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Abstract 
Genetic discrimination as a crisis for modern human has influenced its 

life in personal or social aspects. The problem of genetic discrimination and 

the rights for individuals with genetic anomalies, is one of the most 

important issues in this century. With advancements of genetics and as new 

therapies become available, the usefulness of genetic testing undoubtedly 

will increase and concomitant with these benefits are prospective harms that 

can arise from the use of information derived from predictive genetic testing 

to discriminate against employees. This Article, after explaining the concept 

of genetic discrimination and its affect on insurance and employment, causes 

of genetic discrimination, manifestations and extent, studies genetic 

discrimination as a clear example of human rights violations and then 

examines international legal instruments to deal with it as well as the role of 

governments in setting national laws and regulations. It also scrutinises how 

to enhance the implementation of domestic legislation and international law. 

At last, this Article analyzes the protection of privacy and government 

positions against it. 
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 ژنتیکی تبعیض از جلوگیری جهت در یالمللبین هایتالش

 3قیارلوعلی صفری هاجر ،2حیدری بهاره ،1عباسی محمود

 چکیده

 اجتماعی و فردی حیات مختلف ابعاد مدرن، انسان فراروی جدید بحرانی عنوان به ژنتیکی تبعیض

 زا ژنتیکی هایناهنجاری به بتالم افراد حقوق و ژنتیکی تبعیضمسأله  است. داده قرار تأثیر تحت را او

 توجه با است. بشر حقوق افراد این برای تصور قابل حقوق اولین .رودمی شمار به حاضر قرن مهم مسائل

 ،اندشده دسترس قابل که جدیدی هایدرمان و معالجات با همچنین و ژنتیک علم هایپیشرفت به

 این با همراه .یافت خواهد افزایش شک بدون ویانهپیشگ ژنتیکی آزمایش از استفاده قابلیت و مفیدبودن

 هایتست از آمدهدست به اطالعات از استفاده طریق از است ممکن نیز هاییآسیب و مضرات مزایا،

 بیان از پس حاضر نوشتار گردد. ژنتیکی تبعیض به منجر نهایت در و آمده وجود هب پیشگویانه ژنتیکی

 آن، گستردگی و مصادیق ژنتیکی، تبعیض بروز علل اشتغال، و بیمه رب آن تأثیر و ژنتیکی تبعیض مفهوم

 حقوقی هایابزار بررسی به سپس، نموده یاد بشر حقوق نقض بارز مصداق عنوان به ژنتیکی تبعیض از

 وضع بهبود هنحو همچنین و داخلی مقررات و قوانین وضع در هادولت نقش و آن با مقابله یالمللبین

 و خصوصی حریم از حفاظت نهایت در و پرداخته خصوص این در داخلی اجرای تا یالمللبین مقررات و قوانین

 .نمایندمی تحلیل و تجزیه را آن برابر در هادولت موضع
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 مقدمه

 نابرابری و تبعیض گونه هر رد و هاانسان لمتقاب احترام و برابری کرامت، کراتیکودم اصول

 آزادی عدالت، برقراری برای ،شده پرداخته آن به بشر حقوق جهانی هاعالمی در که ایشان میان

 ضیتبع یعموم تیممنوع .آیدمی شمار به الزم و ضروری امری بشر ابنای کرامت حفظ و صلح و

 «.دارد تعلق همه به بشر حقوق ههم» :دیآیم شمار هب بشر حقوق نیادیبن اصول از یکی

ها آزمایش قبیل این انجام از را افراد دتوانمی ژنتیکی یهاآزمایش اساس بر تبعیض از ترس

 دتوانمی ژنتیکی آزمایش نتایج همچنین عالوه به .کند دلسرد ،باشد هانآ نفع به است ممکن که

 در سرعت به ژنتیک علم و ژنتیکی مایشآز .بگذارد تأثیر او اشتغال یا شخص ایبیمه پوشش بر

 خصوص این در بشر حقوق و نداده پوشش را هاموقعیت تمام موجود قوانین و است رشد حال

 .گیردمی قرار تعدی و تخطی مورد همچنان

 با الزم مقررات و قوانین نبودنموازی و زمینه این در علمی دید نداشتن و آگاهی عدم لذا

 تبعیض نام به جدیدی مبحث جمله از مسائل از بسیاری باعث لم،ع این سریع هایپیشرفت

 در و بوده موجود بشری جوامع در واقعیت یک عنوان به اشاره مورد چالش .است شده ژنتیکی

 اوصاف این تمام اب .است دهش هاانسان خاطر رنجش و برابری عدم عدالتی،بی به منجر نهایت

 است، پذیرامکان آن از نادرست هاستفاد کهاین دلیل به فقط را علم این پیشرفت جلو توانمین

 جمله از که دارد وجود بشری هایدانش اکثر از سوداگری و استفادهء سو احتمال زیرا ،گرفت

 و بروز علل ژنتیکی، تبعیض بررسی راستای در حاضر همقال .نمود اشاره اتمی انرژی به توانمی

 است. یافته نگارش آن با مقابله حقوقی ابزارهای و آن گستردگی

 

 اشتغال و بیمه چون مصادیقی بر آن تأثیر و ژنتیکی تبعیض مفهوم

 در .است کرده باز تبعیض از جدیدی مفاهیم روی به را در ،ژنتیک در هانوآوری و اتکتشافا

 ژنتیکی تبعیض .(1) است افراد ژنتیکی هایویژگی مبنای بر تبعیض ژنتیکی، تبعیض واقع،

 هاآن ژنتیکی اطالعات در شدهادراک یا واقعی هایتفاوت دلیل به افراد با که دهدمی رخ زمانی

 یا اختالل یک به ابتال خطر یا و شود بیماری یا اختالل یک به ابتال باعث است ممکن که

 .(1) شود رفتار ناعادالنه طور به دهد، افزایش را بیماری
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 افراد با که افتدمی اتفاق زمانی ژنتیکی تبعیض که داردمی بیان فوق تعریف بسط و مهادا در

 خاص بیماری یک به ابتال احتمال افزایش باعث که هاآن (DNA) ایاندی در تفاوت دلیل به

 ژنتیکی آزمایش تحت که افرادی .شود رفتار ناعادالنه ارثی بیماری به ابتال خطر مانند باشد،

 معموالا  ژنتیکی آزمایش یک نتایج اشند.ب ژنتیکی تبعیض خطر معرض در است ممکن ،هستند

 کارافتادگی از زندگی، برای شخص یک که هنگامی .دشومی گنجانده فرد پزشکی یهاهپروند در

 مورد در تصمیم اتخاذ از قبل بخواهد است ممکن بیمه شرکت است، صادق درمانی بیمه یا

 داشته را حق این است ممکن نیز کارفرما یک .اندازدبی نگاهی پرونده این به ایبیمه پوشش

 که ژنتیکی آزمون نتایج نتیجه، در .ندازدابی نگاهی خود کارمند پزشکی یهاهپروند به که باشد

 قابل بیمه شرکت یا کارفرما توسط بگذارد تأثیر او اشتغال یا شخص هبیم پوشش بر دتوانمی

 .بود خواهد دسترسی

 آوردندست به از است ممکن دارند القوهب ژنتیکی تبعیض از ترس که افرادی نتیجه، در

 دلسرد بیاورد همراه به یشانهاهخانواد و هاآن برای سالمتی فواید دتوانمی که ژنتیکی اطالعات

 نمایان اشتغال و ایبیمه پوشش بخش در ژنتیکی تبعیض اثر بیشترین .(2) شوند ناامید و

 و افتاده اتفاق جامعه درآمدکم طبقات مورد در بیشتر قضیه این که است ذکر به الزم ،دشومی

 .گرددمی بیان کدام هر از مختصری ذیالا که نمایندمی مواجه چالش با را هاآن

 بیمه در ژنتیکی تبعیضـ 1

 از استفاده با بیمه خدمات دهندگانارائه که دهدمی رخ زمانی بیمه در ژنتیکی تبعیض

 پوشش نوع هر محدودکردن یا انکار به نتیکی،ژ خدمات برای فرد درخواست یا ژنتیکی اطالعات

 دهندگانارائه همچنین .ندنزب دست دیگر موارد یا و نام ثبت تداوم، بودن،شرایط واجد ایجاد یا

 کهاین یا و کنند افتیدر فرد ژنتیکی اطالعات اساس بر را بیمه حق است ممکن بیمه خدمات

 .بپردازند اطالعات آن یافشا یا و ژنتیکی اطالعات آوریجمع به نحوی به

 استخدام در ژنتیکی تبعیض ـ2

 صدور و کاریابی هایآژانس کار، سازمان کارفرمایان، شامل جمله از استخدامی هایسازمان

 و کار هادار )شامل استخدامی هایسازمان .دشومین محدود موارد این به اما ،است سازمان مجوز

 استفاده با (...و انسانی نیروی تأمین هایشرکت ت،حراس و کارگزینی واحدهای اجتماعی، امور

 تحت را او اشتغال فسخ یا و مزایا امتیازات، شرایط، فرد، یک استخدام که ژنتیکی اطالعات از



