
 



  شكر وعرفان
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  ثم

  الشكر والعرفان والتقدیر ألستاذي المحترم األستاذ الدكتور

لما قدمھ لي من عون ونصح وإرشاد ، فلھ مني جزیل " تشوار جیاللي "  
  .حترام والتقدیراإلالشكر و

  :األفاضلكما أجزل الشكر والتقدیر لألساتذة 

                   .بوعزة دیدن   . د.أ

                .حملیل صالح     . د.أ

                 . یقاش فراس    . د.أ

أعضاء لجنة المناقشة، لقبولھم وتشریفھم لي بمناقشة ھذا البحث العلمي، و 
  .إثرائھ بمالحظاتھم القیمة

المذكرة ، سواء من كما اشكر كل من أعانني وساندني في إعداد ھذه 
  .قریب أو بعید

  إھداء

  :أھدي ثمرة جھدي إلى 

  .روح والدي الطاھرة ، رحمھ اهللا 

  .إلى والدتي أطال اهللا في عمرھا ورعاھا

  .إلى زوجي ورفیق دربي 
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ض، وقد تطور عرب مراحل األر ى وجهعلاملفكر اإلنسان وجود ة الطب قدمية قدم إن نشأ  
يف السرعة واألمهية، فمن مرحلة السحر والشعودة يف العصور القدمية، إىل مرحلـة  ت عدة تفاوت

إستخدام أدوات وأعشاب خمتلفة يف العصور الوسطى، مث جاءت بعد ذلك مرحلة التشريح الـيت  
  .1بداية حمال هلا لكن سرعان ما طبقت نتائجها على البشركان احليوان 

عامل بات يشهد كل يوم تطورا جديدا يف اـاالت   وهكذا أصبح هذا العلم يتطور وسط  
يرتكز أساسا على أصغر جزيء يف جسم اإلنسان وهو اجلينوم  البيولوجية والطبية العالجية، والذي

لتقليدية بشكل يصعب حقا مواكبته، خاصة وأن هـذه  البشري، مما جاوز حدود األعمال الطبية ا
هلا أثر كبري يف تغيري الكثري من املفاهيم واملبادئ األصولية املتفق عليها يف علمي الطـب   التطورات

، من جهة أخرى تصطدم باألطر الدينية واألخالقية اليت حتيط باتمعوالقانون من جهة،  كما أا 
  . التوفيق مع تلك املستحدثاتبغية إجياد جمال لإلنسجام و

مل يكن اتمع معدا هلا لقد فتح التطور العلمي امللحوظ يف جمال العلوم الطبية آفاقا جديدة   
متاما، وقد أسفر هذا التقدم عن التوسع يف البحث الطيب، ومنه إستخدام اجلينوم البشري يف جمـال  

د حياة اإلنسان وأقربائه يف صمت يكتنفـه  العالج أو الوقاية من األمراض اجلينية اليت أضحت د
وهذا ما دفع العديد من العلماء إىل البحث والتركيز على جمال الوراثة للتطبيق  .الكثري من الغموض

  . التقين لعلم األحياء، وهو ما يعرف باهلندسة الوراثية
لـى  لقد ساعدت عوامل عديدة وإكتشافات متواترة يف جمال التدخل يف عوامل الوراثة ع

    .ظهور وتطور اهلندسة الوراثية، و لتحديد مفهوم األخرية ال بد للتعرض لنبذة تارخيية هلا
مـن علـم    النتقـال افتم  اوازدهارهأوجه  اإلحيائيةيف القرن العشرين، وصلت التقنيات 

الذي  اجلزيئية، الذي يعىن بدراسة قوانينها إىل علم األحياء اجلزيئي أو ما يعرف بالبيولوجيا 2الوراثة
 من طرف العاملـان جـيمس واطسـن    1953الذي حصل سنة  باالكتشافهو مرتبط باألساس 

                                                
1 Cf. MALHERBE Jean, Médecine et droit moderne, Masson et Cie édition, Paris, 1996, p.6. 

أعمال العامل النمساوي جرجيـوري جوهـان    اكتشافلقد ظهر علم الوراثة يف أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين على إثر إعادة  2
. ، ترمجـة 1شانتال ديكور، بيري نبوا جويل، البيوتكنولوجيات، ط،للمزيد من املعلومات أنظر. 1866الذي وضع قوانني مندل للوراثة سنة  مندل

  .    19. ، ص1992أسعد مسلم، دار املستقبل العريب، القاهرة، 
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James WATSON و فرانسيس كريك Francis CRICK أن جزيئات يف املتمثل ADN   الـيت
 ، وهكـذا 1تشكل اجلينات له بنية خاصة جدا تظهر على شكل حلزون، وتتبع التناسل املتماثـل 

تركيبها، موقعها، وظائفها وطريقة التعامـل معهـا،   : رار املورثاتبدأت األحباث ترتكز على أس
  .األمنيةالربوتني املتكون من سالسل من األمحاض  باكتشاف 1961 وتطورت الكمياء احليوية سنة

كأداة ربط لنقل اجلينات عمليا،  Enzymes de restriction ومع إكتشاف إنزميات التقيد  
زيئية ترتسم، يف أرضية بيولوجية تعج بالتجارب العلمية أساسـها  بدأت معامل اهلندسة الوراثية اجل

وإعادة تركيب ال  Clonage واإلستنساخ احليوي Manipulation génétique التحكم باجلينات
recombinant ADN2 .  

من الكشف علـى حقيقـة    Tertlez وترتلز  Abel متكن العاملان أبل، 1964 يف سنة  
اد وراثية خارجية من طرف نوع من البكترييا، وميكن هلـذه املـواد   وجود قدرة على استقبال مو

ومكنت هذه املعلومات مـن وضـع   . 3التكاثر داخل سيتوبالزم تلك البكترييا) اجلينات(الوراثية 
  .  1966 نظريات عمل وإكتشاف آليات املدونة الوراثية سنة

ا مذهال بتمكنه من اجناز Stanley COHAN حقق العامل ستانلي كوهن، 1974 ويف سنة  
استعمال طريقة الترقيع الوراثي اجليين وهي ما تعرف بعملية التهجني االكروموسومي حيث نقـل  

ويف السـنة ذاـا   . لضفدع إىل بكترييا القولـون  ADNقطع كروموسومية من احلمض النووي 
  .نيةأي اهلندسة التق ADN طرحت وألول مرة للنقاش مسألة جتارب تنظيم املادة الوراثية

من التوصـل إىل   A. JEFFREYS  متكن العامل اإلجنليزي أليك جيفري، 1985 ويف سنة
أن كل إنسان ينفرد بسمات وراثية خاصة به ال تتكرر، إال يف حالة التوأم املتطابقة، وأطلق علـى  

 سةمعامل اهلند وإنطالقا من هذا اإلجناز العظيم، بدأت تظهر. 4هذا اإلكتشاف إسم البصمة الوراثية
                                                

  . 91.،ص2000ان، األردن، ، األهلية للنشر والتوزيع، عم 1الفيصل عبد احلسني، الوراثة اجلزئية، ط، أنظر 1
  . 19.، ص، 1999 القاهرة ، ، املكتبة األكادميية،1و ميتا، طسينوت حليم دوس، إستنساخ اإلنسان حيا أ أنظر، 2
   .689ص، 2009،، القاهرة  بنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية، دار ابن اجلوزيظر، إمساعيل مرحبا، الأن 3
، 1، رقـم  2001-2000التكنولوجيا، االس القومية املتخصصة، الدورة الثامنة والعشرون،  م والبحث العلمي وتقرير الس القومي للتعلي 4

  . 38. ص
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الوراثية حيث أجيزت التعليمات األمريكية اخلاصة بأحباث اهلندسة الوراثية، وأنشأت وألول مـرة  
 أول مؤسسة لإلستفادة من من  تقنيات اهلندسة الوراثية يف الواليات املتحدة األمريكيـة جينيـك  

)Genference(1 .  

 الزمنيـة بـني  وهكذا برزت اهلندسة الوراثية حيث توالت أحباثهـا، واعتـربت الفتـرة    
حافلة بكثرة تطبيقات هذه التقنية يف جمال الزراعة ويف التحضـريات الكميائيـة    1990و1980

والدوائية، وامتدت إىل التطبيقات احلديثة كعالج األمراض الوراثية باملورثات عن طريق مايسـمى  
اء إدارة الطاقة عندما قام علم،  1986 مبشروع اجلينوم البشري، الذي يرجع تارخيه إىل بداية سنة

األمريكية بإستخدام تقنيات علمية متطورة لتحليل احلمض النووي قصد حتديد اآلثـار الصـحية   
النامجة عن التعرض لإلشعاع الذي إنعكس إجيابيا على جمال البحث العلمي اإلنساين مما دعـى إىل  

إىل  يف األسـاس  بدأ مشروع اجلينوم البشري الذي يهدف، 1990 تقرير إجنازه، وهكذا ويف سنة
  .2رسم خارطة اإلنسان اجلينية
التقنية اليت ترتبط بإستخدام اإلنسان يف عمليات اإلنتاج املنبثقة من " 3تعد اهلندسة الوراثية

، كما أا العلم الذي يعد جماله األساسي 1"أوجه التقدم احلديثة اليت حققها علم البيولوجيا اجلزيئية
  . 2لى املستوى البنائي اجلزيئي لتلك املادةومادته هي املادة الوراثية، وع

                                                
  ؛ 690.عيل مرحبا، املرجع السابق، صإمسا 1

Cf. VANDEVEED Donald and REGAN Tom, Health care ethics, Temple university press, Philadelphia, 1987, 
p.39. 

، 2006هضة العربيـة، القـاهرة،   أشرف توفيق مشس الدين، اجلينات الوراثية واحلماية اجلنائية للحق يف اخلصوصية، دراسة مقارنة، دار الن أنظر، 2
   .8.، ص2003، العلم للجميع للنشر والتوزيع، القاهرة، 1؛ اجلمل عبد الباسط، اخلريطة اجلينية وتأثريها يف مستقبل البشرية، ط5.ص

كلمة مشتقة من كلمة اهلنداز املعربة فارسية األصل، أصلها ـ أب اندازـ فأبدلت الزاي سيناً ألنه ليس يف شيء من كـالم     :لغة رف اهلندسةتع 3
ـ  العرب زاي بعد الدال، و املهندس هو املقدر اري املياه و القين واحتتفارها، حيث حتفر، ويقال فالن هندوس هذا األمر أي العـامل بـه،   ل ورج

وطـرق  ‘ اهلندسة هي املبادئ و األصول العلمية املتعلقة خبواص املادة، ومصادر القـوى الطبيعيـة  : إصطالحا أما. هندوس أي جيد النظر جمرب 
 أرثـه  ورث فالن أباه يرثه وراثة ومرياثا، صارإليه ماله بعد موته، ورثت فالنا مال: لغة فهو : الوراثة  ومصطلح. 3استخدامها لتحقيق أغراض مادية

وإين خفت املوىل من ورائي وكانت إمرأيت عاقر فهب يل من لدنك وليا، ويرثين و يـرث  :" قال تعاىل. ورثا ورثا إذا مات مورتك فصار مرياثه لك
ـ  3"من آل يعقوب ا خيلفـه  أي يبقى بعدي فيصري له مرياثي من البنوة ، وورث يف ماله أدخل من ليس من أهل الوراثة فجعل له نصيبا، واملرياث م

الوراثة انتقال الصفات : إصطالحاأما . ن مها، و أورث املطر النبات نعمةالرجل لورثته، وأورثه الشيء أعقبه إياه، ويقال أورثه املرض ضعفا، و احلز
هو العلم الذي يبحث  وعلم الوراثة. الوراثية من األصول إىل الفروع حبيث حيمل كل مولود نصف صفاته الوراثية من األب والنصف الثاين من األم

أبو عسـاف إمساعيـل، أساسـيات    ، أنظر .يف تركيب املادة الوراثية، ووظيفتها وطريقى انتقاهلا، وطبيعة انتقال الصفات واألمراض من جيل آلخر
 . 422.ص، 2005، األهلية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1بيولوجيا اخللية واهلندسة الوراثية وعلم اجلنني، اجلزء النظري، ط
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التعامل مع املادة الوراثية باسـتخالص معلومـات   '' كما تعرف اهلندسة الوراثية على أا 
فالتعامل مع املادة الوراثية هو حمل اهلندسة الوراثية وهي املادة الوراثيـة،  . 3''عنها، أو التغيري فيها

املادة الوراثية تركيبا، ووظيفة للحصول على نتائج تفيد  واستخالص معلومات عنها يكون بدراسة
يف تشخيص األمراض الوراثية، و البحث العلمي، أما التغيريفيها يكون بنقل املادة الوراثية من خلية 
إىل خلية أخرى، قد تتفق معها يف اجلنس كعملية النقل من خلية إنسانية إىل خلية إنسانية، وقـد  

عملية النقل من خلية إنسانية إىل خلية حيوانية، أو بكتريية، ويـدخل يف  ختتلف معها يف اجلنس ك
نقل املادة الوراثية النقل الكلي هلا أو اجلزئي، وتغيري املادة الوراثية كما يكون بالنقـل، فكـذلك   

  .  4يكون أيضا بإجراء تغيريات فيها وهي يف مكاا
وضغ املورثات و ترتيب صيغها الكميائية فكـا  التحكم يف '': كما تعرف اهلندسة الوراثية على أا

  .5'')وصل املادة الوراثية املضيفة باجلينات املتربع ا(، ووصال )قطع اجلينات عن بعضها البعض(
هي حماولة اإلنسان التحكم يف أليات نقل املورثات من خلية إىل أخـرى ليـتم   '': وبتعريف آخر

  .1''التعبري عنه داخل اخللية املستقبلة 
                                                                                                                                                   

، عامل املعرفة، سلسلة كتب ثقافية يصدرها الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، 174البقصمي ناهد، اهلندسة الوراثية واألخالق، رقم ، أنظر 1
 .83.، ص1993الكويت، 

 .  424.ص املرجع اسابق،اف إمساعيل، أبو عس 2
، 2009 الكويـت، ، لكتاب احلديث لوراثية و التلقيح اإلصطناعي يف الفقه و القانون، دار اأنظر، أماين علي املتوىل، ضوابط إستخدام اهلندسة ا 3

  ؛ 189.ص
Cf. SEGALAT Laurent, La thérapie génique révolution médicale entre rêve et réalité, Ellipses, 
Paris, 2007, p.13. 

تتحد مجيعها يف املضمون، ويبقى االختالف فقط يف استعمال املصطلحات العلمية هندسة الوراثية  إعطاء عدة تعريفات اصطالحية لللقد مت 4
وصل املادة الوراثية (، ووصال )قطع اجلينات عن بعضها البعض(التحكم يف وضغ املورثات و ترتيب صيغها الكميائية فكا '': اهلندسة الوراثية هي: أمههاالدقيقة، ونذكر 

ومن خالل ماسبق .''هي حماولة اإلنسان التحكم يف أليات نقل املورثات من خلية إىل أخرى ليتم التعبري عنه داخل اخللية املستقبلة '': وبتعريف آخر.'')املضيفة باجلينات املتربع ا
  .689، ص2009توزيع، السعودية، ، دار اجلوزي للنشر وال1أنظر، إمساعيل مرحبا، البنوك الطبية البشرية،ط. فإن اهلندسة الوراثية فن التعامل مع املادة الوراثية

علم حديث يدخل ي إطار ما يسمى البيولوجيا اجلزئية، جوهره التعامل مع مورثات الصفات يف داخـل اخلاليـا احليـة،     كما مت تعريفها على أا
حتسـني الصـفات الطبيعيـة، أو    هذه األهداف قد تتمثل يف عالج األمراض الوراثية، أو ختليق بعض األعضاء احليوية، أو . لتحقيق أهداف مرجوة

فيليب فروساد، اهلندسة الوراثية وأمراض اإلنسـان  . أنظر...التكاثر بالطرق غري التقليدية، أو إستنباط سالالت جديدة، أو زيادة إنتاج مواد غذائية
الوراثية وحقوق اإلنسان بـني القـانون    وما بعدها؛ ماجد راغب احللو، اهلندسة 8.أمحد مستجري، ص. ، ترمجة)الوراثة احلديثة ومستقبل البشرية(

انون، فنـدق  والقرآن، حبث مقدم  حبث مقدم يف مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، كلية الشريعة والق
 . 1325.، الد الثالث، ص2002ماي  7إىل 5هيلتون، العني، 

  .689.بق، صإمساعيل مرحبا، املرجع السا 5



 مقدمة عامة
 

6 
 

إنشاء إحتادات جديدة للمادة الوراثيـة،  :" للهندسة الوراثية يف إجنلترا هو تبىنوالتعريف امل  
وذلك بإدخال جزيئات من احلمض النووي منتجة بأي طريقة خارج جسم اخللية، إىل أي فريوس 
أو بالزميد بكتريي أو أي نظام ناقل آخر، يئة لدجمها يف كيان كائن حي ال توجد فيه بصـورة  

  . 2"يعية، ولكنها تستطيع التكاثر املتواصل فيهطب
املفهوم النظري للتـدخل  لتدخل يف عوامل الوراثة ميكن أن يقسم إىل قسمان، فإن مفهوم ا

يف عوامل الوراثة يعرب عنه مبصطلح اهلندسة الوراثية أوهندسة اجلينات، ولبيان ما يقصد ذا املفهوم 
توجيه املسـار  : "يف عوامل الوراثة أو هندسة الوراثة يعينميكن القول أن املفهوم النظري للتدخل 

الطبيعي لعوامل الوراثة إىل مسار آخر بقصد تغيري واقع غري مرغـوب فيـه أو حتقيـق وصـف     
  .3"مطلوب

إن هذا التعريف هو تصوير نظري إيديولوجي للداللة على مصطلح اهلندسـة الوراثيـة،   
 التقنية العلمية ذاا، وال شـك أن هـذا التصـور    ويعطي صورة أقرب إىل منهجية العلم منه إىل

مطلوب من الناحية العملية، ويبدو أكثر إحلاحا عند طرح املسألة على بساط النظر التشريعي، بغية 
استنباط أحكامها الشرعية والقانونية ملا هلذا التصور من اعتبار يف ذلك ال يقل أمهية عـن اعتبـار   

  . حد ذاااإلجراءات العملية للتقنية يف 
ويف هذا اإلطار ينبغي اإلشارة إىل أن اهلندسة الوراثية هي خصوص من عموم ما يعـرف    

تسخري معارف  تقانات حيوية دف أىل كيفية"بالتكنولوجيا احليوية، أو البيوتكنولوجيا اليت هي 
أن مفهـوم   وبالرغم مـن " العلوم احلياتية،وتطبيقها يف الكائنات احلية بطرق صناعية وتكنولوجية 

، وقد يبدو من العسـري يف الفكـر   4التقانات احليوية قدمي املمارسة إال أنه مصطلح حديث النشأة

                                                                                                                                                   
 .1325.ماجد راغب احللو، املرجع السابق، ص 1
، حامد قشقوش هدى، مشروع اجلينوم البشري والقواعد العامة للقانون اجلنائي، حبث مقدم يف مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشريعة والقانونأنظر،  2

 . 63.، الد األول، ص2002ماي  7إىل 5العني، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، كلية الشريعة والقانون، فندق هيلتون، 
. ، ص2001، دار النهضة احلديثة، مصر، 1األحكام الشرعية والقانونية للتدخل يف عوامل الوراثة والتكاثر، طالسيد حممود عبد الرحيم مهران،  3

122 . 
4 Cf. SEGALAT Laurent, op.cit., p.17. 
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) التكنولوجيـا احليويـة  (،والعـام  )اهلندسة الوراثية(النظري الفصل الدقيق بني املفهومني اخلاص 
ارا للتفرقة، مبعىن أن كلمـا  املتداخلني، إال أنه يف الواقع ميكن اعتبار اال التطبيقي لكل تقنية معي

 1كانت التقنية احليوية واقعة على اإلنسان، أو لصيقة به، ودف إىل توجيه عوامل الوراثـة فيـه   
فهي أقرب لإلندراج حتت مصطلح اخلصوص وهو اهلندسة الوراثية، وأما التقنيات احليوية اليت تقع 

فاألنسب بقاؤهـا حتـت    -اإلنسان وإن أدت إىل خدمة –على غري اإلنسان من الكائنات احلية 
   .مصطلح العموم وهو التكنولوجيا احليوية

صد تعريـف موحـد   املعاجم واملراجع املتخصصة يصعب ر فباستقراء، املفهوم التقينأما 
،  2هي تستخدم بصفة عامة كمصطلح للتعبري عن اإلستغالل املباشر للجينـات للهندسة الوراثية ف

تعرب عن جينات مسؤولة عـن   ADN مقاطع من احلمض النووي ويتمثل هذا اإلستغالل يف نقل
صفات وخصائص معينة من كائن آلخر وذلك بإجراء العمليات اجلراحية ولكن علـى املسـتوى   
اخللوي، أي على مستوى جزيئات اخللية، أي على مستوى جزيئات اخللية حيث توجـد املـادة   

  .   3الوراثية
التقين خلصوص اهلندسة الوراثية مـع عمـوم تقنيـات    وذا العموم يتداخل أيضا املفهوم   

، وقد سبق احلديث عنه عند بيان املفهوم النظري إىل إمكانيـة إبـراز هـذا    4التكنولوجيا احليوية
اخلصوص، ومتييزه، بإعتبار هذا اال التطبيقي للتقنية، واهلذف من إجرائها، معيارين للتفرقة، ويف 

ميكن إضافة معيار آخر، يتعلق ذا املفهوم، وهـو البعـد الفـين    سياق الكالم عن املفهوم التقين 
مبعىن أنه كلما كان اهلدف أكثـر   للتقنية،ومدى تناسبه مع دقة اهلدف الذي ترمي التقنية لتحقيقه،

حتديدا وكانت التقنية تتمتع ببعد فين وتقين أدق، كان مصطلح اهلندسة الوراثيـة معـربا عنـها    

                                                
 . ليت تقع على اإلنسان دف توجيه عوامل الثكاثر البشري، فهي هندسة تكاثرية،وليست هندسة وراثيةلتوضيح أكثر، فإن التقنية احليوية ا 1
 . 195. ص ، 1996، ترمجة هاشم أمحد، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة وليام بيرت، معجم التكنولوجيا احليوية، أنظر،  2
 . 48. ص ،  1998 ، ، القاهرة  ، املكتبة األكادميية1ط ،الزراعةيف الطب و أمحد مستجري، البيوتكنولوجيا ،أنظر 3
 . 50.ص، 2013دار املعرفة، دمشق سوريا، قاسم سارة، املعجم املصور يف اهلندسة الوراثية، أنظر،  4
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هو األنسب لغـري ذلـك مـن    ) التكنولوجيا احليوية(قى مصطلح العموم مبصداقية أكرب، وإال فيب
   .  1التقنيات
توجيه الصـفات الوراثيـة،    ومما سبق ميكن القول بأن اهلندسة الوراثية باملفهوم التقين تعين  

التحكم فيها من خالل نقل اجلينات املسؤولة عنها يف خاليا حامل الصفة، إىل خاليا املسـتهدف،  
  .  وسائل وتقنيات عملية دقيقة، تتناسب مع املستوى اجلزيئي الذي جترى عليه التقنيةبإستخدام 

إن احلديث عن الوسائل العملية للتدخل يف عوامل الوراثة يعد أمرا صعبا ألنه موضوع   
تطوير وابتكار متسارع يصعب حصر التقنيات اليت تدخل يف إطار هذا املفهوم، وملا كان البعد 

هو املعيار التقين املعتمد كأساس إلقامة التفرقة بني تقنيات اهلندسة الوراثية وعموم  الفين للتقنية
التكنولوجيا احليوية، فإنه ميكن يف هذا السياق ذكر بعض األمثلة ذات البعد الفين العايل، واحملسوبة 

د على تفكيك تعتم، اليت تقنية الفك والتركيب:  وفقا للمعيار الفين، من تقنيات اهلندسة الوراثية
بالضغط احلراري، مث قطع اجلني املسؤول عت الصفة املراد نقلها،  ADNجزيئات احلمض النووي 

بواسطة إنزميات تعمل كمقصات بيولوجية، تعرف باسم اإلنزميات املقيدة،أو إنزميات التحديد، مث 
اخللية دمج اجلزئ مع جزئ آخر يعرف باسم الناقل، بواسطة إنزمي الصق، مث إدخاله إىل 

 RNAmاحلمض النووي الرسيل   على استغالل جزئ مناليت تعتمد  :تقنية النسخ .2املستهدفة
إىل خارج النواة ليتم التعبري عنها يف اخللية، وذلك يف  ADNوالذي ينقل تعليمات احلمض النووي 

ىل صورة شفرة وراثية، فيتم احلصول على جزئ من هذا الرسيل ونقله مبا حيمل من تعليمات إ
اخللية املستهدفة، حيث تتم ترمجة الرسالة، أو الشفرة احملمولة على املرسال، التعبري عنها يف اخللية 

ن ترتيب األمحاض ، حيث أتقنيات اإلسترشاد بترتيب األمحاض اآلمنيةوأخريا، . 3املستهدفة 
، ADNووي اآلمنية داخل جزئ الربوتني يكون مرتبطا بترتيب النيكلوتيدات يف جزئ احلمض الن

                                                
 . 124.املرجع السابق، ص ، ...األحكام الشرعية  السيد حممود عبد الرحيم مهران، 1
ــرعيةهران، السيد حممود عبد الرحيم م 2   . 124.املرجع السابق، ص، ...األحكام الش
  ؛ 125.ملرجع نفسه، صا 3

Cf. SEGALAT Laurent, op.cit., p.19. 
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ومن مت فبمعرفة ترتيب األمحاض اآلمنية داخل جزئ الربوتني، ومبعرفة الشفرة الوراثية لكل محض 
  . املسؤول عن تكوين هذا الربوتني  ADNأميين، ميكن احلصول على جزئ 

بعد ذكر التقنيات املعتمد عليها كوسائل للتدخل يف عوامل الوراثة، ميكننا القول بأن هذه   
زالت تثري خماوف العلماء خاصة إذا كان اإلنسان حمال هلا وذلك ألـا ال ختلـو مـن    التقنيات ال

اإلحتماالت واملفاجأت، كإحتمال احلصول على تركيبات بكتريية جديدة وضـارة ناجتـة عـن    
  . 1واليت يصعب حينئذ التحكم فيها ADN احتادات غري متوقعة من جزيئات

لوجيا احليوية عديدة، ألا متثل وقائع غري متناهية بـل  إن تقنيات اهلندسة الوراثية أو التكنو
رصد اجتاهات معينة هلذه التطبيقات  -ورغم صعوبة حصرها -متجددة عرب الزمان، إال أنه ميكن 

يف كل من جماالت التطبيق، املتمثلة يف اإلنسان، احليوان، النبات والكائنات الدقيقة، وذلك مـن  
  .كل جمالخالل ما يهدف إليه التطبيق يف 

ال يزال التطبيق التدخل يف عوامل الوراثة على اإلنسان قيد األفكار النظرية إل حد كبري، 
  .وبتصور وقوعه إما أن يكون على اخلاليا التناسلية، وإما إن يكون على اخلاليا اجلسدية

مل ي حالة التطبيق على اخلاليا التناسلية، فاملتصور أن التطبيق يقع على شخص مل يوجد وفف
تستقر أو تتحدد صفاته الوراثية بعد، واليت يتوقع أن تكون مزجيا من صفات والديه، وبالتايل فإن 
اجتاه التطبيق حينئذ يهدف إما إىل حدف صفة غري مرغوبة، وموجودة خباليا والديه، أو إىل إضافة 

  .2على اجلنني املستهدف باالعتمادصفة مطلوبة، غري موجودة خباليا أي منهما، وذلك 
يقع على شخص موجود بالفعل حتـددت واسـتقرت   أما التطبيق على اخلاليا اجلسدية، ف

صفاته اخلاصة به، وبالتايل فإن التطبيق حينئذ يتجه إىل إضافة أو حذف صفات إىل ومما هو موجود 
بالفعل، لغرض عالجي أو غري عالجي، دف إما نزع جني مسؤول عن عرض مرضي، أو صفة 

  . إىل زرع جني أدى افتقاده إىل ظهور أعراض مرضية، أو صفات غري مرغوبةغري مرغوبة، أو 

                                                
وراثي، ترمجة مصطفى إبراهيم فهمي، نيويورك، مطبعة جامعة أكسفورد، املكتبة األكادميية، القاهرة، اجلمعية الطبية الربيطانية، مستقبلنا ال ،انظر 1

 . 81 .ص . 1995
  .83.املرجع نفسه، ص 2
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لتطبيق املوجه للتدخل يف عوامل الوراثة املتعلقة باحليوان والنبات من األمـور  أما بالنسبة ل
الشائعة يف الدول املتقدمة ملا هلا من ثأثري ملموس من الناحية اإلقتصادية، وهو يهدف إما لتحسني 

ملوجودة بإبراز أجود صفاا ومضاعفة إنتاجها، وإما إلستحداث سـالالت جديـدة   السالالت ا
  .مبواصفات خمتلفة من خالل املزج بني نوعني أو أكثر من الكائنات احلية

احليوان والنبات، نظـرا   هو اال األكثر أمهية من جمايليعد التطبيق على الكائنات احلية و
مكن من خالل هذا التطبيق احلصول فعال علـى مركبـات   لتداخله معهما ومع اإلنسان، حيث أ

  . 1 واحلربية حيوية ذات التأثري البالغ يف النواحي اإلقتصادية و الطبية
ن للمادة الوراثية اليت تعترب أساس جناح املمارسات البيوطبية إعتبار جسم اإلنسان خمزوعلى 

جو يسوده إسـتخدام مكونـات   صعوبة تطبيقه وسط احلديثة، لقي مبدأ حرمة الكيان اجلسدي 
اجلسم البشري للتغلب على خمتلف األمراض الوراثية، فأصبح العمل ذا املبدأ يتسم ببعض مـن  

  . املرونة لوجود ضرورة عالجية تربر املساس به
إن التعرف على اجلينوم البشري قد فتح آفاقا غري مسبوقة يف تاريخ البحث العلمي، ويؤدي   

جمال الوقاية والتشخيص وعالج العديد من األمراض املستعصية واخلطرية، واليت  إىل نتائج إجيابية يف
ولكن على اجلانب اآلخر، جند اهلندسة الوراثية وخمتلف 2ا إعادة األمل للعديد من املرضىمن شأ ،

 تطبيقاا تؤدي إىل نتائج سلبية دد الكرامة اإلنسانية، وحقوق اإلنسان وحرياته األساسية، وتفتح
الباب ألشكال جديدة من التمييز والتفرقة العنصرية، وإستغالل اإلنسان لإلنسان، وتنذر حبرب مل 
يشهدها اإلنسان من قبل، وهي احلرب البيولوجية، اليت دد الكـون، إىل جانـب اإلستنسـاخ    

                                                
هناك بعض الدول اليت تقوم بالتجارب واألحباث بشكل سري للغاية، بغرض تسخري املادة الوراثية لتكون مبثابة أداة حرب يف أيديهم لغرض  1

ثية وأمراض اإلنسان، ترمجة فيليب فروسارد، اهلندسة الورا، نظر.القضاء على العدو بأسهل وأسرع الطرق فيما يعرف اليوم باحلرب البيولوجية 
، محد بن عبد اهللا السويلم، انعكاسات استخدام املادة الوراثية وتأثرياا وما بعدها 273.ص، 1994دار النشر جلامعة القاهرة، أمحد مستجري، 

 .  60.، ص2011، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 1احملتملة على األمن الوطين، ط
د سامل جويلي، العالقة بني اهلندسة الوراثية وحقوق اإلنسان، حث مقدم حبث مقدم يف مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشريعة والقـانون،  سعي، أنظر 2

 . 1286.، الد األول، ص2002ماي  7إىل 5جامعة اإلمارات العربية املتحدة، كلية الشريعة والقانون، فندق هيلتون، العني، 
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البشري وتغيري الصفات الوراثية لإلنسان مبا يهدد حق اإلنسـان يف احليـاة وخيـالف الشـرائع     
  . سماوية، والقواعد األخالقية واإلجتماعية السائدة يف اتمعال

لقد حاول فقهاء القانون وعلماء الفلسفة واألخالق وضع أطر قانونية وأخالقية للتوفيـق    
ب بني املتناقضات اليت أفرزا التكنولوجيا، حبيث يتحقق التوازن بني حرية البحث العلمي والتجري

ائد هذه األحباث، وتلك التجارب وبني املبادئ القانونية واألخالقيـة  من دون حرمان البشر من فو
اليت تعد إطارا حيكم املمارسات البيوطبية احلديثة، وأمهها مبدأ احلفاظ على الكرامـة اإلنسـانية،   
ومبدأ احلفاظ على حريات وحقوق األفراد، وأخريا مدى مراعاة هذه املمارسات احلديثة للنظـام  

  .1عامةالعام واآلداب ال
الذي يعرف بعلم أخالقيـات الطـب وعلـم    وهكذا نشأ الفرع اجلديد للعلوم اإلنسانية   
الذي يعاجل مدى مشروعية املمارسات الطبية واحليوية احلديثة، وطبيعـة   La bioéthique األحياء

يـة  القيود والضوابط القانونية اليت جيب أن حتكمها، ويتناول بالتحليل والدراسة املبـادئ القانون 
وحـق اإلنسـان يف   واألخالقية اليت حتكم املساس باجلسم البشري كمبدأ إستقاللية الشـخص،  

  . ، واليت تعترب املعلومة الوراثية حمال هلا2اخلصوصية والكرامة، واحلق يف سالمة اجلسد وتكامله
إن املعلومة الوراثية تعترب احملل الذي ينصب عليه احلق يف اخلصوصية، وإليهـا تنصـرف   

  .ماية القانونية، ومن هنا لزم تعريفهااحل
إن املعلومة إمجاال هي كل مادة معرفة قابلة ألن تتمثل يف إشارات متعارف عليها من أجل 

  .3حفظها أو معاجلتها أو بثها

                                                
، ، املبادئ القانونية اليت حتكم األخالقيات احليوية، دراسة مقارنة يف القانون الفرنسي واإلتفاقيات الدولية، جملة الشريعة والقانونفواز صاحل ، أنظر 1
؛ مهند صالح أمحد العزة، احلماية اجلنائية للجسم البشري يف ظل اإلجتاهـات الطبيـة   158.، ص2005، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 22ع

    .2. ،ص2002يثة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، احلد
2 Cf. GIRARD Charlotte, Le droit international de la bioéthique. L'universalisation à visage humain, Bioéthique, 
Bio droit, Biopolitique, Droit et société, Ethique, Vol.43, 2006, L.G.D.J, p.54. 

،  8، ع43الصيد لطفي، املعلوماتية ومحاية احلياة اخلاصة، جملة القضاء والتشريع، مركز الدراسات القانونية والقضائية، وزارة العدل، س ،رأنظ 3
 .  69.، ص2001تونس، أكتوبر 
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جمموعة الشفرات الوراثية احلمولة :" كما يعرف علماء البيولوجيا املعلومة الوراثية على أا  
فاملعلومة الوراثيـة إذن هـي تلـك     ".ليت حتوي كل ما يتعلق بالفرد ووظائفهيف املادة اجلينية، وا

  .1"املوجودة يف اخللية ADN العملومة املوجودة داخل احللقات املتتابعة احللزونية للحمض النووي
معلومات ذات طبيعة وراثية فردية، وختص الفـرد  :" وعرفها الفقه الفرنسي القانوين بأا  

اإلختالف، فهي حتدد  تسم باحلساسية، وتعترب مصدر الكيان اإلنساين وأصله عندباملعىن الضيق وت
صفاته وشخصيته، إا تشكل رسالة حتمل جانبا من شخصية اإلنسان، وميكن الوقوف على الكثري 

  .2"من أسرار الفرد وأسرار حياته من خالهلا
ا ما متيزه عن غـريه،  معومات خالصة ختص شخص:" أيضا عرفت امللومة الوراثية على أا  

فهي وسيلة بيولوجية لتحديد شخصية الفرد، وهلذا السبب فهي ميكن أن تعترب معلومة شخصـية  
  .3حتدد اهلوية، ومعلومة تتعلق بالصحة

والتعريف احلديث للمعلومة الوراثية مياثل بني كشف اهلوية اجلينية القضائية والتقنية الـيت    
الرسالة اليت حتمـل  :"الوراثية، حيث تعرف املعلومة الوراثية بأايتم معها إستخدام فكرة املعلومة 

  .4مغزى حبيث إن قيمتها رهن بالكثافة املعلوماتية اليت حتملها هذه الرسالة
رسالة أيا كان فحواها تنقل أو "كما حاول بعض الفقهاء تعريف املعلومة الوراثية على أا   

عنصر من عناصر املعرفة قد يـؤدي إىل تقدميـه   "و هي ، أ"إىل علم الغري يعرب عنها بطريقة تصل
  . 5"للحفظ أو املعاجلة أو اإلتصال

 الصادر يف 1978لسنة  17 من القانون رقم 4 املادة لنصوطبقا  أما من الناحية القانونية ،  
لسـنة   801 بالقانون رقمواحلريات، الذي مت تعديله  املتعلق باملعلوماتية والبطاقات 1978جانفي 6

                                                
1 Cf. BERGMANS Bernhard, La protection des innovations biologiques, une étude de droit comparé, Maison 
Larcier, Bruxelles, 1991, p.19.  
2 Cf. GUAY Hélène, KNOPPERS Bertha  Maria, Information génétique: qualification et communication en droit 
Québécois, Revue Générale du Droit, Vol.21, 1990, p.546.   
3  Cf. GALLOUX Jean- Christophe, De la nature juridique du matériel génétique ou la réification du corps 
humain et du vivant, R.R.J, 1998, n°3, p.558.   
4 Cf. VIRIOT- BARRIAL Dominique, De l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, Le droit 
de la biologie humaine: vieux débat, nouveaux enjeux, sous la direction d'Alain SERIAUX, Ellipses, Paris, 2000, 
p.100.   
5 Cf. SEUVIC Jean-François, Chronique législative, revue de science criminelle et droit pénal comparé, octobre- 
décembre, 2004, n°4, p.915. 
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هـي   بعض من الفقـه الفرنسـي  املعلومة الوراثية تبعا لرأي ف، 20041أوت 4 الصادر يف 2004
  . 2"امسيةمعلومات "
  

  

بإعتبارها حتوي كل مـا يتعلـق    تعريفهم للمعلومة الوراثية أثناء 3الفقهاء بعضلقد حاول 
تقسـم  و. املوجود يف اخلليـة  ADN بالفرد ووظائفه، واليت توجد داخل حلقات احلمض النووي

  :املعلومة الوراثية وهي ذا الوصف إىل قسمان
هي اليت تغطي النمودج البيولوجي بصورة جوهرية، ومتضمنة يف نوع : األولية املعلومة الوراثية -أ

اجلني، واملمثل لرسالة بيولوجية من اجلني للخلية لتكون هذه األخرية الربوتني الضروري حلملـها،  
  .4رسالة تعد داخلية بالنسبة لكل فردوهذه ال

فهي تلك املتعلقة بتفسري الرسالة السابقة لبيان هل الشخص حامـل  : الثانوية املعلومة الوراثية -ب
ويف املعلومة اجلينية الثانوية يكمن التميز الذي . جلني معيب، ويدخل التشخيص الطيب يف هذا النوع

    .5اليت م القانونيني على وجه اخلصوص يكشف للغري عن هوية الشخص، وبالتايل فهي
نا إستنباط خصائصـها  ن خالل التعريفات اليت جاءت بشأن املعلومة الوراثية، فإنه ميكنمو
. ت وراثيةمبعىن أا جمموعة شفرا، ية هي معلومات ذات طبيعة وراثيةاملعلومة الوراثأن  املتمثلة يف
  .فرد بذاتهمبعىن أا ختص ال: فردية اتمعلومكما أا 

هي جمموعة الشفرات الوراثية احملمولة يف املـادة   -كما سبق الذكر –إن املعلومة اجلينية 
املادة اجلينيـة أو   وهي ذا الوصف ختتلف عن . اجلينية، واليت حتوي كل ما يتعلق بالفرد ووظائفه

  .اثية، احلاملة للمعلومات الور)الذرية(العنصر اجليين هي جمموعة املواد اجلزئية 

                                                
1Cf. VIRIOT- BARRIAL Dominique, op. cit., p.107. 
2   Ibid., p.109. 
3 HURIET Claude, TESTART Jacques. 
4 Cf. CADIET Loïc, La notion de l'information génétique en droit français, édition Litec, Paris, 1992, p.47. 
5 Ibid,p.48. 
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يعرب عنها باللغة  ، فهيقاعدة البايانات اجلينية أو القاعدة املعلوماتية للبصمة الوراثية أما عن  
  :"Fichier national automatisé des empreintes juridiques" :الفرنسية مبصطلح

  .1باللغة العربية هو الفهرس، السجل، الصحيفة، البطاقة، امللف Fichier لفظو
باللغة العربية تعين قومي أو وطين، وهو تعبري عن أن هـذا الكيـان     national بينما لفظ  

، وهذا املعىن يأخذ مصـطلح قـومي يف   2املعنوي املمثل يف السجل أو القاعدة ، هو كيان إداري
  .3بعض األنظمة ومصطلح قومي يف األنظمة األخرى

تلقائي، ويعد مصطلح ذايت، آيل، : فقد ترجم إىل عدة مصطلحات automatisé أما لفظ  
أيل هو األكثر دقة وإستعماال يف البلدان العربية للتعبري على املعاجلة بالكمبيوتر، والـذي يسـمى   

  . 4باللغة العربية احلاسب اآليل
فاملقصود ا البصمة الوراثية، وهنا جتدر اإلشارة إىل ، empreintes juridiques ومصطلح  

تحليل الذي بدأت به أحباث حتديد اهلوية باحلامض النـووي،  أن هذا املصطلح ينطبق على نظام ال
غري أنه يوجد أنظمة أخرى جترى ا هذه األحباث، ورغم إختالفها عن نظام البصمة الوراثية، إال 
أنه غلب على كتابات الفقهاء أن يطلقوا مصطلح البصمة الوراثية على عمليـة حتديـد اهلويـة    

، ومن أشهر األنظمة املتبعة يف هذا 5التحليل اجلييناملتبع يف عملية باحلامض النووي، أيا كان النظام 
الذي يترجم  Profil génétique هذا اال إىل جانب نظام البصمة الوراثية، نظام الربوفيل اجليين

  .6إىل اللغة العربية مبعىن اخلريطة اجلينية أو الصورة اجلينية

                                                
    .53. ص ، 2002مصر،  ،لعربيةأدلة اإلتباث اجلنائي والتكنولوجيا احلديثة، دار النهضة ا عبد الباقي صغري مجيل، 1
السياسة اجلنائية يف مواجهة اهلندسة الوراثية للجنس البشري، دكتوراه يف القانون اجلنائي، كلية احلقوق، جامعة جازية جربيل حممد شعتري، أنظر،  2

 . 31. ، ص2011عني مشس، 
  .  طلح وطين فيستعمل يف ليبياجند هذا املعىن يأخذ مصطلح قومي يف بعض البلدان كمصر مثال، بينما مص 3
  . 01.، ص1992، ، القاهرةقشقوش حامد هدى، جرائم احلاسب اإللكتروين يف التشريع املقارن، دار النهضة العربية أنظر،  4
أكادميية مبارك لألمن،  السيد أبو مسلم، البصمة الوراثية خطوة هامة يف حتقيق الشخصية و يف العدالة اجلنائية، جملة كليات الدراية العليا، أنظر، 5
 .  365.، ص2004جويلية ، القاهرة، 11ع
  . 31. جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، ص  6
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ات اجلينية يتم على مستوى الكيان املعنوي كما جتدر اإلشارة إىل أن تصنيف وختزين البيان  
اآليل اإلداري الذي يعرف بالسجل القومي اآليل للبصمة الوراثية، وهو مصطلح يعرب عنه باللغـة  

 "بنـك املعلومـات اجلينيـة   "الذي يقابله يف الدول األجنلوأمريكية تعبري ،  FNAEGالفرنسية ب
مبعىن نظام الفهـرس   اللغة العربية ويترجم إىل، CPDIS  Combined DNA Index Systemأو

  .Genetic Databanks1 املوحد للبصمة الوراثية، قاعدة البيانات اجلينية
لقد أصبحت اهلندسة الوراثية للجنس البشري جماال مهما يف القضاء علـى العديـد مـن      

لـة  ويعد هذا العلم نتاج جهود دولية مشتركة ال جهـد دو . األمراض نتيجة للعديد من البحوت
املواثيـق   واحدة، كونه يعىن بالبشرية مجعاء، وتطبيقه قد ميس احلقوق األساسية للفرد املكرسة يف

والعهود الدولية، وهلذا فقد إحتلت اهلندسة الوراثية حيزا كبريا من اإلهتمام الدويل، والدليل علـى  
، 1997 مربنـوف  11 اإلعالن العاملي للجينوم البشري وحقوق اإلنسان املـؤرخ يف صدور  ذلك

 16 واإلعالن الدويل بشأن البيانات الوراثية البشرية، الذي إعتمده املـؤمتر العـام لليونسـكو يف   
 19واإلعالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان الـذي مت إقـراره يف   ، 2003 أكتوبر

  .2005مارس 8 ، وإعالن األمم املتحدة بشأن حظر اإلستنساخ البشري يف 2005 أكتوبر
أما على املستوى اإلقليمي، فاإلهتمام املتزايد باهلندسة الوراثية للجنس البشري يظهـر يف    

واليت دخلت  1997 أفريل 4 إتفاقية الس األوريب حلقوق اإلنسان والطب البيولوجي املؤرخة يف
  : ، واليت صاحبها ثالثة بروبوكوالت1999 حيز التنفيذ يف سنة

والثاين حول زراعة األعضـاء واألنسـجة   ، 1998 جانفي 12 البشري يفاألول حيظر اإلستنساخ 
 25 والثالث واألخري يتعلق بالبحـث البيولـوجي يف  ، 2002 جانفي 14 ذات األصل البشري يف

  .2005 جانفي

                                                
  . 31. جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، ص 1
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مصلحة البحث العلمـي يف جمـال   رع التوفيق بني املش قدرة تثري إشكاليةإن هذه الدراسة   
، ومصـلحة  ناحيـة ئدة على اإلنسانية مجعاء من والذي يأمل أن يعود بالفاالعلوم الطبية واحليوية، 

األفراد يف ضمان سالمة املادة اجلسدية، وضمان محاية احلرمة واخلصوصية يف مواجهة املمارسات 
  .الطبية احليوية احلديثة من ناحية أخرى

عال  اليت تعترب من فهل يستطيع املشرع رعاية ومحاية املصلحة األوىل، ويتصدى ملختلق األف  
  أمناط اهلندسة الوراثية للجنس البشري املناهضة ملصلحة اتمع وأفراده بالتجرمي واجلزاءات؟

وما مدى متكن التشريعات البيوأخالقية من التوفيق بني مقتضيات العلم البيوتكنولـوجي،    
  انه املادي أو املعنوي؟وبني ضرورة توفري احلد األدىن من اإلحترام الواجب لإلنسان، سواءا يف كي

وهل يعترب جترمي املشرع للعديد من أمناط اهلندسة الوراثية على إعتبار أا مناهضة ملصلحة   
فرعا جديدا  باعتبارهالبشري  ومأوىل بالرعاية ضروريا، سواءا متثلت يف حق اإلنسان يف سالمة اجلين

املعلومات الوراثية بإعتبارها تطبيقا  للحق يف سالمة اجلسم البشري، أو متثلت يف احلق يف خصوصية
   متميزا للحق يف حرمة احلياة اخلاصة؟ 

إن أمهية الدراسة تظهر يف العديد من االصعدة، فعلى الصعيد العلمي، فإا تتناول بعـض    
اجلوانب القانونية للعلوم البيوتكنولوجية، املتمثل يف  علم حيث سريع التطور وهو علم اهلندسـة  

جنس البشري، الذي يعترب أساسيا يف اتمع، وهذا ما جيعل مـن الصـعب أن يتوقـع    الوراثية لل
ويتدارك املشرع هلذه اإلكتشافات، وأن ينظمها على شكل يتناسب وحقوق األفراد مـن جهـة،   

  . وحرية البحث العلمي من جهة أخرى
ـ    ري سـواءا  ومع هذا فقد تناولنا بالدراسة أغلب تطبيقات اهلندسة الوراثية للجنس البش

، ...بصمة اإلستنساخ أو حتسـني النسـل  اإلجيابية منها كالتشخيص اجليين أو العالج اجليين، أو ال
والذي يستلزم اإلملام جبوانب هذا التقدم العلمي قصد معاجلته تفصيال لبلوغ التكييـف القـانوين   

  .ورهاملالئم لكل تطبيق على حدة، وذلك تطبيقا لقاعدة احلكم على الشيء فرع من تص
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اإلهتمام الدويل ذه التقنية من خالل تعـدد اإلعالنـات    وعلى الصعيد التشريعي، يربز  
أما على املستوى الداخلي، وعلى الـرغم  . واإلتفاقيات الدولية اليت تكون حقوق اإلنسان حمال هلا

 من كثرة القوانني اليت عاجلت موضوع اهلندسة الوراثية وتالحقها بوترية تصعب علـى الباحـث  
تتبعها بكل دقة، يصادفنا الغياب التشريعي الوطين يف هذا اال، الذي هو يف احلقيقة يؤثر علـى  

  . موضوع الدراسة
أما على الصعيد العملي، فإن خمتلف تطبيقات اهلندسة الوراثية رغم كون بعضها يتعـارض  

دعي إحاطة اهلندسـة  وحقوق اإلنسان، إال اا ميكن أن تطبق يف العديد من املخابر، وهذا ما يست
الوراثية وتطبيقاا بتنظيم قانوين جيعل املساس باجلسم البشري ألغراض غري مشروعة من األمـور  

     .اليت يعاقب عليها
إن طبيعة املوضوع حمل الدراسة، وما يثريه من إشكاليات يقتضى دراسته يف إطار منـهج    

  .نهج اإلستنباطي من جهة أخرىمركب تكاملي،  جيمع بني املنهج اإلستقرائي من جهة وامل
فتأثري اهلندسة الوراثية للجنس البشري على اال الطيب ومكافحـة األمـراض الوراثيـة      

يستدعي إستقراء الوضع القانوين القائم يف خمتلف التشريعات اليت عاجلت املوضوع خاصة القانون 
  .دراسةالفرنسي والقانون األمريكي، مث إستخالص إطار عام يضم موضوع ال

ومن جهة أخرى، وإلبراز وتقييم تداعيات اهلندسة الوراثية على القانون اجلنائي كأسلوب   
لضبطها وجعلها تسري وفق ما ينفع البشرية مجعاء، قمنا بتحليل نقدي مقـارن هلـذه القـوانني    

زائري وإستنتاج أهم األفكار والركائز القانونية اليت حبذا أن يستهدي ا املشرع اجلوالتشريعات 
  .وغريه من املشرعني الذين ليسوا يف احلقيقية بعيدين عن مصطلح اهلندسة الوراثية

حيث خصصنا الباب  ،يف بابني مقسمني إىل أربعة فصول لقد عاجلنا املوضوع حمل الدرسة  
أما الباب الثاين متعلـق  ، يمدى مشروعية املمارسات البيوطبية على اجلينوم البشرلدراسة  األول
 .ق يف خصوصية املعلومات الوراثيةاحل حبماية
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لقد سامهت تقنيات اهلندسة الوراثية وتصميم البىن اجلزيئية، وبرجمة املورثـات يف انبثـاق   
مرحلة جديدة من التطور البشري، إذ امتلك اإلنسان وألول مرة يف تاريخ البشرية القدرة علـى  

شكل احلياة على هذا الكوكب، وقد دامت مرحلة التطور البشـري األوىل  طوير هندسة وتغيري وت
، وكان لإلنتقاء الطبيعي ومبدأ البقاء لألفضل الدور األساسي يف تطويع اإلنسان 1قرابة مليون سنة

البدائي، أما املرحلة الثانية للتطور فكانت مرحلة انبثاق العالقات اإلجتماعية يف اتمع الزراعـي  
عارف األوىل خالل فترة العشرين ألف سنة املاضية، وتشكل املرحلة الثالثة وهي املرحلة وظهور امل

مرحلة التقدم العلمي السريع واإلكتشافات العلمية املذهلة اليت اليت بدأت خالل املئة سنة املاضية، 
     .يشكل فيها اجلينوم البشري النسبة األكرب لتركيزه على معاجلة األمراض الوراثية

ن فهم القوانني املرتبطة بالوراثة يعد الوسيلة املثلى ملكافحة األمراض الوراثية والـتخلص  إ
منها قدر اإلمكان ووقاية األجيال املقبلة من شرورها، ذلك ألا متس صحة كل فرد حيـث أن  
العوامل الوراثية هي أساس تكوين اإلنسان، وهي تتحكم يف توارث الصفات من جيل إىل جيـل،  

  . انت هذه الصفات طبيعية أو مرضيةسواء ك
لقد كان اإلعتقاد السائد يف السنوات املاضية أن املرض يعود سببه إىل البيئة، وتغري مؤخرا 
هذا اإلعتقاد وأصبح من الواضح أن املرض ال ينتج من عوامل بيئية فقط، بل هو نتاج التفاعل بني 

  . البيئة والوراثة
ض، وإكتشاف وجود عالمات وراثية يف بعـض األفـراد   وحتليل العناصر الوراثية لألمرا

على أنه ميكنهم توقي . لإلصابة بأمراض معينةيساعدنا على التنبؤ بأم يتعرضون أكثر من غريهم 
هذه األمراض باإلقالل من التعرض للعوامل البيئية املسببة للمرض، كما أن إنذارهم خبطر التعرض 

خيص املبكر لألمراض الوراثية حبيث يسهل عالجـه قبـل أن   لإلصابة يفيدهم يف اللجوء إىل التش
وينطبق ذلك مثال على وجود عالمات وراثية للتنبؤ بزيادة خطر التعرض لإلصـابة  . يستفحل أمره

   . مبرض نقص املناعة الوراثي

                                                
 .35.، ص2007جينات النوع البشري وجينات الفرد البشري، دار الفكر، دمشق، : أنظر، هاين خليل رزق، اجلينوم البشري وأخالقياته1



 مدى مشروعية املمارسات البيوطبية على اجلينوم البشري: الباب األول
 

20 
 

ويعد العالج من األمور اليت ختتلف من زمان آلخر بل حىت من مكان آلخر، فكيف وحنن 
العلمية املتسارعة؟ وبعد متكن العلماء من الوصول إىل التكـوين الـدقيق خلاليـا    يف عصر الثورة 

الكائنات احلية، ومن مث الوصول إىل التكوين الدقيق خلاليا الكائنات احلية وما حتمله من أمـراض  
وغري ذلك، ومل يقف عن هذا احلد، بل استطاع العلماء بعد ذلك التوصل عالج بعض األمـراض  

ية منها عن طريق اجلينات إما باستبداهلا أو إستئصاهلا أو إضافتها وهو مـا يعـرف   وخاصة الوراث
ل إىل عالجات أكثر لألمراض ديد من األحباث جترى من أجل الوصوبالعالج اجليين، وال زالت الع

  .الوراثية املختلفة وخاصة اخلطرية منها
ر للوقاية والتشـخيص  فالعالج اجليين قد بعث األمل من جديد يف الطب واحتماالت أكث

ية والقانونيـة  خالقالعديد من التداعيات األاملبكر لألمراض، إال أن هذه التقنية احلديثة قد أثارت 
واإلنسانية واإلجتماعية خصوصا تلك املتعلقة حبق الباحث أو عدم امتالكه للحـق يف اسـتخدام   

جية مل يكن باإلمكان إثبات البشر كحيوانات جتارب ويف حماوالت جتريبية إلستخدام تقنيات عال
  .  جدواها سابقا

ومن هنا إشتدت احلاجة إىل بيان حكم مثل هذه التصرفات، فربزت مصطلحات مل تكـن  
كاألخالقيات احليوية يف جمال الطب، و مبادئ وأنظمة وتشريعات تسعى جاهدة  لضـبط  معروفة 

بني ما جاء به الطب من جديد وبني تطبيقات الطب على التركيبة الوراثية لإلنسان، حماولة التوفيق 
قدسية احلياة البشرية خصوصا بعدما أن إتسع جمال الطب الذي مل يعد مقتصـرا علـى العـالج    

  . والتخفيف من اآلالم، بل تعداه إحيانا إىل حماولة العبث جبينات البشر بإسم العالج والتقدم العلمي
طبق على املستوى العاملي يف عامل متعدد احليوية هو أن تخالقيات األإن التحدي القائم أمام 

  .الثقافات ذي وفرة من أنظمة الرعاية الصحية وتنوع كبري يف مستوى تلك الرعاية
هناك مسألة أخرى مرتبطة مبوضوع األخالقيات أال وهي حقوق اإلنسان لألشخاص حمل 

ة وثقافيـة  البحث، وكذلك تلك اليت ختص العاملني حبقل الصحة كباحثني يف أوساط إقتصـادي 



 مدى مشروعية املمارسات البيوطبية على اجلينوم البشري: الباب األول
 

21 
 

متنوعة، واإلسهام الذي ميكن أن تقدمه األليات الدولية حلقوق اإلنسان عند تطبيق املبادئ العامـة  
  .ألداب املهنة فيما خيتص بالبحوث املتضمنة حلاالت دراسة بشرية

ووسط هذا التقدم املذهل واملخيف يف آن واحد، يثور التساؤل حول مشروعية املمارسات 
البيوطبية على اجلينوم البشري؟ هل كل مايتم إكتشافه يطبق على اجلسم البشري حتـت غطـاء   

ي  حمال له يعـد  جيين بقصد العالج  الذي يكون اجلسم البشرالعالج والتداوي؟ وهل كل عالج 
  دائما مشروعا؟ 

لنظام القـانوين اخلـاص   ل خصصنا األول منهما  إلجابة عنه يف فصلنيما سنحاول اا ذهو
  . مدى مشروعية العالج اجليين ، بينما تناولنا يف الفصل الثاينحلماية اجلينوم البشري

  

  الفصل األول
 النظام القانوين اخلاص حلماية اجلينوم البشري

السنوات األخرية قد فتح اال لكـم هائـل مـن    إن املعرفة الكاملة للجينوم البشري يف   
عنها كالبحوث املتعلقة بالتروتيوم،  مت التخلي وشجع إعادة اإلهتمام بعدة حبوث املعارف الواعدة،

والبحوث اهلادفة لتفسري دور وعمل اجلينات وتطورها وعالقتها مبوت الكائنات احليويـة، أيضـا   
الذي سوف يكشف عن العديـد مـن   RNA 1 لرسيلالبحوث املتعلقة باحلمض النووي الرييب ا

  . املعارف اجلينية
إن مثل هذه البحوث تشكل جزءا من أسرار احلياة، وتكشف عدة ألغاز لطاملـا شـغلت     

إن كل املخلوقات احلية : "هو من األجسام احليوية على سطح األرض ADNإن . عقول الباحثني

                                                
دور   احلمض النووي الرييب الرسيل هو أحد االمحاض النووية املكونة للكروموزومات املسؤولة عن نقل الصفات من اآلباء إىل األبناء، وهو يكمل 1

ADNية، حيث يلعب دورا هاما يف ترمجة املادة الوراثية املخزنة يف  هذا األخري إىل بروتينات لتقوم بآداء الوظائف الالزمة للكائنات احل.  
شريط أحادي يتكون من سكر ريبوزي غري منقوص  RNA، فاإلختالف األول يكمن يف أن RNAو  ANDغري أن توجد عدة أختالفات بني 

حيتوي  ANDأما اإلختالف الثاين يقوم على أساس ان . شريط مزدوج يتكون من سكر ريبوزي منقوص األكسجني ANDاألكسجني، بينما  
هاين خليل رزق، اجلينوم . للمزيد من املعلومات. فيحتوي على قاعدة نيتروجينية تسمى اليوراسيل RNAالثاميني، بينما على قاعدة نيترجينية تدعى 

  .71.، املرجع السابق، ص...
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إن العامل احلي هو نـوع مـن تركيبـة    . تبدو أا تتكون بنفس التركيبة اليت تتوزع بطرق خمتلفة
العوامل احملصورة العدد، وهو ذا الوصف يشبه النتوج امليكانيكي الضخم النـاتج عـن العمـل    

   .  1"املعطيات يف العال البيولوجي إنه يغري. املتواصل للتطور
قـد   1997لسـنة   إن اإلعالن العاملي لليونسكو حول اجلينوم البشري وحقوق اإلنسـان   

خصص فصله األول املتكون من أربعة مواد ملعاجلة وحتديد الطبيعة القانونية للجينـوم البشـري،   
أما النظام اخلاص بالعمليات اليت يكون اجلينوم البشري حمال هلـا  . ا األخريذريف هلوليس لوضع تع

  .من اإلعالن 9إىل  5قد خصص هلا الفصل الثاين إستنادا إىل املواد من 
  :إظهار مدى أمهية اجلينوم البشري من خالل ستة أبعادGAILLOUX 2لقد حاول الكاتب   
  عتباره إمتدادا هلا، اعىن ملمتلكمات بشرية بإعتبار اجلينوم البشري يتضمن م: البعد األول -
 اجلينوم البشري يهتم بالنمط اجليين لألفراد،: البعد الثاين -
 بعد جسدي على إعتبارأن جمموع اجلينوم البشري يكون اجلسم، :  البعد الثالث -
غري جسدي، وهذا بالنظر إىل اجلانب النتعلق باملعلومات الوراثية اليت ميكن أن : البعد الرابع -

 تترجم إىل مركبات غري كيماوية، 
بعد فردي يعرب عن عدم التنوع احليوي الذي مييز األحياء، حيث يسـتعمل  : البعد اخلامس -

األعضـاء، وهـذا الطـاقم    الطاقم الكميائي للتعبري عن املعلومات اجلينية يف دائما نفس 
 .الكميائي يشكل األجزاء املمتدة واملوحدة للعالقات اخلاصة بالعضو الفردي

الذي يعترب حاليا حمل العديد  للجينوم البشري البعد السادس واألخري يبني لنا البعد التطوري -
   .من األحباث

 KAHN Axelكا يقول إىل أين ستؤدي بنا هذه اإلستعماالت للتكنولوجيا املتطورة؟ ووعليه، 
    3 أين اإلنسان من كل هذا إذا تعرض جسمه لإلستغالل؟ أين هو معىن الشخص؟

                                                
1  Cf. JACOB F, Libres propos anthropologiques, revue générale de droit médical, n° spécial droit de santé, 
2002, p.75. 
2  Cf. GAILLOUX (J.C), Les enjeux d’une déclaration universelle sur la protection du génome humain, Dalloz 
Sirey, 1996, pp.141-142.  
3 Cf. KHAN Axel, Et l’homme dans tout ça ? Edition Nil, Paris, 2002, p.376. 
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األسئلة من خالل إبراز البعد القانوين ملصطلح اجلينوم البشري ه ذسنحاول اإلجابة على ه 
 ).املبحث الثاين(، وأساس مشروعية املمارسات البيوطبية عليه )املبحث األول(
  

  املبحث األول
  البعد القانوين ملصطلح اجلينوم البشري

و , إن تعريف اجلينوم البشري خري مثال على ضألة معارفنا املتعلقة بالبيولوجيا العامـة      
وتكمن صعوبة هذا التعريف يف مدى التسارع الكبري يف األحباث . بيولوجيا اإلنسان بصفة خاصة

  .البيولوجية، وعلى ضخامة األموال اليت تنفق عليها
قد عرف اجلينوم البشري مبجموع اجلينات اليت مت حتديدها من خالل مشروع  ،2003قبل 

ألف جني تقريبا، يرمز كـل   23 اجلينوم البشري الذي كان قد أجنز للتو، ويبلغ عدد هذه اجلينات
  .جني منها بروتينا واحدا على األقل

الـذي يرمـز منطنـا    ،  génotype إن هذه اجلينات تشكل من حيث األساس منطا جينيا
، ...)من مستوى الغلوكوز يف الدم مثال إىل مالمح الوجه وطول القامة ( phénotype الظاهري 

  .1أي يرمز الربوتينات اليت تشكل بىن جسمنا ووظائف أعضائه وأجهزته، أي يرمز بيولوجيا اجلسم
حتتويه كل خليـة  فقط من كامل دخريتنا الوراثية، أي ما % 2إن هذا العدد من اجلينات يشكل 

مـن مـادة اجلينـات، أو    ) خلية  14 10اليت يبلغ عددها مئة ألف مليار أي (تقريبا من جسمنا 
  .ADNإختصارا لـ  acide désoxyribonucléiqueاحلمض النووي الرييب مرتوع األكسجني 

، أي القسم األعظم منها، ليست سوى حطـام أو رمـم   %  98إن بقية الدخرية الوراثية 
 . 2تطوري، ال يتمتع بأي أمهية وظيفية 

                                                
اثي الثابت عند الفرد، سواء عربت اجلينات عن نفسها وظهرت يف الفرد أم بقيت غري يعرب عن كامل املخزون الور génotype النمط اجليين 1

، ...هاين خليل رزق، اجلينوم .  فهو مجلة الصفات واخلصائص اجلسدية املكتسبة بالتفاعل مع الوسط،  phénotype مقروءة، أما النمط الظاهري
 .21.املرجع السابق، ص

  2 Cf. Watson , J.D, DNA, The secret of life, Alfred Knoff, New York, 2003, p.22. 
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إن التعريف السابق خاطئ مبين على عقيدة راسخة للعالقة بني النمط اجلـيين و الـنمط   
 acideبني اجلينات و بني الربوتينات، فاجلني يستنسخ على شكل محض رييب رسيل    : الظاهري

ribonucleique messager،   ينضج يف نواة اخللية، مث يعرب إىل السيتوبالمسا، حيث تترجم رمـوز
   .1)إىل معىن ملموس ، خلة من خالل النمط الظاهري(الرسالة إىل بروتني 

فاجلني إذن هو تسلسسل من النيكلوتيدات، ترمز كل ثالتة متتالية منها محضا أمينيا حمددا،   
  اجلينوم هو جمموع اجلينات، أو هـو تسلسـالت  '' و. لربوتيينيشكل لبنة من لبنات بناء اجلزئ ا

ADN املرمزة للربوتينات protein coding sequences  '' .كان هذا أول تعريف للجينوم.  
، أخذت تكشف عن أخطاء التعريف السابق، حيـث أن  2003بيد أن األحباث اليت تلت 

اليت توجد مع اجلينات، وعرف هذا  % 98أي  ADNالعقيدة السابقة قد أمهلت كليا معظم كمية 
 protein noncodingالقسم الضخم من اجلينوم البشري بالتسلسالت غري املرمـزة للربوتينـات   

sequences أو جمموع تسلسالت ، ADN  املتداخلDNA intervening sequences أي اليت ،
إن اإلمعـان يف  . ينـات ليت تقع ضمن اجلا itronsتقع خارج اجلينات، و يشمل أيضا اإلنترونات 

اإلعتقاد أن هذه التسلسالت غري املرمزة ليست حطاما أو رمم تطوري، قد يشكل اخلطأ األكـرب  
 .جسامة يف تاريخ البيولوجيا

، وطبيعتـه  )املطلـب األول (وأمام هذا الغموض، كان الزما تبيان مفهوم اجلينوم البشري  
  ).املطلب الثالث(اجلينوم البشري ، وما يقصد مبشروع )املبطلب الثاين(القانونية 

  
  
  

  
  

                                                
 .22.، املرجع السابق، ص...هاين خليل رزق، اجلينوم  1
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  املطلب األول
  مفهوم اجلينوم البشري

يف النصف الثاين من القرن العشرين، تصدرت علوم الطب والبيولوجيـا طليعـة العلـوم      
التجريبية، وخاصة موضوع اجلينوم البشري، الذي لقي اهتماما واسعا وعريضا سواء من طـرف  

ويستمد ذلك اإلهتمام الواسع مشـروعيته مـن   . مراكز البحث املتخصصة، أو حىت الرأي العام
ملنتظرة من اإلنعكاسات اإلجيابية املباشرة لنتائج هذه العلوم وأحباثها على الصحة اآلمال املعقودة و ا

  .   العمومية، وصحة األفراد على وجه اخلصوص
األحباث يف جمال البيولوجيا وتواترها، إال أن الغموض اليزال يكتنـف   رغم كثرةلكن و 

ممـا  يشغل عقول البـاحثني،  شغل والزال ومنذ الكشف عنه اجلينوم البشري، ذلك اجلزئ الذي 
الضـرورية  من األمور) الفرع الثاين(وحتديد مفهومه   )الفرع األول( جيعل دراسة تارخيه التطوري

  .اليسرية غري
  

   األولالفرع 

  التاريخ التطوري للجينوم البشري

املوجود يف اجلينوم، غـريأن    ADN لقد اعتقد العديد من العلماء أن سر احلياة الوحيدهو  
  . احلقيقة والتجارب املتتالية أثبتت أنه أحد هذه األسرارفقط

مث نشأت الربوتينات بفاعلية هذا اجلزئ، فسـر احليـاة    RNAإن احلياة قد بدأت جبزئ  
وما ينتج عنه مـن اجلزيئـات     ADNوالربوتينات مث   RNAيكمن و بصورة أساسية يف جزئ  

وتفاعالا مع العديد مـن أنـواع اجلزيئـات الصـغرية       macromoleculesة الكربية أو الكبري
وهذا بدءا بإيوانات الصوديوم إىل الليبيدات الفوسفورية وعديدات  micromoleculesأوالصغرية 

  .1السكريد
                                                

 .17.،ص2003من اإلنفجار األعظم إىل اإلستنساخ البشري، دار الفكر، دمشق، : أنظر، هاين خليل رزق، موجز تاريخ الكون 1
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لكن حىت لو متكنا من اإلطالع ومجع كل اجلزيئات اليت تشكل أبسط اخلاليا احلية الـيت  
جني، فمن الصعب نظرا ألسباب وراثية أن تنشئ، ألن ورغم التطور  256ها من يتألف اجلينوم في

  . العلمي اهلائل ال زال اإلنسان عاجزا يف مواجهة مجيع أشكال احلياة الغامضة
إذن لفهم التاريخ التطوري للجينوم البد من إيضاح تاريخ نشوء املادة أو الكون، ونشـوء  

  .احلياة وفقا لنظرية التطوراملوجه
  : نظرية التطور املوجه -أوال

اليت أدت لنشوء احليـاة علـى    1إن احلياة قد نشأت وفقا لنظرية التطور املوجه ذي املعىن  
وأساس التطور يف الكون حبسب هذه . سطح األرض، وتوج بظهور اإلنسان فأصبح للكون معىن

. قوانني الفزيائية املعروفةالنظرية هو أمر حمتوم ال وجود للمصادفة فيه، األمر الذي اثر يف صحة ال
  :لقد مت تطوير هذه النظرية والربهنة على صحتها برهانا استقرائيا كمايلي

I- الكون(وء املادة شن( 
 : لقد نشأت املادة أو الكون بعد حدوث عدة تغيريات جذرية عرب الزمن كمايلي 

" بالنـك "الذي ختطـى جـداري    2نشأ الكون من الطاقة إثر حدوث اإلنفجار األعظم  - أ

"plank" ، لقد كان ركاما يف غايـة  . 3 كلفن 37 10ــ  حيث ارتفعت درجة احلرارة إىل
الكثافة نتج عنه أجسام صغرية غري مألوفة هلا أحد عشر بعدا بدأت يف النشوء والتطـور  

 .تدرجييا
إثر حدوث اإلنفجار األعظم، إخنفضت درجة احلرارة مما نتج عنه نشوء القوى الطبيعية -ب

  .الثقالة، القوة النووية الشديدة، النووية الضعيفة والقوة الكهرطيسية قوة: األربع
  .1و كشف عن اجلديد خبرقه القوانني الفزيائية  4 إن هذا التطور كان حمتوما اليد للبشر فيه 

                                                
  . 89.، ص2012أنظر، سالمة موسى، نظرية التطور وأصل اإلنسان، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة،  1
 hot inflationl explosionاإلنفجار التضخمي الساخن  2
املادة يف سلسيوس تقريبا، حيث تصبح  273ويساوي صفر كلفن . kelvinكلفن  273أو الصفر املئوي  celsius" سلسيوس"صفر يعادل  3

  .الصفر املطلق جمردة الطاقة  وتتوقف عن احلركة
 .17.، ص املرجع السابق، ...موجز هاين خلبل رزق، . " إن اهللا ال يلعب بالنرد، وإن خلق اهللا للكون كان حمتوما:" ألربت آنشتاينقال  4
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. إن هذه املادة وفقا للتطور املوجه ذي املعىن، قد سارت باجتاه اإلنتظام وزيادة الطاقة احلـرة 
  .وسار الكون وبدأت الكائنات احلية بالزيادة والتناسق فسارت املادة

  :يتألف الكون القابل للرصد من ثالثة مكونات-ت
 )األمواج املترية(أي الفوتونات وأنواع األشعة : الطاقة -
واللبتونـات   baryons وهي ما تبقى من املادة املضادة املتمثلة يف الباريونات: املادة -

leptons وجسيمات عنصرية أخرى . 
مما أنتجـه  % 96وتشكالن : % 70  والطاقة املعتمة%  26  املادة السوداء الباردة -

 .اإلنفجار األعظم، وهلما دور التوفيق بني الضوء وبني املادة نفسها
حدث اإلنفجار األعظم يف اللحظة صفر من عمر الكون، أي يف جزء الثانيـة األوىل، وبـدأ   -ث

  ثانية، ويف اللحظة35ــ   10الكون حبجم الربتقالة يف اللحظة  انفصال القوى الطبيعة األربع، وأصبح

  .2ثانية، أصبح الكون حبجم املنظومة الشمسية احلالية 4ـ 10
لقد أوردنا هذه املعلومات الناجتة عن اإلنفجار األعظم لتبيان الشبه بني الكـون القابـل     

املادة السوداء الباردة والطاقة املعتمة للرصد وبني القسم املرمز من اجلينوم البشري من جهة ، وبني 
  .والقسم غري املرمزمن اجلينوم البشري من جهة أخرى

ولدت الشمس، ومن مت كواكبها، وتكاثف البخار وسقط املطر، فأنبعثت احلياة على سـطح   -ج
  . 3األرض

II-احلياةشوء ن  

                                                                                                                                                   
بعدم امكانية جتاوز "، حيث فندت النظريات القائلة  34ـ  10كلفن وقطرها  37 10لقد ختطى اإلنفجار جداري بالنك حبدوثه يف نقطة حرارا  1

، ، املرجع السابق ...اجلينوم ظر، هاين خلبل رزق، أن". درجة حرارة بالنك، حيث يتحول اجلسم بعدها إىل طاقة  32 10حرارة جسم ما 
 .55.ص

 .56.املرجع السابق، ص، ...اجلينوم هاين خليل رزق،  2
 .57.، صنفسهاملرجع  3
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الـيت بـدورها   يتألف من سبخات املـاء األوىل و   soupe prémordiale احلساء البدائي
محـض    ،HOCH الفـورم ألدهيـد  (تتحتوي على مئات املركبات العضـوية و الالعضـوية   

أتى ا املطر املتساقط )  COOH  2 CH  2NHواحلمض اآلميين الغلسرين )HCN( السيانيدريك
وتعرض احلساء بإستمرار لنوعي األشعة الفوق البنفسجية وحتت احلمراء الـيت  . من الغبار السدميي

ومت الربهنة جتريبيا أن هذا احلساء يشـبه يف تركيبـه    .ي إىل إىل تنشيط التفاعالت الكميائيةتؤد
     .1لتركيب النيكلوتيدات

III-جزيئات األساس  

إستطاعت مركبات الكربون املتكافئة املوجودة يف احلساء البدائي مع السليكات وبوجـود  
وكـذلك   ،)HCN، محـض  السـيانيدريك    HOCHالفورم ألدهيد ( مركبني شديدي التفاعل

األدنـني و  ( purine األشعتان فوق البنفسجية وحتت احلمراء، أن تشكل األساسـني البـورين  
  .2)الغوانني

VI-جزيء احلياة RNA  

تشكل جزيء ميتلك منطا جينيا ممثال بتسلسل النيكلوتيدات يستطيع ختـزين املعلومـات   
 .ألنتساخ جزيئات جديدة

إستطاع أن ينشئ اجلزيئات الربوتينية، وبعد ارتباطهما ببعضهما البعض مت تشـكيل  هذا اجلزيء  
  .ribozymes 3 الريبوزومات

  
  الثاين الفرع 

  تعريف اجلينوم البشري

                                                
 . 89.سالمة موسى، املرجع السابق، ص  1
 58.املرجع السابق، ص، ...اجلينومهاين خليل رزق،  2
بو عساف إمساعيل، نظر، أأ. enzyme من إنزمي zymeبالالحقة  ribonucleic acid من احلمض النووي الرييب ribo تعبري اشتق من دمج السابقة 3

  . 29. ، ص2005 ، األهلية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،1واهلندسة الوراثية وعلم اجلنني، اجلزء النظري، طأساسيات بيولوجيا اخللية 
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لقد متكن مصطلح اجلينوم البشري من إحداث إختالف كبري بني فقهـاء القـانون عنـد      
رغبتهم يف وضع تعريف موحد له، وهذا نظرا لطبيعته اخلاصة اليت ال زالت حمل جـدل ونقـاش   

  . كبري
  
  

  :التعريف اللغوي للجينوم البشري-أوال
إىل ايتها جزء مـن   اجلني اليت أضيف gene أشتق من كلمة genome إن تعبري اجلينوم

مبعىن صبغي أو  chromosome من تعبري ome ، أي)جسد أو جسم ( somaمن  some الالحقة
  .1كروموزوم وليست كامل الالحقة للترخيم

 Petit  و Petit Littré  وقد توالت تعريفات اجلني عرب القواميس، فقد عرفـه قـاموس  

Robert موعة الصبغية املختلفة"بموعة، لكنهما "اكما عرفـه  . مل يوضحا لنا تركيبة هذه ا
مبجموعة مورثات،أو جمموعة من " الس العاملي للغة الفرنسية يف قاموسه املخصص لعلم اجلينات

  .2مع بقاء مصطلح اموعة غامضا" العناصر الوراثية 
  :التعريف اإلصطالحي للجينوم البشري -ثانيا

 gen الوراثة جيمع بني جزئي كلميت إجنليـزيتني مصطلح جينوم هو مصطلح جديد يف علم 

اليت تعين باللغة العربية املورث أو اجلني، واجلزء الثـاين   gene  وهي األحرف الثالثة األوىل لكلمة
و تعـين باللغـة العربيـة     omeوهـي     chromosome  هو األحرف الثالثة األخرية من كلمة

  . 3الصبغيات أو الكروموزومات

                                                
 .30.املرجع نفسه، ص 1

2 Cf. MOUNOLOU Jean-Claude, Génétique et droit de l'homme, Centre génétique moléculaire, France,(S.A.E), 
p. 23.   

 .21.، ص...ينومهاين خليل رزق، اجل 3
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لعلمية هلذا املصطلح فهي لإلنسان احلقيبة الوراثية البشرية القابعة داخل نـواة  أما الداللة ا
  . 1اخللية البشرية وهي اليت تعطي مجيع الصفات واخلصائص اجلسمية

كما يعرف على أنه الدخرية الوراثية اليت تتواجد يف كل خلية من خاليا اإلنسان، وحتـدد  
احلقيقية للإلنسان أو البصمة اليت متيز كل انسان عـن  صفاته العضوية وغري العضوية، فهو اهلوية 

أو  .3"جمموع اجلينات املوجودة على الصبغيات يف اخللية اإلنسانية" أو أنه .  2غريه من بين جنسه
  . 4أن اجلينوم البشري يضم جمموع كل اجلينات املختلفة املوجودة يف خاليا البشر

مأمون الشقفة بأنه اهلوية احلقيقية لإلنسان، أو املميزات لكـل شـخص    الدكتوروعرفه 
  .5كالبصمات

ويقول الدكتور حسن حتحوت أن كلمة جينوم مركب مزجي بـني كلمـتني جـني و    
كروموزوم، ويعرب ا عن كتلة املادة الوراثية مجيعها لكنها مسجلة تفصـيليا حبـروف هجائهـا    

  . 6األساسية 
مجلة " نظرة فاحصة للفحوصات الطبية اجلينية "د علي البار يف حبثه لقد ذكر الدكتور حمم

معرفة اجلينات : مسائل من بينها أن العلماء يف هذا اال يسعون ملعرفة اجلينوم البشري بكامله أي 
  .     7املوجودة يف جمموع الدنا يف خلية انسانية

                                                
، ماجستري قسم العدالة )دراسة تأصيلية تطبيقية(مريع بن عبد اهللا بن سعيد آل جار اهللا آل شافع ، خريطة اجلينوم البشري واإلثبات اجلنائي أنظر،  1

   24. ،ص2007اجلنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 
    .24. مريع بن عبد اهللا بن سعيد آل جار اهللا آل شافع ، املرجع السابق،ص 2 
، جامعة اإلمارات العربية 4الد اجلوهري، اجلينوم البشري ماهيته ومستقبله، ضمن حبوث مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشؤيعة والقانون،، أنظر 3

 .1703.املتحدة، كلية الشريعة والقانون، ص
 . 12.، ص1998، مكتبة العبيكان، الرياض، 1الدمرداش صبحي، اإلستنساخ قنبلة العصر، طأنظر،  4
  .22. السابق،ص املرجع  وحكمه الشرعي ،نور الدين بن خمتار اخلادمي، اجلينوم البشري ، مقتبس عن 5
املنظمة اإلسـالمية  :رؤية اسالمية : ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري والعالج اجليين"حسن حتحوت، قراءة اجلينوم البشري أنظر،  6

  . 1998أكتوبر  15-13، املنعقدة يف الكويت يف "للعلوم الطبية
   .   60.،ص2008ي بالشفرة الوراثية، دار اجلامعة اجلديدة، األزاريطة،عن، حممد أمحد غامن، اجلوانب القانونية والشرعية لإلثبات اجلنائمقتبس  7 
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معـىن اجلينـوم   " الوراثية دور البصمة "كما وضحت الدكتورة صديقة العوضي يف حبثها 
والذي بدوره  DNAميثل التكوين الوراثي لإلنسان ويتكون من احلامض النووي  : " البشري بأنه

  . 1يتكون من قواعد نيتروجينية و سكر مخاسي وفوسفات
  :ويعرف اجلينوم باللغة الفرنسية اعتمادا على املنظور البيولوجي كمايلي

" Le génome c'est-à-dire l'ensemble des gènes d'un organisme, est 

structurellement défini par les chromosomes au sein de chaque cellule, selon la 

théorie chromosomique de l'hérédité"2.  

- D'un point de vue scientifique, le terme génome ''désigne l'ensemble des gènes 

présents dans le matériel héréditaire d'un individu''3. 

اخلريطة اجلينية لإلنسان، خريطة الشـريط  : ويطلق على اجلينوم البشري أمساء أخرى منها
الوراثي، خريطة اجلينوم البشري، احلقيبة الوراثية، الرصيد أواحملتوى الوراثي، كتاب احلياة، امللف 

ية وغريها من التسميات للداللة يف جمموعها على ما حيتويه اجليين اإلنساين، الشفرة الوراثية اإلنسان
  .اإلنسان من مادة وراثية جينية هلا طبيعتها وخصائصها ووظائفها وتتابعها وتداخلها

مسي اجلينوم البشري باخلريطة اجلينية البشرية ألن الرصيد الوراثي لإلنسان الذي يتضـمنه  
من الدول من حيث مكوناـا عناصـرها، كمـا أن     هذا اجلينوم يشبه اخلريطة اجلغرافية لدولة

                                                
  .337.، ص1صديقة العوضي، دور البصمة الوراثية، ندوة الوراثة و اهلندسة الوراثية، ج ، أنظر1

الكتب الرائدة يف هذا اـال   وذكر بأنه من Matt Ridley ملؤلفه Genome كتاب DEANH.Hamer عامل البيولوجيا اجلزيئية استعرضـ 
ببساطة هو اموعة الكاملة للمورثات املوجودة يف  (اجلينوم) :(Genome) الوراثي أو احلقيبة الوراثية وعقب يف اية استعراضه قائالً عن الطاقم

للتأكد من حل الشـفرات الوراثية، لكن آخرين من  ينـوم ليـس إال خطة استراتيجية للمخزونالكرومـوزومات ومشـروع اجل زوجا من 23
أو أنـه  ) البشـرية خمطط) (Human Blueprint) بصورة مبالغ فيها أو تتسم باملبالغة والتفخيم ويطلقون عليه بالتايل اسم الناس يفهمون اجلينوم

احلياة والطريقة الصحيحة للتعامـل   هو البداية لفهم احلياة والطريقة اجلديدة لعمل علوم) الوراثي اقمالط(إن اجلينوم  Book of life كتاب احلـياة
   .صحيحة ألنفسنا بـين البشـر   يساعد على املقارنة بني الكائنات احليـة بل هــو يف احلقيقة قراءة مع األمراض والكشف عن كنهها، كما أنه

  .أنظر
RIDLEY Matt, Genome, Harper Collins publication, New York, 1999, p.75. 
2Cf. GAUDRIAULT Sophie, VINCENT Rachel, Génomique, De Boeck édition, Bruxelles, 2009, p.01 
3 MARECHAL Romain, La déclaration universelle de l’UNESCO sur le génome humain et les droits de 
l’homme : réflexions sur le concept d’humanité, Mémoire de Master 2 recherche droit international public, 
université d’AIX- MARSEILLE 3, 2004-2005 , p66 ; ZULIAN Isabelle, Droit, Ethique et génome humain, 
mémoire DEA, université d’AIX- MARSEILLE 3, 1999-2000, p, 37 
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املورثات تتوزع على على الصبغيات يف مواقع حمددة كما تتوزع مواقع البلدان علـى اخلـرائط   
  . اجلغرافية

 مقابل املصطلح األجنيب" جمني"يصطلح أيضا على اجلينوم يف املعجم الطيب املوحد املصطلح العريب 

Génome  .  

  البشري ومالقانوين للجينالتعريف  -ثالثا

عىن به وقلة الباحثني فيه، وعدم متكـن  طلح اجلينوم البشري والعلم الذي نظرا حلداثة مص  
العديد من التشريعات حصر مفهومه ومعرفة أمهيته، أغفلت التشريعات الوضعية صياغة تعريـف  

توحيـد قـانوين   حمدد و موحد جيمع عناصر اجلينوم البشري، وهذا ما حيول دون متام مشـروع  
  .مشترك يكون جامعا مانعا ملعىن هذا املصطلح

عاملية  الذي يعترب أول وثيقة 19971اإلعالن العاملي للجينوم البشري وحقوق اإلنسان لسنة   
يف جمال البيولوجيا، كما يعد أهم حماولة إلقامة التوازن بني ضمان احترام حقوق اإلنسان، وبـني  

حث العلمي، حيث ركز على صيانة الكرامة االنسـانية، واحتـرام   احملافظة على حرية الب ضرورة
   .التنوع اجليين، والدفاع عن حقوق األجيال املقبلة

التدابري الالزمة لتنظيم العالقة بني العلم والقيم إن هذه الوثيقة تعد بداية إلقناع العامل باختاذ 
، ويتكـون  يف ميدان اجلينوم البشري، حيث اقترح معايري لضبط وتنظيم األحباث العلمية األخالقية

من مخس وعشرين مادة، عاجلت مبادئ وحقوق اإلنسان، إهتمت األربع مواد األوىل بالعالقة بني 
حبقوق اإلنسان املتعلقة بـاجلينوم   9إىل  5الكرامة اإلنسانية واجلينوم البشري، واهتمت املواد من 

 16 إىل 13اجلينوم البشري، واملـواد مـن    تعلقت باألحباث على 12إىل  10البشري، واملواد من 

                                                
لى بالرغم من إفتقاره إىل القيمة القانونية امللزمة إال أنه يتمتع بقيمة أدبية كبرية، نظرا إلمجاع الدول األعضاء يف منظمة اليونسكو عاإلعالن إن  1

حقوق  ايةإصداره، وهو يتميز عن بقية الوثائق األخرى، كونه يعاجل حقوق اإلنسان جتاه تقنيات اهلندسة الوراثية بصورة أكثر تفصيال وحتديدا، حلم
 .اإلنسان يف ظل التقدم العلمي يف جمايل الطب والبيولوجيا



 مدى مشروعية املمارسات البيوطبية على اجلينوم البشري: الباب األول
 

33 
 

عاجلت اإلجراءات الـيت   25إىل  17اهتمت بشروط ممارسة التجارب الطبية والعلمية، واملواد من 
  .تؤدي إىل تعزيز مبادئ اإلعالن

: تنص على أن األوىل من اإلعالن أن املادة خالل إستقراء نصوص اإلعالن، جند ومن
األساسية لكل أعضاء األسرة اإلنسانية، وهو يعد أساس الكرامة  ي ميثل الوحدةاجلينوم البشر"

  .  1"اإلنسانية، ويعد تراثا للبشرية
إن اإلعالن قد كرس الفصل األول منه املكون من أربع مواد ليس يف احلقيقة لتعريف 

  . 2اجلينوم البشري بقدر ما هو منح هذا األخري الوصف القانوين
لبشري هو ثنائي املعىن حيث يشمل يف الوقت نفسه عالقة إن الوصف القانوين للجينوم ا

  .3اإلنسان جبينومه ، وعالقة هذا اجلينوم البشري باجلنس أو النوع البشري
بالنص على أن  يتفكلت  -  سابقة الذكر - اإلعالنوبناء على ذلك جاءت املادة األوىل من 

تقدمي  ال جيوز متلك جيناته وال  patrimoine universel  اجلينوم البشري هو عبارة عن إرث عام
، ومن جهة  )النوع البشرياجلنس أو اجلينوم البشري وعالقة ب(براءات اإلختراع بصدده من جهة 

مما يستوجب إحترام خصوصية الفرد، وعدم  patrimoine personnel 4 أخرى فهو إرث شخصي
عالقة اإلنسان جبينومه ( جسمهالتعدي على ملكية جينومه البشري على أساس أنه جزء من 

  .)البشري
  

                                                
املؤرخة يف  62اجلريدة الرمسية رقم ( 20/11/2004املؤرخ يف  625وهذا ما أخذ به املشرع اللبناين يف املادة األوىل من القانون رقم  1

جليين مجيع جينات أفراد العائلة البشرية، وهو تراث اإلنسانية يقصد بالرصيد ا:"املتعلق بالفحوصات اجلينية البشرية، حيث نصت) 25/11/2004
 ".مجعاء

2   Cf. BYK Chréstian, La déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme, Journal du droit 
international, n°3, 1998, p.689. 
3  Ibid., p.689. 

قد عرب الكاتب إسرائيل عن اجلينوم البشري وعالقته بالفرد، حيث ربط هذه مسألة بفردية الكائن " الطب والفرد" وانيف مقالة له اليت حتمل عن 4
فردية اجلينوم البشري، التنوع الالمنتهي لألعصاب على مستوى املخ، :" البشري اليت ال تعوض مهما طال الزمن لوجود حقائق علمية ثالث

  .ش من انسان إىل آخراستحالة وجود الصدفة يف العي
« Chaque ètre humain est unbique et irremplaçable dans la suite du temps et cela tient sur le plan scientifique à 
trois raisons : la singularité du génome humain,la variabilité infinie des circuits neurologiques au sein du 
serveau, l’impossibilité de coincidence des vécus d’une personne à l’autre ».Sur cette question. Israil L, 
Médecine et individu, revue des sciences morales et politiques, n°2, 1997, pp.49-66.       
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  :فهذا اإلعالن قد أمهل املقصود باجلينوم البشري لعدم إملامه جبانبني  
  ، التركيبات الوراثية البشرية جيمع matériel  باعتباره عتادا ملموسا: األول

اجلينات، وفحـوى  بكونه جمموع الوظائف اليت تقوم ا   immatériel باعتباره غري عتادي: الثاين
  .1املعلومات اليت يفصح عنها

إذا كان اجلينوم البشري جزءا لصـيقا  ما هو  طرحه يف هذا اال القانوين املراد والسؤال
  باجلسم البشري أم ال؟

يترتب على القول بأن اجلينوم البشري يعد من عناصر اجلسم البشـري عـدم   : الفرضية األوىل 
  إمكانية املتاجرة به وال امتالكه، 

يترتب على القول بأن اجلينوم البشري منتج من منتجات اجلسم البشري كالـدم  : الفرضية الثانية
  .واألنسجة إمكانية املتاجرة به بل ومتلكه

  .ل إيضاحه يف الطبيعة القانونية للجينوم البشري يف املطلب املوايلوهذا ما سنحاو  
  املطلب الثاين

   الطبيعة القانونية للجينوم البشري
لقد نتج عن البحث يف موضوع الطبيعة القانونية للجينوم البشري اختالفا كبريا يف الفقـه    

وجود نظام قانوين خيضـع   الفرنسي، وهذا ناتج عن التحديد غري الدقيق ملفهومه من جهة، وعدم
 اجلينوم البشري للمراقبة أو حلماية خاصة على عكس اجلينات النباتية واحليوانية اليت ختضع للحماية

                                                
1 Cf. MOUTEL G, Aspects juridiques relatifes au génome humain, conférence du 9 novembre 2001. Voir le site 
web: http//infodoc.inserm.fr/ethique/cours.nsf 01/2014. ; BYK Christian, La déclaration…, op.cit., p.703. 
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فتحديد النظام القانوين للطاقم الوراثي اإلنساين . 1الدولية باسم التنوع البيولوجي احليواين والنبايت
  . 2يظهر أساسا يف مدى محايته وتأطريه

النظام القانوين للجسم البشري وأعضائه هو قبل كل شيء نتيجة للتطور الـزمين   نعلم أن
للعالقة بني الشخص وجسمه حبسب خمتلف اتمعات والقيم اإلجتماعية والثقافية اخلاصة بكـل  
منها، وهذا ما يوضحه لنا الطابع اهلام السائد للتأطري القانوين احلايل للجسم البشري على املستوى 

    .الدويل
ومبا أن اجلني البشري هو املكون األساسي للجينوم البشري، و حمل ممارسـات اهلندسـة   
الوراثية املتسارعة، فهو فعال حيتاج إىل احلماية ملا حيمله هذا األخري معلومات وراثية، وهنا يثـور  

و من هل ه: التساؤل حول الطبيعة القانونية للجني البشري، أي حتديد أي نوع من أنواع احملل هو
  ؟ )عنصر من عناصر اجلسد(؟ أو من األشخاص )األموال(األشياء 

ويف هذا الصدد اختلف الفقه القانوين حول وصف اجلني البشري، فظهر اجتاهان أحـدمها  
  ).   الفرع الثاين(، واآلخر مثايل )الفرع األول(واقعي 

  
  الفرع األول

  "فكرة الشيئية يف وصف اجلني البشري"  اإلجتاه الواقعي
فكرة تشييئ اجلني البشري باإلمجاع، لكن ظهر اإلختالف  3لقد تبىن فقهاء االجتاه الواقعي  

  .بينهم يف تربير هذه الفكرة

                                                
1 Voir : Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992, Doc. Na. 92-7808 (1992); voir aussi : Bartha 
Maria KNOPPERS, Claude LABERGE, Thérèse LEROUX, Marie-Hélène PARIZEAU, Évelyne HÉYER et 
Sonia LE BRIS, Enjeux juridiques et éthiques de la biodiversité humaine, textes de posters dans le cadre de la 8e 
Conférence annuelle de la Société canadienne de bioéthique « Décider pour autrui : pouvoir, politique et éthique 
», Montréal, 19 octobre 1996, en particulier le texte du poster 1 – « Enjeux juridiques et éthiques de la 
biodiversité humaine », disponible au Centre de recherche en droit public, Faculté de droit, Université de 
Montréal. 
2  Vo i r, notamment : Marie-Josée BERNARDI, Commerce international du corps humain et de ses parties, 
document de travail préparé pour le groupe de recherche sur la biodiversité humaine, février 1997, disponible au 
Centre de recherche en droit public, Faculté de droit, Université de Montréal, p. 6. 
3 LEMENNICIER, LENOIR , PAQUEROT, MASCRET… 
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يرى بعض الفقهاء أن اجلني البشري ميكن تشبيهه بشيء، ألنه يعد تركيبا مشتركا عاما بني   
ك جينها نظرا للتشابه الكبري إن الكائنات احلية اليت هي من غري البشر، أي من قبيل األشياء، وكذل

وبالتـايل لـيس هنالـك    . شرية ومنظومة اجلينات احليوانيةمل نقل التطابق بني منظومة اجلينات الب
، وبالتايل فإذا كان اجلني 1دواعي للتمييز بينهما عند البحث عن الطبيعة القانونية للجينوم البشري

  . 2شيء تركيبا مشتركا بني الكائنات، إذا فجني اإلنسان
غري أن هناك من يؤيد فكرة الشيئية يف وصف اجلني البشري لكن باإلعتماد على فكـرة    

أخرى وهي فكرة اعتبار اجلني من عناصر جسم اإلنسان اليت ميكن فصلها عنه، ولذلك فهو يعـد  
 4...، كالشعر والدم واألسنان3شيئا ألنه حلظة انفصاله عن اجلسم ال يدخل يف مكونات الشخص

جيب إقامة التفرقة بني تكييف اجلسد البشري اإلنساين وجيناته الوراثية، فإن كان من الصـعوبة  .
مبكان إنعدام الكرامة البشرية بوصف اجلسد البشري بكونه شيئا ففي مواجهة ذلك فإن املنطـق  

، ميلي فصل اجلني عن اجلسد بصفة مطلقة، أو على األقل عند تكييفه، حينئذ اإلعتبارين متناقضني
ويصل بعض الفقه اجلنائي إىل اعتبار اجلني . 5فنحفظ للجسد كرامته، ومننح للجني وصفه املناسب

  .6البشري ماال منقوال مملوكا لشخص معني وله كيان مادي وميكن تقوميه
ويترتب على اإلعتبار القائل بتشيئ اجلينوم البشري أن أعضاء جسم اإلنسان تصـلح ألن  

, ة وميكن التصرف فيه واإلنتفاع به، وأن يفيد غريه بإعتباره مالكـا لـه  تكون حمال للحقوق املالي
  .  7ملكية مطلقة، فجسم اإلنسان بعد فصل الروح منه يعد جمرد شيئ يأخذ حكم اآلالت

                                                
، 2005كلية احلقوق، جامعة املنصـورة،  ، دراسة مقارنة، دكتوراه الصناعيأنظر،طارق عبد اهللا حممد أبوحوة، اإلنعكاسات القانونية لإلجناب  1

  .401.ص
2Cf. LABRUSSE-RIOU Catherine, Le droit saisi par la biologie, LGDJ, Paris , 1996, p. 73; GHESTIN Jacques 
et GOUBEAUX  Gilles, Traités de droit civil, LGDJ, Paris, 1990, p. 215.  

 . 35.، ص1998، يناير 40، س 1أنظر، األهواين حسام، حنو نظام قانوين جلسم اإلنسان، جملة العلوم القانونية واإلقتصادية، ع 3
، 1991، دار النهضة العربية، 2، ط "حماولة فقهية لوضع نظرية عامة للمطابقة"أنظر، عبد الفتاح مصطفى الصيفي، املطابقة يف جمال التجرمي  4

 .96.ص
  .401. ق عبد اهللا حممد أبوحوة، املرجع السابق، صطار 5
، 2006، دار النهضة العربية، مصر، 1دراسة مقارنة، طأنظر، أشرف توفيق مشس الدين، اجلينات الوراثية واحلماية اجلنائية للحق يف اخلصوصية،  6

  .125-121.ص
  . 75-74. ، ص2001، العربية، دار النهضة 1ط ني األحياءسرور طارق، نقل األعضاء البشرية ب، أنظر 7
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كما أشار الفقهاء الفرنسيون سعيا منهم للتأكيد على شيئية اجلني البشـري، أن املشـرع     
كم وظيفته، أي هو عمل بشري مؤد إىل تغـيري اخلصـائص   الفرنسي اعترب اجلني البشري دواء حب

  . 1األصلية للخاليا من أجل حتقيق غاية عالجية
ومع اعتراف هذا اإلجتاه بشيئية اجلني البشري وتأكيد قابليته للتملك، فإنه يقرر خروجـه    

ونه حامال من دائرة املعامالت التجارية، وذلك خلصوصيته الشديدة واملتمثلة يف وظيفته اخلطرية ك
ونتيجة هلذه الوظيفة اخلطرية، وبالنظر للطبيعة  .اليت حتتوي على كل ما خيص الفرد للشفرة الوراثية

القانونية اخلاصة للجني البشري كونه من األشياء وجزئيا من األموال، فاجلني البشـري جيـب أن   
  . 2خيضع لنظام قانوين خاص جدا

  
  
  
  
  

  الفرع الثاين
  "فكرة الشخصية يف وصف اجلني البشري"،اإلجتاه املثايل 

) اجلني البشـري (أن احملتوى الوراثي باعتباره اجلزيء احليوي  3يرى جانب آخر من الفقه  
  .4يعترب من بنيان اجلسم، ومن مث فإنه يتمتع باحلماية املقررة له شرعا وقانونا

بشري رد متاثله البيولوجي وينتقد أنصار هذا اإلجتاه الرأي الذي يضفي صفة الشيئية على اجلني ال
  : مع اجلني احليواين أو النبايت

                                                
1Cf. HERVE Christian, Génétique et responsabilité, Dalloz, 2008, p. 171 et s.    

، جوان، تـونس،  6، ع45أنظر، التيجاين عبيد، املعاجلة اجلينية، جملة القضاء والتشريع، مركز الدراسات القانونية و القضائية، وزارة العدل، س  2
  .45.جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، ص، 67.، ص2003

3 DAILLIER, PELLET , LANFRANCHI… 
   .136. املرجع السابق، ص  ،...األحكام الشرعية  د عبد الرحيم مهران،السيد حممو 4
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  اجلني البشري له ميزة خاصة وهي احتواؤه على املعلومات الوراثية،  -
إن القول بالوحدة العامة بني الكائنات احلية من حيث التركيبة الوراثية أمر غري مقبول من  -

ه غري التام بني اجلينات البشرية واجلينات ، كما ال ميكن التسليم بأن للتشاب1الناحية الواقعية
احليوانية له إنعكاس يف جمال احلقوق واحلريات، مبنح نفس الوصف القانوين على كليهمـا  
ألن مجيع ما يترتب على ذلك من آثار يتعارض مع املكانة السامية اليت حيضى ا البشـر  

اإلجتماعية والدينية من محايـة  ومتيزه عن غريه من املخلوقات األخرى، ومع ما توليه قيمنا 
 .   2إلرثنا

ال ميكن الفصل بني شخصية اإلنسان وجسده لإلتصال بني الـروح واجلسـد يف العـامل     -
اخلارجي ، فالروح طاملا جتسدت يف اجلسد، فقد أصبحا شيئا واحـدا يصـعب التمييـز    

يل يأخـذ  بينهما، واجلني البشري هو بالفعل جزء من اجلسد حيمل كافة خصائصه، وبالتا
 .حكمه ال حكم الشيء

إن اعتبار اجلني البشري من قبيل األشياء يشكل خطورة يف جمال القانون، حبيث حيرمه هذا  -
اإلعتبار من احلماية الواجب منحها له ووسائلها، ومينح األفراد املالكني له امكانية التسلط 

 . 3عليه مبختلف الوسائل
املالية تقبل اإلكتناز واإلدخار والتداول بني األفـراد،  إن األشياء اليت تكون حمال للحقوق   -

واحلجز عليها، وهذا ال يصلح البتة على طبيعة جسم اإلنسان وكرامته، فاإلنسان ال يعترب 
ماال إال إذا كانت له قيمة يف األسواق، فمن غري املعقول تصور أن يقوم إنسان بإدخـار  

من أعضائه، أو حجزه، فهو إذن ليس شيئا إنسان حي، أو بيعه برمته، أويتنازل عن عضو 
 .   4أو ماال ميكن التصرف فيه

                                                
1 CADIET Loic, B.M. KNOPPERS et C.M. LABERGE, Génétique humaine: de l'information à l'informatisation, 
Litec, France, 1996, p.57 et suiv.  

 .401طارق عبد اهللا حممد أبوحوة، املرجع السابق،  2
، احلماية القانونية للجني البشري واإلستنساخ وتداعياته، دار النهضة ؛ عبد احلليم عبد ايد402طارق عبد اهللا حممد أبوحوة، املرجع السابق،  3

  . 172. ، ص1998العربية، طبعة 
 .77. سرور طارق،  املرجع السابق، ص 4
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كما ينتقدون إعتبار اجلني البشري شيئا رد تصنيفه كدواء حبكم وظيفته، وذلك أن هذه  -
الوظيفة العالجية اليت حيققها اجلني يف جمال العالج اجليين ال تنفي كونه مـادة بيولوجيـة،   

املتعلـق   1996\05\28 مبوجـب قـانون   10-665يف الفصلبدليل أن املشرع الفرنسي 
قد صنفه مـادة بيولوجيـة   ، والتنظيمي جتماعإلمبختلف التدابري ذات الطابع الصحي وا

عالجية، وهذا التصنيف جيعله خاضعا إىل قواعد حتاليل البيولوجيا الطبية البشـرية الـيت   
هذا اإلجتـاه إىل حـد   ويصل أنصار . 1تساعد على تشخيص األمراض البشرية وعالجها

اعتبار جني البويضة املخصبة له أيضا شخصية احتمالية، وذلك خلصوصية ما حيمله مـن  
 . 2معلومات وراثية تتعلق بالفرد وتكوينه الوراثي

  
 
  

  الفرع الثالث

  "الطبيعة اخلاصة للجني البشري" ،الرأي الراجح 

بتشيئة اجلني البشري، حيث أن هذا لقد مت توجيه العديد من اإلنتقادات للرأي الذي نادى   
اإلعتراف ال يتماشى ومحايته، وهذا ملا له من آثار سلبية، وهنا يثور التساؤل حول مـا إذا كـان   
اجلني البشري من األشياء العامة اململوكة للمجتمع باعتباره حيتوي على الشفرات الوراثية للجنس 

ا الطرح سيؤدي حتما إىل بسـط سـلطان   البشري والذي من مصلحة اتمع احلفاظ عليه؟ وهذ
اجلماعة على الفرد وحرياته حبجة محاية الدمة اجلينية اإلنسانية، وهذا ما سيؤثر سلبا على حقـوق  

  .الفرد وحرياته

                                                
  .46.؛ جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، ص67.يجاين عبيد، املرجع السابق، صالت 1

2 Cf. GUIDICELLI André, Génétique humaine et droit: à la découverte de l'homme, thèse de doctorat, université 
de Poitiers, droit privé, 1993, p. 113.  
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أما لو اعتربنا اجلني البشري من األشياء اململوكة للفرد أي اخلاصة، فهـذا سـيؤدي إىل     
يف ممتلكاته حىت لو أدى ذلك إىل التغيري يف تركيـب   اإلقرار حبق الشخص يف التصرف كيفما شاء

اجلني البشري دف اإلستنساخ مثال، ويف النهاية ستظل احلماية املقررة لـه حمصـورة يف جمـرد    
اإلبتعاد به عن جمال التجارة القانونية، ألنه سيظل يف منطقة التعامل القانوين ألنه من األشياء ذات 

  .1الطبيعة املالية اجلزئية
كما مت أيضا انتقاد الرأي القائل بشخصية اجلسد اإلنساين ومنتجاته، حيث ال ميكن قبول   

اإلعتراف بالشخصية ملنتجات اجلسد أو أعضائه مستقلة عن اجلسد، إذ ال نستطيع التسليم بـأن  
اإلنسان عندما يتنازل عن عضو من أعضائه أو جزء من منتجات جسده، أو يفقد إحداها، فإنـه  

جزء من شخصيته لفائدة ومصلحة شخص آخر، مث إن هناك بعض مشتقات اجلسـم   يتنازل عن
املهيأة بطبيعتها للخروج منه، وهي حتمل بني خالياها اجلني البشري، واليت تكشف عن التـاريخ  
الوراثي التفصيلي لصاحبها كلنب األمهات، شعر البدن أوالرأس، النطـف الذكريـة واألنثويـة،    

فهل ميكن اعتبار هذه املشتقات واملنتجات الشخص صاحب احلقـوق؟  ... األظافر، العرق، البول
ملا حتمله من إمكانية هائلة يف التناسل، أو يف الوصف الـدقيق   -وهل شرط محاية هذه املشتقات 

هو اإلعتراف هلا بصفة الشخص؟ األمر الذي يصعب القيام به، إذ ال جيـوز قانونـا    -لصاحبها
  .2التنازل عن بعضها

ذكر أهم اإلنتقادات املوجهة إىل اإلجتاهني الواقعي و املثايل، ميكننا القول أن اجلـني  وبعد   
البشري ال ينتمي إىل األشياء ألنه عنصر جسدي مهم إلحتوائه على املعلومات الوراثيـة للفـرد،   
ولكنه يف الوقت ذاته ال ينتمي إىل األشخاص، ألنه من عناصر اجلسد اليت ميكـن فصـلها عنـه    

، وبدون أن يترتب على ذلك أذى للشخص، حيث يستطيع العيش منفصال عن اجلسـم  بسهولة
  . 3مدة طويلة وبكيان مادي مستقل ومقوم

                                                
1 Cf. VARIOT- BARRIAL Dominique, De l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, 
Ellipses, Paris, 2000, p. 100 et s.  

  . 60. ، املرجع السابق، ص...رضا عبد احلليم عبد ايد، احلماية  2
 .48.جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، ص 3
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فعليه فإن اجلني البشري هو ذو طبيعة قانونية خاصة متمثلة يف أنه من عناصر اجلسم ذات 
ـ  ي احتـواؤه علـى   خصائص، إال أنه ينفرد عن العناصر األخرى بوظيفته اخلطرية للغاية، أال وه

املعلومات الوراثية للفرد، ولذلك فهو حيتاج إىل أن متتد إليه محاية القانون اجلنائي املتمثلة يف عـدم  
  .      جواز املساس باجلني البشري

  

  الفرع الرابع

  األثر القانوين املترتب على الطبيعة اخلاصة للجني البشري

األثر القانوين املترتب على حتديد الطبيعة القانونية للجني البشري ينصرف إىل حتديـد   إن  
نوع احلماية اجلنائية املقررة له، أي هل هي محاية النصوص املبينة للجرائم ضـد األشـخاص؟ أم   

 النصوص احملددة للجرائم ضد األموال؟
  
  
  

   هل يصلح اجلني البشري حمال للجرائم ضد األشخاص؟ -أوال
املبادئ املستقرة اليت أمجع عليهـا   1إن مبدأ حرمة الكيان اجلسدي لإلنسان من أهم وأقدم   

الفقه والقانون ومجيع الشرائع السماوية، نظرا لتعلقه بالنظام العام، وتبعا لذلك فقد منـع قـانون   

                                                
مل يكن له ذاتية واحدة يف مجيع مراحل اإلنسانية، وأثر ذلك على حدوث اختالف يف مفهومه، ففي ظل قانون محورايب نال اجلسد  إن هذا املبدأ 1

أما يف ظل . حلماية اجلسد اإلنساين، وإن كانت هناك تفرقة بني جسد احلر والعبد 223إىل  196اإلنساين اهتماما كبريا، حيث خصص املواد من 
اين القدمي، فقد استبعد أن يكون الكيان اجلسدي ملك لإلنسان، فاملرء ال ميكلك التصرف يف جسده ألنه مل يكن حمال للتعاقد، وذلك القانون الروم

مث جاء التشريع اإلسالمي لريفع من شأن اإلنسان ويقدره وحيفظ له حياته . خبالف جسد العبد، حيث مل يشمله مبدأ حرمة الكيان اجلسدي
فرقة بني عبد وسيد، وتظهر لنا محاية اإلسالم للكيان اجلسدي من خالل اآليات القرآنية، كاآلية السادسة والسابعة من سورة وجسده من دون ت

فبلغت حرمة الكيان اجلسدي أمهية جعلت ". يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي الذي خلقك فسواك فعدلك:"االنفطار، وذلك يف قوله تعاىل
حول املسالة أنظر، مريفت منصور حسن، املرجع السابق، . ن إىل أن ما سقط منه أو زال عنه فحظه من احلرمة قائم وجيب دفنهبعض الفقهاء يذهبو

 .83.ص
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وهنا نتساءل . ي واعتربها من طائفة اجلرائمالعقوبات األفعال اليت متس وتنتهك حرمة الكيان البشر
  ؟عن مدى حتقق احلماية للجني البشري من خالل النصوص العقابية 

 ئييذاء اليت أوردها املشرع اجلزالإلجابة عن هذا السؤال سنتعرض بإجياز لصور جرائم اإل   
ة اجلسـد، وذلـك   يف قانون العقوبات، واليت تعترب أساس التنظيم القانوين ألفعال املساس بسالم

بالقدر الالزم لتلمس موقع اجلني البشري داخل هذا التنظيم ، ولبيان مدى تأثري ذلك التنظيم على 
نطاق احلماية اجلنائية للجني البشري، وذلك بتسليط الضوء أوال على مضمون وعناصر احلـق يف  

ه العناصـر للجـني   سالمة اجلسد باعتباره حمل العدوان يف هذه اجلرائم، لنرى مدى استيعاب هذ
البشري، مث ننتقل بعدها أىل صور السلوك يف الركن املادي هلذه اجلرائم باعتبارها أهم عناصر هذا 

 .الركن، وذلك لقياس مدى استيعاب هذه الصور ألشكال العدوان على اجلني البشري
I-حمل العدوان يف جرائم اإليذاء  

على أن احملل الذي تقع عليه جرائم اإليذاء بصورها املختلفـة، إمنـا    1يستقر الفقه اجلنائي  
مصلحة للفرد حيميها القانون يف أن : "هذا املبدأ الذي عرف بأنه يتمثل يف احلق يف سالمة اجلسد،

يظل جسمه، مؤديا كل وظائف احلياة على النحو الطبيعي الذي ترمسه وحتدده القوانني الطبيعيـة،  
مركـز قـانوين   "، كما عرف بأنه 2"كامله اجلسدي وأن يتحرر من اآلالم البدنيةويف أن حيتفظ بت

االستئثار بتكامله اجلسدي، واملستوى الصحي الذي يعايشـه،   -يف حدود القانون–خيول شاغله 
واملالحظ على هذا التعريف أن الفقهاء قد انطلقوا يف تأسيسهم له  .  3"وبسكينته البدنية والنفسية

والـيت  ، رهم ألفعال اإلعتداء اليت ميكن أن تقع على الكيان املادي جلسم اإلنسانمن خالل تصو
                                                

؛ عوض حممد، جرائم األشخاص 343. ، ص2000أنظر، جالل ثروت، نظم القسم اخلاص يف قانون العقوبات، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  1
  .135.، ص2000اص، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، واألموال، القسم اخل

قق به تلك ويف هذا الصدد جند الدكتور حسنني ابراهيم عبيد ينادي بضرورة إقامة التفرقة بني املصلحة اليت حيميها الشارع بتجرمي السلوك الذي تتح
أنظر، حسنني ابراهيم عبيد، جرائم اإلعتداء على األشخاص، دار . ماجلرمية وهي احلق يف سالمة اجلسد، وبني موضوع ذلك احلق األخري وهو اجلس

 .   119.، ص1983النهضة العربية، القاهرة، 
، جامعة القاهرة، 1، احلق يف سالمة اجلسم ومدى احلماية اليت يكفلها له قانون العقوبات، جملة القانون واإلقتصاد، عينأنظر، حممود جنيب حس 2

 .122.؛ حسنني إبراهيم عبيد، املرجع السابق، ص343.؛ جالل ثروت، املرجع السابق، ص571.، ص1995مارس 
 .111.، ص2008،  دار الفكر والقانون، املنصوة، 2أنظر، عصام أمحد حممد، النظرية العامة للحق يف سالمة اجلسم، رسالة دكتوراه،ط 3
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تشكل بدورها انتهاكا وإخالال ذا احلق ، وتعد يف الوقت ذاته عناصر الركن املادي يف جـرائم  
، وبناءا على ذلك استقر الرأي بينهم على أن هذا املبدأ يقوم علـى  اإلعتداء على اختالف أنواعها

حق اإلنسان يف أن تسري وظائف أعضاء جسمه سـريا طبيعيـا، حـق    : عناصر أساسية هي ثالثة
  .اإلنسان يف التكامل اجلسماين، وحق اإلنسان يف أن يتحرر من اآلالم البدنية

هل تستوعب هـذه العناصـر   : وبعد استعراض هذه العناصر فإن السؤال املطروح هنا هو   
  صور اإلعتداء على اجلينوم البشري؟

  حق اإلنسان أن تسري وظائف أعضاء جسمه سريا طبيعيا: العنصر األول-أ
خلل بالسري الطبيعي ألعضاء كل مساس يؤدي إىل حدوث يقصد به أن  1هذا العنصرأن 
أي أن لإلنسان احلق يف اإلحتفاظ بكل . 2، يعترب اعتداء على احلق اإلنسان يف سالمة جسمهاجلسم

عناصر جسده، وكل فعل يؤدي إىل اخللل ذه األعضاء يعد مساسا بسالمة اجلسد وتكامله جيرمه 
القانون، ومن ناحية أخرى حيظر على اإلنسان أن يتصرف يف جسمه تصرفا ماديا يؤدي إىل 

اإلخالل ( ه، أو بتعطيل منفعتهكبتر أحد األعضاء أو جزء من،3هالكه أو إتالفه كله أو جزئه
، أو إضعاف الذاكرة أو إحداث تشويش ذهين مؤقت أو دائم وما إىل ذلك من صور )الفزيولوجي

  .  4)اإلخالل البسيكولوجي(اإليذاء النفسي املختلفة 
إن احداث آالم جسدية أو نفسية يشكل إنتهاكا للحق يف سالمة اجلسد، إال أن مثل هذه 

صفة املشروعية إذا تبث أنه قد وقع لتحقيق مصلحة أو تفادي ضرر يتعلق اإلنتهاكات تكتسب 
كقطع يد مريض مصاب بالسرطان بعد التأكد على أن املرض 5بالسري الطبيعي لوظائف األعضاء 

  .  متموقع يف هذا العضو

                                                
حق اإلنسان أن تسري وظائف أعضاء جسمه سريا "اهان، اإلجتاه األول يعترب عند حماولة تعريف وتبيان مضمون احلق يف سالمة اجلسم برز اجت 1

أما اإلجتاه الثاين فيعتمد  .وهي الركيزة األساسية اليت يعول عليها دائما أكثر من غريها يف جتسيد مضمون احلق يف سالمة اجلسد البشري" طبيعيا
  .182.ع السابق، صأنظر، مهند صالح فتحي العزة، املرج. على العناصر الثالث

عبد اهللا عبد السالم عرييب مسعود، احلماية اجلنائية للنطف واألجنة البشرية خارج اجلسم يف  ؛50 .جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، ص 2
 .110.، ص2011-2010القانون اللييب، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه يف احلقوق، جامعة اإلسكندرية، 

 .192.، ص1995عبد الكرمي سالمة، حكم نقل األعضاء البشرية يف الفقه اإلسالمي، جملة البحوث القانونية، املنصورة، أنظر، أمحد  3
 . 182.مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق، ص 4
 .182.أنظر، مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق، ص. لقد نادى ذا اإلجتاه الفقه األملاين 5
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عتداء الواقع تان بني اإلش. ىالبشرية األخر وليس باملكونات العنصر مرتبط باألعضاء،إن هذا 
اليد، وبني الذي يقع على اجلني البشري أو السائل املنوي، وحىت إذا سلمنا و على عضو كالساق أ

  . 1بإمكانية إضفاء وصف العضو على اجلني
إن العقبة القانونية اليت حتول دون إمكانية استيعاب اجلني ضمن هذا العنصر من العناصـر  

لوظائف األعضاء قد ال يتحقق يف حاالت  احلق يف سالمة اجلسد هي أن اإلخالل بالسري الطبيعي
عديدة رغم وجود اعتداء ميس اجلني البشري كسرقة املادة اجلينية، فهذا الفعل ال حيدث أي خلل 
يف السري الطبيعي لوظائف األعضاء، ومع ذلك فمثل هذه األفعال تعد وبدون شك مساس صريح 

  .2بأحد مكونات اجلسم البشري
  
 

  اإلنسان يف التكامل اجلسماينحق : العنصر الثاين-ب
ويفهم من هذا العنصر حق اإلنسان يف أن تظل أعضاء جسده كاملة غري منقوصة، حىت تؤدي 

  .3أجهزته وظائفها على حنو عادي وطبيعي
حيث ال جيوز نقص التكامل النسيجي والبنيوي جلسم اإلنسان وإال عد ذلك عمـال غـري   

يف سالمة اجلسد يف أحد عناصره، سواء كان باإلنقاص مشروع ملا ينطوي عليه من انتهاك للحق 
منها كبتر عضو أوإهدار منفعته أو استرتاف جزء من دم صاحبه، أو باحداث تغيري ينال من متاسك 

  . 4اخلاليا اليت ينهض عليها بناء اجلسم
                                                

أمحـد شـوقي   : إن الكثري من الفقه املصري يرى أن الدم ليس عضوا بشريا استنادا إىل التعريف اللغوي للعضو بأنه كل حلم وافر العظم، ومنهم 1
؛ أمحد شرف الدين، الضوابط القانونية ملشروعية نقل وزراعـة األعضـاء   60.، ص1986أبوخطوة، القانون اجلنائي والطب احلديث، القاهرة، 

  . 134.، ص1978، 1، الة اجلنائية القومية، ع البشرية
ئيا كالـدم واملـين   أعضاء ذات خاليا غري متجددة، وأعضاء ذات خاليا متجددة تلقا: يذهب جانب من الفقه اللييب إىل تقسيم األعضاء إىل قسمني

. ، ص1996، دار اجلماهرية  للنشر، ليبيا، 1، ط)دراسة مقارنة(فرج صاحل اهلريش، موقف القانون من التطبيقات الطبية احلديثة  ،أنظر... واجللد
118  .  

 .50.جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، ص 2
 .80.مريفت منصور حسن، املرجع السابق، ص 3
 . 118. ، املرجع السابق، صعبيدحسنني ابراهيم   4
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ويف هذا الصدد، ال جمال للحديث عن مقدار أو قوة الفعل الذي من شأنه نقـص التكامـل   
ين، فيستوي يف ذلك صور الطعن أو إحداث اجلروح وصور اخلـدش البسـيط والـوخز    اجلسما
  .1اخلفيف

لقد جاء هذا العنصر ليستوعب أمناط السلوك اليت ال يستوعبها العنصر األول، فهل ميكن هلذا 
العنصر أن يستوعب أمناط السلوك املاسة مبنتجات اجلسم ومشتقاته واليت عجز العنصر األول عن 

  استيعاا؟
ورغم أن هذا العنصر يبدو فعاال يف استيعاب أمناط السلوك اليت خترج عن الصورة األوىل، إال 

 حبسب تقديرنا يعجز هو اآلخر عن استيعاب جل أمناط السلوك املاسة مبنتجات اجلسـم، و  أنه و
ما يكشف  يظهر قصورا كبريا يف فرض نطاق من احلماية اجلنائية للجني البشري، وذلك من خالل
لنسـيجي  عنه الواقع العملي من املمارسات املاسة باملادة اجلينية واليت ال تترك أي أثر على البنيان ا

سرقة بعض العينات اليت حتتوي على املادة اجلينية واملودعـة  : ومثاهلا  .جلسم صاحب املادة اجلينية
نقلها للغري مقابـل مبـالغ    أو لدى املختربات الطبية واملعامل، بغرص استعماهلا ألغراض صناعية،

فالقائم بإعطاء دم قصد التربع، أوإلجراء حتليل معني، مث يقوم البنك أو املعمل بسرقة ذلك . مالية
فهذا العمل ال ينطوي على نقص التكامل اجلسدي ملن  .)كاجلني البشري(اته الدم أو بعض مشتق

ك الدم أو املخترب الطيب اختياريا، ومـع  أخذ منه الدم املسروق، ذلك أن هذا األخري قد أعطاه لبن
ذلك إذا مت استخدام هذا الدم يف أغراض جيهلها واليوافق عليها صاحب العينة جيعل من هذا الفعل 

، كما أنه 2)الفاعل(غري مشروع، ميس حقيقة وجوهريا سالمة اجلسم، مما يستدعي مساءلة صاحبه 
ص يف التكامل اجلسماين للمجىن عليـه، إال أن  حىت لو أدى املساس باجلني البشري إىل إحداث نق

وقف تكييف املسؤولية اجلنائية على جمرد حدوث انتهاك ونقص يف البناء الفزيولوجي للمجىن عليه 
                                                

 .183.؛ مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق، ص343.جالل ثروت، املرجع السابق، ص 1
مهند صالح العـزة يف مرجعـه احلمايـة    . يوجد اختالف يف هذه املسألة، حيث ذهب البعض إىل القول بعدم وجود مسؤولية جنائية كالدكتور 2

أشرف توفيق مشـس الـدين يف   . بينما ذهب البعض اآلخر إىل قيام جرمية السرقة كالدكتور, 187. ملرجع السابق، صاجلنائية للجسم البشري، ا
 املرجـع ، ...املطابقـة ، الصـيفي عبد الفتاح . والدكتور, 121.مرجعه اجلينات الوراثية واحلماية اجلنائية للحق يف اخلصوصية، املرجع السابق، ص

   .29.السابق، ص
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فقط دون األخذ بعني اإلعتبار جسامة اإلعتداء احلقيقي والواقعي يبدو ختفيفا من مسؤولية اجلـاين  
حب كمية من الدم من اىن عليه عن طريـق اسـتخدام   س: مقارنة جبسامة اجلرم احلقيقي، مثال

أبسط الوسائل وهي إبرة ألخذ العينات وهذا الفعل ويف أسوأ حاالته لن يتعدى جرميـة اجلـرح   
البسيط، مع العلم أنه جيب اإللتفات إىل كمية وقيمة وأمهية املنتج الذي مت سرقته من طرف اجلاين، 

  . 1عليه جمرد الوخز الذي أحدتثه إبرة أخذ العيناتوهو الدم الذي تفوق جسامة اإلعتداء 
وعليه فإن هذا العنصر من عناصر احلق يف سالمة اجلسم ال يستوعب هو اآلخر أمناط السلوك 

  .املختلفة املاسة باجلني البشري، ومل يبق سوى العنصر األخري لنطرح عليه املسألة
   التحرر من اآلالم البدنية: العنصر الثالث -ج

من هذا العنصر، عدم اإلخالل بالسري الطبيعي هلذه األعضاء أو األجهزة، حـىت ال   ويقصد
يعد اعتداء على سالمة اجلسد، ولو مل يترتب على ذلك اهلبوط باملستوى الصحي أو اإلنتقاص من 

  . 2أعضاء اجلسد أو اإلخالل بوظائفها
وهذا يعين أن كل ما من شأنه إحداث آالم يستشعرها اىن عليه يعد اعتداءا على حقه يف 
سالمة جسده، ولو مل يؤد السلوك الذي أحدث األمل إىل إخالل بالسري الطبيعي لوظائف األعضاء، 

ث يبدو جليا أن هذا العنصر الثال ولو مل ينجم عنه أي نقص يف التكامل اجلسماين للمجىن عليه، و
يف فرض نطاق احلماية اجلنائية للجـني   ال جيدي نفعا هو اآلخراحلق يف سالمة اجلسد  عناصرمن 

  . 3البشري

                                                
؛ جازية جربيل حممد 183.مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق، ص؛ 113.رجع السابق، صعبد السالم عرييب مسعود، املعبد اهللا  1

  .51.شعتري، املرجع السابق، ص
 .80.مريفت منصور حسن، املرجع السابق، ص 2
  . 119.املرجع السابق، ص بيد،حسنني ابراهيم ع 3
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على ماتقدم، خنلص إىل قصور مضمون احلق يف سالمة اجلسد على بسـط احلمايـة    وبناء  
ـ  دوان يف اجلنائية للجني البشري، وفقا ملا هو مستقر عليه يف فقه القانون اجلنائي وبوصفه حمل الع

  . 1اجلرائم املنصوص عليها محاية للجسم البشري بوجه عام، ال يستوعب اجلني البشري
ويبدو أن مرجع القصور وسببه هو يف كيفية فهم وتفسري مضمون احلق يف سالمة اجلسم،   

فغالبية الفقه اجلنائي انطلقوا يف تعريفهم للحق يف سالمة اجلسم وبيان عناصره من تصـور أمنـاط   
هـذه  السلوك املختلفة، واليت تنطوي على مساس بسالمة اجلسم وترمجوها إىل عناصر، لتصـبح  

ائز ومشتمالت احلق يف سالمة اجلسم، وهم بذلك حصروا احلرمة والقدسية اليت جيب األخرية رك
أت يتمتع ا ا جسم اإلنسان يف نطاق ضيق سرعان ما تبني قصوره وعدم كفايتـه كلمـا زاد   
التقدم العلمي الذي يفرز يوميا صور ووسائل جديدة مل تكن متصورة، قد يتم من خالهلا النيل من 

إستغالهلا، دون أن يشكل ذلك النيل واإلستغالل إخالال بالعناصر اليت كـان قـد   مادة اجلسم و
  .   2تصورها الفقه فيما سبق

II- ء لصور العدوان على اجلني البشريمدى استيعاب الركن املادي يف جرائم اإليذا      
يعترب كل من السلوك والنتيجة وعالقة السببية الرابطة بينهما عناصر الركن املادي يف جرائم   

اإليذاء، ويف هذا اإليطار سنركز على السلوك الذي تنبثق منه الصور املختلفة جلرائم اإليذاء والذي 
ـ   اق األذى يثري نوعا من من اجلدل، على عكس النتيجة والعالقة السببية، إذ تتحقق النتيجـة بإحل

البدين حبق اىن عليه يف سالمة جسده، وهذه النتيجة جيب أن تتصل بعالقة سببية بإحدى صـور  
  .هذا السلوك حىت ميكن مساءلة اجلاين عما أحدثه من إيذاء يف السالمة اجلسمانية للمجىن عليه

  : 3وللسلوك يف جرائم اإليذاء ثالث صور وهي الضرب، اجلرح، وإعطاء املواد الضارة
                                                

 ،حبث مقدم يف مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشريعة والقانون اجلينوم البشري والقواعد العامة للقانون اجلنائي،حامد قشقوش هدى، مشروع ، أنظر 1
 ،2002، الد الثاين، سلسلة إصدارات جامعة اإلمارات، العني، 2002ماي  7إىل 5كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 

  . 82.ص
 .114.؛ عبد اهللا عبد السالم عرييب مسعود، املرجع السابق، ص180العزة، املرجع السابق، د فتحي أمحمهند صالح  2
 يرى الفقه املصري أن حصر السلوك املكون للركن املادي يف جرائم اإليذاء إىل ثالث صور يعترب قصورا تشريعيا، ويدعو إىل تفسري مصـطلحات  3

املرجـع السـابق،   ، يدحسنني ابراهيم عب.افعال املاسة بسالمة اجلسم مهما كانت الصورة اليت يتخذههذه الصور تفسريا واسعا ينصرف إىل كل األ
  .125-124. ص
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  .لعدوان الواقع على اجلني البشرياستيعاب صورة الضرب ل-أ

كل ضغط ينال أنسجة اجلسم، أو يقع عليها بفعل : "يعرف الفقه اجلنائي الضرب على أنه  
  . 1"خارجي، دون أن حيدث قطعا أومتزقا يف هذه األنسجة

احداث ضـرب  فإذا مت أخذ أحد املشتقات أو املنتجات البشرية، فهذا السلوك ال يستلزم 
، حيث ال يلزم أن يصاحب حـدوث الضـرب   أو الباحث على جسم اىن عليه من قبل الطبيب

إحساس باألمل ، إذ أنه يتحقق ولو كان اىن عليه يف وضعية إغماء، أو كان اجلزء من اجلسم حمل 
  . 2الضرب بالصفع أو الركل أو بعصا فاقدا خلالياه احلسية العصبية

مـع أفعـال املسـاس    ف السابق للضرب، فهذه الصورة ال تنطبق وعليه وحسب التعري
باملشتقات أو املنتجات البشرية، حيث أن انتزاع بعض اخلاليا الدموية مثال، أو سحب كمية مـن  

كون أمام صورة اجلرح ولـيس  النخاع العظمي حتدث متزقا أو وخزا يف أنسجة اجلسم مما جيعلنا ن
صد احلصول على اجلني البشري هو فعـل ال يتماشـى   كذلك فإن نتف الشعر عنوة ق. الضرب

  . 3وصورة الضرب وال اجلرح يف مجيع احلاالت
    لعدوان الواقع على اجلني البشرياستيعاب صورة اعطاء املادة الضارة ل -ب

إن هذه الصورة تتحقق من خالل اعطاء اىن عليه مادة معينة إما عن طريق الفم أو احلقن   
، )األعضـاء (أخرى، بشرط أن حيدث ذلك خلال يف السري الطبيعي لوظائف اجلسم أو بأية وسيلة 

                                                                                                                                                   
لتعـدي  وقد استعاضت معظم التشريعات اجلنائية العربية عن هذه الصورة بعبارة اإليذاء، وهي أكثر مشوال واستيعابا ملا ميكن تصوره من أسـاليب ا 

  .20.املرجع السابق، ص ، فرج صاحل اهلريش .385 إىل 378العقوبات اللييب يف مواده من  على سالمة اجلسم، كتشريع
؛ حممد رمضان بارة، القانون اجلنائي 530.، ص2000الصيفي عبد الفتاح، قانون العقوبات، القسم اخلاص، منشأة املعارف اإلسكندرية، ، أنظر 1

العزة، املرجع السـابق،  أمحد فتحي مهند صالح ؛ 214.، ص2001شخاص، اخلمس، ليبيا، ، جرائم اإلعتداء على األ1اللييب، القسم اخلاص، ج
191.  

 .191العزة، املرجع السابق، أمحد فتحي مهند صالح  2
حممـود جنيـب    ،أنظر. ي عليه فعله من إيذاء بدينمن املستقر عليه فقها أن قص شعر اىن عليه رغما عنه يوفر جرمية السرقة، باإلضافة ملا ينطو 3

  . 813.ص، 1994، ر، دار النهضة العربية، مص2ط، القسم اخلاص، شرح قانون العقوبات العام، حسين
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وبالتايل فهو يؤثر على صحة اجلسم البشري، وال يشترط أن تكون املادة سامة بطبيعتـها أوغـري   
  . 1سامة ما دام اجلاين مل ينتو حال كوا سامة قتل اىن عليه

عندما يتعلق األمر باملنتجات واملشتقات اليت حتمل إن منودج إعطاء املواد الضارة تربز أمهيته 
عدوى ميكروبية، واليت يتم نقلها إىل شخص آخر، األمر الذي سوف يشكل إنتـهاكا ومساسـا   

جليا  لنا يتضحباملشتقات واملنتجات البشرية ملن انتقلت إليه هذه العناصر امللوثة، وفيما عدا ذلك، 
 .2ت اجلينية البشرية بنطاق متني من احلماية اجلنائيةأن هذه الصورة قاصرة عن مشول املنتجا

  .قع على اجلني البشرياستيعاب صورة اجلرح للعدوان الوا-ج

إن اجلرح يتحقق بكل فعل من شأنه إحداث قطع، أو متزق يف البناء النسيجي، سواء أكان   
الداخليـة أو   ذلك التمزق بالغا جسيما أو ضئيال، املهم احداث التمزق أو القطـع يف األنسـجة  

  .  3اخلارجية للجسم
إن اجلرح يعد الصورة األكثر بروزا يف جرائم اإليذاء، ولكن هذه األخرية ال تنطبق مـع  
الكثري من األفعال املاسة باملشتقات واملنتجات البشرية اجلينية كحالة احلصول على اجلينات البشرية 

الطبية، أواليت يقوم املريض بإفراغها بنفسه من دون من العينات اليت يسلمها املريض ملخابر التحليل 
كالسائل املنوي مثال، أو حالة رضا املريض على سحب كمية من الدم لغرض حتليل  مساعدة أحد

  . طيب، وإستفادة أطباء املخرب من بعض املشتقات ألغراض أخرى
قات اجلسـم  فمن الضروري األخذ بعني اإلعتبار حقيقة جسامة اإلعتداء الواقع على مشت

ومنتجاته، والتكييف القانوين هلذا اإلعتداء الذي لن يكون إال جرمية جرح ألنه غالبا مـا يكـون   
إعتداء على األنسجة بقطع أو وخز، إال أن األضرار اجلسدية أو املعنوية اليت يرتبها إستقطاع مثل 

، كاملساس بالكرامـة  تلك املنتجات ال يضاهي حبال يف جسامته ما تسفر عنه جرمية اجلرح البسيط

                                                
، ، دار الثقافـة اجلامعيـة  "اإلعتداء على احلق يف احلياة واحلق يف  سالمة اجلسـم " حامد قشقوش هدى، جرائم اإلعتداء على األشخاص ، أنظر 1

  .192العزة، املرجع السابق، أمحد فتحي مهند صالح  ؛ 436.املرجع السابق، ص ،؛ حممود جنيب حسين151.، ص1994
 .55.جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، ص 2
  .199.، املرجع السابق، ص؛ جالل ثروت121 .، املرجع السابق، صيم عبيدحسنني ابراه 3
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اإلنسانية من خالل استخدام بعض اخلاليا أو األجنة البشرية يف تصنيع بعض املنتجات الدوائية أو 
مستحضرات التجميل من دون احلصول على رضا الشخص قبل اإلستخدام، وهذه املمارسات ال 

ـ  ه بظـرف سـبق   ميكن أن يسأل مرتكبها غالبا إال عن جرمية جرح بسيط أو رمبا مشدد إلقتران
اإلصرار، اليت تعد عقوبتها غري متناسبة مع جسامة اإلعتداء الواقع على منتجات اجلسم ومشتقاته، 
و أساس اإلختالف والتباين بني اجلرميتني يعود لتباين مضمون النتيجة اإلجرامية يف احلالتني، إذ أنه 

جرائم اجلرح، فأن عنصـر   يف حني يعد املساس بسالمة اجلسم ونقضه هو حمور عنصر النتيجة يف
الكرامة اإلنسانية والكسب غري املشروع، والرتول باجلسد مرتلة السلع املتداولة ، واإلعتداء علـى  
حرية الشخص وحقه يف سالمة كيانه املادي كلها تعد مرتكزات عنصر النتيجة يف املمارسات غري 

  .      1املشروعة املاسة باملشتقات واملنتجات اآلدمية
الل ما سبق خنلص إىل أن اجلني البشري ورغم اعتباره عنصرا جسديا، بل أهم هذه من خ  

العناصر إلحتوائه على الشفرة الوراثية للشخص، إال أن الشيئية جعلت من احلماية اجلنائية املقررة 
  : للجسد البشري قاصرة على أن متتد إليه، وهذا راجع لسببني

يعد حمال للجرائم املنصوص عليها يف قـانون العقوبـات   هو أن اجلني البشري ال : السبب األول
املتعلقة حبماية اجلسم البشري، وأن مضمون احلق يف سالمة اجلسد ال يستوعب اجلني البشري يف 

  ، 2صوره الثالث املتعارف عليها فقها وقضاءا
يتمثل يف أن عنصر السلوك يف الركن املادي جلرائم اإليذاء ال يطابق صور العـدوان  : السبب الثاين

على اجلني البشري يف كثري من األحيان، وحىت ولو مت التطابق بني السلوك املكون للركن املادي يف 
راميـة يف  فإن مضـمون النتيجـة اإلج   .العدوان املنصب على اجلني البشريجرائم اإليذاء، وبني 

املمارسات غري املشروعة الواقعة على اجلني البشري ليست مقصورة على املساس بسالمة اجلسم، 
   وبالتايل وبعد هذا القصور، فهل يستفيد اجلني البشري من احلماية اجلنائية لألموال؟

  هل يصلح اجلني البشري حمال للجرائم ضد األموال؟ -ثانيا
                                                

  . 199.صرجع السابق، ة، املمهند صالح العز، أنظر 1
  . 121. ، املرجع السابق، صعبيدحسنني ابراهيم  2
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اتفاق الفقه اجلنائي وان كان اإلنسان بوصفه كائنا حيـا   يف نظر القانون اجلنائي وحبسب  
متكامال من الناحيتني احلسية والنفسية ال يعترب شيئا، فليس هناك ما حيول دون خلع صفة الشـيء  
على ما ينفصل من جسمه من أجزاء كالدم بعد سحب كمية منه، والشعر بعد قصه، واألسـنان  

فصاهلا عن جسم صاحبها يف حكم األشياء، وبالتايل تصلح بعد خلعها، إذ تعد هذه العناصر بعد ان
أن تكون حمال للجرائم الواقعة على األشياء، وحتضى حبماية القانون اجلنائي املقـررة ملثـل هـذه    

  .      1اجلرائم
 25، والذي أيدته حمكمة فرنسـا يف  1904حكم حمكمة تراين اإليطالية لسنة ويف هذا الصدد جند 

عوى تتلخص وقائعها يف أن راعيا أدخل غنمه حظرية غريه، وترك كـبش  بصدد د 1905مارس 
الغري يلقح غنمه، فاعتربت احملكمة أن الراعي قد ارتكب جرمية السرقة اليت عد حملها املادي قـوى  

  .  2اإلخصاب اخلاصة بالكبش
وأيد بعض الفقه هذا احلكم مؤكدين أن من حيوز الكبش حيوز أعضاءه العضوية، وبانتقال 
قوى اإلخصاب إىل نعجة الراعي يكون قد حاز هذا اجلزء العضوي الذي انفصل عـن األصـل،   
حكمه يف ذلك حكم صوف احليوان أو لنب انثى احليوان، وكل من هذه األشياء يعترب بعضا مـن  
كل مركب، وهي كلها تصلح أن تكون حمال جلرمية من جرائم األموال املنقولة، وال يغـري مـن   

فاحليازة اخلاصة بقوى اإلخصاب قد  .يوان اململوك لغريه فور اإلخصاب ذكر احلاحلكم رد اجلاين
للغري إىل أنثى حيوانه اململوك له، وحبيازته لألخرية يكون قد  انتقلت فعال من ذكر احليوان اململوك

حاز ما انتقل إليها، إذا قوى اإلخصاب شيء مادي منقول ومملوك للغري يصلح ألن يكون حمـال  
  .  3جلرائم األموال املنقولة

                                                
 .813.؛ حممود جنيب حسين، املرجع السابق، ص119. ، املرجع السابق، ص...أشرف توفيق مشس الدين، اجلينات  1
  .  115. ، املرجع السابق، ص...عبد الفتاح الصيفي، املطابقةمقتبس عن،  2
 .  115. لسابق، ص، املرجع ا...عبد الفتاح الصيفي، املطابقة  3
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كما يضيف الفقه بأنه تعد وبال جدل جرمية سرقة حالة تعدي الشـخص علـى القـوى    
عها صاحبها يف وعاء بطريقة صناعية استخدمها يف تلقيح أنثى حيـوان ميتلـك   اإلخصابية اليت مج
  .1بواسطة أية وسيلة

وما ميكننا اإلشارة إليه خالل دراستنا للحكم أن قوى اإلخصاب تعترب مبثابة جزء من الكل 
مـن  وهو احليوان الذكر، والقاعدة بالنسبة للجزء من الشيء املركب أن حيازة اجلزء ال تبدأ إال 

اللحظة اليت ينفصل فيها هذا اجلزء من الكل، ويصبح كيانا مستقال عن الكل، أما قبل هذه اللحظة 
فال حيازة للجزء، وإن كانت حيازة للكل، مثاله لنب البقرة الذي يعترب جزءا من الكل وهو البقرة 

زة تنصـب علـى   نفسها، فال يتصور حيازة اللنب إال بعد انفصاله عن البقرة، أما قبل ذلك فاحليا
  .  2البقرة، أي على الكل ال على اجلزء

واجلني البشري ينطبق عليه نفس احلكم، إذ يعد جزءا من الكل وهو اجلسد اإلنسـاين، و    
حيازة هذا اجلزء تبدأ من اللحظة اليت ينفصل فيها عن الكل، أي عندما يصبح كيانا مستقال عـن  

ء وال الكل ألنه ليس من األموال القابلـة للحيـازة   اجلسد اإلنساين، أما قبل ذلك فال حيازة للجز
على اعتبار أن الكل هو اجلسد اإلنساين الذي ال يصلح ألن يكون شيئا، ويف هذه احلالة ال يتصور 

بأن اجلاين إذا حصل على بالقوة " 3قيام جرمية السرقة إلنتفاء نقل احليازة، ومن مث نعتقد أن القول
للمجىن عليه يوفر جرمية السرقة باإلكراه معلال ذلك بأن املادة اجلينيـة  على عينة من املادة اجلينية 

هذه ذات الطبيعة املادية، واليت بانفصاهلا عن اجلسم اكتسبت صفة املنقول ومن مثة تصـلح حمـال   
غري صائب ألن املادة اجلينية مل تكن منفصلة عن اجلسد اإلنساين أثناء الفعل اإلجرامـي،  " للسرقة

مارسها اجلاين على اىن عليه كانت من قوام الفعل اإلجرامي الواقع على اجلني وبغاية  والقوة اليت
  .احلصول عليه

                                                
 . 115. املرجع نفسه، ص 1
  .  115. ، صاملرجع نفسه  2
 .   112. ص،املرجع السابق، ...ينات أشرف توفيق مشس الدين يف مرجعه اجل ستاذخذ به بعض فقهاء القانون كاألوهو ما يأ 3
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أما الفرضية املتعلقة باحلصول على اجلني البشري بعد انفصاله عن اجلسد اإلنساين، تظـل    
تسـتدعي   قائمة رغم صعوبة اجلزم بتوافر جرمية السرقة يف كل األحوال، وخاصة وأن هذه اجلرمية

توافر القصد اجلنائي املتمثل يف نية التملك، مبعىن أنه إذا اقتصر اجلاين على احلصول علـى العينـة   
لتحليلها وردها إىل اىن عليه، فهنا تنتفي جرمية السرقة، وهنا تربز صعوبة التطبيق، ألن اجلاين ويف 

ملعلومات الكامنة ا، وهـذا  كثري من احلاالت يهدف من وراء احلصول على العينة الوقوف على ا
كما أن املادة اجلينية ميكن أن حيصل .لسرقة على هذه األفعالما يشكل عائقا أمام تطبيق نصوص ا

يثور  فهنا... عليها اجلاين من بعض اآلثار اليت خيلفها الشخص ويتركها باختياره كالرشح، اللعاب
من شروط هذا املـال أن  التساؤل حول اعتبارها ماال يصلح ألن يكون موضوعا للسرقة علما أنه 

ومن مث فإن حصول الشخص على بعض املناديل املستعملة اليت ختلى عنها صـاحبها   .يكون مقوما
  .   1ليأخذ منها املادة اجلينية، ال ميكن أن تعترب جرمية سرقة مبفهوم قانون العقوبات

كونه عنصرا جسديا ذا خصائص  –وأخريا خنلص إىل أن الطبيعة القانونية للجني البشري   
جعلته خارج نطاق احلماية اجلنائية املقررة لألشخاص أو األموال، ومن هنا جيب أن خيضع  -شيئية

اجلني لنظام قانوين خاص يتماشى وطبيعته اخلاصة ويكفل محايته وسالمته، وهلـذا هنـاك عـدة    
رورة تدخل املشرعني وحماولة صياغة نصوص خاصة لتجرمي بعض السلوكات املخالفة دعوات لض

لتطبيقات اهلندسة الوراثية اليت خترج عن النطاق الطيب، سواءا من ناحية التشـخيص أو العـالج   
  . اجليين

  

  املطلب الثالث
  مشروع اجلينوم البشري

تستغرق وقتا طويال، لذا تعاونت اجلينوم البشري بوصفه كتاب احلياة، فإن قراءة صفحاته 
اسة بعض الدول األكثر تقدما علميا وثراءا، خمصصة له عددا هائال من العلماء، وأمواال تكفي لدر

                                                
  .   82.، املرجع السابق، ص...حامد قشقوش هدى، مشروع  1
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، ومن هنا بدأ احلديث عن مشروع اجلينوم البشـري، أعظـم   وقراءة هذا الكتاب صفحة صفحة
   .خطوة يف تاريخ العلم لفهم اإلنسان و تركيبته البيولوجية

كـن  ، مي)الفـرع األول (مبفهومه احلـايل  اجلينوم البشري ب العلمي املتعلق شروعذا امله و
  ). الفرع الثالث(، وذلك مبساعدة علوم عدة )الفرع الثاين( الباحث من التعرف على مكوناته

 
  الفرع األول

 مفهوم مشروع اجلينوم البشري
واحدا من أعظم املشاريع البيولوجية اليت ) الدخرية الوراثية(مشروع اجلينوم البشري  يشكل

مت إقرارها يف القرن العشرين، والذي يستهدف حتليل اإلرث البشري بأبعد تفاصيله اجلزيئية 
مليون من أزواج القواعد  3000املمكنة، حيث يستهدف يف خطواته النهائية حتديد تتابعات 

  . 1راثية لإلنسانللدخرية الو
  بداية مشروع اجلينوم البشري - أوال

 ينوم البشري الضخم يف منتصف سنةبدأت الطالئع األوىل لألفكار املتعلقة مبشروع اجل  
 15، وتوقع العلماء أن يستمر املشروع مدة 1990، ولكن املشروع بدأ رمسيا يف أكتوبر 1985

سنة، وبكلفة إمجالية تزيد عن ثالث ماليري دوالر، وذلك باإلعتماد على أحدث األجهزة لتحديد 
خاصة لغرض ختزين املعلومات وحتليل املعطيات وإجراء  حاسوب وبرامج، ADNتتابعات أشرطة 
  .املقارنات الالزمة

 Human genomeموسع ملنظمة اجلينوم البشري  مت عقد أول إجتماع 1991أوت ويف   

organisation إختصارواملعروفة بHUGO  .من  العلماء واألشخاص وهي منظمة ينتسب إليها
اإلهتمامات العلمية املتعلقة باجلينوم البشري، وهي غري حمصورة بأجزاء جغرافية حمددة من  ذوي
بتنسيق اجلهود املبذولة من طرف العلماء والباحثني يف هذا وتعد هذه املنظمة وسيطا يسمح . العامل

                                                
 .13.ص،  2001، ، بريوت، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة1اهلندسة الوراثية املتقدمة، األسس والتطبيقات، ط ،حممد علي العبيديإياد  1
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ونظمة اجلينوم البشري التعترب مؤسسة . اال، ومشاركة ومقارنة نتائجهم وتبادل املعلومات
    .1حبوث، وال تقدم دعما ماليا مباشرا، وعادة ما يترأسها أحد الشخصيات العلمية البارزة

ويعد مشروع اجلينوم البشري من املشاريع التجمعية اليت تعتمد على أكثر من مصدر   
بشري، لذلك فإن النتائج املتوصل إليها هي نتائج عامة مكونة من مزيج من املعلومات وراثي 

  .املقدمة واملطروحة من طرف العديد من الباحثني
ة يف دول خمتلفة، حيث متلك وهو مشروع مناسب يتم يف عدد كبري من املختربات املوزع  

الواليات املتحدة األمريكية الربنامج األضخم، تليها إجنلتلرا وفرنسا وإيطاليا وروسيا وهولندا 
ويف احلقيقة فإن الشركات الكربى تسهم أيضا بنصيب وافر من التقدم احلاصل يف هذا ...واليابان
     .  املشروع

  مشروع اجلينوم البشريأهداف  -ثانيا
مشروع اجلينوم البشري إىل حتديد كامل التعاقبات النيكلوتدية يف احلمض النووي يهدف 

  :للجينوم البشري، وذلك من خالل ثالثة مراحل
I –حتديد ورسم اخلرائط الوراثية  

موقع جني معني له صلة جبني آخر ذو موقع  إمكانبية حتديداخلرائط الوراثية للباحثني  تتيح  
فاجلينات اليت تتواجد على كروموسوم . قدرما على التوارث معامعروف، إعتمادا على مدى 

مض ائلة، وذلك بسبب قدرة أجزاء احلحمدد قد ال تتوارث معا دائما يف األجيال املستقبلية للع
اليت حتمل اجلينات على تبادل املواقع بني األزواج املتطابقة للكروموسومات األب  ADNالنووي 

، وهذه العملية سوف تؤدي إىل تكوين إحتادات جديدة يف الذرية، واألم خالل عملية التكاثر

                                                
األوىل لتنسيق نشاطات ونتائج باحثي اجلينوم البشري إىل بداية السبعينات،وقبل صياغة مشروع اجلينوم البشري يف ذلك الوقت،  تعود اجلهود 1

،ونتيجة لزيادة املعلومات  1973ويف سنة . يت مت حتديد مواقعها بإستخدام تقنية جني اخلاليا اجلسمية يف تزايد مستمركان عدد املوروثات ال
هذه . دء ااملتاحة بإستخدام التقنيات الوراثية املتقدمة ،فإن سلسلة من ورشات العمل واحللقات الدراسية املتعلقة خبرائط اجلينوم البشري مت الب

ة والدراسات كانت دف إىل تركيز اجلهود ومجعها من مجيع أحناء العامل بدال من العمل ازأ واملعزول ملخططي أو واضعي اخلرائط اجلينيالورشات 
 .219.ص املرجع السابق، ،حممد علي العبيديإياد . الذين كانت جهودهم يف الغالب خفية وسرية
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وكلما كانت اجلينات املقصودة مرتبطة أو متقاربة مع بعضها البعض، كلما كانت إحتمالية 
  .1إنفصاهلا يف ميكانيكية العبور ضئيلة، والعكس صحيح

املخطط الذي  الباحثني إىل وجود خريطة وراثية اليت تعترب يف األساسظهرت حاجة لقد   
وأدراك . األجيال البشرية كروموزوماتقل آالف التسلسالت املوجودة يف يصف كيف تنت

فعلية تبني ترتيب مواقع الباحثون بأن مشروع اجلينوم البشري ال ميكن أن ينجز من دون خرائط 
   .2التتابعات ذات األثر على الكروموسوم

من عائالت كبرية، ل دراسة صفات األفراد إن خرائط اإلرتباط الوراثية يتم رمسها من خال  
الكروموسومي  ADNمن خالل أجيال عدة، ومقارنة هذه املعلومات باملعطيات املتوفرة من حتليل 

     .لنفس األفراد
رسم اخلريطة الوراثية لإلنسان  من طرف عدة باحثني،   1996وقد مت يف مارس سة   

 Billوبيل ديتريش ، Eric LANDERومجاعته، و إريك ال ندر  Weissenbachويسنبارج 

DIETRICH3 .   
II-  يةورسم اخلرائط الفزيائحتديد.  

إن تقنية رسم وحتديد اخلرائط الفزيائية تتضمن جتزأة الكروموسوم إىل جزيئات صغرية   
واليت من خالل عملية اإلستنسال ميكن احلصول على نسخ متعددة للجزيء املطلوب، وبذلك يتم 

  . 4إلجراء البجث والدراسة ADNاحلصول على كمية 

اجلزيئات الصغرية املفصولة كوجود اليت يتم احلصول عليها من  ومن خالل املعلومات  
اجلينات، أو املواقع اليت تستخدم الحقا جلمع اجلزيئات مرة أخرى، وبنفس الترتيب الصحيح 

  . 1السابق، يتم البناء التدرجيي لتفاصيل اخلريطة الكروموزومية
                                                

 .53.، ص1995،جانفي 2، ع11مصصموا اجلسم، جملة العلوم ، الدأنظر، مك جينيز ، املهندسون املعماريون  1
وهي جمموعة من املعامل الفريدة ذات الفسح املناسبة، اليت تفصل بينها،  Sequence tagget sitesتعرف هذه املواقع مبواقع التتابعات ذات األثر  2

للمزيد من التفاصيل أنظر، اخلفاجي زهرة حممود، التقنية احليوية ، دار احلكمة .ومتتاز بإمكانية حتديدها بتقنية التفاعل السلسلي إلنزمي البلمرة 
  .12.، ص1990للطباعة والنشر، بغداد، 

 .211.ص املرجع السابق، ،حممد علي العبيديإياد  3
  .53.، صرجع السابقمك جينيز ، امل  4



 مدى مشروعية املمارسات البيوطبية على اجلينوم البشري: الباب األول
 

57 
 

وذا األسلوب، فإن أي جزء من اجلينوم البشري ميكن حتديد موقعه ودراسته يف املخرب،   
  باإلعتماد على التقنية اخلاصة املستخدمة ميكن جتزأة الكروموزوم إىل جزيئات كبرية أو صغرية من  

ADN ، وحتتفظ العديد من خمتربات اهلندسة الوراثية واألحياء اجلزئي مبكتبات للجينات أو
  . clones2املستنسلة، واليت قد تشمل مئات اآلالف من النسائل  ADNقطع

، كلما أمكن   أصغر املقطوع ADN، فإنه كلما كان جزيء النظريةومن الناحة   
احلصول على معلومات تفصيلية منها تساعد يف رسم اخلريطة الفزيائية، ولكن صغر احلجم اجلزيئي 

  .3يؤدي إىل صعوبة إعادة جتميعها يف ترتيبها الصحيح
III - سلسلةADN 

، تعقيدا يف مشروع اجلينوم البشريتشكل سلسلة احلمض النووي اخلطوة األخرية األكثر   
حيث تتضمن حتديد كامل تعاقبات اجلينوم، وهي عملية بالغة الصعوبة من الناحية التطبيقية، 

  . ومكلفة جدا
وتعتمد السلسلة يف األساس على إكمال اخلرائط الوراثية والفزيائية للحمض النووي، 

كم أا . حبيث ميكن إضافة التفاصيل املتعلقة بالتعاقب النيكلوتيدي ال حقا إىل تلك اخلرائط
  .4لبلوغ متطلبات املشروعتتطلب أساليب متطورة وأجهزة سلسلة آلية 

وتتطلب التقنيات التقليدية للسلسلة، اليت تشمل تقنية أسلوب إاء السلسلة األنزميي 
،  Maxame and gilbert، وتقنية الشطر الكميائي ملاكسام وجيلربت Sangerللباحث ساجنر 

سنة إلكمال سلسلة اجلينوم  15ألف باحث وتقين ملدة 30 حتضريات وجهود متواصلة ألكثر من
ية باهضة الكلفة وشاقة للغاية، حيث أنه حىت وبإستخدام أحدث املعدات وهي عمل. البشري

نيكلوتيدة كل يوم، ومبا أن اجلينوم  2000واألجهزة للسلسلة، فإنه ميكن للتقين أن يسلسل حبدود 

                                                                                                                                                   
 213.ص املرجع السابق، ،حممد علي العبيديإياد  1
 213.ص املرجع السابق، ،حممد علي العبيديإياد  ؛17.، املرجع السابق، صحمموداخلفاجي زهرة 2
 213.ص املرجع السابق، ،حممد علي العبيديإياد  3
 .14.، املرجع السابق، صاخلفاجي زهرة حممود 4
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سنة  12مليار زوج قاعدي تقريبا، فإن سلسلة هذا األخري تتطلب حبدود  3البشري يتكون من 
  . 1إلكماهلا

من الضروري تطوير جمموعة من األساليب اليت تزيد من كفاءة وسرعة عملية  لذلك كان
السلسلة، واليت شكلت اجليل الثاين من أساليب السلسلة اليت مشلت سلسة األطياف املتعددة، 
والكمياء الضوئية لنواقل الفلورة، سلسلة الظفائر املتعددة، الرحالن الكهربائي للتبصيم املباشر، 

  . 2اإللكتروين، سلسلة األطياف املتعددة بالظفائر املتعددة تقنية التصور
املعتمدة على مثل هذه األساليب، إجياد التعاقب حيث ميكن وبأستخدام أجهزة السلسلة 

  .3الصحيح والدقيق ألحجام جزيئية كبرية من احلمض النووي
مثاال للتقنيات اجلديدة  Eureka Projectميثل املشروع األوريب يوركا للجينوم البشري 

على مدار  ADNاملستخدمة يف هذا اال، إذ مت تطوير أجهزة آلية تعمل على السلسلة اآللية لل
املرتبطة بربامج حاسوب ساعة، حيث ميكن لبضعة متخصصني اإلشراف على هذه األجهزة  24

  .4حمددة لتخزين املعلومات واملعطيات
إىل مضاعفة إكتشاف جينات األمراض البشرية حبدود  وأدى التقدم النوعي ألساليب العمل

 National Center of Humanوفقا لتقديرات املركز الوطين لبحوث اجلينوم البشري  أربع مرات

genome project ويتوقع أن يتم تسارع العمل يف املشروع إىل يف الواليات املتحدة االمريكية ،
  . 5دقيقة تقريبا 60سلسلة جني جديد كل 

  
  
  

                                                
 .15.، املرجع السابق، صخلفاجي زهرة حممود؛ ا217.ص املرجع السابق، ،حممد علي العبيديإياد  1
 .59.، صرجع السابقجينيز ، املمك  2
 .218.ص املرجع السابق، ،حممد علي العبيديإياد  3
 59.، صرجع السابقمك جينيز ، امل 4
 . 218.ص املرجع السابق، ،حممد علي العبيديإياد  5
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  ينالفرع الثا
  مكونات اجلينوم البشري 

إن معرفة مكونات اجلينوم البشري أو اللغة اجلينومية هي اخلطوة األوىل لإلنسـان حـىت   
  . يتمكن من التحكم يف جيناته، ومسايرة التطور العلمي الضخم يف جمال اهلندسة الوراثية

إن األلفية الثالثة ستشهد تقدما غري مسبوق يف فهم اإلنسان لنفسه، وما ينطوي على هـذا  
  .   الفهم من نتائج على املستقبل البشري، لذا مسي العصر الذي تعيشه البشرية اليوم بالعصر اجلينومي

من خالل تعريفات اجلينوم البشري السابقة الذكر فإنه هذا األخري يعـرب عـن جممـوع      
رثات أو اجلينات اليت تكون صفات اإلنسان، ويقدر عدد اجلينات يف اخللية اآلدمية الواحدة بني املو
ألف مورث كلها داخل النواة، ويتكون كل جني من عدد كبري من األمحاض النووية،  35إىل  30

مرتبة يف ترتيب خاص بكل جني شفرة خاصة وهذه الشفرة هي اليت حتدد املركب الكميائي الذي 
     . تجه هذا اجلنيين

  اجلني  -أوال
البشري على أنه جمموع كل اجلينات املختلفة املوجودة  يف خاليا  ف اجلينوممن عر 1هناك  

  .البشر، ومن هنا تربز أمهية تعريف اجلني
I-عريف اجلنيت   
  اللغوي للجنيالتعريف  -أ
مفعّلة مأخوذة من الفعـل  إن مصطلح اجلني باللغة العربية هو املورثة، وهو اسم فاعل على وزن  -

: ورِث، ويقال ورثث فالنا ماال، أرثه ورثا، إذا مات مورثك فصار مرياثه لك، وأورثـه الشـيء  
أصله الواو، وهو أن يكـون  . والواو والراء والثاء كلمة واحدة هي الوِرث ة املرياث. 2أعقبه إياه

  . 3الشيء لقوم مث يصري إىل آخرين بنسب أو سبب

                                                
 .12.الدمرداش صربي، املرجع السابق، ص 1
   200.، ص1999، إحياء التراث العريبدار  ،1ج،3ط، الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي، لسان العرب وأبأنظر،  2
  .1089. ،ص  1979، دار الفكر ، اللغة مقاييسمعجم أنظر، أمحد بن فارس بن زكرياء أبو احلسني،  3
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هو العلم الذي يبحث يف انتقال صفات الكائن احلي من جيـل آلخـر، وتفسـري     :وعلم الوراثة
  .1الظواهر املتعلقة بطريقة هذا اإلنتقال

مبعىن األصل أو النـوع أو النسـل، مث    genosإن اجلني هو كلمة ذات األصل اليوناين 
صـطلحات  استعملت للداللة على حامالت الصفات الوراثية، وظل اللفظ مستعمال كغريه من امل

  .العلمية الكثرية ذات األصول اليونانية أو الالتينية أو العربية أو غريها
، مـن  )  genosمن األسلوب الشاعري للتعبري( gennanجني من اليونانية  geneإن تعبري 

، أي ينجب من قبل األب أو حيمل من قبل األم، واطلـق  "يولد"، "يصبح"أي  gigensthalالفعل 
وضع ألول مرة مع تعبريي .  2 1909ورثات من طرف أحد العلماء األملان سنة هذا اإلسم على امل

genotype )منط جيين( و ،phenotype )من قبـل يوهـانس    ) منط شكليJohannsen.W   يف
  .3أواسط العقد الثاين من القرن املاضي

ن الذي وقيل أن سبب تسمية املورثة ذا اإلسم راجع إىل تصور أحد العلماء الغربيني للج
ال يعلم اإلنس عنه إال القليل، وإن ما خفي على اإلنسان علمه واحتاريف تفسريه أرجعه إىل عـامل  

  .  4الغيب أو اجلن عند من ال يعلم بوجود عامل املالئكة
  )     N( و )G( :، ألن أساس كلمة جني حرفان مها)كينون( وقيل أن أصل تسمية اجلني هي

، )كن(فتكون الترمجة الصحيحة ، )ن( ينطق بالعربية) N( وحرف، )ك( ينطق بالعربية) G( وحرف
  .5مبعىن الوحدة الوراثية اليت هي سر احلياة) كينون(أو بالنطق الكامل للكلمة 

  التعريف اإلصطالحي للجني -ب
والعمليـة األساسـية    اإلفتراضـية يعرف علماء البيولوجيا اجلينات أو املورثات بأا الوحدات  -

واليت تحمل على الكروموسومات وتنتقل من األباء إىل األبناء وهى مسئولة عن تكـوين  للوراثة 
                                                

  .16.، ص، 1989، حتقيق جممع اللغة العربية ، دار الدعوى، إسطنبول، تركيا، 2، جملد  املعجم الوسيط أنظر، إبراهيم مصطفى وآخرون، 1
  .77. ، ص1990القاهرة، ، الدار املصرية اللبنانية، 1أنظر، عبد اهلادي مصباح، العالج اجليين وإستنساخ األعضاء البشرية،ط 2
 . 13.، ص2003، عويدات للطباعة والنشر، بريوت،1أنظر، سيغان جريار، ترمجة فؤاد شاهني، أساسيات علم الوراثة،ط 3
 . 20.، ص1998، دار الفكر العريب، القاهرة، 1كارم غنيم، اإلستنساخ واإلجناب بني جتريب العلماء وتشريع السماء، طأنظر،  4
 . 20.كارم غنيم، املرجع السابق، ص 5
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ويشبه علماء األحياء اجلني بالذرة، فكما أن الـذرة  .  صفات معينة يف أفراد ينتمون إىل بيئة معينة
ك اجلني هـو الوحـدة األساسـية    هي الوحدة األساسية املكونة للمادة عند الكيميائيني، فكذل

  .1للوراثة
صبغي جسدي، و صـبغيني جنسـيني مهـا     44 حتتوي كل خلية من خاليا جسمنا على

من ) X+22( يف حالة الذكر، و نرث هذه الصبغيات xy يف حالة األنثى، والصبغيان xx  الصبغيان
وجتدر اإلشـارة  . x بغييف الذكر عوض عن الص y األم و ما مياثلها متاما من األب ماعدا الصبغي

أصل واحد، حيث اشتق كالمها من صبغي جسدي  x املعني للذكورة والصبغي yإىل أن للصبغي 
اآلخر يف األنثـى مكظـوم    x واحد وافترقا عن بعضهما ليتخصصا جبنسني خمتلفني، وأن الصبغي

  . قسريا، وغري مسموح جليناته كلها بالتعبري عن نفسها
باموعة ) Yأو  x+  صبغي جسدي 22( املوروثة من أحد األبوينتعرف اموعة الصبغية 

وهذه هي اموعـة  ، )xy+44(أو ) xx+ 44( ، وأن اخللية الواحدة حتتوي على haploid الفردانية
الصعفانية، ولوال كان األمر غري ذالك أي لوكان التوريث من فرد واحد إلختفى التوالد اجلنسـي  

  .واختفى معه التنوع
يتألف الصبغي الواحد من سلسلة هائلة من وحدات بناء تعرف بالنيكلوتيـدات وتؤلـف   

ويترافق هذا احلمض من مخس أنواع مـن الربوتينـات ذات التفاعـل    .  DNAمادة اجلينات أو 
  . 3جسم الصبغي DNA مع histones 2القاعدي تعرف باهلستونات 

وتتـألف  . من الناحية الكميائية إستريات محض الفسفور) RNAأو  DNA( وتعد احلموض
  : وحدة بناء النيكلوتيد من ثالثة جزئيات هي 

  ribose 1 سكر مخاسي الكربون هي الريبوز -

                                                
 .  78. ، ص2003نظر، سامل العريض شيخة، الوراثة ماهلا وما عليها، دار احلرف العريب للطباعة و النشر والتوزيع، أ 1
بروتينات دات تفاعل قاعدي هي اهلستونات، ) شحن الفسفات(ال يشكل مبفرده نواة املادة الوراثية، بل يرتبط بشحنه السالبة  DNAإن  2

أنظر، خلف أزور نعمان، التقنية احليوية واهلندسة الوراثية، موسوعة علوم، سلسلة كتاب الثقافة . DNAكمية  وتعادل كمية اهلستونات تقريبا
  .39. ، ص1986، مطبعة اإلقتصاد، 7العلمية، ع

  .13.، صاملرجع السابقإياد حممد علي العبيدي،  3
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   -3Po-زمرة الفسفات  -
                     4   

  G (guanine( أو الغوانني adenine) A( إما األدنني -:  أساس آزويت عضوي -

   Purine من البورين                               

  C (cytosine( أو السيتوزين thymine) T( إما التيمني -                          

  pyrimidine من البريمييدين                               

تسلسـل  وتتألف اموعة الفردانية من تسلسل ثالثة مليارات نيكلوتيدات، ويطلق علـى  
 وتتقابل شريطتان من النيكلوتيدات لتشكل جزئ. strand  النيكلوتيدات اسم الشريطة أو الطاق

DNA   ذا الشكل احللزوين، حيث تلتف الشريطتان بعضهما ببعض فتكونان سلما حلزونيا يتقابـل
مع الريبوز مرتوع األكسـجني  ) 1C(  ويرتبط األساس بالكربون األول، Cمع  Gو Tمع  A دائما

ولوال هـذا اإلرجـاع لتنـافرت    ). Hإلى  2Cفي الكربون الثاني   -OH-أي مت إرجاع الزمرة  (
4  مع زمرة الفسفات  -OH-  الشحنة السلبية

 3Po-  ،    والستحال علـى الشـريطني أن  تلتفـا
  .  2بعضهما  على بعض، وتشكال احللزون املزدوج 

" يها آنفا، اليت تنظم العالقة بني النمط اجليين والنمط الظاهري، فإن ووفقا للعقيدة املشار إل
  ". تسلسل نيكلوتيدات اجلني، يرمز أي يعكس تسلسل احلموض اآلمينية يف الربوتني

كان هذا أول تعريف اجلني، ولكن تبني فيما بعد أن بإمكان اجلني الواحد أن يرمز أكثـر مـن   
الذي ينتسخ عـن اجلـني، ويكـون    ) mRNA( ييب الرسيلإن احلمض النووي الر. بروتني واحد

 -وهو ما يزال يف النـواة  -spliceل تسلسله متمما لتسلسل اجلني، إن هذا الرسيل ميكن أن جيد
  : إنه يتألف من نوعني من التسلسالت. بأشكال خمتلفة

                                                                                                                                                   
" روكفلر للكمياء احليوية"معهد   biochemistry of eRockfeller instituمن األحرف األوىل إلسم   riboseاشتقت كلمة ريبوز  1
)-rib ( يف نيويورك، حيث مت اكتشاف هذا السكر مخاسي الكربون، وأضيفت إىل هذه السابقة)- rib ( الالحقة– ose هاين  .املميزة للسكاكر

 . 99. خليل رزق، املرجع السابق، ص
 .29. املرجع السابق، ص، إياد حممد علي العبيدي .مكتشفي البنية" كريك –واتسن "ما يعرف حبلزون  2
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وتشتمل على روامز احلمـوض  )  expressed من كلمة معرب عنه exons(  اإلكسونات -
  اآلمينية

وهي تسلسالت غري معرب عنها، أو غري )  intervening من كلمة متـداخل  introns(إلنترونات ا -
 . noncoding مرمزة

هو فصم أو شطر اإلكسونات عن اإلنترونات، وربـط اإلكسـونات    splicingوالتجديل
،  RNA وتنجز سريورتا الشطر والربط بوساطة تسلسالت قصرية خاصـة مـن  . ببعضها البعض

  . ribozyme 1و يعرف اموع بالريبوزمي . حممولة على لب بروتيين

فإذا كان الرسيل يتألف من ستة إكسونات مثال، فيمكن للتجديل أن يتناول اإلكسونات 
كأن يتم جتديل اإلكسون األول والثاين والسـادس  . كلها، أوجزءا منها بترتيبات متتالية إمنا خمتلفة

ويتم يف كل مرة تركيب بروتني خمتلـف  . الثاين والرابع واخلامس يف مرة ثانيةيف املرة األوىل، أو 
كليا عن املرات األخرى، أضف لذلك أن بإمكان اجلني أن ينتسخ إىل أنواع خمتلفة من الرسـل،  

اجلني بالرسيل " بناءا على ذلك، فقد اتفق على تعريف . وفقا للنيكلوتيد الذي يستهل به اإلنتساخ
وهذا كان التعريف الثاين واملعتمـد  ". ديله من إكسوناته، والذي يترجم إىل بروتني ماالذي يتم جت

  .للجني
التسلسالت : وبناءا على ما سبق ميكننا تعريف اجلينوم البشري أنه جمموع الطبقات الثالث

  .ت املعىن ووامسات ما بعد اجليناتوجينات مضدا، فقط RNAاملرمزة، جينات 
II-وظائف اجلينات.  

