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Η Γενική ∆ιάσκεψη 

Υπενθυµίζοντας ότι το Προοίµιο της Ιδρυτικής Πράξης της UNESCO αναφέρεται 

«στο δηµοκρατικό ιδεώδες της αξιοπρέπειας, της ισότητας και του σεβασµού της ανθρώπινης 

προσωπικότητας» και αποκηρύσσει κάθε «δόγµα της ανισότητας των φυλών και των 

ανθρώπων», ορίζει «ότι η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, που απαιτεί την διάδοση της 

µόρφωσης και της εκπαίδευσης σε όλους, εν όψει της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της 

Ειρήνης, για όλα τα έθνη την εκπλήρωση ιερών υποχρεώσεων, σε πνεύµα αµοιβαίας 

βοήθειας», διακηρύσσει πως «αυτή η Ειρήνη πρέπει να εδραιωθεί στη βάση της διανοητικής 

και ηθικής αλληλεγγύης της ανθρωπότητας» και ορίζει πως ο Οργανισµός αποσκοπεί στην 

επίτευξη «µε την σύµπραξη των εθνών του κόσµου, στο πεδίο της εκπαίδευσης, της 

επιστήµης και της µόρφωσης, των σκοπών της ∆ιεθνούς Ειρήνης και της κοινής Ευηµερίας 

της Ανθρωπότητας, εν όψει των οποίων συστήθηκε ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών και 

τους οποίους προκηρύσσει ο Καταστατικός του Χάρτης». 

Υπενθυµίζοντας πανηγυρικά την αφοσίωσή της στις διεθνείς αρχές των δικαιωµάτων 

του ανθρώπου όπως διατυπώνονται ειδικότερα από την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου της 10 ∆εκεµβρίου 1948, τα δύο ∆ιεθνή Σύµφωνα των 

Ηνωµένων Εθνών για τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα, και για τα 

αστικά και πολιτικά δικαιώµατα της 16 ∆εκεµβρίου 1966, την Σύµβαση των Ηνωµένων 

Εθνών για την πρόληψη και την καταστολή της γενοκτονίας της 9 ∆εκεµβρίου 1948, την 

∆ιεθνή Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των µορφών φυλετικών 

διακρίσεων της 21 ∆εκεµβρίου 1965, την ∆ιακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα 

δικαιώµατα των διανοητικά καθυστερηµένων της 20 ∆εκεµβρίου 1971, την ∆ιακήρυξη των 

Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των αναπήρων της 9 ∆εκεµβρίου 1975, την Σύµβαση 

των Ηνωµένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των µορφών διάκρισης σε βάρος των 

γυναικών της 18 ∆εκεµβρίου 1979, την ∆ιακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τις 

θεµελιώδεις αρχές δικαιοσύνης σχετικά µε τα θύµατα της εγκληµατικότητας και της 

κατάχρησης εξουσίας της 29 Νοεµβρίου 1985, την Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα 

δικαιώµατα του παιδιού της 20 Νοεµβρίου 1989, τους Κανόνες των Ηνωµένων Εθνών για 

την εξίσωση των ευκαιριών υπέρ των αναπήρων της 20 ∆εκεµβρίου 1993, την Σύµβαση για 

την απαγόρευση της δηµιουργίας, της παρασκευής και της φύλαξης βακτηριολογικών 



(βιολογικών) όπλων ή τοξινών και για την καταστροφή τους της 16 ∆εκεµβρίου 1971, την 

Σύµβαση της UNESCO που αφορά την καταπολέµηση των διακρίσεων στον τοµέα της 

διδασκαλίας της 14 ∆εκεµβρίου 1960, την ∆ιακήρυξη αρχών διεθνούς πολιτιστικής 

συνεργασίας της UNESCO της 4 Νοεµβρίου 1966, την Σύσταση της UNESCO που αφορά 

την θέση των επιστηµόνων ερευνητών της 20 Νοεµβρίου 1974, την ∆ιακήρυξη της UNESCO 

για τις φυλές και τις φυλετικές προκαταλήψεις της 27 Νοεµβρίου 1978, την Σύµβαση (αριθ. 

