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 مخص:الم
النانو ىي التقنية التي تعتمد عمى تصغير المواد وذلك من خالل اعادة ترتيب جزيئات  تقنية

المادة والتي من الممكن تغيير خصائصيا لمحصول عمى منج جديد او الحصول عمى نفس المنتج 
بخصائص مختمفة، وىذه التقنية يخضع استخداميا لضوابط وشروط يجب الوفاء بيا لكي يتمكن 

يستخدم ىذه التقنية، وىذه الضوابط والشروط تتنوع بحسب مجال استخدام ىذه  المستخدم من ان
التقنية وذلك لتعدد المجاالت التي تستخدم فييا ىذه التقنية، فيناك استخدام في المجال الطبي، كما 

 انيا تستخدم في مجال صناعة االغذية، وتستخدم ايضًا في مجال حماية وتحسين البيئة.
تقنية لو ايجابيات وفي نفس الوقت عميو بعض السمبيات، فعمى الرغم من واستخدام ىذه ال

االيجابيات الكثيرة الستخدام ىذه التقنية وفعاليتيا العالية في المجال الذي تستخدم فيو، اال ان صغر 
حجم ىذه المواد قد ينتج عنو اثار سمبية تتمثل في صعوبة السيطرة والتحكم في حركة ىذه المواد، 

ىذا االستخدام وااللتزام بتعويض  رتب عميو اثار قانونية تتمثل في قيام المسؤولية عنا يتوىذا م
 .المضرور من جراء استخدام ىذه التقنية

 .)تقنية النانو، المصغرات، المسؤولية المدنية، السيطرة الفعمية، التعويض( :الكممات المفتاحية
The legal framework for the use of nanotechnology 

Dr. Ziyad Khalaf Elewi 
Assistant Professor of Civil Law 

Kirkuk University/ College of Law and Political Science 

Abstract: 
Nanotechnology is a technology that relies on minimizing materials, by 

rearranging the particles of matter, which can change their properties to obtain a new 

product or to obtain the same product with different characteristics, and this 

technology is subject to controls and conditions that must be met in order for the 

user to be able to use this technology These controls and conditions vary according 

to the field of use of this technology, due to the multiplicity of areas in which this 

technology is used. There is use in the medical field, and it is used in the field of 
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food industry, and it is also used in the field of protecting and improving the 

environment. 

The use of this technology has positives and at the same time has some 

negatives. Despite the many positives of using this technology and its high 

effectiveness in the field in which it is used, the small size of these materials may 

result in negative effects represented in the difficulty of controlling and controlling 

the movement of these materials, and this What entails legal implications is the 

establishment of responsibility for this use and the obligation to compensate the 

injured as a result of the use of this technology. 

Keywords: (nanotechnology, miniatures, civil liability, effective control, 
compensation). 

 المقدمة
 الجوار  اواًل: مدخل تعريفي بموضوع البحث:

تقنية النانو استخدام ان لموضوع  ثانيًا: اهمية الموضوع وسبب اختياره:
اىمية كبيرة في الواقع العممي وذلك لكثر انتشار استخدام ىذه التقنية وفي شتى مجاالت 
الحياة، بحيث اصبحت ىذه التقنية ىي الخيار االول في شتى مجاالت الحياة، وىذا 
االستخدام الواسع ليذه التقنية يجب ان يوازيو اىتمام واسع بوضع ضوابط واطر قانونية 

ستخدام االمثل ليذه التقنية، وىذه االىمية تترتب عمييا العديد من االسباب التي ل االتكف
 دفعتنا الختيار البحث في ىذا الموضوع منيا:

 عدم وجود االطار القانوني الذي يحدد ضوابط استخدام ىذه التقنية. .1
تعدد مجاالت استخدام ىذه التقنية في كثير من نواحي الحياة  .2

 بيان اثر استخدام ىذه التقنية في كل مجال. االجتماعية مما يتطمب
عدم قدرة القواعد العامة عمى معالجة اثار استخدام ىذه التقنية  .3

 .وتعويض المتضرر من استخدام ىذه التقنية

عدم وجود االطار القانوني تتمثل مشكمة البحث في  البحث: مشكمةثالثًا: 
العراقي، مع عدم كفاية القواعد الواضح الستخدام ىذه التقنية وخصوصًا في القانون 

العامة في وضع االطار االمثل الستخدام ىذه التقنية وعدم انطباقيا عمى طبيعة 
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استخدام ىذه التقنية، وىذا يجعل استخدام ىذه التقنية من دون اطار قانوني يضمن 
  .ايويعالج االثار السمبية الستخدام حسن استخداميا،

مضمون اعتمد البحث عمى المنيج التحميمي من خالل  :منهجية البحثًا: رابع
ىذه التقنية وضوابط استخداميا في كل مجال تستخدم فيو بيدف وضع االطار القانوني 

 لالستخدام االمثل ليذه التقنية.

 ًا: خطة البحث خامس

 لقد قسمنا ىذا البحث الى مبحثين كاالتي: 

 التعريف بتقنية النانو: الولالمبحث ا 

 تقنية النانوالمطمب األول: تعريف          

 شروط استخدام تقنية النانوالمطمب الثاني:          

  االثار القانونية الستخدام تقنية النانو: انيالمبحث الث

 المسؤولية المدنية عن استخدام تقنية النانو المطمب األول:       

      عن استخدام تقنية النانوتعويض اللمطمب الثاني: ا       

 الخاتمة

 األولالمبحث 
 تقنية النانولتعريف با

االتساع المتزايد الستخدام تقنية النانو ودخوليا في شتى مجاالت الحياة ان 
ادى الى ضرورة تحديد مفيوم ىذه  في حياتنا االعممية نتيجة اتساع استخدام التكنولوجي

التقنية، وذلك لمعرفة محتواىا وما ىو تكوينيا، كما ان اي تقنية تستخدم في المجتمع 
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يجب ان يكون ليا اطار تستخدم ضمن نطاقو وبالية تضمن االستفادة من مزايا ىذه 
نا سوف التقنية وتمنع الضرر الناشئ عنيا، ولمعرفة ىذه التقنية وضوابط استخداميا فإن

نقسم ىذا المبحث الى مطمبين، نتناول في االول تعريف تقنية النانو، اما المطمب الثاني 
  فنبحث فيو شروط استخدام تقنية النانو وكما يمي.

 المطمب األول
 تقنية النانوتعريف 

تقنية النانو او النانو تكنولوجي او التقنيات المتناىية في الصغر كميا 
تسميتيا الى المفظة االغريقية القديمة مصطمحات تدل عمى ىذه التقنية والتي ترجع في 

والتي تعني )القزم(، واستخدام ىذه المفظة داللة عمى صغر ىذه المادة، ووحدة قياسيا 
من مميار جزء من المتر، وىذه الوحدة تستخدم لقياس ىي النانو متر والذي يساوي جزء 

اطوال االشياء متناىية الصغر، وعمى ضوء ذلك تعرف تقنية النانو بأنيا العمم الذي 
ييتم بالجزئيات الصغير ة جدًا والتي يمكن بعد تجزئتيا الى اجزاء صغيرة ومتناىية في 

 .(1)الصغر ان يتغير تركيبيا والتحكم بيا
التقنية عمى انيا العمم الذي ييتم بدراسة ومعالجة المادة عمى  كما عرفت ىذه

المقياس الذري والجزيئي البتكار تقنيا ووسائل جديدة تقاس ابعادىا بالنانومتر، اي انيا 
تقنية تقوم عمى مجاميع ذرية تكون ما بين خمس ذرات الى الف ذرة، وىذه االبعاد اقل 

ية وتيتم بخواص المواد من حيث امكانية استبدال بكثير من ابعاد البكتريا والخمية الح
ذرة عنصر مع ذرة عنصر اخر يوضع بداًل عنيا مما ينتج عنو صنع شيء جديد لو 

، ومن التسميات التي تطمق عمى ىذه (2)خصائص جديدة لم تكن معروفة من قبل

                                       
( د. انس محمد عبدالغفار، التامين من مخاطر النانو تكنولوجي، دار الكتب القانونية ، مصر 1)

 . 36، ص2114
النانو في الحد من الكوارث، بحث مقدم الى الحمقة العممية ( طارق بن طمق المطيري، دور تقنية 2)

المعنونة ) استخدام التقنيات الحديثة في مواجية الكوارث (، المنعقدة في كمية التدريب، جامعة نايف 
 .11ص 2/2112/ 8الى  6العربية لمعموم االمنية لمفترة من 
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ي التقنية ىي تقنية الصغائر وبموجب ىذا المفيوم فإنيا تعني بحث وتطوير تكنولوج
 111 – 1الى حد المستوى الذري والجزيئي الماكروي عند مستويات طويمة من رتبة 

 وإلنشاءنانومتر بيدف اعطاء تغيير جوىري لمظاىرة والمواد في المجال النانوي، 
واستخدام البنى واالدوات والنظم ذات الوظائف والخصائص الجديدة المتناسبة مع 

 .(1)احجاميا الصغيرة
النانو بانيا العمم الذي يتم من خاللو تعديل الجزيئات او الذرات وعرفت تقنية 

لصنع منتجات جديدة وفق مقاييس متناىية في الصغر مقارنة بمقاييس التقنيات 
زقد عرف النانو او تقنية النانو بانو تطبيق عممي يتولى انتاج  االشياء  ،(2)المجيرية

او الجزيء، مما يعني انو عمم يتحكم عير تجميعيا من مكوناتيا االساسية مثل الذرة 
تحكمًا تامًا ودقيقًا في انتاج المواد عمى مستوى النانومتري، وذلك من خالل التحكم في 
تفاعالت الجزئيات الداخمة في التفاعل وتوجيييا الى انتاج مادة معينة، فيو عمم يدرس 