                                                
؛ 39. خلف أزور نعمان، املرجع السابق، ص .من إنزمي zymeمن احلمض النووي الرييب، والالحقة  ribo –كلمة اشتقت من دمج السابقة  1

، 1995، 6، ع13الطب والصيدلة، الد ريشل أودو، التطورات احلديثة يف التشخيص السريري املعتمد على البايولوجيا اجلزئية، جملة عامل 
 . 49.ص
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من املعلومات الالزمة لبناء الربوتينات اهليكلية للخاليا و لبناء حتمل اجلينات شفرات خاصة 
الكيميائية احليوية، ومبعىن آخر فإن كل جني حيتوي على جمموعة  اإلنزميات لردود األفعال األساسية

  . حمددأو بروتني  Peptideمن املعلومات الوراثية واألوامر الالزمة لتصنيع سلسلة ببتيد
والربوتينات هي عبارة عن جمموعات كبرية ومتشعبة من اجلزيئات تلعب دوراً مهمـا يف  

، فهي تعمل كإنزميات تساعد علـى إمتـام التفـاعالت    1كل جوانب اجلسم التركيبية والوظيفية
الكميائية، أو تكوين املركبات املختلفة داخل اجلسم كاهلرمونات، أو تدخل يف تركيب املكونات 

ويتم تصنيع الربوتني عن طريق احلمض النووي الذي يقوم بعمـل نسـخة   . 2املوجودة يف اخللية
مطابقة للشفرة الوراثية جلني معني، وهذه الشفرة هي اليت حتدد نوع الربوتني، مث تنقل هذه النسخة 

هـذا   ، وبعد ذلك ينقل)اهلالم(اجلديدة اليت تعرف باسم احلمض النووي الرسول إىل سائل اخللية 
احلمض الريبوزومات، حيث تتم عملية بناء الربوتني بترمجة هذا احلمض إىل الوحـدات البنائيـة   

       .3للربوتني، وهي ما يعرف باألمحاض اآلمنية

باإلضافة إىل ذلك، قد تؤثر اجلينات أحياناً على صفات وراثية معينة بصفة غري مباشـرة،  
رتبط بوجود بروتني حمدد ، إال أن اجلينات تـتحكم  حجم وشكل األنف عند اإلنسان ال ي: فمثالً

يف هذه الصفة الوراثية عن طريق إخبار اخللية بأن تصنع بروتينات معينة وبكميات حمددة يف أماكن 
  . حمددة
III-أنواع اجلينات   

ألف جني، حيث  24لقد ساهم مشروع اجلينوم البشري على التعرف على وظائف قرابة   
  . كشف عن عدد من اجلينات ذات الصلة بالنوع البشري وأخرى هلا صلة بالفرد البشري

                                                
 .13.، ص2007اللجنة الوطنية لألخالقيات الطبية واحليوية، الرياض،  تعريف اجلينات ودورها،، حممد بروجي الفقيه أنظر، 1
رؤية  -والعالج اجليين واجلينوم البشريحسان حتحوت، قراءة اجلينوم البشري، حبث مطبوع ضمن أحباث ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية ، أنظر 2

 .276.، ص1، جملد  )إسالمية
  . 48.خلف أزور نعمان، املرجع السابق،ص 3
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إن احلديث عن أنواع اجلينات البشرية مسألة يف غاية اجلدة، فالعديـد مـن الكتـاب مل    
  .  يتطرقوا له

إن التقسيم الذي سوف نعتمده مبين أساسا على املعلومات اليت حتتويها اجلينـات وعلـى   
زمن عملها، حيث أن هنالك جينات تتواجد يف جسم كل فرد واخرى ختتص بأجسـام أفـراد   

  . معينة
  )اجلينات التقليدية(لنوع البشري جينات ا-أ

املوجودة يف كل فرد، هلا وظيفة هي اجلينات املرمزة للربوتينات أو جينات النمط الظاهري 
هذه اجلينات أحيانـا وأثنـاء   . حمددة هي تشكيل البىن األساسية العامة للفرد كاألعضاء و اخلاليا

اإلنقسام اخللوي يطرأ على عملها تغيري مما يسبب خلال يف اجلسم البشري، فهذه اجلينات أيضـا  
  .1تدرج ضمن جينات النوع البشري

وي على تالثة مليارات زوج من النيكلوتيدات تتـوزع بالتسـاوي   إن اجلينوم البشري حيت
هلمـا أصـل     yو x صبغي جسدي وصبغي جنسي واحد كما سبق الذكر، فالصبغيان 22على 

  . حيث يعترب أصغر الصبغيات على اإلطالق x أصغرمن الصبغي  yواحد، لكن الصبغي 
وهذا ما يؤدي به أحيانـا إىل الظـالل أثنـاء     22 أقصر من الصبغي 21 وقد تبني أن الصبغي

فتنشأ عند الفرد متالزمـة داون   21اإلنقسام، فتورث هذه الوضعية اجلنني تالثة نسخ من الصبغي 
  .2)املنغولية(

  Sickel hemoglobin anemia  :جني هيموغلوبني فقر الدم املنجليـ 

  ـ جني داء هنتغنت 
  cystic fibrosis ـ جني التليف الكلسي

   adenine deaminase جني إنزمي األدنني دي أمينازـ 

  lesch nyhan sydrom جني متالزمة لش نيهانـ 
                                                

 . 66.، املرجع السابق، ص...هاين خليل رزق، اجلينوم  1
 .51. ريشل أودو، املرجع السابق،ص 2
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  P 53 ـ جني

  caspases جني الكاسبازـ 

  telomerase جني إنرمي التيلومريازـ 

  reverse transcriptase جني إنزمي االنتساخ العكسيـ 

  ABO جني الزمر الدمويةـ 

 التقليدية واجلينات الكاذبةاجلينات غري -ب
غري املرمز مبا يف ذلك اجلينـات الكاذبـة واحملـوالت     RNA هذه اجلينات تشمل جينات

  .1الريبية
غري املرمز اليت تنظم عمل اجلينات املرمزة وهي املسؤولة عن خصائصنا الفردية  RNAجينات  -

  .واجلسدية

أن هذا اجلـزئ هـو نتيجـة إدراك أن وظيفـة      2006تبث يف سنة : الصغري RNAجينات  -
اإلنترونات ال تقتصر على فعلها التحضريي بتشكيلها الريبوزوم، بل أن بعضـها يسـتطيع إثـر    
اإلنفصال عن اإلكسونني ااورين تشكيل جزيء مزدوج الشريطة، قصري التسلسل ينظم عمـل  

   .RNA microجينات معينة، هو جزيء الصغري 
الصغري هلا عالقة وثيقة بنمو األعضـاء   RNAباحثني أن وظيفة بعض جزيئات يرى العديد من ال

  .  وخباصة الدماغ
كأي جني من اجلينات  DNA، وهو يستطيع أن حيل حمل RNAهو نوع من : احملوالت الريبية -

وهو يضـبط يف  .بترميزه بروتني من جهة ، وأن حيل حمل الربوتني بعمله كمستقبل من جهة أخرى
  .البشري صفات شخصيةاجلينوم 

الذي يصـنع مـن    RNA، هلا دور يف أن  Makorinوهي جينات ماكورين : اجلينات الكاذبة -
  . 1طرفها يضبط التعبري اجليين جلني حقيقي

                                                
 . 74.ملرجع السابق، ص...جلينوم هاين خليل رزق،ا 1
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 جينات الفرد البشري -ج

هي وامسات ما بعد اجلينات، حيث تشكل مع التبصيم اجلينومي الطبقة الثالثة من املعلومـات  
إن هذه الوامسات معظمها تفاعالت كميائية تتحكم بفاعلية نوعية اجلينات، ومتنح للفرد .الوراثية 

وهـي  الشخصية، كما أا بعترب مبثابة حلقة وصل بني النوع األول والثاين من اجلينات،  خصائصه
  . 5، الببصيم اجلينومي4، الترونسبونات3، أستلة اهلستونات2الكود اهلستوين:تتألف من

إذا كانت جلينات النوع البشري دور يف التكوين األويل للجسم، فثأتريها ثانوي يتكامـل  
  .مع فعل جينات الفرد البشري ومع تأثري البيئة

ساسي و بعدها تقوم جينـات الفـرد   إن املرحلة اجلنينية ينجز فيها بناء خمطط اجلسم األ
البشري ووامسات ما بعد اجلينات بالتآزر مع التأثريات البيئية بإنشاء الصفات الشخصية لكل فـرد  

أما املرحلة التالثة تتمثل يف التنظيم والظبط بواسطة اجلينات . متيز األخت عن األخ واألخ عن أخيه
  . املرمزة

   DNA-ثانيا

مليون سنة، تسبب نظرا لتعقيد بنيته إىل انكفـاء   3700 أكثر منقبل  DNA لقد بدأ عامل  
     .RNA عامل

I-لتعريف العلمي واإلصطالحي ل اDNA   

  DNA التعريف العلمي ل -1

                                                                                                                                                   
هاين خليل . ، لكن بعدها اكتشف أمن هلا دور مهمالكاذبة ألن يف البداية أعتقد أن ليس هلا دور أي هي جمرد حطام و رمممسيت باجلينات  1

 . 74.ملرجع السابق، ص...جلينوم رزق،ا
  .51. رجع السابق،صريشل أودو، امل .اهلستونات تكون يف الكروماتني املكثف وهي غنية برمز امليثيل وفقرية برمز األستيل، هلا تعبري جيين 2
  .51. ريشل أودو، املرجع السابق،ص .هي ارتباط زمري بني األستيل وامليثيل، تنظم التعبرياجليين، تشكل النمط الظاهري اخلاص بكل فرد 3
 39. خلف أزور نعمان، املرجع السابق، ص .من اجلينوم يتألف من تسلسالت داخلية هي الترونسبونات%  45إن  4
اليت تؤدي إىل جعل نسخة واحدة فقط من اجلني املوروثة من األب أو األم ، أن تعرب عن نفسها عضا على أن تعرب النسختان عن  هو السريورة 5

 39. ؛ خلف أزور نعمان، املرجع السابق، ص51. ريشل أودو، املرجع السابق،ص ,بعضهما معا ويف حلظة واحدة
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- DNA هي احلروف األوىل ملصطلح Deoxy Ribo Nucleic Acid   أي احلمض النـووي
وزن جزئي عايل الديوكسي مرتوع األكسجني، وهو عبارة عن مركب كميائي معقد دو 

 .ال ميكن للكائن احلي اإلستغناء عنها
هذا احلمض حيمل املعلومات الوراثية ، ويتكون من خيطني دائريني من النيكلوتيدات على  -

 .1شكل حلزون
يوجد هذا احلمض يف أنوية اخلاليا للكائنات احلية لذا يطلق عليه مصطلح النووي، وترجع  -

يف اخللية يشمل مجيع الكروموزومات بداخل نواة  DNA أمهية هذا احلمض النووي إىل أن
اخللية وتشكل الكروموزومات نظاما و هذا النظام أو الترتيب هلذه اجلينات هو الذي حيدد 

 .2خصائص كل فرد بإعتبار أا ختتلف من شخص آلخر

  DNA التعريف اإلصطالحي ل-ب

لقد اختلف العلماء املعاصرون يف وضع تعريف مناسب للشـفرة الوراثيـة باعتبارهـامن    
  : املصطلحات العلمية احلديثة، وقد إختلفوا يف وضع هذه التعريفات كمايلي

لقد عرفت ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية  -
البنية اجلينية نسبة إىل اجلينات واملورثات التفصيلية اليت تدل علـى  : " الشفرة الوراثية أا

هوية كل فرد بعينه وهي وسيلة التكاد ختطئ يف التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقـق  
 .3"من الشخصية

كما أقر امع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة التعريـف السـابق    -
مية للعلوم الطبية وأضاف إليه بأا تدل على هوية كل إنسان بعينه وأـا  للمنظمة اإلسال

                                                
 . 78.ملرجع السابق، ص...جلينوم هاين خليل رزق،ا 1
 
 .58. حممد أمحد غامن، املرجع السابق، ص 2
 .60. محمد أحمد غانم، المرجع السابق، ص؛ 39. خلف أزور نعمان، املرجع السابق، ص 3
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( وميكن أخذها مـن أي خليـة  . ، وتسهل مهمة الطــب الشرعي وسيلة متتاز بالدقة
  . 1."من الدم،أو اللعاب،أو املين،أو البول،أو غريه ) بشرية

ثرالذي ينتقل من األبـاء إىل  العالمة أو األ:" كما عرفها الدكتور سعد الدين اهلاليل بأا  -
هي تعيني هوية اإلنسان "، وأضاف أن الشفرة الوراثية  " األبناء أو من األصول إىل الفروع

عن طريق حتليل جزء أوأجزاء من حامض الدنا املتمركز يف نواة أي خليـة مـن خاليـا    
 .2"جسمه

الوراثية واجلينات يف الكائنات املادة احلاملة للعوامل : " وعرفها الدكتور رمسيس نام بأا -
 .3"احلية

صورة لتركيب املادة احلاملة للعوامل الوراثية أي هي " وعرفها الدكتور عبد اهللا غامن بأا  -
الذي حيتوي على الصفات الوراثية لإلنسان أو مبعـىن أدق   DNAصورة احلمض النووي 

لوراثي الـدي إن آيـه،   تتابع النيكلوتيدات اليت تكون جزأي احلمض النووي ا هي صورة
  .DNA" 4 وقيل أا وسيلة من وسائل التعرف على الشخص عن طريق مقارنة مقاطع

إن مجيع التعريفات تدور حول معنيني مجعهما تعريف املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف عبـارتني  
  .التحقق من الوالدية والتحقق من الشخصية: دقيقتني ومها

II - خصائص ومميزاتDNA.    

بعض املميزات اليت جتعل " إليك جفري"لقد اكتشف العلماء واألطباء وعلى رأسهم العامل   
الشفرة الوراثية ختتلف عن غريها من األدلة البيولوجيـة األخـرى، مـن خـالل الدراسـات      

  : واإلكتشافات املستمرة للشفرة الوراثية، هذه املميزات هي

                                                
 .61. حممد أمحد غامن، املرجع السابق، ص 1
  .12. ، ص2004اإلسكندرية،  ، خليفة علي الكعيب، البصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية، دار اجلامعة اجلديدة،مقتبس عن 2
  .17. ، ص1996أنظر، رمسيس نام،البوليس العلمي أو فن التحقيق، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  3
 .61. حممد أمحد غامن، املرجع السابق، ص 4
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د التحليل الوراثي إال يف حالة التوائم املتماثلـة  عدم التوافق والتشابه بني كل فرد وآخر عن -
 .الواحدة

 .الدقة يف حتديد هوية اإلنسان، حيث اعتربت النتائج املتحصل عليها شبه قطعية -
اإلزدواجية الوظيفية ، حيث تقوم الشفرة الوراثية باإلثبات والنفي يف جمال النسب وعلـم   -

 .اإلجرام
ضد التعفن والتغريات اجلوية، وهذا مـا يعطيـه    القوة وإمكانية التحمل للحامض النووي -

 .قابلية املرونة والسهولة ملعرفة أصحاب اجلتث واألشالء
النوع البشري مـن  ) جينات(القدرة على اإلستنساخ وهو بذلك يعمل على نقل صفات  -

  .جيل آلخر
   DNAتركيب . ج

مكونة ، كل سلسلة 1هو عبارة عن لولب مزدوج يتكون من سلسلتني DNA شريط الـ
  .Nucleotides من وحدات أساسية مرصوصة جنباً إىل جنب تدعى بالنيوكليوتيدات

  : 2وتتركب كل نيوكليوتيدة من ثالث مركبات أساسية

                                                
عن حلزون مزدوج  عبارة  DNAم، أدرك العلماء أن الـ 1953على يد العاملني واتسون وكريك يف عام  DNAوبعد اكتشاف شكل الـ  1

، كل سلسلة تتكون من عمود فقري مكون من تعاقب السكر اخلماسي مع حامض الفوسفوريك، ويكون هذا يتكون من سلسلتني متقابلتني
لة برابطتني بالعمود متجهاً للخارج، بينما تتجه القواعد النيتروجينيه للداخل وترتبط األدينني على إحدى السلسلتني مع الثاميني على السلسلة املقا

  . هيدروجينيتني، بينما ترتبط اجلوانني مع السايتوسني بثالث روابط هيدروجينية
مليون نيوكليوتيدة وأن متوسط  3164.7اني البشري يتكون من  بعد اإلنتهاء من مشروع اني البشري يف شهر ابريل املاضي، تبني للعلماء أن

جينية، مع األخذ يف اإلعتبار أن أطوال اجلينات تتفاوت بشكل كبري وأن أكرب جني معروف إىل اآلن قاعدة نيترو 3000طول اجلني الواحد حوايل 
  . مليون قاعدة نيتروجينية 2.4الذي يتراوح طوله  Dystrophinهو جني الدستروفني 

٪ ، 99.9التطابق ايين بني بين البشر هـي  ، وهذا العدد اقل بكثري مما توقعه العلماء، وأن نسبة 35000إىل  30000ويتراوح عدد اجلينات بني 
٪ من اني البشري يستخدم كشفرة وراثيـة  2٪ من اجلينات املكتشفة ال زالت جمهولة الوظيفة، وأن أقل من 50باإلضافة إىل ذلك فإن أكثر من 

 . 56.إياد حممد علي العبيدي، املرجع السابق، ص .إلنتاج الربوتينات
 . 44. ،ص1988هدي، اهلندسة الوراثية تقنية جديدة أم خطر كوين، دار احلرية للطباعة، أنظر، عماش هدى صاحل م 2
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 Deoxy ـ جزيء سكر مخاسي منقوص األكسيجني يطلق علية سكر ديوكسى ريبـوز 

Ribose.  
هذه القواعد النيتروجينيـة،  هناك أربعة أنواع من :Nitrogenous base قاعدة نيتروجينيةـ 

، Thymine والثـاميني ؛ Guanine واجلوانني؛ Cytosine والسايتوسني؛ Adenine األدينني

 .A, C, G, and T :ويرمز لكل قاعدة نيتروجينية باحلرف األول من اإلسم اإلجنليزي

  .Phosphoric acid حامض الفوسفوريكـ 

  Chromosome) الصبغيات  (الكرومرزوم -ثالثا 

كل كروموسوم أو صبغي هو عبارة عن خيط واحد متصل وملفوف بشكل حمكـم مـن   
ســم اعتمـاداً   8.5إىل  1.7ولو أننا مددنا هذا اخليط لتراوح طوله ما بني ، DNAشريط الـ 

على نوع الكروموسوم، ولكن يف املقابل فإن هذا اخليط سوف يكون رفيعاً جدا حبيث ال يتجاوز 
ومن هنا يربز دور الكروموسومات يف احملافظة على سالمة . ن من السنتميترعرضه واحد على املليو

فلو ترك خيط . وكمال املادة الوراثية اليت جيب أن تورث إىل األجيال التالية سليمة وبدون أخطاء
يسبح حبرية يف سيتوبالزم اخللية فإنه سوف يكون عرضة للتكسر إىل عدد غري حمـدد   DNA الـ

اليت رمبا تعاود اإللتحام بصفة عشوائية خاطئـة وهـذا يـؤدي إىل اإلضـرار      من القطع الصغرية
ومما يساعد علـى  . وبالتايل اإلخالل بسالمة وتكوين املادة الوراثية DNA بالتسلسل األصلي للـ

يلف   Histonesذه الصورة احملكمة وجود بروتينات تعرف باهلستونات DNA طي شريط الـ
اليت ترص وترتب علـى  Nucleosome بإحكام ليكون النيكليوسومات   DNAعليها شريط الـ

  .1شكل كروموسوم ال يتجاوز طوله واحد من األلف من السنتميتر
 خيتلف عدد الكروموسومات من كائن إىل آخر، فخاليا اإلنسان اجلسدية مثال حتتوي على

ة عند الذكر و األنثـى  زوجاً متشا 22 من الكروموسومات، منهازوجاً  23 كروموسوماً أو 46

                                                
 .62. حممد أمحد غامن، املرجع السابق، ص 1
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على حد سواء، أما الزوج الثالث والعشرون من الكروموسومات فهو متغري على حسب اجلنس، 
 .1يف خاليا الذكور XY يف خاليا اإلناث و XX فيأخذ تركيب

  
  ثالثالفرع ال

  متييز اجلينوم البشري عما يشتبه به 
  

جتعله ينفرد ويتميـز عـن   اجلينوم البشري حيتوي على كم هائل من املعلومات الوراثية  إن  
  .بعض املصطلحات األخرى اليت يعتقد البعض أا حتمل املعىن ذاته

   ينوم البشري و الربوتيوم البشرياجل-أوال

وأدخله يف دنيا العلم الباحث األسـترايل الشـاب    م،1994 عام" الربوتيوم"ظهر مصطلح   
 هذه التسمية لتشري إىل احلصيلة الكلية للربوتينات املتواجدة يف كل نوع وجاءت". مارك ويلكيرت"

اجلينوم نفسه، لكن كلها  من أنواع اخلاليا احلية على حدة؛ فكل خاليا الكائن احلي املعني حتتوي
  2.حتتوي بروتيومات متباينة) أو كلها تقريبا(
I-تعريف الربوتيوم البشري  

وهو عدد الربوتينـات التقـرييب   ، protein مشتق من كلمة بروتني proteomeالربوتيوم 
، Protee من اسم أحد آهلـة اليونـان   جاء" بروتني"ومصطلح . املرمزة يف جينوم الكائن البشري 

وأكثر األشكال غرابة حىت يسـتطيع اهلـروب مـن     الذي كان قادرا على اختاذ آالف األشكال
من تسلسل مئات اجلزيئات الصغرى واألمحاض األمينية اليت يوجـد   الربوتينات وتتكون. مطارديه

  .3نوعا خمتلفا منها عشرون

                                                
 . 46.عماش هدى صاحل مهدي، املرجع السابق،ص 1
 .109.املرجع السابق، ص ، ...اجلينوم هاين خليل رزق، 2
 . 111.؛ هاين خليل رزق، املرجع السابق، ص39. نعمان، املرجع السابق، ص خلف أزور 3
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ومبا أن كل جني ميكن أن يرمز أكثر من بروتني واحد، فإن الربوتيوم يفوق اجلينوم مـن  
حيث العدد، ويعتقد البعض أن عدد الربوتينات غري قابل للتحديد، أي ال يوجد للكـائن احلـي   

، بينما يقدر الـبعض  1بروتيوم ثابت ألنه خيتلف من حيث تراكيزه من حلظة فزيولوجية ألخرى 
  . ألف بروتني نوعي 250 وتيوم اإلنسان وسطيا مبا يقارباآلخر أن بر

II- أنواع الربوتيوم البشري  
  :إن للربوتيوم البشري أنواع تتحكم يف حتديدها عالقته باخلاليا على النحو اآليت

هي اليت توجد يف مجيع اخلاليا حبيث تعترب ضرورية حلياا،وليس هلا : الربوتينات األساسية -
 .بوظائف هذه اخلالياعالقة مباشرة 

وهي بروتينات كمالية تقوم بوظائف اخلاليا، وليس هلا عالقة بوظيفة : الربوتينات التمايزية -
 .هذه األخرية

 
 

III-وظائف الربوتيوم البشري  
  :أنه حيدد لنا السمات التالية 2إن من بني األمور األساسية اليت يتفرد ا الربوتيوم البشري

 ؛ neocortex املستحدثةبنية القشرة الدماغية  -

 بنية احلبال الصوتية وبنية احلجرية اليت تتوضع فيها هذه احلبال؛  -
 الربوتينات اليت متكن من السري، وحترر الطرفني العلويني؛ -
  .الربوتينات اليت تسمح لإلام بالتقابل مع األصابع األخرى -

 "الربوتيوم"خاليا اجلسم، فإن اجلينات الكامنة يف  يعين مجيع Genome "اجلينوم"وإذا كان 

Proteome الربوتينات اليت تفرزها خاليا اجلسم خالل املراحل املختلفة من حياته هو جمموع.  

                                                
 . إن بروتيوم اإلنسان يتغري قبل تناول األغدية عن بروتيومه بعد تناوهلا  1
  .256. هاين خليل رزق، املرجع السابق، ص 2
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الكيميائيـة، فـإن    من التعقيد حبيث ينطوي على ماليني العمليـات " اجلينوم"وإذا كان 
  .1اجلينوم حيتوي على معلومات تزيد ألف مرة مما حيمله" الربوتيوم"
  ينوم البشري وعلم األجنة البشري اجل- نياثا

البشري، غري أن احلقيقة غـري   يعتقد العديد من الناس أن اجلينوم البشري هو نفسه اجلنني  
   .ذلك

بالدراسة مراحل احلمل منذ التلقيح إىل الوالدة، وقـد اعتـاد    يتناول علم األجنة البشري
  :األطباء إىل تقسيم هذه املرحلة إىل فقرتني أساسيتني

 Embryonic ويطلق عليها, متتد هذه املرحلة من التلقيح حىت اية األسبوع الثامن: الفترة األوىل

period     ،ويطلق عليها أيضا بالفترة اجلنينية العامة.  

     fetal period ومتتد من بداية األسبوع التاسع من احلمل إىل الوالدة، وتسمى ب: الفترة الثانية

  .2ويطلق عليها بالفترة اجلنينة اخلاصة، 
 I-تعريف اجلنني   

                                                
 املهمة صعبة للغاية لتنوعها غري الربوتينات نفسها جتعل هذهللربوتينات بعد فك رموز اجلينوم، لكن طبيعة  وبناء على ما سبق ينبغي التصدي 1

باسم التفريد أو االستشراد  بالطريقة االعتيادية جيب أوال أن تفصل املكونات باستعمال تقنية معروفةة خلي" بروتيوم"ولتحليل . العادي
خلف  .طيفي للكتلة وللتعرف عليها ينبغي اللجوء إىل مقياسجزيئات حملول بتأثري حقل مكهرب،  ؛ أي انفصال Electrophoresesالكهربائي

  .44. أزور نعمان، املرجع السابق، ص
من بروتينـات أثنـاء    اجلينوم، وقد حيتاج الفهم الكامل ملا تنتجه كل خلية من خاليا أجسامنا فالربوتيوم حيتوي على أسرار وتعقيدات تزيد عن -

يف هذا املشـروع تتسـم    نوع من الربوتينات املختلفة إىل عشرات السنني، وهلذا فإن مهمة العلماء يد عن مليوناملراحل املختلفة حلياا، واليت قد تز
يتقـدم لألمـام خبطـوات     صعوبتها عن مشروع اجلينوم البشري، برغم التقدم العلمي والتقين الذي إا مهمة عمالقة تزيد يف.. بالصعوبة الشديدة

  . 257.، املرجع السابق، ص...م هاين خليل رزق، اجلينو.سريعة
إن ما نريد : "فيما يلي" بريان شيت" الربوتيوم لإلجابة على هذا السؤال الصعب، الذي خلصه العامل األمريكي سارع العلماء بالبدء يف مشروع -

بد من ترتيب وجرد وحتليل  لذلك كان ال". بروتني تنتجه هذه اخلاليا؟ فما هو نوع كل.. تريليون خلية اكتشافه هو أن يف أعماق كل فرد مائة
يكفي معرفة اجلني املسئول عن حفز  األدوار اجلوهرية بالنسبة للكائنات احلية، بعد أن تأكد العلماء أنه ال الربوتينات واجلزيئات املرتبطة ا ذات

 .44. خلف أزور نعمان، املرجع السابق، ص .نبغي معرفة حالة اخلاليا أثناء الصحة أو املرضالربوتينات، بل ي اخلاليا احلية إلنتاج أنواع بعينها من
، يطلق آخرون على  fetus جنني على  embryon   إن ترمجة املصطلحني وقع فيه إختالف، فبينما يطلق بعض األطباء إسم محيل على   2

 . 44. خلف أزور نعمان، املرجع السابق، ص .fetusومحيل على  embryonالعكس من ذلك تسمية جنني على 
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هو الولد ما دام يف البطن، واجلمع أجنة و أجنن، وهو مشـتق مـن جـن أي     لغةاجلنني 
نسل احليوان ما دام يف الـرحم،  : "البطن، كما يعرف على أنه ، أي مبعىن كل ما استتر يف1استتر

  .2"وهو فعيل مبعىن مفعول ألنه مستور يف الظلمات الثالث
فاجلنني له تركيب وراثي يعرب عنه باجلينوم البشري، ويبدأ هذا األخـري بـالتكوين منـذ      

كـل   إن النطفة األمشاج اليت خيلق اهللا منها اجلنني يكون مقدرا فيهـا  .املراحل األوىل من احلمل
التقدير يف النطفة يعرف  هذا) .اجلينات(أجهزة اجلنني شكالً ووظيفة وذلك على مستوى املورثات 

اجلينية الداخلية حيث تتحدد داخليا خصائص وميـزات   يف علم األجنة بالتحديد املسبق والربجمة
  .شكالً ووظيفة ورهااخلاليا قبل ظه

  
 
 
  رابعالفرع ال

  العلوم املساعدة لدراسة اجلينوم البشري 
مل 3احلديث عن املعلومات الوراثية واجلينوم البشري قد أبرز حقال جديدا من العلوم إن   

من  دراستهتركز على  و ،خبايا اجلينوم البشريعن  كشفنسمع عنها من قبل، اليت تسعى لل
، وعلم اجلينوم الوظيفي وعلوم )أوال(علم القانون املقارن الناحية التقنية، هذه العلوم تتمثل يف 

      ).ثالثا(، علم املعلوماتية احليوية )ثانيا(األحياء 

  Comparative Genomics علم اجلينوم املقارن -أوال

                                                
، أي ستره، وبه مسي اجلن إلستتارهم واختفائهم عن األبصار، ومسي جنينا )76، اآلية سورة األنعام "( لليلفلما جن عليه ا:"من قوله تعاىل 1

للطبع،  AD، 2الشريعة اإلسالمية والطب املعاصر،ط أنظر، بامحد أرفيس، مراحل احلمل والتصرفات الطبية يف اجلنني بني  .إلستتاره يف بطن أمه
 .47.، ص2005اجلزائر،

 .47.، صاملرجع السابقبامحد أرفيس،2
واليت مت تقدميها يف " تطبيقات اني الطبية والبحثية"اليت حتمل عنوان  لقد مت اإلشارة إىل هذه العلوم يف حماضرة الدكتور  زهري بن ناصر احلصنان 3

 .1424شعبان  5، مدينة امللك عبد العزيز للعلوم التقنية، "من ميلك اجلينات"ان حلقة نقاش بعنو
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اجلينوم املقارن هو علم حديث النشأة، تزامن ظهوره مع بداية العمل مبشروع اجلينوم  لمع    
 احليـة األخـرى  ومقارنته جبينات الكائنات  إىل دراسة اجلينوم البشريعلم يهدف  البشري، وهو

ومـن  . حىت يتم استخالص ووضع قواعد معممة على املستوى العملـي ، كجينات احليوان مثال 
خالل كثرة وتواثر البحوث اليت تعىن بدراسة اجلينوم بصفة عامة، مت االطالع على عدد كبري مـن  

الفأر وجينـوم و الذبابـة وجرثومـة    جينوم (اجلينومات ذات األصل احليواين والنبايت واجلرثومي 
دد كبري من جينومات الكائنات احلية حمال لعديد من التجارب مل تكتمل ، بينما يبقى ع...)املالريا

  .1بعد

يف اكتشـاف كـثري مـن     اهمقد س ويعترب علم اجلينوم املقارن ذو فوائد عدة، حيث أنه    
املورثات املسببة لألمراض لدى اإلنسان ، ويف معرفة وظائف مورثات بشرية غري معروفة الوظيفة 
بدراسة شبيهاا يف الكائنات احلية ، وأفاد كثرياً يف جمال علم األجنة ، وعلم العقاقري ، ويف دراسة 

معرفة آثار وجود خلل معني يف مورثة ما على اإلنسان بإحداث اخللـل   األمراض البشرية إذ ميكن
يف املورثة املشاة يف فئران التجارب ومن مث دراسة آثار هذا اخللل ، وباستخدام هذه التقنية فقـد  
أُنتجت أجيال من الفئران مصابة بالبدانة و مرض السكري و ارتفاع ضغط الدم وغريهـا مـن   

   .  2ء البحوث والدراسات عليها األمراض حىت يتم إجرا

 و علوم األحياء   Functional Genomics علم اجلينوم الوظيفي-ثانيا  

هذا النوع من العلوم احلديثة يبحث عن العالقات بني خمتلف أنواع اجلينـوم، مث يفتـرض     
اجلينات وهو علم يرتكز يف األساس على فرضيات ليدرس وظائف . وظائف هلا بناء على التعاقب

  .3ومنتجاا

                                                
1 Cf. Cf. DWE Smith, human longevity, NY. Oxford university press, New York, 1993, p.123.   

  .81.، ص1992أنظر، شانتال ديكو، بيري بنوا جويل، البيوتكنولوجيا، ترمجة أسعد مسلم، دار املستقبل العريب، القاهرة،  2
Cf. DWE Smith, ocit.,p.123.   
3 Ibid.,p.124. 
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الوراثية املوجودة يف احلمض النووي تعترب اخللية وطريقة عملها من حتويل للتعليمات حيث     
تتفاعل هذه البنيـة الوراثيـة مـع     وإىل طاقة وحركة ونبض وتنفس وغريها من مظاهر احلياة ، 

من املسائل الـيت ال يـزال    ، ليحدث املرض) كالغذاء و التدخني واللياقة البدنية (املؤثرات البيئية 
يشوا الكثري من الغموض، ومن هنا ظهر علم اجلينوم الوظيفي ليفسر ويوضح اجلانب الوظيفي أو 

  :1بدراسةيعىن  هو علم والعملي ملختلف األنسجة كاخلاليا، 

 وظائف اجلينوم البشري يف أجزائه اليت متثل املورثات وكذلك تلك األجزاء اليت ال حتمل شفرات -
 ، أداء الوظائف احليوية للخلية  وهي املسؤولة عن وراثية معروفة ، وبدراسة ما تنتجه من بروتينات

  . وكيفية تفاعل الربوتينات مع بعضها البعض بصورة هي غاية يف التعقيد والتناسق واإلعجاز 

أو بني مرحلة وأخرى من مراحل املرض  دراسة الفروق يف نشاط املورثات بني نسيج وآخر ،-
  . ملعرفة عالقة نشاط أي مورثة بتطور املرض حتسناً أو سوءاً  ) كالسرطان مثالً(

دراسة جمينات الكائنات احلية اليت تساعد يف فهم لطبيعة التنوع املذهل واالختالف الشديد بني  -  
التكيف مع البيئة وهذا له انعكاساته يف هذه املخلوقات ، وعالقة البىن الوراثية هلا بقدرا على 

معرفة العالقة بني البنية الوراثية لإلنسان و مدى قدرته على التكيف مع بيئته بظروفها املتباينة 
  .وتأثري ذلك على إصابته باألمراض الشائعة 

  :Bioinformatics علم املعلوماتيات احليوية-ثالثا

التقدم اهلائل يف علوم األحياء أنتج قواعد بيانات ضخمة فيمـا يتعلـق بتركيـب     إن
الـيت يقـرب   ( وتركيب املورثات ) باليني قاعدة نيتروجينية 3 املكون من(احلمض النووي 

و وظائف الربوتينات الناجتة عنها ، وبطبيعة احلال فإن هذا يستلزم تطويراً ) ألفاً 30 عددها من

                                                
   .82. ملرجع السابق، صشانتال ديكو، بيري بنوا جويل، ا 1
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، لتكون احلاسب اآليل والشبكة العنكبوتية حلفظ هذه املعلومات واإلفادة منها  مستمراً لتقنيات
  .1يف متناول الدارسني والباحثني واألطباء

إن علم املعلوماتيات احليوية يهتم بإنتاج قواعد البيانات احليوية والوراثية وتشـغيلها   
  .2وتطويرها ، واستخدام الوسائل احلاسوبية جلمعها وتنظيمها وحتليلها 

إن العلوم املساعدة لدراسة اجلينوم البشري رغم حداثتها، إال أا قد حققت إىل حـد  
  . رصيد األحباث البيوطبيةاآلن العديد من املكاسب تضاف إىل

  
  
  
  
  
    

  املبحث الثاين
  أساس مشروعية املمارسات البيوطبية

  على اجلينوم البشري 

العصر الذي ال نعرف كم من العقود سوف يستغرق، , نعيش عصر الثورة التقنية الثالثة إننا
العصر الذي تزيد . ذلك ألن األحداث العلمية تتواىل بسرعة مذهلة وآثارها ال يكاد يدركها خيال

إجنازات العقد الواحد فيه يف الكيف والكم والقيمة عن إجنازات آالف السنني اليت عاشها اإلنسان 
  .من قبل

                                                
 . 82. صشانتال ديكو، بيري بنوا جويل، املرجع السابق،  1
 .  82.املرجع نفسه، ص 2
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وتتمثل الثورة التقنية الثالثة يف عدد من ااالت العلمية والتقنية اجلديدة واملستخدمة، واليت 
تبذل فيها جهود مكثفة يف مراكز التمييز الدويل للدول الصناعية املتقدمة نظراً لالختبارات العملية 

واليت يصعب اليوم تصـور مـداها    اهلامة اليت تنطوي عليها، والتطبيقات التقنية املرتقبة من ورائها
وأثرها على اإلنسانية، ومن هنا يربز دور اتمع الفعال يف توجيه هذا التقدم مبا حيافظ على كرامة 
اإلنسان املتأصلة فيه، وترسيخ ضمان احترام الكيان البشري، بوضعه لنفسه قواعد تعرف مبصطلح 

جهة املشكالت النامجة عن الثـورة البيولوجيـة   األخالقيات احليوية، أو أخالقيات البيولوجيا ملوا
  .اجلزئية وجمالت الطب والوراثة وعلم األحياء والتقانة احليوية

وهذه األخالقيات تكرس جمموعة املبادئ التوجيهية من أجل متكني الفرد مبواجهـة هـذا     
ت على أساس وتقوم هذه األخالقيا. التقدم العلمي، أن جيري إختياراته بوصفه فردا حرا ومسؤوال

مشاركة عامة الشعب يف وضع هذه القواعد، مما يتطلب تشجيع احلـوار وتنـوع إختصاصـات    
  .العاملني يف جمال هذه األخالقيات

وتندرج هذه األخالقيات ضمن قواعد قانونية تضبط سلوك الفرد مهما كان دوره يف هذا   
القية اليت تعد مثرة خماوف العديد تعرف بالقوانني البيوأخ...) طبيب معاجل، مريض(التقدم العلمي 

من املشرعني املبادرين يف وضع مثل هذه التشريعات اليت تضع شروطا عدة  ملشـروعية املسـاس   
  .باجلسم البشري

ونتساءل يف هذا املبحث عن مدى احلماية اليت كفلتها مثل هـذه التشـريعات اخلاصـة    
ونبـدأ  . دة مكونة لكل خاليا اجلسم تقريبابأخالقيات العلوم اإلحيائية للجني البشري باعتباره ما

بإيضاح معىن أخالقيات الطب وعلم األحياء وذكر بعض النمادج القانونية املتعلقـة بأخالقيـات   
املطلب (، مستنبطني بعدها شروط مشروعية املمارسات البيوطبية )املطلب األول(العلوم اإلحيائية 

       ).الثاين
  

  املطلب األول
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  القوانني البيوأخالقية املقارنة 

إن املمارسات الطبية و العلمية احلديثة رغم ما تقدمه لإلنسان من خدمات، إال أا تنطوي 
على العديد من املخاوف اليت دد املستقبل البشري، وهذا ما أظهر احلاجة املاسة لتنظيم مثل هذه 

عد أساسها املبادئ اليت تضمنها علـم  املمارسات وسرع تدخل العديد من املشرعني، فظهرت قوا
أخالقيات الطب وعلم األحياء، تعاجل جانبا أو أكثر من املمارسات الطبية أو العلميـة احلديثـة،   

  . )Bioethic legislation( مسيت بقانون أخالقيات الطب وعلم األحياء
العلميـة   املتعلقة بأخالقيات الطب وعلم األحياء بكل املسـتجدات لقد اهتمت القوانني   

والطبية اليت يكون جسم اإلنسان حمال هلا، مولية اإلهتمام بعمليات نقل وزراعة اإلعضـاء وكـل   
مكونات اجلسم البشري من مشتقات ومنتجات، واضعة الضوابط واملعايري املميزة بني كل عناصر 

  .اجلسم ومنتجاته
حيث أصدر العديد مـن  ويعد املشرع الفرنسي من رواد احلركة التشريعية البيوأخالقية، 

القواعد الفعالة يف هذا اال، وهذا ما جعله مثاال يقتدي به كل شارع أراد ضبط تقنيات التقـدم  
، مث )الفـرع األول (ونبدأ أوال حبصر مفهوم مصطلح أخالقيات الطب وعلم األحيـاء  . البيوطيب

الفرع (، مث املصري )رع الثالثالف(، ويليه القانون األجنلوأمريكي )الفرع الثاين(التشريع الفرنسي 
  ).الفرع اخلامس(و اجلزائري )الرابع

  
  الفرع األول

  مفهوم أخالقيات الطب وعلم األحياء
إن ظهور اإلكتشافات العلمية يف جمال الطب والوراثة وعلم األحياء اليت كانـت نتيجـة   

ـ   وابط وأنظمـة  الثورة البيولوجية اجلزئية قد قلبت موازين العامل الذي أحس بضرورة وضـع ض
 .وقوانني لتنظيم هذه الثورة، ومن هنا بدأ مصطلح األخالقيات احليوية يف ظهور

  تاريخ األخالقيات احليوية -أوال
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لقد كان موضوع التقدم العلمي حمل نقاش دائم منذ القدم، ففي اية الستينات من القرن   
وآثاره، حيث يعترب هـذا األخـري أن   العشرين ظهر تيار فكري له نظرة خاصة عن التقدم العلمي 

منجزات التقدم العلمي احلاصلة يف جمال التقانات احليوية والطبية ال تعود دائما باخلري على البشرية، 
  .1وذلك ألنه ليس كل ما هو ممكن تقنيا وعلميا يعين بالضرورة أنه حيقق اخلري واملنفعة البشرية

 ظهور مصطلح األخالقيات احليويـة والبـدء يف   وكان هلذا التيار الفكري الدور البارز يف  
  .استعماله
 la إن أول من استخدم مصطلح األخالقيات احليوية الـذي يقابلـه باللغـة الفرنسـية      

bioéthique    الطبيـب األمريكـي Van Rensselaer Potter    املخـتص يف األورام جبامعـة 

Wisconsin إسـتخدم   1971 ويف سـنة . 2يف مقال نشره يف جملة أمريكية  1970 يف سنةVan 

Rensselaer األخالقيات احليويـة جسـر حنـو    :"املصطلح مرة ثانية يف كتابه الذي حيمل عنوان
  .3"املستقبل

  
  

  ظهور أخالقيات الطب وعلم األحياءأسباب  -ثانيا

الثورة البيولوجية : إن ظهور أخالقيات الطب وعلم األحياء يعود أساسا إىل ظاهرتني ومها  
  .وأزمة األخالق العامليةالطبية، 

I-الثورة البيولوجية الطبية 

                                                
1Cf. G.Hottois et J._N.Missa, Nouvelle encyclopédie de bioéthique, DeBoeck Université, 1re édition, Bruxelles 
2001, p.125 et s. 
2  Cf, Van Rensselaer Potter , Bioethics, the Science of Survival, Perspectives in Biology and medicine,14 
،1970,p.127_153, souligné par Pierre_André Taguieff, L'espèce de la bioéthique..,  
Article publié sur le site: http://www.dogma.free.fr/txt/pat-bioethique.htm  2014/10.  
3Cf, Van Rensselaer Potter , Bioethics, Bridge to the Future, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall,1971,souligné par 
P.A.Taguieff, op.cit.p.144. 
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قد أشعل نريان ثـورة   1953سنة  ADNإن اكتشاف بنية احلامض النووي منقوص األكسجني
  :، وتتالت اإلكتشافات1بيولوجية ال دأ أبدا

هو الدعامة اجلزيئية للمعلومة الوراثية  (ADN)أن  CRICK. F اكتشف العامل 1958سنة  -
  الذي يعرب عن نفسه بواسطة الربوتينات وخاصة اإلنزميات، 

القادر على نقل املعلومة الوراثية مـن نـواة    (ARN)مت اكتشاف جزيء  1960 ويف سنة -
 اخللية يف معهد باستورالفرنسي،

تقييد اليت ميكنها وجوج إنزميات احلصر وال WARNER Arber تاريخ إثبات العامل 1965 -
حتمل مورثة أجنبية، وشكل هذا اإلكتشـاف بـدايات    vecteursصنع ناقالت اجلراثيم 

 اهلندسة الوراثية،
 ،تاريخ ميالد أول طفل أنبوب يف بريطانيا 1978 -

استطاع فريق طيب من جامعة كولومبيا استنسـاخ أجنـة بشـرية    ، 1979نوفمرب  25 يف -
إلستنساخ البشر، غري أن هذه األخرية مل يتم التأكيـد  بنيويورك، وبعدها تتالت التجارب 

  .2على صحتها

 ، ميالد أول طفل يف الواليات املتحدة األمريكية نتيجة إنتقاء اجلنس 1984 -

ظهور العالج اجليين يف الواليات املتحدة األمريكية الذي يقوم أساسا على التعامل ، 1990 -
ويف نفس السنة أيضا مت وضع . ن األدوية الطبيةمع اجلينات لعالج األمراض الوراثية بدال م

 .2003 مشروع خارطة اجلينوم البشري اليت أعلن عنها كاملة سنة

                                                
أثرها على النسب، دراسة فقهية قانونية، األمل للطباعة والنشر، تيزي وزو، اجلزائر، أنظر، إقورفة زبيدة، اإلكتشافات الطبية والبيولوجية و 1

  .230.، ص2012
، كما أم مل ينشروا مقـاال يتبـث   2002ديسمرب  26شركة كلونيد لعلماء مستقلني التأكد من صحة إستنساخ طفل يف " ليونئالرا"مل يسمح  2

  . يف املوضوع أنظر. لة علميةصحة أقواهلم يف جم
L .M Silver , Remarking Eden :cloning and beyond in a brave new world , Avon Books publication, New york, 
1997, p.41.   
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، وبعدها "دويل"النعجة : إستطاع باحثون اسكتلنديون إستنساخ أول حيوان ثدي  1996 -
 ...)األرانب، القطط، األبقار(استطاع العلماء استنساخ حيوانات أخرى 

حداث العلمية املتتالية واملتسارعة يف جمال الطب وعلم األحياء قد ألغـت  إن كل هذه األ
التقدم علـى  العديد من املعارف والنظريات القدمية اليت لطاملا إعتمدها اإلنسان، وانعكس هذا 

فأصبح جسم اإلنسان حمل العديد من املمارسات الطبية وغري الطبية  .تهدور الطب احليوي وقو
عرفتها البشرية، حيث أصبح جمال الطب وكأنه يريد إعادة صنع اإلنسـان  اليت مل يسبق وأن 

  . 1وليس عالجه
كما أن هذا التقدم العلمي قد أدى إىل التقارب اتمعي يف عالقاته مع العلم، حيث توجد 
عالقة عضوية أكيدة ملمارسة األنشطة البشرية العضوية اجلماعية، وتطور البحث العلمي حباجة 

  . 2اتمع املمثل بالدولةإىل دعم 
وأدت هذه العالقة إىل ظهور إحساس بالنتائج اإلجتماعية املترتبة على التطـور العلمـي     

  . والتقين يف جمايل الطب وعلم األحياء، وأصبح هلا طابع سياسي
وأسهم التقدم العلمي الناتج عن الثورة البيولوجية يف ظهور تناقض بني نوعني من األدبيات   

األدبيات األخالقية التقليدية للطبيب اليت دف إىل إعطـاء املـريض   : األخالقية الطبية ومها
العالجات املالئمة يف ضوء احلالة الراهنة للعلم، واألدبيات األخالقية للباحث اليت ـدف إىل  

  .وضع كل مصادر املنهج التجرييب يف خدمة معرفة أكيدة آلثار طريقة معينة للعالج
لتناقض بني نوعي األخالقيات قد نتج عنه تعارض بني أخالقيات احلكمة واحليطـة  وهذا ا  

  .  وأخالقيات اازفة واملخاطرة وهذا ما أدى إىل أزمة أخالق عاملية
II-ألخالق العامليةأزمة ا 

                                                
يات الدولية، جملة الشريعة والقانون، أنظر، فواز صاحل، املبادئ القانونية اليت حتكم األخالقيات احليوية، دراسة مقارنة يف القانون الفرنسي والإلتفاق 1

  .165. ، ص2005، جانفي 22جامعة اإلمارات العربية املتحدة، ع
  . 165. املرجع نفسه، ص 2
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إن العامل بأسره يتعرض آلثار الثورة البيولوجية، أصبح حباجة ملحة لضبط معامل هذه الثورة 
لكن تعدد القيم واملبادئ أدى إىل ظهـور تعـدد يف   . أدبيات أخالقية عاملية يف هذا االووضع 

التيارات يف العامل  والذي صعب من استخالص قيم مشتركة بني هذه التيارات توازن بني القـيم  
ونتيجة لذلك ظهرت أخالقيات الطب وعلم األحياء كبـديل لقـيم   . واملصاحل املشتركةاملتعارضة

للرد على التحديات اليت أثارا الثورة البيولوجية الطبية، وكان والدة نوع جديد من العلم موحدة 
وهكذا بدأ تاريخ البيوإتيك يف الواليات املتحدة األمريكية يف . إمسه أخالقيات الطب وعلم األحياء

ح منتصف الستينات من القرن العشرين، اليت عاشت متأثرة ذه الثورة، وما شـجع ذلـك جنـا   
، والتجارب املخالفة للطبيعة البشرية 1967يف زراعة قلب بشري سنة  BERNARD. C الربوفيسور

  .اليت أجريت على السجناء والسود واملعاقني
وآنذاك كانت األدبيات األخالقية يف الواليات املتحدة األمريكية يسيطر عليهـا الطـابع   

يكية، وباسم الطابع التعددي للمجتمـع  الديين، حيث كانت حتت سيطرة مفاهيم الكنيسة الكاثول
هجر الفالسفة ورجال الدين هذه املفاهيم وخلقوا مع الباحثني من فروع أخرى تيار فكري يرجح 

  . مصلحة اتمع على غريه من املصاحل األخرى
معارضـة   عـن  1968 سـنة " بولص السادس"وسبب ظهور هذا التيار ما نادى به البابا 

ومن هنا برزت تساؤالت حول العالقة بني العلـم  . ستخدام موانع احلملالكنيسة الكاثوليكية إل
والدين، وظهرت احلاجة املاسة للتحرر من سيطرة الكنيسة الكاثوليكية تسهيال للبحث العلمـي،  
واحلوار بني الطب وعلم األحياء والدين واألخالق، فأنشأت يف الواليات املتحدة األمريكية مراكز 

  .ومعاهد لألحباث
مما تقدم، يتبني لنا دور الدين واألخالق اهلام لنشأة أخالقيات الطب وعلم اإلحيـاء، إىل  و

جانب دور القانون الذي بدوره ساهم يف إرساء قواعد ومبادئ قانونية وأخالقية لضبط أخالقيات 
  .الطب وعلم األحياء
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يف  1994لية جوي 29 املؤرخ يف 94-653 فنجد مثال دور التشريع الفرنسي يف القانون رقم
إعطاء منادج عن املبادئ األساسية اليت حتكم هذه الثورة البيولوجية، واإلعـالن العـاملي املتعلـق    

حلقوق اإلنسان والطب احليوي ) أوفيدو(وإتفاقية ، 1997 باجلينوم البشري وحقوق اإلنسان لسنة
  .1997 لسنة

  تعريف األخالقيات احليوية-ثالثا

إن تعريف مصطلح األخالقيات احليوية أمر ليس باهلني وهذا لتعدد الفروع العلمية الـيت    
  .يتعلق ا املصطلح

فهي تقـع يف  . فاألخالقيات احليوية ليست علما قائما بذاته، وال أخالقيات مهنة جديد ة  
ملتقى فروع عملية وتقنيات حيوية عديدة، وبصورة خاصـة الطـب وعلـم األحيـاء جبميـع      

تصاصاته، والعلوم اإلنسانية مثل علم اإلجتماع وعلم النفس وعلم السياسة وكذلك األخـالق  إخ
، 1وتعدد الفروع يثري مشاكل التوفيق والتناسق دائما بـني املختصـني  . والقانون والفلسفة والدين

وكذلك تعلق املصـطلح بقـيم حتتلـف بـاختالف النظـرة      . فلكل علم مصطلحات خاصة به
) كاإلجهاض واإلستنسـاخ مـثال  (، فرجل الدين ال ينظر إىل العديد من املسائل اإلديولوجية هلا

  . النظرة نفسها اليت ينظر إليها رجل العلم، وكذلك األمر بالنسبة لرجال القانون واألخالق
وأول استخدام . 2احلياة واألخالق: إن مصطلح األخالقيات احليوية جيمع بني مصطلحني  

جمموعة املشاكل األخالقية اليت يثريها "كان يقصد به  Potter ورللمصطلح من طرف الربوفيس
والبيوإتيك يف رأيه ينظم املعارف . التقدم العلمي بالنسبة للكائنات احلية البشرية وغري البشرية

  . 3البيولوجية والقيم اإلنسانية
فيما بعد اقتصر مصطلح األخالقيات احليوية على جمال الطب، وهذا ما دفع للبحث  لكن  

  .عن عالقة آداب الطب وأخالقيات الطب وعلم األحياء

                                                
  .160. السابق، ص المرجعفواز صاحل،   1

2  Cf. Dictionnaire Permanent Bioéthique et Biotechnologies, Feuillets 11, p.192 et s. 
3 Ibid. feuillets 10, p. 190.  
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. 1فدهب البعض إىل القول أن مصطلح األخالقيات احليوية هو اإلسم اجلديد آلداب الطب  
ل الطب اليت تشكل جزء مهما من يف حني يرى البعض اآلخر أن هذا املصطلح أوسع بكثري من جما

  .2البيوإتيك، إذ تعد مرحلة ما قبل التاريخ بالنسبة للبيوإتيك
وقد نتج خالف كبري يف اإلديولوجية بني تيارين، إذ يرى أنصار التيار األول أن بيان مدى   

يف . األطباءأخالقية التطبيقات اجلديدة اليت أفرزها التقدم العلمي يف جمال الطب هو من اختصاص 
حني يرجع أنصار اإلجتاه الثاين إختصاص بيان أخالقية التطبيقات إىل أشخاص دوو إختصاصـات  

  .3خمتلفة، وذلك بإجراء مشاورات بينهم
إن ظهور مصطلح البيوإتيك قد أحدث تغيريا كبريا يف جمال الطب الذي كان يعد سـابقا    

وهنا " العشرين أحد أهم التقانات العلمية، من قبيل التجارب فقط، وأصبح يف بداية منتصف القرن
بدأت أفكار جديدة تتبلور وأسئلة تطرح عن جمال الطب وما حيتويه من تطبيقات، وعـن مـدى   
إمكانية حتريره من القيود واألنظمة ليمكنه التغيري من املعامل الطبيعية جلسـم اإلنسـان، وبالتـايل    

دائما مرتبط بتلك القيود اليت تفرض عليه اإلقتصار  احلياة، أو جعله اإلستغناء أو التضحية بقدسية
  . فقط على عالج املرض والعناية بصحتهم

ومن هنا ظهر أيضا تيارين، يشجع األول منهما تطبيقات التقدم العلمي يف جمـال الطـب     
وعلم األحياء حىت لو سامهت هي التغيري من احلالة البيولوجية للشخص وجاوزت قدسية احليـاة  

بينما يرى التيار الثاين ضرورة احلفـاظ علـى    .4سبيل احلصول على نوعية أفضل للحياةوهذا يف 
قدسية احلياة وعدم املساس ا باسم التقدم العلمي يف جمال الطب وعلم األحيـاء، ألن القدسـية   

وبالتايل يرى أنصار هذا الرأي أنه جيب منع بعـض التقانـات   . تشكل خطا أمحر ال ميكن جتاوزه
  .Eugénisme 5ثل إنتقاء اجلنسالطبية م

                                                
  .160. فواز صاحل، املرجع السابق، ص  1

2  Cf. HENNETTE-VAUCHEZ Stéphanie, Le droit de la bioéthque, édition la découverte, Pris, 2009,  p. 1.  
3 Cf. MATHIEU Bertrand, La bioéthque, Dalloz, Paris, 2009 , p .06. 
4 Cf. DAGOGNET François, La maitrise du vivant, HACHETTE, Paris, , 1988, p.40. 
5 Cf.  TESTAR Jacques, Le désir de gène, François, Bourrin, Paris, 1992, P.73. 
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ومن هنا تظهر الصعوبات يف حصر تعريف أخالقيات الطب وعلم األحياء، ومع هذا فإنه   
علم يهتم بدراسة اجلوانب األخالقية للمسائل اجلديدة اليت يثريها التقـدم  :"ميكن تعريفها على أا

، ويبني متطلبات احتـرام وإعـالء   العلمي والتقانات احليوية احلديثة يف جمايل الطب وعلم األحياء
  . 1"احلياة البشرية والكائن البشري يف جمال تطبيقات التقانات احليوية والطبية

  : أحدمها واسع والثاين ضيقنيالقيات الطب باإلعتماد على مفهومكما عرفت أخ  
I-املفهوم الواسع لألخالقيات احليوية: 

دف األخالقيات احليوية مبفهومها الواسع إىل تقدير التبعـات األخالقيـة واإلجتماعيـة    " 
واإلنسانية إلستثمار ملكيات الكائن احلي يف مجيع القطاعات املعنية، وبصورة خاصـة قطاعـات   

  ".الصحة والتغذية والبيئة، ودف لذلك إىل حتديد القواعد الالزمة لتوجيه التقدم احلاصل فيها
II-املفهوم الضيق لألخالقيات احليوية : 

 ". يتعلق بالبحوث والتقانات الطبية احليوية"
وبناءا على التعاريف السابقة، يستخلص أن أخالقيات الطب وعلم األحيـاء ـتم بدراسـة    
اجلوانب األخالقية للمشكالت اليت تثريها تطبيقات التقانات احليوية والطبية يف نطـاق الـوالدة   

فيستثىن من مفهوم األخالقيات احليوية كل ما ال يتصل باإلنسـان مـن     ملوت، وعليهواحلياة وا
   .تقانات حديثة ناجتة عن التقدم العلمي كتلك املتعلقة بالنبات واحليوان والغالف اجلوي

وبعد ظهور مصطلح األخالقيات احليوية وتفاعله يف جمال الطب وعلم األحياء، أثار العديد من 
 سامهت بدورها يف نشأة جلان وهيئات وطنية وإقليمية ودوليـة ـتم باملسـائل    األشكاالت اليت

األخالقية اليت تثريها التطبيقات اجلديدة يف جمايل الطب وعلم األحياء، ففي فرنسا جنـد اللجنـة   
التابعة لس أوربا،   (CDBI) الوطنية اإلستشارية لألخالق، وجلنة أخالقيات الطب وعلم األحياء

واموعة األوربية لألخالق التابعة للمفوضية األوربية، واللجنة الدولية ألخالقيات الطب وعلـم  
  .التابعة ملنظمة اليونسكو (CIB) األحياء

                                                
1  Cf. DURAND Guy, La bioéthique, nature, principes, enjeux, Paris, 1989, p.27. 
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أما على الصعيد العريب، فقد ظهرت اللجنة التونسية ألخالقيات الطب وعلم األحياء، اللجنـة  
يوية والطبية يف اململكة العربية السعودية واللجنة الوطنيـة لألخالقيـات   الوطنية لألخالقيات احل

  .احليوية يف سوريا
   الفرع الثاين

  يف الفقه اجلنائي مكونات اجلسم البشري

إن أمهية حتديد مفهوم مكونات اجلسم ال تقتصر على الناحية الطبية والعلمية فقط، بل يبدو أن 
حيـث   .القانونية وتكييف آثار اإلعتداء اليت تقع على أي منـها لذلك أثر كبري يف ترتيب اآلثار 

و لذلك إرتأينـا قبـل   . نلمس تباينا يف املواقف التشريعية عند معاجلتها ملكونات اجلسم البشري
دراسة خمتلف توجهات القوانني اليت تعىن بأخالقيات العلوم اإلحيائية حتديـد مكونـات اجلسـم    

  . بشري فيهاتبيان موضع اجلينوم ال البشري
إىل القول بأن اجلسم البشري بكافـة   هذا املوضوع، ذهب فقهاء القانون اجلنائيويف معاجلة 

مشتمالته وعناصره املتناهية يف الدقة، يتكون من قسمني رئيسيني مها األعضاء البشرية، ومشتقات 
  .1هذه األعضاء ومنتجاا

  .العضو البشري -أوال
، Iذهب الفقه يف تعريف العضو إىل ثالثة إجتاهات، تبىن اإلجتاه األول تعريفـا موسـعا   

 . III، أما اإلجتاه الثالث، فقد توسط اإلجتاهني السابقنيII واإلجتاه الثاين، فقد تبىن تعريفا ضيقا
I –  اإلجتاه املوسع. 

كل نسيج يف اجلسم " تبىن اإلجتاه األول تعريفا موسعا للعضو، حيث عرف العضو على أنه 
  . 2"أو سائل، مزدوج أو غري مزدوج متجدد أو غري متجدد البشري،صلب أو رخو

                                                
 . 11.السابق، ص العزة، املرجعأمحد فتحي مهند صالح  1
، 1999عصام فريد عدوى، نطاق الشرعية اجلنائية للتصرف بأعضاء اجلسم البشري، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، أنظر،  2

 .321.ص
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كل جزء من جسم اإلنسان، سواء أكان متجددا كالدم وخاليا اجللـد،  :"كما عرف بأنه  
  .1"واخلاليا التناسلية، أم غري متجدد كالقلب والكلية وغري ذلك

ذات اإلجتاه يف تعريف العضو، حيث عرف العضـو  وقد تبىن جانب من الفقه اإلسالمي   
أي جزء من اإلنسان من أنسجة وخاليا ودماء وحنوها، سواء أكان متصال به أو إنفصل :"على أنه

  . 2"عنه، وأن الدم يعترب من أعضاء اجلسم املتجددة
إىل القول بأن مجيع مكونات اجلسم البشري، يصـدق عليهـا    وخيلص أنصار هذا اإلجتاه  
، وأعضاء سائلة وأخرى غري 3لعضو، وأا تنقسم إىل نوعني أعضاء متجددة وغري متجددةوصف ا

  .إخل...سائلة، ومن أمثلة األوىل الدم واملين والنخاع، ومن الثانيةالكلية والكبد و القلب
II-اإلجتاه املضيق.  

جزء من جسد اإلنسان :" أما اإلجتاه الثاين، فقد تبىن تعريفا ضيقا للعضو، حيث عرف بإنه  
مـن  ، ويستدلون على صحة هذا التعريف مبا ورد يف القواميس اللغوية  4" كاليد والرجل واألنف

، وبالتايل فإن أنصار هذا اإلجتاه ال يعتـربون العـني   5"كل حلم وافر بعظمه:"تعريف للعضو بأنه
 . والكلية والقلب والرئة من أعضاء اجلسم لعدم إحتوائها على العظام

 
 
  

III- اإلجتاه الثالث.  

                                                
جامعة عني أنظر، األهواين حسام الدين، املشاكل القانونية الين تثريها عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية، جملة العلوم القانونية واإلقتصادية،  1

؛ أمحد حممد العمر، نقل وزراعة األعضاء بني اإلباحة والتجرمي، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة 60.، ص1975، 14، س11مشس، ع
 .   11.، ص1998قاهرة، ال
، مقتبس عن، منذر الفضل، التصرف القانوين يف األعضاء البشرية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ) 4/4/88- 1(قرار جملس الفقه اإلسالمي رقم  2

 .321، 1995عمان، 
 .56.فرج صاحل اهلريش، املرجع السابق، ص 3
 . 17.، املرجع السابق، صمنذر الفضل 4
 . 427.، ص1984الطاهر أمحد الزاوي، خمتار القاموس، الدار العربية للكتاب، ليبيا، ، أنظر 5
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لقد توسط هذا اإلجتاه بني اإلجتاهني السابقني، حيث عرف أنصار هذا اإلجتـاه العضـو     
والذي ينهض بأداء وظيفة أو عـدة وظـائف حمـددة    ذلك اجلزء احملدد من جسم اإلنسان :"بأنه

   .1"كالقلب والكبد
العضو جزء من اجلسم يتكون من جمموعة مركبـة  "وذهب جانب من الفقه إىل القول بأن   

ومتناغمة من األنسجة، والذي ال ميكن للجسم إستبداله بشكل تلقـائي إذا مـا مت إستئصـاله    
  .2"بالكامل
يشترط أن يكون العضو ذا تكوين تركييب من األنسـجة،   واملالحظ من هذا التعريف أنه  

وأال يكون مبقدور اجلسم البشري تعويضه لو مت إستئصاله، وهو بذلك قـد إسـتثىن السـوائل    
 . 3كالنطف واملنتجات اليت يفرزها اجلسم ومل يعتربها من األعضاء

      املشتقات واملنتجات البشرية -ثانيا
مل حتضى بذات اإلهتمام الذي حظيـت بـه األعضـاء     4البشريةإن املشتقات واملنتجات   

اآلدمية، وذلك من حيث بيان ماهيتها وتعريفها القانوين، وتنطيم ودراسة كافة اجلوانب القانونيـة  
ولكن مبا أن اجلسـم البشـري بكافـة     ،5املتعلقة بنقلها وزرعها واملساس ا على أي حنو كان

                                                
؛ شعبان أبو عجيلة 555.، ص1986حممد سامي الشوا، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم، رسالة دكتوراه، جامعة عني مشس، أنظر،  1

 .107. ، ص2002ستحدثة يف الطب و اجلراحة، جامعة بغداد، عصارة، املسؤولية اجلنائية للطبيب عن إستخدام األساليب امل
نوضحه يعترب هذا التعريف يف احلقيقة توضيح ملا أورده املشرع اإلجنليزي يف القانون اخلاص بتنظيم عمليات نقل و زرع األعضاء البشرية الذي س 2

 . الحقا
ف واألجنة البشرية يف القانون اللييب، دراسة مقارنة، كلية احلقوق، جامعة أنظر، عبد اهللا عبد السالم عرييب مسعود، احلماية اجلنائية للنط 3

 .93. ، ص2011-2010اإلسكندرية، 
أخرى وكأما مترادفني، إال أنه ميكن أن نلمس الفارق بينهما يف غم من إحتاد املعىن بني كل املشتقات من ناحية، واملنتجات من ناحية الرعلى  4

خصوصا إذا ما ربطنا بني املعىن اللغوي الظاهر لكال اللفظني، وطبيعة الوظائف البيولوجية للعناصر املراد تصنيفها حتت إحدامها،  مدلول كل منهما
فالعنصر اآلدمي الذي يشكل يف ذاته وحدة عضوية مستقلة، وهو يف نفس الوقت يعد نتاجا ألحد أجهزة اجلسم، فإنه سوف يندرج حتت طائفة 

اله الدم والنطف، أما إذا كان العنصر حمل التصنيف يعد جزء من كل وعنصرا يف تركيب عضوي متكامل فإنه يصبح مشتقا من املنتجات، ومث
مهند . عضاءاملشتقات البشرية، ومثاله الشرائح اجللدية الصغرية والعناصر املكونة للدم، إذ هي مشتقات ملنتج، ونفس الشيء يقال عن األجزاء من األ

 .     179.املرجع السابق، ص صالح العزة،
إىل أن إستغالل وإستخدام عينات الدم وسائر املخلفات واملنتجات البشرية األخرى املتجددة ال ميثل مساسا بسالمة اجلسم، وذلك ذهب البعض  5

د منفعتها بتمام خروجها عن اجلسم ألا تنتمي يف أصلها إىل طائفة األعضاء غري الضرورية، وهي تعد من البقايا واملخلفات اآلدمية واليت تفق
  .وإنفصاهلا عنه، وبالتايل فإن إستغالهلا ال يشكل مساسا حبرمة اجلسم الذي أخذت منه
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رئيسيني مها األعضاء واملشتقات واملنتجات البشرية، فإنـه   مشتمالته وعناصره يتكون من قسمني
ميكن تعريف املشتقات واملنتجات البشرية مبفهوم املخالفة للمقصود بإصطالح العضو على النحـو  

كافة العناصر واملواد البشرية اليت ال تشـكل يف  "السابق، أي أن املشتقات واملنتجات البشرية هي
وال يترتب على إستئصاهلا فقداا لألبد، بل ميكن للجسم إسـتبداهلا   ذاا وحدة نسيجية متكاملة،

ومن أمثلة هـذه  ". وتعويضها من تلقاء نفسه ودومنا حاجة إىل زراعتها كما هو احلال يف األعضاء
 الـدم وبعض املواد السائلة الداخلة يف تكـوين اجلسـم، ك   املشتقات واملنتجات البشرية النطف،

ذا العنصر البشري خباصية التجدد املستمر مما يتيح التربع منه بكميـات  ومشتقاته، حيث يتمتع ه
معينة ودوريا، كما أن هناك العديد من السوائل األخرى اليت تفرزها الغدد اليت يف اجلسـم علـى   
إختالف أنواعها، مثل اللعاب واهلرمونات، وكذلك مكونات أخرى نسيجية ال تعد مـن قبيـل   

اجلسم ومنتجاته وذلك لقابليتها للتجدد، ومنها بعض اخلاليا اجللديـة  األعضاء وإمنا من مشتقات 
   .1واخلاليا العصبية والبويضة

كل :"وقد عرف جانب من الفقه املصري املشتقات واملنتجات البشرية تعريف جامعا بأا  
مكون عضوي نسيجا كان أو سائال تقوم أجهزة اجلسم بإفرازه وإنتاجه على حنو دوري ويقـوم  

   .2"اجلسم بتجديد وتعويض ما فقد منه بشكل تلقائي
ونالحظ أنه إذا ما إستثنينا األعضاء فإن هذا التعريف يشمل كافة العناصر املكونة ملـادة    

وخاليا الـدم وكافـة    خارجية كاألظافر والشعر وحىت اجلينوم البشري اجلسم داخلية كانت أو
  . ف أنواعهاالسوائل اليت تفرزها الغدد البشرية على إختال

  
  

  الفرع الثالث
  القانون الفرنسي ألخالقيات العلوم اإلحيائية موقف 

                                                                                                                                                   
Cf. EDELMAN, Nature et sujets de droit, Destins du droit de propriété, P.U.F, France, 1985, p.135.  

 . 16.مهند صالح العزة، املرجع السابق، ص 1
 .179.املرجع نفسه،ص 2
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إن املشرع الفرنسي يعد املبادر األول باحلركة التشريعية البيوأخالقية خصوصا فيما تعلـق  
بالتنظيم الدقيق للممارسات الطبية احلديثة اليت تنال من مادة اجلسم، و وضع الضوابط واملعايري اليت 

  .  تفصل ومتيز بني عناصر اجلسم ومكوناته املختلفة
ات الطبية والعلمية احلديثة اليت تقع على اجلسم البشري لقد نظم املشرع الفرنسي املمارس

 1994 لسنة 654و  653 تنظيما شبه متكامل يف تشريعا أخالقيات العلوم اإلحيائية الفرنسيان رقم

وما تضمناه من مراسيم وتعديالت الحقة، حيث أرسيا مبادئ قانونية وأخالقية كمبـدأ إحتـرام   
الكرامة اإلنسانية وعدم جواز اعتبار اجلسم البشري حمال للحقوق املالية ، ومبدأ عدم جواز املساس 

اس باجلسم على رضائه احلر ومصلحة عالجية له أو للغري، أو املس بالكيان املادي لإلنسان إال بناء
  . 1وفق ضوابط صارمة لتحقيق فائدة طبية علمية

باألخالقيات احليويـة املعدلـة    ةاملتعلق 1994 إن املشرع الفرنسي خالل سنه لقوانني سنة
املسمى بقانون األخالقيات احليويـة، قـد أخـذ     2004أوت  6 املؤرخ يف 2004\800 بالقانون

  .باملفهوم الضيق لألخالقيات احليوية
املتعلـق بـاحترام اجلسـم     1994جويليـة   29املؤرخ يف  94-653القانون رقم  -أوال   

  2البشري
التقنيات احلديثة من آثار على اجلسم البشري، لقد حاول هذا القانون اإلملام بكل ما قد تنتجه 

على املبادئ العامة املتعلقة باحترام اجلسم البشري، وتلك الـيت حتكـم    هت نصوصاشتمل حيث
ـ  اعدم توضيحهلكن يعاب على هذا القانون  املمارسات الطبية الواردة عليه، ا يقصـد متامـا   مل

وعدم إعطاء معيار حمدد ميكن من خالله الوقوف على معانيها، رغم مـا  ، باملشتقات واملنتجات 
  .لدائم على التفرقة بني اجلسم البشري مبجمله و عناصره ومشتقاتهنالحظه من حرص املشرع ا

املتعلق بتنظيم استئصـال وزراعـة    1994جويلية  29املؤرخ يف  94-654القانون رقم  -ثانيا
 1األعضاء واملشتقات واملنتجات البشرية

                                                
1 Cf.  BYK Christian, Le droit pénal des sciences de la vie, Rev. Pénitentiaire et droit pénal, 1996, nl, p.25 et s; 
GROMB Sophie, L'influence du consumérisme sur l'humanisme médical, Gazette du palais, 1996, p. 24.    
2  La loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain.  
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وجوب وضرورة التمييز بني أعضاء اجلسـم وسـائر املشـتقات     املشرع الفرنسي قد أدركل
واملكونات البشرية وذلك من خالل إفراده تشريع مستقل خاص بنقل األعضاء ونصوص قانونيـة  

نظم هذا القانون عمليات استئصال األعضـاء واملشـتقات    حيث ، خاصة تتعلق مبشتقات اجلسم
واملنتجات البشرية وزراعتها، وهذا األخري مل يورد لنا هو اآلخر تعريفا للمشـتقات و املنتجـات   

  .البشرية
ولكن ميكننا استقراء ما يقصد باملشتقات و املنتجات البشرية، وهذا بالرجوع إىل النصـوص  

مة اليت تنظم عمليات التربع واستخدام واستغالل األنسجة واخلاليـا  الواردة يف قانون الصحة العا
واألمشاج واألجنة البشرية، وكذا الدم البشري وأحكام التعامل به من تربع وبيع وشراء، والنخاع 

كام النطـام  حالذي يعتربمن املشتقات اجلسم البشري،وهو يعترب استثناءا بوروده ضمن أ العظمي
ص خاص يف قانون الصحة العامة الفرنسي، ل األعضاء وزراعتها مبقتضى ناملطبق على عمليات نق

ىل التمييز بني األعضاء اآلدمية وغريها من املكونات إسعي املشرع الفرنسي ضح لنا جليا حيث يت
النخاع العظمي يعد مبثابة العضو يف تطبيق أحكـام القسـم   :" والعناصر البشرية، إذ نص على أن

  .2"البشريةاخلاص بنقل األعضاء 
وأساس هذا اإلستثناء هو القيمة الكربى للنخاع العظمي باعتباره املسؤول عن انتاج خاليـا  
الدم يف اجلسم، ومل ميكن إنزال هذا العنصر مرتلة العضو البشري يف تطبيـق األحكـام اخلاصـة    

  . بعمليات النقل والزرع إال بنص خاص وذلك لكونه من مشتقات اجلسم وليس أحد أعضائه
وميكن من خالل إستقراء جممل النصوص القانونية وما ورد عليها من إستثناءات بلوغ تعريف 

املكونات :" قوانني أخالقيات العلوم اإلحيائية الفرنسي للمشتقات واملنتجات البشرية املتمثل يف أا
ذا ما فقد كما والعناصر اجلسمانية اليت تتسم بطابع التجدد، حبيث ميكن للجسم استبداهلا تلقائيا، إ

  ."منها، أو هي تلك العناصر اآلدمية اليت ال يترتب على انتزاعها أو سحبها فقدامها لألبد

                                                                                                                                                   
1  La loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à 
l'Assistance Médicale, à la procréation et au diagnostic parental (1), J.O., 30 juillet 1994, J.C.P. n° 39-28, sep 
1994, textes 66973, p.361.  

 .14العزة، املرجع السابق، أمحد فتحي مهند صالح  2
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املتعلق ببيـان منتجـات    1995 أوت 14املؤرخ يف  904 وما يؤكد ذلك صدور املرسوم رقم
امة اليت اجلسد البشري غري اخلاضعة ألحكام نصوص قانون الصحة العامة، واليت تتضمن املبادئ الع

حتكم التربع واستخدام عناصر اجلسم البشري املختلفة، حيث نـص املرسـوم يف مادتـه األوىل    
تسري أحكام العنوان األول من الكتاب السادس من قانون الصحة العامـة  : " والوحيدة على أنه

  .  1"شعر الرأس، األظافر، شعر البدن، األسنان: على منتجات اجلسم البشري التالية
املتعلق بتنظيم استئصـال   1994لسنة  654واحلقيقة أن هذا املرسوم يعترب استثناء من القانون 

      .وزراعة األعضاء مما يؤكد خضوع املنتجات إىل نظم قانونية أخرى خاصة
وهذا اإلستثناء يرجعه الفقه إىل رؤية املشرع الفرنسي لطبيعة املشتقات واملنتجات البشرية      

أن تتساوى أمهية وخطورة املساس ا وكوا حمال للمارسات الطبية احلديثـة مـع    اليت ال ميكن
  .  2األعضاء واخلاليا واألنسجة واألجنة البشرية وغريها من العناصر املكونة للجسم البشري

  إن ختصيص املشرع الفرنسي يف تشريعات أخالقيات العلوم اإلحيائية الصـادرة يف سـنة    

عضاء البشرية، وقسما آخر ملشتقات اجلسم و منتجاته ما هو إال دليل على قسما خاصا باأل 1994
إدراكه يف هذا النوع من القوانني اإلختالف اجلوهري املوجود بني أعضاء اجلسم وباقي املكونات 

لقد عاجل الكتاب السادس مـن قـانون الصـحة العامـة يف فصـل خـاص حتـت        . 3البشرية
قات ب القانونية اليت حتكم عمليات التربع الواردة علـى املشـت  اجلوان" األنسجة واخلاليا:"عنوان

  .البشرية وشروط نقلها وزرعها
العقوبات يف هذا الصدد بإرساء نصوص خاصة أصلية وتكميلية ختتلـف   كما ساهم قانون

متاما عن ما حيكم عمليات نقل األعضاء، من حيث الشروط والقيـود اخلاصـة املنظمـة هلـا،     
. واملسؤولية اجلنائية وما يلحق أفعال اإلعتداء واإلنتهاك لتلك القيود والشـروط مـن عقوبـات   

                                                
1  Art 1er Décret n° 95-904 du 4 août 1995, relatif aux produits du corps humain non soumis aux dispositions du 
titre VI du code de la santé publique (J.O.11 Août 1995), J.C.P. N° 37, 13 septembre 1995, textes, 67578.    

 .213. ص، املرجع السابق،  لعزةاأمحد فتحي مهند صالح  2
  .168. فواز صاحل، املبادئ القانونية اليت حتكم األخالقيات احليوية، املرجع السابق، ص 3
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احليوية الذي يدخل يف العديد مـن الصـناعات الدوائيـة     وباعتبارها منتجا من منتجات اجلسم
األحبـاث  (ومستحضرات التجميل، وأكثرها عرضة لإلستخدام يف املمارسات الطبيـة احلديثـة   

، نظم التعامل باألمشاج واألجنة البشرية بأحكام خاصـة  ...)والتجارب، املساعدة الطبية لإلجناب
  . متنحها احلماية اجلنائية الواجبة

إن املشرع الفرنسي قد متكن من التمييز بني خمتلف عناصر اجلسم اإلنساين باعتبار هذا إذن   
األخري حمل املمارسات الطبية احلديثة، وذلك إدراكا منه لتفاوت اآلثار القانونية اليت ترتبها هـذه  
املمارسات حبسب العنصر الذي تنصب عليه، سواءا أكان هذا التفاوت يرجع إىل شروط وقيـود  

  . مارسة ذاا، أم إىل اجلزاء املترنب على خمالفة هذه الشروطامل
  

  رابعالفرع ال

  القوانني األجنلوأمريكية ألخالقيات العلوم اإلحيائيةموقف 
  

قد ال يبدو مضمون النصوص التشريعية البيوأخالقية يف كل من إجنلترا والواليات املتحـدة  
األمريكية منطويا على تباين أو إختالف كبري بوجه عام، إال أنه ومع ذلك ال ميكن اعتبار موقـف  

مبكونات اجلسـم  كل من هذين التشريعني متطابقا متاما فيما يتعلق بتحديد كل منهما للمقصود 
ناصره من غري األعضاء باملعىن الدقيق، األمر الذي قد يعكس بدوره إختالفا يف نطاق احلمايـة  وع

 .1القانونية ملشتقات اجلسم ومكوناته يف هذين القانونني
   القانون الربيطاين البيوأخالقي :أوال

 لقد بدأت معامل أخالقيات العلوم اإلحيائية تظهر يف إجنلترا وبوضوح بصدور قانون نقـل   
الذي جاء بعدة مبادئ كمنعه عمليـات   19892 جويلية 27 وزراعة األعضاء الربيطاين الصادر يف

                                                
 .222.مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق، ص 1

2  Human organ transplants act 27th July 1989, http: www. orgonet.co.uk/body/hot.  11/2014.   
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اإلجتار بالعناصر البشرية، ووضعه العديد من الضوابط اخلاصة الرابطة بـني املـانح واملتلقـي يف    
  . عمليات نقل وزراعة األعضاء

لتشريعات الرائدة اليت متكنت من ويعد القانون الربيطاين املتعلق بنقل وزراعة األعضاء من ا
يقصـد  : " على أنـه  2\7 وضع تعريف منضبط للمقصود بالعضو البشري، حيث نص يف مادته

بكلمة عضو يف تطبيق أحكام هذا القانون كل جزء من اجلسم يتكون من جمموعة مركبة ومتناغمة 
  . 1"تئصاله بالكاملمن األنسجة، والذي ال ميكن للجسم استبداله بشكل تلقائي، إذا ما مت اس

كما اعترب املشرع الربيطاين اللقائح اآلدمية من أهم املنتجات البشرية على اإلطالق، وهلذا 
فقد أوالها إهتمامه البالغ مبعاجلته مجيع اجلوانب األخالقية والقانونية للممارسات الطبية والعلميـة  

ظم عمليات اإلخصاب وممارسـات  احلديثة يف جمال نقل واستخدام هذه اللقائح يف قانون خاص ين
لكن ورغم ذلك فإننا ال جند حتديدا لبيان مفهـوم املشـتقات   . 19902علم األجنة البشرية سنة 

السـالف   1990 املتعلق بنقل وزراعة األعضاء، وال يف قانون 1989 واملنتجات البشرية ال يف قانون
ارسات الطبية احلديثة عن ما هـو  الذكر خصوصا وأن هذه األخرية ال تقل أمهية يف استهداف املم

وباإلستناد إىل التعريف الذي جاء به املشرع الربيطاين إلصطالح العضو، فإنه . عليه العضو البشري
ميكن تعريف املشتقات واملنتجات البشرية على أا كل جزء ميكن للجسم البشري استبداله مـن  

  .3تلقاء نفسه إذا ما مت استئصاله بالكامل
ووفقا للمعىن الذي حدده إلصطالح العضو، مل يشـر إىل حتديـد    1989 قانونكما أن 

املسؤولية اجلنائية عن األفعال املاسة مبا ال يعد من األعضاء، ومع غياب نصوص خاصة تنظم نقـل  
واستخدام اخلاليا واألنسجة البشرية، فإن ما هو دون األعضاء من مكونات اجلسـم وعناصـره   

                                                
1 ( In this act "organ" means any part of a human body consisting of a structured arrangement of tissues which, if 
wholly removed, can not be replicated by the body) subsec (2), sec (7), human organ transplants Act 1989. 
(OPSI) the UK statute law Database. http:www.statutelaw.gov.uk   2014/11.  
2 Human Fertilisation and Embryology Act 1990(C.37, 1st November 1990, web: 
 http: www.hmso.gov.uk/acts/acts1990/ ukpga. 11/2014.  

 .15.مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق، ص 3



 مدى مشروعية املمارسات البيوطبية على اجلينوم البشري: الباب األول
 

97 
 

 ماية القانونية وخاصة اجلنائية منها القواعد العامة جلرائم التعـدي يف ستسري عليها من حيث احل

)common law(1  .  
  ي البيوأخالقيالقانون األمريك -ثانيا

البلد الذي حيتل املرتبة األوىل يف متويل أحباث مشروع اجلينوم البشري، كان من وبإعتبارها   
لتطفـي   ضع نصوص قانونية متعلقة ذا االالبديهي أن تعمل الواليات املتحدة األمريكية على و

جاوزات نتيجة الت) وبالتايل جينومه(صفة املشروعية عليه، نظرا للخطر الذي يهدد اجلسم البشري 
  .اليت حتدث يف بعض البلدان

لقد أقر الدستور األمريكي احلق يف البحث العلمي، ومتت محاية النظريات العلمية نظـرا    
   2. اليت تضعها هذه الدولة على قدسية املعرفة وقيمة احلرية الفكريةلألمهية اإلجتماعية 

أحاط املشرع األمريكي املمارسات العلمية والطبية احلديثة املاسة باجلسـم البشـري   كما 
ومن بني هذه بنصوص قانونية أرست مبادئ عدة وشكلت معامل علم أخالقيات العلوم اإلحيائية، 

 31فدرالية اخلاصة كقانون حظر عمليات اإلستنساخ البشري يف بعض التشريعات الالنصوص جند 
وقانون تنظيم التمويل احلكومي لألحباث العلمية اليت جترى على األمشاج واللقائح ، 20013 جويلية

املشـرع األمريكـي    رغبة تتبني لنا، ومن خالل هذا التنوع التشريعي. 4 1999 ماي1 اآلدمية يف
بني حرية البحث العلمي وسلطات الشخص على كيانه املـادي مـن    اقامة التوازنعلى وإصرراه 

  .5جهة، واملبادئ القانونية واألخالقية ذات الصبغة احلمائية من جهة أخرى
وخبالف هذين التشريعني احلديثني، فهنالك تشريعني آخرين مهمني أبـرزا دور املشـرع   

 19القانون القومي لألحباث العلمية والطبية يف : الرائد يف معاجلته للتطور العملي يف وقت مبكرومها
                                                

1 CF. DWORKIN Gerald, The law relating to organ transplantation in England, the modern law review, volume, 
(33), no.(4), July 1970, p.365.  

أنظر، مريفت منصور حسني، التجارب الطبية والعلمية يف ضوء حرمة الكيان اجلسدي، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  2
 .145.، ص2013

3 Human cloning prohibition Act 2001, (An Act to Amend title 18, united states code, to prohibit human 
cloning), web: http://thomas.loc.gov/egi-bin/query   11/2014. 
4  U.S code: title 42,section 289 g. fetal research 1/5/99, web: http://www.law.cornell-
edu/uscode/42/298g.text.htm11/2014. 

   .70. جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، ص 5
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الذي تناول مسألة إجراء التجارب واألحباث العلمية والطبية علـى العناصـر    1  1974   أكتوبر
الذي  19842اكتوبر 19 اآلدمية، والقانون القومي اخلاص بتنظيم عمليات نقل وزراعة األعضاء يف

هو بدوره قد أكد على ضرورة احترام بعض املبادئ القانونية كمبدأ حق الشخص يف تقرير مصري 
  . بدأ إستقاللية املريض يف اختاذ ما يراه مناسبا من قراراتكيانه املادي، وم

سالفة الذكر، وضع املشرع األمريكي تعريفا إلصـطالح  كغريه من املشرعني يف القوانني و  
 من قانون الصحة املعدلة بالقانون القومي لزراعـة األعضـاء رقـم    301 العضو البشري يف املادة

حيث اعتمد على طريقة السرد والتعداد وهذا مـا جعلـه   ، 1984أكتوبر  19في  الصادر 507\98
يقصد باصـطالح العضـو   :" 3خيطئ ويطفي صفة العضو على بعض املشتقات واملنتجات البشرية

الكلية، الكبد، القلب، الرئة، البنكرياس، النخاع العظمي، القرنية، : البشري يف أحكام هذا القانون
ويف ". يه اللوائح الصادرة من وزارة الصحة هذا الوصفالعني، العظم ، اجللد، أوكل ما تضفي عل

الواقع أن هذا اخللط بني اصطالح العضو وبني املشتقات واملنتجات البشرية سيخضع اجلسم بكافة 
مكوناته لنظام قانوين موحد، وهذا ما سيمنح املنتجات واملشتقات البشرية القـدر الكـايف مـن    

 ا األعضاء اآلدمية اليت أوالها املشرع اإلهتمام البالغ بإصـداره  احلماية القانونية كتلك اليت تتمتع
  .19844 والقانون القومي لزراعة األعضاء سنة، 1968 قانوين اهلبة التشرحيية سنة

وبعد دراسة خمتلف نصوص القوانني البيوأخالقية اليت سنها املشرع األمريكي، نالحظ عدم   
ت اآلدمية املختلفة خصوصا يف جمال املمارسـات الطبيـة   إكراث هذا األخري بالتفرقة بني املكونا

  .والعلمية املستحدثة
  

                                                
1 National Research service Award Act of 1974 public law 93-348, 88 state 342 (H.R.7724).  
2 The National Organ Transplants Act (Public law No 98-507), 19 October 1984, (U.S. Code congressional and 
Administrative News, December 1984, No 10, P.P 2339-2349, International Digest of Health legislation (IDHL), 
1985, 36 (3), P. 604.  

  . كالنخاع العظمي واجللد 3
Subses. (C).Sec, The public health Service Act, Title III of the National organ Transplants Act 1984, U.S. Code 
congressional and Administrative News, December 1984, No. 10, P.P. 2339-2348. 
4  BRUSE Miller, Experimentation on human subjects, The ethics of Random clinica Trials, Donald vandeveer 
and tom Regan, Health care Ethics, Temple university press, Philadelphia, 1987, p.127. 
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  الفرع اخلامس
   املتعلقة بأخالقيات العلوم اإلحيائية موقف القانونني املصري واجلزائري

ارسـات  عند معاجلتنا لكل من التشريعني املصري واجلزائري وموقفهما يف مواجهـة املم   
مدى إدراكما أمهية التفرقة بني األعضاء واملنتجات واملشـتقات  ، الحظنا الطبية والعلمية املتسارعة

  : على النحو التايل
  القانون املصري املتعلق بتنظيم زراعة األعضاء البشرية -أوال

تعترب مصر من أهم الدول األطراف يف اإلتفاقيات العاملية واملواثيق الدولية اخلاصة حبمايـة    
من خالل دراستنا للنصوص التشريعية املصرية اليت دف إىل حق اإلنسان يف السالمة اجلسدية، و 

بشري محاية اجلسم البشري، ملسنا مدى إدراك املشرع املصري للفارق الكبري بني مصطلح العضو ال
 1960 لسـنة  178 وغريه من العناصر األخرى املكونة للجسم البشري، فنجد مثال القانون رقـم 

املتعلق بتنظيم عمليات مجع وختزين وتوزيع الدم ومركباته الذي جاء مستقال عن تلك النصـوص  
مـن  اليت تعىن حبماية العضو البشري، وما هذا إال دليل على صعوبة إنطواء الدم باعتباره عنصـرا  

قد مسح املشرع ومبجرد رضا الشخص  178ويف قانون . عناصر اجلسم حتت لواء اصطالح العضو
احلر التنازل عن كمية حمدودة من الدم أو حىت التنازل عن كمية منه مبقابل، كبنوك الدم اليت هي 

ون من القـان  8 بدورها تقوم ببيع ما لديها من املخزون للجمهور مبقابل مادي، حيث نصت املادة
يصدر وزير الصحة العمومية التنفيذي القرارات الالزمة لتنظيم :" على -السالف الذكر– 178 رقم

عمليات مجع وختزين وتوزيع الدم ومركباته ومشتقاته، ومكافآت املتطوعني وأمثان الدم ومركباته 
  ".ومشتقاته بعد أخذ رأي جملس مراقبة عمليات الدم

املتعلق بتنظيم بنوك العيون، فقد بني يف نص املادة الثانية  1962لسنة  103 أما القانون رقم  
حتصل هذه البنوك على العيون مـن املصـادر   :" منه مصادر هذه العيون اليت حتصل عليها البنوك

  : التالية
  عيون األشخاص الذين يوصون أو يتربعون ا،  .1
 ".عيون األشخاص اليت يتقرر إستئصاهلا طبيا .2
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يتربعـون  (أحدثت إختالفا كبريا يف الوسط الفقهي من حيث تفسريعبارة لكن هذه املادة قد 
أن املشرع قد قصد وبصراحة جواز التنازل عن العني أثناء احلياة إذ  1، فهناك من الفقه من قال)ا

رحلة ما بعد املوت، والتربع وصفا ، ومبا أن اإليصاء مرتبط مب)ون ايوص(سبق هذه العبارة عبارة 
يتم بدون مقابل يف احلياة، فقد أراد املشرع التمييز بني هاتني احلالتني، ومن مت فقد  يللتصرف الذ

فإما أن يكون بوصية تنفذ بعد وفاة : عمد املشرع التوضيح بأن لبنك العيون أكثر من مصدر واحد
  . 2املوصي، وإما أن يكون بتنازل الشخص عن عينه أثناء حياته دون مقابل

ومن خالل إنتقاده للرأي السابق، أكـد علـى ركاكـة     3الفقهوهناك جانب آخر من   
األسلوب الذي استعمله املشرع، واعتربوا قصده من خالل لفظ التربع مل جياوز التأكيـد علـى   
ضرورة جمانية التصرف إلبعاد أي شبهة لوجود مقابل مادي قد يساهم يف دعم أشـكال اإلجتـار   

  .عن العني يف حياة الشخص باألعضاء، ومل يقصد املشرع إقرار التنازل
املـنظم لعمليـات زرع األعضـاء     5 أصدر املشرع املصري القانون رقم 2010 ويف سنة  

البشرية، والذي يعد من أعظم اإلجنازات اليت قام ا، حيث وبتنظيمه يف املاد ة األوىل من القانون 
عمليات نقل وزرع األعضاء وأنسجة جسم اإلنسان احلي وامليت، قد بسط نوعا مـن احلمايـة   

رزها اجلسم واليت ال تعد جـزءا مـن   النسبية للجني البشري باعتباره مكونا لكافة السوائل اليت يف
  .   عضوأو نسيج

هو اقتصاره على ذكر اخلاليا يف موضعني  -سالف الذكر– 5 وما يالحظ على القانون رقم
خمتلفني فقط، فاألول يف الفقرة الثانية من املادة الثانية عند نصه على حظر عام لزراعة األعضاء أو 

والثاين يف الفقرة الثالثة مـن  . لية ملا يؤدي إلختالط األنسابأجزائها أو األنسجة أو اخلاليا التنتاس
املادة اخلامسة من القانون الناصة على إستثناء إمكانية النقل والزرع من القصر وعدميي األهليـة يف  

                                                
 .64.ص، املرجع السابق، ...اكل األهواين حسام الدين كامل، املش1
 .74.جازية جربيل حممد شعتري،املرجع السابق، ص 2
 . 51.، ص1979 ، ةالقاهر ،محدي عبد الرمحان، فكرة احلق، دار الفكر العريب، أنظر 3
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وخاليـا النخـاع   ) اخلاليا اجلدعية(حال ما كان العنصر اجلسدي املنقول متمثال يف اخلاليا األم 
  . العظمي

املشرع وأثناء صياغته هلذا القانون قد استعمل العديد من املصطلحات كمصطلح كما أن 
وهذا ما يدل على متكن املشرع ...العضو، جزء من العضو، األنسجة، اخلاليا التناسلية، اخلاليا األم

العناصر غري املتجددة كاألعضاء، أو  زء وتنظيمها يف قانون واحد سواءمن اإلملام جبميع عناصر اجل
 من ال ئحة آداب مهنة الطـب  49تجددة كاألنسجة واخلاليا، وهذا وفقا ملا جاء يف نص املادة امل

ختضع عمليات نقل األعضاء واألنسجة البشرية للمعايري األخالقية والضوابط املنصـوص  :"البشري
  .عليها يف التشريعات واللوائح املنظمة لذلك

  القانون اجلزائري املتعلق بتنظيم زراعة األعضاء البشرية   -ثانيا

إن عمليات نقل وزراعة األعضاء البشرية مت العمل ا يف اجلزائر قبل صدور أي تشريع يف   
هذا اال يبيح القيام ا، حيث إستند اإلطباء املختصون أثناء القيام ـا علـى فتـوى الـس     

قل وزرع األعضاء البشرية سواء بني األحياء أو من جثث املوتى، اإلسالمي األعلى اليت أجازت ن
  .  1حيث تعد هذه الفتوى األساس الشرعي إلباجة هذا النوع من العمليات

وكغريه من الدول األجنبية والعربية واإلسالمية ورغبتهم يف إجازة عمليـات نقـل وزرع     
اف املعنية ذا النوع من التـدخالت  األعضاء بوضعهم لضوابط جيب إحترامها حلماية مجيع األطر

اليت يكون جسم اإلنسان حمال هلا ، قد نظم املشرع اجلزائري عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية 
يف الفصـل    2املتعلق حبماية الصحة وترقيتـها  1985فرباير  16 املؤرخ يف 05-85 يف القانون رقم

  . منه 168 إىل 161 يف املواد" انتزاع أعضاء اإلنسان وزرعها"الثالث من الباب الرابع حتت عنوان 
وقد قسم املشرع اجلزائري عند معاجلته ملسألة زرع األعضاء البشرية هـذا النـوع مـن      

  :العمليات إىل قسمني
                                                

  . هـ 1392املوافق لربيع األول  1972أفريل  20فتوى الس اإلسالمي األعلى باجلزائر الصادرة يف  1
لسنة  176، ج ر عدد 1990يوليو  17املؤرخ يف  17-90املعدل واملتمم بالقانون رقم  1985فرباير  16املؤرخ يف  05- 85رقم  القانون 2

1985 .  
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من قـانون   162 األحياء يف املادةيتعلق بعمليات نقل وزراع األعضاء البشرية بني :القسم األول -
  ، اية الصحة وترقيتهامح
من   165و 164 يتعلق بعمليات نقل األعضاء البشرية من جثث املوتى يف املادتني: القسم الثاين  -

  .اية الصحة وترقيتهاقانون مح
حاله حال العديد من التشـريعات   ،البشري مصطلح العضوملشرع اجلزائري امل يعرف لنا 

العربية، ال من خالل قانون العقوبات، وال من خالل قانون محاية الصحة وترقيتها، بالرغم من أنه 
من خالل طريقـة معاجلتـه    غري أنه .1جاء على ذكر مصطلح العضو يف كال القانونني السابقني

إختالف بني مصطلح العضو وغريه  لعمليات نقل وزرع األعضاء يتبني لنا متكنه من معرفة وجود
 16مكـرر  303 عضاء البشرية يف املادتنيثال عند منعه جلرمية اإلجتار باألمن مواد اجلسم، فنجده م

، قد شدد من العقوبة إذا تعلق األمـر باالعضـاء البشـرية،    العقوباتمن قانون  18مكرر 303و
       .اجلسم وخفف منها بالنسبة لألنسجة واخلاليا واملواد املختلفة من

و يف األخري، وبعد دراسة القوانني البيوأخالقية املختلفة، ما ميكن مالحظته هـو وجـود   
امجاع من املشرعني البيوأخالقيني على ضرورة إجياد نظام قانوين معني حيمي املشتقات واملنتجات 

ـ  د البشرية واليت يعد اجلني أحد عناصرها بل وأمهها، إال أن مواقفهم مل تتطابق فيما خيص القواع
فهناك من املشرعني من أفرد هلـا تنطيمـا   التفصيلية اليت حتكم هذه املمارسات الطبية املستحدثة، 

، )املشـرع الفرنسـي  (خاصا خيتلف عن ما حيكم املبادئ واجلزاءات اليت حتكم األعضاء اآلدمية 
هذا بوضع نظـام قـانوين   ومنهم من أخضعها لنفس اإلحكام اليت تسري على األعضاء البشرية و

ناك من استثناها و ه، )واجلزائريالقانون األمريكي والقانون املصري (عضاء البشرية واحد مع األ
  ). القانون الربيطاين(من التنظيم اخلاص باملمارسات الطبية الواقعة على األعضاء 

ويبقى لنا التساؤل عن ماهي الشروط اليت ميكن أن ختفف من وقع خمـاطر التكنولوجيـا   
  .وايلحاول اإلجابة عنه يف املطلب املجبعلها مشروعة، وهذا ما سن الطبية احليوية

                                                
 ،جانفي1مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، عاملركزاجلامعي بالنعامة، لعلوي حممد، احلماية اجلزائية للعضو البشري، جملة القانون والعلوم السياسية،  1

 .110.، ص2015
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  املطلب الثاين
  شروط مشروعية املمارسات البيوطبية 

  البشري ومعلى اجلين 
وبعد دراستنا للقوانني البيوأخالقية املختلفة، الحظنا تضمنها لنصوص جنائية ذات عقوبات   

اليت يتباين دور املشرع فيها، اجلسم البشري ومنتجاته، وخاصة الفعال اإلعتداء واملساس مبشتقات 
ارة أخرى يفرد هلا أحكاما ر لعمليات نقل وزراعة األعضاء، وترة يدمج أحكامها مع ما هو مقرفتا

خاصة من حيث املسؤولية اجلنائية والعقوبات املقررة هلا يف حال خمالفة الشروط البيوطبية الواقعـة  
وهذا ما أبـرز دور   .فة عامة واجلني البشري بصفة خاصةاجلسدية بصعلى املنتجات واملشتقات 

املشرع الفرنسي وجعله منهجا يسري عليه كل من أراد تنظيم آثارالتقدم العلمي الواعـد أحيانـا   
  .  واملخيف أحيانا أخرى الواقع على اجلسم البشري

لـيت تبـدو متعارضـة    إن أساس هذه التشريعات هو الرغبة يف إقامة التوازن بني املصاحل ا  
ومتناقضة وهي مصلحة اإلنسان يف حياته و سالمة جسده، ومصلحة اتمع يف تطبيـق العلـوم   
الطبية حتقيقا للتقدم العلمي وفق نصوص متفرقة دف كلها إىل ضمان إحترام كرامة اإلنسان أمام 

  .  تنامي التكنولوجيا الطبية احليوية
إستنباط الشروط األساسية اليت وضـعتها التشـريعات اخلاصـة     طلبسنحاول يف هذا امل

بأخالقيات العلوم اإلحيائية، كمناط لقياس مدى مشروعية املمارسات البيوطبية الواقعـة علـى   
املنتجات واملشتقات اجلسدية بصفة عامة، واجلينوم البشري بصفة خاصة، وتسليط الضوء علـى  

شروط مشـروعية املمارسـات   : ت غري املشروعة كمايليأهم النصوص العقابية ملواجهة املمارسا
، وشـروط مشـروعية   )الفـرع األول (البشري املتعلقة بالكائن البشـري   ومالبيوطبية على اجلين

  ).الفرع الثاين(البشري املتعلقة بالعمل الطيب  وماملمارسات البيوطبية على اجلين
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  الفرع األول 
    البشري املتعلقة بالكائن البشري ومى اجلينشروط مشروعية املمارسات البيوطبية عل

ال غىن للبشرية  اليت يكون اجلينوم البشري حمال هلاالبيوطبية  تاوإن كانت املمارس  
باعتبارها الوسيلة احليدة والفعالة لتقدم األحباث يف جمال األمراض الوراثية، فال بد أن يتم ،عنها

لقد مسح القانون لألطباء مبباشرة األعمال البيوطبية مادامت دف إىل . ذلك يف إطار قانوين منظم
عا العالج حىت ولو تضمنت مساس بسالمة اجلسم، فيظل هذا النوع من األعمال الطبية مشرو

  . طاملا مت ممارسته وفقا للقانون
ومن خالل استقراء النصوص القانونية البيوأخالقية، ميكننا استنباط شروط مشروعية 

متثل يف رضا  ، واليتاملتعلقة بالكائن البشرياملمارسات البيوطبية الواقعة على اجلينوم البشري 
  ).ثانيا(، إحترام الكرامة اإلنسانية )أوال(الشخص عن هذه املمارسات 

  رضا الشخص عن املمارسة البيوطبية - أوال
نظرا ملا تقتضيه طبيعة العالقة بني الطبيب واملريض من الناحية األدبية واألخالقية، تبدو   

  .للحصول على الرضاجلينوم البشري الضرورة ملحة يف جمال املمارسات البيوطبية الواقعة على ا
يعترب الرضا من أهم الشروط الواجب توافرها يف املمارسات البيوطبية، وكقاعدة عامة   

تواجد هذا الشرط ال يعد دائما مربرا للمساس بسالمة اجلسد، وال إعفاءا للطبيب من املتابعات 
  .عالجي أوطيبالقضائية اليت قد تطاله، إذا كان اهلدف من تدخل الطبيب غري 

ومع تسارع األحباث واملمارسات الطبية احليوية، مسح القانون للشخص أن مينح جزءا من   
، وعلى العكس من 1بغرض العالج، ووضع جسمه يف خدمة وتطور البحث العلمي جسمه

                                                
1  BYCK Christian, op. cit., p.25. 
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القاعدة العامة، فإن موافقة الشخص حمل التجارب الطبية واستئصال األعضاء واألنسجة أو زرعها 
  . 1إذ تطفي املشروعية على هذه املمارسات واجبة

ثر مبيح إذا كان الفعل ميثل أي أليس له اعطاء الرضا غري أنه وحبسب الفقه الفرنسي،   
على احلق يف سالمة اجلسد وتكامله، نظرا ملا متثله من اعتداء عل املصلحة االجتماعية اعتداء 

مة وتكامل أجساد أفراده جتعل من ومصلحة صاحب احلق ذاته، ذلك أن للمجتمع مصلحة يف سال
  .2كل مساس من شأنه إهدار هذه القيمة فعال جمرما ال ينفي رضاء صاحبه صفة عدم املشروعية

، اشترط الرضا احلر واجللـي  3وكما نعلم صعوبة وتعقيد التقنيات الطبية اهلائلة وخطورا  
جرمية حىت ولو مل يكن التعدي علـى  باعتباره تدبريا جوهريا للحماية، وغياب هذا األخري يشكل 

ة التـدخل يف جسـم   مت تكريس هذا املبدأ ملشروعي د، وق4اجلسم يشكل عمال من اعمال العنف
  :ن على املستوى الدويل يف العديد من اإلتفاقيات واإلعالناتاإلنسا

 نصها يف املادةيف ، 1997 لسنة ) أفيدو(األوربية املتعلقة حبقوق اإلنسان والطب احليوي اتفاقية  -

على وجوب اتباث موافقة الشخص املعين كتابة وبوضوح، مع بيان موضوع البحث الذي   5\16
  . جيرى عليه ختصيصا، مع إمكانية سحب هذه املوافقة بكل حرية ويف أي وقت

يف املادة الثانية منه على  1997 كما أكد اإلعالن العاملي للجينوم البشري وحقوق اإلنسان لسنة -
ورة احلصول على موافقة الشخص املعين الصرحية واملسبقة الصادرة عن ارادة حرة وواعية، فيما ضر

خيص الدراسات اجلينية والعالج أوالتشخيص اجليين، وكذا وجوب احترام حق كل شخص فيمـا  
  .5إذا كان يرغب يف معرفة نتائج الفحص الوراثي

                                                
1 GROMB Sophie, op.cit ., p. 24.  
2 GASTON Stefani, LAVASSEUR Georges, Droit pénal général, 14 édition, Paris, 1992 , p.293. 
3 DEMICHEL André, Le droit de la santé, Etudes hospitalière, 1998, p.94.      
4  GROMB Sophie, op.cit ., p. 24; DELAGE Pierre-Jérôme, Les recherches biomédicales non consenties devant 
la chambre criminelle de la cour de cassation, Recueil Dalloz Sirey, 10 Septembre 2008, n°30, p.2087.   
5  La déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme adopté à l'unanimité et par 
acclamation le 11 novembre 1997 par la 29e session de la conférence générale de l'UNESCO.   
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 7، 6، 5 يف مواده 2005 وحقوق اإلنسان لسنةكما جاء اإلعالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا  -

ناصا على مبدأ الرضا كأساس ملشروعية أي تدخل طيب وقائي وتشخيصي وعالجي وكذا 
  . 1عمليات البحث العلمي

علقـة  املتالداخلية ، جند يف الصدارة التشـريعات الفرنسـية   مستوى التشريعات أما على 
الفرنسي مبدأ الرضا يف القانون املتعلق بإحترام جسـم  كرس املشرع أين  حيائية بأخالق العلوم اإل

حرمة  بفقراا يف القانون املدين اجلديد، حيث نص على 16 يف املادة 1994جويلية  29 اإلنسان يف
  :التعدي عليه إال يف حالتنيعدم جواز جسم اإلنسان وبالتايل 

  حالة الضرورة العالجية بالنسبة للشخص، * 
، وهذا الشرط أساسي لصحة التدخل على جسم اإلنسـان أيـا   2ق للشخصحالة الرضا املسب*  

إجراء جتارب على اجلسد اإلنساين، أوإستئصـال أحـد منتجـات    (كانت أهداف هذا التدخل 
، ففي حالة التربع مثال جيب أن يعلم الشخص املتربع بكافة التفاصيل واملخاطر 3)وعناصر اجلسم

كما جيب أن يسـتبعد  . عن رضاه بإدراك تام باجلوانب العمليةاملتعلقة بالعملية لكي يكون إعرابه 
أي إكراه مادي أو معنوي يف هذا الصدد، على أن يفرغ الرضا يف قالب شكلي أمام جهة رمسيـة  

، وقد ترمجت هذه الشروط يف الفصل اخلامس من اإلتفاقية األوربيـة،  4إلكتمال الشكل القانوين
  . 5ن العاملي للجينوم البشري وحقوق اإلنسانوأيضا يف املادة اخلامسة من اإلعال

I-  خصائص الرضا يف القانون البيوطيب  
إن أهم مميزات اإلرادة ذات الطبيعة اخلاصة يف القانون البيوطيب أا إرادة منفردة ومبدئيـة    

بضمان احلـد   لصدورها يف شكل طلب، كما أا إرادة تضفي الشرعية على السلوك البيوطيب ،
  : ولذا جيب أن تكون مشروعة أوال، وحتترم مبدأ حرمة اجلسد األدىن الالزم حلماية الفرد،

                                                
1  La déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme adopté à l'unanimité et par acclamation le 
19 octobre 2005 par la 33e session de la conférence générale de l'UNESCO.   
2  GROMB Sophie, op.cit ; p. 24. 
3 Cf. DELAGE Pierre-Jérôme , Les recherches biomédicales non consenties devant la chambre criminelle de la 
cour de cassation, Recueil DALLOZ, 10/09/2009, n° 30,  p.2087.   

  .31.، ص2000عمر إبراهيم الوقاد، دور الرضا يف القانون اجلنائي، دار النهضة العربية، مصر،  ،أنظر 4
5 La déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme adopté à l'unanimité et par 
acclamation le 11 novembre 1997 par la 29e session de la conférence générale de l'UNESCO.   
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  أن تكون اإلرادة منفردة ومبدئية-أ
إن العمل الطيب ال يبدأ إال بتواجد اإلرادة، حيث يكون تدخل الطبيب بناءا على طلب من   

إال يف حالة الطوارئ اليت تربر التدخل الطيب الشخص، فال جيوز للطبيب التصرف من تلقاء نفسه 
، أو ألسباب متعلقة بالنظام 1وال جمال للتحدث حينئد عن رضا صاحب املصلحة عن هذا التدخل

العام كاإلنقاد العام، وهذه القاعدة معمول ا يف جمال القانون البيوطيب، حيث مت تكريسها يف نص 
اليت تنص على أن التعـدي علـى    800/2004 ملعدل بقانونمن القانون املدين اجلديد ا 3\16 املادة

جسم اإلنسان أو املساس بسالمته يكون فقط يف حالة الضرورة الطبية للشخص، وبصفة استثنائية 
  .   2يف سبيل املصلحة العالجية للغري

غري أنه يف حالة الطلب باستئصال أحد عناصر اجلسد اإلنساين أو منتجاته، تتضاءل قيمـة    
إلرادة ألن فعل اإلستئصال ال خيضع إلرادة مبدئية ألننا ال نكون أمام طلب يسـتجيب لـه   هذه ا

 .نه لدى الطبيب القائم باإلستئصـال األطباء، بل هناك رضا مدعم جيب أن يوجد التعبري املسبق ع
وتربز احلالة الصحية للشخص أوال، حيث أن هذا األخـري لـيس   ، فالرضا هنا حيتل املرتبة الثانية 

ريضا بل بالعكس يف حالة صحية جيدة، ويلزم أن يتم تأمني مجيع الضمانات الصحية لـه بأنـه   م
  .سوف يبقى يف احلالة الصحية العادية بعد عملية اإلستئصال

 وما ميكن مالحظته وجود رابطة بني الشكليات املطلوبة والشرط املتكـرر للرضـا احلـر     

ود إكراه للشخص الذي يرتضي الفعل والعلم فهذه الشكليات يستخلص منها عدم وج، 3والمبصر
الفرنسـي بـإعالم    2009أوت  6 منه بالسبب، وتقوم جلنة اخلرباء اليت تكونت مبوجب قـانون 

الشخص املتربع مبخاطر نزع األعضاء والنتائج احملتملة، على أن يتم التبصـري بأسـلوب بسـيط    
  .  4ومات املقدمة يف إطار التبصريوبصدق ويسر، وإستبعاد املخاطر اإلستثنائية من نطاق املعل

                                                
1 BYCK Christian, op.cit ; p. 405. 
2Cf. HENNETTE- VAUCHEZ Stéphanie, Bioéthique, biodroit, biopolitique, réflexion à l'occasion du vote de la 
loi du 4 août 2004, LGDJ, 2006, p.71; VERON Michel, Bioéthique, le contenu pénal de la loi du 6 août 2004, 
RSC, 2006, P.11.      

  .وما بعدها 31.يف القانون اجلنائي، املرجع السابق، صعمرو إبراهيم الوقاد، دور الرضا  3
4 Cf. HALPERN Céline, op.cit., p. 60; MALICIER D., MIRAS A., op. cit., p.37.  
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ـ  162/2 أما القانون اجلزائري، فقد اشترط وطبقا لنص املادة   ايـة الصـحة   مح انونمن ق
فيمن يتربع بعضو من أعضائه أن تتم موافقته يف شكل كتايب، ألن الكتابة يف هذه احلالة  رقيتها، تو

يشكل دليال مهما على حصول الطبيب على موافقة املتربع، وهذا حبضور شاهدين إثنني، يوقعان 
ومل حيدد هن الشروط الواجـب توافرهـا يف هـذين    . على وثيقة الرضا إىل جانب توقيع املتربع

وبالرجوع إىل األحكام العامة يشترط يف الشاهدين أن يكونا شاهدي عدل مما يقتضـي   .الشاهني
كما يشترط املشرع اجلزائري أن تودع هطه املوافقة لـدى مديراملؤسسـة   . توافر األهلية الكاملة

       . 1والطبيب رئيس املصلحة وهي ضمانة أخرى للمتربع إذا ما أراد العدول عن رضائه
حظته أيضا قابلية الرضا لإللغاء أيا كانت طرق التعبري عنه، وحق اإلعتراض وما ميكن مال  

  : يعد مكسبا جديدا لإلرادة بالنسبة لألحياء واإلموات
  :بالنسبة لألحياء -

إن مبدأ اإلعتراض هو مبدأ عام على استعمال عناصر جسم اإلنسان ومشتقاته لغرض طيب   
وبالتايل فإن تغيري الغاية أمر وارد إال إذا كـان هنـاك   أو علمي غري الغاية اليت نزعت من أجله، 

مـن قـانون الصـحة العامـة       1211/2 اعتراض معرب عنه بواسطة الشخص املعين حبسب املادة
ويتعلق املبدأ هنـا   .2الفرنسي، ولكن يفترض إخطار املعين مسبقا ذا التغيري يف الغرض املرغوب

مبختلف أنواع العناصر واملنتجات املعنية، سواءا تعلقت بعناصر مرتوعة مبناسبة عمليـة جراحيـة   
وهذا اإلعتـراض  .أو أمشاج مت نزعها بغرض التربع لصاحل الشخص، أو خاليا وأنسجة ومنتجات

ـ  دما ومـدا لنطـاق   على العناصر املرتوعة مبناسبة العملية اجلراحية اليت أجريت للشخص يعد تق
حيث كانت تعامل هـذه العناصـر   ، 2004 احلماية، ومقارنة بالوضع القانوين السابق قبل تعديل

       .   3املرتوعة على أا أشياء متروكة

                                                
 . 194.ماروك نصرالدين، املرجع السابق، ص 1

2 Cf. GROMB Sophie, op.cit ; p. 24.  
3 Cf. EGEA Pierre, Bioéthique liberté et consentement, op.cit ; p. 143; HALPERN Céline, op.cit., p. 92.  
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هو أيضا أجاز عدول املتربع عن رضائه يف أي وقت قبـل إجـراء    ،أما القانون اجلزائري  
العملية اجلراحية، ورجوعه عن رضاه هو أمر حتكيمي جيرى حسب إرادته وال يتوقف على رضاء 

ايـة الصـحة   مح انونيف فقرا األخرية من ق 162 فنص املادة. الطبيب أو املريض املستقبل للعضو
ستطيع املتربع يف أي وقت كان أن يتراجـع عـن موافقتـه    ي:"...قد نصت على مايلي رقيتهاتو

إن املشرع قد أجاز العدول عن الرضا بالنسبة للمتربع حىت ال جيد هذا األخـري نفسـه   ". السابقة
ضحية أي نوع من أنواع الضغوط املادية، فمىت رجع املتربع عن تصرفه فإنه ال يلتزم بدفع مبلـغ  

      .1نقدي بدال من التنفيذ العيين

  :بالنسبة لألشخاص املتوفني-

من قانون الصحة الفرنسي تسمح بالقيام بالرتع إذا مل يعلن الشـخص   1233/2إن املادة   
أثناء حياته إعتراضا على هذا الرتع، وتضيف املادة أنه يف حالة عدم وجـود إرادة معـرب عنـها    

اللجوء إىل االقـارب،  بوضوح، فللطبيب مهمة معرفة مدى وجود إعتراض أثناء حياته من خالل 
  .  2حبيث يقرر األحياء مصري األعضاء اجلسدية ملوتاهم

أما القانون املصري فقد وضع قواعدا حتكم نزع األعضاء أو األنسجة من املتويف، حيـث    
املتعلق بتنظيم زرع األعضاء البشرية إما أن يوصي بذلك  2010 اشترط يف املادة الثامنة من قانون 

ته بوصية موثقة أي رمسية، أو أن يقر بذلك تبعا لإلجراءات اليت حتـددها الالئحـة   املتويف قبل وفا
  .3التنفيذية للقانون

والقانون اجلزائري قد مسح باملساس باجلثة ألجل انتزاع عضو منها قصد زرعه لشـخص    
حي شرط أن يكون لغرض عالجي وأن يكون هذا املساس الوسيلة الوحيدة للعالج طبقا لـنص  

ل تزرع األنسجة أو األعضاء البشرية إال إذا كـان  :" اية الصحة وترقيتهامن قانون مح 166 املادة

                                                
   .328. ص ،1999أعضاء جسم اإلنسان ضمن التعامل القانوين، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان،  ،أمحدعبد الدائم أنظر،  1

2Cf. HALPERN Céline, op.cit., p.93.   
اجتاه يرفض استقطاع األعضاء البشرية من املوتى، واجتاه يدعو إىل إطالقه حىت ولو مل يترك املتويف أي وصـية ،  : لقد ظهر يف هذا الشأن إجتاهان 3

. الوفـاة  وهذا اإلختالف هو ما أخر صدور هذا القانون الذي يبدو أنه أخذ باإلجتاه الوسط الداعي إىل حتمية وجود الوصية إلجراء اإلستقطاع بعد
  .  79.، املرجع السابق، ص...قشقوش هدى ، مشروع حامد . أنظر
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فإقتطاع األعضاء من ". ذلك ميثل الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة املستقبل أو سالمته البدنية
اجلثث يف القانون اجلزائري مرهون بعدم وجود وسائل أخرى كبدائل عالجية، فإن وجدت هـذه  

خرية حاضرا أو مستقبال كإختراع أعضاء صناعية مثال تبقى للجثة حرمتها وال جيوز املسـاس  األ
  .   1ا

 اية الصحة وترقيتـها مح انونمن ق 165و 164 وحدد املشرع اجلزائري من خالل املادتني  
طرق التعبري عن إرادة صاحب اجلثة خبصوص إقتطاع األعضاء منها، حيث ساير اإلجتاه الـذي مل  

وبالتايل ميكـت للمتـربع   . 2يشترط الرمسية يف احلصول على موافقة الشخص لإلقتطاع من جثته
بإعضائه بعد الوفاة التعبري عن رضائه كتابيا أو شفاهيا أو بأي إشارة تدل عرفا على القبول، كما 

طـاع  جيوز له أن يعرب عن رغبته بالتربع بأعضائه ألهله وإيصائهم بعدم اإلعتراض على هذا اإلقت
  .3بعد وقاته، كما ميكنه حتديد األعضاء اليت يريد التربع ا

وعلى خالف طريقة التعبري عن موافقة املتوىف للمساس جبثته بعد وفاته، اشـترط املشـرع   
من  165 اجلزائري الشكلية للتعبري عن رفض املتوىف اإلقتطاع من جتثه بعد وفاته حبسب نص املادة

، لكنه مل يبني لنا جلهة اليت يتم إيداع وثيقة الرفض لديها، وهلذا نناشد اية الصحة وترقيتهاقانون مح
  . مشرعنا التدخل لسد هذه الفراغ القانوين

أما إذا تويف الشخص ومل يعترض يف حياته على مسألة التصرف يف جثته وترك اال 
أوجب املشرع يف مفتوحا، فإن ذلك احلق ينتقل إىل أسرته ليعربوا عن رغبتهم من عدمها، ولذلك 

املوافقة الصرحية ألقارب املتويف إلمكانية اإلقتطاع، اية الصحة وترقيتها من قانون مح 164 املادة
                                                

  .469.ص ،2009اإلسكندرية،  ،رضا املريض عن األعمال الطبية واجلراحية، دار املطبوعات اجلامعيةمأمون عبد الكرمي، ، أنظر 1
 عـن  عند احلديث عن إذن املتربع قبل وفاته خبصوص الرضاء على اقتطاع اإلعضاء من املوتى، جند بعض التشريعات مل تعتمد منودجا حمددا للتعبري 2

طريـق  رضا املتويف للتصرف يف جثته، بينما ذهب البعض اآلخر إىل اشتراط الشكلية إلثبات موافقة املتوىف على التصرف يف جثته كأن يتم ذلك عن 
يف حني مل تشترط تشريعات أخرى أي شكل كتايب للتعبري عن موافقـة  . وصية، ومنه من اشترط الشكلية للتعبري عن رفضه املساس جبثته بعد وفاته

الـدايات  عايد ، أنظر. عاملتوىف سواء يف حالة قبول اقتطاع اإلعضاء منه أو رفضه ذلك، وهناك اجتاه ثالث يرى وجوب اعتماد بطاقات خاصة بالترب
 . 303.،  ص1999مسرية،عمليات نقل وزرع اإلعضاء البشرية بني الشرع والقانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

، كلية احلقوق 1، عزهدور أشواق، املسؤولية اجلزائية للطبيب النامجة عن نقل وزرع األعضاء البشرية واإلجتار ا، جملة الدراسات احلقوقية، أنظر 3
سياسية، خمرب محاية حقوق اإلنسان بني النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها يف اجلزائر، جامعة الدكتور الطاهر مـوالي، سـعيدة   والعلوم ال

   . 36.، ص2014،
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األب أو األم، الزوج أو الزوجة، اإلبن أو البنت، األخ أو األخت أو : والذين مت ترتيبهم كمايلي
  . الويل الشرعي يف حال مل يكن للمتويف أسرة

لشكل  األول يتعلق بعدم حتديده: أمرين أيضا قد أغفل املشرع اجلزائريويف هذه املادة  
األولوية يف تقدمي هذه املوافقة املعرب عنها  مهل ناملوافقة املطلوبة، وعليه فيجوز ألقارب املتويف الذي

. شفاهيا أو التوقيع على الوثيقة املعدة مسبقا من طرف املؤسسة الصحية هلذا الغرض إما كتابيا أو
فيظهر يف عدم تبيانه للشروط الواجب توافرها يف الشخص القريب الذي ميكنه احللول ، أما الثاين 

بقواه حمل املتويف يف املوافقة، وطبقا للقواعد العامة جيب أن يكون هذا األخري كامل األهلية ومتمتعا 
  . العقلية

اإلقتطاع من اجلثث دون موافقة  1كما تناول املشرع اجلزائري كغريه من املشرعني استثناء  
بنصها على أنه  رقيتهات حة وصال ايةمن قانون مح 164 املتويف أو أقاربه يف الفقرة األخرية من املادة

 .بيب القيام بعملية اإلقتطـاع ز للطيف حال عدم إمكان احلصول على موافقة أفراد أسرة املتويف جيو
وحبسب نفس املادة يشمل هذا اإلقتطاع عضوين فقط ومها الكلية و قرنية العني ولكن يف حالـة  

 رقيتهاتحة وصاية المن قانون مح 167 اإلستعجال اليت تثبتها اللجنة الطبية املنصوص عليها يف املادة
  . من أجل جتنب التجاوزات كاألقتطاع من اجلثث ألسباب غري مشروعة

  .أن تكون اإلرادة مشروعة -ب

                                                
  :اإلستعجال، بينما اعتمد البعض اآلخر على حالة فإعتمدت العض منها على فكرة تأميم اجلثث إن التشريعات يف هذا اال قد اختلفت 1

اليت تعين اعتبار اجلثة ملكا للدولة تتصرف فيه كمـا تشـاء    Giovanniقد نادى ذه الفكرة الفقيه اإليطايل جيوفاين : تأميم اجلثث -1
ضمن إطار املصلحة العامة ، فهو يرى ضرورة مسايرة القانون للتقدم العلمي وترجيح املصلحة اإلنسانية العامة واملؤكدة على مصـلحة  

ة، فال جمال هنا للموازنة بني حرمة اجلثة وضرورة إنقاد حياة املريض ألنه من البديهي تغليب مصلحة املريض باعتبارها األرجـح  األسر
  .ومن التشريعات اليت أخذت ذه الفكرة التشريع البولندي. والميكن اخلروج عن هذه القاعدة إال كتابيا أثناء حياته على املساس جبثته

أجازت بعض التشريعات كالتشريع اجلزائري اإلقتطاع من اجلثث من دون موافقة املتويف أو أقاربه إذا تعلق األمر حبالة : حالة اإلستعجال -2
اإلستعجال، كأن يتعذر اإلتصال باالقارب يف الوقت املناسب أو خيشى فساد العضو املراد نقله أو عنـدما تتطلـب احلالـة الصـحية     

؛ زهدور أشواق، املرجع السابق، 440, مروك نصر الدين، املرجع السابق، ص .عضو إليه إلنقاد حياتهال للمستقبل التدخل السريع بنقل
  .   38. ص
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إن الرضا يف القانون البيولوجي هو التعبري عن اإلنظمام إىل نظم معينة حيث اإلختيـارات    
 حمدودة، وهو مبدأ مهم يطفي املشروعية اليت تستند إىل رضا األشخاص املعنيني، ومع ذلك فـإن 
اإلرادة ليست منشأة للعالقة القانونية، ألنه لو كان األمر كذلك لكان لإلرادة أن تتنازل عوضـا  

إن اإلرادة اليت تضفي الشرعية تدخل يف تنظيم معني . عن أعضاء اجلسم أو أجزائه بدال من التربع
  . 1، وهو ال يعطي لألفراد حرية اإلختيار، سوى بني اإلنضمام من عدمه)التربع(

هذا الصدد جيب التنويه إىل أنه يوجد العديد من املشاكل اليت حتول دون حتقق الرضا  ويف  
واقعيا، يف اال الطيب ، أصبحت املراكز التعاقدية  نادرة فاسحة اـال للمراكـز القانونيـة أو    
الالئحية يف عالقة الطبيب باملريض، وكذلك فإن الوسائل التقنية للمهنيني املتخصصني أصـبحت  

قبة يف وجه ما يسمى بالرضا املبصر، وال ميكن إنكار وجود حاالت معينة يفقد فيها الرضا كل ع
فما قيمة الرضا املبصر قبل الفحص . 2مالئمة أو إمكانية، كحاالت اإلستعجال والضرورة العالجية

ة اجليين كون املريض ال يكون متأكدا من ردود فعله بعد علمه بنتيجة الفحص، واألكيد أن فكـر 
  . 3الرضا املفترض فكرة جمازية تثري التساؤل حول صحة الرضا

II- جزاء اإلخالل بشرط رضا الشخص عن املمارسات البيوطبية يف القوانني البيوطبية   
غري املرفقـة   معاجلة ملسألة املمارسات الطبية ألغراض خمتلفةالقوانني البيوطبية  لقد جاءت  

،  البالغ أو القاصر أو املتـوىف سواء لشخص وواسعة النطاق ل، وتضمنت محاية كبرية رضاشرط الب
 املعدلة بقانون رقـم  3-511ففي قانون العقوبات الفرنسي جند املادة  .اجلزاءات العديد من مرتبة

 100.000يعاقب باحلبس ملدة سبعة سنوات وبغرامـة  :" على أنهتنص منه  7 يف املادة 814/2011
أورو كل من استأصل عضوا من جسم شخص بالغ على قيد احلياة لغرض عالجي دون احلصول 

، الفقرة الثالثـة مـن    1231/1على رضاء هذا الشخص، وفقا للشروط املنصوص عليها يف املادة 

                                                
1  TBINE Jean-René, Droit et progrès scientifiques, science du droit, valeurs et biomédecine, PUF, 2002,p. 42.    

  .  26 – 25. إبراهيم الوقاد، املرجع السابق، ص عمرو 2
3 DEMICHEL André,Le droit de la santé, études Hospitalière, 1998, p.94. 
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قانون الصحة العامة، أو بدون الترخيص املنصوص عليه يف الفقرتني الثانية واخلامسة مـن نفـس   
  .املادة
اقب بالعقوبة ذاا كل من إستأصل عضوا أونسيجا، أو خاليا أو مجع منتجا من جسم شخص ويع

قاصر على قيد احلياة أو شخص بالغ على قيد احلياة، ولكنه خاضع لتدبري احلماية القانونية بـدون  
  . 1"من قانون الصحة العامة 1241/4و  1241/3 بالشروط املنصوص عليها يف املادتني إلتزام،

 من القـانون رقـم   19 من قانون العقوبات املعدلة بنص املادة 5-511 جند نص املادة كما  

أورو كل مـن   75000 يعاقب باحلبس مدة مخسة سنوات وبغرامة:" ينص على 2011 لسنة 814
استأصل أنسجة أو خاليا، أو مجع منتجا من جسم شخص بالغ على قيد احلياة دون احلصول على 

مـن قـانون    1241/1 نصوص عليها يف الفقرتني الثانية والثالثة من املادةرضاه، وفقا للشروط امل
  . الصحة العامة

أورو كل من استأصل خاليا كرات الـدم   100.000 ويعاقب باحلبس ملدة سبعة سنوات وبغرامة
املستخلصة من النخاع من شخص قاصر على قيد احلياة، أو شخص بالغ على قيد احلياة، ولكنـه  

واملـادة   1241/3 حلماية الشرعية بدون اإللتزام بالشروط املنصوص عليها يف املادةخاضع لتدبري ا
  .  2"من قانون الصحة العامة 1241/4

                                                
1 Art. 511-3 du code pénal (modifié par la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 – art.7): Le fait de prélever un organe 
sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans le consentement de celle-ci ait 
été recueilli dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article l. 1231-1 du code de la santé publique ou 
sans que l'autorisation prévue au deuxième et sixième alinéas du même article ait été délivrée est puni de sept 
ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. 
Est puni des même peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue 
de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection 
légale, hormis les cas prévus aux articles l.1241-3 et l.1241-4 du code de la santé publique. 
2 Art. 511-5 du code pénal (modifié par la loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 – art.19: "Le fait de prélever un tissu 
ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son 
consentement dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article l.141-1 du code de la santé 
publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 Euros d'amende. 
Le fait de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de 
protection légale des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, qu'elles soient recueillies par 
prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, sans avoir respecté les conditions prévues, selon le cas, aux 
articles l.1241-3 ou l.1241-4 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 
Euros d'amende".          
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علـى   2004 لسـنة  800 من القانون رقم 15 املضافة بنص املادة 1-511/5 وتنص املادة  
جسم شـخص   أورو كل من استأصل أعضاءا من 30000 يعاقب باحلبس ملدة سنتني وبغرامة:"أنه

من قـانون الصـحة    1232/3 متويف لغرض علمي بدون نقل الربوتوكول املنصوص عليه يف املادة
  .العامة

ويعاقب بالعقوبة ذاا كل من استخدم بروتوكوال موقوفا أو ممنوعا بقرار صادر عن وزير البحث 
  . 1"العلمي

تقاط حىت ولـو  اإللقوم ببات املعدلة الطبيب الذي يمن قانون العقو 511/6وتعاقب املادة   
أورو كل من استأصـل   75000 باحلبس مدة مخس سنوات وغرامة:"حصل على املوافقة الشفهية 

  .2"أمشاجا من شخص على قيد احلياة بدون احلصول على رضاه بطريقة كتابة
كما جند املشرع املصري قد كرس احلماية ملبدأ الرضا كأهم مبدأ ملشروعية املمارسة الطبية   

املتعلق  2010 لسنة 5 وية على جسم اإلنسان بكافة عناصره وأجزائه، حيث ينص القانون رقماحلي
 20.000 على عقوبة السجن والغرامة اليت ال تقل عن 17 بتنظيم زرع األعضاء البشرية يف مادته

جنيه لكل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزرع باملخالفة 100.000 جنيه والتزيد عن
من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة  7و 6 أحكام املوادألي 

  ".  السجن ملدة التزيد عن سبع سنوات
واستجابة لدعوة فقهاء القانون اجلنائي لتنظيم العمل الطيب فيما يتعلق بضرورة احلصـول    

لتـنص   –سابق الذكر -القانون  اخلامسة والسابعة من نارضا املريض الصريح، جاءت املادت على

                                                
1 Art.511-5/1 du code pénal (loi n°2004-800 du 6 août 2004- art.15) Le fait d procéder à des prélèvements à des 
fins scientifiques sur une personne décédée sans avoir transmis le protocole prévu à l.1232-3 du code de la santé 
publique est puni de deux  ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amande.  
Est puni des mêmes peines le fait de mettre en œuvre un protocole suspendu ou interdit par le ministre chargé de 
la recherche". 
2 Art. 511-6 du code pénal: Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son 
consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.   
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على وجوب صدور التربع عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا، وأن يكون ذلك بعد إحاطـة  
  .1قانونية بطبيعة عملية النقل والزرع وخماطرها احملتملة على املدى القريب والبعيد

وبـة  من القانون نفسه حالة اإلكراه كعيب من عيوب الرضـا بعق  19 كما عاجلت املادة
جنيه لكل من نقل بقصـد  200.000جنيه وال جتاوز 100.000 السجن املشدد وبغرامة ال تقل عن

فإذا وقع الفعل علـى   .أي عضو، أو جزء من عضو إنسان حي الزرع بطريق التحايل أو اإلكراه
بالعقوبـة   ويعاقـب . شدد ملدة ال تزيد على سبع سنواتتكون العقوبة السجن امل، نسيج بشري 

املقررة يف الفقرة السابقة كل من زرع عضوا، أو جزءا منه أو نسيجا مت نقله بطريق التحايـل أو  
        .اإلكراه مع علمه بذلك

د عاجل هو أيضا مسألة اإلخالل بشرط الرضا سواء تعلق األمـر  ق، فأما املشرع اجلزائري   
بالنسبة إلنتزاع اإلعضاء البشرية  قوباتعالمن قانون  17 مكرر 303باألحياء أو األموات يف املادة 

بالنسبة إلنتزاع األنسـجة   قوباتعالمن قانون  19مكرر 303 اليت اعتربها جنحة مشددة، واملادة
واخلاليا أو مجع مواد اجلسم البشري الذي يتم بدون رضا صاحب الشأن اليت اعتربهـا جنحـة   

  . بسيطة
  .احترام الكرامة اإلنسانية يف املمارسة البيوطبية -ثانيا    

، 2يعترب احلق يف الكرامة اإلنسانية أهم حقوق اإلنسان اليت تتعرض يف كل مرة للمسـاس 
خاصة مع مانشهده من تطور يف جمال الطب احليوي إلرتباط حملها جبسم الكائن البشري، واستنادا 

مارسات البيوطبية على اجلني البشري، جيب أن تقف لشرط احترام الكرامة اإلنسانية ملشروعية امل
هذه املمارسات عند حد احترام آدمية اإلنسان اليت ترجح على غريها من املصاحل، وإال وصـفت  
املمارسات بغري مشروعة، فتسارعت اجلهود الدولية والداخلية حنو وضع سياسة واضحة لضـبط  

  .مسار هذا التطور، فنجد نصوصا عامة وأخرى خاصة
                                                

  . 153.عمروإبراهيم الوقاد، املرجع السابق،ص 1
2N. BOURGEGOIS, La sauvegarde de la dignité de la personne humaine en droit public français, th. 2001, 
dactyl. ; Mélanges Ch. Bolze, Ethique, droit et dignité de la personne, Economica, 1999 ; M.-L. Pavia et Th. 
Revet, La dignité de la personne humaine, Economica, 1999 ; B. Jorion, La dignité de la personne ou la difficile 
insertion d'une règle morale dans le droit positif, RD publ. 1999.226  
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إن محاية الكرامة اإلنسانية ميكن أن تستند بصفة رئيسية إىل الوثـائق الدوليـة القانونيـة    
  : الصادرة يف شأن حقوق اإلنسان وهي

لقد تشبت منظمة األمم املتحدة عرب السنني بالدفاع على مبدأ املساواة يف الكرامة والقيمة بـني   -
 26 يف ديباجة ميثاق األمم املتحدة الصادر يف كل البشر، واملساواة يف احلقوق واملسؤوليات، فنجد

اإلعالن من جديد إمياا بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية    '': شعوب األمم قد أقرت  1945جوان
     1''...لإلنسان، يف كرامة وقيمة الشخص اإلنساين

ن من امليثاق تلتزم األمم املتحدة بتسهيل ممارسة حقوق اإلنسا 76، 55، 13 ومبفهوم املواد
منـه   56 واحلريات األساسية للجميع دون متييز بسبب العرق أو اجلنس أوالدين، كما تنص املادة

على إلتزام الدول األعضاء من أجل الوصول إىل األهداف املسطرة بالعمل سواءا معا أو بانفراد أو 
    . بالتعاون مع املنظمة

 قافة والعلوم اليونسـكو سـنة  كما أكد الصك التأسيسي ملنظمة األمم املتحدة للتربية والث

  .أن كرامة اإلنسان تتطلب نشر ثقافة وتربية مجيع البشر من أجل العدالة واحلرية والسالم 1946
وجاء اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ونص على مبدأ إحترام الكرامة اإلنسانية يف ديباجته 

. ''ومتساوين يف الكرامة واحلقـوق يولد مجيع الناس أحرارا '':كما يف مادته األوىل اليت تنص على
 أما املـادة . اخلامسة منه التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واحلاطة بالكرامة كما منعت املادة

تضمنت احلق يف الضمان اإلجتماعي للشخص، وأن توفر له ما يتفق وموارد الدولة من حقوق  22
املـادة  . عنها لكرامته وتنامي شخصيته يف حرية سياسية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية اليت ال غىن

  .قد أقرت حق الفرد يف املكافأة العادلة اليت تتماشى والعيشة الالئقة بالكرامة 23
هناك نصوص دولية دات طابع عاملي عاجلت وبدقة منجزات التقدم الطيب يف جمال الوراثة 

  :انيةواألخالقيات احليوية، ونصت على مبدأ إحترام الكرامة اإلنس
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لقد نصت إتفاقية أوفيدو على مبدأ إحترام الكرامة اإلنسانية يف املادة األوىل منها مؤكـدة  
تلزم الدول األعضاء يف اإلتفاقية حبماية الكائن اإلنساين وكرامته وهويته، وأن تضـمن  :" على أنه

يـا  لكل شخص احترام تكامله، وكل حقوقه وحرياته األخرى األساسـية يف مواجهـة البيولوج  
  ".والطب

مصلحة ورفاهية الكائن البشري جيب تغليبها على مصـلحة  :" و تضيف املادة الثانية منها على أن
  ".اتمع والعلم

الذي كـرس مبـدأ    1997 اإلعالن العاملي املتعلق باجلينوم البشري وحقوق اإلنسان لسنة
الكرامة اإلنسـانية و   على  صإحترام الكرامة اإلنسانية يف مواد عدة، فنجد يف ديباجة اإلعالن الن

كمـا خصـص   . وضرورة إحترامها يف البحوث املتعلقة باجلينوم البشري و التطبيقات النامجة عنه
الفصل األول من اإلعالن لكرامة اإلنسان واجلينوم البشري، فاملادة األوىل منه  نصـت علـى أن   

  .بشرية الكاملة وتنوعهماجلينوم البشري هو قوام اإلعتراف بكرامة مجيع أعضاء األسرة ال
فقد أكدت على حق اإلنسان يف إحترام كرامته وحقوقه أيا كانت صفاته ، أما املادة الثانية    

 .لكل فرد احلق يف احترام حقوقه وكرامته، بصرف النظر عن خصائصه وصفاته اجلينية :"الوراثية
لصفام اجلينية، وأن حتتـرم  وهذه الكرامة تفرض على اجلميع عدم التقليل من شأن األفراد طبقا 

، كما منعت املادة السادسة منه تعرض أي شخص ألي شـكل مـن   "صفام املنفردة وتنوعهم
أشكال التمييز القائم على أساس الصفات الوراثية والذي يكون غرضه اإلعتداء علـى حقـوق   

  . اإلنسان وحرياته األساسية واملساس بكرامته
و مبدأ إحترام الكرامة اإلنسانية على إجـراء البحـوث   من اإلعالن مس 10 وتكرس املادة

العلمية بنصها على أنه ال جيوز ألي حبث يتعلق باجلينوم البشري وال ألي مـن تطبيقـات هـذه    
جماالت علم األحياء وعلم الوراثة والطب أن يعلو على إحترام حقوق اإلنسان   البحوث، لسيما يف

كـل   منـه  11 كما منعت املـادة . لكل فرد أو جمموعة واحلريات األساسية والكرامة اإلنسانية
مـن ذات   12 املمارسات املنافية لكرامة اإلنسان كاإلستنساخ البشري لغرض الثكاثر، أما املـادة 
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فقد إعترفت حبق اجلميع يف اإلستفادة من منجزات التقدم العلمي يف جماالت الطب وعلم  ،اإلعالن
من  15وحثث املادة . األحياء والوراثة التعلقة باجلينوم البشري وهذاوفقاإلحترام الكرامة اإلنسانية

يف  اإلعالن الدول على إختاذ التدابري الالزمة لوضع إطار بني للمارسة احلرة لنشـاطات البحـوث  
جمال اجلينوم البشري، وذلك متاشيا ومبادئ إحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية و الكرامـة  

  .اإلنسانية وحلماية الصحة العامة
هو أيضا قد نص على مبدأ إحترام  16/10/2003 اإلعالن الدويل بشأن البيانات الوراثية -

منه على إحترام الكرامة اإلنسانية وحقـوق  الكرامة اإلنسانية يف ديباجته، كما نصت املادة األوىل 
اإلنسان و احلريات األساسية فيما يتعلق بعمليات مجع البيانـات الوراثيـة البشـرية ومعاجلتـها     
وإستخدامها، كذلك البيانات املتعلقة بالربوتينات والعينات البيولوجية املستخدمة يف سبيل احلصول 

عة على ضمان عدم  إستخدام البيانات املذكورة سابقا كما تؤكد املادة الساب.على هذه املعلومات
  .  ألغراض متس حبقوق اإلنسان وحرياته األساسية وكرامته

فقد ألزمت منظمة اليونسكو باختاذ مجيع التدابري الالزمة ملتابعة ، من اإلعالن  26 أما املادة
من خالل تقانات تقوم أساسا  تنفيذ هذا اإلعالن قصد تعزيز التقدم يف جمال علوم احلياة وتطبيقاا

  .على إحترام الكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان وحرياته
على أنه ال يتضمن أي حكم ميكن تفسريه على أنه جييـز   27كما نص اإلعالن يف املادة 

ألي دولة أو جمموعة أو فرد اإلستناد عليه للقيام بأي عمل يتناىف وحقوق اإلنسـان و حرياتـه   
  .األساسية
هو أيضـا سـار    12005  عالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان لسنةاإل -

منحى سابقيه، حيث نص يف ديباجته على ضرورة دراسة القضايا األخالقية اليت تثريها التطورات 
  .العلمية السريعة وتطبيقلتها التقنية مع اإلحترام الواجب لكرامة اإلنسان وحقوقه األساسية

                                                
1 Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, adoptée à l'unanimité et par acclamation le 
19 octobre 2005, par la 33e session de la conférence générale de l'UNESCO.       
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عالن إىل وجوب سعي هذه التطورات دائما لتحسني أحوال الفرد واتمـع  كما أشار اإل
والبشرية ككل دون املساس حبقوق اإلنسان وحرياته األساسية من جهة، وضـرورة أن تضـمن   

  . الصكوك الدولية و اإلقليمية خاصة ما تعلق منها باألخالقيات احليوية إحترام هذه احلقوق
الثانية إىل تعزيز إحترام الكرامـة اإلنسـانية وحقـوق     ويهدف اإلعالن طبقا لنص املاة

اإلنسان، واإلعتراف بأمهية حرية البحث العلمي ومنافعه الناجتة عن التقدم التقين وهذا يف إطـار  
املبادئ األخالقية املنصوص عليها يف هذا اإلعالن وإحترام الكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسـان يف  

  .يويةجمال تطبيقات األخالقيات احل
كما نصت املادة الثالثة منه على وجوب احترام الكرامة اإلنسـانية وحقـوق اإلنسـان    
واحلريات األساسية، وينبغي تغليب مصاحل الفرد سالمته حاله على مصـلحة العلـم أو اتمـع    

مبا منه على إحترام مبدأ املساواة بني مجيع الكائنات البشرية يف الكرامة واحلقوق  10 وتؤكد املادة.
  .يتضمن معاملتهم معاملة عادلة ومنصفة

مشرية إىل عدم ممارسة التمييز أو الوصم إزاء أي فرد أو مجاعة ألي  11 كما جاءت املادة
من إعـالن   12أما املادة . أسباب كانت ألن ذلك يعد خمالفة لكرامة اإلنسانية وحقوقه األساسية

متنع التذرع بإعتبارات مـن هـذا النـوع    فقد نصت على ضمان التنوع الثقايف والتعددية، كما 
  .للمساس ب الكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان وحرياته األساسية

الذي يدعو الدول األعضاء إىل اختـاذ   2005 اإلعالن املتعلق بإستنساخ الكائنات البشرية لسنة -
ت علوم احلياة مـن  التدابري الالزمة والضرورية حلماية احلياة البشرية وبشكل دائم يف جمال تطبيقا

  .جهة، وإىل ضرورة حظر مجيع أشكال اإلستنساخ البشري لتنافيه مع الكرامة اإلنسانية
  الفرع الثاين
  البشري املتعلقة بالعمل البيوطيب  ومشروط مشروعية املمارسات البيوطبية على اجلين
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شري املتعلقة بالعمـل البيـوطيب   الب ومإن شروط مشروعية املمارسات البيوطبية على اجلين  
، جمانية هذه املمارسات )ثانيا(، حتقق األمن الطيب )أوال(طيب بيوتتمثل يف وجود ضرورة للتتدخل ال

   ). رابعا(، إحترام إجراءات الترخيص الضرورية ملثل هذه املمارسات )ثالثا(
  البشري وموجود ضرورة للتدخل البيوطيب على اجلين-أوال

يف حمافـل   وجود ضرورة للتدخل البيوطيب على اجلينوم البشري  شرطعلى مت النص لقد   
على وجـوب تـوافر    ينص منه) 5/9( اإلعالن العاملي للجينوم البشري يف املادة عدة، حيث جند

  .الضرورة العلمية أو العالجية اليت تربر التدخل البيوطيب على اجلني البشري
البيولوجيا وحقوق اإلنسان على وجوب توافر هـذا  كما نص اإلعالن العاملي ألخالقيات   
ينبغي احلرص لدى تطبيـق وتطـوير املعـارف العلميـة     :"منه على أنه)4(بنصه يف املادة الشرط

واملمارسات الطبية والتكنولوجيا املرتبطة ا على متكني املرضى واملشـاركني يف البحـوث مـن    
ملباشرة، وعلى حصر أي ضرر حيتمل أن يتعرض احلصول على أقصى قدر من املنافع املباشرة وغري ا

   ".له هؤالء األفراد ضمن أضيق احلدود

 2004 واملعدلة بقانون 1994 املضافة بقانون 16/3 وهو ما أكده القانون الفرنسي يف مادته  

بالنص على عدم جواز اإلعتداء على كامل اجلسد البشري، إال يف حالة الضرورة الطبية للشخص، 
من قانون الصحة العامـة   1231/1 اإلستثناء لصاحل عالج شخص آخر، ونظمت املادةوعلى وجه 

ومايليها تطبيق هذا املبدأ، وحددت رابطة القرابة أو النسب املطلوبة بني املتربع واملستلم، وكذلك 
  . 1الشروط الواجبة التطبيق

 لسـنة  5 رقـم من قانون  2 كما جند املشرع املصري يؤكد على شرط الضرورة يف املادة  

ال جيوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو :"املتعلق بتنظيم زرع األعضاء البشرية على أنه  2010
نسيج من جسم انسان حي بقصد زرعه يف جسم آخر، إال لضرورة تقتضيها احملافظة على حيـاة  

                                                
1Cf. VERON Michel, Droit pénal special, 12e éd, Dalloz, 2008, p.118 et s; HALPERN Céline, op.cit, p.89.  
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هـذه  املتلقي، أو عالجه من مرض جسيم، ويشترط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة ملواجهة 
  ". الضرورة، وأال يكون من شأن النقل تعريض املتربع خلطر جسيم على حياته أو صحته

على أنه ال جيوز  ترقيتها حة وصاية المن قانون مح 161 واملشرع اجلزائري قد نص يف املادة  
كما منع هـو  . انتزاع أعضاء اإلنسان وال زرع األنسجة أو األجهزة البشرية إال ألغراض عالجية

القيـام بعمليـة نقـل و زرع     رقيتهاتحة وصال ايةمن قانون مح 166و 162 يف نص املادتني أيضا
األعضاء إال يف حالة الضرورة حفاظا على حياة املستقبل أو سالمته البدنية وأال تعرض يف نفـس  

وحىت تتحقق حالة الضرورة يف جمال نقـل وزرع  . الوقت سالمة وصحة املتربع ألخطار جسيمة
  :اإلعضاء البشرية جيت توافر بعض الشروط

يشترط يف اخلطر الذي تتحقق به حالة الضـرورة أن  : قبلشروط اخلطر الذي يهدد املست -
  .يكون جسيما وحاال وأال يتسبب املريض شخصيا يف إحداثه

يشترط يف فعل اإلقتطاع أن يكون الوسـيلة الوحيـدة   : شروط اإلقتطاع من املتربع احلي -
 .إلنقاد حياة املريض أو صحته، وأال يترتب على اإلقتطاع أي خطر جسيم للمتربع

  .كون التربع بدون مقابلأن ي -
إن شرط الضرورة باعتباره مربر للتدخل الطيب على اجلني البشري ينطوي يف الواقع علـى    

إعمال مبدأ رجحان احلق أو رجحان املصلحة، حيث جيب التأكد أن نقل العضـو مـن جسـم    
ضو، إال أنه اإلنسان إىل آخر، وإن كان يهدر حقا حيميه القانون يف جسم اإلنسان املنقول منه الع
  .1فب الوقت ذاته يصون حقا أوىل بالر عاية والترجيح جلسم اإلنسان املنقول إليه العضو

أما فيما خيص األحباث البيولوجية، ونظرا للحاجة املاسة للعلم، أصبحت الضرورة الطبيـة    
يف تتضاءل يف مقابل الضرورة العلمية عند املساس جبسم اإلنسان، حيث جند املشـرع الفرنسـي   

، )قومية(يعترب األحباث البيوطبية ذات أولوية وطنية  2009جانفي  6 الصادر يف 1372رقم  القانون

                                                
    .156.، املرجع السابق، ص…جرائم , حامد قشقوش هدى 1
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هلا غاية سامية ونبيلة بتأثريها اإلجيايب والكبري يف تطوير املعارف الطبية واحليوية، وحماولتها التقليـل  
 .    1من املعاناة يف سبيل تطوير الصحة العامة

  البشري ومحتقق األمن الطيب يف املمارسات الواقعة على اجلين -ثانيا
املمارسات الطبية والعلمية مبا فيها العمليات اجلراحية التجريبية، وعمليـات نقـل و    تعترب  

زرع األعضاء، واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري أخطر ما يتعرض له اإلنسان يف نطاق التقـدم  
ق شرط األمن الطيب من املخاطر العالجية يف املمارسـة، ألن هـذه   وعليه، البد من حتق. العلمي

األخرية كلما كانت أقل إلتزاما بضوابط اجلدية العلمية، كلما كانت أقل اتفاقا مـع األخـالق   
   .  واآلداب من جهة، وبالتايل فهي تشكل خرقا لإللتزام القانوين من جهة أخرى

توافرها يف املمارسات البيوطبية على اجلينـوم  من الشروط الواجب  يعد األمن الطيبإذن، ف
  .البشري، وهو ذا الوصف حيتاج إىل حتديد مفهومه

I -مفهوم األمن الطيب    

األمن الطيب يعين أمن الشخص ضد األخطار العالجية أيا كانت طبيعتها، واخلاصة باختيار 
الباحثني واألطبـاء واجـب   العالج واختيار منط العزل، أوتشخيص املرض أو الرعاية، ويقع على 

قانوين يترتب على اإلخالل به مسؤولية مباشرة، يتمثل يف احليطة واحلذر والذي يتجسد يف قاعدة 
التوازن املسبق على التدخل بني املخاطر واملزايا، خاصة مىت كان التدخل يشكل خطـورة علـى   

االت التدخل يف اجلينـوم  الشخص املعين، وحيثما ترتبط هذه املخاطر بطبيعة التدخل اخلاصة كح
  .  2البشري، أو بطابع التدخل التجرييب

من قانون الصحة العامة الفرنسي األمن الصحي على أنه تقـدير   8211كما تعرف املادة 
  .املخاطر املعلومة واملعروفة، وكذلك التحقق من املخاطر الطارئة واإلفتراضية

                                                
1 DELAGE Pierre-Jérôme, op. cit., p. 2087.   
2 D'AUTUME Christie, Vers un encadrement international du développement des sciences de la vie, Gazette de 
palais, 16 juillet 1996, p. 41 et s.  
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مـن   20 على اجلني البشري يف املادة وكرس شرط حتقق األمن الطيب يف املمارسات الواقعة

بنصها على أنه ينبغي تشجيع   2005 اإلعالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان لسنة
  . التقييم السليم واإلرادة الوافية للمخاطر املتعلقة بالطب وعلوم احلياة والتكنولوجيا املرتبطة ما

الفرنسي بعض األنشطة إلحتـرام أصـول    2004 يف قانون أخضع املشرع الفرنسيكما 
املمارسة املهنية، وخباصة عمليات التربع واستخدام العناصر املستخرجة من اجلسد البشري، علـى  
وجه اخلصوص حاالت استئصال وإعداد وحفظ ونقل واستخدام األنسجة واخلاليـا البشـرية،   

  .   اإلستنسال الطيب وحاالت استخراج البويضات البشرية، واستخدامها يف عمليات
ومن جهة أخرى، قد حصر املشرع الفرنسي النطاق املكاين لعمليات االستئصال والـزرع  

كما .س سنوات قابلة للتجديدلألنسجة واخلاليا واللقائح باملؤسسات الصحية املرخص هلا ملدة مخ
لطبية اجلامعيـة أو  أضاف شروطا أخرى بالنسبة لعملية الزرع اليت الميكن أن متارس إال باملراكز ا

باملؤسسات اليت هلا عالقة باملراكز الطبية اجلامعية يف إطار عقد مشترك يضمن تأديـة املصـلحة   
أما بالنسبة لعمليات التمويل واحملافظة والنقل للخاليا، فهي أنشطة تدخل ضمن اختصاص . العامة

مبثل هذه العمليات ملدة مخس  املؤسسات العامة للصحة واملنظمات غري التجارية املرخص هلا بالقيام
  . 1سنوات قابلة للتجديد

قد أنشأ جلنة  2010لسنة  5 أما بالنسبة للمشرع املصري ويف املادة التاسعة من القانون رقم  
تسمى باللجنة العليا لزرع األعضاء، تم بإدارة وتنظيم عمليات الزرع وحتديد املنشآت املرخص 

  .  ىل اإلشراف والرقابة على هذه األخريةهلا القيام ذه املمارسات، وتتو
من نفس القانون إجراءات الترخيص الذي مينح للمنشـأة ملزاولـة    12 كما حددت املادة

عمليات زرع األعضاء بقرار من وزير الصحة بناءا على موافقة اللجنة العليا لـزرع األعضـاء،   
املستمرين يف شأن ما مت إجراؤه من والذي تكون مدته سنة ختضع خالهلا املنشأة للرقابة واإلشراف 

                                                
1  BOUSSARD Sabine, Bioéthique –La loi relative à la bioéthique dans le paysage juridique national, op.cit; p. 
71. 
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عمليات، ومدى اإللتزام مبعايري اجلودة املقررة يف هذا الشأن، وشفافية تنظـيم عمليـات التـربع    
  .فإذا توافر اإللتزام ذه الشروط واملعايري املذكورة جدد الترخيص كل ثالث سنوات. والزرع

من القانون املذكور أعاله على أن يشكل فريق طيب مسؤول عن الزرع  15 وتضيف املادة
يف كل منشأة من املنشآت املرخص هلا بزرع األعضاء البشرية، يترأسه مدير لربنامج زرع األعضاء 
من األطباء ذوي اخلربة الفنية واإلدارية، ويكون مسؤوال عن إدارة الربنامج وتقييم أداء الفريق 

  . خلدمة الطبية واإلجتماعية للمرضى واملتربعنيالطيب وحسن أداء ا
قد بني املشرع اجلزائـري   ،محاية الصحة وترقيتهامن قانون  198و 197 ويف نص املادتني  

املأذون له باجلراحة يف عمليات نقل وزرع األعضاء الذي اشترط فيه إضافة لكونه جراحا مرخصا 
 ىوما يالحظ عل. النوع من اجلراحة له مبمارسة العمل الطيب، أن يكون ذا مهارات خاصة يف هذا

ية عدم حتديده لطائفة األطبـاء  املشرع اجلزائري وعند معاجلته ألحكام نقل وزراعة األعضاء البشر
ايـة  محمن قانون  198و 197 املختصة للقيام ذا النوع من اجلراحة، وعليه يتم الرجوع للمادتني

، على عكس املشرع الفرنسي الذي يويل عملية اقتطـاع الكلـى إىل األطبـاء     رقيتهات حة وصال
محايـة  من قانون  165 يف نص املادةيف حني اكتفى املشرع اجلزائري . 1املختصني باملسالك البولية

على وضع نوع من القيود على املأذون له باجلراحـة يف عمليـات نقـل وزرع     الصحة وترقيتها
األعضاء البشرية املتمثلة يف منع األطباء الذين سيباشرون اقتطاع العضو أو الزرع من اإلشتراك يف 

  .  التأكد من موت الشخص املراد أخذ العضو منه
املشرع اجلزائري الشروط الطبية للسلطة التقديرية للهيئات املختصة ومنها اللجنة  كما ترك  

مـن قـانون    167 الطبية املختصة بالقيام بعملية استقطاع العضو وزرعه املنصوص عليها يف املادة
اليت تتأكد من ضرورة الزرع ومدى إفادا للمريض وكذا اإللتزام باألصول  محاية الصحة وترقيتها

   .لمية الثابتةالع

  

                                                
  . 104. ص د الدائم أمحد، املرجع السابق،عب 1
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  II-   اجلزاء املترتب على عدم احترام شرط حتقق األمن الطيب يف املمارسات الواقعـة علـى
  .البشري وماجلين

لقد حدد املشرع الفرنسي اجلزاء املترتب على عدم احترام شرط حتقق األمـن الطـيب يف     
يعاقب باحلبس ملدة سـنتني،  :" من قانون العقوبات كمايلي 511/8 املمارسات البيوطبية يف املادة

من يرتكب فعال ال يترتب عليه توزيع، أو التنازل عن أعضـاء  أورو  30.000وغرامة مالية قدرها 
أو منتجات بشرية أو أنسجة أو خاليا، وذلك لغاية عالجية، أو منتجات بشرية دف التربع من 

من قـانون الصـحة    1211/6  يتطلبها تطبيق أحكام املادةدون احترام قواعد األمن الصحي، اليت
     .1"العامة

أورو كل  30.000 يعاقب باحلبس ملدة سنتني، وغرامة:" على أنه 511/11 كما تنص املادة
من مجع أو استأصل أمشاجا بشرية من شخص على قيد احلياة لغرض املسـاعدة الطبيـة علـى    

من  1211/6 صي األمراض القابلة لإلنتقال، وفقا للمواداإلجناب بدون اجراء الفحوص اخلاصة بتق
  ".  قانون الصحة العامة

من قانون الصحة العامة، جندها متنع استخدام العناصـر   1211/6 وبالرجوع إىل نص املادة
واملنتجات البشرية لغاية عالجية إذا كان اخلطر املتوقع وفقا للمعارف الطبية والعلميـة، والـذي   

ـ لقي أعلى من النفع الذي سيجنيه من هذا اإلسيقع على املت ع ستخدام، وأن استئصال عناصر ومج
منتجات اجلسد البشري لغاية عالجية خيضع للقواعد اخلاصة باألمن الصحي، وخباصة ما تعلق منها 

  . 2بدراسة آثار العدوى لألمراض املتنقلة
                                                

1  Art. 511/8 du code pénal (loi n° 2004-800 du 6 août 2004, art 15):Le fait de procéder à la distribution ou à la 
cession d'organes, de tissus, de produits cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits humains en vue d'un 
don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article 
L.1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 Euros d'amende.   

