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 النهوض بالصناعات الغذائية 

 (1/3) من منظور التنمية املستدامة
 

 2018نوفمبر  25في جريدة أخبار الخليج بتاريخ نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

في أواخر التسعينيات من القرن الماضي حاولت بعض مصانع الغذاء في 
مملكة البحرين وبالتحديد مصانع تجميد األسماك والقشريات والرخويات 

معاهدة  تصدير تلك المنتجات إلى االتحاد األوروبي تحت مظلة بنود
منظمة التجارة الدولية، إال أن االتحاد األوروبي رفض قبول تلك الشحنات 
وأوقف عملية االستيراد بحجة أن المصانع لم تكن تتوافق مع مواصفات 

 واشتراطات االتحاد األوروبي.

قامت الجهات المسؤولة في البحرين والممثلة في إدارة الصحة العامة 
الموضوع وعقدت العديد من  بدراسة – اكآنذ –وإدارة الثروة البحرية 

االجتماعات مع أصحاب المصانع، وتشكلت لجان للحلحة هذا الموضوع، 
كما تمت دراسة مواصفات االتحاد األوروبي، وبناء على ذلك وُضعت بعض 
المواصفات التي تتوافق مع أنظمة معاهدة التجارة العالمية واالتحاد 

سماك والقشريات إليها، إال أن األوروبي حتى يتم تسهيل تصدير األ
أصحاب المصانع في البحرين وجدوا أن تلك المواصفات مجحفة، وباألحرى، 
تحتاج إلى إعادة هيكلة المصانع التي كانت قد بنيت في فترات سابقة من 
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غير مواصفات أو اشتراطات، وهذا سيكلفهم الكثير من األموال وما شابه 
 ذلك، فتوقف المشروع.

ما حدث في البحرين حدث في  ن البحرين حالة استثنائية، بل إنوربما لم تك
كل دول اإلقليم، إال أن بعض الدول استطاعت أن يتالءم إنتاجها مع تلك 
المتطلبات العالمية فاستطاعت أن تصدر إلى االتحاد األوروبي بصورة 

لم  التي –انسيابية وبعضها لم يتمكن، والنوعية األولى من المصانع 
خطوط التجارة مع بعض دول الشرق األقصى التي عادة  فتحت –تستطع 

ما تكون مواصفاتها واشتراطاتها إن لم تكن أقل منا مستوى فإنها 
 تتساوى معنا بطريقة أو بأخرى.

وربما هنا يحق لنا أن نتساءل: لماذا عجزت مصانع األغذية في دول اإلقليم 
من وفرتها إلى االتحاد  عن تصدير األسماك والكائنات البحرية على الرغم

؟ ؟ هل بسبب عمليات التصنيع أم ضعف منظومة سالمة األغذية األوروبي
؟ أين تقف  هل تلك المصانع خاضعة للمنظومة الحكومية لسالمة األغذية

اليوم عمليات تصنيع األغذية وكيف يتم تصديرها وما األسس التي بناءً 
  ؟ عليها يتم التصدير

 غذية في البحرين وكميات تصديرها.لنتدارس موضوع تصنيع األ

 –عامة  بصورة –عندما نتدارس صادرات البحرين من السلع غير النفطية 
أنها غير مستقرة، إذ ترتفع عاًما وتنخفض أعواما أخرى، ويتضح أن  نجد
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النسبة العليا من الصادرات تذهب بصورة ما إلى دول الخليج العربي، 
دولة اإلمارات العربية المتحدة ومن وخاصة المملكة العربية السعودية و

ثم سلطنة عمان أما دول العالم األخرى فإن تصدير األغذية لها شبه 
معدوم، وربما ذلك يعود إلى أسباب عدة منها بعض األمور المتعلقة 
باتفاقيات التجارة العالمية، أو ببعض القضايا االقتصادية أو حتى بعض 

 األمور الفنية.

