مجلــة الحقيقة للعلوم االجتماعية واالنسانية
EL - HAKIKA (the Truth)
Journal for Social and Human Sciences

26-01:ص ص

2021 : السنة/ 04 : العدد/ 20 :المجلد

الحماية الدولية للجينوم البشري
International protection of the human genome

حسام عبد األمير خلف الحسيناوي.د.م.أ

dr.hussam@colaw.uobaghdad.edu.iq ،)جامعة بغداد (العراق
2021/12/30 :تاريخ النشر

2021/12/08 :تاريخ القبول

2021/07/21 :تاريخ االستالم
:ملخص

 يطرح،إن تطوير املعرفة يف مسائل الوراثة وقوى التدخل على اجلينوم البشري عن طريق التقنيات احليوية
على اجملتمعات احلديثة أسئلة صعبة على املستويني العلمي والفلسفي تاركا تأثريه العميق يف النظام القانوين بأكمله
من خالل إضفاء الشرعية على السلطات املكتسبة أو املرغوبة على اجلنس البشري يف ظل حتوالت اإلنسان الناجتة
 األمر الذي يدفع باالهتمامات والرغبة املتساوية إىل وضع قيود على هذه السلطة ضمن ما،عن العلوم احلديثة
يسمى بـ (قانون أخالقيات علم األحياء) املستوحى من املبادئ والقيم األخالقية بإعتبار أن اجلينوم البشري تراث
.مشرتكا للبشرية مجعاء
. اجلينوم؛ اخالقيات البيولوجيا؛ اهلندسة الوراثية؛ التمييز اجليين؛ حقوق اإلنسان:كلمات مفتاحية
Abstract:
Le développement des connaissances en matière de génétique et
les forces d'interférence sur le génome humain à travers les
biotechnologies pose des questions difficiles aux sociétés modernes
aux niveaux scientifique et philosophique, laissant son impact profond
sur l'ensemble du système juridique en légitimant aux pouvoirs acquis
ou souhaités de la race humaine à la lumière des transformations
humaines résultant de la science moderne. Ce qui incite à la volonté
d'imposer des restrictions à cette autorité au sein de la soi-disant (loi
d'éthique biologique) inspirée de principes et valeurs moraux
considérant que le génome humain est un patrimoine commun à toute
l'humanité
Keywords: génome; droit moral; Ingénierie génétique; discrimination
génétique; Droits de l'homme.
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مقدمة:
تعد احلماية القانونية للجنس البشري مسألة أخالقية بيولوجية تتعلق مبستقبل اجلنس
البشري نفسه ،فمنذ هناية القرن العشرين ،حققت علوم احلياة قفزة هائلة ،حيث مسح التقدم
السريع يف التكنولوجيا احليوية باإلنتاج على نطاق واسع للكائنات املعدلة وراثيا لتطبيقات متنوعة
بشكل متزايد ،منذ الوالدة يف عام  ،1978أول طفل يف أنبوب االختبار حىت اإلعالن عن
تسلسل اجلينوم البشري يف عام  ،2000تطورت اجلينات البشرية بسرعة وهي تدفع باستمرار
حدود ما هو ممكن ،يتضح هذا من خالل التقدم يف التشخيص قبل الوالدة وفحص األمراض
الوراثية ،وبدايات العالج اجليين أو حىت احتمال "زرع الزينو" ،أو استخدام األعضاء احليوانية
لعالج البشر ،من "أطفال نوبل" إىل عقود تأجري الرحم وممارسات "بنوك" اجلينات.
االشكالية تتجسد يف أن هذه التطورات أنتجت بعض االجنرافات ،مما زاد من حدة
املخاوف املعاصرة يف مواجهة التطورات السريعة للغاية على مستقبل اجلنس البشري بشكل عام.
باإلضافة إىل ظهور النباتات واحليوانات "احليوية الصناعية" ،يشري استخدام املعارف اجلديدة عن
الكائنات احلية إىل حتول من اإلجناب إىل إنتاج األطفال ،مما جيعل حياة اإلنسان موضوع
االستيالء واالستغالل القياسي ،ألنه ميكن توحيده علميا ،اذ مت استحضار شبح التصنيع السليم
للجنس البشري .إضافة إىل إطالق مشروع عاملي متعدد التخصصات بشأن التنوع البشري،
مشروع تنوع اجلينوم البشري  ،Projet diversité du génome humainالذي مت اعتماده
يف عام  1994كمشروع من قبل منظمة اجلينوم البشري ،هبدف وضع جرد منهجي لالختالفات
اجلينية بني أنواع الكائنات احلية على هذا الكوكب ،والذي يقدر عدد السكان فيه مبا يقرب من
 5000جمموعة متنوعة من السكان ،والسعي إىل فك رموز التسلسالت اجلينية اليت حتتوي على
التعليمات اليت تسمح لنا باحلياة والتفكري.
السؤال املهم هنا ،هل ميكن للجنس البشري تدجني نفسه؟وما هو املوقف ازاء مبدأ
كرامة اإلنسان؟
هدف الدارسة يتمثل يف الوقوف على القرارات السياسية واملعيارية والتشريعية بشأن
جنسنا البشري ومستقبله ومدى توافقها مع مبادئ األخالق فيما يتعلق باملسؤولية أجتاه احملافظة
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على اجلنس البشري من خالل محاية املعلومات اجلينية اخلام من التالعب والتغيري األمر الذي قد
يؤدي إىل إحلاق الضرر هبوية اإلنسان من خالل تعديل الرتاث اجليين.
هذا األمر يتطلب اتباع الوصفي ازاء حتديد مكونات اجلينوم البشري ومكانته ضمن
حقوق اإلنسان ،إضافة إىل املنهج التحليلي بشإن الصكوك والنصوص ذات العالقة حبماية
اجلينات البشرية على املستوى الدويل واالقليمي.
المبحث األول :التعريف بالجينوم البشري

يشمل اجلينوم البشري مجيع اجلينات ،أي الكيانات اليت تعترب مسؤولة عن شخصية ميكن
التعرف عليها يف كائن حي ،وهو منظور مزدوج سواء من حيث التعريف أو الطبيعة.

المطلب األول :الجينوم البشري :متعدد االبعاد ( فردي وجماعي)

اجلينوم البشري هو جمموع جينات كل فرد وجمموعة من اخلصائص اجلينية اليت جتعل من
املمكن متييز األنواع البشرية عن األنواع احلية األخرى ،وكذلك كتلة البيانات اليت مت مجعها أثناء
البحث يف علم الوراثة البشرية ،ومبعىن آخر،اجلينات يف شكلها امللموس متثل (املادة الوراثية) ويف
شكلها غري امللموس تتجسد بـ (املعلومات اجلينية) ،وقد مت تعريف اجلينوم البشري يف إعالن
اليونسكو بشأن اجلينوم البشري وحقوق اإلنسان لعام  ،1997على حد سواء باعتباره تراث
مشرتك للبشرية (باملعىن الرمزي) وعالمة تنوع األفراد ،لذلك مييز اجلينوم كل من اإلنسانية والفرد
على حد سواء ،حيث حيدد األنواع البشرية وكل فرد ،ومع ذلك ،فإن الفرد ،كما ذكر يف إعالن
اليونسكو ،ال ميكن اختزاله إىل جينومه ).( Bertrand, 1999, p. 510
وبشكل عام ،من الضروري التمييز بني مفاهيم اجلينوم الفردي واجلينوم املشرتك ،اذ
يذهب علم األحياء إىل أن عبارة (اجلينوم البشري) تعكس مفهومني مرتابطني :مفهوم فردي
ويقصد به أن لكل فرد مواده الوراثية اخلاصة به ،ومفهوم مشرتك ( BERNARDI, 2001, p.
).332
الفرع األول :الجينوم الفردي

