
هذه الترجمة كخدمة للجمهور العالمي الواسع. ونحن نأمل أن تكون هذه الترجمة مفيدة. فعلى الرغم من أن  FDA تقدم إدارة

اإلدارة حاولت الحصول على أصدق ترجمة ممكنة للنسخة اإلنجليزية، إال أننا ندرك أن النسخة المترجمة قد ال تكون بدقة أو 

  .وضوح أو تكامل النسخة اإلنجليزية، لذا فإن النسخة األصلية من هذا المستند هي النسخة اإلنجليزية

 

النهائية المعنية  (FSMA) قاعدة قانون تحديث سالمة الغذاء

 للغذاء البشري والحيوانيبالنقل الصحي 
بشأنُالنقلُالصحيُ( FDA)إلدارةُاألغذيةُوالعقاقيرُ( FSMA)مدتُالصيغةُالنهائيةُلقاعدةُقانونُتحديثُسالمةُالغذاءُاعتُ 

إدارةُاألغذيةُوالعقاقيرُلحمايةُاألغذيةُفيُرحلتهاُمنُالمزرعةُُ،ُويأتيُذلكُفيُإطارُتعزيزُجهودللغذاءُالبشريُوالحيواني
تبدأُتواريخُاالمتثالُالمبكرةُلبعضُالشركاتُ. وحتىُتناولهاُمنُخاللُالمحافظةُعلىُسالمتهاُمنُالتلوثُأثناءُعملياتُالنقل

 . الفيدراليالسجلُبعدُمرورُعامُواحدُمنُنشرُالقاعدةُالنهائيةُفيُ
 

بهدفُوضعُإطارُعملُحديثُلسالمةُالغذاءُقائمُ 2013 واحدةُضمنُسبعُقواعدُتأسيسيةُمقترحةُمنذُينايرُتعتبرُهذاُالقاعدة

وتتمثلُالغايةُمنُهذهُالقاعدةُفيُمنعُالممارساتُالتيُتشكلُمخاطرُعلىُسالمةُالغذاءُأثناءُعملياتُالنقل،ُ. علىُالمخاطر
لمركباتُعلىُنحوُكاٍفُبينُالحموالتُوعدمُااللتزامُبحمايةُاألغذيةُمثلُعدمُتبريدُاألغذيةُبالطريقةُالسليمةُوعدمُتنظيفُا

 .بشكلُمالئم
 

نظًراُلحاالتُتفشيُو. 2005لعامُ( SFTA)تستندُالقاعدةُإلىُاألساليبُالوقائيةُالمقترحةُفيُقانونُالنقلُالصحيُللغذاءُ

عُحوادثُوبالغاتُعنُوقائعُلممارساتُغيرُالمرضُالناتجةُعنُتلوثُأغذيةُاإلنسانُوالحيوانُأثناءُالنقل،ُإلىُجانبُوقو
صحيةُأثناءُعملياتُالنقل،ُالحتُفيُاألفقُمخاوفُمنذُزمنُبعيدُبضرورةُوضعُلوائحُتقضيُبضمانُنقلُاألغذيةُبطريقةُ

 .آمنة
 

ة،ُأوُعرباتُالسككُالحديديُعبرُالطرقُالبريةتنصُالقاعدةُعلىُمتطلباتُيجبُأنُيوفرهاُمتعهدوُالشحنُوالتحميلُوالنقلُ
والُ .وكذلكُجهاتُاالستالمُالمضطلعةُبنقلُأغذيةُاإلنسانُوالحيوانُحتىُيلتزمواُبممارساتُصحيةُلضمانُسالمةُالغذاء

 . للقيودُالواردةُفيُالقانونُطبًقاتنطبقُالمتطلباتُعلىُالنقلُبحًراُأوُجًواُ
 

فيُالمركباتُومعداتُالنقلُوعملياتُالنقلُتنصُقاعدةُقانونُتحديثُسالمةُالغذاءُتحديًداُعلىُالمتطلباتُالواجبُتوفرهاُ
  .والسجالتُوالتدريبُواإلعفاءات