لى أن نسبة تجارة وتصدير المواد الغذائية ال تشكل وتشير اإلحصائيات إ
. ونعتقد أن 2017إلى  2014من المجموع النسبي لألعوام من  %3.6إال حوالي 

هذا مؤشر خطر إذ يدل على أن صناعة األغذية في مملكة البحرين ال تؤثر 
في الدخل المحلي للبالد. وعلى الرغم من هذا الضعف إال إننا كنا نعتقد أن 

ناعات السمكية يمكن أن تكون من أهم المنتجات التي يتم صناعتها الص
وتصديرها إلى خارج البالد، ولكن يتضح أن المنتجات السمكية والبحرية 

مقارنة بالمياه غير الغازية ذات  %(6.23)تأتي في المرتبة السادسة إذ تبلغ 
ناعية إذ إنها تأتي في المرتبة األولى والمحضرات الص %(23.14)النكهة 

وذلك  %(21.03)المستخدمة لصناعة المواد الغذائية والمشروبات وتبلغ 
 .2017خالل عام 

وعند دراسة المنتجات الغذائية التي تم تصديرها إلى بعض الدول الخليج 
تبين أن المحضرات الصناعية المستخدمة لصناعة المواد  2017العربي عام 

في ثالثة دول، وهي: المملكة  الغذائية والمشروبات تحتل المرتبة األولى
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وسلطنة عمان  %(50.5)ودولة اإلمارات العربية  %(28.2)العربية السعودية 
، وإن كنا نعلم أن هذه المحضرات ما هي إال أنواع معينة من %(63.6)

المضافات الغذائية وبعض المواد التي عادة ما تضاف إلى األغذية 
 -ربما-ان وما شابه ذلك، وهذا والمشروبات لزيادة النكهة أو بعض األلو

يصعب اعتباره تصنيعا غذائيا، وأما دولة قطر فإنها أكثر ما تستورد من 
 .%(48.9) 2017البحرين المشروبات الغازية إذ بلغت في عام 

في المرتبة الثانية للمواد الغذائية التي  %(24.9)ويأتي السكر ومنتجاته 
دية، أما بالنسبة إلى دولة يتم تصديرها إلى المملكة العربية السعو

يأتي في المرتبة  اإلمارات العربية وسلطنة عمان، فإن الحليب ومنتجاته
على التوالي(، وأما المنتج الذي يأتي في المرتبة  %23%، 21الثانية بنسبة )

الثانية والذي تستورده دولة قطر من البحرين فهو المياه المعبأة إذ تبلغ 
23.1%. 

لطرح السابق إن الصناعات الغذائية في مملكة البحرين ويالحظ من خالل ا
ال تشكل ثقالً نوعًيا في مجمل الصناعات، وحتى المواد الغذائية التي يتم 
تصديرها ذات األهمية، فإنها ال تؤخذ في االعتبار إذ إنها ليست بتلك 
المواد الغذائية التي تحتاج إلى منظومة متكاملة ودقيقة في صحة 

ية، مثل المعلبات التي تحتاج إلى عمليات البسترة أو ما شابه وسالمة األغذ
ذلك، إذ إن معظم تلك المنتجات الغذائية ال يتم فحصها خالل الدورة 

 –تم فحصه  إن –اإلنتاجية أو خط سير اإلنتاج بقدر فحص المنتج النهائي 
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من خلوها من البكتيريا الممرضة، فما عدا الحليب ومنتجاته،  للتأكد
رات والحبوب والدقيق عادة ال يتم فحصها، وكذلك المخلالت وما إلى فالبها

 ذلك إال فيما ندر.