هو احلمض النووي املوجود يف الكائن احلي ،مبا يف ذلك جيناته ،وقد مت تقدمي هذا
التعريف من قبل وزارة الطاقة األمريكية كجزء من وصف مشروع اجلينوم البشري وإعالن اكتماله
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يف  14أبريل  ،2003بإنه جمموع احلمض النووي للكائن احلي ،وهو أيضا املكان الذي توجد فيه
اجلينات ولكن األخري جزء صغري؛ حيث حيتوي اجلينوم أيضا على عناصر أخرى ،اذ جند عنصري
التعريف يف األصول االشتقاقية للجينوم :من ناحية أخرى ،اجلينوم ككل احلمض النووي -
مصطلحات "الكروموسومات" و"اجلني" أو "النمط اجليين" ...اخل .فاجلينوم البشري الفردي،
جمموع احلمض النووي للكائن احلي ،خاص بكل فرد ،نتيجة العبور ،أي إعادة جتميع املادة
الوراثية لكروموسومات األب واألم أثناء اإلخصاب ،اجلينومات اليت حتملها بويضة األم ؛ إنه
خاص بفرد واحد ،ويتضمن جيناته ويسمح ،من خالل حتليل أشكاله املتعددة ،بتعريفه الواضح
وارتباطه بعائلته البيولوجية ).(Moriamé, 2008, p. 32
وبالتايل ،فإن اجلينوم البشري من حيث أنه يشكل العناصر املميزة اخلاصة بكل فرد
كعنصر من مكونات تفرده ،أي لكل إنسان هويته اجلينية الفريدة ،فيمكن أن تنتقل كإرث
وبالتايل تقع حتت القانون املدين مع املسؤوليات املرتبطة به ).(Espiell , 1999, p. 47

الفرع الثاني :الجينوم البشري المشترك
يف املقابل ،جند أن الفرد ليس غريبا عن جتمع اجلينات البشرية ،بل هو جزء ال يتجزأ
منها يف أنه نتاج أجيال سابقة وأنه يشارك يف األجيال القادمة من خالل تسجيل استمراريته على
اخلط الزمين لإلنسانية ،هذا الوعي بوجود جانب عاملي يكون اإلنسان جزءا منه أدى أيضا إىل
ظهور ما يسمى بـ (احلقوق اجلماعية) ) ،( BERNARDI, 2001, p. 334أو ما يعرف
بالرتاث املشرتك للبشرية مبوجب اعالن اجلينوم البشري.
فاملنطق يفرض وجود خصائص نعتربها (مشرتكة) موجودة يف كل جينوم بشري فردي،
وأهنا تشكل ،بطريقة ما ،قواسم جينية مشرتكة ،حيث كشف عمل تسلسل اجلينوم البشري أن
 ٪99.9من تسلسالت احلمض النووي البشري متشاهبة من جينوم واحد إىل آخر ،ويتم إنشاء
هذا التشابه بغض النظر عن العضوية يف ثقافة أو عرق أو منطقة جغرافية معني (Moriamé,
). 2008, p. 35
اجلينوم البشري املشرتك حيمل األثر اجليين ألسالف البشر  ،وتبدو هذه احلقيقة مقبولة
على نطاق واسع ،حيث نعترب مجيعا مرتبطني بتارخينا التطوري املشرتك  ،وحيمل كل جينوم لدينا
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أثرا ألسالفنا البشريني األوائل ،وتبدأ من الفرضية القائلة بأن األجيال املتعاقبة ترث أجزاء من
اجلينوم املعاد تكوينها من أجزاء احلمض النووي اليت تظهر بالصدفة يف الفرد (Moriamé,
) ،2008, pp. 40-41حيث يتم تصور اجلينوم املشرتك على أنه يشمل مجيع اخلصائص اجلينية
للبشر ،أي باعتباره رأس املال اجليين للجنس البشري بأكمله والذي يتجاوز اهلويات اجلينية
الفردية ،هو تراث مشرتك للبشرية يندرج يف إطار القانون الدويل ).(Espiell , 1999, p. 47
ووفقا هلذه الصيغة ،يُعترب كل إنسان ((مؤمتن)) بشإن جينومه وجينوم األنواع بأكملها اليت
نتشاركها بنسب ملحوظة مع األنواع احلية األخرى ،يؤدي هذا النهج إىل طرح اجلينوم البشري
على أنه خيلق مسؤوليات جتاه الذات وااللتزامات احملددة هبدف محاية التنوع اجليين للبشرية،
والذي جيب أخذه يف االعتبار فيما يتعلق باختيار أي سياسة حول هذا املوضوع.
المطلب الثاني :طبيعة الجينوم البشري :طبيعة مزدوجة

طبيعة األشياء هي موضوع صيغة مشهورة ملونتسكيو( :القوانني ،باملعىن الواسع ،هي
العالقات الضرورية اليت تنبثق من طبيعة األشياء) ) ،(Moriamé, 2008, p. 211وهكذا ،فإن
طبيعة األشياء ميكن أن تشكل األساس (الضروري) للقانون.
وخبصوص اجلينوم البشري ،على الرغم من الوصف الرمزي بأنه (تراث مشرتك للبشرية)،
جند أن الطبيعة املزدوجة هلذا ملفهوم قد انعكست يف حتديد طبيعته القانونية حسب املفهوم الذي
ينظر اليه ،األمر الذي قد يرتك تأثريا مباشرا على نوع احلماية واإلشراف املطلوبني فيما يتعلق
باملواد الوراثية البشرية.
الفرع األول :من حيث المعنى الفردي :المفهوم الكالسيكي

استنادا إىل هذا املعىن ،هناك عدة آراء مت التعبري عنها فيما يتعلق بطبيعة اجلينوم  ،واليت ميكن
تلخيصها مبا يلي ): ( BERNARDI, 2001, pp. 336-340
 املادة اجلينية جزءا ال يتجزأ من الشخص وختضع لنظام احلقوق الشخصية اليت توفر
احلماية ،على وجه اخلصوص ،حرمة اإلنسان وحياته اخلاصة ،مع ذلك ،ستبقى مسألة
التصرف القانوين الذي حييط بأي مادة وراثية غري معلومة :هل سيكون هبة أم ختليا أم
تنازال؟
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 املادة اجلينية جتسيدا جلسم اإلنسان ،ولكنها ستكون جزءا ال يتجزأ منه ،وميكن
اعتبارها سلعة ،وبالتايل عرضة للخضوع لبعض حقوق امللكية ،وسيكون مهم يف هذه
احلالة حتديد طبيعة التصرفات اجتاهها ما إذا كان هذا هو بيع ،تربع أو ختليا؛
 ختصيص حالة خاصة هلذه املادة  ،مما يسمح بتعديل النظام القانوين املطبق ،كل حالة
على حدة .يف الواقع ،إن الوضع الفريد من شأنه أن جيعل من املمكن تطبيق نظام
قانوين حيدد حق شبه امللكية على املواد اجلينية ،باالعتماد على بعض مسات حق
امللكية ،مثل حق احليازة ،ولكن مرنة وفقا للقرارات القضائية ،مثل على سبيل املثال يف
حالة األمشاج ،ففي هذه احلالة ،جيب وصف الفعل القانوين بأنه تربع أو ختلي؛
 اخريا ،جتاهل حالة املادة اجلينية يف حد ذاهتا ،مبعىن غياب الوضع القانوين ،من أجل
النظر بدال من ذلك يف العالقة املوجودة بني األفراد املعنيني ،وال سيما يف سياق العالقة
بني املريض والطبيب اليت تتضمن التزامات باحرتام حرمة الشخص والسرية وما إىل ذلك
الذي جيسده شرط احلصول على املوافقة املسبقة.
يف احلقيقة ،العديد من الدول تنظر يف مسألة الوضع القانوين للمادة اجلينية ،باعتبارها جزءا
ال يتجزأ من الشخص ،غري مطروحة ،بإعتبار ان املادة الوراثية هي الشخص املادي ،مع ذلك،
مبجرد االنفصال عن اجلسم البشري ،عن طريق اهلبة أو التخلي عنه ،فإن املادة اجلينية تكتسب
بعد ذلك مكانة خمتلفة ،حيث مبجرد انفصاهلا عن اجلسم البشري ،تكتسب املادة الوراثية وجودها
اخلاص ،ليس كشخص بل كشيء ،سلعة.
هذا الوصف ال يقضي بأي شكل من األشكال على كرامة املادة الوراثية يف املصدر
ولكنه يأخذ يف االعتبار التغيري املادي الذي حدث بسبب انفصاهلا عن اجلسم.
الفرع الثاني :من حيث المعنى الجماعي :المفهوم المتطور
إن وصف طبيعة اجلينوم البشري متثل الصورة النمطية للمادة اجلينية جلميع البشر،
باالستناد أساسا إىل نوعيته كمورد أو سلعة.
فيما يتعلق بوصف اجلينوم البشري كمورد ،فقد الحظنا أن األدبيات القانونية اليت
تتناول موضوع اجلينوم البشري تعطي القليل من االهتمام للتمييز بينه وبني املوارد اجلينية يف ضوء
اآلثار القانونية احملتملة لـمثل هذا التمييز .يف هذا السياق ،يطرح السؤال حول ما إذا كان ميكن
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تصنيف هذه املوارد على أهنا (أشياء) ،على النحو احملدد قانونا وهذا يعين (أنه ميكن لإلنسان أن
ميارس السيطرة املطلقة ،حيث يستطيع نوعا ما استثمار شخصيته ،أو بعباره أخرى ،يتم تقدمي
الشيء على أنه هيكل حمايد ،سليب ،بال روح ،نوع من الصفحة الفارغة اليت يسجل اإلنسان
قوته) ).( BERNARDI, 2001, p. 338
يف هذا الصدد ،هناك جانبان مميزان للمادة الوراثية مت حتديدمها بواسطة التحليل العلمي
 اجلانب املادي ،حيث يتم دمج املوارد اجلينية يف كل خلية من اخلاليا اليت تتكون منهاالكائنات احلية ،واجلانب غري املادي ،من حيث أهنا وسيلة للمعلومات املشفرة  -تكشف عن أن
املوارد اجلينية عرضة للتملك وأهنا تندرج بالفعل ضمن فئة األشياء ،مثل البضائع ،املادة اجلينية
قابلة للتحويل (من خالل التربع بعناصر ومنتجات جسم اإلنسان)؛ ميكن أن يكون موضوع
انتقال  -ولكن جزئيا (أثناء اإلخصاب) ،لكنه مع ذلك ،خبالف السلع ،قابل لالنتقال "بسبب
احلياة وليس بسبب املوت ) .(Moriamé, 2008, p. 118يف املقابل ،جند أن البعض يعارضون،
إن مل يكونوا قلقني ،من الوصف بالشيء عندما يتعلق األمر باملواد الوراثية البشرية ،واليت ال
ختفض فقط اجلسم ومكوناته إىل مرتبة مجيع األشياء غري احلية األخرى أو مجيع املمالك األخرى،
بل وميكن أن يؤدي إىل إمكانية أن يبيع الفرد ،على سبيل املثال ،دمه ،مادته الوراثية .لكن من
الناحية العملية ،يبدو أن املخطط النظري حلقوق امللكية ال يطبق بشكل منهجي يف أي بلد.
يف الواقع ،فيما يتعلق باجلينوم واملواد الوراثية ،فقد مت اقرتاح ما يعرف (بالسلع الفطرية)
«  » bien innéواليت مت حتديدها بواسطة كل من  Aubryو  ،Rauواليت تشكل فئة من
السلع الوسيطة بني األشياء واألشخاص ،تندمج مع وجود الشخص ذاته ،أي أما أهنا تكتسب
هذا الصفة من خالل اتباع ذلك اجلسد باعتباره "تعبريا ضروريا عن الشخص اجلسدي" ،أو
بالرتكيز على اجلزء غري امللموس من اجلينوم الفردي وجعله معادال للحق يف الشخصية ،على سبيل
املثال ،احلق يف الصورة ).(Moriamé, 2008, p. 118
البضائع الفطرية تقدم حالة وقائية أكثر من فئة البضائع البسيطة ،وهي جتد تعبريها يف
احلقوق الشخصية اليت يتم تأكيدها يف جمال حقوق اإلنسان كحقوق فردية أو حريات عامة (
).BERNARDI, 2001, p. 339
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وبغض النظر عن الوزن املعطى هلذه االعتبارات ،جند على مستوى االعرتاف القانوين
بوضع اجلسم البشري أو املادة البشرية على املستوى الدويل ،ال سيما يف سياق براءات االخرتاع
أو جتارة املوارد الوراثية ،قد مت حظر البيع وإمكانيات أهلية احلصول على براءة (أو حىت االستبعاد
احملتمل من أهلية احلصول على براءة االخرتاع).
المطلب الثالث :المبادئ الخاص بالجينوم البشري

