
صفحة متخصصة  يتم اعدادها 
بالتعاون مع منظمة الخليج 
لالستشارات الصناعية «جويك» 
وتنشر أول يوم إثنين من كل 

شهر

على هامش معرض «فودكس قطر» في أبريل املقبل

جويك تعقد امللتقى األول ملصنعي املنتجات جويك تعقد امللتقى األول ملصنعي املنتجات 
الغذائية وبرامج األمن الغذائي في الخليجالغذائية وبرامج األمن الغذائي في الخليج

 تـــحـــتـــل قـــطـــر عـــلـــى صـــعـــيـــد الــتــخــطــيــط 
ــرانــــي مــــكــــان الــــــصــــــدارة فـــــي دول  ــمــ ــعــ الــ
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي. وقـــد أدت 
أســالــيــب الــحــيــاة الحضرية إلــى ارتــفــاع 
مـــســـتـــوى مــعــيــشــة األفـــــــــراد، كـــمـــا غــيــرت 
نــمــط تــنــاولــهــم لــلــطــعــام، مــمــا أســفــر عن 
تــحــول فـــي نـــوع األطــعــمــة املــفــضــلــة إلــى 
تلك األطعمة الغنية بالبروتني، وكذلك 
األطــعــمــة املــعــبــأة والــوجــبــات الــســريــعــة. 
ــهـــالك هـــــذه املــنــتــجــات  وقـــــد أســـهـــم اســـتـ

الفاخرة في نمو صناعة الطعام. 
وتعتبر دولة قطر مركز أعمال مهما في 
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. 
وتتمتع قطر بأعلى مــعــدل دخــل للفرد 
بـــني دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي. 
ومــن خــالل الوضع االقتصادي الــذي ال 
يضاهى ومعدل االستهالك املرتفع، فمن 
املــتــوقــع أن ينمو اســتــهــالك الــطــعــام في 
قطر بمعدل نمو مركب يبلغ 5 % حتى 
عــام 2017. وســوف يعمل فــودكــس قطر 
على تعزيز صناعة الطعام القطرية، من 
الزيادة السكانية  أجل استيفاء معايير 
املرتفعة لدى املغتربني، وتلبية حاجات 
السياحة، وتطور املذاقات وتحولها إلى 

األطعمة ذات املذاقات الغربية. 
وأولـــت حكومات دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي مــبــكــرًا أهــمــيــة كــبــيــرة لقطاع 
ــة، ملــــا لــــه مــــن دور  الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـ
ــر فــــي تــحــقــيــق االكــــتــــفــــاء الــــذاتــــي،  مــــؤثــ
الـــدول، فضًال عن  واألمــن الغذائي لهذه 
دوره فــي تــنــويــع الــقــاعــدة االقــتــصــاديــة 
ومصادر الدخل، والترابط مع األنشطة 

االقتصادية األخرى.

◄ تحديات كبيرة

ومما ال شك فيه أن هناك تحديات كبيرة 
الــتــعــاون لتحقيق  تــواجــه دول مجلس 
األمـــن الــغــذائــي بالشكل املــطــلــوب، حيث 
أنــهــا مــا زالـــت تــســتــورد نــحــو 80 % من 

احتياجاتها الغذائية من الخارج.
وقد بذلت دول مجلس التعاون مساعي 
متعددة ملواجهة التحديات التي تواجه 
ــغـــذائـــي، حــيــث اتــبــعــت  ــن الـ ــ تــحــقــيــق األمـ
ــعــــض الـــســـلـــع  ــــني بــ ــأمـ ــ إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـ
الـــغـــذائـــيـــة األســـاســـيـــة عـــبـــر االســتــثــمــار 
فــي دول زراعــيــة مــثــل الـــســـودان والهند 

وباكستان وإندونيسيا وغيرها.
ــرًا ألهـــمـــيـــة قـــطـــاع صـــنـــاعـــة املـــــواد  ــظــ ونــ