.. هل تعاني الصناعات الغذائية في وربما هذا يقودنا إلى طرح سؤال مهم
؟ وإن كانت اإلجابة )بنعم( فما  البحرين وفي دول اإلقليم مشاكل معينة

 ؟ تلك المشاكل
 

 الغذائية:المشاكل التي تواجه الصناعات 

من خالل ورقتي التي ألقيتها في المؤتمر السادس لالستثمار في األمن 
وجدت  2018نوفمبر  15إلى  14الغذائي الذي عقد في الفجيرة خالل الفترة من 

 تواجه – في بقية دول اإلقليم وربما –أن عمليات التصدير في البحرين 
تصنيع الغذائي، العديد من المشكالت، وهذا له عالقة جلية بعمليات ال

فعملية التصنيع وعملية التصدير يمكن اعتبارهما كفتي ميزان، فإن 
اعتدلت كفة فإن من الحتمي أن تعتدل الكفة األخرى، وكذلك العكس 

 صحيح.

وعند دراسة المشكالت التي يعاني منها قطاع تصنيع األغذية تبين بصورة 
ما؛ المشكالت عامة أنه يمكن تقسيمها بحسب نوعيتها إلى فئتين، وه

المرتبطة بالجهات التشريعية والتنفيذية المسؤولة والمشكالت 
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المرتبطة بصناع األغذية، لنحاول أن نتعرف على هذه المشكالت من خالل 
 هاتين الفئتين.

 

 الجهات التشريعية والتنفيذية في القطاع الحكومي أوالً:

 تتلخص المشاكل المتعلقة بهذا القطاع في األمور التالية:

توجد بنية تحتية لتصنيع األغذية؛ إذ اهتمت الجهات التشريعية . ال 1
والتنفيذية بصورة عامة ببعض القطاعات مثل قطاع العقارات والسياحة 
وصناعة البتروكيماويات واأللمنيوم وبعض المشاريع االقتصادية األخرى، 
فأقامت لها المشاريع والمعارض والندوات ولكنها في المقابل كان 

بالصناعات الغذائية أقل، فال توجد تسهيالت إلقامة المصانع، اهتمامها 
وال لعمليات التصدير، وال حتى التقليل من الضرائب ودفع فواتير الطاقة، 
وكذلك لم تسهم بصورة أو بأخرى في توفير العمالة الماهرة المدربة، بل 

 تركت كل ذلك على التاجر نفسه ليتدبر أمره.

حن دول مستوردة بصورة عامة، إذ إننا نستورد كل . توفير المواد الخام؛ ن2
شيء، وهذا يعني أن حتى صناعة األغذية تعتمد على المواد الخام التي 
تأتينا من الخارج، فإن كانت هناك عراقيل توضع على استيراد المواد الخام 
سواء من بلد المنشأ أو حتى من قبل الحكومة المحلية كفرض ضريبة عالية 
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ها بسبب أو بآخر فإن ذلك يقلل من فرص اإلنتاج والتصنيع عليها أو منع
 ومن ثم التصدير.

. ضعف أجهزة الرقابة؛ وجدنا أن منظومة رقابة األغذية تحتاج إلى تطوير 3
سواء من خالل تطوير األفراد أو األجهزة المستخدمة أو أنظمة الرقابة 

ته نفسها، فكيف لجهاز رقابي يعاني من الضعف الشديد في منهجي
وطريقة عمله أن يرشد مصانع األغذية التي من المفروض أن تتبع أنظمة 

  الرقابة العالمية حتى تتمكن من الدخول إلى األسواق العالمية؟

. مراكز إرشادية ومعاهد بحثية؛ في ظل ضعف الرقابة الصحية لمصانع 4
األغذية لم تحاول الجهات ذات العالقة إنشاء مراكز إرشادية أو معاهد 

حثية لتسهم بصورة ما في تطوير قطاع الصناعات الغذائية، ولم تحاول ب
إنشاء معاهد لتخريج عمالة وطنية مدربة يمكنها إدارة عمليات التصنيع 
بمنهجية علمية صحيحة، تحافظ فيه على مستوى جودة المادة الغذائية 
التي تنتجها وكذلك تلتزم بالمواصفات العالمية، ما يسهم في تطوير 