ال يتعدى الواحد وييتم بالتعامل مع المواد عمى مستواىا الذري والجزيئي وبمقياس 
 .(3)نانومتر

وقسم عرف تكنولوجيا النانو بانيا تمك التكنولوجيا المتقدمة والقائمة عمى تفيم 
عقالنيًا وابداعيًا مع توافر المقدرة ودراسة عمم النانو والعموم االساسية االخرى تفيمُا 

طريق اعادة التكنولوجية عمى تخميق المواد النانوية والتحكم في بنيتيا الداخمية عن 

                                       
متناىية الصغر في السياسة العقابية،  ( د. عمر عبدالمجيد مصبح، توظيف تقنية النانو الحديثة1)

، كمية القانون الكويتية العالميةبحث منشور في مجمة كمية القانون الكويتية العالمية، تصدر عن 
 .458، ص2112، لسنة 9، السنة 2جامعة الكويت، العدد 

ة ( ريزان حمودي كريم، االختصاص القضائي في تسوية المنازعات الناشئة عن عقد نقل تقني2)
 .8، ص2121النانو، اطروحة دكتوراه، كمية القانون، جامعة كربالء، 

المعدلة بتقنية النانوتكنولوجي، بحث منشور في المجمة  ة( رجاء محمد محفوظ، حكم االطعم3)
الدولية لمدراسات االسالمية المتخصصة، تصدر عن مركز رفاد لمدراسات والنشر، االردن، المجمد 

 . 185، ص2121 السادس، العدد الثالث،
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ىيكمة و ترتيب الذرات والجزيئات المكونة ليا، مما يضمن الحصول عمى منتجات 
 .(1)متميزة وفريدة توظف في التطبيقات المختمفة

كما ان منظمة الصحة العالمية ىي االخرى وضعت تعريفًا لتقنية النانو وعرفتيا 
والمواد، وذلك بتحجيم المواد عمى انيا تصميم وانتاج وتطبيق البنى واالجيزة والنظم 

 .(2)والتحكم في شكميا الى درجة اال يزيد حجميا عمى حجم الذرة والجزيء
ومما سبق يتضح مدى االختالف بين العمماء في صياغة تعاريف لتقنية النانو، 
وىذا االختالف يرجع الى ان كل منيم لو رؤية حول ىذه التقنية وينطمق في تصور 

استخداميا في تخصصو، لذا نجد كل منيم يعرف ىذه التقنية  ىذه الرؤية من مجال
عمى وفق استخداميا في المجال الذي يتخصص فيو ويتم استخدام ىذه التقنية في ىذا 

مدى صعوبة وضع تعريف جامع لتقنية النانو، تعريفًا يتفق  ذا يدل عمىالمجال، وى
لذا فان   ال تستخدم فيو،يكون معبرًا عن حقيقة ىذه التقنية في اي مجعميو الجميع 

 التقنيةويراد منو ان يكون جامعا لكل استخدام ليذه  ةيوضع ليذه التقنيالتعريف الذي 
والتي تكون  التقنيةليذه  األساسيةفي شتى مجاالت الحياه يجب ان يستند الى العناصر 

وفي ضوء ذلك يمكن تعريف ، في كل استخدام ليا و في شتى مجاالت االستخدام ةثابت
ترتيب  ةير المواد وذلك من خالل اعادغالتي تعتمد عمى تص التقنية)بانيا  التقنيةىذه 

والتي من الممكن تغيير خصائصيا لمحصول عمى منتج جديد او  المادةجزيئات 
 (.مختمفةالحصول عمى نفس المنتج ولكن بخصائص 

عامل تصغير ة المادة وىو تقنييركز عمى العامل االساسي في وىذا التعريف   
كما انو  ،التي تؤثر عمى نوع االستخدام ةطريقالو بغض النظر عن  المادةجزيئات 

                                       
( د. مرفت رشاد احمد، وايمن صابر حسونو، التطبيقات البيئية الخضراء لتكنولوجيا النانو في 1)

المستقبل، بحث مقدم الى المؤتمر الدولي السابع لمتنمية المستدامة والبيئة المنعقد في جامعة عين 
 .8، ص21/11/2117و  19شمس لمفترة 

(، ا ر لمطباعة ناشرون، يتكنولوجي ) مقدمة في فيم عمم النانو تكنولوج( صفات سالمة، النانو 2)
 . 185، مشار اليو لدى رجاء محمد محفوظ، مصدر سابق، ص12، ص2119دبي، 
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 مختمفةمن التصغير وىي اما الحصول عمى منتج جديد بخصائص  النتيجةيركز عمى 
و بخصائص  ينو ناحصول عمى نفس المنتج ولكن بحجم او ال المصغرة المادةعن 
من حيث المقياس  المادةاالستخدام و حجم  ةتالف طريقذلك اخ ويبقى بعد ،اكثر
عن  الناتجة المادةومجال استخدام  طبيعةختمف عميو الفقو بحسب ا اوىو م يالنانو 

   .تقنيو النانو
 المطمب الثاني

 شروط استخدام تقنية النانو
تحتاج الى شروط  التقنيةتقنيو النانو كغيرىا من االكتشافات واالختراعات 

استخداميا  ةه الضوابط لكي يتم ضمان عدم اساءوضوابط يتم استخداميا في ضوء ىذ
ىذه الضوابط و  ةطمب ان تكون شروط استخداميا واضحوىذا يت ،عدم اضرارىا بالغيرو 
وبما ان استخدامات تقنيو  ،التقنيةشروط االستخدام تعتمد عمى مجال استخدام ىذه و 

 التقنيةوضح شروط استخدام ىذه سن فإننافي شتى المجاالت  ةومتنوع متعددةالنانو 
 .حسب مجال استخداميا

المجال الطبي يمثل اىميو كبيره ذلك ان استخدام تقنية النانو في ان استخدام 
 الطبيةيكاد يكون عمى اوجو في المجال الطبي فيناك العديد من النواحي  التقنيةىذه 

 التقنيةفيذه  ،والدواء الصيدلةاو العالج او حتى في مجال  سواء فيما يتعمق بالتشخيص
منيا  الوقايةفي تشخيص االمراض او  المتبعة الطبيةساعدت كثيرا في تغيير القواعد 

وليذا فان  (1)التقنيةاستخدام ىذه  ةتدخل الطبي اكثر فاعميالاو عالجيا بحيث اصبح 
 ةكبير  ةبط ىذا االستخدام يمثل اىميوضوا في المجال الطبي التقنيةبيان استخدام ىذه 

 الطبي. في ىذا المجال التقنيةىذه  ةمدى اىمي ةلمعرف

                                       
( د. منير محمد سالم، طب النانو، االفاق والمخاطر، بحث منشور في مجمة عجمان لمدراسات 1)

، 2111فة والعموم، المجمد العاشر، العدد االول، والبحوث، تصدر عن جائزة راشد بن حميد لمثقا
 .81ص
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الجسم و  ةخداميا في ايصال الدواء الى انسجالنانو ىو است ةتقنيلاول استخدام و 
من االستخدام يتم ايصال الدواء الى الجزء المصاب من الجسم  الطريقةبموجب ىذه 

تكون  فالعممية ،بااء اكثر من غيره من ىذا الجزء المصوالى الجزء الذي يحتاج الدو 
واي جزء من موضع  المصابةتتعامل مع اجزاء الدواء واجزاء الجسم  ألنياجدا  ةدقيق

 ،جيةيكون العالج اكثر فاعميو من يحتاج ان تتواجد فيو جزيئات الدواء حتى  اإلصابة
، (1)لمجسم ى لمجسم من الدواء المراد ايصالواالجزاء االخر  تأثروحتى يتم ضمان عدم 

تواجد جزيئات الدواء في الجسم وبالتحديد في المكان المستيدف منو وفي اي جزء من و 
ق من الدواء وىذا يتحقق عن طريالطب مكان المرض يعد اقصى ما يمكن ان يريده 

مع انخفاض معدل استيالك الجسم  ةفاعمي بأقصىمما يعني عمل الدواء  ،تقنيو النانو
من الدواء بسبب وصول ىذا الدواء الى الجزء المستيدف فقط مما يعني تخفيض 

 .(2)لمدواء وتكمفتو ةالجانبياالعراض 
وىذه  ،ةكبير  ةاىمي تأخذايصال الدواء الى الجزء المريض من الجسم  ةطريقو 
وصول الدواء ىذه في العالج ومدى  ةمن الدور الذي تؤثر فيو طريق تأتي األىمية

عمى  والسيطرةلمدواء المستخدم  الفعاليةوكذلك مدى  ،ضمان عدم االضرار بالجسم
 ،اجزاء الجسم االخرى من ىذا العالج تأثرلمعالج وضمان عدم  الجانبيةاالثار 

من الجسم  المريض ل العالج الى الجزءبان ايصا وفالمختصين في المجال الطبي ير 
كيبو ومنيا ما يتعمق اليتو وخواصو وتر وفعابالدواء نفسو ترضو عقبات منيا ما يتعمق تع

ولعل اىم المعوقات التي يالقييا الدواء في الوصول الى جسم المريض  ،بجسم المريض
اقو يصعب عمى الدواء اختر  يجزء المصاب منو ىو وجود حاجز حيو وبالتحديد ال

                                       
( د. عادل عوض، الضوابط االخالقية لتطبيقات النانوتكنولوجي في مجال الطب، مقالة منشورة 1)

لزيارة تاريخ ا https://shababtafahom.om/post/2679عمى االنترنيت عمى الموقع  
15/7/2122. 