 
 ؟من تسري عليهم القاعدة

 

 ُُتسريُالقاعدةُالنهائيةُعلىُمتعهديُالشحنُواالستالمُوالتحميلُوالنقلُ(الواردةُأدناه)فيماُعداُبعضُاالستثناءات،
سواء أكان أوُعرباتُالسككُالحديدية،ُُالطرقُالبريةعبرُالذينُيتولونُمهامُنقلُاألغذيةُفيُالوالياتُالمتحدةُ

 :تنطبقُالقاعدةُأيًضاُعلى الهدف من األغذية عرضها للتداول التجاري بين الواليات أو تداولها فعلًيا أم ال.

o الشحن،ُفيُالدولُاألخرىُالذينُيتولونُعملياتُشحنُاألغذيةُإلىُالوالياتُالمتحدةُُياألشخاص،ُمثلُمتعهد
،ُأوُبحًراُأوُجًوا،ُويديرونُعمليةُنقلُ(منُكنداُأوُالمكسيك)أوُالسككُالحديديةُُرُالطرقُالبريةعبمباشرًةُ

الحاويةُالسليمةُإلىُمركبةُآليةُأوُعربةُسكةُحديدُلنقلهاُداخلُالوالياتُالمتحدة،ُوذلكُإذاُكانُمنُالمقررُ
 . استهالكُاألغذيةُأوُتوزيعهاُداخلُالوالياتُالمتحدة



 علىُسبيلُالمثال،ُمنُكنداُ)عدةُعلىُالمصّدرينُالذينُيقومونُبشحنُاألغذيةُعبرُالوالياتُالمتحدةُالُتنطبقُالقا
بواسطةُمركبةُآليةُأوُعربةُسكةُحديد،ُوذلكُفيُحالةُعدمُدخولُاألغذيةُإلىُداخلُالوالياتُ( إلىُالمكسيك

 .المتحدة

 معدةُللتصديرُحتىُوصولُالشحنةُإلىُأحدُيدخلُفيُنطاقُهذهُالقاعدةُالشركاتُالمسؤولةُعنُنقلُاألغذيةُال
 .الموانئُأوُحدودُالوالياتُالمتحدة

 

 المتطلبات األساسية
 

 :تنصُالقاعدةُتحديًداُعلىُمتطلباتُخاصةُلماُيلي

 ضُاألغذيةُالمنقولةُ :المركبات ومعدات النقل تصميمُالمركباتُومعداتُالنقلُوصيانتهاُلضمانُعدمُتسببهاُفيُتعرُّ
علىُسبيلُالمثال،ُيجبُأنُتكونُمناسبةُونظيفةُكماُينبغيُليتمُاستخدامهاُفيُالغرضُ .غيرُآمنةلعواملُتجعلهاُ

 .المخصصُلهاُوالتأكدُمنُقدرتهاُعلىُاالحتفاظُبدرجاتُالحرارةُالضروريةُلنقلُاألغذيةُبأمان

 يُدرجاتُالحرارةُاإلجراءاتُالمتبعةُأثناءُالنقلُلضمانُسالمةُاألغذية،ُمثلُأدواتُالتحكمُف :عمليات النقل
المناسبة،ُتجنًباُلتعّرضُاألغذيةُالجاهزةُلألكلُللتلوثُمنُاألطعمةُالنيئة،ُوحمايًةُلهاُمنُالتلوثُبسببُالموادُغيرُ
الغذائيةُالمدرجةُفيُنفسُالشحنةُأوُالحمولةُالسابقة،ُباإلضافةُإلىُحمايةُاألغذيةُمنُالتلوثُالعرضي،ُأيُالدمجُ

 .بةُللحساسيةغيرُالمقصودُلألطعمةُالمسب

 يلزمُتنظيمُهذاُالتدريبُعندماُتوافقُ. تدريبُموظفيُالنقلُعلىُممارساتُالنقلُالصحيةُوتوثيقُالتدريب :التدريب
 .شركتاُالنقلُوالشحنُعلىُمسؤوليةُشركةُالنقلُعنُااللتزامُبالظروفُالصحيةُأثناءُالنقل

