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ن عىل مشغىلي خدمات الطعام معرفتها   األطعمة المغشوشة: معلومات يتعي 
 

 متعددة منها استخدام المواد المضافة أو األلوان أو إضافة عنارص أخرى يت
ً
ي والية   لمخذ الغش أشكاال

توافق وزارة الصحة ف 

ي New York State, NYSنيويورك )
 أو إدارة الغذاء والدواء األمريكية  NYS( أو وزارة الزراعة واألسواق ف 

 (U.S. Food and Drug Administration, FDA .أو وزارة الزراعة األمريكية عىل إضافتها إىل الطعام ) 

 

ي تضاف إىل األطعمة؟
 ما المواد المغشوشة الت 

 إضافتها إىل الطعام. ومنها عىل سبيل المثال: تمثل العديد من المواد عنارص مغشوشة وال يمكن 

 الفحم النشط •

ب مثل الكانابيديول ) •
ّ
ب الذي يحتوي عىل أكثر من (CBDأشباه القن

ّ
  ٪ من رباعي الهيدروكانابينول0.3، والقن

(THC ) عىل اختالف أشكاله 

o  ي
ب ف 

ّ
كة ترخيص محدد صادر عن مكتب إدارة القن  يجب أن يكون لدى أي شر

 NYS (NYS Office of Cannabis Management, OCM)  ي تحتوي عىل
 CBDإلنتاج األطعمة الت 

ب أو بيعها أو عرضها للبيع. 
ّ
 أو قن

o  ( ال تستطيع منشآت خدمات الطعامFood service establishments, FSE إنتاج طعام يحتوي )
ب أو عرضه للبيع. وال يمكن لمنشآت  CBDعىل 

ّ
ب إىل  CBDإضافة  FSEأو قن

ّ
    الطعام. أو قن

o  تسمح هذه المنشآت باستهالك  القدCBD  .ي مواقعها
ب ف 

ّ
 أو القن

o   كات المرخصة لبيع منتجات ي تحتوي عىل هذه المواد إال من قبل الشر
أو  CBDال يجوز بيع األطعمة الت 
ب. يجب اختبار 

ّ
ي مختثر تعتمده والية  CBDالقن

ب ف 
ّ
، ويجب تعبئتهما ووضع ملصقات NYSوالقن

اؤهما من موزع أو معالج يحمل ترخيص  NYSمتطلبات  عليهما وفق عن مكتب إدارة   ا صادر   ا ، ويجب شر
ب )

ّ
ي OCMالقن

 . NYS( ف 

ب الصناعي مثل   •
ّ
عرف منتجات القن

ُ
ا باسم  delta-8ت

 
 delta-8-THCأيض

متعددة المعادن والفيتامينات وفيتامينات وبروتينات  عناصتحتوي المكمالت الغذائية لإلنسان أو الحيوان عىل  •
 Kava Kavaومعادن ومنشطات هرمونية ومكمالت زيتية وأعشاب مثل 

وجي   السائل •  الثلج الجاف والنيث 
o طعام. جب تقديم الثلج الجاف الصلب كال ي 
o  وجي   السائل أو تصفيته من جزئيات الطعام قبل تقديمه. يجب تبخث  كل  النيث 
o   وجي   السائل إىل الطعام قبل تقديمه إذا كان هناك ضباب أو دخان ال يمكن إضافة الثلج الجاف أو النيث 

 عند تقديم الطعام أو تناوله. 

• Kratom      اجيني اجيني   وهيدروكسي ميث  ، وتواصل Kratomلمادة   أي استخدامات FDA(. ال تعتمد إدارة 7)ميث 
ي  Kratomتحذير المستهلكي   من استخدام أي منتجات مصنفة عىل أنها تحتوي عىل مادة 

النباتية أو مركباتها الت 
 . ي الجانب النفسي

 تؤثر ف 
 

ي يمكن إضافتها إىل الطعام، يرجر زيارة  
 للمزيد من المعلومات عن المواد الت 

fda.gov/food/food-additives-petitions/food-additive-status-list  . .حدث هذه القائمة بانتظام
ُ
 ت

 
ب ومكتب 

ّ
ي  OCMللمزيد من المعلومات عن ترخيص القن

 . cannabis.ny.gov  ، يرجر زيارةNYSف 
 

 ماذا أفعل إذا كنت ال أعرف ما إذا كانت إحدى المواد مغشوشة أم ال؟

http://www.fda.gov/food/food-additives-petitions/food-additive-status-list
https://ar.cannabis.ny.gov/
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)مكتب سالمة األغذية والنظافة المجتمعية(   Office of Food Safety and Community Sanitationاتصل بمكتب 
ي 
ي مدينة نيويورك )وزارة الصحة ف 

أو  646- 632-6001( عىل الرقم NYCالتابع إلدارة الصحة والسالمة العقلية ف 
infobfscs@health.nyc.gov . 

 
ي 
ن
ي أثناء عمليات التفتيش؟  NYCكيف تتحقق وزارة الصحة ف

ن
ن بعمليات غش ف  من القائمي 

يقوم المفتشون بفحص المكونات وملصقات الطعام وقوائم الطعام للتأكد من عدم إضافة أي مواد غث  معتمدة إىل  
اب. األطعمة. إذا وجد أحد المفتشي   أي أطعمة أو  وبات مغشوشة، فسيتم التخلص من هذا الطعام أو الشر  مشر

 
ي منشأة 

ن
؟ FSEهل سأحصل عىل مخالفة عند وجود طعام مغشوش ف ي  الخاص ب 

ي منشأة 
بك، فقد تتلق    ةالخاص FSEنعم، إذا قمت بإضافة مواد مغشوشة إىل الطعام أو كان لديك طعام مغشوش ف 

ي التصنيف بالحروف الخاص بك. 
 استدعاًء وتخضع لغرامة، باإلضافة إىل احتساب نقاط مخالفة ف 

 
وبات مغشوشة؟ ي عند بيع أطعمة أو مشر

 هل يمكن إغالق منشأب 
ي  نعم، إذا لم تتخلص

وبات باتباع تعليمات مفتش وزارة الصحة ف  ، أو إذا ارتكبت مخالفات متكررة  NYCمن األطعمة أو المشر
ي 
وبات مغشوشة أو عرضها للبيع، فقد تغلق وزارة الصحة ف   منشأتك.  NYCتتعلق ببيع أطعمة أو مشر

 
ل بزيارة 

ّ
 . " )األطعمة المغشوشة(adulterated food"وابحث عن  nyc.gov/healthللمزيد من المعلومات، تفض
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mailto:infobfscs@health.nyc.gov
https://www.nyc.gov/site/doh/index.page
https://www.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/adulterated-foods.pdf

