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األمور العلمية المتعلقة بأهداف هيئة دستور األغذية :مراجعة للمبادئ ،مع توفير أمثلة

ملخص :توفر هيئة دستور األغذية المعايير واإلرشادات المتعلقة بالغذاء والمعترف بها من خالل منظمة التجارة العالمية باعتباره السلطة
اعتمادا على
الرئيسية التي يمكن االعتماد عليها لتسوية النزاعات التجارية ذات الصلة .ويصدر دستور األغذية ق ارراته بشكل رئيسي
ً
المبادئ واألدلة العلمية ،رغم أنه يمكن أن يتم كذلك وضع العوامل المشروعة األخرى مثل القيم االقتصادية واالجتماعية في االعتبار.

ودستور األغذية له هدفان رئيسيان :حماية صحة المستهلك وضمان اتباع الممارسات العادلة في تجارة الغذاء .يمكن أن توفر وثائق دستور

األغذية قوالب للدول المفردة إال أنها ال تعد ملزمة للسياسات المحلية .على الرغم من العديد من التطورات التي حدثت خالل العقدين
المنصرمين ،ظهرت حاالت من سوء الفهم والجدال التي أعاقت العديد من أوجه التقدم التي يجب أن ينجزها دستور األغذية،
خصوصا في مجاالت الدعاوى الخاصة باالمتيازات المتعلقة بالغذاء واستهالك المواد الغذائية وضمان تحقيق السالمة في تلك
ً
األمور .ويجب أن تعتمد الدعاوى المتعلق باالمتيازات الصحية على مجمل األدلة العلمية المتاحة ،بما في ذلك البيانات المأخوذة من

المالحظات والتي يتم تجميعها من عدد كبير من الفئات السكانية باإلضافة إلى النتائج المأخوذة من التجارب السريرية العشوائية .ويجب أن

يتم تقييم السالمة من خالل تقييم المخاطر المتعلقة بالبيانات التجريبية عالية الجودة ،حيث يكون للمعلومات غير المؤكدة دور أقل .ويجب
أن يتم تحسين السياسة التنظيمية إذا كنا نرغب في تحسين تعريف ووصف "تاريخ االستخدام اآلمن".

الكلمات األساسية :دستور األغذية ،هيئة دستور األغذية ،المواد الغذائية ،المكمالت ،الدعاوى المتعلقة بالصحة ،االمتيازات،
تقييم المخاطر ،السالمة

األغ ذي ة د س تور ه ي ئة ب أهداف ال م ت ع ل قة ال ع لم ية األم ور 2011 ARABIC RTP SOMOGYI

