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  سازي انسان الملل به شبيه رويكرد حقوق بين
 1هومن موثق

  چكيده
اي  طور فزاينده و به  انگيزي داشته هاي حيرت علوم زيستي در نيم قرن اخير پيشرفت

ها از  اين پيشرفت. اند جزئيات نحوه عمل و فعاليت جسم و ذهن انسان را فاش ساخته
هستند و از سوي ديگر، موجب سويي نويدبخش تحولي در درمان امراض و آالم بشر 

همان دانش و آگاهي كه . اند هايي درباره نحوه استفاده و كاربرد اين دانش شده نگراني
 تواند براي اهداف غير درماني نيز به كار رود؛ از جمله براي براي درمان كاربرد دارد مي

تي از نسلي به عالوه بر اين، چنين تغييرا. »طبيعت انسان«انسان يا حتي تغيير » بهبود«
  .نسل ديگر منتقل خواهند شد

. فرصت و بحران نهفته در اين پيشرفت توجه زيادي را به خود جلب كرده است
هاي متمادي است كه مباحث اخالق زيستي در مراجع و محافل مختلف مورد بحث و  سال

ه از جمل. اند جدل قرار گرفته و به صورت روزافزون مورد توجه عموم مردم واقع شده
موضوعات قابل توجه علوم زيستي كه ابعاد اخالقي، فلسفي، مذهبي و حقوقي آن مورد 

الملل مسئله  در اين مقاله از منظر حقوق بين. سازي انسان است توجه بسيار بوده، شبيه
  .شود سازي بررسي مي شبيه

  
  واژگان كليدي

  .الملل سازي، علوم زيستي، حقوق بين شبيه
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  سازي انسان لل به شبيهالم رويكرد حقوق بين
  

هاي سياسي  سازي و بر اثر واكنش آوري شبيه به دليل فرصت و بحران نهفته در فن
ها به فراخور رويكرد  آوري موجب شد، دولت اي كه اين فن و اجتماعي گسترده

و در   سازي انسان توجه نشان داده فرهنگي، مذهبي، سياسي و اجتماعي خود به شبيه
آوري تنظيم  مند كردن اين فن اند مقرراتي براي قاعده الش كردهالمللي ت سطح بين

اي و در اروپا از موفقيت  ها در سطح منطقه اين تالش. كنند و به اجرا بگذارند
تري برخوردار بوده و به تصويب پروتكلي انجاميده است؛ در حالي كه در  بيش

كردي واحد و سطح جهاني و در چهارچوب سازمان ملل متحد، توافق بر سر روي
در اين نوشته . ها مشكالت بسياري به همراه داشته است آور براي همه دولت الزام

اند  سازي انسان تنظيم شده المللي براي شبيه ترين مقرراتي كه در سطح بين به مهم
  .شود اشاره مي

  

  سازي انسان المللي به شبيه ه بينتوجه جامع: اول
  المللي بين  هاي و سازمان  در مراجع  اي ستردهگ  دالي انعكاس  سازي نشر خبر شبيه

  به  راجع 1997  در سال  كه  اي در قطعنامه  اروپا  پارلمان  كه  تا جايي  داشت
  هاي و مصوبه قطعنامه  سيل 1.دكر  اشاره  آن  به صراحتبه صادر كرد   سازي شبيه

  المللي بين  جامعه  از نگراني  در اروپا، نشان  ويژه  به 2، مختلف  المللي بين  هاي سازمان
  المللي بين  خاطر جامعه  در دغدغه  ريشه  نگراني  اين. دارد  انسان  سازي شبيه  دربارة
  عينيت  در اسناد متعدد حقوق بشري  كه  خاطري  دغدغه .دارد  از انسان  صيانت  براي
از   حفاظت  ضرورتها و  حقوق انسان  اهميت  ها به دولت  از توجه  حاكي و  يافته
،  بودن شمول  ، جهان ناپذيري  ، تفويض تبعيض  عدم  چون هم  اصولي.  حقوق است  اين

ناظر بر   كه  در اسناد مختلفي  از شكنجه  و آزادي  حيات  حق  چون  و حقوقي
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  و حقوق همگي  اصول  اين  كه  پيداست  ناگفته. اند شده  ، بياناست  انسان سازي شبيه
  سازي شبيه  به  ها در اسناد مربوط ييد آنأر حقوق بشر دارند و تكرار و تد  ريشه
با حقوق و   انسان  سازي شبيه  بر ارتباط  المللي بين  جامعه  كه  است  اين  نمبي

ها را  حقوق و آزادي  از اين  قصد حمايت و  داشته  او اشراف  بنيادين  هاي آزادي
  . است  وقوع  اروپا در حال  به  نسبت  ندتريكُ  با آهنگ  عد جهانيامر در ب  اين. دارد

و تنها   است  نشده  تنظيمانسان   سازي شبيه  دربارة  اي هنوز معاهده  جهانيسطح در 
،  آموزشي  سازمان. ستا  صادر شده  مورد  در اين  مختلف  هاي از سازمان  چند مصوبه

و   انساني  ژنوم  جهاني  اعالمية 1997  در سال) يونسكو(متحد   ملل  و فرهنگي  علمي
  بنيادين  وحدت  مبناي  انساني  ژنوم  يه،اعالم  يك  در ماده .حقوق بشر را صادر كرد

در و ، قرار دادهها  و تمايز آن  ذاتي  نأش  و نيز شناسايي  بشري  خانوادة  اعضاي  همه
  :شده است  اعالم  يازده  ماده

، مجاز  مولّد انسان  سازي شبيه  چون بشر هستند، هم  نأمغاير با ش  كه  اعمالي«
  شود كه مي  دار دعوت صالحيت  المللي بين  هاي ها و سازمان از دولت. نخواهند بود
  براي  المللي و بين  ملي  در سطوح  و اتخاذ تدابير الزم ، اعمالي  چنين  در شناسايي

  ».نمايند  كاريهم  اعالميه  در اين  مندرج  اصول  رعايت  تضمين
كه  و پس از آن ييد نمودأمزبور را ت  قطعنامة 3 اي مصوبه  نيز طي  عمومي  مجمع

سازي  كردن شبيه مند المللي براي قاعده مشخص شد توافق در مورد كنوانسيوني بين
  كه  اي نكته .اي در اين مورد اكتفا كرد پذير نيست، به تصويب اعالميه انسان امكان

  آور حقوقي الزام  ور فاقد نيرويزباسناد م  كه  است  اين  داشت  توجه  آن  بايد به
 يونسكو تنها  گفته  پيش  مقررة  كه اين  ضمن. دارند  اي توصيه  هستند و صرفاً جنبه

 قرار نداده  را خطاب  سازي شبيه  و ديگر اشكال  است  مولّد انسان  سازي ناظر بر شبيه
  ؟ آيا جنين چيست»  انسان«منظور از   كه   نكرده  وممعل  كه مسئله ديگر آن.  است
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  مرحلة  ، در كدام است  مثبت  شود يا خير؟ و اگر پاسخ مي  را نيز شامل  انساني
  ؟ جنين  تكاملي

به  1998و  1997  هاي در سال  4دو قطعنامه  نيز طي  جهاني  بهداشت  سازمان
  : د كهكرتأكيد ترتيب 

از نظر  يانسانافراد تكثير   براي  سازي شبيهستفاده از كند كه ا تأييد مي... «
  «. است 5بشر اخالق و  نأو مغاير با ش  است  قبول  غير قابل  اخالقي

از  يانسانافراد تكثير   براي  سازي شبيهكند كه استفاده از  مجدداً تأييد مي... «
  ». است 6بشر تمامت و  نأو مغاير با ش  است  قبول  غير قابل  نظر اخالقي

ها  زمينه  در اين  مباحثه  به  خواهد كه ها مي از دولت 1998  سال مصوب  قطعنامه 
  منع  ، براي و قضايي  تدابير حقوقي  ، از جمله را مناسبي  دهند و اقدامات  ادامه
  7.آورند  عمل  به  مولّد انسان  سازي شبيه

. كرد  بحث  توان ها از دو منظر مي ها و اعالميه قطعنامه  اين  آور بودن الزام  دربارة
شود و   نگريسته  المللي بين  سازمان  يك  عمل  عنوان  ها به اعالميه  اين  به  كه آن  اول

ها  بر آن  يا اثرگذاري  المللي بين  ها در ايجاد هنجارهاي آن  و نقش  آور الزام  نيروي
و  هشد  ها پرداخته اعالميه  اين  ايمحتو  به  كه آن  دوم 8شود؛  بررسي  سازماني  از لحاظ

  .گردد  ها توجه آن  و غايات مبنا  به
  ديدگاه :قابل تفكيك است  ديدگاه  شود، سه  نگريسته  از منظر اول  چه چنان

چنين  اكثريت  كه(  توسعه  در حال  كشورهاي  دانان حقوق  غالباً توسط  ، كه لاو  
  مصوبات  كه  است  از اين  گردد، عبارت يم  مطرح) گردند مي  را شامل  مجامعي
  چون هم  داليلي  به  گروه  اين. ندهستآور  عضو الزام  هاي دولت  براي  مجامعي  چنين

، » مجمع  ءاعضا  ميان  توافق«) Elias, 1972, pp 74-75(، » و استاپل  رضايت  اصول«
  هاي دولت  الزام  ايبر  مجامع  اختيار نمايندگان«و  )67- 66، صص 1966آساموآ، (
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  عمومي  مجامع  مصوبات  كنند و معتقدند كه استناد مي )27، ص1969منون، ( »خود
  .دكن مي  ها ايجاد تعهد و بار حقوقي عضو آن  هاي دولت  براي  المللي بين  هاي سازمان

  ياخالق  نيروي  صرفاً داراي  مصوبات  گونه اين  كه  است  بر اين  مبني  دوم  ديدگاه
  ار معتقد استبكلي. )91، ص1969و باستيد،  693، ص1966وردروس، (. هستند  و سياسي

  اين  نظر خود به  آور هستند و در توجيه الزام  فاقد جنبه  عمومي  مجمع  مصوبات  كه
  رضايت»  هنوز بر اصل  موضوعه  الملل حقوق بين« : كند كه مي  اشاره  دليل

 ]المللي ينب[  هر سازمان  و قطعنامة  داشته  تكيه  المللي بين  تعهدات  در قبال» كشورها
  ».رسد مي  تصويب  به ءاعضا  اكثريت  يأبا ر  فقط

  يك  الزام  كه با وجود آن  باتمصو  نوع  اين  دارد كه  ها عقيده اعالميه  دربارة وي
  توافق(  رفاز عناصر ع  يكي  متضمن  جا كه را ندارند، از آن  المللي بين  معاهدة
شوند،   تصويب 9اتفاق آراء هب  كه  هنگامي  ويژه  ، بههستند) كشورها  جامعه  ضمني

  لقبي  نيز در اين  از الزام  اي هر تقدير بارقه  به«شوند و  مي  نزديك  عرف  به
  .)510ـ508، صص1368كليبار، ( »خورد مي  چشم  ها به اعالميه

  نظريه  اين  پيروان  كه  معني  اين  به.  است  شده  تقمش  دوم  از ديدگاه  سوم  ديدگاه
ها  دولت  براي بنابراينهستند و   توصيه  المللي بين  هاي سازمان  مصوبات  معتقدند كه

عنصر   داراي  ، مصوبات گروه  بر نظر اين بنا  ولي. نديستآور ن الزام  از نظر حقوقي
  دقيقاً چيست  عنصر حقوقي  اين  كه اين  به  ، راجع حال  با اين. هستند  خاصي  حقوقي
  جهت  همكاري  به  سازمان  ءتعهد اعضا«را   آن  برخي. دارند  ها بسيار تفاوت ديدگاه
  مزبور را در اين  ديگر عنصر حقوقي  برخي .دانند مي 10» سازمان  اهداف  حصول
  هستند كه  اعضايي  براي  حقوقي  مجوزي  مصوبات  گونه اين«  اند كه دانسته
  رسد كه نظر مي  به). Lauterpacht, 1955, p.115(. »كنند  عمل  آن  خواهند به مي

  ها به نظريه  شود، از همه مي  بندي طبقه  ديدگاه  در اين  كه  پروفسور تونكين  نظرية
  11.تر باشد نزديك  واقع
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  هاي نامه  توصيه  تماهي  لهئمس  به  گويي پاسخ  صحيح  حل راه  كه  معتقد است  ايشان
. شود  توجه 12ها دولت  ارادة  هماهنگي  تئوري  به  كه  است  اين  المللي بين  هاي سازمان

