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Protection of Health in the Light of the Agreement 

on Sanitary and Phytosanitary Measures 

Mehdi Zahedi1, Zahra Mahmoodi Kordi2 

Abstract 

The "Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures" is one of the main agreement under the auspices of the World 

Trade Organization (WTO) which is called SPS. This agreement includes the 

rules on application of sanitary and phytosanitary measures. The purpose of 

the first measure is protection of human health and life of animal. The aim of 

the second is on the protection of the health of the plant. Nevertheless, the 

ultimate goal is to protect human health and environment. Well-known 

examples of the measures can be noted as nutrition standards, licensing 

procedures transportation rules, and quarantine. 

Contracting States of the SPS can legitimately take the sanitary and 

phytosanitary measures to prevent the importation of hazardous materials, 

which are considered as a threat to health and life of their citizens, into their 

territory. 

Since the purpose of the WTO is to liberalize trade, the imposition of any 

trade restriction shall be in accordance with related terms and requirements 

which ignoring them may lead to the responsibility of the State. SPS and its 

supplements regulate the terms and conditions of resorting to these measures 

under the main obligation of the contracting States. These terms and 

conditions are necessity, scientific justification and risk assessment. These 

requirements are decisive criteria for finding the legitimacy of contracting 

State’s action. 

This article will examine and analyze these three requirements along with 

the related case law from the perspective of health protection. 
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 نامهموافقت مقررات پرتو در سلامت از حفاظت

 گیاهی بهداشت و بهداشتی اقدامات

 1زاهدی مهدی

 2کردی محمودی زهرا

 چکیده

 و بهداشتی اقدامات نامهموافقت جهانی، تجارت سازمان شمول تحت اصلی هاینامهموافقت از یکی

 .شودمی نامیده( SPS) تصاراًاخ که است (Measures Phytosanitary and Sanitary) گیاهی بهداشت

 از استفاده و اتخاذ منظور به را قواعد از چارچوبی جهانی تجارت سازمان یاعضا برای نامهموافقت این

 سلامت از حفاظت باید اول دسته اقدامات هدف آورد.می فراهم گیاهی بهداشت و بهداشتی اقدامات

 گیاهان امتسل و حیات از حفاظت بر آیدمیبر نامش از چنانچه دوم دسته و باشد حیوان و انسان

 از است. زیست محیط و بشری سلامت حفظ اقدام دو هر نهایی هدف حال این با ،باشدمی متمرکز

 ضوابط ،مجوز صدور هایشیوه تغذیه، استانداردهای به توانمی اقدامات این شدهشناخته هاینمونه

 .کرد اشاره قرنطینه یا و نقل و حمل به مربوط

 گیاهی بهداشت و بهداشتی اقدامات اعمال طریق از دنتوانمی SPS نامهموافقت عضو هایکشور

 قلمروشان داخل به شهروندانشان حیات و سلامت تهدیدکننده و مضر کالاهای ورود از مانع ،مشروع

 محدودیت گونه هر اعمال است، تجارت سازیآزاد جهانی تجارت سازمان هدف که آنجایی از .دنشو

 عضو دولت یالمللبین یتمسؤول موجب هاآن گرفتننادیده که است همراه ضوابطی و شرایط با اریتج

 شد. خواهد

 بهداشت و بهداشتی اقدامات به توسل شرایط نیز آن ضمائم و SPS نامهموافقت راستا همین در

 و علمی توجیه نداشت ضرورت، شامل که اندکرده بیان عضو دول تعهدات تریناصلی قالب در را گیاهی
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 بهداشتی اقدامات مشروعیت احراز در کنندهتعیین هایملاک شرط سه این .شودمی خطر ارزیابی

 شوند.می محسوب عضو یهادولت

 هاآن اعمال با مرتبط قضایی رویه تا گردیده تلاش شروط، این دقیق بررسی ضمن حاضر پژوهش در

 گیرد. قرار ارزیابی و نقد مورد سلامت از حفاظت منظر از

 

 کلیدی واژگان

 خطر ارزیابی علمی، دلایل ضرورت، ،گیاهی بهداشت و بهداشتی اقدامات سلامت، از حفاظت
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 مقدمه

 آزادسازی دنبال به است، آن متولی جهانی تجارت سازمان که جهانی آزاد تجارت نظام

 ایتعرفه غیر و ایتعرفه موانع کاهش تردید،بی و است تجاری موانع برداشتنمیان از و تجارت

 حال این با است؛ تجارت تشویق وسایل ترینمشخص از یکی خدمات و کالاها تجارت فراروی

 است طبیعی و باشند سازمشکل انسان ایمنی و سلامت برای ندتوانمی وارداتی کالاهای از برخی

 رفع برای و بوده خود سرزمین به کالاهایی چنین ورود نگران همواره واردکننده، کشورهای که

 هاممنوعیت این آزاد تجارت نظام طبق وجود، این با نمایند. هاییممنوعیت ایجاد به مبادرت آن،

 در جهانی تجارت سازمان یاعضا شود. کالا تجارت در محدودیت ایجاد برای مستمسکی نباید

 بر ظارتن جهت را اینامهموافقت دست، این از ایتعرفه غیر موانع حذف برای تلاش راستای

 نامهموافقت عنوان تحت بعد این از که نمودند تنظیم گیاهی بهداشت و بهداشتی اقدامات اعمال

 شود.می یاد آن از

 بهداشت و یبهداشت اقدامات به نسبت 1991 گات مقررات ،نامهموافقت این تدوین از قبل

 قبیل این پوشش یبرا آن، 22 هماد )ب( بند به ویژه و گات اما ،شدیم اِعمال هادولت یاهیگ

 تجارت، محدودکننده سنتی اقدامات با مقایسه در بهداشتی اقدامات زیرا ،نبود کافی اقدامات

 هاآن کشیدنچالش به هستند، اتیح و سلامت دغدغه بر مبتنی چون و بوده ترنامحسوس

 ارتتج فراروی جدید هایچالش عنوان به بهداشتی اقدامات علاوه، به ،(1) است ترمشکل

 حق یکسو از ،نامهموافقت .(2) هستند یقانون و یعلم هدیچیپ ملاحظات متضمن المللبین

 دیگر سوی از و شناسدمی رسمیت به را ضروری بهداشتی اقدامات اتخاذ برای سازمان اعضای

 برای لازم شرایط تعهدات، این جمله از است تعهداتی متضمن آزاد، تجارت از صیانت منظور به

 و علمی توجیه داشتن ضرورت، شامل که است گیاهی بهداشت و بهداشتی قداماتا اعمال

 ممانعت و سلامت از حفاظت میان چالش نوعی دچار نامهموافقت ،واقع در شود.می خطر ارزیابی

