاشة المجتمعية والسمات الفيروسية المحسوبة على أنها عدد 
العداوى الثانوية الناجمة عن حالة دالة منفردة في مجموعة سكانية حساسة بالكامل.

المخاطر: توليفة احتماالت حدوث أذى وشدة هذا األذى.

تقييم المخاطر: عملية نوعية أو شبه نوعية يجريها أفراد من ذوي الخبرة في االختصاصات والخلفيات المناسبة استجابة 
لتهديد محدد.

والمتعلقة  بالمرافق  المرتبطة  األطفال  شلل  مخاطر  من  للتقليل  مصممة  احتوائية  وأحكام  احتياطات  األولية:  الضمانات، 
بتعريض المجموعات السكانية و/ أو إصابتها بالعدوى.

الضمانات، الثانوية: مرتسم المناعة السكانية المتسق مع التقليل من عواقب إطالق فيروس شلل األطفال من مرفق احتواء 
حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري، ويتألف من سياسة وطنية للتمنيع الروتيني لألطفال وتغطية سكانية وطنية عالية )أكثر 

من ٪90(.
والبيئية  والمنزلية،  الشخصية،  الصحية  للنظافة  الجيدة  )المعايير  الصحية  والنظافة  اإلصحاح  شروط  الثالثية:  الضمانات، 
والنظم المغلقة لمياه المجارير مع معالجة ثانوية أو أعلى من ذلك للَصبوب( التي تقلل من خطر إعادة دوران فيروس لشلل 

األطفال عالي السراية في حال رجوعه.

كبير المدراء )SM(: الممثل الرسمي لمؤسسة ذات سلطة ومساءلة شاملتين عن ضمان إدارة السالمة البيولوجية للمرفق.

األدوات الحادة: األجهزة المستخدمة في المرافق القادرة على قطع و/ أو خرق الجلد )مثل اإلبر، والمقصات، والزجاج(.

المعيار: وثيقة توفر المتطلبات، أو المواصفات، أو المبادئ التوجيهية أو السمات التي يمكن استخدامها بصورة متسقة لضمان 
أن تفي المواد، والمنتجات، والعمليات، والخدمات بالغرض منها.
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التعقيم: عملية تدمير و/ أو إزالة الكائنات المجهرية وأبواغها.

التثبت: التأكيد، عبر توفير البيِّنات الموضوعية، بأنه قد تمت تلبية المتطلبات الخاصة باالستخدام أو التطبيق المزمع المحدد.

التحقق: التأكيد، عبر توفير البيِّنات الموضوعية، بأنه قد تمت تلبية المتطلبات المحددة.
 يمكن طلب تحقق منظمة الصحة العالمية من االمتثال لهذا المعيار فيما يتعلق بالمرافق المجازة حيث االحتفاظ بالفيروس 	 

ضروري )14(.
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بفيروس شلل األطفال ضروريالتي تحتفظ بمواد فيروس شلل األطفال البري

معيار إدارة المخاطر البيولوجية للمرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري التي تحتفظ بمواد فيروس شلل األطفال البري
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مقدمة

ستشكل عدوى لفيروس شلل األطفال مرتبطة بالمرافق أو إطالق له في البيئة خالل فترة استراتيجية الشوط األخير وفي 
أعقاب االستئصال ووقف استخدام اللقاح الفموي المضاد لشلل األطفال )OPV( حدثاً صحياً عمومياً ذا أبعاد دولية. وتُعنى 
 OPV خطة العمل العالمية بأمر هذا الخطر من خالل إرساء هدف لمرحلة ما بعد االستئصال/ما بعد وقف استخدام لقاح
يتمثل في االحتفاظ بفيروس شلل األطفال في عدد محدود من المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري على مستوى العالم. 
كما أن هذه الخطة تقلل أكثر من الخطر الذي تطرحه هذه المرافق عبر وضع معايير دولية للضمانات األولية لالحتواء في 
المرافق، وضمانات ثانوية للمناعة المجتمعية، وضمانات ثالثية لمواقع المرافق، والتأكد عن طريق المراقبة الوطنية والدولية 

من تلبية هذه المعايير.

المرافق؛ وتصميم  إدارة  بالمرافق وتشتمل على  المرتبط  األطفال  فيروس شلل  األولية من خطر إطالق  الضمانات  وتقلل 
والخطط  اللصيقين؛  أسرهم  وأفراد  المرافق  في  العاملين  وتطعيم  واإلجراءات؛  والممارسات  االحتواء؛  مرافق  وتشغيل 
شلل  فيروس  إطالق  من عواقب  فتقلل  الثانوية  الضمانات  أما  له.  التعرض  أو  الفيروس  إطالق  احتمال  بشأن  االحترازية 
األطفال من مرفق احتواء حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري، وتتألف من سياسة وطنية للتمنيع الروتيني لألطفال وتغطية 
سكانية وطنية عالية مثبتة )DTP3 = أكثر من 90٪( )12(. وتقلل الضمانات الثالثية لمواقع المرافق من خطر فيروس شلل 
األطفال القابل للسراية من خالل إقامة هذه المرافق في مناطق ذات نظم مغلقة لمياه المجارير مع معالجة ثانوية أو أعلى من 
ذلك للصبوب أي في مناطق ذات احتماالت سراية منخفضة )R0( لفيروسات شلل األطفال البرية. ويُشترط توافر الضمانات 
األولية والثانوية للمرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري التي تضطلع بمناولة وتخزين فيروس شلل األطفال البري من 
الضمانات األولية، والثانوية،  يُشترط توافر  2. كما  النمط  WPV2( 2( في فترة احتواء فيروس شلل األطفال من  النمط 
والثالثية للمرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري التي تتولى مناولة وتخزين أية مواد لفيروس شلل األطفال البري في 

فترة االحتواء النهائي.
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شلل  فيروس  بمواد  تحتفظ  التي  بالفيروس ضروري  االحتفاظ  حيث  للمرافق  البيولوجية  المخاطر  إدارة  "معيار  ويصف 
األطفال البري" المتطلبات الدولية للضمانات األولية للمختبرات حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري التي تضطلع بمناولة 
وتخزين مواد فيروس شلل األطفال البري أو مرافق إنتاج لقاح Salk-IPV. ويستند هذا المعيار إلى اتفاق حلقة عمل اللجنة 
األوروبية لتوحيد المقاييس CWA15793 – إدارة المخاطر البيولوجية في المختبرات )2(، ومبادئ مرجع منظمة الصحة 
العالمية للسالمة البيولوجية في المختبرات، الطبعة الثالثة )2004( )17(، والمؤلفات العلمية الواسعة المتعلقة بفيروس شلل 
الوطني ولتحقق منظمة الصحة  لإلشهاد  المعيار إطاراً  )10(. ويشكل هذا  األطفال الصادرة على مدى سبعة عقود تقريباً 
العالمية )الملحق 4(. ويتألف المعيار من 16 عنصراً أساسياً وفرعياً تستند إلى مبادئ نظام ممتاز لإلدارة. ويفترض المعيار 
أن المنظمة هي في الموضع األمثل الذي يتيح لها تفهم المخاطر المرتبطة بعملها وأنها تستطيع إدارة هذه المخاطر بعدد من 
الطرق المقبولة للهيئات الوطنية والدولية المسؤولة عن مراقبة المرافق. ويفترض هذا المعيار أيضاً توافر اإلدراك الكامل 
لدى العاملين في المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري وإداراتها لجسامة عواقب اإلطالق العَرضي أو الكيدي لفيروس 
شلل األطفال في حقبة ما بعد االستئصال/ما بعد وقف استخدام لقاح OPV واستعداد هذه األطراف للبرهنة على توافر النظم 

والضوابط المناسبة إلدارة هذه المخاطر.

مخاطر فيروس شلل األطفال المرتبطة بالمرافق

يمكن أن تبقى فيروسات شلل األطفال البرية في ظل الظروف الرطبة في العينات السريرية أو البيئية إلى أمد غير محدد 
في أجهزة التجميد المختبرية )أقل من -20 درجة سلسيوس(، وألشهر عديدة في الثالجات، وألسابيع على منضدة العمل في 
درجات الحرارة المحيطية )18(. ويمكن تعطيل القدرة على العدوى من خالل التَّجفاف، أو الحرارة )أكثر من 50 درجة 

سلسيوس(، أو المعالجة بمحاليل مخففة من الفورمالدهيد أو المبيِّضات بتركيزات مناسبة.

وتتمثل أكثر المسارات الشائعة للتعرض للعوامل الُمعدية في بيئة المرافق بما يلي: )1( االبتالع؛ )2( االستنشاق؛ )3( الحقن؛ 
)4( تلوث الجلد واألغشية المخاطية. والجرعة الُمعدية هي معامل للفوعة الفيروسية، ومسار االستعالن، والجسيمات الفيروسية 
المتواجدة بعدد كاف للتغلب على الفقد الميكانيكي والدفاعات الطبيعية والمناعية للمضيف. وفي مرفق فيروس شلل األطفال، 
فإن محتوى هذا الفيروس في المواد العامة يتراوح بين متوسط يبلغ CCID50 3.7 10/غ )سابين( إلى CCID50 4.3 10/غ )بري( 
في عينات البراز، وإلى CCID50 8 10/مل في قطوف مزارع الخاليا، وCCID50 11 10/مل في التركيزات في مرافق إنتاج 
اللقاحات. وسالالت سابين أقل إمراضاً من الفيروسات البرية كما أن معدالت العدوى الثانوية فيها أدنى، ولكنه تم ربط جميع 

.)VDPV( األنماط الثالثة لفيروس سابين بفاشيات فيروس شلل األطفال الناجم عن اللقاحات

 )IPV( أو بلقاح شلل األطفال المعطَّل OPV ويطرح االبتالع أشد المخاطر بالنسبة للعاملين في المرافق. ويكفل التمنيع بلقاح
الوقاية من المرض، لكنه ال يكبح تماماً العدوى عديمة العالمات بفيروس شلل األطفال وال عودة العدوى إلى األمعاء. وقد 
يجيء ابتالع فيروس شلل األطفال من أية عمليات، أو أنشطة، أو حوادث مخبرية تقود إلى نقل الجسيمات الُمعدية إلى السبيل 
الهضمي. وتبلغ الجرعات الُمعدية التقديرية )ID50( عن طريق االبتالع، استناداً إلى الدراسات المتعلقة بالرضع واألطفال، 
 CCID50 1 10± بالنسبة لفيروسات شلل األطفال البرية و CCID50 3 10± فيما يتعلق بسالالت سابين. وعلى األرجح فإن عمال 
المختبرات الُممنّعين أكثر مقاومة من األطفال غير الُممنَّعين، إال أن المقاومة ترتبط بالجرعة وقد يمكن التغلب عليها بابتالع 
جسيمات كافية من فيروس شلل األطفال. وتشكل القُطيرات الناجمة عن رذاذات، وانسكابات، وترششات مزارع خاليا فيروس 

شلل األطفال )CCID50 8 10( والتركيزات )CCID50 11 10( أعلى مخاطر التعرض بالنسبة للعاملين )الشكل ألف1-2(.

ف على أنه التعرض لضبائب جسيمات صغيرة تقل عن 5 ميكرومترات )نوى القطيرات(  وجرى تحديد االستنشاق، المعرَّ
المترسبة في السبيل التنفسي األسفل غالباً، على أنه سبيل محتمل لعدوى فيروس شلل األطفال. وعلى ما يبدو فإن السبيل 
التنفسي ليس ببوابة دخول مهمة. على أنه لم يتم البت فيما إذا كانت ضبائب الجسيمات الصغيرة المترسبة في السبيل التنفسي 
األسفل قد تستهل عداوى في السبيل الهضمي من خالل النقل المخاطي الَهدبي إلى المنطقة البلعومية. ويمكن التقليل أكثر من 
المخاطر االستنشاقية في بيئات المرافق التي تتم المحافظة عليها عند مستوى رطوبة منخفض نسبياً )أقل من 50٪(. وتؤدي 
األضداد المكتسبة عبر التمنيع إلى خفض كبير في مخاطر العدوى من الَحقن أو من التشققات في الجلد أو األغشية المخاطية.

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق

س شلل األطفال البري
ضروري التي تحتفظ بمواد فيرو

س 
الملحق 2: معيار إدارة المخاطر البيولوجية للمرافق حيث االحتفاظ بالفيرو
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الشكل ألف2-1: المحتوى التقديري لفيروس شلل األطفال والجرعة الُمعدية التقديرية17

لقاح شلل األطفال - سابین

لقاح شلل األطفال - البري

بلعومي
(لكل مسحة)

براز
(لكل غرام)

مزرعة خالیا
(لكل میلیلتر)

تركیزات اللقاحات 
(لكل میلیلتر)

(C
C

ID
50

ي (
وس

یر
الف

ى 
تو

مح
ال الجرعة الُمعدیة 

(ID50) التقدیریة

1014

1012

1010

108

106

104

102

0

ثة أو  ث أو المالبس الملوَّ ويمكن أن يتعرض أفراد المجتمع المحلي إلى العوامل الُمعدية من المختبر عبر )1( الجلد الملوَّ
المستردة من وحدات  العادمة  والمياه  الملوثة  الصبائب   )3( ث؛  الملوَّ الهواء  )2( إطالق  للعاملين؛  المعروفة  العدوى غير 
المعالجة الثانوية لمياه المجارير؛ )4( النقل غير المضبوط للمواد الُمعدية؛ )5( النفايات الصلبة المنقولة إلى المطامر؛ )6( 
المعدات أو المواد الملوثة المنقولة من المرافق؛ )7( إفالت الحيوانات المصابة بالعدوى؛ )8( سرقة عوامل ُمعدية أو إطالقها 
المتعمد من المرافق. وتُعتبر مخاطر التعرض عبر المسارات 4-7 منخفضة بالنسبة لمرافق شلل األطفال التي تمتثل إلى 
التوجيهية لمنظمة الصحة  المختبرية الرشيدة والمبادئ  الممارسات  الُمعدية، والمحددة في دليل  المواد  لنقل  الدولية  اللوائح 
العالمية بشأن ممارسات التصنيع الرشيدة، وهي منخفضة على األرجح فيما يتعلق باستنشاق صبوب الهواء الملوث عندما 
تحافظ المرافق على بيئات ذات رطوبة منخفضة نسبياً وتطلق هواء العادم بعيداً عن التعرض البشري المباشر. وتتراوح 
مخاطر التعرض من خالل ابتالع الصبائب بين العالية والمنخفضة رهناً بمحتوى صبوب المرفق من فيروس شلل األطفال، 
وحجم نظام مياه المجارير ومنعته، واحتمال االستهالك البشري. وتصل مخاطر التعرض المجتمعي إلى أعلى درجاتها عبر 
العاملين في المرافق الملوثين أو المصابين بعدوى فيروس شلل األطفال بصورة غير معروفة. ويمكن أن يؤدي تمنيع العاملين 

في المرافق بلقاح IPV إلى انخفاض شديد في مخاطر السراية داخل األسر وخارجها.

وتتحقق اإلدارة الفعالة لمخاطر فيروس شلل األطفال عبر التقييم الدقيق لمخاطر التعرض، وتنفذ إجراءات حماية العاملين 
التلوث بفيروس شلل األطفال أو نشره إلى المجتمع  للتقليل من خطر  المناسبة للمخاطر، والتشغيل الممتاز لمرفق مصمم 
المحلي. ويتمثل الخطر الرئيسي في إصابة العاملين في المختبرات بالعدوى عن طريق االبتالع. أما السراية المنقولة بالهواء 
فهي محتملة ولكنها غير مثبتة، كما تُستبعد اإلصابة بالعدوى في صفوف األفراد الُممنَّعين عبر التعرض الحقني بفعل اإلبر 

مثالً.

بكثير من األطفال غير  أكثر مقاومة  الُممنّعين  المختبرات  فإن عمال  بالرضع واألطفال. وعلى األرجح  المتعلقة  الدراسات  إلى   )ID50( التقديرية الُمعدية  الجرعات  تستند    17 

الُممنَّعين. إال أنه قد يمكن التغلب على المقاومة المرتبطة بالجرعات بابتالع جسيمات كافية من فيروس شلل األطفال.

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق

س شلل األطفال البري
ضروري التي تحتفظ بمواد فيرو

س 
الملحق 2: معيار إدارة المخاطر البيولوجية للمرافق حيث االحتفاظ بالفيرو
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صر نظام اإلدارة
عنا

رقم بند اتفاق 
18 CW

A
15793

صر إدارة المخاطر 
رقم عن

البيولوجية
W

P
V2 س

متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

صر 1 – نظام إدارة المخاطر البيولوجية
العن

صر نظام إدارة المخاطر البيولوجية النظام والسياسة القائمين إلدارة المخاطر البيولوجية 
س عن

يدر
المختبرية. وتتسم اإلدارة والتنظيم الفعاالن بأهمية حيوية في نجاح أي نشاط، ويرسي االلتزام والقيادة 

ب أن تكون 
صلد إلدارة المخاطر البيولوجية. ومن الواج

س الذي يُبنى عليه نظام 
بشأن اإلدارة األسا

ت، وتنفيذها، 
ص األدوار والمسؤوليا

صي
ضحة يستند إليها تخ

ض وا
ت وأغرا

لإلدارة استراتيجيا
ت األخرى 

صدها. وبدون توافر التزام فعال باإلدارة وهياكل تنظيمية مناسبة، فإن كل المبادرا
ور

ف طريقة تفكير اإلدارة وعملها أثراً بارزاً على األداء.
ِ الرامية إلى إدارة المخاطر ستكون عقيمة. وتخلّ

صر الفرعية
-1العنا
1

 
سياسة إدارة المخاطر البيولوجية

1-
2

 
ف، والبرنامج

ض، واألهدا
األغرا

1-
3

 
ت

ت، والسلطا
األدوار، والمسؤوليا

1-
4

 
ت

ت والوثائق والبيانا
ضبط السجال

1-
5

 
ت

تحليل البيانا
1-

6
 

إدارة التغيير
1-

7
 

ت
صاال

ت واالت
المشاورا

1-
8

 
برنامج العمل

1-
9

 
تخطيط العمل وطاقته

1-
10

 
ت القانونية

المتطلبا
1-

11
 

صل
التحسين المتوا

1-
12

 
العمل الوقائي

1-
13

 
ت عدم االمتثال

مكافحة حاال
1-

14
 

المعاينة والتدقيق
1-

15
 

صحيحية
التدابير الت

1-
16

 
ِدون المتعاقدون والموّر

1-
17

 
ض إدارة المخاطر البيولوجية

استعرا
1-

18
 

نظام إدارة المخاطر البيولوجية

1
نظام إدارة المخاطر البيولوجية

1-1
سياسة إدارة المخاطر البيولوجية 

 C
W

A 
4.2.1

1-1-1
ت التي تتخذها اإلدارة العليا وتبرهن على االلتزام بالسياسة المتعلقة بإدارة المخاطر 

تشمل اإلجراءا
المختبرية )السالمة البيولوجية المختبرية واألمن البيولوجي المختبري( ما يلي: 

-1
 

اإلعداد؛
-2

 
ص؛

الترخي

ت المنظمة المتعلقة 
ضح كجزء من سياسا

َّن إدارة المخاطر البيولوجية بشكل وا ينبغي تبي
H(. ورهناً بمدى أهمية إدارة المخاطر 

SE( صحة، والسالمة، واألمن، والبيئة
بال

 
البيولوجية بالنسبة للمنظمة، فإن على سياسة إدارة هذه المخاطر أن تستكمل السياسة 

ضاء، إدماج سياسة
ب االقت

صحة والسالمة واألمن والبيئة. ويمكن، حس
العامة المعنية بال

التوقيع.
 -3

صحة والسالمة واألمن والبيئة.
ت المنظمة بشأن ال

إدارة المخاطر البيئية في سياسا

C لعام 2011.
W

A
صة من النسخة النهائية المطبوعة التفاق 15793

18  أرقام البنود مستخل

س شلل األطفال البري
ضروري التي تحتفظ بمواد فيرو

س شلل األطفال 
معيار إدارة المخاطر البيولوجية للمرافق حيث االحتفاظ بفيرو
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رقم بند اتفاق 
18 CW

A
15793

صر إدارة المخاطر 
رقم عن

البيولوجية
W

P
V2 س

متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

 C
W

A 
4.2.1

2-1-1
ضوح ما يلي:

تحدد السياسة بو
-1

 
ض الكلية إلدارة المخاطر البيئية؛

األغرا
-2

 
االلتزام بتحسين إدارة المخاطر البيولوجية.

ت العمل بشأن المخاطر وإعداد 
ت/مجاال

ب السياسة تقييم كل المشروعا
ينبغي أن تتطل

تقييم كامل قبل إعطاء الموافقة على البدء بالعمل.

 C
W

A 
4.2.1

3-1-1
صاحبة.

تكون السياسة مناسبة لطبيعة ونطاق المخاطر المرتبطة بالمرفق وباألنشطة الم

 C
W

A 
4.2.1

4-1-1
تلتزم السياسة بما يلي:

-1
 

س شلل 
حماية الموظفين، والمتعاقدين، والزوار، والمجتمع المحلي، والبيئة، من مواد فيرو

ضمن المرفق؛
األطفال التي يتم تخزينها أو مناولتها 

-2
 

ض لها؛
س شلل األطفال أو التعر

ضي لمواد فيرو
التقليل من خطر اإلطالق العَر

-3
 

ضارة عند مستوى مقبول؛
التقليل من خطر اإلطالق المتعمد غير المجاز لمواد بيولوجية 

-4
 

س شلل األطفال التي ستتم مناولتها 
ت القانونية المطبقة على مواد فيرو

االمتثال إلى كل المتطلبا
ت هذا المعيار؛

أو حيازتها، ومع متطلبا
-5

 
ت 

ضمان أن تتمتع الحاجة إلى اإلدارة الفعالة للمخاطر البيولوجية باألسبقية على كل المتطلبا
صحة والسالمة ".

التشغيلية غير المتعلقة بـ "ال
-6

 
ت 

ت بااللتزاما
صورة فعالة وإخطار هذه المجموعا

ف الثالثة المعنية ب
إطالع كل العاملين واألطرا

صل بالمخاطر البيولوجية؛
الفردية فيما يت

-7
 

تحسين أداء إدارة المخاطر البيولوجية باستمرار.

ت المكافحة 
ت تقييم للمخاطر وتنفيذ إجراءا

تشمل السياسة الحاجة إلى إجراء عمليا
المطلوبة.

2-1
ف والبرنامج

ض واألهدا
األغرا

 C
W

A
4.3.3.1

1-2-1
ت المعنية 

ف والمستويا
قة لمكافحة المخاطر البيولوجية في الوظائ ف الموثَّ

ض واألهدا
يتم بالنسبة لألغرا

للمنظمة القيام بما يلي:
-1

 
ضعها؛

و
-2

 
تنفيذها؛

-3
 

الحفاظ عليها.
 C

W
A

4.3.3.2
2-2-1

ت 
ضوابط المطبقة للحد من التهديدا

صد فعالية ال
قة لر ت موثَّ

ضوابط وإرساء إجراءا
ضع اإلدارة لل

و
صالها. 

المحددة في عملية تقييم المخاطر أو استئ
ت اإلبالغ عن 

ت التدقيق المنتظمة، وباستخدام عمليا
ضوابط عبر عمليا

صد ال
يمكن ر

ث 
ث والحواد

ت، وبالتحقيق في األحدا
صحيحية في حال تحديد المشكال

ت الت
اإلجراءا

ضمان توفير موارد كافية للحفاظ على فعالية 
ضوابط وتنفيذها، وعبر 

وتحسين ال
ضوابط.

ال

صر 2 – تقييم المخاطر.
مالحظة: يرجى الرجوع إلى العن

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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ضروري التي تحتفظ بمواد فيرو

س 
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رقم بند اتفاق 
18 CW

A
15793

صر إدارة المخاطر 
رقم عن

البيولوجية
W

P
V2 س

متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

3-1
األدوار والمسؤوليات والسلطات

 C
W

A
4.4.1.1

1-3-1
تتحمل اإلدارة العليا المسؤولية النهائية عن نظام إدارة المخاطر البيولوجية في المنظمة.

تشمل اإلدارة العليا المسؤولين )المدير العام، والمسؤول التنفيذي األول، والمسؤول 
التشغيلي األول، والمسؤول المالي األول، وما إلى ذلك( والمدراء في المنظمة. وتقع 

المسؤولية الكلية عن إدارة المخاطر البيولوجية على اإلدارة العليا غير أن بالمستطاع 
صين بموارد كافية ألداء 

ض المهام عبر المنظمة، شريطة إيكالها إلى أفراد مخت
تفوي

ضطلع فرد واحد بأكثر من دور 
صغيرة قد ي

ت ال
األنشطة بسالمة وأمان. وفي المنظما

ت، وإرساء 
صوفة في هذا المعيار. ومن المهم تحديد األدوار والمسؤوليا

من األدوار المو
ت الالزم اتخاذها وتحديد ماهية 

ضمن المنظمة فيما يتعلق باإلجراءا
ت جلية 

صاال
ات

ص الذين يتمتعون بالسلطة المطلوبة.
األشخا

 C
W

A
4.4.1.1

2-3-1
صلة بإدارة المخاطر البيولوجية، 

ت المت
ت، والسلطا

تكفل اإلدارة العليا تحديد األدوار، والمسؤوليا
ت شلل 

وتوثيقها، وإبالغها إلى أولئك الذين يتولون أمر إدارة األعمال المرتبطة بمكافحة فيروسا
األطفال، وأدائها، والتحقق منها. 

صالح.
ب المحتمل للم

ضار
ت ينبغي النظر في الت

عند تعيين األدوار والمسؤوليا

ضيح هذه 
ب لتو

ب تغطيتها في المنظمة وهو يستخدم األلقا
يحدد هذا المعيار األدوار الواج

ت معينة.
ب المذكورة مع تلك المستخدمة في منظما

ب؛ وقد ال تتطابق األلقا
األدوار فحس

 C
W

A
4.4.1.1

3-3-1
ضمان توافر الموارد الالزمة إلرساء نظام إدارة المخاطر 

تبرهن اإلدارة العليا على التزامها ب
صونه، وتحسينه.

البيولوجية، وتنفيذه، و
صة، والبنية التحتية التنظيمية، 

ص
ت المتخ

تشمل الموارد كالً من الموارد البشرية والمهارا
والتكنولوجيا، والموارد المالية.

 C
W

A
 4.4.1.2

4-3-1
ف على نظام إدارة المخاطر البيولوجية.

ضطلع بالمسؤولية التشغيلية عن اإلشرا
تعيين مدير أقدم ي

إن المدراء األقدم هم أولئك الذين يتمتعون بسلطة واسعة فيما يتعلق بالتشغيل، والميزانية، 
ضاء من اإلدارة العليا.

ضمنون أع
ت فما فوق، وقد يت

والعاملين على مستوى اإلدارا

 C
W

A
4.4.1.3

5-3-1
ف المدير األقدم في إدارة المخاطر البيولوجية ما يلي: 

تشمل وظائ
-1

 
ضرورية من العاملين، والمرافق، 

ضمان توافر الموارد التي تعتبر 
 تقديم الموارد المناسبة ل

وغير ذلك، لتشغيل المرفق بسالمة وأمن؛
-2

 
 رفع التقارير إلى اإلدارة العليا عن أداء نظام إدارة المخاطر البيولوجية وأية حاجة إلى التحسين؛

-3
 

ف أرجاء المنظمة؛
ضمان تعزيز نظام إدارة المخاطر البيولوجية في مختل

 
-4

 
ت هذا المعيار والحفاظ 

ضمان بتنفيذ متطلبا
ض، والتدقيق، واإلبالغ لتوفير ال

 تنفيذ تدابير لالستعرا
عليها بشكل فعال.

ت على مستوى 
صاً يتمتع بسلطة اتخاذ القرارا

ينبغي أن يكون ممثل اإلدارة األقدم شخ
ت إدارة المخاطر 

ت المتعلقة باحتياجا
ص الموارد واتخاذ القرارا

صي
يمكن له فيه تخ

ت تقييم المخاطر 
ضرورية إلجراء عمليا

البيولوجية في المرفق )بما في ذلك الموارد ال
صورة مستقلة عن الحاجة إلى تنفيذ برنامج العمل.

وأنشطة اإلدارة والتنظيم األخرى( ب

 C
W

A
4.4.1.3

6-3-1
ض مستقل لمسائل المخاطر البيولوجية 

تشكيل لجنة إلدارة المخاطر البيولوجية للعمل كفريق استعرا
س شلل األطفال.

المرتبطة بمرفق فيرو
ب على أنها لجنة السالمة 

ف بلجنة إدارة المخاطر البيولوجية في الغال
يتم االعترا

صة أو وظيفة تتم العناية بها عبر 
ص

البيولوجية المؤسسية. وربما يكون دورها وظيفة مخ
ضافيين، 

صائيين علميين إ
ضاء مديراً علمياً، وأخ

ضمن األع
ت مهمة أوسع. وقد يت

لجنة ذا
صحة

ومستشاراً )مستشارين( إلدارة المخاطر البيولوجية، ومديراً لألمن، ومهنياً لل
ضاء آخرين، مثل مدير المرفق و/أو ممثلي العمال والمجتمع 

الوظيفية. ويمكن إدراج أع
المحلي تبعاً لطبيعة البرنامج أو العمل.

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق

س شلل األطفال البري
ضروري التي تحتفظ بمواد فيرو

س 
الملحق 2: معيار إدارة المخاطر البيولوجية للمرافق حيث االحتفاظ بالفيرو
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 C
W

A
 4.4.1.3

7-3-1
ترفع لجنة إدارة المخاطر البيولوجية تقاريرها إلى اإلدارة األقدم و:

-1
 

قة؛ ت موثَّ
صا

صا
تكون لها اخت

-2
 

ب مع طبيعة ونطاق األنشطة المتخذة؛
ت متعددة، بما يتناس

ت تمثل قطاعا
تشتمل على خبرا

-3
 

صورة 
ص األعمال، وتتبعها، وإقفالها ب

صي
ث، وتخ

ضمن التسجيل الرسمي للمسائل مدار البح
ت

فعالة؛
-4

 
ص أقدم؛

ضع لرئاسة شخ
تخ

-5
 

ف ذلك.
تجتمع بوتيرة محددة ومناسبة، وحينما تدعو الحاجة بخال

ف اللجنة ما يلي:
ينبغي أن تشمل وظائ

 
أ.

ت الممارسة؛
ت المخاطر البيولوجية المؤسسية ومدونا

ضع سياسا
 اإلسهام في و

ب.
ت المهمة على المخاطر 

صة بالعمل الجديد أو التعديال
ت الخا

الموافقة على المقترحا
 المحتملة المتعلقة باألنشطة القائمة؛

ج.
ت 

ت المخاطر للعمل المتعلق بفيروسا
ت وتقييما

ض واعتماد البروتوكوال
استعرا

شلل األطفال؛
ت، 

ت البيانا
ث المهمة، واتجاها

ث أو األحدا
صلة بالحواد

ت المت
ض المعلوما

استعرا
د. 

ت.
صاال

ت االت
ت المحلية أو التنظيمية واحتياجا

المرتبطة باإلجراءا

ضاً من 
ت كاملة ولكنها تشمل بع

وقائمة أدوار لجنة إدارة المخاطر البيولوجية ليس
ب العناية بأمرها.

ت الرئيسية التي يج
المجاال

 C
W

A
4.4.1.4

8-3-1
ص أو أكثر لتوفير المشورة واإلرشاد بشأن مسائل إدارة المخاطر البيولوجية. 

ص مخت
تعيين شخ

ص الذي يوفر المشورة واإلرشاد بشأن إدارة المخاطر 
ص المخت

ف بالشخ
يتم االعترا

ب على أنه مسؤول السالمة البيولوجية أو مستشار السالمة 
البيولوجية في الغال

ب استشاري ال يتحمل 
ص

البيولوجية، وينبغي عادة النظر إلى هذه الوظيفة على أنها من
أية مسؤولية مباشرة عن إدارة المخاطر البيولوجية، إذ أن هذه المسؤولية تقع على 

ضمن المنظمة )مثل المدير العلمي، والمحقق 
عاتق أولئك الذين ينفذون ويديرون العمل 

س اإلدارة، ومدير المختبر، وقائد الفريق(. ويتسم دور مستشار المخاطر 
الرئيسي، ورئي

ضع برنامج للسالمة البيولوجية واألمن البيولوجي 
البيولوجية ومعرفته باألهمية بالنسبة لو

صل. وعلى المستشار أن يكون 
صونه، وتحسينه المتوا

مستند إلى نظام اإلدارة، وتنفيذه، و
ت وموارد للقيام بوظيفته بفعالية.

مؤهالً ألداء الدور وأن يُمنح ما يكفي من وق
 C

W
A

4.4.1.4
9-3-1

ف أولئك المسؤولين عن تنفيذ برنامج 
يُعتبر دور مستشار إدارة المخاطر البيولوجية مستقالً عن وظائ

العمل.
عند تنفيذ مهام إدارة المخاطر البيولوجية، فإن على المستشارين أن يكونوا مستقلين عن 
صال مباشرة بممثل 

أولئك المسؤولين عن تنفيذ برنامج العمل وأن يكون بمقدورهم االت
ضرورة.

اإلدارة العليا عند ال
 C

W
A

 4.4.1.4
10-3-1

1-على مدير إدارة المخاطر البيولوجية: 
 

رفع تقاريره مباشرة إلى المدير األقدم المسؤول؛
-2

 
ضرورياً.

ف العمل عندما يرى ذلك 
ضية بوق

امتالك سلطة تفوي

ف مستشار إدارة المخاطر البيولوجية ما يلي:
ينبغي أن تشمل وظائ

 
أ.

ت 
ت العناية بأمر كل اعتبارا

التحقق مع العاملين المعنيين اآلخرين، من أنه تم
صلة؛

ت ال
المخاطر البيولوجية ذا

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق

س شلل األطفال البري
ضروري التي تحتفظ بمواد فيرو

س 
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ب.

صلة 
ت اإلبالغ، والتحقيق، والمتابعة المت

تقديم المشورة أو المشاركة في عمليا
ضاء، إلى اإلدارة و/أو لجنة إدارة 

ب االقت
ث، وإحالة ذلك، حس

ث/األحدا
بالحواد

المخاطر البيولوجية؛
ثة بشأن إدارة المخاطر البيولوجية  ت المفيدة والمحدَّ

ضمان إتاحة المشورة والمعلوما
ج. 

ب الحاجة؛
إلى العاملين العلميين والعاملين اآلخرين حس

ضمن المنظمة )مثل اإلدارة، 
تقديم المشورة بشأن مسائل إدارة المخاطر البيولوجية 

د. 
صحة المهنية، واألمن(؛

ولجنة إدارة المخاطر البيولوجية، وإدارة ال
ب على المخاطر البيولوجية؛

اإلسهام في إعداد و/أو تنفيذ أنشطة التدري
هـ. 

ضمان أداء كل األنشطة المعنية على نحو يمتثل للوائح المخاطر البيولوجية، وتوافر 
و. 

ص المخاطر البيولوجية الالزمة للعمل.
كل تراخي

ضاً من 
ت كاملة ولكنها تشمل بع

وقائمة أدوار مستشار إدارة المخاطر البيولوجية ليس
ب العناية بأمرها.

ت الرئيسية التي يج
المجاال

 C
W

A
4.4.1.5

11-3-1
ت تتعلق 

ضمن المرفق مع مسؤوليا
ضطالع بالمسؤولية عن البرنامج العلمي 

ص أو أكثر لال
تعيين شخ

بإدارة المخاطر البيولوجية.
س يومي، 

ضمن المرفق على أسا
يكون المدير العلمي مسؤوالً عن إدارة البرنامج العلمي 

ضوابط المخاطر البيولوجية بالترافق مع العاملين اآلخرين في المرفق 
صد 

وعن تنفيذ ور
ت 

صد أداء الموظفين، والمشاركة في عمليا
ت، ور

ت واإلجراءا
)مثل االمتثال للسياسا

ص عادة بمعرفة عميقة ببرنامج العمل وبالمرفق، 
المعاينة والتدقيق(. ويتمتع هذا الشخ

س إدارة، أو محققاً رئيسياً، أو مشرفاً 
ب استشاري/إداري، وقد يُسمى رئي

ص
ضطلع بمن

وي
على المختبر/مديراً للمختبر أو قائداً للفريق.

س شلل األطفال 
ب التقنية/العلمية لمواد فيرو

وتدعو الحاجة إلى أن يكون مؤهالً في الجوان
ضبطها، وكذلك في إدارة المرفق، والعاملين فيه، والنُظم. ويمكن 

الجاري استخدامها وفي 
ت ينبغي تحديد 

ص واحد أدواراً متماثلة، ولكن في مثل هذه الحاال
أن يتولى أكثر من شخ

ضمان االتساق.
صور ول

ضح لتفادي أي ق
ت بشكل وا

المسؤوليا
 C

W
A

4.4.1.5
12-3-1

ف اإلدارة العلمية ما يلي:
تشمل وظائ

-1
 

صوفة في هذا المعيار؛
ت والمبادئ التوجيهية المعتمدة المو

ضمان تنفيذ كل العمل وفقاً للسياسا
-2

 
ب 

َّلين فحس صين والمخو
ضمان السماح للعاملين المخت

ف على العمال، بما في ذلك 
اإلشرا

بالدخول إلى المرفق والعمل فيه؛
-3

 
ت، 

ث عدد الموظفين، والوق
ت كافية من حي

ضمان توافر مستويا
تخطيط وتنفيذ أنشطة العمل، و

ت؛
والمساحة، والمعدا

-4
 

ص الالزمة للعمل؛
ضمان توافر التراخي

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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-5
 

ضها، 
ت تقييم السالمة البيولوجية المختبرية واألمن البيولوجي، واستعرا

ضمان أداء عمليا
ضبط الالزمة؛

ت ال
واعتمادها، وتوافر إجراءا

-6
 

ت المخاطر و/أو األحكام المتعلقة بأية 
ضين للمخاطر على تقييما

ضمان اطالع كل العاملين المعر
صال(.

ت جمع األم
ت أو عمليا

صى بها )مثل التطعيما
ت طبية وقائية مو

ممارسا
 C

W
A

4.4.1.6
13-3-1

صحية المهنية المناسبة. 
ت ال

صول المنظمة على الخبرا
ح

صحة المهنية ذا فهم بمواد 
ضاً لل

صحة المهنية عادة طبيباً أو ممر
صي ال

صا
يكون اخت

س شلل األطفال الجارية مناولتها في المرفق. 
فيرو

صحة العمال، وتقديم 
ت لتقييم المخاطر من منظور 

وينبغي أن يشمل الدور توفر المدخال
صال بالمقدمين 

ف األولي/المعالجة الطارئة والمتابعة، واالت
ت اإلسعا

المشورة بشأن إجراءا
صد والتطعيم.

ص الطبية، وبرامج التر
صحية، وتنسيق الفحو

الخارجيين للرعاية ال

ت المحددة 
ضوء المتطلبا

صحة المهنية في 
صي ال

صا
ت اخت

ويتعين تحديد أدوار ومسؤوليا
في هذا المعيار.

 C
W

A
4.4.1.6

14-3-1
ب مع أنشطة المرفق ومخاطره.

صحة المهنية يتناس
ترسي المنظمة برنامجاً لل

 C
W

A
4.4.1.7

15-3-1
ت 

ب المتطلبا
ت، والمحددة بموج

ت تتعلق بالمرافق والمعدا
ضطالع بمسؤوليا

تعيين مدير أو أكثر لال
ضة في هذا المعيار إلدارة المخاطر البيولوجية لشلل األطفال.

المعرو
ت 

صاً ذا معرفة عميقة بالمرافق المختبرية، ومعدا
يكون مدير المرفق عادة مهندساً أو شخ

ت لتقييم المخاطر من منظور 
ومباني االحتواء. وينبغي أن يشمل الدور توفير مدخال

صال بالمتعاقدين. ويتعين تحديد أدوار 
صيانتها، واالت

المرفق، وتنسيق عمل المباني و
ضة في هذا المعيار. 

ت المعرو
ضوء المتطلبا

ت العاملين في إدارة المرفق في 
ومسؤوليا

ت ينبغي 
ص واحد أدواراً متماثلة، ولكن في مثل هذه الحاال

ويمكن أن يتولى أكثر من شخ
ضمان االتساق.

صور ول
ضح لتفادي أي ق

ت بشكل وا
تحديد المسؤوليا

 C
W

A
4.4.1.8

16-3-1
ضة في هذا المعيار إلدارة المخاطر 

ت المعرو
ت تمتثل للمتطلبا

تعيين مدير أمني ذي مسؤوليا
البيولوجية لشلل األطفال.

صال 
ت والمرافق، وعليه االت

يكون المدير األمني عادة ذا معرفة عميقة بأمن المختبرا
ت فعالة 

بالعاملين اآلخرين )مثل مستشار إدارة المخاطر البيولوجية( وتنفيذ إجراءا
ومتناسبة لألمن البيولوجي المختبري استناداً إلى المخاطر البيولوجية. وينبغي أن يشمل 

ت لتقييم المخاطر وإدارتها من منظور أمني. ويتعين تحديد أدوار 
الدور توفير مدخال

ضة في هذا المعيار.
ت المعرو

ضوء المتطلبا
ت العاملين األمنيين في 

ومسؤوليا
 C

W
A

4.4.1.9
17-3-1

ت التي يجري االحتفاظ بها فيها على أن تمتثل مسؤولياته 
ت في المختبرا

تعيين مدير لرعاية الحيوانا
ضة في هذا المعيار إلدارة المخاطر البيولوجية لشلل األطفال.

ت المعرو
للمتطلبا

ض 
ت، واألمرا

ت عادة ذا معرفة عميقة بمناولة الحيوانا
يكون مدير رعاية الحيوانا

صال بالعاملين اآلخرين 
ض الحيوانية المنشأ. وعلى هذا المدير االت

الحيوانية واألمرا

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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ت 
صحة المهنية( لتنفيذ إجراءا

صي ال
صا

)مثل مستشار إدارة المخاطر البيولوجية، واخت
فعالة وتناسبية للسالمة البيولوجية المختبرية واألمن البيولوجي المختبري. وينبغي أن 

ت.
ت لتقييم المخاطر وإدارتها من منظور رعاية الحيوانا

يشمل الدور توفير مدخال
4-1

ضبط السجالت والوثائق والبيانات 

 C
W

A 
4.5.2

1-4-1
ت هذا المعيار 

ت بما يمتثل لمتطلبا
ِنا ّ صونها لتوفير البي

ضبطها، و
ت و

ت والوثائق والبيانا
إرساء السجال

إلدارة المخاطر البيولوجية لشلل األطفال.
ضبطها باالستناد إلى طبيعية العمل والحاجة إلى 

ضاء، تحديد الوثائق و
ينبغي، عند االقت
ت.

حفظ السجال

 C
W

A 
4.5.2

2-4-1
ت على نحو تظل فيه مقروءة، وميسورة التحديد واالسترجاع.

ت والوثائق والبيانا
مناولة السجال

ت على األقل اعتباراً من يوم 
صيغة ورقية أو إلكترونية لمدة 10 سنوا

قة في  ت الموثَّ
ويُحتفظ بالسجال

صحة 
ت اإلشهاد الوطني/تحقق منظمة ال

ض خالل إجراءا
ب وينبغي أن تكون متاحة لالستعرا

السح
العالمية.

ضبوطة ما يلي:
يمكن أن تشمل الوثائق الم

 
أ.

SO( وأدلة السالمة؛
P

s( ت التشغيلية الموحدة
ت تقييم المخاطر، واإلجراءا

 عمليا
ب.

ف وخرائط السلطة؛
ت أخطار الوظائ

تحليال
ت، 

صيانة، والسجال
ف/االختبار بشأن الخطط، وخطط ال

ت والتكلي
صميم السجال

ت
ج. 

صاحبة؛
ت الم

وكل البيانا
قوائم التدقيق والمعاينة؛

د. 
ص والوثائق 

ت تقييم المخاطر، والتراخي
أدلة األمن البيولوجي المختبري وعمليا

هـ. 
األمنية األخرى؛

ب؛
ت التدري

سجال
و. 

ت االحتواء.
ت معدا

إشهادا
ز. 

ت الرئيسية 
ضاً من المجاال

ضمن بع
ت كاملة ولكنها تت

ضبوطة ليس
وقائمة الوثائق الم

ت في عداد 
ضبط الوثائق. ويتعين إدراج البيانا

ضاعها ل
ب تسجيلها رسمياً وإخ

الواج
ت، 

ضوابط الالزمة لتحديد السجال
الوثائق في هذا السياق. وينبغي إرساء إجراء لتعيين ال

ص منها. كما يتعين إرساء 
وتخزينها، وحمايتها، واستردادها، وفترة االحتفاظ بها، والتخل

صدارها أو نشرها للعموم، 
ضوابط الالزمة للموافقة على الوثائق قبل إ

إجراء لتحديد ال
ت حساسة مثل المواقع المحددة ألجهزة التجميد 

ف سهواً عن معلوما
ضماناً لعدم الكش

ضوابط الالزمة 
ت لتحديد ال

ت. ويتعين كذلك إرساء إجراءا
ضا

ت الُممِر
في مستودعا

ضبط عملية التغيير والتنقيح.
ض الوثائق، وتحديثها، وإعادة الموافقة عليها ل

الستعرا
5-1

تحليل البيانات

 C
W

A 
4.5.1

1-5-1
ت المناسبة، وجمعها، وتحليلها لتقييم مدى مالءمة وفعالية نظام إدارة المخاطر البيولوجية 

تحديد البيانا
صل. 

ضع التي يمكن فيها إجراء التحسين المتوا
وتقييم الموا

س، والتدقيق، والتحليل، ومن 
صد، والقيا

ت نتيجة الر
ينبغي أن يشمل التحليل توليد البيانا

ت مرة واحدة في السنة على األقل، 
صادر األخرى. ويتعين إجراء مثل هذه التحليال

الم
ت. ويتعين تطبيق نتائج 

وبوتيرة أعلى إذا ما كان ذلك مبرراً بفعل المخاطر ونطاق العمليا
ض اإلدارة.

التحليل في استعرا

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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6-1
إدارة التغيير

 C
W

A
4.4.4.4

1-6-1
قة  صيانة المرفق إلى عملية إدارة محددة وموثَّ

صميم، وتشغيل، و
ت المرتبطة بت

ضع كل التغييرا
تخ

إلدارة التغيير. 
ت من أنها مناسبة، والموافقة عليها 

ت، والتحقق منها، والتثب
ض هذه التغييرا

ينبغي استعرا
ت على تقييم المخاطر.

قبل التنفيذ. ويتعين أن يشمل ذلك تقييماً لتأثير التغييرا

ضع لعملية إدارة التغيير ما يلي:
ب أن تخ

ت التي يج
وتشمل أمثلة التغييرا

 
أ.

ف أثراً 
ِ ت أو على تشغيلها، والذي يمكن أن يخلّ

ت على المباني والمعدا
التعديال

 محتمالً أو فعلياً على المخاطر البيولوجية؛
ب.

ت للمتعاقدين أو 
ضور المؤق

ت الموظفين )من قبيل الح
ت على ترتيبا

إدخال تعديال
ب العاملين(؛

ت المؤقتة إلعادة انتدا
س المكان، والعمليا

ب في نف
الطال

ت على تدفق العمل أو حجمه، 
ت على برنامج العمل، بما في ذلك التعديال

التغييرا
ج. 

ف أثراً محتمالً أو فعلياً على المخاطر البيولوجية؛
ِ مما يمكن أن يخلّ

ت المهمة في 
ت التشغيلية الموحدة، بما في ذلك التغييرا

ت على اإلجراءا
التعديال

د. 
ف؛

المواد أو الكواش
ت الدخول/الخروج؛

ت على بروتوكوال
التعديال

هـ. 
ت الزوار؛

ت العاملين وبروتوكوال
ت على سياسا

التعديال
و. 

ت؛
ت األخرى إلدارة النفايا

ث، والمنهجيا
ت التطهير، وإزالة التلو

ت على منهجيا
التعديال

ز. 
.)P

P
E( صية

ت الحماية الشخ
ت المرتبطة بتوفير واستخدام معدا

التغييرا
ح. 

7-1
صاالت

المشاورات واالت

 C
W

A
 4.4.4.3

1-7-1
ف األخرى 

ت المخاطر البيولوجية المعنية المرتبطة بأنشطة المنظمة من العاملين واألطرا
نقل معلوما

صلة وإليهم.
ت ال

ذا
ت المعنية والجارية التي يمكن أن 

ضمان تحديد المعلوما
ت ل

ِذ آليا على المنظمة أن تنفّ
ب ذلك عقد 

صل مناسبة. وقد يتطل
تؤثر على العاملين واآلخرين ونقلها بفعالية بفوا

ت تدريبية رسمية. 
ت منتظمة في مكان العمل للفرق، وكذلك دورا

ت وإحاطا
اجتماعا

ت أخرى، 
ضاً إشراك جها

ب أي
ضافة إلى العاملين في المرفق، فقد يكون من المناس

وباإل
بما في ذلك:

 
أ.

ت الحكومية المحلية، والوطنية، والدولية؛
 المنظما

ب.
ت التنظيمية المعنية؛

الوكاال
ت المعنية باإلشهاد؛

الجها
ج. 

صحية؛
ت الطوارئ ومقدمو الرعاية ال

خدما
د. 
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صيانة، 
ت ال

ف، ومقدمي خدما
ِدون )مثل القائمين بالتنظي المتعاقدون والموّر

هـ. 
والعاملين األمنيين؛

ممثلو المجتمع المحلي )وذلك مثالً عن طريق لجنة ارتباط مجتمعية(. 
و. 

ت المعنية األخرى 
ت القائمة أو الناشئة أو المعلوما

ينبغي إرساء نظم لتحديد التكنولوجيا
س شلل األطفال التي تجري مناولتها أو تخزينها. ويتعين 

صلة باحتواء مواد فيرو
المت

ت عبر الوسائل المناسبة، بما في ذلك 
إطالع الموظفين المعنيين على هذه المعلوما

ت 
صون المكتبا

ت الجماعية، و
ت، ووثائق، وعقد اإلحاطا

ب من عالما
توزيع ما هو مناس

ت.
صادر األخرى للمعلوما

المرجعية والم
 C

W
A 

4.4.3
2-7-1

ت مشاركة العاملين ومشاورتهم.
توثيق ترتيبا

 C
W

A 
4.4.3

3-7-1
ثة عن المخاطر البيولوجية للمنظمة. ت وافية ومحدَّ

صول العاملين على معلوما
ح

8-1
برنامج العمل

 C
W

A
4.4.4.3

1-8-1
ضه.

تحديد برنامج عمل المرفق، وتوثيقه، واستعرا
ص بتنفيذها في المرفق وتعاريفها 

ينبغي أن يشمل البرنامج طبيعة األنشطة المرخَّ
ضيق/النطاق الواسع(. ويتعين تحديد كل 

ث، والنطاق ال
ص، والبحو

)مثل وسائل التشخي
ت تشغيلية موحدة معتمدة بما يتماشى 

األنشطة المرتبطة ببرنامج العمل ومساندتها بإجراءا
ضبوطة، على نحو تعريفها الوارد في هذا المعيار. وينبغي أن 

ت الوثائق الم
مع متطلبا

ت على برنامج العمل إلى عملية رسمية إلدارة التغيير. 
ضع أية تغييرا

تخ
 C

W
A

4.4.4.3
2-8-1

ب موافقة مسبقة.
إرساء المعايير للعمل الذي يتطل

9-1
تخطيط العمل وطاقته 

 C
W

A
4.4.4.3

1-9-1
ت الموارد الكافية إلدارة تدفق العمل سواء المزمع منه أو غير المزمع.

ت وطاقا
توافر القدرا

صون نظام إلدارة المخاطر والتحسين 
ينبغي تحديد وتوفير الموارد الالزمة لتنفيذ و

صل لفعاليته.
المتوا

10-1
المتطلبات القانونية

 C
W

A 
 4.3.2

1-10-1
ضمن 

ضمن نظام إدارة المخاطر البيولوجية. وتت
ت المعنية وتلبيتها 

تكفل المنظمة تحديد جميع المتطلبا
ت القانونية اللوائح على مستوى البلد/االتحاد، واإلقليم/الوالية، والمحافظة، والمدينة، والمحلية 

المتطلبا
ب أن تمتثل لها المنظمة. 

التي يج

ت القانونية للمرفق وغيرها من 
ت لتحديد المتطلبا

على المنظمة أن تعتمد إجراءا
س شلل األطفال المزمع االحتفاظ بها واستخدامها، 

ت المرتبطة بمواد فيرو
المتطلبا

ضمن، مثالً، حماية العمال وحقوقهم، واألثر البيئي، 
ب اللوائح األخرى التي تت

إلى جان
صد

صحة العمومية والسالمة )مثل الحرائق، والكهرباء(. وتدعو الحاجة إلى ر
وال
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ت بشكل 
ث هذه المعلوما

ت الجديدة والمقبلة، وكذلك القائمة بالفعل. وينبغي تحدي
المتطلبا

ضمن نظام إدارة المخاطر البيولوجية في المرفق.
ت 

صل وإدراج المتطلبا
متوا

11-1
صل

التحسين المتوا

 C
W

A 
4.1.2

1-11-1
	 تعمل المنظمة باستمرار على تحسين فعالية إدارة المخاطر البيولوجية من خالل ما يلي:

	 السياسة؛
ضها؛

	 أغرا
	 برنامج التدقيق الذاتي؛

	 نتائج التدقيق؛
ت؛

	 تحليل البيانا
	 تقييم المخاطر؛

صحيحية والوقائية؛
	 التدابير الت

ض اإلدارة.
استعرا

ضمان تحديد المزيد من 
صقل النظم القائمة ل

صلة تطوير و
على المنظمة أن تجهد لموا

ٍف 
ٍض ورسم أهدا

ص للتحسين وتنفيذها. ويمكن أن يتحقق ذلك عبر إرساء أغرا
الفر

ض المنشودة.
ضمان بلوغ األغرا

صد التقدم ل
للعاملين في المرفق ومن خالل ر

12-1
العمل الوقائي

 C
W

A
4.5.4.4

1-12-1
ض تفادي وقوعها. 

ت المحتملة لعدم االمتثال بغر
ب الحاال

صال أسبا
اتخاذ التدابير لتحديد واستئ

ت الالزمة لما يلي:
ينبغي إرساء إجراء لتحديد المتطلبا

 
أ.

ت المحتملة لعدم االمتثال وأسبابها؛
 تحديد الحاال

ب.
ت عدم االمتثال؛

تقييم الحاجة إلى العمل لتفادي وقوع حاال
تحديد العمل الالزم وتنفيذه؛

ج. 
تسجيل نتائج العمل المتخذ؛

د. 
ض التدابير الوقائية المتخذة.

استعرا
هـ. 

 C
W

A
4.5.4.4

2-12-1
ت المحتملة لعدم االمتثال.

ت الحاال
 تكون األعمال الوقائية مناسبة لتأثيرا

13-1
مكافحة حاالت عدم االمتثال

 C
W

A
4.5.4.2

1-13-1
ت هذا المعيار إلدارة المخاطر البيولوجية ومكافحتها لتفادي 

ت التي ال تمتثل لمتطلبا
تحديد الحاال

ب غير المرغوبة. 
العواق

ت 
ت الالزمة للتعامل مع حاال

ت والسلطا
ضوابط والمسؤوليا

ينبغي توفير إجراء يحدد ال
عدم االمتثال.

 C
W

A
4.5.4.2

2-13-1
ت عدم االمتثال وأي عمل الحق متخذ بشأنها.

ت بشأن طبيعة حاال
صون سجال

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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14-1
المعاينة والتدقيق

 C
W

A 
4.5.5

1-14-1
ب مع المخاطر المرتبطة بالمرفق. 

تنفيذ برنامج للمعاينة والتدقيق يتناس
ضمان الحفاظ على معايير 

ش متكررة ألماكن محددة تُنفذ ل
ت التفتي

قد تكون عمليا
صون الدفق الهوائي 

ت تغيير الهواء/
ت، ومعدال

ت التطهير/التركيزا
كافية )مثل مستويا

ت، أو المرافق، 
ش أشمل ولكن بوتيرة أقل للمختبرا

ت تفتي
االتجاهي(، أو قد تكون عمليا

ت الجردية العشوائية وغير المعلن 
ش والتدقيقا

ت التفتي
ت األخرى. ويمكن لعمليا

أو العمليا
ت المقررة 

ت ال عند إجراء التدقيقا
ضمان االمتثال في كل األوقا

عنها أن تساعد على 
صلة لهم بالنشاط 

صين ال 
ت التدقيق على يد أفراد مخت

ب. وينبغي أن تُجرى عمليا
فحس

ت نتائج المعاينة/التدقيق، بما في ذلك العمل المتخذ 
صون سجال

ضع للتدقيق. ويتعين 
الخا

ص التحسين.
ُّع فر ت عدم االمتثال أو تتب

إلنهاء أية حالة من حاال
 C

W
A 

4.5.5
2-14-1

صل مقررة لتحديد ما إذا كان نظام إدارة المخاطر البيولوجية يمتثل 
ت المعاينة والتدقيق بفوا

تنفيذ عمليا
ت هذا المعيار إلدارة المخاطر البيولوجية، وما إذا كان النظام المذكور يُنفذ 

قة ولمتطلبا للخطط الموثَّ
ُصان بفعالية.

وي

ت الوطنية بتنفيذ برنامج للمعاينة والتدقيق بانتظام 
ت الوطنية للمعاينة والتدقيق. تقوم السلطا

العمليا
ت هذا المعيار ويعمل 

)سنوياً مثالً( لتحديد ما إذا كان نظام إدارة المخاطر البيولوجية يمتثل لمتطلبا
ضرورية والتحقق منها بدون أي تأخير ال مسوغ له.

صحيحية ال
ضمان اتخاذ التدابير الت

بشكل سليم، ول

ت باللغة اإلنكليزية 
صحة العالمية للمعاينة والتدقيق. تكفل اإلدارة العليا إتاحة المعلوما

ت منظمة ال
عمليا

ض الشامل 
صحة العالمية، وأنها ميسورة المنال لالستعرا

ض منظمة ال
ت فريق استعرا

وفقاً الحتياجا
صور التي تحددها 

س شلل األطفال، ومعالجة أوجه الق
الدوري الذي تجريه المنظمة لمرفق فيرو

ض في خطة العمل العالمية للمنظمة بشأن التقليل 
ضي المنظمة، على نحو ما هو معرو

العملية بما ير
س شلل األطفال البري من نمط 

صال فيرو
ب استئ

إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق عق
.)G

AP
III( س شلل األطفال

ضاد لفيرو
ف المتتابع الستعمال اللقاح الفموي الم

معيّن والوق
 C

W
A 

4.5.5
3-14-1

ضع للمعاينة/التدقيق اتخاذ أية تدابير دون أي تأخير ال مسوغ 
تكفل اإلدارة المسؤولة عن المجال الخا

ت عدم االمتثال المكتشفة وأسبابها. 
صال حاال

له الستئ

 C
W

A 
4.5.5

4-14-1
تشمل أنشطة المتابعة ما يلي:

-1
 

التحقق من التدابير المتخذة؛
-2

 
اإلبالغ عن نتائج التحقق.

15-1
صحيحية

التدابير الت

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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رقم بند اتفاق 
18 CW

A
15793

صر إدارة المخاطر 
رقم عن

البيولوجية
W

P
V2 س

متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

 C
W

A
4.5.4.3

1-15-1
صال أسبابها باستخدام 

ت عدم االمتثال، باتخاذ العمل الالزم الستئ
القيام، تفادياً لتكرار ظهور حاال

س 
ث االحتفاظ بالفيرو

ص بالمرافق حي
ت معيار إدارة المخاطر البيولوجية لشلل األطفال الخا

متطلبا
س شلل األطفال البري.

ضروري التي تحتفظ بمواد فيرو

ت الالزمة لما يلي:
ينبغي إرساء إجراء لتحديد المتطلبا

 
أ.

ت عدم االمتثال؛
ض حاال

 استعرا
ب.

ت عدم االمتثال؛
ب حاال

تحديد سب
ت عدم االمتثال؛

ضمان عدم تكرار حاال
تقييم الحاجة إلى العمل ل

ج. 
تحديد وتنفيذ العمل الالزم؛

د. 
تسجيل نتائج العمل المتخذ؛

هـ. 
صحيحية المتخذة.

ض التدابير الت
استعرا

و. 
 C

W
A

4.5.4.3
2-15-1

ت عدم االمتثال القائمة.
ت حاال

صحيحية متناسبة مع تأثيرا
تكون التدابير الت

16-1
ِدون المتعاقدون والموّر

 C
W

A
 4.4.4.8.6

1-16-1
ت المحددة. 

ت( للمتطلبا
ت )بما في ذلك الخدما

امتثال المشتريا

 C
W

A
4.4.4.8.6

2-16-1
ت( رهناً باألثر المحتمل للخطر البيولوجي 

ت )بما في ذلك الخدما
ضوابط على المشتريا

تطبيق ال
المعني.

 C
W

A
4.4.4.8.6

3-16-1
ت هذا 

ت التي تلبي متطلبا
ت/الخدما

ِدين واختيارهم استناداً إلى قدرتهم على توفير المنتجا تقييم الموّر
المعيار إلدارة المخاطر البيولوجية لشلل األطفال. 

ت قد يكون لها أثر على الخطر البيولوجي، 
ت/خدما

ِدين بتوفير منتجا لن يقوم كل الموّر
وإن كان ذلك سينطبق على الكثير منهم. والموردون الذين ينبغي النظر بأمرهم يشملون، 

صر، أولئك الذين يقدمون ما يلي:
على سبيل المثال ال الح

 
أ.

ف؛
ت التنظي

 خدما
ب.

ت المختبرية؛
المعدا

ص منها؛
ت التخل

ت أو خدما
إدارة النفايا

ج. 
ت؛

ت دعم تكنولوجيا المعلوما
خدما

د. 
صيانة المرافق؛

ت و
ت المعدا

خدما
هـ. 

ت األمنية.
الخدما

و. 
 C

W
A

4.4.4.8.6
4-16-1

إرساء معايير االختيار، والتقييم، وإعادة التقييم. 

 C
W

A
4.4.4.8.6

5-16-1
ضرورية ناشئة عنه.

ت نتائج التقييم وأية أعمال 
صون سجال

17-1
ض إدارة المخاطر البيولوجية

استعرا

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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رقم بند اتفاق 
18 CW

A
15793

صر إدارة المخاطر 
رقم عن

البيولوجية
W

P
V2 س

متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

 C
W

A 
4.6.1

1-17-1
ضمان 

صل منتظمة ل
ض نظام إدارة المخاطر البيولوجية في المنظمة بفوا

قيام اإلدارة العليا باستعرا
استمرار مالءمته، وكفايته، وفعاليته.

ت المنظمة، على أن يتم 
ض اإلدارة بانتظام، وبوتيرة تحددها احتياجا

ينبغي إجراء استعرا
ذلك مرة واحدة في السنة على األقل.

 C
W

A 
4.6.1

2-17-1
ض ما يلي:

يشمل االستعرا
-1

 
ص التحسين؛

تقييم فر
-2

 
ض.

ت، واألغرا
ت، والسياسـا

ت على النظام، واإلجراءا
تحديد الحاجة إلى إدخال تغييرا

ت بشأن ما يلي:
ض معلوما

ت االستعرا
ضمن مدخال

ينبغي أن تت
 

أ.
ت التدقيق؛

 نتائج عمليا
ب.

ت العمل؛
ت التشغيلية الموحدة وإرشادا

االمتثال إلى اإلجراءا
حالة أنشطة تقييم المخاطر؛

ج. 
صحيحية؛

حالة التدابير الوقائية والت
د. 

ض اإلدارة؛
ت السابقة الستعرا

 تدابير المتابعة من العمليا
هـ. 

ت التي يمكن أن تؤثر على النظام؛
التغييرا

و. 
ت التحسين؛

صيا
تو

ز. 
ث.

ث/األحدا
ت الحواد

نتائج تحقيقا
ح. 

 C
W

A 
4.6.1

3-17-1
ض اإلدارة.

صة من استعرا
ت المستخل

صون السجال
ت والتدابير المتعلقة بما يلي: 

ض القرارا
ت االستعرا

ينبغي أن تشمل مخرجا
 

أ.
  تحسين فعالية نظام إدارة المخاطر البيولوجية؛

ب.
ت المخاطر؛

ت وتقييما
صلة بالمتطلبا

ت المت
التحسينا

ت من الموارد.
االحتياجا

ج. 
18-1

نظام إدارة المخاطر البيولوجية

 C
W

A 
4.1.1

1-18-1
ت هذا 

صون نظام إلدارة المخاطر البيولوجية وفقاً لمتطلبا
قيام المنظمة بإرساء، وتوثيق، وتنفيذ، و

المعيار إلدارة المخاطر البيولوجية لشلل األطفال.

صر 2 – تقييم المخاطر 
العن

ت فعالة لتحديد، وتقييم، وإدارة هذه 
ت وتنفيذها آلليا

صر تقييم المخاطر كيفية تعيين المنظما
يتناول عن

ضمان االتساق والشفافية في تقييم المخاطر 
صر سبل 

المخاطر. وتشمل المسائل التي يغطيها هذا العن
صائيين وموظفي الدعم. ويُنظر إلى 

بء ال داع له على عاتق األخ
على امتداد المنظمة، دون إلقاء ع

ب أن تستند إليها الركائز األخرى.
صر على أنه الركيزة التي يج

هذا العن

صر الفرعية
العنا

ت
ت، واإلجراءا

العملية، والمنهجيا
 1-2

ت التقييم ونطاقه
توقي

 2-2
ت 

األدوار والمسؤوليا
 3-2

ت
تحديد التهديدا

 4-2
تقييم المخاطر

 5-2
مكافحة المخاطر

 6-2
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رقم بند اتفاق 
18 CW

A
15793

صر إدارة المخاطر 
رقم عن

البيولوجية
W

P
V2 س

متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

2
تقييم المخاطر

1-2
العملية، والمنهجيات، واإلجراءات 

 C
W

A
4.3.1.1

1-1-2
تكفل المنظمة إرساء نظام تقييم المخاطر، وتنفيذه وفقاً لهذا المعيار إلدارة المخاطر البيولوجية.

 C
W

A
4.3.1.1

2-1-2
ضها واتخاذها أساساً للتحسين. 

رفع التقارير إلى اإلدارة العليا عن أداء نظام إدارة المخاطر الستعرا

 C
W

A 
4.4.4

3-1-2
َّق فيها  ت واألنشطة المرتبطة بالخطر البيولوجي المحتمل والمواقع التي ستُطب

تحديد المنظمة للعمليا
ت المكافحة. 

إجراءا

 C
W

A 
4.4.4

4-1-2
ف محددة. 

صيانة، في ظل ظرو
تنفيذ األنشطة المرتبطة بالخطر البيولوجي المحتمل، بما في ذلك ال

2-2
توقيت التقييم ونطاقه

 C
W

A
4.3.1.2

1-2-2
ث يكون استباقياً وال يجيء كردة فعل.

يُحدد نهج تقييم المخاطر وفقاً لنطاقه، وطبيعته، وتوقيته بحي
ض تقييم قائم:

ينبغي أن يؤدي ما يلي إلى حفز تقييم جديد للمخاطر أو إلى استعرا
 

أ.
ت على برنامج العمل، بما في ذلك إدخال عوامل 

البدء بعمل جديد أو إجراء تغييرا
ت على دفق العمل أو حجمه؛

 بيولوجية جديدة أو القيام بتغييرا
ب.

ت، أو على تشغيلها؛
ت، والمعدا

ت، والمنشآ
ت جديدة على المختبرا

ت/تعديال
إنشاءا

لة أو غير مزمعة على الهيكل الوظيفي، بما في ذلك ما يتعلق  ت معدَّ
تطبيق ترتيبا

ج. 
منها بالمتعاقدين، والزوار، والعاملين اآلخرين غير األساسيين؛

ت العمل )مثل 
ت التشغيلية الموحدة أو على ممارسا

ت مهمة على اإلجراءا
تعديال

د. 
ت 

صية، وبروتوكوال
ت الحماية الشخ

ت، وتوفير معدا
ت التطهير/إدارة النفايا

منهجيا
صة باالستعمال(؛

الدخول والخروج الخا
ث غير المتوقعة التي قد تهم إدارة المخاطر البيولوجية؛

األحدا
هـ. 

ت عدم االمتثال الفعلية أو المحتملة فيما يتعلق بالقواعد واللوائح الداخلية/
حاال

و. 
ث بالغ(؛

ض لحاد
ُّ ت جديدة أو تعر

الخارجية )مثل تطبيق تشريعا
ت االستجابة الطارئة والتخطيط االحترازي؛

دراسة متطلبا
ز. 

ض نظام اإلدارة )سنوياً أو بوتيرة أخرى مناسبة ومسبقة 
العملية القائمة الستعرا

ح. 
التحديد(.
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رقم بند اتفاق 
18 CW

A
15793

صر إدارة المخاطر 
رقم عن

البيولوجية
W

P
V2 س

متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

ت، وتقييم 
ت تحديد التهديدا

ت والنُهج المحددة إلجراء عمليا
يتوافر العديد من المنهجيا

صيل 
المخاطر ومكافحتها؛ وسيتباين النهج المتبع رهناً بطبيعة الحالة ومستوى التف

ت في اعتمادها اإلطار 
ت التي يمكن أن تنظر المنظما

ب. ومن بين اإلطارا
المطلو

C لعام 
W

A
س 15793

ض في الشكل 1 من اتفاق اللجنة األوروبية لتوحيد المقايي
المعرو

G، الملحق 5(.
A

P
III 2011 )خطة

3-2
األدوار والمسؤوليات

 C
W

A
4.3.1.1

1-3-2
ت من الموارد وتوفير موارد كافية، بما في ذلك تعيين عاملين مدربين للقيام بأنشطة 

تحديد المتطلبا
ض الداخلي.

اإلدارة، وأداء العمل، والتحقق، وهو ما يشمل االستعرا
ت العاملين الذين يؤدون العمل الذي يؤثر على إدارة 

ينبغي تحديد وتوثيق أدوار ومسؤوليا
ص الذين يحتاجون إلى الحرية التنظيمية 

المخاطر ويتحققون منه، والسيما أولئك األشخا
والسلطة الالزمة للقيام بما يلي:

 
أ.

ضارة للمخاطر؛
ت ال

 الشروع في العمل الالزم لتفادي أو تقليل التأثيرا
ب.

صبح مستوى الخطر مقبوالً؛
ضافية لمعالجة المخاطر إلى أن ي

ضبط التدابير اإل
ت تتعلق بإدارة المخاطر؛

تحديد وتسجيل أية مشكال
ج. 

ت المحددة؛
صية بها، أو توفيرها عبر القنوا

الشروع في الحلول، أو التو
د. 

ضاء.
ب االقت

صل والتشاور داخلياً وخارجياً حس
التوا

هـ. 
4-2

تحديد التهديدات

 C
W

A
4.3.1.3

1-4-2
ت المرتبطة بالعمل المقترح:

تكون التهديدا
-1

 
محددة؛

-2
 

قة. موثَّ

ت المرتبطة بالمخاطر 
تتمثل المرحلة األولى في عملية إدارة المخاطر بتحديد كل التهديدا

ت 
البيولوجية. ومن المفيد إشراك فريق العمل بأكمله في هذه العملية واستخدام المدخال

من خبراء تنظيميين في ميدان السالمة وإدارة المخاطر.