 .73( د. انس محمد عبدالغفار، مصدر سابق، ص2)

https://shababtafahom.om/post/2679
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 المادةكما ان ارتفاع تركيز  ،(1)الى الجسم ةالداخم لألجساموالجياز المناعي المضاد 
مثل السرطان يؤدي الى  الخطيرةفي عالج بعض االمراض  في العالج وخصوصاً 

وىذا كمو راجع الى ان  ،من الدواء الذي يعالج الجزء المصاب السميمةضرر االجزاء ت
ومن اىم  ،االنسان ةبصح وثيقاً  ارتباطاً  والمرتبطة ةدقيقالعموم اليعد من  األدويةعمم 

من  المريض االمور التي يجب مراعاتيا في الدواء وىو وصول ىذا الدواء الى الجزء
الن من الجسم بيذا الدواء وذلك  السميمةاالجزاء  تأثرجسم االنسان لضمان عدم 

االجزاء  تأثرو  الً الدواء او  ىذا فعاليةمن  ة يقملسميماالجزاء الوصول الدواء الى ىذه 
واذا ما تم وصول الدواء الى الجزء  ،ليذا الدواء ثانياً  الجانبية باألثار من الجسم السميمة

لمدواء مما يساعد  فعاليةنكون قد وصمنا الى اعمى  فإنناالمريض فقط و بتركيز عال 
 .(2)في شفاء المرض

 جسم من المريضةجزاء االيصال الدواء الى ال ةانت ىناك طريقاذا ما كو 
من افضل  الطريقةسوف تكون ىذه  بالتأكيدف ،تضمن تالفي ما تم ذكره مسبقاً  االنسان

النانو من اىم الطرق وافضميا في ىذا المجال  ةالطرق في ايصال الدواء وتعد تقني
تركز و كونيا تضمن وصول العالج الى االجزاء المراد معالجتيا من جسم االنسان 

في ايصال  ةلما ليا من تركيز عال ودقو كبير  فقط المصابةىذه االجزاء الدواء عمى 
 .العالج

في ايصال الدواء يجب ان تتم وفق الضوابط  الطريقةاال ان استخدام ىذه 
ضرار ىذه إوفق ىذه الضوابط لضمان عدم  التقنيةوالشروط التي تؤمن استخدام ىذه 

عمل بيا ولكن عمى اساس قيود م اليت التقنيةحيث ان ىذه  ،جسم االنسانب التقنية
 ةع الدواء نفسو ويجب ان تكون قابمتوصيل الدواء م ةمنيا توافق واتحاد ماد ة،صارم

                                       
(1) Patrick M. Boucher, NANOTECHNOLOGY Legal Aspects, Taylor & 

Francis Group, an informa business, 2008, p104. 

 .81( د. منير محمد سالم، مصدر سابق، ص2)
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انما يتم طرحيا او لمتحمل اي انيا تتحمل عن الدواء بعد وصوليا وال تبقى في الجسم و 
 .(1)جانبيو بعد العالج و ال تترك اثاراً  ةوسميم ةامن ةتخمص الجسم منيا بطريق

ومدى فعاليتيا في  التقنيةالتي تحظى بيا ىذه  األىميةوما تقدم يبين مدى 
وفي نفس الوقت يبين مدى  ،من جسم االنسان المصابةايصال الدواء الى االجزاء 

ضوابط وشروط استخدام ىذه  ةاطر التي تسببيا لجسم االنسان فيما لو لم يتم مراعاالمخ
 .التقنية

النانو في المجال الطبي استخداميا في  ةتكون لتقنيمن االستخدامات التي و  
 اةالتشخيص الطبي والذي ىو االخر يجب ان يتم وفق ضوابط وشروط تتمثل في مراع

والتشخيص الطبي يعد من  ،التقنيةىذه  باستخدام الخاصةاالساسيات والضوابط 
يض بحصر في المجال الطبي وىو تحديد المرض الذي يعاني منو المر  اليامة لمااالع

بو كل  القائم ظيريُ وفيو عالج ال اعمال من عمل وىو اول واعراضو خصائصو واسبابو
 وويعطي الكافية والميارة المطموبة العنايةو يتوجب عميو ان يبذل فيو  ،العمميةقدراتو 

وخالل قيامو بيذا العمل يتوجب عميو ان يستخدم افضل و احدث  ،الوقت الكافي
تشخيص المرض بشرط  خيص والتي تساعد عمىشتدمة في الالطبية المستخالوسائل 

 .(2)واالختصاص الخبرةومتفق عمى استخداميا من قبل ذوي  ةان تكون معتمد
ويعد استخدام تقنيو النانو في الكشف عن االمراض من االستخدامات االكثر 

 حيويةجسات تستخدم كم ةفيناك اسالك نانوي ،في المجال الطبي التقنيةشيوعا ليذه 
فقط  صقتمت ةمصنع مضادة بأجسامو يتم طالء ىذه االسالك  ،بسبب حساسيتيا نانوية

االخرى في الجسم وال  البيولوجيةالجسيمات  او البروتينات او الحيويةبالجسيمات 
                                       

(1) Dewdney AK. Nanotechnology: wherein molecular computers control 

tiny circulatory submarines. Sci Am 1988. مشار اليو لدى د.منير محمد سالم، المصدر
83اعاله ص  

( شفيق حادي، صور الخطأ الطبي في التشخيص، بحث منشور في مجمة القانون والعموم 2)
الحقوق والعموم السياسية بالمركز الجامعي صالحي احمد بالنعامة، السياسية، تصدر عن معيد 

 .384، ص2115، لسنة 2، العدد 1الجزائر، المجمد 
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 باألسالكوارتباط ىذه البروتينات  ،ىذه االسالك بغيرىا من الجزيئات في الجسم متصقت
 النانويةيمكن استخدام ىذه المجسات  الطريقةتيا وبيذه يمسوف يغير توصي النانوية
مما يساعد في التدخل  األوليةفي الكشف عن العديد من االمراض في مراحميا  الحيوية

 .(1)العالجي المبكر
القائم عمى ىذا العمل واذا ما تم استخدام تقنيو النانو في تشخيص االمراض فان 

وىذه الشروط  ،الطريقةعميو ان يراعي شروط استخدام ىذه  الطريقةيذه لوالمستخدم 
والضوابط تتمثل في اتباع االساليب المتفق عمييا و المصادق عمييا عند اعتماد ىذه 

فعندما يصدر تصريح باستخدام تقنيو النانو في التشخيص و  ،في التشخيص الطريقة
و ضوابط  ةلتعرف عمى الير اال بعد ان يتم ايتم اعتمادىا فان ىذا التصريح ال يصد

 الطريقةو بالتالي يكون ىناك التزام عمى عاتق من يستخدم ىذه  ،الطريقةاستخدام ىذه 
كما يجب اتخاذ  ،ليا المعتمدةعمى وفق االصول  التقنيةاستخدام ىذه  ةان يتبع طريق

دام ليذا االستخدام فان لم يتم استخ الجانبيةاالحتياطات والتدابير التي تمنع االثار 
 .الطريقةعمى وفق ىذه الشروط فان ىذا يثير مسؤوليو القائم عمى ىذه  الطريقة

ما يتم استخداميا بشكل النانو عمى المجال الطبي وان ةتصر استخدام تقنيوال يق
وبيدف  األغذيةفي مجال  التقنيةفقد استخدمت ىذه  ،األغذيةواسع في مجال صناعو 

النانو في مراحل انتاجيا  ةيتم استخدام تقني مةواألطع األغذيةاالنتاج وىذه  ةزياد
ثم تعبئتيا وتجييزىا واعدادىا او معالجتيا ومن بزراعتيا  المتعمقةسواء  المختمفة

كل منتج غذائي استخدمت في ىذه  ياو يدخل ضمن ،النانو ةوحفظيا باستخدام تقني
 .(2)ةالتقني

                                       
( طيف حسين امين، تقنية النانو وتطبيقاتيا في المجال الطبي، مقالة منشورة عمى األنترنيت عمى 1)

تاريخ  https://www.uomus.edu.iq/NewDep.aspx?depid=8&newid=3048الموقع 
 .15/7/2122الزيارة 

 .188( رجاء محمد محفوظ، مصدر سابق، ص2)

https://www.uomus.edu.iq/NewDep.aspx?depid=8&newid=3048
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في مجال الغذاء يتطمب مراعاه الضوابط والشروط التي  التقنيةاستخدام ىذه و 
ومن ابرز الشروط التي يجب مراعاتيا  ،الطريقةيجب االلتزام بيا عند استخدام ىذه 
 التقنيةىو اعالم المستيمك باستخدام ىذه  األغذيةعند استخدام تقنيو النانو في مجال 

 ةتج انو تم تصنيعو بواسطالمنفيجب ان يثبت عمى  ،الغذاء محل التعامل ةفي صناع
وبيذا يجب عند استخدام  ،(1)النانو و ىذا جزء من حق المستيمك في االعالم ةتقني
 القانونيةيتطمب مراعاه المواصفات  فإن ىذا االستخدام األغذيةالنانو في مجال  ةتقني

 ةفي مجموع القانونيةوتتمثل المواصفات  الطريقةبيذه  األغذية ةفي صناع والقياسية
احتراميا في  الطريقةاو المستخدم ليذه  المتدخلات التي يجب عمى الخصائص والمميز 

 ،االستيالكحتى طوال فتره االنتاج  ةاو خدم ةسواء كان سمع ،المنتج الذي يتم انتاجو
لشروط انتاجو او تم انتاجو لمنتج معين وىو ال يستجيب  ةمطابق ةفال يمكن تقديم شياد

وىنا يكون عدم مراعاه  الطريقةبيذه  إلنتاجو ةتخالف المقاييس الموضوع ةبطريق
 ياضوابط استخدامل النانو يجعل القائم بيا مخالفاً  ةضوابط انتاج الغذاء عن طريق تقني

  .(2)ما يقيم مسؤوليتوم
حيث تعمل ىذه  البيئةومن استخدامات تقنيو النانو ىو استخداميا في مجال 

