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 لزوم محرمانه نگهداشتن اطالعات ژنتیکی افراد بشر

  
   دکتر محمدمهدی آخوندی و*فر دکتر علیرضا میالنی

  دانشگاهی جهاد سینا، ت علمی پژوهشکده ابنأهی
  
 

        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
فراد های ژنتیک ا امروزه بسیاری از اطالعات پزشکی افراد جنبه پیشگویانه دارد که در صدر این بخش از اطالعات باید به یافته              

 باید بـرای ایـن منظـور تمهیـدات قـانونی و      گانبحث در اطالق و تقیید رازداری پزشکی الزم آمده و به نظر نگارند            . اشاره کرد 
ضمانت اجراهای الزم اندیشیده شود تا دستیابی به اطالعات ژنتیک، افراد را به شهروندان درجه دوم و سوم مبدل نسازد و به                

  .ق انسانی، قانونی و عرفی آنان منجر نگرددتحدید تمام یا قسمتی از حقو
د با احصای موارد لزوم افشاسازی اسرار پزشکی و ژنتیک افراد از اطالق محرمانـه بـودن                 ن این مقاله سعی دار    گاننویسند

ـ             رد بر کلیه اطالعات مذکور دفاع نموده و امکان تحدید این رازداری به وسیله قانون یا عرف را جـز در مـوارد رضـایت منجـز ف
  .دنمربوطه و لزوم حفظ جان انسان رد نمای

  
    اخالق زیستی، رازداری،ریم خصوصیح: ها کلید واژه

  
        سرآغازسرآغازسرآغازسرآغاز

یکی از حقوق اولیه بشر که از دیرباز مورد توجه بوده و بـا شـروع و پیـشرفت                    
مکاتـب حقـوقی بـا    حیات اجتماعی او در تمام نظامهای اجتماعی و به تبع آن         

 (privacy)ه قرار گرفته حریم خـصوصی یـا خلـوت          توج دردرجات مختلف مو  
  .باشد افراد می

 از آنچـه کـه افـراد حـق دارنـد بـر پنهـان           اسـت  حریم خصوصی عبارت  
ــرم داشــتن    نگــاه ــه محت ــد ب ــسبی آن و دیگــران مکلفن ــا ن   داشــتن مطلــق ی

ــ جفــری جانـسون خلــوت را   .کـاری  ایـن پنهــان    ضاوت دیگــران محفـوظ از ق
  . )1 (کند معنا می

  انـد کـه پزشـکان را بـه           از بیماران به مقتـضای ضـرورت پذیرفتـه        از دیرب 
ــه رازداری      ــکان ب ــد پزش ــاس، تعه ــرهمین اس ــد و ب ــود وارد کنن ــوت خ   خل

ـ             مطلق نـسبت بـه آن        آورنـد    دسـت مـی    هچـه از خلـوت افـراد بـه هرشـکل ب

ــه     ــرار گرفت ــر ق ــح نظ ــراط مطم ــوگندنامه بق ــه در س ــده ک ــاد ش    و  )2 (ایج
ــز    ــروز نیـ ــا امـ ــًا تـ ــزء عینـ ــاقی    جـ ــکان بـ ــی پزشـ ــدات اخالقـ   تعهـ

  . )3 (مانده است
چه  آن": گوید  سال قبل در سوگندنامه خود می2000که بقراط حدود  چنان

در حین انجام حرفه خود و حتی خارج از آن درباره زندگی مردم ببینم یا بشنوم  
 ".کس نخواهم گفت و این قبیل مطالب را باید به گنجینه اسرار سـپرد             به هیچ 
  ای پزشـکان   عنـوان مثـال در مقدمـه مجموعـه مقـررات حرفـه           ه نیز ب  و امروز 

  :ایتالیا آمده است
عنـوان محـرم اسـرار گفتـه      هبه محرمانه بودن مطلق آنچه که نزد من ب  "
ــی ــی   مـ ــر آن مـ ــا در غیـ ــارم یـ ــی کـ ــا در طـ ــود یـ ــه   شـ ــا بـ ــنم یـ   بیـ

