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 دهیچک
 یهرا نرد  یحرف  ل   یاز جمله براا  ییو ابداع راهکارها یستیبا حفاظت از تنوع ز یفناورستیز

فرااه  رراد     سروخت  نیدر تأمرا  زلیدستیو ز تود ستیاز ز یورو هوا، امکان بها  لب، خاک
 یایر از بقا ی اشر  یکر یاسرتراا  مرواد ت ت   تیر قابلاز  یباداربها  یباا یانهیزم جادیبا ا و است

در معاض  ایشد  منقاض یهاگو ه یسازهیشب منظوربه یو جا ور یاهیگ یهاگو ه ۀشدمنقاض
برا   ژ یر وهاما بر  نیرند. ایم جادیا ستیزطیمح المللنیحقوق ب ۀتوسع یرا باا یا قااض، بستا

 بیررو حفاظررت از ترا یایشررگیپ یسررنت یهررادر مقابررل رو  نیگزیجررا یسررازورارها ۀارائرر
 برا نرد.  ر یاحوز  رمک قابرل مححظره   نیدر ا المللنیحقوق ب ۀتوا د به توسعیم ستیزطیمح

 برا  ی، تارسرت یزطیمحر  الملرل نیحقوق ب ۀدر توسع یستیز یفناور ۀ قش قابل مححظ وجود
 ۀبالمرد  از را ر   ینر یبشیپر  اقابرل یغ کیر ت ت یو للودگ کیللات یها اشناخته، وارنش یسم
توا رد  یهرا مر  ست یموجود به اروس یهاس یاز دخل و تصا  در ارگا  ی اش یسم یهاس یارگا 
اسرت رره    یدر حرال  نیر فرااه  لورد. ا  ستیزطیمضارف مح یللودگ ای بیترا یرا باا یانهیزم
 یبرشر رنند  در شتابنییاز جمله روامل تع بار لنانیا  زایو تأث یفناور نیمثبت ا یهاامدیپ

از لن  ا تیو لرزو  حفاظرت و  ر    ستیزطیمح تی سبت به اهم یالمللنیب ۀ گا  جامع اییبه تغ
د  شرا سبب  ستیزطیمح المللنیحقوق ب شیاز پ شیب نیرو د توسعه و تدو تی  ره در هاشد

پاداخت   یاما خواه نی، به تأمل در ایفناورستیدر منافع و مضار ز یمقاله با تأمل نیاست. در ا
بره ررار گافتره     سرت یزطیمحر  الملرل نیحقوق ب ۀبه چه  حو در خدمت توسع یفناورستیره ز

 ید،  راور ررا  یپوشچش  یفناورستیاز وجو  مثبت ز دیخصوص، هاچند  با نیشود. در ایم
 .   یتوجه  باشیب زی  یفناورستیز یاست تا به تبعا  و لثار جا ب

 دواژگانکلی
حقروق   دار،یر پا ۀتوسرع  سرت، یزطیمحر  الملرل نیا ول حقروق بر   ،یطیمحستیز یهایاستااتژ

 .یفناورستیز الملل،نیب
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09132105065 
Email: arameshshahbazi@gmail.com 

 Email: Pouya_1818@yahoo.com.اانیا تهاان، ،یئاز دا شگا  رحمه طباطبا المللنیبارشد حقوق  شناسرار .2

 51/51/5931، تاریخ پذیزش: 51/7/5931تاریخ دریافت: 

mailto:Pouya_1818@yahoo.com


 1397بهار ، 1، شمارۀ 48فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    24

 مقدمه
 یرن اسرت. ا  یکر  و  یستبارز قان ب یژگی، وینا سان به دا ش  و یابیتحول شگا  در رو د دست

تحت تأثیا قاار داد  است.  زیالملل معا ا را  حقوق بین یرل  و فناور ۀبه رشد در حوز رو د رو
را در باابرا حقروق    یردی جد یهرا را ره  یالمللر برین  ۀدر جامعر  یدجد یتحو   رلم یدتادیب

اسرت همزمران برا     یانای در جاره با شتاب قابل مححظه یرنو  رو د الملل قاار داد  است.بین
 یهرا یامرد و پ یمنفر  تا تبعا را ها و خدما  مناسبید مدرن و تول یهایبه تکنولوت یابیدست

 از وپرا   ای  سربتا  شراخه  منزلۀزیست بهالملل محیطحقوق بین درباداشته است. یزرا   ی امناسب
متحمرل   ی،رشرد فنراور   تحرت ترأثیا  اسرت رره    ییهرا حروز   ینتااز مه  یکیالملل حقوق بین

  سربتا   ۀشراخ  یرن از تعهدا  ا یاریره بس یدر حال ،شودتبعا  مراب و  امطلوب می یشتاینب
و  یرب ترا شکل گافته است. یافته چنان در قالب تعهدا   ا  و قوا الملل ه  وپا در حقوق بین

ای ینره محیطی زماز اقداما  مراب زیست یشگیایزیست و لزو  پ اپفیا محیطاجتناب یللودگ
از  فرااه  لورد  اسرت ترا    یستیز یهایدر قالب فناور ین و یهایدر فناور یجد یتحول یرا باا

 ای فرااه  شرود.  زیست مواز هتااز محیط یداریو پا یعیباداری از منابع طببها  یانرهگفر لن م
 ۀمنظرور بهبرود و را ر   بره  یعرت ا سران در طب  ۀررنش هوشرمندا   » منزلرۀ بره  یسرتی ز یفناور

و  یراهی گ یهرا گو ره  ۀوارا ردا   یگو اگون برا دخرل و تصرا  در سراختار مولکرول      یهافالورد 
را داراسرت ترا    یرت قابل یرن گفارد اخود را پشت سا می ینمااحل  رست ند هنوزهاچ «یجا ور
 یاخا رۀ   دبیراان ا یاسرحم  یفناوری جمهرور زیست یدهد )سند ملییا زیست را تغمحیط ۀچها
 یهرا سروخت  یرد لب، خراک و هروا و تول   یهایند حف  ل .  1385، فناوریزیست یرال یشورا

 یباز ترا یشگیایپ یارا در مس یستیز یرارباد فناور ستییحفاظت از تنوع ز منظوربه یستیز
را داراسرت رره در    یرت ظاف یرن مدرن ا ا  سبت یفناور ینحال ا یندهد. با ازیست قاار میمحیط

زیست باشرد.  محیط یباا  اپفیای امطلوب و جباان یامدهایساز پینه ادرست زم ۀاستفاد یجۀ ت
 یحقروق  یلبا تحل یتوا د سالغاززیست میلملل محیطافناوری به حقوق بینزیست ۀورود مقول

 شود.  یتلق یالمللبین ۀزیست در  حنمفهو  با محیط ینو تبعا  ا یهقض

 

 ستیزطیمح المللنیفناوری به قلمرو حقوق بورود زیست
جهران و   یرشرورها  یو اقتصراد  یاجتمرار  ،یرلم ۀتوسع یتاین محورهااز مه  1یفناورزیست
د. رررارباد شرروتوسررعه محسرروب مرری ۀرننرردتعیررین یهرراترراین شرراخ یاساسررلن از  یارتقررا
زیست تا اقتصراد و    است ره از محیطشد ایفااگ یزا یبه م ک یو  ستیب ۀسد فناوری درزیست

                                                           
1. Biothechnology.  
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 زیر ا گا سان را تحت تأثیا و  فوذ شگفت ا یح یهاجنبه گایتا د هیو تغف ی نعت و از رشاورز
 یهررایحررف  للررودگ ،ییمنررابع غررفا ی گهرردار برراایرا  ییو راهکارهررا دهرردمرریخررود قرراار 

در  ییایمیبره مرواد شر    یرراهش وابسرتگ   ،یرشراورز  دا یر و بهبود تول شیمحیطی، افزازیست
 1د  است.راها و ... ارائه نهیو راهش هز یرشاورز

 

 یفناورستیز فیتعر .1
هرا  س یکاوارگا یاز م  رل  استفاد  جمله از است،د  شارائه  یمتعدد فیفناوری تعارزیست یباا
خرود از   فیر تعا زیر بهداشرت    یسرازمان جهرا    . 9  1379 ،ی)مهبرود  منرافع ا سران   منظوربه
است رره از   ییهارو  یتمام ۀا دیدرباگ یوتکنولوتیب»د  است  راارائه  نیرا چن یوتکنولوتیب

 ایر و ا رح  رنرد    دیرا تول ییهاورد لرند تا فاها استفاد  میاز لن ییهابرش ایموجودا  ز د  
 یهرا رارباد یباا ییهاس یکاوارگا یم ایو جا وران بپادازد و  اهانیگ یسازنهیدهد و به به اییتغ
 یفنراوری جمهرور  زیسرت  یسند ملر  ،گاید یاز سو . 12  1390 تور ، وسی) «رند دیتول ژ یو