111) της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που αφορά τις διακρίσεις στον χώρο της εργασίας 

και των επιτηδευµάτων της 25 Ιουνίου 1958 και την Σύµβαση (αριθ. 169) της ∆ιεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας που αφορά τους ιθαγενείς και τους νοµαδικούς πληθυσµούς 

ανεξαρτήτων κρατών της 27 Ιουνίου 1989. 

Έχοντας υπόψη και χωρίς να θίγονται οι διατάξεις τους, τις διεθνείς συµφωνίες που 

ενδεχοµένως αφορούν τις εφαρµογές της γενετικής στον χώρο της πνευµατικής ιδιοκτησίας, 

και ειδικότερα την Σύµβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και 

καλλιτεχνικών δηµιουργιών της 9 Σεπτεµβρίου 1886 και της Παγκόσµιας Σύµβασης της 

UNESCO για το συγγραφικά δικαιώµατα της 6 Σεπτεµβρίου 1952 όπως αναθεωρήθηκε για 

τελευταία φορά στο Παρίσι στις 24 Ιουλίου 1971, την Σύµβαση των Παρισίων για την 

προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας της 20 Μαρτίου 1883, όπως αναθεωρήθηκε για 

τελευταία φορά στην Στοκχόλµη στις 14 Ιουλίου 1967, τη Συνθήκη της Βουδαπέστης του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας για την διεθνή αναγνώριση της 

κατάθεσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας µικροοργανισµών µε σκοπό την έρευνα της 28 

Απριλίου 1977, και το Σύµφωνο που αφορά πλευρές των δικαιωµάτων πνευµατικής 

ιδιοκτησίας σχετικές µε το εµπόριο (∆ιεθνής Συµφωνία για τα δικαιώµατα πνευµατικής 

ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου) που προσαρτήθηκε στο Σύµφωνο ίδρυσης του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1995. 

Έχοντας επίσης υπόψη την Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την βιολογική 

ποικιλία της 5 Ιουνίου 1992 και υπογραµµίζοντας από αυτή την πλευρά ότι η αναγνώριση 

της γενετικής ποικιλίας της ανθρωπότητας δεν πρέπει να οδηγεί σε κανενός είδους ερµηνεία 

κοινωνικής ή πολιτικής φύσης που θα µπορούσε να θέσει σε αµφισβήτηση «την αξιοπρέπεια 

που είναι εγγενής σε όλα τα µέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και 

αναπαλλοτρίωτων δικαιωµάτων τους», σύµφωνα µε το Προοίµιο της Οικουµενικής 

∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. 

Υπενθυµίζοντας τις αποφάσεις 22C/13.1, 23C/13.1, 24C/13.1, 25C/5.2, 25C/7.3, 

27C/5.15, 28C/0.12, 28C/2.1 και 28C/2.2 που δεσµεύουν την UNESCO να προωθήσει και να 

αναπτύξει την ηθική σκέψη και τις ενέργειες που την αφορούν σχετικά µε τις συνέπειες της 
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επιστηµονικής και της τεχνικής προόδου στον χώρο της βιολογίας και της γενετικής, στα 

πλαίσια της προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών. 

Αναγνωρίζοντας ότι έρευνες για το ανθρώπινο γονιδίωµα και οι εφαρµογές τους 

ανοίγουν ευρείες προοπτικές για την βελτίωση της ατοµικής και της συλλογικής υγείας, 

υπογραµµίζοντας όµως ότι πρέπει ταυτόχρονο να σεβαστούν πλήρως την αξιοπρέπεια, την 

ελευθερία και το δικαιώµατα του ανθρώπου, όπως και την απαγόρευση κάθε µορφής 

διάκρισης που βασίζεται στα γενετικά χαρακτηριστικά. 

∆ιακηρύσσει τις ακόλουθες αρχές και υιοθετεί την παρούσα ∆ιακήρυξη 

 

Άρθρο 1 

Το ανθρώπινο γονιδίωµα αποτελεί τη βάση της θεµελιώδους ενότητας όλων των µελών της 

ανθρώπινης οικογένειας. καθώς και της αναγνώρισης της εγγενούς αξιοπρέπειας και 

ποικιλίας τους. Με συµβολική έννοια, είναι η κληρονοµιά της ανθρωπότητας. 