ــی ــاه م ــی  آن آگ ــان م ــا گم ــوم و ی ــم و وضــعیت    ش ــاطر عل ــه خ ــا ب ــرم ی   ب
  .")4 (شوم، احترام گذاشته و اعتقاد راسخ داشته باشم  مطلع میام از آن ویژه
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شناختی با پزشـکی   های مختلف زیست که امروزه رشته  البته با توجه به آن    
رسـد    ها وجود ندارد به نظر مـی        همراه شده و مرزبندی واضحی بین این شاخه       

تبط های مر تعهد به رازداری مطلق به تمامی اعضای گروه پزشکی و سایرگروه    
  .تسری پیدا کرده است

  
        بحثبحثبحثبحث

غالباً اطالعات شخصی افراد اعم از روحی روانی، جسمی و محیطـی بـه سـه                
شود و این طرق در طول زمـان تغییـر    طریق اصلی به گروه پزشکی منتقل می  

  :چندانی نداشته است
  . دهد خود فرد اطالعات مذکور را در اختیار گروه پزشکی قرار می) الف
  .دهد العات مذکور را در اختیار گروه پزشکی قرار میشخص ثالث اط) ب
  .آورد دست می هگروه پزشکی خود اطالعات مذکور را ب) پ

شود موارد سه گانه فوق با وسعت گونـاگون در            طور که مالحظه می    همان
الـذکر تقـسیمات     البته باید گفت کـه مـوارد فـوق        . طول زمان حفظ شده است    

 که فرد بیمار یـا ثالـث اطالعـاتی را در اختیـار              مثًال هنگامی . ریزتری نیز دارد  
دهد اعم است از آنکه با علم و آگاهی اقدام به ایـن امـر     گروه پزشکی قرار می   

نموده یا سهوًا یا بر اثر نادانی چنین اطالعاتی را افشا کند یا آن هنگـام گـروه                  
اطالعات آن که یابد اعم است از  پزشکی به اطالعات خصوصی افراد دست می

ـ       آورده اسـت، ایـن اطالعـات         خـود بـه دسـت      هرا عمداً تحصیل نموده یا خودب
خصوصی پزشکی است یا غیرپزشـکی، بیمـار از تحـصیل آنهـا توسـط گـروه                 

  . ها پزشکی مطلع است یا خیر و نظایر آن
آورد  دسـت مـی   رسد که اصوالً اطالعاتی کـه پزشـک بـه    البته به نظر می   

هر موردی از این کلیت نیاز بـه دلیـل دارد   محرمانه است و بنابر قاعده، اخراج       
که باید دالیل مذکور را موارد جواز اخراج اطالعات بیمار از شمول محرمانگی             

  . قلمداد نمود
  : کند شرح زیر احصا و تفسیر می هنگارنده این دالیل را در سه محور ب

  

  : بحث رضایت شخص صاحب اطالعات یا نماینده قانونی او) الف
 صریحًا بـا افـشای       یا  فرد صاحب اطالعات   ارت است آن که   این مورد عب  

 (explicit) صـریح اطالعات موافقت کند که این حالت را موافقت و رضـایت            
نامند و یا آن که با درخواست پزشکی مبنی بـر افـشای اطالعـات مـذکور                   می

  یـا ضـمنی     که اصطالحاً آن را رضـایت تلـویحی        موافقت فعلی یا عملی نماید    
)implicit (رضایت نیز   و سکوت    اصوالً رضایت صریح معتبر است    البته  . گویند

  . )5 (گردد تلقی نمی
نظر از ورود به بحث مالکیت هر شخص بـر اطالعـات فـردی           صرف البته

که خودش، به هرحال حقی در مورد این اطالعات برای صاحب آنها وجود دارد 
 قـانون   331 ماده   وح ر رسد افشای غیرمجاز اسرار مذکور با توجه به         به نظر می  

  .گردد که موجد مسؤولیت خواهد بود  تلقی میتسبیب نوعی )5 (مدنی
  حال باید دید افشای اطالعات پزشکی افراد به چه طرقی معمول است؟

 افشای اطالعات بیماران دو  نقض محرمانگی ودر این مورد باید گفت که    
  . شکل اصلی دارد