منظرور  بره  عرت یا سران در طب  ۀرنش هوشمندا »  را یفناورستی)ز یوتکنولوتیب اانیا یاسحم
 یهرا گو ره  ۀوارا ردا   یگو اگون با دخل و تصا  در ساختار مولکرول  یهافالورد  ۀبهبود و را 

 ۀاخا ی  دباانیا یاسحم یجمهور یفناورستیز ید  است )سند ملرا فیتعا «یو جا ور یاهیگ
  . 1385، یفناورستیز یرال یشورا
 

  یفناورستیزاستفاده از  یمثبت و مخاطرات احتمال یهاامدیپ .2
 دیر و بره قردمت تول   شدیبه رار گافته م ییغفا عی نا ۀنیدر زم شتایدر گفشته ب یفناورستیز

و  ییغرفا  عیاست. اما اماوز  افزون با  نا نهیشیسابقه و پ یدارا یایترم یهاو  ان هاید ی وش
محیطری و  زیست یهایراهش للودگ عا ،یدر دفع  ا یوتکنولوتیب یهاکیتکن تیاهم ،ییدارو
 ،نیزمر  ۀرا تیجمع شیافزا.  Smith, 2004: 27است ) یزد مثال ایپفدیتجد یمنابع ا ات دیتول

 نیر ای در اجا بره همره  یزیر ربه با امره  ازیلن   عیو توز دیها و مشکح  تولا سان یۀتغف ۀدغدغ
 محصرو    دیر تول شیفنراوری در افرزا  زیسرت  . 1384منش و اسرکندرزاد ،  ی ژ درا ه دارد )

قرادر بره    ییتنهابه یسنت ۀویبه ش اهانیا ح  گ  . اماوزددار یخوب تیو ظاف یتوا مند ،ییغفا
 یسرنت  یهرا برا رو   یوتکنولروت یب قیتلف لفا .ستی  یبشا ۀجامع ازیمورد   ییمواد غفا نیمأت

 اسرت  لورد  فرااه  شرد   دیتول اهران یگ ییغفا تیفیو ر تیبهبود رم یباا ی، فا تا یا ح  گ
رو بره رشرد    تیر جمع یرۀ تغف یخاک و حفظ لن باا تیاهم . 121  1392زاد ، یو حاج)دهناد 
 ,Milman) ایتا یبا لدیشناسان دا شگا  شفستیاست ره ز یدر حال نیا مه  است. اریجهان بس

                                                           
1. Ibid & See:United Nations Population Fund, The State of world Population 1998. 
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2015: The Guardian   زیحا رلر  یهرا سرو  از خراک   کیر ره  د دراارح   2015در دسامبا 
در  یفنراور ستی  است. زشد ابود  یللودگ ایخاک  شیفاسا لیسال گفشته به دل 40جهان در 
ما ند رمبود مواد  یطیمح یهامقاو  به تنش اهانیگ دیتول شیتوا د با افزابحاان می نیمقابل ا
 Milman, 2015: Theهرا بکاهرد )  ا سران  ا یر و ح هیر ر تغفدبحراان   نیخاک، از تأثیا ا یمغف

Guardian . 
 ایر د ررا  جادیجا دار ا کیخاص در  یتوان  فتفناوری، میزیست یهاکیتکن یایرارگبا به
از  . 3  1377 خروا ، ی)احمرد  منجا شرد  یعیطب ۀویاز ش ایغ یاو یمحصول به ش کی دیبه تول
و  ز   یرنا ا  اور یشود ره تمامتح  می اهانیدر ساختار گ یااتییتغ جادیکه با انیجمله ا

 ،نیر ررحو  برا ا   د.شرو  نیمأمورد ظا ت ییحا ل و ارز  غفا ها نیتامیبدن ا سان )ما ند و یباا
  1392زاد ، ی)دهناد و حراج  رنتال درلوردرا تحت  یطیمح یهافناوری قادر است تنشزیست
ر درره   ییهرا دارد. ترنش  داریزیست پاحفظ محیط یباا یادیز تیتنش اهم نیرنتال ا . 131
 ،زاد یحراج و  دهنراد خواهنرد داشرت )   یفر من یتأثیا یجنگل یهارا ه ژ یوزیست و بهمحیط
توا رد  مری  ،گو راگون  یهامثبت در حوز  جیافزون با  تا نی و یتکنولوت نیالبته ا . 131  1392

  1379، یزیسرت داشرته باشرد )مهبرود    محیط یا سان و بقا ا ی سبت به ح یمراب یهاامدیپ
 سرربباحتمررال دارد ررره  و در مررزارع یرشرراورز ۀنرریدر زم کیرروتکنولوتیرررارباد مررواد ب . 11

 طیو تکامرل و شراا    73  1377 ،یزیسرت شرود )خوا سرار   محیط عتیخوردن تعادل و طبباه 
 ایر رراهش   ،خراک  شیر رو تیخا ر  بیر و به خطرا ا ردازد. ترا   رندمحیطی را دگاگون زیست
زا در لب و خاک رره سربب رراهش زاد و    مواد ساطان شیافزا ،یمغف اهانیشدن تنوع گمعدو 

 یفنراور  نیر ا یایررارگ از به ی اش یمنف یهاامدیشود، از جمله پرما موجودا  می ولد و طول
 یهادر دستاورد  افا  دی با جهیدر ت.  55  1377 شهاب،ی) ادر دیل  به شمار مییفناورستی)ز

 یهرا  سرل  یمنر یمل و مطالعا  درازمد  و توجه به اأبا ت دیفناوری متوقف شد. بامثبت زیست
زیسرت  الملل محیطاست ره حقوق بین یدر حال نیا  .ینراستفاد   یفناور نیاز ا ند یو ل یفعل
 ،ی)خوا سرار  نرد ر فرا یا یالمللر برین  ۀرا در جامع شیخو یریماحله قادر است  قش تار نیدر ا

1377  73 . 
 

 ستیزطیمح المللنیو حقوق ب یفناورستیز یمفهوم وندیپ
 نیر ا .افرت یزیسرت را در ا سان و محیط انیتعادل م ی ور یباقاار تیبه ماور اهم یبشا ۀجامع

اسرت.   افتهی یشتایروز رمق و قو  ببهسو، روز نیبه ا یحدیم 1970 ۀاز ده دیتفکا و  گا  جد
  1391 ،ی)موسرو  اسرت  افتهیای ند یفزا تیزیست  سبت به گفشته اهماماوز  توجه به محیط

محیطری  زیسرت  یهاهنجار تیررا یالمللنبی ۀتارنون تابعان جامع یحدیم 1970 ۀاز ده . 19
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 قلمرداد   اپرفیا خود اجتناب یاجتمارستی  را با توجه به  اور  زعتیمنظور حفاظت از طب)به
 1دا نرد ی ز  مر  را عرت یطب ا سران و خصروص  تعرادل در  ی رور بره  یابیبه دسرت  ازی  و رنندمی

   . 26  1392 و ارغند، ی)پورهاشم
 

 ستیزطیمح المللنیبحقوق  یمفهوم تحولروند . 1
سو شکل گافته  نیبه ا یحدیم 1970 ۀده ۀمیزیست از  الملل محیطحقوق بین یساختار رنو 

 نیتاد. مه رادو  قان  وزده  جستجو  ۀمی  یدر تحو   حقوق دیلن را با یهاشهیاما ر است،
و رنفراا     یحدیمر  1970 ۀزیسرت از لغراز دهر   الملل محیطحقوق بین ۀدر توسع یزما  ۀدور

زیسرت و  با رنفاا   ملل متحرد راجرع بره محریط     1992در سال  د وش  لغاز 1972) استکهل 
 انیم ۀ ااحت رابطاست ره به یالمللسند بین نیاستکهل  اول یۀ. ارحمدیتوسعه به او  خود رس

حفررظ  انیرربررار ارتبررا  منی رسررت یو برراا ییزیسررت را شناسررامحرریط تیررفیو ر یحررق فرراد
 یهرا تیر فعال یرا براا  نره یرنرد. رنفراا   اسرتکهل  زم   حقوق بشا را ارح  می زیست ومحیط
رنفاا   ملرل متحرد    . 64  1394 ،ی)مسعود درا ایای مهو منطقه یدر سطح جها  یالمللبین

 176 ندگانیو با شارت  ما لیباز اویودوتا یدر ر 1992زیست و توسعه در توئن راجع به محیط
و سرازمان   یحقروق  تیهرزار شرصر   نیو چنرد  یدولتر  یالمللر برین سرازمان   50از  شیدولت، ب

