مقاالت

رویکرد ملی و بینالمللی به قانونمند کردن فناوری نانو

همگرایی یا وا گرایی؟
نویسنده :شهریار کاظمیآذر

کارشناسیارشد حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی )(Skazemi9@yahoo.com
ظهــور انقــاب فنــاوری نانو که بــه دلیل تأثیرات شــگرف خود
بهویــژه در حوزههایــی همچــون پزشــکی ،مــواد شــیمیایی،
داروسازی ،صنایع ،انرژی ،مسائل زیستمحیطی و  ...بهعنوان
رنسانســی در رشــد اقتصادی دولتها تلقی میشــود و تحقیق و
توســعه منســجم دولتها در این حوزه را در پی داشــته اســت با
چالش عدم وجود قوانین خاص در این حوزه مواجه شده است.
مسائلی همچون محیطزیســت ،سالمت انسان و ایمنی محیط
شــغلی و موضوعاتی همچون حقــوق مالکیت فکری ،لزوم توجه
به ابعاد حقوقی این فناوری را آشــکار کرده است .به همین دلیل
برخــی دولتهــا در قوانیــن داخلــی و ســازمانهای بینالمللــی
همچــون اتحادیــه اروپــا و ســازمان جهانــی تجــارت بــا ایجــاد
اســتانداردها و دستورالعملهای خاص ،فناوری نانو را در قوانین
موجــود خویــش وارد کردهاند .بررســی قوانیــن داخلی و وضعیت
بینالمللــی حــوزه فنــاوری نانــو ،نشــان از رویکــردی همگــرا در
گنجانــدن ایــن فناوری در قوانین موجود در راســتای ایجاد تعادل
میان منافع فردی و منفعت جمعی در این حوزه دارد.
کلمات کلیدی :فناوری نانو ،قوانین داخلی ،رویکرد بینالمللی،
قوانین خاص

 1معرفی
ً
فناوریهــای نوظهــور ،غالبا مشــکالت سیاســی اساســی و اغلب پیچیــدهای را برای
جامعه جهانی ایجاد میکنند .در مقابل این مشکالت ،سیستمی از مدیریت ریسک
در مقابلــه بــا آن برقــرار میشــود و این مشــکل به دلیل عــدم الزام قانونــی ،تبدیل به
چالشــی اساســی در برابر این ریسکها میشــود[ .]۱در اینجا اســت که حقوق در برابر
چالــش ایجاد شــده از ســوی فناوری وا کنش نشــان میدهد .حقــوق ناظم روابط هر
پدیدار اجتماعی است و بدین لحاظ جزء الینفک آن بهشمار میآید .در چنین مقامی
ً
حقوق فینفسه غایت نیست و لزوما در غایتی وسیعتر که همان نظم مطلوب حیات
مشترک اجتماعی باشد ،ادغام میشود .با توجه به این غایت متعالی ،حقوق هرچند
ً
کــه خــود متضمن ارزشهایی خاص اســت ،اما نهایتــا و از این طریق ،وســیله تحقق
نظــم مطلــوب اجتماعــی میشــود .هم از اینجا اســت کــه ارزشهای اساســی حقوق
مثل عدالت ،تبادل یا امنیت حقوقی تابع ارزشــی برتر و بیرون از خود میشــوند .این
ً
ارزش چیزی نیست جز همان خیر حیات اجتماعی که اصطالحا به آن (خیر مشترک)
میگوینــد [ .]۲براســاس همین خیر مشــترک ،جامعــه بینالمللــی و گروههای حامی
منافــع اجتماعــی در همــکاری بینالمللــی در تکاپــوی قانونمندی فنــاوری نوظهور
برمیآیند .نظام حقوقی موجود در ارتباط با فناوری نانو با یک عدم قطعیت اساسی
در مورد کفایت چارچوبهای مدیریت و ارزیابی ریسک و توسعه سریع فنی و تجاری
مواجه است .این عدم قطعیت بهقدری اساسی است که فراتر از ظرفیتهای حقوقی
دولتــی واحد اســت و همکاری وســیع بینالمللــی را میطلبد .درعینحــال این عدم
قطعیــت این احتمال را افزایش میدهد کــه اختالفات ملی در تدوین قوانین ،قلمرو
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مقاالت
رویکردهای حا کمیت جهانی را محدود کند [.]۳
اشــتیاق دولتهــا و شــرکتهای خصوصــی
بــرای تحقیــق و توســعه در حــوزه فنــاوری نانــو و
تجاریســازی محصــوالت نانومقیــاس ،بــا چالش
فقدان نظام حقوقی واحــد و لزوم چارچوببندی
ایــن حــوزه از ســوی قانونگذاران داخلــی و جامعه
بینالمللی مواجه شده است .قانونگذاران داخلی
با توجه به وضعیت پیشرفت داخلیشان در زمینه
فناوری نانو و میزان توسعه قوانین داخلی مرتبط،
محصــوالت نانومقیــاس را در قوانیــن موجــود قــرار
دادهانــد .نهادهــا و ســازمانهای بینالمللی نیز با
توجــه به ریســکهای احتمالــی مــواد نانومقیاس
بر ســامت انســان و محیطزیســت بر ایجاد تعادل
میان ریســکها و مزایــای فعالیــت در مقیاس نانو