 5931تابستان  وهفتم،سال دهم، شماره سی                        / فصلنامه حقوق پزشكي 06 

 

ود
حم

م
 

 ،يسعبا
ره

بها
 

ری
ید

ح
، 

جر
ها

 
ری

صف
 

لي
ع

رلو
قیا

 

 که صورتی در البته ،دنگرد استخدام در ژنتیکی تبعیض بروز موجب دنتوانمی ،دهدمی قرار تأثیر

 است کار و کسب ضرورت با سازگار و مرتبط اطالعات، ینا که کند ثابت بتواند مربوطه سازمان

 در اطالعات این از سازمان اگر اما ،گیرد قرار سازمان آن اختیار در نیاز مورد اطالعات بایستی

 .شد خواهد عدالتیبی و ژنتیکی تبعیض به منجر نهایت در ،نماید استفاده خود هایگیریتصمیم

 مشروط پیشنهاد برای ژنتیکی اطالعات افشای یا و آوریجمع هاسازمان این نیز مواردی در

 با سازگار و مرتبط اطالعات این کند ثابت بتواند کار سازمان اگر ،کنندمی مطرح را اشتغال

 صورت این غیر در یا و دهد انجام را هاآن افشای و آوریجمع دتوانمی است، کار و کسب ضرورت

 است، موجود هاآن پزشکی یهاهپروند در که افراد ژنتیکی عاتاطال .بود خواهد االجراالزم ،قانون

 یهاههزین بازپرداخت به مربوط ادعاهای در سازمان این و بوده اشتغال سازمان دسترس در اگر

 .داشت خواهد همراه به را ژنتیکی تبعیض ،نماید استفاده آن از غیره یا و بهداشتی هایمراقبت

 

 آن گستردگی و ادیقمص ژنتیکی، تبعیض بروز علل

 به که شود کشف ایگویانهپیش ژنتیکی یهاآزمایش که هشد باعث ژنتیک علم پیشرفت

 ،هاآزمایش تعداد روز به روز افزایش با لذا ،پردازندمی هابیماری این بروز بینیپیش و تشخیص

 ساییاشن نیز شد خواهند آینده در بیماری به منجر که معیوب هایژن این از بیشتری تعداد

 محرمانه که صورتی در هاآزمایش این از حاصل اطالعات که ستا اینجا اصلی هنکت .ندشومی

 موارد در .گردد ژنتیکی تبعیض به منجر دتوانمی گیرد، قرار ثالث اشخاص اختیار در و نمانده

 بر را خود عمر و سالمت هبیم یا و اندشده منع اشتغال از هاآن هخانواد اعضای و افراد ،زیادی

 که کسانی از بسیاری .اندداده دست از مشاهده قابل یا و آشکار ژنتیکی ناهنجاری یک اساس

 در ژنتیکی اختالل عالئم از یک هیچ و هستند سالم بالینی نظر از اندشده متحمل را تبعیض

 تاحتماال بیماری قطعی بینیپیش جای به ژنتیکی یهاآزمایش اغلب، .است نشده دیده هاآن

 ژنتیکی، صریح و قطعی شرایط در حتی ،کنندمی ارائه بیماری یک مورد در محتمل و نامشخص

 شدت و شروع زمان در ایگسترده تغییرپذیری همچنان دارد، وجود آن از اندک مورد چند که

 ممکن دارند، ژنتیکی /پزشکی اطالعات به دسترسی که کارفرمایان .دارد وجود بالینی عالئم

 .(3) دهند قرار استفاده مورد خود کارکنان به نسبت آمیزتبعیض صورتی به را آن است
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 با یناهنجار ۰۷۷از شیب شامل که شده شناخته هاانسان در یادیز یکیژنت یهایناهنجار

 .دشومی ،است مرتبط انسان کیژنت با ینوع به که گرید یناهنجار ۰۷۷ از شیب و یکیژنت منشأ

 به مربوط آن کیکالس هنمون .است شتریب ایدن مناطق از یبرخ رد کییژنت یهایناهنجار نیا

 مناطق از یبعض در .دشومی فورم یفالس یخونکم جادیا باعث ناخالص حالت در که است یژن

 فرشته انسان جادیا خاطر به توانمی ایآ .ندیآیم ایدن به یماریب نیا با کودکان 1۴ حدود قایآفر

 (1) ؟کرد محو یهست هصحن از ای و نموده میعق را افراد نیا

 آمیزتبعیض هایسیاست کرد اشاره آن به توانمی کالن و اجتماعی سطح در که مواردی از یکی

 صورت افراد ژنتیکی اطالعات هپای بر است ممکن که است استخدامی مراکز و بیمه هایشرکت

 هاشرکت ،انسان ژنوم هپروژ و ژنتیکی یهاآزمایش رواج صورت در که گفت باید واقع در .گیرد

 مراجعه هاآن به که افرادی و مشتریان از که ندشومی قائل خود برای را حق این مزبور مراکز و

 تصمیماتی آن اساس بر تا داده قرار هاآن اختیار در را خود ژنتیکی اطالعات که بخواهند کنندمی

 هاسیاست این اساس بر که است یافراد زیان به و بیمه هایشرکت نفع به عمدتاا که شود اتخاذ

 .(5) ندشومی واقع تبعیض مورد

 از نباید آمیزتبعیض هایسیاست همین مورد در نیز را هادولت هاستفاد سوء دیگر طرف از

 ،یشغل و تحصیلی هایفرصت مانند زندگی عادی مسائل در ژنتیکی اطالعات این واقع در .برد یاد

 .گیرد قرار سیاستگذاران و هادولت هاستفاد سوء مورد دتوانمی ...و زندگی محل و مدرسه انتخاب

 (Eugenics) گزینیبه هاینهضت مثل جامعه در مواردی شاهد توانمی نیز ترکالن سطحی در

 که شد افرادی شدنعقیم به منجر سوئد و آلمان آمریکا، مثل کشورهایی در که بود گذشته در

 .(5) دادندمی نسبت آنان به را هوشیکم و بزهکاری مثل خصوصیاتی

 جامع بررسی برای واقعی نیاز یک آیا ژنتیکی، تبعیض مورد صدها دادنرخ ادعاهای وجود با

 طور به تأییدنشده، مطالعات از بسیاری که است پرواضح ؟دارد وجود حاضر حال در ادعاها این

 را هاآن ناعادالنه بیمه یهاشرکت یا و کارفرمایان معتقدند که شمرندبرمی را افرادی ذهنی

 ارزیابی و نموده پیدا عینیت ذهنی حساب این ندرت به .دهندمی قرار ژنتیکی تبعیض موضوع

 ژنتیکی عوامل بر مبتنی واقعاا گرانبیمه و کارفرمایان توسط گرفتهصورت اقدامات آیا که کندمی

 .(6) است بوده مشروع هاینگرانی سایر یا و
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 از ضیتبع معرض در جامعه و انیکارفرما تعامالت نحوه از شدهیارشناسک یآمار یهایبررس

 مناسب و حیصح استفاده نحوه از یآگاه عدم ای مضطربودن ن،یطرف نمودنمصالحه جمله

 در را جامعه الم درصد سخن گرید به ای تیرضا عدم و تیرضا جتااینت و یکیژنت یهاشیآزما

 کامالا  یقیمصاد در توانیم قیدق یبررس در و الاعم که دهدیم نشان یحقوق برخورد نیا

 موجود پازل در و کرد دفاع مستخدمان حقوق از یموارد در و نمود مبرا را انیکارفرما ،یمنطق

 و قیدق هندسه سخن گرید به و بیمعا و ایمزا ،یکیژنت رانهیشگیپ یهاشیآزما قیدق گاهیجا

 .کرد محاسبه را آن حق به گاهیجا

 

 بشر حقوق نقض بارز مصداق ی؛ژنتیک تبعیض

 با تعارض در و رودمی شمار هب یکراسودم یبرا یجد یدیتهد عنوان، و شکل هر به ضیتبع

 مراتب سلسله آن در که یاجامعه دارد، قرار مدرن و کیکراتودم هجامع هر نیادیبن یهاارزش

 و ییدارا و ملک و یمقو تعلق ت،یجنس چون ییارهایمع اساس بر ژهیو ازاتیامت و انهیگراضیتبع

 بر ،یکراسودم .هستند برخوردار برابر حقوق از هاانسان ههم و اندشده دهیبرچ ژنتیکی هویت

 گذشته .است قائل برابر حقوق و ارزش شهروندان ههم یبرا اقتدارگرا، یحکومت یهانظام عکس

 حقوق ههم» :دیآیم شمار هب بشر حقوق نیادیبن اصول از یکی ضیتبع یعموم تیممنوع آن، از

 .(۰) «دارد تعلق همه به بشر

 بشر حقوق یاهیپا اسناد در که است شمولجهان یانسان حق کی ضیتبع برابر در انتیص

 یجا بر مخرب عواقب و دهدمی یرو قیطر دو به زیآمضیتبع عملکرد .است شده گنجانده

 از ـ2؛ شئ کی ای و یدولت خدمات حق، کی از یانسان ساختنمحروم قیطر زا ـ1: گذاردیم

 تیهو دنیدبیآس باعث دتوانمی امر نیا که هیبق با ضیتبع مورد شخص برابر ارزش انکار قیطر

