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 شكر وتقدير 

ة فنية مكونة  كلفت لجن  أعدت هذه الدراسةةةةة بمبادرة من منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر.

ن في بلدان عدة بتصةةةميم وتخطيط وانجا   وقيميومختلفة من أعضةةةاء في المنتدى يمنلون مجاالت خبرة  

 :. وتشكلت اللجنة منمختلف مراحل الدراسة

 عبد هللا دياكانا )الجغرافيا، البيئة فرنسا( 

 عيشه لمام )اإلدارة، المالية؛ موريتانيا( 

 )التنمية الحضرية، الحكامة، جمهورية بنين( ابراهيم ولد عبد الودود 

 كيالديو سيسي )علم األوبئة، البيئة؛ سويسرا( 

 الواليات المتحدة األمريكية( مامادو بارو )األننروبولوجيا؛ 

 مختار الم ) الحكامة؛ موريتانيا( 

 محمد بابا سعيد )الكيمياء؛ فرنسا( 

 المصطفى ولد البشير )الحكامة، منح الصفقات؛ المغرب(

 اندونكو ساال با )الطب، الصحة العمومية؛ بوركينا فاسو(

 .صفياتا وان )المعلوماتية؛ فرنسا(

تفيتوكونترولت المخبريةةة من طرف  التحةةاليةةل  تنيمت   ، أجريةةت  مختبر موجود في مةةدينةةة  وهو 

 الفرنسية.

سةةةة من لحكومة على االهتمام واآلذان الصةةةا ية التي أولتها لهذه الدراالى اتتقدم اللجنة بالشةةةكر  

مفصةةةةل للمنهجية والنتائج من طرف لجنة مصةةةةغرة الى السةةةةيدة و يرة  عرض  خالل الدعوة الى تقديم 

يونيو    24  ييوموالسةةةيد و ير الداخلية على التوالي  التجارة والصةةةناعة والصةةةناعة التقليدية والسةةةياحة  

 .2021يوليو    31و  2021
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 : ملخص

 : السياق

لةدى الرأي العةام الموريتةاني نتةائج تحةاليةل بعض عالمةات    2021انر مخةاوف أنةارتهةا بةدايةة سةةةةةنةة 

نات )فطريات سةةةامة(، تصةةةدت هذه  ف الشةةةاي األخضةةةر التحارية في بلد مجاور، حيث أجهرت وجود ملو)

الدراسةةة للمخاطر المحتملة لتلوث عالمات الشةةاي المسةةتهلك في موريتانيا. شةةمل المجال المسةةتكشةةف 

لفطريات ومبيدات الحشةةرات واليرقات( التي تسةةتخدم على نطاق المبيدات )مبيدات األعشةةاب ومبيدات ا

واسةع في سةلسةلة اإلنتال ال راعي والنقل والحفج بالنسةبة للعديد من المواد الغذائية، بما في ذلك الشةاي. ان 

المخاطر الصةةةةحية المتعلقة بالملونات الكيميائية مقلقة وتدعو الى الم يد من التقييم العلمي، خاصةةةةة في 

دة.البلدا  ن المستورف

 : اإلجراءات

بتجميع نمان وعشةةةرين عالمة   2021دأت اسةةةتراتيجية اختيار العينات ذات الطابقين في ابريل  ب

العاصةمة نواكشةوط. وفي  فيتجارية من الشةاي األخضةر في محالت تمت  يارتها في الواليات اإلدارية  

 معيارين مجتمعين:عالمات على أساس  (  10) عشر النهاية، وقع االختيار على عينة من

 عالمات مختارة(.  5أ( حجم االستهالك حسب مجموعة من األشخاص المختارين وأصحاب محالت ) 

( المتبقية من طرف مجموعة  23ب( السحب العشوائي واألعمى من بين العالمات النالث والعشرين )

  عالمات تجارية مختارة(. 5من األشخاص )

لكشةةف عن هوية أي من العالمات المختارة ابتداء من ألسةةباب أخالقية، ضةةمنت الدراسةةة عدم ا

تحديد العينة. كُل)فف مختبر أوروبي معتمد من طرف اللجنة الفرنسةةية لالعتماد ومتخصةةص في هذا النو  

  ( بإجراء التحاليل من أجل البحث عن بقايا المبيدات.www.phytocontrol.comمن التحاليل )

ج يئة مسةةةةتخدمة   350المختبر وجود  كشةةةةفر التحاليل،  خالل اإلجراءات التي اتخذها في اطا

كمبيدات. وقد)ر الكمية الموجودة مقارنة بالمعيار األوروبي، خصوصا فيما يتعلق بالحد األقصى المسموح 

به من البقايا. اذا تجاو ت احدى هذه الج يئات الحد األقصةى المسةموح به، يُرسة ل انذارح أحمُر الى ال بون  

 عندئذ، مطابقة للقوانين، أن يوقف استيراد المنتج الُمدان. الذي يتوجب عليه

 النتائج وتأويالتها: 

وعشةرين مبيدا في العينات   ة. حيث عُنر على سةتاء( انذارات حمر10نتجت عن العينات العشةر )

تتجاو  معدالتها  8(،  26( التي خضةةعت للتحليل. من بين هذه الج يئات السةةت والعشةةرين )10العشةةر )

قصةى المسةموح به من البقايا، مما يسةتوجب عدم السةماح لها بالوصةول الى األسةواق األوروبية.  الحد األ

كما توجد نالث مبيدات )كروربريفوس وسةيهالوترين وتولفينبيراد( في عشةر عينات من أصةل عشةر وذلك 

 % من الحد األقصةةةى المسةةةموح به. تتكون المبيدات المكتشةةةفة11000و  200بمعدالت تتراوح ما بين  

 أساسا من مبيدات حشرية تستخدم للنقل والتخ ين.

%،  100وجد بمعدل يفوق الحد األقصةةى المسةةموح به ب تالمبيدات، التي اكتشةةفت والتي    عتبرت

خطرا على الصةةةحة العمومية حيث تحدث مضةةةار م منة. فهي اما مسةةةرطنة أو مسةةةرطنة محتملة واما  

 عصاب.مسببة الضطرابات في الغدد أو مضرة بالجينات أو األ
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 : التوصيات

 جاءت التوصيات كاآلتي: 

تع ي  الرقابة على اسةتيراد الشةاي خصةوصةا عند وصةوله الى موريتانيا والمطالبة بتقديم بيان تحاليل    -(أ

 ويتحمل المستورد تكاليفه. عند كل استيراد جديد م من طرف السلطات المخولةمسل  

 مكلفة بمتابعة األ ذية ورقابة جودتها.انشاء هيئة قوية )سلطة أو وكالة(   -(ب

ه بةإجراءات من شةةةةةأنهةا تقليةل المخةاطر  بال ةتوعيةة الرأي العةام حول المخةاطر التي يتعرض لهةا وا -ل(

 )منال: الحد من االستهالك وتشجيع  سل أوراق الشاي بصفة تلقائية قبل استهالكها(.