  هماهنگي  ، حاصل المللي بين  هاي سازمان  مصوب  هاي نامه ، توصيه بر نظر وي بنا
سند بر   ها مبتني آن  فرآيند هماهنگي. است  ها سازمان  عضو آن  هاي دولت  ارادة

  چنين  ماهيت.  صدور مصوبه: است  سازمان  ، عمل آن  و نتيجة  بوده  سازمان  اساسي
  در ادامه  وي. دارد  بستگي  سازمان  آن  سند اساسي  مرتبط  مقررات  به  اي مصوبه
  :كند مي  اضافه
عضو   هاي دولت  ارادة  هماهنگي  نتيجة  المللي بين  سازمان هر هنجارساز  مصوبه«
  . ...نيستند  اين  محدود به  ، مصوبات حال  با اين.  است  قواعد رفتاري  دربارة  زمانسا

  مندرج  ها تنها قواعد رفتاري دولت  ارادة  هماهنگي  ، حاصل در مورد مصوبات ...
مزبور را  قواعد  كه  ها است از دولت  تقاضايي  شامل  باشد، بلكه نمي  مصوبه  در متن
  .)9-8، صص1987تونكين، ( »كنند  مراعات  در عمل

  ممنوعيت  مبنا و غايت  به  توجه(شود   بررسي  مسئله از منظر دوم  چنانچه
  در مالحظات  ريشه  ممنوعيت  اين  كرد كه  ، بايد اشاره) مولّد انسان  سازي شبيه

مدعا را   شاهد اين.  است  بسياري  اشتراكات  داراي  دارد و با آن  حقوق بشري
تضاد   خود، به 13 هاي در مقدمه  مصوبات  اين. دكر  در اسناد مذكور مالحظه  توان مي
  و توجيه  قبول  را غير قابل  آن و  نموده  بشر اشاره  نأبا ش  مولّد انسان  سازي شبيه

  اند كه داشته  حقوق بشر اعالم  اسناد مختلف  بهبا استناد ،  بر اين  عالوه. اند دانسته
اسناد   در اين  مصرح  بنيادين  هاي مغاير با حقوق و آزادي  مولّد انسان  سازي شبيه
  14. است  با اخالق در تعارض و  بوده

  اند، به شده  مورد تنظيم  در اروپا و در همين  كه  اسناد و اسنادي  اين  با مطالعة
  دفه  واحد هستند و اين  هدفي  پيدر ها  آن  همگي  كه  دريافت  توان مي  راحتي
و   زيستي  علوم  اخالقي  ابعاد  به  توجه  بشر از طريق  نأاز ش  جز صيانت  نيست  چيزي
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  و با موافقت  المللي بين  هاي سازمان  مصوبات  از طريق  امر گرچه  اين.  پزشكي
قصد  به  رسد كه نظر مي  ، به  گرفته  صورت  مجامع  عضو اين  هاي دولت  نمايندگان

  ءاعضا  توافق اكثريتاسناد،   بشر در اين  نأش  به  توجه:  نسان استصيانت از فرد ا
 استناد به 15، مولّد انسان  سازي شبيه  برممنوعيت  مبني  ها دولت المللي بين  جامعه

و   فلسفي  و مباني 16الي،د  گوسفند معروف  سازي شبيه  به  افكار عمومي  واكنش
از   حاكي  همگي اند بيان شده  ممنوعيت  اينكه براي توجيه  17حقوق بشري  اخالقي

سازي مولّد  شبيه  ممنوعيت ها به رويكرد دولت  اين  مبناي  هستند كه  واقعيت  اين
،  خويش  انسانيت  صرف  به  كه  است  هر انساني  ذاتي  اختيارات توجه به، انسان
ها و حقوق  زادياز آ  و مسلوب  تواند خود را محروم نمي و  ها بوده مند از آن بهره

و با   واقعيت  از اين  نيز با آگاهي  جهان  هاي دولت. نمايد  خويش  بشري  بنيادين
  بشر، مبادرت  بنيادين  هاي و آزادي يحقوق  اصول  ،و فلسفي  اخالقي  بر مباني  تكيه
  صورت مصوبات  و به  المللي بين  هاي ، از مجراي سازمان ممنوعيت  اعالم اين  به

توان مطرح كرد اين است كه آيا اصول  سؤالي كه مي .اند ها نموده آن  توسط  هصادر
  سازي انسان مالزمت دارد؟ حقوق بشر با ممنوعيت شبيه

  به  مولّد انسان  سازي شبيه  ممنوعيت  نتزاعيا  ها از بيان در اروپا، دولت  البته
  در واقع  ، كه اختياري  لياند و پروتك فراتر نهاده  گامي  و مبهم  كلي  صورت هنجاري

  و مشخصي  عيني  اند تا تعهدات دهكر  و تنظيم  ، تهيهاست 18دوويِمكمل كنوانسيون اُ
بر )  ماهيت  نظراز   و چه  شكل نظراز   چه(آور  و الزام  حقوقي  قواعدي  را، در قالب

 19است،  شده  تنظيم  ماده  در هشت  كه  پروتكل  اين. مستقر سازند  خويش  جوامع
  سه  كند، در ماده مي  را منع  مولّد انسان  سازي خود شبيه  مادة  در اولين  كه از آن  پس
  آن  و موضوع  پروتكل  اين  اويدو به  كنوانسيون  مقررات  تمام  د كهكن مي  اعالم
  نتصيا آور در مورد الزام  المللي بين  معاهدة  اولين  كه  كنوانسيون  اين .يابد مي  تسري

و   زيستي  هاي از پيشرفت  سوءاستفاده برابر در بشر  هاي آزادي و حقوق ، نأش از
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،  تبعيض  ، منع رضايت  اصل  از قبيل(چند   و قواعدي  اصول  ، طي است  پزشكي
  مختلف  هاي جنبه  به  راجع  عمومي  مباحثة  ، ضرورت علمي  فرد بر تحقيقات  اولويت
  خريد و فروش  ، منع در ابراز رضايت  افراد ناتوان از  حمايتآوري،  فن زيست
  20. است  ها بار نموده را بر دولت  تعهداتي)  و غيره  بدن  ءاعضا

  
  المللي هاي بين و اقدامات سازماندول   مواضع: دوم
و با   است  ممنوع  مولّد انسان  سازي شبيه  كه اين  ها دربارة دولتبيشتر   شد كه  اشاره

از   بسياري. دارد اتفاق نظر دارند  او مغايرت  نأبشر و ش  هاي ديحقوق و آزا
در   ممنوعيت  اين  اجراي  براي  اي ويژه  كنترلي  هاي منظاو   كيفري  ها مقررات دولت

  .اند ديده  داركـود تـخ  يتيــو صالح  يينـقلمرو سرزم
  حكم 2001  ژانوية 22در   اعيان  مجلس  كه از آن  ، پس در انگلستان  مثال  براي
،  مجاز است  پايه  هاي سلول  تحقيقات  براي  انساني  هاي جنين  سازي شبيه كرد كه
 21ببرند،  ها را از بين ايجاد، آن  روز از زمان  نهايتاً بعد از چهارده  كه بر اين  مشروط
  ، قراردادن قانون  اين. شد  مولّد انسان  سازي شبيه  مانع  د كهكر  وضع  قانوني  پارلمان
  براي  انساني  سازي شبيه  بنابراين. كند مي  را منع  در رحم  شده  سازي شبيه  هاي جنين

  22.داند را جايز مي  مقاصد تحقيقاتي
هر   به  انسان  سازي شبيه  وجود دارد كه  ديدگاه  اين  متحد  در اياالت برعكس،

  كه  ديگري  هاي و دولت  دولت  ينا  البته 23.باشد  بايد ممنوع  هر دليل  و به  صورت
  براي  انسان  سازي با شبيه) و اسپانيا  آلمان  از قبيل( اند را اتخاذ كرده  موضع  همين

و   اند موافق)  غير جنيني(  بالغ  هپاي  هاي از سلول  با استفاده  تحقيقي ـ  مقاصد درماني
  براي  جنيني  پايه  هاي ز سلولا  استفاده  براي  انسان  سازي ها با شبيه آن  مخالفت

  براي  انساني  جنين  بردن  از بين  مخالف  كه  است  اين  ـ درماني  مقاصد تحقيقي
  از زمان  انسان  حيات  معتقدند 24ها همانند واتيكان دولت  اين. هستند  مقاصدي  چنين
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  اي ر تودهديگ شود مي  حاصل چه آنپيوندد و  مي  وقوع  به  و اسپرم  تخمك  لقاح
  .شود  واقع  بايد مورد حمايت  كه  است  انساني  ، بلكه نيست  سلول

مؤثر بر   نظارت  امكان  ند، عدمده ها ارائه مي دولت  اين  كه  ديگري  دليل
  دارند كه ها ابراز مي آن.  است  ـ تحقيقي مقاصد درماني  براي  انسان  سازي شبيه
  كه  و پيگرد افرادي  رديابي  شود، امكان  جاز دانستهم  سازي شبيه  نوع  اين  چه چنان

ديگر   داليل. خواهد بود  كنند غير ممكن نيز مي  مولّد انسان  سازي شبيه  به  مبادرت
حاصل   منافع  ابهام در ها و آن  هاي تخمك  به  يابي دست  جهت  ها، استثمار زنان آن
  مواضع  اين 25. است  جنيني  هاي از سلول  با استفاده  ـ درماني  تحقيقي  سازي شبيهاز 

ترين  و در اينجا به مهم اند يافته  نيز انعكاس  المللي هاي بين عيناً در سازمان
سازي انسان صورت  اي و جهاني در مورد شبيه هايي كه در سطوح منطقه فعاليت
  .اشاره خواهد شداند  و قواعدي كه در اين باره تنظيم شدهگرفته 

  

  :اي امات منطقهاقد ) الف
اي براي تنظيم قواعدي در خصوص اخالق  ترين اقداماتي كه در سطح منطقه بيش

سازي انسان به طور خاص صورت گرفته، در منطقه  زيستي به طور عام و شبيه
اقدامات صورت گرفته در اروپا به حدي است كه در حال حاضر . اروپا بوده است

  .و كنوانسيون مواجه هستندهاي اين قاره با چندين قطعنامه  دولت
اي در چهارچوب سازمان وحدت آفريقا به تصويب  البته در آفريقا هم مصوبه

اين مصوبه كه ناظر بر اخالق زيستي . 26هاي عضو آن سازمان رسيده است دولت
سازي انسان به طور خاص ندارد، ضمن تأكيد بر  اي درباره شبيه است و مقرره

اعالم ضرورت صيانت از شأن و منزلت انسان و  تعدادي از اسناد حقوق بشري و
مندي از تحقيقات علمي، به طور خيلي مختصر به  حمايت از حقوق افراد در بهره

ولي در اروپا تحقيقات . بيان برخي از اصول اخالق زيستي اكتفا كرده است
نتيجه مطالعات كارشناسي آن منطقه نيز . متعددي در اين خصوص انجام شده است
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ها و اركان مختلف اتحاديه اروپا و شوراي اروپا  هاي سازمان ت مصوبهبه صور
اند هم در برگيرنده اخالق  اسنادي كه در اين منطقه تنظيم شده. تجلي يافته است

از جمله . اند زيستي به طور عام هستند و هم به مسائل خاص اخالق زيستي پرداخته
عطاء عضو، مالكيت معنوي توان از مهندسي ژنتيك، پيوند و ا اين موارد مي

تحقيقات زيستي و پزشكي، ايدز، سالمندان، معلوالن ذهني و جسمي، و البته 
سازي  جا تنها به اقدامات صورت گرفته درباره شبيه در اين. سازي انسان نام برد شبيه

  .انسان پرداخته خواهد شد
  
  27اتحاديه اروپا ـ1

اند توسط پارلمان  صويب شدهتر اسنادي كه در چهارچوب اتحاديه اروپا ت بيش
اين پارلمان تاكنون چندين مصوبه درباره . اند تنظيم و تصويب شده 28اروپايي

و شوراي  30عالوه بر اين، كميسيون اروپايي. 29سازي انسان صادر كرده است شبيه
كه از اركان اتحاديه اروپا هستند نيز به اين امر توجه داشته و مطالعاتي  31اروپايي

  32.اند به عمل آورده و مصوباتي صادر كرده در اين مورد
خود خواستار ممنوعيت  1996كه در مصوبه سال  پارلمان اروپايي، پس از آن