منه  2و 1الفقرة  21املتعلق املسؤولية الطبية، الذي نص يف املادة  1986لسنة  17يف هذا الصدد ال يفوتنا ذكر نص مميز يف القانون اللييب رقم  2
  : قواعدلغاية عالجية ، ومن هذه ال) الدم ومشتقاته(على احترام قواعد األمن الصحي فيما خيص عملية استخدام أحد العناصر واملنتجات البشرية 

  أن يتم نقل الدم ومشتقاته املتربع به مبعرفة طبيب خمتص، -1
 أن يتم نقل الدم بعد اجراء الفحص والتحليل وفقا لألصول الفنية املتبعة للتأكد من صالحية الدم وعدم اإلضرار بصحة املتربع،  -2
التأكد من مالئمتها وصالحيتها وخلوها من أية  ال جيوز اعطاء املريض كمية من الدم ومشتقاته إال يف حاالت الضرورة القصوى، وبعد -3

 مسببات للمرض ومطابقتها لفصيلته، 
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  الواقعة على اجلينوم البشري جمانية املمارسات البيوطبية-ثالثا
اب مهنة الطب على الصعيد يعترب مبدأ جمانية التدخل يف اجلسم البشري قاعدة أساسية آلد  
حصانة تضمن عدم  وتشكل اليت متنع إضفاء الطابع املايل على اجلينوم البشري،  والداخلي، الدويل

احنراف املمارسات البيوطبية عن هدفها، وتبقي اجلسم البشري داخل إطار مـتني مـن احلمايـة    
  . قانونية واألخالقيةال
I-مبدأ جمانية املمارسات البيوطبية  

لقد مت بيان أن اجلينوم البشري ليس شيء، بل هو حيمل قيمة وثـروة عظيمـة للفـرد و    
البشرية مجعاء، وهو ميثل جزء من أجزاء اجلسم البشري، وتبعا لذلك جيب محايته من كافة أنواع 

  .  التدخل غري املشروع اليت جتعل منه سلعة تباع وتشترى
البشري هو احملور األول للتعامـل علـى    ومينيعد مبدأ جمانية املمارسات الواقعة على اجل

البشري، إذ أن أي تدخل على اجلسد بصفة عامة لنقل عضو منه أو أحد مشتقاته، يكمن  وماجلين
يرتل مرتلـة األشـياء،   ميكن أن  ال مشروعيته يف أن يتم بدون مقابل مادي، فجسد اإلنسان مناط

لدولية ال يتماشى إطالقا مع بيع أو شراء أعضاء كما أن مبدأ السمو والكرامة املكرس يف املواثيق ا
     .1اجلسد أو مشتقاته، والتخلي عن هذه العناصر البشرية جيب أن يتم بدون مقابل

لقد مت تكريس مبدأ جمانية املمارسات البيوطبية كمربر ملشروعية املساس باجلسد البشري يف   
من على مبدأ حظر املقابل أو  21 املادة الفصل السادس من اإلتفاقية األوربية أوفيدو، حيث نصت

اإلستفادة من اجلسد اإلنساين أو أخذ مكوناته، أي جيب أن تكون على سبيل التربع بني املستأصل 
  .منه واملنقول إليه

                                                                                                                                                   
دينار، أوبإحدى هاتني العقوبتني لكل من  500من نفس القانون عقوبة احلبس اليت التزيد عن ستة أشهر، وبغرامة ال تتجاوز  36وقررت املادة 

 .      105.تري، املرجع السابق، صجازية جربيل حممد شع .املذكورة 21أحكام املادة  خيالف
 .91.جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، ص 1
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من اإلعالن العاملي حول اجلينوم البشري وحقوق اإلنسان على ذات  4 كما أكدت املادة  
  . 1"جيب أن يكون مصدرا للمكاسب املادية اجلينوم البشري ال:" املبدأ بنصها

ضـرورة احتـرام   الثة مشتمال على الفقرة الث 16/1 وجاء القانون املدين الفرنسي يف املادة  
:"  جسم  اإلنسان وحظر انتهاكه، وأن اجلسم البشري غري قابل ألن يكون حمال للحقوق املاليـة 

  ". عا للحق املايلجسم اإلنسان وعناصره ومنتجاته ال ميكن أن تكون موضو
ة ذات صبغة ماليـة  لتؤكد على ذات املبدأ فقضت ببطالن أي اتفاقي  16/5املادة  جاءت و

ن اإلتفاقيات اليت تـربم بغـرض   إ:"  يكون موضوعها اجلسم البشري أو أيا من عناصره ومشتقاته
حيظـر  :"على أن 16/6 ، وتنص املادة"اإلجتار يف جسم اإلنسان أو عناصره أو منتجاته تعترب باطلة

منح أي عطية أو مقابل مايل ملن يقبل إجراء التجارب على شخصه أو استئصال عناصر من جسمه 
  .  2"أو مجع منتجات هذا اجلسم

أما املشرع املصري، فقد بسط مبدأ اانية على كافة التقنيات املختلقة اليت تلجأ إىل أعضاء   
املتعلق بتنظيم زرع األعضـاء   2010 لسنة 5 مومنتجات جسم اإلنسان وفقا ألحكام القانون رق

على أنه ال جيوز نقل األعضاء أو األنسجة إال على سبيل التربع،  4/1 البشرية، حيث نصت املادة
حيظر التعامل يف أي عضو من أعضاء جسم اإلنسان أو جزء منه، :" على أنه 6/1بينما نصت املادة 

بينما نصت الفقرة الثانيـة  ". و مبقابل أيا كانت طبيعتهأو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أ
ال جيوز أن يترتب على على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب املتربع :" أنه على

، وتضيف "أو أي من ورثته، أية فائدة مادية أو عينية م املتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو مبناسبته
حيظر على الطبيب املختص البدء يف إجراء عملية الزرع عند علمـه مباليـة   :"الفقرة الثالثة على أنه

  ". التعامل

                                                
1  La déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme adoptée à l'unanimité et par 
acclamation le 11novembre 1997 par la 29e session de la conférence générale de l'Unesco.   
2 BYK Christian, La loi relative au respect du corps humain", La semaine juridique, doctrine, 3788, 1994, pp.405 
et s.   
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وجند نصا آخر يف هذا الصدد متميز حيث ذكر صراحة اجلينات البشرية وعطفهـا علـى   
من الئحة آداب مهنة الطـب   51 األنسجة واخلاليا مبا يفيد ختصيصها واستقالهلا، وهو نص املادة

اليت تقضي حبظر اإلجتار باألعضاء واألنسجة واخلاليا البشرية واجلينات البشرية، وال جيوز بـأي  
  . حال من األحوال للطبيب املشاركة يف هذه العمليات، وإال تعرض للمساءلة التأديبية

ا الثانية من قـانون  يف فقر  161 وكغريه من املشرعني، قد نص املشرع اجلزائري يف املادة  
املـذكورة  –على جمانية التربع ضمن الشروط اليت حتقق حالة الضـرورة   رقيتهات حة وصال ايةمح

حيث من غري املعقول أخالقيا وقانونا التعامل مع جسم اإلنسان على أنـه سـلعة تبـاع     -سابقا
  .وتشترى وإدماجه يف دائرة املعامالت املالية

II-انية املمارسات الواقعة على اجلني البشري اجلزاء املترتب على عدماحترام شرط حتقق ا  

جمانية املمارسـات  بوضع املبادئ العامة اليت تقرر وتؤكد مبدأ  املشرع الفرنسيمل يكتفي   
ـ  4-511املـادة   فجاءت. صارمة تدعيما إلحترام هذا املبدأعقوبات  ، وإمنا فرض  البيوطبية ن م

دة مخس سنوات وغرامة مخس وسبعون ألـف أورو،  ملاحلبس لتنص على عقوبة  قانون العقوبات 
. كل من استأصل من جسم شخص أنسجة أو خاليا أو منتجاته مبقابل مايل أيـا كـان شـكله   ل

ويعاقب بالعقوبات ذاا كل من توسط يف احلصول على أنسجة أو خاليا، أو منتجـات بشـرية   
  .  1.مبقابل مايل أيا كان شكله

من قانون العقوبات الفرنسي عقوبات تتعلق باألمشاج البشرية  9-511 فرضت املادة كما  
احلبس ملدة مخس سنوات وغرامة  مخس وسبعون على عقوبة  حلصول غري املشروع عليها بنصهاوا

كل من حصل على أمشاج بشرية مبقابل مايل أيا كان شكله فيما عدا دفـع مقابـل   لألف أورو، 
ويعاقب بالعقوبـات  . ا املؤسسات الصحية مقابل التحضري وحفظ األمشاجاخلدمات اليت تقوم 

                                                
1  Art. 511-4 du code pénal:" le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits 
de son corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 
euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de tissus, 
de cellules ou de produits humains contre un paiement quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des 
tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui".    



 مدى مشروعية املمارسات البيوطبية على اجلينوم البشري: الباب األول
 

129 
 

ذاا كل من توسط ألجل احلصول على األمشاج البشرية مبقابل مايل أيا كان شكله أو سلم للغري 
  .  1 هذه األمشاج املقدمة على سبيل التربع مبقابل مايل

جسم اإلنسان قد مت النص عليـه يف  لكن ما ميكن مالحظته أن موضوع التربع مبنتجات وعناصر 
  .إال أنه غري معاقب عليه جنائيا يف حال اخلروج عليه  8-16 القانون املدين الفرنسي يف املادة

 5وجند املشرع املصري قد تناول فئات أخرى من جرائم الطب احليوي، ففي القانون رقم   

السـجن  عقوبـة  على  17 ملادةاملتعلق بشأن تنظيم زراعة األعضاء البشرية، نصت ا 2010لسنة 
ال تقل عن عشرين ألف جنيه، وال تزيد عن مائة ألف جنيه كل من نقـل عضـوا   اليت غرامة الو

سالف  القانون من) 7، 5، 4، 3، 2(بشريا، أو جزءا منه بقصد الزرع باملخالفة ألي أحكام املواد 
سجن ملدة ال تزيد عن سبع العقوبة ال فقد قرر فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي. الذكر

من نفس القانون نالحظ أا تؤكد الشروط اليت تعزز مبـدأ   4و 3 وبالرجوع إىل املادة .سنوات
  .اانية

يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن مخسني  فس القانون على أنهمن ن 20 كما نصت املادة
من هـذا القـانون،    6 املادةألف جنيه، وال جتاوز مائيت ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام 

وذلك فضال عن مصادرة املال، أو الفائدة املادية أو العينية املتحصلة من اجلرمية أو احلكم بقيمته يف 
وال تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل مـن نقـل أو زرع نسـيجا    . حالة عدم ضبطه

وتكون اجلرمية املنصوص عليها يف املادة من اجلـرائم  هذا . من هذا القانون 6باملخالفة حلكم املادة 
األصلية اليت يعاقب على غسل األموال املتحصلة منها، وفقا ألحكام قانون مكافحة غسل األموال، 

  .  2002 لسنة 80 الصادرة بالقانون رقم

 املتعلق بشأن تنظـيم زراعـة   2010 لسنة 5رقـم   من القانون 6 وبالرجوع إىل نص املادة
حيظر التعامل يف أي عضو من أعضاء جسم اإلنسان، أو جزء منه أو أحد  األعضاء البشرية، جنده

                                                
1 Art. 511-9 du code pénal:" le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, à 
l'exception du paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la préparation et la 
conservation de ces gamètes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Est puni des 
mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention des gamètes contre un paiement quelle 
qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers,  à titre onéreux des gamètes provenant du dons".   
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يف مجيـع  ال جتيز املادة نفسـها   و. أنسجته على سبيل البيع أو الشراء، أو مبقابل أيا كانت طبيعته
ي من على زرع العضو، أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب املتربع، أو أ يترتب أن األحوال

    .ناسبتهورثته أية فائدة مادية أو عينية من املتلقي، أو من ذويه بسبب النقل أو مب
واملشرع اجلزائري مل ينص على اجلزاء املترتب على اإلخالل بشرط اانية يف عمليات نقل   

حيث اكتفى بذكر املبدأ العـام   ، رقيتهات حة وصال ايةمن قانون مح 2\161 وزع األعضاء يف املادة
و أكد علـى شـرط   ،  2009 مث تدارك هذا النقص يف تعديله لقانون العقوبات سنة. دون تفصيل

من قـانون   18مكرر  303و 16مكرر  303 اانية يف عمليات نقل وزراعة اإلعضاء يف نص املادة
بل مـايل ورتـب املسـؤولية    ، إذ جرم عملية نقل وزرع اإلعضاء البشرية إذا متت مبقا قوباتعال

كما أنه ميـز بـني   . اجلزائية على كل من ارتكب هذا الفعل مطبقا عليه العقوبات الالزمة لذلك
  : حالتني

 16مكـرر  303 األوىل تتعلق باألعضاء البشرية واحلصول عليها مبقابل يف الفقرة الثانية من املادة -

على العضو البشري مبقابل مرتكبا جلرمية ، حيث اعترب الشخص الذي يتحصل  العقوباتمن قانون 
كما عاقب . اإلجتار باألعضاء البشرية دون معاقبة الشخص صاحب العضو الذي خرق مبدأ اانية

كل من يتوسط عملية احلصول على هذه األعضاء إما بتشجيع أو تسهيل احلصول عليها، والـذي  
  .يعاقب بنفس عقوبة الفاعل األصلي

 303 املختلفة، ففـي نـص املـادة    1ق باخلاليا واألنسجة البشرية ومواد اجلسمأما الثانية فتتعل -

فرق املشرع بني فعلي انتزاع األنسجة واخلاليا ومجع مـواد جسـم    العقوباتمن قانون  18مكرر
اإلنسان، فكل من قام بانتزاع األنسجة أو اخلاليا البشرية ودفع مقابال ماديا أو منفعة أخرى مهما 

يعد مرتكبا جلرمية اإلجتار باألعضاء البشرية، كالطبيب الذي يقوم ذين الفعلـني   كانت طبيعتها
ويعد مرتكبا لنفس اجلرمية كل من قام جبمع . مبناسبة القيام بالعمليات اجلراحية املتعلقة  ذا اال

  .أي مادة من جسم اإلنسان كنخاع العظام مثال
                                                

تشمل من الناحية الطبية أي عضو أو نسيج أو خلية بشرية، حيث أن املصطلح هو عام يضم كل املعاين " مواد جسم اإلنسان"صطلح ن مإ 1
 . املذكورة
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كما . صاحب األنسجة واخلاليا واملواد مبقابلكما استثىن املشرع بذلك من دائرة التجرمي 
طبق نفس العقوبة املخصصة هلذة اجلنحة البسيطة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسـهيل  

      .احلصول على األنسجة أو اخلاليا أو مجع مواد جسم اإلنسان

  البشريوطبية الواقعة على اجلني احترام إجراءات الترخيص الضرورية للممارسات البي-رابعا
أن يباشر العمل الطيب املسموح بـه شـخص   "بالترخيص القانوين يف مهنة الطب  يقصد  

رخص له القانون مبزاولة الطب، ويقتضي ذلك ـــــــ بالطبع ــــــ احلصول 
على املؤهالت الدراسية اخلاصة، مث احلصول على ترخيص من السلطة املختصة يف الدولة مبباشـرة  

  . 1"املهنة الطبية
يعترب منح الترخيص ملؤسسة ما ملمارسة الألعمال البيوطبية من املسائل الضـرورية، بـل   و  

  .عمال اليت تقوم ا هذه املؤسسيعترب من املعايري املعتمد عليها لفحص مدى مشروعية األ
فإذا مل تتوفر املؤسسة على الترخيص مبزاولة املمارسات البيوطبية، فـإن مجيـع األفعـال    

  .غري مشروعة حىت ولو ترتب عليها شفاء املريض املرتكبة تعترب
وهذا الترخيص قد يكون عاما ليشمل خمتلف األعمال الطبية، وقد يكون خاصا مبباشـرة    

أعمال معينة كما هو احلال يف دراستنا هذه، ألن املمارسات البيوطبية الواقعة على اجلينوم البشري 
يعد الترخيص شرط ضروري إلباحة الفعل ولو ومن هذا املنطلق، . 2حتتاج إىل ترخيص خاص ا

كان الشخص أو املؤسسة على مستوى علمي كبري يسمح له مبمارسة مهنة الطـب إذا مل يكـن   
  .مرخصا له مبوجب القانون مزاولة هذه املهنة
جند املشرع الفرنسي قد خصص العديد من النصـوص  ونظرا حلساسية املسألة وخطورا، 

اءات الترخيص الضرورية للممارسات البيوطبية الواقعة على اجلني البشري، فيما يتعلق باحترام إجر
 املادة،  2004  لسنة 800املضافة بالقانون رقم (من قانون العقوبات  2- 511/6 حيث نصت املادة

كل من احتفظ لغرامة مخس وسبعون ألف أورو احلبس ملدة مخس سنوات، و على عقوبة )منه 15
                                                

1 Cf. BOUSSARD Sabine, op.cit., p.83. 
 .26.فرج صاحل اهلريش، املرجع السابق، ص 2
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أنسجة أو خاليا أو دما، أو عناصره أو مشتقاته ألغراض علمية أو ألغـراض  أو نقل أعضاء، أو 
  :البحث اجليين

من قـانون الصـحة     1243/3 بدون احلصول على الترخيص املنصوص عليه يف املادة - 1
  العامة،

إذا اعترض وزير البحث العلمي، وبشكل صريح على مزاولة هذه األنشطة أو أصـدر   - 2
 قراره بوقفها أو منعها، 

اقب بالعقوبات ذاا كل من احتفظ أو نقل أعضاء، أو أنسجة أو خاليا أو دما، أو يع - 3
عناصره أو مشتقاته بفرض التخلي عنها لإلستخدام العلمي أوللبحث اجليين، بـدون  

من قـانون الصـحة    1243/4احلصول على الترخيص املسبق املنصوص عليه يف املادة 
 .1وقفه أو سحبهالعامة، أو أن يكون هذا الترخيص قد مت 

املادة ،  2004 لسنة  800 املعدلة بالقانون رقم(من قانون العقوبات  7-511 املادة عاقبكما ت
كل من إستئصل أنسجة أو خاليا لاحلبس ملدة سنتني وغرامة ثالثون ألف أورو بعقوبة "): منـه  15

لغرض عالج اخلاليا يف أو نقل خاليا لغرض التحضري لعالج اخلاليا أو قام حبفض أو نقل األنسجة 
 1243/2، 1242/1، 1234/2، 1233/1 الترخيص املنصوص عليه يف املـواد  حتصل على مؤسسة مل

  . 2من قانون الصحة العامة، أو عقب سحب مثل هذا الترخيص 1243/6أو 

علـى أنـه    )منه 15 ملادة، ا 2004لسنة   800 املعدلة بالقانون رقم( 1-511/8 وتضيف املادة
باحلبس ملدة سنتني وغرامة ثالثون ألف أورو كل من قام بتوزيع أو بتحويـل أنسـجة أو   يعاقب 

                                                
1 Art. 511-5-2 du code pénal: (L. n°2004-800 du 6 août 2004, art.15) 1- Est puni de cinq ans d'emprisonnement 
et de 75000 Euros d'amende le fait de conserver et transformer à des fins scientifiques, y compris à des fins de 
recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés: 
1° Sans en savoir fait la déclaration préalable prévue à l'article L. 1243-3 du code de la santé publique,  
2° Alors que le ministre chargé de la recherche s'est opposé à l'exercice de ces activités ou les a suspendues ou 
interdites.  
2 Art. 511-7 du code pénal: (L. n°2004-800 du 6 août 2004, art.15) Le fait de procéder à des prélèvements 
d'organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de 
préparations de thérapie cellulaires, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de 
thérapie cellulaires dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévus par les articles L.1233-1, L. 
1234-2, L. 1242-2, L.1243-2 ou L.1243-6 du code da la santé publique, ou après le retrait ou la suspension de 
cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.        
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خاليا غري خمصصة للعالج اخللوي أو اجليين بغرض استخدامها للعالج، أو التحضري لعالج اخلاليا 
  .  1 من قانون الصحة العامة 1243/5 للمادة باملخالفة

 613 املعدلة مبوجب املرسوم رقـم (لصحة العامة من قانون ا 1243/5وبالرجوع إىل نص املادة 

وجوب أن يصـدر بشـأن    جند أا تنص على) 13باملادة  2007 أبريل 26 الصادر يف 2007لسنة 
ترخيص مـن الوكالـة    ،غراض عالجية وإعداد عالجات خلويةاألنسجة ومشتقاا املستخدمة أل

وإجراءات حفظها ومؤثراا العالجية، وذلك عدادها إتقييم إجراءات  بعدالصحي، الفرنسية لألمن
  .بعد احلصول على رأي وكالة الطب احليوي

 22 الصـادر يف  2008لسـنة   480 املعدلة مبوجب املرسوم رقم 14-511 بينما تنص املادة

يعاقب باحلبس سنتني وبغرامة ثالثون ألف أورو، كل من ارتكب  على أنه) 6باملادة  2008 مارس
قي أمشاج أو معاجلتها أو اإلحتفاظ ا أو التنازل عنها من دون احلصول علـى  نشاطا يقصد به تل

  .من قانون الصحة العامة 1244/5 الترخيص املنصوص عليه يف املادة
وبعد ذكر اجلرائم املنصوص عليها يف قانون آداب الطب احليوي الفرنسي املتعلقة باحترام   

مـن   18 ري ومعاجلته هلذه احلالة، وهذا يف نص املادةالتراخيص القانونية، نتطرق إىل املشرع املص
املتعلق بتنظيم زرع األعضاء البشرية، اليت أشارت إىل عقوبـة إجـراء    2010لسنة  5رقـم   قانون

السـجن   املتمثلة يفيات، عمليات النقل أو الزرع من األماكن غري املرخص هلا بإجراء هذه العمل
وال جتاوز ثالمثائة ألف جنيه كل من أجـرى عمليـة مـن    غرامة ال تقل عن مائيت ألف جنيه، و

النقل، أو الزرع يف غري املنشآت الطبية املرخص هلا مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل  عمليات
ويعاقب بالعقوبة ذاا، املدير املسـؤول عـن   . وفاة املتربع أو املتلقي تكون العقوبة السجن املؤبد

طبية من األماكن غري املرخص هلا، اليت جتري فيها أية عملية من عمليات اإلدارة الفعلية للمنشأة ال
  . "نقل األعضاء البشرية، أو جزء منها أو نسيج بشري مع علمه بذلك

                                                
1  Art. 511-8-1 du code pénal: (L. n°2004-800 du 6 août 2004, art.15) Le fait de procéder à la distribution ou à la 
cession en vue d'un usage thérapeutique de tissus ou de préparation de thérapie cellulaire en violation des 
dispositions de L.1243-5du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement e de 30 000 Euros 
d'amende.  
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لقد حدد املشرع اجلزائري عند تنطيمه لعمليات نقل وزرع اإلعضاء البشرية املستشفيات   
طبيب بانتزاع أو زرع عضو من األعضاء البشرية املرخض هلا بإجراء مثل هذه العمليات، فإذا قام ال

  .  يف أماكن غري املنصوص عليها قانونا قامت مسؤوليته اجلزائية
  

  الفصل الثاين
  .مدى مشروعية العالج اجليين 

إن اهلندسة الوراثية املطبقة على اإلنسان باعتبارها تقدما بيولوجيا، تسعى مبا تقدمـه مـن   
تشخيص األمراض الوراثية والكشف عنها، للوقاية منها، وعالجها بأساليب  خدمات لإلنسانية إىل

سببها جينات معتلة متنحية، ميكن  -كما سبق الذكر –حديثة؛ حيث إن معظم األمراض الوراثية 
بنفس وظيفة اجلني املعتل، وهكـذا أمكـن    سليمال، حبيث يقوم اجلني جينات سليمةحملها إحالل 

أمراض القلب، واألوردة الدموية، واألورام السـرطانية، واألمـراض   ( عالج الكثري من األمراض
 )...العصبية، والتهاب الكبد الفريوسي، وسكر الدم، كما أمكن احلد من تشوهات املواليد اخللقية

   .وهذا مايعرف بالعالج اجليين ستعمال اجلينات البشرية الوراثية،بإ
معرفة اجلني املسؤول عن املـرض،   من أجل تطبيق هذه التقنية احلديثة يف العالج، جيب و 

مبختلـف   ولذلك جيب إجراء تشخيص دقيق للمريض إال أن هذه التشخيصات اجلينية التنبؤيـة 
تطرح عدة قضايا أخالقية وقانونية كوا متس  -باعتبارها سلوكا أوليا وضروريا للعالج- أنواعها

هذا األمر يدفعنا للبحث عن مـدى   .القادمة اليت ال جمال للحديث عن رضاها من عدمهباألجيال 
املبحـث  (من جهة، وأحكام العالج اجلـيين  ) املبحث األول(مشروعية التشخيص اجليين التنبؤي 

  .من جهة أخرى) الثاين

  
  املبحث األول
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  .مدى مشروعية التشخيص اجليين
 معرفة املرض الكامن وراء األعراض إىل الطبيبالطريقة اليت يتوصل ا التشخيص عامة هو   

وهو اخلطوة األوىل يف عالج أي مرض، إذ أن معرفة اسم املـرض وفهـم   . الظاهرة على املريض
  .املناسب جالعالللمرض هو األساس الذي يترتب عليه إجياد  التفسري الوظيفي

العمل الذي يتم مبقتضاه التقصي عن املرض وإثباته، :"فالتشخيص حبسب الفقه القانوين هو
  . 1"وما يترتب على ذلك من تداعيات تصيب املريض

قراءة حمتوى املادة الوراثية " ويذهب كثري من الفقه العريب إىل القول بأن الفحص اجليين هو
هذه املادة من تشوهات، وذلك للتعـرف علـى حـاملي     يف اجلني للوقوف على مدى ما حتمله

  . 2"األمراض يف حالة الصفات الوراثية املتنحية

وينصرف مفهوم اإلرشاد اجليين إىل العملية اليت يقوم ا اإلطباء لنصح املريض أو أقربائه يف 
اإلعـتالل  حالة وجود خطر اإلصابة باعتالل ميكن توارثه، وتشمل عملية النصح بيان مضاعفات 

  .3واحتمالية تطوره، وانتقاله، أو الطرق اليت ميكن من خالهلا منعه أو جتنبه أوحتسنه
أما على املستوى األوريب، تعرف اإلختبارات اجلينية بأا اإلختبارات التكهنية لألمـراض  
الوراثية اليت تكشف بأن الشخص حامل جلني متسبب يف مرض ما، أو تكشف عن يئة لتطـوير  

  .4األمراض الوراثيةأحد 
 إىل مصطلح الطب الـتكهين  1994 يف الصادر 94 -654 بينما أشار القانون الفرنسي رقم

Médecine prédictive  ،   دف إىل حتديـد العوامـل وهو ينصرف إىل املمارسات الطبية اليت

                                                
1 Cf. GARAY Alain, Le régime pénal de l'erreur de diagnostic en matière médicale, Gazette du Palais, 19 
décembre 2000, N° 352, p. 21. 

 ؛185.السـابق، ص  حممود عبد الرحيم مهران، األحكام الشرعية والقانونية للتدخل يف عوامل الوراثة والثكاثر، املرجـع   راجع، يف هذا الرأي  2
حامت أمني حممد عبـادة، العـالج   ؛ 111. ، ص2001، املرجع السابق، اإلجناب والوراثة يف ضوء األخالق والشرائعأمحد شرف الدين، هندسة 

 .9. اجليين والفحوص الوراثية، املرجع السابق، ص
ل الـدورة السادسـة   حمسن بن علي احلازمي، أخالقيات اإلسترشاد الوراثي يف املنطقة العربية اإلسالمية، حبث منشور ضمن حبوث وأعما، نظرأ 3

  .239. عشرة للمجمع الفقهي اإلسالمي، مكة، ص
 . 31. ،ص2010أمحد حسام طه متام، املسؤولية اجلنائية للهندسة الوراثية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  ،أنظر 4



 مدى مشروعية املمارسات البيوطبية على اجلينوم البشري: الباب األول
 

136 
 

ـ   ن والصفات الوراثية للجني عند الشخص، واليت ترتبط بعوامل أخرى خاصة به، واليت تعلـق ع
  .اكتشاف خطر متزايد ألحد األمراض

  2008-321 من قانون الصحة العامة املعدلة باملرسوم القانوين رقـم  1131 وعرفت املادة

فحص اخلصائص اجلينية لشخص أو التحقق منه عن طريـق البصـمة    2008 أفريل 4 الصادر يف
املكتسبة يف طور مبكر عند مراحـل  الوراثية ألغراض طبية بأنه حتليل اخلصائص اجلينية الوراثية أو 

منو ما قبل الوالدة، وذلك إما لوضع تأكيد أو إلغاء تشخيص ملرض وراثي لدى الشخص، وإمـا  
للكشف عن خصائص جني، أو عدة جينات ميكن أن تتسبب يف تطور املرض لدى شـخص، أو  

  .ا خلصائصه اجلينيةلدى أحد أفراد األسرة املمكن تأثرها، أو لتكيف الرعاية الطبية للشخص، وفق

من نفس القانون هذه التحاليل بأا حتاليـل علـم الوراثـة     2-1131 كما حددت املادة
  . 1اخللوية، وحتاليل علم الوراثة اجلزئية

املتعلق بالفحوصات اجلينية البشرية لتعـرف   625من القانون اللبناين رقم  7وجاءت املادة 
واإلختبارات اليت ة فحوصات جينية، جمموعة األساليب يقصد بعبار:" لنا املقصود بالفحص اجليين

دف إىل مجع املعلومات اجلينية وحتليلها، وتعترب فحوصا طبية، تدون نتائجها يف امللـف الطـيب   
   ".وختضع للسرية املهنية الطبية

  : من حيث غرضها إىل قسمانها ميكننا تقسيم :أنواع الفحوص اجلينيةومن زاوية 
وهي ذات الغرض املشروع، سواءا كان الغرض عالجيا أو علميا أو متعلـق   :الفحوص املشروعة

اخلاصة بـآداب   1994 ، وهذا ما نص عليه املشرع الفرنسي يف قوانني لسنة2باإلجراءات القضائية
  .الطب احليوي

                                                
1 Décret n° 2008-321 du 4 avril 2008, relative à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son 
identification par empreintes génétiques à des fins médicales (Nor:sjsp0802196D), journal officiel de la 
république française, 6 avril 2008.     

  .مية ماالفحوص املتعلقة باإلجراءات القضائية احملددة هلوية الشخص إثباتا لنسبه، أو إلرتكابه جر 2
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وأساس عدم مشروعيتها هو أا تعترب نوعا مـن أنـواع التمييـز بـني     : الفحوص غري املشروعة
ينتج عنها من إساءة استخدام للمعلومة الوراثية، كالفحوص اليت تتم مبناسبة إبـرام   األشخاص ملا

  ...عقد التأمني، أو توظيف
الفحوص اليت يكون حمورها اخلاليا اجلسدية  :وتنقسم الفحوص اجلينية العالجية إىل نوعان  

بفحص املقبلني عنه يف للجسم، والفحوص اليت تنصب حمورها اخلاليا التناسلية إما قبل قبل الزواج 
أو  ،)الطلـب األول (وهو ما يعرف بالتشخيص اجليين قبل الزواج  مرحلة سابقة على إبرام العقد

املطلـب  (هو ما يعرف بالتشخيص الوراثي قبل امليالد  بفحص اجلنني أثناء احلمل وهو يف بطن أمه
يف حالـة املسـاعدة الطبيـة    ، أو فحص اخلاليا التناسلية قبل اندماجها أو بعد اندماجها  )األول

ـ وما يهم .)املطلب الثالث(وهو ما يعرف بالتشخيص الوراثي قبل الشتل   لإلجناب ا يف اـال  ن
القانوين هو التساؤل عن مدى مشروعية هذه الفحوصات اليت تشري ممارستها علميـا إىل وجـود   

  خماطر وأضرار تلحق باإلنسان من وراء هذه الفحوص؟ 
   املطلب األول

  التشخيص الوراثي قبل الزواج 
إن رابطة الزواج تتمتع بقدسية ملا يترتب عليها من بناء األسرة فاتمع القائم على الترابط   

أَنفُِسكُم  من ومن َآياته أَنْ خلَق لَكُم'' :األسري، وقد عرب القرآن الكرمي عن هذه املعاين بقوله تعاىل
وقـد  . 1 ''إِنَّ في ذَلك لََآيات لقَومٍ يتفَكَّـرونَ   لَيها وجعلَ بينكُم مودّةً ورحمةًأَزواجا لتسكُنوا إِ

أحاط التشريع السماوي هذه الرابطة بأسس متينة لضمان إستمرارية احلياة الزوجية مهما صاحبتها 
لصاحلة لبلوغ مقصد للشريعة مشقة، حيث خص الشارع احلكيم إلختيار الزوج الصاحل والزوجة ا

  .اإلسالمية أال وهو النسل الصحيح
فاملقصود بالتناسل ليس العملية لذاا،إذ احليوانات وباقي الكائنات احلية تتناسـل أيضـا،   
وتناسلها كان رد قضاء الشهوة الغريزية، أما التناسل عند اإلنسان فهو غري مقصود لذاته، بـل  

                                                
  .21سورة الروم اآلية  1

 . 218 .، ص14القرآن، جأنظر، القرطيب، اجلامع ألحكام " . املودة اجلماع، والرمحة الولد" قال ابن عباس 
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على عملية اإلستخالف والقيام بعمارة األرض فالزواج هذه املؤسسة ، وهو احلفاظ 1مقصود لغريه
الصغرية واخلطرية يف الوقت نفسه، ذات الشراكة الثنائية تؤدي ال حمالـة إىل توسـيع العالقـات    

  . اإلجتماعية باألواصر املتفرعة عنها كآصرة النسب، آصرة املصاهرة، وآصرة الرضاع وغريها
فحسن اإلختيار املتمثل يف الدين أصالة وما عدا ذلك مـن املـال واجلمـال والكسـب     
والنسب، ويظهر جليا اجلمال بالنسبة للمرأة والرجل على حد السواء يف كمال الصحة والعافيـة  

  . وصالبة البنية وإن كان اجلمال ذكر وصفا للمرأة املختارة
ء معني للتأكد من سالمة وعافية الطـرفني  وإن كان األمر كذلك فإنه البد من اتباع إجرا

الركنني األساسيني وهذا اإلجراء هو التشخيص الوراثي للمقبلني على الزواج الذي أصبح ممكنـا  
  .نظرا للتطور الطيب اهلائل يف جمال اهلندسة الوراثية الذي كشف عن اخلريطة اجلينية للفرد

  
  الفرع األول

  مفهوم التشخيص الوراثي قبل الزواج

املخيف لبعض األمراض املعدية كاإليدز واإللتهاب الكبدي وغريمها، ويف  مع اإلنتشار  
سبيل مكافحة العلماء والباحثني والدول هلذه األمراض بكافة السبل العالجية والوقائية، هذا 
 باإلضافة إىل التطور العلمي اهلائل يف جمال الوراثة واألمراض الوراثية ومعرفة معدالت إنتقاهلا يف

حاالت معينة ويف بيئات معينة، وملا كانت العالقة الزوجية خمالطة ومعاشرة من مسببات إنتقال 
األمراض املعدية والوراثية إىل الزوجني وإىل الذرية، برزت على الساحة مسالة التشخيص الوراثي 

  .2قبل الزواج كضرورة لتاليف إنتقال األمراض املعدية والوراثية
  

                                                
. ، ص2010أنظر، أماين علي املتويل، ضوابط استخدام اهلندسة الوراثية والتلقيح الصناعي يف الفقه والقانون، دار الكتاب احلـديث، القـاهرة،    1

13  . 
درية، أنظر، حسن الصغري عبد اهللا، مدى مشروعية اإللزام بالفحص الطيب قبل الزواج، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكن 2

 .18.، ص2007



 مدى مشروعية املمارسات البيوطبية على اجلينوم البشري: الباب األول
 

139 
 

  
  التعريف اإلصطالحي للتشخيص الوراثي قبل الزواج  - أوال

التشخيص الذي يهدف للكشف عن أمـراض أو  ''إن التشخيص الوراثي قبل الزواج هو   
علل ميكن الوقاية منها واحلد من انتشارها، والذي جيرى لفئة معينة من اتمع وهم  املقبلني على 

  . 1''الرابطة من صحة أو مرضالزواج ملعرفة مستقبل النسل الذي سينتج عن هذه 
 –إستشاري نساء ووالدة وجراحة مناظري وعقم  –كما عرفه الدكتور عبد الكرمي قرملي   

أن الفحص الوراثي قبل الزواج هو برنامج نفسي وثقايف متكامل، اهلدف الرئيسي منه ال يقتصـر  
على إجراء بعض التحاليل، إمنا استشارة كاملة ملا قبل الزواج ورصد ملرحلة التاريخ الطيب السـابق  

واجلسدية، وهو إجراء يتعرف من خالله املتقدم على  لدى املتقدم، وتشمل كال من الصحة النفسية
  . 2احلالة الصحية العامة للزوجني وإمكانية إجناب أطفال أصحاء عند الوالدة وأثناء النمو الحقا 

وهذا يتماشى مع اهلدف الرئيسي من الزواج وهو التوافق مع الفطرة واحلصول علـى االسـتقرار   
  .النفسي واجناب نسل قوي

الفحص الطيب قبل الزواج هو اجراء الفحص املخربي '' : تور يعقوب املزروع ويقول الدك  
للمقدمني على الزواج ملعرفة وجود االصابة، أو احلمل لصفة بعض األمراض الوراثيـة، بغـرض   
إعطاء املشورة حول إمكانية نقل األمراض الوراثية إىل األبناء، وإعطاء اخليارات والبـدائل أمـام   

  . 3''التخطيط لبناء أسرة سليمة صحيا  الشريكني من أجل
من أشعة وحتاليل وكشف (الكشف بالوسائل املتاحة ''أما الس األوريب لإلفتاء فعرفه بأنه   

  . 4'' ملعرفة ما بأحد اخلاطبني من أمراض معدية أو مؤثرة يف مقاصد الزواج) جيين وحنوه

                                                
، دار النفائس للنشر 1أنظر، فاتن البوعيشي الكيالين، الفحصات الطبية للزوجني قبل إبرام عقد الزواج أسانيدها ومقاصدها، دراسة مقارنة، ط 1

 .  22.، ص2011والتوزيع، األردن، 
، 2008، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،1املتعلقة به، طأنطر، عبد الفتاح أمحد أبوكيلة، الفحص الطيب قبل الزواج واألحكام الفقهية  2

  .65.ص
    org.cfr -e.www(2014/11)    : أنظراملوقع األلكتروين 3
 net.islamonline.www (2014/11) :أنظر املوقع اإللكتروين 4
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تقـول أن الفحـص    -واتمعإستشارية طب األسرة  –أما الدكتورة ى أمحد الدشاش   
التـاريخ املرضـي والعـائلي،    (جمموعة من الفحوص اإلكلينيكية ''الطيب قبل الزواج عبارة عن 

محايـة  :وفحوص املخترب لكل من الرجل واملرأة قبل عقد الزواج دف إىل ) والفحص السريري
وقاية كل من (ألمراض املعدية أبنائهما من األمراض الوراثية اليت ال ميكن الشفاء منها والوقاية من ا

  . 1'' )القدرة على اإلجناب(، ويف بعض الدول جترى بعض فحوصات اخلصوبة )الزوجني وذريتهما
للفحص الطيب قبل الزواج نستطيع استخالص تعريف شـامل  التعاريف  تلك ومن خالل  

التاريخ (جامع له، الفحص الطيب قبل الزواج هو القيام مبجموعة من الفحوصات الطبية اإلكلينيكية 
وفحوصات املخترب ، اليت يتم بناءا عليها تقدمي جمموعة مـن  ) املرضي والعائلي، الفحص السريري

  : إلجتماعية قصداإلرشادات النفسية والثقافية وا
  تقدمي استشارات ونصائح للمقبلني على الزواج، - 1
 العلم باحلالة الصحية للطرفان وإمكانية احلصول على نسل سليم، - 2
 .العمل على وقاية الطرفان وذريتهما من األمراض الوراثية واملعدية - 3

  أنواع التشخيص الطيب قبل الزواج-ثانيا

ءا سهال متعارفا عليه وموثوق للكشف عـن  لقد أصبح التشخيص قبل الزواج اليوم إجرا
كثري من األمراض و العيوب والتشوهات ، وميكن تقسيم التشخيص قبل الزواج إىل قسمان تبعـا  

  :للزاوية اليت ينظر منها إليه
I- يب قبل الزواج من حيث صنف املرض أنواع التشخيص الط 

قبل الزواج يسعى املخطوبان للحصول على اإلستشارة الطبية املبنية أساسا على فحوصات   
 . طبية قد تنصب أحيانا على أمراض وراثية، واحيانا أخرى على أمراض أخرى

  :التشخيص الوراثي قبل الزواج -أ

                                                
  org.muslimdoctor.www (2014/11)أنظر املوقع اإللكتروين 1
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قد يكون أحد املقبالن على الزواج أو كليهما مصابا مبرض وراثي أو حيمل جينات مرضية 
ينتقل بصـورة سـائدة أي    4458أالف مرض وراثي   5كامنة مما يهدد الذرية، حيث من عدد 

من األبناء حسب قـانون منـدل،    % 50يكفي أن يكون املرض يف أحد الوالدين حىت ينتقل إىل 
تنحية، أي جيب أن تكون املورثة اليت حتمل صفة املرض موجودة يف الوالدين ينتقل بصفة م 1750و

فظهر التشخيص الوراثي قبل الزواج، وهو أن يقدم الرجل . كالمها حىت ينتقل املرض لربع األوالد
بإجراء فحوصات معينة، يكون الغرض األساسي منها هو ) املخطوبان(واملرأة املقبالن على الزواج 

صابة بأمراض وراثية وهذا هو موضوع حبثنا، وهذا النوع ال خيلو من أحد احلـاالت  جتنب ذرية م
  : اآلتية

معرفة ما إذا كان الرجل أو املرأة أو كالمها حاملني لصفة وراثية مرضية قد تنتقل منـهما إىل   -
رضـية،  الذرية ، وهناك نسبة معينة لإلصابة باملرض لدى الذرية بناءا على نوع الصفة الوراثيـة امل 

  .  1وهذا النوع من من الفحوصات والتشخيصات هي األكثر شيوعا 
معرفة ما إذا كان الرجل أواملرأة أو كالمها مصابني مبرض وراثي معـني، وذلـك أن بعـض     -

األمراض الوراثية قد ال تظهر بشكل واضح عند البالغني ما مل جيرى فحص سريري وخمربي دقيق 
  . 2م وهذا النوع يعد نادر اإلستخدا

  .التشخيص الغري وراثي قبل الزواج-ب

وهو أن يقدم الرجل واملرأة املقبالن على الزواج بإجراء فحوصات معينـة للتأكـد مـن    
خلومها من بعض األمراض الوبائية اليت قد تنتقل عن طريق الزواج من أحدمها إىل اآلخـر أو إىل  

الصحية، ومن أمثلة الفحوصات اليت  الذرية، أو التأكد من وجود توافق من عدمه يف بعض األمور
  :تبىن على أساسها التشخيصات غري الوراثية قبل الزواج

  .تشوهات اجلهاز التناسلي -1

                                                
  .67.املرجع السابق، صعبد الفتاح أمحد أبوكيلة،  1
  .67.، صنفسهاملرجع   2
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هي التشوهات اليت حتول دون قيام عالقة جنسية صحيحة مما ينفي احلـديث عـن إحصـان    
  :الزوجني، وهذه التشوهات قد ختص الرجل كما املرأة

 .4و األذرة 3، اخلصاء2،اجلب 1العنة: عند الرجلتشوهات اجلهاز التناسلي  -
 .9، اإلفضاء8، البخر7، العفل6، الرِتق5القرن: تشوهات اجلهاز التناسلي عند املرأة -

هذه التشوهات ثؤثر يف يف صحة العالقة اجلنسية، فإما جتعلها مستحيلة لعدم وامكانية ولوج العضو 
  .   ياة الزوجية مهددةالذكري، وإما ممكنة لكن بصعوبة، مما جيعل احل

  النفور وعدم السكينة بني الزوجنياألمراض اليت تولد  -2
هي أمراض غري معدية قد تصيب املرأة والرجل، تقلـق راحـة الـزوجني واسـتقرارمها     

 11، أو أمراض ظاهرة على اجلسد كاألمراض اجللدية   كالربص10كاضطرابات يف العقل كاجلنون
  . 12واجلدام

  املعديةاألمراض  -3 
هي األمراض الذي يصاب ا أحد الطرفني واليت تنتقل إىل اآلخر عن طريق إما العالقـة    

اجلنسية كالسيدا أو عن طريق انتقال امليكروبات عند التواجد يف ذات املكان كاإللتهاب الكبدي 
  ... الوبائي و السل

                                                
  .292.عبد الفتاح أمحد أبوكيلة، املرجع السابق، ص .بكسر العني وهي ضمور العضو الذكري: العنة 1
 .287.عبد الفتاح أمحد أبوكيلة، املرجع السابق، ص. بفتح اجليم وهي قطع العضو الذكري:اجلب 2
  .301.عبد الفتاح أمحد أبوكيلة، املرجع السابق، ص .اخلصيتني بكسر اخلاء وهو عدم وجود: اخلصاء 3 
 هي انتفاخ اخلصية عند الرجل: اُألذْرة 4
 .306.عبد الفتاح أمحد أبوكيلة، املرجع السابق، ص.بفتح القاف وهو وجود عضم بالفرج مينع العضو الذكري : القَرن 5
 .305.عبد الفتاح أمحد أبوكيلة، املرجع السابق، ص. بكسر الراء هو انسداد الفرج بلحم من أصل اخللقة ال مسلك فيه للذكر: الرِتق 6
 .307.عبد الفتاح أمحد أبوكيلة، املرجع السابق، ص.بفتح العني هو الورم الذي ينبث يف قُبل املرأة : العفل7
 هو ننت الفرج: البخر 8
 ى البول أو الغائطإختالط القُبل مبجر: اإلفضاء 9

 هو مرض يصيب العقل فيتلفه: اجلنون 10
  هو بياض يقع يف اجلسد   :الربص 11
  هو داء معروف بتجذم األصابع و تقطعها، و رجل أجذم و مجذم نزل به اجلذام و قد جذم الرجل بضم اجليم فهو جمذوم     :  اجلذام 12
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  تنافر الزمر الدموية -4 
بني الزوجني مما يهدد حياة األوالد باخلطر إلمكانية ) Rh factor( كتنافر العامل الريسوسي  

  .إحنالل دم املولود إذا مل تتخذ بشأنه اإلسعفات العاجلة بعد الوالدة
  

II -  أنواع التشخيص الطيب قبل الزواج من حيث األشخاص:  
إن التشخيص الطيب قبل الزواج يكشف لنا عن احلالة الصحية للفرد بناءا على فحوصات   

 : منها ما هو خاص بالرجل، ومنها ما هو خاص باملرأة
  الفحوصات اخلاصة بالرجل   -أ

لقد اختلفت الدول يف معاجلة مسألة الفحوصات الطبية اليت تبىن على أساسها اإلستشـارة    
األخرية، فبصفة عامة ميكن تقسيم الفحوصات اليت يكون الرجل حمـال   الطبية من حيث عدد هذه

  :هلا إىل
الباطنة، اجلراحة، املسالك البوليـة،  : يف العيادات التالية يتم: كشف سريري لدى استشاريني-1

  .العيون، األسنان، األنف واألذن واحلنجرة، السمعيات
  : تشمل و: فحوصات خمربية -2
  :بدوره فحص الدم والذي يشمل -
  تعداد كريات الدم و الصبغة الدموية،  

  سرعة الترسيب بالدم، 
  زمن الربوثرومبني، 

  فصيلة الدم، 
  اختبار األنيميا املنجلية، 

  ، )THS( اهلرمون احلاث للغدة الذرقية

  قياس نسبة السكر يف الدم صياما وبعد ساعتني من اإلفطار، 
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  اللبيدات يف الدم، 
  )ALT( األالنني ترانسيفرياز، )ALP( البيلروبني الكلي، الفوسفتاز القلوية: وظائف الكبد

  ، )B( املستضد السطحي إللتهاب الكبد

  ، )C( أضداد إلتهاب الكبد

  وظائف الكلى اليت تشمل الكرياتينني ومحض البوليك يف الدم
  .طفل لتجنب عواقبه بالنسبة لألطفال املولودين بعد أول) RH( إختبار عامل الريسوس

  حتليل البول -
  حتليل الرباز للتحري عن الدم اخلفي  -
حتليل املين، بعدد ما فيه من خاليا املين اليت ال جيب أن تقل عن مائة مليون يف كـل سـنتيمتر    -

فهذا يدل على عيب يف اهلرمونـات جيـب    3سم/ مليون30 وإذا قلت عن، ) 3سم/ 100( مكعب
عالجه قبل إمتام الزواج، وتتأثر خاليا املين عددا شكال ونوعا بثالثة هرمونات تأيت مـن الغـدة   

   .النخامية، وهرمون رابع من اخلصية ولذلك حتدد نسبة اهلرمونات

اج ألن هـذه  فحص الربوستات بتحليل السائل املعصور منها لعالج ما فيه من أمراض قبل الزو -
  .األخرية تنتقل عن طريق العالقة اجلنسية

  ).اإليدز(نقص املناعة املكتسب ) H.L.V(إختبار  -
  ).فاسرمان(إختبار الزهري  -
  : ويشمل:  الفحص باألشعة -3
  صورة باملوجات فوق الصوتية للبطن واحلوض -
  صورة أشعة للصدر  -
  ختطيط قلب كهربائي -4

  .للذين تفوق أعمارهم األربعني سنة املس الشرجي فقط -4

    الفحوصات اخلاصة باملرأة -ب
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الباطنة، اجلراحة، املسالك البوليـة،  : يف العيادات التالية يتم: كشف سريري لدى استشاريني-1
  .العيون، األسنان، األنف واألذن واحلنجرة، السمعيات

  : تشمل و: فحوصات خمربية -2
  :فحص الدم والذي يشمل بدوره -
  تعداد كريات الدم و الصبغة الدموية،  

  سرعة الترسيب بالدم، 
  زمن الربوثرومبني، 

  فصيلة الدم، 
  اختبار األنيميا املنجلية، 

  ، )THS( اهلرمون احلاث للغدة الذرقية

  قياس نسبة السكر يف الدم صياما وبعد ساعتني من اإلفطار، 
  اللبيدات يف الدم، 

  )ALT( األالنني ترانسيفرياز، )ALP( ، الفوسفتاز القلويةالبيلروبني الكلي: وظائف الكبد

  ، )B(املستضد السطحي إللتهاب الكبد 
  ، )C( أضداد إلتهاب الكبد

  وظائف الكلى اليت تشمل الكرياتينني ومحض البوليك يف الدم
فإذا : وهو أهم اختبار للمرأة ألنه يؤثر على احلمل ويف حياة أوالدها) RH( إختبار عامل الريسوس

فحملها األول سيكون طبيعيا، وجيب أن حتقن يف أول وضع هلا بالدواء ) -RH( كانت املرأة سلبية
ومحاية أطفاهلا الالحقني من حدوث تكسر يف ، RH-ve  ملنع حدوث مضاعفات Anti-D املضاد

 ساعة مـن  24 في Anti-D كريات الدم احلمراء ما يتلف خاليا مخ الطفل، وإذا مل حتقن بالدواء
  .الوالدة سيحدث هلا إجهاض متكرر بعد أول محل ولن ينفعها عالج
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إختبار توكسوبالزموزس اخلاص بالقطط والكالب تقوم به املـرأة ألن اإلصـابة بـه يـؤدي      -
  اإلجهاض

  حتليل البول -
  حتليل الرباز للتحري عن الدم اخلفي -
  حتليل نسبة اهلرمونات -
  ).اإليدز( نقص املناعة املكتسب) H.L.V(إختبار  -
  ).فاسرمان(إختبار الزهري  -
  : ويشمل :الفحص باألشعة -3
  صورة باملوجات فوق الصوتية للبطن واحلوض -
  صورة أشعة للصدر  -
  . صورة باملوجات فوق الصوتية للرحم واملبيض وقنايت فالوب -
  ختطيط قلب كهربائي -4

  .أعمارهن األربعني سنة فقط للنساء الالئي تفوق: املس الشرجي - 5
  

  الفرع الثاين
  سلبياتهإجيابيات التشخيص الوراثي قبل الزواج و

يف املاضي كان الناس يعتمدون على جمرد اإلخبار عن العيوب املاسة بأحد الطرفني، لكـن    
كثريا ما يكون اإلخبار غري دقيق مما يؤدي لوقوع مشاكل إجتماعية ذات نتائج وخيمة بني األسر، 

حاليا وبالتطور العلمي الطيب أصبح الكشف عن مثل هذه العيوب سهال وأكثر مصداقية مـن  أما 
  . عن طريق التشخيص الوراثي قبل الزواج اإلخبار وذو فوائد كبرية
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لكن ورغم مايعود به التشخيص الوراثي قبل الزواج من فوائد للمقـبلني علـى الـزواج      
هذا اإلجراء الطيب سيتسبب يف العديد من املشاكل  ونسلهم واتمع ككل، إال أن البعض يرى أن

  .  على خمتلف األصعدة، وبني مؤيد ومعارض ال ميكن اجلزم مبا سيقدمه التطور اهلائل للطب
  :إجيابيات التشخيص الوراثي قبل الزواج -أوال

وسيلة  ميثل، فهو ابيات ختتلف من جانب آلخر إن للتشخيص الوراثي قبل الزواج عدة إجي   
للحد من األمراض الوراثية اليت تنتقل من الزوجني إىل النسل إذا كان أحد الزوجان حامال للجني 

  .1املسؤول عن املرض
إن التشخيص للمقدمني على الزواج حيافظ على إستمرارية الزواج ودميومته، فمن املعلـوم  

اطبني النظر إىل بعضهما وتعرف أن الزواج أساسه اإلستمرار والتأبيد، وهلذا أباح الشرع لكال اخل
كل منهما على صفات األخر حىت تتحقق املودة واأللفة ضمانا إلستمرارية الزواج، فإذا تـبني أن  
أحدمها مصابا مبرض وراثي أو حيمل يف جيناته مرضا ما ميكن أن ينتقل إىل نسله، فال شـك أنـه   

لكن حبزن واضطراب نتيجة إجناب طفل يشكل دافعا إما إلاء العالقة الزوجية، وإما إلستمرارها 
  . مشوه أو معاق أومصاب مبرض وراثي

إن التشخيص قبل الزواج جيعل املقبلني عليه على بينة من األمراض اليت عنـد صـاحبه،   
إما اإلستمرار أو العدول قبل أن حيصل الزواج وقبل ) اخلطبة(فيكون اختاذ القرار، يف مرحلة مبكرة 

  .صعب تداركها بعد الزواجأن تترتب عليه تبعات ي
ميثل التشخيص الوراثي قبل الزواج الوسيلة املثلى لوقاية اتمع من انتشار األمراض واحلد 

  .منها وما ينجر عنه أعباء مالية كبرية لعالجها
إن التشخيص الوراثي قبل الزواج حيافظ على الطاقة البشرية اليت تعتـرب أسـاس التنميـة    

فزيادة األمراض الوراثية تشكل خسارة كبرية يف املوارد البشرية الالزمـة  اإلقتصادية لكل جمتمع، 
  .1لتنمية أي جمتمع إقتصاديا 

                                                
 . 25.السابق، ص حامت أمني حممد عبادة، املرجع 1
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يعترب التشخيص الوراثي قبل الزواج أحسن أسلوب إلكتشاف األمراض الوراثية املتوقـع  و
نفسـه يف  اإلصابة ا، وهذا ما يسرع من اختاذ التدابري العالجية االزمة من جهة، و يفيد املريض 

  .البدء يف العالج املبكر قبل انتشار املرض يف كامل اجلسد
إن هذا النوع من التشخيص يعترب تقدميا للنصائح للمقبلني على الزواج بعـد استقصـاء   

  .التاريخ املرضي
لتحقق من مدى قدرة الطرفان على ممارسة عالقة جنسية سليمة من خالل التأكد مـن  ول

ية واملعدية وبالتايل حتقق أحد أهداف الزواح أالوهو اإلحصـان، و  سالمتهما من األمراض اجلنس
ي أو أنـه  جتنب املشاكل الزوجية القائمة على أساس علم أحد الزوجان بإصابة اآلخر مبرض معد

  .معرفة مدى قدرة الطرفان بدنيا على إمتام الزواج، تسبب بإصابته مبرض خطري
ستقبال من عجز وقلق إذا ما أجنبـا طفـال   القضاء على ما ميكن أن يصاب به الوالدين م

احلد من شعور أفراد من جهة، و احلد من الضغوط على القدرة اإلستيعابية للمستشفيات، ومريضا
ات الشفقة وتدخالم غري األسر الذين هلم طفل مريض وراثيا أومعاق من نظرات اآلخرين وعبار

دولة لرعاية وعالج املصابني بأمراض وراثية توفري األموال اليت ختصصها ال، ضف إىل ذلك، املربرة
  .وصرفها يف جماالت أخرى

  سلبيات التشخيص الوراثي قبل الزواج -ثانيا
إن للتشخيص الوراثي قبل الزواج سلبيات أيضا إىل جانب اإلجيابيات املذكورة كما هـو    

الفـردي أو  الشأن بالنسبة لكل اكتشاف علمي جديد، سواء كانت هذه السلبيات على املستوى 
  :اجلماعي

إن التشخيص الوراثي قبل الزواج وما يكشفه من أمراض يؤدي لعزوف الشـباب عـن   
 .الزواج نظرا لعدم القبول النفسي للتشخيص و نتائجه بالنسبة هلم ولنسلهم

                                                                                                                                                   
 .155 .أماين علي املتويل، املرجع السابق،ص 1



 مدى مشروعية املمارسات البيوطبية على اجلينوم البشري: الباب األول
 

149 
 

يشكل التشخيص الوراثي قبل الزواج احباطا اجتماعيا بالنسبة للمرأة إذا ما اكتشف أـا  
أو عقم واطلع الغري على هذه املعلومات، فسوف يتسبب حتما يف إحـداث  مصابة مبرض وراثي 

أضرار نفسية واجتماعية، فتصبح املرأة غري مرغوبـة يف الـزواج مـع أن هـذه الفحوصـات      
  .والتشخيصات ذات نتائج غري يقينية

إن التشخيص الوراثي قبل الزواج جيعل حياة الناس يف دوامة من القلق خصوصا إذا مـا مت  
م الشخص بإصابته مبرض خطري ال شفاء له يف الوقت احلايل، فيكون هذا التشخيص كاحلكم إعال

هل يف صاحل اإلنسـان  : " عليه باملوت يف كل ساعة، يقول الدكتور حسن حتحوت يف هذا املعىن
أن يعلم عن نفسه أمورا نعتربها اآلن يف حوزة املستقبل، وما شعوره إن علم أنه سيموت يف حوايل 

ربعني، أو أنه سيصاب مبرض شلل العضالت الذي يظهر يف حوايل اخلمسينات، وليس هذا سن األ
رمجا بالغيب بطبيعة احلال، وال ادعاء مبعرفة املستقبل، ولكنه كما ترى اهلـالل يف أول الشـهر،   
فتقول إنه سيكون بدرا بعد أسبوعني، فقراءة اجلني حاضر معلوم ينبئ بقادم حمتوم، فمـا مـذاق   

  1" إن علم املرء ذلك وخاض حياته يرتقب مصريه املعلوم؟ احلياة
إن التشخيص مهما بلغت نتائجه فهي إحتمالية وخاصة إذا ما تعلق األمر بانتقال األمراض 
الوراثية إىل النسل حيث أنه ميكن أن يكمن اجلني احلامل للمرض واليعرب عنه يف الذرية، وال شك 

  .ناءا على هذه اإلحتماالتأن الكثريين ميتنعون عن الزواج ب
قد يكشف التشخيص الوراثي قبل الزواج عن عدد من األمراض الوراثية ويعجـز عـن   
األخرى نظرا لعددها الكبري من جهة، وبعضها مل يتم التوصل إىل الكشف عنه حلد اآلن من جهة 

  .أخرى، مما جيعل هذا التشخيص عدمي اجلدوى
التحاليل والتشخيصات عن اإلصابة باملرض أو عدم إن يف كثري من األحيان تتضارب نتائج 

اإلصابة به وهل سيصاب به النسل أو ال، وتفادي هذا اخلطأ مكلف جدا، مما ينعكس سلبا علـى  
  .اجلانب النفسي واإلجتماعي للشخص، وجيعله ال يفكر أصال يف الزواج

                                                
 .8. ، حتحوت حسان، املرجع السابق، صأنظر 1
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ة إىل مصاريف إن الفحوصات والتشخيصات ستكلف املقبلني على الزواج أعباء مالية إضاف
  .1الزواج نظرا لكون هذه األخرية تتطلب أمواال معتربة

إن التشخيص الوراثي قبل الزواج وما تصحبه نتائجه من قلق وختوف قد يؤدي للجوء إىل 
التزوير والغش والرشوة للحصول على شهادة اخللو من األمراض الوراثية، مما جيعـل التشـخيص   

  .يفقد مصداقيته
الوراثي قبل الزواج وما تكشف عنه من إحتمـال إصـابة اجلـنني     إن نتائج التشخيص

باألمراض الوراثية سيؤدي إىل زيادة نسب اإلجهاض خاصة يف البلدان اليت تسمح تشريعاا بعملية 
  .اإلجهاض، حىت وإن كان املرض هيِنا

وميتد احلديث كذلك إىل حتسني الساللة البشرية بـزرع  :" يقول الدكتور حسن حتحوت
ات مرغوب فيها، فيزرع يف اجلبان جني الشجاعة، ويف العنيف جني الوداعـة وهكـذا، ويف   جين

يومنا هذا يعد ذلك من قبيل اإلستقراء العلمي ال الواقع العلمي، ولو جاء فهو مرتلـق خطـري إذ   
يكون العلم قد جاوز التحكم يف الطبيعة إىل التحكم يف اإلنسان، وأساس تفرد اإلنسان أنه حـر  

يار، وهو هلذا مسؤول عما خيتار، وأي عبث بشخصية اإلنسان يغري من أهليته للمسـؤولية  اإلخت
 . 2" الفردية هو إهدار لإلنسانية ذاا ال جييزه اإلسالم حبال من األحوال 

  
  الفرع الثالث

  التشخيص الوراثي قبل الزواج من الميموقف الفقه اإلس

                                                
لقد كشف املتخصصون أن الفحوصات اجلينية والكروموزومية ال تقتصر على نوع أو اختبار واحد، بل هي تتماشى وعدد الكروموزومات  1

حامت أمني حممد .ألحيان إىل آالف الدوالراتدوالرا، ومن احملتمل أن تصل يف بعض ا 50الواحد ب ووظائف اجلني، وقدرت تكلفة اإلختبار 
 . 30. عبادة، املرجع السابق، ص

 ؛ 209. ، ص1977، 13املعرفة، عدد  أنظر، زولت هاي سيناي، ريتشارد هبتون، التنبؤ الوراثي، ترمجة مصطفى ابراهيم فهمي، سلسلة عامل 2
 .12. حتحوت حسان، املرجع السابق، ص
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يعد من أهم املسائل احلديثة اليت توصل إليهـا  إن التشخيص الوراثي للمقبلني على الزواج   
ونظرا .الطب يف جمال الوراثة البشرية، حيث أصبح حديث الفقهاء املعاصرين بني مؤيد ومعارض 

لعدم وجود هذا التشخيص يف عصر الفقهاء القدامى إال أننا سنتطرق إىل رأي الفقهاء املعاصـرين  
نصوص عامة أو قاعدة فقهية، وبـالنظر إىل أقـوال   يف هذه املسألة مدعما كل قول مبا يؤيده من 

  :العلماء املعاصرين جند الفقهاء قد اختلفوا حول هذه القضية، وهذا لألسباب التالية
إن التشخيص الوراثي للمقبلني على الزواج له سلبيات وإجيابيات، ففيه من أفـىت بـاجلواز   : أوال

سلبيات التشخيص ورآها تفوق اإلجيابيات فأفىت مرجحا اإلجيابيات على السلبيات، وفيه من راعى 
  .باحلظر

  .إن التشخيص الوراثي قبل الزواج له نتائج إحتمالية ال قطعية حبسب املختصني: ثانيا
إن الكشف عن العيوب املتوقعة يف النسل قد رآها البعض محاية للنسل فدعى باملشـروعية،  : ثالثا

  . ى جمموعة من األمراض دون غريها فقال باحلظرواعتربها البعض اآلخر احتمالية وقاصرة عل
  :ومن هنا انقسم الفقه املعاصر إىل اجتاهني  

يرى أنصار هذا اإلجتاه مشروعية وإباحة إن التشخيص الوراثي للمقـبلني علـى   : اإلجتاه األول
  1الزواج ملنع تناقل األمراض الوراثية 

   .2رمة التشخيص الوراثي للمقبلني على الزواجيرى أنصار هذا اإلجتاه عدم جواز وح: اإلجتاه الثاين

   وعدم حرمته التشخيص الوراثي قبل الزواجإباحة -أوال
نالك '' : قوله تعاىللوراثي قبل الزواج بالكتاب فمنه فقد استدل أنصار إباحة التشخيص ا

والَّذين '' :، وقوله تعاىل3'' طَيِّبةً إِنّك سميع الدّعاءهب لي من لَّدنك ذُرِّيّةً  دعا زكَرِيّا ربّه قَالَ ربِّ
    4'' وذُرِّيّاتنا قُرّةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتّقني إِماماً أَزواجِنا من يقُولُونَ ربّنا هب لَنا

                                                
حممد رأفت عثمان، املفيت السابق للديار املصرية  نصر فريد واصل،  حممد عبد الغفار الشريف، عارف علي عارف، والعديد :  أنصار هذا اإلجتاه 1

 . 336.حممد علي البار، املرجع السابق، ص. حممد علي البار، حممد رأفت عثمان: من األطباء منهم
 ..34ذا أفىت مساحة الشيخ عبد العزيز بن الباز، حامت أمني حممد عبادة، املرجع السابق، ص 2
 .38سورة آل عمران آية  3
  .84سورة الفرقان آية  4
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  :الوراثي من جهتنييف هاتني اآليتني داللة على مشروعية التشخيص : وجه الداللة
من جهة أا وصفت الذرية املطلوبة بالطيبة، أي النقية املهذبة، وقيل مستوية اخللق، وقيل  -

، وميتنع عقال أن تكون الذرية طيبة نقية إذا كانت مشوهة أو  1مسلمة مطيعة ويقال تقية 
  .مصابة مبرض وراثي

، فإن اختذ الزوجان الوسائل من جهة أخرى، أن اآليات دلت على مشروعية الذرية الطيبة -
املشروعة كالتشخيص الوراثي قبل الزواج للحصول على هذه الذرية فال مانع شرعا مـن  

 .ذلك
عائشة رضـي اهللا  ، أن تشخيص الوراثي قبل الزواج كمايليكما استدلوا من السنة إلباحة ال

األكفـاء وانكحـوا    ختريوا لنطفكم وانكحوا": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عنها قالت
إن احلديث صريح يف الداللة على النسل واإلهتمام به، فطلب من الرجـل  : وجه الداللة2" إليهم

وحىت املرأة حسن اختيار الشريك اآلخر لإلهتمام مبا ستفضي إليه هـذه الرابطـة مـن نسـل،     
 واألمراض ال ميكن معرفتها سوى عن طريق الفحص و التشخيص الوراثي، ومـن هنـا يكـون   

  .التشخيص الوراثي قبل الزواج حمسنا للنسل
املؤمن القوي خـري  " :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قالو-

وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف ويف كل خري، احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجـز،  
ذا، ولكن قل قدراهللا وما شاء فعل فإن لـو  لو أين فعلت كان كذا وك:وإن أصابك شيئ فال تقل 

يف هذا احلديث تبيان على خريية املؤمن القوي على  املؤمن : وجه الداللة.  3"تفتح عمل الشيطان
الضعيف، وهنا يتض لنا أن طلب القوة مشروع، والفحص الوراثي حيقق احلصول علـى الذريـة   

  .4القوية من خالل الكشف عن وجود األمراض والعلل

                                                
 .   35.تفسري السمرقندي لنصر بن حممد بن أمحد أبو الليث السمرقندي، مقتبس عن حامت أمني حممد عبادة، املرجع السابق، ص 1
 1968، 633، 1إبن ماجة في سننھ باب األكفاء ، ج 2
 2052.، ص4وتفويض املقادير هللا ج صيحه باب األمر بالقوة وترك العجز واإلستعانة باهللاأخرجه مسلم يف  3
 .84.، ص2003، دار الفتح للدراسات والنشر، عمان، 1إياد أمحد إبراهيم، اهلندسة الوراثية بني معطيات العلم وضوابط الشرع، طأنظر،  4
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ال عـدوى   ":قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم :  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قالو 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنـه  و .1"والطرية وال هامة والصفر، وفر من ادوم كما تفر من األسد

يا رسول : ال عدوى والصفر وال هامة، فقال أعرايب:" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  قال
فما بال اإلبل تكون يف الرمل كأا الظباء فيخالطها البعري األجرب فيجرا؟ فقال رسـول اهللا  اهللا 

: رضي اهللا عنه بعد يقـول  وعن أيب سلمة مسع أبا هريرة، فمن أعدى األول: صلى اهللا عليه وسلم
لـة  يف األحاديث دال: وجه الداللة.2"ال يوردن ممرض على مصح: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

واضحة على مشروعية الوقاية من األمراض اليت وقعت آنذاك بكافة الوسائل، والتشخيص الوراثي 
يقي من األمراض املستقبلية، والشريعة تدعو إليه فهي ترتل املتوقع مرتلة الواقع مىت تأيد التوقع بأدلة 

  .3عه يغلب على الظن وقوعه، فالشارع حيتاط ملا يكثر وقوعه احتياطه ملا حتقق وقو
كنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فأتاه رجل وأخربه : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قالو   

: ال، قال: أنظرت إليها؟ قال: أنه تزوج امرأة من األنصار، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
دل احلديث على حرص الشرع على : الداللة وجه.4"فاذهب فانظر إليها فإن يف أعني األنصار شيئا

معرفة كال الطرفان بالعيوب اليت بالطرف الثاين للمحافظة على الرباط األسري، وهذه العيوب ال 
  .ميكن الكشف عنها إال عن طريق التشخيص

، ال تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد خيلق ضاويا: عن عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه قالو
أن عمر رضي اهللا عنه قد حذر من : ووجه الداللة.5"اغربوا ال تضووا: رضي اهللا عنه قالكما قال 

                                                
 .2158. ، ص1993، دار إبن كثري، بريوت، 5البخاري، صحيح البخاري، باب اجلذام، جأنظر،  1
 .2177.البخاري، املرجع السابق، ص 2
 . 201. السابق، ص أماين على املتويل، املرجع 3
 .1040.مسلم ، املرجع السابق، ص 4
 صاري،ناألأنظر، الرفاعي عمر بن علي بن امللقن األنصاري، خالصة البدر املنري يف ختريج كتاب الشرح الكبري للرفاعي، لعمر بن علي بن امللقن  5

  .179.ص، 1410، مكتبة الرشد، الرياض، 1، ط2ج حتقيق محدي عبد ايد إمساعيل السلفي،



 مدى مشروعية املمارسات البيوطبية على اجلينوم البشري: الباب األول
 

154 
 

زواج األقارب ملا ينجر عنه من نسل ضعيف سيكشف التشخيص عنه، وحبـب اإلغتـراب يف   
  .   1الزواج

ن التشـخيص  أما املعقول، فاستدلوا منه بأوجه عديدة، إذ أن الوجـه األول يتمثـل يف أ    
الزواج هو سبب يف حتقيق مصاحل شرعية راجحة ودرء مفاسد متوقعة، و ليس يف هذا الوراثي قبل 

إن التشخيص الوراثي قبـل الـزواج   : الوجه الثاينأما . قضاء اهللا بل هو من قضائه وقدرهخمالفة ل
حيافظ على كيان األسرة من خطر الفرقة لوجود مرض ما بأحد الطرفان، حيث قال عمـر ابـن   

أميا رجل تزوج من امرأة وا جنون أو جدام أوبرص فمسـها، فلـها   " : عنهاخلطاب رضي اهللا 
من مت جاز إن التشخيص الـوراثي للمقـبلني علـى    ، "صداقها كامال، ولزوجها غرم على وليها

الوسائل تأخذ حكم املقاصد و الغايات، والغاية من إن التشـخيص   الوجه الثالث،أو عن الزواج، 
وبشأن الوجـه  للشارع، وال يوجد دليل على حرمة هذه الوسيلة،  الوراثي مشروعة بل مقصودة

إن اهلدف من إن التشخيص الوراثي قبل الزواج هو ابعاد للضرر ودفع له، وهـذا وفقـا   الرابع، 
وفيمـا خيـص   ،  ، ويرفع كلية سواءا كان موجودا أو متوقع ''فإن الضرر يزال''للقاعدة الفقهية 

ن التشخيص الوراثي قبل الزواج فيه كلفة للطرفان خمطؤون، ذلك أن الوجه اخلامس، إن من يعترب أ
التأكد من السالمة من األمراض أهم وبكثري من تكلفة إن التشخيص، كما أن هذه األخرية أقـل  

وأخريا الوجه  ،2وبكثري من مصاريف عالج املرض الوراثي أو التشوه مستقبال هذا إن وجد العالج
ثي للمقبلني على الزواج حيقق مصاحل شرعية للفرد واألسرة و اتمع إن التشخيص الورا السادس،

  .ككل، ويدفع مشاكل نفسية اجتماعية ومالية ال مربر هلا
   .عدم مشروعية وحرمة التشخيص الوراثي قبل الزواج-ثانيا

قال رسول :  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال، أن هذا اإلجتاه من السنةفقد استدل أنصار   
أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه إذا ذكرين، فإن ذكـرين  :" صلى اهللا عليه وسلم يقول اهللا تعاىل اهللا

                                                
   تلده بنت عم قريبة         فيضوي وقد يضوي رديد الغرائبفىت مل:    قال أحد الشعراء مصورا هذا املعىن 1

.                                                                                                                40-39.السابق، ص المرجعحاتم أمین محمد عبادة، .   إن بالال لم تشنھ أمھ          لم یتناسب خالھ وعمھ:  وقال آخر
  
  . 206. السابق، ص حسن الصغري، املرجع 2 
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يف نفسه ذكرته يف نفسي، وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منـهم، وإن تقـرب إيل شـربا    
  .  1"تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إيل ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاين ميشي أتيته هرولة

يف احلديث إشارة صرحية بإحسان الظن باهللا، والتشخيص الوراثي مناف ملـا  : ه الداللةوج
  .هو مطلوب، وبالتايل فهو غري مشروع

  : ني التالينيوجهما من املعقول فقد استدلوا منه بالأو  
إن القيام بالتشخيص الوراثي قبل الزواج هو عدم الثقة باهللا وعدم حسن الظن بـه،  : الوجه األول

  . ا مناف ملا جيب أن يكون عليه املسلموهذ
إن نتائج التشخيص الوراثي احتمالية و ليست بقطعية، فإما ختطئ نتائجها أو أا ال : الوجه الثاين

تكشف على مجيع األمراض، واإلعتماد على هذه اإلحتماالت جيعل األشـخاص يعزفـون عـن    
  .الزواج

خيص الوراثي قبل الزواج، األخذ ة التشبعد عرض رأي و أدلة الفقهاء املعاصرين يف مسأل
ألن األدلة املقدمة من طرف القائلني هو األجدر باملتابعة، مبشروعية هذا التشخيص بالرأي القائل 

  :باإلباحة أقوى وأكثر إقناعا من أدلة القائلني بعدم مشروعية التشخيص
حيث أن إجراء مثل هذه الفحوصات والتشخيصات ال يعد سوء ظن يف اهللا والعالج مشروع،  -

كما أن الطب يف تطور مستمر وقادر على كشف العديد من األمراض الوراثية، واإلحتماليـة إن  
  . وجدت فإن الشرع حيتاط ملا يكثر وقوعه احتياطه ملا حتقق وقوعه

اصد الشريعة اإلسالمية أال وهو حفظ النسل واإلهتمام بـه  إن الرأي الراجح يتماشى وأهم مق -
  .وهذا بدليل الكتاب والسنة

إن القول مبشروعية التشخيص الوراثي قبل الزواج يتفق والقواعد الفقهية حيث ميكن اعتبـاره   -
  .فرعا هاما من فروع القواعد الكربى اليت تنص على إزالة الضرر

                                                
 .2694.، ص2البخاري يف صحيحيه باب قول اهللا تعاىل وحيذركم اهللا نفسه ج 1
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فرد إلمكانية اجناب النسل السليم والصحيح وتفادي الضرر إن هذه الفحوصات هلا نفع على ال -
  .النفسي واإلجتماعي، وعلى اتمع بتوفري ما ميكن أن ينفق ملداواة هذه األمراض

هذا اإلجتاه أخذت به ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري والعالج اجلـيين فصـدر    -
راء اإلختبار الوراثي قبل الزواج، وذلك من خالل نشر تدعو الندوة إىل تشجيع إج: " عنها مايلي

، كذلك صـدرت بـه   "الوعي عن طريق وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية والندوات و املساجد
يوصـي الـس احلكومـات    :" التوصية من امع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي فجاء يف نصها

ص الطبية قبل الزواج، والتشجيع على إجرائهـا،  والؤسسات اإلسالمية بنشر الوعي بأمهية الفحو
، وهذا مـا  "وتيسري تلك الفحوص للراغبني فيها، وجعلها سرية ال تفشى إال ألصحاا املباشرين

أخذ به أيضا مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشريعة والقانون جبامعة اإلمارات العربية املتحدة، فجاءت 
  : التوصية كما يلي

الناس بفوائد الفحص الطيب قبل الزواج، واختاذ اإلجراءات الكافية حلفظ أسرار الناس جيب توعية " 
  ".عن أيدي العابثني

   الفرع الرابع   
  ام بالتشخيص الوراثي قبل الزواج موفق الشرع من اإللز

لقد اختلف العلماء حول مشروعية اإللزام بالتشخيص الوراثي قبل الزواج واعتباره   
مع صدور بعض التشريعات اليت تشترط اخللو من األمراض الوراثية كشرط إلنعقاد إجباريا، هذا 

يرى مشروعية اإللزام بالتشخيص الوراثي  ،اإلجتاه األولأن  عقد الزواج، ويكمن اإلختالف يف
أما . 1قبل الزواج، وضرورة صدور قوانني يلزم كافة املقبلني على الزواج القيام ذا التشخيص

                                                
أسامة .عبد احلميد األنصاري، د.حممد عبد الستار اجلبايل، د.نصر فريد واصل، د.املفيت األسبق للديار املصرية د: من العلماء منهم أخذ به العديد 1

 .163.، ص2000، دار الفكر العريب، اإلسكندرية، 1أنظر، عبد احلميد األنصاري، اإلسالم وتقاليد اتمع، ط...عمر األشقر وغريهم
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يرفض اإللزام بالتشخيص الوراثي قبل الزواج، ويكتفي بنشر الوعي بني الناس  ين،اإلجتاه الثا
  .1وتوعيتهم بأمهية التشخيص الوراثي للمقبلني على الزواج

ترجيح اإللزام بالتشخيص الوراثي عدة مسائل، منها خاصة أن ويرجع سبب اإلختالف يف 
وأن اإللزام ذا اإلجـراء وسـلبياته،    قبل الزواج من عدمه متوقف على مدى اإلقتناع بإجيابيات

تكلفة التشخيص الوراثي قبل الزواج فيه من رأى أا تشكل عبئا على املقبلني على الزواج فـأفىت  
بعدم مشروعية اإللزام به، وفيه من نادى بتحمل الدولة هلذه التكاليف بـدال عـن الـراغبني يف    

  .ي قبل الزواجالزواج، فنادى مبشروعية اإللزام بالتشخيص الوراث
  .مشروعية اإللزام بالتشخيص الوراثي قبل الزواج-أوال

بالكتـاب والسـنة    أنصار مشروعية اإللزام بالتشخيص الوراثي قبل الـزواج  وقد استدل  
ـ   سبِيلِ اللَّه ولَا تلْقُوا في وأَنفقُوا:" قوله تعاىلفمن حيث القرآن الكرمي . واملعقول ى بِأَيـديكُم إِلَ
لُكَةهّوا   التِسنأَحو ِسنِنيحالْم ّبحي وقوله تعاىل2"   إِنَّ اللَّه ، ":إِنَّ اللَّه كُمفُسلُوا أَنقْتلَا تكَـانَ   و

اآليات ي عن قتـل الـنفس   هذه يف  :وجه الداللةوعليه من باب التفسري، أن .3"  بِكُم رحيما
وعدم تعريضها للهالك، والتشخيص الوراثي قبل الزواج يسمح بتحقيق ذلك، جاز اإللـزام بـه   

  .  للمحافظة على النفس البشرية من اهلالك
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال، ةمن السنأما   

ال يورد ممرض على :" صلى اهللا عليه وسلم  وقوله، 4"األسد فر من ادوم فرارك من" :يقول
  .5"مصح

                                                
حممد عبد الغفار الشريف، وأفىت به مساحة الشيخ .عبد اهللا مربوك النجار،د.حممد رأفت عثمان، د. د:ور الفقهاء املعاصرين منهموذا قال مجه 1

 .112.حسن صالح الصغري، املرجع السابق، ص...عبد العزيز بن الباز وغريهم
 .195سورة البقرة، اآلية  2
  . 29سورة النساء، اآلية  3
 .131املرجع السابق ، ص ... بادة ، العالج حامت أمني حممد ع- 4
 .2601ص.البخاري يف صحيحه باب الهامة، كتاب الطب 5
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دليل واضح على اجتناب املرض والوقاية منه، واإللزام يالتشخيص هذين احلديثني  إن يف
  .الوراثي قبل الزواج سيحقق حتما ذلك

أن تصرف اإلمام على الرعية منوط " القائلة إن القاعدة الفقهية ، ما من املعقولبين  
  .تؤكد حق ويل األمر أن يصدر من القوانني ما حيقق املصلحة العامة" باملصلحة

   . عدم مشروعية اإللزام بالتشخيص الوراثي قبل الزواج -ثانيا
 بالكتـاب  وقد بىن أصحاب موقف عدم مشروعية اإللزام بالتشخيص الوراثي قبل الزواج

  .املعقولو
وأَنكحوا الْأَيامٰى منكُم والصالحني من عبادكُم وإِمـائكُم  :" قوله تعاىلزاوية الكتاب،  من  

يملع عاسو اللَّهو هلفَض نم اللَّه نِهِمغاَء يوا فُقَركُونإن اآلية تأمر بالزواج وترغبه فيه، فإذا قلنا .1إِنْ ي
مل أن يصاب ا النسل، فنكون قد منعنا مـا  مبنع الزواج ملا قد يكشفه التشخيص من أمراض حيت

يخلُق ما يشـاُء   للَّه ملْك السّماوات والْأَرضِ" :وقد استدلوا كذلك بقوله تعاىل.حث عليه الشرع
اُء الذُّكُورشي نمل بهياثاً واُء إِنشي نمل بها اآليةإن وجه الداللة يف هذه  .2"  يحتث علـى   أ

الزواج وترغب فيه، كما تبني أن الذرية هبة من اهللا لإلنسان وميكن أن يتحقق هذا املقصد أوال إال 
بالزواج، وال مينع الزواج حال انعدام الذرية، فكيف مننعه مع حتققها حىت وإن كانت مصابة مبرض 

  .ما
  : املعقول باب أما من  

ى أن اليقني ال يزال بالشك، فهل نزيل اليقني بالوهم إن القاعدة الفقهية نصت عل: الوجه األول -
  ؟)نتائج التشخيصات(واإلحتمال 

هناك بعض األمراض تنتقل عرب جني واحد، فهل لنـا أن مننـع الـزواج؟ ومـن     :الوجه الثاين -
  هواملسؤول حال الوقوع يف احملرمات؟

                                                
 .32سورة النور،  االية  1
  . 49سورة الشورى، اآلية  2
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اج وهذا مـا جيعـل   إن تكاليف التشخيص باهضة جدا وتضاف إىل نفقات الزو:الوجه الثالث -
  .الطبقات الفقرية تعزف عن الزواج مما يفتح باب املفاسد

ن التداوي ليس واجبا إال يف حالة اجلزم بأن التداوي حيصل بـه  أ ، شخص يفالوجه الرابعأما  -
بقاء النفس ال بغريه، والكشف عن األمراض الوراثية من وسائل العالج والوسـائل هلـا حكـم    

  عالج ليس واجبا فكيف سيكون الكشف عن األمراض واجبا؟املقاصد، فإذا كان ال
القائل بعدم مشـروعية  أمام هذه املواقف الفقهية املتعارضة إنه من االجدر اإلتباع بالرأي   

قراءة حجج وأدلة  من خاللام بالتشخيص الوراثي قبل الزواج وذلك لعدة أسباب منها، أنه اإللز
أن أدلة املعارضني ملسألة اإللزام بالتشخيص الوراثي قبل الزواج أكثر حجة وإقناعا  الفقهاء يتضح

هذا اإلجتاه ما خذ بـه  كما أن  .من أدلة القائلني مبشروعية اإللزام بالتشخيص الوراثي قبل الزواج
ز إجراء ال جيو'' :امع الفقهي اإلسالمي يف قراراته بشأن تطبيقات اهلندسة الوراثية، فجاء يف نصه

أي حبث أو معاجلة أو تشخيص تتعلق مبورثات إنسان ما إال بعد إجراء تقومي سـابق لألخطـار   
والفوائد احملتملة املرتبطة ذه األنشطة، وبعد احلصول على املوافقة املقبولة شرعا مع احلفاظ علـى  

حترام حقوق اإلنسـان  السرية الكاملة للنتائج، ورعاية أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء القاضية با
  .1" وكرامته
ينبغي على الدولة أوال نشر التوعية الثقافية حول أمهية التشخيص الوراثي قبـل الـزواج     

بأساليب وعبارات بسيطة حىت يقوم به الناس باقتناع ال باجلرب، وأن تيسر كل الوسائل الالزمة من 
حترص على احلفاظ علـى سـرية   خمتربات وأجهزة للقيام بالتشخيص وتقضي مبجانيته، على أن 

النتائج، كما على الدولة أن تدعم األحباث يف هذا اال حىت ال يتحجج النـاس بعـدم وجـود    
  فما هو الوضع يف اجلزائر؟. العالج

  
  سالفرع اخلام   

                                                
  .هـ  1419جملة امع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة، الدروة اخلامسة عشر لسنة  1
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  الزواج موفق املشرع اجلزائري من التشخيص الوراثي قبل 
الزواج اخلضوع للفحص الطيب، وهذا مـا  لقد اشترط املشرع اجلزائري قبل اإلقدام على   

 الـنص األصـلي   ملثل هذا الشرط وجود يف ، حيث أنه مل يكن1يعد من مستجدات قانون األسرة
، وهلذا 2، وذا قد إلتحق املشرع بباقي التشريعات األجنبية اليت سبقته يف هذا االاألسرةلقانون 

  .واتمع ملا للشهادة الطبية من إجيابيات على األسرة 
راط الشهادة الطبية إلبرام الزواج أصبح مطلبا صحيا تدعو إليه الضرورة، السيما أن إن إشت  

إىل زواج األقارب الذي ثبث  لعشائرية وهذا ما يقوي اللجوء اجلزائر ال زال يغلب على جمتمعها ا
دعت الدول وخاصـة  كما أن املنظمة العاملية للصحة قد . علميا أنه يؤدي لإلصابة بأمراض وراثية

ية وقيدها خبصوص عقـد  النامية منها إىل احليطة محاية للصحة العامة، والتدخل يف احلريات الفرد
مكرر  7راط الفحص الطيب قبل الزواج، وهذا ما فعله املشرع اجلزائري ناصا يف املادة الزواج بإشت

، ال يزيد تارخيها عن ثالثـة  جيب على طاليب الزواج أن يقدما وثيقة طبية" :من قانون األسرة على
  ".أشهر تثبت خلومها من أي مرض أو عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج) 3(

مـن   2لقد خص املشرع اجلزائري الشهادة الطبية بأحكام خاصة، حيث ألزم يف الفقـرة    
د الزواج من مكرر من قانون األسرة املوثق أو ضابط احلالة املدنية من التأكد قبل إبرام عق 7املادة 

  11كما أصدر يف . خضوع الطرفان للفحص الطيب وما له من تبعات قد تنعكس سلبا على الزواج
مكرر مـن   7املتضمن كيفية تطبيق أحكام املادة املادة  154-06املرسوم التنفيذي رقم  2006ماي 

  :قانون األسرة املذكورة أعاله، كمايلي
  من الناحية الشكلية -أوال

م شهادة طبية من طرف الراغبني يف الزواج وهذا حبسب النمودج امللحـق باملرسـوم   تقد
  . أشهر) 3(خ الشهادة عن ثالثة يال يزيد تارعلى أن التنفيذي، 

  من الناحية املوضوعية -ثانيا
                                                

 .املتضمن قانون األسرة  1984يونيو  09املؤرخ يف  11-84املعدل واملتمم للقانون رقم  2005فرباير 27املؤرخ يف  02-05األمر  1
  .املتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج 1964-11 -03املؤرخ يف  64-46: املشرع التونسي يف القانون رقم 2
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أن ثتبت الشهادة الطبية خضوع كل طرف لفحص طيب عاد إضافة إىل إجراء حتليل جيب 
   .154 -06من مرسوم  3و 2 املادتني حبسب )Rhesus +OAB(  دم

ميكن للطبيب القائم بالفحص التوسع فيه باقتراح فحوصات إضافية، وذلك إلعتبـارات  و
خاصة كزواج األقارب، أوكإصابة أحد الطرفان أو كالمها مبرض وراثي مما يقوي احتمال إصابة 

 على الطبيب واجب إبالغ الطرفان بنتائج الفحص ومالحظاته حوهلا وهذا ما جاء يف و .االنسل
   . 154 -06من مرسوم  5و 4املادتني 

 -06:  من املرسوم رقم 7و 6مينع على املوثق أو ضابط احلالة املدنية وطبقا لنص املادتني و
من نفس املرسـوم،   2يف املادة  إبرام عقد الزواج ما مل يقدم الطرفان الشهادة الطبية املذكورة 154

رة التأشري بذلك على مع التأكد بعلمهما بنتائج الفحوصات واألمراض اليت تشكل خطرا مع ضرو
ال جيوز للموثق أو ضابط احلالة املدنية رفض إبرام عقد الزواج ألسباب طبيـة  كما . عقد الزواج

  .154 -06من املرسوم  7و 6خالفا إلرادة الطرفان طبقا لنص املادتني 
من خالل دراسة الشهادة الطبية من الناحيتني الشكلية واملوضوعية ميكننا اسـتخالص أن    

كما أنه قـد  . د الزواج مدرجا منودجا خاصا هلااملشرع اجلزائري قد اشترط هذه الشهادة إلنعقا
 ساوى بني الرجل واملرأة يف ضرورة اخلضوع للفحص الطيب، مع تكريس مبدأ سـلطان اإلرادة يف 

لزواج ، حيث أنه من جهة الزواج فال تعترب الشهادة الطبية ذه األحكام تقييدا حلرية الراغبني يف ا
ملوثق أو ضابط احلالة املدنية رفض إبرام عقد الزواج ألسباب طبية إذا أصر الطرفان على منع على ا

ن تقـدمي الشـهادة   إمتامه، ومن جهة أخرى أنه الزال حلد اآلن العديد من عقود الزواج تربم بدو
وال ننسى أيضا ومبا أننا بلد إسالمي إمكانية جلوء الطرفان إىل الزواج العريف ربـا مـن   . الطبية

من قـانون األسـرة    22الفحص الطيب مبا أنه فيه دائما اللجوء إثبات الزواج الحقا حبسب املادة 
  .  اجلزائري
 9عقد الزواج املذكورة يف املادة إن الشهادة الطبية ذا الوصف ال تعد شرطا من شروط   

من قانون األسرة اليت هي األهلية، الصداق، الويل، الشاهدين وانعدام املوانع الشرعية للزواج، ألن 
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كما هو احلال بالنسـبة لشـروط     الفسخ،لطبية يف الزواج املشرع مل يرتب على ختلف الشهادة ا
أما إذاكان  .زواج وال صداق فيه يفسخ الكان التخلف قبل الدخول  الزواج املذكورة  حيث إذا

فـالزواج   .من قانون األسرة 33فيصحح العقد بصداق املثل حبسب املادة  ،التخلف بعد الدخول
  .إذن بدون شهادة طبية صحيح وتقع املسؤولية يف هذه احلالة على املوثق أو ضابط احلالة املدنية

 وعليه ، أغفل بعض املسائل اهلامةإن املشرع اجلزائري و أثناء معاجلته للشهادة الطبية قد   
فلم يكن صائبا يف حتديد مدة صالحية الشهادة الطبية فمدة ثالثة أشهر هي طويلة ألن انتقال 

ساعة أو أقل، فكان على املشرع خفض املدة ألسبوع على  24املرض أو الفريوس قد يكون يف 
مل يبني لنا نوع الفحوصات اإلضافية اليت ميكن للطبيب أن يطلبها من املقبلني على  كما أنه .راألكث

 . الزواج يف حال زواج األقارب أو الشك يف اإلصابة باألمراض الوراثية ألسباب عائلية
مل يعط املشرع للطبيب حق رفض تسليم الشهادة الطبية ولو مؤقتا حـىت  ويف نفس السياق، 

ض أو تتحسن حالة املريض، فكيف يكون موقف الطبيب إذا ثبت له من خالل نتـائج  يزول املر
الفحوصات أن أحد الطرفان أو كالمها مصاب مبرض السيدا مثال الذي ينتقل للطرف الثاين وإىل 

 اجلنني أيضا؟ وما وضعه إن أصر الطرفان على يف هذه احلالة على الزواج؟ 
من اإلستشارة الدولية األوىل حول األيدز وحقوق اإلنسان  ندكر يف هذا اال املوقف الواضح

، أن كل سياسة تفرض 1989 جويلية 28إىل  26املنظمة من قبل مركز حقوق اإلنسان جبنيف من 
كشفا عن اإلصابة بفريوس فقدان املناعة املكتسبة قبل الزواج إجراءا يتعارض مع جوهر احلـق يف  

وأثري التساؤل حول ما إذا كانت هذه . لدولية حلقوق اإلنسانالزواج كما هو مضمون يف املواثيق ا
السياسة ضرورية للتقليل من انتقال الفريوس، ومت الوصول إىل أنه و رغم كون اهلدف مشـروعا،  
إال أنه من املريب منع زواج املصابني بالسيدا خوفا على الطرف الثاين والنسل من انتقال العـدوى  

املولودين خارج الزواج حاليا، حيث أم يشكلون نسبة مرتفعـة مـن   والعدد اهلائل من األطفال 
 .     1املصابني مقارنة مع من ولدوا يف إطار الزواج

                                                
  .241-240.ص السابق، حيياوي عمر، املرجع 1
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ما هو موقف الغري ذي املصلحة كالويل مثال يف حالة عدم ومن جانب آخر، لنا أن نتساءل عن 
ليا يف مجيع القضـايا الراميـة   باعتبارها طرفا أص هنا النيابة العامة ما هو دور بلوغ سن الرشد؟ و

 لتطبيق قانون األسرة؟ وما هو موقف سلطات الصحة العامة حال انتشار األمراض الوبائية؟ 
كان على املشرع اجلزائري أن حيدو حدو املشرع التونسي الذي سبقه يف هذا اال منذ سنة 

، حيث أن هذا األخري قـد حـدد   1964-11-03املؤرخ يف   64-46مبوجب القانون رقم  1964
من القانون على ضرورة أن يوجه الطبيـب العنايـة    2عمل الطبيب يف هذا اال بنصه يف املادة 

اخلاصة إىل اإلصابات املعدية واإلضطرابات العصبية ونتائج اإلدمان وغريها من األمراض اخلطـرية  
من نفـس   3ب عمال بنص املادة كما أنه قد منح اإلذن للطبي. وخاصة داء السل ومرض الزهري

 السابقة للزواج إذا ثبت له أن هذا الزوج غري مرغوب فيه، ة الطبيةالقانون أن يرفض تسليم الشهاد

ة غري مضـرة  ويؤجل تسليم الشهادة إىل أن يزول خطر العدوى من املريض أو تصري حالته الصحي
ونسي لوجدنا احلل جلميع التسـاؤالت  املشرع التمبا ذهب إليه املشرع اجلزائري  لو أخذف. بالنسل

  .املطروحة أعاله
مكرر من قانون األسرة  7حقيقة يعترب اخلضوع للفحص الطيب قبل الزواج كما جاء يف املادة 

خمالفا للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، لكن هذا الشرط يف الواقع مؤسس لدعم اختيار الطرفـان  
حىت يكونا على بينة من أمرمها ويقبال على الزواج على هدى وبصرية ألن عقد الـزواج أساسـه   

  . ى رغبتهماغري أنه إن رضيا الطرفان ذه العيوب ال ميكن اإلعتراض عل. الدميومة
سابق لثاين للتشخيص الوبعد تعرضنا للتشخيص الوراثي قبل الزواج، سنتعرض يف املطلب ا  

  .للميالد بإعتباره نوع من التشخيصات الوراثية اليت جترى بعد الزواج وأثناء فترة احلمل
  

   املطلب الثاين
  Le diagnostic prénatal (DPN)   السابق للميالد  التشخيص
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إن التطور اهلائل يف جمال الطب قد مسح بابتكار تقنية فعالة للكشف عن وجـود أمـراض   
  Leاحلمل، وهذه الطريقة تسمى بالتشخيص السابق للمـيالد  فترة ويف وقت مبكر أي أثناءوراثية 

diagnostic prénatal )DPN(،   حيث متكن الباحثون من تشخيص بعض األمراض الوراثية الـيت
والغرض من الفحص اجليين هو االكتشاف . نة من خالياه ودراستها وحتليلهاحيملها اجلنني بأخذ عي

املبكر للمرض الوراثي املصاب به اجلنني، ومن مث التمكن من التصرف والعالج مبا تتطلبـه كـل   
  . ية لألبوين يف إختاذ القرار املناسبحالة، وإعطاء اإلستشارة الوراث

يعترب التشخيص السابق للميالد من أخطر مراحل التشخيصات الوراثية اجلينية ملا لـه مـن    
انعكاسات سلبية على صحة اجلنني واألم أحيانا من جهة، وما قد يكشفه من احتمال والدة طفل 

  .الطفل الذي سيولد مستقبالوما له من نتائج على األبوين و ،مشوه وراثيا من جهة أخرى
إن هذه التقنية التشخيصية ال يتصور إجراؤها إال إذا مل جيري الطرفان التشخيص الـوراثي  
قبل الزواج وكذا التشخيص السابق للحمل، وله طرق عدة ختتلف عن بعضها البعض يف املميزات 

حيث يتطلع األطبـاء إىل   وهذا ما يسمح يف بعض األحيان إىل اللجوء إىل العالج اجليينوالعيوب، 
إىل  أخـرى إكتشاف تقنيات حديثة متكنهم من القيام مبعاجلة األجنة داخل الـرحم ، وأحيانـا   

  . اإلجهاض العالجي كحل أخري
، )الفرع االول(وطرقه  سنتعرص يف هذا املطلب ملفهوم التشخيص السابق للميالد وأسبابه  

والظوابط القانونية له يف القانون الفرنسـي  ) الفرع الثاين(مث سنسلط الضوء على حكمه الشرعي 
  ).الفرع ثالث(
  

  الفرع األول
  ، أسبابه وطرقهمفهوم التشخيص السابق للميالد 

الـزواج،  ال شك أن املشاكل اليت يثريها الفحص بعد احلمل أكثر منها قبل احلمل، أو قبل 
حصـول تشـوه يف    ومع ذلك إذا مل يتم فحص الزوجني قبل احلمل، ووجد ما يربر اإلشتباه يف
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قد سبق هلذه األسرة إجناب أطفال مشوهني مثال، فـيمكن حينئـد إجـراء     ناجلنني، كما لو كا
الفحوصات والتشخيصات الالزمة على اجلنني يف أثناء احلمل، بل إنه إذا وجد ما يربر اإلشتباه يف 
إصابة اجلنني مبا ميكن عالجه وهو يف الرحم فال شك أن الفحص يف هذه احلالة ميثل أحد إلتزامات 

  . 1ننياحلامل حنو اجل
إن التشخيص السابق للميالد كتقنية طبية جترى أثناء احلمل للكشف عن وجـود أمـراض   
وراثية، تستدعي توافر عدة أسباب تلعب الوراثة فيها الدور الرئيسي، كما تستلزم اخلضوع لعدة 
فحوصات إعتمادا على العديد من الوسائل تتماشى ومدة احلمل ومدى فعالية وخطـورة هـذه   

  .األخرية
، مث إىل أسـبابه  )أوال(ولتوضيح التقنية سنحاول التطرق لتعريف التشخيص السابق للميالد 

  ).ثالثا(وطرقه ) ثانيا(
   DPNتعريف التشخيص السابق للميالد  -أوال

أوالتشخيص الوراثي أثناء احلمل هو كل عمل مـن أعمـال    التشخيص السابق للميالد إن
التشخيص الذي يتم على اجلنني داخل الرحم بعرض حتديد حالته الصحية احلاليـة و املسـتقبلية،   

  .2ويطلق على هذا النوع من التشخيص مصطلح حتسني النسل اإلجيايب
ات أو أمراض ذلك التشخيص الذي يبحث الطبيب خالله عن وجود تشوهبه أيضا يقصد و

، عند وجود اشتباهات أو إشارات ما يعطي احتمال والدة اجلنني مشوها وراثيا  3وراثية يف اجلنني
  .  وهذا يف حاالت معينة

 In utero جمموع التقنيات الطبية اليت دف للكشف داخل الـرحم :" كما يعرف على أنه

 1 فقـرة  2131 أحكام املادةوهذا ما تضمنته . 4"عن وجود مرض ذو خطورة خاصة لدى اجلنني

                                                
 . وما بعدها 85.ص،  1989دار النهضة العربية،  بني التجرمي اجلنائي واإلباحة، هاليل عبد اإلله، إلتزامات احلامل حنو اجلنني ،أنظر 1

2 LASSASLLE Bérengère, op.cit., p.67. 
للنشر و التوزيع، اجلزائر،  Ad، 2أنظر، أرفيس بامحد، مراحل احلمل و التصرفات الطبية يف اجلنني بني الشريعة اإلسالمية و الطب املعاصر، ط  - 3

 .465، ص 2005
4  -  CF. MONDIELLI Eric, L’essentiel de la bioéthique et du droit de la biomediecine, Gualino édition, Paris, 
2008, p. 108 ; MATHIEU Bertrand, La bioéthique, DALLOZ, France, 1ère édition, 2009, p.73 ; CARRERE 
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ميكننا أن حنـدد أو   أعاله،  حبسب التعريف املذكوروعليه و قانون الصحة العامة الفرنسي ، من 
  : من غريه من األعمال األخرى كما يلي)DPN(ص السابق للميالديشختمنيز ال

استعمال تقنيات طبية ، وهذا ما يعين عن وجود عالقة طبية أو عالقـة بـني الطبيـب    -
  .املريضب

أن دف هذه التقنيات الكشف عن وجود أمراض وراثية أو تشـوهات ذات خطـورة   -
  .خاصة

  .داخل الرحم embryon أواجلنني املخربي،  foetusأن يتم التشخيص على اجلنني-
سـتعملة  إن أساس أقامة التفرقة بني هذا العمل وغريه خيتلف باختالف القصد والوسائل امل 

كما ميكن اإلستناد أيضا على أسباب اللجوء إىل التشخيص السابق للميالد . عنه فيه واآلثار الناجتة
   .أخرى لتوضيح هذه التقنية، ومتييزها عما يشاا من تقنيات

   DPNأسباب اللجوء إىل التشخيص السابق للميالد  -ثانيا

احلالـة  إن اللجوء إىل التشخيص الوراثي السابق للميالد له أسباب عديدة ختتلف باختالف 
اليت تكون عليها املرأة احلامل أثناء فترة احلمل وكذا عامل الزمن الذي أصبح حاليا يلعـب دورا  

  :وعموما، ميكن حتديد تلك األسباب يف احلاالت التالية .مهما يف إمكانية اإلصابة الوراثية 
 أن يكون أحد األبوان على األقل مصابا بأمراض وراثية،    -
التشخيص بالدرجة األوىل للحوامل الالئي تعرضن أثناء احلمـل إىل  يوجه هذا النوع من  -

مـن  % 70 تؤدي إىل تشويه اجلنني يف  1أحد العوامل املشوهة ، فاإلصابة باحلمى األملانية
 20 ، وإذا كانت يف الشهر الثـاين % 50 احلاالت إذا كانت يف الشهر األول من احلمل و

  .2إذا كانت يف الشهر الثالث % 

                                                                                                                                                   
D’ENCAUSSE Marina et CYMES Michel, un bébé sur commande, Magazine de la santé au quotidien , 
Marabout édition, France, 2006, p.112. 
 

 . يسبب للجنني الصمم و اضطرابات الرؤية، و اخللل يف القلب و الكبد) Rubella(أو  )  German mesles(احلصبة األملانية  - 1
2 CARRERE D’ENCAUSSE Marina et CYMES Michel, op.cit., p.114. 
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، % 2إلى  1 إذا كان للحامل طفل سابق مشوه ، فنسبة احتمال تشوه جنينها تكون بنسبة -
 .1إذا كان أحد الوالدين مصابا% 7و5 وترتفع إىل ما بني

 اإلجهاضات التلقائية  املتكررة تقوي احتمال وجود تشوهات،   -
ص بعض خلل يف الصبغات ، لذلك ختصتقدم األم يف السن يؤدي إىل زيادة إحتمال وجود -

أمـا  . البلدان فحص شامال لكل احلوامل بعد السن الثامنة والثالثني حبثا عن اخللل الصبغي
يف فرنسا فيشجع إجراء التشخيص السابق للميالد وذلك بأن خزانة التأمني اإلجتمـاعي  
الفرنسي تتحمل التكلفة املادية كاملة إلجراء هذا التشخيص، وأصبح هذا التشـخيص يف  

  . 2لكل إمرأة حامل تتجاوز سن السابعة والثالثني فرنسا موصى به
هذا النوع فإذا تبث تعرض اجلنني لإلصابة بأحد األمراض الوراثية، فإن النتيجة املترتبة على 

فإن هذه التقنية ستعمل على ختفيض نسبة املعـاقني يف  ،ويف الواقع  .من التشخيص هو اإلجهاض
 . 3اجلراحي بعد الوالدة لتصحيح العيوب الوراثيةاتمع، وال جمال للحديث عن التدخل 

I-املرض الوراثي    

مـن  % 50 هي األمراض اليت تنتقل من اآلباء إىل األبناء، إما بصفة سائدة حبيـث تصـيب  
  .من األبناء% 25 الذرية، وتنتقل بصفة متنحية، فال ينتقل املرض من أحد األبوين إىل

إىل ظهور العديد ) أبناء العم وأبناء اخلال( الثانية ويؤدي زواج األقارب خاصة من الدرجة 
  ...4ايكمرض مرض الطالسيم(من األمراض املتنحية ألن الصفات الوراثية متقاربة جدا 

II- التشوهات اجلنينية   

                                                
 .86.صاملرجع السابق، هاليل عبد اإلله،  1
 .466. أرفيس بامحد، املرجع السابق، ص 2
  . 267.السابق، ص عديل أمري أمرية، املرجع 3
بعض أنواعها تؤدي . الطالمسيا هو فقر دم وراثي راجع لعدم إمكان تركيب اجلسم لواحد أو أكثر من السالالت األربعة اليت تشكل اهليموغلوبني 4

تعين باإلغريقية  وطالسيميا. من احلمل، وإذا ولد مات بعد ساعات لعدم تشكل اهليموغلوبني يف الدم 40و 26إىل موت اجلنني بني األسبوع 
أنواعها البحر، لذلك يسمى فقر الدم البحري، ألنه اشتهر يف البداية عند سكان البحر املتوسط، أما االن فهي منتشرة يف كل العامل، كما أن بعض 

  .أقل ضررا وميكن أن يعيش اإلنسان معها



 مدى مشروعية املمارسات البيوطبية على اجلينوم البشري: الباب األول
 

168 
 

  1هو خلل يف الصبغات الذي يصيب اجلنني فيؤدي إىل تشوهه، إما لوجود عوامل داخليـة   
موجودة يف النطفة أو البويضة راجعة خللل وراثي أو حادثة انقسام اخلاليا التناسلية أو التلقـيح ،  

راد، أو تناول بعض األدوية واملـواد   1كالتعرض لألشعة اليت تزيد على   2وإما لعوامل خارجية  
  ...)انية، سوء التغذيةكاحلصبة األمل( أو اإلصابة بااللتهابات واحلمى ) النيكتوتني مثال ( الكيماوية 

  ...،klinefelterمتالزمة كلينفلتر:  trisomie213متالزمة داون: ومن أبرز التشوهات 

   DPNطرق التشخيص السابق للميالد  -ثالثا

إن للتشخيص السابق للميالد طرق عدة ختتلف باختالف الوسائل املستعملة واملراحل الـيت  
وكذا فعاليتها ومدى خطورا للكشف عن وجود مرض وراثـي أو تشـوه    يكون فيها احلمل ،

ص احلمل بأي طريقة ينبغي أن يتم يف مجيع األحوال بأعتباره عمال عالجيا، مبعىن أن وفح. اجلنني
تتوافر فيه الشروط الشرعية والقانونية للتداوي ولو باملفهوم الواسع للعالج، وأن تـؤمن خمـاطره   

  .يه أرجحويكون ظن املصلحة ف
I-التشخيص بالصدى أو املوجات فوق الصوتية )Echographie :(  

                                                
و هذا نظرا  لالنقسام غري السوي،  69اإلنسان العادي، تصبح صبغي خلاليا  46قبوال من العدد : تضاعف الصبيغيات: العوامل الداخلية - 1

  : صبيغي 46بدال من  45: نقصان عدد الصبيغيات
تعرف باسم املنغولية  21زيادة الصبغي : كمتالزمة داون(  47ثالثية الصبيغة  فيصبح عدد الصيغيات : زيادة عدد الصيغيات -
)MANGOLISME.(  
 .بانفصال جزء من أحد الصبغيات من مكانه و التحامه بصبغي آخر حيدث خلل: تغري تركيب الصبغيات-
بعض العقاقري يسبب تشوهات خطرية، إذا ما تناولتهما املرأة احلامل خاصة بني فترة ختلق األعضاء، كاملضادات احليوية : العوامل اخلارجية - 2
)Tetracycline ( و بعض املهدئات)Diazepam (العالج الكيماوي. لدمو بعض العقاقري خلفض ضغط ا... 

مولـود، ويصـاحبه تشـوه     600، و هي متثل حالة من كل 21متالزمة داون هي خلل يصيب الصبغيات بزيادة عددها، فهي زيادة الصبغي 3  
لديهم جسمي يرفقه ختلف ذهين قد يكون بسيطا أو خطريا، و يبدو األشخاص املصابون جبسم قصري، و رأس مستدير، وجبهة عريضة مسطحة ، و

أن نسبة . غالبا تشوهات يف القلب و بعض األعضاء األخرى، لكن معظمهم ميكنه العيش حياة عادية إذا توافرت له العناية الصحية، و التربية احلسنة
يف  ، مث200\1سنة تصبح النسب  35، مث يف 2000\1عاما يكون احتمال وضعها لطفل منغويل هي  25املرض يزداد مع تقدم عمر األم، ففي 

، وذلك ألن البويضة قد حتمل صبغيني مل ينفصال عند األنقسام املنصف، لكن للألب نصيب يف ظهور هـذا املـرض وإن كـان    40\1سنة  45
   .269. ، صاملرجع السابق، بامحد  ارفيس .ملنوي أيضاعرضة لنفس اخلللضئيال، إذا تبث أن احليوان ا
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إن أغلب اإلصابات اإلصابات اجلينية  تصحبها تشوهات خلقية تشخص بالصدى إن هـذه  
الطريقة هي األكثر استعماال ومعرفة عند النساء نظرا لسهولة العمل ا وكذا مدا ، وتكون هذه 

  . 1%99 وتقدر نسبة صدق نتائجها بنسبة تفوق، 16 األسبوعاألخرية فعالة انطالقا من 

من األمراض الوراثيـة الـيت تـؤدي إىل     %10من التشوهات الصبغية ، و  %75إن حوايل 
حـاالت   5من كـل   4تشوهات اجلنني ، ميكن الكشف عنها باملوجات فوق الصوتية ، كما أن 

شوه، هذا ما جعل بعض املراكز املتطورة يتمكن فيها الطبيب بواسطة هذه التقنية من اكتشاف الت
  .فقط من احلمل  12من التشوهات الصبغية منذ األسبوع  %80تكتشف 

تستعمل هذه الطريقة إلعطاء معلومات قيمة عن اجلنني وسري احلمل ، كما حيدد بواسطتها 
انعدام الدماغ واستسقائه  وصغره، واألنبوب املفتوح ، والعيوب ( 2اجلنس والعيوب املاسة باجلنني

اخللقية يف القلب كانتقاب جدار البطني، وعيوب العظام واألطراف ورتـق األمعـاء وعيـوب    
  .3أو يف األغشية أو الرحم...) الكلى

II- فحص السلى أو بزل السائل األمنيوسي)Amniocentèse(:  

تسحب كمية قليلة من السائل األمنيوس من جدار الـبطن  جيرى هذا الفحص بواسطة إبرة 
  .يف الرحم الذي يسبح فيه اجلنني

 Alfa foeto protéine(بـروتني -فيتـو -نسـبة ألفـا  : يهدف هذا الفحص خاصة لتبيان

(A.F.P).  
عيوب األنبوب العصيب  ملعرفة acétylcholines Le rase(A.C.E)كولني أسترييز–وأستيل 

  . 4  غيابه، وتشوهات املخ  أو 

                                                
1  - CF. SADOK Mohamed, OUZAA Houaria Amel, Le diagnostic prénatal, edition DAR EL GHARB, Algérie, 
2010, p.12. 
2 - Ibid , p.13. 
3 - CF. Moore Keith. L, Before we are born, Essentials of embryology and birth defects, 4ème édition, W.B. 
Saunders company, USA, 1993, p.264. 
4 - SADOK Mohamed, op. cit, p.15. 
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كما أن اخلاليا  اليت تناثرت من اجلنني وبقيت تسبح يف السائل ميكن من خالهلـا معرفـة   
  .حسن اجلنني ، وبعض األمراض الوراثية اليت حتملها واخللل الصبغي

، كما أنه ميكن إجراؤه قبل ذلك يف األسـبوع   15من األسبوع  ءاجيرى الفحص غالبا ابتد
  .إال أنه يف هذه املرحلة تكون النتائج أقل 09

من السائل وهذا باألخذ بعني االعتبار مـدة احلمـل وتظهـر     3سم 20إىل  10يتم سحب 
  .النتيجة بعد مدة  أسبوعني إىل شهر

  : تتميز هذه الطريقة عن غريها بعدة مميزات أمهها  
  الت قليلة،  السهولة يف اإلجراء مع إمكانية عدم حدوث مضاعفات إال يف حا -
  توفرها يف معظم املراكز الطبية املتخصصة وقلة تكاليفها، - 
  .عدم معانة األم بآالم أثناء التشخيص، فسحب السائل منها يشبه عملية سحب الدم -
  قلة تكاليفها املادية، -
  .نسبة األضرار احلاصلة للجنني منها قليلة جدا -

  : أما عيوا  
أن هذه الطريقة جترى يف وقت متأخر، ومعرفة نتائجها حتتاج مدة طويلة تصل إىل األسـبوعني   -

من إجرائها، وبالتايل فإن النتائج ال تظهر إال بعد أربعة أشهر، فتنتفى بذلك فرصة إجهاض اجلنني 
  . حال إصابته مبرض وراثي

  . تفقد األم احلامل جزءا من السائل احمليط باجلنني، مما قد يؤثر على صحة اجلنني -
يف املراكز املتقدمة وتزيـد يف غريهـا ،    %1لفحص السلى بعض  املخاطر كاإلجهاض بنسبة  -

  .1الرتيف الداخلي وإن كان نادرا جدا ، دخول اجلراثيم إىل الرحم واجلنني يف حالة سوء التعقيم 
III- الزغبات املشيمية أخذ :Choriocentèse ou placentocentèse   

                                                
1- Ibid , p.16 
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، لكن اللجوء إليها مرتبط بقوة احتمـال  م1982 بدأت هذه الطريقة يف الثمانينات، حوايل
  .1إصابة اجلنني

تتم هذه الطريقة بأخذ عينة من الزغبات املشيمية عرب املهبل وعنق الرحم ابتدءا من األسبوع 
يعد إجراء فحص  باملوجات فوق الصوتية للتأكد من حياة اجلنني وعدم وجود ،  2التاسع الرمحي 

وعدم وجود توائم ، مث تفحص العينة املأخوذة للتأكد من كميتها، وعدم وجود نسيج األم خمتلطا 
  .ا

ساعة فقط مما يسـاعد   48 تتميز هذه الطريقة يف أا متكن من فحص النمط الوراثي خالل
النتائج مبكرا، فيزيد من فرصة اإلجهاض قبل نفخ الروح يف حال إصابة اجلـنني  يف احلصول على 

من احلاالت فوق  %7إىل  2اإلجهاض حىت تصل من  ارتفاعا يف نسبةمبرض وراثي، لكنها تسبب 
  .املعدل الطبيعي

IV- فحص دم األم احلامل   

الكشف عن اآلثار املصلية الناجتـة عـن    منها خاصةل دم األم احلامل لعدة أسباب يتم حتلي
لتحديد مدى  Alfa Fœto Protéine وألفا فيتو بروتني Bêta H.C.G مثل هرمون احلمل( احلمل 

احتمال إصابة اجلنني بتشوه الدماغ ، ألن األنبوب املفتوح يفرز مادة األلفا فيتو بروتني اليت تزداد 
كما أن نقص هذه املادة مع ازديـاد هرمـون    .سي ، وبالتايل يزداد يف دم األم يف السائل األمنيو

  .3يدل على وجود متالزمة داون) H.C.G( احلمل
قري واملواد الكيماوية يف دمهـا يف بعـض   تركيز العقاكما يتم حتليل دم املراة احلامل نظرا ل

جراثيم بعض األمراض املعديـة  وجود ، وأو احتمال إصابة اجلنني بتشوهات من جرائها احلاالت، 
  ).أو أقل  1/1000(خاليا جينية ميكن عزهلا  ، أو...)كاحلصى األملانية  والزهري (واملشوهة 

                                                
1- CF. FRYMAN René, Dieu, la médicine et l’embryon, 1ère édition, odile Jacob, Paris, 1997, p.161. 
2 - SADOK Mohamed, op. cit, p.17.  
3 - FRYDMAN René, op, cit, p. 162. 
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لقد كان البحث يف الدم يتعلق باخلاليا اللمفاوية اليت تتسرب من دم اجلنني إىل دم األم، لكن 
  .ثبت أا تعمر طويال يف دم األم هي خاليا جلنني سابق

لذلك طور فريق أمريكي طريقة الفحص بأن استطاع عدل نوع آخر من خاليـا تـدعى   
Erythroblastes  وهي خاليا تكون كريات الدم احلمراء يف اجلنني ، وتوجد نسبة منـها يف دم ،

 1األم وهي ال تعمر طويال ، وبفحصها ميكن معرفة النمط الوراثي ، والوقوف علـى تشـوهاته   
  . 2الطريقة وتعمم وحينها يصبح الفحص أسهل وأقل أضرارا باألم واجلننيويتوقع أن تتطور هذه 

V-فحص دم اجلنني :)Cordocentèse (  

تؤخذ عينة من دم اجلنني بإبرة مبساعدة املوجات فوق الصوتية احلبل السري، أو من فـوق  
  : املشيمة من اجلزء املوايل للجنني وذلك قصد معرفة

كعيوب اهليموغلوبني، فقر الدم ، خاصة الطالسيميا، فقـر الـدم   ( أمراض الدم  -
  ) اهليموفيليا=البحري ، مرض الناعور

 .عيوب الصبغيات ، بفحص اخلاليا اللمفاوية  -
 Cytomégalovirus كفريوس تضخم اخلاليـا ( وجود جراثيم األمراض اإلنتانية  -

 ).H.I.V وفريوس اإليدز

وميكن احلصول على النمط الوراثي للجنني  18ن األسبوع يكون الفحص انطالقا م -
احتمال عـدوى األم واحتمـال    ، لكن هذه الطريقة خماطر أمهها ساعة 72خالل 

 . 3 %8 إىل5اإلجهاض الذي يقدر بنسبة 
هذه الطريقة بسهولة إجرائها وقلة مضاعفاا، أما عيوا فتتمثل يف يف قصورها علـى   تتميز

 .اإلجراء يف وقت متأخر من احلمل
VI- منظار الرؤية )Foetoscopie(  

                                                
1 - Ibid, p.163 
2 - Ibid, p269. 
3 - CF. KHIATI Mustafa, Islam et bioéthique, éditions FOREM, (S.A.E), p. 109. 
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لرؤية العيوب الشكلية اخلارجية وأخـذ   18إىل  16يدخل مسبار دقيق يف حوايل األسبوع 
  .عينة من دم اجلنني أو كبده أو جلده إذا لزم األمر 

لذلك مل تعد هذه الطريقة تستعمل إال  ،%15لكن خماطر الرتيف واإلجهاض كبرية تصل إىل 
   .1يف حاالت نادرة جدا

VII-  التصوير باألشعة  Radiographie    

 وتطور الوسائل األخرى كاإلستجهار بـالرنني املغناطيسـي  مل يعد يلجأ إليها خلطورا ، 

Megnatic Resenance Microscopie (MRM)  صورا افتراضية ثالثية األبعاد لألعضاء اجلنينية
  .2باستخدام طاقة التردد اإلشعاعي إلثارة الربوتونات يف املاء ضمن النسيج وكشفها

من مدونـه   69خيصات بنصه يف املادة إن املشرع اجلزائري قد مسح بإجراء مثل هذه التش
جيب أن تعمل املساعدة الطبية املقدمـة للمحافظـة علـى احلمـل     :" على أنه3أخالقيات الطب

  " .واكتشاف األمراض اليت يصاب ا يف الرحم وضمان صحة اجلنني ومنوه حىت الوالدة
توصيات الورشات املتعلقة حبماية وترقية املرأة املنظمة حتت رعاية الـوزارة  كما أنه يف إطار 

أفريل  18-16املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة بالتضامن الوطين والعائلة آنذاك ، يف اجلزائر من 
كشـوف   3أوصت ورشة صحته املرأة الريفية فيما خيص الصحة اإلجنابية باشـتراط    1996سنة 

يف حني أن األصل حضر استعمال مثل هذه الكشوف للمرأة احلامل نظرا  .أة احلاملباألشعة للمر
  . تطور وسائل أخرى يف هذا االخلطورا و

 2005أفريـل  21 املؤرخ يف 117-05من املرسوم الرئاسي رقم  73/1وهذا ما جاء يف املادة 

بالنسبة لألعمال بواسطة األشعة "  :بنصها على أنه  4املتعلق بتدابري احلماية من اإلشعاعات املؤينة
املوجهة على وجه اخلصوص للنساء احلوامل أو يف حالة اإلجناب جيب على الطبيب التأكـد قبـل   

                                                
1 - Ibid, p.109 
2 CF. KHIATI Mustafa,op., p.110. 

  .222، ص 2010حيياوي أعمر، املساواة يف احلقوق بني الرجل و املرأة يف القانون الدويل و التشريع اجلزائري، دار األمر للنشر، اجلزائر، ، أنظر 3
  .2005\27عدد  ج   4
يظهر أنه هناك تفريط من جانب املرأة اجلزائرية احلامل لطلب احلصول على اخلدمة الصحية قبل الوالدة حيث تبلغ نسبة  1992حبسب تقديرات -

 .يف الريف% 47،1و % 69،9املتابعة قبل الوالدة يف املدن بـ 
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القيام بذلك أن الفحص املراد القيام به ال يتعارض مع حالة املريض ، تستبعد يف كل احلـاالت ،  
كانت مربرة ألسباب متابعة سـريرية   التعرضات ألعراض التشخيص أو العالج إال يف حالة ما إذا

  .." .جدية
وبعد دراسة خمتلف الوسائل اليت تسمح بإجراء التشخيص السابق للميالد ومتيزه عن غـريه،  

  .سنعاجل يف الفرع الثاين حكم هذه التقنية اهلندسية
  

   الفرع الثاين
   خيص السابق للميالدحكم التش

للمـيالد،   مشروعية إجراء التشخيص السـابق إختلفت اإلجتاهات الفقهية املعاصرة حول   
واز التشخيص السابق للمـيالد،  وانقسمت األراء إىل اجتاهني، حيث يرى أنصار الرأي االول جب

أمـن  هلما أو، ب هذا اإلجتاه اجلواز بقيدين، وقد قيد أصحا1وذا قال مجهور الفقهاء املعاصرين 
  .) أوال( توفر الضرورة الداعية إلجراء مثل هذه التشخيصات اهمثانيو الضرر على األم واجلنني،

  .)ثانيا( التشخيص السابق للميالدحبرمة  اإلجتاه الثاينبينما يرى 

  واز التشخيص السابق للميالدقائل جباإلجتاه ال -أوال
لقد دعى العديد من الفقهاء املعاصرين جبواز التشخيص السابق للميالد وقد استدلوا بالسنة   
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم : عن أسامة بن شريك رضي اهللا عنه قال ، أما من السنة. واملعقول

ري، فسلمت، مث قعدت، فجاء األعراب من ها هنا وها هنا فقالوا وأصحابه كأمنا على رؤوسهم الطَ
غـري داء   تداووا، فإن اهللا عز وجل مل يضع داء إال وضع لـه دواء : أنتداوى؟ فقال: يا رسول اهللا
أن النيب صلى اله عليه وسلم حث على التداوي وأمر به، وال  ، هووجه الداللةوأن  ."واحد اهلرم

يتم التداوي على وجهه الكامل وتأثريه يف املرض شفاء بعد إرادة اهللا تعاىل إال بفهم املـرض مـن   

                                                
 . 823. ناصر امليمان، نظرة فقهية يف اإلرشاد اجليين، ص. أنظر. السيد مهران. عبد الناصر أبو البصل، د. ناصر امليمان، د. د: منهم 1
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وعية خالل فحصه وتشخيصه و الوقوف على حقيقته، ومن هنا كان احلديث داال علـى مشـر  
  .1الفحص والتشخيص السابق للميالد باعتباره طريقا لوصف العالج السليم الناجع هلذا املرض 

يأن غاية ما يفيده التشخيص هو اكتشاف املرض الوراثي لكنه ليس عالجا بل إن : ونوقش
لكـن كـون   . 2معاجلة األجنة داخل األرحام مازالت يف بدايتها، فالتشخيص هنا عدمي الفائـدة  

املعاجلة اجلينية يف أوهلا ال متنع من أن هناك بعض األمراض اليت إذا اكتشفت أثناء احلمـل ميكـن   
إن اهللا أنزل الداء : "عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و .معاجلتها

جه الداللة أن التداوي عادة أن  و .3" و الدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا وال تداووا باحلرام
ما يكون بعد اإلصابة باملرض ويكون أيضا قبل اإلصابة ، وهذا ما حيققه التشخيص السابق للميالد 

أن هذا الدليل خارج عـن   ، حيثونوقش.  4فيكون بالتايل مشروعا ألن الوقاية خري من العالج
  .حمل الرتاع كما تقدم بيانه عند مناقشة الدليل الذي قبله

أن الغرض من التشخيص السابق للميالد هو معرفة إمكانية إصابة اجلـنني  ، من املعقول أما
باألمراض الوراثية وهذا ما يساعد األبوين يف إختاذ القرار املناسب اإلجهاض حال ثبـوت التثـوه   

بأن معظم طرق التشخيص الوراثي قبل امليالد ال تتم إال بعد األسـبوع  هذا ولكن أخذ  .الوراثي
السادس عشرة، أي بعد نفخ الروح يف اجلنني، واإلجهاض يف هذه احلالة يكون حمرما، وذا تنتفي 

  . الفائدة املرجوة من التشخيص الوراثي أثناء احلمل
أن الفحص الوراثي أثناء احلمل حيقق مقصدا هاما للشريعة اإلسالمية وهـو حفـظ   كما 

بأن التشخيصات يف حد ذاا ال حتقق ن هذا ، ولكن أخذ ع .النسل ووقايته من األمراض الفتاكة
، بل على العكس 5الوقاية من األمراض، وإمنا هي الوسيلة اليت تكشف عن بعض األمراض الوراثية 

                                                
 .80.إياد أمحد إبراهيم، املرجع السابق، ص 1
. ، ص2007زيع، اململكة العربية السعودية، كنوز للنشر و التو. 1.ر، سعد بن عبد العزيز عبد اهللا الشويرخ، أحكام اهلندسة الوراثية، طأنظ 2

251. 
 . 3874  .، ص4، جأخرجه أبو داوود يف كتاب الطب، باب األدوية املكروهة 3
حبث مقدم ضمن أحبات ندوة الوراثة و اهلندسة الوراثية و اجلينوم البشري و العالج  -إسالميةرؤية  –الزحيلي حممد، اإلرشاد اجليين ، أنظر 4

  .778.ص ،1998املنعقد بالكويت سنة  اجليين،
    .253. سعد بن عبد العزيز عبد اهللا الشويرخ، املرجع السابق، ص 5
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قد يكون الكشف عن هذه األمراض ضارا بكال الزوجني إذا علما بأن اجلنني سيصاب بـأمراض  
وبذلك يتعدى التشخيص من دائرة الوقايـة إىل  وراثية، السيما إذا مل يوجد هلا عالج تداوى به، 

  .دائرة اإلصابة
أن الوسائل تأخد حكم املقاصد و الغايات، والغاية من التشخيص هي وقاية اجلنني وكما 

من األمراض الوراثية وهو غرض مشروع، فكذلك ما يؤدي إىل حتقيق املقصد من الوسائل يكون 
  .مشروعا

ن الغرض من التشخيص هو الوقاية من األمراض الوراثيـة  أب أن ال نسلمغري أنه عورض بالقول ب
حىت تكون وسيلته مشروعة، وإمنا هو عبارة عن كشف فقط ال يتعداه إىل دور املعاجلة، كمـا أن  
الوسيلة اليت هلا حكم املقصد والغاية هي الوسيلة املشروعة اليت ال تتضمن املفاسد، وهذا التشخيص 

  .ة املغلظة، فناسبه القول بالتحرميفيه بعض املفاسد ككشف العور
  
  

  .دم جواز التشخيص السابق للميالدعب قائلإلجتاه الا -ثانيا
صرين لتحرمي التشخيص السابق للميالد، وقد احتجوا بعـدة  القد دعى بعض الفقهاء املع  

هـذه  أن النتائج املأخوذة من ب ، قالوااملعقول أما من حيث.أوجه من املعقول و القواعد الشرعية 
التشخيصات أثناء احلمل غري دقيقة فهي ال تفيد القطع بوجود تشوه باجلنني أو مرض وراثي بـه،  

أن النتائج اليت مبكن احلصـول  : " كذلك ال تفيد الظن بقول املتخصصني أنفسهم، ويقول أحدهم
ميكـن   عليها بالوسائل املتعددة ال تصل إىل مرحلة اليقني يف كل احلاالت، وإمنا هناك حـاالت ال 

اكتشافها، كما أن هناك حاالت دلت الفحوصات و التشخيصات على وجود تشوهات باألجنة 
القول بعدم دقة النتائج غري مسلم، بل هي وهذا مل يتم تأييده، إذ أن  ".ثبت فيما بعد عدم صحتها

ما كانت دقيقة بالفعل حسب الواقع املشاهد اآلن، والتسليم بعدم دقتها قد كان يف بداية األمر حين
التشخيصات الوراثية يف مراحلها األوىل من التطبيق، لكن مع التقدم الكـبري يف جمـال اهلندسـة    
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الوراثية و خاصة يف جمال الوراثة البشرية أصبح هلذه التشخيصات نسبة من الصحة قد تصـل إىل  
  .1درجة اليقني
من ال حيل لـه   أن هذه التشخيصات أثناء احلمل تتطلب كشف العورات املغلظة امامكما 

النظر إليها عند أخذ العينات اجلينية، كما أن نتائجها ال تظهر إال بعد مدة طويلة، ومن مث فهـذه  
التشخيصات مع تأخر نتائجها ليس فيها مصلحة راجحة حىت تبيح من أجلها كشـف العـورة   

ويل يصل إىل أن الزمن الدي جيرى فيه التشخيص السابق للميالد و تظهر نتائجه طوكما  .املغلظة
ستة أسابيع من بداية احلمل وهنا يكون اجلنني قد نفخت فيه الروح وال جمـال للحـديث عـن    

إن الوسائل اليت : " يقول أحد األطباءويف هذا السياق، . اإلجهاض إذا ما تبني وجود تشوه باجلنني
ـ   نني ذكرت سابقا إلكتشاف حالة اجلنني داخل الرحم تتطلب أن يكون قد مضى على منـو اجل

داخل الرحم أكثر من ثالثة شهور، فعلى سبيل املثال ال ميكن أخذ عينة من السائل احمليط باجلنني، 
أسبوعا من احلمل أي  18-14أو رؤية أعضائه وجسمه، أو اإلستفادة من حتليل دم األم قبل مرور 

إن العينة املأخوذة حوايل الشهر الرابع من احلمل، هذا وبعد أخذ عينة من السائل احمليط باجلنني، ف
جيب أن ختضع للفحوصات، منها زرع تلك األنسجة يف املخترب، وزراعـة األنسـجة حتتـاج يف    
املتوسط إىل حوايل أسبوعني، لكي تسفر عن معلومات تدل على التشـخيص، وبالتـايل فـإن    

ن قـد  تشخيص التشوهات اخللقية داخل الرحم بالوسائل املستعملة حاليا ال يتم إال بعد أ ن يكو
    .2" أسبوع، أو أكثر من أربعة شهور من احلمل 18مضى على حياة اجلنني داخل الرحم أكثر من 

أن القاعدة الشرعية نصت على عدم جواز إزالة الضـرر  ، القواعد الشرعيةأما من جانب 
فإا جترى لدفع الضرر عن اجلـنني، وقـد   ، بيق هذا األصل على هذه التشخيصاتبالضرر، وبتط

ضررا آخر باجلنني نفسه أو بأمه، فاحتمال حدوث اإلجهاض أو الرتيف الداخلي بينه وبني تسبب 
كل .ص السائل احمليط به وتأثره بذلكأمه، أو إدخال ميكروبات إىل الرحم، أو جرح اجلنني، أو نق

                                                
 .206.، ص2005، دار البشائر اإلسالمية، 1.طأنظر، علي حممد يوسف احملمدي، حبوث فقهية يف مسائل طبية معاصرة،  1
 . 489.عبد اهللا باسالمة اجلنني وتطوراته و تشوهاته، ص 2



 مدى مشروعية املمارسات البيوطبية على اجلينوم البشري: الباب األول
 

178 
 

هذه اإلحتماالت قائمة بصورة كبرية، وبالتايل فإن هذه األثار املتعددة املترتبة علـى مثـل هـذه    
  .التشخيصات يدخلها يف دائرة احلظر
بأن غاية ما تفيده قواعد رفع الضرر هو إزالة الضرر، كـون   لكن عتب على هذا املوقف،

الضرر املزال أفدح من الضرر احلاصل، وال نسلم أن هذه الفحوصات و التشخيصات تـؤدي إىل  
وقد شهدوا باخنفـاض   األضرار املذكورة، ألن املرجع يف مثل هذه املسائل هو أهل اإلختصاص،

، وذلك بعد تطور أساليب إجراء التشخيص، واكتساب اخلربات  % 1إىل  15نسبة اإلجهاض من 
لكافية، وقرروا أنه كلما زادت خربة الطبيب الذي يقوم بالتشخيص اخنفضت نسـبة اإلجهـاض   

  .  1واملضاعفات 
ونـادرة، ومـن قواعـد    وذا يتضح أن األضرار من جراء إجراء هذه الفحوصات قليلة 

فهنا األحكام تبىن على األمر الغالب وليس علـى   ."ربة بالغالب و النادر ال حكم لهالع"الشريعة 
اعلم أن األصل اعتبار الغالب، وتقدميه على النادر، وهـو  : -رمحه اهللا–النادر، حيث قال القرايف 

، ويقصر يف السفر ويفطر بنـاء  شأن الشريعة، كما يقدم الغالب يف طهارة املياه، وعقود املسلمني
على غالب احلال، وهو املشقة، ومينع شهادة األعداء و اخلصوم، ألن الغالب منهم احليف، وهـو  

وذا يكون اإلستدالل ذه القاعدة خارجا عـن  .  2" كثري يف الشريعة اإلسالمية ال حيصى كثرة
  .  حمل الرتاع

ها ومناقشة ما أمكن من هذه األدلة تـبني  وال الفقهاء وذكر أدلة قول كل منبعد عرض أق
لن أن احلكم يف التشخيص السابق للميالد خيتلف باختالف وقت إجرائه، فإن كان إجراء الفحص 

شخيص جائز، وإن كان بعد نفخ الروح لروح يف اجلنني فهذا النوع من التوبيان نتائجه قبل نفخ ا
لعالج فيما لو توصل الطبيـب إىل ذلـك   من أجل إجهاض اجلنني فهو حمرم، وإذا كان من أجل ا

  :مستقبال فهو جائز وهذا ملايلي

                                                
 .257.علي حممد يوسف احملمدي، املرجع السابق ، ص 1
  .258. بن عبد اهللا الشويرخ، املرجع السابق، صعبد العزيز  مقتبس عن، سعد ابن 2
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أن التشخيص السابق للميالد هو الوسيلة اليت متكننا من معرفة إحتماليـة إصـابة اجلـنني    : أوال
يصبح غرض التشخيص هو  –أي إصابة اجلنني مبرض وراثي  –باألمراض الوراثية، فإن ثبث ذلك 

وسيلة لتحقيـق مقصـود وهـو    فحقيقة التشخيص، إذن هو أنه . اضهالصحيح بإجه اختاذ القرار
الوسائل هلا أحكام :" إجهاض جنني مشوه أو مصاب مبرض وراثي خطري، والقاعدة عند أهل العلم

، ومعناها أن الوسائل املؤدية إىل املقاصد خيتلف حكمها باختالف ما أفضت إليـه مـن   "املقاصد
مقاصد، وهي املتضمنة للمصاحل  : وموارد األحكام على قسمني: "-رمحه اهللا  –حترمي، قال القرايف 

واملفاسد يف أنفسها، ووسائل وهي الطرق املفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من حترمي و 
حتليل، غري أن أخفض رتبة من املقاصد يف حكمها، والوسيلة إىل أفضل املقاصد أفضل الوسـائل،  

  ".سائلوإىل أقبح املقاصد أقبح الو
أحـدمها مقاصـد،والثاين   : الواجبات و املندوبات ضربان –رمحه اهللا  –وقال العزبن عبد السالم 

وسائل، وللوسائل أحكام املقاصد، فالوسيلة إىل أفضل املقاصد هي أفضل الوسائل، و الوسيلة إىل 
  ".أرذل املقاصد أرذل الوسائل

ملا كانت املقاصد ال يتوصل إليها إال بأسباب وطـرق تفضـي   : " -رمحه اهللا  –وقال إبن القيم 
إليها، كانت طرقها و أسباا تابعة هلا، معتربة ا، فوسائل احملرمات و املعاصي يف كراهتها و املنع 

بتـها و اإلذن  منها حبسب إفضاؤها إىل غاياا، وارتباطها ا، ووسائل الطاعات و القربات يف حم
فيها حبسب إفضائها إىل غاياا، فوسيلة املقصود تابعة للمقصود، وكالمها مقصود، لكنه مقصود 

  ".   قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل
أن هذه التشخيصات فيها مصلحة راجحة وهي اكتشـاف األمـراض مبكـرا، ومـن مث     : ثانيا

  .اختاذالتدابري العالجية الواقية من حدوثها
أن هذا اإلجراء هو ما أخذت به ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينـوم البشـري   ويف األخري، 

  يف هذا اال؟ وماذا عن موقف التشريع.  1والعالج اجليين

                                                
  .1052.جملة املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، ص 1
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  الفرع الثالث 

  يف القانون الفرنسي الضوابط القانونية للتشخيص السابق للميالد
إن معظم التشخيصات السابقة للميالد مهما كانت طرقها تنتهي يف غالب األحيان بإسقاط 
اجلنني املشوه ، ألن الطب ال زال عاجزا عن توفري العالج لكثري من احلاالت ، هـذا مـا جيعـل    

  .املعنيني باألمر من أولياء وأطباء يواجهون مشاكل أخالقية وشرعية خطرية 
ة وإمكانية فحص اجلنني قد طغى على التطور احلاصـل يف جمـال   إن تطور األساليب الطبي

إن املشرع الفرنسي قد تعرض  .العالج  اجليين ، ما مسح بعودة اإلجهاض وبقوة حتت ستار التشوه
املتعلق بإحترام اجلسم البشـري، كمـا     1994لسنة  654-94هلذه املسألة ونظمها نصا يف قانون 

  :  عاجلها يف قانون الصحة كما يلي
أن جيري التشخيص على املرأة احلامل بعد احلصول على رضاها احلر الذي خيضع ألحكام -1

  من قانون الصحة العامة الفرنسي ،  1.ف 2131 املادة
خاصة مبعىن ان يكون هدف التشخيص طيب ، أي معرفة وجود مرض وراثي ذو خطورة -2

  .فيه ضرورة للجوء إىل مثل هذه التصرفات
يف هذا اال كيف ميكننا التأكد من اهلدف الرامي للتشخيص؟ما هو املبدأ الـذي حيكـم   

  1االطالع على املعلومات الوراثية يف جمال العالقة الطبية؟
عن األمراض   إن اخلصائص اجلينية للفرد هلا عالقة حبالته الصحية مبا أا تسمح له بالكشف

من قـانون الصـحة    1111- 2 اليت هو مصاب ا أو سوف يصاب ا مستقبال ، فبحسب املادة
من اإلعالن  12وهذا ما وضحته املادة . شخص احلق يف معرفة حالته الصحية العامة الفرنسي لكل

تكريس حق اجلميع يف االنتفاع مبنجزات التقدم :" العاملي حلقوق اإلنسان واجلينوم البشري بنصها

                                                
1  -  CF. RUET Céline, Information relative aux caractéristiques génétiques, L’identité génétique de la personne 
entre transparence et opacité, colloque organisé le 30 novembre 2006 par l’Institut de la recherche en droit des 
affaires (IRDA), DALLOZ, 2006, p.105. 
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العلمي يف جمالت الطب وعلم األحياء والوراثة فيما خيص اجلينوم البشري ، وذلك يف إطار احترام 
  1"كرامة وحقوق كل فرد

راثية تأخذ بعني االعتبار معطيـات أخـرى   إن مبدأ املساواة يف اإلطالع على املعلومات الو
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واجلينـوم   5وهذا ما جاء يف املادة  .2وهي الضرورة والفائدة 

كل حبث أو عالج أو تشخيص جيرى على اجلينوم البشري للفرد ال ميكن أن يـتم إال  : "البشري 
  . "بعد تقييم صارم وجدي ومدئي ملخاطر وحماسن العمل

إىل العالقة الوطيدة بني اللجوء  ني من طرف اللجنة األوروبية يدعوإن فريق من اخلرباء املكلف
 L'équité( العدالة والضـرورة : يف هذه الفحوصات والتشخيصات يف إطار العالج ومتطلبني مها 

et la nécessite (3.  
املشرع الفرنسي يف هذا اال، وتفاديا خلطر اللجوء إىل التشخيص ألغـراض أخـرى    إن

غري العالج، فسح اال حلرية اآلباء يف اختاذ القرار املتعلق باملواصلة يف املشروع ) كاختبار اجلنس(
ـ . األبوي أي إجناب املولود، أو قطع هذا األخري باإلجهاض العالجي ن إذن هنا ميكننا احلديث ع

اختيار اجلنس ولكن يف إطار خاص مرتبط باآلباء فقط ، وخصوصا أن التشريع املتعلق بالتشخيص 
السابق للميالد مل حيدد لنا نسبة اخلطورة يف املرض الوراثي ، فقد اكتفى بتحديد خطورة خاصـة  

ميكن أن تكون درجة اخلطر ضئيلة وحبجة وجود اخلطر مهما كانت نسـبته يلجـأ إىل   ( للمرض 
  ).جهاض على أسباب اختيار اجلنساإل

أن تقام التحاليل يف مراكز عامة للصحة ، وخمابر التحاليل البيولوجية الطبية وهذا مـا   -3
من قانون الصحة العامة الفرنسي، أيضـا املراكـز املتعـددة     2ف 1-2131حددته أحكام املادة 
له على رخصة مـن  كون متحصوهذه املراكز واملخابر هي أن ت .قبل امليالد اخلدمات للتشخيص 

هذه األخرية ملزمة بتقدمي تقدير سنوي لألعمال تبعا لنماذج حمددة بقـرار   إنو، اللجنة البيوطبية
                                                

على حماسن استخدام و استعمال املعلومات الورائية البشرية و أن يف يتقامسها  رائية اليت حتثالن الدويل بشأن البيانات الومن اإلع 19تقابلها املادة  1
 .مجيع اتمعات

2 -CF. RUET Céline, op.cit, p 106 
3 - Ibid., p. 107. 
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وعلى أن يقدم للمـريض نتـائج    ،)قانون الصحة العامة الفرنسي 2-2131املادة ( وزير الصحة 
  .التشخيص متبوعا بالرأي الوراثي

  
  الفرع الرابع

  السابق للميالد واإلجهاض الطيب  التشخيص
قد تكشف نتائج التشخيص اجليين الذي مت إجراؤه على املرأة احلامل، عن وجود تشوه يف 

  اجلنني، فكيف تتصرف املرأة احلامل يف هذه احلالة؟   
  طرح مسألة التشخيص السابق للميالد واإلجهاض الطيب - أوال

التشريع الفرنسي مسح بإجراء اإلجهاض يف أي وقت يكون فيه احتمال اإلصابة مبـرض   إن
إن السـماح   .وراثي أو تشوه ذو خطورة خاصة قائما وغري قابل للعـالج وقـت التشـخيص   

باإلجهاض يف هذه املعطيات مربر بعدم تعريض اآلباء وبالتايل اتمع ككل لتحمـل مسـؤولية   
لطفل املعاق املصاب مبرض وراثي أو تشوه يشكل عبء ثقيال؟ أال لكن هل ا .1وعبء ثقيل جدا

  ميكن أن يؤدي هذا املربر إىل اختيار اجلنس الفردي مث اجلماعي؟
أن اللجوء إىل اإلجهـاض  1989يف مدريد لسنة يف هذا السياق ، اعتربت احملكمة اإلسبانية 

نائي  حيث يتلقى املواطن عبء ألمراض وراثية وتشوهات مربر بعدم اللجوء  إىل عامل الضغط اجل
ال جيرم اإلجهاض يف حالة  218كما أن قانون العقوبات األملاين يف مادته . 2ومسؤولية غري حمتملة

  .ما إذا كانت احلالة النفسية لألم قابلة أن تتأثر بشكل خطري بسبب والدة طفل معاق
اليت ستكون مأسوية جدا فال إن أساس عدم جترمي هذا الفعل  ترتكز أساسا على حياة الطفل 

  .3تستدعي أن يولد أو أن يعيش
أنه ليس لكل كائن بشري احلق يف إجناب أطفال مقـدور علـيهم   :"Carrel Alexisيقول 

  ."احلزن
                                                

1 MATHIEU Bertrand , op cit , p 72 
2 Ibid ,p72 
3    CF. MARECHAL Romain, opcit.,87. 
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"Aucun être humain n'a le droit de procréer des enfants destinés au malheur  .1  

أن يكون مرتبطا بالتشخيص قبل امليالد ، وهـو  إن التشريع املتعلق باإلجهاض الطيب جيب 
  .مؤسس على اعتبارات عدة ، وليس مرتبط بالسياسة االصطفائية 

إن املسح الوراثي قبل امليالد مل يضبط يف السبعينات إال يف حالة معرفة وجود متالزمة داون 
Trisomie  مـن   %2 ، حيث نشر تقرير صحي يف فرنسا قدرت فيه تكلفة األوالد املعـاقني ب

املداخيل الوطنية ، ودعا صاحب التقرير الدولة إىل فرض الفحص السابق للميالد إجباريا إن أراد 
  .2األبوان احلصول على دعم صندوق الضمان االجتماعي

، قدم قرار بتحمل األعباء وبصفة ائية من طرف الضمان االجتماعي يف 1999لكن يف سنة 
  . Trisomie3 21حالة الكشف عن وجود 

إن تعميق استعمال املسح الوراثي  واللجوء إىل اإلجهاض يف غالبية األحيـان سـيؤدي إىل   
نقصان التعاطف واحلنان تدرجييا من اتمع بالنسبة لألشخاص املصابني مبرض أو أمراض اليت ميكن 

 SICARDحبسب الرئيس السابق للجنة االستشارية الوطنية لألخالقيـات  و  .أن تكتشف الحقا

DIDIER 4أن أساس املسح الوراثي هو القضاء على اجلنني وليس عالجه .  
ميكن أن يصبح الوضع أحسن إن تطور الطب يف  حننوان هذا الرأي جدير بالتأييد، ولكن، 

جمال العالج باجلينات، ويظهر هنا الدور احلقيقي للمسح الوراثي الـذي هـو العـالج ولـيس     
  .اإلجهاض

باللجوء إىل القطع اإلرادي للحمل مرتبط مبدى إمكانية تقبلـه   يف اجنلترا ، أن السماحوأما 
  5.من طرفه والديه

                                                
1 - Ibid .p88. 
2 - Décision présentée par Bloch Laine français, FRYDMAN René, op.cit, p270  

ثالث نساء  2003، قد مس سنة  INSERMقد عرف مصريا متدبدبا ، فبحسب   Trisomie 21إن اللجوء إىل املسح الوراثي يف حالة  - 3
قد  2009ويف سنة . 1983فقط يف سنة % 9حتدد قبل امليالد يف حني كانت   Trisomie 21حلاالت % 85،  2007من أربعة يف 

  .وجدت فحوصات جديدة قبل امليالد لألمراض الوراثية
4 -CF. MATHIEU Bertrand, op cit ,p 71. 
5 - Ibid, p72  
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    املقارن من املسؤولية الطيب يف هذا اال موقف القضاء -ثانيا
إن التطور يف جمال الفحوصات الطبية ويف وقت مبكر للحمل أصبح يـدرس مـن عـدة    

إن إلتزام الطبيـب أو املركـز    .واخلطأ الطيبجوانب، وقد طرح أفكار جديدة يف جمال املسؤولية 
الطيب بتقدمي اإلستشارة املناسبة بعد فحص احلمل التزام ببدل عناية، يرتب التقصري فيه املسـؤولية  
عما حيدث من ضرر للوالدين أو الطفل بعد والدته، وهذا ما أصبح واردا جدا، بـل ومضـطرد   

  :ية يف عدة فروض فمنها على سبيل املثالاحلدوث أمام احملاكم الفرنسية وتنعقد املسؤول
خطأ الطبيب يف التشخيص اجليين ذاته ، أي يف قراءة نتائج التحليل والقول بناءا علـى ذلـك    -

  بوجود إصابة أم ال، 
  خطأ الطبيب يف النصيحة وتبصري املريض حبالته، وهل يستدعي تدخال عاجال أم ال،  -
حد ذاا أو بتفسريها، ولكن بطريقة تقدميها إىل املريض،  خطأ الطبيب غري املرتبط بالنصيحة يف -

حيث مت اعتبار أن غيبة اليقني العلمي، هو الذي يشكل يف حد ذاته اخلطـأ الـذي تعقـد معـه     
  . 1املسؤولية الطبية

  .2اخللط يف نتائج التحليل اجليين بني مريضني يشكل خطرا مميزا -
تتابع حاالت اإلمهال كأن يتم استئصال عينات غري كافية للتحليل الدقيق، ويتبع ذلـك بغيبـة    -

  . 3التبصري امش اخلطأ أو بغيبة فعالية العينة
بتبوث مسؤولية املركز الطيب مبدينة   1997فيفري  14وقد حكم جملس الدولة الفرنسي يف   

الضرر املادي واملعنوي الذي أصاب الـزوجني   عن) قسم أمراض اخلاليا واألمراض اجلينية(نيس 
والناتج عن إصابة طفلهما مبرض جيين خطري، رغم أن املركز قد قدم نتائج حتاليل جينية خالية البتة 
من اإلشارة إىل وجود أي تشوه جيين لدى اجلنني، ومل يتم تبصريهم بأن احتمال اخلطأ غري العدي 

                                                
1 Cf. CA, Paris, 24 juin 2003, AP-HP c/M. et Mmeje , AJDA 2003, 2049, note. VAUCHEZ Hennette, D. 2004, 
Jur. 983, note A. Sériaux.  
2 CE,19 février. 2003, Maurice, Lebon 41, j AJDA 2003, 854, note. DEGUERGUE D.2004, SC, 530, obs. 
DOUCHY-OUDOT M ;RFDA. 2003, concl.D. chauvaux.  
3 Cf. CA, Marseille 19 février 2004, Monnier, n.99 MAO 1790, JCP. A. 2005, n°4, 1045, C. Cormier.  
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وتطبيقا لـذلك   .1اجلنني، الذي ولد بعدها بعاهة متالزمة داونقائم، مما دفع ما إىل اإلبقاء على 
قضى جملس الدولة الفرنسي حبق الزوجني يف التعويض عن الضرر املادي واملعنوي الذي أصـاما  
نتيجة إلصابة طفلهما بعاهة مستدمية، مع إلزام املركز املسؤول بدفع النفقات املتعلقـة بـالتعليم   

تعـويض الطفـل    طلب أما .على هيئة راتب شهري مدى حياته صابوالرعاية اخلاصة للطفل امل
، ألن ضرره مل يكن نتيجة مباشرة خلطأ املركز، وإمنـا  مل يستجاب لهنفسه عما أصابه من أضرار 

  .  2نتج عن عيوب وراثية
ين هلا حبق الوالدين و الطفل يف التعويض عمـا  قرارقضت حمكمة النقض الفرنسية يف  كما 

أضرار نتجت مباشرة عن اخلطأ يف التشخيص املبكر على احلمل، وتترنب املسـؤولية  أصام من 
  .مؤسسة عالجية عامة تابعة للدولة حىت ولو مت التشخيص يف مستشفى أو

I-  قرار موقف القضاء الفرنسي يف Perruche3   
قرار عن اهليئة العامة حملكمة النقض الفرنسية و املعروف بقرار  2000نوفمرب  17بتاريخ   
بتعويضه، ومؤدى القرار  والذي  Nicolas PERRUCHEلصاحل  Arrêt PERRUCHEبرييش 

حيق لكل من ولد معاقا أن حيصل على تعويض إذا حرمت أمه أثناء احلمل من اإلجهاض نتيجة :" 
  ".خلطأ طيب
إمكانية املطالبـة  كان كل من الفقه والقضاء خمتلفني حول ولكن قبل صدور هذا القرار،   

وبعد إباحـة الوقـف اإلرادي   بل بالتعويض الناتج عن بعض األفعال اليت مل تكن معروفة سابقا، 
تعويض عن والدة غري مرغوبـة  للحمل وفق شروط حمددة، أثري التساؤل حول إمكانية املطالبة بال

و الـذي   1982اهليئة العامة لس الدولة الفرنسي سنة  وعرضت قضية يف هذا الشأن على. فيها
أن والدة طفل حىت ولو متت بعد عملية وقف إرادي للحمل فاشلة ال تشكل ضرر يؤسس :" قرر 

                                                
1  Cf. C.E, 14 février 1997, L'actualité juridique- Droit administratif, 20 mai 1997- n°5, p.480.   

  .61. السابق، ص رضا عبد احلليم، املرجع. أنظر 2
 3 Assemblée plénière dans l'arrêt de Perruche de 17/11/2000.  , Revue des Sciences Religieuses, Université Marc 
Bloch de Strasbourg, avril 2002, , N°2, pp.218-245. 
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وهذا ما قررته أيضا . 1"عليه طلب التعويض، إال إذا استطاعت األم أن تثري ظروفا أو وضعا خاصا
  . 19912حمكمة النقض الفرنسية سنة 

هذه القرارات مبنية على القيم األخالقية اليت تقدس احلياة البشرية لإلنسـان،  والواقع أن 
انونية بناء ضف إىل ذلك أن مصلحة األم يف جتنب نفقات والدة عادية بذاا ال تستحق احلماية القأ

لشخصية القضاء أن القيمة الذاتية للحياة تسمو على الرغبات ا ومن مث أقر .على دعوى املسؤولية
لألم، ويف حالة وجود وضع خاص أو أضرار خاصة تضاف إىل نفقات العاديـة للـوالدة، فهنـا    

والدة طفل غري مرغوب فيه، بل هو نتيجة ملعاناة األم وما عانته من عذاب  التعويض ليس ناجتا عن
     . خاص بسبب هذه الوالدة، وأبرز مثال عن هذه احلالة احلمل الناتج عن اإلغتصاب

تطورت التساؤالت حول القطع اإلرادي للحمل بسبب خطأ طيب إىل أن ولكن بعد ذلك،   
مت التفكري وجديا عن مدى إمكانية التعويض عن والدة طفل معاق، فتـدخل الفقـه والقضـاء    

  :  حالتنينيالفرنسيني وميزا يف هذا الشأن ب
احلمل كفشل الوقف اإلرادي للحمل  إذا كانت اإلعاقة ناجتة عن الوالدة أو أثناء: احلالة األوىل* 

والذي تضاعفت آثاره وجنم عنها والدة طفل معاق، فهنا ال خالف حول إمكانية تعويض اإلعاقة 
  .ألا حقيقة قد شكلت ضررا

إذا كانت اإلعافة وراثية غري مكتشفة، فهنا الطفل معاق منذ حلظة احلمل، و بالتايل : احلالة الثانية* 
األم باإلعاقة أوخبطرها، فإن ذلك يشكل خطأ ألنه أخل بااللتزام املفـروض   إذا مل يعلم الطبيب 
ـ وبالتايل حرم األم من االمكانية اليت مينحها القانون ل. عليه بإعالم املريض تخلص مـن محـل   ل

فإن النتيجة املترتبة على خطأالطبيب يف مثل هـذه احلـال هـي السـماح      وعليه،. يربزخطراً 
  بوالدةطفل معاق،فهل يشكل ذلك ضرراً يستوجب التعويض؟ 

وهذا ما حكمـت بـه   .يردالبعض على ذلك بالنفي،وذلك ألن احلياة ترجح دائماًعلى عدم احلياة
قبال بوجودالضرريف  جملس الدولة وحمكمةالنقض الفرنسينيولكن . يف فرنسا أيضاًحماكم املوضوع

                                                
1  Cf. Arrêt du conseil d'Etat : le 02/07/1982, J.B. D'ONORIO, Dalloz, 1984, p. 425.    
2  Cf. Cass, chambre civile 1 : le 25/06/1991, Ph. LE TOURNEAU, Dalloz, 1991, p. 566.    
 



