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  چكيده
 اخالقي مباحث علم، ةعرص به اروريب ككم نوين هاي  تكنولوژي ورود از پس

 رويكرد .است جنين يا گامت اهداي در رازداري ها آن از يكي كه شد طرح فراواني
 ،كشورها رخيب .است متفاوت جنين يا گامت ناشناس اهداي بحث در كشورها
 چون لييدال ةارائ با مخالفان .غيرمجاز ديگر بعضي و اند  هدانست مجاز را رازداري

 ،محارم زناي از جلوگيري ،پزشكي ةپيشين از آگاهي لزوم ،براي دانستن كودك حق
 ،كودك براي هويتي مشكالت ايجاد ،فرزندان و والدين ميان اطمينان سطح كاهش

 اين با را خود مخالفت آن به مربوط قوانين و فرزندخواندگي قوانين ةمقايس و
 ،ژنتيكي روابط نداشتن اهميت چون يداليل با نيز موافقان .نندك  مي اعالم   مسئله

 هاي  العمل  عكس برابر در والدينش و كودك از حمايت ،خانواده واحد از حمايت
 آزادي حق ،كودك و فعلي والدين روابط تخريبجلوگيري از  ،جامعه منفي
 ايجاد ،خانواده جديد اشكال ايجاد از نگراني ،خصوصي حريم حق و مثل  توليد
 دانستن با رابطه در كودك استرس بردن بين از و ،كودك براي واحد تربيتي نظام
   .دارند تأكيد آن جواز بر ش،  ا  ژنتيكي أمنش

 تـدوين  انگليسـي  و فارسـي  منابع بررسي با و اي  كتابخانه روش به ،مقاله اين
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  مقدمه
 1980ةده در ،تخمك ياهدا اولين زمان از جنين، و گامت ياهدا موضوع در اخالقي مباحث
 تلقيح البته .است بوده مطرح استراليا، در 1983 در روش، اين از استفاده با حاملگي اولين

 .رسد  مي نيز مهجده قرن از قبل به آن ةسابق و رددا بيشتري قدمت انسان در مصنوعي
 داشت توجه بايد .است هشد بحث فراواني مقاالت و كتب در حيطه اين در اخالق وضوعم
 مسائل و نيست جوامع ةهم در آن بودن اخالقي معناي به جامعه يك در يعمل بودن اخالقي كه

 تأثيرگذار جامعه در عمل يك شدن شناخته اخالقي در فلسفي و ،مذهبي فرهنگي، متعدد
است  گامت اهداي در رازداري بحث ،پزشكي اخالق ةحيط در كنوني مباحث از يكي .است

 بسياري كهيابيم  درمي گوناگون، كشورهاي قوانين بررسي با ).2 :1385 ،زاهدي و الريجاني(
 شهويت بركودك  حق به چندان اند،  پيوسته كودك حقوق كنوانسيون بهكه  اين با ،كشورها از

 نيچن كه است شده سبب كشورها نيهم نيقوان در يينارسا كه رسد  يم نظر به .ندارند توجهي
 كودكان يبرا حق عنوان به تواند  يم   مسئله نيا ايآ حال. شود فرض آن در كودك يبرا يحق

   مسئله اين طرح باعث غربي جوامع ةكنند  هدايت قوانين نادرست بستركه  آن اي شود مطرح
 حدود تا گرفته پيش در كه راهكارهايي با اسالم حقوقي نظام نگارندگان، نظر  به؟ است شده

 بر كودك حق حفظ در اسالم راهكارهاي .است شده مباحثي چنين طرح از مانعبسياري 
  :است زير شرح به هويتش

 ،)309 :1382 ،آبادي علي روحاني ؛50 :1374، شريفي حاج( حضانت و نسب به اعتراف
 پذيرش عدم خانواده، حفظ و تشكيل بر تأكيد گذاري، نام ،)48 :تا بي ،بهشتي( فرزند تابعيت

 .نامشروع روابط و زنا تحريم و ،لقيط برداشتن وجوب خواندگي، فرزند تأييد و
 جنين و گامت اهداي دكن مي توجه بسيار حق ،اصطالح به ،اينبه  كه هايي  حوزه از يكي

 اين در مشكالت اين بروز سبب اش  اجتماعي مادر و پدر به كودك فرضي انتساب .است
 اين .شود  مي غير به كودك انتساب از مانع اسالم، مقررات كه صورتي در ؛شود ميفرايندها 
 در اجتماعي مادر و پدر به انتساب و فرزندخواندگي غربي، جوامع در كه است درحالي
 اين دادن نشان دنبال به نگارندگان، .است شده مسائل اين بروز باعث جنين و گامت اهداي
 ؛ندا هپرداخت كشورها قوانين موردي بررسي بهفقط  غربي، جوامع قوانين در ضعف هنقط
   ،مقاله اين در .نيست پذير  امكان مختصر اين در كشورهاهمة  قوانين بررسي كه حالي در
 باره ايندر را مخالفان و موافقان از يك هر داليل كشورها، از بعضي قوانين بررسي از پس

  .كنيم  مي بررسي
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  جنين يا گامت اهداي در رازداري هب مربوط قوانين بررسي
  ايران در جنين اهداي در رازداري به مربوط قوانين

 اسـت  درحالي اين .است دهنش اي اشاره گامت اهداي به ايران، اسالمي جمهوري قوانين در
 متقاضـيان  ديگر براي ،افراد ةباقيماند هاي  تخمك از كشور سطح در باروري هاي  كلينيك كه

 مبناي كه هرچند ؛شود  مي رعايت نيز حيطه اين در رازداري اساساً بنابراين، .دنكن  مي استفاده
  .ندارد قانوني
 براي اهداكنندگان نام نكردن افشا ضرورت و جنين انتقال و اهدا بودن محرمانه بارةدر
 نامة  آيين در قاعده اين و كرده اختيار سكوت جنين، اهداي ةنحو قانون كننده،  دريافت زوجين
شود  تصريح قاعده اين به قانون خود در است الزم كه  حالي در ؛است آمده قانون اجرايي

 اسالمي، مجازات قانون 648 ةماد برابر ،ايران حقوق در اين، بر  عالوه ).329 :1386 ،صفايي(
 اطبا،« :دارد  مي مقرر ماده اين .كنند نگهداري محرمانه صورت به را بيمار اسرار بايد پزشكان
 اسرار محرم خودحرفة  يا شغل مناسبت به كه كسانيكلية  و ،داروفروشان ماماها، جراحان،

 حبس سال يك تا ماهسه  به نمايند، افشا را مردم اسرار قانوني، موارد از غير در هرگاه شوند  مي
 انتظامي ةنام  آيين .»شوند  مي محكوم نقدي جزاي ريال ميليون شش تا پانصد و ميليون  يك يا و

 :دارد  مي مقرر 4 ةماد در است،كرده  بيان دقيقاً را پزشكان انتظامي تخلفات موارد كه ،پزشكي
 كه امراضي .»قانون در مصرح موارد در مگر ؛بماند محفوظ بايد او بيماري نوع و بيمار اسرار«

  :شوند  مي تقسيم دسته چند به كنند گزارش را ها آن اند  مكلف پزشكان
 و آميزشـي  هـاي   بيمـاري  از جلـوگيري  طـرز  ةنامـ  نييآ 3 ةماد( آميزشي هاي  بيماري .1

  .)1347 سال مصوب آن ةاصالحي و 1320 سال مصوب واگيردار
 سـرطاني  هـاي   بيمـاري  اجبـاري  گزارش و ثبت به  راجع قانون ةواحد ةماد( سرطان .2

 .)1363 مصوب
به  پاسخ در 1352 /12 /26 مورخ مركز، پزشكي نظاممديرة   هيئتجلسة  ودومين سي در
 و پزشكي انتظامي ةنام  آيين 4 ةماد به توجه با كه است آمده ها  بيمارستان از يكي استعالم
 و بيماري علت ةدربار پزشكي سساتؤم يا بيمه هاي  سازمان پرسش جواب مربوط، قوانين
 در و قضايي مقامات تقاضاي به بنا مستقيماً را ها  نامه  گواهي قبيل اين و نيست مجاز درمان نوع
به  پاسخ در ،فوق ةجلس در همچنين. داد قرار توان مي بيماران اختيار در فقط موارد ساير

 تقاضاي به استعالمي هاي  گواهي در بيماري نوع ذكر باب در ها  پزشكي نظام از يكي استعالم
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 درخواست جواب در ،بيماري گواهي انتظامي، ةنام آيين 4 ةماد اساس بر« :شد داده نظر ادارات
 افشاي و نيست مجاز ادارات به بيماري نوع اعالم و شود تسليم بيمار به بايد فقط ،ادارات
 طبي تشخيص آزمايشگاه تأسيس ةنام  آيين برابر است، گفتني .»شود  مي تلقي بيماران اسرار

 و دارد محفوظ را پزشكي اسرار است موظف طبي تشخيص آزمايشگاه هر ،1334 مصوب
 آورد  مي را آزمايشگاه رسيد قبض كه كسي يا بيمار شخصاز طريق  فقط را آزمايش ةنتيج
 آزمايشگاه از مقصود كه است شده اشاره ،نامه  آيين اين در .دارد ارسال معالج پزشك براي

 بيولوژيك شيمي و ،شناسي  سرم شناسي،  انگل ،شناسي  ميكروب آزمايشگاه طبي، تشخيص
 توانايي ايران حقوق در فوق موارد .شود  ميمربوط  حاضر بحث به اخير مورد كهاست 
 بودن محرمانه نظر از .دارد را مصنوعي تلقيح عمل به مربوط اطالعات شدن تلقي  محرمانه
 افشاي« :دارد  مي مقرر 1355 مصوب احوال ثبت قانون 34 ةماد نيز احوال ثبت مدارك

 مقامات و سند صاحب براي جز سجلي اسناد و وقايع كل ثبت دفتر در مندرج اطالعات
  .»است ممنوع صالح،  ذي دولتي و قضايي
 چند هر .باشد   مسئله اين پاسخگوي نتواند مختصر اين در مذكور قوانين رسد  مي نظر به