راء المناسةب المتمنل في تعليق الواردات وترك  طبقا لتوصةيات المختبر المكلف بالتحاليل، اتخاذ اإلج -د(

 الكميات الموجودة أصال في السوق حتى تنفد.

انشةاء مرصةد مسةتقل مشةكل من مواطنين يكون مكلفا بتنجيم حمالت تفتيش عشةوائية في الميدان  -(ةةةةةةه

 ونشرها.

 : السياق . 1

اي األخضةر. فهم يسةتهلكونه  ر م أنهم لم ي رعوه يوما على أرضةهم، فإن الموريتانيين مدمنون على الشة

ربع النالث  عدة مرات في اليوم وفي بعض األحيان طيلة اليوم. أحصةةةت مصةةةالح الجمارك، عند نهاية ال

، أكنر من أربعة آالف طن من الشةاي األخضةر وصةلت السةوق الوطني )بحسةب مذكرة  2020من سةنة 

ادارة اإلحصةةةائيات    ، لإلحصةةةاء  ، المكتب الوطني2020النالث من سةةةنة   ربعحول التجارة الخارجية، ال

   (.2020االقتصادية والديمو رافية، .نوفمبر  

على  رار سةةكان افريقيا الغربية اآلخرين، يحضةةر الموريتانيون الشةةاي عن طريق  ليه خالفا لسةةكان 

البلدان المغاربية األخرى الذين ينقعونه. يُؤدي  لي أوراق الشةةاي في الماء الى تسةةرب أكبر كمية ممكنة 

المواد الكيميائية الموجودة في الشاي. بينما ال تؤدي عملية نقع أوراقه في الماء الساخن اال الى تسرب   من

 المواد األكنر ذوبانا في الماء.

المشةهورة ونيكرو( تتقاسةمان لمدة من ال من السةوق الموريتاني مع   8144جلت عالمتان تجاريتان )رقم 

تسونيمكست التي أ لقت. أما اليوم وعلى انر العولمة  راد والتصديرمنح االحتكار للشركة الموريتانية لإلي

وتحرير المبادالت التجارية، فقد أصةةةةبح السةةةةوق الوطني يعج بعشةةةةرات العالمات وتعددت مسةةةةارات  

 االستيراد.

الى معالجات مختلفة   ، تخضةع نبتات الشةاي، كمنتج لل راعة التقليدية واسةعة النطاق و البا في بلدان نائية

هرت موادها النشةطة بالمضةار التي تسةببها للبيئة وللمسةتهلك على حد السةواء )منجمة الصةحة العالمية،  اشةت

ود المواد المسةةرطنة  ج(. تتعلق المخاطر الصةةحية، على وجه الخصةةوص، بالتأنير على الغدد وبو2020

ة الشةاي في مخا ن والمضةار المحتملة المختلفة التي تلحقها بجها  المناعة. تسةتخدم مبيدات أخرى لحماي

نةات المواد الغةذائيةة الكيميةائيةة على العموم  ف الغالل وخالل عمليةات النقةل. تشةةةةةكةل المخةاطر المتعلقةة بُملو)

مصةةةدر قلق في الدول المتقدمة والدول األقل تقدما على حد السةةةواء )انجر مجموعة من روابط المقاالت  

 في نهاية الونيقة(.

ي سةلسةلة اإلنتال ال راعي والنقل والحفج بالنسةبة لعدة مواد  ذائية تسةتخدم المبيدات على نطاق واسةع ف

بما في ذلك الشةةاي. وتشةةكل المخاطر المتعلقة بملونات المواد الغذائية الكيميائية على العموم مصةةدر قلق 
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دة. نجرا السةةتحالة رقابة   وتدعو الى م يد من التقييمات العلمية والفنية، خصةةوصةةا في البلدان المسةةتورف

روف التي ي ر  ويخ ن فيها الشةاي المسةتهلك في موريتانيا في البلد األصةلي أو حتى االطال  عليها،  الج

تجل الرقابة الدائمة لدى الدخول الى البلد والسوق المحلي مصدر قوة من أجل معالجة هذه القضية المهمة 

 المتعلقة بالصحة العمومية.

برو  مخاوف لدى الرأي العام الموريتاني انر نشةر نتائج  ، ب2021لقد اتسةم المشةهد مؤخرا، في بداية سةنة 

 ت الشاي في دولة مالي المجاورة.عالماتحاليل أجهرت وجود ملونات )فطريات مضرة( في بعض 

 انجر:

https://www.panapress.com/Des-residus-de-pesticides-releve-a_630681361-

lang1.html . 

فأطلقت هذه الدراسةةةة من أجل تقييم  .  تأكد من الوضةةةعية في موريتانيابدا من المناسةةةب والُملح) ال  ، وهكذا

احتماالت تلوث أنوا  الشةاي المسةتهلك في موريتانيا بالمبيدات. يمكن تبرير اختيار الشةاي برم يته كمنتج 

 حد في أي بقعة من البلد وفي أي وقت من اليوم.أ ذائي يستهلكه كل 

  :األهداف . 2

الدراسةةةةة العام في التوعية بأهمية رقابة جودة المنتجات، خاصةةةةة الغذائية، التي توجد على يتمنل هدف  

رفوف األسواق بموريتانيا. وتتمنل أألهداف الخاصة النالنة للدراسة التي أريد لها أن تكون استكشافية في 

 ما يلي:

 يتانيا؛ تقييم مخاطر المبيدات المتبقية في مختلف أنوا  الشاي المستهلك في مور  •

المسةاهمة في رفع مسةتوى وعي المسةتهلكين والفاعلين اآلخرين بشةأن المخاطر الصةحية المتعلقة بهذه   •

نات المحتملة؛  ف  الُمل و)

تشةجيع الجهود الرامية الى تع ي  الوقاية، خصةوصةا اإلجراءات وقدرات المصةالح المختصةة في رقابة    •

 ملونات المواد الغذائية.

 : اإلجراءات . 3

  :تيار مختبر التحاليلاخ 1.3

الغةذائيةة يتوفر على االعترافةات   المنتجةات  وقع االختيةار على مختبر متخصةةةةةص في تحليةل ملونةات 

  180 عنوانن السةاحة الموريتانية. انه المختبر الفرنسةي تفيتوكونترولت الواقع عند الع  االضةرورية وبعيد

مةةديةةنةةة   بةةيةةس،  جةةورل  بةةحةةديةةقةةة  مةةوبةةاس  فةةيةةلةةيةةب  شةةةةةةةار   سةةةةةةيةةةة  الةةفةةرنت  نةةيةةمتفةةي 

https://www.phytocontrol.com . 

على االعتمةةاد رقم   تفيتوكونترولت  مختبر  لالعتمةةاد    rév. 17 1904-1يتوفر  الفرنسةةةةةيةةة  اللجنةةة  من 

 .NF EN ISO/IEC 17025 : 2017الجودة  )كوفراك( ويستجيب لمتطلبات معيار  
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 :تكوين العينات  2.3

مدينة نواكشوط كموقع للدراسة وحدد حجم العينة بعشر عالمات تجارية من الشاي األخضر مع  تستهدفا

التأكد من أنها تمنل احصةةائيا النوعيات الموجودة في السةةوق الوطني والحرص على أن تشةةمل العالمات  

 األكنر استهالكا.