 مدى مشروعية املمارسات البيوطبية على اجلينوم البشري: الباب األول
 

187 
 

فالبنسبة حملكمة النقض  قررت بأنه يف مثل هذه احلال يوجد ضرران،ضـرريلحق   .مثل هذه احلال
تسببها والدة الطفل املعاق يف حياة األبوين، والضررهنا ال ينجم  باألبوين متمثل باالضطرابات اليت
 وضرريلحق بالطفل،وبالتايل اجازت حمكمة النقض لألبوين رفع. عن والدة الطفل، وإمناعن إعاقته

بالنسبة له باإلعاقة اليت حلقت  يتمثل الضرره أيضاً،والطفل للمطالبة بالضرر الذي حلق دعوى باسم
لدولة فقد أقر حبق الوالدين باملطالبة بالتعويض عن الضررالذي حلق ما يف مثـل  جملس ا أما. 1به 

هذه احلال، ولكنه رفض منح هذااحلق للطفل وذلك النتفاء عالقةالسببية بني اخلطأوالضـرراملتمثل  
بتـاريخ     PERRUCHEوأصدرت اهليئةالعامة حملكمـةالنقض قرارهااملشهورباسـم   .  باإلعاقة

قرت فيه حبق الطفل يف املطالبة بالتعويض عن الضررالذي حلق به نتيجة اإلعاقـة  أ 2000نوفمرب17
  .اليت مل يكتشفهاالطبيب

وهي يف بدايـة  أصيبت  PERRUCHEالسيدة و إن وقائع هذه القضية تستخلص يف أن 
محلها مبرض احلصبة األملانية، وبعد ظهور أعراض املرض عليها ومعرفة خطورتـه، وبـدعم مـن    

إصـابتها   ه نيتها عن وقف احلمل إذا ما تبـث إستشارت طبيبها املعاجل الذي أوضحت لزوجها، 
الذي أقـر  لكن وجراء خطأ إرتكب من طرف خمرب التحليل،  .قامت بإجراء حتاليل طبية. باملرض

كان رأي الطبيب واملخرب أنه ال خطر علـى  وبناء على ذلك، . من مرض احلصبة األملانيةحبصانتها 
تبني خطأ التشخيص مبيالد الطفل  1983جانفي  14ويف . وجد مربر قانوين لإلجهاضاحلمل وال ي

Nicolas PERRUCHE  ا أثناء الذي يعاين من إضطرابات خطرية ومعاق نتيجة عدوى أصيب
  .  (syndrome de Gregg)احلمل 

دعوى قضائية ضد الطبيـب املعـاجل   إىل رفع  PERRUCHE األمر الذي أدى بالسيدين  
وخمرب التحليل مطالبني بالتعويض عما أصاما من ضرر شخصي، وكذا ما أصاب إبنـهما مـن   

  .إعاقة

                                                
1 Revue des Sciences Religieuses, Université Marc Bloch de Strasbourg, avril 2002, , N°2, pp.218-245. 
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، ورفضـت طلـب   مالتعويض عن الضرر الالحق باإستجابت حممة املوضوع لطلبهما 
التعويض اخلاص باإلبن مؤسسة رفضها على عدم وجود عالقة سببية بني إعاقة اإلبـن واخلطـأ   

شأت عن املرض الذي أصيبت به األم أثناء احلمل، وليس لإلبن أن يسـتند إىل  الطيب، بل اإلعاقة ن
  .قرار والديه حول إجراء أو عدم إجراء عملية اإلجهاض

على أساس أن إال أنه ملا وصل االمر إىل حمكمة النقض، نقضت هذه األخرية ذلك احلكم 
من إرتكب خطأ يسأل عن التعويض، لـيس   العقدية، إذ كلتقصريية كانت أو القواعد املسؤولية 

وقوع الضرر طاملا أنه كان بوسـعه   من  أيضا بسبب عدم منعه بلفقط بسبب ما حلقه من ضرر، 
واستشهدت احملكمة يف هذا اال بإجتهاد اعتربت مبوجبه أحد املستشفيات . أن حيول دون وقوعه

إذن العالقـة  . مريض مـن اإلنتحـار   مسؤولة عن التعويض بسبب عدم إختاذ احليطة الكافية ملنع
التعاقدية بني األم احلامل من جهة والطبيب وخمرب التحليل من جهة أخرى توجب علـى عاتقهـا   
تقدمي املشورة الطبية الصحيحة اليت متكن األم من إختاذ القرار الصحيح وممارسة حقها يف اإلجهاض 

خلاطئة املبنية على تشخيص خـاطئ قـد   إذا ما تبث وجود خطر يهدد محلها، وبالتايل فاملشورة ا
منعت األم احلامل من اإلجهاض الذي جييزه القانون يف مثل هذه احلالة، وأسفر عن والدة طفـل  

  .معاق
وحبسب قواعد املسؤولية أنه ميكن للغري بالنسبة لعقد معني الذي أصابه ضرر مـن جـراء   

ؤول بغض النظر عن موقف الطـرف  تنفيذ ذلك  العقد أن يطالب بالتعويض الطرف املتعاقد املس
تساءلت حمكمة النقض عن مدى إمكانية الشخص أن يطالب بتعويض يرجع إىل و .املتعاقد اآلخر

خطأ لوال وقوعه ملا كان ذلك الشخص ولد ورأى النور أصال، وملا كان بالتايل فتح اـال لـه   
  . باملطالبة بالتعويض

ان وإعتربت أن الكرامة اإلنسانية يتساوى فيهـا  غري أن احملكمة قد كرست إحترام حقوق اإلنس
  . بة بالتعويضلاإلنسان املعاق والسليم معا، وهذا ما يسمح لإلنسان املعاق املطا
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شرحت حمكمة النقض موقفها يف تقريرها السنوي أن الولد املعاق ال حيصل ونتيجة لذلك، 
عن الضرر الناشئ عن العاهـة،  على تعويض ألنه ولد، فالتعويض ليس ناجتا عن الوالدة، بل هو 

وبالتايل فللولد حق خاص بتعويض يسمح له بأن يعيش بشروط تتماشى و الكرامـة اإلنسـانية   
وإذا اكتفى القضاء باحلكم للوالدين فقط بالتعويض عما أصاما مـن ضـرر   . بالرغم من إعاقته

عاجلة، تبـديل منـط احليـاة    نقات إضافية للمعاجلة، تعطيل أعماهلما املعتادة بسبب اإلهتمام بامل(
   .، فإنه خيشى إهدار مستقبل الولد يف حال وفاة الوالدين أو أحدمها أو وقوع طالق...)الزوجية

وعلى هذا األساس حكم إلمراة شابة أجنبت وهي يف مرحلة الدراسة اجلامعية طفال قصري 
ي حرمه من ممارسة الساقني مفتول العينني، بعد خطأ يف التشخيص من طرف الطبيب املختص الذ

فكانت والدة هذا الطفل املعاق مأساة حقيقية لألم، حيـث توقفـت عـن    . حقها يف اإلجهاض
ف  75.000الدراسة وإنفصلت عن زوجها بعد وقت قصري، فحكمت احملكمة اإلبتدائيـة مببلـغ   

 100.000فرنسي كتعويض عن الضرر املعنوي، أما حمكمة اإلستئناف عدلت احلكم وقررت مبنح 
ف فرنسي عن الضرر الذي حلـق   65.000فرنسي عن الضرر املادي الذي حلق ا شخصيا و ف

  .وقررت حمكمة النقض زيادة التعويض ليشمل كافة األضرار. بإبنهما
أثار هذا اإلجتهاد القضائي ضجة يف األوساط الطبية اليت خشيت أن يفتح باب املالحقة وقد 

بالتعويض عن أية شائبة يف جسم املولود،مهما كانـت بسـيطة،   القضائية على مصراعيه للمطالبة 
فأوقف العديد من األطباء املختصني يف أمراض النساء واملناظري مؤقتا نشاطام، رغم أن حمكمـة  

أخرى أوضحت فيها أن إلتزام الطبيب هو إلتزام  قراراتبددت نوعا ما هذا اخلوف يف  النقض قد
ام بالوسيلة يوجب على الطبيب ممارسة عمله وفقا للقواعـد الفنيـة،   واإللتز. بالوسيلة ال بالنتيجة

وجتنب األخطاء املهنية، وأن يعرب صراحة عن عدم املعرفة إذا كان غري واثق من الرد علـى مـا   
 .يطلب منه

إهتمت السلطة التشريعية باألمر، وبادرت اللجنة املختصـة يف الـس   وأمام هذه املعطيات، 
يف حبث مشروع قانون حيقق توازنا بني حقوق وواجبات كل طرف، فيـوفر  التشريعي الفرنسي 
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ويبقـي علـى   ،  PERRUCHE للطفل املعاق محاية كافية كان حمروما منها قبل صدور قـرار 
مسؤولية األطباء اليت تشكل ضمانة للمعاجلة، لكنه يتيح للطب أن ال يتعثر يف تطـوره وممارسـة   

ء الطبيب بفعل ما تفرضه شركات التأمني من بذالت للتـأمني  فعاليته، كما حيول دون زيادة أعبا
املتعلق حبقوق املرضى الـذي   2002مارس  4وصدر بالفعل قانون . ضد خماطر ممارسة مهنة الطب

 -PERRUCHE،anti الذي عرف بالقانون املناقض لقرار PERRUCHE حدد جمال العمل بقرار

PERRUCHE      loi  La  ، أخذ بعني االعتبار قرار احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسـان  الذي
اعتبـارا أن   1وللحكم على طابع األثر الرجعي لألحكام التشريعية ، قدمت حمكمة الطعن اجتهادا 

القانون ال يطبق على اإلجراءات املتخذة قبل التصويت على انتخاب القانون أو باخلصوص بالنسبة 
  : ، وقرر بوجه خاص التاريخلألطفال املولودين قبل هذا 

  ليس ألي شخص ان يطالب بالتعويض بفعل والدته فحسب، أي رد أنه ولد معاقا،  -1
حيق ملن ولد معاقا بسبب خطأ طيب أن حيصل على تعويض إذا كان اخلطأ أدى مباشرة  -2

إىل اإلعاقة، أو زاد فيها، أو حال دون إختاذ احليطة الكافية للتخفيف منها، شرط غـن  
 .العالقة السببية بني اخلطأ والضرر مباشرة تكون

ال جيوز ملن ولد معاقا أن يطالب بالتعويض إذا كان اخلطأ يرجع لعدم صحة التشخيص  -3
، وإمنا حيق يف هـذه احلالـة    PERRUCHEالسابق للميالد، كما هو احلال يف قضية 

لألبوان فقط اللذان أجنبا الطفل املعاق مساءلة الطبيب أو املؤسسة الطبية عـن إعاقـة   
إبنهما، إذا كانت تلك العاقة مل تكتشف أثناء احلمل بسبب خطأ طيب واضـح، وأن  

ناله يطالبا بتعويض للطفل يعادل األعباء النامجة عن عاهته طيلة حياته، حمسوما منه ما ي
خمتلفة و تأمينات إجتماعية، وال حيق ملؤسسات الضـمان اإلجتمـاعي    من تعويضات

 .الرجوع على املسؤول عن اخلطأ، إلستيفاء ما حتملته من تعويضات يف هذا اخلصوص
                                                

  2008جويلية  8قرار  -  1
Revue des Sciences Religieuses, Université Marc Bloch de Strasbourg, avril 2002, , N°2, pp.218-245. 
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 أما بالنسبة لتعويض األبوان فالتعويض يكون حمددا،  -4
                                   .   حبكم قطعييطبق القانون على القضايا العالقة بإستثناء ما مت البث فيه  -5

  : إذن يقع على عاتق الطبيب يف جمال التشخيص الطيب مايلي 
اإللتزام بإعالن املريض أي تبصريه باملخاطر واإلحتماالت املمكنة اليت قد تنجم عن  -

 إستخدام التقنيات الطبية ، حيث أن اإلعالن هو ضرورة إعالم املريض مقدما بكل
وله حق , وعالجه) من قانون الصحة العامة الفرنسي 2-1111املادة (أبعاد صحته 

 القبول أو الرفض، 
 احملافظة على املادة اجلينية وعدم تسليمها للغري ليفحصها دون رضا املريض، -
احملافظة على املادة اجلينية من التلف أو التزييف ملناقضته إللتزام الطبيب بتنفيذ العمل  -

  الطيب،
يسأل الطبيب أو خمابر التحاليل اليت تقوم بالتشخيص عن تقدمي معلومات خاطئـة   -

 .التعرب عن احلالة الصحية احلقيقية للمريض
   Maurice  قضية السيد و السيدة موريس .-ثانيا

، مـا  1فتاة مصابة مبرض وراثي خطـري  1990سنة  Mauriceلقد أجنب السيد و السيدة   
إلختاذ قرار قطع احلمل اإلرادي بعدما أن كشفت نتائج التشخيص أن الطفـل   1992هم سنة عدف

  . الذي سيولد حيتمل وبنسبة كبرية أن يكون مصابا بنفس املرض الوراثي
من جديد، فطلبت إجراء تشـخيص يف املركـز    Mauriceمحلت السيدة  1997يف سنة 

-Neckerيولوجي للفريق اإلستشـفائي  ، فبعتت العينة إىل املخرب الب Brieyاإلستشفائي العام ب 

Enfants malades  التابع ملصلحة املستشفيات العامة بباريس، فكشفت النتائج أن اجلنني ال يشكو
تـبني   1999ويف جوان . إجناب فتاة 1997مرض وراثي، فاستمر احلمل ومت يف سبتمربسنة  أي  من

فتم التأكـد مـن   . أن الفتاة هي أيضا مصابة بنفس املرض الوراثي اخلطري الذي أصيبت به أختها
                                                

  .ضمور العضالت   L'amyotrophie spinale infantileهو مرض وراثي خطري  1
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صحة النتائج على مستوى املخرب، فتم الكشف عن وقوع خطأ يتمثل يف أن النتائج اليت مت تقدميها 
م بـالتعويض أمـا   20011مـارس   16فطالب الزوجان يف . هي لسيدة أخرى  Mauriceللسيدة 

بطلب مؤسس علـى   2ويف انتظار احلكم، قدم الطرفان يف نفس التاريخ .كمة اإلدارية بباريساحمل
من قانون القضاء اإلداري اليت تسمح للقاضي اإلستعجايل احلكم على الدائن  1- 541أحكام املادة 

 حكم القاضي اإلستعجايل مببلـغ  2001ديسمرب  19يف و . بتنفيذ اإللتزام يف غياب طلب األساس
 مقرا بذلك مسـؤولية مصـلحة   نيو كتعويض للضرر الذي أصاب املدعيأور 449 125 يقدر ب

أصدرت احملكمة اإلدارية حكمها املؤيد للحكم السابق  2002جوان  13يف و  .املستشفيات العامة
 15مقررة قيام مسؤولية املؤسسة العامة على أساس اخلطأ الذي يوجب التعويض الذي يقدر مببلغ  

 .أورو عن الضرر املعنوي الذي أصاب اآلباء 245
  :إستنادا لألحكام السابقة نستخلص مايلي

   ؛تقوم مسؤولية املؤسسة العامة يف حالة اخلطأ يف التشخيض السابق للميالد -
  .تلزم املؤسسة العامة بالتعويض على أساس الضرر املعنوي الذي يصيب األباء -

  فهل إن القضاء األمريكي حدى حدوه؟ إذا كان هذا موقف القضاء الفرنسي،  
  .القضاء األمريكي -ثالثا

يف " شوارتز"ضد " بيكر"ويف القضاء األمريكي تطبيقات عديدة هلذه املسؤولية، منها قضية 
واليت قضت فيها احملكمة بالتعويض عن التكاليف الالزمة لعـالج الطفـل و    1978نيويورك سنة 

، 1989يف نيوجرسـي سـنة   " آالن"ضـد  " برمان"ومن هذه التطبيقات أيضا قضية  . 3العناية به
  . 4وقضت فيها احملكمة حبق اآلباء يف التعويض عما أصام من ضرر عاطفي

                                                
   013888حتت رقم  2001مارس  16قضية  1
   6|0103891حتت رقم  2001مارس  16قضية  2
، 1ترمجة زيد شهاب منسي، ط أي سانتور، الوراثة ومستقبل اإلنسان املضامني األخالقية والقانونية واإلجتماعية للهندسة الوراثية،. إم، أنظر 3

  .35. ص، 1995منشورات جامعة عمر املختار البيضاء، 
  . 36. أي سانتور، املرجع السابق، ص. إم 4
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وفيما يتعلق حبق الطفل يف التعويض، ففي قضاء حمكمة اإلستئناف يف كاليفورنيـا سـنة   
، ضد معامل العلوم احليويـة  "شونا"نيابة عن إبنته بال" تيماركيلندر"يف الدعوى اليت أقامها  1980

املعامل املؤمتتة، وطالب فيها بتعويض إبنته املصابة مبرض تاي ساكس عن األمل و املعاناة اليت وعلوم 
ن ميكن أن حتياها لو ستقاسيها خالل املدة احملدودة اليت ستحياها، وتعويض إضايف عن املدة اليت كا

كمة الدعوى بالنسبة للتعويض عن احلرمان من العمر الطبيعي املتوقع يف فرفضت احمل .ولدت طبيعية
هلا احلق يف التعويض عن اآلالم واملعاناة " شونا"حالة عدم اإلصابة ذا املرض، ولكنها قضت بأن 

. اليت ستقاسيها خالل فترة حياا احملدودة، وعن أية خسائر مادية خاصة تنتج عن حالتها السـيئة 
كمة حكمها هذا بأن حقيقة فكرة احلياة اخلاطئة تتمثل يف وجود مثل هذه املدعية ويف وفسرت احمل

معاناا بسبب إمهال اآلخرين، وليس من الضروري وال من العدل أن تعود إىل التأمل يف أسـرار  
  . 1وإن حقيقة العجز الوراثي مل تعد بعد سرا...احلياة 

الطريقة املتبعة، واإلختالالت اليت يبحث عنها، ونتائج التشخيص الوراثي اليت تتوقف على 
أما إذا كانت إجيابية، فإمـا  . ن كانت سلبية فهي مؤكدة ومطمئنةتتفاوت يف وقتها، ومع ذلك فإ
وإما أن تكون هـذه النتيجـة   . رحم يف حالة إمكانية هذا العالجأن تسمح بعالج اجلنني داخل ال

ن هذا التفكري يثري بدوره إشكالية حرمة املساس باجلنني ، والشك أ2سببا يف التفكري يف إاء احلمل
      .   واحترام حياته

وإذا تساءلنا عن نتيجة التشخيص اجليين املبكر فإننا جندها تتمثل يف التدخل اإلرادي لوقف   
غري أن ما يالحظ هنا هـو  . لدى الكثري أخدا مببدأ السالمة ، وهو احلل املفضل)اإلجهاض(احلمل 

املشرع الفرنسي قد حبيث أن واقف التشريعات من هذا التدخل اإلرادي لوقف احلمل، م إختالف
 9من قانون الصحة العامة املضافة باملادة  1-2213أقر هذا التصرف واضعا بعض الشروط يف املادة 

ميكن :" املتعلقة باإلجهاض ألسباب عالجية، واليت تنص على أنه 2003لسنة  850من املرسوم رقم 

                                                
  .  357. ص ،1993 القاهرة، املكتبة األكادميية، ، 1 ط مستجري أمحد،. دانييل كيلفس، التاريخ العاصف لعلم وراثة اإلنسان، ترمجة، نظرأ 1
، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 1ترمجة يوسف يعقوب السلطان، ط الطب البيولوجية وحقوق اإلنسان، برودى، تقنيات. بيوجني ، أنظر 2

 .243. ص، 1996سلسلة الكتب املترمجة، 
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إجراء اإلجهاض يف كل وقت، يثبت فيه خطورة احلمل على صحة األم، أو وجود إحتماالت قوية 
إلصابة اجلنني بعيوب خطرية ال ميكن الشفاء منها وقت إجراء التشخيص، وبعد أن يقرر طبيبـان  

يتبعان مركزا متعدد التخصصات للتشخيص قبل الوالدة، مـع  يكون هذان الطبيبان  ذلك على أن
  ".مراعاة أن يكون ذلك بناءا على طلب املرأة أو الزوجني

  :املشرع الفرنسي جييزاإلجهاض العالجي بشروط هيونستشف من هذا النص، أن 
أن يشكل احلمل خطورة على صحة األم مع عدم حتديد مدة احلمـل الـيت يـتم فيهـا      -

  اإلجهاض، 
 ،1يثبت أن اجلنني مصاب مبرض غري قابل للشفاء إذا -
 أن يطلب الزوجان أو املرأة إجراء اإلجهاض،  -
 .  أن يقرر ذلك طبيبان يتبعان ملركز متعدد التخصصات للتشخيص قبل الوالدة -

أما من جيري اإلجهاض بعد عملية تشخيص مبكر دون اتباع الشروط املنصـوص عليهـا يف   
من قـانون الصـحة    162إىل املادة  1994املضافة بقانون احترام اجلسم البشري لسنة  12الفقرة 

العامة، فإنه يعاقب باحلبس والغرامة املقررين كعقوبة من جيري التشـخيص املبكـر دون تـوافر    
  . 2شروطه
وما جيدر اإلشارة إليه من خالل قراءة الشروط اليت جاء ا املشرع وخصوصا شرط إصابة   

مبرض خطري غري قابل للشفاء، أي أن يكون مصابا فعال عند الوالدة، هو ما احلكم يف حالة  اجلنني
إذا ما ظهر املرض حىت سن البلوغ؟ أال يعد اإلجهاض هنا خمالفا للقانون، إذ أن النص صـريح يف  

  .3أن ال يكون اإلجهاض عالجيا إال إذا كان املرض اجليين ظاهرا وقت امليالد
ضا أن النص قد أجاز اإلجهاض العالجي عند إصابة اجلنني مبرض خطري ال ومن املالحظ أي  

يقبل الشفاء، واملشكلة هنا تظهر يف حتديد تعريف املرض البيولوجي الذي خيتلف عـن املـرض   

                                                
 . 102.من قانون الصحة العامة الفرنسي املعدلة ؛ هاليل عبد الاله، املرجع السابق، ص 12ف  162املادة  1
  . 69. م، املرجع السابق، صرضا عبد احللي  2

3 Cf. LASSALLE Bérengère, op.cit., p. 67. 
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على أنه تغيري عضوي أو وظيفـي يف    Petit Robertالعادي، حيث يعرف املرض حبسب قاموس
للتحديد، وهو الذي يسبب ضيقا لألفراد يف املمارسة العاديـة   ضوء تطوره، وباعتباره وحدة قابلة

أي أنه يتكون وفقا هلذا التعريف من جانب موضوعي وجانب . 1يام، خاصة أنه جيعلهم يعانونحل
فإن الطب البيولوجي يعرف املرض على أنه التعـديل غـري   ، شخصي، وعلى العكس من ذلك 
والبيولوجية، وذلك للوصول إىل النوع اجليين النمـودجي، وال   العادي للمعايري املوضوعية البحثة

  .2تؤخذ املعايري اإلجتماعية والنفسية للمرض بعني اإلعتبار على خالف املعيار التقليدي للمرض
وجتدر اإلشارة إىل أن تشريح األجنة الناجتة عن عمليات اإلجهاض بسـبب التشـوهات     

مـن اإلختبـارات    % 20: ير املبكر، أعطت النتائج التاليةاخللقية، اليت مت تسجيلها بواسطة التصو
من اإلختبارات  % 38من الفحوصات أكدت وجود تشوهات مل تظهر بالصور،  % 41 خاطئة، 

وهذه األرقام هامة كوا تؤكد نسبة اخلطأ يف املرحلة اإلختبارية، مما يدفع يف غالب  .3مت تأكيدها
األحيان إىل إاء احلياة البشرية، خاصة أن إباحة اإلجهاض هنا ترتكز على مصلحة فردية للوالدين 

، وتشكل إعتداءا صارخا بالنسـبة  4فيما يتعلق برغبتهم يف احلصول على نسل سليم من األمراض
لجنني الذي وصل مرحلة مهمة من النمو، خاصة إذا وضعنا يف اإلعتبار أن هذه األمراض قد يتم ل

  . 5التوصل إىل عالجها أو التخفيف من آثارها
أما فيما تعلق باملدة القانونية من احلمل املسموح القيام خالهلا بالتشخيص اجليين ، ومن متة   

، 6األسابيع اإلثين عشر األوىل من احلمـل  قبل ايةأن يتم إجراء اإلجهاض عند توافر شروطه هي 
الصادر يف  2001-588من قانون الصحة العامة املضافة بالقانون رقم  1-2212وهذا ما قررته املادة 

وعدم التقيد بالشروط القانونية الواردة يف قانون الصحة العامة الفرنسي، سـواءا  . 2001جويلية 4
من حيث توافر األسباب العالجية، أو من حيث املدة القانونية املسموح ا إلجـراء اإلجهـاض،   

                                                
1  Petit Robert  , p. 98. 
2 Cf. FLORENTIN Isabelle, op.cit., p.106- 107. 
3 Cf. GOSSELIN B, Communication au colloque: Les lois bioéthiques à l'épreuve des faits réalités et 
perspectives, CR. J.O. Rennes, 12 et 13 novembre 1998.    

  .332. ، املرجع السابق، ص أمحد حسام طه متام 4
   .91. ، املرجع السابق، ص...قشقوش هدى، مشروع  حامد  5

6 Cf. FLORENTIN Isabelle, op.cit., p.43. 
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 بـه،  ، إذا مت بدون موافقة املعنيةمن قانون العقوبات الفرنسي يعرض مرتكبه 223وحبسب املادة 
  .  1أورو 75000دة مخس سنوات وغرامة تقدر بللسجن مل

. من قـانون العقوبـات   261يعاقب على جرمية اإلجهاض يف املادة ،أما املشرع املصري
 واملقصود باحلمل فقها وقضاءا يف مصر، هو البويضة امللقحة منذ انقطاع الطمث، وحـىت انتـهاء  

املصرية بأنه ال يشترط أن يكـون  والعشرين، وإعماال لذلك قضت حمكمة النقض  األسبوع الثامن
  .  2اجلنني قد تشكل أو دبت فيه احلركة

 ية اإلجهاض اإلرادي الناتج بناءمن قانون العقوبات املصري سند مشروع 61وتعترب املادة 
ال عقاب على مـن  :" على ما جاءت به حتاليل التشخيص اجليين قبل امليالد، واليت تنص على أنه

ارتكاا ضرورة وقاية نفسه أو غريه من خطر جسيم على النفس علـى   ارتكب جرمية أجلأته إىل
   .3"وشك الوقوع به أو بغريه، ومل يكن إلرادته دخل يف حلوله، وال يف قدرته منعه بطريقة أخرى

وبعد دراسة موقف التشريعات املقارنة فيما يتعلق باإلجهاض العالجي، نتساءل عن موقف 
 لة؟املشرع اجلزائري يف هذه املسأ

  
  
  

  الفرع اخلامس                                        

  اض العالجي يف التشريع اجلزائري اإلجه
إن اإلجهاض كقاعدة عامة جمرم ويرتب قيام مسؤولية جزائية للفاعل واحملرض أيضا، وهذا   

يسمح التشـريع   غري أنه إستتناء. قوبات اجلزائريمن قانون الع 313إىل  304ماجاء يف املواد من 
وهذا ما أكدته املـادة  . جوء إىل اإلجهاض حالة الضرورةالتشريعات الل بعض اجلزائري كغريه من

                                                
1  HALPERN Celine, op. cit., p. 99.  

  . 25. ، ص21، جمموعة أحكام النقض، س1980-12-28، جلسة 302طعن قضائي جنائي رقم  2
  .184.السابق، ص ، املرجع...هدى، جرائم  حامد قشقوش 3
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يعد اإلجهاض لغـرض عالجـي إجـراء    '' :أنه من قانون محاية الصحة وترقيتها بنصها على 72
ـ  دد خبطـر  ضروري إلنقاد حياة األم من اخلطر أو للحفاظ على توازا الفزيولوجي والعقلي امله

  . ''بالغ
اإلجهاض مـن   :املشرع اجلزائري مسح باإلجهاض العالجي يف حالتنيوذا يتضح لنا بأن 

، واإلجهاض من أجل احلفاظ على التـوازن الفزيـووجي   )أوال(أجل إنقاذ حياة األم من اخلطر 
  ).  ثانيا(والعقلي لألم 

 من أجل إنقاد حياة األم من اخلطراإلجهاض  - أوال

وجب  إن محلت،  املرأة اإلجهاض من أجل إنقاذ حياة األم من اخلطر، نرى أنمن زاوية 
عليها القيام بكل ما يلزم من فحوصات من أجل احلفاظ على صحتها وصحة جنينـها إىل حـني   
الوضع، لكن رغم ذلك قد يصاب اجلنني أحيانا مبرض وراثي أو تشوه مما جيعله يشكل خطرا على 

ه دف إنقاد حياة األم من اخلطر، حيث ترجح حياة األم على حق صحة أمه مما يستوجب إجهاض
  :(II) وأخرى شكلية )I( لإلجهاض العالجي شروط موضوعية غري أن .1اجلنني يف احلياة

I- 2الشروط املوضوعية  
مـن   أن يكون اخلطر مرتبطا باحلملو أن تتعرض األم خلطر حقيقي يهدد حياا،تتمثل يف 

أال تكون هناك وسيلة أخرى سـوى  و يضع وقف احلمل حدا للخطر، أنومن جهة أخرى  ،جهة
 .اإلجهاض العالجي إلنقاد حياة املرأة احلامل

II- الشروط الشكلية  
أن جيرى اإلجهاض من طرف طبيب بعد فحص مشترك مع طبيب اختصاصـي حبسـب   

خصص حبسـب  أن تتم العملية يف هيكل مت و من قانون محاية الصحة وترقيتها، 2فقرة  72املادة 
أن متارس العملية بصفة علنية وذلك بـإبالغ  ؛ و ون محاية الصحة وترقيتهامن قان 2فقرة  72املادة 

 .السلطة اإلدارية بذلك
                                                

1  AROUA Ahmed, op.cit., p. 67. 
2  Ibid, p.68. 
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من خالل ماسبق نستنتج من جهة أن اللجوء إىل اإلجهاض العالجي ال يأخذ باإلعتبـار  
. درجة اخلطر الذي يهدد املرأة احلامـل إرادة املرأة احلامل وال إرادة الطبيب، بل املعيار احملدد هو 

ومن جهة أخرى إن املشرع اجلزائري بترخيصه لإلجهاض العالجي مل يتحدث عن الطور الـذي  
يكون عليه  اجلنني يف بطن أمه وهذا ما يؤكد أن هذا النوع من اإلجهاض يتحقق مهما كان عمر 

  . 1اجلنني
 ألمالتوازن الفزيولوجي والعقلي لاحلفاظ على  -ثانيا

احلفاظ على التوازن الفزيولوجي كما يدخل يف طية اإلجهاض العالجي، اإلجهاض من أجل 
من نطاق اإلجهاض لغرض إنقاد حياة  قد وسع املشرع اجلزائريزهكذا نرى بأن . والعقلي لألم

من قانون محاية  72األم ، حيث مسح بالقيام به إذا ضاقت األم من محلها وهذا ما جاء يف املادة 
تساحمه يف هذا النوع من اإلجهاض وهو إجهاض مصلحة  الصحة وترقيتها، وهو بذلك وسع يف

ومل يقيده بأي شرط كالتشريعات  الغربية  avortement de convenance بطبيعة احلال
مل ناتج وبالتايل ميكن اإلشارة إىل األسباب النفسية واإلقتصادية، لكن قد يتعلق األمر حب. 2األخرى

عن زنا بني احملارم أو عملية اغتصاب، حيث ميكن للقاضي الذي ينظر القضية أن يأمر مدير 
  .3املستشفى إسقاط احلمل غري املرغوب فيه

إذن املشرع اجلزائري يف هذه املسألة يتفق مع القانون الدويل إىل أقصى احلدود ألنه وضع 
أمـا يف الفقـه   . ب خالهلا إجراء إجهاض املصلحةمبدأ مطلق دون تقييد فيما يتعلق باملدة اليت جي

القانوين املصري، فقد استقرعلى أن الضرورة ال تشمل حالة ما إذا كان من املتوقع والدة الطفـل  
احلالة يبقى خاضعا للتجرمي بنص القـانون   ومن مث فإن اإلجهاض يف هذه. 4مصابا بتشوه أو عاهة

                                                
1 ,Ibid. p. 68. 

 يفاألسبوع  12حددت هذه املدة ب . املشرع الفرنسي مسح باإلجهاض يف هذه احلالة بشرط أن يتم قبل اية األسبوع العاشر من احلمل 2
 .158.تشوار جياليل، املرجع السابق، ص. أسبوعا يف بريطانيا  26د،واألسبوع يف السوي 18الدامنارك، وب

3  CF.AROUA Ahmed, op.cit., p. 70.  
. ، ص1989، دار النهضة العربية ،القاهرة، هاليل عبد الاله، احلماية اجلنائية حلق الطفل يف احلياة بني القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية أنظر،  4

192 . 
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ك برضا األم، أو كون اإلجهاض قد مت على يد طبيـب  أميا كان عمر اجلنني، كما ال يعتد يف ذل
  .1خمتص

هل موقف املشرع اجلزائري يتماشى وموقف الشريعة اإلسالمية يف مسـالة اإلجهـاض   
  العالجي؟

  
   الفرع السادس

  اإلجهاض من أجل التشوهات يف الشريعة اإلسالمية
خلقيا، ألن وسائل إن احلديث عن التشوهات اجلنينية يطرح إشكاال شرعيا و طبيا و 

الفحص و الكشف عن اخللل الصبغي أو التخلف العقلي للجنني قد تطورت كثريا من جهـة، و  
  .بقيت أساليب العالج حمدودة جدا من جهة أخرى

لقد أصبح بإمكان الطبيب و يف مرحلة مبكرة من احلمل أن يؤكد بوجود تشوه مـا  
سبيل عالجه إال أن يوضح لألبوان نوع التشـوه و  لدى اجلنني، لكنه غالبا ال يستطيع الكثري يف 

  :درجة خطورته، مث يترك هلما اخليار الصعب
  إما االحتفاظ به و حتمل تبعاته من خوف و قلق على مستقبله-
إما إجهاضه لوضع حد للمعاناة اليت يتوقع أن يكون املولود و أهله عرضة هلا، مع ما -

األمهات الالئي يشعرن بـذنب التخلـي علـى     حيمل هذا اخليار من ضغط نفسي، خاصة على
  . جنينهن

و بني هذا و ذاك يبقى احلكم الشرعي هو الفاصل يف املوضوع، مع مراعاة الدقة ألن 
و للوقـوف علـى   . موضوع التشوه و اإلجهاض الناتج عنه هو حديث مل يعرفها العلماء األولون

يعة يف املسائل اليت تشـبهها و اإلطـالع   احلكم يف مثل هذه املسائل البد من استقراء أحكام الشر
  .على آراء العلماء املعاصرين هلذه القضايا

                                                
 . 107. ص ،1996، دار النهضة العربية ،القاهرة، 2بدافع الشفقة، ط قوق هدى حامد، القتلقشأنظر،   1
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إن أغلب التشوهات ال ميكن فحصها و التأكد عن وجودها إال بعد األسبوع الثـامن  
من احلمل، أي بعد أن تكون الروح قد نفخت يف اجلنني، و بالتايل إن أي تصرف يف اجلنني بعـد  

  . هذه املدة يعترب تصرفا يف إنسان كامل اإلنسانية ذو روح بشرية حيرم قتلها
  .أصناف التشوه -أوال

  : صنيف التشوه حسب خطورته و مدى إضراره باألم احلامل إىل ميكن ت
يكون احلمـل   وهكذا، ي ال يعيش اجلنني بوجوده إن ولد التشوه اخلطري جدا الذ-1

   .يعيا غري مضر باألمطب
التشوه الذي يؤدي إىل عسر الوالدة إذا ترك اجلنني حىت تنتـهي فتـرة احلمـل    -2

  .ة، حبيث يكون التدخل اجلراحي حمتمالكاستسقاء الدماغ و التوائم السيامي
  :ميكن تصنيف التشوهات حسب السبب املؤدي إليها إىلومن جانب آخر، 

يفاجئ ا األبوان إثر التشخيص، و تكون متعددة األسباب : تشوهات غري متوقعة-1
  .بني املعروف و اهول

األم لعالج  هي اليت يغلب على الظن حصوهلا للجنني عند تعرض: تشوهات متوقعة-2
ضروري ال ميكنها االستغناء عنه كالعالج باألشعة يف حالة مرض السرطان اليت تعترب مشوهة جدا 

  ).سرطان املبيض أو عنق الرحم(خاصة إذا كان السرطان يف موضع قريب من اجلنني 
و هلذا تفرض العديد من الدول إجراء فحوصات طبية على احلوامل الاليت يتوقـع تشـوه   

 . و هلذه الفحوصات يف حد ذاا حتتاج إىل الفصل من الناحية الشرعيةأجنتهن، 
  سالمي من اإلجهاض يف حالة تشوه احلملقه اإلموقف الف -ثانيا

 يتطلب األخذ بعني االعتبار إن احلكم الشرعي يف مسالة اإلجهاض يف حالة تشوه احلمل، 
الضرر الذي يلحق األم من جزاء هذا و ، ) I( هو نفخ فيه الروح أم ال؟: الطور الذي بلغه اجلنني

  .)II(التشوه
I-طور اجلنني  
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إذا نفخ الروح يف اجلنني ال جيوز التعرض له و ال إجهاضه بسبب التشوه، ألن هذا يعتـرب  
قتال للنفس اليت حرم اهللا إال باحلق، و على هذا اتفق العلماء املعاصرون و كذا املتقـدمني و إن مل  

أم أمجعوا على حترمي اإلجهاض بعد نفخ الروح إال يف حالة ما إذا أضـر  يتحدثوا عن التشوه إال 
  . 1اجلنني باألم

جاء يف القرار الرابع الصادر عن امع الفقهي اإلسالمي يف دورته الثانية عشر مبكة وعليه، 
م بشأن موضوع إسقاط اجلـنني  1990فرباير  10هـ املوافق لـ 1410رجب  15املكرمة، بتاريخ 

يوما ال جيوز إسقاطه و لو كان التشخيص الطـيب   2  120إذا كان احلمل قد بلغ :" ه خلقيااملشو
يفيد أنه مشوه اخللقة، إال إذا تبث بتقرير جلنة طبية من األطباء الثقات املختصني أن بقاء احلمل فيه 

  ". دفعا ألعظم الضررين ،ال مئذ جيوز إسقاطه سواء كان مشوها أخطر مؤكد على حياة األم فعند
من الضروريات اخلمس اليت دلت : "و يف جواب الشيخ ابن باز على سؤال التشوه قال

نصوص الكتاب و السنة داللة قاطعة على وجوب احملافظة عليها، و أمجعت األمـة علـى لـزوم    
مـن   حفظ نفس اإلنسان و هو يف املرتبة الثانية بعد حفظ الدين سواء كانـت سـليمة   :مراعاا

األمراض و ما يشوهها أم كانت مصابة بشيء من ذلك، و سواء رجي شفاؤها مما ا أم  اآلفات و
  . 3"مل يرج ذلك

إذن ساويا بني اجلنني بعد نفخ الروح و الشخص البالغ من حيث احلرمة، فإنه كما ال جيوز 
  .قتل إنسان تعرض حلادث شوهه تشويها بالغا، فكذلك ال جيوز قتل اجلنني

وحيرم بالنصوص العامة يف القـرآن والسـنة   :"...جاء يف فتوى دار اإلفتاء املصرية كما 
ألنه صار إنسانا حمصنا من القتـل  ... اإلجهاض بعد علوق اجلنني، بسبب عيوب خلقية أو وراثية

   .  4"كأي إنسان يدب يف األرض ال يباح قتله بسبب مرضه أو عيوبه اخللقية
                                                

 .477.أرفيس بامحد، املرجع السابق، ص 1
 . يوم يقصد ا حتديد املدة اليت نفخ فيها الروح، و فيه بعض العلماء الذين يعتربون أن نفخ الروح يكون قبل تلك املدة 120إن مدة - 2
 . 432. د، املرجع السابق، صمحأرفيس با  مقتبس عن، 3
مطابع الوليد ، القاهرة، بدون  الشريعة اإلسالمية يف مسائل طبية عن األمراض النسائية والصحة اإلجنابية،جاد احلق علي جاد احلق، أحكام  ،أنظر 4

 . 152.ص سنة طبع، 
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أن احلكم هو احلق الذي ينبغي أن يسار عليه، مهما بدا للطبيـب مـن   اجلدير بالذكر، و
  . مصحة يف اإلجهاض

أما إذا مل ينفخ الروح يف اجلنني، يف هذه املرحلة نفترض أن التشخيص الذي يكشف عـن  
وجود التشوه يكون قبل األسبوع الثامن من احلمل نظرا للتطور الطيب السريع، فإن أغلب العلماء 

القول جبواز اإلجهاض ما دام اجلنني مل ينفخ فيه الروح، و يشترط معظمهم لذلك أن يذهبون إىل 
تكون التشوهات املتوقعة خطرية و متعذرة العالج، و أن تتكلف جلنة من األطباء األكفاء باختـاذ  

و هذا عمال جبواز اإلجهاض لعذر قبل نفخ الروح من قبـل  . قرار اإلجهاض بعد التحري الالزم
  .1اللخمي من املالكية، و بعض احلنابلة  احلنفية و

و يف احلاالت القليلة اليت يتضح فيها أن اجلنني : "يقول الدكتور البارويف هذا السياق، 
سيصاب بتشوه بالغ، مثل أن تتعرض احلامل للعالج باألشعة بكميات كبرية ملداولة سرطان عنـق  

بيثة اليت تقتل اجلنني أو حتدث فيه تشـوها  الرحم مثالن، أو تعاطي عقاقري السرطان و األورام اخل
باحلصبة األمنانية يف الشهر األول من احلمل، و احتمال تشوه اجلنني كبري  بالغا، أوأن األم أصيبت

  .2" ويف هذه احلاالت مجيعا ال نرى ما مينع إجراء اإلجهاض قبل األربعني %)70(جدا 
يوما على احلمـل إذا   120قبل مرور " :و جاء يف قرار امع الفقهي سابق الذكرعلى أنه

و بناءا على الفحوص الفنية باألجهزة .....تبث و تأكد بتقرير جلنة طبية من األطباء املختصني ال
و الوسائل املختربية أن اجلنني مشوه تشويها خطريا غري قابل للعالج، و أنه إذا بقـي و ولـد يف   

ه، فعندئذ جيوز إسقاطه بنـاءا علـى طلـب    موعده ستكون حياته سيئة و آالما عيه و على أهل
  .3"الوالدين

لكن هل يعترب التشوه ضرورة يعين وقوع احلرج الشديد و املشقة اليت تعكس معىن احلياة، 
الضرورات تبيح " فيباح حينذاك اللجوء إىل احملظور حفاظا على تلك احلياة، ويتعني العمل بقاعدة 

                                                
 .432. د، املرجع السابق، صمحأرفيس با 1
  .434.د، املرجع السابق، صمحأرفيس بامقتبس عن،  2
  . 1990فرباير  10هـ املوافق ل  1410رجب  15املنعقدة مبكة املكرمة يف  الدورة الثانية عشريف  3
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ة وجود الضرورة دف القضاء على تلك احلياة، فـإن  أما إذا كان التصرف يف حال ".احملظورات
  .ذلك خالف القصد من إباحة احملظور

لذلك فإن التشوه املتوقع حصوله للجنني حبسب العديد من الفقهاء املعاصرين ال يتصور إال 
  : التاليتني يف احلالتني

خوفا من تشـوه  حالة قيام الضرورة من جهة األم إذا ما امتنعت عن العالج : احلالة األوىل
هنا يتصـرف الطبيـب    .جنينها، فتضرر أو أن احلمل يزيد من خطورة املرض فيؤدي إىل هالكها

وفقا ملقاييس الضرورة و ترجيح املصاحل املعتربة شرعا و هذا بعد التأكد من أن اجلنني يف طـور مل  
و إيقافـه   1ل لـه   تنفخ فيه الروح بعد، و أن العالج املؤدي إىل التشوه ضروري ال غىن و ال بدي

  .يؤدي حتما إىل هالك األم
ينبغي اإلشادة، على أنه على املرأة املصابة االحتياط لألمر قبل وقوعه و العمل على منـع  

  .تجنبا لإلجهاض و أضرارهلاحلمل ابتدءا 
حالة وجود احتمال قوي حلدث التشوه، إما لتعرض األم ملـرض مشـوه   : احلالة الثانية

وجود مرض وراثـي أو  (أو الكتشاف الطبيب لعامل من عوامل تشوه اجلنني ) األملانيةكاحلصبة (
فهذا التشوه ضرر بـال شـك، لكـن     .، دون أن تكون األم احلامل معرضة للخطر)خل صبغي

التصرف إزاءه باإلجهاض خيالف أصل التصرف إزاء الضرر يف الشريعة اإلسالمية، لذلك فـالقول  
  .الروح رد أن اجلنني مشوه خاطئجبواز اإلجهاض قبل نفخ 

فإن مل يضر التشوه باجلنني سيضر حتما باألم و  ،اإلجهاض ليس باألمر اهلني واحلقيقة، أن
لذلك كان قرار امع الفقهي صائبا حني راعى عدة شـروط، و   2خصوصا من الناحية النفسية  

المة رئيس قسم األمراض النسائية يقول الدكتور عبد اهللا حسني باسويف هذا . ختم برضا الوالدين

                                                
الصرع، الذي استبدل له (الذي يستعمل لعالج   Trimethdineبعض العالجات قد وجد هلا بديل ال يؤدي إىل التشوه مثل حبوب  - 1

   .جيو هنا ال جمال للحديث عن التشوه اجلنيين و اإلجهاض العال.  Phenobabitalحبوب 
 على كل فيه من يعترب هذا الضرر النفسي و ما ينتج عنه من آالم وأعباء مادية و معنوية بالنسبة للمؤمن هو خري له، ولذا عليه الصرب و شكر اهللا 2

  . شيء
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إين أرى أن على املرأة املسلمة، و على األسرة املسلمة أن :"و التوليد جبامعة امللك عبد العزيز جبدة
تصرب على ما أصاا، و أن حتتسب ذلك عند اهللا، و أن تلجأ إىل اإلجهاض و التجين على حرمـة  

الطبيب املسلم أن ال يضيعوا الوقت و اجلهـد يف  بل إين أرى على األسرة املسلمة و على ...اجلنني
و " معرفة وجود التشوهات يف اجلنني من عدمه فإن النتيجة سوف لن تقضي إىل عمل يرضي اهللا 

  . 1" 85سورة اإلسراء اآلية " ما أوتيتم من العلم إال قليال
  :ر منهالكن أمام هذه االختالفات يف وجهات النظر، ميكننا احلد منها بإتباع عدة أمو

  العمل بالقواعد الصحية الكفيلة باحلد من التشوهات كاستعمال اللقاحات يف
موعدها بالنسبة للمرأة احلامل، واحلرص على التغذيـة اجليـدة و النظافـة و    

 الراحة،
 ،االبتعاد عن زواج األقارب الذي يعترب عنصرا مهما 
  تشوه اجلنني، يؤدي عالجه إىل) السرطان(إذا كانت املرأة مصابة مبرض خطري 

  فعليها أن حتتاط من احلمل و هلا العديد من الوسائل،
  .نياج ملعرفة التاريخ الصحي للزوجفرض الشهادة الطبية قبل الزو -
II -رر األم بتشوه اجلننيتض  

 استسـقاء الـدماغ   قد تتضرر األم يف حـاالت قليلـة نتيجـة لتشـوه جنينـها،     
)Hydrocephalus( .   هذا التشوه له درجات أخفها ال حيتاج إىل التدخل اجلراحي و قد يتحسـن

بعد الوالدة، و هو يتمثل يف كون قشرة الدماغ ضئيلة السمك تكاد تنعدم، و يسـتمر التضـخم   
  . نتيجة جتمع السائل فيه بعد الوالدة

و تكون إصابة األم ببعض الفريوسات هو السبب مما يـؤدي إىل تكلـس الـدماغ؟ أو    
ملم مسكا فالطفـل ال ميكـن أن    8إذا كانت القشرة الدماغية أقل من (تسقائه مع رقة القشرة اس

                                                
  .494أنظر، البار حممد علي، املرجع السابق، ص 1
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فتضرر األم نتيجة هلذا التشوه ال يكون إال عند الوضع، حيث يستدعي األمر  ).يعيش حياة عادية
  .إجراء عملية قيصرية إلخراج الولد، لكن تكون فترة احلمل عادية هلا دون ضرر

ص الوراثي قبل امليالد يتم إجراؤه يف احلاالت العادية للحمل، فماذا عـن  إن التشخيإذن   
  ؟ جوء إىل املساعدة الطبية لإلجناباحلاالت اليت يتم فيها الل

  
  لثاملطلب الثا

  التشخيص السابق للشتل
(DPI) Le diagnostic préimplantatoire  

من األمور املتعـارف عليهـا    إن اللجوء إىل املساعدة الطبية لإلجناب أصبح يف أيامنا هذه
خصوصا بعد التطور العلمي اهلائل يف هذا اال والذي أعلن عن جناح حاالت صـاحبها العقـم   

، ومتكن العديد من األزواج حتقيق أحالمهم مبيالد طفل من صلبهم بعدما كان ذلـك  لوقت طويل
  .من األمور املستحيلة بالنسبة هلم

فقد متكن العلماء بفضل عملية التلقيح اإلصطناعي اخلارجي ومل يقف العلم عند هذا احلد،    
، وجتميدها مدة طويلة تسمح بإمكانية  )األنابيب(توقيف عملية فصل اخلاليا وسط تركيبة زجاجية 

إجراء فحوصات و تشخيصات وراثية على هذه البويضة امللقحة، واكتشاف الصفات الوراثية اليت 
وهـذا مـا يعـرف    . ها، واألكثر من ذلك حتديد جنسهاملتتصف ا، وكذلك األمراض اليت حت

بتقنيات اهلندسة الوراثية اليت تسمح لنا عالوة على ذلك إجناب أطفـال ذو مواصـفات خمتـارة    
ويـثري ختـري   . كالطول واللون، والذكاء واجلنس ومعاىف صحيا من األمراض و التشوهات اجلينية

حول مدى مشروعية هذا النوع من التشخيصات البعض صفات معينة يف طفل املستقبل التساؤل 
  الوراثية؟
ولألجابة على السؤال املطروح، ينبغي التعرض بداية إىل حتديد مفهوم التشخيص السـابق    
  ). الفرع الثالث(، والظوابط القانونية له )الفرع الثاين(، وحكمه الشرعي )الفرع األول(للشتل 



 مدى مشروعية املمارسات البيوطبية على اجلينوم البشري: الباب األول
 

206 
 

 
  الفرع األول

  لمفهوم التشخيص السابق للشت
، وأسباب )أوال(سنتطرق يف هذا الفرع إىل تبيان تعريف التشخيص السابق للشتل 

  .)ثالثا(، وكيفية إجرائه )ثانيا(اللجوء إليه 
  تعريف التشخيص السابق للشتل - أوال

هو عبارة عن فحص جيين للبويضة  املخصبة خارج جسم اإلنسان، وقبل زراعتها يف 
قي الظهور بعد انتشار وسائل املساعدة الطبية على اإلجنـاب،  رحم األم ، وقد بدأت هذه التقنية 

  ).أطفال األنابيب(وخاصة وسيلة اإلخصاب خارج الرحم 
أنه "الفرنسي بإجراء هذا النوع من التشخيص الذي يعد على  1994لقد مسح قانون 

 in جمموع التقنيات الطبية اليت تسعى للكشف عن وجود أمراض وراثية أو تشوهات خارج الرحم

vitro التشخيص :"كما يعرف التشخيص السابق للشتل على أنه . 1" يف اللقائح قبل شتلها
، ملنع )تقنية التلقيح اإلصطناعي اخلارجي(الطبية لإلجناب الوراثي املستخدم مع عملية املساعدة 

  .2"احلمل جبنني حيمل مشكالت وراثية جينية
   3و جيرى هذا التشخيص بعد تلقيح البويضة حبيوان منوي واحد، و هذا قبل غرسها يف الرحم  

يف حالـة وجـود    -لتفادي اختيار اجلنس–ال يسمح بإجراء هذا التشخيص إال استثناءا 
تمال كبري إلجناب طفل مصاب مبرض وراثي دو خطورة خاصة ال جيرى الشفاء منه وقت قيام اح

  .من قانون الصحة العامة الفرنسي  4-2131و هذا ما جاء يف املادة  . التشخيص
ويساعد هذا النوع من التشخيصات على حتديد اجلني املسبب للمرض، مما ميكن التـدخل  

 رحم األم لتصبح جنينا، وذلك دف إجناب طفل خـال مـن   يف عالجه قبل أن توضع النطفة يف
  .1األمراض الوراثية اليت تنتقل إليه من األبوين

                                                
1-Cf.MONDIELLI Eric, op.cit, p.107  
2 Ibid. p.108.  
3Cf.ENCAUSSE Marina Carrére et Cymes Michel, op.cit, p.112. 
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األصل أن التشخيص الوراثي قبل الزواج يغين عن التشخيص الوراثي قبل احلمـل، وقـد   
فللتشحيص قبل احلمل أمهية  ،أما يف حالة اإلجناب الصناعي.قق ذلك يف حالة اإلجناب الطبيعييتح

خاصة تتضح لنا من خالل إجراءات اإلجناب الصناعي اليت تقتضي تواجد اللقائح يف أنابيب إختبار 
لفترة زمنية قبل زرعها داخل رحم املرأة، وهو ما يعين إمكانية وسهولة فحص اللقائح دون اللجوء 

لغـرض  كن اللجوء إليها ألجل هذا اإىل إجراءات خاصة، بل إن عملية اإلجناب الصناعي ذاا مي
  .وهو فحص اللقائح قبل زرعها

فـإن نسـبة   ، مبرض وراثي سائد ني نه إذا كان كل من الوالدين مصابفمن املقرر علميا أ
فإن نسبة اإلصابة املتوقعة  ،مبرض سائد فقط، ويف حالة إصابة أحدمها  % 100إصابة النسل تكون 

رض الوراثي املتنحي والذي ال تظهر أعراضه على حامله، فإن ، ويف حالة امل %50قي النسل تكون 
من نسـلهما تظهـر علـيهم     %25كان كل من الوالدين حيمل اجلينات املسؤولة عن املرض فإن 

من نسلهما يصبحون حاملني للمرض مع عدم ظهور أعراضـه   % 50و، )السائد(أعراض املرض 
الدقيق لألمراض الوراثية على مستوى اجلينات،  ومن هنا تبدو أمهية التشخيص. ) املتنحي(عليهم 

  . 2وليس فقط بالنظر إىل مدى ظهور األعراض املرضية
  يزيـد نإن أول من دعا إىل هذا النوع من التشخيص هو عامل األحياء الربيطاين آنذور هد

HANDYSIDE Andrew  الذي كان ينصح األمهات الالئي ولدن طفال مصابا مبرض وراثي أو
  .3لجوء إىل طريقة التلقيح االصطناعي حىت يتسىن فحص اجلنني قبل إرجاعه إىل الرحم صبغي بال

اللذان أجنبا '' ريين''و'' ديفيد''إن أول حادثة حصلت من هذا النوع هي ما جرى لألبوين 
أول طفل هلما مصابا مبرض وراثي نادر يصيب كل أعصاب اجلسـد واملـخ أدى إىل    1989سنة 
وكانت نتيجة اإلرشاد الوراثي هلما اإلختيار بني عدم اإلجناب أو إجراء الفحـص أثنـاء   . وفاته

فاختار األبـوان عـدم   . احلمل، فإذا ثبث أن اجلنني مصاب مبرض وراثي فسوف جيهضه األطباء
                                                                                                                                                   

، سلسلة الكتب الثقافية الشهرية، الس الـوطين للثقافـة والفنـون    174البقصمي ناهدة، اهلندسة الوراثية واألخالق، عامل املعرفة، رقم ، انظر 1
  .  180.، ص1993واآلداب، الكويت، يونيو 

  .ومابعدها 42. ص، 1996، مركز األهرام للترمجة والنشر، القاهرة،  1بشرية احلاضر واملستقبل، طالتمتامي سامية، الوراثة ال. د. أنظر 2
Cf.FRYDMAN René, op.cit .p.263- 3       
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ليخربمها عن وجود '' جاري هودجني''ل ما أحد أطباء الوراثة واإلخصاب اإلجناب إىل حني إتص
إختبار جيين جيرى على البويضة امللقحة خارج الرحم، وبالفعل مت إخصاب سبع بويضات من األم 
مبين زوجها، وأجري الفحص على أربع منها، وكانت النتيجة الكشف عن إصابة واحـدة منـها   

والدة  1994عادة البويضة امللقحة السليمة إىل رحم األم، فتمت سـنة  بذلك املرض الوراثي، ومت إ
أول طفلة يف العامل لستطاع العلماء التأكد من خلوها من ذلك املرض املميت، قبل أن محلها رحم 

  . 1أمها
إذن إن التشخيص السابق للشتل ليس فقط خمصص لألزواج غري القادرين على اإلجناب و 

يح االصطناعي، بل هو يعترب أفضل حل لألزواج القادرين على اإلجناب مـن  الذين جلئوا إىل التلق
دون مساعدة طبية الذين سبق و أن جنبوا طفال مصابا مرض وراثي أو تشوه، فالتلقيح االصطناعي 

وعلى . يف هذه احلالة يصبح مبثابة وقاية من األمراض الوراثية و الصبغية و ليس تقنية لإلجناب فقط
خيص السابق للشتل يعترب كخيار بديل للتشخيص الوراثي أثناء احلمـل ألن هـذا   هذا فإن التش

األخري حيمل خماطر إاء احلمل يف حالة وجود تشوهات أو أمراض وراثيـة، لكـن التشـخيص    
  .الوراثي قبل الشتل جينبنا ذلك

التشخيص السابق للزرع، التشخيص قبل  ،يص السابق للشتل عدة تسميات منهاإن للتشخ  
  ...حلمل، التشخيص السابق لإلنغرازا

  )DPI( اب اللجوء إىل التشخيص السابق للشتلبأس -ثانيا
  :لعدة أسباب أمهها للشتليتم اللجوء إىل التشخيص السابق 

  إذا تبني إصابة أحد الزوجني أو أصوهلما املباشرين بأمراض وراثية أو صبغية،-1
  سنة،  38إذا كان عمر املرأة اليت جتري عملية التلقيح اإلصطناعي أكرب من  -2
  حدوث إجهاض متكرر بسبب خلل وراثي،  -3
  إذا حصلت والدة سابقة لطفل مصاب مبرض وراثي،  -4

                                                
  .214- 213. ، صرجع السابقعبد اهلادي مصباح، امل 1

  .  مراكز أطفال األنابيب الذين يستخدمون تقنية التشخيص السابق للشتل بثالثني مركزا حدد عدد 2003يف سنة 
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  إذا تعرض الزوجان لعدة عمليات تلقيح إصطناعي غري ناجحة، -5
يسمح بإجراء فحوصات على اللقائح قبل شتلها يف اللجوء إىل عملية التلقيح االصطناعي الذي -6

األرحام، سواء يف حالة عدم القدرة على اإلجناب طبيعيا، أو حالة اإلصابة أو احتمـال اإلصـابة   
  باألمراض الوراثية أو الصبغية،

يعتمد التشخيص السابق للشتل على تقنية الدراسة الوراثية على اخلاليا و هذا يف وقت قصـري  -7
مقارنة بالتشخيص السابق للميالد الذي حيتاج إىل عدة أسابيع للكشف عن وجـود املـرض أو   

  التشوه يف احلمل، 
لكشـف  إن هذا النوع من التشخيص يقلل و بنسبة معتربة من نسب اإلجهاض الناتج عـن ا -8

، حيث يرى جانب مـن   1 املتأخر للمرض الوراثي أو الصبغي، و ما يطرحه من عدة إشكاالت
الفقه أن اإلفتراض العملي حلدوث مثل هذا التشخيص يتعلق بالزوجات اليت سبق وأن جلـأن إىل  
اإلجهاض للمحافظة على النسل وجتنيبهن التعرض من جديد إىل خطر احلمل، ومن مثة بدال مـن  

محل جديد والقيام بتشخيص جيين على اجلنني داخل الرحم، فإن القـانون جييـز القيـام     انتظار
  .   2بتشخيص جيين وسط التركيبة الزجاجية، ويعترب ذلك من قبيل السلوك الوقائي لعملية اإلجهاض

  :عمليا ميكن الفحص من تشخيص نوعني كبريين من اإلصابات-9
مورثات خمتلة من أحد األبوان إىل اجلنني، حيث يوجـد   و هي حالة انتقال: األمراض الوراثية* 

نوع من هذه األمراض، بعضها نادر، و أغلبها ال عالج له، و كثري منـها قاتـل، و    500حوايل 
، و 3 طفل عند الوالدة2500اليت تصيب تقريبا طفل من كل ) mucoviscidoses( أكثرها انتشارا

السابع، مما يؤدي إىل إنعدام بروتني خاص ضروري حتدث بسبب خلل صبغي و باألخص الصبغي 
كـثريا مـا   . لعمل القصبات اهلوائية و مع الوقت يصبح التنفس صعبا لدى الطفل، مث مسـتحيال 

  .يكتشف األبوان وجود املرض كامنا يف أحدمها عندما يولد الطفل مريضا

                                                
113CF.ENCAUSSE Marina carrére et Cymes Michel,op.cit, p. -1   

  . 227.، ص2006عديل أمري أمرية، جرمية إجهاض احلامل يف التقنيات املستحدثة، منشأة املعارف، اإلسكندرية، أنظر،  2
  .من عزل اجلينوم الذي حيمل املرض 1989لقد متكن فريق حبث أمريكي و كندي سنة . طفل حيمل الصفة املتنحية للمرض 25من  1إن -  3



 مدى مشروعية املمارسات البيوطبية على اجلينوم البشري: الباب األول
 

210 
 

، و حـوايل   1االنتقال كاالنقالب و احلذف و: الطفرات و االختالالت اليت حتدث يف الصبغيات*
  .من الناس عندهم خلل صبغي بعضها تورث أمراضا خطرية و تشوهات كبرية يف اجلنني% 2

  .كيفية إجراء الفحص السابق للشتل  -ثالثا

  :التاليةبإتباع عدة خطوات من الناحية العملية  يتم القيام بالفحص السابق للشتل
إعطاء املرأة وملدة تتراوح بني ستة أيام إىل ستة عشر يوما هرمونات األنوثة املنشطة اليت تساعد  -

على زيادة حويصلة جراف قبل وقت إفراز البويضة، ويكون عددها غالبا أربع حويصـالت إىل  
  مخس؛

الذي بتناسب إعطاء املرأة اهلرمون املنمي للغدة التناسلية إلفراز البويضات، فيعرف بذلك وقته  -
  ووقت أخذ البويضات؛ 

  احلصول على بويضات غري ملقحة إما من بطن املرأة أو فرجها، و حيوانات منوية للزوج؛ -
  ،للبويضات بالسائل املنوي للزوج يف أنبوب إختبار القيام باإلخصاب اخلارجي-
  سطة أنبوب شعري؛بوا أيام من التلقيح، يتم أخذ خليتني من البويضات امللقحة) 03(بعد ثالثة -
خلية حىت يتمكن من اسـتخالص   64-32أي مرحلة ) أيام 5أو  4(جيرى الفحص على األجنة -

  عدة خاليا للفحص ألن التكوين الصبغي للخاليا ال يكون واحدا،
، ونسبة جنـاح   2أيام نقوم بزرع البويضة السليمة من األمراض الوراثية يف رحم الزوجة 5بعد -

  . 3% 35احلمل ذه الطريقة تصل إىل 
لكن من املهم تبيان مدى جناعة هذا النوع من التشخيص، حيث تعترب نتائجه غري موثوق 

و ميكن أن تربز أخطاء عديدة ألن الفحص ال يشمل إال خلية واحدة، علـى عكـس    100%ا 

                                                
  )متالزمة مواء القط(مما يؤدي إىل تشوهات بالغة ) Délétion(هو نقص جزء من الصبغي : احلذف- 1
  )inversion(هو أن يأخذ الصبغي وضعية مقاربة : االنقالب - 
  ) Translocation(هو أن ينفصل جزء من الصبغيات من مكانه و التحامه بصبغي آخر : االنتقال  - 

2 CF.ENCAUSSE Marina carrére et Cymes Michel,op.cit, p.115.  
  .27-26. ص ه ،  1423 أمين بن عبد العزيز سليمان، أهم الطرق الوقائية من األمراض الوراثية،، أنظر 3
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كن أن تتلوث اخللية املستخلصة أثناء كما مي.للميالد الذي يشمل آالف اخلالياالتشخيص السابق 
التشخيص حبامض نووي خارجي عنها بسبب الباحث نفسه أو من البكترييا، أو من نطفة بقيـت  

  . 1ملتصقة بغشاء البويضة أو من خاليا اإلكليل املشع اليت ختيط بالبويضة 
  

  الفرع الثاين

  حكم التشخيص السابق للشتل

التشخيص السابق للشتل وكان حمل اخلالف هو التدخل لقد إختلف الفقهاء يف حكم   
بالفحص و التشخيص قصد الكشف عن األمراض الوراثية ملعاجلتها أو إختاذ التدابري الوقائية من 

حيث نادى البعض جبواز التشخيص . هناك ظن راجح بتوقع حصول مرض ما وقوعها، إذا كان
 ).ثانيا(عدم مشروعيته ، بينما نادى البعض اآلخر ب)أوال(السابق للشتل 

  :القائل جبواز التشخيص السابق للشتل اإلجتاه  - أوال

واز التشخيص الوراثي للبويضات امللقحة قبل غرزهـا يف الـرحم   جب ذا اإلجتاهه يرى أنصار
للوقوف على ما حتمله البويضة من أمراض و عيوب وراثية، وذا قال بعض الفقهاء املعاصـرين،  

  .2قرارا من مجعية العلوم اإلنسانية الطبية باألردنحيث صدر جبوازه 
أن التشخيص السابق  ،منها خاصة أدلةعدة وقد إستدل القائلون جبواز التشخيص السابق للزرع ب

للشتل ميثل مصلحة قوية يف معرفة األمراض الوراثية املوجودة يف البويضة امللقحة ، ومن مث ميكـن  
مـن شـروط    غري أنه عوتب على هذا القول بأن .له بالنسلمن خالله معرفة الضرر املتوقع حصو

فالواجب إهدار  إعمال املصلحة عدم ترتب مفاسد عليها أعظم من ضررها، فإن كان الضرر أكرب
املصلحة درءا هلذه املفسدة إعماال لقاعدة درء املفاسد مقدم على جلب املصـاحل، والتشـخيص   

                                                
1 CF.ENCAUSSE Marina carrére et Cymes Michel,op.cit, p.115.  
  

 .222.، املرجع السابق، ص...حامت أمني حممد عبادة،  العالج  2
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ها إحتمال حدوث خطأ يف اللقائح املفحوصة، وكذا الوراثي قبل الشتل له مفاسد عدة، ويكفي من
كشف العورات املغلظة، فاملتعني عند ذلك هو تقدمي هذه املفاسد وعدم النظر إىل ما يترتب علـى  

   .هذا التقدمي من تفويت املصلحة
أن الفحص اجلاري على البويضات امللقحة قبل احلمل ا ووضعها يف الرحم، إمنا هو واقع على  -

   .ا اجلسدية للزوجني وبالتايل فال إشكال فيهاخلالي
قياس فحص البويضة امللقحة على املعاجلة اجلينية للجني يف داخل الـرحم، جبـامع أن فيهمـا     -

مصلحة عالجية للجنني، فكما يباح معاجة اجلنني يف رحم أمه جاز الفحص الوراثي هلذه البويضة 
  : بأنه قياس مع فارق من وجهني مت معارضة هذا القول،و.امللقحة من باب أوىل

أن معاجلة اجلنني يف الرحم ال تستلزم إجراء التلقيح خارج اجلسد، خبالف التشخيص : الوجه األول
الوراثي يف هذه الصورة فهو غري متصور إال بإجراء التلقيح خارج اجلسد، مما يترتب عليه بعـض  

  .املفاسد كإختالط اخلاليا اجلنسية بغريها
أن املصلحة يف عالج األجنة داخل الرحم مقطوع ا أو على األقل الظن فبها راجح، : الوجه الثاين

خبالف التشخيص الوراثي فاملصلحة فيه يف معرفة األمراض الوراثية املقصودة بالبحث عنها وداللة 
  .التشخيص على وجود احتمالية، ذلك ال تشمل مجيع األمراض الوراثية األخرى

اثي للبويضة امللقحة خارج الرحم على جواز استخدام اللولب ووسـائل  قياس التشخيص الور -
وعوتب أيضا  .منع احلمل، جبامع أن كالمها قد يكون سببا يف منع احلمل إذا ثبت حتقق علة وراثية

بأنه قياس مع الفارق، ألن استخدام اللولب ال يترتب عليه إجراء التلقـيح بـني   على هذا القول، 
  .ارج الرحم، خبالف التشخيص اجليين الذي يتطلب متام التلقيح خارج الرحمالنطفة و البويضة خ

  
  

  يص السابق للشتل القائل بعدم جواز التشخ اإلجتاه -اثاني
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ويرى أنصاره عدم جواز فحص البويضات امللقحة باعتبارها خاليا تناسـلية أو جنسـية   
  :واحتجوا باألدلة التالية

أمر حبفظها الشرع وشرع لصيانتها العديد من األحكـام،  أن حفظ النسب من الضرورات اليت -
والتشخيص الوراثي قبل احلمل ال خيلو من مفسدة إضاعة النسب واختالطه،  الحتمال حـدوث  

بـأن فحـص   ومت معارضة هذه احلجة بالقول  .أخطاء يف وضع لقيحة إمرأة يف رحم إمرأة أخرى
انعة من إختالط البويضة امللقحـة للـزوجني   اخلاليا يشترط جلوازه أن تتخذ مجيع اإلجراءات امل

بغريها، فإذا ما مت الفحص و التشخيص مع هذه اإلجراءات انتفت مفسـدة اخـتالط النسـب    
  .وضياعه

أن التشخيص الوراثي للبويضة امللقحة خارج الرحم يستلزم متام التلقيح يف أنبوب اختبار خارج -
  :منها الرحم، وهذا النوع من التلقيح مقيد بعدة قيود

تعذر احلمل لسبب من األسباب املرضية كأمراض األنابيب وتشوهها، أو نـدرة احليوانـات    -أ 
  املنوية أو العقم غري معلوم السبب ويتعذر عالجه بوسيلة أخرى،

أن بتم ذلك بني الزوجني دون دخول مشاركة من طرف آخر، وهذه القيود ليست متحققة  -ب
وعورض هذا املوقف ، بالقول  .ول جبواز التلقيح خارج الرحمقطعا يف التشخيص الوراثي حىت نق

بأنه اليوجد فارق بني التلقيح خارج اجلسد وبني فحص و تشخيص اخلاليا، نظرا لوجود احلاجة 
  .يف كال منهما وحينئذ يأخذ التشخيص حكم التلقيح، فيون جائزا

غلظة للمرأة، وهو حمرم ال يبـاح  أن التشخيص اجليين للبويضة امللقحة يستلزم انكشاف العورة امل-
ومت معارضة هذه  .إال لضرورة، والتشخيص ال يعد من باب الضرورات اليت تبيح كشف العورات

بأن التأكد من سالمة اللقيحة من األمراض الوراثية السيما اخلطري منها وجدت فيه احلجية بالقول 
العامة، إعماال لقاعدة الضـرورات   احلاجة اليت تبيح كشف العورة املغلظة، فيستثىن من النصوص

  .تبيح احملضورات، وقاعدة احلاجة ترتل مرتلة الضرورة عامة أو خاصة
  :القائل باجلواز لآليتأمام هذين الرأيني، يتضح لنا أن الرأي اجلدير بالتأييد هو اإلجتاه   
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التلقيح اإلصطناعي أن التشخيص الوراثي للبويضة امللقحة خارج الرحم ال خيتلف كثريا عن : أوال
اخلارجي املباح بشروط وضوابط، إال يف ونه جيري للبويضة قبل زرعها يف الرحم، وإذا تـوفرت  
الدواعي هلذا التشخيص كان جائزا ملا فيه من رفع املعاناة و املشقة اليت حتصل بوادة طفل مشـوه  

  .وراثيا، كما أبيح التلقيح اإلصطناعي اخلارجي عند وجود  الدواعي إليه
أن هذا اإلجتاه هو ما يتناسب مع قاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعـي أعظمهـا ضـررا    : ثانيا

األوىل والدة طفل مشوه لعدم إباحـة التشـخيص   : بارتكاب أخفهما، وهنا تعارضت مفسدتان
وبالنظر يف املفسدتني جند األوىل . الوراثي، والثانية انكشاف العورة نتيجة للقول جبواز التشخيص

  .ضررا فترتكب الثانية درئا للضرر األعظمأعظم 
أن هذا اإلجتاه هو ما أخذت به بعض احملافل الدولية منها اجلمعية اإلسالمية للعلوم الطبيـة،  : ثالثا

الذي أجاز اإلستفادة من علم اهلندسة الوراثية يف الوقاية مـن   1998وامع الفقهي اإلسالمي عام 
وأصدرت قرارا جبواز    1ط أال يترتب على ذلك ضرر كبرياملرض أو عالجه أو ختفيف ضرره بشر

اجلسم " ملل جاء فيها من أن 1995هذا النوع من التشخيصات ، وما تضمنته الرسالة البابوية سنة 
البشري يشكل وحدة عضوية، ومن مت ميكن عالج أي عضو مريضا إذا كان ذلك يف صاحل اجلسم 

الذي يقصد إحالل جينات سليمة حمل اجلينات املسؤولة  كله، ومن مث استحسن مبدأ العالج اجليين
  .2عن اإلصابة باألمراض الوراثية 

ال مانع شرعا من تعديل بعض الصفات الوراثية املرضية أو : "ويقول الدكتور وهبة الزحيلي
أو املرض الوراثي اخلطري الذي يؤثر على حيـاة  ... املعيبة بعيب ما مثل السرطان و التشوه الشديد

ـ . اإلنسان ويعد ذلك من باب التداوي املأذون به أو املباح شرعا ال فإذا كان املرض غري خطري ف
  . 3يلجأ لعملية التعديل منعا من اازفة أو املخاطرة يف عمليات غري مضمونة النتائج 

                                                
؛ حترمي هندسة اجلينات لتحسني النسل 4.، صهـ 16/7/1419، 12167الندوة اخلامسة عشر لس الفقه اإلسالمي، جملة  الندوة، ع  1

 .1.، ص 1997/ 5/11، 7286اثية لتحديد األبوة، الشرق األوسط، ع وإجازة البصمة الور
  .157.، ص1997الكاردينال برينارد كانتان، التصرف يف اجلينات، حقوق اإلنسان والتصرف يف اجلينات، املغرب، ، أنظر 2
  . 115. ، ص1997اإلستنساخ جدل العلم والدين واألخالق، دار الفكر، دمشق،  هبة،ولزحيلي ، اأنظر 3
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خيتلف حكم اإلستبدال حسب اهلدف : "زهرةأبو  يقول الدكتور حممديف هذا السياق و
والقصد من ورائه، فإذا كان يهدف إىل العالج وذلك بالوقاية من بعض األمراض الوراثية أو تقومي 

تدخل مثل هذه التصرفات يف  يف الطبيعة األصلية فإنه يندرج يف التصرفات املشروعة إذااحنرافا 
جنس املأمورية يف نصوص الشريعة الغراء من وجوب التداوي وإزالة الضرر ودرء املفسدة وجلب 
املنفعة فالغاية أو اهلدف هنا مشروع، فضال عن مشروعية الوسيلة أيضا إذ دف هذه احملاوالت 

" ولقوله يف موضع آخر. آبائه وأجدادهنيب اإلنسان شيئا من املخاطر الناجتة عن الوراثة من إىل جت
فال يشترط والدة اإلنسان لنبدأ عالجه، بل ميكن البدء يف العالج وهو ما زال نطفة أمشاج يف 

وإذا كان جيوز اسقاط اجلنني املصاب ببعض التشوهات رمحة باجلنني نفسه فيجوز من . رحم أمه
ويقول  .1" باب أوىل التدخل لعالجه وإنقاده من املوت أو من آالم املرض الذي ينتظره بعد والدته

يباح التدخل اجليين التصحيحي قبل الوالدة :" العامل اإلسالمي املاليزي الشيخ منور أمحد أنيس
 وأساس ذلك أن اجلسد وديعة عند اإلنسان، وما ينجم عن. شريطة أن يكون هناك مسوغ طيب

   . 2"ذلك من مسؤولية رعايته كواجب على كل مسلم ومسلمة
وقد اشترط أنصار هذا اإلجتاه أن يكون فحص اجلينات الوراثية دف جتنب زرع األجنة 
املصابة بتشوهات أو مبرض خطري يعجز الطب عن عالجه، وبشرط أال يرتب على ذلك التدخل 

  . اإلضرار اجلسيم باجلنني أو باحلامل مىت مت ذلك بعد زرع البويضة داخل الرحم
  

  الفرع الثالث
  انونية للتشخيص السابق للشتلالضوابط الق

إن التشخيص السابق للشتل يسمح بالكشف عن وجود أمراض وراثية أو تشـوهات يف     
اجلنني يف مرحلة مبكرة جدا،كما يسمح أيضا مبعرفة جنس املولود مما جيعل خطر اختيار اجلـنس  

  .قانونية حمكمةلؤطر قائما، هذا ما جيعل من هذه التقنية حتتاج 
                                                

 .289.مقتبس عن، أرفيس بامحد، املرجع السابق، ص 1
 .188.، املرجع السابق، ص...مقتبس عن، حامت أمني حممد عبادة، العالج 2
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التشخيص السابق للشتل جيب أوال أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بـاملفهوم العالجـي،   وممارسة 
والنظر القانوين حيال ذلك ينبغي أن ال يفارق النظر الشرعي، فينبغي أال يسمح القانون مبمارسـة  
هذا النوع من التشخيص إال يف إطار عالج خاص، يهدف إىل حتقيق احلمل لزوجني ميران خبطـر  

إىل إجناب طفل مصاب مبرض وراثي خطري، ومتتنع هذه املمارسة ألي سـبب   ف يؤديحمقق، سو
  .  1آخر سوى الباعث العالجي الذي ينبغي أن يتم حتديده بصورة دقيقة

ورعاية لذلك فقد أوضحت اتفاقية جملس أوربا حول حقوق اإلنسان والطب احليوي لسنة   
:" منها على أنه 12تل، حيث نصت املادة على الغرض الطيب للتشخيص الوراثي قبل الش 1996

ال جيوز إجراء اإلختبارات التنبؤية لألمراض الوراثية، أو اليت تسمح بتحديد الشـخص كحامـل   
للجني املسؤول عن مرض ما، أو بالكشف عن استعداد مسبق أو حساسـة وراثيـة ملـرض، إال    

  ".ألغراض طبية مع مراعاة املشورة الوراثية املالئمة
من اإلعالن العاملي للجينوم البشـري وحقـوق   " أ"فقرة  5السياق نصت املادة  ويف هذا  

ال جيوز إجراء أي حبث أو القيام بأية معاجلة أوتشخيص يتعلق جبينوم شـخص  :" اإلنسان على أنه
ما، إال بعد إجراء تقييم صارم ومسبق لألخطار والفوائد احملتملة املرتبطة ذه األنشطة، مع مراعاة 

من نفس " هـ"ويف حتديد أدق للمقصود، حتظر الفقرة ". التشريعات الوطنية يف هذا الشأنأحكام 
ما مل يكن ذلك مفيدا لصحته فائـدة مباشـرة،   "...املادة إجراء أي حبث يتعلق جبينوم الشخص 

من اإلعـالن   5، كما تقرر املادة "وشريطة توافر التراخيص وتدابري احلماية الالزمة حبكم القانون
  ". ق يف تعويض الشخص عن كل ضرر يلحقه ويكون سببه املسباشر عملية تدخل يف جينومهاحل

  .موقف القانون املقارن -أوال

يف جمال التشخيص الوراثي قبل الشتل، فإن أول قانون  و يف ما يتعلق بالتشريعات األجنبية  
املتعلق بتقنيات اإلجنـاب باملسـاعدة    1988لسنة  35أوريب أثار هذه املسألة هو القانون اإلسباين 

الطبية، والذي نص على أن أي تدخل يف املعمل يف مرحلة ما قبل اجلنني ألغراض تشخيصـية ال  
                                                

  . 7.، ص)املظاهر التشريعية(ماسيمو ريشالين، التشخيص ما قبل الزرع ، أنظر 1
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ميكن أن يكون له أي هدف آخر سوى تقييم قابليته للحياة، أو كشف األمراض الوراثية ـدف  
 42أكده أيضا القـانون اإلسـباين   وهذا ما . عالجها إذا أمكن، أو النصح بعدم نقلها إىل الرحم 

  . 1منه 9و 8الذي تلى هذا القانون واملتعلق بإستخدام األجنة البشرية يف املادة  1988لسنة 
إن اإلجتاه القانوين حنو إشترياط القصد العالجي للتشخيص قبل الشتل يوجد يف كل مـن  

  .الدامنارك وفرنسابريطانيا، النرويج، 
  : تقنية التشخيص السابق للشتل يف عدة قوانني أصدرها املشرع الفرنسي قد أجازإن 

ي املعدل واملتمم املتعلق بإحترام اجلسد البشر 1994جويلية  29الصادر يف  653-94القانون رقم  -
متنع  : "متنع كل عملية إختيار للجنس بنصها على  همن 2الفقرة  16/4فنجد املادة ، للقانون املدين

  . "كل ممارسة لتحسني النسل ترمي إىل تنظيم إنتقاء األشخاص
املتعلق بالتربع وإستعمال عناصر اجلسد  1994جويلية  29الصادر يف  654-94القانون رقم  -

هذا القانون قد حدد جمال إسـتعمال  ، صطناعي والتشخيص السابق للوالدةالبشري ، التلقيح اإل
منه على أن هـذه التقنيـة موجهـة     152/2حيث نصت املادة  تقنية التشخيص السابق للشتل،

خصيصا لألزواج الذين لديهم إحتمال كبري لوالدة طفل مصاب مبرض وراثي خطـري ال يرجـى   
من نفس القـانون شـروط    162/17كما وضعت املادة . الشفاء منه وهذا تفاديا لنقله للجنني

  :  املخربي حمال له وهيإجراء هذا الكشف البيولوجي الذي تكون خاليا اجلنني
إثبات وجود إحتمالية كبرية ألحد الزوجان أو كالمها أو خلفهما املباشـر إلجنـاب طفـل     -1

، وذلك مـن   وقت القيام بالفحص مصاب مبرض وراثي خطري ال يرجى الشفاء منه وال عالج له
طة بـذلك  خالل شهادة طبية يقدمها الطبيب املختص بعد التأكد من وجود عيب أوعيوب مرتب

املرض واملسؤولة عن ظهورها لدى أحد الزوجان أو كالمها أو لدى خلفهما املباشـر، علـى أن   
  .يكون اهلدف منها هو حبث سبل الوقاية والعالج

  .سابق للشتل وعلى أهدافهالايب للزوجان على إجراء التشخيص القبول الكت -2

                                                
 . 8.ماسيمو ريشالين، املرجع السابق، ص 1
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الذكر، فإننـا جنـد أن العبـارات    سابق من القانون  162/17لكن إن الحظنا نص املادة 
 تـدل علـى أن تقنيـة   " سبل الوقاية و العالج" "ال يرجى الشفاء منه، وال عالج له: "املستعملة

وهناك مـن يطلـق   ، يف حقيقة األمر إا عملية حبثيةلكن . التشخيص السابق للشتل هي عالجية
  ".طب الرغبة"عليها 

ر يعترب أحد األسباب اليت تسمح لـألزواج  إن وجود فائض من األجنة يف أنابيب اإلختبا
اللجوء إىل التشخيص السابق للشتل إلختبار األجنة السليمة ليتم شتلها يف الرحم دون بقية األجنة 
األخرى اليت تنتظر مصريها وبالتايل زرع األجنة اليت حتقق رغبام وترك الباقي مادام لديهم فرصة 

  .اإلختيار
  : املتعلق باألخالقيات 2004أوت  6يف  املؤرخ 2004-800القانون  -

منه على جواز اللجـوء   1الفقرة  2131/4واملادة  2131/4لقد نص هذا القانون يف مادتيه 
إىل تقنية التشخيص السابق للشتل إستثناءا مىت كان هدفها إجناب طفل سليم لعالج طفـل آخـر   

 الدواء أو الطفل الثنائي األمل  مصاب مبرض وراثي ال يرجى الشفاء منه ، وهذا ما يسمى بالطفل
bébé médicament.   كما مسح املشرع باللجوء إىل هذا النوع من التشخيصات إذا كان أحـد

  : ، وذلك علة للشروط التالية Huntington 1 أفراد العائلة مصابا مبرض اهلنتجتون 
بعد إطالع املـرأة  :  للخضوع للتشخيصو املكتوب ألبويني 2رأن يتم احلصول على الرضا احل -1

اخلطر الذي يهدد الطفل الذي سيولد وحىت يف حالة مرض متالزمة داون الذي  درجة احلامل على
  ,  يبىن على نتائج فحوصات يف األشهر التالث من احلمل

                                                
، و هو نوع من الشلل الرقاص ترفقه إصابة عقلية يظهر إال يف نواحي )Huntingtons Chorea(هو مرض رقص هنتجتون : مرض اهلنتجتون-  1

متعلق خبلل الكروموزوم الرابع، و مبا أن سنوات يعقبها املوت، و هو ال عالج له حلد اآلن، و هو  10األربعني من العمر، و يدوم املرض حوايل 
 .املرض ال يظهر إال يف سن متأخرة نسبيا، فإن املصاب غالبا ما يكون قد تزوج و أجنب و نقل املرض ألوالده

2  Arrêté du 19 février 2010 modifiant l’arrêté du 23 juin 2009 relatif à l’information, à la demande et au 
consentement de la femme enceinte à la réalisation d’une analyse portant sur les marqueurs sériques maternels et 
à la réalisation du prélèvement et des analyses en vue d’établir un diagnostic in utero prévues à l’article R. 2131-
1 du code de la santé publique  
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ال ميكن إجراء التشخيص إال يف املؤسسات واملخابر املعدة أصال لذلك من طـرف اللجنـة   -2
  رخيص من هذه األخرية،البيوطبية واحلاصلة على ت

قد مسح ابتداء من هذا التاريخ للزوجني حالة التشخيص الوراثي   2004أوت  6إن قانون 
على البويضة امللقحة و ثبات وجود مرض وراثي ال يرجى الشفاء منه وقت التشخيص، أن يعلنـا  

  .ةعن رضامها الصريح عن إمكانية استمرار القيام بالبحوث على هذه البويضة امللقح
سمح مبمارسة تقنية التشخيص السابق للشتل من أجل هـدف أبعـد   إذن هذا القانون ي

إجناب طفل سليم و استبعاد اجلينات املسؤولة عن املرض الوراثي، و كذا حتديد مصـري  : وأخطر
كما أنه فتح اال الستعمال األجنة كمصدر للعالج، . HLAإذا حتدثا عن نظام  إخوته خصوصا

يتطابق الطفل السليم وراثيا املختار مع أخيه أو أخته الذي يعاين من مرض وراثـي ميكـن    حيث
عالجه باللجوء إىل اخلاليا اجلدعية لألم من احلبل السري املتحصل عليه عند الوالدة، أو النخـاع  

أوت  29الشوكي للجنني الدواء ، وهذا ما مت التوصل إليه يف الواليات املتحـدة األمريكيـة يف   
  .بوالدة أول طفل دواء 2000

كما نظم املشرع الفرنسي عملية التشخيص اجليين قبل العلوق واحلمل يف نـص املـادة   
من قانون الصحة العامة بفقراا املتعددة، حيث نص على أن ال ميارس التشخيص اجلـيين   1231

بصفة اسـتثنائية،   على اخلاليا املأخوذة من البويضات املخصبة يف األنبوب، وهي خارج الرحم إال
  :بعد توافر الشروط التالية

ضرورة وجود شهادة طبية من متخصص بوجود دواعي طبية لذلك، ويقصد بالدواعي الطبية . 1
وجود احتماالت قوية لوالدة طفل مصاب مبرض جيين خطري مقترن بعدم إمكان معاجلته وقـت  

  إجراء التشخيص، 
ضرورة وجود مرض من هذا القبيل لدى أحد الزوجني أو كليهما، أي وجود بعض العيـوب  . 2

اخللقية، أو األمراض لدى أحدمها أو كليهما، وأن تثبت رابطة السببية الطبية بني العيـب اجلـيين   
  واملرض الوراثي، 
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ذلك بعد موافقة جيب أن تتم العملية كلها يف أحد املراكز املتخصصة، واحلاصلة على ترخيص ب. 3
  اللجنة القومية للطب وبيولوجيا اإلجناب والتشخيص املبكر، 

  جيب أن يكون الغرض من التشخيص البحث عن العيب ووسائل الوقاية منه أو معاجلته،. 4
   .     جيب أن يتم احلصول على الرضا الكتايب لكال الزوجني على إجراء التشخيص. 5

ي يف الدراسة املقدمة بشأن تعديل قـانون أخالقيـات   وقد حدد لنا جملس الدولة الفرنس
  : األحياء مرحلتا إجراء التشخيص السابق للشتل و املتمثلة يف

إجراء التشخيص الذي يهدف إىل التحقق من أن اجلنني ال حيمل أي مـرض وراثـي، أي   : أوال
ة تلك الـيت سـتكون   اإلختيار السليب، مث إجراء إنتقاء جيين ميكن من تعيني من بني األجنة السليم

مطابقة لألخ أو األخت من الناحية اجلينية أي اإلختيار اإلجيايب، وبالتايل التشخيص املزدوج ، وهو 
حيث إشترطت أشترطت أن يكون الزوجان قد أجنبا طفال  1الفقرة  2131/1ما جاء يف نص املادة 

  .منذ السنوات األوىل حلياته مصابا مبرض وراثي الذي ال يرجى الشفاء منه والذي يؤدي إىل الوفاة
إجراء التشخيص الذي يهدف إىل اإلختيار من بني األجنة السليمة املوافقة جينيا لـألخ أو  : ثانيا

  .األخت، اجلنني الذي ميثل أكرب فرصة جناح أي تطابق، أما بقة األجنة فيتم التخلي عنها
نائية  يف العقوبات املنصوص ويف حال جتاهل أيا من الشروط املذكورة، متثلت اجلزاءات اجل  

  :عليها يف املواد التالية من قانون العقوبات الفرنسي
اليت تعاقب كل من يقوم بعمل تشخيص جيين لألبوين، دف احلصـول   20-511املادة  -

من  5-2131، 1-2131على ذرية من دون احلصول على الترخيص املنصوص عليه يف املواد 
  . 1أورو 30000تني حبس و غرامة تقدر بقانون الصحة العامة، بعقوبة سن

منه اليت تعاقـب بالعقوبـة    28املادة  2004لسنة  800املعدلة بالقانون رقم  21-511املادة  -
-2131املنصوص عليها يف املادة املادة السابقة يف حالة كل إنكار أو جتاهل ألحكام املواد 

 .     1من قانون الصحة العامة املتعلقة بالتشخيص السابق على زراعة األجنة 1-4-2131و 4
                                                

1 Art. 511-20 du code pénal:" Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu l'autorisation mentionnée 
à l'article 2131-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 Euros 
d'amende.   
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-511كما جند نصوص جنائية أخرى جترم عدم اللجوء إىل اإلختبار اجليين قبل احلمل، فاملادة 
تعد جرمية يعاقب عليها باحلبس سنتني وبغرامة ثالثني ألـف  :" من قانون العقوبات تنص على 11

تحصيل أو مجع أمشاج من شخص حي، مت التربع ا للمساعدة الطبية لإلجناب دون أورو، القيام ب
إجراء اإلختبارات اجلينية للتنبؤ عن احتمال وجود أمراض معدية قد تصيب اللقيحة املزمع تكوينها 

  .2"من قانون الصحة العامة،  6-1222املنصوص عليها يف املادة 
اجليين للتأكد من عدم وجود أمراض معدية وقابلة لإلنتقال هذا النص يلزم القيام بإجراء التشخيص 

يف األمشاج اردة قبل اللجوء لعملية التلقيح اإلصطناعي للتقليل من فرص إصابة اجلنني بـأمراض  
  . تالزمه طيلة حياته

من قانون العقوبات الفرنسي يف البند الثاين من الفقرة األوىل،  25-511كذلك جند نص املادة 
، مبخالفة اإللتزام الواقع على الفريق )التلقيح اإلصطناعي(ارسة النشاط الالزم لتلقي اجلنني جيرم مم

الطيب املمارس هلذا النشاط بإجراء اإلختبارات اجلينية التنبؤية على املرأة أو اللقيحـة، وضـرورة   
النقـل والـزرع   بالنتائج واآلثار اجلانبية للعدوى قبل الشروع يف إجراء عمليات ) العلم(اإلطالع 

  . 3من قانون الصحة العامة 6-2141داخل الرحم، وذلك كما هو وارد يف نص املادة 
هذا النص يثري التساؤل عن طبيعة الركن املادي الذي تتحقق به اجلرمية، هل يعد جمرد عـدم  

، ولـو  اإلطالع على نتائج اإلختبارات اجلينية قبل البدء غي عملية زرع اجلنني كافيا لقيام اجلرمية

                                                                                                                                                   
1  Art. 511.21 du code pénal:" (L. n°2004-800 du 6 aout 2004, art. 28- 2) Le fait de méconnaitre les dispositions 
des articles L. 2131-4 et 2131-4-1 relatifs au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement 
et de 30000 Euros d'amende". 
2   Art.511-11 du code pénal: "Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue 
d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles 
exigés en application de l'article L. 1211-6 du code da la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement 
et de 30000 Euros d'amende".  
3  Art. 511.25 du code pénal: " L. n° 2004-800 du 6 aout 2004, art.28-2) Le fait d'exercer les activités nécessaires 
à l'accueil d'un embryon humain dans des conditions fixées à l'article L.2141-6 du code de la santé publique:  
1° Sans s'être préalablement assuré qu'à été obtenue l'autorisation judiciaire prévue au deuxième alinéa dudit 
article.  
2° Ou sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au 
sixième alinéa du même article.  
3° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du septième alinéa du même article, 
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 Euros d'amende. 
4° Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le 
couple qui a renoncé à l'embryon et le couple qui l'a accueilli.          
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أم أن الوصـف اجلرمـي    ؟ألمراض اجلينية القابلة لإلنتقالتبث بعد ذلك خلو املرأة واللقيحة من ا
لعدم اإلطالع على نتائج هذه اإلختبارات، إمنا يثبث فقط يف حالة ثبوت وتأكد وجود اإلمـراض  

  ؟رأة أو اللقيحة اليت نقلت إليهاالقابلة لإلنتقال لدى امل
وهو ما نراه صائبا أن عبارات النص ومقتضيات توفري أكرب قدر مـن   1ويرى جانب من الفقه

احلماية اجلنائية للقائح اآلدمية، جيعلنا نؤيد التفسري األول الذي يقضي بتحقق قيام اجلرمية هـذه،  
وبالتايل معاقبة مرتكبيها، مبجرد ثبوت أن عملية نقل اللقيحة احملفوظة قد متت بدون اإلطالع على 

من قانون الصحة العامة، وهذا بغـض   6-2141بارات اجلينية املذكورة يف نص املادة نتائج اإلخت
  .النظر عن حمتوى هذه النتائج، وما إذا كانت سلبية أو إجيابية

إذن التشخيص اجليين قبل الزرع له غرض عالجي مباشر يتمثل يف تدارك احتمال انتقـال    
فقد أجاز املشرع الفرنسي للطبيب القيـام بـبعض   وهلذا  .هات واألمراض اجلينية إىل اجلننيالتشو

املمارسات الواقعة على اللقيحة خارج الرحم بغية تشخيص األمراض احملتمل اإلصابة ا، اليت قد 
وهذه اإلجـازة التشـريعية   . ئلية، اليت تربط كال من الزوجنيترجع إىل العالقات البيولوجية العا

وهو ما يزال لقيحة معدة للنضوج والتشكيل، ومتنح قدرا  تعكس اهتماما بالكيان املادي لإلنسان،
من األمان الصحي، حبيث يأيت اجلنني إذا جنحت عملية الزرع خاليا من األمراض والعلل، وهذا ما 
يضمن له جسدا صحيا، ولكن ال جيب أن ننسى أن التشخيص اجليين قبل الزرع تتخللـه بعـض   

، وذلـك أن  eugénique( 2(أو ما يعرف باليوجينيـا   املخاوف املتمثلة يف ممارسة حتسني النسل
النتيجة املنطقية املترتبة على تقنية التشخيص قبل الزرع، لن خترج عن حلني، األول إما أن تكـون  
اللقيحة حمل التشخيص سليمة، والثاين إما أن تكون مصابة مبرض ميكن معاجلته بالعالج اجلـيين،  

أما النتيجة األخرى هي أن تكون اللقيحة  .تزرع بعد العالجعليه، ألا سوف وهو أمر ال تثريب 
مصابة مبرض وراثي نتيجة لعيوب جينية يصعب عالجها، مما يؤدي إىل إصابة الشخص بعيـوب  
خلقية مستدمية إذا مت زرعها، وهنا سوف يكون القرار الطيب املشروع قانونا هو الترخيص بإتالف 

                                                
 . 329. مهند صالح العزة، املرجع السابق، ص 1

2 Cf.  LASSALLE Bérengère, Les tests génétiques, le droit de la biologie humaine, Ellipses, 2000, p.67.   
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عل من احتمال إصابة البويضة امللقحة مبرض ال شفاء له ضابطا ، أي أن القانون جي1البويضة املريضة
يبيح إتالف هذه البيويضة، وهذا ما يضيق من نطاق احلماية اجلنائية ألهم العناصر البشرية وهـي  

، خاصة وأنه ليس باإلمكان اإلتفاق على عدد األمراض اجلينية اليت تبيح التـدخل علـى   2اللقائح
إن ثبت إصابتها باملرض، وهذا التدخل يعد بال شك اعتداء علـى حـق   البويضة امللقحة وإتالفها 
           ما هو موقف املشرع اجلزائري من التشخيص السابق للشتل؟ .  3البويضة امللقحة يف احلياة

  .موقف املشرع اجلزائري -ثانيا 

وإذا كانت هذه التقنية ال زالت كغريها من املسائل العلمية حمل فراغ تشريعي يف القـانون    
اجلزائري، إال أنه يف ضوء ما سبق أن تقرر من اجتاه الفقه والقضاء اجلزائـري إىل محايـة احليـاة    

واز واحترامها من وقت التلقيح الصناعي، ففي ضوء ذلك واستئناسا بالقواعد العامة ميكن القول جب
حيث عاجل املشرع اجلزائـري مسـألة   . التشخيص قبل الزرع يف حدود مفهوم العالج والتداوي

فربايـر   28املـؤرخ يف   02 -05مكرر من األمر  45التلقيح اإلصطناعي ألول مرة يف نص املادة 
 املعدل واملتمم لقانون األسرة، اليت مسحت للزوجني اللجوء إىل التلقيح اإلصطناعي وفقـا   2005

خيضـع التلقـيح اإلصـطناعي    . جيوز للزوجني اللجوء إىل التلقيح اإلصطناعي:" لشروط كاأليت
  : للشروط اآلتية

  .أن يكون الزواج شرعا -
 .أن يكون التلقيح برضا الزوجني وأثناء حياما -
 .أن يتم مبين الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غريمها -
     ."ل األم البديلةال جيوز اللجوء إىل التلقيح اإلصطناعي باستعما -

                                                
1 Cf. FLORENTIN Isabelle, op.cit., p.109. 
2 Cf. AZOUX-BACRIE Laurence, Bioéthique, Bruylant, Bruxelles, 2003, p.225; BELLIVIER Florence et EGEA 
Pierre, Bioéthique: l'être humain sans qualités, op.cit., p. 122.   
3  HUBER Gérard, Le clonage humain est-il un crime contre l'humanité? Bioéthique, droit et justice, Bruylant, 
Vol.45, 2003, p.225.  

  . 78. ، املرجع السابق، ص...قشقوش هدى، مشروع  حامد
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مكرر من قانون األسرة قد أباحت استعمال تقنية التلقيح اإلصطناعي يف احلالـة   45إذن املادة 
املتعلقة بوجود ضرورة طبية حتتم اللجوء إليها وهي حالة العقم سواءا لقلة اإلخصاب أو انعدامـه  

: " بنصـها  2000ماي  12خة يف املؤر 300وهذا ما يتوافق مع ما جاءت به التعليمة الوزارية رقم 
التأكيد من حالة العقم لدى أحد الزوجني أو لديهما معا، أو ضعف خصوبتهما وهذا حسـب  ...

  ..."مفهوم منظمة الصحة العاملية
من مدونة أخالقيات الطب التأكيد على العالج باعتباره الغايـة مـن    7كما جند يف املادة   

تشتمل رسـالة  :" التدخل الطيب على جسم الكائن البشري و كأساس إلباحة العمل الطيب بنصها
يف الدفاع عن صحة اإلنسان البدنية والعقلية ويف التخفيف منة املعاناة ضمن احتـرام  ...الطبيب 

  ...".انيةحياة الفرد وكرامته اإلنس
 لتشخيص على األجنة البشرية سواءوبالتايل فإن التشريع اجلزائري ال يسمح بإجراء تقنية ا

قبل زرعها يف الرحم أو بعد زرعها فيه إلنتفاء الغرض العالجي وعدم وجود أساس يربر اللجـوء  
  .إليها

سل البشري إذن إن التشخيص السابق للشتل ما هو إال وسيلة إنتقائية دف إىل حتسني الن
وهلذا فمـن  . من خالل التمييز بني األجنة البشرية يف مرحلة ما قبل الزرع، وتثري مسألة العنصرية

املستحسن حماربة أو على األقل التقليل من نسب اإلصابة باألمراض الوراثية عن طريـق تفـادي   
  .  زواج األقارب،و اخلضوع للكشف الطيب قبل الزواج

  
   املبحث الثاين

  العالج اجليينأحكام 
لقد عاش اإلنسان مدة طويلة على وجه هذه األرض، وجبهده املتواصل متكن مـن تغـيري     

حياته وواقعه حنو األفضل، فشرع بإجراء العديد من التجارب العلمية اليت وبتواترهـا قادتـه إىل   
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العالجـي  التقدم العلمي احلاصل يف جماالت عدة، كمجال الصحة املرتكز أساسا على اجلانـب  
  .ملختلف أنواع األمراض اليت تصيب اجلسم البشري

يعاين ماليني البشر يف عاملنا اليوم من أمراض وراثية يقارب عددها اآلالف تنتج عن خلـل    
جيين، ومبا أن اجلينات تتحكم يف انتاج الربوتينات وهي املسؤولة عن حتديد الصـفات الوراثيـة   

نتج عنه إما الغياب الكلي إلنتاج الربوتني أو نقص يف إنتاجه، أو للفرد، فإن اخللل أو العيب اجليين ي
رمبا يؤدي إىل حدوث فرط  يف إنتاجه، ومجيع هذه احلاالت تؤدي إىل ظهور أعـراض مرضـية   
حمددة، تعمل تقنيات العالج اجليين على معاجلتها مبعاجلة اخللل بتعويض واستبدال اجلني املصـاب  

وتثبيط اجلني املريض وتزويد اجلسم بالربوتني العالجي من مصدر بآخر سليم، أو من خالل كبت 
  . خارجي
ويف اآلونة األخرية ابتكر العلم والطب معا طرقا خمتلفة لشفاء اإلنسان من األمراض الـيت    

يعاين منها أو اخللل الذي يصيب أحد أعضائه كاألمراض الوراثية، ومن بني هـذه األبتكـارات   
حمل األدوية ومضاعفاا يف عالج األمراض اليت يكون سـببها اجلينـات   العالج اجليين الذي حل 

  . البشرية، والذي يعتمد على التعامل مع هذه األخرية
كما أن املعاجلة اجلينية تستخدم يف مدى واسع من التطبيقات العالجية لألمراض الوراثيـة  

الدموية، وميكن إدراج  وأمراض أخرى كأمراض اإلحنالل العصيب وعالج أمراض القلب واألوعية
  :املعاجلات الوراثية ضمن صنفني رئيسيني

وهي املعاجلات اليت يتم فيها إحالل اجلينات كاملة وسوية حمل : املعاجلات الوراثية القياسية - 1
  اجلينات املفقودة أو املعابة أو تلك العاجزة عن توجيه بناء كاف من الربوتني املطلوب،

وهي املعاجلات اليت يتم فيها تثبيط وكبت اجلني املصـاب  : اسيةاملعاجلات الوراثية غري القي - 2
من خالل تثبيط عملية اإلستنساخ أو الترمجة وباستخدام تقنيـة واسـتراتيجية احللـزون    

  .املزدوج والتعاقبات النيكلوتيدية مضادة املعىن
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وره يعد وكما سبق ذكره، يعد العالج اجليين املرحلة اليت تلي التشخيص اجليين، والذي بد  
هاما ملا حققه من إجنازات يف جمال الكشف املبكر عن األمراض الوراثية والتشـوهات اخللقيـة،   
ولكن ما ينتظر من العالج اجليين أمر ممكن بل حمقق إذا ما تعلق األمر باألمراض الوراثية اليت ميكن 

اليت الزالت حمل حبـث  أما بالنسبة لألمراض الوراثية األخرى  .عالجها عن طريق اهلندسة الوراثية
وريب فما ينتظر من هذا النوع من العالج قد فاق ما هو واقع، وهذا ما أضـعف إىل حـد مـا    
ماتوصل إليه التشخيص اجليين من نتائج، حبيث يعتربه البعض يف هذا النوع من األمـراض جمـرد   

ـ "وعود طال أمد حتقيقها، أو نوع من اخليال، وهذا سببه وببساطة  يين قـد ال  أن التشخيص اجل
  ". يلحقه دائما عالج جيين

بالنسبة للجـنني    الكشف عن وجود مرض جيين، سواءفإذا ما مت التشخيص املبكر، ومت
، أو للبويضة املخصبة للـزرع داخـل الـرحم    )التشخيص اجليين أثناء احلمل(وهو يف بطن أمه 

ا ما أسفر عن اإلجهاض ، يبقى التساؤل عن أمهية هذا التشخيص إذ)التشخيص اجليين قبل الزرع(
الطيب للحمل الذي ال يرجى شفاؤه من املرض الوراثي املصاب به، أو عن عدم صالحية البويضـة  

  املخصبة للزرع داخل الرحم؟
ولإلجابة عن هذا التساؤل خصصنا هذا املبحث لدراسة أحكام العالج اجليين من خـالل    

سنخصص الثاين منه  ، ومفهوم العالج اجليين إىلحيث سنتعرض يف املطلب األول  ،املطلبني التاليني
 .مشروعية العالج اجليين إىل حتديد

  
  املطلب األول

  مفهوم العالج اجليين
وككل مرض يصيب اجلسم، يؤثر املرض الوراثي على صحة اإلنسان ويغري مـن وضـعه     

الج للتخفيف الطبيعي، وجيعله غري قادر على القيام بأمور عديدة، وهذا ما يستدعي البحث عن ع
هلا أمهية بالغـة يف اكتسـاب     -كما سبق الذكر –من وقع هذا النوع من املرض، ألن املورثات 
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الشخص للصفات والعادات، وإصابة إحداها خبلل يظهر على شكل مرض وراثي ال عـالج لـه   
  . باألدوية التقليدية

مثر البعض منـها، وال  وبالفعل فقد أجرى الباحثون يف جمال اهلندسة الوراثية عدة أحباث أ  
ومع تطور طرق الطب ووسائله، فتح الباب لظهور العديـد  . زال البعض اآلخر حمل حبث مستمر

من الوسائل العالجية اليت هلا أبعاد أخرى قد ال تقتصر على التخلص من األمراض، بل متثل تدخال 
عالج اجليين الـذي حقـق   يف جسم اإلنسان مبا هو تغيري له عن هيئته األصلية واليت كان آخرها ال

جناحا باهرا يف عالج أمراض ال ميكن عالجها بطريقة أخرى مزحيا ما كان يعانيـه العديـد مـن    
املصابني لسنني طوال وما كان سوف يعانيه النسل املستقبلي، بينما عجز أمام بعـض األمـراض   

  .الوراثية األخرى
 الطب والتداوي من جهة، ومعـىن  وقبل بيان حقيقة العالج اجليين البد أوال من بيان معىن  

املرض من جهة أخرى، ألن احلكم على الشيء ملا كان فرعا عن تصوره كان البد من بيان معىن 
املرض وحقيقته لتتضح حقيقة التداوي، إذ التداوي يف الغالب ال يكون إال بعد نـزول املـرض   

بتعريـف   ، مث نتبعه)األول الفرع(اإلنسان، لذلك سوف نبدأ ببيان معىن املرض والطب والتداوي
الفـرع  (وما يستتبعه من سـلبيات واجيابيـات     ،)الفرع الثاين(وتطوره التارخيي العالج اجليين  

  .)الفرع الرابع(الضوء على طرق هذا النوع من العالج  ، وأخريا سنسلط )الثالث
 

  الفرع األول
   تعريف املرض، الطب والتداوي

يف جمال الطب والبيولوجيا يف العديد من املصطلحات اليت لقد أثر التقدم العلمي احلاصل   
، إال أا يف  )ثالثا(، والتداوي )ثانيا(، والطب )أوال(كمصطلح املرض  أخذت صورة جديدة

  .احلقيقة هي مصطلحات ضاربة يف عمق التاريخ
   تعريف املرض -أوال
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يف اللغة هو السقم، وهو نقيض الصحة، ويكون لإلنسان وغريه، وهو اسم للجنس،  املرض  
ب أَلـيم بِمـا   في قلوبِهِم مرض فَزادهم اللًه مرضاً ولَهم عذَا:" ويطلق على معاين كثرية قال تعاىل

كَذوا يونكَانا بعد ". ب1صفائها واعتداهلاوعرفه ابن األعرايب بإنه إظالم الطبيعة، واضطرا.  
املرض يف القلب فتور عن احلق، ويف األبدان فتور االعضاء، ويف العـني  ": وقال ابن عرفة  

فَالَ تخضعن بِـالقَولِ   يا نِساَء النبِيٍ لَستن كَأَحد من النِساء إِن اتقَيتن":فتور النظر، ومنه قوله تعاىل
ي قَلْبِهي فالذ عطْموفاً فَيرعالً مقَو قُلْنو ضرى عنه2"م3، أي الفتور عما أمر به و   .    

يف اإلصطالح ال خيرج كثريا عن املعىن اللغوي، وقد عرف بعدة تعـاريف ذات  أما املرض   
  :املعاين الواحدة واأللفاظ املختلفة

بوظائفها املعتادة، املرض هو خروج اجلسم عن حالة اإلعتدال اليت تعين قيام أعضاء البدن 
وقيل املرض هو ما يعرض . مما يعوق اإلنسان عن ممارسة أنشطته اجلسدية والنفسية بصورة طبيعية

  . 4للبدن فيخرجه عن اإلعتدال اخلاص
بإنه حالة غري طبيعية يف بدن اإلنسان تكون بسـببها األفعـال الطبيعيـة    : وعرف أيضا

  .والنفسانية واحليوانية غري سليمة

د باملرض وعالجه هنا هو األمراض الوراثية وكيفية عالجها وفقا ملعطيات علميـة  واملقصو
  . يف علم اهلندسة الوراثية ودورها يف حل الشفرة الوراثية

I- تعريف املرض الوراثي  
هو املرض الناتج عن خلل يف الصبغيات عدا أو تركيبا، أو يكون ناجتا عن عيب يف أحـد    

  .  5رث إىل مرض وراثي متنح أو سائد، أو مرض مرتبط باجلنساملورثات سواء أدى هذا املو

                                                
 .10سورة البقرة، اآلية  1
  .32األحزاب، اآلية  سورة 2
 .293.، ص1997،  املكتبة العصرية ،بريوت ، لبنان، 2أنظر، أمحد بن حممد بن علي الفيومي،  املصباح املنري،ط  3
 .845.، ص2000، دار النفائس، بريوت، 1أمحد حممد كنعان،املوسوعة الطبية الفقهية، ط 4
  .55. ، صرجع السابقالتمتامي سامية، امل  5
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كما عرف أيضا بأنه جمموعة غري متجانسة من األمراض املزمنة ذات األعراض الصـحية    
املستعصية على العالج الناجع يتم توارثها من الوالدين إىل األبناء والبنات عن طريق تناسل املـادة  

يلة، الوراثية ومتثل طيفا عريضا من األمراض يكون يف إحدى طرفيها اعتالل املادة الوراثية بنسبة ضئ
وفيها تكون العوامل املعدية بالنسبة الغالبة، ويف اجلانب اآلخر متثل اإلعتالالت الوراثيـة الغالبيـة   

 .  1العظمى لألسباب املرضية
II- أنواع املرض الوراثي  

أن املرض الوراثي هو املرض الناتج عن خلل يف الصبغيات عدا وتركيبا، أو يكون ناجتا عن   
. 2واء أدى هذا املورث إىل مرض متنح أو سائد أو مرض مرتبط باجلنسعيب يف أحد املورثات، س

  :وعليه تنقسم األمراض الوراثية إىل ثالثة أقسام هي

األمراض الوراثية السائدة وهي اليت تظهر نتيجة لوجود عامل وراثي واحـد  : القسم األول -
بينما يكون غري طبيعي مسبب للمرض، أي املورث املرضي يظهر يف أحد الصبغيني فقط، 

نظريه على الصبغي املتماثل متنحيا سليما، وقد يكون املورث اآلخر أيضا سائدا، ويكـون  
  .3يف كلتا احلالتني الشخص مريضا

األمراض الوراثية املتنحية اليت تظهر نتيجة لوجود املورثات بصورة متماثلة يف : القسم الثاين -
من وجود املورث الذي يعرب عن لـون  كال الصبغيني، مثل مرض البينو الذي خيلو املريض 

واألمراض املتنحية ال تظهر إال عند احتاد املورث . فيكون املصاب به ذا شعر أبيض البشرة،
املؤدي إىل املرض على كال الصبغيني، وهذا يعين أنه إذا كان أحد املورثني سائدا سـليما  

                                                
الفقهـي اإلسـالمي    حمسن بن علي فارس احلازمي، أمراض الدم الوراثية حقائق علمية عن أمراض علمية مزمنة، حبث منشور مبجلة امع ، أنظر 1

  .289. ص، 20ع ، 2005،  مبكة املكرمة
ر األهلية للنشر والتوزيـع، عمـان   ، دا1أبو عساف إمساعيل، أساسيات بيولوجيا اخللية واهلندسة الوراثية وعلم اجلنني، اجلزء النظري ،ط، أنظر 2

  .208.، ص2005األردن،
 .16. سامل العريض شيخة، املرجع السابق، ص 3
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حامال للمـرض، فـإذا   واآلخر متنحيا مريضا، فإن املصاب يكون مبظهر سليم لكنه يعترب
 .1تزوج امرأة مثله، فإن احتمال ظهور املرض يف ذريته يصل إىل نسبة الربع

األمراض املرتبطة باجلنس، اليت تظهر نتيجة لوجود املورث املرضـي علـى   : القسم الثالث -
، حيث أن املـورث  )هيموفيليا(أحد الصبغيات اجلنسية أوكليهما، مثل مرض سيولة الدم 

لذا يكون ظهوره يف الذكر أكثر، ألن خالياه حتتـوي علـى    xلى صبغي املرضي يظهر ع
، فيعرب املورث املرضي عن نفسه، بينما يف األنثـى ال   Yواحد، بينما اآلخر هو   x صبغي

تظهر اإلعراض إال إذا كان املورث املرضي موجودا على الصبغيني، بينما إذا كان أحـد  
الصبغيني سليما واآلخر مصابا فإن املورث ال يعرب عن نفسه، وإمنا تكون األنثـى حاملـة   

  .  2لنصفللمرض فقط تورثه ألبنائها الذكور بنسبة تصل إىل ا
 تعريف الطب -ثانيا

الطب لغة هو عالج اجلسم والنفس، ولقال رجل طب وطبيب أي عامل بالطب، ويطلـق  
لفظ الطب على املداواة واملعاجلة، يقال طبه طبا أي داواه وعاجله، وكذلك يطلق لفظ الطب على 

وللفحل املـاهر  يقال فالن يستطب لوجهه أي يستوصف، ويقال للعامل بالشيء، : وصف الدواء
: ومنه التطبيب أيضا ومعناه املداواة والعالج، يقال طب فالن فالنـا أي . بالضراب طب وطبيب

  . 3داواه، واملتطبب هو الذي يتعاطى الطب
وعرفه ابن . الطب اصطالحا هو علم خيتص مبعاجلة األمراض ومداوااأما الطب إصطالحا   

جسم اإلنسان من حيث ميرض، ويصـح فيحـاول   إن الطب صناعة تنظر يف بدن : خلدون بقوله
صاحبها حفظ الصحة، وبرئ املريض باألدوية، واألغدية بعد أن يتبني املرض الذي خيـص كـل   
عضو من أعضاء البدن، وأسباب تلك األمراض اليت تنشأ عنها، وما لكل مـرض مـن األدويـة    

                                                
  .17.؛  سامل العريض شيخة، املرجع السابق، ص83. ، املرجع السابق، ص...امت أمني حممد عبادة، العالج ح  1
؛  سامل العريض شيخة، 155. علي البار، خلق اإلنسان، املرجع السابق، ص ؛ حممد61.التمامي سامية، املرجع السابق،  املرجع السابق، ص  2

 .19. املرجع السابق، ص
  .191.أمحد بن حممد بن علي الفيومي،  املرجع السابق، ص 3
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ملؤذنة بنضجه وقبوله الدواء أو مستدلني على ذلك بأمزجة األدوية، وأقواها على املرض بالعالمات ا
  .ال

الطب علم يتعرف منه أحوال بدن اإلنسان من جهة مـا يصـح   ": ويعرفه ابن سينا بقوله
  . 1"ويزول عنه الصحة ليحفظ الصحة حاصلة، ويستردها زائلة

الطب علم يبحث يف عالج األمراض والوقاية منـها، ومنـع   ": كما يعرفه األطباء بقوهلم
ة على صحة األبدان، وعالجها إن حاق ا املرض عالجـا متكـامال جسـميا    حدوثها، واحملافظ

 . 2"ونفسيا
  تعريف التداوي -ثالثا

أي املرض، : أي تعاطى الدواء، وأصله دوى يدوي دوى: التداوي يف اللغة مصدر تداوى  
أي يعاجل : وأدوى فالنا يدويه مبعىن أمرضه، ومبعىن عاجله أيضا فهو من األضداد، ويداوي بالشيء

والداء هو علة حتصل بغلبـة بعـض   . أي تعاجل به، والدواء هو ما داويته به: به، وتداوى بالشيء
 .ط على البعضاألخال

    .  3والتداوي هوتناول الدواء، وهو إسم ملا إستعمل بقصد إزالة املرض  
   
: إن املعىن اإلصطالحي للتداوي ال خيتلف كثريا عن املعىن اللغوي ولذلك عرف بأنهبينما   

  .4استعمال ما يظن به شفاء املريض بإذن اهللا تعاىل من عقار أو عالج طبيعي
 . عاطي الدواء بقصد معاجلة املرض أو الوقاية منهوعرف أيضا على أنه ت  

 
  الفرع الثاين 

  هتارخيتعريف العالج اجليين و 

                                                
  .  31.، ص1985، مكتبة املنار، الزرقاء، األردن، 1عبد اهللا عبد الرزاق مسعود، الطب ورائدته املسلمات، طظر، أن 1
 . 644.صرجع السابق، محد حممد كنعان، املأ  2
  . 1448 .، صلسان العرب إبن منظور،  3
    .  644.صرجع السابق، محد حممد كنعان، املأ 4
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  ).ثانيا(، وتارخيه )أوال(سنتطرق يف هذا الفرع إىل تعريف العالج اجليين   
  تعريف العالج اجليين - أوال

، وقد عرف عدة تعريفات 1لقد أضحى العالج اجليين من أبرز مظاهر الثورة العلمية املتنامية  
  : ذات املعىن الواحد أمهها

  .2العالج اجليين هو عبارة عن حتوير وراثي خلاليا املريض دف عالج األمراض - 1
أو على أنه نقل جزء من احلامض النووي على خلية إلعادة الوظيفة اليت يقوم ا هـذا   - 2

 .   3اجلني إىل عملها
 . 4ىل خاليا املرضى مبرض وراثيإدخال مورث سليم مكان املورث املصاب إ" - 3
 . 5معاجلة األمراض الوراثية بإضافة إدخال أوإحالل مورث طبيعي أو مورثات طبيعية - 4
عملية إدخال أو نقل جينات سليمة إىل خاليا جسدية، وذلك للحصول على وظيفـة   - 5

 . 6جينية غري موجودة، وذلك إما بسبب مرض وراثي أو مرض مكتسب
م من انسان سليم وزرعه واحلصـول علـى إفرازاتـه،    طريقة استخالص مورث سلي - 6

 . 7وإعطائها كدواء ملريض مورثه معطوب ال يفرز هذا اإلفراز
 . 8هو تقنية لتصحيح اجلينات املعيبة املسؤولة عن حدوث مرض ما - 7

                                                
 . 204.املرجع السابق، ص اهد، البقصمي ن  1
 .85.، املرجع السابق، ص...، العالجحامت أمني حممد عبادة  2
، 2007، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، اململكة العربية السـعودية،  1سعد بن عبد العزيز عبد اهللا الشويرخ، أحكام اهلندسة الوراثية ، ط ، أنظر 3

 .287.ص
. ،ص2003، دار الفتح للدراسات والنشر، عمان، األردن، 1اهلندسة الوراثية بني معطيات العلم وضوابط الشرع، ط إياد أمحد ابراهيم، ، أنظر4  
91. 

 . .209جت عباس علي، عامل اجلينات، املرجع السابق، ص 5
  .  134.ص450. ع ،1996وجدي سواحل، تكنولوجيا العالج اجلسدي اجليين، جملة العريب، ، ، أنظر 6
 .279حتحوت حسن، قراءة اجلينوم البشري، املرجع السابق، 7
  ":العالج اجليين" اجلينوم البشريمكتب وزارة الطاقة األمريكي للعلوم، برنامج  8

"Gene therapy is: "a technique for correcting defective genes responsible for disease development" 
http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/medicine/genetherapy.shtml  
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خلاليـا  ) العامـل (هو استخدام اجلينات كعالج مبا يتضمن نقل نسخة من اجلني املعاجل  - 8
 .1اصالح نسخة اجلني املعيب فيه حمددة من فرد ما دف

استعمال اجلينات كدواء أو يف حاالت حمصورة هو استصالح اجلينات غـري السـوية،    - 9
 .2واليت كانت طفرا سببا للمرض

إذا ما مت العمـل علـى تغـيري يف     3)ناقالت الوراثة(العالج اجليين هو عالج املوروثات -10
بشكل مستحدث بعامل مادي أو كيماوي، للحصول علـى تنـوع   ) اجلني(احلامض النووي 

وعليه فـإن  . 4"التعديل اجليين"جيين مكتسب نتيجة لوجود العوامل اخلارجية، وهو ما يسمى 
ا وعلى طريقة جمموعة التقنيات احليوية اليت ميكن عزل اجلينات والتعرف عليها، وعلى تركيبه

حذفها، أو إضافتها أودجمها مع بعضها، أو نقلها بني أنواع خمتلفة من الكائنات احلية من أجل 
، وإذا قصدت هـذه  5حتفيزها إلنتاج مواد مفيدة، ميكن أن نطلق عليها وصف هندسة اجلينات

يها عالجـا  التقنية تصحيح العيوب املوجودة يف اجلينات، واليت تسبب أمراضا وراثية فإننا نسم
ويكون العالج بإدخال جني سليم وفعال داخل اخللية املريضة بدال من اجلني املختل، أو . جينيا

 .   6بتعديل اجلني املختل وظيفيا
من خالل ذكر التعاريف املتعلقة بالعالج اجليين، فقد الحظنا اقتصارها على نوع من أنـواع  

ريف العالج اجليين على أنه عالج املرض الـوراثي  العالج اجليين دون النوع اآلخر، وعليه ميكن تع
أو . بإعادة عمل اجلني املريض الذي ال ميكن عالجه عن طريق جني سليم، أوبإفرازات هذا األخري

                                                
  : العالج اجليين: مركز اجلينات التعليمي 1

"Gene therapy is: "the use of genes as medicine, involving the transfer of a therapeutic or working copy of agene 
in to specific cells of an individual in order to repair a faulty gene copy". 
http://www.genetics.com.au/pdf/factsheets/fs27.pdf 

  
، مجعية كليات الصيدلة العربيـة ، الصـيدلة، دمشـق،    1، العالج باجلينات، الة العربية للعلوم الصيدلية، ع تأسيسي، جفتحي عويضة ،أنظر 2

 .  120.،  ص1997
  .175.أمحد شرف الدين، املرجع السابق، ص 3

4 Cf. BERGMANS Bernhard, La protection des innovations biologiques, Maison Larcier, Bruxelles, 1991, p.p. 
19-25   
5  AZOUX-BACRIE Laurence, op.cit., p.101. 
6 Ibid.  p.101.  
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على أنه تصحيح عمل املورثات اليت ال تؤدي وظيفتها الصحيحة إما بإصالحها أو باسـتبداهلا، أو  
  . 1اعطاء املريض إفرازات هذه املورثات

وينتاول العالج اجليين كال من اإلنسان والنبات واحليوان، وما اختص باإلنسـان يسـمى     
  .العالج اجليين للخاليا البشرية وهو املقصود يف هذه الدراسة

والبد للعالج اجليين من وسائل إلدخال اجلني، وقد استخدم العلماء لذلك طرقا كميائيـة    
  .2عبارة عن فريوسات وفزيائية، أو باستخدام البكترييوفاج وهي

ويعد العالج اجليين من أفضل أنواع العالج ألنه ال يسكن اآلالم فقط بل يقضـي علـى     
 .3املرض ائيا ألنه يتعامل على مستوى العوامل الوراثية اخلاصة باملريض

  تاريخ العالج اجليين -ثانيا
املاضـي، حيـث مث   إن التطور العلمي املتسارع قد حقق إجنازا هائال يف أواخر القـرن    

إكتشاف اجلراثيم وامليكروبات واملضادات احليوية اليت تتصدى هلا، بعدها ونظرا لوجود أمـراض  
  .معدية قد حصدت العديد من األرواح، مث البحث وإكتشاف التلقيحات ضد األمراض املعدية

الوراثيـة  ويف اية القرن املاضي وأوائل القرن احلايل دخل الطب جمال املناعة واهلندسـة    
والبيولوجيا اجلزئية، ومتكن من فك بعض أسرار األمراض الوراثية اليت كان يسـتحيل عالجهـا   
إلرتباطها بعيوب وراثية غري قابلة للعالج، وهذا من خالل إجراء العديد من احملاوالت إلسـتبدال  

  .حلياته الطبيعيةاجلينات املتسببة يف هذه األمراض جبينات سليمة هلا نفس الدور حىت يعود املريض 
، بدأت حماوالت للعالج اجليين من خالل أول كتابات لطالـب يف كليـة   1968ويف سنة   

اليت كتبها إثر تقدميه لورقة عمل موجهة  4"أندرسون فرنش"الطب جبامعة هارفارد بأمريكا يدعى 

                                                
 . 694. ، املرجع السابق، صمرحبا امساعيل 1
  .20.السابق، ص املرجع ، ...عصر ،اجلمل عبد الباسط 2
 .75. املرجع نفسه، ص 3
املعاجلة اجلينية  إىل : إن احلديث عن انطالقة العالج اجليين قد اختلف فيه بعض العلماء، حيث يرجعه األستاذ التيجاين عبيد يف مقاله السابق الذكر 4

، 3ح عبد اهلادي يف كتابه اإلستنساخ بني العلم والدين، طمصبا. بينما يشري د. جبامعة كاليفورنيا  الدي قام بأول جتربة " مارتن دين"إىل الدكتور 
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ثية فكتب الطالب عن كيفية عالج األمراض الورا. موجهة للجامعة للنشر يف أحد االت العلمية
أو العيوب اخللقية اليت يولد ا اإلنسان عن طريق التدخل الوراثي الذي كان آنذاك جمهوال طبيا، 

الطبية لكنها رفضت نشرالبحث إلعتباره أن هذا " نيوإجنالند جورنال"مث قدم هذا البحث إىل جملة 
البحث والـذي  األخري خيايل ال علمي، قائم على معلومات غريمعروفة، رغم إعجاب أستاذه ذا 

  .منحه الدرجة النهائية كمكافأة له على ابتكاره
أول جتربـة للعـالج    "أندرسون فرنش"سنة أجرى العامل والطبيب الكبري  22وبعد مرور   

كغ،  16على طفلة ولدت بعيب خلقي يف اجلهاز املناعي، واليت تزن  1990اجليين يف شهر سبتمرب 
وكانت هذه التجربة حمل إعجاب العامل، واملذهل أن أول من كتب عن هذه التجربة هي نفـس  

  . سنة 22الة اليت رفضت نشر البحث قبل 
أشـانيت  "وهكذا بدأ التاريخ للعالج اجليين الناجح وذلك من خالل إجرائه على طفلـتني    

رض إيار املناعة املركب الذي يشبه مرض اللتان تعانيان من م" سينثيا كاتشال"، وزميلتها 1"سيلفا
اإليدز، إال أن هذا املرض ال ينتقل بسبب عدوى بل بسبب عيب وراثي راجع ألحد اجلينات اليت 

، والذي بدونه ال تستطيع خاليا الدم البيضاء بأنواعها أن "أدينوسني دي أميرت"تصنع إنزميا يسمى 
  . هحتيا ويظل اجلسم بدون جهاز مناعي للدفاع عن

وبعد عدة حماوالت إلستبدال اجلني املعيب يف هاتني الطفلتني جبني آخر سـليم يـزرع يف     
بدأت جتربة هذا العالج اجلـيين   1990سبتمرب 14خاليا خناع العظم لتؤدي وظيفتها املفقودة، ويف 

بعد أن سبق هذه التجربة عشرون عاما مـن  " تريالند"يف املعهد القومي للصحة ب" أشانيت"على 
  .األحباث واجلهد يف عامل الوراثة واهلندسة الوراثية والبيولوجيا اجلزئية واملناعة

                                                                                                                                                   
هو الذي أجرى أول جتربة للعالج اجليين باملعهـد  أندرسون فرنش وما بعدها إىل أن الطبيب  61.، يف ص2002الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، 

  . القومي للصحة بالواليات املتحدة األمريكية
اإلسالمية  ، اجلامعةيف الفقه املقارن ، كلية الشريعة والقانون  جزر، العالج اجليين للخاليا البشرية، مذكرة ماجستريأنظر، إبتهال حممد رمضان أبو 1

    .8.، ص2008بغزة ، 
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، وبعـدها مت  1991جانفي  3نفس العالج يف " سانتيا"وبعد جناح التجربة مت إعطاء الطفلة   
  .إعطاؤه لتسعة أطفال مصابني بنفس املرض تعافوا منه وعادوا لطبيعتهم بعد معاناة طويلة

عد هناك شك علمي بنجاح هذا النوع من تطبيقات العالج اجليين الذي أصبح وعليه، فلم ي  
مينح األمل للكثريين بعالج عديد من األمراض الوراثية اليت حريت األطباء كالسرطان واحلساسـية  

  1...وأمراض املناعة الوراثية وبعض أنواع العدوى كاإليدز وأمراض القلب والسكر
 

   ثالثالالفرع 
  بياته وموقف األطباء من تطبيقاتهلالعالج اجليين وسإجيابيات 

إن العالج اجليين ككل اكتشاف ال خيلو من اإلجيابيات، وكذا السلبيات، لذا سوف نذكر   
بعض هذه اإلجيابيات وبعض السلبيات مع تسليط الضوء على الرأي الطيب وتقييمه هلذا النوع من 

  . املعاجلة اجلينية
  اجليين وسلبياتهإجيابيات العالج  -أوال

   :ذا سلبياتإن للعالج اجليين إجيابيات عديدة، وك  
I-إجيابيات العالج اجليين : 

  :إن للعالج اجليين كتقنية طبية فوائد كبرية تتلخص فيمايلي
إثراء املعرفة العلمية بالكشف والتعرف على التركيبة الوراثية لإلنسان واملكونات الوراثيـة   -

 .2أمراض معينة كالسكر وضغط الدمومدى قابليتها حلدوث 
اليت فشل العالج الكيماوي والعقـاري   3عالج عدد كبري من األمراض كاألمراض الوراثية -

يف التعامل معها بعد ما سببه من أضرار جلسم اإلنسان، كمرض اهليموفيليـا، واألمـراض   

                                                
،الدار 1رؤية مستقبلية للطب والعالج خالل القرن الواحد والعشرين، ط  –عبد اهلادي مصباح، العالج اجليين واستنساخ األعضاء البشرية . أنظر 1

 . 85.؛ اخللف موسى، العصر اجلينومي، املرجع السابق، ص5ّ5، ص1990املصرية اللبنانية ، القاهرة،
 .187.إياد حممد علي العبيدي، املرجع السابق، ص  2
حماولة سريرية،  200ارتفع العدد إىل  1997، وحبلول عام 1993مريض نوعا من العالج اجليين على األقل يف آواخر  160لقد تلقى أكثر من  3

  . 188. رجع السابق، صإياد حممد علي العبيدي، امل. يته املتزايدة يوما بعد يوموهذا ما يكسب العالج اجليين أمه
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نتاج أجسـام  املعدية اليت تصيب اجلسم نتيجة اإلصابة بالفريوسات والبكترييا من خالل ا
ويساعد العالج اجليين يف . مضادة ولقاحات كاألنسولني البشري، والتهاب الكبد الوبائي

احلساسية (عالج األمراض املناعية كاألمراض السرطانية بأنواعها، إضطرابات جهاز املناعة 
أو كما أثبت العالج اجليين إمكانية عالج اخلصوبة . 1)الذاتية واإللتهابات وأمراض املناعة

نقصها، بإدخال جينات مولدة لألمشاج اجلينية، أو منشطة إلنتاج األمشاج، أو إصـالح  
إن مجيع األحباث اليت أجريت للتعامل مع األمـراض  . 2اخللل املؤدي لنقص األمشاج جينيا

الوراثية ركزت على ترويض النفس، فتم الكشف عن عالقة احلالة النفسـية للشـخص   
يث أرجعت األحباث اإلضطرابات النفسية إىل حدوث خلل يف وإصابته باملرض الوراثي، ح

التوازن اهلرموين أو اإلنزميي بسبب جمموعة من اجلينات، فتمكن عالج اإلضطراب النفسي 
 . 3بإدخال جينات تعمل على ضبط هذا التوازن

يساهم العالج اجليين يف اإلكتشاف املبكر لألمراض الوراثية مما يسهل تفادي وقوعهـا، أو   -
إلسراع يف عالجها، أو التخفيف منها قبل استفحاهلا، حيث بلغت األمـراض الوراثيـة   ا

 .  4املكتشفة أكثر من ستة آالف مرض، وبالتايل استفادة املاليني من العالج اجليين
يساهم العالج اجليين يف الوقاية من األمراض فإذا تبني أن الشخص نفسه أو نسله املقبل قد  -

اإلطالع على اخلريطة اجلينية، فيمكن يف هذه احلالة اللجـوء إىل   يصاب مبرض وراثي بعد
  . تقنيات العالج اجليين للوقاية من املرض

احلد من الوالدات املشوهة باحلد من اقتران حاملي اجلينات املريضـة، أو عـالج اخللـل     -
ـ  ي املوروث وإزالة التشوهات الناجتة عن نقص جيين لنتاج جني معني، أو تعبري غري طبيع

 . للجني
                                                

،  1ص، طهابرمان أالن، التقنية احليوية ومستقبل صناعة العقاقري الدوائية، مؤمتر التقنية احليوية ومسبقبل اتمعات البشرية التحديات والفـر  .أنظر 1
  . 149. ق، ص؛ علي جت عباس، املرجع الساب329. ، ص2004مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، أبوظيب، 

  .38. ، ص1998، دار الرشاد، القاهرة، 1اجلمل عبد الباسط، اهلندسة الوراثية وأحباث الدواء، طأنظر،  2
 . 63. السابق، ص، املرجع ...اجلمل عبد الباسط، عصر  3
  . 120.، املرجع السابق، ص...أنظر، حامت أمني حممد عبادة، العالج  4
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التقليل من نسبة املرض داخل اتمع وذلك عن طريق اإلسترشاد اجلـيين واإلستشـارة    -
 .الوراثية

 .انتاج مواد بيولوجية وهرمونات حيتاجها اجلسم للنمو والعالج -
 

II-سلبيات العالج اجليين : 

  : كما أن للعالج اجليين سلبيات من نواحي اجتماعية ونفسية منها
إن الكشف وقراءة اجلينوم البشري تؤثر على العمل الوظيفي للفرد، حيث أنه ومن خالل  -

كشف إصابته ببعض األمراض الوراثية تتأثر حياته اخلاصة فيمكن أن يرفض توليه لوظائف 
معينة أو تأمينه، أو زواجه، وهذا ما سيضر حتما به دون ذنب اقترفه، بل قـد ال يصـبح   

ريوس، أو اجلني املريض، فليس كل حامل للمرض يعد مريضا، وال مريضا مع أنه حامل للف
  .   كل مرض متوقع يتحتم وقوعه

ختوف اإلنسان من املستقبل املظلم والتأثري على تقثه بنفسه مما يسبب لـه أضـرارا عـدة     -
 .تنعكس سلبا على حالته النفسية فالصحية

األمراض الناجتة عـن تفاعـل   هناك عوامل أخرى إىل جانب الوراثة هلا تأثري على إحداث  -
البيئة ومنط احلياة، إضافة إىل الطفرات اجلينية اليت حتدث يف البويضة أو احليوان املنوي، أو 

 .فيهما معا بعد التلقيح
قد يسعى العالج اجليين من خالل فن التعامل مع اجلني إىل حتسني الساللة البشرية وإختيار  -

 .وراثية لإلنسان باسم التغيري ال العالجاجلنس، وهطا ما سيغري من التركيبة ال
سعي العامل يف احلصول على اجلديد وخاصة الواليات املتحدة األمريكية اليت تسابق الزمن  -

معمال وخمتربا يف عامل اجلينات  250يف جمال خطري قد يكون اإلنسان حمال له، حيث يوجد 
تغيـب فيـه الضـمانات     خيبئ كل واحد منها ما توصل إليه من معلومات ونتائج يف جو

 . القانونية واألخالقية لكثي من هذه املعامل
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الدمج اخللوي بني خاليـا األجنـة يف األطـوار    : إقتران املعاجلة اجلينية بعدة أخطار منها -
بسبب الفريوسات اليت تسـتخدم يف النقـل اجلـيين،     1املبكرة، إحتمالية الضرر أو الوفاة

املزروع، الفشل يف حتديد موقع اجلني علـى الشـريط   أواإلصابة بالسرطان بسبب اجلني 
حيث قد يسبب مرضا آخر أشد خطورة، النقـل اجلـيين يف اخلاليـا     الصبغي للمريض

وذلـك ألن  ) حيوانات منوية وبويضات(جنسية لدى البالغني  اجلرثومية اليت ستولد خاليا
وية ضـائع النسـب،   التالعب الوراثي هلذه اخلاليا ميكن أن يوجد نسال جديدا غامض اهل

  .   2استخدام العالج اجليين يف صنع سالالت تستخدم يف احلروب البيولوجية املدمرة
  موقف األطباء من العالج اجليين -ثانيا  
إن العالج اجليين كفكرة واإلستفاذة منها كعالج لألمراض الوراثية بدال من العقاقري الطبية    

 : قسمنيجعلت علماء الوراثة والطب ينقسمون إىل 
I-ن لتطبيق العالج اجلييناملعارضو  

يعارض بعض األطباء فكرة تطبيق العالج اجليين على األمراض الوراثية، وذلك ألنـه قـد     
  :يضر جبسم اإلنسان لألسباب التالية

إذا ما مت إذخال الفريوس الذي حيمل اجلني السليم يف املكان غري املقصود إدخال اجلني فيه، -1
 .اجلني داخل األنسجةإذا ما فقد  -2
كما أن العالج اجليين حبسب هذا الرأي الطيب سوف يـؤدي إىل حـدوث طفـرات يف     - 1

احليوانات املنوية أو البويضة تورث إىل األجيال القادمة نتيجة اإلدخال السـريع احملتمـل   
  .للجني املراد إدخاله يف احلامض النووي للخاليا اجلينية املنقسمة بسرعة

                                                
حدثت انتكاسة يف التطبيقات العالجية هلذه التقنيات عندما  1999احليين ليس معبدا على الدوام ففي أيلول من سنة يف احلقيقة فإن طريق العالج  1

سنة واملصاب بتشوه جيين نادر يف مستشفى معهد العالج اجليين يف جامعـة بنسـلفانيا بعـد     18البالغ من العمر " جيس جلسنجر"تويف الشاب 
بروتوكول عالجي، ومـن دون   400مريضا آخر ومت إلغاء أكثر من  17ر ذلك أوقف معهد العالج اجليين عالج خضوعه للعالج اجليين، وعلى إث

تقنيـات  شك فإن اإلنتكاسة مثل حالة الوفاة السابقة قد تؤخر التقدم السريع لتقنيات العالج اجليين، لكنها لن توقف أبدا سيل الطوفان اجلـارف ل 
  .204. إياد حممد علي العبيدي، املرجع السابق، ص. حول املوضوع. مليء باألمل الم البشرية وحنو غد أفضلمتقدمة ستكون املنفذ احلقيقي لآل

  .،  صاحل كرمي، الكائنات وهندسة املوروثات، حبث ضمن أعمال ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري والعالج اجليينأنظر 2
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II-بيق العالج اجلييناملؤيدون لتط :  
  : يؤيد البعض اآلخر من األطباء فكرة العالج لألسباب التالية  

إن عملية العالج اجليين تتميز بسهولة القيام بعمليته مقارنة بعملية زراعة خاليـا العظـم    - 1
: أستاذ علم جراحة األطفال جبامعة بنسلفانيا –" أالن فيلك"لألجنة، حيث يقول األستاذ 

من العالج اجليين يف األجنة يف الوقت الذي جتيزون فيه عملية زرع خاليـا   ملاذا ختافون"
النخاع العظمي يف األجنة؟ فعملية العالج اجليين وإدخال اجلني السليم يف اجلـنني أسـهل   

  . 1"بكثري من حتضري خالياالدم األم
العدد بعد  أن هذا النوع من العالج سينقد الكثري من األجنة ويبعد عنهم األمراض متزايدة - 2

  .الوالدة
كما أم يرون أن إدخال اجلني السليم يف خاليا اجلنني اليت تتميز باإلنقسام السريع أثنـاء   - 3

 .  2النمو يعد أسهل من إدخاله يف هذه اخلاليا بعد الوالدة بعد نضجها وتقل نسبة انقسامها
  

  رابعالالفرع 
  أنواع العالج اجليين 

العالج اجليين يتطلب الوقوف على أنواعه حىت يتسىن بعد إن احلديث عن مدى مشروعية   
  :فق اعتبارات عدةذلك احلكم عليه وفقا لكل نوع، وميكن تقسيم العالج اجليين إىل ثالثة أقسام و

  : يعتمد على طريقة العالج، وهو نوعان: اإلعتبار األول -
 إىل جسم املريض، حبيث يتم إيصال اجلني): داخل جسم اإلنسان(العالج اجليين الداخلي 

  .3وإىل النسيج املستهدف عالجه بالفريوسات أو الطرق الكميائية أو الطرق الفزيائية

                                                
  .117.، املرجع السابق، ص...حامت أمني حممد عبادة، العالج  1
؛ عبد 248.، ص2002، توزيع دار النهضة العربية، 1السيد مهران ، األحكام الشرعية والقانونية للتدخل يف عملية الوراثة والتكاثر، ط، أنظر 2

  .125.؛ موسى اخللف، املرجع السابق، ص208. اهلادي مصباح، املرجع السابق، ص
  . 155,، ص1999، دار الشروق، عمان، 1جلينات، طعلي جت عباس، عامل ا، أنظر 3
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فيتمثل يف إخراج اخلاليا املراد عالجهـا  ): خارج جسم اإلنسان(العالج اجليين اخلارجي 
ويعاد مرة خارج اجلسم، وتنمى يف مزارع خلوية، ويشترط لتمام هذه العملية إضافة اجلني السليم 

  . 1أخرى إىل جسم املريض
  :مستوى العالج اجليين، فيقسم إىل: اإلعتبار الثاين -

الناتج عن اخنفاض مستوى معني من الطاقة اليت حيتاجها اجلني آلداء : عالج الضعف اجليين
 وظيفته وقدرته على انتاج الربوتني باستخدام إنزميات تعطي اجلني الطاقة الالزمة شرط أن ال يكون

  .   2اإلخنفاظ يف الطاقة كبري فتصبح هذه الطريقة من العالج غري جمدية
قد تكون بعض اجلينات غري سليمة تؤدي إىل حدوث خلـل يف  : إستئصال اجلينات املعيبة

اآلداء الوظيفي، ويصاب الشخص باملرض الوراثي الذي ال عالج له سوى عن طريق إستئصـال  
جراحية جينية تتطلب مستوى عايل من الدقة عرب أشعة الليـزر  بعملية ) املعيب(اجلني غري السليم 

  . 3بأقطار شعاعية دقيقة جدا
إحيانا يكون استئصال اجلينات املعيبـة غـري مفيـد    : ل جينات سليمة مكان املعيبةإدخا

إلستعادة اإلتزان الوظيفي للخاليا، فيكون احلل هو إذخال جينات سليمة عن طريق إجراء جراحة 
  .   4جينية

إدخال جينات جديدة هدفها تكوين مواد هامة للخلية غري املوجودة فيها، وهذه اجلينـات  
ويشترط لكي تتم هذه العملية . 5تكون منتقاة من أنسجة اإلنسان نفسه، أو من خاليا إنسان آخر

  .فشل العالج بواسطة إنزميات اإلصالح والتقوية
العـالج  ،  ، وهو يشمل نوعان من العالج1الجهايتمثل يف نوع اخللية املراد ع: اإلعتبار الثالث -

الذي يسعى إلصالح اخللل اجليين على مستوى مجيع اخلاليا مـا عـدا   : اجليين للخاليا اجلسدية
                                                

  .75.، ص2001، دار الرشاد، القاهرة، 2اجلمل عبد الباسط، عصر اجلينات، ط، أنظر 1
  .76.اجلمل عبد الباسط، املرجع السابق، ص  2
  . 150.علي جت عباس، املرجع السابق، ص 3
  .77.اجلمل عبد الباسط، املرجع السابق، ص 4
 .192.اس، املرجع السابق، صعلي جت عب 5
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وثانيا،  ، أوال )الزجيوت -البيضة امللقحة(، واخللية اجلنينية )احليوان املنوي، البويضة(اجلنسية منها 
الذي يسعى بدوره إىل عالج اخلاليا اجلنسية املتمثلـة يف  : جلنينيةالعالج اجليين للخاليا اجلنسية وا

احليوان املنوي للذكر والبويضة بالنسبة لألنثى، واخلاليا اجلنينية املتمثلة يف البيضة امللقحة الزجيوت 
   .  ثالثا 2يف املراحل األوىل من النمو وقبل أن تنقسم اخلاليا وتتمايز إىل خاليا متخصصة

  .العالج اجليين للخاليا اجلسدية - أوال
يتكون جسم اإلنسان من جمموعة من اخلاليا توكل هلا أمهية آداء وظائف معينة للسري   

وأحيانا وألسباب خمتلفة كحدوث خلل يف اجلينات وبالتايل عدم آداء . الوظيفي احلسن للجسم
الوراثية اليت متكن اجلني لوظيفته، يتعطل عمل بعض اخلاليا، فيصاب اجلسم ببعض األمراض 

، بينما ال يزال البعض اآلخر حمل حبث مستمر 3العلماء من عالج البعض منها كفقر الدم الوراثي
  ...كمعاجلة خاليا الكبد واجللد

فاخلاليا اجلسدية هي أصغر وحدة بنائية يف اجلسم البشري، ومن مث فاملتصور يف التطبيق   
صفاته الوراثية، وأن يكون التطبيق  عل وحتددتعليها أنه يقع على خاليا شخص موجود بالف

  .عالجيا حمضا، أو غري عالجي له مقصد آخر
I-لتطبيق العالجي على اخلاليا اجلسديةا 

  .أحيانا ، تكون اخلاليا اجلسدية حمال للعالج اجلراحي الذي يتطلب نسبة كبرية من الدقة 
  :تعريف التطبيق العالجي على اخلاليا اجلسدية  - أ

إدخال جني سليم مكان اجلني املصاب : "تعريف العالج اجليين للخاليا اجلسدية بأنهميكننا 
هو أخذ اجلني السليم من إنسان غري :"، أو مبعىن آخر4"إىل اخلاليا اجلسدية للمريض مبرض وراثي

                                                                                                                                                   
 .باعتباره لب املوضوعول معاجلته اوهذا ما سنح 1
  ؛62.، املرجع السابق، صمصباح عبد اهلادي،  2

Cf. Rapports des professeurs D.C. WERTZ, J.C. FLETCHER, K. BERG, consultants de L'OMS, Les problèmes 
éthiques rencontrés en génétique médiale, Copyright, OMS, 2001, p. 100. 

