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الدورة السابعة واخلمسون 
اللجنة السادسة 

البند ١٦٢ من جدول األعمال 
  االتفاقية الدولية ملنع استنساخ البشر ألغراض التكاثر 

 إسبانيا، والفلبني، والواليات املتحدة األمريكية: مشروع قرار 
 االتفاقية الدولية ملنع استنساخ البشر ألغراض التكاثر 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تشري إىل اإلعالن العاملي بشـأن اـني البشـري وحقـوق اإلنسـان(١) الـذي اعتمـده 
املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف ١١ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٧، 
وال سـيما املـادة ١١ منـه، الـيت تنـص علـى أنـه ال جيـوز السـماح مبمارسـات تتنـاىف مـع كرامــة 

اإلنسان، مثل استنساخ البشر ألغراض التكاثر، 
وإذ تشري أيضا إىل قرارها ١٥٢/٥٣ املؤرخ ٩ كانون األول/ديسـمرب ١٩٩٨ الـذي 

أيدت فيه اإلعالن العاملي بشأن اني البشري وحقوق اإلنسان، 
وإذ تضـع يف اعتبارهـا قـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان ٧١/٢٠٠١ املـــؤرخ ٢٥ نيســان/ 
أبريل ٢٠٠١ واملعنون �حقوق اإلنسـان وأخالقيـات علـم األحيـاء�(٢)، الـذي اختذتـه اللجنـة 

يف دورا السابعة واخلمسني، 

 __________
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، سـجالت املؤمتـر العـام، الـدورة التاسـعة والعشـرون، الـد األول،  (١)

القرارات، القرار ١٦. 
انظر: الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠١، امللحق رقـم ٣ (E/2001/23)، الفصـل الثـاين،  (٢)

الفرع ألف. 
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وإدراكا منها ألمهية تطوير علوم األحيــاء خلـري البشـرية مـع االحـترام الكـامل لسـالمة 
اإلنسان وكرامته، 

وإدراكا منها أيضا ألن بعض املمارسات يشكل أخطارا ميكن أن ــدد سـالمة الفـرد 
وكرامته، 

ـــة  وإذ يقلقـها مـا أعلـن عنـه مؤخـرا مـن معلومـات بشـأن البحـوث واحملـاوالت املتعلق
بتخليق البشر عن طريق عمليات االستنساخ، 

وقـد عقـدت العـزم علـى أن حتـول علـى وجـــه االســتعجال دون حــدوث مثــل هــذا 
االنتهاك للكرامة اإلنسانية للفرد، 

وإدراكا منها النتشار مشاعر احلرص على عدم اسـتخدام اجلسـد البشـري وأعضائـه، 
يف ذاما، لتحقيق كسب مايل، 

وإذ تشــري إىل قرارهــا ٩٣/٥٦ املــؤرخ ١٢ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١، الـــذي 
قـررت مبوجبـه إنشـاء جلنـة خمصصـة، مفتوحـــة جلميــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة أو 
األعضاء يف الوكاالت املتخصصة أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذريـة، لغـرض النظـر يف وضـع 

اتفاقية دولية ملنع استنساخ البشر ألغراض التكاثر، 
وقد عقدت العزم على اعتمـاد تدابـري دائمـة ومؤقتـة، حسـب االقتضـاء، للوقايـة مـن 

األخطار اليت ميكن أن تتعرض هلا الكرامة اإلنسانية للفرد، 
ترحـب بتقريـر اللجنـة املخصصـة لوضـع اتفـاقية دوليـة ملنـع استنســـاخ البشــر  - ١

ألغراض التكاثر عن أعماهلا يف الفترة من ٢٥ شباط/فرباير إىل ١ آذار/مارس ٢٠٠٢(٣)؛ 
تطلب إىل اللجنة املخصصة أن تعـد، علـى وجـه االسـتعجال، مشـروع نـص  - ٢
اتفاقيـة دوليـة ملنـع استنسـاخ البشـر ألغـراض التكـاثر، مـع مراعـاة عـدم حظـر اسـتخدام النقــل 
النــووي أو غــريه مــن تقنيــات االستنســاخ إلنتــاج جزيئــات احلمــض النــووي الصبغــــي، أو 
األعضاء، أو النباتات، أو األنسجة، أو اخلاليا خبـالف األجنـة البشـرية، أو احليوانـات خبـالف 

البشر؛ 
تطلب أيضا إىل اللجنة املخصصة، عنـد وضعـها ملشـروع االتفاقيـة أن تنظـر،  - ٣

يف مجلة أمور، يف العناصر اإلرشادية التالية: 
النطاق؛  (أ)

 __________
 .(A/57/51) الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم ٥١ (٣)
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التعاريف؛  (ب)
اهلدف؛  (ج)
التطبيق؛  (د)

التدابري الوقائية؛  (هـ)
الوالية القانونية؛  (و)

تعزيز وتوطيد التعاون الدويل؛  (ز)
تبادل املعلومات؛  (ح)

آليات رصد التطبيق؛  (ط)
تعلـن رمسيـا أنـه، إىل حـني اعتمـاد اتفاقيـة دوليـة ملنـع استنسـاخ البشـر، متتنـــع  - ٤
ــــاطق  الــدول عــن الســماح بــإجراء أي حبــوث، أو جتــارب، أو بالقيــام يف أقاليمــها أو يف املن

اخلاضعة لواليتها القانونية أو سيطرا بتطوير أو تطبيق أي تقنية ترمي إىل استنساخ البشر؛ 
تدعـو الـدول إىل اعتمـاد مـا تـراه ضروريـا مـن تدابـري حلظـر تقنيـات اهلندســة  - ٥

الوراثية اليت قد تكون هلا عواقب سلبية على احترام كرامة اإلنسان؛ 
تطلب إىل األمني العام أن يوفر للجنـة املخصصـة املرافـق الالزمـة لالضطـالع  - ٦

بأعماهلا؛ 
تدعـو اللجنـة املخصصـة إىل أن تراعـي يف عمليـة املفاوضـات املسـامهات الــيت  - ٧
تقدمها وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية املختصـة، فضـال عـن هيئـات الـرأي الـدويل 

األخرى ذات الصلة؛ 
ـــة يف دورــا الثامنــة  تطلـب إىل اللجنـة املخصصـة أن تقـدم إىل اجلمعيـة العام - ٨

واخلمسني تقريرا عن أعماهلا؛ 
ـــدا  تقـرر أن تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لدورـا الثامنـة واخلمسـني بن - ٩

معنونا �االتفاقية الدولية ملنع استنساخ البشر ألغراض التكاثر�. 
 


