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 های موجودی آالیندهبا ابداع و بکارگیری راهکارهایی از قبیل حذف یا پاکساز نانوفناوری 

ری و درکاهش مصرف موادخام، پیشگی در آب، خاک و هوا و سایر عناصرطبیعی، نقش مهمی
احتمالی  دارد. البته خطرات زیست محیططبیعی و محیطی، حفظ منابعرفع آلودگیهای زیست

ای برای تواند زمینهمی زیست محیطوشده برروی سالمت انسان تعدادی از نانومواد مهندسی
الملل، لی بینکو اصول نیز به دنبال داشته باشد. معاهدات  زیست محیطتخریب یا آلودگی 

 ا مشخص کردهتوسط کشوره نانوفناوری محدودیتها و مقرراتی را بطور ضمنی برای کاربرد 
است که با  زیست محیطالملل از منظر حقوق بین نانوفناوری است. مساله این تحقیق، کاربرد 
رو  تار پیشاست. نوش المللی در استفاده از این فناوری انجام شدههدف تبیین مقررات حقوقی بین

ه آثار ه شده، درصدد پاسخ به این سوال است که با توجه بتحلیلی نگاشت-که به روش توصیفی
چه  زیست محیطالملل بین ، این امراز منظر حقوقزیست محیطبر  نانوفناوری بکارگیری 

در  نانوری وفناجایگاهی داشته و چه قواعدی برآن حاکم است؟ لذا ضمن اثبات تاثیرات زیاد 
و  نانوفناوری رغم اهمیت ، در نهایت به این نتیجه رسیده است که علیزیست محیطتوسعه حقوق 

آورخاصی برای آن لزاما، چارچوب حقوقی زیست محیطالملل تاثیرات آن در توسعه حقوق بین
حوزه حقوق در  المللی موجودبینن ومعاهداتقوانی در واقعندارد و  الملل وجوددرسطح بین

 ، فاقد ضمانت اجرایی کافی هستند.زیست محیط
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 زیست محیطالملل بین
 

 مقدمه
بشر خالق و »های اساسی انسان با سایر موجودات، قدرت تعقل و خالقیت اوست. از تفاوت

زی دست به اکتشافات و اختراعات نوینی زده که تدوین قوانین ومقررات الزم وکافی مبتکر امرو
سازد. یکی از این اکتشافات استفاده از فناوری فوق مدرن نانو و بهره مربوط به آن را ضروری می

ای که نباید ازنظر دور داشت این است که باشد. البته مسالههای مختلف میبرداری از آن در حوزه
جوامع ایفا نماید،  تواند نقش مفیدی در زندگی بشر وعلم وتکنولوژی به همان اندازه که می هر

(. البته Bromand, Kiani, 2016« )زیانبار باشد زیست محیط تواند برای سالمت انسان ومیهمچنین 
سالمت شده بر مهندسی همه نانومواد دارای خواص خطرناکی نیستند و تاثیر بسیاری از نانومواد

هنوز به خوبی درک نشده است. ذخیره نانوذرات درهوا، آب وخاک که  زیست محیطانسان و
گردد. جامعه  زیست محیطتواند منجربه تخریب وآلودگی شود، میاطالق می 1آلودگی نانو

تواند بسیاری از که این فناوری می حالی نانو باید بدانند که درکنندگان محصوالتومصرف
محیطی را برطرف کند اما درصورت استفاده نامناسب،کنترل زجمله معضالت زیستا هاچالش
به  زیست محیطجبرانی برای سالمت انسان وتواند عواقب جدی وغیرقابلغیرمسئوالنه می نشده و

بایستی مکانیسمی  2نانوفناوری درمواجهه با خطرات بالقوه واحتمالی  در واقعهمراه داشته باشد. 
 نانوفناوری ای که مانع از توسعه های این فناوری ایجاد کنیم بگونهی کنترل ریسکمتعادل برا

و  نانوفناوری نگردد. این امر نیاز به نظام حقوقی قوی، شفاف وکارآمد برای بکارگیری ایمن 
سبب  نانوفناوری ها ومزایای پایدار ومسئوالنه آن دارد. درک علمی ریسکهمچنین توسعه

تواند می نانوفناوری های حقوقی وسیاسی نیز نیاز به انطباق داشته باشند. اسخشود تا پمی
ی جهانی پیش هاچالشمحیطی برای قبول از نظر زیستصرفه و قابلهای کارآمد، مقرون بهحلراه

این امر بخصوص با ارائه روشهای جایگزین درمقابل سازوکارهای سنتی  روی جامعه ارائه دهد.
را  زیست محیطالملل تواند بستر توسعه حقوق بینمی زیست محیطلودگی وتخریب پیشگیری ازآ

از طریق وضع  زیست محیطبرای حفاظت جهانی  زیست محیطالملل فراهم کند. حقوق بین
الملل تکوین یافته ودرچند دهه آور توسط جامعه بینآور و غیرالزامواجرای قواعد حقوقی الزام

 آور مشخصی، چارچوب حقوقی الزامنانوفناوری رغم اهمیت علی ده است.اخیر توسعه پیدا کر

                                                           
1. Nano pollution 
2. Nanotechnology 
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برای پوشش  زیست محیطالملل الملل وجود ندارد. لذا توسعه حقوق بینبرای آن درسطح بین
ضرورت دارد. درحال حاضر رویکرد کلی مقابله با خطرات  نانوفناوری دادن به ابعاد حقوقی 

پذیرفته شده است که درمرحله اول بازنگری وضعیت نظارتی موجود و  نونافناوری بالقوه نانومواد/
وجود یک توافق کلی در رابطه با این فناوری  در خصوص هادولتدرمرحله بعدی اجماع 
 نوظهور مورد نیاز است.

 زیست محیطالملل ناز منظر حقوق بی نانوفناوری هدف اصلی این پژوهش، تبیین کاربرد     
 طمحیچه آثاری بر  نانوی فناورا مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سواالت است که باشد. لذمی

ین ترمهمچیست؟  زیست محیطالملل دارد و جایگاه این فناوری در منابع حقوق بین زیست
و محدودیت  زیست محیطبر  نانووری فناالمللی که شامل تاثیرات معاهدات و اصول کلی بین

المللی که در ینصول باین فناوری باشند، کدامند و همچنین، تاثیر این معاهدات و ا های استفاده از
ین روش تحقیق اچیست؟  زیست محیطالملل هستند، در توسعه حقوق بین نانوفناوری ارتباط با 

ین قاله برا. فرضیه اساسی این مای استها کتابخانهحلیلی و شیوه گردآوری دادهت-مقاله توصیفی
الملل ناظر بر رغم وجود اسناد و مقرراتی در حقوق بینرسد علیاستوار است که به نظر میمبنا 

 تحول و ته و نیازمند، قواعد و اصول حاکم بر این حوزه چندان توسعه نیافنانوفناوری کاربرد 
 گیری قواعد جدید است.شکل

 
 پیشینه موضوع-1

ور در داخل و خارج از کش ات اندکیتوان گفت که تحقیقپیشینه این پژوهش می در خصوص
جود وتی نیز اند. تحقیقابه صورت پراکنده و به طور مستقیم یا غیرمستقیم به این موضوع پرداخته