Άρθρο 2 

α) Καθένας έχει δικαίωµα σεβασµού της αξιοπρέπειάς του και των δικαιωµάτων του ασχέτως 

των γενετικών χαρακτηριστικών του. 

β) Αυτή η αξιοπρέπεια επιβάλλει το να µην περιορίζονται τα άτοµα στα γενετικά 

χαρακτηριστικά τους και να είναι σεβαστή η µοναδικότητα και η ποικιλία τους. 

Άρθρο 3 

Το ανθρώπινο γονιδίωµα, πcυ από τη φύση του εξελίσσεται υπόκειται σε µεταβολές. 

Εµπεριέχει δυνατότητες που εκφράζονται διαφορετικά, ανάλογη µε το φυσικό και κοινωνικό 

περιβάλλον κάθε ανθρώπου συµπεριλαµβανοµένων της κατάστασης της υγείας του ατόµου, 

των βιοτικών συνθηκών, της διατροφής και της εκπαίδευσης του. 

Άρθρο 4 

Το ανθρώπινο γονιδίωµα στη φυσική του κατάσταση δεν προσφέρεται για οικονοµικά 

οφέλη. 

 

Β. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

 

Άρθρο 5 

α) Η έρευνα, η θεραπεία ή η διάγνωση που αφορούν στο γονιδίωµα ενός ατόµου 

πραγµατοποιούνται µόνο αφού προηγουµένως αξιολογηθούν αυστηρά οι ενδεχόµενοι 

κίνδυνοι και τα ενδεχόµενα οφέλη και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εθνικής νοµοθεσίας. 

β) Σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να λαµβάνεται η ελεύθερη και συνειδητή συναίνεση του 
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ενδιαφερόµενου ατόµου. Αν το ενδιαφερόµενο άτοµο δεν είναι σε θέση να συναινέσει, 

πρέπει να λαµβάνεται έγκριση ή εξουσιοδότηση όπως ορίζεται από τη νοµοθεσία, µε 

γνώµονα το συµφέρον του ατόµου. 

γ) Το δικαίωµα κάθε ατόµου να αποφασίζει αν θα πληροφορείται ή όχι τα αποτελέσµατα 

γενετικών εξετάσεων και τις συνακόλουθες συνέπειες πρέπει να γίνεται σεβαστό. 

δ) Στην περίπτωση έρευνας τα πρωτόκολλα πρέπει, επιπροσθέτως, να υποβάλλονται σε 

προηγούµενο έλεγχο σύµφωνα µε τους κανόνες ή τις κατευθυντήριες οδηγίες που ορίζει για 

την έρευνα η σχετική εθνική και διεθνής νοµοθεσία. 

ε) Αν σύµφωνα µε το νόµο το άτονο δεν είναι ικανό να συναινέσει, η έρευνα που αφορά το 

γονιδίωµά του δεν µπορεί να διεξάγεται παρά µόνο προς άµεσο όφελος της υγείας του, 

σύµφωνα µε την εξουσιοδότηση και τις προστατευτικές διατάξεις που ορίζει η νοµοθεσία. 

Έρευνα που δεν αναµένεται να έχει άµεσο όφελος για την υγεία µπορεί να επιχειρείται µόνο 

κατ' εξαίρεσιν, µε τη µεγαλύτερη συγκράτηση, αφού ληφθεί µέριµνα να εκτεθεi το άτοµο 

στον ελάχιστο κίνδυνο και καταναγκασµό και µόνο αν η έρευνα πραγµατοποιείται προς 

όφελος της υγείας άλλων ατόµων που ανήκουν στην ίδια ηλικιακή οµάδα ή βρίσκονται στην 

ίδια γενετική κατάσταση, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ορίζονται από τη νοµοθεσία και µε 

την προϋπόθεση ότι αυτή η έρευνα συµβαδίζει µε την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων του ατόµου. 

Άρθρο 6 

Ουδείς υπόκειται σε διακρίσεις βάσει γενετικών χαρακτηριστικών οι οποίες αποσκοπούν ή 

καταλήγουν σε περιορισµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των θεµελιωδών ελευθεριών 

καιτης αξιοπρέπειας του ανθρώπου.  

