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  چكيده

 ،ها يماريب درمان و صيتشخ ،يريشگيپ عرصه در كيژنتعلم  نينو يها روش ظهور
 حقوق حفظ منظور به مناسب يقانونگذار و روابط ميتنظ يچگونگ در ياريبس يها چالش

 يارتقا با هدف يكيژنت اطالعات گسترده يريكارگ هب. خواهد داشت همراه به مارانيب
 متضمن كه اطالعات گونه نيا خاص يها يژگيو با عنايت به ،ياجتماع و يفرد سالمت
 و يو بستگان مار،يب ندهيآ در رگزاريتأث و حساس جينتا متفاوت و حصولهاي  برداشت
 و نياديبن يحق عنوان به ماريب يخصوص ميحر حفظ به موازات آن و شند؛با يم جامعه

به  رمذكو يها يچالش بارز قيمصاد از ،يانسان كرامت و شأن به احترام لزوم از برگرفته
 در انماريب از آمده  دست هب يكيژنت اطالعات كارگيري هب امكان .آيد حساب مي

 مهيب يقراردادها ميتنظ كار، يروين استخدام رينظ ايشان يسالمت و يردرمانيغ يها حوزه
 يها يدگيرس روند در هاآن از استفاده اي هاي عمومي پزشكي پژوهش ،)سالمت اي عمر(

 يدرمان يفضا رييتغبيم  و يكيژنت اطالعات از استفادهءسو نهيزم ،...و محاكم ييقضا
 در ماريب حقوق حفظچگونگي  در نتيجه ونموده  را فراهم يتجار يفضا به آنها رامونيپ

 حفظ ضرورت با بيان حاضر مقاله .است نموده مبدل را به امري خطير امروزي جوامع
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 چگونگي ،يكيژنت اطالعات يعقالن و يمنطق يافشا همگام با ماريب يخصوص ميحر
 در تعادل ايجاد و همچنين جامعه نفع تقابل با درافراد  يشخص نفع انيم توازن يبرقرار
و در راستاي نيل به آرمان  است  را مورد بررسي قرار داده نفعيذ اشخاص متعارض منافع

 با همزمان ق،يدق يارهايمع ارائه و مناسب يقانونگذار لزوم به حفظ حريم ژنتيكي بيمار،
 .نمايد اذعان مي جامعه اقشار به يعموم آموزش

  
 يديكل واژگان

  .مارانيب حقوق ؛يكيژنت اطالعات ؛يمنطق يافشا ؛يخصوص ميحر
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 تعارض و توازن منافع در حفظ حريم خصوصي

  و افشاي اطالعات ژنتيكي بيماران
 

در عرصه ژنتيك همزمان با توسعه همگاني  فناوريافزايش و پيشرفت 
 و ساير اطالعات افراد اعم از اطالعات ژنتيكي پزشكي هاي تحقيقات در حوزه داده

فعاليت ارتقاي سالمت فردي و اجتماعي و در نتيجه توسعه  در راستاي پزشكي
بيماران در  اطالعات ژنتيكيذخيره الكترونيكي امكان  و يهاي اطالعاتبانك

موجب افزايش توجه به مقوله چگونگي فضاي مجازي و مورد دسترس عموم، 
ناشي از باال رفتن ريسك نقض حريم  اتو مقابله با تهديد انحفظ حقوق بيمار

  .آنها گرديده است ژنتيكي
هاي ژنتيكي و كليه استنباط و  اطالعات ناشي از داده ،اطالعات ژنتيك

در كنار سوابق خانوادگي و  ها، هايي است كه از مطالعه و بررسي اين داده برداشت
و سالمت استراليا، گزارش شوراي تحقيقات پزشكي ( دست آمده همعاينات باليني بيمار ب

تأثيرگزار در آينده شخص و بستگان  و در بردارنده نتايج حساس و )9، ص 2000
بيني از  هاي متفاوت و نتايج مورد پيش ه برداشتالزم به ذكر است ك. باشد مي وي،
هاي ژنتيكي، همواره جنبه احتمالي داشته و منوط به عوامل ديگر نظير محيط و  داده

مريكا آهاي حقوقي نظير  تعداد اندكي از نظام .خواهند بود نيزروش زندگي بيمار 
پنداري اين اطالعات  ءها تمايل به خاص و استثنا اين ويژگي و استراليا با تكيه بر

حقوقي هاي  نظام به تأسي از نظر اكثريت اما ما و لزوم حمايت ويژه از آنها داشته،
بر اين باوريم كه ميان اطالعات ژنتيكي با ساير اطالعات پزشكي كه در  دنيا

 گردند، اشخاص جامعه مي 1زني ساز بروز تبعيض و انگ معرض سوءاستفاده و زمينه

متصور  تفاوتي آن چنان كه منجر به اتخاذ روش و يا قانونگذاري خاص شود،
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ها در  العات از ساير دادهجدايي واقعي و عملي اين اط سو خواهد بود؛ زيرا از يكن
ه است و از هاي پزشكي بيماران با سختي و احتمال انحراف همرا مجموعه گزارش

ترس و حساسيت اين امر خود موجب افزايش  ديگر در فرض جداسازي، سوي
زني بيشتر و  ساز انگزمينه به تبع آن اطالعات و  عمومي در مواجهه با اين

 ن،يو روست كي؛ آندرل93- 94، صص رسوت( گردد مي هاتفسيرهاي نادرست جامعه از آن
  ).425،ص 2001

 3و محرمانگي 2حفظ حريم ژنتيكي بيمار با مفاهيمي نظير حريم خصوصي
حريم  .از يكديگر متمايزند اطالعات همراه است كه به رغم قرابت معنايي

 و يا عدم افشاي افشاءحق فرد در گزينش  اطالعات، خصوصي در قلمروي
در فرض است و ) و يا ديگران(گري او به دي محرمانه و شخصي اطالعات حساس،

تعيين كيفيت و كميت دسترسي به اطالعات و مخاطبان افشاي  ،نيز افشاءتجويز 
دسترسي عموم  اشخاص حق، به موجب اين. يطه اختيارات او قرار داردآنها در ح
. ند،نمايندكه خود صالح دان زانيمي و به را محدود به افراد موردنظر انبه اطالعاتش

