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األمور المتعلقة بالغذاء في دستور األغذية :الدعاوى المتعلقة بالصحة ،والقيم المرجعية الغذائية ،واتفاقيات منظمة التجارة
العالمية ( )WTOتقرير صادر عن مؤتمر

ملخص :يمكن استخدام وثائق الخلفية الخاصة بدستور األغذية كمواد تعليمية حظت بالتوافق للحكومات األعضاء .كما تنظر اتفاقية SPS

الخاصة بمنظمة التجارة العالمية إلى دستور األغذية على أنه السلطة الدولية االفتراضية فيما يتعلق بالشؤون الغذائية .وتعد اإلتاحة الحيوية

هاما فيما يتعلق بتجديد قدرة المواد الغذائية على توفير تأثيرات ذات فائدة .وتؤثر اإلتاحة الحيوية على المتطلبات
للمواد الغذائية عاملا ا
أساسا لتوصيات امتصاص المواد الغذائية
الغذائية الكمية التي تعد
ا

والقيم المرجعية الغذائية .وقد وضع دستور األغذية فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة بالصحة والهيئة األوروبية لسلمة األغذية ()EFSA

وبعض السلطات التنظيمية القومية إرشادات تتعلق باللوائح التي ستسمح بتنفيذ أمور متنوعة فيما يتعلق بالصحة .وقد تم وضع األساس

العلمي لتلك الدعاوى من خلل إدارة األغذية واألدوية األمريكية والهيئة األوروبية لسلمة األغذية ،إال أن دستور األغذية لم يفعل ذلك

بعد .وتختلف التغذية المعتمدة على األدلة من األدوية المعتمدة على األدلة ،إال أن الفروق لم تحظ باالعتراف إال في الفترات األخيرة.

ويمكن أن توفر الدعاوى الصحية المتعلقة باألغذية معلومات مفيدة للمستهلكين ،إال أن العديد من المستهلكين سيقومون بتفسير
المعلومات على أنها تعني أنهم يمكنهم االعتماد على الغذاء أو المواد الغذائية للحد من المخاطر المرتبطة باألمراض .ويتم

تصميم القيم المرجعية الغذائية ( )NRVلتوفير أساس كمي لمقارنة القيم الغذائية في األغذية ،مما يساعد على توضيح الكيفية التي تتناسب

بها أغذية محددة مع النظام الغذائي بشكل كامل .ويعد  INL-98ومتوسط قيم الذكور والنساء من البالغين والبالغات القيم المرجعية الغذائية
الكافية عندما يتم استخدامها كأهداف لعمليات االمتصاص المفردة من قبل أغلب البالغين .وتقر اتفاقات منظمة التجارة العالمية بدستور

األغذية على أنه السلطة الدولية الرئيسية في األمور المتعلقة باألطعمة .واألنظمة التشريعية الحالية المعتمدة على القيم الغذائية المسموح

بها تقيد الجوانب التجارية .ويمكن أن يؤدي إصدار مجموعة كبيرة من الق اررات عن الهيئة األوروبية لسلمة األغذية إلى انتهاك اتفاقات
منظمة التجارة العالمية.
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