لصةةورة( الى عالمات  كمرحلة أولى، أشةةارت خمس عائالت تسةةكن أحياء مختلفة في نواكشةةوط )انجر ا

الشةةاي التي تسةةتهلكها في العادة. وفي مرحلة نانية، أدت عملية التجميع في محالت موجودة في الواليات  

 عالمة مختلفة من الشاي.  28اإلدارية للعاصمة الى الحصول على  

ن صةور مختلف عالمات هذا المسةتوى األول من تكوي  1كاآلتي: )انجر أيضةا في الشةكل   جاءت الالئحة

العينة(: عاشةوراء، األندلس، العاصةمة، التنعيم، أ واد األحمر، أ واد األخضةر، بسةمة، براكنة، شةنومي  

سةةوبر، كالسةةيك، دواس، الماس، أجمر، العروبة، الن هة، الرقيم، الضةةيف، لحصةةيرة، مليكة ال رقاء،  

  ، سفينة الصحراء، الصفا وتفرغ  ينة.1مليكة الحمراء، انكوصة، عمر طويل، رالي  
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: عالمات الشةةاي المأخوذة من محالت مو عة على الواليات اإلدارية للعاصةةمة نواكشةةوط في 1الشةةكل  

 .2021مارس  

ن حجم العينة المكونة من  ( التي أحصةيت من الحصةول على 28من العالمات النماني والعشةرين )  10يُمك)ف

ن ة من تمنيل جيد في دراسة استكشافية للمخاطر. من أجل تع ي  هذا التمنيل ، اختيرت العينة النهائية الُمك و 

 عالمات حسب معيارين مجتمعين:   10

  5حجم االسةتهالك حسةب مجموعة مختارة من األشةخاص المرجعيين وأصةحاب المحالت )تم اختيار    -أ(

 عالمات(.

 ماركات(.  5( المتبقية )اختيار  23ت النالث والعشرين )عالماسحب عشوائي وأعمى على ال  -ب(

غ عن كل عينة( لدى محالت مو عة بطريقة عشةوائية على   200ء الكميات التي طلبها المختبر )تم شةرا

مختلف أحياء العاصةمة مع تسةجيل الموقع الجغرافي لكل نقطة بيع. أرسةلت عينات الشةاي جوا ووصةلت  

   .2021ابريل    19في حالة تعبئة سليمة الى مختبر التحاليل في مدينة تنيمت يوم  

ال، حرر مختبر تفيتوكونترولت وصةل اسةتالم مع صةور كل عينة على حدة مصةحوبة بورقة عند االسةتقب

ات التجارية التي خضةعت للتحليل، سةيكتفي هذا عالموصةفية ورم  تعريف. من أجل ضةمان سةرية هوية ال

  R21071532_V1التقرير بةذكر رمو  التعريف التي اختةارهةا المختبر. تبةدأ رمو  تعريف العينةات من  

 R21071541_V1ي عند وتنته

 .2021ابريل    28سُلمت تقارير التحاليل المتكاملة لل بون من طرف المختبر بتاريخ  

 التحليالت التي أجريت ومراجع التأويل:  3.3

ينص البروتوكول، الذي يسةةتخدم الجمع بين تقنيات متطورة للغاية كاالسةةتشةةراب الغا ي ومقياس الطيف 

مبيدا يُبحث عنها عادة في مادة الشةةةاي وتحديد كميتها. يغطي أجل التحاليل    350الكتلي، على البحث عن  

خمسةةة أيام من أيام العمل. كان عنوان التحليل الذي أجراه مختبر تفيتوكونترولت هو تالئحة الشةةاي عن  

- المقياس الكتلي-االسةتشةراب الغا ي    -االسةتشةراب الغا ي  -المقياس الكتلي  -طريق االسةتشةراب الغا ي

كةل عينةة بتقرير متكةامةل موجةه الى ال بون   مغم/كلغم كحةد للقيةاس الكميت. تُفرد  0,01يةاس الكتلي مع  المق

 )انجر جميع التقارير في الملحق(

 : تفيتوكونترولتفي اطار تعاطيه مع ال بائن، فإن 

ه لحد األقصةى المسةموح بتفوق ايرسةل تانذارا أحمرت الى صةاحب الطلب فور جهور نتائج مقلقة، أي ف  -

 من المتبقيات؛ 

ل تتقرير تحاليلت مفصةةةل يعرض الئحة المبيدات المكتشةةةفة والنسةةةبة المئوية من الحد األقصةةةى   - يُرسةةة 

% في ج ئية  100  المسةةموح به من المتبقيات بالنسةةبة لكل واحد منها. اذا تجاو ت هذه النسةةبة المئوية

 ه بالوصول الى السوق األوروبية.واحدة من المبيد، يعتبر المنتج ت ير مطابقت ويجب عدم السماح ل

ر، عنةد الحةاجةة، ملحق يسةةةةةمى تالجرعةة المرجعيةة الحةادةت وذلةك في حةال عةدم المطةابقةة من أجةل   - ر)ف يُح 

مسةةاعدة السةةلطات على تقرير كيفية التصةةرف حيال الكميات المتداولة في البلد )سةةواء تلك المخ نة لدى 

 ك(.التجار أو تلك التي وصلت بالفعل الى المستهل
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 :النتائج والنقاش .4

 ..R21071532_V1العينة رقم ب  متعلق مناال لتقرير تحليل 2شكل يقدم ال

  عن كل عينةمن طرف المختبر  ةقدمرير التحاليل الماتقعن  : منال 2الشكل 

 . .R21071532_V1تقرير التحليل رقم   

 2021/ 05/ 06بتاريخ 

 2/5صفحة 

 نتائج التحاليل 

 المبيدات  النتيجة الوحدة   حد المقياس الكمي  األقصى  الحد نهاية التحليل

 الالئحة الخاصة بالشاي 

 *أسيتاميبريد  0,013 ± 0,037 مغم/كغم 0,01 05 ,0 24/04/2021

 األيزوميرات(من  Σ)بفنترين  0،10 ±0،41 مغم/كغم 0,01  30 24/04/2021

 ببوفزين   0،022 ± 0،044 ممعم/كغ 0,01 0,05 24/04/2021

 بنوميل(+كاربندازيم )   0,006± 0,012 مغم/كغم 0,01 0,01 24/04/2021

 كلوفينابير    0,14 ± 39 ,0 مغم/كغم 0,01 50 24/04/2021

 *كلوربيريفوس 016 ,0  ± 065 ,0 مغم/كغم 0,01 0,01 24/04/2021

 (؟+β+θسيبرمثرين )أ+   06 ,0 ± 15 ,0 مغم/كغم 0,01 0,5 24/04/2021

 ديفنوكنازول  0,01 ˃  اكتشف منه مغم/كغم 0,01 0,05 24/04/2021

 روبراتين بفن 0,06 ± 0,11 مغم/كغم 0,01 2 24/04/2021

 هكزافلوميرون  0,006 ± 0,011 مغم/كغم 0,01 0,01 24/04/2021

 دا كلوبريد يإم 0,003  ± 012 ,0 مغم/كغم 0,01 0,5 24/04/2021

+  λ+ γسيتالدرين )  – المدا  0,7 ±   0,18 مغم/كغم 0,01 0,01 24/04/2021

Σ.+ς) 