و سيال دارد؛  حريم خصوصي حقي كلي در برابر اجتماع است كه مفهوم نسبي
هاي فرهنگي و قانوني هر جامعه و همچنين موقعيت  و ارزش بدين معنا كه هنجار

 ،يالر( گردد خاص هر فرد در اجتماع در تعريف و تعيين دامنه آن مؤثر واقع مي
  ).5، ص 2004

عبارت ديگر رازداري اطالعاتي، وجود يك  مفهوم حفظ محرمانگي يا بهدر 
حرمانگي رابطه خاص نهفته است كه به موجب آن يك طرف رابطه، حق رعايت م

حفظ اين محرمانگي و در خصوص اطالعاتش را داشته و طرف ديگر تكليف به 
بدون و  ءبه صرف افشا اشخاص ثالث را بر عهده دارد كهعدم افشاي اطالعات به 

مرتكب نقض لحاظ انگيزه ارتكاب عمل و يا ارزيابي ورود ضرر واقعي، 
، جزايياعم از  مسؤوليتانواع با در فرض عدم تجويز قانون و  محرمانگي گرديده
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توان در  ي را ميا هاي بارز چنين رابطه نمونه. روبرو خواهد شدو انتظامي  مدني
 مشاهده نمود درماني با بيماراناوران سالمت و كليه پرسنل رابطه پزشك، مش

  ).198، ص 1998 ن،يروست(
: ياد نمود ايران قانون مجازات اسالمي 648توان از ماده  در اين خصوص مي

اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا "
شوند هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را  حرفه خود محرم اسرار مي

كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد  افشاء
ماده بر وجود رابطه  اين .شوند هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي

تحقق جرم را تكيه داشته،  ينان بيمار گرديدهد اعتماد و اطمسبب ايجا مذكور كه
داند و لذا وجود ضرر به بيمار را شرط ضروري ارتكاب جرم  به نتيجه نميمقيد 

 ).75 ص افشاء،، 1382 ،يعباس( نمايد كيفري پزشك قلمداد نمي مسؤوليتمنتهي به 
اي شاغلين  نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه آيين 4ماده همچنين 

سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران مقرر هاي پزشكي وابسته در  حرفه
هاي پزشكي و وابسته، حق افشاي اسرار و نوع بيماري  شاغلين حرفه«: دارد مي

 6ماده و در  » .ندارندبيمار، مگر به موجب قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي را 
بيمار حق دارد جهت حفظ حريم «: است مقرر گرديدهمنشور حقوق بيمار نيز 

خود، از محرمانه ماندن محتواي پرونده پزشكي، نتايج معاينات و  شخصي
باليني، جز در مواردي كه براساس وظايف قانوني از گروه معالج  يها مشاوره

  ».گيرد، اطمينان حاصل نمايد استعالم صورت مي
جد ت گرفته از كرامت انساني و وانشأ حريم خصوصي بيمار حقي بنيادين،

ديگر اعم از خصوصي و عمومي تعارض آن با منافع  امكانارزش اساسي است اما 
و  عنوان حقي مطلق و بدون محدوديت بهتوان آن را  نميمنتفي نبوده و لذا هرگز 
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از اين رو به موازات  ؛)407، ص 2001 ن،يروست و كيآندرل( نمود تلقي ءاستثنا
اطالعات ژنتيكي نيز  4ضرورت حفظ حريم خصوصي، لزوم افشاي عقالني و منطقي

براي  و ارائه معيار مناسبضرورت برقراري توازن ميان اين دو  .گردد مطرح مي
اده و سوءاستف از حيث مسائلي مانند در معرض و نظر شخص بيمارماز ، آن

از شركت وي زمينه انصراف و يا امتناع بدون شك كه  ،سوءتفسير ديگران بودن
كه  نيز از منظر جامعه .، شايان توجه استآورد آزمايشات ژنتيك را به بار ميدر 

افكار عمومي در اين خصوص كسب اعتماد  ه تأمين سالمت عمومي وبا دغدغ
اجتماع  ي اززني به طبقه يا گروه خاص پرهيز از آفت انگ تالش درو  مواجه بوده

  .حائز اهميت بسيار است تبعات نامطلوب ناشي از آن دارد، و
هاي رايج قانونگذاري و رويه  اشاره مختصر به شيوهمقاله حاضر، پس از در 

تعارض منافع در رابطه ظريف ، اشخاص المللي در خصوص حفظ حريم ژنتيكي بين
هاي  در حوزه ژنتيكي، بيمار و افشاي عقالني اطالعات حفظ حريم خصوصي ميان

برقراري تعادل و راستاي  هاي الزم درمعيارو سپس  شناسايي گرديده مختلف
  .است متعارض مورد بررسي قرار گرفتهمنافع  لوب و بهينه در خصوصمط توازن
 

  حفظ حريم ژنتيكي بيماران هاي رايج شيوه -بخش اول
هر تصميم «: دارد مقرر مي 13اعالميه جهاني اخالق زيستي و حقوق بشر 13ماده 

يا عملي بايد با احترام به حريم خصوصي افراد و حفظ محرمانگي اطالعات شخصي 
آنان اعمال گردد، مگر آنكه ارتباط اطالعات مذكور با شخص مربوطه به صورت 

تواند براي اهدافي به  همچنين اين اطالعات نمي. ناپذيري قطع شده باشد برگشت
آوري شده استفاده گردد، مگر آنكه با رضايت  جز آنچه كه قبالً بدان منظور جمع

  ».آگاهانه، آزادانه و قبلي فرد مذكور باشد
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سازي و يا رضايت  هويت اده مذكور افشاي اطالعات را تنها در دو فرض بيم
هاي رايج حفظ حريم خصوصي  صاحب اطالعات ميسر دانسته و اين دو از شيوه

  .شوند هاي حقوقي شمرده مي بيمار در رويه عملي اكثر نظام
 

  رضايت آزادانه و آگاهانه) الف
حلي در عدول از  عنوان راه رضايت صاحب اطالعات و به طور خاص بيمار به

اعالميه « 8ماده . آيد قاعده حفظ حريم ژنتيكي، در موارد ضروري به حساب مي
رضايت صريح، آگاهانه، « :دارد مقرر مي 14»المللي ژنوم انساني و حقوق بشر بين

گونه فريب يا اجبار مالي و امثال آن را قبل از انجام كار، شرط  آزادانه و بدون هيچ
  ».داند و هرگونه استفاده از اطالعات ژنتيكي مي افشاءچنين  ذخيره و هماخذ، 

