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 :المتطلبات األساسیة
) إلستراتیجیات الحد FSMAالقاعدة النھائیة الخاصة بقانون تحديث سالمة األغذية (

 من المخاطر لحماية األغذية ضد الغش المتعمد.
 

تھدف القاعدة النھائیة لقانون تحديث سالمة األغذية الخاص 
بمؤسسة الغذاء والدواء األمريكیة إلى الحد من ظاھرة الغش 

المتعمد التي تؤدي إلى حدوث ضرر واسع النطاق على الصحة 
األحداث اإلرھابیة التي تستھدف مرافق العامة، بما في ذلك 

األغذية. ومثل ھذه األحداث، التي من غیر المحتمل أن تحدث، 
يمكن أن تتسبب في اإلصابة بأمراض وحدوث وفیات واختالالت 

اقتصادية بسبب إستراتیجیات الحد المخاطر غیر المتوفر 
 لإلمدادات الغذائیة.

 
، فإن ھذا اإلجراء وبدالً من استھداف أغذية أو مخاطر معینة

يتطلب إستراتیجیات الحد من المخاطر (تقلیل المخاطر) 
 للعملیات المتوفرة في مرافق غذائیة مسجلة بعینھا.

 
. وتھدف 2013وتم إصدار ھذه القاعدة المقترحة في ديسمبر 

التغییرات الطارئة على القاعدة النھائیة إلى تقديم المزيد من 
ساھمین، أو منح مرونة كبیرة المعلومات، بناء على طلب الم

لمرافق األغذية لتحديد كیفیة تقییمھم للمرافق الخاصة بھم 
وتطبیق إستراتیجیات تخفیف المخاطر وضمان أن إستراتیجیات 

 تخفیف المخاطر تسیر على النحو المراد.
 

وفي إطار تطوير ھذه القاعدة، تعاونت مؤسسة الغذاء والدواء 
ارات وأخذت في االعتبار تقییمات األمريكیة مع دوائر االستخب

مدى القابلیة للتعرض للمخاطر التي أجريت بالتعاون مع 
 صناعة األغذية.

 
على الرغم من أن عملیات الغش المتعمدة ربما تأخذ أشكال 

أخرى عديدة، بما في ذلك أفعال الموظفین الساخطین أو الغش 
يتمثل بناء على دوافع اقتصادية، فإن الھدف من ھذه القاعدة 

في التصدي للعملیات التي تھدف إلى حدوث ضرر على نطاق 
واسع. يتم تناول الغش االقتصادي في القواعد النھائیة للتدابیر 

 الوقائیة المتعلقة باألغذية الخاصة بالبشر والحیوانات.
 

 ما الجھات التي تشملھا ھذه القاعدة؟

، تنطبق مع األخذ في االعتبار بعض االستثناءات المدرجة أدناه
ھذه القاعدة على كل من الشركات المحلیة واألجنبیة المطلوب 
تسجیلھا لدى مؤسسة الغذاء والدواء األمريكیة على أنھا مرافق 
أغذية بموجب القانون الفدرالي لألغذية واألدوية ومواد التجمیل 

)FD&C.( 
 

تھدف ھذه القاعدة في األساس إلى تغطیة الشركات الكبیرة 
منتجاتھا إلى العديد من األشخاص، مع إعفاء التي تصل 

 9800مؤسسة مشمولة تدير  3400الشركات الصغیرة. ھناك 
 مرفق غذاء.

 
 إنھا ال تشمل المزارع.

 الشروط األساسیة

على الرغم من أن ھذه ھي المرة األولى التي ُيطلب فیھا من 
الشركات إعداد خطة دفاع عن األغذية، فإن مؤسسة الغذاء 

األمريكیة اتخذت نھًجا مشابًھا لنظام تحلیل المخاطر  والدواء
)، وھو نھج تتبعه الصناعة HACCPونقاط التحكم الحرجة (

لتحديد المخاطر المتعلقة بسالمة األغذية وتقییمھا والتحكم 
بھا. تعمل قواعد قانون تحديث سالمة األغذية على تطوير 

 وتعزيز إجراءات الوقاية ھذه.
 

شمول إعداد خطة وقاية األغذية يجب على كل مرفق م
وتطبیقھا. يجب أن تحدد ھذه الخطة المكتوبة نقاط الضعف 

والخطوات العالجیة وإستراتیجیات الحد من المخاطر 
وإجراءات وقاية األغذية واإلجراءات التصحیحیة وإجراءات 

التدقیق. يجب إجراء إعادة تحلیل كل ثالث سنوات أو 
ینة، بما في ذلك عندما يتم استیفاء معايیر مع

إستراتیجیات تخفیف المخاطر التي ُيعتقد أنھا أجريت على 
 نحو غیر صحیح.

