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 الملل بيناز منظر حقوق انساني  سازي شبيه

  1حسين آل كجباف
 چكيده

آميز  يتپس از موفق. يكي از دستاوردهاي نوين علم پزشكي است سازي شبيه
توسط دكتر يان  .م1997سازي نخستين گوسفند بنام دالي در فوريه  بودن شبيه
به همين . رديدسازي انساني نيز مطرح گ المللي بحث شبيه ، در جوامع بين1ويلموت

هاي  هاي متفاوت از سوي علما و انديشمندان حوزه گيري جهت شاهد موضع
مختلف علمي، اخالقي، ديني، اجتماعي و حقوقي اعم از شاخه كيفري، عمومي و 

هاي  همگام با نگراني دانشمندان و واكنش انديشمندان رشته. ايم الملل بوده بين
گون ديني، اخالقي، سياسي و اجتماعي هاي گونا حوزه مختلف و اتخاذ موضع در

المللي  هاي بين الملل، شوراها و سازمان در عرصه بين سازي شبيهدر قبال پديده نوين 
العمل نشان داده و اقدام به صدور قطعنامه و اعالميه جهت قانونمند كردن  نيز عكس

مللي ال در سطح بين.اند اين فناوري و اتخاذ سياست جنايي تقنيني مناسب نموده
ها با مشكالت  آور براي همه دولت تالش براي اتخاذ رويكردي واحد و الزام

بسياري همراه بوده است و توفيق چنداني كسب ننموده است و تنها منجر به 
اي  هاي مختلف گرديده است اما در سطح منطقه صدور چند مصوبه از سوي سازمان

با تصويب پروتكل همراه در قاره اروپا، توفيقات بيشتري كسب نموده و حتي 
 سازي شبيهالملل در قبال  العمل جامعه بين در اين مقاله اقدامات و عكس. بوده است

  .اي مورد بررسي قرار خواهد گرفت در دو گستره جهاني و منطقه
  

  واژگان كليدي
  اي منطقه هاي سازمان و المللي بين هاي سازمان الملل؛ بين حقوق تكنولوژي؛ سازي؛ شبيه
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  الملل از منظر حقوق بينانساني سازي  شبيه
 

  سازي المللي در قبال شبيه عه بينالعمل جام عكس :مبحث اول
، يان ويلموتتوسط دكتر  .م1997سازي گوسفندي بنام دالي در سال  پس از شبيه

 Vallaud&De).سازي انسان در سطح جهاني رونق گرفت امكان تحقق شبيه

Ayala, 2005, p.217) المللي مبادرت به اتخاذ موضع  حافل بينها و م سازمان
توان به سازمان بهداشت  المللي مي هاي بين نمودند كه در رأس اين نهادها و سازمان

و مجمع عمومي  3)يونسكو(، سازمان آموزشي، علمي، فرهنگي ملل متحد 2جهاني
بايد خاطرنشان شد Leon & James, 1998, p:18) . (سازمان ملل متحد اشاره كرد

انسان تنظيم نشده  سازي شبيهآور درباره  اي الزام در سطح جهاني هنوز معاهدهكه 
هاي مختلف در اين خصوص صادر  است و تنها چند مصوبه از سوي سازمان

  )125، ص.ش1386موثق،هومن،(. گرديده است
سازي توسط اين  هاي صادره در مورد شبيه ابتدا به اختصار به قطعنامه و اعالميه

شاره خواهيم كرد با تفصيل بيشتر سير اقدامات سازمان ملل متحد به ها ا سازمان
الملل در تقابل با اين فرآيند را بيان خواهيم نمود و در  عنوان ركن اصلي جامعه بين

خواهيم  سازي شبيهانگاري  خاتمه به طرح پيشنهادي كاستاريكا در خصوص جرم
  .پرداخت

  
  سازمان بهداشت جهاني: گفتاراول
ترين  ملل متحد است كه مهم  هاي سازمان يكي از آژانس هداشت جهانيسازمان ب

. بهداشت عمومي در سطح جهان است وضعيت يهدف آن هماهنگي و ارتقا
عمومي سازمان ملل متحد  با تصويب مجمع 1945سازمان بهداشت جهاني در سال 
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 .م1948آوريل  7از  خود را تصويب كرد و نامهاساس 1946تشكيل يافته و در سال 
بهداشت  سازمان. كه بعدها روز جهاني سالمت لقب گرفت به اجرا گذاشته شد

وليت هدايت و هماهنگي ارتقاء سالمت مردم جهان را در چارچوب ؤجهاني مس
اين  )252، ص.ش1386 ضيائي بيگدلي، محمدرضا،(. ملل متحد به عهده دارد سازمان

  :است ر كردهانسان دو قطعنامه صاد سازي شبيهسازمان در مورد 
 4»سازي در توليد مثل انساني شبيه«، با عنوان .م1997مي سال  14در . 1

 سازي شبيهابعاد اخالقي، علمي و اجتماعي «، با عنوان .م1998مي سال  16در . 2
  5»در بهداشت انساني
سازي  سازي مولد اشاره شده است و به شبيه ها فقط به شبيه در اين قطعنامه

ها  باره به دولت پرداخته نشده است و ظاهراً تصميم در اين تحقيقاتي ـ درماني
ها، مسائل و اصول اخالقي و  از مفاد مندرج در اين قطعنامه. واگذار گرديده است

سازي انسان مخالف با  در هر دو قطعنامه، شبيه. شود ناايمن بودن اين فرآيند مي
قطعنامه دوم سازمان . شده و مردود اعالم گرديده است شأن و كرامت انساني تلقي
صادر گرديد با احصا نمودن تعدادي از اسناد و  .م1998بهداشت جهاني كه در سال 

المللي مرتبط و اشاره به تحقيقات انجام شده روي حيوانات، در خاتمه  مدارك بين
سازي را فرآيندي كه براي بشر خطرناك بوده و فاقد امنيت است معرفي  شبيه
ه مذكور، به مسائل اخالقي و مشكالت ايمني اشاراتي داشته و مقدمه قطعنام. كند مي

تدابيري  سازي شبيهخواهد كه براي موضوع  ها مي در متن قطعنامه از دولت
. انساني، قوانيني به تصويب برسانند سازي شبيهبيانديشند و همچنين براي منع 

شه بر اصول هاي فوق، خد گونه كه در ابتدا هم آمد استدالل عمده قطعنامه همان
ها هم مانند بسياري از  اخالقي و نقض كرامت انساني است ولي در اين قطعنامه

شود و علت ورود خدشه  هاي صادره ديگر نيز، كرامت انساني تبيين نمي قطعنامه
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گردد و فقط به اجمال به آنها يك اشاره  طور دقيق بيان نمي به اصول اخالقي به
  .شود كلي مي

  
  يونسكو: گفتار دوم

 يونسكوطور خالصه  سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد كه به
است كه  سازمان ملل متحدهاي تخصصي وابسته به  شود، يكي از سازمان ناميده مي

در جهان از  امنيتو  صلحهدف اين سازمان كمك به . تشكيل شد .م1945درسال 
به منظور افزايش  فرهنگيو  علميو  آموزشيهاي  در زمينه المللي همكاري بينراه 

 منشور سازمان ملل متحد، برپايه حقوق بشرو  مداري قانونو  عدالتاحترام به 
از طرف اين سازمان تاكنون در مورد  )240، ص .ش1388زاده، رضا،  موسي( .است