و كاربرد اطالعات نبايد كلي و مطلق انگاشته شود، بلكه اين  افشاءتجويز به 
اذن مقيد به محدوده مورد رضايت بيمار و ميزان و شرايطي است كه وي مشخص 

بيمار است كه زمان، ميزان، مخاطبين افشاي اطالعات و مصاديق كاربرد  .نمايد مي
در فرضي كه . آنها را معين نموده و حق انصراف از رضايت مذكور را نيز دارد

حدود افشاي اطالعات توسط شخص بيمار مشخص نشده باشد، عرفاً بايد حد 
يستي به قدر متيقّن متعارف را ملحوظ نظر قرار داد و در تفسير متعارف بودن نيز با

چنانچه اطالعات ژنتيكي نزد  ).45- 46 صص، 1386 ،يآخوند و فر يالنيم(بسنده نمود 
هاي اطالعاتي را به مثابه مال وديعه در نظر گرفته و  پرسنل درماني و يا بانك

پيرامون  15قانون مدني 612ايشان را در نقش امينِ بيمار بدانيم، اتخاذ مالك از ماده 
تعهدات امين كه در فرض عدم تعيين ترتيبات حفظ مال وديعه توسط مالك، امين 
را به عمل بر مبناي متعارف ملزم دانسته، ما را به همين نتيجه رهنمون خواهد 

  .ساخت
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اي با استناد به روش مرسوم اخذ رضايت در مراكز درماني و يا تحقيقاتي  عده
هاي سفيد و بسيار كلي است، كسب رضايت را  نامه كه معموالً به صورت رضايت

از . نمايند امري ساختگي و توجيهي پنداشته و آرماني زيبا اما غير واقعي تلقي مي
اين رو الزم است تأكيد نماييم كه كيفيت رضايت در اعتبار و ارزش آن مؤثر 

رساني واقعي، قابل  رضايتي مورد توجه است كه مسبوق به آگاهي. گردد واقع مي
گيري بوده و به دور از عوامل اجباري و به نحو داوطلبانه  فهم و مكفي در تصميم

مطلب بوده و چنين مقرر كدهاي اخالقي تهران مؤيد اين  3بند . حاصل شده باشد
كسب رضايت آگاهانه بايستي فارغ از هرگونه اجبار، تهديد، تطميع «: داشته است

گونه اثر  يت اخذ شده باطل و هيچدر غير اين صورت، رضا. و اغوا انجام گيرد
آن  مسؤوليتقانوني بر آن مترتب نيست و در صورت بروز هرگونه خسارت، 

نيز محقق را به تفهيم روش اجرا و هدف از  5بند  ».متوجه پژوهشگر خواهد بود
هاي احتمالي، فوايد، ماهيت و مدت تحقيق، به آزمودني ملزم  انجام تحقيق، زيان

 .نامه موظف كرده است قيد مراتب مذكور در رضايتنموده و او را به 

از رهگذر ضرورت آگاهي در رضايت، به اهميت و حساسيت نقش 
در . بريم اي پزشكي در حفظ  و توسعه حقوق بيماران پي مي حرفههاي  مشاوره
هاي درمان و عوارض  هاي ژنتيكي ماهيت بيماري و عواقب آن، محدوديت مشاوره

بيمار از . گردد هاي جايگزين به خوبي ارزيابي مي شيوههاي درمان و  آن، روش
حيث رواني حمايت شده و آمادگي و آگاهي الزم براي پذيرش شرايط، فهم 

و به مراكز و  نمايد درست بيماري و مشاركت در جريان درمان را كسب مي
به بيان ديگر مشاوره ژنتيك يك . شود هاي درماني مناسب ارجاع داده مي روش

غيرامري، فارغ از هرگونه پيش داوري و به نوعي آموزشي محسوب فرآيند 
گيري افراد بر پايه آگاهي كامل از همه خطرها و  گرديده كه با هدف تصميم
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روند مشاوره در هر بيمار بسته به ميزان دانش، . گردد هاي موجود دنبال مي گزينه
 وشارپ (  داشت اي متفاوت خواهدهاي ديني و فرهنگي او، جلوه باورها و ارزش

  .)129و 14، ص 2006 كارتر،
 
  هويت سازي اطالعات ژنتيكي بي) ب

نام ذخيره  اطالعات ژنتيكي معموالً به سه شيوه با نام، كدگذاري شده و بي
هاي موجود در حل معضل حفظ حريم ژنتيكي بيماران  حل يكي از راه. گردند مي
با اين اقدام از ميزان ارتباط . باشد نام يا كدگونه كردن اطالعات ژنتيكي آنها مي بي

و پيوند ميان بيمار و اطالعات ژنتيكي كاسته شده و بدين ترتيب بار منفعت و 
حقي وي در حفظ حريم خصوصي كمتر و امكان ترجيح و برتري منافع  ذي

  .گيرد سايرين و يا جامعه بر منافع او قوت مي
هويت شده و به لحاظ  بي داده ژنتيكي به طور كامل 16،نام كردن در حالت بي

دهد؛ ليكن بديهي است كه در  تئوري امكان بازيابي هويت خود را از دست مي
توان هيچ پروسه امنيتي را لغزش ناپذير دانست و پيشرفت روزافزون  عمل نمي
، صص 2004 ،يالر( .افزايد نيز بر احتمال شكست و امكان دسترسي مجدد مي  فناوري

295 -294.(  
كدگذاري اطالعات است كه به موجب آن، امكان دسترسي، شيوه ديگر 

صالح گرديده كه در شرايط  يابي و شناسايي اطالعات محدود به اشخاص ذي هويت
شيوه كدگذاري در . خاص و ضروري، صالحيت بازيابي هويت اطالعات را دارند

تر به نظر  نام كردن سهولت بيشتري داشته و منطقي و مناسب قياس با روش بي
اين شيوه در عمل نيز با اقبال بيشتري روبرو گرديده اما بدون شك با . آيد يم

بايست با  بيشتري در نقض حريم ژنتيكي بيماران همراه خواهد بود و مي خطر



  1390بهار، شانزدهم  ، شمارهپنجمسال    فصلنامه حقوق پزشكي/  98 

ران
يما

ي ب
تيك

ت ژن
العا

 اط
اي

افش
 و 

صي
صو

م خ
حري

در 
فع 

 منا
زن
توا

 و 
ض

عار
ت

  