 از بسياري   مسئله اين محرمانگي برند،  مي رنج بودن عقيم بيماري از گيرندگان يا تقاضاكنندگان
 فقط مذكور قوانين كه حالي در شود،  مي شامل نيز را اهداكنندگان اطالعات جمله از ديگر جوانب
 حل راهگشاي   فوق قوانين بنابراين .ديگر مسائل نه است؛ فرد بيماري داشتن نگه  محرمانه ةدربار
 فقط باره  دراين جنين اهداي ةنحو قانون ةنام  آيين بهكردن  اكتفا ،ديگر سوي از .نيست   مسئله اين

 مدون و منظم قانون تدوين لزوم بنابراين، .گامت اهداي نه ؛است جنين اهداي   مسئلة شامل
  .رسد  مي نظر  به ضروري آن در رازداري   ةمسئل همچنين و گامت اهداي ةدربار
 و صـحت  دربـارة  فقها كه است اهميت حائز هنكت اين ،ايران در مذكور قوانين وجود با
 ؛دنداراختالف نظر  شده اهدا گامت در رازداري   ةمسئل ،ديگر ييسو از و گامت ياهدا جواز
 باشـد،  نداشته شرع و عرف با تعارضي كه اي گونه به ،آن درمان سير و بيمار اسرار حفظ ولي
  .است شده شمرده ضروري و جايز
  
  كشورها ساير در گامت اهداي در رازداري به مربوط قوانين
  گامت اهداي در رازداري جواز ةدربار كشورها قوانين )الف

 فرزند همچنين و خريدار .ندا ناشناسامريكا  در شده فروخته هاي  اسپرم از بسياري: كايامر. 1
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 اشخاص اسپرم هاي  بانك .شناخت نخواهند را اسپرم ةاهداكنند گاه  هيچ فرايند اين از حاصل
 خود، قوانين در ها  ايالت از بسياريهمچنين  .كنند  مي حمايت رازداري از كه هستند حقوقي

 اسپرم كه اهداكنندگاني ،بنابراين .اند  نشناخته اسپرم ةاهداكنند برايبرابر طفل  در مسئوليتي هيچ
 در .كند حمايت ها آن ناشناسي از كه كنند  مي امضا اسپرم بانك با قراردادي فروشند  مي را خود
 ناشناسي به شوند  مي متعهد آن در كه كنند  مي امضا قراردادي نيز اسپرم خريداران ،مقابل

 گاه  هيچ كه شوند  مي متعهد خريداران كاليفرنيا، انجماد بانك در .بگذارند احتراماسپرم  ةاهداكنند
 ها  ويژگي ديگر و نام جمله  از اهداكننده به مربوط اطالعات به )آينده در نه و حال در نه(

 از را اهداكننده هويت به مربوط اطالعات تمامي انجماد بانك همچنين .باشند نداشته دسترسي
 انجماد هاي  بانك از بسياري حقيقت،  در .بماند محرمانه ابد تا بايد وا اطالعات زيرا ؛برد  مي بين

 اين از حاصل فرزندان كه شوند مطمئن تا برند  مي بين از سال چند از پس را ها  پرونده تمامي
. )Sylvester, no date: 16-17( كنند  نمي پيدا دست خوداهداكنندة  اطالعات به گاه  هيچ فرايند
 مرتبط اطالعات كه دارد  مي بيان )Uniform Parentage Act( 1973 مصوب يكسان نسب قانون

 اين در معالج پزشك اگر و بماند باقي محفوظ هاي  پرونده در و محرمانه بايد مصنوعي تلقيح به
 نسب قانون a قسمت پنجم بخش( ندارد فرزندي و پدر ةرابط بر اثري هيچ ند،ك اهمال امر

 مرتبط اسناد و مدارك تمامي همچنين .)Sanford, 2003: 211; www.law.upenn.edu( )يكسان
 يا معالج پزشك كه اي پرونده يا دادگاه ميدائ اطالعات از قسمتي چه ،مصنوعي تلقيح با

 حكمي كه شود بررسي و بازرسي تواند  مي صورتي درفقط ،  كند  مي نگهداري ديگري شخص
 از بعضي قوانين در موارد همين .)ibid( شود ارائه مناسب و خاص ا علتب دادگاه سوي از

 كه اصالحي از پس قانون اين اما ،)www.legislature.state.al.us( است شده آورده هم ها  ايالت
 ها  ايالت از بسياري هم هنوز چند هر. ندارد باره اين در صراحتي چنين ديگر ،شد 2002 سال در

 اسپرم بانك البته .)Sylvester, no date: 17( دارند زمينه اين در تصريحي چنين در قوانين خود،
 تا شمرده مجاز را آزاد هويت ةبرنام كهامريكاست  در اسپرم بانك اولين )TSBC( كاليفرنيا

 محل و تاريخ و ،رانندگي نامة گواهي ةشمار تلفن، آدرس، نام،كه در آن  شده ي شناختهاهدا
 گذاشته اند  رسيده سال هجده به كهفرايند  اين از حاصل كودكان اختيار در، هداكننده استا تولد
 .)Scheib et al., 2003: 1115( شود

 نوين هاي  تكنولوژي به مربوط قوانيننكردن در  پيشرفت  سبب  بهاين كشور، : كانادا. 2
 هاي  گروه و عموم با مشاوره و بحث دهه يك از پس .است انتقاد مورد ،توليد مثل كمكي
 اولين ،c-13 ةشمار )assisted human reproduction act( انسان كمكي توليد مثل قانون ويژه،
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 با .است توليد مثل هاي  تكنولوژي برانگيز  بحث موارد هب رجوع براي كانادا در منسجم قانون
 د،نكن  مي حمايت اهداكننده ناشناسي از تاريخي، طور به كانادايي هاي  كلينيك بيشتر اين، وجود

 نشده شناخته كانادا حقوق در اهداكننده ناشناسي براي حقي هيچ حاضر حال در كه  حالي در
 ناشناسي براي شود، تبديل قانون به حاضر حال در c-13 نويس  پيش اگر ،حال اين با .است

 آورد وجود به حقوقي يساختار است ممكن امر اين .شد خواهد ايجادحق قانوني  اهداكننده
  ).shields, no date: 39( باشند تعارض در ديگر قانوني و اساسي اصول با كه

 و مصنوعي تلقيح بارةدر كه است غربي اروپاي كشورهاي معدود از بلژيك :بلژيك .3
 قانون به ماده يكفقط  ،باره اين در .نداردقوانين خاص  توليد مثل كمكي هاي  تكنولوژي

توليد  كمكي هاي  تكنيك از استفاده كه شد الحاق بلژيك مدني قانون در 1987 سال نسب
 اعالم از بعد متأهل مرد يك كه دارد  مي بيان 318مادة  4 ةتبصر .بود شمرده قانوني را مثل

 مراكز .كند انكار را خود بودن والد تواند  نمي همسرش از مصنوعي تلقيح براي رضايت
 اهداي .اند وضع كرده درمانيبرنامة  پذيرشدربارة  را خود خاص قوانين باروري
 ديگر برخالف ،امر اين .است ممكن بلژيك در نيز )known donation( شده  شناخته

 اسپرم يا تخمك اهداي ها آن در كه اسپانياست و ،فرانسه دانمارك، مثل اروپايي كشورهاي
 گامت ياهدا بودن محرمانه به باروري مراكز از بسياري بلژيك، در .گيرد  مي صورت محرمانه
 روند در كه ،شود  مي داده اطالع اهداكنندگان و گيرنده زوجينهمة  به و ارندزگ  مي احترام
 دادهفرايند  اين از حاصل فرزندان و اهداكننده والدين به اطالعاتي هيچ ناشناس، ياهدا
 بروكسل دانشگاه باروري مركز انتظار، طوالني زمان مدت از جلوگيري براي .شود  نمي

 از .بيابند اي  اهداكنندهبراي خود  بستگان، و دوستان ميان از ،متقاضي زوجين كه كرد پيشنهاد
 و شده شناخته اهداي روش دو ميان از توانستند  مي متقاضي زوجين ،1996 تا 1992   سال

 را اي  اهداكننده متقاضي زوج هر ناشناس، اهداي در .نندك انتخاب را يكي ناشناس اهداي
 زوج اين و شود  مي برده كار به ديگر متقاضي زوج براي او اهدايي گامت اما، كند  مي معرفي

 اين .شود  مي استفاده اول زوج براي او اهدايي گامت كه كند  مي معرفي را اي  اهداكننده نيز
 با ارتباطي هيچ متقاضي زوجين روند، اين در وكند  مي مديريت باروري مراكزرا  تعويض
 شده،  شناخته اهداي در اما، شود مي حمايت اهداكننده بودن ناشناس و ندارند گاناهداكنند
 كه هايي  جنين ها،  روش اين يدو هر در .كنند  مي معرفي را اهداكننده ،خود ،متقاضي زوجين

 منجمد صورت به متقاضي زوجين براي آينده در استفاده براي شوند  مي منتقل رحم به
  .شود  مي نگهداري
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 يك ميان اكنون هم معاوضه اين .كرد تغيير 1997 سال در ناشناس ياهدا روش
 IVF عمل يك در ناشناس متقاضي زوجين سه و زوج يك سوي از شده معرفياهداكنندة 
 )منجمد نه( تازه گامت با را IVF كه دارد را اين حق اول زوج عوض، در .گيرد  مي صورت

 انجماد از جلوگيري كار اين از هدف .كند امتحان ناشناساهداكنندة  سه از
)cryopreservation( فقدان موجب شده منجمد هاي  جنين يخ شدن آب .هاست  گامت 

 و شد بيشتر موفقيت براي ها  فرصت تازه، مواد كارگيري هب با .شود  مي ها آن از درصد  50
 اجازه باروري مراكز به روش اين ساختار .برد باال را ناشناس اهداي روش انتخاب ةزمين
 به مگر ؛كنند جور فيزيكي هاي  ويژگي نظر از رااهداكنندگان  و متقاضي افراد كه دهد  نمي