ب 
وقد يكون التهديد حالة محسوسة )مثل حريق أو انفجار(، أو نشاطاً )السح

ب األعم 
ت(، أو مادة )وفي هذه الحالة فإن التهديد الرئيسي سيكون في الغال

صا
بالِمم

ت الخانقة 
ت األخرى تشمل المواد الكيميائية، والغازا

س شلل األطفال، إال أن التهديدا
فيرو

ض النظر عن مدى 
ث األذى بغ

مثل النتروجين(. وجوهر التهديد هو قدرته على إحدا
احتمال وقوع ذلك.

ضرارها المحتملة على 
ت البيولوجية وتقييمها فيما يتعلق بأ

وينبغي تحديد التهديدا
ت خطر أو 

ضمن فئا
ف المواد الخطرة 

صني
اإلنسان، والحيوان، والبيئة. وعند ت

ف دولية و/أو تابعة لبلدان أجنبية، فإنه ينبغي النظر في 
صني

مخاطر استناداً إلى خطط ت
ت والعوائق المتباينة المحلية.

االحتياجا

ت تشمل ما يلي:
ت معلوما

ويتعين أن يستخدم تمرين تحديد التهديدا

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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رقم بند اتفاق 
18 CW

A
15793

صر إدارة المخاطر 
رقم عن

البيولوجية
W

P
V2 س

متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

 
أ.

 خبرة الفريق ومعرفته؛
ب.

صة غير المتوافرة في المرفق؛
ص

ت الخارجية أو المتخ
الخبرا

ت التقييم السابقة؛
نتائج عمليا

ج. 
ث السابقة؛

ث/األحدا
مسوح الحواد

د. 
ت المواد الخطرة؛

بيانا
هـ. 

ت الحية الخطرة؛
ت بشأن الكائنا

المعلوما
و. 

ت؛
ت الممارسا

المبادئ التوجيهية ومدونا
ز. 

الرسوم التخطيطية للمرافق؛
ح. 

ت التشغيلية الموحدة، واألدلة، وما إلى ذلك؛
اإلجراءا

ط. 
ت.

ت العمليا
خطط مسارا

ي. 

ت. وما لم يتم تحديد هذه 
ت ونُهج محددة للقيام بتمارين تحديد التهديدا

توافر منهجيا
ت بفعالية، فإن من المتعذر تقييم الخطر المرتبط بالمرفق وأنشطته. وينبغي أن 

التهديدا
ث الطبيعة والهيكل، وأن يُسجل إلى مستوى يمكن 

ت متناسباً من حي
يكون تحديد التهديدا

ض العملية.
فيه لآلخرين استعرا

5-2
تقييم المخاطر

 C
W

A
4.3.1.4

1-5-2
ت المناسبة لتقييم المخاطر وتسجيلها:

تكون المنهجيا
-1

 
محددة؛

-2
 

ذة؛ منفَّ
-3

 
صونة.

م

ت المخاطر.
توثيق تقييما

صال أو مكافحة. 
صنيفها لتحديد ما يحتاج منها إلى استئ

على تقدير المخاطر أن يقوم بت
ت المخاطر، 

ب مدى تقبل مستويا
ب، إلى جان

ت والعواق
ت لالحتماال

صيفا
وينبغي تحديد تو

ف من هذا النوع، مثالً، من 
صني

صل إلى ت
واستخدام ذلك في التقييم. وبالمستطاع التو

ضيح ما 
ب، وترتيبها لتو

ت والعواق
ت االحتماال

صفوفة للمخاطر تحدد فئا
خالل استخدام م

ضة. على أن النُهج األخرى يمكن 
ت العالية، والمعتدلة، والمنخف

ضمن المجاال
يندرج منها 

أن تكون مفيدة ومناسبة.

ت نوعية، أو شبه كمية، أو كمية، وينبغي تحديد طريقة مناسبة للحالة 
وقد تكون التقييما

ت 
صل من فيروسا

واتباعها. وعند إجراء التقييم يتعين إبداء المراعاة الالئقة للخطر المتأ
ت سالمة المواد(. 

ف بيانا
صحائ

ت المخاطر، و
ت فئا

صيفا
شلل األطفال )وذلك مثالً من تو

ض المخاطر لتقرير ما إذا كان 
ت المكافحة، ينبغي استعرا

وبعد تحديد وتنفيذ إجراءا
ضافية وتنفيذها.

ت مكافحة إ
الخطر المتبقي مقبوالً أو أن الحاجة تدعو إلى تعيين إجراءا

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق

س شلل األطفال البري
ضروري التي تحتفظ بمواد فيرو

س 
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A
15793

صر إدارة المخاطر 
رقم عن

البيولوجية
W

P
V2 س
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شلل األطفال البرية
اإلرشادات

6-2
مكافحة المخاطر

 C
W

A
4.3.1.5.

1-6-2
ت المخاطـــــــــــر، بما في ذلك األطر 

ص التدابير الناجمة عن تقييما
صي

ت المناسبة لتخ
تكون المنهجيا

صاحبة لإلبالغ والموافقة:
ت الم

ص المسؤولين، واآلليا
الزمنية، واألشخا

-1
 

محددة؛
-2

 
ذة؛ منفَّ

-3
 

صونة.
م

ضمن:
ينبغي أن تكون لنهج إدارة المخاطر خطة مكافحة تت

 
أ.

ضع للمساءلة عن تنفيذ الخطة؛
 من المسؤول والخا

ب.
ص، الميزانية(؛

ما هي الموارد التي ستُستخدم )مثل األشخا
الجدول الزمني للتنفيذ؛

ج. 
ض االمتثال للخطة.

صيل اآللية ووتيرة استعرا
تفا

د. 

ت إدارة المخاطر التسلسل الهرمي للمكافحة. وهذا التسلسل 
ضمن استراتيجيا

ينبغي أن تت
ضوابط 

ضة بكائن حي/نشاط بديل، وعزل التهديد، واستخدام 
هو إلغاء العمل، واالستعا

صية.
ت الحماية الشخ

هندسية، أو إدارية، أو االعتماد على معدا

س شلل األطفال
صر 3 – قوائم جرد ومعلومات فيرو

العن
ض 

س شلل األطفال النُظم القائمة لتحديد، وتسجيل، واستعرا
ت فيرو

صر قوائم جرد ومعلوما
س عن

يدر
صيل النظام وطبيعته على 

ت الحية المخزونة، والواردة، والمنقولة من المرفق. ويعتمد مستوى تف
الكائنا

ت المحمية. 
ث التعقيد من القوائم البسيطة إلى قواعد البيانا

ت المحتفظ بها، ويتراوح من حي
ضا

الُممر
ضوابط 

صل، ونظم التوسيم، و
س طريقة تخزين المواد، بما في ذلك الف

صر يدر
كما أن هذا العن

ت المزارع.
مخزونا

صر الفرعية
العنا

قائمة الجرد
 1-3

ت
ت والسجال

المعلوما
 2-3

س شلل األطفال
نقل مواد فيرو

 3-3
صد والمكافحة

الر
 4-3

3
س شلل األطفال 

قوائم جرد ومعلومات فيرو

1-3
قائمة الجرد 

 C
W

A
4.4.4.2

1-1-3
صونها.

س شلل األطفال و
ثة لفيرو ضع قائمة دقيقة ومحدَّ

و
ينبغي أن تستند عملية الجرد إلى المخاطر وأن تشمل ما يلي:

 
أ.

ت، 
س شلل األطفال المحتفظ بها، بما في ذلك المزارع، والعينا

تحديد كل مواد فيرو
صابة بالعدوى(؛

ت الم
ت أو الحيوانا

صادر األخرى )مثل األنسجة/العينا
والم

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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A
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صر إدارة المخاطر 
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W

P
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شلل األطفال البرية
اإلرشادات

 
ب.

س شلل 
ضمن محيط االحتواء في مرفق فيرو

س شلل األطفال 
تخزين مواد فيرو

س شلل األطفال البري 
ت المخزونة من مواد فيرو

صل العينا
ضمان ف

األطفال، و
ت األخرى، وخطوط الخاليا، أو 

ضها وعن المستفردا
وساللة سابين عن بع

ث المتقاطع أو الخطأ في 
ضة للتلو

المزارع، أو المواد األخرى التي قد تكون عر
ف؛

ُّ التعر
س شلل األطفال من مواقع التخزين وإليها معايير 

ضمان أن تلبي حركة مواد فيرو
ج. 

ت النقل(؛
صر 15 )إجراءا

العن
ث عن كل سطوح أوعية التخزين بطريقة مجازة لتعطيل 

ضمان إزالة التلو
د. 

ت شلل األطفال؛
فيروسا

ص المجازين من ذوي 
س شلل األطفال باألشخا

صول إلى مواد فيرو
صر الو

ح
هـ. 

ت؛
الحاجة المشروعة القابلة لإلثبا

ت أمنية مادية فعالة وفقاً للمخاطر )مثل األقفال، وأجهزة اإلنذار، وقيود 
تنفيذ إجراءا

و. 
النفاذ(؛

ت؛
صون نظام موثوق لتحديد هوية العينا

تطوير و
ز. 

س شلل األطفال وفقاً للمخاطر؛
صل وتخزين مواد فيرو

ف
ح. 

ت العاملة، 
ت البذور، والمخزونا

ضبط )مثل مخزونا
ضعة لل

تحديد ماهية المواد الخا
ط. 

ب استخدامه في قائمة جرد 
ت الواج

صابة( وما هو مستوى المعلوما
ت الم

والحيوانا
هذه المواد.

2-3
المعلومات والسجالت

 C
W

A
4.4.4.2

1-2-3
س شلل األطفال:

ت المتعلقة بقوائم جرد فيرو
تكون السجال

-1
 

راهنة؛
-2

 
كاملة؛

-3
 

مخزونة بأمان مع توفير نسخ احتياطية كافية.

ت الجرد ما يلي:
ينبغي أن تشمل معلوما

 
أ.

ص 
ص المسؤول )األشخا

صال المتعلقة بالشخ
ت االت

اسم )أسماء( ومعلوما
صيل العاملين اآلخرين القادرين 

س شلل األطفال، وتفا
المسؤولين( عن مواد فيرو

س شلل األطفال أو المنطقة المباشرة استناداً إلى مستوى 
على النفاذ إلى مواد فيرو

 الخطر؛
ب.

ب عملهم 
ص الذين يتطل

صلة بأولئك األشخا
ت الجرد المف

صر النفاذ إلى سجال
ح

ت؛
صول على تلك المعلوما

الح
ت هوية مفيدة أخرى؛

ِدا أرقام تحديد هوية مقروءة ومتينة وُمحدّ
ج. 

ب واستناداً إلى 
س شلل األطفال عند مستوى مناس

ت/أحجام مواد فيرو
ت كميا

سجال
د. 

ت المنطبقة األخرى(، والموقع الدقيق 
ت/القوارير أو المكافئا

الخطر )عدد الحاويا
ت؛

ضع المواد في كل األوقا
للتخزين، والقدرة على اإلبالغ عن و

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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صدر الجغرافي وتاريخ الجمع؛
المنشأ، بما في ذلك الم

هـ. 
صير تلك المواد وأية 

ت المواد المأخوذة من التخزين للقيام بالعمل، وم
سجال

و. 
ت مستحدثة جديدة )االستهالك، والتدمير، واألخذ من المرفق، واإلعادة إلى 

مخزونا
ب إنجاز العمل.

التخزين في الموقع X( في أعقا
3-3

س شلل األطفال
نقل مواد فيرو

 C
W

A
4.4.4.2

1-3-3
ضمن المرفق أو من المرفق 

ت 
س شلل األطفال بين المختبرا

ت نقل مواد فيرو
ضبط عمليا

تسجيل و
وإليه وفقاً لمستوى الخطر.

ت 
ضرورية وتلقي جميع التأكيدا

ص ال
ضمان إجراء كل الفحو

ضوابط ل
ينبغي أن تتوافر ال

صادرة عن مرافق 
س شلل األطفال 

صة بمواد فيرو
ت الخا

الموثِّقة التي تكفل أن الطلبا
صفة الشرعية.

وأفراد يتمتعون بال
ص من أولئك 

وال يجوز إدخال المواد إلى المرفق أو إرسالها إلى مكان آخر إال بترخي
ضروري 

المسؤولين عن المرفق. وبالنسبة للمواد التي تعتبر عالية المخاطر، فإن من ال
صرامة، بما في ذلك تتبع الشحنة، والتحقق من االستالم.

ضوابط أشد 
تطبيق 

4-3
ضبط

صد وال
الر

 C
W

A 
4.5.3

1-4-3
صل زمنية مسبقة التحديد استناداً إلى الخطر، وبمستوى ووتيرة يمكن بهما 

ض قائمة الجرد بفوا
استعرا

ضع المواد بطريقة مناسبة.
اإلبالغ عن و

صاحبة إلى طبيعة المادة المحتفظ 
ضوابط الم

ينبغي أن تستند طبيعة قائمة الجرد وال
ض إساءة 

ضعها في غير مكانها أو عن أخذها بغر
بها وإلى خطر األذى الناجم عن و

ث يتم تحديد المواد المفقودة، 
س شلل األطفال بحي

صد قوائم جرد فيرو
استعمالها. وستُر

ف المتمثل في 
ضعها، أو التي لم تعد الزمة، بما يتسق مع الهد

أو المتعذر اإلبالغ عن و
ض لقوائم الجرد مرة 

ب إجراء استعرا
ت المواد إلى أدنى حد ممكن. ومن الواج

تقليل كميا
في السنة على األقل.

 C
W

A 
4.5.3

2-4-3
س شلل األطفال المدرجة في قوائم الجرد.

ت مواد فيرو
ت للتقليل من كميا

إرساء إجراءا
ت استباقية للتقليل من المخاطر من خالل إزالة، أو 

على المنظمة أن تتخذ إجراءا
ت 

س شلل األطفال المستخدمة، وعدد عمليا
ت مواد فيرو

استبدال، أو تقليل أحجام/كميا
س شلل األطفال التي 

ت للتحقيق بشأن مواد فيرو
ذة. ويتعين إرساء إجراءا االستعمال المنفَّ

يُحتمل أن تكون مفقودة.

صر 4 – السالمة العامة
العن

ت المرتبطة بعمل العاملين 
ضمان تحديد التهديدا

ت القائمة ل
صر السالمة العامة العمليا

س عن
يدر

ت ذاته بأمر آثارها على المخاطر البيولوجية. وينبغي اعتماد نهج وقائي 
وإدارتها مع العناية في الوق

ت الطوارئ المرتبطة بالسالمة العامة، وكشفها، 
ت لتحديد حاال

ت ذاته إلرساء إجراءا
واستباقي في الوق

ت، 
ت الكهربائية، واإلشعاعا

ت الحرائق، واآلال
ف من وطأتها، واالستجابة لها، مثل حاال

والتخفي
ضغوطة.

ت الم
ت، والمعدا

والمواد الكيميائية، ورعاية الحيوانا

صر الفرعي
العن

السالمة العامة
 1-4
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4
السالمة العامة 

1-4
السالمة العامة 

 C
W

A
4.4.4.1

1-1-4
إرساء عملية رسمية لتحديد وإدارة المخاطر المرتبطة بالسالمة العامة.

صادر الخطر، وذلك لحماية العمال 
على المنظمة أن تعتمد نهجاً وقائياً واستباقياً إلدارة م

ت على المخاطر 
ت المباشرة المرتبطة بعملهم وكذلك للعناية بأمر التأثيرا

من التهديدا
صادر. وينبغي تحديد 

ث ناجم عن مثل هذه الم
ث/حد

البيولوجية في حال وقوع حاد
ف من وطأتها، واالستجابة 

ت الطوارئ، والتخفي
ف حاال

ت الالزمة لكش
وتنفيذ اإلجراءا

س شلل األطفال في مثل هذه 
ت المحتملة المتعلقة بمكافحة فيرو

لها، مع مراعاة التأثيرا
صر، ما 

ت. ويتعين أن تشمل المسائل التي يتم تناولها، وعلى سبيل المثال ال الح
اإلجراءا

يلي:
 

أ.
 السالمة المختبرية العامة؛

ب.
السالمة الحرائقية؛
السالمة الكهربائية؛

ج. 
السالمة اإلشعاعية؛

د. 
السالمة الكيميائية؛

هـ. 
ت )بما في ذلك خطر االختناق(؛

استخدام الغازا
و. 

العمل الساخن والعمل البارد؛
ز. 

ضغوطة؛
ت الم

المعدا
ح. 

ت المختبرية واستخدامها؛
رعاية الحيوانا

ط. 
ت 

ضبط النفايا
ت التخزين والنظافة، و

التدبير المنزلي العام، بما في ذلك متطلبا
ي. 

العامة.

صر 5 – العاملون والكفاءات
العن

ت 
ص يتمتعون بالمؤهال

ضمان تعيين أشخا
ت القائمة ل

ت العمليا
صر العاملين والكفاءا

يغطي عن
ب برنامج العمل، وأن كفاءتهم 

ب على كل جوان
ضعون الحقاً للتدري

ت المناسبة، وأنهم سيخ
والخلفيا

ت 
ضوعا

صد بطريقة منظمة. وتشمل المسائل الُمعنى بها كيفية معالجة مو
ضع التقييم والر

ستكون مو
ش في حال شغور 

ضع ه
ضمان أال تكون المنظمة في و

ب الموظفين ل
ت وإدارة عملية تناو

القدرا
ف الحساسة.

الوظائ

صر الفرعية
العنا

التعيين
 1-5

ب
التدري

 2-5
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الكفاءة
 3-5

ب
االستمرارية وتخطيط التعاق

 4-5
االستبعاد

 5-5
5

العاملون والكفاءات 

1-5
التعيين

 C
W

A
4.4.2.1

1-1-5
ت المتعلقة بالمخاطر البيولوجية كجزء من عملية التعيين.

ت، والقدرا
ت، والخبرا

يتم النظر في الكفاءا
على المنظمة قبل تعيين أي مرشح أن تكفل ما يلي:

 
أ.

س شلل األطفال لعملية اختيار رسمية، 
ضع كل العاملين في مرفق فيرو

ينبغي أن يخ
ت المعنية استناداً إلى المخاطر )مثل مراجع العمالة، 

ص الخلفيا
بما في ذلك تفح

ت األمنية(؛
صا

 والفحو
ب.

ت 
ضوابط مناسبة في حال نقل العاملين إلى مناطق قد تزيد فيها مرتسما

تطبيق 
المخاطر؛

س 
ض لمواد فيرو

قبول جميع العاملين الذين يدخلون إلى مناطق يُحتمل فيها التعر
ج. 

صر 9 )الرعاية 
صحية المحددة في العن

شلل األطفال االمتثال إلى معايير الرعاية ال
ص التمنيع بلقاح شلل األطفال المعطل 

صو
صحية(، وهو ما يشمل على وجه الخ

ال
ت 

ضمن تحديد عيارا
ص طبي سنوي يت

ضوع لفح
ت والخ

ث سنوا
)IPV( كل ثال

س شلل األطفال.
ضداد فيرو

أ
ضوابط المذكورة أعاله فيما يتعلق بالعاملين غير 

إجراء تقدير الحاجة إلى ال
د. 

ضمان تطبيق تلك 
ت ل

األساسيين )مثل المتعاقدين، والزوار، والطلبة(، وتنفيذ إجراءا
ضوابط حيثما تدعو الحاجة.

ال
2-5

التدريب

 C
W

A
4.4.2.4

1-2-5
صل بالمخاطر البيولوجية، وإرساؤها، 

ب العاملين المت
ت المتعلقة بتدري

ت واإلجراءا
تحديد المتطلبا

صونها.
و

ت ما يلي:
تشمل اإلجراءا

 
أ.

ب المتعلق 
ب بشأن المخاطر البيولوجية، بما في ذلك التدري

ت التدري
تحديد احتياجا

ضمن 
ت تقليل المخاطر 

س شلل األطفال وإجراءا
ت فيرو

صة بسما
صفة خا

ب
ص العاملين في محيط االحتواء وكذلك أولئك 

المرفق، وذلك بالنسبة لكل األشخا
الذين قد يحتاجون إلى الدخول إلى هذا المحيط، بمن فيهم موظفو الدعم الطبي، 

ت الطوارئ؛
صيانة، والمستجيبون لحاال

 وموظفو ال
ب.

ب الالزم على المخاطر البيولوجية؛
توفير التدري

ب على المخاطر البيولوجية؛
تحديد فعالية التدري

ج. 
ت بشأن المخاطر البيولوجية؛

ب تجديد المعلوما
توفير تدري

د. 
ب الالزم عليها؛

منع العاملين من القيام بمهام لم يتلقوا التدري
هـ. 

ت كافية.
صون سجال

و. 

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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صر إدارة المخاطر 
رقم عن

البيولوجية
W

P
V2 س

متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

ف 
صفو

ب على إذكاء الوعي بمسائل المخاطر البيولوجية في 
وينبغي أن يشتمل التدري

العاملين، بما في ذلك أهمية العوامل البشرية في إدارة هذه المخاطر.
3-5

الكفاءة

 C
W

A 
4.4.2

1-3-5
س شلل األطفال 

ضمن مرفق فيرو
ت 

ت و/أو يؤدون مهما
ضطلعون بمسؤوليا

يتمتع العاملون الذين ي
يمكن أن تؤثر على إدارة المخاطر البيولوجية في مكان العمل بالكفاءة الالزمة.

ب 
ب و/أو خبرة، إلى جان

ب من تعليم و/أو تدري
ف الكفاءة من زاوية ما هو مناس

َّ تُعر
القدرة المثبتة على أداء المهمة على نحو يتسم بالسالمة واألمان.

ت أن:
على اإلجراءا

 
أ.

ت الكفاءة؛
 تحدد احتياجا

ب.
ب؛

ب المطلو
تقود إلى اإلنجاز الناجح للتدري

ف وبدونه؛
تقود إلى امتالك القدرة على تأدية المهام في ظل اإلشرا

ج. 
ت كفاءتهم من تأدية المهام غير المؤهلين للقيام بها؛

منع العاملين الذين لم تثب
د. 

ت كافية.
صون سجال

هـ. 

ض النظر عن مرتبته، أو خبرته، أو 
ت كفاءته، بغ

وال يجوز استثناء أي عامل من إثبا
خلفيته.

 C
W

A 
4.4.2

2-3-5
ب من:

س ما هو مناس
ت الكفاءة على أسا

يتم الحكم على مستويا
-1

 
تعليم؛

-2
 

ب؛
تدري

-3
 

خبرة.
 C

W
A 

4.4.2
3-3-5

ت المطلوبة من الكفاءة.
تحديد المنظمة للمستويا

 C
W

A 
4.4.2

4-3-5
ت من الكفاءة وبرهنوا عليها.

ت التي تُظهر أن الموظفين قد حازوا هذه المستويا
صون السجال

يتم 

 C
W

A 
4.4.2

5-3-5
ف وثيق إلى حين إثباتهم لكفاءتهم.

ضمن المرفق إلى إشرا
ضع العاملون الذين قاموا بأنشطة 

يخ

4-5
االستمرارية وتخطيط التعاقب
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رقم بند اتفاق 
18 CW

A
15793

صر إدارة المخاطر 
رقم عن

البيولوجية
W

P
V2 س

متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

 C
W

A
4.4.2.3

1-4-5
ب.

ت احتياطية واحترازية كافية لتلبية الحاجة إلى االستمرارية والتعاق
توافر إجراءا

ص الذين يحتاجون إلى بديل، بما يكفل عدم 
على المنظمة أن تحدد األدوار واألشخا

صيرة أو طويلة. وينبغي أن تشمل مثل هذه 
ب لفترة ق

اإلخالل بسالمة المرفق نتيجة التغي
ب للعاملين )الفنيون منهم واإلداريون، والعلميون، بما في ذلك 

ت تخطيط التعاق
اإلجراءا

ف بالغة األهمية بشأن التشغيل اآلمن 
ص لمعار

ضمان عدم امتالك أي شخ
المتعاقدون( ل

ص أو عدم توافره.
ت متاحة آلخرين في حال مغادرة هذا الشخ

والمأمون للمرفق ليس
5-5

االستبعاد 

 C
W

A
4.4.4.7.3

1-5-5
ت إجالء واستبعاد العاملين )من المؤقتين، وكذلك من الدائمين إن كان ذلك مناسباً( من 

إرساء إجراءا
ضروري نتيجة تقييم المخاطر.

المرفق إذا تبين أن ذلك 
ت أن:

ينبغي لإلجراءا
 

أ.
ت الدخول، وتغيير 

ب بطاقا
ب القدرة على دخول المرفق )وذلك مثالً بسح

تحج
 األقفال والمفاتيح ورموز الدخول، واألجهزة األمنية األخرى(؛

ب.
ت المرتبطة بالمرفق، بما في ذلك الوثائق، 

ب القدرة على النفاذ إلى المعلوما
حج

ت المحوسبة؛
ت والسجال

والبيانا
ضرورياً.

السماح باإلبعاد البدني الفوري للعاملين إذا ما كان ذلك 
ج. 

صر 6 – التقنية الميكروبيولوجية الرشيدة
العن

ضوابط 
ت وال

صر التقنية الميكروبيولوجية الرشيدة كيفية تحديد المنظمة للتقنيا
س عن

يدر
صر 

ب البارزة لهذا العن
ضها. ومن بين الجوان

الميكروبيولوجية المناسبة، وسبل تنفيذها واستعرا
ت 

ِن الممارسا ّ ت التي قد تتم مواجهتها ويعي
ت يحدد التهديدا

إعداد دليل للسالمة البيولوجية أو للعمليا
صالها.

ت الرامية إلى تقليل المخاطر أو استئ
واإلجراءا

صر الفرعي
العن

التقنية الميكروبيولوجية الرشيدة
 1-6

6
التقنية الميكروبيولوجية الرشيدة 

1-6
التقنية الميكروبيولوجية الرشيدة 

 C
W

A
4.4.4.5.1

1-1-6
ت 

س شلل األطفال بالكفاءة في التقنيا
يتمتع كل العاملين الذين يقومون بمناولة مواد فيرو

الميكروبيولوجية الرشيدة. 

 C
W

A
4.4.4.5.1

2-1-6
ت الميكروبيولوجية 

ضمان االمتثال إلى التقنيا
ت( ل

ت والمعدا
توافر الموارد المناسبة )بما في ذلك الوق

الرشيدة بشكل فعال.
ضاء، بالمخاطر المرتبطة بما يلي على سبيل 

ب االقت
ت، حس

ينبغي أن تُعنى اإلجراءا
صر:

المثال ال الح
 

أ.
س شلل األطفال؛

 مناولة المواد الُمعدية لفيرو
ب.

ت؛
مناولة الحيوانا

الطرد المركزي؛
ج. 
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رقم بند اتفاق 
18 CW

A
15793

صر إدارة المخاطر 
رقم عن

البيولوجية
W

P
V2 س

متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

ت الحادة؛
ضبط اإلبر واألدوا

د. 
ت اإلخالء؛

ضخا
صحيح لم

االستخدام ال
هـ. 

ت الزرع، والتنقية، والتخزين؛
تقنيا

و. 
ب؛

ضبائ
تقليل/احتواء ال

ز. 
ت؛ 

صا
ب بالِمم

السح
ح. 

صوتَنة واألشكال الميكانيكية األخرى لفتح الخاليا/األنسجة؛
ال

ط. 
B(؛

SC
s( استخدام خزائن السالمة البيولوجية

ي. 
ث، 

ب، واإلزالة الروتينية للتلو
ضبط االنسكا

ت، بما في ذلك 
ِرا استخدام المطّه

ك. 
وغسل األيدي، واالستحمام.

ض األنشطة التي يمكن استخدامها أثناء العمل 
ب بع

ت كاملة وهي تحدد فحس
والقائمة ليس

ت عمل 
ت وممارسا

المختبري المعتاد. وينبغي تنفيذ هذه األنشطة بالترافق مع إجراءا
ت التشغيل المنظورة 

ت المكافحة في ظل كل سيناريوها
ضمان فعالية إجراءا

مناسبة ل
ت تقييم المخاطر وأن 

ت مكافحة مناسبة خالل عمليا
والمعقولة. ويتعين أن تُحدد إجراءا

س شلل األطفال بما في ذلك:
ض لفيرو

ُصمم للتقليل من التعر
ت

 
أ.

ب لألجهزة، مثل خزائن السالمة البيولوجية المجازة لتوفير 
االستخدام المطلو

س شلل األطفال الحي؛
ت التي تستخدم فيرو

 االحتواء األولي لكل اإلجراءا
ب.

ت 
ت ساللة سابين أو سالال

ت شلل األطفال البرية بفيروسا
ضة عن فيروسا

االستعا
س 

ب استخدام فيرو
ت( عندما يكون من المطلو

أشد توهيناً )حينما تتوافر هذه السالال
شلل األطفال الحي.

)P
P

E( صية
س ومعدات الحماية الشخ

صر 7 – المالب
العن

ت 
ضمان المنظمة تزويد الموظفين باألدوا

صية سبل 
ت الحماية الشخ

س ومعدا
صر المالب

س عن
يدر

ف ومتى يستخدمونها. 
ت المحتملة، وأن هؤالء الموظفين يعرفون كي

ضا
صحيحة للتقليل من التعر

ال
س 

ض البنود األساسية، مثل استخدام أقنعة التنف
ت بع

صر على وجه التحديد بسما
ويُعنى هذا العن

ت، 
س البنود األخرى الشائعة االستعمال، بما في ذلك القفازا

ضغط اإليجابي، كما ويدر
ت ال

وبدال
ف واألحذية المختبرية.

والمعاط

صر الفرعي
العن

)P
P

E( صية
ت الحماية الشخ

س ومعدا
المالب

 1-7
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رقم بند اتفاق 
18 CW

A
15793

صر إدارة المخاطر 
رقم عن

البيولوجية
W

P
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متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

7
)P

P
E( صية

س ومعدات الحماية الشخ
المالب

1-7
)P

P
E( صية

س ومعدات الحماية الشخ
المالب

 C
W

A
4.4.4.5.4

1-1-7
صية.

ت الحماية الشخ
ت من معدا

تحديد االحتياجا
ت القائمة ما يلي:

ينبغي أن تشمل اإلجراءا
 

أ.
ت 

صية )مثل تقييما
ت الحماية الشخ

ت وافية عند اختيار معدا
ضمان استخدام معلوما

ت المرتدة من الموظفين(؛
ض وتحليل المهام، والمعلوما

 المخاطر، واستعرا
ب.

صية، بما 
ت الحماية الشخ

ب أن يستخدموا معدا
ضمان تحديد كل العاملين الذين يج

س 
ت والمالب

في ذلك الموظفون العلميون، والزوار، والمتعاقدون، وتزويدهم بالمعدا
صحيحة؛

ت ال
ت القياسا

ذا
صية في 

ت الحماية الشخ
صريح بأمر اختيار واستخدام معدا

العناية بشكل 
ج. 

ت الكفاءة؛
ب، وتقييما

ت التشغيلية الموحدة، والتدري
اإلجراءا

ت 
ص الروتينية وعمليا

ضمان تعيين وإجراء الفحو
ب ل

تحديد وتنفيذ برنامج مناس
د. 

صيانة؛
ال

صية بديلة واحتياطية وتوفيرها؛
ت حماية شخ

تحديد ومعالجة الحاجة إلى معدا
هـ. 

صية ذاتها )مثل خلل 
ت الوقاية الشخ

ت المرتبطة بمعدا
تحديد ومكافحة التهديدا

و. 
المهارة اليدوية أو الرؤية(؛ 

ف العمل العادية 
صية كافية لالستخدام في ظل ظرو

ت حماية شخ
توفير معدا

ز. 
والطارئة على حد سواء؛

ت من 
صية المستخدمة والتثب

ت الحماية الشخ
ف معدا

ت تنظي
ضمان توافر إجراءا

ح. 
ث.

ضاء، بما في ذلك التخزين المأمون قبل إزالة التلو
إزالة تلوثها عند االقت

ضوابط إدارية وهندسية معقولة 
صية بالترافق مع 

ت الحماية الشخ
وينبغي أن تُستخدم معدا

ت وفقاً 
ومناسبة، وأال تكون بأي حال من األحوال بديالً عنها. ويتعين استخدام هذه المعدا

ت الحماية 
ب العمل توفير معدا

صنيع. وعلى أربا
ت الت

ت جها
صفا

للمعايير المعتمدة وموا
صية للموظفين مجاناً.

الشخ
 C

W
A

4.4.4.5.4
2-1-7

ضمن المرفق. 
ب 

ت المناسبة، وتوفيرها، واستخدامها، والمحافظة عليها على النحو المناس
تحديد المعدا

س شلل األطفال من 
صة بفيرو

صية الخا
ت الحماية الشخ

ت من معدا
ينبغي تحديد االحتياجا

ت، واألقنعة، 
ت، والقفازا

ت األوجه، والنظارا
خالل تقييم المخاطر، ويمكن أن تشمل واقيا

صراً 
صة ح

ص
س المخ

س المزودة بأجهزة ترشيح عالية الكفاءة، والمالب
وأقنعة التنف

س 
صلبة أو المالب

ت الواجهة ال
ضمن محيط االحتواء، بما في ذلك المآزر ذا

لالستخدام 
ض.

األخرى التي تحمي الجسم من التعر

صر 8 – العوامل البشرية
العن

صر العوامل البشرية حاسماً في أي برنامج إلدارة المخاطر البيولوجية، ويتناول مسائل بالغة 
يُعتبر عن

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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رقم بند اتفاق 
18 CW

A
15793

صر إدارة المخاطر 
رقم عن

البيولوجية
W

P
V2 س

متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

س وتحسين 
التنوع تتراوح بين إذكاء الوعي بمسائل المخاطر البيولوجية وإطالق إدارة التغيير، وقيا

صر بخلق بيئة تعطي الثقة 
الثقافة المتعلقة بالمخاطر البيولوجية في المنظمة. كما يُعنى هذا العن

صال "ثقافة إلقاء اللوم ".
ص عند اإلبالغ عما وقع من أخطاء واستئ

لألشخا

صر الفرعي
العن

العوامل البشرية
 1-8

8
العوامل البشرية

1-8
العوامل البشرية

 C
W

A
4.4.4.7

1-1-8
صون برنامجاً للعناية بأمر المخاطر المرتبطة بالسلوك البشري، بما في ذلك إدارة 

ترسي المنظمة وت
كيفية تفاعل العمال مع المرفق ومعداته. 

ت، والحاجة إلى 
على المنظمة أن تكفل اإلدارة المسؤولة للعوامل المرتبطة بالسلوكيا

ت المباشرة وكذلك 
صل معهم، بغية حماية العمال من التهديدا

ص والتوا
دعم األشخا

ب في الكثير من 
ضمن المرفق. ويعود السب

لكفالة قدرتهم على العمل على النحو األمثل 
ف البشري، ويتعين اتباع نهج 

ضع
صحيح أو ال

ث المختبرية إلى السلوك غير ال
الحواد

ص، بما في ذلك اإلدراج المحدد 
وقائي واستباقي إزاء إدارة المخاطر المرتبطة باألشخا

ت تقييم المخاطر. وينبغي النظر في االستعانة بخبراء 
ضمن عمليا

لمثل هذه المسائل 
أكفاء لتقييم هذا المجال.

ت للعناية بما يلي:
ويتعين إرساء إجراءا

 
أ.

ت؛
 الموثوقية البشرية والسالمة السلوكية، بما في ذلك االمتثال إلى اإلجراءا

ب.
تكوين الفرق وتحفيزها؛

ت المرتدة؛
صل، والتشاور، والمعلوما

التوا
ج. 

ت وتسويتها؛
إدارة النزاعا

د. 
ب؛

إدارة اإلجهاد والتع
هـ. 

ف يُحتمل أال تكون آمنة 
ف العمل في حال تحديد ظرو

التمكين، بما في ذلك سلطة وق
و. 

أو مأمونة؛
صول على المشورة؛

القدرة على الح
ز. 

ث، 
ث، أو األحدا

تفادي "ثقافة إلقاء اللوم "، بما في ذلك االستعداد لإلبالغ عن الحواد
ح. 

ت غير اآلمنة، وحماية العمال الذين يقومون بذلك؛
ف/السلوكيا

أو الظرو

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق

س شلل األطفال البري
ضروري التي تحتفظ بمواد فيرو

س 
الملحق 2: معيار إدارة المخاطر البيولوجية للمرافق حيث االحتفاظ بالفيرو
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رقم بند اتفاق 
18 CW
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صر إدارة المخاطر 
رقم عن

البيولوجية
W

P
V2 س

متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

ت العمل بما يراعي 
ت وممارسا

صميم المعدا
هندسة بيئة العمل، بما في ذلك ت

ط. 
ت الفردية؛

االحتياجا
صية األفراد وكرامتهم.

صو
احترام خ

ي. 

صحية
صر 9 – الرعاية ال

العن
ت 

ض الناجمة عن حاال
ت واألمرا

صابا
صحية النُظم القائمة لحماية العمال من اإل

صر الرعاية ال
ِم عن ّ يقي

ت 
ث ما. وتشمل المجاال

ض إلى العوامل البيولوجية أو منتجاتها، وسبل دعمهم في حال وقوع حاد
التعر

صحيين، والتمنيع، 
صد ال

ض، والرعاية والر
صر مكافحة التعر

ضيعية التي يغطيها هذا العن
الموا

ص والمساعدة الخارجية.
ف األولي المخت

وتوافر اإلسعا

صر الفرعية 
العنا

صحي للعمال 
البرنامج ال

 1-9
تطعيم العاملين 

 2-9
ت الطوارئ الطبية

حاال
 3-9

9
صحية 

الرعاية ال

1-9
صحي للعمال 

البرنامج ال

 C
W

A
4.4.4.6

1-1-9
صحة العمال، والعاملين اآلخرين الذين يمكن 

ض لها 
تكفل المنظمة اإلدارة الفعالة للمخاطر التي تتعر

ت 
س شلل األطفال، وأن تشمل هذه اإلدارة إجراءا

ض لمواد فيرو
صحتهم مباشرة بالتعر

أن تتأثر 
الوقاية والحماية.

ص المرتبطين بالمرفق، بما في ذلك توفير 
ت كل األشخا

على البرنامج أن يُعنى باحتياجا
ب من الحماية بما يتماشى مع ما 

ت بتلقي المتعاقدين والزوار المستوى المطلو
ضمانا

ال
يقومون به من أنشطة، وكذلك حماية أسر العمال.

 C
W

A
4.4.4.6

2-1-9
صحية وتقييم 

ت ال
صوفة لتحديد التهديدا

صحي عبر عملية مو
صد ال

ت برنامج التر
تتقرر متطلبا

المخاطر تشمل جميع العاملين المعنيين. 
يمكن للبرنامج التشاور مع العاملين المعنيين، بما في ذلك:

 
أ.

 مستشار إدارة المخاطر البيولوجية؛
ب.

صحة المهنية؛
صي ال

صا
اخت

العاملون في المرفق وممثلو الموظفين؛
ج. 

ت الطوارئ؛
الخبراء الخارجيون، بما في ذلك المستجيبون لحاال

د. 
ضاء لجنة إدارة المخاطر البيولوجية؛

أع
هـ. 

ت في المرفق؛
البيطريون وموظفو رعاية الحيوانا

و. 
ممثلو الموارد البشرية؛

ز. 
ض السارية؛

خبير األمرا
ح. 

اإلدارة العلمية.
ط. 

ض بالغ وتقييم احتياجاتهم 
ضين لخطر تعر

ينبغي تحديد العاملين الذين يعتبرون من المعر
ت 

ضمن ذلك الحاجة إلى التطعيم، وتوفير معدا
صحية. ويتعين أن يت

المتعلقة بالرعاية ال

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق

س شلل األطفال البري
ضروري التي تحتفظ بمواد فيرو

س 
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شلل األطفال البرية
اإلرشادات

 C
W

A
4.4.4.6

2-1-9
صحية وتقييم 

ت ال
صوفة لتحديد التهديدا

صحي عبر عملية مو
صد ال

ت برنامج التر
تتقرر متطلبا

المخاطر تشمل جميع العاملين المعنيين. 
ت الطوارئ التي تشتمل على العزل/االختبار في حال 

صية وإجراءا
الحماية الشخ

ت 
ص، بما في ذلك تقييم عيارا

صحية والمناعية للشخ
ض. وينبغي النظر في الحالة ال

التعر
صر الفرعي 9-2-3، كما يتعين 

ف في العن
صو

ضداد شلل األطفال على النحو المو
أ

ف العمل.
ص دورية مناسبة لظرو

إرساء فحو

س شلل األطفال المزمع 
ض لمواد فيرو

ب على التعر
ص

ومع أن التركيز الرئيسي للتقييم ين
ف األخرى التي يمكن أن تؤثر على 

ضاً العناية بأمر الظرو
مناولتها، فإنه ينبغي أي

صحية التي قد تؤثر على 
ف ال

العاملين المرتبطين بالمرفق. ويمكن أن يشمل ذلك الظرو
ت القلبية، وخلل الرؤية، والحركية البدنية/المهارة اليدوية(، 

صرع، والنوبا
العمل )مثل ال

صية المناسبة، أو العوامل التي 
ت الحماية الشخ

والقدرة على االستخدام المأمون لمعدا
ب، والحمل، والحالة المناعية(.

تؤثر على العافية العامة )مثل اإلجهاد، واالكتئا

صحي للعمال بسرية. ويتعين 
ت التي يغطيها البرنامج ال

وينبغي التعامل مع المعلوما
صحية 

ت مشورة الرعاية ال
صول على خدما

ص بالقدرة على الح
أن يتمتع كل األشخا

ت الرعاية 
صحي مهني تابع لشركة أو مؤسسة، أو من مقدم مستقل لخدما

من مرفق 
ت قد يتلقونها وفوائدها 

ت/تطعيما
صحية، وأن يتم اطالعهم على طبيعة أية معالجا

ال
صلة.

ومخاطرها المتأ
2-9

تطعيم العاملين

 C
W

A
4.4.4.6.1

1-2-9
ت المحددة على أنها يمكن أن 

تحديد الحاجة إلى التطعيم استناداً إلى المخاطر، وتغطية المجموعا
س شلل األطفال.

ض لفيرو
تتعر

ت عند الحاجة لتحديد عدم المستجيبين للتطعيم )اعتماداً على معدل 
ينبغي تنفيذ اإلجراءا

ص 
ص. ويتعين تحديد األشخا

االستجابة للقاح( وإرساء سياسة للعناية بأمر هؤالء األشخا
صحية ومنعهم من دخول 

ب 
صالحين للعمل في المرفق ألسبا

الذين يُعتبرون غير 
ب 

ت تشير إلى المناطق التي يتطل
ضع إعالنا

ض. وينبغي و
ت خطر التعر

المناطق ذا
الدخول إليها التطعيم.

ت على التطعيم 
ِنا ّ وعلى الزوار، والمتعاقدين، والعاملين اآلخرين غير األساسيين تقديم بي

ب المذكور أعاله. واستناداً إلى المخاطر ينبغي 
أو على المناعة المثبتة وفقاً للمتطل

صالحة. 
ت الحالية 

ت وأن الشهادا
ضمان أنه تم إعطاء التطعيما

ت معقولة ل
اتخاذ إجراءا

ت الممارسة الطبية 
صلية والتحقق الوافي من جها

ت األ
ص الشهادا

وقد يشمل ذلك فح
صى 

ت المطلوبة أو المو
المسؤولة عن إعطاء اللقاح. وعلى المنظمة أن تكفل إتاحة اللقاحا

ف
بها للعاملين المعنيين. وينبغي النظر إلى التطعيم على أنه استراتيجية للتخفي

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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 C
W

A
4.4.4.6.1

1-2-9
ت المحددة على أنها يمكن أن 

تحديد الحاجة إلى التطعيم استناداً إلى المخاطر، وتغطية المجموعا
س شلل األطفال.

ض لفيرو
تتعر

من المخاطر، كما يتعين أال يقود استخدامه بأي حال من األحوال إلى االستنتاج بأن من 
ت الميكروبيولوجية الرشيدة أو 

ضوابط األخرى، مثل استخدام التقنيا
ف ال

الممكن تخفي
صية.

ت الحماية الشخ
معدا

 C
W

A
4.4.4.6.1

2-2-9
تحديد سياسة بشأن التطعيم وتنفيذها.

 C
W

A
4.4.4.6.1

3-2-9
ت أو العمل إلى حين امتثالهم ألحكام سياسة التطعيم. 

ص إلى المختبرا
تقييد دخول األشخا

ض 
ص المرتبطين بالمرفق، بما يتسق مع األغرا

IP لألشخا
V تكفل المنظمة توافر لقاح

التالية:
 

أ.
س 

ص ذوي المناعة المثبتة إزاء فيرو
صر الدخول إلى مرفق االحتواء باألشخا

ح
ضداد المستَعِدلة 

ت األ
َّفة على أنها التحقق السنوي من عيارا شلل األطفال )والمعر

س شلل األطفال(، بما 
صلية البالغة 8:1 أو أكثر إزاء كل األنماط الثالثة لفيرو

الم
−في ذلك:

 
ضمن محيط االحتواء؛

ص المعينون للعمل 
األشخا

−
 

ب أن يدخلوا إلى محيط االحتواء؛
المتعاقدون، والمدققون، والزوار الذين يج

−
 

موظفو الدعم والمتعاقدون العاملون مباشرة خارج محيط االحتواء )مثل 
ف(؛

صيانة، وموظفي التنظي
العاملين في ال

 
ب.

ت لجميع العاملين المذكورين 
ث سنوا

IP كل ثال
V إعطاء جرعة معززة من لقاح

ص السنوي؛
ضد يقل عن 8:1 عبر الفح

آنفاً أو في حال تقرير أن عيار ال
ف والترويج بغية 

ت سكانية ثانوية فعالة من خالل إرساء برنامج للتثقي
ضمانا

توفير 
ج. 

ف التالية:
−التشجيع على قبول التمنيع من األطرا

 
العاملون غير األساسيين في المرفق، بما في ذلك المتعاقدون؛

−
 

أسر/عشراء العمال؛
−

 
ت االحتكاك بالمرفق.

ت األخرى ذا
المجموعا

3-9
حاالت الطوارئ الطبية

 C
W

A
4.4.5.2

1-3-9
صر تحديد 

ت الطوارئ الطبية و/أو البيئية، يشمل على سبيل المثال ال الح
إرساء نظام إلدارة حاال

ضى، أو 
ضين، أو المر

العمال ذوي العدوى المحتملين وتوفير الرعاية الطبية الفورية للعمال المعر
صابين.

الم

صحية 
ت ال

ت أن تكفل توفير التخطيط الطارئ الوافي للعناية باالحتياجا
على اإلجراءا

ث أو حالة طوارئ. وينبغي أن يشمل هذا الحكم المستجيبين 
للعمال في حال وقوع حاد

ت 
ف البيئية التي ربما تأثر

األولين وأسرهم، وأفراد المجتمع المحلي األوسع، والظرو
ت الطوارئ )مثل التي تشمل 

ت تحديد سيناريوها
ضمن اإلجراءا

ث. ويتعين أن تت
بالحاد

صال 
ضرورية )من قبيل االت

ت الدعم ال
صاباً بالعدوى( وإجراءا

عامالً/فرد أسرة م
ت والموارد األخرى الالزمة إلدارة 

ت المحلية(، وتوفير المعدا
ت الطوارئ/السلطا

بخدما
ض، ومواد التطهير، 

ت الطوارئ )مثل االختناق، وعالج مرحلة ما بعد التعر
حاال

ضرورية 
صون الخطط ال

ت(. ويتعين إعداد، واختبار، و
ت العزل، واللقاحا

ومتطلبا
ت الطوارئ الطبية.

والمواد األخرى إلدارة حاال

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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60

رقم بند اتفاق 
18 CW

A
15793

صر إدارة المخاطر 
رقم عن

البيولوجية
W

P
V2 س

متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

ت 
ف األولي الكافي فيما يتعلق بسيناريوها

ت توافر اإلسعا
وينبغي أن تكفل اإلجراءا

ت أن 
ت المخاطر. وعلى اإلجراءا

ث المعقولة، على نحو ما يتم تحديثه خالل تقييما
الحواد

ت والمواد 
ٍف وتوافرهم، وكذلك المعدا

تُعنى بالحاجة إلى العاملين المدربين على نحو كا
األخرى التي قد تدعو الحاجة إليها لتوفير العالج.

ضافي وإتاحته )مثل 
ص اإل

ت تحديد الدعم الطبي المخت
ويتعين أن تكفل اإلجراءا

ت العزل(.
ت، ووحدا

المستشفيا

صر 10 – االستجابة الطارئة والتخطيط االحترازي
العن

ف مع العمل 
ت القائمة للتكي

صر االستجابة الطارئة والتخطيط االحترازي الهياكل واآلليا
س عن

يدر
ت الطوارئ. وتشمل المسائل 

صورة متناسبة مع حاال
ف التشغيل العادية، وكيفية التفاعل ب

خارج ظرو
ث العاملين والمرافق ومن زاوية نظم الحماية 

ت من حي
ت المادية، والقدرا

ضعة للعناية المتطلبا
الخا

ت 
ت وعمليا

ت، وتطوير واختبار سيناريوها
ت اتخاذ القرارا

ت الطوارئ، وسلطا
صاال

واإلنقاذ، وات
محاكاة للطوارئ.

صر الفرعية 
العنا

ت الطوارئ
سيناريوها

 1-10
10-2 االستجابة والتخطيط الطارئان 

خطط الطوارئ
 3-10

ت المحاكاة
10-4 تمارين الطوارئ وعمليا

10-5 الخطط االحترازية
10

االستجابة الطارئة والتخطيط االحترازي

1-10
سيناريوهات الطوارئ

 C
W

A
4.4.5.1

1-1-10
ت الطوارئ المعقولة والمنظورة التي قد تؤثر على المخاطر البيولوجية 

تحديد جميع سيناريوها
للمنظمة.

ت الطوارئ 
ب دراسة جميع سيناريوها

ت الطوارئ فإن من الواج
عند التخطيط لحاال

صديق، غير أنه 
ت المحتملة جديرة بالت

المعقولة. ومن المستبعد أن تكون كل السيناريوها
س المنطقي الذي 

ت المعقولة وتسجيلها، كما يتعين تقديم األسا
ينبغي النظر في كل التهديدا

ضى األمر ذلك.
تُستبعد على أساسه أية مسألة إن اقت

ت أن تشمل ما يلي:
وعلى السيناريوها

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق

س شلل األطفال البري
ضروري التي تحتفظ بمواد فيرو

س 
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رقم بند اتفاق 
18 CW

A
15793

صر إدارة المخاطر 
رقم عن

البيولوجية
W

P
V2 س

متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

 
أ.

ب بعدوى فعلية/محتملة أو مخالط آخر )مثل أحد أفراد األسرة، أو 
صا

عامل م
ضو في المجتمع المحلي(؛

ب لحالة طوارئ، أو ع
 مستجي

ب.
ضمن منطقة االحتواء والحاجة إلى اإلجالء؛

ب عامالً 
صي

ض ي
ث أو مر

حاد
حريق؛

ج. 
ضان؛

في
د. 

خرق أمني؛
هـ. 

انفجار؛
و. 

ب آخر؛
س شلل األطفال نتيجة السرقة أو أي سب

الفقد المحتمل لفيرو
ز. 

فوعة غير متوقعة )عوامل بيولوجية غير معروفة أو عوامل بيولوجية يُنتظر أن 
ح. 

تكون غير فوعية(؛
ت التطهير؛

ضبط ترتيبا
ت، بما في ذلك عطل نظام 

عطل مادي في المرفق والمعدا
ط. 

ت الكهرباء، والغاز، والبخار، 
عطل في مرافق الخدمة العامة، بما في ذلك إمدادا

ي. 
والماء؛

ب؛
ضبو

ب/إطالق ال
ث كبير لالنسكا

حاد
ك. 

اإلطالق في البيئة؛
ل. 

ضية(؛
ت مر

س قاسية، أو جائحا
ف طق

كارثة طبيعية )مثل زلزال، أو ظرو
م. 

ب متعمد، واالبتزاز؛
عمل إرهابي أو تخري

ن. 
ب وسائل اإلعالم.

ف من جان
اهتمام كثي

س. 
2-10

االستجابة والتخطيط الطارئان

 C
W

A 
4.4.5

1-2-10
ت من أجل:

صون خطط وإجراءا
إرساء و

-1
 

ت الطوارئ التي تشمل عوامل بيولوجية، وسموم، ومواد؛
ث وحاال

ت الحواد
تحديد احتماال

-2
 

تفادي حدوثها؛
-3

 
ت الطوارئ؛

االستجابة لحاال
-4

 
ضرار األخرى التي قد ترتبط بها.

ض أو األ
ت المر

الحد من احتماال
 C

W
A 

4.4.5
2-2-10

ب المخاطر البيولوجية ويغطي السالمة العامة، واألمن، والمسائل 
يغطي التخطيط الطارئ كل جوان

الطبية.

س شلل األطفال مرتبطة بالمرافق إلى حين انعدام 
ويُرسى نظام لإلدارة الفعالة لعدوى مؤكدة لفيرو

ت 
ص المعني على مدى ثالثة أيام متتالية. ويشمل ذلك إجراءا

س شلل األطفال في براز الشخ
فيرو

ف إلى:
تهد
-1

 
صابين، والسيما عن األطفال وغير الُممنعين؛

ص الم
عزل األشخا

-2
 

صاحبة؛
ت الم

جمع وتطهير البراز والنفايا

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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شلل األطفال البرية
اإلرشادات

-3
 

س شلل األطفال 
ف األسر والمخالطين المعتادين بشأن الخطر الذي تشكله عدوى فيرو

تثقي
ت العزل؛

وإجراءا
-4

 
ت بشأن تنفيذ خطط استجابة التمنيع 

صل مع المسؤولين الوطنيين والمحليين لتقييم االحتياجا
التوا

المجتمعي؛
-5

 
صحة العالمية؛

إخطار منظمة ال
-6

 
صابين بالعدوى.

ص الم
تطهير المناطق التي يُحتمل تلوثها بفعل األشخا

3-10
خطط الطوارئ

 C
W

A
4.4.5.2

1-3-10
مراعاة المخاطر البيولوجية عند إعداد خطط الطوارئ وتنفيذها.

س 
ض مهمة لفيرو

ُّ ت تعر
ث التي يقرر فريق التقييم/االستجابة أنها حاال

إرساء نظام يدير بفعالية الحواد
1-شلل األطفال، بما في ذلك:

 
ص قيد التقييم عن األطفال وغير الُمَمنعين على وجه 

ت وقائية لعزل األشخا
تنفيذ إجراءا

صاحبة؛
ت الم

ص، وحفظ البراز والنفايا
صو

الخ
-2

 
س شلل 

صيقين بشأن خطر عدوى فيرو
ص قيد التحري، وأسرهم، ومخالطيهم الل

ف األشخا
تثقي

ص، والتدابير الوقائية الالزمة لتفادي السراية 
ت التشخي

األطفال على المجتمع المحلي، وإجراءا
المحتملة؛

-3
 

صابين بالعدوى، عن طريق جمع واختبار 
ص م

ت لتحديد ما إذا كان األشخا
الشروع في إجراءا

ض.
ف، والحنجرة، والبراز يومياً لمدة سبعة أيام على األقل بعد التعر

ت من األن
عينا

ت التالية كحد أدنى:
على المنظمة أن تكفل عناية الخطط باالحتياجا

 
أ.

ت المكافحة المحددة، إلى 
تحديد المسؤولين عن استنباط، وتنفيذ، واختبار إجراءا

ضمان النقل الفعال الستنتاجاتهم إلى كل العاملين المعنيين؛ 
ب 

 جان
ب.

ضمان مشروعية خطط االستجابة المقترحة وقابلية إنفاذها؛
 

ث 
ت العمل وكذلك التي تحد

ت الطوارئ التي تقع خارج ساعا
االستجابة خالل حاال

ج. 
ت العمل العادية؛

خالل ساعا
ض في مستوى توافر الموظفين )خالل 

ت االنخفا
ت الالزمة لفترا

اتخاذ االستعدادا
د. 

ت(؛
ت اإلجازا

العطل األسبوعية وفترا
ضوابط النفاذ 

ضمان النفاذ/الخروج الطارئ، بما في ذلك القدرة على شل عمل 
هـ. 

ضاء؛
ب االقت

حس
س عبر مناطق 

ب إجالء النا
ت الطوارئ تتجن

توفير مسالك خروج في حاال
و. 

االحتواء؛
ص الملوثين 

ت آمنة إلبعاد، ونقل، وانتقال، وعالج، وإقامة األشخا
توفير إجراءا

ز. 
واألشياء الملوثة؛

ب المحتملة 
إطالع الزوار والمتعاقدين على خطط االستجابة الطارئة والعواق

ح. 
ض.

للتعر
 C

W
A

4.4.5.2
2-3-10

ت المكافحة القائمة معقولة ومتناسبة مع نطاق حالة الطوارئ وطبيعتها.
إمكانية البرهنة على أن إجراءا

 C
W

A
4.4.5.2

3-3-10
ف اطالع 

ف الثالثة المعنية بشكل فعال بخطط الطوارئ، واختبارها بهد
إعالم جميع العاملين واألطرا

ت. 
ص على ما يقع على عاتقه من التزاما

كل شخ
ف خارجة عن 

ضروري إشراك أطرا
في حال وقوع حالة للطوارئ فقد يكون من ال

ت المعقولة المحددة فإن على المنظمة أن تسمي بدقة 
المنظمة. واستناداً إلى السيناريوها

ت إلرساء دورها في االستجابة لحالة معينة. ويمكن للمنظمة أن تختار 
مثل هذه الوكاال

ت استجابة محلية رئيسية. 
ت مع جها

توقيع مذكرة تفاهم أو اتفاقا

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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ت 
ف بدورها وبأي حاال

ف مثل هذه األطرا
ضروري إعالم وتثقي

كما قد يكون من ال
ضبوط للمياه في 

ض للمخاطر مرتبطة بحالة الطوارئ )مثل االستخدام غير الم
تعر

صال وإتاحتها للعاملين المسؤولين 
ت االت

ت جها
مكافحة الحرائق(. وينبغي توثيق معلوما
عن تنسيق أنشطة االستجابة للطوارئ.

ت الخارجية التي تجري استشارتها ما يلي:
ويمكن أن تشمل الوكاال

 
أ.

ت الشرطة واألمن؛
 خدما

ب.
ت اإلطفاء؛

خدما
صحية؛

ت المحلية/مقدمو الرعاية ال
ف والمستشفيا

اإلسعا
ج. 

ت النقل/البريد السريع؛
مقدمو خدما

د. 
المسؤولون الحكوميون المحليون والوطنيون؛

هـ. 
ت البيئية؛

السلطا
و. 

صحة العالمية.
منظمة ال

ز. 
4-10

تمارين الطوارئ وعمليات المحاكاة

 C
W

A
4.4.5.3

1-4-10
صل زمنية 

ت أمنية، بفوا
ت محاكاة منظمة وواقعية، بما في ذلك تدريبا

إجراء تمارين طوارئ وعمليا
ت جيدة 

منتظمة استناداً إلى المخاطر، وذلك الختبار الخطط، وإعداد العاملين، والتعلم من أي ممارسا
صور محددة.

أو أوجه ق

ت بأن الخطط فعالة وللتعلم من 
ضمانا

ت المحاكاة لتوفير ال
ينبغي إجراء التمارين وعمليا

س ناشئة.
أية درو

صورة واقعية عن 
ضمان أنها تعطي 

صارى الجهود ل
ويتعين تخطيط التمارين وبذل ق

ف 
ضعة للمحاكاة. على أن مثل هذه األنشطة ينبغي أن تُنفذ في ظل ظرو

ث الخا
األحدا

صدر للخطر بحد ذاتها. ويتعين توثيق نتائج 
ضبوطة وأال يُسمح بأن تتحول إلى م

م
ت 

س، وتزويد العاملين المناسبين بالمعلوما
ص الدرو

ضها الستخال
التمارين واستعرا

ص باالسم، 
صها لألشخا

صي
المرتدة المتعلقة باألداء. وينبغي تسجيل أي أعمال ناجمة وتخ

صورة فعالة.
ضمان إقفال هذه األعمال ب

ت ل
وإرساء إجراءا

5-10
الخطط االحترازية

 C
W

A
4.4.5.4

1-5-10
ت 

ضمان سالمة وأمن العمليا
ت احترازية وافية ل

ث حالة طوارئ، إجراءا
أن تكون هناك، في حال حدو

صلة.
المتوا

ث غير منظور. وقد 
ف التشغيل العادية عند وقوع حالة طوارئ أو حد

يمكن أن تختل ظرو
صول على 

يتراوح ذلك بين اإلغالق اآلمن للعمل خالل انقطاع الطاقة الكهربائية، إلى الح
صورة 

ت ب
ث عطل. وينبغي أن تُراعى هذه االحتماال

ف تخزين بديلة في حال حدو
ظرو

استباقية، وأن تُرسى خطط احترازية بشأنها. وعلى األنشطة أن تُعنى بالحاجة إلى ما يكفي 
ت أخرى، وهو ما قد يشمل إتاحة مرافق بديلة أو عاملين 

ض، وبدائل، وإجراءا
من فوائ

ت الطاقة الكهربائية(، ووسائل بديلة إلزالة 
بدالء، وتوفير النظم االحتياطية )مثل إمدادا

صهاريج التعقيم أو أجهزة 
ت البالغة األهمية )مثل 

ث المواد عند تعطل النظم أو المعدا
تلو

ت الشديدة.
ت في الحاال

ضغوط(، أو اإلغالق المأمون الكامل للعمليا
التعقيم بالبخار الم

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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صر 11 – التحقيق في الحوادث/األحداث
العن

ث األنشطة التي تحدد الوقائع المتعلقة بواقعة ما، ويحدد 
ث/األحدا

صر التحقيق في الحواد
يتناول عن

ضبط المخاطر البيولوجية وتفادي تكرار األمر. وفي 
ضع التدبير العالجي الالزم ل

ب وي
األسبا

ت أو حدثاً جرى 
ضراً بالممتلكا

ب الوحيد في أن حادثاً م
ب األحيان فإن الحظ وحده هو السب

غال
صي. وعلى غرار ذلك فإن الحظ وحده هو الذي 

صعوبة ال يسفر عن عدوى أو أذى شخ
تفاديه ب

صر نظام 
س هذا العن

ث بسيطة، أو خطيرة، أو كارثية. ويدر
ب الحاد

ت عواق
يقرر غالباً ما إذا كان

ص المناسبون منخرطين فيه، وسبل تنفيذ التدابير 
اإلبالغ والتحقيق في المنظمة، وما إذا كان األشخا

صحيحية والوقائية.
الت

صر الفرعي
العن

ث
ث/األحدا

11-1 التحقيق في الحواد
11

التحقيق في الحوادث/األحداث 

1-11
التحقيق في الحوادث/األحداث 

 C
W

A
4.5.4.1

1-1-11
ث المشتملة على مواد 

ث واألحدا
قة لتحديد، وتسجيل، وتحليل الحواد ت موثَّ

صون إجراءا
إرساء و

س شلل األطفال، والتعلم منها.
فيرو

ضح لما يشكل حادثاً أو حدثاً وإبالغ كل 
ضمان التحديد الوا

ت ل
ينبغي إرساء إجراءا

ضي. وتوفر 
ض واإلطالق العَر

ث التعر
العاملين المعنيين بها. وقد يشمل ذلك حواد

ت؛ 
صممة إلدارة المخاطر البيولوجية قد فشل

ث إشارة إلى أن النُظم الُم
ث واألحدا

الحواد
ت حيثما أمكن.

س وإجراء التحسينا
ص الدرو

ضروري استخال
ومن ال

ضمن كحد أدنى ما يلي:
ث أن تت

ث/األحدا
وعلى عملية التحقيق في الحواد

 
أ.

ت تقع " 
ث التي كاد

ث، بما في ذلك "الحواد
خلق ثقافة اإلبالغ الذاتي عن الحواد

ث التي قد تؤدي إلى حفز تحقيق أو استجابة طارئة؛
 واألحدا

ب.
ث؛

ث/األحدا
صون نظام اإلبالغ عن الحواد

 تحديد أولئك المسؤولين عن 
تحديد ما يشكل حادثاً/حدثاً وما يؤدي إلى حفز التسجيل واإلبالغ، مع التأكيد على 

ج. 
ث 

س شلل األطفال الحي )مثل الحواد
ض لفيرو

ت التي قد تسفر عن التعر
الواقعا

ب(؛
ضبائ

ت، ورذاذ، و
ت، وترششا

ت، وانسكابا
المؤدية إلى وخزا

ت الشروع 
س شلل األطفال )مثل االبتالع( وعتبا

ضاً مهماً لفيرو
تحديد ما يشكل تعر

د. 
صيبوا بالعدوى؛

ص قد أ
ت لتحديد ما إذا كان األشخا

في اإلجراءا
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متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

تحديد الوثائق الالزمة لدعم النظام، وكذلك وتيرة وتوزيع التقارير المتولدة ونقلها 
هـ. 

إلى العاملين المعنيين؛
تحديد التقارير المزمع توليدها وكذلك وتيرتها وتوزيعها؛

و. 
ف من أطباء المرفق، وخبراء 

ث واالستجابة لها )مؤل
تشكيل فريق لتقييم األحدا

ز. 
صين تحديداً بشلل األطفال؛

صحة العمومية، والمخت
ال

ث تعمل على مدار اليوم، وتحديد 
ث/األحدا

ت لإلبالغ عن الحواد
إنشاء وإشهار قنوا

ح. 
صون النظام؛

أولئك المسؤولين عن 
ت؛

ضمان تحليل االتجاها
ط. 

ت التحقيق؛
ص مدربين على تقنيا

ب الجذرية باالستعانة بأشخا
 تحديد األسبا

ي. 
ضمان أن 

ت لتتبع التدابير ل
صل زمنية منتظمة وآليا

ت مرتدة بفوا
توفير معلوما

ك. 
ت و/أو التقليل من أثرها 

س المستفادة عن تفادي تكرار مثل هذه الواقعا
تسفر الدرو

المحتمل؛
ت إنفاذ القوانين.

تحديد أين تدعو الحاجة إلى المهنيين األمنيين للتنسيق مع عمليا
ل. 

صر 12 – المتطلبات المادية للمرافق
العن

ت 
ت المادية للمرفق كيفية تعامل المنظمة مع المخاطر البيولوجية خالل فترا

صر المتطلبا
يتناول عن

صر تحديد 
إدخال تركيبة جديدة أو تعديل التركيبة القائمة. وتشمل المسائل التي يغطيها هذا العن

ضمن أنشطة التخطيط، 
ب إشراكهم، ومشاورتهم، وإدراج المخاطر البيولوجية 

ص الواج
األشخا

ت 
ِدين(، مع مراعاة السما ت إقرار التشغيل بطريقة منظمة )بما في ذلك دور الموّر

ومقاربة عمليا
صادقة قد تدعو الحاجة إليها.

المادية للمواد المستخدمة وتنفيذ أية تدابير م

صر الفرعية 
العنا

صميم، والتحقق 
12-1 التخطيط، والت

ب من الخدمة 
12-2 إقرار التشغيل والسح

12-3 البنية التحتية واإلدارة التشغيلية
12

المتطلبات المادية للمرافق 

1-12
صميم، والتحقق

التخطيط، والت

 C
W

A
4.4.4.8.1

1-1-12
صة بالمرفق، وذلك استناداً إلى تقييم 

صميم خا
صميم، وإعادة الت

اعتماد عملية رسمية للتخطيط، والت
للمخاطر المرتبطة بالمواد المزمع استخدامها واألنشطة المتخذة.

ت المرفق عبر 
قاً يتم فيه تحديد احتياجا صميم الرسمية نهجاً منظماً وموثَّ

تعني عملية الت
ص 

تقييم للمخاطر. وستُدمج حلول هندسية وتشغيلية تتسق مع المخاطر التي تطرحها خوا
ذ.  المواد المزمع تخزينها ومناولتها في المرفق وطبيعة العمل الذي سيُنفَّ
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شلل األطفال البرية
اإلرشادات

 C
W

A
4.4.4.8.1

2-1-12
صة 

ت المستخل
ب المعلوما

ت التشريعية المعنية، إلى جان
صميم وتُدرج كل المتطلبا

تحدد عملية الت
صحة العالمية للسالمة البيولوجية في 

مما هو معتمد من معايير، وخطوط توجيهية )مرجع منظمة ال
صة 

ت المخاطر الخا
صناعة، وتقييما

ت الجيدة لدوائر ال
ت، الطبعة الثالثة، 2004(، والممارسا

المختبرا
بالمرافق.

ت 
ت المعنية ومدونا

ض التشريعا
ضمن تحديد واستعرا

صميم أن تت
على عملية الت

ت المتعلقة بالسالمة البيولوجية 
ت المباني وكذلك المدونا

ت )بما في ذلك مدونا
الممارسا

ت 
ت المخاطر. ويتعين إدراج المتطلبا

المختبرية/األمن البيولوجي المختبري(، وتقييما
صميم توثيقاً كامالً، بما 

صميم. وينبغي توثيق الت
صادر في خطط الت

المحددة من هذه الم
ضمان األداء. كما يتعين أن تكون العملية 

ت ومعايير القبول ل
ف لالختبارا

ص
في ذلك و

َّقة. ت شاملة ومعم
ت بأنها كان

ضمانا
قة وشفافة لتوفير ال موثَّ

 C
W

A
4.4.4.8.1

3-1-12
ف المعنية المرتبطة بالمرفق وبتشغيله.

ِر التشاور مع كل األطرا صميم وتيّس
تحدد عملية الت

ص المنخرطين في تخطيط المرفق، 
صميم أن تحدد وتُشاور األشخا

على عملية الت
صيانته.

وتشييده، وتشغيله، و

ت والمشاورة:
ت المعلوما

ث متطلبا
ص/أدوار من حي

وينبغي النظر بما يلي من أشخا
 

أ.
 العاملون العلميون والمستخدمون النهائيون اآلخرون؛

ب.
مستشار إدارة المخاطر البيولوجية ولجنة إدارة المخاطر البيولوجية؛

العاملون في مجال األمن البيولوجي و/أو األمن؛
ج. 

صممون )المعماريون والمهندسون(؛
الم

د. 
البناؤون؛

هـ. 
صيانة؛

مهندسو ال
و. 

ت؛
ِدو المواد والمعدا موّر

ز. 
وكالء إقرار التشغيل؛

ح. 
صادقون؛

الم
ط. 

ِمون؛ المنّظ
ي. 

صحة العالمية؛
منظمة ال

ك. 
المستجيبون األولون؛

ل. 
ت المخاطر.

ف المعنية األخرى المحددة في تقييما
األطرا

م. 

ض 
وفي حال كان ذلك مبرراً، ومستنداً إلى طبيعية العمل، ينبغي إجراء عملية استعرا

صميم:
ت الت

صفا
ضمان أن تكون موا

صة ل
ف ثالثة مخت

لألقران تشارك فيها أطرا
 

أ.
 تتسق مع الممارسة الجيدة المقبولة؛

ب.
س شلل األطفال؛

ضبط مواد فيرو
ت بشأن 

ضمانا
ت قادرة على توفير ال

تشتمل على سما
ت المخاطر 

ت تقييما
ت التشريعية المعنية وكذلك المعايير واستنتاجا

تُدرج المتطلبا
ج. 

صميم.
في الت
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متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

 C
W

A
4.4.4.8.1

4-1-12
قة بما يتماشى مع الحاجة  ت المختارة موثَّ

ت البناء، والمواد، والمعدا
صميم، وتقنيا

ت الت
تكون كل سما

صميم.
ت الت

صفا
ٍف بشأن موا

صلة على نحو كا
ت محددة ومف

ت ومعلوما
إلى توفير إرشادا

 C
W

A
4.4.4.8.1

5-1-12
ت المادية على المرافق وفقاً لخطة معتمدة. 

