تمهيد
يراقب العالم رياح التغيير العاتية التي تعصف في
جميع أرجاء مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا .فاألزمات
االقتصادية واالضطرابات االجتماعية حاصرت عدد ا ً كبير ا ً
من دول هذه املناطق أثناء محاولتها التعافي من آثار األزمة
العاملية .في أوروبا تفاقم ال َد ين العام وارتفعت ظاهرة
املالية
ّ
ّ
الفتية ،وا لّتي تشكّل
العاملة
اليد
ندرة
مبقابل
الشيخوخة
ّ
البنية األساسية لتحسني االقتصاد ،كلّ هذه العوامل ساهمت
في إلقاء الظالل القامتة على التوقعات االقتصادية فيها ،األمر
الذي خلّف سلسلة توترات في دول جنوب هذه املناطق نظر ا ً
للترابط االقتصادي في ما بينها .ومن جه ٍة أخرى ،فإ ّن معدالت
وتوسع رقعة الفقر أديا إلى تفاقم األوضاع
البطالة املرتفعة
ّ
في أفريقيا والشرق األوسط .لذلك تقف مناطق أوروبا ،الشرق
األوسط ،وأفريقيا اليوم أمام مفترق طرق جديد :فإما سلوك
درب السياسات االقتصادية احلالية القائمة والتعلّق ببصيص
أمل للخروج من هذه األزمة ،وإما توحيد اجلهود واالستفادة
ٍ
من مواطن القوى والتو ّجه نحو حقب ٍة جديد ٍة من التطور
االقتصادي واالستقرار والرخاء االجتماعي .ويبقى السؤال
املطروح :من أين نبدأ؟
علينا أن نبدأ من القاسم املشترك الذي يحر ّك العالم
ويطال كل ركن من أركانه أال وهو القطاع اللوجستي العاملي.
وهنا علينا أال نقلّل من شأن هذا القطاع ،فقبل ستني عاما ً
نوعية ربطت بني
تقريبا ً ظهرت حاوية الشحن التي أحدثت ثورة
ّ
جهات العالم األربع وخلّفت تنمية اقتصادية عاملية .واليوم،
فعال وآمن أن يتيح حقب ًة
سيكون من شأن قطاع لوجستي ّ
النمو االقتصادي املستدام .فكيف يكون ذلك؟
جديد ةً من
ّ
تعتبر التجارة العاملية مبثابة الركن األساسي للتنمية
رئيسية
االقتصادية العاملية والتي تعتمد على أربع قوى
ّ
وهي التبادل التجاري وصناعات التمويل التجاري ،والتأمني،
واللوجستية .وتعتبر هذه األخيرة القاسم املشترك الذي
يحر ّ ك التجارة في العالم إال أنها األقل فعالية بني هذه
الصناعات الثالث .لذا من شأن تطوير فاعليتها خلق البنية
التحتية املرنة (  )Soft Infrastructureالتي ستشكل
القاعدة املتينة ملتطلبات جتارة القرن الواحد والعشرين
وتفعيل الصناعات األربع ما يؤدي إلى إطالق العنان
لالقتصاد الرقمي املنشود لتفعيل العجلة االقتصادية في
املنطقة والعالم بأسره.
وفي هذا اإلطار ،سيعمد برنامج  HumaWealthإلى إطالق
البنية التحتية املرنة بالسرعة الالزمة ومن دون حتميل
املستخدمني النهائيني أية تكلفة من خالل شبكة موثوقة
عاملية رائدة في ميادين التمويل التجاري والتأمني
تضم شركات
ّ
ّ
والتكنولوجيا ،حافزها األساسي ما سيتو لّد في السوق من
فرص جديدة هائلة .علما ً أ ن ّه سيصار إلى اختيار هذه الشركات
من بني األهم في العالم والتي سبق للبعض منها أن انضمت
إلى البرنامج حتضير ا ً ملرحلة االختيار التي تتوخى الشفافية
وتلتزم مبدأ تساوي الفرص .حيث أن هذه الشركات تخدم حوالى
 60٪من الناجت اإلجمالي العاملي ومتثل اليوم أكثر من مليونني
وسبعمائة ألف خبي ٍر يعملون في ما يزيد عن  130دولة .إضافة
إلى ذلك ،تضم الئحة أعضاء البرنامج وداعميه من القطاع
عاملية.
العام أكثر من  150حكومة و  21منظمة
ّ
ّوجستية الفعالة 2012
العاملي لل
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للتحالف
ّ
ّ
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العاملية األخيرة ،طلب
وعقب األزمة االقتصادية
ّ
مسؤولون عامليون من القطاعني العام واخلاص التعجيل في
نشر البرنامج .وتلبي ًة لرغبة هؤالء ،سيصار إلى نشر برنامج
ليغطي أنحاء العالم
 HumaWealthفي خالل  18شهر ا ً ُ
كافة بعد ذلك بـ  12شهر ا ً .من هذا املنطلق ،أجمع كلّ
من التحالف العاملي للّوجستية الفعالة (  )GCELواألمانة
العامة جلامعة الدول العربية (  )LASواالحتاد اإلفريقي ( )AU
على التعاون بهدف تعزيز النمو االقتصادي في مناطق أوروبا،
الشرق األوسط ،وأفريقيا من خالل برنامج .HumaWealth
وسيساعد هذا البرنامج احليو ّي منظماتنا الثالث على
حتقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية .فمهمة األمانة
العربية تتمثل في توثيق أواصر التعاون
العامة جلامعة الدول
ّ
في اجملاالت السياسية واالقتصادية والثقافية والعلمية .أما
االحتاد اإلفريقي فهو يسعى إلى إطالق الطاقات الكامنة
في القارة الغنية باملوارد ،من خالل االلتزام املتجدد بتحقيق
ّوجستية
العاملي لل
التكامل والكفاءة .ويهدف التحالف
ّ
ّ
الفعالة ،وهو كيان مستقل غير ربحي يجمع أصحاب املصالح
ّ
من القطاعني العام واخلاص وي ّتخذ سويسرا مقر ّا ً له ،بشكل
رئيسي إلى «اجلمع بني مواطن القوى في اجملتمعات البشرية
من أجل تأمني حيا ٍة أفضل».
في ضوء ما تقدم ،يرمي برنامج  HumaWealthملناطق
أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا إلى زيادة ٍ في حجم التجارة
تبلغ قيمتها  389مليار دوالر أميركي سنويا ً ،باإلضافة إلى
استحداث  40مليون وظيفة جديدة في مختلف أنحائها وذلك
قبل نهاية العقد احلالي .غير أ ّن حتد يّات اليوم وما يرافقها
من تعقيدات تتطلّب أكثر من مجر ّد حتدي ٍد لألهداف .فهي
تستوجب أيضا ً توفير األدوات وخارطة الطريق الضرور يّة
لتقليص التكلفة التجار يّة والربط ما بني مواطن القوى
العاملية
االقتصاد يّة ،ما يؤ دّ ي بدوره إلى زيادة حجم التجارة
ّ
وإلى تعزيز التطور االقتصادي والتنمية املستدامة الضرورية
لتطور اجملتمعات البشرية وتقدمها .باختصار ،ميتلك ،GCEL
من خالل برنامجه ،اخلصائص الالزمة إلطالق احلل االقتصادي
اجلديد وجعله متاحا ً أمام دول مناطق أوروبا ،الشرق األوسط،
وأفريقيا لتتو ّجه نحو حقب ٍة جديد ٍة من الكفاءة التجار يّة.
امللحة تفرض
احلالية ومتطلّباتها
إن الظروف االقتصادية
ّ
ّ
علينا التحر ّك الفوري .فمناطق أوروبا ،الشرق األوسط،
أمس احلاجة الستعادة حالة النمو االقتصادي
وأفريقيا في
ّ
ً
الفعالة
املتني .وكما ذكرنا آنفا  ،ميتلك هذا البرنامج الصيغة
ّ
إضافة إلى جميع الشركاء االستراجتيني لتحقيق النجاح
املرجو  ،أي تعزيز النمو االقتصادي احليو ّي في هذه املنطقة
ّ
للعقود املقبلة .ففي القرن الـ  ،21وحدها الدول التي تستطيع
تسخير احملرك التجار ّي وطاقاته ستتمكّن من حتقيق النمو
االقتصادي املستدام .وسيعمد برنامج  HumaWealthإلى
توفير األدوات وخارطة الطريق الالزمة لتمكني هذه املناطق
االستفادة املرجوة من قوة االبتكار واإلبداع .كما يق ّد م هذا
البرنامج املشترك وصفا ً لآلليات املتاحة لتحقيق ذلك.
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ّ
ّ

20

صفحة  2من 20

موجز تنفيذي
تع ّد مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا من املناطق
غنية بتاريخها العريق كونها أحد مهود
الواعدة في العالم ،فهي ّ
اإلنسانية التي انطلق منها الفينيقيون منذ أكثر من
احلضارة
ّ
عام لنشر التجارة في األرض .واليوم ،تشكّل هذه املناطق
ٍ 3000
الشاسعة موطنا ً ألكثر من  750مليون نسمة منهم من يتم ّتع
بأعلى املستويات الثقافية والعلمية ،كما وأنها تعتبر أحد أكبر
الفتية في العالم .غير أ ن ّها وصلت اليوم
جتمعات لليد العاملة
ّ
إلى منعطف حاسم .فاالختالالت التجارية الضخمة املزمنة،
الناجتة عن السياسات االقتصادية امل ّتبعة ،ساهمت في تضاؤل
سوق االئتمان ،ما أدى إلى خسائر ضخمة تك ّبدتها املصارف ،وهو
بشكل مباشر الستعادة
األمر الذي استدعى تدخل احلكومات
ٍ
توازنها االقتصادي .كلّ هذه العوامل التي تشهدها الساحة
الدولية ،وال سيما مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا،
ّ
ساهمت في ظهور األزمة املالية العاملية ،التي أ دّ ت بدورها
توازن
إلى تفاقم معدالت البطالة ،وفرضت على البلدان إيجاد
ٍ
اقتصادي جدي ٍد ومستدام.
ٍّ
تعترف حكومات العالم بإمكانيات التعاون الهائلة املتاحة
أمام كلّ دول ٍة من دول شمال املتوسط وجنوبه على صعيد
واإلقليمية
حتقيق كفاءة جتارية واقتصادية على املستويات احمللّية
ّ
والدولية .إ ال ّ أ ّن ثمة معضالت عديدة حتول دون حتقيق هذا الغرض
وتقف عقبة أمام مسار النمو .ولعلّ
أهم هذه املعضالت تلك
ّ
املتعلّقة بالبنية التحتية .فمن املتعارف عليه أن البنية التحتية
هي ركن أساس إلطالق أي برنامج اقتصاد ّي  ،غير أن االستثمار
عملية مكلفة نسبيا ً وتستغرق وقتا ً
التحتية يعتبر
في البنية
ّ
ّ
طويال ً .باإلضافة إلى أن عبء الديون املتراكمة أجبر البلدان
املرتفعة الدخل على التركيز على حتسني وضع مؤسساتها املالية
اخلاصة بد ال ً من االستثمار في البلدان ذات الدخل املنخفض .كلّ
املرجو ة .وهو ما
ذلك ساهم في عدم حتقيق البرامج االقتصاد يّة
ّ
نشهده اليوم جليا ً في مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا
أكثر من أية مناطق أخرى.
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مغاير ا ً ميثّل قفزة نوعية في الكفاءة التجارية .ومن شأن هذا
النهج تعزيز النمو االقتصادي املستدام وضمان تدفقات جتارية
جديدة وبأفضل السبل  -أي من خالل خفض التكلفة التجارية،
وربط مكامن القوى في هذه املناطق ،واستعادة الفرص التجارية
الضائعة  -األمر ا لّذي يؤدي إلى زيادة حجم التجارة واستحداث
فرص عمل جديدة ،وذلك من خالل نشر البنية التحتية املرنة
بشكل فعال وسريع .وسيوفر هذا البرنامج أيضا ً احلافز األساسي
ٍ
أمام كلّ من أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا إلعادة التوازن
التجار ّي إلى اقتصادياتها.

أو ً
ال .مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا:
جمع مواطن القوى في أوقات األزمات
شهدت مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا في اآلونة
األخيرة أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد العظيم .وعقب األزمة
العاملية ،ال يزال اقتصاد دول الشمال املتقدمة رازحا ً حتت
املالية
ّ
ّ
سحابة قامتة ضخمة من الديون .فاالحتاد األوروبي يواجه اآلن حتديا ً
كبير ا ً يكمن في العمل على تقليص العجز الضخم في حجم
السلع املتداولة والذي بلغ ذروته  322مليار دوالر أميركي في العام
.2008
ببساطة ،ال ميكن للعجز املالي الضخم أن يتقلّص ،وال سيما
في ظلّ تباطؤ وتيرة النمو واالنتعاش االقتصادي ا لّذي نشهده
اليوم في جميع أنحاء هذه الدول ،وذلك بالرغم من احملاوالت
الكثيرة وجميع أشكال اإلجراءات التحفيز يّة املكلفة واإلصالحات
التنظيمية التي وضعتها احلكومات .وعليه ،يتعينّ على أوروبا
إيجاد حلّ جذري لتسريع عملية اإلنعاش االقتصادي ،ووضع
األسس الصحيحة لتشغيل محركات جديدة للنمو االقتصادي،
ومعاجلة مشكلة العجز املالي الضخم ،وسداد الديون املتراكمة.
أما املفتاح األساس لهذا احلل فيكمن في ردم الهوة ما بني بالد
الشمال املتقدم وبالد اجلنوب بشقّ يه الناشئ والنامي.

يختلف اخلبراء العامليون اليوم حول مسألة حتديد األولويات.
فهناك طرف يجزم بضرورة وجود البنية التحتية الكافية من أجل
زيادة حجم التبادالت التجارية ،بينما يصر ّ طرف آخر على ضرورة
كاف لتبرير االستثمار في البنية
بحجم
وجود تبادالت جتارية
ٍ
ٍ
التحتية .أما األمر املطلوب في الواقع فهو إيجاد حل جذري ملعاجلة
املعضلة أعاله لذا فإن البنية التحتية املرنة هي التي ستساهم
في تعزيز قدرة وفعالية البنية التحتية القائمة ،ما يسمح بزيادة
ويؤمن نافذة مرنة
القدرة االستيعابية حلجم العمليات التجارية
ّ
لضمان شفافية املعلومات ذات الصلة ،ومساعدة املستثمر في
القطاعني اخلاص والعام على اتخاذ القرارات املناسبة لناحية
وضع أولويات استثماراته واالستفادة القصوى منها نظر ا ً التضاح
حتمية األرباح امل ّتصلة.
ّ

إلاّ أ ّن تطوير أ ّي خطة ،أو منهج اقتصادي مستدام ،يجب أن
املعنية.
يُبنى بالدرجة األولى على الواقع الدميوغرافي في املنطقة
ّ
فبلدان الشمال املتقدمة ،وال سيما بلدان االحتاد األوروبي ،تعاني
من معدل والدات منخفض مقابل معدل شيخوخة مرتفع .أما
فتي مع
بلدان اجلنوب النامية ،والناشئة معا ً ،فتمتاز مبجتمع
ّ
معدل والدات مرتفع ومعدل شيخوخة منخفض .وباختصار،
تتم ّتع بلدان الشمال املتطورة بقدرة شرائية هائلة ،إال أن لديها
فائضا ً في املنتجات الصناعية وافتقار ا ً إلى األسواق الكافية
لتصريفها ،وهناك في البلدان النامية تكمن تلك األسواق .في
سوقية ضخمة تتيح لها فتح
املقابل ،تتمتع دول اجلنوب بقدرات
ّ
أسواق جديدة ،إ ال ّ أ ن ّها تفتقر إلى القدرة الشرائية الالزمة التي
ميكن للدول املتقدمة تدعيمها.