ريق اجيزتيا تعمل عن ط النانويةالمواد ف ،والحد من تموثيا البيئة عمى تحسين التقنية
                                       

( مبروك حده، الضوابط القانونية لحماية المستيمك بين حتمية التطور وخطورة استخدام تقنية النانو 1)
، تصدر عن كمية مجمة الرسالة لمدراسات و البحوث اإلنسانية، بحث منشور في 13-19وفق القانون 

، 2121لسنة  ،4، العدد6العموم االنسانية واالجتماعية، جامعة العربي السبتي، الجزائر، المجمد 
 وينظر كذلك ;231ص

 Gary E. Marchant, Douglas J. Sylvester, and Kenneth W. Abbott, Risk 

Management Principles for Nanotechnology, Center for the Study of Law, 

Science and Technology, Sandra Day O’Connor College of Law, Arizona 

State University, p38 
 في المستيمك وسالمة صحة عمى النانو تقنية استخدام تأثير( د. امال بو حوية ود. عائشة عمران، 2)

، بحث منشور في مجمة االستاذ الباحث لمدراسات القانونية والسياسية، الجزائري االستيالك قانون
، 2، العدد 4 تصدر عن كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة محمد بو ضياف، الجزائر، المجمد

 .1316، ص2119لسنة 
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 ةوىذا الكشف السريع يؤدي الى سرع المموثاتوالكشف السريع عن  البيئة ةعمى مراقب
النانو تعمل عمى توفير  ةكما ان تقني ،البيئةفي معالجو التموث وعدم تضرر  االستجابة

كونيا تمثل  ،وتخزينيا واستيالكيا الطاقةنتاج ا من خالل تغيير طريقة در والموا الطاقة
ما يعني وتقمل من انبعاث الغازات م الطاقةمصادر  ةفاءتحسن من ك بيئياً  ةبدائل سميم

 .(1)ليا المموثةغير  لمبيئة الصديقة الطاقة ةوزياد البيئةتقميل تموث 
يجب  التقنيةفان ىذه  البيئةالنانو في مجال  ةكبيره لتقني فائدةواذا كانت ىناك 

 ،البيئةاالنسان او  ةصحباستخداميا وفق الضوابط والشروط التي تضمن عدم اضرارىا 
 الخاصةوالتعميمات  التقنيةلشروط با التقنيةمن التزام المستخدم ليذه  يأتيىذا و 

 ةرجع فييا الى ذوي االختصاص لمعرفوالتي ي البيئةفي مجال  التقنيةباستخدام ىذه 
واال  التقنيةعند استخدام ىذه  باألخرينيجب عميو تجنب االضرار كما  ،ىذه الشروط

 .قامت مسؤوليتو
في مجاالت كثيره  تستخدم فإنيالتقنيو النانو  المتقدمةعن االستخدامات  وفضالً  

ي انتاج كبير ف تأثيرحيث ليا  المتجددة الطاقةمنيا استخداميا في  ،اخرى في المجتمع
وكذلك استخداميا  (2)كبيره جدا في نفس الوقت ةت فعاليوذا ةلمبيئ ةصديق ةنظيف ةطاق
في  الميمة التقنيةليذه  ةواستخدامات كثير  (3)وده مواد البناءلتحسين ج العمارةفي 

  .المجتمع
يجب ان تتم وفق الشروط  التقنيةليذه  ةتمدالسابقة والمعاالستخدامات  لوك

الستخداميا والتي يرجع فييا الى ذوي االختصاص لتحديد ىذه  الالزمةوالضوابط 

                                       
( سبنا المرضي ابراىيم، نحو عمارة ذكية ومستدامة باستخدام النانوتكنولوجي، بحث مقدم الى 1)

 .974، ص2119مارس  6-4المؤتمر السنوي لمعموم التقنية، الييئة الوطنية لمتعميم التقني، ليبيا 
لقانونية لنانو الطاقة المتجددة، بحث مقدم ( د. عمر عبدالحميد مصبح، مدى مالئمة التشريعات ا2)

الى المؤتمر السنوي الحادي والعشرون تحت عنوان الطاقة بين القانون واالقتصاد، كمية القانون، 
 .671، ص21/5/2113 -21جامعة االمارات العربية المتحدة، 

مجمة البعث،  ( د. لؤي مرىج و عال عمر حربة ، العمارة في ظل تقنية النانو، بحث منشور في3)
  . 8، ص2118، لسنة 8،العدد 39تصدر عن جامعة البعث، المجمد 
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ىذه  وألىمية ة، مراعاتيا عند استخدام ىذه التقنيالشروط والضوابط والتي البد من 
 االجتماعيةليا في شتى مجاالت الحياه  رأيناىاالتي  الكبيرة الفائدةومدى  التقنية

استخداميا فان  تحدد شروط وضوابط وفق اطار التقنيةلضمان االستخدام االمثل ليذه و 
في نطاقو اصبح من االمور  التقنيةتستخدم ىذه  يالى وضع اطار قانون ةالحاج

العراقي الى وضع  شرعدعوا الم، ومن ىذا المنطمق فإننا نفي المجتمع والميمة الالزمة
ي ف والمفيدة الميمة التقنيةاالطار القانوني استخدام ىذه  وتشريع متكامل يحدد في

وفي نفس الوقت  التقنيةالقصوى من ىذه  الفائدةلكي نضمن الحصول عمى  ،المجتمع
 ة.الممكن ان تنشا عن استخدم التقنيعدم االضرار وتجنب االضرار التي من  يراعى

 المبحث الثاني
 االثار القانونية الستخدام تقنية النانو

 ةاغمب مفاصل الحياوسع لكي تشمل تتوالتي  الميمة التقنيةان استخدام ىذه 
و ىذه االثار تتمثل في االضرار التي  ،ليذا االستخدام ةقد ينتج عنو اثار قانوني العممية

مما يستدعي بحث  التقنيةمن الممكن ان تصيب االشخاص من جرار استعمال ىذه 
فان االثر  المسؤوليةىذه  ما قامتواذا  التقنيةعن استخدام ىذه  المسؤوليةموضوع 

مييا ىو استحقاق التعويض الذي يحتاج الى ان يحدد بشكل دقيق لكي المترتب ع
 بحث الى مطمبينموىذا يتطمب تقسيم ىذا ال التقنيةنضمن جبر الضرر الناتج عن ىذه 

في المطمب الثاني نبحث و  تقنية النانوعن استخدام  المسؤوليةفي االول  نتناول
 .و كما يمي التقنية ىذه ستخداماعن التعويض 

 المطمب االول
 المسؤولية المدنية عن استخدام تقنية النانو

من الفوائد وفي شتى مجاالت النانو لو العديد  ةعمى الرغم من ان استخدام تقني
في عده  التقنيةوكما راينا في المبحث السابق من تنوع في استخدام ىذه  ةالحيا

كما انو من الممكن  ،السمبيةال يخمو من الجوانب  التقنيةاال ان استخدام ىذه  ،مجاالت
عن استخدام  المسؤوليةر التساؤل عن مدى قيام اثيمما  لألشخاص ان يسبب ضرراً 
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المستخدم ليذه  ءلةمسا كي يستند عمييا فيلفي القواعد  كفايةوىل ىناك  ،التقنيةىذه 
وعمى اي اساس  ة،ل لممضرور من استخدام ىذه التقنيوتوفير التعويض العاد التقنية

 .المسؤوليةس ىذه سؤ ت
 السمبيةاال انيا ال تخمو من الجوانب  الكبيرةالنانو عمى الرغم من فوائدىا  ةفتقني 

ومن ىذه  ة،مبيو جوانب س ةليا جوانب ايجابي ةن اي تقنيأنيا شأوىي في ذلك ش
 ومنيا ايضاً  ،التي يعيش فييا والبيئةاالنسان  ةعمى صح تأثيرىا السمبيةالجوانب 

في  المحتممة االثار الجانبية الصحية والبيئيةحول المتوفرة عمومات النقص في الم
 .(1)ةاستخدام ىذه التقني

 النانويةاالنسان بسبب صغر حجم المواد  ةالنانو عمى صح ةوتكمن مخاطر تقني
من  فإنيافي الصغر  ةوبسبب تكون جزيئات النانو متناىي د،والتي يتعامل معيا االفرا

الدخول الى جسم عمى النفاذ من خالل مسامات الجمد و  القدرةالممكن ان يكون لبعضيا 
 جداً  وسريعة ةفعال ةنتشارىا داخل الجسم و بصور مما يؤدي الى ا ة،االنسان بكل سيول

او ان يبدي الجسم اي  ،نساناخرى ومن دون ان يشعر بيا اال ةمع اي ماد بالمقارنة
 لإلنسانكما يمكن  ،(2)ينتج عنو مخاطر عمى سالمو االشخاص ليذه المواد مما ةمقاوم

يؤدي الى في الصغر مع اليواء مما  المتناىية النانويةان يستنشق ىذه الجسيمات 
كما  ،االنسان ةعمى صح خطورةاكثر وصوليا الى الرئتين مما ينتج عنو اثار  ةسرع

انت بحجميا العادي او اء كسو  ةطويم ةلفتر  الخطرةجسيمات المواد الى ان التعرض 
ومنيا  الخطيرة باألمراضاالشخاص  ةتعرض واصاب ةالنانومتري يزيد من احتمالي

 .(3)وامراض القمب الرئةسرطان 

                                       
 .94د. منير محمد سالم، مصدر سابق، ص (1)
، مصدر د. عمر عبدالحميد مصبح، مدى مالئمة التشريعات القانونية لنانو الطاقة المتجددة( 2)

 .681سابق، ص
 .91( د. انس محمد عبدالغفار، مصدر سابق، ص3)
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 البيئةعمى  تأثيرالنانو عمى الجانب الصحي وانما ليا  ةتقني تأثيروال يقتصر  
 البيئةسمبي عمى  تأثيراال ان ليا  لمبيئة التقنيةفعمى الرغم من الفوائد التي تعطييا ىذه 