صالح و ميزان  هاي دقيق و روشن به منظور تعيين افراد ذي تنظيم دستورالعمل
  .مند گردد  دسترسي به اطالعات ضابطه

اند، يكي آثار سوئي  سازي وارد نموده هويت عمده كه بر روش بيدو ايراد 
شود؛ بدين  است كه با اعمال اين روش، بر نتايج حاصل از تحقيقات گذاشته مي

آورد كه به اقتضاي ضرورت  معنا كه همراهي هويت اين امكان را فراهم مي
ادگي وي و تحقيقات، اطالعات را با معاينات باليني بيمار و بررسي سوابق خانو

ابزارهايي از اين قبيل تكميل و تصحيح نمود و گاه بدون لحاظ هويت و ابزارهاي 
اي  ديگر آنكه عده. آيند مصرف به شمار مي معنا و بي مكمل، اطالعات در عمل بي

بر اين باورند كه مفهوم واقعي حريم خصوصي اطالعات، عالوه بر ضرورت عدم 
انحصاري صاحب اطالعات، در كنترل ميزان و افشاي هويت، با اختيار و توانايي 

كيفيت دسترسي و كاربرد اطالعات شخصي خود مالزمه دارد و اين ضرورت به 
. دهد گردد و دايره وسيعي را پوشش ميصرف عدم شناسايي هويت وي تأمين نمي

  )34 ص، 2007 ر،يكُهلم(
 

  ژنتيكيافشاي اطالعات  - تعارض منافع در حفظ حريم خصوصي - بخش دوم
منافع فردي و  هاي تقابل در وجود زمينه كه به سبب سترهاي گوناگون روابطب
مستعد بروز تعارض ميان ضرورت حمايت از حريم خصوصي و يا  ،اجتماعييا 

 :عبارتند ازلزوم افشاي اطالعات ژنتيكي هستند، 
  شخص بيمار -الف
درمان كه  در فرآيند 5با اصل لزوم احترام به خودمختاري بيمار اين فرضدر 

از آنجا كه  و به موجب اين اصل. مواجه هستيم ريشه در كرامت ذاتي انسان دارد
از اطالعات ژنتيكي و تبعات ناشي از آن  و سايرين احتمال برداشت نادرست بيمار

 وگرديده احتمالي براي بيمار تبيين  هاي شرايط و آسيببايست  ميوجود دارد، 
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اما تصميم گيرنده  ؛خاب صحيح و آگاهانه او فراهم گرددامكان انت بدين ترتيب
آزمايشات و تحقيقات  كند اطالعات حاصل از نهايي خود او است كه انتخاب مي

وي و  به كداميك از اطرافيان در وهله بعديو  به خود او ژنتيكي در گام نخست
تناقض  الزم است خاطر نشان سازيم كه در اينجا به يك. به چه ميزان افشا گردد

در معتبر شناختن يك انتخاب است   آگاهيوجود ضرورت  خوريم و آن نيز برمي
از افشاي اطالعات بدون  رساني با حداقلي نفس آگاهيو اين در حالي است كه 

 اي بيمار متصورحق ندانستن برترديد  بي. كسب رضايت از بيمار همراه خواهد بود
توان يك مشاور  ، ميكه به نظر پزشك حياتي و حساس است است اما در موقعيتي

را بهترين داور در تصميم به بيمار اي سالمت و يا يكي از اعضاي خانواده  حرفه
 و يا در فرض شرايط فوري و بحراني دانست عات به وييا عدم افشاي اطالافشاء

ي بيمار در الل و خودمختارپوشي از حق استق شاهد تحميل اراده قانونگذار و چشم
 .او بودجهت مصلحت برتر و حفظ سالمت جاني 

 
  بستگان بيمار - ب

كه نتايج حاصله از اطالعات ژنتيكي به بيمار محدود نشده و بر  از آن رو
و يا فرزندان وي  پدر و مادردرجه اول مانند  رباي نسبيويژه اق  هبستگان وي و ب

واسطه مسائلي  هببه نحو غيرمستقيم و به صورت مستقيم و اقرباي سببي مانند همسر 
گاهي اعمال حق خودمختاري ، است تأثيرگذار ...از قبيل تصميم به بچه دار شدن و

 ن،يروست(گيرد  قرار مي اعضاي خانوادهساير  بيمار در تعارض با منافع و سالمت
پزشكان و يا مشاوران سالمت براي افشاي اطالعات و هشداردهي به  ).67، ص 2009
اي خانواده نيازمند كسب رضايت بيمار هستند و در صورتي كه برخالف ميل اعض

مستقيم  مسؤوليت. او عمل كنند در رابطه خود مرتكب نقض محرمانگي مي شوند
در شرايط حاد و جز  ،آنها در قبال بيمارشان است و در خصوص آگاهي سايرين
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 با سنجش و به منظور حفظ منافع خانواده لذا؛ ندارند قانوني مسؤوليت ياضطرار
الوقوع و يا قابليت درمان و  احتمال بروز آسيب جدي و قريب عواملي نظير

تعهد توان  ميثالث، اشخاص پيشگيري بيماري و با توجيه حفظ جان و سالمتي 
 درتالش  شاور در افشاي اطالعات و يا حداقلميا اخالقي پزشك و قانوني و 

رساني سايرين و رعايت مصلحت سالمت و رفع  ار به آگاهيمتقاعد كردن بيم
 ا،ياسترال سالمت و يپزشك قاتيتحق يشوراگزارش ( خطر از آينده ايشان را مطرح نمود

نظر قرار داد كه  مدبايست اين نكته را نيز  عالوه بر اين مي ).49- 51، صص 2000
سوابق از  اضافي اطالعات كسبيا اقوام و خانواده و  گاهي ورود ساير اعضاي

  .)2003اسكن، ( گردد در بهبود روند درمان بيمار مؤثر واقع مي درماني آنها،
 
   كارگر و كارفرما - ج

هاي  تقبل هزينه ي انساني و هم به سببكيفيت نيروبه دليل حفظ  كارفرمايان
عات ژنتيكي افراد تحت ت سالمت و به ويژه اطالدر افشاي اطالعا بيمه و درمان،