وفي وقت يسعى فيه األمناء على االقتصاد إلى إيجاد احللول
اجلديدة اجلريئة والكفيلة بإعادة التوازن إلى اقتصاد املنطقة
يؤمن برنامج  HumaWealthملناطق أوروبا ،الشرق
والعالم،
ّ
األوسط ،وأفريقيا الصيغة اجلديدة وخارطة الطريق لتحقيق
التوازن االقتصادي املستدام وزيادة حجم التجارة بني البلدان
املرجو ة لشمال
املتطو رة والنامية ،وهو األمر الذي يحقّ ق النتائج
ّ
ّ
املتطو ر وجنوبه النامي .كما يتبنّى البرنامج نهجا ً
املتوسط
ّ

قد تبدو هذه املعادلة مبثابة عنصر ضعف بواقعها
القائم ،إ ال ّ أ ن ّه إذا دمجنا مكامن القوى في هذه املعادلة مع
املتأصلة في االختالالت التجارية الضخمة
الفرص الضائعة
ّ
التي تعاني منها هذه املناطق من خالل تعاملها التجاري مع
نحو ل هذا الواقع االقتصادي
العالم ،عند ذلك نستطيع أن
ّ
قو ة.
في مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا إلى عنصر ّ
يتضح إذ ا ً أ ن ّه من مصلحة دول الشمال في املنطقة السعي

ّوجستية الفعالة 2012
العاملي لل
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للتحالف
ّ
ّ

صفحة  3من 20

برنامج  HumaWealthملناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا

ت بلغ
إلى تدعيم القدرة الشرائية لدى دول اجلنوب في وق ٍ
متوسط العجز في جتارة السلع بني االحتاد األوروبي والصني
حوالى  205مليار دوالر أمريكي  1أي ما ميثّل النواة لإلستعاضة
عن الفرص الضائعة املذكورة آنفا ً .ومن هذا املنطلق ،قد
يبدو منطقيا ً أن تقوم دول الشمال بتوجيه قوتها الشرائية
هذه نحو دول اجلنوب لتدعيم القدرة الشرائية لدى األخيرة،
وبالتالي خلق دورة اقتصاد يّة بني القطبني املتقدم والنامي،
وعلى مستوى آخر ،ال ب ّد للدول الناشئة في املنطقة (على غرار
تركيا وجنوب أفريقيا) إضاف ًة إلى الصني ،من بناء القدرات املطلوبة
أهمها تدعيم القدرة
لدى الدول النامية ،وذلك لعدة أسباب
ّ
العاملية وتنويعها
الشرائية لدى األخيرة بهدف توسيع األسواق
ّ
بشكل يحر ّرها من االتكال االقتصادي الكلّي على الدول املتقدمة.
ٍ
كيفية
يشكّل ما ذُ ِكر أعاله وصفا ً للمثلّث الذي يوضح
ّ
ربط مواطن القوى بني اقتصاديات مناطق أوروبا ،الشرق
األوسط ،وأفريقيا .فتوفير األدوات وخارطة الطريق لربط القدرة
الشرائية في دول الشمال بالقدرة الهائلة على زيادة اإلنتاج
األساسية
في دول اجلنوب (الصورة رقم  )1يشكّل القاعدة
ّ
إلعادة التوازن االقتصادي على املستويني اإلقليمي والعاملي.
ومن شأن هذا التوازن أن يتيح الفرصة أمام كلّ من الدول
املتقدمة والناشئة والنامية على حد سواء ملواصلة القيام
مبا جتيده بفعالية بهدف توسيع رقعة النمو االقتصادي
والتجاري الهائل ،وخلق فرص عمل جديدة ،عوضا ً عن
الدخول في منافسة غير مجدية في السوق القائمة حاليا ً.

ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺭﻗﻢ .1

ثاني ًا .تفعيل االقتصاد الرقمي من خالل اعتماد البنية
التحتية المرنة لتعزيز النمو االقتصادي المستدام
العاملية و فّرت فرصة استثنائية
من املفارقات أ ّن األزمة املالية
ّ
أمام مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا ستتمكن معها من
للنمو االقتصادي املستدام .فالكلّ ي ّتفق على
تطوير مسار جديد
ّ
حتو ل جذري ،وأ ّن التجارة هي
نقطة
إلى
وصلت
أ ّن هذه املناطق
ّ
احملرك األساسي الذي يدفعها نحو االزدهار .والسؤال احلقيقي هنا
هو كيفية خلق فرص جديدة وإعادة تشغيل هذا احملرك لتصبح
التجارة أكثر كفاءة من أي وقت مضى.
وبهدف تشغيل هذا احملر ّك على املستويني اإلقليمي والعاملي،
وبغية تفعيل الكفاءة االقتصاد يّة في القرن الـ ،21علينا
توفير اإلمكانات الالزمة إلفساح اجملال أمام مختلف اقتصاديات
هذه املناطق من أجل تسخير طاقات وقوى االبتكار مبا يساهم
في تعزيز الكفاءة التجارية ،وخلق وظائف جديدة ،وتغذية منو
اقتصادي مستدام في جميع أنحاء هذه املناطق وخارجها .في
هذا اإلطار ،سيعمد  ،GCELمن خالل برنامج  ،HumaWealthإلى
توفير االقتصاد الرقمي عبر اعتماد البنية التحتية املرنة التي
ترتكز على ثالثة عناصر رئيسية هي:
العاملي
اللوجستي
النظام
التكنولوجيا.
أو ال ً:
منصة
(  )Global Logistics System - GLSوالذي ميتلك
ّ
تكنولوجية مفتوحة جرى اختبارها واملصادقة عليها من
واخلاصة في سائر أنحاء العالم.
العامة
املنظمات
قبل أبرز
ّ
ّ
ّ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ  -ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ

ﻗﺪﺭﺓ ﺷﺮﺍﺋﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ
ﺧﺒﺮﺓ ﻭﺍﺳﻌﺔﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍﺳﺨﺔ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ  -ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ

ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻻﺩﺍﺕ ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻣﻌﺪﻝ ﺷﻴﺨﻮﺧﺔ ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﺘﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻛﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺳﻮﻕ ﺿﺨﻤﺔ

ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ

ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ

ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻻﺩﺍﺕ ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻣﻌﺪﻝ ﺷﻴﺨﻮﺧﺔ ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ  -ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ

ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻻﺩﺍﺕ ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻗﺪﺭﺓ ﺷﺮﺍﺋﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻣﻌﺪﻝ ﺷﻴﺨﻮﺧﺔ ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﺧﺒﺮﺓ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﺘﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻛﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺳﻮﻕ ﺿﺨﻤﺔ

ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ

ﻗﺪﺭﺓ ﺷﺮﺍﺋﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ
ﺧﺒﺮﺓ ﺿﻌﻴﻔﺔ
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ثانيا ً :الشبكة العاملية .وهي شبكة عاملية موثوقة تتألف
من شركات التمويل التجاري والتأمني والتكنولوجيا تتو ز ّع
بالتساوي بني أقاليم العالم األربعة وسيجري اختيارها عبر
عملية شفّ افة وملتزمة مبدأ تساوي الفرص .وستمثّل هذه
يتم من خاللها نشر نظام .GLS
الشركات ّ
بو ابات إلكترونية ّ
ثالثا ً :النشر العاملي السريع .ويتضمن مشاركة جميع أنواع
املنظمات ،والتي تقوم كلّ منها مبا جتيده عبر استخدام منوذج
ّ
يؤمن االستدامة للنظام الرئيسي
بحيث
األعمال،
لتنظيم
فريد
ّ
الذي يُق ّد م للمستخدم النهائي بال مقابل .وستنطلق العملية
عبر أربعة خطوط جتارية تشكّل منوذجا ً في املعايير املعتمدة
املسهل لنشر  GLSفي خالل ثمانية عشر شهر ا ً في
وتقوم بدور
ّ
املنطقة والعالم.

ثالث ًا .المكاسب االقتصادية التي يو ّفرها البرنامج
الفعالة مقترحا ً فريد ا ً
يق ّد م التحالف العاملي للوجستية
ّ
ص ويحثهما على
يبرز القيمة النوعية للقطاعني العا ّم واخلا ّ
بذل اجلهود معا ً لربط مواطن القوى بني مجتمعات العالم .ومن
شأن هذا إرساء األسس املتينة القتصاد مزدهر في القرن الواحد
والعشرين .وسيعمد برنامج  HumaWealthإلى توفير املساعدة
الضرور يّة ملناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا بهدف تعزيز
مواردها البشرية والطبيعية الهائلة ،وذلك لتحقيق حقبة جديدة
من االزدهار االقتصادي املستدام .وبناء عليه ،سيو فّر البرنامج
تتضمن ما يلي:
سلسلة من الفوائد االقتصادية الرئيسية ،والتي
ّ
ي في مناطق أوروبا ،الشرق
• تقليص نفقات التبادل التجار ّ
متوسط مقداره  11%إلى ،6%
األوسط ،وأفريقيا من مع ّد ل
ّ
ما يؤدي إلى وف ٍر سنوي يبلغ  356مليار دوالر وتقليص نفقات
التشغيل مبا يعادل  15%بالنسبة إلى قطاع األعمال في هذه
املناطق.
• وضع األساس الالزم لزيادة حجم التبادالت التجارية
أميركي في مختلف أنحاء املنطقة
مبقدار  389مليار دوالر
ّ
األورومتوسطية وأفريقيا وخلق ما يصل إلى  18.5مليون
وظيفة منها  8.7في دول شمالي املتوسط وأوروبا و 9.8مليون
وظيفة في دول جنوبي املتوسط.
عمرانية ما يؤ دّ ي إلى
• إقامة مصانع جديدة وخلق نهضة
ّ
زيادة عدد الوظائف واملداخيل وتعزيز الطلب على السلع
االستهالكية ورفع القدرة الشرائية الفردية.
• فتح سوق عاملية واسعة جديدة أمام صناعات التمويل
التجاري والتأمني والتكنولوجيا ،والتي من املتوقّع أن يبلغ
حجم الفرص فيها  6تريليون دوالر أميركي بحلول عام .2020
يؤمن ما يصل إلى  14.7مليون وظيفة
ومن شأن ذلك أيضا ً أن ّ
عالية األجر في حقل تقدمي اخلدمات وذلك في جميع أنحاء
الشرق األوسط وأفريقيا و 7.4مليون وظيفة في أوروبا،
• زيادة القدرة التنافسية ملاليني الشركات الصغيرة
واملتوسطة احلجم في جميع أنحاء املنطقة ،وربطها
باألسواق العاملية وجعلها أكثر قابلية للتمويل.
ّوجستية الفعالة 2012
العاملي لل
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ّ
ّ

• توفير ما يصل إلى  35مليون حاوية في التجارة اجلديدة في
املنطقة األورومتوسطية وأفريقيا ،وتعزيز اإلنتاجية املثلى
بالنسبة إلى البنية التحتية التجارية القائمة.
• توفير األدوات الالزمة لتحقيق التميز في األعمال وبالتالي
جذب استثمارات القطاع اخلاص .وميكن أن تتركز هذه
االستثمارات في مناطق األعمال اجلديدة للمساعدة على
بناء مجموعات قادرة على املنافسة في صناعات جديدة.
بشكل عام ،سيسهم ذلك في تقليل االعتماد على متويل
امليزانيات العامة أو املنظمات الدولية املانحة.
• تطوير نظام إنذار مبكر لتعزيز أمن البضائع وخفض
تكاليف االمتثال لإلجراءات املتعلقة بالشحن اآلمن وتسريع
تخليص املعامالت اجلمركية.
• تعزيز االستخدام األمثل للبنية التحتية احلالية ،خصوصا ً
في املوانئ واملعابر احلدودية ،وتوفير مؤشرات واضحة عن
املواقع التي من شأنها جذب االستثمارات من القطاعني
اخلاص والعام ومن ثم حتديد أولويات هذه االستثمارات وضمان
عائداتها.
• تخفيض انبعاثات أول أكسيد الكربون بالعمل على احلد من
ازدحام خدمات الشحن املتعدد الوسائط في املوانئ الكبيرة
والطرق السريعة ونقاط االختناق اللوجستية األخرى.
من خالل إطالق العنان للبنية التحتية املرنة ،سيتمكّن كل
بلد ومنطقة ،من القيام بأفضل ما يجيد القيام به .ويكمن العامل
األساسي هنا في جعل خطوط التجارة العاملية أكثر كفاءة من
حاليا ،والتي مت تطويرها في القرن املاضي .وتعتمد
تلك املستخدمة
ًّ
هذه الكفاءة على تطوير منصة تكنولوجية مفتوحة للتجارة
التي تسمح بتوفير األدوات الالزمة وتبادل املعلومات بسهولة بني
مختلف األطراف املعنية بنقل املنتجات في جميع أنحاء العالم.
حتتية مرنة سريعة وكفوءة،
وعلى هذا األساس وعبر بنية
ّ
ستتمكن املنتجات التجارية من التنقّ ل عبر اخلطوط التجار يّة
العاملية بشكل أكثر فعالية .فعلى املدى القصير ،سيتمكّن
ّ
مبلغ أقلّ مقابل املنتج الذي ميكنه احلصول
املستورد من دفع
ٍ
عليه في الوقت املناسب .أما املص ّد ر فسيتمكن من إنتاج
البضائع مبدة أقصر ،وكسب أرباح أكبر ،واحلصول عليها بشكل
أسرع ،ويصبح بالتالي أكثر قدرة على التنافس .أما الشركات
الناقلة للبضائع فسيكون لديها سيطرة أكبر على عملياتها
آن معا ً .هذا
وستتمكّن بالتالي من توفير الوقت واملال في ٍ
وستتمكّن البنوك من حتديد الضمانات وبالتالي تقليل نسب
مخاطر اإلقراض .أما على املدى الطويل ،فسيتمكن القطاع
اخلاص من حتقيق التميز باألعمال ما يؤدي إلى زيادة في حجم
إنتاجه وجتارته ،وبالتالي استحداث فرص عمل جديدة وتعزيز
النمو االقتصادي .وبهذه الطريقة ،تصبح البلدان التي تتم ّتع
متطو ر شريكة جتار يّة فعالة مع البلدان التي تتمتع
باقتصاد
ّ
ونام  .ومن خالل البنية التحتية املرنة ،سيحصل
باقتصاد
ناشئ ٍ
ٍ
جميع الشركاء التجاريون في مناطق أوروبا ،الشرق األوسط،
وأفريقيا على منفعة مشتركة قادرة على حتقيق الفوائد للجميع.
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وصف موجز لبرنامج
هذه الوثيقة تقوم بتقدمي
ٍ
 .HumaWealthفهو يحلل وضع مناطق أوروبا ،الشرق
األوسط ،وأفريقيا .ويشرح كيفية تفعيل االقتصاد الرقمي عبر
اعتماد البنية التحتية املرنة املرجوة ملواجهة حتديات القرن
الـ 21وبالتالي تعزيز النمو االقتصاد ّي املستدام في هذه املناطق.
القسم األول
يصف كيفية معاجلة التحديات االقتصادية من خالل اعتماد
التحتية املرنة.
البنية
ّ
القسم الثاني
يصف املراحل املتبعة لبناء مستقبل االقتصاد الرقمي في هذه
املناطق.
القسم الثالث
يصف كيفية إطالق التحالف العاملي للّوجستية الفعالة لبرنامجه.
القسم الرابع
يصف فوائد برنامج  HumaWealthالتي تعود على هذه املناطق.
القسم اخلامس
يتمحور حول إعالن مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا الذي
أدلى به الشركاء في هذا البرنامج.

