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نبذة عن " :"Global Alliance of Eye Bank Associationsتعد " "Global Alliance of Eye Bank Associationsإحدى روابط بنوك العيون املعترف بها
ً
دوليا .وتدعم " "Global Allianceمبادرة منظمة الصحة العاملية بشأن املنتجات الطبية البشرية املنشأ واملبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة
العاملية بشأن زرع الخاليا واألنسجة واألعضاء البشرية (.)WHA63.22
ً
ونظرا لكون " "Global Allianceمؤسسة غير ربحية غير حكومية ،فإنها تعمل على توفير دعم النظراء والدعم املنهي ألعضائها ،إلى جانب تبادل الخبرات،
وتقديم أوجه الدعم ،واملراقبة ،والبحث ،وفرص التعليم املستمر ،بما يتماش ى مع معايير املمارسة املحلية والوطنية والدولية املوص ى بها.

1

تمهيد
مبادئ برشلونة :اتفاقية معنية إلستخدام األنسجة البشرية املتبرع بها للزراعة في مجال طب العيون ،واألبحاث ،والتقنيات املستقبلية ن (االتفاقية) بمثابة
إطار عاملي ألخالقيات العلوم الحيوية والذي جرى إعداده من جانب بنك العيون واملؤسسات املعنية بطب العيون لتوضيح سبل إدارة عمليات التبرع
الطوعية والخيرية ،وفوائدها الالحقة في إطار طب العيون واألبحاث ،إلى جانب االحتفاظ بها كمورد عام من أجل املنفعة املشتركة للجميع ،وتوفيرها
للمستفيدين املنتظرين.
تأتي هذه االتفاقية نتيجة ملشاركة عاملية للقطاع على مدى ً 12
شهرا  -بقيادة  ،Global Alliance of Eye Bank Associationsوتهدف هذه االتفاقية إلى توفير
مشورات القيادة ،والتوجيهات ،والتوصيات ،التي تعمل على تعزيز ،ودعم ،السياسات السليمة وعمليات التخطيط ،والتنفيذ اإلستراتيجي على مستوى
القطاع على األصعدة املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية.
ً
وانطالقا من إعالن اسطنبول بشأن االتجار باألعضاء وسياحة زرع األعضاء ،تؤكد هذه االتفاقية على أهمية البعثات املعنية بأهداف األمم املتحدة للتنمية
املستدامة (تحويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام  )2030واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وإعالن هلسنكي الصادر عن الرابطة الطبية العاملية -
ا ملبادئ األخالقية لألبحاث الطبية املتضمنة مواد بشرية ،وبيانها الصادر بشأن التبرع باألعضاء واألنسجة؛ وكذلك املبادئ التوجيهية األخالقية الدولية
الصادرة عن مجلس املنظمات الدولية للعلوم الطبية لألبحاث الصحية على البشر لعام  2016؛ كما تتوافق االتفاقية مع املبادئ التوجيهية الصادرة عن
منظمة الصحة العاملية لعام  2010بشأن الخاليا البشرية واألنسجة وزراعة األعضاء .WHA63.22 -
ومع انتظار ماليين من البشر لعمليات زراعة القرنية في أي لحظة – 1والغالبية منهم يقطنون في أماكن منخفضة املوارد  -فثمة عنصر مهم في هذه االتفاقية
يحث على وجود أنظمة تخصيص عادلة للمستفيدين املنتظرين مع تطوير خدمات اإلكتفاء الذاتي .كما يلقي هذا العنصر الضوء ً
أيضا على الوثائق الهامة،
مثل بيان تحديد املوقف لعام  2017الصادر عن املجلس الدولي لطب العيون :التبرع واملعالجة والتخصيص والدعم والتشريعات الداعمة ألنسجة القرنية
البشرية الخاصة بزراعة العيون؛ وخطة العمل العاملية بشأن الصحة الشاملة للعيون  2019-2014الصادرة عن منظمة الصحة العاملية وبعثة الوكالة
الدولية للوقاية من العمى.
كما تتناول االتفاقية االبتكارات /التقنيات البيولوجية املستقبلية ،مما يعزز عمليات البحث والتطوير الرامية إلى تحسين االستفادة من التبرعات ،وخفض
األعباء ،وتحسين الخيارات العالجية للمستفيدين دون تقديم أية تنازالت أخالقية.
ُ
أعدت هذه االتفاقية بواسطة  Global Alliance of Eye Bank Associationsبالتعاون مع  International Council of Ophthalmologyو International
 Agency for the Prevention of Blindnessو  The Cornea Societyو  Asian Eye Bank Associationو  European Eye Bank Associationو Eye Bank
 Association of Americaو  Eye Bank Association of Australia and New Zealandو  Eye Bank Association of Indiaو the Pan American
 Association of Eye Banksو وبواسطة جمعيات العيون في البلدان واملناطق التي ال يوجد بها منظمات لبنوك العيون مثل Ophthalmological Society
 of the West Indiesو .Pacific Eye Care Society
وفي الختام ،فإننا نؤيد اإلجماع الدولي الحالي الذي يحظر اإلتجار وسياحة الزرع.
التعريفات  /االختصارات األساسية ألغراض هذه الوثيقة:
•
•
•
•
•

