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 النهوض بالصناعات الغذائية 

 (3/3) من منظور التنمية املستدامة
 

 2018ديسمبر  9في جريدة أخبار الخليج بتاريخ نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 سنحاول واليوم الغذائية، بالصناعات النهوض كيفية عن نتحدث زلنا وما
 القطاع بهذا للنهوض – مناسبة أنها نعتقد التي – الكيفية إلى نتطرق أن

 أو العام القطاع عن نتحدث كنا سواء العام، المحلي الريع في يسهم حتى
 .الخاص

 متكاملة استراتيجية وضع كيفية عن الماضي األسبوع في تحدثنا عموًما
 وتطوير والتشريعات، القوانين تطوير عن وتحدثنا األغذية، صناعة بقطاع
 دور عن انقطع ما سنواصل واليوم الغذائية، للصناعات التحتية البنية

 .الخاص القطاع إلى الشيء بعض نعرج ثم العام القطاع

 

 يمكن لألغذية الصحية الرقابة أن نجد: الصحية الرقابة منظومة تطوير -3
 :وهما قسمين، إلى تنقسم أن

 على الرقابة جهاز في مهما مركزًا األغذية مفتش يحتل التفتيش؛ خدمات. أ
 المنتجين بين األول دفاعها وخط وأذنها اإلدارة عين فهو األغذية

 خاصة، بصفة والمستهلكين األغذية وتجار والمستوردين والمصنعين



2 

 

 والمقدم والمحضر األسواق في والمعروض المستورد الغذاء يفحص فهو
 عند أو الدوري التحليل أجل من العينات يجمع كما والفنادق، المطاعم في

 .اآلدمي لالستهالك الغذاء صالحية مدى في الشك

 بالمبادئ كاملة دراية ى عل يكون أن األغذية مفتش على يتحتم ولهذا
 الظروف وتوافر الصحية والنظافة األغذية وتكنولوجيا لعلوم العامة

 بمتطلبات جيدة بصورة ملما يكون وأن األغذية، تداول في الصحية
 أساسية معلومات لديه تكون أن يجب كما لألغذية، السارية التشريعات

 الغذائية المحاصيل وتخزين إنتاج في اآلفات مبيدات استخدام مجاالت في
 أو البيولوجية أو المعدنية بالسموم للتلوث الغذاء تعرض التي والظروف

 وفي األغذية وحفظ تصنيع في المضافات استخدام في وكذلك باإلشعاع،
 .األغذية ومواصفات العبوات بطاقات بيانات

 على كافيا تدريبا مدربا األغذية مفتش يكون أن ينبغي ذلك إلى باإلضافة
 بمجرد وذلك صالحيتها، عدم أو األغذية في التدهور أوجه من الكثير كشف

 ال كنا وإن األمر، لزم إذا) التذوق أو اللمس أو الشم أو كالنظر الحسي الفحص
 الميداني للفحص الالزمة بالمعدات مزودًا يكون أن يجب كما( ذلك نحبذ

 أدلة على التعرف على قادرًا يكون وأن الممثلة العينات وأخذ البسيط
 .وعرضها األدلة هذه وجمع مخالفة وقوع حال في اإلثبات

 يجب حيث اآلخرين، مع يتعامل كيف المفتش يعرف أن كذلك المهم ومن
 مع الرسمية بصفته نفسه يقدم وأن وودية محترمة بطريقة يتحدث أن
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 الزيارة من الغرض يوضح وأن ذلك، منه طلب ما إذا الهوية بطاقة تقديم
 والفهم المعرفة من يبدي أن عليه يتعين عامة وبصفة. التفتيش أو

 أن يدرك أن وعليه. لمهمته تسهيالً لالحترام أهالً يجعله ما والنزاهة
 قانون نصوص إلى تستند قانونية واجبات هي والمعاينة التفتيش

 بها تلتزم التطبيق ذاتية تشريعات وهي له المكملة واللوائح األغذية
 العمل على مقصورًا يكون أال يجب ذلك في وواجبه طواعية، المنشآت
 إذا األدلة بتوفير أو ومصادرتها المطابقة غير األغذية باكتشاف البوليسي

 صناعة في العاملين وجميع التفتيش جهاز إن حيث للوائح مخالفة حدثت
 هو واحد هدف إلى السعي في جميعًا يشتركون األغذية وتداول وتجارة
 المفتش وعلى. بصحته تضر ال سليمة بأغذية بتزويده المستهلك حماية

 بهذا وهو ا،شرطيً ال ومرشدًا معلما نفسه يعتبر أن – عامة بصفة –
 بأهمية الوعي وتحسين العامة الصحة مستوى رفع في يسهم المفهوم