 حق میان تعادل ایجاد یکسو، از را خود هدف رو این از و است تجاری هایمحدودیت اعمال از

 بر اقدامات این از ناشی منفی آثار دیگر،کاهش سوی از و بهداشتی قداماتا اتخاذ برای هادولت

 شکل بهترین به معروف، پردازنظریه «جکسون جان» است. نموده اعلام المللبین تجارت

 بهداشت و بهداشتی اقدامات نامهموافقت» است: کرده بیان را چارچوب این در موجود هایتنش

 هحاکم حق با را تجارت آزادسازی هدف دارد سعی که است ایپیچیده ادبیات دارای گیاهی،
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 وجود بر دال علمی مدرک هارائ رو این از و دهد آشتی خطر، سطح تعیین برای عضو کشورهای

 هایانگیزه به بنا که شود تجاری هایمحدودیت از مانع تا داندمی لازم را بالقوه آسیب

 .(3) «شوندمی ایجاد گرایانهحمایت

 اقدامات نامهموافقت مقررات که است مهم سؤال این به پاسخگویی درصدد حاضر مقاله

 و سلامت از حفاظت به میزان چه تا آن با مرتبط قضایی رویه و گیاهی بهداشت و بهداشتی

 در کاررفته به عبارات ،سؤال این به پاسخ برای ند.اداده بها تجارت آزادسازی مقابل در حیات

 در شدهطرح یهاهپروند از آن با مرتبط قضایی رویه و شده مفهومی تحلیل و تجزیه نامهموافقت

 رو، پیش مطالب در است. شده استخراج جهانی، تجارت سازمان اختلافات فصل و حل رکن

 اتخاذ برای نامهموافقت که شرایطی و ضوابط سپس ،شده ارزیابی سلامت با مرتبط مقررات ابتدا

 نیز پایان در و گردیده بررسی و طرح مرتبط قضایی رویه همراه هب ،نموده تعیین اقدامات این

 است. شده ارائه گیرینتیجه

 

 سلامت مقوله با المللبین تجارت تعاملات

 سطح در بلکه ست،ین یدیجد موضوع یمنیا و سلامت به مربوط مسائل با تجارت تعامل

 عامل دو ظهور اخیر قرن در حال، این با است بوده بحث مورد میلادی نوزدهم قرن از یالمللبین

 با ،است یاقتصاد وابستگی و یکپارچگی شیافزا نخست عامل است: بخشیده شدت را روابط این

 انیم هرابط آن تبع به و کرده رشد یالمللبین تجارت هم، به کشورها اقتصادی وابستگی افزایش

 به نسبت یآگاه رشد ،دوم عامل ؛است یافته یشتریب تیاهم نیز یمنیا و سلامت با تجارت

 هادولت از مردم انتظارات شیافزا و رفاه یهادولت در اتیح و سلامت هدکنندیتهد خطرات

 دیگری عوامل از توانمی اصلی عامل دو این کنار در .(9) است خطرات نیا به دادنپاسخ یبرا

 مربوط یدهااستاندار و ییغذا مواد یمنیا سلامت، به مربوط مسائل یدگیچیپ شیافزا همچون

 قرن اوایل از تحولات، این پی در کرد. یاد کنندگانمصرف از تیحما و هایماریب کنترل آن، به

 مثل یبهداشت لیدلا یا و هاانسان حیات و سلامت حفظ هدف با ییهانامهموافقت ستمیب

 پوست تواردا بر تیمحدود به مربوط یهانامهموافقت شد، نیتدو هایماریب انتشار از یریجلوگ

 موارد این جمله از یوحش واناتیح ریسا و مهاجر پرندگان از مشخصی یهاگونه ییایدر خوک

 این دانستند.می مجاز را کالاها تجارت بر تیمحدود و تیممنوع اعمال هاآن همه که هستند
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 و یبهداشت اقدامات نامهموافقت نیز و گات 22 هماد )ب( بند تدوین اولیه الگوی هانامهموافقت

 و هاممنوعیت لغو یالمللبین کنوانسیون مثال برای .(5) شوندمی محسوب گیاهی بهداشت

 است تجاری هچندجانب نامهموافقت نخستین، 1921 مصوب وارداتی و صادراتی هایمحدویت

 در گیاهان و حیوانات از حفاظت و عمومی سلامت از حفاظت برای صریح استثنائاتی حاوی که

 .(6) است خطرناک هایانگل و حشرات ها،بیماری برابر

 به سابقاً که یمنیا و سلامت به مربوط مسائل از یاریبس جهانی، تجارت سازمان تأسیس با

 قرار یجهان تجارت سازمان یهانامهموافقت قلمرو در شدیم محسوب یداخل صرفاً  مسائل عنوان

 هدکنندیتهد خطرات با مقابله در هادولت هحاکم حق انیم تنش جادیا سبب مسأله نیا .(1) گرفت

 نقض ادعای با ییهاهپروند وجود شد. المللبین تجارت بر حاکم مقررات و ضوابط با سلامت،

 قضایای است. مذکور تنش گویای سازمان، این اختلافات فصل و حل رکن در SPS نامهموافقت

 ،(م. 1996) هاهورمون یهقض به معروف گوشتی یهاهفرآورد و گوشت (،م. 1995) سالمون ماهی

 مقاله، این نگارش زمان تا قضیه آخرین و (م. 2222) هاسیب (،م. 1991) کشاورزی محصولات

 اقدامات قضیه با مرتبط یهاهپروند ترینمهم ،شده نژاد اصلاح محصولات بازاریابی و اجازه

 به خواندگان یسو از شهروندان، حیات و سلامت دغدغه هاهپروند این در هستند. بهداشتی

 همه در کشورها این که هرچند ،است شده اعلام تجاری هایمحدودیت وضع اصلی علت عنوان

 و بهداشتی اقدامات اتخاذ به مربوط شروط رعایت عدم دلیل بهشده ـ رسیدگی یهاهپروند

 اند.شده محکوم نامهموافقت در مندرج تعهدات نقض بهـ  گیاهی بهداشت

 

 نامهموافقت در سلامت از حفاظت

 المللبین تجارت و سلامت گیاهی، بهداشت و بهداشتی اقدامات نامهموافقت اصلی موضوع

 اتخاذ طریق از ندتوانمی اعضا که است معنی این به اساساً نامهموافقت سلامت وجه است

 این .آورند عمل به حفاظت خود قلمرو در حیوانات و گیاهان شهروندان، سلامت از اقداماتی