ّوجستية الفعالة 2012
العاملي لل
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للتحالف
ّ
ّ
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 .Iمعالجة التحديات االقتصادية من خالل اعتماد البنية التحتية المرنة
كما ذُ كر آنفا ً ،يُعتبر القطاع اللوجستي احملرك األساسي
للتجارة العاملية ،وبالتالي فإن تأمني منصة تكنولوجية جديدة،
هي األولى من نوعها ،سيؤدي إلى تعزيز كفاءة التبادل التجارب
واللوجستية بطرق بسيطة وفعالة.
وصناعات التمويل والتأمني
ّ
وسوف يؤمن هذا األمر املتطلبات األساسية والضرور يّة للقرن
مستقبل
ديناميكي وتأمني
الـ 21والتي تتمثل بتوفير اقتصا دٍ
ٍ
ّ
الرقمية.
قائم على التكنولوجيا
ٍ
ّ
وبالدرجة األولى يجب التركيز على مجموعة العراقيل التي
تطو ر وتعافي
تواجه صناعة اخلدمات اللوجستية العاملية وتعيق
ّ
االقتصاد العاملي .وعليه ،دعونا نلقي نظرة على السبب الذي
اللوجستية اليوم ،وكيف متكّنت
الفعالية
يكمن وراء قصور
ّ
ّ
بعض الشركات من حلّ مشكلة قصورها من خالل اعتماد جز ٍء
من البنية التحتية املرنة ،وبالتالي كيف سيتمكن العالم ،عبر
كامل وفعال ،من اجتياز
بشكل
اعتماد البنية التحتية املرنة،
ٍ
ٍ
هذه العراقيل:
 .1الفعالية .إ ّن أسباب انعدام الكفاءة التجارية متأصلة
بشكل أساسي في صناعة اخلدمات اللوجستية العاملية والتي
ٍ
تربط بني أقطاب العالم وجتعل التجارة ممكنة .فهذه الصناعة،
تتكو ن من عدة شركات تتعامل مع بعضها
اجملز ّأة إلى ح ّد كبير،
ّ
معلوماتية عمود يّة غير متعاونة.
نظم
خالل
بشكل يومي من
ٍ
ّ
تتم مشاركة
،
مع
جتاري
خط
عبر
شحنة
فعند مرور أ ّي
ينّ
ّ
فعال .ووفقا ً لدراسة حديثة
املعلومات بني الشركات بشكل غير ّ
قام بها مجلس التعاون االقتصادي بني آسيا ودول احمليط الهادئ
(  ،)APECتبينّ أ ّن متوسط معامالت التوثيق في التجارة الدولية
ينطوي على عملية تكرار تبادل املعلومات ،األمر الذي يفسح في
اجملال للوقوع في اخلطأ والنقص في الفعالية .ومن ضمن هذه
الوقائع التي طرحها  APECنستعرض اآلتي:
• متوسط معدل األطراف املعنيني في اخلط التجاري الواحد
يتراوح بني  27و 30طرفا ً.
كلّ
شحنة.
• استخدام حوالى  40وثيقة في سياق
• احتواء الوثائق العاد يّة على حوالى  200عنصر من عناصر
البيانات ،والتي يتكر ّر  30%منها  30مر ّة تقريبا ً.
• إعادة إدخال  % 70 - 60من البيانات ،في اخلط التجاري الواحد،
ملرة واحدة على األقل.
يعتبر ما ذُ كر أعاله سببا ً من أسباب نقص الكفاءة
اللوجستية والتي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة نقل املنتجات في
ّ
جميع أنحاء العالم .بعبارة أخرى ،يبلغ مع ّد ل تكاليف التبادل
التجاري في املتوسط  11٪من حجم إنتاج دول هذه املناطق،
مقارنة مع مع ّد ل الـ  6٪خالل فترة ذروة الكفاءة .أما على
الكلي  ،فإن هذه التكاليف اخلفية تشكّل
مستوى االقتصاد
ّ
حاجز ا ً من أهم احلواجز التي حتول دون حتقيق التنمية االقتصاد يّة.
وهنالك عدد كبير من االقتصاديات في هذه املناطق ،خصوصا ً في
الشرق األوسط وأفريقيا ،يعاني من صعوبات غير مبر ّرة ،تدفع
باملستثمرين العامليني إلى عدم استغالل فرص السوق املتاحة
ومزايا العمالة املنخفضة التكلفة نسبيا ً .أما على املستويني
االجتماعي واالقتصادي ،فإن وتيرة النمو االقتصادي تبدو أبطأ
واملداخيل أقل ومعدالت البطالة أعلى .وبالنسبة إلى اخلطط
االستراتيجية لبلدان أوروبا املتقدمة ،تشكل حالة النقص في
ّ
ّوجستية الفعالة 2012
العاملي لل
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للتحالف
ّ
ّ

اللوجستية فرصا ً ضائعة لتعزيز القدرة الشرائية في
الكفاءة
ّ
املتوسط ،األمر الذي ال يتيح لدول الشمال بيع
مناطق جنوب
ّ
منتجاتها في األسواق اجملاورة.
العاملية عرضة لإلرهاب الذي يستهدف
 .2األمن .باتت التجارة
ّ
حاويات الشحن ،وهو خطر مت ّ إهماله إلى حد كبير في هذه املناطق.
فمنذ أحداث احلادي عشر من أيلول املأساوية أتت االستجابات
للتخلّص من هذه املشكلة ضعيفة نسبيا ً ،بل غالبا ً ما أضافت
مزيد ا ً من األعباء االقتصادية واللوجستية من دون أن تؤ دّ ي إلى أ ّي
حتسن مالئم في مجال األمن .وتعتبر هذه املسألة بالغة اخلطورة.
فعلى سبيل املثال ،إذا مت اكتشاف قنبلة واحدة فقط ،في أ يّة
حاوية شحن ،فسيتم إغالق سلسلة التوريد املرتبطة بها على
الفور ،ما يخلّف فوضى اقتصادية هائلة.
 .3القدرات .بالرغم من عدم استخدام البنية التحتية بكامل
قدراتها في أثناء فترة الركود األخيرة إ ال ّ أ ن ّها ال تزال غير جاهزة
أبد ا ً لدعم منو حجم النقل العاملي الذي من املتوقّع أن يرتفع من
 6إلى  14تريليون دوالر أميركي بحلول العام  .2020ومع تضاعف
حركة احلاويات بنسبة ثالث مرات منذ العام  ،1996وحدها آسيا
متكّنت من حتقيق زيادة متناسبة في الطاقة االستيعابية ملوانئها.
واليوم فإن مستويات الديون املرتفعة جد ا ً ،والتي تواجهها معظم
الدول على الصعيد العاملي ،ته ّد د مستقبل االستثمار في البنية
ا لتحتية .
إ ّن البنية التحتية املرنة إذ ا ً تعز ّز فعالية اللوجستية
بطرق بسيطة
العاملية ،األمر الذي من شأنه تدعيم التجارة
ٍ
ّ
ً
اليومية
حياتنا
في
نلجأ
املثال،
سبيل
فعلى
.
ا
مع
آن
في
وفعالة
ّ
ٍ
إلى بعض عناصر البنية التحتية املرنة التي يق ّد مها ،GCEL
فنقوم بحجز تذاكر السفر على شبكة اإلنترنت فقط ببضع
نقرات على أزرار أجهزة احلاسوب النقّ ال ،كما أننا نحدد مواعيد
ثوان
رحالتنا وتكاليفها واملسارات املتبعة ،وفي غضون بضع
ٍ
ميكننا طبع تذاكر السفر اإللكترونية.
العاملية ،لم يتمكّن
ولكن في سياق الصناعة اللوجستية
ّ
قليل جد ا ً من الشركات من تطوير الفعالية املرجوة
سوى عد دٍ
ٍ
من خالل التكامل األفقي للمعلومات محققني بذلك مكاسب
تتعلّق بهم حصر ا ً .وقد وصلت هذه الشركات إلى مستوى
املرجو ة من خالل التركيز على العناصر
اللوجستية
الكفاءة
ّ
ّ
الستة احلاسمة ذات الصلة بعملية الشحن األفقي وهي)1 :
الدمج )2 ،التوثيق اإللكتروني )3 ،التت ّبع وإتاحة املعلومات)4 ،
الكفاءة )5 ،املنهجيات )6 ،الشحن اآلمن .وعليه قامت بتوفير
مليارات الدوالرات وحققت بالتالي معدالت أرباح هائلة وهو األمر
الذي وضعها على الئحة أغنى  100شركة في العالم (Fortune
 ،)100واملثال على ذلك شركتي فيديكس ( )Fedexويو بي إس
( )UPSا لّلتني اعتمدتا منوذجا ً محدود ا ً من البنية التحتية املرنة
مكنتهما من اجلمع بني العناصر املذكورة أعاله .وبنا ًء عليه ال
ميكن لهذه التكنولوجيا إ ال ّ أن تكون متاحة أمام اجلميع.
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أو ً
ّ
التحديات االقتصادية
تخطي
ال .كيفية
ّ
ي ّتخذ برنامج  HumaWealthمسارا ً جديدا ً للتغلب على مشكلة
النقص في الكفاءة اللوجستية التي تعد جوهر يّة وهامة بالنسبة
إلى التجارة العاملية .فهو يوفر حافز ا ً قو يّا ً جديد ا ً لدفع عجلة
النمو االقتصادي املستدام عبر إطالق البنية التحتية املرنة.
فالقاعدة األساس التي يُبنى عليها البرنامج هي أن التجارة تعتبر
أقوى محرك لتحفيز النمو االقتصاد ّي  ،ومن شأن تعزيز كفاءة
القطاع اللوجستي أن يؤدي إلى زيادة حجم التجارة واستحداث
فرص عمل جديدة ورفع مستويات الدخل .لذلك ،من هذا املنطلق،
يسعى برنامج  HumaWealthإلى وضع استراتيجية عاملية
مبتكرة وخال ّقة إلطالق البنية التحتية املرنة ،والتي ستبدأ من
حتو ل هائلة نحو إيجاد حقبة من االقتصاد الرقمي،
خاللها عملية ّ
ما يسمح بوصول املنصة التكنولوجية املفتوحة اجلديدة إلى كلّ
ركن من أركان العالم.
ٍ
أهمية الكفاءة اللوجستية وتأثير
علينا إ ذًا أ ال ّ نقلّل من
ّ
فلنتأمل ظاهرة
اليوم.
اقتصادياتنا
في
الفعالة
العاملية
التجارة
ّ
ّ
ّ
حاويات الشحن وتأثيرها في االقتصاد العاملي .إن هذا االبتكار
الفذ ّ الذي ظهر في
خمسينيات القرن املاضي ،قام بتغذية عقو دٍ
ّ
من التنمية االقتصادية في كلّ زاوية من زوايا املعمورة ،حتى في
مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا نفسها .واليوم ،مبا أ ّن
االقتصاد العاملي أصبح أكثر ترابطا ً واالقتصاديات اإلقليمية أكثر
اللوجستية
اندماجا ً فإ ّن توظيف العوملة لتطوير وتعزيز الكفاءة
ّ
فعالة ،سيقوم بتغذية عقو دٍ من التنمية االقتصادية
وخلق جتارة ّ
التي يحتاج إليها عاملنا في ظلّ األزمات املتتالية.
وبحسب تقري ٍر للبنك الدولي ( 2مؤشر األداء اللوجستي
 ،)2010تع ّد كلّ من أملانيا وسنغافورة املعيارين األساسيني
الرائدين في الكفاءة اللوجستية ،وذلك على نطاق العالم ،جلهة
متكّنهما من توظيف جزء من العوملة املتاحة ،ما سمح لهما
بالدمج ما بني البنية التحتية والتكنولوجيا .فعلى سبيل املثال،
أمعنت سنغافورة في توظيف التكنولوجيا في مجال اخلدمات
اللوجستية عبر االستثمار الكثيف في نظم املعلومات التي
تساهم في زيادة سرعة عبور املنتجات عبر موانئها ،حيث ساهمت
استثماراتها بدعم نشوء شركات عامة على غرا ر (�Crimson
 )Logicالتي ترمي ،من بني جملة أهدافها ،إلى جعل اللوجستية
والتجارة أكثر كفاءة .ونتيجة لهذه السياسة املتبعة من قبل
ستغافورة وأملانيا ،استطاعتا جذب الكثير من االستثمارات من
مختلف أنحاء العالم .ويبقى السؤال املشروع :هل يبقى حتقيق
الكفاءة التجارية املثلى ،عبر تبني البنية التحتية املرنة ،حكر ا ً
الرأسمالية القادرة؟
على الدول
ّ
التطو ر التكنولوجي
تكمن اإلجابة هنا في أ ّن العقد األخير من
ّ
سهل التبني السريع لألنظمة احلديثة بكلف ٍة أقل ،ما أتاح
قد
ّ
بشكل فعال ومن دون
األنظمة
هذه
تبني
احملدود
الدخل
ذات
للدول
ٍ
مالية ضخمة .فإندونيسيا مثال ً ،والتي تعتبر إحدى
ترتيب أعباء
ّ
الرقمية ،أقامت
االتصاالت
نظام
اعتمدت
التي
العالم
أولى دول
ّ
بشكل سريع ما أ دّ ى إلى اعتماد نظم االتصاالت
اخللوية
األبراج
ٍ

تفو قت إندونيسيا
بفعالية .وفي واقع األمر،
الالسلكية الرقمية
ّ
ّ
األميركية بتبنّي هذا النوع من النظم ،حيث
على الواليات املتحدة
ّ
التماثلية (البنية التحتية القائمة)
أ ّن خطوط النحاس واملفاتيح
ّ
عملية انتقال الواليات
رت
خ
أ
التي
هي االستثمارات القدمية
ّ
ّ
املتحدة إلى حقبة االتصاالت الرقمية .وبالطريقة نفسها ،متتلك
مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا فرصة جريئة لتصبح
التحتية املرنة ،وبالتالي إطالق
عامليا ً في نشر البنية
رائدة
ّ
ّ
املنصة التكنولوحية املفتوحة للقرن الـ ،21ما يؤدي إلى دمج
اقتصاديات هذه املناطق وربطها باالقتصاد العاملي وجعل قطاع
األعمال فيها أكثر قدرة على املنافسة.