 اطالعات مذکور و فردی مشخص افشای اطالعات به نحوی که بتوان بین    ) 1
یا فردی نامشخص از گروهـی معـین کـه همگـی کـامالً شـناخته شـده                   

 5 یا به یکـی از       Xانتساب اطالعات به آقای     . (باشند ارتباط برقرار کرد     می
  ). Yنفر اعضای خانواده 

افشای اطالعات مذکور ضمن قطع کامل ارتباط بـا صـاحب اطالعـات بـه        ) 2
 امکان برقراری رابطه و انتساب اطالعات مذکور به     عنوان هیچ نحوی که به  

الخـصوص در حالـت    پذیر نباشد و بدیهی است که علی   فردی خاص امکان  
  . اول رضایت قطعی و کتبی صاحب اطالعات باید اخذ گردد

های ژنتیک نیـز      چه تاکنون طرح شد را مختصرًا در رابطه با یافته          حال آن 
گران و دانشمندان علم ژنتیک و علـوم        واضح است که پژوهش   . کنم میبررسی  

ترین اطالعـات    ترین و مهم    هایی هستند که به خصوصی     وابسته به آن از گروه    
شخصی افراد دسترسی خواهند یافت و دستیابی آنان به اطالعات مـذکور نیـز              
معموالً، اوًال بدون آگاهی فرد صاحب اطالعات و ثانیاً با بقـای رابطـه بـا فـرد       

  . گیرد امکان دسترسی به مشخصات وی صورت میصاحب اطالعات و 
به عبارت دیگر در جریان اعمال و مطالعات ژنتیک انسانی البته درصورت            

های ژنتیک، اعم از آنکه اعمال مـذکور بـرای            حفظ مشخصات صاحبان نمونه   
مقاصد درمانی باشد یا پژوهشی یا حتـی بـرای امـور غیرپزشـکی، بـسیاری از           

شود که قطعاً در حریم خـصوصی و          فرد کشف می  خصوصیات جسمی و روانی     
  .گردد خلوت وی قرار دارد و جزء اسرار او تلقی می

ــه     ــزوم رازداری حرفـ ــت لـ ــاس اولویـ ــه قیـ ــس بـ ــه  پـ   ای در رابطـ
ــی      ــاهر م ــدان ظ ــد چن ــد ص ــر ش ــه ذک ــه ک ــا آنچ ــود ب ــم. ش ــین در ه    چن
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ــز        ــل نی ــوارد ذی ــه م ــد ب ــات، بای ــاحب اطالع ــت ص ــث موافق ــین بح   هم
  .توجه شود
 و کلی اسـت     مطلقدید آیا رضایت اشخاص بر افشاسازی اسرار آنها         باید  

به نظـر   . باشد  االتباع می  یا مقید است و درصورت تقیید، تاچه حد این قید الزم          
رسد که رضایت به افشای اطالعات باتوجه به اصل کلی و عمومی آگاهانه               می

پذیرفته شده طور اخص در پزشکی  هبودن آن که هم عرفًا در تمام امور و هم ب 
 در نظـر گرفتـه شـده و از    ،است، باید مقید به همان محدوده مورد توافق بیمار  

  . حمل آن بر عموم خودداری نمود
  :گوید مجموعه مقررات پزشکی ایتالیا در موارد جواز افشای اسرار افراد می

درخواست یا اجازه بیمار یا نماینده قانونی او و تعین شرایط و مقتضیات و  "
  "....)4 ( افشای اطالعات یا خودداری از افشای اطالعاتحدود

با وحدت مالک از اصول مسلم حقـوقی جـواز تـصرف در حـق یـا مـال                   
 و حدود تعیین شده از طرف  یا حکم قانون   دیگری فقط محدود است به اذن او      

   . قانون مدنی ایران دریافت641توان از روح ماده  او و مثال بارز این امر را می
داده اذن محدود است به آنچه در حـدود آن،        هم باید پذیرفت که هر      عرفًا  

ای که عقـل سـلیم حکـم      بر امری مطلق باشد حالت میانه   اذنشده و چنانچه    
گیرد که این امر نیز  نامند مد نظر قرار می      کند و اصطالحاً آن را متعارف می        می