  6:علوم زيستي و ژنوم انساني و اخالق زيستي سه اعالميه صادر شده است
  .م1997نوابر 11در  7اعالميه جهاني درباره ژنوم انساني و حقوق بشر. 1
  .م2003اكتبر 16در  8المللي درباره اطالعات ژنتيكي انساني اعالميه بين. 2
  10.م2005اكتبر 19در  9اعالميه جهاني درباره اخالق زيستي و حقوق بشر. 3

نكته مشترك در اين سه اعالميه يونسكو، تأكيد بر صيانت از شأن و كرامت 
اي ه هاي اساسي بشر در تحقيقات و پژوهش انسان و همچنين حفظ حقوق و آزادي

در بين اين سه اعالميه، تنها در اعالميه جهاني درباره ژنوم انساني، به . علمي است
اي درباره همانندسازي  اشاره شده است و در دو اعالميه ديگر مقرره سازي شبيه
در ماده يازده اعالميه يونسكو درباره ژنوم انساني در . طورخاص وجود ندارد به

الي كه مغاير كرامت انساني هستند از قبيل اعم«: خصوص همانندسازي آمده است
همچنين در ادامه اين ماده از » .همانندسازي مولد انسان نبايد اجازه داده شود

دار جهت حصول اطمينان و تضمين  المللي صالحيت هاي بين ها و سازمان دولت



  1391 تابستان، سال ششم، شماره بيست و يكم  فصلنامه حقوق پزشكي/  39 

 آل
سين

ح
 

اف
كجب

  

خواهد تا براي شناسايي چنين اعمالي و  رعايت اصول مندرج در اين اعالميه مي
  .المللي همكاري نمايد ذ تدابير الزم در سطح ملي و بيناتخا

عنوان ميراث بشريت و مبناي  ماده اول اعالميه ژنوم انساني، ژنوم انساني به در
شأن ذاتي انسان و تنوع آنها معرفي گرديده است و ماده يازده اعالميه، 

مجاز اعالم ت با شأن بشر و كرامت انساني غيرهمانندسازي انسان را به دليل مغاير
  .نمايد مي

اكنون ممكن است سؤاالتي در ذهن متبادر گردد كه پاسخي در اعالميه براي 
  :االتي از قبيلؤتوان يافت س آنها نمي

ار ژنتيكي است و شأن ذاتي بشر آيا شخصيت و هويت آدمي صرفاًً ساخت ـ
  مبناي ژنوم اوست؟بر
سازي  اث بشريت است، شبيهژنوم انساني مبناي شناسايي شأن ذاتي او و مير اگر ـ

  انسان چگونه با آن در تضاد و تعارض است؟
در پاسخ پرسش اول بايد گفت كه مفهوم آدمي فراتر از ساختار ژنتيكي است 
و شأن انسان فقط مبتني بر ژنوم او نيست كه اگر روند تنوع در آن حفظ نشود يا 

در مورد سؤال دوم . تغييري در آن رخ دهد مخالف مفهوم انسان و شأنيت او باشد
بايد درنظر داشت كه ساختار ژنتيكي محصول همانندسازي مشابه دهنده سلول 

كاهد و  دهد ولي از آن هم نمي جسمي است و اگر چه تنوع ژنتيكي را افزايش نمي
كه نه  كند، پس چگونه است اين تكنولوژي نوين در حالي تنوع موجودراحفظ مي

دهد، مغاير با شأن  نه تنوع موجود را كاهش مي كند و ها ايجاد مي تغيير در ژن
مضافاًً بر اين در اعالميه مذكور درباره مفاهيم بنيادين ! بشري اعالم شده است؟

نظير كرامت و شأن بشري، گستره مفهوم انسان توضيحي داده نشده و تنها به ذكر 
صول همچنين علت تعارض همانندسازي انسان با ا. عنوان آن بسنده گرديده است
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 برخي و ها پرسش اين آري .است مبهم و نامشخص خواننده براي زيستي اخالق

در ث بدون پاسخ اين اعالميه خصوصاً سؤاالت ديگر از جمله زواياي مبهم و مباح
  )25ص ،.ش1387علي، پورمحمدي،( .باشند مي انسان همانندسازي قبال در اتخاذي رويكرد

اين سه اعالميه تنها در اعالميه جهاني  از: شود كه اوالًً در خاتمه يادآور مي
سازي، آن هم فقط نوع مولد آمده است و  اي در خصوص شبيه ژنوم انساني، مقرره

اسناد مذكور تنها جنبه : اشاره نشده است ثانياً سازي شبيههاي  به ديگر گونه
  .باشند آور حقوقي مي اي داشته و فاقد ضمانت اجرا و نيروي الزام توصيه

  
  مجمع عمومي سازمان ملل: ومگفتار س

مجمع عمومي ركن اصلي و جهاني سازمان ملل متحد است، زيرا كليه كشورهاي 
توانند با دارا بودن يك حق راي،  هر يك از اعضا مي. عضو در آن شركت دارند

 )243ضيائي بيگدلي، همان، ص (. حداكثر تا پنج نماينده در مجمع عمومي داشته باشند
جه به درخواست برخي از كشورهاي عضو، كميته ويژه بررسي مجمع عمومي با تو
در ذيل به  سيس نمود كهأانسان را ت سازي شبيهعليه  المللي بينتهيه كنوانسيوني 

  .آنها اشاره خواهد شد
، كشورهاي فرانسه و آلمان .م2001در هفتم اوت سال :پيشنهاد آلمان و فرانسه

انسان را به سازمان ملل  سازي بيهشتصويب كنوانسيوني در راستاي مبارزه با 
پيشنهاد دادند و خواستار اقدامي جدي و فوري عليه اين پديده نوين شدند و بر اين 

طور كامل به اين موضوع  همجمع عمومي ب 11عقيده بودند كه بايد كميته ششم
  .تخصيص يابد

با توجه به درخواست مذكور در پنجاه و  :تشكيل كميته ويژه و كارگروه
المللي عليه  تهيه كنوانسيوني بين«اجالس مجمع عمومي، موضوع  ششمين
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در همان جلسه مجمع عمومي، . در دستور كار مجمع قرار گرفت» انسان سازي شبيه
را تأسيس » انسان سازي شبيهالمللي عليه  كميته ويژه بررسي تهيه كنوانسيوني بين«

و هفتمين اجالس كرد و از اين كميته خواست گزارش كار خود را در پنجاه 
مجمع عمومي ارائه دهد؛ همچنين توصيه شد اين امر در چارچوب يك گروه 

  .در كميته ششم مجمع ادامه يابد) كارگروه(كاري
در اين كميته ويژه همچنين در گروه كاري كميته ششم  :ها نتايج بررسي

 ها بر تقريباً همه دولت. مواضع دول عضو سازمان ملل مورد بررسي قرار گرفت
انسان اتفاق نظر داشتند، كه خود حاكي از نگراني جوامع در  سازي شبيهممنوعيت 

هاي مختلف و ترس از مفاسد و تبعات منفي منتج از كاربرد اين تكنولوژي  حوزه
در مورد . ولي در خصوص محدوده اين ممنوعيت اختالف عقيده داشتند ـ بود

 غيرمولد سازي شبيهال و رويكرد اتخاذي در قب سازي شبيهدامنه ممنوعيت 
  :چند موضع و ديدگاه كلي به شرح زير وجود داشت) تحقيقاتي(
ابتدا و در اسرع وقت بايد در ها بر اين عقيده بودند كه  گروهي از دولت. 1