هناك العديد من املبادئ اليت ترتبط مبفهوم اجلينوم البشري وتشكل االساس يف توفري
احلماية القانونية:
الفرع األول :مبدأ الكرامة اإلنسانية
الكرامة هي مسألة أخالقية واحدى املبادئ األساسية مليثاق األمم املتحدة ،واليت تشري
إليها الصكوك القانونية الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان ،واليت تلهم مجيع حقوق اإلنسان ،ويقصد
هبا احلفاظ على كرامة اإلنسان وحقوقه األساسية ورفض أي اختزال وراثي ،أو التالعب الذي قد
ينتهك هذه الكرامة سواء بـ (االستنساخ ،التهجني ،ممارسات حتسني النسل اليت يرتتب عليها
إفقار التنوع اجليين البشري) .وهذا ما اشار اليه االعالن العاملي اخلاص باجلينوم البشري يف مادته
االوىل بقوله( :اجلينوم البشري هو أساس الوحدة األساسية جلميع أفراد األسرة البشرية ،وكذلك
االعرتاف بكرامتهم وتنوعهم املتأصلني)،كذلك تنص املادة  3من االعالن الدويل بشان البيانات
اجلينية اإلنسانية لعام ( 2003لكل فرد تركيبة جينية مميزة .ومع ذلك ،ال ميكن اختزال هوية
الشخص يف اخلصائص اجلينية ،حيث يتم تشكيلها من خالل تفاعل العوامل التعليمية والبيئية
والشخصية املعقدة ،وكذلك العالقات العاطفية واالجتماعية والروحية والثقافية مع اآلخرين ،وأنه
يتضمن عنصر احلرية).
وهذا يعين بإنه ال يُسمح بالتدخالت على اجلينوم البشري إال ألسباب وقائية
وتشخيصية أو عالجية ودون إجراء تغيريات يف النسل ،كما هو منصوص عليه يف املادة  13من
اتفاقية أوفييد ) ، (Comité international de bioéthique , 2015, p. 30ويف الوضع
احلايل للمعرفة العلمية ،من املؤكد أنه ال توجد أي جتربة هتدف إىل نقل اخلصائص الوراثية البشرية
املعدلة من قبل البشر إىل ذرية مقبولة أخالقيا ،حىت لألغراض العالجية (Commission
) ،Juridique de CIB, 1999, p. 70أن اجملتمع الدويل ملزم بضمان محاية اجلينوم البشري
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من أي شكل من أشكال التجارب أو االستغالل الذي يتعارض مع احرتام كرامة اإلنسان ،أي
مبعىن عدم التسامح مع أي حماولة لتغيري هوية اجلنس البشري ،وهو مبدأ أساسي من مبادئ
أخالقيات علم األحياء ،وخبالف ذلك ،سيكون البديل هو املخاطرة بالكرامة املتأصلة وبالتايل
املساواة جلميع البشر وإحياء علم حتسني النسل ،متنكرا يف شكل حتقيق الرغبة يف حياة أفضل.
الفرع الثاني :مبدأ التراث المشترك لألنسانية

إن مفهوم (اجلينوم البشري ،الرتاث املشرتك للبشرية) ،يُفهم على أنه مفهوم ثقايف،
لتعابري مجيع اجلينوم البشري ،يف املاضي واحلاضر واملستقبل ،ورابطا مشرتكا للذاكرة واملستقبل بني
الكائنات البشرية ) ،(Moriamé, 2008, p. 271الفكرة هنا هي أوال وقبل كل شيء التأكيد
على املسؤولية امللقاة على عاتق اجملتمع الدويل لضمان احلفاظ على اجلينوم البشري ،كما حيد من
حق الفرد يف التصرف حبرية يف تراثه اجليين ،وال سيما نقله إىل نسله ،وهو يهدف إىل إقامة توازن
ديناميكي بني محاية حقوق اإلنسان غري القابلة للتصرف واملصاحل املشرتكة للبشرية ،باعتباره
األساس البيولوجي هلوية اجلنس البشري ،كأصل جيب على البشرية محايته لألجيال القادمة ،ويف
هذا اخلصوص ،لقد لوحظ ،علميا ،أن أكثر من  ٪ 90من اجلينوم البشري شائع مع األنواع
األخرى ) ،(Commission Juridique de CIB, 1999, p. 101أي مبعىن أن هذه القيم ال
ميكن فصلها ،والتأكيد على أن حقوق اإلنسان على اجلينوم اخلاص به ال خيضع ألي قيود غري
تلك الناشئة عن احلاجة إىل احرتام حقوق اآلخرين.
من جانب آخر ،إن اللجوء إىل فكرة الرتاث املشرتك لإلنسانية يف القانون الدويل يؤكد
أيضا على فكرة التقاسم العادل بني البلدان للفوائد املتوقعة ،عند االقتضاء ،من استغالهلا،
وبالتايل ،فإن مفهوم الرتاث املشرتك للبشرية جيعل من املمكن مراعاة هدف ضمان االستغالل
العادل لنتائج البحث يف اجلينوم البشري ،وهذا يشمل ضمان حق الوصول جلميع البلدان،
وخاصة البلدان النامية ،إىل هذه النتائج.
الفرع الثالث :مبدأ عدم براءات االختراع للجينوم