  .است ذکر شده 641در قسمت اخیر ماده 
که جواز افشای اسرار افراد مبتنی بر اذن         تیپس مالحظه می شود درصور    

 و در صورتی که حدی معـین  اذنآنان باشد تنها در حدود معین شده در ضمن  
توان افشاسازی نمود و مسلمًا این متعـارف در           نشده باشد، برمبنای متعارف می    

مورد مسأله ای مثل اسرار افراد ، محمول خواهد بود برقدر متیقنی که در امری 
  .  تلقی گردد"حداقل"خطیر باید چنین 
   

  بحث لزوم حفظ جان و بحث لزوم اطاعت امر دادگاه) ب و پ
ـ       ارتباط تنگاتنگ  باتوجه به این دو بحث را      نظـر میرسـد،     هی که بین آنهـا ب

 :مکن باهم ذکر می

 9 مـاده  2 و بنـد  باشـد  مـی عقالنی امری بدیهی و  حفظ جان لزوماصوالً  
 قانون مجازات ایران بر همین امور اشـعار  648و55 قانون پزشکی ایتالیا و ماده  

هرکس هنگام بروز خطر شـدید      ": گوید   قانون مجازات ایران می    55ماده  . دارد
که خطر را    به منظور حفظ جان خود یا دیگری مرتکب جرمی شود به شرط آن            

عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود تناسب داشته یا برای رفع       
 توجه بـه سـه      مادهاما در این    . "رورت داشته باشد، مجازات نخواهد شد     آن ض 

  :نماید نکته ضروری می
  .ها در بین باشد پای جان انسان) 1
  . موقعیت خطرناک را ایجاد نکرده باشدعمداًخود مرتکب جرم،) 2
  .  با موقعیت خطرناک متناسب باشد)مجرمانه( ارتکابیعمل) 3

الذکر عاری از     رار افراد با لحاظ سه شرط فوق      رسد افشای اس    نظر می   لذا به 
وصف مجرمانه تلقی گردد ولی باید در تفسیر اصـل لـزوم حفـظ جـان بـسیار                  

رویه موارد آن خودداری نمود و آن را محدود   بیظریف و دقیق عمل و از بسط   
  . فردی بمیرد،ردی ساخت که در صورت عدم افشای سرابه مو

 که موارد اجبار قانونی یا دسـتور دادگـاه    حال باید به این بحث وارد شویم      
 ذکر  )1 (در افشای اسرار پزشکی که در قوانین اکثر کشورها از جمله انگلستان           

تواند در اسرار افراد وارد شده و  شده کدامند و به عبارت دیگر دادگاه تا کجا می  
  . )6 (گروههای پزشکی را ملزم به افشاسازی نماید

الـذکر باشـد،    یز باید درحد همان سه مورد سـابق  اجبار دادگاه ن   منبه نظر   
رسد چنـدان وجاهـت       الخصوص در بحث حفظ جان افراد واال به نظر نمی           علی

   .داشته باشد
گذار ایرانی در چند مورد ذیل افشای آنچـه پزشـکان            در حال حاضر قانون   

  :ستاند را تکلیف آنان قلمداد نموده ا دست آورده بواسطه حرفه خود به
 های آمیزشی   قانون طرز جلوگیری از بیماری13ماده  -

   همان قانون 19ماده  -
 طاعون، تب زرد، تیفویید، تیفوس، آبله، مخملک، سرخجه،         های  بیماری -

  دیفتری، اسهال خونی، مننژیت، ماالریا، فلج کودکان، تب مالت، کنژنکتیویـت          
اخم، سیاه زخـم، تـب   نوزاد جذام، بادسرخ، پاروتیدیت، سل، گریپ، پنومونی، تر      

های غذایی به شرط آنکه      های ویروسی، مسمومیت   راجعه، آبله مرغان، هپاتیت   
  .های پر جمعیت ظاهر شود در محل

 .های سرطانی ماده واحده قانون راجع به ثبت و گزارش اجباری بیماری

  . قانون ثبت احوال راجع به اعالم واقعه تولد19ماده 
  .اعالم واقعه فوت همان قانون راجع به 24ماده 
   بنظــر آمــده و   حــالتی خــاص  پــردازم کــه  مــی بحثــی  بــهحــال