 المطلوب المستوى هذا إلى المفتش يصل وحتى. الغذاء وجودة سالمة
 :يكون أن ينبغي فإنه منه،

  ًدبلوم على حاصالً  يكون أن يجب فمثالً جامعية، شهادة على حاصال 
 األغذية، علوم في البكالوريوس درجة عن تقل ال وشهادة عامة صحة

 أن يمكن فإنه ذلك شابه ما أو عامة صحة دبلوم يمتلك كان إن أما
 .مفتش مساعد يكون أن أو الفنية الوظائف ببعض يقوم

  ًالمتعلقة األيزو في تدريبية ودورات خاصة شهادات على حاصال 
 بل دورة حضور ليس( HACCP) شهادة وكذلك األغذية، بسالمة
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 مراقبة في الحق تمنحه بها، معترف اختصاص ذات جهة من شهادة
 وما الشهادات هذه حيازة في المصانع حق على والتصديق المصانع

 .ذلك إلى

 مع والتعامل باإلدارة المتعلقة األمور جميع في المستمر التعليم 
 من وليس بالتوعية، المتعلقة واألمور العامة العالقات وكذلك البشر،

 تكون أن يكفيه إذ «الدبلوم» هي الشهادات هذه تكون أن الضرورة
 . حضور شهادة

 

 ال فإنه إيجابية بنتائج الغذائية الرقابة تؤتي حتى: الرقابة جهاز أو إدارة. ب
 في قسم أو إدارة وجود هنا نقصد وال للرقابة ومنظومة أجهزة وجود من بد

 يقوم متكامل جهاز أي الشامل؛ بمفهومها إدارة نقصد بل إداري، جهاز
 تحظى سوف فإنها عندئذ األغذية بسالمة المتعلقة المهمة األدوار بجميع

 يجب المنظومة هذه أو الجهاز هذا. باالهتمام جديرة وستصبح بالعناية
 وسالمة الرقابة عن مسؤولة تكون واحدة حكومية جهة إلى شؤونها إسناد

 بموجب يعين – ذلك نحبذ ال كنا وإن – ذلك تعذر وإذا األغذية، وجودة
 الحكومية األجهزة فيه يمثل للتنسيق أعلى مجلس أو لجنة القانون

 الرقابة أنشطة كل سياسات وضع عن مسؤوال ويكون المختلفة، واألهلية
 وتصدير وتسويق وتصنيع وتداول إنتاج من األغذية وجودة سالمة على

 القوانين مسودة وإعداد التحليل أنشطة عن كذلك ومسؤوالً واستيراد،
 ورسم الجمهور وتوعية وتثقيف والمواصفات التنفيذية اللوائح وإصدار
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 المجلس لهذا ويكون المجال، هذا في األولويات ووضع العامة السياسة
 لتوصيات تبعًا المناسبة اإلجراءات اتخاذ على قادرًا يكون عام أمين

 .المجلس

 

 المتكاملة الخطة من األخير الجزء المصانع؛ وتطوير الخاص القطاع: ثالثًا
 يجب إنه سابقًا قلنا فقد أنفسهم، بالتجار ويتعلق األغذية صناعة لتطوير

 الحكومة قطاع في والتنفيذية التشريعية األجهزة بين التعاون يتم أن
 بالدور الحكومة تقوم أن المعقول من وليس القطاع، هذا تطوير في والتجار

 يقع فإنه لذلك حراك، بأي يقوموا أن غير من يتفرجون التجار ويجلس كله
 :ذلك ومن كبير، عبء عليهم

 إلى سابقًا أشرنا فقد: العالمية واألنظمة القوانين وفق المصانع إنشاء. 1
 تلك تطبق وأن تنشأ أن المصانع على تفرض أن الحكومة على يجب أنه

 ال األمور هذه ولكن وغيرها،( ISO 22000)و( HACCP) مثل العالمية األنظمة
 أصحاب قناعة إلى تحتاج بل بفرضها، الحكومة قامت أن لمجرد تنفذ

 المصنع يرتقي األنظمة هذه مثل بممارسة أنه من تنبع قناعة المصانع،
 ألنظمة وفقًا البضائع انسياب عمليات في ذلك ويسهم األولى بالدرجة

 على أو – العوائق ستزول أنه يعني وهذا الدولية، التجارة منظمة وقوانين
 تجارة على العالمية التجارة المنظمة فرضتها التي – ستنخفض األقل

 .األغذية
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 من العديد أن إلى سابقًا أشرنا: المدربة العمالة استخدام إلى السعي. 2
 فهم لذلك فقط، المادي الربح إلى إال يسعون ال المصانع أصحاب

