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لنقاط االتصال الوطنية للدستور الغذائي في الدول العربية

األغذيةفي بالملوثات المعنيةالتحضير الجتماعات اللجنة الفنية للدستور الغذائي 
(CCCF15)عشرة إطار انعقاد دورتها الخامسة في 

مبادرة الدستور الغذائي في المنطقة العربية
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مقدمة 
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 Arab»ة مبادرة الدستور الغذائي للمنطقة العربية   مساهممنجزءهذا التحليل هو 

Codex Initiative»  بية للوفود من الدول العرالفعالةالمشاركةودعمتعزيزفي

ية اجتماعات هيئة الدستور الغذائي وإعداد مواقفها مع مراعاة احتياجات وخصوصفي

.المنطقة والتأثير المحتمل لمعايير األغذية المقترحة

للجهات الداعمة رسميًاموقفًايمثلوالإرشاديهوالتحليلهذا

(PARERAوGFoRSS  )

https://parera.ulaval.ca/
https://gforss.org/


بنود جدول األعمال
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الموضوع بند

برتقاليالالخشنالسمك)بهاالمرتبطةالعيناتأخذوخطةاألسماكأنواعبعضفيالزئبقلمثيلاألقصىالحد

(4الخطوةفي)(ورديبحرثعبانوطيور

من جدول األعمال8البند 

المسننباتاغونياسمكفيالزئبقلميثيلأقصىحدتحديدجدوى•

األسماكفيالزئبقميثيلمخاطرإلدارةأخرىتوصيات•

من جدول األعمال13البند 

الدورة الخامسة عشر

(  15CCCF)للجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في األغذية 

2022مايو 24و13-9االجتماع االفتراضي من 



لجنة الدستور الغذائي  بالملوثات في األغذية لجنة الفنية للدستور الغذائي المعنية الفئة 

(2018) CAC41االعتمادتم

النهائي

(2018) CCCF12ىالالقصوىالحدودتقديمعلىاللجنةوافقت

1CAC4قبلمنالعتمادها5/8الخطوة

كغ/ملغ1.2 التونة سمك

كغ/ملغ1.5 لبيريكس

كغ/ملغ1.7 مارلين

كغ/ملغ1.6 سمك القرش

≠≠≠ (2018) CCCF12العملتعليقاللجنةقررت السريوال

≠≠≠
(2018) CCCF12العملتعليقاللجنةفررت سمك أبو سيف

قرارات ذات صلة 
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الحد األقصى لمثيل الزئبق في بعض أنواع األسماك 

(السمك الروفي البرتقالي و ثعبان البحر الوردي)وخطة أخذ العينات المرتبطة بها 

(4في الخطوة )

أهم التقارير والوثائق التي تم مراجعتها 

األعمالجدولمن5البند
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خلفية العمل: األعمالجدولمن5البند
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:اللجنةوافقت

(ALARA)تحقيقهيمكنمعقولحدأدنىمبدأعلىبناءً األسماكأنواعفيالزئبقللمثيلالقصوىالحدودوضععلى•

قصوىحدودبشأنمقترحاتإلعداد،وكندانيوزيلندارئاستهافيوتشترك،هولندابرئاسة،(EWG)إلكترونيةعملمجموعةإنشاءعلى•

٪5منأقلتجاريرفضمعدلالىيؤديانممكنحدأعلىهواالتفاقسيتمالذيالزئبقللمثيلاالقصىالحداناللجنةقررت•

الكليوالزئبقالزئبقمثيلمنلكلالبياناتتتوفرأنيجب،المستقبلفيالقصوىالدودتحديدأجلمنأنهإلىاللجنةأشارت•

لهاقصوىحدوددتحدييتمانتستوجبأخرىاأسماكأنواعلتحديدمقترحً إلعدادكندارئاستهفيويشاركنيوزيلندابرئاسةالكترونيعملفريقإنشاءعلىاللجنةوافقت•

CCCF11

(2017)

CCCF12

(2018)

المكلفالفريقعملمنكجزءاألسماكفيالزئبقميثيلعيناتأخذبخططالمتعلقةالقضايافيالنظرعلىاللجنةوافقت