اجلينات البشرية حتدث بشكل طبيعي وال ينبغي أن تستخدم للربح
 ،international de bioéthique , 2015,وال يتم اخرتاعها ،وتتجسد وظيفة
(Comité

)p. 16
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العلماء يف اكتشافها فقط ،مع ذلك ،ان مفهوم الرتاث املشرتك للبشرية يؤكد أن معرفة اجلينوم
البشري ال ميكن حصرها يف قلة وجيب أن تفيد البشرية مجعاء ،وهو يهدف إىل ضمان الوصول
اجملاين إىل نتائج األحباث حول اجلينوم البشري ،وهذا يعين أن مبدأ حرية الوصول هذا ال مينع
فرضية براءات االخرتاع لنتائج البحث على اجلينوم ،حيث ميكن ضمان الوصول اجملاين إىل نتائج
أحباث اجلينوم مع احرتام حقوق امللكية الفكرية ).(Singh, 2008, p. 72
من وجهة نظر قانونية ،جيب أن نتذكر أن االخرتاعات فقط هي اليت حيق هلا براءة ،
على عكس االكتشافات ،ولكن يف جمال علم الوراثة  ،من الصعب بشكل متزايد رسم خط
واضح بني االكتشافات واالخرتاعات ،وهذا ما يتضح لنا يف اإلعالن العاملي لليونسكو بشأن
اجلينوم البشري وحقوق اإلنسان الذي ينص على أن اجلينوم البشري هو تراث للبشرية ويف حالته
الطبيعية ال ينبغي استخدامه لتحقيق مكاسب مالية ،وملعىن الضمين هو أن اجلينوم وعناصره قابلة
للحماية برباءة عندما ال تكون يف احلالة الطبيعية .ويف هذا اخلصوص ،اعتمدت توجيهات االحتاد
األورويب بشأن احلماية القانونية الخرتاعات التكنولوجيا احليوية هنجا مشاهبا ،حيث تنص على أن
جسم اإلنسان ومكوناته ال ختضع لرباءة اخرتاع أثناء وجودها داخل اجلسم ولكنها تصبح قابلة
للحماية برباءة اخرتاع عند إزالتها من اجلسم ).(Singh, 2008, p. 73
الفرع الرابع :مبدأ حق كل فرد في احترام تراثه الجيني وعدم التمييز الجيني

هذا املبدأ يستجيب للقلق بشأن منع أي خطر لفرض تدخالت تشخيصية أو وقائية أو
عالجية على األفراد حتت غطاء مصاحل اجملتمع ،بسبب عدم اليقني من تأثري هذه التدخالت على
االجيال القادمة ) ،(Comité international de bioéthique , 2015, p. 16ويؤخذ هذا
القلق يف االعتبار من قبل اإلعالن اخلاص باجلينوم البشري حيث وجه بعدم جواز التدخل يف
اجلينوم البشري (بدون املوافقة املسبقة واحلرة واملستنرية للشخص املعين أو ،إذا لزم األمر ،من ممثليه
املفوضني) كما ال جيوز التمييز ضد أي شخص بناء على خصائصه اجلينية ،ويقصد بالتمييز
اجليين بأنه متييز ضد األفراد األصحاء الذين يعانون من مرض أو حالة يف املستقبل ،األمر الذي
خيلق اخلوف من تكوين طبقة دنيا جديدة على أساس هذا التمييز ).(Singh, 2008, p. 72
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الفرع الخامس :مبدأ المسؤولية تجاه األجيال القادمة
يتجسد هذا يف حق كل إنسان بامتالك تراث وراثي غري معاجل ،حىت ال يولد أي
شخص بسبب اخليارات اليت قد يتخذها البشر اآلخرون ،ال سيما االباء ،بشأن تكوينهم
البيولوجي األويل ،بشرط أال يشكل ذلك خطرا عليهم يف اإلصابة مبرض ذي خطورة خاصة
) .(Comité international de bioéthique , 2015, p. 13أن حجة املسؤولية جتاه
األجيال القادمة مهمة ألهنا حترتم حقوق أولئك الذين سريون النور ،فمن أجل جمتمع موحد
وعادل بني مجيع الشعوب من املهم أن نضع يف اعتبارنا أن احرتام كرامة كل إنسان يعين ضمنا
االلتزام بعدم جعل الفرد جمرد أداة لتحقيق رغبات وتفضيالت اآلخرين ،هذا الواقع يدعو اخلرباء
واحلكومات ومجيع املواطنني إىل النظر يف مجيع العواقب احملتملة هلذه املمارسات على حقوق
اإلنسان واحلريات األساسية وكذلك على مستقبل البشرية نفسها ،من املهم جدا هنا أن نكون
على دراية باملنطق غري املؤكد واملتغري للغاية للجينوم ،حيث ال ميكن ألحد أن يتأكد من التأثريات
البعيدة للتغيريات اليت يتم إجراؤها.
الفرع السادس :مبدأ التضامن
ينبع هذا املبدأ من كرامة اإلنسان ،ويعين أن لكل فرد من أفراد األسرة البشرية احلق يف
ظروف معيشية تتناسب مع كرامته ،وأن اإلنسانية جيب أن تعرب عن تضامنها مع ضحايا خماطر
الوجود .ويف جمال علم الوراثة البشرية ،يتعلق مبدأ التضامن مبن يتعرضون إلعاقات أو أمراض
وراثية ،اذ جيب ممارسة واجب التضامن هذا على مستوى مزدوج ،وطين ودويل (Directeur
). Général UN, 1995, p. 14
فعلى الصعيد الدويل ،اهلدف هو منع البلدان األقل ثراء من استبعادها من فوائد البحث
اجليين ،ومن الوصول إىل التطبيقات العالجية .أما على الصعيد الوطين ،باإلضافة إىل االهتمام
باملساواة يف احلصول على اخلدمات الصحية والعالج ،جيب على الدول أيضا أن تضمن استفادة
األشخاص الذين يعانون من إعاقات أو أمراض وراثية من تدابري املساعدة املناسبة ،مما يتيح هلم
العيش يف ظروف الئقة.
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المبحث الثاني :النظام القانوني لحماية الجينوم البشري
تعد احلماية القانونية للجنس البشري مسألة أخالقية بيولوجية تتعلق مبستقبل اجلنس
البشري نفسه ،فقد حققت علوم احلياة قفزة هائلة السيما ضمن نطاق التكنولوجيا احليوية ،ابتداء
منذ أول طفل يف أنبوب االختبار عام  1978وصوال إىل عقود تأجري الرحم وممارسات "بنوك"
اجلينات ،ففي الواليات املتحدة ،قدرت اللجنة االستشارية الوطنية ألخالقيات البيولوجيا مؤخرا
أن أكثر من  282مليون عينة من احلمض النووي خمزنة ،مبا يف ذلك  2.3مليون للبحث ،أما يف
فرنسا ،عدد هذه البنوك املوجودة حاليا يقدر باكثر من  100بنك (Lima, 2000, pp. 24-
).25
وفيما يتعلق بالقانون ،جند ان غالبية النصوص منبثقة من اجملتمع العلمي والطيب
باعتبارها قضية اخالقية يف املقام األول ،لكن غالبا ما يعرب املمارسون عن ترددهم حنو تشريعات
واسعة النطاق وشاملة وملزمة ،مع االتفاق باالمجاع اليوم على احلاجة إىل وضع قواعد ومتطلبات
مشرتكة معينة ).(Dubois Sandrine, 2000, p. 85
فعلى املستوى العاملي ،يُستدعى القانون الدويل عندما يكون هناك خطر مهامجة هوية
اإلنسان ،مبعىن اجلنس البشري ،من خالل تعديل الرتاث اجليين ،فعندما يتعلق األمر بتنظيم
العالجات اجلينية أو استنساخ الكائنات احلية أو منح براءات اخرتاع هلا  ،فإن اجلهود املعزولة اليت
تبذهلا دولة ما ستكون بال جدوى ،لذلك فإن القانون الدويل ضروري لتنظيم البحث العلمي ،وال
سيما يف وظيفته املتمثلة يف تنسيق القوانني الوطنية )، (Dubois Sandrine, 2000, p. 82
وكذلك احلال ،مثل البيئة أو حقوق اإلنسان ،تعد أخالقيات علم األحياء أحد اجملاالت اجلديدة
اليت تدعو إىل قانون عام لألمم ،قانون من أصل دويل.
المطلب األول :الحماية على المستوى المؤسسي