 سیاق در که شود انجام تجاری هایممنوعیت یا و هامحدودیت قالب در دتوانمی قداماتا

 و بهداشتی اقدامات شوند.می نامیده گیاهی بهداشت و بهداشتی اقدامات اصطلاحاً نامهموافقت

 از حفاظت منظور به و مرزی مبادی در که کنترلی اقدامات به دارد اشاره گیاهی بهداشت

 تولید و فرآوری هایروش بلکه ،نهایی محصول تنها نه اقدامات، این .پذیردمی انجام سلامت
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 و هادامداری در لازم بهداشتی ضوابط که صورتی در مثال برای شود.می شامل نیز را محصول

 وارداتی، گوشت که بود مدعی توانمی ،باشد شده رعایت گوشت صادرکننده کشور یهاهکشتارگا

 تهدیدکننده نفسهفی وارداتی محصول اگر حتی پس، نیست هروندانش سلامت تهدیدکننده

 چوبی الوارهای از آن بندیبسته در یا و باشد گیاهی بقایای یا و خاک حاوی اما ،نباشد سلامت

 را گیاهی بهداشت و بهداشتی اقدامات اتخاذ حق واردکننده کشور باشد، شده استفاده پوشال یا

 مرتبط کالایی نوع همه واردات و صادرات با ندتوانمی حفاظتی ماتاقدا ،نتیجه در ،داشت خواهد

 ترتیب، این به دانست. جانوری و گیاهی ،غذایی محصولات به محدود را هاآن اتخاذ نباید و باشند

 مجوز، صدور و لازم هایگواهی درخواست بازرسی، آزمایش، قبیل از اقدامات از وسیعی طیف

 ارزیابی هایروش ای،قرنطینه ترتیبات نقل، و حمل به مربوط ضوابط بندی،بسته برداری،نمونه

 در و... گذاریبرچسب و قبیل از رسانیاطلاع ابزارهای و محصول فرآوری استانداردهای خطر،

 است این ،آیدمی پیش که مهمی سؤال .گیرندمی قرار گیاهی بهداشت و بهداشتی اقدامات عداد

 گفت، باید پاسخ در ؟ است شده مشخص نامهموافقت در متسلا از حفاظت محدوده آیا که

 زیر )مشخص( اهداف تحقق برای عضو هایدولت ،نامهموافقت الف همیضم یک بخش طبق

 نمایند: گیاهی بهداشت و بهداشتی اقدامات به مبادرت ندتوانمی

 رد عضو کشور کی قلمرو در موجود اهانیگ و واناتیح اتیح ای و سلامت از حفاظت ـ

 ناقل و مولد یهازمیارگان ای و هایماریب آفات، انتشار و گسترش ورود، از یناش خطرات مقابل

 .یماریب

 برابر در عضو کشور کی قلمرو در موجود واناتیح و هاانسان بهداشت و اتیح از حفاظت ـ

 مواد در که یماریب مسبب یهازمیارگان ای و سموم ها،یآلودگ ،یافزودن مواد از یناش خطرات

 .دارند وجود دام خوراک ای و هایدنینوش ،ییغذا

 خطرات برابر در عضو دولت کی قلمرو در موجود هایانسان بهداشت و اتیح از حفاظت ـ

 و شودمی منتقل هاآن از دشدهیتول محصولات ای و اهانیگ وانات،یح از که ییهایماریب از یناش

 .آفات وعیش ای و ورود از یناش خطرات برابر در حفاظت زین

 در آفات گسترش ای و ورود از یناش خسارات گرید از کردنیریجلوگ ای و محدودساختنـ 

 باشد، سلامت از حفاظت هدف با ولو چارچوب این از خارج اقدامی هر بنابراین کشور. کی قلمرو

 شود.نمی محسوب مجاز بهداشتی اقدام



 5931ونهم، زمستان سال دهم، شماره سی                         / فصلنامه حقوق پزشكی 09 

 

دی
زاه

ی 
هد

م
، 

دی
کر

ی 
ود

حم
ا م

هر
ز

 

 گیاهی بهداشت و بهداشتی اقدامات تخاذا بر حاکم مقررات

 2 ماده اول بند در است. شده درج نامهموافقت 2 ماده در کشورها اساسی تعهدات و حقوق

 بلافاصله اما ،شده تصریح گیاهی بهداشت و بهداشتی اقدامات اتخاذ برای عضو یهادولت حق به

 شده ذکر اقدامات اتخاذ برای ضروری شروط ،(5 ماده 1 بند و 2 ماده 2 بند) بعدی مقررات در

 شده تشریح 5 و 3 مواد در بیشتر جزئیات با 2 هماد در مقرر تعهدات که است ذکر شایان است.

 تفسیر در را مهمی بسیار نقش اخیر مقررات جهانی، تجارت سازمان قضایی رویه بر بنا و است

 حاکم اصلی شروط عنوان به را مورد سه توانمی مذکور، مفاد متن از .(8) کنندمی ایفا 2 ماده

 که خطر ارزیابی و علمی اصول بر ابتنا کرد: احراز گیاهی بهداشت و بهداشتی اقدامات اتخاذ بر

 کالا تجارت به مربوط یهانامهموافقت سایر در که ضرورت شرط و است SPS نامهموافقت خاص

 با است. شده ذکر محیطیزیست تجاری غیر اقدامات اتخاذ شرطپیش عنوان به نیز خدمات و

 اقدامات اتخاذ برای جهانی تجارت سازمان یاعضا حق که کرد ادعا توانمی ها،شرط این وجود

 رعایت به منوط کشور هر بهداشتی اقدامات بودنقانونی و نبوده مطلق گیاهی بهداشت و بهداشتی

 است ضوابط این

 (Necessity Test) ضرورتـ 1

 جهانی تجارت زمانسا پوشش تحت یهانامهموافقت همه در مشترک معیاری ضرورت،

 هاآن جانبهیک اقدامات از جلوگیری و عضو هایدولت داخلی اقدامات بررسی هدف با که است

 مفهومی عنوان به کماکان طولانی، سابقه رغمعلی و است شده بینیپیش تجارت، آزادسازی علیه

 داخلی اتتصمیم و ملی حاکمیت یکی امر این دلایل عمده از شود.می شناخته برانگیزبحث

 رویه به توسل آن، بهتر درک برای لذا ،است ضرورت مفهوم خود در ابهام دیگری و کشورها

 چارچوب در مهم مسأله است. فایده مفید جهانی تجارت سازمان اختلافات فصل و حل رکن

 ضروری را بهداشتی اقدام یک توانمی زمان چه که است این بهداشتی اقدامات نامهموافقت

 SPS نامهموافقت در ضرورت، شرط دارد. وجود تشخیص برای عینی معیارهایی یاآ و دانست

 به مجاز زمانی اعضا 2 ماده 2 بند اساس بر است. شده ذکر متفاوت عباراتی با و مقرره دو طی