الورديالبحروثعبانوالبرتقاليالروفيبالسمكالزئبقلمثيلالقصوىالحدودمناقشة

.األسماكفيالزئبقميثيلعيناتأخذخطةمناقشة

CCCF15

(2022)

CCCF13

(2019)

:اللجنةفررت
44CACقبلمنالجديدالعملهذاعلىالموافقةتمتالورديالبحروثعبانوالبرتقاليالروفيبالسمكالزئبقلمثيلقصوىحدودلوضعجديدعملبدأ•
جديدةبياناتعلىللحصولدعوةتصدرأن(JECFA)المشتركةالخبراءلجنةمنطلب•

العيناتأخذخطةعلىالعملمواصلة•

CCCF14

(2021)



تحليل 
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عندةجديبياناتأيتقديميتملم

بانثعأوالبرتقاليالروفيسمك

بياناتقاعدةإلىالورديالسمك

GEMS / Food2021عامفي

بالنسبة لتحليل البيانات ، ال يمكن دائًما 

افتراض أن إجمالي الزئبق سيكون موجوًدا 

يانات على شكل ميثيل الزئبق لذا يجب توفير ب

حول كل من ميثيل الزئبق والزئبق الكلي ، 

حيث تبين لدى بعض األسماك ، ان نسبة 

.داميثيل الزئبق من إجمالي الزئبق منخفضة ج

وى تم تقديم مقترح الحدود القص

بحر لروفي البرتقالي وثعبان ال

الوردي، ولكن لم يتم تلقي أي

.  المقترحةتعليقات على الحدود

اختيارهاتمالتياألسماكأنواع

ارمعيتتجاوزقصوىحدودلوضع

مغ0.3البالغعليهالمتفقاالختيار

الزئبقميثيلمنكغ/



مالحظات وتعليقات 
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تواجدانأييوم،السيلينبإنزيماتيرتبطألنهسامالزئبقميثيلأنإلىأشارتالعلميةالبحوثألناألسماكفيالسيلينيوممستوىمراعاة

األسماكفيالمطلقمحتواهوليسالزئبقميثيلسميةتشكلالتيهياألسماكفيالزئبقمعالسيلينيوم

.ذلكلتأكيدكافيةأدلةهناككانتإذاوماالسيلينيوممسألةستنظرانها(JECFA)المشتركةالخبراءلجنةأمانةاعلنت

.المختبريةالقدراتتحسينإلىوالحاجةالزئبقإجماليباختبارمقارنةالزئبقميثيلاختبارتكلفةإلى،الوفودأحدأشار

صوىقحدودوضعيجبالتياألسماكأنواعتحديدفيخالفمحليكنلمالزئبقميثيلمنكغ/مغ0.3هواإلخيارمعيارأنمنالرغمعلى

الزئبقلميثيلالكليالتعرضفيتسهمأنيمكنالمنخفضةالتركيزاتذاتاألخرىاألنواعأنإال،لها

أنمالحظةمع،كاف  جغرافيتباينذاتالورديالبحروتعبانالبرتقاليالروفيسمكمنلكلجمعهاتمالتيالعيناتكانتإذافيماالنظر

الواحدةالمنطقةمنالبرتقاليالروفيسمكحصادمن٪90يأتيحيث.المنطقةداخلموقعينأوواحدموقعفيجمعهاتمقدالعينات



االستنتاجات
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لوحظ ان العينات تم جمعها من موقع واحد أو موقعين 

لذا يجب التثبت ما اذا كانت ذات  تباين جغرافي 

كاف  

الحد االقصى المقترح هو  نتيجة لتحليل بيانات 

GEMS / Food

منتجة ألنواع األسماكغير المنطقة العربية

التي تم أخيارها

استنتاجات عامةاستنتاجات تخص المنطقة العربية



التوصيات و المقترحات
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القتراح الحدود القصوىبيانات حول كل من ميثيل الزئبق والزئبق الكلي من الضروري  توفير 

