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 المللي جايگاه اخالق زيستي در قلمرو حقوق بشر بين

  1فرشيد سرفراز
  فريدون سرفراز

  چكيده
در مقاله حاضر تالش شده است پس از بيان مفهوم اخالق زيستي، رابطه آن با حقوق 

تواند به تمامي در حيطه  گروهي بر اين باورند كه اخالق زيستي مي. بشر تبيين گردد
از طرف . والً تفاوتي ماهوي ميان اين دو مفهوم وجود نداردحقوق بشر قرار گيرد و اص

ها و پيرو  ديگر برخي با انتقاد از حقوق بشر در عصر حاضر آن را بازيچه حكومت
در . باشند ها دانسته و خواهان استقالل اخالق زيستي از حقوق بشر مي هاي آن سياست

رخي مواد موجود در اسناد اوليه و ادامه ضمن تالش براي ارائه پاسخ به انتقاد مزبور به ب
اند اشاره و كرامت و  مهم حقوق بشر كه به مسائل مربوط به اخالق پزشكي نيز پرداخته

در بخش آخر برخي اسناد و  .شود ها بررسي مي عنوان فصل مشترك آن  منزلت انساني به
مقررات  المللي كه بر ارتباط اين دو مفهوم و رعايت هاي به نسبت جديد بين اعالميه

در نهايت با توجه به . اند حقوق بشر در امور زيستي و پزشكي تأكيد دارند بررسي شده
شمول بودن قواعد و اصول  مباحث مطروحه اين نتيجه حاصل شده است كه لزوم جهان

كند در چارچوب  اخالق پزشكي و رابطه مستقيم آن با وجود و منزلت انساني ايجاب مي
  .شمول حقوق بشر بدان پرداخته شود اسناد و معيارهاي جهان

  
  واژگان كليدي

  .اخالق زيستي، كرامت انساني، حقوق بشر، ژنوم انساني
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 المللي جايگاه اخالق زيستي در قلمرو حقوق بشر بين

تحقيق،  آزادي هاي فكري روشمند و اصلي انسان است و علم يكي از فعاليت
اما علم بايد دو شرط را نيز . رود ناپذير از آزادي انديشه به شمار مي بخشي جدايي
  :برآورده كند

 گيري پيشرفت خود؛ پي .1

 .تضمين امنيت و سالمت نوع انسان .2

اخالق زيستي ارائه مجموعه قواعدي رفتاري براي علوم زيستي است تا  وظيفه
هدف از اين نوشتار . يكي از شرايط مهم برآورده شدن اهداف مزبور تأمين شود

بنابراين كوشش .  ود ميان اخالق زيستي و حقوق بشر استبررسي روابط موج
نگارندگان همواره معطوف به اين است كه از دايره موضوع مورد بررسي خارج 

  .نشوند و مگر بنا به ضرورت به مصاديق و جزئيات نپردازند
بحث اخالق زيستي به ويژه بر اثر پيشرفت علوم ژنتيك و پديدآيي امكان 

تري يافت ولي نبايد فراموش كرد كه دامنه آن فراتر از  شسازي اهميت بي شبيه
در بررسي حاضر پس از بررسي مفهوم . اين مباحث بوده و قدمت زيادي دارد

اخالق زيستي سعي در روشن ساختن ارتباطات آن با حقوق بشر شده است و در 
قسمت آخر ضمن بررسي برخي اسناد مربوط به حقوق بشر و اخالق زيستي سعي 

ود تا اشاره مختصري به موادي كه حقوق بشر را در قلمرو اخالق زيستي وارد ش مي
  .كنند صورت گيرد مي

  

  مفهوم اخالق زيستي. 1
اخالق زيستي عبارت است از علم اخالق در آن حيطه كه به زندگي و بدن انسان 

يعني رفتار قابل پذيرش بشر در مورد نحوه برخورد وي با حيات و : شود مربوط مي



  1386سال اول، شماره اول، تابستان              فصلنامه حقوق پزشكي/   77 

راز
سرف

يد 
رش
ف

 ،
راز

سرف
ون 

ريد
ف

  

هاي دانش، گفتمان و مطالعه كه به آثار فلسفي و  انسان و يكي از رشته جسم
ها كه بر  آوري و برخي فن شناختي هاي زيست ها و شيوه اخالقي برخي از روش
هاي بارز آن عبارتند از    مثال. شود گذارند مرتبط مي حيات انسان تأثير مي

انساني و نحوه درمان بيماران  ها، تهيه نقشه ژنوم سازي، تحقيق در پيشينه سلول شبيه
هر موضوع اخالق زيستي به نحوي به يكي از حقوق بشر يا حتي . ناپذير عالج

يادداشت  17در بند  )26، صConde  ،1999(. تري از آن اشاره دارد تعداد بيش
نويس اعالميه  المللي كارشناسان براي تهيه متن پيش توضيحي اجالس بين

تي كه بعدها تبديل به اعالميه حاضر اخالق زيستي و هنجارهاي جهاني اخالق زيس
: مطابق اين تعريف. حقوق بشر شد نيز تعريفي از اخالق زيستي وجود دارد