دوران ،دولتهــا بــا توجــه بــه مطرح شــدن ایمنی
نانو به این نتیجه رسیدند که اقداماتی در راستای
قانونمندی این حوزه اتخاذ کنند.
مطالعــه قوانین داخلی کشــورها در حوزه فناوری
نانــو نشــان میدهد که تا بــه امــروز قوانین خاصی
در ایــن حــوزه تصویــب نشــده اســت و راهبــرد
کلــی کشــورها ،تکیــه بــر قوانیــن موجــود و تدویــن
اســتانداردها و دســتورالعملهای خــاص بــوده
اســت .بررســی قوانیــن داخلی دولتهــا حکایت از
گنجاندن فناوری نانــو در قوانین داخلی دارد؛ این
قوانیــن بهویــژه در حــوزه مــواد شــیمیایی و ایمنی
و ســامت مشــهود اســت .جــدول  ۱خالصــهای
از وضعیــت قوانیــن مرتبــط بــا نانــو در کشــورهای
منتخب را نشان میدهد.

اصــرار میورزنــد .مطالعــه قوانیــن فنــاوری نانــو در
ســطح داخلــی و بینالمللــی ایــن ســؤال را ایجــاد
میکنــد کــه رویکرد این قوانین بــه قانونمند کردن
ایــن حــوزه چیســت و قوانیــن داخلــی و جامعــه
بینالمللــی چه مســیری را در تدوین قانون خاص
در این حوزه دنبال میکنند؟
 2رویکرد ملی به قوانین فناوری نانو
دولتهــا بهویــژه از دهــه  ۱۹۸۰بــه بعــد ،تحقیــق
و توســعه در حــوزه فنــاوری نانــو را بــدون توجــه
بــه ابعــاد حقوقــی و جنبههــای ایمنــی ،ســامت و
محیطزیســت آن آغــاز کردنــد .بــه عبارتــی رویکــرد
دولتهــا در ایــن دوران ،اشــتیاق بــه فنــاوری نانو
بــدون توجــه به ابعــاد حقوقــی آن بود .بعــد از این

جدول  .۱قوانین و استانداردهای قابل اعمال در فناوری نانو در کشورهای منتخب
ایران

آییننامه اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی بر
سموم و مواد شیمیایی مصوب .۱۳۷۸/۶/۱۶
آییننامه اجرایی حملونقل جادهای مواد
خطرنا ک مصوب .۱۳۸۰/۱۲/۲۷
آیین کار سالمت و ایمنی در محیطهای کار با
نانومواد ۱۳۸۸
فناوری نانو-بستهبندی و حملونقل ایمن
نانومواد ۱۳۹۰