 لوفينورون      009 ,0 ±  017 ,0 مغم/كغم 0,01 0,05 24/04/2021

   *بيراكلوستروبين 0,008 ± 0,015 مغم/كغم 0,01 0,1 24/04/2021

 تبونوكازول  0,006 ± 0,021 مغم/كغم 0,01 0,05 24/04/2021

 تياكلوبريد  0,006 ± 0,011 مغم/كغم 0,01 10 24/04/2021

 تولفينبيراد   0,09 ±  0,22 مغم/كغم 0,01 0,01 24/04/2021

 )الصفحات( التالية  تفاصيل المعايير التي تم تحليلها والمناهج المتبعة في الصفحة
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 الشروح: 

رقم    تنجيمالمبيدات التي أجريت فقط في مجاالت تطبيق ال  بقايا ب بالنسةبة لح المصةا ددت كميته بدون اسةترداد تحليله  ( : ح *)

  609/2013رقم    (UE)  المكمةل للتنجيم  (UE)أو التنجيم المفوض   CE/125/  2006والتوجيةه رقم    وتعةديالتةه  396/2006

 .CRL/2007 والدليل    37/2007المقام بها فقط في مجاالت تطبيق التنجيم رقم أو بالنسبة لتحاليل متبقيات األدوية 

 المناهج المعتمدة والمذكورة في الصفحة )الصفحات( التالية:  

MOC3/05(S1) ب االستشراحيواني عن طريق النباتي أو المصدر الالدسمة ذات  ير في المواد : تحديد محتوى المبيدات

 .منهجية داخليةاالستشراب الغازي:    -المقياس الكتلي -الغازي

MOC3/25(S1)  :    ب  االستشراتحديد محتوى المبيدات في المواد  ير الدسمة ذات مصدر نباتي أو حيواني عن طريق

 .منهجية داخليةاالستشراب الغازي:    -المقياس الكتلي -الغازي

MOC3/68(S1)  :أو حيواني عن طريق  تحديد محتوى المبيدات في المو الستشراب  ااد  ير الدسمة ذات مصدر نباتي 

 . منهجية داخلية:   المقياس الكتلي-المقياس الكتلي-الغازي 

MOC3/417(S1)  :  الستشراب  اتحديد محتوى المبيدات في المواد  ير الدسمة ذات مصدر نباتي أو حيواني عن طريق

 . النبتات العطرية والطبية: منهجية داخليةفي  المقياس الكتلي-المقياس الكتلي-الغازي 

S1:)   تحليل أجراه فيتوك نترول 

 التعليقات: 

 .في نطاق مجال تطبيق المنهجية المعتمدة  ال تعتبر نتائج التحاليل صالحة اال

تلمة ُمسلالعينة ا: فيما يخص المعايير التي تم تحليلها وتنجيمها في المصفوفة التي أخضعت للتجربة، ال تحترم  ير مطابق

 . k  =2النجم األوروبية. من أجل اإلعالن عن المطابقة، تستننى الشكوك من النتيجة. يوسع الشك بإضافة عامل 

 استمدت القيم القصوى المشار اليها من التنجيمات و/أو التوجيهات و/أو التوصيات المذكورة أدناه: 

المتعلقة بالحدود القصوى التي    وتعديالته  396/2006لتنجيم رقم  ا  :التغذية اإلنسانية والحيوانية )المواد األولية( •

متبقيات المبيدات الموجودة في واحد أو أكنر من المواد الغذائية أو األ ذية الحيوانية ذات المصدر  تنطبق على  

 النباتي أو الحيواني؛ 

واد  ير المر وب فيها في األ ذية الحيوانية. موتعديالته المتعلقة بال  2002/32التوجيه رقم  التغذية الحيوانية:   •

 % من الرطوبة.12المحتويات القصوى على أ ذية الحيوانات التي تحتوي على نسبة تنطبق 

 . تعديل التقرير: تعديل التعاليق •

 

الشكيبين   وهذا  العينة  مرجعية  الى  باإلضافة  تركل،  تحليلها،  قياسهاات   تاريخ  ووحدة  النتائج(  )عمود    الملونات 

لحد ب الملونات التي يتجاو  تركي ها الحد األقصى المسموح به من المتبقيات بالنسبة لكل ج ئية )الحد(. تكت)الوحدات( وا

مياتها   كدات تتجاو، هنالك اذا نالنة مبي2دول الموجود في الشكل  ج األحمر. في ال   للونا األقصى المسموح به من المتبقيات ب

 . القصوى الحدود التي عنر عليها 

 اء الحمرنذارات اإل 4.1

ألي من أنوا  الشاي العشر    السماحال يمكن  وهكذا  حمرت  أ   تتحذير  عينات الشاي العشر على حدة  الىمن  عينة  كل  أدت  

 . ةبدخول السوق األوروبيتم احصاؤها اركة م 28( من أصل 10)
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R2 1071532_V1 ( تحذير ) 

R2 1071533_V1  ) تحذير( 

R2 1071534_V1  ) تحذير( 

R2 1071535_V1  ) تحذير( 

R2 1071536_V1  ) تحذير( 

R2 1071537_V1  ) تحذير( 

R2 1071538_V1  ) تحذير( 

R2 1071539_V1  ) تحذير( 

R2 1071540_V1  ) تحذير( 

R2 1071541_V1  ) تحذير( 

 

 بالنسبة لجميع العينات   طرف المختبرمن   : نتائج التحذير3الشكل 

 به من المتبقياتالحد األقصى المسموح النسبة المئوية )%( من   2.4

 يتضمن تقرير التحاليل المعلومات اآلتية:

مجمو  العينات  لمبيدا، أما بالنسبة    17  عنر على،  بالذات  العينة  بيدات التي عنر عليها في الشاي.  فيما يخص هذه الئحة ج يئات الم 

 ؛ 26( فإن هذه الالئحة ترتفع الى 10العشر )

 شاي؛ من الكيلو رام  مقابللغرام يالمبيدات المكتشفة بالم  تركُّ ات عمود تالنتائجتيبين  -

 ؛ متبقيات عمود تالحدت الحد األقصى المسموح به من اليمنل  -
  الحد فإن نسبة    ، وهكذا  .المتبقيات األقصى المسموح به من  الحد    ي ها تركبيدات التي يتجاو   الم  األحمر اللون  بكتبت   -

  جعل المنتجات ما يهي    المكتوبة باألحمر   ترك ات هذه الج يئاتان  %.    100تفوق    األقصى المسموح به من المتبقيات

  ير مطابقة.

