صحيفة وقائع :استيراد األغذية
لوائح الغذاء اآلمن للكنديين ()SFCR
بموجب لوائح الغذاء اآلمن للكنديين ،تُطبق متطلبات جديدة لسالمة الغذاء على الشركات التي تقوم باستيراد األغذية إلى كندا.

هل شركتك جاهزة؟
تحتاج بصفتك مستوردا أن تتأكد من أن األغذية التي تستوردها آمنة لالستهالك وتفي باالشتراطات الكندية .تتضمن اللوائح
الجديدة اشتراطا يُلزم أن تكون األغذية المستوردة قد أعدت بنفس مستوى ضوابط سالمة األغذية مثل األغذية ال ُمعدة في كندا.

االشتراطات الرئيسية
 .1الترخيص
في معظم الحاالت ،يحتاج المستوردون ترخيصا الستيراد األغذية إلى كندا .يمكنك معرفة ما إذا كان يجب عليك الحصول على
ترخيص ومتى يجب عليك الحصول على ترخيص وذلك باستخدام برنامجنا التفاعلي .تستغرق هذه العملية  5دقائق فقط.

 .2الضوابط الوقائية
كمستورد ،ستكون مطالبا بالحفاظ على سالمة الغذاء عن طريق:
معرفة غذائك  -يلزم أن تكون على دراية بمخاطر التلوث المحتملة وأن تصف كيفية السيطرة على المخاطر البيولوجية أو
الكيمائية أو المادية التي تواجه األغذية التي تستوردها.
معرفة موردك  -يلزم أن تتأكد من أن ُموردك األجنبي يلبي نفس مستوى معايير األمان مثل الموردين المحليين في تجهيز
منتجك الغذائي وتخزينه ونقله.
باإلضافة إلى ذلك ،قد تكون مطالبا بالحفاظ على سالمة الغذاء عن طريق:
كتابة خطة رقابة وقائية ( - )PCPيلزم التأكد من أنك تدون وتراجع بصورة منتظمة:
 كيف تراقب وتتحقق من أن عملية االستيراد تعمل على نحو جيد
 كيف يلبي الغذاء الذي تستورده اشتراطات السالمة والتنصيف والمعايير والتصنيف بالملصقات والكمية
الصافية
 أن تُعد إجراءات التعامل مع الشكاوى وعمليات سحب المنتجات
تبين خطة الرقابة الوقائية المكتوبة أنك تفهم المخاطر المصاحبة لألغذية التي تستوردها .وهي تحدد الضوابط الوقائية السارية
على األغذية التي تستوردها وتصف التدابير التي تتخذها أنت والشركة األجنبية التي تقوم بتجهيز األغذية للسيطرة على تلك
المخاطر.
يمكنك معرفة ما إذا كان يجب عليك الحصول على خطة رقابة وقائية ومتى يجب عليك الحصول على خطة رقابة وقائية وذلك
باستخدام البرنامج التفاعلي لخطة الرقابة الوقائية .تستغرق هذه العملية  5دقائق فقط.

 .3إمكانية التتبع
بموجب لوائح الغذاء اآلمن للكنديين ( )SFCRتحتاج أن تحتفظ بسجالت واضحة وقابلة للقراءة تتبع المصدر الذي حصلت منه
على أغذيتك والجهة التي وردتها لها ،مما يقلل بصورة كبيرة من الوقت التي يستغرقه األمر في حالة الحاجة لسحب منتج ما.
يمكنك االطالع على شروط التتبع التي تنطبق عليك ومتى تنطبق عليك وذلك باستخدام البرنامج التفاعلي للتتبع.

لماذا هذا اإلجراء مهم؟
يلزم اآلن على كل األغذية المستوردة أن تلبي اشتراطات االستيراد الكندية ،خالفا للوضع السابق حيث كان مستوردو بعض
األغذية ال كلها مطالبون بالحصول على ترخيص ووضع ضوابط وقائية لسالمة األغذية .تنص لوائح الغذاء اآلمن للكنديين
على مقاربة متناسقة تنطبق على كل أنواع األغذية المستوردة.
يمكنك زيارة الموقع اإللكتروني التالي  www.inspection.gc.ca/safefoodلالطالع على المزيد من المعلومات
والوصول إلى المعلومات التالية:
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