
 سالمة الغذاء والتجارة الدولية 
 

 

أدت عولمة تجارة الغذاء إلى زيادة المخاوف من انتقال األمراض عن طريق المنتجات الغذائية مما 
جعل الهيئات الدولية تهتم بضرورة عولمة أساليب حماية األغذية من خالل استبعاد مصادر العدوى 

ذاء وأثناء تصنيعه وتعبئته وتوزيعه إلى أماكن الميكروبية بدءا من أول خطوة في سلسلة إنتاج الغ
 استخدامه التي قد تبعد آالف األميال عن مكان إنتاجه.

 
وتتطلب سالمة األغذية زيادة مستوى التعاون الدولي  فيما يختص بإصدار مواصفات وتشريعات لها 

قد تؤدي الى مشاكل الصفة الدولية, "فمعايير السالمة" غير موحدة بين الدول وهي االختالفات التي 
 كثيرة في االتفاقات التجارية الدولية.

 
غير أن التجارة الدولية لألغذية تعرقلها بعض الحواجز الجمركية المطبقة على الحدود الوطنية. 

ولكن البعض اآلخر ال  –بعض هذه الحواجز قد يكون الزما لحماية المستهلك أو االقتصاد المحلي 
 Codexارة الدولية. ولمعالجة هذا تم إنشاء لجنة دستور االغذية الدولية نفع منه سوى االضرار بالتج

Alimintarius Commission . 
 

رشادات وتوصيات لجنة دستور األغذية "كودكس" واتفاقيات منظمة  وتلعب مواصفات وتوجيهات وا 
لتجارية منذ دورا هاما في حماية صحة المستهلك وتأكيد عدالة الممارسات ا (WTO)التجارة الدولية 

على إنشاء هيئة  WHO/FAOفي المؤتمر الدولي المشترك لهيئتي  1962أن تم االتفاق عام 
الكودكس لتعتبر الهيئة الدولية األولى في العالم التي تختص بصحة الغذاء والشؤون الصحية 
لالغذية. وينحصر عمل هيئة الكودكس في جمع جميع المواصفات من جميع دول العالم وضبطها 
واالتفاق على مواصفات لها صفة الدولية وتغطى جميع أنواع المنتجات الغذائية سواء مصنعة أو 
نصف مصنعة أو خام. والغرض االساسي لهيئة دستور االغذية )كودكس( هو حماية صحة 

 المستهلك وتأكيد عدالة الممارسات التجارية الدولية للمنتجات الغذائية.
 

التوقيع على اتفاقية مراكش, كما أسفرت عن عدد من  1994واي عام وكان من أهم نتائج جولة أورج
 تأسست  التي (WTO)االتفاقيات التي يلتزم بها جميع االعضاء في منظمة التجارة العالمية 
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. ومنذ ذلك الوقت اتفقت الدول على تقليل الحواجز الجمركية في وجع السلع الزراعية 1995عام 
شجيع التجارة الحرة, وأصبحت الحواجز غير الجمركية هي الشغل الشاغل لمعظم االتفاقيات بهدف ت

 الدولية ألنها قد تؤدي الى تقويض التجارة الدولية إذا وضعت بشكل تعسفي أو تمييزي.
 

 1995عام  WTOالتي أصدرتها منظمة التجارة العالمية  SPSولمعالجة ذلك تم اعداد اتفاقية 
 Sanitary and phytosanitaryى جميع المعايير الصحية والصحة النباتية بحيث تطبق عل

measures  .التي قد تؤثر تأثيرا مباشرا أو غير مباشرا على التجارة الدولية 
 

وتعطي هذه التفاقية الحق العضاء منظمة التجارة العالمية في توحيد وتنسيق ارشادات الشؤون 
 الصحية والتوصيات الخاصة بها.

رشادات وتوصيات هيئة الكودكس فيما يختص بالمضافات الغذائية, االدوية وتع تبر مواصفات وا 
البيطرية, المتبقي من المبيدات, الملوثات, طرق أخذ العينات وتحليله, ودساتير الممارسات الصحية 

عالمية هي المثال الواضح لتوحيد المعايير الدولية وتجانسها بين الدول. والعضاء منظمة التجارة ال
الحق في ادخال معايير أكثر تشددا لتحقيق مستوى أعلى من الحماية الصحية والصحة النباتية عما 
هو موجود في معايير مواصفات وارشادات وتوجيهات المواصفة الدولية, ويجب ان يعتمد ذلك على 

لفنية لتقييم تقييم الخطورة على حياة االنسان والحيوان والنبات واضعين في االعتبار الوسائل ا
 الخطورة الميكروبيولوجية التي تصدرها الهيئات الدولية.