اي تحقيق است كه  رشته گرا و ميان مند، كثرت اخالق زيستي يك زمينه نظام«
شده توسط پزشكي و علوم مربوط به  مستلزم مسائل اخالقي نظري و عملي مطرح

اي است كه بر موجودات انساني و رابطه بشريت با حيات در كره  به گونهحيات 
  1.»شود زمين اعمال مي

ها،  به عبارت ديگر اخالق زيستي يا اخالق پزشكي همانا مطالعه و اعمال ارزش
تصميمات .  هاي درمان و تحقيق پزشكي است حقوق و تكاليف اخالقي در زمينه

هاي گوناگوني  هر روزه در وضعيت پزشكي مستلزم رعايت مسائل اخالقي
چون روابط ميان بيمار و پزشك، مراقبت پزشكي از انسان و حيوانات در  هم(

اي  هاي پزشكي، چگونگي اختصاص منابع اندك پزشكي، مسائل پيچيده آزمايش
گيرند، شيوه پزشكي باليني و تحقيق در  كه آغاز و پايان حيات انسان را در بر مي

ريشه اخالق پزشكي به يونان باستان باز . شوند مطرح مي) اتعلوم مربوط به حي
بسياري از . گردد؛ اما در قرن بيستم بود كه اين مقوله اهميت زيادي يافت مي

آوري  هاي دانش نظري و فن مسائل مطروحه در اخالق پزشكي محصول پيشرفت
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و  بزرگي در درمان هاي ها بشريت را به موفقيت اين پيشرفت. پزشكي هستند
رسانيده، اما در عين حال مسائل و ترديدهاي جديدي  ها گيري از بيماري پيش

چنان كه مردم با مسائل  هم. اند درباره مبناي ماهيت مرگ و زندگي مطرح كرده
شوند، اخالق پزشكي به عنوان  مربوط به مرزهاي علم و تحقيق پزشكي مواجه مي

اخالق . يابد تري مي د بيشيك حرفه و زمينه مطالعاتي جداگانه و مستقل رش
چون فلسفه، علوم اجتماعي، پزشكي، علم تحقيق،  هايي هم اي، از رشته پزشكي حرفه

متخصصان اخالق پزشكي به عنوان مشاور در . گيرد حقوق و علوم ديني بهره مي
  .كنند مي خدمت حكومت و سالمت از مراقبت به مربوط نهادهاي دفتر ها، بيمارستان

ه آزاد و شرافت انساني مبناي اخالق زيستي است؛ به ويژه در احترام به اراد
آزادي اراده به . اخالق زيستي معاصر، ايده آزادي اراده اهميت زيادي داشته است

اي است كه  مفهوم حق افراد براي تعيين سرنوشت خود و ادامه زندگي به گونه
. داخل پيدا نكندجا كه اين حق با حقوق ديگران ت كنند؛ البته تا آن انتخاب مي

اند كه  تأكيد كرده 2برخي ديگر از عالمان اخالق زيستي بر اصل اصالت سود
. شوند آوردند داوري مي مطابق آن، اقدامات در اصل بر مبناي نتايجي كه به بار مي

ترين تعداد مردم نتايج مفيد به بار آورند  به عبارتي ديگر اقداماتي كه براي بيش
شود  ند؛ البته در بررسي بعدي اسناد حقوق بشر مشخص ميگرد اخالقي محسوب مي

اين ايده به صورت عام مورد پذيرش قرار نگرفته و نفع و حقوق فرد بر جامعه 
اي كه در اخالق پزشكي اهميت زيادي دارد  ديگر ايده. مقدم دانسته شده است

 چه را آموزند آن حسن اخالقي است كه مطابق آن كساني كه خوب بودن را مي
  .دهند درست است انجام مي

اند كه اين اصول فلسفي،  از سوي ديگر بسياري از عالمان اخالق زيستي دريافته
. كلي و انتزاعي بوده و براي اعمال در مسائل اخالقي پيچيده پزشكي دشوار هستند
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روش ديگري از سوي برخي فالسفه و متكلمان آمريكايي ابداع شد  1970در دهه 
بر مبناي اين روش چهار عنصر و اصل .  شناخته شد 3گرايي لكه به عنوان اصو

  :اند جداگانه داراي اهميت اساسي
  احترام به آزادي هر شخص و حق وي نسبت به تصميمات و اعتقاداتش؛ -1
  اصل نيكوكاري، يعني كمك به مردم به عنوان هدف اوليه؛ -2
  ه مردم؛ و اصل عدم وارد آوردن لطمه، يعني خودداري از آسيب زدن ب -3
  .ها و مزايا اصل عدالت به عنوان توزيع منصفانه دشواري -4

عالمان اخالق زيستي بايد اين اصول را در برابر يكديگر بسنجند و در موارد 
به عبارت ديگر اين اصول به شكل جداگانه و تك تك قابل . عيني اعمال كنند

وند، و بسته به مورد، اصلي استفاده نيستند بلكه بايد در پيوند با يكديگر سنجيده ش
  .يابد به كار رود تري مي كه اهميت بيش

برند كه تحت  برخي ديگر از عالمان اخالق زيستي نظام ديگري را به كار مي
. يا استفاده از اخالقيات و اصول اخالقي به شكل موردي مطرح شده است 4عنوان