االتفاقية /اإلطار العاملي ألخالقيات العلوم الحيوية ( :)GBFتشير إلى هذه الوثيقة
َّ َ
ُ
الخاليا واألنسجة واألعضاء ( :)CTOتشير إلى املواد ذات املنشأ البشري (القرنية والصلبة والسلى وغيرها) املستخدمة في عمليات البحث وتطوير
املنتجات والزراعة الجراحية /وعالج الحاالت أو األمراض أو اإلصابات ذات الصلة بالقرنية
التسويق التجاري :املتاجرة في أنسجة القرنية بحيث يتم فرض رسوم ألغراض ربحية ،يمكن دفعها للمالكين أو املستثمرين2
أمين الحفظ ُ(يشار إليه ً
أيضا الوكيل) :تشمل بنوك العيون والقائمين على بنوك العيون وأخصائي العناية بالعيون على سبيل املثال أطباء
العيون ومراكز خدمات زرع األعضاء الذين يتولون مهمة العناية باألنسجة ً
بدءا من التبرع وحتى الزرع.
الوالية القضائية :تشمل الوالية القضائية املحلية واإلقليمية والوطنية و/أو العاملية .ينطبق هذا املصطلح على املناطق الجغرافيةُ .يستخدم
هذا املصطلح ملناقشة القوانين واللوائح واألنشطة التشغيلية بهذا القطاع

•

أقرب األقارب ( :)NOKيمثل عضو العائلة املحدد من قبل املتبرع أو الوص ي القانوني

•

تبادل أو اتجار غير ربحي ( :)NFPيتضمن دفع مقابل لنقل أنسجة القرنية أو حفظها أو الحصول عليها ،على أال يتجاوز ذلك ما يتعلق بأغراض
استرداد التكلفة .يتضمن هذا تكلفة اإلعداد واملعالجة واالختبار وخيارات التخزين والتقييم التوزيع.2

مالحظة :تتعلق هذه االتفاقية بجميع أنظمة التبرع بما في ذلك :املوافقة على التبرع أو املوافقة املفترضة (عدم املوافقة) أو املوافقة باملحفزات.
2

املبادئ والستراتيجيات :يتم تشجيع أمناء الحفظ على ما يلي:

املبدأ  :1احترام استقاللية املتبرع وأقرب أقربائه في عملية املوافقة
الستراتيجية:
.1

.2

.3
.4

تنفيذ ممارسات املوافقة التي تحترم
ً
أ) جسم اإلنسان وأعضائه سواء تم فصلها أم ال
ب) حقوق املتبرعين أو أقرب األقارب وقيمهم وتوقعاتهم
ج) األحكام والشروط التي تجري بموجبها التبرعات2
ضمان وجود عمليات وإجراءات موافقة شفافة ومستنيرة فيما يتعلق باإلستخدام املحتمل من التبرع قبل اتخاذ القرار .على سبيل املثال،
جزءا من :عمليات زرع ً
اإلشارة إلى أن األنسجة قد تكون ً
(وفقا ألنظمة تخصيص عادلة واردة في املبدأ ( )4أو بحث أو تدريب أو تطوير للمنتجات
أو تصدير أو نقل إلى كيان تابع ألغراض الربح أو طرف ثالث أو برنامج بما في ذلك وجود نية البيع (العرض للبيع) أو التسويق التجاري
الشراكة مع /االمتثال لوكاالت /مجموعات التبرع باملناطق املختلفة إلعداد عمليات موافقة جيدة وتطبيقها
دعم حمالت /برامج التوعية السكانية التي توضح خيا ات التبرع املُشار إليها في النقطة ً ii/1
(آنفا).
ر

تعليق :يهدف هذا املبدأ إلى حماية املتبرعين املحتملين (األقارب /أقرب األقارب) بما في ذلك األفراد واملجموعات الضعيفة من االستغالل واالنتهاك مثل
األشخاص من ذوي اإلعاقات الذهنية أو البدنية واألميين والفقراء واملهاجرين غير الشرعيين والسجناء واملشردين والالجئين السياسيين أو االقتصاديين
( )WHA63.22, 2010وأولئك الذين ال يتسنى لهم تنفيذ متطلبات املوافقة الطوعية واملفهومةً .
ونظرا ألن التبرعات اإليثارية والطوعية تأتي ضمن املوارد
ُ
شجع في الوقت ذاته على التحلي بالشفافية في البرامج التثقيفية للعامة ،لضمان اتخاذ قرارات جيدة
العامة للمنفعة املشتركة للجميع ،فإن هذا املبدأ ي ِّ
ومستقلة ومفهومة قبل املوافقة.

