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54 ينبغي تالفي الخلط بين مبررات المقاييس الوطنية بموجب االتفاق بشــــأن تطبيق تدابير الصــــحة والصــــحة النباتية واالتفاق بشــــأن الحواجز  

 الفنية أمام التجارة، وصالحية تطبيقها على المستوى الدولي. 

والصـــــــــحة  لمبادٔي منظمة التجارة العالمية، ومع مراعاة األحكام الخاصـــــــــة بذلك في االتفاق بشـــــــــأن تطبيق تدابير الصـــــــــحة  طبقا   55

   .التجارة أمامالنباتية، واالتفاق بشأن الحواجز الفنية 

 

 

  

التحليل    مبدأتستند مواصفات األغذية والخطوط التوجيهية والتوصيات األخرى التي تضعها هيئة الدستور الغذائي ٕالى  .1
اســـــــــــتعراض معمق لجميع المعلومات ذات الصلة   إجراءالعلمي الســـــــــــليم والبراهين التي تتضـــــــــــمن  

 .األغذية وسالمتها تإمدادابهدف أن تضمن المواصفات نوعية 

مالئما، بشأنها حيثما كان تراعي هيئة الدسـتور الغذائي لدى وضـعها لمواصـفات األغذية واتخاذ قرار   .2

العوامل المشــــــروعة األخرى ذات الصــــــلة بحماية صــــــحة المســــــتهلكين والترويج للممارســــــات  

  .العادلة في تجارة األغذية

  .ويالحظ بهذا الصدد ٔان توسيم األغذية يلعب دورا مهما في تعزيز هذين الهدفين .3

هيئة الدســتور الغذائي على المســتوى الضــروري لحماية الصــحة العامة  أعضاءاتفق   إذاوفى حالة ما  .4

ونما  ، يحق لألعضاء عدم قبول المواصفات ذات الصلة دأخرى وظهور وجهات نظر مختلفة بشأن اعتبارات  

 .قرارهايقتضي ذلك بالضرورة منع هيئة الدستور الغذائي من اتخاذ 

 53معايير للنظر في العوامل األخرى المشار إليها في بيان المبادئ الثاني

الخاصــــة بدور    المبادئبيانات   اتباعفيما يتعلق بالمســــائل المتصــــلة بالصــــحة والســــالمة، ينبغي  •

 المتصلة بدور تقييم المخاطر التي تتعرض لها سالمة األغذية؛    مبادئالالعلوم وبيانات 

العوامل المشروعة األخرى المتصلة بحماية الصحة والممارسات التجارية العادلة، يجوز تحديدها في   •

 المخاطر كيف تؤثر هذه العوامل في   إدارة المخاطر، وينبغي ٔان يوضــــح المســــؤولون عن   إدارة عملية 

ال ينبغي ٔان يؤثر النظر في العوامل األخرى على األســـاس العلمي لتحليل المخاطر، وفي هذه العملية،   •

 مة عملية تقييم المخاطر المخاطر، وذلك لضـــمان ســـال وإدارة ينبغي مراعاة التفرقة بين تقييم المخاطر 

ينبغي التســــليم بأن بعض االهتمامات المشــــروعة للحكومات لدى وضــــع تشــــريعاتها الوطنية ال  •

 ؛ 54ٔاجمع يمكن تطبيقها بصفة عامة ٔاو ال تكون مما يهم العالم 

الدســــتور الغذائي، العوامل األخرى التي يمكن قبولها على   إطارينبغي ٔان تؤخذ في االعتبار فقط، في  •

 في حالة المواصفات اإلقليمية والنصوص المتصلة بها؛  إقليمي أساسعالمي، ٔاو على  أساس

ينبغي ٔان توثق بوضـــــوح عمليات النظر في العوامل األخرى المحددة في وضـــــع توصـــــيات هيئة   •

ي واألجهزة الفرعية المنبثقة عنها فيما يتعلق بإدارة المخاطر، بما في ذلك الدســــــــتور الغذائ

 كل حالة على حدة؛   أساسفي المعايير، على   إدماجهامســــــــوغات 

تنفيذ الخيارات الخاصــــة بإدارة المخاطر الناتجة عن طبيعة وخصــــوصــــية    إمكانيةيجوز النظر في  •

ف طرائق اإلنتاج والتجهيز، والنقل والتخزين، وخصــــــــوصــــــــا في المعوقات التي تصــــــــاد 

 ؛  ةببيانات كميالبلدان النامية، وينبغي تعزيز االهتمامات الخاصة بالقضايا االقتصادية والتجارية عموما 

  أمام المخاطر ٕالى خلق عوائق ال مبرر لها  إدارة العوامل المشروعة األخرى في  إدماجال ينبغي ٔان يؤدي   •

هذه العوامل األخرى على البلدان   إضافة؛ وينبغي العناية بصــــــــفة خاصــــــــة بتأثير 55التجارة 

  .النامية

 

المتعلقة بدور العلـــــم في عملية صنع القرار بالمبادئبيانات    

 في هيئة الدستور الغذائي ومدى وضع العوامل األخرى في االعتبار 52

 

 