القواعد األخالقية اليت يفرضها األطباء على أنفسهم قدمية ،أوهلا ذكر يف القرن اخلامس
قبل امليالد من قبل الطبيب اليوناين أبقراط ،لكنها تطورت بشكل خاص منذ بداية القرن الثامن
عشر ،حيث جند اليوم مت تطوير هذه القوانني لبعض أو كل املهن الصحية  ،وحىت لبعض املهن
العلمية ،من خالل املنظمات واللجان املعنية.
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الفرع األول :المنظمات غير الحكومية ولجان االخالق الدولية
تشرتك مجيع اجلهود (حيثما وجدت) يف نفس الرغبة يف كبح التهديدات احملتملة اليت
متثلها التقنيات الطبية اجلديدة للبشر واإلنسانية ،لتعزيز تطوير مبدأ الطب احليوي باعتبار العلم يف
خدمة اإلنسان وليس األخري حتت تصرفه ،نتيجة لذلك  ،ظهرت حركة دولية يف هذا االجتاه ،ال
سيما بعد احلرب العاملية الثانية ،حتت تأثري العديد من املنظمات غري احلكومية ،من بني أمهها
اجلمعية الطبية العاملية ( )WMAواجمللس الدويل ملنظمات العلوم الطبية (.)CIOMS
الفقرة األولى :الجمعية الطبية العالمية )l'Association médicale mondiale (AMM

تأسست هذه اجلمعية يف 17تشرين االول عام  1947يف باريس وهي متثل األطباء من
مجيع أحناء العامل ،وحترص على تطوير أخالقيات الطب بشكل عام ،اذ تتوىل املسؤولية عن وضع
مبادئ توجيهية أخالقية لألطباء حول العامل بعد مالحظة أن األطباء مل يعودوا حيرتمون قسم
أبقراط ،كما اهتمت بتطوير العديد من النصوص الدولية احملددة املتعلقة حبقوق املريض،
(
واستخدام عناصر ومنتجات جسم اإلنسان ،والبيانات واالختبارات اجلينية...اخل
)CHEDEVILLE, 2016, p. 15

اعتمدت املنظمة العديد من االعالنات والقرارت املعنية حبماية الكرامة االنسانية كما
سامهت يف اقرار جمموعة من املبادئ األخالقية منها على سبيل املثال إعالنات تتعلق بالتخصيب
يف املخترب ونقل األجنة يف ايلول  ،1987وهو نفس اليوم الذي مت فيه اعتماد إعالن التوجيه
اجليين والتالعب اجليين ،هناك ايضا املدونة الدولية ألخالقيات مهنة الطب ،أو نصوص أكثر
حتديدا مثل إعالن أوتاوا بشأن حق الطفل يف الرعاية الصحية.

)p. 16

( CHEDEVILLE, 2016,

يف الواقع ،توفر اجلمعية الطبية العاملية ،اليت تُعقد كل عام ،مكانا متميزا للنقاش ،وعلى
الرغم ليس لديها أي سلطة معيارية حقيقية ،مع ذلك فإن هلا تأثري كبري ،فعلى سبيل املثال،كان
إلعالن هلسنكي ،املعتمد يف حزيران  1964والذي يقدم توصيات لألطباء يف جمال البحوث
الطبية احليوية تأثري عميق على هذا املوضوع ) ، (Dubois Sandrine, 2000, p. 86حيث ال
ميكن إنكار أن املعايري ذات النطاق احملدد هلا تأثري ملموس على العامل الطيب والعلمي ،وهي
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معروفة ومدرجة وميكن ألي دولة استخدامها عند إنشاء معايريها التشريعية اخلاصة يف جمال
أخالقيات البيولوجيا ،وبالتايل فإن وجودها أكثر من مربر ألن تأثريها ميكن أن يكون كبريا.
الفقرة الثانية :المجلس الدولي لمنظمات العلوم الطبية CIOMS

مت إنشاء اجمللس الدويل ملنظمات العلوم الطبية le Conseil international des
 organisations des sciences médicales CIOMSيف عام  1949حتت رعاية
منظمة الصحة العاملية واليونسكو هبدف إنشاء نظام للتنسيق بني املنظمات غري احلكومية
واملنظمات احلكومية الدولية ،أما أعماله فمتنوعة ومتعددة األوجه ،على سبيل املثال ،مكنوا
منظمة الصحة العاملية يف عام  1991من تبين مبادئ عاملية لزراعة األعضاء واألنسجة
) ،(Assemblée mondiale de la santé , 1991كما اعتمد  CIOMSإعالنات خمتلفة،
وصاغ بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية العديد من املبادئ التوجيهية مثل تلك املتعلقة باجلوانب
األخالقية للبحوث الطبية احليوية اليت تشمل البشر يف عام(Dubois Sandrine, 1995
). 2000, pp. 86-87
يف الواقع ،أن املنظمات غري احلكومية قدمت مسامهة قوية يف تطوير القواعد األخالقية
ومواءمتها ،سواء على الصعيدين الوطين والدويل ،حيث حتافظ هذه القواعد ،اليت طاملا عملت
كبدائل قانونية ،اليوم على عالقات معقدة وغامضة مع القانون الوضعي ،ففي الدول اليت ليس
لديها تشريعات تلعب دور أساسي ،أما يف اجملال الدويل ،فإهنا هتيأ العتماد املعايري ويلهمون
حمتواها ،ويتنافسون معهم أيضا من خالل تشكيل نظام معياري مستقل مبوجب قانون غري ملزم،
كما يشري القانون الوضعي أيضا يف بعض األحيان إىل القواعد األخالقية وإىل إنتاج املنظمات
غري احلكومية ،مما يضعه يف نطاقه من خالل هذه العملية ،على سبيل املثال ،تنص اتفاقية حقوق
اإلنسان والطب احليوي جمللس أوروبا ( )1997يف مادهتا  4على أن (أي تدخل يف جمال الصحة،
مبا يف ذلك البحث ،جيب أن يتم يف االمتثال للمعايري وااللتزامات املهنية ،وكذلك قواعد السلوك
املعمول هبا يف هذه احلالة ).
الفرع الثاني :لجان األخالق

هناك جهات فاعلة أخرى خمتلفة عن اجلمعيات ،هي جلان األخالق ،حيث توجد،
على املستوى الوطين وأيضا على املستوى الدويل ،جلان األخالقيات ،وهي (جمموعات من
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األشخاص تتمثل مهمتها أساسا يف إصدار حكم أخالقي أو بدء التفكري اجلماعي يف مشكلة
طبية حيوية) ).( CHEDEVILLE, 2016, pp. 16-17

هذه للجان تستجيب لضرورة إضفاء الطابع املؤسسي على النقاش ،اذ تشكل،
بطبيعتها املتعددة التخصصات مثل جلنة اليونسكو أو االحتاد األورويب أو اللجنة التوجيهية جمللس
أوروبا  ،واجهة بني الشرعية العلمية والشرعية السياسية ).( Mathieu, 2000, p. 15
يف هذا اخلصوص ،جند على صعيد املنظمات الدولية ،مت انشاء العديد من اللجان
املسؤولة عن دراسة مسائل اخالقيات البيولوجية ،ففي القارة األوروبية ،مت إنشاء جلنة اخلرباء
املخصصة ألخالقيات البيولوجيا املعروفة باسم  .C.A.H.B.Iواليت اصبحت فيما بعد اللجنة
التوجيهية ألخالقيات علم األحياء ( )CDBIجمللس أوروبا يف عام  1992وحتولت يف عام
 2012إىل جلنة أخالقيات علم األحياء ( ،)DH-BIOحيث نتج عن عمل  CH.B.Iوضع
اتفاقية حقوق اإلنسان والطب احليوي املعروف باسم  ،Oviedoبتاريخ  4نيسان  ،1997واليت
دخلت حيز التنفيذ يف  1كانون األول .( CHEDEVILLE, 2016, p. 17) 1999كما مت
إنشاء جمموعة مستشاري أخالقيات التكنولوجيا احليوية التابعة للمفوضية األوروبية يف نفس العام،
حيث مت توسيع مهامها وأصبحت اجملموعة األوروبية ألخالقيات العلوم والتقنيات اجلديدة،
وبالتايل جتاوزت جمال أخالقيات البيولوجيا ،واليت حظرت أي حماولة لتوليد إنسان متطابق وراثيا أو
للحصول على أجنة متطابقة وراثيا يف إطار خطة عمل البحر املتوسط ( Bertrand, 1999,