ها به منع  كنوانسيوني براي منع همانندسازي انسان تهيه و تصويب شده، دولت
در مرحله بعد راجع به همانندسازي اين شكل از همانندسازي اقدام نمايند، سپس 

  .درماني بحث و بررسي انجام شود و موضع صحيح اتخاذ گردد ـ تحقيقاتي
جانبه  ها طرفدار ممنوعيت فراگير و همه جمع ديگري از نمايندگان دولت. 2

اينان . بودند) درماني ـ تحقيقاتي( هاي همانندسازي اعم از مولد و غيرمولد گونه
كردند كه منع جزيي همانندسازي باعث  ل خود بيان ميدر بخشي از استدال

  .شود هاي غلط و حدوث ابهامات حقوقي مي بروز تصورات و برداشت
االجرا شدن  اي ديگر معتقد بودند كه تا هنگام تهيه، تصويب و الزم عده. 3

  .اين تكنولوژي به حالت تعليق درآيد انسان، سازي شبيهكنوانسيوني عليه 
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درماني را در كنار ممنوعيت  ـ تحقيقاتي سازي شبيهت پنج ساله برخي ممنوعي. 4
  .انسان پيشنهاد دادند سازي شبيهدائم 

جمعي هم تهيه كنوانسيوني مبتني بر ممنوعيت همانندسازي انسان را توصيه . 5
درماني  ـ كردند كه در عين حال واجد مقرراتي براي همانندسازي تحقيقاتي

  .ا بتوانند شروطي را به آن وارد كننده اي كه دولت گونه باشد به
هاي پايه  درماني و توليد سلول سازي شبيهگروهي هم بر اين باور بودند كه . 6

گونه تحقيقات در  و منع اين. تواند واجد منافع بالقوه پزشكي باشد جنيني مي
كه منافع آن براي بشريت مشهود  حوزه علوم پزشكي عاقالنه نيست در حالي

  .است
ممنوعيت همانندسازي  فقط( جزئي منع طرفدار 12كشورها از كلي گروهي طور به
  .جانبه و كلي بودند خواهان ممنوعيت همه 13و در مقابل گروهي ديگر) مولد

حاصل تعاطي افكار و تبادل نظرات، پيشنهاد و تنظيم  :نويس پيشنهاد دو پيش
انساني و حقوق  نويس بود كه در هر دو با اشاره به اعالميه جهاني ژنوم دو پيش

، به منظور پيشگيري از خطرات موجود و حفظ تماميت و كرامت ).م1997(بشر
با اين تفاوت كه يكي . ون بشري خواستار منع همانندسازي شده بودندؤانساني و ش

  :منع جزئي و ديگري منع كلي را توصيه كرده بود
ني براي منع اي كه خواستار تهيه كنوانسيو نويس قطعنامه پيش :L.8طرح ) الف

 14.انسان بود سازي شبيه

كردكنوانسيوني براي منع  اي كه پيشنهادمي نويس قطعنامه پيش :L.3طرح ) ب
  15.تهيه شود سازي شبيههاي  ي گونه مطلق همه

يك نكته مهم و مسأله قابل قبول در مورد طرح اول اين است كه عليرغم 
هاي  ني تجويز ساير گونهپيشنهاد منع جزئي و ممنوعيت همانندسازي انسان به مع
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در تأييد اين نظريه، به بند هشت طرح مذكور كه از . باشد همانندسازي نمي
مغاير با كرامت و شأن بشري را  سازي شبيههايي كه تاكنون ساير اشكال  دولت

  .توان اشاره كرد خواهد تدابير الزم را اتخاذ كنند، مي اند مي ممنوع يا معلق نكرده
ها در  ها و تقابل افكار و ديدگاه ششم عليرغم تنوع انديشهدر خاتمه، كميته 

، در گزارش خود فقط سازي شبيههاي پيشنهادي در خصوص دامنه و محدوده  طرح
المللي به مجمع عمومي  ممنوعيت همانندسازي مولد انسان را در قالب معاهده بين

  .سازمان ملل پيشنهاد داد
مبني بر انجام همانندسازي  ـ ير موثقهر چند غ ـ انتشاراخبار .م2003در سال 

ها را برانگيخته آنها را برآن داشت كه خواستار  انسان، موجبات نگراني دولت
انسان شوند ولي  سازي شبيهالمللي منع  تسريع و تعجيل در امر تهيه كنوانسيون بين

ها نسبت به مسأله همانندسازي انسان و تفاوت  وجود اختالف نظر دولت
هاي گوناگون مانع بزرگي براي تنظيم و تصويب  آنها در زمينههاي  ديدگاه

در كنار اين اختالفات در سال . ها باشد، بود كنوانسيوني كه مورد توافق همه دولت
ها بود  با ابتكار كشور ايتاليا طرحي كه حاوي اشتراكات اغلب ديدگاه .م2004

د نه به شكل يك عنوان اعالميه مجمع عمومي بو ارائه شد وليكن اين طرح به
 كميته ششم مجمع .م2004اين اعالميه پيشنهادي در گزارش سال . كنوانسيون

  .انعكاس يافت و مبنايي براي كار اجالس بعدي شد) حقوقي(
رئيس گروه كاري كميته ششم براساس طرح ايتاليا، طرحي مبني  2005در سال 

ها  مخالفت اكثر دولت ارائه داد كه به دليل سازي شبيههاي  بر ممنوعيت همه گونه
اين طرح همراه با . پس گرفته شد، وليكن دوباره توسط هندوراس ارائه گرديد

طرح ايتاليا و اصالحات پيشنهادي بلژيك به طرح ايتاليا، مبناي كار مجمع 
ترين اصالحات بلژيك به طرح ايتاليا، رفع ابهام از بند الف  از مهم. قرارگرفتند
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كاررفته  هب» حيات انساني«در طرح ايتاليا عبارت . بود قسمت اجرايي طرح ايتاليا
شود؛  سازي شبيهتوانست شامل هر يك از انواع  بود كه بنابر رويكرد هر دولتي مي

 سازي شبيهپردازي، آن را تنها شامل  نتيجه آنكه ممكن بود دولتي براساس عبارت
ند و در نتيجه مولد بداند و زمان آغاز حيات انسان را در دوران جنيني نفي ك

دولتي ديگر نيز ممكن بود زمان لقاح . درماني را جايز بداند ـ تحقيقي سازي شبيه
را  سازي شبيهرا مبناي آغازحيات انساني تلقي كند و براساس اين عبارت هر نوع 

 .ممنوع شده بود سازي شبيهتاً هر دو نوع در اصالحيه بلژيك صراح. ع بداندممنو
  )170،صهمانهومن،  موثق،(

مارس همان سال مجمع عمومي سازمان ملل با يادآوري قطعنامه  23سرانجام در 
كه در آن از اعالميه جهاني راجع به  ـ .م1998دسامبر  9خود در تاريخ  152/53

 سازي شبيهاعالميه ملل متحد در مورد  ـ ژنوم انساني و حقوق بشرحمايت كرده بود
رأي ممتنع به  37رأي مخالف و  34بل رأي موافق در مقا 84انسان را با اكثريت 

در مقدمه اين اعالميه با تأكيد بر اهميت توجه به مسائل و اصول . تصويب رساند
اخالق زيستي و خطرات مطروحه براي حقوق بشر و شأن و كرامت انساني و 
آرزوهاي اساسي افراد و اشاره به كاربرد علوم زيستي و هدف اصول اخالقي كه 

ها و سالمتي و آرامش بشريت است و با تأكيد  رنج انسان همان كاهش درد و
اي تعقيب شود كه  گونه براينكه پيشرفت علمي و فني در علوم زيستي بايد به

