
  إعالن األمم المتحدة بشأن استنساخ البشر
، المـؤرخ  ٥٩/٢٨٠اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

  ٢٠٠٥مارس /آذار ٨في 
  

  إن الجمعية العامة،
  إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق األمم المتحدة،

جين البشري وحقوق اإلنسان، الذي اعتمـده المـؤتمر   وإذ تشير إلى اإلعالن العالمي بشأن الم
، )١(١٩٩٧نـوفمبر  /تشرين الثـاني  ١١العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 

منه، التي تنص على عدم السماح بممارسات تتنافى والكرامـة البشـرية    ١١وبخاصة المادة 
  كاستنساخ الكائنات البشرية ألغراض التكاثر،

، الـذي أيـدت   ١٩٩٨ديسمبر /كانون األول ٩المؤرخ  ٥٣/١٥٢تشير أيضا إلى قرارها  وإذ
  بموجبه اإلعالن العالمي بشأن المجين البشري وحقوق اإلنسان،

وإدراكا منها للشواغل األخالقية التي قد تثيرها بعض تطبيقات التطور السريع لعلـوم الحيـاة   
  ن، والحريات األساسية لألفراد،فيما يتعلق بالكرامة البشرية، وحقوق اإلنسا

وإذ تعيد تأكيد أن تطبيقات علوم الحياة ينبغي أن تسعى إلى التخفيف من معاناة األفراد والبشر 
  جميعا وتحسين أحوالهم الصحية،

وإذ تشدد على أنه ينبغي السعي إلى تحقيق التقدم العلمي والتقني في علوم الحياة بصورة تكفل 
  تعود بالنفع على الجميع،احترام حقوق اإلنسان و

وإذ تضع في االعتبار ما قد يترتب على استنساخ البشر من أخطار جسيمة طبيـة، وبدنيـة،   
ونفسانية، واجتماعية على األفراد المعنيين، وإذ تدرك أيضا ضرورة الحيلولـة دون اسـتغالل   

  المرأة،
واقتناعا منها بضرورة المسارعة إلى درء األخطار التي قد يجلبهـا استنسـاخ البشـر علـى     

  الكرامة البشرية،
  :تعلن رسميا ما يلي

دعوة الدول األعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير الالزمة لحماية الحياة البشرية بشكل مالئـم  ) أ(
  في تطبيقات علوم الحياة؛

ر جميع أشكال استنساخ البشر بقدر ما تتنافى مع الكرامـة  دعوة الدول األعضاء إلى حظ) ب(
  البشرية وحماية الحياة اإلنسانية؛

دعوة الدول األعضاء كذلك إلى أن تتخذ التدابير الالزمة لحظر تطبيق تقنيـات الهندسـة   ) ج(
  الوراثية التي قد تتنافى مع الكرامة البشرية؛



يلولة دون استغالل المرأة في تطبيقـات علـوم   دعوة الدول األعضاء إلى اتخاذ تدابير للح) د(
  الحياة؛

دعوة الدول األعضاء أيضا إلى أن تقوم دون إبطاء باعتماد وتطبيق تشريعات وطنيـة  ) هـ(
  حيز النفاذ؛) د(إلى ) أ(تدخل بموجبها الفقرات 

دعوة الدول األعضاء كذلك إلى أن تراعي في تمويلها لألبحاث الطبية، بما في ذلـك فـي   ) و(
متالزمة نقـص  /مجال علوم الحياة، القضايا العالمية الملحة مثل فيروس نقص المناعة البشرية

  .والسل والمالريا، التي تؤثر بشكل خاص في البلدان النامية) اإليدز(المناعة المكتسب 