 طبق و باشد ضروری شانشهروندان سلامت از حفاظت برای که هستند بهداشتی اقدامات اتخاذ

 حفاظت مناسب سطح به دستیابی برای که میزانی از بیش نباید هداشتیب اقدام 5 ماده 6 بند

 کشور هر در بهداشتی اقدامات اتخاذ سقف یعنی ،کند محدود را المللبین تجارت است، ضروری
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 کشور آن در (The Appropriate Level of Protection) سلامت از حفاظت مناسب سطح

 ردازیم.پ می معیار دو این بررسی به ذیلاً  است،

، SPS نامهموافقت 2 ماده 2 بند طبق سلامت: از حفاظت برای ضروری اقدام -1-1

 پسندمحکمه دلایلی خواهان، آنکه مگر ،شودمی تلقی ضروری عضو دولت بهداشتی اقدام اصولاً

 را اقدام یک بودنضروری توانمی معیار دو با .(9) کند ارائه آن بودنضروری غیر اثبات برای

 در .(12) «تناسب رعایت» و کندمی دنبال بهداشتی اقدام که هدفی مشروعیت نمود: احراز

 محدودکردن یا و داخلی صنایع از حمایت همچون اهدافی به توانمی نخست، معیار خصوص

 برای را ضابطه 9 توانمی ،نامهموافقت 5 ماده 6 بند پاورقی از و (11) داشت اشاره آزاد تجارت

 بودندسترس در دیگری، بهداشتی اقدام وجود :کرد استنباط تناسب رعایت عدم یا رعایت احراز

 حفاظت مناسب سطح تأمین اتخاذکننده، کشور فنی و اقتصادی امکانات لحاظ با اقدام آن

 موردی چهار المللبین تجارت بر ترکم محدودیت اعمال و اقدام آن واسطه به کشور بهداشتی

 اوصاف این با دیگری بهداشتی اقدام اگر بنابراین سنجید. را اسبتن توانمی هاآن با که است

 رعایت عدم دلیل به بهداشتی اقدام صورت، این غیر در کند اتخاذ را آن باید دولت باشد، موجود

 به را معیارها این پژوهش رکن استرالیا ـ سالمون قضیه در شود.می قلمداد ضروری غیر ،تناسب

 نقض احراز از مانع هاآن از یکی حتی وجود عدم که نمود اعلام تهپیوس هم به ضوابطی عنوان

 .(12) شودمی نامهموافقت

 از حفاظت نفع به البته که هستیم جدیدی دستاوردهای شاهد قضایی رویه در این، بر علاوه

 معیارهای به را ضرورت احراز (13) ژاپن ـ سیب واردات قضیه در بدوی رکن باشد،نمی سلامت

 هجامع ـ هورمون قضایای در رویه این و زندمی پیوند خطر ارزیابی و علمی دلیل یعنی ،دیگر

 و ابهامات به توجه با شود.می تکرار ی(،أر 199 بند) استرالیا ـ سالمون و ی(أر 182 بند) اروپا

 نه دانست تجارت ضامن باید را جدید دستاوردهای دارد، وجود مزبور مفاهیم در که ضعفی نقاط

 اقدامات بیشتر چه هر محدودشدن جز اینتیجه متعدد معیارهای وجود زیرا ،شهروندان تسلام

 .(19) داشت نخواهد دنبال به بهداشتی مشروع

 5 بند وفق (:Appropriate Level of Protection) حفاظت مناسب سطح -2-1

 میزان ای حفاظت مناسب سطح گیاهی، بهداشت و بهداشتی اقدامات نامهموافقت الف هضمیم

 سلامت از حفاظت برای را آن اقدام، هاتخاذکنند کشور که است حفاظتی محدوده خطر، پذیرش
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 کشور یک «هدف» حفاظت، مناسب سطح واقع، در داند.می مناسب قلمرواش در بهداشت و

 هدف آن به حصول «ابزار» گیاهی بهداشت و بهداشتی اقدامات و است سلامت تحقق برای

 و پرداخته حفاظت مناسب سطح تحقق برای لازم ابزارهای تنظیم به تنها ،مهناموافقت هستند.

 موضوعی ـ 5 و 3 مواد در مندرج ضوابط رعایت به مشروطـ  را حفاظت مناسب سطح تعیین

 داد، خواهیم نشان جلوتر چنانچه وجود، این با .(15) داندمی هادولت حاکمیت ید در و داخلی

 را هادولت حق ظریفانه شکلی به ها،آن از قضایی رویه تفاسیر و نامهموافقت در مندرج قیود

 سطح بالاترین خود برای توانندمی سازمان یاعضا، 3 هماد 3 بند وفق است. ساخته محدود

 هایدستورالعمل استانداردها از بالاتر حفاظت سطح انتخاب حتی ،نمایند تعیین را حفاظت

 رو این از ،است بلامانع خطر، ارزیابی انجام و کافی علمی دلایل ارائه صورت در نیز یالمللبین

 سپس ،کرده ارزیابی و شناسایی را حیات و سلامت تهدیدکننده خطرات ابتدا باید دولت یک

 3 ماده به مناسب حفاظت سطح تعیین بر حاکم قواعد کند. تعیین را حفاظت مناسب سطح

 است. (5 هماد 9 )بند تجارت بر منفی آثار کاهش شرط دیگر، کنندهتعیین عامل شود،نمی ختم

 هایمحدودیت که حفاظتی سطح اتخاذ از باید جهانی تجارت سازمان یاعضا ماده، این مطابق

 ایاماره هاآن اقدام صورت، این غیر در ،ورزند اجتناب ،کندمی ایجاد المللبین برتجارت گسترده

 .(16) است گرایانهحمایت اقدامات وجود بر

 حفاظت مناسب سطح آن، در که است قضایایی ترینمهم از اروپا جامعه ـ هورمون هقضی

 استاندارهای نظر مد حفاظت سطح که استدلال این با اروپا هجامع است. گرفته قرار بررسی مورد

 حفاظتی سطح تعیین به اقدام بخشد،نمی تحقق را جامعه این عمومی سلامت اهداف ی،المللبین

 گوشتی یهاهفرآورد و گوشت واردات شدنممنوع جدید، حفاظتی سطح نتیجه کند.می بالاتر

 کانادا، و آمریکا 1996 سال در بود. ـ بودنزاسرطان دلیل بهـ  کانادا و آمریکا از هورمونی