 هو مرض حيدث بسبب عدم قيام خاليا خناع العظم بانتاج القدر الكايف من اهليموجلبني وهذا راجع حلدوث خلل يف أحد اجلينات، فتمكن علماء 3
 . الوراثة من معاجلة هذا املرض بنقل جني سليم إىل خاليا الدم احلمراء

  . 98. السابق، ص، املرجع ميزك وسيم . هذا املعىنيف  4
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مصاب باملرض مث يستنسخ يف املخترب إلنتاج كمية منه، وبعد ذلك ينقل بواسطة ناقل مناسب إىل 
  .  1"اإلنسان املريضخاليا 

وذا الوصف يعد العالج اجليين للخاليا اجلسدية نوع من أنواع العالج اجلراحي، لكنـه  
يقع على املستوى اخللوي أو اجلزيئي، أي على حمتويات اخللية، ويتم ذلك عن طريـق وسـائل   

ات كميائيـة  اهلندسة الوراثية كالفك والتركيب والنسخ وإستخدام الفريوسات اإلرجاعية مع تقني
 .وفزيائية أخرى

   خصائص التطبيق العالجي للخاليا اجلسدية-ب

والعالج اجليين للخاليا اجلسدية بنقل اجلينات ال يؤثر إال يف الشخص نفسه، وال ينتقل إىل 
نسله ألن خالياه اجلنسية ال تتأثر ذا العالج، كما أن نقل اجلني من شخص آلخر ال يثري ما يثريه 

من أعضاء اجلسم البشري من مشاكل شرعية وقانونية، ألن اجلني ال يؤثر علـى   نقل عضو كامل
كما أن اجلسم جيدد خالياه ويعوضها  .وظائف احليوية للشخص املأخوذ منهاإلطالق يف القوة وال

بسهولة، وهو أقرب ما يكون إىل نقل الدم املباح، ألن كليهما نقل لبنية عضوية تـؤدي وظيفـة   
بناء اجلسم وإن أثرت يف وظائفه، كما أن كال منهما ال يؤثر يف يف الشـخص   حيوية ال تؤثر يف

  .  2املأخوذ منه، وكالمها جيدد تلقائيا داخل اجلسم
ويف ضوء ما ذكر، ميكن القول بأن العالج اجليين للخاليا اجلسدية ال يثري إال القلق النمطي   

ل املخاطرة مقابل املنفعة بالنسـبة  التقليدي ملوضوع التجريب البشري، وعلى وجه اخلصوص معد
  .  3للفرد

  
                                                

؛ السيد مهران، األخالقيات يف استخدام اخلاليا اجلدعية للجنني البشري، 327. الشويرخ سعد بن عبد العزيز عبد اهللا، املرجع السابق، ص 1
 . 218.املرجع السابق، ص

السيد حممود عبد الرحيم  ؛  124.، ص1993دار املنار ، سالمي، عرجاوي مصطفى حممد، أحكام نقل الدم يف القانون املدين والفقه اإل ،أنظر 2
 . 269. مهران، املرجع السابق، ص

توماس كاسكي، طب اساسه الدنا، الوقاية والعالج، حبث مضمن كتاب الشفرة الوراثية لإلنسـان، حتريـر دانييـل كفلـس، املرجـع       ،أنظر 3
  .152.السابق،ص
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  بيق العالجي على اخلاليا اجلسديةعيوب التط-ت

يعاب على العالج اجليين للخاليا اجلسدية قصورها حاليا على خاليا جسدية قليلة كخاليا 
كما أن الفريوس الناقل ميكن أن ينقل اجلني الصغري يف احلجم الذي له عدد قليل . النخاع العظمي

 ، وهذا خيلق مشـكلة بالنسـبة  ) (kilobasesمن الربوتينات اليت ال يزيد طوهلا عن سبعة كيلوباز 
للجينات كبرية احلجم ذات العدد اهلائل مما يعين عدم امكانية نقلها إىل اخلاليا املسـتهدفة ـذا   

  . األسلوب
كما أن هذا النوع من العالج قد يكون ممكنا يف حالة األعراض املرضية للصـفات الـيت   

مـن  يتحكم فيها جني واحد، ولكن نظرا ألن معظم صفات اإلنسان حيددها تداخل فعل العديد 
  . اجلينات فإن عددا قليال من األمراض الوراثية سيكون قابال للعالج اجليين

هذا باإلضافة إىل أن إدخال املعلومات الوراثية املنقولة باجلني جيب أن يشمل مجيع اخلاليا 
املعيبة، وأن يراعى متاشيها مع التوازن األيضي الدقيق للخلية حييث يرتبط اجلني العامل بوجود جني 

ينظم عمله يعرف باجلني املنظم، ألن اجلني الذي ال ميكن التحكم فيه قد تنشأ عنه آثلر جانبية  آخر
خطرية جدا، ويبقى بعد ذلك إحتمال عدم وصول اجلني للموقع احملدد له أو توقف نشاطه، 

  . 1واألخطار احملتملة لإليالج اخلاطئ
نات املصنعة من اخلاليا الناقلة كما يعاب على هذا النوع من العالج أنه يستدعي نقل اجلي
  . 2إىل اخلاليا املستهدفة عدة مرات باستعمال عدد كبري من الفريوسات

 :اجتاه التطبيق العالجي على اخلاليا اجلسديةموقف الفقه اإلسالمي -ث

                                                
  . 38.؛ عطا فتحي، اجلينات العلم اجلديد وآفاقه، املرجع السابق،ص152.السابق، ص توماس كاسكي، املرجع 1
، 10، جنم عبد اهللا عبد الواحد، تقنيات اإلستنساخ للخاليا واجلينات اإلنسانية لتشخيص وعالج األمراض، جملة الفقه اإلسالمي، السنة أنظر 2
  . 153. ، ص1999، 12ع
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لقد إختلف الفقهاء املعاصرون حول نقل اجلينات إىل اخلاليا اجلسدية ومعاجلة األمـراض  
واز العالج اجليين للخاليا ل إىل ثالث إجتاهات، حيث يرى أنصار اإلجتاه األول جباسطة هذا النقبو

 :، مىت توافرت الشروط التاليةاجلسدية
جواز املعاجلة اجلينية للخاليا اجلسدية، ولكن هذا اجلـواز مقيـد    1يرى أنصار هذا اإلجتاه

من الضـررالذي يسـببه    أن ال يسبب العالج اجليين للخاليا اجلسدية ضررا أكرب: بشروط وهي
وجود املرض، وأن يكون هذا النوع من العالج هو السبيل الوحيد للمعاجلة املرض، وأن تكـون  
املصاحل املترتبة على العالج غالبة على مفاسده مع مراعاة أحكام الشـريعة اإلسـالمية القاضـية    

نه واملنقول إليه على أن بإحترام حقوق اإلنسان وكرامته، واحلصول على موافقة الطرفني املنقول م
  .  حتاط املعاجلة بالسرية التامة

فمن الكتاب قوله ، السنة والقواعد الفقهية واملعقولإستدل أنصار هذا اإلجتاه بالكتاب و و
، ووجه الداللة أن اهللا تعاىل 2"الذي أًحسن كُلَ شيٍء خلَقَه وبدأَ خلْق اٍإلنسان من طنيٍ:" تعاىل

عباده وأتقن وأحسن كل شيء خلقه، ومن مت فاإلنسان عند مبدأ خلقه برئ من اآلفات خلق 
والعلل كامل املنفعة ما هيئ وخلق له، وما تعرض له من اآلفات يعد بعد ذلك بأمور خارجة عن 

فإذا  .غري تعرض ألسباب الفساد مل يفسد أصل خلقته وطبيعتها، فلو ترك على خلقته األصلية من
ة املورثات املسببة للمرض، فإننا نعيد اجلسم البشري إىل أصل خلقته اليت خلق عليها، قمنا مبعاجل

ميكن إعتبار هذا النوع من العالج إعادة هذا اجلسم إىل الفطرة  ومن مث كان التغيري هنا مقبوال، لذا
، ووجه الداللة 4"نِ تقْوِميٍلَقَد خلَقْنا اِإلنسانَ في أَحس:"وقوله تعاىل. 3السوية اليت خلقه اهللا عليها

جلي على أن اهللا قد خلق اإلنسان يف أحسن صورة، وبالتايل جاز له إختاذ التدابري العالجية إذا ما 

                                                
، اهلندسة الوراثية من تار أبوغدة، عمر األشقر، عجيل النشمي، عبد الناصر أبو البصلعبد السحممد رأفت عثمان، .د: ذهب إليه هذا اإلجتاه 1

 .22. ه، ص1424، دار النفائس، 1املنظور الشرعي، دراسات فقهية يف قضايا طبية معاصرة،ط
 .7سورة السجدة، األية  2
، صفر 6جملة احلكمة، ع حممد عثمان شبري، موقف اإلسالم من األمراض الوراثية، قضايا طبية معاصرة يف ضوء الشريعة اإلسالمية،. أنظر 3

  . 341. ، ص1416
 .4سورة التین، اآلیة  4
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أصيب بعلة ألا تغري من التقومي احلسن وحسن الصورة، وما العالج اجليين إال وسيلة تعيد اإلنسان 
   1.عي الذي خلقت من أجلهإىل خلقته السوية، واألعضاء إىل عملها الطبي

:" أما من السنة،  عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم قـال  
قال رسول اهللا : وعن أيب الدرداء قال.2"لكُلِ داٍء دواٌء، فَإِذَا أُصيب داُء الداِء برِأَ بِإِذْن اهللا عز وجلَ

". اهللا أَنزلً الداَء و الدواَء وجعلَ لكُلِ داٍء دواٌء فَتدووا والَ تدووا بِاحلَرامِإِنَ :" صلى اهللا عليه وسلم
أن جممل األحاديث تدل على مشروعية التداوي من األمراض، بل وتأمر به، وما األمراض الوراثية 

اجليين داخلة يف مشروعية إال نوع من مجلة األمراض بل وأخطرها، من هنا تكون املداواة بالعالج 
من القَـوِي  املُؤ: "قال رسول اهللا صلى اهللا عيه وسلم: عن أيب هريرة رضي اهللا هنه قال. التداوي

بأَحو ريالَ   خبِـاهللا و نعتاسو كفَعنا يلَى مع رِصإِح ،ريي كُلٍ خفيف وعالض نماملُؤ نإِىل اهللا م
نْ أَصابك شيٌءفَالَ تقُلْ لَو أَنِي فَعلْت كَانَ كَذَا وكَذَا، ولَكن قُلْ قَدر اهللا وما شاَء فَعلَ، تعجز، وإِ

طَانيلَ الشمع حفْتووجه الداللة أن الشرع جاء باحلث على احملافطـة علـى جسـم    . 3"فَإِنَ لَو ت
  .4صد الشرعي حيققه العالج اجلييناإلنسان سليما ومعاىف من األمراض وهذا املق

. "األصل يف األشياء اإلباحة حىت يدل الدليل على التحـرمي "، فمنها قاعدة أما من القواعد
ووجه الداللة من القاعدة على اجلواز أن األصل يف كل شيء نافع اإلباحة حىت يتبـث العكـس،   

الضـرر  "وقاعدة . على احلرمةوالعالج اجليين مل يوجد فيه حظر حىت يغري حكم األصل من احلل 
القاعدة على اجلواز أن القاعدة دلت بعمومها على مشروعية وجواز رفع  ووجه الداللة من. "يزال

الضرر وإزالته أيا كان نوع هذا الضرر، فإذا أمكن رفع الضرر عن اجلسم بالعالج اجليين فال حرمة 
من القاعدة على اجلواز أن إسـتعمال  ووجه الداللة . "الضروروات تبيح احملظورات"وقاعدة . فيه

                                                
 . 2.ص .خالقية للعالج الديينضمن حبوث ندوة االنعكاسات األ، عبد الناصر أبوالبصل، العالج اجليين يف ضوء الضوابط الشرعية، أنظر 1
 .صحيح مسلم ، كتاب السالم، باب لكل داء دواء وأستحباب التداوي 2
  . 2664 .،ص1996دار اخلري، ، 2، جنة باهللا وتفويض املقادير هللاأخرجه مسلم يف صحيحه باب األمر بالقوة وترك العجز واإلستعا 3
 .337.الشويرخ سعد، املرجع السابق، ص 4
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العالج اجليين يف اخلاليا اجلسدية من الضرورات إذا تعني ومل يوجد غريه، ألن فيه إنقاد للمـريض  
  .1من املوت وإحياء النفس اليت أمر اهللا بإحيائها، فكان مشروعا

  منهاخاصة عدة حجج يف هذا السياق،  ة العالج اجليينأما من املعقول، فقد قدم أنصار إباح
قياس نقل اجلينات للخاليا اجلسدية على عملية نقل األعضاء، حيث أن العضو املنقول حيتـوي  أن 

على أنسجة بداخلها خاليا املورثات اليت تشعر بطريقة عمل العضو ووظيفته، ويف عمليـة النقـل   
قل األعضـاء،  الوراثي لعالج العضو املريض من أساسه اجلزيئي، بل إن العالج أوىل باجلواز من ن

ألن عملية نقل األعضاء ال ختلو من املخاطر على املنقول إليه واملنقول منه، فقد ال يتقبـل جهـاز   
املناعة العضو املنقول إليه إال بأدوية معينة مع عدم توافر اإلعضاء دوما، بينما العـالج اجلـيين ال   

  . 2أو يعرض نفسه إىل األضرارحنتاج فيه إىل إجراء جراحة، وال يفقد املتربع باجلني عضوا منه 
قياس النقل اجليين للخاليا اجلسدية على عمليات اجلراحة اليت يقصـد ـا إزالـة أورام أو     وأن

  .  3إستئصال عضو من األعضاء، جبامع املعاجلة يف كل
قياس العالج اجليين للخاليا اجلسدية على نقل الدم من شخص آلخر، جبامع أن كالمها عالج وأن 

  .4حفظ النفس من اهلالك يقصد به
ن هذا النوع من العالج يعد من املصاحل الشرعية اليت طلب الشرع حتصيلها، ألن هدفه هـو  كماأ

حفظ النفس اليت أمر الشارع حبفظها من اهلالك، وما كان على هذا النحو فهو مصلحة شـرعية  
  .    5قصد الشارع حتصيلها، فصار مباحا

، ولقد إسـتدل يف ذلـك   ز العالج اجليين للخاليا اجلسديةجواعدم يرى  اإلجتاه الثاينأما 
  .الكتاب والقواعد الفقهيةب

                                                
  . 188.ص ،...، اهلندسة الناصر أبو البصلعبد  1
  .95.ياد أمحد إبراهيم، املرجع السابق، صإ 2
  . 94.إياد أمحد إبراهيم، املرجع السابق، ص 3
  . 6.، املرجع السابق، ص... عبد الناصر أبو البصل، العالج  4
  . 552.شمي عجيل ، املرجع السابق، صالن 5
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ولَأُضلَنهم ولَأمنِينهم ولَآمرنهم فَلَيبتكُن آذَانَ اَألنعامِ  ولَـآمرنهم  :"قوله تعاىل فمن الكتاب
طَانَ ويالش ذختي نماهللا و لْقنَ خيِرغافَلْيبِيناناً مرسخ ِسرخ اهللا فَقَد وند نا ميووجه الداللة يف . 1"ل

هذه اآلية الكرمية ذم ووعيد شديد ملن يتدخل يف تغيري اخللقة اليت خلق اهللا اإلنسان عليه، والتدخل 
نوعـا  بنقل اجلني إىل اخللية اجلسدية فيه تغيري خللق اهللا، فيدخل يف عموم الذم والوعيد، فيكون مم

  .بداللة اآلية
، ووجـه  "درء املفاسد مقدم على جلب املصـاحل "أما القواعد، فقد إستدلوا منها بقاعدة 

الداللة منها أن درء املفاسد مقصود شرعا وهو مقدم على جلب املصلحة، ويف التدخل الوراثي يف 
ضرار املوجـودة يف  هذه احلالة مفاسد تربو على املصلحة ملا له من آثار خفية ، وهي تزيد على األ

املرض نفسه، كما أن حدوث أي خطأ يف عملية النقل قد يؤدي إىل حتـول اخلليـة إىل خليـة    
  . سرطانية

سدية إذا تعـني ذلـك   وجوب تناقل اجلينات يف اخلاليا اجلذهب إىل  اإلجتاه الثالثبينما 
بالوجوب بعموم األحاديث الورادة يف التداوي كحديث ، مرتكزا يف ذلك مبن قال طريقا للعالج

أَتيت النبِي صلى اهللا عليه وسلم وأَصـحابه كَأَنمـا علَـى    : أسامة بن شريك رضي اهللا عنه قال
 :سـولَ اهللا  ريـا ٍ رؤوسهم الطي، فَسلَمت ثُم قَعدت، فَجاَء اَألعراب من ها هنا وهاهنأ فَقَـالُوا  

". تداووا، فَإِنَ اهللا عز وجلَ لَم يضع داًءا إِالَ وضع لَه دواًءا غَير داٍء واحد اهلَـرم : أَنتداوى ؟ فَقَال
ووجه الداللة أن النيب على اهللا عليه وسلم سئل عن التداوي، فأمر به، واألمر يفيد الوجوب، فعلم 

 .     2ة لسيما إذا مل يوجد طريق آخر غريها للعالجمن ذلك وجوب املعاجلة اجليني
نادى جبواز املعاجلة اجلينية  وحبقالرأ ي األول ف ،بعد عرض أقوال الفقهاء يف هذه املسألةو

وهـذا مـا    .لقيود اليت قيدوا ا هذا اجلوازللخاليا اجلسدية بقصد العالج، مع ضرورة اإللتزام با
ات والقرارات املعنية ذا الشأن، حيث قرر جممع الفقـه  أخذت به الندوات وصدرت به التوصي

اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة يف قراره األول جواز العالج الوراثي، فجاء فيه مـا  
                                                

 .51سورة النساء ، اآلية  1
 .267.، ص1995، دار الفكر والنشر للطباعة، 3سنن أيب داوود، كتاب الطب، ج 2
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اإلستفادة من علم اهلندسة الوراثية يف الوقاية من املرض أو عالجه أو ختفيف ضـرره،  : ثانيا: نصه
  .  1ذلك ضرر أكرببشرط أن ال يترتب على 

ورأت الندوة جواز : "وكذلك ما أوصت به ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية فصدر ما نصه
استعمال اهلندسة الوراثية يف منع املرض، أو عالجه، أو ختفيف أذاه، سواء باجلراحة اجلينيـة الـيت   

  . 2"تبدل جينا جبني أو توجل جينا يف خاليا املريض
أجاز الفقهـاء  : "مجعية العلوم الطبية اإلسالمية باألردن جاء فيهكما صدر أيضا قرار من 

احلضور إستعمال تقانات اهلندسة الوراثية إلدخال اجلينات، أو مواد نوويـة سـليمة إىل جسـم    
اإلنسان املكتمل املصاب مبرض وراثي بقصد العالج من ذلك املرض، وذلك ضـمن الضـوابط   

 . 3"ا اإلجراء ال يؤدي إىل ضرر أكرب من النفعالشرعية، ومنها حصول الطمأنينة أن هذ
 : املوقف القانوين اجتاه التطبيق العالجي على اخلاليا اجلسدية-ج

إن املوقف القانوين يف هذا الفرض يتوافق مع ما تقره الشريعة بشأن إباحة العالج اجلـيين  
ض الوراثي، ففي كـل  للخاليا اجلسدية شرط أن تكون هذه الوسيلة العالجية فعالة يف عالج املر

عمل طيب جيب املوازنة بالنظر إىل املستقبل بني اخلطر واألمل وفرصة الشفاء، حبيث يـتم دراسـة   
مقارنة بني املخاطر اليت يتعرض هلا املريض إذا مل يعاجل، وخماطر إجراء طيب معني من جهة، وبـني  

  .4فرص وأفاق الشفاء من جهة أخرى
ج تستوجب أن يعتقد املعاجل أن نسبة جناحها أكرب من ومشروعية أية وسيلة أو طريقة عال

نسبة فشلها، بل البد من توافر هذا اإلعتقاد إلنتفاء مسؤولية الطبيب عن إعتبار الوسيلة ممارسـة  

                                                
  . 213.الدورة اخلامسة عشرمع الفقه اإلسالمي، ص 1
  .1048. جملة املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، ص 2
 . 270.نشر، ص ، بدون دار نشر، بدون سنةقضايا طبية معاصرة يف ضوء الفقه اإلسالميأنظر، حممد السقا عيد،  3
  .46. األهواين حسام الدين، املشاكل القانونية اليت تثريها عمليات زرع األعضاء البشرية، املرجع السابق، ص 4
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، ويراعى أن يقوم حساب إحتماالت النجاح والفشل على قانون الكثرة، ال علـى  1غري مشروعة
  . 2ميكن أن تتغلب فيها املخاطر على إحتماالت النجاح أساس حالة معينة، ألن احلالة الواحدة

على ضرورة تسجيل األمـراض   1982وقد أوصت اجلمعية الربملانية للمجلس األوريب سنة 
الوراثية اليت ميكن عالجها عن طريق اجلينات بشرط موافقة صاحب الشأن، وأضافت أن التدخل 

شأن إذا تأكدت إصابة الفرد مبرض وراثـي  املشار إليه يكون مشروعا حىت دون موافقة صاحب ال
خطري من احملتمل نقله إىل النسل، وأكدت على ذلك أيضا توصيات املؤمتر الرابع عشر للجمعيـة  

من إتفاقية جملس أوربا حول حقـوق اإلنسـان    13الدولية لقانون العقوبات، وأقرت ذلك املادة 
عالن العاملي بشأن محاية اجلينوم البشـري  من إتفاقية من اإل 5، واملادة 1996والطب احليوي لسنة 

  .وحقوق اإلنسان
 1994جويليـة   29املؤرخ يف  94-653القانون رقم  كما أخذ بذلك املشرع الفرنسي يف

  .16/4املتعلق باحترام اجلسم البشري يف مادته 
II-لتطبيق غري العالجي على اخلاليا اجلسديةا 

اجلسدية حذف أو إضافة جينات مسؤولة عـن  يقصد بالتطبيق غري العالجي على اخلاليا 
صفات أو خصائص معينة إىل اخلاليا اجلسدية لشخص ما، ال بقصد التـداوي والعـالج وإمنـا    

  .3ألغراض جتميلية
إن املقصود هنا هو التدخل إلحداث تغيري بإدخال جني يؤدي إىل زيادة صفة مرغوب وعليه، 

البشرة وحنو ذلك، فنجد الفقهاء قد اختلفوا يف هـذا  فيها، كزيادة معدل الذكاء أو تغيري يف لون 

                                                
عبد الوهاب عمر البطراوي، جمموعة حبوث جنائية حديثة مقارنـة بـني   . أنظر. كما جيب تسجيل الطريقة املبتكرة ونشرها يف جملة طبية معتمدة 1

 .176. عاصرة والفقه اإلسالمي، املرجع السابق، صالقوانني امل
  .وما بعدها 46.  ، املرجع السابق، صاألهواين حسام الدين  2
   .282.املرجع السابق، ص، ...األحكام الشرعية السيد حممود عبد الرحيم مهران،  3
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، )أ(يرى حرمة نقل اجلني إىل اخلاليا اجلسدية بقصد التحسني والتجميل 1القصد إىل فريقني، األول
  .)ب( يرى جوازه 2والثاين
 

 ا اجلسدية بقصد التحسني والتجميلحرمة نقل اجلني إىل اخلالي: اإلجتاه األول-أ
:" قولـه تعـاىل   فمـن الكتـاب  . قوهلم إىل الكتاب والسنة واملعقولوإستدلوا يف تقرير 

":اهللا و لْقنَ خيِرغفَلْي مهنرامِ  ولَآمعآذَانَ اَألن كُنتبفَلَي مهنرولَآم مهننِيم ولَأمهلَنولَأُض   ـذختي ـنم
رسخ ِسرخ اهللا فَقَد وند نا ميلطَانَ وياالشبِينووجه الداللة يف هذه اآلية الكرمية كما سبق . 3"اناً م

ذم ووعيد شديد ملن يغيري اخللقة اليت خلق اهللا اإلنسان عليه، والتدخل اجليين إذا كان القصد منـه  
  .التحسني والتجميل فال شك أن هذا تغيري للخلقة السوية

ووجه الداللة .4"بدأَ خلْق اِإلنسانُ من طنيٍالذي أَحسن كُلَ شيئ خلَقَه و:" وقوله تعاىل  
واضحة على سبق خلق اإلنسان يف صورة كاملة حسنة وقومية سليمة، ومن مث ال جيوز لإلنسـان  
التدخل يف تغيري هذه اخللقة السوية خللوها أصال من العيوب والنقائص اليت حتتاج إىل التجخـل  

  .اجليين لتحسينها
قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه    : عن أيب عباس رضي اهللا عنه قال: افمنه أما من السنة

لَعن اهللا الواشمات و املُستوشمات واملُتنمصات واملُتفَلجات للحسنِ املُغيِرات خلْق اهللا، ما :"وسلم
ومـأ آتـاكُم الرسـول    : "لي لَا أَلْعن من لَعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف كتاب اهللا

ويف هذه اآلية داللة واضحة على حرمة التدخل والعبث مبكونات اإلنسان الشكلية حىت ". فَخذوه
ولو بداعي التجميل والتحسني، والوعيد الشديد ال يكون إال على أمر حمرم، علما أن هذه األشياء 

                                                
عبد اهللا حممد عبد اهللا يف حبثـه نظـرات فقهيـة يف اجلينـوم      ،99.، صنور الدين اخلادمي يف حبثه اهلندسة الوراثية يف ضوء الشريعة اإلسالمية 1

   ..1/90، علي أمحد الندوى، اهلندسة الوراثية وتطبيقاا 81.، أمحد حممد كنعان، اجلينوم البشري وتقنيات اهلندسة الوراثية، ص746/ 2البشري،
وأما إذا كـان بقصـد التحسـني والتجميـل     :"ور علي احملمدي؛ يقول الدكت273.، ص...عيةام الشرمهران، األحكحممود عبد الرحيم السيد  2

. أنظـر ". فأكثرهم ال جيريه ملا فيه من تغيري خلق اهللا تعاىل املنهى عنه يف كتابه، والذي منيل إليه جواز ذلك ولو كان بقصد التحسـني والتجميـل  
  .  181.احلمدي علي، املرجع السابق، ص

 .121سورة النساء، اآلية  3
 .7سورة السجدة ، اآلية  4
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أوىل حترمي التدخل الذي يظن الضـرر  املنهى عنها ال ضرر فيها حمقق يلحق من يفعلها، فمن باب 
  .   1على األقل

أن الصفات الوراثية ال زالت خارج نطاق قـدرة اإلنسـان علـى     فمنه، أما من املعقول
التحكم فيها، وأما ما تعد به اهلندسة الوراثية واجلينات من قدرة فعلى فرض حتقق هذه القدرة يف 

مونة، فقد جتر على اإلنسان من مفاسد أعظـم ممـا   الواقع، فستظل كثريا يف إطار القدرة غري املأ
كما أن هذ النقل اجليين للخلية اجلسدية يستلزم إنفـاق أمـوال   .  2يسعى إىل دفعه عن نفسه ا

  .    3طائلة دون وجود غرض صحيح، كما أن األصل يف تغيري التركيبة الوراثية للخاليا وهو املنع
يا اجلسدية هو التجميل الذي وبغض النظر عـن  أن اهلدف من التطبيق العالجي على اخلال

، أما احلديث عن التطبيق 4" خّذُوا زِينتكم : "وسيلته أو اال التطبيقي له هو اإلباحة لقوله تعاىل 
غري العالجي على اخلاليا اجلسدية دف التجميل فهذا حيتـاج إىل التفصـيل، ألن األغـراض    

العالج مبعناه الواسع كإزالة التشوهات اخللقية املسـببة   التجميلية فيها جانب يدخل ضمن مفهوم
  . لألمراض النفسية واملشاكل اإلجتماعية

فإذا جاز عالج مثل هذه التشوهات باألدوية واجلراحة العادية، فإنه جيوز العالج عن طريق 
ن اخللل اجلينات مىت كانت هذه التقنية آمنة من املخاطر وذات فائدة، كحالة التشوهات الناجتة ع

  : اجليين كحاالت الشذوذ الكرموزومي ومنها
حيث البنيـة    xبناقص كروموزوم اجلنس) XO(يف النساء وبنيتها الكروموزومية ) ترنر(حالة  -

ويؤدي ذلك إىل عدم إكتمال منو الرحم واملبيض، وعدم احليض، ومن مثـة العقـم    x xالطبيعية 
  .الدائم

                                                
  .167.املرجع السابق، ص, ...حامت أمني حممد عبادة، العالج  1
  ؛274.املرجع السابق،  ص ، ...األحكام الشرعية،مهران حممود عبد الرحيم السيد  2
  .350. الشويرخ سعد، املرجع السابق، ص 3
 .31، اآلية سورة األعراف  4
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حيـث   x بزيادة كروموزوم اجلنس)  yxx(وبنيتها الكروموزومية يف الرجال ) كاليفنلتر(حالة  -
، وتؤدي هذه احلالة إىل صغر حجم اخلصيتني، وعجزمها عن إنتاج احليوانـات   xyالبنية الطبيعية 

  .     1املنوية مما ينتج عنه العجز الدائم
 أي ال أما األغراض التجميلية اليت ال تدعو إليها احلاجة، بل وليس من قبيـل التحسـني   

تدخل يف حماسن العادات ومكارم األخالق، كإستخدام تقنيات اهلندسة الوراثية إلتماسا للحسـن  
بإضافة صفات مطلوبة أو حذف صفات غري مرغوب فيها عن طريق اجلينات املسؤولة عن هـذه  

يف  –فإن ذلك ال يدخل يف مقاصد الشرع، وال يرقـى  . ائص والصفات يف اخلاليا اجلسديةاخلص
إىل إعتباره هدفا مشروعا يبيح املساس باجلسد وخالياه، بل هـو   –جهة خماطر هده التقنيات موا

وَآلمرنهم فَليغيِرنَ خلْق اهللا ومن يتخذ الشيطانَ ولياً من دون اهللا فَقَد : "تغيري خللق اهللا لقوله تعاىل
  . 2"خِسر خسرانا مبِينا

نه كذلك ال جيوز السعي إليه أو حتقيقه ولو بوسائل مباحة، ألن رعايـة  واهلدف الدي شأ
  . 4، وكلما سقط اعتبار املقصد سقط اعتبار الوسيلة3املقاصد مقدمة على رعاية الوسائل

وال يقدح يف عدم اإلعتبار الشرعي هلذا املقصد أو اهلدف وهو إلتماس احلسـن كـداعي   
بدو من مصلحة ظاهرة مللتمس احلسن يف ذلك، ألن املصـاحل  إلباحة اهلندسة الوراثية ألجله، ما ي

مطلوبة اإلجتالب شرعا إمنا تعترب من حيث تقام احلياة الدنيا للحياة اآلخرة، ال من حيث أهـواء  
النفوس يف جلب ما تراه مصلحة هلا، ألن الشريعة اإلسالمية إمنا جاءت لتخـرج املكلفـني عـن    

، وهذا املعىن غذا ثبت ال جيتمع مع فرض أن يكون وضـع  دواعي أهوائهم حىت يكونوا عبادا هللا

                                                
  . 134.وأمراض اإلنسان، املرجع السابق، صحممد خليل يوسف وآخرين، الوراثة  1
 .119، اآلية سورة النساء 2
 330. ، ص1ج بتحقيق أمحد بن عبد اهللا بن محدي، ، القواعدأبو عبد اهللا حممد بن أمحد املقري املالكي،  3
  .33 .، ص2003، 2، حتقيق عمر حسن القيام، طالفروقشهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف،  4
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الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلب منافعها العاجلة كيف كانت، ومن مث فاختيار املكلـف ال  
  .    1يؤثر يف وضع احلقائق الشرعية

واألوصاف املطبوع عليها اإلنسان وما أشبهها ال يكلف بإزالتـها وال جبلبـها شـرعا    "
قبح خلقة جسمه، وال تكميل ما نقص منها فإن ذلك غـري مقـدور لإلنسـان وال     كتحسني ما

، وال شك أن الصفات الوراثية ال زالت حمل دراسة وهـي خـارج قـدرة    2تكليف مبا ال يطاق
اإلنسان غلى التحكم فيها، وأما ما تعد به اهلندسة الوراثية من قدر ة على ذلك فعلى فرض حتقق 

فستظل كثريا يف إطار القدرة غري املأمونة، مبعىن أا قد جتر على اإلنسان من هذه القدرة يف الواقع، 
املفاسد أعظم مما يسعى إىل دفعه عن نفسه ا، وبفرض صريورة هذه القدرة وإنتقاهلـا إىل دائـرة   
األمان، فسيظل هذا التحكم يف اجلينات أو التدخل يف علم الوراثة، بعرض إلتماس احلسن أو مزيدا 

 الشكل، خارج دائرة اإلعتبار الشرعي نظرا لعدم رقي املصلحة يف هذا الغرض إىل مستوى منه يف
  . 3"املصاحل املعتربة شرعا وهي املصاحل الضرورية واحلاجية والتحسينية

وال يقدح يف ذلك أيضا أن حق العبد ثابت له يف حياته وكمال جسمه وعقلـه، ألن مـا   
عبد ال يصح للعبد إسقاط حقه فيه إذا أدى إىل إسقاط حـق  كان حكمه دائرا بني حق اهللا وحق ال

اهللا تعاىل، مبعىن أن ماهو حق للعبد ال يلزم أن تكون له فيه اخلرية، وإحياء النفوس وكمال العقول 
األجسام من حق اهللا تعاىل يف العبادن ال من حقوق العباد، وكون ذلك مل جيعل إىل إختيارهم هو 

فإن السعي إىل حتقيق شيء من ذلك مقترن بشرط أن يكون مأذونا فيه  ومن مث .4الدليل على ذلك
  .      شرعا بوجه يقتضي ذلك وهو ما مل يتوافر يف هذا الفرض

 ا اجلسدية بقصد التحسني والتجميلجواز نقل اجلني إىل اخلالي: اإلجتاه الثاين-ب

                                                
، 2، بتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، دار إبن عفان، جاملوافقاتإبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشباطي الغرناطي أبو اسحاق ،  1

 .25.ص
  .77 .صاملرجع السابق،  إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشباطي الغرناطي أبو اسحاق، 2
  .274. الرحيم مهران، املرجع السابق، ص السيد حممود عبد 3
 .263 .ص، املرجع السابق، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشباطي الغرناطي أبو اسحاق  4
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وقَالَ لَهم نبِـيهم إِنَ  :" قوله تعاىل من الكتابل أنصار هذا اإلجتاه بالكتاب يف قوله وإستد
لَمو هنم بِاملُلْك قأَح نحنا ونلَيع املُلْك كُونُ لَهى يكًا قَالُوا أَنلم طَلُوت ثَ لَكُمعب ةٌ اهللا قَدعس تؤي 

ي العلْمِ واجلسمِ واهللا يؤتي ملْكَه من يشاُء واهللا م وزاده بسطَة فإِنَ اهللا اصطَفَاه علَيكُ من املَالِ قَالَ
يملع عاسووجه الداللة أن اهللا قد زاد طالوت بسطة من العلم واجلسم، والبسطة هي السعة .  1"و

ووالوفرة والقوء يف الشيء، وهذا يدل على أن الزيادة يف اجلسم من الصفات احلسنة اليت مدح اهللا 
ان حتصيل هذه الصفات من األمور احملمودة شرعا، ويدخل يف هذا تغـيري الصـفات   ا نبيه، فك

  . بالنقل اجليين للحصول على ما هو أنفع للجسد وأكمل
.  2"أْجٍره إنَ خير منٍ استأْجرت القَـوِي اَألمـني  إِحداهما يا أَبت إست قَالَت:" وقوله تعاىل

ن صفة القوة واألمانة من الصفات احلسنة اليت ميدح ا من حتققت فيـه،  ووجه الداللة يف اآلية أ
  .فكان حتصيل هذه الصفات مباح شرعا، والنقل اجليين ما هو إال وسيلة لتحصيل هذه الصفات

، عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم  من السنة كما إستدلوا
من كَانَ في قَلْبِه مثْقَالُ ذَرة من كبرٍ، والَ يدخلُ النارَ من كَانَ في قَلْبِه مثْقَالُ الَ يدخلُ اجلَنةَ :" قال

إِنَ اهللا يحـب  : إنه يعجِبنِي أَنْ يكُونَ ثَوبِي حسناً ونعلي حسنةٌ، قَالَ: ذَرة من إميان،فقَالَ لَه رجلٌ
 نلَكال، واجلَماسالن صغَمو احلَق طَرب نم ربيف احلديث داللة على أن اجلمال من الصفات ". الك

املرغوبة شرعا، والنقل اجليين يقصد به حتصيل اجلمال وبالتايل حتقيق ملا أحبـه الشـارع فكـان    
  .3مباحا

قوة ما : يتيتبني لنا رجحان القول باحلرمة وعدم اجلواز لآلوأما هذين اإلجتاهني املتضاربني 
إستدل به أصحاب اإلجتاه القائل باحلرمة مقارنة مبا إستدل به القائلون باجلواز وخروج أدلتهم عن 

كما أن تعديل الصفات الشكلية بالنقل اجليين ال خيلو من األضرار، مع عدم وجـود  . حمل الرتاع

                                                
 .247سورة البقرة، اآلية  1
 .26سورة القصص، اآلية  2
 .169.، املرجع السابق، ص...حامت أمني حممد عبادة، العالج 3
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عـض اـامع واحملافـل    وهذا ما أفتت بـه ب . احلاجة الشرعية املعتربة اليت تدعو إىل هذا التدخل
  .   1الفقهية

   غري العالجي على اخلاليا اجلسديةاملوقف القانوين للتطبيق  -ج
إن إعتبار الغرض التجميلي كأساس إلباحة املساس باجلسم البشري قد كان موضع جدل   

يف القضاء الفرنسي، حيث إجتهت بعض احملاكم الفرنسية إىل القول بنظام خاص يف مسؤولية أطباء 
  . التجميل خيتلف عن املسؤولية الطبية العامة

وأقر التعويض لصاحل فتـاة   1913جانفي  22ويف هذا اإلجتاه جاء حكم حمكمة باريس يف   
تشوه وجهها  الذي كان يعاين من النمو الكثيف للشعر يف الذقن، وذلك علـى إثـر معاجلتـها    

قضاءها  احملكمة وأسست. كد خلو املعاجلة من اخلطأ املهينباألشعة بالرغم من أن تقرير اخلبري قد أ
حياول شفاءه، ولكنه كـان أمـام    بالتعويض ألن الطبيب يف هذه احلالة مل يكن أمام مرض أو أمل

عيب جسدي حياول إخفاءه، وهذا الغرض ال يسمح بتعريض املريض ملثل هذا اخلطر، ومت تأييـد  
هذا التسبيب من حمكمة النقض الفرنسية يف نفس الدعوى مقررة أن ضآلة املصلحة املبتغـاة مـن   

  . 2قيقيني ودائمنيالتجميل ال تربر املخاطرة بتحويل العيوب الشكلية إىل أمل وخلل ح
إعتـربت  ويف قضية مشاة إنتهت وقائعها ببتر ساق مريضة سعت إىل تقليل السمنة فيها،   
أن إجراء عملية متثل باليت إعتربت  25/2/1929يف  ها الصادرحكميف  La Seine" السن "حمكمة 

مـن  خطورة حقيقية على عضو سليم بغرض تصحيح خط مجايل دون مراعاة ملا يترتب عليهـا  
خماطر، وأعتربت أن هذا العمل يف ذاته يشكل خطأ من شأنه إنعقاد مسؤولية اجلراح، وهذا اخلطأ 

إال أن حمكمـة  . هو مستخلص من القواعد العامة وال إعتبار للخربة الفنيـة واألصـول املهنيـة   
اإلستئناف عدلت هذا احلكم من حيث املبدأ وإن أيدته ألسباب أخرى مـن حيـث احلـق يف    

، فقررت أنه ال جيوز خلق إفتراض خطأ غري منصوص عليه قانونا، فال خطأ على الطبيب التعويض

                                                
ـ   314.، ص، القراراألول بشأن إستفادة املسلمني من اهلندسة الوراثية15ي، الدورة أنظر، جملة الفقه اإلسالم 1 وم ، جملة املنظمـة اإلسـالمية للعل

  .1049.الطبية، ص
  .150. حممد عادل عبد الرمحان، املسؤولية املدنية لألطباء، املرجع السابق، ص 2
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يف القيام بعملية ما سواء كانت للعالج أم التجميل، ولكن اخلطأ هو إجراء العمليـة دون إخبـار   
املريض مبخاطرها حىت يكون رضاه مبنيا على العلم حبقيقة األمر وأبعاده، وذا تساوت العمليات 

  .1جميلية والعمليات األخرى من حيث املشروعيةالت
ومهما كانت النتيجة اليت توصل إليه اجلدل حول مشروعية املساس باجلسـم ألغـراض     

التجميل، فإنه جيب أن ال ننسى أن هذا اجلدل قد إثري بالرغم من أن املساس باجلسم هلذا الغـرض  
نيات اهلندسة الوراثية وما تشـكله مـن   أما خبصوص تق .)تقليدية عادية(م بوسائل طبيعية كان يت

خماظر يصعب التنبؤ ا، فإنه جيب إعادة النظر يف القول مبشروعية املسـاس باجلسـد ألغـراض    
  .  2التجميل إذا مت ذلك بتلك التقنيات

وإذا كان من املقرر أنه البد يف كل عمل طيب عالجيا كان أم جتميليا إجراء املقارنة بـني    
ه من املهم خبصوص تقرير مشروعية عمليات التجميل لو متت بتقنيات اهلندسـة  اخلطر واألمل، فإن

بأن عدم التناسب  27/5/19353 الوراثية أن يؤخذ بعني اإلعتبار ما قررته حمكمة إستئناف ليون يف
كما . خذ بعني اإلعتبار من طرف الطبيببني املخاطر احملتملة والفوائد املتوقعة يعد خطأ إذا مل يؤ

ضا مراعاة يف هذا الشأن التفرقة بني العيوب الشكلية اليت ينتج عنها أمل نفسي لصـاحبها  جيب أي
أومشاكل إجتماعية تفوق أضرارها آالم املرض العضوي، وبني ما ال يسبب ذلك من العيـوب،  
وكذلك بينهما وبني إلتماس احلسن جبلب صفات ودفع غريها تبعا لألهواء النفسية دون وجـود  

  .4عيوب أصال
وإعتبارا منه باملخاطر، أوصى املؤمتر الرابع عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات بتنظـيم    

  .5إستخدام اهلندسة الوراثية وإستبعاد كل اإلجراءات اليت من شأا تغيري الصـفات واخلصـائص  

                                                
  .160.حممد عادل عبد الرمحان، املرجع السابق، ص  1
  . 228.؛ يوجني ب برودي، املرجع السابق، ص134.بد احملسن صاحل، املرجع السابق، صع 2
  .152.تفاصيل احلكم املسار إليه ، حممد عادل عبد الرمحان، املرجع السابق، ص أنظر 3
  . 276. السيد حممود عبد الرحيم مهران، املرجع السابق، ص 4
  .  248. إيهاب يسر أنور، املرجع السابق، ص5
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من إتفاقية جملس أوربا حول حقـوق اإلنسـان والطـب     13كما جاء نفس املضمون يف املادة 
  . من اإلعالن العاملي حول اجلينوم البشري وحقوق اإلنسان 5ي، واملادة احليو

املعدلـة   1994كما روعي ذلك يف القانون الفرنسي املتعلق حبماية اجلسم البشري لسـنة    
بنصه صراحة على حظر إستخدام وسائل اهلندسـة   2004أوت  6املؤرخ يف  800/2004بالقانون 

  .    1والتشخيص والعالجالوراثية لغريأغراض الوقاية 
كما أن القضاء املصري قد أقر عمليات التجميل بالوسائل التقليدية  يف إسـتئناف مصـر     

، أما خبصوص إستخدام وسائل اهلندسة الوراثية هلذا الغرض فال بد من نظرة قانونيـة   24/1/1936
وسائل وبني مـدى حاجتـها   جديدة يراعى فيها املوازنة الدقيقة بني املخاطر غري التقليدية هلذه ال

الداعية هلذه العمليات، وهذا ما ينبغي أن يقوم به املشرع اليم قبل الغد، مراعاة للتطور السريع يف 
 .  2اال اهلندسة الوراثية

  العالج اجليين للخاليا اجلنسية -ثانيا 
العديـد مـن   قد يعتمد العالج اجليين على اخلاليا اجلنسية لإلنسان، األمر الذي أخـاف    
  .الباحثني

I- تعريف اخلاليا اجلنسية  
اخلاليا اليت ينشأ عنها اإلنسان، تتكون من احليوان املنوي للرجل "املقصود باخلاليا اجلنسية   

واألصل يف هذه اخلاليا أن تكون بداخل جسم اإلنسان، وحيدث التالقح بينهما . والبويضة للمرأة
أطفـال  (وبعد التقدم العلمي يف جمال احلمل خارج اجلسـم   ".باجلماع بني الطرفني الرجل واملرأة

                                                
املتعلـق بطـب اإلجنـاب     1990املتعلق حبماية الذمة اجلينية، والقانون اإلسباين لسنة  1988جند القانون اإلسباين لسنة  قارنة يف التشريعات امل 1

خبصوص اإلخصاب وعلم األجنـة قـد    1990خبصوص محاية البيضة املخصبة، والقانون الربيطاين لسنة  1990البشري، والقانون األملاين لسنة 
ف تلك التشريعات خبصوص اهلندسة الوراثية ما بني النص صراحة على عدم جواز استخدامها لغرض تغـيري  اقوعي إعتبار املخاطر، وإختلفت مرو

أنظر عرض ملختلف . الصفات واخلصائص أي القصد التجميلي، وبني حظر إستعمال هذه الوسائل ألغراض أخرى غري الوقاية والتشخيض والعالج
  . 245. ، املرجع السابق، ص...، احلماية رضا عبد احلليم.تشريعاتمواقف هذه ال

  .277.السيد حممود عبد الرحيم مهران، املرجع السابق، ص 2
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، أمكن استخراج هذه اخلاليا واإلحتفاظ ا يف شروط معينـة دون أن تتضـرر هـذه    )األنابيب
  .ويصطلح عليها أيضا اخلاليا اجلرثومية أو التناسلية. 1اخلاليا

فإذا ظهر ا عيوب وراثيـة تسـبب   ، ويتم فحص هذه اخلاليا سواء لقحت أو مل تلقح   
أمراضا، يتدخل العالج اجليين عن طريق حذف اجلني املسؤول عن املرض واستبداله جبـني آخـر   
سليم يؤدي نفس الدور، ويدخل هذا اجلني املستبدل يف تركيب املادة الوراثية، ومن مث فإن املرض 

  . د تناقلها إىل ذريته بعد ذلكأو الصفة غري املرغوب فيها ال تؤثر على اجلني فقط بل سيمت
كما  هو احلـال    Microinjection)(وميكن نقل اجلينات املصنعة مباشرة بواسطة احلقن 

عند إدخال احليوانات املنوية مباشرة إىل نواة البويضة من أجل حصول اإلخصـاب يف حـاالت   
، سـواءا  )فايرسالرترو(احلمل خارج الرحم، وكذلك أمكن نقل اجلينات بواسطة أسلوب فريوس 

ومما ال شك فيه  . 2للبويضة املخصبة، أو للحيوان املنوي الذي بدوره يوصله للبويضة عند إخصاا
أن عالج اخلاليا اجلنسية قد يسبب العديد من املضار اليت ال تؤثر فقط على املـريض أو اخلليـة   

  .   3املصابة، بل ستمتد آثاره إىل أجيال عدة
II-  اجليين للخاليا اجلسدية والعالج اجليين للخاليا اجلنسيةالفرق بني العالج  

يسعى كل من العالج اجليين للخاليا اجلسدية والعالج اجليين للخاليـا اجلنسـية لعـالج      
  : األمراض الوراثية األمر الذي يعترب نقطة تالقي بيهما، غري أما خيتلفان يف أوجه عدة 

اليا اجلنسية عنها يف اخلاليا اجلسـدية، بـأن   ختتلف الطريقة لعمل هندسة اجلينات يف اخل -
اجلينات الداخلة للخاليا اجلنسية تدخل يف تركيب املادة الوراثية، ومن مثة فإا قادرة على 
نقل الصفات الوراثية اجلديدة إىل النسل القادم، خالفا للجينات الداخلة يف تركيب اخلاليا 

  .  4اجلسدية اليت ال تنتقل لألجيال

                                                
 .  124.حامت أمني حممد عبادة، املرجع السابق، ص 1
  . 138. جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، ص 2
    .124.حامت أمني حممد عبادة، املرجع السابق، ص. ؛ أنظر297. الشويرخ سعد بن عبد العزيز عبد اهللا، املرجع السابق، ص 3

4 HUBER Gérard, op.cit., p. 213.  
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ل اجليين للخاليا اجلسدية يكون خلاليا معينة فقط كخاليا القلب، وخاليا الكبـد،  إن النق -
أما اخلاليا اجلنسية فينقل اجلني إىل احليوان املنوي نفسه أو البويضة نفسـها، أو البويضـة   

 . 1امللقحة، وبالتايل ينقل اجلني إىل مجيع خاليا اجلنني
اإلصابة باملرض، وظهور أعراضه، خبـالف  إن عالج اخلاليا اجلسدية يكون بعد الوالدة و -

اخلاليا التناسلية اليت تكون معاجلتها قبل التلقيح كمعاجلة احليوان املنوي أو البويضـة، أو  
 .2عند بداية التخلق يف املرحلة األوىل لنمو اجلنني

 وعليه فإن العالج اجليين للخاليا اجلسدية ال يشمل املضار اليت يشتمل عليها عالج اخلاليا
اجلنسية من احتمالية اختالط األنساب، وانتقال األمراض إىل األجيال املقبلة لعدم دخول اجلني هنا 

  .يف اخلاليا التناسلية
  

III- الجي على اخلاليا اجلنسيةالتطبيق الع  
  :ميكننا تقسيم العالج اجليين رد العالج للخاليا اجلنسية إىل قسمني  

العالج الذي يعتمد على أخذ به  يقصدو : الزوجني رد العالجني من أحد العالج بنقل اجل -أ
  . اجلني السليم من أحد الزوجني ليتم من خالله معاجلة الزوج اآلخر

ويقصد به نوع العالج الذي يعتمد على : العالج بنقل اجلني من طرف أجنيب رد العالج -ب
، وهذا عندما تكون )الزوجني(إمكانية  أخذ اجلينات السليمة من طرف أجنيب عن أطراف العالقة 

  . اجلينات لدى أحد الزوجني ناقلة ألمراض الوراثية يصعب عالجها
IV- بيق العالجي على اخلاليا اجلنسيةموقف الشريعة اإلسالمية من التط   

إهتماما كبريا من طرف الفقهاء التطبيق العالجي على اخلاليا اجلنسية لقد حضي موضوع   
   .املعاصرين

                                                
   .154.حامت أمني حممد عبادة، املرجع السابق، ص  1
بقطر من  اث املتقدمة يف علم الوراثةندوة االنعكاسات األخالقية لألحبإلسالمية، الطييب حممد، أفق وحدود تكنولوجيا العالج اجليين يف اتمعات ا 2

  .  337. ، ص1993فرباير   15إىل   13
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  ني من أحد الزوجني رد العالجمن العالج اجليين بنقل اجل اإلسالمي فقهموقف ال -أ
إن العالج اجليين بنقل اجلني من أحد الزوجني رد العالج جعـل الفقهـاء املعاصـرين      

حرمة نقل اجلني إىل هذه اخلاليا اجلنسية، وقد  1اإلجتاه األول يرى أنصار، إذ إىل إجتاهني ينقسمون
قاعـدة  : اليت إستندوا إليها أما من القواعد .إستدلوا بعدد من القواعد الفقهية، وأوجه من املعقول

ودوما، وليس  التها، وهي مزالة من اهللا ابتداءاليت معناها أن األضرار جيب إز "ال ضرر وال ضرار"
هناك تكليف فيه ضرر ألنه مزال و مرفوع شرعا، واملراد أنه ال جيوز الضرر يف ديننا وإذا انتفـى  

ووجه الداللة من القاعدة على احلرمة ،أن القاعدة دالة على حرمة الضـرر،  . 2اجلواز ثبت التحرمي
مة ال ينفك عن أضـرار كـثرية   وعملية املعاجلة باجلينات يف اخلاليا اجلنسية واستبداهلا جبينات سلي

عدم قيام اجلني املنقول بوظيفته وتفاعله مع اجلينات األخرى مما يؤدي إىل أمراض أخرى غري : منها
كما أن . معروفة وليس هلا عالج حاليا، مع إحتمال أن يسبب اجلني املنقول منوا سرطانيا فيما بعد

بعده، وال شك أن هذه كلها إضـرار إن مل   أي خطأ تسببه املعاجلة اجلينية سينتقل إىل النسل من
  .  3يوجد إال واحدا منها لكان كافيا للقول باحلرمة

، بأن كان جزءا ممـا  ، مبعىن التابع لشيء يف الوجود"التابع تابع"كما إستندوا على قاعدة   
فهو تابع له يف احلكم، كاجللد من احليوان، أو كاجلزء وذلك كاجلنني وكـالفص  ، يضره التبغيض

للخامت، فو أقر خبامت دخل فصه، أو كان وصفا فيه، كالشجر والبناء القائمني يف األرض، أو كان 
ووجه الداللة من القاعدة على احلرمـة أن  . 4من ضروراته، كالطريق للدار فهو تابع له يف احلكم

 التابع لغريه يف الوجود حقيقة وحكما ينسحب عليه حكم املتبوع، حيـث إن التـابع ال حيتمـل   

                                                
القرة داغي، حممـد   عجيل النشمي، عبد الستار أبو غدة، أمحد حجي الكردي، عبد الناصر أبو البصل، صديقة العوضي، يوسف القرضاوي، حمي 1

، 2003، دار الفـتح للدراسـات والنشـر، عمـان،     1أمحد إبراهيم، اهلندسة الوراثية بني معطيات العلم وضوابط الشرع، طإياد ، أنظر. الطييب
  . 303.؛ الشويرخ سعد، املرجع السابق، ص770.ص، املرجع السابق،  ؛ عارف علي عارف131.ص

 .173. ، ص2005إلسالمية، القاهرة، ، املكتبة ا1عبد العزيز حممد عزام، الوجيز يف القواعد الفقهية، ط، أنظر 2
  .708.هـ، ص1429، دار إبن اجلوزي، السعودية، 1مرحبا إمساعيل ، موسوعة البنوك البشرية، ط ، أنظر 3
  . 253.ص، 1989، 1ج، دار القلم، دمشق، سوريا، 2د بن الشيخ الزرقا، شرح القواعد الفقهية ، طأمح ، أنظر 4
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وجودا مستقال وال ينفرد حبكم، ومن مثة فحكم اخلاليا اجلنسية هو األبضاع والقاعدة أن األصـل  
  . 2، وبالتايل فيكون األصل يف اخلاليا اجلنسية حظر وحرمة املساس ا1يف األبضاع التحرمي

، مبعىن إذا تعارض احلل مع احلرمة يف املـرأة غلبـت   "قاعدة اإلصل يف االبضاع التحرمي"و  
إذا تقابل يف املرأة حل وحرمة :"احلرمة عمال باألصل، فال جيوز التحري يف الفروج، قال السيوطي

غلبت احلرمة، وهلذا امتنع اإلجتهاد فيما إذا إختلطت حمرمة بنسوة قرية حمصـورات، ألن لـيس   
أصلهن اإلباحة حىت يتأيد اإلجتهاد باستصحابه، وإمنا جاز النكاح يف صـورة غـري احملصـورات    

    . 3"رخصة من اهللا كما صرح به اخلطايب، لئال ينسد باب النكاح عليه
، فاستدلوا بأن هذا النوع من العالج غامض من حيث نتائجـه، فإدخـال   أما من املعقول  

اجلني إىل اخللية يؤدي إىل اضطراب يف وظائف اجلينات األخرى مما يؤدي إىل أن تتجـه اخلليـة   
سببا أنواعا من األمراض كالسرطان وغريه من األمراض األخطر من السليمة إىل النمو منوا مرضيا م

كما أن اللجوء إىل هذا النوع من العالج يـؤدي إىل إحتمـال إخـتالط    . 4املرض املراد عالجه
األنساب، وأن حترميه حمافظة على بقاء اجلينات على طبيعتها كما خلقها اهللا، وذلك أن هذا النوع 

وين الوراثي لألجيال القادمة مما يسبب جميء نسل حامل للعديد مـن  من العالج فيه تالعب بالتك
  . اخلطرية. األمراض الوراثية

، كن أنه ليس ضروريا لوجود 5إن هذا النوع من العالج ميس جوهر اإلنسان وخصوصيته
وسائل أخرى غريه متنع إنتقال املرض للنسل كالتشخيص الوراثي قبل الشتل الذي بواسطته ميكن 

والقول بتحرمي هذا النوع مـن  . 6البويضة امللقحة املصابة خبلل جيين، وإنتقاء الصاحل منها إستبعاد
ن بعواقب العالج يتماشى مع ما أصبح ينادي به األطباء ذوواخلربة من خماوف ألنه ال ميكن التكه

                                                
 . 61.هـ، ص1403، 1، دار الكتب العلمية، بريوت،ج1السيوطي، األشباه والنظائر، ط 1
  . 244.السيد حممود عبد الرحيم مهران، املرجع السابق، ص  2
  . 61.السيوطي، املرجع السابق، ص 3
  . 306.الشويرخ سعد، املرجع السابق، ص  4
 . 306.؛ الشويرخ سعد، املرجع السابق، ص184. حممد، املرجع السابق، ص احملمدي. أنظر 5
 . 97. إياد أمحد إبراهيم، املرجع السابق، ص 6



 مدى مشروعية املمارسات البيوطبية على اجلينوم البشري: الباب األول
 

263 
 

وير ضف إىل ذلك أمكانية توارث األخطاء إذا ما حدثت أثناء عملية حتأ .هذا العالج يف املستقبل
كما أنه يف العالج اجليين للخاليا اجلنسية يتم التعامل مع بويضات ملقحة عمرهـا  . اخللية اجلنسية

أيام معدودة، وبعد العالج تواصل اخلاليا إنقسامها،  ومع متايزها فإن بعضها سيصبح يف النهايـة  
، فيكون تغيريا للفطرة خاليا تناسلية حتمل التركيب الوراثي املعدل الذي يورث إىل األجيال املقبلة

  .         1واخللقة اليت خلق اهللا اإلنسان عليها وإتباعا لسبيل الشيطان
 إىل اخلاليا اجلنسية، وقد جواز نقل اجلني من أحد الزوجني 2يرى أنصاره: اإلجتاه الثاينأما 

فاألول أن يتم مبوافقة كال الزوجني، والثاين أن يكون النقل حال قيام الزوجية  ،ببعض القيوده قيدو
بينهما، والثالث أن تدعو الضرورة لذلك، والرابع واألخري أن يوجد من الضمانات واإلجراءات ما 

وقد إستدل أنصار هذا اإلجتـاه بالسـنة والقواعـد    . مينع إختالط خاليا الزوجني خباليا غريمها
  : واملعقول
يا رسول اهللا أَالَ : قَالَت اَألعراب: فمنها، عن أسامة بن شريك رضي اهللا عنه قال أما السنة  

دواًءا إِالَ داًءا : نتداوى؟ قَالَ نعم يا عباد اهللا تدووا فَإِنَ اهللا لَم يضع داًءا إِالَ وضع لَه شفَاًءا، أو قال
ووجه الداللة يف احلديث واضحة على مشـروعية  . اهلَرم: يا رسول اهللا وما هو، قَالَواحدا، قَالُوا 

  .3التداوي، والعالج باجلينات لبعض األمراض الوراثية يدخل يف عموم هذا احلديث
، مبعىن أن الوسـيلة  "الوسائل هلا حكم املقاصد"اليت إحتجوا ا، قاعدة  أما القواعد الفقهية  

فإن كانت الغاية مباحة كانت الوسيلة إليها مباحة، وإذا كانت الغاية ، املقصد والغاية تأخذ حكم 
ووجه الداللة أن العالج اجليين إمنا هو وسـيلة،  . واملقصد حمرمة كانت الوسيلة املفضية إليها حمرمة

سالمية واملقصد هو املعاجلة من األمراض الوراثية، وهو مقصد مباح مشروع ال ترفضه الشريعة اإل

                                                
  184. احملمدي حممد، املرجع السابق، ص 1
إياد أمحد إبراهيم، حممد رأفت عثمان، وأخذت به مجعية العلوم الطبية اإلسالمية اإلردنية ، وهو ما أجازه جممع البحـوث اإلسـالمية يف   :منهم  2

عدم تعرض  األزهر بشرط أن ما يبدله العلماء يف جمال العالج اجليين يكون مقصودا به الوصول إىل عالج لألمراض اليت يعاين منها اإلنسان، أو يراد
  .  اإلنسان هلا

 .200.، املرجع السابق، ص...، العالجحامت أمني حممد عبادة 3
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بل تدعو إليه ملا فيه من حفظ للنسل واملال، واهلدف هو العالج وهو مباح، وكـذلك الوسـيلة   
  . املفضية إليه تكون مباحة، فعلم منها جواز املعاجلة اجلينية بني الزوجني بقصد العالج

قياس عالج اجلينات فيما بني الزوجني واسـتبدال اجلـني   : ، فالوجه األولأما من املعقول  
عيب بآخر سليم على عملية التلقيح اإلصطناعي الذي يتم باحليوان املنوي من الزوج وبويضـة  امل

الزوجة، ووجه القياس أن احليوان املنوي للزوج وبويضة الزوجة يف التلقيح اإلصطناعي حيمـالن  
ـ   ا األوامر والصفات الوراثية اليت تكون الصفات الوراثية للجنني، وعملية العالج اجلـيين للخالي

اجلنسية فيها نقل لبعض صفات األبوين الوراثية لصاحب املورث السليم، فـإذا كـان صـاحب    
املورث السليم هو أحد الزوجني فمن باب أوىل جواز النقل، ألن غايته هو إنتقال بعض الصفات 

  . 1من أحد األبوين املنقول منه اجلني إىل املولود
يضة الزوجة حيمالن صفات األبوين كاملـة،  والوجه الثاين، أن احليوان املنوي للزوج وبو

  . 2ويف العالج اجليين إدخال لبعض هذه الصفات، فليس هناك عنصر غريب حىت نقول بالتحرمي
والوجه الثالث قياس نقل اجلني من أحد الزوجني إىل اخلاليا اجلنسية على جوازنقل زراعة 

جه الرابع يعترب النقل اجليين إعادة للخلقة أما الو. اإلعضاء جبامع أن كالمها عالج لألمراض الوراثية
السوية اليت فطرها اهللا عليها، وتنتج نسال خاليا من األمراض الوراثية، وال شك أن يف هذا مصلحة 

  .3معتربة شرعا
يف املسألة وتشفيعها باألدلة ما أمكن يتضح لنا رجحان  يةجتاهات الفقههذه اإلبعد عرض 

القـائلون   اإلجتاه القائل حبرمة تناقل اجلينات من الزوجني إىل اخلاليا اجلنسية لضعف ما إستدل به
وأن إجتاه احلرمة ما هو إال إتفاق مع األصول العامة يف الشرع، ومنها قول الرسول صلى  .باإلباحة

قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   : واه أبو سعيد اخلذري رضي اهللا عنه قالاهللا عليه وسلم فيما ر
، فال شك أن إحلاق الضرر بالنفس وباآلخرين "الضرر يزال"، وقاعدة "الَ ضرر والَضرار": وسلم

                                                
 . 98إياد أمحد إبراهيم، املرجع السابق، ص 1
  . 707. عبد الناصر أبو البصل، املرجع السابق، ص 2
  .  305. الشويرخ سعد، املرجع السابق، ص  3
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منهى عنه، وإستخدام هذا النوع من العالج قد يلحق الضرر باملنقول إليه، وكذلك بنسله علـى  
كما أن هذا النوع من العالج يتطلب اإلحتفاظ بالبويضة واحليوان . 1أهل الطب الراجح من قول

املنوي داخل املعامل اخلاصة بذلك مما يزيد من إحتمال اخلطأ وإختالط اإلنسـاب خاصـة إذا مل   
تتحقق الظوابط والشروط املهنية واألخالق الدينية، كما أنه يتطلب أن يكون الضرر املترتب عنه 

ر الواقع من املرض نفسه، لعدم جواز إزالة الضرر مبا هو أضر منه، وهذا غريمتحقق أخف من الضر
  .   هنا
    من طرف أجنيب رد العالجمن العالج اجليين بنقل اجلني  اإلسالمي فقهموقف ال -ب

قد تكون اجلينات لذى أحد الزوجني ناقلة ألمراض وراثية يصعب عالجها، وأمكن أخـذ    
اجلني السليم من شخص آخر، ففي هذه احلالة جند الفقهاء الذين قالوا حبرمة تناقل اجلينات بـني  

أن الزوجني يف اخلاليا اجلنسية قالول حبرمة تناقل اجلينات يف اخلاليا اجلنسية بني غري الزوجني حبجة 
ضـف حبرمـة   أاملفاسد املترتبة على نقل اجلينات من أحد الزوجني متحققة يف النقل من األجنيب، 

تناقل اجلينات بني الزوجني يف اخلاليا اجلنسية قالول حبرمة تناقل اجلينات يف اخلاليا اجلنسية بني غري 
ـ  ة يف النقـل مـن   الزوجني حبجة أن املفاسد املترتبة على نقل اجلينات من أحد الزوجني متحقق

األجنيب، ضف إىل ذلك إختالط األنساب فكان من األوىل القول حبرمة تدخل طرف أجـنيب يف  
  .عملية العالج اجليين

ة نقل اجلينات من أما الذين قالوا جبواز نقل اجلينات من أحد الزوجني فقد إختلفوا يف مسأل  
أمـا  النقل اجليين من األجـنيب،   مةإىل القول حبر األول، إذ ذهب أصحاب الرأي نيرأيأجنيب إىل 

جييز النقل من غري الزوجني، وقيدوا هذا اجلواز بقيدين، األول أن ال يستخدم النقل لتغيري   رأي،ال
والثاين أن ال يـتم العبـث بالتركيبـة    ... الصفات األنسانية العامة غري املرضية كالشكل واللون 

  .  2الوراثية

                                                
  .135. السابق، ص ،  املرجع...حامت أمني حممد عبادة،العالج  1
؛ قضايا طبية معاصـرة يف ضـوء   321. هذا الرأي هو ما إجتهت إليه مجعية العلوم الطبية اإلسالمية باألردن؛ الشويرخ سعد، املرجع السابق، ص 2

  . 270.صالشريعة اإلسالمية، املرجع السابق، 
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  .بالسنة واملعقول قل اجليين من األجنيب،القائل حبظر النألول اوقد إحتج أنصار الرأي 
قام فينا خطيبـا،  :" عن رويقع بن ثابت األنصاري رضي اهللا عنه قال: فمنها أما من السنة  

الَ : أَما إِنِي الَ أَقُولُ لَكُم إال ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يوم حنينٍ قَـالَ : قال
، والَ يحلُ  -يعنِي إِتيانَ احلَبالَى –مرِئٍ يؤمن باهللا و اليومِ اآلخرِ أَنْ يسقي ماَءه زرع غَيرِه يحلُ ِإل

هللا و ِإلمرِئٍ يؤمن بـا , ِإلمرِئٍ يؤمن باهللا و اليومِ اآلخرِ أَنْ يقَع علَى امرأَة من السبيِ حتى يستبرِئَها
قِْسمى يتا حمنغم بِيعرِ أَنْ يمِ اآلخوووجه الداللة أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم حرم على . 1الي

الرجل إدخال منيه إىل املوضع الذي فيه زرع غريه سواءا كان جبماع أو بغريه، وال شك أن نقـل  
عليه وسلم حرم علـى الرجـل    اجلني السليم من طرف أجنبيووجه الداللة أن الرسول صلى اهللا

إدخال منيه إىل املوضع الذي فيه زرع غريه سواءا كان جبماع أو بغريه، وال شك أن نقل اجلـني  
  .2السليم من طرف أجنيب إىل اخللية اجلنسية حيقق ما ت عنه الشريعة اإلسالمية فكان حراما

ة رجل أجنيب للزوجية أما من املعقول فمنه، قياس نقل اجلني من طرف أجنيب على مشارك  
يف التلقيح اإلصطناعي جبامع كل منهما ينقل صفات وراثية إىل املولود من مصدر أجنيب، فإذا حرم 
مشاركة األجنيب يف عملية التلقيح اإلصطناعي، فكذلك حيرم مشاركته باجلني يف عـالج اخلليـة   

ل أجنيب يف هذا النقل فسوف كما أن صفات املولود تنتقل من أبويه الشرعيني، فإذا تدخ. 3اجلنسية
  .  ينقل اجلينات اخلاصة به إىل اإلبن مما يؤدي بال شك إىل إختالط األنساب

القائل جبواز النقل اجليين من األجنيب، وقد احتجوا مبا سبق ذكره يف مسألة  الثاين رايالأما 
ريقة هو نقل اجلـني  العالج بني الزوجني بقصد التداوي، إضافة إىل القول بإن املفترض يف هذه الط

السليم ليؤدي دور اجلني املصاب، أما باقي اجلينات فهي على حاهلا مل حيدث فيهـا أي تغـيري أو   
  .4تعديل، فالتركيب الوراثي للخلية اجلنسية مازال على حالته مل حيدث فيه أي إختالط

                                                
  .   2158 .، صأخرجه أبو داوود يف سننه باب يف وطء السبايا  1
لي وهبة، اإلستنساخ اجلوانب األخالقية والدينية، حبث ضمن حبوث ندوة رؤية إسالمية لبعض املشكالت الطبية املعاصرة بالدار البيضـاء،  الزحي   2

  . 322. هـ،ص1418
  .322.الشويرخ سعد، املرجع السابق، ص  3
  . 10.، املرجع السابق، ص... جعبد الباسط أبو البصل،العال 4
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: ك لـآليت رجحان رأي القائلني باحلرمة وذل هذه املسالة تبني بعد عرض أقوال الفقهاء يف
أوال أن أدلة كال الفريقني مل ختلو من مطعن عليها، فنرجع يف ذلك إىل األصل، وهوحرمة إختالط 

ثانيا أن هذا اإلجتاه هو ما أخذت به ندوة الوراثة . ماء الزوج مباء أجنيب عند تلقيح بويضة الزوجة
دسة الوراثيـة يف منـع   ورأت الندوة جواز استعمال اهلن:"واهلندسة الوراثية، فصدر عنها ما نصه

املرض أوعالجه، أو ختفيف أذاه، مع منع استخدام اهلندسة الوراثية على اخلاليا اجلنسية ملا فيه من 
إذا يتضح لنا أن الندوة قد أوصت حبرمة التدخل اجليين مطلقا، سواء كان اجلني . 1"حماذير شرعية

  . املنقول بني الزوجني أو منقول من طرف أجنيب
V- غريالعالجي على اخلاليا اجلنسية التطبيق  

 نقل اجلنياألول يتعلق ب ،ي على اخلاليا اجلنسية إىل قسمنيميكننا تقسيم التطبيق غريالعالج  
فمـا هـو   . ني من طرف أجنيب رد التحسنينقل اجل، والثاين بمن أحد الزوجني رد التحسني

    موقف الفقه اإلسالمي من هذين القسمني؟
   من أحد الزوجني رد التحسني من نقل اجلني اإلسالمي فقهموقف ال -أ

املقصود بالتدخل اجليين هنا هو إحـداث تغـيريات يف الصـفات الوراثيـة كـالطول        
اليت يتوارثها الولد من أبويه، أوحذف بعض الصفات غري املرغـوب فيهـا واسـتبداهلا    ...واللون

األول حيرم التدخل اجليين : الفقهاء إىل إجتاهنيوذا املعىن أنقسم . جبينات حتقق الصفات املرغوبة
  .قصد التحسني فقط، والثاين جييزه

. حرمة التدخل اجليين، وقد إستدلوا بالكتاب والسنة واملعقـول  2اإلجتاه األول يرى أنصار
نعامِ  ولَآمرنهم فَلْيغيِـرنَ  ولَأُضلَنهم ولَأمنِينهم ولَآمرنهم فَلَيبتكُن آذَانَ اَأل:"قوله تعاىل فمن الكتاب

ووجه الداللة يف هـذه  . 3"خلْق اهللا ومن يتخذ الشيطَانَ وليا من دون اهللا فَقَد خِسر خسراناً مبِينا
اآلية أا واضحة تدل على حرمة تغيري اخللقة، وهذا التحرمي عام وشامل يضم سـواءا التغـيري يف   

                                                
  .   1048 .صاألسالمية للعلوم الطبية،جملة املنظمة  1
   .اخلالق، عجيل النشمي، أمحد شوقي عبد الرمحان عبد.هذا اإلجتاه أخذت به املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، د 2
  . 119سورة النساء، اآلية  3
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والعالج اجليين هنا بغرض . ا فسره البعض، والتغيري يف الشكل كما فسره البعض اآلخرالدين كم
الـذي  : وقوله تعاىل. حتسني النسل يغري من صفات اإلنسان ويدخل يف املذموم ويعد من احملرمات

اآلية إحسان اخللـق  ووجه الداللة من هذه . 1"أًحسن كُلَ شيٍء خلَقَه وبدأَ خلْق اٍإلنسان من طنيٍ
األول أن اهللا قد جعل كل شيء خلقه حسنا حىت جعل الكلـب يف  : املقصود فيها مخس تأويالت

، الثالـث  )قاله ااهد(، والثاين أنه أحكم كل شيء خلقه حىت أتقنه )قاله إبن عباس( خلقه حسنا
بع أنه أهلم ما خلقه ، الرا)قاله علي بن عيسى(أنه أحسن إىل كل شيء خلق فكان خلقه له إحسانا 

فالن حيسن كذا أي يعلمه، اخلامس أنه أعطى كل شـيء  : ما حيتاجون إليه حىت علموه من قوهلم
، وحيتمل سادسا أنه عرف كل شيء خلقـه  )رواه محيد بن قيس(خلقه ما حيتاج إليه مث هداه إليه 

  . 2كمةوأحسنه من غري تعلم وال سبق مثال حىت لو ظهرت فيه القدرة وبانت فيه احل
لَعن :"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب عباس رضي اهللا عنه قال أما من السنة، عن  

 ـني لَا أَلْعا لاهللا، م لْقات خيِرنِ املُغسحات للجفَلات واملُتصمنات واملُتمشوتاملُس ات وماشاهللا الو 
ويف ". ومأ آتاكُم الرسول فَخـذوه : "سلم وهو يف كتاب اهللامن لَعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و

هذه داللة على حرمة كل فعل يترتب عنه تغيري خلق اهللا، ومما ال شك فيه أن التدخل اجليين هـو  
  .تغيري للخلقة، فيكون أوىل باحلرمة من جمرد الوشم والنمص

اخللية اجلنسية هو املنع، وال يباح ، فالوجه األول أن األصل يف الدخول إىل أما من املعقول  
إال يف حال اإلضطرار، كحال العالج إذا كان بني الزوجني، وال ضرورة تقضي جبوازه هنـا، ألن  

 مراعـاة  التدخل هنا هدفه هو التحسني ال العالج، وال يقدم التحسيين علو الضروري إذا كان يف
رر حمتمل اإلنتقـال إىل الذريـة،   ووجه اإلخالل هنا هو كون الض .التحسني إخالل بالضروري

أما الوجه الثاين أن . 3وتعرضها لألمراض واهلالك من أجل أمر حتسيين إلجناب نسل بصفات معينة
اللجوء إىل هذا التدحل يف اخلاليا اجلنسية رد تلبية رغبة النفس باحلصول على صـفات وراثيـة   

                                                
  .7السجدة اآلية  سورة 1
  .140.، املرجع السابق، ص...حامت أمني حممد عبادة، العالج 2
  , 109.؛ إياد أمحد إبراهيم، املرجع السابق، ص712. عبد الناصر أبو البصل، املرجع السابق، ص 3
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عبث باملورثات اإلنسانية واإلهدار من كرامة معينة ال تدعو إليه صفة شرعية معتربة، غاية ما فيه ال
  .  1اإلنسانية، وال شك أن الشريعة اإلسالمية بأىب هذا

واز التدخل اجليين، وقد استدلوا بالسنة وبعض القواعـد  جب اإلجتاه الثاينبينما يرى أنصار 
 عليه وسلم عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عن النيب صلى اهللا فأما من السنة،. الفقهية واملعقول

قَالُ الَ يدخلُ اجلَنةَ من كَانَ في قَلْبِه مثْقَالُ ذَرة من كبرٍ، والَ يدخلُ النارَ من كَانَ في قَلْبِه مثْ:" قال
إِنَ اهللا يحـب  : الَإنه يعجِبنِي أَنْ يكُونَ ثَوبِي حسناً ونعلي حسنةٌ، قَ: ذَرة من إميان،فقَالَ لَه رجلٌ

اسالن صغَمو احلَق طَرب نم ربالك نلَكال، ويف احلديث داللة  واضحة على حب اجلمـال  ". اجلَم
  . 2ومشروعية طلبه، والتدخل الوراثي على هذا النحو املراد منه اجلمال فكان مشروعا

أن كل ما كان من معامالت الناس ، مبعىن "األصل يف األشياء اإلباحة"فمنها،  أما القواعد
  .نافعا وطيبا فهو على احلل واإلباحة إال ما ورد نص صحيح فيه من الشارع حترميه

أما من املعقول، قياس التدخل اجليين لتحسني الصفات على التدخل اجلراحي يف عمليـات  
  .3التجميل، جبامع أن كال منهما معاجلة بقصد التحسني واجلمال

اإلجتاه القائل بعدم اجلواز وأمام هذا التضارب يف اآلراء، فمن األجدر األخذ مبا ذهب إليه 
كما أن هذا اإلجتاه هو ما أخـذت بـه العديـد مـن     .ستند إليه املخالف هلذا اإلجتاهلضعف ما أ

 ال جيوز إسـتخدام :"املنظمات اإلسالمية الطبية، وجممع الفقه اإلسالمي مبكة، حيث جاء يف قراره
أي من أدوات علم اهلندسة الوراثية ووسائله للعبث بشخصية اإلنسان ومسـؤوليته الفرديـة، أو   

  . 4"التدخل يف بنية املورثات بدعوى حتسني الساللة البشرية
  جلني من طرف أجنيب رد التحسنيمن نقل ا سالمياإل فقهموقف ال -ب

                                                
اهلندسة الوراثية بني السيد حممود عبد الرحيم مهران، أحكام تقنيات الوراثة اهلادفة إىل تعديل خصائص اإلنسان الوراثية، حبث ضمن أعمال مؤمتر  1

، سلسلة إصدارات جامعة اإلمارات، العني، 1، ج2002ماي  7إىل 5القانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، كلية الشريعة والشريعة والقانون، 
   . 274.ص، 2002

 .140.، املرجع السابق، ص...حامت أمني حممد عبادة، العالج 2
  . 124,جملة املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، ص 3
 .  172.اإلسالمي، جملة امع الفقهي اإلسالمي، صمع الفقه  15قرارات الدورة  4
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اجليين بنقل أحد اجلينات من شـخص  مل خيتلف موقف الفقهاء املعاصرين على أن التدخل   
أجنيب رد التحسني واحلصول على صفات شكلية معينة حمرم، وهذا املوقف تردد يف عديد اامع 
الفقهية واملنظمات اإلسالمية اليت عنت ببحوث جماالت إستخدام العالج اجليين، بل صدرت بـه  

من التدخل عند احلديث عن مسألة  الفتاوى والقرارات، وقد سبقت األدلة على حرمة هذا النوع
واحلكم يف هذه املسألة أوىل باحلظر، نظـرا ملشـاركة   , نقل اجلينات بني الزوجني بقصد التحسني

  . 1األجنيب ومعلوم ما يفضي إليه هذا النقل من مفاسد
  
  
  

  املطلب الثاين

  العالج اجليينمشروعية 
  

نوعا من املمارسة الطبية اإلحيائية للوقوف على مدى مشروعية العالج اجليين، باعتباره   
الواقعة على اإلنسان، يلزم التأكد من توافر شروط املشروعية اليت حتكم املمارسات الطبية بشكل 

 .2الغاية العالجية، رضا املريض، وأال تفوق خماطره املنافع املتوقعة منه: عام، وهي
  ا قضاة املوضوع دون أن تبسط حمكمة فالغاية الطبية تعترب من املسائل الواقعية اليت خيتص

ة للتأكد من النقض رقابة عليهم، كما أنه ميكن اللجوء إىل اخلبري الفين نظرا للطبيعة التقنية البحث

                                                
؛ الزحيلي وهبة ،اإلستنساخ اجلوانب األخالقيـة والدينيـة، املرجـع    314.هـ ، ص1419لسنة  15جملة جممع الفقه اإلسالمي مبكة، الدورة  1

  . 126.السابق، ص
  ، 75.، املرجع السابق، ص...حامد قشقوش هدى، مشروع 2

HUBER Gérard, Le clonage humain est-il un crime contre l’humanité ? Bioéthique, droit et justice, Bruylant, 
France, 2003, p.213. 
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توافر هذه الغاية، مع األخذ برأي اللجنة اإلستشارية األخالقية أو الس األعلى للمعاجلة اجلينية 
   .19961الذي أنشئ يف فرنسا مبوجب قانون ماي 

يعد واحدا من الشروط الواجب توافرها يف املمارسة   -كما سبق الذكر-أما رضا املريض   
فالرضا يشترط فيه أن يكون صادرا . البيولوجية الطبية، حىت تكتسي هذه االخرية ثوب املشروعية

  .  2من الشخص الذي حيق له ذلك، وأن يكون يصدر كتابة، وأن يكون رضا مبصرا وواعيا
وفيما خيص شرط أال تفوق املخاطر املنافع املتوقعة يف املمارسات الطبية، فإنه ميكن اجلزم   

بوجود منافع كبرية ومتعددة يف العالج اجليين، رغم ما تبعثه هذه التقنية من خماوف وقلق كبريين 
  .يف اال الطيب خصوصا إذا كان حملها اخلاليا اجلنسية

دخل مباشر يف املادة الوراثية، فإنه سوف يؤثر حتما على وعلى إعتبار العالج اجليين ت  
على عالج ات مل تعد قاصرة األجيال القادمة بشكل إجيايب أو سليب، خاصة وأن مثل هذة التقني

جتاوزت ذلك لتمتد إىل تغيري الصفات الوراثية للفرد كصفات ، بل فقط األمراض املستعصية
ولكن . ، وهذا ما يعرف بتحسني النسل أو حتسني الساللة البشرية...الطول أو اللونالذكاء أو 

ورغم هذه املخاوف، إال أن العالج اجليين الواقع على اخلاليا اجلنسية التزال خماطره بعيد التحقق، 
 والسبب راجع إىل تركيبة هذه اخلاليا اليت هي يف احلقيقة صغرية احلجم من جهة، وإحتوائها على

 . 3مئات اآلالف من اجلينات من جهة أخرى
إذن، تشكل تطبيقات العالج اجليين اليت تكون تكون اخلاليا اجلسدية حمال هلا خطورة أقل   

 4على البشرية من تلك التطبيقات اليت تكون اخلاليا اجلنسية حمال هلا، وهذا ما نتج عنه إمجاع فقهي
املباشر، واليت تقع على اخلاليا اجلسدية لعالجي على مشروعية املمارسات اجلينية ذات الغرض ا

                                                
1 CAYRON Jocelyne, Le droit de la biologie humaine l’éxpérimentation humaine et la recherhe biomédicale, 
Ellipses, Paris, 2000, p.19. 

.78.عبيد، املرجع السابق، ص التيجاين -  
 . 31.، ص2000أنظر، عمرو إبراهيم الوقاد، دور الرضا يف القانون اجلنائي، دار النهضة العربية، القاهرة،  2

3 HERVE Christian, op.cit., p.171. 
 .1998، مكة املكرمة، 11، ع9جملة جممع الفقه اإلسالمي، سامع الفقهي،   4
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، ولعل من أسباب مشرعية 1لإلنسان إذا كان القصد منها إستبعاد العيوب الوراثية، أو األمراض 
هذه املمارسات اجلينية هو غرضها العالجي وأثرها الفردي، الذي ال يسري إال بالنسبة للفرد 

  . 2ه من بعدهاملطبق عليه العالج دون أن يؤثر على خلف
أما بالنسبة للممارسات اجلينية ذات الغرض العالجي غري املباشر، واليت تكون اخلاليا   

اجلنسية واألمشاج حمال هلا، واليت يقصد منها تغيري التركيب الوراثي لإلنسان وتعديل النظام اجليين 
   .3هاإىل خلف الفرد، فهي ممارسات أمجع الفقه على عدم مشروعيتوصوال بتأثريها 

د وتظهر بوضوح من ومشروعية العالج اجليين كتقنية من التقنيات الطبية احلديثة تتحد
  ).الفرع الثاين(، واإلستنساخ البشري )الفرع األول(خالل جترمي حتسني النسل 

  
  
  

  الفرع األول
  جترمي حتسني النسل

العلماء املهتمني مبجال اهلندسة الوراثية من الوصول إىل بعض األسرار العلمية عن  لقد متكن
األبناء هذه املسببات من آبائهم، ومن هنا األسباب املؤدية إىل األمراض يف النسل والذرية بتوارث 

  . ظهرت قضية حتسني النسل البشري
ت قسطا كبريا من اهتمام إن حتسني النسل وانتقاء صفاته هي رغبة إنسانية قدمية، أخد

  .4الناس يف كل عص، وقد أبرزت مصنفات الطب القدمية مظاهر ذلك اإلهتمام
                                                

 204.بقصمي ناهد، املرجع السابق، صال. أجاز رجال الدين املسيحي هذا النوع من العالج، وسار فقهاء الدين اإلسالمي على نفس الدرب لقد 1
 .211و

2DEMICHEL André,op.cit., p.115 ; BIOY Xavier, Bioéthque –Crime contre l’espèce humaine, Réflexion à 
l’ocasion du vote de la loi du 4 aout 2004, LGDJ, 2006, p.101.  

عالء علي نصر، عملية اإلستنساخ البشري واهلندسة الوراثية من الناحية القانونية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعو عني مشس، . أنظر 3
 .211.؛ البقصمي ناهد، املرجع السابق، ص303.، ص2006

ألشهر أطباء القرن الرابع هجري أمحد بن حممد بن حيي " تدابري احلباىل واألطفال والصبيان وحفظ صحتهم ومداواة األمراض العارضة هلم"كتاب  4
، أورد "اليف التدبري املوافق ملن أراد أن يكون ولده الذي يولد له حسنا مجي:"البلدي، حيث عقد فيه بابا هو الباب السابع جعله كما جاء يف عنوانه
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  تعريف حتسني النسل -أوال
، )I(لتوضيح املقصود من تقنية حتسني النسل البشري البد من التطرق إىل التعريف اللغوي   

   ).II(والتعريف اإلصطالحي 
I-التعريف اللغوي. 

احلسن : إن كلمة التحسني مأخوذة من احلسن، واحلسن ضد القبح ونقيضه، قال األزهري  
أي فعل ما هـو  أحسن : ، ويقال1نعت ملا حسن، حسنت الشيء حتسينا زينته وأحسنت إليه وبه

ويقال حاسنه أي عامله باحلسـىن،  . 2"إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم:" حسن، ويف الترتيل الكرمي
ل، إستحسـنه عـده   حسنا وزينه ورقاه وأحسن حالته، وحتسن تزين وجتموحسن الشيء جعله 
  .3فضلحسنا، واألحسن األ

أما النسل فمعناه اخللق، والولد، والذرية، واجلمع أنسال، يقال تناسل بنو فالن إذا كثـر    
أوالدهم، ويقال تناسلوا اي ولد بعضهم من بعض، ومادة النسل مقترنة مبعىن الكثرة، ونسل نسال 

باب ضرب ضربا، أي كثر نسله، ويطلق لفظ النسل على ولد اإلنسان، وكذا احليوان، وقـد   من
وإذا تـوىل سـعى يف األرض   :"ورد يف القرآن الكرمي ما يؤيد هذا ويدعمه، فقال سبحانه وتعاىل

فبالنظر يف سبب نزول اآلية، جند أـا  ، 4"ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل واهللا ال حيب الفساد
يف نفاق األخنس بن شريف الذي عمد إىل أموال املسلمني فأحرقها وإىل محرهم فعقرهـا،   نزلت

فذل على أن النسل كما يطلق على ولد اإلنسان كذا يطلق على ولد احليوان، وقـال سـبحانه   
   .6، فالنسل يف اآلية هو نسل اإلنسان وذريته5"مث جعل نسله من ساللة من ماء مهني:"وتعاىل

                                                                                                                                                   
فيه بعض الوسائل البسيطة، واليت وقفت عندها معارف الطب، كانتقاء الزوجة اجلميلة، صحيحة البدن، واالعتناء قبل وبعد احلمل بغذائها 

 .250.، ص2001 ، ... أنظر، السيد حممود عبد الرحيم مهران، األحكام الشرعية ... وسكنها
 .114.، صلسان العرب، املرجع السابق 1
 .7رة اإلسراء، اآلية سو 2
 .174.املعجم الوسيط، املرجع السابق، ص 3
 205سورة البقرة، اآلية  4
 .8دة، اآلية السجسورة  5
 .919.؛ املعجم الوسيط، املرجع السابق، ص660.لسان العرب، املرجع السابق، ص 6



 مدى مشروعية املمارسات البيوطبية على اجلينوم البشري: الباب األول
 

274 
 

II- اإلصطالحيالتعريف 
ح إغريقي األصل ومعنـاه األصـل   هو مصطل Eugénique" اليوجينيا " إن حتسني النسل   

  :قد عرف بعدة تعريفات نذكر أمهها ) حتسني النسل( مركب كمصطلحرومة، وواأل
وهذا التعريف ". هو دراسة مجيع قوانني الوراثة اليت ميكنها حتسني العرق اإلنساين"حتسن النسل  إن

قد حصر تقنية حتسني النسل يف دراسة القوانني املتعلقة بالوراثة، يف حني أن حتسني النسـل هـو   
كونه يتم  أخطر من ذلك وبكثري، فقد يعتمد أحيانا على قوانني وراثية ، وحييد عنها أحيانا أخرى

  .   1بطرق جد متشعبة
العلم الذي يتعامل مع مجيع املؤثرات الـيت تـؤدي إىل   "كما عرف حتسني النسل على أنه   

قد إشتمل على مصطلحات غامضة من جهة، ومن جهة أخـرى  إن هذا التعريف ". حتسني وراثي
،ألن هذه التقنيـة  قد جعل حتسني النسل علما من العلوم، واحلقيقة أن وصفه بالعلم كبري يف حقه

ليست علما قائما بذاته، بل هي تعتمد وترتكز يف األساس على علوم أخرى كعلم الوراثة، وبعض 
  .2علوم الطب

وحتسني النسل هو علم تطوير العرق اإلنساين، ويتعلق ذلك بتحسني ظروف املعيشة والبيئة   
اإلنتقاء اجلنسي وتطـوير التعـاون   العقلية، والنفسية، واألدبية ملصلحة األجيال القادمة، ويشمل 

إن هذا التعريف هو أيضا يصف حتسني النسل مبصطح العلم،  .والعالقات اإلجتماعية بني اجلنسني
  .3وهو أمر خاطئ ألنه ليس علما قائما بذاته

                                                
، 2012حممد عبادة، وسائل حتسني النسل البشري بني التجريب الطيب والتشريع اإلسالمي، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  أنظر، حامت أمني 1

 .19-18.ص
 .19.، املرجع السابق، ص...حامت أمني حممد عبادة، وسائل  2
 . 1840.، ص2إمساعيل مرحبا، حتسني النسل دراسة طبية فقهية، حبث ضمن حبوث مؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين ، قضايا طية معاصرة، ج 3
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إتباع الطرق املبنية على قوانني الوراثة اليت تستخدم "وعليه ميكن تعريف حتسني النسل بأنه   
صـيانة أجيـال   "، وبعبارة أخرى هو "اليت ميكن من خالهلا حتسني العرق اإلنساينكل الوسائل 

  . 1"املستقبل من العيوب الوراثية واألمراض املتوقعة
  .نبذة تارخيية عن حتسني النسل -ثانيا

فكرة إكتشاف الصفات الوراثية وأثرها علـى  اليت تقوم أساسا على  إن تقنية حتديد النسل  
حول إجيـاد نسـل   أفكاره  الباحثني والكتاب إىل العامل أفالطون وبعض النسل، قد تعود حبسب 

أو إىل إكتشاف مندل لقانون الوراثة ودعوة جالتون إىل اليوجينيا وتطورها حبسب البعض أفضل، 
      .2آخر

حيتويه املتحف املصري من رسومات ومتاثيل قـدماء   ولكن يف احلقيقة، إذا متعنا قليال يف ما  
، جند أن تسجيل األمراض الوراثية قد بدأ قبل هؤالء العلماء املذكورين بآالف السنني، 3املصريني

إىل ستة بـدال   حيث لوحظ إنتقال بعض الصفات الواضحة وراثيا مثل زيادة عدد األصابع يف اليد
اإلسالم مدى تأثري الصفات الوراثية وإنتقاهلا إىل النسـل،  بل وإكتشف العرب قبل  . 4من مخسة

وكانت هلم أفكار تدور حول حتسني النسل، ففي اجلاهلية شاع نوع من أنواع النكاح الذي كان 
، ففي احلديث الذي رواه اهلدف منه حتصيل صفات وراثية معينة وهو ما يعرف بنكاح اإلستبضاع

: عنها أخربته أن النكاح يف اجلاهلية كان على أربعـة أحنـاء  عروة بن الزبري أن عائشة رضي اهللا 
فنكاح منها نكاح الناس اليوم خيطب الرجل إىل الرجل وليته أو إبنته، فيدقها مث ينكحها، ونكـاح  
آخر كان الرجل يقول إلمرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إىل فالن فإستبضعي منـه ويعتزهلـا   

محلها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبني محلها أصاا  زوجها وال ميسها أبدا حىت يتبني

                                                
زارة األوقاف جملة الوعي اإلسالمي الصادرة عن و حتسني النسل جينيا بإختيار األزواج احلاملني لصفات وراثية،عبد الفتاح حممود إدريس، 1

 .145.صالكويت، ، 17/2008، لسنة 515، ع سالمية والشئون اإل
 .21.، املرجع السابق، ص...حامت أمني حممد عبادة، وسائل  2
 .مثل متثال أسرة القزم سنب وغريه 3
 .12.، ص1996 مصر،أنظر، التمتامي سامية، الوراثة البشرية بني احلاضر واملستقبل، مركز االهرام للترمجة والنشر، 4
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 1..."زوجها إذا أحب، وإمنا يفعل ذلك رغبة يف جنابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح اإلستبضاع
وإمنا يفعل ذلك رغبة يف جنابة الولد، أي إكتسابا من ماء الفحل، ألم كـانوا  : ، قال إبن حجر

  2.ورؤسائهم يف الشجاعة أو الكرم أو غري ذلك يطلبون ذلك من أكابرهم
مث جاء اإلسالم وهدم هذا النوع من النكاح وغريه من األنكحة األخرى الـيت ال حتقـق   
املقصود االمسى من الزواج، بل جاء اإلسالم باملنهج القومي للتزاوج واإلجناب على وفق ما يريـده  

  .3قيق نسل صاحلاهللا تعاىل، ووضع من الوسائل ما ميكن إتباعه لتح
وهذا كله يؤكد أن فكرة حتسني النسل مل تكن وليدة العصر احلديث، أو نتاجـا للتقـدم   
العلمي يف جمال البيولوجيا كما زعم البعض، بل إستطاع اإلنسان يف العصور القدمية أن يدرك أن 

السـابقة مل  بعض الصفات تنتقل من اآلباء واألجداد إىل األوالد واألحفاد، لكن هذه العصـور  
تتمكن معارف اإلنسان فيها من تقسري هذه الظاهرة علميا حىت جاء القرن العشرين، وأعطى العلم 

  .4تفسري هذه الظاهرة اليت الحظها القدماء
  
  
 .أنواع حتسني النسل -ثالثا 
إجتاه يضم أفكارا وأنشـطة هلـا   ويف احلقيقة فإن حتسني النسل هو حركة أو مذهب أو   

  :ميكن من خالهلما تسليط الضوء على أنواع حتسني النسل البشري هدفني حمددين
I-اليوجينيا اإلجيابية أو حتسني النسل اإلجيايب:  

                                                
 .5127.، ص7املرجع السابق، جالبخاري،  1
  .158.، ص1379، دار املعرفة، بريوت، 9، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج حلافظ أمحد بن حجر العسقالينأنظر، ا 2
  .23.، املرجع السابق، ص...حامت أمني حممد عبادة، وسائل  3
حممد رأفت عثمان، البصمة الوراثية ودورها يف إثباث النسب، حبث ضمن كتاب قضايا فقهية معاصرة الصادر عن الس األعلى للشؤون  4

  .185. ، ص2006، 2، ط134اإلسالمية، ع رقم 
اجلينية واحلماية من التمييز اجليين من سنفسر  أكثر التطور التارخيي لتحسني النسل يف الفرع الثالث املتعلق بالصلة بني احلق فيب اخلصوصية  -

احلق يف   املطلب الثاين املتعلق بتمييز احلق يف اخلصوصية اجلينية عما يشتبه به من حقوق، من املبحث األول احلق يف اخلصوصية ، من الفصل األول
 .، من الباب الثايندون رضا صاحبها اخلصوصية اجلينية واحلصول على املعلومة الوراثية
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عن طريق معاجلة العيـوب الوراثيـة    حتسني نوعية البشريقصد بتحسني النسل اإلجيايب، 
   . ، مبعىن أن هذه التقنية هدفها عالجي فقط1للمرضى

II-يبسلأو حتسني النسل ال نيا السلبيةاليوجي:  
يقصد بتحسني النسل السليب، حتسني نوعية البشر عن طريق التخلص مـن األشـخاص   

ففي هذه احلالة، ال تعتمد تقنيـة  . 2صفات غري مرغوب فيهااحلاملني لاملصابني بأمراض معينة أو 
بل تتعـداه   عن طريق معاجلة العيوب الوراثية للمرضى،حتسني النسل على حتسني النسل البشري 

ليس عالجي بـل   مبعىن أن هذه التقنية هدفها  حلد التخلص من األشخاص معينني بإسم الوراثة،
  .  إنتقائي

  جرمية حتسني النسل يف القوانني الوضعية -رابعا
لقد وجدت معاين حتسني النسل ما تستحق من عناية املهتمني حبقوق اإلنسـان إقليميـا     

ودوليا، وروعيت يف تشريعات الدول اليت صادقت على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسـان لسـنة   
  . 1965، واإلتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري لسنة 1948

، واملؤمتر الرابع عشـر  1986كما جاء يف توصيات اجلمعية الربملانية للمجلس األوريب سنة 
للجمعية الدولية لقانون العقوبات، رفض اإلجراءات اهلادفة إىل حتسني السالالت وما يف حكمها، 
والتأكيد على وجوب إحترام حقوق الفرد يف اإلحتفاظ بصفاته الوراثية وأن يرثها بدون تغـيري،  
وجترمي األحباث واإلجراءات اليت تسعى لتحقيق اإلنسان اخلارق، وخلط اخلاليا البشـرية خباليـا   

    .حيوانية

قـررت يف   فقد،  1996حقوق اإلنسان والطب احليوي لسنة إتفاقية جملس أوربا حول أما 
، منها حظر أي شكل من أشكال التميز أو التفرقة ضد شخص ما بسبب مرياثه اجلـيين  11املادة 

  .منها كل إجراء يهدف إىل إدخال تعديل يف خلقة النسب 13كما حظرت أيضا يف املادة 

                                                
  .333.ارم السيد غنيم، املرجع السابق،  صك 1

2 BIOY Xavier,op.cit.,p.101. 
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، الـذي  1997مث جاء اإلعالن العاملي املتعلق حبماية اجلينوم البشري وحقوق اإلنسان سنة 
أكد على أن اإلعتراف بالتنوع الوراثي للبشرية جيب أال يفسح اـال ألي تفسـري ذي طـابع    

ياسي من شأنه الطعن يف ما جلميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فـيهم  إجتماعي، أو س
، وإقرارا لذلك نص اإلعالن املذكور يف الفقرة االوىل من املادة الثانية على وحقوق ثابتة ومتساوية

وأضـافت املـادة   ". لكل إنسان احلق يف أن حتترم كرامته وحقوقه أيا كانت مساته الوراثيـة "أن 
ال جيوز أن يعرض أي شخص ألي شكل من أشكال التمييز القائم علـى  :"ة منه على أنهالسادس

صفاته الوراثية، والذي يكون غرضه أو نتيجته املساس حبقوقـه وحرياتـه األساسـية واملسـاس     
   ."بكرامته

 ورعاية هلذه التوصيات، جاء جترمي كل اإلجراءات واألحباث اليت تسعى إىل احلصول على
اإلنسان األفضل واألقوى، أو املختلط مبخلوق من نوع آخر، عن طريق املساس باخلاليا اجلنسـية  

    . 1ألغراض غري عالجية، فهو ما مل يقره أي إجتاه قانوين
ففي فرنسا، جند املشرع الدستوري قد كفل حفظ كرامة الشخص ضد كل أنواع الـذل  

، وهذه احلماية الدستورية هي بال شك محاية أمشل 19942جويلية  27واإلهانة يف القرار الصادر يف 
وأوسع نطاقا من أنواع احلماية القانونية األخرى،وقام املشرع بترمجة هذه احلماية الدسـتورية إىل  

  .3نصوص قانونية تتضمن فاعلية هذه احلماية حقا

                                                
د ؛ عبد احلليم عب51.، ص1992أنظر، أشرف فوزي يوسف ، قواعد وآداب البحث العلمي يف اال الطيب، دارالنهضة العربية ، القاهرة،  1

  .245.ايد، املرجع السابق، ص
منه عقوبة احلبس حبد أقصى مخس  7، وقرر  يف املادة  6و 5، منع حتسني النسل يف املادة 1990القانون األملاين املتعلق حبماية البيضة املخصبة  -

ة الوراثية يف املادة الرابعة منه على حظر خلط التركيب 1990كما نص القانون الربيطاين املتعلق باإلخصاب وعلم األجنة لسنة . سنوات والغرامة
أما . يف املادة الثامنة منه 1990لإلنسان مع التركيبة الوراثية للحيوان ، وهو نفس املوقف الذي تبناه القانون السويسري املتعلق بطب اإلجناب لسنة 

ربة تتعلق بالتركيبة الوراثية القانون اإلسباين املتعلق بإستعماالت التركيبة الوراثية، فقد أوجب احلصول على  ترخيص مسبق إلجراء أي حبث أو جت
من اجلهات املختصة، على أن حيدد يف الترخيص موضوع البحث أو التجربة، ومدا، ومكان إجرائها، والعناصر البيولوجية املستخدمة فيها، 

هي ال خترج عن الوقاية و -نص عليها –منه أال خترج أهداف البحث أو التجربة يف اهلندسة الوراثية عن أربعة أهداف  8وأوجب يف املادة 
، ...السيد حممود عبد الرحيم مهران، األحكام الشرعية. والعالج، ودراسة احلمض النووي، وحظر ما يهدف إىل غري ذلك من التجارب واألحباث

 .245.؛ عبد احلليم عبد ايد، املرجع السابق، ص265.املرجع السابق، ص
2BIOY Xavier,op.cit.,p.101 

 .142.، املرجع السابق، صحممد شعتريجازية جربيل  3
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عتداء اإلال حيق ألي شخص :" منه تنص على 16/4ففي القانون املدين الفرنسي جند املادة 
على كيان شخص اإلنسان وكرامته، ومتنع كل املمارسـات اهلادفـة إىل التنظـيم اإلختيـاري     
لألشخاص وحتسني النسل، وال جيوز القيام بتغيريات على اخلصائص اجلينية دف حتسني النسل ما 

ا ميكن وم". دام ذلك ال يلحق ضررا باألحباث العلمية الساعية إىل وقاية وعالج األمراض الوراثية
مالحظته، أن هذا النص قد أكسب األحباث واملمارسات اجلينيىة ذات الغرض العالجـي صـفة   
املشروعية، وسبب ذلك أن هدف هذه املمارسات عالجي وحبثي للوصول إىل عالج لألمـراض  

 بينما حيظر النص املمارسات. الوراثية، وقاية للخلف من تناقل الصفات الوراثية املريضة إىل األبناء
الذي يعترب إعتداءا على كرامـة  اليت تشكل تالعبا باجلينات الوراثية البشرية بقصد حتسني النسل 

     .1اإلنسان
وجاء قانون العقوبات الفرنسي ليدعم النص املدين، وميد نطاق احلماية علـى اجلينـات   
البشرية، ويضمن فاعلية هذا النص املدين، حيث جرم حتسني النسل، ورسم له منودجـا قانونيـا   

، والصـادر  28يف مادته  2004-800منه املضافة بالقانون رقم  214/1معينا، حيث نص يف املادة 
كل فعل وتطبيق لتقنية حتسني النسل يهدف إىل حتسـني النسـل   :"على أن 2004ت أو 8بتاريخ 

ملدة ثالثني سنة ، وبغرامة سبعة ماليني ومخسمائة لألشخاص، يعاقب بالسجن مع األشغال الشاقة 
  .2"ألف أورو

إىل جرمية اإلستنساخ البشري يف باب واحد كما أن املشرع الفرنسي قد ضم هذه اجلرمية 
، وهذا الدمج قد أثار إستغراب الفقه الفرنسـي ألن  "اجلرائم ضد اجلنس البشري"أطلق عليه إسم 

موضوع حتسني النسل خيتلف عن موضوع اإلستنساخ البشري، فاألول يؤدي إىل اإلنتقاء اجليين، 

                                                
1 BRUSCHI Marc et BOUDOT-RICOEUR Michel, procréation médicalement assistée et assistance médicale à 
la procréation, LGDJ, 2007, p.52. 

 ، واليت1994لسنة  653القدمية من القانون رقم  511/1لقد شدد املشرع الفرنسي يف هذه املادة العقوبة على فعل حتسني النسل مقارنة باملادة  2
  . كانت تنص على عقوبة األشغال الشاقة ملدة عشرين سنة فقط

BYK Christian, op.cit., p.23. 
- Art.214-1 du droit pénal : (L.n°2004-800 du 6 aout 2004, art.28-1) Le fait de mettre en œuvre une pratique 
eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est puni de trente ans de réclusion criminelle et 
de 7500 000Euros d’amende ». 
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للنوع البشري اإلنساين، واملشترك بينـهما هـو    بينما يتضمن الثاين إعتداءا على اإلستقالل املميز
  .  1اإلعتداء على التغيريات اجلينية

ويف املقابل، هناك من يرى أن الدمج بني فعل حتسني النسل وفعل اإلستنساخ البشري أمر 
مربر، ألنه يعتمد على معيار وحدة املصلحة حمل احلماية، وهي سالمة اجلني البشري، وإن إختلفت 

   .  2رائم الواقعة عليه، من حيث الصورة اليت يتخذها الركن املادي يف كل من الفعلنيبعد ذلك اجل
، واجلزاء Iوسنحاول تفصيل النص التجرميي بتسليط الضوء على دراسة النمودج القانوين 

 . IIاجلنائي املترتب عن فعل حتسني النسل ارم
I-النمودج القانوين جلرمية حتسني النسل.  

 .عنوياجلرائم األخرى، تقوم جرمية حتسني النسل ركنان مادي وم وكبقية  
  .الركن املادي جلرمية حتسني النسل-أ
يعترب الفعل أوالسلوك املادي قوام الركن املادي للجرمية، ففي جرمية حتسني النسل قد أطلق    

عليه املشرع الفرنسي وصف اجلرم اجلسيم، وعاقب عليه بأشد العقوبات اليت وضـعها لتضـبط   
  . املمارسات اجلينية غري املشروعة

اجلينات البشرية عن طريق  ويتمثل الركن املادي يف تطبيق إحدى املمارسات اليت تؤثر على  
وهذا ما يؤكد على عدم جـواز  فصلها أو عزهلا لتعدل من اخلصائص الوراثية للشخص وحتسنها، 

  .ممارسة حتسني النسل على اإلنسان
 pratique eugéniqueوبالنسبة للجانب اللفظي، فقد إستعمل املشرع الفرنسـي لفـظ      

اهلادفة إىل تعديل اخلصائص الوراثية للجنس البشري وهذا ما يبني رغبته يف إخضاع مجيع األفعال 
عن طريق التأثري يف اجلينات، سواء عن طريق اإلضافة أو اإلستبعاد إلحدى اخلصـائص الوراثيـة   

                                                
1BIOY Xavier,op.cit.,p.107 

 .144.، املرجع السابق، صجازية جربيل حممد شعتري 
 .249.، ص1974، ع جويلية 17الة اجلنائية القومية، الد  ،أنظر، حسنني حممد عبيد، فكرة املصلحة يف قانون العقوبات 2
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اليت تستهدف جتنب األمراض الوراثية ، إال أنه جيب أن نالحظ أن بعض األعمال الطبية 1لإلنسان
    .قانونية حمددة كما سبق الذكر تعد مسموحا ا يف حدود معينة وبضوابط

الـذي هـو يف    pratique eugéniqueويعاب على املشرع الفرنسي إستعمال مصـطلح    
يفتقر إىل التعريف والتوضيح ليزيل اإلام والغموض الذي يكتنـف   احلقيقة مصطلع علمي حبث 

مسألة حدود التجرمي، ويسهل تفسري هذا النص وتطبيقه، ألن يف فرنسـا قـد إسـتقر الـس     
على إعتبار وضوح النص من املبادئ الدستورية اليت على املشرع مراعاا وإحترامهـا،  الدستوري 

القانونية إزالة الغموض على املصطلح باإلعتماد على الدراسات وقد حاول القائمون على الصياغة 
للداللة على العلم الذي يهتم بدراسـة الشـروط    eugénique اللغوية والتارخيية، فجاء مصطلح 

 .2األكثر مالئمة لإلجناب وحتسني الساللة البشرية
أوضح من الصـياغة   منه قد أتى بصياغة 16/24واجلدير بالذكر أن القانون املدين يف املادة  

تكامل هي جرمية تعد على  eugénique، فقد حددت املادة أن جرمية اليت جاء ا قانون العقوبات
وأستثنت منها األحباث العلمية اهلادفة إىل اإلكتشاف املبكر أو العـالج اجلـيين    اجلنس البشري،

من قانون العقوبات اليت تعاقب علـى    214/1ومن هنا تظهر عيوب نص املادة . لألمراض الوراثية
مجيع املمارسات اخلاصة باهلندسة الوراثية، مقارنة بالنص املدين الذي فرق بني الفعل املشروع ذو 

الذي يلحق ضررا دون فائدة، فكان جيب علـى املشـرع   الغرض العالجي، والفعل غري املشروع 
حدود اإلباحة للعالج اجليين من األمراض  الفرنسي يف قانون العقوبات إقامة هذه التفرقة وتوضيح

من اتفاقيـة حقـوق    13وينبغي التنبيه إىل أن هذه التفرقة قد مت اإلشارة إليها يف املادة  .3الوراثية
ال جيوز التدخل اجلراحي علـى العناصـر   :"اليت نصت على 1997اإلنسان والبيوطب أفيدو لسنة 

ثية البشرية، إال ألسباب وقائية أو تشخيصية أو عالجية، الوراثية البشرية دف تغيري العناصر الورا
  ".وأال يكون اهلدف إدخال أي تعديل على العناصر الوراثية لنسب أو أصل إنسان

                                                
 .146.، املرجع السابق، صجازية جربيل حممد شعتري 1

2 SEUVIC Jean-François, Crimes contre l’espece humaine, chronique législative, RSC.Octobre/décembre 2004, 
n°4, p.912. 

 .209.، صابقأمحد حسام طه متام، املرجع الس 3
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مـن قـانون    214/1من القانون املدين واملـادة   16/4إن املشرع الفرنسي يف نص املادة   
، مل مينع حتسني النسل الفردي على اعتبار أنه يؤدي إىل اختيار عناصـر بشـرية وفقـا    العقوبات

خلصائصهم اجلينية، ولكنه حيظر يف املقابل املمارسات املتعلقة بتحسني النسل اجلماعي الذي يسعى 
يف هذه املسـألة  إىل تنظيم اختيار األشخاص، ويرى جانب من الفقه أن تصرف املشرع الفرنسي 

   .1على حماولة  إدراكه للبعد القانوين لتحسني النسل بتعديل اجلينوم البشريينطوي 
فتحسني النسل قد يكون جائزا يف حاالت وظروف معينة إذا كان اهلدف منـه إسـتبعاد     

األمراض الوراثية، حيث يسمح لألمهات من التخلص من هاجس والدة أطفال مصابني بـأمراض  
كما سـبق  (املريضة وعدم شتلها يف الرحم  إقصاء البويضات امللقحة إما وراثية، وذلك من خالل

   .، أو اإلجهاض بعد احلمل)ذكره يف التشخيص السابق للشتل
أما حتسني النسل اإلجباري الشامل واألتوماتيكي املربمج، فهو مشروع مـنظم مجـاعي     

وهو ذا الوصف، يعترب  .2يسعى إىل وضع البشر يف قوالب جينية، وحتويلهم إىل منادح جينية معينة
حتسني النسل اجلماعي غري جائز، ألنه يسعى إىل إقامة التفرقة بني البشر، ومن هنا اعترب جرمية ضد 

  .اجلنس البشري
إىل أنه يبقى الغمـوض  ورغم إقامة التفرقة بني نوعي حتسني النسل املسموح به واحملظور،   

وعدم الوضوح يلف ذه التقنية، فبعض املمارسات املشروعة واملنظمة قانونا هلا بالفعل بعد يتعلق 
باهلندسة الوراثية والنسل، حيث أن هذه املمارسات متوقع أن تطور حتسـني النسـل اجلمـاعي    

من قانون العقوبات، على  214/1من القانون املدين واملادة  16/4املنظم،الذي مت حظره بنص املادة 
في احلقيقة ميكن القول أن أغلبية املمارسات ف. أساس أنه يتعارض مع مبدأ احترام الكرامة اإلنسانية

الواقعة على اجلينوم البشري متهد إىل حتسني النسل، وما التشخيص السابق للشـتل و سـيعيه يف   
إال على فكرة اجلنس البشري كفقكرة قانونيـة   ، واملعاجلة اجلينية وتأثريهاإنتقاء البويضة السليمة 

  . دليل على ذلك

                                                
1   BIOY Xavier, op.cit., p.101. 
2  HUBER Gérard, op.cit., p.209. 
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من قانون العقوبات، هو فعل طيب متخصـص   214/1فالفعل ارم املقصود يف نص املادة   
أي فعل فين وتقين، ولذلك فإن حتديد مدى مطابقة األفعال الواقعة فعال مع هذا النموذج القانوين 

وص فيها، ومن ، كي يتم إخضاع مرتكبه إلطار التجرمي املنصذكراملنصوص عليه يف املادة سالفة ال
مثة القول بإستحقاقه للجزاء اجلنائي، حيتاج بداية إىل اإلستعانة بذوي اخلربة واملختصـني يف هـذا   

  .من قانون العقوبات 214/1اال، للتبيان األفعال اليت تدخل يف نطاق جترمي املادة 
كل فعل تطبيقي "معاجلته لتقنية حتسني النسل، واستعماله لعبارة إن املشرع الفرنسي وأثناء   

، قد سعى إىل جترمي كل تطبيـق للممارسـة   "دف تنظيم إختيار األشخاص لتقنية حتسني النسل
تكامـل اجلـنس   "اجلينية اليت دف إىل التعدي اجليين على أهم خاصية للجنس البشري وهـي  

ي على نتيجة معينة يف هذا اإلجتاه، بل إكتفى بالنص على فهو مل يشترط احلصول الفعل". البشري
    .  1الفعل ذو القصد املعني

  ي جلرمية حتسني النسلالركن املعنو-أ
نه من البديهي إعتبار جرمية حتسني النسل من اجلرائم العمدية، رغم عدم حتديد نص املادة إ  

والدليل على ذلك أن املشرع . من قانون العقوبات طبيعة الركن املعنوي الالزم لقيام اجلرمية 214/1
من جهة، ومن جهة أخرى فقد وضع  الفرنسي قد أقر عقوبة األشغال الشاقة جلرمية حتسني النسل

    . 2مبدأ عاما أقر مبقتضاه الطابع العمدي جلميع اجلنايات دون أن يورد اي استثناء على املبدأ
، عند حماولته اإلجابة عن التساؤل املطروح الدي يدور حول ما إذا 3ويرى جانب من الفقه  

تقتضـي تـوافر   كانت جرمية حتسني النسل تقتضي توافر القصد العام أم اخلاص، أن هذه اجلرمية 
القصد اخلاص، املتمثل يف ضرورة أن يهدف مرتكب اجلرمية إىل تغيري الصفات الوراثية للجـنس  

فالقصد العام ال يكفي توافره، حيث أن العلم بـأن مـا   . لبشري، وتنظيما اختياريا لالشخاصا
ميارسه اجلاين هو بعض اإلختبارات اجلينية والتجارب اليت تؤثر على اخلصائص الوراثيـة، وكـذا   

                                                
1 BIOY Xavier, op.cit., p.101. 

 .149.، املرجع السابق، صجازية جربيل حممد شعتري 2
 

3    MALABAT Valérie, Droit pénal spécial, 4ème édition, Dalloz, 2009, p.17 ; VERON Michel, op.cit., p.11. 
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ـ  رمي إنصراف اإلرادة إىل ممارسة هذه اإلختبارات ذات التأثري املباشر على اخلصائص اجلينية، فال جت
إذا كان الباعث من وراء ذلك هو العالج اجليين، وإمنا جيب أن تكون الغايـة مـن وراء الفعـل    

 .1اإلرادي هي غاية معينة متمثلة يف التنظيم اإلختياري لألشخاص
II- القانوين جلرمية حتسني النسلاجلزاء  

فالعقوبة . مرتكبهاإذا إستوفت جرمية حتسني النسل أركاا، فإنه يتعني توقيع العقوبة على   
  .املقررة يف هذا الشان قد تتخذ صورة العقوبة البسيطة، أو املشددة

من قانون العقوبات، السجن مع األشغال  214/1قد قرر يف نص املادة إن املشرع الفرنسي   
  .أورو 7500000الشاقة ملدة ثالثني سنة، وغرامة 

فهذه العقوبة إذا ما مت مقارنتها بتلك املقررة للممارسات البيولوجية الطبية الواقعـة علـى     
اجلينوم البشري، تعد جسيمة، وتشترك يف ذلك مع جرمية اإلستنساخ البشري، اللتان مت معاجلتهما 

  ". اجلرائم ضد اجلنس البشري"باجلمع يف باب واحد موسوم بعنوان 
من قانون العقوبات، بتلك اليت كانـت   214/1اليت جاء ا نص املادة أما إذا قارنا العقوبة   

املتمثلة يف األشغال الشـاقة ملـدة   ، 1994لسنة  653القانون رقم  من 511/1نص املادة  مقررة يف
  .عشرين عاما فقط، فالعقوبة احلالية هي يف احلقيقة تتماشى وجسامة الفعل املرتكب

بظروف تشديد هذه العقوبـة   214/4و 217/3 تنيادامل كما جاء املشرع الفرنسي يف نص  
  :املقررة جلرمية حتسني النسل، واليت تتمثل يف

إرتكاب الفعل من خالل شكل تنظيمي، والذي مت تشديد العقوبة على فاعليه، فأصبحت عقوبة  -
   .، بينما مت النص على نفس قيمة الغرامةسالبة للحرية متمثلة يف األشغال الشاقة املؤبدة

اإلشتراك يف مجاعة يتم تشكيلها بغرض القيام بالفعل احملظور، أو للتحضري ألفعال مادية تشكل  -
هذا الفعل ومـن منظـور تشـديد    . من قانون العقوبات 214/1اجلرمية املنصوص عليها يف املادة 

مـن قـانون    132/23العقوبة، مت تطبيق التدابري الواردة يف الفقرتني األوىل والثانية مـن املـادة   
                                                

 .149.، املرجع السابق، صجازية جربيل حممد شعتري 1
BINET Jean-Renè, op.cit., p.19. 
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من قانون العقوبات واليت تطبـق   215العقوبات، إضافة إىل عقوبات تكميلية جاءت يف نص املادة 
على األشخاص الطبيعية اليت تبث يف حقها إرتكاب جرمية حتسني النسل سواء يف صورا البسيطة 

  :أو املشددة، وهذه العقوبات هي
  ، من قانون العقوبات 131/26من احلقوق املدنية واألسرية طبقا لنص املادة  احلرمان* 
  من قانون العقوبات،  131/31واحلرمان من احلق يف اإلقامة طبقا لنص املادة * 
  واملصادرة الكلية أو اجلزئية لألموال والعقارات أو املنقوالت الفردية أو الشائعة، * 
  ارتكاب اجلرمية،  ومصادرة املواد اليت سامهت يف* 
، سواء على مستوى ممارسة الوظيفة العامة، أو ممارسة الوظائف 131/27واحلظر طبق لنص املادة * 

من قانون العمل ملدة مخس سنوات أو ممارسة  6313/1العامة اليت تشكل نشاط، طبقا لنص املادة 
ناسبة ممارستها، أو ممارسة أنشـطة  األنشطة املهنية أو اإلجتماعية، اليت مت ارتكاب األفعال ارمة مب

جتارية أو صناعية حتت أي اسم إداري أو توجيهي أو رقايب مباشر، أو غري مباشر، سواء حلسابه أو 
  .1حلساب الغري

أما إذا كان اجلاين املرتكب للجرمية حتسني النسل بصورا البسيطة أو املشـددة شخصـا     
من قانون العقوبات أن يصدر يف حقه قرار حظر دخول  215/2أجنبيا، فيمكن وحبسب نص املادة 

                                                

1 Art. 215-1 du code pénal: (loi n 2004-800 du 6 aout 2004, art.28-I) Les personnes physiques coupables des 
infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction des 
droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ; 2° L'interdiction d'exercer une 
fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ; 3° L'interdiction de séjour, selon les 
modalités prévues par l'article  131 -31; 4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou 
immeubles, divis ou indivis ; 5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction ; 6° 
L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ainsi que 
l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail 
pour une durée de cinq ans, ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de 
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de 
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son 
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société 
commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. 
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اإلقليم الفرنسي بشكل ائي أو ملدة ال تتجاوز عشر سنوات، وهذا طبقا للشروط الواردة يف املادة 
    . 1من قانون العقوبات 131/30

من قانون العقوبات على عقوبة جرمية حتسني النسل اليت مت ارتكاـا   215/3ونصت املادة   
من قانون العقوبات، فالعقوبة هي الغرامة  121/2طبقا لنص املادة ية، وشخاص املعنوف األمن طر

فضال عن املصادرة لكل او بعـض األمـوال    131/28طبقا لألمناط والشروط الواردة يف املادة 
مـن   6313/1والعقارات واملنقوالت املفرزة أو الشائعة، وحظر ممارسة الوظائف الواردة باملـادة  

  .2"من قانون العقوبات 131/39العمل، إضافة إىل العقوبة الواردة باملادة  قانون
من قانون العقوبات على أن الدعوى العمومية املتعلقة بتحسـني   215/4وأخريا تنص املادة   

    .3"النسل تتقادم مبرور ثالثني سنة
  

  الفرع الثاين
  جترمي االستنساخ البشري

االعالن عن جناح جتربة استنساخ احليوان، احتمالية تطبيق هذه التجربة على اإلنسان، أثار 
لتصبح وسيلة من وسائل اإلجناب، األمر الذي جعل هذه القضية تتصدر اهتمامات الناس يف 

                                                
1 Art. 215-2 du code pénal: (loi n 2004-800 du 6 aout 2004, art.28-I) L'interdiction du territoire français peut être 
prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au 
plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent sous-titre. Les dispositions 
des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables. 

2 Art. 215-3 du code pénal: (loi n 2004-800 du 6 aout 2004, art.28-I)Les personnes morales déclarées 
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent sous-
titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° Les peines 
mentionnées à l'article 131-39 ; 3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis 
ou indivis ; 4° L'interdiction d'exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens 
de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. 

3 Art. 215-3 du code pénal: (loi n 2004-800 du 6 aout 2004, art.28-I) L'action publique relative aux crimes 
prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans. En outre, pour le 
crime de clonage reproductif prévu  par l’article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence 
à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant. 
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خمتلف ااالت، وارتفع ضجيج التعليقات، وردود الفعل على هذه التقنية، ومدى امكانية وجواز 
  .ى اإلنسانتطبيقها عل

التجرميي  رسم النموذج، و)أوال(حتديد مفهوم اإلستنساخ البشري سنحاول يف هذا الفرع 
  ).ثالثا(، واجلزاء القانوين له )ثانيا(لإلستنساخ البشري 

  يمفهوم اإلستنساخ البشر - أوال
 وتبيان أنواعه، )I(ة املقصود باإلستنساخ من خالل تعريف اإلستنساخ تتناول هذه الدراس  

)II.(  
I-تعريف اإلستنساخ  

، ويف الترتيل 1اإلستنساخ يف اللغة، ورد يف أكثر من معىن منها، أنه كَتب كتاب من كتاب  
، 3، مبعىن نستنسخ ما يكتبه احلفظة فيثبت عند اهللا2" إِنا كُنا نستنِسخ ما كُنتم تعملُونَ "العزيز 

حبرف، وقد يكون مبعىن إبطال الشيء، وإقامة آخر والنسخ إكتتاب كتاب عن كتاب، حرف 
أَلَم تعلَم  ما ننسخ من آية أَو ننِسها نأْت بِخيرٍ منها أَو مثْلها : "، قال تعاىل4مقامه، وإستبداله بآخر

يرٍء قَديلَٰى كُلِّ شع خت الكتاب أي نقلت ، وقد يكون النسخ مبعىن النقل، قنقول نس5"أَنَّ اللَّه
  .منه ما فيه، فيكون صورة مشاة له

توليد كائن حي أو أكثر، إما بنقل النواة من :"أما إصطالحا، فقد عرف اإلستنساخ بأنه  
خلية جسدية إىل بويضة مرتوعة النواة، وإما بتشطري بويضة خمصبة يف مرحلة تسبق متايز األنسجة 

الالجنسي أو اجلسدي، والذي ال يعتمد على املشيج التكاثر :"وعرف أيضا بأنه. 6"واألعضاء

                                                
 .121.ور، مادة نسخ، صلسان العرب إلبن منظ 1
 .29سورة اجلاثية، اآلية  2
 . 152.، ص1990، 2، الدار املصرية اللبنانية، ط3تفسري القرآن العظيم إلبن كثري، ج 3
 .261. القاموس احمليط، املرجع السابق، ص 4
 .106سورة البقرة، اآلية  5
 .1997جويلية  28، الدورة العاشرة، جدة، السعودية، )  10د/100/2:( لقد ورد هذا التعريف يف قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم 6
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، حيث يعد اإلستنساخ 1الذكري يف اإلخصاب، حيث ال وجود له يف هذا النوع من التكاثر
  .  2"وسيلة طبيعية لتكاثر الكثري من الكائنات احلية

 إحدى تقنيات اهلندسة الوراثية، واليت مبقتضاها يتم توليد كائن حي أو:"وعرف أيضا بأنه  
أكثر، إما بتشطري بويضة خمصبة يف مرحلة تسبق متايز األنسجة واألعضاء، وإما بنقل نواة من خلية 

، 4"عملية ال جنسية لتكثري كائنات متطابقة وراثيا:"، كما عرف بأنه3"إىل بويضة مرتوعة النواة
أخذ خلية جسدية من كائن حي حتتوي على كامل املعلومات الوراثية :" وعرف كذلك بأنه

وزرعها يف بويضة مفرغة من مورثاا، ليأيت اجلنني، أو املخلوق مطابقا متاما يف كل شيء 
  .  5"لألصل

ومن إستقرائنا للتعريفات السابقة، يتضح لنا أن املقصود باإلستنساخ هو إنتاج مواليد   
ه األوىل، تكون متطابقة متاما مع صاحب املادة املستنسخ منها، واليت إما أن تكون جنينا يف مراحل

يتم تشطريه ليكون جنينا آخر أو أكثر مماثال له متاما، وإمنا أن تكون هذه املادة خلية جسدية، 
  .6تؤخذ نواا لتلقح ا بويضة مرتوعة النواة، لتنتج مولودا مطابقا متاما لصاحب اخللية اجلسدية

 II - أنواع اإلستنساخ  
، )أ(اإلستنساخ اجلنيين أو اإلستنساخ بالتشطري ميكن تقسيم اإلستنساخ البشري إىل نوعني    

  ).ب(واإلستنساخ اجلسدي 
  

                                                
؛ السيد حممود عبد الرحيم 128.، ص1999، 1أنظر، فوزي حممد محيد، اإلستنساخ البشري بني التحليل والتحرمي، دار الصفدي، دمشق، ط 1

 .300.مهران، املرجع السابق،ص
مد يوسف احملمدي، االستنساخ من الناحية العلمية والشرعية، الة العلمية لكلية الشريعة ؛ علي حم59.كارم السيد غنيم، املرجع السابق، ص 2

 .682.، ص1999، 10، ع2والقانون، طنطا، مصر، ج
ة، رأنظر، شعالن سليمان حممد السيد، نطاق احلماية اجلنائية لألعمال الطبية الفنية احلديثة، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق ، جامعة املنصو 3

2002. 
 .69.كارم السيد غنيم، املرجع السابق، ص 4
تنساخ وحكمه الشرعي، جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، جملس النشر العلمي، جامعة سان الربيش، حقيقة اإلأنظر، عبد العزيز حممد بن عثم 5

 .139.، ص2002، جوان 14، السنة 49الكويت، ع
6 Cf. MEHTAL Amina, les aspects juridiques du clonage humain, mémoire de Magister en droit privé, faculté de 
de droit, université Abou bakr Belkaid, Telmcen,2006/2007, p.45.    
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   .اإلستنساخ اجلنيين أو اإلستنساخ بالتشطري-أ
يف املرحلة اليت تسبق متايز األنسجة  -اجلنني –عبارة عن شطر البويضة امللقحة وهو    

واألعضاء، وذلك حبكها أو بتسليط ذبذبات كهربائية عليها فتشطر، أو تنقسم انقساما متماثال، 
وينمو كل شطر منها ليكون جنينا، وهذا ما يسمى بتوأمة األجنة، كالذي حيدث بشكل طبيعي 

أة توائم متطابقة، ويف هذا النوع من اإلستنساخ ولظروف مل يعرفها أحد حىت اآلن، عندما تلد املر
األب واألم معا، ويسمى باإلستنساخ اجلنيين، ألنه يتم عن طريق خلية  لصفاتحامال يكون اجلنني 

جنينية، ويسميه البعض اآلخر باإلستنساخ اجلنسي، ألنه عبارة عن إجياد توائم متماثلة من عملية 
التلقيح اإلصطناعي اخلارجي واليت يتم فيها إلتقاء  تكاثر جنسي صناعي، أو عن طريق عملية
تكون اجلنني، وقبل زرعه يف الرحم، يتم التشطري يف احليوان املنوي بالبويضة خارج الرحم، وبعد 

طور معني من أطوار اإلنقسام إىل قسمني أو أكثر، حبيث يكون لكل قسم القدرة على اإلنقسام 
األقسام إذا ما زرعت يف الرحم وكتب هلا احلياة توائم  والتكاثر كجنني مستقل، وينتج عن هذه

  .1متشاة متاما لنشوئها عن جنني واحد ذي تركيب كروموزومي واحد
ويرى جانب من الفقه أن هذه التقنية حبسب الواقع العلمي والتقين، ليست من   

ثلة، فهي ختتلف اإلستنساخ، وإن كانت تتشابه معه يف كوا دف أو تنتهي إىل إجياد نسخ متما
متاما عن اإلستنساخ يف كون أن اإلخصاب فيها جنسي وليس جسدي، وهلذا فهي أقرب إىل تقنية 
التلقيح اإلصطناعي، وتسمى باإلستتآم، اليت يقصد ا العمل على إجياد توائم متماثلة من عملية 

يف حالة إصابة  تكاثر جنسي صناعي، ويتصور اللجوء إىل هذه الوسيلة إذا ما قدر هلا النجاح
  .2مبيض الزوجة مبرض يفقده القدرة على اإلباضة مرة اخرى

                                                
جريي هول، وروبرت ( متكن العلماء من إحداث توأمة صناعية يف احليوانات، كاألغنام واألبقار واملاعز واخليول، ويذكر أن العاملني األمريكيني 1

. للمزيد من التفاصيل راجع. ، قاما بإستنساخ أجنة بشرية بواسطة هذه الطريقة، وحصال على نسخ منشطرة مطابقة للجنني املستنسخ)ساليمان
 .709.؛ شعالن سليمان حممد السيد، املرجع السابق، ص69.كارم السيد غنيم، املرجع السابق، ص

 .314.املرجع السابق، ص، ...األحكام الشرعية السيد حممود عبد الرحيم مهران،  2
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واحلقيقة أن ما ذهب إليه انصار هذا الرأي يف غري حمله، ألن النتيجة واحدة وهي احلصول   
على نسخ متطابقة متماثلة، أما عن كون أن أصل اإلخصاب فيها جنسي، فذلك ال يغري من كوا 

     .هو اجلنني، والنسخ هي األجزاء املنشطرة عنه عملية استنساخ، فاألصل
  سدياإلستنساخ اجل-ب

إنتاج مواليد من خاليا جسدية مأخوذة من أفراد :" يعرف البعض اإلستنساخ اجلسدي بأنه  
يافعة، ويولد املولود حامال جلميع صفات الفرد املانح للخلية اجلسدية وحده فقط، أي يولد املولود 

لفرد، وكأنه نسخة كربونية إلحدى صفحات الكتاب، والسب يف ظهور هذا نسخة مطابقة هلذا ا
هو إحتواء هذه اخللية للعدد الصبغي  - نسخة مطابقة ملانح اخللية اجلسدية–املولود هكذا 

التحكم يف :" ، كما علرف بأنه1"املضاعف، أي احتوائها لكامل البنية، أو اهليئة أو الطاقم الوراثي
عة من جسم آدمي ومشجها مباء إمراة بطريقة خاصة، مث ذلك بأخذ بضشكل ونوع املولود، و

تشكيل كائن حي، كنسخة :"، وعرف بأنه2"غرس املشيج يف رحم إمرأة إلكمال احلمل والوالدة
  .3"مطابقة متاما من حيث اخلصائص الوراثية والفزيولوجية والشكلية لكائن آخر

ومما تقدم ميكن القول بأن اإلستنساخ يقصد به إنتاج جنني من دمج نواة خلية جسدية، يف   
بويضة مرتوعة النواة، ويكون حمصلة هذا طفل حامل جلميع الصفات الوراثية للفرد املانح للخلية 
اجلسدية، أي صورة طبق األصل منه، وذلك ألن اخللية اجلسدية حتتوي على الطاقم الوراثي 

على عكس اخللية اجلنسية، سواء كانت حيوان منوي أو بويضة، واليت حتتوي على نصف  كامال،
الطاقم الوراثي، وقد عرف هذا النوع من اإلستنساخ عند اإلعالن عن إستساخ النعجة دويل سنة 

19974.  

                                                
 .69.كارم السيد غنيم، املرجع السابق، ص 1
 .415.، ص2002أنظر، حممد أمني متويل، املساس جبسم اإلنسان ألجل العالج، رسالة دكوراه، جامعة القاهرة،  2
  ؛ 712.صشعالن سليمان حممد السيد، املرجع السابق،  3

Cf.MEHTAL Amina, op.cit., p.62. 
 ، عبد اهللا عبد السالم عرييب مسعود، احلماية اجلنائية للنطف واألجنة البشرية خارج اجلسم، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، قسم القانونأنظر 4

 .287.، ص2011اجلنائي، جامعة اإلسكندرية، 
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وبالتلي ميكن تعريف اإلستنساخ اجلسدي بأنه عملية ال جنسية لتكثري كائنات متطابقة   
إىل البويضة مرتوعة النواة، ليحدث اإلنقسام وينتج نقل نواة خلية جسدية بعد معاجلتها وراثيا، ب

          .جنني مطابق للكائن الذي أخذت منه اخللية
   نمودج التجرميي لإلستنساخ البشريال-ثانيا

إن املشرع الفرنسي ورغبة منه يف توفري محاية أكرب للجنس البشري، قد شدد العقوبات   
وحظر كل من حتسني النسل واإلستنساخ التناسلي، ونظم كل من الفعلني حتت عنوان اجلرمية ضد 

املتعلقة بإحترام جسم اإلنسان  1994جمموع القوانني الصادرة يف يوليو البشرية، مكمال بذلك 
   .واملساعدة الطبية والتشخيص السابق للميالد

من  214/2يف املادة  2004لسنة  800لقد نص القانون املتعلق بآداب الطب احليوي رقم   
قانون العقوبات على جترمي اإلستنساخ البشري التناسلي واصفا إياه بأنه جرمية ضد اجلنس 

جن ملدة ثالثني سنة ملن يقوم بإستنساخ طفل مطابق من الناحية اجلينية البشري، وقرر عقوبة الس
 .1لشخص متوىف أو على قيد احلياة

قانون الصحة العامة، يف عدة نصوص أخرى نذكر منها،  كما مت جترمي اإلستنساخ التناسلي 
من  3-16/4وأيضا املادة . 2004لسنة  800من قانون  25منه، واملضافة باملادة  2151/1يف املادة 

حيرم كل تدخل "، اليت تنص على أنه 2004لسنة  800من قانون  21القانون املدين املضافة باملادة 
ونالحط أن  .2"طيب بغرض احلصول على طفل مطابق جينيا لشخص متوىف أو على قيد احلياة

ا الصياغة احلالية تصف الصياغة األوىل تصف تقنية اإلستنساخ البشري أو السلوك املادي، بينم
  .نتيجة اإلستنساخ البشري، واحلقيقة أن الصياغة األوىل أكثر إحكاما

                                                

1   Art.214-2 du code pénal :(L.n 2004-800 du 6 aout 2004, art.28-I) Le fait de mettre en oeuvre une pratique 
eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est puni de trente ans de réclusion criminelle et 
de 7 500 000 euros d'amende. 

حيرم كل تدخل طيب بغرض إجناب طفل أو معاجلة "لس الشيوخ ، حيث كانت الصياغة األوىل   Matteiهذه الصياغة معدلة من طرف السيد  2
  ".جنني بشري، والذي يتم إستخالصه بصورة مباشرة من اخلاليا اجلسدية البالغة لرجل وإمرأة

BINET Jean-René, op.cit., p.69. 
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أما املشرع األمريكي، فقد كان أيضا من بني املشرعني السباقني يف معاجلة اإلستنساخ   
إختدت كاليفورنيا اخلطوة األوىل حبظر اإلستنساخ التناسلي، مث  1997البشري، فمنذ سنة 

تيكوت، وأندياناـ وأيوة، وماسيشوستا، وميتجان، ورود إزالند، وكونيكأركانساس 
ونيوجرسي، ومشال داكوتا، وفرجيينا، ولويزانا، وكانت املريالند هي آخر من أصدر حظر 

  .20061اإلستنساخ يف عام 
وأمجعت هذه القوانني على حظر اإلستنساخ البشري التناسلي، بينما تباينت مواقفها فيما   
  .باإلستنساخ العالجييتعلق 

  .اجلزاء القانوين لإلستنساخ البشري -ثالثا
إن التجارب الطبية العلمية على اإلنسان، قد اعتربت ومنذ القدم أعماال غري إنسانية،   

للعنف ضد الشخص، ومن مثة تدخل يف مفهوم العبودية، وذلك مىت متت وذلك بإعتبارها ممارسة 
ري حمتملة وغري مربرة، ودليل ذلك أن األفعال املرتكبة من بدون رضا الشخص وسببت له آالما غ

طرف النازية، قد أدينت على عدة أسس منها، أساس إستعمال العلم والطب، حيث إستخدم 
الرايخ الثالث الطب البيولوجي لتربير السحق لكامل لإلنسان بواسطة اإلنسان، ومن مثة فإن تقنية 

وراء أعمال البحث العلمي واملعاجلة الطبية، ومىت كانت  العلم البيولوجي مىت كانت ختفى عنفا
  .ضد إرادة املريض، فهي تعد جرمية ضد اإلنسانية

ال جيوز أن خيضع :"مبايلي 1948من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة  5جاءت املادة   
  ".شخص للتعذيب أو ملعاملة بشعة غري إنسانية أو حمطة أو مهينة

: منه على أنه 7وهذا ما أكد عليه العهد الدويل بشان احلقوق املدنية والسياسية يف املادة   
ال جيوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو للمعاملة القاسية، أو غري اإلنسانية أو املهينية، وال جيوز "

  ".رد دون رضائه احلر للتجارب الطبية والعلميةإخضاع أي ف

                                                
 .161.جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، ص 1
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م إىل موقف اجلمعية الطبية الدولية، يف مؤمتر الطب الدويل الذي وجتدر اإلشارة يف هذا املقا  
، بشأن البحوث الطبية اليت جترى على البشر تبنت جمموعة من 1964عقد يف هلسنكي سنة 

، مث عدلت 1975القواعد اليت يسترشدها ا االطباء، ومتت مراجعة هذه القواعد يف طوكيو سنة 
، 1993، مث يف سنة 1989ة ثالثة يف هونج كونج سنة ، ومر1983مرة أخرى يف فيينا سنة 

، وكانت هذه القواعد يف صورا النهائية حتدد أغراض األحباث الطبية 2002، و2000، و1996و
اليت تتناول اإلنسان، ومن أهم هذه القواعد، عدم جواز تنفيذ األحباث العلمية إال إذا كانت 

تتحقق نتيجة البحث، أيضا غحترام حق الشخص أغراضها وأمهيتها تفوق أي خطورة ميكن أن 
جيب محاية حقه  حمل البحث يف سالمة جسمه ونفسه وعقله وشخصيته بوجه عام، كما جيب أن

يف احلفاظ على مكوناته، وأخريا اإللتزام باإلمتناع عن إجراء جتارب طبية على اإلنسان، إذا تعذر 
   .1ملخاطر تفوق الفوائد املتوقعةالتنبؤ باملخاطر اليت ميكن حدوثها، أو أن تكون ا

واحلقيقة أن هذه املوقف الدولية وإن مل تكن تشري إىل اإلستنساخ البشري ال من قريب وال   
من بعيد، وهذا كون الفكرة كانت ال تزال صعبة التطبيقز إال انه ميكن إعتبار هذه القواعد شروطا 

  . تنتفي مشروعية تلك التجربةعامة ألي جتربة طبية علمية، وعند غياا 
أما املواقف الدولية قد ناهضت اإلستنساخ البشري بشكل مباشر، ومن مثة ميكن اعتبارها   

ة الدولية اجلماعية اليت نددت أساسا ألي حماولة جترمي داخلية أو وطنية، فهي تلك اإلدان
  .ستنساخ النعجة فعلياإستنساخ البشري فور اإلعالن عن باإل

إلعالن العاملي للجينوم البشري وحقوق اإلنسان، والذي مت التأكيد من خالله فقد صدر ا
على حق اإلنسان يف أن يكون العلم يف خدمته ال أن يكون اإلنسان جمرد فأر جتارب للتكنولوجيا 

منه اإلستنساخ البشري التناسلي، وقد تزامن هذا اإلعالن مع طلب  11العلمية، وقد حظرت املادة 
وقد سبق هذا اإلعالن إجتماع . 1997مريكي صدور قرار حظر بشأن اإلستنساخ سنة الرئيس األ

، واليت 1997جمموعة املراجعة العلمية واالخالقية حول قضية اإلستنساخ يف جنيف يف أفريل 

                                                
 .143.، ص1994يهاب يسر أنور، املسؤولية املدنية واجلنائية للطبيب، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، أنظر، إ 1
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توصلت يف هذا اإلجتماع للتوصية حبظر إلزامي لإلستنساخ، ألنه يثري القلق حول اجلانب 
ما  الدويل، وهو قلق متصل مبسألة العدالة حتديدا، حيث يثار التساؤل حولاألخالقي على املستوى 

إذا كان سيؤثر اإلستنساخ تأثريا سلبيا متييزيا على اجلنس أو الطبقة اإلجتماعية، وهو ما أكده 
املدير العام ملنظمة الصحة العاملية، حيث أصدر بيانا يشري إىل أن " هريوشي ناكاجيما"الدكتور 

ة العاملية تعترب استخدام اإلستنساخ إلنتاج نسخ للبشر، يعد عمال غري مقبول أخالقيا، منظمة الصح
كا أن فيه انتهاك للمبادئ العامة األساسية اليت حتكم اإلجناب عن طريق العون الطيب مبا فيها احترام 

  .1كرامة اإلنسان ومحاية أمن املادة الوراثية اإلنسانية
تدعو فيه ، 2005مارس 8نا بشأن استنساخ البشر يف كما أصدرت األمم املتحدة إعال

الدول إىل حظر مجيع أشكال اإلستنساخ التناسلي بقدر ما يتناىف مع كرامة اإلنسان ومحاية حياته 
  .اخلاصة

 1997أفريل  4وعلى صعيد اإلحتاد األوريب، جند أن دول جملس أوربا قد أبرمت إتفاقية يف 
، وجرى إكماهلا يف بشأن محاية حقوق اإلنسان وكرامته جتاه تطبيقات األحياء والطب يف أوفيدو

، بالربوتوكول اإلضايف بشأن منع اإلستنساخ البشري، حيث تنص املادة األوىل 1998جانفي  12
ميتنع كل تدخل طيب بغرض ختليق كائن بشري مطابق لكائن بشري :" من هذه اإلتفاقية على أنه

، يعين أن تكون هناك جينات جزئية مشتركة فيما بينهما، وأساس احلظر هو "ر حي أو ميتآخ
  .تعارض اإلستنساخ التناسلي مع كرامة اإلنسان

ويالحظ أن هذا الربوتوكول اإلضايف كان نتاجا مليثاق الشرف األوريب، الصادر عن مؤمتر 
، والذي مت فيه الدعوة حلظر اإلستنساخ 1997زعماء اموعة األوربية املنعقد يف أستراسبورج 

، والذي حظر بدوره اإلستنساخ 1997البشري، وكذلك لقرار الربملان األوريب، الصادر يف مارس 
البشري،وطالب اللجنة األوربية بتكوين مجعية أخالقية تفحص أخالقيات التقنية الوراثية ومستقبل 

  .تنميتها

                                                
 .1998هذا ما أعلنته منظمة الصحة العاملية يف قرارها الصادر يف ماي  1
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من التوجيه  6لإلستنساخ البشري ذاا، جاءت املادة ويف تعزيز للسياسة األوربية املناهضة 
، واملتعلق باحلماية 1998جويلية  6، الصادر عن جملس أوربا يف 1998لسنة  44األوريب رقم 

القانونية لإلبتكارات البيوتكنولوجية، مستبعدة كل الطرق املستخدمة يف اإلستنساخ التناسلي على 
  .اإلنسان

كما مت حظر هذه التقنية من طرف ميثاق احلقوق األساسية لإلحتاد األوريب، الذي مت إقراره 
  .2000ديسمرب  8بتاريخ " نيس"يف مدينة 

ومن خالل دراسة مواقف التشريعات املقارنة،خنلص إىل القول بوجود إمجاع دويل على 
سيقت لتربير هذا احلظر، واليت إدانة وحظر اإلستنساخ البشري التناسلي، وإن تعددت احلجج اليت 

يغلب عليها الطابع األخالقي ذو اخللفية الدينية، وقد شجع هذا اإلمجاع الدويل على إدانة 
اإلستنساخ البشري بعض الفقهاء الفرنسيني إىل القةل بأن اإلستنساخ البشري جرمية دولية، حيث 

بذلك إىل اإلعالن العاملي حول إن القواعد القانونية اليت جترمه هي قواعد دولية، مشرييني 
، مدللني على قوهلم بأن هذا اإلعالن قد صدر عن اللجنة 1997البيولوجيا وحقوق اإلنسان لسنة 

، وفيه يظهر اجلنس البشري العاملية للبيولوجيا، وهو وثيقة دولية ذات تنظيم بيولوجي عام
كام القانون الدويل، سواء كشخص للقانون الدويل، ومن هنا أصبح الكائن البشري خماطبا بأح

  .النظم املوضوعية أو اإلجرائية، وأرجعوا ذلك إىل اتساع القانون الدويل وتدعيمه حلقوق اإلنسان
وإن كان من الفقهاء من يرى أن احلظر الدويل لإلستنساخ البشري يعد متباطنا نسبيا، 

ة، فرغم وجود بسبب السياسات احلذرة من الدول حول موضوع اإلستنساخ األغراض عالجي
اإلمجاع على حظر اإلستنساخ التناسلي، إال إن اإلشكالية تكمن يف صعوبة إصدار وثيقة واحدة 

  .تشمل باحلظر كال من نوعي اإلستنساخ
من قانون العقوبات على عقوبة السجن ملدة  214/2لقد نص املشرع الفرنسي يف املادة 

من ارتكب جرمية اإلستنساخ التناسلي  أورو لكل 7500000ثالثني سنة وغرامة مالية قدرها 
البشري، وهي عقوبة صارمة جدا، خاصة وإن قورنت بالعقوبة اليت تنص عليها املشرع األمريكي 
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أو احلبس ملدة ال تتجاوز عشر سنوات أو بكلتا يف بندها األول وهي الغرامة  302/3يف نص املادة 
  .العقوبتني

على األشخاص الطبيعية املنصوص عليها يف املادة فضال عن العقوبات التكميلية اليت توقع 
من قانون العقوبات الفرنسي، وهي حظر احلقوق السياسية واملدنية والعائلية واحلرمان من  215/1

  .تويل الوظائف العامة، وحظر اإلقامة، ومصادرة األموال املستعملة يف اجلرمية أو جزء منها
من قانون العقوبات الفرنسي، فقدت نصت على عقوبة تكميلية  215/2أما نص املادة 

خاصة باجلاين األجنيب ، وهي احلرمان من اإلقامة فوق اإلقليم الفرنسي، سواء بصفة مؤقتة أو 
  .ائية، وغين عن البيان أن هذه العقوبة تنطبق على اجلاين إذا كان شخصا طبيعيا فاعال أو شريكا

على عقوبة تتالئم وطبيعه  215/3املعنوي، فقد نصت املادة  أما بالنسبة للجاين الشخص
أورو، مع مصادرة كل أو جزء من األموال، وكذلك تطبيق العقوبات  35500000وهي الغرامة 

من قانون العقوبات الفرنسي، وهي حل الشخص املعنوي،  131/39املنصوص عليها يف املادة 
مت ارتكاا استنادا إىل أغراض إنشاء الشخص ولكنه مل يشترط املشرع أن تكون اجلرمية قد 

  .، مثل إنشاء أحد املراكز بغرض اإلستنساخ البشرياملعنوي
وكذلك املنع من مزاولة النشاط والوضع حتت الرقابة القضائية ملدة مخس سنوات على 
األكثر، وعقوبة املصادرة، حيث ميكن أن تطبق يف جرمية اإلستنساخ البشري على األدوات 

  .وأخريا توجد عقوبة نشر األحكام الصادرة باإلدانة. عدات واملواد املستخدمة يف هذه التجربةوامل
ونالحظ أن هذه العقوبات تعد جد مالئمة يف ظل إستخدام التكنولوجيا احليوية لغرض 
اإلستنساخ البشري، وذلك مثل عقوبة احلرمان من املهنة اليت بسببها أو مبناسبتها مت إرتكاب 

         . 1اجلرمية

    

 

                                                
، ص 2001لطفي عبد الفتاح، القانون اجلنائي واستخدامات التكنولوجيا احليوية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة املنصورة،  أنظر، حممد 1

335. 
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اجليين، ورغبة الباحثني يف جمال الطب بإجياد العالج اجليين لكثري  االختبارإن تطور خدمات 
وأدوية وعقاقري جديدة للعالج، قد ...) املختلفة والسرطاناتكمرض القلب، (من األمراض 

فتحت الباب على مصراعيه لتحليل اجلينات عدة مرات مما يستدعي محاية هذه األخرية من 
 1فتم إنشاء بنوك. خلارجية من جهة، وما حتمله من معلومات وبيانات من جهة أخرىالتأثريات ا

حيكمها القطاع اخلاص، ختزن عينات املورثات أو عينات من الدم ألكثر من عقد من الزمن، 
وحتمي بيانات متربعي املورثات، وتسجل مجيع املعلومات يف سجل أو سجالت طبية داخل 

  . احلاسب اآليل
العديد من دارسي اهلندسة الوراثية إىل تعريف بنك املورثات، إال أنه ميكننا  مل يتطرق  
خمترب ذو "، وميكن القول أن بنك املورثات هو 2إىل بنوك أخرى إستاداتعريف له  استنباط

أو هو "، "مناسبة حتفظ فيه املورثات لفترة مناسبة حسب الطلب ةوكيميائي ةفيزيائيخصائص 
  .3"يت تقوم حبفظ املورثات إىل حني طلبهااملؤسسة ال املركز أو
إن اهلدف من إنشاء بنوك املورثات هو وضع قاعدة بيانات وراثية لألعمال الطبية، حيث   

ووضع حد  ،...)كأمراض القلب، السرطان(من خالهلا ميكن للباحثني التصدي لألمراض العامة 
     .أو من خالل العالج اجليين هلا، وذلك إما من خالل إجياد أدوية وعقاقري جديدة للعالج،

                                                
  :يعرف البنك عدة تعريفت نذكر أمهها 1
مؤسسة يودع فيهـا  "على أنه  املوسوعة العربية العامليةكما عرفته ، "هو مكان حيفظ الناس فيه أمواهلم يف أمان، ويستردوا حني حيتاجون إليها"  -

كمـا  . "ودفعها، وإقراض رؤوس أموال للتعامل ا وحفظهاحمل جتاري أعماله الرئيسية منحصرة يف إستيالم رؤوس األموال "أو هو. "الناس أمواهلم
مؤسسة مالية تتوسـط بـني الوحـدات ذات الفـائض املـايل      "هو أو ، "واالقتراضباإلقراض  االئتمانمؤسسة تقوم بعمليات " عرف البنك بأنه

 ابـن أنظـر،   ".واالئتمانمؤسسة أو شركة مسامهة مكونة لغرض التعامل يف النقود "أو  ،)"املستثمرين(، والوحدات ذات العجز املايل )املدخرين(
  .190.، ص1997، دار صادر بريوت، 8، ج6ب، ط، لسان العرمنظور

" معناهـا ليصـبح    اتسعاليت تعين الرف أو النضد، مث "  Banco" "بانكو"ات أصل عريب، بل هي مشتقة من الكلمة اإليطالية وكلمة بنك ليست ذ
يف مصرف أو حمل جتاري، وهذا نسبة إىل أوربا يف العصور الوسطى، حيث كان لكل صرييف منضدة أو مائدة يعرض عليها عمالته، " منضدة طويلة

مكـان مـن    اسـم وقد أعترب البنك ذا املعىن من األخطاء الشائعة، حيث يقال املَصرِف الذي هو . نك بالصبغة التجاريةكلمة ب اكتستومن هنا 
وملا كانت أهم اخلدمات اليت تقدمها البنوك هي حفظ نقود العمالء، وهو من أهم األسباب .والذي هو بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب الصرف

حفظ األعضاء اآلدمية وغري اآلدمية ، ومن هنا أطلق على البنوك  ع األموال فيها، فقد نقل هذا اللفظ إىل األماكن اليت يتم فيهااليت تدفع الناس إليدا
 . 43.، ص1983، مكتبة لبنان، بريوت، 2العدناين حممد، معجم األخطاء الشائعة، ط ،أنظر .بنك أو مصرف اسمالطبية 

 ...ضات امللقحة، بنك اجللد، بنك العظام، بنك البويبنك الدم 2
 .683.ـ، ص املرجع السابق مساعيل مرحبا،إأنظر، 3
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حفظ وختزين عينات املورثات، أو عينات من الـدم  م عديدة أمهها اهلا مه وبنوك املورثات  
تسجيل املعلومات يف سـجالت  و أخذ املعلومات الضرورية عن املتربع، ولفترة طويلة من الزمن، 

دراسة العوامل و، ممورثاجلة ومعا محاية بيانات متربعي املورثات،مع طبية داخل احلاسب اآليل، 
  . اجلينية والبيئية املسببة لألمراض املراد عالجها

عمليا ويف ثالجات خاصة، يتم حفـظ  ، بنوك املورثات سائل حفظ اجلينات يفوبالنسبة لو
الذي حيتوي على عدد كبري من اجلينـات   ADN أجزاء من احلمض النووي مرتوع األكسجني  

  . 1غاز النيتروجني باستعمال أنابيب أكرب منها مغلقة بإحكام، وذلك يف أنابيب خاصة موجودة يف
الذي مل يتحقق بعـد إىل   -ويهدف علماء اهلندسة الوراثية حاليا إىل حفظ اجلني لوحده 

  . وحفظها ADN  وذلك راجع لصغر اجلني، لذا فالشائع أخذ أجزاء -حد اآلن
البنوة، وصـناعة أدوات   اختباراتراء اجليين، بإج االختبار باسم ADN وقد سامهت بنوك  

التجميل، ورسم تتابعات الصفات اجلينية لألسالف، وختزين عينات ألصحاب مناصب معينة حىت 
الشرطة، أفـراد القـوات    ضباط(يتسىن لذويهم التعرف عليهم بعد الوفاة إذا تطلب األمر ذلك 

  ...).احلربية، رجال اإلطفاء
 مثل هذه البنوك اليت قد يغيب خضوعها أحيانا لإلشراف، إن تراكم املعلومات الوراثية يف  

اجلينية على عينات احلامض النووي اخلاصة  االختباراتقد جتعل األفراد يتخوفون من أن يتم إجراء 
املعلومات املتاحـة، ألن مشـروع اجلينـوم     استخدامم بدون معرفتهم وبدون إذم، أو إساءة 

الح ذو حدين مما يتطلـب دراسـة القضـايا األخالقيـة     هو س  -كما سبق الذكر -البشري 
الوراثية اليت هي جـزء مـن اإلرث    و القانونية املترتبة على املعرفة الكاملة لألسرار واالجتماعية

  . 2البشري املشترك الذي ليس ملكا ألحد أو موعة من الناس أو لشركة ما

                                                
 683.، صرجع السابق مساعيل مرحبا، املإ، 1
صـائدوا  "يشهد العامل النامي نشاطا حمموما للعاملني يف شركات اهلندسة الوراثية والعالج اجليين وشركات األدوية، الذين يطلق عليهم تسـمية   2

  .111.إياد حممد علي العبيدي، املرجع السابق، ص) . gene hunters( اجلينات 
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لج اليت بدأت يف السقوط من قمة اجلبـل  إن الثورة اجلينية املتعاظمة بإستمرار تشبه كرة الث  
فالشركات  الثلجي إىل املنحدر لتزلزل بالفعل عامل األعمال والصفقات واألرباح التجارية اهلائلة،

الصيدالنية قد رصدت مئات ماليني الدوالرات للبحوث املتعلقة بالتعرف على أسرار املورثـات،  
، وكذا العالج من خمتلف األمـراض  1يل الشخصيةواليت قد تكون أهدافا مالئمة للعقاقري والتحال

لعالج أمـراض   اختراعالذي سيصبح مرتفع السعر وذلك لتسجيل بعض الشركات اخلاصة براءة 
  .   معينة

ومن املشاكل املتوقعة أيضا التمييز اجليين، حيث لن ترضى شركات التأمني بأن تتعامل مع   
  .مبرض قاتل بعد مدة من الزمنإصابته  احتمالاجلينية  االختباراتشخص تثبت 

املمكنة لتصنيع أسلحة وراثية علـى أسـاس عرقـي     االحتماالتومن املخاطر األخرى،   
  .وراثية بني البشر اختالفاتعلى وجود  واعتمادا
اجليين، سيتردد الكثري مـن   االختباروأمام هذه املخاطر احملتملة اليت تفوق حتما ما ينفع به   

هذه املخاوف ظهرت فكـرة   استيعاب، ولغرض االختباريف إجراء مثل هذا األفراد ويفكرون مليا 
لتبين نصوص تضمن النهوض ذا  محاية احلق يف اخلصوصية اجلينية، وسعت العديد من التشريعات

حقا ما طرأ علـى سـالمة    استوعبقد  1994لسنة  653فنجد املشرع الفرنسي يف قانون . احلق
قسـم خـاص    باستحداثخلاصة من تغيريات، حيث أنه قد قام حياته ا احترامالشخص وحقه يف 

أدرج ضمن نصوص القسم الثاين من الكتاب الثاين من قانون العقوبات خيمـل  ) الفصل السادس(
على األشخاص الناجتة عن الدراسة اجلينية للبصمة الوراثية للتعرف علـى   االعتداءجرائم "عنوان 

                                                
  : تتوفر بعض الدول ذات الكثافة السكانية كاهلند مثال على جمال خصب لدراسة مقارنات اجلينات اإلفريقية الذي يعرب عنه ب  1
 Differenttial genome comparaison )DGC (م منطقـة جـدب هامـة     حيث يشكل هذا البلد بعدد سكانه الكبري وتنوعصفا

) صـادي (ذكورها لكروموزوم ذكـري   بامتالكمثال متتاز ) Onge" (األونج"للباحثني يف جمال اجلينات والطفرات الوراثية البشرية النادرة، فقبيلة 
ن أمراض الفصال العظمي عائلى تعاين م 700ويف جنوب اهلند، وجدت جمموعة سكانية تتألف من . صغري جدا، وينتجون عددا ضئيال من احليامن

ritisosteoarth  والتفزمDwarfism  , ويعمل الباحثون على مجيع النمادج احليوية من هؤالء بأخذ عينات من الدم أو اخلاليا لغرض حتليلها
  : أنظر. ملزيد من التفاصيل. يف خمتربات شركام وحتديد الطفرة وموقعها على الكروموزوم

Cf. BINET Jean-René, Droit et progrès scientifique, science du droit, valeurs et biomédecine, PUF, 2002, p.24.   
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املساس  على كل فعل من شأنه االعتداءنه أضفى وصف كما أ". الصفات وحتديد اهلوية الشخصية
باحلق يف اخلصوصية عن طريق الدراسات اجلينية يف الفصل السادس من الباب املخصص جلـرائم  

على حرمة احلياة اخلاصة، مما يعين أن املشرع الفرنسي قد تبىن وبصراحة فكرة إفراد محاية  االعتداء
رتبت بتسلسـل   226/28إىل  226/25ذا الفصل مواد من مستقلة للخصوصية اجلينية، وقد مخل ه

منطقي السلوكات ارمة، حيث بدأت مبا يلزم أن يبدأ به سلوك احلصول على املعلومة الوراثيـة  
من قانون العقوبـات، أو يف   226/25 متثل هذا السلوك يف صورة الفحص اجليين سواء بدون رضا

ور أن يكون السلوك الالحق للحصول على املعلومـة  ، ويتص 226/27 للهوية اجلينيةحتقيق  صورة
غري  استخدامااملعلومة الوراثية  الستخدام، مث يلجأ احلاين 2-226/28هو كشف سريتها وإفشائها 

، أو  1-226/28 كانت الغاية غري املشروعة موجودة مند بداية التحليل سواءمشروع هو أو غريه، 
  .   226/261انت موجودة عند بداية التحليل اجليين عن الغاية املشروعة اليت ك احنرافأنه 

وعلى الصعيد العاملي جند اإلعالن العاملي حلماية اجلينوم البشري وحقوق اإلنسان لسـنة    
تقنيات اهلندسة الوراثية يف  استخدامينص يف البند اخلامس منه على عدم مشروعية وأخالقية  1997

  .العنصر البشريإنتاج األسلحة الوراثية لغرض اإلضرار ب
حيـز   1999ديسمرب 1وعلى املستوى األوريب دخلت وثيقة جملس أوربا للسلوك الطيب يف   

 االنتـهاكات دولة أوربية، ودف الوثيقة إىل محاية األشخاص مـن   22التنفيذ، وصادقت عليها
وكـوال حيظـر   الناجتة عن ممارسة األحباث العلمية والبيولوجية، حبظرها التمييز اجليين، وتبنيها برت

  .البشري االستنساخبشكل صارم 
تعترب املعلومات اجلينية حمل حرمة اخلصوصية اجلينية، وإليها تنصرف احلماية القانونية، ذلك   

. أن هذه البيانات تصلح ألن تكون حمال للحصول غري املشروع عليها، وإساءة فهمها واستخدامها
العديد من التساؤالت املتعلقة يف األسـاس حبقـوق    ية تثرييناملعلومات اجلوهي ذا الوصف، تثري 

من له احلق يف اإلطالع على هذه املعلومات الوراثية؟ وعلى أساس أن هذه املعلومات هي : اإلنسان
                                                

  .109. أشرف توفيق مشس الدين ، اجلينات الوراثية واحلماية اجلنائية للحق يف اخلصوصية، املرجع السابق، ص 1
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بالضرورة معلومات شخصية وسرية وتستحق أن تتمتع بأعلى مستوى من احلماية الذي يضـمن  
ماذا ميكننا القول عن حـق الشـخص أن ال   ضد مصلحة الشخص املتعلقة به، ف استخدامهاعدم 

تستخدم معلوماته الوراثية بدون موافقته؟  وهل ستصبح املعلومات الوراثيـة اخلاصـة بـاجلينوم    
مراعاة اخلصوصية والسرية؟ وهل ستصـبح   البشري متاحة ألي شخص يريد احلصول عليها دون

ندما متتنع اجلهة املسؤولة عن عالجه هذه املعلومات عقبة أمام املريض املشترك يف التأمني الصحي ع
؟ وأيـن  على أساس أا غري مسؤولة عن عالج احلاالت املرضية املوجودة من قبل تاريخ التعاقـد 

  وصل التفكري القانوين اجلزائري فيما خيص احلماية اجلينية؟
وسنخصص يف هذا الباب، الفصل األول لدراسة احلق يف اخلصوصية اجلينية واحلصول على   

علومة الوراثية دون رضا صاحبها، أما الفصل الثاين فيخصص لدراسة إفشاء املعلومـة الوراثيـة   امل
 .  وإساءة إستخدامها

 

 ألولالفصل ا
  احلق يف اخلصوصية اجلينية واحلصول على املعلومة الوراثية 

  دون رضا صاحبها 
بصفته اإلنسانية إن احلق يف اخلصوصية من احلقوق األساسية اليت تالزم الشخص الطبيعي   

محاية  احلقكأصل عام، فهو من أقدم احلقوق، وعلى هذا األساس عنت الدول حبماية هذا 
  .احلياة اخلاصة لألفراد احترامدستورية وقانونية بكفالة 

فلكل إنسان حياة خاصة يتصرف فيها بتلقائية وعفوية بعيدا عن أعني الناس، وال يرغب   
حلرمته  وانتهاكاملستودع أسراره  استباحةألن كشفها يعد  أن يطلع عليها أحد من دون علمه

  .وكيانه ووجوده السوي، اليت هي يف األصل من عناصره اليت ال تقبل املساس ا أو اخلوض فيها
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واحلق يف اخلصوصية متعلق حبق اإلنسان يف حرمة مسكنه، ذلك املكان الذي يتحرك فيه   
من عبث الناظرين، فتبقى أسرارهم مطوية بني هو وأسرته حبرية مطلقة دون خوف أو حرج 

جدران بيتهم حىت ال يطلع عليها أحد، كما هو متعلق بقيام اإلنسان بأعماله، واحلفاظ على 
  .يقع على خصوصياته اعتداءأسراره من كل 

ومع موجة التغيريات املتالحقة يف جمال التقدم العلمي البيولوجي، وما تبعه من تطور يف   
احلق باخلصوصية بصفة جديدة  اجلينوم البشري حمال هلا، قد ربطصات اليت يكون جمال التشخي

، وأضافت له جانبا جديدا من جهة، وأتاحت طرقا وفرصا جديدة لإلطالع على "اجلينية"عليه هي 
. املعلومات اجلينية املتعلقة بالفرد من جهة أخرى، خاصة وأننا يف عصر مسي بعصر املعلومات

قيما جوهرية ختص  اعتداءااشخيصات وما ينتج عنها من معلومات تطال يف فأصبحت هذه الت
، ومع تغري معطيات العصر وتعقد شؤون اتمع، ...)العمل، التأمني(الفرد يف نواحي عدة 

سلبا على احلياة اخلاصة  انعكسأصبحت النفوس تشعر بعدم األمان وغياب الثقة، األمر الذي 
  .للفرد وأمنه

اجليين من أهم املسائل اليت متس جسم اإلنسان، وتكشف عن  الفحص اختبار اءويعد إجر  
ع وأمام حساسية املعلومات الوراثية اليت ساعد مشرو. خباياه املتعلقة حبالته الصحية أو حتديد هويته

تسارعت الدول لتنظيم مثل هذه املمارسات وبينت األحكام ، اجلينوم البشري على الكشف عنها
ا يضمن سالمة القائم بالفحص صاحب العينة من جهة، وشرعية هذا التدخل الطـيب  اخلاصة ا مب

  .من جهة أخرى
ولعل إجراء الفحص اجليين دون رضا صاحب الشأن من أكثر األفعال املاسة جبسم اإلنسان   

فلنتصور . خطورة لغياب الشرط األساسي الذي يضفي على سلوك الفحص اجليين صفة املشروعية
األسرة (جيين أمام اجلهة املختصة، حني يعلم أن غريه  اختبارالذي يتقدم إلجراء  موقف الشخص

قد علم بنتائج الفحص من دون رضاه، وخاصة وأن هذه النتائج قـد تكشـف عـن    ) أو الغري
  .معلومات صحية ذات أثر مستقبلي وحمتمل
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األول منـهما  ، خصصنا اثننيتقسيم الفصل األول إىل مبحثني  ارتأيناوعلى هذا األساس   
للحق يف اخلصوصية كأصل عام،  امتدادللتعرف على مفهوم احلق يف اخلصوصية اجلينية الذي يعد 

لدراسة فعل احلصول على املعلومة الوراثية دون رضـا صـاحبها    سنخصصه املبحث الثاينأما و
الذي يسـوده   يف الوقت الراهن أوىل األفعال املاسة باحلق يف اخلصوصية اجلينية وأكثرها باعتباره
 . االعتداءاتكثرة 

  

 املبحث األول
  اجلينية احلق يف اخلصوصية 

متسارع يف نفـس الوقـت،    إن ما حققه التقدم العلمي يف جمال العلوم البيوطبية مذهل و  
متكن من إدخال العديد من املخاوف يف النفس البشرية، ألن جتسيد تقنيات هذا التقـدم بشـكل   

وهذا ما . وق األساسية للفرد اليت كفلتها املواثيق واملعاهدات الدوليةعلمي قد ينال من بعض احلق
أظهر احلاجة املاسة لتبين قواعد تضمن احلفاظ على الكرامة اإلنسانية للفرد ورعايتها، واإلبقاء على 

  .   مساته األصلية
تركة إن التنظيم التشريعي ملنجزات هذا التقدم العلمي له طابع دويل وهو حصيلة جهود مش  

  .إحداها ألا مسائل تتعلق باإلنسانية مجعاء استبعادوال ميكن  معنية،بني كل الدول ألن مجيعها 
أهم وأبرز مثال عن  1997حقوق اإلنسان لسنة  إلعالن العاملي للجينوم البشري وويعترب ا  

ونية واألخالقية اجلهود الدولية يف هذا اال ، حيث قام باستحداث جلنة تعىن بدراسة املشاكل القان
  .   اليت يفرضها تطبيقه ، ولعل أهم هذه املشكالت املساس باحلق يف اخلصوصية اجلينية واالجتماعية

فاحلق يف اخلصوصية اجلينية له طابع خاص ، واحلفاظ عليه من األمور الصعبة ألنه مـرتبط    
إن . عن هذا احلق من جهة أخرىباملنهج املتبع يف اال اجليين من جهة ، وطبيعة املعلومات الناجتة 
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إجراء الفحوصات اجلينية يستدعي الوقوف على معلومات تتصل بالفرد وأقاربه الذين تتوافر لديهم 
  .اجلينات املسببة للمرض ، إذ ترجع غالبية األمراض الوراثية إىل وجود خلل جيين

تكون واضحة للعيان  ،.... أن املعلومات اجلينية ، مثل لون الشعر أو البشرة  وعلى اعتبار
ال جمال للحديث عن سريتها ،  فإن هناك من املعلومات اجلينية ما هو أقل وضوحا للعيان تتعلـق  

ومعرفة هذه املعلومات قد يؤذي .أساسا مبخاطر تطور العلل الصحية يف املراحل املتأخرة من احلياة
ل يف خضم حديثنا عن احلـق  ومن هنا يثور التساؤ. إىل املساس خبصوصية الفرد وحريته الشخصية

يف اخلصوصية ، حول خصوصيتنا كأفراد يف الوقت احلايل بعد التقدم العلمي الكبري الذي يشـهده  
جمال الطب و البيولوجيا احليوية؟ وحول مفهوم احلق يف اخلصوصية اجلينية وعالقته بغـريه مـن   

  احلقوق األخرى، وكذا صلته باحلماية من التمييز اجليين؟
يف اخلصوصية اجلينية،  مفهوم احلق تعرضالوحة من خالل اإلجابة على التساؤالت املطروسنحاول 

  .)املطلب الثاين( متييز احلق يف اخلصوصية اجلينية عن غريه من احلقوق، و)املطلب األول(
  

   املطلب األول
  مفهوم احلق يف اخلصوصية اجلينية

أصبح من الضروري إحاطة اجلينـوم   ومع ما تشهده العلوم البيوطبية من تطورات متواترة،  
البشري حبماية جتعل ما حيمله هذا األخري من معلومات وراثية خمزنة يف أمان عن كل من يريـد أن  

  .استعماهلايطلع عليها من دون وجه حق، ومعزل عن كل من يسيء 
ومحاية اجلينوم البشري تستدعي بالضرورة محاية احلق يف اخلصوصية اجلينية، هـذا احلـق     

الذي تضبطه عناصر متميزة، وذو الطبيعة اخلاصة كونه يرد على املعلومات الوراثية املتعلقة بالفرد 
  .ومستقبله اجليين

األول منهما لتعريف احلق يف اخلصوصـية   سنتعرض يفكون مناط هذا املطلب فرعني، سي  
  .لعناصر هذا احلق الثاينيف  اجلينية، و
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  الفرع األول
  وتطوره التارخيي ية اجلينيةتعريف احلق يف اخلصوص 

واملكرسة دسـتوريا،  أهم حقوق اإلنسان يف اتمعات احلديثة  يعد احلق يف اخلصوصية من  
تصان فيـه   االجتماعيةدف وضع نظام للحياة  احترامهحيث تتفق غالبية نصوص الدساتري على 

احلياة وتطورهـا،   استمراركرامة اإلنسان وحتمى فيه األسرار، مبا يكفل رعاية اآلداب اليت تضمن 
  . قب عليها القانوناومن مث فإن تفويت أو إنقاص حلق من حقوق اإلنسان يعد جرمية يع

  احلق يف اخلصوصية-أوال
 إن إعطاء تعريف احلق يف اخلصوصية يقتضي منا التعرف بداية عن نشأة وتطور هذا احلـق   

  .الذي أصبح احترامه يعد مقياسا لتقدم و رقي األمم 
I-  ة وتطور احلق يف اخلصوصيةنشأ:  

يعد احلق يف اخلصوصية من أقدم احلقوق، إذ يعد من احلقوق السابقة على الدولة ذاـا،    
) اإلغريق، الرومان، العراق القدمي، مصر القدمية(الشرائع القدمية  انطوتومن الوجهة التارخيية فقد 

ومثـة محايـة   .ن يكون مراقباعلى العديد من اإلشارات للخصوصية تعترف حبماية الشخص من أ
  ). اليهودية، املسيحية، الشريعة اإلسالمية(للخصوصية يف الشرائع السماوية 

  احلق يف اخلصوصية يف الشرائع القدمية -أ

القانون اإلغريقي علـى   اشتمللقد عرف احلق يف اخلصوصية يف الشرائع  القدمية، حيث   
ملرحلة األوىل، أي أن املصلحة القانونية هي حمـل  نصوص تتعلق باملسكن ومحاية بنائه املادي يف ا

، وأما املرحلة الثانية فتم تشديد عقوبة سرقة املنازل مقارنة بغريها من السرقات اليت تتم يف االعتداء
، ويتضح لنا من خالل املرحلتني احلماية غري املباشرة للمسكن اليت مهدت وتلقائيا  1أماكن أخرى

عند اإلغريق محاية أسرار املهن كما ورد يف سفر التاريخ من خالل مـا  حبماية احلق يف اخلصوصية 

                                                
على أمحد ، أنظر. ل من أجل دخوله من خالهلاة يف جدار حائط مرتفقد نص هذا القانون على عقوبة أصلية ملن كان يضبط وهو يقوم بعمل فتح 1

 . 26. ، ص2006، املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان، 1عبد الزغيب، حق اخلصوصية يف القانون اجلنائي، دراسة مفارنة، ط
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. 1أكدته الوثائق التارخيية من احملافظة على سر مهنة الطب كما ورد يف قسم إيبـوقراط آنـذاك  
لعدم وجود نص صريح ومبـادئ يف  ) اخلصوصية(فاإلغريق مل يعرفوا حرمة هذا احلق ذا اللفظ 

  . ا احلقذلك القانون تؤكد حرمة هذ
 انتـهاك  اعتربأما بالنسبة للقانون الروماين، فقد كفل احلماية للحق يف اخلصوصية، حيث   

على الشخص ذاته، ألم كانوا يطلقون على املسكن لفظ  االعتداءحرمة املسكن صورة من صور 
ك محاية حرمة املسكن آنـذا  اتصفتاحملمي من طرف اآلهلة، وعلى هذا األساس " املكان املقدس"

قد أشـار إىل  " كورنيليا"وقانون . 2اجتماعياطابعا  واختذتبالطابع الديين إىل أن تبلورت بعدها 
اليت هي تصـرحيات احلـاكم الرومـاين    " الدجيست"محاية املسكن، وهذا كما جاء يف نصوص 

اخـل  ، حول تشديد عقوبة سرقة املنازل، وبالتايل محاية إرادة صاحب املسـكن د "مارسيا نوس"
ا احلق يف مؤلفات شيشرون اليت أوجبت على األطباء واحملـامني  ذكما جند صور حلماية ه .مسكنه

  .احملافظة على ما يعهد إليهم من أسرار
منه، وكفل محايتـه   21حبق حرمة املسكن يف املادة  االعترافكما أرسى قانون محورايب   

مثل قانون لبت عشـتار،  (ة القانونية بإدراجه ضمن باب اجلرائم اخلاصة، حتت قسم جرائم السرق
، ويعترب هذا القانون العراقي القدمي قاس يف األحكام اجلنائية مقارنة مع غريه مـن  3)قانون إيشونا

  .القوانني العراقية القدمية لتضمنه عقوبة اإلعدام يف العديد من أحكامه

                                                
راه وأمسعه من أسرار الناس اليت ينبغـي أال  وسوف أحتفظ بكل ما أ(لقد كان النص املتفق عليه بصدد احلماية واملخافظة على سر مهنة الطب هو  1

وإلتزام الطبيـب ـذا   .). أكشف ما ال جيب ذكره مما تتصل معرفيت إليه يف حدود مهنيت أو خارجها أو يف خمالطيت اليومية مع الناس بل أكتمه سرا
 ملعاقبته على إفشاء السر، عالوة على حقـه يف احلصـول   القسم كان إلتزاما أخالقيا، ويف حالة اإلخالل به فإنه من حق املريض فقط الدعاء إىل اهللا

على التعويض عما أصابه من ضرر عن طريق رفع دعوى قضائية إستند فيها القضاء اإلغريقي يف تقديره لقيمة الضرر للحكم بـالتعويض عنـه إىل   
  .     28.علي أمحد عبد الزغيب، املرجع السابق، ص، أنظر. تفاصيلملزيد من ال. مبادئ العدالة 

  .28. على أمحد عبد الزغيب، املرجع السابق، ص 2
فعليهم أن يعدموه أمـام تلـك الثغـرة    ) من أجل السرقة( إذا أحدث رجل ثغرة يف دار ما :"من قانون محورايب على مايلي 21لقد نصت املادة  3

إذا دخل رجل بستانا يعود لرجل آخـروقبض عليـه   :" أنه من قانون لبث عشتار 09أي يدفنوه داخل اجلدار، ونصت املادة " ويقيموا عليه اجلدار
إذا قبض على رجل يف داخـل  :"من قانون إيشونا فنصت على  13أما املادة ". عشرة شيقالت من الفضة) كغرامة (متلبسا بالسرقة، فعليه أن يدفع 

، وهو من يطلق عليه "ليه ليال، فإنه ميوت ولن يترك حيابيت رجل من املوايل ارا، فعليه أن يدفع كغرامة عشرة شقيالت من الفضة، ومن يقبض ع
 .29.صعلي أمحد عبد الزغيب، املرجع السابق، ، أنظر. تفاصيلملزيد من ال. بالنظرية العامة للظروف يف تقدير العقوبة
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  ا يف القانون أما بالنسبة حلماية احلق يف اخلصوصية يف مصر القدمية، فهي ختتلف عن سابقا
الفرعوين، ألن اإلشارة إىل محاية هذا احلق مل تكن مباشرة، فحمايته كانت مـن خـالل محايـة    

جرمية السرقة يف املسكن، فكانت العقوبة مشددة ملا هلـذا احملـل مـن     ارتكاباألموال يف حال 
  .   1خصوصية، ومحاية األسرار من إفشائها والتجسس