اولين قطعنامه خود  1997هاي انساني براي مقاصد تحقيقي شد، در سال  ايجاد نطفه
 پارلمان در اين قطعنامه ضمن اظهار نگراني. سازي انسان صادر كرد را درباره شبيه

سازي انسان اعالم  سازي گوسفند در مؤسسه رازلين، مخالفت خود را با شبيه از شبيه
كه بر اولويت داشتن فرد انسان بر منافع جمعي يا  اين قطعنامه، ضمن آن. كرد

آوري  اجتماعي و علمي تأكيد كرد، خواستار بهره گرفتن از تحقيقات علمي و فن
تأكيد كرد و داليل اعضاي پارلمان در زيستي شد و بر منافع و مزاياي اين علم 

  :سازي انسان را به نحو زير بيان داشت مخالفت با شبيه
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در چهارچوب ] چه[سازي انسان، چه آزمايشي،  كه شبيه با اعتقاد راسخ بر اين
، پيوند بافت يا با هر هدف ديگر، 33درمان ناباروري، تشخيص پيش از استقرار

اي توجيه يا تحمل شود، چون نقض  يچ جامعهتواند تحت هيچ شرايطي توسط ه نمي
 34گزينانه جا كه گزينش نژادپرستانه و به جدي حقوق بنيادين بشر است و از آن

كند و مستلزم آزمايش بر  دارد، شأن بشر را مخدوش مي نوع بشر را ممكن مي
  35...ها است، با اصل برابري افراد انساني مغاير است انسان

سازي و تعيين  مان خواستار ممنوعيت همه اشكال شبيهبر اين اساس، اعضاء پارل
كه خواستار ممنوعيت حقوقي  پارلمان، عالوه بر اين. 36مجازات براي آن شدند

سازي انسان شد، از پزشكان و پژوهشگران خواست تا به صورت داوطلبانه از  شبيه
ين چن پارلمان در اين مصوبه هم. 37سازي انسان خودداري كنند مشاركت در شبيه

هاي اخالقي و اقدامات مختلفي براي حصول اطمينان از  خواستار تشكيل كميته
از جمله نكات جالب توجه ديگر اين مصوبه، . اجراي اين ممنوعيت شده است

اين موارد با اندكي جرح و . 38اعالم حق هر فرد بر هويت ژنتيكي خود است
  .39اند تعديل در مصوبات بعدي پارلمان اروپايي تكرار شده

دارد هيچ تفاوتي بين  كه اظهار مي ، پارلمان ضمن آن2000در قطعنامه سال 
كند  سازي مولّد وجود ندارد، چنين اعالم مي درماني و شبيه -سازي تحقيقي  شبيه

هاي انساني فقط براي اهداف تحقيقاتي  كه شامل ايجاد نطفه: سازي تحقيقي كه شبيه
هنجارهاي ] پذيرفته شده[مرز  كند، از است، معضل اخالقي فاحشي مطرح مي

  40.كند و با تدبير عمومي مصوب اتحاديه اروپايي مغاير است تحقيقاتي عبور مي
سازي انسان، اگر محدود  داليل پارلمان اروپايي براي ممنوع دانستن انواع شبيه

اند، داليلي هستند كه در  بيان شده 1997به مواردي باشند كه در مصوبه سال 
سازي با شأن  اشاره به مغايرت شبيه. اند مورد بررسي قرار گرفته مباحث قبلي نيز

كه مشخص شود به چه نحو با اين شأن و حقوق  بشر و حقوق بشر افراد، بدون آن
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. شود اي است كه در بسياري از موارد مالحظه مي مغايرت دارد، از عبارات كليشه
گزيني  نژادپرستانه يا به سازي به خودي خود هيچ ارتباطي به انتخاب چنين، شبيه هم

ها وجود دارند و  نظر از نحوه پيدايش انسان افراد ندارد، بلكه اين اعمال، صرف
  .ها ندارند ارتباطي به فرآيند توليد مثل انسان

ها است از مواردي است  سازي مستلزم آزمايش بر انسان كه شبيه اشاره به اين
اروسازي و در علوم پزشكي و حتي در صنايع د. رسد ربط به نظر مي كه واقعاً بي

اين امر . شود ها آزمايش مي نظامي، به صورت روزمره و در سراسر جهان بر انسان
البته بايد با لحاظ شرايطي و بر اساس قواعد و مقرراتي كه در قوانين رسمي و هم 

اند صورت گيرد؛ ولي صرف آزمايش  اي معين شده هاي اخالقي حرفه در مجموعه
در خود اروپا و در . گونه معضل يا مانع اخالقي يا حقوقي ندارد ا هيچه بر انسان

اي در اين خصوص صادر شده است كه  نامه كميته وزراي شوراي اروپا، توصيه
ها را در چهارچوبي تعريف شده ممكن و حتي الزم  آشكارا آزمايش بر انسان

از مواردي هستند » تيمرز هنجارهاي تحقيقا«چنين استناد به  اين امر و هم. داند مي
  .كه بايد در مبحثي جداگانه مورد بررسي قرار گيرند

گروه مشاوران كميسيون اروپايي در نظر مشورتي خود به اين كميسيون درباره 
سازي مولّد و  كه بين شبيه سازي، ضمن آن هاي شبيه هاي اخالقي تكنيك جنبه

را با لحاظ شرايطي جايز سازي تحقيقي  درماني تمايز قايل شدند، شبيه -تحقيقي 
دانند كه به زعم  سازي مولّد را از آن جهت ممنوع مي اين گروه، شبيه. اند دانسته
ها ابهامات اخالقي بسياري، به ويژه در مورد ابزارانگاري انسان و مسؤوليت  آن

شوراي اروپايي هم بر اساس اين گزارش مشورتي، . سازد ، مطرح مي41انسان
هاي عضو  در سطح اروپا ممنوع دانسته و خواهان اقدام دولتسازي انسان را  شبيه

  .42براي اتخاذ تدابير الزم براي اين ممنوعيت شده است
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خورد، عدم تشريح جوانب اخالقي مبهم  اي كه در اين گزارش به چشم مي مسئله
عنوان   اين گزارش به. سازي مولّد است و دليل مخالفت گروه مشاوران با شبيه

اسي به جوانب علمي مسئله پرداخته و چند صفحه را به بيان ابعاد گزارشي كارشن
سازي اختصاص داده است، در حالي كه تنها چند سطر به داليلي كه به  علمي شبيه

اين . سازي انسان هستند اختصاص داده شده است اعتقاد گروه مشاوران مانع شبيه
اورهاي خود باشد؛ يا رويكرد ممكن است بر اثر ناتواني اعضاء گروه از توجيه ب

به اين دليل باشد كه عقايد خود را بديهي دانسته و دليلي براي استدالل و توجيه 
به هر صورت، رويكرد گروه مشاوران و نحوه پرداختن به . اند ادعاهاي خود نديده

سازي مولّد انسان مستدل و مستند نيست و از اين نظر از  داليل ممنوعيت شبيه
  .برخوردار نيستقدرت فكري چنداني 

  
  43شوراي اروپا ـ2

مند، از  گونه كه در باال بيان شد، شوراي اروپا به صورت كامالً علمي و نظام همان
سازي توجه و اسناد متعددي در اين  دهه هشتاد به مسائل اخالق زيستي و شبيه

آوري كه به  در حقيقت، تنها اسناد الزام. خصوص تنظيم و تصويب نموده است
الملل وجود دارند و به طور مستقيم به اين مسائل  ده در حقوق بينصورت معاه

اند، ولي شوراي اروپا عالوه بر كنوانسيون  توسط اين شورا تنظيم شده  پرداخته
اويدو و پروتكل آن، چندين مصوبه و گزارش درباره اين موضوعات تهيه و 

  :ترين اين اسناد عبارتند از مهم. تصويب كرده است
 و   مجمع پارلماني شوراي اروپا درباره استفاده از نطفه 1046 نامه توصيه
هاي انساني براي مقاصد تشخيصي، درماني، علمي، صنعتي و تجاري، مصوب  جنين

 1986.44سپتامبر  24
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  گزارش كميته ويژه متخصصان اخالق زيستي شوراي اروپا درباره توليد
 1989.45مثل مصنوعي انسان، مورخ 

 ها و  ع پارلماني شوراي اروپا درباره استفاده از نطفهمجم 1100نامه  توصيه
 1989.46فوريه  2هاي انساني در تحقيقات علمي، مصوب  جنين

 نامه شماره  توصيهR (90) 3  كميته وزراي شوراي اروپا درباره تحقيقات
 1990.47فوريه  6ها، مصوب  پزشكي بر انسان

  نويس پروتكل  پيش مجمع پارلماني شوراي اروپا درباره 202نظريه شماره
سازي  اختياري كنوانسيون حقوق بشر و پزشكي زيستي درباره ممنوعيت شبيه

 1997.48سپتامبر  23ها،  انسان

  مجمع پارلماني شوراي اروپا درباره تحقيق روي  534دستور شماره
 1997.49سپتامبر  23ها،  سازي آن ها و شبيه انسان

فته، موارد قابل توجهي در مورد گ هاي پيش با بررسي اين اسناد و كنوانسيون
خورد كه به طور  سازي انسان به چشم مي رويكرد شوراي اروپا در قبال شبيه

  :شوند خالصه بيان مي
در اسناد مصوب شوراي اروپا، مراد و مقصود از واژه : عدم تعريف انسان

كه  1046نامه شماره  توصيه 5در بند . معين نشده است» شخص«يا » انسان«
با توجه به : ار مورد استناد اسناد ديگر قرار گرفته است، چنين آمده استچندين ب

يابد، و  كه، از زمان لقاح تخمك، حيات انساني در الگويي مستمر تكامل مي اين
ممكن ) نطفه(در فازهاي اوليه تكامل ] درباره حيات انسان[كه تمايز مشخصي  اين

شناختي نطفه ضرورت  يستكه بدين ترتيب تعريفي از وضعيت ز نيست، و اين
  ).تأكيد اضافه شده است... (دارد

به عبارت ديگر، اسناد مصوب . شود اين رويكرد در اسناد بعدي نيز مالحظه مي
ولي اين اسناد، . اند زمان با لقاح دانسته شوراي اروپا زمان آغاز حيات انساني را هم
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از خود انسان ارائه  ها درباره مفهوم انسان، تعريفي به دليل اختالف نظر دولت
اين اختالف نظر در . اند هاي عضو واگذار كرده و آن را به قوانين ملي دولت  نكرده

سازي انسان  هاي توضيحي كنوانسيون اويدو و پروتكل آن درباره شبيه گزارش
  :در گزارش توضيحي كنوانسيون اويدو اظهار شده است. آشكار است

  ...لي آن استفاده شده استمفهوم انسان به خاطر ماهيت ك... 9
براي بيان ضرورت حفاظت از شأن  "انسان"چنين از عبارت  كنوانسيون هم. 19

تأييد شد كه اصل مقبول عام اين است كه . كند ها استفاده مي و هويت همه انسان
  .شود مورد احترام باشند شأن انسان و هويت او بايد از زماني كه حيات آغاز مي

  :روتكل اختياري كنوانسيون مزبور نيز بيان شده كهدر گزارش توضيحي پ
مطابق با رويكرد اتخاذ شده در تهيه كنوانسيون حقوق بشر و پزشكي زيستي، 

به منظور اجراي پروتكل » انسان«تصميم گرفته شد تعريف حدود و دامنه عبارت 
  .حاضر به قوانين ملي واگذار شود

اروپا آغاز حيات انسان را از  كه اسناد مصوب شوراي به عبارت ديگر، با آن
دولت هلند هم در . اند اند، تعريفي از خود انسان ارائه نكرده زمان لقاح دانسته

اعالميه كه در زمان امضاء به اين پروتكل منضم كرده است اظهار داشته كه مفهوم 
ر اين ام. 50داند، يعني انساني كه زاده شده است انسان را تنها به معناي فرد انسان مي

با توجه به قواعد حقوق بشر حاكم بر مسائل اخالق زيستي به طور كلي و 
براي مثال، آيا سقط جنين . سازي انسان به طور خاص تأثير مشخصي دارد شبيه

درماني كه با ايجاد  - سازي تحقيقي  ناقض حق حيات انسان است؟ آيا شبيه
  اين حق است؟ها مالزمت دارد، ناقض  هاي انساني و از بين بردن آن نطفه
هر صورت، مشخص است كه رويكرد شوراي اروپا مبني بر اين است كه  به