ت البناء الجديدة والتعديال
ذ عمليا تُنفَّ

2-12
إقرار التشغيل والسحب من الخدمة

 C
W

A
4.4.4.8.2

1-2-12
توافر عملية رسمية من أجل ما يلي: 

-1
 

إقرار التشغيل األولي للمرافق الجديدة؛
-2

 
ب النهائي للمرافق القائمة من الخدمة.

السح

سيكفل إقرار التشغيل أن يكون المرفق مبنياً وقيد التشغيل حسبما هو مزمع. وينبغي 
ف البرنامج 

صميم في المحطة األولى لتعري
البدء بعملية إقرار التشغيل عند مرحلة الت

ضع خطة 
ت المتعلقة بالمبنى قابلة للتحقيق. ويتعين و

ضمان أن تكون التطلعا
العلمي ل

ت 
صلة بالتوازي مع المفهوم المادي بما يكفل أن تكون التطلعا

صورة مف
إقرار التشغيل ب

ت 
ضوح كل الخطوا

س. ويتعين أن تحدد خطة إقرار التشغيل بو
صة بالمبنى قابلة للقيا

الخا
من البداية إلى النهاية، وأن توفر أمثلة وأن تُدرج شروط قبول كل خطوة على أنها أمر 

البد منه لالنتقال إلى الخطوة التالية.

ت الالزمة قبل بدء التشغيل األولي أو 
وعلى خطة إقرار التشغيل أن تحدد كل الخطوا

س للتشغيل 
ت. ويتعين أن توفر عملية إقرار التشغيل عالمة قيا

ب إغالق مؤق
استئنافه عق

صون مستوى األداء.
ف للبرنامج الذي سيُرسى ل

ص
المقبول للمرفق وو

ث والتدابير المرتبطة 
ت إزالة التلو

ب من الخدمة إجراءا
وينبغي أن تحدد عملية السح

ف برنامج 
ص

ت أو النهائي للمرفق. ويتعين أن ي
ب توافرها لإلغالق المؤق

باألمن الواج
ت وحدها، بل وكذلك معايير القبول عند أداء تلك 

ب من الخدمة ال اإلجراءا
السح

ت.
اإلجراءا

ت الذي يمكن فيه 
ص للعمل تحدد الوق

ص وتراخي
ت تخلي

ويمكن توثيق ذلك عبر شهادا
ف.

ت أية ظرو
ب من الخدمة وتح

العودة إلى دخول المرفق المسحو
3-12

البنية التحتية واإلدارة التشغيلية 

 C
W

A
4.4.4.8

1-3-12
ل  ت وتشغَّ

ت، والعمليا
ُصمم المرافق، والمعدا

ت
على نحو سليم ومأمون فيما يتعلق بإدارة 

المخاطر البيولوجية.

ت 
س شلل األطفال سما

ضمن مرفق فيرو
ويت

س
ت تقييم خطر رجوع هذا الفيرو

تسترشد بعمليا

ل  ت وتشغَّ
ت، والعمليا

ُصمم المرافق، والمعدا
ت

على نحو سليم ومأمون فيما يتعلق بإدارة 
المخاطر البيولوجية.

ت 
س شلل األطفال سما

ضمن مرفق فيرو
ويت

س
ت تقييم خطر رجوع هذا الفيرو

تسترشد بعمليا
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إلى المجتمع المحلي ويشتمل على األحكام التالية: 

 
أ.

س شلل األطفال في 
تكون مواقع مرافق فيرو

ت تغطية تمنيع وطنية عالية مثبتة 
بلدان ذا

.)D
TP

 )= تغطية 3
ب.

س شلل األطفال في 
تكون مواقع مرافق فيرو

ت نظم مغلقة لمياه المجارير مع 
مناطق ذا

ب.
صبو

معالجة ثانوية أو أعلى من ذلك لل
 

س شلل األطفال 
تكون مرافق فيرو

ج. 
س أو مستخدمة في 

صة لهذا الفيرو
ص

مخ
قة  ت فعالة موثَّ

ت مع إجراءا
سياق الحمال

ت العمل المتعلق 
ث بين فترا

إلزالة التلو
س شلل األطفال.

بعوامل غير فيرو
إن محيط االحتواء هو منطقة عمل محددة 

د. 
ت 

وقابلة للسد المحكم من أجل إجراء عمليا
ت ومجهزة 

ث باستخدام الغازا
إزالة التلو

بمنافذ محكمة السد لمنع الدفق الهوائي 
ضبوط. والبد من إقامة 

الخارجي غير الم
ض النظر عن طبيعة 

محيط لالحتواء بغ
االحتواء األولي المختار.

ب استخدام أجهزة )مثل خزائن 
من المطلو

هـ. 
صون االحتواء 

السالمة البيولوجية( مجازة ل
ت التي تستخدم 

األولي وذلك لكل اإلجراءا
س شلل األطفال الحي. وعلى المرافق 

فيرو
ث من خزائن 

ف الثال
صن

التي تستخدم ال
ب 

السالمة البيولوجية أن تلبي كل الجوان
ف فيما يتعلق

المادية لهذا المعيار مع انحرا

إلى المجتمع المحلي ويشتمل على األحكام التالية:

 
أ.

س شلل األطفال في 
تكون مواقع مرافق فيرو

ت تغطية تمنيع وطنية عالية مثبتة 
بلدان ذا

 )أكثر من ٪90(.
ب.

ت 
ت احتماال

تكون المرافق في مناطق ذا
ت شلل 

R( مثبتة لفيروسا
0 ضة )

سراية منخف
ت نظم مغلقة لمياه 

األطفال، أي مناطق ذا
المجارير مع معالجة ثانوية أو أعلى من 

ب. 
صبو

ذلك لل
س شلل األطفال 

تكون مرافق فيرو
ج. 

س أو مستخدمة في 
صة لهذا الفيرو

ص
مخ

قة  ت فعالة موثَّ
ت مع إجراءا

سياق الحمال
ت العمل المتعلق 

ث بين فترا
إلزالة التلو

س شلل األطفال.
بعوامل غير فيرو

إن محيط االحتواء هو منطقة عمل محددة 
د. 

ت 
وقابلة للسد المحكم من أجل إجراء عمليا
ت ومجهزة 

ث باستخدام الغازا
إزالة التلو

بمنافذ محكمة السد لمنع الدفق الهوائي 
ضبوط. والبد من إقامة 

الخارجي غير الم
ض النظر عن طبيعة 

محيط لالحتواء بغ
االحتواء األولي المختار.

ب استخدام أجهزة )مثل خزائن 
من المطلو

هـ. 
صون االحتواء 

السالمة البيولوجية( مجازة ل
ت التي تستخدم 

األولي وذلك لكل اإلجراءا
س شلل األطفال الحي. وعلى المرافق 

فيرو
ث من خزائن 

ف الثال
صن

التي تستخدم ال
ب 

السالمة البيولوجية أن تلبي كل الجوان
ف فيما يتعلق 

المادية لهذا المعيار مع انحرا
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ت المسموح بها خالل التشغيل 
باإلجراءا

 
العادي للخزائن المذكورة )أي أن من 

ت خزائن 
ضروري االستحمام إذا كان

غيرال
ث تعمل 

ف الثال
صن

السالمة البيولوجية من ال
صورة سليمة(

ب
ضبوط إلى محيط االحتواء 

يتم الدخول الم
و. 

ب للعاملين. 
َّام هوائي مزدوج األبوا عبر دس

ب متواشجة أو نظام 
ت أبوا

وتشمل السما
ب 

ضمان تعذر فتح أكثر من با
مكافئ ل

ت 
واحد في آن معاً، وأجهزة إنذار، وإجراءا
صاحبة تكفل عمل نُظم المبنى 

تشغيلية م
بفعالية على الدوام.

ضبوط من محيط االحتواء 
يتم الخروج الم

ز. 
عبر ِمسحاح خروج عبوري. واالستحمام 

إلزامي إال في المرافق التي تستخدم خزائن 
ث تعمل 

ف الثال
صن

سالمة بيولوجية من ال
بشكل كامل أو أجهزة عزل مماثلة )في مثل 

ب االستحمام 
هذه المرافق فإن من المطلو

ت 
ضبوط لمعدا

ث خرق غير م
في حال حدو

االحتواء األولي(.
س شلل 

وعلى امتداد فترة احتواء فيرو
ح. 

األطفال من النمط 2 سيتم إعطاء جرعة من 
IP، والحفاظ على درجة عالية من 

V لقاح
ت )من غير المنتظر 

التغطية العالمية باللقاحا
ض المناعة السكانية(، ويُنظر 

أن تنخف
في استخدام اللقاح الفموي لشلل األطفال 

 )m
O

P
V2( 2 األحادي التكافؤ من النمط

ت على 
ِنا ّ ت. وعند تقديم بي

لالستجابة للفاشيا
ت األولية والثانوية 

ضمانا
ب لل

التنفيذ الطي
G( فلن يكون 

A
P

III صوفة في خطة
)المو

ضبوط 
ب تجهيز نظام الهواء الم

من المطلو
الذي يحفظ الدفق الهوائي االتجاهي بأجهزة 

ترشيح عالية الكفاءة لهواء العادم.

ت المسموح بها خالل التشغيل 
باإلجراءا

 
العادي للخزائن المذكورة )أي أن من غير 

ت خزائن 
ضروري االستحمام إذا كان

ال
ث تعمل 

ف الثال
صن

السالمة البيولوجية من ال
صورة سليمة(.

ب
ضبوط إلى محيط االحتواء 

يتم الدخول الم
و. 

ب للعاملين. 
َّام هوائي مزدوج األبوا عبر دس

ب متواشجة أو نظام 
ت أبوا

وتشمل السما
ب 

ضمان تعذر فتح أكثر من با
مكافئ ل

ت 
واحد في آن معاً، وأجهزة إنذار، وإجراءا
صاحبة تكفل عمل نُظم المبنى 

تشغيلية م
بفعالية على الدوام.

ضبوط من محيط االحتواء 
يتم الخروج الم

ز. 
عبر ِمسحاح خروج عبوري. واالستحمام 

إلزامي إال في المرافق التي تستخدم خزائن 
ث تعمل 

ف الثال
صن

سالمة بيولوجية من ال
بشكل كامل أو أجهزة عزل مماثلة )في مثل 

ب االستحمام 
هذه المرافق فإن من المطلو

ت 
ضبوط لمعدا

ث خرق غير م
في حال حدو

االحتواء األولي(.
ضبوط دفقاً هوائياً 

صون نظام الهواء الم
ي

ح. 
ص مجهز 

ص
اتجاهياً عبر نظام تهوية مخ

ت هوائية قابلة للسد المحكم من أجل 
بقنوا

ت، وأجهزة ترشيح 
ث بالغازا

إزالة التلو
عالية الكفاءة على هواء العادم، وحماية دفق 

صد/إنذار 
خلفي على اإلمداد، وأجهزة ر

ت على الفور من الدفق الهوائي 
ضمان التثب

ل
االتجاهي؛
 

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق

س شلل األطفال البري
ضروري التي تحتفظ بمواد فيرو

س 
الملحق 2: معيار إدارة المخاطر البيولوجية للمرافق حيث االحتفاظ بالفيرو
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رقم بند اتفاق 
18 CW

A
15793

صر إدارة المخاطر 
رقم عن

البيولوجية
W

P
V2 س

متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

س شلل 
وعلى امتداد فترة احتواء فيرو

ط. 
األطفال من النمط 2 سيتم إعطاء جرعة من 

IP، والحفاظ على درجة عالية من 
V لقاح

ت )من غير المنتظر 
التغطية العالمية باللقاحا

ض المناعة السكانية(، ويُنظر 
أن تنخف

في استخدام اللقاح الفموي لشلل األطفال 
 )m

O
P

V2( 2 األحادي التكافؤ من النمط
ت على 

ِنا ّ ت. وعند تقديم بي
لالستجابة للفاشيا

ت األولية والثانوية 
ضمانا

ب لل
التنفيذ الطي

G( فلن يكون 
A

P
III صوفة في خطة

)المو
ب.

صبائ
ث ال

ب إزالة تلو
من المطلو

تتحقق إزالة تلوث جميع المواد القائمة في المرفق 
ي. 

عبر إجراء مجاز للتعقيم/إزالة التلوث. وتشمل 
−األمثلة على ذلك ما يلي:

 
ضغوط عبوري 

جهاز تعقيم بالبخار الم
ض، ومجهز 

ص لهذا الغر
ص

ومخ
ب متواشجة 

بسدادة بيولوجية، وأبوا
ف قبل 

ب النظي
للحيلولة دون فتح الجان

انتهاء الدورة، وبأجهزة ترشيح عالية 
ت 

ف الهوائي، وآليا
صري

الكفاءة للت
ت، وأجهزة إنذار؛

لتسجيل الدورا
−

 
َّام هوائي للمواد/حجرة إلزالة  دس

ث قابالن للسد المحكم من أجل 
التلو

ت؛
ث بالغازا

إزالة التلو
−

 
ب 

س يحتوي على مركَّ
صهريج تغطي

س شلل األطفال. 
نشيط لتعطيل فيرو

ت 
س شلل األطفال على سما

وسيشتمل مرفق فيرو
صوفة أعاله 

ت تقييم المخاطر المو
تسترشد بعمليا

س شلل األطفال 
وتلبي كل معايير احتواء فيرو

الواردة في هذه الوثيقة بما في ذلك ما يلي:

ب )بما في ذلك 
صبائ

ث كل ال
تتم إزالة تلو

ط. 
مياه االستحمام، وغسول العيون، ونواتج 

ف غير المعقمة ألجهزة التعقيم 
التكثي

ضغوط( من خالل إجراء تعطيل 
بالبخار الم

ت منع الدفق الخلفي 
مجاز. وتُنفذ عمليا

ت/مرافق الخدمة العامة 
على كل الخدما

ت 
ت( ومن خالل إجراءا

)الماء، الغازا
س، والبواليع، 

لمنع اإلطالق عبر المحاب
ف مياه االستحمام.

صار
وم

 

ث جميع المواد القائمة 
تتحقق إزالة تلو

 ي- 
ي. 

في المرفق عبر إجراء مجاز للتعقيم/إزالة 
ث. وتشمل األمثلة على ذلك ما يلي:

−التلو
 

ضغوط عبوري 
جهاز تعقيم بالبخار الم

ض، ومجهز 
ص لهذا الغر

ص
ومخ

ب متواشجة 
بسدادة بيولوجية، وأبوا

ف قبل 
ب النظي

للحيلولة دون فتح الجان
انتهاء الدورة، وبأجهزة ترشيح عالية 

ت 
ف الهوائي، وآليا

صري
الكفاءة للت

ت، وأجهزة إنذار؛
لتسجيل الدورا

−
 

َّام هوائي للمواد/حجرة إلزالة  دس
ث قابالن للسد المحكم من أجل 

التلو
ت؛

ث بالغازا
إزالة التلو

−
 

ب 
س يحتوي على مركَّ

صهريج تغطي
س شلل األطفال.

نشيط لتعطيل فيرو
س شلل األطفال على 

ت فيرو
وسيشتمل مرفق حيوانا

صوفة 
ت تقييم المخاطر المو

ت تسترشد بعمليا
سما

س شلل األطفال 
أعاله وتلبي كل معايير احتواء فيرو

الواردة في هذه الوثيقة بما في ذلك ما يلي:

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق

س شلل األطفال البري
ضروري التي تحتفظ بمواد فيرو

س 
الملحق 2: معيار إدارة المخاطر البيولوجية للمرافق حيث االحتفاظ بالفيرو
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رقم بند اتفاق 
18 CW

A
15793

صر إدارة المخاطر 
رقم عن

البيولوجية
W

P
V2 س

متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

س شلل 
وعلى امتداد فترة احتواء فيرو

ط. 
األطفال من النمط 2 سيتم إعطاء جرعة من 

IP، والحفاظ على درجة عالية من 
V لقاح

ت )من غير المنتظر 
التغطية العالمية باللقاحا

ض المناعة السكانية(، ويُنظر 
أن تنخف

في استخدام اللقاح الفموي لشلل األطفال 
 )m

O
P

V2( 2 األحادي التكافؤ من النمط
ت على 

ِنا ّ ت. وعند تقديم بي
لالستجابة للفاشيا

ت األولية والثانوية 
ضمانا

ب لل
التنفيذ الطي

G( فلن يكون 
A

P
III صوفة في خطة

)المو
ب.

صبائ
ث ال

ب إزالة تلو
من المطلو

تتحقق إزالة تلوث جميع المواد القائمة في المرفق 
ي. 

عبر إجراء مجاز للتعقيم/إزالة التلوث. وتشمل 
−األمثلة على ذلك ما يلي:

 
ضغوط عبوري 

جهاز تعقيم بالبخار الم
ض، ومجهز 

ص لهذا الغر
ص

ومخ
ب متواشجة 

بسدادة بيولوجية، وأبوا
ف قبل 

ب النظي
للحيلولة دون فتح الجان

انتهاء الدورة، وبأجهزة ترشيح عالية 
ت 

ف الهوائي، وآليا
صري

الكفاءة للت
ت، وأجهزة إنذار؛

لتسجيل الدورا
−

 
َّام هوائي للمواد/حجرة إلزالة  دس

ث قابالن للسد المحكم من أجل 
التلو

ت؛
ث بالغازا

إزالة التلو
−

 
ب 

س يحتوي على مركَّ
صهريج تغطي

س شلل األطفال. 
نشيط لتعطيل فيرو

ت 
س شلل األطفال على سما

وسيشتمل مرفق فيرو
صوفة أعاله 

ت تقييم المخاطر المو
تسترشد بعمليا

س شلل األطفال 
وتلبي كل معايير احتواء فيرو

الواردة في هذه الوثيقة بما في ذلك ما يلي:

ب )بما في ذلك 
صبائ

ث كل ال
تتم إزالة تلو

ط. 
مياه االستحمام، وغسول العيون، ونواتج 

ف غير المعقمة ألجهزة التعقيم 
التكثي

ضغوط( من خالل إجراء تعطيل 
بالبخار الم

ت منع الدفق الخلفي 
مجاز. وتُنفذ عمليا

ت/مرافق الخدمة العامة 
على كل الخدما

ت 
ت( ومن خالل إجراءا

)الماء، الغازا
س، والبواليع، 

لمنع اإلطالق عبر المحاب
ف مياه االستحمام.

صار
وم

 

ث جميع المواد القائمة 
تتحقق إزالة تلو

 ي- 
ي. 

في المرفق عبر إجراء مجاز للتعقيم/إزالة 
ث. وتشمل األمثلة على ذلك ما يلي:

−التلو
 

ضغوط عبوري 
جهاز تعقيم بالبخار الم

ض، ومجهز 
ص لهذا الغر

ص
ومخ

ب متواشجة 
بسدادة بيولوجية، وأبوا

ف قبل 
ب النظي

للحيلولة دون فتح الجان
انتهاء الدورة، وبأجهزة ترشيح عالية 

ت 
ف الهوائي، وآليا

صري
الكفاءة للت

ت، وأجهزة إنذار؛
لتسجيل الدورا

−
 

َّام هوائي للمواد/حجرة إلزالة  دس
ث قابالن للسد المحكم من أجل 

التلو
ت؛

ث بالغازا
إزالة التلو

−
 

ب 
س يحتوي على مركَّ

صهريج تغطي
س شلل األطفال.

نشيط لتعطيل فيرو
س شلل األطفال على 

ت فيرو
وسيشتمل مرفق حيوانا

صوفة 
ت تقييم المخاطر المو

ت تسترشد بعمليا
سما

س شلل األطفال 
أعاله وتلبي كل معايير احتواء فيرو

الواردة في هذه الوثيقة بما في ذلك ما يلي:

رقم بند اتفاق 
18 CW

A
15793

صر إدارة المخاطر 
رقم عن

البيولوجية
W

P
V2 س

متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

 
أ.

االمتثال إلى معايير االحتواء لمرافق 
ضوابط 

ت، بما يتسق مع ال
الحيوانا

ضة في األقسام األخرى من هذه 
المعرو
 الوثيقة؛

ب.
صين 

ف الخا
ب واإلشرا

توفير التدري
ف، 

للعاملين المسؤولين عن التلقيح، والقط
ث 

ت، وتشريح جث
ص العينا

واستخال
ت أخرى تتعلق 

ت، وأي تداوال
الحيوانا

س شلل 
صابة بعدوى فيرو

ت الم
بالحيوانا
األطفال؛

اشتراط استخدام األجهزة )مثل خزائن 
ج. 

السالمة البيولوجية( المجازة للحفاظ على 
ت الحيوانية 

االحتواء األولي لكل التداوال
س شلل األطفال الحي؛

بفيرو
صابة بالعدوى في 

ت الم
ضع الحيوانا

و
د. 

صلة؛
أماكن منف

صابة 
ت الم

صون حواجز لمنع الحيوانا
هـ. 

بالعدوى من الفرار؛
ت دقيقة والقدرة على اإلبالغ 

صون سجال
و. 

صابة بالعدوى؛
ت الم

ضع كل الحيوانا
عن و

تلبية المعايير الدولية للرعاية الحيوانية 
ز. 

المختبرية؛
صة 

ت األمنية الخا
استخدام اإلجراءا

ح. 
ضعة 

ت خا
ضم حيوانا

بالمرافق التي ت
ث الطبية البيولوجية.

للبحو

 
أ.

االمتثال إلى معايير االحتواء لمرافق 
ضوابط 

ت، بما يتسق مع ال
الحيوانا

ضة في األقسام األخرى من هذه 
المعرو
 الوثيقة؛

ب.
صين 

ف الخا
ب واإلشرا

توفير التدري
ف، 

للعاملين المسؤولين عن التلقيح، والقط
ث 

ت، وتشريح جث
ص العينا

واستخال
ت أخرى تتعلق 

ت، وأي تداوال
الحيوانا

س شلل 
صابة بعدوى فيرو

ت الم
بالحيوانا
األطفال؛

اشتراط استخدام األجهزة )مثل خزائن 
ج. 

السالمة البيولوجية( المجازة للحفاظ على 
ت الحيوانية 

االحتواء األولي لكل التداوال
س شلل األطفال الحي؛

بفيرو
صابة بالعدوى في 

ت الم
ضع الحيوانا

و
د. 

صلة؛
أماكن منف

صابة 
ت الم

صون حواجز لمنع الحيوانا
هـ. 

بالعدوى من الفرار؛
ت دقيقة والقدرة على اإلبالغ 

صون سجال
و. 

صابة بالعدوى؛
ت الم

ضع كل الحيوانا
عن و

تلبية المعايير الدولية للرعاية الحيوانية 
ز. 

المختبرية؛
صة 

ت األمنية الخا
استخدام اإلجراءا

ح. 
ضعة 

ت خا
ضم حيوانا

بالمرافق التي ت
ث الطبية البيولوجية. 

للبحو

صيانة
صر 13 – المعدات وال

العن
ت التي 

ضمان مراعاة المخاطر البيولوجية عند اختيار كل المعدا
صيانة إلى 

ت وال
صر المعدا

يرمي عن
صول، 

ت األ
ت االختيار، وحفظ سجال

ب التشديد على إجراءا
ص

تؤثر على مكافحة تلك المخاطر. وين
ت طيلة عمرها 

ض استخدام هذه المعدا
ت إليها، وبأغرا

والتحكم بالمواقع التي يمكن نقل المعدا
صحيح من خالل اتباع تدابير 

ت بشكل 
ضمان عمل المعدا

ً إلى  ضا
ص أي

التشغيلي. ويولى انتباه خا
ت األعطال.

صوفة الدورية منها واالستباقية، وبدعم من االستجابة الكافية لحاال
صيانة المو

ال

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق

س شلل األطفال البري
ضروري التي تحتفظ بمواد فيرو

س 
الملحق 2: معيار إدارة المخاطر البيولوجية للمرافق حيث االحتفاظ بالفيرو
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رقم بند اتفاق 
18 CW

A
15793

صر إدارة المخاطر 
رقم عن

البيولوجية
W

P
V2 س

متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

صر الفرعية 
العنا

صيانة
13-1 إدارة ال

ت
ضبط المعدا

 2-13
13-3 المعايرة

صادقة
13-4 الم

ت
13-5 التثب

13
صيانة 

المعدات وال

1-13
صيانة

إدارة ال

 C
W

A
4.4.4.8.3

1-1-13
ف 

ِ صر المنشأة المادية التي قد تخلّ
ت وعنا

ضوع معدا
ضمان خ

قة ل ت موثَّ
صون إجراءا

إرساء و
ت برنامج إدارة المخاطر 

صيانة على نحو يتسق مع غاية ومتطلبا
أثراً على المخاطر البيولوجية لل

البيولوجية.

صيانة فإن على المنظمة أن تنظر بما يلي:
وعند تخطيط وتنفيذ أنشطة ال

صيانة فإن على المنظمة أن تنظر بما يلي:
وعند تخطيط وتنفيذ أنشطة ال

 
أ.

صيانة الكافية للسالمة المادية للمرفق وتثبيتاته وتركيباته؛
 توفير ال

ب.
صيانة، وأن األخطار المرتبطة بالعمل قد 

صين بأنشطة ال
ص مخت

ضمان قيام أشخا
ت لتقييم للمخاطر؛

ضع
خ

س شلل األطفال أثناء 
ض العمال لفيرو

ضوابط كافية لتفادي تعر
ضمان توافر 

ج. 
عملهم؛

ت؛
صيانة أثناء بناء المرافق وعند شراء/حيازة المعدا

ت ال
تحديد وتسجيل متطلبا

د. 
ت المعنية؛

صيانة لكل المعدا
صون سجل لل

إنشاء و
هـ. 

صيانة المزمعة بوتيرة مناسبة؛
تحديد وإجراء أنشطة ال

و. 
صون 

ف بما يكفل 
صيانة غير المزمعة )عند األعطال( بشكل كا

ضمان توفير ال
ز. 

سالمة المرفق على الدوام؛
ت 

صد ذا
ت الر

ت وعالما
صيانة االستباقية والمؤشرا

ت ال
صد متطلبا

تحديد ور
ح. 

صلة؛
ال

ضمان توافر قطع الغيار األساسية بما يتماشى مع الوتيرة المناسبة لخطر التعطل 
ط. 

والحاجة إلى االستبدال؛
ت. 

إنشاء برنامج لمكافحة اآلفا
ي. 

2-13
ضبط المعدات
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 C
W

A
4.4.4.8.3

1-2-13
ف أثراً 

ِ صر المنشأة المادية التي قد تخلّ
ت وعنا

ضبط المعدا
ضمان 

قة ل ت موثَّ
صون إجراءا

إرساء و
ت برنامج إدارة المخاطر البيولوجية.

على المخاطر البيولوجية على نحو يتسق مع غاية ومتطلبا
ت فإن على المنظمة أن تنظر بما يلي:

ضوابط المعدا
عند تخطيط وتنفيذ 

 
أ.

ت العمل التي يمكن البرهنة على أنها تفي 
ت بما يتماشى مع احتياجا

تحديد المعدا
ب؛

ض المطلو
 بالغر

ب.
ضرورية لتقييم المخاطر 

ت ال
ضمان إنجاز كل العمليا

ت ل
ضبط شراء/حيازة المعدا

ص؛
صادر عن عامل مخت

وأن إذن الموافقة عليها 
ت 

ت وخروجها من مرفق شلل األطفال وإليه، بما في ذلك متطلبا
ضبط دخول المعدا

ج. 
ث(؛

ت الهوائية وإزالة التلو
َّاما ث )مثل الدس

إزالة التلو
صول على نحو منتظم؛

ضمان تحديد سجل األ
د. 

ت كافية.
ت المعدا

ت وإمدادا
ضمان أن تكون مخزونا

هـ. 
3-13

المعايرة

 C
W

A
4.4.4.8.3

1-3-13
ف أثراً 

ِ صر المنشأة المادية التي قد تخلّ
ت وعنا

ضمان معايرة المعدا
قة ل ت موثَّ

صون إجراءا
إرساء و

ت برنامج إدارة المخاطر البيولوجية.
على المخاطر البيولوجية على نحو يتسق مع غاية ومتطلبا

عند تخطيط وتنفيذ أنشطة المعايرة فإن على المنظمة أن تنظر بما يلي:
 

أ.
ت الشراء/الحيازة؛

ت المعايرة وق
 تحديد وتسجيل متطلبا

ب.
ت؛

صحيحة للمعدا
ضمان المعايرة ال

ت المزمع استخدامها ل
تحديد المعايير/االختبارا

ت 
ت المستخدمة في مناطق الفيروسا

ت معايرة المعدا
ت لتنفيذ عمليا

إرساء إجراءا
ج. 

الحية؛
ت المعنية؛

ث لكل المعدا
ق ومحدَّ إنشاء سجل معايرة موثَّ

د. 
صنِّعة و/أو 

ت الجهة الم
ضمان برمجة المعايرة وتنفيذها بما يتماشى مع متطلبا

هـ. 
ت تقييم المخاطر.

صل معينة على نحو ما تحدده عمليا
بفوا

4-13
صادقة

الم

 C
W

A
4.4.4.8.3

1-4-13
ف 

ِ صر المنشأة المادية التي قد تخلّ
ت وعنا

صادقة على المعدا
ضمان الم

قة ل ت موثَّ
صون إجراءا

إرساء و
ت برنامج إدارة المخاطر البيولوجية.

أثراً على المخاطر البيولوجية على نحو يتسق مع غاية ومتطلبا
صادقة فإن على المنظمة أن تنظر بما يلي:

عند تخطيط وتنفيذ أنشطة الم
 

أ.
ت، بما في ذلك المعايير 

ت شراء/حيازة المعدا
صادقة وق

ت الم
تحديد وتسجيل متطلبا

صادقة على أساسها؛
صلة التي ستتم الم

ت ال
 الراهنة وذا

ب.
صادقة؛

صين ومستقلين لمهمة الم
صادقين مخت

ضمان تولي م
صنِّعة و/أو 

ت الجهة الم
صادقة وتنفيذها بما يتماشى مع متطلبا

ضمان برمجة الم
ج. 

ت تقييم المخاطر.
صل معينة على نحو ما تحدده عمليا

بفوا
5-13

التثبت

 C
W

A
4.4.4.8.3

1-5-13
ف أثراً 

ِ صر المنشأة المادية التي قد تخلّ
ت وعنا

ت من المعدا
ضمان التثب

قة ل ت موثَّ
صون إجراءا

إرساء و
ت برنامج إدارة المخاطر البيولوجية.

على المخاطر البيولوجية على نحو يتسق مع غاية ومتطلبا
ت فإن على المنظمة أن تنظر بما يلي:

عند تخطيط وتنفيذ أنشطة التثب
 

أ.
ت الشراء/الحيازة؛

ت وق
ت التثب

 تحديد وتسجيل متطلبا
ب.

ت؛
صحيح من المعدا

ت ال
ضمان التثب

ت المزمع استخدامها ل
تحديد المعايير/االختبارا

ت المعنية؛
ث لكل المعدا

ق ومحدَّ ت موثَّ
إنشاء سجل تثب

ج. 
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صل 
صنِّعة و/أو بفوا

ت الجهة الم
ت وتنفيذه بما يتماشى مع متطلبا

ضمان برمجة التثب
د. 

ت تقييم المخاطر؛
معينة على نحو ما تحدده عمليا

ت.
صة ومستقلة في عملية التثب

ت مخت
ت تثب

ضمان استخدام آليا
هـ. 

وبالنسبة لنظم األمن المادي فإن المفهوم المناظر هو اختبار األداء وتقييم نظام األمن 
ضمان أن يعمل النظام 

ص( ل
ت، واألشخا

ت، واإلجراءا
ت، والسياسا

المادي كله )المعدا
صميم المعتمد.

ب الت
حس

صر 14 – إزالة التلوث، والتطهير، والتعقيم
العن

ت الروتينية 
ضمان أن تكفل اإلجراءا

ضوابط القائمة ل
ث، والتطهير، والتعقيم ال

صر إزالة التلو
س عن

يدر
ت الحية وأنشطة 

ث، والتطهير، والتعقيم، إدارة المخاطر التي تطرحها الكائنا
المناسبة إلزالة التلو

ت، 
ص من النفايا

ب، والتخل
ت، والتدري

ت العامة لإلجراءا
صر بالمتطلبا

العمل المنفذة. ويُعنى العن
صة 

ص
ت متخ

س على يد جها
وكذلك بمسائل أكثر تحديداً بما فيها الحاجة المحتملة إلى غسل المالب

ت. 
صة بمرافق الحيوانا

ضايا الخا
والق

صر الفرعية 
العنا

ت البيولوجية
14-1 إدارة النفايا

س شلل األطفال
14-2 تعطيل مواد فيرو

14
إزالة التلوث، والتطهير، والتعقيم 

1-14
إدارة النفايات البيولوجية

 C
W

A
4.4.4.5.3

1-1-14
س شلل األطفال.

ت تتعلق بمواد فيرو
صون المنظمة لسياسة مناسبة إلدارة النفايا

إرساء و

صة 
س قادر على الحياة لشلل األطفال من المرفق إال بعد موافقة السلطة المخت

وال يجوز إطالق فيرو
ب تحديد المسالك المحتملة التي 

ضبوطة. ومن الواج
ف م

على نقله إلى مرفق معتمد آخر في ظل ظرو
صورة غير متعمدة من المرفق واتخاذ 

س شلل األطفال القادر على الحياة أن يخرج ب
يمكن فيها لفيرو

ت وقاية كافية بهذا الشأن.
إجراءا

س شلل األطفال. 
ت فيرو

ت نفايا
ينبغي أن يكون لدى المنظمة إجراء مجاز لتعطيل منتجا

ت:
صر التالية إلدراجها في سياسة إلدارة النفايا

ويتعين النظر في العنا
 

أ.
ت؛

ضمان إنشاء برنامج للتقليل من إنتاج النفايا
 

ب.
ت؛

ت فعالة لتدقيق النفايا
ضمان إرساء وتوثيق مسارا

صير األجل(؛
ت )بما في ذلك التخزين ق

ت كافية لتخزين النفايا
توفير مرافق وإجراءا

ج. 
ت 

ت المختلطة وإزالة تلوثها )مثل الحيوانا
صل النفايا

ضمان إتاحة طرق فعالة لف
د. 

ِ(؛ ت مواد مشعةّ
صابة بالعدوى التي تلق

الم
صون منعتها أثناء التخزين 

ت و
ضمان استخدام مواد التعبئة المناسبة الحتواء النفايا

هـ. 
والنقل.
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 C
W

A
4.4.4.5.2

2-1-14
صورة فعلية أو محتملة )بما في ذلك ما قد ينجم منها عن حالة 

ت الملوثة ب
تكون كل بنود النفايا

للطوارئ(: 
-1

 
محددة؛

-2
 

قة. موثَّ

ث التي ينبغي النظر فيها ما يلي:
صادر التلو

تشمل م
العاملون؛

أ. 
صية؛

ت الحماية الشخ
س ومعدا

المالب
ب. 

األواني الزجاجية؛
ج. 

ت؛
المعدا

د. 
صاحبة؛

المزارع والمواد الم
هـ. 

ت؛
ف االنسكابا

مواد تنظي
و. 

ت الدقيقة التي يُحتمل أن تكون ُمعدية، والسموم، والمواد الملوثة؛
الكائنا

ز. 
ت الورقية والبالستيكية؛

النفايا
ح. 

ت الحادة؛
اإلبر، والمحاقن، واألدوا

ط. 
المياه العادمة، بما في ذلك مياه الغسيل واالستحمام؛

ي. 
الهواء؛

ك. 
أجهزة الترشيح ونظم مناولة الهواء؛

ل. 
ت المرمية المستخدمة في المرفق؛

المعدا
م. 

ت شلل األطفال المختبرية؛
ضة لفيروسا

ت المعر
الحيوانا

ن. 
ت وفُرشها؛

ف الحيوانا
جي

س. 
المرافق.

ع. 

ث وتوثيقها.
صادر األخرى للتلو

ت والم
ويتعين تحديد كل دُفق النفايا

ث، وأن 
ت من نظام إزالة التلو

صادر للتثب
صدر من هذه الم

ت لكل م
وينبغي إرساء إجراءا

ص ملوثين/مواد ملوثة للمرافق وأنه تم تنفيذ 
ت على عدم مغادرة أي أشخا

تبرهن السجال
ت التعطيل بشكل فعال.

إجراءا
 C

W
A

4.4.4.5.2
3-1-14

ت مناسبة أخرى.
ث ومعالجا

ت إزالة فعالة للتلو
ت كفوءة الستنباط عمليا

إرساء إجراءا
ضمن المرفق، والمتعاقدين، 

قد يشمل العاملون الملوثون العاملين األساسيين الذين يعملون 
صدراً 

صاحبة لها م
والعاملين في االستجابة الطارئة. وقد تكون المزارع والمواد الم

ت، ووسائط الزرع الملوثة.
ت، والُرشافا

للطافيا
ت البشرية، أو الحيوانية، أو النباتية 

ضمن العينا
َّثة قد تت كما أن المواد البيولوجية الملو

صة الملوثة، مثل 
ص

ت المخ
ب األمر إبقاء المعدا

ت قد يتطل
ض الحاال

الملوثة. وفي بع
ت عملية إزالة 

س المكان إذا ما تعذر
ف، في نف

ت اإلسعا
ت سيارا

س اإلطفاء أو أدوا
مالب

تلوثها بشكل فعال.

صيالً من عملية تحديد وتطوير أنظمة فعالة إلزالة 
وينبغي أن يكون تقييم المخاطر جزءاً أ

ث.
التلو
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2-14
س شلل األطفال 

تعطيل مواد فيرو

 C
W

A
4.4.4.5.2

1-2-14
ث وتنفيذها بشكل فعال.

ضمان اختيار طرق مناسبة للتطهير وإزالة التلو
ت ل

صون إجراءا
إرساء و

صونها.
ت منها، و

س شلل األطفال، والتثب
ث المرفق بفيرو

ت لإلزالة الفعالة لتلو
إرساء إجراءا

ت شلل األطفال من 
ت للتعطيل التام لكل فيروسا

صون إجراءا
س شلل األطفال. إرساء و

تعطيل فيرو
صلبة الخارجة من محيط االحتواء، بما في ذلك ما يلي:

ت ال
1-جميع المواد ودُفق النفايا

 
س شلل 

ضلة لتعطيل فيرو
ضغوط( الطريقة المف

اعتبار التعقيم الحراري )التعقيم بالبخار الم
األطفال.

-2
 

ت 
ت تشغيلية موحدة للعناية بأمر األنشطة الروتينية وغير الروتينية )مثل اإلجراءا

توافر إجراءا
ت الكبرى(.

الروتينية اليومية بالمقارنة مع االنسكابا
-3

 
ث.

ت إزالة التلو
ت أو معدا

ت تشغيلية موحدة لالستجابة لتعطل إجراءا
ث إجراءا

استحدا
-4

 
س شلل األطفال قبل 

ت التشغيلية الموحدة والبرهنة على أنها فعالة إزاء فيرو
ت من اإلجراءا

التثب
استخدامها.

-5
 

صلبة، 
ت السائلة/ال

س والنفايا
ضوع كل المواد المغاِدرة لمحيط االحتواء، بما في ذلك المالب

خ
ت الفعالية المؤكدة قبل نقلها.

لتدابير التعقيم الحراري أو المعالجة الكيميائية ذا
-6

 
إرفاق جميع المواد المغاِدرة لمحيط االحتواء بالوثائق المتعلقة بإزالة تلوثها.

-7
 

ث األخرى.
ث، واألحدا

ت الطوارئ، والحواد
توافر الموارد للتعامل مع حاال

-8
 

س، أو حجرة إلزالة 
صهريج تغطي

س حي لشلل األطفال قد ينقل من المرفق في 
ضع أي فيرو

يو
ضمان طهارة األسطح الخارجية ألية مواد تعبئة مستخدمة.

ث، أو آلية مجازة أخرى ل
التلو

-9
 

ف 
ت والمواد التي يُحتمل تلوثها قبل إعطائها إلى المتعاقدين أو األطرا

تعطيل المرفق لكل النفايا
ت.

ص من النفايا
الثالثة األخرى للتخل

س 
ض النظر عن طبيعة مواد فيرو

يتوافر على األرجح عدد من طرق التعطيل الفعالة بغ
ت للبرهنة على 

ضعة للمناولة. وعلى المنظمة أن تكفل توافر البيانا
شلل األطفال الخا

ف 
س شلل األطفال في ظل الظرو

أن المنهجية المختارة قادرة على تعطيل مواد فيرو
ت أن تنظر بمسائل مثل ما يلي:

ت التثب
المحددة القائمة في المرفق. وعلى إجراءا

ت/المواد المثبطة 
ضعة للمعالجة )مثل الحجم، ووجود البروتينا

طبيعة المادة الخا
أ. 

المحتملة األخرى(؛
صدأ أو 

ُمدد االحتكاك، ومسائل اتساق المواد )مثل التفاعل مع الفوالذ الغير قابل لل
ب. 

ت المطاطية(؛
السدادا

ِرة؛ صحية المحتملة المرتبطة بالمواد المطّه
ت ال

التهديدا
ج. 

ب النشيط، بما في ذلك 
ب من المركَّ

الحاجة إلى الحفاظ على المستوى المطلو
د. 

ت.
ضي الوق

التدهور مع م

ث فإن على المنظمة أن تنظر بما يلي:
وعند تخطيط وتنفيذ أنشطة إزالة التلو

 
أ.

ف 
ف للعناية بأمر ظرو

ب نشط كا
ت المستعملة على مركَّ

ِرا ضمان احتواء كل المطّه
ت طيلة العملية، بما في 

العمل التي ستُستخدم في ظلها، والحفاظ على هذه التركيزا
صة عند الحاجة؛

صو
ت مخ

 ذلك تنفيذ أنشطة تثب
ب.

صير 
ت )بما في ذلك التخزين ق

ت كافية لتخزين النفايا
توفير مرافق وإجراءا

األجل(؛
ت 

ت المختلطة وإزالة تلوثها )مثل الحيوانا
صل النفايا

ضمان إتاحة طرق فعالة لف
ج. 

َّة(؛ ت مواد مشع
صابة بالعدوى التي تلق

الم
صالحة 

ت الحساسة غير ال
ث المعدا

ضاء، إلزالة تلو
ضمان توافر طرق، عند االقت

د. 
ب(؛

ضغوط )مثل الحواسي
للتعقيم بالبخار الم

صل واستخدام 
ضمان أن الطرق فعالة )مثل التسجيل المتوا

صد ل
ت للر

تنفيذ إجراءا
هـ. 

ضغوط(؛
ت في أجهزة التعقيم بالبخار الم

مؤشرا
س الحماية بالوسائل المناسبة قبل مغادرة المرفق؛

ث مالب
إزالة تلو

و. 
ت أو 

ضمان توافر طرق وموارد كافية للعناية بالعمل الروتيني أو أية انسكابا
ز. 

ث أخرى أثناء مناولة ونقل المواد داخل المرفق وخارجه؛
أحدا

ت الملوثة.
تنفيذ برامج للتقليل من مقادير النفايا

ح. 
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رقم بند اتفاق 
18 CW

A
15793

صر إدارة المخاطر 
رقم عن

البيولوجية
W

P
V2 س

متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

صر 15 – إجراءات النقل
العن

ت النقل سبل تعامل المنظمة مع المسائل المرتبطة بالنقل الداخلي والخارجي 
صر إجراءا

يستطلع عن
ت، وكذلك في الحاجة 

ضرورية، والمواد والمعدا
ت ال

للمواد البيولوجية، وينظر في األدوار والمسؤوليا
صين من ناقلي البريد السريع ووكالء الشحن.

ص
إلى العمل مع متخ

صر الفرعية
العنا

ت النقل
15-1 إجراءا

15
إجراءات النقل

1-15
إجراءات النقل 

 C
W

A
4.4.4.9

1-1-15
ت، والمواد الملوثة فعالً أو 

ت للنقل اآلمن والمأمون للمزارع، والنماذج، والعينا
صون إجراءا

إرساء و
ضائع 

ت القانونية لنقل الب
احتماالً، سواء داخل محيط احتواء المرفق أو خارجه، وذلك وفقاً للمتطلبا

الخطرة.

عند تخطيط وتنفيذ أنشطة النقل فإن على المنظمة أن تنظر بما يلي:
 

أ.
ت القانونية والمبادئ 

ت النقل، بما في ذلك المتطلبا
ضمان تحديد وتنفيذ متطلبا

 التوجيهية الوطنية والدولية؛
ب.

ضمن المرفق، ولكن خارج 
س شلل األطفال )

ضمان أن يلبي النقل الداخلي لفيرو
محيط االحتواء(، معايير السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي المكافئة المطلوبة 

للنقل خارج المرفق؛
صية، 

ت الحماية الشخ
ضمان توافر ما يكفي من نظم التعبئة، والوسوم، ومعدا

ج. 
والوثائق، واستخدامها كجزء من عملية النقل؛

ت على نحو سليم ومأمون؛
اختيار ناقل موثوق ومؤتمن ومؤهل لمناولة العبوا

د. 
ب 

س شلل األطفال وارد من مرفق معتمد ولسب
ب مواد فيرو

ت فيما إذا كان طل
الب

هـ. 
ضوابط مكافئة على استيراد المواد إلى المرفق؛

مشروع، وتطبيق 
قة رسمية ممهورة بتوقيع ممثل اإلدارة  تحديد مدى الحاجة إلى نماذج نقل موثَّ

و. 
المسؤول الذي يجيز حركة المواد؛

ت المواد؛
ضوابط للوثائق تتيح تتبع تحركا

استخدام 
ز. 

ب من تدابير االستجابة الطارئة والخطط 
ف ومتناس

تحديد وتنفيذ ما هو كا
ح. 

ت 
س شلل األطفال، بما في ذلك االحتياطا

االحترازية المرتبطة بنقل مواد فيرو
ت المباعدة المناسبة 

ت المشبوهة، ومناطق الحجر، ومسافا
الوافية لمناولة العبوا

ت.
للحماية من المتفجرا

صر 16 – األمن
العن

صر األمن سبل إدارة المنظمة لألمن فيما يتعلق بالمخاطر البيولوجية. وال يتناول هذا 
س عن

يدر
ت األمنية 

ضبط النفاذ، بل وكذلك الحاجة إلى المعلوما
ضحة، مثل 

ض المسائل الوا
ب بع

صر فحس
العن

ت الخارجية.
والمساندة من الوكاال
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رقم بند اتفاق 
18 CW

A
15793

صر إدارة المخاطر 
رقم عن

البيولوجية
W

P
V2 س

متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

صر الفرعية 
العنا

16-1 األمن المادي
ت

16-2 أمن المعلوما
ضبط العاملين 

 3-16
صي

16-4 األمن الشخ
ِدون 16-5 المتعاقدون، والزوار، والموّر

16
األمن 

1-16
األمن المادي

 C
W

A
4.4.4.8.4

1-1-16
ت، والمواد الملوثة 

ضوابط المتعلقة باألمن المادي للمزارع، والنماذج، والعينا
صون ال

تطبيق و
المحتملة، والمحددة كجزء من عملية تقييم المخاطر.

س شلل 
ت إطالق أو نقل مواد فيرو

ينبغي اتخاذ التدابير الالزمة للتقليل من احتماال
األطفال من المرفق نتيجة خرق أمني. ويتعين أن يشمل ذلك تدابير استباقية لتحديد 

صد.
ضبط والر

ت فعالة لل
ف وتطبيق آليا

ضع
مواطن ال

ت تقييم المخاطر فإن على المنظمة أن تنظر بما يلي:
وعند تخطيط وتنفيذ عمليا

ت، أو الوثائق، أو 
س شلل األطفال أو المعدا

سرقة أو تحويل وجهة مواد فيرو
أ. 

صلة؛
ت ال

ت ذا
البيانا

ث؛
ب، بما في ذلك التحطيم والعب

التخري
ب. 

االقتحام واالختراق؛
ج. 

ت العمالية؛
المسائل والنزاعا

د. 
ف واالبتزاز؛

االختطا
هـ. 

ت، 
ضانا

س )مثل الزالزل، والتسونامي، والفي
ت الطوارئ المتعلقة بالطق

حاال
و. 

صير، والزوابع(؛
واألعا

ف في مكان العمل؛
العن

ز. 
تعطل مرافق الخدمة العامة؛

ح. 
التظاهر أو االحتالل أو االستحكام؛

ط. 
ت المشبوهة وعزلها؛

ص العبوا
فح

ي. 
األعمال اإلرهابية؛

ك. 
ب األهلية؛

القالقل أو الحرو
ل. 

ضاء اإللكتروني.
تهديد الف

م. 
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رقم بند اتفاق 
18 CW

A
15793

صر إدارة المخاطر 
رقم عن

البيولوجية
W

P
V2 س

متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

ت 
وينبغي العناية بتنسيق تدابير األمن البيولوجي والسالمة البيولوجية بغية إدارة األولويا

ضة والتقليل منها.
المتعار

ث.
ث وأحدا

ويتعين اإلبالغ عن الخروق األمنية، وتسجيلها، والتحقيق فيها كحواد

س شلل األطفال، بما في 
ت من أجل األمن المادي لمواد فيرو

صون إجراءا
وينبغي تنفيذ و

ت، والمواد الملوثة المحتملة، بما يكفل ما يلي:
ذلك المزارع، والنماذج، والعينا

 
أ.

ص 
ضبط محيطه لتثبيط النفاذ غير المرخ

إقامة مرفق االحتواء في موقع مأمون مع 
 به؛

ب.
ضبوطة، وأن يكون 

إقامة مرفق االحتواء في موقع بعيد عن حركة السير غير الم
ب 

ت عاملين اثنين )كأن تتطل
ضبط للنفاذ ذا

ب مقفل مجهز بتدابير 
مدخله عبر با

صي(؛
مثالً بطاقة مرور إلكترونية ورمز نفاذ شخ

س شلل 
ت فيرو

ضمن محيط االحتواء أثناء مداوال
ص آخر 

أن يكون هناك شخ
ج. 

صال به عند الحاجة؛
األطفال على علم بالعمل الجاري تنفيذه وأن يكون متاحاً لالت

صل )وذلك مثالً باستخدام أجهزة اإلنذار، 
صد المتوا

ضوع محيط المرفق للر
خ

د. 
والعاملين األمنيين، والدوائر التلفزيونية المغلقة(؛

ت؛
تنفيذ تدابير لتحديد وتسجيل العاملين في المرفق في أية لحظة من اللحظا

هـ. 
ت االختراق وأجهزة استشعار، بما في ذلك 

ضادة لعمليا
ب وأجهزة إنذار م

تركي
و. 

ت األمنية األخرى؛
أجهزة بينية مع الشرطة والخدما

صامتة " )مثل 
ت الطوارئ "ال

ت الفزع وتحذيرا
تنفيذ تدابير أزرار إطالق إنذارا

ز. 
ت أخذ الرهائن(.

رموز أساسية لتحذير األمن في حاال
2-16

أمن المعلومات

 C
W

A
4.4.4.8.5

1-2-16
ت الحساسة.

ت لتحديد المعلوما
إرساء سياسة وإجراءا

س 
ت المتولدة في المختبر ثمينة و/أو خطرة بقدر مواد فيرو

يمكن أن تكون المعلوما
ت الوافية للحيلولة دون البوح غير 

شلل األطفال المخزونة في المرفق. وتتسم اإلجراءا
ت بأهمية بالغة.

ص بمثل هذه المعلوما
المرخ

ت أن تنظر بما يلي:
ت المعنية بأمن المعلوما

وعلى اإلجراءا
ت الخطية الحساسة )مثل قوائم جرد 

ت والبيانا
التخزين المأمون لكل السجال

أ. 
صميمية، 

ت الت
ش األمني، والمخططا

ت، والخطط األمنية، وتقارير التفتي
الفيروسا

صال 
صيل االت

ت الموارد البشرية بما في ذلك تفا
صيانة، ومعلوما

وخطط ال
ت اإللكترونية؛

ت والتوقيعا
بالعمال(، وهو ما يشمل السجال
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رقم بند اتفاق 
18 CW

A
15793

صر إدارة المخاطر 
رقم عن

البيولوجية
W

P
V2 س

متطلب احتواء فيرو
متطلبات االحتواء النهائي لكل فيروسات

شلل األطفال البرية
اإلرشادات

ت 
ت وبروتوكوال

األمن الحاسوبي، بما في ذلك جدران الحماية المتينة لشبكة اإلنترن
ب. 

التشفير؛
ت 

ب المكتبية، والمحمولة، ووسائط التخزين وآال
صارمة تتعلق بالحواسي

ت 
سياسا

ج. 
صوير، من بين أشياء أخرى، التي تدخل إلى المرفق أو تخرج منه؛

الت
ت 

ص منها، والمحو التام للملفا
ت الورقية المزمع التخل

ف الكامل للملفا
 اإلتال

د. 
ب فيها. 

اإللكترونية غير المرغو
 C

W
A

4.4.4.8.5
2-2-16

ت الحساسة.
ضبط النفاذ إلى المعلوما

ض والموافقة ل
استخدام عملية لالستعرا

3-16
ضبط العاملين

 C
W

A
4.4.4.7.1

1-3-16
تحديد وتنفيذ سياسة بشأن موثوقية العاملين.

ت الالزمة بشأن تقييم موثوقية العاملين كجزء من 
ينبغي تحديد طبيعة ومدى اإلجراءا

س شلل 
صر النفاذ إلى مناطق احتواء فيرو

عملية تقييم المخاطر. وستكفل المنظمة ح
ت 

ت/االرتباطا
ص بشأن السلوكيا

ضعوا للتمحي
ب الذين خ

األطفال بأولئك العاملين فحس
َّلون )كما  ص مخو

ت الجنائية أو بأولئك الذين يرافقهم على الدوام أشخا
الهدامة أو السجال

ص ما يلي:
في حالة الزوار، والمتعاقدين، وما إلى ذلك(. وتشمل عملية التمحي

 
أ.

ت يمكن أن تشكل خطراً على سالمة المرفق؛
 االرتباط مع منظما

ب.
ب؛

ب/غير مرغو
ضطر

صحية التي قد تؤدي إلى سلوك م
ف ال

الظرو
ت أو الكحول.

ت تأثير المخدرا
ص ال يعملون تح

التأكد من أن األشخا
ج. 

 C
W

A
4.4.4.7.1

2-3-16
ص إلى المرافق أو العمل وفقاً لهذه السياسة.

ضبط نفاذ األشخا
تكفل المنظمة 

ت 
ت مشروعة ومناسبة بناًء على تقييما

ص، إذا ما كان
يمكن أن تشمل عملية التمحي

ث 
ت معادية للبحو

ضوية في منظما
ضع الهجرة، والع

ت مثل الهوية وو
صا

المخاطر، فحو
ت الجنائية، والنزاهة المالية.

البيولوجية، والسجال
4-16

صي
األمن الشخ

 C
W

A
4.4.4.10

1-4-16
ب الرامي إلى إذكاء 

صي للموظفين، بما في ذلك التدري
ت دعم األمن الشخ

إرساء سياسة لتوفير خدما
ضاء. 

صي عند االقت
الوعي باألمن الشخ

صور.
ت أمنية موثّقة وإعداد كادر الموظفين والتعلم من أية أوجه ق

إجراء تمارين وتدريبا

ت الدوام حينما يكونون بعيدين عن 
صي بأمن الموظفين خارج ساعا

يتعلق األمن الشخ
صبهم.

ب وظائفهم أو منا
ضون للخطر بسب

ت فإن الموظفين معر
المرفق. وفي تلك األوقا

5-16
ِدون المتعاقدون، والزوار، والموّر

 C
W

A
4.4.4.7.2

1-5-16
ت نظم اإلدارة 

ِدين، والمتعاقدين، والزوار، والمتعاقدين من الباطن بمتطلبا تكفل المنظمة التزام الموّر
ضون للخطر إدارة المخاطر البيولوجية في المرفق. 

القائمة، وأنهم ال يعر
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مقدمة 

ستشكل عدوى لفيروس شلل األطفال مرتبطة بالمرافق أو إطالق له في البيئة خالل فترة استراتيجية الشوط األخير وفي 
أعقاب االستئصال ووقف استخدام اللقاح الفموي المضاد لشلل األطفال )OPV( حدثاً صحياً عمومياً ذا أبعاد دولية. وتُعنى 
 OPV خطة العمل العالمية بأمر هذا الخطر من خالل إرساء هدف لمرحلة ما بعد االستئصال/ ما بعد وقف استخدام لقاح
يتمثل في االحتفاظ بفيروس شلل األطفال في عدد محدود من المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري على مستوى العالم. 
كما أن هذه الخطة تقلل أكثر من الخطر الذي تطرحه هذه المرافق عبر وضع معايير دولية للضمانات األولية لالحتواء في 
المرافق، وضمانات ثانوية للمناعة المجتمعية، وضمانات ثالثية لمواقع المرافق، والتأكد عن طريق المراقبة الوطنية والدولية 

من تلبية هذه المعايير.

المرافق؛ وتصميم  إدارة  بالمرافق وتشتمل على  المرتبط  األطفال  فيروس شلل  األولية من خطر إطالق  الضمانات  وتقلل 
والخطط  اللصيقين؛  أسرهم  وأفراد  المرافق  في  العاملين  وتطعيم  واإلجراءات؛  والممارسات  االحتواء؛  مرافق  وتشغيل 
شلل  فيروس  إطالق  من عواقب  فتقلل  الثانوية  الضمانات  أما  له.  التعرض  أو  الفيروس  إطالق  احتمال  بشأن  االحترازية 
األطفال من مرفق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري لالحتواء وتتألف من سياسة وطنية للتمنيع الروتيني لألطفال وتغطية 
سكانية وطنية عالية مثبتة )DTP3 = أكثر من 90٪( )12(. وتقلل الضمانات الثالثية لمواقع المرافق من خطر فيروس 
 شلل األطفال القابل للسراية من خالل إقامة هذه المرافق في مناطق ذات نظم مغلقة لمياه المجارير مع معالجة ثانوية أو 
أعلى من ذلك للصبوب. ويُشترط توافر الضمانات األولية والثانوية في غضون ثالثة أشهر من التحول العالمي من لقاح 
tOPV إلى لقاح bOPV بالنسبة للمرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري التي تضطلع بمناولة وتخزين مواد فيروس 
بالفيروس  االحتفاظ  حيث  للمرافق  بالنسبة   bOPV لقاح  وقف  من  أشهر  ثالثة  غضون  وفي  فحسب،   OPV2/Sabin2

.OPV/Sabin ضروري التي تضطلع بمناولة وتخزين أي مواد لفيروس
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ويصف "معيار إدارة المخاطر البيولوجية للمرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري التي تحتفظ فحسب بمواد فيروس شلل 
األطفال من ساللة OPV/Sabin" المتطلبات الدولية للضمانات األولية للمختبرات حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري التي 
تضطلع بمناولة وتخزين مواد فيروس OPV/Sabin أو مرافق إنتاج لقاح Sabin-IPV. ويستند هذا المعيار إلى اتفاق 
حلقة عمل اللجنة األوروبية لتوحيد المقاييس CWA15793 – إدارة المخاطر البيولوجية في المختبرات )2(، ومبادئ مرجع 
منظمة الصحة العالمية للسالمة البيولوجية في المختبرات، )الطبعة الثالثة، 2004( )17(، والمؤلفات العلمية الواسعة المتعلقة 
بفيروس شلل األطفال الصادرة على مدى سبعة عقود تقريباً )10(. ويشكل هذا المعيار إطاراً لإلشهاد الوطني ولتحقق منظمة 
الصحة العالمية )الملحق 4(. ويتألف المعيار من 16 عنصراً أساسياً وفرعياً تستند إلى مبادئ نظام ممتاز لإلدارة. ويفترض 
المعيار أن المنظمة هي في الموضع األمثل الذي يتيح لها تفهم المخاطر المرتبطة بعملها وأنها تستطيع إدارة هذه المخاطر 
بعدد من الطرق المقبولة للهيئات الوطنية والدولية المسؤولة عن مراقبة المرافق. ويفترض هذا المعيار أيضاً توافر اإلدراك 
الكامل لدى العاملين في المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري وإداراتها لجسامة عواقب اإلطالق العَرضي أو الكيدي 
لفيروس شلل األطفال في حقبة ما بعد االستئصال/ ما بعد وقف استخدام لقاح OPV واستعداد هذه األطراف للبرهنة على 

توافر النظم والضوابط المناسبة إلدارة هذه المخاطر.

مخاطر فيروس شلل األطفال المرتبطة بالمرافق 

يمكن أن تبقى فيروسات شلل األطفال البرية في ظل الظروف الرطبة في العينات السريرية أو البيئية إلى أمد غير محدد 
ادات، وألسابيع على منضدة العمل في  في أجهزة التجميد المختبرية )أقل من 20- درجة سلسيوس(، وألشهر عديدة في البرَّ
درجات الحرارة المحيطية )18(. ويمكن تعطيل القدرة على العدوى من خالل التَّجفاف، أو الحرارة )أكثر من 50 درجة 

سلسيوس(، أو المعالجة بمحاليل مخففة من الفورمالدهيد أو المبيِّضات بتركيزات مناسبة.

 )3( االستنشاق؛   )2( االبتالع؛   )1( يلي:  بما  المرافق  بيئة  في  الُمعدية  للعوامل  للتعرض  الشائعة  المسارات  أكثر  وتتمثل 
الحقن؛ )4( تلوث الجلد واألغشية المخاطية. والجرعة الُمعدية هي معامل للفوعة الفيروسية، ومسار االستعالن والجسيمات 
الميكانيكي والدفاعات الطبيعية والمناعية للمضيف. وفي مرفق فيروس  الفقد  للتغلب على  الفيروسية المتواجدة بعدد كاف 
إلى  )سابين(  CCID50/غ 

 3.7 10 يبلغ  متوسط  بين  يتراوح  العامة  المواد  في  الفيروس  هذا  محتوى  فإن  األطفال   شلل 
CCID50/غ )بري( في عينات البراز، وإلى CCID50 8 10/مل في قطوف مزارع الخاليا، وCCID50 11 10/مل في 

 4.3 10
التركيزات في مرافق إنتاج اللقاحات. وسالالت سابين أقل إمراضاً من الفيروسات البرية كما أن معدالت العدوى الثانوية 
.)VDPV( فيها أدنى، ولكنه تم ربط جميع األنماط الثالثة لفيروس سابين بفاشيات فيروس شلل األطفال الناجم عن اللقاحات

 )IPV( أو بلقاح شلل األطفال المعطَّل OPV ويطرح االبتالع أشد المخاطر بالنسبة للعاملين في المرافق. ويكفل التمنيع بلقاح
األمعاء.  إلى  العدوى  عودة  وال  األطفال  شلل  بفيروس  العالمات  عديمة  العدوى  تماماً  يكبح  ال  لكنه  المرض،  من   الوقاية 
وقد يجيء ابتالع فيروس شلل األطفال من أية عمليات، أو أنشطة، أو حوادث مخبرية تقود إلى نقل الجسيمات الُمعدية إلى 
بالرضع  المتعلقة  الدراسات  إلى  استناداً  االبتالع،  )ID50( عن طريق  التقديرية  الُمعدية  الجرعات  وتبلغ  الهضمي.  السبيل 
واألطفال، ± CCID50 1 10 بالنسبة لفيروسات شلل األطفال البرية و± CCID50 3 10 فيما يتعلق بسالالت سابين. وعلى 
األرجح فإن عمال المختبرات الُممنًّعين أكثر مقاومة من األطفال غير الُممنَّعين، إال أن المقاومة ترتبط بالجرعة وقد يمكن 
التغلب عليها بابتالع جسيمات كافية من فيروس شلل األطفال. وتشكل القُطيرات الناجمة عن رذاذات، وانسكابات، وترششات 
مزارع خاليا فيروس شلل األطفال )CCID50 8 10( والتركيزات )CCID50 11 10( أعلى مخاطر التعرض بالنسبة للعاملين 

)الشكل ألف1-3(.
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ف على أنه التعرض لضبائب جسيمات صغيرة تقل عن 5 ميكرومترات )نوى القطيرات(  وجرى تحديد االستنشاق، المعرَّ
المترسبة في السبيل التنفسي األسفل غالباً، على أنه سبيل محتمل لعدوى فيروس شلل األطفال. وعلى ما يبدو فإن السبيل 
التنفسي ليس ببوابة دخول مهمة. على أنه لم يتم البت فيما إذا كانت ضبائب الجسيمات الصغيرة المترسبة في السبيل التنفسي 
األسفل قد تستهل عداوى في السبيل الهضمي من خالل النقل المخاطي الَهدبي إلى المنطقة البلعومية. ويمكن التقليل أكثر من 
المخاطر االستنشاقية في بيئات المرافق التي تتم المحافظة عليها عند مستوى رطوبة منخفض نسبياً )أقل من 50٪(. وتؤدي 
األضداد المكتسبة عبر التمنيع إلى خفض كبير في مخاطر العدوى من الَحقن أو من التشققات في الجلد أو األغشية المخاطية.

الشكل ألف3-1: المحتوى التقديري لفيروس شلل األطفال والجرعة الُمعدية التقديرية19
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ثة أو  ث أو المالبس الملوَّ ويمكن أن يتعرض أفراد المجتمع المحلي إلى العوامل الُمعدية من المختبر عبر )1( الجلد الملوَّ
المستردة من وحدات  العادمة  والمياه  الملوثة  الصبائب   )3( ث؛  الملوَّ الهواء  )2( إطالق  للعاملين؛  المعروفة  العدوى غير 
المعالجة الثانوية لمياه المجارير؛ )4( النقل غير المضبوط للمواد الُمعدية؛ )5( النفايات الصلبة المنقولة إلى المطامر؛ )6( 
المعدات أو المواد الملوثة المنقولة من المرافق؛ )7( إفالت الحيوانات المصابة بالعدوى؛ )8( سرقة عوامل ُمعدية أو إطالقها 
المتعمد من المرافق. وتُعتبر مخاطر التعرض عبر المسارات 4-7 منخفضة بالنسبة لمرافق شلل األطفال التي تمتثل إلى 
التوجيهية لمنظمة الصحة  المختبرية الرشيدة والمبادئ  الممارسات  الُمعدية، والمحددة في دليل  المواد  لنقل  الدولية  اللوائح 
العالمية بشأن ممارسات التصنيع الرشيدة، وهي منخفضة على األرجح فيما يتعلق باستنشاق صبوب الهواء الملوث عندما 
تحافظ المرافق على بيئات ذات رطوبة منخفضة نسبياً وتطلق هواء العادم بعيداً عن التعرض البشري المباشر. وتتراوح 
مخاطر التعرض من خالل ابتالع الصبائب بين العالية والمنخفضة رهناً بمحتوى صبوب المرفق من فيروس شلل األطفال، 
وحجم نظام مياه المجارير ومنعته، واحتمال االستهالك البشري. وتصل مخاطر التعرض المجتمعي إلى أعلى درجاتها عبر 
العاملين في المرافق الملوثين أو المصابين بعدوى فيروس شلل األطفال بصورة غير معروفة. ويمكن أن يؤدي تمنيع العاملين 

في المرافق بلقاح IPV إلى انخفاض شديد في مخاطر السراية داخل األسر وخارجها.

بكثير من األطفال غير  أكثر مقاومة  الُممنّعين  المختبرات  فإن عمال  بالرضع واألطفال. وعلى األرجح  المتعلقة  الدراسات  إلى   )ID50( التقديرية الُمعدية  الجرعات  19  تستند 

الُممنَّعين. إال أنه قد يمكن التغلب على المقاومة المرتبطة بالجرعات بابتالع جسيمات كافية من فيروس شلل األطفال.
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وتتحقق اإلدارة الفعالة لمخاطر فيروس شلل األطفال عبر التقييم الدقيق لمخاطر التعرض، وتنفذ إجراءات حماية العاملين 
المناسبة للمخاطر، والتشغيل الممتاز لمرفق مصمم للتقليل من خطر التلوث بفيروس شلل األطفال أو نشره إلى المجتمع 
المنقولة  السراية  أما  بالعدوى عن طريق االبتالع.  المختبرات  العاملين في  الرئيسي في إصابة  الخطر  المحلي. ويتمثل 
بالهواء فهي محتملة ولكنها غير مثبتة، كما تُستبعد اإلصابة بالعدوى في صفوف األفراد الُممنَّعين عبر التعرض الحقني 

بفعل اإلبر مثالً.
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اإلرشادات

صر 1 – نظام إدارة المخاطر البيولوجية
العن

صر نظام إدارة المخاطر البيولوجية النظام والسياسة القائمين إلدارة المخاطر البيولوجية 
س عن

يدر
المختبرية. وتتسم اإلدارة والتنظيم الفعاالن بأهمية حيوية في نجاح أي نشاط، ويرسي االلتزام والقيادة 

ب أن تكون 
صلد إلدارة المخاطر البيولوجية. ومن الواج

س الذي يُبنى عليه نظام 
بشأن اإلدارة األسا

ت، وتنفيذها، 
ص األدوار والمسؤوليا

صي
ضحة يستند إليها تخ

ض وا
ت وأغرا

لإلدارة استراتيجيا
ت األخرى 

صدها. وبدون توافر التزام فعال باإلدارة وهياكل تنظيمية مناسبة، فإن كل المبادرا
ور

ف طريقة تفكير اإلدارة وعملها أثراً بارزاً على 
ِ الرامية إلى إدارة المخاطر ستكون عقيمة. وتخلّ

األداء.

صر الفرعية
-1العنا
1

 
سياسة إدارة المخاطر البيولوجية 

1-
2

 
ف، والبرنامج 

ض، واألهدا
األغرا

1-
3

 
ت

ت، والسلطا
األدوار، والمسؤوليا

1-
4

 
ت 

ت والوثائق والبيانا
ضبط السجال

1-
5

 
ت 

تحليل البيانا
1-

1
 

إدارة التغيير 
1-

7
 

ت 
صاال

ت واالت
المشاورا

1-
8

 
برنامج العمل 

1-
9

 
تخطيط العمل وطاقته 

1-
10

 
ت القانونية 

المتطلبا
1-

11
 

صل 
التحسين المتوا

1-
12

 
العمل الوقائي 

1-
13

 
ت عدم االمتثال

مكافحة حاال
1-

14
 

المعاينة والتدقيق 
1-

15
 

صحيحية
التدابير الت

1-
11

 
ِدون  المتعاقدون والموّر

1-
17

 
ض إدارة المخاطر البيولوجية

استعرا
1-

18
 

نظام إدارة المخاطر البيولوجية
1

نظام إدارة المخاطر البيولوجية

1-1
سياسة إدارة المخاطر البيولوجية 

صر نظام اإلدارة
عنا

O
PV/Sabin س شلل األطفال من ساللة

ضروري التي تحتفظ فحسب بمواد فيرو
س شلل األطفال 
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صر 
رقم عن

 
إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

 CW
A 

4.2.1
1-1-1

ت التي تتخذها اإلدارة العليا وتبرهن على االلتزام بالسياسة المتعلقة بإدارة المخاطر 
تشمل اإلجراءا

1المختبرية )السالمة البيولوجية المختبرية واألمن البيولوجي المختبري( ما يلي: 
 

-
اإلعداد؛

2
 

-
ص؛

الترخي
3

 
-

التوقيع.

ت المنظمة المتعلقة 
ضح كجزء من سياسا

َّن إدارة المخاطر البيولوجية بشكل وا ينبغي تبي
H(. ورهناً بمدى أهمية إدارة المخاطر 

SE( صحة، والسالمة، واألمن، والبيئة
بال

البيولوجية بالنسبة للمنظمة، فإن على سياسة إدارة هذه المخاطر أن تستكمل السياسة 
ضاء، إدماج سياسة 

ب االقت
صحة والسالمة واألمن والبيئة. ويمكن، حس

العامة المعنية بال
صحة والسالمة واألمن والبيئة.