االسةةتهالك الناجمة عن    المضةةار وهي   الم منةلج يئات  ا مضةةار معلومات حول األقصةةى المسةةموح به من المتبقيات    توفر نسةةبة الحد

 لفترة طويلة، ولو لكمية ضئيلة.

تم استبدال أسماء الماركات برمو  التعريف التي اختارها المختبر. أفقيا،  نتائج تقارير العينات العشر التي تم تحليلها.    1الجدول    يعرض

  ت جاو  المتبقيات التي ت  ح به منألقصى المسموالحد ا  المئوية منالنسب  فنجد أسماء ج يئات المبيدات المكتشفة. كتبت  ،  أما عموديا 

 . حمر على خلفية صفراءاألاللون ب%  100
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  . ( التي تم تحليلها10لعينات العشر )بقيات )%( فيما يخص االمت   ألقصى المسموح به منلحد امن ا : نتائج النسب المئوية1ول الجد

 (.2021، موريتانيا؛ فيتوكونترول، مايو )الواردة من نواكشوط

 المتبقيات   ألقصى المسموح به منالمئوية )%( من الحد ا نسبة ال

R2 

1071541

_V1 

R2 

1071540

_V1 

R2 

1071539

_V1 

R2 

1071538

_V1 

R2 

1071537

_V1 

R2 

1071536

_V1 

R2 

1071535

_V1 

R2 

1071534

_V1 

R2 

1071533

_V1 

R2 

1071532

_V1 

 المبيدات 

      الالئحة الخاصة بالشاي 

7

8 

 أسيتاميبيريد  74 80 60 52 94 80 580 76 78

لم يعنر   110 75 520

 عليه
لم يعنر   65 55 95 85 90

 عليه
 أنتروك ينون 

لم يعنر   1,6 1,5 1,5 1,2

 عليه
 بيفننرين )مجمو  اإلي ومترات(  1,4 1,3 1,5 1,2 2,4

 كابندا يم )+ بنوميل 88 82 72 82 166 60 80 90 40 114

لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
يعنر  لم 

 عليه
لم يعنر   10 21

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
 كلورفينابير  12

 كلورفيريبوس  0,8 0,3 0,3 0,4 1,1 0,3 0,5 0,3 0,6 0,3

 سيبرمترين )ألقا+بيتا+ تيتا+  يتا(  650 510 290 330 460 200 530 450 360 290

لم يعنر  

 عليه
لم يعنر   22

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر   30

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
 ديفاتكونا ول

لم يعنر   0,1

 عليه
لم يعنر   0,2

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
 أندوسفان )المجمو ( 

 فنروبرانرين  5,5 7 4,8 5,5 17 4,9 5,5 7,5 5 10,5

لم يعنر   24

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
 فنفالرات )مجمو  اإلي وميرات( 

لم يعنر   53

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
يعنر  لم 

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
 فولبيت )المجمو ( 

لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر   0,1

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
 فلوفنكسيرون  

لم يعنر  

 عليه
لم يعنر   28

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
 هك اكونا د 

لم يعنر   100

 عليه
لم يعنر   140 210

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر  

 عليه
 هيك افلومورون  110

لم يعنر   20

 عليه
لم يعنر  

 عليه
لم يعنر   26 26 20 270

 عليه
 ايميداكلوبريد  24 22

سيتالونرين )مجمو    - المدا  1800 900 1400 1600 3000 3900 1600 1400 2600 1500

 اإلي وميرات( 

لم يعنر  

 عليه
لم يعنر   28

 عليه
لم يعنر   34 20 28 30 24

 عليه
 لوفينورون 34

 

 يمكن ابرا  المالحجات التالية:

صةةارت لديهم  نجرا ألن الموريتانيين  و.  حليلتالتي خضةةعت لل( 10في العينات العشةةر )مبيدا   26على المختبر عنر  ( أ 

 ؛حقيقيكل مناسبة  فيمبيدات  ، فإن احتمال ابتال  عدةمن أجل الحصول على شاي تجيدت م ل عدة ماركاتعادة 
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 100مبيدات تتجاو    التجارية  اتعالمبعض الوتجهر في   مبيدات الحد األقصةى المسةموح به من المتبقيات. 8تتعدى  (ب

  منها على األقل؛ 3كل الماركات وجود في جهر % من الحد األقصى المسموح به من المتبقيات كما ي

ربيريفوس وسيهالوترين وتولفنبيراد( في جميع أنوا  الشاي التي تم تحليلها وذلك بنسب تتراوح  مبيدات )كلو 3وجد ت (ت

ن هذه المبيدات النالث هي  أ بر المخت. يرى وح به من المتبقياتاألقصى المسم من الحد % 11000الى  200ما بين 

في الواقع مبيدات حشرات تستخدم في التخ ين والنقل. هنالك احتمال قوي بأن توجد مبيدات الحشرات هذه في جميع  

 التي تبا  في السوق الموريتاني؛  ماركات الشاي  

األقصى المسموح   % من الحد   100( التي تتجاو   8)  أدناه على بعض خصائص المبيدات النماني  2يشتمل الجدول   (ث

بعضها يؤنر على  والسرطنة.    محتملنسان و/أو البيئة. بعضها مسرطن أو  . بعضها مضر جدا باإلبه من المتبقيات

 ضر بالجينات و/أو األعصاب. الغدد وي
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 ( 2021، مايو  )الواردة من نواكشوط، موريتانيا؛ فيتوكونترول  المبيدات المكتشفة في عينات الشاي التي تم تحليلها  مضار:  2الجدول  

 مضار المبيدات المكتشفة في عينات الشاي التي تم تحليلها 

المضار   الفئة   اسم المبيد

   الحادة 

)المدى  

 القصير(

المضار  

المزمنة  

)المدى  

 الطويل( 

الُمَؤث ِّرات   السرطان 

 على الغدد 

 المراجع  المضار الجينية 

( يتجاو   كلوربيريفوس 

بهال المسموح    من   حد 

من    10/10في    المتبقيات 

 العينات ( 

مبيد  

 حشرات 

عالية   عالية 

 للغاية 

   http://www.sagespesticides.qc. 

ca/Recherche/RechercheMatiere/Displaymatiere ?Mati

ereActiveld=112 

 

 

 

سيهالونرين  -المدا 

 )مجمو  اإلي ومترات( 

المسموح    حد ال)يتجاو   

في    من  به المتبقيات 

 من العينات (  10/10

مبيد  

 حشرات 

متوسطة   متوسطة

ناقل   في 

مائي  

ومرتفعة  

 في ال يت 

مسرطن  

محتمل  

بالنسبة  

 لإلنسان 

مؤنر  

 محتمل

أن   المحتمل  من 

جينيا   مضرا  يكون 

 باإلنسان 

http://www.sagespesticides.qc. 

ca/Recherche/RechercheMatiere/Displaymatiere ?Mati

ereActiveld=140 

 