من اهم العوامل التي ساعدت على تطوير مقاييس جديدة  (WTO)وتعتبر اتفاقية التجارة الدولية 
للشؤون الصحية وتطويرها من اجل التبادل الدولي لألغذية مما ادى الى اعادة النظر في الطرق 

التصنيع ومتطلبات الشؤون الصحية بمصانع االغذية )اختبارات المنتج النهائي( التقليدية لممارسة 
وهي عبارة عن وثيقة حكومية على شكل  (MRA)الى ما يسمى يتقييم المخاطر الميكروبيولوجية 

قرار الدارة المخاطر الميكروبيولوجية وبالتالي وضع الحدود الحرجة لهذه الميكروبات الخطيرة كأحد 
 General Agreement onاتفاقيات الجات  WTOلهسب ولذلك اصدرت منظمة متطلبات ا

Tariffs and Trade (GATT)  مما أدى الى صدور اتفاقية المعايير الصحية والصحة البنائية
(SPS)  واتفاقية الحواجز الفنية في التجارة الدوليةTechnical Bariers to Trade (TBT) 

  الموانئ بمعنى التأكيد على ضرورة محافظة الدول لتسهيل حركة تبادل االغذية عبر
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على صحة االنسان على اسس علمية. كما يغطى االتفاق كافة المعايير الفنية والتي تنطبق على  
. وقد نصت تلك االتفاقيات على انها SPSجميع السلع مثل بطاقة البيان التي ال يتضمنها اتفاق 

ات وارشادات لجنة دستور االغذية لحماية صحة االنسان وطبقا التفاقية الجات. تعتمد على ممارس
والهدف من هذه االتفاقيات االهتمام بسالمة الغذاء واعطاء اطار لعمل تجانس دولي لمقاييس 
الشؤون الصحية والتي يجب ان تكون على اسس علمية وان تنفذ على اسس التكافؤ والشفافية وعدم 

مصادر المختلفة وكذلك عدم اعطاء ميزة غير عادلة للمنتج المحلي في مواجهة المنتج التمييز بين ال
 المستورد.

 
 أوال: اتفاقية الحواجز الفنية 

 
وقد تضمنت الوثيقة الختامية ألعمال جولة  WTOمن أهم االتفاقيات في حزمة اتفاقية  TBTتعتبر 

ظل اتفاقية الجات والذي كان تطبيقه أوروجواي بعد تعديل وتحسين اتفاق طوكيو الذي كان في 
 إال أنه أصبح إلزاميا لكل أعضاء منظمة التجارة العالمية. –اختياريا وفقا لرغبة الدول االعضاء 

 
ويتمثل االتفاق في أال تكون المواصفات والمعايير اإلقليمية أو المحلية معوقات فنية غير مبررة 

ع االستهالكية وبما في ذلك متطلبات جودة االغذية و للتجارة الدولية، ويغطي االتفاق جميع السل
اجراءات حماية المستهلك من الغش واالحتيال االقتصادي وتقرر االتفاقية أنه يجب أن يكون 
للمعايير الفنية للتجارة هدف مشروع وأن يتناسب أثر أو تكلفة تطبيق المعيار مع الهدف من المعيار، 

األقل تقييدا للتجارة الدولية، يشجع االتفاق الدول االعضاء على وهي تقرر أيضا أن تتبع المعايير 
استخدام المعايير الدولية في حالة وجودها باستثناء الحاالت التي يكون فيها المعيار الدولي غير 

 قابل للتطبيق ألسباب موضوعية.
 

دولية بشرط أال تشكل وباختصار فإن اتفاق العوائق الفنية للتجارة يأخذ بإمكانية موائمة المعايير ال
 عوائق غير ضرورية للتجارة الدولية.
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 اللوائح واألنظمة الفنية:



 وهي تتضمن مجموعة من االحكام وهي:
 مواصفات السلع -1
 العمليات وطرق االنتاج -2

 االحكام االدارية المطبقة التي تكون المطابقة مها إلزامية. -3

 
طلحات الفنية، والرموز، والتغليف ووضع العالمات، وتسمية السلع وتشمل ايضا تلك االنظمة المص