 ،ی رور  یمحمرد د )ملرک ررا  بیلور تصوالزا ایرنفاا   سه سند غ نیا شد. لیتشک یدولتایغ
لور ا رول  االزا یغ یۀا یب ، ویر یۀزیست و توسعه )ارحمراجع به محیط ویر یۀارحم.  10  1374

 و هرا  جنگرل  1992ها )ا ول ا واع جنگل داریپا ۀحفظ و توسع ،تیایمد اامونیپ یاجماع جها 
شود. رحو  برا  می ادی «21دستوررار » منزلۀره از لن بهبود  ک یو  ستیقان ب یاقدا  باا ۀبا ام

 ونیرنوا سر ی و سرت یتنروع ز  ونیرنوا سر  رنفاا   بود  نیا یاز دستاوردها زی، دو معاهد   نیا
سالگاد رنفاا   ملرل متحرد راجرع بره      نیر دهمد ملل متحد. ییلب و هوا اا ییتغ یچارچوب
 در توها سبورگ باگزار شرد.  2002در سال  داریپا ۀتوسع یاجحس جها  زیست و توسعه،محیط

ررادن فقرا   ررن شره یر ۀللبا مسر  و رموما  فتایپف را  یو یرنوا س ایگو ه ا ل چی شست ه نیا
 یطر  داریر پا ۀشد  درخصوص توسرع اقداما  ا جا  یابیبا هد  ارز 2012تمارز داشت. در سال 

رنفراا     نیر ا باگرزار شرد.   20+ویرنفاا   ر ،ویر 1992ساله پ  از رنفاا   سال  20 ۀدور
 یهرا لن و چالش ۀندیل یابی، به ارزداریپا ۀتوسع ۀنیگافته در زماقداما   ور  یرحو  با بارس

                                                           
 المللیناما متفاو  در حقوق ب ،مشتاک یتا ل مسلول . »1389)سعید  ی، محسن و معاف ی،ربدالله ر.ک   یز. 1

 ،فرا یمحسرن و ر روا    ی،ربردالله  .29 مارۀشر  سرال دوازدهر ،   ،پرژوهش حقروق   ۀ امر فصرل  ،«زیسرت یطمح
و  یسرت ، سرال ب راهبراد  ،«محیطری یسرت ز یرگفایاستس ۀمسلل و یاانا ی ظا  حقوق»  .1391) محمدمهدی

 .64مارۀ شیک ، 
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ای تحرت رنروان   هیر ب ارحمرنفاا   در قال نیا ۀجی ت پاداخت. نهیزم نیدر ا یالمللبین ۀجامع
اقتصراد   ۀطا  مسلل 20+ویرنفاا   ر یهایاز  ولور منعک  شد.«  یخواهای ره ما میند یل»

بود. بنا  افتهی  ینی مود ر نیشیاما در اسناد پ نیمفهو  است ره ا نیسبز و توجه خاص لن به ا
 ی،و ا صا  اجتمرار  ی ا سا شیاست ره موجب بهبود لسا یقتصاد سبز، اقتصادا و پی دگا یبا د

 دشرو منرابع مری   یابیر محیطری و رم زیسرت  هرای موجرب رراهش قابرل توجره خطا     نیهمچن
در  یقابرل تروجه   شیافرزا  ،1992 ویر پ  از رنفراا   ر .  35-30  1392 و ارغند، یهاشم)پور
فصرل اختحفرا    وها در حلدولت ۀاراد ا گایاما ب نیمحیطی رخ داد و ازیست یالمللبین یدراو
محرار    از سروی محیطی روزافزون مسائل و معضح  زیست ا یو پف یالمللبین ۀدر را  خود
فسفا   ائورو در سال  یهانیزم یباخ یایدر قضا یدادگستا یالمللبین وانیاست. د یالمللبین

، 1996ای در سرال  هسرته  یهرا اسرتفاد  از سرح    ایر  دیر تهد تیمشراور  یمشورت أی، ر1992
 یهرا ررش رلف ،2006راغف در سال  ایخم یهارارخا ه ،1997در سال  مارو ی اگا-کوویگابچ
ساخت جاد  در امتداد  یۀو قض 2010ها در جنوبگان در سال  هنگ دی،  2008در سال  ییهوا

امراوز ،   محیطی پاداخته است.به مسائل زیست 2011در سال  کاین در راستاراخوسن ۀرودخا 
 یهرا تیر فعال یالملرل، برا تمرام   بین ۀمه  در جامع یورمو  منزلۀمحیطی بهزیست یهادغدغه
   . 91  1394، ی)مسعود شودادغا  و در  ظا گافته می یا سا 

 

  ستیزطیمح المللنیحقوق ب ۀدر توسع یفناورستیز ینیآفرنقش. 2
 الملرل برین حقروق   یو مبرا   منرابع با  فناوریزیست و دیپ یچگو گ نییتا با تب  یبال  برش نیا در

 . یرش ایبه تصو زیستمحیط المللبین حقوق ۀتوسعرا در  نی و یفناور نی قش ا زیست،طمحی
 

 ستیزطیمح المللنیو منابع حقوق ب یمبان ۀنییدر آ یفناورستیز .1. 2
 دو دا ان، درمحیطی و حقوقپادازان زیستهی ظا زیست،الملل محیطحقوق بین ۀتوسع منظوربه
 و تیمابرو  بره مسرلول    یا ول و تعهردا  حقروق   یو ع و اجاا یباا یسازنهیبا زم ایاخ ۀده

قابرل   یهامحیطی روششزیست یفااماز یازهایبه   ییپاسرگو ۀدربار ژ یوها بهتعهدا  دولت
 برا  ژ یر وها و بره دولت از سوی یالمللبین یها امهموافقت ۀا د. توسعای را مبفول داشتهمححظه
ای را قابرل مححظره   ۀنیتوا د زمزیست، میمضا  سبت به محیط یهاتیاز فعال یایشگیهد  پ

زیست در قالب ا رول و  لزو  توجه به محیط انیم و دیاز پ یالمللبین ۀتا جامعیدرک جد یباا
 ربط فااه  لورد.  یذ یندهاایفا عیو تسا لیحوز  و تسه نیا یهنجارها

  یزیست خواهالملل محیطقوق بینفناوری و قوارد و ا ول حزیست انیم و دیبه پدر ادامه 
 پاداخت 
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 حقوق سخت ۀنییآ در یفناورستیز الف(
 یستیتنوع ز ونیکنوانس. 1

باابرا و    یاز منابع لن و تسه داریباداری پاو بها  یستیحفاظت از تنوع ز ،با  ونیاهدا  رنوا س
برا   ونیرنوا سر  نیر ا 19 ۀاسرت و در مراد   یکر یباداری از منابع ت تمنافع حا ل از بها  ۀراد  

 19 ۀبنرد اول مراد   شرد  اسرت. از جملره در    دیرألن ت یایمزا عیفناوری و توزاستفاد  از زیست
 یهرا تیر در حرال توسرعه در فعال   یهامشاررت رشور باایمسارد  ۀنیزم یساز سبت به فااه 

 یهرا تدولر  از سویمناسب  ییو اجاا ینیفناوری با ا جا  اقداما  تقنمابو  به زیست یپژوهش
 Convention On Biological) شرد  اسرت   اشرار    یو  رنعت  افتره یتوسعه یهادولت ایرضو )

Diversity . براداری باابرا و   بهرا   باایمسارد  ۀنیزم یسازبا فااه  زیماد    نیدر بند دو  هم
 تهافیتوسعه یهادولت از سویفناوری حا ل از زیست یایو مزا جیرضو به  تا یهارشور ۀراد  

درواقرع   . 3  1393 و همکاران، یی)مو  است د ش حیدو طا   تصا شدۀتوافق طی)بااساس شاا
 بره  تروان مری ، فناوریزیستجستن از لن با بها  دیرأمورد ظا و ت ونیبه اهدا  رنوا س توجهبا 
حفاظرت از تنروع    منظرور بره  فنراوری زیسرت مثبت  هایدستاورد و مطلوب ینیلفا قش تیاهم
 از حفاظرت  ،یرشراورز  ۀحروز  در تحرول   ایر  ظ ایسراز د   هایامدیپ. باد یپ عتیطب و یستیز

 یسرت یز هاییللودگ و خاک شیفاسا ای ظ هاییبحاان از یایشگیپ ،یجنگل و یاهیگ هایگو ه
 لن یبقرا  و ظفر ح لرزو   بره  توجره  برا  هماا  عتیطب از استفاد  منظوربه را یمسارد ۀنیزم...  و