( حد  اليتجاو   تولفنبيراد 

المتبقيات    من   المسموح به

 العينات ( من   10/10في 

مبيد  

 حشرات 

مضر  

 للغاية 

مضر  

 للغاية 

   Federal Register/Vol .78. N°6 Thursday, January 

2014Rules and Regulations 

 هيك افلوميرون 

المسموح  اليتجاو   ) حد 

في  المتبقيات    من  به

 من العينات (  6/10

مبيد  

 حشرات 

مضر  

بالنسبة  

 للبيئة

    http : //www.rentokil.com/fr/assets/content/files/fds-

recrute-hd-sentri-tech-vr.2015.pdf 

 

 أنتراكينون 

المسموح  اليتجاو   ) حد 

في  المتبقيات    من  به

 من العينات (  2/10

مبيد  

 حشرات 

 الحساسية 

 الجلدية 

 °Fiches de données de sécurité, Règlement (CE) n   مسرطن  

1907/2006 (REACH) modifié par le Règlement 

2015/830/UE 

 بوبروفي ين 

المسموح  اليتجاو   ) حد 

في  المتبقيات    من  به

 من العينات (  2/10

 

مبيد  

 حشرات 

مسرطن    

محتمل  

بالنسبة  

 لإلنسان 

على    محتمل  مؤنر 

 الجينات 

http : //www.rentokil.com/fr/assets/content/files/fds-

recrute-hd-sentri-tech-vr.2015.pdf 

 

 أسيتاميبريد 

المسموح  اليتجاو   ) حد 

في  المتبقيات    من  به

 من العينات (  1/10

 

ماركة  

كاوشو،  

مشتقات  

 النيكوتين

مضر   

باألعص 

 اب

   Avis de l’Anses Saisine n° 2016-SA-0104 

 ليميداكولبريد 

المتبقيات   حد  )يتجاو  

في   به    1/10المسموح 

 من العينات ( 

 

مبيد  

مصنو   

من  

مشتقات  

 النيكوتين

مضر عن   

طريق  

 االبتال  

جدا   مضر 

 بالبيئة

  INERIS, Fiche toxicologique n° 309 

http://www.sagespesticides.qc/
http://www.sagespesticides.qc/
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 نذكر هنا ببعض التعريفات:

. يمكن أن تتداخل  اصةطناعي أجنبية على الجسةميعي أو المؤنرات الغددية هي مواد كيميائية ذات مصةدر طب -

هذه المواد مع النجام الغددي وتؤدي الى نتائج مؤذية لجسةةةم اإلنسةةةان أو ذريته )المنجمة العالمية للصةةةحة،  

2020) 

بالنسبة للجينات مضرين  اشعا   امال طبيعيا ساما بطبيعته( أو  ع   مادة )سواء أكانت منتجا كيميائيا أوأي  تعتبر   -

 اذا كان بإمكانهما التأنير سلبا على السالمة المادية أو الوجيفية للجينوم. 

 ملحق الجرعة المرجعية الحادة  4.3

نو  من الشاي وذلك فيما يتعلق  كل  في  %  100  تتجاو ى المسموح به من المتبقيات التي  األقص  نسب الحداستنادا الى  

األقل،ب على  مبيدات  ور  ختبالم  أكد  نالث  تحليلها  تم  التي  الشاي  أنوا   مطابقة  السوق ضرورة  عدم  الى  وصولها  حجر 

كميات هذه األنوا  من الشاي  ير المطابق المتداولة أصال في  فعل بأن يُ جب  ي  ماذاهو    عندئذالسؤال المطروح    .ةاألوروبي

 السوق.

 قرارات: ةيمكن التفكير في نالن

 مضةةرةخش تخذ هذا القرار اذا لم تُ يُ ي اذا لم يتم تجديدها.  أنها سةةتنتهترك الكميات المخ نة حتى تنفد علما   (أ

 )استهالك عال في مدة وجي ة(؛  ةحاد

 احتمال متوسط لضرر حاد؛ وجود  في حالالحل   لجأ الى هذايُ لمنتجات من السوق مع منع بيعها. سحب ا ( ب

خذ هذا يتُ ولم تستخدم من طرف المستهلكين.  الكميات التي تم بيعها  سحب المنتجات من السوق والمطالبة ب (ل

 القرار في حال وجود ضرر حاد مؤكد.

التي  المبيد  جرعة  باحتسةاب  ألمر  ، يحتسةب االسةتهالك المتوقع في المدى القصةير. يتعلق اةالحاد  المضةرة تقييممن أجل  

االسةةةةتهالك هذا مقارنة  م من و ن الجسةةةةد. تتمرا يلوكل كمقابل   اتبالمليغرام ها المسةةةةتهلك يوميا من المحتمل أن يبتلع

سةم االسةتهالك ق  يُ من أجل القيام بهذه المقارنة،  .  (المرجعية الحادة  بالنسةبة لكل ج يئة )الجرعة  تنشةرقيمة مرجعية بالمتوقع 

اذا كةان    الحةادة.المرجعيةة  للحصةةةةةول على الجرعةة    100  في  النتيجةة  ربوتضةةةةةالمرجعيةة الحةادة    المتوقع على الجرعةة

أما اذا كان أقل    .ب()في الحالة  فنحن  ،  %100و 50ن  واذا كان بي .أ()فنحن في الحالة  ،  %100االسةةتهالك المتوقع يفوق 

 .()لفنحن في الحالة  ،  %50من 

 (PSTI)احتساب االستهالك المتوقع على المدى القصير  1.3.4

 راما. أما و ن الجسم المرجعي   36ة يمكن استهالكها يوميا من الشاي هي ن أكبر حصالتشريعات األوروبية أتعتبر 

 .ا م را يلوك 20فهو جسم طفل، أي 

  م كل كيلو را مقابل  اتميلغرامالبتقدر  التي ت نتيجةت المبيد المنشةةةورة في تقرير التحاليل وتنطلق عملية الحسةةةاب من 

  36ة الكبيرةت، أي نتيجة في تالحصةةملغ/ كلغم. تضةةرب ال  0،037النتيجة  أعاله، كانت  بالنسةةبة للعينة المقدمة.  من الجسةةد

الجسةم  اليومية التي تقسةم على و ن   غ من اآليتاميبيريد في هذه الحصةةمل  0،037x0،036  =0،001332ملغ فنحصةل على

من اآلسةةةيتاميبيريد تُبتلع يوميا مقابل كل كغم  ملغ   0،0000666=0،001332/20فنحصةةةل على  .  كغم  20المرجعي، أي 

 من و ن الجسم.