وعملية أو طريقة االنتاج، وعلى سبيل المثال فإنه في مصانع االغذية يمكن وضع نظام يحدد 
وتحديد المواد الكيماوية المستخدمة في التنظيف  –مستوى الشؤون الصحية المطلوبة لالنتاج 

 المستخدمة في التصنيع... الخ. والتطهير أو المواد الكيميائية
 

وتتضمن االتفاقية االهداف المشروعة التي يمكن أن تصدرها اجهزة الحكومة المركزية والتي تبرر 
 تبنى أو تطبيق االنظمة الفنية وهي:

 متطلبات االمن القومي 
 .مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة 

 حماية صحة وحياة االنسان والحيوان والنبات 

 ماية البيئةح 

 
مع المرونة في اضافة اهداف اخرى، ويشترط االتفاق على الدول االعضاء ان تطابق اللوائح الفنية 

 مع الشروط االساسية التالية:
االلتزام بمبدأ الدولة االكثر رعاية بشرط اال يسمح بالتمييز بين السلع المستوردة من بلد  -1

 توردة من بلدان أخرى.عضو ال يكون مطبقا على السلع المماثلة المس
تخضع السلع المستوردة لمبدأ المعاملة الوطنية أي أن هذه السلع تمنح معاملة ال تقل  -2

افضلية عن السلع المماثلة من المنشأ الوطني، بمعنى أنه ال يجوز اخضاع السلع المستوردة 
لالنتاج الى اجراءات او مواصفات اكثر صرامة عما هو مطلوب تطبيقه على السلع المماثلة 

 الوطني.
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يجب اال يؤدي تطبيق المواصفات الى نشوء حواجز "عوائق" غير ضرورية للتجارة الدولية،  -3
 أي بذل الجهود لحصر العقبات التي تقيد التجارة الى الحد االدنى الضروري.



تفاق يجب ان تستند المواصفات الفنية الى معلومات وحقائق علمية، وهنا يتضمن اال -4
المعايير التي يجب اخذها في االعتبار من قبل الهيئات الحكومية التي تصدر لوائح فنية 

 لضمان عدم خلق عقبات غير مناسبة للتجارة مثل:

 
 استخدام المعايير الدولية: -أ

فيجب على الدول االعضاء اعداد لوائحها الفنية الوطنية وفقا للمعايير الدولية اال في حاالت 
 تيجة لعوامل مناخية أو جغرافية اساسية او مشاكل تكنولوجية.استثنائية ن

 
 نشر االنظمة واللوائح الفنية: -ب

وذلك بإبالغ سكرتارية منظمة التجارة الدولية بها لنشرها على الدول االعضاء وا عطاء المهلة 
بداء المالحظات عليها ويستثنى من ذلك الظروف التي تؤثر ع لى الكافية لدراستها ومناقشتها وا 

السالمة والصحة واالمن القومي أو تهديد باحتمال ظهور هذه المشاكل، وهنا يجوز االستغناء 
عن اشعار المنظمة الدولية المسبق وما يتبعه من مناقشة وتعليق مع افساح المجال للتعليق 

 والمناقشة بعد التطبيق.
 

عايير االلزامية اال بعد يجوز للسلطات الوطنية أن تشترط عدم بيع المنتجات الخاضعة للم -جـ
الحصول على شهادة ضمان من معهد معترف به في البلد المستورد تؤكد مطابقة المنتجات للمعايير 

 ولكن بالشروط اآلتية:
 تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية في إجراءات المطابقة. -
 تكون الرسوم المفروضة مساوية للرسوم المفروضة على المنتجات الوطنية. -

 ملية الحصول على العينات اي مشقة على الموردين االجانب.ال تشكل ع -
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 المرونة الممنوحة للدول النامية:



بعض  TBTمنح االتفاق بعض االستثناءات للدول النامية من بعض االلتزامات ولذلك وضعت لجنة 
 االعتبارات مثل:

 المعايير المشاكل الخاصة بإعداد وتطبيق االنظمة الفنية و  -
 االحتياجات التنموية والتجارية للدول النامية -

 درجة التطور الفني للبلدان االعضاء -

 كما ان هناك بعض االحكام التي تسمح باستثناء الدول النامية مثل: -

 عدم خلق عوائق غير ضرورية امام صادرات الدول النامية -

ة كأساس لمواصفاتها وأنظمتها عدم توقع ان تقوم الدول النامية باستخدام المعايير الدولي -
 الفنية 

 تسهيل مشاركة الدول النامية في اعمال الهيئات الدولية للمعايير والمقاييس -

 تقديم المساعدة الفنية لهذه الدول حتى تتمكن من الوفاء بالتزامات االتفاقية.
 