  .)Baetens et al., 2000: 477- 478( قوميت جهت
 و دهنده نام يعني. است گامت اهداي شرايط از بودن  نام  بي، كشور اين در :فرانسه .4
 هويت تواند  مي اهداكننده نه ...« فرانسه مدني قانون 168 مادة برابر .باشد مجهول بايد گيرنده
 اين براي فرانسه گذار  قانون .»را اهداكننده هويت كننده  دريافت نه و بشناسد را كننده دريافت
 شده قائل آن براي هايي  محدوديت حال عين در و كرده تعيين كيفري اجراي ضمانت شرط
 و شود داده ربط ذي بهداشتي مقامات به اهداكننده ةدربار مفيد اطالعات بايد سو يك از .است

 ،اهداكننده پزشكي اطالعات به تواند  مي پزشك درماني ضرورت صورت در ديگر سوي از
  .)325 :1386 ،صفايي( كند پيدا دسترسي باشد، او هويت ةكنند مشخص كه

  گامت اهداي در رازداري منعدربارة  كشورها قوانين )ب
  :شوند مي تقسيم دسته دو به كشورها باره دراين
 داشـتند  قوانيني گامت، اهداي در رازداري منع قانون تصويب از پيش كه كشورهايي .1
 ايالـت  ،بريتانيـا  ،نـروژ  ،جنـوبي  ولـز  ايالـت  :دندكر مي حمايت رازداري ازبراساس آن،  كه

  .غربي استرالياي ايالت و ويكتوريا
 :نداشتند باره اين در قانوني زمينه اين در جديد قوانين تصويب از پيش كه كشورهايي .2

 كشـور  چند بررسي به ، فقطگروه اين از ما. سوئيس و ،سوئد نيوزلند، هلند، فنالند، اتريش،
  .كنيم  مي اكتفا

  اولدستة 
 .اسـت  شده پذيرفته رازداري ةدربار يسياست كشورها از بسياري در حقيقت، در :بريتانيا

 .يابـد  دست اش  اهداكننده از اطالعاتي به توانست نخواهد كودك كه است آن معناي به اين
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 روش بـه  كـه  بدانـد  آن طريق از كودك كه ندارد وجود اطالعات رسمي ثبت اين، بر عالوه
 حـد  در داند  مي باره دراين كودك چهنآ هر .است آمده دنيا به بيگانه گامت با مصنوعي تلقيح

را  اطالعات كه اين با بريتانيا، در .دهند  مي قرار او اختيار در مادرش و پدر كه است اطالعاتي
 كـودك  زمينـه،  ايـن  در .يابد دست اش  اهداكننده اطالعات به تواند  نمي كودك كنند ثبت مي

  .)Wilson, 1997: 273( دارد دسترسي اهداكننده از اندكي اطالعات بهفقط 
 )Human Fertilization and Embryology Act /HFEA( شناسي  جنين و انسان باروري قانون

)1990:(  
 ةاهداكنند اسپرم از استفاده ):non-anonymous donation( شده  شناخته اهداي .1

 آن به مربوط دادرسي قانون و شناسي  جنين و انسان باروري قانون براساس شده شناخته
 رفاه و وضعيت بايد كارشناسان درماني،  تيم گيري  تصميم در اين، وجود با .است پذير  امكان
 طبقات با اهداكننده كه كنند  مي بيشتري توجه امر اين به ها آن .بگيرند نظر در را كودك

 استثنا شده اهداكنندة شناخته گامت از استفاده بنابراين .باشد آشنا كودك ةخانواد و اجتماعي
 كه دهد  مي نشان باشد، آشنا اسپرماهداكنندة  كه جايي در بيشتر ها،  بررسي اين .نيست
   .دارند بسياري تمايل ناشناس گامت از استفاده به گيرندگان  تصميم
 و انسان باروري قانون كلي گرايش ):anonymous donation( ناشناس اهداي .2
 دوش بر كه ،رازداري سخت وظايف .است آن از حمايت و رازداري هب ،شناسي  جنين

 در خاص قواعد همچنين واست،  درمان تيم در متخصصان ديگر يا بهداشت متخصصان
 ةوظيف به توجه با كوتاه، صورت به .است امر اين يدؤم اهداكننده اطالعات افشاي ةزمين

 كه گرفت دنخواه قرار دسترس در صورتي در فقط محرمانه اطالعات اطالعات، رازداري
 اتفاق ةنتيج آن شرايط و اطالعات محرمانگي از حمايت بر تأكيد .باشد ويژه و خاص شرايط
 باروري قانون اين، بر  عالوه .ستبريتانيا پزشكي شوراي و عمومي پزشكي شوراي در نظر

 در حتي ،ديگران به را اطالعات افشاي ةاجاز 1990 سال مصوب شناسي  جنين و انسان
 است ممكن اهداكننده هويت به مربوط اطالعات .دهد  نمي ،بيمار رضايتضرورت و  صورت

 هااستثنا اين از يك هيچ اين، وجود با .شود افشا قانوني دادرسي به مربوط خاص موارد در
 در كودك فقط .دهد  نمي درماني گروهبه  را كودك تولد به مربوط اطالعات افشاي ةاجاز

 گامت اهداي اثر بر كه كند پيدا دسترسي اهداكننده واقعي هويت به تواند  مي شرايطي
سبب  به ،كودك و نداده اطالعاتي آن ةدربار اهداكننده كه شود ژنتيكي بيماري دچار اهداكننده،

 يذهن يها  يناتوان قانون ذيل كودك، براي حق نيا و شده بيماري اين دچار ،وا قصور



 61   فر و محدثه معيني زاده اردبيلي فائزه عظيم

  1390، سال دوم، شمارة اول، بهار و تابستان نامة زنان پژوهش

 و يشمال رلنديا و انگلستان در 1967 مصوب) congenital disabilities act: يمدن تيمسئول(
  ). ibid: 247( است شده گرفته نظر در اسكاتلند در يشخص جراحت قانون ذيل نيهمچن

 كودك كه اطالعاتي تنها :آنان به نسبت كودكان تولد به مربوط اطالعات افشاي
 مرجع .است تولد روش ازيا تصديقي  گواهي آورد، دست به تواند  مي )يبزرگسال هنگام(

 هر برايرا  درماني گروه نظر مورد شرايط به مرتبط اطالعات از يفهرست بايد گذاري  قانون
 به مرتبط اطالعات شامل و شدتهيه  1991 سال آگوست در فهرست اين .كند نگهداري فرد

 در فهرست اين حقيقي كاربرد اما، شد  مي زمان آن در گامت اهداي يندافر از حاصل كودكان
 :دارد  مي بيان گذار  قانون شناسي،  جنين و انسان باروري قانون براساس .شد  ممكن 2007 سال

 اسپرم اهداي ةنتيج در خود تولد ةدرباركه  بزرگساالني بهطبق آن،  كه است قانوني اي  وظيفه«
 هاي  مشاوره دريافت براي الزم فرصت بايد ها آن .شود داده اطالعاتي پرسند  مي تخمك يا

 بايد دارند، درخواست زمينه اين در كه بيشتر و سال شانزده افراد به .باشند داشته را مناسب
 والدين رضايت با ازدواج براي قانوني سن پارلمان .شود داده اطالع فاميل با ازدواج مورد در
 افشاي .»شود داده هم مشاوره افراد اين به بايد بنابراين .است گرفته نظر درسال  شانزدهرا 
 اين ،قانون اين .است مهم بسيار كودك رفاه براي آن با مرتبط قانوناز سوي  اطالعات اين

 .باشند آگاه اش  ژنتيكي منشأ دانستنبه  اوبالقوة  نيازهاي از بايد والدين كه دگذار مي را شرط
 است ممكن اهداكننده ةدربار اطالعات شد، بحث فوق مطالب در كه طور  همان اين، وجود با
 افشا سيستم براساس .بگيرد قرار تخمك و اسپرم اهدايفرايند  از حاصل كودكان اختيار در
 به تواند  ميفقط  بيگانه، گامت با مصنوعي تلقيح يندافر از حاصل كودك بريتانيا، قانون در

 كه را سندي است ممكن ،سيستم اين .يابد دست غيرمحرمانه يا شده تصديق اطالعات
 ندادن اطالعات اقعمو در اوست شبهات پاسخگوي يا شخص تولد وضعيتتأييدكنندة 

 و كودك ارتباط بر مبني اطالعاتي هيچ اين، وجود با .دهدب طفل به اجتماعي، والدين
 قانون در موجود افشا شرايط برخالف .شد نخواهد گذاشته وا اختيار در اهداكننده

 والدين يافتنجو و و جست براي را ابزاري هيچ قانون اين ،1976 مصوب فرزندخواندگي
 .كند  نمي برقرار را كودك و اهداكننده ميان ارتباط اطالعات، اين .است نكرده تعيين طبيعي
   خانوادگي روابط نه ؛است اهداكننده ناشناسي به متمايل بيشتر گذاري  قانون سيستم اين

)ibid: 275(. و است داده قرار سال هجده را اطالعات اين به دسترسي سن قانون، اين 
 قانون، اين به مرتبط دادرسي   آيين براساس .نيست مشخص اطالعات اين محتويات همچنين

 از عمل، در .بود خواهد محرمانه وامشخصات  كه شود داده اطالع اهداكننده به بايد
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 ها آن دادن قرار اختيار در امكان كه ،را خود هويتي غير اطالعات كه شود  مي خواسته اهداكننده
اين  ،2001 ژوئن در .در اختيار بگذارند ،است اطالعات احتمالي كنندگان  درخواست براي
 اسپرم، كه كساني اعالم كرد 2004 ژوئن در بريتانيا دولت ،آن از پس .شد بازبيني قانون