ستي اقدام به تصوير طرفداران اين مكتب در مواجهه با قضاياي پيچيده اخالقي زي
حل  تواند در مورد راه كنند كه در مورد آن هر كسي مي تر مشابهي مي مورد روشن

ها با مورد فرضي،  حل گاه با ارزيابي و سنجش راه آن. به نتيجه و توافق برسد
  5.كنند در مورد واقعي مواجهه نيز به نتيجه برسند طرفداران اين مكتب سعي مي

بود كه  قلمرو اخالق زيستي  1970پس از دهه  توان گفت در مجموع مي
توسعه يافت و عالوه بر مسائل مربوط به آغاز و پايان حيات انساني، اكنون مسائل 

ها، تحقيقات  ها، مشاركت افراد در آزمايش مربوط به اعطاء اعضاء، نسوج و سلول
هاي  مجموعه دانيم گونه كه مي همان 6.گيرد را نيز در بر مي... سازي و ژنتيك، شبيه

مانند سوگندنامه بقراط در (اند  قديمي اخالقي اغلب به شكل سوگندنامه بوده
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هاي  ؛ ولي عالمان مدرن اخالق زيستي غالباً مبناي كار خود را ارزش)پزشكي
موجود در اعالميه جهاني حقوق بشر و معاهدات بعدي مرتبط به حقوق بشر قرار 

حقوقي مختلف قواعدي براي حمايت از  اين متون با اهميت و الزام. اند داده
  7.اند اشخاص در زمينه گسترده اخالق پزشكي فراهم ساخته

  

  رابطه حقوق بشر و اخالق زيستي .2
گرچه . هاي متفاوتي در مورد رابطه حقوق بشر و اخالق زيستي وجود دارد ديدگاه

ط به اخالق ها و اسناد مربو هاي متفاوتي هستند، اما اعالميه حقوق و اخالق زمينه
گزارش  11مطابق بند  8.المللي باشند آور بين زيستي بايد مطابق با حقوق بشر الزام

دبيركل سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر و اخالق زيستي كه در مجمع 
اي  اخالق زيستي و حقوق بشر دو رشته«ارائه شد   2001نوامبر  21عمومي مورخ 

شود ولي اهداف مشابهي  ها پرداخته مي آنهستند كه اغلب به طور جداگانه به 
هايي كه  هاي اخالق زيستي در ارائه منابع و اطالعات به نهاد مشاركت. »دارند

. تواند مفيد باشد وظيفه تحقق حقوق بشر مربوط به حق به سالمت را دارند مي
چون تحقيق در مورد انسان و مسائل  هايي هم اعمال هنجارهاي حقوق بشر در زمينه

تواند به صورت بالقوه مفيد  قي مطروحه در تحقيقات راجع به ژنوم انساني مياخال
تواند از طريق همكاري ميان كاركنان ملل متحد كه  چنين ابتكار عملي مي. باشد

هاي مربوط هستند و نمايندگان و افراد متخصص  اي در زمينه داراي تجربه حرفه
اخالق زيستي در زمره حقوق  تلقي مسائل 9.جوامع كشورهاي مختلف تحقق يابد

. سازد به نحوي كه همگان به آن توجه داشته باشند بشر آن را داراي  اهميت مي
تفاوت مفهومي اصلي ميان حقوق بشر و اخالق زيستي در اين است كه مسائل و 

هاي  هاي موجود در نظام هاي مربوط به اخالق زيستي به طور عمده بر تفاوت بحث
كه حقوق بشر كه معيار مشترك مورد  مبتني هستند؛ حال آن ارزشي زيربنايي خود
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آور براي نوع بشر شناخته  پذيرش تمامي ملل است به عنوان معيار حقوقي الزام
  .)Conde , 1999. P.26 (. شده است

اكنون به بررسي برخي نكات مطرح در مورد رابطه ميان اين دو مقوله 
  :پردازيم مي

  

  المللي هارچوبي براي اخالق زيستي بينحقوق بشر به عنوان چ ـ الف
هاي ايجاد معيارهاي مشترك پزشكي زيستي وحدت اصول  ترين روش يكي از مهم

با فرض نقشي كه حقوق بشر در . پزشكي زيستي در چارچوب حقوق بشر است
كند، اين  ايفاء مي» اخالقيات جهاني«جهان تكثرگرايي فرهنگي به عنوان 

عالوه بر استانداردهاي كلي كه به تدريج ايجاد . رسد استراتژي مناسب به نظر مي
گيري از دو مسأله  شوند، اجماعي گسترده در مورد وضعيت اضطراري پيش مي

وظيفه مقرر . سازي انساني مداخله در زنجيره سلولي و شبيه: خاص وجود دارد
كردن معيارهاي مشترك در زمينه پزشكي زيستي گرچه مشكل است، با اين 

) كه بر برخي اصول بنياني متكي است(المللي  ليل عبور حقوق بشر بينوصف به د
دليل ديگر  )Andorno, 2002, 959-963 . (پذير است از مانع تنوع فرهنگي، امكان

عالوه بر پذيرش (شود  كه چرا اخالق زيستي در قالب حقوق بشر تدوين مي اين
رغم ضعف  بشر علي، اين است كه حقوق )تقريباً همگاني معيارهاي حقوق بشر