).p. 510

من مث ،يف عام  ،1993أنشأت اليونسكو جلنتها الدولية ألخالقيات علم األحياء ،وعلى
الرغم من االختالفات فيما بينها ،فإن تفويض هذه اللجان وتشكيلتها يشهدان على الرغبة يف
التحديد التدرجيي للمبادئ والقيم املشرتكة ،من خالل التبادل واملناقشة متعددة التخصصات ،من
أجل السماح مبزيد من التقدم يف التنسيق القانوين.
على الصعيدين الدويل والوطين ،مت تكليف جلان األخالقيات بدور إعالمي واستشاري
وشبه معياري ،حيث يتم مناقشة ارائهم وهي ال تعترب إلزامية فقط (قوة اإلحياء) ،مع ذلك ،إذا
"مل تنشئ حقوقا والتزامات ميكن االحتجاج هبا أمام قاضي أو حمكم دويل  ،وإذا كان انتهاكها ال
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يؤدي إىل حتمل مسؤولية دولية ،فإهنا ختلق توقعات ومتارس تأثريا قويا على سلوك الدول ،وهو
تأثري الذي قد يكون يف بعض احلاالت أكرب من التأثري الذي متارسه القواعد التقليدية أو العرفية
). (Dubois Sandrine, 2000, pp. 87-88
المطلب الثاني :الحماية المعيارية
على املستوى الدويل واالقليمي ،هناك بعض النصوص املتخصصة اليت تضمن بالفعل
محاية الكرامة اإلنسانية ضد التجاوزات العلمية سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة.
الفرع األول :الحماية المباشرة للجينوم البشري

هناك تفاوت كبري بني اجلانب التنظيمي الذي ميتاز بكونه بطيئا واجلانب العلمي املتسارع
بشإن إنتاج معايري يف جمال معني ،مع ذلك ،فإن احلاجة الفعلية احيانا توجب تبين قواسم مشرتكة
متثل حد ادىن من الضمانات ،وعلى النحو التايل:
الفقرة األولى :إعالن اليونسكو بشأن الجينوم البشري

اعتمدت اليونسكو ،يف  11تشرين الثاين  /نوفمرب  ،1997اعالنا عامليا بشأن اجلينوم
البشري وحقوق اإلنسان ،هذا اإلعالن ليس معاهدة ،لكنه يؤكد االلتزامات األخالقية اليت اتفقت
عليها الدول املوقعة عندما درست املسألة ،حيث ينص على أن اجلينوم البشري هو تراث البشرية
(املادة  1من اعالن اليونسكو بشأن اجلينوم البشري لعام  ،)1997األمر الذي يشكل إشارة قوية
إىل مفهوم "القانون العام" يف مقابل مفهوم امللكية ) ،(Asciak, 2001وهكذا يبدو أن إعالن
اليونسكو يريد أن جيعل اجلينوم البشري غري مالئم وال ميكن املساس به من خالل استبعاد إمكانية
املطالبة حبقوق امللكية على اجلينات البشرية.
كما حظر التميز اجليين ،وهو مبدأ تبناه إالعالن بقوله( :لكل شخص احلق يف احرتام
كرامته وحقوقه بغض النظر عن خصائصه اجلينية) ( املادة  .2أ) ،كذلك (ال جيوز إخضاع أحد
للتمييز على أساس خصائصه اجلينية) (املادة  ،)6كما يطلب النص على وجه التحديد من الدول
تشجيع البحث والتعاون الثقايف بني الدول الصناعية والدول النامية (املادة .)17
يف الواقع ،على الرغم بأن اإلعالن ال يُلزم الدول رمسيا ،لكن مثال اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان لعام  1948يوضح أن النص غري امللزم ميكن أن ينتج ،باإلضافة إىل تأثريه السياسي ،آثارا
قانونية قوية ومهمة ،حيث اشار غروس إسبيل  ،H. Gros Espiellالذي ترأس اللجنة القانونية
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املسؤولة عن إعداد اإلعالن بشأن اجلينوم إىل أن (اإلعالنات الصادرة عن اهليئة العليا ملنظمة
حكومية دولية ،وعلى األخص أسرة األمم املتحدة  -إذا مت اعتمادها يف ظل ظروف معينة ،واليت
حددهتا املمارسات الدولية ،واملذهب والفقه  -تنتج أثرا قانونيا وتصبح مصادر احلقوق
وااللتزامات الدولية) ،ويُعد اإلعالن بشأن اجلينوم البشري مبثابة مخرية القانون العريف ،وهو مصدر
إهلام ملزيد من تطوير القانون التقليدي ،كما ينتج عنه آثار يف حد ذاهتا (Dubois Sandrine,
). 2000, p. 90
الفقرة الثانية :إألعالن العالمي ألخالقيات البيولوجيا
مت اعتماده يف تشرين األول من عام  ، 2005وقد مت التفكري فيه ملا يقرب من  20عاما
من قبل اللجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا ( )IBCوهو ميثل أوج هذه احلركة املعيارية املتعلقة
بأخالقيات علم األحياء ) . ( CHEDEVILLE, 2016, p. 26يتكون هذا االعالن من 28
مادة تركز على احرتام كرامة اإلنسان ومحاية حقوق اإلنسان ،وضمان احرتام حياة اإلنسان
واحلريات األساسية ،بطريقة تتوافق مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان ( املواد  2ـ 3من االعالن).
هذا اإلعالن العاملي هو رمز ومثال على حد سواء  ،حيث أدركت مجيع الدول األعضاء
يف اليونسكو ،بالضبط  193دولة ،احلاجة إىل وضع إعالن يرسي أسس احرتام حقوق اإلنسان
ومبدأ الكرامة يف نص مصمم خصيصا يف جمال أخالقيات علم األحياء وهو يعادل اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان الصادر يف  10كانون األول (ديسمرب)  ، 1948املدرج يف استمرارية
التطور الدائم للقانون.
الفقرة الثالثة :اتفاقية أوفييدو  OVIEDOوبروتوكوله اإلضافي الذي يحظر استنساخ البشر

مت توقيع اتفاقية محاية حقوق اإلنسان وكرامة اإلنسان فيما يتعلق بتطبيق علم األحياء
والطب ،واملعروفة باسم اتفاقية حقوق اإلنسان والطب احليوي ،يف أوفييدو يف  4نيسان ،1997
حيث تشكل صكا قانونيا دوليا يأخذ يف االعتبار اجلوانب األخالقية واالجتماعية والقانونية
املختلفة لتأثري الطب احليوي والتكنولوجيا احليوية البشرية ،وبإدراك احلاجة إىل إحداث ثورة
أخالقية قادرة على تأطري الثورة العلمية اجلارية بالفعل ،فإهنا تكرس وحتمي هلذا التأثري القيم العاملية
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أكثر من األوروبية  ،سواء من حيث الكرامة اإلنسانية واهلوية  ،أو سالمة اإلنسان
). 2000, p. 372
لقد ساهم هذا املعلم التشريعي بشكل كبري يف محاية اجلينوم البشري يف عدة نواح ،ال
يقتصر األمر على تقدمي بروتوكول رمسي بشأن املوافقة ومحاية األشخاص غري القادرين على منح
موافقتهم ،ولكنه شدد أيضا على أولوية اإلنسان الذي جيب أن تسود مصلحته على املصلحة
الوحيدة لـ اجملتمع أو العلم بقوله (إن اجلينوم البشري يدعم الوحدة األساسية جلميع أفراد األسرة
البشرية ،باإلضافة إىل االعرتاف بالكرامة وتنوعها) (املادة ) )1كما (ال ينبغي ألي حبث يتعلق
باجلينوم البشري أو تطبيقاته  ...أن يسود على احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
والكرامة اإلنسانية) (املادة  ، )10وينص على احلق يف اخلصوصية واملعلومات وكذلك معيار عدم
التمييز على أساس الرتاث اجليين ،كما حدد الشروط اليت ميكن مبوجبها إجراء االختبارات اجلينية
التنبؤية ،مع مراعاة االستشارة اجلينية ،وأسباب إجراء تدخل على اجلينوم البشري ،كما حتظر
االتفاقية إنشاء أجنة بشرية ألغراض البحث ،وتوفر محاية كافية للجنني عندما يسمح القانون هبذا
البحث ،ايضا حيظر الربوتوكول اإلضايف استنساخ اجلينوم البشري يف أي حالة مهما كان  ،سواء
كان يسعى إىل اإلجناب أو العالج (. )2001 ،Asciak
يف الواقع ،أن اتفاقية أوفييدو تتخذ شكل اتفاقية إطارية هتدف إىل ملء الفراغ القانوين
الذي يتسبب فيه الطب احليوي والطب الشرعي بسبب عدم جتانس القوانني أو اللوائح الوطنية
مع عدم كفاية النصوص الدولية اليت تركز بشكل خاص على العامل علميا ،كما حتقق األتفاقية
توازنا معقوال بني محاية حقوق اإلنسان غري القابلة للتصرف واملصلحة املشرتكة للبشرية
). (Patrick, 2000, p. 374
(Patrick,