املبدأ  :2حماية نزاهة التبرع اإليثاري والطوعي واستخدامه كمورد عام لتحقيق املنفعة املشتركة للجميع.
الستراتيجية:
.1
.2
.3
.4

منع تجارة األعضاء أثناء الحفظ
الحفاظ على الشفافية فيما يتعلق باالنتماءات وتضارب املصالح املحتمل
التأكد من عدم وجود أي وعود أو عروض لتقديم هدايا للمتبرع (القريب /أقرب األقارب) أو املستفيدين أو أي مؤسسة خاصة أو أخصائي
رعاية صحية أو موظف /مسؤولين عموميين
الحث على االسترداد القائم على الحاجة  -ملنع اإلهدار.

تعليق :يتضمن منع التسويق التجاري ما يلي :احترام شخص اإلنسان ،خصوصيته ،ومجتمعه عند استخدام منتجات األنسجة البشرية وتسويقها ً
تجاريا;
العدالة  -توفر إمكانية وصول عادلة لرعاية صحية ذات جودة عالية – ؛ والفائدة :التأكد من عدم التقليل من شأن اآلخرين (على سبيل املثال من خالل بيع
2
األنسجة املتبرع بها).

املبدأ  :3دعم استعادة النظر وصحة القرنية للمستفيدين.
الستراتيجية:
.1
.2

دعم إستراتيجيات قطاع طب العيون والوقاية من العمى
ن
ن
التشجيع على تطوير تقنيات وطرق جديدة واستخدامها بالتعاو مع مجتمع طب العيو والتي تهدف إلى الحد من األعباء على احتياجات
املتبرعين وتعزيز خيارات العالج للمستفيدين.
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املبدأ  :4تعزيز آليات تخصيص نزيهة وعادلة وشفافة.
الستراتيجية:
.1
.2
.3
.4

تطبيق األنظمة واملعايير واإلجراءات التشغيلية القياسية التي تعتمد على الحاجة /الضرورة امللحة لنتائج املستفيدين
 .aترويج هذا النظام لدى الجراحين /مراكز الزرع
االلتزام بلوائح وقوانين الواليات القضائية
دعم أنظمة تحول دون إهدار التبرعات اإليثارية والطوعية
حظر أنظمة التبرع والتخصيص التي تحول دون الوصول العادل للخاليا واألنسجة واألعضاء.

تعليق :ضمان عدم مراعاة املعايير للوضع املالي والسياس ي واالجتماعي للمستفيد أو دخله أو نوعه أو جنسه أو عرقه أو دينه أو وضعه كمهاجر أو وضع
األقلية أو اإلعاقة أو املوقع الجغرافي االجتماعي أو الحالة الصحية العامة أو الخاصة وأي خصائص أخرى ذات صلة في إطار الوالية القضائية4 ,3 .

املبدأ  :5تعزيز نزاهة عمل أمناء الحفظ في كافة الواليات القضائية.
اإلستراتيجية:
.1
.2
.3
.4

التعاون مع أمناء الحفظ اآلخرين ،على الصعيدين الحكومي وغير الحكومي
العمل بشكل متسق على مستوى القطاع ،مع تعزيز الشراكات األخالقية واملمارسات الجيدة
الحفاظ على وجود موظفين مدربين ً
تدريبا ً
مالئما من خالل توفير برامج التأهيل والتطوير املنهي املستمر
مشاركة املعلومات واملهارات واملوارد.