دار نسازد و در راستاي منافع عموم بشر باشد و در  احترام به حقوق افراد را خدشه
سازي انسان خاتمه ضمن توجه دادن به ضرورت پيشگيري از خطرات بالقوه همانند

هاي  در بخش. در مورد كرامت آدمي، بندهايي اجرايي را توصيه نموده است
  :هاي عضوخواسته شده است كه اجرايي اعالميه مذكور از دولت

تمام اقدامات الزم را براي حمايت كافي از حيات انساني در كاربرد علوم زيستي ـ 
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  .به عمل آورند
ه با كرامت بشري و حمايت از حيات انساني ك را تا جايي سازي شبيهتمام اشكال ـ 

  .مغايرت دارد، ممنوع كنند
اقدامات الزم را براي پيشگيري از استثمار زنان در كاربرد علوم زيستي به عمل ـ 

  .آورند
تدابير الزم را براي وضع و اجراي قوانين ملي در راستاي اثر بخشيدن به بندهاي ـ 

  .فوق به عمل آورند
خواهد در كنار  ها مي ومي سازمان ملل متحد از دولتدر حقيقت مجمع عم

استفاده از علوم زيستي، به كرامت و حيات انساني توجه داشته باشند و از دول 
خواهد ولي اين ممنوعيت مطلق  را مي سازي شبيههاي  عضو ممنوعيت تمام گونه

نيست و در صورتي كه با حقوق بشر و كرامت آدمي در تعارض نباشد، ممنوع 
طوركامل مغاير كرامت  هب سازي شبيهتوان استنباط نمود كه  بنابراين مي. خواهد بودن

را  سازي شبيهانساني نيست و بدين خاطر در اعالميه آمده است تمام اشكال 
با كرامت انساني و حقوق بشرمغايرت دارند، ممنوع شود و حتي 16»تاآنجاكه«

كرامت بشري و حقوق انساني درماني يا پزشكي هم در صورتي كه با  سازي شبيه
 منش، نژندي محمدعلي و چي، صلح(. ها آن را ممنوع نمايند مغايرت داشته باشد، دولت

  )142ص ،.ش1386 اله، هبيت
هاي زيادي جهت تهيه و  شود كه تالش گفته روشن مي با توجه به مطالب پيش

اما اي كه مورد توافق عموم كشورهاي عضو باشد صورت گرفت  تنظيم اعالميه
انسان، تعداد زيادي از  سازي شبيهعليرغم تصويب اعالميه ملل متحد در مورد 

ها صراحتاً با آن مخالفت كردند كه اين امر نمايانگر تشتت رويكرد و  دولت
و اختالف تعريف و تنوع برداشت آنها از  سازي شبيهنگرش دول عضو به پديده 
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ها اعالميه را سياسي و  ي دولتبرخ. هاي دخيل در اين پديده بود مفاهيم و ارزش
خواهد  هاست و مي دانستند كه تنها بيانگر ديدگاه گروهي از دولت آور مي غيرالزام
اينكه  المللي تحميل كند و نهايتاً ها و باورهاي واحدي را به جامعه بين ارزش

دانند و خود را  ها اين اعالميه را فاقد ارزش حقوقي يا هنجاري مي بسياري از دولت
 هومن، موثق،( دانند زاد در اتخاذ هر رويكردي در نظام حقوقي كشورشان ميآ

هادر  هاي متفاوت دولت و اينها همه مبين اختالف عميق ونگرش) 173ص پيشين،
  .باشد الملل در قبال اين پديده نوين مي بين ي گستره
  

به جان نويسي در راستاي منع همه پيش( طرح پيشنهادي كاستاريكا: گفتار چهارم
  )سازي شبيه

المللي در  به دنبال پيشنهاد كميته ششم به مجمع عمومي مبني بر تهيه معاهده بين
آوريل  17جهت منع همانندسازي مولد انسان، دولت كاستاريكا در همين راستا در 

نويس كنوانسيوني را ارائه داد كه هدف آن ممنوعيت كامل و دائمي  ، پيش.م2003
ي بود، حال آنكه غالب اسناد مصوب مجمع عمومي در هاي همانندساز تمام گونه

از آنجا كه . گردد مورد اين تكنولوژي، فقط همانندسازي مولد انسان را شامل مي
پرداخته شده، به مواردي چون  سازي شبيهانگاري  در اين طرح پيشنهادي به جرم

اشاره ها  كشف، تعقيب، تحقيق، محاكمه، ضمانت اجرا و تعامل دول در اين زمينه
نويس را  المللي محورهاي اساسي اين پيش شده است، ما به عنوان يك الگوي بين

ايم و ضمن تفكيك و تشريح مطالب آمده در آن به ذكر  مورد بررسي قرار داده
ايم  هاي كيفري مربوطه پرداخته انگاري و ساير پديده نكات تكميلي در زمينه جرم

براي استفاده بهينه از اين طرح اقدام  و در موارد مقتضي به بيان تفاسير الزم
  .ايم نموده
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  :باشد نويس مذكور داراي چهار محور اساسي مي در يك نگاه كلي پيش
  سازي شبيهبه ويژه تعريف جرم : تعاريفـ 
انگاري اين پديده، استقرار صالحيت كيفري، مجازات يا  ها به جرم تعهد دولتـ 

  استرداد مجرمان
و آزمايشات مربوط  سازي شبيهذ تدابير پيشگيري از جرم تعهد دول عضو به اتخاـ 

  به ماده ژنتيك انسان
  .مقررات براي تسهيل معاصذت همكاري قضايي و پليسي اي از مجموعهـ 

  
  تعاريف: بند اول

تر تعاريف  به بيان دقيق. اند نويس در مواد يك و دو قيد شده تعاريف اساسي پيش
  .است سازي شبيهنده تعريف جرم عام در ماده يك و ماده دو دربردار

اي سلول پايه، سلول  انتقال هسته«در ماده يك تعاريف عناوين : تعاريف عام
آمده است در اين ماده تعريفي از انسان » پايه، ارگانيسم همگن ژنتيكي و قرباني

ها محول گرديده است كه اين  به دولت» انسان«نشده است و تعيين حدود عبارت 
ري از اختالف نظرهايي كه ممكن است مانع تصويب معاهده شوند امر براي جلوگي

هاي  ها بايد براساس سياست بنابراين هر يك از دولت. عامدانه صورت گرفته است
و به تصويب  ود تعريفي قانوني از انسان ارائهملي و باورهاي عرفي و ديني خ

هاي  ب پديدهكه در غال» قرباني«در بين مفاهيم تعريف شده، تعريف . برسانند
: در تعريف قرباني آمده است. باشد جانبه و رسا مي مجرمانه حضور دارد به نظر همه

هم شامل فردي است كه تخمك يا مواد ژنتيكي او بدون اجازه وي براي ارتكاب 
رود و هم موجود زنده حاصل از ارتكاب  كارمي هجرم مندرج در بند يك ماده دو ب

  .جرم بند يك ماده دو
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آمده در اين كنوانسيون پيشنهادي در ادامه مطلب به فراخور  يف خاصتعاربه 
  .موضوع اشاره خواهد شد

  
  انگاري جرم: بند دوم

انسان را  سازي شبيهنويس، دول عضو بايد متعهد شوند كه جرم  طبق ماده سوم پيش
انگاري كنند يعني به محض الحاق به اين كنوانسيون بايد دست  در قلمرو خود جرم

