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إعالن األمم المتحدة ٮ#شأن استنساخ الٮ#شر

معٮ)ة العامة، إن الح+
إذ تسترشد ٮ+المڡ@اصد والمٮ+ادئ الواردة ڡ8ى6 مٮ)ثاق األمم المتحدة،

ٮ)ن الٮ+شري وحڡ@وق اإلنسان، الذي اعتمده وإذ تشٮ)ر إلى اإلعالن العالمى6 ٮ+شأن المح+
مٮ+ر /نوڡ8 ة ڡ8ى6 11 تشرين الثانى6 اڡ8 مة األمم المتحدة للترٮ+ٮ)ة والعلم والثڡ@ المؤتمر العام لمنط[
اصة المادة 11 منه، اليت تنص عىل عدم السماح ٮ+ممارسات تتنافى والكرامة 1997(1)، وٮ+ح[

راض التاكثر، الٮ+شرية اكستنساخ الاكئنات الٮ+شرية ألع[
وإذ تشٮ)ر أٮ)ضا إلى ڡ@رارها 53/152 المؤرخ 9 اكنون األول/دٮ)سمٮ+ر 1998، الذي أٮ)دت

ٮ)ن الٮ+شري وحڡ@وق اإلنسان، ٮ+ه اإلعالن العالمى6 ٮ+شأن المح+ ٮ+موح+
ٮ)ڡ@ات التطور السريع لعلوم الحٮ)اة الڡ@ٮ)ة اليت ڡ@د تثٮ)رها ٮ+عض تطٮ+ ل األح[ وإدرااك منها للشواع[

راد، ٮ)ما ٮ)تعلق ٮ+الكرامة الٮ+شرية، وحڡ@وق اإلنسان، والحريات األساسٮ)ة لألڡ8 ڡ8
راد ٮ)ف من معاناة األڡ8 ڡ8 ى6 أن تسعى إلى التح[ ٮ)ڡ@ات علوم الحٮ)اة ٮ)نٮ+ع8 وإذ تعٮ)د تأكٮ)د أن تطٮ+

مٮ)عا وتحسٮ)ن أحوالهم الصحٮ)ة، والٮ+شر ح+
ى6 السعى6 إلى تحڡ@ٮ)ق التڡ@دم العلمى6 والتڡ@ين ڡ8ى6 علوم الحٮ)اة ٮ+صورة وإذ تشدد عىل أنه ٮ)نٮ+ع8

ميع، ع عىل الح+ ل احترام حڡ@وق اإلنسان وتعود ٮ+النڡ8 تكڡ8
ٮ)ة، وٮ+دنٮ)ة، سٮ)مة طٮ+ طار ح+ ار ما ڡ@د ٮ)ترتب عىل استنساخ الٮ+شر من أح[ وإذ تضع ڡ8ى6 االعتٮ+
الل راد المعنٮ)ين، وإذ تدرك أٮ)ضا ضرورة الحٮ)لولة دون استع8 تماعٮ)ة عىل األڡ8 سانٮ)ة، واح+ ونڡ8

المرأة،

لٮ+ها استنساخ الٮ+شر عىل طار اليت ڡ@د ٮ)ح+ واڡ@تناعا منها ٮ+ضرورة المسارعة إلى درء األح[
الكرامة الٮ+شرية،
تعلن رسمٮ)ا ما ٮ)يل:

ميع التداٮ+ٮ)ر الالزمة لحماٮ)ة الحٮ)اة الٮ+شرية ٮ+شكل اذ ح+ (أ) دعوة الدول األعضاء إلى اتح[
ٮ)ڡ@ات علوم الحٮ)اة؛ مالئم ڡ8ى6 تطٮ+

ميع أشاكل استنساخ الٮ+شر ٮ+ڡ@در ما تتنافى مع ر ح+ (ب) دعوة الدول األعضاء إلى حط[
الكرامة الٮ+شرية وحماٮ)ة الحٮ)اة اإلنسانٮ)ة؛

نٮ)ات الهندسة ر تطٮ+ٮ)ق تڡ@ ذ التداٮ+ٮ)ر الالزمة لحط[ (ج) دعوة الدول األعضاء كذلك إلى أن تتح[
الوراثٮ)ة اليت ڡ@د تتنافى مع الكرامة الٮ+شرية؛

ٮ)ڡ@ات علوم الل المرأة ڡ8ى6 تطٮ+ اذ تداٮ+ٮ)ر للحٮ)لولة دون استع8 (د) دعوة الدول األعضاء إلى اتح[
الحٮ)اة؛
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(هـ) دعوة الدول األعضاء أٮ)ضا إلى أن تڡ@وم دون إٮ+طاء ٮ+اعتماد وتطٮ+ٮ)ق تشريعات وطنٮ)ة
اذ؛ ڡ@رات (أ) إلى (د) حٮ)ز النڡ8 ٮ+ها الڡ8 ل ٮ+موح+ تدح[

ى6
ٮ)ة، ٮ+ما ڡ8ى6 ذلك ڡ8 (و) دعوة الدول األعضاء كذلك إلى أن تراعى6 ڡ8ى6 تمويلها لألٮ+حاث الطٮ+
ٮ)روس نڡ@ص المناعة الٮ+شرية/متالزمة ال علوم الحٮ)اة، الڡ@ضاٮ)ا العالمٮ)ة الملحة مثل ڡ8 مح+
اص ڡ8ى6 الٮ+لدان نڡ@ص المناعة المكتسب (اإلٮ)دز) والسل والمالريا، اليت تؤثر ٮ+شكل ح[

النامٮ)ة.
_______________________
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