نسةةبة اذا  ملغ عن كل كلغم من الجسةةم. سةةتكون    0,025 ة المرجعية الحادة هيفإن الجرع،  النسةةبة آلسةةيتاميبيريدأما ب

 %.0،3الى  لتصل   بُ ر  ق  % تُ x 100=0،2664(  0،025/  0،0000666)الجرعة المرجعية الحادة  

 .تي عنر عليها في أنوا  الشاي التي خضعت للتحليلجميع الج يئات العلى  هذه العملية الحسابية  ت  أجري

 .. قدمت النتائج األخرى في الملحقاتR21071532_V1ملحق الجرعة الحادة من العينة  3يقدم الجدول  
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. حساااب الجرعة المرجعية الحادة بالنسااابة للمبيدات المكتشااافة في عينات الشااااي التي تم تحليلها  المضاااار المحتملة: 3الجدول   

 (2021)المصدر نواكشوط، موريتانيا؛ فيتوكونترول، مايو 

   R21071532_V1ملحق الجرعة المرجعية الحادة المرفق بالتقرير رقم 

 تقييم المضار المحتملة 

الحد   الوحدة  النتيجة المادة النشطة

األقصى  

المسموح  

من   به 

 المتبقيات

من    %

الحد  

األقصى  

المسموح  

من  به 

 المتبقيات

عامل  عامل التقشير 

 التغيرات 

االستهالك  

المتوقع على  

المدى  

 القصير 

الجرعة  

المرجعية  

 الحادة 

من    %

الجرعة  

المرجعية  

 الحادة 

 نهاية التحليل

 7E-05 0,025 0,3% 26/04/2021 1 قابل للتطبيق  ير  %74,0 0,05 مغم/كغم  0,013    ± 037, 0 أسيتاميبريد 

( من    Σبيفننرين 

 اإلي وميرات(
 26/04/2021 %2,5 0,03 0,0007 1  ير قابل للتطبيق  %1,4 30 مغم/كغم    0,10   ± 0,41

 E-05 0,5 00% 26/04/2021 8 1  ير قابل للتطبيق  %88 0,05 مغم/كغم    0,022  ± 0,044 بيبروفي ين  

قابل    1  ير قابل للتطبيق  %650,0 0,1 مغم/كغم  006 ,0  ± 012; 0 كاربندا يم )+ بينوميل(  ير 

 للتطبيق 

 26/04/2021 

 26/04/2021 %4,7 0,0015 0,0007 1  ير قابل للتطبيق  %0,8 50 مغم/كغم  0,14    ±  0,039 كلورفينابير 

 26/04/2021 %0,7 0,03 0,0002 1 قابل للتطبيق  ير  %5,5 2 مغم/كغم    16 ,0 ±  0,065 كلوربيريفوس 

  αسيبؤمنرين)

 (ζوθو βو
 26/04/2021 %54 0,005 0,0003 1  ير قابل للتطبيق  %30 0,5 مغم/كغم  0,006  ± 0,015

 26/04/2021 %0,7 0,03 0,0002 1  ير قابل للتطبيق  %5,5 2 مغم/كغم  0,006 ±   0,011 فنروبرانين 

قابل    1  ير قابل للتطبيق  %110 0,01 مغم/كغم   0,06   ± 0,011  هيك افل ميرون   ير 

 للتطبيق 

 26/04/2021 

قابل    1  ير قابل للتطبيق  %34 0,05 مغم/كغم  0,009  ± 0,017 ايميداكلوبريد   ير 

 للتطبيق 

 26/04/2021 

  سيهالوترين-المدا

(λ+γ+Σ )اي ميرات 
 26/04/2021 %0,1 0,003 0,0003 1  ير قابل للتطبيق  %1800 0,1 مغم/كغم  07 0,0   ± 0,018

قابل    1  %34 0,05 مغم/كغم  0,009  ± 0,017 لوفونيرون   ير 

 للتطبيق 

 26/04/2021 

 E-05 0,03 0,1 26/04/2021 3 1  ير قابل للتطبيق  %15 0,1 مغم/كغم  0,008  ± 0,015 بيراكلوستروبين 

 E-05 0,03  10,8% 26/04/2021 4 1  ير قابل للتطبيق  %42 0,05 مغم/كغم  006 , 0   ± 0,021 تبوكانا ول 

 E 2 0,02 0,1% 26/04/2021-05 1  ير قابل للتطبيق  %0,1 10 مغم/كغم  0,006 ±  0,011 نياكلربريد 

قابل    1  ير قابل للتطبيق  %2200,0 0,01 مغم/كغم    0,09  ± 0,22 تولفنبيراد   ير 

 للتطبيق 

 26/04/2021 

  %24,7  %5086,8         الجموع

 :التعليق

)أي في   التي يمكن لإلنسةةةان أن يبتلعها من مادة نشةةةطة في فترة وجي ة الكمية القصةةةوى لجرعة المرجعية الحادةبايعنى 

  انعكاسةةات خطيرة على صةةحته. العبارة مشةةهورة أكنر باختصةةارها  وند ل أو ماء الشةةرب(كوجبة أو يوميا عن طريق األ

 ويعبر عنها بالمليغرامات من المادة مقابل كيلو رام من جسم اإلنسان. ARfDة  االنكلي ي  باللغة

يبتلعها ق د)فر كمية متبقيات المبيد الموجودة في مادة يُ و بعملية حسةةةةابيةالمتوقع على المدى القصااااير   سااااتهالكالايتم تحديد  

 .ينة خطرة بالنسبة للمستهلكعمستهلك خالل يوم. اذا فاق االستهالك المتوقع الجرعة الحادة، تكون ال
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 المتوقع الجرعة الحادة. هااستهالكتشكل العينة خطرا صحيا إذا فاق  

 : )المصدر ة الحتساب االستهالك المتوقع على المدى القصير بالنسبة للشايالمعايير المعتمد

Fichier EFPSA Calculation model « PRIMO » 

révision 3.1 disponible sur le site web de l’ EFPSA 

 كتروني(لاإل EFPSAمتوفرة على موقع  ونيقةال

 كغم /اليوم  0,36الحصة الكبيرة:  -

 كغم وحدة و ن المادة: -

 .كغم 20و ن جسم طفل:  -

 

 احترام النظم األوروبية: 

 . تحليلها، ال تحترم العينة النجم األوروبيةبشأن المعايير التي تم 

 تقييم المضار الصحية:

 لصحة. مضار لالعينة  سبب بشأن المعايير التي تم تحليلها، ال ت

المرجعية الحادة  أنوا  الشاي أن نسب الجرعات    كافةجميع الج ئيات وتناولت  التي  حساب  التجهر النتائج الناجمة عن عمليات  

أ( التي ال تستدعي سحب المخ ون الموجود أصال في السوق وال المطالبة به. وذلك طبعا  )نحن اذا في الحالة    %. 50تقل كلها عن  

قرر المختبر أنه تبالنسبة لالعتبارات التي تم  ،  السبب أيضا  اشريطة التوقف عن استيراد أنوا  الشاي في انتجار مطابقتها للمعايير. لهذ

 .تة على الصحةتحليلها، فإن العينة ال تشكل خطور 

 محاولة تغيير نمط استهالك الشاي في موريتانيا  2.3.4

األوراق خالفا للنمط األوروبي  . يتم  لي  غليعن طريق الافريقيا الغربية،  دول في موريتانيا كما في جميع  ر الشةةاي  ضةة  ح  يُ 

  يتم  لي  ( كما تتحلللسةةةاخن على األوراق وتترك حتى  وب حيث تنقع األوراق )يسةةةكب الماء افي تحضةةةير هذا المشةةةر