كه در  در حالي. در اين راستا بايد گستره جرم مشخص شود. دام عملي بزنندبه اق
انگاري اين پديده بين دول عضو اختالف نظر وجود دارد و  خصوص گستره جرم

ولي در . در غالب اسناد سازمان ملل تنها همانندسازي انسان منع گرديده است
ندسازي مورد تأكيد ع همانجانبه تمام انوا نويس پيشنهادي كاستاريكا منع همه پيش

  .واقع شده است
  

  صالحيت رسيدگي: بند سوم
وجود و احراز صالحيت كيفري براي تحقيق و رسيدگي و محاكمه هر متهمي 

صالحيت ناظر به نظم عمومي است و كليه مراجع كيفري مكلفند قبل . الزم است
ي صالح از شروع به تحقيق و رسيدگي به دقت صالحيت خود را بررسي كنند يعن

بايد به ) 49، ص.ش1384 محمد، آشوري،(. بودن خود را جهت رسيدگي احراز كنند
. خاطر داشت كه موضوع احراز صالحيت مربوط به تمام مراحل رسيدگي است

بدين ترتيب هر نهاد قضايي يا دولتي بايد براي محاكمه مجرمان به دليل ارتكاب 
  .جرم اقتدار داشته، واجد صالحيت باشد

  .نويس به موضوع صالحيت پرداخته شده است پيش 5هاي مختلف ماده در بند
هر دولت متعاهدي چنين اقداماتي را كه براي احراز : آمده است 1در بند 
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  :كه الزم باشد اتخاذ خواهد نمود وقتي 2صالحيتش بر جرايم مقرر در ماده 
  .جرم در سرزمين آن دولت متعهد ارتكاب يافته باشد) الف
د را نصب كرده، ارتكاب هك كشتي كه پرچم آن دولت متعجرم در ي) ب

يابد يا در هواپيمايي كه براساس قوانين آن دولت در زمان ارتكاب به ثبت رسيده 
  .باشد
  .وسيله تبعه آن دولت انجام شده باشد هجرم ب) ج

تواند براي چنين جرمي  هر دولت متعاهدي مي: مقرر گرديده 2همچنين در بند 
  :كه اشد وقتيواجد صالحيت ب

در قلمرو آن كشور يا عليه تبعه آن كشور انجام  2جرم مقرر در ماده ) الف
  .شود

  .، تبعه آن كشور باشد2قرباني ِيكي از جرايم مقرر در ماده ) ب
جرم از سوي شخصي فاقد تابعيت انجام شده باشد كه محل سكونت معمول ) ج

  .او سرزمين آن كشور باشد
هر دولت متعاهدي بايد براي احراز : گرديده نيز چنين مقرر 4در بند 

، اقداماتي را اتخاذ كند در شرايطي كه متهم 2صالحيتش جهت جرايم مقرر در بند 
هايي كه  يك از دولت در سرزمين آن دولت باشد و دولت مزبور وي را به هيچ

  .اند، مسترد نكند احراز كرده] 5 ماده[ 2و  1صالحيت خود را طبق بند 
نويس  توان يافت كه در پيش مي 5كنكاش در بندهاي آمده ماده با دقت و 

  :مورد بحث
مورد عنايت قرار  5ماده  1ابتدا صالحيت سرزميني در قسمت الف و ب بند ـ 

دارد چنانچه  گرفته است بدين منوال كه در قسمت الف به اين مسأله اشعار مي
صالح روي دهد، هاي متعهد  سازي انسان در قلمرو سرزميني دولت جرم شبيه
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در قسمت ب هم به . دولت مذكور اجازه خواهد يافت به آن رسيدگي كند
دارد يعني حالتي كه جرم مذكور در كشتي  صالحيت سرزميني شناور اشاره مي

هاي عضواست يا در هواپيمايي رخ دهد  روي دهد كه متعلق به يكي از دولت
كه در اين صورت دولت  هاي عضو به ثبت رسيده باشد نام يكي از دولت هكه ب

  .مذكور صالحيت تعقيب و رسيدگي خواهد داشت
، اشاره به صالحيت شخصي فعال دارد بدين معني كه 5ماده  1قسمت ج بند ـ 

سازي اقدام ورزد از سوي كشور متبوعش قابل تعقيب  چنانچه فردي به جرم شبيه
  .و محاكمه خواهد بود

ضرر ازجرم و قرباني را مورد توجه ، تابعيت مت5ماده  2قسمت الف و ب بند ـ 
قرار داده است كه اعم از محصول همانندسازي يا فردي كه تخمك يا مواد 

تواند  يعني هر دولت متعاهدي مي. باشد ژنتيكي او مورد استفاده قرار گرفته، مي
حقوق متضررين از جرم و قربانيان تبعه خود  در راستاي رسيدگي و دفاع از

  .اقدام به تعقيب و رسيدگي به جرم مذكور نمايد
پردازد  ، به وضعيتي كه مرتكب جرم فاقد تابعيت است مي5ماده  2قسمت ج بند ـ 

و كشور محل اقامت وي را واجد صالحيت كيفري براي تعقيب و رسيدگي 
تبلور اصل صالحيت حمايتي يا  تواند اين حالت تا حدي مي. كند معرفي مي
  .واقعي باشد

طبق اين . در حقيقت به اصل صالحيت جهاني تخصيص يافته است 5ماده  4بند ـ 
سازي در كشوري رخ داده باشد، حال آنكه متهم در كشور  بند چنانچه جرم شبيه

ديگري باشد، كشوري كه متهم در آن حضور دارد يا بايد وي را به كشور محل 
يا ) اصل صالحيت سرزميني( ترداد نمايد تا به جرم او رسيدگي شودارتكاب اس

به كشوري كه متهم تابعيت آن كشور را دارد ارجاع نمايد يا در صورت عدم 
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در ) صالحيت جهاني( استرداد خود صالحيت تعقيب و رسيدگي خواهد داشت
ت ها يا بايد مجازا دولت«: واقع اين بند متضمن اصلي كلي است و آن اينكه

  )164ص پيشين، هومن، موثق،(.»كنند يا مسترد نمايند
  

  سازي شبيهاي در قبال  هاي منطقه عكس العمل سازمان: مبحث دوم
ها و  و هم در سطح ملي تالش المللي بينچه در عرصه  سازي شبيهدر مورد 

اي از موفقيت  هاي زيادي صورت گرفته است اما در سطح منطقه لمالع عكس
و در اين اثنا هم، در برخي از . رصه جهاني برخوردار بوده استبيشتري نسبت به ع

سازي نه فقط از  كشورهاي عضو اتحاد اروپا در اتخاذ رويكرد مناسب فرايند شبيه
هاي عضو و كشور المللي بينهاي  جنبه نظري بلكه در عمل نيز از ديگر سازمان

و تنظيم پروتكلي اتحاديه اروپا اقدام به تهيه . سازمان ملل جلوتر بوده است
اختياري نموده تا به صورت عملي به كشورهاي اروپايي تعهدات مشخصي را 

  .تكليف نمايد
ها و نهادها نظير برخي  ها هم برخي دول در قالب سازمان گرچه در ساير قاره

ها و تبادل نظرهايي  هاي آفريقايي در چارچوب سازمان وحدت آفريقا، بحث دولت
ي درباره اخالق زيستي و موضوعات مربوطه تصويب اند و حتي مصوبات كرده
المللي و  ها با اشاره به تعدادي از اسنادبين اند ولي عمده اين مصوبات و اعالميه كرده