رویکــرد اخیــر دولتهــا نشــان میدهد کــه عالوه
بــر جدیــت و انعطافپذیــری قانونگــذاران در قرار
دادن نانومــواد در چارچــوب قوانیــن موجــود،
دیــدگاه برخــی دولتها بــر تدوین مقــررات جدید

ژاپن

آمریکا

بریتانیا

قانون سالمت و
ایمنی صنعتی ۱۹۷۳
قانون کنترل مواد
سمی ()۱۹۷۳
قانون بهداشت غذا
(.)۱۹۷۴

قانون فدرال غذا و دارو
(.)۱۹۳۸
قانون ایمنی و سالمت
محیط شغلی ()۱۹۷۰
قانون هوای پا ک
()۱۹۷۰
قانون آب پا ک (.)۱۹۷۱

قانون ایمنی و
سالمت محیط
کار ()۱۹۷۴
قانون ایمنی
غذا ()۱۹۷۰

در حــوزه فنــاوری نانــو اســت .ایــن موضــوع از
نگرانــی در خصــوص ایمنی محصــوالت نانو و لزوم
تجاریسازی محصوالت نانومواد نشأت میگیرد.
مقایســه برنامــه عملی دولتهــا در تدوین قوانین
در حــوزه نانومواد نشــان میدهد که این دولتها

استرالیا

قانون مواد شیمیایی
صنعتی
کد استاندارد غذا
مدل مقرراتی ملی
برای کنترل مواد
خطرنا ک در محیط
شغلی

برنامه راهبردی اساسی در قوانین نانومواد بهویژه
در حــوزه ایمنــی نانومــواد اتخاذ کردهانــد .جدول
شــماره  ۲وضعیــت ایمنــی نانومــواد در نظامهای
حقوقی و برنامه عملی چهار کشور آلمان ،استرالیا،
فرانسه و کانادا را نشان میدهد.

جدول  .۲مقایسه برنامه راهبردی و مقرراتی دولتها در حوزه فناوری نانو
کشور

آلمان

استرالیا
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نهادها و سازمانهای فعال

قوانین و مقررات

 :UBAپروژهای در حال اجرا دارد که موارد زیر را بررسی میکند:
ســازمان فــدرال محیطزیســت ( ،)UBAوزارت فدرال -آیــا اســتفاده از تعریــف کنونــی مــاده و الزامــات مربــوط بــه تعییــن مشــخصات آن،
محیطزیست ،موسسه فدرال ارزیابی ریسک ( ،)BFRتفاوتهای میان مواد نانو با تودهای را مورد لحاظ قرار میدهد؟
موسســه فدرال ایمنی و بهداشــت حرفهای ،موسسه -آیا نیاز به سازگاری و تعدیل تعریف ماده وجود دارد یا تنها سازگاری و تعدیل اسناد
راهنما کافی است؟
ا کولوژی کاربردی
احتماالت مختلف برای تنظیم مقررات نانومواد در چارچوب REACHطــرح ملــی ارزیابــی و اعــام مــواد شــیمیایی صنعتــی
( ،)NICNASســازمان کار ایمــن در اســترالیا (،)SWA
کمیتــه نانوفنــاوری ( ،)NT-001شــورای تحقیقــات
اســترالیا ( ،)ARCشــورای ملــی ســامت و تحقیقــات
پزشکی ()NHMRC
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:NICNAS
تنظیم مقررات برای نانومواد صنعتیمقررات اداری جدید برای مواد شیمیایی جدید نانوییطرح اطالعرسانی و ارزیابی جامع نانومواد کنونی و جدید:SWA
 -تهیه برگههای اطالعات ایمنی برای مواد شیمیایی خطرنا ک در محیط کار.