  :ئع السماويةاحلق يف اخلصوصية يف الشرا -ب
ففي الديانة اليهودية، جاءت يف الثوراة ما يشري من قريب أو بعيد إىل حرص اإلنسان على   

من أن آدم و حواء بعد أن أكـال  "ستر خصوصياته، وجتلى ذلك يف الكتاب املقدس سفر التكوين 
" زرالفاكهة فإنفتحت أعينهما وعلما أما عريانان، فخاطا أوراق تني وضـعا ألنفسـهما مـآ   

أن سيدنا نوح كـان فالحـا   : "24-21وجاء يف اإلصحاح التاسع . 2)27اإلصحاح الثالث رقم (
كنعان عورة أبيه وأخذ أخويه  وغرس كرما وشرب من اخلمر وتعرى داخل خبائه، فأبصر حام أبو

خارجا فأخذ سام ويافت الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا للـوراء وسـترا عـورة أبيهمـا     
  . 3 الوراء فلم يبصرا عورة أبيهماووجههما إىل

ومن خالل ما سبق ذكره يف الثوراة، يتبني لنا أن أقدم الكتب السماوية قد نص على حفظ   
العورة وحرمتها واليت تعد أهم مظاهر احلق يف اخلصوصية اجلينة، أما بالنسبة لباقي مظاهر احلـق  

عند إقرار عدم معاقبة القاتل الـذي  كحرمة املسكن، فيبدو أن محايته كانت بصورة غري مباشرة 
   .4يقتل لصا متلبسا ليال لقيامه بعمل ثقب يف حائط مسكن من أجل السرقة

                                                
حياته املرتلية ويأمره أن حيب زوجتـه يف   جمموعة من النصائح إىل إبنه، ينصحه فيها بأن يوطن" بتاح حتب"قبل امليالد، قدم الوزير  27يف القرن  1

سـاء  البيت كما جيب، وأن خيتار الصديق الذي ال يفشي األسرار وال يفشي ما يراه، وأن حيترم أهل بيوت الغري، وال جيب للزائر أن يقترب مـن ن 
مت إقرار عقوبة جلرمية السرقة املتعلقـة باملنـازل    م، فقد.ق332أما يف العصر البلطمي الذي بدأ بعد إستيالء اإلسكندر األكرب على مصر سنة . الغري

  .   26.علي أمحد عبد الزغيب، املرجع السابق، ص ،للمزيد من التفاصيل أنظر. ل ليالاليت مب تشديدها ال سيما إذا وقع الفع
  . 58.ص بدون سنة، ،2مروك نصر الدين، احلق يف اخلصوصية، جملة موسوعة الفكر القانوين، عأنظر،  2
، عصام أمحد البهجي، محاية احلق يف احلياة اخلاصة يف ضوء حقوق اإلنسان واملسؤولية املدنية، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة للنشـر  ،نظرأ 3

  . 36-35. ص.، ص2005اإلسكندرية، 
  . 32.علي أمحد عبد الزغيب، املرجع السابق، ص 4
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كما ال ميكننا إغفال دور الديانة املسيحية يف احلفاظ على احلق يف احلياة، وضرورة محايـة    
خالل ما جاء حاسة البصر يف اإلطالع على عورات الناس من  استعمالالعرض والتشديد يف عدم 

حرمة املسكن، وما إضـفاء   انتهاكلكن القانون الكنسي مل يضع تعريفا جلرمية . 1بالنهي عن الزنا
  .   2"حلماية احلرم الكنسي واألديرة امتداداحلماية على ذلك احملل القانوين إال 

عقاب القضاء الكنسي على أشخاص معينني وهم  اقتصروأما خبصوص جرمية إفشاء السر،   
اء الكنيسة، وأما باقي األشخاص فكان عقام قاصرا على األفعال املخالفة للعقيدة حـىت أن  أعض

  .3هذا ال ينطبق على إفشاء سر مهنة الطب واحملاماة مثال
نالحظ أن هذه األخرية مل تأت مببادئ وقواعد تكـرم  ، ومن خالل دراسة خمتلف األديان  

اإلنسـان   اعتربي ذياته مبثل ما أتى به اإلسالم، الاإلنسان وحتفظ آدميته وتعزز كرامته وحتمي ح
خليفة اهللا يف أرضه، وسخر له الرب والبحر مبا حيتويان من موارد طبيعيـة ال تفـىن وال تنقـرض    

  .4يعترف به على خالقه ملصلحته، وأودع له عقال فعاال يتدبر به معيشته و
يا، قد أكدت علـى احلـق يف   منهج حياة وشريعة دين ودن باعتبارهافالشريعة اإلسالمية   

به أكثر من فقه القانون الوضعي وقبل أن يظهر مصطلح حقوق اإلنسان على  واهتمتاخلصوصية، 
وتعد حرمة املسكن للفرد واحدا من . 5املستوى العاملي املرتبط باحلقوق اللصيقة بشخص اإلنسان

إلسـالمية، ألن املـرتل هـو    التطبيقات اخلاصة للحق يف حرمة احلياة اخلاصة يف أحكام الشريعة ا

                                                
عتم أنه قيل للقدماء ال تزن، وأما أنا فأقول لكم أن كل من ينظر إىل إمـرأة ليشـتهيها   وقد مس: " 22-21ينص إجنيل مىت يف اإلصحاح اخلامس  1

 ".  فقد زىن ا يف قلبه، فإن كانت عينك اليمىن تعثرك فأقلعها وألقها عليك، ألنه غري أن يهلك أحد أعضائك، وال يلقى جسدك كله يف جهنم
بيت حول الكنيسة، مما بؤخذ على حمل هذه احلمايـة أـا    300إىل أن مشلت احلماية حميط  لقد كان تدنيس حرمة الكنائس واألديرة يعد جرمية 2

  .   أصبحت ملجأ للمجرمني ألنه كان من غري املمكن إخراجهم إو القبض عليهم داخل حرمها
وبته العزل يف مكان معني بالدير يقضـي فيـه   لقد حظر القانون إفشاء اإلعترافات املدىل ا أمام حمكمة التوبة، فإذا أفشى كاهن سر إعتراف، فعق 3

  .32.علي أمحد عبد الزغيب، املرجع السابق، ص. بقية حياته مع عزله من الوظيفة 
  . 129.، ص1985، دار الكتاب اجلديد، لبنان، 2ساسي سامل احلاج، املفاهيم القانونية حلقوق اإلنسان، ط ،أنظر 4
؛ مباركي 13.ص، 6ع ،2008، ، تلمسانوصية،جملة العلوم القانونية واإلدارية، جامعة أيب بكر بلقايدصديقي نبيلة، محاية احلق يف اخلصأنظر،  5

، 6ع  ، 2008،  ، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمساندليلة، حرمة احلياة اخلاصة كحق من احلقوق اللصيقة بالشخصية، جملة العلوم القانونية واإلدارية
  .3. ص



 خصوصية املعلومات الوراثيةمحاية احلق يف : الباب الثاين

 

304 
 

مستودع األسرار ومعقل خصوصياته اليت يناجي فيها ذاته، وقد وجد مصدر هذا احلق يف نصوص 
  . القرآن الكرمي والسنة النبوية

يـا  :"ففي القرآن الكرمي جاء النص وبصراحة يف خصوص حرمة املسكن، حيث قال تعاىل  
حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خري لكـم  أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم 

فاألمر يف , 1"هو أزكى لكم واهللا مبا تعملون عليم فارجعوا ارجعواقيل لكم ذا لعلكم تذكرون، وإ
  . 2بصرف النظر عن هويته ووضعه اإلجتماعي, اآلية الكرمية موجه لكل شخص أجنيب عن البيت

سول صلى اهللا عليه وسـلم عـدة أحاديـث يف    أما يف السنة النبوية الشريفة، ورد عن الر  
ويف " من نظر إىل دار جاره فكأمنا نظر إىل كوة مـن نـار  :"خصوص حرمة املسكن، حيث قال

مالك  ابنوعن أنس . 3"يف بيت قوم بغري إذم ففقأوا عينه فال دية له اطلعمن :" قال حديث آخر
الم فجعل عينه يف ثقب وأخذ يتلصص فرآه أن أعرابيا أتى النيب عليه الصالة والس:" اهللا عنه  رضي

النيب عليه الصالة والسالم فأخذ عودا مدبدب الرأس فدفع به من خالل ثقب الباب جتـاه عـني   
لو : الرجل، فأحس به وإنكفأ بسرعة حىت أخطأ العود عينه، مث قال الرسول عليه الصالة والسالم

  ".تبت لفقأت عينك
 احملافظـة اإلنسان مبنع الغري من التلصص عليه بقصد  فهذه األحاديث مجيعها حتمي مسكن  

  .   4بأسرهاملسكن حصنه املنيع جتاه العامل  اعتبارعلى خصوصيات الناس، وستر عورام، على 
يف اإلسالم ملا فيها  احملظورة األفعالإضافة إىل حرمة املسكن، يعترب التجسس والتلصص من   

كثريا من الظن إن بعض الظن إمث وال  اجتنبوالذين آمنوا يأيها ا:" من كشف للعورات لقوله تعاىل
وقول الرسول الكرمي عندما توعد الذين يتبعون عـورات النـاس ويبحثـون عـن     , 5"جتسسوا

                                                
 . 28، 27سورة النور، اآلية  1
  .4.، ص2001، دار النهضة العربية، القاهرة، 1الشهاوي حممد، احلماية اجلنائية حلرمة احلياة اخلاصة، طأنظر،  2
  . 3.؛ مباركي دليلة املرجع السابق، ص26.، ص2مروك نصر الدين، احلق يف اخلصوصية ، جملة النائب، الس الشعيب الوطين، عأنظر،  3
  .624.، ص1989، مؤسسة نوفل، 1اإلنسان يف الدعوى اجلنائية، ط العوجي مصطفى، حقوقأنظر،  4
 . 12سورة احلجرات، اآلية  5
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يا معشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه، ال تؤذوا املسلمني وال تتبعوا عـورام  :"نقائصهم
 عورته، ومن تتبع اهللا عورته يوشك أن يفضـحه ولـو يف   فإن من تتبع عورة أخيه املسلم تتبع اهللا

  .1جوف بيته
ويذهب بعض الفقه إىل القول أن النهي عن التجسس الوارد يف القرآن والسنة النبوية هـو    

خطاب موجه لكافة الناس عاديني كانوا أو ذوي سلطة عامة، مهما كانت صورته وال فـرق أن  
كما ال جيوز حتسس مالبس الغري دون . الصورة بالتقاطسمع أو ، أو ال)إستراق البصر(يتم بالرؤية 

  .2مقتضى للتعرف على ما خيفيه حتتها إذن أو
ومن التطبيقات اهلامة أيضا للحياة اخلاصة يف الشريعة اإلسالمية عـدم إفشـاء األسـرار      

يـه  وحفظها وكتماا ألن يف ذلك صون حلقوق الفرد واجلماعة، حيث قال الرسول صلى اهللا عل
دنيا إال سـتره  ال يستر عبدا يف ال:"، وقال"على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان استعينوا:"وسلم

االس باألمانة إال ثالثة جمالس ما :" عليه الصالة والسالم ويف حديث آخر يقول ."اهللا يوم القيامة
رم على الرجـل  ومعىن ذلك أنه حي. 3"فيه مال بغري حق اقتطعسفك فيه دم حرام أو فرج حرام أو 

البوح بسر جملس قوم يكرهون إذاعته ألن هؤالء قد أمنوه وأصبح هذا الـس كاألمانـة حيـرم    
أجنبية، أو سلب مال مسـلم بغـري    بامرأةعلى إراقة دم حرام أو الزنا  االتفاقخيانتها، إال إذا مت 

  .4للضرر حق، ففي هذه احلاالت ال جيوز كتمان السر بل إفشاءه درءا للمفسدة وإزالة
كما ت السنة النبوية الشريفة عن إفشاء األسرار الزوجية ملا فيه من نشر األقوال واألفعال   

أن من شر الناس مرتلة عند اهللا يوم القيامة الرجل الذي يفضي :"اليت أمر اهللا تعاىل بسترها، فنصت
  ".إىل الزوجة وتفضي إليه مث يفشي كل منهما سر صاحبه

                                                
  26.، صاملرجع السابقنصر الدين، مروك  1
  . 57.، ص1996ممدوح خليل حبر، محاية احلياة اخلاصة يف القانون اجلنائي، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، أنظر،  2
  .79.عصام أمحد البهجي، املرجع السابق، ص 3
  . 20.، ص1999، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، 1حممد عبد الودود أبو عمر، املسؤولية اجلزائية عن إفشاء السر املصريف، طأنظر،  4
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ثورة للصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم فيما خيص حفظ األسـرار قـول   املأ األقوالومن   
 أن أمناء األسـرار  وأعلمسرك أسريك فإذا تكلمت به صرت أسريه :" سيدنا علي كرم اهللا وجهه

وقول عمر بن عبد العزيز ". أقل وجودا من أمناء األموال فحفظ األموال أيسر من كتمان األسرار
  ". ية والشفاه أقفاهلا فليحفظ كل إنسان كمال سرهالقلوب أوع:"رضي اهللا عنه

أما بالنسبة للتشريعات، فإن الدول الغربية أقرت محاية احلق يف اخلصوصية منـذ مئـات     
السمع، ويقرر عقوبـة   واستراقالنظر  اختالسمت سن قانون مينع  1361السنني، ففي بريطانيا سنة 
قراره بعدم  Camden، أصدر اللورد الربيطاين 1765ويف سنة . األفعالاحلبس على من يقوم ذه 

  .جواز تفتيش مرتل وضبط أوراق فيه
، سن الربملـان  1776وهكذا تطورت مفاهيم هذا احلق وطورت الدول محايته، ففي سنة   

السويدي قانون الوصول إىل السجالت العامة الذي ألزم كافة اجلهات احلكوميـة الـيت لـديها    
منعت فرنسا نشر احلقـائق اخلاصـة    1858وبتاريخ  .اف مشروعةألهد تستخدمهالومات أن مع

نشر  1889بفرض عقوبات على املخالفني، أما القانون النروجيي اخلاص بالعقوبات، فقد منع سنة 
 Louisكتب حماميان أمريكيـان   1890ويف سنة . املعلومات املتعلقة بالشخصية واألوضاع اخلاصة

BRANDIS وWARREN Samuel  عليهـا فعـل    االعتداء باعتبارن محاية اخلصوصية مقاال ع
هذا املفهوم يف الواليـات   فانتشر، "احلق يف ترك الشخص وحيدا"ضار، ووصفت هذا احلق بأنه 

  . 1املتحدة األمريكية كجزء من القانون العام
ويف العصر احلديث، ظهر احلق يف اخلصوصية يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسـان لسـنة     

حقوق اإلنسان العاملية كالعهـد   واتفاقيات، واالتصاالتي ترجم بكفالة محاية األماكن الذ 1948
  .الدويل للحقوق السياسية واملدنية

 كاالتفاقيةباحلق يف اخلصوصية،  االتفاقياتالعديد من  اعترفتأما عن املستوى اإلقليمي،   
األمريكية  االتفاقيةمن  11ملادة ، وا1950األوربية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لسنة 

                                                
  .14.صديقي نبيلة، املرجع السابق، ص 1
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كما . نصها إىل حد كبري النص املقرر يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ابهشحلقوق اإلنسان اليت 
والواجبات الذي تضمن جمموعـة   اإلعالن األمريكي للحقوق 1965تبنت الواليات املتحدة سنة 

نتيجة للتـأثر   يف الستينات والسبعينات وتطور هذا احلق. من احلقوق من بينها احلق يف اخلصوصية
تـدابري   استتبعتهبتقنية املعلومات بسبب القوى الرقابية احملتملة ألنظمة الكمبيوتر، وهو األمر الذي 

  . 1تشريعية يف حقل اخلصوصية
II - احلق يف اخلصوصية تعريف  

 مـن املسـائل   إن تعريف احلق يف اخلصوصية، أو احلياة اخلاصة كما يسميه النظام الالتيين  
الصعبة ألن هذا احلق مركب وذو أبعاد خمتلفة، فهو يهدف من جهة إىل محاية احلياة الشخصـية  

كمـا أن معظـم   . 2االجتماعيةللفرد، ومن جهة أخرى ميتد حلماية حياته اخلاصة بكل تداعياا 
 بوضع نصوص تكفل محاية احلق يف اخلصوصـية تاركـة تعريفـه للفقـه     اهتمتالتشريعات قد 

  .والقضاء
خص فالنا بالشيء، مبعىن فضله : واخلصوصية من الناحية اللغوية أصلها فعل خص، فيقال  

ما خيتص به دون غريه  خصه بالود أي أحبه دون غريه، وخاصة الشيء: به وأفرده، ويقال كذلك
  .3"اهللا خيتص برمحته من يشاء:"أي ينفرد به، ومنه قوله تعاىل
خلاصة ما ختصه لنفسك، ويقال فالن خيص بفالن، أي خاص به، وله واخلصوص نقيض العموم، وا

  .4أفرده به دون غريه واختصهبه خصية، واخلصوصية بالفتح أفصح، 
ما ينفرد به اإلنسان لنفسه دون غريه من األمـور  "ويتبني من ذلك أن اخلصوصية لغة هي   

  .5"ه بعيدا عن تدخل الغري واألشياء وتكون حرمة احلياة اخلاصة اليت خيتصها اإلنسان لنفس

                                                
  . 20.حممد عبد الودود أبو عمر، املرجع السابق، ص 1
  . 289.، ص2007، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1، ط2حممد يوسف علوان، حممد خليل املوسى، القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ج، رأنظ 2
  .105سورة البقرة، اآلية  3
  . 290.، ص1997، دار صادر بريوت، 8، ج6إبن منظور، لسان العرب، طأنظر، 4
 .24.اخلصوصية يف مواجهة حق اإلعالم، دار النهضة العربية، القاهرة، ص أنظر، عبد الرمحان مجال الدين محزة، احلق يف 5
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ويطلـق   ،Droit à la vie privéeكما جند يف اللغة الفرنسية احلق يف حرمة احلياة اخلاصة   
، droit à l’intimité واحلـق يف األلفـة  ،  droit au secretعليـه أيضـا احلـق يف السـرية     

 droit de l’individu à protéger sa، وحق الفرد يف احملافظة على فرديته   Tranquilitéالسكينة

personne حائط ، Mur de la vie privée  1.  
معني له، تتفاوت آراء الفقهاء  وأمام صعوبة وضع تعريف للحق يف اخلصوصية ووضع إطار  

  :كل فريق على معيار معني يف تعريفه للحياة اخلاصة اعتمدالقضاء، حيث  واجتهادات
  : اإلجتاه املوسع للحياة اخلاصة –أ

املتعلقة بالغري بـدون   احلياة اخلاصة على جمرد إفشاء األسرار اقتصارعدم  االجتاهذا يرى ه
يعـرف العميـد    االجتـاه ويف هـذا  . تعين أن يعيش املرء كما حيلـو لـه  وجه حق، وإمنا هي 
CARBONNIER أن كل شخص له نطاقه اخلاص، له حياته اخلاصـة، لـه   "احلياة اخلاصة بتعبري

  . 2"منطقة من اخلصوصية
احلق يف احلياة األسرية والشخصـية والداخليـة والروحيـة    "بأنه  MARTIN كما عرفه الفقيه

   .3"للشخص عندما يعيش وراء باب مغلق
الطبيعة اخلاصة للشخص  احترام:" فقد عرف احلياة اخلاصة بأا BADINTERأما الفقيه 

يف تعريفه هلـذا   NERSONوذهب الفقيه . 4"واحلق يف اهلدوء والسكينة دون تعكري لصفو حياته
حق الشخص يف أن حيتفظ بأسرار من املتعذر على العامة معرفتها إال بإرادة صـاحب  :" احلق بأنه

الشأن واليت تتعلق بصفة أساسية حبقوقه الشخصية، أي أن هذا احلق يقع يف دائرة حقوق الشخصية 
  .5"وإن كان ال يشملها كلها

                                                
1 Cf. GUINCHARD Serge, DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, Dalloz, France, 2014, p.289.  

  . 48.ص، 2007لبنان،  نبيل إبراهيم سعد، حممد حسن قاسم، املدخل إىل القانون، منشورات احلليب احلقوقية،مقتبس عن،  2
واملصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون، منشورات احللـيب   املؤلففتوح الشاذيل، عفيفي كامل عفيفي، جرائم الكمبيوتر وحقوق ، مقتبس عن 3

  . 122.ص، 2003احلقوقية، لبنان، 
  . 122.علي أمحد الزغيب، املرجع السابق، ص 4
  . 122.املرجع نفسه، ص 5
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احلق يف احلياة اخلاصـة، حيـث يعـد الفقيـه      أما عن الفقه األمريكي، فهو أيضا عرف  
COOLY  احق الفرد يف حياة هادئـة،  :" أول من نادى بفكرة اخللوة يف تعريفه للخصوصية بأ

  . 1"أي أن يترك دون إزعاج أو قلق
هو حق الفرد يف حياة منعزلة وجمهولة، فالشخص مـن  :" قائال NIZERكما عرفه الفقيه 

حق الشـخص أن ال   ، مبعىن أنه من2"االجتماعيةالناس وعن القيود  حقه أن يعيش بعيدا عن أنظار
كما يبدو أن هذا الفقه ذهب إىل أبعد من ذلك عندما وصف احلق يف اخلصوصية .اجتماعيايكون 

حني تعـرض    Allen WESTINبأا حق الفرد يف أن يترك وشأنه، وهو ما عرب عنه الربوفسور 
إرادي ومؤقت للفرد من اتمع إىل حالة العزلة، أو  انسحاب"للحق يف اخلصوصية بالتعريف بأا 

 االنغـالق أن يقتصر اإلنسان على العيش مع جمموعة صغرية يألف إليها أو أن يعيش حالة مـن  
  . 3"والتحفظ وسط جمموعة أكرب

للقـانون،   األمريكيولعل أشهر التعريفات ذا الصدد، هو التعريف الذي وضعه املعهد 
 1930املعهد سنة  من مشروع قانون أفعال اخلطأ الذي وضعه 876ضمنيا إىل الفقرة  والذي يستند

أن كل شخص ينتهك بصورة جدية، وبدون وجه حق، حق شخص آخر يف أال تصـل  :"املتضمن
أموره وأحواله إىل علم الغري، وأال تكون صورته عرضة ألنظار اجلمهور، يعد مسؤوال أمام املتعدى 

  . 4عريف مل يفرق بني ما ميكن إعالنه للجمهور وبني ما ميكن أن خيفى عنهملكن هذا الت". عليه
حق الشخص يف أن حيـدد  :" أما الفقه املصري، فقد عرف احلق يف اخلصوصية كما يلي

  .5"كيفية معيشته كما يروق له، وذلك مع أقل قدر ممكن من تدخل الغري يف حياته

                                                
من يتعدى علـى  :"منها  652صور التعدي على احلق يف اخلصوصية، فنص يف املادة  1977شرع األمريكي املدونة الصادرة سنة لقد ضمن امل 1

، غري أنه مل تتضـمن أي تعريـف للحـق يف    "حق شخص آخر يف اخلصوصية يكون مسؤوال عن الضرر الذي يصيب مصاحله نتيجة هذا اإلعتداء
  .119.علي أمحد عبد الزغيب، املرجع السابق، ص. للمزيد من التفاصيل. خلصوصيةا

  .  15.، ص1994، دار النهضة العربية، القاهرة، 3أسامة عبد اهللا قايد، احلماية اجلنائية للحياة اخلاصة وبنوك املعلومات، دراسة مقارنة، طأنظر،  2
 .120.ص ، علي أمحد عبد الزغيب، املرجع السابق،186.ممدوح خليل حبر، املرجع السابق، ص 3
  . 119.،صالسابق علي أمحد عبد الزغيب، املرجع 4
  . 328.، ص1996جالل العدوي، احلقوق وغريها من املراكز القانونية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، أنظر،  5
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العالقات (شمل كل أنشطة احلياة الشخصية ووفقا للتعريف املوسع للحياة اخلاصة، فهي ت
، وبعبارة إمجالية، فهي تشـمل اجلانـب   )العاطفية، الطالق، الزواج، احلالة الصحية، احلالة املهنية

فاحلياة اخلاصة هي كل العناصر اليت تتصل بعواطف الشخص وعالقتـه  . املعنوي واملادي لإلنسان
، واحلق يف أسراره اخلاصة احترامالصورة واحلق يف بعائلته وعالقته مع نفسه، وهي تشمل احلق يف 

الذي عرف احلـق يف  " مؤمتر احلق يف حرمة احلياة اخلاصة"وهذا ما أخذ به . حالته الصحية احترام
حق الشخص يف أن حيترم الغري يف كل ما يعد من خصوصياته مادية كانـت أو  "اخلصوصية بأنه 

ك مبعيار الشخص العادي وفقا للعـادات والتقاليـد   معنوية، أو تعلقت حبرياته على أن يتحدد ذل
  .  1"والنظام القانوين القائم يف اتمع ومبادئ الشريعة اإلسالمية

أيضا من أحكام القضاء الفرنسي الذي مل يضع تعريفـا حمـدد للحيـاة     يستفادوهذا ما 
نونيـة علـى   للبحث يف كل حالة على حدى كي يستطيع بسط احلماية القا اجته، ولكنه 2اخلاصة

اليت تدخل يف نطاق احليـاة   األمورأنه من  واعترباحلياة اخلاصة وال حيصر نفسه يف نطاق حمدود، 
اخلاصة للفرد حالة الشخص العائلية والعاطفية واجلسمانية والنفسية والعقلية واملعتقـدات الدينيـة   

  .     3والفلسفية والصحية
  املضيق للحياة اخلاصة االجتاه –ب

. السرية والسكينة واأللفـة : يتضمن احلق يف اخلصوصية ثالثة أمور هي االجتاهذا ووفقا هل  
األستاذ الدكتور أمحـد فتحـي   وثيقا باحلياة اخلاصة، ويف هذا اال يقول  ارتباطافالسرية ترتبط 

دوره  أداءواألمن حـىت يـتمكن مـن     االستقراركفالة احلياة لإلنسان توفر له نوعا من '' :سرور
منه وإال حتـول إىل   انتزاعهاال ميكن  ، فاحلياة اخلاصة هي قطعة غالية من كيان اإلنسانعياالجتما

أداة صماء خالية من القدرة على اإلبداع اإلنساين، فاإلنسان حبكم طبيعته له أسراره الشخصـية  

                                                
  . 15.صديقي نبيلة، املرجع السابق، ص 1
  . ية احلق يف اخلصوصيةمل يعرف القضاء األمريكي فكرة اخلصوصية رغم كونه السباق يف تشييد نظر 2
 . 14.أسامة عبد اهللا قايد، املرجع السابق، ص 3
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إال  وال ميكن لإلنسان أن يتمتع ذه املالمـح . ومشاعره الذاتية وصالته اخلاصة وخصائصه املميزة
وتقتضي حرمة هذه احلياة أن يكون لإلنسان حق يف . له سبيل البقاء ويهيئيف إطار مغلق حيفظها 

ومن هنا كان احلق يف السرية وجها الزما للحق يف احليـاة  . إضفاء السرية على مظاهرها وآثارها
مانية وحق الشخص يف السرية ميتد ليشمل كل ما يتصل خبصائصه اجلس. 1"اخلاصة ال ينفصل عنه

  . واألخالقية ونشاطاته اليت يرغب يف حجبها عن الناس
يعتزل الفرج لفترة عن اتمع ينعم حبياته، لذلك يربط جانـب   بأنوالسكينة تعين العزلة،   

من الفقه بني احلياة اخلاصة وفكرة السكينة، فاملرء حمتاج إىل أن يسكن إىل نفسه، فيعيش يف عـامل  
  .ا عن أي تأثري يقع عليهخصوصياته وخيلو بذاته بعيد

 األخـري ومما تقدم، نلمس صعوبة وضع تعريف جامع للحق يف احلياة اخلاصة ألن هـذا    
. مرتبط يف احلقيقة مبنظومة التقاليد والثقافة والقيم الدينية السائدة والنظام السياسي يف كل جمتمـع 

كل ما ال يعد مـن حيـاة   :" وأمام هذه الصعوبة، عمد بعض الفقه إىل تعريف احلياة اخلاصة بأا
لصعوبة إقامة التفرقة بني ما يندرج ضـمن مفهـوم    انتقاده، غري أن هذا املسلك مت "الفرد العامة

  . 2العامة والذي يقع ضمن نطاق احلياة اخلاصة
ويف األخري يستخلص جانب من الفقه العناصر الرئيسية للحق يف احلياة اخلاصة اليت تلتقـي    

من الوسـط أو   باالنسحاباخلصوصية  اقتران: اينة بشأن تعريف هذا احلق أوهلاعندها اآلراء املتب
تتمثل غاية هذا احلـق بضـمان    العامل احمليط وربطها من مت بفكرة اخللوة أو العزلة، سندا لذلك

السالم والسكينة هلذا اجلانب املنعزل من احلياة غري املتصل باألنشطة العامة جيعله مبنأى عن التقصي 
على التدخل أو التقصي  االعتراضللشخص بسلطة  االعتراف: فشاء غري املشروعني، وثانيهماواإل

                                                
 . 177.، املرجع السابق، صهشام رستم 1
. أنظر. إن احلياة املهنية تعد حمل خالف فقهي، فالبعض يدرجها ضمن مفهوم احلياة العامة، بينما يدرجها البعض اآلخر يف صميم احلياة اخلاصة 2

  .62.، ص1995، منشورات اجلامعة املفتوحة، 3ي، النظرية العامة لعلم القانون، الكتاب الثاين، طعبد السالم علي املزوغ
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على وصول املعلومات املتعلقة خبصوصياته إىل الغـري   االعتراضعن خصوصياته من جهة، وسلطة 
  . 1من جهة أخرى

  
  
  

  الفرع الثاين
  لحق يف اخلصوصيةالطبيعة القانونية ل

ية للحق يف اخلصوصية جدال كبريا يف الوسط الفقهي، نتج عنـه  لقد أثارت الطبيعة القانون  
، )أوال( احلق يف اخلصوصية من قبيل احلق يف امللكيـة  اعتباريذهب األول منهما إىل  اجتاهانظهور 

  .)ثانيا( الثاين هذا احلق من احلقوق الشخصية االجتاهبينما يعترب 
  احلق يف اخلصوصية حق ملكية -أوال

نسبيا ظهر مع غياب حتديد الطبيعة القانونية للحق يف اخلصوصية من طرف  قدمي اجتاهوهو   
يف البدايـة   االجتاهاملشرع الفرنسي كما هو احلال بالنسبة للمسائل املتعلقة ذا احلق، فذهب هذا 

  .على هذا احلق االعتداءجيوز  إىل القول بأن لإلنسان على حياته اخلاصة حق ملكية ومن مث ال
رأيه بناءا على فكرة احلق يف الصورة اليت يسري عليها ما يسـري   االجتاها وقد أسس هذ  

على حق امللكية من أحكام، حيث كانت الفكرة السائدة آنذاك هي أن لإلنسان حق ملكية على 
هي إال جتسيد هلذا الشكل، ومت تعميم هـذه   جسده، وأن شكله جزء من هذا اجلسد والصورة ما

  . 2احلق يف اخلصوصيةالفكرة لتشمل يف األخري 

                                                
احلياة اخلاصة حبسب رأي الدكتورة كندة فواز الشماط هي قطعة غالية من الشخصية البشرية، ترتبط ارتباطا وثيقا بالكيان املعنوي هلذه إن  1

، وهي حتمل يف طياا أسرار الشخص، وأفكاره ...ا وأبعادها االجتماعية والعاطفية والثقافيةالشخصية، فهي جتسد هذه الشخصية بأحاسيسه
حول املوضوع أنظر، كندة فواز الشماط، احلق . وباختصار فإن احلياة اخلاصة تكون الشق املعنوي لإلنسان. بل وغرائبه غري املعلنة...وعاداته وميوله

 .09.، ص2005-2004ق، كلية احلقوق، جامعة دمشق، يف احلياة اخلاصة، دكتوراه يف احلقو
   . 29.أسامة عبد اهللا قايد، املرجع السابق، ص 2
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يكون الشخص الطبيعي مالكا جلسده وله أن يتصـرف فيـه، وأن    االجتاهعلى هذا  وبناء  
يستعمل أو يستغل جسده وصورته، فمثال للشخص أن يبيع شكله وأن يغري مالحمه كصبغ الشعر 

ة يف بسـط محايـة سـري    االجتاهومن جانب آخر، كان الفضل هلذا ...أو حلقه أو تركه أو بيعه
إىل أن لصاحب اخلطابات حق ملكية عليها، وأن هذه امللكية تكون مشتركة بني  استنادااخلطابات 

  .  1املرسل واملرسل إليه
  
   

  : عدة نتائج أمهها االجتاههذا لقد رتب أنصار و  
على حقه دون احلاجة إىل إثبـات حـدوث    االعتداءأنه من حق الشخص رفع دعوى وقف  -1

  ، داءاالعتضرر نتيجة هذا 
أو  اسـتعمال أو  استغاللجيوز للشخص التصرف يف جسده، حيث مينح القانون له احلق يف  -2

وينبين على ذلك .التصرف يف ملكيته، ومن مث جيوز له أن يبيع صورته أو شكله أو أسراره اخلاصة
     .2صورته إال برضاه حىت و لو كان يف مكان عام استغاللعدم جواز تصوير الشخص أو 

" السـني "من طرف القضاء الفرنسي، حيث جند حكم حملكمة  االجتاهمت العمل ذا ولقد   
احلق الذي لكل شخص على صورته ومالحمه ورمسه :" الذي قضى أن 1905فرباير 10يف  االبتدائية

ويف حكم آخـر  ". خيوله أن حيظر على الغري نشر صورته وإال كان ذلك خطأ يستوجب التعويض
صورته، له على هذه الصورة حـق ملكيـة ال    التقطتللشخص الذي :" قضت نفس احملكمة ب

  .3"دون موافقته يستخدمهايسمح لغريه أن 

                                                
  . 270-269.ص-السابق، ص ممدوح خليل حبر، املرجع 1
  . 30.بق، صساال أسامة عبد اهللا قايد، املرجع 2
  .144. علي أمحد عبد الزغيب، املرجع السابق، ص 3
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من طرف الفقه الفرنسي يف الوقت احلايل على أسـاس   االجتاههذا  انتقاد، مت ورغم ذلك  
  :، وذلك من عدة نواحي1رفض فكرة أن للشخص حق ملكية على ذاته

  وصية مع خصائص احلق يف امللكية، تعارض خصائص احلق يف اخلص -1
طبيعة احلق يف اخلصوصية، ذلك أن احلق يف امللكية يفترض وجود صاحب احلـق،   اختالف -2

صاحب احلق وموضوعه يستحيل ممارسة هـذه   حتداوحمل ميارس عليه صاحب احلق سلطانه، فإذا 
  .2السلطات على احلق وهو ما ينطبق على احلق يف احلياة اخلاصة

  
  

  من احلقوق الشخصيةاحلق يف اخلصوصية  -ثانيا
حديثا، يعترب احلق يف اخلصوصية وحبسب الرأي الراجح يف فرنسا من احلقوق الشخصـية،    

مع مطلع هذا القرن،  ولو أن نظرية احلقوق اللصيقة بالشخصية مل جتد مكاا يف كتابات الفقه، إال
  . 3د خضع للعديد من الدراساتأن حتليل املفهوم القانوين هلذه الفكرة ق اعتبارعلى 

تنصـب علـى    تلك احلقوق الـيت :" ويعرف الفقه احلقوق اللصيقة بالشخصية على أا  
، حبيث تعرب واالجتماعيةمقومات وعناصر الشخصية يف خمتلف مظاهرها الطبيعية واملعنوية والفردية 

ـ  د تنميـة هـذه   عما للشخص من سلطات خمتلفة واردة على املقومات وعلى تلك العناصر بقص
  .4"الغري اعتداءالشخصية ومحايتها من 

على هذا التعريف، تشمل احلقوق الشخصية حق الفرد يف كماله البدين، كما تشمل  وبناء
  :  ، وبالتايل فيمكن تقسيمها إىل قسمني5أيضا حقه يف كماله املعنوي أي ما تعلق بذاتية الفرد

                                                
  . 14.، صطارق عثمان، املرجع السابق 1
  .272.ممدوح خليل حبر، املرجع السابق، ص 2
  . 14ع السابق، صطارق عثمان، املرج 3

4  LOLIES Isabelle, La protection pénale de la vie privée, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, France, 1999, 
p.15 

  .40.رجع السابق، صهيم سعد، حمسن حسن قاسم، امل؛ نبيل إبرا148.على أمحد عبد الزغيب، املرجع السابق، ص 5
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للشخصية، أي تلك اليت تستهدف الكيـان املـادي    احلقوق الواردة على املقومات املادية: األول
لإلنسان كاحلق يف سالمة بدنه أو جسمه، واحلق يف احلياة، كما دف إىل تأكيد محاية اجلسـم  

  .سواء يف مواجهة الشخص نفسه حيا كان أو ميتا
ملقومـات  احلقوق اليت ترمي إىل محاية املقومات املعنوية لإلنسان، واليت ال تقل أمهية عـن ا : الثاين

واملعتقدات وكذا مشاعره  واالعتباراملادية لإلنسان، واليت تشمل حق اإلنسان يف السمعة والشرف 
وعليه فاحلقوق الشخصية هي تلك احلقوق اليت يكون حملها العناصر املكونة لشخصـية  . ورغباته

يت أيضـا  ، ومس1واجتماعيةاملرء، وهي عناصر مستوحاة من مظاهر متعددة مادية ومعنوية فردية 
حقوقا تفردها الطبيعة البشرية ويقررها  باعتبارهاهذه احلقوق باحلقوق الطبيعية أو حقوق اإلنسان 

حبكم كونه إنسانا، وجتدر اإلشارة إىل أن فالسفة القـرن   القانون الطبيعي، إذ هي تثبت للشخص
بيعيـة، طبقـا   الثامن عشر ميالدي هم أول من مسي هذه احلقوق حبقوق اإلنسان أو احلقوق الط

اليت ال تتيح للسلطة املساس مبا تبقى لإلنسان من احلقوق الطبيعية ، بعـد   االجتماعيالعقد  لنظرية
  .2أن تنازل عن جزء منها حىت يتمكن من العيش مع اجلماعة

وجيمع الفقه الفرنسي على أن أساس احلماية القانونية للحق يف احلياة اخلاصة هو ما للمرء   
أن : ، وقد رتب الفقه على هذا الرأي نتائج مهمة هـي 3حرمة حياته اخلاصةمن حق شخصي يف 

للقضاء لوقف  االلتجاءبأن احلق يف احلياة اخلاصة من احلقوق الشخصية مينح صاحبه حق  االعتراف
بإثبات خطأ املعتدي والضرر الناتج عـن   االلتزامحدوث الضرر، أو  انتظارأو منعه دون  االعتداء
  . 4هذا احلق باحترامعام  التزامفرض على الكافة ، كما ياعتدائه

العديد من املشرعني بأن احلق يف اخلصوصية هو من احلقوق الشخصية، فنجد  اعترفوقد   
غري املشروع  االعتداءمن القانون املدين قد أقر حق كل من وقع عليه  50املشرع املصري يف املادة 

                                                
  . 148.على أمحد عبد الزغيب، املرجع السابق ، ص  1
  . 15.عثمان، املرجع السابق، صطارق  2
  .15.ممدوح خليل حبر، املرجع السابق، ص 3
  . 31.أسامة عبد اهللا قايد، املرجع السابق، ص 4
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دون احلاجة إلثبات الضرر الناشـئ   االعتداءف يف حق من احلقوق املالزمة لشخصه، يف طلب وق
عنه، وملا كان احلق يف اخلصوصية يدخل يف عداد هذه احلقوق، فمن مث يعد حقا شخصيا مبعـىن  

  . 1الكلمة
فقـرة أوىل مـن    39املشرع اجلزائري حبماية احلق يف اخلصوصية يف نص املادة  اهتمكما   

منه بأن لكل شخص احلـق   09نونه املدين يف املادة الدستور مثلما نص عليه املشرع الفرنسي يف قا
ا يسـمى  غري أن املشرع اجلزائري وعلى عكس نظريه الفرنسي يعرف م.2حياته اخلاصة احتراميف 

اجلزائري تنص صراحة علـى وجـود    من القانون املدين 47فاملادة  .باحلقوق اللصيقة بالشخصية
  .اإلنسانطائفة من احلقوق تسمى احلقوق املالزمة لشخصية 

بـاحلقوق   االعتـراف وقد ذكر املشرع يف آخر املادة هذه، النتائج القانونية املترتبة على   
غري مشروع يف حـق مـن    اعتداءالشخصية املالزمة للشخصية، حيث قرر أن لكل من وقع عليه 

 .التعويض عما يكون قد حلقه من ضـرر مع  االعتداءاحلقوق املالزمة للشخصية، أن يطلب وقف 
الضرر، فإذا كانت حرمـة   احلق يف طلب وقفه دون احلاجة إلثبات االعتداءون ملن وقع عليه ويك

ا تتمتع به هذه احلقـوق  احلياة اخلاصة تدخل ضمن احلقوق املالزمة لشخص اإلنسان فهي تتمتع مب
تتحقق ضار، وإمنا  اعتداءإضافة إىل ذلك أن محاية احلق ال تكون يف احلالة اليت يقع فيها  .من محاية
  .3االعتداءمن جمرد 
بـأن احلـق يف     اعترفـوا الفرنسي واملصري واجلزائري قد  نيوخنلص مما تقدم أن املشرع  

اخلصوصية هو من أحد احلقوق الشخصية، والذي كفلت له احلماية دون التقيد بأحكام املسؤولية 
خطـأ مـن األخطـاء    على احلياة اخلاصة  االعتداءاملدنية، خالفا للتشريع األمريكي الذي يصف 

  .             4يستوجب املسؤولية وفقا للمسؤولية عن األخطاء

                                                
  . 31.املرجع نفسه، ص 1

2 Art.09 du code civil français:" Chacun a droit au respect de sa vie privée". 
  .15.ارق عثمان، املرجع السابق، صط 3
 . 31,أسامة عبد اهللا قايد، املرجع السابق، ص 4
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 الرتباطـه يعد احلق يف اخلصوصية عموما واحدا من أهم موضوعات حقوق اإلنسان كما   
وبالتايل لكـل  . 1الوثيق مبسألة احلرية الشخصية، وما يترتب عنها من صون لكرامة الفرد وآدميته

بسرية املعلومات املتعلقة جبسده مبا فيها تلك املعلومات اجلينيـة الـيت    االحتفاظشخص احلق يف 
  . اجليين االختباريكشف عنها 

إن التحليل اجليين للشخص، ومن خالل تطبيقاته املختلفة، ميكن أن يصبح الوسيلة األكثر   
قـود  اعتمادا يف إثبات التهم عن طريق أخذ البصمات، وميكن استعماله يف جماالت العقـود كع 

ويعترب هذا اجلزء يسري من استعماالت هذه التحاليل اليت تعترب اليـوم  ... التأمني والعمل والزواج
، نظرا "البيوتقنية"العلمي يف علم األحياء، وأصبح عصرنا احلايل يسمى بعصر وجه من أوجه التقدم 

سلبا على  وانعكسالطب، جيابية يف عامل لتفاعل التقنية وعلوم األحياء، وهو ما أدى إىل النتائج اإل
  .2قوق اإلنسانح

حيث أن التقدم يف جمال التكنولوجيا احليوية قد صاحبه تعارض مع العديد مـن املبـادئ   
القانونية،واليت أمهها احلق يف اخلصوصية، وبرز إىل الوجود مطلب إنساين يتمثل يف وجوب محايـة  

ين اليت يرغب الفرد بكتماا، جيب أن احلق يف اخلصوصية اجلينية على أساس أن نتائج الفحص اجلي
أن هذه الفحوص حتمل أسرارا الفرد الداخلية، هذه األسرار  اليت تتعلق  باعتبارتكون حمل محاية، 

بصحته وحرمة جسده، ومن مثة فال جيوز إجبار الفرد بالبوح ا، حيث يصبح هو الوحيد الـذي  
   .رر أين ومىت تستخدم هذه البياناتيق

، فإنه يشمل احلق يف الصحة  من تعرضنا للمدلول العام للحق يف اخلصوصية قاوانطالومنه 
   :اإلنسانأنه كذلك من مجلة حقوق  اعتبارتعريف احلق يف اخلصوصية اجلينية على  استنباطميكننا 

                                                
  . 104.ص، 7ع ، 2003، السنة الرابعة، اجلزائر، جوان  ماروك نصر الدين، احلق يف اخلصوصية، جملة الصراط ،أنظر 1
، رسالة دكتوراه ختصص قانون دستوري، -واالتصالاإلعالم –عيد صربينة، محاية احلق يف حرمة احلياة اخلاصة يف عهد التكنولوجيا أنظر، بن س 2

 . 88.، ص2015-2014كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
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حق املرء يف أن يقرر لنفسه ماهيـة املعلومـات   "حلق يف اخلصوصية اجلينية يعىن به ا -
ري معرفتها، وحقه يف أن يقرر كذلك مضمون هذه املعلومـات  اجلينية اليت ميكن للغ

    .1"اليت يرغب هو يف معرفتها عن نفسه
أحقية الشخص يف معرفة املعلومات اليت حيتفظ ا الغري عنه، حىت "و يقصد ا أيضا  -

 . 2"ولو كان الغري هو سلطات الدولة ذاا
اخلصوصـية اجلسـدية أو   "أا كما أنه هناك من يعرف احلق يف اخلصوصية اجلينية ب -

لألفـراد ضـد أيـة    ) محاية اجلينات البشـرية (املادية اليت تتعلق باحلماية اجلسدية 
  .3"اجراءات ماسة بالنواحي املادية ألجسادهم

ومن خالل قراءة التعاريف اليت جاءت بشأن احلق يف اخلصوصية اجلينية، يتضح لنا جليـا  
  : أا تنصب كلها حول مسألتني

املعين صاحب املعلومات اجلينية وكيف يتعامل معها اجتاه نفسه واجتـاه   الشخص - 1
 الغري، 

 .  املعلومة اجلينية اليت تكون ناجتة عن اجراء الفحص اجليين - 2
ى   من 4أنه هناك  غري ر   :دقيقة  إىل أربعة عناصر ميكن تقسيمه احلق يف اخلصوصية اجلينيةأن  ي

قا فرعية فيما يتعلق بالسرية وعدم ذكر احلق يف خصوصية املعلومات اليت تتضمن حقو - 1
 االسم، 

 حق الفرد يف التحكم يف الولوج امللموس إىل جسده،  - 2
 احلق يف التحكم الشخص و اإلنتقائي يف استخدام اخلدمات الوراثية  - 3

                                                
1 The genetic issues in mental retardation .Protecting genetic privacy , a report on the Arc s human genome 
education, http: www. Thearc.org/dept/gbor4. Html.(04/20015) 

 .45.أشرف توفيق مشس الدين، املرجع السابق، ص 2
3   Cf. WESTIN .A, Privacy and freedom, fifth edition, Athenaeum,  New York, U.S.A, 1968, p.72. 

 263.، الكويت، ص2006، أكتوبر 2بد الرحيم حممد، اإلطار األخالقي ألحباث اجلينوم واهلندسة الوراثية، جملة عامل الفكر، عأنظر، إيهاب ع 4
 .وما بعدها
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  .احلق يف احملافظة على احلقوق احلصرية فيما يتعلق خبصوصية جينات الفرد - 4

العنصر الشخصـي  :نيالنوع من احلقوق إىل عنصر يم هذاتقس ميكنفإنه وعلى العموم ، 
   .والعنصر املوضوعي

  

  لثالفرع الثا

  احلق يف اخلصوصية اجلينية  عناصر

، جند احلق يف اخلصوصية اجلينية يتميز بأنـه ذو طبيعـة    ةاملذكور اتإذن وحبسب التعريف
ويها اجلينـات مـن   يف الوقت نفسه، فكافة املعلومات اليت حتت )ثانيا( وشخصية )أوال(موضوعية 

املفروض أا ذات محاية، باعتبارها جزء من اجلسد، واجلسد كما هو معلوم مظهر مـن مظـاهر   
احلق يف اخلصوصية، وينتج عنه هذا أنه ال جيوز إجبار الفرد يف الكشف عن أسراره اجلينيـة مـن   

رباء واألطباء، جهة، ومن جهة أخرى، من حق الفرد أن يعرف املعلومات السرية اليت هي يف يد اخل
   .1واليت ميكن حىت التأثري عليها أو التالعب ا

    العنصر الشخصي -أوال
يتمثل العنصر الشخصي للحق يف اخلصوصية اجلينية يف إرادة الفرد يف أن يقرر وحبرية مـا  
إذا أمكن للغري اإلطالع على معلوماته اليت كشفها مبحض إرادته، وأزال عنها طابع اخلصوصـية  

حبقه يف اخلصوصية اجلينية، أو بتجـرمي   االحتجاجكتنفها، وبالتايل ال جيوز له بعد إذنه هذا الذي ي
واقعة إطالع الغري على نتائج فحوصاته اجلينية، حىت لو كان هذا الغري هو سلطة الدولة ذاـا، إال  

  .يف حاالت إستثنائية حمددة من طرف التشريع الداخلي لكل دولة

                                                
 .66.، ص2012جسم املتهم، منشورات زين احلقوقية، عمان،  يف سالمةالأنظر، ضياء عبد اهللا عبود جابر األسدي، حق  1
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وحـق   ) I( حق الفرد يف اإلطالع: بنوعني من احلقوقينية وصية اجلويرتبط احلق يف اخلص  

  .)II( الفرد يف عدم العلم

I-على كافة املعلومات املتعلقة به حق الفرد يف اإلطالع  
اجلينوم البشري بتحقيق العديد من املنجزات العلمية يف جمـال الطـب    مشروع لقد مسح  

، والتعرف )ألف جني 24قرابة ( من اجلينات كعمليات السلسلة، والكشف عن وظائف عدد معترب
، وبعدد آخر من األمراض )كأنواع السرطان(على عدد من اجلينات ذات الصلة باألمراض الوراثية 

  . اليت هي ظاهريا غري وراثية، وأصبح املرض الوراثي أكثر وضوحا وتقبال لدى املريض
به يتمثل يف حقه يف معرفة جينومه،  إن حق الفرد يف اإلطالع على كافة املعلومات املتعلقة  

وهذا األمر يعد نتاجا للتطور العلمي احلاصل يف جمال الوراثة، والذي أصبح ميكننا من فك رمـوز  
شفرات التركيبة الوراثية لإلنسان اليت لطاملا كانت غامضة، وحتديد وضعيته الصحية سواء احلالية 

  . ذا كانت هناك احتمالية إصابته ذا املرضإذا كان مصابا مبرض وراثي ما، أو املستقبلية إ
حاليا أصبح للمريض إمكانية التعرف أكثر على حقه يف معرفة جينومه، وكذا املطالبة به،   

وأن يقرر إذا كان يرغب يف معرفة املعلومات الناجتة عن الفحص اجليين أم ال، مبا أن له حرية العلم 
     .   وكذا حرية عدم العلم

 معرفة جينومه هو ذلك احلق الذايت الذي يشمل احلق يف املعرفة، والذي ميتد فحق الفرد يف  
   .1على كل املعلومات املتعلقة بصحته الناجتة عن الفحوصات والتشخيصات الوراثية

إن هذا احلق ورغم حداثته، إال أنه يف احلقيقة هو الوجه احلديث لعدة حقوق لطاملا عاجلتها   
، فاحلق يف الصحة مثال هو املعىن األوسع حلق املـريض يف معرفـة   خمتلف النصوص والتشريعات

كما أن العديد من . جينومه، حيث أن هذا األخري يقتصر على اجلانب الوراثي احلاضر أو املستقبلي

                                                
 .54.، ص2010، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن، 1عالم الطيب والصحي، طمسرة حممد، اإل أنظر، أبو 1
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التشريعات قد تناولت هذا احلق لكن بعبارات مغايرة كحق املريض يف اإلطـالع علـى حالتـه    
  .الصحية
يتضح لنا أنه حق ذايت يثبت لشـخص   ، ق املريض يف معرفة جينومهومن خالل تعريفنا حل  

معني دون غريه، فللمريض فقط احلق يف اإلطالع على خبايا وأسرار جينومه، وليس للغري إمكانية 
. معرفة الفحص اجليين، بل هو ميكنه اإلطالع على هذه النتائج، وله أن يقرر أن يعلم الغري ا أم ال

من احلقوق يشمل احلق يف املعرفة الذي ميتد على مجيـع املعلومـات املتعلقـة    كما أن هذا النوع 
بصحته، أي املعلومات الطبية، وما نتائج  الفحص أو التشخيص اجلـيين إال جـزء مـن هـذه     

فاملعلومة الطبية مهمة جدا يف جمال عمل الطبيب وخاصة اجلانب التطبيقي منه، مبا أا . املعلومات
 .  1لعالج املريض تشكل مرحلة أساسية

لقد نصت العديد من النصوص على حق املريض يف معرفة جينومه، حيث أكدت املـادة   
لكل شخص احلق يف معرفة كـل  :"من املعاهدة املتعلقة حبقوق اإلنسان والبيوطب على أنه 10/2

يف فقرا األوىل من قـانون الصـحة العامـة     1111/2كما قضت املادة ". معلومة حول صحته
  ".كل شخص له احلق يف اإلطالع على حالته الصحية:"رنسي على أنالف

إن احلق يف اخلصوصية اجلينية يوجب أحقية الشخص يف معرفة املعلومات اليت تكون حتت 
إعماال حلق اخلصوصية اسد يف حق الفرد يف اإلطالع على كافة املعلومات املتعلقة  ،يد الغري عنه

فالشخص القائم بالفحص اجليين له احلق يف .  يف قراراته وردود أفعالهبه، واليت قد تؤدي إىل التأثري
  .معرفة نتائج هذا األخري حىت يتمكن من التصرف وفقا هلا

ومع ذلك، فإن هذا احلق ليس حكرا على اإلنسان وحده، ألن املعلومات الوراثية تتعلق 
الء هلم احلق أيضا يف اإلطالع على ، وهؤ)األب، األم، اإلخوة، األخوات، الزوجة، األبناء(باألسرة 

جيوز حجب  وكذلك احلال بالنسبة للبحث العلمي والتجارب الطبية، حيث أنه ال. هذه املعلومات
العمل والتأمني، (أما غري هذه احلاالت . مبذولة من أجل الصحة جبهودهذه املعلومات ألا تتعلق 

                                                
1 Cf. AOUIJ MRAD Amel, La responsabilité médicale, centre de publication universitaire, Tunis, 2006, p.21. 
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تتعلق بالبحث العلمي، وال  ي حاالت الوه) املؤسسات التجارية، املوظفني، األسر واألصدقاء
. 1جيوز متكني أي منها من اإلطالع على املعلومات الوراثية للشخص من دون موافقته الصرحية

واجلدير بالذكر أن أيضا أن حق اإلنسان يف اإلطالع على معلوماته الوراثية يثري حقا آخر وهو 
  . معينة حقه يف عدم العلم ذه املعلومات الوراثية يف حاالت

II- حق الفرد يف عدم العلم  

 أو احتماليةأصبح الكشف عنه آالف مرض وراثي يف األساس،  يل مخساحو يوجدعمليا   
بواسطة البيولوجيا احليوية التوقعية يشكل صراعا داخليا بني معرفة الشخص أنه مصاب اإلصابة به 

عض مـن العلـم بنتـائج    ف الـب إذن سيتخو .2عالج هلذا املرضمبرض وراثي ما، وعدم وجود 
الفحوصات اجلينية، بينما يشعر البعض اآلخر بضرورة العلم ا مبا أا قد دد نسلهم مسـتقبال،  

  .لذا فمن الضروري إجياد توافق بني حرية العلم وحرية عدم العلم باملعلومات الوراثية
ن إعـالم  إن حرية الشخص يف العلم مبا تعلق حبالته الصحية جيب أن تكون برضـاه، أل   

يوجب أن يكون هذا األخري راض ـذا العلـم،   الشخص بأنه حيمل جينات مرض وراثي خطري 
ولذلك ال يكفي صدور موافقة الشخص على جمرد إجراء الفحص اجليين، بل جيب أن حياط علما 
بطبيعة النتائج اليت قد تنجم عن هذا االختبار، ومدى خطورا عليه وعلى غريه، وأن يعطـي لـه   

     .3ق يف أن يقرر ما إذا كان يرغب أن يعلم ااحل
بإعالم صاحب اجلينوم البشري عما حبوزته من معلومـات  4 طبيب وحدهاملبدأ أنه يلتزم ال  

الصـريح لصـاحب    االمتنـاع تتصل بشؤونه اخلاصة مهما كانت خطورا، غري أنه ويف حالة 

                                                
من مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشريعة والقانون، كلية سعيد سامل جويلي، العالقة بني اهلندسة الوراثية وحقوق اإلنسان، حبث مقدم ض،أنظر 1

 .1303.، الد الثالث، ص2002ماي  7و5الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، املنعقد يف الفترة املمتدة بني 
2 Cf. TACONNET .C, LAURENT .A, Ces tests qui révèlent nos maladies, L’Usine nouvelle, HS, novembre 
1999, p.47. 

 .46.أشرف توفيق مشس الدين، املرجع السابق، ص 3
4 Art.L.1131-1.al.2 du code de la santé publique : « Seul le médecin prescripteur est habilité a communiquer ces 
résultats ». 
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هذه احلالة بإعالم الشـخص وفقـا ملـا     املعلومات عن معرفة نتائج الفحص اجليين، ميتنع الغري يف
   . 1يصطلح عليه باحلق يف عدم العلم

ا كان القانون الوضعي قد كرس احلق يف معرفة الشخص جلينومه، فإنه أخذ أيضا بعـني  إذ 
إن الفقـرة  . االعتبار إرادة املريض ورغبته يف عدم معرفة هذه املعلومات اجلينية املتعلقة بصـحته 

البيوطب قد أعلنت ويف حالة استثنائية،  من املعاهدة املتعلقة حبقوق اإلنسان و 10املادة األخرية من 
أن القانون الداخلي ميكن أن حيدد من نطاق احلق يف املعرفة واحلق يف عدم املعرفـة وهـذا تبعـا    
ملصلحة صحة املريض، ألنه ويف بعض احلاالت املرضية، يعترب احلديث الفوري مع املـريض عـن   

 كما على القانون الداخلي التوفيق بني واجب الطبيـب بـاإلعالم  . ية إضرار بصحتهحالته الصح
ومصلحة صحة املريض، وذلك باألخذ بعني االعتبار اجلانب الثقايف واالجتمـاعي املوجـود بـه    

             .املريض
ـ    راء ويثار حق الفرد يف عدم العلم يف احلاالت اليت تكون املعلومات الوراثية الناجتة عن إج

  .  الفرد وعلى حياته أداءالتحليل اجليين تكشف عن وجود مرض خطري يؤثر على 
املساس باخلصوصية ال يعد جسيما إذا كانت  اعتربويف هذا اال جند القضاء األمريكي قد   

  . 2املدعية هي اليت أمدت رب العمل طواعية مبعلومات طبية حساسة عنها، فقام بإفشائها
  وضوعيالعنصر امل -ثانيا

ويقصد بالعنصر املوضوعي للحق يف اخلصوصية اجلينية أن تتصف املعلومات حمـل احلـق     
بكوا جينية، وهو أمر موضوعي ال دخل إلرادة الفرد فيه، ويرجع يف حتديد هذه الصفة إىل علم 

  .3"اهلندسة الوراثية

                                                
1 Le dépistage génétique et la vie privée, Article présenté par le commissaire à la protection de la vie privée du 
Canada, 1995, p.35. 

  .56.، صرجع السابقمسرة حممد، امل أبو 2
  .32.أشرف توفيق مشس الدين، املرجع السابق، ص  3



 خصوصية املعلومات الوراثيةمحاية احلق يف : الباب الثاين

 

324 
 

ة إضفاء للصفة اجلينية كما يعترب التعريف باملعلومة عن طريق اللجوء إىل علم اهلندسة الوراثي  
  .  هلا

  املطلب الثاين 
  متييز احلق يف اخلصوصية اجلينية عما يشتبه به من حقوق

أحيانا ميكن للحق يف اخلصوصية اجلينية أن خيتلط مع غريه من احلقوق واملصاحل اليت قـد    
ليه ب تتشابه معه، لكن هذا النوع من احلقوق وما يتسم به من طبيعة خاصة، وهذا ما يصطلح ع

العنصر األول وهو مـادي  :والذي ميكن أن حيلل إىل عنصران" ذاتية احلق يف اخلصوصية اجلينية" 
 .العنصر الثاين معنوي يتمثل يف املعلومات اليت يفصح عنها الفحص اجليينويتصل جبسم اإلنسان، 

على عينـة  وكال هذين العنصرين يرتعان عن احلق يف اخلصوصية اجلينية ذاتية خاصة ألن احلصول 
جينية قد يكون من خالل املساس باحلق يف سالمة اجلسم أو من دونه، وهذا ما جيعل هذا النـوع  

  . 1من احلقوق حباجة ماسة حلماية مستقلة
، سنسلط الضـوء  اجلينية، وعالقته باجلسم البشري ولتوضيح خصائص احلق يف اخلصوصية  

، مث التمييز املستند إىل محايـة  )الفرع األول( ريالتمييز املستند إىل احلق يف محاية اجلسم البش على
، وأخريا سنطرق إىل الصلة بني احلق يف اخلصوصية اجلينية واحلماية مـن  )الفرع الثاين(املعلومات 

  ).الفرع الثالث(التمييز اجليين 
  

   الفرع األول

  التمييز املستند إىل احلق يف محاية اجلسم البشري

ألنـه ال ميكـن   صلة وثيقة باحلق يف محاية اجلسم البشري،  إن للحق يف اخلصوصية اجلينية
أو يف نفسه دون وجه  للشخص أن يتمتع حبياته إال إذا كان يف مأمن من أي ضرر يصيبه يف جسمه

                                                
  . 33.، صاملرجع نفسه 1
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وعليـه،  . غالبا ما يتم احلصول على املادة اجلينية من خالل املساس جبسم اإلنسانكما أنه  حق، 
بواسطة أخذ عينة من الشخص، وعلى هذا األساس فاملساس باحلق  فاحلصول على املادة اجلينية يتم

يف سالمة اجلسم البشري يسبق املساس باحلق يف اخلصوصية اجلينية، ومحاية احلق األول يسـتلزم  
اجلـرح،  (كما أن معظم اجلرائم اليت تقع علـى اجلسـم البشـري    بالضرورة محاية احلق الثاين، 

التشـريعات   بعض اعتمادوهذا ما يربر يف اخلصوصية اجلينية،  تعترب اعتداء على احلق...) الضرب
  .1وسائل تتصل باجلينات الوراثية باستخدامعلى سالمة اجلسم  االعتداءعلى نصوص جترم 

 1994لسنة  653ما سلكه املشرع الفرنسي يف القانون  والدليل على صحة القول السابق،
خاصا ضمن نصوص العنوان الثاين من القانون  املتعلق باحترام اجلسم البشري، حيث أدرج فصال

املدين ويتضمن مبادئ عامة تتعلق بدراسة هوية الشخص وصفاته عن طريق األحباث أو بصماته 
  .2اجلينية

عندما منع  دراسـة   العقوباتمن القانون  226/25ما جاء به املشرع الفرنسي يف املواد و 
عن طريق البصمات الوراثية، حيث يعترب اجلسم اخلصائص اجلينية أو فحوصات الكشف عن اهلوية 

فأخذ بصـمة   النسب، البشري مصدرا للمعلومات املتعلقة باحلياة العائلية للفرد من خالل مسألة 
، وهذه املعلومات تتعلق جبانب كبري مـن  ...جينية يكشف العالقة األبوية والعالقة غري الشرعية 

  .سرية حرمة احلياة اخلاصة
من قانون العقوبات الفرنسي اليت تـنص   226/28و 226/27و  26/ 226د جاءت املواكما 

  .على املعلومة الوراثية حة حتويل الغرض من احلصولعلى جن
سالمة اجلسم البشري قد يكون مشروعا مىت مت أخذ العينـة برضـا   بغري أن فعل املساس   

إفشاء معلومات الناجتة عن الشخص املعين، ولكن يتم بعدها املساس باحلق يف اخلصوصية اجلينية ك

                                                
رفات املتعلقة باهلندسة الوراثيـة كتلـك اهلادفـة إىل تغـيري     من قانون العقوبات قد جرم العديد من التص 1-511إن املشرع الفرنسي يف املادة  1

  .اخلصائص الوراثية للجنس البشري
 .218.مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق، ص 2
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ا، وهنا تثار مسألة الغرض املقصود منه املساس من دون رضا صاحبه استخدامهاأو  الفحص اجليين
  باجلسم البشري هل هو مشروع أم ال؟

ومن جهة أخرى، فإنه ميكن احلصول على عينات من دون املساس أصال جبسم الشخص،   
 .1لعثور عليه يف مكان ماالذي مت ا...كتحليل مثال الشعر أو اللعاب

من خالل دراسة العلوم البيوأخالقية ، يظهر لنا جليا ارتباط احلق يف اخلصوصية واحلق يف   
سالمة اجلسد مبفهومه الواسع، وذلك كلما كانت الدراسة منصبة عي اجلينات البشرية بوصـفها  

لعامل من تطور يف جمـال  أحد مكونات اجلسم ومنتجاته، وهذا األمر يبدو منطقيا أمام ما يشهده ا
العلوم الوراثية، حيث أصبح اإلنسان مباضيه وحاضره ومستقبله كتابا مفتوحـا وحمـال لبحـوث    

  . األطباء وعلماء اجلينات
    

  
  
  
  

  الفرع الثاين
  التمييز املستند إىل محاية املعلومات

املعلومـات  لو أردنا التمييز بني احلق يف اخلصوصية اجلينية وغريه من احلقوق على أساس   
 االختالفـات العديد من  استنباطاحملفوظة، سنالحظ بداية تداخال لكن ليس بصفة مطلقة، وميكن 

  .حبسب طبيعة هذه املعلومات واحلق الوارد بصددها
  احلق يف اخلصوصية اجلينية واحلق يف حرمة احلياة اخلاصة -أوال

                                                
  . 58-75.أشرف توفيق مشس الدين، املرجع السابق، ص 1
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ط الفقهي القـانوين عنـد   الواضح يف الوس االختالفوكما سبق الذكر، فإننا قد الحظنا   
حماولة حتديد مفهوم احلق يف احلياة اخلاصة الذي يعترب أساسه تعذر تبيان ما يدخل يف نطاق احلياة 

  . 1اخلاصة للفرد وما خيرج عنه
فـروع   بـاختالف كما ذهب معظم الفقهاء إىل القول بأن مدلول احلياة اخلاصة خيتلف   

 نظر قانون العقوبات ال يشبه غريه من القوانني، وتفسـري  القانون املعروفة، فتحديد هذا املفهوم يف
باملرونـة   ذلك أن مبدأ املشروعية الذي يسود قانون العقوبات حيول دون إطالق تعبريات تتسـم 

للتعويض عن الفعل غري  وانني غري العقابية اليت تم بفكرة الضرر كأساسوعدم الدقة، خبالف الق
ينصرف إىل ما أحدثه هذا  اهتمامهاهذا الفعل أو نطاقه، ألن غاية املشروع، دون أن تم بتفاصيل 

  .  2السلوك املادي من ضرر
جه التحديد، و وتعذر فكرة احلياة اخلاصة على على إقامة التفرقة بني نوعي القوانني وبناء  

 إىل باالستنادجترم بعض التشريعات املقارنة وسائل معينة للتجسس مسعية كانت أم بصرية، وذلك 
املوضوع الذي ينصرف إليه فعل اجلاين إذا كان  االعتبارالظروف احمليطة بالفعل، دون األخذ بعني 

  .3اجلرمية انتفتذه الوسائل  االعتداءسريا أم ال، فإن مل يتحقق 
على حرمة  االعتداءونأخذ على سبيل املثال ما جاء به التشريع املصري عندما جرم املشرع   

أ من قانون العقوبات، حيث حصر الركن املادي  مكرر 309مكرر و 309ملادتني احلياة اخلاصة يف ا
  :هلذه اجلرمية يف صورتني

السمع أو التسجيل أو النقل عن طريق جهاز من األجهزة، أيا كـان نوعـه،    استراق: األوىل -
  حملادثات جرت يف مكان خاص، أو عن طريق اهلاتف، 

  . مكان خاص جبهاز من األجهزة أيا كان نوعهأو نقل صورة شخص يف التقاط: الثانية -

                                                
العالقة بني الدولة واألفراد، رسالة دكتوراه يف احلقوق، كلية احلقـوق،   أمحد حممد حسان، حنو نظرية عامة حلماية احلق يف احلياة اخلاصة يف ،أنظر 1

  . 24إىل  17.، ص2001جامعة عني الشمس، دار النهضة العربية، 
  . 25.حممد حسان، املرجع نفسه، ص أمحد 2
  . 29. أشرف توفيق مشس الدين، املرجع السابق، ص 3
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من قانون العقوبات، حيث جرم فعل  1-226وهو ما ذهب إليه املشرع الفرنسي يف املادة   
املساس باحلق يف خصوصية الغري سواء إذا تعلق األمر بالتنصت أو التسجيل أو النقـل ألحاديـث   

الصـورة أو   التقـاط يضا فعـل  كما جرم أ. صية أو بسرية من دون رضا صاحبهاذكرت خبصو
  . 1تسجيلها أو نقلها من دون رضا صاحبها الذي كان يتواجد مبكان خاص

إن ما سلكته خمتلف التشريعات عند حصر التجرمي يف وسائل معينة ما هو إال دليل علـى    
تعمدها عدم التطرق لتحديد مفهوم احلياة اخلاصة الذي أحدث خالفا يف الوسط الفقهي كما سبق 

  .هذكر
أما بالنسبة للمشرع اجلزائري، فقد أدرك هو أيضا ضرورة توفري محاية مسـتقلة للحيـاة     

ديسـمرب   10اخلاصة لألفراد وفق ما جاء يف بنود اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر بتـاريخ  
واملعلومات اليت فتحـت البـاب    االتصال، وهذا مواكبة للتطور العلمي يف جمال تكنولوجيا 1948

صراعيه على وسائل جد متطورة للتجسس على خصوصية الفرد كاهلاتف النقال وخاصة تقنيـة  مب
  .والوسائل الرقمية'' البلوتوت''

الدستور اجلزائري باحلق يف اخلصوصية، فنص عليه بصورة مباشرة أو غري مباشرة  اهتملقد   
املبادئ اليت حتمـي   ن حلق يف اخلصوصية بوصفه واحد مبطائفة من النصوص، لكنه مل يتكلم عن ا

حق اإلنسان يف حرمة حياته اخلاصة، باعتباره مل يتصدى إلفراد أحكام خاصة باملسـألة، إال أنـه   
  .يعرف ما يسمى باحلقوق املالزمة لشخصية اإلنسان

غري مشـروع يف   اعتداءلكل من وقع عليه : "من القانون املدين اجلزائري 47إن نص املادة 
والتعويض عما يكون قد حلقه من  االعتداءلشخصيته أن يطلب وقف هذا  حق من احلقوق املالزمة

                                                
1 Art. 226-1 du code pénal français: " est puni … le fait, au moyen d'un procédé quelconque volontairement de 
porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui:  
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre 
privé ou confidentiel,  
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant 
dans un lieu privé".  

ـ   205إىل  200كما جيدر بالذكر أن املشرع األملاين قد إنتهج نفس األسلوب الذي جاء به املشرع الفرنسي وذلك يف املواد من  - انون مـن ق
  .العقوبات األملاين
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يقرر صراحة وجود طائفة من احلقوق تسمى احلقوق املالزمة لصفة اإلنسان، وقـد ذكـر   " ضرر
يف املادة النتائج القانونية املترتبة على االعتراف باحلقوق املالزمة لصفة اإلنسان، حني قرر  املشرع

غري مشروع، يف حق من احلقوق املالزمة لشخصيته، أن يطلب وقف  اعتداء أن كل من وقع عليه
احلف يف طلب  االعتداءمع التعويض عما يكون قد حلقه من ضرر، ويكون ملن وقع عليه  االعتداء

  .وقفه دون احلاجة إلثبات الضرر
حلقوق فإذا كانت حرمة احلياة اخلاصة من ضمن هذه احلقوق، إذن فإا مبا تتمتع به تلك ا
 اعتـداء من محاية يف ظل القانون اجلزائري، يضاف إىل ذلك أن محاية احلق ال تكون يف احلالة اليت 

   .   من القانون املدين اجلزائري 47طبقا لنص املادة  االعتداءضار، وإمنا تتحقق من جمرد 
ظـاهر  من القانون املدين على محاية بعض م 48و 28كما نص املشرع اجلزائري يف املادتني 

الذي من شأنه أن يكفل متييز الشخص ومينع اختالطـه بغـريه مـن     االسمهذا احلق، كاحلق يف 
    . أو املنازعة فيه امسه انتحالاألفراد، فيمتنع عن غريه 

ـ  1فقرة  مكرر 303نصت املادة وكذلك ما جاء يف قانون العقوبات اجلزائري، حيث     همن
دج إىل 50000إىل ثالث سـنوات، وبغرامـة مـن    يعاقب باحلبس من ستة أشهر :" يلي على ما

  :دج كل من تعمد املساس حبرمة احلياة اخلاصة لألشخاص، بأية تقنية كانت وذلك300000
  أو تسجيل أو نقل مكاملات أو أحاديث خاصة أو سرية بغري إذن صاحبها أو رضاه،  بالتقاط -1
  ن صاحبها أو رضاه، أو تسجيل أو نقل صور لشخص يف مكان خاص بغري إذ بالتقاط -2

اجلنحة املنصوص عليها يف هذه املادة بالعقوبات ذاـا املقـررة    ارتكابيعاقب على الشروع يف 
  ". للجرمية التامة

من نفـس القـانون علـى     1فقرة  1مكرر 303كما نص من جهة أخرى يف نص املادة 
أو وضع أو  احتفظكل من يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة السابقة الذكر  -1:" مايلي

بأية وسيلة كانت، التسجيالت أو الصور  استخداممسح بأن توضع يف متناول اجلمهور أو الغري، أو 
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مـن هـذا    مكـرر  303الوثائق املتحصل عليها بواسطة أحد األفعال املنصوص عليها يف املادة  أو
  ".القانون

احلياة اخلاصة لألشـخاص  رمة بني فعل املساس حبقد ساوى املشرع اجلزائري وذا يكون 
 فعل الشروع يف الفعل دون حتقق النتيجة، وهذا ما يكشف وبوضوح عـن رغبـة   نيبصورها وب

من ردود  املشرع اجلزائري تشديد جترمي األفعال املاسة باحلياة اخلاصة للفرد موازاة مع ما قد يصدر
  .وأسرار بيوم أفعال خطرة من الضحايا وأسرهم عندما يتعلق األمر بفضح عورام

كما ذهب املشرع اجلزائري عند رغبته يف محاية حياة الضحية املعتدى على خصوصـيتها  
إىل أبعد من ذلك، حيث مكنها هي أيضا من املشاركة يف احلفاظ على احلياة اخلاصة هلا من خالل 

، وذلك عنـد  متكينها من وقف املتابعة اجلزائية بصفحها عن ارم الذي تعدى على احلياة اخلاصة
املوازنة بني ما ينتج عنه من نفع عند معاقبة املتهم، وبني الضرر املتوقع إذا ما تسـببت الـدعوى   

. 1خالل مراحل التحقيـق القضـائي   العمومية يف التشهري بالضحية وإحراجه عند كشف أسراره
ـ :" على مايلي 1مكرر  303من املادة  4و الفقرة  2مكرر فقرة  303وتنص املادة  ع صـفح  ويض

  ". الضحية حدا للمتابعة اجلزائية
ولكن رغم اإلشادة بدور املشرع اجلزائري يف توفري احلماية للحياة اخلاصة، إال أنه يعـاب  

كما أنه مل .و الصلح أم التنازل أم معىن آخرعليه عدم توضيح لفكرة الصفح واملقصود منها هل ه
  . الضحية عن املتهم يتطرق إىل اإلجراءات اجلزائية املتبعة يف حالة صفح

أن صفح الضحية بقدر ما هو يساهم يف احلفاظ على احلياة اخلاصة، هو يفتح األبواب كما 
صورة إباحية لشـخص دون علمـه، مث    فالتقاطمن اجلرمية األوىل،  انطالقالتنفيذ جرائم أخرى 

                                                
جامعة ة، زغبيب نور اهلدى، اهلندسة الوراثية واحلماية اجلنائية للجينوم البشري، دراسة مقارنة ، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسي 1

 .49.ص، 2009منثوري، قسنطينية، 
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علـى الشـرف    العتداءواعل احلياة اخلاصة أوال،  االعتداء: جرائم ثالثةتروجيها للغري جتعلنا أمام 
  .1التحريض على الفسق والفجور ثالثاثانيا، و واالعتبار

هو حل حيقق العدالة وحيافظ على ) الصفح(فهل ما جاء به املشرع اجلزائري يف هذا الشأن 
اتمع؟ خصوصا أن اجلرمية ذاا قد تسفر عن ضحايا آخرين؟ فأين هـي   واستقرارأسرار الفرد 

  ؟ واهتزتالذي مست أركانه  حقوقهم وحقوق اتمع
إن املشرع اجلزائري قد أحاط احلق يف اخلصوصية بترسانة من النصوص القانونيـة الـيت   
تعكس مدى اهتمامه ذا النوع من احلقوق، لكنه يف احلقيقة قد أهدر تلك اجلهود املبذولة عنـد  

ه، فبقدر ما يراه املشـرع  فالصفح مهما كان معنا. إقراره بأن صفح الضحية يوقف املتابعة اجلزائية
أنه حيمي احلق يف احلياة اخلاصة، بقدر ما هو يف األساس تشجيع على املساس ذا احلق، فالضحية 
لن يكون أمامها سوى اللجوء إىل الصفح حفاظا على مكاا ووزا يف اتمع، أما اجلـاين فلـن   

حلياة اخلاصة مادامت مقترنة بفكـرة  األفعال اليت متس باحلق يف امثل تلك ميتنع أبدا عن ارتكاب 
  .   الصفح

وميكن القول يف هذا اال، أن حرمة احلياة اخلاصة تعترب حقا يف القانون اجلزائـري مـىت   
وما يؤكد وجود حق . له بسلطة حمددة من أجل تأكيد محاية هذه املصلحة االعترافكانت تعين 

  .مدنيا وجنائيا ذا احلقاملشرع  اعترافيف اخلصوصية يف القانون اجلزائري، 
ويشترك احلق يف اخلصوصية اجلينية واحلق يف حرمة احلياة اخلاصة بأما ينتميان إىل طائفة 

  .احلقوق الفردية، وأن موضوعيهما ينصب على ما يرغب الفرد يف إخفائه عن علم اآلخرين
قـوع جرميـة   على احلقني السابقني من جرائم اخلطر اليت ال يتطلب و االعتداءكما يعد 

ملموسة، باإلضافة إىل ذلك، فالتقارب يف التسمية بني احلقني يدفعنا بالقول أما حق واحد أو أن 
  .األول يتفرع عن الثاين

                                                
 .49.، صرجع السابقاملزغبيب نور اهلدى،  1
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بني احلق يف اخلصوصية اجلينيـة واحلـق يف    فروق استنباطولكن رغم هذا التشابه، ميكننا 
  : احلياة اخلاصة من ناحيتني

املساس باحلق يف اخلصوصية اجلينية وتعـدد وسـائله، علـى     صور اتساع: الناحية األوىل -
على حرمة احلياة اخلاصة، فاحلصول على املعلومات الوراثية أو إفشـاؤها   االعتداءخالف 

بأي جهـاز، علـى    باالستعانةينطوي على املساس باخلصوصية اجلينية، ولو مل يتم ذلك 
  .سائل معينة للتجسسعكس املساس حبرمة احلياة اخلاصة الذي يفرض توافر و

أو " حمادثة"على حرمة احلياة اخلاصة ينحصر يف  االعتداءفإن موضوع جرمية : الناحية الثانية -
 االعتـداء ، خبالف املساس باخلصوصية اجلينة الذي يشترط فيه أن يكون موضوع "صورة"

 ".معلومات جينية"عبارة عن 
ية واحلق يف احلياة اخلاصة، فإن تدخل غري أنه، ورغم وجود فرق بني احلق يف اخلصوصية اجلين

على احلق األول، يوجب وضع نصوص عقابية خاصة به ضـمن البـاب    االعتداءاملشرع بتجرمي 
املخصص حلماية احلق يف اخلصوصية، ذلك أن اخلصوصية اجلينية ال تعدو أن تكون تطبيقا متميـزا  

اجلـرائم  "سي، حيث نص علـى  املشرع الفرن اعتمدهوهذا ما . 1للحق يف اخلصوصية بصفة عامة
 باالعتداءيف فصل مستقل أحلقه بالباب املتضمن لنصوص التجرمي املتعلقة " املاسة باخلصوصية اجلينية

 .على احلياة اخلاصة
من خالل دراسة مواقف التشريعات املذكورة سابقا من فكرة احلق يف احلياة اخلاصة، يتبني لنا 

املوجهة لتعريف هذا احلق من خالل حصر جمموعة  تقاداتاالنأن هذه األخرية قد حاولت تفادي 
   . اليت تقع على احلقوق اليت تدخل يف مضمون احلق يف اخلصوصية االنتهاكاتمن 
  واالعتباراحلق يف اخلصوصية اجلينية واحلق يف الشرف -اثاني

احلق يف ، املكانة اليت يتمتع ا كل شخص يف اتمع واليت تعطيه واالعتباريقصد بالشرف   
وتتكون تلك املكانة من جمموعة من الصفات املوروثة واملكتسـبة  . أن يعامله الغري باحترام وتقدير

                                                
  . 50.ص السابق،رجع زغبيب نور اهلدى، امل 1
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موضـوعي   لضابطومن تصرفات الشخص وعالقاته بغريه من أفراد اتمع، وهي اليت حتدد طبقا 
  .  الذي يعيش فيه الشخص االجتماعييتمثل يف الرأي السائد لدى الوسط 

شرف واالعتبار أحد مظاهر حرمة احلياة اخلاصة باعتبارها تتعلق جبانب عزيـز  كما يعد ال  
وغال اإلنسان حيث السمعة احلسنة تكون الروح،  واحلق يف الشرف واالعتبار حيمي املكانة اليت 

    .  1يتمتع ا اإلنسان بني أقرانه يف اتمع، واليت تفضي عليه يف نظرهم جانب من التقدير واإلحترام
على احلق يف اخلصوصية اجلينية مساسا حبق الفرد يف محاية شرفه  االعتداءأحيانا قد يشكل ف
، ألن فعال واحدا قد 2، ويف هذه احلالة ال مفر من القول بوجود تعدد صوري بني اجلرميتنيواعتباره

  .واعتباره، كإفشاء معلومة جينية متس بشرف اىن عليه 3ينال باإليذاء احلقني معا
هو جنحة جنائية تتمثل يف اإلدعاء أو إسناد فعل معني إىل شخص  Diffamation قذفوال  

جاء يف قانون العقوبـات   ، وهذا ماواعتبارهطبيعي أو معنوي والذي من شأنه أن ميس من شرفه 
كل إدعاء بواقعة من شأا املساس  قذفايعد :" اليت عرفت القذف على أنه 296اجلزائري يف مادته 

األشخاص أو اهليئة املدعى عليها به أو إسنادها إليهم أو إىل تلك اهليئة، ويعاقـب   بارواعتبشرف 
على نشر هذا اإلدعاء أو ذلك اإلسناد مباشرة وبطريق إعادة النشر حىت ولو مت ذلك على وجـه  

ولكن كان من املمكن حتديدمها مـن   االسمالتشكيك أو إذا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر 
ث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو املنشورات أو الالفتات أو اإلعالنات موضوع عبارات احلدي

  ".اجلرمية
أو شتم ال يسـند   احتقارفهو جنحة جنائية تتمثل يف عبارة مهينة، لفظ  Injureأما السب   

من قانون العقوبـات علـى    297أما املشرع اجلزائري فقد عرف السب يف املادة . أية واقعة معينة
  ".يعد سبا كل تعبري مشني أو عبارة تتضمن حتقريا أو قدحا ال ينطوي على إسناد أية واقعة:"نهأ

                                                
 .309.، ص1966، دار النهضة العربية، القاهرة، )القسم اخلاص(أنظر، عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات  1
يعترب تعددا يف اجلرائم أن ترتكب يف وقت واحد أو أوقات متعددة عدة جـرائم ال  :" من قانون العقوبات اجلزائري اليت تنص على 33أنظر املادة  2

  ".نهما حكم ائييفصل بي
 .68-67.أشرف توفيق مشس الدين، املرجع السابق، ص  3
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ومن مثة فيمكن أن يستغل الشخص املعلومات اجلينية للمجىن عليه اليت تكشف عن إصابته   
مبرض معني خطري مثال أو معد ليشتمه أو يستهزأ به، ويف هذا املثال دليل على إمكانية أن جيتمـع  

  . واالعتبارعلى احلق يف اخلصوصية اجلينية واحلق يف الشرف  االعتداء
أو  القـذف ويف املقابل، قد ال يؤدي الكشف عن املعلومات اجلينية للفرد إىل قيام جرميـة    

األشخاص أو مسعتهم، بل ينحصر فقط يف  باعتبارالسبب، ذلك أن كشف تلك املعلومات ال ميس 
، فكشف واالعتبارنطاق مدلول الشرف  تساعباينية، ويفسر ذلك املساس حبقهم يف اخلصوصية اجل

املعلومات اجلينية اخلاصة بالشخص من دون رضاه يعد مساسا حبقه يف اخلصوصية اجلينية، ولـو مل  
  . 1ميثل هذا الكشف ما يشينه أو ميس كرامته

لحق الفعل من جرائم النتيجة اليت تتطلب أن ي واالعتباركما تعد جرائم املساس بالشرف   
باحلق حمل احلماية، على خالف جرائم املساس باحلق يف اخلصوصية اجلينية اليت ) ضرر مادي(أذى 

باحلق حمل احلماية، كإفشاء  تعد من جرائم اخلطر اليت ال يشترط لتوافرها أن حيقق الفعل أذى
ية حىت ولو مل املعلومات اجلينية بغري رضا صاحبها الذي يشكل مساسا باحلق يف اخلصوصية اجلين

  .2يترتب على هذا اإلفشاء ضرر
  احلق يف اخلصوصية اجلينية واحلق يف عدم إفشاء األسرار -ثالثا

األمانة، حيث  إن االلتزام بكتمان أسرار الغري واجب خلقي تقتضيه مبادئ الشرف و
نب احلرية تكمن أمهية السر يف اتصاله اللصيق باحلياة اخلاصة للفرد، فهو ميثل جانبا من أهم جوا

الشخصية واألصل أن للفرد احلق يف االحتفاظ بأسراره يف مكونات ضمريه وله إن شاء أن يديل ا 
أو ببعضها إىل من يثق به، هنا يتوجب على املعهود له بالسر أن يكتمه، الن حفظ السر ميزة من 

شخص معرفة أسرار ، ال تلبث أن تنقلب واجبا أخالقيا هاما، عندما يقبل ال جتماعيةاالاملزايا 
  .3غريه

                                                
 .52.؛  زغبيب نور اهلدى، املرجع السابق، ص69.أشرف توفيق مشس الدين، املرجع السابق، ص 1
 .52.رجع السابق، صزغبيب نور اهلدى، امل 2
 .405.عمر السعيد رمضان، املرجع السابق، ص 3
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تعد جرمية إفشاء األسرار كشفا عن واقعة هلا طابع السر الصادر ممن علم ا مبقتضى 
فإن املريض  :لعلى سبيل املثا، فقتضي االحتفاظ بالسر وعدم إعالنهإن الشرف املهين ي .1مهنته

نا إىل حماميه الذي واملتهم يكون مطمئ ،يكون واثقا من الطبيب الذي يعاجله حيث يؤمنه عن سره
  .يلتزم عن عدم الكشف عن أسراره

من قانون العقوبات كما 2 1فقرة  301وهي جرمية يعاقب عليها املشرع اجلزائري يف املادة 
دج األطباء 100000إىل  20000يعاقب باحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من :"يلي

نني حبكم الواقع أو املهنة أو الوظيفة واجلراحون والصيادلة والقابالت ومجيع األشخاص املؤمت
الدائمة أو املؤقتة على أسرار أدىل ا إليهم وأفشوها يف غري احلاالت اليت يوجب عليهم فيها 

  ".القانون إفشائها ويصرح هلم بذلك

إن جترمي فعل إفشاء األسرار يعد محاية ملصلحة  اىن عليه يف بقاء الواقعة سرا، ألن مثـل    
، وهو ما يفسر إدراج هـذه اجلرميـة يف   واعتبارهقد يسيء إىل مكانة الشخص وشرفه هذا الفعل 

  .، وهذا ما تبناه املشرع اجلزائريواالعتبارقائمة اجلرائم املاسة بالشرف 
، فإن للمجىن واالعتبارويف احلاالت النادرة اليت ال تكون فيها إشاعة الواقعة ماسة بالشرف   

ويقتصر يف جترمي فعل إفشاء األسـرار  . عنوية يف إبقاء الواقعة سريةعليه مصلحة مادية كانت أو م
على تلك اليت تودع لدى من ميارسون مهنا تدفع بعمالئهم إىل إيداع أسرارهم لديهم مع إشترياط 
أن تقوم الصلة بني السر ومباشرة املهنة، مبعىن أن يكون السر مهين، حبيث يتحقق العلم به بسـبب  

فال جرمية يف إفشاء سر صديق أو قريب إذ مل يكن قد علم بالسر مبقتضى مهنـة  هذه املهنة،  أداء
  .ميارسها
فاحلق يف اخلصوصية اجلينية عندما يعتدى عليه يشبه جرمية إفشاء األسـرار، وذلـك إذا     

ملهنتـه،   أدائهتوافرت للمعلومات اجلينية صفة السر، وتكون مودعة لدى أحد األشخاص بسبب 
                                                

  . 750.، ص1994، دار النهضة العربية، القاهرة، 2شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص، ط أنظر، جنيب حسني حممود، 1
 .2006ديسمرب  20املؤرخ يف  23-06املعدلة بالقانون رقم  1فقرة 301املادة  2
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إصابة مريضه مبرض وراثي كشف عنه عن طريق إجـراء   باحتمالالذي يعلم  ومثال ذلك الطبيب
  .الفحص اجليين

  :على احلق يف اخلصوصية اجلينية عن إفشاء األسرار من نواحي عدة االعتداءوخيتلف   
إن جرمية إفشاء األسرار يف أغلب صورها متس بسمعة األشخاص، على خالف فعل املساس  -1

  .على مكانة الشخص وشرفه اعتداءنية الذي قد ال يشكل أي باحلق يف اخلصوصية اجلي
إذا كانت جرمية اإلفشاء تتطلب توافر صفة السر يف الواقعة حمل اإلفشاء، فإنه قد ال يتـوافر   -2

للمعلومات اجلينية صفة السر، ورغم ذلك تظل مشمولة باحلماية، وهذا مفاده أن السر أضيق نطاقا 
لذلك فإن املعلومات اجلينية اخلاصة بساللة الشخص أو عائلتـه أو   وتطبيقا. 1من فكرة اخلصوصية

الوراثية إليه قد ال تتصف بكوا سرية، ومن مثة فـال   البصمةصفاته اجلسمانية، أو حىت يف نسبة 
يشكل إفشاؤها جرمية إفشاء األسرار، غري أن كشف هذه املعلومات يشكل مساسا حبق الشخص 

  . يف خصوصيته اجلينية
حتديد املشرع لنطاق جرمية إفشاء األسرار بوجوب أن يكون السر مودعا لدى شـخص   إن -3

، فاملشرع حيمي ـذا التجـرمي   2تتوافر فيه صفة خاصة، مبا تنتفي اجلرمية إذا ختلفت هذه الصفة
مصلحة املهنة اليت يناهلا اإلفشاء، وهذا ما جيعله خيتلف عن املساس باخلصوصـية اجلينيـة، هـذه    

 االعتـداء  تقتضي أن تكون املعلومات مودعة لدى اجلاين، حبيث يتحقق يف صور كثرية األخرية ال
معلومات جينية توافرت حتت يده، وذلك  باستغالل على احلق يف اخلصوصية مبجرد قيام الشخص

وكذلك ال يفترض هذا املساس توافر  أي . حىت لو مل يكن هذا املعتدي مؤمتنا عليها بصفة مباشرة
يف اجلاين خبالف إفشاء األسرار، فيتحقق املساس باخلصوصية إذا قام صاحب العمـل  صفة خاصة 

                                                
س سرار، بل هو مساعلى األ االعتداءفالسرية ختتلف عن فكرة اخلصوصية، حيث أن نشر صورة لشخص مثال بغري إذنه ال ينطوي على فكرة  1

، دار النهضة العربية، القاهرة، 3أسامة، احلماية اجلنائية للحياة اخلاصة وبنوك املعلومات، دراسة مقارنة، طقايد ، أنظر. باحلق يف اخلياة اخلاصة
 .77.، ص1994

الكتبة واملستخدمني اخلصوصيني وغريهم، فهـؤالء  حمكمة النقض املصرية اليت قضت فيه بأن اإللتزام بسر املهنة ال يسري على اخلدم و ، قرارأنظر 2
، جمموعة أحكام حمكمة النقض، السـنة الرابعـة،   1953، يونيو  2نقض جلسة رقم. ال يضطر خمدوميهم إىل إطالعهم على ما يرتكبونه من أفعال

  .    1064. ، ص270رقم 
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عنه، أو إذا قام خادم الشخص أو  لالستغناءبكشف بعض املعلومات اجلينية اخلاصة بعامل كمربر 
اخلاص أو أحد أفراد أسرته بكشف املعلومات ذات الطبيعة اجلينية اليت تؤدي إىل املساس  سكرتريه
  .1هخبصوصيت

إن كثري من صور املساس باخلصوصية اجلينية ال يتضمن إطالع الغري على املعلومـات كـأن    -4
يستغلها اجلاين مثال ملصلحته وال يفشيها، وهذا هو عكس فعل اإلفشاء الذي يعد جوهره إطـالع  

  .الغري على السر
  لطبيةاحلق يف اخلصوصية اجلينية واحلق يف احلماية اجلنائية للمعلومات ا -رابعا

أصبحنا اليوم نعيش وسط تقدم تكنولوجي هائل سهل العديد من األمور، وخفف الكـثري    
من الصعاب، لكنه أصبح يشكل خطورة على احلق يف اخلصوصية كون املعلومات الـيت حتـاط   

  .بالسرية والكتمان معرضة خلطر إطالع الغري عليها
ة يف ذاا، لكنـها إن مجعـت   واملعلومات اليت خيشى كشفها هي يف احلقيقة ليست سري  

قد تزيل عن احلياة اخلاصة للفرد وصفاته الشخصية صفة السـرية،   واسترجعتوحللت وقورنت 
  . وهذا ما يهدد حتما ما تعنيه اخلصوصية

أن املعلومات اجلينية ال تعدو أن تكون نوعا من املعلومات الطبية اليت حتتفظ  2يرى البعض  
  . عليها جرمية االعتداءة واملشمولة باحلماية القانونية، واليت يعد ا اهليئات العامة أو اخلاص

فاملعلومة الطبية هي امتداد ملفهوم اخلصوصية الطبية أو اخلصوصية الصحية، وهـي ـذا   
ويف نظـر هـذا    .إذا كان حمل التعامل اجلينات البشريةالوصف تشمل احلق يف اخلصوصية اجلينية 

يت حتمي املعلومات الطبية تشمل كذلك املعلومات اجلينيـة،مثل أي  الرأي، فإن النصوص العامة ال
  . 3معلومة أخرى

                                                
 .70.أشرف توفيق شرف الدين، املرجع السابق، ص 1
 . 54.رجع السابق، صزغبيب نور اهلدى، امل 2
  .54.، صنفسه املرجع  3
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مما تقدم، ميكننا القول أن محاية املعلومات تتطابق يف الوقت ذاته مع محاية احلق يف  وانطالقا
، بل ذهب البعض إىل عـدم  1موضوع واحد هو املعلومات ة اجلينية، ألما ينصبان علىاخلصوصي
حبماية خاصة، ولذا كان من األفضـل   استقالهلالعدم " اخلصوصية اجلينية"تعبري  خداماستتفضيل 

  .   2كفالة احلماية للمعلومات الصحية كافة
الرأي السابق املذكور، ويرى أن محاية املعلومات تنتمي إىل دائرة  3غري أنه هناك من يعارض       

فإنه ، وعليه. إىل دائرة احلقوق الفرديةلذي ينتمي ا اجلينيةاحلقوق العامة خبالف احلق يف اخلصوصية 
الذي يقع على األوىل، فتتوافر اجلرمية حىت ولو كان صاحب  االعتداءال دور إلرادة اىن عليه يف 

بينما ال تتوافر جرمية املساس باخلصوصية اجلينية إذا كان اىن  .ملعلومات راض بإطالع الغري عليهاا
هذه املعلومات، كأن يطلع على املعلومات اخلاصة بفرد معـني والـيت    عليه قد وافق على كشف

تكون خمزنة ومودعة لدى جهة عامة من طرف شخص غري مأذون له بذلك، ففي هـذه احلالـة   
ملعلومات اليت مت على املعلومات بصرف النظر عن رضا صاحب ا االعتداءيشكل هذا الفعل جرمية 

ة نالت يف هذه احلالة من حق اجلهة يف حفظ سـالمة نظـم   وعلة ذلك أن اجلرمي. اإلطالع عليها
  .املعلومات املتعلقة ا، وهو أمر مستقل عن املعلومات ذاا أو شخص معني

وهنا يظهر الفرق، حيث أنه عند املساس باحلق يف اخلصوصية اجلينية فإنه يعتـد بالرضـا     
. دها عن ما نتج عنه من معلومـات وموافقة اىن عليه املتضمن إجراء الفحص اجليين والكشف بع

خطة دف إىل متكني املعلومات اجلينية من  انتهجتوعلى هذا األساس فالعديد من التشريعات قد 
، 4دورها ومحاية نظم حفظها شريطة أن يتم ختزين هذه املعلومات بإحدى الوسائل اإللكترونية أداء

                                                
1 State genetic privacy laws, national conference of state legislatures, 27 jul .2001, p.1.   

نية أو التمييـز  لقد عرب البعض على أنه من األفضل للقانون أن يكفل محاية فعالة لكل املعلومات الصحية، وليس فقط تلك املتعلقة باخلصوصية اجلي 2
 13إىل  11من  1999لدراسة القانون والعلوم والتكنولوجيا سنة " أيزونا"اجليين، وهذا كان رأي بعض املشاركني يف املؤمتر املنعقد جبامعة والية  

  .55.زغبيب نور اهلدى ، املرجع السابق، ص. أنظر. مارس
The Asi-Sb conference of law, the college of law at Kaye ( Davidi H), Respecting genetic privacy, Arizona state 
university 2005, http//Law.asu.edu.  )20015/05(  

  . 73.أشرف توفيق مشس الدين، املرجع السابق، ص 3
فوظة وذلـك يف فصـل   من قانون العقوبات على جترمي املساس بسرية املعلومات احمل 226/24و 226/16لقد نص املشرع الفرنسي يف املواد   4

أىل قانون العقوبات، قد جرم فعل التجسس علـى   202/1اليت أضاف املادة  1986ماي  15أما املشرع األملاين فهو أيضا، ويف قانون . مستقل
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دي مثال فهي تعد غري ضامنة حلماية هذه ومجيع الوسائل اخلارجة عن هذا التحديد كاحلفظ املستن
  .املعلومات حىت ولو تضمن هذا احلفظ مدلول احلق يف اخلصوصية اجلينية

ومن أوجه الفروقات األخرى، أن املساس باحلق يف اخلصوصية اجلينية هو أسع نطاقا مـن    
حيث تقـع  املعلومات،  املساس باملعلومات الطبية، ذلك أنه يتحقق مهما كانت وسيلة حفظ هذه

 االعتـداء اجلرمية رد أخذ عينة أو إجراء الفحص اجليين بغري موافقة اىن عليه، وهذا ما يعين أن 
  .  يتحقق حىت بدون وجود معلومات خمزنة أصال

عدم مالئمة احلماية املقررة للمعلومات الطبية لكفالة احلق يف اخلصوصية اجلينيـة،   وباسم  
  . على هذا احلق االعتداءتحدة األمريكية تشريعات خاصة جترم أصدرت العديد من الواليات امل

  
  الفرع الثالث

  الصلة بني احلق يف اخلصوصية اجلينية واحلماية من التمييز اجليين

القـائم   1وثيق مع محاية الشخص من التمييز اجليين ارتباطإن للحق يف اخلصوصية اجلينية   
  .ألسباب وراثية

ة قد يثري أحيانا مسألة التمييز اجليين لألشخاص وهذا لسـبب  فاملساس باخلصوصية اجليني  
القوي بني اخلصوصية  االرتباطويف جمال الوراثة، يظهر للباحث مدى . يف العرق واجلنس اختالفهم

اجلينية والتمييز العنصري، حيث نادى بعض العلماء يف وقت مضى بفكرة حتسني النسـل، مـن   
 واسـتبعاد قدرام وخصائصهم الذهنية واجلسمانية، مع عزل خالل التمييز بني الناس على أساس 

من هم أدىن مرتبة يف اجلبال واألديرة، وال يسمح هلم باإلجناب حىت ال مينحوا العامل ساللة مريضة، 

                                                                                                                                                   
ل غري املصـرح بـه   املعلومات املخزنة، وخيتلف الركن املادي هلذه اجلرمية بفعل احلصول على املعلومات احملفوظة أو نقلها، وذلك عن طريق الدخو

ومن املستقر يف أملانيا فقها وقضاءا، أنه يلزم لتحقق هذه اجلرمية أن تكون هذه املعلومات خمزنة بوسيلة إلكترونية ، كمـا  . للجاين إىل هذه املعلومات
 .    بطاقة خاصة إستلزام كلمة السر للولوج إليها أو: أنه يشترط توفر للمعلومات املخزنة  إلكترونيا محاية خاصة، ومثال ذلك

مينع منعا باثا التمييز ضد األفـراد أو اموعـات بسـبب    :"من قانون الفحوصات اجلينية البشرية على حظر فكرة التمييز اجليين 19نصت املادة  1
  ".    الرصيد اجليين
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بل وقد متادى البعض يف تعصبهم إىل حد املطالبة بتعقيم هؤالء املرضى إجباريا وحرمـام مـن   
  .1الزواج

احلق يف اخلصوصية اجلينية يضمن حتما محاية األفراد من التمييز اجلـيين   احترامإن كفالة   
الذي أصبح يدق ناقوس خطر حقيقي وسط تسارع التقدم العلمي احلاصل يف جمال علم الوراثـة،  

  . صورا عدة، وهو ما سوف حناول توضيحه يف هذا الفرع يتخذوهو 
  لتمييز العنصري يف الفكر النسايلا -أوال

يف  Eugéniques 2األول من القرن املاضي، مت تبين فكرة احلركات النسـالية   يف النصف  
كل من أملانيا النازية وباقي أوربا والواليات املتحدة األمريكية، ومع تقدم علم الوراثـة مـؤخرا،   

  ".اليوجينيا"املعطيات العلمية احملرفة لتربير إديولوجيا  استغاللأصبح الكثري يتخوف من إمكانية 
فرنسـيس  "يف العصر احلايل حيث دعى إىل حتسني النسل العـامل   بلورت هذه الفكرةوت  
، وجواز 19وذلك يف أواخر القرن " أصل األنواع"صاحب نظرية التطور املوجه يف كتابه " جالتون

حتسني النسل بنفس األسلوب املستعمل يف إستيالد النباتات واحليوانات عن طريق التوالد املضبوط 
  .  3بني األفراد املتمتعني بالصفات املرغوبة فيها االنتقائي
للبحث النسايل التابع " غالتون"املنتمي ملخرب  Pearson" بريسون"وتعترب أعمال الربوفيسور   

مـن مؤسسـة    DEVENPOR Charles" شارل ديفنبـورت "إلحدى كليات اجلامعة بلندن و
تطرفة يف أوربـا والواليـات املتحـدة    بواشنطن، الباعث لتصاعد الرتعات العنصرية امل" كراجني"

األمريكية، وهذا ملا حتمله من أفكار تدعو إىل حتسني النسل بناءا على تزويـر احلقـائق املتعلقـة    
  .باألسس البيولوجية للذكاء والسلوك اإلجرامي

                                                
، وكان جيب على األطباء إخطار السـلطات  لقتل املرضى امليؤوس من شفائهم وغري األسوياء" املوت الرحيم"أنشات أملانيا معسكرات مسيت ب 1

  . 33.اخلادمي نور الدين بن خمتار، املرجع السابق، ص. إىل حماكم الصحة الوراثيةذه احلاالت وإحالتها 
 .لتعريف مصطلح اليوجينيا إرجع إىل الباب األول من البحث 2
يد طرازا معينا من احلضارة، فعلينا أن نبيد ذلك الصنف من الناس الـذي ال  إذا كنا نر": "برينارد شو"يقول املؤلف املسرحي املشهور اإلشتراكي  3

  ". وجيب أن تتم هذه اإلبادة على أساس علمي، إن كان والبد أن تنفذ بصورة إنسانية مربرة وعلى أمت وجه...يتناسب مع هذا الطراز احلضاري
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الوراثـة وعالقتـها   "م يف كتابه 1911يف أحباثه املنشورة سنة " ديفنبورت"هذا وقد خلص   
كتابات أخرى، إىل أن يوافق بني النمط الوراثي وبني اإلطار الوراثي املنديل، وذهب إىل و" بالنسالة

اجلنون والصراع وإدمـان الكحـول   : القول بأن أمناط الوراثة تبدو واضحة للعيان يف صفات مثل
  .1واإلجرام
صـول  إىل حد اإلمكان من ما مت الو االستفادةولتربير الدوافع العنصرية، سعى العديد إىل   

إليه وحتقيقه من خالل اجلينوم البشري الذي كشف عن نسبة التشابه بني األفراد يف املادة الوراثية 
  .2% 99،99واليت حددت ب

وأكثر من ذلك، وتأثرا بنتائج التقدم العلمي، أضفى بعض قادة العامل وصناع القرار فيـه    
  .3صبغة مؤسسية على العلم النسايل

                                                
  .58.زغبيب نور اهلدى، املرجع السابق، ص. أنظر 1
ربيون والفئات الوطنية يف عدد منها باخلصائص الذهنية والسلوكية ملختلف األجناس قصد متثيلها بيولوجيا وإظهار املالمـح العرقيـة   لقد إهتم الع 2

حبيث ال يستبعد أن جتد شخصا إفريقيـا  %  99،99وجاء مشروع اجلينوم البشري وكشف ان نسبة التشابه بني املادة الوراثية تقدر ب. املختلفة
  .72.، املرجع السابق، صإياد حممد علي العبيدي .أوريب منه بإفريقي آخر من بلدهأشبه بشخص 

 Intelligence aكما هائال من املعطيات ونشرها يف كتابه الـذي محـل عنـوان     1923عامل نفس أمريكي، مجع يف سنة : كارل بريغام - 3
study of American  كتابه حقيقة أن األجناس األلبية واملتوسطية أقل ذكاءا مـن ممثلـي   وكشف العامل يف . مبعىن دراسة الذكاء األمريكي

وهذا املؤلف قد قدم األساس العلمي إلدخال قانون اهلجرة ضمن القانون . اجلنس الشمايل، وأن األمريكيني البيض أكثر ذكاءا من األمركيني السود
هو ضرورة تنقية ... إن السبب األول للحد من املد األجنيب:"ألمريكي الذي قيد اهلجرة، حيث قال أحد اعضاء الكنغرس ا 1954األمريكي لسنة 

أنظر، ثوريه بنغزو، التناسل االنتقائي لتحسني اجلنس البشري، حبث مقدم إىل ندوة االنعكاسات األخالقيـة   ".الدم األمريكي واحلفاظ على صفاته
  . 168.ص، قطر، 1993فرباير  15إىل  13لألحباث املتقدمة يف علم الوراثة، 

جيب أن تبقى :"الذي وقع على القانون قد ساير هذا اإلجتاه، وما يثبت ذلك قوله حني كان نائبا للرئيس" كالفن كوليدج"أما عن الرئيس األمريكي 
  ".   أمريكا أمريكية، فالقونيني البيولوجية تظهر أن الشماليني يدب إليهم الفساد حني خيتلطون بأجناس أخرى

الذي شجع أعمال ديفنبورت يف صدوره، حىت إدعى بأن املشاكل اإلجتماعية كإدمـان  " إنديانا"سن قانون التعقيم الصادر يف  مت 1907ويف سنة 
عليه جيب ودف احلصول على جمتمع سليم دون جمـرمني، منـع األشـخاص     وبناء. ثةالكحول واإلجرام واإلضطرابات العقلية هي صفات مورو

  .جناباحلاملني جلينات سيئة من اإل
إن من أبرز بديهيات التـاريخ  : "أحسن وأفضل األجناس قال –حبسب هتلر  –ولشدة إعجابه باجلنس اآلري وإنبهاره به بإعتباره : أودلف هتلر -

به رئيسـا  وبعد إنتخا". أنه عندما ميزج اآلريون دمهم بدماء الشعوب األدىن فإن نتيجة هذا التالقح اهلجني كانت دائما هي خراب اجلنس املتحضر
مت قسرا تعقيم حوايل مليوين شاب أملاين، معظمهم تتـراوح   1945ويف سنة . ، أصدر قانون عقيم نسايل أعترب بداية للربنامج النازي1933سنة 

القـاهرة،   أنظر، دانييل كفلس، التاريخ العاصف لعلم وراثة اإلنسان ، ترمجة أمحد مستجري، املكتبة األكادمييـة، . سنة 17و 15أعمارهم ما بني 
  .125.، ص1998
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والنسالة اإلجيابية هي مبعىن التدخل يف املـادة  . جيابية ونسالة سلبيةنسالة إ: والنسالة نوعان  
كما جاء علـى لسـان رئـيس    . الوراثية لإلنسان بغرض تقوية قدراته على إجناب أفراد متفوقني

من جامعة نيهون الذي صرح بأنه " هياكوداي ساكاموتو"اجلمعية الدولية لألخالقيات البيولوجية 
واقعي بني ما هو طبيعي وما هو ة نيهون الذي صرح بأنه ال يوجد يف آسيا  ال يوجد يف آسيا متييز

الفكر البوذي يف تغري  ، وبأن كل شيء من منظوراصطناعيمتييز واقعي بني ما هو طبيعي وما هو 
  .1للنوع البشري االصطناعيمستمر، ولذا ينبغي تسخري اهلندسة الوراثية لتحقيق ما أمساه التطور 

ا حتسني الساللة البشرية بتخليص العشـرية مـن املـنحطني     فيقصدالسلبية أما النسالة   
  .بيولوجيا، عن طريق جري املتخلفني ومنعهم أو تثبيطهم عن اإلجناب

عمليا، قد حققت النسالة السلبية تقدما هائال بعدما أن مت سن قـوانني لتعقـيم املرضـى    
علم  كما ظهرت مدارس يف. يوجينيا اإلجيابيةواملخلفني بيولوجيا أوائل العشرينات، على عكس ال

اانني والشواذ عقليا يف مناصرة واضحة لعمليات تطهري اتمع منهم،  استئصالاإلجرام تدعو إىل 
  .لكن سرعان ما فندت آراؤها

أنصارها بعد احلرب العامليـة الثانيـة ويف ظـل    عدد لقد هجرت فكرة اليوجينيا، وقل و  
يت إختدا الدول، وبعدها مت تكوين هيئة األمم املتحدة اليت بدورها أصدت اإلصالحات الواسعة ال

من إعالنات وبروتوكوالت، إال أنه وبعد  هوما عقب ،1948سنة " اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان"
                                                                                                                                                   

إن منو فئات ضعاف العقل واانني، والذي يتواصل بسـرعة متزايـدة   : "حني قال 1910كان وزيرا للداخلية سنة : وينستون سبنسر تشرشل -
فف ويطمـر قبـل أن   وبصورة منافية للطبيعة، يشكل خطرا عرقيا وقوميا ما بعده خطر، وأرى أن املنبع الذي يغدي تيار اخلبل واجلنون جيب أن جي

  .25.، املرجع السابق، ص..؛ حامت أمني حممد عبادة، وسائل168.ثوريه بنغزو، املرجع السابق، ص". ينقضي عام آخر
من طرف صحيفة سويدية ألسباب يوجينية،  1976و 1932ألف شخص يف السويد بني سنيت  60كما مت الكشف عن تعقيم قسري ألزيد من 

كما مت أيضا الكشف عن وجود برامج تعقيم إجبارية كانت تطبق يف فلنـدا والنـرويج وبعـض    . 1926النسل لسنة وذلك طبقا لقانون حتسني 
  .168.ثوريه بنغزو، املرجع السابق، ص. املقاطعات السويسرية على نطاق واسع

طيبني مبرض وراثي خطري ال جيـوز هلمـا أن   على أنه يف حالة إصابة أحد اخل 1995كما نص القانون الصيين املتعلق برعاية الصحة واألمومة لسنة 
ثوريه بنغزو، املرجع  .ا القانون هو نسايلوهذا النص دليل على أن هذ. يعقدا الزواج ما مل يوافق على تعقيمهما أو اإلمتناع عن اإلجناب لفترة طويلة

ايا العلمية واالجتماعية، ترمجة أمحد مستجري، اهليئـة  أنظر، دانييل كيفلس، من حتث معطف اليوجينيا، اجلينوم البشري القض  . 168.السابق، ص
  .13.، ص1998املصرية العامة للكتاب،مصر، 

 .250.صرجع السابق، ملأنظر، السيد حممود عبد الرحيم مهران، ا 1
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ناجح، عادت خمـاوف   استنساخالكشف عن خريطة اجلينوم البشري، وما عرفه عامل احليوان من 
هذه الفكـرة   الحتضاناب املراقبني خصوصا مع التقدم التكنولوجي الذي ميهد اليوجينيا تدق أبو

  . بسهولة، وحييي األطماع القدمية الكامنة يف العديد من العقول
واليوم مع زيادة املتاح من املعلومات الوراثية سـنجد  ":" ...والتر تروت أندرسون"يقول   

خيتار زوجان أن جيهضا جنينـهما املتخلـف    أناسا كثر سيتخذون قرارات يوجينية واقعية عندما
فكانـت  ... عقليا، أو أن يتخذا قرارا بعم اإلجناب مطلقا ألنه وألا حتمل جينا معيبا ملرض وراثي

اليوجينيا هي توجيه توالد البشر، أو هي حماولة حتسني اإلرث الوراثي ملن مل يولد بعد، فكل مـا  
  .  1سبق يندرج حتت هذا املعىن

املذكورة جتعل اإلنسان يف خوف وفزع دائمني خصوصا مع التطور السـريع يف  واألمور   
مغرورين  "غالتون"و" ديفنبورت"فلو ظهر علماء أشباه ". العهد اجليين"سياق ما يطلق عليه حاليا 

مستبعدين للشك العلمي الذايت، ألثروا يف اتمعات ورمبا نادوا بوضع قوانني على شاكلة قـوانني  
  . ايلالعهد النس

العامل املعاصـر املتصـف   " ريتشارد سييد"واجلدير بالذكر يف هذا املقام، أن الربوفيسور 
بالنرجسية، الطبيب والباحث يف علم األجنة عقد العزم على فتح عشرة إىل عشرين عيادة إستنسال 

لة قد بشري يف أمريكا، وهذا ما بث الرعب يف نفوس الناس مجيعا على املستوى العاملي، لكن الدو
على إثره بسن تشريع حيظر عمل " كلينتون"أجهضت هذه األفكار من خالل ما دعت إليه إدارة 

  .    2"سييد"الربوفيسور 

                                                
طباعة والنشر، القاهرة، أنظر، والتر تروث أندرسون، عصر اجلينات واإللكترونات، ترمجة أمحد مستجري، بدون طبعة، مطابع إلياس العصرية لل 1

  .159.، ص1997أودع بدار الكتب املصرية سنة 
هنـاك  "، حيث طرح عليه سؤال مفاده أن إقتراحه مناف لألخالق، فرد بقولـه أن  "سييد"لقد مت من خالل مقابلة إذاعية إستجواب الربوفيسور  2
ان على صورته، وهو حسب زعمه يريد أن يتحد مع اإلنسان وقريبا سـنبلغ  يدعو إىل املضي يف هذا السبيل، وبأن اإلله خلق اإلنس" واجبا أخالقيا"

  .159.ص املرجع السابق،والتر تروث أندرسون، .  وهذا النوع من العقليات يثري الروع حقا إذا مل يردعها رادع. من العلم والقوة مرتبة اإلله
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فك رموز اجلينوم البشري وما يعد به من جديد، فتبقى املخـاوف   اكتمالوهكذا، ومع 
يع أجيال مبواصفات قابعة يف نفوس املراقبني، وخماوف اليوجينيا وظهور شكل جديد للنسالة لتصن

  .1وشروط مدروسة مسبقا، وهذا ما بني احلاجة املاسة حلماية اجلينوم البشري من التالعبات
  .التمييز العنصري يف جمال التعليم -ثانيا

يتنبؤ من أمور  وأمام ما يشهده العامل من تقدم علمي، وما أصبح يكشف عنه من أسرار و  
للمعلومات اجلينية قيمة تنبؤية كبرية، وهذا ما جيعلنـا  عن طريق مشروع اجلينوم البشري، أضحى 

نتساءل عن إمكانية إستغالل هذه املعطيات اجلينية وإعطاؤها للمؤسسات التعليمية مبا أا ميكن أن 
والعدوانية، وعن إمكانيـة أن تتخـذ هـذه     لالحنرافالطالب  استيعابتبني هلذه األخرية مدى 

لذي تبث إصابته خبلل جيين إجراءات تأديبية أو وقائية حلمايـة  املؤسسات التعليمية ضد الطالب ا
من حوله؟ وأبعد من ذلك، فهل ميكن ملؤسسة تعليمية ما أن تعتمد على هذه املعلومات اجلينية وما 

لترفض قبول طالب ما؟ أو أن تعتمد على هـذه   لالحنرافالطالب  استعدادتكشف عنه عن مدى 
هل ميكن للوراثة أن تتدخل أيضـل يف ميـدان    ميذ بربامج معينة؟التال التحاقاملعلومات لتحديد 

  التعليم؟
لقد كانت هذه السلسلة من األسئلة حماور يف العديد من الدوائر العلمية اليت ختوفت مـن    

على قدرام الذهنية  لتمييز والفصل بني التالميذ بناءرجوع فكرة اليوجينيا يف حلة جديدة تسعى ل
الصم البكم أو صغار املكفوفني الذين يوضعون : اخلاصة االحتياجاتية، كذوي وميوالم العدوان

يف مدارس معتمدة حتوي تقنيات خاصة للتعامل مع هذه الفئة من اتمع، بعيدا عن باقي األطفال 
  .األصحاء
يلغي دور املؤثرات ...بنتائج الفحص اجليين يف التعامل مع الطالب أو املرضى  االعتدادإن   

، وهلذا ينبغي دراسة 2رجية يف تكوين شخصية اإلنسان، واليت مت بالفعل تأكيد هذا الدور عمليااخلا

                                                
  .61.زغبيب نور اهلدى ، املرجع السابق، ص 1
  .51.ن، املرجع السابق، صأشرف توفيق مشس الدي 2
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املوضوع بكافة جوانبه وعدم التسرع لسن أي قانون حىت ال يتم بعث احلقد والكراهية يف قلـوب  
  .األجيال
ـ    1والعديد من الدول مبا فيها اجلزائر قد أنشأت مدارس خاصة   يم يف مجيـع أطـوار التعل

  ، فهل يعترب هذا التصرف تدعيما لليوجينيا؟)، املتوسط، الثانوياالبتدائي(
كأسـاس ومعيـار    إن مثل هذه املشاريع قد تدفع بنا لألخذ تدرجييا بنتائج الفحص اجليين  

  .لقياس درجة الذكاء
  التمييز العنصري يف اال األسري -ثالثا

أصبح يؤثر على كافة الصبغة اجلينية  إن الفحص اجليين وما يكشف عنه من معلومات ذات  
اتمعات، و على اعتبار األسرة اخللية الصغرى املكونة هلا، فقد أخذت هي األخرى نصيبها مـن  

يعد مبثابة هدم للروابط اليت يقوم عليها كل جمتمـع، فتنتشـر   الروابط األسرية، ب فاملساس. التأثر
  .ة التمييز اجليينالفوضى وتعم الالمساواة املبينة على إيديولوجي

األوىل عالقة التمييـز اجلـيين   : والتمييز اجليين يف اال األسري ميكن أن نثريه يف مسألتني
  .)II(، والثانية فكرة التمييز اجليين يف جمال اإلخصاب الصناعي)I ( بالصلة األبوية

I- والصلة األبوية التمييز اجليين  
طفال يف تقييد حرية الوالدين يف إجراء الفحوص أحيانا قد يسهم الفحص اجليين املبكر لأل  

 لالضـطرابات اجلينية ألطفاهلم، ألنه ورغم ما يعرف عن هذا النوع من الفحوصات ومعاجلتـه  
اجلينية، إال أنه ويف بعض احلاالت قد يكون هذا الفحص غري جمد يف مرحلة الطفولة، إذ قد يـدل  

ب وقوعه، أو أنه مصاب مبـرض وراثـي ال   الفحص على إصابة الطفل مبرض وراثي ال ميكن جتن
يرجى الشفاء منه إما بسبب راجع للمرض يف حد ذاته، أو لظرف الزمن إذا كان املرض يف مرحلة 

  .متأخرة يتعذر عالجه

                                                
يف اجلزائر مؤخرا مت إنشاء مدارس خاصة ذات صبغة عسكرية يف خمتلف أطوار التعليم، يتلقى فيه الطالب تكوينا عسكريا ودراسيا، حتت إسم  1

 . مدارس أشبال األمة يف املستوى اإلبتدائي
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  :وتقييد حرية األبوان يف إجراء الفحص اجليين ألطفاهلم يرجع إىل  
بناءا على ما أسفر عنه الفحص اجلـيين  إمكانية إساءة معاملة الطفل والتمييز من طرف األبوان  -أ

  من نتائج تدل على أن الطفل سيعاين من مرض وراثي مستقبال، 
إن احلالة اجلينية للطفل تتضمن معلومات شخصية خاصة به ال جيب أن تكشف ما مل يوجد  -ب

  .وقد يتوقف قرار اآلباء بدعم مستقبل أبنائهم بناءا على هذه املعلومات. سبب يدعو إىل ذلك
ودف محاية الوالدين من األمراض النفسية املترتبة على كشف نتائج الفحوصات اجلينيـة    

ومحاية حقهم يف اخلصوصية اجلينية، يرى البعض بتقييد حقهمـا يف اإلطـالع علـى التقـارير     
ويؤسس رواد هـذا  . والسجالت الطبية اخلاصة بأطفاهلم عند إختاذمها قرارات بشأن عالج الطفل

يهم على أساس أن موافقة الوالدين ليست كافية للكشف عن املعلومات اجلينية اخلاصـة  اإلجتاه رأ
بالطفل، ألن هذا الكشف من شأنه املساس حبق اإلبن يف خصوصية معلوماته اجلينية حـىت بعـد   

  .بلوغه
II- اب الصناعيالتمييز اجليين يف جمال اإلخص  

افة لإلجنازات اليت حققهـا فيمـا   إن لإلخصاب الصناعي دور مهم يف جمال العالج، فإض  
اإلخصاب وعدمه بني الزوجني، فهو يساهم يف تفادي نسب كبرية من نقص حاالت يتعلق بعالج 

األمراض الوراثية وذلك عن طريق التشخيص السابق للشتل، بل هو اال اخلصب إلجراء مثـل  
  .هذه الفحوصات التشخيصية

خمتلفة، وهذا فيه  ةلتحقيق أهداف إيديولوجيولكن أحيانا قد يستعمل اإلخصاب الصناعي   
ني كرامة اإلنسان تدين أي تدخل باسم اإلخصاب الصناعي من أجل حتسف ، من اخلطر ما ال خيفى

  .النسل أو اختيار جنس املولود
لقد أصبح اإلنسان يرغب يف أن يكون لديه من الذرية ما يرغب فيه من ذكور وإنـاث،  

حيث جلأ بعض العلماء إىل البحث عن طرق تسمح بـالتحكم يف  حاملني لصفات وراثية معينة، 
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جنس املولود، دف إجناب ما حيتاج إليه من ذكور وإناث أو كالمها معا، أو دف التخلص من 
  . أمراض وراثية تصيب أحد نوعي األجنة الذكور واإلناث

وهنا جيب علـى   .اإلنسان يعامل معاملة النبات واحليوان من انتقاء للسالالت وهكذا صار
يف  اختيـارام و ضرورة التحكم يف سلوك األفراد اخلصوصية وبني اعتباراتاملشرع أن يوفق بني 

وذلك أن وجود خلل جيين لدى األبوان ميكن أن ينتقل عن طريق الوراثـة إىل الذريـة،    النسل،
  .  1واالجتماعيةيثري العديد من املشاكل األخالقية  االعتبارينوالتوفيق بني هذين 

     التمييز اجليين يف جمال العمل -رابعا
ومع موجة التقدم العلمي يف جمال الطب والبيولوجيا، أصبحت الفحوصات والتشخيصات   
أكثر فعالية يف الكشف عن وجود األمراض الوراثية أو احتمالية اإلصابة ا مستقبال، األمر   اجلينية 
فرص العمل، فهل تعتـرب هـذه الفحوصـات     أصبح يف احلقيقة يثري خماوف كل مقبل علىالذي 

والتشخيصات اجلينية رغم جناعتها يف جمال العالج،عائقا أمام العديد مـن األفـراد حيـول دون    
  حصوهلم على فرص عمل؟ 

رب العمل احلصول على املعلومات اجلينية للمتقدمني لشغل الوظائف واملهـن،   اشتراطإن 
ض بسبب محلهم جلينات مريضة، وهذا يعد مساسا حبـق  قد أثبت فعليا أنه يؤدي إىل إقصاء البع

الشخص يف اخلصوصية اجلينية خاصة وإن علمنا أن املستخدم قد يلجأ يف غالب األحيان وبـدون  
  . أخذ موافقة العامل احلرة والصرحية للحصول على املعلومات الوراثية املتعلقة بالعامل

ن حازما وائيا يف جمال العمـل، إذ  إن الفحص اجليين وما يكشف عنه من نتائج قد يكو  
إصـابته   احتمـال ميكن هلذا الفحص أن يبني عدم قدرة الفرد على التأقلم مع ظروف املهنة، أو 

مستقبال مبرض يؤثر على قدراته، وهذا ما يقضي بعدم صالحية الفرد للعمل رغم أن معظم هـذه  
عات املتعلقة بالعمل، ال ميكن وضـع  وهلذا وأثناء وضع التشري.راواألمراض الوراثية تتفاوت خط

  . قاعدة عامة تقصي األفراد الذين لديهم إستعدادا لإلصابة مبرض وراثي ما
                                                

  . 53.أشرف توفيق مشس الدين، املرجع السابق، ص 1
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وإذا كان التمييز اجليين يف جمال العمل ألسباب يعد فعال جمرمـا يف نظـر العديـد مـن       
الوراثيـة ال   التشريعات، فإن موافقة املتقدم للعمل إلجراء الفحص اجليين واإلفصاح عن معلوماته

  .   1يعد خمالف للقانون
  التمييز اجليين يف جمال التأمني -خامسا

يستهدف يف الواقع تقدمي الضمان واألمان لألشخاص ضد املخاطر اليت ال ميكن  إن التأمني
وقد اعتمد اإلنسان يف القـدمي يف  . توقعها وال معرفة درجة خطورا، واألضرار املترتبة على ذلك

لى ادخاره اخلاص الذي تبني بعدها أن ثروته ال تستطيع يف غالبية األحيـان تغطيـة   هذا اال ع
   .  النتائج الضارة اليت تصيبه يف شخصه أو ماله أو ذويه،أو تلك اليت يسببها للغري

غري أنه ومع تطور الفحوصات والتشخيصات اجلينية، أصبحت املعلومات الوراثية للفـرد  
     .كمجال التأمنييف جماالت عدة  صاءاتاإلقجتعله عرضة للعديد من 

بـأن   واحليـاة سياسة التأمني على الصحة  كما خيشى اآلن يف اتمعات الغربية اليت تتبع
هؤالء األشخاص من التأمني على صحتهم ، إذا استطاعت شركات التأمني اإلطالع على  يستبعد

فرص العمل والزواج والتأمني رد  أسرارهم اجلينية، وبالتايل هل يتم حرمان هؤالء األشخاص من
أم تلقوا موروثات جينية من آباءهم ال دخـل هلـم فيـها ؟ وهل سـيوافق رب العمـل أن   

  .يوظف لديه شخص ما وهو يعلم مسبقاً أنه سيترك عمله يف األربعني من عمره بسبب مرضه ؟
مسـتقبال،   أحيانا قد يكشف الفحص الوراثي عن حقيقة إصابة الشخص مبرض وراثـي ف  

وهذه احلقيقة جتعله معرضا لرفض حصوله على التأمني، إذ سيتم وبعد التأكد من إصابته بـاملرض  
  .تصنيفه على أنه ذو خطورة تأمينية عالية، األمر الذي يربر رفض طلبه

برزت ردود أفعال تدعو لضرورة التصدي ملسالة التمييز اجليين يف جمال وبناءا على ذلك،   
مبنع الشركات املعنية من القيام باملفاضلة بناءا عل أسس متييزية تطبـق وفقـا ملـا     التأمني، وذلك

                                                
أمحد، محاية حقوق اإلنسان املرتبطة مبعطيات الوراثة وعناصر اإلجناب، حبث مقدم ضمن مؤمتر القانون وتطور علوم البيولوجيا شرف الدين . أنظر 1

، وقدم أيضا يف مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشريعة والقانون الذي عقدتـه  2000أكتوبر،  1سبتمرب إىل  30الذي عقده الس األعلى للثقافة من 
  .413.، ص1، أحباث املؤمتر، الد الثاين، رقم 2002ماي  7إىل  5ريعة والقانون جبامعة اإلمارات العربية املتحدة يف الفترو املقدمة بني كلية الش
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تكشف عنه الفحوصات اجلينية من نتائج، وهذا ما نادت به بالفعل العديد من اللجـان وعلـى   
  . اخلاصة مبشروع اجلينوم البشري" واالجتماعيةجلنة النواحي األخالقية والقانونية " رأسها

  -الدراسـات  حبسب -فكرة قدمية ظهرت بوادرها لتمييز يف جمال التأمني اموضوع عد وي  
حيث رفضت بعض شركات التأمني املوافقة على إقرار وثيقة التـأمني   1970بداية سنة  يف أمريكا

شركات  اشترطتلألمريكيني من أصل إفريقي، الذين حيملون اجلني املسبب لألنيميا املنغولية، وقد 
   .ن موقف الرفض أقساطا مرتفعة يدفعها املؤمن لهتأمني أخرى بدال م

سوم حمعلى نتائج الفحوص اجلينية للتنبؤ باألمراض الوراثية أمرا غري  االعتمادوعلميا، يعد   
وغري دقيق، ذلك أن الصفات الوراثية ختتلف من حيث قوة القدرة على التغيري، وأن األشـخاص  

للتغيري الذي  االستجابةأجسامهم خيتلفون فيما بينهم يف  الذين تتوافر لديهم ذات القدرة اجلينية يف
  .إخل...التغذيةحتدثه تبعا لعوامل عدة خارجية كالبيئة ونوع 

القدرة من شخص آلخر، ومـن   واختالفقدرة اجلني على التغيري،  اكتمالوبسبب عدم   
العمـر، فـإن   حالة إىل أخرى، ونظرا لتأخر حدوث هذا التغيري اجليين إىل مرحلة متأخرة مـن  

الفحوص اجلينية نتيجة لذلك هلا قدرة تنبؤية ضئيلة عندما تستخدم كوسيلة لتقييد نفقات الرعايـة  
  .1الصحية للمؤمن

ومن املالحظ وجود فرق بني حق شركة التأمني يف اإلطالع على املعلومات الطبية لطالب   
 أعبائه لوجود خماطر أمني، أو زيادةالتأمني، ومن بينها املعلومات اجلينية، وبني رفضها منح هذا الت

تأمينية مستمدة من هذه املعلومات، حيث دف الكثري من التشريعات ومن خالل تقرير حق هذه 
اهليئات يف اإلطالع على السجالت الطبية لطاليب التأمني، إىل محاية مقدمي اخلدمات التأمينية مـن  

  . التدليس
ملتحدة األمريكية، فإن أي شخص يتقدم للحصـول  على ذلك، جند أنه يف الواليات ا وبناء  

بطلبـه، وعـن   " مكتب املعلومات الصحية"على تأمني للحياة أو الصحة أو العجز ملزم بإخطار 
                                                

   .47.؛ زغبيب نور اهلدى، املرجع السابق، ص54.أشرف توفيق مشس الدين، املرجع السابق، ص 1
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إىل السـجالت   طريق هذا املكتب ميكن لشركات التأمني أن متارس حقها يف اإلطالع والدخول
. بطلبات للحصول على وثيقة التـأمني  الطبية املخزنة يف بنوك معلومات األشخاص الذين تقدموا

ويقوم مكتب املعلومات الصحية بإدارة بنوك املعلومات املخزنـة، وتزويـد شـركات التـأمني     
  .باملعلومات الصحية وغري الصحية املتوافرة لديها عن طاليب التأمني

 وإذا كان طالب التأمني يعاين من حالة صحية خطرية، فإن هذه املعلومات جيب أن حتصل  
عليها شركات التأمني بعد موافقة الشخص طالب التأمني لفتح ملف له يف مكتـب املعلومـات   
الصحية، أو السماح بالبحث يف بنك املعلومات، ويف حالة عدم موافقته، فإن شركة التأمني قـد  

  . 1تضطر إىل رفض طلب التأمني عليه
ح عنه اجلينوم البشري من إىل أن عملية اإلطالع غري املشروع على ما يفص 2ويشري البعض  

معلومات شخصية حساسة ذات الصبغة التنبؤية، يشكل مساسا وديـدا للحقـوق واحلريـات    
وخاصة احلق يف اخلصوصية اجلينية، وهذا ما يدعو إىل توفري محاية مستقلة هلذا احلق منعا من جعل 

  .    اجلينوم البشري حمال ملختلف املمارسات غري املشروعة
من أن الفقه القانوين قد أكد على وجوب إضفاء احلـق علـى اخلصوصـية     وعلى الرغم  

اجلينية، إال أن البعض يرى أن هذا يعترب أمرا مستحيال، ألنه ال ميكن أن حتاط هـذه اخلصوصـية   
  :باحلماية الشاملة، لالعتبارات التالية

ملادة ال تـتغري  سهولة احلصول على املادة اجلينية للشخص حىت من دون علمه، ذلك أن هذه ا-1
بفعل الزمن، وبالتايل ميكن احلصول عليها حىت من اللعاب الذي يلصق به الطابع الربيدي، ومـن  

                                                
  . 48-47.أشرف توفيق مشس الدين، املرجع السابق، ص 1
الـذي  -"  تريي ماريايف"لقد رفضت املنظات العاملة يف جمال مكافحة التمييز وعدد من الفرنسيني ما طلبه النائب عن حزب التجمع اجلمهوري  2

 حتليل على وجوب إخضاع طاليب التأشرية لإللتحاق بذويهم يف فرنسا للتجميع العائلي إىل – 2007كان وراء تعديل قانون اهلجرة الفرنسي لسنة 
فرنسا تريد حتليـل  . أنظر. بغية إثبات النسب العائلي، وإعترب هذا التعديل دعوة إىل النظرة اإلستعمارية يف حتديد العرق أو النسب ADNخمربي ل 

  : جينات املهاجرين اجلزائريني، القانون الفرنسي للهجرة يقر إجراءات عنصرية
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هي مادة عنيدة تقاوم التلف، وتظل قابلة للتحليل ملرات متكـررة،  بقايا الفضالت، فاملادة اجلينية 
  ، 1يعطي معلوماته اجلينيةوبالتايل، فكيف تقرر احلماية، واملعين ليس هو الذي يقرر ماذا ومىت 

سهولة ختزين نتائج الفحص اجليين يف البنوك املعلوماتية، وقد يكون هذا التخزين مركزيا يف يد  -2
احلكومات، وقد يكون بني أيدي رجال املال كذلك، وهذا ما ميثل اخلطر يف هـذا جمـال، ألن   

وسهولة التالعب ا وببياناا،  التخزين يف مثل هذه البنوك يسهل تصنيف أنواع اجلينات البشرية،
واألخطر من هذا أبدية املعلومات اليت حتملها اجلينات، فإن كان احلصول على املـادة اجلينيـة ال   

مـع  يتطلب جهدا بشريا أو ماديا، فإنه من الصعب توفري احلماية إذا توافرت سـهولة احلصـول   
  ، 2خطورة التخزين

، فإن هذه احلماية تقتصر على املعين أي صـاحب  ةحلمايومع هذا، وحىت إذا افترضنا إضفاء ا -3
اجلينوم البشري، أما الواقع، فإن املعلومات اجلينية ال تتصل باملعين وحده، وإمنا يتشاركها مع غريه 

هي املعلومات اجلينية اليت ميكن للغري معرفتها، فـاملعين   من أفراد عائلته، فهل نقر هلم حق تبيان ما
   . 3فضقد يرضى والغري ير

مستودع الشخصية اإلنسانية، وكل ما يتعلق ا وبناءا على ما سبق، تعترب اجلينات البشرية   
نفسيا وعضويا، وباعتبارها سلسلة من املعلومات، فإا ال ختص الفرد وحده بل العائلـة بأسـرها   

ت اليت حتويهـا،  سواء ماضيها أو مستقبلها، فالفرد الواحد عنوان عائلة بأكملها، وهذا نظرا للبيانا
واليت تتسم بالقطعية والتبات، إذ أا هي اليت حتدد هوية الشخص ونسبه، وتفصح عن عائلته للفرد 
أو للغري، وبالتايل فأمهية اجلينات تكمن يف املعلومات املودعة فيها، فهي سجل غايـة يف الدقـة،   

  .4مؤرشف مبنتهى اإلتقان
  

                                                
 .89.بن سعيد صربينة، املرجع السابق، ص 1
  .89.سعيد صربينة، املرجع السابق، ص بن 2
 .44.أشرف توفيق مشس الدين، املرجع السابق، ص 3
 .44، نفسه املرجع   4
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  املبحث الثاين
  لوراثية بغري رضا اىن عليهاحلصول على املعلومة ا

إن الطبيعة القانونية للرضا يف اال الطيب قد جعلت فقهاء القانون خيتلفون يف مـوقفهم،    
شرطا من شروط املساس باجلسم البشري، بينما يفضل البعض اآلخـر   اعتبارهفالبعض يذهب إىل 

جل التشريعات اجلزائية املقارنـة،   إدماجه ضمن أركان قيام اجلرمية، أما الرأي الغالب، هو ما تبنته
      .الرضا سببا إلباحة املساس باجلسم البشري يف إطار العالج الطيب اعتبارمفاده 

العديد من التشريعات حبماية إرادة األشخاص يف مواجهة ما نتج  اهتمتويف املقابل، فقد   
تستعمل ألغراض طبيـة أو   عن التقدم العلمي البيولوجي من دراسة للجينات اخلاصة م واليت قد

حيث فرضت هذه التشريعات احلصول املسبق على رضا املعين إلجراء الفحـص اجلـيين،   . علمية
أن عدم احلصول على املوافقة أثناء إجراء مثل هذه الدراسات اجلينية تعد جرمية يعاقـب   واعتربت

  .عليها القانون
يه ما هو إال تكريس حلماية خـواص  اجليين من دون رضا اىن عل االختبارإن جترمي فعل   

اإلنسان وشخصيته أثناء الدراسة اجلينية بواسطة البصمة الوراثية، اليت تعـد مـن اخلصوصـيات    
هذه الدراسة اجلينة وما ينتج عنها من  استخدامالتعسف يف  احتمالومحايتها من  احترامهاالواجب 

  .ق يف اخلصوصية اجلينيةمعلومات قد دد حرمة احلياة اخلاصة وتعد صارخ على احل
 انتهاكإن رضا صاحب احلق يف جمال الدراسات اجلينية يعد أهم الضمانات اليت تكفل عدم   

احلق يف اخلصوصية اجلينية، حيث تعد قاعدة املوافقة والرضا احلر واملستنري وما يتفرع عنـها مـن   
يف اخلصوصـية يف  احلق  انعكاساتمبادئ خاصة كمبدأ حق الشخص يف تقرير مصريه، من أهم 
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فهذه القاعدة وهذا املبدأ خيـوالن  . جمال املمارسات الطبية احلديثة والعلوم البيوأخالقية بوجه عام
الشخص حرية التصرف يف جسمه كيفما شاء مىت كان بالغا عاقال، ويكسبان اجلسـم حصـانة   

احلق  جتعل من كل تدخل أو مساس به فعال يستوجب العقاب، مادام مل يعرب الشخص صاحب
  .1ولو كان ذلك املساس حيقق أغراضا عالجية تعود بالفائدة عليه, موافقته عليه

لقد خصصنا هذا املبحث لدراسة فعل احلصول على املعلومة الوراثية سواءا عـن طريـق     
الفحص اجليين أو عن طريق التحقق من اهلوية اجلينية بدون رضا اىن عليه، مهما كانت غايـات  

رمهذا السلوك ا .  
  

  املطلب األول
  الركن املادي جلرمية احلصول على املعلومة الوراثية بدون رضا

يعترب الرضا من املبادئ األساسية لقوانني األخالقيات احليوية، الذي مت النص عليه يف تقنني 
. ، ويف العديد من النصوص كنصوص اجلمعية الطبية العاملية 2 1947لسنة Nurembergنورمربج 
من طرف نصوص ذات طابع دويل، كنص املادة السابعة من العهد الـدويل للحقـوق    كما عوجل

  . 19663املدنية والسياسية لسنة 
تكتسب املمارسات املتعلقة بعلم اجلينات صفة عدم املشروعية عند املساس حبرمة اجلينـوم  

ربرات حمددة، لصاحبه، وذلك تأسيسا على م برضا احلر واملستنري االعتدادالبشري، من خالل عدم 

                                                
  .89. عمرو إبراهيم عبيد، املرجع السابق، ص  1

2 Sur cette question. Cf. Les travaux de la conférence de Fribourg, publiés en allemand, sous le titre, Ethik und 
medizin 1947-1997, s.d . U. TROHLER et S.REITER THEIL, Wallstein Verlag, 1997 et en anglais sous le titre, 
Ethics codes in Medecine, Ashgate, England, 1998, Cf. sur ce sujet, MATHIEU Bertrand, Le code de 
Nuremberg  à la bioéthique, les prolongements d'un texte fondateur, Recueil de législation sanitaire de l'OMS, 
1998, vol.49, n°3, p.57.  

 .1989ماي  16صادقت عليه اجلزائر يف  3
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ختول احلق لصاحب البصمة الوراثية يف توجيه إرادة بالرفض أو القبول علـى إجـراء الفحـوص    
  . 1اجلينية، وما قد يترتب عنها من نتائج

لقد عاجل املشرع الفرنسي فعل الفحص اجليين للمادة الوراثية بقيام اجلاين بتحليـل املـادة   
من قـانون العقوبـات الفرنسـي،     226/27و 226/25ني وجعلها حمال لألحباث يف املادت 2الوراثية

  .ويستوي يف ذلك توافر الغاية املشروعة أو غياا، املهم قيام ذلك الفعل بدون رضا اىن عليه
 2004لسـنة   800من قانون العقوبات الفرنسي املعدلة بالقانون رقـم   226/25لقد املادة 

أورو كل من يقـوم   15000ملدة سنة وبغرامة  يعاقب باحلبس:"على أنه 2004أوت  6املؤرخ يف 
 علمية، ومن دون بفحص اخلصائص اجلينية لشخص لغاية غري طبية أو غري علمية أو لغاية طبية أو

مـن   16/10املسبق على رضا الشخص املعين وفقا للشروط املنصوص عليهـا يف املـادة   احلصول 
  .  3"القانون املدين

لسـنة   800العقوبات الفرنسي املعدلة بالقانون رقم  من قانون 226/27كما نصت املادة 
أورو كل من يقوم بالتحقق من اهلويـة   15000يعاقب باحلبس ملدة سنة وغرامة :" على أنه 2004

من القانون  16/11الوراثية لشخص من دون أخذ رضائه، وفقا للشروط املنصوص عليها يف املادة 
  .4"لمياملدين، وإن كان ذلك لغاية طبية أو حبث ع

                                                
من البالغني يف أمريكا يرون ضـرورة إشـترياط   %  86، أن 2000املنشور يف سبتمرب  قام معهد حرية الصحة  بكشف إستطالع للرأي العام 1

من البـالغني ضـرورة حصـول    %  93اء على إذن قبل إجراء أي إختبار جيين خيرج عن نطاق الفحوص اإلعتيادية، وباملثل يعتقد حصول األطب
   . 68.زغبيب نور اهلدى، املرجع السابق،ص. يف املوضوع أنظر. الباحثني على موافقة املفحوص جينيا قبل إفشاء هذه املعلومات اجلينية

للداللة على فعل " دراسة اخلصائص اجلينية"مصطلح  1994لسنة  643اثية، يالحظ أن املشرع قد إستعمل يف القانون رقم عند دراسة املادة الور 2
وحنن نعترب أن املصطلح األخري يعد ". فحص اخلصائص اجلينية"فقد عدل هذه التسمية مبصطلح  2004-800الفحص اجليين، أما يف القانون رقم 

للمزيـد مـن   . وقد إستحسن الفقه الفرنسي هذا التعديل. لطب احليوي املستند عموما على كم هائل من الفحوصاتأكثر دقة خصوصا يف جمال ا
  :املعلومات

- SAUVIC Jean-François, op.cit., p.912; CONTE Philippe, op.cit., p.162.  
3  Art. 226-25 du code pénal: (L.n° 2004-800 du 6 aout 2004, art.4.III )" Le fait de procéder à l'examen des 
caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des 
fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les 
conditions prévues par l'article par l'article 16-10 du code civil, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 
Euros d'amende".   
4Art. 226-27 du code pénal: (L.n°2004-800 DU 6 aout 2004, art.5.V)" Le fait de procéder à l'identification d'une 
personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli 
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، )من قانون العقوبات الفرنسي 226/25املادة (واملادتني تبني لنا اهلدف من الفحص اجليين 
وتستند هذه ). من قانون العقوبات الفرنسي 226/27املادة (أو التحقق من اهلوية اجلينية للشخص 

، تاركة املدين من القانون 16/11و 16/10  الوارد يف املادتنيفعال يف األصل على األساس املديناأل
عليه لنص صفة املشروعية فاء ضافره لتبيان حكم الفحص اجليين وإتنظيم شروط الرضا الواجب تو

من قانون الصحة العامة الفرنسي، حيث يعترب من الناحية املوضوعية كل من القانون  1131/1املادة 
واجب توافرها يف الرضـا  املدين وقانون الصحة العامة فروعا قانونية يتحدد من خالهلا الشروط ال

  . املبيح ملثل هذه الفحوصات اجلينة
ويف هذا اجلال، تقوم جرمية احلصول على املعلومة الوراثية بدون رضا اىن عليه بالرغم من 

أن : لتحليلها، ومثالـه  حصول اجلاين على العينة بالوجه املشروع، حبيث يشترط موافقة اىن عليه
يأخذ الطبيب العينة دون حتليلها، أو أن يكون قد أعرب عن موافقتـه  يوافق املريض فقط على أن 

على الفحص اجليين للعينة، ويريد اجلاين إعادة فحصها بطرق أخرى، فيشترط يف هذه احلالة مـن  
  . أجل إعادة إجراء الفحص أن يبدي اىن عليه موافقته مرة أخرى

، البد عليه اىنالوراثية دون رضا  رمية احلصول على املعلوماتجل املادي كنرولتوضيح ال
الفـرع  (، والنتيجة اليت يتطلبها قيام هذه اجلرميـة  )الفرع األول(من حتديد سلوك الفحص اجليين 

  ).الفرع الثالث(، واجلاين املوصوف فيها )الثاين
  

  الفرع األول
  حتديد سلوك الفحص اجليين
ينية ذاا، فهذا الفحص قد يـتم  إن الفحص اجليين خيتلف عن فعل احلصول على املادة اجل
  .1بعيدا عن اىن عليه، وبالتايل فهو يتجرد من عنصر املساس جبسمه

                                                                                                                                                   
préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article par l'article 16-11 du code civil, est 
puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 Euros d'amende".   
  

  . 232.، املرجع السابق، صجربيل حممد شعتري  جازية 1
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، ويظهر هـذا  1واحلق يف اخلصوصية مرتبط أساسا باحلق يف سالمة اجلسد مبفهومة الواسع
دراسات ال انصبتجليا يف جمال دراسة اجلانب القانوين للعلوم البيوأخالقية، خصوصا إذا  االرتباط

أحد مكونات اجلسم البشري ومنتجاته وما حققته العلوم الوراثيـة   باعتبارهاعلى اجلينات البشرية 
من إجنازات جعلت اجلسم البشري بتارخيه املاضي واحلاضر واملستقبل يف يد العلماء اجلينات، وما 

علـى مـدى   ريعات أخرى إال دليـل  وما تالها من تش 1994سن التشريعات البيوأخالقية لسنة 
  .املشرع الفرنسي هذا الترابط بني احلق يف اخلصوصية واحلق يف سالمة اجلسد بيعااست

جسم اإلنسان جند فصال خـاص أدرج   باحتراماملتعلق  1994لسنة  653ففي القانون رقم 
ضمن نصوص العنوان الثاين من القانون املدين، يتضمن املبادئ العامة املتعلقة بدراسة وتعريف هوية 

شخص وصفاته عن طريق األحباث اجلينية، وقد روعي يف هذا الفصل الصـلة بـني احلـق يف    ال
اليت تتحقق مـن   2اخلصوصية اجلينية واملمارسات الطبية والعلمية اليت يكون حملها اجلينات البشرية

  :ناحيتني
  اإلنسان،  إن احلصول على املادة الوراثية ال يتم يف الغالب إال من خالل املساس جبسم: األوىل -
  . ال جيوز إخضاع الفرد لقيود غري مربرة أو جتارب علمية تنال من حقه يف سالمة جسمه: الثانية -

كما أن إصباغ العمل الطيب بصفة املشروعية ال يتم إال إذا أعرب املريض عن رضائه بـه،    
  .   3يححيث حيظر القانون إرغام املريض على العالج إذ ال جيوز املساس به إال برضاء صر

ومن جهة أخرى، فإن محاية احلق يف سالمة اجلسم ينطوي على محاية احلق يف اخلصوصية   
اجلينية، حبيث أن العينة تؤخذ من جسم الشخص ما يعين أن املساس بـاحلق يف سـالمة اجلسـم    

  .البشري يسبق احلق يف اخلصوصية اجلينية، وإحترام احلق األول كفيل بإحترام احلق الثاين

                                                
 تتميز مبا أن جسم اإلنسان هو املوضع الطبيعي األول ألسرار حياته اخلصوصية، لذا فقد كانت تعترب حرمة األسرار منة توابع احلرية اجلسمية ومل 1

  .148.، ص2006، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1ة ونظرية التفتيش، طالشاوي توفيق، حرمة احلياة اخلاص. أنظر. عنها إال مؤخرا
 .  218.مهند صالح العزة، احلماية اجلنائية للجسم البشري، املرجع السابق، ص 2
  . 89.رجع السابق، صعمرو إبراهيم الوقاد، دور الرضا يف القانون اجلنائي، امل 3
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ن دائريت احلقني غري متطابقتني، فقد يكون الفعل املاس بسالمة اجلسم مشروعا كما غري أ  
ومثال هذه . ذلك دساس باحلق يف اخلصوصية يتحقق بعلو مت أخذ العينة برضاء الشخص، إال أن امل

ومن ناحية . بغري رضاء صاحبها استخدامهاأو  الصورة إفشاء املعلومات الناجتة عن اإلختبار اجليين
فإن التحليل اجليين قد ال ينطوي على املساس جبسم اىن عليه على اإلطالق، كحالة حتليل ، رىأخ

  .     1بعض الشعريات املتساقطة من رأس اىن عليه أو لعاب على سطح كأس مثال
  : الفحص اجليين لدراسة اخلصائص اجلينية الذي يتم ألغراض مشروعة بغري رضا اىن عليه -1

من قانون العقوبات الفرنسي على فعل إجراء الفحـص اجلـيين    226/25املادة لقد نصت   
فمن حيث . دون احلصول على رضا اىن عليهلدراسة اخلصائص اجلينية ألغراض مشروعة، لكن ب

ص اجلـيين لدراسـة   سالفة الذكر هو الفحقانوين املنصوص عليه يف املادة السلوك فإن النمودج ال
ا من حيث احملل مبعىن اىن عليه، فهو شخص معـروف وحمـدد بالنسـبة    وأم .اخلصائص اجلينية

للجاين، ولذلك فهو ال يسعى من خالل فحص املادة الوراثية إىل الكشف عن هوية اىن عليـه،  
  .وإمنا لدراسة خصائصه اجلينية

بغري  هويته الوراثية ألغراض مشروعةة الفحص اجليين للتحقق من شخصية اىن عليه بواسط  -2
  :   رضا اىن عليه

من قانون العقوبات الفرنسي على فعل القيام بالفحص اجلـيين   226/27لقد نصت املادة   
للتحقق من شخصية اىن عليه بواسطة هويته الوراثية ألغراض مشروعة بغري رضا اىن عليه، ومن 

للتحقق مـن   الفحص اجليينحيث السلوك فإن النمودج القانوين املنصوص عليه يف هذه املادة هو 
اهلوية اجلينية للشخص، وأما من حيث احملل فإن اىن عليه غري معروف للجاين الذي يقوم بإجراء 

  . التحليل اجليين دف الوقوف على شخصيته
غري أن النص ال يفترض أن يكون عدم معرفة اىن عليه صاحب البصمة الوراثية هو عدم   

. يكون عدم معرفة اىن عليه نسبيا، ويكون ذلك مقصور على اجلـاين معرفة مطلق، إذ يكفي أن 
                                                

  .58. ، املرجع السابق، صق مشس الدينأشرف توفي 1
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وتطبيقا لذلك، توافر اجلرمية إذا كانت العينة اجلينية حمل الفحص حمفوظة بطريقة تضـمن عـدم   
اإلطالع على هوية أصحاا، إال ألشخاص معنيني فيقوم اجلاين غري املسموح له بكشف شخصية 

  .  1معرفة شخصية صاحبهاصاحب البصمة بتحليلها دف 
من قانون العقوبات الفرنسـي،   226/27و  226/25 وقد مت البحث عن العالقة بني املادتني  

أن املادتني متناسقتان معا فيما خيص الغرض الطيب، واملتعلق مبوضـوع الدراسـة    2ويرى البعض
لذي مل حتـدد  للتعرف على هوية الشخص بواسطة اجلينات اخلاصة به، وذلك بالنسبة للشخص ا

  . بعد هويته عن طريقة البصمة الوراثية
من قانون العقوبات الفرنسي تـنص   226/25غريأنه يوجد فرق بني اجلرميتني، إذ أن املادة   

على جرمية الفحص اجليين لدراسة اخلصائص اجلينية الذي يتم ألغراض مشروعة، ولكن بغري رضا 
فتنص على الفحص اجليين للتحقق من شخصـية   ذاته، من القانون 226/27اىن عليه، أما املادة 

  . اىن عليه بواسطة هويته الوراثية ألغراض مشروعة، ولكن بغري رضا اىن عليه
جرمية احلصول على املعلومات الوراثيـة دون رضـا    وبعد حتديد سلوك الفحص اجليين يف  
ة، وهو ما سنحاول معاجلته يف الفرع ، يثور التساؤل عن النتيجة املتطلبة لقيام هذه اجلرمي صاحبها

  .املوايل
  الفرع الثاين

  النتيجة املتطلبة لقيام جرمية احلصول على املعلومات الوراثية دون رضا صاحبها 

 226/27و 226/25ورغم إحتاد الغاية املشروعة بني اجلرميتني املنصوص عليهما يف املـادتني    

غراض الطبية أو العلمية أو غري املشـروعة كـالتحري   من قانون العقوبات الفرنسي املتمثلة يف األ
 .تالف النتيجة اليت يقصدها اجلـاين اخلاص أو التحري بقصد العمل أو التأمني، إال أننا نالحظ إخ

                                                
1Cf. BYK Christian, op.cit., p.96.  