شود، اين امر با حيات انسانِ موجود  هرچند حيات انساني از زمان لقاح آغاز مي
متفاوت است و نظام حاكم بر آن نيز بر اساس تعريفي كه از انسان ارائه شود، 
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ه به ساختار ژنتيكي انساني موجود در شورا در حقيقت با توج. متفاوت خواهد بود
زايگوت و مراحل مختلف تكاملي جنين، لقاح را مبدأ حيات دانسته است، نه 

نامه  اين امر با توجه به مقررات مفصلي كه در توصيه. پيدايش فرد و شخص انسان
هاي  ها و جنين مجمع پارلماني شوراي اروپا درباره استفاده از نطفه 1100شماره 
  .در تحقيقات علمي آورده شده كامالً مشخص استانساني 

گونه كه  رويكرد شوراي اروپا نيز، همان: 51توجه به فرد انسان، شأن و حقوق او
شود، اولويت دادن به فرد انسان  در ساير اسناد مربوط به اخالق زيستي مالحظه مي

 و ضرورت وجه نافي هيچ البته اين اسناد به. در برابر منافع علمي و اجتماعي است
ضرورت را در  اين بلكه نيستند؛ انسان درباره ها آزمايش و تحقيقات انجام لزوم

چهارچوبي معين و با رعايت اصول و قواعدي مشخص كه همان اصول اخالق 
در اين خصوص، همواره اصل بر اين است كه . دانند پذير مي زيستي هستند، امكان

  .عي حاصل از آن اولويت داردفرد انسان بر تحقيقات علمي و منافع اجتما
گيرد كه در علوم زيستي و پزشكي، شأن بشر  چنين، اين امر مد نظر قرار مي هم

واره بايد مورد حفاظت قرار گيرند و هر نوع تحقيقي  هاي او هم و حقوق و آزادي
نكته قابل . روي انسان بايد با رعايت اين حقوق و با توجه به آن شأن انجام شود

ت كه اسناد مربوط به اخالق زيستي و اسنادي كه به طور خاص ناظر توجه اين اس
در . اند سازي انسان هستند، تعريفي از شأن بشر و حدود آن، ارائه نكرده بر شبيه

خصوص حقوق بشر مرتبط نيز رويكرد غالب اين است كه در برخي موارد فقط 
كه به  ، بدون آنشود به بيان برخي از اسناد حقوق بشر در مقدمه سند بسنده مي

سازي يا هر  حقوق بشر معيني اشاره يا چگونگي يا چرايي ارتباط آن حق با شبيه
  .موضوع ديگري كه در سند مورد خطاب قرار گرفته است بيان شود

عنوان اسنادي حقوقي كه براي   البته چنين رويكردي با توجه به ماهيت اسناد به
اند و  ستاوردهاي علمي تدوين شدهها و د تدوين و تنظيم قواعدي براي پديده
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باشند، قابل درك و  دربرگيرنده رويكردي مشخص از بين رويكردهاي مختلف مي
فهم است و براي پي بردن به علت وجودي آن رويكرد و چگونگي ارتباط مفاهيم 
مورد نظر هر سند با نظام حقوق بشر بايد به مباحث مطرح شده در هنگام تهيه سند 

ي و فكري، سياسي و اجتماعي كلي كه در سطح جوامع صورت و مباحثات فلسف
گونه كه از مطلب زير مشخص خواهد شد، حتي  ولي همان. گيرند توجه داشت مي

برخي موارد اين مباحثات عاري از استدالل هستند و تنها به اعالم رويكردي معين 
  .اند اكتفا كرده

مصوب شوراي اروپا  از اسناد :سازي انسان رويكرد شوراي اروپا به شبيه
اين شورا، . سازي انسان اندكي مردد است مشخص است كه رويكرد آن به شبيه

داند،  سازي مولّد را ممنوع مي كه به صورتي قاطع و مشخص شبيه ضمن آن
البته در اين مصوبات ايجاد . درماني را مبهم باقي گذاشته است -سازي تحقيقي  شبيه

حقيقاتي به صراحت ممنوع دانسته شده، ولي عمدي نطفه انساني براي مقاصد ت
سازي انسان در مورد  ابهامي كه در پروتكل اختياري كنوانسيون اويدو درباره شبيه

  .معنا و دامنه مفهوم انسان وجود دارد اين مسئله را كمي مردد كرده است
هاي عضو خواسته شده كه ايجاد  از دولت 1046قطعنامه ) 3-الف ( 14در بند 

اي انساني را از طريق تلقيح خارج از رحم براي مقاصد تحقيقي ممنوع اعالم ه نطفه
سان از طريق  هاي هم همان قطعنامه هم ايجاد انسان 4 -در بند الف . كنند
. سان ممنوع دانسته شده است سازي يا هر روش ديگري و دوقلوهاي هم شبيه

منوع دانسته شده، ولي سازي مولّد م بنابراين، در اين مصوبه مشخص است كه شبيه
درماني مبهم است؛ زيرا از طرفي تصريحي به آن نشده،  ـ سازي تحقيقي مسئله شبيه

) تلقيح مصنوعي(سازي  ولي از طرفي ايجاد نطفه انساني به روشي غير از شبيه
  .ممنوع دانسته شده است
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در اين قطعنامه . شود رويكرد ديگري مالحظه مي 1100در قطعنامه شماره 
ولي ايجاد عمدي نطفه يا ) 18بند (ها مجاز دانسته شده  ها يا ژن سازي ملكول شبيه

در اين قطعنامه ). 21بند (جنين براي مقاصد تحقيقي علمي ممنوع دانسته شده است 
اي نشده است؛ بنابراين  به نحوه ايجاد نطفه يا جنين براي مقاصد تحقيقي اشاره

امل همه موارد ايجاد نطفه براي ممكن است استدالل شود كه اين ممنوعيت ش
  .درماني ـ سازي تحقيقي شود؛ از جمله شبيه مقاصد تحقيقي مي

اين  18بند دو ماده . شود همين رويكرد در كنوانسيون اويدو نيز مالحظه مي
هاي انساني براي اهداف تحقيقاتي ممنوع  كنوانسيون تصريح دارد كه ايجاد نطفه

حوه ايجاد نطفه نكرده و مطلق اين امر را ممنوع اي به ن اين مقرّره اشاره. است
كه موضعي درباره تحقيق روي  البته بند اول اين ماده، بدون اين. دانسته است

هاي انساني اتخاذ كند، مقرر داشته در مواردي كه قوانين ملي چنين تحقيقي را  نطفه
جاد نطفه براي ولي اي. بيني شود دانند، بايد حفاظت كافي از نطفه نيز پيش مجاز مي

سازي  بديهي است اين ممنوعيت شامل شبيه. مقاصد تحقيقي ممنوع اعالم شده است
نظر از نحوه ايجاد نطفه  زيرا مقرّره مزبور صرف. شود درماني نيز مي ـ تحقيقي

  .االجرا است الزم
با اين حال، پروتكل اختياري اين كنوانسيون و گزارش توضيحي آن، ابهام 

ماده يك اين پروتكل در مقام بيان تعهد و . سازد اره مطرح ميپيش گفته را دوب
اي براي ايجاد انساني كه از نظر  دارد، هر مداخله موضوع اصلي پروتكل اظهار مي

اين مقرّره ممكن است بنا به . ژنتيكي همانند انسان ديگري باشد ممنوع است
چنانچه دولتي . هاي مختلفي تفسير شود شود به صورت تعريفي كه از انسان مي

سازي  آيد، اين مقرّره مانع شبيه معتقد باشد كه فرد انسان از زمان لقاح پديد مي
چون دولت هلند معتقد باشد كه  ولي اگر دولتي هم. درماني خواهد بود -تحقيقي 
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توان گفت كه  مفهوم انسان تنها ناظر بر فرد انساني است كه زاييده شده است، مي
  .درماني نخواهد بود ـ سازي تحقيقي هپروتكل مذكور مانع شبي

مسئله ديگري كه در خصوص اين پروتكل وجود دارد اين است كه اين 
پروتكل در حقيقت بايد در پرتو كنوانسيون اويدو تفسير شود؛ زيرا پروتكل 

هاي  گونه كه بيان شد، كنوانسيون مزبور ايجاد نطفه همان. اختياري آن سند است
در عين حال، . ها به طور مطلق ممنوع دانسته است ق بر آنانساني را به قصد تحقي

سازي مولّد داللت دارد، اين تفسير را به  با توجه به مقدمه پروتكل، كه بر شبيه
سازي مولّد است و  سازد كه پروتكل در حقيقت ناظر بر شبيه ذهن متبادر مي

  .درماني را مورد خطاب قرار نداده است -سازي تحقيقي  شبيه
رسد كه با توجه به ساير اسناد و با توجه به مفاد  صورت، به نظر مي به هر

صريح كنوانسيون اويدو و ارتباط آن با پروتكل اختياري، تفسير صحيح اين است 
هاي انساني براي مقاصد تحقيقاتي، صرف نظر از نحوه ايجاد  كه ايجاد عمدي نطفه

ه عبارت ديگر، رويكرد ب. سازي، ممنوع باشد ها و از جمله از طريق شبيه آن
  .سازي انسان است شوراي اروپا ممنوعيت كامل و مطلق همه انواع شبيه

مجمع . ولي شوراي اروپا براي اين رويكرد خود استداللي ارائه نكرده است
كنوانسيون اويدو اشاره  13خود به ماده  202پارلماني اين شورا در نظريه شماره 

. كند سازي انسان را ممنوع مي صورت تلويحي شبيهكرده و اظهار داشته اين ماده به 
  :دارد اين ماده مقرّر مي

تواند به داليل  اي كه هدف آن جرح و تعديل ژنوم انساني است تنها مي مداخله
پيشگيري، تشخيصي يا درماني صورت گيرد و فقط اگر هدف آن معرفي تعديالتي 

  .در ژنوم اخالف نباشد
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اند كمي تعجيل  ظريه مزبور را صادر كردهبديهي است اعضاء محترمي كه ن
سازي نه تنها در ژنوم انساني جرح و تعديلي صورت  اند؛ زيرا در شبيه نموده
  .ماند گيرد، بلكه ژنوم فرد اعطاءكننده آن محفوظ باقي مي نمي

اين . در همان نظريه، به مفاد ماده يك كنوانسيون اويدو نيز اشاره شده است
شناسي و  و هويت همه افراد انساني در كاربردهاي زيست ماده ناظر بر حفظ شأن

مجمع پارلماني با اشاره به مفاد اين كنوانسيون اعالم كرده كه چون . پزشكي است
سازي انسان  ها است، اين ماده مانع شبيه سازي ناقض شأن و تمامت انسان شبيه
ي اين نظر خود ناگفته پيدا است كه اعضاء مجمع پارلماني هيچ استداللي برا. است

سازي ناقض شأن انسان است، بدون  كه شبيه اند و با فرض گرفتن اين ارائه نكرده
كه تعريفي از شأن بشر ارائه كنند يا حتي استدالل كنند كه چرا و چگونه  اين
  .اند كرده اعالم ممنوع را آن دارد، منافات ناشناخته و مبهم مفهوم همين با سازي شبيه

در . شود پروتكل اختياري كنوانسيون اويدو مالحظه ميرويكرد مشابهي در 
سازي انسان موجب ابزارانگاري او  مقدمه اين پروتكل اعالم شده است كه شبيه
شناختي و اجتماعي براي همه افراد  است و متضمن مشكالت جدي پزشكي، روان

. ستسازي مغاير با شأن و هويت افراد پنداشته شده ا چنين، شبيه هم. ربط است ذي
  :گزارش توضيحي اين پروتكل دليل اين رويكرد را به نحو زير تشريح كرده است

ها تهديدي عليه هويت انساني است زيرا حفاظت  سازي عمدي انسان شبيه. 3
واجبي را كه در برابر تعيين پيشاپيش تركيب ژنتيكي انساني توسط شخص ثالث 

  .گيرد وجود دارد ناديده مي
ها وجود دارد  سازي انسان كه براي ممنوعيت شبيهاستدالل اخالقي ديگري 

پيش از هر چيز مبتني بر شأن بشر است كه به دليل ابزارانگاري به واسطه 
حتي اگر در آينده بتوان وضعيتي را به . افتد سازي مصنوعي انسان به خطر مي شبيه