ً
املبدأ  :6تطوير خدمات عالية الجودة تعزز اإلدارة األخالقية للخاليا واألنسجة واألعضاء ،فضال عن إمكانية تتبعها واالستفادة منها.
الستراتيجية:
.1
.2
.3
.4
.5

ضمان توافق الشراكة والسياسة واألنشطة التجارية/التشغيلية مع املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية  ،WHA63.22, 2010واملعايير
املوص ى بها في هذا القطاع وهذه االتفاقية
تطبيق أنظمة إعداد تقارير وتعقب وملصقات تعريفية لتعقب حركة الخاليا واألنسجة واألعضاء واستخدامها (على سبيل املثال سجالت
التطعيم وأنظمة االستدعاء)  -مع ضمان اتساقها مع املصطلحات املتفق عليها ً
عامليا (على سبيل املثال نظام )ISBT128
ُ
تقديم بيانات زرع غير محددة لهوية املتبرع واملستفيد ملكاتب التسجيل املتاحة املعنية بتتبع البيانات بالواليات القضائية املعترف بها (التي تسهم
في إمكانية تتبع عاملي) بما في ذلك بيانات االستيراد /التصدير
االمتثال لكافة القوانين واللوائح املعمول بها بالواليات القضائية ذات الصلة (على سبيل املثال قوانين التجارة أو قوانين خصوصية البيانات)
منع األنشطة املتعلقة باالتجار غير املشروع والتالعب والتزوير والتزييف والتحريف.

املبدأ  :7تطوير خدمات االكتفاء الذاتي على الصعيد املحلي /الوطني.
الستراتيجية:
.1
.2
.3

تطوير خدمات االكتفاء الذاتي وخدمات مستدامة على الصعيدين املحلي والوطني
إعطاء األولوية لالحتياج املحلي على التصدير
االستفادة من الجهود التعاونية /األنشطة العابرة للحدود مع تطوير خدمات خاصة (امللحق  )1حسب الحاجة
أ .االمتثال لقوانين الواليات القضائية املتعلقة بتخصيص األنسجة املحلية للمواطنين واملقيمين و/أو الرعايا األجانب.

تعليق :تحظر بعض البلدان استخدام الخاليا واألنسجة واألعضاء املحلية للمواطنين ،ومع ذلك فهي تسمح باستيرادها لتلبية احتياجات الرعايا األجانب
املقيمين .وبالتالي ،ال بد من التأكد من وجود أنظمة شفافة للعمل في الوقت ذاته على االستفادة من الخاليا واألنسجة واألعضاء املحلية لصالح السكان
املحليين ،والخاليا واألنسجة واألعضاء املستوردة لصالح املقيمين غير املواطنين في إطار القوانين املسموح بها.
4

املبدأ  :8معرفة األثار األخالقية والقانونية واإلكلينيكية املحتملة لألنشطة العابرة للحدود ومعالجتها.
الستراتيجية:
.1
.2
.3
.4

إعطاء األولوية لالحتياج املحلي على التصدير
ضمان وجود عمليات استيراد وتصدير صارمة لضمان االستخدام األخالقي والقانوني للخاليا واألنسجة واألعضاء على الوجه األمثل
االلتزام باألنظمة املحلية املعمول بها في الدول /الواليات القضائية األجنبية
ينبغي على املستوردين واملصدرين إبالغ السلطات املحلية املختصة أو أصحاب املصلحة املعنيين باملشكالت التي تنشأ فيما يتعلق باألنشطة
العابرة للحدود.

تعليق :تشير األنشطة العابرة للحدود إلى األنشطة التي يرتبط بها أكثر من والية قضائيةُ .يرجى االطالع على امللحق  1ملزيد من التوصيات بخصوص األنشطة
العابرة للحدود.

املبدأ  :9ضمان أن املمارسات األخالقية وحوكمة األبحاث (غير العالجية) تتطلب خاليا وأنسجة وأعضاء.
الستراتيجية:
.1
.2
.3

.4

.5

التأكد من املوافقة على البحث ً
وفقا للمبدأ 1
ً
أخالقيا
تقديم األنسجة ملشروعات تطوير بحثية وتقنيةُ ،يظهر بها جميع األطراف ممارسات وعمليات سليمة
ضمان أن أي بحث مخصص ُيطلب له خاليا وأنسجة وأعضاء قد تم تصميمه وسيجري تنفيذه ً
وفقا للقوانين واللوائح املعمول بها في الواليات
القضائية والتي تحكم االستخدام األخالقي لألنسجة البشرية (بما في ذلك إعالن هلسنكي /املبادئ التوجيهية األخالقية الدولية لألبحاث الصحية
على البشر) :و
أ .الحصول على موافقة من لجنة معتمدة ألخالقيات األبحاث البشرية
ُ
ب .العمل مع دوريات علمية وروابط /جمعيات نظيرة لنشر املعايير العلمية التي تعلي من شأن املوافقة األخالقية بخصوص الخاليا
واألنسجة واألعضاء املستخدمة لألغراض البحثية
ً
ينبغي على الباحثين التحقق من أن بنك العيون الذي يقدم األنسجة تتوفر لديه أوراق اعتماد وسياسات وممارسات مناسبة ،فضال عن كونه
ً
وخاضعا للتدقيق (على سبيل املثال إظهار عملية املوافقة األخالقية الخاصة بهم للحصول على الخاليا واألنسجة واألعضاء
يتمتع بالشفافية
لألغراض البحثية وتخصيصها أو إجراء أي عمليات توهين /تسويق تجاري إضافية)
ينبغي أن تحدد الدوريات العلمية آلية للتأكد من إجراء البحث على خاليا وأنسجة وأعضاء تم الحصول عليها بطريقة أخالقية.