ثاني ًا .خارطة الطريق نحو تعزيز النمو االقتصادي
عبر البنية التحتية المرنة
متتلك مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا فرصة لتكون
التحتية املرنة وذلك
من بني أوائل املناطق التي تعتمد البنية
ّ
بهدف االستفادة من إمكاناتها الهائلة لتأخذ مكانتها على
الساحة العاملية كقوة اقتصادية ال يستهان بها .لذا نحن بحاجة
إلى خارطة طريق تبني لنا طريقة استخدام البنية التحتية
املرنة ،التي تشكل األدوات ،لتحقيق األهداف االقتصادية املرجوة.
عبر أربع خطوات هي( :الصورة رقم )2
 .1تعزيز القدرة التنافسية لقطاع األعمال في مناطق أوروبا،
الشرق األوسط ،وأفريقيا على مستوى االقتصاد العاملي
يتعينّ على البرنامج االقتصادي ،الذي يهدف إلى مساعدة
مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا لالستفادة من إمكاناتها
الهائلة ،أن يو فّر البنية التحتية إضاف ًة إلى البنية التحتية
املرنة على السواء أمام شركات القطاعني العام واخلاص ،وذلك
عملية ربط مواطن القوى وبالتالي تعزيز قدرتها في
لتفعيل
ّ
والعاملية .فباإلضافة إلى تأمني فعالية جتارية
اإلقليمية
السوق
ّ
ّ
التحتية املرنة في تطوير عمليات التشغيل
أعلى ،تساعد البنية
ّ
التنافسية .وفي عصر العوملة ،ا لّذي
( )Operationsوتدعيم القدرة
ّ
بعمليات التشغيل
ّقة
ل
املتع
للقرارات
يسود اقتصادنا اليوم ،ميكن
ّ
أن تتمحور حول إحدى اخليارات الثالثة التالية :التشغيل املركزي،
التشغيل الالمركزي ،وخلق عمليات تشغيل جديدة.
أ .التشغيل املركزي :عندما تكون تكاليف وحدات التشغيل
مرتفعة ،يع ّد اعتماد سياسة التشغيل املركزي ضرورة خلفض
هذه التكاليف .فزيادة حجم اإلنتاج تسمح بتوزيع التكاليف غير
املباشرة واإلدارية ،وبالتالي إلى خفض تكاليف وحدات التشغيل.
إال أنه في هذا اإلطار ،يتعينّ إيجاد أسواق جديدة ،تقع غالبيتها
عملية تصريف اإلنتاج .ووفقا ً لهذه
في مناطق بعيدة ،لتوسيع
ّ
املرنة
حتمية لضمان
ضرورة
ة
التحتي
االستراتيجية ،تع ّد البنية
ّ
ّ
ّ
تسليم املنتجات إلى املستورد النهائي في هذه املناطق في الوقت
احمل ّد د وبأقلّ كلفة ممكنة.
ب .التشغيل الالمركزي :هناك بعض الشركات ا لّتي تعتمد
خيار الالمركز يّة في ما يتعلّق بعمليات التشغيل في إحدى هاتني
احلالتني :عندما تكون الزيادة في حجم اإلنتاج غير كافية للتعويض
عن تكاليف وحدات التشغيل التي تعتمد على العمالة الكثيفة،
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ّوجستية الفعالة 2012
العاملي لل
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للتحالف
ّ
ّ
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 .4ﺍﺳﺘﻘﻄﺐ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﻳﺴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﹼ

 .3ﻋﺰﹼﺯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
 .2ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ

 .1ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﻨﺎﺓ

ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ

أو عندما تقوم العناصر السياسية واالقتصاد يّة بتسهيل إنشاء
املعامل داخل البلدان التجارية الشريكة .وفي هذه احلالة ،تع ّد
تؤمن جسر
البنية
التحتية املرنة ضرور ةً
حتمي ًة أيضا ً ،إذ إنها ّ
ّ
ّ
العاملية.
واألسواق
اإلنتاج
معامل
وبني
ة
األولي
املواد
بني
العبور
ّ
ّ
ج .خلق عمليات تشغيل جديدة :في هذه احلالة ،يكمن الهدف
األساسي في خلق عمليات جتارية جديدة وجذب االستثمار الوطني
مهمني هما اليد
والدولي ،وذلك عبر االستفادة من عنصرين
ّ
العاملة املنخفضة الكلفة ومتطلّبات السوق اإلقليمية .غير
األولية وتصدير
أ ن ّه في بعض األحيان فإن تكاليف استيراد املواد
ّ
املنتج النهائي حتول دون االستفادة من العنصرين املذكورين أعاله.
التحتية املرنة مرة أخرى ضرورة
وفي هذه احلالة تع ّد البنية
ّ
حتمية لتخفيض تكلفة االستيراد والتصدير وبالتالي استقطاب
ّ
والدولية.
الوطنية
االستثمارات
ّ
ّ
 .2أساس االمتياز
بصرف النظر عن االستراتيجية التي تتبنّاها الشركات (التشغيل
املركزي ،التشغيل الالمركزي ،خلق عمليات تشغيل جديدة) ،يكمن
لوجستية
القاسم املشترك لتحقيق النجاح في تفعيل خطوط
ّ
وفعالة ،وآمنة .وبالرغم من أ ّن البنية التحتية هي عنصر
موثوقةّ ،
مهم وضروري ،إال أ ّن املفتاح احلقيقي لتفعيل كفاءة الصناعة
ّ
اللوجستية في القرن الـ 21يكمن في دمج هذه البنية القائمة
التحتية املرنة التي ستكون متاح ًة في جميع األوقات
مع البنية
ّ
وتضم العناصر الرئيسية
املستخدمني،
على
كلفة
ة
ي
من دون أ ّ
ّ
الثالثة التي ذكرناها آنفا ً وهي التكنولوجيا والشبكة والنشر
العاملي السريع( .انظر املوجز التنفيذي ).

ّوجستية الفعالة 2012
العاملي لل
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للتحالف
ّ
ّ

 .3حتسني كفاءة التشغيل
في ظلّ احلالة االقتصاد يّة الراهنة القامتة ،التي يعاني منها
بشكل خاص ،يمُ نع على
بشكل عام ودول هذه املناطق
العالم
ٍ
ٍ
يخصصان مليارات الدوالرات
القطاعني العام واخلاص ،اللذين
ّ
التحتية والبرامج الداعمة
من أجل متويل مشاريع البنية
ّ
لالقتصاد ،الوقوع في اخلطإ نظر ا ً لضخامة حجم االستثمارات
اخملطط لها .فالدراسات االقتصادية وتقارير التمويل ال يجب
أن تكون األساس الوحيد التخاذ قرارات التمويل ،بل يجب على
متلقّ ي االستثمار أن يكتسب حق التمويل عبر االلتزام بتحقيق
التميز في عمليات التشغيل .بهذه الطريقة ،نستطيع حتديد
ّ
أولويات االستثمار وضمان عائداته ،وبالتالي املساهمة في رفع
مستوى النمو االقتصادي واحملافظة على الوظائف القائمة وخلق
أخرى غيرها جديدة .وذلك أن عبء النمو االقتصادي ال يجب
أن يُلقى على عاتق القطاع العام وحده فحسب ،بل إ ّن على
القطاع اخلاص بكامل أطيافه أن يلتزم الوصول إلى مستويات
التميز لالرتقاء إلى مستوى املتطلبات االقتصاد يّة
قصوى من
ّ
التحتية املرنة.
البنية
باعتماد
وذلك
والعشرين،
الواحد
للقرن
ّ
 .4حتقيق النمو االقتصادي
التحتية املرنة لن يؤ دّ ي إلى تخفيض
إن تعزيز كفاءة البنية
ّ
الربحية وحسب ،بل إنه
تكاليف التجارة واإلنتاج وإلى زيادة
ّ
سيعمد أيضا ً إلى جعل هذه املكاسب مرئية وقابلة للتت ّبع من
رقمية تستخدمها كل من دول مناطق أوروبا،
خالل لوحة قياس
ّ
الشرق األوسط ،وأفريقيا .وستو فّر هذه اللوحة فائدتني هامتني:
أو ال ً ،ستقوم بإبراز الشركات التي تخطو خطوات كبيرة في مجال
كفاءة التشغيل ،ما يسمح لها بجذب املزيد من األعمال التجار يّة
واالستثمار فضال ً عن التمويل التجاري.
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كيفية االستفادة القصوى من سعة استخدام
وثانيا ً ،س ُتظهر
ّ
البنية التحتية القائمة ،والتي من شأنها اإلفساح في اجملال أمام
القطاع العام لتحديد أولويات االستثمار بنا ًء على املعلومات
احلقيقية املتوفرة .ستو فّر هذه العوامل مجتمع ًة مؤشرات
ّ
واضحة عن املواقع التي من شأنها جذب االستثمارات من القطاع
اخلاص أو تبرير جذب مزيد من االستثمارات من قبل السلطات
العامة.
استناد ا ً إلى ما تق ّد م ،ومن أجل معاجلة التحديات االقتصاد يّة
عبر اعتماد خارطة طريق
ّ
خلطة محكمة ،ثمة قواعد يتعينّ
اتباعها هي:
هدف واضح يلبي طموحات وحاجات جميع
أو ال ً .ال بد من وجود
ٍ
املعنية للحصول على إجماعها وضمان
الفئات والشرائح
ّ
تأمني الفرص لها من أجل التطبيق األمثل .وقد ط ّبق برنامج
 HumaWealthهذه القاعدة خير تطبيق ،إذ إ ن ّه حدد الهدف الرامي
إلى زيادة في حجم التجارة بقيمة  389مليار دوالر أميركي سنويا ً،
باإلضافة إلى خلق  40مليون وظيفة جديدة في مختلف أنحاء
مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا ،وتأمني فرص للصناعات
اخلدماتية بقيمة  6تريليون دوالر أميركي على مستوى العالم
ّ
وذلك قبل نهاية العقد احلالي.
اخملطط له أن يكون قابال ً للتحقيق وأن
ثانيا ً .على الهدف
ّ
يعتمد بالدرجة األولى على مواطن القوى املوجودة حاليا ً في
املنطقة .وقد ط ّبق برنامج  HumaWealthهذه القاعدة .إذ إ ن ّه
دمج بني عناصر القوة املتو فّرة في دول الشمال واملتمثّلة في
الشرائية
التقنية الهائلة ،والعوامل الدميوغرافية ،والقدرة
اخلبرة
ّ
ّ
العالية (أي حجم التبادل التجاري الذي بلغ  690مليار يورو في
العام  2009بني أوروبا والصني فقط من ضمنه  169مليار يورو
ميزانية أوروبا والفرصة الضائعة التي من
ميثّل العجز التجاري في
ّ
املمكن استغاللها إلطالق دورة اقتصاد يّة في مناطق أوروبا ،الشرق
األوسط ،وأفريقيا) وبني تلك املتو فّرة في دول اجلنوب واملتمثّلة
الطبيعية،
الفتية املنخفضة الكلفة ،واملوارد
في اليد العاملة
ّ
ّ
الشرائية الضعيفة ،وهو االندماج ا لّذي سيؤ دّ ي إلى
والقدرة
ّ
بشكل أمثل.
حتقيق الهدف الثاني
ٍ
ثالثا ً .يتعينّ تأمني األدوات الالزمة وتوفير التدريب املالئم من
أجل الوصول إلى الهدف املُعلن .وقد ط ّبق برنامج HumaWealth
هذه القاعدة ،إذ إ ن ّه ق ّد م البنية التحتية املرنة والتي تشكّل
العمود األساسي لتفعيل االقتصاد الرقمي املنشود.

باختصار ،إن مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا
ي عبر
على أمت االستعداد لتشغيل محركها التجار ّ
التحتية
تسخير قوة االبتكار التي تقوم على البنية
ّ
املرنة.

ّوجستية الفعالة 2012
العاملي لل
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للتحالف
ّ
ّ
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 .IIالمرحلتان المتبعتان لبناء مستقبل مزدهر عبر تفعيل االقتصاد الرقمي
برز موضوع االقتصاد الرقمي في سلّم أولويات املواضيع
املطروحة بني األمناء على االقتصاد في العالم .وهنا تبرز
املهمة منها :هل االقتصاد الرقمي موجود،
مجموعة من األسئلة
ّ
أو أ ّن علينا العمل على إيجا دِه؟ فإن لم يكن موجود ا ً من سيطلقه
وبأية تكلفة؟
لنتر يّث قليال ً قبل اخلوض في موضوع االقتصاد الرقمي
النهائية
شك فيه أ ّن الغاية
فمما ال
واإلجابة على األسئلة.
ّ
ّ
ّ
واألساسية تكمن في بناء اقتصاد مزدهر في العالم .وكما ذكرنا
ّ
آنفا ً ،تعتبر التجارة العاملية احملر ّك األساسي لالقتصاد العاملي،
رئيسية (التبادل التجاري وصناعات
وهي تتشكّل من أربع قوى
ّ
الرقمية
الصيغة
بع
ت
ت
ة)
واللوجستي
التمويل التجاري ،التأمني،
ّ
ّ
ّ
شك في
كاف  .إذ ا ً ،ال
بشكل
بينها
فيما
ولكنّها غير متفاعلة
ّ
ٍ
ٍ
أ ّن االقتصاد الرقمي موجود في القرن الواحد والعشرين ،إال
أ ّن استعماله مجتزأ ،األمر الذي يوجب علينا تفعيله وإطالقه
لتعزيز النمو االقتصادي العاملي .ويبقى السؤال كيف وأين؟
أرضية
اللوجستية احللّ املثالي لبناء
يشكل تطوير الصناعة
ّ
ّ
لعملية الدمج بني القوى األربع املذكورة أعاله ،وهو األمر
خصبة
ّ
العاملية ويشكّل النواة التي يقوم عليها
التجارة
ل
يفع
ا لّذي
ّ
ّ
االقتصاد الرقمي العاملي ا لّذي نحتاج إليه بهدف بناء اقتصا دٍ
الرئيسية
مزدهر .لذا سيعمد أعضاء  GCELإلى دمج هذه القوى
ّ
التحتية املرنة من
العاملية وذلك عبر استخدام البنية
للتجارة
ّ
ّ
دون أي تكلفة على املستخدم النهائي ما يحقّ ق النتائج املرجوة
من االقتصاد الرقمي العاملي .وسيعمد برنامج  ،HumaWealthفي
خالل  18شهر ًا ،إلى نشر البنية التحتية املرنة بهدف تطوير
االقتصاد الرقمي في مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا
رئيسيتني:
والعالم من خالل مرحلتني
ّ

المرحلة األولى – توفير البنية التحتية المرنة من
أجل تفعيل االقتصاد الرقمي للوصول إلى حقبة
جديدة من الكفاءة
التحتية املرنة تتكون من ثالثة عناصر
الواقع أن البنية
ّ
رئيسية هي:
ّ
 .1التكنولوجيا .ميثّل النظام اللوجستي العاملي
منصة تكنولوجية مفتوحة
( )Global Logistics System-GLS
ّ
العامة
مات
املنظ
أبرز
قبل
من
جرى اختبارها واملصادقة عليها
ّ
ّ
واخلاصة في سائر أنحاء العالم .يو فّر هذا النظام مقاربة جديدة
ّ
وجريئة ويساعد على إطالق البنية التحتية املرنة املطلوبة في
التكنولوجية
القرن الـ 21عبر الربط بني مجموعة من اخلصائص
ّ
املتطورة وإتاحة فرص االستفادة القصوى من تفعيل حركة
البضائع  -بدء ا ً مبرحلة اإلنتاج ووصو ال ً إلى مرحلة التوزيع  -ما يؤدي
بالتالي إلى تقليص هام في التكاليف وزيادة في األرباح بالنسبة
اللوجستي  .وميكن
املعنية بسلسلة التوريد
إلى جميع الشركات
ّ
ّ
حتقيق هذه األرباح عبر حتسني العوامل الس ّتة التي حتدد مدى
فاعلية سلسلة التوريد هذه .فقد اعترف عد دٌ كبير ٌ من املنظمات،
ومنها البنك الدولي ،بوجود هذه العناصر ا لّتي تؤ ث ّر في الكفاءة
ّوجستية (مؤشر األداء اللوجستي الصادر عن البنك
العامة لل
ّ
الدولي للعام  .)2008وهذه العوامل هي التالية:
ّوجستية الفعالة 2012
العاملي لل
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للتحالف
ّ
ّ