اين  ها موضوعيت ندارد، ساخته انگاري شبيه فرض تصور كرد كه به نظر برسد ابزار
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جا كه بازتركيب طبيعي  از آن. ها نيست سازي انسان توجيه اخالقي كافي براي شبيه
شده،  تعيين پيش از ژنتيكي تركيب تا كند مي ايجاد انسان براي تري بيش آزادي ژنتيكي
  .حفظ كنند را خود ژنتيكي تركيب اتفاقي اساساً ماهيت كه است اشخاص همه به نفع

سازي را نافي هويت  كه شبيه اول اين. مخدوش است اين استدالل به چند دليل
تركيب ژنتيكي انسان تنها بخشي از هويت هر فرد را . داند ساخته مي فرد شبيه

دهد و بيش از آن، عوامل محيطي هستند كه هويت هر انساني را شكل  تشكيل مي
. اين مسئله حتي در گزارش متخصصان اتحاديه اروپا منعكس شده است. دهند مي
  .52سازي مولّد تهيه شده است زارشي كه در مقام ممنوعيت شبيهگ

سازي را چون موجب ابزارانگاري  مورد ديگر اين است كه اين گزارش، شبيه
بديهي است كه اين دليلي نيست . داند ها خواهد شد با شأن بشر مغاير مي ساخته شبيه

ا برخورد افراد ديگر سازي بتوان اقامه كرد زير كه در مقام نقد و نفي فرآيند شبيه
تواند مالكي براي ارزيابي درستي  كه ممكن است ابزارانگارانه باشد يا نباشد، نمي

اگر چنين باشد، پس بايد . سازي از نظر اخالقي باشد يا نادرستي خود فرآيند شبيه
ها را  پوستان رفتارهاي نژادپرستانه دارند و آن گفت چون برخي از مردم با سياه

پوستان امري غير اخالقي است و بايد  دانند، پس زاد و ولد سياه مي چون برده هم
بيني شده است كه ممكن است در  در خود گزارش هم وضعيتي پيش! ممنوع شود

هاي ابزارانگارانه وجود نداشته باشد، ولي با كمال  ها نگرش ساخته آن نسبت به شبيه
  !است شده دانسته توجيه فاقد دليل، ارائه بدون سازي، شبيه نيز وضعيت اين در تعجب

فرضي است كه براساس  مسئله آخري كه در اين استدالل مخدوش است پيش
چنين تصوري  .تري به نسبت افراد ديگر برخوردارند ها از آزادي كم ساخته آن شبيه

ساخته  مبتني بر اين فرض است كه بر اثر اين امر در واقع ساختار ژنتيكي فرد شبيه
ساز  ساخته از مقامي برابر با شبيه در نتيجه، شبيه. كند معين ميرا انساني ديگر 

بديهي است كه موجودي كه در . برخوردار نبوده، در حد مملوك يا برده او است



 

 

  1386 تابستان، اول، شماره اولسال               فصلنامه حقوق پزشكي/   46

ق 
حقو

رد 
ويك

ر
 بين

بيه
ه ش

ل ب
لمل
ا

 
سان

ي ان
ساز

  

اي او با فردي كه از پيش  آيد ساختار ژنتيكي هسته سازي انساني به وجود مي شبيه
ر صورتي كامالً همانند ساخته تنها د ژنوتيپ فرد شبيه. وجود داشته يكسان است

اي را  هاي هسته ها خواهد بود كه زن اعطاءكننده تخمك، ژن فرد اعطاءكننده ژن
از  حاصل نطفه حامل هم زن آن خود اگر حتي حالت، اين در .باشد كرده اعطاء نيز
  .ساخته فاقد اراده آزاد خواهد شد توان تصور كرد كه شبيه سازي باشد، باز نمي شبيه

ژنوتيپ هر . ها نيست هاي آن دهد ژن راد انسان اراده و اتونومي ميچه به اف آن
هاي  بسياري از جنبه. دهد فرد تنها بخشي از شخصيت و هويت او را تشكيل مي

به عبارت . دهند ها را عوامل غير ژنتيكي تشكيل مي شخصيتي و هويتي انسان
ل بارز اين گفته هم مثا. بخشد ها آزادي و اتونومي نمي ديگر، ژنوتيپ افراد به آن

دو يا چندقلوهايي هستند كه هر يك داراي ژنوتيپي يكسان هستند ولي از اتونومي 
هاي موجود فردي براي  كه استفاده از ژن تصور اين. و آزادي نيز برخوردارند

سازي فردي ديگر به منزله تعيين ساختار ژنتيكي او است و در نتيجه رابطه  شبيه
هاي علمي  اهد كرد، تصوري است كه ريشه در داستانمالك و مملوك ايجاد خو

در فرآيند تلقيح مصنوعي . تخيلي دارد و فاقد مبناي اخالقي و حقوقي درست است
هايي را ايجاد  نيز فردي با استفاده از تخمكي معين و اسپرم فردي خاص، نطفه

فاصله اين فرآيند نيز از توليد مثل طبيعي . دهد كند و در رحم زني قرار مي مي
سازي گامي ديگر از توليد مثل اتفاقي و طبيعي فاصله  اگر در شبيه. زيادي دارد

توان ادعا كرد  تر شود، نمي گرفته شود و دخالت انسان در خلق انساني ديگر بيش
دار يا مالك و  ساخته از بين رفته و رابطه برده و برده ساز و شبيه كه برابري شبيه

  .نسان را گرفته استمملوك جاي رابطه برابر دو ا
سازي  در نهايت بايد گفت كه رويكرد شوراي اروپا در ممنوع دانستن شبيه

  .انسان بدون استداللي منطقي صورت گرفته است
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  اقدام در سطح جهاني )ب
سازي انسان در  المللي، بحث شبيه هاي بين در سطح جهان و در چهارچوب سازمان
المللي مختلفي در اين زمينه  هاي بين زماناواخر دهه نود ميالدي رونق گرفت و سا

ها از  ها كه فعاليت آن ترين اين سازمان از جمله مهم. به تصويب قطعنامه پرداختند
تري برخوردار است بايد به اقدامات سازمان بهداشت جهاني، سازمان  اهميت بيش

د ، و مجمع عمومي سازمان ملل متح)يونسكو(آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد 
  .اشاره كرد

 
  سازمان بهداشت جهاني ـ1

سازي انسان صادر كرده است كه  سازمان بهداشت جهاني دو قطعنامه در مورد شبيه
و ديگري در سال  53سازي در توليد مثل انساني با عنوان شبيه 1997يكي در سال 

 54سازي در بهداشت انساني با عنوان ابعاد اخالقي، علمي و اجتماعي شبيه 1998
  .شده استصادر 

سازي  اند، شبيه در هر دو قطعنامه كه توسط مجمع عمومي سازمان صادر شده
. مولّد انسان از نظر اخالقي مردود و با شأن و تماميت بشر مغاير دانسته شده است

 "سازي انسان با اهداف مولد كنسنسوس حاصل درباره شبيه"به  1998قطعنامه سال 
تحقيقات  از حاصل اطالعات به مرتبط، المللي بين اسناد از برخي كردن فهرست از پس و

كند  سازي را فرآيندي اعالم مي انجام شده بر حيوانات اشاره و بر اساس آن شبيه
  :دارد مي اعالم 1998 قطعنامه مقدمه بند پنجمين آن از پس .نيست ايمن انسان براي كه

سابقه اخالقي  يسازي ابعاد ب در شبيه] حاصل[هاي  كه پيشرفت با شناسايي اين
  ...كنند مي مطرح ها انسان بعدي هاي نسل و فرد ايمني نظر از را مهمي مسائل و دارند دربر

ها  سازمان بهداشت جهاني از دولت 1998با توجه به اين مقدمات، قطعنامه 
و به ) بند دو(سازي مولّد انسان به عمل آورند  خواهد اقداماتي را براي منع شبيه مي
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هاي  ها را در جريان پيشرفت خواهد دولت اين امر از دبير كل مي منظور تسهيل
  ).بند سه(حاصل قرار دهد 

ها  اين قطعنامه. سازي مولّد است ها توجه به شبيه نكته قابل توجه در اين قطعنامه
و به نظر   درماني اتخاذ نكرده - سازي تحقيقي  رويكرد خاصي نسبت به شبيه

اشاره به ابعاد اخالقي . اند ها واگذار كرده به دولت رسد تصميم در اين باره را مي
ها  سازي مولّد ضمن توجه به ايمني اين فرآيند از ديگر نكات مهم اين قطعنامه شبيه
اند،  چون اسناد ديگري كه در اين خصوص تصويب شده ها، هم مفاد قطعنامه. است

رات كلي و مبهم اشا. سازي غير اخالقي است كنند كه دقيقاً چرا شبيه مشخص نمي
  .كند به شأن و تمامت بشر نيز كمكي به درك اين مسئله نمي

  
  يونسكو ـ2

تاكنون سه اعالميه درباره ) يونسكو(سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد 
اين اسناد . مسائل مرتبط با اخالق زيستي و علوم و فنون زيستي صادر كرده است

درباره  المللي بين اعالميه ؛55بشر حقوق و انساني ژنوم درباره جهاني اعالميه :از عبارتند
  .57؛و اعالميه جهاني درباره اخالق زيستي و حقوق بشر56اطالعات ژنتيكي انساني

هاي بنيادين او  اعالميه يونسكو درباره ژنوم انساني بر حفظ حقوق بشر و آزادي
ميه و غايت در واقع، اساس اين اعال. در تحقيقات علمي بسيار تأكيد كرده است

ايجاد توازني بين ضروريات  علت وجودي اين اعالميه. آن چيزي جز اين نيست
هاي دانشمندان در انجام تحقيقات و صيانت از شأن بشر و حقوق و  علمي و آزادي

چون همه اسناد موجود ديگري كه  ولي اعالميه مذكور، هم. هاي او است آزادي
اند، توضيحي درباره شأن بشر نداده و  شدهدرباره اخالق زيستي يا حقوق بشر صادر 

در ماده يك اين . مقصود خود را از اين عبارت مشخص و معين نكرده است
  :اعالميه مقرّر شده است كه
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چنين  ژنوم انساني مبناي وحدت بنيادين همه اعضاء خانواده بشري، و هم
ميراث ] انيژنوم انس[در مفهومي نمادين، . ها است شناسايي شأن ذاتي و تنوع آن

  .بشريت است
و هويت انسان فراتر از ساختار ژنتيكي » انسان«اين در حالي است كه مفهوم 

صرف است و شناسايي شأن ذاتي افراد تنها مبتني بر ژنوم انساني نيست، زيرا هر 
. 58باشد سلول انسان داراي ژنوم انسان است ولي فاقد شأن و منزلت انساني كامل مي

  :ماده يازده نيز مقرّر داشته كهاعالميه مذكور در 
سازي مولّد انسان، مجاز  چون شبيه هايي كه مغاير شأن بشر هستند، هم رويه

المللي صالح براي همكاري در شناسايي  هاي بين ها و سازمان دولت. نخواهند بود
المللي جهت حصول اطمينان  ها و اتخاذ تدابير الزم در سطوح ملي و بين چنين رويه

  .شوند شوند، دعوت مي ه اصول مقرّر در اين اعالميه محترم شمرده ميك از اين
سازي مولّد با شأن انسان چيست؟  مشخص نيست منظور اعالميه از مغايرت شبيه

سازي  اگر ژنوم انساني ميراث بشريت است و مبناي شناسايي شأن ذاتي انسان، شبيه
ع ژنتيكي را افزايش سازي تنو چگونه با آن مغايرت دارد؟ درست است كه شبيه

ها؛  هاي ميتوكندري در شبيه ساخته و اعطاءكننده ژن رغم تفاوت ژن دهد، علي نمي
پس . كاهد كند و از آن نمي توان گفت كه تنوع موجود را حفظ مي ولي مي

هاي  دهد و نه تغييري در ژن فرآيندي كه نه تنوع ژنتيكي انسان را كاهش مي
با شأن بشر مغايرت دارد و اساساً مقصود و منظور  كند، به چه نحو موجود ايجاد مي

ها سؤاالتي هستند كه اعالميه ژنوم انساني به هيچ  يونسكو از شأن بشر چيست؟ اين
از محتواي دو اعالميه ديگر يونسكو كه تأكيد . دهد ها نمي وجه پاسخي به آن

ي هاي فرد در تحقيقات علم مضاعفي بر صيانت از شأن بشر و حقوق و آزادي
  .59توان براي اين سؤاالت پاسخي استنباط كرد دارند نيز نمي
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  مجمع عمومي سازمان ملل ـ3
مسئله  60 و آلمان  فرانسه  درخواست  به  عمومي  مجمع  اجالس  ششمينو  در پنجاه