املراجع
.1
.2
.3

.4

Gain P, Jullienne R, He Z, Aldossary M, Acquart S, Cognasse F., & Thuret G. Global Survey of Corneal Transplantation and Eye
Banking. JAMA Ophthalmol. 2016; 134(2):167-73
National Health and Medical Research Council. Ethics and the exchange and commercialisation of products derived from
human tissue: Background Issues. Australian Government. October 2011
United Nations. Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. 2015.
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Developmen
t%20web.pdf
World Health Organization (WHA63.22). Guiding principles on human cell, tissue and organ transplantation. 2010. Available
at: www.who.int/entity/transplantation/Guiding_PrinciplesTransplantation_WHA63.22en.pdf?ua=1
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مراجع أخرى /وثائق موص ى بها
.1

.2

.3
.4
.5

.6

Council for International Organizations of Medical Sciences in collaboration with the World Health Organization. 2016.
International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans. https://cioms.ch/wpcontent/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf
International Council of Ophthalmology. Position Statement: Donation, Processing, Allocation, Advocacy, and
Legislation Supporting Human Corneal Tissue for Ocular Transplant. September 2017.
http://www.icoph.org/resources/411/ICO-Position-Statement-on-Corneal-Tissue-for-Ocular-Transplant.html
/United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. www.un.org/en/documents/udhr
World Health Organization. (2013). Universal Eye Health. A Global Action Plan. 2014-2019.
http://www.who.int/blindness/AP2014_19_English.pdf?ua=1
World Medical Associations. (2013). Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human
Subjects. https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research/involving-human-subjects
World Medical Associations. (2012). Statement on Organ and Tissue Donation. Revised October 2017.
/https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-organ-and-tissue-donation

إعداد االتفاقية واملشاركين
ُ
طرح مفهوم اإلطار العاملي ألخالقيات العلوم الحيوية للنقاش للمرة األولى مع املندوبين الذين حضروا املنتدى الثاني للبنك الدولي للعيون في سان دييغو
 ،2015ووافقت عليه ً
الحقا لجنة  Global Alliance of Eye Bank Associationsفي ديسمبر  2016في املؤتمر األسيوي للقرنية املنعقد في سول بكوريا
الجنوبية .وبدأ إعداد االتفاقية في مايو  2017وتم االنتهاء منها في فبراير .2018
وقد تم توجيه الدعوة خالل هذه العملية ،املصممة على غرار تلك املستخدمة بواسطة مجموعة  ،Declaration of Istanbul Custodianإلى ممثل واحد
على األقل من كل بلد ،للمشاركة في الدراسة االستقصائية (مع وجود عجز في التمثيل اإلقليمي إذا لم يتسن االتصال بممثل أحد البلدان) .أضافت GAEBA
إلى ذلك التصميم مستشارين بالقطاع وممثلين إضافيين من منظمات بنوك عيون أكبر متعددة املواقع معنية بعمليات التصدير أو برامج تطوير إمكانيات
القطاع .وكانت املشاركة طوعية.
تم اختيار ممثلي البلدان بواسطة شركاء  GAEBAالـ  .6وفيما يتعلق باملناطق التي ال يوجد بها فروع لـ  ،GAEBAفقد تم اختيار املمثلين بمساعدة من
الجمعيات املدنية املعنية بطب العيون على الصعيدين اإلقليمي والوطني .في حين تم البحث عن البلدان املتبقية من خالل شبكة القطاع .كما تم التواصل
مع القائمين على بنوك العيون وأطباء العيون (أخصائي القرنية واألخصائيين اإلكلينيكيين والعموميين) وموزعي /وسطاء األنسجة واملتخصصين بالجمعيات
املدنية املعنية بالعناية بالعيون.
ُ
استخدمت إجابات الدراسة االستقصائية غير الكاشفة عن الهوية املقدمة من ِّقبل ممثلين طوعيين بواسطة مجموعة أصحاب املصلحة في اإلطار العاملي
ُ
وقدمت املسودة ً
الحقا إلى املشاركين في الدراسة االستقصائية للحصول على تعليقاتهم
ألخالقيات العلوم الحيوية ( )SHGإلعداد مسودة لالتفاقية.
التحريرية قبل وضع الصيغة النهائية للوثيقة من ِّقبل مجموعة أصحاب املصلحة في اإلطار العاملي ألخالقيات العلوم الحيوية في يناير  2018وإقرارها من
ِّقبل  GAEBAفي فبراير .2018
اشتملت هذه العملية على تمثيل أصحاب املصلحة على املستويين العاملي واإلقليمي ومشاركة طوعية من ً 83
بلدا من خالل  102من العاملين في القطاع
ُ
عبر كافة املناطق العاملية املختلفة ،وأدرج العديد منهم في هذه الوثيقة.
شركاء االتفاقية( Global Alliance of Eye Bank Associations :الطرف الرئيس ي) و  International Council of Ophthalmologyو International
 Agency for the Prevention of Blindnessو  The Cornea Societyو  Asian Eye Bank Associationو  European Eye Bank Associationو Eye Bank
 Association of Americaو  Eye Bank Association of Australia and New Zealandو  Eye Bank Association of Indiaو the Pan American
 Association of Eye Banksو وبواسطة جمعيات العيون في املناطق التي ال يوجد بها تمثيل لبنوك العيون مثل Ophthalmological Society of the West
 Indiesو .Pacific Eye Care Society