 رازداري با رابطه در حقي هيچ ديگر 2005 آوريليكم  تاريخ از اند  كرده اهدا جنين و تخمك
 به رسيدن از پس توانند  مي اند  آمده دنيا به فوقفرايندهاي  طريق از كه كساني .ندارند
 ديگر فرزنداندربارة  اهداكننده از .يابند دست اهداكننده هويتي اطالعات به گيسال هجده
 اند،  آمده دنيا به آن در كه سالي و ،جنسيت تعداد، مثل ديگر اطالعات و وي اهداي از حاصل
   .)Turkmendag et al., 2008: 258-259( شود  مي پرسيده

  دومدستة 
فرايند  اين از حاصل بالغ كودكان به كه شد تصويب هلند در قانوني ،2004 سال در :هلند

)DI( به طوالني يبحث از پس قانون اين .يابند دست خوداهداكنندة  اطالعات به دهد  مي اجازه 
 ).Janssens et al., 2006: 852( شد تصويب ،عمومي نظرسنجي براساس ،سال پانزده تا ده مدت
  Brewaeys( شود  مي گذاشته اختيارش در سالگي شانزده به كودك رسيدن از پس اطالعات اين

et al., 2005: 820(. مطرح باره ايندر مذهبي مداران استيس سوي از هايي  نگراني ،1980 ةده از 
 به گامت اهداي در محدوديت موجب است ممكن رازداري حذف كه بودندبر آن  ها آن .شد

 بسيار آن حذف براي سياسي هاي  حمايت زمان، آن در .باشد والدي تك يا گرا  جنس هم زوجين
 اما ؛شد فرستاده پارلمان به قانون اين نويس  پيش نخستين ،1993 سال دركه  اين تا بود كم
 باره اين در اساسي بحث غيرمرتبط، سياسي موضوعات بر بنا و نظريه ايننيافتن  تكامل سبب به

 ملي مستقل بنياد يكرا  اطالعات ثبت اين حقوقي، سيستم اين در .شد آغاز بعد سال چهار
 و اهداكننده اطالعات سازي  ذخيره ةوظيف ،بنياد اين .دهد انجام مي دولت مصوب قانون براساس

 .دارد برعهده را ها آن دريافت براي ها  درخواست بررسي و آن نگهداري و اهداگيرندگان
 قانون، اين طبق .استكرده  معرفي را بنياد اين هيئت اعضاي جزئياتي، در قانون اين همچنين
 شناسان  روان ،)DI( بيگانه گامت با مصنوعي تلقيحزمينة  در متخصصان بنياد، اين اعضاي
 با مرتبط را جديدي قوانين زمينه اين در دارد حق بنياد اين .هستند وكال و پزشكيـ  ياجتماع
 شهروندان مورد در كه مصنوعي تلقيح براي قوانين ،مثالً ؛ندك تصويب وظيفه ايندادن  انجام

 شهروندان درمان مقابل در و كشور خارج از گامت از استفاده شود،  مي انجام هلند در هلندي
 بيان قانون اين .است شمرده مجاز را هلندي اهداكنندگان هاي  گامت با خارج ساكن هلندي

 بايد كارشناسان شود،  مي نوزاد تولد به منجر مصنوعي تلقيح عمل كه مواردي در دارد  مي
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 از پس هفته 60 طي در ،اطالعات ثبت مركز به را كودك والدين و اهداكننده به مربوط اطالعات
  :است زير موارد شامل اطالعات اين .نندك گزارش ،تولد

  .استده كر متولد را كودك كه اهداگيرنده زن هويت به مربوط اطالعات .1
  ؛درمان مكان و زمان .2
  ؛بارداري مدت طول .3
  ؛اهداكننده به مربوط اطالعات .4
  ؛اهداكننده فيزيكي اطالعات .5
 و ،شغل تحصيالت، كودكان، تأهل، وضعيت مثل؛ اجتماعي و روحي هاي  ويژگي. 6

  ؛وا انگيزش
  ؛خود شخصيت از اهداكننده توضيحات .7
 پارادوكسي آخر مورد در حقيقت، در( باشد مرتبط است ممكن كه پزشكي هاي  ويژگي . 8
 اهداكننده عنوان به باشد، ژنتيكي و وراثتي هاي  بيماري داراي اهداكننده اگر زيرا دارد، وجود
  .)شود  نمي پذيرفته
 طريق از كه بدانند يا بزنند حدس كه كودكاني .شود  مي نگهداري ها  سال براي اطالعات اين
 دست به را اطالعات اين ،سالگي شانزده از توانند  مي اند  آمدهبه دنيا  بيگانه گامت مصنوعي تلقيح
 ايآ كه كند  يم يبررس FDD .دهند درخواست FDD به بايد كودكان ،اين كار براي .آورند

 طول كودك، سن مادرش، و كننده درخواست نام براساس روش نيا توسط كننده درخواست
 كه اي  اهداكننده با آن از پس. يا خير است آمده ايدن به عمل، نيا انجام مكان و يباردار مدت
 اجازه كودك به اطالعات انتقال براي و شود  مي برقرار ارتباط است، شده ثبت اداره در وا نام

 از اهداكننده ةانگيز يا شرايط است ممكن كه است اين سبب به مشورت اين .شود  مي گرفته
 سود FDD صورت اين در. كند مخالفت خود اطالعات افشاي با و باشد كرده تغيير اهدا زمان

 گروه آزمايش شود، شك كودك و اهداكننده ميان ارتباط به اگر .سنجد  مي را دو هر منفعت و
 مخالفيهاي   نظر اين، وجود با .شود  مي انجام آنان ژنتيكي ارتباطبررسي  براي DNA يا خوني
 اگر دارد  مي بيان قانون طوركه  همان .باشد مقدمبايد  كودكبر آن، خواستة  بنا كه دارد وجود هم
 كودك براي را حق اين قانون، اين اگرچه .شد خواهد تشكيلدادگاه  زمينه اين در ،باشد الزم

 گونه  هيچ ها آن .استنكرده  ملزم كودكان اين با ارتباطبرقراري  به را اهداكنندگان اما، شناخته
 از تواند  مي كودك براي اهداكننده هويت شناخت ةنتيج .ندارند هبار دراين قانوني يا مالي الزام
 در كودك .باشد متغير مدت طوالني و صميمي و عميق ارتباط يك تا سطحي ارتباط يك
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 .كنند تقاضا FDD از را اهداكننده هويت به مرتبط اطالعاتتوانند   مي والدينش، يا سالگي دوازده
 پيش اهداكنندگان .كند تقاضا را پرونده در پزشكي اطالعات تواند  مي كودك معالج پزشك اما
 بانك در آنان هاي  گامت كه مواردي در حتي ؛بمانند ناشناس كه دارند را حق اين 2004 سال از

 اگر .دشو استفاده قانون اين اجراي و تصويب زمان از پس )cry banks( يمنجمدساز
 امر اين .نندك رد را آن توانند  مي ها آن گيرد، صورت اهداكننده هويت شناسايي براي درخواستي

 روش از استفاده با طفلي اگر قانون، اين براساس ؛ مثالًدارد ابهاماتي قانون اين كه است واضح
 با ارتباط .يابد دست اهداكننده ژنتيكي اطالعات به تواند  نمي بيايد، دنيا به ناشناس اهداي

 ناشناس، اهداي ةدربار آنانعقيدة  تغيير براي اند،  داشته نام  بي اهداي كه سابق اهداكنندگان
 به نسبت رازداري است ممكن ارتباطي چنين براي تالش هرگونه .رسد  مي نظر به غيراخالقي

 اعضاي به منجمدسازي هاي  بانك ابهامات، كاهش براي .بيندازد خطر به عمر آخر تا را آنان
 خودداري 2004 سال از پيش ناشناس اهداكنندگان گامت از استفاده از كه كنند  مي پيشنهاد خود
 هم اكنون هم واند   كرده استفاده ناشناس اهداي روش از 2004 سال از پيش كه والديني .كنند
 هستند استثنا قانون اين از شوند ديگري فرزند داراي گمنام ةاهداكنند همان از خواهند  مي

)Janssens et al., 2006: 852-854(.  
 سراسر در خاصي قانون هيچ بدون بيگانه گامت با مصنوعي تلقيح ،1985 سال تا :سوئد

   از حاصل فرزند براي هم و متقاضي زوج براي هم ،گامت ةاهداكنندو  شد  مي انجام دنيا
   معموالً اهداكننده اطالعات حاوي پزشكي هاي  پرونده ،سوئد در .بود ناشناختهفرايند  اين
   اجتماعي پدر و مادر .ماند ميميشه ناشناس ه اسپرماهداكنندة  و شود  مي برده بين از
)social father and mother( است اين دنبال به قانون اين و شوند  مي شناخته كودك والدين 
   .نشود داده ديگران يا كودك به مصنوعي تلقيح ةدربار اطالعاتي كه

ــال  ــاس، 1985در س ــات براس ــل اطالع ــات از حاص ــار تحقيق ــاه ةدرب ــعيت و رف  وض
 سـوئد  در قـانوني  خـود،  بيولوژيـك  هـاي   ريشـه شناختن  براي ها آن تمايل و ها  فرزندخوانده

 دريافـت  حـق  بلـوغ،  هنگـام  ،)DI(فرايند  اين از حاصل كودكان ،آنبراساس كه  شد تصويب
 امـر  اين قانون،اين  مفاد طبق .دندار را مادرش به اسپرم ةاهداكنند مرد هويت ةدربار اطالعات

را  شـغل  يـا  بـدني  فيزيـك  مو، رنگ نظير اطالعاتي بلكه، است اهداكننده هويت شامل تنها نه
 .نيسـت  مشخص )sufficiently mature( »بلوغ«واژة  از منظور قانون اين در اما .گيرد بر مي  در
 the national board of health and( رفـاه  و سـالمت  ملـي  انجمـن  رسـمي  سـاختارهاي  در

welfare( از بـاالتر « عنـوان  بـا  سـن  و شـد  مشـخص  قـانون  اين كاربردنحوة  ،1987 سال از 
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 در .شـود   مـي  گرفتـه  نظـر  در دولـت  سـوي  از يحكم همراه به )the upper teens( »نوجواني
 يـا  اجتمـاعي  رفـاه  سـازمان  در كودك بلوغ ازكارشناس بايد  كه است شده بيان ،  فوق ساختار