Άρθρο 7 

Τα γενετικά δεδοµένα που αφορούν ένα αναγνωρίσιµο άτοµο και φυλάσσονται ή 

υποβάλλονται σε επεξεργασία για ερευνητικούς ή άλλους σκοπούς πρέπει να προστατεύονται 

ως απόρρητα κατά τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος. 

Άρθρο 8 

Κάθε άτοµο έχει το δικαίωµα, σύµφωνα µε τη διεθνή και εθνική νοµοθεσία, δίκαιης 

αποζηµίωσης για οποιαδήποτε βλάβη υπέστη ως άµεση και καθοριστική συνέπεια της 

επέµβασης στο γονιδίωµά του. 

Άρθρο 9 

Για να προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα και οι θεµελιώδεις ελευθερίες, περιορισµοί 

των αρχών της συναίνεσης και του απορρήτου ορίζονται αποκλειστικώς από το νόµο, για 

επιτακτικούς λόγους εντός των ορίων του δηµοσίου διεθνούς δικαίου και του διεθνούς 
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δίκαιου ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

 

Γ. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑ 

 

Άρθρο 10 

Ουδεµία έρευνα ή εφαρµογή της στο ανθρώπινο γονιδίωµα. κυρίως στον τοµέα της 

βιολογίας, της γενετικής και της ιατρικής, υπερισχύει του σεβασµού των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, των θεµελιωδών ελευθερίων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των ατόµων ή, 

αν το απαιτούν οι περιστάσεις, οµάδων ατόµων. 

Άρθρο 11 

Τρόποι πρακτικής αντίθετοι προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όπως η κλωνοποίηση 

ανθρώπων για αναπαραγωγικούς λόγους δεν επιτρέπονται. Τη κράτη και οι αρµόδιοι διεθνείς 

οργανισµοί καλούνται να συνεργαστούν προκειµένου να προσδιοριστούν αυτές οι πρακτικές 

και να ληφθούν, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, τα απαραίτητα µέτρα, σύµφωνα µε τις αρχές 

που διατυπώνονται στη ∆ιακήρυξη. 

Άρθρο 12 

α) 'Όλοι δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στις προόδους της βιολογίας, της γενετικής και της 

ιατρικής τις σχετικές µε το ανθρώπινο γονιδίωµα, µε τον οφειλόµενο σεβασµό της 

αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων κάθε ατόµου. 

β) Η ελευθέρια έρευνας, που είναι απαραίτητη για την πρόοδο της γνώσης, απορρέει από την 

ελευθερία της σκέψης. Οι εφαρµογές της έρευνας, συµπεριλαµβανοµένων των εφαρµογών 

στον τοµέα της βιολογίας, της γενετικής και της ιατρικής, που αφορούν το ανθρώπινο 

γονιδίωµα, πρέπει να αποσκοπούν στην ανακούφιση του πόνου και τη βελτίωση της υγείας 

των ατόµων και του συνόλου της ανθρωπότητας. 

 

∆. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Άρθρο 13 

Οι εγγενείς µε τις δραστηριότητες των ερευνητών υποχρεώσεις, κυρίως η σχολαστικότητα, η 

προσοχή, η πνευµατική εντιµότητα και ακεραιότητα κατά τη διεξαγωγή των ερευνών καθώς 

και κατά την παρουσίαση και χρήση των πορισµάτων τους, πρέπει να είναι αντικείµενο 

ιδιαίτερης προσοχής στο πλαίσιο των ερευνών που αφορούν το ανθρώπινο γονιδίωµα, λόγω 

των ηθικών και κοινωνικών επιπτώσεων τους. Οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί υπεύθυνοι για την 

επιστηµονική πολιτική έχουν επίσης ιδιαίτερες ευθύνες εν προκειµένω. 
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Άρθρο 14 

Τα κράτη οφείλουν να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για τη δηµιουργία των πνευµατικών 

και υλικών συνθηκών που ευνοούν την ελευθερία κατά τη διεξαγωγή της έρευνας που αφορά 

το ανθρώπινο γονιδίωµα και να εξετάζουν τις ηθικές, νοµικές, κοινωνικές και οικονοµικές 

επιπτώσεις αυτής της έρευνας, στο πλαίσιο των αρχών που διατυπώνονται σ' αυτή τη 

∆ιακήρυξη. 