ها و صيانت از شأن و منزلت  طور كلي حمايت از حقوق انسان هحقوق بشري، ب
م و حفظ و طور اع هاند و رعايت اصول اخالقي ب كيد قرار دادهأآدمي را مورد ت

ندرت به شكل به اند و  طور خاص يادآور شده همراعات اصول اخالق زيستي را ب
از اين روي در اين بخش . اند اختصاصي به همانندسازي پرداخته يا اشاره كرده

در قالب دو مبحث ابتدا اقدامات پارلمان اروپا و سپس  17اقدامات اتحاديه اروپا
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اين شيوه نوين توليد مثلي مورد كنكاش قرار مصوبات شوراي اروپا در مواجهه با 
  18.گيرد مي

  
  )سازي هاي شبيه ممنوعيت مطلق همه گونه( اقدامات پارلمان اروپا: اول گفتار

باشد كه تاكنون چند مصوبه توسط  پارلمان اروپا يكي از اركان اتحاديه اروپا مي
مان ابتدا در اين پارل. سازي انسان صادر كرده است اين پارلمان در خصوص شبيه

هاي انساني براي تحقيقات و  ميالدي خواستار منع ايجاد نطفه 1996سال 
با انتشار خبر تولد اولين گوسفند  .م1997 در سال. هاي زيستي شد پژوهش

توسط مؤسسه روزلين، اين پارلمان همگام و حتي جلوتر از  )دالي( سازي شده شبيه
نامه خود را با ابراز نگراني از همانندسازي المللي، اولين قطع هاي بين بسياري سازمان

. گوسفند دالي در مؤسسه مذكور، در مخالفت و منع همانندسازي انسان صادر كرد
در اين قطعنامه پارلمان اروپا نه تنها همانندسازي انسان بلكه تمامي اشكال 

  .شد آن كنندگان سازيراممنوعاعالمكرده،خواستارتعيينمجازاتبراي اقدام شبيه
سازي را تحت هر شرايط و با هر هدف و توسط هر اجتماع  رلمان اروپا شبيهپا

كند، چراكه آنرا ناقض حقوق  و گروهي، غيرقابل توجيه دانسته، ممنوع اعالم مي
به اعتقاد اعضاي اين پارلمان، . داند اساسي انسان و مخالف شأن و منزلت آدمي مي

ل انتخاب نژادهاي خاص را فراهم سازي امكان بهسازي نژادي و احتما تجويز شبيه
ها در تضاد است همچنين باعث  ساخته، با اصل اخالقي تساوي و برابري انسان

خاطر به  بدين. شود تعدي به حقي كه هر فرد نسبت به هويت ژنتيكي خود دارد مي
ها  جانبه با اين تكنولوژي نوين كه مستلزم آزمايش بر روي انسان مخالفتي همه

اين پارلمان در راستاي عملي كردن ممنوعيت همانندسازي . اند ستهخاباشد بپا مي
هاي نظارتي و اجرايي و هر اقدام  هاي اخالقي و كميته خواستار تشكيل گروه
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تقريباً همين موارد و نكات با كمي تغييرات در مصوبات بعدي 19.الزمي شده است
  20.تكرار شد .م2000و 1998هاي  در سال

ميالدي در پاسخ به موضع انگلستان در حمايت از  2000پارلمان اروپا در سال 
اي صادر كرد كه در آن مجددا ًتأكيد كرده  پژوهشي، قطعنامه ـ سازي درماني شبيه

فرقي ) درماني ـ تحقيقاتي( سازي غيرمولد سازي مولد و شبيه بود كه بين شبيه
اهداف  هاي انساني براي سازي غيرمولد هم ايجاد نطفه در شبيه. وجود ندارد

و 21.تحقيقاتي است كه منجر به بروز مشكالت عديده اخالقي در آينده خواهد شد
  .باشد اين در مخالفت با اصول مصوب پارلمان مي

  :باشد برخي ايرادات وارده در مصوبات پارلمان اروپا به شرح زير مي
در مصوبات پارلمان اروپا هم به مفاهيمي كلي نظير شأن و كرامت انساني و . 1

سازي  گردند و علت تعارض شبيه نزلت آدمي اشاره دارد ولي آنها تبيين نميم
  .شود با كرامت انساني به درستي مشخص نمي

همانندسازي عامل بهسازي نژادي و گزينش نژاد خاص و تجاوز به حق هويت . 2
سازي به خودي خود  كه شبيه شود در حالي فرد ژنتيكي افراد معرفي مي همنحصر ب
شود بلكه چنانچه مورد سوء استفاده قرار گيرد و در  ين واقعه نميمنتج به ا

به بيان ديگر ايراد وارده اخص از اعم . موارد خاص ممكن است چنين شود
اعمال و نتايج مذكور صرفنظر از نحوه توليد مثل و در غياب همانندسازي . است

  .نيز ممكن است به وقوع بپيوندد
ل تحقيقاتي و تعرض به هنجارهاي اخالقي در در مورد چگونگي خروج از اصو. 3

اي  گونه هسازي تحقيقي و درماني تنها به يك اشاره كلي بسنده شده است ب شبيه
  .شود طور صحيح توصيف نمي هكه فاقد استدالل كافي بوده و ب

ها در اين  پارلمان در جايي استدالل و اشاره به استلزام آزمايش بر روي انسان. 4
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امروزه آزمايش . رسد دليل ضعيف و نارسايي باشد كه به نظر ميكند  پديده مي
ها در چارچوب قواعد و كدهاي اخالقي در صنايع و علوم  بر روي انسان

روزه و در تمامي دنيا انجام  مختلف از جمله علوم پزشكي و داروسازي همه
 پذيرد و در قاره اروپا نيز اين قواعد جاري است و آزمايش بر روي افراد مي

  .بشر براساس معيارهاي مشخص شده بالمانع و مجاز است
  

  )سازي ممنوعيت همه انواع شبيه( تدابير شوراي اروپا: گفتار دوم
باشد كه  طوركه پيشترگفته شد يكي از اركان اتحاديه اروپا، شوراي اروپا مي همان

 صورتي كامالً قانونمند و علمي به مسائل و موضوعات هاز دهه هشتاد ميالدي ب
نامه و اسناد مختلفي را  اخالق زيستي و از جمله همانندسازي عنايت داشته، توصيه

  :مانند. تهيه و تصويب كرده است
هاي  ها و جنين درباره استفاده از نطفه :.م1986سپتامبر 24 ،1046نامه  توصيه. 1

  22.انساني براي مقاصد تشخيصي، درماني، علمي، صنعتي و تجاري

ها و جنين انسان  درباره استفاده از نطفه: .م1989فوريه  2 ،1100 نامه توصيه .2
  23.هاي علمي در پژوهش

نويس پروتكل اختياري  درباره پيش: .م1997سپتامبر  23 ،202نظريه شماره  .3
  24.ها سازي انسان كنوانسيون حقوق بشر و زيست پزشكي درباره ممنوعيت شبيه

ها و  اره تحقيق روي انساندرب: .م1997سپتامبر  23 ،534شماره  دستور .4
  25.سازي آنها شبيه

الملل وجود  صورت معاهده در حقوق بين هآوري كه ب در حقيقت تنها اسناد الزام
 .اند اند توسط اين شورا تصويب شده طور مستقيم به اين مسائل پرداخته دارند و به

  )140ص پيشين، هومن، موثق،(
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گروه مشاوران كميسيون شوراي اروپايي براساس گزارش و نظر مشورتي 
سازي، در سال  اروپايي به اين كميسيون در خصوص زوايا و جوانب اخالقي شبيه