 .(۰) گردد یقربان

 یو که بود خواهد نیسنگ لیدل نیا به مخصوصاا ربطیذ شخص یبرا ضیتبع عواقب تحمل

 رییتغ از و نکرده انتخاب را هانآ خود، که ردیگیم قرار ضیتبع مورد ییهایژگیو لیدل به غالباا

 ژنتیکی خصوصیات حتی و یجنس کیژنت التیتما ای و تیجنس ،یقوم تعلق است؛ عاجز نیز هاآن

 احساسات دنیدبیآس و ییگراافراط انزوا، ،یدور طرد، باعث ضیتبع .باشدمی هایژگیو نیا هجمل از

 .گرددمی انیقربان عواطف و
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 دلیلبی تمایز ایجاد بر مبتنی اقدام نوع هر شامل آمیزتبعیض رفتار که است ذکر به الزم

 برخورداری حق جمله از شهروندی حقوق مصادیق از یک هر در را تبعیض این یهاهجلو که دشومی

 بر حق مهاجرت، و مرور و عبور بر حق درمانی، و بهداشتی خدمات از برخورداری حق شغل، از

 رفاهی امکانات از برابر برخورداری حق و اسرار یافشا عدم و خصوصی حریم ماندنمحرمانه

 ـ باشندمی بشر حقوق ایمنطقه و یالمللبین اسناد تأکید مورد که نحوی بهـ  جامعه در موجود

 .(8) بود شاهد توانمی

 هامیکروب و هاژن توسط تنها آن فقدان و سالمت ،گفت باید ذکرشده توضیحات بسط در

 اخیر سالیان در که دارد بستگی محیطی و اقتصادی اجتماعی، عوامل به بلکه ،دشومین تعیین

 آمده دست به معین جمعیت یک سالمت تقلیل یا ارتقا در عوامل این نقش از باالیی درک

 و اجتماعی محیطی، شرایط و عوامل ،اول گروه :انددسته سه سالمت بر تأثیرگذار عوامل .است

 هشیو ،سوم گروه ؛هاآن هارائ هنحو و کیفیت و درمانی و یبهداشت خدمات ،دوم گروه ؛اقتصادی

 .(1۷) مردم بهداشتی رفتارهای و زندگی

 به مردم بهداشتی وضعیت در وخامت هاولی یهاهنشان و است حق یک سالمت دیگر سوی از

 ملی، سطح در .گرددمی مشخص محیطی و اقتصادی اجتماعی، شرایط در تغییر با معمول طور

 میانگین درآمد .دارد وجود بهداشتی وضعیت و درآمد توزیع اقتصادی، عملکرد بین یواضح هرابط

 برای را ترسالم و طوالنی زندگی احتمال آن، توزیع در بیشتر عدالت و کشور یک باالتر هسران

 میانگین درآمد درصدی 1۷ افزایش رشد به رو کشورهای در .دهدمی افزایش کشور آن مردم

 از زیادی تعداد .است شده کودکان میر و مرگ میزان درصدی نیم و سه سقوط موجب سرانه

 هتوسع نوع در ریشه سالمت، یارتقا برای استعداد نتیجه در و معاصر میرهای و مرگ و هابیماری

 .(3) باشدمی ارتباط در اجتماعی عوامل با و داشته اقتصادی

 در را جدیدی پیشنهاد شدهارائه وینن دیدگاه از گیریبهره با و مذکور توضیحات بر تأمل با

 گیرانهسخت جلوگیری امر از تأثیرگذارتر بسیار که کرد بیان توانمی ژنتیکی تبعیض بخش هحاشی

 کاهش با همپای اقتصادی هتوسع اگر ،کل در که داردمی بیان که باشدمی ناقص قوانین و

 که دشومی فراهم مناسبی عیاجتما هسرمای و مستعد محیط رود، پیش اجتماعی هاینابرابری

 سالمت .داشت خواهد بهداشتی و اجتماعی هایشاخص از ایگسترده طیف بر مثبتی تأثیر

 باز و تعریف جوامع فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، مرزهای ورای در باید که است پویا مفهومی
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 پایان سالمت یبرا اطالعات عصر آغاز با سالمت بر پزشکان مثالبی تسلط امروزه .شود تعریف

 (.11) ساخت توانمند ،نیست پزشک که جایی در زندگی برای باید را مردم و است یافته

 افتهی شیافزا آن علل و تیماه درک شدنعمیق لیدل به ضیتبع هیعل یجد همبارز به توجه

 هعرص در چه و یمل سطح در چه ض،یتبع هشدشناخته تیرسم به موارد و علل تعداد .است

 ،یقوم تعلق ای «نژاد» ت،یجنس چون ییهایژگیو کنار در اکنون و افتهی شیافزا ،یالمللبین

 .ردیگیم دربر زین را تیمعلول و ژنتیکی هایویژگی ،یجنس التیتما سن، مانند ییهاهمقول

 از ژهیو به امروزه ژنتیکی تبعیض خصوص به و ضیتبع انواع هیعل مبارزه هندیفزا تیاهم

 یفرهنگ هایهحوز از یشتریب یهاانسان آن یپ در که ردیگیم رچشمهس شدنیجهان ندیفرآ

 و تضادها حل امر همین و اندآمده هم گرد مختلف ژنتیکی خصوصیات و هاویژگی با گوناگون

 .است ساخته عاجل و یضرور را هاآن یهاتنش

 محسوب هاآن نیترمهم اگرچه ،است ضیتبع انواع با مبارزه مهم یابزارها از یکی نیقوان

 نظام .است برخوردار یاساس تیاهم از یمل سطح در نیقوان نیا یاجرا و وجود لذا ،دشومین

 و تیامن موجبات تنها نه چون کند،یم یباز نییادیبن نقش ارتباط نیا در کشورها یحقوق

 لکهب ،گرددمی زین جامعه یعموم تیامن نیتأم باعث و هآورد فراهم را شهروندان یحقوق تفاهم

 و هیقضائ ،هیمجر هقو احکام به اعتراض حق بینیپیش قیطر از ضیتبع انیقربان از دارد فهیوظ

 .کند تیحما ،گرید یقانون یابزارها و اقدامات کمک به نیز و مقننه

 تبعیض گونه هر حذف و قانون مقابل در برابری به الزام بشر حقوق جهانی هاعالمی ۰ هماد

 مصداقی و مقام سطح، هر در ،بشری آالم گونه هر همچنین و ارددمی بیان را خصوص این در

 را آن غیر یا و شده مطرح اعالمیه این در که ...و ژنتیکی هایتست اجتماعی، تأمین کار، چون

 روی،کج سازی،ریشه دورعملکردها، تحریکات، گونه هر موارد این از تردوراندیشانه و بوده مشمول

 .دهدمی قرار تبعیض موارد از نیز را ...و تحرک عدم

 «موجود وضع» به یراض دارد وجود تیوضع هر بهبود و اعتال راه سر بر که یمانع نیتربزرگ

 که آنچه لذا ،کندیم صدق ضیتبع اشکال تمام با مبارزه مورد در ویژه به امر نیا .است بودن

 هر از قبل د،شویم محسوب یبرابر هوستیپ تکامل و تحقق یبرا تالش راه سر بر یجد مانع

 گرید اکنون ـ یحقوق یبرابر :شود گفته است بهتر ای و ـ یبرابر ایگو که است اعتقاد نیا زیچ

 .است افتهی تحقق ای آمده دست هب



 5931تابستان  وهفتم،سال دهم، شماره سی                        / فصلنامه حقوق پزشكي 06 

 

ش
تال

ای
ه

 
ین

ب
ملل

ال
 ي

 در
ت

جه
 

ری
وگی

جل
 از 

ض
بعی

ت
 

كي
ژنتی

 

 ژنتیکی تبعیض با هبلمقا یالمللبین حقوقی ابزار

 صورت به چه و نداشته دور نظر از را مسأله المللیبین مجامع ،موضوع تیاهم به توجه با

 کنندگانامضا متحد ملل منشور همقدم در جمله از .اندپرداخته آن به خاص طور به چه و یکل

 2 و1 مواد در .دارندیم اعالم یانسان یواال ارزش و کرامت ،یاساس حقوق به را خود مانیا

 در والدت و رنگ و نژاد اساس بر ضیتبع رد و هاانسان برابر شأن به بشر حقوق یجهان یهاعالم

 در ملل سازمان 1365 المللیبین ونیکنوانس .است شده اشاره مذکور حقوق از یبرخوردار

 نیهمچن .باشد انسان ژنوم با مرتبط یحد تا دتوانمی زین ینژاد ضیتبع گونه هر حذف خصوص

 تیرسم به را انسان یکیولوژیب تنوع زین یکیولوژیب تنوع خصوص در 1332 ژوئن 5 ونیکنوانس