إمكانية الدمج األفقي للمعلومات
أ .الدمج .يتيح نظام GLS
ّ
فعال ما
التجار يّة عبر إيجاد القاسم املشترك بينها
بشكل ّ
ٍ
ويؤمن بالتالي
يضمن التبادل املباشر والفوري لهذه املعلومات
ّ
املعنيني في مبادالت االستيراد
االتصال السلس بني جميع األطراف
ّ
مكان من العالم سواء من
أي
والتصدير (سلسلة التوريد) في
ٍ
خالل ولوج بوابة اإلنترنت أو من طريق استعمال النظم العمودية
املعمول بها حاليا ً.
ب .التوثيق اإللكتروني .يساعد نظام  GLSعلى احل ّد من اعتماد
عملية
الورقية لتقليل نسب الوقوع في اخلطإ وجتنّب
املعامالت
ّ
ّ
التكرار (نقرات مفاتيح أقلّ ) ،ما يؤدي بالتالي إلى حتسني صحة
البيانات والتث ّبت من دقّتها بشكل أكبر عبر اإلفساح في اجملال
أمام األطراف املتعددة ،في اخلط التجاري الواحد ،توثيق هذه
إلكتروني مو ّحد .وقد أثبت التوثيق اإللكتروني
نظام
البيانات في
ٍ
ّ
فعاليته في مجال احلجز اجلوي العاملي لنقل
األساسية
للبيانات
ّ
ّ
خاصة أ دّ ت إلى التقليل من استعمال
نظم
تطوير
مت
حيث
الركاب،
ّ
العمليات.
تذاكر الطيران الورقية وزيادة كفاءة
ّ
ج .التت ّبع وإتاحة املعلومات .يعمد نظام  GLSإلى توفير
وفعال،
املعلومات املتعلّقة بسلسلة التوريد بشكل كفوء
ّ
ليتمكّن املستخدم من تعزيز التخطيط واتخاذ القرار املناسب
بشكل
في الوقت املناسب .وبالتالي ،فإن إتاحة هذه املعلومات
ٍ
وآني يسمح بتقليص نسب مخاطر اإلقراض واالستثمار،
شفّ اف
ّ
لناحية املصارف وشركات والتأمني ،إلى ح ّد ها األدنى ،وضمان
بشكل
اجلمركية
الشحن اآلمن ما يؤدي إلى تخليص املعامالت
ٍ
ّ
ويسهل مرور البضائع عبر نقاط العبور.
أسرع
ّ
د .الكفاءة .إن أ ّي نظام يسعى إلى تيسير سبل التجارة يكون
جيد ا ً بقدر جودة األشخاص الذين يتو لّون إدارته وتنفيذه .لذا ير كّز
ّ
نظام  GLSعلى توفير التدريب األولي من دون أي تكلفة على
املستخدمني النهائيني .كما يوفر األدوات الالزمة للحفاظ على
إمكانية رصد ذاتي لقياس نقاط التقصير في
إنتاجيتهم ،ويتيح
ّ
األداء واملساءلة بشكل مباشر بحيث ميكن مواجهة أي أعطال
بشكل سريع.
تواجه سلسلة التوريد
ٍ
املنهجيات .إ ّن صناعة اخلدمات اللوجستية العاملية ،اجملز ّأة
ه.
ّ
كما من التعقيدات التجار يّة على مستوى
ّفت
ل
خ
كبير،
بشكل
ٍ
ًّ
العالم .فاملسار امل ّتبع حاليا ً هو النظام العامودي الذي يحاول
األفقية .وهنا يكمن اخلطأ األساسي فاملطلوب
حتقيق الكفاءة
ّ
ّل
ث
ومي
أفقي.
نظام
اتباع
عبر
ة
األفقي
ات
املنهجي
هو حتسني
GLS
ّ
ّ
املنهجيات
النظام األفقي املنشود ا لّذي سيساعد في حتسني هذه
ّ
الالزمة لتعزيز كفاءة العمليات التجار يّة بالنسبة إلى جميع
املعنيني في سلسلة التوريد ما يؤدي بالتالي إلى تقليل
األطراف
ّ
تكلفة تبادالت االستيراد والتصدير.
و .الشحن اآلمن .يحقّ ق نظام  GLSنقلة نوعية ،في مجال
الشحن اآلمن ،من خالل توفير املعلومات املتعددة املصادر حول
وآني ما يعز ّز الكفاءة
نحو مباشر
سلسلة التوريد وذلك على
ٍ
ّ
في االمتثال لقوانني األمن املتعلّقة باالستيراد/التصدير ملساعدة
موظّ في اجلمارك على استكمال معامالت التخليص اجلمركي
مقدما ً .ويتحقّ ق ذلك كله من خالل تطوير قاعدة بيانات أغنى
بكثير من تلك املعمول بها حاليا ً ،بحيث يتمكّن موظّ فو األمن
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على احلدود من كشف احلاالت املشبوهة .في الواقع سيمكّن هذا
النظام احلكومات من اعتماد نظام “ ”3Dعوضا ً من “( .”2Dللمزيد
العاملي اآلمن،
املفصلة حول تأثير  GLSفي الشحن
من املعلومات
ّ
ّ
يرجى االطالع على التقرير الصادر في العام  2003عن تأمني
البضائع ضد اإلرهاب «.)»SCAC Report 2003

 .3النشر العاملي السريع .إن الداعم األساسي للتعجيل في
تبنّي هذه املبادرة وإطالقها ،لتحسني االقتصاد العاملي ،يعتمد في
املقام األول على شراكة القطاعني العام واخلاص وبالتالي سيعمل
أرباب هذين القطاعني يد ا ً بيد ،كلٌ في اجملال الذي يبرع فيه ،لضمان
إطالق البنية التحتية املرنة في مختلف أنحاء العالم .في
الواقع ،ستتجلى مالمح روح التعاون خالل املؤمتر الدولي لبرنامج
 ،HumaWealthحيث سيجتمع قادة العالم لاللتزام بإطالق هذه
املنصة التكنولوجية املفتوحة للتجارة العاملية .أما في املقام
الثاني فإن عملية النشر هذه تعتمد على إتاحة استخدام نظام
 GLSبال مقابل .وسيصار إلى حتقيق ذلك من خالل منوذج مبتكر
العاملية التي
وخال ّق يضمن تقاسم اإليرادات بني أعضاء الشبكة
ّ
تتأ لّف من شركات رائدة في ميادين التمويل التجاري والتأمني
والتكنولوجيا .فعن كل دوالر واحد ،من عائدات التمويل والتأمني،
سيتم تقاسم  10سنتات مع البوابات اإللكترونية لبناء ونشر
واألهم من ذلك ،سيتوفر هذا النظام
وصيانة وتعزيز نظام .GLS
ّ
ميسر إما عبر الولوج إلى بوابة
وبشكل
بطريقة يسهل فهمها
ّ
ٍ
ت حالي ٍة قائمة .وسيصار إلى
معلوما
أي
دمج
اإلنترنت وإما عبر
ٍ
نشر هذا النظام عبر أربعة خطوط جتارية مو ز ّعة بالتساوي بني
أقاليم العالم األربعة والتي ستشكّل النموذج املعياري إلطالقه
العاملية في
في خالل ثمانية عشر شهر ا ً تتم بعدها التغطية
ّ
اثني عشر شهر ا ً.

ثم
 ،2الشبكة
العاملية .تهدف هذه الشبكة إلى دمج ومن ّ
ّ
العاملية واملتمثّلة بالصناعات
للتجارة
ة
الرئيسي
تفعيل القوى
ّ
ّ
واللوجستية،
والتأمني
التجاري
والتمويل
التجاري
التبادل
األربع ،أي
ّ
عبر إطالق نظام  GLSا لّذي ميثّل املنصة التكنولوجية املفتوحة
العاملية،
اللوجستية هي القلب النابض للتجارة
للتجارة .وكون
ّ
ّ
ولكنّها في الوقت نفسه احللقة األضعف ،فإن من شأن تفعيل
اللوجستية تدعيم صناعات التبادل التجاري والتمويل
الصناعة
ّ
العاملية
التجارة
في
بعمق
دمجها
عبر
مباشر
بشكل
والتأمني
ٍ
ّ
الربحية وتقليل
زيادة
على
تساعد
التي
الالزمة
ة
الشفافي
وتأمني
ّ
ّ
نسب اخملاطر .وقد أجمع خبراء التكنولوجيا على أ ّن بإمكانهم
العاملية شرط ضرورة اجلمع بني
اللوجستية
فعالية
تدعيم
ّ
ّ
ّ
صناعات التمويل والتأمني ضمن شبكة واحدة لضمان إطالق
نحو
نظام  GLSمن دون تكلفة على املستخدم النهائي وعلى
ٍ
العاملية من شركات
سريع .نتيج ًة لذلك ستتشكل الشبكة
ّ
رائدة في ميادين التمويل التجاري والتأمني والتكنولوجيا بهدف
تأمني البوابات اإللكترونية التي ستتيح استخدام نظام  GLSفي
العالم أجمع.

عاملي طموح لألبحاث والتطوير
كما يتعهد  GCELتقدمي برنامج
ّ
نظام
من
األرض
بقاع
من
ة
بقع
( )R&Dلضمان استفادة كل
ٍ
GLS
والذي سيتم متويله من خالل منوذج تقاسم العائدات أيضا ً.

إمكانية
إ ّن العناصر الستة املذكورة سابقً ا هي التي ستتيح
ّ
التميز في األعمال وحتقيق الكفاءة التجار يّة .فكما ذكرنا،
حتقيق
ّ
متكّن عد دٌ قليلٌ جد ا ً من الشركات ،على غرار شركات فيديكس
انضمت
(  )Fedexويو بي إس (  )UPSودي إيتش إل (  ،)DHLالتي
ّ
إلى الئحة أفضل  100شركة ( ،)Fortune 100من حتقيق مكاسب
عائدة لها حصر ا ً تق ّد ر مبليارات الدوالرات من خالل تبنّيها لهذه
العناصر .وبنا ًء عليه ،ال ميكن لهذه التكنولوجيا إال أن تكون
متاحة أمام اجلميع .ولتحقيق ذلك ،قمنا بتطبيق نظام  GLSبني
كندا والواليات املتحدة األمريكية في واحدة من أكثر سالسل
ازدحاما في العالم ،وهي
التوريد تعقيد ا ً وأكثر املمرات التجارية
ً
صناعة السيارات .وقد مت اختبار هذا النظام على مدى عدة أشهر
إلثبات فعاليته من حيث القدرات التقنية والقابلية على قياس
النتائج .وتبينّ من خالل ذلك أ ن ّه باإلمكان تقليص تكلفة التجارة
(تكاليف االستيراد والتصدير) بنسبة  30٪وخفض تكاليف
تشغيل الوحدة بنسبة تصل إلى ( 15٪تقرير .)SCAC 2003

وسوف يعتمد  GCELمعايير عالية الختيار هذه الشركات،
بحيث تكون محط ثقة من قبل القطاع اخلاص إلجنازاتها وحسن
اجليوسياسية واالحتكار يّة
تعاملها .وبهدف التقليل من اخملاوف
ّ
وضمان قبول هذا النظام على النطاق العاملي وتسليمه بالشكل
األمثل ،سيتم توزيع ما مجموعه  28بوابة إلكترونية على أقاليم
العالم األربعة (سبعة في كل من آسيا وأوروبا والشرق األوسط
وأفريقيا واألمريكيتني) .كما سيصار إلى اختيار هذه الشركات
من بني األهم في العالم والتي سبق للبعض منها ،حتضير ا ً ملرحلة
االختيار ،أن انضمت إلى عضوية  ،GCELوهي تخدم حوالى 60٪
عملية االختيار
من الناجت احمللي اإلجمالي في العالم .علما ً أ ّن
ّ
ستتو ّخى الشفافية وتلتزم مبدأ تساوي الفرص ما يفسح لهذه
الشركات اجملال في االشتراك في سوق يبلغ حجم الفرص فيها 6
تريليون دوالر أميركي بحلول العام .2020
ّوجستية الفعالة 2012
العاملي لل
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للتحالف
ّ
ّ

المرحلة الثانية  -تحقيق التوازن االقتصادي
المنشود عبر ربط مواطن القوى في مناطق
أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا
عاملية
حتقق املرحلة الثانية من برنامج  HumaWealthفوائد
ّ
ضخمة تزداد بازدياد عدد البلدان التي ستنتمي إلى الئحة
مستخدمي نظام  .GLSوهذه الفوائد تنحصر في فئتني:
الفئة األولى هي الفوائد التي تلي مباشرةً اعتماد نظام
 GLSالذي يقوم على البنية التحتية املرنة والذي سيعمد إلى
رقمية (املنصة التكنولوجية
تعزيز شفافية املعلومات عبر نافذة
ّ
املفتوحة للتجارة) تساعد املستثمرين في القطاعني اخلاص والعام
على اتخاذ القرارات املناسبة لناحية وضع أولويات االستثمارات،
سواء بالنسبة إلى الشركات اخلاصة أو البنية التحتية (مثال ً:
الطرق واملوانئ واجلسور) واالستفادة القصوى منها نظرا ً
حلتمية
ّ
األرباح امل ّتصلة .وتتمثل هذه الفوائد في تقليص نفقات التبادل
التجاري العاملي من املتوسط احلالي الذي يبلغ  11%إلى  6%ما يؤدي
إلى وف ٍر سنوي بقيمة  356مليار دوالر أميركي في املنطقة (700
مليار دوالر أميركي سنويا ً على مستوى العالم) وإلى خفض نفقات
التشغيل مبا يصل إلى  15٪وهو أمر ال يستهان به مقارن ًة مع نتائج
احملادثات التجارية لقمة الدوحة التي هدفت إلى زيادة حجم التجارة
العاملية إلى ما يقرب من  350مليار دوالر أميركي ،وهو األمر الذي لم
يتحقق بعد .أما تعزيز االستخدام األمثل للبنية التحتية احلالية،
وتخفيض انبعاثات أول أوكسيد الكربون ،وتطوير نظام إنذار مبكر
لتعزيز أمن البضائع ،فهي فوائد أخرى تُضاف إلى هذه الفئة.
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الفئة الثانية تتمثل باستعادة الفرص التجارية الضائعة مع
الصني والتي بلغت قيمتها في خالل السنوات الثالث املاضية
حوالى  205مليار دوالر أميركي .فبعد أن يتضح توقيت املبادالت
التجارية بني الصني وأوروبا ونوعية البضائع املتبادلة من جهة،
وإمكانية معرفة املصانع ،في بلدان جنوبي املتوسط ،التي تص ّد ر
نوعية البضائع املستوردة ذاتها من الصني إلى أوروبا والتي تلتزم
حتقيق التميز باألعمال من جهة ثانية ،يصبح بإمكان أوروبا
تصريف الفائض في منتجاتها الصناعية عبر حتويل عجزها
التجاري مع الصني إلى بلدان جنوبي املتوسط ،وبالتالي تعزيز
القدرة الشرائية لهذه األخيرة ،األمر الذي ميكّن من إطالق النمو
التجاري وخلق فرص عمل تتناسب و طموحات الشعوب في
مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا( .انظر القسم الرابع).

