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للدورة والتحضير األعمال جدول  بنود تحليل  

األغذية في بامللوثات املعنية الفنية للجنة عشرة الخامسة  

 التابعة للدستور الغذائي

 من 9-13 و24 مايو 2022 اجتماع عبر تقنية االتصال عن بعد

من جدول األعمال  13البند   

 في الزئبق ميثيل مخاطر إلدارة أخرى  املسنن، توصيات باتاغونيا سمك الزئبق في مليثيل أقص ى حد تحديد األسماك: جدوى  في الزئبق ميثيل

 األسماك

ألهدافا  

 بامللوثات الغذائي املعنية الدستور  للجنة عشرة الخامسة الدورة خالل مناقشتها املقرر  األعمال جدول  لبنود وتحليال استعراضا الوثيقة هذه تقدم

 مجتمعات قبل من املحتمل لالستخدام معّدة الوثيقة .2022 مايو 24و 13 إلى 9 من الفترة في عبر تقنية االتصال عن بعد عقدها املزمع األغذية، في

 معايير وضع اجتماعات في الفعالة املشاركة ودعم الوعي تعزيز في مساهمتها من كجزء ،PARERAو GFoRSS لها تروج التي الغذائي الدستور  هيئة

 .واملراقبين األعضاء من ممثلين قبل من( الغذائي الدستور  اجتماعات) الدولية األغذية

 وال بطبيعته إرشادي التحليل هذا. االعتبارات لبعض ومناقشة وخلفياتها األعمال جدول  لبنود عملية مراجعة الوثيقة هذه في الوارد التحليل يقدم

  إدارتهم. ويقدم أو عضويتهم أو( GFoRSSو PARERA) أعاله املذكورة للمنظمات رسمًيا موقًفا يمثل
ً

 في حالًيا املناقشة قيد للعمل ملخصا وتحليال

 ملعايير املحتمل والتأثير املنطقة وخصوصية احتياجات مراعاة مع لتحديد مواقفها العربية الدول  لوفود مفيًدا يكون  قد والذي ،CCCF لجنة

 .املقترحة األغذية

 GFoRSSو PARERA تنفذها التي الغذائي، العربية للدستور  املبادرة: العربية للمنطقة الغذائي الدستور  مبادرة من كجزء التحليل هذا إعداد تم

 .األمريكية الزراعة وزارة األمريكي، الغذائي الدستور  مكتب من بالتنسيق مع  املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وبتمويل

قصوى ، املتعلق بالرصاص في السلع الغذائية والذي يهدف إلى تحديد مستويات CCCF15من جدول األعمال  7يرتكز هذا التقرير على تحليل البند 

 للرصاص بالنسبة لفئات غذائية معينة.
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من جدول األعمال: ميثيل الزئبق في األسماك: جدوى تحديد حد أقص ى مليثيل الزئبق في سمك باتاغونيا املسنن، توصيات أخرى  13البند 

دارة مخاطر ميثيل الزئبق في األسماكإل   

املرجعية قالوثائ  

 CX/CF 22/15/8 

 CX/CF 22/15/8-Add.1 
 

 : حول  املناقشة ورقة في النظرب ستقوم اللجنة  CCCF 15   خالل اجتماع  

 املسنن باتاغونيا سمك الزئبق في مليثيل أقص ى حد تحديد جدوى  .1

 األسماك في الزئبق ميثيل مخاطر إدارة تدابير .2

 

 خلفية العمل

 لتحديد البيانات جمع من مزيد نصح تم حيث األخرى  األنواع تحديد تم السابقة، EWG قبل من CCCF11 إلى املقدمة التوصيات من كجزء

 القصوى  الحدود في النظر حول  املناقشة بدء يمكن بأنه توصية تقديم تم ذلك، إلى باإلضافة. قصوى  حدود إلى حاجة هناك كانت إذا ما

  .GEMS بيانات قاعدة في األخرى  لألنواع

 تقدم مناقشة ورقة إلعداد كندا رئاسته في ويشترك نيوزيلندا برئاسة الكتروني عمل فريق إنشاء علىاللجنة  وافقت CCCF12 (2018) خالل 

 قصوى  حدود وضع يجب التي األسماك أنواع بوضوح الورقة تحدد أن املقرر  من كان. اإلضافية األسماك ألنواع قصوى  حدود لوضع مقترًحا

 لها

 GEMS / Food إلى جديدة بيانات لتقديم دعوة إصدار( JECFA) املشتركة الخبراء لجنة من طلب  على اللجنة وافقت CCCF13 (2019)خالل 

 .اإلضافية األسماك ألنواع قصوى  حدود وضع في قدًما املض ي املمكن من كان إذا فيما للنظر املناقشة ورقة مراجعة تدعم أن شأنها من والتي

( املسنن باتاغونيا وسمك وردي، بحر وثعبان برتقالي، خشن سمك) أنواع ثالثة تحديد تم. CCCF14 خالل اجتماع  مناقشة ورقة في النظر تم

 األقص ى الحد تطوير في قدًما املض ي أجل من ذلك، ومع. هامراجعت تمت ا األسماك من تصنيفية مجموعة 48 مجموع  من أقص ى حد لوضع