الفقرة الرابعة :اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة

بالتجارة (تريبس) ADPIC

يتناول اجلزء الثاين ،القسم  5من هذه االتفاقية األحكام املعتمدة دوليا اليت حتدد تنظيم
األشياء القابلة للحماية مبوجب براءة االخرتاع ،حيث حددت املواد  27و 28و 29من االتفاقية
اليت وقعتها معظم الدول شروط األهلية للحصول على براءة اخرتاع للمنتجات والعمليات (اخرتاع
جديد يتضمن خطوة ابتكارية وقادرة على التطبيق الصناعي) واليت يستثين تسجيل براءة اخرتاع
18
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الكتشاف بسيط مثل اكتشاف  ،c-DNAكما أهنا تنص على إمكانية أن تستبعد الدول من
براءات االخرتاع بعض االخرتاعات حلماية النظام العام أو اآلداب العامة إذا رأت ذلك ضروريا،
وميكن لألعضاء أيضا استبعاد األساليب التشخيصية والعالجية واجلراحية لعالج األشخاص أو
احليوانات ،وكذلك النباتات واحليوانات األخرى غري الكائنات احلية الدقيقة من براءات االخرتاع

(. )2001 ،Asciak

الفقرة الخامسة :صكوك قانونية أخرى

على املستوى اآلوريب حتديدا ،اعتمدت اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا توصيتني ،إحدامها
بشأن التكنولوجيا األحيائية وامللكية الفكرية (التوصية  1425لعام  ،)1999واألخرى بشأن
التكنولوجيا األحيائية بشكل عام (التوصية  1468لعام  ،)2000وقد كشفت هاتان التوصيتان
أن اجلمعية رفضت منح براءات اخرتاع للمواد احلية بشكل عام ونظام تسجيل براءات االخرتاع
للجينات (واجلينات البشرية على وجه اخلصوص) .وهلذا اقرتحت اجلمعية منطقيا أن تعمل
حكومات الدول األعضاء يف جملس أوروبا من أجل تبين عاملي لنظام جديد( ،اتفاقية الرباءات
العاملية) ،حيث ستعتمد هذه االتفاقية اجلديدة على مبادئ الرتاث املشرتك وليس على إنشاء
احتكار للجينات واملواد احلية ،كما يفعل قانون الرباءات احلايل (. )2001 ،Asciak
من جانب آخر ،هناك ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب الذي مت تبنيه مؤخرا ،
يهدف إىل محاية بعض احلقوق املتعلقة باجلينوم البشري ،اذ تشري املادة األوىل إىل أن (كرامة
اإلنسان مصونة وجيب احرتامها ومحايتها) ،كما حتظر املادة  3على وجه التحديد ممارسات
حتسني النسل وال سيما تلك اليت هتدف إىل اختيار الناس ،وحتظر جعل جسم اإلنسان وأجزائه،
على هذا النحو ،مصدر ربح ،وكذلك استنساخ البشر ألغراض التكاثر ،ايضاُ حتظر املادة 21
التمييز من خالل حتديد أسباب خمتلفة ،مبا يف ذلك اخلصائص اجلينية ،واليت حتدد نغمة احلظر
على أي استغالل لنتائج االختبار اجليين اليت تؤدي إىل التمييز يف التوظيف والتأمني الصحة
والتعليم.
الفرع األول :الحماية غير مباشرة للجينوم البشري
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إن تنفيذ التدخل الطيب جيب ان يكون بالتوافق مع حقوق االنسان سواء كانت املوافقة
احلرة ،احرتام احلياة اخلاصة واحلق يف املعلومات أو احرتام جسم اإلنسان.
الفقرة األولى :مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة

لقد مت حتديد سياق السلوك السليم للتدخل الطيب ،بأعتباره أول احلقوق املتاحة للفرد
يف مقابل العلم والطب احليوي على وجه اخلصوص ،يف توفري موافقته ،حيث اشارت اتفاقية
اوفييدو إىل أن ( :التدخل يف جمال ال ميكن أن تتحقق الصحة إال بعد أن يكون الشخص املعين
قد أعطى موافقته احلرة واملستنرية ) (املادة  5فقرة ،)1على أن يكون مفهوما أن األخري قد
يسحبها حبرية يف أي وقت (املادة  5فقرة  .) 3وبعبارة أخرى ،تتطلب االتفاقية املوافقة املستنرية
الكاملة مبا يف ذلك معرفة نتائج التدخل ،وطبيعة واحتمالية املخاطر املتكبدة ( املادة  5فقرة ،)2
والتكلفة املالية ،واملتابعة الطبية للشخص املعين ). (Patrick, 2000, p. 393
يف الواقع ،إن هذا املبدأ معرتف به باإلمجاع منذ نورمربغ  ،فهو بال شك أقدم املبادئ
الدولية من حيث أخالقيات البيولوجيا ،ويرتبط مبجال حقوق اإلنسان من خالل حظر املعاملة
الالإنسانية أو القاسية أو املهينة ،وقد مت تناوله أيضا مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية
والسياسية لعام  1966والذي ينص يف (املادة  )7على أنه ( ُحيظر تقدمي شخص دون موافقته احلرة
على جتربة طبية أو علمية .
من جانبها قالت املفوضية األوروبية حلقوق اإلنسان إن (العالج الطيب ذي الطبيعة
التجريبية الذي يتم دون موافقة الشخص املعين ،يف ظل ظروف معينة ،ميكن اعتباره حمظورا
مبوجب املادة 3من االتفاقية) ) ،(Dubois Sandrine, 2000, p. 94وقد أوضحت اتفاقية
جملس أوروبا بشأن الطب احليوي وإعالن اليونسكو بشأن اجلينوم البشري وعدة نصوص يف
اجلمعية الطبية العاملية نطاق املبدأ.
الفقرة الثانية :الحق في الخصوصية

يف نقاش اجلينوم البشري وحقوق اإلنسان ،تصبح املعلومات اجلينية قضية حيوية جيب
مناقشتها بالتفصيل ،لكوهنا حساسة للغاية ،على عكس املعلومات الطبية األخرى ،فإن املعلومات
اجلينية هلا خصائص مميزة ،اذ تكشف االختبارات اجلينية املعلومات ليس فقط عن الشخص املعين
ولكن أيضا عن أقاربه الوراثي ،وتعترب هذه االختبارات تنبؤية بطبيعتها ،فقد تتنبأ املعلومات
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املكتسبة من االختبارات اجلينية باملخاطر املستقبلية لألفراد األصحاء وميكن أن تكشف أيضا عن
معلومات صحية حالية ومستقبلية حول األقارب البيولوجية لألفراد الذين مت اختبارهم وهي عرضة
لإلساءة من قبل احلكومات واألطراف األخرى اليت تتحكم يف املوارد ).(Singh, 2008, p. 69
فمن وجهة نظر حقوق اإلنسان ،تثري املعلومات اجلينية قضايا اخلصوصية والسرية
والتوظيف وعدم التمييز ،ال سيما التمييز اجليين ،إنه خيلق اخلوف من تكوين طبقة دنيا جديدة
قائمة على التمييز اجليين ،أو (املرض الصحي) الذي ال تظهر عليه األعراض  ،والذي يكمن خلل
يف جيناهتم فقط .اذ قد يستخدم أصحاب العمل املعلومات لرفض التوظيف لألفراد الذين قد
يعانون من مشاكل صحية حمتملة يف املستقبل أو قد تستخدم شركات التأمني الصحي املعلومات
املوجودة يف التأمني الصحي املصنف للمخاطر لزيادة معدالت التأمني بشكل كبري أو لرفض
التأمني متاما ،لذا فإن الشروط واألحكام اليت حتددها شركات التأمني وأرباب العمل على أساس
االختبارات اجلينية تنتهك بالتأكيد حقوق اإلنسان األساسية .
إن اخلصوصية كحق أساسي من حقوق اإلنسان معرتف هبا يف اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان (املادة  ، )12والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية (املادة  )17والعديد من
املعاهدات الدولية األخرى .كما تقر كل دولة يف العامل تقريبا باحلق يف اخلصوصية صراحة يف
دستورها .يف حاالت أخرى ،حيث ال يُعرتف باخلصوصية صراحة يف الدستور ،مثل الواليات
املتحدة وأيرلندا واهلند ،وجدت احملاكم هذا احلق يف أحكام أخرى واعتمدت اتفاقيات دولية
تعرتف حبقوق اخلصوصية .احلق يف اخلصوصية اجلينية معناه أن املعلومات اجلينية للفرد هي حق
خالص للفرد وال ميكن إدخاهلا يف اجملال العام دون موافقة الفرد املعين ،ففي الواليات املتحدة،
يستند قانون اخلصوصية اجلينية إىل فرضية أن املعلومات اجلينية ختتلف عن األنواع األخرى من
املعلومات الشخصية بطرق تتطلب محاية خاصة ،حيث حتمي القوانني يف كل والية من الواليات
املتحدة خصوصية السجالت الطبية إىل حد ما ،باإلضافة إىل ذلك ،توجد محاية خصوصية
خاصة باجلينات يف  28والية ).(Singh, 2008, pp. 70-72
مع ذلك ،أن هذا احلق يف احرتام احلياة اخلاصة ليس له طبيعة مطلقة ،اذ جيوز فرض قيود
باسم األمن العام؛ منع اجلرائم اجلنائية؛ محاية الصحة العامة أو محاية حقوق وحريات اآلخرين،
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حيث ميكن القيام به من خالل حتقيق هذا الغاية من خالل البحث الوراثي يف املسائل اجلنائية أو
عمليات حبث النسب على سبيل املثال (املادة  26فقرة  1من اتفاقية اوفيدو) .
الفقرة الثالثة :حماية جسم اإلنسان