له حاضر وضوع مقااند. موارد زیر بیشترین ارتباط با مدارد که به موضوع نانوفناوری نظامی پرداخته
 را دارند؛

، که دربین منابع انگلیسی «و سیاست جهانی نانوفناوری  حقوق»درکتاب  1جفری اچ. ماتسورا   
در حقوق موجود تاکید کرده است  نانوفناوری توان از آن برد، بر گنجاندن بیشترین بهره را می

(Matsura, 2006.) 
، با «زیست محیطالملل بین فناوری در توسعه حقوقنقش زیست»شهبازی و برلیان، در مقاله    

ورد زیستی م الملل را در پی تغییراتیستی و پیشرفتهای صنعتی بشر، توسعه حقوق بینبیان تنوع ز
 زیست محیطالملل (. این مقاله توسعه حقوق بینShahbazi, Berlian, 2018مطالعه قرار داده است )

قوقی های حرا نسبت به تغییرات زیستی تبیین کرده است اما در خصوص قوانین و همچنین خأل
 گویا نیست. زیست محیطالملل از منظر حقوق بین نانوفناوری کاربرد نسبت به 

                                                           
1. Jeffrey H.  Matsura 
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الملل از منظر حقوق بین نانوفناوری کاربردهای نظامی »تدینی و کازرونی در مطالعه    
هایی شاند که تالاشتهبا اشاره به کاربرد این فناوری در توسعه ادوات نظامی، عنوان د« بشردوستانه

 شود تا عکوس ایجادمل در حال انجام است که رشته معکوس به نام نانوفناوری الملدر عرصه بین
المللی ی بینهاکنوانسیونوری را کاهش دهد و معاهدات وآمیز این فنادرصد استفاده مخاطره
است  دهدر عرصه نظامی منعقد ش نانو نیز  زیستی استفاده از فناوری برای کاهش خطرات

(Tadayoni and Kazerouni, 2016 این مقاله بصورت تخصصی در حوزه نظامی کارکرده و .)ه ب
 ی کاربردالمللی در باب محدودیتهاپرداخته و مقررات حقوقی بین نانوفناوری کاربردهای نظامی 

برد رات کارظ مقراین فناوری در حوزه ادوات نظامی را مورد مطالعه قرار داده است. اما از لحا
رچند بخش کوچکی از این هناقص است  زیست محیطالملل حقوق بیندر  نانوفناوری عمومی 

 حقوق که در حوزه تخصصی نظامی است را اشاره داشته است.
وق ز منظر حقاکه مشاهده شد، تحقیقی که بطور خاص موضوع کاربرد این فناوری  طورهمان

 .ور مانده استارنده درا بررسی و تحلیل کرده باشد، از دسترس نگ زیست محیطالملل بین
 

 مفاهیم و مبانی نظری -2
اهی به پس نگسقبل از ورود به مبحث اصلی، الزم است به اختصار، به تعریف برخی مفاهیم و 

ه توانیم ببه تا با این مقدمه به عنوان سرشاخه بحث این مقاله دوخت زیست محیطالملل حقوق بین
 قوق بپردازیم.این ح در توسعه نانوفناوری تر، یعنی تاثیر موضوع جزئی

 نانوفناوری تعریف  -2-1
یا برنامه پیشگامی ملی  NNI 1»که تعاریف بسیاری برای فناوری نوین نانو وجود دارد،  در حالی

 دهد که دربرگیرنده هر سه ویژگی ذیل باشد:درآمریکا تعریفی را برای آن ارائه می نانوفناوری 
 100تا  1ندازه درمقیاسی به ا 4ویا ماکرومولکولی 3، مولکولی2تحقیق وتوسعه درسطوح اتمی

خلق واستفاده ازساختارها وابزارها وسیستمهایی که به خاطراندازه کوچک یا ؛ نانومترصورت گیرد
توانایی برای کنترل یا دستکاری محصول در آنها، خواص وعملکرد نوینی دارند؛  حدمیانه

 (.Tavassolizadeh, 2007-2008: 74-75« )سطوح)مقیاس(اتمی
 اروپا اتحادیه اسناد در نانوفناوری  تعریف -2-1-1

هـای جدیـدی بـرای رهیافـت های نانوعلم و فناوری، کمیسیون اروپاییطبق تعریف »چنانچه 

                                                           
1. National Nanotechnology Initiative 
2. Atomic 
3. Molecular 
4. Macromolecular 
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های اتمی، ها و دستکاری مواد در مقیاستحقیـق و توسـعه هسـتند کـه در رابطه با مطالعه پدیده
هـای طـولی متفـاوت از باشـند که خواص ماده در این محدودهمولکولی و ماکرومولکولی مـی

نانو علم و فناوریهای تحقیق ترین مفهوم،درگستردهگردد. باالترمیهـای خـواص آن در مقیـاس
 100تـا  1) و تحقیقات در رابطـه بـا بررسی ماده در مقیاس نانومتر هافعالیتبرگیرنده تمامی در

 (.(Koosha and Ahmadi, 2011: 148-149«نـانومتر( اسـت
 المللیندر اسناد بی نانوفناوری تعریف  -2-1-2

درهیچ یک از اسناد »الملل، با وجود گذشت چند دهه از کاربرد این مفهوم در عرصه بین
فناوری نشده است وتنها تعریف رسمی موجود، آن است که کمیته فنی المللی، تعریفی از نانوبین

است. ازموانع اساسی که تاکنون تعریف ارائه داده 1المللی استانداردسازیمان بیننانوفناوری ساز
ستفاده ،گستردگی محدوده اکرده استفناوری را با چالش عمده مواجه حقوقی عام جهانی از نانو

یک تعریف بنابراین »(. Tadayoni and Kazerouni, 2016: 260)«و سرعت رشد باالی آن است
به  درمیان جامعه علمی وجود دارد. موردوجود ندارد و مباحثاتی در این  نانو فناوریجهانی از 

مشکل  وجود ندارد. نانوفناوری تـاکنون هـیچ تعریف حقوقی واحدی از  همین دلیـل اسـت کـه
گـذاری مستقیمی انجام گونـه قـانونهـیچ نانوفناوری کنون در خصوص دیگر آن است که تا

 (.Koosha and Ahmadi, 2011: 146-147)«شده استن
 زیست محیطالملل قوق بینح -2-2

و  تعریف حقوقی از مفاهیم آشنا در علوم مختلف است اما الزم است« زیست محیط»مفهوم 
مجموعه اصول و » زیست محیطالملل ین مقاله از آن ارائه شود. حقوق بینانظر در موضوع مد

« باشدمی زیست محیطزمینه حفاظت از  در هادولت قواعدی است که حاکم بر روابط ملل و
(Dabiri, 2019: 224« .)ون نه منافع مستقیم و بد زیست محیطالملل هدف نهایی قواعد حقوق بین

ایانی پ، بیانیه ، بلکه منافع بشریت و بهبود سرنوشت انسانهاست به همین دلیلهادولتواسطه 
ن سالم، پیوندی بنیادی زیست محیطحق انسان به داشتن ، با اعالم 1972کنفرانس استکهلم درسال 

 از کمتر در»(. Zaree and et.al., 2019: 187)«وحقوق بشر ایجاد نمود زیست محیطبین حفاظت از 
به تصویب  زیست محیطالمللی در رابطه با حفاظت بین یک ربع قرن، حجم عظیمی از اسناد