 .(1) نمایندمی رد حقوق از یبرخوردار در را تنوع نیا اساس بر ضیتبع گونه هر و شناخته

 ظهور همنص به یالمللبین هعرص در متعددی یهاهاعالمی و اسناد زیستی اخالق هزمین در

 هاعالمی بشر، حقوق و زیستی اخالق جهانی هاعالمی به توانمی جمله آن از که است رسیده

 حقوق و انسانی ژنوم جهانی هاعالمی ژنتیک، یهاهداد یالمللبین هاعالمی بشر، حقوق اسالمی

 کار سلوک اصول مادرید، هاعالمی بلمونت، گزارش هلسینکی، هاعالمی نورنبرگ، هبیانی بشر،

 .نمود اشاره معلولیت دارای افراد حقوق کنوانسیون و پزشکی

 تصویب به 1318 سال در ملل سازمان عمومی مجمع توسط که بشر حقوق جهانی هاعالمی

 رحمانه،بی هایدرمان یا و شکنجه معرض در توانمین را کس هیچ» :داردمی مقرر 5 هماد در رسید،

 سیاسی و مدنی حقوق یالمللبین میثاق ۰ هماد .«داد قرار مجازات یا آمیزاهانت یا انسانی غیر

 صریحی هاشار اما ،هددمی قرار پوشش تحت را مشابه هزمین رسید، تصویب به 1366 سال در که

 تحت توانمین را کس هیچ میثاق ۰ هماد مطابق .کندمی علمی و پزشکی یهاآزمایش به

 خاص، طور به پس ،داد قرار مجازات یا آمیزاهانت یا انسانی غیر رحمانه،بی رفتاری یا شکنجه

 .دگیر قرار پزشکی یا علمی یهاآزمایش تحت اشآزادانه رضایت بدون نباید کس هیچ

 تحقیقات با رابطه در اخالقی هایدستورالعمل از وسیعی طیف توسط معاهده دو این مفاد

 انجمن توسط 1361 سال در که هلسینکی هاعالمی ویژه به ند،شومی تکمیل پزشکیزیست

 به تا اعالمیه این .گرفت قرار بازبینی مورد بار چندین آن از پس و گردید اعالم جهان پزشکی

 داشته رفتاری کدهای و ملی ،ایمنطقه ی،المللبین قوانین دهیشکل در توجهی بلقا تأثیر حال

 اخالقی ایهدستورالعمل و بیان را بشر افراد روی بر پژوهش اخالقی اصول اعالمیه، این .است
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 شامل و کرده وضع را بالینی غیر و بالینی پزشکیزیست تحقیقات دو هر در درگیر پزشکان برای

 روش در .است پژوهشی هایپروتکل اخالقی بررسی و افراد هآگاهان رضایت صوصخ در مقرراتی

 بیوپزشکی تحقیقات برای یالمللبین اخالقی هایدستورالعمل در جهانی بهداشت سازمان مشابه،

 اصل سه با مطابق باید بشر افراد روی بر تحقیقات تمام که کندمی تصریح بشر افراد روی بر

 .(12) گیرد انجام انصاف و عدالت و نیکی افراد، به احترام یعنی اساسی، اخالقی

 پدیدار المللبین سیاست و حقوق در خاص نگرانی یک عنوان به انسانی ژنوم اخیر، هایسال در

 فرهنگی و علمی آموزشی، سازمان عمومی کنفرانس در ،133۰ سال در مثال، عنوان به .است شده

 ،(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) متحد ملل سازمان

 Universal Declaration on the Human Genome) بشر حقوق و یانسان ژنوم یجهان هیاعالم

and Human Rights) ملل سازمان عمومی مجمع توسط بعد سال یک که دیرس بیتصو به 

 .شد تأیید متحد

 اعضای ههم بنیادین یکپارچگی هشالود نسانیا ژنوم که دهدمی شرح اعالمیه یک هماد

 تلقی هاآن ذاتی کرامت و تنوع شناختنرسمیت به همنزل به و دهدمی تشکیل را بشری خانواده

 .دشومی محسوب بشری میراث یک انسانی ژنوم نمادین حس یک در اساس این بر .دشومی

 رسمیت به که کندمی تأکید لهجم از که دشومی یافت اعالمیه همقدم در نیز مشابهی دگاهید

 به منجر نباید و بوده بشر حقوق جهانی هاعالمی همقدم با مطابق انسانی ژنتیکی تنوع شناختن

 برابری و ذاتی کرامت گرفتنقرار سؤال زیر و اعالمیه سیاسی یا اجتماعی ماهیت از تفسیر سوء

 .(13) شود بشری هخانواد اعضای تمامی مسلم حقوق و

 را ایگسترده ابعاد انسان ژنوم روی بر تحقیقات هرچند که کندمی کیدأت نهمچنی مقدمه

 به باید پژوهشی چنین دارد، دربر بشر نوع کلی طور به و افراد سالمت بهبود و پیشرفت برای

 دگاهید این .گذارد احترام ژنتیکی هایویژگی اساس بر تبعیض اشکال ههم منع به کامل طور

 کندمی مقرر 2(a) هماد .است شده تقویت ژنتیکی تبعیض از جلوگیری هدف با ماده چندین در

 هایویژگی از نظر صرف حقوق این و شود گذاشته احترام کرامتش به تا دارد حق فردی هر

 که کندمی ایجاب انسان ذاتی کرامت داردمی مقرر نیز ماده همین (b) بخش .اوست ژنتیکی

 احترام بشر افراد ههم ژنتیکی تنوع به و نکنند یرتحق ژنتیکی خصوصیات خاطر به را افراد

 هایآزادی بشر، حقوق نقض آن هدف که ژنتیکی هایویژگی بر مبتنی تبعیض 6 هماد .بگذارند



 5931تابستان  وهفتم،سال دهم، شماره سی                        / فصلنامه حقوق پزشكي 66 

 

ش
تال

ای
ه

 
ین

ب
ملل

ال
 ي

 در
ت

جه
 

ری
وگی

جل
 از 

ض
بعی

ت
 

كي
ژنتی

 

 ایسختگیرانه قوانین پیشنهاد نیهمچن مزبور هیاعالم .کندمی ممنوع است بشری کرامت و بنیادین

 اصل تأیید و12 و 11 ،1۷ مواد خصوص، به و نمایندمی انسان ژنوم روی بر تحقیقات انجام برای

 رابطه در مهم اصول ،(۰ ماده) بودنمحرمانه به احترام و (5 ماده) وآگاهانه آزادانه رضایت قبل،

 (13 و 18 ،1۰ مواد) اندشده نوشته و تعیین اعالمیه در یالمللبین هایهمکاری و همبستگی با

(13). 

 حفاظت هدف با که برد نام اروپا اویدو 133۰ کنوانسیون از نتوامی نیز ایمنطقه سطح در

 شده تدوین (Oviedo) پزشکی و شناسیزیست هبرنام به توجه با انسان کرامت و بشر حقوق از

 کندمی ممنوع را فرد یک ژنتیکی ساختار بر مبتنی تبعیض اشکال ههم کنوانسیون این .است

 مقاصد برای فقط ژنتیکی (گویانهپیش) هبرآوردکنند هایآزمون تادهد می اجازه و (11 ماده)

 را قواعدی مجموعه این همچنین (.12 هماد) پذیرد انجام سالمت و بهداشتی یا علمی پژوهشی

 حق شامل) دانستن بیمار، برای حق یک عنوان به و نموده تنظیم پزشکی هایپژوهش برای

 دولتی هر تصویب، از قبل شناسد.می یترسم به را (باشد خواسته بیمار که صورتی در ندانستن

 در تغییر به است ممکن کار این .دهدمی انجام کنوانسیون راستای در را خود قوانین تطبیق

 در مقرراتی شامل جمله از باید قانون هر .باشد داشته نیاز جدید قانون یک ایجاد یا و قانون

 پژوهش یا پژشکی هایدرمان بمتعاق که افرادی خسارت جبران و قانونی هایتحریم خصوص

 .(2) باشد برند،می رنج موردیبی و فراوان هایآسیب از

 بشر حقوق و انسانی ژنوم جهانی هاعالمی و اویدو کنوانسیون که است روشن حاضر حال در

 تبعیض االتؤس و انسان ژنوم با المللبین حقوق پیشرفت حال در و مداوم تعهد در اسناد اولین

 یاجتماع و اقتصادی کمیسیون 33/2۷۷1 هشمار نامهقطع مثال، عنوان به .اشندبمی ژنتیکی

 نمایندمی ترغیب را هادولت ضیتبع عدم و یکیژنت یشخص میحر حفظ مورد در ملل سازمان

 قرار ژنتیکی هایویژگی اساس بر تبعیض معرض در نباید کس هیچ که کنند حاصل اطمینان

 یا و تبعیض به منجر آزمایش و ژنتیکی اطالعات از استفاده از جلوگیری برای یاقدامات و گیرد

 مرتبط یهاهحوز یا و پزشکی اجتماعی، یهاهزمین در خصوص به نمایند، اتخاذ افراد محرومیت

 حریم موضوع با نیز 3/2۷۷1 هشمار نامهقطع .خصوصی یا عمومی بخش در چه اشتغال، با

 بر عالوه .است مشابه هایممنوعیت شامل ،2۷۷1 ژوئیه 21 تبعیض عدم و ژنتیکی خصوصی

 که دارد پزشکی تحقیقات برای یالمللبین اخالقی هایدستورالعمل جهانی بهداشت سازمان این،
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 دستورالعمل در شد، اصالح و بازبینی 2۷۷2 سال در که است بشری افراد و موضوعات شامل

