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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

 البند 8 من جدول  األعمال

الحد األقص ى ملثيل الزئبق في بعض أنواع األسماك وخطة أخذ العينات املرتبطة بها )السمك 

 الخشن البرتقالي وثعبان بحر وردي( )في املرحلة 4(

ألهدافا  

 بامللوثات املعنيةالغذائي  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 بعدعبر تقنية االتصال عن  عقدها زمعامل 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 تهااوخلفي األعمال جدول  لبنود عملية مراجعة الوثيقة هذه في الوارد التحليل يقدم

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

 في حالًيا املناقشة قيد للعمل وتحليال

 ملعايير املحتمل والتأثير املنطقة وخصوصية احتياجات مراعاة مع مواقفهالتحديد  العربية الدول  وفودل مفيًدا يكون  قد والذي ،CCCF لجنة

 .املقترحة األغذية

 GFoRSSو PARERA هاتنفذ التي ،الغذائي لدستور لالعربية  بادرةامل: العربية للمنطقة الغذائي الدستور  مبادرة من كجزء التحليل هذا إعداد تم

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

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

 للرصاص بالنسبة لفئات غذائية معينة.
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و ن جدول األعمال: الحد األقص ى ملثيل الزئبق في بعض أنواع األسماك وخطة أخذ العينات املرتبطة بها )السمك الخشن البرتقالي م 8البند 

(4ثعبان بحر وردي( )في املرحلة   

املرجعية  الوثائق   

 REP21/CF, Appendix VI 

 CX/CF 22/15/8 

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

 

 : في لنظرستقوم اللجنة با CCCF15خالل 

 الوردي البحر ثعبان و البرتقالي الخشن سمكملثيل الزئبق في  املقترحة القصوى  الحدود .1

 0.8 البرتقالي الخشن لسمك الزئبق ميثيل من كغ/  مغ 

 1.0 و الوردي؛ البحر ثعبانل  الزئبق ميثيل من كغ/  مغ 

 الغذائي الدستور  هيئة قبل من النهائي العتمادها القصوى  الحدود هذه لدفع 

 

 العينات أخذ خطة .2

 

 العمل خلفية

 يمكنمعقول  حد أدنى مبدأ على بناءً  األسماك أنواع في الزئبق مليثيل الحدود القصوى  تحديد على ت اللجنةوافق CCCF11  (2017)خالل 

 / REP17) (CXS 193-1995) واألعالف األغذية في للملوثات العامة املواصفة في القصوى  الحدود وضع معايير مع تمشيا ، (ALARA) تحقيقه

CF ، اإللكترونية العمل مجموعة إنشاء على اللجنة وافقت (.126 الفقرة (EWG،) إلعداد وكندا، نيوزيلندا رئاستها في ويشترك هولندا، برئاسة 

 .سيف أبو البحر، كلب القرش، سمك مارلين، السريوال،/  فيش كينج ألفونسينو، كمجموعة، للتونة الحدود القصوى  بشأن مقترحات

 

 يثيلحد اقص ى مل اقتراح فإن ، للرصاص القصوى  ودالحد إلنشاء املتبع النهج مع تمشيا أنه على ت اللجنةوافق  CCCF12 (2018)خالل 

 ٪.5 من أقل التجارة رفض معدل إلى يؤدي قدحد  أعلى على سيعتمد عليه االتفاق سيتم الذي الزئبق

 مغ 1.6) القرش وسمك( كغ /مغ 1.7) واملارلين (،كغ/  مغ 1.5) والفونسينو (،كغ /مغ 1.2) التونة ألنواع القصوى  الحدود على اللجنة ووافقت

 .النوع لهذا الحد األقص ى على العمل تعليق على االتفاق وتم سيف أبو لسمك الحد األقص ى بشأن اآلراء في توافق إلى التوصل يتم لم(. كغ /

 الزئبق ميثيل من كل عن البيانات تكون  أن يجب املستقبل، في حد أقص ى تطوير أجل من أنه إلى CCCF12في اجتماع  أيًضا ت اللجنةأشار  كما 

 وبالنسبة للغاية منخفضة الزئبق إجمالي من الزئبق ميثيل نسبة كانت ، األسماك أنواع لبعض بالنسبة أنه تبين حيث متاحة، الكلي والزئبق

 .الزئبق ميثيل شكل على موجوًدا دائما سيكون  الكلي الزئبق أن افتراض يمكن ال البيانات لتحليل

 وضعل مقترًحا تقدم مناقشة ورقة إلعداد كندا رئاسته في ويشترك نيوزيلندا برئاسة EWG عمل فريق إنشاء على CCCF12 اللجنة خالل وافقت

 .لها قصوى  حدود إنشاء يجب التي األسماك أنواع بوضوح الورقة تحدد أن املقرر  من كان. اإلضافية األسماك ألنواع حدود قصوى 
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 فريقال عمل من كجزء األسماك في الزئبق ميثيل عينات أخذ بخطط املتعلقة القضايا في النظر على اللجنة وافقت CCCF13 (2019)خالل  