 حقوق در نرم قواعد وجایگاه عملکرد» (.Mahootchian and Tayebi, 2019: 99)«است رسیده
 محیطاز درحفاظت مهم مقوله دو اجرا،ضمانت نظام وکاهش کاستیهای زیست محیط المللبین

به نقش و تاثیر این  (. با این نگاه، در ادامهNaderi and et.al., 2020: 112«)روندمیبشمار  زیست
، و زیست محیطالملل نرتبط با آن در توسعه حقوق بیالمللی مفناوری و معاهدات و اصول بین

 شود.کاربرد آن از منظر حقوق یاد شده پرداخته می
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 زیست محیطالملل و حقوق بین نانوفناوری آثار بکارگیری  -3
 اسخ سوالپها برای رسیدن به با مقدمات یاد شده، اکنون به متن اصلی مقاله و بررسی فرضیه

 نانوری فناوشود؛ برای این هدف، ابتدا الزم است تاثیرات بکارگیری می اصلی مقاله پرداخته
 بررسی شود.

 نانو مواد /نانوفناوری  تاثیرات مثبت و مخاطرات احتمالی بکارگیری -3-1
 زیست محیطرحوزه یا مزایای آنها شامل کاربردهای مفید آنها د نانوفناوری اثرات مثبت 

اوری این فن»باشد. اصولی آن میلی ناشی از استفاده وبکارگیری غیرواثرات منفی یا خطرات احتما
هایی بوده وفرصت زیست محیطریت وکاهش خطرات برای های ارزیابی، مدیقادر به بهبود روش

های آلوده با اصالح خاک نانوفناوری کند. را برای تولید محصوالت جدید وسالم فراهم می
همی در حفظ مشیمیایی موجود درمنابع آب، خاک وهوا نقش های وحذف یا پاکسازی آالینده

ش ت را کاهکند وهمچنین با توسعه فرآیند تولید سبز، تولید وانتشار زائداایفا می زیست محیط
 یطمحداده وبدین ترتیب سبب کاهش مصرف مواد خام شده ویک راهکاری برای حفاظت از 

 (.Razzaghi Pourkhani, 2010: 1)«آیدمیر بشمار پایدایعی ودستیابی به توسعهطبو منابع زیست
ها را افزایش دهند و تهدیدی نانو احتمال دارد سرعت جهش باکتری ذرات»ازطرف دیگر 

 در واقع» (.Lashkarizadeh, Eshaghi, 2016: 50)«وسالمت انسان باشند زیست محیطبالقوه برای 
است با خطرهای بالقوه و بالفعل زیادی ورود هرماده جدیدی به محیط کار ویا زندگی ممکن 

« همراه باشد که عدم بررسی آنها پیش از استفاده، خسارات بسیاری به همراه خواهد داشت
(Mazaheri Asadi and Gholami Ghavamabad, 2010: 37« .)محیطی اثرات زیست در خصوص

 به هنوز زیست محیط و انانس سالمت بر 1شدهمهندسی نانومواد از بسیاری توان گفت، تأثیرمی
 نشانگر مطالعات برخی .نیستند خطرناکی خواص دارای نانوموادها همه .است نشده درک خوبی

 اثبات را آنها خطرناک بالقوه ماهیت دیگر برخی که در حالیاست،  آنها زیستی سازگاری
 آنها تراکم ازه، شکل وحاللیت، اند به مواد این بالقوه خطرات (.کربنی هاینانولوله مثالً) کنندمی
البته » .(.2016al., Kolodziejczyk  and et :2)«دارد بستگی2فیزیکوشیمیایی پارامترهای سایر بین در

شیمیایی یک ماده ده هریک از کاربردهای نوین نانو به صورتدر ایناین امکان وجود دارد که 
 (.Janfeshan, 2005: 49)«جدید مطرح شود

محیطی نظیر باد و آب های زیستنانو از طریق واسطهکه برخی از مواد آنجااز »، صورت هر در
زیاد به خسارات  احتمالبهروند، ها میالمللی تا دوردستو همچنین از طریق تجارت بین
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وخطرات  نانوفناوری  در خصوص. »(CIEL, 2009)«شوندفرامرزی منجر میمحیطی زیست
یا  نانو ممکن است برای انسان سمی باشد وهایفناوری توان گفت که انتشاراتمحیطی، میزیست

صورت  و بهدر طبیعت  1شود. نباید از یاد برد که نانوذرات به سمی شدن اکوسیستم منجر
شناختی بارزی دارند. سمیت ناشی از ی سمهاویژگیمحصوالت جانبی احتراق نیز فراوان اند و 

ی هاویژگینانو از دات بسیاری از فناوریهاینانوذرات همیشه نگران کننده نیست، زیرا تولی
تخلیه نانوذرات درون » (.Drexler, Pamlin, 2013: 21)«ومقیاس برخوردارند، نه نانوذراتنان

توان به سادگی پیش بینی کرد کند. نمیجو را تهدید می و زیست محیطآبزی وخشکزی، محیط
 .(Castillo, 2010: 28)«خواهد شد غذایی چهکه پس از ورود مواد به اکوسیستم و زنجیره

توانند نانوذرات دارای سطوح باالتری نسبت به حجم هستند که درمقایسه با ذرات جامد می»
قدم مهم  لذا» (.Devi et al., 2018: 44)« شوند زیست محیط موجب آسیب بیشتری به بدن انسان و

 مضر نانومواد بر روی انسان و اثرات بالقوه مورد درکاهش خطر، افزایش دانش بویژه دانش در
 .(Catenhusen, Grobe, 2009: 61)«توانند منتشر شونداینکه کجا می است و زیست محیط

زایش اف و با زیست محیط بر روی سالمت انسان و نانوفناوری با توجه به خطرات »بنابراین، 
ابی طرات احتمالی ارزینانو بایستی خمنظور ایمنی محصوالت و بهنانو حاویتجارت محصوالت

« باشدحیات نانوذرات میچرخهفرآیند شود. برای ارزیابی خطرات، نیاز به ارزیابی کل 
(Mirbakhsh and et.al., 2017: 1) .بویژه درحوزه  نانوفناوری رو با توجه به کاربردهای  از این

دهد قرار می زیست محیطکه این فناوری را در مسیر پیشگیری از تخریب وآلودگی  زیست محیط
وجه به تواند به علت استفاده نادرست وبدون تمی نانوفناوری اما از سوی دیگر ظرفیت باالی 

ختصاری اناختی هرچند با ش شود. زیست محیطالزامات حقوقی موجود، منجر به اثرات زیانبار  در 
قوق حوری به عرصه فناو تاثیرات آن بیان شد، اکنون باید دید ورود این  نانوفناوری که از 

 به چه صورت بوده است. زیست محیطالملل بین
 زیست محیطالملل به عرصه حقوق بین نانوفناوری ورود  -3-2

الملل قرار محیطی پیشینی که مورد توجه جامعه بینبرخالف مباحث زیست»باید توجه داشت 
عمدتا در خارج از سیستم رسمی  المللدرسطح بین نانوفناوری گرفت، بررسی پیامدهای نظارتی 