 برای محقق یک که ژنتیکی قاتتحقی در محرمانه مسائل مورد در دارد،می اظهار 18 هشمار

 بیولوژیکی هاینمونه در گویانهپیش یا و شدهشناخته بالینی ارزش با ژنتیکی یهاآزمایش انجام

 به را فرد هآگاهان رضایت باید شود، مرتبط شناسایی قابل فرد به تواندمی و دهدمی پیشنهاد

 مجاز هنمایند از ،دهد رضایت بتواند که نباشد موقعیتی در فرد که هنگامی یا و آورد دست

 .باشد گرفته اجازه قانونی

 International) انسانی ژنتیکی یهاهداد یالمللبین هاعالمی یونسکو، 2۷۷3 سال اکتبر در

Declaration on Human Genetic Data) که اصولی ایجاد قانونی سند این .کرد تصویب را 

 .نمود تعیین را باشد ناظر ژنتیکی یهاهداد سازیذخیره و استفاده پردازش، آوری،جمع به باید

 هایآزادی و بشر حقوق از حفاظت و انسانی شأن به احترام تضمین :از عبارتند اعالمیه این اهداف

 پروتئومیک یهاهداد انسانی، ژنتیک یهاهداد سازیذخیره و استفاده فرآوری، ،آوریجمع در اساسی

 توجه ضمن همبستگی، و عدالت تساوی، به الزام نظرگرفتن در با زیستی یهاهنمون و انسانی

 را کشورها که اصول از ایمجموعه تنظیم ،تحقیق آزادی شامل اندیشه و بیان آزادی به مناسب

 ایجاد و کند راهنمایی و هدایت موضوعات این هدربار خود هایسیاست و قوانین تدوین در

 که افرادی و مؤسسات برای هاهزمین این در خوب هروی و عمل هایدستورالعمل برای یاصول

 .(13) کنندمی بررسی را ژنتیکی یهاهداد

 مذکور هماد .است انسانی ژنتیکی یهاهداد یالمللبین هاعالمی مواد ترینمهم از یکی 3 هماد

 یک هویت حال، این با .است مشخصی ژنتیکی ساختار یک دارای فردی هر که کندمی مقرر

 آموزشی، فاکتورهای ،پیچیده همقول این زیرا شود، محدود او ژنتیکی هایویژگی به نباید فرد

 شامل نیز را دیگران با فرهنگی و معنوی هرابط و اجتماعی عاطفی، و شخصی عوامل و محیطی

 .دارد تکیه آزادی از بعدی بر و دشومی

 و بشر حقوق انیجه هبیانی اجرایی هایدستورالعمل گذشت، هاآن شرح که اسنادی بر عالوه

 مقررات ،رسید تصویب به C3۷/23 نامهقطع توسط 1333 نوامبر 16 تاریخ در که انسانی ژنوم

 سازمان عمومی مجمع 36/18 هشمار نامهقطع مصوب معلول افراد برای برابر هایفرصت ایجاد

 قبال رد کنونی هاینسل هاییتمسؤول هدربار یونسکو هاعالمی ،1333 دسامبر 2۷ در متحد ملل

 و اجتماعی شورای 33/2۷۷1 هشمار یهانامهقطع ،133۰ نوامبر 12 مورخ آینده هاینسل
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 26 مورخ تبعیض نفی و ژنتیکی (اطالعات) بودنمحرمانه هدربار متحد ملل سازمان اقتصادی

 مورخ تبعیض نفی و ژنتیکی (اطالعات) بودنمحرمانه هدربار 232/2۷۷3 هشمار و 2۷۷1 ژوئیه

 و استخدام در تبعیض هزمین در (111 هشمار) کار جهانی سازمان کنوانسیون ،2۷۷3 ژوئیه 22

 (XXX 311۰) نامهقطع مصوب معلول، افراد حقوق هبیانی و 1358 ژوئن 25 مورخ اشتغال

 .اندپرداخته تبعیض موضوع به نیز 13۰5 دسامبر 3 مورخ ملل سازمان عمومی مجمع

 

 داخلی راتمقر و قوانین وضع درها دولت نقش

 در حداقلی تعهداتی دارای خود، شهروندان برابر در خویش مشروعیت مبانی از فارغ هادولت

 جلوه منطقی را هاآن زوال هزمین وظایف این ایفای در اهمال که هستند بنیادین حقوق هزمین

 زا نشان عمومی منافع به ناظر تعهدات انجام در عملی موفقیت میزان دیگر سوی از .دهدمی

 به هادولت که اموری جمله از .هاستآن یالمللبین مشروعیت نهایت در و جامعه تعالی و توسعه

 افراد حقوق از مواردی هستند، هابدان متعهد خویش سیاسی و ایدئولوژیکی یهاهخاستگا از دور

 برشمرد را حقوقی تمامی توانمی نمونه عنوان هب .هاستآن هستی به معطوف که است جامعه

 یا جامعه افراد دیگر از ناشی موهبت و برخوردارند آن از خلقت قانون اساس بر هاانسان که

 حق حیات، حق .هاستآن دارای بودنانسان خاطر به انسان بلکه نیست، دولت یا جمعیت

 آن مشابه و شرافتمندانه زیست حق احترام، با همعالج حق درمان، حق بهداشت، حق سالمت،

 تعریف «سالم زندگی بر حق» کلی عنوان یا بسته ذیل که هستند حقوقی ایمنظومه همگی

 برخورداری هشیو و وضعیت که است یهیبد باشد، دولت یک شهروند شخص، اگر حال .ندشومی

 ،صورت دو هر در .سازدمی متأثر را جامعه افراد ههم بلکه ،نبوده او خود در محصور حق این از

 حقوق ذیل که اجتماعی وضعیت و گرددمی تعریف بشر حقوق ذیل که فردی وضعیت یعنی

 حقوقی، شخصیت یک قالب در یا حقیقی شخص یک پوشش در دولت گیرد،می قرار شهروندی

 تلقی هاآن از یکی شهروندان عمومی و فردی سالمت بر یتمسؤول که است ایاولیه وظایف دارای

 .(11) دشومی

 به احترام و اعتال به ملزم اقتصادی و فرهنگی و سیاسی رژیم از نظر صرف هادولت تمامی

 شناخته فردی هایآزادی و بنیادین حقوق عنوان به یالمللبین اسناد توسط که هستند حقوقی

 در .(15) پردازندمی ژنتیکی بیماری به مستقیماا اسناد این از کمی تعداد میان این در .اندشده
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 هزمین در قانونگذاری راه در را قدم بیشترین و ینترمهم آمریکا جهانی، هجامع کشورهای میان

 است. برداشته ژنتیکی تبعیض با مبارزه

 مصوب بازتوانمندسازی قانون یعنی فدرال، قانون دو هر که اندداده رأی هاهدادگا آمریکا در

 ناتوان اشخاص استخدام در تبعیض عدم از 133۷مصوب ناتوان هایآمریکایی قانون و 13۰3

 تبعیض ضد قانون ترینمهم می، ماه 21 در بوش کا،یآمر وقت جمهور سیرئ .(16) کنندمی حمایت

 .(1۰) ندرسا امضا به را 2۷۷8 سال مصوب ژنتیکی اطالعات تبعیض عدم قانون یعنی ،اخیر هده دو

 و ژنتیکی اطالعات به دسترسی مقابل در مناسبی حمایت ،ژنتیکی اطالعات تبعیض عدم قانون

 مذکور قانون حال این با .است کرده ارائه اشتغالمسأله  هم و درمانی هبیم در هم ژنتیکی تبعیض

 کارافتادگی از هبیم عمر، هبیم مثال، برای .کندمین بیان را ژنتیکی تبعیض محتمل اشکال تمامی

 را بیماری عالئم دارای افراد همچنین .است نشده مطرح آن در بلندمدت هایمراقبت هبیم یا

 .دهدمین قرار مایتح تحت نیز

 کارگران یا کارمندان شغلی ارتقای یا اخراج استخدام، برای کارفرمایان قانون، این اجرای با

 عالوه به .نیستند آنان ژنتیکی هزمین هدربار تحقیق یا ژنتیکی آزمایش درخواست به مجاز خود

 یهاآزمایش انجام با ندنتوامین سالمت ریزیبرنامه یهاهگرو یا بیمه هایشرکت قانون، این طبق

 ببرند باال را بیمه نرخ فرد هخانواد در قلبی هسکت هسابق مثل اطالعات آوردندست به یا ژنتیکی

 .زنند باز سر او کردنبیمه از یا

 ژنتیکی تبعیض علیه مبارزه در اساسی و قوی گام اولین ،ژنتیکی اطالعات تبعیض عدم قانون

 با رابطه در برخورد و مبارزه آخرین اما است، کلی طور به یپزشک اطالعات از استفاده سوء و