ادامه جدول  .۲مقایسه برنامه راهبردی و مقرراتی دولتها در حوزه فناوری نانو
نهادها و سازمانهای فعال

کشور

قوانین و مقررات

فرانسه

ســازمان ایمنــی غــذا ،محیطزیســت و بهداشــت
حرفــهای ( ،)ANSESکمیســیون انرژی اتمی ( ،)CEAپیــرو بنــد  L523-4از آییننامــه محیطزیســت از ســوی دولــت فرانســه حکمــی بیــن
موسســه ملی تحقیقات ایمنی ( ،)INRSموسسه ملی وزارتخانــهای مبنــی بــر شفافســازی اطالعات نانویی مبادله شــده در بــازار بهصورت
خطرات صنعتی و زیستمحیطی ( ،)INERISانجمن سالیانه صادر میشود.
استانداردسازی فرانسه ()AFNOR

کانادا

ســازمان بهداشــت در ســال « ۲۰۱۱سیاســتها دربــاره تعریــف کاری از نانومــواد بــرای
سازمان بهداشت کانادا» را منتشر کرد.
ســازمان بهداشــت بــا کارگــروه مشــترک و بینالمللی صنعــت و تنظیم مقــررات که در
ســازمان بهداشــت ،انجمــن اســتانداردهای کانــادا
چهارمیــن اجالس ســالیانه همکاریهــای بینالمللی در تنظیم مقررات لوازمآرایشــی
( ،)CSAشــورای تحقیقــات مهندســی و علوم طبیعی
در کانادا تشــکیل شــد ،همکاری میکند .وظایف این کارگروه بررســی امکان استفاده
( ،)NSERCموسسه بینالمللی علوم زیستی ()ILSI
از روشها و رویکردهای ایمنی موجود برای نانومواد مصرفی در صنعت لوازمآرایشی،
تعیین جنبههای مختص ایمنی مصرفکننده است .این کارگروه درنظر دارد سندی
را تهیه کند که برای تدوین یک راهنما مورداستفاده قرار گیرد.

 3رویکرد بینالمللی به قوانین فناوری نانو
ســازمانها و نهادهای بینالمللی بهویژه از ســال
 ۲۰۰۰بــه بعــد تــاش کردهاند تــا تعادلی میــان مزایا
و خطــرات فنــاوری نانــو ایجــاد کــرده و دولتهــای
عضــو خود را متعهد کنند تــا اقداماتی در این حوزه
اتخاذ کنند .اتحادیه اروپا و سازمان جهانی تجارت
بیشــترین اقدامــات را در زمینــه قانونمنــد کــردن
محصــوالت نانومقیــاس اتخاذ کردهاند .بررســیها
نشــان میدهــد که رویکــرد نهادهای مذکــور بر قرار
دادن محصــوالت فنــاوری نانــو در قوانیــن موجود
و تــاش بــر ایجاد چارچوبهــای قانونــی خاص در
آینده بوده است.
 1.3اتحادیه اروپا
هما کنــون در ارتبــاط بــا فنــاوری نانــو در قلمــرو
اتحادیــه اروپا هم اقدامات حقوقی الزامآور (قوانین
و دســتورالعملها) و هــم اقدامــات حقوقــی غیــر

الــزامآور همچون توصیهنامههایــی در مورد راهبرد
تحقیقاتی منصفانه وجود دارد .در قطعنامهای که
در آوریــل  ۲۰۰۹توســط پارلمــان اروپا تصویب شــد،
این پارلمان درخواســت میکنــد تا کنترل و نظارت
شــدیدی بر فناوری نانو بهویــژه در حوزههای مواد
شــیمیایی ،لوازمآرایشــی ،غــذا ،ایمنــی و ســامت
محیــط شــغلی و ایمنــی محیطزیســت شــکل
بگیــرد[.]۴در وا کنــش به این مســائل ،کمیســیون
اروپــا نیــز تمامــی قانونگذاریهــای تــا پایان ســال
 ۲۰۱۱را بررســی میکند که هر جا الزم باشد ،قوانین
موجود را تغییر دهد یا ابزارهای خاص نانو را ایجاد
کند تا قوانین را اجرایی کند[.]۵
قوانیــن فعلی اتحادیــه اروپا در مــورد کاربریهای
ً
فنــاوری نانــو عمدتا شــامل دو نــوع مقررات اســت
که شــامل قانون ثبت ،ارزیابی ،مجوز و محدودیت
مــواد شــیمیایی[ ]۶و مقــررات طبقهبنــدی،
برچســبگذاری و بســتهبندی[ ]۷اســت .در برخی

