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 آمریکب حقوق در افراد ژنتیکی اطالعبت افشبی از نبشی مدنی مسئولیت تحلیل
 

 2یتبج نی، داود نگ1عبصم محمدی

 اٗزاى هوسٌٖ، ًَرآببد هوسٌٖ، ًَرآببد ٍاحذ اسالهٖ آساد داًطگبُ استبدٗبر، 7

 اٗزاى هوسٌٖ، ًَرآببد هوسٌٖ، ًَرآببد ٍاحذ اسالهٖ آساد داًطگبُ ارضذ کبرضٌبسٖ 2

 

 چکیده

 خصَصبًدرهبًٖ  ّبٕ هزالبت ٍ پشضكٖ ٍ تحم٘مبت ّب پضٍّص سهٌ٘ٔ در اطالعبت تزٗي کبربزدٕ اس ٗكٖ صًت٘كٖ، اطالعبت اهزٍسُ

 بِ اطالعبت بِ درهبًٖ، خذهبت کٌٌذگبى ارائِ ٍ صًت٘ك عزصٔ علن پضٍّطگزاى کِ است دِّ چٌذٗي. است در کطَر آهزٗكب

 استفبدٓ. اًذ داضتِ إ ٍٗضُ تَجِ ،ّب آى بزٍس اس پ٘طگ٘زٕ ٍ ارثٖ اختالالت درهبى ٕبزا افزاد، سببمٔ خبًَادگٖ اس آهذُ دست

 ّوچٌ٘ي ٍ ّب آى بِ آسبى دستزسٖ ٍ هختلف ّبٕ بخصدر  بَ٘لَصٗكٖ ّبٕ دادُ ٍ صًت٘كٖ اطالعبت اس گستزدُ ٍ رٍسافشٍى

 بِ ّوزاُ ّب آى خبًَادُ اعضبٕ ٍ ّب خبًَادُ ىسزپزستب بزإ تَاًذ هٖ اطالعبت اٗي افطبٕ کِ ًبپذٗزٕ جبزاى خسبرات ٍ خطزات

 حوبٗتٖ ّبٕ س٘بستتحت  را ّب آى تب است، داضتِ بزآى کطَر آهزٗكب را خصَصبً الوللٖ ب٘ي ّبٕ سبسهبى ٍ ّب دٍلت ببضذ، داضتِ

 در .است هطلب اٗي ؤٗذه ً٘ش جْبًٖ ّبٕ اعالهِ٘ ٍ الوللٖ ب٘ي ّبٕ دستَرالعول ،ّب ب٘بًِ٘ لَاً٘ي، هختلف اًَاع. دٌّذ لزار خَد

 لببل در کطَرّب ،حبل بباٗي ،اًذ ضذُ صًت٘كٖ افزاد حزٗن حفظ بِ هَظف ّب دٍلت ،الوللٖ ب٘ي ّٕب ب٘بًِ٘ ٍ ّب اعالهِ٘ اٗي ّؤ

 اٗي اس خَد لَاً٘ي استزال٘ب در ٍ کطَرّبٕ آهزٗكب کِ اًذ گزفتِ پ٘ص در را هختلفٖ ّبٕ س٘بست صًت٘كٖ، اطالعبت اس حوبٗت

. اًذ گزفتِ ًظز در هجبسات کٌٌذ، افطب را صًت٘كٖ اطالعبت رضبٗت، بذٍى کِ بزإ اضخبظ ٍ کزدُ حوبٗت ٍضَح بِ تاطالعب

 كبٗافزاد در حمَق آهز ٖك٘اطالعبت صًت ٕاس افطب ًٖبض ٖهذً ت٘هسئَل ل٘تحل تحل٘لٖ بِ-رٍش تَص٘فٖ بب حبضز، تحم٘ك

 .پزداسد هٖ

 

 اهزٗكب حمَق صًت٘كٖ، اطالعبت افطبٕ هذًٖ، صًت٘ك، هسئَل٘تهبی كلیدی:  واژه
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