   .انجام دهد چند نوع ارزيابي بيمارستان
 هاي  فعاليت در .است ساكت كودك به دهنده  اطالع مرجع ةدربار مستقيم غير ،قانون اين
 براي قانون اين و است شده تأكيد والدين صداقت اهميتبه  قانون، اين تصويب براي مقدماتي
 .است دهتصويب ش ،ها آن به كودكشان ژنتيكي منشأ ةدربار والدين  اطالع لزوم پذيرش و تصويب

 بايد متقاضي زوج از اهداكننده اطالعات آن، در كه شد تصويب ،درمقابل ،مشابهي قانون اما
 .شود جدا پزشكي رسمي اطالعات از بايد تلقيح به مربوط اطالعات تمامي و باشد مخفي

 است DI فرايند از حاصل ويكه  اين از اطالع در كودك براي ممكن راه تنها بنابراين،
   .)Gottlieb et al., 2000: 2052-2053( است باره اينرد او به والدينش رساني اطالع
  

  اهداكننده گمنامي ممنوعيت به مربوط قوانين هاي  ويژگي
 بريتانيا، نروژ، هلند، اتريش، سوئد، جمله از كشورها گذاري  قانون هاي  نظام اغلب در .1

 كه ،سوئيس و استراليا كشور از جنوبي ولز غربي، استرالياي ويكتوريا، ايالت فنالند، نيوزلند،
 در را قوانين اين كودك حقوق كنوانسيون براساس ند،ا رازداري ممنوعيت به متمايل

 قوانين اين كه مذكور اروپايي كشور هفت همچنين .ندا دهرسان تصويب به خود كشورهاي
 اروپايي كنوانسيون همچنين و هستند اروپايي بشر حقوق ةكميت اعضاي اند كرده تصويب را

 حاصل كودك دانستن حق كنوانسيون، اين .اند  دهكر امضا را اساسي هاي  آزادي و بشر حقوق
 تصويب در كه دارد اشاره امر اين به اتريش ،نمونه براي .استده كر محدود رايند افر اين از
   .)Blyth & Frith, 2009: 176( است داشته نظر كنوانسيون مفاد به قوانين اين

 مذكور، كودك به اهداكننده اطالعات افشاي به مربوط قرارداد ها،  نظام اين تمامي در .2
 موجود هاي  سرويس و افشا هاي  محدوديت ةدربار ديگر اطالعات يافشا به مربوط شرايط
 فقط اطالعات افشاي ها،  نظام از بعضي در .ماند  مي محفوظ اطالعات، افشاي درحين

 نيز گيرندگان ،ديگربرخي  در ولي ؛اوست خود به و كودك خود درخواست درصورت
 .)ibid: 177( باشند داشته را افشا درخواست كودك بر عالوه توانند  مي

 را اهدايند افر از حاصل كودك در برابر اهداكننده نبودن مسئول ها،  نظام اين از هريك .3
 .)ibid( اند  پذيرفته قانوني اصل يك در حكم
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 يا )گيرندگان( متقاضيان يا فرزندان تعداد بر هايي  محدوديت ها،  نظام اين از هريك .4
 هيچ بر ها  محدوديت اين ،حال اين با .اند  دهكر اعمال اهداكننده يك مورد در ها  خانواده تعداد
 ممنوعيت از پس ها  نظام اين در كه است توجه قابل امر اين .نيست استوار عقالني اصول

 رايب ها  محدوديت اين زيرا ؛است نشده اصالح فوق ةشد اعمال هاي  محدوديت رازداري،
 در ،6 سوئد در ،تعداد در محدوديت اين .اند  شده تصويب رازداري منفي اثرات از جلوگيري
 در و خانواده 3 به مربوط محدوديت اين استراليا در .است كودك 25 هلند در و 10 نيوزلند

 ويكتوريا ايالت و بريتانيا در و متقاضي 5 جنوبي ولز خانواده، 5 به محدود غربي استرالياي
  .)ibid: 178( است خانواده 10 به محدود
 اهدا روند به مربوط اطالعات كه نيازمندند اي اطالعاتي هاي  سرويس به ها،  نظام ةهم .5

 حفظ براي كهقرار دهد  هايي  سازمان اختيار در را ها آن و ندك ثبت را اهداكننده اطالعات و
  ).ibid( اند  شده ثبت اطالعات

 بـا  مـدت  اين طول مورد در ها  نظام اين .است اطالعات نگهداري زمان بعدي، موضوع .6
 اطالعـات  نگهـداري  زمـان  مـدت  غربي استرالياي و ،ويكتوريا بريتانيا، در .دارند اختالف هم

 50 مـدت  بـه  اطالعـات  اين استراليا كشور جنوبي ولز ايالت در .است هميشگي و العمر  مادام
 .)ibid: 179( شود  مي نگهداري سال هشتاد هلند در و سال هفتاد سوئد در سال،
 قـانون  طبـق  را اهداكننـده  اطالعـات  تـوان   مـي  آن در كه است سني بعدي، موضوع .7
 و هلنـد  در و سـال  هجده جنوبي ولز و ويكتوريا ايالت بريتانيا، در .داد قرار طفل اختيار  در

 مشـخص  اطالعـات  ايـن  احراز براي را سني   هيچ سوئد .است سال شانزده غربي استرالياي
  .)ibid: 179-180( استده كر تعيين را بلوغ شرط بلكه ؛است نكرده
 ها،  نظام از بعضي .است اهداكننده هويت يافشازمينة  در ديگر قوانين بعدي، موضوع . 8

 در نمونه، براي .اند  گرفته نظر در اهداكننده اطالعات به كودك دسترسي براي را استثنائاتي
 افشا اهداكننده اطالعات بيايد، دنيا به ذهني ناتواني با مذكور كودك كه درصورتي بريتانيا
 شخص يا اهداكننده درماني، مركز محكوميت براي حقوقي و مدني دعاوي پيگيري تا شود  مي

 هاي  فرم غربي، استرالياي در .شود تر  آسان ،است كودك به خسارت اين مسئول كه ثالث
 يا كودك كهزماني  در دهد  مي اجازه او والدين و مذكور كودك به ،داوطلبانه اهداي نام ثبت

 را اهداكننده هويت باشند، بيماري يا و جدي و مضر پزشكي شرايط داراي اهداكننده
 در ها آن هويت به مربوط اطالعات نخواهند كودك يا اهداكننده اگر همچنين .نندك درخواست

 در يا نندك درخواست را اهداكننده هويت اعالم شود، ثبت بيشتر ارتباط براي داوطلبانه نام ثبت
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درخواست  اهداكننده هويت احراز براي توانند  مي مذكور كودك قيم يا والدين ويكتوريا ايالت
  .)ibid: 181( ندكن

 قـانوني  را اهداكننـده  اطالعـات  به محدوديت بدون و كامل دسترسي ها،  نظام بعضي .9
 :شود  مي تقسيم نوع سه به ها  محدوديت اين كه اند  ندانسته
 متفاوت كشورها در حمايتي هاي  سرويس ديگر و مشاوره به مربوط قوانين :مشاوره) الف

 »كننده اهدا با ارتباط مورد در   مشاوره« جنوبي، استرالياي و ويكتوريا هاي  ايالت در .است
)donor – linking counseling( و ضروري اهداكننده اطالعات به كودك دسترسي از قبل 

 نيز بريتانيا در .دهد تشخيص غيرضروري را آن مذكور سازمان كه  اين مگر ؛است اجباري
   »اهداكنندگان اطالعات بنياد« هلند، در .نيست اجباري اما ؛گيرد  مي صورت مشاوره

)the foundation for donor data( در يبرا ز او،ا تا كند  مي برقرار ارتباط اهداكننده با ابتدا 
   .داجازه بگير ،كودك به اطالعات دادن قرار ارياخت

 سالمت كه درصورتي ،گذاري  قانون هاي  نظام از بعضي :سالمت و ايمني مالحظات )ب
 ويكتوريـا،  ايالـت  در .شـوند   مي اهداكننده اطالعات افشاي از مانع باشد، در خطر ديگر فرد
 و سـالمت  بـا  اطالعات افشاي درخواست تعارض اطالعات، به دسترسي روند آغاز از قبل

 بـراي  اي  ويـژه  قـانون  غربـي،  اسـترالياي  در .دشـو  مـي  بررسـي  فردي، رفاه و منافع ايمني،
   .نيست هويتي و امنيتيل عل به كننده  اهدا اطالعات افشايدن كر محدود
 بـه  اهداكننـده  نداشتن تمايل به كه دارد وجود قوانيني هلند در :اهداكننده تمايالت) ج
   ).ibid: 181-182( دارد توجه اطالعات افشاي
 يك اهداي از حاصل كودكان ديگر اطالعات به دسترسي حدود بعدي موضوع .10

 جنوبي ولز ايالت بريتانيا، گذاري  قانون نظام سه درفقط  .است ديگر كودك توسط اهداكننده
 همان اهداي از حاصل كودكان ديگر اطالعات به توانند  مي مذكور كودكان ،نيوزلند و

 به ،2008 مصوب شناسي جنين و انسان باروري قانون بريتانيا، در .يابند دست اهداكننده
 تولد سال و جنسيت تعداد، نظير اطالعاتي به كه است دادهفرايند حق  اين از حاصل كودكان
 .شوند آگاه يگرمده هويت از توانند  مي قراردادي طي همچنين و يابند دست ديگر كودكان

 ندارد وجود اطالعات اين افشاي براي اي  ويژه نوقان هيچ گذاري،  قانون هاي  نظامبقية  در اما
 ممكن .است پزشك يا كلينيك صالحديد براساس گيرد، صورت اطالعاتي افشاي اگرو 