ساز و كارهاي اجرايي خود، تنها ساز و كار موجود براي حمايت از مردم است و 
چه در برخي مسائل اخالق زيستي، مدنظر است، چيزي  نبايد فراموش شود كه آن

بنابراين مبالغه نيست كه بگوييم ما در . هاي انساني نيست جز حفظ هويت گونه
رسد كه  به عبارت ديگر روشن به نظر مي. جه هستيمترين انتخاب موا جا با مهم اين

در صورت تعارض ميان حفظ نوع بشر از آسيب و حمايت از منابع صرفاً مالي يا 
گونه كه اشاره شد در  همان. الملل بايد به شق اول اولويت دهد علمي، حقوق بين
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هاي ژنتيك يعني زنجيره سلولي و  دو مسأله خاص مطروحه به سبب پيشرفت
  ).Andorno, 2002, 959-963 . (سازي انسان اجماع نظر وجود دارد هشبي

  

  عنوان چارچوب اصلي براي اخالق زيستي انتقاد از حقوق بشر به ـ ب
اي  گونه كه اشاره شد بسياري افراد حقوق بشر را به عنوان محيط و زمينه همان

ر داليل رود كه حقوق بش گمان مي. كنند نويدبخش براي اخالق زيستي تلقي مي
خوبي، هم براي احترام جدي به خودمختاري فردي و هم براي ممنوعيت قاطع 

گونه كه به حقوق ديگران تخطي كند، فراهم  استفاده از خودگرداني فردي آن
كه برخي در  اما انتقادتي نيز به اين گرايش وارد شده است مبني بر اين. آورد مي

منشورهاي اصلي به ويژه اعالميه  ها و جستجوي حقوق بشر از توسل به اعالميه
آور  اين افراد براي نشان دادن ميزان الزام. روند فراتر نمي 1948جهاني حقوق بشر 

كنند و  ها اشاره مي ها از سوي دولت بودن اين دسته از اسناد، به ميزان تصويب آن
ناد اما بايد توجه داشت كه اس. به توجيه اخالقي و فلسفي اين اسناد توجهي ندارند

ها تصويب شوند و بنابراين  داراي محتواي ناخوشايند نيز ممكن است توسط دولت
توانند توجيه و  ها از نظر اخالقي نمي مشروعيت سياسي كسب كنند، ولي آن
ها همگي از نظر اخالقي قابل پذيرش  مقبوليت به دست آورند زيرا خود دولت

ها به شكلي   ها يا حكومت لتپذيرند كه دو هواداران حقوق بشر نيز نمي. نيستند
ها و  پذيري دولت پس اگر عدالت و توجيه. نامشروط درست يا موجه هستند

مداري دموكراتيك خود حقوق بشر را مبنا قرار دهد، حقوق بشر به  حكومت
اخالق زيستي . ها توجيه شود تواند با اشاره به تأييد خود از سوي دولت سختي مي

هد نيست؛ اما هيچ راهي براي توجيه اصول و معيارها انگيزه و نامتع بي اي رشته
 هاي فرآيند تصويب اسناد توسط دولت. توسط فرمان و اعالميه وجود ندارد

دموكراتيك شايد بتواند مشروعيت دموكراتيك حاصل كند اما قادر به ايجاد 
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. ولي شايد بتوان مبناي حقوق بشر را در خير و خوبي يافت. توجيه اخالقي نيست
) O'Neill, 2002(.  

البته الزم به ذكر است كه انتقاد مزبور از حقوق بشر تنها به زمينه اخالق 
اما در . گيرد هاي حقوق بشر را در بر مي شود و تمامي جنبه پزشكي محدود نمي

ها ايجاد  پاسخ به انتقاد مورد اشاره بايد گفت اسناد حقوق بشر تنها توسط دولت
المللي دولتي و غير دولتي و حتي  هاي بين در سازمان شوند و فعاالن حقوق بشر نمي

از طرف ديگر حقوق بشر . اند ها نيز در اين زمينه نقش اساسي داشته در خود دولت
موجود در اين اسناد خود از حقوق طبيعي و اخالقيات نشأت گرفته است و در هر 

سازد خود  ميتر  كه از نظر حقوقي آن را مستحكم حال پذيرش عمومي عالوه به اين
به هر . المللي خواهد بود تأييدي بر مقبوليت جهاني آن نزد وجدان آگاه جامعه بين

حال بايد اين نكته را در مد نظر داشت كه دموكراسي و حقوق بشر تا حد زيادي 
  .بر خير و صالح اكثريت مبتني هستند

  

  ر مربوط به سالمت و تحقيقات علميحقوق بش ـ ج
يعني سه سال پس از پايان جنگ جهاني دوم، مجمع عمومي ، 1948دسامبر  10در 

اين اعالميه  27ماده . سازمان ملل متحد اعالميه جهاني حقوق بشر را انتشار داد
در پيشرفت علمي و مزاياي ..... هر كس حق دارد آزادانه«: دارد چنين اظهار مي
مندان و مطابق اين عبارت نه تنها پزشكان بلكه تمامي دانش. »آن سهيم شود

هاي  آوري هاي علمي و فن متخصصان بهداشتي ملزم هستند تا تمامي پيشرفت
هاي  اين اعالميه، مسؤوليت. زيستي را در دسترس تمامي مردم جهان قرار دهند