سازي انسان را در اروپا ممنوع اعالم كرده خواستار اقدام دول عضو  شبيه .م1997
  .براي اتخاذ عملكرد الزم در اين راستا شدند

سازي انسان، چنين  از مطالعه اسناد و مصوبات شوراي اروپا درباره شبيه
سازي مولد انسان را قاطعانه ممنوع اعالم كرده و  آيد كه اين شورا شبيه برمي

 تحقيقاتي( غيرمجاز دانسته است گرچه اين صراحت در مورد همانندسازي غيرمولد
براي . ها همراه با ابهام و ترديد است وجود ندارد و در برخي قطعنامه) درماني ـ

خلق انسان از طريق همانندسازي يا هر  4ـ در بند الف 1046نمونه در قطعنامه 
سازي انسان صراحتاًممنوع گرديده  روش ديگري ممنوع اعالم شده است يعني شبيه

در كنوانسيون . كند درماني نمي ـ اي به همانندسازي تحقيقاتي است ولي اشاره
 ن انساني، ممنوعيت ايجاد عمدي نطفه يا جني1100و همچنين در قطعنامه » اويدو«
. هاي علمي اعالم گرديده است به منظور پژوهش ـ صرفنظر از نحوه ايجاد آنها ـ

توان شامل  اي نشده است مي ها اشاره كه به روش ايجاد اين نطفه يا جنين از آنجايي
هاي ايجاد نطفه و جنين دانست و بدين ترتيب،  ها و تكنيك تمام روش

اما بايد اين . شمول اين ممنوعيت دانستهمانندسازي تحقيقاتي و درماني را هم م
ها و  نكته را متذكر شد كه مندرجات برخي بندها در گزارشات، قطعنامه

شود به خصوص كه با عدم تعريف و تبيين  ها گاه باعث بروز ابهام مي نامه توصيه
براي مثال در ماده . شود بعضي از مفاهيم و عناوين مهم، بر اين تشكيك افزوده مي

تكل اختياري كنوانسيون اويدو، خلق انساني كه از نظر ساختار ژنتيكي اول پرو
دامنه «: آيد كه شبيه انساني ديگر باشد ممنوع است؛ اكنون اين سؤال پيش مي

بديهي است پاسخ به » شود يا خير؟ تعريف انسان آيا شامل دوران جنيني هم مي
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كننده خواهد  ر تعييناين سؤال در اتخاذ سياست كيفري در مسأله مورد بحث بسيا
اگر كشوري تخم لقاح يافته و پيش رويان و رويان را واجد جايگاه انساني و . بود

درماني غيرمجاز و ممنوع خواهد بود  ـ در حكم انسان بداند همانندسازي تحقيقاتي
و در مقابل اگر كشوري ديگر انسان را محصول حاملگي پس از تولد و زايمان 

درماني مجاز خواهد بود و مندرجات اين ـ  تحقيقاتي سازي تعريف كند، شبيه
عليرغم تفاسير فوق و ايرادات . كنوانسيون مانعي براي عدم انجام آن نخواهد بود

رسد كه با توجه به ساير اسناد و با عنايت به مفاد صريح  وارده به نظر مي
كه كنوانسيون اويدو و ارتباط آن با پروتكل اختياري، تفسيرصحيح اين است 

هاي انساني براي مقاصد تحقيقاتي صرفنظر از نحوه ايجاد آنها  ايجاد عمدي نطفه
به عبارت ديگر رويكرد شوراي اروپا ممنوعيت كامل و مطلق . باشد ممنوع مي1

ولي براي اين رويكرد  )148ص پيشين، هومن، موثق،(. سازي است همه انواع شبيه
  .دهد براهين منطقي ارائه نمي

  :وارده به مصوبات شوراي اروپايي عبارتند از برخي اشكاالت
شوراي اروپا هم مانند پارلمان اروپايي، استدالل صحيح و منطقي براي تحريم . 1

دهد و در براهين مخالفت خود ضمن  هاي همانندسازي ارائه نمي گونه ي همه
: سازي مانند برشماري برخي مشكالت و مفاسد منتج از كاربرد تكنولوژي شبيه

رانگاري انسان، نقض اصل آزادي در مورد محصوالت همانندسازي، بروز ابزا
اختالالت جسماني و رواني، مفاسد اجتماعي، به تهديد هويت انساني و كرامت 

عنوان دليل مورد  تر اينكه گاه نكاتي به كند و جالب و شأن بشري اشاره مي
رد مثالً گيرد كه خالف واقعيت بوده و مبناي علمي ندا استناد قرار مي

مايه جرح و تعديل  و26»اويدو«كنوانسيون  13سازي را مصداق ضمني ماده  شبيه
ژنوم انساني دانسته، آن را ممنوع اعالم كرده است، حال آنكه در اين 
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گيرد  تكنولوژي نوين نه تنها جرح و تعديلي در ساختار ژنتيكي صورت نمي
  .گردد بلكه اين ساختار بدون تغيير حفظ مي

كلي به برخي مفاهيم مهم و عناوين اساسي نظير شأن انسان، هويت فردي،  اشاره. 2
بدون تشريح دقيق و علمي آنها و استناد به اين مفاهيم براي ... انسان و

خورد كه از موجبات  ممنوعيت همانندسازي در اسناد شوراي اروپا به چشم مي
محسوب  كننده مبناي استداللي اين شورا در تحريم همانندسازي تضعيف

  .گردد مي
گونه كه قبالً هم بيان كرديم برخي داليل اين شورا داراي منطق صحيحي  همان. 3

باشد همچون موردي كه همانندسازي انسان را تهديدگر  نبوده، مخدوش مي
اين استدالل . كند سازي شده معرفي مي هويت فردي و ناقض هويت انسان شبيه

ويت فردي را با هويت و ساختار و تفكر نشأت گرفته از تفكري است كه ه
دانيم در واقعيت امر تركيب ژنتيكي افراد  داندحال آنكه مي ژنتيكي معادل مي

سازنده تمام هويت اشخاص نيست بلكه همپاي اين عامل و گاه مؤثرتر از آن 
توان اشاره  در تأييد بيان اخير به دوقلوهاي همسان مي. باشند عوامل محيطي مي

اختار ژنتيكي مشابه حتي يكسان بودن محيط رشد داشت كه عليرغم س
، باز پس از تولد تحت تأثيرعوامل محيطي داراي )درون رحم يك مادر(جنيني
  .هاي مستقل هستند هاي متفاوت و گاه مخالف شده و واجد هويت ويژگي

مثابه پارلمان اروپايي ه توان گفت كه شوراي اروپايي هم ب در خاتمه مي
  .كند ارائه براهين منطقي و مستدل ممنوع اعالم ميسازي را بدون  شبيه
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  نتيجه
برانگيزترين مباحث عرصه دانش بيولوژي  همانندسازي انسان يكي از بحث

هاي بسياري از علوم را متأثر  هاي منحصر به فردش حوزه است كه به دليل ويژگي
  .هاي بسياري گرديده است ساخته و موجد چالش

با  در سطح ملي و فراملي ،الملل بينه حقوق در بررسي موضوع از ديدگا
ويژه سازمان ملل متحد  هالمللي ب ها و نهادهاي بين هاي متعدد برخي سازمان واكنش

ها در وادي عمل  حتي برخي دولت هستيمرو  هو به تبع آن بسياري از كشورها روب
 .ندا انگاري و قانونگذاري در اين خصوص نموده طي طريق كرده و اقدام به جرم