 شود افشا اهداكننده با اطبارت صورت در اهدا از ناشي ناتني برادران و خواهران وجود است
)ibid: 182-183.(   
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 داوطلبانه ارتباط با همراه اطالعات ثبت براي درخواست بعدي، موضوع .11
)voluntary contact registers( اطالعات افشاي ةدربار خاصي قوانين زمينه، اين در .است 

 تعويض قابل ،طرفين متقابل رضايت با ،اطالعات اين .ندارد وجود اهداكننده فرزندان ديگر
 يعنيكنند؛   حمايت مي موضوع اينداوطلبانة  ثبت از گذاري  قانون هاي  نظام از بعضي .است
 اطالعات جويو جست به كه نندك انتخاب اطالعات ثبت براي را روندي دارند اجازه ها  طرف

 نظر در هنگامي را داوطلبانه ثبت از نوع اين ها  دولت .نندك برقرار ارتباط همديگر با و بپردازند
 حق ثبت، نوع اين .كردند تصويب رازداري ممنوعيت براي جديدي قوانين كه گرفتند

 توسعه حقوقي رژيم اين تحت را ژنتيكي منشأ مورد در اطالعات به كودكان دسترسي
 كشورها ديگر از بعضي و بريتانيا غربي، استرالياي جنوبي، ولز ويكتوريا، هاي  ايالت .دهد  مي

  ).ibid:183( هستند رژيمي چنين داراي
  
 گامت ناشناس اهداي جواز به مربوط قوانين با مخالفت لعل

 يا استخوان مغز خون، اهداي با گامت اهداي ):the right to know( كودك دانستن حق. 1
 به و يابد  مي تلقيح تخمك با شرايطي در اسپرم كه هنگامي .است متفاوت بدن هاي  ارگان
 نصف در پدر .است آورده وجود به را جديدي زندگي حقيقت در د،شو  ميتبديل  جنين

 عنوان از اهداكننده ناشناسيدربارة  شناسان  روان .است اثرگذار ،فرد ژنتيكي ساختار
 از كافي اطالع برابر نداشتن در فرد رفتار توصيف براي كه كنند  مي استفاده »انساب سردرگمي«

 در انسان .ددار يتر  قوي بنيان ديگر، داليل به نسبت دليل اين .رود  مي كار به اش  ژنتيكي نسب
 ژنتيكي، اجداد شناختن افراد، از بسياري براي .منفعت اساسي دارد خود ژنتيكي منشأ دانستن
 و نداشتن تكامل حس به منجر معموالً عملي، چنين انكار .است ها آن هويت از ضروري بخش
 نيز گامت اهداي از حاصل فرزندان ها،  فرزندخوانده از بسياري همچون .شود  مي عاطفي خأل
 حس و باشند داشته خود از تري  صحيح درك تا گردند  مي خود ژنتيكي پدران دنبال به

 كي عنوان به كودك گر،يد يسو از). Sylvester, no date: 26-28( كنند درك را جاودانگي
 حقوق و الملل نيب حقوق توسط را بشر حقوق ميرژ يها  تيحما از يبرخوردار ارزش انسان،
 نيچن. دارند يخودشناس ييتوانا حقوق، و ياجتماع علوم در كودكان نيهمچن. دارد يداخل
 هيتوج را بشر حقوق اوصاف و شده نهاده ارج انسان كرامت مفهوم در ياستعداد و ييتوانا
: دارد  يم انيب 1989 مصوب كودك حقوق ونيكنوانس 7 مادة). Ronen, 2004: 149( كند  يم
 داشتن حق تولد، آغاز از كودك، و رديگ صورت تولد از پس عاًيسر ديبا كودك والدت ثبت«
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 نشيوالد تيحما از يبرخوردار حق و دانستن حق نيهمچن. تيتابع كسب حق و دارد را نام
 احترام تشيهو از حفاظت در كودك حق به ديبا«: دارد  يم انيب نيچن زين 8 مادة. »دارد را

 ينوع ،يمصنوع حيتلق نديفرا در رازداري كه دهد  يم نشان سرهم، پشت مواد نيا. »گذاشت
 كه دارد  يم انيب ونيكنوانس نيا نيهمچن. است نديفرا نيا از حاصل اطفال حقوق به تجاوز
 آوردن وجود به كنيل ندارد؛ را آنان با شدن بزرگ اي والدين شناختن طيشرا شهيهم كودك
 نشيوالد تيهو از كودك نداشتن شناخت به منجر است گانهيب نشيوالد از كه يكودك يعمد

 يراهنما كتاب در نيهمچن. باشد ونيكنوانس نيا روح به تجاوز ينوع تواند  يم و شود  يم
 the Implementation handbook for the convention of the( كودك حقوق ونيكنوانس ياجرا

rights of the child (شناختن در كودك حق چون كه است آن يعقالن فرض«: است آمده زين 
 اساس، نيا بر. »شود  يم يكيژنت نيوالد شامل نيوالد فيتعر است، مهم اريبس نشيوالد

. است اش  يكيژنت نيوالد شناختن يبرا كودك حق نقض تخمك، و اسپرم ياهدا در يرازدار
 تخمك و اسپرم ياهدا در رازداري مخالف ونيكنوانس كه دهد  يم نشان مدارك نيا ن،يبنابرا
  ).McGee et al., 2001: 2042; Sylvester, no date: 30-33( است
 خانواده يدرمان و يپزشك ةنيشيپ از كودك يآگاه ،يپزشك علم در كيژنت نقش شيافزا با. 2
 سالمت نيتأم در كودك يكيژنت منشأ از اطالع نيبنابرا، )ibid: 2041; ibid: 26( شود  يم يضرور
  ).395: 1384، يمتوسل و ياوري( است مؤثر او يجسم
 بگيـرد  قرار طفل اختيار در اهداكننده اطالعات بايد محارم با زناي از جلوگيري براي .3

)Sylvester, no date: 26.(  
 زيرا ؛آورد فراهم را خانوادگي هاي  تنش موجباتممكن است  اطالعات اين نكردن افشا .4

 شـود  داشـته  نگـه  پنهـان  بايـد  كه دارد وجود رازي و است ناآرام كه كند فراهم مي را محيطي
)McGee et al., 2001: 2039.(  

  است غيراخالقي )دانستن يعني( كودك حقوق به تجاوز .5
)Vanfraussen et al., 2001: 2020.(  
 Gottlieb( دهد  مي كاهش را فرزندان و والدين ميان اعتماد و اطمينان سطح رازداري، اين .6

et al., 2000: 2053( دارد را ثالث شخص توسط بازگويي خطر و )McGee et al., 2001: 6.(  
 هـويتي  مشـكل  كـودك  براي ،اهداكننده اطالعات نكردن دريافت اثر رب است ممكن .7

 يـا  شخصـيتي  اخـتالل  موجب است ممكن ژنتيكي ساختار زيرا .)ibid: 2035( ايجاد شود
  ).395: 1384 ،و متوسلي ياوري(د شو كودك جسماني
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 پـردازان   تئـوري  كـه  دارنـد   مي اظهار رازداري موافقان هفتم علت به پاسخ در اي  عده . 8
 دو بنـابراين،  .اند  دهكر انتخاب توليد مثل آزادي حق تعريف براي گوناگوني هاي  راه ،حقوق
  :كنيم  مي بيان ،شود  مي رازداري حذف به منجر كهرا،  ها  تئوري اين از مورد

 تئوري در .كند را محدود مي مثل توليد يدآزا حق معناي )Radhika Rao( رائو پروفسور
 برابر در افراد، نزديك و شخصي روابـط از كه است حـقي خصـوصي، حريم حق وي،

از كه  استبرآن  مثل توليد كمكي هاي  روش موضوع در وا .كند  مي حمايت دولت دخالت
 شخصي نزديك روابط به محدود وقتيفقط  اام ؛كند   حمايت مثل توليد خصوصي حريم حق
 شامل زيرا ؛نيست برخوردار اساسي قانون حمايت از بيگانه، گامت اهداي بنابراين، .باشد
 از مثل توليد آزادي حق ،پروفسور رائو تئوري در .است بيگانه يا ثالث شخص با معامله
  .كند  نمي حمايت نفر چند مساعي تشريك با مثل توليدفرايند 

سخن  مثل توليد حق ةيافت توسعه معناي از )John Robertson( رابرتسون جان پروفسور
 احتمالي حمايت از مثل توليد براي بزرگساالن انتخاب نظريه، اين ارچوبهچ در .گويد مي

 هويت و مفاهيم از فرد درك مركز در مثل توليد وي، نظر از .است برخوردار اساسي قانون
 احترام انكارحقيقت  در مصنوعي، تلقيح تكنولوژي از استفاده در ها  محدوديت بنابراين و است

دربارة  را قانوني هاي  محدوديت ها  دادگاه .است اساسي سطوح در اشخاص كرامت و
 فراهم را ضرر موجبات تكنولوژي اين كه نمايد اعمال زماني ، بايدمثل توليد كمكي تكنولوژي

 انتخاب هاي  تكنولوژي و جانشين مادر مصنوعي، تلقيح استانداردها، اين براساس .آورد
   .گيرند  مي قرار اساسي قانون حمايتدر  همگي كودك جنسيت
 ممكن مصنوعي مثل توليد تكنولوژي هاي  محدوديت كه رسد نظر به شايد ،لاو نگاه در
 رابرتسون است ممكن هم هنوز .بزند آسيب مثل ديتول آزادي حق از رابرتسون ديدگاه به است
 به كودكان اين از بسياري كه كند تصديق و بگيرد نظر در را يندافر اين از حاصل كودكان سود

 خود والد اين مراقب ها آن از بسياري« :نويسد  مي وا .هستند مند  عالقه خود بيولوژيك والدين
از  .ندقرار كنبر ارتباط خود بيولوژيك والدين با مندند  عالقه ها آن از بعضي همچنين و هستند
 آسيبي مثل توليد آزادي حق به افشا اين بنابراين ؛است هويت افشاي نيازمند قانون ،اونظر 
 ها  فرزندخوانده براي بيولوژيك والدين اطالعات دانستن در را اساسي سود دولت اگر .»زند  نمي
 تا باشد معقول و مناسب بايد سود اين بداند، مثل توليد كمكي هاي  يندافر از حاصل فرزندان و