افـشای  "الخصوص در اطالعات ژنتیک بیشتر احتمال وقـوع دارد و آن را         علی
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   نامیـده ودر قالـب مثـالی    " اولیـه و مـؤخر بـرآن    اذن  حدوداطالعات خارج از  
  : کنم بیان می

 پژوهشی به شما مراجعه فرض کنید که فردی برای انجام امری درمانی یا
هـای   ای برای بررسی دهد که از وی نمونه    کرده و بنابر رضایت کتبی اجازه می      
 وی انتشار نتایج را نیز بدون ذکر نـام          .کنیدژنتیک در مورد بیماری دیابت اخذ       

ولی به جایی یـا    (نمایید    داند و شما نیز مشخصات نامبرده را حفظ می          مجاز می 
علت وقـوع جنایـت یـا بـزه       هحال چنانچه ده سال بعد ب      ).دهید  کسی ارائه نمی  

دست آمده تحت تعقیب قرار گیـرد       هدیگری فردی که مشخصات ژنتیک وی ب      
و دادگاه شما را مکلف کند کـه مشخـصات ژنتیـک مـذکور را بـا مشخـصات          

اید مقایـسه   اند و سابقه آنها را حفظ کرده      افرادی که سابقاً به شما مراجعه کرده      
 کنیـد  معرفـی  صاحب نمونه را به دادگاه   ، صورت تطابق مشخصات   نموده و در  

  باشد؟ کنید و آیا دادگاه مجاز به چنین درخواستی می آیا چنین کاری می
که بیمار یا آزمودنی هدف از اسـتفاده از     رسد که با توجه به این       به نظر می  

ا هـیچ   نباید ب نمونه  نمونه را معین و آن منحصر به بیماری دیابت نموده است،            
قصد و هدف دیگری استفاده شود و این امری کامالً اخالقی است که مطـابق       

باشـد، ضـمن آنکـه        آنچه بیشتر عرض شد موافق اصول مسلم حقوقی نیز می         
چه بیماران یا متقاضیان خدمات پزشکی بفهمند کـه اسـرار آنهـا ممکـن            چنان

مـاالً از ارائـه     گـردد احت     فـاش     و با هر دلیـل     است با دستور دادگاه در هرزمان     
واقعیات و اسرار خود به گروه پزشکی خودداری خواهند کرد که این امر منجـر     

ترین حقوق  گردد که نافی بدیهی     به اختالل در مسیر تشخیص و درمان نیز می        
  .باشد متقاضیان خدمات پزشکی و بیماران می

به همین قیاس باید گفت هنگامی که فرد مربوطـه نمونـه و مشخـصات               
عنوان یکی از اعضای گروه پزشکی قرار داده، مقـصود      ه در اختیار شما ب    خود را 

بوده است و خروج    ) اعم از تحقیقی یا درمانی    (و منظور وی انجام کاری خاص       
 مشخصات وی نافی حریم شخصی او خواهد بود، فلذا و ارائه،شما از دایره اذن 

  .توان انجام امر مذکور را بشرح پیش گفته پذیرفت نمی
های ژنتیک با هر مقـصود،       مجموع با توجه به آنکه در جریان آزمایش       در  

ترین خصوصیات شخصی افراد آن هم با دقـت بـاال مـشخص       ریزترین و مهم  
ها و خصوصیات جسمی و     که افشاسازی اسرار و یافته    را  گردد، باید مواردی      می

حفظ تر محدود کرد هرچند بجز در بحث         سازد هرچه بیش    روانی افراد جایز می   
صورت ناچار خواهیم بود بـه پرسـشهای ذیـل پاسـخ              چه در غیراین   جان ثالث 

ای   حرفه رازداری مطلق    ض نگارنده با اعطای جواز به نق       هر چند  ،مثبت بدهیم 
  .مخالف است

تواند مثًال صاحبان ژن خاصی را اسـتخدام یـا دارنـدگان     آیا کارفرما می  -
  ؟ژن خاصی را از کار محروم یا برکنار کند