ت المنظمة بشأن ال
إدارة المخاطر البيئية في سياسا

 CW
A 

4.2.1
2-1-1

ضوح ما يلي:
1تحدد السياسة بو

 
-

ض الكلية إلدارة المخاطر البيئية؛
األغرا

2
 

-
االلتزام بتحسين إداء إدارة المخاطر البيولوجية.

ت العمل بشأن المخاطر وإعداد 
ت/ مجاال

ب السياسة تقييم كل المشروعا
ينبغي أن تتطل

تقييم كامل قبل إعطاء الموافقة على البدء بالعمل.

 CW
A

4.2.1
3-1-1

صاحبة.
تكون السياسة مناسبة لطبيعة ونطاق المخاطر المرتبطة بالمرفق وباألنشطة الم

 CW
A 

4.2.1
4-1-1

1تلتزم السياسة بما يلي:
 

-
س شلل 

حماية الموظفين، والمتعاقدين، والزوار، والمجتمع المحلي، والبيئة، من مواد فيرو
ضمن المرفق؛

األطفال التي يتم تخزينها أو مناولتها 
2

 
-

ض لها؛
س شلل األطفال أو التعر

ضي لمواد فيرو
التقليل من خطر اإلطالق العَر

3
 

-
ضارة عند مستوى مقبول؛

التقليل من خطر اإلطالق المتعمد غير المجاز لمواد بيولوجية 
4

 
-

س شلل األطفال التي ستتم مناولتها 
ت القانونية المطبقة على مواد فيرو

االمتثال إلى كل المتطلبا
ت هذا المعيار؛

أو حيازتها، ومع متطلبا
5

 
-

ت 
ضمان أن تتمتع الحاجة إلى اإلدارة الفعالة للمخاطر البيولوجية باألسبقية على كل المتطلبا

صحة والسالمة"؛
التشغيلية غير المتعلقة بـ "ال

1
 

-
ت 

صورة فعالة وإخطار هذه المجموعا
ف الثالثة المعنية ب

إطالع كل العاملين واألطرا
صل بالمخاطر البيولوجية؛

ت الفردية فيما يت
بااللتزاما

7
 

-
تحسين أداء إدارة المخاطر البيولوجية باستمرار.

ت المكافحة 
ت تقييم للمخاطر وتنفيذ إجراءا

تشمل السياسة الحاجة إلى إجراء عمليا
المطلوبة.

2-1
ف والبرنامج

ض واألهدا
األغرا

 CW
A

4.3.3.1
1-2-1

ت 
ف والمستويا

قة لمكافحة المخاطر البيولوجية في الوظائ ف الموثَّ
ض واألهدا

يتم بالنسبة لألغرا
1المعنية للمنظمة القيام بما يلي:

 
-

ضعها؛
و

2
 

-
تنفيذها؛

3
 

-
الحفاظ عليها.

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق 86

س شلل األطفال البري(
O )بدون فيرو

PV/SA
B
IN س شلل األطفال من ساللة

ضروري التي تحتفظ فحسب بمواد فيرو
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صر 
رقم عن

 
إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

 CW
A

4.3.3.2
2-2-1

ت 
ضوابط المطبقة للحد من التهديدا

صد فعالية ال
قة لر ت موثَّ

ضوابط وإرساء إجراءا
ضع اإلدارة لل

و
صالها. 

المحددة في عملية تقييم المخاطر أو استئ
ت اإلبالغ عن 

ت التدقيق المنتظمة، وباستخدام عمليا
ضوابط عبر عمليا

صد ال
يمكن ر

ث 
ث والحواد

ت، وبالتحقيق في األحدا
صحيحية في حال تحديد المشكال

ت الت
اإلجراءا

ضمان توفير موارد كافية للحفاظ على فعالية 
ضوابط وتنفيذها، وعبر 

وتحسين ال
ضوابط.

ال

صر 2 – تقييم المخاطر.
مالحظة: يرجى الرجوع إلى العن

3-1
األدوار، والمسؤوليات، والسلطات

 CW
A

4.4.1.1
1-3-1

تتحمل اإلدارة العليا المسؤولية النهائية عن نظام إدارة المخاطر البيولوجية في المنظمة.
تشمل اإلدارة العليا المسؤولين )المدير العام، والمسؤول التنفيذي األول، والمسؤول 

التشغيلي األول، والمسؤول المالي األول، وما إلى ذلك( والمدراء في المنظمة. وتقع 
المسؤولية الكلية عن إدارة المخاطر البيولوجية على اإلدارة العليا غير أن بالمستطاع 
صين بموارد كافية ألداء 

ض المهام عبر المنظمة، شريطة إيكالها إلى أفراد مخت
تفوي

ضطلع فرد واحد بأكثر من دور 
صغيرة قد ي

ت ال
األنشطة بسالمة وأمان. وفي المنظما

ت، وإرساء 
صوفة في هذا المعيار. ومن المهم تحديد األدوار والمسؤوليا

من األدوار المو
ت الالزم اتخاذها وتحديد ماهية 

ضمن المنظمة فيما يتعلق باإلجراءا
ت جلية 

صاال
ات

ص الذين يتمتعون بالسلطة المطلوبة.
األشخا

 CW
A

4.4.1.1
2-3-1

صلة بإدارة المخاطر البيولوجية، 
ت المت

ت، والسلطا
تكفل اإلدارة العليا تحديد األدوار، والمسؤوليا

ت شلل 
وتوثيقها، وإبالغها إلى أولئك الذين يتولون أمر إدارة األعمال المرتبطة بمكافحة فيروسا

األطفال، وأدائها، والتحقق منها. 

صالح.
ب المحتمل للم

ضار
ت ينبغي النظر في الت

عند تعيين األدوار والمسؤوليا

ضيح هذه 
ب لتو

ب تغطيتها في المنظمة وهو يستخدم األلقا
يحدد هذا المعيار األدوار الواج

ت معينة.
ب المذكورة مع تلك المستخدمة في منظما

ب؛ وقد ال تتطابق األلقا
األدوار فحس

 CW
A

4.4.1.1
3-3-1

ضمان توافر الموارد الالزمة إلرساء نظام إدارة المخاطر 
تبرهن اإلدارة العليا على إلتزامها ب

صونه، وتحسينه.
البيولوجية، وتنفيذه، و

صة، والبنية التحتية التنظيمية، 
ص

ت المتخ
تشمل الموارد كالً من الموارد البشرية والمهارا

والتكنولوجيا، والموارد المالية.
 CW

A
 4.4.1.2

4-3-1
ف على نظام إدارة المخاطر البيولوجية.

ضطلع بالمسؤولية التشغيلية عن اإلشرا
تعيين مدير أقدم ي

إن المدراء األقدم هم أولئك الذين يتمتعون بسلطة واسعة فيما يتعلق بالتشغيل، والميزانية، 
ضاء من اإلدارة العليا.

ضمنون أع
ت فما فوق، وقد يت

والعاملين على مستوى اإلدارا
 CW

A
 4.4.1.2

5-3-1
ف المدير األقدم في إدارة المخاطر البيولوجية ما يلي:

1تشمل وظائ
 

-
ضرورية من العاملين، والمرافق، 

ضمان توافر الموارد التي تعتبر 
تقديم الموارد المناسبة ل

وغير ذلك، لتشغيل المرفق بسالمة وأمن؛
2

 
-

رفع التقارير إلى اإلدارة العليا عن أداء نظام إدارة المخاطر البيولوجية وأية حاجة إلى التحسين؛
3

 
-

ف أرجاء المنظمة؛
ضمان تعزيز نظام إدارة المخاطر البيولوجية في مختل

4
 

-
ت هذا المعيار 

ضمان بتنفيذ متطلبا
ض، والتدقيق، واإلبالغ لتوفير ال

ت لالستعرا
إرساء إجراءا

والحفاظ عليها بشكل فعال.

ت على مستوى 
صاً يتمتع بسلطة اتخاذ القرارا

ينبغي أن يكون ممثل اإلدارة األقدم شخ
ت إدارة المخاطر 

ت المتعلقة باحتياجا
ص الموارد واتخاذ القرارا

صي
يمكن له/ لها فيه تخ

ت تقييم المخاطر 
ضرورية إلجراء عمليا

البيولوجية في المرفق )بما في ذلك الموارد ال
صورة مستقلة عن الحاجة إلى تنفيذ برنامج العمل.

وأنشطة اإلدارة والتنظيم األخرى( ب
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س شلل األطفال البري(
O )بدون فيرو

PV/SA
B
IN س شلل األطفال من ساللة

ضروري التي تحتفظ فحسب بمواد فيرو
س شلل األطفال 

الملحق 3: معيار إدارة المخاطر البيولوجية للمرافق حيث االحتفاظ بفيرو



رقم بند اتفاق
 

20  CW
A15793

صر 
رقم عن

 
إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

 CW
A

4.4.1.3
6-3-1

ض مستقل لمسائل المخاطر البيولوجية 
تشكيل لجنة إلدارة المخاطر البيولوجية للعمل كفريق استعرا

س شلل األطفال.
المرتبطة بمرفق فيرو

ب على أنها لجنة السالمة 
ف بلجنة إدارة المخاطر البيولوجية في الغال

يتم االعترا
صة أو وظيفة تتم العناية بها عبر 

ص
البيولوجية المؤسسية. وربما يكون دورها وظيفة مخ

ضافيين،  
صائيين علميين إ

ضاء مديراً علمياً، وأخ
ضمن األع

ت مهمة أوسع. وقد يت
لجنة ذا

صحة 
ومستشاراً )مستشارين( إلدارة المخاطر البيولوجية، ومديراً لألمن، ومهنياً لل

ضاء آخرين، مثل مدير المرفق و/ أو ممثلي العمال والمجتمع 
الوظيفية. ويمكن إدراج أع

المحلي تبعاً لطبيعة البرنامج أو العمل.
 CW

A
 4.4.1.3

7-3-1
1ترفع لجنة إدارة المخاطر البيولوجية تقاريرها إلى اإلدارة األقدم و:

 
-

قة؛ ت موثَّ
صا

صا
تكون لها اخت

2
 

-
ب مع طبيعة ونطاق األنشطة المتخذة؛

ت متعددة، بما يتناس
ت تمثل قطاعا

تشتمل على خبرا
3

 
-

صورة 
ص األعمال، وتتبعها، وإقفالها ب

صي
ث، وتخ

ضمن التسجيل الرسمي للمسائل مدار البح
ت

فعالة؛
4

 
-

ص أقدم؛
ضع لرئاسة شخ

تخ
5

 
-

ف ذلك.
تجتمع بوتيرة محددة ومناسبة، وحينما تدعو الحاجة بخال

ف اللجنة ما يلي:
ينبغي أن تشمل وظائ

 
أ.

ت الممارسة؛
ت المخاطر البيولوجية المؤسسية ومدونا

ضع سياسا
 اإلسهام في و

ب.
ت المهمة على المخاطر 

صة بالعمل الجديد أو التعديال
ت الخا

الموافقة على المقترحا
 المحتملة المتعلقة باألنشطة القائمة؛

ج.
ت 

ت المخاطر للعمل المتعلق بفيروسا
ت وتقييميا

ض واعتماد البروتوكوال
استعرا

 شلل األطفال؛
د.

ت، 
ت البيانا

ث المهمة، واتجاها
ث أو األحدا

صلة بالحواد
ت المت

ض المعلوما
استعرا

ت.
صاال

ت االت
ت المحلية أو التنظيمية واحتياجا

المرتبطة باإلجراءا

ضاً من 
ت كاملة ولكنها تشمل بع

وقائمة أدوار لجنة إدارة المخاطر البيولوجية ليس
ب العناية بأمرها.

ت الرئيسية التي يج
المجاال

 CW
A

4.4.1.4
8-3-1

ص أو أكثر لتوفير المشورة واإلرشاد بشأن مسائل إدارة المخاطر البيولوجية. 
ص مخت

تعيين شخ
ص الذي يوفر المشورة واإلرشاد بشأن إدارة المخاطر 

ص المخت
ف بالشخ

يتم االعترا
ب على أنه مسؤول السالمة البيولوجية أو مستشار السالمة 

البيولوجية في الغال
ب استشاري ال يتحمل 

ص
البيولوجية. وينبغي عادة النظر إلى هذه الوظيفة على أنها من

أية مسؤولية مباشرة عن إدارة المخاطر البيولوجية، إذ أن هذه المسؤولية تقع على 
ضمن المنظمة )مثل المدير العلمي، والمحقق 

عاتق أولئك الذين ينفذون ويديرون العمل 
س اإلدارة، ومدير المختبر، وقائد الفريق(. ويتسم دور مستشار المخاطر 

الرئيسي، ورئي
ضع برنامج للسالمة البيولوجية واألمن البيولوجي 

البيولوجية ومعرفته باألهمية بالنسبة لو
صل. وعلى المستشار أن يكون 

صونه، وتحسينه المتوا
مستند إلى نظام اإلدارة، وتنفيذه، و

ت وموارد للقيام بوظيفته بفعالية.
ً ألداء الدور وأن يُمنح ما يكفي من وق مؤهال

 CW
A

4.4.1.4
9-3-1

ف أولئك المسؤولين عن تنفيذ برنامج 
يُعتبر دور مستشار إدارة المخاطر البيولوجية مستقالً عن وظائ

العمل.
عند تنفيذ مهام إدارة المخاطر البيولوجية، فإن على المستشارين أن يكونوا مستقلين عن 
صال مباشرة بممثل 

أولئك المسؤولين عن تنفيذ برنامج العمل وأن يكون بمقدورهم االت
ضرورة.

اإلدارة العليا عند ال
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اإلرشادات

 CW
A

 4.4.1.4
10-3-1

1على مدير إدارة المخاطر البيولوجية:
 

-
رفع تقاريره مباشرة إلى المدير األقدم المسؤول؛

2
 

-
ضروريا.

ف العمل عندما يرى ذلك 
ضية بوق

امتالك سلطة تفوي

ف مستشار إدارة المخاطر البيولوجية ما يلي:
ينبغي أن تشمل وظائ

 
أ.

ت العناية بأمر كل 
التحقق، بالترافق مع العاملين المعنيين اآلخرين، من أنه تم

صلة؛
ت ال

ت المخاطر البيولوجية ذا
 اعتبارا

ب.
صلة 

ت اإلبالغ، والتحقيق، والمتابعة المت
تقديم المشورة أو المشاركة في عمليا

ضاء، إلى اإلدارة و/ أو لجنة إدارة 
ب االقت

ث، وإحالة ذلك، حس
ث/ األحدا

بالحواد
 المخاطر البيولوجية؛

ج.
ثة بشأن إدارة المخاطر البيولوجية  ت المفيدة والمحدَّ

ضمان إتاحة المشورة والمعلوما
ب الحاجة؛

 إلى العاملين العلميين والعاملين اآلخرين حس
د.

ضمن المنظمة )مثل اإلدارة، 
تقديم المشورة بشأن مسائل إدارة المخاطر البيولوجية 

صحة المهنية، واألمن(؛
 ولجنة إدارة المخاطر البيولوجية، وإدارة ال

هـ.
ب على المخاطر البيولوجية؛

 اإلسهام في إعداد و/ أو تنفيذ أنشطة التدري
و.

ضمان أداء كل األنشطة المعنية على نحو يمتثل للوائح المخاطر البيولوجية، وتوافر 
ص المخاطر البيولوجية الالزمة للعمل.

كل تراخي

ضاً من 
ت كاملة ولكنها تشمل بع

وقائمة أدوار مستشار إدارة المخاطر البيولوجية ليس
ب العناية بأمرها.

ت الرئيسية التي يج
المجاال

 CW
A

4.4.1.5
11-3-1

ت تتعلق 
ضمن المرفق مع مسؤوليا

ضطالع بالمسؤولية عن البرنامج العلمي 
ص أو أكثر لال

تعيين شخ
بإدارة المخاطر البيولوجية.

س يومي، 
ضمن المرفق على أسا

يكون المدير العلمي مسؤوالً عن إدارة البرنامج العلمي 
ضوابط المخاطر البيولوجية بالترافق مع العاملين اآلخرين في المرفق 

صد 
وعن تنفيذ ور

ت 
صد أداء الموظفين، والمشاركة في عمليا

ت، ور
ت واإلجراءا

)مثل االمتثال للسياسا
المعاينة والتدقيق(.

ب 
ص

ضطلع بمن
ص عادة بمعرفة عميقة ببرنامج العمل وبالمرفق، وي

ويتمتع هذا الشخ
س إدارة، أو محققاً رئيسياً، أو مشرفاً على المختبر/ 

استشاري/ إداري، وقد يُسمى رئي
ب التقنية/ 

مديراً للمختبر أو قائداً للفريق. وتدعو الحاجة إلى أن يكون مؤهالً في الجوان
ضبطها، وكذلك في إدارة 

س شلل األطفال الجاري استخدامها وفي 
العلمية لمواد فيرو

ص واحد أدواراً متماثلة، 
المرفق، والعاملين فيه، والنُظم. ويمكن أن يتولى أكثر من شخ

صور 
ضح لتفادي أي ق

ت بشكل وا
ت ينبغي تحديد المسؤوليا

ولكن في مثل هذه الحاال
ضمان االتساق.

ول
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 CW
A

4.4.1.5
12-3-1

ف اإلدارة العلمية ما يلي:
1تشمل وظائ

 
-

صوفة في هذا المعيار؛
ت والمبادئ التوجيهية المعتمدة المو

ضمان تنفيذ كل العمل وفقاً للسياسا
2

 
-

َّلين  صين والمخو
ب للعاملين المخت

ضمان السماح فحس
ف على العمال، بما في ذلك 

اإلشرا
بالدخول إلى المرفق والعمل فيه؛

3
 

-
ت، 

ث عدد الموظفين، والوق
ت كافية من حي

ضمان توافر مستويا
تخطيط وتنفيذ أنشطة العمل، و

ت؛
والمساحة، والمعدا

4
 

-
ص الالزمة للعمل؛

ضمان توافر التراخي
5

 
-

ضها، 
ت تقييم السالمة البيولوجية المختبرية واألمن البيولوجي، واستعرا

ضمان أداء عمليا
ضبط الالزمة؛

ت ال
واعتمادها، وتوافر إجراءا

1
 

-
ت المخاطر و/ أو األحكام المتعلقة 

ضين للمخاطر على تقييما
ضمان اطالع كل العاملين المعر

صال(.
ت جمع األم

ت أو عمليا
صى بها )مثل التطعيما

ت طبية وقائية مو
بأية ممارسا

 CW
A

4.4.1.1
13-3-1

صحية المهنية المناسبة. 
ت ال

صول المنظمة على الخبرا
ح

صحة المهنية ذا فهم بمواد 
ضاً لل

صحة المهنية عادة طبيباً أو ممر
صي ال

صا
يكون اخت

س شلل األطفال الجارية مناولتها في المرفق. 
فيرو

صحة العمال، 
ت لتقييم المخاطر من منظور 

وينبغي أن يشمل الدور توفر المدخال
صال 

ف األولي/ المعالجة الطارئة والمتابعة، واالت
ت اإلسعا

وتقديم المشورة بشأن إجراءا
صد 

ص الطبية، وبرامج التر
صحية، وتنسيق الفحو

بالمقدمين الخارجيين للرعاية ال
والتطعيم. 

ت المحددة 
ضوء المتطلبا

صحة المهنية في 
صي ال

صا
ت اخت

ويتعين تحديد أدوار ومسؤوليا
في هذا المعيار.

 CW
A

4.4.1.1
14-3-1

ب مع أنشطة المرفق ومخاطره.
صحة المهنية يتناس

ترسي المنظمة برنامجاً لل

 CW
A

4.4.1.7
15-3-1

ت 
ب المتطلبا

ت، والمحددة بموج
ت تتعلق بالمرافق والمعدا

ضطالع بمسؤوليا
تعيين مدير أو أكثر لال

ضة في هذا المعيار إلدارة المخاطر البيولوجية لشلل األطفال.
المعرو

ت 
صاً ذا معرفة عميقة بالمرافق المختبرية، ومعدا

يكون مدير المرفق عادة مهندساً أو شخ
ت لتقييم المخاطر من منظور 

ومباني االحتواء. وينبغي أن يشمل الدور توفير مدخال
صال بالمتعاقدين. ويتعين تحديد أدوار 

صيانتها، واالت
المرفق، وتنسيق عمل المباني و

ضة في هذا المعيار. 
ت المعرو

ضوء المتطلبا
ت العاملين في إدارة المرفق في 

ومسؤوليا
ت ينبغي 

ص واحد أدواراً متماثلة، ولكن في مثل هذه الحاال
ويمكن أن يتولى أكثر من شخ

ضمان االتساق.
صور ول

ضح لتفادي أي ق
ت بشكل وا

تحديد المسؤوليا
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 CW
A

4.4.1.8
16-3-1

ضة في هذا المعيار إلدارة المخاطر 
ت المعرو

ت تمتثل للمتطلبا
تعيين مدير أمني ذي مسؤوليا

البيولوجية لشلل األطفال.
صال 

ت والمرافق، وعليه االت
يكون المدير األمني عادة ذا معرفة عميقة بأمن المختبرا

ت فعالة 
بالعاملين اآلخرين )مثل مستشار إدارة المخاطر البيولوجية( وتنفيذ إجراءا

ومتناسبة لألمن البيولوجي المختبري استناداً إلى المخاطر البيولوجية. وينبغي أن يشمل 
ت لتقييم المخاطر وإدارتها من منظور أمني. ويتعين تحديد أدوار 

الدور توفير مدخال
ضة في هذا المعيار.

ت المعرو
ضوء المتطلبا

ت العاملين األمنيين في 
ومسؤوليا

 CW
A

4.4.1.9
17-3-1

ت التي يجري االحتفاظ بها فيها، على أن تمتثل مسؤولياته 
ت في المختبرا

تعيين مدير لرعاية الحيوانا
ضة في هذا المعيار إلدارة المخاطر البيولوجية لشلل األطفال.

ت المعرو
للمتطلبا

ض 
ت، واألمرا

ت عادة ذا معرفة عميقة بمناولة الحيوانا
يكون مدير رعاية الحيوانا

صال بالعاملين اآلخرين )مثل 
ض الحيوانية المنشأ. وعلى هذا المدير االت

الحيوانية واألمرا
ت فعالة 

صحة المهنية( لتنفيذ إجراءا
صي ال

صا
مستشار إدارة المخاطر البيولوجية، واخت

وتناسبية للسالمة البيولوجية المختبرية واألمن البيولوجي المختبري. وينبغي أن يشمل 
ت.

ت لتقييم المخاطر وإدارتها من منظور رعاية الحيوانا
الدور توفير مدخال

4-1
ضبط السجالت والوثائق والبيانات 

 CW
A 

4.5.2
1-4-1

ت هذا 
ت بما يمتثل لمتطلبا

ِنا ّ صونها لتوفير البي
ضبطها، و

ت و
ت والوثائق والبيانا

إرساء السجال
المعيار إلدارة المخاطر البيولوجية لشلل األطفال.

ضبطها باالستناد إلى طبيعية العمل والحاجة إلى 
ضاء، تحديد الوثائق و

ينبغي، عند االقت
ت.

حفظ السجال

 CW
A 

4.5.2
2-4-1

ت على نحو تظل فيه مقروءة، وميسورة التحديد واالسترجاع.
ت والوثائق والبيانا

مناولة السجال

ت على األقل اعتباراً من يوم 
صيغة ورقية أو إلكترونية لمدة 10 سنوا

قة في  ت الموثَّ
ويُحتفظ بالسجال

صحة 
ت اإلشهاد الوطني/ تحقق منظمة ال

ض خالل إجراءا
ب وينبغي أن تكون متاحة لالستعرا

السح
العالمية.

ضبوطة ما يلي:
يمكن أن تشمل الوثائق الم

 
أ.

ت التشغيلية الموحدة )SOPs( وأدلة السالمة؛
ت تقييم المخاطر، واإلجراءا

 عمليا
ب.

ف وخرائط السلطة؛
ت أخطار الوظائ

  تحليال
ج.

ت، 
صيانة، والسجال

ف/ االختبار بشأن الخطط، وخطط ال
ت والتكلي

صميم السجال
ت

صاحبة؛
ت الم

 وكل البيانا
د.

 قوائم التدقيق والمعاينة؛
هـ.

ص والوثائق 
ت تقييم المخاطر، والتراخي

أدلة األمن البيولوجي المختبري وعمليا
 األمنية األخرى؛

و.
ب؛

ت التدري
 سجال

ز.
ت االحتواء.

ت معدا
إشهادا

ت الرئيسية 
ضاً من المجاال

ضمن بع
ت كاملة ولكنها تت

ضبوطة ليس
وقائمة الوثائق الم

ت في عداد 
ضبط الوثائق. ويتعين إدراج البيانا

ضاعها ل
ب تسجيلها رسمياً وإخ

الواج
الوثائق في هذا السياق.
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Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

ت، وتخزينها، وحمايتها، 
ضوابط الالزمة لتحديد السجال

وينبغي إرساء إجراء لتعيين ال
ص منها. كما يتعين إرساء إجراء لتحديد 

واستردادها، وفترة االحتفاظ بها، والتخل
ضماناً لعدم 

صدارها أو إطالقها للعموم، 
ضوابط الالزمة للموافقة على الوثائق قبل إ

ال
ت 

ت حساسة مثل المواقع المحددة ألجهزة التجميد في مستودعا
ف سهواً عن معلوما

الكش
ض الوثائق، 

ضوابط الالزمة الستعرا
ت لتحديد ال

ت. ويتعين كذلك إرساء إجراءا
ضا

الُممر
ضبط عملية التغيير والتنقيح.

وتحديثها، وإعادة الموافقة عليها ل
5-1

تحليل البيانات

 CW
A 

4.5.1
1-5-1

ت المناسبة، وجمعها، وتحليلها لتقييم مدى مالءمة وفعالية نظام إدارة المخاطر البيولوجية 
تحديد البيانا

صل. 
ضع التي يمكن فيها إجراء التحسين المتوا

وتقييم الموا
س، والتدقيق، والتحليل، ومن 

صد، والقيا
ت نتيجة الر

ينبغي أن يشمل التحليل توليد البيانا
ت مرة واحدة في السنة على األقل، 

صادر األخرى. ويتعين إجراء مثل هذه التحليال
الم

ت. ويتعين تطبيق نتائج 
وبوتيرة أعلى إذا ما كان ذلك مبرراً بفعل المخاطر ونطاق العمليا

ض اإلدارة.
التحليل في استعرا

6-1
إدارة التغيير

 CW
A

4.4.4.4
1-6-1

قة  صيانة المرفق إلى عملية إدارة محددة وموثَّ
صميم، وتشغيل، و

ت المرتبطة بت
ضع كل التغييرا

تخ
إلدارة التغيير. 

ت من أنها مناسبة، والموافقة عليها 
ت، والتحقق منها، والتثب

ض هذه التغييرا
ينبغي استعرا

ت على تقييم المخاطر.
قبل التنفيذ. ويتعين أن يشمل ذلك تقييماً لتأثير التغييرا

ضع لعملية إدارة التغيير ما يلي:
ب أن تخ

ت التي يج
وتشمل أمثلة التغييرا

 
أ.

ف أثراً 
ِ ت أو على تشغيلها، والذي يمكن أن يخلّ

ت على المباني والمعدا
التعديال

 محتمالً أو فعلياً على المخاطر البيولوجية؛
ب.

ت للمتعاقدين أو 
ضور المؤق

ت الموظفين )من قبيل الح
ت على ترتيبا

إدخال تعديال
ب العاملين(؛

ت المؤقتة إلعادة انتدا
س المكان، والعمليا

ب في نف
 الطال

ج.
ت على تدفق العمل أو حجمه، 

ت على برنامج العمل، بما في ذلك التعديال
التغييرا

ف أثراً محتمالً أو فعلياً على المخاطر البيولوجية؛
ِ  مما يمكن أن يخلّ

د.
ت المهمة في 

ت التشغيلية الموحدة، بما في ذلك التغييرا
ت على اإلجراءا

التعديال
ف؛

 المواد أو الكواش
هـ.

ت الدخول/الخروج؛
ت على بروتوكوال

 التعديال
و.

ت الزوار؛
ت العاملين وبروتوكوال

ت على سياسا
 التعديال

ز.
ت األخرى إلدارة 

ث، والمنهجيا
ت التطهير، وإزالة التلو

ت على منهجيا
التعديال

ت؛
 النفايا

ح.
.)PPE( صية

ت الحماية الشخ
ت المرتبطة بتوفير واستخدام معدا

التغييرا
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إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

7-1
صاالت

المشاورات واالت

 CW
A

 4.4.4.3
1-7-1

ف األخرى 
ت المخاطر البيولوجية المعنية المرتبطة بأنشطة المنظمة من العاملين واألطرا

 نقل معلوما
صلة وإليهم.

ت ال
ذا

ت المعنية والجارية التي يمكن أن 
ضمان تحديد المعلوما

ت ل
ِذ آليا على المنظمة أن تنفّ

ب ذلك عقد 
صل مناسبة. وقد يتطل

تؤثر على العاملين واآلخرين ونقلها بفعالية بفوا
ت تدريبية رسمية. 

ت منتظمة في مكان العمل للفرق، وكذلك دورا
ت وإحاطا

اجتماعا
ت أخرى، 

ضاً إشراك جها
ب أي

ضافة إلى العاملين في المرفق، فقد يكون من المناس
وباإل

بما في ذلك:
 

أ.
ت الحكومية المحلية، والوطنية، والدولية؛

 المنظما
ب.

ت التنظيمية المعنية؛
 الوكاال

ج.
ت المعنية باإلشهاد؛

 الجها
د.

صحية؛
ت الطوارئ ومقدمو الرعاية ال

 خدما
هـ.

صيانة، 
ت ال

ف، ومقدمي خدما
ِدون )مثل القائمين بالتنظي المتعاقدون والموّر

 والعاملين األمنيين(؛
و.

ممثلو المجتمع المحلي )وذلك مثالً عن طريق لجنة ارتباط مجتمعية(. 

ت المعنية 
ت القائمة أو الناشئة أو المعلوما

وينبغي إرساء نظم لتحديد التكنولوجيا
س شلل األطفال التي تجري مناولتها أو تخزينها. 

صلة باحتواء مواد فيرو
األخرى المت

ت عبر الوسائل المناسبة، بما في ذلك 
ويتعين إطالع الموظفين المعنيين على هذه المعلوما

ت 
صون المكتبا

ت الجماعية، و
ت، ووثائق، وعقد اإلحاطا

ب من عالما
توزيع ما هو مناس

ت.
صادر األخرى للمعلوما

المرجعية والم
 CW

A 
4.4.3

2-7-1
ت مشاركة العاملين ومشاورتهم.

توثيق ترتيبا

 CW
A 

4.4.3
3-7-1

ثة عن المخاطر البيولوجية للمنظمة. ت وافية ومحدَّ
صول العاملين على معلوما

ح

8-1
برنامج العمل

 CW
A

4.4.4.3
1-8-1

ضه.
تحديد برنامج عمل المرفق، وتوثيقه، واستعرا

ص بتنفيذها في المرفق وتعاريفها )مثل 
ينبغي أن يشمل البرنامج طبيعة األنشطة المرخَّ

ضيق/النطاق الواسع. ويتعين تحديد كل األنشطة 
ث، والنطاق ال

ص، والبحو
وسائل التشخي

ت تشغيلية موحدة معتمدة بما يتماشى مع 
المرتبطة ببرنامج العمل ومساندتها بإجراءا

ضبوطة، على نحو تعريفها الوارد في هذا المعيار. وينبغي أن 
ت الوثائق الم

متطلبا
ت على برنامج العمل إلى عملية رسمية إلدارة التغيير. 

ضع أية تغييرا
تخ
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إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

 CW
A

4.4.4.3
2-8-1

ب موافقة مسبقة.
إرساء المعايير للعمل الذي يتطل

9-1
تخطيط العمل وطاقته

 CW
A

4.4.4.3
1-9-1

ت الموارد الكافية إلدارة تدفق العمل سواء المزمع منه أو غير المزمع.
ت وطاقا

توافر القدرا
صون نظام إلدارة المخاطر والتحسين 

ينبغي تحديد وتوفير الموارد الالزمة لتنفيذ و
صل لفعاليته.

المتوا
10-1

المتطلبات القانونية

 CW
A 

 4.3.2
1-10-1

ضمن نظام إدارة المخاطر البيولوجية. 
ت المعنية وتلبيتها 

تكفل المنظمة تحديد جميع المتطلبا
ت القانونية اللوائح على مستوى البلد/ االتحاد، واإلقليم/ الوالية، والمحافظة، 

ضمن المتطلبا
وتت

ب أن تمتثل لها المنظمة.
والمدينة، والمستوى المحلي التي يج

ت القانونية للمرفق وغيرها من 
ت لتحديد المتطلبا

على المنظمة أن تعتمد إجراءا
س شلل األطفال المزمع االحتفاظ بها واستخدامها، 

ت المرتبطة بمواد فيرو
المتطلبا

ضمن، مثالً، حماية العمال وحقوقهم، واألثر البيئي، 
ب اللوائح األخرى التي تت

إلى جان
صد 

صحة العمومية والسالمة )مثل الحرائق، والكهرباء(. وتدعو الحاجة إلى ر
وال

ت بشكل 
ث هذه المعلوما

ت الجديدة والمقبلة، وكذلك القائمة بالفعل. وينبغي تحدي
المتطلبا

ضمن نظام إدارة المخاطر البيولوجية في المرفق.
ت 

صل وإدراج المتطلبا
متوا

11-1
صل

التحسين المتوا

 CW
A 

4.1.2
1-11-1

صل المنظمة تحسين فعالية إدارة المخاطر البيولوجية من خالل ما يلي:
	 توا

	 السياسة؛
ضها؛

	 أغرا
	 برنامج التدقيق الذاتي؛

	 نتائج التدقيق؛
ت؛

	 تحليل البيانا
	 تقييم المخاطر؛

صحيحية والوقائية؛
	 التدابير الت

ض اإلدارة.
استعرا

ضمان تحديد المزيد من 
صقل النظم القائمة ل

صلة تطوير و
على المنظمة أن تجهد لموا

ٍف 
ٍض ورسم أهدا

ص للتحسين وتنفيذها. ويمكن أن يتحقق ذلك عبر إرساء أغرا
الفر

ض المنشودة.
ضمان بلوغ األغرا

صد التقدم ل
للعاملين في المرفق ومن خالل ر

12-1
العمل الوقائي
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إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

 CW
A

4.5.4.4
1-12-1

ض تفادي وقوعها. 
ت المحتملة لعدم االمتثال بغر

ب الحاال
صال أسبا

اتخاذ التدابير لتحديد واستئ
ت الالزمة لما يلي:

ينبغي إرساء إجراء لتحديد المتطلبا
 

أ.
ت المحتملة لعدم االمتثال وأسبابها؛

 تحديد الحاال
ب.

ت عدم االمتثال؛
 تقييم الحاجة إلى العمل لتفادي وقوع حاال

ج.
 تحديد العمل الالزم وتنفيذه؛

د.
 تسجيل نتائج العمل المتخذ؛

هـ.
ض التدابير الوقائية المتخذة.

استعرا
 CW

A
4.5.4.4

2-12-1
ت المحتملة لعدم االمتثال.

ت الحاال
 تكون األعمال الوقائية مناسبة لتأثيرا

13-1
مكافحة حاالت عدم االمتثال

 CW
A

4.5.4.2
1-13-1

ت هذا المعيار إلدارة المخاطر البيولوجية ومكافحتها لتفادي 
ت التي ال تمتثل لمتطلبا

تحديد الحاال
ب غير المرغوبة. 

العواق
ت 

ت الالزمة للتعامل مع حاال
ت والسلطا

ضوابط والمسؤوليا
ينبغي توفير إجراء يحدد ال

عدم االمتثال.

 CW
A

4.5.4.2
2-13-1

ت عدم االمتثال وأي عمل الحق متخذ بشأنها.
ت بشأن طبيعة حاال

صون سجال

14-1
المعاينة والتدقيق

 CW
A 

4.5.5
1-14-1

ب مع المخاطر المرتبطة بالمرفق. 
تنفيذ برنامج للمعاينة والتدقيق يتناس

ضمان الحفاظ على معايير كافية 
ش متكررة ألماكن محددة تُنفذ ل

ت التفتي
قد تكون عمليا

صون الدفق الهوائي 
ت تغيير الهواء/ 

ت، ومعدال
ت التطهير/ التركيزا

)مثل مستويا
ت، أو المرافق، 

ش أشمل ولكن بوتيرة أقل للمختبرا
ت تفتي

االتجاهي(، أو قد تكون عمليا
ت الجردية العشوائية وغير المعلن 

ش والتدقيقا
ت التفتي

ت األخرى. ويمكن لعمليا
أو العمليا

ت التدقيق 
ت ال عند إجراء عمليا

ضمان االمتثال في كل األوقا
عنها أن تساعد على 

صلة لهم بالنشاط 
صين ال 

ت على يد أفراد مخت
ب. وينبغي أن تُجرى التدقيقا

المقررة فحس
ت نتائج المعاينة/ التدقيق، بما في ذلك العمل المتخذ 

صون سجال
ضع للتدقيق. ويتعين 

الخا
ص التحسين.

ُّع فر ت عدم االمتثال أو تتب
إلنهاء أية حالة من حاال

 CW
A 

4.5.5
2-14-1

صل مقررة لتحديد ما إذا كان نظام إدارة المخاطر البيولوجية 
ت المعاينة والتدقيق بفوا

تنفيذ عمليا
ت هذا المعيار إلدارة المخاطر البيولوجية، وما إذا كان النظام المذكور 

قة ولمتطلبا يمتثل للخطط الموثَّ
ُصان بفعالية.

يُنفذ وي
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إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

ت الوطنية بتنفيذ برنامج للمعاينة والتدقيق بانتظام 
ت الوطنية للمعاينة والتدقيق. تقوم السلطا

العمليا
ت هذا المعيار 

)سنوياً مثالً( لتحديد ما إذا كان نظام إدارة المخاطر البيولوجية يمتثل لمتطلبا
ضرورية والتحقق منها بدون أي تأخير 

صحيحية ال
ضمان اتخاذ التدابير الت

ويعمل بشكل سليم، ول
ال مسوغ له.

ت باللغة 
صحة العالمية للمعاينة والتدقيق. تكفل اإلدارة العليا إتاحة المعلوما

ت منظمة ال
عمليا

صحة العالمية، وأنها ميسورة المنال 
ض منظمة ال

ت فريق استعرا
اإلنكليزية وفقاً الحتياجا

س شلل األطفال، ومعالجة أوجه 
ض الشامل الدوري الذي تجريه المنظمة لمرفق فيرو

لالستعرا
ض في خطة العمل 

ضي المنظمة، على نحو ما هو معرو
صور التي تحددها العملية بما ير

الق
س 

صال فيرو
ب استئ

العالمية للمنظمة بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق عق
س شلل 

ضاد لفيرو
ف المتتابع الستعمال اللقاح الفموي الم

شلل األطفال البري من نمط معيّن والوق
.)GAPIII( األطفال

 CW
A 

4.5.5
3-14-1

ضع للمعاينة/ التدقيق اتخاذ أية تدابير دون أي تأخير ال مسوغ 
تكفل اإلدارة المسؤولة عن المجال الخا

ت عدم االمتثال المكتشفة وأسبابها. 
صال حاال

له الستئ
 CW

A 
4.5.5

4-14-1
1تشمل أنشطة المتابعة ما يلي:

 
-

التحقق من التدابير المتخذة؛
2

 
-

اإلبالغ عن نتائج التحقق.
15-1

صحيحية
التدابير الت

 CW
A

4.5.4.3
1-15-1

صال أسبابها باستخدام 
ت عدم االمتثال، باتخاذ العمل الالزم الستئ

القيام، تفادياً لتكرار ظهور حاال
س 

ث االحتفاظ بالفيرو
ص بالمرافق حي

ت معيار إدارة المخاطر البيولوجية لشلل األطفال الخا
متطلبا

.OPV/Sabin س شلل األطفال من ساللة
ب بمواد فيرو

ضروري التي تحتفظ فحس

ت الالزمة لما يلي:
ينبغي إرساء إجراء لتحديد المتطلبا

 
أ.

ت عدم االمتثال؛
ض حاال

 استعرا
ب.

ت عدم االمتثال؛
ب حاال

 تحديد سب
ج.

ت عدم االمتثال؛
ضمان عدم تكرار حاال

 تقييم الحاجة إلى العمل ل
د.

 تحديد وتنفيذ العمل الالزم؛
هـ.

 تسجيل نتائج العمل المتخذ؛
و.

صحيحية المتخذة.
ض التدابير الت

استعرا
 CW

A
4.5.4.3

2-15-1
ت عدم االمتثال القائمة.

ت حاال
صحيحية متناسبة مع تأثيرا

تكون التدابير الت

16-1
ِدون المتعاقدون والموّر

 CW
A

 4.4.4.8.1
1-16-1

ت المحددة. 
ت( للمتطلبا

ت )بما في ذلك الخدما
امتثال المشتريا

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق 96

س شلل األطفال البري(
O )بدون فيرو

PV/SA
B
IN س شلل األطفال من ساللة

ضروري التي تحتفظ فحسب بمواد فيرو
س شلل األطفال 

الملحق 3: معيار إدارة المخاطر البيولوجية للمرافق حيث االحتفاظ بفيرو



رقم بند اتفاق
 

20  CW
A15793

صر 
رقم عن

 
إدارة المخاطر البيولوجية
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النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

 CW
A

4.4.4.8.1
2-16-1

ت( رهناً باألثر المحتمل للخطر البيولوجي 
ت )بما في ذلك الخدما

ضوابط على المشتريا
تطبيق ال
المعني.

 CW
A

4.4.4.8.1
3-16-1

ت هذا 
ت التي تلبي متطلبا

ت/ الخدما
ِدين واختيارهم استناداً إلى قدرتهم على توفير المنتجا تقييم الموّر

المعيار إلدارة المخاطر البيولوجية لشلل األطفال. 
ت قد يكون لها أثر على الخطر البيولوجي، 

ت/ خدما
ِدين بتوفير منتجا لن يقوم كل الموّر

وإن كان ذلك سينطبق على الكثير منهم. والموردون الذين ينبغي النظر بأمرهم يشملون، 
صر، أولئك الذين يقدمون ما يلي:

على سبيل المثال ال الح
 

أ.
ف؛

ت التنظي
 خدما

ب.
ت المختبرية؛

 المعدا
ج.

ص منها؛
ت التخل

ت أو خدما
 إدارة النفايا

د.
ت؛

ت دعم تكنولوجيا المعلوما
 خدما

هـ.
صيانة المرافق؛

ت و
ت المعدا

 خدما
و.

ت األمنية.
الخدما

 CW
A

4.4.4.8.1
4-16-1

إرساء معايير االختيار، والتقييم، وإعادة التقييم. 

 CW
A

4.4.4.8.1
5-16-1

ضرورية ناشئة عنه.
ت نتائج التقييم وأية أعمال 

صون سجال

17-1
ض إدارة المخاطر البيولوجية

استعرا

 CW
A 

4.1.1
1-17-1

ضمان 
صل منتظمة ل

ض نظام إدارة المخاطر البيولوجية في المنظمة بفوا
قيام اإلدارة العليا باستعرا

استمرار مالءمته، وكفايته، وفعاليته.
ت المنظمة، على أن يتم 

ض اإلدارة بانتظام، وبوتيرة تحددها احتياجا
ينبغي إجراء استعرا

ذلك مرة واحدة في السنة على األقل.
 CW

A 
4.1.1

2-17-1
ض ما يلي:

1يشمل االستعرا
 

-
ص التحسين؛

تقييم فر
2

 
-

ض.
ت، واألغرا

ت، والسياسا
ت على النظام، واإلجراءا

تحديد الحاجة إلى إدخال تغييرا

ت بشأن ما يلي:
ض معلوما

ت االستعرا
ضمن مدخال

ينبغي أن تت
 

أ.
ت التدقيق؛

 نتائج عمليا
ب.

ت العمل؛
ت التشغيلية الموحدة وإرشادا

 االمتثال إلى اإلجراءا
ج.

 حالة أنشطة تقييم المخاطر؛
د.

صحيحية؛
 حالة التدابير الوقائية والت

هـ.
ض اإلدارة؛

ت السابقة الستعرا
 تدابير المتابعة من العمليا

و.
ت التي يمكن أن تؤثر على النظام؛

 التغييرا
ز.

ت التحسين؛
صيا

 تو
ح.

ث.
ث/ األحدا

ت الحواد
نتائج تحقيقا

)GAPIII( 97خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق

س شلل األطفال البري(
O )بدون فيرو

PV/SA
B
IN س شلل األطفال من ساللة

ضروري التي تحتفظ فحسب بمواد فيرو
س شلل األطفال 

الملحق 3: معيار إدارة المخاطر البيولوجية للمرافق حيث االحتفاظ بفيرو



رقم بند اتفاق
 

20  CW
A15793

صر 
رقم عن

 
إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

 CW
A 

4.1.1
3-17-1

ض اإلدارة.
صة من استعرا

ت المستخل
صون السجال

ت والتدابير المتعلقة بما يلي: 
ض القرارا

ت االستعرا
ينبغي أن تشمل مخرجا

 
أ.

 تحسين فعالية نظام إدارة المخاطر البيولوجية؛
ب.

ت المخاطر؛
ت وتقييما

صلة بالمتطلبا
ت المت

 التحسينا
ج.

ت من الموارد.
االحتياجا

18-1
نظام إدارة المخاطر البيولوجية

 CW
A 

4.1.1
1-18-1

ت هذا 
صون نظام إلدارة المخاطر البيولوجية وفقاً لمتطلبا

قيام المنظمة بإرساء، وتوثيق، وتنفيذ، و
المعيار إلدارة المخاطر البيولوجية لشلل األطفال.

صر 2 – تقييم المخاطر 
العن

ت فعالة لتحديد، وتقييم، وإدارة هذه 
ت وتنفيذها آلليا

صر تقييم المخاطر كيفية تعيين المنظما
يتناول عن

ضمان االتساق والشفافية في تقييم المخاطر 
صر سبل 

المخاطر. وتشمل المسائل التي يغطيها هذا العن
صائيين وموظفي الدعم. ويُنظر إلى 

بء ال داع له على عاتق األخ
على امتداد المنظمة، دون إلقاء ع

ب أن تستند إليها الركائز األخرى.
صر على أنه الركيزة التي يج

هذا العن

صر الفرعية
العنا

ت
ت، واإلجراءا

العملية، والمنهجيا
 1-2

ت التقييم ونطاقه
توقي

 2-2
ت

األدوار والمسؤوليا
 3-2

ت
تحديد التهديدا

 4-2
تقييم المخاطر

 5-2
مكافحة المخاطر

 6-2
2

تقييم المخاطر

1-2
العملية، والمنهجيات، واإلجراءات 

 CW
A

4.3.1.1
1-1-2

تكفل المنظمة إرساء نظام تقييم المخاطر، وتنفيذه وفقاً لهذا المعيار إلدارة المخاطر البيولوجية.

 CW
A

4.3.1.1
2-1-2

ضها واتخاذها أساساً للتحسين. 
رفع التقارير إلى اإلدارة العليا عن أداء نظام إدارة المخاطر الستعرا

 CW
A 

4.4.4
3-1-2

َّق فيها  ت واألنشطة المرتبطة بالخطر البيولوجي المحتمل والمواقع التي ستُطب
تحديد المنظمة للعمليا
ت المكافحة. 

إجراءا
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صر 
رقم عن

 
إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

 CW
A 

4.4.4
4-1-2

ف محددة. 
صيانة، في ظل ظرو

تنفيذ األنشطة المرتبطة بالخطر البيولوجي المحتمل، بما في ذلك ال

2-2
توقيت التقييم ونطاقه

 CW
A

4.3.1.2
1-2-2

ث يكون استباقياً وال يجيء كردة فعل.
يُحدد نهج تقييم المخاطر وفقاً لنطاقه، وطبيعته، وتوقيته بحي

ض تقييم قائم:
ينبغي أن يؤدي ما يلي إلى حفز تقييم جديد للمخاطر أو إلى استعرا

 
أ.

ت على برنامج العمل، بما في ذلك إدخال عوامل 
البدء بعمل جديد أو إجراء تغييرا

ت على دفق العمل أو حجمه؛
 بيولوجية جديدة أو القيام بتغييرا

ب.
ت، أو على تشغيلها؛

ت، والمعدا
ت، والمنشآ

ت جديدة على المختبرا
ت/ تعديال

 إنشاءا
ج.

لة أو غير مزمعة على الهيكل الوظيفي، بما في ذلك ما يتعلق  ت معدَّ
تطبيق ترتيبا

 منها بالمتعاقدين، والزوار، والعاملين اآلخرين غير األساسيين؛
د.

ت العمل )مثل 
ت التشغيلية الموحدة أو على ممارسا

ت مهمة على اإلجراءا
تعديال

ت 
صية، وبروتوكوال

ت الحماية الشخ
ت، وتوفير معدا

ت التطهير/ إدارة النفايا
منهجيا

صة باالستعمال(؛
 الدخول والخروج الخا

هـ.
ث غير المتوقعة التي قد تهم إدارة المخاطر البيولوجية؛

 األحدا
و.

ت عدم االمتثال الفعلية أو المحتملة فيما يتعلق بالقواعد واللوائح الداخلية/ 
حاال

ث بالغ(؛ 
ض لحاد

ُّ ت جديدة أو تعر
 الخارجية )مثل تطبيق تشريعا

ز.
ت االستجابة الطارئة والتخطيط االحترازي؛

 دراسة متطلبا
ح.

ض نظام اإلدارة )سنوياً أو بوتيرة أخرى مناسبة 
العملية القائمة الستعرا

ومسبقة التحديد(.

ت، وتقييم 
ت تحديد التهديدا

ت والنُهج المحددة إلجراء عمليا
يتوافر العديد من المنهجيا

ب. 
صيل المطلو

المخاطر ومكافحتها؛ وسيتباين النهج المتبع رهناً بطبيعة الحالة ومستوى التف
ض في 

ت في اعتمادها اإلطار المعرو
ت التي يمكن أن تنظر المنظما

ومن بين اإلطارا
CW لعام 2011 )خطة GAPIII، الملحق 5(

A15793 الشكل 1 من اتفاق
3-2

األدوار والمسؤوليات

 CW
A

4.3.1.1
1-3-2

ت من الموارد وتوفير موارد كافية، بما في ذلك تعيين عاملين مدربين للقيام بأنشطة 
تحديد المتطلبا

ض الداخلي.
اإلدارة، وأداء العمل، والتحقق، وهو ما يشمل االستعرا

ت العاملين الذين يؤدون العمل الذي يؤثر على إدارة 
ينبغي تحديد وتوثيق أدوار ومسؤوليا

ص الذين يحتاجون إلى الحرية التنظيمية 
المخاطر ويتحققون منه، والسيما أولئك األشخا

والسلطة الالزمة للقيام بما يلي:
 

أ.
ضارة للمخاطر؛

ت ال
 الشروع في العمل الالزم لتفادي أو تقليل التأثيرا

ب.
صبح مستوى الخطر مقبوالً؛

ضافية لمعالجة المخاطر إلى أن ي
ضبط التدابير اإل
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صر 
رقم عن

 
إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

 
ج.

ت تتعلق بإدارة المخاطر؛
 تحديد وتسجيل أية مشكال

د.
ت المحددة؛

صية بها، أو توفيرها عبر القنوا
 الشروع في الحلول، أو التو

هـ.
ضاء.

ب االقت
صل والتشاور داخلياً وخارجياً حس

التوا
4-2

تحديد التهديدات

 CW
A

4.3.1.3
1-4-2

ت المرتبطة بالعمل المقترح:
تكون التهديدا

-1
 

محددة؛
-2

 
قة. موثَّ

ت المرتبطة بالمخاطر 
تتمثل المرحلة األولى في عملية إدارة المخاطر بتحديد كل التهديدا

ت 
البيولوجية. ومن المفيد إشراك فريق العمل بأكمله في هذه العملية واستخدام المدخال

من خبراء تنظيميين في ميدان السالمة وإدارة المخاطر.

ب 
وقد يكون التهديد حالة محسوسة )مثل حريق أو انفجار(، أو نشاطاً )السح

ب األعم 
ت(، أو مادة )وفي هذه الحالة فإن التهديد الرئيسي سيكون في الغال

صا
بالِمم

ت الخانقة 
ت األخرى تشمل المواد الكيميائية، والغازا

س شلل األطفال، إال أن التهديدا
فيرو

ض النظر عن مدى 
ث األذى بغ

مثل النتروجين(. وجوهر التهديد هو قدرته على إحدا
احتمال وقوع ذلك.

ضرارها المحتملة على 
ت البيولوجية وتقييمها فيما يتعلق بأ

وينبغي تحديد التهديدا
ت خطر أو مخاطر 

ضمن فئا
ف المواد الخطرة 

صني
اإلنسان، والحيوان، والبيئة. وعند ت

ف دولية و/ أو تابعة لبلدان أجنبية، فإنه ينبغي النظر في 
صني

استناداً إلى خطط ت
ت والعوائق المتباينة المحلية.

االحتياجا

ت تشمل ما يلي:
ت معلوما

ويتعين أن يستخدم تمرين تحديد التهديدا
 

أ.
 خبرة الفريق ومعرفته؛

ب.
صة غير المتوافرة في المرفق؛

ص
ت الخارجية أو المتخ

 الخبرا
ج.

ت التقييم السابقة؛
 نتائج عمليا

د.
ث السابقة؛

ث/ األحدا
 مسوح الحواد

هـ.
ت المواد الخطرة؛

 بيانا
و.

ت الحية الخطرة؛
ت بشأن الكائنا

 المعلوما
ز.

ت؛
ت الممارسا

 المبادئ التوجيهية ومدونا
ح.

 الرسوم التخطيطية للمرافق؛
ط.

ت التشغيلية الموحدة، واألدلة، وما إلى ذلك؛
 اإلجراءا

ي.
ت.

ت العمليا
خطط مسارا

ت. وما لم يتم تحديد هذه 
ت ونُهج محددة للقيام بتمارين تحديد التهديدا

توافر منهجيا
ت بفعالية، فإن من المتعذر تقييم الخطر المرتبط بالمرفق وأنشطته. 

التهديدا
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صر 
رقم عن

 
إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

ث الطبيعة والهيكل، وأن يُسجل إلى 
ت متناسباً من حي

وينبغي أن يكون تحديد التهديدا
ض العملية.

مستوى يمكن فيه لآلخرين استعرا

5-2
تقييم المخاطر

 CW
A

4.3.1.4
1-5-2

ت المناسبة لتقييم المخاطر وتسجيلها:
تكون المنهجيا

-1
 

محددة؛
-2

 
ذة؛ منفَّ

-3
 

صونة.
م

ت المخاطر.
توثيق تقييما

صال أو مكافحة. 
صنيفها لتحديد ما يحتاج منها إلى استئ

على تقدير المخاطر أن يقوم بت
ت المخاطر، 

ب مدى تقبل مستويا
ب، إلى جان

ت والعواق
ت لالحتماال

صيفا
وينبغي تحديد تو

ف من هذا النوع، مثالً، من 
صني

صل إلى ت
واستخدام ذلك في التقييم. وبالمستطاع التو

ضيح ما 
ب، وترتيبها لتو

ت والعواق
ت االحتماال

صفوفة للمخاطر تحدد فئا
خالل استخدام م

ضة. على أن النُهج األخرى يمكن 
ت العالية، والمعتدلة، والمنخف

ضمن المجاال
يندرج منها 

أن تكون مفيدة ومناسبة.

ت نوعية، أو شبه كمية، أو كمية، وينبغي تحديد طريقة مناسبة للحالة 
وقد تكون التقييما

ت 
صل من فيروسا

واتباعها. وعند إجراء التقييم يتعين إبداء المراعاة الالئقة للخطر المتأ
ت سالمة المواد(. 

ف بيانا
صحائ

ت المخاطر، و
ت فئا

صيفا
شلل األطفال )وذلك مثالً من تو

ض المخاطر لتقرير ما إذا كان 
ت المكافحة ينبغي استعرا

وبعد تحديد وتنفيذ إجراءا
ضافية وتنفيذها.

ت مكافحة إ
الخطر المتبقي مقبوالً أو أن الحاجة تدعو إلى تعيين إجراءا

6-2
مكافحة المخاطر

 CW
A

.4.3.1.5
1-6-2

ت المخاطر، بما في ذلك األطر 
ص التدابير الناجمة عن تقييما

صي
ت المناسبة لتخ

تكون المنهجيا
صاحبة لإلبالغ والموافقة:

ت الم
ص المسؤولين، واآلليا

الزمنية، واألشخا
-1

 
محددة؛

-2
 

ذة؛ منفَّ
-3

 
صونة.

م

ضمن:
ينبغي أن تكون لنهج إدارة المخاطر خطة مكافحة تت

 
أ.

ضع للمساءلة عن تنفيذ الخطة؛
من المسؤول والخا

ص، الميزانية(؛
ما هي الموارد التي ستُستخدم )مثل األشخا

ب. 
الجدول الزمني للتنفيذ؛

ج. 
ض االمتثال للخطة.

صيل اآللية ووتيرة استعرا
تفا

د. 

ت إدارة المخاطر التسلسل الهرمي للمكافحة. وهذا التسلسل 
ضمن استراتيجيا

ينبغي أن تت
ضوابط 

ضة بكائن حي/ نشاط بديل، وعزل التهديد، واستخدام 
هو إلغاء العمل، واالستعا

صية.
ت الحماية الشخ

هندسية، أو إدارية، أو االعتماد على معدا
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صر 
رقم عن

 
إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

س شلل األطفال
صر 3 – قوائم جرد ومعلومات فيرو

العن
ض 

س شلل األطفال النُظم القائمة لتحديد، وتسجيل، واستعرا
ت فيرو

صر قوائم جرد ومعلوما
س عن

يدر
صيل النظام وطبيعته 

ت الحية المخزونة، والواردة، والمنقولة من المرفق. ويعتمد مستوى تف
الكائنا

ت 
ث التعقيد من القوائم البسيطة إلى قواعد البيانا

ت المحتفظ بها، ويتراوح من حي
ضا

على الُممر
صل، ونظم التوسيم، 

س طريقة تخزين المواد، بما في ذلك الف
صر يدر

المحمية. كما أن هذا العن
ت المزارع.

ضوابط مخزونا
و

صر الفرعية
العنا

قائمة الجرد
 1-3

ت
ت والسجال

المعلوما
 2-3

س شلل األطفال 
نقل مواد فيرو

 3-3
صد والمكافحة

الر
 4-3

3
س شلل األطفال 

قوائم جرد ومعلومات فيرو

1-3
قائمة الجرد 

 CW
A

4.4.4.2
1-1-3

صونها.
س شلل األطفال و

ثة لفيرو ضع قائمة دقيقة ومحدَّ
و

ينبغي أن تستند عملية الجرد إلى المخاطر وأن تشمل ما يلي:
ت، 

س شلل األطفال المحتفظ بها، بما في ذلك المزارع، والعينا
تحديد كل مواد فيرو

أ. 
صابة بالعدوى(؛

ت الم
ت أو الحيوانا

صادر األخرى )مثل األنسجة/ العينا
والم

س شلل 
ضمن محيط االحتواء في مرفق فيرو

س شلل األطفال 
تخزين مواد فيرو

ب. 
س شلل األطفال البري 

ت المخزونة من مواد فيرو
صل العينا

ضمان ف
األطفال، و

ت األخرى، وخطوط الخاليا، أو المزارع، 
ضها وعن المستفردا

وساللة سابين عن بع
ف؛

ُّ ث المتقاطع أو الخطأ في التعر
ضة للتلو

أو المواد األخرى التي قد تكون عر
س شلل األطفال من مواقع التخزين وإليها معايير 

ضمان أن تلبي حركة مواد فيرو
 

ج. 
ت النقل(؛

صر 15 )إجراءا
العن

ث عن كل سطوح أوعية التخزين بطريقة مجازة لتعطيل 
ضمان إزالة التلو

د. 
ت شلل األطفال؛

فيروسا
ص المجازين من ذوي 

س شلل األطفال باألشخا
صول إلى مواد فيرو

صر الو
ح

هـ. 
ت؛

الحاجة المشروعة القابلة لإلثبا
ت أمنية مادية فعالة وفقاً للمخاطر )مثل األقفال، وأجهزة اإلنذار، 

تنفيذ إجراءا
و. 

وقيود النفاذ(؛
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صر 
رقم عن

 
إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

ت؛
صون نظام موثوق لتحديد هوية العينا

تطوير و
ز. 

س شلل األطفال وفقاً للمخاطر؛
صل وتخزين مواد فيرو

ف
ح. 

ت العاملة، 
ت البذور، والمخزونا

ضبط )مثل مخزونا
ضعة لل

تحديد ماهية المواد الخا
ط. 

ب استخدامه في قائمة جرد 
ت الواج

صابة( وما هو مستوى المعلوما
ت الم

والحيوانا
هذه المواد.

2-3
المعلومات والسجالت

 CW
A

4.4.4.2
1-2-3

س شلل األطفال:
ت المتعلقة بقوائم جرد فيرو

تكون السجال
راهنة؛

 -1
كاملة؛

 -2
مخزونة بأمان مع توفير نسخ احتياطية كافية.

 -3

ت الجرد ما يلي:
ينبغي أن تشمل معلوما

ص المسؤولين( 
ص المسؤول )األشخا

صال المتعلقة بالشخ
ت االت

اسم )أسماء( ومعلوما
أ. 

صيل العاملين اآلخرين القادرين على النفاذ إلى 
س شلل األطفال، وتفا

عن مواد فيرو
س شلل األطفال أو المنطقة المباشرة استناداً إلى مستوى الخطر؛

مواد فيرو
ب عملهم 

ص الذين يتطل
صلة بأولئك األشخا

ت الجرد المف
صر النفاذ إلى سجال

ح
ب. 

ت؛
صول على تلك المعلوما

الح
ت هوية مفيدة أخرى؛

ِدا أرقام تحديد هوية مقروءة ومتينة وُمحدّ
ج. 

ب واستناداً إلى 
س شلل األطفال عند مستوى مناس

ت/ أحجام مواد فيرو
ت كميا

سجال
د. 

ت المنطبقة األخرى(، والموقع الدقيق 
ت/ القوارير أو المكافئا

الخطر )عدد الحاويا
ت؛

ضع المواد في كل األوقا
للتخزين، والقدرة على اإلبالغ عن و

صدر الجغرافي وتاريخ الجمع؛
المنشأ، بما في ذلك الم

هـ. 
صير تلك المواد وأية 

ت المواد المأخوذة من التخزين للقيام بالعمل، وم
سجال

و. 
ت مستحدثة جديدة )االستهالك، والتدمير، واألخذ من المرفق، واإلعادة إلى 

مخزونا
ب إنجاز العمل.

التخزين في الموقع X( في أعقا
3-3

س شلل األطفال
نقل مواد فيرو

 CW
A

4.4.4.2
1-3-3

ضمن المرفق أو من المرفق 
ت 

س شلل األطفال بين المختبرا
ت نقل مواد فيرو

ضبط عمليا
تسجيل و

وإليه وفقاً لمستوى الخطر.
ت 

ضرورية وتلقي جميع التأكيدا
ص ال

ضمان إجراء كل الفحو
ضوابط ل

ينبغي أن تتوافر ال
صادرة عن مرافق 

س شلل األطفال 
صة بمواد فيرو

ت الخا
الموثِّقة التي تكفل أن الطلبا

صفة الشرعية. وال يجوز إدخال المواد إلى المرفق أو إرسالها إلى 
وأفراد يتمتعون بال

ص من أولئك المسؤولين عن المرفق. وبالنسبة للمواد التي تعتبر 
مكان آخر إال بترخي

صرامة، بما في ذلك تتبع الشحنة، 
ضوابط أشد 

ضروري تطبيق 
عالية المخاطر فإن من ال

والتحقق من االستالم.
4-3

ضبط
صد وال

الر
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س شلل األطفال 
مواد فيرو
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النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

 CW
A 

4.5.3
1-4-3

صل زمنية مسبقة التحديد استناداً إلى الخطر، وبمستوى ووتيرة يمكن 
ض قائمة الجرد بفوا

استعرا
ضع المواد بطريقة مناسبة.

بهما اإلبالغ عن و
صاحبة إلى طبيعة المادة المحتفظ 

ضوابط الم
ينبغي أن تستند طبيعة قائمة الجرد وال

ض إساءة 
ضعها في غير مكانها أو عن أخذها بغر

بها وإلى خطر األذى الناجم عن و
ث يتم تحديد المواد المفقودة، 

س شلل األطفال بحي
صد قوائم جرد فيرو

استعمالها. وستُر
ف المتمثل في 

ضعها، أو التي لم تعد الزمة، بما يتسق مع الهد
أو المتعذر اإلبالغ عن و

ض لقوائم الجرد مرة 
ب إجراء استعرا

ت المواد إلى أدنى حد ممكن. ومن الواج
تقليل كميا

في السنة على األقل.
 CW

A 
4.5.3

2-4-3
س شلل األطفال المدرجة في قوائم الجرد.

ت مواد فيرو
ت للتقليل من كميا

إرساء إجراءا
ت استباقية للتقليل من المخاطر من خالل إزالة، أو 

على المنظمة أن تتخذ إجراءا
ت 

س شلل األطفال المستخدمة، وعدد عمليا
ت مواد فيرو

استبدال، أو تقليل أحجام/ كميا
س شلل األطفال التي 

ت للتحقيق بشأن مواد فيرو
ذة. ويتعين إرساء إجراءا االستعمال المنفَّ

يُحتمل أن تكون مفقودة.
صر 4 – السالمة العامة

العن
ت المرتبطة بعمل العاملين 

ضمان تحديد التهديدا
ت القائمة ل

صر السالمة العامة العمليا
س عن

يدر
ت ذاته بأمر آثارها على المخاطر البيولوجية. وينبغي اعتماد نهج 

وإدارتها مع العناية في الوق
ت الطوارئ المرتبطة بالسالمة 

ت لتحديد حاال
ت ذاته إلرساء إجراءا

وقائي واستباقي في الوق
ت الكهربائية، 

ت الحرائق، واآلال
ف من وطأتها، واالستجابة لها، مثل حاال

العامة، وكشفها، والتخفي
ضغوطة.

ت الم
ت، والمعدا

ت، والمواد الكيميائية، ورعاية الحيوانا
واإلشعاعا

صر الفرعي
العن

السالمة العامة
 1-4

4
السالمة العامة 

1-4
السالمة العامة 

 CW
A

4.4.4.1
1-1-4

إرساء عملية رسمية لتحديد وإدارة المخاطر المرتبطة بالسالمة العامة.
صادر الخطر، وذلك لحماية العمال 

على المنظمة أن تعتمد نهجاً وقائياً واستباقياً إلدارة م
ت على المخاطر 

ت المباشرة المرتبطة بعملهم وكذلك للعناية بأمر التأثيرا
من التهديدا

صادر. وينبغي تحديد وتنفيذ 
ث ناجم عن مثل هذه الم

ث/ حد
البيولوجية في حال وقوع حاد

ف من وطأتها، واالستجابة لها، مع 
ت الطوارئ، والتخفي

ف حاال
ت الالزمة لكش

اإلجراءا
ت. 

س شلل األطفال في مثل هذه اإلجراءا
ت المحتملة المتعلقة بمكافحة فيرو

مراعاة التأثيرا
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صر، ما يلي:
ويتعين أن تشمل المسائل التي يتم تناولها، وعلى سبيل المثال ال الح

 
أ.

 السالمة المختبرية العامة؛
ب.

 السالمة الحرائقية؛
ج.

 السالمة الكهربائية؛
د.

 السالمة اإلشعاعية؛
هـ.

 السالمة الكيميائية؛
و.

ت )بما في ذلك خطر االختناق(؛
 استخدام الغازا

ز.
 العمل الساخن والعمل البارد؛

ح.
ضغوطة؛

ت الم
 المعدا

ط.
ت المختبرية واستخدامها؛

 رعاية الحيوانا
ي.

ت العامة.
ضبط النفايا

ت التخزين والنظافة، و
التدبير المنزلي العام، بما في ذلك متطلبا

صر 5 – العاملون والكفاءات
العن

ت 
ص يتمتعون بالمؤهال

ضمان تعيين أشخا
ت القائمة ل

ت العمليا
صر العاملين والكفاءا

يغطي عن
ب برنامج العمل، وأن كفاءتهم 

ب على كل جوان
ضعون الحقاً للتدري

ت المناسبة، وأنهم سيخ
والخلفيا

ت 
ضوعا

صد بطريقة منظمة. وتشمل المسائل الُمعنى بها كيفية معالجة مو
ضع التقييم والر

ستكون مو
ش في حال شغور 

ضع ه
ضمان أال تكون المنظمة في و

ب الموظفين ل
ت وإدارة عملية تناو

القدرا
ف الحساسة.

الوظائ

صر الفرعية 
العنا

التعيين
 1-5

ب
التدري

 2-5
الكفاءة

 3-5
ب 

االستمرارية وتخطيط التعاق
 4-5

االستبعاد
 5-5

5
العاملون والكفاءات 

1-5
التعيين

 CW
A

4.4.2.1
1-1-5

ت المتعلقة بالمخاطر البيولوجية كجزء من عملية التعيين.
ت، والقدرا

ت، والخبرا
يتم النظر في الكفاءا

على المنظمة قبل تعيين أي مرشح أن تكفل ما يلي:
 

أ.
س شلل األطفال لعملية اختيار رسمية، 

ضع كل العاملين في مرفق فيرو
ينبغي أن يخ

ت المعنية استناداً إلى المخاطر )مثل مراجع العمالة، 
ص الخلفيا

بما في ذلك تفح
ت األمنية(؛

صا
والفحو
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ب.

ت 
ضوابط مناسبة في حال نقل العاملين إلى مناطق قد تزيد فيها مرتسما

تطبيق 
 المخاطر؛

ج.
س 

ض لمواد فيرو
قبول جميع العاملين الذين يدخلون إلى مناطق يُحتمل فيها التعر

صر 9 )الرعاية 
صحية المحددة في العن

شلل األطفال االمتثال إلى معايير الرعاية ال
ص التمنيع بلقاح شلل األطفال المعطل 

صو
صحية(، وهو ما يشمل على وجه الخ

ال
ت 

ضمن تحديد عيارا
ص طبي سنوي يت

ضوع لفح
ت والخ

ث سنوا
)IPV( كل ثال

س شلل األطفال؛
ضداد فيرو

 أ
د.

ضوابط المذكورة أعاله فيما يتعلق بالعاملين غير 
إجراء تقدير الحاجة إلى ال

ضمان تطبيق تلك 
ت ل

األساسيين )مثل المتعاقدين، والزوار، والطلبة(، وتنفيذ إجراءا
ضوابط حيثما تدعو الحاجة.

ال
2-5

التدريب

 CW
A

4.4.2.4
1-2-5

صل بالمخاطر البيولوجية، وإرساؤها، 
ب العاملين المت

ت المتعلقة بتدري
ت واإلجراءا

تحديد المتطلبا
صونها.

و
ت ما يلي:

تشمل اإلجراءا
 

أ.
ب المتعلق 

ب بشأن المخاطر البيولوجية، بما في ذلك التدري
ت التدري

تحديد احتياجا
ضمن المرفق، وذلك 

ت تقليل المخاطر 
س شلل األطفال وإجراءا

ت فيرو
تحديداً بسما

ص العاملين في محيط االحتواء وكذلك أولئك الذين قد يحتاجون 
بالنسبة لكل األشخا

صيانة، 
إلى الدخول إلى هذا المحيط، بمن فيهم موظفو الدعم الطبي، وموظفو ال

ت الطوارئ؛
 والمستجيبون لحاال

ب.
ب الالزم على المخاطر البيولوجية؛

 توفير التدري
ج.