  .120.، املرجع السابق، صمتامطه أمحد حسام  2
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 226/27يريد اجلاين دراسة اخلصائص اجلينية للمجىن عليه، بينما يف نص املادة  226/25ففي املادة 
  .  1ة الوراثية لشخص اىن عليهفاجلاين يسعى للتحقق من اهلوي

ويف هذا املقام نستشهد مبا جاء يف نصوص تشريعات بعض الواليات املتحدة األمريكيـة    
كوالية أورجون ، اليت جاءت بقانون خاص خبصوصية املعلومة الوراثية حظر إجـراء أي حبـث   

ذا احلظر بوجوب أن تكون بإستخدام املعلومة الوراثية بدون موافقة حرة وصرحية، غريأنه مت ربط ه
  .2العينة معلومة املصدر

ويستوي يف ذلك قيام الطبيب بإخفاء املعلومات الالزمة لتبصري اىن عليه عمدا أو إمهاال،   
  .    3أو تقدميه معلومات أو بيانات غري صحيحة أو عدم حصوله على رضاء صريح منه

اجليين بدون احلصول على رضا النصوص اخلاصة بتجرمي فعل الفحص  استقراءومن خالل 
اىن عليه، نالحظ أن النتيجة اإلجرامية هلذا الفعل تتفق على أا تشترط نتيجة معينـة يقصـدها   

كانت يف صورة بيان باخلصائص اجلينيـة أو بيـان    سواءاجلاين من قيامه بعملية التحليل اجليين، 
  . 4باهلوية اجلينية

هل جيب حتقق النتيجة لتطبيـق النصـوص   اال ولكن السؤال الذي جيب طرحه يف هذا 
  التجرميية أم ال؟ 

ولإلجابة على هذا السؤال، قد إنقسم الفقه إىل إجتاهني، فاإلجتاه األول منه يرى أن املشرع 
مـن قـانون    226/27الفرنسي عندما نص على جترمي فعل التحقق من اهلوية الوراثية يف املـادة  

                                                
1  VIRIOT-BARRIAL Dominique, op.cit., p.101.  

، 2010دار الفكر والقانون، مصر،  ،ة، دراسة مقارنةالتكنولوجيا احليوي واستخداماتحممد لطفي عبد الفتاح، القانون اجلنائي أنظر،   2
   .436.ص

 عبد اهللا مربوك النجار، اخلطأ العقدي يف جمال إستخدام اهلندسة الوراثية واإلثبات، حبث مقدم يف مؤمتر اهلندسة الوراثيـة بـني الشـريعة   ، أنظر 3
 . 1075.الثالث، ص ، أحباث املؤمتر، الد2002ماي  7إىل  5والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة يف الفترة مابني 

  . 236.جربيل حممد شعتري جازية، املرجع السابق، ص  4
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فإنه يرى أن املشرع ، مثة د لشخصية صاحب البصمة الوراثية، ومنفعل التحدي العقوبات إمنا جرم
  . 1يشترط أن يتم التحديد اجليين للهوية الشخصية للمجىن عليه

بينما يرى اإلجتاه الثاين من الفقه، أنه ليس بشرط أن يصل الفحص اجليين بالفعل إىل حتديد 
اء البحث للتعرف على شخصية قد إكتفى بالنص على جترمي إجر ية الشخص، ذلك أن املشرعهو

صاحب البصمة الوراثية، ومن مثة فإنه يرى أن املشرع الفرنسي قد إعترب الفحص اجليين بدون إذن 
اىن عليه يدخل يف عداد جرائم اخلطر، إذ من شأن إجرائه أن يفضي إىل حتديد شخصية صاحب 

  . 2البصمة الوراثية، ومن مثة املساس خبصوصيته
على أن الشروع يف  من قانون العقوبات 226/29الفرنسي قد نص يف املادة  ومبا أن املشرع

هذه اجلرمية له ذات العقوبة، إذ يفترض أا من اجلرائم ذات النتيجة واليت إذا ختلفت، وصف الفعل 
قانونا بأنه شروع ال جرمية تامة، وهذا الشروع قد يكون خائبا أو موقوفا، وهنا حنـن نعلـم أن   

الدراسة، وهي جرمية احلصول على املعلومة الوراثية بدون احلصول على رضـا اـىن    اجلرمية حمل
عليه، ذات نتيجة يلزم حدوثها، وهي تتمثل يف احلصول على بيانات عن اخلصـائص اجلينيـة، أو   
احلصول على بيانات عن اهلوية اجلينية، وإذا مل تتحقق النتيجة لظرف خارجة عن إرادة اجلـاين،  

أو  االختبـار هذا الظرف يف تدخل أجنيب أثناء عمله املخربي بعد أن بدأ يف الفحص أو متثل  سواء
لسبب أجنيب  االختبارمتثل هذا الظرف يف سوء األجهزة أو املعدات التحليلية، أو لفساد العينة حمل 

جرمية احلصول علـى املعلومـة    ارتكابهذه احلاالت نكون أمام الشروع يف  ال يد له فيه، ويف
راثية بدون رضا صاحبها املعاقب عليها حبسب املشرع الفرنسي بالعقوبة ذاا املقررة للجرميـة  الو

 .   3التامة

                                                
ن، جامعـة  غنام حممد غنام، دور البصمة الوراثية يف اإلثبات، حبث مقدم يف مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقـانو  1

  . 469.، أحباث املؤمتر، الد الثاين، ص2002 ماي 7إىل  5اإلمارات العربية املتحدة يف الفترة مابني 
  . 115. ، املرجع السابق، صالدين أشرف توفيق مشس 2
 . 237-236.جربيل حممد شعتري جازية، املرجع السابق، ص 3



 خصوصية املعلومات الوراثيةمحاية احلق يف : الباب الثاين

 

361 
 

نظرا خلصوصية املعلومة الوراثية من جهة، وصعوبة احلصول عليها من جهة أخرى كون و
صـاحبها  جرمية احلصول على املعلومة الوراثية دون رضـا  التحاليل اجلينية تتم يف أماكن حمددة، ف

  . القانون مترتكب من طرف جناة موصوفني حيدده
  

  
  الفرع الثالث

  اجلاين املوصوف  جلرمية احلصول على املعلومات الوراثية دون رضا صاحبها 
إجراء الفحوصات اجلينية علـى خـرباء    اختصاصلقد حرص املشرع الفرنسي على منح   

م من جملس الدولة بالقانون رقـم  شروط صدر ا مرسو استيفاءحاصلني على ترخيص خاص بعد 
  .1يف مادته الثانية 1995فرباير  4الصادر يف  90/116

اجليين ينتمي إىل الفرع الدقيق مـن العمـل الطـيب     االختبارويعود سبب التحديد إىل أن   
ىت ولو كان ميلك احليوي، وال ميكن أن نتصور أن يكون لكل جهة أو شخص أن يتخصص فيه،ح

, إلجراء الفحص، فهو عمل خطري ينتج حقوقا وواجبات كالنسـب والنفقـة   ةاملؤهالت الكافي
  .ويرتب نتائج جنائية متس يف بعض األحيان شرف األشخاص

كما أن قانون الصحة العامة الفرنسي اجلديد قد حدد لنا األشـخاص املـؤهلني للقيـام      
م دون غريهـم للقيـام   األشخاص املؤهلني مبفرده:"منه على أن 1131/3بالفحص اجليين يف املادة 

بعمليات حتديد للهوية بواسطة البصمات اجلينة ألغراض طبية أو علمية هم األشـخاص الـذين   
  ". حتصلوا على ترخيص ملمارسة هذا النشاط وفقا للشروط املنصوص عليها قانونا

على وجـوب أن   2008أفريل  4الصادر يف  321من املرسوم رقم  1131/2وأكدت املادة   
 االعتمادئم بدراسة اخلصائص اجلينية للشخص طبيبا متمرسا معتمدا،ويتم صياغة طلب يكون القا

من جانب طبيب مهين معني لدى املدير العام لوكالة الطب احليوي، وفقا مللف سابق الوجود جيب 
                                                

 . 109.، املرجع السابق، صمتام طه أمحد حسام 1
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يف الطب احليوي، على أن  أن يتم تقدمي ما يدل على حصوله على شهادة يف الدراسات املتخصصة
األحبـاث   يثبت التأهيل والتدريب املتخصص لذلك إىل جانب خربة مهنية يف قائمـة  يقدم كل ما

املتمرس غري احلاصل  اعتماد، ينص املرسوم على جواز االستثناءى سبيل لوع. االعتماداملعنية بطلب 
 متخصصة يف جمـاالت التحاليـل يف   على شهادة يف الدراسات املتخصصة، إذا تبث قيامه بأعمال

    .1اخلاليا والصبغيات وأحباث اخلاليا والصبغيات اجلزئية وعلم وراثة اجلزئيات األحباث عن
وبالتايل فهؤالء هم املؤهلون للقيام بإجراء الفحوص اجلينية املخاطبني بنصـوص املـادتني     

لرضـا  اليت جرمت إجراء التحاليل اجلينية عند عدم وجود ا من قانون العقوبات 226/27و 226/25
كان هذا اجلاين قد رخص له بأجراء التحليـل اجلـيين أم ال،    ب العينة، سواءمن الشخص صاح

  .      2وسواء كانوا أشخاصا طبيعية أو معنوية
ويف هذا اال، يالحظ الغياب التام للمشرع اجلزائري، حيث أنه مل يتعرض ملثـل هـذه     

ات املتعلقة باهلندسة الوراثية، املسائل الدقيقة، ولذا يب مشرعنا التدخل وتنظيم التقنيات والسلوك
 .ألن كل جمتمع لن يسلم من تداعياا وسوء استغالهلا

وبعد معاجلة الركن املادي جلرمية احلصول على املعلومة اجلينية دون رضا اىن عليه، يثـور   
التساؤل حول العنصر املفترض هلذه اجلرمية، وهو ما سوف حناول تسليط الضوء عليـه املطلـب   

  .املوايل
   

  املطلب الثاين

  دون رضا صاحبها العنصر املفترض جلرمية احلصول على املعلومة الوراثية
يعترب احلصول على املادة اجلينية يف الفحص اجليين العنصر املفترض لقيام جرمية احلصـول    

 على املعلومة الوراثية دون رضا صاحبها، وهلذا يعمد الكثري من اجلناة إىل سحب عينة من اـىن 

                                                
1 Décret n°2008-321 du 4 avril 2008: http//www.alain-bensoussan.com/pages/53  

  .208.رضا عبد احلليم عبد ايد، املرجع السابق،ص  2
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سبق تقدميها لغرض  سواءمن من جسمه،  بالتقاطهاعليه، وتكون املادة متوافرة لديهم دون القيام 
  .ADN 1تكون حمفوظة يف بنوك  يب، ومبوافقة اىن عليه، أو أنط

والواقع أن املادة اجلينية هي مصدر املعلومات اليت تنصرف إليها محاية احلق يف اخلصوصية،   
عليها بسهولة و بدون رضاء مـن   مي املساس ا، ألنه خاصة ميكن احلصولوهو يربر صيانتها وجتر

ت منه، أو حىت بدون عمله، فآثار بسيطة من الدماء على قطعة من القطن، أو قطعة صـغرية  ذأخ
كفيلة أن تكشف عن الكثري من أسرار الشخص الـيت حيـرص   ...من أنسجة اجللد وأثر اللعاب

ة طويلة دون تلف، مما ميكن أن يكتشف من خالهلا املزيـد مـن   عليها، كما أا تقبل احلفظ ملد
  .  2عليها من قبيل جرائم اخلطر االستيالءاملعلومات يف املستقبل، وهو ما جيعل 

، نص البند السابع من إعالن احلقوق وخطورة التالعب ا وإدراكا منه ألمهية املادة اجلينية  
لكل الناس احلق يف اخلصوصية :" مايليك تعلقة ذه املادة امل احملظورةعدد من األفعال  اجلينية على

اجلينية مبا يف ذلك احلق يف منع أخذ أو ختزين عينات من أجسامهم للحصول على معلومات جينية 
  .    3"دون رضاء صادر منهم طوعا

  
   الفرع األول    

  استقالالمدى إمكانية جترمي فعل احلصول على املادة اجلينية 
من الفقه يرى وجود قصور تشريعي، حبيث أن النصوص املتعلقة حبماية احلق  وهناك جانب  

يف اخلصوصية تتضمن فقط محاية املعلومات ككيان مادي، وال تنطوي على محاية مصـدر هـذه   
املعلومات، وبالتايل فهي ال تتضمن محاية املادة اجلينية على الرغم من أن كفالة فاعلية النصـوص  

  .يتطلب مد سياج احلماية إىل حمل الفحص اجليين وهي البصمة الوراثيةاليت حتمي اخلصوصية 

                                                
 .240.جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، ص 1

2 BYK Christian, le droit pénal des sciences de la vie, op.cit., p. 34.  
3 D'AUTUME Christine, Vers un encadrement international du développement des sciences de la vie, Gazette de 
Palais, guillet 1996, p.43.   
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هذا القصور التشريعي، يرى نفس الفقه أن مدلول فعل الفحص اجليين، الذي نـص   موأما  
عليها، ويتحقق ذلك  االستيالءعليه املشرع الفرنسي يتسع ليشمل احلصول على املادة الوراثية أو 

من دم أو شعر اـىن   ية من جسم اىن عليه دون رضاه، كأخذ عينةبقيام اجلاين بأخذ عينة جين
فتتعلق بوجود عينة مت احلصول عليها من قبل، فيقـوم اجلـاين    ،االستيالءوأما صورة . عليه عنوة
على عينة حمفوظة يف معمل أحـد   باالستيالءعليها، ومن أمثلة هذه الصورة قيام اجلاين  باالستيالء

  .1املراكز الطبية
على العينة اجلينية، أما صورة احلصول عليهـا   لالستيالءغري أن هذا القول صحيح بالنسبة   

 511/5من جسم اىن عليه دون رضائه، فإن املشرع الفرنسي قد جرمهـا يف نصـوص املـواد    
أا تدعم أركـان احلمايـة    2من قانون العقوبات الفرنسي، واليت يرى جانب من الفقه 511/6و

يعاقب بالسجن ملـدة مخـس   :"على أنه 511/5حق يف اخلصوصية، حيث نصت املادة اجلنائية لل
النسيج أو اخلاليا أو مادة من شـخص   بالتقاطأورو كل من يقوم 75000سنوات وغرامة قدرها 

  ".حي دون رضائه
يعاقب بالسجن ملدة مخـس سـنوات   :" من نفس القانون على أنه 511/6وأضافت املادة    

خاليا من شـخص حـي    التقاطأورو كل من يقوم بعمل يهدف إىل 75000ا وغرامة مالية قدره
  ".دون رضا صريح وموافقة كتابية

 املادتان تشريان وبصريح العبارة على جترمي فعل احلصول على املادة اجلينيـة عـن طريـق     
 تراماحكان راشدا أو قاصرا، فاقدا لألهلية أو ناقصها، وذلك دون  من اىن عليه، سواء التقاطها

من قانون الصحة العامة اجلديد اليت يتمثل أهم هـذه   12411/1الشروط املنصوص عليها يف املواد 
املادة اجلينيـة   استقطاعالشروط يف الرضا الذي جيعل عمل الطبيب أو الباحث الذي يقوم بعملية 
  .3االستئصالمن جسم اىن عليه مشروعا، على أن يكون الرضا مكتوبا وسابقا لعملية 

                                                
  .113. أشرف توفيق مشس الدين، املرجع السابق، ص 1
 . 220. مهند صالح العزة، املرجع السابق، ص 2

3 BYK Christian, op.cit., p.410. 
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  الفرع الثاين  
  العقوبة املقررة لفعل احلصول على املادة اجلينية

وعلى إعتبار أن عقوبة فعل احلصول على املادة اجلينية بغري رضا تعد أكثر جسـامة مـن     
مـن قـانون    226/27و 226/25العقوبة املقررة لفعل الفحص اجليين املنصوص عليها يف املـادتني  

  :جسامة هذه العقوبة يرجع إىل العقوبات الفرنسي، ولعل سبب
يشكل مساسـا   إىل أا مقررة لفعل احلصول على املادة اجلينية عنوة من اىن عليه، وهذا ما: أوال

على احلق  اعتداءعلى حرمة جسد اإلنسان، فضال على أن الفحص اجليين هلذه املادة فيه  اعتداء و
  ، 1عايف اخلصوصية اجلينية، إذا هذا النص حيمي احلقني م

يالحظ أن هذه املادة جترم فعل احلصول على املادة اجلينية من جسم اىن عليه دون رضائه، : ثانيا
والذي قد يكون مقصودا به الفحص اجليين، وقد يكون يقصد به أفعال إجرامية أكثر خطـورة،  

اجلينيـة   كاإلجتار يف هذه املادة اجلينية، أو إجراء عليها جتارب علمية دف تعـديل اخلصـائص  
  . 2للمجىن عليه

فإننا نكون أمام تعدد جرائم حقيقي يستلزم تطبيق النص ذي العقوبـة األشـد   ،اقعويف الو  
املادة اجلينية من اىن عليه دون رضا قد مت دف فحص هذه املـادة   التقاطعلى اجلاين، ألن فعل 

  . اجلينية
وة، كأن حيصل عليها من شـعريات  غري أنه ورغم عدم حصول اجلاين على املادة اجلينية عن  

، فهنا يعد فعل احلصول على املادة اجلينية مشروعا، إال أنه ليس ...سقطت من اىن عليه أو لعابه
من حق اجلاين القيام بإجراء الفحص اجليين، ومثال ذلك أن يكون اجلاين عامال بإحـدى بنـوك   

                                                
 .243.جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، ص 1
 . 244.، صنفسهاملرجع    2
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دف دراسة خصائصه خلاصة باىن عليه حفظ البصمات الوراثية، ويقوم بتحليل العينة احملفوظة ا
  .  بالغرض الذي أخذت من أجله املادة اجلينية االعتداد، وبالتايل يتم يف هذه احلالة أو حتديد هويته

  
   املطلب الثالث
  الركن املعنوي

مـن   1211/3ومن خالل إستقراء نصوص القانون الفرنسي حمل الدراسة، وخاصة املـادة    
ح لنا جليا أن فعل إجراء الفحص اجليين بدون رضا اىن عليـه يعـد مـن    قانون العقوبات، يتض

اجلرائم العمدية، ألن اجلاين يرتكب هذا الفعل بقصد الوصول إىل نتيجة عدوانية حمصورة بني إما 
 .)الفرع الثاين( ، أو التحقق من هوية اجلينية)الفرع األول( دراسة اخلصائص اجلينية للمجىن عليه

  
  لالفرع األو

  فحص ودراسة اخلصائص اجلينية للمجىن عليه
من القانون املدين الفرنسي، أن البحث الطيب  16/10األصل يف اال اجليين وحبسب املادة   

لـيس  ) البحث عن خصائص اجلينـات (أو العلمي ) الكشف عن وجود األمراض الوراثية مثال(
الشأن، والذي يترتب على  نون يف ذلكحمظورا يف حد ذاته ما مل خيالف الشروط اليت أوردها القا

   .من قانون العقوبات الفرنسي 226/25خمالفتها توقيع العقوبات اليت تضمنتها املادة 
ولعل أهم هذه الشروط هي الغاية املشروعة الطبية أو العلميـة، وإن كـان مـن الفقـه       
حبيث تدخل الفحوص الغاية الطبية، قد يتم بطريقة موسعة  اصطالحمن يرى أن حتديد  1الفرنسي

يف شركة التأمني، حيث أا تعتـرب يف   االستشارياجلينية اليت تتم بطريق طبيب العمل أو الطبيب 
ذاا فحوصا ذات غاية طبية، ولعل ذلك ما دعا املشرع الفرنسي إىل أن يقصر يف قانون الصـحة  

                                                
1  LASSALLE Bérengère, op.cit., p. 75.  
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ومن هنا ميتد نطاق التجرمي  مصلحة املرضى، قتتحقالعامة اإلباحة على الفحوص اجلينية الطبية اليت 
  .إىل الفحوص ذات الغاية الطبية اليت تتعارض مع مصلحة املريض

، مل يتم شرحه وتوضيحه قانونـا  "البحث العلمي"أو " الغاية العلمية"كذلك فإن مصطلح   
اخلصوصية اجلينية، ألن معيار الغايات العلمية ال  انتهاكعلى حنو يكفل عدم تعريض الفرد لتهديد 

مل يف ذاته أي قيد، من حيث املسائل اليت ميكن أن ميتد إليها، وإن كان وزير العدل الفرنسـي  يش
قد أشار إىل أن معىن الفحوصات العلمية الشرعية يتحقق يف األحباث اليت ـدف إىل محايـة أو   

  . 1حتسني الصحة العامة
بطيعـة هـذا    كما أنه وبعد أن يتم تنبيه وإعالن الشخص الذي سيخضع للفحص اجليين  

الفعل واهلدف منه، جيب ويف وقت سابق على هذا الفحص أن يعرب هذا الشخص عن رضاه صورة 
  . مكتوبة
من القانون املدين الفرنسـي، تعاقـب املـادة     16/10ويف ضوء الشروط الواردة يف املادة   

 رضـا  من قانون العقوبات على إجراء الفحص اجليين من دون احلصول املسـبق علـى   226/25
  . 2الشخص اخلاضع للفحص

مـن قـانون    226/25فإنه متة عيب يف الصياغة القانونية للمادة  ،3وحبسب الفقه الفرنسي  
  :العقوبات الفرنسي من جانبني

تستبعد كل جترمي وعقاب ملن جيري هذه الفحوص ذات الغاية  226/25أن املادة : اجلانب األول -
 16/10شخص اخلاضع هلا، والذي مت سحبه أو نقضـه  العلمية بعد احلصول على رضا ال الطبية أو
وكان ميكن أن يقال إن هذا الفراغ التشريعي ميكن سده من خـالل  . من القانون املدين 2الفقرة 

من قانون العقوبات املتعلقة بالتجارب على اإلنسان، حيث جترم هـذه   223/8تطبيق أحكام املادة 

                                                
1  MAZEN N-J, Tests et empreintes génétiques: du flou juridique au pouvoir scientifique, "Les petites affiches, 
14 décembre 1994, n°149, p.76.    

من  16/11و  16/10املواد : شروط الرضا الالزم إلباحة هذا الفحص هياملواد القانونية اليت نظمت حاالت الفحص اجليين املشروع، وبينت  2
       . من قانون الصحة العامة 1131/7، 1131/4، 6/ 1132، 1132/1القانون املدين الفرنسي، كذلك املواد 

3 CONTE Philippe, op.cit., p.162.   
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ومع ذلك فإن هذه اإلمكانية مت  .من الشخص املعين بعد سحب الرضا التجارب إذا ما مت إجراؤها
مـن نفـس    223/8صراحة يف منت املادة ذاا، حيث حددت الفقرة الثالثة من املـادة   دهاااستبع

القانون عدم تطبيقها بالنسبة للفحوص اجلينية للشخص وللتحقق من البصمة الوراثية، والكشـف  
  .     1عن هويته ألغراض البحث العلمي

تشري صراحة إىل اإلحالة إىل القانون املدين وحده، وهو ما  226/25أن املادة : انب الثايناجل -
أا حتظر أي إحالة إىل قانون الصحة العامة، وبالرجوع إىل النصوص املتعلقة بالرضا  انطباعايعطي 

من قانون  يف فقرا الثانية 1/ 1131عن الفحوص اجلينية يف هذا القانون األخري، جند أن املادة 
الصحة العامة، جتيز إجراء الفحوصات اجلينية لغاية طبية، إذا كانت لصاحل الشخص املعين يف حالة 

 226/25يف املادة  عقوباتوينص قانون ال .ل على رضائه، أو رضا املسؤول عنهاحلصو استحالة
ا بني مواد ضعلى حظر شامل على إجراء الفحوص الطبية أو العلمية بدون رضا، فإنه يوقع تعار

من  226/25املادة ، وقانون الصحة العامة من فقرة ثانية 1131، املادة املسألة هالقانون املنظمة هلذ
من قانون الصحة العامة هل  1131/1قانون العقوبات، وهذا التعارض يثري تساؤال حول نص املادة 

  .   2يعد تعطيال لنصوص التجرمي أو يعد إجازة قانونية إستثنائية
جلدير بالذكر أن هذه اجلرائم من اجلرائم العمدية اليت ال ترتكب خطأ، ومن هنا يلـزم  وا  

على الطبيب وبشكل شخصي أن يتلقى الرضا من الشخص املعين أو أحد أفـراد عائلتـه لتمـام    
  .3من القانون املدين 16/10إستيفاء الشروط القانونية الواردة باملادة 

ه اجلرمية عن طريق اخلطأ أو اإلمهال كأن يعتقد خطأ أن فإن إرتكاب اجلاين هلذومن هنا،   
اىن عليه قد أذن بقيامه بالفحص اجليين، أو مل يكن قد تناهى إىل علمه أن اىن عليه قـد قـام   

                                                
1 Art. 223-8 du code pénal (L.n° 800-2004 du 6 août 2004, art.17-5): "Les dispositions du présent article ne sont 
pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses 
empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique ».       

  . 247.جازية، املرجع السابق، صجربيل حممد شعتري   2
3 BARRET Luc, Les recherches biomédicales et le consentement, université de Grenoble, 2010, p.15. 
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بسحب املوافقة املبدئية اليت أبداها للقيام بالفحص اجليين للقيام بالفحص اجليين لعينته اجلينية، فإن 
  .اقب لإلنتفاء القصد اجلنائي لديههذا اجلاين لن يع

إال أن هناك من الفقه من يرى إمكانية وقوع هذه اجلرمية بطريق اإلمهال، وأن اجلاين ينال   
  .   1عن فعله العقوبة ذاا

   الفرع الثاين
  التحقق من البصمة الوراثية ألحد األفراد

حقق الزوجان عقـب  إن التحقق من البصمة الوراثية قد يكون دف طيب خالص كأن يت  
ميالد طفلهما األول من مدى إنتقال مرض وراثي جيين له، أو أن يتحقق الطبيب من نسب اإلبن 
لوالديه، وقد تكون الغاية هدفا علميا، غري أنه يف احلالتني يستلزم توافر رضاء الشخص اخلاضـع  

  .2للتحليل اجليين بغية التحقق من هويته الوراثية
الفقرة الثالثة من القانون املدين، ويف حالة خمالفة ذلـك   16/11ادة وذلك طبقا ألحكام امل  

 1132/3من قانون العقوبات الفرنسي، كذلك املادة  226/27يتم معاقبة اجلاين طبق ألحكام املادة 
  . 3قانون الصحة العامة من

ومن جهة أخرى، فإن البحث اجليين للتحقق من البصمة الوراثية قد يأخذ شكل إجراءات   
الفقرة األوىل من القانون  16/11التحقيق، والبحث اجلنائي والدعوى اجلنائية، طبقا ألحكام املادة 

، ويتم األمـر أو اإلذن  لالعتبار ويف هذه احلالة، فإن إرادة الشخص اخلاضع له ليست حمال. املدين
ومبوجـب   على إذن من قاضي التحقيق ، وبناءاالستداللحوال يف مرحلة ذا التحليل حسب األ

   .حكم قضائي للتحقق من البصمة الوراثية ألحد املدانيني
  

  املطلب الرابع
                                                

  . 86.أشرف توفيق مشس الدين، املرجع السابق، ص 1
 .248.جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، ص 2

3 CONTE Philippe, op.cit., p.163. 
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  أثر رضا اىن عليه يف قيام جرمية اإلطالع على املعلومة الوراثية 
بالرضا، مل يكن وليد الصدفة العلمية، بل لـه مربراتـه    االعتدادإن التأكيد على ضرورة   

ولكي يتحقق هذا الرضا الصـحيح،   .لشخص ال جيوز إنكارهانا أساسيا لالقانونية اليت تشكل ضم
ا قيـام   االلتزامضوابطه أو شروطه القانونية، اليت يترتب على عدم  احترامفمن املهم جدا أن يتم 

  . أركان اجلرمية
أن رضا املريض بتسجيل معلوماته اجلينية هـو ضـمان   "جملس الدولة الفرنسي  اعتربلقد 
  . 1"حلماية احلرية

  
  فرع األولال

  اإلعتداد بالرضا وشروطه القانونية مربرات 
إن التشريعات املقارنة تعتمد يف النص على أمهية الرضا كسبب إلباحة إجـراء الفحـص   
اجليين على إعتبارين أساسيني، يربزان حق صاحب البصمة الوراثية يف اإلختيار بـني املوافقـة أو   

وهذا ما تعللـه  . ينتج عنه من معلومات خاصة الرفض على اخلضوع إلجراء الفحص اجليين، وما
  .ذاتية احلق يف اخلصوصية اجلينية وحق الفرد يف ملكية البصمة الوراثية

  
 

  ذاتية احلق يف اخلصوصية اجلينية -أوال
يرتبط حق الفرد يف املوافقة على إجراء الفحص اجليين وما يترتب عنها، حقـه أيضـا يف     

لذاتية حقه يف اخلصوصية اجلينية من جهة أخرى، فعند إجراء  السالمة اجلسدية من جهة، وضمانا
التحليل تظهر لنا ضرورة عدم التدخل يف إختبارات صاحب البصمة الوراثية ال سيما تلك املتعلقة 

  . حبالته الصحية
                                                

  .  437.حممد لطفي عبد الفتاح، املرجع السابق، صمقتبس عن،  1
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وللخصوصية اجلينية ذاتية خاصة تظهر من خالل طبيعة عنصريه األول املادي املتصل جبسم   
  .   معنوي متعلق باملعلومات اليت يفصح عنها الفحص اجلييناإلنسان، والثاين

وعليه كرست معظم الدساتري والتشريعات املختلفة احلق يف توافر الرضا يف جمال البحـث  
الطيب بصفة عامة واجليين بصفة خاصة، وذلك لضمان محاية احلق يف اخلصوصية اجلينيـة الـذي   

ء صور املساس غري املشروع باجلينوم البشري، وخاصة إذا يفترض إنفراده حبماية قانونية مستقلة إزا
 علمنا أنه باإلمكان إجراء فحوص جينية، بل وتكوين سجالت احلامض النووي ألشـخاص مـن  

وبالتايل فإنه من احملتمل أن يتم إجراء الفحـوص اجلينيـة    .خالل خاليا وأنسجة تركوها خلفهم
بل ويف الواليات املتحدة فإن معظـم معامـل    بدون معرفة وإذن صاحب هذه األنسجة واخلاليا،

  .  إجراء فحوص احلامض النووي اخلاصة ال تسأل عن مصدر هذه العينات
واحلق يف اخلصوصية يقتضي أن ال يتم إجبار الشخص على اخلضوع لإلختبارات اجلينية، 

اجلينية  سواءا من الدولة أو غريها إال برضا صريح من هذا الشخص، وتتطلب تشريعات اخلصوصية
للعديد من الواليات املتحدة إبالغ الرضا جلهة ثالثة إلجراء إختبار أو احلصول علـى معلومـات   

كما أنه يتفرع عن .توافرها موضوعية كانت أم شكلية جينية، ويف الواقع فإن للرضا شروطا جيب
رميـة  الرضا عدة حقوق فرعية، ويترتب على توافره بشروطه الصحيحة، أثر جنائي مهم بصدد ج

مـن قـانون    226/27, 226/25احلصول على املعلومة اجلينية دون رضا صاحبها حبسب املـواد  
  .العقوبات الفرنسي

  
  

  حق ملكية البصمة الوراثية  -ثانيا
للفرد احلق يف متلك جيناته الوراثية، كما ميلك أجزاء جسمه األخرى، لكنـه باملقابـل ال     

معرفـة   استغاللحقوق  فامتالك. ه يف بيئة غري بشريةلوب إستخدامميلك طريقة عمل اجلني أو أس
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اجلينات وخصائصها، والقدرة على حترير أو تعطيل أو حتسني بعض هذه اخلصـائص، تكسـب   
  .  1ملكيتها إىل صاحب اإلختراع

صراحة على تكييف حق الفـرد علـى    2كما تنص بعض تشريعات الواليات األمريكية  
  ". شخصية  ملكية"املعلومات اجلينية بأنه حق 

يعترب حق ملكية البصمة الوراثية املربر الثاين للتسليم بضرورة األخذ برضا الشخص لذلك و  
  .اخلاضع للفحص جينيا، وموافقة كذلك على كل ما يترتب عن هذا الفحص من نتائج وآثار

يف  ومن مثة لو كان لفاحص البصمة الوراثية احلق يف إمتالك املعلومات اجلينية املودعة لديه  
البنوك الطبية أو املخابر العلمية، لسقط بالتايل عنصر الرضا كسبب إلباحة ااملمارسـات املتعلقـة   
بصاحب البصمة الوراثية، وهذا ما يتناىف مع القول بأن اجلينات هي جزء من اجلسم البشري، ومنه 

  .فملكيتها تعود لصاحب هذا اجلسد
قة على إجراء الفحوص اجلينية وما يتصل ا، ومن الواضح أن اإلعتراف حبق الفرد يف املواف  

قائم على أساس حقه يف ملكية بصمته الوراثية، لذا جيب أن يكون رضا الشخص حرا ومسـتنريا  
وصادرا عن ذي أهلية يف شكله الكتايب عرب مجيع مراحل الفحص اجليين، حبيث تلغى مجيع هـذه  

  . لبشرياإلحتماالت يف حدوث مساس غري مشروع حبرمة اجلينوم ا
ال يوجد أي نص يعاجل مسألة حق ملكية البصمة الوراثية، وهذا أما يف القانون اجلزائري، ف  

  . أمر مستغرب أمام ما يشهده العامل كافة من تطورات
  

  الفرع الثاين
  هوية مصدر الرضا

                                                
. تمـام الإن متلك اجلينات حبسب الشريعة اإلسالمية يكتمل رد علم اإلنسان مبحتوها ومعلوماا املخزنة حىت تتحقق شروط صحة التملك وهي  1

  .  بشرية، حلقة نقاش من ميلك اجليناتكشمريي بن صاحل أمني، موفق الشرع والقانون إزاء ملكية اجلينات ال. أنظر
 .فلوريدا, والية جورجيا، كولورادو، فلوريدا، أويزيانا 2
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أن حق الشخص يف املوافقة على األعمال الطبية يستند إىل حق الشخص يف سالمته البدنية 
  . 1يفرض على اجلميع عدم املساس جبسمه بدون إذنه املسبقالذي 

جيب أن يكون الرضا بفحص البصمة الوراثية وكشف املعلومات الناجتة عنها، صادرا مـن  
ية ذاته، إذا كان شخصـا حيـا   صاحب احلق يف ذلك، ونقصد بذلك إما صاحب البصمة الوراث

 1131/4نونا إلعطاء الرضا، فإن نص املادة أما إذا كان صاحبها غري راشد أو غري مؤهل قا .راشدا
من قانون الصحة العامة الفرنسي يشري إىل أن صاحب احلق يف الرضاء يف هذه احلالة هو املمثـل  

  .القانوين هلذا الشخص
ويقصد باملمثل القانوين للشخص صاحب البصمة الوراثية هو الشخص الذي له السـلطة  

  .2ة الصحية اخلاصة بأحد القصر أو عدميي األهليةالقانونية إلصدار قرار يتعلق بالرعاي
من قانون الصحة العامة الفرنسي وجوب حصول ممثل القاصر أو  1131/4وأوجبت املادة 

عدمي األهلية على إذن وموافقة جملس العائلة أو قاضي الوصاية قبل إجراء هذا الفحص، وعلة هذا 
على الشخص مباشرة، كما أا ال ختلو مـن  الوجوب أن هذه الفحوصات اجلينية ال تعود بالنفع 

فإن املشرع الفرنسي قد أوجب على الرغم من  ،ومن ناحية أخرى .هذا من جهة 3خماطر حقيقية
صدور إذن القضاء على إجراء الفحص اجليين أن يوافق عدمي األهلية نفسه على إجرائها، وذلك إذا 

يف فقرا الثالثة من  1131/4على نص املادة  ناءلى التعبري عن إرادته، وهذا بتوافرت لديه القدرة ع
  . قانون الصحة العامة

أما إذا كان صاحب العينة شخصا متوفيا، أي أن املادة الوراثية املراد حتليلـها وفحصـها   
إذ ؟ ق إن يعطي الرضا يف هذه احلالـة مأخوذة من جثة، والسؤال املطروح هنا هو من الذي له احل

بعض أقارب املتويف، واألمر قد يثري اخلالف خاصة إذا  واعتراضة املوتى سيثار بشأن املسألة حرم
ما تعارضت رغبات األقارب ومصاحلهم حول إجراء الفحص اجليين من عدمه، وما هو ترتيبهم يف 

                                                
  . 117. ، ص2010أنظر، خالد بن النوى، ضوابط مشروعية التجارب الطبية وأثرها على املسؤولية املدنية، دار الفكر والقانون، مصر،  1

2 BARRET Luc, op.cit., p.15. 
  .  437.، املرجع السابق، صالفتاح حممد لطفي عبد 3
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أنه ال جيوز حتديد اهلوية من  تقضي من القانون املدين الفرنسي 16/11املادة للعلم أن هذا الشأن؟ و 
  .1الوراثية لشخص متوىف،إال مبوافقة صرحية من أقاربه خالل البصمات

أجيز نزع عينات جينية من شخص متـوىف، وقـد    "Yves MONTAND"2ويف قضية 
أوضحت احملكمة أن الرضا اخلاص للمتويف ال جيوز البحث عنه، كما أن خلفه قد أوضحوا أنه مل 

الوصـول إىل   لألطراف يف يكن يعارض ذلك ويكون من املالئم أن تكون هناك مصلحة أساسية
ومن هنا لزم األمر خبربة تكميلية يف ظل اإلجراءات القضائية بعد إخـراج  . تأكيد جيين بيولوجي

ن أبا للطفل حمل الـدعوى مـن   اجلسم من القرب لتحديد هويته جينيا لتحديد ما إذا ميكن أن يكو
من القانون  16/11من املادة  تعديال على الفقرة الثانية 2004-800وقد أضاف القانون رقم . عدمه

املدين الفرنسي، حبيث أوجب وجود رضا صريح من املتويف أثناء حياته يف حال كشـف هويتـه   
  . 3الوراثية ألغراض طبية أو علمية

  
  الفرع الثالث

  الشروط املوضوعية والشكلية لصحة الرضا 

يـة عالجيـة   يعد رضا الشخص اخلاضع للفحوصات اجلينية السابقة على التدخالت الطب
كانت أم غري عالجية، أمرا ضروريا يتم الوقوف عليه كلما كان هنـاك داع لإلطـالع علـى    
املعلومات اجلينية أو حتليلها، وذلك حفاظا على سالمة اجلسم البشري من جهة، وضـمانا لعـدم   

  . املساس اجلينوم البشري وحق الفرد يف اخلصوصية من جهة أخرى
اضح قبل خضوع الشخص للفحوصات اجلينية أيـا كـان   وأمهية الرضا تتعاظم بشكل و

هدفها، وذلك نظرا لتعلقها جبسد اإلنسان، وقد استقر الفقه والقضاء على أن رضا الشخص يعـد  
أساسيا و ضروريا حىت يكتسب الفحص مشروعيته، وكل عمل جيرى على الشخص دون رضائه 

                                                
 .252.جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، ص 1

2 C. A. Paris 1re ch 6 novembre 1997, Dalloz 1998, 222, not.p. Malaurie. 
3 HALPRN Céline, op.cit., p.91. 
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اءا عليه من الناحية اجلنائية حىت يف حالة يعد من قبيل اجلرائم املاسة بالكيان البشري، وتشكل اعتد
  .  1غياب الفعل املوجب للعقاب

إن إلتزام الطبيب باحلصول على رضا املريض ال خالف عليه يف الوقت احلايل، إال أن هذا 
اإللتزام ليس جمرد التزام أخالقي، مبعثه مبدأ احلرية الفردية ومبدأ معصومية اجلسد فحسب، بل هو 

بعد أن نص على التزام الطبيب باحلصول على رضا املريض يف قـانون اخالقيـات   التزام قانوين 
  .  2املهنة
  الشروط املوضوعية لصحة الرضا - أوال

تعتربالشروط املوضوعية لصحة الرضا، تلك الشروط اليت جتزم بوجود إرادة واعية، يعتد ا 
  :قانونا، وهي تتمثل يف

I-أن يصدر الرضا عن إرادة حرة واعية:  

يشري البعض إىل أن تطلب احلصول على إذن كتايب من صاحب العينة قد يـثري بعـض   و
املشكالت من الناحية الواقعية، فاملريض الذي يواجه ضغطا نفسيا بسبب حالته املرضية، وبسـبب  

ي منودج ينطوي على إقـراره  اإلجراءات الطبية املطلوبة قد يكون مستعدا يف النهاية للتوقيع على أ
ما إذا كـان الرضـا حقيقيـا    جيب على سلطات التحقيق يف هذه احلالة أن تبحث عن و. بالرضا
  .3ياواختيار

  
  
  

II- غري معيبا جيب أن يكون الرضا:  

                                                
1 Cf. PRADEL Jean, VARINARD André, Les grands arrêts du droit pénal général, Dalloz, France, 2009 ; p.415.  

 .167.مريفت منصور حسن، املرجع السابق، ص 2
3 GROMB Sophie, op.cit., p. 28.   
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فـإذا   صادرا عن إرادة غري مشوبة بعيب من العيوب اليت تؤدي إىل إبطاهلا، أي أن يكون
فـال  لومات جينية عنه، خضع الشخص لتهديد أو إكراه ألخذ عينة منه أو أكره على كشف مع

    .1اخلداع أو الغلط أو التخذير جمال للحديث عن توافر الرضا، ويستوي يف ذلك حاالت 
جند القضاء األجنلوأمريكي، مؤيدا بالفقه، قد أرسى مبدءا فحواه أن التغرير  ،وتطبيقا لذلك  

يكن يعلم أن هـذه  على موافقة غري مستنرية، حيث إنه مل  من جسمه بناءباملريض، أو أخذ عينة 
العالجي، الذي أعطى املواد اجلينية املستأصلة سوف تستخدم ألغراض جتارية ال عالقة هلا بالغرض 

عليه، فإن هذا السلوك يعد مساسا صارخا باحلق يف اخلصوصية، والذي تعد قاعـدة   موافقته بناء
  .2املوافقة والرضا احلر واملستنري من أهم فروعه

III -ضا واعيا متبصراجيب أن يكون الر  
حيث يعرف رضا املريض حسب القواعد العامة للتدخالت الطبية، واملؤسس على عنصـر  

، وهو إلتـزام   un consentement informéاإلعالم يف الفقه القانوين بالرضا املتبصر أو املستنري 
ام املعطيـات  قانوين يقع على عاتق الطبيب، مثله مثل إلتزامه باحليطة واحلذر، أو إلتزامـه بـإحتر  

  .3العلمية عند مباشرة العالج، حبيث يسأل قضائيا يف حالة اإلخالل به
ويقصد بذلك يف جمال احلماية اجلينية، أنه قبل أخذ عينة البصة الوراثية أن يقوم من يأخذها 
بإخبار الشخص صاحبها، أو ممثله القانوين شفويا بإن رضاءه بإعطاء العينة، وذلك حتليلـها هـو   

وإحاطته علما باملعلومات اليت يتوقع منطقيا أن تنتج عن التحليل اجليين وتبصريه، مبا ميكن  إختياري
أن يستفيد به من معلومات تنتج عن هذا التحليل، وكذا حصر املخاطر املتوقعة، والبدائل العالجية 

  .4املمكنة لتمكينه من إصدار قرار متبصر وواع بشأن املوافقة أو رفض العالج املقترح

                                                
1 EGEA Pierre, op.cit., p.141. 

 .253.جربيل حممد شعتري جازية، املرجع السابق، ص2
  .254.املرجع نفسه، ص 3
، 2006اإلسـكندرية،  عمال الطبية واجلراحية، دراسة مقارنة، دون طبعة، دار املطبوعات اجلامعية،مامون عبد الكرمي، رضا املريض عن األ، أنظر 4

   . 92. ص
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ونتيجة لألمهية اليت متثلها املعلومة الوراثية يف حياة اإلنسان وخطر التالعب ا، كان البـد  
باإلعالم مـن أجـل    االلتزامأن يلتزم الطبيب باحترام إرادة الشخص، و ذلك عن طريق تشديد 

  .  احلصول على املوافقة املستنرية
 االجتماعيةإمنا يشمل أيضا النواحي بالتبصري ال يقتصر فقط على املخاطر الطبية، و وااللتزام

  1. اليت تترتب عن ذلك واالقتصادية
وقد أوجبت كافة التشريعات يف الواليات املتحدة األمريكية اليت تـنص علـى محايـة     

، ويعين هذا النوع " رضاء واع"اخلصوصية اجلينية أن يكون رضا الشخص بأخذ البصمة اجلينية هو
رضاء املريض بقبول العالج يكون باطال، إذا مل يقدم له معلومـات   من الرضاء يف اال الطيب أن

  .2وافية عن العالج املقترح
وتعترب تسمية الرضا املتبصر من نتائج القانون الطيب األمريكي، الذي جيد لـه جـذورا يف   

  .حبق املريض يف الذاتية وحقه يف تقرير املصري االعتراف
ة احلق يف التبصر باملعلومات الطبية علـى حـق   السويسري االحتاديةأسست احملكمة  كما

املريض يف التقرير الذايت، الذي يتفرع بدوره عن احلق يف احلرية الشخصية، وحصانة البدن الـيت  
  .يتمتع ا كل شخص

اجلينية اليت يشترط فيها الرضا احلر واملسـتنري عنـد    االختباراتوخيتلف األمر يف مسائل 
التبصر يسـتلزم  الرضا احلر وف. إلطالع أو تعديل املعلومات اجلينيةإجراء فحص جيين أو اإلذن با

أكانت تطبيقات اهلندسة الوراثية ألغراض عالجية أو ألغراض غري عالجية، إال  به، سواء االعتداد
  .ما أستثين منه بنص

 2008أفريل  4الصادر يف   2008-321 رقم ومن جانبه، تدخل املشرع الفرنسي باملرسوم  
على تقرير مسؤولية الطبيب عن  تنص منه 1131/1املادة إذ أصبحت نون الصحة العامة، معدال قا

                                                
   . 73.د ن، ب س ن، ص ، دون طبعة، ب40أنظر،أمحد شوقي عمر أبوخطوة، ضرورة تبصري املريض يف اال الطيب، رقم  1

2 JACKSON & POWELL, Professional negligence, fourth edition, sweet, Maxwell, London, 1997, p. 853.  
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تسليم نسخة إىل صاحب الشأن، أو من ميثله قانونا من نتيجة الفحص اجليين متضـمنة األخطـاء   
  . 1احملتملة على صاحب العينة وغريه من أفراد أسرته

من  القانون رقم  9املشرع اللبناين يف املادة كما ميكننا يف هذا اال اإلستشهاد مبا جاء به   
، حيث شدد  علـى أمهيـة   "الفحوصات اجلينية البشرية"املتعلق ب  20/11/2004املؤرخ يف  625

ال جيوز املباشرة بأي :"املوافقة املستنرية الواضحة واحلرة الصادرة من طرف صاحب العينة اجلينية 
ال تعتـرب   ، ومـن مث للفحص عخلطية من الشخص اخلاضفحص جيين إال بعد املوافقة املستنرية وا

املوافقة مستنرية ما مل تتوافر ملانح املوافقة فرصة للتفكري قبل منحها، وال جيوز ممارسة أي ضغط أو 
  . 2"إغراء معنوي أو مادي هدفه احلصول على موافقة الشخص اخلاضع للفحص

يد طلب املوافقة املسـتنرية عنـد   من القانون املذكور أعاله شرط جتد 10وأضافت املادة   
املوافقـة   تطلـب :"التوسيع يف إجراء الفحص اجليين، وذلك لتفادي أي تالعبات ميكن أن حتدث

  ". املستنرية لفحص جيين حمدد اهلدف، وكل توسيع هلذا اهلدف يتطلب موافقة جديدة
اسبة لعنصـر  أما من جانب الشريعة اإلسالمية، فقد إجتهد بعض فقهائها إلجياد صياغة من  

بأمهيـة عنصـر   " سعد ناصر الشتري"الرضا املستنري عندما يتصل باجلينات، حيث نوه الدكتور 
إن اجلينات الوراثية مـن  :"اإلعالم والتبصري يف شرعية الفحوص اجلينية وما يلحقها من آثار، بقوله

لغـري إال  ل اختصاصهإختصاص اإلنسان الذي تتبع جسده، وال حيق ألحد أن يتصرف فيما يعود 
بإذن صاحب البصمة الوراثية، ويلتزم الطبيب قبل الكشف على اجلينات أن يشرح سـبب هـذا   

                                                
1Art. 1131-1 du code de la santé publique:" L'information communiquée est résumée dans un document signé et 
remis par le médecin à la personne concernée, qui atteste de cette remise. Dans la délivrance de ce document à la 
personne ou à son représentant légal."     
- BARRET Luc, op.cit., p.7. 

ال جيوز إبالغ نتائج الفحص لألهل أو ألي جهة تالثة خاصة كانت أم عامة، دون :" من نفس القانون الفقرة األوىل على مايلي 14تضيف املادة  2
  ."..موافقة خطية واضحة من الشخص اخلاضع للفحص

ال حيق إعالم الغري بنتائج هذه الفحوصات إال مبوافقة خطية من ويل أمر القاصر أو فاقـد  :" ا تضيف الفقرة الثالثة من املادة السابقة الذكر بنصهاكم
  ".األهلية



 خصوصية املعلومات الوراثيةمحاية احلق يف : الباب الثاين

 

379 
 

الكشف وفوائده، وكذا فوائد اإلجراءات الطبية أو العلمية املتعلقة به، وما قد يترتب عن ذلك من 
  .1"معتربةأضرار صحية وأدبية، أو ما ينتج عنه من خماطر أو مضاعفات حمتملة مهما كانت نسبتها 

أما بالنسبة للجزائر، فنالحظ فراغا رهيبا يف هذا الشأن، فال وجود لـنص تشـريعي أو     
ميكن أن حيدد معامل السياسة اجلنائية جتاه العلوم البيوطبية احلديثـة وموقـع    منشور قضائي اجتهاد

إىل  تتـرجم  البشري اليت مل باالستنساخالرضا ضمنها، اللهم فقط بعض التوصيات العامة املتعلقة 
هذا ما يدفعنا إىل البحث يف القانون األقرب ملثل هذا النـوع   .قانونية منظمة حد اآلن إىل نصوص

يقدم العالج :" أنه على 154، الذي ينص يف مادته 2من العلوم، وهو قانون محاية الصحة وترقيتها
يف  168كذا نص املـادة  و". الطيب مبوافقة املريض أو من خيوهلم القانون إعطاء موافقتهم على ذلك

خيضع جتريب للموافقة احلـرة واملسـتنرية   :" الفقرة الثانية والثالثة من نفس القانون اليت تضمنت
تكون هذه املوافقة ضـرورية يف كـل   . للشخص موضوع التجريب وعند عدمه ملمثله الشرعي

  ". حلظة
زائري يعتد برضا املريض نص املادتني السابقتني يتبني لنا أن املشرع اجل استقراءومن خالل   

عند العالج الطيب، وكذا عند إجراء التجريب، لكنه مل حيدد لنا إذا كان الغرض منه عالجيـا أو  
  . لبحث العلميالفائدة 

لكن ميكن تطبيق النصوص العامة املتعلقة حبماية اجلسم البشري على فحـوص البصـمة     
بيعة متميزة، تتطلب إحاطة قانونية خاصة الوراثية بسبب ما ينسب هلذه األخرية من خصوصية، وط

  . 3ودقيقة
IV- حوص اجلينيةلفأهلية املوافقة يف جمال ا:  

لكي يكون لرضا الشخص اخلاضع للفحص اجليين أثر وفاعلية من الناحية القانونية، جيـب     
أن يصدر عن صاحبه بإرادة حرة وواعية، متكنه من إدراك حقه يف اخلصوصية اجلينيـة وتقريـر   

                                                
  . 45.سعد بن ناصر الشتري، املرجع السابق، ص 1
  . لصحة وترقيتهااملتعلق حبماية ا 1990جويلية  31املؤرخ يف  17-90القانون رقم  2
  .73.زغبيب نور اهلدى، املرجع السابق، ص. أنظر 3
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مبـدى كشـف    االقتناعنسب بالنسبة حلالته الصحية يف جمال التدخالت الطبية العالجية، أو األ
معلوماته اجلينية يف إطار عقود العمل، أو ضمن إجراءات الدعاوى القضائية، أو البحوث العلمية، 

  .إذا كانت التدخالت الطبية ذات طابع غري عالجي
صفات يف الشخص البالغ املتمتع بكامل قـواه  وكقاعدة عامة تتوافر هذه املتطلبات واملوا  

  .واالختيارحمالة على قدرته يف اإلدراك  العقلية، اخلايل من عيوب الرضا اليت تؤثر ال
وختتلف التشريعات الوضعية املقارنة يف حتديد سن األهلية اليت مبوجبه يعتد برضا الشخص،   

 8يشترط املشرع الربيطاين يف املادة إذ . مةإن مل يرد على إرادته أي عيب، وذلك طبقا للقواعد العا
سنة مبناسبة أي  16من قانون األسرة على موافقة الوالدين أو املمثل القانوين للصغري قبل بلوغه سن 

وغريها من احلاالت اليت يتبث فيهـا   االستعجالتدخل طيب، ويستثىن من ذلك حالة الضرورة أو 
لذكاء، وأنه يتمتع بقدر مـن اإلدراك والقـدرة علـى    بأن الصغري وصل إىل منوه إىل درجة من ا

  .  1السليم، مبا يتفق مع مصاحله املختلقة االختيار
برضا الصغري الذي مل  االعتدادكما يسود يف أغلب الواليات املتحدة األمريكية مبدأ عدم   

ن القانوين، سنة من عمره، إال أن بعض الواليات متنح للصيب املميز الذي مل يبلغ الس 18يبلغ سن 
إمكانية أن يوافق على األعمال الطبية، مىت كانـت   االختيار ووالذي يتميز بالقدرة على اإلدراك 

ويتجه القضاء األمريكي على غرار . ثابثة للقاصر، ولو أمام رفض الوالدين حتقق مصلحة مؤكدة و
للتأكد من مدى قدرته على وضعية الصيب وقدراته العقلية  االعتبارنظريه اإلجنليزي إىل األخذ بعني 

   .2اال العالجي املتعلقة بصحته يف القرارات اختاذ
سنة من عمره، حسب ما جـاء يف   18أما القانون الفرنسي، فيقصد بالصغري من مل يبلغ   

وتبعا ملا تضمنه قانون أخالقيات مهنة . القانون املدين، وهو ما يوافق سن األهلية اجلنائية يف فرنسا
زم الطبيب باحلصول على موافقة الوالدين أو الويل الشرعي، كلما دعى ملعاجلة الصـغري  الطب، يلت

                                                
  208.مأمون عبد الكرمي ، املرجع السابق،ص 1
 .76.زغبيب نور اهلدى، املرجع السابق، ص 2
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وتستثىن من ذلك حاالت الضرورة واحلاالت األخرى اليت يتوافر فيهـا لـدى   . أو املتخلف ذهنيا
الصيب القدرة على اإلدراك واإلختيار بالنسبة للعمل الطيب املقترح، إذ كان باإلمكان احلصول على 

  .افقته الشخصيةمو
مـن   43سنة كاملة حبسب املـادة   19ومن جهته، حدد املشرع اجلزائري سن األهلية ب  

 القانون املدين، مع متتع الشخص بكل قواه العقلية، حىت يكون أهـال ملباشـرة خمتلـف العقـود    
ـ   دي والتصرفات وأيا كان نوعها، مبا يف ذلك العقود الطبية اليت هلا عالقة مباشرة بكيانـه اجلس

  .والعقلي
ويرى املشرع اجلزائري أن الشخص عدمي أو ناقص األهلية ينوب عنه ممثله القانوين بشأن   

محاية الصـحة   من قانون 2فقرة  154املوافقة على التدخالت الطبية، وهذا ما أشارت إليه املادة 
اء موافقتـهم علـى   يقدم العالج الطيب مبوافقة املريض أو من خيوهلم القانون إعط:" بقوهلا وترقيتها

  ...". ذلك
ونالحظ أن املشرع الفرنسي قد أجاد عندما وحد سن األهلية اجلنائية وسن األهلية املدنية   

الواردة على األصـل،   االستثناءاتلبعض  اعتمادهسنة، مع  18للموافقة على التدخالت الطبية يف 
  . حسب السلطة التقديرية لقاضي املوضوع

فيما خيص بتحديد سن األهليـة وأساسـها يف    ةالتشريعي جتاهاتاالعند دراستنا ملختلف   
ـ  ائل القواعد العامة، نظرا لسكوت التشريعات املقارنة يف هذه املسألة عندما يتعلق بالرضا يف املس

يف سياق اـال   السن القانوين املدين لقيام األهلية استنباطعليه ميكننا  ذات الطبيعة اجلينية، وبناء
القانون املدين عند غياب النص القانوين اخلاص أو لضـرورة تفسـري غمـوض     تبارباع، 1احليوي

  . تشريعي معني، هو الشريعة العامة جلميع التقنينات األخرى
كون الرضا صحيحا صـادرا  يجلينية والكشف عنها، يشترط أن إذن، ولصحة الفحوص ا  

ه القانوين، الـذي يشـترط    عن شخص ذو إرادة حرة وواعية، أو من ينوب عنه قانونا وهو ممثل
                                                

  . 78.زغبيب نور اهلدى، املرجع السابق، ص 1
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أن حيصل هذا املمثل القانوين للقاصر أو  من قانون الصحة العامة 209/2املشرع الفرنسي يف املادة 
عدمي األهلية على موافقة جملس العائلة أو قاضي الوصاية، كون هذ النوع من الفحوص ال تعـود  

أوجـب املشـرع   ، ويف املقابل. ةلو من أخطار حقيقيبالنفع على الشخص مباشرة، كما أا ال خت
الفرنسي على الرغم من صدور إذن من القضاء على إجراء الفحص اجليين أن يوافق عدمي األهليـة  

  . 1نفسه على إجرائها، وذلك إذا توافرت لديه القدرة على التعبري عن إرادته
ـ     دخل ومن جهته، قد حصر املشرع اللبناين من خالل قانون الفحوص اجلينية البشـرية ت

التبـدل  "املمثل القانوين للقاصر أو األشخاص الذين ال يتمتعون باألهلية يف مسألة فريدة وهـي  
يف  14، وهذا ما أشارت إليـه املـادة    Les maladies mono géniques" جلني واحد" اخللقي

وافقـة  أما بالنسبة للقاصرين أو األشخاص الذين ال يتمتعون باألهليـة إلعطـاء امل  :" فقرا الثانية
املستنرية، فتجرى الفحوصات اجلينية بناءا لطلب خطي من ويل األمر، وذلك بغـرض تشـخيص   

مـن أجـل    Les maladies mono géniquesمرض متعلق بالتبدل اخللقي جلينة واحدة حصرا 
الوقاية أو املعاجلة، وال حيق إعالم الغري بنتائج هذه الفحوصات إال مبوافقة خطيـة مـن ويل أمـر    

  ". أو فاقد األهلية القاصر
حيق لويل أمر القاصر أن يطلب لـه أو هلـا   :"من نفس القانون على أنه 15وأضافت املادة   

خطيا إجراء حتليل للخصوصية اجلينية فقط إذا كان من احملتمل ظهور املرض املتعلق بالتبدل اخللقي 
ميكن هلذا النـوع   سنة، إذ كان 18 قبل بلوغ سن Les maladies mono géniquesجلينة واحدة 

  ". من املرض أن خيضع لوسائل وقائية قبل هذا العمر
ويعاب على القانون املشار إليه رغم حماولته تنظيم العديد من التطبيقات الرائجة يف جمـال    

من مل يعرف لنا املقصـود   14البيوطيب، أنه مل يوضح لن العديد من املفاهيم، فمثال يف نص املادة 
، وما هو املغزى مـن قصـور   Les maladies mono géniques" جلينة واحدةبالتبدل اخللقي "

ضف إىل ذلك، أنـه  أوجوب توافر رضا ويل األمر اخلاضع للفحص اجليين على هذه احلالة فقط؟ 
                                                

  . 83.أشرف توفيق مشس الدين، املرجع السابق، ص 1
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بالقيم أو  عترافاال استبعادمما ينتج عنه " ويل األمر"حصر املمثل القانوين لفاقد األهلية يف مصطلح 
    .إذا تعلق األمر بفاقد األهلية ألي مانع أو عارضيف حلة ما  الوصي

  الشروط الشكلية لصحة الرضا -ثانيا
جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم تلك املمارسات البيوطبية، يتبني التردد بني  وبالنظر إىل  

حملقق إمكانية التدخل يف التكامل البيولوجي للكيان اجلسدي وبني محاية اإلنسان من هذا التدخل وا
عن طريق الرقابة القانونية، ولكن هذا التدخل الذي ميس الكيان اجلسدي لإلنسان ال بد أن يكون 

   .مصاغا بشكل معني، وهو الكتابة
قبل احلصول على احلامض النووي، جيب احلصول على إذن كتايب صادر مـن صـاحب     

لشرط الزم وضروري حـىت  الشأن، أو من ميثله قانونا يف كل مراحل الفحص اجليين، ويعد هذا ا
  .يكون التدخل على اجلسم مشروعا

يقصد باإلذن الكتايب أن يكون اإلذن قد صدر من كتابة وموقعا من صاحب العينة أو ممثله   
القانوين، وجيب أن يكون مؤرخا يف وقت معاصر للتوقيع عليه، وجيب أن يتضمن إيضاحا لعـدة  

أو اآلمر بذلك، وصفته، سبب حتليـل العينـة أو   من يأخذ البصمة الوراثية : ضوابط شكلية مثل
عينـة   استخداماتحفظها، طريقة احلصول على العينة، كما جيب أن يتضمن اإلذن وصفا لكافة 

  . 1البصمة الوراثية
إذا كان من املسموح به ختزين العينة وحفظها يف شكل قابل للتعيني بعد  أنوجتدر اإلشارة   

اإلذن نصا جيعل صاحب العينية أو ممثله القانوين  منوذجأن يتضمن  جيبفإنه حتليلها،  اكتمال إجراء
عينة البصمة الوراثية يف البحث العلمي أو األغراض التجارية حـىت لـو    استخدامقادرا على منع 

باإلذن بأخذ العينة وحتليلها على  االحتفاظكانت العينة يف شكل غريقابل للتحديد، وجيب أن يتم 

                                                
1 EGEA Pierre, op.cit.,p,143.  
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نة، كما جيب تسليم نسخة من هذا اإلذن إىل الشخص مصدر العينة أو ممثلـه  األقل مدة بقاء العي
  .  1القانوين
باجلانب الشكلي لرضا صاحب البصمة الوراثية أو من ميثله  اهتمامهويربز املشرع الفرنسي   

 الذي جيرم حتـت  226/25قانونا من خالل نصوص عديدة تضمنها قانون العقوبات كنص املادة 
كما .باملوافقة الكتابية االعتدادون دراسة اخلصائص اجلينية للشخص ألغراض طبية دطائلة العقاب 

تدعيم الرضا بالتصريح الكتايب بالنسبة لألحباث  من قانون الصحة العامة 209يف نص املادة  اشترط
  .القائمة على الشخص يف ميدان الطب اإلحيائي

ة الوراثية احلد األدىن الـالزم  وإفراغ الرضا يف سند كتايب يضمن للشخص صاحب البصم  
كما أن ينبهه للخطورة الـيت ميكـن أن   .2حلمايته، وهو إخطاره بطبيعة العمل املراد إجراؤه عليه

تتعرض له حياة اخلاضع للفحص بعد إجرائه ما هلا من تأثري على حياة الغري يف جماالت عدة أمههـا  
  . واالقتصادي االجتماعياال 

نية ميكن أن تشكل مساسا حبرمة اجلينوم البشري، وتعـديا علـى   كما أن الفحوص اجليو  
سالمة اجلسم البشري يف آن واحد، إن مل حيمي صاحب البصمة الوراثية هذه املصلحة واحلقـوق  
من خالل املوافقة املستنرية وإفراغها يف قالب شكلي، كضـمان إلقصـاء مجيـع التجـاوزات     

  .خصوصية املعلومات الوراثية احلق يف ديداليت ميكن هلا  واالعتداءات
وهذا السند الكتايب يعد كدليل أمام القضاء اجلنائي واملدين لصاحب ابصـمة الوراثيـة يف     

 -اجلينيـة  تاملعلومـا منن هلم عالقة باإلطالع عل  -حالة جتاوز القائم بالفحص اجليين أو غريه 
  .     3للضوابط والقيود اليت تضمنتها بيانات وثيقة اإلذن

                                                
  . 256.جربيل حممد شعتري جازية، املرجع السابق، ص  1

2 Cf. MATHIEU Bertrand, op.cit., p.60. 
  . 84. توفيق أشرف مشس الدين، املرجع السابق، ص 3
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وافقة على الفحص اجلـيين، الـبطالن املطلـق    شكلية إصدار امل احترامرتب على عدم ويت  
 .ساءلة اجلاين من املنظور اجلنـائي م للتصرف من وجهة القانون املدين، وعدم مشروعية اإلجراء و

  وعليه، ما هو نطاق الرضا بالفحص اجليين؟ وما هي مشتمالته؟ 
  
  
  

   الفرع الرابع
  يين ومشتمالتهنطاق الرضا بالفحص اجل

وذلك لتعلقه  تتعاظم بشكل واضح قبل خضوع الشخص للفحص اجليين إن أمهية الرضا  
فرضا الشخص اخلاضع للفحص اجليين يعد شرطا أساسيا وضروريا حىت يكتسب . جبسم اإلنسان

الفحص مشروعيته، فالفحص الذي جيرى على الشخص، دون رضائه تعد من قبيل جرائم املساس 
   . شري، وتشكل اعتداء عليه من الناحية اجلنائيةبالكيان الب

، )أوال(ولتوضيح أكثر هلذا الشرط األساسي، نتعرض إىل نطاق الرضا بالفحص اجليين   
  ).ثانيا(ومشتمالته 

   نطاق الرضا بالفحص اجليين - أوال
إن فعل احلصول على املادة اجلينية جيب أن يسبقه توافر شرط الرضا من طرف صـاحب    

اجلينية، الذي جيب أن يكون مستقال عن بكل فعل على حدة، مبعىن أنه ال جيـوز أن حيـتج   املادة 
هـذه  اجلاين برضا اىن عليه باحلصول على املادة اجلينة، ويتذرع به إلجراء فحص جيين علـى  

 .لرضا بكشف املعلومات الـواردة عنـه  كذلك فإن الرضا بالفحص اجليين ال يعين مشوله ا.العينة
ب على القائم بالفحص اجليين التأكد من توافر رضا اىن عليه يف كل مرحلة من مراحل ولذلك جي
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ن موافقة اىن عليه على إعطاء املادة اجلينيـة لغـرض معـني حيـول دون     وأ ،1الدراسة اجلينية
مـن   9وهذا طبق ملا جاء يف نص املادة . آخر، إال مبوافقة الشخص على ذلكلغرض  استخدامها
ومع ذلك فإن هذا الرضا جيـوز   .القيات البيولوجيا وحقوق اإلنسانعالن العاملي ألخمشروع اإل

الرجوع فيه أو نقضه من الشخص املعين يف كل وقت، وبأي صيغة إذ ال جيب إتباع صيغة معينـة  
الفقرة الثانيـة مـن القـانون املـدين      16/10يف حالة رفض اخلضوع هلذا الفحص حبسب املادة 

 . 2الفرنسي
  

  الرضا بالفحص اجليين مشتمالت -اثاني
إن الرضا بالفحص اجليين يشمل احلق يف عدم العلم بنتـائج الفحـص اجلـيين، كـون       

اجلينية وما تكشف عنه من معلومات متعلقة بصحة الشخص، هي تتسم بدرجة كبرية  االختبارات
يين، فهناك من من احلساسية، وهي معلومات ال ميكن للشخص أن يعلم ا لوال قيامه بالفحص اجل

فإن إعالم الشخص عـن مرضـه   ، وعليه .يف حني يفضل آخرون عدم العلم ايرغب العلم ا، 
الوراثي يستلزم أن يكون هذا األخري قد رضي ذا العلم، مبعىن أن موافقة الشخص على إجـراء  

هـذا   الفحص اجليين فقط ال يكفي، بل جيب أن حياط علما بطبيعة النتائج اليت قد تـنجم عـن  
  .3اإلختبار، ومدى خطورا بالنسبة له وللغري، وهنا له أن يقرر ما إذا كان يريد العلم ا أم ال

اجليين من نتائج  االختبارإىل علم الوراثة، جيب إعالم الشخص بأن ما يكشف عنه  واستنادا  
ة هذه املعلومات مشارك ميكن أن م حىت أقاربه، وعليه يف هذه احلالة أن يبني رغبته من عدمها يف

معدال قـانون الصـحة    2004لسنة  800وهنا جند املشرع الفرنسي قد تدخل بقانون  .مع أقاربه
اجليين اليت دلت نتائجه على وجود خلل جيين جسيم،  باالختبارالعامة وأوجب على الطبيب القائم 

                                                
املستمر على رضا اىن إن حاالت إجراء التجارب الطبية، تعد من قبيل اجلرمية املستمرة اليت تستلزم احلصول :"يقول الدكتور عمرو إبراهيم الوقاد 1

  . 36.، املرجع السابق، ص". عليه، ومن مثة فإن إنتفاء الرضا لفقد اإلدراك يؤدي إىل قيام اجلرمية
2  CONTE Philippe, op.cit., p.163. 
3 Cf. LAVILLE Eric-Alain, Communication de renseignements médicaux sans consentement à des tiers dans la 
logique de généticisation , généticisation et responsabilité, Dalloz, 2008, p.36.     
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سكوته ومتس أعضـاء  تبصري الشخص أو من ميثله قانونا باألخطار احملتملة اليت قد تنتج من جراء 
ويعد إخبار الطبيب للمـريض   .ءات لوقايتهم، مما قد يتعرضون لهعائلته حىت ميكن أن يتخذ إجرا

بذلك إلزاميا شفاهة وكتابة، ويرفق بتوقيع الطبيب املسؤول، ويسجل رفض املـريض لإلطـالع   
  .   1كتابة ويوضع يف ملف الشخص

لى ما يعنيه احلق يف اخلصوصية من عـدم  فإنه من الصعب احلفاظ ع ،ومن اجلانب العملي  
ـ  ياا يف رمعرفة شيء عن الفرد، ألن هناك بعض األمراض كسرطان الثدي مثال معروف عنها س

ـ  ي ال العائالت، مما جيعل نساء هذه العائالت تتوقعن اإلصابة به أكثر من غريهن من النساء الالئ
لفحص اجليين، وذلك بدون اللجوء إىل انيوجد هذا املرض يف عائال .  

ق يف فحص السجالت اليت حتتـوي  ويشمل الرضا املبصر الواعي إعالم الشخص أن له احل  
املعلومات الناجتة عن هذا التحليل، إذ يوجب احلق يف اخلصوصية اجلينية أن يكون للفرد احلق ى عل

بت القواعد وقد أوج .علومات جينية خاصة بهمما حتتفظ به اجلهات املختلفة من يف اإلطالع على 
يف الواليـات   2000الوطنية األمريكية حلماية السجالت الطبية الشخصية اخلاصة باملرضى لسـنة  

 .ومعرفة غريهم ممن إطلع عليهااملتحدة األمريكية منح املرضى احلق يف اإلطالع على ملفام الطبية 
هـة الـيت حتـتفظ    وقد تضمن منودج قانون محاية اخلصوصية اجلينية على إلتزام الشخص، أو اجل

مبعلومات جينية خاصة أن يسمح مبوجب طلب كتايب لصاحب الشأن أو مـن ميثلـه بفحـص    
 الت بناءالسجالت اليت تنطوي على معلومات جينية خاصة به، وأن يسلمه نسخة من هذه السج

ة ملعلومات املطلوبة متاحعلى طلب منه، وأنه جيب على الشخص املقدم إليه الطلب أن يبادر جبعل ا
كما حيق لصاحب املعلومات أن يطلب تصحيحها، وإذا مت رفض طلبه لتصحيح املعلومة،  .لطالبها

                                                
تشـري إىل تطبيـق    2008أفريل  4الصادر يف  321/2008باملرسوم رقم  ن الصحة العامة الفرنسي، املعدلمن قانو 1131/19نص املادة  1

 . 111/2من املادة  4نصوص الفقرة 
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فإنه جيب إخطار صاحب الشأن بأسباب هذا الرفض، وله أيضا أن يطلب إتالف العينة املـأخوذة  
  . 1منه

بـه  وبعد توافر رضا الشخص عن إجراء الفحص اجليين وحتققه، نساءل عن ما هو األثر الذي يرت
    هذا األخري؟  

  الفرع اخلامس

  أثر الرضا بالفحص اجليين

عند حتقق وجود الرضا الصادر من صاحب الشأن نفسه، أو ممثله القانوين عن عملية إجراء   
كان ذلك  لتحقق من اهلوية الوراثية، سواءالفحص اجليين، دف دراسة اخلصائص اجلينية أو ا

تمال على كافة الشروط الواجب توافرها لصحته شكال ألغراض طبية أو علمية، يصبح الرضا مش
وعلة ذلك أن . فعل الفحص اجليين، وجعله مشروعاوموضوعا، وبالتايل فهو ينتج آثره يف إباحة 

يعد من احلقوق الفردية اللصيقة بشخص  -كما سبق الذكر –احلق يف اخلصوصية اجلينية  
ولذلك فإن القبول .ساس به باإلرادة احلرةن املبصاحبها، ومن مثة فإنه جيوز له أن يتنازل ع

بإجراء الفحص اجليين لدراسة اخلصائص اجلينية أو التحقق من اهلوية اجلينية ال يتوافر  االختياري
  .2على احلق يف اخلصوصية اجلينية االعتداءمعه 

مشروعية على املساس جبسم اإلنسان أو الوتوافر الرضا إلجراء الفحص اجليين ينفي صفة ال  
 انعداماحلياة اخلاصة، وهذا األثر القانوين املتمثل يف إباحة الفحص اجليين، ميكن أن يترتب يف حالة 

، كحالة عجز الشخص عن إبداء الرضا مـع وجـود حالـة    استثنائيةالرضا، وذلك يف حاالت 
مـن   1131/1اليت تقتضيها الغاية العالجية للحفاظ على مصلحة املريض حبسب املادة  االستعجال

، وحالة إجراء تشريح طيب يف حالة الضرورة امللحة من أجل الصحة العامة حبسـب  قانونذات ال

                                                
  .258.زية، املرجع السابق، صجربيل حممد شعتري جا 1
  ، 119.أمحد حسام متام، املرجع السابق، ص 2

- D'AUTUME Christine, op.cit.,p.43.  
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. العينات اجلينية جمهولة املصـدر  من قانون الصحة العامة الفرنسي، وحالة أن تكون 1211/2املادة 
يف حيث جند أن التشريع األمريكي لوالية أوجيون بشأن اخلصوصية اجلينية قد نص على أنه جيـوز  

  .1هذه احلالة إجراء األحباث العلمية عليها دون احلصول على موافقة أي جهة
وبعد التحقق من توافر الفحص اجليين على رضا الشخص إلجرائـه، واحلصـول علـى      

املعلومات الوراثية، قد تصادفنا أفعال أخرى متس باحلق يف اخلصوصية اجلينية، وتستوجب مساءلة 
ملعلومات الوراثية وإساءة استخدامها، وهذا ما سنتعرض إليه يف الفصل الفاعل، وهي أفعال إفشاء ا

   .الثاين

  
  
  

  الفصل الثاين
  استخدامهاإفشاء املعلومة الوراثية وإساءة 

إن ما تعد به اجلينات البشرية احلاملة للمعلومات الوراثية واعد إذا تعلـق األمـر بعـالج    
ا وقعت هذه املعلومات يف أيد غري أمينـة، حيـث   األمراض املستعصية، غري أن األمر خيتلف إذا م

يتعرض صاحب هذه املعلومات واألمة مجعاء إىل خطر حمقق، ألن املعلومات الوراثية تكشف عـن  
ما يهدد حرمة األفراد وحرمة حيام  شخصية الفرد عن طريق إجراء فحص جيناته الوراثية، وهذا

، أو قـد  اسـتعماهلا وراثي لكل شخص قد يساء فهذه املعلومات اخلطرية عن التاريخ ال اخلاصة،
  .  تستخدم يف غري الغرض الذي أجري الفحص من أجله

ويعتقد العلماء أن تاريخ اجلنس البشري مكتوب يف :" يقول الدكتور حممد بروجي الفقيه
اجلينات، ويربز ذلك يف األمناط املختلفة لتغيري اجلينات يف السكان يف حول العامل، لـذلك ومـع   

                                                
1 DEVLIN Richard, Oregon's genetic privacy act, op.cit., p1. 
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طور امللحوظ يف جمال التقنيات احليوية، ومع إمتام مشروع اجلينوم البشري، فإن إمكانية احلصول الت
على معلومات وراثية دقيقة عن شخص حمدد، أو عن أمة، أو عن جنس أمر يف غاية اخلطورة، مما 

  .1"جيعل أمن املعلومات الوراثية أيضا يف غاية اخلطورة
املعلومات الوراثية علـى   استخداماحلاضر، هو إمكانية  إن ما يثري خماوف الدول يف عصرنا

علـى   اعتمـادا حنو يتعارض وحقوق اإلنسان، كالتفرقة يف التعامل من قبل شـركات التـأمني   
املعلومات الوراثية، وكربط الفرص الوظيفية باملعلومات الوراثية للشخص، بل قد يكون األمر أشد 

وراثية اخلاصة بشعب معني من أجـل إنتـاج أسـلحة    املعلومات ال استخدامخطورة عند حماولة 
  . 2بيولوجية تستهدف جنسا حبد ذاته

إن معرفة املعلومات الوراثية الكامنة يف اجلينات البشرية، تشكل يف جمملها إرثـا عظيمـا   
لصاحب اجلينوم، كما يشكل يف الوقت نفسه خطرا كبريا على حياته ومستقبله، فمعرفة الطبيب 

سرا من األسرار اليت جيب  للشخص، وما ميكن التنبؤ به من إصابته باملرض يشكلللتاريخ املرضي 
على الطبيب حفظها وعدم إفشائها إال للضرورة القصوى، أو إىل فئة ميكن أن تساعد صـاحب  

  .    3اجلني يف جتاوز العقبات اليت ميكن أن يتعرض هلا
من حياته، رض يف فترة معينة كما أن الشخص املصاب باملرض، أو الذي حيتمل إصابته بامل

سوء عند علمه حبالته الصحية مما ينعكس سلبا على مستقبله الوظيفي، حيث قد تتغري حياته إىل األ
. الـوظيفي  أداءهلن الشركات واملؤسسات توظيفه وهو حامل جلني مرض معني حيتمل أن يعيـق  

بته باملرض ممـا جيعلـها   كما أن شركات التأمني لن ترضى تأمني ذلك الشخص لتيقنها من إصا
  .تتحمل مصاريف أكرب

                                                
 .27. ، املرجع السابق، ص"من ميلك اجلينات"حممد بروجي الفقيه، تعريف اجلينات ودورها، حلقة نقاش  1
جـانفي   8بتـاريخ  " بوسطن جلـوب "إن مثل هذه التصورات ليست ضربا من اخليال العلمي، ومما يدل على ذلك التقرير الذي نشرته جريدة  2

بالتعاون مع أحد  1997الذي قام سنة ) هارفارد(، حيث تضمن التقرير فضيحة كربى لفريق حبث من جامعة "أليس دميينر"والذي أعدته  2000
دراسـة  لصينيني جبمع مئات اآلالف من العينات البيولوجية ملواطنني صيننيني أميني ونقلها إىل الواليات املتحدة األمريكية لتبقى هناك قيد الالبحثني ا
   .28. ، املرجع السابق، ص"من ميلك اجلينات"حممد بروجي الفقيه، تعريف اجلينات ودورها، حلقة نقاش . للمزيد من التفاصيل، راجع. والبحث

  .296. ، صابقبن دغيليب العتييب، املرجع السحممد   3
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إن كشف املعلومات الوراثية ال يقتصر أثره فقط على الشخص املصاب مبرض معني، بـل  
ما خطوة لتدمريه بوسائل عـدة   عتمميتد إىل اتمع ككل، حيث يعد كشف التركيبة الوراثية 

األمن اجليين، هلا دور حفـظ األسـرار    لذا فإن الدولة بوصفها املسؤولة عن. كالقنابل البيولوجية
املعلومـة   اسـتخدام الوراثية وعدم اإلستهانة باملخاوف اليت يثريها إفشاء السر اجليين أو إسـاءة  

  . الوراثي
وعليه، سنحاول يف هذا الفصل التطرق إىل فعل إفشاء املعلومات الوراثية يف مبحث أول، 

  .  وأساءة إستخدامها يف مبحث ثاين
  
  

  

  

  ث األولاملبح

  "جرمية إفشاء السر اجليين"إفشاء املعلومات املعلومات الوراثية 

تعترب عالقة الطبيب باملريض القضية الرئيسة يف أخالقيات الطب وتتمحور حوهلـا كافـة   
أخـالق الطبيـب،   :تشمل العناصر التاليةواملسائل األخالقية األخرى ذات الصلة بالسلوك املهين 

  .  املهنية ، املسئوليات و احلقوق املهنية العالقات، واجبات الطبيب
إن العالقة الرابطة بني املريض وطبييه عالقة جد حساسة، مبنية على الصراحة بني الطرفني 
اليت تساعد هي بدورها على تشخيص الداء وإجياد الدواء، وحىت يتمكن املريض مـن مصـارحة   

يتأكد أن كل ما يقال بينهما سـيبقى  طبييه عن وضعه الصحي، البد من أن يطمئن له ويثق به، و
  .سرا
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وثقة املريض بالطبيب تدفعه إىل الرغبة يف التخلص من آالمه، وذلك بـأن يفضـي إليـه      
بأخص أسراره، ويطلعه على ما مل يطلع أحد عليه، حىت من كان أقرب الناس إليه، وعالوة علـى  

املتعلقة باملرض الذي يعاين منه  ذلك فإن الطبيب قد يقف من تلقاء نفسه على كثري من املعلومات
املريض، خماطره وآثاره، وخاصة بعد التقدم يف وسائل الكشف والفحص والتشخيص، اليت جتعـل  

  . الطبيب على دراية كاملة بأضعاف ما يعلمه املريض عن مرضه
إن واجب احلفاظ على السرية يعد واجبا أخالقيا يف عالقة املريض بالطبيـب، فـاملريض     
ق يف طبييه فيودعه سره، ينتظر منه أن يرعى هذه الثقة، وأن يكون أمينا على هذا السـر،  عندما يث

حيفظه ويرعاه وال يطلع عليه أحدا مهما  املريض بالطبيب، فاملريض عندما يثق يف طبييه فيودعـه  
يه سره، ينتظر منه أن يرعى هذه الثقة، وأن يكون أمينا على هذا السر، حيفظه ويرعاه وال يطلع عل

  . أحدا مهما إمتد به الزمن، حىت بعد وفاته
لكن أحيانا، قد جيد املريض نفسه يف موقف حرج أمام الغري، عندما تفشـى املعلومـات   

فما الذي ميكنه فعله؟ وهل ميكن للطبيب رغم إعتراض املريض أن يفشي سرا . الصحية املتعلقة به
  مهنيا؟ 

املطلب (جترمي فعل إفشاء املعلومة اجلينية  وعليه سنحاول يف هذا املبحث الوقوف على علة
، وأخـريا سـنتطرق إىل   )املطلب الثاين(، مث النمودج التجرميي لفعل إفشاء املعلومة اجلينية )األول

  ).  املطلب الثالث(احلالت املشروعة إلفشاء السر اجليين 
  

  املطلب األول
  رمي فعل إفشاء املعلومات اجلينيةجت  

فإن هناك حتفظات ا العصر اجلينومى ، أو ينبئ  لها د الكثرية اليت حيمعلى الرغم من الفوائ
هذه األسئلة يتعلق باجلوانب األخالقية  وجممل ،ىل أذهان اتمعات واألفرادوأسئلة تتبادر إ كثرية 

سيما وأن هذا التقدم العلمـي  , العصر اجلينومى  قد يفرزها والشرعية واالجتماعية والقانونية اليت 
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سريع للجينات الوراثية وتطبيقاا يف امليادين املختلفة أدى إىل إثارة العديـد مـن املوضـوعات    ال
   .اجلديدة اليت تتعلق بالقانون واألخالق والسياسة ، سواء بالنسبة للفرد أو اتمع

يعد من أحدث نتائج العصر اجلينومي، وهو سـلوك   إن جترمي فعل إفشاء املعلومات اجلينية
 لتوصيات الدولية بشأن محاية سرية املعلومات الوراثيـة ض املشرعني وذلك تبعا ملا جاء يف اتبناه بع

الفرع ( وتدعيما للحماية اجلنائية للحق يف محاية احلياة اخلاصة )الفرع األول(والتشريعات الداخلية 
  . )الثاين

  
  الفرع األول

   مات الوراثيةمحاية سرية املعلو  

 وعلى أوسع نطـاق،  باهتمام دويل  من جانب سريتها ة اجلينيةلقد حظيت محاية اخلصوصي
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة  12أكدت املادة حيث 
 8كما نصت على ذلك أيضا املـادة  . على محاية حق اإلنسان يف حرمة حياته اخلاصة 1948سنة 

، واملـادة   1950اإلنسان وحرياته األساسية املوقع عليها يف روما سنة من اإلتفاقية األوربية حلقوق 
من اإلتفاقية الدولية حلقوق اإلنسان املدنية والسياسية الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة  17

   . 1966سنة 
 7قد نص يف املادة  1997إن اإلعالن العاملي حول اجلينوم البشري وحقوق اإلنسان لسنة 

على ضرورة سرية املعطيات العلمية املكتسبة من التدخل على اجلينوم البشري، وبصرف النظر  منه
عن غاية هذا التدخل إذا ما كان عالجيا أو علميا أو غري ذلك، فأي معلومـة تصـل إىل علـم    
املختص ذا التدخل حتميها سرية تامة ينص على حدودها القانون الداخلي، وحتت مراقبة القانون 

  . 1ويل العام والقانون الدويل حلقوق اإلنسانالد

                                                
1 D'AUTUME Christine, op.cit., p.47. 
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كما مت معاجلة سرية املعلومات اخلاصة بالصحة بإعتبارها حقا لألشخاص بصورة واسـعة،  
من طرف حمكمة عدل اإلحتاد األوريب، و تأكد األخـذ   1994أكتوبر  5يف احلكم الصادر بتاريخ 

اإلتفاقية األوربية حلماية حقوق اإلنسان، الناشئ من  8بعني اإلعتبار احلق يف احلياة اخلاصة يف املادة 
عن التقاليد الدستورية املشتركة بني للدول األعضاء، واحلق يف إحترام احلياة اخلاصة يشمل هـو  

  .  1اإلنسان بدوره احلق يف عدم إفشاء املعلومات املتعلقة بصحة
قانونية، واليت جيب إتباعها وأوصت اللجنة الوزارية األوربية بعدد من املعايري األخالقية وال

يف جماالت التقصي الوراثي، ومن بينها التوصية بأن احلـق يف اخلصوصـية يسـتلزم أن نتـائج     
اإلختبارات كقاعدة عامة، جيب أن ال تبلغ إىل من ال يرغبون يف اإلطالع عليها، وأن جتمع وختزن 

إخضاع األفراد الذين ال يرغبون  وتتداول بصورة سرية، وأن توفر احلماية الكافية هلا، ويفضل عدم
كما صدر عن اليونسكو تقرير بالسرية والبيانات اجلينيـة  .2النتائج لربامج التقصي اجليينة معرفيف 

  . 20003يف يونيو 

                                                
1 Ibid., p.47. 
2 SEUVIC Jean-François, op. cit. p.914 

ا، أو طفال صـغريا ، أو  سواء كان جنين -لفرد ما) اجلينية(فحص البنية الوراثية " مت تعريف التحري الوراثي على أنه : التحري الوراثيالتقصي أو -
وبصورة أكثر دقة ، ميكننا تعريف التحري ." حبثا عن أدلة تشري الحتمال كون هذا الفرد سيصاب بعيب أو مرض وراثي، أو سينقله  -بالغا ناضجا

املبكر لألمـراض الوراثيـة أو    الوراثي على أنه أي نوع من إجراءات انتقاء األفراد إلجراء مزيد من االستقصاءات اهلادفة لالكتشاف أو االستبعاد
وعند تطبيقه على عشرية أو جمموعة سكانية بعينها من األفراد الذين ال تظهر عليهم أعراض املـرض،  . اكتشاف قابليتهم لإلصابة مبثل تلك األمراض

اإلصابة باملرض أكثر من عموم  والذين ال يوجد لديهم تاريخ شخصي أو عائلي للمرض ، من أجل اإلشارة لكوم معرضني لدرجة عالية من خطر
أما االختبار الوراثي فيعرف على أنه استخدام إجراءات معينة لتحديد الوضع اجليين ألفراد الذين يشك بالفعل يف كوم معرضني خلطـر  . السكان 

" االختبـار الـوراثي  "، و Genetic screening" التحـري الـوراثي   "وكثريا ما يستخدم اصـطالحي  . مرتفع لإلصابة حبالة وراثية معينة 
Genetic testing اجتماعية ال تنطبق -كمترادفني ، بيد أنه من املهم التفريق بينهما ، ألن التحري الوراثي يفضي بنا إىل قضايا أخالقيا ونفسية

ة اليت تنطبق على التحري الوراثي تكـون  وعلى أية حال، فكثري من القضايا املنهجية واألخالقي. على األنواع األخرى من االختبارات الوراثية العامة
أما التفريق األساسي بني التحري الوراثي واالختبار الوراثي فيتمثل يف أما خيتلفـان  . ذات صلة كذلك باألنواع األخرى من االختبارات الوراثية 

، Genetic test" اختبـار وراثـي  "أن اصـطالحي  ومن املهم أيضا مالحظة . املستهدفة لكل منهما) العشائر(فيما يتعلق باموعات السكانية 
 .كثريا ما يستخدمان للداللة على أمر واحد هو الفحص الفعلي يف املخترب للعينات الوراثية Genetic analysis" حتليل وراثي"و

3 Vers une déclaration internationale: www.unesco.org/ibe/ 
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وهكذا وبناءا على خمتلف التوصيات الدولية اليت تعىن حبماية سرية املعلومـات اجلينيـة،   
  . األفعال اليت متس ذه السرية سارعت الدول لتبين تشريعات وطنية جترم

  وقف املشرع الفرنسيم -أوال
، جاء تعريف السر 1994جويلية  29كعادة التشريعات البيوأخالقية الفرنسية اليت سنت يف 

كل مـا يتوصـل إليـه    :" منه بأنه 4املهين حمددا يف قانون الواجبات األدبية ملهنة الطب يف املادة 
نة، وال يقتصر فقط على املعلومات املتحصل عليها من املريض ذاته الطبيب من خالل ممارسته للمه
  ".واليت قد يفضي ا إىل الطبيب

إن متيز هذا النص ينبع من كونه يعكس :" يقول الدكتور مهند العزة معلقا على هذا النص
لمـي،  إستيعابا عميقا ومواكبة قانونية رائدة ملقتضيات التغري والتطور يف جمال الطب والبحث الع

الذي حيتوي يف داخلـه   واليت غدا معه جسم اإلنسان بعناصره ومركباته املختلفة مبثابة الصندوق
  . 1"كافة املعلومات والبيانات واألسرار املتعلقة بصحة الشخص اجلسدية والنفسية على حد سواء

ـ  وقد راعت األنظمة الفرنسية اخلطورة املترتبة على خمتلف الفحوصات اجلينية اليت رى جت
 عائلة ذات للمريض، واليت ال يرغب الكثري من الناس كشف نتائجها للغري، خصوصا إذا كان من

واخلطري يف األمر أن هذا النوع من الفحوصات قـد  . مكانة إجتماعية، أو منصب هام يف الدولة
مـن   16/10جتعل حياة املريض املفحوص كتابا مفتوحا أمام أعني الطبيب، وهنا جـاءت املـادة   

انون املدين الفرنسي اجلديد مؤكدة على عدم إجراء الدراسات واألحباث اليت من شأا تعريف الق
كمـا  . هوية الشخص، وبيان صفاته الوراثية إال مبقتضى موافقته، وألغرض طبية أو علمية حمددة

من نفس القانون، أن إستخدام البصمة اجلينية للتعرف على هوية الشـخص  16/11أوضحت املادة 
ر الترخيص به يف حاالت حمددة تقتضيها إجراءات التحقيق املستعجل أو دعاوى النسـب،  ينحص

وفيما عدا ذلك فإنه ال ميكن اإلطالع والكشف عن صفات الشخص الوراثية إال مبوافقة صـرحية  

                                                
   .216-215.مهند العزة، املرجع السابق، ص 1
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وواعية منه، وذلك وفقا ملا بينته نصوص قانون الصحة العامة الفرنسي وغريه من القوانني اخلاصـة  
  .  1إجراء التجارب واألحباث العلميةبتنظيم 

ولتأكيد احلماية اجلنائية للمعلومات اجلينية، أدخل قانون العقوبات الفرنسي قسما خـاص  
أفعال اإلعتداء على الشخص النامجة عن الدراسة اجلينية لصفاته، أو التعرف علـى  "حيمل عنوان 

الكشف عن أسرار املـريض عـن    ، فاصبح مبوجب هذا العنوان"هويته عن طريق بصماته اجلينية
منه على مبـدأ احلمايـة    222/13طريق بصماته اجلينية جرمية تستحق العقاب، حيث نصت املادة 

ألف أورو كل من يكشـف عـن    100يعاقب باحلبس ملدة السنة، وغرامة :"اجلنائية للسر املهين
ه أو الوظيفة أو املهمة معلومة ذات طابع سري مىت كان الشخص مؤمتنا عليها، حبكم حالته أو مهنت

  .  2"املؤقتة اليت يباشرها
أوت  4الصادر يف  801/2004كما نص على جترمي إفشاء األسرار املعلوماتية القانون رقم 

، 3ذات الطابع الشخصي املتعلق حبماية األشخاص الطبيعية يف مواجهة املعاجلة البيانية للمعلومات 2004

من قانون العقوبات،  226/13حول سياسة الصحة العامة إىل املادة  2004 أوت 9وقد أحال القانون الصادر يف 

 2002مـارس   4القانون الصادر يف  ، وأكد4عند اإلطالع على معلومات فردية يف جمال الطب البيولوجي
منه على سرية املعلومات اخلاصـة   1110/4املتعلق حبقوق املريض ونوعية النظام الصحي يف املادة 

  . 5يتم اإلعتناء به من قبل املؤسسات الصحيةبالشخص الذي 
ونص املشرع الفرنسي على احلماية اخلاصة للمعلومات الطبية املوجودة يف البطاقة الصحية 

 226/18بإعتبارها ظرفا مشددا جلرمية إفشاء املعلومات الشخصية املعاجلة آليا، وذلك يف نص املادة 
  .     6من قانون العقوبات الفرنسي

                                                
  . 217.، صنفسه  املرجع  1

2 SEUVIC Jean-François, op. cit., p. 914.  
  .املتعلق باملعلوماتية والبطاقات واحلريات 1978وهو القانون الذي عدل قانون  3

4 SEUVIC Jean-François, op. cit., p. 914. 
5 BOUSSAR Sabine, op.cit., p.85. 

  :إعتباره عنصر من عناصر احلق يف احلياة اخلاصة احلماية على حالة الشخص الصحية والتاريخ املرضي، بوتطبيقا لذلك فقد بسط القضاء الفرنسي  6
- Cass 6 juin 1988. gaz.pal, 1989.1, p.30 
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من قانون العقوبـات الفرنسـي يف فقرـا الثانيـة علـى       226/28رت املادة كما قر 
على فعل تسريب أو نشر ) ألف أورو 15احلبس ملدة السنة والغرامة (وتسري العقوبة ذاا :"مايلي

معلومات متعلقة بالتحقق من البصمة الوراثية لشخص ما أو فعل الشروع يف مباشرة القيام بتحديد 
من  1131/3أن يكون اجلاين قد حصل على اإلعتماد املنصوص عليه يف املادة هوية شخص، بدون 
  .  1"قانون الصحة العامة

وهناك مواد أخرى تنص على مبدأ كتمان السر وعدم إفشاء املعلومة اجلينية يف قوانني ذات 
املعلومـات  من قانون الصحة العامة املتعلقة بإفشـاء   152/2العالقة يف التشريع الفرنسي حنو املادة 

من قانون العقوبات  511/23 والتعريف باهلوية قبل إجراء عملية التلقيح، وكذلك ما جاء يف املادة
املتعلقة خبرق مبدأ الكتمان وإفشاء املعلومات اليت تتيح التعرف على هوية املاحنني أو املـتلقني يف  

  .  2عمليات نقل األمشاج مبسامهة الغري
مدى احلماية اليت تضفيها التشريعات الفرنسية علـى سـرية    هذه املواد وغريها تدل على

  . املعلومات الوراثية
 موقف اإلجتاه االجنلوسكسوين -ثانيا

محاية للمعلومات اجلينيـة مـن    الواليات املتحدة األمريكيةضمنت كل من بريطانيا ولقد  
  .عدم إفشائها، وتبنت كل واحدة منهما سياسة واضحة يف معاجلة ذلك

I- انيابريط  
إن اجلمعية الطبية الربيطانية قد حظرت على األطباء أال يسامهوا يف احلصول على العينات   

 –دون موافقة أصحاا إلعتبار هذه التصرفات خرقا ملبدأ كتمان السر، كما أوصـت   ADNمن 
                                                                                                                                                   

- Paris, 17 mars 1986.gaz.pal, 1986, p.429. 
  : للمزيد من التفاصيل راجع

- PRADEL Jean, DANTI-JUAN Michel, manuel de droit pénal spécial, 3éd, CUJAS, Paris, 2004, p.221.  
1  Art. 226/28 du code pénal alinéa 2:"Est puni des mêmes peines, le fait de divulguer des informations relatives 
à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne 
par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L.1131-3 du code de la santé 
public".    

  . 325. مهند العزة، املرجع السابق، ص 2
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يف  ADNأال يـتم اإلحتفـاظ ببيانـات      -فيما يتعلق بالبحث والتحري على املستوى القضائي
الشرطة إال لألشخاص الذين ثبثت إدانتهم، أما بالنسبة ملن هم يريئني فيجـب تـدمري   سجالت 

  . املعلومات املتعلقة م
كما أوصت اجلمعية بعدم نقل بيانات حصل عليها ألسباب طبية أو دعاوى مدنية إىل أي   

لومات بنك معومات آخر، وأفادت أنه من غري املقبول أن ينشأ ألغراض الطب الشرعي قواعد مع
  .لكل السكان أو موعات منهم ADNمركزية حتوي بيانات 

وبررت اجلمعية هذه التوصيات بقوهلا أا تعترب أي معلومات تتعلق بالتركيب الوراثي لفرد   
ما، ويتم احلصول عليها ألسباب طبية، هي مثل املعطيات الطبية األخرى اليت ينبغي معاملتها على 

  . 1أا معلومات سرية
د نبهت اجلمعية بعدها على أن مثل هذا التعامل بسرية يطرح العديد مـن الصـعوبات   وق  

يف معرفـة   داخل العائلة، حيث أنه قد تكون هناك حاالت تتحقق فيها مصلحة أحـد األقـارب  
التركيبة الوراثية لقريبه كحاالت اإليدز مثال اليت من املصلحة املتحتمة إبالغ الزوج السليم ـذه  

  . ال تنتقل إليه العدوى عن طريق اجلماعاإلصابة حىت
ومن هنا نلمس مدى توافق املوقفني الربيطاين والفرنسي فيما يتعلق بإدراك هذه اتمعات   

  .  2لألخطار احملدقة جراء إفشاء املعلومات اجلينية
 وهذه التوصيات تعترب موقفا علميا تعتمد عليه اجلهات التشريعية الربيطانية يف هذا الشـأن   

  .كثريا
II- الواليات املتحدة    

  :ية اجلينية من خالل قوانني عديدةلقد صانت القوانني األمريكية اخلصوص  
  1994لسنة " السرية الوراثية"قانون  - أ

                                                
  .299. د بن دغيليب العتييب، املرجع السابق، صحمم 1
مصطفى إبراهيم فهمي، نيويورك، مطبعة جامعة أكسفورد، املكتبة األكادميية، القاهرة، . د. تقبلنا الوراثي، ترمجةاجلمعية الطبية الربيطانية، مس 2

  . 292. ، ص1995
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السـرية  "مسي بقـانون   1994سنة  نونا وافق عليه الكونغرسقا الواليات األمريكية رتأصد
اخلاصة بالفرد، وخاصة يف جمايل التأمني والعمـل،  الذي يضمن سرية املعلومات الوراثية " الوراثية

ألن مثل هذه املعلومات خصوصا إذا كشفت عن إصابة الفرد مبرض وراثي ما، قد يؤدي إفشاؤها 
إىل حرمان الفرد من املزايا املتاحة لغريه من أصحاب اجلينات السليمة، وهذا ما يثري مسألة التمييز 

  .طرف ستة واليات أمريكيةومث تبين هذا القانون من . 1اجليين
وهذا القانون إضافة حلمايته للمعلومة اجلينية، فهو يوجب احلصول على رضا وموافقة الفرد   

صاحب العينة، وال يصرح بتداول هذه الدراسات إال بعد موافقة كتابية من الفرد الذي بـدوره  
. الذي تدرس به، أو يتم إتالفها مبادته الوراثية يف املعمل االحتفاظميكنه أن يقرر ما إذا كان سيتم 

وهذا بـالطبع  . كما له أن يقرر أيضا مبوافقته الصرحية إمكانية إجراء أي  حبث على املادة الوراثية
يشمل عدم إتاحة معلومات البصمة الوراثية هلذه العينة واليت ميكـن أن تسـتعمل يف املنازعـات    

  .  2القضائية للتعرف على صاحب العينة
   1996 الصحي لسنة قانون التأمني - ب

من أهم التشريعات االحتادية اليت تناولـت وبشـكل    1996يعترب قانون التأمني الصحي لسنة 
مباشر مسالة التمييز اجليين يف الواليات املتحدة األمريكية، ومبوجب هذا القانون فإنه حيظر علـى  

ع الصحي للشخص، مبا اموعات اليت تقوم مبشروعات صحية، استخدام أية عوامل متعلقة بالوض

                                                
العمل يف كاليفورنيا إىل طبيب الشركة يف أثناء إجراء الفحوص الطبية للعمال، فحص كل موظفة بطريقة سرية ملعرفة ما لقد طلب أحد أرباب  1

رفع العمال قضية ضد الشركة عندما تسرب مضمون . حامال أم ال، وفحص السود من العمال ومعرفة إذا كانوا مصابني باألنيميا املنجلية إذا كانت
كان انتهاكا بسيطا، وال خيتلف عما يواجه الناس عندما خيضعون لفحص  -حبسب رأيها–امللفات، فرفضت احملكمة االبتدائية القضية ألن الفحص 

 أن حمكمة اإلستئناف كان هلا رأي مغاير متاما، حيث عدت اجلينات اليت حتتوي على املعلومات الشخصية ختضع حلماية حق اخلصوصية إال. طيب
ومنذ . قد خيطر على بال املرء نواح شخصية، ومن املمكن تطبيق ما يتعلق باخلصوصية عليها، أكثر من التكوين اجليين للمرء:"الذي يعترب جوهريا 

قانونا مينع أرباب العمل واملؤمنني بالذات من التمييز ضد األشخاص بناءا على نتائج فحوصام  1994حلني أجاز الكنغرس األمريكي سنة ذلك ا
أنظر، لوري آندروز، أعرف من أنت ورأيت . فحقوق األفراد اجلوهرية تشمل حق عدم انتاج معلومات جينية عنهم، أو استخدامها ضدهم. اجلينية
 .22، 2015، ترمجة شادي الرواشدة، العبيكان للنشر والتوزرع، )مواقع التواصل االجتماعي وفقدان اخلصوصية( علتماذا ف

  .131. ، ص1996، مركز األهرام للترمجة والنشر، القاهرة،  1التمامي مسية، الوراثة البشرية احلاضر واملستقبل، ط 2
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لشمول التأمني لـه، أو أن حيملـه   فيها املعلومات اجلينية كأساس لنفي أو تقييد جدارة الشخص 
     .1بعبء أكرب لنفقات التأمني أكثر من النفقات العادية

إن حصر حظر التمييز اجليين يف جمايل التأمني والعمل، هو نتاج وحوصلة الوضعيات الـيت     
حالة يف الواليات املتحدة األمريكية، حيث فقد هؤالء األشخاص التـأمني   500عاشها ما يقارب 

على حيام بناء على إصابتهم باضطرابات وراثية واضحة أو حىت مفترضـة، حيـث أن نتـائج    
تدرج عادة يف ملف طيب للشخص املعين، وعندما يتقدم شـخص للحصـول   االختبارات الوراثية 

أو ضد اإلعاقة، قد تطلب شركة التأمني اإلطالع علـى تلـك    على تأمني على احلياة أو الصحة
   .2السجالت قبل اختاذ قرار بشأن منحه التأمني املطلوب أو ال، أو حىت منحه له لكن بقيود

ونفس األمر بالنسبة لعقد العمل، فمن حق أصحاب األعمال االطالع علـى السـجالت     
الختبارات الوراثيـة علـى التغطيـة التأمينيـة     الطبية ملوظفيهم، ونتيجة لذلك، فقد تؤثر نتائج ا

للشخص، أو على فرصة التوظيف، ولذلك فاألشخاص الذين يتخذون القرارات باملوافقـة علـى   
عمل اختبارات جينية، جيب عليهم أن يضعوا يف اعتبارهم إمكانية أن تظل تلـك النتـائج طـي    

 . 3الكتمان إذا أدرجت يف ملفام الصحية
  ة اجلينية قانون اخلصوصي -ج

أعد قسم قانون الصحة جبامعة بوسطن قانون اخلصوصية اجلينية الـذي تبنتـه عـدة    لقد 
واليات أمريكية، سواء من حيث الصيغة أم األفكار، وأصبحت ملزمة للمراكز املسؤولة عن هذه 

  .4البيانات اجلينية كاملراكز الطبية والعلمية

                                                
1 Electronic privacy information, genetic privacy, op.cit., p. 1.   

 .166.بن سعيد صربينة، املرجع السابق، ص 2
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 .107.، ص2010اإلسكندرية، 
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البات الستخدام أو كشف هذه البيانـات، إال  ومن بني القيود اليت فرضها القانون، املنع   
  :بناءا على تصريح املعين باألمر الذي يتخذ أحد النوعني

تصريح االعتراض الذي يلزم املؤسسات واملراكز املعنية بإعطاء احلق لصاحب البيانات للتأكـد   -
ـ  ن بياناتـه  من صحة بياناته، أو االعتراض عليها، وال يكون هذا إال إذا متكن صاحب البيانات م

املودعة يف هذه املراكز واملؤسسات، ومن مثة احلق يف الوصول إليها و تصحيحها إذا كانت غـري  
دقيقة، وإذا رفض هذا الطلب، استوجب القانون للمؤسسة تقدمي إخطار كتايب يشـرح أسـباب   

احب أما يف حالة كشف البيانات للغري، جيوز لص. الرفض، وللمعين باألمر احلق يف تقدمي شكوى
حباالت اإلفصاح، يبني فيه األشخاص اليت أفصح هلـا عـن   هذه البيانات احلصول على كاشف 

ومن أجل إضفاء مصداقية وضمانة أكثر حلماية هذا احلق، نص هذا القانون على آليـتني  . بياناته
طريقـة   فاألوىل، حيق للمعين أن يوكل شخصا بالنيابة عنه ملراقبة. أوالمها وقائية، والثانية إجرائية

سري معلوماته ورصد االنتهاكات اليت ميكن أن حتدث، وحىت يف حالة االعتقاد والشك، حيق للمعين 
اللجوء إىل اآللية الثانية املتمثلة يف تقدمي شكوى إىل مدير املؤسسة بأنه لن يقوم أي شخص بفعـل  

   . 1انتقامي ضد الشاكي
خاص الذين قد حيصلون على املعلومـات  تصريح كتايب حيتوي على معلومات تفصيلية عن األش -

الصحية واألغراض احملددة اليت من أجلها تكشف هذه البيانات، فال يسمح بالكشف عـن هـذه   
انتـهاء هـذا   البيانات إال مبقتضى هذا التصريح، وبالطرق املوضحة فيه، هذا وجيب حتديد تاريخ 

سـتخدام البيانـات دون إذن   وتعد حـاالت ا . التصريح الكتايب، كما جيوز إلغاؤه يف أي وقت
احلاالت الطارئة أو ما تفرضه املصلحة العامة، الدعاوى القضائية، ويكون ذلك بأمر من : صاحبها

احملكمة أو هيئة حتكيم إدارية حني قيامها بالنظر يف إحدى الـدعاوى القضـائية، أو املنازعـات    
البحث العلمي الـيت جيـوز   حالة . األخرى، كالتعرف على شخص مشتبه فيه أو فار من العدالة

الكشف فيها عن معلومات خاصة للباحثني، دون تصرح مكتوب، وال يسمح هلـؤالء البـاحثني   
                                                

  .167.بن سعيد صربينة، املرجع السابق، ص 1
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وبذلك، حيق هلذه املؤسسات إفشاء املعلومات والبيانات اجلينية . استخدام اسم أو هوية املعين علنا
البيانات ال حتـدد  حبثي مستقبلي، ألن هذه دون تصريح مكتوب إىل أشخاص يحضرون ملشروع 

حـذف  "هوية املعين، وذلك حبذف أي معلومات قد تفيد يف حتديد اهلوية، وهذا ما يسـمى ب 
من املعلومات الصحية، وما على الشخص الباحث إال التوقيع علـة  " بيانات حتديد اهلوية بالكامل

ورة، حيق للمعين وإضافة إىل الضمانات اإلدارية املذك. اتفاقية حتمى من خالهلا خصوصية البيانات
باألمر أن يطلب ضمانات أخرى، مع العلم أن اإلدارة ليست ملزمة باملوافقة على هذه الضمانات 

  .1وااللتزام ا، لكن يف حالة املوافقة تكون ملزمة ذه الضمانات
وجتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل قانون محاية اخلصوصية اجلينية لوالية إلينوى، الذي أكد على 

جوب كفالة سرية املعلومات والسجالت الصحية خاصة املعلومات اجلينية منها، إال ما كان منها و
مقيد بقانون حرية املعلومات، فاملعلومات اجلينية والسجالت اليت حتويها بنوك املعلومات ال جيـوز  

وقرينة  نشرها من قبل سلطات الوالية أو السلطات الصحية احمللية، كما ال جيوز أن تؤخذ كدليل
مذكورة يف  يف أي دعوى كانت أمام أي حمكمة أو هيئة أو وكالة حكومية، إال استثناءات ضيقة

   .2هذا القانون
جيين  اختبارمنه؛ حالة استخدام املعلومات احملصلة من  20وقد عاجل هذا القانون يف املادة   

تبار جيين الستخدامها من اخفنص على عدم جواز طلب املؤمن معلومات ناجتة  .ألغراض التأمني
كما أن القانون منع كذلك استخدام . فيما يتصل بوثيقة التأمني من احلوادث أو التأمني الصحي

هذه املعلومات حىت ولو كانت قد وصلت إىل املؤمن من أي مصدر كان يف غري األغراض 
تائج الفحص اجليين إذا وقد أجاز املشرع يف املقابل للمؤمن االعتداد بن. العالجية املتعلقة بالوثيقة

كان املؤمن له هو الذي قدم هذه النتائج باختياره إذا كان املؤمن له هو الذي قدم هذه النتائج 
   .3باختياره إىل املؤمن، وكانت هذه النتائج يف صاحله

                                                
  .168.، صاملرجع نفسه 1
 .448.السابق، صحممد لطفي عبد الفتاح، املرجع  2

 3 Electronic privacy information, genetic privacy, op.cit., p. 1.   
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كعقد (إن هذا القانون قد وفق إىل حد بعيد يف الوقاية من التمييز اجليين يف جمال العقود   
، وذلك بضمان احترام مبدأ الكرامة اإلنسانية الذي يقضي بعدم جواز التمييز ...)العملالتأمني، 

على أساس جيين ألن كل الناس متساوون، وهذا ما يتماشى واملادة األوىل من اإلعالن العاملي 
  .للجينوم البشري وحقوق اإلنسان

جناح يف تأطري ومحاية  وإضافة ملا حققه قانون محاية اخلصوصية اجلينية لوالية إلنوي من  
الذي حيمل  2002ماي  5احلق يف اخلصوصية اجلينية، جند القانون االحتادي األمريكي الصادر يف 

، الذي ومن خالله تبني حرص الكونغرس األمريكي على تفادي "قانون عدم التمييز اجليين"عنوان
فنص . ما علة مبدأ املساواةقيام نوع من التمييز خاصة يف جمايل العمل والتأمني الذي ينعكس حت

القانون على أن املعلومات اجلينية ال جيوز االستناد عليها يف جمايل التأمني والعمل، وتشمل 
املعلومات الناجتة عن الفحص اجليين للشخص ذاته، أو أحد أفراد أسرته، كما تشمل ظهور مرض 

    .1أو خلل يف أحد أفراد أسرة الشخص
من أهم التشريعات اليت  20032ز اجليين األمريكي الصادر سنة كما يعد قانون عدم التميي

حيث بني صور مجع هذه املعلومات، سواء جرمت إفشاء أو مجع معلومات جينية ألغراض تأمينية، 
غري أن تطبيـق هـذا   . أكان بطلب أم اشتراط تقدمي أم شراء هذه املعلومات ذات الطبيعة اجلينية

  . 3 والعملالقانون حمصور يف جمايل التأمني
إن اهتمام الواليات املتحدة األمريكية املتزايد باحلق يف اخلصوصية اجلينيـة، والتشـريعات   
املتواترة ال يبعث بالغرابة، ألن هذا البلد كما سبق الذكر، هو الذي ساعد ودعم مشروع اجلينوم 

انـب  البشري بشكل كبري من حيث التكاليف، وكان من بني أسس هذا املشـروع دراسـة اجل  
  .   األخالقي والقانوين واالجتماعي لنتائج املشروع

  
                                                

1 Electronic privacy information, genetic privacy, op.cit., p. 1.   
2 Electronic privacy information, genetic privacy, op.cit., p. 2.   
3 Disclosure or collection (requesting, requiring or purchasing) of genetic information for underwriting purposes. 
Privacy and human rights, 2003, united states of America.   
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  الفرع الثاين

  حلماية اجلنائية للحق يف محاية احلياة اخلاصةا تدعيم 

هناك من يرى أن املشرع بتدخله بالنص على جترمي فعل إفشاء املعلومة اجلينيـة يف املـادة   
واحلفاظ على املعلومات الطبية اخلاصـة   يف فقرا الثانية، قد قصد محاية األسرار الطبية، 28/ 226

  . 1باملريض
واحلقيقة أنه تدخل من أجل محاية احلق يف احلياة اخلاصة جنائيا، والذي يعد أحد العناصـر  
األساسية للحرية الفردية، والذي يقضي بأن الشخص املعين وحده دون غريه من ميلك احلـق يف  

، حيث أصبحت هـذه  2الشخصية واألسرية التصريح من عدمه بالكشف عن معلومات ختصحياته
اجلينية وما  االختباراتاملعلومات تستدعي أن تقترن بالسرية وهذا نظرا للتقدم البيولوجي يف جمال 

  . تفرزه من نتائج خطرية
إن املعلومات اجلينية املتحصل عليها عن طريق التحاليل املختربية للمنتجات اجلسدية ال بد 

هين، ألن القائم بالفحص يعلم كل ما يتعلق من معلومات عـن صـاحب   أن تعد من قبيل السر امل
العينية اجلينية، ورمبا دون أن يعلم هذا األخري أو ذووه، ومن مثة ال جيـوز لـه أن يفشـي هـذه     

 .3)املريض أو الشخص حمل الفحص اجلـيين ( الشأناملعلومات دون احلصول على رضا صاحب 
املواد اجلينية اليت تكشف عن معلومات متعلقـة   لها األساسيفاملمارسات الطبية والعلمية يكون حم

العديـد مـن    اكتشاففعن طريق الدم مثال، ميكن . باحلالة الصحية والصفات الوراثية للشخص
، )خاليا الدم وابيضاضالضعف العام إىل فقدان املناعة املكتسبة (األمراض ذات اخلطورة املتفاوتة 

ات املهمة قد ال تكون قاصرة على الشخص املعين، بل متتد إىل غريه والرغبة يف معرفة هذه املعلوم
من األهل كالزوج أو رب العمل، أو شركات التأمني، وهذه الرغبة قد ال تكون متعلقة مبصـلحة  

                                                
1 VARIOT- BARRIAL Dominique, op.cit., p. 101; BYK Christian, le droit pénal des sciences de la vie, op., p. 
41.   
2 D'AUTUME Christian, op.cit., p.43.  
3 DORSNER DOLIVET Annick, Actualités, aperçu rapide sur le nouveau code déontologie médicale, décret n° 
95-1000, du 6 sept1995, J.C.N°42-18 octobre 1995, p.3877.   
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وعليه فإفشاء املعلومات اجلينية يف مثل هذه احلاالت يشكل خطرا إذا مـا   ،1هذا الشخص أصال
  .   2ملريضمكانة ا االعتبارأخذت بعني 

وعلى أعتبار أن املعلومات اجلينية يستحيل على الغري العلم ا بطريق مشروع، فأن اإلفشاء 
ذه املعلومات يعد خرقا حلرمة احلياة اخلاصة، ألن فعل اإلفشاء يعد غري مشروع إلعتماده علـى  

تكـون  سبيل غري مشروع، وهو إفشاء من دون موافقة صاحب املعلومة اجلينيـة، وبـدون أن   
  . 3األغراض الكامنة وراء اإلفشاء أغراضا طبية أو علمية أو قضائية

إذن فعل إفشاء املعلومة الوراثية هو جرمية يعاقب عليها القانون، فما هو النموذج التجرميي 
     له؟

  املطلب الثاين
   النموذج التجرميي لفعل إفشاء املعلومة اجلينية

إفشاء املعلومة اجلينية يستلزم تسليط الضوء علـى  إن احلديث عن النموذج التجرميي لفعل 
السلوك ، )الفرع األول( احملل الذي يقع عليه السلوك ارم أي املعلومة اجلينية :4العديد من العناصر

 نتيجة السلوك ارم ،)الفرع الثالث( ، اجلاين املوصوف الذي يقع منه السلوك)الفرع الثاين( ارم
    .     )الفرع الرابع(

  
  الفرع األول

  ) املعلومة اجلينية(احملل الذي يقع عليه السلوك ارم 
املوضوع الذي ينصرف إليه فعل اجلاين يف جرمية اإلعتداء على اخلصوصية اجلينية جيب أن   

كمـا  .  5مشلتها احلمايـة  ، فإذا جتردت هذه املعلومات من كوا جينية، ملا"جينية"تكون معلومة 

                                                
1Electronic privacy information, genetic privacy, op.cit., p. 3.    

  .قد يكون املريض صاحب املعلومة الوراثية ذو مركز ومكانة هامة كأن يكون شخصية عامة أو شهرية أو حكومية 2
3 GASSIN Raymond et LOLIES Isabelle, la protection pénale de la vie privé, P.U.A.M, 1999, p. 246. 

  .25. رجع السابق، صاملعبد الفتاح مصطفى الصيفي، 4
 . 66.أشرف توفيق مشس الدين، املرجع السابق، ص 5
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املعلومات سرية حلد ما، ألنه هناك منها من تتجرد من السرية كوا معلومات جيب أن تكون هذه 
واضحة للعيان كلون الشعر مثال، ورغم كوا جينية فال تشملها احلماية، ألن املعلومات اجلينيـة  

  . 1اليت تكون مشمولة باحلماية هي تلك اليت ال تكون واضحة للعيان فتكتسب صفة السرية
تساؤل حول كون املعلومة اجلينية من املعلومات الطبية اليت جيـب علـى   ومن هنا يثور ال  

الطبيب أن حيترم سريتها، ويلتزم بعدم إفشائها؟ مبعىن هل تعد املعلومة اجلينية سـرا طبيـا جيـب    
  . كتمانه؟ ولإلجابة على هذا التساؤل ينبغي أول إدراك ماهية السر الطيب

إن تعريف السر الطيب بصفة عامة ليس من األمور السهلة، على عكس ما يبدو يف الوهلة و   
األوىل، فهو خيتلف إختالف الزمان واملكان واألشخاص وطبيعة الوقائع واألحداث، فقد يكون أمر 
ما سر يف زمان معني وال يكون سرا يف زمان آخر، وقد يكون سرا يف مكان ما، وال يكون سـرا  

  . آخر، وقد يكون سرا بالنسبة ألشخاص، وال يكون كذلك بالنسبة ألشخاص آخرينيف مكان 
 Le"والسر كلمة تستعصي على التحليل، وهي تثري قبل كل شيء واجب السكوت   

devoir de silence  املفروض على الطبيب الذي تفرضه عالوة على القواعد القانونية قواعد الدين
  .2واألخالق

أوالكتمان وعدم العالنية، خاصة يف املفهوم القانوين مبا حيفظ بعيدا عن فالسر هو اإلخفاء   
يكون حمل الكالم،  علم ومالحظة الناس، الذين ميكن أن يتأثروا بالفعل أو احلدث أو الشيء الذي

  . 3فهو الشيء الذي يعرفه شخص واحد أو قلة من الناس، ويكون مبعزل عن علم اآلخرين

                                                
  : ميكن تقسيم املعلومات الشخصية باألخذ بعني اإلعتبار صفة السرية إىل قسمان 1

قسم ميكن أن يطلع عليه العامة ، وميكن أن يدرج ببنوك املعلومات بشكل يؤمن للكافة اإلطالع عليه، ويأيت يف هذا البـاب املعلومـة    -
  . داولة بني الناس، أو املعلومة اليت رضي صاحبها عن إذاعتهااملشهورة املت

 .عليهـا  الغري إطالع عليه فيحرم صفته، كانت مهما املؤمتن أيدي حتت جاءت وإذا تداوهلا حيرم اليت الشخصية املعلومات من يعد قسم ثاين -
    .84 .ص السابق، املرجع ،الصيد لطفي .أنظر التفاصيل من يدللمز

2 MERLE Roger, VITU André , Traité de droit criminel, droit pénal spécial, T2, n° 981; COMBALDIEU Floriot, 
Le secret professionnel, 1973, p. 11.    

  . 22.، ص1999، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، 1عبد الودود أبو عمر محمد، المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السر المصرفي، ط 3



 خصوصية املعلومات الوراثيةمحاية احلق يف : الباب الثاين

 

407 
 

عالقة بني شخص ما ومعرفة شيء أو واقعة معا، وهذه العالقة "نه ويقال عنه بصفة عامة، أ  
تتطلب إلتزاما من هذا الشخص بعدم إفشاء السر، كما تقتضي منه أيضا العمل على منع الغري من 

ويعاب على هذا التعريف اخللط بني العالقة اليت يتولد عنها اإللتزام حبفظ  .1"معرفته والوقوف عليه
  . السر ذاته
ا، فإن املتفق عليه أنه مل يرد تعريف صريح وواضح للسر الطيب يف معظم القـوانني  وعموم  

الوضعية، كما أا مل حتدد مىت يكون األمر سرا يتعني كتمانه، ومىت ال يكون كذلك وبالتايل جيوز 
  . ومن هنا يكون على الفقه والقضاء واجب اإلجتهاد يف التعريف والتحديد. إفشاؤه

  
  
  

   لطيب فقهاالسر ا -أوال
مل يعطـي القـانون   :" وجدناها تقول عن األسرار املهنية Dallozوعند تفحصنا ملوسوعة   

تعريفا للسر الواجب كتمانه، وإمنا يلزم وجود عالقة مقصور معرفتها على بعض الناس حبيـث ال  
  ". يصح إذاعتها على العامة 

مودعه أو كرامته، بل أنه  كل ما يضر إفشاؤه بسمعة:" والفقه الفرنسي يرى أن السر هو  
  . 2"كل ما يضر إفشاؤه بالسمعة والكرامة عموما

صفة ختلع على موقف أو مركز أو خرب أو عمل، ممـا  :" أما الفقه اإليطايل، فقد عرفه بأنه  
يؤدي إىل وجود رابطة تتصل ذا املوقف أو املركز أو العمل، بالنسبة ملن له حـق العلـم بـه،    

  .3"ه اإللتزام بعدم اإلفشاءوبالنسبة ملن وقع علي

                                                
 . 327. ، ص1964عثمان أمال، اخلربة يف املسائل اجلنائية، رسالة ماجستري، كلية الشريعة والقانون، القاهرة، ، نظرأ 1
  .656. ،ص1978ديسمرب،  -، السنة الثامنة واألربعون، القاهرة، سبتمرب 4و 3أبو العيد كمال، سر املهنة ، جملة القانون واإلقتصاد، ع ،أنظر 2
 .  67.، ص1998، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 1وفق، املسؤولية اجلزائية لألطباء عن إفشاء السر املهين،طعلي عبيد م، أنظر 3
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وعن مفهوم السر الطيب اآليت ذكره بالنسبة لواضعيه يكون مرجعه املقاييس العامة املتعارف   
واقعة يقدر الرأي العام أن إلقاء العلم ا يف نطاق حمدود أمر تتقتضـيه صـيانة   :" عليها يف اتمع

  . 1"املكانة اإلجتماعية ملن تنسب إليه هذه الواقعة
كل ما يعرفه الطبيب أثناء أو مبناسبة ممارسته ملهنته أو بسببها، وكان :" ما عرف على أنهك  

  . 2"إفشاؤه ضرر للشخص أو عائلته، وذلك إما لطبيعة الوقائع أو لظروف أحاطت باملوضوع
السر الطيب هو كل أمر يصل إىل علم الطبيب، سواء أفضى به إليه املريض "ومبعىن أوسع،   

علم به نتيجة الفحص أو التشخيص أثناء أو مبناسبة ممارسته ملهنته أو بسببها، وكـان   أو الغري أو
والسر الطيب ال يقتصر على املعلومـات  . للمريض أو ألسرته أو الغري مصلحة مشروعة يف كتمانه

اخلاصة بنوع املرض الذي يعاين منه املريض أو العالج، وإمنا يشمل على كل ما يتصـل بالعمـل   
  .  3"كاملناظري االستكشافوعمليات  تواإلشاعافحص أو تشخيص كإجراء التحاليل  الطيب من
الطبيب حبفظ السر ألن ما يعهد  والتزامبينما يذهب رأي آخر إىل التفرقة بني السر الطيب   

به إىل الطبيب أو ما ال يستطيع أن يقف عليه بنفسه أثناء تأدية عمله، يعد سرا يعاقب الطبيب على 
فالسر الطـيب  , ولو مل يكن مزريا بالشرف أو الكرامة، ولو مل يكن يف إفشائه مساس اإفشائه، 

كل ما يصل إىل علم الطبيب من معلومات أيا كانت طبيعتها، تتعلق حبالة املـريض  :"حسبهم هو
أحصل عليها من املريض نفسه، أو علم ا أثناء أو مبناسبة  سواءوعالجه والظروف احمليطة بذلك، 

  ". بب ممارسته ملهنتهأو بس
مفروضا عليه، ومبقتضاه ميتنع عن البوح بكل  التزاماالطبيب بالسر الطيب  التزاموعليه، يعترب 

  . أو بنص القانون باالتفاقما هو سر للمريض، إال يف احلاالت اليت يرخص له فيها باإلفشاء، سواء 
الطبيب عـن حالـة املـريض     وبالتايل، فإن كل املعلومات والبيانات واألخبار اليت علمها

بـه إىل هـذه    الصحية يعد سرا، يلتزم باحملافظة عليه وعدم إفشائه، أيا كان الطريق الذي توصل
                                                

 . 67. املرجع نفسه، ص 1
 .656. أبو العيد كمال، املرجع السابق،ص 2
   .72.لطفي الصيد، املرجع السابق، ص 3
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املعلومات وتلك البيانات، إذ يستوي أن يكون الطبيب قد علم ا بنفسه أثناء ممارسة الكشـف  
    .1على املريض، أم أن هذا األخري هو الذي أودع لديه هذه املعلومات

 االلتـزام ذلك "الطبيب حبفظه  بالتزامفإذا كان هذا هو املقصود بالسر الطيب، فإنه يقصد 
الذي يفرض عليه أن يلوذ بالصمت خبصوص كل ما يتعلق ذا السر، إال يف احلاالت اليت يرخص 

  .2"هلا فيها بالكشف أو اإلفشاء
حبفـظ ذلـك    لتزاماالفالسر ليس الصمت يف ذاته، والصمت ليس إال موقف يتولد عن 

  .3السر
  لسر الطيب يف الشريعة اإلسالميةا -ثانيا

عند حديثنا عن السر الطيب يف الشريعة اإلسالمية، جند هذه األخرية قد إختـدت موقفـا     
حازما للمحافظة على األسرار الشخصية لإلنسان تتفق فيه آراء الفقهاء على حرمة احلياة اخلاصـة  

  .كام الكتاب والسنة النبويةلإلنسان عموما، وهذا تبعا ألح
يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غـري بيـوتكم حـىت     :"فمن الكتاب، جند قوله تعاىل  

    .4"تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خري لكم لعلكم تذكرون
إن املفسدة املترتبة على معرفة األسرار الوراثية ال تقل حبال عن مفسدة دخول بيوت الغري   
إن جاز –إذن، وهي اإلطالع على العورات بل هي أمشل ، فاإلطالع على عورات اجلينات بدون 
  .   5أشد أثرا من األثر املترتب على اإلطالع على العورات اجلنسية -التعبري

والسبب يف ذلك أن كشف العورات مذموم يف نظر مجيع اتمعات، ومن يرتكب هـذا    
خ عقوبات جزائية، بينما ميثل اإلطالع على املعلومات اجلينية الفعل سيواجه بكثري من الذم والتوبي

                                                
  . 121-120.، ص2004، دار النهضة العربية، القاهرة، 1نية يف جمال طب وجراحة األسنان، طعبد الظاهر حسني حممد، املسؤولية املد ،أنظر 1
جنيدة علي، إلتزام الطبيب حبفظ أسرار املريض، حبث مقدم ضمن مؤمتر الطب والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، كليـة الشـريعة   . أنظر 2

 .   215.، ص1998ماي  5إىل  3، املؤرخ من 1والقانون، ج
  .215.املرجع السابق، ص جنيدة علي،   3
  26سورة النور، اآلية  4
  .300. حممد بن دغيليب العتييب، املرجع السابق، ص 5
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ومن الكتـاب  . مل يكن هناك رادع حيول دون ذلك كشفا علميا حيق للمرء التباهي به ونشره ما
كثريا من الظن إن بعض الظن إمث وال جتسسوا، وال يغتـب   اجتنبوايأيها الذين آمنوا :" قوله تعاىل

  . 1"يأكل حلم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا اهللا إن اهللا تواب رحيم بعضكم بعضا، أحيب أحدكم أن
و مـن  . فالتجسس نوع من أنواع اإلطالع على العورات وهو حمرم بنص الكتاب والسنة  

ـدف   وعليه فال جيوز التجسـس . 2"ال جتسسوا وال حتسسوا:" السنة قوله صلى اهللا عليه وسلم
ويقول الرسـول  . ألغراض معرفية أو بقصد إفشائها للغري صول على املعلومات الوراثية سواءاحل

كما قـال  ". 3يف بيت قوم بغري إذم فقد حل هلم أن يفقؤوا عينه اطلعمن :" صلى اهللا عليه وسلم
  . 4"ديث قوم وهو كارهون أو يفرون منه صب يف أذنه األنك يوم القيامةحل من إستمع:"أيضا

جلينية وإخبار من يلحقه ضرر جبهلها ولكن وفق ومع ذلك جاز اإلطالع على املعلومات ا  
  : شروط تتلخص يف

وجود حالة الضرورة اليت تستدعي الكشف عن صاحب اجلينوم، مثل وجود أمراض وراثية  -
  وجودها،  احتمالأو 

 غلبة الظن حبصول املنفعة من هذا الكشف،  -
  عمليات الفحص، احلصول على إذن كتايب بعد تبصري املريض بكافة النتائج املتوقعة وسري -
عدم التعارض بني تلك الفحوص واملوانع الشرعية عدم التعارض بـني تلـك الفحـوص     -

 .واملوانع الشرعية إال يف حالة اإلضطرار مثل كشف العورات
 أن يتوىل الكشف أطباء خمتصني مدركون ألصول املهنة الطبية، -

                                                
 .12سورة احلجرات ، اآلية  1
يح البخـاري، طبـع   حممد بن إمساعيل البخاري، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيامه املعروف بصح 2

  .445.ص, 2000-هـ 1421، دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض، 3ط) الكتاب والسنة(ضمن موسوعة احلديث الشريف 
 . 505.حممد بن إمساعيل البخاري، املرجع السابق، ص 3
 .588.األنك هو الرصاص اخلالص املذاب، حممد بن إمساعيل البخاري، املرجع السابق، ص 4
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املـريض السـيما يف   إخبار من قد يصيبه الضرر عند كتمان هذه املعلومات من أقـارب   -
 .  األمراض املعدية أو الوراثية

حتت " من ميلك اجلينات"ويقول الدكتور سعد بن ناصر الشتري يف حبثه املقدم يف حلقة نقاش 
أن األصل يف كشف املعلومـات الوراثيـة هـو    " سرية املعلومات الوراثية وحق املريض"عنوان 

شارع احلكيم يأمر باحملافظة على األمانـة لقولـه   إىل عدة نصوص قرآنية، ألن ال استناداالتحرمي، 
  . 1"إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها:"تعاىل

من هذا األصل جيوز كشف املعلومات اجلينية يف حالة اخلوف مـن وقـوع    واستثناءاغري أنه 
ال أضرار لآلخرين عند عدم إعالمهم بنتائج الفحوصات، فيجب على الباحث أن خيرب عن أحـو 

  .  اجلينات املتعلقة باألشخاص عند ترتب ضرر أقوى يف حالة عدم اإلخبار
الطبيب املعاجل والباحث املختص على هـذه   ائتمنوال شك أن صاحب املعلومات اجلينية قد 

  .2املعلومات، فلذا وجب عليه حفظها وحرم عليه كشفها
 اخلائنني باملقت والغضب، حيث اخليانة، وقد توعد اهللا قبيلكما أن إفشاء املعلومات يعترب من 

، كما أن اخليانة من عالمات النفاق تبعا لقـول الرسـول   3"إن اهللا ال حيب اخلائنني:" قال تعاىل 
  .4"خان ائتمنآية املنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا :" صلى اهللا عليه وسلم

لكن يستثىن مـن ذلـك    .5"إن من اخليانة أن حتدث بسر أخيك:" وقال احلسن البصري  
  :األصل

  مرض وبائي أو معدي عند جتاوز املرض النسبة احملتملة صحيا يف اتمع،  انتشارللحيلولة دون  -

                                                
 .  58نساء ،اآلية سورة ال 1
  . 54. سعد الشتري، املرجع السابق، ص 2
  . 58سورة األنفال، اآلية  3
  . 5.حممد بن إمساعيل البخاري، املرجع السابق، ص 4
، 1986، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1جنم عبد الرمحان خلف، ط. عبد اهللا بن حممد بن أيب الدنيا، كتاب الصمت وآداب اللسان، حتقيق د 5

  . 450. ص
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إذا كان هناك مضرة تلحق بشخص آخر عند عدم إعالمه، فيجب إعالم ذلك الشخص املتضرر  -
  حىت يتخذ اإلجراءات املناسبة للوقاية من الضرر، 

  حسب األنظمة املتبعة،  لالستفسارقضائي  عند صدور أمر -
  حينما يرى ويل األمر ضرورة يف ذلك،  -
جيوز الكشف عن املعلومات الوراثية لغرض البحث العلمي وتبادل املعلومات عند حتقق الشروط  -

  : التالية
عدم إحلاق األذى والضرر نتيجة نشر هذه املعلومات، فلو ترتب على نشرها معرفة خصـائص   -

بلد ما، حبيث ختترع أدوية أو مواد كيماوية تؤثر على أهل ذلك البلد، فإنـه حيـرم حينئـذ     أهل
  ). حبسب قاعدة حترمي الضرر باآلخرين(الكشف عن هذه املعلومات 

أن يكون مصدر تلقي هذه املعلومات موثوقا، ألن يف الشريعة اإلسالمية حيرم اإلعتماد على غري  -
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالـة  :"املوثوقني طبقا لقوله تعاىل

  .1"فتصبحوا على ما فعلتم نادمني
  . أن يكون أساس تلقي هذه املعلومات مباحا يف الشريعة اإلسالمية بضوابط مقيدة -
  .2عدم الكشف عن إسم صاحب املعلومات الوراثية، أو بيان ما حيدد شخصيته -

د حمسن احلازمي بعض اإلرشادات األخالقية املعنية بالسرية وعدم اإلفصـاح  .أوقد ذكر   
  : ومنها

  ضرورة توفري املعلومات للمفحوصني عند طلبهم كذلك،  -1
عدم إفشاء املعلومات املتعلقة بعدم األبوة أو جنس اجلنني إذا كان ذلـك ضـروريا حلمايـة     -2

  ع قانون الدولة املعنية، الطرف املعرض لإلنتقاد واجلرح، مبا يتماشى م

                                                
  . 6سورة الحجرات، اآلیة  1
  .56. سعد الشتري، املرجع السابق، ص 2
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إحترام رغبة األفراد واألسر يف عدم معرفة املعلومات الوراثية، ما عدا حاالت إجراء إختبـار   -3
  املوليد أو األطفال ذوي احلالت القابلة للعالج، 

عدم اإلفصاح مؤقتا عن احلاالت اليت تسبب ضررا نفسيا شديدا أو إجتماعيا، وميكن للمرشد  -4
  األخصائي اإلجتماعي تقدير الوقت املناسب إلبالغ صاحب الشأن،  الوراثي أو

إحاطة الناس بأن املعلومات اجلينية قد تفيد أقارم، وميكن دعوة األقارب لطلب اإلسترشـاد   -5
  الوراثي، 

  إطالع األقارب على املعلومات الوراثية اليت قد جتنبهم اإلعتالل الوراثي اخلطري،  -6
على السرية التامة جلميع الفحوصات عن املستخدمني ومسـؤويل التـأمني    ضرورة احملافظة -7

  الصحي واملدارس واهليئات احلكومية، إال ما تطلبت احلالة الصحية العامة بيانه، 
  .   1جيب أن حتمى السجالت الطبية بأشد معايري السرية -8

شري والعـالج اجلـيين   وقد كان من توصيات ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم الب  
حتاط بالسرية الكاملة كافـة  : "على مايلي1997أكتوبر 15إىل  13املنعقدة بالكويت يف الفترة بني 

التشخيصات اجلينية احملفوظة أواملعدة ألغراض البحث العلمي أو ألي غرض آخر، وال يفشـى إال  
أفريـل   18للعلوم الطبية بتـاريخ   يف احلاالت املبينة يف الندوة الثالثة من ندوات املنظمة اإلسالمية

  .     2حول سر املهنة 1987
  السر الطيب يف اإلجتهاد القضائي -ثالثا

الطيب، ففي بادئ األمـر ذهـب القضـاء     السر أحكام القضاء يف حتديد مفهوم اختلفت  
، مث غـريت حمكمـة    3"سر املهنة هو كل ما يعهد به على أنه سر"الفرنسي يف تعريفه للسر بأن 

                                                
  . 85. ، ص2003، مدرسة العبيكان، الرياض، 1حمسن بن علي فارس احلازمي، أخالقيات اإلسترشاد الوراثي، ط 1
  . 2000م البشري، الكويت، وواجلين لوراثة واهلندسة الوراثيةاملتعلق با 1سلسلة املطبوعات للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية ج 2

3  Cass. Crim.26-27-1945.D.1945.34. 
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السر هو كل ما يتفـق عليـه   :" وجاءت بتعريف آخر مفاده أن السر هو اجتاههاقض الفرنسية الن
  .1"الطبيب بوصفه سرا، وتقتضيه مصلحة املريض

نظرية "يف بادئ األمر  اعتنقومن خالل هذين احلكمني، يتضح لنا أن القضاء الفرنسي قد   
،  2"السر املطلق"، مث أخذ بنظرية "نه سرسر املهنة هو كل ما يعهد به على أ"حني قرر أن " اإلرادة

توافر مصلحة املريض يف الكتمان، دون حتديد ما إذا كانت هـذه املصـلحة    اشترطوإن كان قد 
هو كل ما يقف عليه بوصفه سرا، تقتضي مصلحة املريض "مشروعة أم ال، وذلك بتقرير أن السر 

  . 3"كتمانه
عند حتديد معىن السر، ينبغي الرجـوع إىل   وقضت حمكمة النقض املصرية يف حكم هلا بأنه  

بعض  اعتبارما درج عليه عرف الناس من  االعتبارظروف كل حادثة على إنفراد مع األخذ بعني 
  . 4األمراض اليت جيب عدم إفشاء سرها دون غريها

ويتطلب الفقه والقضاء أن تكون للسر صلة باملهنة اليت ميارسها املتهم كي يوصف السـر    
مهين، وضابط توافر الصفة املهنية للسر أن يكون العلم به يفترض الثقة أو الفن املـرتبط  بأنه سر 

الطبيب من فحصه  مبزاولة املهنة، وال يتطلب القانون وسيلة أو شكال معينا إليداع السر، فقد يعلم
ى لبكتمانه وعوتشخيصه للمرض ما جيهله املريض ذاته وما مل يفصح عنه للطبيب، ويلتزم الطبيب 

هذا الرأي أمجع الفقه وتواترت أحكام القضاء الفرنسي، ويف ذلك قضت حمكمة النقض الفرنسية 
 فقط بالنسبة ملا أودع لديـه،  املهين بالكتمان، يلتزم بالصمت الكامل ليس لاللتزاماخلاضع :" بأنه

راه أو يسمعه بسبب ممارسته ملهنته أو مبناسبتها أن ي استطاعتهولكن أيضا بالنسبة لكل ما كان يف 
  .5"أو يفهمه أو يستنتجه

                                                
1 Cass. Crim.19-12-1985-S. 1986. 1- 86.  

تعتقد هذه النظرية أن الطبيب ال يستطيع مهما كانت الظروف البوح بأي معلومة أو خرب أو واقعة من تلك الـيت تعـد مـن    : نظرية السر املطلق 2
 . 233. جنيدة علي، املرجع السابق، ص .اليت جييز له املشرع ذلك يف احلاالتأسرار املريض، إال 

 .9-8.مروك نصر الدين، املسؤولية اجلزائية للطبيب عن إفشاء سر املهنة، موسوعة الفكر القانوين، دار اهلالل، اجلزائر، دون تاريخ نشر، ص 3
  . 127.، ص1999، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 1ئه املهنية، طعباس علي حممد احلسني، مسؤولية الصيديل املدنية عن أخطا 4
  .32. ، ص1987قايد، املسؤولية اجلنائية للطبيب عن إفشاء سر املهنة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية للطباعة،  عبد اهللا أسامة 5
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  : وعليه فالسر الطيب يتأسس على عنصرين  
العنصر األول ذو طابع نفسي أو بسيكولوجي مؤمن على عالقة الثقة القائمة بني الطبيـب   -

  واملريض، 
  .العنصر الثاين ذو طابع قانوين جيد أساسه يف قانون العقوبات -
  السر الطيب قانونا -رابعا

أن ذكرنا أن غالبية القوانني الوضعية مل تعرف لن السر الطيب، لكـن املشـرع   لقد سبق و  
فنص املادة الرابعة , الفرنسي وككل مرة يكون السباق لتبين نصوص قانونية يفء مثل هذه احلاالت

سـبتمرب   6الصـادر يف   1995لسنة  1000من قانون الواجبات األدبية ملهنة الطب الفرنسي رقم 
كل ما يتوصل إليه الطبيب من خالل ممارسته للمهنة، وال :" السر الطيب بقوهلا قد عرف لنا 1995

  .  1"يقتصر فقط على املعلومات املتحصل عليها من املريض ذاته، واليت قد يفضي ا إىل الطبيب
العميق املشرع الفرنسي ومواكبته قانونيا ملقتضـيات   االستيعابوهذا النص يعكس مدى   

جمال الطب والبحث العلمي، الذي جعل من جسم اإلنسان كتابا مفتوحا حيوي التطور العلمي يف 
العديد من اخلبايا واملعلومات املتعلقة بصحة املريض، واملخيف يف األمر أن هذا الكتاب املفتـوح  

ومن جمرد فحص عينة دم بسيطة أن  يتحكم فيه األطباء وعلماء الوراثة والبيولوجيون الذين ميكنهم
أسرار الشخص اليت ال يتأتى لصاحب اجلسم نفسه معرفتها، ولذلك فقد وفق املشرع  يطلعوا على

الفرنسي حني سحب مفهوم السر املهين ليشمل كافة املعلومات والبيانات اليت يتحصـل عليهـا   
     .الطبيب بسبب أو عن طريق ممارسته ملهنته

   سر الطيب يف التشريعات الوضعيةال -خامسا

ىل موقع السر الطيب يف التشريعات الوضعية كدراسـة مقارنـة بـني    سنحاول التعريج إ  
  .التشريعات الغربية وكذا العربية

                                                
1 Art. 4 du Décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995, portant code de déontologie médicale (J.O.8 Septembre 
1995), J.C.P III, 1995, 67617. Pour plus d'informations cons. MARCIER D et d'autres, op.cit., p.309.  
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I- السر الطيب يف التشريعات الغربية   
إن اإللتزام األخالقي باحملافظة على السر الطيب قد ورد منذ القدم، سواء يف كتب الطـب    

أو يف القـانون الرومـاين، وحيفـل تـاريخ     '' االرجفيدا واإلجرفيد''الفرعونية، واهلندية القدمية 
اإلمرباطورية الرومانية بكثري من العقوبات اليت حكم ا على األطباء الذين أفشوا أسرار مهنتـهم،  

   1.ومن هذه العقوبات احلبس والقتل واإللقاء للوحوش
كمـا  . 1968املعدل بسيدين سـنة   2 1947كما ورد السر الطيب يف ميثاق جنيف لسنة   

 جبعل إفشـائه جرميـة   رست خمتلف النصوص العقابية يف التشريعات املقارنة محاية السر الطيبك
من قانون العقوبات الفرنسي، هذا النص الـذي يعـد مـن     226/13املادة ، منها 3معاقب عليها

 ، حيث جترم املادة إفشـاء 4النصوص اآلمرة ذات النطاق العام، اليت تلزم اهليئة الطبية بالسر املهين
أكان  اء حبكم الواقع أو املهنة، وسواءاملعلومات ذات الطابع السري من شخص يعد أمينا عليها سو

ذلك بسبب وظيفته أو لواجب مؤقت، وبالتايل فال يشترط يف هذه احلالة أن يكون معهـودا إىل  
  .5األمني بالسر حبكم مهنته، بل لظروف واقعية جتعله مؤمتنا على السر

II- التشريعات العربيةلسر الطيب يف ا  
، وحثت على كتمان السر ''أبقراط''لقد تبنت معظم كليات الطب العربية منذ القدم قسم   

 الطيب، وعاقبت على مرتكب جرمية إفشاء األسرار، وهذا ماكرسته خمتلف التشـريعات العربيـة،  
انون العقوبات من ق 301 من مدونة أخالقيات مهنة الطب اجلزائري، واملادة 46إىل 36من  كاملواد

                                                
ضمن مؤمتر الطب والقـانون   األطباء املتصلة بواجبام اإلنسانية واألخالقية واألعمال الفنية، دراسة مقدمة التزاماتحمسن عبد احلميد البيه، ، أنظر 1

، أحبـاث املـؤمتر، اجلـزء األول،    1998مـاي   5إىل  3املنعقد جبامعة اإلمارات العربية املتحدة بالتعاون مع كلية الطب والعلوم الصحية، مـن  
  . 609.ص

 .  1947بإعالن جنيف لسنة ، مسي بعدها 1947لقد صدر ت أول مدونة عاملية آلداب مهنة الطب من اجلمعية الطبية الربيطانية سنة  2
من  541من قانون العقوبات اإليطايل، املادة  622من قانون العقوبات األملاين، املادة  300، املادة 3من قانون العقوبات البلجيكي  458املادة  3

من قانون العقوبات  253اركي، املادة من قانون العقوبات الدمن 363من قانون العقوبات اهلولندي، املادة  272قانون العقوبات الروسي، املادة 
 .من قانون العقوبات اري 328البولوين، املادة 

4 SEUVIC Jean- François, Chronique législative, 11, secret Professional, op. cit,. p. 914.  
، املرجع السـابق  ؛ حمسن عبد احلميد البيه، 215.؛ جنيدة علي، املرجع السابق، ص133-132.أشرف توفيق مشس الدين، املرجع السابق، ص  5

   . 609.ص
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من قانون العقوبـات العراقـي،    111من قانون العقوبات املصري، املادة  310، واملادة 1اجلزائري
 من مدونة هيئة األطباء املغربية، واملـواد  40و 38من قانون العقوبات املغريب، والفصلني  446املادة 

  . 2السوريمن قانون العقوبات  565من الدستور األردين، واملادة  24، 23، 22
كما عاجلت العديد من الندوات واملؤمترات موضوع السر الطيب كاملؤمتر الدويل للمسؤولية   

، وندوة الكويت املتعلقة باملشـكالت القانونيـة   1978الطبية املنعقد يف مدينة بنغازي الليبية سنة 
  .  19803واإلنسانية لعالقة الطبيب باملريض املنعقدة جبامعة الكويت سنة 

ن هنا نستطيع القول أن املعلومات اجلينية تدخل يف مفهوم السر الطيب، ومن مثة فقـد  وم  
يبدو مستغربا إفراد املشرع الفرنسي محاية مستقلة هلا رغم أا تدخل يف نطاق احلماية املقررة للسر 

  .4املهين
علومة اجلينية تظل وعلى الرغم من التشابه الكبري بني املعلومة اجلينية والسر الطيب، إال أن امل   

ورغـم   .د ال تتوافر يف املعلومة اجلينيةأوسع نطاقا، حيث أن صفة السرية يف الواقعة حمل اإلفشاء ق
وتطبيقا  .وصيةعلى أن السر أضيق نطاقا من فكرة اخلص ذلك تبقى مشمولة باحلماية، وهذا يفسر

اته اجلسدية أو حىت يف نسبة عائلته أو صف فإن املعلومات اجلينية اخلاصة بساللة شخص أو ،لذلك
، قد ال تتصف بكوا سرية، ومن مثة فال يعد إفشـاؤها  )التحقق من اهلوية (البصمة الوراثية إليه 

مكونا جلرمية إفشاء األسرار، غري أن كشف هذه املعلومات يشكل مساسـا حبـق الشـخص يف    
باخلصوصية اجلينية، إذا ما مت خصوصيته اجلينية، ويف هذه احلالة تبدو أمهية جترمي مستقل للمساس 

                                                
يعاقب باحلبس من شهر :" ، تنص على 2006ديسمرب  20املؤرخ يف  23-06من قانون العقوبات اجلزائري املعدلة بالقانون رقم  301املادة  1

املهنة أو أوع الواقومجيع األشخاص املؤمتنني حبكم  دج األطباء واجلراحون والصيادلة والقابالت 100000إىل  20000إىل ستة أشهر وبغرامة من 
ومن هنا ". هلم بذلكالوظيفة الدائمة أو املؤقتة على أسرار أديل ا إليهم و أفشوها يف غري احلاالت اليت يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها ويصرح 

  . من قانون العقوبات الفرنسي 13-226املادة نالحظ أن املشرع اجلزائري فد حدى نفس حدو املشرع الفرنسي وما جاء يف نص 
  . 102.زغبيب نور اهلدى، املرجع السابق، ص  2
من كان حبكم :" املتضمن لقانون العقوبات السوري على أنه 22/06/1949الصادر بتاريخ  148من املرسوم التشريعي رقم  565تنص املادة  -

  ..."عوقب... اه دون سبب مشروعوضعه أو وظيفته أو مهنته او فنه، على علم بسر وأفش
  .  53. ، ص1997، النفائس للنشر والتوزيع، األردن، 1بن أدلول بن إدريس شريف، كتمان السر وإفشاؤه يف الفقه اإلسالمي، ط، أنظر 3

4 BYK Christian, Le droit pénal des sciences de la vie, op.cit., p.38.   
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، خاصة إذا كانت هذه املعلومة حمفوظة لدى املختربات أو معامل 1إفشاء املعلومة اجلينية للشخص
  .   2التحليل الطبية، واليت غالبا ما متتلك القاعدة العلمية لتحليل تلك البصمة الوراثية دون غريها

  
  

  الفرع الثاين
  )فعل اإلفشاء(السلوك اإلجرامي 

إن فعل اإلفشاء كسلوك جمرم قانونا متعلق مبا يعرف بسرية املعلومات اجلينية، هذه الصفة   
  .اليت تالزم كل معلومة جينية نظرا ملا تشمله من أسرار اإلنسان

   سرية املعلومات اجلينية -أوال
ـ ال شك أن من أكثر اإللتزامات تعلقا بواجبات الطبيب األخالقية واإلنسانية، هو     هالتزام

منذ وقت طويل، ذلك أن إفشاء هـذه   االجتماعيحبفظ أسرار املهنة، الذي هو مستقر يف الضمري 
األفراد عن اللجوء  امتناعاألسرار يؤذي احلياء العام، ويضر باملصلحة العامة، إذ ميكن أن يؤدي إىل 

من قدرهم، أمرهم، ملا قد يترتب على ذلك من تسويء مسعتهم واحلط  افتضاحإىل األطباء خشية 
  .  3ممن أفشى سره االنتقام، عندما يندفع صاحب السر إىل االجتماعي االضطرابكما يؤدي إىل 

وحسب اجلمعية األمريكية للوراثة البشرية، فإن املعلومات اجلينية هي معلومات طبية، وهي 
  . ذه الصفة تستحق احلفاظ على سريتها، وجتنب إفشائها للغري دون رضا صاحبها

  .إفشاء املعلومات الوراثية -انياث
الكشف، وهو متكني الغري من اإلطالع على معلومات شخصية حمفوظة، "يقصد باإلفشاء 

   .4"فهو يف جوهره نقل هلذه املعلومات جبعلها معروفة بعد أن كانت واقعة سرية

                                                
 . 75-74. ، املرجع السابق، ص صيدلطفي ال 1

2  GASSIN Raymond et LOLIES Isabelle, op.cit., p.264. 
حممود مصطفى، مدى املسؤولية اجلنائية للطبيب إذا أفشى . ، مشار إليه يف 388املذكرة اإليضاحية لقانون العقوبات الفرنسي، تعليقا على املادة  3

 .   658. ص، 1941-11-، س5سرا من أسرار مهنته، جملة القانون واإلقتصاد، ع
  .103.زغبيب نور اهلدى، املرجع السابق، ص 4
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كشف السر وإطالع الغري عليه، مع حتديد الشخص صاحب "كما يعرف اإلفشاء على أنه   
  . ويعين ذلك أن جوهر اإلفشاء هو اإلفضاء مبعلومات كافية وحمددة للغري. 1"حة يف كتمانهاملصل

ويتسع مفهوم اإلفشاء ليشمل الكشف عن صاحب العينة أو نتائج حتليلها، وال يشترط أن 
يكون هذا الكشف صراحة، بل يكفي أن يقترن به من قرائن تفيذ يف حتديد شخصـية صـاحب   

صاحب السر، بل يكتفـي  ) اىن عليه(لقانون ال يتطلب ذكر إسم الشخص البصمة الوراثية، فا
بكشف بعض معامل شخصيته اليت من خالهلا ميكن حتديده، مبعىن أن ال يكون تعيينه علـى وجـه   

  . 2القطع
والسلوك ارم إلفشاء املعلومة اجلينية يتحقق بإعالم من ليس هلم احلق يف اإلطالع علـى  

مثة يلزم أن يستثىن إعالم القاضي مثال، ألنه شخص معين وخماطب بـاإلطالع  هذه املعلومة، ومن 
  .3على هذه املعلومة

ويتحقق اإلفشاء إذا أعلنت املعلومة اجلينية بأي طريقة كانت، حيث مل حيدد املشرع وسيلة 
 معينة ليقوم فعل اإلفشاء، وبالتايل فهو يتم بكل فعل من أفعال البوح أو اإلذاعة، كمـا يتحقـق  

فإذا قام الطبيب أو الباحث بنشر املعلومة . بالقول والكتابة، مهما كان عدد األشخاص املعلن إليهم
ميكنه الدفع بوجود مصلحة للعلـم يف ذلـك، ألن    اجلينية يف الصحف أو الدوريات العلمية، فال

ص مصلحة العلم ال تقتضي ذكر األمساء واألوصاف واألعراض اليت ميكن من خالهلا حتديد شـخ 
لدى القانون أن يكون اإلفشاء علنيا  اىن عليه، والعالنية ليست شرطا لقيام جرمية اإلفشاء، فسواء

أو يتجرد من العالنية، فتقع اجلرمية ولو مل يكشف القائم على الفحص اجليين عـن نتـائج هـذا    
هادة أو تقريرا للمعلومة الوراثية إعطاء الطبيب ش إفشاءالفحص من معلومات وراثية، وبالتايل يعد 

                                                
  .271. جازية أمحد شعتري، املرجع السابق، ص 1
  . 36. ، املرجع السابق، ص...أسامة قايد، املسؤولية  2

3 CONT Philippe, op.cit., p. 165. 
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حبالة الشخص اجلينية للغري، ويعد من الغري أهل الشخص وزوجته، رب العمل، رجل الشـرطة،  
   1. ومسؤول شركة التأمني

  .  إفشاء املعلومات اجلينية صور -ثالثا
إن القانون مل يشترط شكال معينا يف فعل اإلفشاء، فقد يكون صرحيا أو ضمنيا شفاهيا أو   

أو غري مباشر، يتحقق مبجرد أن يتمكن الغري و بسماح الطبيب،  من اإلطالع على مكتوبا مباشرا 
حتاليل الشخص صاحب العينة، أو أن ينشر الطبيب يف مؤلفه صورا ومعلومات وبيانات تسـمح  
بتحديد شخصية اىن عليه خاصة إذا كانت شخصية معروفة، وتبعا لذلك قضت احملكمة العليـا  

، بأن إخفاء اهلوية الشخصية مثل اإلسم أو العنـوان  2004ماي  25 صادر يفبأيسلندا يف حكمها ال
ليس كافيا حلماية هويات األفراد الذين رمبا تعرف هويتهم من عدد من العوامل األخرى كالسن، 

  . 2والتعليم والوظيفة االجتماعيةودائرة السكن، واحلالة 
ري من خارج األسـرة علـى نتـائج    للمعلومات اجلينية إطالع الطبيب الغ كما يعد إفشاء  

أن هذا اإلطالع يسمح بأن يتعـرف   اعتبارالطفل حديث الوالدة، على  التحليل اجليين للجنني أو
تعرض األبـوين ألمـراض باإلضـافة     احتماليةالذين هم غري منتمني إىل األسرة على  اآلخرون
  . 3ألطفاهلا
لطبيب القيام مبهمتني تفترض أحـدمها  ويكون اإلفشاء غري مباشر إذا يف حالة ما إذا قبل ا  

كشف املعلومات اجلينية اليت حصل عليها نتيجة الفحص اجليين الذي أجراه على اـىن عليـه،   
ويلتزم بالكشف عنها وفقا ملا تلزمه به مهنته الثانية، ومثال ذلك قبول القائم على الفحص اجلـيين  

                                                
تفادي الوصول إىل امللف الطيب بواسطة املتعاقدين، املؤمنني، املتعلق بالتأمني ضد الصحة على  2004أوت  13يؤكد القانون الفرنسي الصادر يف  1

  :ملزيد من املعلومات، أنظر. رب العمل، سلطات البوليس
SEUVIC Jean-François, op.cit., p. 915. 

  . 275. جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، ص 2
3 Electronic privacy information center, genetic privacy, p. 5.  
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بصفته خبريا، حيث تلزمه مهمة  ص الشخصلشخص ما مهمة اخلربة اخلاصة به، مبعىن القيام بفح
  .   1اخلربة باإلفصاح عن املعلومات اليت حصل عليها مبناسبة فحصه للمجىن عليه كطبيب عام

وأحيانا قد يكون الطبيب اخلاص هو اخلبري الذي تطلب رأيه العلمي شركة التأمني حـول    
ن سؤال املؤمن املتعلـق حبالـة   صحة املريض، فإنه يرتكب جرمية خمالفة السر الطيب إذا أجاب ع

الصحية للمؤمن له، وال خيتلف األمر إن مسح املريض للمؤمن بأن يسـأل الطبيـب املعـاجل، ألن    
املريض جيهل ما يستطيع الطبيب تأكيده، ومع ذلك ليس هناك ما مينع تسليم شهادة للمريض مع 

  .  2تنبيه بتقدير املصلحة يف إعالم املؤمن
املعلومة قد  يتحقق حىت لو كانت املعلومة معروفة للكافة ألن مصدر كما أن فعل اإلفشاء  

الصحافة والعامة من الناس، لكن أقـوال وتصـرحيات    كأقوالتكون أقواهلم مشكوك يف صحتها 
القائم بالفحص تكون أكثر صدقا مما جيعل هذا األخري قد أفشى سر مريضه ، وبالتايل يعد مرتكبا 

  .  3ينيةجلرمية إفشاء املعلومة اجل
ويف هذا املقام جند أن قانون محاية اخلصوصية لوالية إلينوى األمريكية قد نص على صـور    

هذا القانون أن إفشاء املؤمن للمعلومات اجلينية املتعلقة باملؤمن لـه   أعتربمعينة من اإلفشاء، حيث 
من  30املادة  تاعتربكما . منه 20إىل طرف ثالث يعد خرقا للخصوصية اجلينية، وذلك يف املادة 

نفس القانون أنه يعد من قبيل خرق اخلصوصية اجلينية تعمد سلطات الوالية الصحية احمللية إىل نشر 
املعلومات اجلينية والسجالت اليت تتضمنها واليت تكون حتت يدها أو أن تقدمها كدليل أو قرينة يف 

  .  4كوميةأية دعوى أيا كان نوعها أو أمام أي حمكمة أو هيئة أو وكالة ح
  

  الفرع الثالث

                                                
  .276. ازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، صج1

2 D. MARCIER et d'autres, op.cit., p. 312. 
 .37. ، املرجع السابق، ص...ولية قايد أسامة، املسؤ 3

4  Illinois genetic information privacy act, op.cit., p. 2.  
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  )اجلاين املوصوف(من يصدر عنه السلوك 

إن معاجلة مسألة اجلاين املوصوف الذي يصدر عنه فعل إفشاء املعلومة اجلينية،  يسـتدعي    
هذه القاعدة علـى جرميـة    انطباقاإلشارة إىل القاعدة العامة يف جرمية إفشاء السر املهين ومدى 

يف هذا اال إثارة مسألة حكم إفشاء السر اجليين مـن غـري    ارتأينا إفشاء السر اجليين، هذا وقد
   :اخلرباء املختصني

   عامة يف جرمية إفشاء السر املهينالقاعدة ال -أوال
من قـانون   226/13إن املشرع الفرنسي عند نصه على جرمية إفشاء السر املهين يف املادة   

جيـرم إفشـاء   :" ى السر، حيث نص على أنـه العقوبات، قد توسع يف حتديد شخصية املؤمتن عل
معلومات هلا صفة السرية من شخص يعد أمينا عليها، سواءا حبكم الواقع أو املهنة، وسواء أكـان  

وهذا يعين أن النص ال يشترط أن يكون اجلاين معهود إليه ". ذلك بسبب وظيفته أم لواجب مؤقت
، وهذا ما ذهب إليـه أيضـا   لظروف معينةيكون قد أؤمتن عليه  بالسر حبكم مهنته، بل يكفي أن

  .من قانون العقوبات سالفة الذكر 301املشرع اجلزائري يف املادة 
من قانون العقوبات على جرمية إفشاء السـر   310فقد نص يف املادة  ،أما املشرع املصري  

ومن مثة . يه السر مبقتضى صناعته أو وظيفتهاملهين، حيث أكد لزروم أن يكون اجلاين قد أودع لد
فإن إفشاء السر املهين هنا يستلزم أن يكون السر قد أودع لدى من ميارسون مهنـا تفتـرض يف   

إىل إيداع أسرارهم لديهم، بشرط أن تكون هناك صلة بني السر ومباشـرة   اضطرارهمعمالئهم 
ميـة إفشـاء   وبالتايل فال تقوم جر. هذه املهنة أداءعلم به بسبب  مبعىن أن يكون السر املهين, هنةامل

  . 1ميارس مهنة ما باعتبارهالسر إذا مل يتلقى الشخص السر 
ومن هنا نالحظ أن املشرع املصري قد ضيق يف حتديده لشخصية املؤمتن على السر املهـين    

  . واجلزائري الفرنسي نيمقارنة باملشرع

                                                
  .277. جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، ص، أنظر؛ 27 .، املرجع السابق، ص...قايد أسامة، املسؤولية  1
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   مة على جرمية إفشاء السر اجليينالقاعدة العا انطباقمدى  -ثانيا
ء املعلومة اجلينية قد يصدر من شخص غري أمني عليها، مل يتحصل عليها حبكم إن فعل إفشا  

مهنته أو الواقع، بل وصلت إىل علمه صدفة أو تلقاها من الغري، فإن ذلك يعين أن اجلـاين الـذي   
من قانون العقوبات الفرنسي قـد يكـون    2- 226/28يرتكب السلوك املعاقب عليه بنص املادة 

قد عـاجل الفقهـاء هـذه     وهنا .، وقد يكون شخصا غري مؤمتن عليهامة اجلينيةاملؤمتن على املعلو
مـن قـانون    2- 226/28املسألة، حيث هنا من يرى أن اجلاين الذي ينصرف إليه حكم املـادة  

أن  االجتـاه جيب أن يكون شخصا ال حيمل صفة الطبيب، ألنه وحبسب هذا ، العقوبات الفرنسي
من نفس  226/13عامة جترم فعل إفشاء األسرار الطبية، واملادة  املشرع الفرنسي قد وضع نصوصا

أما إذا وقع . ف املعلومة اجلينية من طرف طبيبالقانون هي واجبة التطبيق يف حالة ما إذا كان كش
  .  1هو واجب التطبيق يف هذا احلالة 2-226/28من غريه فإن النص اخلاص املادة 

يعد نصـا   2- 226/28كان من الصحيح أن نص املادة إال أن الرأي الراجح يؤكد أنه وإن   
خاصا بتجرمي إفشاء املعلومة اجلينية، إأل أنه نص مميز وأساس متيزه هو أنه حيمي احلق يف اخلصوصية 
اجلينية، وحيمي مصلحة املهنة اليت يناهلا هذا اإلفشاء يف الوقت ذاته، ومن مثة فإنه ينطبق على كـل  

  . 2لومة اجلينيةجان خمتص يقوم بإفشاء املع
  حكم إفشاء السر اجليين من غري اخلرباء املختصني -ثالثا

هناك جانب من الفقه يؤكد أن املختص بالقيام بالفحص اجليين من فنيني لدى املختـربات    
وأطباء التحاليل وأطباء التحاليل الوراثية، وكل اجلهات القضائية وغري القضائية اليت تسـمح هلـا   

وأحيانا رب العمل أو شركة التـأمني، وكـل   , ع على نتائج التحاليل اجلينيةطبيعة عملها اإلطال
هؤالء يقع على عاتقهم اإللتزام بسرية املعلومات الوراثية اليت مت التوصل إليها عن طريـق إجـراء   

  .3الفحص اجليين
                                                

   . 129. املرجع السابق، ص، ق مشس الدينأشرف توفي 1
2 GASSIN Raymond, op.cit., p.246.  

   .208.رضا عيد احلليم عبد ايد، احلماية القانونية للجني البشري، املرجع السابق، ص 3
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غري أن إفشاء املعلومات اجلينية خارج نطاق املختربات ال يدخل ضمن جترمي هذه املـادة،    
فاملشرع الفرنسي قد حدد اجلهة املختصة بإجراء هذا النوع من الفحـوص املتمثلـة يف خـرباء    
حاصلني على ترخيص خاص، وهذا بعد حتقق جمموعة من الشروط اليت حددها مرسـوم جملـس   

، وهي أن يقوم ذه الفحوصات اجلينيـة طبيـب    2008أفريل  4الصادر بتاريخ  321الدولة رقم 
مـن   االعتمادمن قانون الصحة العامة الفرنسي، ويكون  1131/6لنص املادة  متمرس معتمد طبقا

يف الدراسـات  ) دبلـوم (قبل املدير العام لوكالة الطب احليوي، شريطة احلصول على شـهادة  
 باخلاليـا و  املتخصصة يف الطب احليوي، أو القيام بأعمال متخصصة يف جمال التحاليل اخلاصـة 

وينفرد هـؤالء لوحـدهم دون غريهـم     .1جزيئات اجلينات ية وعلمالصبغ واجلزيئات الصبغيات
إلجراء الفحوص اجلينية وخاصة تلك املتعلقة بالتعرف على هوية الشخص، إذا ما تعلـق األمـر   

    .)اخلرباء القانونيني(ية قضائية بإجراءات قانون
قـد  و .2من قانون العقوبات الفرنسـي  2-226/28وهؤالء هم املقصودين يف نص املادة 

اخلبري الذي له صـفة اخلـبري    ارتكبإذا ما :" من قانون العقوبات على أنه 226/323نصت املادة 
، فإنه إىل  جانب العقوبة األصلية توقـع عليـه عقوبـة     2-226/28القضائي خمالفة أحكام املادة 

اء الشـطب مـن قائمـة اخلـرب    (تكميلية تتمثل يف الترتيل يف درجته املهنية يف قائمة املختربات 
  . 4)القانونيني

                                                
1  Décret n°2008-321 du 4 Avril 2008 relative à l'examen des caractéristiques génétiques …, Nor: Sjsp 
08022196D, journal officiel de la République Française, 6 Avril 2008. www.alain-bensoussan.com/pages/53.  

ملتعلق باألشخاص املؤهلني للقيام بعمليات التحليل اجليين للتحقق من البصمة الوراثية يف جمال اإلجراءات القضائيةإل فإن املرسوم بالنسبة للترخيص ا 2
، فقد أجاز إشـراك القضـاة   2002جوان  14، املنشور يف اجلريدة الرمسية الفرنسية يف 2002جوان 11، الصادر يف 2002لسنة  931رقم 

  .عامة يف أعمال اللجنة اخلاصة بقيد احملللني اجلينيني يف سجل اخلرباءوأعضاء النيابة ال
-  Décret n°2002-931 du 11juin 2002 des décrets n° 97- 109, d u6 février 1997, bulletin officiel du Ministère de 
la justice, n°87 (1ier juillet -30 septembre 2002).  www. justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dacs87b.html. 
3 Art. 226-32 du code pénal: (Loi n°94-653 d 29 juillet 1994) Les personnes physiques coupables des infractions 
prévues à l'article 226-28 et de la tentative de ces infractions ayant la qualité d'expert judiciaire encourent 
également la radiation de la liste sur laquelle elles sont inscrites. 
4  OLIVIER Michel, La radiation de la liste judiciaire des experts en identifications par empreintes génétiques, 
Gaz –Pal,12-13 juillet 1996, 1-p.5.      
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فعل إفشاء املعلومة اجلينية من قبل خبري غري قضـائي، فسـتوقع عليـه     ارتكابأما إذا مت   
وهذا ما يؤكد  .من قانون العقوبات فقط 28-226العقوبات األصلية اليت مت النص عليها يف املادة 

إلجرائي أو الشكلي للتحليل يف فقرا الثانية من نفس القانون حتدد اإلطار ا 28-226لنا أن املادة 
اجليين، وذلك بأن يقوم بالتحريات ذات الغاية اإلختبارية أشخاص طبيعيني أو معنويني موصوفني، 

   .              1من قانون الصحة العامة الفرنسي 2-1131حاصلني على الترخيص القانوين الذي جاء يف املادة 
  

  الفرع الرابع
  نتيجة فعل اإلفشاء اجليين

اجليين  يف قانون  نتيجة فعل اإلفشاء معاجلته موضوع املشرع الفرنسي يف دإنفراقد ل  
   .2بينما فضل البعض التزام الصمت ،لعقوباتا

   نتيجة فعل اإلفشاء اجليين -أوال
 2-226/28إن فعل إفشاء املعلومة اجلينية وحبسب النمودج التجرميي الذي جاءت به املادة 

سي يثمثل يف إطالع الغري وعلمه باملعلومات اجلينية اخلاصة باىن عليـه،  من قانون العقوبات الفرن
وهنا جيب حتقق رابطة السببية بني فعل اإلفشاء ونتيجة اإلطالع، ويف حالة غياا أو إنقطاعها ألي 
سبب من األسباب فال جمال للحديث عن نسبة اجلرمية بوصفها إىل اجلاين، كأن يكون إطالع الغري 

نتيجة إلعالم اىن عليه ذاته هذا الغري باملعلومات اجلينية قبل أن تصل إىل علمـه مـن   قد حدث 
  . خالل اجلاين

  اء اجليينالشروع يف جرمية اإلفش -ثانيا

                                                
1 BYK Christian, Tests génétiques et preuve pénale, Revue internationale de droit comparé, année 50, n°2, avril-
juin, 1998, p.686; BYK Christian, La loi ..., p.411; Molina Emmanuel, La liberté de la preuve des infractions en 
droit français contemporain, Puam, 2001, p.171. 