حوزههــا قوانینــی خــاص در مــورد فنــاوری نانــو
وجــود دارد؛ از جملــه قوانیــن مرتبــط بــا اســتفاده
از آفتکشهــا و لوازمآرایشــی و دادن اطالعــات بــه
مصرفکننــدگان از طریــق برچســبگذاری در مورد
غــذا و افزودنیهــای غذایــی .در حــوزه پزشــکی
نیــز دســتورالعملی در مــورد محصــوالت پزشــکی
بــرای مصارف انســانی در ســال  ۲۰۰۱تصویب شــده
است[.]۸
در ارتبــاط با مواد شــیمیایی ،نانومــواد در اروپا در
چارچــوب قانون ثبت ،ارزیابی ،مجوز و محدودیت
مــواد شــیمیایی قــرار میگیــرد کــه بهطورجــدی
اقدامــات قانونــی در ســطح ملــی ،بهویــژه در
کشــورهایی همچــون فرانســه ،بلژیــک و دانمــارک
که مکانیســم ثبــت و اطالع برای نانومــواد را اعمال
میکننــد ،تحــت تأثیــر قــرار داده اســت .جــدول ۳
برخــی از قوانین و مقررات مرتبــط با فناوری نانو در
اتحادیه اروپا را نشان میدهد.

جدول  .۳برخی از قوانین و مقررات مرتبط با فناوری نانو در اتحادیه اروپا
عنوان مقررات و مصوبهها

سال تصویب

موضوع

توضیحات

REACH

۲۰۰۶

ثبت ،ارزیابی ،مجوز و
محدودیت مواد شیمیایی

تعریف نانومواد در حال حاضر بهصراحت ذکر نشده است.
ثبت :تعهد ثبت نانومواد در ترکیب یا کاالها
ارزیابی :ارزیابی مواد یا سوابق آن
مجوز :شناسایی مواد نگرانکننده و تصمیمگیری برای دادن مجوز به آن

CLP

۲۰۰۸

مقررات طبقهبندی،
برچسبگذاری و
بستهبندی

ماده  :۹بررسی اطالعات مخاطرات نانومواد
اندازههای مختلف ذرات موجب طبقهبندی متفاوت خواهد شد
نانومواد را باید مانند دیگر مواد شیمیایی دستهبندی کرد و برچسب زد.

مقررات شماره ۱۲۲۳

۲۰۰۹

لوازم آرایشی-بهداشتی

تولیدکننــدگان بایــد شــش مــاه قبــل از اینکــه محصــول را وارد بــازار کننــد
مشخصات ایمنی و سمشناسی را اعالم کنند.
کمیسیون درباره نانومواد ممکن است نظر کمیته علمی ایمنی را بپرسد
کاتالوگ نانومواد موجود در لوازمآرایشی باید در بازار موجود باشد
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مقاالت

ادامه جدول  .3برخی از قوانین و مقررات مرتبط با فناوری نانو در اتحادیه اروپا
عنوان مقررات و مصوبهها