ب على المخاطر البيولوجية؛
 تحديد فعالية التدري

د.
ت بشأن المخاطر البيولوجية؛

ب تجديد المعلوما
 توفير تدري

هـ.
ب الالزم عليها؛

 منع العاملين من القيام بمهام لم يتلقوا التدري
و.

ت كافية.
صون سجال

ف 
صفو

ب على إذكاء الوعي بمسائل المخاطر البيولوجية في 
وينبغي أن يشتمل التدري

العاملين، بما في ذلك أهمية العوامل البشرية في إدارة هذه المخاطر.
3-5

الكفاءة
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صر 
رقم عن

 
إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

 CW
A 

4.4.2
1-3-5

س شلل األطفال 
ضمن مرفق فيرو

ت 
ت و/ أو يؤدون مهما

ضطلعون بمسؤوليا
يتمتع العاملون الذين ي

يمكن أن تؤثر على إدارة المخاطر البيولوجية في مكان العمل بالكفاءة الالزمة.
ب 

ب و/ أو خبرة، إلى جان
ب من تعليم و/ أو تدري

ف الكفاءة من زاوية ما هو مناس
َّ تُعر

ت أن:
القدرة المثبتة على أداء المهمة على نحو يتسم بالسالمة واألمان. على اإلجراءا

 
أ.

ت الكفاءة؛
 تحدد احتياجا

ب.
ب؛

ب المطلو
 تقود إلى اإلنجاز الناجح للتدري

ج.
ف وبدونه؛

 تقود إلى امتالك القدرة على تأدية المهام في ظل اإلشرا
د.

ت كفاءتهم من تأدية المهام غير المؤهلين للقيام بها؛
 منع العاملين الذين لم تثب

هـ.
ت كافية.

صون سجال

ض النظر عن مرتبته، أو خبرته، أو خلفيته.
وال يجوز استثناء أي عامل من إثبات كفاءته، بغ

 CW
A 

4.4.2
2-3-5

ب من:
س ما هو مناس

ت الكفاءة على أسا
1يتم الحكم على مستويا

 
-

تعليم؛
2

 
-

ب؛
تدري

3
 

-
خبرة.

 CW
A 

4.4.2
3-3-5

ت المطلوبة من الكفاءة.
تحديد المنظمة للمستويا

 CW
A 

4.4.2
4-3-5

ت من الكفاءة وبرهنوا عليها.
ت التي تُظهر أن الموظفين قد حازوا هذه المستويا

صون السجال
يتم 

 CW
A 

4.4.2
5-3-5

ف وثيق إلى حين إثباتهم لكفاءتهم.
ضمن المرفق إلى إشرا

ضع العاملون الذين قاموا بأنشطة 
يخ

4-5
االستمرارية وتخطيط التعاقب

 CW
A

4.4.2.3
1-4-5

ب.
ت احتياطية واحترازية كافية لتلبية الحاجة إلى االستمرارية والتعاق

توافر إجراءا
ص الذين يحتاجون إلى بديل، بما يكفل عدم 

على المنظمة أن تحدد األدوار واألشخا
صيرة أو طويلة. وينبغي أن تشمل مثل هذه 

ب لفترة ق
اإلخالل بسالمة المرفق نتيجة التغي

ب للعاملين )الفنيون منهم واإلداريون، والعلميون، بما في ذلك 
ت تخطيط التعاق

اإلجراءا
ف بالغة األهمية بشأن التشغيل اآلمن 

ص لمعار
ضمان عدم امتالك أي شخ

المتعاقدون( ل
ص أو عدم توافره.

ت متاحة آلخرين في حال مغادرة هذا الشخ
والمأمون للمرفق ليس

5-5
االستبعاد 
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صر 
رقم عن

 
إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

 CW
A

4.4.4.7.3
1-5-5

ت إجالء واستبعاد العاملين )من المؤقتين، وكذلك من الدائمين إن كان ذلك مناسباً( من 
إرساء إجراءا

ضروري نتيجة تقييم المخاطر.
المرفق إذا تبين أن ذلك 

ت أن:
ينبغي لإلجراءا

 
أ.

ت الدخول، وتغيير 
ب بطاقا

ب القدرة على دخول المرفق )وذلك مثالً بسح
تحج

 األقفال والمفاتيح ورموز الدخول، واألجهزة األمنية األخرى(؛
ب.

ت المرتبطة بالمرفق، بما في ذلك الوثائق، 
ب القدرة على النفاذ إلى المعلوما

حج
ت المحوسبة؛

ت والسجال
 والبيانا

ج.
ضرورياً.

السماح باإلبعاد البدني الفوري للعاملين إذا ما كان ذلك 
صر 6 – التقنية الميكروبيولوجية الرشيدة

العن
ضوابط 

ت وال
صر التقنية الميكروبيولوجية الرشيدة كيفية تحديد المنظمة للتقنيا

س عن
يدر

صر 
ب البارزة لهذا العن

ضها. ومن بين الجوان
الميكروبيولوجية المناسبة، وسبل تنفيذها واستعرا

ت 
ِن الممارسا ّ ت التي قد تتم مواجهتها ويعي

ت يحدد التهديدا
إعداد دليل للسالمة البيولوجية أو للعمليا

صالها.
ت الرامية إلى تقليل المخاطر أو استئ

واإلجراءا

صر الفرعي 
العن

التقنية الميكروبيولوجية الرشيدة 
 2-6

6
التقنية الميكروبيولوجية الرشيدة 

1-6
التقنية الميكروبيولوجية الرشيدة 

 CW
A

4.4.4.5.1
1-1-6

ت 
س شلل األطفال بالكفاءة في التقنيا

يتمتع كل العاملين الذين يقومون بمناولة مواد فيرو
الميكروبيولوجية الرشيدة. 

 CW
A

4.4.4.5.1
2-1-6

ت الميكروبيولوجية 
ضمان االمتثال إلى التقنيا

ت( ل
ت والمعدا

توافر الموارد المناسبة )بما في ذلك الوق
الرشيدة بشكل فعال.

ضاء، بالمخاطر المرتبطة بما يلي على سبيل 
ب االقت

ت، حس
ينبغي أن تُعنى اإلجراءا

صر:
المثال ال الح

 
أ.

س شلل األطفال؛
 مناولة المواد الُمعدية لفيرو

ب.
ت؛

 مناولة الحيوانا
ج.

  الطرد المركزي؛
د.

ت الحادة؛
ضبط اإلبر واألدوا

 
هـ.

ت اإلخالء؛
ضخا

صحيح لم
 االستخدام ال

و.
ت الزرع، والتنقية، والتخزين؛

 تقنيا
ز.

ب؛
ضبائ

 تقليل/ احتواء ال
ح.

ت؛ 
صا

ب بالِمم
السح
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صر 
رقم عن

 
إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

 
ط.

صوتَنة واألشكال الميكانيكية األخرى لفتح الخاليا/ األنسجة؛
 ال

ي.
 استخدام خزائن السالمة البيولوجية )BSCs(؛

ك.
ث، 

ب، واإلزالة الروتينية للتلو
ضبط االنسكا

ت، بما في ذلك 
ِرا استخدام المطّه

وغسل األيدي، واالستحمام.

ض األنشطة التي يمكن استخدامها أثناء العمل 
ب بع

ت كاملة وهي تحدد فحس
والقائمة ليس

ت عمل مناسبة 
ت وممارسا

المختبري المعتاد. وينبغي تنفيذ هذه األنشطة بالترافق مع إجراءا
ت التشغيل المنظورة والمعقولة. 

ت المكافحة في ظل كل سيناريوها
ضمان فعالية إجراءا

ل
ُصمم للتقليل 

ت تقييم المخاطر وأن ت
ت مكافحة مناسبة خالل عمليا

ويتعين أن تُحدد إجراءا
س شلل األطفال بما في ذلك:

ض لفيرو
من التعر

 
أ.

ب لألجهزة، مثل خزائن السالمة البيولوجية المجازة لتوفير 
االستخدام المطلو

س شلل األطفال الحي؛
ت التي تستخدم فيرو

 االحتواء األولي لكل اإلجراءا
ب.

ت أشد توهيناً )حينما تتوافر 
ت ساللة سابين بأخرى من سالال

ضة عن فيروسا
االستعا

س شلل األطفال الحي.
ب استخدام فيرو

ت( عندما يكون من المطلو
هذه السالال

)PPE( صية
س ومعدات الحماية الشخ

صر 7 – المالب
العن

ت 
ضمان المنظمة تزويد الموظفين باألدوا

صية سبل 
ت الحماية الشخ

س ومعدا
صر المالب

س عن
يدر

ف ومتى يستخدمونها. 
ت المحتملة، وأن هؤالء الموظفين يعرفون كي

ضا
صحيحة للتقليل من التعر

ال
س 

ض البنود األساسية، مثل استخدام أقنعة التنف
ت بع

صر على وجه التحديد بسما
ويُعنى هذا العن

ت، 
س البنود األخرى الشائعة االستعمال، بما في ذلك القفازا

ضغط اإليجابي، كما ويدر
ت ال

وبدال
ف واألحذية المختبرية.

والمعاط

صر الفرعي
العن

)PPE( صية
ت الحماية الشخ

س ومعدا
المالب

 2-7
7

)PPE( صية
س ومعدات الحماية الشخ

المالب

1-7
)PPE( صية

س ومعدات الحماية الشخ
المالب

 CW
A

4.4.4.5.4
1-1-7

صية.
ت الحماية الشخ

ت من معدا
تحديد االحتياجا

ت القائمة ما يلي:
ينبغي أن تشمل اإلجراءا

 
أ.

ت 
صية )مثل تقييما

ت الحماية الشخ
ت وافية عند اختيار معدا

ضمان استخدام معلوما
ت المرتدة من الموظفين(؛

ض وتحليل المهام، والمعلوما
 المخاطر، واستعرا

ب.
صية، بما 

ت الحماية الشخ
ب أن يستخدموا معدا

ضمان تحديد كل العاملين الذين يج
س 

ت والمالب
في ذلك الموظفون العلميون، والزوار، والمتعاقدون، وتزويدهم بالمعدا

صحيحة؛
ت ال

ت القياسا
ذا
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صر 
رقم عن

 
إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

 
ج.

صية في 
ت الحماية الشخ

صريح بأمر اختيار واستخدام معدا
العناية بشكل 

ت الكفاءة؛
ب، وتقييما

ت التشغيلية الموحدة، والتدري
 اإلجراءا

د.
ت 

ص الروتينية وعمليا
ضمان تعيين وإجراء الفحو

ب ل
تحديد وتنفيذ برنامج مناس

صيانة؛
 ال

هـ.
صية بديلة واحتياطية وتوفيرها؛

ت حماية شخ
 تحديد، والعناية بأمر، الحاجة إلى معدا

و.
صية ذاتها )مثل خلل 

ت الوقاية الشخ
ت المرتبطة بمعدا

تحديد ومكافحة التهديدا
 المهارة اليدوية أو الرؤية(؛ 

ز.
ف العمل العادية 

صية كافية لالستخدام في ظل ظرو
ت حماية شخ

توفير معدا
 والطارئة على حد سواء؛

ح.
ت من 

صية المستخدمة والتثب
ت الحماية الشخ

ف معدا
ت تنظي

ضمان توافر إجراءا
ث.

ضاء، بما في ذلك التخزين المأمون قبل إزالة التلو
إزالة تلوثها عند االقت

ضوابط إدارية وهندسية معقولة 
صية بالترافق مع 

ت الحماية الشخ
وينبغي أن تُستخدم معدا

ت وفقاً 
ومناسبة، وأال تكون بأي حال من األحوال بديالً عنها. ويتعين استخدام هذه المعدا

ت الحماية 
ب العمل توفير معدا

صنيع. وعلى أربا
ت الت

ت جها
صفا

للمعايير المعتمدة وموا
صية للموظفين مجاناً.

الشخ
 CW

A
4.4.4.5.4

2-1-7
ضمن 

ب 
ت المناسبة، وتوفيرها، واستخدامها، والمحافظة عليها على النحو المناس

تحديد المعدا
المرفق. 

س شلل األطفال من 
صة بفيرو

صية الخا
ت الحماية الشخ

ت من معدا
ينبغي تحديد االحتياجا

ت، واألقنعة، 
ت، والقفازا

ت األوجه، والنظارا
خالل تقييم المخاطر، ويمكن أن تشمل واقيا

صراً 
صة ح

ص
س المخ

س المزودة بأجهزة ترشيح عالية الكفاءة، والمالب
وأقنعة التنف

س 
صلبة أو المالب

ت الواجهة ال
ضمن محيط االحتواء، بما في ذلك المآزر ذا

لالستخدام 
ض.

األخرى التي تحمي الجسم من التعر
صر 8 – العوامل البشرية

العن
صر العوامل البشرية حاسماً في أي برنامج إلدارة المخاطر البيولوجية، ويتناول مسائل 

يُعتبر عن
س  

بالغة التنوع تتراوح بين إذكاء الوعي بمسائل المخاطر البيولوجية وإطالق إدارة التغيير، وقيا
صر بخلق بيئة 

وتحسين الثقافة المتعلقة بالمخاطر البيولوجية في المنظمة. كما يُعنى هذا العن
صال "ثقافة إلقاء اللوم".

ص عند اإلبالغ عما وقع من أخطاء واستئ
تعطي الثقة لألشخا

صر الفرعي
العن

العوامل البشرية 
 1-8

8
العوامل البشرية
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مواد فيرو
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1-8
العوامل البشرية

 CW
A

4.4.4.7
1-1-8

صون برنامجاً للعناية بأمر المخاطر المرتبطة بالسلوك البشري، بما في ذلك إدارة 
ترسي المنظمة وت

كيفية تفاعل العمال مع المرفق ومعداته. 
ت، والحاجة إلى 

على المنظمة أن تكفل اإلدارة المسؤولة للعوامل المرتبطة بالسلوكيا
ت المباشرة وكذلك 

صل معهم، بغية حماية العمال من التهديدا
ص والتوا

دعم األشخا
ب في الكثير من 

ضمن المرفق. ويعود السب
لكفالة قدرتهم على العمل على النحو األمثل 

ف البشري، ويتعين اتباع نهج 
ضع

صحيح أو ال
ث المختبرية إلى السلوك غير ال

الحواد
ص، بما في ذلك اإلدراج المحدد 

وقائي واستباقي إزاء إدارة المخاطر المرتبطة باألشخا
ت تقييم المخاطر. وينبغي النظر في االستعانة بخبراء 

ضمن عمليا
لمثل هذه المسائل 

أكفاء لتقييم هذا المجال.

ت للعناية بما يلي:
ويتعين إرساء إجراءا

 
أ.

ت؛
 الموثوقية البشرية والسالمة السلوكية، بما في ذلك االمتثال إلى اإلجراءا

ب.
 تكوين الفرق وتحفيزها؛

ج.
ت المرتدة؛

صل، والتشاور، والمعلوما
 التوا

د.
ت وتسويتها؛

 إدارة النزاعا
هـ.

ب؛
 إدارة اإلجهاد والتع

و.
ف يُحتمل أال تكون آمنة 

ف العمل في حال تحديد ظرو
التمكين، بما في ذلك سلطة وق

 أو مأمونة؛
ز.

صول على المشورة؛
 القدرة على الح

ح.
ث، 

ث، أو األحدا
تفادي "ثقافة إلقاء اللوم"، بما في ذلك االستعداد لإلبالغ عن الحواد

ت غير اآلمنة، وحماية العمال الذين يقومون بذلك؛
ف/ السلوكيا

 أو الظرو
ط.

ت العمل بما يراعي 
ت وممارسا

صميم المعدا
هندسة بيئة العمل، بما في ذلك ت

ت الفردية؛
 االحتياجا

ي.
صية األفراد وكرامتهم.

صو
احترام خ

صحية
صر 9 – الرعاية ال

العن
ض الناجمة عن 

ت واألمرا
صابا

صحية النُظم القائمة لحماية العمال من اإل
صر الرعاية ال

ِم عن ّ يقي
ث ما. وتشمل 

ض إلى العوامل البيولوجية أو منتجاتها، وسبل دعمهم في حال وقوع حاد
ت التعر

حاال
صحيين، 

صد ال
ض، والرعاية والر

صر مكافحة التعر
ضيعية التي يغطيها هذا العن

ت الموا
المجاال

ص والمساعدة الخارجية.
ف األولي المخت

والتمنيع، وتوافر اإلسعا
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PV/SA
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صر 
رقم عن

 
إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

صر الفرعية 
العنا

صحي للعمال
البرنامج ال

 1-9
تطعيم العاملين

 2-9
ت الطوارئ الطبية

حاال
 3-9

9
صحية 

الرعاية ال

1-9
صحي للعمال 

البرنامج ال

 CW
A

4.4.4.1
1-1-9

صحة العمال، والعاملين اآلخرين الذين يمكن 
ض لها 

تكفل المنظمة اإلدارة الفعالة للمخاطر التي تتعر
ت 

س شلل األطفال، وأن تشمل هذه اإلدارة إجراءا
ض لمواد فيرو

صحتهم مباشرة بالتعر
أن تتأثر 

الوقاية والحماية.

ص المرتبطين بالمرفق، بما في ذلك توفير 
ت كل األشخا

على البرنامج أن يُعنى باحتياجا
ب من الحماية بما يتماشى مع ما 

ت بتلقي المتعاقدين والزوار المستوى المطلو
ضمانا

ال
يقومون به من أنشطة، وكذلك حماية أسر العمال.

 CW
A

4.4.4.1
2-1-9

صحية وتقييم 
ت ال

صوفة لتحديد التهديدا
صحي عبر عملية مو

صد ال
ت برنامج التر

تتقرر متطلبا
المخاطر تشمل جميع العاملين المعنيين. 

يمكن للبرنامج التشاور مع العاملين المعنيين، بما في ذلك:
 

أ.
 مستشار إدارة المخاطر البيولوجية؛

ب.
صحة المهنية؛

صي ال
صا

 اخت
ج.

 العاملون في المرفق وممثلو الموظفين؛
د.

ت الطوارئ؛
 الخبراء الخارجيون، بما في ذلك المستجيبون لحاال

هـ.
ضاء لجنة إدارة المخاطر البيولوجية؛

 أع
و.

ت في المرفق؛
 البيطريون وموظفو رعاية الحيوانا

ز.
 ممثلو الموارد البشرية؛

ح.
ض السارية؛

 خبير األمرا
ط.

اإلدارة العلمية.

ض بالغ وتقييم احتياجاتهم 
ضين لخطر تعر

ينبغي تحديد العاملين الذين يعتبرون من المعر
ت 

ضمن ذلك الحاجة إلى التطعيم، وتوفير معدا
صحية. ويتعين أن يت

المتعلقة بالرعاية ال
ت الطوارئ التي تشتمل على العزل/ االختبار في حال 

صية وإجراءا
الحماية الشخ

ت 
ص، بما في ذلك تقييم عيارا

صحية والمناعية للشخ
ض. وينبغي النظر في الحالة ال

التعر
صر الفرعي 9-2-3، كما يتعين 

ف في العن
صو

ضداد شلل األطفال على النحو المو
أ

ف العمل.
ص دورية مناسبة لظرو

إرساء فحو
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صر 
رقم عن

 
إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

س شلل األطفال المزمع 
ض لمواد فيرو

ب على التعر
ص

ومع أن التركيز الرئيسي للتقييم ين
ف األخرى التي يمكن أن تؤثر على 

ضاً العناية بأمر الظرو
مناولتها، فإنه ينبغي أي

صحية التي قد تؤثر على 
ف ال

العاملين المرتبطين بالمرفق. ويمكن أن يشمل ذلك الظرو
ت القلبية، وخلل الرؤية، والحركية البدنية/ المهارة اليدوية(، 

صرع، والنوبا
العمل )مثل ال

صية المناسبة، أو العوامل التي 
ت الحماية الشخ

والقدرة على االستخدام المأمون لمعدا
ب، والحمل، والحالة المناعية، واإلدمان(.

تؤثر على العافية العامة )مثل اإلجهاد، واالكتئا

صحي للعمال بسرية. ويتعين 
ت التي يغطيها البرنامج ال

وينبغي التعامل مع المعلوما
صحية 

ت مشورة الرعاية ال
صول على خدما

ص بالقدرة على الح
أن يتمتع كل األشخا

ت الرعاية 
صحي مهني تابع لشركة أو مؤسسة، أو من مقدم مستقل لخدما

من مرفق 
ت قد يتلقونها وفوائدها 

ت/ تطعيما
صحية، وأن يتم اطالعهم على طبيعة أية معالجا

ال
صلة.

ومخاطرها المتأ
2-9

تطعيم العاملين

 CW
A

4.4.4.1.1
1-2-9

ت المحددة على أنها يمكن أن 
تحديد الحاجة إلى التطعيم استناداً إلى المخاطر، وتغطية المجموعا

س شلل األطفال.
ض لفيرو

تتعر
ت عند الحاجة لتحديد عدم المستجيبين للتطعيم )اعتماداً على معدل 

ينبغي تنفيذ اإلجراءا
ص 

ص. ويتعين تحديد األشخا
االستجابة للقاح( وإرساء سياسة للعناية بأمر هؤالء األشخا

صحية ومنعهم من دخول 
ب 

صالحين للعمل في المرفق ألسبا
الذين يُعتبرون غير 

ب 
ت تشير إلى المناطق التي يتطل

ضع إعالنا
ض. وينبغي و

ت خطر التعر
المناطق ذا

الدخول إليها التطعيم.

ت على 
ِنا ّ وعلى الزوار، والمتعاقدين، والعاملين اآلخرين غير األساسيين تقديم بي

ب المذكور أعاله. واستناداً إلى المخاطر، 
التطعيم أو على المناعة المثبتة وفقاً للمتطل

ت الحالية 
ت وأن الشهادا

ضمان أنه تم إعطاء التطعيما
ت معقولة ل

ينبغي اتخاذ إجراءا
ت الممارسة 

صلية والتحقق الوافي من جها
ت األ

ص الشهادا
صالحة. وقد يشمل ذلك فح

ت المطلوبة أو 
الطبية المسؤولة عن إعطاء اللقاح. وعلى المنظمة أن تكفل إتاحة اللقاحا

ف 
صى بها للعاملين المعنيين. وينبغي النظر إلى التطعيم على أنه استراتيجية للتخفي

المو
من المخاطر، كما يتعين أال يقود استخدامه بأي حال من األحوال إلى االستنتاج بأن من 

ت الميكروبيولوجية الرشيدة أو 
ضوابط األخرى، مثل استخدام التقنيا

ف ال
الممكن تخفي

صية.
ت الحماية الشخ

معدا
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PV/SA
B
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رقم عن

 
إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

 CW
A

4.4.4.1.1
2-2-9

تحديد سياسة بشأن التطعيم وتنفيذها.

 CW
A

4.4.4.1.1
3-2-9

ت أو العمل إلى حين امتثالهم ألحكام سياسة التطعيم. 
ص إلى المختبرا

تقييد دخول األشخا
ض 

ص المرتبطين بالمرفق، بما يتسق مع األغرا
تكفل المنظمة توافر لقاح IPV لألشخا

التالية:
 

أ.
س 

ص ذوي المناعة المثبتة إزاء فيرو
صر الدخول إلى مرفق االحتواء باألشخا

ح
ضداد المستَعِدلة 

ت األ
َّفة على أنها التحقق السنوي من عيارا شلل األطفال )والمعر

س شلل األطفال(، بما 
صلية البالغة 8:1 أو أكثر إزاء كل األنماط الثالثة لفيرو

الم
في ذلك:

 
	

ضمن محيط االحتواء؛
ص المعينون للعمل 

 األشخا
	

ب أن يدخلوا إلى محيط االحتواء؛
 المتعاقدون، والمدققون، والزوار الذين يج

	
موظفو الدعم والمتعاقدون العاملون مباشرة خارج محيط االحتواء )مثل 

ف(؛
صيانة، وموظفي التنظي

العاملين في ال
 

ب.
ت لجميع العاملين المذكورين 

ث سنوا
إعطاء جرعة معززة من لقاح IPV كل ثال

ص السنوي؛
ضد يقل عن 8:1 عبر الفح

 آنفاً أو في حال تقرير أن عيار ال
ج.

ف والترويج بغية 
ت سكانية ثانوية فعالة من خالل إرساء برنامج للتثقي

ضمانا
توفير 

ف التالية:
التشجيع على قبول التمنيع من األطرا

 
	

 العاملون غير األساسيين في المرفق، بما في ذلك المتعاقدون؛
	

 أسر/ عشراء العمال؛
	

ت االحتكاك بالمرفق.
ت األخرى ذا

المجموعا
3-9

حاالت الطوارئ الطبية

 CW
A

4.4.5.2
1-3-9

صر 
ت الطوارئ الطبية و/ أو البيئية، يشمل على سبيل المثال ال الح

إرساء نظام إلدارة حاال
ضين، أو 

تحديد العمال ذوي العدوى المحتملين وتوفير الرعاية الطبية الفورية للعمال المعر
صابين.

ضى، أو الم
المر

صحية 
ت ال

ت أن تكفل توفير التخطيط الطارئ الوافي للعناية باالحتياجا
على اإلجراءا

ث أو حالة طوارئ. وينبغي أن يشمل هذه الحكم المستجيبين 
للعمال في حال وقوع حاد

ت 
ف البيئية التي ربما تأثر

األولين وأسرهم، وأفراد المجتمع المحلي األوسع، والظرو
ت الطوارئ )مثل التي تشمل 

ت تحديد سيناريوها
ضمن اإلجراءا

ث. ويتعين أن تت
بالحاد

صال 
ضرورية )من قبيل االت

ت الدعم ال
صاباً بالعدوى( وإجراءا

عامالً/ فرد أسرة م
ت والموارد األخرى الالزمة 

ت المحلية(، وتوفير المعدا
ت الطوارئ/ السلطا

بخدما
ض، ومواد التطهير، 

ت الطوارئ )مثل االختناق، وعالج مرحلة ما بعد التعر
إلدارة حاال

ضرورية 
صون الخطط ال

ت(. ويتعين إعداد، واختبار، و
ت العزل، واللقاحا

ومتطلبا
ت الطوارئ الطبية.

والمواد األخرى إلدارة حاال
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صر 
رقم عن

 
إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

ت 
ف األولي الكافي فيما يتعلق بسيناريوها

ت توافر اإلسعا
وينبغي أن تكفل اإلجراءا

ت أن 
ت المخاطر. وعلى اإلجراءا

ث المعقولة، على نحو ما يتم تحديثه خالل تقييما
الحواد

ت والمواد 
ٍف وتوافرهم، وكذلك المعدا

تُعنى بالحاجة إلى العاملين المدربين على نحو كا
األخرى التي قد تدعو الحاجة إليها لتوفير العالج.

ضافي وإتاحته )مثل 
ص اإل

ت تحديد الدعم الطبي المخت
ويتعين أن تكفل اإلجراءا

ت العزل(.
ت، ووحدا

المستشفيا
صر 10 – االستجابة الطارئة والتخطيط االحترازي

العن
ف مع العمل 

ت القائمة للتكي
صر االستجابة الطارئة والتخطيط االحترازي الهياكل واآلليا

س عن
يدر

ت الطوارئ. وتشمل المسائل 
صورة متناسبة مع حاال

ف التشغيل العادية، وكيفية التفاعل ب
خارج ظرو

ث العاملين والمرافق ومن زاوية نظم الحماية 
ت من حي

ت المادية، والقدرا
ضعة للعناية المتطلبا

الخا
ت 

ت وعمليا
ت، وتطوير واختبار سيناريوها

ت اتخاذ القرارا
ت الطوارئ، وسلطا

صاال
واإلنقاذ، وات

محاكاة للطوارئ.

صر الفرعية
العنا

ت الطوارئ
سيناريوها

 1-10
10-2 االستجابة والتخطيط الطارئان

خطط الطوارئ
 3-10

ت المحاكاة
10-4 تمارين الطوارئ وعمليا

10-5 الخطط االحترازية
10

االستجابة الطارئة والتخطيط االحترازي

1-10
سيناريوهات الطوارئ

 CW
A

4.4.5.1
1-1-10

ت الطوارئ المعقولة والمنظورة التي قد تؤثر على المخاطر البيولوجية للمنظمة.
تحديد جميع سيناريوها

ت الطوارئ 
ب دراسة جميع سيناريوها

ت الطوارئ، فإن من الواج
عند التخطيط لحاال

صديق، غير أنه 
ت المحتملة جديرة بالت

المعقولة. ومن المستبعد أن تكون كل السيناريوها
س المنطقي الذي 

ت المعقولة وتسجيلها، كما يتعين تقديم األسا
ينبغي النظر في كل التهديدا

ضى األمر ذلك.
تُستبعد على أساسه أية مسألة إن اقت

ت أن تشمل ما يلي:
وعلى السيناريوها

 
أ.

ب بعدوى فعلية/ محتملة أو مخالط آخر )مثل أحد أفراد األسرة، 
صا

عامل م
ضو في المجتمع المحلي(؛

ب لحالة طوارئ، أو ع
أو مستجي
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ب.

ضمن منطقة االحتواء والحاجة إلى اإلجالء؛
ب عامالً 

صي
ض ي

ث أو مر
 حاد

ج.
 حريق؛

د.
ضان؛

 في
هـ.

 خرق أمني؛
و.

 انفجار؛
ز.

ب آخر؛
س شلل األطفال نتيجة السرقة أو أي سب

 الفقد المحتمل لفيرو
ح.

فوعة غير متوقعة )عوامل بيولوجية غير معروفة أو عوامل بيولوجية يُنتظر أن 
 تكون ال فوعية(؛

ط.
ت التطهير؛

ضبط ترتيبا
ت، بما في ذلك عطل نظام 

 عطل مادي في المرفق والمعدا
ي.

ت الكهرباء، والغاز، والبخار، 
عطل في مرافق الخدمة العامة، بما في ذلك إمدادا

 والماء؛
ك.

ب؛
ضبو

ب/ إطالق ال
ث كبير لالنسكا

 حاد
ل.

 اإلطالق في البيئة؛
م.

ضية(؛
ت مر

س قاسية، أو جائحا
ف طق

 كارثة طبيعية )مثل زلزال، أو ظرو
ن.

ب متعمد، واالبتزاز؛
س. عمل إرهابي أو تخري

ب وسائل اإلعالم.
ف من جان

اهتمام كثي
2-10

االستجابة والتخطيط الطارئان

 CW
A 

4.4.5
1-2-10

ت من أجل:
صون خطط وإجراءا

1إرساء و
 

-
ت الطوارئ التي تشمل عوامل بيولوجية، وسموم، ومواد؛

ث وحاال
ت الحواد

تحديد احتماال
2

 
-

تفادي حدوثها؛
3

 
-

ت الطوارئ؛
االستجابة لحاال

4
 

-
ضرار األخرى التي قد ترتبط بها.

ض أو األ
ت المر

الحد من احتماال
 CW

A 
4.4.5

2-2-10
ب المخاطر البيولوجية ويغطي السالمة العامة، واألمن، والمسائل 

يغطي التخطيط الطارئ كل جوان
الطبية.

س شلل األطفال مرتبطة بالمرافق إلى حين انعدام 
ويُرسى نظام لإلدارة الفعالة لعدوى مؤكدة لفيرو

ت 
ص المعني على مدى ثالثة أيام متتالية. ويشمل ذلك إجراءا

س شلل األطفال في براز الشخ
فيرو

ف إلى:
1تهد

 
-

عين؛ صابين، والسيما عن األطفال وغير الُممنَّ
ص الم

عزل األشخا
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إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
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Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

2
 

-
صاحبة؛

ت الم
جمع وتطهير البراز والنفايا

3
 

-
س شلل األطفال 

ف األسر والمخالطين المعتادين بشأن الخطر الذي تشكله عدوى فيرو
تثقي

ت العزل؛
وإجراءا

4
 

-
ت بشأن تنفيذ خطط استجابة التمنيع 

صل مع المسؤولين الوطنيين والمحليين لتقييم االحتياجا
التوا

المجتمعي؛
5

 
-

صحة العالمية؛
إخطار منظمة ال

1
 

-
صابين بالعدوى.

ص الم
تطهير المناطق التي يُحتمل تلوثها بفعل األشخا

3-10
خطط الطوارئ

 CW
A

4.4.5.2
1-3-10

مراعاة المخاطر البيولوجية عند إعداد خطط الطوارئ وتنفيذها.

ض مهمة 
ُّر ت تع

ث التي يقرر فريق التقييم/ االستجابة أنها حاال
إرساء نظام يدير بفعالية الحواد

س شلل األطفال، بما في ذلك:
1لفيرو
 

-
عين على وجه  ص قيد التقييم عن األطفال وغير الُممنَّ

ت وقائية لعزل األشخا
تنفيذ إجراءا

صاحبة؛
ت الم

ص، وحفظ البراز والنفايا
صو

الخ
2

 
-

س شلل 
صيقين بشأن خطر عدوى فيرو

ص قيد التحري، وأسرهم، ومخالطيهم الل
ف األشخا

تثقي
ص، والتدابير الوقائية الالزمة لتفادي السراية 

ت التشخي
األطفال على المجتمع المحلي، وإجراءا

المحتملة؛
3

 
-

صابين بالعدوى، عن طريق جمع واختبار 
ص م

ت لتحديد ما إذا كان األشخا
الشروع في إجراءا

ض.
ف، والحنجرة، والبراز يومياً لمدة سبعة أيام على األقل بعد التعر

ت من األن
عينا

ت التالية كحد أدنى:
على المنظمة أن تكفل عناية الخطط باالحتياجا

 
أ.

ت المكافحة المحددة، إلى 
تحديد المسؤولين عن استنباط، وتنفيذ، واختبار إجراءا

ضمان النقل الفعال الستنتاجاتهم إلى كل العاملين المعنيين؛ 
ب 

 جان
ب.

ضمان مشروعية خطط االستجابة المقترحة وقابلية إنفاذها؛
 

ج.
ث 

ت العمل وكذلك التي تحد
ت الطوارئ التي تقع خارج ساعا

االستجابة خالل حاال
ت العمل العادية؛

 خالل ساعا
د.

ض في مستوى توافر الموظفين )خالل 
ت االنخفا

ت الالزمة لفترا
اتخاذ االستعدادا

ت(؛
ت اإلجازا

 العطل األسبوعية وفترا
هـ.

ضوابط النفاذ 
ضمان النفاذ/ الخروج الطارئ، بما في ذلك القدرة على شل عمل 

ضاء؛
ب االقت

 حس
و.

س عبر مناطق االحتواء؛
ب إجالء النا

ت الطوارئ تتجن
 توفير مسالك خروج في حاال

ز.
ص الملوثين 

ت آمنة إلبعاد، ونقل، وانتقال، وعالج، وإقامة األشخا
توفير إجراءا

 واألشياء الملوثة؛
ح.

ض.
ب المحتملة للتعر

إطالع الزوار والمتعاقدين على خطط االستجابة الطارئة والعواق
 CW

A
4.4.5.2

2-3-10
ت المكافحة القائمة معقولة ومتناسبة مع نطاق حالة الطوارئ 

إمكانية البرهنة على أن إجراءا
وطبيعتها.

 CW
A

4.4.5.2
3-3-10

ف اطالع 
ف الثالثة المعنية بشكل فعال بخطط الطوارئ، واختبارها بهد

إعالم جميع العاملين واألطرا
ت. 

ص على ما يقع على عاتقه من التزاما
كل شخ

ف خارجة عن 
ضروري إشراك أطرا

في حال وقوع حالة للطوارئ، فقد يكون من ال
ت المعقولة المحددة، فإن على المنظمة أن تسمي بدقة 

المنظمة. واستناداً إلى السيناريوها
ت إلرساء دورها في االستجابة لحالة معينة. ويمكن للمنظمة أن تختار

مثل هذه الوكاال
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مواد فيرو
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متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

ت استجابة محلية رئيسية. كما قد يكون من 
ت مع جها

توقيع مذكرة تفاهم أو اتفاقا
ض للمخاطر 

ت تعر
ف بدورها وبأي حاال

ف مثل هذه األطرا
ضروري إعالم وتثقي

ال
ضبوط للمياه في مكافحة الحرائق(. 

مرتبطة بحالة الطوارئ )مثل االستخدام غير الم
صال وإتاحتها للعاملين المسؤولين عن تنسيق أنشطة 

ت االت
ت جها

وينبغي توثيق معلوما
االستجابة للطوارئ.

ت الخارجية التي تجري استشارتها ما يلي:
ويمكن أن تشمل الوكاال

 
أ.

ت الشرطة واألمن؛
 خدما

ب.
ت اإلطفاء؛

 خدما
ج.

صحية؛
ت المحلية/ مقدمو الرعاية ال

ف والمستشفيا
 اإلسعا

د.
ت النقل/ البريد السريع؛

 مقدمو خدما
هـ.

 المسؤولون الحكوميون المحليون والوطنيون؛
و.

ت البيئية؛
 السلطا

ز.
صحة العالمية.

منظمة ال
4-10

تمارين الطوارئ وعمليات المحاكاة

 CW
A

4.4.5.3
1-4-10

صل زمنية 
ت أمنية، بفوا

ت محاكاة منظمة وواقعية، بما في ذلك تدريبا
إجراء تمارين طوارئ وعمليا

ت جيدة 
منتظمة استناداً إلى المخاطر، وذلك الختبار الخطط، وإعداد العاملين، والتعلم من أي ممارسا

صور محددة.
أو أوجه ق

ت بأن الخطط فعالة وللتعلم من 
ضمانا

ت المحاكاة لتوفير ال
ينبغي إجراء التمارين وعمليا

س ناشئة.
أية درو

صورة واقعية عن 
ضمان أنها تعطي 

صارى الجهود ل
ويتعين تخطيط التمارين وبذل ق

ف 
ضعة للمحاكاة. على أن مثل هذه األنشطة ينبغي أن تُنفذ في ظل ظرو

ث الخا
األحدا

صدر للخطر بحد ذاتها. ويتعين توثيق نتائج 
ضبوطة وأال يُسمح بأن تتحول إلى م

م
ت 

س، وتزويد العاملين المناسبين بالمعلوما
ص الدرو

ضها الستخال
التمارين واستعرا

ص باالسم، 
صها لألشخا

صي
المرتدة المتعلقة باألداء. وينبغي تسجيل أي أعمال ناجمة وتخ

صورة فعالة.
ضمان إقفال هذه األعمال ب

ت ل
وإرساء إجراءا

5-10
الخطط االحترازية
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 CW
A

4.4.5.4
1-5-10

ضمان سالمة وأمن 
ت احترازية وافية ل

ث حالة طوارئ، إجراءا
أن تكون هناك، في حال حدو

صلة.
ت المتوا

العمليا
ث غير منظور. 

ف التشغيل العادية عند وقوع حالة طوارئ أو حد
يمكن أن تختل ظرو

صول 
وقد يتراوح ذلك بين اإلغالق اآلمن للعمل خالل انقطاع الطاقة الكهربائية، إلى الح

ت 
ث عطل. وينبغي أن تراعى هذه االحتماال

ف تخزين بديلة في حال حدو
على ظرو

صورة استباقية وأن تُرسى خطط احترازية بشأنها. وعلى األنشطة أن تُعنى بالحاجة إلى 
ب

ت أخرى، وهو ما قد يشمل إتاحة مرافق بديلة أو 
ض، وبدائل، وإجراءا

ما يكفي من فوائ
ت الطاقة الكهربائية(، ووسائل بديلة 

عاملين بدالء، وتوفير النظم االحتياطية )مثل إمدادا
صهاريج التعقيم 

ت البالغة األهمية )مثل 
ث المواد عند تعطل النظم أو المعدا

إلزالة تلو
ت 

ت في الحاال
ضغوط(، أو اإلغالق المأمون الكامل للعمليا

أو أجهزة التعقيم بالبخار الم
الشديدة.

صر 11 – التحقيق في الحوادث/ األحداث
العن

ث األنشطة التي تحدد الوقائع المتعلقة بواقعة ما، ويحدد 
ث/ األحدا

صر التحقيق في الحواد
يتناول عن

ضبط المخاطر البيولوجية وتفادي تكرار األمر. وفي 
ضع التدبير العالجي الالزم ل

ب وي
األسبا

ت أو حدثاً جرى 
ضراً بالممتلكا

ب الوحيد في أن حادثاً م
ب األحيان، فإن الحظ وحده هو السب

غال
صي. وعلى غرار ذلك، فإن الحظ وحده هو الذي 

صعوبة ال يسفر عن عدوى أو أذى شخ
تفاديه ب

صر نظام 
س هذا العن

ث بسيطة، أو خطيرة، أو كارثية. ويدر
ب الحاد

ت عواق
يقرر غالباً ما إذا كان

ص المناسبون منخرطين فيه، وسبل تنفيذ التدابير 
اإلبالغ والتحقيق في المنظمة، وما إذا كان األشخا

صحيحية والوقائية.
الت

صر الفرعي
العن

ث 
ث/ األحدا

11-1 التحقيق في الحواد
11

التحقيق في الحوادث/ األحداث 

1-11
التحقيق في الحوادث/ األحداث 

 CW
A

4.5.4.1
1-1-11

ث المشتملة على مواد 
ث واألحدا

قة لتحديد، وتسجيل، وتحليل الحواد ت موثَّ
صون إجراءا

إرساء و
س شلل األطفال، والتعلم منها.

فيرو
ضح لما يشكل حادثاً أو حدثاً وإبالغ كل 

ضمان التحديد الوا
ت ل

ينبغي إرساء إجراءا
ضي. وتوفر 

ض واإلطالق العَر
ث التعر

العاملين المعنيين بها. وقد يشمل ذلك حواد
ت؛ 

صممة إلدارة المخاطر البيولوجية قد فشل
ث إشارة إلى أن النُظم الُم

ث واألحدا
الحواد

ت حيثما أمكن.
س وإجراء التحسينا

ص الدرو
ضروري استخال

ومن ال
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ضمن كحد أدنى ما يلي:
ث أن تت

ث/ األحدا
وعلى عملية التحقيق في الحواد

 
أ.

ت تقع" 
ث التي كاد

ث، بما في ذلك "الحواد
خلق ثقافة اإلبالغ الذاتي عن الحواد

ث التي قد تؤدي إلى حفز تحقيق أو استجابة طارئة؛
 واألحدا

ب.
ث؛

ث/ األحدا
صون نظام اإلبالغ عن الحواد

 تحديد أولئك المسؤولين عن 
ج.

تحديـــــــــد ما يشكل حادثــــاً/ حـــدثاً وما يؤدي إلى حفز التسجيل واإلبالغ، مع 
س شلل األطفال الحي )مثل 

ض لفيرو
ت التي قد تسفر عن التعر

التأكيد على الواقعا
ب(؛

ضبائ
ت، ورذاذ، و

ت، وترششا
ت، وانسكابا

ث المؤدية إلى وخزا
 الحواد

د.
ت الشروع 

س شلل األطفال )مثل االبتالع( وعتبا
ضاً مهماً لفيرو

تحديد ما يشكل تعر
صيبوا بالعدوى؛

ص قد أ
ت لتحديد ما إذا كان األشخا

 في اإلجراءا
هـ.

تحديد الوثائق الالزمة لدعم النظام، وكذلك وتيرة وتوزيع التقارير المتولدة ونقلها 
 إلى العاملين المعنيين؛

و.
 تحديد التقارير المزمع توليدها وكذلك وتيرتها وتوزيعها؛

ز.
ف من أطباء المرفق، وخبراء 

ث واالستجابة لها )مؤل
تشكيل فريق لتقييم األحدا

صين تحديداً بشلل األطفال؛
صحة العمومية، والمخت

 ال
ح.

ث تعمل على مدار اليوم، وتحديد 
ث/ األحدا

ت لإلبالغ عن الحواد
إنشاء وإشهار قنوا

صون النظام؛
 أولئك المسؤولين عن 

ط.
ت؛

ضمان تحليل االتجاها
 

ي.
ت التحقيق؛

ص مدربين على تقنيا
ب الجذرية باالستعانة بأشخا

  تحديد األسبا
ك.

ضمان أن 
ت لتتبع التدابير ل

صل زمنية منتظمة وآليا
ت مرتدة بفوا

توفير معلوما
ت و/ أو التقليل من 

س المستفادة عن تفادي تكرار مثل هذه الواقعا
تسفر الدرو

 أثرها المحتمل؛
ل.

ت إنفاذ القوانين.
تحديد أين تدعو الحاجة إلى المهنيين األمنيين للتنسيق مع عمليا

صر 12 – المتطلبات المادية للمرافق
العن

ت 
ت المادية للمرفق كيفية تعامل المنظمة مع المخاطر البيولوجية خالل فترا

صر المتطلبا
يتناول عن

صر تحديد 
إدخال تركيبة جديدة أو تعديل التركيبة القائمة. وتشمل المسائل التي يغطيها هذا العن

ضمن أنشطة التخطيط، 
ب إشراكهم، ومشاورتهم، وإدراج المخاطر البيولوجية 

ص الواج
األشخا

ت 
ِدين(، مع مراعاة السما ت إقرار التشغيل بطريقة منظمة )بما في ذلك دور الموّر

ومقاربة عمليا
صادقة قد تدعو الحاجة إليها.

المادية للمواد المستخدمة وتنفيذ أية تدابير م
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صر الفرعية 
العنا

صميم، والتحقق
12-1 التخطيط، والت

ب من الخدمة
12-2 إقرار التشغيل والسح

12-3 البنية التحتية واإلدارة التشغيلية
12

المتطلبات المادية للمرافق 

1-12
صميم، والتحقق

التخطيط، والت

 CW
A

4.4.4.8.1
1-1-12

صة بالمرفق، وذلك استناداً إلى تقييم 
صميم خا

صميم، وإعادة الت
اعتماد عملية رسمية للتخطيط، والت

للمخاطر المرتبطة بالمواد المزمع استخدامها واألنشطة المتخذة.
ت المرفق عبر 

قاً يتم فيه تحديد احتياجا صميم الرسمية نهجاً منظماً وموثَّ
تعني عملية الت

ص 
تقييم للمخاطر. وستُدمج حلول هندسية وتشغيلية تتسق مع المخاطر التي تطرحها خوا

ذ.  المواد المزمع تخزينها ومناولتها في المرفق وطبيعة العمل الذي سيُنفَّ
 CW

A
4.4.4.8.1

2-1-12
صة 

ت المستخل
ب المعلوما

ت التشريعية المعنية، إلى جان
صميم وتُدرج كل المتطلبا

تحدد عملية الت
صحة العالمية للسالمة البيولوجية 

مما هو معتمد من معايير، وخطوط توجيهية )مرجع منظمة ال
ت المخاطر 

صناعة، وتقييما
ت الجيدة لدوائر ال

ت، الطبعة الثالثة، 2004(، والممارسا
في المختبرا

صة بالمرافق.
الخا

ت 
ت المعنية ومدونا

ض التشريعا
ضمن تحديد واستعرا

صميم أن تت
على عملية الت

ت المتعلقة بالسالمة البيولوجية 
ت المباني وكذلك المدونا

ت )بما في ذلك مدونا
الممارسا

ت 
ت المخاطر. ويتعين إدراج المتطلبا

المختبرية/ األمن البيولوجي المختبري(، وتقييما
صميم توثيقاً كامالً، بما 

صميم. وينبغي توثيق الت
صادر في خطط الت

المحددة من هذه الم
ضمان األداء. كما يتعين أن تكون العملية 

ت ومعايير القبول ل
ف لالختبارا

ص
في ذلك و

َّقة. ت شاملة ومعم
ت بأنها كان

ضمانا
قة وشفافة لتوفير ال موثَّ

 CW
A

4.4.4.8.1
3-1-12

ف المعنية المرتبطة بالمرفق وبتشغيله.
ِر التشاور مع كل األطرا صميم وتيّس

تحدد عملية الت
ص المنخرطين في تخطيط المرفق، 

صميم أن تحدد وتُشاور األشخا
على عملية الت

صيانته.
وتشييده، وتشغيله، و

ت والمشاورة:
ت المعلوما

ث متطلبا
ص/ أدوار من حي

وينبغي النظر بما يلي من أشخا
 

أ.
 العاملون العلميون والمستخدمون النهائيون اآلخرون؛

ب.
 مستشار إدارة المخاطر البيولوجية ولجنة إدارة المخاطر البيولوجية؛

ج.
 العاملون في مجال األمن البيولوجي و/ أو األمن؛

د.
صممون )المعماريون والمهندسون(؛

 الم
هـ.

 البناؤون؛
و.

صيانة؛
 مهندسو ال

ز.
ت؛

ِدو المواد والمعدا  موّر
ح.

وكالء إقرار التشغيل؛
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ط.

صادقون؛
 الم

ي.
ِمون؛  المنّظ

ك.
صحة العالمية؛

 منظمة ال
ل.

 المستجيبون األولون؛
م.

ت المخاطر.
ف المعنية األخرى المحددة في تقييما

األطرا

ض 
وفي حال كان ذلك مبرراً، ومستنداً إلى طبيعية العمل، ينبغي إجراء عملية استعرا

صميم:
ت الت

صفا
ضمان أن تكون موا

صة ل
ف ثالثة مخت

لألقران تشارك فيها أطرا
 

أ.
 تتسق مع الممارسة الجيدة المقبولة؛

ب.
س شلل 

ضبط مواد فيرو
ت بشأن 

ضمانا
ت قادرة على توفير ال

تشتمل على سما
 األطفال؛

ج.
ت المخاطر 

ت تقييما
ت التشريعية المعنية وكذلك المعايير واستنتاجا

تُدرج المتطلبا
صميم.

في الت
 CW

A
4.4.4.8.1

4-1-12
قة بما يتماشى مع الحاجة  ت المختارة موثَّ

ت البناء، والمواد، والمعدا
صميم، وتقنيا

ت الت
تكون كل سما

صميم.
ت الت

صفا
ف بشأن موا

صلة على نحو كا
ت محددة ومف

ت ومعلوما
إلى توفير إرشادا

 CW
A

4.4.4.8.1
5-1-12

ت المادية على المرافق وفقاً لخطة معتمدة. 
ت البناء الجديدة والتعديال

ذ عمليا تُنفَّ

2-12
إقرار التشغيل والسحب من الخدمة

 CW
A

4.4.4.8.2
1-2-12

1توافر عملية رسمية من أجل ما يلي:
 

-
إقرار التشغيل األولي للمرافق الجديدة؛

2
 

-
ب النهائي للمرافق القائمة من الخدمة.

السح

سيكفل إقرار التشغيل أن يكون المرفق مبنياً وقيد التشغيل حسبما هو مزمع. وينبغي 
ف البرنامج 

صميم في المحطة األولى لتعري
البدء بعملية إقرار التشغيل عند مرحلة الت

ضع خطة 
ت المتعلقة بالمبنى قابلة للتحقيق. ويتعين و

ضمان أن تكون التطلعا
العلمي ل

ت 
صلة بالتوازي مع المفهوم المادي بما يكفل أن تكون التطلعا

صورة مف
إقرار التشغيل ب

ت 
ضوح كل الخطوا

س. ويتعين أن تحدد خطة إقرار التشغيل بو
صة بالمبنى قابلة للقيا

الخا
من البداية إلى النهاية، وأن توفر أمثلة وأن تُدرج شروط قبول كل خطوة على أنها أمر 

البد منه لالنتقال إلى الخطوة التالية.

ت الالزمة قبل بدء التشغيل األولي أو 
وعلى خطة إقرار التشغيل أن تحدد كل الخطوا

س للتشغيل 
ت. ويتعين أن توفر عملية إقرار التشغيل عالمة قيا

ب إغالق مؤق
استئنافه عق

صون مستوى األداء.
ف للبرنامج الذي سيُرسى ل

ص
المقبول للمرفق وو
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ث والتدابير المرتبطة 
ت إزالة التلو

ب من الخدمة إجراءا
وينبغي أن تحدد عملية السح

ف 
ص

ت أو النهائي للمرفق. ويتعين أن ي
ب توافرها لإلغالق المؤق

باألمن الواج
ت وحدها، بل وكذلك معايير القبول عند أداء 

ب من الخدمة ال اإلجراءا
برنامج السح

ت.
تلك اإلجراءا

ت الذي يمكن فيه 
ص للعمل تحدد الوق

ص وتراخي
ت تخلي

ويمكن توثيق ذلك عبر شهادا
ف.

ت أية ظرو
ب من الخدمة وتح

العودة إلى دخول المرفق المسحو
3-12

البنية التحتية واإلدارة التشغيلية 

 CW
A

4.4.4.8
1-3-12

ل على نحو سليم ومأمون فيما يتعلق بإدارة  ت وتشغَّ
ت، والعمليا

ُصمم المرافق، والمعدا
ت

المخاطر البيولوجية.

س إلى 
ت تقييم خطر رجوع هذا الفيرو

ت تسترشد بعمليا
س شلل األطفال سما

ضمن مرفق فيرو
ويت

1المجتمع المحلي ويشتمل على األحكام التالية: 
 -

ت تغطية تمنيع وطنية عالية مثبتة 
س شلل األطفال في بلدان ذا

تكون مواقع مرافق فيرو
.)D

TP3 تغطية =(
2

 
-

ت نظم مغلقة لمياه المجارير مع معالجة 
س شلل األطفال في مناطق ذا

تكون مواقع مرافق فيرو
ب.

صبو
ثانوية أو أعلى من ذلك لل

3
 

-
ت 

س أو مستخدمة في سياق الحمال
صة لهذا الفيرو

ص
س شلل األطفال مخ

تكون مرافق فيرو
س شلل 

ت العمل المتعلق بعوامل غير فيرو
ث بين فترا

قة إلزالة التلو ت فعالة موثَّ
مع إجراءا

األطفال.
4

 
-

ت إزالة 
إن محيط االحتواء هو منطقة عمل محددة وقابلة للسد المحكم من أجل إجراء عمليا

ت ومجهزة بمنافذ محكمة السد لمنع الدفق الهوائي الخارجي غير 
ث باستخدام الغازا

التلو
ض النظر عن طبيعة االحتواء األولي المختار.

ضبوط. والبد من إقامة محيط لالحتواء بغ
الم

5
 

-
صون االحتواء األولي 

ب استخدام أجهزة )مثل خزائن السالمة البيولوجية( مجازة ل
من المطلو

س شلل األطفال الحي. وعلى المرافق التي تستخدم 
ت التي تستخدم فيرو

وذلك لكل اإلجراءا
ب المادية لهذا المعيار مع 

ث من خزائن السالمة البيولوجية أن تلبي كل الجوان
ف الثال

صن
ال

ت المسموح بها خالل التشغيل العادي للخزائن المذكورة )أي أن 
ف فيما يتعلق باإلجراءا

انحرا
ث تعمل 

ف الثال
صن

ت خزائن السالمة البيولوجية من ال
ضروري االستحمام إذا كان

من غير ال
صورة سليمة(.

ب
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1
 

-
ب للعاملين. وتشمل 

َّام هوائي مزدوج األبوا ضبوط إلى محيط االحتواء عبر دس
يتم الدخول الم

ب واحد في آن معاً، 
ضمان تعذر فتح أكثر من با

ب متواشجة أو نظام مكافئ ل
ت أبوا

السما
صاحبة تكفل عمل نُظم المبنى بفعالية على الدوام.

ت تشغيلية م
وأجهزة إنذار، وإجراءا

7
 

-
ضبوط من محيط االحتواء عبر ِمسحاح خروج عبوري. واالستحمام إلزامي إال 

يتم الخروج الم
ث تعمل بشكل كامل أو أجهزة 

ف الثال
صن

في المرافق التي تستخدم خزائن سالمة بيولوجية من ال
ث خرق غير 

ب االستحمام في حال حدو
عزل مماثلة )في مثل هذه المرافق فإن من المطلو

ت االحتواء األولي(.
ضبوط لمعدا

م
8

 
-

س شلل األطفال من النمط 2 سيتم إعطاء جرعة من لقاح 
وعلى امتداد فترة احتواء فيرو

ض 
ت )من غير المنتظر أن تنخف

IPV، والحفاظ على درجة عالية من التغطية العالمية باللقاحا
المناعة السكانية(، ويُنظر في استخدام اللقاح الفموي لشلل األطفال األحادي التكافؤ من 

ت 
ضمانا

ب لل
ت على التنفيذ الطي

ِنا ّ ت. وعند تقديم بي
m( لالستجابة للفاشيا

OPV2( 2 النمط
ب تجهيز نظام الهواء 

صوفة في خطة GAPIII( فلن يكون من المطلو
األولية والثانوية )المو

ضبوط الذي يحفظ الدفق الهوائي االتجاهي بأجهزة ترشيح عالية الكفاءة لهواء العادم.
الم

9
 

-
س شلل األطفال من النمط 2، سيتم إعطاء جرعة من 

وعلى امتداد فترة احتواء فيرو
ت )من غير المنتظر 

لقاح IPV، والحفاظ على درجة عالية من التغطية العالمية باللقاحا
ض المناعة السكانية(، ويُنظر في استخدام اللقاح الفموي لشلل األطفال األحادي 

أن تنخف
ب 

ت على التنفيذ الطي
ِنا ّ ت. وعند تقديم بي

m( لالستجابة للفاشيا
OPV2( 2 التكافؤ من النمط

ب إزالة 
صوفة في خطة GAPIII( فلن يكون من المطلو

ت األولية والثانوية )المو
ضمانا

لل
ب.

صبائ
ث ال

تلو
10

 -
ث. 

ث جميع المواد القائمة في المرفق عبر إجراء مجاز للتعقيم/ إزالة التلو
تتحقق إزالة تلو

وتشمل األمثلة على ذلك ما يلي:
 

	
ض، ومجهز بسدادة بيولوجية، 

ص لهذا الغر
ص

ضغوط عبوري ومخ
جهاز تعقيم بالبخار الم

ف قبل انتهاء الدورة، وبأجهزة ترشيح 
ب النظي

ب متواشجة للحيلولة دون فتح الجان
وأبوا

ت، وأجهزة إنذار؛
ت لتسجيل الدورا

ف الهوائي، وآليا
صري

 عالية الكفاءة للت
	

ث 
ث قابالن للسد المحكم من أجل إزالة التلو

َّام هوائي للمواد/ حجرة إلزالة التلو دس
ت؛

 بالغازا
	

س شلل األطفال.
ب نشيط لتعطيل فيرو

س يحتوي على مركَّ
صهريج تغطي

صوفة أعاله 
ت تقييم المخاطر المو

ت تسترشد بعمليا
س شلل األطفال على سما

وسيشتمل مرفق فيرو
س شلل األطفال الواردة في هذه الوثيقة بما في ذلك ما يلي:

1وتلبي كل معايير احتواء فيرو
 

-
ضة في األقسام 

ضوابط المعرو
ت، بما يتسق مع ال

االمتثال إلى معايير االحتواء لمرافق الحيوانا
األخرى من هذه الوثيقة؛
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س شلل األطفال 

الملحق 3: معيار إدارة المخاطر البيولوجية للمرافق حيث االحتفاظ بفيرو



رقم بند اتفاق
 

20  CW
A15793

صر 
رقم عن

 
إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

2
 

-
ص 

ف، واستخال
صين للعاملين المسؤولين عن التلقيح، والقط

ف الخا
ب واإلشرا

توفير التدري
صابة بعدوى 

ت الم
ت أخرى تتعلق بالحيوانا

ت، وأي تداوال
ث الحيوانا

ت، وتشريح جث
العينا

س شلل األطفال؛
فيرو

3
 

-
اشتراط استخدام األجهزة )مثل خزائن السالمة البيولوجية( المجازة للحفاظ على االحتواء األولي 

س شلل األطفال الحي؛
ت الحيوانية بفيرو

لكل التداوال
4

 
-

صلة؛
صابة بالعدوى في أماكن منف

ت الم
ضع الحيوانا

و
5

 
-

صابة بالعدوى من الفرار؛
ت الم

صون حواجز لمنع الحيوانا
1

 
-

صابة بالعدوى؛
ت الم

ضع كل الحيوانا
ت دقيقة والقدرة على اإلبالغ عن و

صون سجال
7

 
-

تلبية المعايير الدولية للرعاية الحيوانية المختبرية؛
8

 
-

ضعة للبحوث الطبية البيولوجية.
ضم حيوانات خا

صة بالمرافق التي ت
استخدام اإلجراءات األمنية الخا

صيانة
صر 13 – المعدات وال

العن
ت التي 

ضمان مراعاة المخاطر البيولوجية عند اختيار كل المعدا
صيانة إلى 

ت وال
صر المعدا

يرمي عن
صول، 

ت األ
ت االختيار، وحفظ سجال

ب التشديد على إجراءا
ص

تؤثر على مكافحة تلك المخاطر. وين
ت طيلة عمرها 

ض استخدام هذه المعدا
ت إليها، وبأغرا

والتحكم بالمواقع التي يمكن نقل المعدا
صحيح من خالل اتباع تدابير 

ت بشكل 
ضمان عمل المعدا

ضاً إلى 
ص أي

التشغيلي. ويولى انتباه خا
ت األعطال.

صوفة الدورية منها واالستباقية، وبدعم من االستجابة الكافية لحاال
صيانة المو

ال

صر الفرعية 
العنا

صيانة
13-1 إدارة ال

ت
ضبط المعدا

 2-13
13-3 المعايرة

صادقة
13-4 الم

ت
13-5 التثب

13
صيانة 

المعدات وال

1-13
صيانة

إدارة ال

 CW
A

4.4.4.8.3
1-1-13

ف 
ِ صر المنشأة المادية التي قد تخلّ

ت وعنا
ضوع معدا

ضمان خ
قة ل ت موثَّ

صون إجراءا
إرساء و

ت برنامج إدارة المخاطر 
صيانة على نحو يتسق مع غاية ومتطلبا

أثراً على المخاطر البيولوجية لل
البيولوجية.

ت 
ب الهيكل المادي )بما في ذلك التُماما

صيانة على جميع جوان
ينبغي تطبيق برنامج ال

ضمن هذا الهيكل. وينبغي تحديد 
ت الموجودة 

ضاء( وكل المعدا
ب االقت

ت، حس
والسدادا

ضمان أن يكون أداؤها متمشياً مع المعايير مسبقة 
ت سائر المواد المستخدمة ل

صفا
موا

ت هذه. 
صفا

صيانة، كجزء من عملية الموا
التحديد. ويتعين العناية بأمر خطة مناسبة لل
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صر 
رقم عن

 
إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

صيانة، فإن على المنظمة أن تنظر بما يلي:
وعند تخطيط وتنفيذ أنشطة ال

 
أ.

صيانة الكافية للسالمة المادية للمرفق وتثبيتاته وتركيباته؛
 توفير ال

ب.
صيانة، وأن األخطار المرتبطة بالعمل قد 

صين بأنشطة ال
ص مخت

ضمان قيام أشخا
ت لتقييم للمخاطر؛

ضع
 خ

ج.
س شلل األطفال أثناء عملهم؛

ض العمال لفيرو
ضوابط كافية لتفادي تعر

ضمان توافر 
 

د.
ت؛

صيانة أثناء بناء المرافق وعند شراء/ حيازة المعدا
ت ال

 تحديد وتسجيل متطلبا
هـ.

ت المعنية؛
صيانة لكل المعدا

صون سجل لل
 إنشاء و

و.
صيانة المزمعة بوتيرة مناسبة؛

 تحديد وإجراء أنشطة ال
ز.

صون 
ف بما يكفل 

صيانة غير المزمعة )عند األعطال( بشكل كا
ضمان توفير ال

 سالمة المرفق على الدوام؛
ح.

صلة؛
ت ال

صد ذا
ت الر

ت وعالما
صيانة االستباقية والمؤشرا

ت ال
صد متطلبا

 تحديد ور
ط.

ضمان توافر قطع الغيار األساسية بما يتماشى مع الوتيرة المناسبة لخطر التعطل 
 والحاجة إلى االستبدال؛

ي.
ت. 

إنشاء برنامج لمكافحة اآلفا
2-13

ضبط المعدات

 CW
A

4.4.4.8.3
1-2-13

ف أثراً 
ِ صر المنشأة المادية التي قد تخلّ

ت وعنا
ضبط المعدا

ضمان 
قة ل ت موثَّ

صون إجراءا
إرساء و

ت برنامج إدارة المخاطر البيولوجية.
على المخاطر البيولوجية على نحو يتسق مع غاية ومتطلبا

ت فإن على المنظمة أن تنظر بما يلي:
ضوابط المعدا

عند تخطيط وتنفيذ 
 

أ.
ت العمل التي يمكن البرهنة على أنها تفي 

ت بما يتماشى مع احتياجا
تحديد المعدا

ب؛
ض المطلو

 بالغر
ب.

ضرورية لتقييم المخاطر 
ت ال

ضمان إنجاز كل العمليا
ت ل

ضبط شراء/ حيازة المعدا
ص؛

صادر عن عامل مخت
 وأن إذن الموافقة عليها 

ج.
ت 

ت وخروجها من مرفق شلل األطفال وإليه، بما في ذلك متطلبا
ضبط دخول المعدا

ث(؛
ت الهوائية وإزالة التلو

َّاما ث )مثل الدس
 إزالة التلو

د.
صول على نحو منتظم؛

ضمان تحديد سجل األ
 

هـ.
ت كافية.

ت المعدا
ت وإمدادا

ضمان أن تكون مخزونا

3-13
المعايرة
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س شلل األطفال 

الملحق 3: معيار إدارة المخاطر البيولوجية للمرافق حيث االحتفاظ بفيرو



رقم بند اتفاق
 

20  CW
A15793

صر 
رقم عن

 
إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

 CW
A

4.4.4.8.3
1-3-13

ف أثراً 
ِ صر المنشأة المادية التي قد تخلّ

ت وعنا
ضمان معايرة المعدا

قة ل ت موثَّ
صون إجراءا

إرساء و
ت برنامج إدارة المخاطر البيولوجية.

على المخاطر البيولوجية على نحو يتسق مع غاية ومتطلبا
عند تخطيط وتنفيذ أنشطة المعايرة فإن على المنظمة أن تنظر بما يلي:

 
أ.

ت الشراء/ الحيازة؛
ت المعايرة وق

 تحديد وتسجيل متطلبا
ب.

ت؛
صحيحة للمعدا

ضمان المعايرة ال
ت المزمع استخدامها ل

 تحديد المعايير/ االختبارا
ج.

ت المستخدمة في مناطق 
ت معايرة المعدا

ت لتنفيذ عمليا
إرساء إجراءا

ت الحية؛
 الفيروسا

د.
ت المعنية؛

ث لكل المعدا
ق ومحدَّ  إنشاء سجل معايرة موثَّ

هـ.
صنِّعة و/ أو 

ت الجهة الم
ضمان برمجة المعايرة وتنفيذها بما يتماشى مع متطلبا

ت تقييم المخاطر.
صل معينة على نحو ما تحدده عمليا

بفوا
4-13

صادقة
الم

 CW
A

4.4.4.8.3
1-4-13

صر المنشأة المادية التي قد 
ت وعنا

صادقة على المعدا
ضمان الم

قة ل ت موثَّ
صون إجراءا

إرساء و
ت برنامج إدارة المخاطر 

ف أثراً على المخاطر البيولوجية على نحو يتسق مع غاية ومتطلبا
ِ تخلّ

البيولوجية.

صادقة فإن على المنظمة أن تنظر بما يلي:
عند تخطيط وتنفيذ أنشطة الم

 
أ.

ت، بما في ذلك 
ت شراء/ حيازة المعدا

صادقة وق
ت الم

تحديد وتسجيل متطلبا
صادقة على أساسها؛

صلة التي ستتم الم
ت ال

 المعايير الراهنة وذا
ب.

صادقة؛
صين ومستقلين لمهمة الم

صادقين مخت
ضمان تولي م

 
ج.

صنِّعة و/ أو 
ت الجهة الم

صادقة وتنفيذها بما يتماشى مع متطلبا
ضمان برمجة الم

ت تقييم المخاطر.
صل معينة على نحو ما تحدده عمليا

بفوا
5-13

التثبت

 CW
A

4.4.4.8.3
1-5-13

ف 
ِ صر المنشأة المادية التي قد تخلّ

ت وعنا
ت من المعدا

ضمان التثب
قة ل ت موثَّ

صون إجراءا
إرساء و

ت برنامج إدارة المخاطر البيولوجية.
أثراً على المخاطر البيولوجية على نحو يتسق مع غاية ومتطلبا

ت فإن على المنظمة أن تنظر بما يلي:
عند تخطيط وتنفيذ أنشطة التثب

 
أ.

ت الشراء/الحيازة؛
ت وق

ت التثب
 تحديد وتسجيل متطلبا

ب.
ت؛

صحيح من المعدا
ت ال

ضمان التثب
ت المزمع استخدامها ل

 تحديد المعايير/ االختبارا
ج.

ت المعنية؛
ث لكل المعدا

ق ومحدَّ ت موثَّ
 إنشاء سجل تثب

د.
صنِّعة و/ أو 

ت الجهة الم
ت وتنفيذه بما يتماشى مع متطلبا

ضمان برمجة التثب
ت تقييم المخاطر،

صل معينة على نحو ما تحدده عمليا
 بفوا

هـ.
ت.

صة ومستقلة في عملية التثب
ت مخت

ت تثب
ضمان استخدام آليا

وبالنسبة لنظم األمن المادي فإن المفهوم المناظر هو اختبار األداء وتقييم نظام األمن 
ضمان أن يعمل النظام 

ص( ل
ت، واألشخا

ت، واإلجراءا
ت، والسياسا

المادي كله )المعدا
صميم المعتمد.

ب الت
حس
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صر 
رقم عن

 
إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

صر 14 – إزالة التلوث، والتطهير، والتعقيم
العن

ت 
ضمان أن تكفل اإلجراءا

ضوابط القائمة ل
ث، والتطهير، والتعقيم ال

صر إزالة التلو
س عن

يدر
ت الحية 

ث، والتطهير، والتعقيم، إدارة المخاطر التي تطرحها الكائنا
الروتينية المناسبة إلزالة التلو

ص من 
ب، والتخل

ت، والتدري
ت العامة لإلجراءا

صر بالمتطلبا
وأنشطة العمل المنفذة. ويُعنى العن

ت 
س على يد جها

ت، وكذلك بمسائل أكثر تحديداً بما فيها الحاجة المحتملة إلى غسل المالب
النفايا

ت. 
صة بمرافق الحيوانا

ضايا الخا
صة والق

ص
متخ

صر الفرعية 
العنا

ت البيولوجية
14-1 إدارة النفايا

س شلل األطفال
14-2 تعطيل مواد فيرو

14
إزالة التلوث والتطهير والتعقيم 

1-14
إدارة النفايات البيولوجية

 CW
A

4.4.4.5.3
1-1-14

س شلل األطفال.
ت تتعلق بمواد فيرو

صون المنظمة لسياسة مناسبة إلدارة النفايا
إرساء و

صة 
س قادر على الحياة لشلل األطفال من المرفق إال بعد موافقة السلطة المخت

وال يجوز إطالق فيرو
ب تحديد المسالك المحتملة التي 

ضبوطة. ومن الواج
ف م

على نقله إلى مرفق معتمد آخر في ظل ظرو
صورة غير متعمدة من المرفق واتخاذ 

س شلل األطفال القادر على الحياة أن يخرج ب
يمكن فيها لفيرو

ت وقاية كافية بهذا الشأن.
إجراءا

س شلل األطفال. 
ت فيرو

ت نفايا
ينبغي أن يكون لدى المنظمة إجراء مجاز لتعطيل منتجا

ت:
صر التالية إلدراجها في سياسة إلدارة النفايا

ويتعين النظر في العنا
 

أ.
ت؛

ضمان إنشاء برنامج للتقليل من إنتاج النفايا
 

ب.
ت؛

ت فعالة لتدقيق النفايا
ضمان إرساء وتوثيق مسارا

 
ج.