 وتعتمدُالمدةُ(. مطلوبةُمنُشركاتُالنقل)المكتوبةُاالحتفاظُبسجالتُاإلجراءاتُواالتفاقياتُوالتدريباتُ :السجالت

 12 المطلوبةُلالحتفاظُبهذهُالسجالتُعلىُنوعُالسجلُووقتُحدوثُالنشاطُالمقصود،ُولكنهاُالُتتخطىُفترة

 . شهًرا

 
 اإلعفاءات

 
الغذاءُهذهُإذاُماُيسمحُقانونُالنقلُالصحيُللغذاءُللوكالةُبالتخليُعنُالمتطلباتُالواردةُفيُقاعدةُقانونُتحديثُسالمةُ

 .  قررتُأنُاإلعفاءُلنُيتسببُفيُنقلُاألغذيةُفيُظروفُغيرُآمنةُتضرُبصحةُاإلنسانُأوُالحيوان
 

انظرُ)الشركاتُ/أعلنتُإدارةُاألغذيةُوالعقاقيرُفيُالقاعدةُالمقترحةُأنهاُتعتزمُنشرُاإلعفاءاتُلمجموعتينُمنُاألشخاص
 . قبلُالتاريخُالذيُتطالبُفيهُالشركاتُباالمتثالُلهذهُالقاعدةُفيدراليفيُالسجلُالُوتنويُالوكالةُنشرُهذهُاإلعفاءات(. أدناه

 

تلقتُإدارةُاألغذيةُوالعقاقيرُأيًضاُتعليقاتُلالستفسارُعنُاإلعفاءاتُالمتعلقةُبعملياتُنقلُالمحارياتُالرخويةُللجهاتُ
هذاُوتواصلُالوكالةُمراجعةُ. طنيةُللمحارالحاصلةُعلىُتصاريحُحكوميةُصحيحةُبموجبُبرنامجُالمرافقُالصحيةُالو

 .  التعليقاتُالمرتبطةُبهذاُالطلب،ُومنُالمقررُأنُتصدرُقراًراُفيُالقريبُالعاجل
 

 : تعتزمُالوكالةُنشرُإعفاءاتُلكلُمماُيلي

 ُمتعهدوُالشحنُوالنقلُواالستالمُالذينُيحملونُتصاريحُصحيحةُوخضعواُإلجراءاتُتفتيشيةُبموجبُبرنامجُسالمة

كماُينطبقُهذاُاإلعفاءُ(. NCIMS)الحليبُمنُالدرجةُاألولىُالتابعُللمؤتمرُالوطنيُلشحناتُالحليبُبينُالوالياتُ

كماُتقرُإدارةُ.  عندُنقلُالحليبُمنُالدرجةُاألولىُومنتجاتُاأللبانُالتيُيتمُإنتاجهاُتحتُظروفُصحيةُمعينة

،ُمعNCIMSُلُهذهُقيدُالتطبيقُبالفعلُبموجبُبرنامجُاألغذيةُوالعقاقيرُبأنُضوابطُالرقابةُعلىُعملياتُالنق

 .إجراءاتُتنفيذيةُمنُجانبُالحكومةُوإشرافُمنُإدارةُاألغذيةُوالعقاقير



 ُمنشآتُتصنيعُاألغذيةُالحاصلةُعلىُتصاريحُساريةُالمفعولُصادرةُعنُسلطةُتنفيذيةُمختصة،ُمثلُوكالة
االستالمُوالشحنُوالنقلُفيُالعملياتُالتيُيتمُفيهاُتسليمُحكوميةُأوُقبلية،ُعندُالمشاركةُبصفتهاُجهاتُمعنيةُب

المطاعمُومحالتُالسوبرُماركتُالكبرىُوعملياتُ: ومنُأمثلةُهذهُالمنشآت. األغذيةُللعمالءُبعدُنقلهاُمنُالمنشأة
قيدُالتطبيقُُوتقرُإدارةُاألغذيةُوالعقاقيرُبأنُضوابطُالرقابةُعلىُعملياتُالنقلُهذه.  توصيلُطلباتُالبقالةُللمنازل