من حيث  البيئةعمى  التقنيةوتكمن مخاطر ىذه  ،البيئيةعمى العناصر  التأثيرمن حيث 
والحجم الصغير  ،في الصغر المتناىيةالمصغرات اي المواد  ىتعتمد عم التقنيةان ىذه 

حجميا  حيث ان صغر ،البيئةجدا ليذه المواد من الممكن ان يشكل عامل سمبي عمى 
اذا  النانويةسموك الجزيئات بكما ان التنبؤ  ،فييا والتأثير البيئيةلتفاعل مع بايسمح ليا 

التنبؤ  ت فحصيا اال اناعميو داخل معامل انتاجيا او مختبر  سيطرةالكان من الممكن 
 يا مع العناصر البيئيةبشكل واسع وتفاعم البيئةفي  يانتشار استخدامال البيئية باألثار
 والكيميائية الفيزيائية المعقدةبسبب التفاعالت  الصعوبة ةمن االمور بالغيعد 

وىذا يعطي نوع من الغموض في  ،الحقيقية ةفي الحيا ةوالتي تصبح فاعم والبيولوجية
من  البيئية اصرتفاعميا مع العن وتأثير البيئةانتشار ىذه المواد في  ألثارالتحديد الدقيق 
 .(1)ةن العناصر داخل البيئوغيرىا م ةبىواء وماء وتر 

مقترن بشكل كبير بتقرير تغير خواصيا  النانويةويبقى مصير تنقل الجزيئات 
عندما  صعوبةويزداد االمر  ،البيئةبعد اطالقيا ضمن  وسموكيا عبر الزمن وخصوصاً 
اطالق ىذه  ةالتي يمكن ان تسير الييا عممي الكيفيةيغيب التصور الكافي عن 

يا فييا اطالقالتي تم  الحالةوتحديد مصيرىا من حيث بقائيا عمى  البيئةالجزيئات في 
مما يعني  البيئيةتفاعميا مع العناصر  نتيجة ةيا من الممكن ان تتغير بطرق معيناو ان

 .(2)تغير اثارىا مع ىذا التغيير
 ءمن ىواء وما لمبيئة األساسيةعمى العناصر  تأثير التقنيةوبيذا يكون ليذه  

 عالقةر حجم ىذه الجزيئات يجعميا تبقى غي ان صن فمعمى اليواء يك تأثيرىاف ة،وترب

                                       
(1) Lee Paddock,  Keeping Pace With Nanotechnology: A Proposal for a 

New Approach to Environmental Accountability, Environmental Law 

Institute®, Washington, DC, 2006, p 5.  

 ( د. محمد حيوي، تكنولوجيا النانو والبيئة، بحث منشور عمى االنترنيت عمى الموقع2)
https://www.gafrd.org/files/0072/72539   15/8/2122تاريخ الزيارة. 

https://www.gafrd.org/files/0072/72539
https://www.gafrd.org/files/0072/72539
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 ةقطعيا لمسافات طويم ةذا من الممكن ان يزيد من احتماليوى ة،في اليواء لفترات طويم
حيث من كما انيا تؤثر عمى الماء  ،في اليواء المحمولةوتفاعميا مع الجزيئات االخرى 

د من بعض ىذه الموال مكنفي المقابل من المو  ،في الماء ىذه الجزيئات لمذوبان ةقابمي
يشكل نقص و  و،في الترسب او جسم في الماء قادر عمى ةالتجمع في الماء وتشكيل كتم

عمى ىذا  الكبيرةىذا الترسب من المخاطر  ةمصير والي ةلمعرف الكافيةالمعمومات 
يذه الجزيئات تفاعل لوالتي يكون  التربةونفس االمر ينطبق عمى  ،البيئةالعنصر في 

داخل  التربةىذه  طبيعةمما يؤثر عمى  التربةعمى خواص ىذه  وتأثيرىا التربةاكبر مع 
  .(1)البيئة

عمى المجتمع سواء من الجانب  التقنيةليذه  السمبية التأثيراتوبعد بيان كل ىذه 
 المسؤوليةاؤل عن قيام ن التسإالتي يعيش فييا ف البيئةفي  التأثيراو  لإلنسانالصحي 

لمعرفو الموقف القانوني من استخدام ىذه  عدمو يبقى ممحاً  من التقنيةعن استخدام ىذه 
واالكيد من اىم ىذه االثار ىو قيام  ،عمى ىذا االستخدام ةرتبتمالواالثار  التقنية

 .فعمى اي اساس تؤسس المسؤوليةمن عدميا واذا ما قامت ىذه  المسؤولية
والحصول عمى التراخيص  التقنيةعمى كل ما تقدم فان استخدام ىذه  ولإلجابة

استخدام بلمن قام  المدنية المسؤوليةليذا االستخدام ال يمنع من قيام  الالزمة القانونية
ىذه  تأسيساحد االشخاص اال ان  ونتج عن ىذا االستخدام ضرر اصاب التقنيةىذه 

دقيق لما لو من اثر في استحقاق التعويض يحتاج الى ان يتم تحديده بشكل  المسؤولية
عمى  ةقائماما ان تكون  يةومن المعموم ان المسؤول ،التقنيةعن ىذا االستخدام ليذه 

 المدنية ةاو ان يتم توفير الحماي ة،سببي ةوضرر ورابط أاساس توافر اركانيا من خط
 القائمة الموضوعية المسؤوليةعمى اساس عنصر الضرر فقط او كما يسمييا البعض 

 ر.عمى عنصر الضر 
 يةان المسؤولالمعموم عمى اساس توافر اركانيا فمن  المسؤوليةوفيما يتعمق بقيام  
عن فعل يحدث  شئةالل بالتزام عقدي او ان تكون نااالخ شئةان تكون نااما  المدنية

                                       
 .89( د. انس محمد عبدالغفار، مصدر سابق، ص1)
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و  (1)التقصيرية المسؤوليةتسمى  والثانية العقدية المسؤوليةلمغير واالولى تسمى  ضرراً 
من  الثالثةال تقوم اال بعد توافر اركانيا  يافان ةاو تقصيري المسؤولية عقدية سواء كانت

 ر2والضر الخطأما بين  ةسببي ةوضرر ورابط أخط
ن ذلك يتطمب إالنانو ف ةمى الضرر الناشئ عن استخدام تقنيواذا ما طبقنا ذلك ع 
من  لألشخاص ضرر تبو تر  التقنية ىذه في جانب من قام باستخدام الخطأوجود 

التي تجعل الضرر الواقع بسبب ىذا  السببية الرابطةو توافر  كبالمرت الخطأجراء ىذا 
  .في االستخدام الخطأ

النانو فانو من المتصور حدوث  ةتخدام تقنيفي اس الخطأصور فيما يتعمق بو 
بعدم مراعاه ضوابط وشروط االستخدام التي  التقنيةاذا ما قام من استخدم ىذه  الخطأ

في غير المجال الذي تستخدم فيو مما يسبب  التقنيةاو ان استخدام  ،ذكرناىا مسبقاً 
 .(3)شخاصلأل اً ضرر 

عندما يصيب  ىو الضرر فيكون متحققاً و  المدنية لممسؤوليةاما الركن الثاني 
ان الضرر ىو االذى الذي وبما  ،التقنيةالغير ضرر بسبب االستخدام الخاطئ ليذه 

 ةو االذى الذي يصيب الشخص في مصمحيصيب الشخص في مالو او جسده ا
مادي يصيب الشخص في مالو او  ضرروالضرر يكون عمى نوعين  ،لو ةمشروع
 .(4)الم يصيب الشخص في نفسو ةور صادبي يكون في  ضرراو يكون  جسده

                                       
( د. عبدالمجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، الجزء االول، مصادر االلتزام، شركة 1)

 .411، ص1963والنشر االىمية، بغداد، الطبع 
( د. عبدالمجيد الحكيم و عبدالباقي البكري و محمد طو البشير، الوجيز في النظرية العامة 2)

، 1981لماللتزام، الجزء االول، مصادر االلتزام، مطبعة وزارة التعميم العالي والبحث العممي، بغداد، 
 .212ص

 .58كريم، مصدر سابق، ص ( ريزان حمودي3)
( د. حسن عمي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء االول، الضرر، شركة التايمز 4)

 .158لمطباعة والنشر، بغداد، من دون سنة نشر، ص
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النانو  ةلتقني السمبيةاالثار  ةكمي افقد راين ة النانوتقنيتقدم يمكن تطبيقو عمى وما  
سوف ينتج عنيا ضرر يصيب االشخاص سواء كان في الجانب الصحي  والتي حتماً 

والضرر الذي يصيب  ،التقنيةاو غيرىا من االستخدامات ليذه  ،او البيئي ليم
فقد يتضرر الشخص  ،األدبياالشخاص يشمل النوعين وىما الضرر المادي والضرر 

يصيبو عند استخدام  جسدياً  او ضرراً  التقنيةلو سبب استخدام ىذه لمامن اتالف  ياً ماد
و قد  ،عالج لعالج الشخص من االمراض ةتقنيكعندما تستخدم  وخصوصاً  التقنيةىذه 

شخص منفسي ل بالم التقنيةيكون الضرر الناشئ عنيا ضرر ادبي عندما تتسبب ىذه 
كل ىذه االضرار تشكل الركن الثاني من اركان قيام و  (1)التقنيةاستخدام ىذه  ءمن جرا

 ةسببي ةواقع فيجب ان تكون ىناك رابط رو ضر  أو عندما يكون ىناك خط المسؤولية
 .(2)المسؤوليةوالضرر لكي تقام ىذه  الخطأبين 

يؤدي الى قيام  التقصيرية المسؤوليةو بالوصف المتقدم يكون تحقق اركان  
عما  التقنيةالنانو بتعويض المضرور من ىذه  ةتقنيلالشخص المستخدم  ةمسؤولي

عمى اساس  ىنا يكونيتو قيام مسؤولو  ،التقنيةاصابو من ضرر بسبب استخدام ىذه 
 .ةسببي ةوضرر ورابط أمن خط لممسؤولية التقميديةتوافر االركان 

اساس  ةىو مسال التقنيةعن استخدام ىذه  المسؤوليةاال ان االمر االىم في اطار 
عن االت  ةام انيا مسؤولي ةعن اعمال شخصي ةمسؤوليتكون فيل  المسؤوليةىذه 

في حصول  كبيراً  عمى ىذا السؤال تمعب دوراً  اإلجابةالن  ة،خاص ةتحتاج الى عناي
 ،من عدمو الخطأالمضرور عمى تعويض عن الضرر الذي اصابو ودور في اثبات 

 .المسؤوليةىذه  تأسيسب عمى تترت ةما يترتب عمى ذلك من اثار قانونيو 
قد يكون  التقنيةعمى استخدام ىذه  المترتبةالنانو واالثار  ةعن تقني وليةالمسؤ ان  

وىو عدم اتباع التعميمات والخطوات  أبارتكاب خط التقنيةمرده قيام المستخدم ليذه 

                                       
(1) Patrick M. Boucher, op cit, p 155.   