سال تصویب

موضوع

مقررات شماره ۱۳۳۳

۲۰۰۸

افزودنیهای غذا ،معرفی
مواد مجاز

مقررات شماره ۱۱۶۹

۲۰۱۱

ارائه اطالعات به
مصرفکنندگان مواد غذایی

 2.3سازمان جهانی تجارت
در یکم ژانویه  ،۱۹۹۵سازمان جهانی تجارت نهاد
بینالمللــی اصلی در ارتباط با آزادی قواعد تجاری
ایجاد شــد[ .]۹ســازمان جهانی تجارت نهاد اصلی
سرپرســتی و نظــارت بــر آزادســازی تجــارت اســت.
براین اســاس ،ســازمان جهانی تجــارت در نظارت
محصــوالت فنــاوری نانــو تــا حــدی کــه چارچــوب
قانونــی داخلــی تجــارت آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار
دهــد ،ذینفــع اســت[ .]۱۰بهطــور خالصــه میتوان
گفــت که ســازمان جهانــی تجارت -بهعنــوان نهاد
اصلــی در قانونمنــد کــردن و نظــارت بــر تجــارت
بینالملــل -هماننــد اتحادیــه اروپــا و همســو بــا
قوانیــن داخلی برخی دولتهای عضو ،رویکرد قرار
دادن محصــوالت تولیــدی مبتنــی بر مقیــاس نانو
را در قوانیــن و موافقتنامههــای موجــود خویــش
درپیــش گرفتــه اســت .موافقتنامــه اقدامــات
بهداشتی و بهداشت گیاهی ،موافقتنامه تریپس
و موافقتنامه موانــع فنی فراروی تجارت از جمله
ایــن موافقتنامههــا اســت کــه میتوانــد در حوزه
فناوری نانو اعمال شود.
 1.2.3اِ عمالموافقتنامهاقداماتبهداشتی
و بهداشت گیاهی در فناوری نانو
هماننــد فنــاوری زیســتی ،هرگونــه موضوعــات
ایمنی که توســط اعضای ســازمان جهانی تجارت
در ارتبــاط بــا محصــوالت نانــو مطــرح میشــود
در قلمــرو موافقتنامــه اقدامــات بهداشــتی و
بهداشــت گیاهی [ ]۱۱قرار میگیــرد .همانطور که
در مــاده یک (مقررات عمومی) بیان شــده اســت،
موافقتنامه مذکور بر تمامی اقدامات بهداشتی و
بهداشت گیاهی که ممکن است بهطور مستقیم
یــا غیرمســتقیم تجــارت بینالمللــی را تحــت تأثیر
قــرار دهــد ،اعمال میشــود[ .]۱۲ازایــنرو ،با توجه
بــه ریســکهای احتمالی کــه محصــوالت تجاری
نانــو میتواند برای محیطزیســت داشــته باشــد و
عدم وجود قوانین تجاری خاص نانو ،تجارت این
محصــوالت در چارچــوب موافقتنامــه اقدامــات
بهداشــتی و بهداشــت گیاهــی قــرار میگیــرد .بــا
اینحال در نبود استاندارد خاص در حوزه فناوری
نانو ،دولتها میبایست هرگونه اقدامات ملی را بر
مبنای استانداردهای بینالمللی قرار دهند [ ]۱۳یا
نشان دهند که ارزیابی علمی ریسک را موردتوجه
قرار میدهند که ســطح باالی حمایــت ضروری از
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توضیحات

چنانچــه تغییــرات قابلتوجهــی در روش تولیــد یــا انــدازه ذرات در یــک
افزودنی خورا کی توســط فناوری نانو اعمال شــود ،باید تغییر در مشــخصات
آن را قبل از ورود به بازار ،اطالعرسانی کرد.
اطالعات غذایی به مصرفکنندگان ،شامل همه غذاها میشود.