بالفعلُبموجبُبرنامجُبيعُاألغذيةُبالتجزئة،ُمعُإجراءاتُتنفيذيةُحكوميةُوإقليميةُوقبليةُومحليةُوإشرافُمنُإدارةُ
 .األغذيةُوالعقاقير

 تواريخ االمتثال
 

هُمنُمنطلقُإدراكُأنُبعضُالمشروعات،ُوالُسيماُالمشروعاتُالصغيرة،ُقدُتحتاجُإلىُمزيدُمنُالوقتُلالمتثالُلهذ
 .المتطلبات،ُتمُتعديلُتواريخُاالمتثالُوفًقاُلذلك

 المشروعاتُاألصغرُحجًماُالتيُالُتتمثلُفيُشركاتُنقلُتشّغلُمركباتُآلية،ُوليستُ —ُالمشروعات الصغيرة

 موظفُوسيارةُنقلُآليةُمعُجنيهاُإليراداتُسنويةُأقلُمن 500أوُاستالمُوتستعينُبأقلُمنُ/أيًضاُشركاتُشحنُو

 .دوالر،ُوهيُالمشروعاتُالتيُيمكنهاُاالمتثالُبعدُمرورُعامينُمنُإصدارُالقاعدةُالنهائيةمليونُ 27,5

 المشروعاتُالتيُالُتعدُصغيرةُوالُتلكُالمستبعدةُمنُنطاقُالتطبيق،ُوهيُالتيُيتعينُ —ُالمشروعات األخرى
  .عليهاُاالمتثالُبعدُمرورُعامُواحدُمنُإصدارُالقاعدةُالنهائية

 
 دعم الصناعة

 

 ُدخلتُشبكةُالمساعدةُالفنيةُلسالمةُاألغذيةُالخاصةُبقانونُتحديثُسالمةُالغذاءُالتابعُإلدارةُاألغذيةُوالعقاقيرُحيز
التنفيذُبالفعلُمنُأجلُتوفيرُمصدرُمركزيُللمعلوماتُمنُشأنهُدعمُفهمُطبيعةُالمجالُوتنفيذُقانونُتحديثُسالمةُ

جالُاإلعالمُأوُالخبراءُالمختصينُعنُاالستفساراتُالمرسلةُهذاُوتجيبُمجموعةُمنُاإلخصائيينُفيُم. الغذاء
 . عبرُاإلنترنتُأوُالبريدُاإللكتروني

 ُتعتزمُإدارةُاألغذيةُوالعقاقيرُتنظيمُدورةُتدريبيةُعبرُاإلنترنتُللوفاءُبالمتطلباتُالتدريبيةُالمنصوصُعليهاُفي
هُالدورةُالتدريبيةُوتوفرهاُعبرُاإلنترنتُقبلُحلولُموعدُتواريخُوتتوقعُالوكالةُاالنتهاءُمنُهذ. هذهُالقاعدة

 .االمتثالُاألولى

 كماُتعملُالوكالةُعلىُنشرُتعليماتُإرشاديةُتهدفُإلىُمساعدةُالصناعةُفيُاالمتثالُللقاعدةُالنهائية. 
 

 التعديالت الرئيسية على القاعدة المقترحة
 

وقدُأدخلتُإدارةُاألغذيةُوالعقاقيرُبعضُالتعديالتُعلىُ. 2014فبراير5ُُُط رحتُالقاعدةُالمقترحةُللمناقشةُالعامةُفي

القاعدةُاستجابًةُللتعليقاتُالعامة،ُوذلكُماُحدثُتماًماُمعُقواعدُقانونُتحديثُسالمةُالغذاءُاألخرىُالتيُتمُالتوصلُإلىُ
ةُالعامةُمعُتطويعُكلُقاعدةُلتكونُقابلةُويتجسدُهدفُالوكالةُفيُحمايةُالصح. صيغتهاُالنهائيةُخاللُالسبعةُأشهرُاألخيرة