تفاقية بشكل فعال حيث نصت اال TBTوتضمنت االتفاقية بعض االجراءات لتسهيل تطبيق اتفاق 
 على:
 إنشاء لجنة معنية بتنفيذ االتفاقية وهي تضم ممثلين عن كافة االعضاء -1
يلتزم أعضاء منظمة التجارة بإنشاء مركز" نقطة" استعالم بهدف الرد على استفسارات  -2

االعضاء اآلخرين الراغبين في االطالع على المواصفات والمعايير الوطنية بهدف النفاذ الى 
مركز الوثائق التي تصدرها الحكومة المركزية والهيئات المحلية  وكذلك االسواق، ويوفر ال

 الهيئات االخرى غير الحكومية، المنوط بها تنفيذ أنظمة فنية.

يتم تسوية المنازعات في اطار منظمة التجارة العالمية وفقا الحكام التفاهم المدونة في الوثيقة  -3
على أن تقوم هيئة تسوية  41قية في المادة الختامية العمال جولة أوروجواي، وتنص االتفا

المنازعات بإنشاء فريق عمل فني لمساعدتها في المسائل ذات الطابع الفني باالتفاقية وتشمل 
 قواعد تشكيل وعمل مجموعة الخبراء الفنيين.
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 ثانيا: اتفاقية المعايير الصحية والصحة النباتية



 
القواعد العامة للتجارة الدولية والتي استمرت حتى مفاوضات جولة  1974ت عام تضمنت اتفاقية الجا

، وتقضي هذه القواعد باختصار الى عدم التمييز بين المنتجات المستوردة من 1994اوروجواي عام 
الدول المختلفة وهو ما يعرف بمبدأ عدم التمييز ومن ناحية اخرى نصت االتفاقية على اال تتعرض 

قل تفضيال من السلع المنتجة محليا فيما يتعلق بإجراءات نفاذ السلعة في االسواق وهو ما لمعاملة أ
يعرف بمبدأ المعاملة الوطنية، إال أن القواعد تضمنت استثناء هام وهو إمكانية اتخاذ إجراءات 

تضمن  لحماية االنسان والحيوان والنبات ما دامت تلك االجراءات تتبع مبدأ عدم التمييز وأنها  ال
فرض قيود غير مالئمة على التجارة وفي هذه الحالة يسمح للدول في إطار تلك الظروف فرض 

 اجراءات تقييدية على السلع المستوردة أكثر من تلك المفروضة على السلع الوطنية.
 

اال انها  TBTوقد تمكنت جولة طوكيو التي عقدت في اطار الجات الى التوصل الى اتفاقية الـ 
معالجة موضوع التجارة في السلع الزراعية واجراءات الصحة والصحة النباتية، اال انه  فشلت في

خالل االعمال التحضيرية لجولة اوروجواي نص االعالن الوزاري الذي يحدد أهداف المفاوضات في 
هذا الموضوع على ما يلي: "يكون هدف المفاوضات هو إنجاز قدر أكبر من حرية التجارة في السلع 

راعية، ووضع االجراءات التي تؤثر على المجاالت المتاحة لالستيراد ومنافسة الصادرات وذلك الز 
عن طريق عدة وسائل من بينها التقليل الى الحد االدنى من اآلثار على تجارة السلع الزراعية بسبب 

لدولية العوائق والنظم ذات العالقة بصحة الحيوان والنبات مع االخذ في االعتبار االتفاقات ا
 المتخصصة".

 
وخالل المفاوضات الدولية متعددة االطراف تم التوصل الى االتفاق الخاص بالمعايير الصحية 

وذلك خالل جولة أوروجواي  Sanitary and phytosanitary measuresوالصحة النباتية 
ل التزاما " وكان هذا االتفاق الذي يعتبر ضمن مجموعة اتفاقات التجارة الدولية والتي تشك 1994

 كحزمة واحدة" لكل الدول االعضاء في منظمة التجارة العالمية.
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 الهدف من االتفاقية:



أنه من حق أي دولة عضو في منظمة التجارة العالمية اعتماد وتنفيذ اجراءات ضرورية لحماية حياة 
 أو صحة االنسان او الحيوان والنبات بشرط اال تشكل اجراءات الحماية عند تطبيقها ما يلي:

 .وسيلة للتمييز غير المبرر بين االعضاء الذين لديهم نفس الظروف 
 يةقيود على التجارة الدول 

 .ضرر على صحة االنسان أو الحيوان أو النبات 

 
 الهدف من المعايير الصحية والصحة النباتية:

  حماية حياة أو صحة الحيوان والنبات في البلد العضو من اخطار تنشأ من دخول أوبئة أو
 أمراض أو ميكروبات مسببة لالمراض.