قرار   مولّد انسان در دستور كار مجمع  سازي شبيه  عليه  المللي بين  يكنوانسيون  هتهي
  يكنوانسيون  تهية  بررسي  هويژ  كميتة عمومي  ، مجمع جلسه  در همان.  گرفت

كار   گزارش  كه  خواست  كرد و از آن  سيستأرا   انسان  سازي شبيه  عليه  المللي بين
د كر  توصيه  چنين هم. ددهارائه   عمومي  اجالس مجمع  ينو هفتم  پنجاه  خود را به

)  حقوقي  كميتة(  مجمع  ششم  در كميتة  كاري  گروه  يك  امر در چهارچوب  اين  كه
  61.يابد  ادامه

  ، انعكاسي ششم  كميتة  كاري  در گروه  و هم  ويژه  در كميتة  ها هم دولت  مواضع
مولّد   سازي شبيه  ها اتفاق نظر داشتند كه دولت  همه .62بود  گفته  پيش  از مواضع

متضمن آثار و تبعات و   ، علمي قي، اخال مذهبي  هاي و نگراني  ليمسا  متضمن  انسان
  دامنة  به  نظر راجع  اختالف 63.گردد  و بايد منعمختلفي در خصوص شأن بشر است 

  .بود  آن  انجام  و شيوة  ممنوعيت  اين
  المللي بين  تر كنوانسيون سريع  بايد هر چه  اعتقاد داشتند كه  از نمايندگان  برخي

ها، ابتدا  از دولت  گروه  نظر اين  به. شود  تهيه  سانمولّد ان  سازي شبيه  منع  براي
ـ   تحقيقي(  ديگر آن  اشكال  به  راجع  گردد و سپس  مولّد منع  سازي شبيه  بايست مي

و   عملي  از لحاظ  هم  روشي  چنين  كردند كه  ها بيان دولت  اين. شود  بحث)  درماني
  انسان  سازي كار شبيه  كه اين  به  اشارهها با  آن.  تر است درست  از نظر اصولي  هم
  كنوانسيوني  تهية  ضرورت  داشتند كه  ، اعالم است  يريگپي  نيز در حال  اكنون  هم
  . است  ، حياتي وقت  در اسرع  عملي  چنين  منع  جهت  المللي بين

  مختلف  فراگير اشكال  ها از ممنوعيت از دولت  ديگري  ، گروه در مقابل
قبالً ذكر   چه بر آن  نيز، عالوه  گروه  اين  داليل. كردند مي  حمايت  انسان  سازي شبيه

  جامعه  را به  اشتباهي  پيام) دمولّ(  انسان  سازي شبيه  ييجز  منع  بود كه  شد، اين
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مجاز و   سازي شبيه  ديگر اشكال  تصور شود كه  است  خواهد داد و ممكن  المللي بين
  .خواهد بود  حقوقي  موجد ابهام  ييجز  منع  كه ند، و اينهست  اشكالدون ب

  االجرا شدن  الزم  هنگامسازي تا  شبيه  بود كه  ايني ديگر پيشنهاد  هشيو
  ديگر اين  ديدگاه .آيد در  تعليق  حالت  ، به مولّد انسان  سازي شبيه  عليه  كنوانسيوني

  براي  انسان  سازي و شبيه  اعالم  وعممن  ميدا  صورت  مولّد به  سازي شبيه  بود كه
  فرصت  المللي بين  د تا جامعهشو  منع  سال  پنج  مدت  به  درماني ـ مقاصد تحقيقي

  پيشنهاد ديگر اين. باشد  را داشته  علمي  هاي و پيشرفت  در موازين  تغييرات  ارزيابي
  و در عين  مولّد انسان  سازي بر شبيه  تمركز آن  شود كه  تهيه  كنوانسيوني  بود كه
ها بتوانند  دولت  باشد كه  ـ درماني  تحقيقي  سازي شبيه  دربارة  مقرراتي  حاوي  حال
  .ها را بپذيرند وارد نمايند يا آن  شرط  مقررات  اين  به

  توسط  كه  بود  نويس ، دو پيش مختلف  يند نظرهايآها و بر ديدگاه  تعامل  حاصل
  توصيه  مجمع  به  كه  اي قطعنامه  نويس پيش  يكي: شد  تنظيم ها از دولت  دو گروه

  را پيگيري  مولّد انسان  سازي شبيه  منع  براي  المللي بين  كنوانسيوني  د كار تهيةرك مي
  اشكال  فراگير همه  ممنوعيت  كه  بود  اي قطعنامه  نويس پيش  و ديگري 64كند،
  . شد  معروف L.3  به  دوم  ، و طرحL.8  به  لاو  طرح 65.شترا مد نظر دا  سازي شبيه
  و حقوق بشر مصوب  انساني  ژنوم  جهاني  اعالمية  به  با اشاره  ر دو طرحه

و شأن بشر   تمامت  متوجه  زيستي  علوم  از جانب  كه  ، از خطراتي1997يونسكو در 
شأن بشر بر   شدن  از مخدوش  خود را پيشگيري  ، هدف كرده  باشد ابراز نگراني مي

  و در طرح،  ي، اتخاذ تدابير موقت چنين هم. دردنك مي  اعالم  علمي  هاي اثر پيشرفت
L.3 شأن افراد بر اثر   شدن  از مخدوش  پيشگيري  براي  ملي  در سطح ، ميتدابير دا

  .بود  شده  بيني پيش  زيستي  علوم  بالقوه  خطرات
  كرده  بيني  پيش  آتي  در كنوانسيون  درج  را براي  عناصر يكساني  هر دو طرح

  در طرح  كه(  ، هدف) بسيار مورد تأكيد بود  كه(  دامنه تعاريف:  از جمله. ندبود
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3L. 8 و در  كلي  ممنوعيت L. اجرا در سطح  ه، نحو) مد نظر بود  يئجز  ممنوعيت  
  و تحكيم  ، ترويج صالحيت  به  مربوط  لي، مسا يفريو ك  رانهي، تدابير پيشگ ملي

  بر اجراي  نظارت  ، ساز و كارهاي و در نهايت  اطالعات  ، تبادل المللي بين  همكاري
 . كنوانسيون

مولّد   سازي شبيه  ناظر بر منع  كه با وجود آن L.8  طرح  كه  ذكر است  به  الزم
  :ه بود كهكردخود مقرر   ، در بند هشتبود  انسان
مغاير با شأن بشر را در   سازي شبيه  ساير اشكال  تاكنون  كه  هايي از دولت«
  چنين  خواهد كه اند، مي درنياورده  تعليق  حالت  اند يا به كردهن  ممنوع  ملي  سطح

  ».ندكرا اتخاذ   تدابيري
  هيچ  ، به بود  را محور خود قرار داده  يئجز  منع  كه با آن  طرح  ، اين در واقع

 c  در بندهاي  صراحت  امر به  اين. دبون  سازي شبيه  ساير انواع  براي  تجويزي  عنوان
صراحت به   تجويز ساير اشكال  تنها عدم  نه  كه  نحوي  ، به بود  شده  اعالم b 3و 

كامالً آشكار   ملي  ها در سطوح دولت  توسط  ساير اشكال  منع  امكان  ، بلكه شد  اعالم
 . بود  شده مقرّر C در بند   و صريح

هاي  و در چهارچوب فعاليت 2003اين دو طرح با اصالحاتي اندك در سال 
دوباره مطرح  L.8و  L.2هاي  اجالس پنجاه و هشتم مجمع عمومي، در قالب طرح

  .شدند
  

  طرح پيشنهادي كاستاريكا ـ1ـ3
كه هدف آن طرحي را ارائه كرد  2003دولت كاستاريكا در هفدهم آوريل 
المللي  سازي انسان به موجب كنوانسيوني بين ممنوعيت كامل و دايمي انواع شبيه

انگاري كرده  سازي را جرم از نكات قابل توجه اين طرح اين بود كه شبيه. 66بود
  .باشند محورهاي اساسي اين طرح به شرح زير مي. بود



  1386سال اول، شماره اول، تابستان                فصلنامه حقوق پزشكي/   53 

وثق
ن م

هوم
 

د يك و دو كنوانسيون در موانويس  پيشتعاريف اساسي  :تعاريف - 1-1- 3
و ماده دو معرّف جرم  در حقيقت، ماده يك دربردارنده تعاريف عام. اند قيد شده

به  جانشينيگونه  هيچ 16الزم به ذكر است كه به موجب ماده . سازي است شبيه
  .دكرتوان وارد  اين مواد نمي

اي سلول  انتقال هسته«اند، شامل تعريف  تعاريفي كه در ماده يك ذكر شده
در اين ماده، . باشد مي» قرباني«و » گن ژنتيكي ارگانيسم هم«، »سلول پايه«، »پايه

  :اند عبارات مذكور به اين نحو تعريف شده
اي از يك سلول پايه به  يعني وارد كردن مواد هسته: اي سلول پايه انتقال هسته

اند يا فاقد اثر  اي آن خارج شده تخمك لقاح يافته يا لقاح نيافته كه مواد هسته
  .اند گرديده

  .هاي كاملي است يعني سلولي كه داراي كروموزوم: سلول پايه
هاي كاملي  يعني ارگانيسمي كه داراي كروموزوم: ارگانيسم همگن ژنتيكي

  .گن باشد هاي ارگانيسم ديگري هم است كه با كروموزوم
كه هم شامل فردي است كه تخمك يا مواد ژنتيكي او بدون اجازه وي : قرباني

رود و هم موجود زنده  به كار مي) بند يك( 2رتكاب جرم مندرج در ماده براي ا
  .حاصل از ارتكاب جرم مندرج در بند يك ماده دو

، و ديگري »انسان«يكي عدم تعريف : ز اهميت هستنديدو نكته در اين ماده حا
  .»قرباني«تعريف 

اين  67.ندا كنوانسيون به عمد تعريفي از انسان ارائه نكردهنويس  پيشطراحان 
نظرهايي است كه ممكن است مانع به تصويب   پيشگيري از اختالف ايامر بر

توان  چنين رويكردي را در چهارچوب اروپا نيز مي. رسيدن كل معاهده گردند
سازي انسان وجود  پروتكلي در اروپا براي منع شبيهاشاره شد كه . مشاهده كرد

در يكي از بندهاي . شود يده نميد» انسان«گونه تعريفي از  دارد كه در آن هيچ
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عهده  »انسان« عبارت حدود تعيين كه است شده قيد پروتكل اين تفسيري گزارش
 هاي سياست و تدابير وفق بايست مي پروتكل عضو دولت هر بنابراين 68.است ها دولت

 نظر به .دمبادرت كنپروتكل  نظر مورد »انسان« عبارت تعريف به قانوني طي خود، يملّ

  .بوده است نظر مد كاستاريكا پيشنهادي كنوانسيون در مسئله همين كه درس مي
رسد كه تعريف مزبور تعريف  به نظر مي. مورد ديگر، تعريف قرباني است

كه تخمك يا مواد ژنتيكي شود  ميمل افرادي اش كه اينمطلوبي است، به خصوص 
ضرورت صيانت از اين امر به خاطر . اند ها در ارتكاب جرم به كار گرفته شده آن

شود،  سازي استفاده مي ها براي شبيه ، اعم از زناني كه تخمك آناستهمه افراد 
دي فرسازي  شبيه برايهايشان  ها مواد ژنتيكي سلول افرادي كه بدون اجازه آن

كه چيزي نيست جز  ،د حاصلفرنهايت در شود، و  به كار گرفته مي ها آنهمانند 
  .و تكاليفي كه براي انسان قابل تصور است يك فرد انساني با تمام حقوق

سازي است،  كنوانسيون كه در مقام تعريف جرم شبيهنويس  پيشماده دو 
، )، زيربند الف3بند(، مشاركت )بند دو(، شروع به جرم )بند يك(مباشرت 

، زيربند 3بند (يا سهيم شدن و معاونت ) ، زيربند ب3بند (ازماندهي يا آمريت س
  .سازي انسان را جرم دانسته است شبيه عمدي در امر) ج

ز اهميت است، اين است كه ارتكاب جرم به وجود يچه در اين ماده حا آن
اند تمثيلي  سازي انسان كه در ماده قيد شده هاي شبيه ؛ روشاست منوط شده» عمد«