در  هرا دولرت  شرتا یب هاچره  مشراررت  لزو  به یستیز تنوع ونیرنوا س توجه. است د را فااه 
و اقرداما   ز    ما یو اترراذ تصرم   فنراوری زیسرت  ۀدر حروز  یو مطالعات یپژوهش هایتیفعال
 قابل فه  است. خصوص نیدر هم هادولت از سوی ییو اجاا ینیتقن
 
 کارتاهنا  یستیز یمنی. پروتکل ا2
 یاحتمرال  هرای خطا هرد  راسرتن از   است ره با ییهاو رو  ارهایمع ۀدربادار د یستیز یمنیا

  .14  1392 ،ی)ماتضرو  ا جامدمطلوب از لن می یداربافناوری، به رارباد و بها از زیست ی اش
 ۀجامعر  گو ره،  مااترب تن، فراد،  بااسراس سلسرله   ا یح ۀافتیسطو  سازمان انیم یستیتنوع ز

 با دقت ا جا  شرود.  دیبا ا یسطو  ح نیدر ا ایی ه تغهاگو ،نیاست. بناباا ست یو اروس یستیز
 یچون هماهنگه  یای، تدابیستیز یمنیو در رل حفظ ا یکیو حفاظت منابع ت ت یداریپا یباا
 یهرا گو ه تیجمع تیایمد ها،ست یاروس عیدر سطح وس یستیتنوع ز یهاتیفعال یتمام انیم

و دا رش و   یرمروم  یهرا یلگاه ۀتوسع ،یکیت ت ایرنند  از  ظا حفظ سطو  متغدیتول یاقتصاد
 مررد ظا قرراار گافترره اسررت  یسررتیز یمنرریا یهرراپرراوت  یابیررو ارز  تیای، مرردیتکنولرروت
 2000تا ویره   29در  یرضو رنوا سیون تنوع زیسرت  یلفا رشورها . 23  1379 فا ل،ی)محمد

د رد. پاوتکرل   را نی  را تردو یستیتنوع ز ونیبه رنوا س یپاوتکل ایمنی زیستی رارتاهنا )الحاق
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 ۀارحمی 15با ا ل  یدارد ره مبتن دیرأت «اتراذ تمهیدا  احتیاطی» ایمنی زیستی رارتاهنا با
بااساس این ا ل وقتری  .  23  1379 فا ل،یزیست و توسعه است )محمدمحیط ۀنیریو در زم

بایرد    یاطحررا  رلمر    برود وجود دارد رمبود یرا    اپفیایاحتمال باوز خطا یا خسار  جباان
از ترایب و فاسایش محریط   یایشگیمنظور پبه یا داختن اقداما   اورخیاأتبه یای باابها ه

 ۀنر یزم سطح مناسب حفاظرت در  نیجهت تضم در یاریهم باشد. هد  پاوتکل مفرور رمک و
و  ییاسرت )مرو    افتره یشرکل اییر تغ ۀز رد  یهرا وار ا ردا   از مرن یا ۀاستفاد و ییجاهجاب ا تقال،
  . 4  1393 ن،همکارا
 ۀتوا رد دربادار رد  مری  یبشرا  تیر در  ظرا داشرت رره هرا فعال     دیر با با  به مطالب توجه با

 ادرسرت   یاگا به روش یفناور نیا .ستی  ااما مستثن نیاز ا زیفناوری  باشد و زیست یمراطاات
محتمرل اسرت رره  ردما       شرود براداری و اسرتفاد    بهرا   یحقوق یهاتوجه به چارچوبیو ب

 یهرا و مرراطاا  احتمرال   گو ره  یستیراهش تنوع ز قیطا زیست ازرا به محیط یای اپفنجباا
 ز  در جهرت   ما یوارد لورد. لفا اتراذ تصم یو جا ور یاهیگ یها سبت به سحمت گو ه گاید
 دا یر تمه اترراذ . رسرد مری  ز  به  ظا   اپفیااز وقوع هاگو ه خطا و خسار  جباان یایشگیپ

 هرا سازمان به، ازیمورد  نیقوا  نی، رحو  با تدواست  شد دیرأت به لن سند نیا در ره یاطیاحت
و محصرو   لن   فنراوری زیست قا یدارد تا رنتال و  ظار  با تحق ازی  زی  ایژ یو ح یو تشک
 دار شو د. را رهد 
 

 لوگانو ونی. کنوانس3
 یخطا اک باا هایتیفعال از ی اش خسارا  یمد  تیمسلولخصوص در اروپا یشورا ونیرنوا س
 نیر ا  )بند سو  2 ۀدر ماد .دیرس بیدر لوگا و به تصو 1993توئن  21در   لوگا و) زیستمحیط

 ازمقصررود »  داردمرریمقررار  نی  چنررفنرراوری)زیسررت یوتکنولرروتیب فیرردر تعا ونیرنوا سرر
به  لمد  معمو  رملبه اییره تغ یاست به  حو یکیاز  ظا ت ت افتهیاییتغ س یارگا  ی،وتکنولوتیب

 Convention on Civil« )ادیر گمری  رور     یعر یطب بیتار ای ایتکث قیاز طا یعی ور  طب

Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment.  نیر ا 
 محیطری زیسرت ره موجب خسرار    هاییتیفعال یتمام قااردادن مشمول منظوربه ونیرنوا س

را مرد ظا   یخاط هایتیفعال تنها ره هاییونیرنوا س ایسا با جهت نیا از و منعقد شد ،دشومی
 یبراا  یاز جباان خسار  راف نانیحصول اطم ونیرنوا س نیتفاو  دارد. هد  ا ،دهندمیقاار 

 ۀارراد  و یایشرگ یپ هرای است و رو  زیستمحیط یخطا اک باا هایتیاز فعال یخسارا   اش
  .25  1389 ،رادیفائقی و زاد  ا صاری)تق است د را هارائ زی  را و ع
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 و حقوق نرم یفناورستیز ب(
 ویر یۀانی. ب1

 یاحتمرال  برار انیرنتال تأثیاا  ز منظورره به دهدواردرنند  حق می یبه رشورها ویر یۀارحم
ردا  وا ۀدربرار  شیخرو  یاجتمار و یدن منافع اقتصادرالحاظ ، بایکیت ت ۀشدمحصو   ا ح 

برا   یسرنت  یدن غرفاها ررا نیگزیجرا  اایز ،ندنر یایگ یفناوری تصممحصو   زیست ۀرا  ای
و احتمرال رراهش تنروع     حی رح  یراهکار رلمر  گافتنبدون در ظا یکیت ت ۀشدا ح  یغفاها

مشراررت   هیر ارحم نیر ا هرد  از  باشرد.  زیر لمممکن است مرراطا   یدر اجتمارا  بوم یستیز
موجرودا    و اسرتفاد  از  یا تقرال،  گهردار   ۀنیدر زم یراف تیاز حما نانیمنظور حصول اطمبه
از تنروع   داریر جسرتن پا بها  ها  سبت به حفظ ولن ا باریز لثارره  است یکیت تۀ شدا ح  ۀز د
 . 36  1392و ارغند،  یهاشم)پور روداحتمال می یستیز

 
 21. دستورکار 2

 داریر پا ۀتوسرع  ۀنیدر زم یجها  یهمکار یلور بااالزا ایرمل غ ۀطا  و با ام زی  21دستوررار 
 عف بهداشرت   فقا، دیتشد ها،ست یاروس بی  تراایبشا  ظ یمسائل بحاا  21دستوررار  است.
 نیر منظور تحقرق اهردا  ا  فناوری بهزیست تیاهم شود.... را شامل می و تیا فجار جمع ،یفاد

اسرت.   یعر یاز منابع طب حی ح ۀو استفاد ایپفدیمنابع تجد یداریاسناد مشابه در پا ایسند و سا
فنراوری  زیسرت  تیر  من اشار  به اهم 21فصل شا زده  دستور  در برش دو ، ،گاید یاز سو

 و  یراوی   هرادین  و ایجراد زیابنرای   توسعه در حال رشورهای به یتکنولوت نیا خواستار ا تقال
ا تقرال   . 14  1389 ،یگیراد )شرهباز   خردمت  را بره  تکنولروتی  بتوا رد ایرن   رره  اسرت  ا سا ی
د  ررا  فرا یهرا ا از رشرور  یاریبس یو  نعت یاقتصاد ۀدر توسع ی قش مهم یتکنولوت یالمللبین
بره   یابی شران داد  اسرت رره دسرت     نی تر  یکرا یمااو  ایدر شاق لس زیلمتیموفق ۀتجاب است.