 مورد در کنکاش و یبررس و تبعیض بیان همچنان باید .دشومین محسوب نیز ژنتیکی تبعیض

 آن مورد در یقدرتمند هایحمایت که گردد حاصل اطمینان و شود دنبال یاگوشه هر در آن

 قانونگذاری اصالحات هزمین در همچنان ژنتیک مسؤول شورای منظور، این برای .گیردمی صورت

 و ژنتیکی اطالعات از استفاده سوء و دسترسی از جلوگیری برای فدرال و ایالتی سطح در مترقی

 و کار است شده شناخته رسمیت به عرفی حقوق در که خصوصی حریم حق از اطمینان حصول

 .(18) کندمی تالش

 کارفرمایان (Americans with Disabilities Act) یناتوان با هاآمریکایی قانون همچنین

 در .کندمی منع ،نیستند خود وظایف انجام به قادر که معلول افراد علیه تبعیض اعمال از را
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 شغلی هایفرصت کمیسیون ،1335 سال مارس ماه در منتشره هتجدیدنظرشد هایدستورالعمل

 که سالم افراد که داشت اظهار (Equal Employment Opportunity Commission) برابر

 همحدود در معلول افراد عنوان به ،هستند بیماری به ابتال برای ژنتیکی استعداد یک دارای

 کهاین برای معتبر توجیه هیچ .رندیگیم قرار ناتوان هایآمریکایی قانون حمایت تحت و تعریفی

 زیرا ندارد، وجود ،دهند انجام خود کارمندان روی رب را ایاندی اجباری آزمایش کارفرمایان

 ممنوع کارمندان ارزیابی در اطالعات این از استفاده از ناتوان هایآمریکایی قانون توسط هاآن

 .(6) باشندمی

 .داندمی قانونی غیر را ناتوان مستخدم علیه کارفرمایان تبعیض ،ناتوان هایآمریکایی قانون

 به او کار ساعات کاهش یا مستخدم یک یارتقا از تناعام درجه، تنزل کار، پایان شامل امر این

 ناتوان اشخاص خصوص در تبعیض قانون ناتوان، هایآمریکایی قانون .دشومی وضعیتش خاطر

 عمومی، نقل و حمل استخدام، یهاهعرص در را 1333۷ مصوب (معلول عضو، نقص دارای)

 ییآمریکا کنوانسیون .دشومی نیز کیژنتی هایبیماری شامل که کرده الغا ...و عمومی سازگاری

 فیزیکی، نقص مفهوم در را ناتوانی 1333 مصوب ناتوان اشخاص علیه تبعیض اشکال تمام یالغا

 یا اساسی فعالیت چند یا یک انجام توانایی که داندمی دائمی یا موقت از اعم حسی، یا روانی

 این از یا بوده اجتماعی یا تصادیاق محیط از برگرفته و سازدمی محدود را شخص روزمره حیات

 .(13) گرددمی تشدید ناحیه

 عضو کشورهای ،آلمان استرالیا، ،انگلستان نسه،فرا کانادا، جمله از دول سایر آمریکا بر عالوه

 این در نیز هاییاجرایی ضمانت و اندبرداشته خصوص این در هاییگام نیز ...و اروپا هاتحادی

 عبارتند که دارد وجود تبعیض منع برای فعال مرکز چند آمریکا در مثالا ،است ودموج کشورها

 Equal Employment Opportunity) آمریکا مساوی استخدام هایفرصت کمیسیون :از

Commission،) یمدن حقوق دفتر (Office of Civil Rights) عادالنه استخدام دپارتمان و 

 .(Department of Fair Employment and Housing) اسکان و

 قوانینی تنظیم و بررسی حال در حاضر حال در کشورها از بسیاری که است ذکر به الزم

 که اندنپرداخته موضوع این به هنوز نیز دیگر بسیاری و هستند ژنتیکی تبعیض با مقابله برای

 قانون دوم اصل 6 بند در ایران در سازد.می نمایان را خصوص این در دول یکنون تیوضع

 واالی ارزش و کرامت» اصل به ایمان هپای بر نظامی ،ایران اسالمی جمهوری نظام ،یاساس
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 مذهب و اسالم دین اعتقادی اصول کنار در ،«خدا برابر در او یتمسؤول با توأم آزادی و انسانی

 ،(38 اصل) شکنجه منع لاص جمله از دیگری اصول وضع با قانون این .است شده معرفی شیعه

 و اقوام برابر حقوق ،(33 اصل) قانونی زندانیان و دستگیرشدگان حیثیت و حرمت هتک منع

 یا تبعید منع ،(22 اصل) حیثیت هتک منع ،(3 اصل 3 بند) ناروا تبعیض رفع ،(13 اصل) قبایل

 قوانین تصویب و (32 اصل) قانونی غیر دستگیری منع ،(33 اصل) اجباری اقامت تغییر یا تغییر

 حیثیت به احترام نمایند، نقض را مذکور اصول که افرادی برای اتمجاز وضع و دیگر عادی

 .(2۷) است داده قرار توجه مورد را انسانی

 .است پیوسته میثاقین و متحد ملل منشور هاآن رأس در و متعدد یالمللبین اسناد به ایران

 هایمراقبت و درمانی و بهداشتی خدمات از برخورداری حق اساسی قانون مذکور موارد بر عالوه

 کندمی مکلف را دولت کار، بر حق تضمین ضمن و (2۷ اصل) انگاردمی همگانی حقی را پزشکی

 و دولت نیز کار قانون چهارم فصل (.28 اصل) کند اشتغال ایجاد مساوی نحو به همگان برای

 حال این با .است نموده کار محیط در بهداشت تأمین به مکلف را خصوصی بخش کارفرمایان

 وجود باشد، ژنتیکی هایبیماری بر مبتنی تبعیض منع به ناظر صریحاا که مقرراتی و قوانین

 .(13) اندمانده باقی نویسپیش حد در یا و نداشته

 استخدام قانون .دارند قرار استخدام اولیه شروط ءجز پزشکی، یهاآزمایش اصوالا ایران در

 1352 مصوب دولتی هایشرکت تخدامیاس مقررات قانون ،(11 هماد) 1315 مصوب کشوری

 را پزشکی یهاآزمایش (12 هماد) 1386 مصوب کشوری خدمات مدیریت قانون ،(۰ هماد)

 و نموده مقرر مخدر مواد به استخدام متقاضیان اعتیاد عدم از اطمینان حصول منظور به بیشتر

 .(13) اندنستهدا کافی محوله کارهای انجام برای توانایی حد در را مزاج صحت عموماا

 قوانین وضع بهبود ـ1

 ژهیو دیتأک که است یالمللبین سند اولین بشر، حقوق و انسانی ژنوم 133۰جهانی هاعالمی

 .شد خواهد منجر ژنتیکی تبعیض تعریف رامونیپ مباحث بررسی به کار این دارد. زمینه این در

 حل راه یک نیست، تبعیض نوع این جداکردن به نیاز کنندمی استدالل که کسانی با تقابل در

 .شود قانونگذاری عمومی بشر حقوق چارچوب با مطابق جداگانه طور به باید که است این

 اصل همچنین و انسان( ابر جدید، نژادی بهسازی) فرشته انسان برای استنادشده هایاستدالل

 یهاهبرنام و یعلم هایپیشرفت مزایای از همگان برخوردارشدن قوانین و انسانی شأن اساسی
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 فراهم تبعیض نوع این برای فردی رویکرد یک اتخاذ برای را بیشتری حمایت آن، کاربردی

 .(2) کندمی

 برای «ژنتیکی هایهویت اساس بر» تبعیض برابر در حمایت که دشومی استدالل چنین

 شدناتوانن سمت به بیماری مستعد یهانشانه دارای که شرایط واجد افراد برای فقط نه و همه

 ،نیستند بیمار اما ،بوده مثبت هاآن پیشگیرانه ژنتیکی آزمایش نتایج که کسانی یا و هستند

 توجه با .است ژنتیکی هویت طور همین و نژادی و جنسی هویت یک دارای کس هر .شود ایجاد

 که چهآن مشابه یهاهدامن با ژنتیکی تبعیض برابر در برابری بر مبتنی حمایت مالحظات، این به

 .است نیاز مورد یکسان طور به همه توسط دارد، وجود جنسیت و نژاد تبعیض برای

 .است نیاز مورد ژنتیکی آمیزتبعیض موارد با مقابله برای قوی بسیار قوانین حاضر حال در

 و رشد اجتماعی خدمات و حقوقی هایسیستم از ترسریع بسیار ژنتیک علم و ژنتیکی اطالعات

 شهروندان از محافظت ایالتی قوانین از اطالعاتی پایگاه یک ژنتیک مسؤول شورای .یابدمی گسترش

 کشور در هاایالت از بسیاری که حالی در .دارد اشتغال و درمانی هبیم در ژنتیکی تبعیض برابر در

 و کامل حفاظت برای قوانین این اما ،کنندمی تصویب را قوانین از برخی حاضر حال در آمریکا