مصادر االلتزام، مطبعة نيضة ( د. عبدالحي حجازي، النظرية العامة لاللتزام، الجزء الثاني، 2)
 .477، ص1954مصر، 
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 امةالعوىنا يمكن الرجوع الى القواعد  ،التقنيةالواجب اتخاذىا لغرض استخدام ىذه 
الذي يجب ان  العاديىو انحراف عن السموك  الخطأبان  تبينوالتي  بالخطأ المتعمقة

 .(1)ويتسبب ىذا السموك بضرر نصيب الغير ،تكون عميو سموك الشخص
اخل ما النانو اذا  ةالشخص المستخدم لتقني مسؤوليةقيام بوىنا يمكن القول  

 ،التي بيناىا في المبحث االول من ىذا البحث التقنيةاصول وضوابط استخدام ىذه ب
 التقنيةوبذلك يكون عدم اتباع االصول واالساسيات الواجب اتخاذىا عند استخدام ىذه 

 .التقنيةالشخص المستخدم ليذه  ةيستوجب قيام مسؤولي أيشكل خط
ع ير الواقشما ي اً كثير إذ  السيولةمن االحيان بيذه كثير اال ان االمر ال يبدو في  
الشروط  ةالنانو يعمل ويحرص عمى اتباع كاف ةتقنيلان الشخص المستخدم  ىال العممي

من جراء  ومع ذلك يصيب الشخص ضرراً  التقنيةستخدام ىذه ال الضروريةوالمتطمبات 
 ةضوابط وشروط استخدام تقني ةالطبيب باتباع كاف قد يقوم فمثالً  ،التقنيةاستخدام ىذه 

 التقنيةو مع ذلك يصيب المريض ضرر من جراء استخدام ىذه اال انالنانو في العالج 
اتخاذه  عمى الرغم من التقنيةعن استخدام ىذه  في العالج فيل يكون الطبيب مسؤوالً 

ان ام  التقنيةكافو الشروط الواجب اتخاذىا الستخدام ىذه لجميع االحتياطات واتباعو 
في عالجو الضرر  التقنيةو يتحمل المريض الذي استخدمت ىذه  مال تقو مسؤوليتو 

 ؟التقنيةالذي اصابو من جراء استخدام ىذه 
الى وضع التنظيم القانوني الذي يحدد  ةو عمى ىذا السؤال تبين مدى الحاجاالجاب

 العامةو يبين كذلك مدى عجز القواعد  التقنيةعمى استخدام ىذه  المترتبةاالثار 
عن اسعاف المضرور في الحصول عمى التعويض عن  المسؤوليةيام قب المتعمقة

اتباع و  الالزمةن اتخاذ االحتياطات إف العامةلمقواعد  وفقاً ف ،الضرر الذي اصابو
وذلك  الخطأ ةعن المستخدم صف يينف التقنيةستخدام ىذه ال الواجبةاالجراءات والشروط 

                                       
(  د. حسن عمي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء الثاني، الخطأ، من دون دار او 1)

 .112، ص2111مكان نشر، 
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من قيام  ستناد الى ىذه القواعد مانعاً لعدم خروجو عن السموك المعتاد وبالتالي يكون اال
 .المسؤولية

من ف ،اآلالت عمى اساس المسؤولية عن المسؤولية بتأسيسفيما يتعمق اما  
اي ان  ،العكس ثباتألمفترض قابل  أتقوم عمى اساس خط المسؤوليةالمعروف ان ىذه 

 الفعمية السيطرةاو صاحب  اآلالتمفترض في جانب من يتولى حراسو ىذه  الخطأ
في  أوجود الخطعدم اذا اثبت  الخطأىذا  ةفي قرينيناال انو يستطيع ان  ،عمييا
يستطيع  ةخاص ةواالشياء التي تحتاج الى عناي اآلالتوبيذا فان حارس ىذه  ،(1)جانبو

السبب  بإثباتوذلك  الخطأ ةعن نفسو قرين ىاذا ىو نف المسؤوليةان يتخمص من 
من احداث الضرر لمنع الشيء  الالزمةجميع االحتياطات  عندما يثبت اتخاذه ،االجنبي

 .(2)الذي يمنع قيام مسؤوليتو الخطأركن  ىوبيذا يكون قد نف
النانو  ةعن استخدام تقني المسؤوليةال يمكن تطبيقيا عمى  المتقدمةوالقواعد  

كم توجيو وتح ةبمعنى ان نسب ،العمل ةما تكون ذاتي غالباً  التقنيةوذلك الن ىذه 
عند  اراين فقد التقنيةكثير استخدامات ىذه في  ةتكون قميمتكاد الشخص المستخدم ليا 
عمييا وتحديد انتشارىا  السيطرةر حجميا يجعل غان ص التقنيةالكالم عن سمبيات ىذه 

وذلك لقدرتيا عمى اختراق الحواجز  ،كاملبال بو بعد االستخدام امر ال يمكن التحكم
والتوجيو ليا  والرقابةعمييا  سةالحراو  السيطرة ةلأعل مسوىذا يج ،بسبب صغر حجميا

 التقنيةالمستخدم ليذه  سيطرةامر غير منضبط ويخرج في كثير من االحيان عن 
وىذا يعني غياب فكرة الحراسة والتوجيو وىي االساس في قيام مسؤولية حارس  وتوجييو

                                       
( د. عزالدين الدناصوري و د. عبدالحميد الشواربي، المسؤولية المدنية في ضوء الفقو والقضاء، 1)

 .365، ص2111بعة، القاىرة الحديثة لمطباعة، القاىرة، الطبعة السا
( محمد طاىر قاسم، االساس القانوني لممسؤولية عن االشياء الخطرة امام القضاء العراقي، بحث 2)

، 49، العدد 13منشور في مجمة الرافدين لمحقوق، تصدر عن كمية الحقوق، جامعة الموصل، المجمد 
 .177، ص2111، لسنة 16السنة 
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ان يعني والتوجيو ىذا  رةالسيطوعندما تغيب ، (1)االشياء التي تحتاج الى عناية خاصة
عمى االستخدام وال يستطيع توجيو ىذه االشياء وانما  المترتبة باألثارالشخص ال يتحكم 

في جانبو وىذا ما  الخطأما يعني عدم امكانيو افتراض م ،ىي تتوجو وقت صرف تمقائياً 
 .(2)يؤدي الى عدم قيام مسؤوليتو

واالشياء التي  اآلالتعن  بالمسؤولية الخاصةوبالتالي فان االستناد الى القواعد  
 المسؤولية عن لتأسيس عال يمكن ان يكون االساس الناج ةخاص ةتحتاج الى عناي

 ،التقنيةعمى ىذه  المسؤوليةتطبيق قواعد ىذه  ةوذلك لعدم امكاني النانو استخدام تقنية
االشخاص سوف تترك الكثير من  ألنيا التقنيةاستخدام ىذه  طبيعةمع  مالئمتياوعدم 

تجعل من اساس  المدنيةوان اغمب التشريعات  و خصوصاً  ،من دون تعويض
 .(3)العكس ألثباتالقابل  ضالمفرو  الخطأالشياء ىو او  اآلالتعن ىذه  المسؤولية
و عمى عنصر  التبعةعمى اساس تحمل  المسؤولية بتأسيسفيما يتعمق  اما

عمى عنصر الضرر فقط يعد من االمور المختمف  المسؤولية ةن اقامإف ،الضرر فقط
 مسائمة وال يمكن المدنية المسؤوليةلقيام  الخطأوجود  اشترطفمنيم  ،عمييا ما بين الفقو

ى عنصر الضرر فقط، عم المسؤولية اقاميم من ، وقسمالخطأشخص من دون وجود ال
 من بالخطأعن وصف ىذا الفعل ض النظر فعل من الشخص بغ صدور مجردفب

                                       
( سالم عبداهلل كريم، التنظيم القانوني لمذكاء االصطناعي، اطروحة دكتوراه، كمية القانون، جامعة 1)

 .157، ص2122كربالء، 
( د. محمد احمد المعداوي، المسؤولية المدنية عن الروبوتات ذات الذكاء االصطناعي، بحث 2)

، العدد 9جامعة القاىرة، المجمد منشور في المجمة القانونية، تصدر عن كمية الحقوق فرع الخرطوم، 
 .326، ص2121، لسنة 2
المعدل يقابميا نص  1951لسنة  41من القانون المدني العراقي رقم  231( ينظر نص المادة 3)