 .قوي  أقص ى حد وضعل البيانات من مزيد إلى حاجة هناك ستكون  املسنن، باتاغونيا لسمك

 GEMS / Food إلى جديدة بيانات لتقديم دعوة( JECFA) املشتركة الخبراء لجنة تصدر أن طلب علىاللجنة  وافقت CCCF14   (2021)خالل

 تضمنت. لباتاغونيا أقص ى حد وضع املمكن من كان إذا فيما للنظر املناقشة ورقة مراجعة تدعم أن شأنها من التي املسننة األسماك جميعحول 

 البياناتفي  فجوات تحديدأيًضا  تم حيث .(وأنتاركتيكا باتاغونيا أي) املسننة األسماكالخاصة ب البياناتجميع  على حصول ال الدعوة هذه

 الجنة خالل تووافق. االختيار معايير من أقل الزئبق بيانات إجمالي وكانت الزئبق ميثيل بيانات توجد ال) أنتاركتيكا في املسنن بالسمك الخاصة

CCCF14 األسماك في الزئبق ميثيل مستويات إلدارة إرشادات وضع جدوى  تقييمل املقاالت مراجعة إجراء على أيًضا. 

 تحليل 
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 فريق   قبل من املسنن باتاغونيا وسمك الوردي البحر ثعبان تشمل التي التصنيفية للمجموعة القصوى  الحدود وضع دعم يتم لم

 كغ/  مغ 0.3 معيار من أقل كان بعضها ألن أو فيها املوجودة األنواع لبعض كافية بيانات توفر عدم أو نقص بسبب العمل االلكتروني

 ميثيل بيانات وجود لعدم نظًرا التصنيفية املجموعة في املسننة األسماك أنواع لجميع أقص ى حد دعم يتم لم املثال سبيل على.

 .النوع لهذا االختيار معايير من أقل كان الزئبق إجمالي بيانات أن وأيًضا الجنوبي القطب في املسنن لسمك الزئبق

 بيانات قاعدة إلى الجديدة البيانات من القليل تقديم تم املسنن، باتاغونيا لسمك بالنسبة GEMS / Food 2021 عام في 

 األسماك من تصنيفية مجموعة 48 ومراجعة األقص ى للحد الثالثة األنواع تحديد مع. 

 ضافيةاإل  االسماك  أنواعنوع من  ألي القصوى  الحدود مراجعة إيقاف يمكن. 

 كان إذا أو املسننة لألسماك البيانات على للحصول  أخرى  دعوة إجراء ومتى، ينبغي، كان إذا عما العمل االلكترونيفريق  سؤال تم 

 .تعليقه تم قد املسننة باتاغونيا أسماك في الزئبق مليثيل محتمل أقص ى حد وضع على العمل

 أقص ى حد وضع في قدًما للمض ي كافية غير تزال ال البيانات أن تعليقاتهم قدموا الذين فريق العمل االلكتروني أعضاء كل اتفق 

 .املسنن باتاغونيا لسمك

 

 عامة اعتبارات

 أقص ى حد وضع جدوى  حول  املراجعة من مزيد إلى حاجة هناك كان املسننة، باتاغونيا أسماك عن كافية بيانات توفر عدم حالة في 

 .األنواع لهذه

 رئيس أوضح. األسماك في الزئبق ميثيل مستويات إلدارة إرشادات وضع جدوى  لتحديد املقاالت مراجعة إلجراء عام دعم هناك كان 

 سبيل على) األسماك في الزئبق ميثيلمخاطر   إلدارة العملية التدابير تحديد إلى تهدف املقاالتمراجعة أن فريق العمل االلكتروني

 (.واملعالجة والفرز  الصيد مستوى  على املثال

 

 العربية باملنطقة خاصة اعتبارات

 العربية املنطقة يهم ال الوردي البحر وثعبان الخشن البرتقالي والسمك املسنن باتاغونيا سمك أن تاملؤلفا مراجعة تظهر. 

 

 العامة التعليقات

 ملناقشتها خالل ـ إعدادها يتم التي املناقشة ورقة تحديثات على فريق العمل االلكتروني علق CCCF15دعوة نتائج تضمنت والتي 

 .2021 لعام البيانات

 قصوى  حدود وضع أجل من اقتراحه تم قد املسنن السمك أن إلى انظر  لباتاغونيا أقص ى حد وضع عن التخلي املناسب من أنه يبدو 

 أيًضا العضو هذا وأشار. منها كافية بيانات على الحصول  يتم لم التي البيانات على للحصول  دعوتان هناك وكان CCCF13 بواسطة

 .االختيار بمعايير تفي ال الحالية الزئبق ميثيل بيانات أن إلى
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 سؤال تم EWG على األسماك في الزئبق ميثيل مستويات إلدارة إرشادية ورقة تطوير لدعم بيانات أي تقديم بإمكانهم كان إذا عما 

 .متاحة معلومات أي لديه ليس أنه إلى األعضاء أحد وأشار. واملعالجة والفرز  الصيد مستوى 

 إلدارة إرشادات وضع املجدي من ليس وبالتالي، إرشادية؛ ورقة تطوير لدعم كافية معلومات تحدد أناملؤلفات  ملراجعة يمكن ال 

 .األسماك في الزئبق ميثيل

 

 توصية

  ًفي الزئبق مليثيل أقص ى حد وضع عدم موقف على املوافقة العربي الغذائي الدستور  وفود على ُيقترح املتاحة، املعلومات على بناء 

 .املسننة باتاغونيا أسماك

 