از دا رش و   ییسرطو  برا    ۀارائر  قیر ترا از طا  امکان دادها رشور نیابه  شافتهیپ یهایتکنولوت
 نرد یفزایشران ب یور، با بها دشومیاستفاد   افتهیتوسعه یهارشور درمهار  ره در حال حا ا 

 . 11  1378 ،ینیحسی)حاج
 

 ژوهانسبورگ یجهان اجالس. 3
 سبت به رفع معضح   ویبا مصوبا  و اهدا  مورد ظا در اجحس ر دیرأاجحس  من ت نیا در

 بیرراز ترا یایجلرروگ ، همچنررینایررمرراد  فق یو بهبررود ز رردگ یرریه فقازداجملرر مرتلررف و از
و  بیر از ترا یایشرگ یو پ یری تأریرد برا فقازدا   .دش  یاتراذ تصم یجها  ابعاد زیست درمحیط
 Report of The World Summit) «جهران  یفراارو  یهاچالش»زیست به رنوان محیط ی ابود
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on Sustainable Development Johannesburg: 2002  مهر  اجرحس    یهرا دو مورد از دغدغه
رره اشرار  بره     نیشر یمحیطری پ اسرناد زیسرت   ا با اهدا  و تأرید دنیبود. ا اارورز شد ذرا
 یهایاز لن دارد ره تکنولوت تیحکا ادیگفناوری را دربا میو از جمله زیست نی و یهایفناور
غرفا و درمران و    ایر  ظ ییهرا را ره  )در یو فااملر  یاز رفتار مل یعیوس یهاقادر د برش دیجد

هرا و  یمرار یب ررادن ررن شره یرمرک بره ر   یبزرگ باا یو رسالت رنندرا دگاگون  زیست محیط
 جهان دار د. ایفق یهادولت انیدر م یگاسنگ
 

 ستیزطیمح المللنیاصول حقوق ب ۀنییدر آ یفناورستیز ج(
 یعیطب منابع بر هادولت یدائم تیحاکم اصل. 1

در حقروق   و رودزیست به شمار میالملل محیطحقوق بین نیادیاز ا ول بن یکی تیا ل حارم
 و یشرم هاپرور دارد ) یراف ۀشیر زیالملل  و در حقوق بین ردها وجود دااز رشور یاریبس یداخل
 یۀ  و ارحمک ی و ستیدر اسناد استکهل  )ا ل ب تیرطف ا ل حارم ۀ قط.  71  1392 ،ارغند

 دارد ره مقار می )ا ل دو   است ویر
را رسرب   ییهرا گو ره درلمرد  ها مجاز د لنزیست، رشورمنظور حفظ و حااست از محیطبه»

ره ه  با  روابط سرازمان ملرل متحرد و ا رول       ندیای را ارمال  ماتوسعه یهااستیرنند و س
 رره  یمنطبق بود  و ه  راد  ه و تحت رنتال باشرد، بره طرور    یالمللبین ۀشدافتهیپف یحقوق

 «هرا را فرااه   سرازد   منراطق خرار  از مراز لن    ایر و  گرا ید یهرا به رشور انیموجبا   ار و ز
 . 72  1392و ارغند،  یهاشم)پور

ارمال البته  باخوردار د شیخو یعیبا منابع طب یا حصار تیحق حارم از ها، دولتجهیدر ت
 تی حح و تیحارم .شوداستفاد   ایا اار به غ باایای لهیوس منزلۀبه ستیبا می یحق نیچن

حقروق   و هااستیتوا ند سها میاست ره لن یمعن نیبه ا خرود نیسرازم برا هادولت یا حصار
 . 25  1391، یرا گسرتا  دهنرد )موسرو    نشانیزیست سازمو محیط یعیمابو  به منابع طب

ریرد و  تأ یستیو ز یکیمحل وقوع منابع ت ت یهادولت تیبا حق حارم یستیتنوع ز ونیرنوا س
د تا بره تبرع ثبرت اخترااع و     رارا اتراذ خواهند  ییارهایمتعاقد مع یهارند ره طا می حیتصا
 شرود.  سایو ا تقال لن م یبه فناور ی، دستاسکیت ت ایراجع به ذخا یفکا تیحقوق مالک ایسا
 یهارشور و  ایفق یستی)با تنوع ز ی نعت یهارشور ا یمتن مورد پف منزلۀبه ونیرنوا س نیا

 . 94  1384، ی) ادق دش واقع یفااوا  جدل و بحث محل  یغن یستیدر حال توسعه )با تنوع ز
ها ا تظار از لن افتهیتوسعه یهادولت نکهیچون هند  از ادر حال توسعه )ه  یهاای از رشورپار 

 یپوشر لن چشر   یاز منافع اقتصراد  اما ،ندنرها را حفظ چون جنگله  یعیدار د ره منابع طب
بره ارز    توجره راد رد و برا    مری  یابیر رو رد را منصرفا ه ارز   نیداشتند و ا هیرنند شکو  و گح

 یو مال کیو تکنولوت یرلم یهایبه بهبود توا مند ازیسو و  کیاز  یستیتنوع ز ۀبالقو یاقتصاد
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منرابع   نیر حا رل از ا  دیر روا ۀمنصرفا    یمنظور تسهداد د ره بهبه خود حق می ،گاید یاز سو
 یهرا دولرت  زیر   مقابرل در  .نرد نر نیری تع یالزا  منتفعان به ا تقرال فنراور   لیرا از قب یطیاشا

 یسرت یبه منرابع ز  یدستاس یرمتا باا یهاتیخواهان محدود یفاامل یهاو شارت افتهیتوسعه
متعاقرد اجراز  داد  شرد      یهابه دولت یستیتنوع ز ونیدر رنوا س.  94  1384، یبود د ) ادق

 ننرد ر نیری تع «نیطبق شاو  مورد توافق طراف »را  کیبه منابع ت ت یدستاس طیره شاااست 
 یهرا تیر فعال  یتنظر  یای براا  امره   اما تارنون  ظا .4بند  ،15 ۀماد ،یستیتنوع ز ونیرنوا س)

 زیر منافع   ۀراد    یمقارا  مابو  به تسه است. د شمقار   یستیماتبط با استفاد  از منابع ز
 کرا یاما ۀمتحد ا  یا رند.می فیتضع اریرا بس ایفق یهااما مو ع رشور نیو لفا هم ی استرل

 عی رنا  تیاز محردود  اایر ز،  شرد  اسرت   ونیرنوا سر  نیر ا ا یتارنون حا را بره امضرا و پرف    
 منراک یب ونیرنوا سر  نیر در ا یفکا تیخود به لحاظ مقارا  راجع به حقوق مالک یوتکنولوتیب

هرا را برا   رنترال لن  ونیرنوا س نیرنند اه احساس میدر حال توسع یهااست. در مقابل رشور
 . 94  1384، ی) ادق دهدمی شیافزا کیت ت ایذخا

 
 اطیاحت و یریشگیپ لواص. 2

 یللرودگ  ایر  بیر رره بره ترا   یدار د تا از هاگو ره اقردام   فهیها وظدولت ،یایشگیمطابق ا ل پ
  ز  را بره ا جرا  رسرا ند    یاطیر و در موارد  ز  اقداما  احت یایشگیا جامد، پزیست میمحیط

از    یمسرتق ایغ ایر   ی)به  ور  مسرتق  مفرورا ل  کادیرو . 218  1388، و همکاران یای)دب
زیسرت در  ملل متحد راجرع بره محریط    ۀا ول با ام  ی وشیاستکهل ، پ 1972 یۀارحم سوی
 شد  اسرت. و مطا   دأییت 1992 ویر یۀارحم 11، ا ل 1982در  عتیطب ی، منشور جها 1978

لن ره ممکن  ۀبالقو هایغفلت از خطا به دیفناوری  بازیست یهاامدیو پ جیمثبت از  تا یابیارز
.  125  1394 ،یشود )مسرعود منجا  دهد، یرو یستیز یمنیا ول ا تیرد  ررا لیدله است ب
 هرای امرد یپ ،سرو کیر از  ؛اسرت  یدر دو سطح قابل بارسر  یستیز یو فناور ا یاحت ا ل ارتبا 

 هرای بحااناز  یاریبس از یاطیاقداما  احت ارمالمدرن قادر است با  یتکنولوت نیا نیلفاولتح
و  اهران یحفرظ گ  ،یستیز هاییللودگ، خاک شیفاسا ای ظ هاییبحاانرند ) یایشگیپ یستیز

 بردون  یفنراور  نیر ا اگرا  ،گاید یسو از ....  و یطیمح هایتنش ا واع باابا در یجنگل هایگو ه
  توسرعه  حرال  در هرای رشرور  در ژ یر وبره )به رار گافته شود  ی،رارشناس و یمنیا یهامححظه

بینی لن قابل پیش یحدود و گستادگ نییبه د بال داشته باشد ره تع یتبعا  خطا ار توا دمی
 یدارا یکر یت ت ۀشدره محصو   ا ح  دندهمی شان  یاز مطالعا  پژوهش ی رواهد بود. باخ