اما به موجب ). 416، ص 1998 همكاران، و نيروست(د نباش مي خود ذينفع استخدام
اعمال تبعيض در  ،المللي كشورها و بسياري از اسناد بين يتقوانين ملي اكثر

ممنوع  با تكيه بر نتايج حاصل از اطالعات ژنتيكي استخدام و يا ميزان دستمزد
وارد است و افشاي اين اطالعات به حريم و امنيت ژنتيكي اشخاص خدشه 

 2000در مصوبه سال  كميسيون ژنتيك انساني انگلستان به عنوان نمونه .سازد مي
 ، اين امكان را صرفاً درخود در مقام تأكيد بر ممنوعيت اخذ اطالعات ژنتيكي

داوطلبان استخدام در كادر هوايي اين و به منظور كنترل و آزمايش وزارت دفاع 
   .گيرد در نظر مي 6از حيث نوعي بيماري خوني خانه، وزارت
توان ميان  مي عملي و منصفانه رعايت معيار موجود وتعارض  راستاي رفعدر 

افشاي آن دسته از اطالعات كه با اقتضاي تجارت و شرايط خاص هر كار ارتباط 
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 و بدين ترتيب افزون غير مرتبط تفكيك قائل شدمستقيم دارند و ساير اطالعات 
بر جلب منافع كارفرما، به حفظ سالمت خود فرد و پرهيز از مخاطرات محيط كار 

، ص 2008سروين، ( را مبذول داشت نيز توجه الزمدر افزايش ريسك بيماري وي 
482(.  

 
  شونده گر و بيمه بيمه - د

هاي درازمدت سالمت از  در تنظيم قراردادهاي بيمه عمر و بيمه گرانبيمه
ويژه اطالعات ژنتيكي آنها كه قابليت  هاشراف بر پرونده پزشكي افراد و ب

برند و  بهره مي ،نيز دارندآينده را  ي افراد دروضعيت سالمتاحتمالي بيني  پيش
و ساير شروط  ميزان حق بيمه احتساب اين عوامل در تعيينآگاهي و تمايل به 
هاي موجود اعم از داخلي و  دارند اما اكثر قوانين ملي و دستورالعملدخالت  قرارداد

در  گران انگليسي عنوان مثال انجمن بيمه به. كنند المللي اين امر را نهي مي بين
ه عوامل ژنتيكي در اعضاي خود را صراحتاً به عدم مداخل 1999مصوبه سال 

  .است ساختهملزم  قراردادها
  هاي اطالعاتي پژوهشگران و بانك -و

 كاملقعي و حفظ حريم خصوصي و افشاي همراه با رضايت وااز يك سو 
هاي  با مقتضاي فعاليت ،شوندگان در تحقيقات ژنتيك اطالعات ژنتيكي پژوهش

ت و و همچنين تعهدات قانوني پژوهشگران در افشاي نتايج مثب و مستمر گسترده
فردي را در ارتقاي سالمت  بهمنفي حاصل از تحقيقات خود كه نقش منحصر 

نحو  نبدياست و  در تضاد د،ننماي ايفا مي عمومي جامعه و پيشرفت علم پزشكي
 .نمايد ي ساختگي مبدل ميتوجيه هشونده را بكاربرد معيار اخذ رضايت از پژوهش 

حريم خصوصي اشخاص منجر به كاهش  و ناديده انگاشتن از سوي ديگر نقض اما
نتايج سوء در  به تبع آن، تمايل به مشاركت در اين تحقيقات وعدم اعتماد و 
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كدهاي حفاظت آزمودني انساني  17بند . گردد جامعه ميعمومي سالمت آسيب به 
بر لزوم حمايت از  هاي علوم پزشكي موسوم به كدهاي اخالقي تهران در پژوهش

محقق موظف است كه «: دارد چنين مقرر ميحريم خصوصي تأكيد داشته و 
ننموده و ضمناً  افشاءاطالعات مربوط به آزمودني را به عنوان راز تلقي و آن را 

شرايط عدم افشاي آن را نيز فراهم نمايد، مگر آنكه در اين مسير محدوديتي 
  ».الً آزمودني را مطلع نمايدداشته باشد كه در اين صورت بايد قب

ضوابط و تعيين با تمهيداتي نظير روابط تحقيقاتي  در حوزه تعارضبروز 
و  انساني بر آزمودني ثبت هرگونه تحقيق هاي ويژه و روشن در دستورالعمل

ترين استانداردهاي ممكن و  هاي ويژه اخذ رضايت با لحاظ بيش همچنين تهيه فرم
براي مراكز تحقيقاتي  ها تعيين دقيق مقاصد كاربري نمونهارائه اطالعات الزم و 

توان به  در اين راستا مي .)46و  18، ص تا يب ن،ياوست و منسيل( .گردد مديريت مي
و  ارزيابي ضرورت انجام تحقيقهاي نظارت بر تحقيقات به منظور ايجاد كميته
در ايران پس از تدوين . مبادرت ورزيد از اجراي آنهاي محتمل  سود و زيان

وزارت  »كميته اخالق در پژوهش«، 1380كدهاي اخالقي تهران و از سال 
 ).79 ص ت،يرضا، 1382 ،يعباس( .اين مهم را بر عهده دارد مسؤوليتبهداشت 

 
  دولت - ـه

ها به اطالعات سالمت افراد جامعه و از جمله اطالعات ژنتيكي  دستيابي دولت
ارائه و يا توزيع عادالنه خدمات عمومي ضروري و گاه در جهت حفظ به منظور 

توان وجود دو تهديد  ليكن در اين ميان نمي. نمايد ناپذير مي منافع ملي اجتناب
سو ممكن است دولت با توجيه ارائه  جدي عليه شهروندان را نيز انكار نمود؛ از يك

 با هدف منطقي ارتباطلزوماً زند كه آوري اطالعاتي ب خدمات، دست به جمع
هايي كه با وجود مالزمه  رود كه از داده بيم آن مي از سوي ديگر ندارند ومذكور 
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در اهداف ديگري غير از ارائه خدمات استفاده و  ،به دست آمده منطقي و موجه
را بدون امكان دفاع و يا حتي  بات سوءاستفاده از شهروند بيماربدين ترتيب موج

 در نقش و موقعيت دولت .)263 ص، 1386 ،يانصار( آگاهي از اين امر، فراهم سازد
فرد است كه از زواياي  بهه حفظ حريم ژنتيكي بيماران نقشي متمايز و منحصر مقول