انسان و محیطزیست را به دنبال دارد[.]۱۴
اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی میتواند در
قالب قوانین ،مقررات ،رویهها و آرای قضایی نمود
یابد ،از جمله مواردی که میتواند تحت پوشــش
اقدامات یاد شــده در محصوالت نانو اعمال شــود
عبارت است از:
روشها و فرآیندهای تولید؛
رویههــای مربوط به آزمایش ،بازرســی ،کنترل،
صــدور گواهینامــه و تأییــد قرنطینــه از جملــه
مقــررات الزم بهمنظور انتقــال حیوانات و گیاهان
و یــا مقــررات مربوط به مواد موردنیاز برای حفظ و
بقای گیاهان و حیوانات در طول فرآیند انتقال؛
روشهــای آمــاری ،نمونهگیــری و شــیوههای
ارزیابی خطر؛
مقــررات مربوط به بســتهبندی و برچســبزنی
کــه بهطــور مســتقیم بــا صحــت و ســامت مــواد و
محصوالت غذایی مرتبط باشد[.]۱۵
 2.2.3اِ عمال موافقتنامه موانع فنی فراروی
تجارت در فناوری نانو
هــدف اصلــی موافقتنامــه موانــع فنــی فــراروی
تجــارت[ ]۱۶تضمیــن عــدم تبدیــل مقــررات فنی،
اســتانداردها و روشهــای ارزیابــی فنــی بــه موانع
غیرضــروری بــر ســر راه تجــارت اســت؛ بنابرایــن
هرگونه اســتاندارد و مقــررات فنی از جمله الزامات
بســتهبندی و برچســبگذاری محصوالت نانو که
توســط اعضــای ســازمان جهانی تجــارت تصویب
میشود ،در حوزه موافقتنامه موانع فنی فراروی
تجــارت قــرار میگیــرد .موافقتنامــه موانــع فنــی
فــراروی تجــارت مقــرر میکنــد که «هیچ کشــوری
نبایــد از هیچ اقدامی در حصول اطمینان نســبت
بــه کیفیت صــادرات خویش یا از حمایت انســان،
حیــوان یا حیات و ســامتی گیاهــان جلوگیری به
عمــل آورد»[ .]۱۷هماننــد موافقتنامــه اقدامــات
بهداشــتی و بهداشــت گیاهــی ،ایجــاد ســطح
بــاالی حمایــت و حفاظــت بــرای محصــوالت
نانــو نیازمنــد مبانــی علمــی در ارزیابــی ریســک
اســت .بهعنوانمثــال ،ا گــر کشــوری سیاســت
ملــی برچســبگذاری بــرای صنایــع غذایــی یــا
لوازمآرایشــی در حوزه نانو را به دالیلی غیر از ایمنی
ایــن محصــوالت ،اعمــال کند ،نهاد حــل اختالف
ســازمان جهانی تجارت[-]۱۸درصورتیکه نزد این
نهاد اقامه دعوا صورت گرفته باشد -چنین عملی

را بهعنــوان مانعــی در تجــارت بینالملــل قلمــداد
خواهد کرد .براین اساس ،هرگونه استناد دولتها
در محصــوالت تجاری نانو بــه موافقتنامه موانع
فنی فراروی تجارت باید مبتنی بر شواهد علمی و
استانداردهای بینالمللی در حوزه نانو باشد.
 3.2.3اِ عمالموافقتنامهجنبههایتجاری
حقوق مالکیت فکری در فناوری نانو
موافقتنامــه ســازمان جهانــی تجــارت در مــورد
ابعاد تجاری حقوق مالکیت فکری [ ]۱۹چارچوب
بینالمللــی بــرای حمایت از ابداعات فنــاوری نانو
بهویــژه پتنتهــا را فراهــم مــیآورد .بنــد اول ماده
 ۲۷موافقتنامــه تریپــس ،همــه اختراعــات اعــم
از محصــول یــا روش تولیــد را در همــه زمینههــای
ً
فنــاوری قابــل ثبــت میدانــد کــه قاعدتــا فنــاوری
نانو را نیز شــامل میشــود و ســه شــرط بــرای ثبت
اختــراع اعــم از فرآیند یا محصــول پیشبینی کرده
اســت کــه عبارتنــد از :جدیــد بــودن ،داشــتن گام
ابتــکاری و داشــتن کاربــرد صنعتــی[ .]۲۰بنابراین
موافقتنامــه جنبههــای تجاری حقــوق مالکیت
فکــری در موضوعــات مالکیت فکــری محصوالت
نانــو نیــز اعمال میشــود .بااینحال ممکن اســت
تمامــی کاربریهــای فنــاوری نانــو تحــت حمایت
ایــن ماده قــرار نگیرند .بند یک مــاده  ۲۷حمایت
ً
پتنــت را صرفــا بــرای ابداعــات و نــه یافتههــا مقــرر
مــیدارد .ا گرچــه موافقتنامــه تریپــس تعریفــی از
ابداعــات ارائــه نداده اســت ،بند  ۱مــاده  ۲۷میان
ابداعــات و یافتههــا تمایــز قائل شــده اســت .این
تمایــز در محصــوالت فعلــی نانومــواد از جملــه
نانولولههــای کربنــی رخ داده اســت .در حالــیکه
مشاهده میشود این ترکیبها در حوزه نانو تولید
شــده اســت ،اما این ماده اعطای پتنت به چنین
محصوالتــی را ممنوع کــرده اســت[ .]۲۱بنابراین،
رویکــرد کلــی ســازمان جهانــی تجــارت در قوانیــن
فنــاوری نانو ،گنجاندن محصوالت تجاری نانو در
چارچوب موافقتنامههای این سازمان است.
 4نتیجهگیری
فنــاوری نانــو نمــودی از خیــری اســت کــه معرف
ارزشهایــی مثبت بوده و تبدیل به دارایی مادی
و اقتصادی شــده و بشریت در تکاپوی رسیدن به
رفــاه اقتصــادی از ایــن طریق اســت .بــا اینحال،
وا کنش حقوقی دولتها در برابر این ارزش ،نشان