هاي انجام شده در گستره جهاني و تالش براي اتخاذ رويكردي  رغم تالش علي
توفيق چنداني حاصل نشده و تنها به صدور چند  براي دول عضو، آور واحد و الزام

هاي مختلف منتج شده است كه اين امر ناشي از  مصوبه و بيانيه از سوي سازمان
اما در سطح .باشد نولوژي نوين ميها در قبال اين تك هاي متفاوت دولت ديدگاه
اي اروپا به توفيقات بيشتري دست يافته است وحتي اقدام به تهيه و تصويب  منطقه

اي حاكي از  هاي جهاني و منطقهها و اقدامات نهاد تالش.پروتكل هم نموده است
اي كه برخي  گونه باشد به انگاري پديده مورد بحث مي ها و لزوم جرم نگراني دولت

به سازمان ملل  سازي شبيهانگاري  ها در راستاي جرم ا از سوي بعضي دولته طرح
جانبه  نويس پيشنهادي كاستاريكا مبني بر ممنوعيت همه پيشنهاد شد و حتي پيش

طور كه پيشتر هم گفتيم به علت  ،مورد بررسي قرار گرفت وليكن همانسازي شبيه
جهاني توفيق چنداني حاصل در سطح  ها، ع ناهمگون دولتضها و موا تشتت ديدگاه
انگاري و اهميت  له نه تنها بر لزوم جرمأاما بايد دانست اين مس.نگرديده است
له و جايگاه ويژه آن أكند بلكه نشان از ابعاد پيچيده مس اي وارد نمي موضوع خدشه

و  المللي بينهاي  واكنش بسياري از كشورها به تبع سازمان .هاست نزد دولت
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ها نظير انگلستان و  خاذي نسبتاً جامع از سوي برخي دولتسياست تضميني ات
در بررسي .،گواه اين مدعاستالمللي بينهاي  آمريكا حتي قبل از اقدامات سازمان

و داليل موافقان و  سازي شبيهسياست حقوقي دول و رويكردهاي موجود در قبال 
هاي  م گونهيكي تحريم تما مخالفان اين تكنولوژي دو ديدگاه غالب نمود دارد؛

غيرمولد  سازي شبيهانسان و تجويز  سازي شبيههمانندسازي و ديدگاه ديگر منع 
اي  گونه ديدگاه دوم طرفداران بيشتري دارد به كه در اين بين،)درماني ـ تحقيقاتي(

انسان و  سازي شبيهبر ممنوعيت  الملل بينكه اگر بگوييم اجماع كلي تابعان حقوق 
باشد استنتاج ناصوابي  كنار تجويز همانندسازي غيرمولد ميانگاري آن در  لزوم جرم

نيز گرچه در اين خصوص  كشورمان، ايران،.مقرون به حقيقت خواهد بود نبوده،
در عرصه گاه قانونگذاري وارد نشده و سياست كيفري روشني در اين زمينه اتخاذ 

دار و  ت هدفهاي علمي وافر و انجام تحقيقا نكرده است اما با عنايت به پيشرفت
قطعاًموافق تجويز همانندسازي  ،سازي شبيههايي قابل توجه در  كسب موفقيت

  .باشد تحقيقاتي و درماني بوده و در حقيقت از مخالفان ديدگاه اول مي
الملل و عملكرد برخي  العمل جامعه جهاني و تابعان حقوق بين با توجه به عكس

سازي انسان  انگاري شبيه نه جرمكشورهاي پيشرفته صاحب اين تكنولوژي در زمي
توان با جديت اذعان نمود كه از ديدگاه حقوق  و با عنايت به استنتاجات فقهي مي

 انگاري آن ضرورت دارد؛ جزا همانندسازي انسان واجد وصف جزايي است و جرم
وليكن با توجه به عدم وجود و تصويب قوانين الزم در اين زمينه، سياست كيفري 

  .باشد ين خصوص مبهم ميكشورمان در ا
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  پيشنهادات
با عنايت به مفاسد موجود و مخاطرات بالفعل و بالقوه همانندسازي انسان،  ـ

انگاري اين پديده و ممنوعيت مطلق همانندسازي انسان حداقل در زمان  جرم
كه زوايا و جوانب موضوع كامالًً روشن و قابل كنترل گردد،  معاصر و تا وقتي
د ييكن همانندسازي تحقيقاتي و درماني به دليل كاربردها و فواضرورت دارد ول

هاي شگرفي در عرصه  تواند به تحوالت پيشرفت آن و با عنايت به اينكه مي
ها نمايد، تجويز  طب منجر شود و كمك شاياني به زندگي كيفي و كمي انسان

است باشد اما الزم  گردد؛ همچنين همانندسازي حيوانات نيز قابل تجويز مي
مند شود و توسط قوانين و مقررات الزم حدود و ثغور آن مشخص گردد  ضابطه

هاي احتمالي برطرف گردد تا بدين طريق بتوان از  تا راه انحراف و سوء استفاده
انحراف و حركت آن به سمتي كه موجب اختالل در اجتماع بشري شود 

  .پيشگيري كرد
ريزي و انسجام  مدون، همراه با برنامه انجام گفتگوهاي كارآمد و سازنده، منظم و ـ

تواند بسياري از ابهامات اعتقادي  هاي مختلف، مي بين اساتيد و عالمان رشته
موجود پيرامون موضوع را برطرف كند و باعث وضوح بيشتر مطالب گردد و 

تر و  تر شده، با پخته تر و صريح تر، صحيح گيري آگاهانه نهايتاً باعث تصميم
ها، راه پيشرفت اين تكنولوژي جديد را هموار  ن نظرات و ايدهتر كرد نزديك

شود كه صرف برگزاري چند همايش يا  در اينجا خاطرنشان مي. خواهد ساخت
گردهمايي غيرمتمركز و برخي استعالمات و استفتائات پراكنده و غيرمنسجم، 
 اكمك زيادي به حل مسائل نخواهد نمود، چه بسا دامنه اختالفات و تشتت آر

  .تر شده و بر ابهامات افزوده گردد گسترده
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هاي دانش بشري بعداز طي ساليان  گرچه بسياري از قوانين مربوط به پيشرفت ـ
اند ولي چنانچه اين فاصله زماني بين ظهور  متمادي از ظهور آنها وضع شده

ها و وضع قوانين الزم زياد شود بخصوص در مورد فرآيندهايي با وسعت  پديده
تواند پيامدهاي خطرناكي داشته باشد  سازي مي دگي وافر نظير شبيهو گستر

هاي گوناگون  بنابراين نه تنها شايسته است پس از بحث و تحقيق در مورد جنبه
موضوع مقررات و ملزومات الزم تهيه و تصويب شود بلكه نيازمند سرعت عمل 

  .باشد در اين خصوص مي
با توجه به ارتباط تنگاتنگ اخالق و دين  براي تهيه قواعد حقوقي در اين زمينه ـ

ها همكاري و تعامل نزديك  با حقوق، در كنار استفاده از كارشناسان ساير رشته
و مستمر بين اهالي اخالق و علماي ديني دركنار انديشمندان حقوقي مؤثر 

  .خواهد بود
و توان از تجارب  شناسد مي مرز داخلي نمي ،گونه مباحث كه اين يياز آنجا ـ

اقدامات ديگر كشورها و قوانين موضوعه آنها و مباحثات مربوط به تصويب 
  .قوانين مذكور جهت طراحي الگويي مناسب بهره جست
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