 . للتنفيذُبالنسبةُللشركاتُقدرُاإلمكان
 

 تمشًياُمعُهدفُسالمةُاألغذيةُالشاملُلقانونُتحديثُسالمةُالغذاء (FSMA)ُُينصبُتركيزُهذهُالقاعدةُاآلنُفقط،

اتُالتيُتؤثرُعلىُجودتهاُولكنُعلىُالممارساتُالتيُتشّكلُمخاطرُتتعلقُبالسالمة،ُبدالًُمنُاالهتمامُبتلكُالممارس
 .  الُتجعلهاُخطرةُبالضرورةُعندُاالستهالك

o ُيردُفيُالقانونُالفيدراليُللغذاءُوالدواءُوموادُالتجميل(FD&C )ُبعضُاألحكامُالتيُتتناولُالتلفُوأشكال

 .الغشُاألخرى،ُبماُفيهاُتلكُالحاصلةُأثناءُالنقل

 ُستبعدُمنهُماُيليليُ " عملياتُالنقل"تمُتغييرُتعريفُالمصطلح: 



o ُفقدُاشترطُ(. باستثناءُاألغذيةُالتيُتتطلبُتحكًماُفيُدرجاتُالحرارة)نقلُاألغذيةُالمغلّفةُتماًماُداخلُحاويات
فيُحاويةُ)المقترحُاألصليُأنُتكونُاألغذيةُالمغلّفةُآمنةُاالستخدامُعندُالتخزينُفيُدرجةُحرارةُالغرفةُ

 (.محكمةُالغلق

o ويستبعدُفقطُنقلُاألغذيةُالتيُتعتبرُسلًعاُزراعيةُخامُبموجبُالقاعدةُ. قومُبهاُالمزارعكلُأنشطةُالنقلُالتيُت
 .  المقترحة

 ُيشّكلُتنوعُالمزارعُوعملياتُالنقلُالتيُيعتمدونهاُصعوبةُفيُوضعُلوائحُتتناسبُمعُهذاُالنطاق
إرشاديةُحولُممارساتُالنقلُوبدالًُمنُذلك،ُتدرسُإدارةُاألغذيةُوالعقاقيرُحالًياُتوفيرُتعليماتُ. الواسع

 .  الجيدةُللمزارع

 ُومعُذلك،ُالُتزالُالمزارعُخاضعةُألحكامُالقانونُالفيدراليُللغذاءُوالدواءُوموادُالتجميلُالتيُتحظر
 .االحتفاظُباألغذيةُفيُظروفُغيرُصحية

o إضافية،ُأيُتلكُاألغذيةُالتيُُنقلُالمنتجاتُالثانويةُألغذيةُاإلنسانُالستخدامهاُكطعامُللحيواناتُدونُإجراءُتجهيزات
والُيشملُذلكُالمنتجاتُالثانويةُالتيُت نقلُإلىُمنشآتُأخرىُلتصنيعهاُ.  تباعُمباشرةُللمزارعينُإلطعامهاُللماشية

 .وتحويلهاُإلىُعلفُأوُطعامُللحيواناتُاألليفة

o ستيكيةُوالورقُوالموادُالالصقة،ُعالوةُنقلُالموادُالمالمسةُللمنتجاتُالغذائية،ُوالتيُتشملُموادُالتغليفُوالموادُالبال
نةُومضاداتُالجراثيمُومضاداتُاألكسدةُالموجودةُفيُعبواتُالتغليف  .علىُالموادُالملوِّ

o ُحيثُ(. مثلُالمحارُوالبطلينوسُوبلحُالبحرُواألسقلوب)نقلُالحيواناتُالغذائيةُالحية،ُباستثناءُالمحارياتُالرخوية
 .ناتُالغذائيةُالحية،ُبماُفيهاُالمحارياتُالرخويةاستبعدُالمقترحُاألصليُكلُالحيوا

 ُأ دخلُتغييرُآخرُمهمُعلىُنحوُخاصُيتعلقُبعرباتُنقلُالسككُالحديدية،ُُإذُأثارُالمعلّقونُبعضُالمخاوفُحولُمشّغلو
ديةُالتيُالسككُالحديدية،ُمنُناحيةُأنهمُالُيمتلكونُعادًةُمعداتُمناسبة،ُمثلُوحداتُالتبريدُداخلُعرباتُالسككُالحدي

