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أو لوائح فیدرالیة من أجل حمایة  أي قوانینھناك  لم تكن، قبل أكثر من قرن مضى -١

   الجمھور من المواد التي یحتمل أن تكون خطیرة باألدویة أو األغذیة.
الكیمیائیین للعمل بوزارة الزراعة الجدیدة ، عین الرئیس ابراھام لنكن أحد كبار ١٨٦٢في عام 

آنذاك. وسجل ھذا التعیین بدایة مكتب الكیمیاء الذي كان سلفا إلدارة الغذاء والدواء. وتتمثل 
  ض التحوالت الھامة األخرى في األتي:شبع
  
بالتصدیق على كبیر الكیمیائیین في وزارة الزراعة األمریكیة  أوصى بیتر كولیي ١٨٨٠ )- ٢

أعقاب تحقیقاتھ في عملیات ، في خاص بتنظیم الغذاء والدواء على الصعید القوميقانون 
. لكن خالل األعوام الخمسة ولم یتّم التصدیق على مشروع القانون. الغش في األغذیة

من مشاریع القوانین الخاصة باألغذیة واألدویة في  ١٠٠والعشرین الالحقة، تم اقتراح أكثر من 
  الكونغرس.

    
بفعل القلق المتزاید من قبل العلماء ،   اصبح ھارفي دبلیو وایلي كبیر الكیمیائیین ١٨٨٣) - ٣

وقرر والمستھلكین بشأن استخدام مواد كیمیائیة لم یتم إجراء تجارب علیھا في حفظ األغذیة. 
الدكتور وایلي التحقیق فیما إذا كان من الضروري استخدام مثل ھذه المواد الحافظة في 

ً◌. ومن خالل التمویل الذي حصل علیھ من وبأي المقادیر یكون استخدامھا آمنااألغذیة 
ودعا إلصدار ، ، تمكن من توسیع مكتب دراسات الغش في األغذیة١٩٠٢الكونغرس عام 

   قانون فیدرالي من أجل حمایة وتوعیة المستھلكین
  
منع بیع الخالص الذي  صّدق الكونغرس على قانون األغذیة واألدویة ) ١٩٠٦) في  - ٤

األغذیة والمشروبات واألدویة المغشوشة أوالتي تحمل عالمات تجاریة غیر حقیقیة بین 
تقاریر أثارت الصدمة بعد أن كشفت عن استخدام مواد . وقد جاء ھذا القانون وسط الوالیات

انكلیر ، على النحو الذي وثقتھ الصحافة وبني علیھ ابتون سحافظة وأصباغ سامة في األغذیة
  روایتھ الغابة

  
بناء على طلب شركات  تم إصدار لوائح األلوان المرخصة للمرة األولى )  ١٩٠٧في .- ٥

  .حددت سبعة ألوان تبین أنھا مناسبة لالستخدام في األغذیةالتصنیع والمستھلكین، والتي 
   

  ١٩٢٧في  - ٦
والمبیدات الحشریة إدارة الغذاء والدواء - ١ مؤسستین منفصلتین:   أصبح مكتب الكیمیاء

تم اختصار أسم الوكالة ، ١٩٣٠عام وفي  ومكتب الكیمیاء والتربة (أبحاث).  -٢، (تنظیمیة)
  بموجب قانون االعتمادات الزراعیة ) FDA(  التنظیمیة إلى إدارة الغذاء والدواء

  
صدق الكونغرس على القانون الفیدرالي لألغذیة واألدویة ومستحضرات  ١٩٣٨ في.- ٧

   )١٩٠٦التجمیل (بدال من قانون عام 
  
   تم إصدار أول معاییر للطماطم ومرّكز الطماطم ومعجون الطماطم المعلبین ١٩٣٩في  - ٨
  



  
   ١٩٤٩في  - ٩
للشركات العاملة في مجال الصناعات توجیھات  للمرة األولى نشرت إدارة الغذء والدواء  

(الذي أصبح  المواد الكیماویة في األغذیة"إجراءات تقییم مستوى سمیة الغذائیة بعنوان "
  یُعرف باسم "الكتاب األسود

  
تم تعیین مستشارین للمستھلكین تابعین إلدارة الغذاء والدواء للعمل في  ١٩٥٢بتاریخ  ")-١٠