 .اإلضافية األسماك ألنواع القصوى  ودالحدوضع جدوى  بدراسة املكلف لكترونياال

 : علىاللجنة  توافق CCCF14 (2021) خالل 

 وتعديل الوردي بحرال ثعبانسمك  و البرتقالي الخشن سمكالفي  الزئبق مليثيلبخصوص الحدود القصوى  البدء في عمل جديد 

 .CAC44 قبل من الجديد العمل هذا علىاملصادقة  تمت. لذلك وفًقا املشروع وثيقة

 املشتركة الخبراء لجنة من الطلب (JECFA )إلى جديدة بيانات لتقديم دعوة اصدار GEMS / Food for  البرتقالي الخشن سمكتخص 

 الخشن سمكل الحدود القصوى  إنشاء في قدًما للمض ي املناقشة ورقة مراجعة تدعم أن شأنها من والتي الوردي البحر ثعبان وسمك

 الوردي البحر ثعبان وسمك البرتقالي

 من الثالث امللحق في ةاملقترح وفقا للمنهجية ةاإلضافي بجهود العينات أخذ خطة على العمل مواصلة CX / CF 21/14/11  كما .

 .العينات أخذ لخطة العملي التطبيق اإلضافي العمل يضمن أنيجب 

 

 تحليل 

 األول  امللحق في الواردة واملعلومات البيانات تحليل على بناءً  ،الوردي بحرال وثعبان البرتقالي الخشن سمكاقتراح حدود قصوى ل. 

 الثاني امللحق في املقدمة املعلومات أساس على العينات أخذ خطة حول  املناقشة ورقة 

 في محددة توصية تقديم يتم لم REP21 / CF  أحد وأشار وعرضها؛ وتحليلها البيانات جمع بشأنفريق العمل االلكتروني 

 لحجم األدنى بالحد املتعلقة تلك مثل أمكن، إن فريق العمل االلكتروني عن الصادرة التوصيات في النظر ينبغي أنه إلى األعضاء

 .العينة

 املقترح األقص ى الحد وضعل  تجاري  معيار يتم تحديد اي  لم. 

 بيانات قاعدة إلى الوردي بحرال ثعبان أو البرتقالي الخشن سمكال عن جديدة بيانات أي تقديم يتم لم GEMS / Food عام في 

2021. 

 

 العامة تعليقات

 فترة خالل فريق العمل االلكتروني أعضاء إلى الوردي البحر ثعبان وسمك الخشن البرتقالي للسمك القصوى  الحدود تقديم تم 

 .املقترحة الحدود القصوى  على تعليقات أي ترد لم ذلك، ومع التعليق؛

 الزئبق أن األبحاث بعض أفادت حيث األسماك في السيلينيوم محتوى  مراعاة أيًضا يجب الزئبق، مليثيل قصوى  حدود وضع عند 

 فيمعا   الزئبق و نسبة السيلينيوم نسبة انف لذلك املناسبة، اإلنزيمات وظيفةعطل ي وبالتالي السيلينيوم، بإنزيمات يرتبط ألنه سام

 .األسماك في املطلق مستواه وليس الزئبق ميثيل سمية تحدد التيهي  األسماك

 إنتاج من٪ 90: كاف   جغرافي تباين ذات الوردي البحر ثعبان وسمكالخشن البرتقالي  سمك من لكل جمعها تم التي العينات تكن لم 

 واحدة منطقة من يأتيالخشن البرتقالي  سمك صيد
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 املشتركة الخبراء لجنة أمانة أعلنت (JECFA )آخر خبراء اجتماع ستعقد العاملية الصحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة أن 

 وإذا بالسيلينيوم املتعلقة املطالبات في وستنظر سنوات، 10 حوالي منذ اختيارها تم التي األسماك استهالك فوائد/  مخاطر لتحديث

 .االعتبار في هاخذتأل ذلك، لدعم كافية سريرية أدلة هناك كانت

 ذلك يوضح وكيف الورديالبحر  ثعبان وسمك الخشن البرتقالي والسمك املارلين لسمك التجارية القيمة بين مقارنات إجراء أهمية 

 .ةيالتجار  من العوائق الحماية

 أن مالحظة مع ،فقط الوردي البحر ثعبان على فقط التجارية املقارنة يعتمد أن ويجب الوردي البحر ثعبان ليس البحر ثعبان كل 

 .التقديرات في ينعكس وال الوردي البحر ثعبان يمثله البحر ثعبان من٪ 80

  الوردي، البحر ثعبان وسمك الخشن البرتقالي بالسمك املتعلقة واملعايير التجارة ببيانات املتعلقة التساؤالتو  الشكوك  
ً
 عن فضال

 .املرحة املوالية في املعيار هذالف قدًما املض ي تدعم لن العينات، أخذ خطة في تقدم إحراز عدم

 والتوصيات االستنتاجات

 التجارية البيانات حول  التوضيحات من املزيد تقديم إلى الحاجة مع ،2 رحلةامل إلى املعيار هذا إعادة طلب املستحسن من يكون  قد 

 .العينات أخذ خطة في التقدم من املزيد تحقيق يتم وحتى الوردي البحروثعبان  الخشن البرتقالي السمكب الخاصة واملعايير

 