اخالقي و رفتاري دانشمندان، كارشناسان علوم زيستي، پزشكان و ديگر متخصصان 
اعالميه جهاني حقوق بشر مصوب  25ماده  10.گيرد مراقبت بهداشتي را در بر مي

المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، حق  ميثاق بين 12و ماده  1948سال 
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سالمت و در اختيار داشتن امكانات پزشكي و بهداشتي را براي همگان به رسميت 
  .اند شناخته

  

  كرامت انساني، فصل مشترك حقوق بشر و اخالق زيستي ـ د
ستي تعهد به احترام گزاردن نسبت به منزلت انساني و ترين اصل اخالق زي مهم

حقوق بشر است كه حتي در عناوين اعالميه جهاني حقوق بشر و ژنوم انساني و 
 1948اعالميه جهاني حقوق بشر . حقوق بشر و اخالق زيستي نيز تجلي يافته است

تأييد  »ها براي تمامي مردم و تمامي ملت.... منزلت و ارزش فرد انسان را «نيز 
پزشكي همان نقش اصلي  المللي مربوط به زيست شايد وجه تمايز اسناد بين. كند مي

سازي معيارهاي مشترك اتخاذ شده  و يكي» كرامت انساني«محول شده به مفهوم 
آور نيست اگر كرامت انساني را به عنوان  شگفت. در چارچوب حقوق بشر باشد

همه در  با اين. گرايي فلسفي بدانيمهاي مشترك دنياي تكثر يكي از معدود ارزش
تمامي اعضاي ... كرامت ذاتي«كه  زمان ما فرض مشابهي وجود دارد مبني بر اين

به راستي ارائه توجيه براي . مبناي حقوق بشر و دموكراسي است» خانواده انساني
اين مفهوم معموالً با . حقوق بشر همواره به ايده كرامت انساني اشاره دارد

شخصيت انساني همراه شده  ناپذير اهميت به ارزش بنيادين و تعرض ترين بيش
كانت، منزلت و كرامت را به اين معني دانسته كه خود مردم را بايد هميشه . است

اي براي نيل به  ها هرگز نبايد تنها به عنوان وسيله به عنوان هدف تلقي كرد و آن
  .هدف تلقي گردند

اي  المللي مربوط به اخالق زيستي به گونه بيناشاره به منزلت انساني در اسناد 
المللي تلقي  اخالق زيستي بين» دهنده اصل شكل«بوده كه منزلت گاهي به عنوان

اما منزلت و كرامت انساني به تنهايي قادر نيست مشكالت ناشي از . شده است
چون رضايت  به همين دليل برخي مفاهيم ديگر هم. هاي علمي را رفع كند پيشرفت
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اهانه، يكپارچگي بدن، عدم تبعيض، حفظ اسرار، و انصاف نيز در اين زمينه آگ
  .اهميت دارند

  

  اسناد حقوق بشري مربوط به اخالق زيستي .3
المللي اخير، در پيوند با مسائل  استراتژي حقوق بشري اسناد حقوق بين

قطعاً تحقيق و جستجو به . پزشكي، از ديدگاهي جهاني نشأت گرفته است زيست
نبال نيل به  اجماع جهاني در اين قلمرو مشكالتي به دنبال خواهد داشت، به ويژه د

به اين سبب كه تحميل چارچوب حقوقي يكپارچه و مشروح بر جوامعي كه داراي 
هاي فرهنگي، اجتماعي و مذهبي متفاوت هستند، غير ممكن و در واقع  خاستگاه

هاي  اصول مربوط به فعاليتسازي  به همين دليل سعي بر هماهنگ. نادرست است
اين . پزشكي به شكلي در كانون برخي قواعد اساسي متمركز شده است زيست

الملل بر پايه مستحكمي از حقوق بشر  وظيفه قابل حصول است زيرا حقوق بين
بنابرين امروزه مسأله اصلي يافتن آن دسته از اصول . جهاني متكي است

هاي   تالش. پزشكي ارتباط دارند ستهاي زي است كه به فعاليت شمول  جهان
سازي انساني و مداخله در زنجيره سلولي  گيري از شبيه المللي فعلي كه به پيش بين

كنند كه معيارهاي جديد و مشتركي، كه نه تنها منافع  گرايش دارند،  ثابت مي
دهند در اين قلمرو  هاي آتي را نيز مد نظر قرار مي افراد حاضر بلكه منافع نسل

  .)Andorno, 2002, 959-963 . (اند هور كردهظ
المللي اخالق زيستي در مورد امكان تكوين سندي  گزارش كميته بين 8بند 

اخالق زيستي كه ابعاد اخالقي، : دارد جهاني در مورد اخالق زيستي بيان مي
پيوسته بدان را  هاي آوري چنين فن حقوقي، اجتماعي، فرهنگي و علوم زيستي و هم

م به منزلت انساني و حمايت گيرد، امروزه نقشي برجسته در تضمين احترا يدر بر م
پاسخ جمعي به فجايع پزشكي . كند هاي بنيادين ايفاء مي از حقوق بشر و آزادي
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و طي جنگ جهاني دوم، در مجموعه  1940انجام شده به نام تحقيق علمي در دهه 
قواعد دادگاه نورنبرگ تجلي يافت و اهميت رهيافتي فراملي را در مواجهه با 