 
ھذه ھي عملیة : تقییم مدى قابلة التعرض للمخاطر ■

تحديد قابلیة التعرض للمخاطر والخطوات الفعالة لكل نوع من 
األغذية التي تم تصنیعھا أو معالجتھا في مرفق األغذية. 

أو خطوة أو إجراء يتعلق بالعملیة الخاصة وبالنسبة لكل نقطة 
 بالمرفق، يجب تقییم ھذه العناصر.

شدة ودرجة التأثیر المحتمل على الصحة العامة. وقد  •
يتضمن ذلك ھذه االعتبارات مثل حجم المنتج وعدد 

الخدمات ومدى سرعة سیر األغذية خالل نظام التوزيع 
للعدوى/الممیتة والوكالء المحتملین والجرعة المسببة 

 وعدد اإلصابات والوفیات المحتمل.

مدى الوصول الفعلي للمنتج. تشمل األشیاء التي  •
يجب وضعھا في االعتبار وجود حواجز مادية مثل 

 بوابات وأسوار وأبواب وحواجز ودروع.

 القدرة على تلويث المنتج بنجاح. •

 
يجب تحديدھا : إستراتیجیات الحد من المخاطر ■

خطوة عالجیة فعالة لتوفیر ضمانة بتقلیل  وتنفیذھا في كل
أو الحد من قابلیة التعرض للمخاطر. يجب تصمیم 

إستراتیجیات تخفیف المخاطر للمرافق واإلجراءات الخاصة 
 بھا.

 
 

 نظرة عامة على قاعدة مؤسسة الغذاء والدواء األمريكیة
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 نظرة عامة على قاعدة مؤسسة الغذاء والدواء األمريكیة

 

 

 

تعمل القاعدة النھائیة على إزالة الفرق بین  •
إستراتیجیات الحد من المخاطر "واسعة النطاق" 

و"المركزة". يتطلب المقترح األصلي فقط إستراتیجیات 
الحد من المخاطر "المركزة" ألن إستراتیجیات الحد من 

المخاطر "واسعة النطاق" مثل األسوار حول المرفق 
 تحمي النقاط الخاصة من االختراق.بالكامل ال 

تنص القاعدة النھائیة على أن إستراتیجیة الحد من  •
المخاطر، المطبقة بطريقة مناسبة وُموجَّھة لحماية 

الخطوة الفعالة من االختراق من جانب شخص دخیل، 
 يمكن أن تقلل من خطر الغش المتعمد.

 
: عناصر إدارة إستراتیجیة الحد من المخاطر ■

التي يجب اتخاذھا لضمان التنفیذ الصحیح الخطوات 
إلستراتیجیة الحد من المخاطر. في كل مجاالت وقاية 
األغذية ھذه، يتم منح المرافق المزيد من المرونة في 
 القاعدة النھائیة لوضع اإلجراءات األكثر مالئمة للمنتج.

وضع اإلجراءات وتنفیذھا، بما في ذلك مرات : المراقبة •
 راقبة إستراتیجیات الحد من المخاطر.تكرار تنفیذھا لم

االستجابة في حال عدم : اإلجراءات التصحیحیة •
تنفیذ إستراتیجیات الحد من المخاطر على نحو 

 مناسب.

تضمن أنشطة التدقیق إجراء المراقبة واتخاذ : التدقیق •
 القرارات المناسبة بشأن اإلجراءات التصحیحیة.

 
المرافق تلقي يجب أن تضمن : التدريب وحفظ السجالت ■

الموظفین المخصصین للمناطق المعرضة للمخاطر لتدريبات 
مناسبة. يجب أن تحتفظ المرافق بسجالت مراقبة وقاية 

 األغذية واإلجراءات التصحیحیة وأنشطة التدقیق.
 

 تواریخ االمتثال

تعتبر ھذه القاعدة ھي األولى من نوعھا، لذا يعتبر كل من  ■
بمكان. وعالوة على ذلك،  التثقیف والتوعیة من األھمیة

تؤكد مؤسسة الغذاء والدواء األمريكیة على أنه يجب أن 
تستوفي العديد من مرافق األغذية التي تشملھا ھذه 

القاعدة متطلبات قواعد بقانون تحديث سالمة األغذية. ومن 
ثّم، تتیح مؤسسة الغذاء والدواء األمريكیة فترة زمنیة أطول 

رافق لالمتثال لقاعدة الغش في القاعدة النھائیة للم
 المتعمد.

 
شركة (بما في ذلك الشركات  - الشركات الصغیرة للغاية  ■

 10000000الفرعیة والفروع) بمتوسط معدل استثمار أقل من 
دوالر أمريكي، تم تعديله لغرض التضخم، سنويًا، خالل فترة 
ثالث سنوات تسبق السنة التقويمیة المطبقة في مبیعات 

البشرية باإلضافة إلى القیمة السوقیة لألغذية األغذية 
البشرية التي تم تصنیعھا أو تعبئتھا أو طرحھا بدون خصم 
(على سبیل المثال، المطروحة مقابل رسوم). يجب على 
ھذه الشركات االمتثال للمتطلبات التي تم تعديلھا خالل 

 خمس سنوات من نشر القاعدة النھائیة.
 