 شدهطرح ادعای ترینمهم کردند؛ ارائه جهانی تجارت سازمان بدوی رکن به را دادخواستی

 از بالاتر که جدید حفاظتی سطح توجیه برای اروپایی، جامعه که بود این هاخواهان توسط

 قضایی رویه از آنچه است. نکرده ارائه کافی علمی دلیل هست، نیز یالمللبین استانداردهای

 صرفاً  اروپایی، جامعه سوی از شدهارائه علمی مدارک و دلایل که، است این شودمی استنباط

 خطر» نه و است ـ انسان حیات علیه تهدیدی عنوان هبـ  سرطان «عمومی خطر» وجود گویای

 ،باشدنمی نیز خطر ارزیابی بر مبتنی و نداشته علمی توجیه جدید، حفاظت سطح لذا ،«مشخص



 5931ونهم، زمستان سال دهم، شماره سی                       / فصلنامه حقوق پزشكی 78 

 

ت
افق

مو
ت 

ررا
 مق

تو
 پر

در
ت 

لام
 س

 از
ت

اظ
حف

ت ب
اما

قد
ه ا

نام
هی

گیا
ت 

اش
هد

و ب
ی 

شت
هدا

 

 رویه این بر که انتقادی ترینمهم است. نموده نقض را نامهموافقت 3 ماده اروپا، جامعه رو این از

 اعضای تلقی طرز نیز و کشورها میان موجود هایتفاوت نگرفتنادیده است، وارد مشابه موارد و

 و فرهنگی اقتصادی، لحاظ به که هاییتفاوت دلیل به مسلماً است. خطر یک از مختلف جوامع

 خطر، همقول به نسبت هاآن مردمان نگرش دارد، وجود جهان مختلف کشورهای میان بهداشتی

 یکسان حفاظتی سطوح اتخاذ به معتقد نباید واحد، خطری با مواجه در نتیجه در نیست یکسان

 وضعیت به باشند قادر حفاظت، مناسب سطح تعیین در هادولت که کندمی حکم منطق بود.

 کنند. استناد کشور آن مردم غالب نظر جمله از اجتماعی هایارزش و خود داخلی

 کافی علمی دلایل بر اقدام بودنمبتنیـ 2

 علم برای ایویژه نقش ،موضوعش اقتضای به گیاهی بهداشت و بهداشتی اقدامات نامهوافقتم

 1 و 2 و 1 بندهای و 3 هماد 3 بند 2 هماد 2 )بند مختلف مقررات در را آن نمود که است قائل

 جهانی تجارت سازمان نظام در را SPS نامهموافقت علم، عنصر کرد. مشاهده توانمی (5 ماده

 سازمان اعضای از ،نامهموافقت 2 ماده 2 بند راستا، مینه در .(11) است ساخته فرد به منحصر

 علمی دلایل بدون را هاآن و نموده بنا «علمی اصول» بر را خود بهداشتی اقدامات تا خواهدمی

 نکنند. حفظ کافی

 سازمان عضو کشورهای میان نظر اختلاف عوامل از یکی علمی، دلیل به مربوط قواعد

 نظرها اختلاف شدت بر نامهموافقت سکوت میان، این در ست،ا نظرانصاحب و جهانی تجارت

 «کافی علمی دلیل» عبارت معنی ،نامهموافقت ابهامات ترینمهم جمله از .(18) است افزوده

 تعریفی ارائه با را ابهام این تا نموده سعی «ژاپن ـ سیب واردات هقضی» در بدوی رکن است،

 هایروش طریق از که دلایلی صرفاً، بدوی، رکن نظر از نماید برطرف «علمی دلیل» از محور روش

 این به بدوی رکن حال، این با .(19) کرد قلمداد علمی توانمی را باشد شده آوریجمع علمی

 هایماهی» هقضی در پژوهش، رکن دانست. علمی توانمی را روشی چه که شود نمی وارد مسأله

 1 بند) خطر ارزیابی مفهوم به را آن علمی، دلیل یفتوص برای نو تلاشی در «استرالیا ـ سالمون

 خودکار صورت به 2 هماد 2 بند نقض پیوند، این نتیجه در .(22) سازدمی مرتبط (5 هماد

 مبتنی را کشور یک بهداشتی اقدام توانمی زمانی یعنی ،شودمی 5 هماد 1 بند نقض به منتهی

 و خطر میان تناسب آن، تبع به و باشد شده امانج خطر ارزیابی حتماً  که دانست علمی دلایل بر

 و ناچیز خطری با مقابله برای عضو اگرکشور فرض، به .(21) باشد شده احراز بهداشتی اقدام
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 دتوانمین نامتناسبی اقدام چنین کند، وضع را شدیدی و گیرانهسخت بهداشتی اقدام جزئی،

 باشد. علمی دلیل بر مبتنی

 با .است «دلیل کفایت» پرداخت، آن به باید علمی دلیل با رابطه در که دیگری موضوع

 نخست، عامل هستند: دخیل علمی دلیل بودنکافی تشخیص در عامل دو قضایی، رویه به توجه

 یا مرگ مثل ناپذیرجبران خطرات پای که مواردی در مثال برای، است خطر جدیت میزان

 کنندمی عمل بیشتری اندیشیحزم با هادولت باشد، میان در انسانی سلامت به مربوط خطرات

 بهداشتی اقدام اتخاذ برای تریکم علمی دلایل باشد، ترجدی خطر که میزان هر نتیجه، در و

 ،است علمی دلیل و بهداشتی اقدامات میان رابطه بررسی دوم، عامل؛ (22) بالعکس و است لازم

 با «معقول و عینی» ایرابطه که کرد ادقلمد کافی را علمی دلیل توانمی زمانی دیگر، بیان به

 اقدام هایویژگی و مشخصات قبیل از عناصری حال، عین در ،(23) باشد داشته بهداشتی اقدام

 هستند. دخیل رابطه این تشخیص در نیز علمی دلیل کمیت و کیفیت بحث، مورد بهداشتی

 تعیین برای اشاره، مورد عینی معیارهای کنار در اجتماعی، علوم جدید رویکردهای امروزه،

 کند،می پیشنهاد را ذهنی معیارهای به توجه خطر، اهمیت و علمی دلیل کفایت مانند مفاهیمی