، 2سازمان ملل متحد صورت گرفته است. به عنوان مثال در سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی
 و نانوفناوری توسعه مقررات  در موردفرآیندی به منظور تسهیل در تبادل اطالعات  2005درسال 

ای نظارتی، هبورچتوسعه چا در سازمان همکاری و توسعه اقتصادیکمک به کشورهای عضو 
را در  نانوفناوری ایجاد شد و این روند درحال انجام است. سازمان ملل متحد، در بهترین حالت، 
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موردی و  شده عمدتاً تکهای انجامصورت متکثر بررسی کرده است؛ بررسیسطحی ابتدایی و به
المللی مجزا قرار های بینکار سازماناختیارات یا دستور های خاصی از بحث، که در حیطهبه جنبه

اند. به عنوان مثال، مرکز اصلی سازمان ملل متحد در رسیدگی به مسائل اند، محدود بودهداشته
اش در خصوص کار گستردهرغم دستور، به 1متحدملل زیست محیطمحیطی، یعنی برنامه زیست

ته نقشی گذرا داش نانو فناوریمحیطی، تاکنون در مباحث مربوط به ای از مسائل زیستمجموعه
جهانی در  زیست محیط ، دربارهساالنه برنامه محیط زیست ملل متحداست. در چهارمین گزارش

منتشر شد، بر نیاز فوری به اتخاذ فرآیندهای  2(GEO 2007 سالنامه) 2007حال تغییر، که در سال 
نانو و ناشی از موادفرد های منحصر به وفصل دشواریارزیابی و تقنینی مناسب برای حل

 شان تأکید شد. های عمرچرخه
در  ، بر چند توصیهنانوفناوری  القوهبها و مزایای تأکید بر ریسک عالوه بردر این گزارش، 

المللی نیز تأکید شد که نیاز های بینگذاری برای اقدامات آینده ملل وسازمانمشیخصوص خط
های مربوط به های سنجش ریسکروتکل آزمونبه استانداردسازی فهرست اصطالحات و پ

سایی، و سالمت انسان، شنا زیست محیطبر  نانوفناوری  ، ارزیابی تأثیرات بالقوهنانوفناوری 
های های مدیریت ریسک بخش خصوصی و بهترین روشگذاری روشاشتراک ارزیابی و به

 در»(. Leary, Pisupati, 2010: 236)«باشندمیهای مدیریت مواد مربوط به ایمنی کارگران و شیوه
( نظارتی) نقش کلیدی درتوسعه چارچوب مقررات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی این میان

با این بیان، چنین به نظر  .(Bowman, Hodge, 2007: 27-28)«دارد نانوفناوری المللی درحوزه بین
بطور عمومی  زیست محیطر زمینه د با اینکه سعی داشته است درسد که سازمان ملل متحمی

نپرداخته  زیست محیطبر  نانوفناوری مقرراتی داشته باشد، بطور تخصصی به موضوع تاثیرات 
های )کشور المللی هرچند در سطح کشورهای کمتریاست. البته معاهدات سازمانهای دیگر بین

 ملل در این زمینه رازمانکاری ساآور هستند، بخشی از خألهای حقوقی ناشی از کمعضو( الزام
راتب عضای به م. بیان این نکته ضروری است که هرچند سازمانهای یاد شده اانددهجبران کر

ر شورها دکترین کمتری نسبت به سازمان ملل دارند اما از این جهت که این کشورها معموال فعال
 محیطظ ا حد زیادی در حفتواند تهستند، معاهدات بین آنها می نانوفناوری عرصه استفاده از 

 و جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از این فناوری موثر باشد.  زیست
 بر کاربرد آن زیست محیطالملل و شمول حقوق بین نانوفناوری  -3-3

پرداخته  زیست محیطالملل با منابع حقوق بین نانوفناوری این بخش به بررسی رابطه میان  در
فناوری در توسعه حقوق یاد شده بیشتر مشخص شود. البته باید به این مساله شود تا نقش این می

                                                           
1. The United Nations Environment Programme (UNEP) 
2. GEO Year Book 2007 



 

 

 

99   کاربرد فناوری نانو از منظر حقوق بینالملل محیط زیست 
 

الملل هستیم اما درسطح بین نانوفناوری اشاره کرد که ما فاقد یک معاهده خاص در خصوص 
معاهدات ذکر شده در این مقاله اگرچه به طور صریح به این موضوع نپرداخته اند، می توان آنها را 

 نانومواد نیز اعمال کرد./نانوفناوری ش رو، در مورد های پیبا تحلیل
 محیطیالمللی زیستت بیننانومواد درمعاهدا/نانوفناوری  -3-3-1

، هر کدام درصدد کنترل بخش خاصی از زیست محیطالمللی در حوزه معاهدات بین
بدنه قابل توجهی از »شود اما که در ادامه به اهم آنها پرداخته می انددهمخاطرات این حوزه بسته ش

 )مقرر( درحال حاضر به دنبال آن است که مواد خطرناک را تنظیم زیست محیطالملل حقوق بین
مورد از معاهدات مهم شامل: ذکر است. سه  قابل نانوفناوری کند. چندین معاهده با کاربرد بالقوه 

 )پسماندهای( زائد وادمرزی مدر خصوص کنترل نقل وانتقاالت برون 1989 1کنوانسیون بازل
رضایت آگاهانه  آیین اعالم در خصوص 2 1998(PIC) خطرناک و دفع آنها، کنوانسیون روتردام

المللی، کنوانسیون های خطرناک خاص در تجارت بینکشقبلی برای موادشیمیایی وآفت
هیچ  در» .( ,2010Leary, Pisupati :234)« های آلی پایدارآالینده در خصوص 2001 3استکهلم

 ی، از اندازه ذرات برای تعریف دامنهزیست محیطهای شیمیایی چند جانبه کدام از موافقت نامه
توانند درتئوری، برای پرداختن به برخی تعهدات، حداقل می کنند یا برخی از)قلمرو( استفاده نمی

در ادامه هر  .((CIEL, 2009«استفاده کنند زیست محیطاز موضوعات مرتبط با انتشار نانومواد به 
 گردند؛ی یاد شده به اختصار تبیین میهاکنوانسیونیک از 

 1998وتردام کنوانسیون ر -3-3-1-1
شیمیایی خطرناک المللی در حوزه مدیریت سموم و موادکنوانسیون روتردام از معاهدات بین

ی به عمل مرزرونانتقال ب مستقلی از نقل و کنوانسیون روتردام تعریف مجزا و اگرچه در»است. 
حوزه  مرزی درانتقال برون کنوانسیون مذکور اصطالح نقل و 2ماده  «و»بند  نیامده است، ولی در

« استبرده شده  های خطرناک بکارکششیمیایی وآفت مواد« واردات»و « صادرات»تعریف 
(Dabiri, 2019: 439« .)آگاهانه قبلی  رضایت آوری برای اجرای آیین اعالمتعهدات قانونی الزام

کنوانسیون ودرباره موادزائد  در این زیست محیطالملل حقوق بین کند. اصل مهمی درایجاد می
جامد خطرناک معین بدون  وجامد خطرناک معین شده است مبنی براینکه حمل ونقل موادزائد و