 موضوعی که از زمان ایدهپردازی مقیاس.بهویژه شهروندان برانگیخته است
.نانــو از ســوی ریچــارد فاینمــن و اریک درکســلر نیــز موردتوجه قــرار گرفته بود
 کاهش آثار،الزام قانونگذار به تدوین اســتانداردهای ایمنی محصــوالت نانو
احتمالی زیستمحیطی مواد تولیدی در مقیاس نانو و در کنار آن بهرهمندی
از ایــن فنــاوری در بهبود محیطزیســت و اطمینان مصرفکننــدگان از ایمنی
 توســعه تجاریســازی ایــن محصــوالت را در پی خواهد،محصــوالت مصرفی
، همراستا با سیاستها و قوانین توسعهدهنده نانوفناوری، بنابراین.داشت
توجــه به تدویــن قوانینی برای بهرهمندی ایمن از این فنــاوری و جلوگیری از
 منفعت اجتماعی، یکطرف ایــن موازنه.مخاطرات احتمالی ضروری اســت
در برخــورداری از مزایــای فنــاوری نانــو در بهبــود کیفیــت زندگــی شــهروندان
در کنــار اطمینــان از مصــون ماندن از خطــرات احتمالی این فناوری اســت و
 آزادی تحقیق و توســعه دولتها در حوزه فناوری نانو،طــرف دیگــر این توازن
بهمنظور اســتفاده از ظرفیتهای شــگرف این فناوری در گســترش تجارت و
.بازدهی مثبت اقتصادی است

 بررسی قوانین داخلی و نظام بینالمللی در.از روایت داستانی متفاوت است
حوزه فناوری نانو نشان میدهد که رویکرد موجود در جوامع داخلی و جامعه
 البته.بینالمللــی تأ کیــد بــر گنجانــدن فنــاوری نانو در قوانیــن موجود اســت
برخی از صاحبنظران و سازمانهای تنظیمگر معتقدند که قوانین کالسیک
و موجود پاسخگوی تحوالت امروزی در حوزه فناوری نانو نیست و چارچوب
 حقــوق مالکیت فکــری بهویژه پتنتها نقشــی.حقوقــی جدیــدی میطلبــد
 در حال حاضر عدم اطمینان مخترعان.اساســی در توســعه فناوری نانو دارد
از ثبت و حمایت از اختراعات آنها مانعی در توسعه ابداعات جدید در زمینه
 موضوع صالحیت قرار گرفتن ابداعات تجاری در مقیاس.فناوری نانو اســت
 حمایت از اسرار تجاری و استفاده از، چالش عدم اعتبار پتنت اعطا شده،نانو
،سازوکارهای متعدد حقوق مالکیت فکری در حمایت از ابداعات نانومقیاس
مســائلی اســت که توجه به آنها میتواند عاملی اساسی در گسترش تجارت
 مســئله آثــار احتمالی نانومــواد بر.بینالملــل محصــوالت نانومقیــاس باشــد
 بیشــترین نگرانــی را در میان دولتمــردان و،محیطزیســت و ســامت انســان
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