و  رواق    هرا رلفکرش  استفاد  از نیو بزیست هستند محیطحمت ا سان و ر سدمضا  ی لثارباخ
ارتبررا  وجررود دارد  محیطرری،زیسررتخطا رراک  هررایامرردیپ یبعضرر ایررسرراطان  ،یمررادرزاد
 و ارز  بره  توجه با ،المللبینو تابعان حقوق  گاانیجاست ره بازبه لفا.  72  1377،ی)خوا سار
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 گایکرد ی با یهمبستگ و و دیپ در ت،یبشا مشتاک ا یح حفظ یباا لن منابع و عتیطب تیاهم
 المللری بین هایو رنفاا   هادر قالب  شست ی،احتمال مراب هایامدیپ نیا از یایشگیپ یباا
 ،نیاباان. بابندیدست   اماوز از شیب) یمشتار یشیا دبه چار  ،مناسب یحقوق اسناد نیتدو با و

 فرا یزیست امحیطۀ گو بیاز هاگو ه اقدا  ترا یایشگیدر جهت پ ستیباها میره دولت ی قش
  . 10  1393، یباخوردار است )خداداد یادیز تیاز اهم ندنر
 
  داریپا ۀتوسع اصل. 3

 ۀتوسرع  1992زیسرت و توسرعه در سرال    محیط اامونیدر رنفاا   ملل متحد پ یجها  ۀجامع
و  داریر پا ۀشرناخت. توسرع   تیسمبه ر یز دگ تیفیر یارتقا یمؤثا باا ییالگو منزلۀرا به داریپا

 اسررت یو اجتمررار یمحیطرری اقتصررادزیسررت تیررماه یدارا یالمللرررنا ررا لن در اسررناد بررین
پراک از   یسال  و هروا  ید ی، لب لشامیسال  و راف یبه غفا یدستاس . 130  1394 ،ی)مسعود

 ۀهمر  یذاتر  ۀفر یشرهاو دان، وظ  یها بااازی  نیو تأمین ا دیحقوق ا سان است و تول نیتایهیبد
و  ی. فقرا و گاسرنگ  یسرت   ایپرف امکران  داریر پا ۀهد  بدون توسرع  نیبه ا دنیهاست. رسدولت
در  یاجتمرار  یهرا یساما هو  اب یها و معضح  بزرگ فاهنگیماریاز ب یاریبس ۀشیر هیتغفسوء

 ۀتوسع یایگها و سمتیگفارسامایه تیاستفاد  از منابع، هدا داریپا ۀاست. توسع یجوامع بشا
 یاساس ازیسازگار باشد و به پنج   ند یحال و ل یهاازیدهد ره با  می اییای تغگو هرا به یفناور

، یبه ردالت اجتمار یابیا سان، دست یستیز یۀاول یهاازیحفاظت و توسعه، تأمین   قیشامل تلف
 . 1  1392 ،ینیالعابدنی) اخدا و ز دیپاسخ گو یکیارولوت یگا گیو حفظ  یتنوع فاهنگ

به توسرعۀ   دنیرس یتوا د به ا سان باارارلمد می یابزار منزلۀفناوری بهزیست انیم نیدر ا
 یهرا تهیوار دیتول یفااوان باا یهاتیبا وجود قابل یا ح   باتا  سنت رند. یرمک فااوا  داریپا

ه اسرت رره از لن جملر    یمتعردد  یمشکح  و تنگناها یدارا یبا  فا  باتا زرار یاهیگ دیجد
 یمشرکح  فنر   یاز طاف اشار  راد. یارقا  زرار دیتول ندایبودن فانهیو پاهز یتوان به طو  می

هرا و جا رداران و مشرکح  ا جرا      گو ره  ایا تقرال  رفا  مطلروب از سرا     بودنکنمام از جمله 
رره   نجاسرت ی. در ادار رد  وجرود  یتحقر  دور و حج  ا برو   رفا   اخواسرته در هرا     یهایتحق

 ۀجامعر  یرا فاارو یروشن یهارارلمد در خدمت ا ح   باتا  افق یابزار منزلۀاوری بهفنزیست
و  بیر  وتار DNA ۀنیدر زم ایروز د  یهایفناور نیگشود  است تا با استفاد  از لخا المللیبین
موا ع موجرود در   یۀرل یو مولکول یسلول یشناسستیرلو  ز ۀدر را  ایچشمگ یهاشافتیبا پ

ترا از قبرل و   روترا   اریبسر  یو در مرد  زمرا    ردرا از سا را  برادا  دیای جدبه گو ه یبایرا  دست
 ازامراوز    .ابرد یبرا  رفا  دلرروا  دسرت      یاهیر گ دیجد یهاتهیمااتب رمتا به وارای بهنهیهز
در  یها از فنراور لن یایگبها  زانیم افتهی از توسعه افتهیهتوسع یهارشور زیتما مه  هایاریمع
جهران بردون    یرنرو   طیتوسرعه در شراا   اسرت.  یخصوص توسعۀ فناوراد مرتلف توسعه، بهابع



 35   زیستمحیط المللبین حقوق توسعۀ در فناوریزیست نقش

 تیدارد قابل یگفارو ارز  سامایه تیل چه اهم .ستی  ایپفامکان شافتهیپ یبه فناور یابیدست
 یجها  یهابازار ایمحصو   فناورا ه و تسر دیو تول یفناور دیتول قیرل  به ثاو  از طا لیتبد

 مرورد ظا دارد.  یهرا در حروز   ینیلفا قش یباا یفااوا  تی، ظافیدرستفناوری بهتاست. زیس
زیسرت ما نرد   الملرل محریط  حقوق برین  ا ول مطا  در گایا ول مفرور و د تیررا با جهیدر ت

تروان بره   مری  ... زیست ومحیط ۀرنندللود  از سویالزا  به پاداخت غاامت  ا ل ،یا ل همکار
 . 2  1393 و همکاران، ییراست )مو  یفناور نیا ا باریأثیاا  زت از یایچشمگ زانیم

 
 ستیزطیمح المللنیب حقوق ۀتوسع و نیتدو و یفناورستیز. 4

 زیسرت محریط  الملرل برین ر رو د توسعۀ حقوق دروامل مؤثا  منزلۀبه توانمیرا  یمتعدد روامل
 گاانی، براز الملرل برین  اسرت یسی، رلر  و تکنولروت   ایر  ظ یرروامل توان به از جمله میباشماد. 

، رامرل  روامرل  نیر ااز  .رراد  اشار ...  و بشا حقوقالمللی، بین ییقضا یۀرو ،غیادولتی المللیبین
الملرل  حقروق برین   نیتوسعه و تدو فناوری درپژوهش است. زیست نیمو وع ا یرل  و تکنولوت

)فارغ از  یاسناد حقوق یردلویتوان در پدمی و تأثیاا  لن رااست بود   نیلفازیست  قشمحیط
 دیر با زیسرت محیط المللبینرو د توسعۀ حقوق  یبارس درد. رالور  مححظه الزا ایغ ایلور الزا 

 المللری بیناسناد  قیاز طا المللبیناز حقوق  شیگاا نیا یتوجه داشت ره توسعۀ ا ول و مبا 
مهر  در   یمحارر  هرا شرافت یپ نیر ا و است بود  میرل هایشافتیدر وارنش به پ غالبا  ،را  و

 در غیادولتی گاانیباز ۀساز د  قش، گاید یسو از ا د.بود  زیستمحیط المللبینتوسعۀ حقوق 
 یبراا  هرا لن لیر اراد  و تما یدهر شرکل  یبراا  یسراز نره یو زم هادولت با متقابل ا فعا   و فعل
 ,McCaffrey) اسرت  شرایان یرادلوری   زیسرت محیط ۀدر حوز یتعهدا  حقوق یو اجاا ا یپف

 رشرته برا   نیاساس ا نیزیست، تکوالملل محیطمه  حقوق بین یهایژگیاز و . 87-111 :1993
 رما ت   هرا و ... از هیارحم ها،هیا یخاص، به رلت اتکا با ب  یرت نیحقوق  ا  است. درواقع ا یۀپا

را  یجیتردر  یزیست رو دالملل محیطحقوق بین اما،  یستباخوردار  یقدرتمند یحقوق یاجاا
همچنان  قش باتا را برا   هادولت . 1384 ،ی)پورهاشم است گافته شیحقوق سرت پ یبه سو

 جیتردر به یادولتیغ یهارو د، سازمان می به شمار یالمللبین ۀجامع گایاما تنها باز ،رهد  دار د
 الملرل اجراا و  ظرار   سربت بره حقروق برین       و توسرعه،  نیتردو  ،یایر گشرکل  ا رد در توا سته
 یهرا رنفراا    ایر  ظ یالمللر برین  یهاها در رنفاا  زیست تأثیاگفار باشند. شارت لنمحیط