من قانون  316ونص المادة  1948لسنة  131من القانون المدني المصري رقم  178المادة 
 .1985لسنة  5المعامالت المدنية االماراتي رقم 
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مناط استحقاق التعويض لمشخص ىو الضرر فقط من دون  نإوبالتالي ف ،(1)عدمو
ان يصدر منو فعل حتى وان لم  يفيكف الخطأاشتراط وجود سموك الشخص الى درجو 

بان يقوم بتعويض  و ممتزماً فان ىذا الفعل كفيل بان يجعم ،الخطأيصل الى درجو 
الفعل الن االساس في التزامو عن الضرر الذي اصابو من جراء ىذا المضرور 

كثير يطمق عمى ىذا النوع وال ،(2)طا ىو عنصر الضرر فقبالتعويض وقيام مسؤوليتو ىن
 من موضوع الضرر اساساً  تتخذعمى اساس انيا  الموضوعية المسؤولية وليةالمسؤ من 

اال ان  ،من عدمو بالخطأليا من دون النظر الى الشخص ومدى اتصاف سموكو 
فال يمكن  المسؤوليةرى الن ىذا النوع من التعويض ال يكون عمى اساس ي (3)البعض

من دون  المسؤوليةفال يمكن قيام  ،الخطأمع عدم اشتراط ركن  المسؤوليةالقول بوجود 
 مةالمسائتصار قاو غير ذلك بقول الو  بية،سب ةوضرر ورابط أتوافر جميع اركانيا من خط

امر ال يعكس  ةموضوعي ةبوجود مسؤوليعنصر الضرر والقول  عنصر واحد وىو ىعم
تصار قاما ا الخطأمن دون وجود  ةمسؤولي فال توجد ،المدنية المسؤولية ةحقيق

 بالخطأالتعويض عمى عنصر الضرر فقط من دون النظر الى وصف سموك الشخص 
 .التي تقوم عمى عنصر الضرر فقط المدنية الحمايةتسمى من عدمو 

 المدنية ةحمايال احكام ن تطبيقإف النانو ةالمستخدم لتقني ةوفيما يتعمق بمسؤولي 
 ةد من االمور التي تتناسب مع حقيقيع الموضوعية المسؤوليةاو كما يسمييا البعض 

 المسؤوليةفي  ةتقميديالالقواعد باالخذ  صعوبةمدى  د رأينافق ة،تقنيىذه الاستخدام 
القائم  مةمسائ ةتعويض لعدم امكانيلا ىامام المضرور في عم التي تقف عائقاً و  المدنية

 ،ىو االفضل المدنية الحمايةلذا فان االعتماد عمى نظام  ،التقنيةعمى استخدام ىذه 

                                       
( د. محمد سميمان االحمد، الخطأ وحقيقة اساس المسؤولية المدنية في القانون العراقي، مكتبة 1)

 .28، ص2118التفسير، اربيل، 
خان الدلوي، النظرية العامة لمحماية المدنية، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت،  ( د. بو مو برويز2)

 .54، ص2114
 .67المصدر السابق، ص(  د. محمد سميمان االحمد، 3)
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تعويض االضرار  في المدنية الحمايةنظام ب يأخذدعوا المشرع العراقي ان ن فإنناولذلك 
 ةاقامعمى القواعد في  االعتماد صعوبةالنانو لما قدمناه من  ةعن استخدام تقني الناشئة

 .نانوال يةعن استخدام تقن سؤوليةالم
 المطمب الثاني

 عن استخدام تقنية النانوتعويض ال
النانو  ةى احد االشخاص جراء استخدام تقنياذا ما ثبت وجود الضرر الواقع عم

لمتعويض العادل الذي يجبر  التقنيةن ىذا الضرر يوجب استحقاق المضرور من ىذه إف
او ان يكون تعويض عيني اما فان التعويض  العامةمقواعد ل ، فوفقاً لذي اصابوالضرر ا

 .(1)كما انو يشمل الضرر المادي والمعنوي ة،حسب كل حالتعويض نقدي 
ان يكون تعويض عيني او تعويض بمقابل او  فإماوالتعويض ينقسم الى نوعين  

تقدير التعويض يكون ف ،حسب كل نوع هولكل منيما ضوابط لتقدير تعويض نقدي 
الوجود والعدم ومن حيث حيث من ويدور معو  الضرر مع اساسياً  ارتباطاً  مرتبطاً 

ىذا التعويض الذي يتم تقديره كما ان لو عناصر يجب مراعاتيا  ةالنطاق ومدى قيم
 .(2)عند تقدير التعويض

لمضرر  و عند تقدير التعويض يجب ان يراعى ان يكون ىذا التعويض مساوياً  
وال اقل من  ،واثراء لممضرور ؤولعمى المس عبئاً فال يزيد عمى الضرر الواقع فيكون 

 ،رور لم يحصل عمى تعويض عادل يساوي الضرر الذي اصابوضالضرر فيكون الم
والكسب  الالحقة الخسارةتعويض عن الضرر يتكون من عنصرين اساسيين ىما وال

 ىاد ةمن عناصر ايجابي ة المدينمن ذم فعالً  صما نق الواقعة الخسارةوتعني  الفائت
 ةمنفع وكليتمف سيارتو او ييدم منزلو  يا من ذمة المدين كأنالى نقصان المسؤول فعل

                                       
مصدر سابق،  د. حسن عمي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء االول، الضرر،( 1)

 .271ص
د. عبدالمجيد الحكيم و عبدالباقي البكري و محمد طو البشير، الوجيز في النظرية العامة ( 2)

 .244مصدر سابق، ص لاللتزام، الجزء االول، مصادر االلتزام،
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الى فواتيا وحرمان الشخص  الخطأوقوع  ىيحصل عمييا المضرور من مالو واد كان
 .(1)تدخل ضمن عناصر تقدير التعويض عن الضرر ةيعد خساره الحقمنيا 

اليسير  ، فالخطأالخطأ ةقدير التعويض ال يؤخذ بنظر االعتبار جسامو عند ت 
الكامل عن ىذا الضرر  جسيم يجب ان يتم تقدير التعويضالذي يؤدي الى ضرر 

الن االساس في تقدير  ،اليسير من عدموب الخطأالجسيم بغض النظر عن وصف 
ك المركز المالي وكذل ،سامتوجومدى  الخطأالتعويض ىو مقدار الضرر وال ينظر الى 

فال يحكم بالتعويض  ة،محدود ةمالي ةاو لو قدر  لممسؤول من حيث كونو مميء مالياً 
وال  ة،كبير مالية  ةقدر عن التعويض لو الكبير الذي يجاوز مقدار الضرر الن المسؤول 

كما قدمنا تقدير  ألنو محدودةيحكم بتعويض اقل من الضرر الواقع الن المسؤول قدرتو 
 .(2)التعويض مرتبط بمقدار الضرر فقط

بنظر االعتبار مقدار الضرر الواقع والذي  يأخذوعمى الرغم من ان القاضي  
اال انو يستطيع عند تقديره لمتعويض ان يراعي الظروف  ،فقط الالحقة الخسارةيمثل 

ضعو و و  الصحيةحالتو كمضرور الب المحيطة الشخصيةوىي الظروف  المالبسة
كبيره يكون الضرر الذي يقعده عن الكسب اكبر من  ألسرة يالً يكون معفمن  ،العائمي
الشخص  ةيكون الحكم بالتعويض عمى حسب حالفينا يمكن ان  ة،صغير  ألسرةالمعيل 

 الحالةكما ان  ،(3)عمى ىذا الشخص من غيره الن اثر الضرر الواقع يكون اكثر وقعاً 
ق و بمرض او ع مصاباً في تقدير التعويض فمن يكون  لممضرور تمعب دوراً  الصحية
فمن يصاب بجروح وىو لديو مرض عميو اكبر من الشخص السميم  اإلصابة وقعيكون 

                                       
 .518د. عبدالحي حجازي، مصدر سابق، ص( 1)
د. عبدالمجيد الحكيم و عبدالباقي البكري و محمد طو البشير، الوجيز في النظرية العامة ( 2)

 .58العاتك لصناعة الكتاب، القاىرة، من دون سنة نشر، ص االلتزام، احكام، الثانيلاللتزام، الجزء 
، 1981المسؤولية التقصيرية، وزارة العدل، بغداد، ( د. سعدون العامري، تعويض الضرر في 3)

 .177ص
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ن السكري الضرر الذي يقع عميو اكبر من الشخص المصاب بنفس الجرح وال يعاني م
 .(1)كل ذلك يؤخذ بنظر االعتبار عند تقدير التعويض ، وىذا المرض

الممكن ان يحصل كان من  برور من كسضالتعويض كذلك ما فات الم ويشمل 
الذي ادى الى حرمانو من المنافع التي كان  الخطأيرتكب المسؤول  عميو لو لم 

ويشترط في  ،سيحصل عمييا لو انو لم يتعرض لمسموك الخاطئ الذي قام بو المسؤول
 نتيجةاو الكسب  ةالمنفعالتعويض عن الكسب الفائت ان يكون عدم الحصول عمى 

 .(2)لمعمل غير المشروع الذي قام بو المسؤول طبيعية
 ةاالدبي فانو يعد عنصر قائم بذاتو ويتم تقدير التعويض عنو دفع اما الضرر

بنظر االعتبار ان يكون ىذا  يؤخذو عند تقدير التعويض عن الضرر االدبي  ة، واحد
شانو ان يخفف او يزيل االالم كافيو لممضرور بحيث يكون من  ةرضيتالتقدير فيو 

و في تقدير التعويض  ،في نفس المضرور ووقعتالتي سببيا خطا المسؤول  النفسية
لممضرور والتي  المالبسةخذ القاضي بنظر االعتبار كذلك الظروف أيالضرر عن ىذا 

 .(3)تؤثر في تقدير التعويض
استخدام النانو ف ةلتعويض عن استخدام تقنيوكل ما تقدم يمكن تطبيقو عمى ا 