أصحاب املصلحة :الطرف الرئيس ي :هيذر ماشين .مستشارو القطاع :فريق الخبراء االستشاري ملنظمة الصحة العاملية املعني بنقل الخاليا البشرية وزرع
األعضاء :بول دوبورد وناوش ي شينوزاكي International Council of Ophthalmologists/Corneal Society: .ماريان ماكسايCivil Society/IAPB: .
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جوهانيه ترميل و Tissue utility for research:كريستين إيه كرسيو .املمثلون القليميون :أفريقيا والشرق األوسط :أحمد عبدهللا أحمد وسيلفانا مادي
وبادي أوجونديب .أمريكا الجنوبية :ليوسيما باربوسا دي سوسا ومارك جيه مانيز .أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي :نايجل باركر وأنجليكا نافاس دي ديبروي.
آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا :ما دومنجا باديال ورادهيكا تاندون .أوروبا :جون أرميتاج وإستيفيس ترياس .أمريكا الشمالية :كيفن كوركوران وماري
جاتين .أوقيانوسيا /غرب املحيط الهادئ :جامبي جاراب وجرايم بولوك

شكرخاص :أخصائي أخالقيات الطب الحيوي دومنيك مارتن على التوجيه والدعم; هيكتور هيرناديز دي سانتياجو ,هلينا ليانج وديلفتري لطفي للمساعدة
في عمليات الترجمة; ماجي مكنيل لدعم عمليات التصميم; ومركز أبحاث العيون بأستراليا  -مركز تعاوني تابع ملنظمة الصحة العاملية للوقاية من العمى
لتقديم املساعدات اإلدارية.