استناد ا ً إلى ما تقدم ،وتبعا ً العتماد البنية التحتية
املرنة ،سيصبح بإمكان بلدان شمالي املتوسط ربط
مواطن قواها مبواطن قوى بلدان جنوبي املتوسط،
حتو ل هائلة تفسح اجملال أمام
وبالتالي إطالق موجة ّ
قطف ثمار حقب ٍة جديد ٍة من الفعالية التجارية ،األمر
الذي سيغير وجه االقتصاد في مناطق أوروبا ،الشرق
األوسط ،وأفريقيا والعالم.

ّوجستية الفعالة 2012
العاملي لل
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للتحالف
ّ
ّ
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 .IIIإطالق برنامج HumaWealth

اجتمع كلّ من األمانة العامة جلامعة الدول العربية واالحتاد
اإلفريقي والتحالف العاملي للّوجستية الفعالة بهدف مساعدة
مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا على تعزيز الكفاءة
التجارية وحتقيق النمو االقتصادي املستدام .وسيصار إلى تنفيذ
هذا الهدف من خالل برنامج  HumaWealthالذي يسعى إلى توفير
األدوات الالزمة وخارطة الطريق إلطالق البنية التحتية املرنة في
القرن الواحد والعشرين.
في مرحل ٍة أولى ،ستطلق البنية التحتية املرنة العنان
للمنصة التكنولوجية املفتوحة عن طريق خط جتاري بني دول
جنوبي املتوسط وشماله .ومع مرور الوقت ،ستنتشر هذه املنصة
في العالم برمته لتمثل القاعدة املرجوة للتجارة العاملية في
القرن الـ .21ولضمان حتقيق النجاح املرجو ،عمدنا إلى إشراك
احلكومية لضمان التنسيق الفعال
عدد من الشركات والهيئات
ّ
في عملية إطالق البرنامج في العالم.
لقد التزمت املنظمات الثالث :األمانة العامة جلامعة الدول
العربية ،واالحتاد اإلفريقي ،والتحالف العاملي للوجستية الفعالة
األساسي واحليوي لتقدمي فوائده إلى جميع
بإطالق هذا البرنامج
ّ
دول مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا .وفي الوقت عينه،
فإن  GCELيقوم بالتعاون مع منظمات عاملية أخرى إلطالق هذا
البرنامج في أقطاب العالم كافة .وعليه ،يلتزم الفرقاء ببذل
أقصى اجلهود إلطالقه بعناصره كافة في الوقت املناسب.

أو ً
ال .التزاماتنا بالعمل مع ًا
يتعهد  GCELتوفير املعلومات والبيانات الضرورية للدول
.1
ّ
املعنية في جميع أنحاء مناطق أوروبا ،الشرق األوسط،
وأفريقيا لتعزيز معرفتها بفوائد البرنامج واالستماع
تطو ر مسار
إلى آرائها وضمان الشفافية الالزمة لناحية
ّ
بشكل كامل
البرنامج في املنطقة بهدف مؤازرة اجلهود
ٍ
لتحقيق مستقبل اقتصادي مزدهر.
يتعهد  GCELوضع خطة إلطالق اخلط التجاري املعياري في
.2
ّ
مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا ووضعها بالصيغة
النهائية حسب البرنامج الزمني املقرر.
يتعهد  GCELتأمني التدريب الضروري للقطاعني العام
.3
ّ
واخلاص لضمان حسن استخدام املنصة التكنولوجية
املفتوحة للتجارة التي سيوفرها البرنامج.
يتعهد  GCELمشاركة األمانة العامة جلامعة الدول
.4
ّ
العربية واالحتاد اإلفريقي في برامج األبحاث والتطوير التي
سيقوم  GCELبوضعها ،وذلك لضمان األخذ بعني االعتبار
جميع املتطلبات اخلاصة بكل منطقة عند حتسني املنصة
التكنولوجية املفتوحة.

ّوجستية الفعالة 2012
العاملي لل
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للتحالف
ّ
ّ

ثاني ًا .أسس النجاح
مبا أ ّن برنامج  HumaWealthيسعى إلى الربط بني حاجات
املتطو رة في مناطق أوروبا،
الدول النامية وبني مهارات الدول
ّ
الشرق األوسط ،وأفريقيا بطريقة تساهم في استحداث فرص
العمل وحتقيق االزدهار بالنسبة إلى القطاع اخلاص ،وبالتالي
العام ،ما يؤدي إلى تعزيز النمو االقتصادي ،ومبا أ ّن حتقيق هذه
سيتم عبر توفير احللّ املناسب للمشكلة األساسية التي
األهداف
ّ
تعاني منها الدول كافة ،أال وهي النقص في الكفاءة التجارية
والشفافية ،وحيث أن نقطة االنطالق لتفعيل الكفاءة التجارية
والشفافية في املنطقة والعالم تكمن في تفعيل الصناعة
اللوجستية ،فقد قمنا بتوحيد جهودنا إلطالق هذا البرنامج
ّ
أسس متينة جوهرية ال غنى عنها لنشره
احليو ّي عبر اعتماد
ٍ
بشكل فعال على املستويني اإلقليمي والعاملي .وهذه األسس هي:
ٍ
احلل يجب أن يكون على نطاق عاملي .تُعتبر التجارة العاملية
وحدة مترابطة ،لذلك يجب أن يطال احلل أقطاب العالم كافة،
ومن خالل برنامج  HumaWealthسيصار إلى نشر البنية
التحتية املرنة في خالل  18شهر ا ً ليغطي أنحاء العالم كافة
في غضون  30شهر ا ً.
احللّ العاملي ال ميكن أن يكون محتكر ا ً من أي جهة .فيما
يتعلق باعتماد ،أو تبني ،أي حل مستدام ،ال يثق العالم إال
بالقطاع اخلاص الذي أثبت جدارته وإمكانية االعتماد عليه .إال أن
على شركات هذا القطاع أن تعمل معا ً كي ال يكون احلل محتكر ا ً
دائم محتدم ،فإنه ال يسعها
طرف واحد ،ومبا أنها في تنافس
من
ٍ
ٍ
إال أن تعمل حتت قيادة تثق بها .وقد أثبت برنامج HumaWealth
قدرته على القيادة في هذا اجملال بحيث سيوفر فرصا ً متساوية
للشركات العاملية الرائدة والقادرة على نشر البرنامج في العالم
لتكون جزء ا ً من الشبكة املوثوقة التي ستتولى هذه املسؤولية.
احلل العاملي يجب أن يُبنى على شراكة القطاعني العام
واخلاص .ليس من واجب احلكومات توفير احللول املباشرة في
األسواق ،إال أن مسؤوليتها تتمثل في تخفيض التكلفة التجارية
وتوفير األسس املطلوبة وإعطاء التحفيزات الالزمة لتعزيز النمو
االقتصادي املستدام .في الوقت عينه ،فإ ن ّه من غير املسموح
للقطاع اخلاص أن ينفرد بتوفير حل عاملي يندرج ضمن صناعة
تعتبر من صناعات األمن القومي ألي بلد أو منطقة .لذلك
على هذا األخير أن يضمن حال ً يقلل من اخملاوف اجليوساسية
واالحتكارية .وعلى هذا األساس ،فإن احلل العاملي احلقيقي يجب
أن يجمع بني القطاعني العام واخلاص ،بحيث يعمل كل واحد
ملموس
ضمن صالحياته بطريقة منسقة لضمان اخلروج بحل
ٍ
وقابل للقياس .وهذا ما حققه  GCELعبر برنامج .HumaWealth
ٍ
احلل يجب أن يتوفر للمستخدمني كافة على نطاق العالم أجمع.
إن تكلفة احلل تشكل أحد املعايير االساسية التي حتدد سرعة نشر
النظام ،وبالتالي يجب أن يتوفر نشره مجاناً ،وفي الوقت عينه يجب
ضمان دميومته وإتاحة الولوج إليه بطريقة سلسة وسهلة إما عن
طريق اإلنترنت وإما عن طريق دمج النظم العمودية املستخدمة
حاليا ً في هذا النظام .وقد حققت البنية التحتية املرنة ذلك.
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العاملية
نحو سريع .إ ّن سبل التجارة
احلل يجب أن يُنشر على
ٍ
ّ
مجتزئ أن يحقق
حل تدريجي
متداخلة
بشكل كبير ،وال ميكن ألي ٍ
ٍ
ٍ
النجاح املرجو .حيث أن أي شركة تقرر االعتماد على هذا النظام يجب
أن تتأكد من أن شركاءها التجاريني ،في العالم ،سيعتمدون أيضا ً
نحو سريع .وهذا األمر ضروري لضمان االستفادة
هذه املنظومة على
ٍ
القصوى من فوائد احلل املطروح .وتُعتبر البنية التحتية املرنة ،عبر
برنامج  ،HumaWealthمبنية على هذا األساس وستحقق النشر
العاملي في غضون  18شهراً.
من الواضح أن احلل العاملي الفعال ،في أغلب األحيان ،ال يعتمد
على اجلانب التقني فقط بل على االستراتيجية املتبعة التي تضمن
الشراكة جلميع األطراف .يوفر برنامج  HumaWealthحال ً مثاليا ً
ملعاجلة مشاكل القرن الـ 21االقتصادية في مناطق أوروبا ،الشرق
األوسط ،وأفريقيا والعالم .إذ إنه يقوم بإشراك كل من هو معني
ثم يقوم بتوجيه أصحاب القرارات وحتفيزهم على
باملشكلة ،ومن ّ
املساهمة مبا يجيدون القيام به يدا ً بيد .وسيقوم  GCELبنشر احلل
نحو سريع وإتاحته أمام جميع البلدان في العالم.
العاملي على
ٍ

ثالث ًا .الخطوات األساس ّية الخمس إلطالق
البرنامج على النطاق العالمي
التحتية املرنة
يهدف برنامج  HumaWealthإلى نشر البنية
ّ
على النطاق العاملي في خالل  18شهرا ً عبر تبني خمس مراحل هي:
 .1عقد املؤمتر العاملي إلطالق البرنامج .HumaWealth GENESIS
سيتم عقد هذا املؤمتر الها ّم في مقر األمم املتحدة في جنيف
ّ
مبشاركة قادة حكوميني إضافة إلى شركات رائدة في مجاالت
التمويل والتأمني والتكنولوجيا (Finance, Insurance and
 )Technology FITمن أقاليم العالم األربعة (األميركيتني وآسيا
وأوروبا والشرق األوسط وإفريقيا) وسيصار إلى استقبال طلبات
العضوية في الشبكة العاملية املوثوقة األولى عبر عملي ٍة تلتزم
والشفافية .ستتيح عملية االختيار جلميع
مبدأ تساوي الفرص
ّ
أنواع الشركات العاملية ،الكبيرة واملتوسطة والصغيرة ،أن تكون
جز ًءا من الشبكة العاملية التي تشكل البوابات اإللكترونية
للولوج إلى املنصة التكنولوجية املفتوحة .هذه الشبكة
تسمى «شبكة اجمللس اللوجستي العاملي» (World Logistics
 )Council Network - WLCNوستقوم بنشر نظام  GLSعلى
النطاق العاملي.
 .2اختيار وإعداد أعضاء الشبكة العاملية.
سيعمد  GCELإلى اختيار  28شركة رائدة في حقول التمويل
( )12والتكنولوجيا ( )12والتأمني ( )4موزّعة بالتساوي بني أقاليم
العالم االربعة (مبا يساوي  7شركات لكل إقليم وشركة واحدة
سيتم عبرها نشر GLS
لكل دولة) ،ستمثّل  WLCNحيث
ّ
بشكل مستمر وحتسينه حتت مراقبة .GCEL
وضمان صيانته
ٍ
ستعتمد عملية االختيار على األسس التالية:
 .1اجليوسياسية و .2القدرات التقنية و .3واالمتداد في السوق
العاملية .بعدها سيصار إلى اإلعالن عن الشركات التي سيتم
اختيارها بعد  60يوما ً تقريبا ً من انعقاد املؤمتر.

ّوجستية الفعالة 2012
العاملي لل
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للتحالف
ّ
ّ

 .3إطالق اخلط التجاري املعيارّي .HumaWealth BTL
سيصار إلى تفعيل ّ
خط جتاري قائم ليكون مبثابة املعيار لنشر
سيتضمن
 GLSفي كل إقليم من أقاليم العالم األربعة .بحيث
ّ
كلّ
خط جتار ّي :املصدرين ،املستوردين ،الناقالت ،وموفّري
ٍّ
اخلدمات اللوجستية والقطاع العام ،أي باختصار ،كل من
يشكل جز ًء ا من عمليات التبادل التجاري من مرحلة التصنيع
إلى مرحلة التسليم .وسيتم اختيار اخلطوط املعياريّة كافة
بعناية فائقة بحيث يتم تقومي فعالية اخلط التجاري وأمنه
قبل وبعد نشر البنية التحتية املرنة .كما سيتم اختيار
هذه اخلطوط التجارية املعيارية بالتعاون والتشاور مع WLCN
والدول واملنظمات املعنية.
 .4استعراض حقيقي لفوائد البنية التحتية املرنة.
إن إظهار الفوائد أمر ضروري لسرعة اعتماد البنية التحتية
املرنة .فعقب إطالق اخلط التجاري ستتولى  ،WLCNإضاف ًة إلى
الدول واملنظمات املعنية ،دعوة أرباب القطاعني اخلاص والعام،
مبا في ذلك الئحة زبائن  WLCNمن أنحاء العالم كافة ،ليتعرّفوا
على البنية التحتية املرنة عن كثب .وعليه ،سيتسنّى لهم
رؤية الفوائد واألرباح التي يحقّ قها  GLSبشكل مباشر.
وستعطي هذه املؤمترات الزخم املطلوب إلطالق النظام املذكور
وذلك على املستويني اإلقليمي والعاملي.
 .5النشر العاملي والسريع للبنية التحتية املرنة :أساس
االقتصاد الرقمي.
سيعمد برنامج  HumaWealthعبر اخلطوط التجارية
املعيار يّة إلى جعل البنية التحتية املرنة في متناول العالم
أجمع في خالل  18شهر ا ً ،وستستغرق هذه العملية  12شهرا ً
إضافيا ً لتغطية جميع مرافئ العالم .وسيتم اختيار أعضاء
 WLCNبعد أن يثبتوا جدارتهم في األسواق العاملية .فلسنوات
عدة ،كان زبائنهم يطالبونهم بنظام مركزي لتعزيز فعالية
اللوجستية والتجارة العاملية .ولكن لم يكن ذلك متاحا ً
ألسباب عديدة منها ما ذُكر آنفاً .واليوم سيتمكن أعضاء
 WLCNمن دعوة زبائنهم وتأمني ما كانوا يطالبونهم به،
وذلك من دون تكلفة للمستخدم النهائي .يكفي أن تتمكن
الشركات التكنولوجية اإلثني عشر بدعم من شركات التأمني
والتمويل من دمج  150من زبائنها املذكورين أعاله في GLS
بحلول العام  ،2020لتحصل  WLCNوحدها على  60%من
العاملية.
حجم التجارة
ّ