Άρθρο 15 

Τα κράτη οφείλουν να παρέχουν το πλαίσιο για την ελεύθερη άσκηση της έρευνας που 

αφορά το ανθρώπινο γονιδίωµα µε τον οφειλόµενο σεβασµό των αρχών που διατυπώνονται 

σ' αυτή τη ∆ιακήρυξη, µε σκοπό να εγγυηθούν το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 

των θεµελιωδών ελευθεριών και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και να προστατέψουν τη 

δηµόσια υγεία. Έχουν υποχρέωση να επιζητούν να διασφαλιστεί ότι τα πορίσµατα των 

ερευνών δεν θα χρησιµοποιηθούν για µη ειρηνικούς σκοπούς. 

Άρθρο 16 

Τα κράτη οφείλουν να αναγνωρίζουν την αξία της ενθάρρυνσης, σε διάφορα επίπεδα, ως 

αρµόζει, της δηµιουργίας ανεξάρτητων διεπιστηµονικών και πολυφωνικών επιτροπών 

δεοντολογίας επιφορτισµένων να αξιολογούν τα ηθικά, νοµικά και κοινωνικά θέµατα που 

προκύπτουν από την έρευνα σχετικά µε το ανθρώπινο γονιδίωµα και τις εφαρµογές της. 

 

Ε. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Άρθρο 17 

Τα κράτη οφείλουν να σέβονται και να προωθούν την αλληλεγγύη προς τα άτοµα. τις 

οικογένειες και τις οµάδες πληθυσµού που είναι ιδιαιτέρως ευπαθείς σε ή πάσχουν από 

νόσους ή αναπηρίες γενετικού χαρακτήρα. Οφείλουν να καλλιεργούν, µεταξύ άλλων, την 

έρευνα µε σκοπό τη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία γενετικών νόσων ή νόσων που 

επηρεάζονται από τη γενετική, κυρίως σπάνιων ή ενδηµικών νόσων που προσβάλλουν 

µεγάλο µέρος του παγκόσµιου πληθυσµού. 

Άρθρο 18 

Τα κράτη οφείλουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, µε τον οφειλόµενο σεβασµό για τις 

αρχές που διατυπώνονται σε αυτή τη ∆ιακήρυξη, προκειµένου να εξακολουθήσουν να 

προωθούν τη διεθνή διάδοση της 

επιστηµονικής γνώσης σχετικά µε το ανθρώπινο γονιδίωµα, την ανθρώπινη ποικιλία και τη 
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γενετική έρευνα και, απ’ αυτή την άποψη, να ενθαρρύνουν την επιστηµονική και πολιτιστική 

συνεργασία, κυρίως µεταξύ βιοµηχανικών και αναπτυσσόµενων χωρών. 

Άρθρο 19 

α) Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας µε τις αναπτυσσόµενες χώρες, τα κράτη οφείλουν 

να προωθούν µέτρα µε σκοπό: 

i) να οδηγήσουν τους κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται µε την έρευνα σχετικά 

µε το ανθρώπινο γονιδίωµα και να αποτρέπουν τις καταχρήσεις 

ii) να διευρύνουν και να ενισχύουν την ικανότητα των αναπτυσσόµενων χωρών να 

διεξάγουν έρευνες στον τοµέα της βιολογίας και της γενετικής του ανθρώπου, 

λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερων προβληµάτων τους 

iii) να επιτρέπουν στις αναπτυσσόµενες χώρες να επωφεληθούν από τις εξελίξεις της 

επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας µε τρόπο ο οποίος θα συµβάλλει στην 

οικονοµική και κοινωνική πρόοδο όλων 

ίν) να ενθαρρύνουν τις ελεύθερες ανταλλαγές γνώσεων και επιστηµονικών 

πληροφοριών στους τοµείς της βιολογίας, της γενετικής και της ιατρικής  

β) Οι αρµόδιοι διεθνείς οργανισµοί οφείλουν να υποστηρίζουν και να προωθούν τις 

πρωτοβουλίες των κρατών για τους προαναφερθέντες σκοπούς. 