تواند فرد را بعلت آنکه حامل ژنـی خـاص اسـت از               آیا شرکت بیمه می    -
  ؟خدمات خود محروم ساخته یا حق بیمه باالتری درخواست کند

توانند مراکز درمانی و پژوهـشی را ملـزم           آیا مراجع قضایی و پلیس می      -
نمایند تا مشخصات ژنتیک افراد را در یک سیستم و بانک اطالعاتی مرکـزی              

  ؟ستیابی به آنها وارد نمایندجهت سهولت د
بینــیم در صــورتیکه دســت  در خیلـی مــوارد دیگــر از همــین دسـت مــی  

ن حریم خلوت عنوا هچیزی بممکن است شته شود اها و اشخاص بازگذ    حکومت
  .ماندن و خصوصی افراد باقی 

با توجه به همین امور است که قانون پزشکی ایتالیا در مبحث مربوط بـه               
  : گوید میهای ژنتیک  آزمایش
های انسانی فقط بـرای پیـشگیری یـا اصـالح             هر عملیاتی بر روی ژن     -

  .)4 (شرایط آسیب شناختی و بیماری باید باشد
های ژنتیک مجـاز نیـستند مگـر بـرای مقاصـد شناسـایی یـا                  آزمایش -
کـه   های ارثی و فقـط درصـورتی       یها و نقص جنین و بیماری     ربینی ناهنجا   پیش

 .)4 (های مورد بحث درخواست شود مبتال به بیماریتوسط مادرجنین یا فرد 

بینـی کننـده ژنتیـک را بـرای        های پیش  گاه پزشکان نباید آزمایش     هیچ -
 .)4 (ای یا استخدامی انجام دهند مقاصد بیمه

با توجـه بـه مجمـوع آنچـه کـه پیـشتر آمـد و بـه عنـوان حـسن ختـام                
  ر دهـه آخـر قـرن       هـای جهـانی را نیـز کـه د           است مواردی از اعالمیه     شایسته

ویـک، جهـت حفـظ حقـوق اساسـی افـراد بـشر،                بیستم و آغـاز قـرن بیـست       
الخصوص در بحث حریم خصوصی و لزوم رازداری دارنـدگان اطالعـات،              علی

تدوین گردیده و درواقع در امتداد مفاد اعالمیه جهانی حقوق بشر قـرار دارنـد،               
  : ذکر نمایم

  : آمده است1997ب نوامبر مثًال در اعالمیه جهانی ژنوم انسانی مصو
اش نقض    هیچ فردی نباید براساس ویژگیهای ژنتیک که هدف یا نتیجه         "
بشر، آزادیهای اساسی و حیثیت انسانی باشـد، در معـرض تبعـیض قـرار           حقوق
های اساسی تنها قـانون   حمایت از حقوق بشر و آزادی به منظور"و  ")7 (گیرد
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المللی حقـوق بـشر،     می و قوانین بین   الملل عمو   تواند در محدوده حقوق بین      می
 . ")7 (اصول رضایت و محرمانه بودن را محدود کند

  :همین مبنا در ماده آخر بیانیه مذکور آمده است بر
ای تفسیر گردد که دولت، گروه     هیچ قسمت از این اعالمیه نباید به گونه       "

ایر با حقـوق    یا فردی با توسل به آن بتواند مجاز به انجام فعالیت یا اقدامی مغ             
  هــای اساســی و از آن جملــه مغــایر بــا اصــول منــدرج در ایــن  بــشر و آزادی
 .)7 (اعالمیه باشد

  الذکر کـه بـه بهتـرین نحـو متـضمن حقـوق اساسـی                 علیرغم موارد فوق  
  باشــد، در بیانیــه جهــانی    مــیآنــان افــراد از جملــه حــریم خــصوصی    

هـا   ه افـراد و دولـت  شرح ذیل بر عهـد  ههای ژنتیک این بحث ب حفاظت از داده  
  :گذاشته شده است

ــع  " ــه جم ــه در زمین ــن اعالمی ــررات ای ــتفاده و   آوری، مق ــردازش، اس پ
  هـــای بیولوژیـــک،  هـــای ژنتیـــک انـــسانی و نمونـــه ســـازی داده ذخیـــره