  11.شان دادمسائل اخالق زيستي ن
المللي وجود دارد كه به مسائل مربوط به اخالق زيستي و  چندين سند بين

هايي  آور نداشته و صرفاً اعالميه تر اين اسناد ماهيت الزام بيش. پردازند پزشكي مي
چون اعالميه جهاني ژنوم انساني و  هاي يونسكو هم اعالميه(آور هستند  غير الزام

هاي  چون قطعنامه برخي از اسناد هم). ور ندارندآ حقوق بشر نيز ماهيت الزام
كميسون حقوق بشر معموالً جز عنوان خود مطلبي در مورد رابطه اخالق زيستي و 

  .دهند حقوق بشر ارائه نمي
چون قوانين اخالق زيستي فرانسه  هم(گرچه قوانين اخالق زيستي در سطح ملي 

وجود ) ر و ژنوم انسانيكنوانسيون حقوق بش(اي  و در سطح منطقه) و انگليس
آور حقوقي در زمينه اخالق زيستي در سطح جهاني  گونه قواعد الزام دارند، هيچ
هاي جوامع مختلف شايد دليل اصلي نبود سند حقوقي  تنوع ارزش. وجود ندارد

ترين اسناد مربوط به اخالق  اكنون به بررسي بسيار مختصر مهم 12.جهاني بوده است
اين اسناد به رابطه حقوق بشر و اخالق زيستي شده است، ر زيستي و اشاراتي كه د

  :پردازيم مي
  

  1997آوريل  4كنوانسيون حقوق بشر و پزشكي زيستي  ـ الف
آور و مهم در زمينه  المللي منطقه اي الزام اين كنوانسيون كه شايد تنها سند بين

. صويب شدمسائل مرتبط به اخالق زيستي است در قلمرو پارلمان اروپا تهيه و ت
اين كنوانسيون نيز ضمن اشاره به كرامت انساني در موارد مختلف به تقدم انسان 

، )3ماده (، برابري در دسترسي به مراقبت پزشكي )2ماده (بر علم و جامعه 
هاي بهداشتي و درماني اشاره دارد؛ اما به لحاظ  در زمينه... رضايت، عدم تبعيض و



  1386سال اول، شماره اول، تابستان              فصلنامه حقوق پزشكي/   87 

راز
سرف

يد 
رش
ف

 ،
راز

سرف
ون 

ريد
ف

  

  .پردازيم تر مفاد آن نمي سند به بررسي بيشاي بودن دامنه شمول اين  منطقه
  

  )1997نوامبر  11(اعالميه جهاني ژنوم انساني و حقوق بشر  ـ ب
مقدمه اعالميه جهاني ژنوم انساني و حقوق بشر يونسكو ضمن اشاره به رعايت 

المللي  اي كه در اسناد بين منزلت انساني، اصول همگاني حقوق بشر را به گونه
... تحقيق در مورد ژنوم انساني و«دارد  ناسايي كرده و بيان ميشوند، ش يافت مي

هاي  بايد كامالً به منزلت انساني و حقوق فردي احترام بگذارد و تمامي شكل
  .»هاي ژنتيك را منع كند ژگي  تبعيض بر اساس وي

المللي اخالق زيستي يونسكو در  در اولين اجالس كميسيون حقوقي كميته بين
ر بحث از روش تدوين سند بين المللي براي حمايت از ژنوم د 1994آوريل  7

شود كه تهيه يك سند  در مورد مسأله اساسي محتوا، توصيه مي: انساني بيان شد كه
المللي كلي درباره اخالق زيستي مورد نظر نيست بلكه منظور بحث در مورد  بين

وره با برخي به اين منظور مشا... ژنوم انساني به سياق تضمين حقوق بشر است
اي، قوانين  المللي اصلي اعم از جهاني و منطقه منابع حقوقي و مطالعه اسناد بين

المللي، درون  هاي بين هاي سازمان نامه اساسي، قوانين و مقررات داخلي، توصيه
المللي  حكومتي و بين حكومتي براي يافتن اصول بنيادين مورد شناسايي جامعه بين

  13.ها فراتر رود، الزم است حقوقي و فرهنگي آن هاي سياسي، كه از تفاوت
المللي در زمينه طرح اعالميه يونسكو در  در مشاوره بين 1996آوريل  5در 

هدف حمايت از ژنوم انساني بيش از همه حفظ «: مورد ژنوم انساني مطرح شد كه
تأكيد اعالميه بر اين است كه تكليف .... منزلت انساني و حقوق بشر بنيادين است

هاي آزمايش  المللي تضمين حمايت از ژنوم انساني در مقابل تمامي شكل جامعه بين
اي ناسازگار با احترام به منزلت انساني به عنوان اصل  يا استفاده از آن به گونه
  14.»بنيادين اخالق زيستي است
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اعالميه حقوق بشر و ژنوم انساني حمايت از  5هدف بندهاي گوناگون ماده 
گيري از تمامي اقدامات معارض با منزلت،  تأكيد بر نياز به پيشحقوق اشخاص و 