 من قد ينتج عنو ضرر مادي او ادبي وبذلك يحق لممضرور ناكما قدم التقنيةىذه 
التي اصابتو  والمعنوية الماديةيطالب بالتعويض عن االضرار  ان التقنيةاستخدام ىذه 

 .التقنيةمن جراء استخدام ىذه 
 
 

                                       
( امال عمي عبدالحسين، التعويض العادل دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، كمية القانون، جامعة 1)

 .99كربالء، ص
مصدر سابق، د. حسن عمي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء الثاني، الخطأ، ( 2)

 .287ص
المجيد الحكيم و عبدالباقي البكري و محمد طو البشير، الوجيز في النظرية العامة د. عبد( 3)

 .246ص لاللتزام، الجزء االول، مصادر االلتزام،
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 الخاتمة
نبين أىم النتائج  نانواالطار القانوني الستخدام تقنية البعد دراسة موضوع   

  والتوصيات وكما يأتي:
 :اواًل: النتائج

  تقنية النانو يعد من المفاىيم المختمف عمييا ما بين الفقو. ان مفيوم .1
تتعدد المجاالت التي تستخدم فييا تقنية النانو منيا المجال الصحي وانتاج  .2

 .الطاقة وحماية البيئة
يضع فيو االطار الذي تستدم فيو  لم يضع المشرع العراقي تنظيمًا قانونياً  .3

 ىذه التقنية.
عدم كفاية القواعد العامة في المسؤولية في تعويض االضرار التي يسببيا  .4

 استخدام تقنية النانو.
ان االساس االفضل في تعويض االضرار الناشئة عن استخدام تقنية النانو  .5

 ىو االعتماد عمى عنصر الضرر بغض النظر عن وجود الخطأ من عدمو. 
 ثانيًا: التوصيات:

ندعوا المشرع العراقي الى وضع تشريع متكامل يحدد فيو االطار   .1
المجتمع، لكي نضمن القانوني استخدام ىذه التقنية الميمة والمفيدة في 

الحصول عمى الفائدة القصوى من ىذه التقنية وفي نفس الوقت يراعى 
عدم االضرار وتجنب االضرار التي من الممكن ان تنشا عن استخدم 

 التقنية.
ندعوا المشرع العراقي ان يأخذ بنظام الحماية المدنية في تعويض  .2

ه من صعوبة االضرار الناشئة عن استخدام تقنية النانو لما قدمنا
 االعتماد عمى القواعد في اقامة المسؤولية عن استخدام تقنية النانو.
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 المصادر
 اوال: الكتب

دار  د. انس محمد عبدالغفار، التامين من مخاطر النانو تكنولوجي، .1
 .2114الكتب القانونية ، مصر 

الدلوي، النظرية العامة لمحماية المدنية، منشورات  نبرويز خاد. بو مو  .2
 .2114لحمبي الحقوقية، بيروت، ا

د. حسن عمي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء االول،  .3
 .ون سنة نشرالضرر، شركة التايمز لمطباعة والنشر، بغداد، من د

د. حسن عمي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء الثاني،  .4
 .2111دون دار او مكان نشر،  الخطأ، من

، وزارة ون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيريةد. سعد .5
 .1981العدل، بغداد، 

د. عبدالحي حجازي، النظرية العامة لاللتزام، الجزء الثاني، مصادر  .6
 .1954تزام، مطبعة نيضة مصر، االل

د. عبدالمجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، الجزء االول،  .7
 .1963النشر االىمية، بغداد، طبع و مصادر االلتزام، شركة ال

د. عبدالمجيد الحكيم و عبدالباقي البكري و محمد طو البشير، الوجيز  .8
، الجزء االول، مصادر االلتزام، مطبعة وزارة لاللتزامفي النظرية العامة 

 .1981والبحث العممي، بغداد، التعميم العالي 
و البشير، الوجيز د. عبدالمجيد الحكيم و عبدالباقي البكري و محمد ط .9

في النظرية العامة لاللتزام، الجزء الثاني، احكام االلتزام، العاتك لصناعة 
 .اب، القاىرة، من دون سنة نشرالكت
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د. عزالدين الدناصوري و د. عبدالحميد الشواربي، المسؤولية المدنية  .11
يثة لمطباعة، في ضوء الفقو والقضاء، الطبعة السابعة، القاىرة الحد

 .2111، القاىرة
د. محمد سميمان االحمد، الخطأ وحقيقة اساس المسؤولية المدنية في  .11

 .2118مكتبة التفسير، اربيل،  القانون العراقي،
 ثانيًا: الرسائل واالطاريح:

 امال عمي عبدالحسين، التعويض العادل دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، .1
 .كمية القانون، جامعة كربالء

كريم، االختصاص القضائي في تسوية المنازعات الناشئة  ريزان حمودي .2
القانون، جامعة كربالء، عن عقد نقل تقنية النانو، اطروحة دكتوراه، كمية 

2121. 
سالم عبداهلل كريم، التنظيم القانوني لمذكاء االصطناعي، اطروحة  .3

 .2122لقانون، جامعة كربالء، دكتوراه، كمية ا
 ثالثًا: البحوث والمقاالت:

د. امال بو حوية ود. عائشة عمران، تأثير استخدام تقنية النانو عمى  .1
صحة وسالمة المستيمك في قانون االستيالك الجزائري، بحث منشور 
في مجمة االستاذ الباحث لمدراسات القانونية والسياسية، تصدر عن كمية 

، 4جمد الحقوق والعموم السياسية، جامعة محمد بو ضياف، الجزائر، الم
 .2119، لسنة 2دد الع

المعدلة بتقنية النانوتكنولوجي، بحث  ةرجاء محمد محفوظ، حكم االطعم .2
منشور في المجمة الدولية لمدراسات االسالمية المتخصصة، تصدر عن 
مركز رفاد لمدراسات والنشر، االردن، المجمد السادس، العدد الثالث، 

2121. 
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باستخدام  سبنا المرضي ابراىيم، نحو عمارة ذكية ومستدامة .3
النانوتكنولوجي، بحث مقدم الى المؤتمر السنوي لمعموم التقنية، الييئة 

 .2119مارس  6-4لتقني، ليبيا الوطنية لمتعميم ا
شفيق حادي، صور الخطأ الطبي في التشخيص، بحث منشور في مجمة  .4

القانون والعموم السياسية، تصدر عن معيد الحقوق والعموم السياسية 
، 2، العدد 1الجامعي صالحي احمد بالنعامة، الجزائر، المجمد بالمركز 

 .2115لسنة 
طارق بن طمق المطيري، دور تقنية النانو في الحد من الكوارث، بحث  .5

مقدم الى الحمقة العممية المعنونة ) استخدام التقنيات الحديثة في مواجية 
لمعموم االمنية الكوارث (، المنعقدة في كمية التدريب، جامعة نايف العربية 

 .2/2112/ 8الى  6لمفترة من 
طيف حسين امين، تقنية النانو وتطبيقاتيا في المجال الطبي، مقالة  .6

منشورة عمى األنترنيت عمى الموقع 
https://www.uomus.edu.iq/NewDep.aspx?depid=8&newid=304

 .15/7/2122تاريخ الزيارة  8
النانوتكنولوجي في مجال  د. عادل عوض، الضوابط االخالقية لتطبيقات .7

الطب، مقالة منشورة عمى االنترنيت عمى الموقع  
https://shababtafahom.om/post/2679  15/7/2122تاريخ الزيارة. 

د. عمر عبدالحميد مصبح، مدى مالئمة التشريعات القانونية لنانو  .8
الطاقة المتجددة، بحث مقدم الى المؤتمر السنوي الحادي والعشرون 

وان الطاقة بين القانون واالقتصاد، كمية القانون، جامعة تحت عن
 .21/5/2113 -21بية المتحدة، االمارات العر 

د. عمر عبدالمجيد مصبح، توظيف تقنية النانو الحديثة متناىية الصغر  .9
في السياسة العقابية، بحث منشور في مجمة كمية القانون الكويتية 
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يت، تية العالمية، جامعة الكو العالمية، تصدر عن كمية القانون الكوي
 .2112، لسنة 9، السنة 2العدد 

د. لؤي مرىج و عال عمر حربة ، العمارة في ظل تقنية النانو، بحث  .11
، 8،العدد 39المجمد منشور في مجمة البعث، تصدر عن جامعة البعث، 

 .2118لسنة 
مبروك حده، الضوابط القانونية لحماية المستيمك بين حتمية التطور  .11

، بحث منشور في 13-19رة استخدام تقنية النانو وفق القانون وخطو 
مجمة الرسالة لمدراسات و البحوث اإلنسانية، تصدر عن كمية العموم 

 ،6االنسانية واالجتماعية، جامعة العربي السبتي، الجزائر، المجمد 
 .2121، لسنة 4العدد

ت الذكاء د. محمد احمد المعداوي، المسؤولية المدنية عن الروبوتات ذا .12
االصطناعي، بحث منشور في المجمة القانونية، تصدر عن كمية الحقوق 

 .2121، لسنة 2العدد ، 9فرع الخرطوم، جامعة القاىرة، المجمد 
محمد طاىر قاسم، االساس القانوني لممسؤولية عن االشياء الخطرة  .13

امام القضاء العراقي، بحث منشور في مجمة الرافدين لمحقوق، تصدر 
، 16، السنة 49دد ، الع13كمية الحقوق، جامعة الموصل، المجمد عن 
 .2111لسنة 

د. منير محمد سالم، طب النانو، االفاق والمخاطر، بحث منشور في  .14
مجمة عجمان لمدراسات والبحوث، تصدر عن جائزة راشد بن حميد 

 .2111لمجمد العاشر، العدد االول، لمثقافة والعموم، ا
 :رابعًا: القوانين

 المعدل. 1951لسنة  41قانون المدني العراقي رقم ال .1
 .1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم  .2
 .1985لسمة  5قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم  .3
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