 .ئري واملصريكاملشرعني اجلزا 2
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تعترب جرمية إفشاء املعلومة اجلينية من اجلرائم ذات النتيجة، وبالتايل فإنه ميكننا احلديث عن   
لوك موقوف، كأن حيول اىن عليه أو السلطة العامة بـني  الشروع الذي يكون يف حال كون الس
  .اجلاين وإطالعه للغري على املعلومة اجلينية

وقد يكون الشروع يف هذا النوع من اجلرائم يف حال كون السلوك خائب، كـأن يقـوم     
يف اجلاين بإمتام عمله بأن يرسل التقرير أو نتيجة التحليل اجليين إىل غري، لكن ولوقـوع مشـاكل   

  .1املواصالت أو اإلتصاالت ترد التقارير أو النتائج للجاين من دون أن يطلع عليها الغري
   املعلومة اجلينيةوقوع الضرر من إفشاء  شتراطا -ثالثا

يف جرمية إفشاء املعلومة اجلينية ال يشترط وقوع الضرر، ألن فكرة الضـرر سـتؤدي إىل     
يتفق مع النصوص اجلنائية اليت جتعل اإلفشاء حمققـا  التضييق من فكرة اإلفشاء وتطلب الضرر ال 

، بل أن اجلرمية تتحقق حىت ولو إنتفع من فعل اإلفشاء اـىن  2بصرف النظر عن حتقق الضرر منه
  .عليه

ومن جانب الفقه، جند أن هذا األخري مل يفرق بني نتائج الفحوصـات اجلينيـة السـلبية      
، وينبين على ذلك أن القائم على الفحص اجلـيين الـذي   3واإلجيابية اليت تصلح وعاءا للسر الطيب

يعطي شهادة لغري صاحب الشان تشمل نتيجة فحصه جينيا، وأنه ال يعاين من أي خلل جيين، أي 
أنه ال يعاين من أي مرض وراثي، يعد مرتكبا جلرمية إفشاء املعلومة اجلينية ألنه قد يكون يف هـذا  

يكون له مصلحة يف أن ال يعلم ذلك عنه من قبل هيئة معينة ، فقد 4العمل إضرار مبصلحة املريض
أو شخص معني، إذا كان يدعي مثال عدم قدرته على القيام بعمل معني وأن ظروفـه الصـحية   

  .تقتضي تغيري نوع عمله أو مكانه

                                                
  . 282. جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، ص 1
  . 45.، ص1988، ، القاهرةأمحد كامل سالمة، احلماية اجلنائية ألسرار املهنة، دار النهضة العربية 2
  . 282. جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، ص 3
  : للمزيد من التفاصيل راجع. منه على أن السر قد وجد ملصلحة املريض 11دة ، نص يف املا1995قانون قواعد املهنة الفرنسي لسنة  4

- D. MALICIER et d'autres, op.cit., p.310.  
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إن علة إعتبار الفحوص اجلينية سلبية كانت أو إجيابية صاحلة كوعاء للسر الطيب تكمن يف   
ليس هو صاحب السر حىت يسمح لنفسه بتقدير آثار إفشائه أو كتمانه، بل املريض و  أن الطبيب

فوصف السر متوقف على نظرة املريض إليه بغـض   .ره هو صاحب السر، له أن يقدر ذلكبإعتبا
  . 1النظر عما يراه الطبيب

  واالعتبارحبق الشخص يف الشرف  فعل إفشاء املعلومة اجلينية وضرورة مساسه -رابعا
وهنا نتساءل عن ما إذا كان يلزم أن يترتب على إفشاء املعلومة اجلينيـة مسـاس حبـق      

  .الشخص يف شرفه وإعتباره
إذا قمنا باملقارنة بني احلق يف اخلصوصية اجلينية واحلق يف الشرف واإلعتبار فإننا جنـد أن    

 عليه، يعترب إعتـداءا  احلق األول أسع نطاقا، فكشف املعلومة اجلينية اخلاصة من دون رضاء اىن
ولكـن  . على حقه يف اخلصوصية اجلينية ولو مل يتضمن هذا الكشف ما ميس كرامته أو إعتبـاره 

أحيانا قد يتم بناءا على فعل اإلفشاء املساس ويف نفس الوقت باحلقني معا، ويف هذه احلالة قد تعد 
لشرف واإلعتبـار، ومبـا أن   اخلصوصية أحد العناصر اليت تدخل ضمن املدلول الذي حيدد ماهية ا

قد نال باإليذاء حقني معا، ومها احلق يف اخلصوصية واحلـق يف الشـرف   ) اإلفشاء(فعال واحدا 
  .  2واإلعتبار، فال مناص من القول بوجود تعدد صوري بني اجلرميتني ويؤخذ بالوصف األشد

من  121/3ى نص املادة إن املشرع الفرنسي قد إعترب جرمية إفشاء املعلومات اجلينية بناءا عل  
، ولذلك ال يكون لصاحب العينة احلق  3قانون العقوبات من اجلرائم اليت يتوافر فيها القصد اجلنائي

يف دعواه املرفوعة ضد الشخص الذي كشف املعلومة الوراثية اخلاصة به، إذا كان هذا اإلفشاء قد 
  .مت فيه اإلفشاءمت حبسن نية أو بناءا على ترخيص مت إلغاؤه يف الوقت الذي 

كما أنه من غري املتصور علميا أن يقوم اخلبري اجليين بإفشاء املعلومة اجلينية اليت حتصل عليها   
من حتليل قام به، وهو حاصل على الترخيص الذي يؤهله ملمارسة فحـص اخلصـائص اجلينيـة    

                                                
  . 31. ، املرجع السابق، ص...قايد أسامة، املسؤولية  1
  . 67.، املرجع السابق، صأشرف توفيق مشس الدين 2

3  CONTE Philippe, op.cit., p.162.  
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إال أنه ويف حلظـة  وما بعدها من قانون الصحة العامة الفرنسي،  1131/6املنصوص عليه يف املواد 
فعل اإلفشاء، مت رفض طلبه املتعلق بالتجديد الذي قدمه إىل املدير العام لوكالة الطـب احليـوي   

من قـانون الصـحة    11-1131من قانون الصحة العامة، أو مث سحب هذا اإلعتماد  1131-10
  .     1العامة

  
  املطلب الثالث

   احلالت املشروعة إلفشاء السر اجليين
إفشاء السر اجليين يعد جرمية يعاقب عليها القانون، غري أنه توجد حاالت تـربر   األصل أن  

  . فعل اإلفشاء وتنفي عنه العقاب، وهي أسباب اإلباحة
فأسباب اإلباحة هي حاالت ترد يف القانون لتضفي صفة املشروعية على أفعال تعد جرائم 

تطبيقا لقاعدة أن اإلستثناء على اإلسـتثناء   يف نظر القانون، وتردها إىل طبيعتها األوىل أي اإلباحة،
عودة إىل القاعدة العامة، فإذا كانت القاعدة العامة للسلوك اإلنساين هي اإلباحة واإلستثناء عليها 
هي القواعد التجرميية، فإن اإلستثناء على هذه القواعد، وهو أسباب اإلباحة يعيدها إىل األصـل  

  .2العام وهو اإلباحة
ال جيوز للطبيب أن ينشر :"من قانون آداب مهنة الطب الفرنسي على أنه 20/5 وتنص املادة  

الوقائع اليت علم ا بصفته الشخصية، إال إذا مسح املريض أو القانون بذلك، أو كانت هناك 
  ". أسباب حقيقية وحتمية ختص صحة وأمن املريض أو احمليطني به

الفرنسي متنع على الطبيب أن ينشر ما من قانون آداب مهنة الطب  20/5إن نص املادة   
علم به بصفته الشخصية من وقائع، إال إذا حتققت جمموعة من األسباب أو احلاالت كرضا املريض 
أو الضرورة، ومن هنا يثور التساؤل عن إمكانية تطبيق نص هذه املادة على جرمية إفشاء املعلومة 

                                                
1 Décret n°2008-321 du 4 Avril 2008 relatif à l'examen des caractéristiques génétiques, op.cit. 

  . 3.، املرجع السابق، صهنداوي نور الدين 2
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ا جاء به اإلختبار اجليين من نتائج على إعتبار أن اجلينية، مبعىن هل ميكن للطبيب أن يقوم بإفشاء م
رضا الشخص صاحب املعلومة هو سبب مبيح لفعل اإلفشاء؟ ومن جهة أخرى، هل ميكن حلالة 
الضرورة أن جتعل إفشاء الطبيب للمعلومة اجلينية مباحا بالرغم من جتعل إفشاء الطبيب للمعلومة 

  ملعلومة؟ اجلينية مباحا بالرغم من إعتراض صاحب هذه ا
  
  

  الفرع األول
  رضى اىن عليه

يتجه الفقه إىل القول بأن الرضا يعد سببا إلباحة جرمية اإلفشاء، فال تقـع اجلرميـة إذا مت     
ويربر هذا اجلانب من الفقه قوهلم يف ذلك، أن احلـق يف  . فشاء بناءا على طلب مستودع السراإل

ة بشخص صاحبها، ومن مثة، فإن رضاءه بأن ميس اخلصوصية اجلينية هو من احلقوق الفردية اللصيق
فإذا كان لصاحب السر أن يذيعه بنفسه، فال  ،وعليه .احلق يعد سببا إلباحة هذا املساسالغري ذا 

على احلـق يف هـذه    االعتداءمانع من أن ينيب عنه من أفضى إليه به بعد ذلك ومن مث ال يتوافر 
  .1ف معلوماته اجلينية للغرياحلالة اليت يقبل فيها الشخص طواعية كش

عمرو إبراهيم الوقاد عن دور الرضا يف إباحة التعدي على احلـق  . ويف هذا الصدد يقول د  
الرضا سبب يف نفي السر من أساسه، ألن حمل اجلرمية صادر من املباح للغري اإلطالع :" يف السرية

إىل ختلف الشرط  استناداللجرمية الركن الشرعي  انتفاءعليه فرضا صاحب السر بإفشائه يعد مبثابة 
  . 2"املفترض
وجتدر اإلشارة إىل أن بعض التشريعات اليت تعاجل اخلصوصية اجلينية للعديد من الواليـات    

  .3األمريكية تتطلب أن يتم إعالن الرضا كشرط إلباحة إفشاء املعلومة اجلينية

                                                
1 LAVILLE Eric-Alain, op.cit., p. 35.  

  . 72. ق، صبمرو إبراهيم الوقاد، املرجع الساع 2
  ....كتشريعات جورجيا، فلوريدا، كاليفورنيا 3
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 سواءلومات اجلينية، وعليه يشترط يف الرضا أن يتم على وجه يكفل ضمان خصوصية املع  
من حيث صدوره عن صاحب املعلومة الوراثية، أومن ممثله القانوين، أو من حيث حتديده للجهـة  

وجيب أن يشمل على بيان  باملعلومات اليت جيوز كشفها مع . أو الشخص املستفيد من هذا الرضا
فعول هذه املوافقة، حتديد الغرض الذي يتم من أجله هذا الكشف، مع بيان تاريخ حمدد لسريان م

وجيـب   .، وإن كان قبل الكشف عن املعلومةمع اإلشارة إىل إمكانية إلغاء هذا الرضا يف أي وقت
أن يكون ثابتا باإلذن أن هذه املعلومات قد مت الكشف عنها إىل اجلهة الصـادرة إليهـا، وأن أي   

  .  1 حمظوراإفشاء هلذه املعلومات من قبل اجلهة هذه من دون موافقة خاصة يعد عمال
ويف هذا اال أيضا نذكر ما جاءت به التشريعات اخلاصة ببعض الواليـات األمريكيـة،     

حيث تتطلب هذه األخرية احلصول على موافقة كتابية مستقلة لكل حالة من حاالت كشف نتائج 
  .2اجليين االختبار
ات الفرنسـي، مل  لعقوبالفقرة الثانية من قانون ا 226/28أنه يف املادة إىل وجتدر اإلشارة  

اإلفشـاء   فيها املشرع إىل شرط عدم وجود رضا صاحب املعلومة اجلينية لكي تقوم جرميـة  ريش
ألنه وكما ذكرنا أن هذه الفقرة , 3اجليين، فوجود الرضا من الشخص املعين ال ينفي وجود اجلرمية

 هي تشري إىل جتـرمي الفعـل  جترم اإلخالل بالشروط الشكلية واإلجرائية للقيام بالتحليل اجليين، ف
، إذا مت من القائم على التحليل اجليين من دون أن يكون حاصال على الترخيص اإلداري )اإلفشاء(

  . 4املشار إليه يف مواد قانون الصحة العامة الفرنسي
  
  
  
  

                                                
1 ANNAS GLANTZ ROCHE, The genetic privacy act commentary…, op.cit., p. P.9 - 10,  

  . 278. جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، ص 2
3 GASSIN Raymond, op.cit., p.246.  
4 Ibid., p. 246. 
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   الفرع الثاين
  حالة الضرورة 

ق يف اخلصوصية لصـاحل  سنتناول يف هذا الفرع املعنون حبالة الضروة املساس املشروع باحل  
  ).ثانيا( ، واملساس املشروع ذا احلق ألغراض طبية)أوال( األقارب

   بباحلق يف اخلصوصية لصاحل األقار املساس املشروع -أوال
إن املعلومة اجلينية وما حتمله من أسرار جتعل من معرفتها مسألة حساسة للغري مـن آبـاء     

الذين قد يرغبون أو حيجمون عن معرفتـها مـن    وأوالد وأقارب الشخص صاحب هذه املعلومة
جهة، كما أا تصعب مسألة جتسيد احلق يف اخلصوصية اجلينية الذي حيتاج حقا للحماية يف مثـل  

  . هذه احلاالت من جهة أخرى
وهنا ميكننا القول أن معرفة املعلومات املتعلقة بالفحوص اجلينية ال تقتصر أمهيتها فقط على   

لفحص، لكنه يهم أيضا حياته األسرية، مما يقتضي أن ينقل صاحب الشـأن إىل  الشخص القائم با
اآلخرين نتائج هذه الفحوصات اجلينية، حيث أن إجراء مثل هذه الفحوصات مبوافقة الشـخص  
ورضائه ال يكشف عن معلومات متعلقة به فقط بل هي متعدية إىل أعضاء عائلتـه إذ يكشـف   

الصعب يف مجيع احلـاالت فـض    من عدمه، وبالتايل فمن ضمنيا عن إحتمالية تعرضهم للمرض
اخلالف بني حق الشخص يف معرفة إحتمالية إصابته مبرض وراثي، وحق اآلخر يف عـدم معرفـة   

  . 1ذلك
ويف هذا الصدد، قد أخذ املشرع الفرنسي بضرورة إعالم أعضاء األسرة املعنيني بنتيجـة    

قـانون   ع احلكومة الفرنسية عنه أثنـاء مناقشـة  الفحوص الوراثية، وكان هذا املوقف نتاج دفا
كما وضع املشرع شرطني لضرورة اإلعالم، يتمثل األول . 2004أخالقيات طب البيولوجيا لسنة 

 منهما يف أن يكون فحص اخلصائص الوراثية للشخص قد أسفر عن الكشف عن مرض وراثـي 

                                                
1 Genetic privacy, Electronic privacy information center, op.cit., p. 13.  
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اذ إجـراءات للوقايـة أو العـالج    جسيم، بينما يتمثل الشرط الثاين يف أن يكون ممكنا إقتراح إخت
  .1ألعضاء األسرة احملتمل أن يتأثروا ذه املعلومات

ومن هنا يثور التساؤل عن كيفية حتديد مفهوم العائلة الذي يتكون من ناحية املضمون من   
  .إخل...الوالدين، اإلخوة واألخوات، واإلخوة ألب واإلخوة ألم، وأبناء العم

الناحية الطبية ختتلف عن ما تعنيه من الناحية القانونيـة، فالقرابـة   غري أن صلة القرابة من   
بالنسبة لألطباء ختضع إىل التحديد والتعريف من الناحية اجلينية والبيولوجية، أمـا مـن الناحيـة    
القانونية، تعترب القرابة حالة مدنية تابثة مبوجبها تتحدد مراكز وتنشأ عالقات، وفقا لشروط حددها 

  . 2دين إعتمادا على درجات للقرابة حمددة سلفاالقانون امل
بعـث مـدير إحـدى    : وفيما يتعلق باخلصوصية اجلينية، نذكر واقعة على سبيل املثـال   

املستشفيات بتقرير إىل سيدة شابة خيطرها فيه بأن عمها مصاب مبرض جيين، وأنه مـن املالئـم   
لتها الصحية، وعما إذا كان املـرض  اإللتحاق باملستشفى إلجراء فحوص طبية هلا للتعرف على حا

قد يظهر لديها يف وقت ما، وقد مت إعتبار مثل هذا التصرف من قبل مدير املستشفى إفشاءا للسر 
  . 3املهين الذي يلتزم بعدم إفشائه

إذن ميكن اإلطالع على املعلومات اجلينية عندما تكون هذه األخرية ضـرورية  والزمـة     
صحية، سواءا للشخص صاحب املعلومات، أو للغري من األقـارب أو  حلماية السالمة اجلسدية وال

:" من قانون الصحة العامة الفرنسي، حيث نصـت  1111/2وهذا ما جاءت به املادة . 4للمجتمع
يلزم إحترام إرادة الشخص يف جتهيله بنتائج الفحوصات ما مل يكن الغري معرضني خلطـر إنتقـال   

  . 5"املرض

                                                
  . 379.، املرجع السابق، صد لطفي عبد الفتاححمم 1
  . 26.، املرجع السابق، صد حسام متامأمح  2

3 THOUVENIN Dominique, génétique et droit de l'homme vers la problématique juridique, II, CH, 4, P.221. 
  .ق حبماية البيانات الوراثيةاملتعل 1996وهذا ما جاء يف القانون اإليطايل الصادر يف سنة   4

5 La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, 
sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission".        
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جـيين   ما إذا أظهرت العينة املأخوذة من الشخص وجود تشوه وتطبيقا لذلك، ويف حالة  
حقه يف عدم إطالعه  استعمالبالغ، فإن معهد املعلومات الطبية العائلية مل يسمح هلذا الشخص من 

على املعلومات املأخوذة من عينته، وهنا يتم إرغام الشخص على اإلطالع على النتـائج اجلينيـة،   
  .  1ن لزم األمروإدخال وكالة الطب احليوي إ

يف احلاالت اليت ينتج :"من قانون الصحة العامة الفرنسي تنص على  1131/1بل وأن املادة   
خلل جيين جسيم أو خطري، فعلى الطبيب إعالم الشـخص املعـين    اكتشافعن الفحص اجليين 

إقتراح طرق باملخاطر اليت قد تنشأ من جراء سكوته، وتنتقل إىل أفراد عائلته احملتملني، فضال عن 
  ". الوقاية أو العالج هلم

فإن مل يرغب املريض إخبار عائلته بشكل مباشر وشخصي، فإن إعالمهم يتم من خـالل    
وكالة الطب احليوي وفقا إلجراءات خاصة باإلعالم الطيب، حيث يضع أمساء عنـاوين األفـراد   

لة بناءا على تقرير طـيب يكتبـه   املعنيني يف أسرته يف هذه الوكالة، اليت تتكلف بإخبار أفراد العائ
الطبيب يكشف فيه عن وجود معلومة طبية ذات طابع سري ختصهم وختربهم عن طرق احلصول 

  .2على هذه املعلومة
  

الطبيب بالسرية جيب أن ال يتعارض مـع   التزامالتشريعي تتمثل يف أن  االستثناءوعلة هذا   
ئلة املريض، والذين يكونون أكثر عرضة عن أمهية، وهي احلفاظ على سالمة أفراد عا مصلحة أكثر

  .3غريهم لإلصابة بسبب التشوه اجليين الذي أصاب املريض

                                                
1 BOUSSARD Sabine, op.cit., p.86.  
2  BARRET Luc, op.cit., p. 46.  

   :2003أفريل  24يف قرارها الصادر يف  (CCNE)أشارث إىل هذه العلة اللجنة الوطنية اإلستشارية آلداب الطب احليوي  3
CCNE, Avis n°76, A propos l'obligation d'information génétique familiale en cas de nécessité médicale. 

من قانون الصحة العامة الفرنسي اليت أجازت لآلباء أن ميارسوا حق التجهيل باملعلومة اجلينيـة يف   2131/4اإلشارة إىل املادة  ويف املقابل جتدر - 
سنة، فإن يف هذه  60و 40حالة ما إذا كان البحث الوراثي عن املرض الوراثي، الذي يؤدي إىل الوفاة احلتمية، وال يتم إكتشافه إال يف الفترة مابني 

  :للمزيد من التفاصيل أنظر . حلالة يسمح بعدم إعالم اآلباء مبا إكتشفه الطب الوراثي نتيجة لفحص خصائصهم اجلينية ا
- BOUSSAR Sabine, op.cit., p. 87.    
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على زوج املريض الذي من املمكن أن يتعـرض خلطـر    االستثنائيوينصرف هذا احلكم    
من قانون الصـحة   1111/2 املرض له بالعدوى، أو لذريته بالوراثة، وهذا ما جاء يف املادة انتقال

إرادة الشخص يف جتهيله بنتائج الفحوصات ما مل يكن الغري معرضني  احتراميلزم :"عامة الفرنسيال
  .1"املرض انتقالخلطر 

يواجـه الطبيـب   : "بقوله االستثناءكما أن الفقه الفرنسي يعط لنا بعض األمثلة على هذا   
الواردة يف ملف املريض  ، وعند حتليله للمعلومات الطبيةباالكتئابحالة مرضية يشعر فيها املريض 

هذا املريض جلني يرتبط طبقا لـبعض الدراسـات    احتواءوإجرائه فحصا جينيا، يكتشف الطبيب 
، ويف ذلك جيوز للطبيب أن يطلع اآلخرين القادرين على 2واالنتحار واالكتئاببامليول إىل العنف 

ض السلطات، مسـتندا يف  املساعدة على هذه البيانات اخلاصة، سواء كانوا أقارب املريض أو بع
يف صـحتهم أو   سواءالذي يرجع إىل محاية املريض نفسه، وإىل محاية األقارب  االستثناءذلك إىل 

أمنهم، كذلك يف حالة ما إذا كان اجلني املكتشف يدل على حتمية اإلصابة مبرض وراثي متأصل، 
 املتـوىف الة جيـوز ألقـارب   بل إن األمر ميتد إىل حالة وفاة املريض باملرض اجليين، ففي هذه احل

اإلطالع على املعلومات الوراثية الواردة يف امللف الطيب على أن يكون هذا اإلطـالع ضـروريا،   
للتأكد من وجود مرض وراثي متأصل يف العائلة، ويف ذلك حتقيق ملصلحة حقيقيـة، تتمثـل يف   

أو التصرفات، أو غريها  إمكانية التصدي هلذا املرض الوراثي، ومواجهته بتعديل بعض السلوكيات
  .     3"مما يؤخر ظهوره أو خيفف أعراضه

  املساس املشروع باحلق يف اخلصوصية ألغراض صحية -اثاني
الطبيب بواجب الكتمان ال حيول دون إبالغ رب العمل مبدى صالحية  التزاميف الوقع، إن   

وإال عد مفشيا لسر املهنة،  العامل للعمل دون أن يفصح عن طبيعة أو نوع املرض الذي يعاين منه،
                                                

ينطبق فقط على حالة يرى الفقه الفرنسي أن املشرع قد أحسن صياغة املادة باإلشارة إىل مصطلح إنتقال املرض بدال من العدوى، ألن النص ال  1
  . األمراض املعدية، لكنه يشمل أيضا األمراض اجلينية املتنقلة بالوراثة

تشري موسوعة علوم احلياة وسلوك اجلينات البشرية إىل وجود دراسات تبني أن يف الكثري من اإلضطرابات اجلينية مثـل معـاداة اتمـع هـي      2
    %.70و 30ة القطبية وغريها هلا مكون جيين يتراوح بني إضطرابات إجبارية قهرية كاإلكتئاب واإلزدواجي

3 LAVILLE Eric-Alain, op.cit., p.35.  
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الطبيب باحملافظة على السر املهين وبني واجبه يف إعالم صاحب العمل،  التزاموجند منا موازنة بني 
  . 1القرار املناسب باختاذوتقدمي املشورة له واملعلومات احلقيقية اليت تسمح له 

ية املعلومـات اجلينيـة   من نطاق سر" إلينوى"قانون اخلصوصية اجلينية لوالية  استثىنوقد   
أكانت  أعراض هذا املـرض   سواءاحلاالت اليت يدل فيها التحليل أن الشخص مصاب مبرض ما 

وقد حظر األمر التنفيذي الصادر من الـرئيس األمريكـي علـى    . 2بادية عليه أم مل تكن كذلك
ـ  تملني أو إفشـاء  املوظفني الفدراليني احلصول على معلومات جينية ألحد املوظفني احلاليني أو احمل

سريتها، على أنه يستثىن من ذلك أن تكون هناك ضرورة تقضي إمداد املستخدم بالعالج الطيب، أو 
ضمان توافر الشروط الصحية، أو توافر األمان يف مكان العمل، أو لتزويد الباحثني يف جمال الصحة 

  .3والباحثني املهنيني باملعلومات الالزمة ألحباثهم
بالشـهادة أمـام    والتزامهالطبيب باحملافظة على السر املهين،  التزامازنة بني ويف سبيل املو  

القضاء، فإنه يلتزم احلضور إذا ما دعي كشاهد أمام القاضي، ويؤدي اليمني لقول احلقيقة، ولكن 
إذا ما تعلق األمر باألسئلة املطروحة بشان حالة املريض الصحية، فيلتزم بالصمت حفاظا على السر 

  . 4الطيب
إذن جيوز خمالفة مبدأ احلفاظ على أسرار املرضى خبصوص معلومام الوراثية، إذا دعـت    

ويف هذا اال قد جاء املشرع . الضرورة إىل ذلك ضمانا لسالمة األقارب وصون املصلحة العامة
  :  ليي املبدأ سرية املعلومات اجلينية واليت مت اإلشارة إليها كم 5االستثناءاتاألمريكي جبملة من 

  حلماية مصاحل املرضى،  -
 عند تنازل املريض للطبيب عن إعالم الغري،  -
 ملصلحة العدالة،  -

                                                
1 BYK Christian, Le droit pénal des sciences de la vie, op.cit., p.38; Protecting  the privacy of patients health 
information, p.5.  
2  Illinois, Genetic information privacy act, sec, 15, p.2: www.legis.state.il.us. 

  .  292.جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، ص 3
4 D. MALICIER et d'autre, op.cit., p.301. 

 . 106. زغبيب نور اهلدى، املرجع السابق، ص  5
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 لضمان نوعية العالج الطيب،  -
  حلماية مصاحل الطفل الفضلى،  -
 حلماية أطراف ثالثة،  -
 خلدمة مصاحل كربى لرب العمل،  -
 خلدمة مصاحل شركة التأمني يف حاالت خاصة،  -
 ومات الطبية من قبل اآلخرين، عندما يتم تقاسم املعل -
 بغرض اإلفصاح بني الزوجني،  -
 عدم وجود سوء نية إلحلاق الضرر،  -
 احلماية اجلنائية للمدعى عليه من احلقوق الدستورية،  -
 .عندما تكون املعلومات متاحة بالفعل لآلخرين لإلطالع عليها بسهولة -

والتناقض مع النصوص القانونيـة  ومن خالل قراءتنا هلذا النص، يعترضنا الكثري من الغموض 
 .السابقة حلماية اجلينوم البشري واحلقوق املتفرعة عنه يف التشريع األمريكي

وهنا للشريعة اإلسالمية ما تقوله يف جمال إفشاء األسرار اجلينية ومـا يـرد عليهـا مـن       
توى العريب، إستثناءات، واليت إرتأينا ذكرها لعدم وجود إجتهاد قضائي أو نص تشريعي على املس

وعمال مبا جـاء يف الوثيقـة   . ن محاية للمجتمع ومصاحله من جهةرغم ما تدعوه احلاجة املاسة م
اإلسالمية ألخالقيات الطب والصحة يف البند اخلاص ببحوث اهلندسة الوراثية من جهة أخـرى،  

لبحوث ، ال جيوز ألي حبوث تتعلق باجلينوم البشري أو ألي من تطبيقات هذه ا :"الذي نص على
وال سيما يف جماالت البيولوجيا وعلم الوراثة والطب أن تعلو على االلتـزام بأحكـام الشـريعة    
اإلسالمية واحترام حقوق اإلنسان اليت يعترف ا اإلسالم وال أن ينقص من احلريات األساسـية  

  . 1"والكرامة اإلنسانية ألي فرد أو جمموعة أفراد

                                                
 .106. زغبيب نور اهلدى، املرجع السابق، ص 1
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مة اجلينية، يظهر وجه آخر لالسـتعمال غـري املشـروع    وبعد دراسة جرمية إفشاء املعلو  
، اليت "جرمية التمييز اجليين"خدامها هذه املعلومة أو ما يعرف باستإساءة للمعلومات اجلينية، وهو 

  .اول معاجلتها يف املبحث املوايلسنح
   

  املبحث الثاين
  "جرمية التمييز اجليين"املعلومات اجلينية  استخدامإساءة 

م العلمي الذي يشهده جمال علوم الطب والبيولوجيا، أصبح احلديث عن املعلومة ومع التقد  
اجلينية من األمور املتداولة، وطرحها يف العديد من املناسبات من املسائل األولية كوا تعـرب عـن   
أسرار األشخاص الصحية، ومهما كان دورها األساسي يف توفري العالج لكثري من األمـراض، إال  

  .السيء يراود العقول دائما استعماهلاأن هاجس 
املعلومة اجلينية أصبح يقف حجر عثرة أمام تقدم البحـوث الوراثيـة،    استخدامإن إساءة   

حيث أصبح األفراد يرفضون تقاسم هذه املعلومات بشأن وضعهم اجليين مع مقـدمي اخلـدمات   
  .ومات اجلينية اخلاصة ماملعل استعمالالصحية، وأفراد أسرهم، وهذا بسبب ختوفهم من إساءة 

املعلومات اجلينية  استعمالحاليا ومع تقدم التكنولوجيا، أصبح من املمكن بل ومن السهل 
على هـذا   واعتمادا. سيئا يهدد الكيان اإلنساين، ويضرب حبقوق اإلنسان عرض احلائط استعماال

كات واملؤسسات تقيد النوع من املعلومات، أضحت شركات التأمني تفرق بني متعامليها، والشر
فرص احلصول على الوظائف، بل وأبعد من ذلك حيث أصبحت هذه املعلومات اجلينية تستغل من 

  .أجل إنتاج أسلحة بيولوجية تستهدف جنسا حمددا
بالدور الفعال والنافع الـذي يلعبـه اجلينـوم    " بني كلينتون"وقد أشاد الرئيس األمريكي 
املعلومات اجلينية، وهذا يف خضم التصريح الذي  استعمالساءة البشري، لكنه يف املقابل حذر من إ

التمييز اجلـيين، حيـث    والذي يسعى من خالله توفري حل شامل ملشكلة 1997أدىل به يف سنة 
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يشتمل  الكتشافعلى حنو يهدد احلياة  استغاللإن التمييز اجليين ليس خطأ فحسب، بل هو :"قال
  .1"احلياة انقاديف األصل على أسباب 

وعليه سنحاول يف هذا املبحث إيضاح موقف التشريعات املقارنة من جترمي إساءة إستخدام 
، مث الـركن املـادي   )املطلب الثـاين (، وعلة جترمي هذا الفعل )املطلب األول(املعلومات الوراثية 

  .  هلذا اجلرمية) املطلب الثالث(واملعنوي ) املطلب الثالث(
  

  املطلب األول
  املعلومات الوراثية استخدام املقارنة من جترمي إساءة موقف التشريعات

يف التوصـية   1989لقد أوصى املؤمتر الرابع عشر للقانون اجلنائي املنعقد يف فينا يف أكتوبر   
املعطيـات العلميـة    استعمال، بضرورة تنظيم إجراء البحوث اجلينية، من حيث عدم )6/5(رقم 

التمييز اجليين على الصفات اجلينية يف عقـد العمـل   املتحصل عليها بشكل تعسفي، وأكد حظر 
  .والتأمني
اخلاصـة مبشـروع اجلينـوم     واالجتماعيةكما أوصت جلنة النواحي األخالقية والقانونية   

الوراثية لألفراد بغرض إجراء مفاضـلة علـى    االختباراتالبشري مبنع شركات التأمني من إجراء 
  . 2الوراثية تاالختباراأسس متييزية ترجع إىل نتائج 

وقد نصت املادة الثانية من اإلعالن العاملي للجينوم البشري وحقوق اإلنسان على حق كل   
، وهـو مـا   3كرامته وهويته، وحقوقه بصرف النظر عن خصائصه وصفاته اجلينية احترامفرد يف 

                                                
  . 110.لسابق، صزغبيب نور اهلدى، املرجع ا 1
ادسـة  مشروع اجلينوم البشري، تقرير ضمن تقارير الس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، االس القومية املتخصصة، الدورة الس 2

  . 297.، ص1999-1998والعشرون، 
3La déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme adopté à l'unanimité et par 
acclamation le 11 novembre 1997 par la 29e session de la conférence générale de l'UNESCO, et  la déclaration 
internationale sur les donnés génétiques humaines adopté à l'unanimité et par acclamation le 16 octobre 2003 par 
la 32e session de la conférence générale de l'UNESCO.    
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ليت تشري إىل عدم حقوق اإلنسان والعلوم الطبية البيولوجية يف املادة األوىل منها ا اتفاقيةنصت عليه 
  . 1التقليل من شأن األفراد طبقا خلصائصهم اجلينية

، واملتعلقة بـالفحص  )92/3.ر(وقد أوصى الس األوريب يف املبدأ الثامن من التوصية رقم   
، وقد مت التصـديق علـى   2اجليين للغرض الطيب على أنه حتظر هذه التقنية يف جمال عالقات العمل

، الـذي  2003لبيانات الوراثية يف املؤمتر العام مبنظمة اليونسكو يف أكتوبر اإلعالن الدويل بشان ا
    3.استخدامهايضع القواعد اليت حتكم البيانات اجلينية، ومن بينها القواعد اخلاصة بطريقة 

من اإلعالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسـان علـى    11كما أكدت املادة   
لتمييز أو الوصم إزاء أي فرد أو مجاعة ألي أسباب كانت، بوصـف ذلـك   ال جيوز ممارسة ا:"أنه

  .إنتهاك للكرامة اإلنسانية وحلقوق اإلنسان واحلريات األساسية
املعلومات اجلينية املتحصل عيها عن طريق الفحـص   استخدامإذن إن التوجه الدويل مينع   

الغرض الطـيب والعلمـي، أو لغـرض    املشروعة قانونا واحملصورة يف  االستخداماتاجليين يف غري 
إجراءات قضائية، وهذا ما دعى الكثري من الدول وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا 

  .لتبين تشريعات داخلية تشمل نفس املنع
غـري   االسـتخدام ويف التشريعات املقارنة جند العديد منها خال من التجرمي املستقل لفعل   

  .صري واملشرع اجلزائرياملشروع كاملشرع امل
ويف املقابل جند الكثري من التشريعات قد عاجلت وبعمق موضوع إساءة إستخدام املعلومة   

  .التشريع األمريكي والتشريع الفرنسي:اجلينية واليت نذكر أمهها 
    املعلومة اجلينية استخدامإساءة  موقف التشريع يف الواليات املتحدة األمريكية من -أوال

                                                
1 Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications 
de la biologie de la médecine adoptée par l'assemblée générale du conseil de l'Europe le 4 Avril1997, STE 
n°164.  
2 Recommandation n°93-3 du 10 février 1992, Le comité des ministres du conseil de l'Europe interdisait dans 
son principe n°8, journal international de la bioéthique, n°3, 1992, p.176.  
3  GAILLARD Pierre, Donnés génétiques: vers une déclaration internationale, 25-6-2003, unescopresse: 
www.portal.unesco.org/fr.    
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داية، عرفت الواليات املتحدة األمريكية العديد من التشريعات الداخلية اليت كانـت  يف الب  
تعاجل التمييز بصفة عامة، أي أا مل حتظر صراحة التمييز اجليين، ومن بني هذه التشريعات تلـك  

 1990املتعلقة بالتأمني ضد العجز وإعادة التأهيل على املستوى اإلحتادي ومن أمهها قانون سـنة  
Americans with disabilities  التأهيـل إعادة ، وقانون    Rehabilitation act  1974لسـنة. 

احلماية ضـد العجـز    وهذه القوانني ال تعاجل بصريح العبارة التمييز اجليين، لكنها توفر جانبا من
 املتعلق بالتمييز اجليين يف جمال العمل، وحبسب قانون العجز فإنه حيظر التمييز ضـد األشـخاص  
بسبب عجزهم يف العديد من ااالت مثل العمل، التعليم ، السكن، اخلدمات الصحية، النقـل،  

وعليه إذا تعرض الشخص بناءا على نتائج فحصه اجلـيين إىل التمييـز فلـه أن    , اخلدمات العامة
  . 1يتمسك باحلماية املقررة مبوجب قانون العجز

واحد منها مبدى توفريه احلماية للمعلومة كما أنه يوجد تشريعات أخرى متفرقة ينفرد كل   
، وكذا قدرته ونفاذه يف حتقيق هذه احلماية، ألن هذه التشـريعات ال  استخدامهااجلينية من إساءة 

تنطوي على محاية شاملة من التمييز اجليين، حيث تناول بعضها التمييز حتت مسألة التمييز احملظور 
كما تناوهلا البعض اآلخر عند . ينية أو اخللل اجليينضد األشخاص وتدرج معه مسألة الصفات اجل

تنظيمه ملسألة التجارب الطبية فيما تعلق بقرارات التعيني، بأن حظر بصفة عامة علـى املـوظفني   
العموميني أن يطلبوا من املتقدمني للحصول على الوظائف اخلضوع إلختبارات جينيـة كشـرط   

، ومن االختبارمي العامل رضاءه كتابة إلجراء مثل هذا للتعيني، وتتطلب هذه التشريعات غالبا تقد
ذلك التقرير الذي قدم إىل الس التشريعي لوالية نرباسكا األمريكية املعد من قبل جلنة تقنيـات  

جينيـة، أو أن   اختبـارات ، من أنه جيب حظر إلزام العامل بإجراء أية 1997اجلينات البشرية سنة 
على نتائج الفحص اجليين للعاملني لديهم دون رضـا صـريح   يقوم أصحاب األعمال باحلصول 

  . 2ومعلن منهم، كما أنه جيب حظر طلب إجراء اإلختبار اجليين للمتقدمني للعمل

                                                
  . 296.جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، ص 1

2 Report of Nebraska commission on human genetic technologies commission, submitted to the Nebraska 
legislature pursuant to law 71-8106(LB 111, 1997), December 1998: http://www.hhs.state.ne/ced/genrep.html    



 خصوصية املعلومات الوراثيةمحاية احلق يف : الباب الثاين

 

441 
 

يف الواليات املتحدة األمريكية اليت تناولت مباشرة مسـألة   االحتاديةومن بني التشريعات   
مشـروعات   حيظر على اجلهات اليت تقـوم  الذي 1996التمييز اجليين قانون التأمني الصحي سنة 

أية معلومات متعلقة بالوضع الصحي للشخص مبا فيها املعلومات اجلينية كأساس  استخدامصحية 
  .1لنفي أو تقدير جدارة الشخص لشموله بالتأمني، أو أن حيمله بعبء أكثر من النفقات العادية

ذيا حيظر فيه إستخدام املعلومـات  أصدر الرئيس األمريكي أمرا رئأسيا تنفي 2000ويف سنة   
  .2اجلينية من قبل أية إدارة أو مصلحة إحتادية يف ااالت املتعلقة بالتوظيف أوالتربية

ورغم وجود النصوص التشريعية السابقة الذكر، إال أنه مل يكن هنالك محاية شاملة ضـد    
 1053ية ضد التمييز اجليين رقم التمييز اجليين، وهذا ما دفع املشرع األمريكي إلصدار قانون احلما

، وهو قانون إحتادي يسري على كافة الواليات، حيمل العديد من النصوص اليت حتمي 20033لسنة 
اخلصوصية اجلينية بصفة خاصة وشاملة، سواء سرية املعلومات اجلينية أو طريقة إستخدامها، وينص 

العمل على أساس البيانات اجلينية، وكـذا  هذا القانون على جترمي التمييز يف التوظيف والترقية يف 
  .4التمييز الذي يتم من شركات التأمني الصحي على أساس جيين

  
    املعلومة اجلينية استخدامإساءة  موقف املشرع الفرنسي من -ثانيا

لقد مت يف فرنسا التفطن ملشكلة إساءة إستخدام املعلومة اجلينية من قبل اللجنة اإلستشارية   
، وقد أيدها يف ذلـك املشـرع   5خالق اليت نادت مبنع التشخيص اجليين يف جمال العملالقومية لأل

  :الفرنسي يف نصوص عدة أمهها
ال جيوز أن يكون الشـخص  :"منه على أنه 12/13القانون املدين الفرنسي الذي نص يف املادة  -

  ،  "حمل تفرقة بسبب خواصه اجلينية
                                                

1 Genetic privacy and legislation, human genome project information, op,cit,, p. 4.  
2  Ibid, p.1. 
3 Genetics nondiscrimination act of 2003, united sates code S. 1053, 10th congresslst section.    
4 Privacy and human rights 2003 United States of America. 
http/www.pi.gn.apc.org/survey/phr2003/countries/unitedstates.htm  
5CCNE. Avis n°46 du 30 octobre 1995 intitulé "génétique et Médecine", Dictionnaire permanant bioéthique et 
biotechnologie, 1er novembre 1996, p.4220.  
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تعلق حبقوق املرضى، وأضاف مبوجبـه املـادة   امل 2002مارس 4الصادر يف  303القانون رقم  -
وما بعدها من قانون العقوبات الفرنسي، اليت منعت حتت طائلة العقوبة رفض تعـيني   225/1

 أو فصل الشخص من العمل بناءا على معطيات صحية، 
املتعلق حبقوق املرضى ونوعية النظام الصحي الـذي   2004مارس  4القانون رقم الصادر يف  -

 كـل املشـروعات   ،99و 98نا صحيا لألفراد، وقد منع هذا القانون يف مواده خيصص تأمي
واألجهزة اليت تغطي خماطر الوفاة، أو العجز أن تدخل يف حسباا اخلصائص اجلينية للفـرد  

 . 1)اإلختبارات اجلينية التنبؤية(
ومـا   1141/1، املواد  2004-800تعديل قانون الصحة العامة الفرنسي مبوجب القانون رقم  -

بعدها، اليت أكدت وجوب إجراء الفحص أو التعرف اجليين لألغراض الطبية يف مـا خيـدم   
مصلحة الشخص ذاته، كما أا حظرت إستخدام املعلومات اجلينية الـيت تكـون نتيجـة    

وهذا احلظر صاحبه الطابع اجلزائي . لإلختبارات اجلينية يف أغراض غري الغايات الطبية والعلمية
 226/26حيث نصت املـادة  . منه 1-226/28و 226/26قانون العقوبات يف املواد  املكرس يف

يعاقـب  :" على أنـه  2004لسنة  800من قانون العقوبات الفرنسي املعدلة مبوجب القانون 
للمعلومـات  ) إحنـراف (أورو كل من قام بتحويل  15000باحلبس ملدة سنة وغرامة قدرها 
لمية، واليت مت احلصول عليها من شخص بغـرض دراسـة   اجلينية عن أغراضها الطبية أو الع

                                                
1 Art.225.1 Du code pénal: " Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques 
à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, 
de leur patronyme, de leur état de santé,  de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leur mœurs, 
de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur 
appartenance ou de leur non-appartenance, vrais ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion 
déterminée. 
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, 
de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé,  de 
leur handicap, (L. n°2002-303 du 4 mars 2002),  de leurs caractéristiques génétiques, de leur mœurs, de leur 
orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance 
ou de leur non-appartenance, vrais ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée 
des membres ou de certains membres de ces personnes morales". Pour plus de détails cons. PRADEL Jean et 
DANTI-JUAN Michel, Manuel de droit pénal spécial, op.cit., p.314-315.  
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، فقد 2007لسنة  1631الفقرة األوىل املعدلة بالقانون رقم  226/28أما املادة . 1"صفاته اجلينية
كل من يقوم بفعل يهدف إىل ، 2أورو 1500 باحلبس ملدة سنة وغرامة قدرها:"نصت على أنه

ا أو البحث عنها، ومل يكن أحد اجلنود الذين من البصمة الوراثية لشخص م) التحقق(التعرف 
ماتوا يف إحدى العمليات اليت تقودها القوات احلربية، أو أن تكون األهداف املبتغـاة مـن   
 التحقق من اهلوية الوراثية، أو التحقق من احلالة املدنية املوجـودة لـدى إحـدى اهليئـات    

ن قانون دخول وإقامة األجانب وحـق  م 111/6الدبلوماسية أو القنصلية، طبقا ألحكام املادة 
 .3"اللجوء

  املعلومات اجلينية استخدامموقف الفقه اإلسالمي من إساءة  -ثالثا

وحبسب الفقهاء املعاصرين فإنه فيما يتعلق بالتشخيص اجليين يف جمال العمل من حق جهة   
ة إىل مرض معني بذاته بأعماهلا، بالنسب االلتحاقللراغينب يف  االختبارالعمل أن تتعرف على نتيجة 

تبينه وحتدده، وليس غريه من األمراض، ألن القاعدة هي الوفاء بالشروط ما دامت ال حتل حرامـا  
واملسلمون على شروطهم، إال شـرطا  :" وال حترم حالال، حيث قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  ".حرم حالال أو أحل حراما

                                                
1 Art. 226-26 du code pénal: (L. n°2004-800 du 6 août 2004, art.4- III) Le fait de détourner de leurs finalités 
médicales ou de la recherche scientifiques les informations recueillies sur une personne au moyen de l'examen de 
ses caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. 

واملتمثلـة   -إىل جانب العقوبة األصلية املذكورة أعاله–من قانون العقوبات الفرنسي تنص على إمكانية توقيع عقوبة تكميلية   226/32ملادة وا 2
 . يف الشطب من قائمة اخلرباء القضائيني مىت كان اخلبري الذي قام بالبحث يف األغراض القانونية له صفة اخلبري القضائي

3 Art. 226-28 du code pénal: (L. n° 2005-270 du 24 mars 2005, art.93- II) Le fait de rechercher l'identification 
par ses empreintes génétiques d'une personne, l'ors qu'il  ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une 
opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni 
scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judicaire (L. 
n°2007-1631du 20 novembre 2007, art.13-II) ou de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les 
autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L.111-6 du code l'entrée et du 
séjour des étranges et du droit d'asile est puni d'un an d'emprisonnement et de 1500 euros d'amende".    
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ة اإلختبار يف ناحية معينة، وليس من حقها وحق هذه اجلهة حمصور يف اإلطالع على نتيج  
أن تطلع على غري هذه الناحية، بل يظل هذا الغري سرا مصونا عن جهة العمل وعن غريهـا مـن   

  . 1اجلهات
أما التشخيص عند طلب التأمني الصحي، فهو مبين على حكم التأمني، وهي مسألة خيتلف   

 . 2أكثرهم يرى املنعفيها الفقهاء املعاصرين، فمنهم من يرى اجلواز، و
املعلومات اجلينية،  استخدامإذن كل من التشريعني األمريكي والفرنسي قد جرما فعل إساءة 

  هي يا ترى مربرات هذا التجرمي؟    فما
  

  املطلب الثاين
  املعلومات الوراثية  استخدامعلة جترمي فعل إساءة 

 2001ة املنعقد يف شهر سبتمرب سنة على هامش مؤمتر األمم املتحدة املعىن بالتفرقة العنصري  
يف مدينة ديربان يف جنوب إفريقيا، مت مناقشة تأثري التقدم العلمي على ظهور أشكال جديدة مـن  

  ...التمييز والتفرقة العنصرية
، اليت 3اإلجتماعية والتطهري العرقي ففي ظل الثورة البيولوجية تزايدت حاالت الالمساواة الثقافية و

  . ية إىل إبادة اجلنس البشري من خالل عدة تطبيقات يف جماالت عدةتؤدي يف النها

                                                
، حبث مقدم ضمن ندوة الوراثة و اهلندسة الوراثيـة   حممد رأفت عثمان، نظرة فقهية يف األمراض اليت جيب أن يكون فيها اإلختبار الوراثي إجباريا 1

  . 929.، صواجلينوم البشري والعالج اجليين رؤية إسالمية 
؛ محد احلماد، عقود التـأمني  155.، ص1993املتحدة ، قربص، بريوت،  ، دار العواصم1، طسليمان إبن إبراهيم بن ثنيان، التأمني وأحكامه 2

  .7.، ص1989، مكتبة الدار، املدينة املنورة ، 1حقيقتها وحكمها، ط
ولعل أهم ما حدث يف أواخر السبعينات على مرض األنيميا املنجلية لدليل آخر على ما ميكن أن حيدث من جراء الفحص اجليين، فهـذا املـرض    3

ث ينتشر بشكل كبري بني الزنوج األمريكني من أصل إفريقي، وميكن أن يكون الشخص حامال جلني املرض، لكنه غري مريض، وقد فكـرت  املورو
ومرت سبع سنوات وتوقف . إحدى اهليئات التابعة لألمركيني من أصل إفريقي أن جتري مسحا شامال ملعرفة املرض وحاملي املرض السود من األم

عبد اهلادي مصباح، العـالج اجلـيين   . أنظر. جدواه، ولكن األضرار اليت أحدثها تفوق وبكثري املنافع اليت كانت ترجى من إجرائه هذا املسح لعدم
  .  107.، ص 1999، الدار املصرية البنانية ، 1وإستنساخ األعضاء البشرية ، ط
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غري مشـروع   استخدامااليت ميكن أن تستخدم فيه املعلومة اجلينية  1ولعل من أهم ااالت  
توفري احلد األدىن مـن   وعند عدم. يضر مبصلحة صاحب املعلومة اجلينية مها جمايل العمل والتأمني

ومة الوراثية اخلاصة باألشخاص مبا فيها تلك اليت توجد حتت يد الشركات أو احلماية اجلنائية للمعل
  .رض غري الغرض اليت أخذت من أجلهاهليئات، فإن هذه املعلومة ستستخدم حتما لغ

  
   الفرع األول

  علة التجرمي يف جمال العمل
التـاريخ   أدى تطور علم الوراثة، والتعرف على اجلينوم البشري، إىل إمكانية الوقوف على  

من ) غري العالجي(املرضي لإلنسان، ولذلك ميكن ألصحاب األعمال اللجوء إىل التشخيص اجليين 
  . ، حىت خيتار األفضل حلسن سري العمل2أجل اإلطمئنان على احلالة الصحية للمرشح للوظيفة

ـ    ن إن مثل هذه األفعال تعترب إنتهاكا صارخا للحق يف اخلصوصية، وحترم الفرد املترشح م
   .3احلصول على العمل مبا يتناىف وتكريس احلقوق األساسية له وخاصة مبدأ املساواة

                                                
  :وهذا ال يعين أن هذه ااالت هي الوحيدة، بل جند جماالت أخرى 1

ية حتديد بعض اخلصائص اجلينية للسكان الذين يقطنون منطقة جغرافية معينة، ميكن إستخدامه كوسيلة جديدة للتمييز العنصـري أو  عمل -
  . العرقي، ضد هؤالء السكان ألهداف سياسية أو إقتصادية أو حىت إجتماعية

، وحتديد مواصفاا، ويـؤدي ذلـك إىل   )ذكر أم أنثى(ا اإلستنساخ البشري وإمكانية الرقابة على إختيار األجنة البشرية  وحتديد نوعه -
نتائج إجتماعية خطرية، حيث سيتمكن األغنياء من حتديد نوعية أبنائهم، وإجناب أصناف معينة من البشر ذوو خصائص طبيعية مرغوب 

 .أساس  الثروة، العرق، وحىت املواصفاتوبطبيعة احلال سيفتح الباب إىل التفرقة بني البشر على ...) الشكل اللون، الذكاء، القوة (فيها 
اإلكتئـاب،  (األحباث اليت جترى على اجلينوم البشري تشري إىل إمكانية تفسري بعض أنواع من السلوك اإلجتماعي على أساس بيولوجي  -

 اهلندسـة الوراثيـة   سعيد سامل جويلي، العالقة بني. للمزيد من التفاصيل أنظر. وهي مسألة دد حرية اإلنسان...) الغضب، الذاكرة 
وحقوق اإلنسان، حبث مقدم ضمن حبوث مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية 

 .1302 -1301. ، ص3املتحدة، ج
رة اإلجرامية، مما يسمح معه بالتعامـل مـع   ويف اال اجلنائي،ومن خالل التعامل مع نوع معني من اخللل اجليين بإعتباره معيارا للخطو -

جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، . ك يدل على مناهضة اتمعحامله بإعتباره خطرا إجتماعيا وجنائيا، وإن مل يرتكب أي سلو
  . 302.ص

، الذين شاركوا يف حـوادث قطـارات،   يف أمريكا جيري كثري من أصحاب العمل إختبارات املخدرات والكحول على موظفي السكك احلديدية 2
 : أنظر. وحيتفظون حبقهم يف طرد املوظف الذي يتعاطى املؤثرات العقلية خارج ساعات العمل الرمسية

SCHRINER LEWIS Lisa, The role genetics information plays in the criminal justice system, in: 
www.orizonalaw. wrevie .org/alr2005/vol47n2/lewis  . p,521. 
3 BYK Christian, op.cit., p.41. 
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نعلم اليوم أن العديد من اإلصابات واألمراض اليت تصيب األعني مثـل مـرض الـزرق      
Glaucome ما . أن تكون حمال لتشخيصات خاصة ومتقدة جدا بفضل إجراءات طبية حمددة ميكن

    ونتائجه يف جمال توظيف الطيارين مثال؟مدى األخذ ذا التشخيص 
اخلطري يف األمر أن الفحص اجليين سيؤثر حتما يف حياة العامل أو املوظف  عندما ينـتج  ف  

عنه معلومات تتبث عدم صالحيته للعمل أو الوظيفة، أو عدم إستطاعته التأقلم مع ظروف العمل 
عكس سلبا على قدراته، على الرغم من أنه أو الوظيفة إلحتمال إصابته يف املستقبل مبرض جيين ين

يصعب اإلتفاق على أن كل األمراض اليت يستبعد من توجد يف ساللته من تويل الوظائف، فدرجة 
اخلطورة ليست واحدة بني األمراض، كما أن إحتمال إنتقاهلا للخلف لـيس أكيـدا يف مجيـع    

يين يف ذاته، قد ال يتم التعبري عنه اخللل اجل األحوال، ومن جهة أخرى، فإنه وعلى الرغم من وجود
  . 1يف مظهر خارجي يؤثر على قدرة الشخص يف ممارسة أنشطة حياته

فأحيانا قد يتم التفسري السيء لنتائج التحليل اجليين والفهم اخلاطئ هلا، فتوافر جني مسبب 
ه احلقيقة حلالة مرضية ما ال يعين بالضرورة أن الشخص سيكون عرضة لإلصابة ذا املرض، وهذ

العلمية قد ال يعرفها أرباب العمل عندما يبنون إفتراضام غري الصحيحة على توافر هذه احلالـة  
وقد يتعرض بعض األشخاص للتمييز بسبب أم حيملون جينا معينا هو املسؤول عن عن . املرضية

عليهم أعراض  ممن حيملون هذا اجلني ال تظهر %20أن غري .االت التخلف العقلي الوراثيةمعظم ح
كذلك، إن جمرد توافر إستعداد جيين لدى الشخص جتاه اإلصابة مبرض السـرطان ال  . املرض متاما

ومن املمكـن  . يعين أنه سيتوىف صغريا، إذ ميكن أن ال تظهر عليه أعراض املرض حىت سن الثمانني
كمـا قـد    .أن يظهر املرض ويكتشف مبكرا وميكن شفاؤه ويعيش اإلنسان حياته أصح من غريه

يعلم اإلنسان بوجود إستعداد لديه لإلصابة مبرض معني قد يأخذ حذره ويسلك جا يف حياتـه  
  . 2يقلل إحتماالت ظهور املرض لديه ائيا

                                                
   . 32.، املرجع السابق، ص رضا عبد احلليم عبد ايد 1
  .1113.، املرجع السابق، صق مشس الذينأشرف توفي 2
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وعلى العكس قد ال يكشف التحليل اجليين للشخص عن وجود أي عيب يف املظهر اجليين، 
ما أنه ميكن أن حيمل الشـخص جينـا   ك. إال أنه قد ميوت ألسباب أخرى كإلتقاط عدوى مميتة

طبيعيا وآخر معيب، غري أن اجلني الطبيعي حيجب عمل اجلني املعيب، ويف هذه احلالة ال يصـاب  
  .  1الشخص املرض رغم أنه حامل جلني معيب

 %50وعلى الرغم من ذلك إال أنه وحبسب دراسة أجرا جامعة إلينوى األمريكية تبني أن 
عند إختاذها قرارات متصلة بالوظيفة البيانات الطبية اخلاصة باحلالـة   من الشركات قد إستعملت

من هؤالء املوظفني مل يكونوا على علم بأن هذه  %19الصحية املتوقعة يف املستقبل للموظفني، وأن 
  .     2الشركات قد إعتربت سجالم الطبية كمعيار إلختاذ قرارات وظيفية

أنه قد قدرت نسبة أرباب العمل  2000ت اجلينية سنة وصرحت اجلمعية األمريكية للبطاقا  
كمـا تـبني   %. 6راثية يف إجراءات التعيني بدون علم األشخاص املعنيني ب الذين إستخدموا نتائج التحليالت الو

على إصـابتهم   ريكية قد منعوا من التوظيف بناءحالة يف الواليات املتحدة األم 500اإلحصـاءات أن  
  .3ضحة أو مفترضةوراثية وا باضطرابات

ويف هذا الصدد نذكر قضية شخص تقدم للعمل يف شركة كيماوية يعمل فيها أحد أفراد   
عائلته، فطلب املدير تقريرا وراثيا عنه، حيث أوضح التقرير أن هذا الشخص لديه حساسية لنوع 
الكيماويات اليت تصنعها الشركة، فرفض طلبه، وفصل قريبه أيضا، ومـن هنـا يتضـح جليـا     

  .4إلستعمال غري األخالقي للمعلومات اجلينةا
غري أنه ويف بعض البلدان كالواليات املتحدة األمريكية يتم الفحص اجليين إجباريا بالنسبة   

لبعض املهن، كما يف جمال الطريان التجاري واحلريب، حيث يلتزم املترشحني هلذه املهـن بـإجراء   
  .5فقد الذاكرةفحص للتقصي عن مرض التشنج العصيب الذي يسبب 

                                                
  . 22.، ص2000ويليام بيتر، اهلندسة الوراثية، ترمجة الدكتور أمحد مستجري، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مكتبة األسرة،  1

2 The genetic, issues in mental retardation, "protecting genetic privacy", op.cit., p.p.1_3. 
3 Droits de l'homme : www.ligue-droits-homme.  
4  BYK Christian, Tests génétiques et preuve pénale, op.cit., p.55.   
5 CHRLES Susanne, Les manipulations génétiques : jusqu'où aller? Ed. DE Boeck, Bruxelles, 1991, p. 121.  
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لقد أصبح اإلعتماد على املعلومات الوراثية يف جمال العمل من املسائل اخلطرية واحلساسـة    
اليت تنعكس سلبا على حياة الفرد وأسرته واتمع ككل، وتتضاعف اخلطورة إذا ما مت إعتماد هذه 

لذا من الضروري ، و1النتائج يف شكل ملف جيين يرافق مسار تعيني كل فرد يف أية وظيفة كانت
حظر اإلعتماد على التشخيص اجليين يف جمال عالقات العمل لتفادي التمييز بني األفراد على أساس 

  . جيين
  . عقود التأمني إن الطابع التنبؤي الذي ختفيه املعلومات الوراثية ميكن أن يثار أيضا يف جمال  

  الفرع الثاين 
  علة التجرمي يف جمال التأمني

يين يكشف عن الوضعية الصحية للفرد يف املستقبل، وما ينتج عنـه مـن   إن الفحص اجل  
وعنـد توظيـق هـذه املعلومـات     , معلومات جينية تعترب ذات صلة وثيقة حبق الفرد يف التأمني

وإستخدامها يف جمال التأمني يظهر لنا جليا وجود مصلحتني متناقضتني تتمثل أوالمها يف مصـلحة  
من عقود الغرر، حيـث ال   ومن املعلوم أن عقد التأمني. ة املؤمن لهشركة التأمني وثانيهما مصلح

) حادثة أو مـرض (يعلم الشخص مقدار ما سيدفعه وقت إبرام العقد، ألنه أمر متوقف على واقعة 
، وذلك )الوفاة(ليس مؤكد حصوهلا، أو أن وقوعها مؤكد لكن وقت حدوثها حتديدا غري معروف 

   .2يف عقود التأمني على احلياة
إن معرفة أن طالب التأمني سيصاب مبرض يف املستقبل، أو أنه مسـتعد جينيـا لـذلك    

أنه يدخل يف خانة اخلطورة التأمينية العالية، وهذا ما يربر  اعتبارسيصعب حصوله على التأمني على 
ومن هنـا  . 3عالية، أو أن يكون سببا للحد من سقف التأمني ألقساطدفعه  اشتراطرفض طلبه أو 

                                                                                                                                                   
- Dans une déclaration adoptée en 1992, mais dépourvue de force juridique, le Bundesrat allemand a affirmé que 
les analyses d'ADN ne peuvent être appliqués que dans le cas de risques manifestement liés à certaines 
professions. Cf. FROMONT,  rapport allemand au colloque "constitution et éthique médicale", la documentation 
française, 1998, p.110.    

  .  78.، ص2001املكتبة األكادميية، مصر،  اثة يف ضوء األخالق والشرائع،أمحد شرف الدين، هندسة اإلجناب والورأنظر،  1
  .33.رضا عبد احلليم عبد ايد، املرجع السابق، ص 2

3 LASSALLE Bérengère, op.cit., p. 75.    
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على التاريخ املرضي للشخص وحىت أسرته أحيانا الذي تريد  االستعالماول شركات التأمني قد حت
اإلتفاق معه، وبالتلي فستعمد يف هذه احلالة على إلزام الشخص املؤمن له بإجراء هذا التشـخيص  

، حيث رفضـت بعـض شـركات    1970، وهذا ما حدث فعال يف بداية سنة 1اجليين قبل التعاقد
مريكا املوافقة على إقرار وثيقة تأمني لألمريكيني من أصل إفريقي، ممن حيملون اجلـني  التأمني يف أ

املسبب لألنيميا املنجلية، بينما إكتفت بعض الشركات األخرى بإشتراط دفع املؤمن له أقسـاطا  
من مجيع طلبات التأمني الفردي يف الواليـات   %30مرتفعة، وتشري الدراسات احلديثة إىل أن حنو 

  . 2تحدة األمريكية ترفض على أسس طبية جينيةامل
وهناك بعض من الفرنسيني من إعترب تصرف شركات التأمني مشروع، ألنه وحبسبهم أن 
القانون قد جعل من بني األغراض املشروعة للفحص اجليين الغرض الطيب، وحيث إن ما هو طـيب  

العالجية التقليدية،  مارساتليس بالضرورة عالجي، وحيث الطب التكهين ال جيب أن يرتبط بامل
املتعلقـة بـاجلني، مـا دام     االختبـارات أطباء قطاع التأمني اللجوء إىل  باستطاعةومن مثة فإنه 
  .   3طبيا وإن كان غري عالجي اختصاصهم

 1131/1ومن هنا مل جيد املشرع الفرنسي حال إال بإضافة فكرة مصلحة املرضى إىل املادة 
ليمتد نطاق التجرمي إىل الفحوص اجلينية الـيت ال تتماشـى ومصـلحة    من قانون الصحة العامة، 

  . 4املريض
إن الكثري من التشريعات تسعى إىل محاية مقدمي اخلدمات التأمينية من التدليس التـأميين،    

من خالل تقرير حق هذه اهليئات يف اإلطالع على السجالت الطبية لطاليب التأمني، فنجد مثال يف 
الذي يوجب وضع امللف الطيب للمريض حتت تصـرف   2004أوت  13املؤرخ يف فرنسا القانون 

أما يف الواليات املتحدة األمريكية، فيجب على كل طالب تـأمني  . شركات التأمني على الصحة

                                                
  .78.، املرجع السابق، ص...أمحد شرف الدين، هندسة  1

2 COLONNA Thomas E, Protection of privacy in personal genetic information, op.cit., p. 14.  
  .307.جازية جربيل أمحد شعتري، املرجع السابق، ص  3

4 LASSALLE Bérengère, op.cit., p.p. 75-76. 
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على احلياة أو الصحة أو العجز أن خيطر مكتب املعلومات الصحية بطلبه، ومـن خـالل هـذه    
اإلطالع على السجالت الطبية املخزنة يف بنـوك املعلومـات   املكتب، فشركات التأمني هلا حق 

ففي حالة ما إذا كان طالب التأمني . بطلبات للحصول على وثيقة التأمنيلألشخاص الذين تقدموا 
يعاين من حالة صحية خطرية، فإن املعلومات جيب أن حتصل عليها شركات التأمني، كما جيـب  

ملف يف مكتب املعلومات الصحية، أو للسماح بالبحث  احلصول على موافقة طالب التأمني بفتح
يف بنك املعلومات، ويعترب يف هذه احلالة رفض املؤمن له إعطاء موافقته مربرا لرفض شركة التأمني 
قبول تأمينه، وهو ما يعد إخالال حبق املؤمن له، وجيب أن ال ننسى أن واجب املصارحة والصدق 

اليت تقع على عاتق املؤمن لـه،   االلتزاماتالتاريخ املرضي من أهم يف البيانات خاصة تلك املتعلقة ب
املؤمن ضد وقوعهـا،   وإال يكون قد أخطأ مما يؤدي لعدم دفع مبلغ التأمني حال حدوث الواقعة

  . 1وعدم رد األقساط املدفوعة مع املطالبة بإبطال العقد، إذا مت عدم اإلعالن بالبيانات بسوء نية
اجلينية وما ينتج عها من معلومات جينية إذا طبقـت يف جمـال    اراتاالختبإن مثل هذه   

 اسـتبعاد التأمني على احلياة واملرض، سيزيد من خطورة على مصلحة املؤمن له، حيث سيتم إما 
على دفع أقساط مرتفعة جـدا   وإجبارهمعدد كبري من األشخاص الذين حيتمل إصابتهم باملرض، 

احلقائق العلمية تؤكد الصلة الضعيفة بني التعرض لإلصابة الوراثية إلبرام العقد، على الرغم من أن 
مبرض ما وبني تطور املرض، كما أن عددا كبريا من األمراض أصبح من املمكن عالجها والتحكم 

  .2فيها والوقاية منها من خالل تغريات يف أسلوب احلياة، وبعض التدخالت الطبية
القائم على أساس معلومات جينية بعيد كل البعد عـن  كما أنه من الثابث علميا أن التنبؤ   

على مستوى الصفات اجلينية، من حيث قوة القدرة على إحداث التغـيري،   االختالفالدقة بسبب 

                                                
  76.، املرجع السابق، ص...أمحد شرف الدين، هندسة 1

- En ce sens, en  France, La cour de cassation a jugé qu'une personne séropositive en répondant par la négative à 
l'ensemble des questions posées concernant sa santé et en laissant croire à l'assureur qu'il était en bonne santé 
avait, par réticence ou fausse déclaration intentionnelle, modifié l'opinion pour l'assureur du risque qu'il avait à 
garantir. Cass. Civ.1ère, 7 octobre 1998, D. 1998, n°39, D.A., p.1.    

  . 121.، املرجع السابق، ص...، العالجحامت أمني حممد عبادة 2
- D'AUTUME Christine, op.cit., p.47.  



 خصوصية املعلومات الوراثيةمحاية احلق يف : الباب الثاين

 

451 
 

كما أن األشخاص الذين تتوافر هلم قدرة جينية يف أجسامهم خيتلفـون فيهـا يف مـا بينـهم يف     
ن الصفات اجلينية، إن كان هلا القدرة على إحـداث  للتغيري الذي حتدثه، وهذا ال يعين أ االستجابة

التغيري يف اجلسم، فإن هذه القدرة ليست كاملة، ويترتب على ذلك أن الشخص احلامـل هلـذه   
اجلينات قد ال يلمس مطلق تغيريا رغم وجود هذا اجلني املعيب بسبب عدم قدرة اجلـني علـى   

اجلينية هلـا قـدرة    تختبارااالذلك فإن شخص آلخر، ونظرا ل التغيري، وإختالف قدرة اجلني من
يف تقدير مدى صالحية الشخص للحصـول علـى تـأمني     استخدامها، وعليه فإن 1تنبؤية ضئيلة

  . 2صحي أو على وثيقة تأمني على احلياة يعد أمرا غري مربر ملا حيتويه من تعسف
لنصـوص  ومن هنا يتضح لنا جليا مدى حاجة حق الفرد يف خصوصية معلوماته اجلينيـة    

خاصة تكفل محايته، وتنظم األحوال اليت يتم فيها إستخدام املعلومة اجلينية، على أن تفرض تلـك  
إستخدام هـذه   النصوص جزاءات على كل ما ميس احلق يف اخلصوصية اجلينية من أفعال كإساءة

  .   املعلومات
  

  املطلب الثالث
   الركن املادي جلرمية إساءة إستخدام املعلومات اجلينية

املعلومات اجلينية يتكون من عناصر أساسية تتمثل  استخدامإن الركن املادي جلرمية إساءة   
 ، واحملل الذي يقع عليـه الفعـل  )الفرع الثاين( اجلاين املرتكب للفعل، )األولالفرع ( يف السلوك

   ).الفرع الرابع( النتيجة، و)الفرع الثالث(
  

  الفرع األول
  السلوك

                                                
1  TAK P., J –P, et VAN  Eikema hommes, Le test ADN et la procédure pénale en Europe, Revue de science 
criminelle et de droit pénal comparé, n°4 octobre –décembre, 1993, p. 683. 
2 COLONNA Thomas E, Protection of privacy in personal genetic information, 1998, p. 15. 
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املستعمل عن الغرض املشروع، الـذي مت   احنرافعلومات اجلينية هو امل استخدامإن إساءة 
وهي ذا الوصف تعترب مساسـا  . على أساسه منح املريض ملوافقته الصرحية بإجراء الفحص اجليين

  :باحلق يف اخلصوصية الذي له وجهان
ض طـيب أو  املعلومات اجلينية اليت تكون نتيجة دراسة اخلصائص اجلينية لغر استخدامأن يتم  -1

غري مشروع يتناىف مع غرضها الطيب أو العلمي، وهذا ما مت معاجلتـه يف املـادة    استخداماعلمي، 
من قانون العقوبات الفرنسي، ففي هذا احلالة تكون املعلومة اجلينية غـري موجـودة    226/28-1

لوراثية ألحـد  مسبقا، فيقوم اجلاين بإجيادها عن طريق إجراء الفحص اجليين، والتحقق من اهلوية ا
  .األفراد

املعلومات اجلينية النامجة عن حبث التحقق من اهلوية الوراثية لغـرض غـري    استخدامأن يتم  -2
مشروع خمالف لألغراض القانونية احملددة سابقا واملتمثلة يف األغراض الطبية أو العلمية أو القضائية 

و التحقق من احلالة املدنية املوجـودة  أو العسكرية للتعرف على جثة أحد جنود القوات احلربية، أ
من قانون دخول وإقامـة   111/6لدى إحدى اهليئات الدبلوماسية أو القنصلية، طبقا ألحكام املادة 

من قانون العقوبات الفرنسـي،    226/26ففي هذه احلالة، وحبسب املادة . 1األجانب وحق اللجوء
ليها ألغراض طبية أو علمية، لكـن اجلـاين   ع تكون املعلومة الوراثية موجودة مسبقا مت احلصول

  .  أو حتويال هلا عن أغراضها املشروعة اختالساحيصل عليها إما 
املعلومات اجلينية، يتضح لنا جليا أن  استخدامومن خالل دراستنا لكال وجهي فعل إساءة   

  .اجلينية املعلومةيف كالمها اهلدف واحد وهو احلصول على 
مـن قـانون    1-226/28، يرى أن املادة 2انب من الفقه العريبومن هذا املنطلق ظهر ج  

العقوبات الفرنسي تنص على جترمي فعل حتديد شخصية صاحب البصمة الوراثية، يف حني يـرى  
على صاحب  بالنص على جترمي إجراء البحث للتعرف اكتفىالبعض اآلخر أن املشرع الفرنسي قد 

                                                
1 Cf. CONTE Philippe, Droit pénal spécial, op.cit., p.162. 

  .469.غنام حممد غنام، املرجع السابق، ص 2
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ضمن جرائم اخلطر، إذ إن من شأن إجرائه أن يصل إىل هذا البحث يدخل  واعتربالبصمة الوراثية، 
  .  1حتديد شخصية صاحب البصمة الوراثية، ومن مث املساس خبصوصيته

للمعلومة اجلينية، السلوك ارم فيها هو احلصول على املعلومة  السيئ االستخدامففي جرمية   
، )قصد خـاص (و غاية بعيدة السيء إذن ه فاالستخدامسيئا،  استخداما استخدامهااجلينية دف 

وهو ما ال يشترط أن حيدث بالفعل، لكن ما هو جمرم فعال احلصول على املعلومة، والذي تكـون  
نتيجته حتديد شخصية صاحب البصمة فعال، فإذا حاول التحقق ومل يتم فعال حتديـد شخصـية   

ـ  مـن   226/29ادة صاحب البصمة الوراثية نكون أمام الشروع يف هذه اجلرمية، وهو ما جترمه امل
  . 2قانون العقوبات الفرنسي

وهناك جانب من الفقه إىل القول أن هذه اجلرمية تفترض أخذ عينة جينية من صـاحبها،    
، غري أن هذا الرأي حمل نظر، ألن نص املـادة  3األمر الذي ينطوي على املساس باحلرية الشخصية

على البصمة الوراثيـة بغـري رضـا    من قانون العقوبات الفرنسي مل يتطلب احلصول  226/28-1
، وهذا مـا  "البحث للتعرف على شخصية صاحب البصمة"صاحبها، وإمنا جرم املشرع فيها فعل 

يعين أن احلصول على العينة اجلينية قد ال يكون بدون رضا صاحبها، ألنه وكما سبق الـذكر أن  
هذا من جهة،  عاب أو األظافراملادة اجلينية ميكن احلصول عليها من من مصادر عدة كالشعر أو الل

ومن جهة أخرى أن احلصول على البصمة الوراثية قد يكون مشروعا لكنه يتم من طرف الشخص 
بالقيام بالفحص اجليين، كقيام أحد العاملني يف بنوك حفظ البصمات  الذي ليس له احلق) اجلاين(

  .    4الوراثية بتحليل عينة حمفوظة قصد التعرف على صاحبها

                                                
  .115. املرجع السابق، ص أشرف توفيق مشس الدين، 1
  .312.جازية جربيل أمحد شعتري، املرجع السابق، ص 2
  .499.غنام حممد غنام، املرجع السابق، ص 3
  .114.، املرجع السابق، صق مشس الدينأشرف توفي 4
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من قانون العقوبات الفرنسي، فهي تقتصر يف جترميها على احلصـول   1-226/26املادة أما   
من حتليل جيين سابق متوافر على شروط الرضا ومشروعية الغرض  استنتاجهاعلى املعلومة اليت مت 

  ).الطيب أو العلمي(
ت نتائج التحليل اجليين خبالف ما تقتضـيه الضـرورا   باستخدامالسيء يتم  واالستخدام  

املعلومة الطبية املوجودة أصال ملصلحته الشخصية، واليت تكون غالبا  باستغاللالقانونية، وقد يكون 
مبا يتوافق والعمل الطيب أو  استعماهلا، ألن نتائج الفحص اجليين من املفروض أن يتم 1غري مشروعة

 1131/1املادة العلمي أو القضائي وفق إجراءات قانونية وإجراءات صحية ختدم مصلحة الشخص، 
  .  من قانون الصحة العامة

  للمعلومة اجلينية السيئ االستخدامصور  -أوال

تلك املتمثلة يف بيان اخلصائص والصفات  سواءللمعلومة اجلينية  السيئ االستخدامإن صور   
لـذي  اجلينية اىن عليه أو تلك اليت حتدد اهلوية اجلينية للمجىن عليه، ختتلف وتتعدد حبسب اال ا

  :تتم فيه
  
I- للمعلومة اجلينية يف جمال التأمني السيئ االستخدام  

للمعلومة اجلينية ميكن أن جيد ضالته يف جمال التأمني، وهلذا تـدخلت   السيئ االستخدامإن 
من  20املعلومة اجلينية يف أغراض التأمني، حيث نصت املادة  استخدامبعض التشريعات وحظرت 

ال جيوز للمؤمن له أن يطلب معلومات ناجتة من :" لوالية إلينوى على أنهقانون اخلصوصية اجلينية 
وكم جيـز  ". فيما يتصل بوثيقة التأمني من احلوادث أو التأمني الصحي الستخدامهاجيين  اختبار

املعلومة حىت وإن كانت قد وصلت إىل املؤمن من أي مصدر كان يف غري  استخدامالقانون كذلك 
  . 2تعلقة بالوثيقةاألغراض العالجية امل

                                                
  . 114-113.نائية للهندسة الوراثية يف اجلنس البشري، املرجع السابق، صأمحد حسام متام، املسؤولية اجل. أنظر 1

2 Illinois genetic information privacy act, Sec.20 (a), p.2. 
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للمعلومة اجلينية يف جمال التأمني أن تستخدم اجلهات اليت  السيئ االستخدامويندرج حتث 
تقوم مبشروعات صحية، املعلومة اجلينية أساسا لنفي وتقييد جدارة الشخص لشمول التأمني له، أو 

ا ما نص عليه قانون عدم وهذ أن يتم حتميله بعبء أكرب لنفقات التأمني أكثر من النفقات العادية،
الشـخص غـري    اعتبارالذي نص على جترمي رفض التأمني أو  2003التمييز اجليين األمريكي لسنة 

 .1التأمني أو زيادة األقساط التأمينية باستمرارجدير 
II- للمعلومة اجلينية يف جمال العمل السيئ االستخدام  

ض الشروط لتعيني األفـراد املترشـحني   من املعلوم أنه يف جمال العمل قد يوضع أحيانا بع  
اجليين بني هذه الشروط  للحصول على مزايـا   االختبار، لكن إن وجد ...)كالشهادات، السن(

وظيفة عامة أو لتحديد قدرة املوظفني على القيام بوظائفهم أو لترقيتـهم، فإننـا نكـون أمـام     
الصادر من  التنفيذياحملددة يف األمر للمعلومة اجلينية يف جمال العمل يف صورها  السيئ االستخدام

  .2000الرئيس األمريكي لسنة 
للمعلومة اجلينية أن ترفع دعاوى من قبل أصحاب العمل ضد  السيئ االستخدامومن قبيل   

من يعمل لديهم بناءا على نتائج الفحص الوراثي، أو أن يقوموا باحلصول على نتـائج الفحـص   
الصريح، أو أن يطلب أصحاب العمل من املتقـدمني للعمـل    اجليين للعاملني لديهم دون رضائهم

الذي نص على أنه يعـد   2003جراء فحوص جينية، وهذا ما مت حظره يف القانون األمريكي لسنة 
عمال غري مشروع قيام صاحب العمل بإاء خدمة املستخدم، أو رفض دفع أجره أو قام بطرده أو 

، فيما يتعلق بظروف عمله أو مزايا عمله، وذلك بسبب قام بغري ذلك من صور التمييز صد العامل
يرجع إىل معلومات جينية خاصة باملستخدم، سواءا كان صاحب العمل قد حتصل على املعلومات 

                                                
1 Privacy and human rights 2003 united state of America: 
Http://pi.gn.ape.org/survey/phr2003/countries/unitedstate.htm  
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تقـدميها   اشترطاجلينية للمستخدم، أو أحد أفراد أسرته بنفسه أو أنه طلب هذه املعلومات، أو أنه 
  .  1أو قام بشرائها

ملشرع الفرنسي أيضا عندما أكد على ضرورة عدم تـأثري اإلطـار املهـين    وهذا ما تبناه ا  
العمل الفرنسـي  من قانون  122/45يف نص يف املادة  2مبعلومات جتد مصدرها يف إطار غري مهين

 على مبدأ عدم التمييز ألسباب تتصل باخلصائص اجلينية للفرد فيما يتعلق بـالتعيني أو اجلـزاء أو  
ع على أرباب العمل التحري بأنفسهم أو بواسطة غريهم عن أية معلومات الفصل، حيث أنه قد من

  .شخصية ختص العامل أو املترشح للعمل، وهذا قصدا منه على صيانة احلياة اخلاصة للعامل
جيب حظر : "الوطنية لقيم علوم احلياة والصحة قد قررت مايلي االستشاريةكما أن اللجنة   

رض إبرام عقد أو إاء عقد عمل، وحيظر على رب العمل أن خيضع التحقيقات واألحباث اجلينية بغ
  . 3"عامل لتقدمي نتائج مثل هذه األحباث استخدام
من القانون العقوبات املبينة لسلوك التمييز كجرمية املعدلة بقانون رقم  225/1ونصت املادة   

ألصل اجلنسي، واملركز كل متييز يتم بني األشخاص الطبيعيني بسبب ا:" على أنه 2002لسنة  303
العائلي، واحلالة الصحية، واخلصائص الوراثية،واإلعاقة، واألخالق، واآلراء السياسية، واألنشـطة  

  . 4"احلقيقي أو املفترض إىل عرق أو أمة أو جنس أو دين حمدد االنتماءأو عدم  واالنتماءالنقابية، 

                                                
   ؛315.جازية جربيل أمحد شعتري، املرجع السابق، ص  1

- SEC. 202.Employer practices. (a) USE of genetic information, Genetic. Information nondiscrimination act of 
2003, United States code S. 1053, 10th congress 1st Session.    
2 Cf. LASSALLE Bérengère, Les tests génétiques, op.cit., p.75.  
3 CCNE pour les sciences de la vie et de la santé, Avis sur les investigations et diagnostics génétiques, 
20.11.1984, n°7. et n°8.  
4  Art. 225-1 du code pénal: Du code pénal: " Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les 
personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur 
apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé,  de leur handicap, de leurs caractéristiques 
génétiques, de leur mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs 
activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vrais ou supposée, à une ethnie, une 
nation, une race ou une religion déterminée. 
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, 
de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé,  de 
leur handicap, (L. n°2002-303 du 4 mars 2002),  de leurs caractéristiques génétiques, de leur mœurs, de leur 
orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance 
ou de leur non-appartenance, vrais ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée 
des membres ou de certains membres de ces personnes morales".    
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رفض التشغيل، اجلـزاءات،  " ى من قانون العقوبات الفرنسي عل 225/2كما تعاقب املادة   
أو فصل شخص بناء على عنصر متييزي مذكور يف املادة السابقة،إال إذا أثبت الطبيب العمل عدم 

  .1"صالحية الشخص
وهذه النصوص تشكل محاية فعالة لألشخاص احلاملني للجني املعيب الذي ال ميثـل أيـة     

  . 2عالمة مرضية وقت البحث الطيب
من قانون العقوبات الفرنسي التمييز إذا كان الغرض  225/3ز نص املادة ويف املقابل قد أجا  

قانونا يف حالة العمليات اليت هدفها  منه تفادي تعريض األشخاص لبيئة ضارة، ويكون التمييز مربر
على السالمة اجلسدية للشخص، أو خمـاطر   اعتداءامنع وتغطية أخطار املوت، واألخطار اليت متثل 

  . 3قص أهلية العمل أو عدم القدرة عليه أو العجزن احتماالتأو 
من القانون املـدين   16/13إن هذه النصوص العقابية تعترب تكريس للمبدأ الوارد يف املادة   

  .        4"ال جيوز أن يكون الشخص حمل متييز بسبب خواصه اجلينية:" الفرنسي، واليت تنص على أنه
III- ية يف جماالت أخرىللمعلومة اجلين السيئ االستخدام   

للمعلومات اجلينية يف جماالت غري التأمني والعمل،  السيئ االستخدامهناك العديد من صور   
  :اليت تتمثل يف

                                                
1 Art. 225-2 du code pénal: Du code pénal: " La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une 
personne physique ou morale, est punie de (L. n°2004-204 de 9 mars 2004, art.41-1) trois ans d'emprisonnement 
et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste: 
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service,  
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque,  
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne,  
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à 
l'article 225-1,  
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une 
condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1,  
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stage visés par le 2° de l'article L.412-8 du code de sécurité 
sociale. 
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en 
interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amande.     
2RENAUD B, Le diagnostic postnatal de prédiction, op.ci., p.94.     
3 Code pénal, 2009, 106e édition, Dalloz, section première (des discriminations) art: 225-1 à 225-4.   
4PRADEL Jean et DANTI- JUAN  Michel, Manuel de droit pénal spécial, op.cit., p. 314.    
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بإحـدى الكليـات    االلتحـاق اجليين من بني الشروط اليت يتطلبـها   االختبارإشترياط إجراء  -أ
مات املوجودة يف مركز بيانات احلامض املعلو استخدام، أو أن يتم 1العسكرية أو كلية الشرطة مثال

ـدف زيـادة    استخدامهاالنووي يف أغراض غري طبية أو تصب يف مصلحة الشخص ذاته، مثال 
املعرفة وحتسني الصحة واخلدمات الصحية أو أن تستخدم ألجل التخطيط من جانـب هيئـات   

اعدة البيانات الصـادر يف  ، بأن قانون ق2004ماي  25وقضت احملكمة العليا بأيسلندا يف . التقومي
، ألنه أعطى السلطة إلنشاء )غري دستوري(، ال ميتثل لقوانني اخلصوصية الدستورية بالدولة 1998

ألسباب غري شخصية دف زيادة  استخدامهاميكن  قاعدة البيانات املركزية، وهي بيانات صحية
حبماية اخلصوصية واملفـروض   االلتزاماملعرفة وحتسني الصحة واخلدمات الصحية، وهو ما خيالف 

  . 2األيسلنديمبوجب الدستور 

املعلومة اجلينية من األغراض الطبية أو العلمية إىل األغراض الصـناعية   استخدامأن يتم حتويل  -ب
، وتتلخص وقائعها أنـه مت  1987لسنة " موور جون"أو التجارية، ونستشهد يف هذا اال بقضية 

هذه األخرية واملعلومـات الناجتـة عنـها يف     واستخدامفقة مغلوطة أخذ مواد جينية بناءا على موا
 اسـتخدام ، أو أن يـتم  3أغراض جتارية وصناعية ال صلة هلا باملرض الذي كان يعاين منه الضحية

اخلاصة بتحقيق الشخصية اجلينية للمجىن عليه من قبل الوكاالت اخلاصة للتحري أو  االختبارنتائج 
    . 4رجال التحري السريني

                                                
،دار اجلامعـة اجلديـدة،   1عصام أمحد البهجي، تعويض األضرار الناجتة عن تطبيقات اهلندسة الوراثية يف ضوء قواعـد املسـؤولية املدنيـة، ط    1

  . 102.،ص2006اإلسكندرية،  
 . 319.جازية جرببل حممد شعتري، املرجع السابق، ص 2

3  Appellant's opening brief at 5 Moor .V. Regents of the university of California, App.No Box. 21195 (Call, Ct, 
App. Aug.1987), Mary TAYLOR DANFORTH, cells, sales and Royalties, Yale law of policy review, volume 
(6), No. 1, 1988, Note (1), p.197.    

  . 120.، املرجع السابق، صد حسام متامأمح 4
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املعلومات اجلينية من طرف األفراد أنفسهم من أجل التحقق مـن النسـب    استخدامأن يتم  -ج
كتمهيد إلقامة دعوى قضائية يف اال املدين، ألن اخلبري يف هذا اال جيـب  أن يتلقـى األمـر    

  . 1بالفحص اجليين من القضاء فقط
من قانون العقوبات الفرنسـي   1-226/28ويف هذا اال، أوضح الفقه الفرنسي أن املادة   

حىت ) التحقيق يف اهلوية الوراثية(متنع على األفراد العاديني من القيام مبهمة التحقيق اجليين بأنفسهم 
ال تصبح هذه املهمة وسيلة للضغط على األشخاص بعضهم بعضا، كما أن اخلطورة تكمن يف ترك 

  . 2لمحكم احلرالبيولوجي، أو النتائج املترتبة عليه ل االستدالل
البيانات اجلينية الناجتة عن إجراء الفحص اجليين جلنني أو طفل حديث الوالدة  استخدامأن يتم  -د

ذلـك يـتم    بعد احلصول على موافقة األبوين على إجراء هذا الفحص ألغراض طبية، لكن بعد
 اخلصوصـية  ، وهذا ما يشكل مساسا للحق يف)حبثية أو غريها(البيانات ألغراض أخرى  استعمال
  . 3حلرية األبوين والطفل حمل البحث وانتهاكااجلينية 

اجليين للتحقق من اهلوية اجلينية من قبل القوات املسلحة للعـاملني   االختباروفيما يتعلق بإجراء  -ه
املدنيني باجليش واجلنود واملتعاقدين للعمل يف اجليش، الذين يرافقون القـوات املسـلحة أثنـاء    

 1-226/28غري املشروع للمعلومة اجلينية وفقا لنص املادة  االستخداميعترب من قبيل ، هل انتشارها
  من قانون العقوبات الفرنسي؟

ولإلجابة على هذا السؤال ينبغي أوال معرفة الوضـع السـاري يف الواليـات املتحـدة       
مريكـي أن  األمريكية، ففي بداية التسعينات مت الطلب من مجيع الشخصيات اليت ختدم باجليش األ

للسماح بتحديد اهلوية من خالل احلامض النووي، حيث يـتم  ) بيولوجية(تتقدم بعينات نسيجية 
حفظ العينات يف بنك القوات املسلحة من أجل حتديد هوية األشالء والبقايا البشـرية، ويف سـنة   

                                                
1 Cf. DR-NETTER Frédérique, Empreintes génétiques et filiation: www.droit-univ-paris-fr/cddm/modules.   
2 Cf. MICHAUD J, Atteintes à la personnalité, atteintes à la personne résultant de l'étude génétique de ses 
caractéristiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques, article 226-25à 226-30 du code pénal, Juris 
classeur pénal, Vol. II, 1997; MOLINA Emmanuel, op.cit., p. 174.  
3 Electronic Privacy information center, genetic privacy, op.cit., p.4.  
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ومـن  ماليني عينة، 3.8 ى ، كان بنك القوات املسلحة اخلاص باحلامض النووي حيتوي عل2003
ضمنها عينات من العاملني باجليش واجلنود الذين خيدمون مدة جتنيدهم، ويـتم حفـظ عينـات    
احلامض النووي للعاملني املدنيني بالقوات املسلحة واملتعاقدين للعمل يف اجليش، الذين يرافقـون  

، ، ضمن بنك احلامض النووي اخلاص بـوزارة الـدفاع  انتشارهاالقوات املسلحة األمريكية أثناء 
عندما يكون هناك طلب أو حاجة لتحديد هوية أشالء بشرية،  واستردادهحيث يتم إجراء التحليل 

ومن حق األفراد أن يطلبوا تدمري عينام عندما ينهون عالقتهم بوزارة الـدفاع، مهمـا كانـت    
مرتبتهم، إال أنه توجد معارضة على برنامج احلامض النووي العسـكري يف الواليـات املتحـدة    

لعضوين من املاريرت بإعطاء عينة من احلامض النووي قبل  مريكية، ودليل ذلك أنه مت توجيه أمراأل
بعدم تنفيذ أمر  إدانتهم، ولكنهم رفضوا ذلك، ومت 1995أن يتوجهوا إىل احمليط اهلادي يف جانفي 

ن ذه التهمة معللـة أ  إدانتهمعسكري من ضابط أعلى منهم درجة، ورفضت احملكمة العسكرية 
تنظيمات إجراء ختزين عينات احلامض النووي ليس إلزامية، وبالتايل فإن رفض إعطاء احلـامض  "

 أقام اجلنديان دعوى ضد احلكومة أمام مثة، ومن "باطيانضمن اجلنديني ال ميثل حدثا غري النووي 
ن احلماية ضد احملكمة الفدرالية متهمني برامج مجع العينات هذه بأا تنتهك التعديل الرابع من قانو

 االسـتئناف غري املربر وغري مقبول على تلك العينات، غري أن حمكمـة   االستيالءاألحباث، وميثل 
مت منح اجلنديني إعفاء ذمـة   االستئنافقررت أن القضية حمل النظر غري ذات أمهية، ألن أثناء فترة 

  .   1شريف بدون أن يتم أخذ عينات احلامض النووي منهما
 1- 226/28تاريخ تعديل نص املادة  2007، فالوضع قد تغري إبتداءا من سنة أما يف فرنسا  

اليت بينتت أن إجراء الفحص اجليين للتحقق من اهلوية الشخصـية   2007لسنة  1631بالقانون رقم 
ألحد اجلنود يف القوات العسكرية مشروعا يف حالة ما إذا كان هذا اجلندي قد تويف يف إحـدى  

  .دها القوات العسكرية، وذلك لغرض التحقق من هويته الشخصية والتعرف عليهالعمليات اليت تقو

                                                
  .321. ص, جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق 1
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، يتبادر للذهن من قانون العقوبات الفرنسي 1-226/28، 226/26املواد ومن خالل دراسة 
 اسـتخدام إساءة مباشرة التساؤل عن الشخص الذي يكمن أن يصدر منه الفعل ارم املتمثل يف 

  .املعلومات اجلينية
  

  ع الثاينالفر

  املعلومات اجلينية استخدامإساءة اجلاين يف جرمية 

 1-226/28، 226/26من هو اجلاين الذي يتوقع أن يصدر منه السلوك ارم بنصوص املواد   
من قانون العقوبات الفرنسي؟ هل يلزم أن يكون اجلاين موصوفا كغريها من جرائم املساس باحلق 

؟ أم أنه ميكن أن يصدر الفعل ) يعمل يف جمال الفحص اجليينطبيب أو خبري(يف اخلصوصية اجلينية 
  من أي شخص أهل ملخاطبة القانون اجلنائي؟

احلق يف اخلصوصية وهـذا مـا   يذهب رأي فقهي إىل أن هذه اجلرمية من جرائم املساس ب  
ن أ -هلذا الرأي –القول بإستلزام جاين موصوف طبيعيا كان أو معنويا، وصفته املشروطة  يستتبع

أو خبريا يف جمال الفحوص واألحباث اجلينية ألم هـم دون غريهـم    يكون اجلاين طبيبا متمرسا
ستفاء ا احلاالت املسموح ا، أو بدون املخاطبون بالنصوص املنظمة إلجراء التحاليل اجلينية يف غري

 25-226الشروط املنصوص عليها يف القانون املدين وقانون الصحة العامة، وهي نصوص املواد 
  .  1وما يليها من قانون العقوبات الفرنسي

واقعيا هذا الوصف ينطبق على اجلاين الذي جيري الفحص اجلـيين غـري املشـروع، ألن      
 اسـتخالص السلوك حيتاج إىل خربة فنية معينة يفتقدها غريهم من غري املختصني، كذلك فعـل  

  . املعلومة اجلينية من خالل إجراء الفحص اجليين

                                                
1  BYK Christian, La loi relative au respect du corps humain, op.cit., p.411.   
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ه أحيانا، قد يكون اجلاين حقيقة طبيب أو باحث لكنه مل يقم هو بنفسـه بـإجراء   كما أن  
قد سهل له احلصول على املعلومة اجلينية من ) املخترب(اجليين، بل تواجده يف مكان العمل  االختبار

  .خالل اإلطالع على ملفات الغري اجلينية، مما جعله يستخدمها بطريقة غري مشروعة
صادرة عـن   ةمتعددللمعلومة اجلينية ممثال يف أفعال  السيئ االستخدامصور غري أنه ميكننا ت  

جناة عدة وعلى سبيل املثال أن يتحصل الطبيب على املعلومة اجلينية مبناسبة إجرائه للفحص اجليين، 
فيقوم حتت طائلة املصلحة الشخصية بإعطائها مبقابل أو بدون مقابل لشخص غري اىن عليـه، مث  

يتعـارض   استخداماستخدام املعلومة اجلينية بايكن مثال صاحب العمل أو املؤمن الغري وليقوم هذا 
ومصلحة اىن عليه، ففي احلاالت املماثلة يصح تطبيق النص التجرميي حمل دراستنا علـى كافـة   

  . 1االشتراكشركاء مىت توافرت الشروط القانونية حلالة  باعتبارهموإما  استقالالهؤالء اجلناة إما 
من   226/26والفقه الفرنسي مييل إىل القول أن من خيتلس املعلومة اجلينية حبسب نص املادة  

عليه املشـرع   اصطلحقانون العقوبات الفرنسي، لن يكون وحده، بل هو شريك مع طرف آخر 
الطبيـب أو  (، مبعىن أن القائم بإجراء الفحص اجليين واحلصول على املعلومة اجلينيـة  "الغري"لفظ 

واملذكرة اإليضاحية هلذا القـانون   هو الوسيط الذي يعمل لصاحل شخص آخر حيرضه،) لباحثا
  . 2تشري إىل هذا الغري، سواء كونه مؤمنا أو رب عمل أو طبيب أو الباحث هو شريك يف اجلرمية

-226/28املعلومة اجلينية حبسب املادة  استخدامجلرمية إساءة  ارتكابهأما عن اجلاين املتصور   

صاحب املعلومة اجلينية  من قانون العقوبات الفرنسي، فالفقه الفرنسي يرى إمكانية تطبيقها على 1
املختربات دف التحقق من النسب، وإال تعرضـوا   استشارةنفسه، حيث مينع قانونا على األفراد 

  .  3للجزاء املنصوص عليه يف املادة املذكورة
  
    

                                                
  .97. ، ص1992، أفريل 7عمرو إبراهيم الوقاد، الفاعل بالتحريض، جملة روح القوانني، كلية احلقوق، جامعة طنطا، ع ،أنظر 1

2 Cf. CONTE Philippe, op.cit., p. 165.  
3 Cf. DREOFUSS-NETTER Frédérique, op.cit., p.174; MICHAUD J, op.ci., p.15.   
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  الفرع الثالث

  املعلومات اجلينية استخدامإساءة جرمية  حمل السلوك اإلجرامي يف

 – ارتكابهاملعلومة اجلينية املتصور  استخداميف إساءة  املتمثلأما عن حمل السلوك اإلجرامي   
من طرف الطبيب أو اخلبري، فأا املعلومة اجلينية الناجتة عن الفحـص اجلـيين    -كما سبق الذكر

عن الفحص اجليين ألحد أفراد أسرته، كما تشمل أيضا للشخص بذاته، أو املعلومات اجلينية الناجتة 
ظهور مرض أو خلل جيين لدى أحد أفراد أسرة الشخص، وهذه هي املعلومات اليت نص عليهـا  

صـراحة املعلومـات    استبعد، غري أنه قد 2003القانون األمريكي ضد التمييز اجليين الصادر سنة 
ات اجلينية املتصلة مبرض العامل أو تأمني سالمته املتعلقة بسن وجنس الشخص، كما إستثىن املعلوم

الشخصية، كما لو أظهر الفحص اجليين تأثري العمل السليب باملواد السامة املوجودة يف حميط العمل، 
املعلومات اليت رفعت عنها السرية بتداوهلا عالنية بوسائل النشر املختلفة، أو تلك اليت  استثىنكما 

رب  استخداماملشرع األمريكي أن   اعتربعليها، وهنا قد  ملصاحب العمل ذاته بإطالع أذن العا
العمل للمعلومات الطبية اليت ليس هلا طبيعة جينية عن مرض أو خلل أو حالة مرضية ظاهرة علـى  

  . 1العامل غري خمالف للقانون
من قانون العقوبات الفرنسي، فمحل السلوك اإلجرامي املتمثل  1-226/28وحبسب املادة   

يف إجراء حتليل جيين للتحقق من اهلوية اجلينية لألشخاص يف غري احلاالت املنصوص عليها قانونـا  
لومة اجلينية الناجتة عن ، فإنه يتمثل يف املع)الغرض الطيب أو العلمي أو القضائي(وعلى سبيل احلصر 

ح بالتحقق اجليين للشخص ذاته، وهي بذلك تكون البصمة الوراثية للشخص، واليت تسم التحليل
  .من اهلوية اجلينية للشخص

أما اىن عليه يف هذه اجلرمية، فهو كل شخص طبيعي تؤخذ منه عينة جينية ليتم حتليلـها    
مبا يضر مصلحته، ومن مثة فإنه قد يكون العامل أو املؤمن له أو املتقدم لشغل وظيفة  واستخدامها

طية أو غري ذلك، وهنا جند املشرع يف قانون بكلية عسكرية الشر لاللتحاقمعينة أو املتقدم بطلب 
                                                

1 Genetic information nondiscrimination, act of 2003, op.cit., p.44. 
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عدم التمييز اجليين األمريكي قد وسع فيه من مدلول العامل ليشمل املتقدم لشغل الوظيفة ولـو مل  
  . 1يكن معينا بالفعل

من قانون العقوبـات   225/2أما بالنسبة للمجىن عليه الشخص املعنوي فقد جرمت املادة   
التمييـز الواقـع علـى      2004مـارس   9الصادر يف  204/2004م الفرنسي املعدلة بالقانون رق

  . 2األشخاص املعنوية بسبب املعلومات اجلينية ألعضائها
وما جيدر اإلشارة إليه أن املشرع األمريكي قد إعتد برضا اىن عليه كسبب من أسـباب    

ن قانون عدم التمييـز  م b/20إباحة جرمية التمييز اجليين، والدليل على ذلك ما جاء يف نص املادة 
بنتائج الفحص اجليين إذا كان املؤمن له هو الذي قـدم هـذه    االعتداداجليين الذي أجاز للمؤمن 

، ويف جمال العمل أذن القانون لصـاحب العمـل   3وكانت هذه النتائج يف صاحله هباختيارالنتائج 
دته احلرة شرط أن تفرغ هـذه  اإلطالع على املعلومات اجلينية للعامل اليت يقدمها هذا األخري بإرا

، واجلدير بالذكر أنه يف مثل هذه الظروف ستلجأ املؤسسات والشـركات  4اإلرادة يف قالب رمسي
يف شكل يوحي بأنه مت برضاء صـاحب الشـأن   " وجوب إجراء الفحص اجليين"إىل وضع شرط 

البـدين، إذ أن رفـض    وبإرادته احلرة الواعية، يف حني أن احلقيقة تبني لنا توافر نوع من اإلكراه
سيؤدي حتما إىل عدم قبول الشركات أو املؤسسـات التعاقـد    اختياريااملتقدم قبول هذا الشرط 

، ومن هنا يربز الدور الفعال للقضاء الذي ينبغي عليه التعرض لكل حالة على حدى للتأكـد  5معه
ىن عليه مثال على من وجود رضا حر مستنري، أي عدم خضوع اىن عليه لإلكراه، كأن يوافق ا

آخر، ويف هذه احلالـة ال   لغرض باستخدامهامعلوماته اجلينية لغرض معني، فيقوم اجلاين  استخدام

                                                
1 Genetic information nondiscrimination, act of 2008, "U.S.E. Quall employment opportunity commission".  
2 Art. 225-2 du code pénal (La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne 
physique ou morale).   
3 Illinois genetic information privacy act, Sec.20 (a), p.2. 
4 Genetic information nondiscrimination, act of 2003, op.cit., p.45. 

  102.، املرجع السابق، ص...م أمحد البهجي، تعويضعصا 5
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اجلاين بـالغرض   التزاماملعلومة، إذ إن  استخداميعد رضا اىن عليه سببا إلباحة السلوك املتمثل يف 
  . 1آلثارهالذي صدر الرضا بشأنه هو الذي جيعل الرضا صحيحا ومنتجا 

وعلى العكس، فاملشرع الفرنسي ال يعتد برضا اىن عليه كسبب من أسباب اإلباحـة يف    
من قانون العقوبات، حيث جند نص املادة  1-226/28و  226/26اجلرائم املنصوص عليها يف املواد 

 226/26ادة جيرم غياب الغاية املشروعة لسلوك البحث عن اهلوية اجلينية، بينما جترم امل 226/28-1
املتعلقة بغياب  226/27،  226/25 عن الغاية املشروعة، وهذا على خالف نصوص املواد االحنراف

  .2الرضا
 احنـراف من قانون العقوبات الفرنسي جترم فعل  226/26وجتدر اإلشارة إىل أن نص املادة   
ا ال يتصـور أن  غري مشروع، وهذا م استخداماملشروع واملصاحب بالرضا إىل  االستخداموحتويل 

علـى   ، فأن احلماية ليست منصبة اىن عليـه أو 1-226/28يصاحبه رضا اىن عليه، أما املادة 
رضائه، بل هي تنصب على إرادة املشرع إطار شرعي حلاالت اللجوء لتقنية كشف اهلوية الوراثية، 

اجلينية يف غري  لالختباراتمما جيعل إمكانية تطبيقها على األفراد أنفسهم أمر وارد يف حال إجرائهم 
مثل هذه  الرتكاباحلاالت املنصوص عليها قانونا، ولذلك ال يتصور أن يكون الرضا سببا مبيحا 

  .     3اجلرمية
  

  الفرع الرابع
  املعلومات اجلينية استخدامإساءة النتيجة اإلجرامية جلرمية 

ومات اجلينية رغم قيام اجلـاين  املعل استخدامإذا مل تتحقق النتيجة اإلجرامية جلرمية إساءة   
اجليين؟ أو يف احلصول  االختباربسلوكه هل يعد ذلك شروعا؟ هل تتمثل هذه النتيجة يف متام فعل 

غري املشروع للمعلومة؟ وإذا كانت النتيجة هـي   االستخدامعلى املعلومة اجلينية؟ أم أا تتمثل يف 
                                                

  . 31.عمرو إبراهيم الوقاد، دور الرضا يف القانون اجلنائي، املرجع السابق، ص  1
2 Cf. VERON Michel, Ethique biomédicale, empreintes génétiques et sanction pénale, présentation des lois n°94-
653 et 94-654 du 29 juillet 1994, Revue du droit pénal, n°65, 1994,p.1.  

  .329.جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، ص 3
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أم  ؟ االستخدامبالضرر من جراء هذا   عليهغري القانوين، فهل يشترط أن يصاب اىن االستخدام
    أن اجلرمية تتحقق وإن مل يصب اىن عليه بأضرار؟ 

 الستقراءاملعلومات اجلينية يدفعنا  استخدامإن احلديث عن النتيجة اإلجرامية جلرمية إساءة   
منهما  أن كل اعتبارمن قانون العقوبات الفرنسي على  1-226/28و 226/26نص كل من املادتني 

املعلومات اجلينية، حيث يتنب لنا أن النتيجة املشترط حتققها لقيام هـذه   استخدامجترم فعل إساءة 
 االختالفاجلرمية اليت تنصرف إليها إرادة اجلاين هي احلصول على املعلومة اجلينية، ومن هنا نلمس 

سابقا عـن   استنتاجهاد مت يعاجل مسألة املعلومة اليت ق 26/ 226بني نص املادتني، حيث نص املادة 
 االستيالء، ويتمثل سلوك اجلاين ارم يف )طيب أو علمي(اجليين ذو الغرض املشروع  االختبارطريق 

  .من الغاية املشروعة إىل غري املشروعة استخدامهاغري املشروع عليها وحتويل 
علومة اليت مل يتم من قانون العقوبات الفرنسي، فتتناول حالة امل  1-226/28أما نص املادة   

اجليين لكي يتحقق من اهلوية الوراثيـة   االختباربعد، ويتمثل سلوك اجلاين ارم يف عمل  استنتاجها
  .غري مشروع استخداما استخدامهاللمجىن عليه، مبعىن أن حيصل على املعلومة اجلينية بغية 

اجلاين  استطاعةينية، عدم املعلومات اجل استخداموبالتايل، فإنه يعد شروعا يف جرمية إساءة   
على املعلومة اجلينية املوجودة سـابقا، أمـا    االستيالءأن حيدد هوية اىن عليه، أو أنه مل يستطع 

وغري املشروع هلذه املعلومات اجلينية، فإنه يعد نتيجة بعيدة، ومن مثة فـإن نيـة    السيئ االستخدام
  .      الركن املعنوي الكتمالهي القصد اخلاص املتطلب  السيئ االستخدام

  
  املطلب الرابع

  املعلومة الوراثية  استخدامالركن املعنوي جلرمية إساءة 
من قانون العقوبات الفرنسي يتنب لنـا أن   1-226/28و  226/26من خالل دراسة املادتني  

صـد  املعلومة الوراثية هي من اجلرائم العمدية اليت تستلزم توافر عناصـر الق  استخدامجرمية إساءة 
اجلنائي من علم بأن حمل اجلرمية معلومات جينية ختص فردا ما غري اجلاين، كما يلزم تـوافر إرادة  
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احلصول على هذه املعلومات اجلينية  سواءا متثلت هذه املعلومة يف بيان باخلصائص الوراثية للمجىن 
  .عليه، أو متثلت يف بيان باهلوية الوراثية له

  
  الفرع االول

  املعلومة الوراثية استخداماخلاص يف جرمية إساءة القصد اجلنائي 
 االستخداماملعلومة الوراثية يتمثل يف نية  استخدامإن القصد اجلنائي اخلاص يف جرمية إساءة   

غري املشروع للمعلومة الوراثية بالنسبة للخصـائص   باالستخدامويقصد . أو غري املشروع السيئ
من قانون العقوبات الفرنسي،  226/26ي حبسب املادة اجلينية كل ما هو بدون هدف طيب أو علم

ويقصد به بالنسبة إىل التحقق من اهلوية الوراثية، كل ما هو دون اهلـدف الطـيب أو العلمـي أو    
  . من قانون العقوبات الفرنسي 1-226/28القضائي أو العسكري حبسب املادة

 االسـتثناء ية، هي على سـبيل  املشروع للمعلومة اجلين االستخداموهذه احلاالت اليت متثل 
  .1التفسري املوسع لوال تقبالتشريعي، فال يقاس عليها 
احملددة نصا، حبيث  االستخداماتملا هو دون هذه  السيئ ماإلست خداوعليه تتوسع صور 
أو  االجتمـاعي علـى املسـتوى    كون نوعا من التمييز اجليين سواءيشمل كل ما من شأنه أن ي

  .2لسياسيالوظيفي أو الصحي أو ا
الشـخص ذاتـه هلـذه     استخدام، عن مدى إمكانية 3ويتساءل جانب من الفقه الفرنسي

البيانات لغاية طبية أو علمية؟ وعن تغيري اهلدف الذي من املفروض أن يكون بعد أخـذ العينيـة؟   
؟ وكل هـذه  )كالبحث أو اإلحصاء(هذه البيانات لصاحل مجاعي ال فردي  استخداموعن إمكانية 

 اسـتخدام الفرنسي اليت حتدد جمال  من القانون املدين 16/11تدور حول مدى تطبيق املادة  األسئلة

                                                
 . 329.جازية جربيل أمحد شعتري، املرجع السابق، ص 1

2PRADEL Jean et DANTI- JUAN  Michel, Manuel de droit pénal spécial, op.cit., p. 307.     
3  Cf. BYK Christian, Tests génétiques et preuve pénale, revue internationale de droit comparé , année 50 n°2, 
avril-juin, 1998, p.708.  
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تقنية البصمات وحتصره يف تدابري التحقيق أو التحري يف اإلجراءات القضائية اليت تعـد األسـاس   
  . من قانون العقوبات الفرنسي 1-226/28العام للمادة 

وجوب أن يتاح للشخص الذي جيري الكشف  ،األول االحتمالويؤكد الفقه إجابة على 
طبيـة   عن هويته بطريق بصمته الوراثية أو ورثته يف حال وفاته أن يستخدم هذه البيانات ألغراض

عن  الصادرة 92من الفقرة االوىل من التوصية رقم  3أو علمية، وسند هذه اإلجازة هو املبدأ رقم 
علـق باحلـامض النـووي    تجراء التحليـل امل ات املستأصلة إلأوربا، والذي أكد أن العينجملس 

واملعلومات املستخلصة من هذه التحليالت ألغراض التحريات والتحقيق ال تسـتخدم ألغـراض   
  . 1أخرى، إال إذا رغب الشخص املعين بذلك، ومن الواجب منحه املعلومات اجلينية اليت ختصه

نه وفقا للقواعـد اإلجرائيـة   الثاين، أ االحتمالكما يرى هذا اجلانب من الفقه إجابة عن 
دعت  مىت االختباراتاملشروعة فإن السلطة القضائية متلك الصالحية لإلطالع على نتائج مثل هذه 

  .  2لذلك إجراءات أخرى غري اإلجراءات اليت مت من خالهلا إجراء مثل هذه التحاليل
وية لغرض  قضائي من البيانات الوراثية اليت أخدت يف جمال حتقيق اهل استخدامأما عن حالة 
، وذلك يف إطار وقائي، يؤكد الفقه الفرنسي وجوب عدم )التعليم -الصحة(قبل بعض اإلدارات 

من أجله،  االختباراإلطالع على البيانات الوراثية اخلاصة بتحقيق اهلوية يف غري اال الذي أجري 
  .3االستخدامإال إذا قام القانون بإجازة مثل هذا النوع من 

البيانات الوراثية ذات الغرض الطـيب أو العلمـي، ومـدى     استخداميما يتعلق حبالة أما ف
يف إطار اإلجراءات القضائية اخلاصة بكشف اهلوية، فإن الصالحيات الـيت   استخدامها مشروعيته

بقواعد سرية  االلتزام، ما دام االستخداممتلكها السلطات القضائية إلثبات احلقيقة تسمح مبثل هذا 
الطب قد تتحقق، فاخلبري املعني قضائيا هو املوكل له مهمة اإلطالع على عناصر امللف الطيب، مهنة 

    .4حيث ال يكشف يف تقريره إال ما يعترب ضروريا للقيام باملهام املوكلة إليه
                                                

1Cf. BYK Christian, Tests génétiques et preuve pénale, op.cit., p.709.   
2 Ibid, op.cit., p.709. 
3Ibid, op.cit., p.709.  

   .332.جازية جربيل حممد شعتري، املرجع السابق، ص 4
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للمعلومة الوراثية من طرف اجلاين؟ فهل توقع عليه  السيئستخدام ن ختلفت نية االإوماذا 
    العقوبة؟

  رع الثاينالف

  األثر القانوين لتخلف القصد اجلنائي اخلاص

مينع العقاب على الفعل بوصـفه   السيئ االستخدامإن ختلف القصد اخلاص املتمثل يف نية   
واملهم يف هذا اال هو البحث عن الصورة اليت يغيـب  . املعلومات الوراثية استخدامجرمية إساءة 

للمعلومة اجلينية  استخداماعل من خالهلا مباحا رغم كونه فيها القصد اجلنائي اخلاص، ويكون الف
  .يف غري ااالت املذكورة قانونا

املعلومة اجلينية يف  استخدامإنه من املمكن أن يتم :" وجييب الفقه الفرنسي عن ذلك بقوله  
جمال العمل بطريقة أخالقية ومقبولة، وذلك مىت كانت الغاية هي ضـمان سـالمة العامـل أو    

ظف، وذلك بإعطائه وظيفة متكنه من جتنب األمراض املفاجئة، وجتنب تعرضه للمخاطر املرتبطة املو
  . 1"ببيئة العمل

أما يف اجلانب القانوين، جند القانون األمريكي جيرم التمييز على أسـاس جـيين يف جمـال      
خلطرية ـدف  اجليين لقياس النتائج العكسية لظروف العمل ا االختبارالعمل، لكنه يسمح بإجراء 

الوقاية للعامل ذاته من أن يكلف ألعمال ال تتحملها صحته أو دف التأكد مـن أن العامـل ال   
  .2يعاين من عجز ميكن أن يهدد على حنو خطري صحة وأمان غريه من العاملني

كما أنه جيب ترك جمال لتصور احلوادث الفجائية اليت ال يتصور معها القول بوجود قصـد    
ا أن يتعرض العامل إىل حادث أثناء العمل أو أن يصاب بإرهـاق، ويـتم فحصـه    جنائي، ومنه

                                                
1  Cf. BAUSON Stephen, op.cit., p. 123.   
2 Cf. BAUSON Stephen, op.cit., p. 123- 124.   
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بإشراف ومعرفة جهة العمل، وتظهر نتائج التحليل معلومات جينية حساسة، وإن كانـت هـذه   
  . 1احلوادث حاالت فردية

  الفرع الثالث
  املعلومة الوراثية استخدامإثبات القصد اخلاص جلرمية إساءة 

املعلومـة الوراثيـة يعـين     استخدامإثبات القصد اخلاص جلرمية إساءة إن معاجلة موضوع 
البحث عن احلاالت اليت يتوافر فيها قصد التمييز اجليين الذي يعد يف احلقيقـة احلالـة الذهنيـة    

من قـانون   225/1للشخص املرتكب لفعل التمييز املتمثلة يف العنصرية والدونية اليت وصفتها املادة 
  . يالعقوبات الفرنس

وتتعدد البواعث وراء فعل التمييز اجليين، فقد يكون دافعا شخصيا كالتمييز الواقع بنـاءا  
أو أخالقية،  اجتماعيةأو بناءا على خصائص ) كاإلعاقة أو احلالة الصحية(على خصائص جسدية 

  .األصلينيكما قد يكون الدافع للتمييز طائفيا كالتمييز الواقع ضد األفارقة األمريكيني واألمريكيني 
مـن قـانون    225/1ومن الناحية العملية فإن قصد جرمية التمييز اجليين املذكور يف املادة 

املعلومة اجلينيـة املـادة    استخدامالعقوبات الفرنسي، والذي يعد القصد اخلاص يف جرمية إساءة 
ـ  إثباتهمن نفس القانون، يصعب  226/26 ة أو كونه ال يكتسي شكال خارجيا كالقول أو الكتاب

الذهين  االستعدادغريها من األعمال املادية اليت وبناءا على وجودها ميكن للقاضي أن يستدل عن 
تدريب  تقدمي اخلدمة كتوظيف أو -أساس اخلصائص اجلينية -العنصري والتمييزي ملن يرفض على

  .اىن عليه
اليت يظهر فيها اجلاين  وبالتايل فإنه ميكننا القول أن قصد التمييز اجليين يستخلص من الوقائع

  : 2مشاعره التمييزية وال خيفيها، ونذكر البعض منها على سبيل املثال

                                                
 . 33.رضا عبد احلليم عبد ايد، احلماية القانونية للجني البشري، املرجع السابق، ص 1

2  PRADEL Jean et DANTI-JUAN Michel, manuel de droit pénal spécial, op.cit., p.315; ROTHENBERG Karen 
and WANG Alice, The scarlet gene: behavioral genetics, criminal law , 2006,  
http://www.law.duke.edu/journals/lcp.  

.331.ة جربيل حممد شعتري، املرجع السابق،صجازي -  
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  القصد التمييزي املعرب عنه بالكتابة -أوال

ميكننا أن نستشف قصد التمييز اجليين املعرب عنه بالكتابة مثال من خالل الشروط التعاقدية   
اليت تكـون حمـل متييـز     االستخدامعمل، أو عروض اليت تستبعد بعض العاملني أو املترشحني لل

  .عنصري واضح
  القصد التمييزي املعرب عنه شفاهة -ثانيا

أما عن قصد التمييز اجليين املعرب عنه شفاهة، يكون من خالل األقوال املعتد ا شفاهة من   
  ....رب عمل أو مؤدي خدمة أو تاجرقبل اجلاين أيا كان 

  ن قصد التمييز اجليين سلوكات أخرى تكشف ع -ثالثا
أحيانا قد يتصرف اجلاين على حنو يربز فيه التمييز اجليين كرفض تشغيل اىن عليـه دون    

بإعطاء تفسري، لكنه ومن خـالل الظـروف احمليطـة ميكـن      االستخداممربر معقول، أو رفض 
  . ما قصد التمييز اجليين كأن يشترط إجراء حتليل جيين للمترشحني لشغل وظيفة استخالص

ويف اية هذا الفصل، نستخلص ومن خالل النصوص التجرميية املذكورة،  متاثل العقوبـة    
العقوبة اليت حددا  باستثناءألف أورو،  10000األصلية للشخص الطبيعي احملددة بسنتني وبغرامة 

  .أورو1500من قانون العقوبات الفرنسي املتمثلة فقط  يف  226/28املادة 
األفعال ارمة فيستوجب العقاب نفسه املخصـص للجرميـة    ارتكابع يف أما عن الشرو  

، كما يثار أيضـا  1من قانون العقوبات الفرنسي 226/29التامة وهذا حبسب ما جاء يف نص املادة 
املسؤولية اجلنائية عن هذه اجلرائم للشخص املعنوي أيضا والدي تصل عقوبته كحد أقصى مخسة 

  .2من قانون العقوبات الفرنسي 226/30لشخص الطبيعي حبسب املادة أضعاف الغرامة املقررة ل
                                                

1  Art. 226-29 du code pénal: La tentative des infractions prévues aux articles 226-25, 226-26, 226-27, 226-27 est 
punie des mêmes peines". 
2 Art.226-30 du code pénal: " Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions 
prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les 
modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131- 39. 
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice 
de laquelle l'infraction à été commise".     
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أما عن العقوبات التكميلية اليت خضع هلا الشخص الطبيعي و اليت جاءت يف نص املـادة    
تتمثل يف حظر احلقوق السياسية واملدنية، وكذلك احلظـر   1من قانون العقوبات الفرنسي 226/31

 5مبناسبتها اجلرمية سواء بصفة ائية أو ملدة  ارتكبتاليت  جتماعيةاالمن ممارسة األنشطة املهنية أو 
  .سنوات على األكثر

أما عن العقوبات التكميلية اليت توقع على الشخص املعنوي تتمثل يف حظر ممارسة النشاط   
بصفة ائية أو ملدة مخس سنوات، والوضع حتت املراقبة ملدة مخس سنوات، والغلـق، ومصـادرة   

  .اجلرمية الرتكابستخدم أو كان معدا اذي الشيء ال
وعلى الرغم من األمهية اليت حتتلها املعلومات الوراثية لألشـخاص، إال أن العديـد مـن      

مل يضع نصوصا عامة أو خاصة حتمي احلـق يف اخلصوصـية    -كالتشريع اجلزائري –التشريعات 
ور البنوك اجلينية الطبية ومـا  اجلينية للشخص، وأصبح هذا الفراغ التشريعي يزداد خطورة مع ظه

غري مشروع يف ظل غياب رقابة  استخداما واستخدامهاختزنه من معلومات يسهل احلصول عليها 
  . تداول هذه املعلومات أو حتليلها

                                                
1  Art.226-31 du code pénal: (loi n° 94-653 du 29 juillet 1994) Les personnes physiques coupables de l'une des 
infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes: 
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26,  
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de 
laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27,  
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation,  
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35,  
5° Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8, 226-15 et 226-28, la confiscation de la chose qui a 
servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils 
visés à l'article 226-3 est obligatoire".     
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يف  الطب والبيولوجيا يف العديد من املبادئ اليت ترسختأثر التقدم العلمي يف جمايل لقد 
اتمعات املختلفة، كما أثر على حرمة الكيان اجلسدي لإلنسان الذي يعترب أهم عناصر احلياة 

ومن خالل دراستنا املتعلقة باجلانب القانوين لألعمال ذات الصبغة الطبية الواقعة على . تقديسا
ورت حول اجلينوم البشري، باعتبارها أحد منجزات هذا التقدم،قد خلصنا إىل نتائج عديدة متح

  . تداعيات هذه األعمال على القانون، ومدى استجابة هذا األخري هلذه التداعيات

ونتيجة لذلك كان لزاما على املشرع وضع قوانني حتدد العالقة بني كل من الطبيب 
واملريض، وذلك حلمايته من التجاوزات اليت قد تؤدي إىل انتهاك الكيان اجلسدي حتت مسمى 

  .العالج

ع معظم الدول املتقدمة إلصدار نصوص تشريعية تنظم هذه املمارسات اليت يعد ما دف وهذا
اجلينوم البشري حمال هلا، فعقدت املؤمترات، وصدرت الوثائق الدولية حلقوق اإلنسان لتكفل محاية 

  .الكيان اجلسدي لإلنسان ككل ، لتفادي إساءة استخدام األعمال الطبية احلديثة

يعة قانونية خاصة ألزمت على املشرعني يف هذا اال إخضاعه إن اجلينوم البشري له طب
وبالنظر للتشريعات املقارنة، جند أن املشرع الفرنسي قد أفرد يف . لنظام قانوين خاص يكفل محايته
، نصوصا خاصة مبشتقات اجلسم ومنتجاته، حيث أكد فيها عدم تشريع أخالقيات العلوم اإلحيائية

ن يكون حمال حلق مايل، ومبدأ عدم جواز املساس بسالمة اجلينوم البشري قابلية اجلينوم البشري أل
إال تبعا لشروط قانونية حمددة، أمهها رضا صاحب اجلينوم البشري، واحترام كرامة اإلنسانية، حتقق 

     .والتقيد بالتراخيص القانونيةحالة الضرورة، مع مراعاة األمن الصحي 

، أن خمالفة الشروط اليت تطفي صفة الشرعية على كما الحظنا أثناء دراسة املوضوع
يف النمادج اجلنائية، ) حىت اجلينوم البشري(املمارسات البيوطبية، اليت تكون عناصر اجلسم حمال هلا 

قد جرمت بأا يف أغلبها أفعال إجيابية وعمدية، وأا جرائم ذات نتيجة إجرامية، والشروع فيها 
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ملقررة للفعل التام، وأا جرائم ذات جان موصوف يستوي فيها أن معاقب عليه بالعقوبة ذاا ا
  .  يكون شخصا طبيعيا أو معنويا

قبل احلمل (أمهية التشخيص اجليين التنبؤي قبل الزواج وبعده وخلصنا يف هذه الرسالة إىل 
 ، وهو ما دفع املشرع الفرنسي إىل ضمان احلماية لألمشاج البشرية، حيث جرم حتصيل)وأثناءه

هذه األمشاج أو القيام بعملية التلقيح االصطناعي قبل إجراء االختبار اجليين التنبؤي، وضرورة 
كما أباح املشرع الفرنسي اإلجهاض . اإلطالع على نتائج االختبار قبل الشروع يف عملية الشتل

بوجود  العالجي يف حالة ما إذا أقر طبيبان خمتصان تابعان ملركز متخصص للتشخيص قبل الوالدة،
احتماالت قوية إلصابة اجلنني بعيوب جينية خطرية ال يرجى الشفاء منها وقت إجراء التشخيص 

وكل هذه التشخيصات متهد لعالج اخللل اجليين الذي كشفت عنه، وهو ما يعرف . اجليين
  .بالعالج اجليين

ديد كما توصلنا إىل ضرورة جترمي حتسني النسل واإلستنساخ البشري بإعتبارها نوع ج
وهو ما فعله حقا املشرع الفرنسي بتجرميه هلذه األفعال يف باب وخطري من املمارسات البيوطبية، 

، لكنه أظهر نوعا من عدم القدرة على حتديد العبارات "اجلرائم ضد اجلنس البشري"واحد أمساه 
ومبهمة اليت تصف الفعل املكون للركن املادي، وذلك باستعماله ملصطلحات علمية غري دقيقة 

كما قرر لتلك األفعال عقوبات تتناسب وجسامة الفعل، مع . يصعب على رجل القانون استيعاا
    .ظمة أو تشكيل عصايبالنص على تشديدها إذا ما متت بواسطة مجاعة من

وخلصنا أن احلق يف اخلصوصية اجلينية يتمثل يف حق املرء يف أن يقرر لنفسه ما هي 
 معرفتها عن نفسه، وإىل أن املعلومة اجلينية باعتبارها حمال للحق يف املعلومات اليت ميكن للغري

  .   اخلصوصية اجلينية  تتميز بصفات معينة تربز استقالهلا باحلماية اجلنائية

وقد ملسنا إدراك املشرع الفرنسي حلاجة هذا احلق املتميز للحماية، حيث أنه قد استحدث 
جرائم "العتداء على حرية احلياة اخلاصة، وعنونه بقسما خاصا ضمن الباب املخصص جلرائم ا
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االعتداء على األشخاص الناجتة عن الوراثة اجلينية للبصمة الوراثية للتعرف عن الصفات وحتديد 
من قانون العقوبات  226/28إىل  226/25وهي جرائم مت النص عليها يف املواد ". اهلوية الشخصية

إلطالع غري املشروع على املعلومة الوراثية، وفعل إفشاء السر الفرنسي، وهي تتناول بالتجرمي فعل ا
  .اجليين، وفعل إساءة استخدام املعلومة اجلينية

استنتاج أهم التوصيات اليت جيب أن يستهدي تائج سالفة الذكر، توصلنا إىل ومن خالل الن  
يه لتبين سياسة عند تصد)  ...اجلزائر ومصر( الذي مل يتطرق للموضوع بعد ا املشرع اجلنائي

وضع تنظيم قانوين طيب ضرورة  وقد أمجلناها يف. ورة البيولوجيةجنائية حكيمة يف مواجهة الث
كافة املسائل القانونية واألخالقية،  بنصوص قانونية صرحية وواضحة إحيائي عام وشامل، يعاجل

ثة املراد ضبطها، مع على أن يتم مراعاة االعتبارات العلمية والعملية للممارسات الطبية املستحد
  :التأكيد على ما يلي

حمل املمارسات الطبية احلديثة،  والواعي والصريح للشخصإعمال وتفعيل دور الرضا احلر  -
  أهم شرط إلباحة هذه املمارسات، وذلك بأن يتم اعتباره

املستشفيات وتتدخل وزارة الصحة يف هذا اال، وذلك بأن تقوم بدقة بتحديد قائمة املراكز  -
  زمة ملنح التراخيص ذه املمارسات، وفقا للشروط الالاليت ميكنها القيام مبثل هذه املمارسات 

 جترمي استخدام تقنيات اهلندسة الوراثية اهلادفة لتغيري الصفات الوراثية أو حتسني النسل االنتقائي -
  ، ةالعتبارها جرائم ضد البشرية وتنافيها متما مع الكرامة اإلنساني

إلباحة استخدام تقنيات اهلندسة الوراثية لعالج األمراض الوراثية والوقاية  وضع إطار واضح -
 .  منها، شريطة أن تقتصر هذه التقنيات على اخلاليا اجلسدية دون التناسلية

جترمي االستنساخ البشري، وكافة األعمال املؤدية إليه، مع توحيد السياسة العقابية يف مواجهة  -
  أنواعه وغاياته، كافة
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أن ينص املشرع عند حتديده منع االجتار باخلاليا البشرية اجلينوم البشري األنسجة واألعضاء ب -
هذه العناصر عند  ، وأن تراعى أمهية وحيويةادي جلرائم آداب الطب احليوي عليها للمحل امل

  ، حتديد اجلزاء

تم دون اللجوء إىل التشخيص اجليين قبل جترمي كل أفعال املساعدة الطبية على اإلجناب اليت ت -
  الشتل، 

يف احلاالت اليت يثبت فيها التشخيص التنبؤي اجليين قبل امليالد وجود احتماالت قوية  السماح -
  إلصابة اجلنني بعيوب جينية خطرية، باللجوء إىل اإلجهاض العالجي، 

عبارات واضحة يف النصوص العقابية، عند حتديدها للسلوك املادي للجرائم، وهذا ملا استعمال  -
  تتميز به العمليات الطبية العلمية من مصطلحات تصعب على غري املختصني،     

الشخص املعنوي جنائيا يف مثل هذه اجلرائم، وأن تفرض عليه جزاءات تتماشى و  معاقبة -
  ية وسحب التراخيص املتعلقة بالعمل الطيب منها، وطبيعته، كغلق  املراكز الطب

تناسب العقوبات املالية مع جسامة مثل هذه اجلرائم، بأن ترفع قيمتها حىت يتحقق املغزى من  -
  وضعها، 

أن يتم إنشاء جملس طيب تابع لوزارة الصحة، متخصص مكون من ذوي التخصصات الطبية  -
ل الطبية والعلمية اليت تدخل يف إطار التجرمي من غريها،حىت العالية، له دون غريه مهمة حتديد األفعا

  يساعد يف تقرير مدى املسؤولية الطبية عن هذه اجلرائم، 

وضع نصوص عقابية كتلك اليت وضعها املشرع الفرنسي،  تكفل محاية احلياة اخلاصة واألسرار  -
ام املعلومات الوراثية، على أن و احلق يف اخلصوصية اجلينية، وتنظم األحوال اليت يتم فيها استخد

تفرض هذه النصوص جزاءات جنائية على األفعال املاسة باحلق يف اخلصوصية اجلينية كاإلطالع 
  .غري املشروع علة املعلومات اجلينية، أو إفشاء السر اجليين، أو إساءة استخدام هذه املعلومات
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وراثية من أجل مكافحة اجلرائم املتعلقة ا ضرورة التعاون اإلقليمي والدويل يف جمال املعلومات ال -
  .       بكافة صورها

 دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيوآخر 
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 ندوة اإلسالمیة، تمعاتا في الجیني العالج تكنولوجیا وحدود أفق محمد، الطیبي 5-
 1993 فبرایر 15 إلى 13 من بقطر الوراثة علم في المتقدمة لألبحاث األخالقیة االنعكاسات

 االنعكاسات ندوة إلى مقدم بحث البشري، الجنس لتحسین االنتقائي التناسل بنغزو، ثوریھ 6-

 .قطر ، 1993 فبرایر 15 إلى 13 الوراثة، علم في المتقدمة لألبحاث األخالقیة

 مقدم بحث الجنائي، للقانون العامة والقواعد البشري الجینوم مشروع ھدى، قشقوش حامد 7-
 العربیة اإلمارات جامعة والقانون، الشریعة كلیة والقانون، الشریعة بین الوراثیة الھندسة مؤتمر في

 العین، اإلمارات، جامعة إصدارات سلسلة الثاني، لدا ، 2002 ماي 7 إلى5 المتحدة،
2002. 

 البشري والجینوم الوراثیة والھندسة الوراثة ندوة" البشري الجینوم قراءة حتحوت، حسن 8-
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 الكویت في المنعقدة ،"الطبیة للعلوم اإلسالمیة المنظمة: اسالمیة رؤیة: الجیني والعالج -15
 .1998 أكتوبر 13 في

 ، 17 لدا القومیة، الجنائیة لةا العقوبات، قانون في المصلحة فكرة عبید، محمد حسنین 9-
 1974 جویلیة ،ع

 البشریة األعضاء وزرع نقل عن الناجمة للطبیب الجزائیة المسؤولیة أشواق، زھدور 10-
 اإلنسان حقوق حمایة مخبر السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة ،1 ع الحقوقیة، الدراسات مجلة واإلتجار،

 موالي، الطاھر الدكتور جامعة الجزائر، في وواقعھا الوطنیة والنصوص الدولیة النصوص بین
  36. ص ، 2014 .سعیدة

 ضمن مقدم بحث اإلنسان، وحقوق الوراثیة الھندسة بین العالقة جویلي، سالم سعید 11-
 الع اإلمارات جامعة والقانون، الشریعة كلیة والقانون، الشریعة بین الوراثیة الھندسة مؤتمر بحوث
 3 ج المتحدة، ربیة

 اإلنجاب، وعناصر الوراثة بمعطیات المرتبطة اإلنسان حقوق حمایة أحمد، الدین شرف 12-
 30 من للثقافة األعلى لسا عقده الذي البیولوجیا علوم وتطور القانون مؤتمر ضمن مقدم بحث

 والقانون الشریعة بین الوراثیة الھندسة مؤتمر في أیضا وقدم ، 2000 أكتوبر، 1 إلى سبتمبر
 7 إلى 5 بین المقدمة الفترو في المتحدة العربیة اإلمارات بجامعة والقانون الشریعة كلیة عقدتھ الذي

    1 رقم الثاني، الد المؤتمر، أبحاث ، 2002 .ماي

 والھندسة الوراثة ندوة أعمال ضمن بحث الموروثات، وھندسة الكائنات كریم، صالح 13-
 .الجیني والعالج البشري والجینوم الوراثیة

 وراثیة، لصفات الحاملین األزواج بإختیار جینیا النسل إدریس،تحسین محمود الفتاح عبد 14-
 17 لسنة ، 515 ع ، اإلسالمیة والشئون األوقاف وزارة عن الصادرة اإلسالمي الوعي /2008مجلة،

 .الكویت

 الشریعة مجلة الشرعي، وحكمھ اإلستنساخ حقیقة الربیش، عثمان بن محمد العزیز عبد 15-

 .2002 جوان ، 14 السنة ، 49 ع الكویت، جامعة العلمي، النشر مجلس اإلسالمیة، والدراسات

 .الشریعة مجلة الشرعي، وحكمھ اإلستنساخ حقیقة الربیش، عثمان بن محمد العزیز عبد 16-
 2002 جوان ، 14 السنة ، 49 ع الكویت، جامعة العلمي، النشر مجلس اإلسالمیة، والدراسات

 ضمن مقدم بحث الشرعیة، الضوابط ضوء في الجیني العالج البصل، أبو الناصر عبد 17-
 2001 أكتوبر 20 في قطر، بجامعة العلوم كلیة في المنعقدة الجیني للعالج األخالقیة اإلنعكاسات ندوة

 الزرقاء، المنار، مكتبة ،1 ط المسلمات، ورائدتھ الطب مسعود، الرزاق عبد اهللا عبد 18-
 1985األردن،
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 واإلثبات، الوراثیة الھندسة إستخدام مجال في العقدي الخطأ النجار، مبروك اهللا عبد 19-
 اإلمارات جامعة والقانون، الشریعة كلیة والقانون، الشریعة بین الوراثیة الھندسة مؤتمر في مقدم بحث

. ص الثالث، لدا المؤتمر، أبحاث ، 2002 ماي 7 إلى 5 مابین الفترة في المتحدة العربیة
1075. 

 لكلیة العلمیة لةا والشرعیة، العلمیة الناحیة من االستنساخ المحمدي، یوسف محمد علي 20-

 10 ع ،2 ج مصر، طنطا، والقانون، الشریعة ، 1999.

 جامعة الحقوق، كلیة القوانین، روح مجلة بالتحریض، الفاعل الوقاد، إبراھیم عمرو 21-
 1992 أفریل ،7 ع .طنطا،

 ،1 ج تأسیسي، ع الصیدلیة، للعلوم العربیة المجلة بالجینات، العالج فتحي، عویضة 22-
   ، 1997 دمشق، الصیدلة، ، العربیة الصیدلة كلیات .جمعیة

 المركز السیاسیة، والعلوم القانون مجلة البشري، للعضو الجزائیة الحمایة محمد، لعلوي 23-
 2015 ،جانفي1 ع والنشر، للطباعة الرشاد مكتبة بالنعامة، الجامعي

 بدون ،2 ع القانوني، الفكر موسوعة مجلة الخصوصیة، في الحق الدین، نصر ماروك 24-
 .سنة

 الجزائر، الرابعة، السنة ، الصراط مجلة الخصوصیة، في الحق الدین، نصر ماروك 25-
 7 ع ، 2003جوان

 أبي جامعة واإلداریة، القانونیة العلوم الخصوصیة،مجلة في الحق حمایة نبیلة، صدیقي 26-
 6 ،ع 2008 تلمسان، بلقاید، بكر

 1 ج الوراثیة، الھندسة و الوراثة ندوة الوراثیة، البصمة دور العوضي، صدیقة 27- .

 الھندسة مؤتمر في مقدم بحث اإلثبات، في الوراثیة البصمة دور غنام، محمد غنام 28-
 الفترة في المتحدة العربیة اإلمارات جامعة والقانون، الشریعة كلیة والقانون، الشریعة بین الوراثیة

 .الثاني لدا المؤتمر، أبحاث ، 2002 ماي 7 إلى 5 مابین

 العلوم مجلة بالشخصیة، اللصیقة الحقوق من كحق الخاصة الحیاة حرمة دلیلة، مباركي 29-

 6 ع ، 2008 ، تلمسان بلقاید، بكر أبي جامعة واإلداریة، القانونیة

 اإلسالمیة، العربیة المنطقة في الوراثي اإلسترشاد أخالقیات الحازمي، علي بن محسن 30-
 .اإلسالمي الفقھي للمجمع عشرة السادسة الدورة وأعمال بحوث ضمن منشور بحث

 مزمنة، علمیة أمراض عن علمیة حقائق الوراثیة الدم أمراض الحازمي، علي بن محسن 31-
 20 ع ، المكرمة بمكة اإلسالمي الفقھي معا بمجلة منشور ، بحث
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 القاھرة، جامعة دكوراه، رسالة العالج، ألجل اإلنسان بجسم المساس متولي، أمین محمد 32-

2002 

 الوراثي اإلختبار فیھا یكون أن یجب التي األمراض في فقھیة نظرة عثمان، رأفت محمد 33-
 رؤیة الجیني والعالج البشري والجینوم الوراثیة الھندسة و الوراثة ندوة ضمن مقدم بحث ، إجباریا
 .إسالمیة

 وعالج لتشخیص اإلنسانیة والجینات للخالیا اإلستنساخ تقنیات الواحد، عبد اهللا عبد نجم 34-

 12 ع ، 10 السنة اإلسالمي، الفقھ مجلة األمراض، ، 1999

 إلى مقدمة دراسة الشرعي، وحكمھ البشري الجینوم الخادمي، مختار بن الدین نور 35-
 العربیة اإلمارات جامعة والقانون، الشریعة كلیة والقانون، الشریعة بین الوراثیة الھندسة مؤتمر

 .1 رقم المجلد ، 2002 ماي 7 إلى 5 مابین الفترة في المتحدة،

 :الفرنسیة باللغة 2-

1- BYK Christian, Le droit pénal des sciences de la vie, Rev. 
Pénitentiaire et  droit pénal, 1996.  

2-BYK Christian, Tests génétiques et preuve pénale, revue 
internationale de droit comparé , année 50 n°2, avril-juin, 1998  

3- GOSSELIN B, Communication au colloque: Les lois bioéthiques à 
l'épreuve des faits réalités et perspectives, CR. J.O. Rennes, 12 et 13 
novembre 1998. 

4- JACOB F, Libres propos anthropologiques, revue générale de droit 
médical, n° spécial droit de santé, 2002. 

5-MICHAUD J, Atteintes à la personnalité, atteintes à la personne 
résultant de l'étude génétique de ses caractéristiques ou de l'identification 
par ses empreintes génétiques, article 226-25à 226-30 du code pénal, Juris 
classeur pénal, Vol. II, 1997 

5- TAK P., J –P, et VAN Eikema hommes, Le test ADN et la procédure pénale 

en Europe, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n°4 
octobre – décembre, 1993. 
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6 -RUET Céline, Information relative aux caractéristiques génétiques, 
L’identité génétique de la personne entre transparence et opacité, colloque 
organisé le 30.novembre 2006 par l’Institut de la recherche en droit des 
affaires (IRDA), DALLOZ, 2006. 

  :األنترنیت عبر المقاالت -خامسا

1-. MOUTEL G, Aspects juridiques relatifes au génome humain, 
conférence du 9 novembre 2001. Voir le site web: 
http//infodoc.inserm.fr/ethique/cours.nsf.- 

2- Article publié sur le site: http://www.dogma.free.fr/txt/pat-
bioethique.htm. 

3- The Asi-Sb conference of law, the college of law at Kaye ( Davidi 
H),Respecting genetic privacy, Arizona state university 
2005,http//Law.asu.edu. 

4- Décret n°2008-321 du 4 avril 2008: http//www.alainbensoussan. 
com/pages/53 SCHRINER LEWIS Lisa, The role genetics information plays in 
the criminal justice system, in: www.orizonalaw. 
wrevie.org/alr2005/vol47n2/lewis   

5- Droits de l'homme : www.ligue-droits-homme. 

6- Privacy and human rights 2003 united state of America: 
Http://pi.gn.ape.org/survey/phr2003/countries/unitedstate.htm 

7- DR-NETTER Frédérique, Empreintes génétiques et filiation: 
www.droituniv- paris-fr/cddm/modules. 

 "الجیني العالج" البشري الجینوم برنامج للعلوم، األمریكي الطاقة وزارة مكتب 8-

9-Gene therapy is: "a technique for correcting defective genes responsible 
for disease development 
http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/medicine/genethe
rapy.shtml 
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 :الجیني العالج: التعلیمي الجینات مركز 10-

11"-Gene therapy is: "the use of genes as medicine, involving the transfer of 
a therapeutic or working copy of agene in to specific cells of an individual in 

order to repair a faulty gene copy". 

12- http://www.genetics.com.au/pdf/factsheets/fs27.pdf 
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  امللخص
عات اهلامة يف جمال التقدم العلمي الـذي  تعترب اهلندسة الوراثية للجنس البشري من املوضو  

  .يرتكز أساسا على اجلينوم البشري
إن مشروع اجلينوم البشري مكن العامل بأسره من التعرف على اجلينات البشـرية، األمـر     

ق يف التعـرف علـى رصـيده    الذي كان يف السابق مستحيل التصور، وكل إنسان أصبح له احل
  .الوراثي
اهلندسة الوراثية جيب أن تتطور متاشيا واألخالقيـات يف ظـل إحتـرام     إن كل تطبيقات  
       .  القانون

   .الوراثية، اجلينوم البشري، أخالقيات الطب احليوي اهلندسة: الكلمات املفتاحية
  

Le résumé 
 L'ingénierie génétique de la race humaine est considérée comme l'un des 
sujets les plus importants du progrès scientifiques qui se base sur le génome 
humain.     

Le projet international sur le génome humain a mis à la disposition du 
monde entier de données génétiques, ce qui était auparavant impossible à 
imaginer. Toute personne a le droit de connaitre son patrimoine génétique.  

Toutes ces techniques doivent être adaptées et recherchées d'une manière 
qui soit acceptable sur le plan de l'éthique et le droit.   

     
Mots clefs: L'ingénierie génétique, le génome humain, l'éthique de la 
biomédecine. 
 
Abstract:   

Human Genetic Engineering is considered one of the most important 
subjects in the scientific advancements which focusses on the Human Genome. 

The Human Genome Project has enabled the world to identify the human 
genes which was impossible to imagine; Each human being now has the right to 
know his or her genetic balance. 

Genetic Engineering applications must  advance and progress ethically 
while respecting the law. 

 
Genetic Engineering, Human Genome, ethically 
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  .ملخص
إن نشأة الطب قدمية قدم اإلنسان على سطع هذه األرض، وقد تطور عرب مراحـل عـدة   
تفاوتة يف السرعة واألمهية، فمن مرحلة السحر والشعودة يف العصور القدمية، إىل مرحلة إستخدام 

يف العصور الوسطى، مث جاءت بعد ذلك مرحلة التشريح اليت كان احليوان أدوات وأعشاب خمتلفة 
  .بداية حمال هلا لكن سرعان ما طبقت نتائجها على البشر

وهكذا أصبح هذا العلم يتطور وسط عامل بات يشهد كل يوم تطورا جديدا يف اـاالت    
 جسم اإلنسان وهو اجلينوم البيولوجية والطبية العالجية، والذي يرتكز أساسا على أصغر جزيء يف

البشري، مما جاوز حدود األعمال الطبية التقليدية بشكل يصعب حقا مواكبته، خاصة وأن هـذه  
التطورات هلا أثر كبري يف تغيري الكثري من املفاهيم واملبادئ األصولية املتفق عليها يف علمي الطـب  

القية اليت حتيط باتمع من جهة أخرى، والقانون من جهة،  كما أا تصطدم باألطر الدينية واألخ
  . بغية إجياد جمال لإلنسجام والتوفيق مع تلك املستحدثات

لقد فتح التطور العلمي امللحوظ يف جمال العلوم الطبية آفاقا جديدة مل يكن اتمع معدا هلا   
لبشري يف جمـال  متاما، وقد أسفر هذا التقدم عن التوسع يف البحث الطيب، ومنه إستخدام اجلينوم ا

العالج أو الوقاية من األمراض اجلينية اليت أضحت دد حياة اإلنسان وأقربائه يف صمت يكتنفـه  
وهذا ما دفع العديد من العلماء إىل البحث والتركيز على جمال الوراثة للتطبيق . الكثري من الغموض

 . التقين لعلم األحياء، وهو ما يعرف باهلندسة الوراثية
التقنية اليت ترتبط بإستخدام اإلنسان يف عمليات اإلنتاج املنبثقة مـن  "سة الوراثية تعد اهلند

العلم الذي يعد جماله األساسي "، كما أا "أوجه التقدم احلديثة اليت حققها علم البيولوجيا اجلزيئية
  . "ومادته هي املادة الوراثية، وعلى املستوى البنائي اجلزيئي لتلك املادة

ظهور وتطور اهلندسة الوراثية لتبلور فكرة الكشف عن التركيبة الوراثية لإلنسان وقد مهد 
  . ، الذي أصبح يف السنوات األخرية حمال ملشاريع علمية عدةعرب ما يعرف مبصطلح اجلينوم البشري
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أن كلمة جينوم مركب مزجي بني كلمتني جني و كروموزوم، ويعرب ا عن كتلة املـادة  
  .لكنها مسجلة تفصيليا حبروف هجائها األساسيةالوراثية مجيعها 

البشري هو ذو طبيعة قانونية خاصة متمثلة يف أنه مـن عناصـر اجلسـم ذات     وماجلينو
خصائص، إال أنه ينفرد عن العناصر األخرى بوظيفته اخلطرية للغاية، أال وهـي احتـواؤه علـى    

يه محاية القانون اجلنائي املتمثلة يف عـدم  املعلومات الوراثية للفرد، ولذلك فهو حيتاج إىل أن متتد إل
  .    البشري ومجواز املساس باجلين

واحدا من أعظم املشاريع البيولوجية اليت ) الدخرية الوراثية(يشكل مشروع اجلينوم البشري 
مت إقرارها يف القرن العشرين، والذي يستهدف حتليل اإلرث البشري بأبعد تفاصيله اجلزيئية 

مليون من أزواج القواعد  3000ستهدف يف خطواته النهائية حتديد تتابعات املمكنة، حيث ي
  . للدخرية الوراثية لإلنسان

وهو مشروع مناسب يتم يف عدد كبري من املختربات املوزعة يف دول خمتلفة، حيث متلك    
وهولندا الواليات املتحدة األمريكية الربنامج األضخم، تليها إجنلتلرا وفرنسا وإيطاليا وروسيا 

ويف احلقيقة فإن الشركات الكربى تسهم أيضا بنصيب وافر من التقدم احلاصل يف هذا ...واليابان
وهو يهدف مشروع اجلينوم البشري إىل حتديد كامل التعاقبات النيكلوتدية يف احلمض . املشروع

  :النووي للجينوم البشري، وذلك من خالل ثالثة مراحل
  الوراثيةحتديد ورسم اخلرائط –1
  حتديد ورسم اخلرائط الفزيائية - 2
  ADNسلسلة  - 3

املمارسات الطبية و العلمية احلديثة رغم ما تقدمه لإلنسان من خـدمات، إال أـا   هذه و
تنطوي على العديد من املخاوف اليت دد املستقبل البشري، وهذا ما أظهر احلاجة املاسة لتنظـيم  
مثل هذه املمارسات وسرع تدخل العديد من املشرعني، فظهرت قواعد أساسها املبـادئ الـيت   
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خالقيات الطب وعلم األحياء، تعاجل جانبا أو أكثر من املمارسات الطبية أو العلمية تضمنها علم أ
  )Bioethic legislation( احلديثة، مسيت بقانون أخالقيات الطب وعلم األحياء

أخالقيات الطب وعلم األحياء تم بدراسة اجلوانب األخالقية للمشـكالت الـيت تثريهـا    و
فيستثىن مـن مفهـوم     طبية يف نطاق الوالدة واحلياة واملوت، وعليهتطبيقات التقانات احليوية وال

األخالقيات احليوية كل ما ال يتصل باإلنسان من تقانات حديثة ناجتة عن التقدم العلمي كتلـك  
   .املتعلقة بالنبات واحليوان والغالف اجلوي

ء، أثار العديد من وبعد ظهور مصطلح األخالقيات احليوية وتفاعله يف جمال الطب وعلم األحيا
األشكاالت اليت سامهت بدورها يف نشأة جلان وهيئات وطنية وإقليمية ودوليـة ـتم باملسـائل    
األخالقية اليت تثريها التطبيقات اجلديدة يف جمايل الطب وعلم األحياء، ففي فرنسا جنـد اللجنـة   

التابعة لس أوربا،   (CDBI) الوطنية اإلستشارية لألخالق، وجلنة أخالقيات الطب وعلم األحياء
واموعة األوربية لألخالق التابعة للمفوضية األوربية، واللجنة الدولية ألخالقيات الطب وعلـم  

  .التابعة ملنظمة اليونسكو (CIB) األحياء
أما على الصعيد العريب، فقد ظهرت اللجنة التونسية ألخالقيات الطب وعلم األحياء، اللجنـة  

احليوية والطبية يف اململكة العربية السعودية واللجنة الوطنيـة لألخالقيـات    الوطنية لألخالقيات
  .احليوية يف سوريا

املشرعني مواقف  االختالفيتبني لنا مدى خمتلف التشريعات البيوأخالقية،  ومن خالل دراسة
ملشرعني حلماية املشتقات واملنتجات البشرية واليت يعد اجلني أحد عناصرها بل وأمهها، فهناك من ا

من أفرد هلا تنطيما خاصا خيتلف عن ما حيكم املبادئ واجلزاءات اليت حتكـم األعضـاء اآلدميـة    
هـذا  ، ومنهم من أخضعها لنفس اإلحكام اليت تسري على األعضاء البشرية و)املشرع الفرنسي(

، )ئـري كي والقانون املصري واجلزاالقانون األمري(عضاء البشرية بوضع نظام قانوين واحد مع األ
  ).القانون الربيطاين(كناك من استثناها من التنظيم اخلاص باملمارسات الطبية الواقعة على األعضاء ف
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هي الشروط اليت ميكن أن ختفف من وقع خماطر التكنولوجيـا الطبيـة    ويبقى لنا التساؤل عن ما 
البشري املتعلقـة   ومشروط مشروعية املمارسات البيوطبية على اجلينإن  .يوية جبعلها مشروعةاحل

بينمـا   .الكرامة اإلنسانية واحترامتتمثل يف رضا الشخص عن هذه املمارسات،  بالكائن البشري
يف وجـود   البشري املتعلقة بالعمل الطيب ومشروط مشروعية املمارسات البيوطبية على اجلينتتمثل 

م إجراءات التـرخيص  ضرورة للتدخل الطيب، حتقق األمن الطيب، جمانية هذه املمارسات ، واحترا
   . الضرورية ملثل هذه املمارسات

إن خمالفة الشروط اليت حتدد مشروعية املمارسات البيوطبية، اليت تكون عناصر اجلسم حمال 
هلا يف النماذج اجلنائية، قد جرمت بأا يف أغلبها أفعاال إجيابية و عمدية، وأا جرائم ذات نتيجة 

عليه بالعقوبة ذاا املقررة للفعل التام، وأا جرائم ذات جان إجرامية، والشروع فيها معاقب 
  .موصوف يستوي فيها أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا

إن اهلندسة الوراثية املطبقة على اإلنسان باعتبارها تقدما بيولوجيا، تسعى مبا تقدمـه مـن   
منها، وعالجها بأساليب  تشخيص األمراض الوراثية والكشف عنها، للوقاية خدمات لإلنسانية إىل

سببها جينات معتلة متنحية، ميكن  -كما سبق الذكر –حديثة؛ حيث إن معظم األمراض الوراثية 
بنفس وظيفة اجلني املعتل، وهكـذا أمكـن    سليمال، حبيث يقوم اجلني جينات سليمةحملها إحالل 

لسـرطانية، واألمـراض   أمراض القلب، واألوردة الدموية، واألورام ا(عالج الكثري من األمراض 
 )...العصبية، والتهاب الكبد الفريوسي، وسكر الدم، كما أمكن احلد من تشوهات املواليد اخللقية

   .وهذا ما يعرف بالعالج اجليين ستعمال اجلينات البشرية الوراثية،بإ
معرفة اجلني املسؤول عن املـرض،   من أجل تطبيق هذه التقنية احلديثة يف العالج، جيب و 

مبختلـف   ولذلك جيب إجراء تشخيص دقيق للمريض إال أن هذه التشخيصات اجلينية التنبؤيـة 
تطرح عدة قضايا أخالقية وقانونية كوا متس  -باعتبارها سلوكا أوليا وضروريا للعالج- أنواعها

ا األمر يدفعنا للبحث عن مـدى  هذ .باألجيال القادمة اليت ال جمال للحديث عن رضاها من عدمه
  . مشروعية التشخيص اجليين التنبؤي من جهة، وأحكام العالج اجليين من جهة أخرى
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العمل الذي يتم مبقتضاه التقصي عن املرض وإثباته، :"فالتشخيص حبسب الفقه القانوين هو
  ."وما يترتب على ذلك من تداعيات تصيب املريض

، وهو ما دفع )قبل احلمل وأثناءه(نبؤي قبل الزواج وبعده وتكمن أمهية التشخيص اجليين الت
املشرع الفرنسي إىل ضمان احلماية لألمشاج البشرية، حيث جرم حتصيل هذه األمشاج أو القيام 
بعملية التلقيح االصطناعي قبل إجراء االختبار اجليين التنبؤي، وضرورة اإلطالع على نتائج 

كما أباح املشرع الفرنسي اإلجهاض العالجي يف حالة ما . تلاالختبار قبل الشروع يف عملية الش
إذا أقر طبيبان خمتصان تابعان ملركز متخصص للتشخيص قبل الوالدة، بوجود احتماالت قوية 

وكل هذه . إلصابة اجلنني بعيوب جينية خطرية ال يرجى الشفاء منها وقت إجراء التشخيص اجليين
  .الذي كشفت عنه، وهو ما يعرف بالعالج اجليين التشخيصات متهد لعالج اخللل اجليين

على أنه رف ، وقد ع لقد أضحى العالج اجليين من أبرز مظاهر الثورة العلمية املتنامية
وقد تكون اخلاليا . العالج اجليين هو عبارة عن حتوير وراثي خلاليا املريض دف عالج األمراض

اجليين، وهذا التنوع قد سبب العديد من االنتقادات على اجلسدية أو اخلاليا اجلنسية حمال للعالج 
  .املستوى الفقهي والقانوين

وأما كل التصرفات البيوطبية على اجلينوم البشري تعرض احلق للخصوصية اجلينية للعديد 
إن احلق يف اخلصوصية من احلقوق األساسية اليت تالزم الشخص الطبيعي بصفته . من االنتهاكات

اإلنسانية كأصل عام، فهو من أقدم احلقوق، وعلى هذا األساس عنت الدول حبماية هذا اجلق 
  .احلياة اخلاصة لألفراد احتراممحاية دستورية وقانونية بكفالة 

فوية بعيدا عن أعني الناس، وال يرغب فلكل إنسان حياة خاصة يتصرف فيها بتلقائية وع  
أن يطلع عليها أحد من دون علمه ألن كشفها يعد إستباحة ملستودع أسراره وإنتهاكا حلرمته 

  .وكيانه ووجوده السوي، اليت هي يف األصل من عناصره اليت ال تقبل املساس ا أو اخلوض فيها
ذلك املكان الذي يتحرك فيه  واحلق يف اخلصوصية متعلق حبق اإلنسان يف حرمة مسكنه،  

هو وأسرته حبرية مطلقة دون خوف أو حرج من عبث الناظرين، فتبقى أسرارهم مطوية بني 
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جدران بيتهم حىت ال يطلع عليها أحد، كما هو متعلق بقيام اإلنسان بأعماله، واحلفاظ على 
  .أسراره من كل إعتداء يقع على خصوصياته

يف جمال التقدم العلمي البيولوجي، وما تبعه من تطور يف ومع موجة التغيريات املتالحقة   
جمال التشخيصات اليت يكون اجلينوم البشري حمال هلا، قد ربطت احلق باخلصوصية بصفة جديدة 

، وأضافت له جانبا جديدا من جهة، وأتاحت طرقا وفرصا جديدة لإلطالع على "اجلينية"عليه هي 
. من جهة أخرى، خاصة وأننا يف عصر مسي بعصر املعلوماتاملعلومات اجلينية املتعلقة بالفرد 

فأصبحت هذه التشخيصات وما ينتج عنها من معلومات تطال يف إعتداءاا قيما جوهرية ختص 
، ومع تغري معطيات العصر وتعقد شؤون اتمع، ...)العمل، التأمني(الفرد يف نواحي عدة 

األمر الذي إنعكس سلبا على احلياة اخلاصة  أصبحت النفوس تشعر بعدم األمان وغياب الثقة،
  .للفرد وأمنه

أحقية الشخص يف معرفة املعلومات اليت حيتفظ ا "ويعرف احلق يف اخلصوصية اجلينية بأنه 
  ". الغري عنه، حىت ولو كان الغري هو سلطات الدولة ذاا

وهذا النوع من احلقوق قد يتم انتهاكه إذا ما مت احلصول على املعلومة اجلينية دون رضـا  
  .إساءة استخدام املعلومات اجلينيةإفشاء أو اىن عليه، أو مت 

وقد ملسنا إدراك املشرع الفرنسي حلاجة هذا احلق املتميز للحماية، حيث أنه قد استحدث 
جرائم "م االعتداء على حرية احلياة اخلاصة، وعنونه بقسما خاصا ضمن الباب املخصص جلرائ

االعتداء على األشخاص الناجتة عن الوراثة اجلينية للبصمة الوراثية للتعرف عن الصفات وحتديد 
من قانون العقوبات  226/28إىل  226/25وهي جرائم مت النص عليها يف املواد ". اهلوية الشخصية

عل اإلطالع غري املشروع على املعلومة الوراثية، وفعل إفشاء الفرنسي ، وهي تتناول بالتجرمي ف
  .السر اجليين، وفعل إساءة استخدام املعلومة اجلينية

ومن خالل النتائج سالفة الذكر، توصلنا إىل أن استنتاج أهم التوصيات اليت جيب أن   
نائية حكيمة يف يستهدي ا املشرع اجلنائي يف كل من اجلزائر ومصر عند تصديه لتبين سياسة ج
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وضع تنظيم قانوين طيب إحيائي عام وشامل، يعاجل : وقد أمجلناها يف. مواجهة الثورة البيولوجية
كافة املسائل القانونية واألخالقية، على أن يتم مراعاة االعتبارات العلمية والعملية للممارسات 

  :الطبية املستحدثة املراد ضبطها، مع التأكيد على ما يلي
اعتبار الرضا احلر والواعي والصريح للشخص حمل املمارسات الطبية احلديثة، أهم شرط  أن يتم -

  إلباحة هذه املمارسات،
أن يقتصر إجراء هذه املمارسات يف مراكز ومستشفيات حتددها وزارة الصحة هلذه الغاية، وفقا  -

  .للشروط الالزمة ملنح التراخيص ذه األعمال
نيات اهلندسة الوراثية اهلادفة لتغيري الصفات الوراثية أو حتسني النسل أن يتم جترمي استخدام تق -

  االنتقائي، 
أن يتضمن التنظيم إطارا واضحا إلباحة استخدام تقنيات اهلندسة الوراثية لعالج األمراض  -

 .  الوراثية والوقاية منها، شريطة أن تقتصر هذه التقنيات على اخلاليا اجلسدية دون التناسلية
ن يتم جترمي االستنساخ البشري، وكافة األعمال املؤدية إليه، مع توحيد السياسة العقابية يف أ -

  مواجهة كافة أنواعه وغاياته،
أن ينص املشرع عند حتديده للمحل املادي جلرائم آداب الطب احليوي على اخلاليا البشرية  -

أمهية وحيوية هذه العناصر عند واجلينوم البشري صراحة، إضافة لألنسجة واألعضاء، وأن تراعى 
  حتديد اجلزاء، حىت ال يسمح باالجتار ذه العناصر، 

أن يتم جترمي كل أفعال املساعدة الطبية على اإلجناب اليت تتم دون اللجوء إىل التشخيص اجليين  -
  قبل الشتل، 

د احتماالت قوية أن يسمح يف احلاالت اليت يثبت فيها التشخيص التنبؤي اجليين قبل امليالد وجو -
  إلصابة اجلنني بعيوب جينية خطرية، باللجوء إىل اإلجهاض العالجي، 

أن تستعمل عبارات واضحة يف النصوص العقابية، عند حتديدها للسلوك املادي للجرائم، وهذا  -
  ملا تتميز به العمليات الطبية العلمية من مصطلحات تصعب على غري املختصني،     
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املعنوي جنائيا يف مثل هذه اجلرائم، وأن تفرض عليه جزاءات تتماشى و  أن يعاقب الشخص -
  وطبيعته، كغلق  املراكز الطبية وسحب التراخيص املتعلقة بالعمل الطيب منها، 

أن تتناسب العقوبات املالية مع جسامة مثل هذه اجلرائم، بأن ترفع قيمتها حىت يتحقق املغزى  -
  من وضعها، 

س طيب تابع لوزارة الصحة، متخصص مكون من ذوي التخصصات الطبية أن يتم إنشاء جمل -
العالية، له دون غريه مهمة حتديد األفعال الطبية والعلمية اليت تدخل يف إطار التجرمي من غريها،حىت 

  يساعد يف تقرير مدى املسؤولية الطبية عن هذه اجلرائم، 
نسي،  تكفل محاية احلياة اخلاصة أن توضع نصوص عقابية كتلك اليت وضعها املشرع الفر -

واألسرار و احلق يف اخلصوصية اجلينية، وتنظم األحوال اليت يتم فيها استخدام املعلومات الوراثية، 
على أن تفرض هذه النصوص جزاءات جنائية على األفعال املاسة باحلق يف اخلصوصية اجلينية 

اء السر اجليين، أو إساءة استخدام هذه كاإلطالع غري املشروع علة املعلومات اجلينية، أو إفش
  .املعلومات

ضرورة التعاون اإلقليمي والدويل يف جمال املعلومات الوراثية من أجل مكافحة اجلرائم املتعلقة ا  -
  .       بكافة صورها
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