نظر از مرحله تكامل   كه جرم به صرف وقوع و صرف بوده نه حصري؛ و نهايتاً اين
اين مسأله، يعني عدم توجه به مرحله . حاصل، واقع تلقي خواهد شد فهنطفيزيكي 

رف كه به صمبني بر اينحاصل، ناشي از همان ديدگاه است  نطفهتكامل فيزيكي 
اي از سلول  توان آن را توده لقاح يا تقسيم سلول تخمك به دو سلول، ديگر نمي
رسد كه  به نظر مي. بودل يتلقي كرد، بلكه بايد براي آن شأن و منزلتي بشري قا

هاي گروهي خاص است كه پيشتر ذكر شد و  مبتني بر ديدگاهاين ديدگاه 
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كه برخي از كشورها نيز  ، ضمن آنها نسبت داد توان آن را به عموم دولت نمي
  .معتقدند ممنوعيت نبايد شامل مراحل اوليه جنيني گردد

كيفري، مجازات يا انگاري، استقرار صالحيت  ها به جرم تعهد دولت - 1-2- 3
چون بسياري از معاهدات ديگر، صرفاً  كنوانسيون پيشنهادي، هم: نااسترداد مجرم

به عبارت . ده استكرسازي انسان  انگاري شبيه  ها به جرم تعهد دولت بيانم به ااقد
 نسبت به آن تحديد تعهد امكانكه  پيشنهادي ديگر، ماده سه اين كنوانسيون

ده كرسازي انسان  انگاري شبيه ها را متعهد و مكلف به جرم دولت تنها وجود ندارد،
مشروط به تناسب آن با شدت جرم مورد بحث، عهده  ،است و تعيين مجازات را

  .ها گذاشته است خود دولت
ند كه عالوه بر مسؤوليت كيفري   ا ها مكلف شده چنين در ماده چهار، دولت هم

 بيني كنند، پيششخاص حقوقي مسؤول دانستن ا براياشخاص حقيقي تدابيري 
ر داشته چنين اين ماده مقرّ هم. خواه اين مسؤوليت كيفري، مدني يا اداري باشد

هاي  گردد، بايد شامل ضمانت ها احراز مي است كه اشخاصي كه مسؤوليت آن
مناسب، مؤثر و بازدارنده كيفري، مدني يا اداري گردند كه ممكن است شامل 

گردند كه تدابيري  ها متعهد مي بته در ماده شش، دولتال. جريمه مالي نيز باشد
كردن منابع مالي به كار گرفته شده در ارتكاب جرم سدشناسايي، رديابي و  براي
گونه عوايد چنين، هر هم .آن اموال به عمل آورنداحتمالي سازي انسان و ضبط  شبيه

به قربانيان اين هاي وارد  و منافع حاصل از ارتكاب اين جرم را براي جبران زيان
  .كار گيرند م بهيجرا

بيني كرده  كنوانسيون دو حالت را پيشنويس  پيشصالحيت، مورد مسئله در 
و صالحيت  69ها موظف هستند صالحيت سرزميني در حالت اول دولت. است

در حالت دوم، كه در بند . را به موضوع كنوانسيون تسري دهند 70شخصي فعال
و شخصي  71ها اختيار دارند صالحيت حمايتي دولتدوم ماده پنج قيد شده است، 
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چنين اختيار  در اين مورد، كنوانسيون هم. منفعل را نيز به جرم مزبور تسري دهند
كه فاقد تابعيت را ها براي اعمال صالحيت كيفري به اشخاص مرتكب جرم  دولت

  .تنيز شناخته اس باشد ربط مي ها در سرزمين دولت ذي هستند، ولي اقامتگاه آن
شوند كه نوع صالحيت منتخب خود و  ها متعهد مي به هر صورت دولت

بند چهار ماده . دهند به دبيركل سازمان ملل گزارش دهند كه به آن ميرا تغييراتي 
ها يا بايد مجازات كنند يا مسترد  دولت«پنج نيز متضمن اصلي كلي است كه 

توضيح . مور كيفري استالملل در ا اين اصل از اصول مقبول حقوق بين 72.»دارند
  .تر اين اصل در مواد هشت و نه كنوانسيون درج شده است بيش

ها موظف به پيگيري قضيه خواهند بود و هنگامي  به موجب ماده هشت، دولت
و  ءها يافت شد، بايد بدون هرگونه استثنا كه مرتكب جرم در سرزمين آن

مجاز به استرداد اتباع خود ها  چنين اگر دولت هم. ندكتأخيري، مسئله را پيگيري 
نويس  پيشها به كشوري ديگر براي مجازات يا محاكمه باشند،  يا تسليم آن

تعهد به پيگيري  ءايفا«بيني كرده است كه اين امر به منزله  كنوانسيون پيش
  .خواهد بود» قضيه

 :ه حاالت مختلفي را مقرر كرده استعنصر حقوقي استرداد نيز ماده نُمورد در 
وجود دانند و مواردي كه  ها استرداد را منوط به وجود معاهده مي ي كه دولتموارد
  .دانند نمي الزمرا  اي معاهده

. ها وجود دارد معاهداتي ميان دولتكه  اول آن: حالت اول، خود دو فرض دارد
سازي نيز بسط داده  م مندرج در آن معاهدات بايد به جرم شبيهيدر اين حالت جرا
هاي  اي ميان دولت معاهدهفرض ديگر آن است كه  .بشوندنيز  شوند و شامل آن

عنوان معاهده   تواند به در اين حالت، كنوانسيون خود مي .ربط وجود ندارد ذي
  .دشواسترداد تلقي 
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دانند، كنوانسيون  ها وجود معاهده استرداد را الزم نمي حالت دوم، كه دولت
عنوان جرايم قابل   ماده دو را به م مندرج درايها بايد جر مقرر داشته كه دولت

  .استرداد تلقي كنند
اي اعمال صالحيت كنند نيز، بر طبق  هنگامي كه بيش از يك دولت بر قضيه

بند پنج ماده پنج، متعهد خواهند بود كه اعمال خود را، به ويژه در امور پيگرد و 
  .نندكبا يكديگر هماهنگ  ،معاضدت قضايي متقابل
تعهد به پيگيري و تحقيق فوري درباره ادعاهاي مربوط به  ها، تعهد ديگر دولت
اين تعهد كه در ماده هفت كنوانسيون پيشنهادي . سازي است ارتكاب جرم شبيه

داند كه به محض كسب اطالع از حضور  ها را موظف مي مقرر شده است، دولت
ود يا احتمال آن، طبق قوانين ملي خخود سازي در سرزمين  ن به جرم شبيهامتهم

تحقيقاتي را به عمل آورند و در صورتي كه شرايط اقتضا كند، تدابيري را جهت 
در عين حال، چنين . حفظ متهم به منظور پيگرد يا استرداد وي به عمل آورند

حق تماس با نماينده دولت خود يا : ني از حقوقي برخوردار خواهند بودامتهم
، و اطالع مذكور ا نمايندهدولتي كه حافظ منافع دولت او است، حق مالقات ب

كنوانسيون نيز  11 گونه كه در ماده البته اين موارد، همان. داشتن از اين حقوق
 بر اساس هايي است كه چنين افرادي اند، عالوه بر تمام حقوق و تضمين ذكر شده

ها  الملل و حقوق بشر از آن ربط و قواعد مرتبط حقوق بين قوانين ملي كشور ذي
  .ند بودبرخوردار خواه

 12به موجب ماده  :سازي ها به پيشگيري از جرم شبيه تعهد دولت - 1-3- 3
ها متعهد به همكاري با يكديگر جهت پيشگيري از  كنوانسيون پيشنهادي، دولت

  .المللي داخلي و بين: عد دارداين همكاري دو ب. گردند سازي مي جرم شبيه
تخاذ همه تدابير الزم، از ها موظف خواهند شد كه با ا عد داخلي، دولتدر ب

جمله تغيير قوانين ملي خود، مانع تحقق جرم در سرزمين خود يا خارج از آن 
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گردند، كه البته بايد خاطرنشان ساخت موارد  اين تدابير شامل موارد زير مي. شوند
  :مذكور تمثيلي هستند نه حصري

 تكاب ها جهت ار تدابيري جهت منع فعاليت غير قانوني افراد و سازمان
  ؛2جرم مندرج در ماده 

  تدابيري كه تمام تحقيقات ژنتيكي مربوط به انسان را تحت مجوز و
  ورد؛آاي در ن ملي چندرشتهصالح يا يك ركُ نظارت مقامات ذي

  تدابيري جهت ثبت و تأييد و تجويز فعاليت مراكز و تأسيسات و اتخاذ
كنند، توسط مقامات علمي  وري ژنتيكي استفاده ميآ نهاي تحقيقاتي كه از ف فعاليت

  .اي صالح، يا توسط يك ركن ملي چند رشته يا بهداشتي ذي
، بايد خاطرنشان ساخت كه تأسيس يك ركن يا نهاد ملي در مورددر اين 

هايي  چنين فعاليت. ل اخالق زيستي از اهميت بسياري برخوردار استئبا مسا پيوند
علمي  طرف مستقل و بي هايهادبنا به ماهيت خود مستلزم نظارت دقيق و مستمر ن

هايي، تخصصي و بين  وجود سودهاي كالن در چنين فعاليت. صالح هستند و ذي
ها، ضرورت سهل و سريع بودن مسائل اداري مربوط به  اي بودن اين فعاليت رشته

همگي مستلزم ايجاد يك نهاد ملي اخالق  مالحظاتي از اين دستها و  اين فعاليت
دانان، روحانيون، علماي علم اخالق و  مندان، حقوقزيستي مركب از دانش

  .است هاي مرتبط متخصصان رشته
اين بند . المللي همكاري جهت پيشگيري است ناظر بر ابعاد بين 12بند دوم ماده 

ها و  تبادل اطالعات دقيق و تأييد شده ميان كشورها را، براساس قوانين داخلي آن
سازي انسان با اتخاذ تدابير زير  ز جرم شبيهها جهت پيشگيري ا هماهنگي اعمال آن
  :ضروري دانسته است

  صالح خود  هاي ذي ي ارتباطي ميان نهادها و ارگانمجارايجاد و برقراري
  يكديگر؛ باجهت تسهيل و تسريع تبادل اطالعات 
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  ويت، مكان و مورد ههمكاري با يكديگر در انجام تحقيقات، به ويژه در
جايي  ها وجود دارد، و جابه مبني بر مجرميت آن فعاليت اشخاصي كه ظن قوي

بيني شده است  چنين پيش هم. اموال و منابع مالي مربوط به ارتكاب چنين جرايمي
به تبادل اطالعات ) لاينترپ(الملل  توانند از طريق پليس بين ها مي كه دولت
 .بپردازند

مقرر  كنوانسيون پيشنهادي 10ماده  :معاضدت و همكاري قضايي -1-4- 3
تحقيقات كيفري  موردها نهايت همكاري و معاضدت را در  داشته است كه دولت

به عمل خواهند  2هاي كيفري و استرداد مرتبط با جرايم مندرج در ماده  يا آيين
 ءاين همكاري و معاضدت شامل كمك به كسب ادله مثبته جرم، عدم افشا. آورد

گر بدون رضايت دولت اول، و اطالعات ارائه شده توسط يك دولت به دولت دي
هايي جهت تبادل اطالعات يا ادله الزم جهت احراز ساز و كارنيز ترجيحاً ايجاد 

اين معاضدت و همكاري . است مسؤوليت كيفري، مدني يا اداري اشخاص حقوقي
چنين معاهداتي، در  انها، و در صورت فقد بايد در چهارچوب معاهدات بين دولت

  .ها صورت گيرد نچهارچوب قوانين ملي آ
رات ديگري نيز كنوانسيون پيشنهادي داراي مقرّ :ساير مقررات - 1-5- 3
حل و فصل ( 14، )قيد تأميني( 13مواد  :ها عبارتند از آن ترين مهمباشد كه  مي

  ).خروج( 18و ) اختالفات
تري نسبت به  ها مختار خواهند بود كه حمايت بيش ، دولت13براساس ماده 
  .ي زيستي و پزشكي به عمل آورندآور فنن، از افراد در برابر مقررات كنوانسيو

ر داشته است كه هر اختالف ميان دو يا چند طرف معاهده نيز مقرّ 14ماده 
درباره تفسير يا اجراي آن اگر طي مذاكره فيصله نيافت به داوري ارجاع خواهد 