الــحــيــوي فــي تحقيق  الــغــذائــيــة، ودوره 
ــن الــغــذائــي لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون  األمــ
الذاتي من األغــذيــة، فقد تقرر  واالكتفاء 
عــقــد مــلــتــقــى ملــصــنــعــي املـــــواد الــغــذائــيــة 
الــتــعــاون الخليجي، على  بــدول مجلس 
ــامـــش املــــعــــرض يــســتــهــدف الـــشـــركـــات  هـ
والجهات املعنية بقضايا األمن الغذائي 
الــضــوء على  الخليجي، وذلـــك لتسليط 
واقـــع هـــذه الــصــنــاعــة، وملــنــاقــشــة األمـــور 
والقضايا كافة التي من شأنها النهوض 
ــل  ــاكـ ــشـ بــــهــــا، وتـــشـــخـــيـــص مـــخـــتـــلـــف املـ
ــا، والـــتـــي  ــهــ ــهــ ــواجــ ــتــــي تــ ــات الــ ــ ــوقـ ــ ــعـ ــ واملـ
تواجه األمــن الغذائي، واقــتــراح الحلول 
والــــتــــوصــــيــــات املـــنـــاســـبـــة لــتــحــســيــنــهــا 

وتطويرها وتذليل مشاكلها.

◄ الدواجن
ابــــتــــغــــاء ملـــضـــاعـــفـــة إنـــــتـــــاج الـــــبـــــالد مــن 
ــن إلــــى أربـــعـــة أضـــعـــاف، أعــلــنــت  الــــدواجــ
الــحــكــومــة الــقــطــريــة عـــن تــطــويــر مجمع 
ــــن جـــديـــد، بـــقـــدرة إنــتــاجــيــة  ــزارع دواجـ ــ مـ
ســنــويــة تــبــلــغ 40,000 طــن مــن الــدجــاج 
الــــبــــيــــض. وقـــــــد حــصــل  ــن  ــ مــ ــن  ــ و7.5 طــ

ــتــــزامــــات مـــالـــيـــة تــبــلــغ  املــــشــــروع عـــلـــى الــ
206 ماليني دوالر أمريكي مــن الجهات 

االستثمارية املؤسساتية. 
أعــلــنــت الــحــكــومــة الــقــطــريــة عـــن خطط 
ــبــــدء عـــمـــلـــيـــات الــتــشــغــيــل فــــي مــصــنــع  لــ
مــعــالــجــة لــحــوم جـــديـــد، يــمــتــاز بــأحــدث 
إلــيــه التكنولوجيا، بقيمة  مــا توصلت 
فــبــرايــر  55 مــلــيــون دوالر، خــــالل شــهــر 
2015. وباإلضافة إلى تلبية املتطلبات 
الــلــحــوم، بشكل كــامــل، فإن  القطرية مــن 
املـــصـــنـــع لـــديـــه خـــطـــط أيـــضـــا لــتــصــديــر 

الفائض إلى دول الجوار. 

◄ األطعمة البحرية
أعلنت وزارة البيئة وجــامــعــة قطر عن 
خــطــط لــتــأســيــس مــركــز أبـــحـــاث مــائــيــة، 
بقيمة 63.2 مليون دوالر. ومن املتوقع أن 
يبدأ املركز عمله خالل عام 2016، حيث 
يـــهـــدف املــــشــــروع إلــــى مــعــالــجــة مشكلة 
انــخــفــاض مــخــزون الــبــالد مــن األســمــاك. 
تــســتــورد قــطــر فــي الــوقــت الــحــالــي نحو 
الــالزمــة من الطعام.  %90 من حاجاتها 
ـــــــة قـــطـــر إلـــــى خـــفـــض هـــذه  وتــــهــــدف دول