املشاركون في الدراسة االستقصائية ومسودة االتفاقية :أستراليا :هيذر ماشين ووجرايم بولوك; النمسا :سيمون هينيربيشلر-لوجريدير ويوهان تريميل;
جزر البهاما :تارون أرورا; البحرين :أحمد عبدهللا أحمد; باربادوس :نايجل باركر; بوروندي  /الكونغو  /رواندا :جون نكورجيي; البرازيل :ليوسيما باربوسا دي
سوسا; كمبوديا :بيثث دالين شيا; كندا :بول دوبورد وماري جاتين; جمهورية التشيك :يفيتا إربانوفا; تشيلي :ميجيل ريو ديل آمو; الصين (الجمهورية
الشعبية) :جيا هويزهين وزوجو ليو; كولومبيا :لينا ماريا لوبيز; كوستاريكا :روبرتو فيالسكيز مونتويا; الدنمارك :جيسير هجورتدال; إريتريا :براديب
باستوال; إثيوبيا :يوناس تيالهون; فيجي :فارانيسيز روروجاسا; فنلندا :آنيكا هاكامكي; مصر :سلفانا ماض ي; أملانيا :أندريا جريس لوك; غانا :غالديس
فوردجور; غواتيماال :أنجليكا نافاس دي ديبروي; غيانا :شايلندرا سيوجرم; هونج كونج (منطقة إدارية خاصة) :فيكتوريا وونج; املجر :الزلو موديس; الهند:
راديكا تاندون  ،براشانت جارج وسارافانان دورايراج; إندونيسيا :دكتور إديانتو; إيران (الجمهورية اإلسالمية) :موغجان رضائي كانافي; العراق :محمد حمزة
أحمد; أيرلندا (جمهورية) :ساندرا شو; إسرائيل :مايا ألبا وفيفيان نوتمان; إيطاليا :دافيد كامبوسامبيرو وغاري جونز; جامايكا :ليزيتي موات; اليابان :ناوش ي
شينوزاكي; األردن :معاوية البدور; كينيا :فردريك كيبكويش كوريير; كيريباتي :رابيبي تيكراوي; ماليزيا :شاماال ريتناساباثي; مالي :باكايوكو سيدو; موريتانيا:
سيدي سيدي الشيخ; املكسيك :ليوسيرو بيدرو أجيولر وإنركيو جرو; ميكرونيزيا (واليات متحدة) :بادويك جالين; ميانمار :تن ون ويي يي أو; نيبال :شانخا
ناريان تويانا; هولند :أنطون فان دن بوجارديت; نيوزيلندا :لويز موفات; نيجريا :بادي أأوجونديب; عمان :عبد اللطيف الرئيس ي وراشد السعيدي; باكستان:
قاض ي م واصق; فلسطين :ماجد أبو رمضان; بابوا غينيا الجديدة :جامبي جاراب; باراجواي :إدجار دوارتي; بيرو :باتريشيا شيرينوس سالداينا; الفلبين :ما
دومنجا باديال ; البرتغال :ماريا جواو كوادرادو; اململكة العربية السعودية :مبارك الفران; سنغافورة :دونالد تان ،وتشاي لي بانغ ،وجود ميهتا; جزر سليمان:
كلود بوزاال; الصومال :عبد الرحمن عبد هللا علي هايل; كوريا الجنوبية :سانجتشول يون; إسبانيا :خوان ألفاريز دي توليدو وإستيفيس ترياس; سريالنكا:
تشاريث فونسيكا; السودان :محجوب سليم; السويد :ستيفان إيك; سويسرا :مايكل نيكوالس; الجمهورية العربية السورية :رنا عمران; تايوان :فونج رونج هو;
تنزانيا :إليسانتي جاكسون مونا; تيمور الشرقية :مانوج شارما; تايالند :الليدا بانيانوك; توجو :مارسيل إس; تونجا (مملكة) :دوق ماتاكا; ترينيداد وتوباغو :ديو
سينغ; تونس :خليل االريز; أوغندا :جولييت أوتيتي; اإلمارات العربية املتحدة :صالح املسابي; اململكة املتحدة :جون أرميتاج وجيرت كويت; الواليات املتحدة
األمريكية :كريستين إيه كرسيو ،كيفين كورسوران ،بيرني إلياكيس ،ماريان ماكساي ،مارك جيه مانيس ،كولين روز ،جيرمي شومان وفيليب واتزمان;
فانواتو :كاسسو جونسون; فيتنام :ثيو خاناه فو

الترجمات ممولة من جانب مركز أبحاث العيون بأستراليا  -مركز تع تابع اوني
مساعدة في الترجمة من / :هيثم المحروقي
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امللحق  :1األنشطة العابرة للحدود واألنشطة التنموية
ُيوص ى أمناء الحفظ العاملين في بلد  /والية قضائية أخرى ،أو مع جمعيات نظيرة (بما في ذلك مشروعات تنمية القدرات النسانية) ،بما يلي:
أ)
ب)
ج)
د)
ه)
و)
ز)
ح)
ط)
ي)
ك)
ل)
م)

دعم واحترام املعايير والسياسات والخدمات واألعراف والنظراء على الصعيد املحلي  /الوطني دون التحايل على األنظمة أو البروتوكوالت أو
الهيئات املهنية القائمة
إنشاء عالقات هيكلية لتمكين ملكية األنظمة املحلية واالستقاللية
االلتزام باألطر القانونية السارية (مثل قانون األنسجة)
الحصول على تصريح  /موافقة من وزارة الصحة أو السلطة املختصة
إشراك مجتمع املتخصصين في طب العيون وبنوك العيون قبل البدء في األنشطة
احترام ودعم إستراتيجيات االكتفاء الذاتي املحلية وإعطائها األولوية على جدول األعمال  /األهداف الخاصة
الرجوع إلى خطط صحة العين أو خطط األعضاء واألنسجة املتاحة على املستويين الوطني واإلقليمي
.i
التأكيد على أهداف الشراكة والجداول الزمنية وإستراتيجيات الخروج ،قبل البدء
ضمان إعادة استثمار األموال والخدمات في البلد  /الوالية القضائية واملساهمة في تحقيق االكتفاء الذاتي  /تنمية القدرات املحلية
التعاون مع مجموعة كبيرة من أمناء الحفظ على تطوير برامج قدرات وتنمية قوية يمكن تبادلها بين مجموعات أمناء الحفظ ومقدمي
الخدمات
ل
ضمان الشفافية فيما يتعلق بجدو األعمال والتجارب  /والخبرات والتوقعات الخاصة بالبلد  /الوالية القضائية
املكاشفة البينية عن جميع االنتماءات التجارية  /التشغيلية واملهنية ذات الصلة وكذلك الهياكل التنظيمية والشراكات واألطر التعاونية
والتضارب املحتمل في املصالح ،بما في ذلك في حالة الشركات الربحية ،األطراف الثالثة أو الشركات األم.
التأكد من أن األطباء األجانب املغتربين لديهم التراخيص واالعتمادات الالزمة في نطاق الوالية القضائية للدولة ،ويعملون في نطاق ممارستهم
وخبراتهم
ً
ضمان اتساق برامج التدريب مع معايير التدريب وأطر الكفاءات بالوالية القضائية ،بدال من املحددات الداخلية الخاصة.