صير األجل(؛
ت )بما في ذلك التخزين ق

ت كافية لتخزين النفايا
 توفير مرافق وإجراءا

د.
ت 

ت المختلطة وإزالة تلوثها )مثل الحيوانا
صل النفايا

ضمان إتاحة طرق فعالة لف
َّة(؛ ت مواد مشع

صابة بالعدوى التي تلق
 الم

هـ.
صون منعتها أثناء التخزين 

ت و
ضمان استخدام مواد التعبئة المناسبة الحتواء النفايا

والنقل.
 CW

A
4.4.4.5.2

2-1-14
صورة فعلية أو محتملة )بما في ذلك ما قد ينجم منها عن حالة للطوارئ(:

ت الملوثة ب
1تكون كل بنود النفايا

 
-

محددة؛ 
2

 
-

قة. موثَّ

ث التي ينبغي النظر فيها ما يلي:
صادر التلو

تشمل م
 

أ.
 العاملون؛

ب.
صية؛

ت الحماية الشخ
س ومعدا

 المالب
ج.

 األواني الزجاجية؛
د.

ت؛
 المعدا

هـ.
صاحبة؛

 المزارع والمواد الم
و.

ت؛
ف االنسكابا

 مواد تنظي
ز.

ت الدقيقة التي يُحتمل أن تكون ُمعدية، والسموم، والمواد الملوثة؛
الكائنا
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النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

 
ح.

ت الورقية والبالستيكية؛
 النفايا

ط.
ت الحادة؛

 اإلبر، والمحاقن، واألدوا
ي.

 المياه العادمة، بما في ذلك مياه الغسيل واالستحمام؛
ك.

 الهواء؛
ل.

 أجهزة الترشيح ونظم مناولة الهواء؛
م.

ت المرمية المستخدمة في المرفق؛
 المعدا

ن.
ت شلل األطفال المختبرية؛

ضة لفيروسا
ت المعر

س. الحيوانا
ت وفُرشها؛

ف الحيوانا
 جي

ع.
المرافق.

ث وتوثيقها.
صادر األخرى للتلو

ت والم
ويتعين تحديد كل دُفق النفايا

ث، وأن 
ت من نظام إزالة التلو

صادر للتثب
صدر من هذه الم

ت لكل م
وينبغي إرساء إجراءا

ص ملوثين/ مواد ملوثة للمرافق وأنه تم تنفيذ 
ت على عدم مغادرة أي أشخا

تبرهن السجال
ت التعطيل بشكل فعال.

إجراءا
 CW

A
4.4.4.5.2

3-1-14
ت مناسبة أخرى.

ث ومعالجا
ت إزالة فعالة للتلو

ت كفوءة الستنباط عمليا
إرساء إجراءا

ضمن المرفق، 
قد يشمل العاملون الملوثون العاملين األساسيين الذين يعملون 

صاحبة لها 
والمتعاقدين، والعاملين في االستجابة الطارئة. وقد تكون المزارع والمواد الم

َّثة  ت، ووسائط الزرع الملوثة. كما أن المواد البيولوجية الملو
ت، والُرشافا

صدراً للطافيا
م

ت قد 
ض الحاال

ت البشرية، أو الحيوانية، أو النباتية الملوثة. وفي بع
ضمن العينا

قد تت
ت 

ت سيارا
س اإلطفاء أو أدوا

صة الملوثة، مثل مالب
ص

ت المخ
ب األمر إبقاء المعدا

يتطل
ت عملية إزالة تلوثها بشكل فعال. 

س المكان إذا ما تعذر
ف، في نف

اإلسعا
صيالً من عملية تحديد وتطوير أنظمة فعالة 

وينبغي أن يكون تقييم المخاطر جزءاً أ
ث.

إلزالة التلو
2-14

س شلل األطفال 
تعطيل مواد فيرو

 CW
A

4.4.4.5.2
1-2-14

ث وتنفيذها بشكل فعال.
ضمان اختيار طرق مناسبة للتطهير وإزالة التلو

ت ل
صون إجراءا

إرساء و

صونها.
ت منها، و

س شلل األطفال، والتثب
ث المرفق بفيرو

ت لإلزالة الفعالة لتلو
إرساء إجراءا

س 
ض النظر عن طبيعة مواد فيرو

يتوافر على األرجح عدد من طرق التعطيل الفعالة بغ
ت للبرهنة على 

ضعة للمناولة. وعلى المنظمة أن تكفل توافر البيانا
شلل األطفال الخا

ف 
س شلل األطفال في ظل الظرو

أن المنهجية المختارة قادرة على تعطيل مواد فيرو
ت أن تنظر بمسائل مثل ما يلي:

ت التثب
المحددة القائمة في المرفق. وعلى إجراءا
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إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

ت شلل األطفال من 
ت للتعطيل التام لكل فيروسا

صون إجراءا
س شلل األطفال. إرساء و

تعطيل فيرو
صلبة الخارجة من محيط االحتواء، بما في ذلك ما يلي:

ت ال
1جميع المواد ودُفق النفايا

 
-

س شلل 
ضلة لتعطيل فيرو

ضغوط( الطريقة المف
اعتبار التعقيم الحراري )التعقيم بالبخار الم

األطفال.
2

 
-

ت 
ت تشغيلية موحدة للعناية بأمر األنشطة الروتينية وغير الروتينية )مثل اإلجراءا

توافر إجراءا
ت الكبرى(.

الروتينية اليومية بالمقارنة مع االنسكابا
3

 
-

ث.
ت إزالة التلو

ت أو معدا
ت تشغيلية موحدة لالستجابة لتعطل إجراءا

ث إجراءا
استحدا

4
 

-
س شلل األطفال قبل 

ت التشغيلية الموحدة والبرهنة على أنها فعالة إزاء فيرو
ت من اإلجراءا

التثب
استخدامها.

5
 

-
صلبة، 

ت السائلة/ ال
س والنفايا

ضوع كل المواد المغاِدرة لمحيط االحتواء، بما في ذلك المالب
خ

ت الفعالية المؤكدة قبل نقلها.
لتدابير التعقيم الحراري أو المعالجة الكيميائية ذا

1
 

-
إرفاق جميع المواد المغاِدرة لمحيط االحتواء بالوثائق المتعلقة بإزالة تلوثها.

7
 

-
ث األخرى.

ث، واألحدا
ت الطوارئ، والحواد

توافر الموارد للتعامل مع حاال
8

 
-

س، أو حجرة إلزالة 
صهريج تغطي

س حي لشلل األطفال قد ينقل من المرفق في 
ضع أي فيرو

يو
ضمان طهارة األسطح الخارجية ألية مواد تعبئة مستخدمة.

ث، أو آلية مجازة أخرى ل
التلو

ف 
ت والمواد التي يُحتمل تلوثها قبل إعطائها إلى المتعاقدين أو األطرا

تعطيل المرفق لكل النفايا
 -9

ت.
ص من النفايا

الثالثة األخرى للتخل

 
أ.

ت/ المواد المثبطة 
ضعة للمعالجة )مثل الحجم، ووجود البروتينا

طبيعة المادة الخا
 المحتملة األخرى(؛

ب.
صدأ أو 

مدد االحتكاك، ومسائل اتساق المواد )مثل التفاعل مع الفوالذ الغير قابل لل
ت المطاطية(؛

 السدادا
ج.

ِرة؛ صحية المحتملة المرتبطة بالمواد المطّه
ت ال

 التهديدا
د.

ب النشيط، بما في ذلك 
ب من المركَّ

الحاجة إلى الحفاظ على المستوى المطلو
ت.

ضي الوق
التدهور مع م

ث، فإن على المنظمة أن تنظر بما يلي:
وعند تخطيط وتنفيذ أنشطة إزالة التلو

 
أ.

ف 
ف للعناية بأمر ظرو

ب نشط كا
ت المستعملة على مركَّ

ِرا ضمان احتواء كل المطّه
ت طيلة العملية، بما في 

العمل التي ستُستخدم في ظلها، والحفاظ على هذه التركيزا
صة عند الحاجة؛

صو
ت مخ

 ذلك تنفيذ أنشطة تثب
ب.

صير 
ت )بما في ذلك التخزين ق

ت كافية لتخزين النفايا
توفير مرافق وإجراءا

 األجل(؛
ج.

ت 
ت المختلطة وإزالة تلوثها )مثل الحيوانا

صل النفايا
ضمان إتاحة طرق فعالة لف

َّة(؛ ت مواد مشع
صابة بالعدوى التي تلق

 الم
د.

صالحة 
ت الحساسة غير ال

ث المعدا
ضاء، إلزالة تلو

ضمان توافر طرق، عند االقت
ب(؛

ضغوط )مثل الحواسي
 للتعقيم بالبخار الم

هـ.
صل واستخدام 

ضمان أن الطرق فعالة )مثل التسجيل المتوا
صد ل

ت للر
تنفيذ إجراءا

ضغوط(؛
ت في أجهزة التعقيم بالبخار الم

 مؤشرا
و.

س الحماية بالوسائل المناسبة قبل مغادرة المرفق؛
ث مالب

 إزالة تلو
ز.

ت أو 
ضمان توافر طرق وموارد كافية للعناية بالعمل الروتيني أو أية انسكابا

ث أخرى أثناء مناولة ونقل المواد داخل المرفق وخارجه؛
 أحدا

ح.
ت الملوثة.

 تنفيذ برامج للتقليل من مقادير النفايا
صر 15 – إجراءات النقل

العن
ت النقل سبل تعامل المنظمة مع المسائل المرتبطة بالنقل الداخلي والخارجي 

صر إجراءا
يستطلع عن

ت، وكذلك في الحاجة 
ضرورية، والمواد والمعدا

ت ال
للمواد البيولوجية، وينظر في األدوار والمسؤوليا

صين من ناقلي البريد السريع ووكالء الشحن.
ص

إلى العمل مع متخ

صر الفرعية
العنا

ت النقل
15-1 إجراءا
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15
إجراءات النقل

1-15
إجراءات النقل

 CW
A

4.4.4.9
1-1-15

ت، والمواد الملوثة 
ت للنقل اآلمن والمأمون للمزارع، والنماذج، والعينا

صون إجراءا
إرساء و

ت القانونية لنقل 
فعالً أو احتماالً، سواء داخل محيط احتواء المرفق أو خارجه، وذلك وفقاً للمتطلبا

ضائع الخطرة.
الب

عند تخطيط وتنفيذ أنشطة النقل، فإن على المنظمة أن تنظر بما يلي:
 

أ.
ت القانونية والمبادئ 

ت النقل، بما في ذلك المتطلبا
ضمان تحديد وتنفيذ متطلبا

 التوجيهية الوطنية والدولية؛
ب.

ضمن المرفق، ولكن خارج 
س شلل األطفال )

ضمان أن يلبي النقل الداخلي لفيرو
محيط االحتواء(، معايير السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي المكافئة المطلوبة 

 للنقل خارج المرفق؛
ج.

صية، 
ت الحماية الشخ

ضمان توافر ما يكفي من نظم التعبئة، والوسوم، ومعدا
 والوثائق، واستخدامها كجزء من عملية النقل؛

د.
ت على نحو سليم ومأمون؛

 اختيار ناقل موثوق ومؤتمن ومؤهل لمناولة العبوا
هـ.

ب 
س شلل األطفال وارد من مرفق معتمد ولسب

ب مواد فيرو
ت فيما إذا كان طل

الب
ضوابط مكافئة على استيراد المواد إلى المرفق؛

 مشروع، وتطبيق 
و.

قة رسمية ممهورة بتوقيع ممثل اإلدارة  تحديد مدى الحاجة إلى نماذج نقل موثَّ
 المسؤول الذي يجيز حركة المواد؛

ز.
ت المواد؛

ضوابط للوثائق تتيح تتبع تحركا
 استخدام 

ح.
ب من تدابير االستجابة الطارئة والخطط 

ف ومتناس
تحديد وتنفيذ ما هو كا

ت 
س شلل األطفال، بما في ذلك االحتياطا

االحترازية المرتبطة بنقل مواد فيرو
ت المباعدة المناسبة 

ت المشبوهة، ومناطق الحجر، ومسافا
الوافية لمناولة العبوا

ت.
للحماية من المتفجرا

صر 16 – األمن
العن

صر األمن سبل إدارة المنظمة لألمن فيما يتعلق بالمخاطر البيولوجية. وال يتناول هذا 
س عن

يدر
ت األمنية 

ضبط النفاذ، بل وكذلك الحاجة إلى المعلوما
ضحة، مثل 

ض المسائل الوا
ب بع

صر فحس
العن

ت الخارجية.
والمساندة من الوكاال

صر الفرعية 
العنا

16-1 األمن المادي
ت

16-2 أمن المعلوما
ضبط العاملين

 3-16
صي

16-4 األمن الشخ
ِدون 16-5 المتعاقدون، والزوار، والموّر
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16
األمن 

1-16
األمن المادي

 CW
A

4.4.4.8.4
1-1-16

ت، والمواد الملوثة 
ضوابط المتعلقة باألمن المادي للمزارع، والنماذج، والعينا

صون ال
تطبيق و

المحتملة، والمحددة كجزء من عملية تقييم المخاطر.
س شلل 

ت إطالق أو نقل مواد فيرو
ينبغي اتخاذ التدابير الالزمة للتقليل من احتماال

األطفال من المرفق نتيجة خرق أمني. ويتعين أن يشمل ذلك تدابير استباقية لتحديد 
صد.

ضبط والر
ت فعالة لل

ف وتطبيق آليا
ضع

مواطن ال

ت تقييم المخاطر فإن على المنظمة أن تنظر بما يلي:
وعند تخطيط وتنفيذ عمليا

 
أ.

ت، أو الوثائق، أو 
س شلل األطفال أو المعدا

سرقة أو تحويل وجهة مواد فيرو
صلة؛

ت ال
ت ذا

 البيانا
ب.

ث؛
ب، بما في ذلك التحطيم والعب

 التخري
ج.

 االقتحام واالختراق؛
د.

ت العمالية؛
 المسائل والنزاعا

هـ.
ف واالبتزاز؛

 االختطا
و.

ت، 
ضانا

س )مثل الزالزل، والتسونامي، والفي
ت الطوارئ المتعلقة بالطق

حاال
صير، والزوابع(؛

 واألعا
ز.

ف في مكان العمل؛
 العن

ح.
 تعطل مرافق الخدمة العامة؛

ط.
 التظاهر أو االحتالل أو االستحكام؛

ي.
ت المشبوهة وعزلها؛

ص العبوا
 فح

ك.
 األعمال اإلرهابية؛

ل.
ب األهلية؛

 القالقل أو الحرو
م.

ضاء اإللكتروني.
تهديد الف

ت 
وينبغي العناية بتنسيق تدابير األمن البيولوجي والسالمة البيولوجية بغية إدارة األولويا

ضة والتقليل منها.
المتعار

ث.
ث وأحدا

ويتعين اإلبالغ عن الخروق األمنية، وتسجيلها، والتحقيق فيها كحواد

س شلل األطفال، بما في 
ت من أجل األمن المادي لمواد فيرو

صون إجراءا
وينبغي تنفيذ و

ت، والمواد الملوثة المحتملة، بما يكفل ما يلي:
ذلك المزارع، والنماذج، والعينا

 
أ.

ضبط محيطه لتثبيط النفاذ غير 
إقامة مرفق االحتواء في موقع مأمون مع 

ص به؛
المرخ
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رقم بند اتفاق
 

20  CW
A15793

صر 
رقم عن

 
إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

 
ب.

ضبوطة، وأن يكون 
إقامة مرفق االحتواء في موقع بعيد عن حركة السير غير الم

ب 
ت عاملين اثنين )كأن تتطل

ضبط للنفاذ ذا
ب مقفل مجهز بتدابير 

مدخله عبر با
صي(؛

 مثالً بطاقة مرور إلكترونية ورمز نفاذ شخ
ج.

س شلل 
ت فيرو

ضمن محيط االحتواء أثناء مداوال
ص آخر 

أن يكون هناك شخ
صال به عند الحاجة؛

 األطفال على علم بالعمل الجاري تنفيذه وأن يكون متاحاً لالت
د.

صل )وذلك مثالً باستخدام أجهزة اإلنذار، 
صد المتوا

ضوع محيط المرفق للر
خ

 والعاملين األمنيين، والدوائر التلفزيونية المغلقة(؛
هـ.

ت؛
 تنفيذ تدابير لتحديد وتسجيل العاملين في المرفق في أية لحظة من اللحظا

و.
ت االختراق وأجهزة استشعار، بما في ذلك 

ضادة لعمليا
ب وأجهزة إنذار م

تركي
ت األمنية األخرى؛

 أجهزة بينية مع الشرطة والخدما
ز.

صامتة" )مثل 
ت الطوارئ "ال

ت الفزع وتحذيرا
تنفيذ تدابير أزرار إطالق إنذارا

ت أخذ الرهائن(.
رموز أساسية لتحذير األمن في حاال

2-16
أمن المعلومات

 CW
A

4.4.4.8.5
1-2-16

ت الحساسة.
ت لتحديد المعلوما

إرساء سياسة وإجراءا
س 

ت المتولدة في المختبر ثمينة و/ أو خطرة بمقدار مواد فيرو
يمكن أن تكون المعلوما

ت الوافية للحيلولة للبوح غير 
شلل األطفال المخزونة في المرفق. وتتسم اإلجراءا

ت بأهمية بالغة.
ص بمثل هذه المعلوما

المرخ

ت أن تنظر بما يلي:
ت المعنية بأمن المعلوما

وعلى اإلجراءا
 

أ.
ت الخطية الحساسة )مثل قوائم جرد 

ت والبيانا
التخزين المأمون لكل السجال

صميمية، 
ت الت

ش األمني، والمخططا
ت، والخطط األمنية، وتقارير التفتي

الفيروسا
صال 

صيل االت
ت الموارد البشرية بما في ذلك تفا

صيانة، ومعلوما
وخطط ال

ت اإللكترونية؛
ت والتوقيعا

 بالعمال(، وهو ما يشمل السجال
ب.

ت 
األمن الحاسوبي، بما في ذلك جدران الحماية المتينة لشبكة اإلنترن

ت التشفير؛
 وبروتوكوال

ج.
ت 

ب المكتبية، والمحمولة، ووسائط التخزين وآال
صارمة تتعلق بالحواسي

ت 
سياسا

صوير، من بين أشياء أخرى، التي تدخل إلى المرفق أو تخرج منه؛
 الت

د.
ت 

ص منها، والمحو التام للملفا
ت الورقية المزمع التخل

ف الكامل للملفا
اإلتال

ب فيها.
اإللكترونية غير المرغو

 CW
A

4.4.4.8.5
2-2-16

ت الحساسة.
ضبط النفاذ إلى المعلوما

ض والموافقة ل
استخدام عملية لالستعرا

3-16
ضبط العاملين
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رقم بند اتفاق
 

20  CW
A15793

صر 
رقم عن

 
إدارة المخاطر البيولوجية

متطلبات احتواء 
 

س شلل األطفال 
مواد فيرو

 OPV2/Sabin2 من ساللة

متطلبات االحتواء 
 

النهائي لكل مواد فيروسات شلل األطفال 
 

Sabin2/OPV2 من ساللة
اإلرشادات

 CW
A

4.4.4.7.1
1-3-16

تحديد وتنفيذ سياسة بشأن موثوقية العاملين.
ت الالزمة بشأن تقييم موثوقية العاملين كجزء من 

ينبغي تحديد طبيعة ومدى اإلجراءا
عملية تقييم المخاطر. 

س شلل األطفال بأولئك العاملين 
صر النفاذ إلى مناطق احتواء فيرو

وستكفل المنظمة ح
ت 

ت الهدامة أو السجال
ت/ االرتباطا

ص بشأن السلوكيا
ضعوا للتمحي

ب الذين خ
فحس

َّلون )كما في حالة الزوار،  ص مخو
الجنائية أو بأولئك الذين يرافقهم على الدوام أشخا

ص ما يلي:
والمتعاقدين، وما إلى ذلك(. وتشمل عملية التمحي

 
أ.

ت يمكن أن تشكل خطراً على سالمة المرفق؛
 االرتباط مع منظما

ب.
ب؛

ب/ غير مرغو
ضطر

صحية التي قد تؤدي إلى سلوك م
ف ال

 الظرو
ج.

ت أو الكحول.
ت تأثير المخدرا

ص ال يعملون تح
التأكد من أن األشخا

 CW
A

4.4.4.7.1
2-3-16

ص إلى المرافق أو العمل وفقاً لهذه السياسة.
ضبط نفاذ األشخا

تكفل المنظمة 
ت 

ت مشروعة ومناسبة بناًء على تقييما
ص، إذا ما كان

يمكن أن تشمل عملية التمحي
ث 

ت معادية للبحو
ضوية في منظما

ضع الهجرة، والع
ت مثل الهوية وو

صا
المخاطر، فحو

ت الجنائية، والنزاهة المالية.
البيولوجية، والسجال

4-16
صي

األمن الشخ

 CW
A

4.4.4.10
1-4-16

ب الرامي إلى إذكاء 
صي للموظفين، بما في ذلك التدري

ت دعم األمن الشخ
إرساء سياسة لتوفير خدما

ضاء. 
صي عند االقت

الوعي باألمن الشخ

صور.
ت أمنية موثّقة وإعداد كادر الموظفين والتعلم من أية أوجه ق

إجراء تمارين وتدريبا

ت الدوام حينما يكونون بعيدين عن 
صي بأمن الموظفين خارج ساعا

يتعلق األمن الشخ
صبهم.

ب وظائفهم أو منا
ضون للخطر بسب

ت فإن الموظفين معر
المرفق. وفي تلك األوقا

5-16
ِدون المتعاقدون، والزوار، والموّر

 CW
A

4.4.4.7.2
1-5-16

ت نظم اإلدارة 
ِدين، والمتعاقدين، والزوار، والمتعاقدين من الباطن بمتطلبا تكفل المنظمة التزام الموّر

ضون للخطر إدارة المخاطر البيولوجية في المرفق.
القائمة وأنهم ال يعر
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تحقق منظمة الصحة العالمية من أن المرافق المجازة حيث االحتفاظ بفيروس شلل األطفال ضروري  الملحق 4: 
GAPIII تمتثل لخطة

GAPIII تحقق منظمة الصحة العالمية من أن المرافق المجازة حيث االحتفاظ بفيروس شلل األطفال ضروري تمتثل لخطة

135 الغرض من عمليات التحقق من االمتثال 
135 عملية تحقق منظمة الصحة العالمية 

الغرض من عمليات التحقق من االمتثال

ستحقق منظمة الصحة العالمية من أن المرافق المجازة وطنيا21ً حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري تمتثل إلى خطة العمل 
العالمية للمنظمة بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق عقب استئصال فيروس شلل األطفال البري من 

.)GAPIII( نمط معيّن والوقف المتتابع الستعمال اللقاح الفموي المضاد لفيروس شلل األطفال
.GAPIII وستنير نتائج التحقق قرار السلطة الوطنية بإلغاء أو صون اإلشهاد إزاء خطة

وستُرفع تقارير التحقق، ونتائجها، ومالحظاتها إلى اللجنة اإلقليمية المعنية لإلشهاد للتقييم واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت 
.)GAPIII( المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري للبلد المعني تمتثل لخطة العمل العالمية للمنظمة

عملية تحقق منظمة الصحة العالمية

 طلب تحقق منظمة الصحة العالمية. يمكن للبلدان أو المرافق المعنية التقدم بطلب من خالل سلطاتها الوطنية كي تقوم 	 
المنظمة بالتحقق من المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري، المجازة من وزارة الصحة أو من سلطة وطنية معينة 

أخرى، والتأكيد بأن المرفق يلبي جميع معايير إدارة المخاطر البيولوجية بما يتسق مع الملحقين 2 و3.

وتُقدم الطلبات إلى منظمة الصحة العالمية عبر مكتبها اإلقليمي. ومن الواجب تقديم طلب منفصل لكل مرفق من المرافق.

 االمتثال إلى قرارات جمعية الصحة العالمية )14(. ستغطي عمليات التحقق إدارة المخاطر البيولوجية المختبرية، وتتناول 	 
بالفيروس  االحتفاظ  حيث  المرافق  عمل  برامج  تشمل  لن  ولكنها  المختبري،  البيولوجي  واألمني  البيولوجية  السالمة 

ضروري.
 تركيب فريق التحقق. تقرر منظمة الصحة العالمية تركيب فريق التحقق تبعاً لكل حالة على حدة، وسيشتمل الفريق على 	 

خبرات في عدد من المجاالت المتصلة بخطة GAPIII. وسيتم بيان كفاءات، وأدوار، وخطوط رفع تقارير أعضاء الفريق 
قبل زيارة التحقق وستُعرض تفاصيلها في رسالة الدعوة الموجهة إلى كل عضو في الفريق.

وال يجوز ألعضاء فرق التحقق أن يكونوا من العاملين في المرفق أو في منظمته األم، كما ال يجوز أن يكون هناك أي 
تضارب مالي أو أخالقي في المصالح. ويجب إيداع إعالنات المصالح في ملفات في منظمة الصحة العالمية.

المعلومات،  كل  على  واالطالع  المرفق  وتشغيل  بإدارة  المتصلة  المناطق  كل  بدخول  الفريق  ألعضاء  وسيُسمح 
والبروتوكوالت، والسجالت البرمجية المعنية. وعلى أعضاء الفريق احترام سياسات وإجراءات إدارة المخاطر البيولوجية 

في المرفق واالمتثال لها، بما في ذلك، وعند االقتضاء، االستحمام وارتداء مالبس الحماية.

المختبرات أو مرافق إنتاج اللقاحات المضادة لشلل األطفال.  21
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 االمتثال إلى خطة GAPIII. ستستخدم المنظمة خطة GAPIII كأساس لعمليات التحقق وستطلب إلى المرافق المجازة 	 
حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري أن تبرهن على االمتثال إلى متطلبات هذه الخطة. وسيتيح تحقيق االمتثال إلى الخطة 
المذكورة للمرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري أن تبرهن على بلوغ مستويات مقبولة من السالمة/ األمن وأنه سيتم 

الحفاظ عليها.

.GAPIII وعند الضرورة ستُمنح األولوية للتحقق من امتثال المرافق التي تحتفظ بفيروس شلل األطفال البري لخطة

.GAPIII وال تقوم المنظمة بـ "إجازة" المرافق حيث االحتفاظ بالفيروس ضروري فيما يتعلق بخطة

المرفق. وستُبرز 	  التنظيمية، وطلبها من  المتطلبات  المعنية، بما في ذلك  الوثائق  التحقق. سيتم تحديد   اإلعداد لزيارات 
األقسام التي تحتاج إلى ترجمة قبل زيارة التحقق، بما يتيح وقتاً كافياً إلنجاز النصوص المترجمة واستعراضها من جانب 
 )SOPs( الموحدة  التشغيلية  واإلجراءات  البيولوجية،  السالمة  أدلة  من  ُمسبقة  نسخ  طلب  يمكن  كما  الفريق.  أعضاء 

والمعلومات األخرى ذات الصلة.
 برنامج زيارات التحقق. تتولى منظمة الصحة العالمية وضع واستكمال برنامج الزيارات المنفردة، بالتشاور مع المرفق 	 

المعني.

وسيتم توضيح مسائل توقيت ومدة زيارة التحقق، وما إذا كان ينبغي زيارة المرفق حينما يكون العمل مع فيروس شلل 
األطفال قيد التنفيذ أو حينما تتم إزالة تلوث المرفق أو حينما ال يكون مستخدماً للعمل بشأن فيروس شلل األطفال، مع 

المرفق المعني قبل أية زيارة تحقق مقررة.

 التدابير الروتينية لإلبالغ، وأطره الزمنية، ونموذجه. سيقوم فريق التحقق بتقديم عرض لالستنتاجات في اليوم األخير من 	 
العالمية  المعني. وستصدر منظمة الصحة  للتقرير الخطي بعد ذلك لكي يستعرضها المرفق  الزيارة ثم إصدار مسودة 

التصريح النهائي للتقرير وتُطلع السلطة الوطنية على استنتاجاته.

وبالتشاور مع السلطة الوطنية سيُرفع التقرير النهائي الكامل إلى اللجنة اإلقليمية لإلشهاد.

 االستجابة إلى االستنتاجات التي تتطلب عمالً تصحيحياً. ستتم العناية بأمر حاالت عدم االمتثال ضمن إطار زمني تتفق 	 
متابعة،  تقارير  على  وسيشتمل  الوطنية(  والسلطة  المعني،  والمرفق  العالمية،  الصحة  )منظمة  المعنية  األطراف  عليه 

وكذلك، وعند االقتضاء، زيارات إضافية إذا كانت شدة المسألة تبرر مثل هذه اإلجراءات.
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استراتيجية تقييم المخاطر الملحق 5 : 

 إذا كان 
الجواب نعم

 الشروع في العمل 
ورصد الضوابط

وصف أنشطة العمل

تحديد التهديدات

إعداد خطة عمل ضوابط المخاطر

تنفيذ إجراءات الضبط

تقرير ما إذا كان الخطر 
مقبوالً أم ال

 إذا كان 
الجوب ال

تعديل أو إقفال 
المشروع

تعيين المخاطر

استعراض مدى كفاية الخطة

استراتيجية تقييم المخاطر 

الشكل ألف5-1: مثال على استراتيجية لتقييم المخاطر )2(
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الملحق 6

معيار إدارة المخاطر للمناولة المأمونة للعينات الجديدة من المواد التي يُحتمل أن تحتوي فيروس شلل األطفال في المرافق 
حيث االحتفاظ بالفيروس غير ضروري

138 مقدمة 
139 مخاطر فيروس شلل األطفال المرتبطة بالمرافق 
142 عناصر نظام اإلدارة 
142 العنصر	1	–	نظام	إدارة	المخاطر	البيولوجية	
153 العنصر	2	–	تقييم	المخاطر 
157 العنصر	3	–	قوائم	جرد	ومعلومات	الُممرضات	والسموم 
159 العنصر	4	–	السالمة	العامة 
160 العنصر	5	–	العاملون	والكفاءات 
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مقدمة 

ستشكل	عدوى	لفيروس	شلل	األطفال	مرتبطة	بالمرافق	أو	إطالق	له	في	البيئة	خالل	فترة	استراتيجية	الشوط	األخير	وفي	
أعقاب	االستئصال	ووقف	استخدام	اللقاح	الفموي	المضاد	لشلل	األطفال	)OPV(	حدثاً	صحياً	عمومياً	ذا	أبعاد	دولية.	وتُعنى	
خطة	العمل	العالمية	بأمر	هذا	الخطر	من	خالل	إرساء	هدف	لمرحلة	ما	بعد	االستئصال/	ما	بعد	وقف	استخدام	لقاح OPV يتمثل	

في	عدم	االحتفاظ	بفيروس	شلل	األطفال	في	المرافق	حيث	االحتفاظ	بالفيروس	غير	ضروري	على	مستوى	العالم.	

 اعتباراً	من	المرحلة	الثانية	)أ(،	فإن	على	المرافق	المختبرية	حيث	االحتفاظ	بالفيروس	غير	ضروري	)أي	المرافق	التي		 
لن	تكون	بحاجة	إلى	أن	تحتفظ/	تختزن	مواد	ُمعدية	محتملة(	التي	يُحتمل	أن	تقوم	بتقصي	ُمستفردات	جديدة	من	فيروسات 
WPV2،	أو aVDPV2،	أو cVDPV2،	أو iVDPV2،	أو	عينات	برازية	أو	تنفسية	جديدة	يرجع	مصدرها	إلى	بلدان	

بدأت	مؤخراً	باستخدام	لقاح OPV،	أن:
 تعتمد	ممارسات	عمل	مأمونة	ومضمونة	تستند	إلى	تقييم	المخاطر	وتنفيذ	النظم	المناسبة	إلدارة	المخاطر	البيولوجية؛	 
 عدم	االحتفاظ	بأية	مواد	لفيروس	WPV2 للتخزين	الطويل	األجل؛	 
االحتفاظ		  مجاز	حيث	 مرفق	 إلى	 نقلها	 أو	 	،WPV2 فيروس	 من	 حديثاً	 مستفردة	 مواد	 أي	 بتدمير	 الفور	 على	  القيام	

بالفيروس	ضروري	بعد	إخطار	وزارة	الصحة	أو	سلطة	وطنية	معتمدة	أخرى	ومنظمة	الصحة	العالمية.

الموصوفة		  غير	ضروري	 بالفيروس	 االحتفاظ	 حيث	 المختبرية	 المرافق	 على	 فإن	 )ب(،	 الثانية	 المرحلة	 من	  واعتباراً	
أعاله	أن:

 تعتمد	ممارسات	عمل	مأمونة	ومضمونة	تستند	إلى	تقييم	المخاطر	وتنفيذ	النظم	المناسبة	إلدارة	المخاطر	البيولوجية؛	 
 عدم	االحتفاظ	بأية	مواد	لفيروس	WPV2 أو	فيروس	OPV2/Sabin2 للتخزين	الطويل	األجل؛	 
 القيام	على	الفور	بتدمير	أي	مواد	مستفردة	حديثاً	من	فيروس	شلل	األطفال	من	النمط	2،	أو	نقلها	إلى	مرفق	مجاز	حيث		 

االحتفاظ	بالفيروس	ضروري	بعد	إخطار	وزارة	الصحة	أو	سلطة	وطنية	معتمدة	أخرى	ومنظمة	الصحة	العالمية.
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 واعتباراً من	المرحلة	الثالثة	)أ(،	فإن	على	المرافق	المختبرية	حيث	االحتفاظ	بالفيروس	غير	ضروري	)أي	المرافق	التي		 
لن	تكون	بحاجة	إلى	أن	تحتفظ/	تختزن	مواد	ُمعدية	محتملة(	التي	يُحتمل أن	تقوم	بتقصي	ُمستفردات	جديدة	من	فيروسات 
WPV،	أو aVDPV أو cVDPV	أو iVDPV	أو	OPV2/Sabin2،	أو	عينات	برازية	أو	تنفسية	جديدة	يرجع	مصدرها	

إلى	بلدان	بدأت	مؤخراً	باستخدام	لقاح bOPV،	أن:
 تعتمد	ممارسات	عمل	مأمونة	ومضمونة	تستند	إلى	تقييم	المخاطر	وتنفيذ	النظم	المناسبة	إلدارة	المخاطر	البيولوجية؛	 
 عدم	االحتفاظ	بأية	مواد	لفيروس	WPV أو	فيروس	OPV2/Sabin2 للتخزين	الطويل	األجل؛	 
 		،OPV2/Sabin2أو  WPV البري	 األطفال	 شلل	 فيروس	 من	 حديثاً	 مستفردة	 مواد	 أي	 بتدمير	 الفور	 على	   القيام	

أو	نقلها	إلى	مرفق	مجاز	حيث	االحتفاظ	بالفيروس	ضروري	بعد	إخطار	وزارة	الصحة	أو	سلطة	وطنية	معتمدة	أخرى	
ومنظمة	الصحة	العالمية.

الموصوفة		  غير	ضروري	 بالفيروس	 االحتفاظ	 حيث	 المختبرية	 المرافق	 على	 فإن	 )ب(،	 الثالثة	 المرحلة	 من	  واعتباراً	
أعاله	أن:

 تعتمد	ممارسات	عمل	مأمونة	ومضمونة	تستند	إلى	تقييم	المخاطر	وتنفيذ	النظم	المناسبة	إلدارة	المخاطر	البيولوجية؛	 
 عدم	االحتفاظ	بأية	مواد	لفيروس	WPV أو	فيروس	OPV/Sabin للتخزين	الطويل	األجل؛	 
 القيام	على	الفور	بتدمير	أي	مواد	مستفردة	حديثاً	من	فيروس	شلل	األطفال،	أو	نقلها	إلى	مرفق	مجاز	حيث	االحتفاظ		 

بالفيروس	ضروري	بعد	إخطار	وزارة	الصحة	أو	سلطة	وطنية	معتمدة	أخرى	ومنظمة	الصحة	العالمية.

ويصف	الجدول	الوارد	أدناه	معيار	إدارة	المخاطر	للمناولة	المأمونة	للعينات	الجديدة	من	المواد	التي	يُحتمل	أن	تحتوي	فيروس	
شلل	األطفال	في	المرافق	حيث	االحتفاظ	بالفيروس	غير	ضروري.	ويستند	هذا	المعيار	إلى	اتفاق	حلقة	عمل	اللجنة	األوروبية	
لتوحيد	المقاييس CWA15793 –	إدارة	المخاطر	البيولوجية	في	المختبرات )2(.	ويتألف	المعيار	من	16	عنصراً	أساسياً	
تفهم	 لها	 يتيح	 الذي	 األمثل	 الموضع	 المنظمة	هي	في	 أن	 المعيار	 لإلدارة.	ويفترض	 نظام	ممتاز	 مبادئ	 إلى	 تستند	 وفرعياً	
للهيئات	الوطنية	والدولية	المسؤولة	 المخاطر	المرتبطة	بعملها	وأنها	تستطيع	إدارة	هذه	المخاطر	بعدد	من	الطرق	المقبولة	
عن	مراقبة	المرافق.	ويفترض	هذا	المعيار	أيضاً	توافر	اإلدراك	الكامل	لدى	العاملين	في	المرافق	حيث	االحتفاظ	بالفيروس	
ضروري	وإداراتها	لجسامة	عواقب	اإلطالق	العَرضي	أو	الكيدي	لفيروس	شلل	األطفال	في	حقبة	ما	بعد	االستئصال/	ما	بعد	

وقف	استخدام	لقاح OPV واستعداد	هذه	األطراف	للبرهنة	على	توافر	النظم	والضوابط	المناسبة	إلدارة	هذه	المخاطر.

مخاطر فيروس شلل األطفال المرتبطة بالمرافق 

يمكن	أن	تبقى	فيروسات	شلل	األطفال	البرية	في	ظل	الظروف	الرطبة	في	العينات	السريرية	أو	البيئية	إلى	أمد	غير	محدد	
ادات،	وألسابيع	على	منضدة	العمل	في	 في	أجهزة	التجميد	المختبرية	)أقل	من	-20	درجة	سلسيوس(،	وألشهر	عديدة	في	البرَّ
درجات	الحرارة	المحيطية	)18(.	ويمكن	تعطيل	القدرة	على	العدوى	من	خالل	التَّجفاف،	أو	الحرارة	)أكثر	من	50	درجة	

سلسيوس(،	أو	المعالجة	بمحاليل	مخففة	من	الفورمالدهيد	أو	المبيِّضات	بتركيزات	مناسبة.

وتتمثل	أكثر	المسارات	الشائعة	للتعرض	للعوامل	الُمعدية	في	بيئة	المرافق	بما	يلي:	)1(	االبتالع؛	)2(	االستنشاق؛	)3(	الحقن؛	
)4(	تلوث	الجلد	واألغشية	المخاطية.	والجرعة	الُمعدية	هي	معامل	للفوعة	الفيروسية،	ومسار	االستعالن	والجسيمات	الفيروسية	
المتواجدة	بعدد	كاف	للتغلب	على	الفقد	الميكانيكي	والدفاعات	الطبيعية	والمناعية	للمضيف.	وفي	مرفق	فيروس	شلل	األطفال	
يبلغ CCID50 3.710/غ	)سابين(	إلى CCID50 4.310/غ	 العامة	يتراوح	بين	متوسط	 المواد	 الفيروس	في	 فإن	محتوى	هذا	
)بري(	في	عينات	البراز،	وإلى CCID50 810/	مل	في	قطوف	مزارع	الخاليا،	وCCID50 1110/مل	في	التركيزات	في	مرافق	
إنتاج	اللقاحات.	وسالالت	سابين	أقل	إمراضاً	من	الفيروسات	البرية	كما	أن	معدالت	العدوى	الثانوية	فيها	أدنى،	ولكنه	تم	ربط	

.)VDPV(	اللقاحات	عن	الناجم	األطفال	شلل	فيروس	بفاشيات	سابين	لفيروس	الثالثة	األنماط	جميع
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 )IPV(	المعطَّل	األطفال	شلل	بلقاح	أو OPV	بلقاح	التمنيع	ويكفل	المرافق.	في	للعاملين	بالنسبة	المخاطر	أشد	االبتالع	ويطرح
الوقاية	من	المرض،	لكنه	ال	يكبح	تماماً	العدوى	عديمة	العالمات	بفيروس	شلل	األطفال	وال	عودة	العدوى	إلى	األمعاء.	وقد	
إلى	 الُمعدية	 الجسيمات	 نقل	 إلى	 تقود	 أو	حوادث	مخبرية	 أنشطة،	 أو	 أية	عمليات،	 فيروس	شلل	األطفال	من	 ابتالع	 يجيء	
بالرضع	 المتعلقة	 الدراسات	 إلى	 استناداً	 االبتالع،	 )ID50(	عن	طريق	 التقديرية	 الُمعدية	 الجرعات	 وتبلغ	 الهضمي.	 السبيل	
وعلى	 سابين.	 بسالالت	 يتعلق	 فيما	  CCID50 و310±  البرية	 األطفال	 شلل	 لفيروسات	 بالنسبة	  CCID50  110± واألطفال،	
األرجح	فإن	عمال	المختبرات	الُممنّعين	أكثر	مقاومة	من	األطفال	غير	الُممنَّعين،	إال	أن	المقاومة	ترتبط	بالجرعة	وقد	يمكن	
التغلب	عليها	بابتالع	جسيمات	كافية	من	فيروس	شلل	األطفال.	وتشكل	القُطيرات	الناجمة	عن	رذاذات،	وانسكابات،	وترششات	
 مزارع	خاليا	فيروس	شلل	األطفال	)CCID50 810(	والتركيزات	)CCID50 1110(	أعلى	مخاطر	التعرض	بالنسبة	للعاملين	

)الشكل	ألف1-6(.

ف	على	أنه	التعرض	لضبائب	جسيمات	صغيرة	تقل	عن	5	ميكرومترات	)نوى	القطيرات(	 وجرى	تحديد	االستنشاق،	المعرَّ
المترسبة	في	السبيل	التنفسي	األسفل	غالباً،	على	أنه	سبيل	محتمل	لعدوى	فيروس	شلل	األطفال.	وعلى	ما	يبدو	فإن	السبيل	
التنفسي	ليس	ببوابة	دخول	مهمة.	على	أنه	لم	يتم	البت	فيما	إذا	كانت	ضبائب	الجسيمات	الصغيرة	المترسبة	في	السبيل	التنفسي	
األسفل	قد	تستهل	عداوى	في	السبيل	الهضمي	من	خالل	النقل	المخاطي	الَهدبي	إلى	المنطقة	البلعومية.	ويمكن	التقليل	أكثر	من	
المخاطر	االستنشاقية	في	بيئات	المرافق	التي	تتم	المحافظة	عليها	عند	مستوى	رطوبة	منخفض	نسبياً	)أقل	من	50٪(.	وتؤدي	
األضداد	المكتسبة	عبر	التمنيع	إلى	خفض	كبير	في	مخاطر	العدوى	من	الَحقن	أو	من	التشققات	في	الجلد	أو	األغشية	المخاطية.

الشكل ألف6-1: المحتوى التقديري لفيروس شلل األطفال والجرعة الُمعدية التقديرية22
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22  تستند	الجرعات	الُمعدية	التقديرية	)ID50(	إلى	الدراسات	المتعلقة	بالرضع	واألطفال.	وعلى	األرجح	فإن	عمال	المختبرات	الُممنَّعين	أكثر	مقاومة	بكثير	من	

األطفال	غير	الُممنَّعين.	إال	أنه	قد	يمكن	التغلب	على	المقاومة	المرتبطة	بالجرعات	بابتالع	جسيمات	كافية	من	فيروس	شلل	األطفال.
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ثة	أو	 ث	أو	المالبس	الملوَّ ويمكن	أن	يتعرض	أفراد	المجتمع	المحلي	إلى	العوامل	الُمعدية	من	المختبر	عبر	)1(	الجلد	الملوَّ
المستردة	من	وحدات	 العادمة	 والمياه	 الملوثة	 الصبائب	 	)3( ث؛	 الملوَّ الهواء	 )2(	إطالق	 للعاملين؛	 المعروفة	 العدوى	غير	
المعالجة	الثانوية	لمياه	المجارير؛	)4(	النقل	غير	المضبوط	للمواد	الُمعدية؛	)5(	النفايات	الصلبة	المنقولة	إلى	المطامر؛	)6( 
المعدات	أو	المواد	الملوثة	المنقولة	من	المرافق؛	)7(	إفالت	الحيوانات	المصابة	بالعدوى؛	)8(	سرقة	عوامل	ُمعدية	أو	إطالقها	
المتعمد	من	المرافق.	وتُعتبر	مخاطر	التعرض	عبر	المسارات	4-7	منخفضة	بالنسبة	لمرافق	شلل	األطفال	التي	تمتثل	إلى	
التوجيهية	لمنظمة	الصحة	 الرشيدة	والمبادئ	 المختبرية	 الممارسات	 الُمعدية،	والمحددة	في	دليل	 المواد	 لنقل	 الدولية	 اللوائح	
العالمية	بشأن	ممارسات	التصنيع	الرشيدة،	وهي	منخفضة	على	األرجح	فيما	يتعلق	باستنشاق	صبوب	الهواء	الملوث	عندما	
تحافظ	المرافق	على	بيئات	ذات	رطوبة	منخفضة	نسبياً	وتطلق	هواء	العادم	بعيداً	عن	التعرض	البشري	المباشر.	وتتراوح	
مخاطر	التعرض	من	خالل	ابتالع	الصبائب	بين	العالية	والمنخفضة	رهناً	بمحتوى	صبوب	المرفق	من	فيروس	شلل	األطفال،	
وحجم	نظام	مياه	المجارير	ومنعته،	واحتمال	االستهالك	البشري.	وتصل	مخاطر	التعرض	المجتمعي	إلى	أعلى	درجاتها	عبر	
العاملين	في	المرافق	الملوثين	أو	المصابين	بعدوى	فيروس	شلل	األطفال	بصورة	غير	معروفة.	ويمكن	أن	يؤدي	تمنيع	العاملين	

في	المرافق	بلقاح	IPV	إلى	انخفاض	شديد	في	مخاطر	السراية	داخل	األسر	وخارجها. 

وتتحقق	اإلدارة	الفعالة	لمخاطر	فيروس	شلل	األطفال	عبر	التقييم	الدقيق	لمخاطر	التعرض،	وتنفذ	إجراءات	حماية	العاملين	
التلوث	بفيروس	شلل	األطفال	أو	نشره	إلى	المجتمع	 للتقليل	من	خطر	 المناسبة	للمخاطر،	والتشغيل	الممتاز	لمرفق	مصمم	
المحلي.	ويتمثل	الخطر	الرئيسي	في	إصابة	العاملين	في	المختبرات	بالعدوى	عن	طريق	االبتالع.	أما	السراية	المنقولة	بالهواء	
بفعل	 الحقني	 التعرض	 عبر	 الُممنَّعين	 األفراد	 في	صفوف	 بالعدوى	 اإلصابة	 تُستبعد	 كما	 مثبتة،	 غير	 ولكنها	 محتملة	 فهي	

اإلبر	مثالً.	
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صر 1 – نظام إدارة المخاطر البيولوجية 
العن

صر	نظام	إدارة	المخاطر	البيولوجية	النظام	والسياسة	القائمين	إلدارة	المخاطر	البيولوجية	
س	عن

يدر
المختبرية.	وتتسم	اإلدارة	والتنظيم	الفعاالن	بأهمية	حيوية	في	نجاح	أي	نشاط،	ويرسي	االلتزام	والقيادة	
ب	أن	تكون	

س	الذي	يُبنى	عليه	نظام	قوي	إلدارة	المخاطر	البيولوجية.	ومن	الواج
بشأن	اإلدارة	األسا

ت،	وتنفيذها،	
ص	األدوار	والمسؤوليا

صي
ضحة	يستند	إليها	تخ

ض	وا
ت	وأغرا

لإلدارة	استراتيجيا
ت	األخرى	

صدها.	وبدون	توافر	التزام	فعال	باإلدارة	وهياكل	تنظيمية	مناسبة،	فإن	كل	المبادرا
ور

ف	طريقة	تفكير	اإلدارة	وعملها	أثراً	بارزاً	على	
ِ الرامية	إلى	إدارة	المخاطر	ستكون	عقيمة.	وتخلّ

األداء.
صر الفرعية 

العنا
 

111
  سياسة	إدارة	المخاطر	البيولوجية	

211
ف،	والبرنامج

ض،	واألهدا
  األغرا

311
ت
ت،	والسلطا

  األدوار،	والمسؤوليا
411

ت	
ت	والوثائق	والبيانا

ضبط	السجال
  

511
ت	
  تحليل	البيانا

611
  إدارة	التغيير	

711
ت
صاال

ت	واالت
  المشاورا

811
  برنامج	العمل	

911
 تخطيط	العمل	وطاقته	

11
10

 
ت	القانونية	

 المتطلبا
11

11
 

صل	
 التحسين	المتوا

11
12

 
 العمل	الوقائي	

11
13

 
ت	عدم	االمتثال

 مكافحة	حاال
11

14
 

 المعاينة	والتدقيق	
11

15
 

صحيحية
 التدابير	الت

11
16

 
ِدون	  المتعاقدون	والموّر

11
17

 
ض	إدارة	المخاطر	البيولوجية

 استعرا
11

18
 

 نظام	إدارة	المخاطر	البيولوجية

1
نظام إدارة المخاطر البيولوجية

1-1
سياسة إدارة المخاطر البيولوجية 

C
W

A
  

4.2.1
1-1-1

ت	التي	تتخذها	اإلدارة	العليا	وتبرهن	على	االلتزام	بالسياسة	المتعلقة	بإدارة	المخاطر	
تشمل	اإلجراءا

المختبرية	)السالمة	البيولوجية	المختبرية	واألمن	البيولوجي	المختبري(	ما	يلي:	
ت	المنظمة	المتعلقة	

ضح	كجزء	من	سياسا
َّن	إدارة	المخاطر	البيولوجية	بشكل	وا ينبغي	تبي

H(.	ورهناً	بمدى	أهمية	إدارة	المخاطر
SE(	والبيئة	واألمن،	والسالمة،	صحة،

بال

C لعام 2011.
W

A
صة	من	النسخة	النهائية	المطبوعة	التفاق 15793

23 أرقام	البنود	مستخل
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11
 

اإلعداد؛
12

 
ص؛

الترخي
13

 
التوقيع.

البيولوجية	بالنسبة	للمنظمة،	فإن	على	سياسة	إدارة	هذه	المخاطر	أن	تستكمل	السياسة	
ضاء،	إدماج	سياسة	

ب	االقت
صحة	والسالمة	واألمن	والبيئة.	ويمكن،	حس

العامة	المعنية	بال
صحة	والسالمة	واألمن	والبيئة.

ت	المنظمة	بشأن	ال
إدارة	المخاطر	البيئية	في	سياسا

C
W

A
  

4.2.1
2-1-1

ضوح	ما	يلي:
تحدد	السياسة	بو

11
 

ض	الكلية	إلدارة	المخاطر	البيئية؛
األغرا

12
 

االلتزام	بتحسين	أداء	إدارة	المخاطر	البيولوجية.

ت	العمل	بشأن	المخاطر	وإعداد	
ت/	مجاال

ب	السياسة	تقييم	كل	المشروعا
ينبغي	أن	تتطل

تقييم	كامل	قبل	إعطاء	الموافقة	على	البدء	بالعمل.

C
W

A
  

4.2.1
3-1-1

صاحبة.
تكون	السياسة	مناسبة	لطبيعة	ونطاق	المخاطر	المرتبطة	بالمرفق	وباألنشطة	الم

C
W

A
  

4.2.1
4-1-1

تلتزم	السياسة	بما	يلي:
11

 
حماية	الموظفين،	والمتعاقدين،	والزوار،	والمجتمع	المحلي،	والبيئة،	من	العوامل	البيولوجية	

ضمن	المرفق؛
والسموم	التي	يتم	تخزينها	أو	مناولتها	

12
 

ض	لها؛
ضي	للعوامل	البيولوجية	والسموم	أو	التعر

التقليل	من	خطر	اإلطالق	العَر
13

 
ضارة	عند	مستوى	مقبول؛

التقليل	من	خطر	اإلطالق	المتعمد	غير	المجاز	لمواد	بيولوجية	
14

 
ت	القانونية	المطبقة	على	العوامل	البيولوجية	والسموم	التي	ستتم	مناولتها	

االمتثال	إلى	كل	المتطلبا
ت	هذا	المعيار؛

أو	حيازتها،	ومع	متطلبا
15

 
ت	
ضمان	أن	تتمتع	الحاجة	إلى	اإلدارة	الفعالة	للمخاطر	البيولوجية	باألسبقية	على	كل	المتطلبا

صحة	والسالمة"؛
التشغيلية	غير	المتعلقة	بـ	"ال

16
 

ت	
ت	بااللتزاما

صورة	فعالة	وإخطار	هذه	المجموعا
ف	الثالثة	المعنية	ب

إطالع	كل	العاملين	واألطرا
صل	بالمخاطر	البيولوجية؛

الفردية	فيما	يت
17

 
تحسين	أداء	إدارة	المخاطر	البيولوجية	باستمرار.

ت	المكافحة	
ت	تقييم	للمخاطر	وتنفيذ	إجراءا

تشمل	السياسة	الحاجة	إلى	إجراء	عمليا
المطلوبة.

2-1
ف والبرنامج

ض واألهدا
األغرا

 C
W

A 
4.3.3.1

1-2-1
ت	
ف	والمستويا

قة	لمكافحة	المخاطر	البيولوجية	في	الوظائ ف	الموثَّ
ض	واألهدا

يتم	بالنسبة	لألغرا
المعنية	للمنظمة	القيام	بما	يلي:

11
 

ضعها؛
و

12
 

تنفيذها؛
13

 
الحفاظ	عليها.

 C
W

A 
4.3.3.2

2-2-1
ت	
ضوابط	المطبقة	للحد	من	التهديدا

صد	فعالية	ال
قة	لر ت	موثَّ

ضوابط	وإرساء	إجراءا
ضع	اإلدارة	لل

و
صالها.	

المحددة	في	عملية	تقييم	المخاطر	أو	استئ
ت	اإلبالغ	عن	

ت	التدقيق	المنتظمة،	وباستخدام	عمليا
ضوابط	عبر	عمليا

صد	ال
يمكن	ر

ث	
ث	والحواد

ت،	وبالتحقيق	في	األحدا
صحيحية	في	حال	تحديد	المشكال

ت	الت
اإلجراءا

ضمان	توفير	موارد	كافية	للحفاظ	على	فعالية	
ضوابط	وتنفيذها،	وعبر	

وتحسين	ال
ضوابط.

ال
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رقم بند اتفاق 
23  C

W
A

15793
صر إدارة المخاطر 
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صر	2	–	تقييم	المخاطر.
مالحظة:	يرجى	الرجوع	إلى	العن

3-1
األدوار والمسؤوليات والسلطات

 C
W

A 
4.4.1.1

1-3-1
تتحمل	اإلدارة	العليا	المسؤولية	النهائية	عن	نظام	إدارة	المخاطر	البيولوجية	في	المنظمة.

تشمل	اإلدارة	العليا	المسؤولين	)المدير	العام،	والمسؤول	التنفيذي	األول،	والمسؤول	
التشغيلي	األول،	والمسؤول	المالي	األول،	وما	إلى	ذلك(	والمدراء	في	المنظمة.	وتقع	
المسؤولية	الكلية	عن	إدارة	المخاطر	البيولوجية	على	اإلدارة	العليا	غير	أن	بالمستطاع	
صين	بموارد	كافية	ألداء	

ض	المهام	عبر	المنظمة،	شريطة	إيكالها	إلى	أفراد	مخت
تفوي

ضطلع	فرد	واحد	بأكثر	من	دور	
صغيرة	قد	ي

ت	ال
األنشطة	بسالمة	وأمان.	وفي	المنظما

ت،	وإرساء	
صوفة	في	هذا	المعيار.	ومن	المهم	تحديد	األدوار	والمسؤوليا

من	األدوار	المو
ت	الالزم	اتخاذها	وتحديد	ماهية	

ضمن	المنظمة	فيما	يتعلق	باإلجراءا
ت	جلية	

صاال
ات

ص	الذين	يتمتعون	بالسلطة	المطلوبة.
األشخا

 C
W

A 
4.4.1.1

2-3-1
صلة	بإدارة	المخاطر	البيولوجية،	

ت	المت
ت،	والسلطا

تكفل	اإلدارة	العليا	تحديد	األدوار،	والمسؤوليا
وتوثيقها،	وإبالغها	إلى	أولئك	الذين	يتولون	أمر	إدارة	األعمال	المرتبطة	بمكافحة	العوامل	البيولوجية	

والسموم،	وأدائها،	والتحقق	منها.	

صالح.
ب	المحتمل	للم

ضار
ت	ينبغي	النظر	في	الت

عند	تعيين	األدوار	والمسؤوليا

ضيح	هذه	
ب	لتو

ب	تغطيتها	في	المنظمة	وهو	يستخدم	األلقا
يحدد	هذا	المعيار	األدوار	الواج

ت	معينة.
ب	المذكورة	مع	تلك	المستخدمة	في	منظما

ب؛	وقد	ال	تتطابق	األلقا
األدوار	فحس

 C
W

A 
4.4.1.1

3-3-1
ضمان	توافر	الموارد	الالزمة	إلرساء	نظام	إدارة	المخاطر	

تبرهن	اإلدارة	العليا	على	التزامها	ب
صونه،	وتحسينه.

البيولوجية،	وتنفيذه،	و
صة،	والبنية	التحتية	التنظيمية،	

ص
ت	المتخ

تشمل	الموارد	كالً	من	الموارد	البشرية	والمهارا
والتكنولوجيا،	والموارد	المالية.

 C
W

A 
 4.4.1.2

4-3-1
ف	على	نظام	إدارة	المخاطر	البيولوجية.

ضطلع	بالمسؤولية	التشغيلية	عن	اإلشرا
تعيين	مدير	أقدم	ي

إن	المدراء	األقدم	هم	أولئك	الذين	يتمتعون	بسلطة	واسعة	فيما	يتعلق	بالتشغيل،	والميزانية،	
ضاء	من	اإلدارة	العليا.

ضمنون	أع
ت	فما	فوق،	وقد	يت

والعاملين	على	مستوى	اإلدارا

 C
W

A 
 4.4.1.2

5-3-1
ف	المدير	األقدم	في	إدارة	المخاطر	البيولوجية	ما	يلي:	

تشمل	وظائ
11

 
ضرورية	من	العاملين،	والمرافق،	وغير	

ضمان	توافر	الموارد	التي	تعتبر	
تقديم	الموارد	المناسبة	ل

ذلك،	لتشغيل	المرفق	بسالمة	وأمن؛
12

 
رفع	التقارير	إلى	اإلدارة	العليا	عن	أداء	نظام	إدارة	المخاطر	البيولوجية	وأية	حاجة	إلى	التحسين؛

13
 

ف	أرجاء	المنظمة؛
ضمان	تعزيز	نظام	إدارة	المخاطر	البيولوجية	في	مختل

14
 

ت	هذا	المعيار	
ضمان	بتنفيذ	متطلبا

ض،	والتدقيق،	واإلبالغ	لتوفير	ال
ت	لالستعرا

إرساء	إجراءا
والحفاظ	عليها	بشكل	فعال.

ت	على	مستوى	
صاً	يتمتع	بسلطة	اتخاذ	القرارا

ينبغي	أن	يكون	ممثل	اإلدارة	األقدم	شخ
ت	إدارة	المخاطر	

ت	المتعلقة	باحتياجا
ص	الموارد	واتخاذ	القرارا

صي
يمكن	له/	لها	فيه	تخ

ت	تقييم	المخاطر	
ضرورية	إلجراء	عمليا

البيولوجية	في	المرفق	)بما	في	ذلك	الموارد	ال
صورة	مستقلة	عن	الحاجة	إلى	تنفيذ	برنامج	العمل.

وأنشطة	اإلدارة	والتنظيم	األخرى(	ب

 C
W

A 
4.4.1.3

6-3-1
ض	مستقل	لمسائل	المخاطر	البيولوجية	

تشكيل	لجنة	إلدارة	المخاطر	البيولوجية	للعمل	كفريق	استعرا
س	شلل	األطفال.

المرتبطة	بمرفق	فيرو
ب	على	أنها	لجنة	السالمة	

ف	بلجنة	إدارة	المخاطر	البيولوجية	في	الغال
يتم	االعترا

صة	أو	وظيفة	تتم	العناية	بها	عبر	
ص
البيولوجية	المؤسسية.	وربما	يكون	دورها	وظيفة	مخ

ضافيين،	
صائيين	علميين	إ

ضاء	مديراً	علمياً،	وأخ
ضمن	األع

ت	مهمة	أوسع.	وقد	يت
لجنة	ذا

صحة
ومستشاراً	)مستشارين(	إلدارة	المخاطر	البيولوجية،	ومديراً	لألمن،	ومهنياً	لل

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق

ضروري
س غير 

س شلل األطفال في المرافق حيث االحتفاظ بالفيرو
الملحق 6: معيار إدارة المخاطر للمناولة المأمونة للعينات الجديدة من المواد التي يُحتمل أن تحتوي فيرو
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س شلل األطفال في المرافق حيث
 المناولة المأمونة للعينات الجديدة من المواد التي يُحتمل أن تحتوي فيرو

ضروري
س غير 

االحتفاظ بالفيرو
اإلرشادات

ضاء	آخرين،	مثل	مدير	المرفق	و/	أو	ممثلي	العمال	والمجتمع	
الوظيفية.	ويمكن	إدراج	أع

المحلي	تبعاً	لطبيعة	البرنامج	أو	العمل.
 C

W
A 

 4.4.1.3
7-3-1

ترفع	لجنة	إدارة	المخاطر	البيولوجية	تقاريرها	إلى	اإلدارة	األقدم	و:
11

 
قة؛ ت	موثَّ

صا
صا
تكون	لها	اخت

12
 

ب	مع	طبيعة	ونطاق	األنشطة	المتخذة؛
ت	متعددة،	بما	يتناس

ت	تمثل	قطاعا
تشتمل	على	خبرا

13
 

صورة	
ص	األعمال،	وتتبعها،	وإقفالها	ب

صي
ث،	وتخ

ضمن	التسجيل	الرسمي	للمسائل	مدار	البح
ت

فعالة؛
14

 
ص	أقدم؛

ضع	لرئاسة	شخ
تخ

15
 

ف	ذلك.
تجتمع	بوتيرة	محددة	ومناسبة،	وحينما	تدعو	الحاجة	بخال

ف	اللجنة	ما	يلي:
ينبغي	أن	تشمل	وظائ

	
أ.

ت	الممارسة؛
ت	المخاطر	البيولوجية	المؤسسية	ومدونا

ضع	سياسا
	اإلسهام	في	و

ب.
ت	المهمة	على	المخاطر	

صة	بالعمل	الجديد	أو	التعديال
ت	الخا

الموافقة	على	المقترحا
	المحتملة	المتعلقة	باألنشطة	القائمة؛

ج.
ت	
ت	المخاطر	للعمل	المتعلق	بفيروسا

ت	وتقييما
ض	واعتماد	البروتوكوال

استعرا
	شلل	األطفال؛

د.
ت،	

ت	البيانا
ث	المهمة،	واتجاها

ث	أو	األحدا
صلة	بالحواد

ت	المت
ض	المعلوما

استعرا
ت.
صاال

ت	االت
ت	المحلية	أو	التنظيمية	واحتياجا

المرتبطة	باإلجراءا

ضاً	من	
ت	كاملة	ولكنها	تشمل	بع

وقائمة	أدوار	لجنة	إدارة	المخاطر	البيولوجية	ليس
ب	العناية	بأمرها.

ت	الرئيسية	التي	يج
المجاال

 C
W

A 
4.4.1.4

8-3-1
ص	أو	أكثر	لتوفير	المشورة	واإلرشاد	بشأن	مسائل	إدارة	المخاطر	البيولوجية.	

ص	مخت
تعيين	شخ

ص	الذي	يوفر	المشورة	واإلرشاد	بشأن	إدارة	المخاطر	
ص	المخت

ف	بالشخ
يتم	االعترا

ب	على	أنه	مسؤول	السالمة	البيولوجية	أو	مستشار	السالمة	
البيولوجية	في	الغال

ب	استشاري	ال	يتحمل	
ص
البيولوجية.	وينبغي	عادة	النظر	إلى	هذه	الوظيفة	على	أنها	من

أية	مسؤولية	مباشرة	عن	إدارة	المخاطر	البيولوجية،	إذ	أن	هذه	المسؤولية	تقع	على	
ضمن	المنظمة	)مثل	المدير	العلمي،	والمحقق	

عاتق	أولئك	الذين	ينفذون	ويديرون	العمل	
س	اإلدارة،	ومدير	المختبر،	وقائد	الفريق(.	ويتسم	دور	مستشار	المخاطر	

الرئيسي،	ورئي
ضع	برنامج	للسالمة	البيولوجية	واألمن	البيولوجي	

البيولوجية	ومعرفته	باألهمية	بالنسبة	لو
صل.	وعلى	المستشار	أن	يكون	

صونه،	وتحسينه	المتوا
مستند	إلى	نظام	اإلدارة،	وتنفيذه،	و

ت	وموارد	للقيام	بوظيفته	بفعالية.
مؤهالً	ألداء	الدور	وأن	يُمنح	ما	يكفي	من	وق

 C
W

A 
4.4.1.4

9-3-1
ف	أولئك	المسؤولين	عن	تنفيذ	برنامج	

يُعتبر	دور	مستشار	إدارة	المخاطر	البيولوجية	مستقالً	عن	وظائ
العمل.

عند	تنفيذ	مهام	إدارة	المخاطر	البيولوجية	فإن	على	المستشارين	أن	يكونوا	مستقلين	عن	
صال	مباشرة	بممثل	

أولئك	المسؤولين	عن	تنفيذ	برنامج	العمل	وأن	يكون	بمقدورهم	االت
ضرورة.

اإلدارة	العليا	عند	ال
 C

W
A 

 4.4.1.4
10-3-1

11على	مدير	إدارة	المخاطر	البيولوجية:	
 

رفع	تقاريره	مباشرة	إلى	المدير	األقدم	المسؤول؛
12

 
ضرورياً.

ف	العمل	عندما	يرى	ذلك	
ضية	بوق

امتالك	سلطة	تفوي

ف	مستشار	إدارة	المخاطر	البيولوجية	ما	يلي:
ينبغي	أن	تشمل	وظائ

	
أ.

ت	العناية	بأمر	كل	
التحقق،	بالترافق	مع	العاملين	المعنيين	اآلخرين،	من	أنه	تم

صلة؛
ت	ال

ت	المخاطر	البيولوجية	ذا
	اعتبارا

ب.
صلة	

ت	اإلبالغ،	والتحقيق،	والمتابعة	المت
تقديم	المشورة	أو	المشاركة	في	عمليا

ضاء،	إلى	اإلدارة	و/	أو	لجنة	إدارة	
ب	االقت

ث،	وإحالة	ذلك،	حس
ث/	األحدا

بالحواد
المخاطر	البيولوجية؛

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق

ضروري
س غير 

س شلل األطفال في المرافق حيث االحتفاظ بالفيرو
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ضروري
س غير 

االحتفاظ بالفيرو
اإلرشادات

	
ج.

ثة	بشأن	إدارة	المخاطر	البيولوجية	 ت	المفيدة	والمحدَّ
ضمان	إتاحة	المشورة	والمعلوما

ب	الحاجة؛
	إلى	العاملين	العلميين	والعاملين	اآلخرين	حس

د.
ضمن	المنظمة	)مثل	اإلدارة،	

تقديم	المشورة	بشأن	مسائل	إدارة	المخاطر	البيولوجية	
صحة	المهنية،	واألمن(؛

ولجنة	إدارة	المخاطر	البيولوجية،	وإدارة	ال
ب	على	المخاطر	البيولوجية؛

اإلسهام	في	إعداد	و/	أو	تنفيذ	أنشطة	التدري
هـ.	

	
و.

ضمان	أداء	كل	األنشطة	المعنية	على	نحو	يمتثل	للوائح	المخاطر	البيولوجية،	وتوافر	
ص	المخاطر	البيولوجية	الالزمة	للعمل.

كل	تراخي

ضاً	من	
ت	كاملة	ولكنها	تشمل	بع

وقائمة	أدوار	مستشار	إدارة	المخاطر	البيولوجية	ليس
ب	العناية	بأمرها.

ت	الرئيسية	التي	يج
المجاال

 C
W

A 
4.4.1.5

11-3-1
ت	تتعلق	

ضمن	المرفق	مع	مسؤوليا
ضطالع	بالمسؤولية	عن	البرنامج	العلمي	

ص	أو	أكثر	لال
تعيين	شخ

بإدارة	المخاطر	البيولوجية.
س	يومي،	

ضمن	المرفق	على	أسا
يكون	المدير	العلمي	مسؤوالً	عن	إدارة	البرنامج	العلمي	

ضوابط	المخاطر	البيولوجية	بالترافق	مع	العاملين	اآلخرين	في	المرفق	
صد	

وعن	تنفيذ	ور
ت	
صد	أداء	الموظفين،	والمشاركة	في	عمليا

ت،	ور
ت	واإلجراءا

)مثل	االمتثال	للسياسا
ص	عادة	بمعرفة	عميقة	ببرنامج	العمل	وبالمرفق،	

المعاينة	والتدقيق(.	ويتمتع	هذا	الشخ
س	إدارة،	أو	محققاً	رئيسياً،	أو	مشرفاً	

ب	استشاري/	إداري،	وقد	يُسمى	رئي
ص
ضطلع	بمن

وي
على	المختبر/	مديراً	للمختبر	أو	قائداً	للفريق.	وتدعو	الحاجة	إلى	أن	يكون	مؤهالً	في	
ضبطها،	

س	شلل	األطفال	الجاري	استخدامها	وفي	
ب	التقنية/	العلمية	لمواد	فيرو

الجوان
ص	واحد	

وكذلك	في	إدارة	المرفق،	والعاملين	فيه،	والنُظم.	ويمكن	أن	يتولى	أكثر	من	شخ
ضح	لتفادي	

ت	بشكل	وا
ت	ينبغي	تحديد	المسؤوليا

أدواراً	متماثلة،	ولكن	في	مثل	هذه	الحاال
ضمان	االتساق.

صور	ول
أي	ق

 C
W

A 
4.4.1.5

12-3-1
ف	اإلدارة	العلمية	ما	يلي:

تشمل	وظائ
11

 
صوفة	في	هذا	المعيار؛

ت	والمبادئ	التوجيهية	المعتمدة	المو
ضمان	تنفيذ	كل	العمل	وفقاً	للسياسا

12
 

َّلين	 صين	والمخو
ب	للعاملين	المخت

ضمان	السماح	فحس
ف	على	العمال،	بما	في	ذلك	

اإلشرا
بالدخول	إلى	المرفق	والعمل	فيه؛

13
 

ت،	
ث	عدد	الموظفين،	والوق

ت	كافية	من	حي
ضمان	توافر	مستويا

تخطيط	وتنفيذ	أنشطة	العمل،	و
ت؛
والمساحة،	والمعدا

14
 

ص	الالزمة	للعمل؛
ضمان	توافر	التراخي

15
 

ضها،	
ت	تقييم	السالمة	البيولوجية	المختبرية	واألمن	البيولوجي،	واستعرا

ضمان	أداء	عمليا
ضبط	الالزمة؛

ت	ال
واعتمادها،	وتوافر	إجراءا

16
 

ت	المخاطر	و/	أو	األحكام	المتعلقة	
ضين	للمخاطر	على	تقييما

ضمان	اطالع	كل	العاملين	المعر
صال(.