  : باشد مختلف قابل بررسي مي
از منظرهاي گوناگون با اطالعات ژنتيكي پيوند قضائي دولت نهاد  -1
به منظور  قضائي و جنايي در روند رسيدگي و تحقيقاتاين اطالعات . خورد مي

هاي ژنتيكي كه  در قالب دفاعيهو يا ...) يابي و هويت(كشف و شناسايي مجرمين 
و يا تخفيف مجازات  مسؤوليتتوسط متهم و وكالي او در راستاي معافيت از 

 و رفتاري هاي زيستي شناسايي زمينهبا  ؛ همچنينرود كار مي هب، گردد ه ميارائ
ند در تسهيل رو و كنترل عوامل محيطي تشديدكننده، در ارتكاب جرم مستعد

 حقوقيهاي  نظامقريب به اتفاق . گردند ز وقوع جرايم مؤثر واقع ميپيشگيري ا
و سرعت شناسايي  را كه معموالً با هدف سهولت هاي ژنتيكي از متهمين اخذ نمونه
دانند و  مجاز ميپذيرد،  صورت ميتكرار اعمال مجرمانه  آتي، در فرض و پيگيري
  .نوع اطالعات و نحوه كسب آنها استنظر تنها بر سر ميزان، اختالف 

محاكم و افشاي  در اينجا الزم است به مسئله مهم اداي شهادت پزشك نزد
كتمان حقيقت و خودداري از . ود نيز اشاره مختصري داشته باشيمخاطالعات بيمار 

شود  اداي شهادت شرعاً و عرفاً تقبيح شده و از نظر اخالقي امري مذموم شمرده مي
اما قانونگذار ايران آن را از استثنائات قاعده حفظ محرمانگي تلقي ننموده و براي 

، 1382 ،يعباس( نگرفته است امتناع پزشك از اداي شهادت ضمانت اجرايي در نظر
كه كشف حقيقت منوط به اداي شهادت  يمهم البته در موارد .)97- 98 صص افشاء،

آن عواقب ناگواري به دنبال دارد، شايد ازخودداري پزشك در محكمه بوده و 
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يا تأمين نظم و امنيت جامعه، نظير حفظ جان اشخاص و  بتوان با توجيه مصالح برتر
پزشك را به اداي شهادت در محكمه مكلف دانست و چنين استدالل نمود كه الزام 

كيفري در نقض حريم خصوصي بيمار مبرّي  مسؤوليتمحكمه پزشك را از 
  .خواهد ساخت

سالمت عمومي، وظيفه  و توسعه ترين متصدي تأمين دولت به عنوان اصلي -2
سازي هرچه  عموم به مشاركت در تحقيقات ژنتيك و شفاف ايجاد و حفظ اعتماد

و تسهيل در  رساني مقام ياري ارد و بايستي دربر عهده دبيشتر در اين زمينه را 
اتخاذ تصميمات صحيح و مناسب توسط شهروندان، بيشترين نقش را در ايجاد و 

، ص 2004 ،يالر(تخصصي در حوزه ژنتيك ايفا نمايد  اي توسعه نهادهاي مشاوره
168.(  

دولت به عنوان بزرگترين كارفرما در عرصه حقوق عمومي بايستي درصدد  -3
هاي ناگوار هاي سوءاستفاده از اطالعات ژنتيكي و پرهيز از بروز پديدهحذف زمينه

 ها و طبقات خاص اجتماعگروهزني به تبعيض غيرمنصفانه ميان اشخاص و يا انگ
 از بين پيامدهاي نامطلوب اين امر در جامعه كه هماناز بروز و بدين ترتيب ا برآيد
عناصر فعال اجتماع است و خود منجر كار و انزواي   طيف وسيعي از نيروي بردن

مطرودين از بستر  تأمين رفاه اجتماعي و معاشِو اقتصادي  تمعضالبه بروز 
  .عمل آورد هگردد، جلوگيري ب تماعي و اقتصادي ميهاي اج فعاليت

اي تحت  قطعنامه 2001اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد در سال شوراي 
هاي عضو را به  تصويب و طي آن دولت 7»تبعيض حريم ژنتيكي و منع«عنوان 

به موجب اين قطعنامه . تدوين قوانيني در حمايت از اطالعات ژنتيكي موظف نمود
حصيل بر مبناي ها بايستي از عدم تبعيض در اموري چون اشتغال، بيمه و ت دولت
هاي ژنتيك  داده المللي بيناعالميه  .هاي ژنتيكي اطمينان حاصل نمايند ويژگي
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ها را به حمايت از اين اطالعات و ممانعت از  نيز دولت 82003مصوب  انساني
گران به آنها ملزم دانسته  دسترسي افراد فاقد صالحيت نظير كارفرمايان و بيمه

  .است
جامعه در  9پذير هاي آسيب نقش حمايتي ويژه دولت نسبت به گروه - 4

 زنان. منحصر به فرد است ژنتيكي مواجهه با مشكالت احتمالي در خصوص حريم
؛ هاي خاص رواني و اجتماعي روبرو هستند در دوران بارداري كه با حساسيت

گيري  كه از اهليت الزم در تصميم و بيماران رواني ذهني افتادگان كودكان، عقب
 ،صحيح و آگاهانه برخوردار نبوده و در نتيجه سايرين مانند والدين و يا سرپرستان

 در اين حالت.  ها هستند نمايند، از جمله اين گروه هاي آنان دخالت مي در گزينش
نهادهاي از طريق  بايست پزشك و اطرافيان بيمار مي مداخالت صحتلزوم و 
پذير مورد  مصلحت و سود و زيان فرد آسيب نظارت گرديده و و تخصصي قانوني
كشورها نيز و مهاجرين  ي دينيها اقليتالزم به ذكر است كه .  قرار گيرد ارزيابي

ويژه در  هب ،پذيري بيشتر از سوءاستفاده و تبعيضات اين حوزه در معرض آسيب
  .باشند مي مقوله استخدام

  
  افشاي اطالعات ژنتيكي - حفظ حريم خصوصيتوازن منافع در  - بخش سوم

در دو قالب تعارض منافع شخصي اصوالً منافع متعارض در حوزه حريم ژنتيكي 
و يا كارگر و  بيمار و خانواده اوآنچه در روابط نظير  ،د جامعه با يكديگرافرا