 و کارشناسان ذهنی هایقضاوت اند،گرفته قرار خطر معرض در که افرادی دیدگاه مثال، برای

 معیاری دتوانمی جامعه، هر بر حاکم هایارزش و عمومی افکار موضوع، یک درباره متخصصان

 حسن این ذهنی معیارهای .(29) باشد علمی دلیل کفایت نهایت در و تناسب احراز برای مهم

 باشند. متفاوت دیگر، جامعه به ایجامعه از که دارند را

 اقدام اتخاذ از قبل خطر ارزیابی انجام ـ3

 بند وفق شود.یم محسوب المللبین تجارت ادبیات در جدیدی نسبتاً اصطلاح خطر، ارزیابی

 اتخاذ برایـ  جهانی تجارت سازمان عضو کشورهای که دیگری ضابطه ،نامهموافقت 5 ماده 1

 مباحث در که گونههمان است. خطر ارزیابی دهند، قرار توجه مورد باید ـ بهداشتی اقدامات

 وابستگی نای و است خطر ارزیابی به وابسته نیز آن کفایت و علمی دلیل احراز شد، اشاره پیشین

 که دهندمی تضمین، اعضا ،SPS نامهموافقت مطابق کند.می دوچندان را خطر ارزیابی اهمیت

 هایتحلیل در سازند. مبتنی احوال و اوضاع با متناسب خطر ارزیابی بر را خود بهداشتی اقدامات

 پردازیم.می آن بر مؤثر عوامل نیز و هامؤلفه خطر، ارزیابی خطر، ماهیت بررسی به رو پیش
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 اما دارد، وجود مختلفی یهاهدیدگا خطر مفهوم خصوص در اگرچه خطر: مفهوم -1-3

 مختلف، علوم در خطر مفهوم درباره یئجز هایتفاوت وجود با که دهدمی نشان اجمالی بررسی

 مهم تبعات با نامطلوب و بد ایحادثه وقوع احتمال آن، و دارد وجود خطر از کلی مفهوم یک

 به احتمال، «.خطر تبعات اهمیت» و «احتمال» دارد: عنصر دو خطر گفت توانمی .(25) است

 اهمیت و شود تعیین آماری و علمی مطالعات از استفاده با خطر بروز امکان که است معنی این

 از حاصله خسارات میزان به عینی، جنبه کرد، نگاه ذهنی و عینی زوایه دو از توانمی را تبعات

 نوعی متضمن ذهنی جنبه و داد نشان ارقام و اعداد با را آن توانمی که شودمی مربوط خطر

 در ،دارد دنبال به افراد برای سوئی آثار چه خطر که پردازدمی این به و است ارزشی قضاوت

 و عینی هایارزیابی و حادثه وقوع احتمال علمی ارزیابی از ترکیبی باید خطر ارزیابی نتیجه،

 سازمان گیاهی بهداشت و بهداشتی اقدامات کمیته باشد. آن عواقب و ایجنت پیرامون ذهنی

 اقدامات نامهموافقت در که است باور این بر فوق، یهاهدیدگا با سوهم نیز جهانی تجارت

 و سلامت بر آن نتایج اهمیت و نامطلوب حادثه یک بروز احتمال خطر، از منظور بهداشتی،

 .(26) است حیوان و گیاه انسان، حیات

 دو به ،خطر نوع اساس بر و الف ضمیمه در SPS نامهموافقت خطر: ارزیابی انواع -2-3

 «هابیماری و آفات» از ناشی خطر کهاین به بسته دیگر، بیان به ،دارد اشاره خطر ارزیابی نوع

 است. متفاوت ارزیابی نوع، «غذایی مواد» از ناشی یا و باشد

 احتمال ارزیابی» را هابیماری و آفات از ناشی خطر ارزیابی ،نامهموافقت )الف( هضمیم )د( بند

 بالقوه عواقب یابیارز و عضو کنندهوارد کشور قلمرو به یماریب ای آفت گسترش ای جادیا ورود،

 را غذایی مواد به مربوط خطر ارزیابیکه  حالی در ،داندمی «آن یاقتصاد و یشناختستیز

 یهاسمیارگان ای سموم ها،یآلودگ ها،یافزودن وجود از یناش یمنف اثرات بالقوه توان یابیارز»

 تعریف «وانیح ای انسان بهداشت بر دام خوراک یا هانوشیدنی ،ییغذا مواد در یماریب مسبب

 کند.می

 نظرگرفتن در با خطر، ارزیابی برای ،نامهموافقت که شویممی متوجه فوق، عبارات در دقت با

 توان و احتمال میان معنایی تفاوت به توجه با است. کرده استفاده متفاوت هواژ دو از آن منشأ

 قضیه» در پژوهش، رکن خیر. یا دارند متفاوتی اثبات بار آیا که شودمی مطرح مسأله این، بالقوه

 به یأر از بخشی است، داده مثبت پاسخ سؤال این به فوق عبارات تفسیر از پس، «هاهورمون
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 بار با متفاوت معیار دو گویای ،نامهموافقت الف ضمیمه در ذکرشده باراتع» است: شرح این

 به «بالقوه توان» با قیاس در ،«احتمال» اثبات که ترتیب این به هستند، متفاوت اثبات

 نامهموافقت نویسندگان آیا نیست مشخص .(21) دارد نیاز بیشتری اثباتی دلایل و ستانداردهاا

SPS رکن نظر الفظی،تحت تفسیر نظر نقطه از اما خیر، یا اندگرفته کار به تعمداً را فوق تفکیک 

 از باشد،نمی مطلوب تمایزی، سلامت برای آن تبعات حیث از هرچند ،است مقبول پژوهش

 هیچ هستند، مرتبط گیاهان و حیوانات ها،انسان حیات و سلامت با خطر دو هر زیرا که آنجایی

 ندارد. وجود هاآن میان تفکیک برای منطقی دلیل

 مندکردنضابطه» نظریه متفاوت: مفاهیمی خطر؛ مدیریت و خطر ارزیابی -3-3

 هر نظریه، این طبق است. خطر تنظیم فرایند در مؤثر عناصر میان تفکیک به معتقد ،«خطر

 خطر ابلاغ و مدیریت ارزیابی، عنصر سه از شودمی انجام خطر تنظیم هدف با که فرایندی

 هم آن خطر، ارزیابی به فقط بهداشتی اقدامات نامهموافقت وجود، این با است. شده تشکیل

 را خطر ارزیابی متداول، دیدگاه است. داده نشان توجه ارزیابی، دقیق مفهوم و روش ذکر بدون

 به نسبت اقدام، یا حادثه فرآیند، ،ئش یک بالقوه، و مضر آثار احتمالی برآورد و تضمین فرایند

 شود. مشخص علمی قبول قابل هایروش اساس بر باید آثار این داند.می زیست حیطم یا سلامت

 جهت در معقول و منطقی تصمیمی اتخاذ برای لازم، اطلاعات آوردنفراهم نیز، ارزیابی از هدف