 

ΣΤ. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ 

 

Άρθρο 20 

Τα κράτη οφείλουν να λαµβάνουν τα ενδεικνυόµενα µέτρα για να προαγάγουν τις αρχές που 

διατυπώνονται στη ∆ιακήρυξη, µε τη παιδεία και µε άλλα σχετικά µέσα, και κυρίως µε τη 

διεξαγωγή ερευνών και την κατάρτιση σε διεπιστηµονικούς τοµείς και µε την προαγωγή της 

παιδείας σε θέµατα βιοηθικής, σε όλα τη επίπεδα, και κυρίως για τους υπευθύνους της 

επιστηµονικής πολιτικής. 

Άρθρο 21 

Τα κράτη οφείλουν να λαµβάνουν τα ενδεικνυόµενα µέτρα για να ενθαρρύνουν άλλες 

µορφές έρευνας, κατάρτισης και διάδοσης της πληροφορίας ώστε να ενισχυθεί η 

συνειδητοποίηση της κοινωνίας και όλων των µελών της ως προς τις ευθύνες τους όσον 

αφορά τα θεµελιώδη ζητήµατα τα σχετικά µε την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 

τα οποία ενδέχεται να προκύψουν από την έρευνα στον τοµέα της βιολογίας, της γενετικής, 

και της ιατρικής, και τις εφαρµογές της. Οφείλουν επίσης να διευκολύνουν, σ' αυτό τον 

τοµέα, τον ανοιχτό διεθνή διάλογο, εξασφαλίζοντας την ελεύθερη έκφραση των διαφόρων 
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κοινωνικο-πολιτιστικών, θρησκευτικών και φιλοσοφικών απόψεων. 

 

Ζ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Άρθρο 22 

Τη κράτη οφείλουν να καταβάλλουν προσπάθειες για να προάγουν τις αρχές που 

διατυπώνονται σ' αυτή τη ∆ιακήρυξη και να διευκολύνουν, µε όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα, 

την εφαρµογή τους. 

Άρθρο 23 

Τα κράτη οφείλουν να λαµβάνουν τα ενδεικνυόµενα µέτρα για να προάγουν, µέσω της 

παιδείας, της επαγγελµατικής κατάρτισης και της διάδοσης της πληροφόρησης, το σεβασµό 

των προαναφερθεισών αρχών και να ενθαρρύνουν την αναγνώρισή τους και την 

αποτελεσµατική εφαρµογή τους. Τα κράτη οφείλουν επίσης να ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές 

και τα δίκτυα µεταξύ µεµονωµένων επιτροπών δεοντολογίας, όταν υπάρχουν, για να 

ενισχύσουν την πλήρη συνεργασία τους. 

Άρθρο 24 

Η ∆ιεθνής Επιτροπή Βιοηθικής της UNESCO οφείλει να συµβάλλει στη διάδοση των αρχών 

που διατυπώνονται σ' αυτή τη ∆ιακήρυξη και την περαιτέρω εξέταση ζητηµάτων που 

προκύπτουν από τις εφαρµογές της και την τεχνολογική εξέλιξη στους σχετικούς τοµείς. 

Οφείλει να οργανώνει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, όπως οι 

ευπαθείς οµάδες. Οφείλει να κάνει συστάσεις, σύµφωνα µε τις καταστατικές διαδικασίες της 

UNESCO, προς τη Γενική Συνέλευση και να παρέχει συµβουλές σχετικά µε τη συνέχεια της 

∆ιακήρυξης, κυρίως όσον αφορά τον εντοπισµό τρόπων πρακτικής που αντιβαίνουν στην 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όπως οι επεµβάσεις στην αναπαραγωγική σειρά. 

 

Άρθρο 25 

Ουδεµία διάταξη αυτής της ∆ιακήρυξης µπορεί να ερµηνευτεί ως υπονοούσα ότι 

οποιοδήποτε κράτος, οµάδα ή άτοµο δύναται να την επικαλεστεί για να συµµετέχει σε 

οποιαδήποτε δραστηριότητα ή να τέλέσε οποιαδήποτε πράξη αντίθετη µε τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες, συµπεριλαµβανοµένων των αρχών που 

διατυπώνονται σ' αυτή τη ∆ιακήρυξη. 

 