موضوعیت دارد، مگر در موارد تحقیق و کشف جرایم و نیز در بررسی نسب که 
  بـشر   المللـی حقـوق   رات بـین باید مطابق با قوانین داخلی و هماهنـگ بـا مقـر         

 .)8 (رفتار شود

ها را بـه   ای بررسی   شود مفاد برشمرده اخیر پاره      طور که مالحظه می    همان
منطبـق بـا   "قوانین داخلی کشورها احاله داده است و هرچند این امر با عبارت  

چنـان بایـد از     تا حدی مقید شده است، ولی هـم   "المللی حقوق بشر    اصول بین 
هـای ژنتیـک انـسانی        ها در سوءاسـتفاده از داده      خاص و دولت  آزادی عمل اش  

  .های گسترده نگران بود تحت عناوین مربوط به حقوق کیفری با تفسیر
نویس اعالمیه جهـانی هنجارهـای       خوشبختانه در چهارمین ویرایش پیش    

  :اخالق زیستی نیز به بحث رازداری توجه شده و آمده است
معـه دموکراتیـک و خواهـان امنیـت         کـه در یـک جا        مـواردی  جز در  هب"

  اجتماعی، به منظور پیشگیری از جرائم، حفظ سالمت عمومی و حفظ حقوق و 

المللـی    های افراد، مطابق با حقوق داخلی آن هم هماهنگ با اصول بین            آزادی
، هیچ محدودیتی نباید بر اصول مندرج در این بیانیـه            پذیرفته است  حقوق بشر 
نویس مذکور به شرح ذیل تکمیل         پیش 13وق با ماده    دستور ف  .")9 (وارد شود 
  :شده است

ظ ـریم خصوصی افراد و حف    ــرام به ح  ــلی باید با احت   ـهر تصمیم یا عم   "
محرمانگی اطالعات شخصی آنان اعمال گـردد، مگرآنکـه ارتبـاط اطالعـات             

ایـن  . ناپـذیری قطـع شـده باشـد        مذکور با شخص مربوطه به صورت برگشت      
  انـــد بـــرای اهـــدافی بجـــز آنچـــه کـــه قـــبًال بـــدان تو اطالعـــات نمـــی

آوری شده استفاده گردد، مگرآنکه با رضایت آگاهانه، آزادانه و قبلی  منظور جمع
  .")9 (فرد مذکور

  

  نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه
  هـای   رسـد، بـا توجـه بـه پیـشرفت      با توجـه بـه آنچـه گذشـت بـه نظـر مـی        

ــست  ــی در ژنتیــک و زی ــانی و مل ــزون جه ــان   روزاف ــزایش امک ــاوری و اف   فن
  هــای ژنتیــک اشــخاص و تهدیــد آزادی و تحدیــد حــریم  دسترســی بــه داده

  خــصوصی آنــان بایــد بــا توجــه بــه اصــول مــسلم حقــوقی ایــران و عنایــت  
  تـا بـه نحـو اکمـل      المللـی مربوطـه، مقرراتـی وضـع گـردد      به مفاد اسناد بین  

ــراد    ــات شخــصی اف ــریم خــصوصی، حفاظــت از اطالع ــی(ح   الخــصوص  عل
ــان   داده ــک آن ــای ژنتی ــه  )ه ــه رازداری حرف ــد ب ــط    و تعه ــق توس   ای مطل

ــته    ــایر رش ــکی و س ــای پزش ــضای گروهه ــه را   اع ــای مربوط ــمن –ه    ض
ــه دو بحــث     تمایــل شخــصی "برقــراری حــداقل مــوارد اســتثناء منحــصر ب

ــان ــبب   – "و حفـــظ جـ ــذکور سـ ــشرفتهای مـ ــا پیـ ــد، تـ ــضمین نمایـ    تـ
  امعــه اعتمـادی عمــومی و نگرانـی از بــرمال شـدن اســرار افـراد ج     ایجـاد بــی 

 .ای سالم منافات دارد، نگردد که اصوالً با نظم عمومی و زندگی در جامعه
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