داوري  ماه از درخواست داوري، طرفين درباره سازمان چه ظرف شش چنان. شد
به توافق نرسيدند، هريك از طرفين ) غير آنتركيب، ساختار، صالحيت و (
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المللي دادگستري مطابق با اساسنامه آن ديوان ارجاع  ضيه را به ديوان بينقتواند  مي
  .كند وارد جانشينتواند نسبت به اين مقرّره  البته هر دولتي مي. دده

كتبي به  اي تواند طي اعالميه مير داشته است كه هر دولتي نيز مقرّ 18ماده 
خروج، يك سال پس از . دبيركل سازمان ملل، از كنوانسيون مزبور خارج شود

  .ر خواهد شديسدريافت اعالم كتبي دولت توسط دبيركل م
هاي تأييد  و در پرتو انتشار گزارش 2003در سال  :تحوالت بعدي -2- 3
پيشرفت اندكي كه در اين  سازي انسان، و با توجه به اي از وقوع شبيه نشده

ها تأكيد داشتند كه كار تهيه  خصوص در مجمع صورت گرفته بود، دولت
ولي اختالفات مبتني . تر پيش رود سازي انسان سريع المللي مانع شبيه كنوانسيون بين

چنان باقي بود و به  ها هم هاي اخالقي، مذهبي، فلسفي بين دولت بر اختالف ديدگاه
حصول وفاق عام درباره مفاد كنوانسيون غير ممكن است و  شد تدريج مشخص مي

  73.ها وجود ندارد رويكرد واحدي بين دولت
چنان بر مواضع خود اصرار  ها هم كه دو گروه از دولت به همين دليل و با آن

گيري  ابتكاري به خرج داد كه جهت 2004، دولت ايتاليا در سال 74داشتند
كه محتواي آن مخرج  75ت طرحي را ارائه كرداين دول. ها را تغيير داد فعاليت

المللي، بلكه  ها و مواضع موجود و شكل آن نه يك كنوانسيون بين مشترك ديدگاه
اين رويكرد، به ويژه از نظر شكل و قالب، مورد . اعالميه مجمع عمومي بود

كميته ششم مجمع انعكاس  2004ها قرار گرفت و در گزارش سال  پذيرش دولت
  :داشت اجرايي اعالميه پيشنهادي ايتاليا مقرّر مي قسمت. 76يافت
شود هر تالشي براي ايجاد حيات انساني  هاي عضو دعوت مي از دولت) الف«

  سازي و هر تحقيقي بدين منظور را ممنوع كنند؛ از طريق فرآيندهاي شبيه
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شود تا اطمينان حاصل كنند كه در اعمال  هاي عضو دعوت مي از دولت) ب
كه زنان  حال محترم شمرده شود و به خصوص اين شأن بشر در همهعلوم زيستي، 
  استثمار نشوند؛

شود قوانين ملي براي اثر بخشيدن به  هاي عضو دعوت مي چنين از دولت هم) پ
  بندهاي الف و ب فوق را تصويب و اجرا كنند؛

شود تدابير الزم را براي  هاي عضو دعوت مي عالوه بر اين از دولت) ت
ربرد فنون مهندسي ژنتيك كه ممكن است با شأن بشر مغاير باشند ممنوعيت كا

  ».عمل آورند به
 77، رييس گروه كاري2005در اجالس سال . اين طرح مبناي اجالس بعدي شد

نواع  كميته ششم طرحي را بر اساس طرح ايتاليا ارائه كرد كه در آن همه ا
لفت عده زيادي از اين طرح به دليل مخا. 78سازي ممنوع اعالم شده بود شبيه
پس گرفته شد ولي سپس توسط هندوراس  ها توسط رييس گروه كاري دولت

به  80و اصالحات پيشنهادي بلژيك 79اين طرح همراه طرح ايتاليا. دوباره ارائه شد
  .طرح ايتاليا مبناي كار مجمع قرار گرفتند

رح ترين نكته در اصالحات بلژيك رفع ابهام از بند الف قسمت اجرايي ط مهم
كار رفته بود كه بنا بر رويكرد به "حيات انساني"در طرح ايتاليا عبارت . ايتاليا بود

كه ممكن  نتيجه آن. سازي شود توانست شامل هر يك از انواع شبيه هر دولتي مي
سازي مولّد بداند و  پردازي آن را تنها شامل شبيه بود دولتي بر اساس اين عبارت

 سازي تحقيقي دوران جنيني نفي كند و در نتيجه شبيه زمان آغاز حيات انسان را در
دولتي ديگر نيز ممكن بود زمان لقاح را مبناي آغاز حيات . درماني را جايز بداند ـ

. سازي را ممنوع بداند پردازي هرنوع شبيه انسان تلقي كند و بر اساس اين عبارت
  .ردك سازي را ممنوع مي اصالحيه بلژيك به صراحت هر دو نوع شبيه
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  :سازي انسان تصويب اعالميه ملل متحد درباره شبيه -3- 3
اي به دليل عدم  مجمع عمومي سازمان ملل، قطعنامه 2005در نهايت در اجالس سال 

رأي موافق در  84گيري و با اكثريت  حصول وفاق عام درباره محتواي آن با رأي
  .81رأي ممتنع به تصويب رسيد 37رأي مخالف و  34برابر 

هايي كه ارائه شده بود، بر اهميت توجه  دمه اين اعالميه نيز همانند طرحدر مق
به جوانب اخالقي علوم زيستي و خطراتي كه اين علوم براي شأن بشر، حقوق بشر 

چنين، هماهنگ با  هم. كنند، تأكيد شده است هاي بنيادين افراد مطرح مي و آزادي
كه كاهش درد و رنج و بهبود  اصول اخالق زيستي، بر اشتغال اصلي علوم زيستي

سالمت افراد و بشريت در كل است، و تضمين و حمايت حقوق بشر و منافع 
از جمله . همگان در ترويج پيشرفت علمي و فني در علوم زيستي تأكيد شده است

مواردي كه به طور خاص در مقدمه اين اعالميه مورد توجه قرار گرفته، ضرورت 
  :دارند بندهاي اجرايي اين اعالميه مقرّر مي. ستپيشگيري از استثمار زنان ا

شود تمام تدابير الزم براي حمايت كافي از  هاي عضو دعوت مي از دولت) الف
  حيات انساني در اعمال علوم زيستي را به عمل آورند؛

كه  82جا سازي را از آن شود همه اشكال شبيه هاي عضو دعوت مي از دولت) ب
  ت انساني مغايرت دارد ممنوع كنند؛با شأن بشر و حمايت از حيا

شود تدابير الزم را براي منع كاربرد  هاي عضو دعوت مي چنين از دولت هم) پ
  فنون مهندسي پزشكي كه ممكن است با شأن بشر مغاير باشند به عمل آورند؛

شود تدابيري را براي پيشگيري از استثمار  هاي عضو دعوت مي از دولت) ت
  زيستي به عمل آورند؛زنان در كاربرد علوم 

شود بدون تأخير قوانين ملي براي  هاي عضو دعوت مي چنين از دولت هم) ث
  را وضع و اجرا كنند؛) ت(تا ) الف(اثر بخشيدن به بندهاي 
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شود در تأمين مالي تحقيقات  هاي عضو دعوت مي عالوه بر اين از دولت) ج
ايدز، /وي.آي.مچون اچاي ه پزشكي، از جمله علوم زيستي، مسائل جهاني برجسته

سازند را مد  سل و ماالريا، كه به خصوص كشورهاي در حال توسعه را متأثر مي
  .نظر قرار دهند

اي تنظيم شود كه محتواي آن  كه تالش بسياري صورت گرفت تا اعالميه با آن
اي  حصول وفاق عام را در مجمع عمومي ممكن و ميسر كند، در نهايت اعالميه

اين به دليل . ها به صراحت با آن مخالفت كردند زيادي از دولتتهيه شد كه عده 
هاي  سازي انسان و تشتت تفاسير و برداشت ها به مسئله شبيه تفاوت نگرش دولت

بنا بر . 83سازي انسان ارتباط تنگاتنگ دارند هايي است كه با شبيه ها از ارزش آن
  :اظهارات نماينده مكزيك

حال دغدغه بنيادين  بدون استثناء در همهطي اين فرآيند، همه نمايندگان 
مباحثاتي كه پيش از . تضمين احترام به شأن بشر در كاربرد علوم را در نظر داشتند

تصويب قطعنامه مهم امروز مطرح شدند به وضوح نشان دادند كه در اين مقطع 
 مطابق ها دولت خود توسط تدابير اتخاذ امر اين حصول براي ممكن راه تنها تاريخي
 …هاي دموكراتيك است كه همواره آن هدف جهاني را مدنظر قرار دهند با آيين

داوري درباره  درج مفاهيم شأن بشر و حفاظت از حيات انساني در اعالميه، پيش
ها را بر اساس  دهد آن ها نيست، بلكه به قواي مقننه ملي اجازه مي تعريف آن

معه و ضرورت احترام به معيارهاي فرهنگي، فلسفي و مذهبي حاكم در هر جا
 84.المللي تعريف كنند حقوق بشر شناخته شده توسط جامعه بين

هاي ديگري نيز بر عدم امكان حصول وفاق عام درباره اين مسئله ابراز  دولت
ها درباره جوانب اخالقي  ناخرسندي كردند و بر اين امر تأكيد داشتند كه ديدگاه

به اعالميه رأي منفي دادند و اعالم داشتند  ها اين دولت. اين فن بسيار متفاوت است
هاي  دانند كه تنها مبين ديدگاه آور مي اي سياسي و غير الزام كه آن را اعالميه
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ها و باورهاي واحدي را بر جامعه  خواهد ارزش و مي 85ها است گروهي از دولت
يه را چنان اين اعالم ها هم كه بسياري از دولت نتيجه آن. 86المللي تحميل كند بين

توانند هر رويكردي را  دانند و عقيده دارند كه مي فاقد ارزش حقوقي يا هنجاري مي
هاي  اين واقعيت نشانگر تفاوت عميق ديدگاه. هاي ملي خود اتخاذ كنند در نظام
هاي بشر و ابعاد اخالقي  ها درباره مفهوم و محتواي شأن بشر، حقوق و آزادي دولت
  .سازي انسان است شبيه
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  نتيجه
هاي جامعه  ها و ارزش سازي انسان بار ديگر تشتّت و تفاوت ديدگاه پديده شبيه

المللي حقوق بشر امروزه  كه نظام بين با آن. المللي را به خوبي نشان داده است بين
هاي  معياري براي سنجش و تميز اعمال مغاير با شأن بشر و ناقض حقوق و آزادي

اي علمي كه كامالً با اين نظام مرتبط  هنگام مواجهه با پديده ها به لتاو است، دو
هاي حاكم  است، هر يك به فراخور رويكرد و گرايش اخالقي و فلسفي و ارزش

المللي حقوق بشر ارائه  اند تفسيري از عناصر نظام بين بر اجتماع خود، تالش كرده
ترين  تصويب رسانند كه بيشسازي انسان به  دهند تا رويكردي را در مورد شبيه

  .هاي جامعه داخلي خودشان داشته باشد سازگاري را با ارزش
در سطح اروپا . بديهي است چنين رويكردي به نتايج متفاوتي منتهي شده است

آور  اند سندي الزام ها موفق شده تر است، دولت كه همبستگي و تقارن ارزشي بيش
ي كه در سطح جهاني نه تنها هنوز سند در حال. تهيه كنند و به تصويب برسانند

ها تكليف حقوقي به همراه  سازي انسان كه براي دولت آوري درباره شبيه الزام
اند و داليل مربوط به  داشته باشد تنظيم نشده است، بلكه رويكردهايي كه اتخاذ شده

  .ها نيز متفاوت هستند آن
ها بحث و بررسي  طور خاص در چهارچوب سازمان ملل متحد، پس از مدت به

آور نيست و  وجه الزام هيچ اي تصويب شده است كه به سازي، اعالميه درباره شبيه
كه با وجود  نتيجه آن. المللي دانست هاي جامعه بين گر ارزش توان آن را بيان نمي

ها به  سازي انسان، در آينده نيز دولت اعالميه مجمع عمومي ملل متحد درباره شبيه
ر قواعد داخلي خود عمل خواهند كرد؛ زيرا با توجه به حساسيت ميل خود و بنا ب

آور در  يابي به سندي الزام هاي خود، دست ها بر ارزش مسئله و پافشاري دولت
  .نمايد سازي انسان امري بسيار بعيد و دور از ذهن مي سطح جهاني درباره شبيه
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