تعارض ميان منافع شخصي فرد با منافع عمومي جامعه يا و شود  ديده مي كارفرما
بايستي  ،عادل و توازن در هر دو فرض مذكوربرقراري ت در راستاي. نمايد ميبروز 

امكان دسترسي افراد  به موازات آنكرده؛ اما  بار اطالعات خودداري از افشاي زيان
 تر تأمين حفظ جان و سالمتي اشخاص ثالث و از همه مهم صالح در راستاي ذي
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از اين رو . )1، ص 2007 ر،يكُهلم( آورد فراهم را منافع و سالمت عمومي جامعه
العات ژنتيكي و نقض محرمانگي، حكمي در خصوص افشاي اطتوان  هرگز نمي

عوامل عيني هر پرونده و منافع درگير در آن  كلي صادر نمود و اين اقدام منوط به
 .)107، ص 2003 س،يهر( تلقي گردد 10»الزم«و يا حتي » مجاز« ،»ممنوع«تواند  مي

عامل در ارائه معيار دقيق و بهينه برقراري توازن و تشخيص حكم ترين  مهم
حفظ حريم خصوصي اشخاص، داشتن  به قاعده صواب يا ناصواب بودن التزام

ز دو حوزه نفع شخصي و نفع عمومي است كه در پي مرزبندي صحيح و روشن ا
وديت قانوني و مرز مشروعيت و عدم مشروعيت مداخله و ايجاد محد آن

، تجويز به افشاي در اجراي اين اصل مشخص گرديده و بر همين مبناند م ضابطه
هاي احتمالي  هاي جامعه و در جهت كاهش آسيب اطالعات مطابق با ضرورت

 صص، 2004 ،يالر( پذيرد اجتماع و افزايش سالمت و رفاه عمومي آن صورت مي
10 -9.(  

بايستي با وضع اصول و  تنظيم مقررات در راستاي حفظ حريم ژنتيكي بيماران
اي و ارائه معيارهاي دقيق و عملي در  هاي حقوقي، اخالقي، حرفه دستورالعمل

نه همراه بوده و بدين وسيله كاربردهاي چگونگي برقراري توازن مطلوب و بهي
ح ي از اطالعات، محدود و مقيد به موارد ضروري و مصرّغيرپزشكي و غيردرمان

و به تبع آن مجازات و  مسؤوليتن اين امر نيز گرديده و براي خاطياقانوني 
در تعيين ميزان افشاي اطالعات . بيني گردد پيش ،جبران خسارات واردهكانيسم م

  .رو بسنده نمود بايست به قدر كفايت و رفع ضرورت پيش نيز مي
شرايط  از شيوع و سرايت،ترس  به سبب 11واگيردارهاي  بيماريدر خصوص 

در اين حالت  .همراه هستند افشاءبا اجبار قانوني به  معموالً و بودهحاكم اي  ويژه
بزرگتري كه همانا شيوع و  خطرتهديد ناشي از نقض حريم خصوصي بيمار با 
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براي در نتيجه گردد و  باشد توجيه مي سرايت آن بيماري به ساير افراد جامعه مي
تعهد جديدي در تضاد با تعهد حفظ محرمانگي  ،سالمت انپزشك و يا مشاور

صالح سالمت و پيگيري و كنترل  اطالعات بيمار، به افشاي بيماري به مراجع ذي
ها در گروه واگيردار قرار گيرند  يك از بيماري اينكه كدامدر . آيد وجود مي هآن ب

و نظام سالمت هر يك از كشورها در قوانين و  وجود نداشته اجماعي
قانون طرز  19و  13مواد . نمايند اتخاذ مي اي خود مواضع مختلفيه عملدستورال

، با 1320مصوب ايران هاي واگيردار  هاي آميزشي و بيماري جلوگيري از بيماري
هاي واگيردار، پزشك را مكلف به نقض قاعده رازداري دانسته و  احصاء بيماري

هاي  بيماريهر پزشك معالج ممكن است در موقع مشاهده يكي از «: دارد مقرر مي
قانونگذار ايراني همچنين  .»...واگيردار نامبرده در زير فوراً به بهداري اطالع دهد

نيز هاي سرطاني  اي در خصوص ثبت و گزارش اجباري بيماري ماده واحده
حكم مندرج در اين ماده ضمن است كه  ذكرشايان  12.بيني نموده است پيش

به طور نيز تكليف به ارسال گزارش بر مبناي ضرورت قانوني، حفظ محرمانگي را 
كلي زير سؤال نبرده و افشاي اطالعات را با قيد محرمانه و به مراكز مورد نظر 

 .قانوني محدود دانسته است

ايستي به ب نفعدر برقراري تعادل مقبول و ميسر ميان منافع متعارض اشخاص ذي
 .منافع، به منظور ترجيح يكي بر ديگري مبادرت ورزيد سنجي در تقدم و اولويت

، توجه به عوامل زير )مورد خاص پيش آمده(ي هر پرونده هاي عين در بررسي
م ژنتيكي حفظ حري مرجح دانستنگزينش و  در اتخاذ تصميم مناسب بهتوانند  مي

 صص، 2004 ،يالر(راهگشا باشند  اطالعات او بيمار و يا افشاي منصفانه و منطقي
264 -261:(  

  بيني ماهيت و شدت بيماري مورد پيش -
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  احتمال بروز بيماري و قابليت درمان آن -
عوامل مذكور از اين حيث مورد توجه هستند كه با استناد به ميزان آسيب 

  .توان افشاي اطالعات را توجيه نمود احتمالي سايرين از عدم آگاهي، مي
منظور از ماهيت اطالعات، ميزان و : ءماهيت اطالعات در معرض افشا -

  .آيد دست مي هكه از داده موردنظر ب است بيني يشصحت قابليت پ
  گردد و كيفيت و كميت افشاء شاي اطالعات دنبال ميهدفي كه از اف -
 بايستي عنايت داشت كه: در افشاي آن رضايت و تمايل صاحب اطالعات -

 و آزادانه اين رضايت زماني معتبر و ارزشمند است كه با آگاهي كافي
  .شكل گيرد

در : وجود يا عدم وجود رابطه ميان صاحب اطالعات و افشاكننده آن -
نيت، تكليف اخالقي و گاه قانوني در حفظ  روابط مبتني بر اعتماد و حسن

