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 – 22د  –972اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته الخامسة والعشرين بالقرار رقم *  
97/99/2007 

 

 القانون العربي االسترشادي
 تنساخ البشـري لمنع االسـ

راض التناســلـألغ



 

 

 
 قـرار

 بشأن مشروع القانون العربي االسترشادي 
 نساخ البشري ألغراض التناسللمنع االست

 ـــــــــــ
 
 
 
 

 إن مجلس وزراء العدل العرب
 

 :بعد اطالعه على 
 

 ،42/5/4002-24ج  -106قرارات المكتب التنفيذي للمجلس وآخرها القرار رقم  
 ، 49/66/4002 -42د -922قرارات مجلس وزراء العدل العرب وآخرها رقم   -

 ،(9/5/4002-5القاهرة )لمشروع تقرير وتوصيات اللجنة التي أعدت ا 
 مذكرة األمانة الفنية للمجلس ، 

 
 .وبعد المناقشة  

 
 

 :يقـرر 
 

اعتماد مشروع القانون العربي االسترشادي لمنع االستنساخ البشرري ألغرراض التناسرل بالةريلة المرفقرة       

 .وتعميمه على الدول العربية

 .توجيه الشكر للجنة التي أعدت المشروع  

 
 (97/99/2007 – 22 د –972ق ) 



 

 

 القانون العربي االسترشادي

 لمنع االستنساخ البشري ألغراض التناسل

 ــــــــــ

 الفةل األول

 أحـكام تمهيديـة

 ـــــ

 
يهـدف هـذا القانـون إلى مـنع االستنساخ البشري ألغراض التناسل أو ألغراض تجريبية بهذا   (:9)المادة 

 .الشأن

 :ات والكلمات اآلتية، في تطبيق أحكام هذا القانون، المعاني المبينة مقابل كل منها يقصد بالعبار (:2)المادة 

توليد كائن حي أو أكثر، كل منها نسخة أرثية من اآلخر وذلك بنقل نواة من خلية جسدية إلى :  االستنساخ  -

تطابقة بويضة منزوعة النواة وتتكاثر الخلية الناتجة إلى جنين هو نسخة ارثية تكاد تكون م

 .لصاحب الخلية الجسمية

 خليةةةةةةةةةةةةةةةة ت تةةةةةةةةةةةةةةةو  علةةةةةةةةةةةةةةةى مجموعةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةن الصةةةةةةةةةةةةةةةب يات    :الخليرررررررررررررررة الجسرررررررررررررررمية -

 ( .الكروموزومات) 

كةل إنسةان موجةود أو كةائن موجةود فةي أي مرحلةة مةن مراحةل التطةور البةدني ي تةوي             :  كائن بشري حي -

 .على مجموعة الصب يات ذاتها

 

 

 الفةل الثاني

 منع أشكال استنساخ البشر

 ـــــ

 

 .ي ظر االستنساخ البشري ألغراض التناسـل أو ألغراض تجريبية بهذا الشأن (:3)المادة 

ي ظر نقـل المادة النوويـة للخلية الجسمية بقصد إيجاد كائن بشري حي في أي مرحـلة من مراحـل  (:4)المادة 

 .التطور البدني لجعله متطابقا جـينيا مع كائن بشري آخر 

 



 

 

 الفةل الثالث

 أحكـام جزائيـة

 ــــ

، .... وال تزيد على .... وب رامة ال تقل عن.... وال تزيد على ... يعاقب بال بس مدة ال تقل عن  (:2)المادة 

كل شخص يقوم عمدا بنقل أو شق مادة نووية أو مض ة جينية بقصد إجراء عملية استنساخ البشر 

 .وجعلها متطابقة مع كائن بشري حي أو ميت 

، ....وال تزيـد على .... وب رامة ال تقل عن.... وال تزيد على... يعاقب بال بس مدة ال تقل عـن  (:6)المادة 

 .كل شخص شرع في ارتكاب جريمة استنساخ البشر

، .... وال تزيد على .... وب رامة ال تقل عن.... وال تزيد على ... يعاقب بال بس مدة ال تقل عن  (:9)المادة 

 .رك بأي صفة كانت في جريمة استنساخ البشر كل شخص ساهم أو شا

، .... وال تزيـد على .... رامة ال تقل عـنوب .... د علىـوال تزي... يعاقب بال بس مدة ال تقل عن   (:8)المادة 

 .ابة إجرامية منظمة ـن عصـة مـإذا ارتكبت الجريم

 

، .... وال تزيةد علةى   .... وب رامةة ال تقةل عةن   .... وال تزيد على ... يعاقب بال بس مدة ال تقل عن  (:7)المادة 

 .ألغراض استنساخ البشر كل من قام بإنشاء مختبر أو إعداده أو تجهيزه أو تمويله

تطبق على األشخاص االعتبارية التي ترتكب جريمة االستنساخ البشري أو الشةروع فيهةا العقوبةات     :(90)المادة 

األشياء المستعملة في الجريمة ، وتشدد العقوبةة فةي    المقررة في قانون العقوبات من غلق ومصادرة

 .حالة العود 

 

ذا ـن الجرائم المنصوص عليها في هـة عـلطات المختصـالس بإبالغام ـن قـيعفى من العقاب كل م :(99)المادة 

 .القانون 

 
 