آن نيز اصل عدم تبعيض را كه يكي از اصول  6ماده . آزادي و حقوق بشر است
 7ماده . دهد هاي ژنتيك بسط مي مهم حقوق بشر است به تبعيض بر مبناي خصلت

اختصاص دارد  نيز به حمايت از حفظ اسرار و محرمانه بودن اطالعات ژنتيك افراد
المللي حقوق  ميثاق بين 17و ماده  1948اعالميه جهاني حقوق بشر  12كه با ماده 

اعالميه نيز بر اولويت احترام به  12و  11، 10مواد . مدني و سياسي ارتباط دارد
هاي بيولوژيك، ژنتيك و پزشكي تأكيد دارند و در  حقوق بشر بر تحقيق در زمينه

ز مواد اعالميه مزبور تأكيد بر رعايت و اولويت حقوق توان در بسياري ا كل مي
دارد كه هيچ موردي در اين اعالميه  مقرر مي 25بشر را مالحظه كرد؛ به ويژه ماده 

عملي  يا فعاليتي حق ادعاي خاصي گروه يا دولت به كه شود تفسير اي گونه نبايد به
  15.را بدهد اعالميه در رمقر اصول ويژه به بنيادين هاي آزادي و حقوق بشر با معارض

  

  )2005اكتبر  19مورخ (اعالميه جهاني اخالق زيستي و حقوق بشر  ـ ج
سازي اصول اخالقي و حقوق  در اعالميه اخالق زيستي و حقوق بشر بر يكي

 بشر حقوق و زيستي اخالق ميان پيوند ايجاد اعالميه دستاورد ترين مهم .شد كوشش

 متفاوت زيستي اخالق جهاني اسناد و ها اعالميه رد زيستي اخالق اهداف و اصول .بود

 رضايت شامل اساسي هاي آزادي به احترام انساني، منزلت و حقوق دربرگيرنده و بوده

 بردن همه در سود حق به احترام عادالنه، صورت به و معالجه قصد به درمان آگاهانه،

  16.شود مي متجلي ...و فرهنگي متنوع هاي ارزش به احترام علمي، هاي پيشرفت از
چون  شوند، هم اعالميه در ميان اصولي كه مستقيماً به منزلت انساني مربوط مي

هاي انساني، خودگرداني ارادي، رضايت و حفظ  احترام به حقوق بشر و آزادي
شوند،  اسرار يكديگر، و اصولي كه به روابط ميان موجودات انساني مربوط مي
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اجتماعي، انصاف، عدالت، تنوع فرهنگي،  چون يكپارچگي، همكاري، مسؤوليت هم
هاي زندگي كره زمين  و اصول مبتني بر رابطه ميان موجودات انساني و ديگر شكل

  17.چون مسؤوليت در قبال محيط زيست، تمايز قائل شده است هم
كند كه مسائل اخالقي مطرح شده به موجب  اعالميه در مقدمه تأكيد مي

اي فني آن بايد با عنايت كافي به منزلت هاي سريع علم و كاربرده پيشرفت
. هاي بنيادين بررسي شوند شخص انسان و احترام همگاني به حقوق بشر و آزادي

اولويت  جامعه يا علم نفع بر انسان رفاه و نفع كه دارد مي مقرر اعالميه 3 ماده b بند
كنوانسيون  جمله از( گوناگون المللي بين اسناد در انسان فرد منزلت و حقوق تفوق .دارد

ماده . مورد اشاره قرار گرفته است) حمايت از حقوق بشر و منزلت موجود انساني
اين احترام از احترام . اعالميه به خودگرداني در حيطه مسؤوليت فردي اشاره دارد 5

 .شود آور ناشي مي گيرد و از حقوق بشري الزام به منزلت انساني نشأت مي

حق . عنصر اصلي اخالق زيستي مدرن استحق نسبت به رضايت آگاهانه 
بيماران  آگاهانه رضايت سود به هاي دادگاه تصميم مبناي نيز فردي سرنوشت تعيين

  .اند اعالميه مورد توجه واقع شده 6و  5در درمان خود بوده است كه در مواد 
هاي بنيادين  آخرين ماده اعالميه به انكار اقدامات معارض با حقوق بشر، آزادي

تفسيري براي كل اعالميه  اي اين ماده قاعده. شود رافت انساني مربوط ميو ش
تواند با برخي  قلمرو اعمال اصول ذكر شده بر اين اعالميه مي. تدارك ديده است

با اين همه در ارزيابي و تفسير اين اصول، . اصول حقوق بشر تداخل پيدا كند
بنيادين و منزلت انساني در  هاي روش و نتيجه تصميم نبايد با حقوق بشر، آزادي

يابد كه به ندرت به  به اين منظور اعالميه با تأييدي قوي خاتمه مي. تضاد باشد
سازي اصول اخالق زيستي و  هماهنگ. خوريم مي المللي بر چنين لحني در اسناد بين

  .هنجارهاي حقوق بشر دستاورد بزرگ اعالميه است
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  نتيجه
سازد؛ علوم  را از ديگر علوم متمايز مي ها علوم زيستي خصلتي دارند كه آن

زيستي و به ويژه ژنتيك با وجود انسان در كليت آن سر و كار دارند، زيرا هر 
هنگامي كه اطالعات ژنتيك . ژنوم فرد انساني تصويري از زندگي آن فرد است