  .محرمانگي متصور است
هاي احتمالي  شده و واكنش ءفشاتوان ارزيابي صحيح مخاطب از اطالعات ا -

  نسبت به آن
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  نتيجه
 و درمانافراد جامعه سالمت  در بهبودبا گسترش كاربرد اطالعات ژنتيك 

 .نيز در اين حوزه تجلي يافته استهاي حقوقي و اخالقي بسياري  چالش ،بيماران
وضعيت  بيني ، دستاورد پيشتوسعه دانش و فناوري ژنتيك واقعيت اين است كه

هاي  كه با كاهش هزينه را گيري موهبت پيش به تبع آن، و افراد سالمت آينده
  .است به ارمغان آوردهدرمان همراه بوده،  روانيِ اقتصادي، اجتماعي و

در جامعه گواه آشكاري بر اين  اي مختلف ناقض حريم خصوصيه وجود رويه
 مناسبي صورت نپذيرفتههاي قانوني و قضائي الزم و  امر است كه تاكنون حمايت

افزايش اعتماد عمومي و كاهش حساسيت جامعه به انجام  در راستايو لذا  است
حفظ به تأمين توقعات اجتماع در  بايست هاي ژنتيكي، مي تحقيقات و آزمايش

مبادرت ورزيد و اين مهم بدون دو عنصر  افراد ژنتيكي و استقالل حريم
  .گردد قانونگذاري مناسب و آموزش عمومي در سطح جامعه ميسر نمي

حيث از  اندركاران امر دست ضرورت آموزش عمومي به اقشار جامعه و
ه منجر به ايجاد واهمه و به تبع ك است سازي و پرهيز از سوءتفسيرهايي شفاف
انصراف و . گردند ژنتيكي مي اتو آزمايشانصراف از شركت در تحقيقات  آن،

مت عمومي جامعه در سال پيامدهاي سوئي ،اين عرصهدر عدم تمايل به مشاركت 
اي  واسطه اين ضرورت است كه نقش مشاوران حرفهه ب و به دنبال خواهد داشت

رنگ جلوه  پر انجام تحقيقات و آزمايشات تشخيصي و درماني در فرآيند ژنتيك
 به مخاطب، در جهت با ارائه اطالعات علمي، تحليلي و قابل فهم ايشان. كند مي

امكان اتخاذ تصميمات درست و  عمل كرده و بدين ترتيب ذهنيت بيماران اصالح
  .سازند مناسب از سوي آنها را فراهم مي
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ضرورت قانونگذاري مناسب كه با مشاركت عمومي و حضور حقوقدانان، 
روانشناسان، پزشكان و متخصصان امر اسان، شن جامعه، علماي مذهبياخالقيون، 
اي و  هاي روشن و عملي حرفه از حيث تنظيم ضوابط و دستورالعمل گردد، ميسر مي

هاي تخصصي نظارتي، الزام به ثبت تحقيقات انساني  حقوقي نظير وجود كميسيون
و انتشار نتايج حاصل از آن، تفكيك منطقي ميان افشاي معقول و متناسب با افشاي 

چنين تبعيضات غيرمنصفانه با تبعيض مآور اطالعات و ه مسؤوليتبار و  زيان
مورد توجه است ،هاي موجود در اين بحث ه و ساير چالشمنطقي و موج .  

هاي عمومي قانونگذار و دولت بايد صرف ايجاد  انداز سياست هدف و چشم
، اشدب و نه حمايت حداكثري جامعه يك حمايت كافي از حريم خصوصي افراد

سعه زيرا منافع ديگر اجتماعي نظير ضرورت كاربرد نتايج تحقيقات به منظور تو
- هاي جزايي اطالعات ژنتيكي در رسيدگي نظام سالمت و درمان و يا كاربرد

را به همراه  ،منطقي اطالعات است ا افشاينيز اقتضايي متفاوت كه همان... ي ويقضا
ربه تج. نائل آمد معقول خواهد داشت و در اين ميان بايستي به يك توازن و تعادل

اطالعات ژنتيك  دهد كه اغلب مقررات كشورها بيشتر بر كاربرد منفي نشان مي
از گذاري  مقررهكه  در حالي ،شوند تكيه كرده و از منظر قواعد منع تبعيض وارد مي

آوري و  چگونگي جمعجنبه مثبت ي و تمركز بر نگاه قواعد حفظ حريم خصوص
ذكر است كه نگاه شايان . نمايد هاي ژنتيكي راهگشاتر مي افشاي صحيح داده

 تغيير ديدگاه وگيري و يا  ها و برداشت و تلقي عمومي جامعه نيز در شكل رسانه
  .تأثير نخواهد بود مواضع متخصصان و قانونگذاران بي
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ها نوشت پي  
1- Discrimination and Stigmatization. 
2- Privacy. 
3- Confidentiality. 
4- Rational Disclosure. 
5- Patient Autonomy. 
6- Sickle-Cell Disease. 
7- ECOSOC Resolution on Genetic Privacy and Non-Discrimination. (2001). 
Geneve. 
8-UNESCO International Declaration on Human Genetic Data. (2003) 
9- Vulnerable Groups. 
10- Prohibited, Permitted, Required. 
11- Epidemic Diseases. 

به منظور بررسي و «:  هاي سرطاني مقرر داشته است ماده واحده ثبت و گزارش اجباري بيماري -12
هاي سرطاني كليه مؤسسات درماني،  اي و تنظيم آمار بيماري تحقيقات اپيدميولوژيك و پيشگيري منطقه

و چنانچه به مورد ... شناسي و تشخيص طبي اعم از دولتي و غيردولتي مكلفند هاي آسيب آزمايشگاه
سرطاني و يا مشكوك به سرطان برخورد نمودند، نتيجه آزمايش و اطالعات مورد لزوم را طبق ضوابطي 

محرمانه به مراكزي كه وزارت بهداري تعيين خواهد  نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد، كه در آيين
 .»...كرد، ارسال دارند

13- UNESCO International Declaration on Bioethics and Human Rights. 
(2005). 
14- UNESCO Universal Declaration on the Human Genome and Human 
Rights. (1997). 

بايد مال وديعه را به طوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر امين «: قانون مدني 612ماده  -15
  ».ارف است حفظ كند و الّا ضامن استبه آن مال متع ترتيبي تعيين نشده باشد آن را به طوري كه نسبت

16- Anonymization. 
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