ينقلونها،ُوالُيحضرونُأوُيشغلونُهذهُالمعدات،ُكماُأنهمُالُيتمتعونُبالقدرةُعلىُضمانُاستيفاءُبعضُالمتطلباتُالمعينة،ُ
هذاُفضالًُعنُأنُمتعهديُالشحنُأوُالتحميل،ُوليسُمتعهدوُالنقلُبالسككُ. مثلُالتحكمُفيُدرجاتُالحرارةُوالظروفُالصحية

وتظلُالمسؤوليةُاألساسيةُ. عضُالمسؤوليات،ُمثلُفحصُعربةُالسكةُالحديدُللتأكدُمنُمالءمتهاالحديدية،ُيتحملونُعادًةُب
لتوفيرُالظروفُالصحيةُللنقلُملقاةُعلىُعاتقُمتعهديُالشحنُبموجبُهذهُالقاعدةُماُلمُتبرمُشركةُالنقلُاتفاقيةُكتابيةُمعُ

 .شركةُالشحنُلتحملُهذهُالمسؤولية

o نقلُبالمركباتُاآلليةُعادًةُسياراتهاُالخاصةُوينخرطونُبشكلُمباشرُفيُالنواحيُالصحيةُعلىُالنقيض،ُتمتلكُشركاتُال
 .  أثناءُعملياتُالنقل

 ُُومتعهدُالتحميلُهوُالشخصُالذيُيتولىُفعلًياُ. كطرفُيدخلُفيُنطاقُتطبيقُهذهُالقاعدة" متعهديُالتحميل"تمتُإضافة
 . الحديدتحميلُاألغذيةُفيُالمركبةُاآلليةُأوُعربةُالسكةُ

o ُيجبُعلىُمتعهدُالتحميلُتحديدُمدىُمالءمةُالظروفُالصحيةُلمعداتُالنقلُقبلُتحميلُاألغذيةُغيرُالمغلّفةُبالكامل
 . داخلُالحاويات

o ُُقبلُتحميلُاألغذيةُالتيُتتطلبُتحكًماُفيُدرجاتُالحرارة،ُيجبُأنُيقررُمتعهدُالتحميلُمدىُمالءمةُتحضيرُكل
دةُآلًياُ د،ُبماُفيُذلكُالتبريدُاألوليُإذاُلزمُاألمرحجرةُتخزينُمبرَّ  .إلتمامُعملياتُالنقلُالمبرَّ

 ُومرحلةُ( مثلُنقلُطعامُحيواناتُمقابلُأغذيةُاإلنسان)توضحُالقاعدةُالنهائيةُأنُاالستخدامُالمقصودُمنُالمركبةُأوُالمعدة
رتبطانُأشدُارتباطُبتحديدُمتطلباتُالنقلُالصحيُم( مثلُالموادُالخامُمقابلُالمنتجاتُتامةُالصنع)إنتاجُالغذاءُالمرادُنقلهُ

 .السارية

 فمنُالممكنُأنُ. تمُاستبدالُمتطلباتُاستخدامُجهازُيشيرُإلىُدرجةُالحرارةُأوُيسجلهاُأثناءُالنقلُبطريقةُأخرىُأكثرُمرونة
 .الحرارةُلضمانُالسالمةيوافقُمتعهدُالشحنُوالنقلُعلىُآليةُلمراقبةُدرجةُحرارةُاألغذيةُالتيُتتطلبُتحكًماُفيُدرجاتُ



o ُاشترطُالمقترحُاألصليُتجهيزُحجرةُالتخزينُبمقياسُحرارةُأوُجهازُلقياسُدرجةُالحرارةُأوُجهازُلتسجيلُدرجة
 . الحرارة

o ُواتفقتُالوكالةُمعُالمعلّقينُعلىُتوفرُالعديدُمنُالطرقُالفّعالةُلضمانُالتحكمُفيُدرجاتُالحرارةُبإمكانُاألطراف
 . قاعدةُاالستعانةُبهاالخاضعينُلهذهُال

o ُكماُتالقتُوجهاتُنظرُالوكالةُمعُالمعلّقينُبشأنُضرورةُإثباتُمتعهديُالنقلُاللتزامهمُبظروفُدرجةُالحرارة
 .المطلوبةُعندُالطلبُفقط،ُبدالًُمنُأنُيكونُذلكُمتطلًباُيلزمُاستيفاؤهُمعُكلُشحنةُكماُتمُاقتراحهُمسبًقا