   كل مقاطعة میدانیة
  

على تقوم بھ أدارة الغذاء والدواء  أول فحص باألشعة على نطاق واسع للغذاء ١٩٥٤في   -١١
عقب تفجیرات ذریة في المحیط ( سمك تونة مستورد مشتبھ في أنھ یحمل إشعاعات نشطة

   الھادي)
  

من المواد المتعارف  ٢٠٠أول قائمة تضم حوالي تنشر إدارة الغذاء والدواء ١٩٥٨في  -١٢
   على أنھا سلیمة

  
الصحیة إدارة برامج للمعالجة ب ) FDA(  إدارة الغذاء والدواء تبدأ١٩٦٩بتاریخ     -١٣

   .للحلیب والمحار وخدمات الطعام ومرافق السفر بین الوالیات
  

عقب  من الحامض بكمیة قلیلة بمعالجة األغذیة الخاصة  تم إصدار اللوائح ١٩٧٣في    -١٤
  .  جراء تناول األغذیة المعلبةمن botulism  بالتسمم الغذائي انتشار اإلصابة 

  
 بإدارة الغذاء والدواء  یؤسس ضوابط خاصة للرضعقانون الحلیب المجفف ١٩٨٠في  -١٥

   لضمان السالمة والمحتوى الغذائي المناسب
  

یوجد على جمیع أن  قانون وضع العالمات الغذائیة والتوعیة شترطأ١٩٩٠بتاریخ  -١٦
اإلدعاءات الصحیة جمیع  وأن تكون األغذیة المعبأة معلومات عن العناصر الغذائیة فیھا

   التي حددتھا وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة مع الشروط متوافقة لألغذیة
  

  ١٩٩٣في  -١٧
 و یاتالوالفي  للوكاالت  كنموذج FDA الخاص بإدارة الغذاء والدواء نظام الغذاء تم نشر 

   المحلیة التي تقوم بتنظیم خدمات توفیر األطعمة ولمحالت البیع بالتجزئةالوكاالت 
  

یؤسس متطلبات خاصة الخاص بمكمالت الغذاء  الصحة والتوعیة قانون١٩٩٤في  -١٨
ویرخص إلدارة الغذاء والدواء بإصدار لوائح للتصنیع الجید  لوضع العالمات على العلب

  للمكمالت الغذائیة
  

  ١٩٩٥في  -١٩
من أجل ضمان  اللوائح الخاصة بتحلیل المخاطر ونقاط المراقبة الھامة لألطعمة البحریةوضع 

   ، بما فیھا األكالت البحریة المستوردةلألسماك والمنتجات السمكیةالمعالجة السلیمة والنظیفة 
  
  
  



  
 جراءاتإ،  للعصائر  ونقاط المراقبة الھامة الئحة تحلیل المخاطر توفر  ١٩٩٨بتاریخ  -٢٠
وضع عالمات على  تشترطو أجل ضمان المعالجة السلیمة والنظیفة للعصائر والستیرادھامن 

   غیر المبسترةالعصائر 
  
  

على التناول اآلمن للبیض تشترط إدارة الغذاء والدواء وضع عبارة عن   ٢٠٠٠بتاریخ  -٢١
   كرتونة البیض

  
والتأھب لإلرھاب البیولوجي والرد علیھ  منح قانون سالمة الصحة العامة٢٠٠٢في عام  -٢٢

واإلفادة المسبقة عن  بالسجالت وتسجیل المرافقتشمل االحتفاظ في مجاالت  صالحیة جدیدة
   االستیراد والحجر اإلداري

  
بمسببات الحساسیة وحمایة المستھلك  قانون وضع العالمات الخاصة دخل٢٠٠٦بتاریخ  -٢٣

أنواع من األغذیة المسببة للحساسة  ٨واشترط تحدید جمیع المكونات المشتقة من  حیز النفاذ
   على العلبة

  
(    شروطا لمراقبة وجودوأقر  صدر قانون سالمة البیض (نھائي)  ٢٠٠٩ بتاریخ -٢٤

Salmonella Enteritidis   ( في البیض من مرحلة االنتاج حتى مرحلة التوزیع   
  

بالنسبة  ٢٠١٠في شھر یولیو/ تموز  العمل بقانون سالمة البیضبدء  ٢٠١٠بتاریخ   -٢٥
صغار المنتجین بحلول للقانون  یمتثلأن  یتعینبیضة)؛ فیما  ٥٠٠٠٠للمنتجین الكبار (أكثر من 

  ٢٠١٢عام 
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