إن احلل اجملتزأ ملواجهة األزمات االقتصادية ،التي
تواجه مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا والعالم،
لن يتناسب مع طموحات الشعوب ،إذ إن التحدي ال
يكمن فقط في حل األزمات احلالية ،وإمنا على الدول
أن تبني أيضا ً أساسا ً متينا ً حلقب ٍة اقتصادية جديدة
في القرن الـ 21حتقق آمال األجيال القادمة .إن برنامج
 HumaWealthيؤمن األدوات الالزمة وخارطة الطريق
بشكل مرن وشامل لتخطي التحديات االقتصادية
ٍ
ملستقبل أفضل.
ووضع أسس متينة
ٍ
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يو فّر برنامج  HumaWealthدافعا ً قويا ً وملموسا ً إلطالق موجة
جديدة من احلوافز االقتصادية في مناطق أوروبا ،الشرق األوسط،
وأفريقيا برمتها .بعبارات أبسط ،سيقوم البرنامج بتعزيز النمو
االقتصادي عبر تسهيل الربط بني مختلف مواطن القوى الهائلة
من خالل خلق عص ٍر جدي ٍد من الكفاءة التجارية وهو األمر الذي
يؤدي إلى تخفيض تكاليف التجارة وبالتالي إلى استحداث فرص
عمل جديدة وتعزيز األرباح االقتصادية .فعبر إطالق البنية التحتية
املرنة ستتمكن بلدان مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا من
إعادة التوازن التجاري إلى اقتصادياتها بأساليب جتلب اإلفادة جلميع
األطراف املعنيني ،فيصبح باإلمكان ربط القوة الشرائية واخلبرات
القو ة الصناعية الناشئة
الهائلة املوجودة شمالي املتوسط مع
ّ
واليد العاملة الفتية املنخفضة التكلفة في جنوبي املتوسط
التنافسية للشركات
وما وراءه .كما سيصار إلى تعزيز القدرات
ّ
الصغيرة واملتوسطة احلجم املتواجدة في جميع أنحاء املنطقة،
وهي األرضية اخلصبة التي ستمكّن من تسخير وتعزيز طاقات
االبتكار الرقمي ،عبر متكينها من حتقيق التميز باألعمال وتخفيض
تنافسية كبيرة في األسواق
تكاليف التشغيل ما يؤمن لها ميزة
ّ
أسواق جديد ٍة
العاملية .إضاف ًة إلى ذلك ،سيعمد البرنامج إلى فتح
ٍ
هائلة في جميع أنحاء املنطقة لتوفير محركات جديدة للنمو
االقتصادي.
سنوي يق ّد ر
يسعى برنامج  HumaWealthأيضا ً إلى حتقيق وف ٍر
ٍّ
بـ 356مليار دوالر أميركي ،وتخفيض تكاليف التشغيل بنسبة
تنافسية كبيرة في األسواق
تصل إلى  ،15%مو فّر ا ً لألعمال ميزة
ّ
بشكل أكبر في أجزاء
التكاليف
العاملية .قد تنخفض نسبة
ٍ
كثيرة من الشرق األوسط وأفريقيا ،حيث غالبا ً ما تكون تكاليف
اليومية للشركات املتوسطة والصغيرة أكثر ارتفاعا ً.
التشغيل
ّ
فعبر إطالق املنصة التكنولوجية املفتوحة للتجارة ،سيتمكن
االحتاد األوروبي من استعادة فرصه التجارية الضائعة شرط التزام
شركائه التجاريني اجلدد باملسؤولية والكفاءة والشفافية الالزمة.
وستصبح الرؤية التي وضعها االحتاد من أجل املتوسط ،إثر طلب
عد دٍ كبي ٍر من بلدان االحتاد األوروبي ،قابلة للتحقيق على أرض
الواقع .حيث قد ينتقل معظم العجز التجاري مع الصني (الذي
بلغ  205مليار دوالر أميركي خالل السنوات الثالث املاضية) ،ورمبا
ثالثة أرباعها ،إلى بلدان جنوبي املتوسط النامية والناشئة .من
شأن ذلك أن يؤدي إلى إطالق موجة صادرات جديدة من هذه البلدان
نحو أوروبا تصل قيمتها إلى  154مليار دوالر أمريكي سنويا ً.
صحيح أنه في بعض األحيان تكون كلفة التصنيع في الصني
ٌ
أقلّ من معظم أنحاء الشرق األوسط وأفريقيا ،إال أ ّن التصنيع في
البلدان األخيرة سيكون أقرب إلى السوق األوروبي منه إلى الصني
األمر الذي يساهم في تقليص املسافة والوقت ما يؤدي إلى تقليل
عدد السلع في خط الشحن وفي اخملزون .ومن شأن ذلك أن يقلل من
التكاليف اإلجمالية للسلع املنتجة في الشرق األوسط وأفريقيا
ما يساهم في تعزيز منافستها للسلع الصينية .ومن املهم
اإلشارة إلى أن الصني مستعدة لبناء القدرات الصناعية املنخفضة
في الشرق األوسط وأفريقيا لتحقيق أربعة أهداف استراتيجية:
أو ال ً ،معاجلة اخملاوف العاملية املتعلقة بطفرة «صنع في الصني»
وثانيا ً ،خلق قدرة شرائية في الشرق األوسط وأفريقيا ما يساعدها
في التقليل من اعتماد اقتصادها على الدول ذات الدخل املرتفع
وثالثا ً ،االنتقال من اإلنتاج املنخفض التكلفة إلى اإلنتاج املتوسط
والعالي التكلفة ،ورابعا ً التخفيف من الضغوطات التي تطالب
برفع قيمة عملتها لفتح اجملال أمام األسواق األخرى في العالم.
ّوجستية الفعالة 2012
العاملي لل
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للتحالف
ّ
ّ

األوروبية من الصني إلى بلدان
ومع انتقال التجارة
ّ
الشرق األوسط وأفريقيا ،سيتمكّن االحتاد األوروبي من
تعزيز القدرة الشرائية الضعيفة لهذه البلدان .ذلك أنه
املنطقي أن يتاح أمام هذه البلدان خيار إنفاق  60سنتا ً
من
ّ
من كل دوالر أميركي واحد جديد في مجال جتارة السلع
تتميز
األوروبية ،وال سيما السلع ذات القيمة العالية والتي
ّ
األوروبية أن ترتفع
بها .في هذا اإلطار ،ميكن للصادرات
ّ
بشكل عام.
أميركي
سنويا ً إلى ما يعادل  123مليار دوالر
ٍ
لعملية إعادة التوازن
وعبر تدوير عائدات التصدير ،ميكن
ّ
االقتصادي توفير فوائد إضافية .ذلك أن زيادة الدخل في
بلدان الشرق األوسط وأفريقيا من شأنها أن تؤدي إلى زيادة
حجم التبادالت التجار يّة بني تلك الدول ذاتها والتي ميكن أن
تصل قيمتها إلى  61مليار دوالر أميركي سنويا ً .2
عملية إعادة التوازن االقتصادي
بشكل عام ،ستفضي
ٍ
ّ
إلى تغذية موجة جديدة من التجارة يق ّد ر مجموعها بـ 389
مليار دوالر أميركي سنويا ً  .وبالطبع سيستغرق هذا التحول
معينة وسيعتمد على القرارات اجلماعية التي
فتر ةً زمني ًة
ّ
سي ّتخذها عدد كبير من الشركات واملوظفني احلكوميني.
وفي هذا اإلطار ،يو فّر برنامج  HumaWealthاألدوات وخارطة
الطريق الالزمة التخاذ هذه القرارات بالطريقة األكثر
فعالية ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في حجم التجارة اإلقليمية
ويشكّل حافز ا ً أساسيا ً للنمو الضروري بالنسبة إلى كافة
األطراف.
واستناد ا ً إلى الدراسات العاملية التي تتناول موضوع
العالقة املتبادلة بني التجارة والعمالة ،فإن من شأن زيادة
حجم التجارة بني دول أوروبا الشرق األوسط وأفريقيا توفير
ما يصل إلى  18.5مليون وظيفة  .3وبالتالي ،ستتمكّن أوروبا
ودول حوض البحر األبيض املتوسط من استحداث  8.7مليون
وظيفة مقابل  9.8مليون وظيفة في دول الشرق األوسط
إضافية
وأفريقيا .وستنال املنطقة األورومتوسطية مكافأة
ّ
تتمثّل في استحداث وظائف جديدة في قطاع اخلدمات ألن
الشركات الرائدة في ميادين التمويل والتأمني والتكنولوجيا
«بو ابات إلكترونية» يتم عبرها نشر البنية
ستعمل مبثابة
ّ
التحتية املرنة .وإذا متكّنت منطقة الشرق األوسط وأفريقيا
ّ
 .2في هذه احلالة افترضنا أن الشركات ستحتفظ بـ 10سنتات من كل دوالر جديد من عائدات األرباح
واالستثمار .وسيتم إنفاق  30سنتا ً من أصل ما تبقى من الدوالر على املنتجات التي سيتم شراؤها من
الشركاء التجاريني في الشرق األوسط وأفريقيا.
 .3راجع التقرير البحثي األوّل عن التجارة الدولية جلون تشيتر« ،الصادرات توفّر الداعم األساسي الستحداث
قياس ورص ٍد مح ّدثة لتقييم مستوى التقدم مع
وظائف جديدة في الواليات املتحدة األميركية :عملية
ٍ
األميركية وإدارة التجارة الدولية .2010 ،إ ّن هذه الدراسة
انتعاش االقتصاد العاملي» ،الصادر عن وزارة التجارة
ّ
هي أفضل ما هو متاح حاليا ً عن أثر التجارة على استحداث الوظائف .يبينّ هذا التقرير أن زيادة  1مليار دوالر
ً
أمريكي من صادرات السلع من شأنها توفير  6.700وظيفة ،علما أن هذا الرقم يأخذ بعني االعتبار كافة أنواع
الوظائف ،من املواد األولية إلى إنتاج السلع إلى اخلدمات املرتبطة بها .ويقدر اخلبراء أن زيادة  1مليار دوالر
في صادرات قطاع اخلدمات يؤدّي إلى خلق  4900وظيفة .في حالة مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا،
افترضنا أ ّن الوظائف ستتوفر لقطاع إنتاج السلع ،مبا أ ّن كافة األرقام املتاحة هنا تتعلّق باملنتجات .ونظرا ً إلى
أ ّن زيادة التبادل التجاري سيؤدي إلى خلق العديد من فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ،فمن
مبكان اإلشارة إلى أن هيكل التكاليف التجارية في بلدان الشرق األوسط وأفريقيا أقل بكثير منه في
املهم
ٍ
بشكل مختلف .ومبا أن نصيب الفرد من الدخل
الواليات املتحدة األميركية حيث أن استخدام رأس املال يتم
ٍ
أعلى تسعة أضعاف في الواليات املتحدة منه في البلدان املطلة على البحر األبيض املتوسط ،فقد وضعنا
افتراضا ً محافظا ً هو أن تأثير  1مليار دوالر في التجارة سيكون في هذه البلدان  7مرات أكثر من الواليات
أما في بقية الشرق األوسط وأفريقيا ،فمتوسط الدخل أقلّ بـ  23مرة من الواليات املتحدة ،وبالتالي
املتحدةّ .
افترضنا أن أثر  1مليار دوالر في التجارة اجلديدة سيكون أكثر بنحو  15مرة من الواليات املتحدة وفي كلتي
احلالتني ،افترضنا كذلك أن كافة الوظائف تتعلّق بقطاع إنتاج السلع .في حالة التجارة داخل الشرق األوسط
وأفريقيا ،افترضنا أن الشركات ستنفق  30سنتا من كل دوالر جديد من الدخل على املنتجات من أماكن أخرى
في املنطقة .في كافة األحوال ،تعتمد النتيجة النهائية على مدى استجابة الشركات في جميع أنحاء
النصف الغربي للعالم ،إال أن هذه األرقام تشكل هدفا مفيدا للدراسة.
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برنامج  HumaWealthملناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا

من جني ربع مجموع عائدات هذه السوق ،فمن شأن ذلك أن يؤدّي
إلى إتاحة  14.7مليون وظيفة عالية األجر في جميع أنحاء املنطقة .4
أما أوروبا فستجني الربع اآلخر من مجموع العائدات ،ما يؤدّي إلى
توفر  7.4مليون وظيفة أخرى في قطاع اخلدمات .وقد يؤدي تعزيز
القدرات الصناعية في بلدان حوض البحر األبيض املتوسط وغيرها
إضافية
من بلدان الشرق األوسط وأفريقيا إلى استحداث وظائف
ّ
في قطاع الصناعة وبالتالي إلى زيادة حجم املبيعات لبقية دول
العالم .كما أن ازدياد حجم التجارة التي متر عبر املوانئ واملمرات
املائية والطرق البر يّة من شأنه العمل على جذب استثمارات جديدة
في البنية التحتية وبالتالي إلى زياد ٍة في فرص العمل في مجاالت
البناء والصيانة املستمرة .وميكن لهذه العوامل وغيرها ،التي لم
يتم حتديدها بعد ،أن تو فّر مكاسب أكثر مما هو متوقّع.
ّ
لذلك إن الربط بني مكامن القوى في مناطق أوروبا ،الشرق
األوسط ،وأفريقيا واالستفادة القصوى من الفرص الضائعة
واملساعدة على حتقيق األهداف االستراتيجية التي تتبعها القوى
االقتصادية في العالم متثل الدعم إلعادة التوازن إلى االقتصاد العاملي.
من خالل برنامج  HumaWealthيصبح تعزيز الكفاءة التجارية
ممكنا ً عبر الطرق التالية:
أو ال ً .زيادة تدفق التمويل التجاري .إن زيادة حجم تدفق التمويل
بشكل فوري.
التجاري هو ا لّذي سيؤدي إلى تعزيز التجارة اإلقليمية
ٍ
وفي هذا اإلطار ،سيقوم نظام  GLSبتوفير املعلومات الضرور يّة عن
بشفافي ًة وبشكل آني ،وضمان اتساق البيانات،
املعامالت التجارية
ّ
وإشراك طرف ثالث للتحقّ ق من صحتها ،ما يسمح للمصارف
بشكل
بتقومي نوعية قاعدة األصول االئتمانية ومعامالت الضمان
ٍ
أفضل .فانخفاض تكلفة االئتمان وتقليص نسب مخاطر املعامالت
أساسيني في زيادة حجم التمويل التجاري والتي
يعدان عاملني
ّ
حتتاجها الشركات الكبيرة أو الصغيرة ا لّتي قد ال تتأهل للحصول
متويلية .باإلضافة إلى فرص السوق الهائلة التي
على تسهيالت
ّ
سيشجع البنوك
سيو فّرها البرنامج ،فإن انخفاض نسب اخملاطر
ّ
على مواصلة القيام مبا جتيده وهو توفير التمويل التجاري .هذا
سيما بالنسبة إلى الشركات
النشاط اجلديد سيكون مهما ً وال ّ
املتوسطة والصغيرة احلجم التي تشكل العمود الفقري لقطاع
األعمال في الدول الناشئة والنامية والتي تعد أيضا ً أساسية
لزيادة حجم التجارة اإلقليمية.
ثانيا ً .توفير األدوات الالزمة للموظفني العموميني لتوجيه
االستثمارات العامة ومراقبتها .إ ّن إعادة التوازن إلى االقتصاد
العاملي يتطلب تنمية التجارة بني الشركاء اجلدد عبر جذب
استثمارات جديدة في مجال البنية التحتية القائمة مع ما يتبع
من طرق وموانئ وغيرها .والسؤال هو :أي نوع استثمارات وأين؟ مبا أن
البنية التحتية القائمة مكلفة ومبا أن بناءها يستغرق وقتا ً طويال ً،
العموميني حتمل ارتكاب األخطاء خصوصا ً
ال ميكن للموظّ فني
ّ
عندما تتقلّص امليزانيات املتأتية عن القطاع العام واجلهات الدولية
املانحة .وعليه ،سيعمد برنامج  HumaWealthإلى توفير لوحة
ت من القطاع اخلاص ،ما
قياس رقمية تساعد في جذب استثمارا ٍ
يرفع بعض هذه األعباء عن كاهل القطاع العام ،كما أنها تضع
 .4يستند هذا التقدير على دراسة تشيتر ،املشار اليها .االفتراض هنا هو أن كل  1مليار دوالر من عائدات
التجارة اجلديدة من شأنه توفير  4.900وظيفة جديدة في قطاع اخلدمات .وفي منطقة الشرق األوسط
وأفريقيا ،حيث معدالت األجور أقل من نظيرتها في الواليات املتحدة ،من املفترض أن عدد الوظائف سيكون
ضعفي مثيالتها في الواليات املتحدة .أما في أوروبا ،فإن الوظائف التي سيتم استحداثها في قطاع اخلدمات
من خالل زيادة حجم اإليرادات ،من املفترض أن تكون ذاتها في الواليات املتحدة.
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ّ
ّ