النسبة إلى ما بني %60 إلى %70 بحلول 
عـــام 2023، مـــن خـــالل اســتــخــدام أحـــدث 
ــال. اســتــعــراض  الــتــقــنــيــات فـــي هـــذا املـــجـ
ورقة عمل املنظمة حول تشخيص واقع 
ومكونات الصناعات الغذائية في دول 
ــعـــاون ودورهـــــــا فـــي تــوفــيــر  ــتـ مــجــلــس الـ
األمـــن الــغــذائــي لــهــذه الــــدول. وورقــــة عن 
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة ومــســتــقــبــل األمــن 
الــــغــــذائــــي.وأخــــرى حـــــول مـــفـــهـــوم األمــــن 
الــغــذائــي.إلــى جانب استعراض تجارب 
الــصــلــة واملتخصصة في  الــجــهــات ذات 
ــن الـــغـــذائـــي. وإلـــقـــاء الــضــوء  ــ مـــجـــال األمـ
على تجارب الشركات التي تقوم بإعادة 
تــدويــر املــخــلــفــات الــغــذائــيــة.ثــم مناقشة 
مفتوحة حــول القضايا كافة التي تهم 
مــوضــوعــات وتــحــديــات األمـــن الــغــذائــي، 
والخروج بالتوصيات املناسبة حولها. 

◄"أجندة للملتقى"

تــتــضــمــن أجــــنــــدة املـــلـــتـــقـــى اســـتـــعـــراض 
ورقة عمل املنظمة حول تشخيص واقع 
ومكونات الصناعات الغذائية في دول 
ــعـــاون ودورهـــــــا فـــي تــوفــيــر  ــتـ مــجــلــس الـ

األمن الغذائي لهذه الدول، 
وورقــــــــــــة عــــــن الـــــصـــــنـــــاعـــــات الــــغــــذائــــيــــة 
ومـــســـتـــقـــبـــل األمــــــــن الـــــغـــــذائـــــي، وأخــــــرى 
حــول مفهوم األمــن الغذائي، إلــى جانب 
استعراض تجارب الجهات ذات الصلة 
واملتخصصة في مجال األمــن الغذائي، 
وإلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى تـــجـــارب الــشــركــات 
ــر املــخــلــفــات  الـــتـــي تـــقـــوم بــــإعــــادة تــــدويــ
ــم مــنــاقــشــة مــفــتــوحــة حــول  الـــغـــذائـــيـــة، ثـ
الــقــضــايــا كـــافـــة الـــتـــي تــهــم مــوضــوعــات 
وتـــحـــديـــات األمـــــن الـــغـــذائـــي، والـــخـــروج 

بالتوصيات املناسبة حولها.

تعقد «منظمة الخليج لالستشارات الصناعية» (جويك) «امللتقى األول ملصنعي 
املنتجات الغذائية وبرامج األمن الغذائي في دول الخليج العربية»، وذلك على هامش 
معرض Foodex «فودكس قطر» الذي يعقد تحت شعار «رحلة من املزرعة إلى 
املائدة»، وذلك بتنظيم من شركة الفجر للمعلومات والخدمات ممثلة بشركة الخليج 

للتسويق، وذلك خالل الفترة من 2-4 أبريل 2017 في الدوحة.
يأتي تنظيم هذا املعرض وامللتقى بعد أن أظهر تقرير أعدته شركة الفجر أن 
صناعة اإلنتاج الغذائي في قطر تمثل نحو 7 % من االستهالك املحلي للبالد. وهي 

تعتمد بصورة أساسية على استيراد الطعام لتلبية حاجات السوق املحلية.

25 % منهم يعملون في صناعة املنتجات املعدنية املصنعة

 {جويك}: 1.6 مليون عامل في الصناعة التحويلية بالخليج 
ــارات  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــــالسـ ــج لـ ــيــ    أصـــــــــــــدرت «مــــنــــظــــمــــة الــــخــــلــ
الصناعية» (جويك)، تقريرًا حول «القوى العاملة 
وإنتاجية العمل في قطاع الصناعة التحويلية 

بدول مجلس التعاون الخليجي».. 
وأشـــــارت املــنــظــمــة فــي تــقــريــرهــا إلـــى أن «عنصر 
الـــعـــمـــل يــلــعــب دورًا بـــــــارزًا فــــي عــمــلــيــة اإلنـــتـــاج 
الصناعي، حيث يسهم مع وجود املواد الخام في 
خلق قيم مضافة جديدة، لذا فإن معيار إنتاجية 
العمل يعتبر مقياسًا لتحديد التطور الصناعي، 
وكفاءة استخدام القوى العاملة، كما أنه يكشف 
نواحي القوة أو الضعف في النشاط الصناعي».