التصديرواالستيراد:
ُ
صدر واملستورد ما يلي:
يتعين على كل من امل ِّ
ُ
أ) االلتزام باألطر القانونية املعمول بها في دولتي التصدير واالستيراد (مثل قانون األنسجة)
ب) العمل على الصعيد الوطني (حيثما أمكن) إلدارة أنشطة التصدير و  /أو االستيراد
ج) تقديم بيانات التصدير واالستيراد للهيئات املختصة بجمع البيانات
د) التوزيع الفعال دون إهدار (على سبيل املثال ،التخزين والنقل بشكل مناسب)
ه) ضمان عدالة أنظمة استرداد التكاليف:
ن
 .1تقديم الخاليا واألنسجة واألعضاء دو تكلفة (مساعدة إنسانية) ،أو عند مستويات استرداد التكاليف فقط
ً
ً
استنادا إلى الوضع الوطني االقتصادي ،بدال من درجة
 .2إذا اقتضت الضرورة استخدام مقاييس سعرية ،فيتعين القيام بذلك
النسيج أو فترة انتهاء صالحيته (على سبيل املثال:

.3

مؤشر التنمية البشرية http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi /التأهل لبرنامج هناري
لألبحاث العليا في كل دولة)http://www.who.int/hinari/eligibility/en/
مراعاة التكلفة (استرداد التكاليف املقبولة) بالنسبة لسكان دولتي التصدير واالستيراد (ميسورية التكلفة) عند تحديد السعر
العادل.

املصدر:
يتعين على
ِّ
أ) إعطاء األولوية لالحتياجات املحلية والوطنية قبل املشاركة في أنشطة التصدير
ب) توفير الخاليا واألنسجة واألعضاء للكيانات التي تحتفظ باألنسجة لالستخدامات الجيدة ويمكن أن توفر إمكانية اإلدارة وإعداد التقارير
السريرية املناسبة بعد العمليات
ن
ج) توفير اإلمدادات في األماكن التي يوجد بها أطباء عيو مدربين قادرين على توفير خدمات إدارة على املدى الطويل بعد العمليات
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د) توفير اإلمدادات في املواقع  /الدول  /الشركاء التي تدعم مبادئ األخالقيات الحيوية بهذه االتفاقية
ه) استخدام امللصقات التعريفية املناسبة وتقديم جميع وثائق الدعم الالزمة للنقل
و) تحديد املستفيدين (حيثما أمكن) قبل التصدير أو تقديم التفاصيل بعد عملية الزرع لضمان إمكانية التعقب
ً
اعتمادا على آلية توزيع عادلة ومنصفة
ز) التخصيص
 .1استخدام املعايير الطبية والعمليات التنظيمية للحول دون االحتفاظ بالخاليا واألنسجة واألعضاء الجيدة وتصدير الرديئة
ح) ضمان عدم تقويض الصادرات (سواء أكانت مساعدات إنسانية أم بالتكلفة) لجهود تنمية خدمات بنوك العيون في مواقع االستيراد.

االستيراد:
ُ
صدر  /الشريك يدعم املبادئ األخالقية الحيوية بهذه االتفاقية
و) التأكد من أن امل ِّ
ز) استيراد األنسجة  /الخاليا  -التي تلبي املعايير الطبية املحلية للسالمة والجودة والوقاية من املخاطر البيولوجية أو تفوق تلك املعايير
ح) السماح باالستيراد إذا كان مستوى العرض املحلي ال يغطي الطلب
ط) وقف  /خفض االستيراد عندما يستطيع النظام املحلي توفير خدمة اكتفاء ذاتي مأمونة وبجودة عالية.
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