 اقداماتی اجرای نهایتاً و انتخاب بررسی، شناسایی، فرآیند خطر، مدیریت امااست،  خطر مدیریت

 خطر فعلیت از قبل مرحله به خطر ارزیابی دیگر، عبارت به .(28) است خطر هشکا منظور به

 کنندهمنعکس خطر، مدیریت است. آن از بعد خطر مدیریت بحث که حالی در ،شودمی مربوط

 دتوانمی و است جامعه آن قبول قابل خطر سطح با مواجه برای جامعه هر تمایلات و ترجیحات

 خطر یک کشیدننظم به از حاصل منافع و هاهزینه جمله، از گوناگونی عوامل بر مبتنی

 مدیریت اهمیت به توجه با .(29) اشدب فنی امکانات و اجتماعی ترجیحات و هاارزش مشخص،

 سازمان در سلامت با مرتبط نامهموافقت تنها در آن فقدان جامعه، یک سلامت حفظ در خطر

 است. بزرگ نقصی جهانی، تجارت

 در خطر ارزیابی مفهوم از صریح تعریف فقدان خطر: مدیریت و اییقض رویه -4-3

 را آن ابعاد تا ساخت فراهم اختلاف به کنندهرسیدگی هایتأهی برای را امکان این ،نامهموافقت

 از ناگزیر قضایی رویه آن، مدیریت با خطر ارزیابی میان نزدیک ارتباط به توجه با و سازند روشن
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 را خطر ارزیابی بدوی، رکن ،«هاهورمون» قضیه در است. خطر یریتمد مفهوم به پرداختن

 سیاسی نهادهای توسط که سیاسی بررسی نه داند،می عملی مطالعات و هاداده علمی ارزیابی»

 فرازهای در نهاد، این .(32) «است اجتماعی هایارزش ارزیابی و قضاوت متضمن و شودمی انجام

 مدیریت که است معتقد و پردازدمی خطر مدیریت از خطر یابیارز میان تفکیک به ی،أر بعدی

 هایارزش گذاشتنقضاوت به بر مبتنی و علمی غیر فرآیندی خطر، ارزیابی برخلاف خطر

 نص با مغایرت دلیل به را استدلال این پژوهش رکن بعدی، مرحله در البته ،(31) است اجتماعی

 و علمی صرفاً فرایندی نباید را خطر ارزیابی است، معتقد و کرده رد نامهموافقت 5 ماده صریح

 شود:می تشکیل مرحله دو از حداقل ارزیابی زیرا ،(32) دانست آزمایشگاهی تجربیات به محدود

 شامل دوم مرحله ؛است حیات و سلامت بر نظر مورد محصول سوء آثار شناسایی اول، مرحله

 ترخطرناک مضر، بالقوه تبعات که میزان ره به و شودمی آثاری چنین وقوع احتمال ارزیابی

 مجموعه است. نیاز تجاری هایمحدودیت توجیه برای احتمال، از تریپایین آستانه به باشند،

 ،5 ماده 2 بند در مندرج خطر ارزیابی در مؤثر عوامل بودنتمثیلی اعلام کنار در اظهارات، این

 نظرات از نباید تنها خطر احراز برای کهاین و هادولت مثبت تعهد عنوان به خطر ارزیابی اعلام

 هاهورمون قضیه مثبت نکات همگی کرد، پیروی Stream (Main) اصلی و معروف علمی

، شودمی محسوب افراد سلامت از حفاظت در مهمی بسیار گام آن، تداوم و شوندمی محسوب

 سازد.می ترراحت عضو کشورهای برای را بهداشتی اقدام مشروعیت اثبات زیرا

 پذیرش بیانگر ،«هاهورمون» قضیه در پژوهش رکن نظرات حقوقدانان، از برخی اعتقاد به

 در نیست، صحیح چندان نظر این البته ،(33) است خطر مدیریت و ارزیابی میان اتحاد رویکرد

 علمی هایارزیابی زاویه از نباید تنها را خطر ارزیابی که است این پژوهش رکن منظور واقع،

 برای نیز اجتماعی هایارزش و عمومی افکار جمله از ذهنی، معیارهای به باید بلکه ،نگریست

 مفهوم از المللبین حقوق کمیسیون دیدگاه با نگرش، این داشت. توجه خطر اهمیت تشخیص

 ارزیابی در اجتماعی هایقضاوت و هاارزش که نقشی تشریح در کمیسیون است؛ سوهم نیز خطر

 و عینی هایملاک با خطر اهمیت تشخیص هرچند است، معتقد کنند،می ایفا خطر اهمیت

 این هست. نیز ارزشی گیریتصمیم نوعی دربرگیرنده اما ،شودمی تعیین واقعیت بر مبتنی

 بر .(39) دارد ارتباط تصمیم، صدور زمانی مقطع و قضیه هر بر حاکم شرایط به گیریتصمیم

 و ارزیابی یعنیـ  خطر تنظیم همرحل دو هر در سیاسی و لمیع ملاحظات جدید، رویکرد اساس
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 گذاشت. فرق علمی غیر و علمی عوامل میان نباید خطر ارزیابی در و هستند دخیل ـ مدیریت

 جهت در مثبتی گام است، نیز نامهموافقت 5 ماده 1 بند با منطبق که جدید رویکرد تداوم

 با متناسب ارزیابی» به صراحتاً مزبور مقرره .شودمی محسوب حیات و سلامت از بیشتر حفاظت

 غیر معیارهای به توجه برای را مناسبی زمینه عبارت، این ذکر دارد، اشاره «احوال و اوضاع

 برجسته، پژوهشگران از تعدادی تا شد سبب جدید رویکرد گیریشکل است. کرده مهیا علمی

 خطر ارزیابی مفهوم جهانی، تجارت سازمان اختلاف فصل و حل تأهی به جمعی نظری اعلام در

 مفهوم از تعاریف جدیدترین با مغایرت و علمی معیارهای به صرف وابستگی دلیل به را سنتی

 که معتقدند درستی به ایشان دادند. قرار انتقاد مورد خطر( )مدیریت آن مندیضابطه و خطر

 با را نامهموافقت نتیجه رد و شده نادرست هایارزیابی به منتهی خطر، مدیریت به توجهیبی

 .(35) ساخت خواهد مواجه مشروعیت چالش

 

 گیرینتیجه

 نامهموافقت مفاد که شد تدوین دلیل این به گیاهی بهداشت و بهداشتی اقدامات هنامتفقموا

 ،نامهموافقت .نبود کافی گیاهی بهداشت و بهداشتی اقدامات پیچیده مسأله با مواجه برای گات،