أن الوضع القانوين جلسم اإلنسان وأجزائه هو قبل كل شيء نتيجة لتطور العالقة بني
اإلنسان وجسده مبرور الوقت كما تفسرها اجملتمعات املختلفة ،وفقا للقيم االجتماعية والثقافية
احملددة لكل منها ،وهو ما يفسر جزئيا الطبيعة املنتشرة لإلطار القانوين احلايل جلسم اإلنسان على
املستوى الدويل ) ،( BERNARDI, 2001, p. 327وبإعتبار أن املادة اجلينية جتسيدا جلسم
اإلنسان ،بالتايل يسبغ القانون محايته على جسم االنسان من خالل احلظر على استغالله
الغراض رحبية ،وقد مت االشارة إىل ذلك رمسيا يف اتفاقية الطب احليوي بقوهلا (جيب أال يكون
جسم اإلنسان وأجزائه ،على هذا النحو  ،مصدر ربح) (املادة  21من اتفاقية اوفيدو) وهو
إجراء احتياطي تكمله املادة  22اليت تنص على أنه (عندما تتم إزالة جزء من جسم اإلنسان أثناء
التدخل ،ميكن ختزينه واستخدامه فقط لغرض غري الغرض الذي مت استخدامه من أجله فقط وفقا
للمعلومات املناسبة وإجراءات املوافقة ) ،كذلك جاء تأكيد احلظر يف ،إعالن اليونسكو العاملي
حول اجلينوم البشري وحقوق اإلنسان بقوله أن (اجلينوم البشري يف حالته الطبيعية ال ميكن أن
يؤدي إىل مكاسب مالية ) (املادة  ،)4وبالتايل فإن حظر أي ربح مستمد من جسم اإلنسان هو
مبثابة امتداد لكرامة اإلنسان.
من جانب آخر ،وحرصا على الكرامة اإلنسانية ،مت منع مجيع التدخالت على جسم
اإلنسان اليت من شإهنا تدمري اخلصائص اجلينية األساسية ،حيث مت استبعاد براءات االخرتاع
بطبيعتها على جسم اإلنسان يف خمتلف مراحل تكوينه وتطوره )،( Christian, 2002, p. 364
باإلضافة إىل االكتشاف البسيط ألحد عناصره أو سلسلة من اجلينات ،ال ميكن أن يكون براءة
اخرتاع ،كذلك التدخالت اليت تتناقض مع النظام العام واألخالق (طرق استنساخ البشر؛ طرق
تعديل اهلوية علم الوراثة البشرية واستخدام األجنة البشرية ألغراض صناعية أو جتارية) (توجيه
االحتاد االوريب  EC-44-98الصادر يف  6يوليو  ،) 1998لذلك فإن محاية الفرد مرتبطة حبماية
األنواع ،حلماية بيئتنا.
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مع ذلك ،قد تكون العناصر املعزولة قابلة للحماية مبوجب براءة إذا كانت معزولة عن
جسم اإلنسان أو أنتجت بواسطة عمليات فنية ،شريطة أن تستويف معايري احلداثة ،واخلطوة
االبتكارية والتطبيق الصناعي ،وهذا يعين أنه ميكن احلصول على براءة اخرتاع للجينات يف ظل
هذه الظروف ،متاما مثل األنسجة البشرية احلية وخطوط اخلاليا املستخرجة من اجلسم ،بشرط أن
يكون هلا تطبيق صناعي ،كما أن منتجاهتا قابلة للرباءة (مثل األنسولني أو هرمون النمو).

خاتمة:

يف عصر اإلنسان الوراثي ،فتحت التطورات التكنولوجية آفاق معرفة الرتاث اجليين
للجنس البشري املمتد إىل اخلصائص املوروثة من آبائنا من أجل فهم أسباب اختالفاتنا بشكل
أفضل يف حالة األستخدام الصحيح ،لكن توجهات علم التكنولوجيا بإجتاه ما يسمى بأيديولوجية
الصحة تولد آمال غري متكافئة مع إبراز خماطر االختزال العلمي الناجتة عن االعتقاد بتحسني
النوع من خالل الوصول إىل الركيزة البيولوجية للهوية البشرية ،وما يرتتب على ذلك من خطر
إحلاق الضرر هبوية اإلنسان مبعىن اجلنس البشري من خالل تعديل الرتاث اجليين.
إن اهلدف ليس منع الوصول إىل املعرفة األساسية ،ولكن تطوير إمكانية التعاون بني
العلم واجملتمع من خالل إدخال البعد األخالقي يف البحث العلمي لتجنب األضرار بسالمة
اجلنس البشري والكرامة األنسانية.
النتائج:
.1
.2
.3
.4

وجود طبيعة مزدوجة مادية وغري مادية للجينوم البشري  ،واليت نعتربها ملموسة جسديا
و معلوماتية غري ملموسة؛
أعتبار اجلينوم البشري تراث مشرتك للبشرية من اجل اسباغ احلماية عليه ضد التغيريات
والعمليات اليت من املمكن االضرار به؛
إن حرية البحث ،أو حرية العلم واملعرفة ،هو مبدأ مت االعرتاف بقيمته يف العديد من
الدول ،لكن جيب ان ال تكون على حساب االضرار باآلخرين؛
أن قواعد أخالقيات البيولوجيا هي امتداد وتطور للقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛
القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل اجلنائي؛
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.5

.6

.7
.8

ارتباط قواعد أخالقيات البيولوجيا أيضا بالقانون البيئي الدويل  ،الذي يتشاركان به
أحيانا هوية األهداف  -لتأطري تطوير التقنيات احليوية  ،حلماية التنوع البيولوجي مبا يف
ذلك التنوع اجليين لألنواع البشرية اليت أصبحت قابلة للتحول بيولوجيا؛
ضمان الوصول اجملاين إىل املوارد اجلينية ألغراض البحث ،لتقييد استخدام هذه املوارد
لألغراض السلمية ،لصاحل البشرية ،ألنه يقدم منوذجا فريدا لإلدارة الرشيدة الستغالل
هذه املوارد لألجيال القادمة؛
إن قانون أخالقيات البيولوجيا ال يزال جنينيا وعاجزا عن معاجلة موضوه التغيريات
اجلينية؛
عدم وجود منظمة دولية مسؤولة بشكل خاص عن أخالقيات البيولوجيا.

المقترحات:
.1
.2
.3
.4
.5

احلاجة إىل قانون دويل ألخالقيات البيولوجيا يعاجل وبشكل مباشر موضوع اجلينوم
البشري؛
ابرام اتفاقيات دولية واقليمية ذات عالقة حبماية للجينوم البشري؛
إنشاء منظمة دولية معنية باخالقيات البيولوجيا هبدف تطوير القانون الدويل ألخالقيات
البيولوجيا؛
تفعيل دور احملاكم الدولية حلقوق االنسان ،السيما االقليمية يف هذا اجملال؛
تفعيل دور حمكمة العدل الدولية ولوقوف على ارائها خبصوص أخالق الرباءات املودعة
يف اجلينات البشرية؛
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