ة  سةةةةةهلة  ةكةالحةب واألخير ةقوية  ةاة والنةانيةكةالحية  ةمر  ىاألوراق نالث مرات )الكؤوس النالث المشةةةةةهورة(: تالكةأس األول

 .حسب ويكيبيديا( ،كالموتت )منل من أمنلة الطوارق

بستة من أوراق الشاي الخصوصيات المحلية. تقدر الجرعة المرجعية الحادة  عملية حسابية مع اعتبار  في هذا المقام    تجرى

  مون الشةاي، سةتصةل عندها الجرعة الرسةم اآلتي. اذا افترضةنا أن أربعة ندماء يتقاسةفي   راما كما يجهر ذلك  (16عشةر )

 .  ت راما  4الى  والشخصية  المرجعية الحادة  

  ا اعتبار في نالث ضةةةرب  المواد مقارنة بالنقع نماسةةةتخرال  في    لغلي العليا لفعالية ا  ااعتبار  في اننين  الرقم اذا ضةةةرب ذلك

حصةةة مرات في اليوم، يؤدي ذلك الى   4أن المسةةتهلك المتوسةةط يشةةرب الشةةاي    النالث المتتالية وافترضةةنا عمليات الغلي  ل

  رام يوميا. 4x2x3x4 =96تساوي  بيانية يومية

نسةبة مئوية من فسةنحصةل على    ، راما  96 راما ب   36 اسةتبدالها  تم من خاللللسةابقة ولية حسةابية ممانلة عم  اذا أجريت

 أ(.)ا  لنا في الحالة  م% واذا 50ا  لنا اذا دون نسبة م%.  0،3% بدل 0،7الجرعة المرجعية الحادة تبلغ 
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 الخالصة والتوصيات  .5
 الخالصة  1.5

 األوروبية؛ نجمتم تحليلها لل( التي 10ال تستجيب أي من عينات الشاي العشر ) ( أ 

وتوجد نالث منها   منها الحد المسموح به من المتبقيات 8تتجاو  ج يئة  26 عنر في هذه المجموعة من العينات على (ب

 % من الحد المسوح به 11000الى  200اوح بين في جميع أنوا  الشاي بنسب تتر 

المسموح بهوالتي تتجاو     ،التي عنر عليها المبيدات  تشكل  ل(   المتبقيات   الحد  الم منة    المضار خطورة من حيث    ،من 

 ب؛  ينات و/أو باألعصامؤنرة على الغدد ومضرة بالج ىوأخر رطن وبعضها مسرطن محتمل بعضها مس إلنسان.با

 خ ين والنقل؛ للتتستخدم مبيدات حشرية  ،ر عليها تي عنال ،تمنل أ لبية المبيدات  ( د 

 ضعيفة بالنسبة لجميع أنوا  الشاي التي تم تحليلها؛  المضار الحادة  (ه

المجموعة (و للتحليل  ،يعتبر حجم  أصل  عالم  10)  التي خضعت  من  الشاي  من  الشاي  ،  (28ات  أنوا   لتمنيل  كافيا 

 .ةالموجودة في السوق الموريتاني

 التوصيات  2.5

هذه الوضةةةعية التي تتضةةةافر فيها اعتبارات  الذي بإمكانه التدخل من أجل تصةةةحيح    الفاعل األسةةةاسةةةيهي الحكومة    ان

 ومصالح تجارية وأخرى متعلقة بالصحة العمومية. نجرا لهذه النتائج المقلقة، تتقدم الدراسة بالتوصيات التالية:  ةدبلوماسي

ليل مسةلم  ا تح بتقديم بيان   راد جديداسةتيكل   الى موريتانيا، وال ام خاصةة عند دخوله رقابة اسةتيراد الشةايتع ي  (أ

 تكاليفه؛ذلك ويتحمل المستورد بالمخولة   من طرف السلطات

 انشاء هيئة )سلطة أو وكالة..( مكلفة بمتابعة جودة األطعمة ومراقبتها؛ ( ب

من شةةةةةأنهةا أن تحةد من  اجراءات    حول  توعيةة الرأي العةام بةالمخةاطر التي يتعرض لهةا و ت ويةده بةاقتراحةاتل(  

 ؛ سل أوراق الشاي بصفة تلقائية قبل االستهالك(المخاطر )تخفيض االستهالك وتشجيع 

يمكن أن تتخذه السلطة العمومية هو التعليق الفوري  اجراء    المختبر المكلف بالتحاليل، فإن أنسبطبقا لتوصيات   (د

مع السماح للكميات المتداولة أصال  الصدمةمفعول الشاي )نجرا لحجم العينة( إلحداث ت عالمالستيراد جميع 

 ؛ تلقائيا  بالنفاد

 مكلف بتنجيم حمالت تفتيش عشوائي في الميدان ونشرها. من المواطنين انشاء مرصد مستقل هة( 

عن طريق ابرا  مستوى من   ا بهذا الحجم وذلكانذاربإصدارها  أهدافها    بامتيا    ت هذه الدراسة االستكشافيةلقد حقق

باللجنة  كل الذين قدمت لهم بدءا    التأنير علىكان للنتائج الفضل في    بداية.بإمكاننا التفكير فيه  يفوق بكنير ما كان    التلوث

 . في البلد وكذلك السلطات المعنية في المقام األول بالموضو الفنية ومكتب منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر 

بالم يد من الدراسات حول اإلشكالية الكبرى للعالقات بين المواد الغذائية   ذا التحري الضوء على أهمية القيامه  ييلقكما  

  .وذلك على عدة أصعدة موريتانيا في والمشاكل الصحية 

يا. تمنل  تدعو النتائج السلطة العمومية الى تع ي  الرقابة وتقييم المخاطر، خاصة عند وصول المنتجات الى موريتان

السيئة أن يرسلوا   تا يأصحاب الن. بإمكان  وا   لديهمال    نبعض الشركاء الذي الدول التي ال تع   أنجمة رقابتها أول ضحايا  

والصحة البيئة  لمعايير  احتراما  األقل  المنتجات  الدول  بسهولة  ذلك،    الى  من  العكس  وعلى  الضعيفة.  الرقابية  النجم  ذات 

 . من طرفها  خشى عقوباتا والتي تُ ة متطلباتهالموجهة الى البلدان المعروفة بصرامالمنتجات  سيولون اهتماما أكبر لجودة

ستنمر في بنى  أن ي  ،% مما يستهلكه سكانه60ستورد أكنر من  ي  ،ة العليا لبلد كموريتانيا من المصلح فإن  وبصفة أعم،  

 لرقابة جودة المواد الغذائية الواردة من الخارل وتلك المتداولة داخل السوق. موجهة تحتية

مجال من ريع عمل الحكومة في هذا الهذه النتائج فرصة لدعم وتس  الدراسة كبير في أن توفر  انتدبوا لهذهأمل الذين  

 .ةفنيو  ةوعلمي ةوسياسي ةوتشريعي ةاألشكال: مؤسسي ةمتعددأجل ديناميكية تع ي  مستعجلة و
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