ادرکننده کشور ص اعالم رضایت آگاهانه قبلی کشور واردکننده نباید صورت گیرد بویژه اگر در
توانند مواد ممنوعه لیست شده را به دیگر کشورهای ممنوع یا بشدت محدود شده باشد. اعضاء می

کنند تنها در صورتی که کشور واردکننده ابتدا رضایت آگاهانه خود را  عضو کنوانسیون صادر
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کرده است ارتباط با نانومواد تصویب ن ارائه دهد. تا به امروز، هیچ کشوری مقررات خاصی را در
ای به عنوان خطرناک در هیچ کشور عضو کنوانسیون، ممنوع، محدود یا برچسب و هیچ نانوماده

گذاری نشده است. بنابراین کنوانسیون روتردام تاکنون برای هیچکدام از نانومواد اعمال یا اجرا 
نتخاب کند نشده است. درصورتی که یکی از اعضاء کنوانسیون بخواهد یک نانوماده را معرفی و ا

مطابقت داشته باشد.  7و 5لیست شده باشد، باید با آیین کار مندرج در مواد  IIIکه در ضمیمه 
کردن مواد جدیدی که مشمول نظارت باشند، بااین حال، ماهیت کنوانسیون سبب شده تا لیست

ای هرسد که کنوانسیون رویکرد احتیاطی را درپیش گرفته است. فهرستدشوارباشد؛ به نظرمی
شوند و این مشکل را برای کنوانسیون جهت بررسی و ساخته می جدید براساس موادشیمیایی

 (.CIEL, 2009: 30-31)« کندپرداختن به نانومواد به صورت جامع، ایجاد می
 2001ستکهلم کنوانسیون ا -3-3-1-2

علت است که در  زیست محیطالمللی در حوزه حقوق این کنوانسیون نیز از مقررات بین
مرزی مرزی ودروننگرانی عمیق جامعه جهانی ازتاثیرات برون»گیری آن گفته شده شکل

(. Dabiri, 2019: 376-377« )گیری معاهده استکهلم گردیدهای آلی پایدار، موجب شکلآالینده
 برابر  در زیست محیطکنوانسیون استکهلم یک معاهده جهانی برای حفاظت از سالمت انسان و »

POPs1در  زیست محیط باشد که هدف این کنوانسیون حمایت وحفاظت از سالمت انسان ویم
باشد. )پیشگیرانه( می )مقاوم( مبتنی بر رویکرد احتیاطی )ارگانیک( پایدار آلی هایآالینده برابر

بیشتر نانومواد  این کنوانسیون حاوی ضمائم با لیستی از مواد ممنوع، محدود و تنظیم شده است.
برخی معتقدند این گیرند. احتماال در محدوده کنوانسیون استکهلم قرار نمید شده موجود تولی

تر که با تولید وانتشار نانومواد مطرح پرداختن به مباحث اجتماعی گستردهکنوانسیون قادر به 
 .(CIEL, 2009: 28)«شود، نخواهد بودمی

زائد خطرناک وارتباط آن با مرزی موادبرونکنوانسیون بازل درباره کنترل نقل وانتقاالت  -3-3-1-3
  2پسماند نانو

ترین ین و شناخته شدهترمهم( از 1989،کنوانسیون بازل)زیست محیطالملل در حقوق بین
کنوانسیون بازل با هدف محافظت از »باشد. آور در خصوص مدیریت پسماندها میقواعد الزام

مضر ناشی از تولید، مدیریت، نقل و انتقال فرامرزی  در برابر اثرات زیست محیطسالمت انسان و 
شیمیایی حاصل مواد»و دفع پسماندهای خطرناک و سایر پسماندها تصویب شد. طبق کنوانسیون، 

اند و یا جدیدند و معلوم نیست چه تأثیری بر انسان و یا از تحقیق و توسعه و ...که شناسایی نشده

                                                           
1. POPs های زیست سالم باقی بمانند، مسافت محیط توانند برای مدت طوالنی درشیمیایی سمی هستند که می مواد

 شوند.ها وحیوانات وحشی انباشته میزیست طی کرده و دربافت چربی انسان محیط طوالنی را در
2. Nano waste  
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البته تاثیری که (. »CIEL, 2009: 29« )مواد زائد هستند از جمله این« گذارندمی زیست محیط
باشد تا حد زیادی ناشناخته  تواند برخطرپذیری انتشار آنها داشتهنانومواد موجود درپسماند می

طبق کنوانسیون بازل پسماندهای خطرناک حاصل از ». (Senjen and et.al., 2013: 49-50)«است
 Yاند. یک بندی شدهگروه طبقه 45 ی انسانی درهافعالیتایر انواع صنایع براساس نوع فرآیند وس

کد ازجریان پسماند به تنهایی حداقل یکی از مشخصات خطر پسماندهای خطرناک را ازقبیل 
کنوانسیون بازل » (.Jafarzadeh, 2015: 31-34)«شتعال، خورندگی و...را دارا استسمیت، قابلیت ا

زائدی که بایستی کنترل شوند، طبقه بندی مشخصات مواد هایی است کهدارای ضمیمه یا پیوست
های متن معاهده، پسماندهای نانو جزو پسماندهای خطرناک قرار اند اما تاکنون در اصالحیهشده

 Deputy of Infrastructure and Production Research, Office of Communication) «نگرفته است
and New Technologies Studies, Research Center of the Islamic Consultative Assembly, 

تحت هریک از معاهدات ذکر  نانوفناوری تاکنون هیچ تالشی برای لیست مواد برپایه . »(20 :2017
هایی بشود، حتی اگر بنا باشد چنین تالشبازل و روتردام(وجود نداشته است. شده)استکهلم، 

 های علمی شفاف دربارهساز است. فقدان دادهمساله نانوی فناور اجرای این معاهدات در حوزه
با رویکرد احتیاطی تا حدی  ادیز احتمال بهیکی از موانع است که البته  نانوفناوری های ریسک

)شامل پسماند، موادشیمیایی  مواد از همه، هرسه معاهده برخی از ترمهمشود. برطرف می
هایی ه این به دلیل خاصیت شیمیایی ذاتی این مواد و آسیباند کرا لیست کرده ها(کشوآفت

مساله  نانوفناوری کنند. اما درباره طبیعی وارد می زیست محیط است که آنها به سالمت انسان و
نند( نه به ترکیب کایجاد خطر می« نانو»)یعنی در مقیاس  کوچک مواد مربوط است اندازهبهبیشتر 

 (.Leary and Pisupati, 2010: 235)«هاشیمیایی آن
المللی ا معاهده بینمدیریت ایمن پسماندهای نانو،کنوانسیون ی در خصوصالملل سطح بین در

آنها  مرزی پسماندهای خطرناک ودفعخاصی نداریم ولی در زمینه کنترل نقل وانتقاالت برون
ع ی جهت وضعنوان الگویتوانند به کنوانسیون بازل و نیزسیستم معاهده جنوبگان را داریم که می

  گرفته شوند. در نظرنانو  المللی مربوط به پسماندهایمقررات خاص بین
 جنوبگان و ارتباط آن با پسماند نانو نظام معاهده -3-3-1-4

 1توان اعمال کرد، سیستم معاهده جنوبگانپسماندهای نانو می در خصوصمعاهده دیگری که 
جنوبگان، سازمان ملل آن را به عنوان میراث  کشورها بر با وجود ادعای ارضی برخی»باشد. می