ــــت «جـــــويـــــك» بــــــأن «الـــــقـــــوى الـــعـــامـــلـــة فــي  ــــوهـ ونـ
الــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة بـــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
الــركــيــزة األســاســيــة فــي عملية  الخليجي تشكل 
اإلنـــتـــاج الــصــنــاعــي، وخــصــوصــًا فــي الــصــنــاعــات 
ــذه  ــر هــ ــبـ ــتـ ــعـ ــث تـ ــيــ ــة، حــ ــ ــطـ ــــوســـ ــتـ ــ ــرة واملـ ــيــ ــغــ الــــصــ
الصناعات كثيفة استخدام العمالة، وقليلة كثافة 
املــجــهــود البشري  املـــال، حيث تعتمد على  رأس 
ــبـــر مـــمـــا عــلــيــه فــي  بــشــكــل أســــاســــي وبــــصــــورة أكـ
املصانع الكبيرة التي تعتمد أساسًا على اآللية 

والتقنيات املتطورة». 
ــاد عـــدد املــصــانــع الــعــامــلــة ازداد حجم  ــ ومـــع ازديـ
ارتــفــع عدد  لــذلــك، حيث  العمالة الصناعية تبعًا 
العاملني في الصناعة التحويلية بــدول مجلس 
التعاون من حوالي ٧٧٤ ألف موظف وعامل عام 

٢٠٠٥ إلى أكثر من ١٫٦ مليون موظف وعامل عام 
٢٠١٥، أي أن عــددهــا قــد ازداد أكثر مــن الضعف، 

محققة بذلك نموًا سنويًا مركبًا قدره ٧٫٨٪. 
ــيـــة املــصــنــعــة  ــتـــجـــات املـــعـــدنـ ــنـ ــنـــاعـــة املـ ــعــــد صـ وتــ
بــنــشــاطــاتــهــا الــصــنــاعــيــة املــتــنــوعــة - الــتــي تضم 
صناعة املنتجات املعدنية واملعدات الكهربائية 
ــا مــــن أكــبــر  ــيـــرهـ ــبــــات ومــــعــــدات الـــنـــقـــل وغـ ــركــ واملــ
األنشطة الصناعية استيعابًا لليد العاملة، حيث 
ــازت عــلــى حـــوالـــي ٢٥٫٨ ٪ مـــن إجــمــالــي عــدد  ــ حـ
العاملني في الصناعة التحويلية بــدول املجلس 
عام ٢٠١٥، تلتها  صناعة األسمنت ومواد البناء 
الــتــي حــــازت عــلــى نــحــو ١٦٫٨ ٪، تلتها صناعة 
املــنــتــجــات الــكــيــمــاويــة والــبــتــروكــيــمــاويــة بنسبة 
١٥٫٨ تــقــريــبــًا، ثـــم صــنــاعــة املــنــتــجــات الــغــذائــيــة 
واملــشــروبــات بنسبة ١٥٫٤٪، فبقية الصناعات 

بنسب أقل من ذلك.

◄ توزيع العاملني 

حــــازت املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــلــى املــركــز 
األول، من حيث عــدد العاملني في قطاع صناعة 
املنتجات املعدنية املصنعة لدول مجلس التعاون 
بــلــغــت نسبتها نــحــو ٥٣٫٣ ٪  عـــام ٢٠١٥، حــيــث 
من إجمالي عــدد العاملني في هــذا القطاع بدول 
املــجــلــس، تلتها دولـــة اإلمــــارات العربية املتحدة 
بنسبة ٢٨٫٨ ٪، فباقي دول املجلس بنسب أقل 