 .(6) نیست کافی افراد ژنتیکی خصوصی حریم زا قاطع

 اساس بر تبعیض از متفاوت توجهی قابل طور به ژنتیکی تبعیض آیا که است این سؤال

 که باورند این بر ژنتیکی تبعیض علیه قوانین منتقدان .است رایج عمومی سالمت وضعیت

 در تبعیض قبیل ینا و ندارد سالمت وضعیت اساس بر تبعیض با تفاوتی هیچ ژنتیکی تبعیض

 دلیل هیچ که دارند عقیده نویسندگان از برخی .دارد وجود بیمه مناسب مدیریت مرکز در اصل

 بیمار بیماری با که کسانی و بیماری به ژنتیکی استعداد یک با که کسانی بین تمایز برای واقعی

 ضروری تبعیض ضد قوانین کهاین گیرینتیجه جای به حدودی، تا هرچند ندارد، وجود شدند

 دوم، همرحل ،بینند می درست مسیر در گام اولین عنوان به صرفاا را موجود قوانین هاآن نیستند،

 محافظت سالمت وضعیت اساس بر تبعیض برابر در مردم از که است کلی قانون یک آن، از پس

 .(21) کرد خواهد

 اساس بر تبعیض و نوتیپژ اساس بر تبعیض بین تفاوت باید قانون ذکرشده، موارد بر عالوه

 از را سالمت هبیم هایشرکت قانونی چنین که است شده پیشنهاد .نماید مشخص را فنوتیپ

 نظر در بدون نشده، آشکار ژنتیکی هایویژگی مورد در اطالعات اساس بر باالتر هاینرخ همطالب
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 نوع هر گسترده ورط به باید ژنتیکی اطالعات دیگر عبارت به .کند ممنوع اطالعات منبع گرفتن

 ژنتیکی هایتست از شود، شامل را فرد یک ژنوتیپ مورد در احتمالی اطالعات جمله از اطالعاتی

 یا و) گرفتن یا و شرایط و صفات تشخیص خانوادگی، هسابق پزشکی، یهاآزمایش دیگر تا گرفته

 .(22) ژنتیکی تست یک (مورد در سؤاالت ساخت حتی

 ژنتیکی اطالعات از ندتوانمی اغلب شخصی بهداشتی عاتاطال بر حاکم عمومی قوانین

 موجود، ژنتیکی اطالعات حال این با .نباشند کافی گاهی قوانین این اگر حتی کنند، حفاظت

 وضع نتیجه، در .هستند شخصی بهداشتی اطالعات از محافظت به نیاز شدت و قوت گویای

 قوانین تکمیل برای است ممکن ژنتیک آزمایش به مربوط خاص مسائل به رسیدگی برای قانون

 سطح در باید ژنتیکی تبعیض با رابطه در هاییدستورالعمل رابطه، این در .باشد نیاز مورد موجود

 .(2) برسد تصویب به یالمللبین

 داخلی اجرای تا یالمللبین قوانین از ـ2

 و ایمنطقه ی،مل باید نیز آن راهکارهای و پاسخ و است جهانی ایپدیده ژنتیکی تبعیض

 به احترام و اعتال به ملزم خود سیاسی هایرژیم نوع از نظر قطع هادولت تمامی .باشد جهانی

 .ندشومی خوانده بشر بنیادین حقوق و ذاتی حقوق و اصول که هستند بشر حقوق و انسانی کرامت

 تعهداتی و ظایفو ژنتیکی تبعیض هزمین در یالمللبین اسناد تمامی در دانیدمی که گونههمان

 بیان ،نمایند اجرا و وارد خود داخلی حقوق در را یالمللبین قوانین کهاین برای ،هادولت برای

 جهت در و باشند داشته همکاری هم با بایستی زمینه این در کشورها همچنین .است شده

 .نمایند تالش کشورها تمامی به قوانین هتوسع و گسترش

 اقدامات تمام باید هادولت بشری، ژنتیک یهاهداد یالمللبین همیاعال از 23 هماد با مطابق

 اعالمیه در که اصولی به اثربخشیدن برای ،موارد ریسا یا اداری قانونگذاری، از اعم را مناسب

 اروپا گرایش امروز، به تا .گیرند کاره ب را بشر حقوق یالمللبین قانون با مطابق ،است شده مطرح

 متحده، ایاالت در مقابل، در .است بوده بیمه و اشتغال در ژنتیکی اطالعات زا استفاده منع به

 ژنتیکی تبعیض ممنوعیت از درجاتی و متغیر تعاریف با نظارتی رویکرد یک با یقانون دولت،

 .(2) است داده ارائه
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 آن برابر در هادولت موضع و خصوصی حریم از حفاظت

 جدیدی چالش افراد پزشکی اطالعات از حفاظت یتال،دیج اطالعات به اتکا روزافزون رشد با

 حال در پزشکی سوابق کاغذی بایگانی اکنون دانید،می که همانطور .بیندمی خود روی پیش

 کاهش نیز را هاههزین مراقبت، کیفیت افزایش ضمن تا است الکترونیکی بایگانی با جایگزینی

 آمریکا کشور در مثال برای .است انجام حال در پیشرفته کشورهای از بسیاری در روند این .دهد

 Nationwide Health Information) سالمت اطالعات ملی هشبک عنوان تحت ایشبکه

Network) که است الکترونیکی هاییفرمت بنیانگذاری آن اصلی هدف که اجراست دست در 

 طریق از کشور کل در راحتی به سوابق این .کرد ثبت را الکترونیکی سوابق کل بتوان هاآن در

 از شخص پزشکی سوابق کل گفت توانمی نهایت در .بود خواهند دسترس قابل شبکه این

 .گرفت خواهد قرار شبکه این در مرگ هلحظ تا تولد هلحظ

 ،سالمت حفظ یمتول یهاسازمان انیم در سرعت به هاوبانکیب سیتأس یبرا لیتما نیا

 چالش نیا ار،یبس موضوعات وجود انیم نیا در اما ،دش آشکار زین هاملت درمان و بهداشت

 هر یکیژنت اطالعات که آورد وجود هب را «یجسمان تیتمام» و «یکیژنت خلوت» عمده یاخالق

 نیا یوبندیآرش و اخذ نیبنابرا .دشومی یتلق او یقطع و مسلم یخصوص میحرء جز فرد،

 از استفاده اهداف و نوع ها،آن به یدسترس نوع و سطح ها،آن از حفاظت هایهویش اطالعات،

 نیا یویآرش ینگهدار هدور اطالعات، نیا به یدسترس یبرا مجاز افراد نییتع اطالعات، نیا

 یکیژنت اطالعات از استفاده و یوبندیآرش در تفاوت عدم ای و تفاوت وجود ضرورت اطالعات،

 مناقشات ...و سابقه سوء یدارا افراد ن،یمتهم و نیمظنون هنجارشکن، شهروندان ،یعاد افراد

 تنها نه ابهامات نیا که است آورده وجود هب را یداردامنه یاجتماع و یحقوق ابهامات و یاخالق

 .(23) دشومی افزوده هاآن بر هم یدیجد یایزوا و ابعاد بلکه ،ابندیینم کاهش زمان گذشت با

 یفرد یآزاد و افراد یصوصخ میحر بر میعظ یکیژنت هریذخ نیا ریتأث از طرح نیا منتقدان

 ،ابرازشده یهاینگران موارد نیترمهم از یکی که اندکرده ینگران ابراز گسترده یصورت به شهروندان

 استفاده هنحو و هاآن از حفاظت ،یکیژنت ریذخا نیا به یدسترس هنحو هنیزم در موجود یقانون خأل

 نیقوان ،یکیژنت هایهنمون اهداکنندگان وقحق ماندنمحفوظ یبرا هنوز رایز ،ستا هاهنمون نیا از

 بهداشت استگذارانیس که است یطیشرا در قانون نقص یا سکوت نیا و است نشده وضع یریفراگ
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 یدسترس مشتاق شدت به ...و یدرمان خدمات همیب عمر، همیب یهاشرکت ان،یکارفرما درمان، و

 .هستند آوررسامس و کالن اریبس یاقتصاد هایهاستفاد یبرا ریذخا نیا به

 در ،یالدیم 2۷1۷ مارس 25 در طرح، نیا طرفدار دانشمندان هاینگران نیا رغمیعل

 اروپا یهاتحاد سرتاسر در ژن نمونه هاونیلیم هسیمقا امکان که کردند استدالل بروکسل شیهما

 مر،یآلزا چون ییهایماریب یبرا یبهتر یهادرمان افراد یزندگ طیمح در که دشومی سبب

 یهاشرکت انیم نیا در و شود کشف ...و سرطان ک،یمتابول یهایماریب ،یعروق یقلب یهایماریب

 فرصت هاآن به چون ،اندکرده استقبال یانسان یکیژنت مواد ییاروپا بانک لیتشک از ییدارو میعظ

 .کنند شیآزما اروپا تیجمع از یمختلف یهابخش در را خود دیجد یداروها دهدمی

 حال در ...و انگلیس کانادا، همچون کشورهایی اکنون افراد پزشکی اطالعات از افظتمح برای

 هشدبندیطبقه اطالعات به پزشکی یهاهشبک دسترسی محدودسازی جهت ییهاهرا بررسی

 افراد به و بوده خود پزشکی سوابق کامل کنترل به قادر بیماران اقدامات، این هنتیج در .افرادند