ت	جمع	األم
ت	أو	عمليا

صى	بها	)مثل	التطعيما
ت	طبية	وقائية	مو

بأية	ممارسا

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق

ضروري
س غير 

س شلل األطفال في المرافق حيث االحتفاظ بالفيرو
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ضروري
س غير 

االحتفاظ بالفيرو
اإلرشادات

 C
W

A 
4.4.1.6

13-3-1
صحية	المهنية	المناسبة.	

ت	ال
صول	المنظمة	على	الخبرا

ح
صحة	المهنية	ذا	فهم	بالعوامل	

ضاً	لل
صحة	المهنية	عادة	طبيباً	أو	ممر

صي	ال
صا
يكون	اخت

البيولوجية	والسموم	الجارية	مناولتها	في	المرفق.	

صحة	العمال،	
ت	لتقييم	المخاطر	من	منظور	

وينبغي	أن	يشمل	الدور	توفر	المدخال
صال	

ف	األولي/	المعالجة	الطارئة	والمتابعة،	واالت
ت	اإلسعا

وتقديم	المشورة	بشأن	إجراءا
صد	

ص	الطبية،	وبرامج	التر
صحية،	وتنسيق	الفحو

بالمقدمين	الخارجيين	للرعاية	ال
والتطعيم.	

ت	المحددة	
ضوء	المتطلبا

صحة	المهنية	في	
صي	ال

صا
ت	اخت

ويتعين	تحديد	أدوار	ومسؤوليا
في	هذا	المعيار.

 C
W

A 
4.4.1.6

14-3-1
ب	مع	أنشطة	المرفق	ومخاطره.

صحة	المهنية	يتناس
ترسي	المنظمة	برنامجاً	لل

 C
W

A 
4.4.1.7

15-3-1
ت	
ب	المتطلبا

ت،	والمحددة	بموج
ت	تتعلق	بالمرافق	والمعدا

ضطالع	بمسؤوليا
تعيين	مدير	أو	أكثر	لال

ضة	في	هذا	المعيار	إلدارة	المخاطر	البيولوجية	لشلل	األطفال.
المعرو

صاً	ذا	معرفة	عميقة	بالمرافق،	المختبرية،	
يكون	مدير	المرفق	عادة	مهندساً	أو	شخ

ت	لتقييم	المخاطر	من	
ت	ومباني	االحتواء.	وينبغي	أن	يشمل	الدور	توفير	مدخال

ومعدا
صال	بالمتعاقدين.	ويتعين	تحديد	

صيانتها،	واالت
منظور	المرفق،	وتنسيق	عمل	المباني	و

ضة	في	هذا	
ت	المعرو

ضوء	المتطلبا
ت	العاملين	في	إدارة	المرفق	في	

أدوار	ومسؤوليا
ص	واحد	أدواراً	متماثلة،	ولكن	في	مثل	هذه	

المعيار.	ويمكن	أن	يتولى	أكثر	من	شخ
ضمان	االتساق.

صور	ول
ضح	لتفادي	أي	ق

ت	بشكل	وا
ت	ينبغي	تحديد	المسؤوليا

الحاال
 C

W
A 

4.4.1.8
16-3-1

ضة	في	هذا	المعيار	إلدارة	المخاطر	
ت	المعرو

ت	تمتثل	للمتطلبا
تعيين	مدير	أمني	ذي	مسؤوليا

البيولوجية	لشلل	األطفال.
صال	

ت	والمرافق،	وعليه	االت
يكون	المدير	األمني	عادة	ذا	معرفة	عميقة	بأمن	المختبرا

ت	فعالة	
بالعاملين	اآلخرين	)مثل	مستشار	إدارة	المخاطر	البيولوجية(	وتنفيذ	إجراءا

ومتناسبة	لألمن	البيولوجي	المختبري	استناداً	إلى	المخاطر	البيولوجية.	وينبغي	أن	يشمل	
ت	لتقييم	المخاطر	وإدارتها	من	منظور	أمني.	ويتعين	تحديد	أدوار	

الدور	توفير	مدخال
ضة	في	هذا	المعيار.

ت	المعرو
ضوء	المتطلبا

ت	العاملين	األمنيين	في	
ومسؤوليا

 C
W

A 
4.4.1.9

17-3-1
ت	التي	يجري	االحتفاظ	بها	فيها	على	أن	تمتثل	مسؤولياته	

ت	في	المختبرا
تعيين	مدير	لرعاية	الحيوانا

ضة	في	هذا	المعيار	إلدارة	المخاطر	البيولوجية	لشلل	األطفال.	
ت	المعرو

للمتطلبا
ض	

ت،	واألمرا
ت	عادة	ذا	معرفة	عميقة	بمناولة	الحيوانا

يكون	مدير	رعاية	الحيوانا
صال	بالعاملين	اآلخرين	)مثل	

ض	الحيوانية	المنشأ.	وعلى	هذا	المدير	االت
الحيوانية	واألمرا

ت	فعالة	
صحة	المهنية(	لتنفيذ	إجراءا

صي	ال
صا
مستشار	إدارة	المخاطر	البيولوجية،	واخت

وتناسبية	للسالمة	البيولوجية	المختبرية	واألمن	البيولوجي	المختبري.	وينبغي	أن	يشمل	
ت.
ت	لتقييم	المخاطر	وإدارتها	من	منظور	رعاية	الحيوانا

الدور	توفير	مدخال
4-1

ضبط السجالت والوثائق والبيانات 

 C
W

A 
4.5.2

1-4-1
ت	هذا	المعيار	

ت	بما	يمتثل	لمتطلبا
ِنا ّ صونها	لتوفير	البي

ضبطها،	و
ت	و

ت	والوثائق	والبيانا
إرساء	السجال

إلدارة	المخاطر	البيولوجية	لشلل	األطفال.
ضبطها	باالستناد	إلى	طبيعية	العمل	والحاجة	إلى	

ضاء،	تحديد	الوثائق	و
ينبغي،	عند	االقت
ت.
حفظ	السجال
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ضروري
س غير 

االحتفاظ بالفيرو
اإلرشادات

 C
W

A 
4.5.2

2-4-1
ت	على	نحو	تظل	فيه	مقروءة،	وميسورة	التحديد	واالسترجاع.

ت	والوثائق	والبيانا
مناولة	السجال

ضبوطة	ما	يلي:
يمكن	أن	تشمل	الوثائق	الم

	
أ.

SO(	وأدلة	السالمة؛
P

s(	الموحدة	التشغيلية	ت
ت	تقييم	المخاطر،	واإلجراءا

	عمليا
ب.

ف	وخرائط	السلطة؛
ت	أخطار	الوظائ

	تحليال
ج.

ت،	
صيانة،	والسجال

ف/	االختبار	بشأن	الخطط،	وخطط	ال
ت	والتكلي

صميم	السجال
ت

صاحبة.
ت	الم

	وكل	البيانا
د.

قوائم	التدقيق	والمعاينة؛
ص	والوثائق	

ت	تقييم	المخاطر،	والتراخي
أدلة	األمن	البيولوجي	المختبري	وعمليا

هـ.	
	األمنية	األخرى؛

و.
ب؛
ت	التدري

	سجال
ز.

ت	االحتواء.
ت	معدا

إشهادا

ت	الرئيسية	
ضاً	من	المجاال

ضمن	بع
ت	كاملة	ولكنها	تت

ضبوطة	ليس
وقائمة	الوثائق	الم

ت	في	عداد	
ضبط	الوثائق.	ويتعين	إدراج	البيانا

ضاعها	ل
ب	تسجيلها	رسمياً	وإخ

الواج
ت،	

ضوابط	الالزمة	لتحديد	السجال
الوثائق	في	هذا	السياق.	وينبغي	إرساء	إجراء	لتعيين	ال

ص	منها.	كما	يتعين	إرساء	
وتخزينها،	وحمايتها،	واستردادها،	وفترة	االحتفاظ	بها،	والتخل

صدارها	أو	إطالقها	للعموم،	
ضوابط	الالزمة	للموافقة	على	الوثائق	قبل	إ

إجراء	لتحديد	ال
ت	حساسة	مثل	المواقع	المحددة	ألجهزة	التجميد	

ف	سهواً	عن	معلوما
ضماناً	لعدم	الكش

ضوابط	الالزمة	
ت	لتحديد	ال

ت.	ويتعين	كذلك	إرساء	إجراءا
ضا
ت	الُممر

في	مستودعا
ضبط	عملية	التغيير	والتنقيح.

ض	الوثائق،	وتحديثها،	وإعادة	الموافقة	عليها	ل
الستعرا

5-1
تحليل البيانات

 C
W

A 
4.5.1

1-5-1
ت	المناسبة،	وجمعها،	وتحليلها	لتقييم	مدى	مالءمة	وفعالية	نظام	إدارة	المخاطر	البيولوجية	

تحديد	البيانا
صل.	

ضع	التي	يمكن	فيها	إجراء	التحسين	المتوا
وتقييم	الموا

س،	والتدقيق،	والتحليل،	ومن	
صد،	والقيا

ت	نتيجة	الر
ينبغي	أن	يشمل	التحليل	توليد	البيانا

ت	مرة	واحدة	في	السنة	على	األقل،	
صادر	األخرى.	ويتعين	إجراء	مثل	هذه	التحليال

الم
ت.	ويتعين	تطبيق	نتائج	

وبوتيرة	أعلى	إذا	ما	كان	ذلك	مبرراً	بفعل	المخاطر	ونطاق	العمليا
ض	اإلدارة.

التحليل	في	استعرا
6-1

إدارة التغيير

 C
W

A 
4.4.4.4

1-6-1
قة	 صيانة	المرفق	إلى	عملية	إدارة	محددة	وموثَّ

صميم،	وتشغيل،	و
ت	المرتبطة	بت

ضع	كل	التغييرا
تخ

إلدارة	التغيير.	
ت	من	أنها	مناسبة،	والموافقة	عليها	

ت،	والتحقق	منها،	والتثب
ض	هذه	التغييرا

ينبغي	استعرا
ت	على	تقييم	المخاطر.

قبل	التنفيذ.	ويتعين	أن	يشمل	ذلك	تقييماً	لتأثير	التغييرا

ضع	لعملية	إدارة	التغيير	ما	يلي:
ب	أن	تخ

ت	التي	يج
وتشمل	أمثلة	التغييرا
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أ.

ف	أثراً	
ِ ت	أو	على	تشغيلها،	والذي	يمكن	أن	يخلّ

ت	على	المباني	والمعدا
التعديال

	محتمالً	أو	فعلياً	على	المخاطر	البيولوجية؛
ب.

ت	للمتعاقدين	أو	
ضور	المؤق

ت	الموظفين	)من	قبيل	الح
ت	على	ترتيبا

إدخال	تعديال
ب	العاملين(؛

ت	المؤقتة	إلعادة	انتدا
س	المكان،	والعمليا

ب	في	نف
	الطال

ج.
ت	على	تدفق	العمل	أو	حجمه،	

ت	على	برنامج	العمل،	بما	في	ذلك	التعديال
التغييرا

ف	أثراً	محتمالً	أو	فعلياً	على	المخاطر	البيولوجية؛
ِ 	مما	يمكن	أن	يخلّ

د.
ت	المهمة	في	

ت	التشغيلية	الموحدة،	بما	في	ذلك	التغييرا
ت	على	اإلجراءا

التعديال
ف؛
المواد	أو	الكواش

ت	الدخول/	الخروج؛
ت	على	بروتوكوال

التعديال
هـ.	

	
و.

ت	الزوار؛
ت	العاملين	وبروتوكوال

ت	على	سياسا
	التعديال

ز.
ت	األخرى	إلدارة	

ث،	والمنهجيا
ت	التطهير،	وإزالة	التلو

ت	على	منهجيا
التعديال
ت؛
	النفايا

ح.
.)P

P
E(	صية

ت	الحماية	الشخ
ت	المرتبطة	بتوفير	واستخدام	معدا

التغييرا
7-1

صاالت
المشاورات واالت

 C
W

A 
 4.4.4.3

1-7-1
ف	األخرى	

ت	المخاطر	البيولوجية	المعنية	المرتبطة	بأنشطة	المنظمة	من	العاملين	واألطرا
نقل	معلوما

صلة	وإليهم.
ت	ال

ذا
ت	المعنية	والجارية	التي	يمكن	أن	

ضمان	تحديد	المعلوما
ت	ل

ِذ	آليا على	المنظمة	أن	تنفّ
ب	ذلك	عقد	

صل	مناسبة.	وقد	يتطل
تؤثر	على	العاملين	واآلخرين	ونقلها	بفعالية	بفوا

ت	تدريبية	رسمية.	
ت	منتظمة	في	مكان	العمل	للفرق،	وكذلك	دورا

ت	وإحاطا
اجتماعا

ت	أخرى،	
ضاً	إشراك	جها

ب	أي
ضافة	إلى	العاملين	في	المرفق،	فقد	يكون	من	المناس

وباإل
بما	في	ذلك:

	
أ.

ت	الحكومية	المحلية،	والوطنية،	والدولية؛
	المنظما

ب.
ت	التنظيمية	المعنية؛

	الوكاال
ج.

ت	المعنية	باإلشهاد؛
	الجها

د.
صحية؛

ت	الطوارئ	ومقدمو	الرعاية	ال
خدما

صيانة،	
ت	ال

ف،	ومقدمي	خدما
ِدون	)مثل	القائمين	بالتنظي المتعاقدون	والموّر

هـ.	
	والعاملين	األمنيين؛

و.
ممثلو	المجتمع	المحلي	)وذلك	مثالً	عن	طريق	لجنة	ارتباط	مجتمعية(.	

ت	المعنية	األخرى	
ت	القائمة	أو	الناشئة	أو	المعلوما

وينبغي	إرساء	نظم	لتحديد	التكنولوجيا
س	شلل	األطفال	التي	تجري	مناولتها	أو	تخزينها.	ويتعين	

صلة	باحتواء	مواد	فيرو
المت

ت	عبر	الوسائل	المناسبة،	بما	في	ذلك	
إطالع	الموظفين	المعنيين	على	هذه	المعلوما

ت	
صون	المكتبا

ت	الجماعية،	و
ت،	ووثائق،	وعقد	اإلحاطا

ب	من	عالما
توزيع	ما	هو	مناس

ت.
صادر	األخرى	للمعلوما

المرجعية	والم
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اإلرشادات

 C
W

A 
4.4.3

2-7-1
ت	مشاركة	العاملين	ومشاورتهم.

توثيق	ترتيبا

 C
W

A 
4.4.3

3-7-1
ثة	عن	المخاطر	البيولوجية	للمنظمة. ت	وافية	ومحدَّ

صول	العاملين	على	معلوما
ح

8-1
برنامج العمل

 C
W

A 
4.4.4.3

1-8-1
ضه.

تحديد	برنامج	عمل	المرفق،	وتوثيقه،	واستعرا
ص	بتنفيذها	في	المرفق	وتعاريفها	

ينبغي	أن	يشمل	البرنامج	طبيعة	األنشطة	المرخَّ
ضيق/	النطاق	الواسع.	ويتعين	تحديد	كل	

ث،	والنطاق	ال
ص،	والبحو

)مثل	وسائل	التشخي
ت	تشغيلية	موحدة	معتمدة	بما	يتماشى	

األنشطة	المرتبطة	ببرنامج	العمل	ومساندتها	بإجراءا
ضبوطة،	على	نحو	تعريفها	الوارد	في	هذا	المعيار.	وينبغي	أن	

ت	الوثائق	الم
مع	متطلبا

ت	على	برنامج	العمل	إلى	عملية	رسمية	إلدارة	التغيير.	
ضع	أية	تغييرا

تخ
 C

W
A 

4.4.4.3
2-8-1

ب	موافقة	مسبقة.
إرساء	المعايير	للعمل	الذي	يتطل

9-1
تخطيط العمل وطاقته 

 C
W

A 
4.4.4.3

1-9-1
ت	الموارد	الكافية	إلدارة	تدفق	العمل	سواء	المزمع	منه	أو	غير	المزمع.

ت	وطاقا
توافر	القدرا

صون	نظام	إلدارة	المخاطر	والتحسين	
ينبغي	تحديد	وتوفير	الموارد	الالزمة	لتنفيذ	و

صل	لفعاليته.
المتوا

10-1
المتطلبات القانونية

 C
W

A 
 4.3.2

1-10-1
ضمن	نظام	إدارة	المخاطر	البيولوجية.

ت	المعنية	وتلبيتها	
تكفل	المنظمة	تحديد	جميع	المتطلبا

ت	القانونية	اللوائح	على	مستوى	البلد/	االتحاد،	واإلقليم/	الوالية،	والمحافظة،	
ضمن	المتطلبا

وتت
ب	أن	تمتثل	لها	المنظمة.	

والمدينة،	والمستوى	المحلي	التي	يج

ت	القانونية	للمرفق	وغيرها	من	
ت	لتحديد	المتطلبا

على	المنظمة	أن	تعتمد	إجراءا
ت	المرتبطة	بالعوامل	البيولوجية	والسموم	المزمع	االحتفاظ	بها	واستخدامها،	

المتطلبا
ضمن،	مثالً،	حماية	العمال	وحقوقهم،	واألثر	البيئي،	

ب	اللوائح	األخرى	التي	تت
إلى	جان

صد	
صحة	العمومية	والسالمة	)مثل	الحرائق،	والكهرباء(.	وتدعو	الحاجة	إلى	ر

وال
ت	بشكل	

ث	هذه	المعلوما
ت	الجديدة	والمقبلة،	وكذلك	القائمة	بالفعل.	وينبغي	تحدي

المتطلبا
ضمن	نظام	إدارة	المخاطر	البيولوجية	في	المرفق.

ت	
صل	وإدراج	المتطلبا

متوا
11-1

صل
التحسين المتوا

 C
W

A 
4.1.2

1-11-1
صل	المنظمة	تحسين	فعالية	إدارة	المخاطر	البيولوجية	من	خالل	ما	يلي:

	 توا
	  السياسة؛
ضها؛

	  أغرا
	  برنامج	التدقيق	الذاتي؛

 نتائج	التدقيق؛

ضمان	تحديد	المزيد	من	
صقل	النظم	القائمة	ل

صلة	تطوير	و
على	المنظمة	أن	تجهد	لموا

ٍف	
ٍض	ورسم	أهدا

ص	للتحسين	وتنفيذها.	ويمكن	أن	يتحقق	ذلك	عبر	إرساء	أغرا
الفر

ض	المنشودة.
ضمان	بلوغ	األغرا

صد	التقدم	ل
للعاملين	في	المرفق	ومن	خالل	ر
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ت؛
	  تحليل	البيانا

	  تقييم	المخاطر؛
صحيحية	والوقائية؛

	  التدابير	الت
ض	اإلدارة.

 استعرا
12-1

العمل الوقائي

 C
W

A 
4.5.4.4

1-12-1
ض	تفادي	وقوعها.	

ت	المحتملة	لعدم	االمتثال	بغر
ب	الحاال

صال	أسبا
اتخاذ	التدابير	لتحديد	واستئ

ت	الالزمة	لما	يلي:
ينبغي	إرساء	إجراء	لتحديد	المتطلبا

	
أ.

ت	المحتملة	لعدم	االمتثال	وأسبابها؛
	تحديد	الحاال

ب.
ت	عدم	االمتثال؛

	تقييم	الحاجة	إلى	العمل	لتفادي	وقوع	حاال
ج.

	تحديد	العمل	الالزم	وتنفيذه؛
د.

تسجيل	نتائج	العمل	المتخذ؛
ض	التدابير	الوقائية	المتخذة.

استعرا
هـ.	

 C
W

A 
4.5.4.4

2-12-1
ت	المحتملة	لعدم	االمتثال.

ت	الحاال
	تكون	األعمال	الوقائية	مناسبة	لتأثيرا

13-1
مكافحة حاالت عدم االمتثال

 C
W

A 
4.5.4.2

1-13-1
ت	هذا	المعيار	إلدارة	المخاطر	البيولوجية	ومكافحتها	لتفادي	

ت	التي	ال	تمتثل	لمتطلبا
تحديد	الحاال

ب	غير	المرغوبة.	
العواق

ت	
ت	الالزمة	للتعامل	مع	حاال

ت	والسلطا
ضوابط	والمسؤوليا

ينبغي	توفير	إجراء	يحدد	ال
عدم	االمتثال.

 C
W

A 
4.5.4.2

2-13-1
ت	عدم	االمتثال	وأي	عمل	الحق	متخذ	بشأنها.

ت	بشأن	طبيعة	حاال
صون	سجال

14-1
المعاينة والتدقيق

 C
W

A 
4.5.5

1-14-1
ب	مع	المخاطر	المرتبطة	بالمرفق.	

تنفيذ	برنامج	للمعاينة	والتدقيق	يتناس
ضمان	الحفاظ	على	معايير	كافية	

ش	متكررة	ألماكن	محددة	تُنفذ	ل
ت	التفتي

قد	تكون	عمليا
صون	الدفق	الهوائي	

ت	تغيير	الهواء/	
ت،	ومعدال

ت	التطهير/	التركيزا
)مثل	مستويا

ت،	أو	المرافق،	
ش	أشمل	ولكن	بوتيرة	أقل	للمختبرا

ت	تفتي
االتجاهي(،	أو	قد	تكون	عمليا

ت	الجردية	العشوائية	وغير	المعلن	
ش	والتدقيقا

ت	التفتي
ت	األخرى.	ويمكن	لعمليا

أو	العمليا
ت	التدقيق	

ت	ال	عند	إجراء	عمليا
ضمان	االمتثال	في	كل	األوقا

عنها	أن	تساعد	على	
صلة	لهم	بالنشاط	

صين	ال	
ت	على	يد	أفراد	مخت

ب.	وينبغي	أن	تُجرى	التدقيقا
المقررة	فحس

ت	نتائج	المعاينة/	التدقيق،	بما	في	ذلك	العمل	المتخذ	
صون	سجال

ضع	للتدقيق.	ويتعين	
الخا

ص	التحسين.
ُّع	فر ت	عدم	االمتثال	أو	تتب

إلنهاء	أية	حالة	من	حاال
 C

W
A 

4.5.5
2-14-1

صل	مقررة	لتحديد	ما	إذا	كان	نظام	إدارة	المخاطر	البيولوجية	يمتثل	للخطط	
ت	المعاينة	والتدقيق	بفوا

تنفيذ	عمليا
ُصان	بفعالية.

ت	هذا	المعيار	إلدارة	المخاطر	البيولوجية،	وما	إذا	كان	النظام	المذكور	يُنفذ	وي
قة	ولمتطلبا الموثَّ
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ضروري
س غير 

االحتفاظ بالفيرو
اإلرشادات

 C
W

A 
4.5.5

3-14-1
ضع	للمعاينة/	التدقيق	اتخاذ	أية	تدابير	دون	أي	تأخير	ال	مسوغ	

تكفل	اإلدارة	المسؤولة	عن	المجال	الخا
ت	عدم	االمتثال	المكتشفة	وأسبابها.	

صال	حاال
له	الستئ

 C
W

A 
4.5.5

4-14-1
تشمل	أنشطة	المتابعة	ما	يلي:

11
 

التحقق	من	التدابير	المتخذة؛
12

 
اإلبالغ	عن	نتائج	التحقق.

15-1
صحيحية

التدابير الت

 C
W

A 
4.5.4.3

1-15-1
صال	أسبابها	باستخدام	

ت	عدم	االمتثال،	باتخاذ	العمل	الالزم	الستئ
القيام،	تفادياً	لتكرار	ظهور	حاال

ت	الجديدة	
ص	بالمناولة	المأمونة	للعينا

ت	معيار	إدارة	المخاطر	البيولوجية	لشلل	األطفال	الخا
متطلبا

س	غير	
ث	االحتفاظ	بالفيرو

س	شلل	األطفال	في	المرافق	حي
من	المواد	التي	يُحتمل	أن	تحتوي	فيرو

ضروري.

ت	الالزمة	لما	يلي:
ينبغي	إرساء	إجراء	لتحديد	المتطلبا

	
أ.

ت	عدم	االمتثال؛
ض	حاال

	استعرا
ب.

ت	عدم	االمتثال؛
ب	حاال

	تحديد	سب
ج.

ت	عدم	االمتثال؛
ضمان	عدم	تكرار	حاال

	تقييم	الحاجة	إلى	العمل	ل
د.

تحديد	وتنفيذ	العمل	الالزم؛
تسجيل	نتائج	العمل	المتخذ؛

هـ.	
	
و.

صحيحية	المتخذة.
ض	التدابير	الت

استعرا
 C

W
A 

4.5.4.3
2-15-1

ت	عدم	االمتثال	القائمة.
ت	حاال

صحيحية	متناسبة	مع	تأثيرا
تكون	التدابير	الت

16-1
ِدون المتعاقدون والموّر

 C
W

A 
 4.4.4.8.6

1-16-1
ت	المحددة.	

ت(	للمتطلبا
ت	)بما	في	ذلك	الخدما

امتثال	المشتريا

 C
W

A 
4.4.4.8.6

2-16-1
ت(	رهناً	باألثر	المحتمل	للخطر	البيولوجي	

ت	)بما	في	ذلك	الخدما
ضوابط	على	المشتريا

تطبيق	ال
المعني.

 C
W

A 
4.4.4.8.6

3-16-1
ت	هذه	

ت	التي	تلبي	متطلبا
ت/	الخدما

ِدين	واختيارهم	استناداً	إلى	قدرتهم	على	توفير	المنتجا تقييم	الموّر
المعيار	إلدارة	المخاطر	البيولوجية	لشلل	األطفال.	

ت	قد	يكون	لها	أثر	على	الخطر	البيولوجي،	
ت/	خدما

ِدين	بتوفير	منتجا لن	يقوم	كل	الموّر
وإن	كان	ذلك	سينطبق	على	الكثير	منهم.	والموردون	الذين	ينبغي	النظر	بأمرهم	يشملون،	

صر،	أولئك	الذين	يقدمون	ما	يلي:
على	سبيل	المثال	ال	الح

	
أ.

ف؛
ت	التنظي

	خدما
ب.

ت	المختبرية؛
	المعدا

ج.
ص	منها؛

ت	التخل
ت	أو	خدما

	إدارة	النفايا
د.

ت؛
ت	دعم	تكنولوجيا	المعلوما

خدما
صيانة	المرافق؛

ت	و
ت	المعدا

خدما
هـ.	

	
و.

ت	األمنية.
الخدما
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ضروري
س غير 

االحتفاظ بالفيرو
اإلرشادات

 C
W

A 
4.4.4.8.6

4-16-1
إرساء	معايير	االختيار،	والتقييم،	وإعادة	التقييم.	

 C
W

A 
4.4.4.8.6

5-16-1
ضرورية	ناشئة	عنه.

ت	نتائج	التقييم	وأية	أعمال	
صون	سجال

17-1
ض إدارة المخاطر البيولوجية

استعرا

 C
W

A 
4.6.1

1-17-1
ضمان	

صل	منتظمة	ل
ض	نظام	إدارة	المخاطر	البيولوجية	في	المنظمة	بفوا

قيام	اإلدارة	العليا	باستعرا
استمرار	مالءمته،	وكفايته،	وفعاليته.

ت	المنظمة،	على	أن	يتم	
ض	اإلدارة	بانتظام،	وبوتيرة	تحددها	احتياجا

ينبغي	إجراء	استعرا
ذلك	مرة	واحدة	في	السنة	على	األقل.

 C
W

A 
4.6.1

2-17-1
ض	ما	يلي:

يشمل	االستعرا
11

 
ص	التحسين؛

تقييم	فر
12

 
ض.

ت،	واألغرا
ت،	والسياسا

ت	على	النظام،	واإلجراءا
تحديد	الحاجة	إلى	إدخال	تغييرا

ت	بشأن	ما	يلي:
ض	معلوما

ت	االستعرا
ضمن	مدخال

ينبغي	أن	تت
	

أ.
ت	التدقيق؛

	نتائج	عمليا
ب.

ت	العمل؛
ت	التشغيلية	الموحدة	وإرشادا

	االمتثال	إلى	اإلجراءا
ج.

	حالة	أنشطة	تقييم	المخاطر؛
د.

صحيحية؛
حالة	التدابير	الوقائية	والت

ض	اإلدارة؛
ت	السابقة	الستعرا

تدابير	المتابعة	من	العمليا
هـ.	

	
و.

ت	التي	يمكن	أن	تؤثر	على	النظام؛
	التغييرا

ز.
ت	التحسين؛

صيا
	تو

ح.
ث.
ث/	األحدا

ت	الحواد
نتائج	تحقيقا

 C
W

A 
4.6.1

3-17-1
ض	اإلدارة.

صة	من	استعرا
ت	المستخل

صون	السجال
ت	والتدابير	المتعلقة	بما	يلي:	

ض	القرارا
ت	االستعرا

ينبغي	أن	تشمل	مخرجا
	

أ.
	تحسين	فعالية	نظام	إدارة	المخاطر	البيولوجية؛

ب.
ت	المخاطر؛

ت	وتقييما
صلة	بالمتطلبا

ت	المت
	التحسينا

ج.
ت	من	الموارد.

االحتياجا
18-1

نظام إدارة المخاطر البيولوجية

 C
W

A 
4.1.1

1-18-1
ت	هذا	

صون	نظام	إلدارة	المخاطر	البيولوجية	وفقاً	لمتطلبا
قيام	المنظمة	بإرساء،	وتوثيق،	وتنفيذ،	و

المعيار	إلدارة	المخاطر	البيولوجية	لشلل	األطفال.

صر 2 – تقييم المخاطر
العن

ت	فعالة	لتحديد،	وتقييم،	وإدارة	هذه	
ت	وتنفيذها	آلليا

صر	تقييم	المخاطر	كيفية	تعيين	المنظما
يتناول	عن

ضمان	االتساق	والشفافية	في	تقييم	المخاطر	
صر	سبل	

المخاطر.	وتشمل	المسائل	التي	يغطيها	هذا	العن
صائيين	وموظفي	الدعم.	ويُنظر	إلى	

بء	ال	داع	له	على	عاتق	األخ
على	امتداد	المنظمة،	دون	إلقاء	ع

ب	أن	تستند	إليها	الركائز	األخرى.
صر	على	أنه	الركيزة	التي	يج

هذا	العن
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ضروري
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صر الفرعية
العنا

ت
ت،	واإلجراءا

العملية،	والمنهجيا
	1-2

ت	التقييم	ونطاقه
توقي

	2-2
ت
األدوار	والمسؤوليا

	3-2
ت
تحديد	التهديدا

	4-2
تقييم	المخاطر

	5-2
مكافحة	المخاطر

	6-2
2

تقييم المخاطر

1-2
العملية، والمنهجيات، واإلجراءات 

 C
W

A 
4.3.1.1

1-1-2
تكفل	المنظمة	إرساء	نظام	تقييم	المخاطر،	وتنفيذه	وفقاً	لهذا	المعيار	إلدارة	المخاطر	البيولوجية.

 C
W

A 
4.3.1.1

2-1-2
ضها	واتخاذها	أساساً	للتحسين.	

رفع	التقارير	إلى	اإلدارة	العليا	عن	أداء	نظام	إدارة	المخاطر	الستعرا

 C
W

A 
4.4.4

3-1-2
َّق	فيها	 ت	واألنشطة	المرتبطة	بالخطر	البيولوجي	المحتمل	والمواقع	التي	ستُطب

تحديد	المنظمة	للعمليا
ت	المكافحة.	

إجراءا

 C
W

A 
4.4.4

4-1-2
ف	محددة.	

صيانة،	في	ظل	ظرو
تنفيذ	األنشطة	المرتبطة	بالخطر	البيولوجي	المحتمل،	بما	في	ذلك	ال

2-2
توقيت التقييم ونطاقه

 C
W

A 
4.3.1.2

1-2-2
ث	يكون	استباقياً	وال	يجيء	كردة	فعل.

يُحدد	نهج	تقييم	المخاطر	وفقاً	لنطاقه،	وطبيعته،	وتوقيته	بحي
ض	تقييم	قائم:

ينبغي	أن	يؤدي	ما	يلي	إلى	حفز	تقييم	جديد	للمخاطر	أو	إلى	استعرا
	

أ.
ت	على	برنامج	العمل،	بما	في	ذلك	إدخال	عوامل	

البدء	بعمل	جديد	أو	إجراء	تغييرا
ت	على	دفق	العمل	أو	حجمه؛

	بيولوجية	جديدة	أو	القيام	بتغييرا
ب.

ت،	أو	على	تشغيلها؛
ت،	والمعدا

ت،	والمنشآ
ت	جديدة	على	المختبرا

ت/	تعديال
	إنشاءا

ج.
لة	أو	غير	مزمعة	على	الهيكل	الوظيفي،	بما	في	ذلك	ما	يتعلق	 ت	معدَّ

تطبيق	ترتيبا
	منها	بالمتعاقدين،	والزوار،	والعاملين	اآلخرين	غير	األساسيين؛

د.
ت	العمل	)مثل	

ت	التشغيلية	الموحدة	أو	على	ممارسا
ت	مهمة	على	اإلجراءا

تعديال
ت	
صية،	وبروتوكوال

ت	الحماية	الشخ
ت،	وتوفير	معدا

ت	التطهير/	إدارة	النفايا
منهجيا

صة	باالستعمال(؛
الدخول	والخروج	الخا

ث	غير	المتوقعة	التي	قد	تهم	إدارة	المخاطر	البيولوجية؛
األحدا

هـ.	
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ضروري
س غير 

االحتفاظ بالفيرو
اإلرشادات

	
و.

ت	عدم	االمتثال	الفعلية	أو	المحتملة	فيما	يتعلق	بالقواعد	واللوائح	الداخلية/	
حاال

ث	بالغ(؛
ض	لحاد

ُّ ت	جديدة	أو	تعر
	الخارجية	)مثل	تطبيق	تشريعا

ز.
ت	االستجابة	الطارئة	والتخطيط	االحترازي؛

	دراسة	متطلبا
ح.

ض	نظام	اإلدارة	)سنوياً	أو	بوتيرة	أخرى	مناسبة	ومسبقة	
العملية	القائمة	الستعرا

التحديد(.

ت،	وتقييم	
ت	تحديد	التهديدا

ت	والنُهج	المحددة	إلجراء	عمليا
يتوافر	العديد	من	المنهجيا

صيل	
المخاطر	ومكافحتها؛	وسيتباين	النهج	المتبع	رهناً	بطبيعة	الحالة	ومستوى	التف

ت	في	اعتمادها	اإلطار	
ت	التي	يمكن	أن	تنظر	المنظما

ب.	ومن	بين	اإلطارا
المطلو

	،G
A

P
III )خطة	2011	لعام C

W
A

ض	في	الشكل	1	من	اتفاق 15793
المعرو

الملحق	5(. 
3-2

األدوار والمسؤوليات

 C
W

A 
4.3.1.1

1-3-2
ت	من	الموارد	وتوفير	موارد	كافية،	بما	في	ذلك	تعيين	عاملين	مدربين	للقيام	بأنشطة	

تحديد	المتطلبا
ض	الداخلي.

اإلدارة،	وأداء	العمل،	والتحقق،	وهو	ما	يشمل	االستعرا
ت	العاملين	الذين	يؤدون	العمل	الذي	يؤثر	على	إدارة	

ينبغي	تحديد	وتوثيق	أدوار	ومسؤوليا
ص	الذين	يحتاجون	إلى	الحرية	التنظيمية	

المخاطر	ويتحققون	منه،	والسيما	أولئك	األشخا
والسلطة	الالزمة	للقيام	بما	يلي:

	
أ.

ضارة	للمخاطر؛
ت	ال

	الشروع	في	العمل	الالزم	لتفادي	أو	تقليل	التأثيرا
ب.

صبح	مستوى	الخطر	مقبوالً؛
ضافية	لمعالجة	المخاطر	إلى	أن	ي

ضبط	التدابير	اإل
	
ج.

ت	تتعلق	بإدارة	المخاطر؛
	تحديد	وتسجيل	أية	مشكال

د.
ت	المحددة؛

صية	بها،	أو	توفيرها	عبر	القنوا
الشروع	في	الحلول،	أو	التو

ضاء.
ب	االقت

صل	والتشاور	داخلياً	وخارجياً	حس
التوا

هـ.	
4-2

تحديد التهديدات

 C
W

A 
4.3.1.3

1-4-2
ت	المرتبطة	بالعمل	المقترح:

تكون	التهديدا
11

 
محددة؛

12
 

قة. موثَّ

ت	المرتبطة	بالمخاطر	
تتمثل	المرحلة	األولى	في	عملية	إدارة	المخاطر	بتحديد	كل	التهديدا

ت	
البيولوجية.	ومن	المفيد	إشراك	فريق	العمل	بأكمله	في	هذه	العملية	واستخدام	المدخال

من	خبراء	تنظيميين	في	ميدان	السالمة	وإدارة	المخاطر.

ب	
وقد	يكون	التهديد	حالة	محسوسة	)مثل	حريق	أو	انفجار(،	أو	نشاطاً	)السح

ب	األعم	
ت(،	أو	مادة	)وفي	هذه	الحالة	فإن	التهديد	الرئيسي	سيكون	في	الغال

صا
بالِمم

ت	الخانقة	
ت	األخرى	تشمل	المواد	الكيميائية،	والغازا

س	شلل	األطفال،	إال	أن	التهديدا
فيرو

ض	النظر	عن	مدى	
ث	األذى	بغ

مثل	النتروجين(.	وجوهر	التهديد	هو	قدرته	على	إحدا
احتمال	وقوع	ذلك.

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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A
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صر إدارة المخاطر 

رقم عن
البيولوجية

س شلل األطفال في المرافق حيث
 المناولة المأمونة للعينات الجديدة من المواد التي يُحتمل أن تحتوي فيرو

ضروري
س غير 

االحتفاظ بالفيرو
اإلرشادات

ضرارها	المحتملة	على	
ت	البيولوجية	وتقييمها	فيما	يتعلق	بأ

وينبغي	تحديد	التهديدا
ت	خطر	أو	

ضمن	فئا
ف	المواد	الخطرة	

صني
اإلنسان،	والحيوان،	والبيئة.	وعند	ت

ف	دولية	و/	أو	تابعة	لبلدان	أجنبية	فإنه	ينبغي	النظر	في	
صني

مخاطر	استناداً	إلى	خطط	ت
ت	والعوائق	المتباينة	المحلية.

االحتياجا

ت	تشمل	ما	يلي:
ت	معلوما

ويتعين	أن	يستخدم	تمرين	تحديد	التهديدا
	

أ.
	خبرة	الفريق	ومعرفته؛

ب.
صة	غير	المتوافرة	في	المرفق؛

ص
ت	الخارجية	أو	المتخ

	الخبرا
ج.

ت	التقييم	السابقة؛
	نتائج	عمليا

د.
ث	السابقة؛

ث/	األحدا
مسوح	الحواد

ت	المواد	الخطرة؛
بيانا

هـ.	
	
و.

ت	الحية	الخطرة؛
ت	بشأن	الكائنا

	المعلوما
ز.

ت؛
ت	الممارسا

	المبادئ	التوجيهية	ومدونا
ح.

	الرسوم	التخطيطية	للمرافق؛
ط.

ت	التشغيلية	الموحدة،	واألدلة،	وما	إلى	ذلك؛
	اإلجراءا

ي.
ت.
ت	العمليا

خطط	مسارا

ت.	وما	لم	يتم	تحديد	هذه	
ت	ونُهج	محددة	للقيام	بتمارين	تحديد	التهديدا

توافر	منهجيا
ت	بفعالية	فإن	من	المتعذر	تقييم	الخطر	المرتبط	بالمرفق	وأنشطته.	وينبغي	أن	

التهديدا
ث	الطبيعة	والهيكل،	وأن	يُسجل	إلى	مستوى	يمكن	

ت	متناسباً	من	حي
يكون	تحديد	التهديدا

ض	العملية.
فيه	لآلخرين	استعرا

5-2
تقييم المخاطر

 C
W

A 
4.3.1.4

1-5-2
ت	المناسبة	لتقييم	المخاطر	وتسجيلها:

تكون	المنهجيا
11

 
محددة؛

12
 

ذة؛ منفَّ
13

 
صونة.

م

ت	المخاطر.
توثيق	تقييما

صال	أو	مكافحة.	
صنيفها	لتحديد	ما	يحتاج	منها	إلى	استئ

على	تقدير	المخاطر	أن	يقوم	بت
ت	المخاطر،	

ب	مدى	تقبل	مستويا
ب،	إلى	جان

ت	والعواق
ت	لالحتماال

صيفا
وينبغي	تحديد	تو

ف	من	هذا	النوع،	مثالً،	من	
صني

صل	إلى	ت
واستخدام	ذلك	في	التقييم.	وبالمستطاع	التو

ضيح	ما	
ب،	وترتيبها	لتو

ت	والعواق
ت	االحتماال

صفوفة	للمخاطر	تحدد	فئا
خالل	استخدام	م

ضة.	على	أن	النُهج	األخرى	يمكن	
ت	العالية،	والمعتدلة،	والمنخف

ضمن	المجاال
يندرج	منها	

أن	تكون	مفيدة	ومناسبة.

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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صر إدارة المخاطر 

رقم عن
البيولوجية

س شلل األطفال في المرافق حيث
 المناولة المأمونة للعينات الجديدة من المواد التي يُحتمل أن تحتوي فيرو

ضروري
س غير 

االحتفاظ بالفيرو
اإلرشادات

ت	نوعية،	أو	شبه	كمية،	أو	كمية،	وينبغي	تحديد	طريقة	مناسبة	للحالة	
وقد	تكون	التقييما

ت	
صل	من	فيروسا

واتباعها.	وعند	إجراء	التقييم	يتعين	إبداء	المراعاة	الالئقة	للخطر	المتأ
ت	سالمة	المواد(.	

ف	بيانا
صحائ

ت	المخاطر،	و
ت	فئا

صيفا
شلل	األطفال	)وذلك	مثالً	من	تو

ض	المخاطر	لتقرير	ما	إذا	كان	
ت	المكافحة،	ينبغي	استعرا

وبعد	تحديد	وتنفيذ	إجراءا
ضافية	وتنفيذها.

ت	مكافحة	إ
الخطر	المتبقي	مقبوالً	أو	أن	الحاجة	تدعو	إلى	تعيين	إجراءا

6-2
مكافحة المخاطر

 C
W

A 
4.3.1.5

1-6-2
ت	المخاطر،	بما	في	ذلك	األطر	

ص	التدابير	الناجمة	عن	تقييما
صي
ت	المناسبة	لتخ

تكون	المنهجيا
صاحبة	لإلبالغ	والموافقة:

ت	الم
ص	المسؤولين،	واآلليا

الزمنية،	واألشخا
11

 
محددة؛

12
 

ذة؛ منفَّ
13

 
صونة.

م

ضمن:
ينبغي	أن	تكون	لنهج	إدارة	المخاطر	خطة	مكافحة	تت

	
أ.

ضع	للمساءلة	عن	تنفيذ	الخطة؛
	من	المسؤول	والخا

ب.
ص،	الميزانية(؛

	ما	هي	الموارد	التي	ستُستخدم	)مثل	األشخا
ج.

	الجدول	الزمني	للتنفيذ؛
د.

ض	االمتثال	للخطة. 
صيل	اآللية	ووتيرة	استعرا

تفا

ت	إدارة	المخاطر	التسلسل	الهرمي	للمكافحة.	وهذا	التسلسل	
ضمن	استراتيجيا

ينبغي	أن	تت
ضوابط	

ضة	بكائن	حي/	نشاط	بديل،	وعزل	التهديد،	واستخدام	
هو	إلغاء	العمل،	واالستعا

صية.
ت	الحماية	الشخ

هندسية،	أو	إدارية،	أو	االعتماد	على	معدا
ضات والسموم

صر 3 – قوائم جرد ومعلومات الُممر
العن

ض	
ت	والسموم	النُظم	القائمة	لتحديد،	وتسجيل،	واستعرا

ضا
ت	الُممر

صر	قوائم	جرد	ومعلوما
س	عن

يدر
صيل	النظام	وطبيعته	

ت	الحية	المخزونة،	والواردة،	والمنقولة	من	المرفق.	ويعتمد	مستوى	تف
الكائنا

َّمنة.	 ت	المؤ
ث	التعقيد	من	القوائم	البسيطة	وقواعد	البيانا

ت	المحتفظ	بها،	ويتراوح	من	حي
ضا
على	الُممر

ضوابط	
صل،	ونظم	التوسيم،	و

س	طريقة	تخزين	المواد،	بما	في	ذلك	الف
صر	يدر

كما	أن	هذا	العن
ت	المزارع.

مخزونا

صر الفرعية 
العنا

قائمة	الجرد
	-1-3

ت
ت	والسجال

المعلوما
	-2-3

نقل	العوامل	البيولوجية	والسموم	
	-3-3

صد	والمكافحة
الر

	-4-3
3

س شلل األطفال 
قوائم جرد ومعلومات فيرو

1-3
قائمة الجرد 
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الملحق 6: معيار إدارة المخاطر للمناولة المأمونة للعينات الجديدة من المواد التي يُحتمل أن تحتوي فيرو

157



رقم بند اتفاق 
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A
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صر إدارة المخاطر 

رقم عن
البيولوجية

س شلل األطفال في المرافق حيث
 المناولة المأمونة للعينات الجديدة من المواد التي يُحتمل أن تحتوي فيرو

ضروري
س غير 

االحتفاظ بالفيرو
اإلرشادات

 C
W

A 
4.4.4.2

1-1-3
ثة	للعوامل	البيولوجية	والسموم	واالحتفاظ	بها. ضع	قائمة	دقيقة	ومحدَّ

و
ينبغي	أن	تستند	عملية	الجرد	إلى	المخاطر	وأن	تشمل	ما	يلي:

	
أ.

تحديد	كل	العوامل	البيولوجية	والسموم	المحتفظ	بها،	بما	في	ذلك	المزارع،	
صابة	

ت	الم
ت	أو	الحيوانا

صادر	األخرى	)مثل	األنسجة/	العينا
ت،	والم

والعينا
	بالعدوى(؛

ب.
ص	المجازين	من	ذوي	

صول	إلى	العوامل	البيولوجية	والسموم	باألشخا
صر	الو

ح
ت؛
	الحاجة	المشروعة	القابلة	لإلثبا

ج.
ت	أمنية	مادية	فعالة	وفقاً	للمخاطر	)مثل	األقفال،	وأجهزة	اإلنذار،	وقيود	

تنفيذ	إجراءا
	النفاذ(؛

د.
ت؛
صون	نظام	موثوق	لتحديد	هوية	العينا

تطوير	و
صل	وتخزين	العوامل	البيولوجية	والسموم	وفقاً	للمخاطر؛

ف
هـ.	

	
و.

ت	العاملة،	
ت	البذور،	والمخزونا

ضبط	)مثل	مخزونا
ضعة	لل

تحديد	ماهية	المواد	الخا
ب	استخدامه	في	قائمة	جرد	

ت	الواج
صابة(	وما	هو	مستوى	المعلوما

ت	الم
والحيوانا

هذه	المواد.
2-3

المعلومات والسجالت

 C
W

A 
4.4.4.2

1-2-3
ت	المتعلقة	بقوائم	جرد	العوامل	البيولوجية	والسموم:

تكون	السجال
11

 
راهنة؛

12
 

كاملة؛
13

 
مخزونة	بأمان	مع	توفير	نسخ	احتياطية	كافية.

ت	الجرد	ما	يلي:
ينبغي	أن	تشمل	معلوما

	
أ.

ص	
ص	المسؤول	)األشخا

صال	المتعلقة	بالشخ
ت	االت

اسم	)أسماء(	ومعلوما
صيل	العاملين	اآلخرين	القادرين	

المسؤولين(	عن	العوامل	البيولوجية	والسموم،	وتفا
على	النفاذ	إلى	العوامل	البيولوجية	والسموم	أو	المنطقة	المباشرة	استناداً	إلى	مستوى	

	الخطر؛
ب.

ب	عملهم	
ص	الذين	يتطل

صلة	بأولئك	األشخا
ت	الجرد	المف

صر	النفاذ	إلى	سجال
ح

ت؛
صول	على	تلك	المعلوما

	الح
ج.

ت	هوية	مفيدة	أخرى؛
ِدا 	أرقام	تحديد	هوية	مقروءة	ومتينة	وُمحدّ

د.
ب	واستناداً	

ت/	أحجام	العوامل	البيولوجية	والسموم	عند	مستوى	مناس
ت	كميا

سجال
ت	المنطبقة	األخرى(،	والموقع	

ت/	القوارير	أو	المكافئا
إلى	الخطر	)عدد	الحاويا

ت؛	
ضع	المواد	في	كل	األوقا

الدقيق	للتخزين،	والقدرة	على	اإلبالغ	عن	و
صدر	الجغرافي	وتاريخ	الجمع؛

المنشأ،	بما	في	ذلك	الم
هـ.	

	
و.

َّرة،	أو	المنقولة	من	المرفق. ت	المواد	المستهلكة،	أو	المدم
سجال

3-3
نقل العوامل البيولوجية والسموم 
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ضروري
س غير 

االحتفاظ بالفيرو
اإلرشادات

 C
W

A 
4.4.4.2

1-3-3
ضمن	المرفق	أو	من	المرفق	

ت	
ت	نقل	العوامل	البيولوجية	والسموم	بين	المختبرا

ضبط	عمليا
	تسجيل	و

وإليه	وفقاً	لمستوى	الخطر.
ت	
ضرورية	وتلقي	جميع	التأكيدا

ص	ال
ضمان	إجراء	كل	الفحو

ضوابط	ل
ينبغي	أن	تتوافر	ال

صادرة	عن	مرافق	
صة	بالعوامل	البيولوجية	والسموم	

ت	الخا
ِقة	التي	تكفل	أن	الطلبا الموثّ

صفة	الشرعية.	وال	يجوز	إدخال	المواد	إلى	المرفق	أو	إرسالها	إلى	
وأفراد	يتمتعون	بال

ص	من	أولئك	المسؤولين	عن	المرفق.	وبالنسبة	للمواد	التي	تعتبر	
مكان	آخر	إال	بترخي

صرامة،	بما	في	ذلك	تتبع	
ضوابط	أشد	

ضروري	تطبيق	
عالية	المخاطر،	فإن	من	ال

الشحنة،	والتحقق	من	االستالم.
4-3

ضبط
صد وال

الر

 C
W

A 
4.5.3

1-4-3
صل	زمنية	مسبقة	التحديد	استناداً	إلى	الخطر،	وبمستوى	ووتيرة	يمكن	بهما	

ض	قائمة	الجرد	بفوا
استعرا

ضع	المواد	بطريقة	مناسبة.
اإلبالغ	عن	و

صاحبة	إلى	طبيعة	المادة	المحتفظ	
ضوابط	الم

ينبغي	أن	تستند	طبيعة	قائمة	الجرد	وال
ض	إساءة	

ضعها	في	غير	مكانها	أو	عن	أخذها	بغر
بها	وإلى	خطر	األذى	الناجم	عن	و

ت	
ص	المتعلقة	بالعديد	من	العوامل	البيولوجية	والسموم	ذا

استعمالها.	وقد	تكون	الفحو
صرامة	بدرجة	أدنى	مما	هو	قائم	بالنسبة	لغيرها	من	العوامل	البيولوجية	والسموم	

وتيرة	و
ت	
ث	األذى.	ويمكن	أن	تشمل	مثل	هذه	اإلجراءا

ت	القدرة	المحتملة	األعظم	على	إحدا
ذا

ص	المتقاطعة	مع	
ش	الدورية،	والفحو

ت	التفتي
ب،	وعمليا

ت	الرقمية	لألنابي
المتسلسال

ت	المواد	المحتفظ	بها.	
سجال

 C
W

A 
4.5.3

2-4-3
ت	العوامل	البيولوجية	والسموم	المدرجة	في	قوائم	الجرد.

ت	للتقليل	من	كميا
إرساء	إجراءا

ت	استباقية	للتقليل	من	المخاطر	من	خالل	إزالة،	أو	
على	المنظمة	أن	تتخذ	إجراءا

ت	
ت	العوامل	البيولوجية	والسموم	المستخدمة،	وعدد	عمليا

استبدال،	أو	تقليل	أحجام/	كميا
ت	للتحقيق	بشأن	العوامل	البيولوجية	والسموم	التي	

ذة.	ويتعين	إرساء	إجراءا التداول	المنفَّ
يُحتمل	أن	تكون	مفقودة.

صر 4 – السالمة العامة
العن

ت	المرتبطة	بعمل	العاملين	
ضمان	تحديد	التهديدا

ت	القائمة	ل
صر	السالمة	العامة	العمليا

س	عن
يدر

ت	ذاته	بأمر	آثارها	على	المخاطر	البيولوجية.	وينبغي	اعتماد	نهج	وقائي
وإدارتها	مع	العناية	في	الوق

ت	الطوارئ	المرتبطة	بالسالمة	العامة،	
ت	لتحديد	حاال

ت	ذاته	إلرساء	إجراءا
واستباقي	في	الوق

ت	الكهربائية،	
ت	الحرائق،	واآلال

ف	من	وطأتها،	واالستجابة	لها،	مثل	حاال
وكشفها،	والتخفي

ضغوطة.
ت	الم

ت،	والمعدا
ت،	والمواد	الكيميائية،	ورعاية	الحيوانا

واإلشعاعا

صر الفرعي
العن

السالمة	العامة
	1-4

4
السالمة العامة 

1-4
السالمة العامة 
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اإلرشادات

 C
W

A 
4.4.4.1

1-1-4
إرساء	عملية	رسمية	لتحديد	وإدارة	المخاطر	المرتبطة	بالسالمة	العامة.

صادر	الخطر،	وذلك	لحماية	العمال	
على	المنظمة	أن	تعتمد	نهجاً	وقائياً	واستباقياً	إلدارة	م

ت	على	المخاطر	
ت	المباشرة	المرتبطة	بعملهم	وكذلك	للعناية	بأمر	التأثيرا

من	التهديدا
صادر.	وينبغي	تحديد	وتنفيذ	

ث	ناجم	عن	مثل	هذه	الم
ث/	حد

البيولوجية	في	حال	وقوع	حاد
ف	من	وطأتها،	واالستجابة	لها،	مع	

ت	الطوارئ،	والتخفي
ف	حاال

ت	الالزمة	لكش
اإلجراءا

ت	المحتملة	المتعلقة	بمكافحة	العوامل	البيولوجية	والسموم	في	مثل	هذه	
مراعاة	التأثيرا

صر،	ما	
ت.	ويتعين	أن	تشمل	المسائل	التي	يتم	تناولها،	وعلى	سبيل	المثال	ال	الح

اإلجراءا
يلي:
	

أ.
	السالمة	المختبرية	العامة؛

ب.
	السالمة	الحرائقية؛

ج.
	السالمة	الكهربائية؛

د.
السالمة	اإلشعاعية؛
السالمة	الكيميائية؛

هـ.	
	
و.

ت	)بما	في	ذلك	خطر	االختناق(؛
	استخدام	الغازا

ز.
	العمل	الساخن	والعمل	البارد؛

ح.
ضغوطة؛

ت	الم
	المعدا

ط.
ت	المختبرية	واستخدامها؛

	رعاية	الحيوانا
ي.

ت	
ضبط	النفايا

ت	التخزين	والنظافة،	و
التدبير	المنزلي	العام،	بما	في	ذلك	متطلبا

العامة.
صر 5 – العاملون والكفاءات

العن
ت	
ص	يتمتعون	بالمؤهال

ضمان	تعيين	أشخا
ت	القائمة	ل

ت	العمليا
صر	العاملين	والكفاءا

يغطي	عن
ب	برنامج	العمل،	وأن	كفاءتهم	

ب	على	كل	جوان
ضعون	الحقاً	للتدري

ت	المناسبة،	وأنهم	سيخ
والخلفيا

ت	
ضوعا

صد	بطريقة	منظمة.	وتشمل	المسائل	الُمعنى	بها	كيفية	معالجة	مو
ضع	التقييم	والر

ستكون	مو
ش	في	حال	شغور	

ضع	ه
ضمان	أال	تكون	المنظمة	في	و

ب	الموظفين	ل
ت	وإدارة	عملية	تناو

القدرا
ف	الحساسة.

الوظائ

صر الفرعية 
العنا

التعيين
	1-5

ب
التدري

	2-5
الكفاءة

	3-5
ب	
االستمرارية	وتخطيط	التعاق

	4-5
االستبعاد

	5-5
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5
العاملون والكفاءات 

1-5
التعيين

 C
W

A 
4.4.2.1

1-1-5
ت	المتعلقة	بالمخاطر	البيولوجية	كجزء	من	عملية	التعيين.

ت،	والقدرا
ت،	والخبرا

يتم	النظر	في	الكفاءا
على	المنظمة	قبل	تعيين	أي	مرشح	أن	تكفل	ما	يلي:

	
أ.

س	شلل	األطفال	لعملية	اختيار	رسمية،	
ضع	كل	العاملين	في	مرفق	فيرو

ينبغي	أن	يخ
ت	المعنية	استناداً	إلى	المخاطر	)مثل	مراجع	العمالة،	

ص	الخلفيا
بما	في	ذلك	تفح

ت	األمنية(؛
صا
	والفحو

ب.
ت	
ضوابط	مناسبة	في	حال	نقل	العاملين	إلى	مناطق	قد	تزيد	فيها	مرتسما

تطبيق	
	المخاطر؛

ج.
ضوابط	المذكورة	أعاله	فيما	يتعلق	بالعاملين	غير	

إجراء	تقدير	الحاجة	إلى	ال
ضمان	تطبيق	تلك	

ت	ل
األساسيين	)مثل	المتعاقدين،	والزوار،	والطلبة(،	وتنفيذ	إجراءا

ضوابط	حيثما	تدعو	الحاجة.
ال

2-5
التدريب

 C
W

A 
4.4.2.4

1-2-5
صل	بالمخاطر	البيولوجية،	وإرساؤها،	

ب	العاملين	المت
ت	المتعلقة	بتدري

ت	واإلجراءا
تحديد	المتطلبا

صونها.
و

ت	ما	يلي:
تشمل	اإلجراءا

	
أ.

ب	بشأن	المخاطر	البيولوجية؛
ت	التدري

	تحديد	احتياجا
ب.

ب	الالزم	على	المخاطر	البيولوجية؛
	توفير	التدري

ج.
ب	على	المخاطر	البيولوجية؛

	تحديد	فعالية	التدري
د.

ت	بشأن	المخاطر	البيولوجية؛
ب	تجديد	المعلوما

توفير	تدري
ب	الالزم	عليها؛

منع	العاملين	من	القيام	بمهام	لم	يتلقوا	التدري
هـ.	

	
و.

ت	كافية.
صون	سجال

ف	
صفو

ب	على	إذكاء	الوعي	بمسائل	المخاطر	البيولوجية	في	
وينبغي	أن	يشتمل	التدري

العاملين،	بما	في	ذلك	أهمية	العوامل	البشرية	في	إدارة	هذه	المخاطر
3-5

الكفاءة

 C
W

A 
4.4.2

1-3-5
س	شلل	األطفال	

ضمن	مرفق	فيرو
ت	
ت	و/	أو	يؤدون	مهما

ضطلعون	بمسؤوليا
يتمتع	العاملون	الذين	ي

يمكن	أن	تؤثر	على	إدارة	المخاطر	البيولوجية	في	مكان	العمل	بالكفاءة	الالزمة.
ب	
ب	و/	أو	خبرة،	إلى	جان

ب	من	تعليم	و/	أو	تدري
ف	الكفاءة	من	زاوية	ما	هو	مناس

َّ تُعر
القدرة	المثبتة	على	أداء	المهمة	على	نحو	يتسم	بالسالمة	واألمان.

ت	أن:
على	اإلجراءا

	
أ.

ت	الكفاءة؛
	تحدد	احتياجا

ب.
ب؛
ب	المطلو

تقود	إلى	اإلنجاز	الناجح	للتدري
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ج.

ف	وبدونه؛
	تقود	إلى	امتالك	القدرة	على	تأدية	المهام	في	ظل	اإلشرا

د.
ت	كفاءتهم	من	تأدية	المهام	غير	المؤهلين	للقيام	بها؛

منع	العاملين	الذين	لم	تثب
ت	كافية.

صون	سجال
هـ.	

ض	النظر	عن	مرتبته،	أو	خبرته،	أو	
ت	كفاءته،	بغ

وال	يجوز	استثناء	أي	عامل	من	إثبا
خلفيته.

 C
W

A 
4.4.2

2-3-5
ب	من:

س	ما	هو	مناس
ت	الكفاءة	على	أسا

يتم	الحكم	على	مستويا
11

 
تعليم؛

12
 

ب؛
تدري

13
 

خبرة.
 C

W
A 

4.4.2
3-3-5

ت	المطلوبة	من	الكفاءة.
تحديد	المنظمة	للمستويا

 C
W

A 
4.4.2

4-3-5
ت	من	الكفاءة	وبرهنوا	عليها.

ت	التي	تُظهر	أن	الموظفين	قد	حازوا	هذه	المستويا
صون	السجال

يتم	

 C
W

A 
4.4.2

5-3-5
ف	وثيق	إلى	حين	إثباتهم	لكفاءتهم.

ضمن	المرفق	إلى	إشرا
ضع	العاملون	الذين	قاموا	بأنشطة	

يخ

4-5
االستمرارية وتخطيط التعاقب

 C
W

A 
4.4.2.3

1-4-5
ب.
ت	احتياطية	واحترازية	كافية	لتلبية	الحاجة	إلى	االستمرارية	والتعاق

توافر	إجراءا
ص	الذين	يحتاجون	إلى	بديل،	بما	يكفل	عدم	

على	المنظمة	أن	تحدد	األدوار	واألشخا
صيرة	أو	طويلة.	وينبغي	أن	تشمل	مثل	هذه	

ب	لفترة	ق
اإلخالل	بسالمة	المرفق	نتيجة	التغي

ب	للعاملين	)الفنيون	منهم	واإلداريون،	والعلميون،	بما	في	ذلك	
ت	تخطيط	التعاق

اإلجراءا
ف	بالغة	األهمية	بشأن	التشغيل	اآلمن	

ص	لمعار
ضمان	عدم	امتالك	أي	شخ

المتعاقدون(	ل
ص	أو	عدم	توافره.

ت	متاحة	آلخرين	في	حال	مغادرة	هذا	الشخ
والمأمون	للمرفق	ليس

5-5
االستبعاد 

 C
W

A 
4.4.4.7.3

1-5-5
ت	إجالء	واستبعاد	العاملين	)من	المؤقتين،	وكذلك	من	الدائمين	إن	كان	ذلك	مناسباً(	من	

إرساء	إجراءا
ضروري	نتيجة	تقييم	المخاطر.

المرفق	إذا	تبين	أن	ذلك	
ت	أن:

ينبغي	لإلجراءا
	

أ.
ت	الدخول،	وتغيير	

ب	بطاقا
ب	القدرة	على	دخول	المرفق	)وذلك	مثالً	بسح

تحج
	األقفال	والمفاتيح	ورموز	الدخول،	واألجهزة	األمنية	األخرى(؛

ب.
ت	المرتبطة	بالمرفق،	بما	في	ذلك	الوثائق،	

ب	القدرة	على	النفاذ	إلى	المعلوما
حج

ت	المحوسبة؛
ت	والسجال

	والبيانا
ج.

ضرورياً.
السماح	باإلبعاد	البدني	الفوري	للعاملين	إذا	ما	كان	ذلك	
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صر 6 – التقنية الميكروبيولوجية الرشيدة
العن

ضوابط	
ت	وال

صر	التقنية	الميكروبيولوجية	الرشيدة	كيفية	تحديد	المنظمة	للتقنيا
س	عن

يدر
صر	

ب	البارزة	لهذا	العن
ضها.	ومن	بين	الجوان

الميكروبيولوجية	المناسبة،	وسبل	تنفيذها	واستعرا
ت	
ِن	الممارسا ّ ت	التي	قد	تتم	مواجهتها	ويعي

ت	يحدد	التهديدا
إعداد	دليل	للسالمة	البيولوجية	أو	للعمليا

صالها.
ت	الرامية	إلى	تقليل	المخاطر	أو	استئ

واإلجراءا

صر الفرعي
العن

التقنية	الميكروبيولوجية	الرشيدة	
	1-6

6
التقنية الميكروبيولوجية الرشيدة 

1-6
التقنية الميكروبيولوجية الرشيدة 

 C
W

A 
4.4.4.5.1

1-1-6
ت	
يتمتع	كل	العاملين	الذين	يقومون	بمناولة	العوامل	البيولوجية	والسموم	بالكفاءة	في	التقنيا

الميكروبيولوجية	الرشيدة.	

 C
W

A 
4.4.4.5.1

2-1-6
ت	الميكروبيولوجية	

ضمان	االمتثال	إلى	التقنيا
ت(	ل

ت	والمعدا
توافر	الموارد	المناسبة	)بما	في	ذلك	الوق

الرشيدة	بشكل	فعال.
ضاء،	بالمخاطر	المرتبطة	بما	يلي	على	سبيل	

ب	االقت
ت،	حس

ينبغي	أن	تُعنى	اإلجراءا
صر:

المثال	ال	الح
	

أ.
ت؛
	مناولة	الحيوانا

ب.
		الطرد	المركزي؛

ج.
ت	الحادة؛

ضبط	اإلبر	واألدوا
	
د.

ت	اإلخالء؛
ضخا

صحيح	لم
االستخدام	ال

ت	الزرع،	والتنقية،	والتخزين؛
تقنيا

هـ.	
	
و.

ب؛
ضبائ

	تقليل/	احتواء	ال
ز.

ت؛	
صا
ب	بالِمم

	السح
ح.

صوتَنة	واألشكال	الميكانيكية	األخرى	لفتح	الخاليا/	األنسجة؛
	ال

ط.
B(؛

SC
s(	البيولوجية	السالمة	خزائن	استخدام	

ي.
ث،	

ب،	واإلزالة	الروتينية	للتلو
ضبط	االنسكا

ت،	بما	في	ذلك	
ِرا استخدام	المطّه

وغسل	األيدي،	واالستحمام.

ض	األنشطة	التي	يمكن	استخدامها	أثناء	العمل	
ب	بع

ت	كاملة	وهي	تحدد	فحس
والقائمة	ليس

ت	عمل	
ت	وممارسا

المختبري	المعتاد.	وينبغي	تنفيذ	هذه	األنشطة	بالترافق	مع	إجراءا
ت	التشغيل	المنظورة

ت	المكافحة	في	ظل	كل	سيناريوها
ضمان	فعالية	إجراءا

مناسبة	ل

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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س غير 
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س شلل األطفال في المرافق حيث
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ضروري
س غير 

االحتفاظ بالفيرو
اإلرشادات

ت	تقييم	المخاطر؛	
ت	مكافحة	مناسبة	خالل	عمليا

والمعقولة.	وينبغي	أن	تُحدد	إجراءا
ت	تبعاً	للعوامل	البيولوجية	والسموم	المستخدمة	واألنشطة	

ويمكن	أن	تتباين	هذه	اإلجراءا
المزمع	إجراؤها.

)P
P

E( صية
س ومعدات الحماية الشخ

صر 7 – المالب
العن

ت	
ضمان	المنظمة	تزويد	الموظفين	باألدوا

صية	سبل	
ت	الحماية	الشخ

س	ومعدا
صر	المالب

س	عن
يدر

ف	ومتى	يستخدمونها.	
ت	المحتملة،	وأن	هؤالء	الموظفين	يعرفون	كي

ضا
صحيحة	للتقليل	من	التعر

ال
س	
ض	البنود	األساسية،	مثل	استخدام	أقنعة	التنف

ت	بع
صر	على	وجه	التحديد	بسما

ويُعنى	هذا	العن
ت،	

س	البنود	األخرى	الشائعة	االستعمال،	بما	في	ذلك	القفازا
ضغط	اإليجابي،	كما	ويدر

ت	ال
وبدال

ف	واألحذية	المختبرية.
والمعاط

صر الفرعي
العن

)P
P

E(	صية
ت	الحماية	الشخ

س	ومعدا
المالب

	1-7
7

)P
P

E( صية
س ومعدات الحماية الشخ

المالب

1-7
)P

P
E( صية

س ومعدات الحماية الشخ
المالب

 C
W

A 
4.4.4.5.4

1-1-7
صية.

ت	الحماية	الشخ
ت	من	معدا

تحديد	االحتياجا
ت	القائمة	ما	يلي:

ينبغي	أن	تشمل	اإلجراءا
	

أ.
ت	
صية	)مثل	تقييما

ت	الحماية	الشخ
ت	وافية	عند	اختيار	معدا

ضمان	استخدام	معلوما
ت	المرتدة	من	الموظفين(؛

ض	وتحليل	المهام،	والمعلوما
	المخاطر،	واستعرا

ب.
صية،	بما	

ت	الحماية	الشخ
ب	أن	يستخدموا	معدا

ضمان	تحديد	كل	العاملين	الذين	يج
س	
ت	والمالب

في	ذلك	الموظفون	العلميون،	والزوار،	والمتعاقدون،	وتزويدهم	بالمعدا
صحيحة؛

ت	ال
ت	القياسا

	ذا
ج.

صية	في	
ت	الحماية	الشخ

صريح	بأمر	اختيار	واستخدام	معدا
العناية	بشكل	

ت	الكفاءة؛
ب،	وتقييما

ت	التشغيلية	الموحدة،	والتدري
	اإلجراءا

د.
ت	
ص	الروتينية	وعمليا

ضمان	تعيين	وإجراء	الفحو
ب	ل

تحديد	وتنفيذ	برنامج	مناس
صيانة؛

ال
صية	بديلة	واحتياطية	وتوفيرها؛

ت	حماية	شخ
تحديد،	والعناية	بأمر،	الحاجة	إلى	معدا

هـ.	
	
و.

صية	ذاتها	)مثل	خلل	
ت	الوقاية	الشخ

ت	المرتبطة	بمعدا
تحديد	ومكافحة	التهديدا

	المهارة	اليدوية	أو	الرؤية(؛	
ز.

ف	العمل	العادية	
صية	كافية	لالستخدام	في	ظل	ظرو

ت	حماية	شخ
توفير	معدا

والطارئة	على	حد	سواء؛

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق

ضروري
س غير 
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ضروري
س غير 

االحتفاظ بالفيرو
اإلرشادات

	
ح.

ت	من	
صية	المستخدمة	والتثب

ت	الحماية	الشخ
ف	معدا

ت	تنظي
ضمان	توافر	إجراءا

ث.
ضاء،	بما	في	ذلك	التخزين	المأمون	قبل	إزالة	التلو

إزالة	تلوثها	عند	االقت

ضوابط	إدارية	وهندسية	معقولة	
صية	بالترافق	مع	

ت	الحماية	الشخ
وينبغي	أن	تُستخدم	معدا

ت	وفقاً	
ومناسبة،	وأال	تكون	بأي	حال	من	األحوال	بديالً	عنها.	ويتعين	استخدام	هذه	المعدا

ت	الحماية	
ب	العمل	توفير	معدا

صنيع.	وعلى	أربا
ت	الت

ت	جها
صفا

للمعايير	المعتمدة	وموا
صية	للموظفين	مجاناً.