د اینکه هدف و با وجو»(. Talaei and Mansouri, 2006: 121-122)«مشترک بشریت دانسته است
 جنوبگان نبوده ولی متعاقبا رویکردی زیست زیست محیطحفاظت از  1959موضوع معاهده 

                                                           
1. Antarctic Treaty System 
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دنبال اجالس  و بهمبنای این معاهده  بر» (.Daei, 2009: 238)«محیطی بر آن حاکم شده است
محیطی شکل گرفت ازجمله: پروتکل ضمیمه معاهده اعضای مشورتی جنوبگان اسناد زیست

باشد که ضمیمه ضمیمه می 6. این پروتکل دارای 1991 )تحت عنوان پروتکل مادرید( جنوبگان
که توضیح همه آنها در این ، (Daei, 2009: 246-248)«سوم آن به مدیریت پسماند اختصاص دارد

انتشار  و نانوفناوری محیطی( )زیست با توجه به اینکه عواقب مربوط به اثرات»گنجد. مقاله نمی
 منطقه در اینمبحثی فراملی است لذا مقررات موثر  باشد ومواد محدود به مرزهای ملی نمینانو

نیز استانداردهای  المللی وهای بینهمانند بسیاری از مناطق دیگر، نیازمند همکاری )جنوبگان(
ایمنی نیاز و نیز اقداماتهای دفع موردشیوه» .(Hemmings and Jabour, 2008: 3)«شده استتوافق 
وانین ومقررات توجه به ق و بانانو بایستی بر اساس دانش فعلی یافته جهت مدیریت پسماندتوسعه

رو موضوع عدم وجود  از این (.Kolodziejczyk and et.al., 2016: 3)«موجود صورت پذیرد
نانو سختگیرانه در خصوص استفاده از این فناوری و دفع پسماندهای ها و مقررات خاص وسیاست

 ی پیش رو هستند.هاچالشو نیز بازیافت محصوالت نانومقیاس، از 
 1998 1کنوانسیون آرهوس -5-1-3-3

 قوق بشر،حبه عنوان نسل سوم  زیست محیطدر راستای تضمین حق بشر بر » این کنوانسیون
کنوانسیون آرهوس نوع جدیدی از »(. Wark and et.al., 2009: 11-16)«تهیه و تدوین شده است

است وحقوق بشر به هم پیوند خورده زیست محیطمحیطی است که درآن حقوق معاهدات زیست
 (.Dabiri, 2019: 370)«دشناسمی های آینده را به رسمیتکنونی نسبت به نسلو مسئولیت نسل

ول ربرد اصاء کااین کنوانسیون همچنین شامل الزامات عمومی بیشتر برای اعضاء به منظور ارتق»
جای ارائه  می باشد. به زیست محیطه بالمللی در امور مربوط خود در چارچوب نهادهای بین

 ضع کردهس اصولی را وآرهوو نانومواد، مفاد کنوانسیون  نانوفناوری چارچوبی برای پرداختن به 
فناوری  صوصدر خعملیات ایجاد یک چارچوب همکاری جهانی آینده را  تواننداست که می

 .((CIEL, 2009: 31«و نانومواد هدایت کنند نانو
 1993 2کنوانسیون لوگانو -3-3-6-1

که ممکن  نانوفناوری ی مربوط به هافعالیتی خطرناک ازجمله هافعالیتاین کنوانسیون کلیه 
دهد اگرچه به صورت محیطی شود را تحت شمول قرار میاست سبب ایجاد خسارت زیست

آنجایی که صنعت نانو ذاتا  یا نانومواد اشاره نکرده است اما از نانوفناوری صریح به موضوع 

                                                           
1. Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to 
Justice in Environmental Matters 
2. Lugano Convention) Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to 
the Environment) 
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جمله سمی بودن و قابل اشتعال بودن اشاره  ی ماده خطرناک ازهاویژگیخطرناک است و به 
الملل علیرغم توسعه چشمگیر حقوق بین»نانومواد نیزبه آن استناد کرد.  در موردتوان می کرده لذا

هنوز هم جبران خسارات  های اخیر،به ویژه در دهه زیست محیطدر زمینه حمایت و حفاظت از 
که  آیدیم بشمار زیست محیطالملل روی حقوق بین های عمده پیشمحیطی از خألزیست
کنوانسیون لوگانو از »(. Shah Hosseini and Mashhadi, 2016: 162-163)«زسان استآسیب

دهند، تفاوت دارد. یی که تنها فعالیت های خاطی را مدنظر قرار میهاکنوانسیوناین جهت با سایر 
ی هافعالیتهدف این کنوانسیون حصول اطمینان از جبران خسارت کافی برای خسارات ناشی از 

در واقع با توجه به اینکه  .(Shahbazi and Berlian, 2018: 30)«است زیست محیطخطرناک برای 
)درحوزه ایمنی(هیچ معاهده یا کنوانسیون نانوفناوری خسارات احتمالی فرامرزی  در خصوص

المللی به تصویب نرسیده است واز طرف دیگر با توجه به ابهاماتی که در خصوص خطرات بین
)نانومواد( و همچنین مساله بروز خسارات احتمالی فرامرزی  نانو احتمالی محصوالت بالقوه و

سالم کار  زیست محیطبه تعهدات حقوق بشری ازجمله حق بر  هادولتوجود دارد و اینکه التزام 
دشواری است لذا وضع قواعد ناظر بر مسئولیت ناشی از خسارات احتمالی فرامرزی ضرورت پیدا 

محیطی احتمالی فرامرزی خسارات زیستحیطی و در خصوص مبته درحوزه زیستکند. المی
توانیم به کنوانسیون لوگانو استناد جنبه مدنی( می )از نانوفناوری ی مربوط به هافعالیتناشی از 

 کنیم.
المللی با اینکه در تبیین این معاهدات و ارتباط آنها به بحث، باید گفت برخی معاهدات بین   

شود که هر امر گردند، اما گاهی هدف از آنها طوری بیان میاله منعقد میدر پی یک اتفاق یا مس
به نوعی  در واقعگیرد. دیگری نیز که اثرات موضوع مبنای آن معاهده را داشته باشد در بر می

شود که برای موارد مشابه صورت گرفته و یک اصل و قاعده کلی از آن برداشت می 1تنقیح مناط
شود استناد است. البته این مساله کلیت ندارد و گاهی معاهده طوری تنظیم می قابل بهره برداری و

ی اشاره شده، هاکنوانسیونکه نتوان به راحتی موارد دیگری به لیست و دامنه آن افزود. مثال در 
زائد و جامد خطرناک بنا شده، لیست کردن مواد کنوانسیون روتردام در موضوع خاص مواد

که اشاره شد، برخی اعضای این  طورهمانارت باشند، دشوار است؛ هرچند جدید که مشمول نظ
 اند را برای لیستمعاهده ممکن است موادی که در کشورشان ممنوع شده یا به شدت محدود شده

الملل توانند نقش زیادی در گسترش حقوق بیندر نظر بگیرند. این گونه معاهدات نمی )فهرست(
نوانسیون استکهلم نیز از این قبیل است. اما کنوانسیون بازل به گونه ای ایفا کنند. ک زیست محیط