از  تیر حکا یالمللر برین  یهاونی اظا در رنوا سمنزلۀ ل ان به ا یپف ژ یوبهو  و ... ویاستکهل ، ر
 الملرل دارد برین  ۀرا ر  در« اثاگرفار  یا گایبراز » منزلۀبه یادولتیغ یها قش سازمان ییشناسا

 یافکرار رمروم  » یادولتر یغ یهرا سازمان یتأثیاگفار یباا یابزار ا ل . 101  1394 ،ی)مسعود
الملرل را  در روابرط برین   شیفعرال خرو   یگای هادها قدر  تأثیا و براز  نیره ا است «یالمللبین

 جیتراو  در یادولتر یغ یهرا  قش سازمان . 253  1392 و ارغند، ی)پورهاشمهستند ماهون لن 
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فنراوری،  تراویج زیسرت   منظرور از  . 76  1377، ی)خوا سار مؤثا بود  است اریبسفناوری زیست
مراتبط   یها)و گاو  یالمللبین ۀجامع یسطح لگاه یمناسب و ارتقا یدن بستا فاهنگرافااه 

 فعالیرت هماهنرگ و   یمورد یاز باا یو فاهنگ یرلم یها  با هد  تقویت زمینهیفناوربا زیست
 . 204  1386و شلتون،   ی)ر هاستمنسج  این گاو 

زیست در ابعاد گو راگون در حرال گسرتا  و توسرعه اسرت.      الملل محیطاماوز  حقوق بین
 و یاقتصراد  ،یرلمر  توسرعۀ  هرای محرور  نترای مهر   منزلرۀ بره  اماوز جهان درره  فناوریزیست
گفار از  و رو د زیستمحیط المللبینا ول حقوق  نی، در تدورودمیبه شمار  هارشور یاجتمار
 منظرور فنراوری بره  داشته است. رارراد زیست ی قش مهم افتهی ا  به سرت و قوا  هایهنجار

 منظوربه یستیاز تنوع ز یحفاظت سنت یتا سازورارهااست شد   سببزیست حفاظت از محیط
مشرکح    یحل مقطع یکادهایو رو بندای اییای تغتوسعه-یتیایمد یهمسو یهااستیاتراذ س
 یرنرو   ۀسرد  در «توسرعۀ پایردار  »زیست و مفهرو   اشته شو د. رویکاد جدید به محیطرنار گف

در جهران معا را    تیهرای بشرا  تاین دغدغهرشورها از مه  یمل ۀمه  از سامای یبرش مثابۀبه
 داریبه توسعۀ پا یابیو دست زیستمحیطدر حفاظت از  فناوریزیست هایرارباد نتایاست. مه 

  رژاد  ا رح   و دیر تول برا  خراک  شیفاسا از یایجلوگ ،اهانیگ یو بقا یتسیحفظ تنوع ز  شامل
 یو رراهش مصرا  رودهرا    کیر ولوتیب یرودهرا  دیر ، تولیماتعر  اهران یگ دی، تولیماتع اهانیگ
 شیو افزا گا ، شور دن مناطق خشک،راقابل رشت  یی،ایمی، راهش مصا  سمو  شییایمیش

 تیر تاب، قا یتحق ۀنیزم در گفاریسامایه. است.. . و یکیا ح  ت ت قیاز طا اهانیگ دیتول بازد 
و  عتیدر حفاظت از طب فناوریزیست قش  تی... در تقو و هاشگا یلزما زیتجه، مترص  یاوی 

ی، رلمر  مرتلرف  جوا رب  تیررا به توجه با موارد نیا ۀدارد. البته هم ییبسزا تأثیا زیستمحیط
 ،دا شمندان هایدگا ید خواهد شد. ایپفمکانرارشناسان و محققان مستقل و ... ا های ظا ی،فن

 یایررارگ بره  از ی اشر  هرای دیر تهد خصروص رنندگان دررشاورزان و مصا  یو حت نامترصص
مورد توجه واقرع   دیبا ،عتیطب و یرشاورز محصو   رد لن یمنف لثار و یوتکنولوتیب ۀزدشتاب
 .شو د گافته رار به  ز  هایا یو احت

 زیست مرؤثا برود  اسرت.   الملل محیطدر توسعۀ حقوق بین زی  یگایدفناوری از بعد زیست
 یزاخطا راک و بحراان   یاحتمرال  یامردها ی، پیفنراور  نیر مثبرت ا  یامردها یدرواقع رحو  برا پ 

 ونیرنوا سر  بیتصرو  و ویر منجا شد  است. در رو د اجحس ر ییهایفناوری به باوز  گاا زیست
ابرااز و   یوتکنولوتیب یامدهایپ یخود را از باخ یهایرنند   گاا شارت یهادولت یستیتنوع ز

رلر  برا    نیر ا اسرتفاد  از  ۀنر یدر زم یقرا و   یلوردن سرازورارها منظور فااه را به هاییشنهادیپ
پاوتکرل   بیتصرو  انیر جا د رد. در رامطرا    یستی سبت به تنوع ز یاحتمال یهاخطا ۀمححظ

 فنراوری مرورد بحرث و رنکرا  قراار     زیسرت   بارایو ز ءسو لثاراز  ی اش یهای گاا  زیرارتاهنا  
 یشورا ونیای رنوا سدر سطح منطقه نهیزم نیدر هم . 25-20  1379 فا ل،ی)محمد گافت



 37   زیستمحیط المللبین حقوق توسعۀ در فناوریزیست نقش

 یکر یمواد ت ت فناوری وخطا اک زیست جیاز  تا یخسارا   اش یمد  تیمسلولخصوص اروپا در
از  یاریبسر  یالمللبین یهاها و رنفاا   شست انیشد  است. در جا نیزیست تدومحیط یباا

ا رل   افتره ییکر یت تاییتغ با یرنتال، مصا  و رارباد تار یبود د ره باا نیها خواهان ارشور
 فنراوری زیسرت  یایررارگ بره  انیر در جا یاطیمسائل احت طا ارمال شود.  ا یو احت یایشگیپ

 محیطری زیسرت دا شرمندان و محققران    یرلم تیدر رو د فعال زی  هاییتیممکن است محدود
 ۀمرراب اسرتفاد   یامردها ی سبت بره پ  یا سا  جوامع، زمان طی تا شودمیسبب  اما رند، جادیا

 هایمولکول ۀحوز در یرلمهای شافتیپ نکهی. با اندرن یشتایمل بأت فناوریزیست امناسب از 
 ایهر ازی  تأمین یباا دیجد هایابزار دنرافااه  و عتیطب از ا سان یلگاه شیافزا یباا یستیز
 یبراا  یکر یت ت  یرظر  شرگا  یبه لزما زیستمحیط لیتبد یباا یلیدل دی با نیا اما ،است مه  او

 یکر محیطری ی زیست هایو دغدغه ندگانیمنافع ل نیدرواقع تضم باشد. یاهدا  و مقا د تجار
 از اسرتفاد   بره   سبت ا یاحت و یایشگیپ ای ظ یا ول تیررا از ی اش هایتیمحدود اهدا  از
از معضرح    ییو رهرا  یبشا ۀو تکامل جامع یتعال دیبا فناوریزیست هد . است یلوتتکنو نیا

 باشد. عتیطب یبقا و ا سان یز دگ یفاارو
بتوا د در داخل  یکیت ت ۀافتیاییتغ بیتار نکهیاز ا شیپ هادولت از یاریبسمنظور  نیا یباا

 نیدر همر  . رد ایطرار قبلر  اخ ۀو ارائر  یرق محیطی دقزیست یابیخواهان ارز ،دشورشور استفاد  
در  شرافته یپ یهرا  د. البته دولرت او جباان خسار  تیمسلول ست یس نیچارچوب خواهان تدو

.  145  1394 ،یزاد  ا صرراری)تقررسررتار د خوارا  یالزامررا  محرردودتای لرروتوتکنوی ررنعت ب
 نیهمچنر  ،زیسرت فعرا ن محریط   انیم یتحارات سبب، یتکنولوت نیا یمثبت و منف یهاامدیپ

زیسرت، برا   حفاظت از محریط  یباا یداتیبینی تمهتا با پیشاست شد   یجها  ۀها و جامعدولت
و توسرعۀ حقروق    نی. تردو نرد یفزایب شیاز پ شیزیست، بالملل محیطحقوق بین یتوسعه و غنا

تجابره   ترارنون  ویر اجحس ر و یحدیم 1992سال  را از یریتار یزیست حارتالملل محیطبین
به معضرح    یالمللو توجه محار  بین نهیزم نیدر ا یقابل توجه اسناد حقوقد  است. شمار را