CACقبلمنالمقترحةالقصوىالحدوداعتمادفيالنظر 45

سيكون من المستحسن تقديم المزيد من التطوير لخطة أخذ العينات



جدوى تحديد حد أقصى لميثيل الزئبق  في سمك باتاغونيا المسنن

توصيات أخرى إلدارة مخاطر ميثيل الزئبق في األسماك

أهم التقارير والوثائق التي تم مراجعتها 

األعمالجدولمن6البند
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خلفية العمل: األعمالجدولمن5البند
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:اللجنةوافقت

(ALARA)تحقيقهيمكنمعقولمستوىأدنىمبدأعلىبناءً األسماكأنواعفيالزئبقللمثيلالقصوىالحدودوضععلى•

قصوىحدودبشأنمقترحاتإلعداد،وكندانيوزيلندارئاستهافيوتشترك،هولندابرئاسة،(EWG)إلكترونيةعملمجموعةإنشاءعلى•

٪5منأقلتجاريرفضمعدلالىيؤديانممكنحدأعلىهواالتفاقسيتمالذيالزئبقللمثيلاالقصىالحداناللجنةقررت•

الكليوالزئبقالزئبقمثيلمنلكلالبياناتتتوفرأنيجب،المستقبلفيالقصوىالدودتحديدأجلمنأنهإلىاللجنةأشارت•

قصوىحدودتحديديتمانيجبالتياإلضافيةاألسماكأنواعلتحديدمقترحً إلعدادكندارئاستهفيويشاركنيوزيلندابرئاسةالكترونيعملفريقإنشاءعلىاللجنةوافقت•

لها

CCCF11

(2017)

CCCF12

(2018)

GEMSإلىجديدةبياناتلتقديمدعوةإصدار / Foodيثيللمالقصوىالحدودتحديدفيقدًماالمضيالمجديمنكانإذافيماللنظرالمناقشةورقةمراجعةتدعمأنشأنهامنوالتي

األسماكمنأخرىأنواعفيالزئبق

المسننباتاغونياسمكفيالزئبقلميثيلأقصىحدتحديدجدوىمناقشة

األسماكفيالزئبقميثيلمخاطرإلدارةأخرىتوصيات

CCCF15

(2022)

CCCF13

(2019)

:اللجنةفررت

المسننباتاغونياسمكفيالزئبقلميثيلأقصىحدتحديدجدوىدراسة•

جديدةبياناتعلىللحصولدعوةتصدرأن(JECFA)المشتركةالخبراءلجنةمنطلب•

.األسماكفيالزئبقميثيلمستوياتإلدارةإرشاداتوضعجدوىلتقييمالعلميةالبحوثمراجعةإجراء•

CCCF14

(2021)



تحليل 
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مكبالسالخاصةالبياناتفينقص

وجدتال)الجنوبيالقطبفيالمسنن

اناتبيوكانتالزئبقميثيلبيانات

معاييرمنأقلاالجماليالزئبق

االختيار

تم تقديم عدد صغير من 

سنة البيانات الجديدة

ا سمك باتاغونيحول 2021

المسنن إلى قاعدة بيانات

GEMS/FOOD 

باتاغونياسمكاختياردعميتملم•

لنقصوذلكEWGقبلمنالمسنن

أويهافالموجودةاألنواعلبعضالبيانات

اراالختيمعيارمنأقلكانبعضهاألن

كغ/مغ0.3



االستنتاجات
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على الرغم من إصدار دعوتين للحصول 

على البيانات  لكن ال تزال غير كافية 

للمضي قدًما في وضع حدود قصوى لسمك

باتاغونيا المسنن

بعض أسماك باتاغونيا المسنن ال تفي 

كغ/ مغ0.3بمعيار االختيار 

استنتاجات عامة



التوصيات
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المسننةباتاغونياأسماكفيالزئبقلميثيلقصوىحدودتحديدعملتعليق

العيناتأخذخطةمنكجزءاألسماكفيالزئبقميثيلمخاطرإدارةتدابيردمج

إلدارةصياتتووضعالمجديمنليسوبالتاليالكافيةالمعلوماتتحديدالبحوثتستطعلم

األسماكفيالزئبقميثيلمخاطر
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