گیرد و از همان معاهداتی است که میشیمیایی شناسایی نشده و جدید را نیز در براست که مواد

                                                           
اخت علتی که منجر به این حکم شده و اگر این علت در جای دیگری موجود شود، همین تنقیح مناط یعنی شن .1

 حکم درباره آن خواهد بود.
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. به توان از تنقیح مناط آن استفاده کرد. معاهده جنوبگان نیز در زمره این نوع معاهدات استمی
شامل ی لوگانو و آرهوس نیز عالوه بر موارد ذکر شده در مفاد آن، هانوانسیونکهمین صورت، 

الزامات عمومی بیشتر برای اعضاء به منظور ارتقاء کاربرد اصول خود در چارچوب نهادهای 
که گفته شد، طورهمانباشد. بر این اساس است که می زیست محیطالمللی در امور مربوط به بین

و  نانوفناوری د که کنوانسیون آرهوس، به جای ارائه چارچوبی برای پرداختن به برخی بر این نظرن
توانند عملیات یک چارچوب همکاری جهانی آینده نانومواد، اصولی را وضع کرده است که می

و نانومواد هدایت کنند. این اصول، همان مالک و مناطی هستند که  نانوفناوری را در خصوص 
آورند که مورد بحث در معاهده نبوده اما کنندگان در قبال موضوعاتی میتعهداتی برای امضا

توان گفت معاهداتی که بصورت باز تنظیم شده و رفتاری شبیه به آنها دارند. با این بیان، می
گردند که شوند و یا طوری منعقد میدربرگیرنده موارد و موضوعات جدید در آینده نیز می

 محیطالملل شمولیت آن افزود، نقش بیشتری در توسعه حقوق بین توان مواردی به لیستمی
تواند در قالب این معاهدات نانو، میدارند. بر این اساس، گسترش استفاده از فناوریهای زیست

از طریق معاهدات مذکور که دامنه شمولیت آنها  زیست محیطالملل نقش ایفا کرده و حقوق بین
 رت داشته باشد. قابل گسترش است، بر آن نظا

 نانو و ارتباط آنها با فناوری زیست محیطالملل م حقوق بیناصول ومفاهی -3-3-2
الملل از آنها استفاده مفاهیم حقوقی که در عرصه بین در این بخش به برخی از اصول و

 و زیست محیطالمللی در حوزه نین اصل حقوقی بیترمهمدر ادامه  و شده استشود، پرداخته می
 شود.بیان می نانوفناوری 

  1اصل احتیاط -1-2-3-3

 زیستمحیطی بشر و جلوگیری از صدمه به هافعالیتاصل احتیاط برای هدایت »که  از آنجایی
و  (Poorhashemi, Arghand, 2013: 110)«پدیدار شد زیست محیطالملل و انسان در حقوق بین

ظت حداکثری ودر واقع جهت حفا زیست محیطاین اصل در خصوص احتمال ورود خسارت به 
اصل احتیاط به عنوان یکی از اصول کلی مدیریت ریسک در طول »رود. بکار می زیست محیطاز 

اصل احتیاط از  (.Falkner, Jaspers, 2012: 22)«شودشده محسوب میمواد تولید عمر نانوچرخه
 محیطسالمت انسان و  محیطی نانو بر رویآثار زیست در خصوصعلمی  یک عدم قطعیت

توان گفت چون قلمرو اعمال اصل احتیاط شود. با توجه به تعاریف مذکور میناشی می زیست
تنظیم »توان این اصل را اعمال کرد. می نانوفناوری  در موردلذا  ،باشدمی« خطرات احتمالی»

احتیاط در حقوق فرصتی برای استفاده از اصل احتیاط است. اصل  نانوفناوری مقررات صنعت 
است. پیامد  گذاری گنجانیده شدهالمللی و ابزارهای سیاستای وبینملی، منطقه زیست محیط

                                                           
1. Precautionary Principle 
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توان نانومواد را تنظیم مقررات نانومواد این است که می در« رویکرد»تصویب اصل احتیاط یا 
د تا سطح درباالترین رده خطرقرار داد، مگر اینکه شواهد یا اطالعات کافی دردسترس باش

بندی خطر را توجیه کند. پیامد دیگراصل احتیاط این است که باراثبات خطر تری از طبقهپایین
کننده یک فعالیت بالقوه مضر باشد، که باید ثابت کند خطرآسیب عهده تولید ممکن است بر
« داردمیرکننده بکننده به سمت تولیدرو اصل احتیاط بار اثبات را از تنظیماز اینوجود ندارد. 

(Ngarize et al., 2013: 2-3« .) در واقع مقررات جدید باید بر اساس اصل احتیاط واصل مسئولیت
کننده به منظور اطمینان از تولید، استفاده و دفع ایمن نانومواد قبل از ورود به بازار، تدوین تولید
با علم و دانش مرتبط  تزیس محیطاصل احتیاط بیش از سایر اصول (. »Baran, 2016: 50« )شوند

های ناشناخته باشد و از این منظر این اصل مشوق خوبی جهت توسعه تحقیقات علمی در زمینهمی
 (. Ramezani Ghavamabadi, 2013: 142-143« )شودمی تلقی

ا ب -1د: قرارگیر نانو بایستی از دوجنبه مورد توجه فناوری همچنین رابطه بین اصل احتیاط و
)تخریب  محیطیتوان از ایجاد بحرانهای زیستاتخاذ اقدامات احتیاطی می احتیاط و اعمال اصل
 نانوفناوری نانچه چ -2ناشی از پیامدهای زیانبار نانو جلوگیری کرد.  (زیست محیطوآلودگی 

شود، این احتمال وجود دارد که عواقب گرفتهگرفتن ضوابط ومالحظات ایمنی بکاردر نظربدون 
توسعه به همراه داشته بینی است را بویژه درکشورهای درحالپیشه دامنه آن غیرقابلخطرناکی ک

 نانواوری فنکه به نوعی با  زیست محیطالملل حقوق بین باشد. از این رو با رعایت اصول مطرح در
ی واوری برررات احتمالی زیانبار این فنتوجهی از تاثی توان به میزان قابلدرارتباط هستند، می

 کاست. زیست محیط
  1پایدارمفهوم توسعه -2-2-3-3

قابل تعمیم بر موارد زیادی است؛ چرا  زیست محیطالملل پایدار نیز در حقوق بینمفهوم توسعه
الملل مرتبط نیحقوق ب یدر قلمرو ریدپذیتجد یهایبا توسعه انرژ یادیکه تا حد ز یاز اصول»که 

طبق مفهوم  (.Barzegarzadeh and Heidari, 2020: 1)«است داریپاشود مفهوم توسعهیم
 محور»گردد. ناپذیر توسعه تلقی میبه عنوان جزء تفکیک زیست محیطپایدار، حفاظت از توسعه

توان گفت می (.Dabiri, 2019: 413)«استواراست زیست محیطاین تفکر برپایه توسعه سازگار با 
 پاک و زیست محیطنانو، بدون حق برخورداری ازهایریقبیل توسعه فناو توسعه ازحق بر در واقع

توسعه  راستای ایجاد تعادل میان حق بر الملل درهمین علت جامعه بین و بهپذیر نیست سالم امکان
باید  زیست محیطپایدار، حمایت از برای دستیابی به توسعه»کند. تالش می زیست محیط حق بر و