من ذلــك. كما حــازت السعودية على املركز األول 
في صناعة األسمنت ومواد البناء حيث أسهمت 
الــعــامــلــني في  بنسبة ٥٨٫٥ ٪ مــن إجــمــالــي عـــدد 
هــذا النشاط، تلتها أيضًا اإلمـــارات بنسبة ٢٣٫٦ 
٪ فــبــاقــي دول املــجــلــس، كــمــا يــالحــظ حــيــازة كل 
مــــن الـــســـعـــوديـــة واإلمــــــــــارات املــــراكــــز نــفــســهــا فــي 
صناعة الكيماويات والبتروكيماويات، وصناعة 
املــنــتــجــات الــغــذائــيــة واملـــشـــروبـــات، والــصــنــاعــات 
األساسية للمعادن، أما في صناعة املنسوجات 
واملالبس الجاهزة والجلود فقد جاءت اإلمارات 
بــاملــركــز األول بنسبة ٣٥٫٩٪، تلتها السعودية 
بنسبة ٣٥٪، ثم البحرين فُعمان ثم دول املجلس 

األخرى بنسب تقل عن ذلك. 

◄ إنتاجية العمل 
الــصــافــيــة فــي الصناعة  الــعــمــل  تحسب إنــتــاجــيــة 
التحويلية بقسمة القيمة املضافة اإلجمالية (أو 
الناتج املحلي اإلجــمــالــي) للصناعة التحويلية 
على عدد العاملني. أما إنتاجية العمل اإلجمالية 
فتحسب على أساس قسمة قيمة اإلنتاج بتكلفة 
عــوامــل اإلنــتــاج على عــدد العاملني فيها، ونظرًا 
لــعــدم تــوفــر بــيــانــات كــافــيــة حـــول قــيــمــة اإلنـــتـــاج، 
فــســوف نــركــز هــنــا عــلــى مــؤشــر إنــتــاجــيــة العمل 
الــرقــم القياسي إلنتاجية  ارتــفــع  الصافية.وكلما 
العمل الصافية مقارنة بالرقم القياسي إلنتاجية 

الــعــمــل اإلجـــمـــالـــيـــة، دل ذلــــك عــلــى تــقــلــيــل الــهــدر 
فــي املـــدخـــالت، واالقــتــصــاد فــي الــعــمــل، وتحسن 
ــاتــــج املــحــلــي  ــنــ ــة. إن قـــيـــمـــة الــ ــيـ ــلـ ــكـ اإلنـــتـــاجـــيـــة الـ
اإلجــمــالــي لــلــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة بــــدول مجلس 
التعاون للسنوات ٢٠٠٥ – ٢٠١٤ زادت بأكثر من 
الفترة، وبمعدل نمو سنوي  الضعف خالل هذه 
مركب قــدره ٩٫٥ ٪.أمــا بالنسبة إلنتاجية العمل 
الــنــاتــج  الــســنــوي لقيمة  املــتــوســط  الــصــافــيــة، أي 
املحلي اإلجمالي لكل مشتغل في قطاع الصناعة 
التحويلية بدول مجلس التعاون فيتضح  وجود 
تحسن تدريجي فــي متوسط إنتاجية املشتغل 
الــصــافــيــة فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع خــــالل الـــفـــتـــرة ٢٠٠٥ 
-٢٠١٤، حيث ارتفع باملتوسط من ٨٣٫٩ ألف دوالر 
أكــثــر مــن ١٠٥  إلـــى  الـــواحـــد عـــام ٢٠٠٥  للمشتغل 
آالف دوالر عــام ٢٠١٤، كما بلغ باملتوسط خالل 
السنوات ٢٠١٠-٢٠١٤ نحو ١٠٦٫٤ ألف دوالر، أي 
بــزيــادة نسبية بلغت ٢٦٫٨ ٪ قــيــاســًا بمستوى 
ــــظ حــصــول تـــراجـــع خـــالل عــام  ــــالحـ عـــام ٢٠٠٥..ويـ
٢٠١٤ عن مستوى ٢٠١٣، ويعزا هــذا االنخفاض 
إلى الزيادة الكبيرة في عدد العاملني بالصناعة 
إلــــى عــــام ٢٠١٣،  قــيــاســًا  الــتــحــويــلــيــة عــــام ٢٠١٤ 
خصوصًا في السعودية، حيث ارتفع العدد من 
٧١٧٫٧ ألــف موظف وعــامــل عــام ٢٠١٣ إلــى ٨٥٥٫٧ 
ألف موظف وعامل عام ٢٠١٤، أي بزيادة قدرها 

١٣٨ ألف موظف وعامل. 
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