 خطار الناشئة من المواد حماية حياة وصحة االنسان أو الحيوان في البلد العضو من اال
المضافة او الملوثات او السموم او الميكروبات المسببة لالمراض في االغذية او المشروبات 

 او مواد العلف.

  حماية حياة وصحة االنسان في البلد العضو من االخطار التي تنشأ عن امراض تحملها
 شار االوبئة من بلد آخر.الحيوانات او النباتات او المنتجات والناجمة عن دخول او انت

 
 أسس ونصوص االتفاقية:

 
 في الملحق "أ" من االتفاقية على: SPSنصت اتفاقية 

"تعتبر المواصفات والدالئل والتوصيات الصادرة عن لجنة دستور االغذية المتعلقة باالضافات 
ينات ضرورية لسالمة الغذائية، واالدوية البيطرية وبقايا المبيدات، الملوثات وطرق  التحليل وأخذ الع

 الغذاء باالضافة الى الدساتير والدالئل المتعلقة بالممارسات الصحية".
 

على أنه: " من أجل تحقيق التنسيق في معايير صحة االنسان  SPSمن اتفاقية  3/1وتنص الفقرة 
التدابير والنبات على أوسع نطاق ممكن، يجب على البلدان االعضاء االستناد الى المعايير والدالئل و 

أو التوصيات الدولية إن وجدت باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا االتفاق وبصفة خاصة في 
 ".3الفقرة "

 م. تماضر سالم معايعه
 



بأنه يجب أن تكون تدابير حماية صحة االنسان أو النبات التي تتمشى مع  3/2وتوضح الفقرة 
لحماية صحة االنسان أو الحيوان أو النبات  المواصفات أو الدالئل أو التوصيات الدولية ضرورية

 على ان تكون متمشية مع االحكام ذات الصلة في االتفاق.
 

: يجوز اتخاذ تدابير اضافية ان كان لها ما يبررها علميا أو كنتيجة للمستوى الخاص  3/3الفقرة 
 بالبلد.
الصلة مثل لجنة دستور  المساهمة في الموارد واالمكانيات في المنظمات الدولية ذات¾: الفقرة 

 االغذية وغيرها.
 

: قبول تدابير الحماية التي تتخذها البلدان االعضاء االخرى على انها معادلة لتدابير البلد 4/1الفقرة 
 المستورد.

 
 : تقييم المخاطر وتقدير المستوى المناسب من حماية صحة االنسان والنبات5/8الفقرة 

 
 : الوضوح7الفقرة 

 
 المساعدة الفنية.: 9/2الفقرة 

 
: المعاملة الخاصة بالدول النامية مثل اعطاء مهلة فنية لاللتزام بالتدابير التي تعلنها 10/4الفقرة 

 البلدان المستوردة اذا كان ذلك مناسبا.
 

 الحقوق وااللتزامات:
 للدول االعضاء حقوقا ويفرض عليها التزامات: SPSيعطى اتفاق الــ  
 
 
 

 عهم. تماضر سالم معاي
 ومن أهم االلتزامات:



 
فتح االسواق المحلية لكافة البضائع االجنبية لمنافسة المنتج الوطني، ويستلزم ذلك تطوير  -1

 العمل بالمنافذ الحدودية واالسواق ودفع الوحدات الوطنية للتطوير.
 الشفافية: -2

عد هذا ينص االتفاق على ضرورة ان يتبادل الشركاء التجاريون المعلومات قبل التنفيذ، وي
المفهوم الذي يسمى "بالشفافية" من أهم مفاهيم االتفاق، ويتم ذلك بإرسال مقترحات أي دولة 
أخرى عضو بشأن متطلباته وممارساته،كما ينص االتفاق على ضرورة إنشاء "مركز استعالم" 

 WTOليجيب على االسئلة والتفسيرات من الدول االعضاء أو من 
 التكافؤ: -3

بقبول التدابير الصحية المتخذة من قبل االعضاء اآلخرين كتدابير  WTOيلتزم أعضاء منظمة 
ن كانت مختلفة عن متطلباتهم.  مكافئة وا 