 فقراء يكونون عادة وهؤالء الشرق، من الوافدة العمالة أرخص يستخدمون
 الصحية، البيئية والسلوكيات العادات في فقراء هم كما المعلومات في

 الصحة إن إذ والنظافة، بالصحة تهتم ال بيئات من يأتون أنهم والسبب
 ال الذي الترف من وبيئاتهم حياتهم في اعتبارهما يمكن والنظافة
 معهم ينقلون فإنهم بالدنا إلى يأتون عندما فإنهم لذلك فيه، يعيشون

 المستويات وربما الخاطئة البيئية والسلوكيات العادات تلك كل
 ذلك صاحب إن بالنا فما ذلك، إلى وما الصحية السلوكيات من المنخفضة

 تسكينهم الممكن من إذ البالد، في معيشتهم في العمل صاحب من إهمال
 ذلك ليس الصحية، الظروف من جدًا منخفض مستوى ذات بيوت في

 حتى أو المستويات من نوع أي على المنازل هذه تحتوي أال يمكن بل فحسب
 باالرتقاء مطالب غير نفسه يجد ربما فإنه آخر جانب ومن الصحية، المرافق

 كأنه دولنا في وهو يبقى لذلك كذلك، المصنع في الصحية بسلوكياته
 الصحية الممارسات فيها تنعدم التي البيئات تلك وفي وطنه في يعيش

 .الصحيحة

 لجلب التاجر يضطر قد األحيان بعض في: وتدريبهم العاملين تطوير. 3
 يقوم عندما ولكن الصحية، والسلوكيات المعلومات في الفقيرة العمالة

 االرتقاء يمكن الزمن من فترة بعد فإنهم وصقلهم، وتطويرهم بتدريبهم
 بأداء يقومون العاملون كان إن وخاصة يحدث، ال أيضًا هذا ولكن بهم،
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 إلى العاملين تدريب بعد أنه التاجر يخاف وربما تذمر، غير من أدوارهم
 تاجر لدى أعلى برواتب ليعملوا يتسربوا أن الكفاءة من معينة مستويات

 .محتمل وهذا آخر،

 من ينتظر فال نفسه، التاجر على التسويق عبء يقع أن يجب: التسويق. 4
 العالمية، األسواق في وإبرازه له بالتسويق تقوم أن جهة أي من أو الدولة
 االتصاالت خالل من ولبضائعه لنفسه يسوق أن التاجر على يجب لذلك

 الدول في أو اإلقليم في تقام التي األغذية معارض خالل من أو الشخصية
 إلى الوصول من سيتمكن فإنه ذلك من تمكن فإن والعالمية، العربية

 .العالمية التجارة أنظمة وفق يعمل كان إن وخاصة العالمية، األسواق

 

 الختام

 بل لألغذية، الخارجية والتجارة بالصناعات النهوض المستحيل من ليس
 المعنية الجهات بين الجهود تضافر إلى تحتاج الحقيقة في إنها

 التجارة وأنظمة فقوانين الدول، بين وكذلك الدولة، في والمسؤولة
 عدم أبدًا تعني ال فإنها األنظمة، أو القيود بعض تضع عندما العالمية

 التي الضوابط بعض وضع تريد الحقيقة في إنها بل باالتجار، للدول السماح
 وكذلك الصحية، الناحية من السليمة األغذية تصدير خاللها من تحقق

 ودراسة الجهود بتضافر فإنه لذلك للدول، الغذائي األمن على لتحافظ
 وتنفيذها( ISO 22000)و( HACCP) الحديثة الصحية الرقابة وأنظمة قوانين
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 تطوير في تلقائية بصورة ستسهم فرضها غير من طبيعية بصورة
 .الدول في الغذائية الصناعات تطوير وكذلك الرقابية األنظمة

 مشاكل تحل أن يمكن وحدها الجهود بتضافر أنه نعتقد أن يمكن وال
 إننا بل السحرية، العصا ليست فهي الغذائية، والصناعات األغذية تصدير

 وأفكارها خطواتنا كل عليها نبني استراتيجية إلى نحتاج البداية في
 عند المسيرة، عن سنتوقف سنوات أو خطوات عدة بعد فإننا وإال وبرامجنا،

 .نعمل لم أو نبدأ لم وكأننا سدى، الجهود كل ستذهب ذلك

 وال الدولة، خطة من مهما موقعا تأخذ أن يجب األغذية صناعة فإن لذلك
 أن نتذكر أن يجب ولكن الصناعات، كل شأن شأنها صناعة مجرد تكون

 للدولة الذهنية والصورة الغذائي باألمن مرتبطة الغذائية الصناعات
 .البلد واقتصاد اإلنسان بصحة مرتبطة فهي وكذلك

 

 