 اعمال ممنوعیت و سلامت حوزه در قانونگذاری برای کشورها استقلال میان ات دارد تلاش

 مربوط مقررات دقیق بررسی حال، این با کند، برقرار تعادل ضروری، غیر تجاری هایمحدودیت

 از نشان جهانی تجارت سازمان اختلافات فصل و حل رکن رویه و بهداشتی اقدامات اتخاذ به

 شد، بررسی مقاله در که گونههمان دارد. تجارت آزادسازی نفع به تعادل این خوردنبرهم

 ،اساسی معیار سه رعایت کشورها، سوی از حفاظتی و بهداشتی اقدامات اتخاذ برای نامهموافقت

 این کنار در است. دانسته ضروری را خطر ارزیابی و کافی علمی دلیل بر ابتنا ضرورت، یعنی

 شهروندان سلامت تهدیدکننده خطرات برابر در تحفاظ مناسب سطح تعیین حق تعهدات،

 ،نامهموافقت دقیق بررسی است. کردهاعطا  عضو کشورهای به نامهموافقت که است امتیازی

 بهداشتی، اقدام که صورت این به هستند مرتبط یکدیگر با اشاره مورد معیار سه که داد نشان

 سطح و باشد متناسب شدهینتعی حفاظت سطح با که شودمی قلمداد ضروری صورتی در

 اساس بر که باشد خطری ارزیابی بر مبتنی بایستمی یالمللبین استانداردهای از بالاتر حفاظت
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 که بود خطر ارزیابی انجام به قائل توانمی زمانی نتیجه، در است. گرفته صورت علمی دلایل

 شود. اثبات کافی علمی دلیل و بهداشتی اقدام میان منطقی هرابط

 عبارات خصوص در توضیحی هیچ و پرداخته معیارها این ذکر به صرفاً نامهموافقت تنم

 فصل و حل رکن است. نکرده ارائه خطر، ارزیابی و کافی علمی دلیل حفاظت، مناسب سطح

 در مرتبط، یهاهپروند به رسیدگی در پژوهش و بدوی ارکان از متشکل سازمان اختلافات

 از نشان قضایی تفاسیر و هاتحلیل هرچند ،اندداده انجام را داماتیاق ابهامات این رفع راستای

 تعیین و بهداشتی اقدامات اتخاذ برای هادولت حق محدودکردن راستای در گیریجهت نوعی

 گرفت. قرار تحلیل و تجزیه مورد مقاله در آن ابعاد که دارد حفاظت مناسب سطح

 را خود تمرکز آنکه جای به قضایی، رکن (،5 ماده 6 )بند حفاظت سطح تعیین مورد در

 المللبین تجارت بر ابزارها آن تأثیر و هادولت استفاده مورد ابزارهای و هاروش بررسی متوجه

 خود، تفاسیر با و شده متمرکز هادولت توسط شدهانتخاب حفاظت سطح موضوع روی ،بنماید

 کنونی، شرایط در .(36) است ردهک محدود را شانحفاظت سطح تعیین برای هادولت اختیار

 مناسب حفاظت سطح اتخاذ برای ابتدایی تصمیم صرفاً مانده، باقی هادولت صلاحیت در آنچه

 برد.می سؤال زیر را حفاظت سطح تعیین در هادولت استقلال موجود روند ادامه شکبی است.

 تعریف فقدان و نامهموافقت 2 ماده ابهام به توجه با نیز، آن کفایت و علمی دلیل با رابطه در

 و دلیل توصیف برای جهانی، تجارت سازمان قضایی رکن علمی، دلیل کفایت و علم از مشخص

 باید بهداشتی اقدامات یعنی، است کرده استفاده خطر( )ارزیابی 5 هماد 1 بند از علمی، مدرک

 هایدغدغه بر مبتنی بهداشتی اقدامات صورت این غیر در ،باشند علمی خطر ارزیابی بر مبتنی

 خواهند قانونی غیر ،نباشد اثبات قابل علمی هایروش از استفاده با اگر سلامت، از حفاظت واقعی

 احراز در اجتماعی علوم جدید رویکردهای و علمی غیر عوامل گرفتننادیده اصلی، ایراد بود.

 محض دلایل بر تنیمب مطلقاً برخوردی توانمین انسانی لئمسا با طبیعتاً است. خطر جدیت

 مناسب و خطر اهمیت احراز در دتوانمی جامعه هر هایارزش و عمومی افکار بلکه ،داشت علمی

 در تواندمی که عواملی نوع خصوص در قضایی، رکن باشد. مؤثر بسیار بهداشتی اقدام بودن

 وعمجم در و اجتماعی هایارزش یا و فرهنگی ترجیحات مداخله شود، لحاظ خطر ارزیابی

 مراحل موجود، رویه مطابق .(31) داندمی نامهموافقت در کافی مبنای فاقد را علمی غیر لئمسا

 دارد. علمی ماهیتی صرفاً، خطر امکان یا احتمال ارزیابی همینطور و خطر شناسایی و تحلیل
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 واحد خطر یک از هاآن جوامع تلقی طرز در تفاوت موجب کشورها میان هایتفاوت آنکه حال

 31 ماده موضوع تفسیر مسلم قواعد با نامهموافقت متن از هاییبرداشت چنین علاوه، به شود.می

 نیست. سازگار نیز وین 1969 کنوانسیون

 آن موضوع و هدف نیز و یالمللبین نامهموافقت هر مقدمه جمله از کلمات سیاق به توجه

 تعادل ایجاد را، آن هدف SPS مهناموافقت مقدمه آید،می حساب به تفسیر کلی قواعد از یکی

 هملاحظ طریق از تنها ندارد. تعادل با سنخیتی هیچ هابرداشت این که حالی در ،است کرده اعلام

 میان معقول تعادلی توانمی خطر مدیریت به بیشتر توجه و خطر ارزیابی در علمی غیر عوامل

 و کنونی احوال و اوضاع کنار در ،هاهیافت این نمود. برقرار تجارت آزادسازی و سلامت از حفاظت

 را شهروندان سلامت که نوظهور هایفعالیت یا محصولات توسط ایجادشده تهدیدات ویژه به

 و موفقیت دتوانمی آن، تداوم و بوده انتقاد مورد حاضر رویه که دهدمی نشان کند،می تهدید

 د.ده قرار تأثیر تحت را بهداشتی اقدامات نامهموافقت مشروعیت

 داخلی قوانین و استاندارد واضع یالمللبین نهادهای محیطی،زیست مهم هاینامهموافقت

 این از تنها و است اجتماعی عوامل لحاظ و خطر مدیریت به توجه دؤیم نیز کشورها از برخی

 شود.می تضمین بیشتر سلامت از حفاظت که است طریق
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