 التنسيق الدولي: -4

وهي عبارة عن ضرورة تمتع المستهلكون في أي مكان بالعالم بالحماية الكافية من أخطار 
ق الدولي للوائح البلدان واعتماد االمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، وهذا يمكن تحقيقه بالتنسي

 المعايير الدولية للتدابير الصحية ويتم ذلك عن طريق:
 WTOااللتزام بما جاء في اتفاقية التجارة العالمية  -أ

االلتزام بمعايير وتوصيات لجنة الكودكس فيما يختص بالمضافات الغذائية وطرق التحليل  -ب
راجع دولية، ومحاولة التوافق مع وأخذ العينات وأساسيات صحة الغذاء باعتبارها م

 المواصفات الدولية.

 التعاون مع المكتب الدولي لالوبئة: -ت

International Office of Epidemiology (IOE) 

 االلتزام بما جاء في االتفاقية الدولية لحماية النباتات -ث

International Plant Protection (IPPC) 
 

التوصية باعتماد منهج "مواجهة المخاطر لتحقيق  وما تزال هناك نصوص وأفكار جديدة تشمل
 سالمة االغذية وأحد هذه المناهج هو نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة "هسب".

 م. تماضر سالم معايعه



كما نشرت حاليا تقنيات "تحليل المخاطر" والتي تنظم عملية "تقييم المخاطر" و "التعرض 
م الخلفية العلمية للمعايير الدولية وكيفية اتخاذ االجراءات الوطنية للمخاطر" والتي تفيد في فه

 لتقدير االخطار .
 

و"تحليل المخاطر" هو تقييم احتماالت دخول أو استقرار أو انتشار آفة، أو مرض، في أراضي 
المطبقة وتقييم العواقب البيولوجية واالقتصادية المحتملة  SPSعضو مستورد طبقا لتدابير 

أو تقييم اآلثار السلبية على صحة االنسان أو الحيوان الناجمة عن وجود  –قة بها المتعل
المضافات الغذائية والملوثات أو السموم أو االجسام المسببة للمرض في االغذية والمشروبات 

 ومواد العلف.
 

 وهناك بنود المختلفة التي تختص بها االتفاقات الدولية لالغذية
 "SPSمس الغذاء بشكل مباشر "اتفاقية مواد التعبئة التي تال -
 "TBTوضع بطاقة البيان " -

 ، معايير الكودكس بشأن المضافات"SPSالمضافات " -

 "TBTمواصفات العبوة " -

 طريقة التعبئة "معايير الكودكس، أساسيات الممارسات الصحية" -

 "TBTوصف المنتج "اتفاقية  -

 ت"، معايير الكودكس بشأن الملوثاSPSالملوثات "اتفاقية  -
أما الحقوق التي للدول االعضاء فهي أنه من حق أي دولة عضو في منظمة التجارة العالمية اعتماد 
اجراءات ضرورية لحماية االنسان او الحيوان أو النبات بشرط أال تكون هذه االجراءات وسيلة 

النبات للتمييز غير المبرر بين االعضاء وأال تؤدي الى ضرر على صحة االنسان أو الحيوان أو 
 كما يجب أال تشكل قيودا على التجارة الدولية.

 
وقد منح االتفاق مرونة بالنسبة للدول النامية حيث يحق لها أن تؤخر تطبيق بنود االتفاقية لفترة 

 مدتها خمس سنوات على تاريخ دخولها االتفاقية حيز التنفيذ.
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قتصاديات الوحدات الوطنية الصغيرة في البداية وأنه يتطلب ولالتفاق بعض التأثيرات السلبية على ا
ضرورة فتح االسواق المحلية لكافة البضائع االجنبية لمنافسة المنتج الوطني ولكن االتفاق سوف 

 يؤدي الى الكثير من الفوائد على المدى القصير والبعيد كما يلي:
 

 الفوائد على المدى القصير:
 لتطويردفع الوحدات الوطنية الى ا 
 تطوير العمل الرقابي على المنافذ الحدودية  واالسواق 

 .ضرورة التكتل االقتصادي بين االقتصاديات الوطنية الناشئة 

 .حماية الصحة العامة 

 
 وعلى المدى البعيد يتحقق ما يلي:

 
 رفع جودة االنتاج 
 زيادة القدرة على التنافس 

 زيادة التصدير الى االسواق الخارجية 

 القومي زيادة الدخل 

 .رفع مستوى المعيشة 

 
 SPS & TBTالمقارنة بين اتفاقية  
 

ومع ذلك  SPSتتشابه الى حد كبير مع ما ورد في اتفاقية  TBTيالحظ ان المبادئ العامة التفاق 
 هناك بعض نقاط اختالف أساسية بين االتفاقيتين كما يلي:

 
 مبدأ الدول االكثر رعاية: -1

مجال أكثر للتمييز بين مصادر  SPSهذا المبدأ بينما يعطي اتفاق بااللتزام ب TBTيقضي اتفاق 
االستيراد بشرط أن ال يكون ذلك بشكل تعسفي وهذا أمر وارد بالنسبة الختالف المناخ ومنع انتشار 

 بعض االمراض او االوبئة من منطقة ألخرى.
 م. تماضر سالم معايعه 



 
 المعايير الدولية: -1

" حيث ينص على انه TBTفي المعايير الدولية "مقارنة باتفاق مرونة أكبر  SPSيمنح اتفاق 
 يمكن اعتماد مختلف "أقل أو أكثر" بشرط أن يكون مستندا على اسس علمية أو فنية.

 
للدول ان تفرض معايير تزيد عما هو وارد بالمعايير الدولية مع ضرورة  SPSكما يجيز اتفاق 

تقييم المخاطر تتمشى مع االدلة العلمية المتوفرة ان يكون هناك ارشادات معينة تقوم على اسس 
 والطرق وعملية االنتاج ذات العالقة، ولمدى انتشار امراض او اوبئة معينة.

 
 الناحية االقتصادية: -2

يجب عند تقييم المخاطر على حياة وصحة الحيوان والنبات االخذ في االعتبار الناحية 
االمراض وتكاليف الرقابة او المكافحة ومن ناحية  االقتصادية مثل انتقال وانتشار االوبئة او

 اخرى االخذ في االعتبار تكاليف الجهود الخاصة بالحد من المخاطر القائمة.
 

وباالضافة الى ما سبق فإنه يجب ان يراعى هدف تقليل اآلثار السلبية على تدفق التجارة الدولية 
دابير مؤقتة عند انتشار االوبئة او االمراض كاعتبار اولى كما ان االجراء الوقائي يسمح باتخاذ ت

 بشكل ظاهر او بوضوح دون ان يكون هناك دليل علمي كاف.
 

تفاصيل اخرى في مجال صحة الحيوان والنبات وتخرج عن نطاق موضوع  SPSويتضمن اتفاق 
 المواصفات والمعايير لسالمة الغذاء.

 
ومع التوسع  -WTOتجارة العالمية ضمن وثائق منظمة ال SPS, TBTوقد تم اقرار اتفاقيتي 

" قد ترتب 2003دولة "عام  960المستمر في عضوية المنظمة التي بلغ عدد اعضائها حوالي 
عليه االقرار الدولي بااللتزام بنصوص هاتين االتفاقيتين، تأكيدا ألهمية عمل لجنة دستور 

 االغذية كودكس في وضع معايير جودة وسالمة االغذية.
 م معايعهم. تماضر سال

 



سلسلة من معايير االغذية وغيرها من القوانين والقواعد  ”CAC“ويتضمن دستور االغذية 
االخرى المنظمة التي يمكن للدول االسترشاد بها في تشريعاتها الوطنية واعداد القواعد الوطنية 

عملي المنظمة للغذاء زتعتبر معايير لجنة الكودكس لجودة وسالمة الغذاء وسيلة للتطبيق ال
، وقد تمكنت اللجنة من انجاز مئات المواصفات والمعايير SPS, TBTالهداف اتفاقيتي 

واالرشادات لمختلف االغذية وكذلك تقدير عدد كبير من المستويات القصوى لمتبقيات المبيدات 
 الحشرية والعقاقير البيطرية ومستويات المسموح االقصى لملوثات االغذية.