« وسعه باشد و نباید به صورت مجزا در نظر گرفته شودناپذیر از جریان تیبخشی جدای

                                                           
1. Sustainable Development Concept 
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(Taghizadeh Ansari, 2014: 68« .) و  زیست محیطجامعه جهانی درکنفرانس ملل متحد پیرامون
پایدار را به منزله الگویی موثر برای ارتقاء کیفیت زندگی به رسمیت توسعه 1992توسعه در سال 
محیطی، اقتصادی المللی دارای ماهیت زیستسناد بینعناصر آن درا پایدار و شناخت. توسعه

نقش مهمی  یکاربرد فناورتواند در پایدار می توسعه» (.Masoudi, 2015: 130)«باشدواجتماعی می
فناوری های مثبت کاربردهای گوناگون جنبه در واقع (.Poorhashemi, 2020: 33-39)«داشته باشد

تواند دارند و این فناوری می زیست محیطش موثری در حفظ نق زیست محیطبویژه درحوزه  نانو
 پایدار قلمداد شود.               به عنوان ابزار موثری جهت دستیابی به توسعه

ودرجهت پاسخگویی  زیست محیطالملل مرحله از توسعه حقوق بین در اینبا این حال، 
توان با جود آورده است، میحقوقی به مسائل نوظهوری که پیشرفت سریع صنعت نانو بو

تیاطی درجهت رفع بویژه اصل اح زیست محیطالملل بکارگیری برخی از اصول حقوق بین
های اولیه و مهمی را برداشت و جایگاه حقوقی الملل، گامی موجود در جامعه بینهاچالش

 ن راستادر ای الملل در این حوزه را گسترش داد. اگرچهرا مشخص کرده وحقوق بین نانوفناوری 
تواند بر خالف باشد لذا نمیالملل متمرکز نمیبینالملل به علت اینکه ساختار جامعهو در سطح بین

شرفت ی موجود در خصوص پیهاچالشزمان مناسب جهت رفع  حقوق داخلی به هنگام و در
با  ه نتوانکیست ای این ن، هنجارها و مقررات الزم را وضع کند، اما این به معننانوفناوری سریع 

ی موجود هاچالشسازی ومدیریت مندگیری از برخی از اصول در این نظام به قاعدهبهره
توان گفت حتی اگر درمواردی قانونگذار حکم خاص و یا صریحی ندارد با پرداخت. می

 حل حقوقی دست یافت.هراتوان به را بکارگیری این اصول حقوقی می
 نانو اوریآور( و ارتباط آن با فننرم و غیرالزام )حقوق ریو عالمیها -3-3-3

های( سک)ری توسعه سریع ودرعین حال توسعه ناکافی مقررات مربوط به»باید توجه داشت 
شوند. زیرا خسارات می 1992اعالمیه ریو  14و  2نانو/نانومواد، باعث نقض اصول  فناوری

ت؛ بدین مرزی را به دنبال خواهد داشوناحتمالی نانومواد، درصورت تحقق، احتماال عواقب بر
 ا دفعصورت که عدم موفقیت یک کشوردرتنظیم مقررات کافی مربوط به تولید، استفاده ی

ت حتماالا از اینتواند خسارات فرامرزی به کشور دیگری وارد کند. جلوگیری نانومواد می
نانو است که تنها هایی برای فناوریزیست محیطنیازمند تصویب جهانی استانداردهای کار و

وع ه این موضعالوه هنگام ارزیابی، توجه ببهد بود. المللی هماهنگ، عملی خواازطریق اقدام بین
 (.(CIEL, 2009: 10-11«، ضروری استالمللی وجود داردبینکه آیا یک رویکرد هماهنگ 

 
 پیشنهادها گیری ونتیجه

است و این موضوع منجر  چالش کشیده های نوین، حقوق را بهرشد و پیشرفت سریع فناوری
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و از سوی دیگر، مدیریت آن از طریق  نانوفناوری تا یک شکافی میان تغییرات سریع  شده است
 زیست محیطالملل حقوقی ایجاد شود. این شکاف موجود بویژه در نظام حقوق بین هایمکانیسم

ی موجود، و همچنین اصول یستز محیطالمللی . معاهدات بینکرده استنمود بیشتری پیدا 
های کافی برای باشند اما مکانیسممی نانوفناوری المللی تنها بخشی از چارچوب نظارتی بین

رو تدوین یک چارچوب  از ایندهند. ارائه نمی نانوفناوری نظارت و پرداختن به مسائل پیرامون 
 باشد. المللی جهت بررسی جامع آنها ضروری میهمکاری بین

 وابراین با این توضیحات، ضمن بررسی و آزمون فرضیه مبنی بر وجود مقررات بن
فناوری  برای نظارت بر کاربرد زیست محیطالملل های حقوقی در عرصه حقوق بینمحدودیت

 آور یا)الزام ه در ایجاد اسناد حقوقیبا توجه به تاثیراتی ک نانوفناوری توان گفت که ، مینانو
در سطح  زیست محیطالملل داشته است، نقش مهمی در تدوین و توسعه حقوق بین آور(غیرالزام

 محیطالملل داشته است و به عبارت دیگر توسعه اصول حقوق بین هاکنوانسیونمعاهدات و 
است. با این حال بوده  نانوفناوری ها از جمله ، بیشتر در پاسخ به پیشرفت سریع فناوریزیست

آوری در الملل به صورت اختصاصی چارچوب حقوقی دقیق، جامع و الزامنتاکنون در سطح بی
 این حوزه به تصویب نرسیده است.

آور یا یک کنوانسیون یک قاعده الزامگردد اد میهای حقوقی موجود پیشنهبا توجه به خالء
 دهتدوین معاه بدیهی است در صورت د.گردتدوین مدت و در میانالملل سطح بین در یچارچوب

ورد انسیون متواند درقالب یک پروتکل وابسته به کنوحقوقی آن می-یابعاد اجرای، چارچوبی
ابتدا  ر است کشورهاکامال مشخص نیست بهت نانوفناوری اما چون ابعاد حقوقی  بحث تدوین شود.

یب ین و تصوو در تدو نمایند آغاز طریق یک کنفرانس از و آورغیرالزام از طریق حقوق نرم و
رفت ن با پیشها بسته نشود و بتوادامنه شمولیت مقررات و نظارت ای عمل کنند کهمقررات به گونه

های ستعیین کنفراندرحل شاید بهترین راه .نانو، موارد جدیدی به آن افزود در حوزه فناوری
همچنین  د.یدا کنپتجلی  مفهوم داشته باشد، هایی که درحوزه نرم معنا وصدور بیانیه و المللیبین

جهت توسعه  المللی موثر درهای بینهمکاری حوزه به منظور در اینالمللی بینتشکیل یک نهاد 
ضرورت انسیون مذکورو نیز نظارت بر اجرای مطلوب کنو نانوفناوری قوانین ومقررات مرتبط با 

ی محیطمالحظات زیست ها وکنون به تاثیرات مشخص شاخص تا با توجه به اینکهدارد. 
 آور درلزامرسد رسیدن به یک معاهده الذا به نظر می ،انددست پیدا نکرده نانو هایفناوری

  دشواری باشد. مدت کارکوتاه
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