 ۀدر حروز  یالمللر برین  ییقضرا  یرۀ در رو یقابرل تروجه   شرافت یمحیطی )ره منجرا بره پ  زیست
زیست افرزود   الملل محیطحقوق بین ییزیست شد  است  به ماور زمان، با توسعه و رارامحیط
 جملرره از و یسرت یز هرراییفنراور  مقولرره ۀدربرار  المللرریبرین  یو خواهررد افرزود. همکررار اسرت  

سرفا ه  أو در حرال توسرعه دارد. مت   افتره یتوسرعه  هرای دولت رامل یهمااه به ازی ی وتکنولوتیب
. دشرو مری  یو تجرار  یتأمین منرافع اقتصراد   یقابا  یتاحدود نهیزم نیدر ا المللیبین یهمکار
 و یکر یت ت ۀشرد یورزدسرت  هرای اردا  سازوار روز با وروزبه ،توسعه حال در هایرشور اماوز 
 فشرار  ۀجر ی ت سو  جهان هایمحصو   در رشور نیواردا  ا شیافزا ا د.افزود  لن هایفالورد 
 ارسرال  افتره ی توسرعه  هرای رشور به را خود دیتول مازاد  دالیما ره است درنند یتول هایرشور

به  حو   یحیاز موارد توجه و شناخت  ح یاریدر بس هارشور نیا رهاست  یحال دراین . نندر
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 هایپاوتکل قیطا از المللیبینبا  ظار   دیبا هامحصو    دار د. دولت نیاستفاد  از ا زانیو م
و ما ع واردلمردن   رنند نیسحمت شهاو دان را تضم ،مناسب یمل نیقوا  و ع و یستیز تیامن

 ییشناسرا  یبراا  المللری برین  هرای فشرار  ررح  ل کره،   ۀشرو د. خح ر   زیستمحیطخسار  با 
 برا  دیر با زیر   المللری برین  ۀجامعر  گاانیبراز  و شرود  ا جا  دیبا یواردات هایمحموله و محصو  

 فنراوری زیستاز رارباد  ادرست  ی اش هایتا خطا رنند اتراذ را هاییرو  ،گایکدی با یهمکار
 زیسرت، محریط  ۀدر حوز المللیبیناسناد  لفا .نندر رنتال و  ظار ، تیایو محصو   لن را مد

تأرید  زیستمحیط یبقا باای هالن یایمزا و مدرن هاییفناور ی من ل که با استفاد  از تمام
ر د هرا لن  رامطلوب  لثرار  رنترال  براای  زی  مناسب یاطیاحت هایاقداما  و رو به  است، د را

 شرتا یدر توجه هاچه ب وریفنازیستاست.  راد اشار   ی،ستیاز تنوع ز داریپا ۀحفاظت و استفاد
 محیطری، زیسرت به مقرو   و معضرح     غیادولتی، های هاد و المللیبین هایسازمان ها،دولت
 زیسرت محیط المللبینا ول حقوق  شتایب ییخود رارا نیرسب راد  و ا یقابل توجه تیموفق
حقروق   یرره توسرعۀ لتر    دهنرد مری  لیرا تشرک  یچرارچوب  ،ا ول نیفااه  لورد  است. ا زیرا  
 خصروص  نیهمر  در زیر  هرا  دولرت  و المللری بینو محار   ز دمیرا رق   زیستمحیط المللبین

را موجه جلو  دهنرد ترا در ارمرال تعهردا       شیا ول رملکاد خو نیدر د د ره با استناد به ا
 باسند. تیبه قطع زیستمحیط المللبینحقوق  یماهو
 

 یریگجهینت
لرزو    ، برا 20+یرو در اجرحس ر  2015ترا سرال     MDGs) ار مورد اهدا  توسعۀ هز یدسربا سا
 ییهرا . چرالش شد تأرید 2015پ  از  یتوسعۀ جها ی بااید جد یبینی چارچوبو پیش یطااح
 یبترا ی،خشکسال زایی،یایانزیست شامل بمحیط یبترا یاا و تأث یعیراهش منابع طب یا ظ
یرد،  است ره در سرند جد  یابل توجهاز موارد ق یستیو راهش تنوع ز یاینرمبود لب ش ین،زم

در دسرتوررار جهران قراار گافتره      یدارا داز اهدا  توسعۀ پا  و ارنون ره چش شدتأرید  به لن
به اهدا  مورد ظا را فااه   یابیدست یاتوا د مسره می یاست  ز  است تا به سازورارها و ابزار

 منظوربهل به ابزارها و سازورارها توجه داشت ره توس یدبا ی،شود. به ها رو یجد یلورد، توجه
زیسرت را  محریط  یو للرودگ  یرب ترا ینرۀ زم یرد  با یدار،تحقق اهدا  توسعۀ پا یعو تسا یلتسه

لوردن فرااه   ینهمچنر  ،هرا وار و ا ردا   هافناوری با دخل و تصا  در فااینرد فااه  لورد. زیست
سراز  ینره قادر است زم یافتهد قوا  ا  به قوار یا ول و گفار از هنجارها ینتدو ی ز  باا ینۀزم

تراین  ، در ا رل، از مهر   یفنراور د. زیسرت شرو زیسرت  الملل محریط حقوق بین ینتوسعه و تدو
تراین  یلن از اساسر  یجهران و ارتقرا   یرشرورها  یو اقتصراد  یاجتمار ی،توسعۀ رلم یمحورها
 یتگاحکرا  ،یفنراور فااوان زیسرت  یراربادها شود.توسعه محسوب می ۀرنندتعیین یهاشاخ 
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 یررزانم یررابیمهرر  ارز یهررااز شرراخ  یکرریو برره  اسررت ا سرران یز رردگ یقرردر  لن در ارتقررا
حرف    منظرور به یشگاپا  یهاجستن از ارگا یس ل شد  است. بها یها تبدرشور یافتگیتوسعه
باداری مناسب از بها  و یزیست و استفاد  از فنون حفظ،  گهدارخطا اک از محیط یهال یند 
 یرن زیسرت اسرت. البتره ا   محریط  ۀدر حروز  یتکنولروت  یرن ا یهاجمله رارراد از یا ت تیکذخای

ر د یفناور ینزیست فااه  لورد. لثار امحیط یو للودگ یبترا یای بااینهتوا د زممی یتکنولوت
 یهاقاار گافته و در مجامع و رنفاا   یجها  ۀمورد توجه جامع یااخ یهازیست در دههمحیط
زیست و توسعۀ ملل متحد رنفاا   محیط یانو در جا یحدیم 1992از سال  یژ وبه یالمللبین

توسرعۀ حقروق    یبراا  یخروب  یسراز ینره برود  رره از خرحل لن زم    یفااوا  یمورد بحث و بارس
زیست در جهران  الملل محیطزیست فااه  لمد  است. تحقق اهدا  حقوق بینالملل محیطبین

شرد    یزیسرت طااحر  محریط  یو للودگ یباز ترا یشگیایمنظور پهره ب ییاماوز، با سازورارها
 در مسرتحک ،  ی رعف  رما ت اجراا    یرل سازورارها به دل ینا از یاریبس شود.سا مییم است،

گا   یایمس زیست درالملل محیطحال، حقوق بین ینا با شو د،گافته می ید از موارد  اد اخیب
 رور    رره در رنرد   ییای شناسایافتهقالب قوارد قوا  در  ا  را ۀاز درج یدارد ره تعهداتبامی

گو راگون و   یهرا حروز   فناوری درزیست ینیلفاد.  قششوای جباان یافته قض، به  حو سازمان
 ۀجامعر  ۀدهنرد  بره اراد  روامل شکل تأثیاگفار بود ره توا ست از یزا یزیست به ممحیط یژ وبه

 یرن ا یدرسرت بره  یجهرا   ۀست باشرد. امراوز  جامعر   زیمحیط ۀبه مقول یشتاتوجه ب یباا یجها 
حفاظت  واست  ید رس یانبه پا یعتا سان و طب سویۀیک ۀرابط ۀ هد ره زما را ار  می یقتحق
ابهامرا    یرفرع باخر   ید،تادبی. یستممکن   یعترا  تعامل ا سان و طب جز از یتبشا یا از ح

الملرل  ای در حقروق برین  ابرل مححظره  ق ۀره سرابق  یستیز یهایرارباد فناور ینۀموجود در زم
غیادولتری،   یگاانو البتره براز   یالمللر برین  یهاها و سازماندولت یۀ دار د، در گاو رملکاد و رو

 خواهد بود.  ینهزم یندر ا یلت یهایمشاو  به همکار
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