 ديدُعملياتُالنقلُالمناسبةُعلىُمتعهدُالشحن،ُوهوُالذيُبإمكانهُاالعتمادُعلىُتقتصرُاآلنُالمسؤوليةُالرئيسيةُلتح
 .االتفاقياتُالتعاقديةُإلسنادُبعضُهذهُالمسؤولياتُألطرافُأخرى

o ُيتعينُعلىُمتعهديُالشحنُوضعُإجراءاتُكتابيةُوتنفيذهاُلضمانُمالءمةُالظروفُالصحيةُللمعدات
 . والمركبات

o ةُالمنقولةُبكمياتُكبيرةُوضعُإجراءاتُكتابيةُوتنفيذهاُللتأكدُمنُعدمُتأثيرُيجبُعلىُمتعهديُشحنُاألغذي
 . الحموالتُالسابقةُعلىُاألغذيةُوجعلهاُغيرُآمنة

o ُأماُبالنسبةُلمتعهديُشحنُاألغذيةُالتيُتتطلبُتحكًماُفيُدرجاتُالحرارةُلضمانُسالمتها،ُيجبُعليهمُوضع
 .غذيةُفيُدرجةُحرارةُمالئمةإجراءاتُكتابيةُوتنفيذهاُللتأكدُمنُنقلُاأل

 ُإذاُانتبهُأيُأشخاصُأوُشركاتُداخلةُفيُنطاقُهذهُالقاعدةُفيُأيُمرحلةُمنُسلسلةُالنقلُإلىُاحتمالُعدمُالقدرة
علىُالتحكمُفيُدرجةُالحرارةُأوُعدمُتوفيرُأحدُالظروفُاألخرىُالتيُقدُتعّرضُسالمةُاألطعمةُللخطر،ُيجبُ

 .اُإلىُحينُتحديدُسالمتهاعدمُبيعُهذهُاألغذيةُأوُتوزيعه

 اإلعفاءات من القاعدة

 ُ500,000متعهدوُالشحنُأوُاالستالمُأوُالنقلُالمشتركونُفيُعملياتُنقلُلألغذيةُبقيمةُإيراداتُسنويةُتقلُعن 

 دوالرُفيُالمتوسط

 أنشطةُالنقلُالتيُتقومُبهاُالمزارع 

 خرىنقلُاألغذيةُالتيُيتمُشحنهاُعبرُالوالياتُالمتحدةُإلىُدولةُأ 

 نقلُاألغذيةُالمستوردةُليتمُتصديرهاُالحًقا،ُبشرطُعدمُاستهالكهاُأوُتوزيعهاُداخلُالوالياتُالمتحدة 

 ُمثلُثانيُأكسيدُالكربونُأوُالنيتروجينُأوُاألكسجينُالمصرحُباستخدامهاُفيُ)نقلُغازاتُاألغذيةُالمضغوطة
 ذائيةوالموادُالمالمسةُللمنتجاتُالغ( المنتجاتُالغذائيةُوالمشروبات

 نقلُالمنتجاتُالثانويةُألغذيةُاإلنسانُالستخدامهاُكطعامُللحيواناتُدونُإجراءُعملياتُتصنيعُإضافية 

 نقلُاألغذيةُالمغلّفةُتماًماُداخلُحاوياتُباستثناءُاألغذيةُالتيُتتطلبُتحكًماُفيُدرجاتُالحرارةُلضمانُسالمتها 

 لرخويةنقلُالحيواناتُالغذائيةُالحية،ُباستثناءُالمحارياتُا 
 
 