 رتقاء بقطاع الصناعات الغذائية.واال
 

 القطاع الخاص وتجار األغذية ثانيًا:

 تتلخص المشاكل المتعلقة بهذا القطاع في األمور التالية:
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. عدم التفرغ؛ إن عديدا من صناع األغذية غير متفرغين لمصانع األغذية، 1
فهو في األول واألخير ربما يكون تاجر أغذية، وما ذلك المصنع الذي أنشأه 

ء من تجارته، لذلك فهو غير متفرغ لهذا المصنع، فما يكون منه إال أن إال جز
ليقوم بإدارة  -وربما من العمالة الوافدة الرخيصة-يتركه ألحد العاملين 

المصنع، ومن ثم يجني التاجر في نهاية الشهر المبلغ المتفق عليه من غير 
 أن يعرف ماذا يتم في المصنع وما الذي يجري.

بالربح المادي؛ كثير من التجار ال يحاول أن يدرك المخاطر . االهتمام 2
الصحية والبيئية الناجمة عن صناعة األغذية بطريقة غير متفقة مع 
المواصفات الخليجية أو العالمية، وال يهتم بطريقة إدارة المصنع أو بما 
يتم داخل المصنع، فيكفيه أن بضاعته يمكن أن تزيد دخله الشهري، وإن 

لة مع أجهزة الرقابة الصحية فإنه يمكنه أن ينهي الموضوع حدثت مشك
 بطريقة أو بأخرى.

. ضعف المعلومات العلمية؛ عديد من صناع األغذية ال يعرف المبادئ 3
األساسية لسالمة الغذاء وصحته، فإنه يعتبر كل تلك المخاوف والمخاطر 

الرقابة مجرد كالم ال يمت للواقع بشيء، بل هي كلمات اخترعتها أجهزة 
لتتحكم في صناع األغذية لسبب أو آلخر، فال يوجد أفالتوكسين وال توجد 
بكتيريا التسمم وكل األمور مباحة، ومن ثم فهو ال يطور نفسه وال يطور 
عمله ومصنعه، وتظل األمور هكذا معلقة، وهذا يعني أن الكثيرين يعانون 
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الرقابة وال هم  من أجهزة الرقابة الغذائية، فال هم يقتنعون بما تريد
 يستطيعون أن يغيروا من الواقع شيئا.

. عدم تطبيق منظومة سالمة األغذية العالمية؛ ربما األسباب السابقة 4
الذكر أدت بصورة أو بأخرى إلى عدم الرغبة وعدم القناعة في تطبيق األنظمة 
والمواصفات العالمية لسالمة األغذية، وخاصة في ظل وجود السوق 

ا اإلقليمي الذي يمكن أن يستوعب المنتجات الغذائية من دون المحلي وربم
االهتمام بالجودة فهذه األسواق يمكنها أن تستوعب المنتجات الغذائية 
حتى ذات الجودة المنخفضة، فليس من المهم التصدير إلى دول أوروبا أو 
الغرب التي تشترط الجودة العالية وتطبيق المواصفات وإرفاق شهادة 

يوجه منتجاته إلى السوق  أن – التاجر أي –ما إلى ذلك، ويمكنه األيزو و
 المحلي واإلقليمي وربما إلى أسواق الشرق.

كل هذه األسباب وربما أسباب أخرى أدت بطريقة ما إلى تدني مستوى 
الصناعات الغذائية في البحرين وربما بقية دول اإلقليم، وهذا ما أسهم إلى 

بالمواد الغذائية المصنعة، فأصبحت ضعف عمليات التصدير واالتجار 
تزيد في بعض دول الخليج  وربما - %3.6هذه التجارة ال تشكل إال حوالي 

الدخل الوطني، فأصبحت ال تشكل أي عائد مادي أو حتى  من – العربي
 معنوي، وهذا ما أدى إلى عدم االهتمام بهذا القطاع.

  .بقية.وللحديث 