 500يعمل بھا أقل من شركة  - الشركات الصغیرة ■
موظف يجب علیھا االمتثال لمدة أربع سنوات من نشر 

 القاعدة النھائیة.
 

شركة لیست صغیرة أو صغیرة  - الشركات األخرى ■
للغاية ولیست مؤھلة للحصول على إعفاءات، يجب علیھا 

 االمتثال لمدة ثالث سنوات من نشر القاعدة النھائیة.
 

 اإلعفاءات

عند الحصول على إعفاء، يجب على  شركة صغیرة للغاية. ■
الشركة تقديم وثائق إلى مؤسسة الغذاء والدواء األمريكیة 

 توضح بھا أن الشركة صغیرة للغاية.
 

طرح األغذية، باستثناء طرح األغذية في حاويات تخزين  ■
 سوائل

 
تعبئة أو إعادة تعبئة أو وضع ملصقات أو إعادة وضع ملصقات  ■

الحاويات التي تالمس األغذية على األطعمة بحیث تظل 
 مباشرة سلیمة

 
 األنشطة التي تقطع في نطاق تعريف "المزرعة". ■

 
 تصنیع أغذية الحیوانات أو معالجتھا أو تعبئتھا أو طرحھا ■

 
 المشروبات الكحولیة في ظل ظروف معینة ■

 
تصنیع أغذية معینة معروف أنھا تتمیز بممارسات إنتاج ذات  ■

ومعالجتھا وتعبئتھا وطرحھا من قِبل معدل مخاطر منخفض 
شركة صغیرة أو صغیرة للغاية. تنطبق عملیة اإلعفاء إذا 

كانت ھذه األنشطة ھي فقط األنشطة التي أجرتھا الشركة 
وفًقا للقاعدة. تشمل ھذه األغذية أنواًعا معینة من البیض 

 ولحوم الصید.
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 نظرة عامة على قاعدة مؤسسة الغذاء والدواء األمريكیة

 

 

 

 المساعدة للصناعةتقدیم 

شكّلت مؤسسة الغذاء والدواء األمريكیة لجنة  ■
فرعیة للغش المتعمد مع التحالف المنوط بالتدابیر 

الوقائیة لسالمة األغذية لتطوير موارد التدريب 
على وقاية األغذية بالنسبة للصناعة والمنظمات 

 على حد سواء.
 

تھدف الھیئة إلى نشر الوثائق اإلرشادية لتقديم  ■
معلومات ذات الصلة بالشروط القاعدة النھائیة ال

مثل إجراء تقییم مدى قابلیة التعرض للمخاطر 
وتحديد إستراتیجیات الحد من المخاطر وتطبیقھا 

وكتابة اإلجراءات الخاصة بمراقبة وقاية األغذية 
 واإلجراءات التصحیحیة وإجراءات التدقیق.

 
ء وعالوة على ذلك، تمتلك مؤسسة الغذاء والدوا ■

موقع األمريكیة أدوات وموارد تتوفر حالیًا على 
  )www.fda.gov/fooddefense( الويب الخاص بنا

لتطوعي تم وضعھا لبرنامج وقاية األغذية ا
 الخاص بنا.

عبارة   قاعدة بیانات إستراتیجیات الحد من المخاطر ■
عن قائمة بإستراتیجیات الحد من المخاطر متاحة 

عبر اإلنترنت وقابلة للبحث يمكن تطبیقھا على 
خطوات مختلفة في عملیة تصنیع األغذية للحد 

 من خطر الغش المتعمد.
 

مركز الدعم الفني لسالمة األغذية التابع  ■
لمؤسسة الغذاء والدواء األمريكیة جاھز 

مصدًرا رئیسیًا لالستخدام بالفعل ويوفر 
للمعلومات لدعم فھم الصناعة وتنفیذ قواعد 

قانون تحديث سالمة األغذية. سیجیب على 
األسئلة المطروحة عبر اإلنترنت أو عبر البريد 

متخصصون على دارية بالمعلومات العامة أو خبراء 
 في المجال.

 
 المزید من المعلومات

 /http://www.regulations.govتفضل بزيارة  
 

صفحة قانون تحديث سالمة األغذية الخاص 
بمؤسسة الغذاء والدواء األمريكیة 

 www.fda.gov/FSMAعلى

http://www.fda.gov/Food/FoodDefense/default.htm
http://www.fda.gov/Food/FoodDefense/default.htm
http://www.fda.gov/Food/FoodDefense/default.htm
http://www.fda.gov/Food/FoodDefense/default.htm
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fooddefensemitigationstrategies/
https://www.regulations.gov/#!home
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/default.htm
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