 رابرتسون همچنين .ندك توجيه را خصوصي حريم حق يا مثل توليد حق عليه قوانين بتواند
 به كه ،را يندافر اين از حاصل فرزندان از حمايتي هاي  سياست است ممكن دولت« :نويسد  مي
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 بايد طفل هويت به مربوط اطالعات تمامي و ندك قانوني ،دارندنياز  خود ژنتيكي منشأ دانستن
 كودك دانستن حق تأمين دنبال به قضايي نظام در بعدها كه اي  پرونده در تاشود  آوري  جمع
 تلقيح از استفاده جواز براي قانوني حقي از رابرتسون رائو، رخالفب .»دشو استفاده است،

 اين، وجود با شود؛  نمي شمرده حق آن به تجاوز رازداري، ممنوعيت .كند  مي استفاده مصنوعي
 مدافعان اگر .كنند استفاده )بيگانه گامت با مصنوعي تلقيح( DI روش از كهند آزاد بزرگساالن

 مطابقت از بايد شود، گذاشته كنار قوانين در رازداري كه كنند پيشنهاد مثل توليد آزادي حق
  ).Sylvester, no date: 41- 45( شويم مطمئن اساسي قانون با پيشنهادي قوانين

 حق از مانع نيز اساسي حق اين كه گفت بايد خصوصي حريم حق مورد در همچنين
 فروشند  مي را خود اسپرم كه مـرداني .شود  نمي ينـدافر اين از حاصل كودكان براي دانستن

   »ماندن  تنها حق« براي يا جويند  نمي شركت هايشان  خانه در خصوصي عمل در
)right to be left alone( پزشك و ماريب تيمز حمايت در ها آن همچنين .ندارند درخواستي 
)physician-patient privilege( را خود اسپرم كه مرداني .نيستند بيمار ها آن زيرا ؛نيستند 

 رازداري كه قوانيني بنابراين .جويند  مي شركت تجاري اي  معامله در حقيقت در فروشند،  مي
 در عده، اين همچنين ).ibid: 45( كند  نمي تجاوز وا خصوصي حريم به كند  مي ممنوع را

 كنند  مي اظهار دارند،  مي بيان را خصوصي حريم حق حفظ دليل كه رازداري موافقان مقابل
 قرارداد ايندربارة  كودك ولي ؛خير يا بفروشند را خود گامت كه دارند حق اهداكنندگان كه
 ،)ibid: 53( ندارد نظري اظهارحق هيچ  كرده محروم خود نسب دانستن حق از را او كه

 دانسته  مي هم خود او و بفروشد را خود گامت گيرد  مي تصـميم كه اسـت اهـداكننـده زيـرا
 دانسته  مي هم را موضـوع اين بنابراين .شد خواهد متولد كودكي گامت اين از كه است
 از است توانسته  مـي او بنـابـراين .كرد خـواهد مراجـعه وا به طـفل اين روزي كه است

   ).ibid: 53-54( كند خودداري خود گامت فروش
 مربوط قوانين و فرزندخواندگي قوانين ميان كه است اي  مقايسه براساس ،ديگرعلت  .9

 دارند هم با هايي  شباهت ،دو اين زيرا ؛گيرد  مي صورت ثالث شخص گامت اهداي به
)Shield, no date: 40; Wilson, 1997: 277(. ها  فرزندخوانده دربارة ها  بررسي و مطـالعات 

 همين بر .دارد اهميت مثبت خودشناسي گيري  شكل در آنان ةگذشت شناخت كه دهد  مي نشان
 والدين ةخواست بر بايد كودك نفع و است كودك نفع به اطالعات گونه اين افشاي ،اساس
 اام ).Turkmendag et al., 2008: 28(باشد  مقدم اطالعات نكردن افشا در طبيعي يا خوانده
 شرايط زيرا دارد،خطرات بسياري  ،گامت اهداي موضوع در فرزندخواندگي قوانين از پيروي
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 ،گذشته در .است متفاوت گامت اهداي با فرزندخواندگي قوانين تصويب و تدوين اجتماعي
 اين البته .شد  مي اعمال بودن محرمانه قوانين نامشروع، فرزندان شرمزدگي از جلوگيري براي
 قوانين تغيير براي اجتماعي الزم شرايطشدن  فراهم از پس موضوع اين در قوانين تغيير

 كه بايد توجه داشت موضوع اينبه  ديگر، سوي از ).shields, no date: 40( صورت گرفت
 ؛اند  داشته وجود قبل از آن افراد كه است اي خانوادهتشكيل  براي يعمل فرزندخواندگي

 ديگر، بيان به .گيرد  مي صورت جديدتشكيل خانوادة  هدف با گامت، اهداي كه  حالي در
 نوعي خود بيگانه گامت اهداي كه  حالي در ؛است مثل توليد براي يجانشين فرزندخواندگي

فرايند  اين از حاصل فرزند و است والدين خود عمل اين مصنوعي تلقيح در .است مثل توليد
 روابط عمل، اين در .است مادر ويژه به و زوجين عمل مصنوعي، تلقيح .است آنان فرزند هم

 يك برخالف اهداكننده و فرزندان ميان نه شود  مي برقرار كودك و والدين ميان اجتماعي
 ارتباط اش  اجتماعي والدين از يكي با معموالً يندافر اين از حاصل كودك فرزندخوانده،

 با والدين از يك هيچ فرزندخواندگي، در كه  حالي در .دارد تولد و بارداري طريق از ژنتيكي
 از يكي ژنتيكي اطالعات بهكم  فرايند، دست اين از حاصل كودك .ندارند ژنتيكيرابطة  كودك
 .است كودك دسترس در نيز اهداكننده پزشكي ةپيشين اين، بر  عـالوه .دارد دستـرسي والدين

 زمان در كه اطالعاتي مگر ؛نيستند اطالعاتي چنين به دسترسي به قادر ها  فرزندخوانده اام
  .است شده ثبت انتولدش
 والدين اام ؛كنند پنهان را اهدا موضوع كه است آسان بسيار والدين براي گامت، اهداي در
 براي داليل گامت، اهداي در .نندك مخفي ديگران از را موضوع توانند  ميفقط  خوانده
 از است ممكن كه است طبيعي خانوادگي روابط تقويت و حفظ خاطر به موضوع كردن پنهان
 اهداي از ناشي هاي  خانواده در .باشد تر  قوي فرزندخوانده، داراي هاي  خانواده خانوادگي روابط
 احتمال زيرا ؛ترسند  مي است عقيم والدين از يك  كدام كه اين بيان از معـموالً والدين گامت،

 فرزندخواندگي ميان ها  تفاوت اين وجود با .دشو مخدوش والد آن با كودك ةرابط كه دهند  مي
 دهد  مي نشان بود، فرزندخواندگي به مربوط قوانين از كه مداركي از بسياري گامت، اهداي و
 را كودك دانستن حق اهميت همچنين و شود  مي آسيب موجب موضوع، اين بودن محرمانه كه
 احساس اين است، شده پذيرفته فرزندخواندگي به كه بداند كودك اگر اين، بر  عالوه .رساند  مي
 را فرزندانشان والدين گامت، اهداي در كه  حالي در ؛است شده ترك چرا كهبود  خواهداو  در

 گيرد  نمي بر در را شدن ترك بد حس تولد، از ها آن داستان و والدين اين و دارند دوست
)Wilson, 1997: 289-290.(   
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  گامت ناشناس ياهدا جواز به مربوط نيقوان با موافقت علل
 اهميـت  ژنتيكـي،  هـاي   ارتباط كهاند  بر آن تخمك و اسپرم ةاهداكنند ناشناسي طرفداران .1

  ).Sylvester, no date: 30( ندارداشخاص  براي خاصي
 طفل والدين اهداكننده، اجتماعي محيط اعضايش، و خانواده واحد از حمايت براي .2
 ,.Vanfraussen et al( بماند مخفي اطالعات اين بايد طفل، خود و ،يندافر اين از حاصل

2001: 202; McGee et al., 2001: 2038.( 
 در نشيوالـد  و كـودك  از اهداكننـده،  و اهـدا  بـه  مربوط اطـالعات بودن محـرمـانه. 3
  McGee et al., 2001: 2038; Gottlieb( كنـد  مـي  تيـ حما جامعـه  يمنف هاي واكنش برابر

et al., 2000: 2054.(   
 است ممكن ،گيرد قرار كودك اختيار در اهداكننده و اهدا به مربوط اطالعات اگر .4

  ).Gottlieb et al., 2000: 2054( تيره شود كودك و فعلي پدر ميان روابطتحت تأثير آن، 
 اهداكنندگان كهاند  بر آن مخالفان لواعلت  به پاسخ در اهـداكننـده ناشناسي موافقـان .5
  ,Sylvester( باشند داشته را پدري عنوان كنوانسيون، مواد اين تحت دنتوان  نمي اسپرم

no date: 32.(   
 به مربوط لياو كه كنند  مي طرح را متفاوت بحث دو مخالفان ل،اوعلت  به پاسخ در .6
 سوي از .)ibid: 40-41( است خصوصي حريم حق بحث ديگري و مثل توليد آزادي حق

 از هم و )shields, no date: 40( اهداكننده طرف از تواند  مي هم ،خصوصي حريم بحث ديگر،
 اين كه دارند تمايل اهداكننده همچون نيز والدين .شود مطرح طفل قانوني والدين طرف
 براي كودك تربيت در استقالل و خانوادگي خصوصي حريم تا بماند باقي محرمانه مطلب