الشخ
 C

W
A 

4.4.4.5.4
2-1-7

ضمن	المرفق.	
ب	
ت	المناسبة،	وتوفيرها،	واستخدامها،	والمحافظة	عليها	على	النحو	المناس

تحديد	المعدا

صر 8 – العوامل البشرية
العن

صر	العوامل	البشرية	حاسماً	في	أي	برنامج	إلدارة	المخاطر	البيولوجية،	ويتناول	مسائل	بالغة	
يُعتبر	عن

س	وتحسين	
التنوع	تتراوح	بين	إذكاء	الوعي	بمسائل	المخاطر	البيولوجية	وإطالق	إدارة	التغيير،	وقيا

صر	بخلق	بيئة	تعطي	الثقة	
الثقافة	المتعلقة	بالمخاطر	البيولوجية	في	المنظمة.	كما	يُعنى	هذا	العن

صال	"ثقافة	إلقاء	اللوم".
ص	عند	اإلبالغ	عما	وقع	من	أخطاء	واستئ

لألشخا

صر الفرعي
العن

العوامل	البشرية	
	1-8

8
العوامل البشرية

1-8
العوامل البشرية

 C
W

A 
4.4.4.7

1-1-8
صون	برنامجاً	للعناية	بأمر	المخاطر	المرتبطة	بالسلوك	البشري،	بما	في	ذلك	إدارة	

ترسي	المنظمة	وت
كيفية	تفاعل	العمال	مع	المرفق	ومعداته.	

ت،	والحاجة	إلى	دعم	
على	المنظمة	أن	تكفل	اإلدارة	المسؤولة	للعوامل	المرتبطة	بالسلوكيا

ت	المباشرة	وكذلك	لكفالة	
صل	معهم،	بغية	حماية	العمال	من	التهديدا

ص	والتوا
األشخا

ب	في	الكثير	من
ضمن	المرفق.	ويعود	السب

قدرتهم	على	العمل	على	النحو	األمثل	
ف	البشري،	ويتعين	اتباع	نهج	وقائي	

ضع
صحيح	أو	ال

الحوادث	المختبرية	إلى	السلوك	غير	ال
ص،	بما	في	ذلك	اإلدراج	المحدد	لمثل	هذه	المسائل	

واستباقي	إزاء	إدارة	المخاطر	المرتبطة	باألشخا
ضمن	عمليات	تقييم	المخاطر.	وينبغي	النظر	في	االستعانة	بخبراء	أكفاء	لتقييم	هذا	المجال.

ت	للعناية	بما	يلي:
ويتعين	إرساء	إجراءا

	
أ.

ت؛
	الموثوقية	البشرية	والسالمة	السلوكية،	بما	في	ذلك	االمتثال	إلى	اإلجراءا

ب.
ت	المرتدة؛

صل،	والتشاور،	والمعلوما
	التوا

ج.
ت	وتسويتها؛

إدارة	النزاعا

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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س شلل األطفال في المرافق حيث االحتفاظ بالفيرو
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اإلرشادات

	
د.

ف	يُحتمل	أال	تكون	آمنة	
ف	العمل	في	حال	تحديد	ظرو

التمكين،	بما	في	ذلك	سلطة	وق
أو	مأمونة؛

ث،	أو	
تفادي	»ثقافة	إلقاء	اللوم«،	بما	في	ذلك	االستعداد	لإلبالغ	عن	الحواد

هـ.	
ت	غير	اآلمنة،	وحماية	العمال	الذين	يقومون	بذلك؛

ف/	السلوكيا
ث،	أو	الظرو

	األحدا
و.

ت	العمل	بما	يراعي	
ت	وممارسا

صميم	المعدا
هندسة	بيئة	العمل،	بما	في	ذلك	ت

ت	الفردية؛
	االحتياجا

ز.
صية	األفراد	وكرامتهم.

صو
احترام	خ

صحية
صر 9 – الرعاية ال

العن
ض	الناجمة	عن	

ت	واألمرا
صابا

صحية	النُظم	القائمة	لحماية	العمال	من	اإل
صر	الرعاية	ال

يقيِّم	عن
ث	ما.	وتشمل	

ض	إلى	العوامل	البيولوجية	أو	منتجاتها،	وسبل	دعمهم	في	حال	وقوع	حاد
ت	التعر

حاال
صحيين،	

صد	ال
ض،	والرعاية	والر

صر	مكافحة	التعر
ضيعية	التي	يغطيها	هذا	العن

ت	الموا
المجاال

ص	والمساعدة	الخارجية.
ف	األولي	المخت

والتمنيع،	وتوافر	اإلسعا

صر الفرعية 
العنا

صحي	للعمال
البرنامج	ال

	1-9
تطعيم	العاملين

	2-9
ت	الطوارئ	الطبية

حاال
	3-9

9
صحية 

الرعاية ال

1-9
صحي للعمال 

البرنامج ال

 C
W

A 
4.4.4.6

1-1-9
صحة	العمال،	والعاملين	اآلخرين	الذين	يمكن	

ض	لها	
تكفل	المنظمة	اإلدارة	الفعالة	للمخاطر	التي	تتعر

ت	
ض	للعوامل	البيولوجية	والسموم،	وأن	تشمل	هذه	اإلدارة	إجراءا

صحتهم	مباشرة	بالتعر
أن	تتأثر	

الوقاية	والحماية.

ص	المرتبطين	بالمرفق،	بما	في	ذلك	توفير	
ت	كل	األشخا

على	البرنامج	أن	يُعنى	باحتياجا
ب	من	الحماية	بما	يتماشى	مع	ما	

ت	بتلقي	المتعاقدين	والزوار	المستوى	المطلو
ضمانا

ال
يقومون	به	من	أنشطة،	وكذلك	حماية	أسر	العمال.

 C
W

A 
4.4.4.6

2-1-9
صحية	وتقييم	

ت	ال
صوفة	لتحديد	التهديدا

صحي	عبر	عملية	مو
صد	ال

ت	برنامج	التر
تتقرر	متطلبا

المخاطر	تشمل	جميع	العاملين	المعنيين.	
يمكن	للبرنامج	التشاور	مع	العاملين	المعنيين،	بما	في	ذلك:

	
أ.

	مستشار	إدارة	المخاطر	البيولوجية؛
ب.

صحة	المهنية؛
صي	ال

صا
	اخت

ج.
	العاملون	في	المرفق	وممثلو	الموظفين؛

د.
ت	الطوارئ؛

الخبراء	الخارجيون،	بما	في	ذلك	المستجيبون	لحاال
ضاء	لجنة	إدارة	المخاطر	البيولوجية؛

أع
هـ.	

	
و.

ت	في	المرفق؛
البيطريون	وموظفو	رعاية	الحيوانا

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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س غير 
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س غير 

االحتفاظ بالفيرو
اإلرشادات

	
ز.

	ممثلو	الموارد	البشرية؛
ح.

ض	السارية؛
	خبير	األمرا

ط.
اإلدارة	العلمية.

ض	بالغ	وتقييم	احتياجاتهم	
ضين	لخطر	تعر

ينبغي	تحديد	العاملين	الذين	يعتبرون	من	المعر
ت	
ضمن	ذلك	الحاجة	إلى	التطعيم،	وتوفير	معدا

صحية.	ويتعين	أن	يت
المتعلقة	بالرعاية	ال

ت	الطوارئ	التي	تشتمل	على	العزل/	االختبار	في	حال	
صية	وإجراءا

الحماية	الشخ
ص	دورية	

ص،	وإرساء	فحو
صحية	والمناعية	للشخ

ض.	وينبغي	النظر	في	الحالة	ال
التعر

ف	العمل.	
مناسبة	لظرو

ض	للعوامل	البيولوجية	والسموم	
ب	على	التعر

ص
ومع	أن	التركيز	الرئيسي	للتقييم	ين

ف	األخرى	التي	يمكن	أن	تؤثر	على	
ضاً	العناية	بأمر	الظرو

المزمع	مناولتها،	فإنه	ينبغي	أي
صحية	التي	قد	تؤثر	على	

ف	ال
العاملين	المرتبطين	بالمرفق.	ويمكن	أن	يشمل	ذلك	الظرو

ت	القلبية،	وخلل	الرؤية،	والحركية	البدنية/	المهارة	اليدوية(،	
صرع،	والنوبا

العمل	)مثل	ال
صية	المناسبة،	أو	العوامل	التي	

ت	الحماية	الشخ
والقدرة	على	االستخدام	المأمون	لمعدا

ب،	والحمل،	والحالة	المناعية(.
تؤثر	على	العافية	العامة	)مثل	اإلجهاد،	واالكتئا

صحي	للعمال	بسرية.	ويتعين	
ت	التي	يغطيها	البرنامج	ال

وينبغي	التعامل	مع	المعلوما
صحية	

ت	مشورة	الرعاية	ال
صول	على	خدما

ص	بالقدرة	على	الح
أن	يتمتع	كل	األشخا

ت	الرعاية	
صحي	مهني	تابع	لشركة	أو	مؤسسة،	أو	من	مقدم	مستقل	لخدما

من	مرفق	
ت	قد	يتلقونها	ومخاطرها	

ت/	تطعيما
صحية،	وأن	يتم	اطالعهم	على	طبيعة	أية	معالجا

ال
صلة.

وفوائدها	المتأ
2-9

تطعيم العاملين

 C
W

A 
4.4.4.6.1

1-2-9
ت	المحددة	على	أنها	يمكن	أن	

تحديد	الحاجة	إلى	التطعيم	استناداً	إلى	المخاطر،	وتغطية	المجموعا
ض	للعوامل	البيولوجية	والسموم.

تتعر
ت	عند	الحاجة	لتحديد	عدم	المستجيبين	للتطعيم	)اعتماداً	على	معدل	

ينبغي	تنفيذ	اإلجراءا
ص	

ص.	ويتعين	تحديد	األشخا
االستجابة	للقاح(	وإرساء	سياسة	للعناية	بأمر	هؤالء	األشخا

صحية	ومنعهم	من	دخول	
ب	
صالحين	للعمل	في	المرفق	ألسبا

الذين	يُعتبرون	غير	
ب	
ت	تشير	إلى	المناطق	التي	يتطل

ضع	إعالنا
ض.	وينبغي	و

ت	خطر	التعر
المناطق	ذا

الدخول	إليها	التطعيم.

ت	على	التطعيم	
ِنا ّ وعلى	الزوار،	والمتعاقدين،	والعاملين	اآلخرين	غير	األساسيين	تقديم	بي

ب	المذكور	أعاله.	واستناداً	إلى	المخاطر	ينبغي	اتخاذ
أو	على	المناعة	المثبتة	وفقاً	للمتطل

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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االحتفاظ بالفيرو
اإلرشادات

صالحة.	وقد	
ت	الحالية	

ت	وأن	الشهادا
ضمان	أنه	تم	إعطاء	التطعيما

ت	معقولة	ل
إجراءا

ت	الممارسة	الطبية
صلية	والتحقق	الوافي	من	جها

ت	األ
ص	الشهادا

يشمل	ذلك	فح
ت	المطلوبة	أو	

المسؤولة	عن	إعطاء	اللقاح.	وعلى	المنظمة	أن	تكفل	إتاحة	اللقاحا
ف	
صى	بها	للعاملين	المعنيين.	وينبغي	النظر	إلى	التطعيم	على	أنه	استراتيجية	للتخفي

المو
من	المخاطر،	كما	يتعين	أال	يقود	استخدامه	بأي	حال	من	األحوال	إلى	االستنتاج	بأن	من	
ت	الميكروبيولوجية	الرشيدة	أو	

ضوابط	األخرى،	مثل	استخدام	التقنيا
ف	ال

الممكن	تخفي
صية.

ت	الحماية	الشخ
معدا

 C
W

A 
4.4.4.6.1

2-2-9
تحديد	سياسة	بشأن	التطعيم	وتنفيذها.

 C
W

A 
4.4.4.6.1

3-2-9
ت	أو	العمل	إلى	حين	امتثالهم	ألحكام	سياسة	التطعيم.	

ص	إلى	المختبرا
تقييد	دخول	األشخا

3-9
حاالت الطوارئ الطبية

 C
W

A 
4.4.5.2

1-3-9
صر	تحديد	

ت	الطوارئ	الطبية	و/	أو	البيئية،	يشمل	على	سبيل	المثال	ال	الح
إرساء	نظام	إلدارة	حاال

ضى،	أو	
ضين،	أو	المر

العمال	ذوي	العدوى	المحتملين	وتوفير	الرعاية	الطبية	الفورية	للعمال	المعر
صابين.

الم

صحية	
ت	ال

ت	أن	تكفل	توفير	التخطيط	الطارئ	الوافي	للعناية	باالحتياجا
على	اإلجراءا

ث	أو	حالة	طوارئ.	وينبغي	أن	يشمل	هذا	الحكم	المستجيبين	
للعمال	في	حال	وقوع	حاد

ت	
ف	البيئية	التي	ربما	تأثر

األولين	وأسرهم،	وأفراد	المجتمع	المحلي	األوسع،	والظرو
ت	الطوارئ	)مثل	التي	تشمل	

ت	تحديد	سيناريوها
ضمن	اإلجراءا

ث.	ويتعين	أن	تت
بالحاد

صال	
ضرورية	)من	قبيل	االت

ت	الدعم	ال
صاباً	بالعدوى(	وإجراءا

عامالً/	فرد	أسرة	م
ت	والموارد	األخرى	الالزمة	

ت	المحلية(،	وتوفير	المعدا
ت	الطوارئ/	السلطا

بخدما
ض،	ومواد	التطهير،	

ت	الطوارئ	)مثل	االختناق،	وعالج	مرحلة	ما	بعد	التعر
إلدارة	حاال

ضرورية	
صون	الخطط	ال

ت(.	ويتعين	إعداد،	واختبار،	و
ت	العزل،	واللقاحا

ومتطلبا
ت	الطوارئ	الطبية.

والمواد	األخرى	إلدارة	حاال

ت	
ف	األولي	الكافي	فيما	يتعلق	بسيناريوها

ت	توافر	اإلسعا
وينبغي	أن	تكفل	اإلجراءا

ت	أن	
ت	المخاطر.	وعلى	اإلجراءا

ث	المعقولة،	على	نحو	ما	يتم	تحديثه	خالل	تقييما
الحواد

ت	والمواد	
ف	وتوافرهم،	وكذلك	المعدا

تُعنى	بالحاجة	إلى	العاملين	المدربين	على	نحو	كا
األخرى	التي	قد	تدعو	الحاجة	إليها	لتوفير	العالج.

ضافي	وإتاحته	)مثل	
ص	اإل

ت	تحديد	الدعم	الطبي	المخت
ويتعين	أن	تكفل	اإلجراءا

ت	العزل(.
ت،	ووحدا

المستشفيا
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االحتفاظ بالفيرو
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صر 10 – االستجابة الطارئة والتخطيط االحترازي
العن

ف	مع	العمل	
ت	القائمة	للتكي

صر	االستجابة	الطارئة	والتخطيط	االحترازي	الهياكل	واآلليا
س	عن

يدر
ت	الطوارئ.	وتشمل	المسائل	

صورة	متناسبة	مع	حاال
ف	التشغيل	العادية،	وكيفية	التفاعل	ب

خارج	ظرو
ث	العاملين	والمرافق	ومن	زاوية	نظم	الحماية	

ت	من	حي
ت	المادية،	والقدرا

ضعة	للعناية	المتطلبا
الخا

ت	
ت	وعمليا

ت،	وتطوير	واختبار	سيناريوها
ت	اتخاذ	القرارا

ت	الطوارئ،	وسلطا
صاال

واإلنقاذ،	وات
محاكاة	للطوارئ.

صر الفرعية
العنا

ت	الطوارئ
سيناريوها

	1-10
10-2	االستجابة	والتخطيط	الطارئان

خطط	الطوارئ
	3-10

ت	المحاكاة
10-4	تمارين	الطوارئ	وعمليا

10-5	الخطط	االحترازية
10

االستجابة الطارئة والتخطيط االحترازي 

1-10
سيناريوهات الطوارئ

 C
W

A 
4.4.5.1

1-1-10
ت	الطوارئ	المعقولة	والمنظورة	التي	قد	تؤثر	على	المخاطر	البيولوجية	

تحديد	جميع	سيناريوها
للمنظمة.

ت	الطوارئ	
ب	دراسة	جميع	سيناريوها

ت	الطوارئ	فإن	من	الواج
عند	التخطيط	لحاال

صديق،	غير	أنه	
ت	المحتملة	جديرة	بالت

المعقولة.	ومن	المستبعد	أن	تكون	كل	السيناريوها
س	المنطقي	الذي	

ت	المعقولة	وتسجيلها،	كما	يتعين	تقديم	األسا
ينبغي	النظر	في	كل	التهديدا

ضى	األمر	ذلك.
تُستبعد	على	أساسه	أية	مسألة	إن	اقت

ت	أن	تشمل	ما	يلي:
وعلى	السيناريوها

	
أ.

ب	بعدوى	فعلية/	محتملة	أو	مخالط	آخر	)مثل	أحد	أفراد	األسرة،	أو	
صا
عامل	م

ضو	في	المجتمع	المحلي(؛
ب	لحالة	طوارئ،	أو	ع

	مستجي
ب.

ضمن	منطقة	االحتواء	والحاجة	إلى	اإلجالء؛
ب	عامالً	

صي
ض	ي

ث	أو	مر
	حاد

ج.
	حريق؛

د.
ضان؛

في
خرق	أمني؛

هـ.	
	
و.

	انفجار؛
ز.

ب	آخر؛
س	شلل	األطفال	نتيجة	السرقة	أو	أي	سب

الفقد	المحتمل	لفيرو
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اإلرشادات

	
ح.

فوعة	غير	متوقعة	)عوامل	بيولوجية	غير	معروفة	أو	عوامل	بيولوجية	يُنتظر	أن	
	تكون	ال	فوعية(؛

ط.
ت	التطهير؛

ضبط	ترتيبا
ت،	بما	في	ذلك	عطل	نظام	

	عطل	مادي	في	المرفق	والمعدا
ي.

ت	الكهرباء،	والغاز،	والبخار،	والماء؛
	عطل	في	مرافق	الخدمة	العامة،	بما	في	ذلك	إمدادا

ك.
ب؛
ضبو

ب/	إطالق	ال
ث	كبير	لالنسكا

	حاد
ل.

	اإلطالق	في	البيئة؛
م.

ضية(؛
ت	مر

س	قاسية،	أو	جائحا
ف	طق

	كارثة	طبيعية	)مثل	زلزال،	أو	ظرو
ن.

ب	متعمد،	واالبتزاز؛
س.	عمل	إرهابي	أو	تخري

ب	وسائل	اإلعالم.
ف	من	جان

اهتمام	كثي
2-10

االستجابة والتخطيط الطارئان

 C
W

A 
4.4.5

1-2-10
ت	من	أجل:

صون	خطط	وإجراءا
إرساء	و

11
 

ت	الطوارئ	التي	تشمل	عوامل	بيولوجية،	وسموم،	ومواد؛
ث	وحاال

ت	الحواد
تحديد	احتماال

12
 

تفادي	حدوثها؛
13

 
ت	الطوارئ؛

االستجابة	لحاال
14

 
ضرار	األخرى	التي	قد	ترتبط	بها.

ض	أو	األ
ت	المر

الحد	من	احتماال
 C

W
A 

4.4.5
2-2-10

ب	المخاطر	البيولوجية	ويغطي	السالمة	العامة،	واألمن،	والمسائل	
يغطي	التخطيط	الطارئ	كل	جوان

الطبية.

3-10
خطط الطوارئ

C
W

A
4.4.5.2

1-3-10
مراعاة	المخاطر	البيولوجية	عند	إعداد	خطط	الطوارئ	وتنفيذها.

ت	التالية	كحد	أدنى:
على	المنظمة	أن	تكفل	عناية	الخطط	باالحتياجا

	
أ.

ت	المكافحة	المحددة؛
	تحديد	المسؤولين	عن	استنباط،	وتنفيذ،	واختبار	إجراءا

ب.
ث	
ت	العمل	وكذلك	التي	تحد

ت	الطوارئ	التي	تقع	خارج	ساعا
االستجابة	خالل	حاال

ت	العمل	العادية؛
	خالل	ساعا

ج.
ض	في	مستوى	توافر	الموظفين	)خالل	

ت	االنخفا
ت	الالزمة	لفترا

اتخاذ	االستعدادا
ت(؛

ت	اإلجازا
	العطل	األسبوعية	وفترا

د.
ضوابط	النفاذ	

ضمان	النفاذ/	الخروج	الطارئ،	بما	في	ذلك	القدرة	على	شل	عمل	
ضاء؛

ب	االقت
حس

س	عبر	مناطق	
ب	إجالء	النا

ت	الطوارئ	تتجن
توفير	مسالك	خروج	في	حاال

هـ.	
	االحتواء؛

و.
ص	الملوثين	

ت	آمنة	إلبعاد،	ونقل،	وانتقال،	وعالج،	وإقامة	األشخا
توفير	إجراءا

واألشياء	الملوثة.
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االحتفاظ بالفيرو
اإلرشادات

 C
W

A 
4.4.5.2

2-3-10
ت	المكافحة	القائمة	معقولة	ومتناسبة	مع	نطاق	حالة	الطوارئ	

إمكانية	البرهنة	على	أن	إجراءا
وطبيعتها.

 C
W

A 
4.4.5.2

3-3-10
ف	اطالع	

ف	الثالثة	المعنية	بشكل	فعال	بخطط	الطوارئ،	واختبارها	بهد
إعالم	جميع	العاملين	واألطرا

ت.	
ص	على	ما	يقع	على	عاتقه	من	التزاما

كل	شخ
ف	خارجة	عن	

ضروري	إشراك	أطرا
في	حال	وقوع	حالة	للطوارئ	فقد	يكون	من	ال

ت	المعقولة	المحددة	فإن	على	المنظمة	أن	تسمي	
المنظمة.	واستناداً	إلى	السيناريوها

ت	إلرساء	دورها	في	االستجابة	لحالة	معينة.	ويمكن	للمنظمة	أن	
بدقة	مثل	هذه	الوكاال

ت	استجابة	محلية	رئيسية.	كما	قد	يكون	
ت	مع	جها

تختار	توقيع	مذكرة	تفاهم	أو	اتفاقا
ض	للمخاطر	

ت	تعر
ف	بدورها	وبأي	حاال

ف	مثل	هذه	األطرا
ضروري	إعالم	وتثقي

من	ال
ضبوط	للمياه	في	مكافحة	الحرائق(.	

مرتبطة	بحالة	الطوارئ	)مثل	االستخدام	غير	الم
صال	وإتاحتها	للعاملين	المسؤولين	عن	تنسيق	أنشطة	

ت	االت
ت	جها

وينبغي	توثيق	معلوما
االستجابة	للطوارئ.

ت	الخارجية	التي	تجري	استشارتها	ما	يلي:
ويمكن	أن	تشمل	الوكاال

	
أ.

ت	الشرطة	واألمن؛
	خدما

ب.
ت	اإلطفاء؛

	خدما
ج.

صحية؛
ت	المحلية/	مقدمو	الرعاية	ال

ف	والمستشفيا
	اإلسعا

د.
ت	النقل/	البريد	السريع؛

مقدمو	خدما
المسؤولون	الحكوميون	المحليون	والوطنيون؛

هـ.	
	
و.

ت	البيئية.
السلطا

4-10
تمارين الطوارئ وعمليات المحاكاة

 C
W

A 
4.4.5.3

1-4-10
صل	زمنية	

ت	أمنية،	بفوا
ت	محاكاة	منظمة	وواقعية،	بما	في	ذلك	تدريبا

إجراء	تمارين	طوارئ	وعمليا
ت	جيدة	

منتظمة	استناداً	إلى	المخاطر،	وذلك	الختبار	الخطط،	وإعداد	العاملين،	والتعلم	من	أي	ممارسا
صور	محددة.

أو	أوجه	ق

ت	بأن	الخطط	فعالة	وللتعلم	من	
ضمانا

ت	المحاكاة	لتوفير	ال
ينبغي	إجراء	التمارين	وعمليا

س	ناشئة.
أية	درو

صورة	واقعية	عن	
ضمان	أنها	تعطي	

صارى	الجهود	ل
ويتعين	تخطيط	التمارين	وبذل	ق

ف	
ضعة	للمحاكاة.	على	أن	مثل	هذه	األنشطة	ينبغي	أن	تُنفذ	في	ظل	ظرو

ث	الخا
األحدا

صدر	للخطر	بحد	ذاتها.	ويتعين	توثيق	نتائج	
ضبوطة	وأال	يُسمح	بأن	تتحول	إلى	م

م
ت	
س،	وتزويد	العاملين	المناسبين	بالمعلوما

ص	الدرو
ضها	الستخال

التمارين	واستعرا
ص	باالسم،	

صها	لألشخا
صي
المرتدة	المتعلقة	باألداء.	وينبغي	تسجيل	أي	أعمال	ناجمة	وتخ
صورة	فعالة.

ضمان	إقفال	هذه	األعمال	ب
ت	ل

وإرساء	إجراءا
5-10

الخطط االحترازية

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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ضروري
س غير 

االحتفاظ بالفيرو
اإلرشادات

 C
W

A 
4.4.5.4

1-5-10
ضمان	سالمة	وأمن	

ت	احترازية	وافية	ل
ث	حالة	طوارئ،	إجراءا

أن	تكون	هناك،	في	حال	حدو
صلة.

ت	المتوا
العمليا

ث	غير	منظور.	
ف	التشغيل	العادية	عند	وقوع	حالة	طوارئ	أو	حد

يمكن	أن	تختل	ظرو
صول	

وقد	يتراوح	ذلك	بين	اإلغالق	اآلمن	للعمل	خالل	انقطاع	الطاقة	الكهربائية،	إلى	الح
ت	
ث	عطل.	وينبغي	أن	تراعى	هذه	االحتماال

ف	تخزين	بديلة	في	حال	حدو
على	ظرو

صورة	استباقية،	وأن	تُرسى	خطط	احترازية	بشأنها.	وعلى	األنشطة	أن	تُعنى	بالحاجة	
ب

ت	أخرى،	وهو	ما	قد	يشمل	إتاحة	مرافق	بديلة	
ض،	وبدائل،	وإجراءا

إلى	ما	يكفي	من	فوائ
ت	الطاقة	الكهربائية(،	ووسائل	

أو	عاملين	بدالء،	وتوفير	النظم	االحتياطية	)مثل	إمدادا
صهاريج	

ت	البالغة	األهمية	)مثل	
ث	المواد	عند	تعطل	النظم	أو	المعدا

بديلة	إلزالة	تلو
ت	في	

ضغوط(،	أو	اإلغالق	المأمون	الكامل	للعمليا
التعقيم	أو	أجهزة	التعقيم	بالبخار	الم

ت	الشديدة.
الحاال

صر 11 – التحقيق في الحوادث/األحداث
العن

ث	األنشطة	التي	تحدد	الوقائع	المتعلقة	بواقعة	ما،	ويحدد	
ث/	األحدا

صر	التحقيق	في	الحواد
يتناول	عن

ضبط	المخاطر	البيولوجية	وتفادي	تكرار	األمر.	وفي	
ضع	التدبير	العالجي	الالزم	ل

ب	وي
األسبا

ت	أو	حدثاً	جرى	
ضراً	بالممتلكا

ب	الوحيد	في	أن	حادثاً	م
ب	األحيان	فإن	الحظ	وحده	هو	السب

غال
صي.	وعلى	غرار	ذلك	فإن	الحظ	وحده	هو	الذي	

صعوبة	ال	يسفر	عن	عدوى	أو	أذى	شخ
تفاديه	ب

صر	نظام	
س	هذا	العن

ث	بسيطة،	أو	خطيرة،	أو	كارثية.	ويدر
ب	الحاد

ت	عواق
يقرر	غالباً	ما	إذا	كان

ص	المناسبون	منخرطين	فيه،	وسبل	تنفيذ	التدابير	
اإلبالغ	والتحقيق	في	المنظمة،	وما	إذا	كان	األشخا

صحيحية	والوقائية.
الت

صر الفرعي
العن

ث	
ث/	األحدا

11-1	التحقيق	في	الحواد
11

التحقيق في الحوادث/ األحداث 

1-11
ث	
ث/	األحدا

التحقيق	في	الحواد

 C
W

A 
4.5.4.1

1-1-11
ث	المشتملة	على	العوامل	

ث	واألحدا
قة	لتحديد،	وتسجيل،	وتحليل	الحواد ت	موثَّ

صون	إجراءا
إرساء	و

البيولوجية	والسموم،	والتعلم	منها.
ضح	لما	يشكل	حادثاً	أو	حدثاً	وإبالغ	كل	

ضمان	التحديد	الوا
ت	ل

ينبغي	إرساء	إجراءا
ضي.	وتوفر	

ض	واإلطالق	العَر
ث	التعر

العاملين	المعنيين	بها.	وقد	يشمل	ذلك	حواد
ت؛	

صممة	إلدارة	المخاطر	البيولوجية	قد	فشل
ث	إشارة	إلى	أن	النُظم	الُم

ث	واألحدا
الحواد

ت	حيثما	أمكن.
س	وإجراء	التحسينا

ص	الدرو
ضروري	استخال

ومن	ال

ضمن	كحد	أدنى	ما	يلي:
ث	أن	تت

ث/	األحدا
وعلى	عملية	التحقيق	في	الحواد

	
أ.

ث؛
ث/	األحدا

صون	نظام	اإلبالغ	عن	الحواد
تحديد	أولئك	المسؤولين	عن	

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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ضروري
س غير 

االحتفاظ بالفيرو
اإلرشادات

	
ب.

تحديد	ما	يشكل	حادثاً/	حدثاً	وما	يؤدي	إلى	حفز	التسجيل	واإلبالغ،	مع	التأكيد	على	
ث	
س	شلل	األطفال	الحي	)مثل	الحواد

ض	لفيرو
ت	التي	قد	تسفر	عن	التعر

الواقعا
ب(؛

ضبائ
ت،	ورذاذ،	و

ت،	وترششا
ت،	وانسكابا

	المؤدية	إلى	وخزا
ج.

	تحديد	الوثائق	الالزمة	لدعم	النظام؛
د.

تحديد	التقارير	المزمع	توليدها	وكذلك	وتيرتها	وتوزيعها؛
ت؛
ضمان	تحليل	االتجاها

هـ.	
	
و.

ت	التحقيق؛
ص	مدربين	على	تقنيا

ب	الجذرية	باالستعانة	بأشخا
	تحديد	األسبا

ز.
ضمان	أن	

ت	لتتبع	التدابير	ل
صل	زمنية	منتظمة	وآليا

ت	مرتدة	بفوا
توفير	معلوما

ت	و/	أو	التقليل	من	أثرها	
س	المستفادة	عن	تفادي	تكرار	مثل	هذه	الواقعا

تسفر	الدرو
	المحتمل؛

ح.
ت	إنفاذ	القوانين.

تحديد	أين	تدعو	الحاجة	إلى	المهنيين	األمنيين	للتنسيق	مع	عمليا
صر 12 – المتطلبات المادية للمرافق

العن
ت	
ت	المادية	للمرافق	كيفية	تعامل	المنظمة	مع	المخاطر	البيولوجية	خالل	فترا

صر	المتطلبا
يتناول	عن

صر	تحديد	
إدخال	تركيبة	جديدة	أو	تعديل	التركيبة	القائمة.	وتشمل	المسائل	التي	يغطيها	هذا	العن

ضمن	أنشطة	التخطيط،	
ب	إشراكهم،	ومشاورتهم،	وإدراج	المخاطر	البيولوجية	

ص	الواج
األشخا

ت	
ِدين(،	مع	مراعاة	السما ت	إقرار	التشغيل	بطريقة	منظمة	)بما	في	ذلك	دور	الموّر

ومقاربة	عمليا
صادقة	قد	تدعو	الحاجة	إليها.

المادية	للمواد	المستخدمة	وتنفيذ	أية	تدابير	م

صر الفرعية 
العنا

صميم،	والتحقق
12-1	التخطيط،	والت

ب	من	الخدمة
12-2	إقرار	التشغيل	والسح

12-3	البنية	التحتية	واإلدارة	التشغيلية
12

المتطلبات المادية للمرافق 

1-12
صميم، والتحقق

التخطيط، والت

 C
W

A 
4.4.4.8.1

1-1-12
صة	بالمرفق،	وذلك	استناداً	إلى	تقييم	

صميم	خا
صميم،	وإعادة	الت

اعتماد	عملية	رسمية	للتخطيط،	والت
للمخاطر	المرتبطة	بالمواد	المزمع	استخدامها	واألنشطة	المتخذة.

ت	المرفق	عبر	
قاً	يتم	فيه	تحديد	احتياجا صميم	الرسمية	نهجاً	منظماً	وموثَّ

تعني	عملية	الت
ص	

تقييم	للمخاطر.	وستُدمج	حلول	هندسية	وتشغيلية	تتسق	مع	المخاطر	التي	تطرحها	خوا
ذ.	 المواد	المزمع	تخزينها	ومناولتها	في	المرفق	وطبيعة	العمل	الذي	سيُنفَّ

 C
W

A 
4.4.4.8.1

2-1-12
صة	مما	

ت	المستخل
ب	المعلوما

ت	التشريعية	المعنية،	إلى	جان
صميم	وتُدرج	كل	المتطلبا

تحدد	عملية	الت
ت	المخاطر	

صناعة،	وتقييما
ت	الجيدة	لدوائر	ال

هو	معتمد	من	معايير،	وخطوط	توجيهية،	والممارسا
صة	بالمرافق.

الخا

ت	
ت	المعنية	ومدونا

ض	التشريعا
ضمن	تحديد	واستعرا

صميم	أن	تت
على	عملية	الت

ت	المتعلقة	بالسالمة	البيولوجية	
ت	المباني	وكذلك	المدونا

ت	)بما	في	ذلك	مدونا
الممارسا

ت
ت	المخاطر.	ويتعين	إدراج	المتطلبا

المختبرية/	األمن	البيولوجي	المختبري(،	وتقييما

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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الملحق 6: معيار إدارة المخاطر للمناولة المأمونة للعينات الجديدة من المواد التي يُحتمل أن تحتوي فيرو

173



رقم بند اتفاق 
23  C

W
A

15793
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س شلل األطفال في المرافق حيث
 المناولة المأمونة للعينات الجديدة من المواد التي يُحتمل أن تحتوي فيرو

ضروري
س غير 

االحتفاظ بالفيرو
اإلرشادات

صميم	توثيقاً	كامالً،	بما	
صميم.	وينبغي	توثيق	الت

صادر	في	خطط	الت
المحددة	من	هذه	الم

ضمان	األداء.	كما	يتعين	أن	تكون	العملية	
ت	ومعايير	القبول	ل

ف	لالختبارا
ص
في	ذلك	و

َّقة. ت	شاملة	ومعم
ت	بأنها	كان

ضمانا
قة	وشفافة	لتوفير	ال موثَّ

 C
W

A 
4.4.4.8.1

3-1-12
ف	المعنية	المرتبطة	بالمرفق	وبتشغيله.

ِر	التشاور	مع	كل	األطرا صميم	وتيّس
تحدد	عملية	الت

ص	المنخرطين	في	تخطيط	المرفق،	
صميم	أن	تحدد	وتُشاور	األشخا

على	عملية	الت
صيانته.

وتشييده،	وتشغيله،	و

ت	والمشاورة:
ت	المعلوما

ث	متطلبا
ص/	أدوار	من	حي

وينبغي	النظر	بما	يلي	من	أشخا
	

أ.
	العاملون	العلميون	والمستخدمون	النهائيون	اآلخرون؛

ب.
	مستشار	إدارة	المخاطر	البيولوجية	ولجنة	إدارة	المخاطر	البيولوجية؛

ج.
	العاملون	في	مجال	األمن	البيولوجي	و/	أو	األمن؛

د.
صممون	)المعماريون	والمهندسون(؛

الم
البناؤون؛

هـ.	
	
و.

صيانة؛
	مهندسو	ال

ز.
ت؛
ِدو	المواد	والمعدا 	موّر

ح.
	وكالء	إقرار	التشغيل؛

ط.
صادقون؛

	الم
ي.

ِمون؛ 	المنّظ
ك.

	المستجيبون	األولون؛
ل.

ت	المخاطر.
ف	المعنية	األخرى	المحددة	في	تقييما

األطرا

ض	
وفي	حال	كان	ذلك	مبرراً،	ومستنداً	إلى	طبيعية	العمل،	ينبغي	إجراء	عملية	استعرا
صميم:

ت	الت
صفا

ضمان	أن	تكون	موا
صة	ل

ف	ثالثة	مخت
لألقران	تشارك	فيها	أطرا

	
أ.

	تتسق	مع	الممارسة	الجيدة	المقبولة؛
ب.

ضبط	العوامل	البيولوجية	
ت	بشأن	

ضمانا
ت	قادرة	على	توفير	ال

تشتمل	على	سما
	والسموم؛

ج.
ت	المخاطر	

ت	تقييما
ت	التشريعية	المعنية	وكذلك	المعايير	واستنتاجا

تُدرج	المتطلبا
صميم.

في	الت
 C

W
A 

4.4.4.8.1
4-1-12

قة	بما	يتماشى	مع	الحاجة	 ت	المختارة	موثَّ
ت	البناء،	والمواد،	والمعدا

صميم،	وتقنيا
ت	الت

تكون	كل	سما
صميم.

ت	الت
صفا

ف	بشأن	موا
صلة	على	نحو	كا

ت	محددة	ومف
ت	ومعلوما

إلى	توفير	إرشادا

 C
W

A 
4.4.4.8.1

5-1-12
ت	المادية	على	المرافق	وفقاً	لخطة	معتمدة.	

ت	البناء	الجديدة	والتعديال
ذ	عمليا تُنفَّ

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق
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ضروري
س غير 

االحتفاظ بالفيرو
اإلرشادات

2-12
إقرار التشغيل والسحب من الخدمة

 C
W

A 
4.4.4.8.2

1-2-12
توافر	عملية	رسمية	من	أجل	ما	يلي:

11
 

إقرار	التشغيل	األولي	للمرافق	الجديدة؛
12

 
ب	النهائي	للمرافق	القائمة	من	الخدمة.

السح

سيكفل	إقرار	التشغيل	أن	يكون	المرفق	مبنياً	وقيد	التشغيل	حسبما	هو	مزمع.	وينبغي	البدء	
ف	البرنامج	العلمي	

صميم	في	المحطة	األولى	لتعري
بعملية	إقرار	التشغيل	عند	مرحلة	الت

ضع	خطة	إقرار
ت	المتعلقة	بالمبنى	قابلة	للتحقيق.	ويتعين	و

ضمان	أن	تكون	التطلعا
ل

ت	
صلة	بالتوازي	مع	المفهوم	المادي	بما	يكفل	أن	تكون	التطلعا

صورة	مف
التشغيل	ب

ت	
ضوح	كل	الخطوا

س.	ويتعين	أن	تحدد	خطة	إقرار	التشغيل	بو
صة	بالمبنى	قابلة	للقيا

الخا
من	البداية	إلى	النهاية،	وأن	توفر	أمثلة	وأن	تُدرج	شروط	قبول	كل	خطوة	على	أنها	أمر	

البد	منه	لالنتقال	إلى	الخطوة	التالية.

ت	الالزمة	قبل	بدء	التشغيل	األولي	أو	
وعلى	خطة	إقرار	التشغيل	أن	تحدد	كل	الخطوا

س	للتشغيل	
ت.	ويتعين	أن	توفر	عملية	إقرار	التشغيل	عالمة	قيا

ب	إغالق	مؤق
استئنافه	عق

صون	مستوى	األداء.
ف	للبرنامج	الذي	سيُرسى	ل

ص
المقبول	للمرفق	وو

ث	والتدابير	المرتبطة	
ت	إزالة	التلو

ب	من	الخدمة	إجراءا
وينبغي	أن	تحدد	عملية	السح

ف	برنامج	
ص
ت	أو	النهائي	للمرفق.	ويتعين	أن	ي

ب	توافرها	لإلغالق	المؤق
باألمن	الواج

ت	وحدها،	بل	وكذلك	معايير	القبول	عند	أداء	تلك	
ب	من	الخدمة	ال	اإلجراءا

السح
ت.
اإلجراءا

ت	الذي	يمكن	فيه	
ص	للعمل	تحدد	الوق

ص	وتراخي
ت	تخلي

ويمكن	توثيق	ذلك	عبر	شهادا
ف.
ت	أية	ظرو

ب	من	الخدمة	وتح
العودة	إلى	دخول	المرفق	المسحو

3-12
البنية التحتية واإلدارة التشغيلية 

 C
W

A 
4.4.4.8

1-3-12
ل	على	نحو	سليم	ومأمون	فيما	يتعلق	بإدارة	المخاطر	 ت	وتشغَّ

ت،	والعمليا
ُصمم	المرافق،	والمعدا

ت
البيولوجية.
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ضروري
س غير 

االحتفاظ بالفيرو
اإلرشادات

صيانة
صر 13 – المعدات وال

العن
ت	التي	

ضمان	مراعاة	المخاطر	البيولوجية	عند	اختيار	كل	المعدا
صيانة	إلى	

ت	وال
صر	المعدا

يرمي	عن
صول،	

ت	األ
ت	االختيار،	وحفظ	سجال

ب	التشديد	على	إجراءا
ص
تؤثر	على	مكافحة	تلك	المخاطر.	وين

ت	طيلة	عمرها	
ض	استخدام	هذه	المعدا

ت	إليها،	وبأغرا
والتحكم	بالمواقع	التي	يمكن	نقل	المعدا

صحيح	من	خالل	اتباع	تدابير	
ت	بشكل	

ضمان	عمل	المعدا
ضاً	إلى	

ص	أي
التشغيلي.	ويولى	انتباه	خا

ت	األعطال.
صوفة	الدورية	منها	واالستباقية،	وبدعم	من	االستجابة	الكافية	لحاال

صيانة	المو
ال

صر الفرعية 
العنا

صيانة
13-1	إدارة	ال

ت
ضبط	المعدا

	2-13
13-3	المعايرة
صادقة

13-4	الم
ت
13-5	التثب

13
صيانة 

المعدات وال

1-13
صيانة

إدارة ال

 C
W

A 
4.4.4.8.3

1-1-13
ف	
ِ صر	المنشأة	المادية	التي	قد	تخلّ

ت	وعنا
ضوع	معدا

ضمان	خ
قة	ل ت	موثَّ

صون	إجراءا
إرساء	و

ت	برنامج	إدارة	المخاطر	
صيانة	على	نحو	يتسق	مع	غاية	ومتطلبا

أثراً	على	المخاطر	البيولوجية	لل
البيولوجية.

ت	
ب	الهيكل	المادي	)بما	في	ذلك	التُماما

صيانة	على	جميع	جوان
ينبغي	تطبيق	برنامج	ال

ضمن	هذا	الهيكل.	وينبغي	تحديد	
ت	الموجودة	

ضاء(	وكل	المعدا
ب	االقت

ت،	حس
والسدادا

ضمان	أن	يكون	أداؤها	متمشياً	مع	المعايير	مسبقة	
ت	سائر	المواد	المستخدمة	ل

صفا
موا

ت	هذه.
صفا

صيانة	كجزء	من	عملية	الموا
التحديد.	ويتعين	العناية	بأمر	خطة	مناسبة	لل

صيانة	فإن	على	المنظمة	أن	تنظر	بما	يلي:
وعند	تخطيط	وتنفيذ	أنشطة	ال

	
أ.

صيانة	الكافية	للسالمة	المادية	للمرفق	وتثبيتاته	وتركيباته؛
	توفير	ال

ب.
صيانة،	وأن	األخطار	المرتبطة	بالعمل	قد	

صين	بأنشطة	ال
ص	مخت

ضمان	قيام	أشخا
ت	لتقييم	للمخاطر؛

ضع
	خ

ج.
س	شلل	األطفال	أثناء	

ض	العمال	لفيرو
ضوابط	كافية	لتفادي	تعر

ضمان	توافر	
	عملهم؛

د.
ت؛
صيانة	أثناء	بناء	المرافق	وعند	شراء/	حيازة	المعدا

ت	ال
تحديد	وتسجيل	متطلبا

ت	المعنية؛
صيانة	لكل	المعدا

صون	سجل	لل
إنشاء	و

هـ.	
	
و.

صيانة	المزمعة	بوتيرة	مناسبة؛
تحديد	وإجراء	أنشطة	ال
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ضروري
س غير 

االحتفاظ بالفيرو
اإلرشادات

	
ز.

صون	
ٍف	بما	يكفل	

صيانة	غير	المزمعة	)عند	األعطال(	بشكل	كا
ضمان	توفير	ال

	سالمة	المرفق	على	الدوام؛
ح.

ت	
صد	ذا

ت	الر
ت	وعالما

صيانة	االستباقية	والمؤشرا
ت	ال

صد	متطلبا
تحديد	ور
صلة؛

	ال
ط.

ضمان	توافر	قطع	الغيار	األساسية	بما	يتماشى	مع	الوتيرة	المناسبة	لخطر	التعطل	
	والحاجة	إلى	االستبدال؛

ي.
ت.
إنشاء	برنامج	لمكافحة	اآلفا

2-13
ضبط المعدات

 C
W

A 
4.4.4.8.3

1-2-13
ف	أثراً	

ِ صر	المنشأة	المادية	التي	قد	تخلّ
ت	وعنا

ضبط	المعدا
ضمان	

قة	ل ت	موثَّ
صون	إجراءا

إرساء	و
ت	برنامج	إدارة	المخاطر	البيولوجية.

على	المخاطر	البيولوجية	على	نحو	يتسق	مع	غاية	ومتطلبا
ت	فإن	على	المنظمة	أن	تنظر	بما	يلي:

ضوابط	المعدا
عند	تخطيط	وتنفيذ	

	
أ.

ت	العمل	التي	يمكن	البرهنة	على	أنها	تفي	
ت	بما	يتماشى	مع	احتياجا

تحديد	المعدا
ب؛
ض	المطلو

	بالغر
ب.

ضرورية	لتقييم	المخاطر	
ت	ال

ضمان	إنجاز	كل	العمليا
ت	ل

ضبط	شراء/	حيازة	المعدا
ص؛

صادر	عن	عامل	مخت
	وأن	إذن	الموافقة	عليها	

ج.
ت	
ت	وخروجها	من	مرفق	شلل	األطفال	وإليه،	بما	في	ذلك	متطلبا

ضبط	دخول	المعدا
ث(.

ت	الهوائية	وإزالة	التلو
َّاما ث	)مثل	الدس

إزالة	التلو
3-13

المعايرة

 C
W

A 
4.4.4.8.3

1-3-13
ف	أثراً	

ِ صر	المنشأة	المادية	التي	قد	تخلّ
ت	وعنا

ضمان	معايرة	المعدا
قة	ل ت	موثَّ

صون	إجراءا
إرساء	و

ت	برنامج	إدارة	المخاطر	البيولوجية.
على	المخاطر	البيولوجية	على	نحو	يتسق	مع	غاية	ومتطلبا

عند	تخطيط	وتنفيذ	أنشطة	المعايرة	فإن	على	المنظمة	أن	تنظر	بما	يلي:
	

أ.
ت	الشراء/	الحيازة؛

ت	المعايرة	وق
	تحديد	وتسجيل	متطلبا

ب.
ت؛
صحيحة	للمعدا

ضمان	المعايرة	ال
ت	المزمع	استخدامها	ل

	تحديد	المعايير/	االختبارا
ج.

ت	
ت	المستخدمة	في	مناطق	الفيروسا

ت	معايرة	المعدا
ت	لتنفيذ	عمليا

إرساء	إجراءا
	الحية؛

د.
ت	المعنية؛

ث	لكل	المعدا
ق	ومحدَّ إنشاء	سجل	معايرة	موثَّ

صنِّعة	و/	أو	
ت	الجهة	الم

ضمان	برمجة	المعايرة	وتنفيذها	بما	يتماشى	مع	متطلبا
هـ.	

ت	تقييم	المخاطر.
صل	معينة	على	نحو	ما	تحدده	عمليا

بفوا
4-13

صادقة
الم

C
W

A 
4.4.4.8.3 

1-4-13
ف	
ِ صر	المنشأة	المادية	التي	قد	تخلّ

ت	وعنا
صادقة	على	المعدا

ضمان	الم
قة	ل ت	موثَّ

صون	إجراءا
إرساء	و

ت	برنامج	إدارة	المخاطر	البيولوجية.
أثراً	على	المخاطر	البيولوجية	على	نحو	يتسق	مع	غاية	ومتطلبا

صادقة	فإن	على	المنظمة	أن	تنظر	بما	يلي:
عند	تخطيط	وتنفيذ	أنشطة	الم

	
أ.

ت،	بما	في	ذلك	
ت	شراء/	حيازة	المعدا

صادقة	وق
ت	الم

تحديد	وتسجيل	متطلبا
صادقة	على	أساسها؛

صلة	التي	ستتم	الم
ت	ال

المعايير	الراهنة	وذا
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س غير 

االحتفاظ بالفيرو
اإلرشادات

	
ب.

صادقة؛
صين	ومستقلين	لمهمة	الم

صادقين	مخت
ضمان	تولي	م

	
ج.

صنِّعة	و/	أو	
ت	الجهة	الم

صادقة	وتنفيذها	بما	يتماشى	مع	متطلبا
ضمان	برمجة	الم

ت	تقييم	المخاطر.
صل	معينة	على	نحو	ما	تحدده	عمليا

بفوا
5-13

التثبت

 C
W

A 
4.4.4.8.3

1-5-13
ف	
ِ صر	المنشأة	المادية	التي	قد	تخلّ

ت	وعنا
ت	من	المعدا

ضمان	التثب
قة	ل ت	موثَّ

صون	إجراءا
إرساء	و

ت	برنامج	إدارة	المخاطر	البيولوجية.
أثراً	على	المخاطر	البيولوجية	على	نحو	يتسق	مع	غاية	ومتطلبا

ت	فإن	على	المنظمة	أن	تنظر	بما	يلي:
عند	تخطيط	وتنفيذ	أنشطة	التثب

	
أ.

ت	الشراء/	الحيازة؛
ت	وق

ت	التثب
	تحديد	وتسجيل	متطلبا

ب.
ت؛
صحيح	من	المعدا

ت	ال
ضمان	التثب

ت	المزمع	استخدامها	ل
	تحديد	المعايير/	االختبارا

ج.
ت	المعنية؛

ث	لكل	المعدا
ق	ومحدَّ ت	موثَّ

	إنشاء	سجل	تثب
د.

صنِّعة	و/	أو	
ت	الجهة	الم

ت	وتنفيذه	بما	يتماشى	مع	متطلبا
ضمان	برمجة	التثب

ت	تقييم	المخاطر؛
صل	معينة	على	نحو	ما	تحدده	عمليا

بفوا
ت.
صة	ومستقلة	في	عملية	التثب

ت	مخت
ت	تثب

ضمان	استخدام	آليا
هـ.	

وبالنسبة	لنظم	األمن	المادي	فإن	المفهوم	المناظر	هو	اختبار	األداء	وتقييم	نظام	األمن	
ضمان	أن	يعمل	النظام	

ص(	ل
ت،	واألشخا

ت،	واإلجراءا
ت،	والسياسا

المادي	كله	)المعدا
صميم	المعتمد.

ب	الت
حس

صر 14 – إزالة التلوث، والتطهير، والتعقيم
العن

ت	
ضمان	أن	تكفل	اإلجراءا

ضوابط	القائمة	ل
ث،	والتطهير،	والتعقيم	ال

صر	إزالة	التلو
س	عن

يدر
ت	الحية	

ث،	والتطهير،	والتعقيم،	إدارة	المخاطر	التي	تطرحها	الكائنا
الروتينية	المناسبة	إلزالة	التلو

ص	من	
ب،	والتخل

ت،	والتدري
ت	العامة	لإلجراءا

صر	بالمتطلبا
وأنشطة	العمل	المنفذة.	ويُعنى	العن

ت	
س	على	يد	جها

ت،	وكذلك	بمسائل	أكثر	تحديداً	بما	فيها	الحاجة	المحتملة	إلى	غسل	المالب
النفايا

ت.	
صة	بمرافق	الحيوانا

ضايا	الخا
صة	والق

ص
متخ

صر الفرعية 
العنا

ت	البيولوجية
14-1	إدارة	النفايا

س	شلل	األطفال
14-2	تعطيل	مواد	فيرو

14
إزالة التلوث، والتطهير، والتعقيم

1-14
إدارة النفايات البيولوجية

 C
W

A 
4.4.4.5.3

1-1-14
ت	تتعلق	بالعوامل	البيولوجية	والسموم.

صون	المنظمة	لسياسة	مناسبة	إلدارة	النفايا
إرساء	و

ت	العوامل	البيولوجية	
ت	نفايا

ينبغي	أن	يكون	لدى	المنظمة	إجراء	مجاز	لتعطيل	منتجا
ت:
صر	التالية	إلدراجها	في	سياسة	إلدارة	النفايا

والسموم.	ويتعين	النظر	في	العنا
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ضروري
س غير 

االحتفاظ بالفيرو
اإلرشادات

صة	
س	قادر	على	الحياة	لشلل	األطفال	من	المرفق	إال	بعد	موافقة	السلطة	المخت

وال	يجوز	إطالق	فيرو
ب	تحديد	المسالك	المحتملة	التي	

ضبوطة.	ومن	الواج
ف	م

على	نقله	إلى	مرفق	معتمد	آخر	في	ظل	ظرو
صورة	غير	متعمدة	من	المرفق	واتخاذ	

س	شلل	األطفال	القادر	على	الحياة	أن	يخرج	ب
يمكن	فيها	لفيرو

ت	وقاية	كافية	بهذا	الشأن.
إجراءا

	
أ.

ت؛
ضمان	إنشاء	برنامج	للتقليل	من	إنتاج	النفايا

	
ب.

ت؛
ت	فعالة	لتدقيق	النفايا

ضمان	إرساء	وتوثيق	مسارا
	
ج.

صير	
ت	)بما	في	ذلك	التخزين	ق

ت	كافية	لتخزين	النفايا
توفير	مرافق	وإجراءا

	األجل(؛
د.

ت	
ت	المختلطة	وإزالة	تلوثها	)مثل	الحيوانا

صل	النفايا
ضمان	إتاحة	طرق	فعالة	لف

َّة(؛ ت	مواد	مشع
صابة	بالعدوى	التي	تلق

الم
صون	منعتها	أثناء	التخزين	

ت	و
ضمان	استخدام	مواد	التعبئة	المناسبة	الحتواء	النفايا

هـ.	
والنقل.

 C
W

A 
4.4.4.5.2

2-1-14
صورة	فعلية	أو	محتملة	)بما	في	ذلك	ما	قد	ينجم	منها	عن	حالة	

ت	الملوثة	ب
تكون	كل	بنود	النفايا

للطوارئ(:	
11

 
محددة؛

12
 

قة. موثَّ

ث	التي	ينبغي	النظر	فيها	ما	يلي:
صادر	التلو

تشمل	م
	

أ.
	العاملون؛

ب.
صية؛

ت	الحماية	الشخ
س	ومعدا

	المالب
ج.

	األواني	الزجاجية؛
د.

ت؛
المعدا

صاحبة؛
المزارع	والمواد	الم

هـ.	
	
و.

ت؛
ف	االنسكابا

	مواد	تنظي
ز.

ت	الدقيقة	التي	يُحتمل	أن	تكون	ُمعدية،	والسموم،	والمواد	الملوثة؛
	الكائنا

ح.
ت	الورقية	والبالستيكية؛

	النفايا
ط.

ت	الحادة؛
	اإلبر،	والمحاقن،	واألدوا

ي.
	المياه	العادمة،	بما	في	ذلك	مياه	الغسيل	واالستحمام؛

ك.
	الهواء؛

ل.
	أجهزة	الترشيح	ونظم	مناولة	الهواء؛

م.
ت	المرمية	المستخدمة	في	المرفق؛

	المعدا
ن.

ت	شلل	األطفال	المختبرية؛
ضة	لفيروسا

ت	المعر
س.	الحيوانا

ت	وفُرشها؛
ف	الحيوانا

	جي
ع.

المرافق.

ث	وتوثيقها.
صادر	األخرى	للتلو

ت	والم
ويتعين	تحديد	كل	دُفق	النفايا

 C
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A 
4.4.4.5.2

3-1-14
ت	مناسبة	أخرى.

ث	ومعالجا
ت	إزالة	فعالة	للتلو

ت	كفوءة	الستنباط	عمليا
إرساء	إجراءا

ضمن	المرفق،	والمتعاقدين،	
قد	يشمل	العاملون	الملوثون	العاملين	األساسيين	الذين	يعملون	

صدراً	
صاحبة	لها	م

والعاملين	في	االستجابة	الطارئة.	وقد	تكون	المزارع	والمواد	الم
َّثة	قد	 ت،	ووسائط	الزرع	الملوثة.	كما	أن	المواد	البيولوجية	الملو

ت،	والُرشافا
للطافيا

ت	قد
ض	الحاال

ت	البشرية،	أو	الحيوانية،	أو	النباتية	الملوثة.	وفي	بع
ضمن	العينا

تت
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ت	
ت	سيارا

س	اإلطفاء	أو	أدوا
صة	الملوثة،	مثل	مالب

ص
ت	المخ

ب	األمر	إبقاء	المعدا
يتطل

ت	عملية	إزالة	تلوثها	بشكل	فعال.	
ف،	في	المكان	ذاته	إذا	ما	تعذر

اإلسعا

صيالً	من	عملية	تحديد	وتطوير	أنظمة	فعالة	إلزالة	
وينبغي	أن	يكون	تقييم	المخاطر	جزءاً	أ

ث.
التلو

2-14
س شلل األطفال 

تعطيل مواد فيرو

 C
W

A 
4.4.4.5.2

1-2-14
ث	وتنفيذها	بشكل	فعال.

ضمان	اختيار	طرق	مناسبة	للتطهير	وإزالة	التلو
ت	ل

صون	إجراءا
إرساء	و

ض	النظر	عن	طبيعة	العوامل	
يتوافر	على	األرجح	عدد	من	طرق	التعطيل	الفعالة	بغ

ت	للبرهنة	
ضعة	للمناولة.	وعلى	المنظمة	أن	تكفل	توافر	البيانا

البيولوجية	والسموم	الخا
على	أن	المنهجية	المختارة	قادرة	على	تعطيل	العوامل	البيولوجية	والسموم	في	ظل	
ت	أن	تنظر	بمسائل	مثل	

ت	التثب
ف	المحددة	القائمة	في	المرفق.	وعلى	إجراءا

الظرو
ما	يلي:
	

أ.
ت/	المواد	المثبطة	

ضعة	للمعالجة	)مثل	الحجم،	ووجود	البروتينا
طبيعة	المادة	الخا

	المحتملة	األخرى(؛
ب.

صدأ	أو	
مدد	االحتكاك،	ومسائل	اتساق	المواد	)مثل	التفاعل	مع	الفوالذ	الغير	قابل	لل

ت	المطاطية(؛
	السدادا

ج.
ِرة؛ صحية	المحتملة	المرتبطة	بالمواد	المطّه

ت	ال
	التهديدا

د.
ب	النشيط،	بما	في	ذلك	

ب	من	المركَّ
الحاجة	إلى	الحفاظ	على	المستوى	المطلو

ت.
ضي	الوق

التدهور	مع	م

ث	فإن	على	المنظمة	أن	تنظر	بما	يلي:
وعند	تخطيط	وتنفيذ	أنشطة	إزالة	التلو

	
أ.

ف	
ف	للعناية	بأمر	ظرو

ب	نشط	كا
ت	المستعملة	على	مركَّ

ِرا ضمان	احتواء	كل	المطّه
ت	طيلة	العملية،	بما	في	

العمل	التي	ستُستخدم	في	ظلها،	والحفاظ	على	هذه	التركيزا
صة	عند	الحاجة؛

صو
ت	مخ

	ذلك	تنفيذ	أنشطة	تثب
ب.

صير	
ت	)بما	في	ذلك	التخزين	ق

ت	كافية	لتخزين	النفايا
توفير	مرافق	وإجراءا

	األجل(؛
ج.

ت	
ت	المختلطة	وإزالة	تلوثها	)مثل	الحيوانا

صل	النفايا
ضمان	إتاحة	طرق	فعالة	لف

ِّة(؛ ت	مواد	مشع
صابة	بالعدوى	التي	تلق

	الم
د.

صالحة	
ت	الحساسة	غير	ال

ث	المعدا
ضاء،	إلزالة	تلو

ضمان	توافر	طرق،	عند	االقت
ب(؛

ضغوط	)مثل	الحواسي
للتعقيم	بالبخار	الم

صل	واستخدام	
ضمان	أن	الطرق	فعالة	)مثل	التسجيل	المتوا

صد	ل
ت	للر

تنفيذ	إجراءا
هـ.	

ضغوط(؛
ت	في	أجهزة	التعقيم	بالبخار	الم

مؤشرا
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و.

س	الحماية	بالوسائل	المناسبة	قبل	مغادرة	المرفق؛
ث	مالب

	إزالة	تلو
ز.

ت	أو	
ضمان	توافر	طرق	وموارد	كافية	للعناية	بالعمل	الروتيني	أو	أية	انسكابا

ث	أخرى	أثناء	مناولة	ونقل	المواد	داخل	المرفق	وخارجه؛
	أحدا

ح.
ت	الملوثة.

تنفيذ	برامج	للتقليل	من	مقادير	النفايا
صر 15 – إجراءات النقل

العن
ت	النقل	سبل	تعامل	المنظمة	مع	المسائل	المرتبطة	بالنقل	الداخلي	والخارجي	

صر	إجراءا
يستطلع	عن

ت،	وكذلك	في	الحاجة	
ضرورية،	والمواد	والمعدا

ت	ال
للمواد	البيولوجية،	وينظر	في	األدوار	والمسؤوليا

صين	من	ناقلي	البريد	السريع	ووكالء	الشحن.
ص
إلى	العمل	مع	متخ

صر الفرعي
العن

ت	النقل
15-1	إجراءا

15
إجراءات النقل

1-15
إجراءات النقل 

 C
W

A 
4.4.4.9

1-1-15
ت،	والمواد	الملوثة	فعالً	أو	

ت	للنقل	اآلمن	والمأمون	للمزارع،	والنماذج،	والعينا
صون	إجراءا

إرساء	و
ضائع	

ت	القانونية	لنقل	الب
احتماالً،	سواء	داخل	محيط	احتواء	المرفق	أو	خارجه،	وذلك	وفقاً	للمتطلبا

الخطرة.

عند	تخطيط	وتنفيذ	أنشطة	النقل	فإن	على	المنظمة	أن	تنظر	بما	يلي:
	

أ.
ت	القانونية	والمبادئ	

ت	النقل،	بما	في	ذلك	المتطلبا
ضمان	تحديد	وتنفيذ	متطلبا
	التوجيهية	الوطنية	والدولية؛

ب.
صية،	

ت	الحماية	الشخ
ضمان	توافر	ما	يكفي	من	نظم	التعبئة،	والوسوم،	ومعدا

	والوثائق،	واستخدامها	كجزء	من	عملية	النقل؛
ج.

ت	على	نحو	سليم	ومأمون؛
	اختيار	ناقل	موثوق	ومؤتمن	ومؤهل	لمناولة	العبوا

د.
ب	العوامل	البيولوجية	والسموم،	أو	المواد	التي	قد	تحتوي	

ت	فيما	إذا	كان	طل
الب

ب	مشروع،	
عوامل	بيولوجية	وسموم	قادرة	على	الحياة،	وارد	من	مرفق	معتمد	ولسب

ضوابط	مكافئة	على	استيراد	المواد	إلى	المرفق؛
وتطبيق	

قة	رسمية	ممهورة	بتوقيع	ممثل	اإلدارة	 تحديد	مدى	الحاجة	إلى	نماذج	نقل	موثَّ
هـ.	

	المسؤول	الذي	يجيز	حركة	المواد؛
و.

ت	المواد؛
ضوابط	للوثائق	تتيح	تتبع	تحركا

	استخدام	
ز.

ب	من	تدابير	االستجابة	الطارئة	والخطط	
ف	ومتناس

تحديد	وتنفيذ	ما	هو	كا
ت	
االحترازية	المرتبطة	بنقل	العوامل	البيولوجية	والسموم،	بما	في	ذلك	االحتياطا

ت	المباعدة	المناسبة	
ت	المشبوهة،	ومناطق	الحجر،	ومسافا

الوافية	لمناولة	العبوا
ت.
للحماية	من	المتفجرا
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صر 16 – األمن
العن

صر	األمن	سبل	إدارة	المنظمة	لألمن	فيما	يتعلق	بالمخاطر	البيولوجية.	وال	يتناول	هذا	
س	عن

يدر
ت	األمنية	

ضبط	النفاذ،	بل	وكذلك	الحاجة	إلى	المعلوما
ضحة،	مثل	

ض	المسائل	الوا
ب	بع

صر	فحس
العن

ت	الخارجية.
والمساندة	من	الوكاال

صر الفرعية 
العنا

16-1	األمن	المادي
ت
16-2	أمن	المعلوما
ضبط	العاملين

	3-16
صي

16-4	األمن	الشخ
ِدون 16-5	المتعاقدون،	والزوار،	والموّر

16
األمن 

1-16
األمن المادي

 C
W

A 
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1-1-16
ت،	والمواد	الملوثة	

ضوابط	المتعلقة	باألمن	المادي	للمزارع،	والنماذج،	والعينا
صون	ال

تطبيق	و
المحتملة،	والمحددة	كجزء	من	عملية	تقييم	المخاطر.

ت	إطالق	أو	نقل	العوامل	البيولوجية	
ينبغي	اتخاذ	التدابير	الالزمة	للتقليل	من	احتماال

والسموم	من	المرفق	نتيجة	خرق	أمني.	ويتعين	أن	يشمل	ذلك	تدابير	استباقية	لتحديد	
صد. 

ضبط	والر
ت	فعالة	لل

ف	وتطبيق	آليا
ضع

مواطن	ال

ت	تقييم	المخاطر	فإن	على	المنظمة	أن	تنظر	بما	يلي:
وعند	تخطيط	وتنفيذ	عمليا

	
أ.

صلة	
ت	ال

ت	ذا
ت	أو	البيانا

ت	أو	المستندا
سرقة	العوامل	البيولوجية	والسموم	أو	المعدا

	أو	تحويل	وجهتها؛
ب.

ث؛
ب،	بما	في	ذلك	التحطيم	والعب

	التخري
ج.

	االقتحام	واالختراق؛
د.

ت	العمالية؛
المسائل	والنزاعا

ت،	
ضانا

س	)مثل	الزالزل،	والتسونامي،	والفي
ت	الطوارئ	المتعلقة	بالطق

حاال
هـ.	

صير،	والزوابع(؛
	واألعا

و.
ف	في	مكان	العمل؛

	العن
ز.

	تعطل	مرافق	الخدمة	العامة؛
ح.

	التظاهر	أو	االحتالل	أو	االستحكام؛
ط.

ت	المشبوهة	وعزلها؛
ص	العبوا

فح
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اإلرشادات

	
ي.

	األعمال	اإلرهابية؛
ك.

ب	األهلية.
القالقل	أو	الحرو

ت	
وينبغي	العناية	بتنسيق	تدابير	األمن	البيولوجي	والسالمة	البيولوجية	بغية	إدارة	األولويا

ضة	والتقليل	منها.
المتعار

ث.
ث	وأحدا

ويتعين	اإلبالغ	عن	الخروق	األمنية،	وتسجيلها،	والتحقيق	فيها	كحواد
2-16

أمن المعلومات

 C
W

A 
4.4.4.8.5

1-2-16
ت	الحساسة.

ت	لتحديد	المعلوما
إرساء	سياسة	وإجراءا

ت	المتولدة	في	المختبر	ثمينة	و/	أو	خطرة	بمقدار	العوامل	
يمكن	أن	تكون	المعلوما

ت	الوافية	للحيلولة	للبوح	غير	
البيولوجية	والسموم	المخزونة	في	المرفق.	وتتسم	اإلجراءا

ت	بأهمية	بالغة.
ص	بمثل	هذه	المعلوما

المرخ

ت	أن	تنظر	بما	يلي:
ت	المعنية	بأمن	المعلوما

وعلى	اإلجراءا
	

أ.
ت	
ت	الخطية	الحساسة،	بما	في	ذلك	السجال

ت	والبيانا
التخزين	المأمون	لكل	السجال

ت	اإللكترونية؛
	والتوقيعا

ب.
ت	
ت	وبروتوكوال

األمن	الحاسوبي،	بما	في	ذلك	جدران	الحماية	المتينة	لشبكة	اإلنترن
	التشفير؛

ج.
ت	
ب	المكتبية،	والمحمولة،	ووسائط	التخزين	وآال

صارمة	تتعلق	بالحواسي
ت	
سياسا

صوير،	من	بين	أشياء	أخرى،	التي	تدخل	إلى	المرفق	أو	تخرج	منه؛
	الت

د.
ت	
ص	منها،	والمحو	التام	للملفا

ت	الورقية	المزمع	التخل
ف	الكامل	للملفا

اإلتال
ب	فيها.

اإللكترونية	غير	المرغو
 C

W
A 

4.4.4.8.5
2-2-16

ت	الحساسة.
ضبط	النفاذ	إلى	المعلوما

ض	والموافقة	ل
استخدام	عملية	لالستعرا

3-16
ضبط العاملين

 C
W

A 
4.4.4.7.1

1-3-16
تحديد	وتنفيذ	سياسة	بشأن	موثوقية	العاملين.

ت	الالزمة	بشأن	تقييم	موثوقية	العاملين	كجزء	من	
ينبغي	تحديد	طبيعة	ومدى	اإلجراءا

ت	قليلة	غير	جمع	
صا
ت	قد	يلزم	إجراء	فحو

ض	الحاال
عملية	تقييم	المخاطر.	وفي	بع

ضروري	إجراء	
ت	أخرى	أن	من	ال

ف،	في	حين	أنه	قد	تعتبر	في	حاال
مراجع	التوظي

ت	أعمق.
صا
فحو
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ضروري
س غير 

س شلل األطفال في المرافق حيث االحتفاظ بالفيرو
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رقم بند اتفاق 
23  C

W
A

15793
صر إدارة المخاطر 

رقم عن
البيولوجية

س شلل األطفال في المرافق حيث
 المناولة المأمونة للعينات الجديدة من المواد التي يُحتمل أن تحتوي فيرو

ضروري
س غير 

االحتفاظ بالفيرو
اإلرشادات

 C
W

A 
4.4.4.7.1

2-3-16
ص	إلى	المرافق	أو	العمل	وفقاً	لهذه	السياسة.

ضبط	نفاذ	األشخا
تكفل	المنظمة	

ت	
ت	مشروعة	ومناسبة	بناًء	على	تقييما

ص،	إذا	ما	كان
يمكن	أن	تشمل	عملية	التمحي

ث	
ت	معادية	للبحو

ضوية	في	منظما
ضع	الهجرة،	والع

ت	مثل	الهوية	وو
صا
المخاطر،	فحو

ت	الجنائية،	والنزاهة	المالية.
البيولوجية،	والسجال

4-16
صي

األمن الشخ

 C
W

A 
4.4.4.10

1-4-16
ب	الرامي	إلى	إذكاء	

صي	للموظفين،	بما	في	ذلك	التدري
ت	دعم	األمن	الشخ

إرساء	سياسة	لتوفير	خدما
ضاء.	

صي	عند	االقت
الوعي	باألمن	الشخ

ت	الدوام	حينما	يكونون	بعيدين	عن	
صي	بأمن	الموظفين	خارج	ساعا

يتعلق	األمن	الشخ
صبهم.

ب	وظائفهم	أو	منا
ضون	للخطر	بسب

ت،	فإن	الموظفين	معر
المرفق.	وفي	تلك	األوقا

5-16
ِدون المتعاقدون، والزوار، والموّر

 C
W

A 
4.4.4.7.2

1-5-16
ت	نظم	اإلدارة	

ِدين،	والمتعاقدين،	والزوار،	والمتعاقدين	من	الباطن	بمتطلبا تكفل	المنظمة	التزام	الموّر
ضون	للخطر	إدارة	المخاطر	البيولوجية	في	المرفق.	

القائمة،	وأنهم	ال	يعر

)GAPIII( خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة بالمرافق

ضروري
س غير 

س شلل األطفال في المرافق حيث االحتفاظ بالفيرو
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