بودن آن در معرض افشاء  اعتناء به سرّي شود، اسرار زندگي وي بي فردي آشكار مي
شكلي مؤثّر بر تحقيقات ژنتيك  بنابراين ضرورت دارد جامعه به. گيرد ميقرار 

  .نظارت داشته باشد تا بتواند از حقوق بشر و منزلت انساني حمايت كند
تعريف حيات در سراسر جهان يكسان نيست و مطابق فرهنگ، مليت و 

به اين دليل دقيق بودن در مورد مفهوم . هاي گوناگون متفاوت است مذهب
اي از قواعد رفتاري  به عنوان مجموعه 18اخالقيات جمعي. القيات ساده نيستاخ

اخالق . متمايز است  19معين، از مذهب و اخالق فردي اي ناشي از اجماع در جامعه
تواند از باال تحميل شود اما از طريق اجتماع اذهاني كه به تكثرگرايي  جمعي نمي
. اخالقي بنا به ماهيت خود كليت دارند معيارهاي. يابد گذارند توسعه مي احترام مي

به اين دليل هرچند تنوع . اين ويژگي در مورد اخالق زيستي نيز صادق است
ها و مفاهيم زندگي انساني به رسميت شناخته شده، قواعد حداقلي كه تمامي  ارزش

اين قواعد در صورت . شود ها هستند مشخص مي اعضاء جامعه ملزم به رعايت آن
. اع در جامعه قابليت تبديل به قاعده حقوقي از جانب حكومت را دارندنيل به اجم

اما حتي در اين مورد نيز قوانين اغلب كليت داشته و مقررات تكميلي براي تحقق 
به دليل مشكالت مزبور معيارهاي اخالقي . ها بايد تصويب شود بخشيدن به آن

نند، ولي در هر حال ما اغلب به شكل چارچوبي كلي براي قواعد حقوق باقي مي
هاي حقوقي بر اخالقيات و وراي اخالقيات ضرورت  ها و ضمانت وجود نظارت

اي است كه اعضاء جامعه را تنها ملزم  گونه دارد؛ زيرا ماهيت معيارهاي اخالقي به
در نتيجه اگر آزمايشي امكان به مخاطره افكندن يكي . كند نيت مي به داشتن حسن 

جامعه را داشته باشد، معيارهاي اخالقي از پيشگيري آن هاي بنيادين  از ارزش
تواند مطابقت عمل را با معيارها و حمايت از  تنها حقوق مي. ناتوان خواهند بود
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ها توسل به  با وجود تمامي اين. هاي بنيادين و ثبات جامعه تضمين كند ارزش
ي جهاني تا آنجا كه به اخالق زيست. ترين راه نيست حقوق نيز همواره مناسب

ها و مفاهيم مربوط به حيات و مرگ در جوامع گوناگون  شود، ارزش مربوط مي
اي از قواعد حقوقي كه براي همگان در  چنان متفاوت هستند كه ايجاد مجموعه

هاي جهاني اخالق  در اين سياق معيار. سراسر جهان معتبر باشد بسيار دشوار است
آور ايجاد شوند و به عنوان  الزامزيستي ممكن است به شكل غير حقوقي و غير 

چون  باقي بمانند، مگر هنگامي كه در مورد يكي از مسائل خاص هم» اصول«
  20.آور اجماع حاصل شود سازي انسان براي ايجاد قواعد الزام شبيه

در هر حال نبايد فراموش كرد كه بسياري از قواعد اخالق زيستي در حقوق 
اند در حالي كه هنوز  آور درآمده الزام داخلي كشورها به صورت قواعد حقوقي

بسياري از قواعد حقوق بشر به ويژه قواعد مربوط به اخالق زيستي در اسناد غير 
تواند وجه  آور بودن يا نبودن اين دو دسته نمي پس الزام. اند آور تدوين شده الزام

جهاني  وجه تمايز اصلي ميان قواعد اخالق زيستي و حقوق بشر،. ها باشد تمايز آن
كليت . بودن دومي و ارائه معيارهاي واحد و هماهنگ براي كل بشريت است

هاي  شود به ارزش ها است موجب مي گونه قواعد كه ناشي از خصلت جهاني آن اين
هاي موجود احترام گذاشته شود و راه براي هماهنگي و  فرهنگي و  تفاوت

البته در اين . گرفته شود ها تا حد ممكن همكاري باز گردد و جلوي تقابل فرهنگ
گاه از اصول اوليه و بنيادين حقوق بشر عدول كرد چرا كه هرچند  راه نبايد هيچ

حقوق بشر حقِ نسبت به برخورداري از تنوع فرهنگي را شناسايي كرده است اما 
دار كردن حقوق بشر به كار  تنوع فرهنگي نبايد به عنوان دستاويزي براي خدشه

تواند  ها مي بشر قواعد و اصولي هستند كه رعايت آنرود، چرا كه حقوق 
هاي نژادي، زباني،  هاي داراي ويژگي آميز و دوستانه انسان زيستي مسالمت هم

پذير سازد و مانع آن شود كه انسان منزلت  مختلف را امكان... فرهنگي، ديني و
  .نوعانش را بر باد دهد انساني خود و ديگر هم
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