 كه هنگامي .نيست ساكنفرزندان  و والدين مرتبط منافع دانست بايد اام .شود حفظ ها آن
 .شود  مي مقـدم خانواده، خصوصي حريم و استقالل بر والدين منافع است، جوانفرزند 
راي گيري  تصميـم در راگستردة آنان  صـالحيت نيز قـانون  كه زماني .پذيرد  مي فرزنـدانشان ـب
 ديگر كودك والدين .ماند  مي عقب اهميت نظر از والدين منافع رسد،  مي بلوغ سن به كودك

 .شود  مي تر  قوي اش  ژنتيكي اطالعات دانستنبراي  اوتمايل  و ندارند قدرتي او برابر در
 اطالعات به دسترسي در خود فرزندان مانع توانند  نمي والدين ،وضعيت اين در بنابراين،
 را رازداري قانون حذف ديگر، اي  عده همچنين ).ibid: 47- 48( شوند شان  اهداكننده به مربوط
 دانستناند  بر آن كه كساني به پاسخ درافراد  اين. دانند  مي وي خصوصي حريم به تجاوز نوعي

 كند منصرف خود گامت فروش از را او كه است كافي خود كار عواقب از اهداكننده
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 و مأيوس خود اسپرم فروش از پس آنان است ممكن زيرا نيست، كافي آگاهي اين :گويند  مي
 كمك با كه كودكاني اام ؛كنند شركت كار اين در كه دارند را فرصت اين ها آن .شوند منصرف

 دلخواه به كودكي هيچ كه است حقيقت يك اين .ندارند حقي چنين آيند  ميدنيا  به آنان
 در هميشه كودكان همچنين .ندك  نمي انتخاب را تولدش شرايط خود يا آيد  نمي دنيا  به خودش
 .باشند ي داشتهبد والدين يا باشند نامشروع ها آن است ممكن .آيند  نمي دنيا به لئاايد شرايطي

 فرزندخوانده همچنين .نيستند ناخواسته فرزنداني مصنوعي، تلقيح يندافر از حاصل كودكان اما
 .نيابند دست بيولوژيك مادر و پدر هويت به گاه  هيچ است ممكن نامشروع، ندانزفر يا
  :دارد  مي بيان رازداري قوانين طرفداران از يكي نمونه، عنوان به

 بر نظارت ةپيچيد نظام يك بايد كنيم، بيان را نسب دانستن قانوني حق بخواهيم ما اگر
 كه نيستند فرزنداني تنها ،گامت اهـداي از حاصل فرزنـدان زيرا كنيم، ايجاد جنسي روابط
 تواند  نمي حقوق يا قانون كه است آن حقيقت .شناسند  نمي را خود بيـولوژيك مـادر و پـدر

 اين اما .بشناسند را خود بيولوژيك والدين توانست خواهند كودكان تمامي كه باشد مطمئن
 هاي  طرف اسپرم، بانك موضوع در .نيست امر اين از حمايت معناي بهنداشتن،  اطمينان
 را خود نسب هرگز كه ،كودك يك تولد و ايجاد براي قانون از عمدي طور به مرتبط
 در كودك حق كه ندارد وجود دليلي هيچ بنابراين .كنند  مي سوءاستفاده شناخت، نخواهد
 ).ibid: 54-55( نيمك مقدم اهداكنندگان خصوصي حريم حق بر را دانستن

 جديد اشكال ايجاد از نگراني شود،  مي طرح گروه اين سوي از كه ديگريعلت  .7
 و تشويق نبايدها   گرا جنس هم و تنها زنان فرزندآوري تصميمات آنان، نظر از .است خانواده
 آورد  مي دنيا به مرد يك با ارتباط بدون را فرزندي كه زني مورد در ها  نگراني اين .شود تقويت

 از حاصل فرزندان ها،كشور از بسياري قوانين كه استسبب  همين به .شود  مي مطرح هم
 ارچوبهچ در جنسي روابط از حاصل فرزندان همچون را زوج اسپرم با مصنوعي تلقيح

 سنتي افكار به و است پذير توجيه ارچوبهچ اين در نيز اهداكننده ناشناسي .دانند  مي خانواده
نتيجة  .باشد ژنتيكي روابط براساس بايد خانوادگي روابط همچنين .گردد  مي باز خانوادهدربارة 
 صورت اين در و شوند  مي اهداكننده رديابي از مانع قوانين كه است اين رازداري سياست
 با والدين از يكي يا والدين ميان ژنتيكي ةرابط فقدان و بود خواهد عادي و طبيعي خانواده،
 براساس رازداري سياست بنابراين .نخواهد بود اهداكننده فيزيكي حضور با تعارض در كودك
 اين ،رازداري قوانين مدافعان .است گرفته شكل خانواده ساختاردربارة  سنتي هاي  دادگاه رأي
 از دفاعزاوية  از را بحث قوانين، اين مخالفان ولي ؛برند  مي پيش خانواده ديدگاه از را بحث
 مرز ايجاد براي والدين تمايل ،بنابراين ).Wilson, 1997: 275-276( دهند  مي توسعه كودك
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 استقالل باعث امر اينحقيقت،  در .است مهم دهنده و گيرنده هاي  خانواده بين مشخص
 تربيتي و خانوادگي فضاي در اهداكننده احتمالي هاي  دخالت از و شود  مي گيرندهخانوادة 
   گيرندگان احساس حذف با ارتباط كاهش اين ،ديگر سوي از .كند  مي جلوگيري كودك
 و ياوري( ندك حفظ تري  مطلوب نحو به را ها آن والديني جايگاه تواند  مي دهندگان به نسبت

  ).394: 1384، متوسلي
 صـورت  در كـه  اسـت  كودك برابر در اهداكننده مسئوليت سلب ديگر،ل عل از يكي . 8

 همـراه  بـه  قـانوني  يـا  اجتماعي هاي  مسئوليت او براي مكن استم اهداكننده، شدن شناخته
  .)395 :همان( باشد داشته
 تربيتـي  نظـام  كـه  شـود   مـي  موجب ،كودك و اهداكننده بين ارتباط رساندن حداقل به .9

 جلـوگيري  كـودك  هـويتي  رشد در سرگرداني از و شود گرفته كار به كودك براي واحدي
 .)همان(شود  هويتي چند اختالل دچار اهداكننده با آشنايي از پس كودك است ممكن .شود

 بـا  كـودك  قـوي  و پايــدار  روابط از شـود  مي موجب اطـالعات، اين نكردن افشـا .10
  ).McGee et al., 2001: 2038( شويم مطمئن اش  فعلي والدين
 منشـأ  دانســتن  با رابطه در كودك هاي  اسـترس از مانع ،اطـالعات ايننكردن  افشـا .11
  ).ibid( شود  مي اش  ژنتيـكي

 
  اهداكننده اطالعات افشاي به اهداكننده ناشناسي از قوانين تغيير نامطلوب اثرات

   .)Turkmendag et al., 2008: 297( اهداكنندگان تعداد در چشمگيري كاهش .1
   كـودك  از اهداكننـده  اطالعـات  دنكـر  پنهـان  در والـدين انگيزة  در قوانين تأثير عدم .2

)ibid: 300-302(.  
 و مخالفان داليل همچنين و رازداري ةزمين در كشورها از بعضي قوانين بررسي از پس
 كودك براياهداكننده  فرد هويت بايد اسالم، مبين دين نظر از كه رسد  مي نظر به آن، موافقان
 ضرر به كار اين كهد كر ممانعت او هويت افشاي از توان  مي صورتي در فقط و باشد مشخص
 تواند  مي كودكي سنين در فقط رازداري اين رسد  مي نظر به .باشد قرارداد طرفين و كودك
 عهده به را خود امور و شده بالغ كودك كه زماني اما كند، حفظ روحي آسيب از را كودك
 تصويب بر عالوه نگارندگان، نظر به بنابراين، .ندارد اشكالي اهداكنندگان هويت دانستن دارد،
 از پيش« قيد به محدود را رازداري موضوع بايد آن، شرايط و گامت اهداي ةزمين در قانون
   .بشناسد را خود واقعي پدر و مادر بتواند كودك تا كرد »گيسال هجده
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  پژوهش هاي يافته
 از بعضـي  :شوند  مي تقسيم دسته دو به كشورها جنين، يا گامت ناشناس اهداي بحث در .1

 قانوني نظر از را ناشناس اهداي يا رازداري فرانسه و ،بلژيك كانادا، مريكا،ا جمله از كشورها
   .اند  شمرده مجاز غير قانوني نظر از را آن هلند و ،سوئد بريتانيا، جمله از ديگر بعضي و مجاز
 حق :است موارد اين شامل جنين، يا گامت اهداي در رازداري جواز مخالفان داليل .2
 كاهش ،محارم با زناي از جلوگيري ،كودك پزشكي ةپيشين به آگاهي لزوم ،كودك دانستن
 ايجاد ،ثالث شخص توسط راز بازگويي خطر و فرزندان و والدين ميان اطمينان سطح

 اهداي به مربوط قوانين و فرزندخواندگي قوانين ميان مقايسه ، وكودك براي هويتي مشكالت
 ژنتيكي روابطنداشتن  اهميت :است شرحاين  به نيز آن موافقان داليل .ثالث شخص گامت
 برابر در والدينش و كودك از حمايت ،اعضايش و خانواده واحد از حمايت شخاص،ا براي

 و مثل توليد آزادي حق ،كودك و فعلي والدين روابط تخريب ،جامعه منفي هاي  العمل  عكس
 اهداكننده مسئوليت سلب ،خانواده جديد اشكال ايجاد از نگراني ،خصوصي حريمحفظ  حق
 با رابطه در كودك استرس بردن بين از، و كودك براي واحد تربيتي نظام ايجاد ،كودك برابر در

   .اش  ژنتيكي أمنش دانستن
 تعداد كاهش :اهداكننده اطالعات افشاي به رازداري از قوانين تغيير نامطلوب اثرات .3

   اهداكننـده  اطالعـات دن كـر  پنهـان  بـراي  والـدين  ةانگيز در قوانين ثيرأت عدم گان،اهداكنند
   .كودك از
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