 
استخدام المتطلبات الوطنية كمعوقات للتجارة وهي تغطي كافة معايير منع  TBTويهدف اتفاق 

 .SPSالمنتجات بما فيها االغذية عدا المعايير االخرى التي يغطيها اتفاق 
 

نصوص الجودة، والمتطلبات الغذائية، والتعبئة، والقواعد المنظمة لمحتويات  TBTويغطي اتفاق 
تفاق بأن تكون للقواعد المنظمة أغراضا مشروعة، وأن المنتجات أو أساليب التحليل، ويقضي اال

أثر أو تكلفة تطبيق المعيار يجب ان تكون متناسبة مع الغرض من المعيار، وتشجيع تطبيق 
على التجارة  TBTالمعايير الدولية، وان كانت لم تحدد الهيئات الت تغطيها متطلبات اتفاق 

دستور االغذية العالمية هي الهيئة الوحيدة اشارة الى ان لجنة  SPSبينما تتضمن اتفاقية 
المعترف بها لوضع معايير االغذية، وأن القواعد الوطنية التي تأخذ بمعايير كودكس تستوي في 

 الشروط والمتطلبات التي نصت عليها االتفاقية.
 

هو حماية  SPS, TBTومما سبق يمكن القول باختصار أن الهدف االساسي من اتفاقيتي 
وردين االجانب في السوق الوطنية وذلك بعدم وضع معايير للسلع المستوردة تخلق مصالح الم

عوائق غير ضرورية للتجارة وبذلك يكون من المصلحة التحقق من أن المعايير الخاصة باالنتاج 
والصحة والفحص والمعاينة تتمشى مع المعايير الدولية ووفقًا لقواعد االتفاقيتيت، وفي حالة 

لى المصدرين بحث االمر مع حكوماتهم حتى تناقش هذا االمر مع الدولة االخرى مخالفة ذلك ع
وفقا للجان واالجراءات المتفق عليها، مع تشجيع المشاركة الفعالة في مؤسسات  WTOعضو 

وهيئات التوحيد القياسي العالمية وتوفير مراكز االستعالم التي نصت عليها اتفاقية منظمة التجارة 
 تعلق بما يلي:العالمية والم
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 اللوائح الفنية والمعايير السارية للسلع المختلفة. -
 لوائح الصحة والصحة النباتية. -

 اجراءات المراقبة والتفتيش. -

 اجراءات تقييم المطابقة وتقييم المخاطر. -

 
الخرى كما يشترط نشر المعايير المختلفة حتى في مراحل إعدادها لكي تتاح الفرص للدول ا

لمناقشتها قبل تنفيذها وحق الدول في ابداء المالحظات على هذه المعايير حتى ال تكون عائقا امام 
 التجارة الدولية.

 
 ثالثا: اتفاقية الجات

General Agreement for Tariffs a Trade (GATT) 
 

 يطلق عليها االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الدولية.
 

دة دولية متعددة االطراف تتضمن حقوقا والتزامات متبادلة عقدت بين حكومات وهي عبارة عن معاه
دولة في االجتماع الذي عقد  117الدول المهتمة بالتجارة العالمية، وقد أقرت هذه االتفاقية من 

لتحل محل  WTOوفيها ايضا أعلن عن انشاء منظمة التجارة العالمية  1994بالمغرب عام 
واالتفاقية تتضمن أكبر سلسلة من عمليات تحرير التجارة  1/1/1995ارا من سكرتارية الجات اعتب

العالمية واتجاه العالم الى سوق حرة عالمية مفتوحة والتأثير ايجابيا على معدالت النمو والتنمية 
 االقتصادية وفتح آفاق جديدة لالستثمارات والعمالة ونقل التكنولوجيا.

 
ات هو "تمكين الدول األعضاء من النفاذ الى أسواق الدول األخرى والهدف األساسي من اتفاقية الج

عن طريق مجموعة من قواعد المنافسة العادلة وتثبيت التعرفة الجمركية لضمان تدفق التجارة 
 الدولية".

 
وقد وضعت قواعد المنافسة العادلة من أجل إقامة التوازن بين متطلبات حماية اإلنتاج المحلي الذي 

 ة نسبية في التجارة الدولية وبين حق الدول األخرى في نفاذ سلعها الى األسواق.يتمتع بميز 
 م. تماضر سالم معايعه



 وتتم حماية اإلنتاج المحلي في إطار اتفاقية الجات عن طريق:
 الحماية بوسائل التعرفة الجمركية عن طريق: -1

 التعرفة الجمركية والتبويب الجمركي -أ
 التقييم الجمركي -ب

 .قواعد المنشأ -ت
 الحماية بوسائل غير التعرفة    -2

 قواعد المنافسة العادلة مثل الدعم واإلغراق والمواصفات القياسية. -أ
 االستثناءات التي يسمح بها للدول النامية. -ب
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