 مشکالت و بیماری بررسی و درمان به که سوابق از بخشی به فقط تا داد خواهند اجازه صالحذی

 خصوصی بسیار اطالعات افشای از ترتیب بدین .یابند دسترسی کرد، خواهد کمک وی فعلی

 چنین آمریکا در البته ،کرد خواهند جلوگیری دردسرساز بعضاا و ضروری غیر نقاط در خود

 .هستند دیگری محافظتی قوانین وضع و بررسی دنبال به گذارانقانون و دشومین دنبال موضوعی

 اتفاق انسان ژنتیک علم در که روزمره هایپیشرفت با دید و بود منتظر باید حال هر به

 پای به پا نیز قانون آیا آورد،می دست به اطالعات هاژن بررسی از پیش از بیش بشر و افتدمی

 آورد خواهد عمل به اقدام زمینه این در افراد از ظتمحاف خصوص در و کرده حرکت بخش این

 کافی واحد اقدام یک فقط افراد ژنتیکی اطالعات خصوصی حریم حفظ برای مسلماا .خیر یا

 هایکاستی مرور به و تدبیر آن برای مختلف امنیتی اقدام چندین ایدوره طی باید بلکه نیست،

 سالمت به نسبت بهتری دیدگاه تر،کم نگرانی با ندبتوان افراد آینده در تا کرد برطرف را آن

 مختلف یکشورها ر،یاخ یهاسال در .(6) باشند داشته خود قبلی پزشکی سوابق و آتی و فعلی

 هاتیفعال قانونمندنمودن جهت در ییهاگام سوئد و انگلستان کا،یآمر ا،یاسترال کانادا، جمله از

 .(21) اندبرداشته کیژنت اطالعات بر نظارت و تیریمد هنیزم در
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 گیرینتیجه

 بشر حقوق فعاالن جهانی، نهادهای اجتناب، قابل غیر واقعیت یک عنوان به ژنتیکی تبعیض

 فردی یهاهعرص در آن منفی نقش از کاستن برای روزافزون و سترگ تالشی به را قانونگذاران و

 به منجر آن، منفی امدهایپی به توجهیبی .است واداشته انسان، هامیلیون زندگی اجتماعی و

 و استخدام بیمه، هعرص در ویژه به آنان اساسی حقوق گرفتننادیده و قربانیان بدنامی یا انزوا

 .بود خواهد کار محیط

 زندگی در یکدیگر با افراد روابط همچنین و افراد و هادولت بین روابط روزافزون هتوسع

 نیازهای با متناسب مقرراتی و قوانین خود، ازهاینی رفع برای هادولت تا شده باعث ی،المللبین

 تبعیض سازیمرتفع از بخشی در بایست می که رسدمی نظر به لذا، نمایند تصویب خود جوامع

 حقوقدانان بشری، حقوق فعاالن ی،المللبین هایسازمان سوی از هادولت محورقراردادن با ژنتیکی،

 برداشت. یاساس یهاملت،گام افراد سخن یگرد به یا دولت داخل نفعانذی و مرتبطان و

 نیازهای با آن مقررات از برخی متأسفانه حقوقی، یهاهعرص از بسیاری در که است ذکر به الزم

 در .گرددمی احساس روز مسائل با هاآن مطابقت و اصالح ضرورت و نداشته همخوانی فعلی

 ،دارد وجود مستقلی مدون مقررات و قوانین حقوقی، موضوعات برخی به راجع کشورها، از برخی

 کنونی قوانین و نداشته وجود خاصی قانون ایران حقوقی نظام در جمله از دیگر برخی در اما

 نیاز و یستن فعلی نیازهای پاسخگوی ژنتیکی، تبعیض نظیر موضوعات برخی پیرامون نیز ایران

 .باشدمی قانونگذار توسط موجود قوانین اصالح به

 شده وضع ژنتیکی تبعیض از جلوگیری هزمین در بسیاری اساسی و یالمللبین نقوانی چهاگر

 ما کشور .باشندمی مواجه چالش این با نوعی به کدام هر و مردم از بسیاری همچنان اما ،است

 این که است آن منفی پیامدهای و ژنتیکی تبعیض به نسبت روشن قانونی رویکرد یک فاقد نیز

 توانمی کارفرمایی ـ کارگری روابط قالب در و کار و استخدام به ربوطم قوانین در را کاستی

 مذکور واقعیت پذیرای خصوص این در اساسی هایگام برداشتن راستای در است زیبنده .یافت

 .باشیم

 احیای جهت در ملی و ایمنطقه جهانی، تکاپوی از بود توصیفی نوشتاری خواندید که آنچه

 مورد که رودمی آن احتمال یا و گرفته قرار ژنتیکی تبعیض مورد که کسانی برای بشر حقوق

 بشربنیاد و سترگ ماهیتی از که موضوع این به پرداختن که است بدیهی .گیرند قرار تبعیض
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 حقوقی و فطری یهاهاندیش سپهر در کارشناسانه کاوشی و مجدانه تالش نیازمند است، برخوردار

 :نمایندمی الزامی ذیل موارد هارائ وجود، این با .باشدمی دوستی و صلح دوستداران سوی از

 مقاله گنجایش با گردیدهبررسی مطالب که باشیم پذیرا بینانهواقع و منطقی نگاه یک در ـ

 عملی هر گرددمی تأکید لذا ،گردد تأمل آن در پتانسیل و ظرفیت این با که است زیبنده و بوده

 منجر و دهیگرد بشر نوع یاساس و هیاول حقوق عییتض باعث که انسان یک برای ولو قلیل هرچند

 کرامت با متناقض و گردیده محسوب بنیادی حقوق نقض عنوان هر تحت گردد، یعدالتیب به

 است. انسانی

 شاهد جهان، سراسر در بشری جوامع عملکرد و رویکردها خصوص در داندمی ذکر به الزم ـ

 نمایم تأکید که دارد جا و دارد تشکر و تقدیر بسی یجا که هستیم ارزشمندی بسیار اقدامات

 از عاری شمول جهان موارد و بشر حقوق مباحث در ایران به فرامرزها از فرهنگ و دانش انتقال

 هاهنظری و قوانین و مطالب عین آن در که موازی هشیو از هم آینده، پژوهشگران و باشد تعصب

 تردقیق ارزیابی با و خالقانه طریق از هم و نموده دهاستفا ند،شومی وارد کشور حقوق دانش به

 .گمارند همت راه این در نژادی و قومی مذهبی ملی، مسائل

 آن کنیریشه و کنترل و بشری حقوق ضد همسأل یک خصوص در تالش همه این رغمعلی ـ

 در که هیافت تبلور بشری هجامع در مجدداا تخریب درصد همان با یدیگر مشابه همسأل متأسفانه

 برای تبعیض و بشر حقوق با رابطه در ایران در که بینیممی مصداقی نگاه در و خصوص این

 پذیرفته صورت ایمجدانه و ارزشمند بسیار اقدامات معلوالن حقوق یا و ایدز به مبتال بیماران

 ایسألهم وقتی که شدمی ارائه جامع راهکاری که طلبیدمی اما ،دارد تشکر و تقدیر بسی جای که

 طریق از و شده تعریف آن برای شمول جهان قوانین ،شد کنترل و پیشگیری بشری حقوق ضد

 پیوست بشر حقوق جهانی هاعالمی به حقوقی و فرهنگی هایرایزنی و یالمللبین هاینسازما

 اندیشمندان عملکرد .باشد مشابه موارد سایر هدهندپوشش بتواند تا برسد دول یامضا به و شده

 که نیست تضمینی هیچ لکن ،بوده مثبت ژنتیکی ضیتبع و بشر حقوق با رابطه در حقوق معل

 .نباشیم دیگری مشابه مسایل شاهد آینده در

 بوده مانع و کامل جامع، بشر حقوق اگر که نمود مجاب را همگان توانمی چگونه راستی، هب

 و یابدنمی صددرصد وامق کشورها داخلی حقوق هعرص در چرا ،است شمولجهان حقیقت به و

 بسیاری اول چرا، بود نخواهد شمولجهان پس ،دهدمین پوشش را دول داخلی حقوق تمامی اگر



 5931تابستان  وهفتم،سال دهم، شماره سی                        / فصلنامه حقوق پزشكي 66 

 

ش
تال

ای
ه

 
ین

ب
ملل

ال
 ي

 در
ت

جه
 

ری
وگی

جل
 از 

ض
بعی

ت
 

كي
ژنتی

 

 حقوق تضعیف و نابودی کام به ظالمانه باید ،هستند قوانین کلیه اصلی محور که هاانسان از

 اشاره مورد حقوق نتأمی راه در حرکتی المللبین حقوق رانآهسته مجموعه بعد هاسال و بروند

 و قوانین علمی تدوین به اعتناییبی و هاسازمان جایه ب نا پراکندگی که است بدیهی بنماید؟

 یهاهگالی از ،باشد شمولجهان و انسان فطری نیاز صددرصد هدهندپوشش که مواردی باالخص

 .باشندمی المللبین هعرص در اساسی
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