ب لكسب االستثمارات العامة من خالل
الشركات في
موقع مناس ٍ
ٍ
التميز في األداء.
التزامها
ّ
سيما للشركات
ثالثا ً .تعزيز األرباح وتوفير رأس املال وال
ّ
التحتية املرنة ثالث منافع
الصغيرة واملتوسطة .تو فّر البنية
ّ
هامة للشركات الكبيرة واملتوسطة والصغيرة .أوال ً تساعد على
ّ
تقليص تكاليف التشغيل التجاري مبا يصل إلى  15٪ما يؤدي
إلى تعزيز األرباح ذات الصلة .ثانياً ،تساعد على متكني الشركات
من دخول أسواق جديدة موجودة في مناطق بعيدة ،ما يؤدي
إلى زيادة حجم مبيعاتها وفقا للشروط التي تعزز قدرتها على
املنافسة بالشكل األمثل وضمان وصول منتجاتها في الوقت
احملدد .ثالثاً ،ستعمد إلى تسهيل تبادل املعلومات التجارية
بشكل آني ،كما وستح ّد بشكل فعال من مخاطر
األساسية
ٍ
ّ
االئتمان واملعامالت التي تتحملها البنوك .في املقابل ،من شأن
انخفاض نسب اخملاطر السماح ملانحي رؤوس األموال بتوفير
القروض بسهولة أكبر ،وخصوصا ً للشركات املتوسطة والصغيرة
احلجم التي كما ذكرنا سابقا ً ،قد ال تتأهل لتمويل من هذا القبيل.
رابعاً .بناء القوة الشرائية اإلقليمية .إ ّن إعادة التوازن إلى
االقتصاد العاملي تتطلب تعزيز القوة الشرائية للبلدان املتوسطة
الدخل ،والتي ميثل سكانها  45٪من سكان العالم .إذ سيقوم
القطاع اخلاص في هذه الدول بالدور الرئيسي لدفع عجلة النمو
االقتصادي ،ذلك أن زيادة استخدامها للخطوط التجاريّة ذات
الكفاءة العالية ،سيؤدي إلى تعزيز األرباح وتيسير احلصول
على رؤوس األموال وتوفير املزيد من الوظائف .ومن شأن ذلك أن
قو ة الشراء في البلدان التي هي في أشد احلاجة إليها ،ما
يعز ّز ّ
املعنية.
املناطق
دول
في
والتنمية
للتجارة
فعالة
دورة
يشكل
ّ
خامساً .متويل برنامج جدي ٍد لألبحاث والتطوير (Research
 )and Development R&Dلتوفير املساعدة الالزمة ألقاليم
العالم كافة .إ ّن أهم عنص ٍر يقع في قلب برنامج HumaWealth
تتخطى
هو صيغة تقاسم العائدات الفريدة من نوعها والتي
ّ
مجر ّد جمع الشركات العاملية الرائدة لتسهيل املبادرات التجارية
في القرن الـ .21فهذا العنصر األساسي يعمد إلى توفير التمويل
بشكل متني ومتج ّد د ملساعدة
املناسب لبرنامج األبحاث والتطوير
ٍ
أقاليم العالم كلها على استغالل اإلمكانات الكاملة لتحقيق
حقب ٍة جديد ٍة من الكفاءة التجارية .سيعمد البرنامج املذكور،
إلى إنشاء ثماني جلان فرعية تقوم بتوفير االستثمار الالزم لبرامج
األبحاث اجلارية ،ويستهدف كل منها احلصول على فائدة كبرى
من برنامج  .HumaWealthهذا وستعالج برامج التطوير مواضيع
تتعلق بالتنمية االقتصادية والتجارية والشحن اآلمن والسالمة
الغذائية واجلهوز يّة ملواجهة آثار الكوارث ،إضاف ًة إلى متابعة
ّ
الشؤون التكنولوجية واألكادميية ،والشركات املتوسطة والصغيرة
احلجم .وستكون هذه االستثمارات مجموع ًة  ،مبثابة احلجر األساس
لتعزيز التنمية اإلقليمية ،ما يساعد على ضمان إيجاد كل إقليم
للسبيل األفضل من أجل استغالل إمكاناته .فإسناد جزء من
مجموع اإليرادات العامة إلى كلّ جلن ٍة من اللجان من شأنه إتاحة
التمويل املناسب للبرنامج .وميتلك صندوق البحث والتطوير القدرة
ليتحو ل إلى التزام كبير جدا ،حيث أن ّه من املتوقع أن
واإلمكانية
ّ
ّ
يتجاوز  18مليار دوالر سنويا بحلول عام  .2020وستتولّى شراكة
عاملية غير ربحية من القطاعني العام واخلاص توفير الرقابة على
هذه األموال التي ستكون متاح ًة من دون قيودٍ جيوسياسية بهدف
املصلحة القصوى لالنسان.
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أو ً
ال .الفوائد التي يقدمها برنامج HumaWealth

لمناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا والعالم
ما يلي موجز ٌ عن الفوائد التي يقدمها برنامج HumaWealth
والتي تضمن تبني الفعالية كاستراتيجية أساسية للشركات
اخلاصة والعامة .وقد قمنا بتوزيعها على النحو اآلتي:
 .1العالم
 .2مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا
 .3القطاع العام
 .4القطاع اخلاص
أ .صناعة اخلدمات
ب .املؤسسات الكبيرة احلجم
ج .املؤسسات املتوسطة والصغيرة احلجم

 .1العالم

 تقليص نفقات التبادل التجاري من املعدل العاملي البالغ 11٪إلى معدل  6٪ما يؤدي إلى وف ٍر عاملي سنوي يُقدر بحوالى 700
مليار دوالر أميركي.
 زيادة حجم التجارة االقاليمية بدمج خبرة البلدان املتقدمة معاليد العاملة في البلدان النامية.
 رفع استخدام الطاقة االستيعابية للبنية التحتية القائمةإلى حدها األقصى استجاب ًة للزيادة املرتقبة في حجم الشحن
العاملي.

 .2مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا
-

-

-

تقليص نفقات التبادل التجار ّي في مناطق أوروبا ،الشرق
األوسط ،وأفريقيا من مع ّد ل مقداره  11%إلى معدل  ،6%ما
يؤدي إلى وف ٍر سنوي يبلغ  356مليار دوالر ( 282مليار دوالر في
أوروبا 41 ،مليار دوالر في الشرق األوسط و 33مليار دوالر في
أفريقيا) وتقليص نفقات التشغيل مبا يصل إلى  15%من دون
حتميل املستخدم النهائي أي تكلفة.
استحداث ما يصل إلى  18.5مليون وظيفة بفضل زيادة حجم
التبادل السلعي ،وإلى  22.1مليون وظيفة في ميادين التمويل
والتأمني والتكنولوجيا بعد إطالق البنية التحتية املرنة.
جذب مليارات الدوالرات من القطاع اخلاص لالستثمار في
البنية التحتية وتقليل االعتماد على متويل امليزانيات العامة
أو املنظمات الدولية املانحة.
تعزيز االستفادة األمثل من فوائد البرامج االقتصادية
االستراتيجية.
واالستثمارات
ّ
االستراتيجيني
توفير األنظمة ،األدوات ،املنهجيات والشركاء
ّ
العامليني لبناء البنية التحتية وحتسينها بالنسبة إلى صناعة
ّ
اخلدمات في كل من أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا.
زيادة حجم التدفق املالي التجاري إلى قطاع األعمال في مناطق
أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا عبر تأمني انتقال البيانات
بشفافية وبشكل مباشر ما
املتعلّقة بالنشاطات التجارية
ّ
يؤدي إلى التقليل من نسب اخملاطر
تسريع وتسهيل متطلبات االكتتاب بالنسبة إلى التمويل
التجاري والذي يع ّد عنصر ا ً مهما ً وال سيما بالنسبة إلى
الشركات املتوسطة والصغيرة.

ّوجستية الفعالة 2012
العاملي لل
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للتحالف
ّ
ّ

 .3القطاع العام

الشحن اآلمن
الدولية وتد فّق التبادالت التجارية من خالل إنشاء
احلدود
 حمايةّ
دفاعية متع ّد دة حتافظ على أمن الشحن.
خطوط
ّ
الدولية املتعلّقة بالشحن اآلمن
 املساعدة في تطبيق القواننيّ
عبر تخفيض التكاليف واجلهود اخلاصة باالمتثال للشروط
األمنية.
نظام لإلنذار املبكر في العالم لضمان الشحن
 توفير أ و ّلٍ
والدينامية حول الشحن
الشفافية املتطورة
اآلمن وهو “نظام
ّ
ّ
العاملي” وا لّذي من شأنه تأمني معلومات عن الشحنات تتجدد
ديناميكيا ً ،وتقوم عدة جهات موثوقة باملصادقة عليها واإلقرار
بصحتها للتثبت من املصادر األصلية للبضاعة ،ما يساعد
بشكل أفضل وكشف
على حتديد التعرفة اجلمركية املستحقة
ٍ
الشحنات ذات املنتجات الزائفة وتسريع معامالت التخليص
و تيسير ها .
 تأمني عملية دمج النظام العمودي بنظام  GLSوذلك لتأهيلالتفاعل بني نظام جمركي وآخر من جهة ،وبني النظام اجلمركي
والشركات اخلاصة من جهة أخرى.

السالمة الغذائية
الغذائية العالية
املنتوجات
إلى
بالنسبة
املنشإ
 ضمان مصدرّ
اجلودة وتسليمها في الوقت املناسب ،وفقا ً للّوائح العامة
ومواصفات القطاعني اخلاص والعام.
الزراعية بهدف االحتواء
الصحة
عاملي فعال ملراقبة
 توفير نظامّ
ّ
اآلني ومواجهة األوبئة الغذائية بفعالية.
 تخفيض تكاليف االمتثال لألنظمة العاملية واحمللية..
اجلهوز يّة في حاالت الطوارئ
 تأمني البيانات الفور يّة ،على نطاق عاملي ،عن جميع املوادالالزمة ملواجهة احلاالت الطارئة.
بشكل سريع
إمكانية تعبئة جميع حاويات البضائع
 إتاحةٍ
ّ
لتوصيل اإلمدادات الضرورية بكفاءة عند وقوع الكوارث.
 وضع “النظام العاملي إلدارة حركة النقل في حاالت الطوارئ”بهدف توجيه الشحنات وإعادة توجيهها في األوضاع الطارئة
وذلك لضمان استمرارية التدفق التجاري وتأمينه.
التلوث البيئي
 تخفيض استهالك الوقود عبر زيادة استخدام الطاقةاالستيعابية خلطوط النقل اللوجستية وزيادة معدل اإلجناز في
املوانئ وفي املعابر احلدودية.
 تخفيض انبعاثات أول أوكسيد الكربون بالعمل على تقليصاالزدحام املتعدد األشكال للبضائع املشحونة في املوانئ ذات
السعة الكبيرة وفي مواقع االختناق اللوجستي األخرى.

 .4القطاع اخلاص

أ .صناعة اخلدمات
املؤسسات املالية
 تقدمي اندماج كامل للمؤسسات املالية في النشاطات املاليةالديناميكية العاملية والتي متثّل فرصا ً في
املتعلّقة بالتجارة
ّ
السوق سيبلغ حجمها  5تريليون دوالر في حدود سنة .2020
 توفير خدمات املراقبة الفورية واملباشرة للمبادالت التجاريةللح ّد من نسب العمليات االحتيالية والغش.
املالية بأقلّ جه ٍد ممكن وتعزيز أبحاث حتديد
فاعلية التقارير
 زيادةّ
ّ
اخملاطر وصالحية املعطيات واحلرص على متاسكها وتناسقها.
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 توفير خدمات جديدة متطورة وإتاحة فرص متويل جديدة مع إمكانيةتت ّبع األصول حلظة بلحظة.
مؤسسات التأمني
 تقدمي اندماج كامل وسهل ملؤسسات التأمني في سوق التأمنيالعاملي والتي متثّل فرصا ً سيبلغ مقدارها  400مليار دوالر في حدود
سنة .2020
 توفير التكنولوجيا الالزمة لتغطية خدمات التأمني بأسعار منافسةمن خالل تقليص تكاليف اخلدمات الثانويّة وحتسني مستوى خدمة
الزبائن في الوقت ذاته.
إمكانية التحليل الفور ّي الذي يشمل العمالء احلاليني
 توفيرّ
العملية التجاريّة
بهذه
املتصلني
األطراف
وجميع
واملستقبليني
ّ
لتقدير اخملاطر احملتملة وتقييم عروض التأمني.
التكنولوجية
املؤسسات
ّ
 تقدمي منوذج جديد لألعمال يوفّر فرصا ً في السوق بقيمة  400ملياردوالر بحلول عام .2020
 زيادة عوائد االستثمار ( )Return on Investment - ROIبالنسبةإلى قاعدة الزبائن احلالية من خالل تعزيز فاعلية النظم العمودية
القائمة.
 توفير املهارة واخلبرة الالزمتني إلضافة مزايا جديدة إلى أنظمة الزبائنالعمودية املستخدمة حاليا ً من جهة وتطوير أنظمة جديدة تساعد
في توسيع األسواق من جهة أخرى.
شركات أجهزة التت ّبع وشركات دمج قواعد البيانات
سوقية جديدة بقيمة  88مليار دوالر بحلول عام 2020
 تقدمي فرصةّ
 تقليص نفقات التشغيل وتعزيز عملية تقدمي املنتجات إلى قاعدةواملستقبلية.
احلالية
العمالء
ّ
ّ
التوسع والوصول إلى السوق العاملية بشكل سريع.
عملية
 تفعيلّ
ّ
شركات الشحن
 تخفيض تكاليف االستيراد والتصدير مبا يصل إلى  30٪وتخفيضنفقات التشغيل مبا يصل إلى .15٪
 زيادة الربحية برفع استخدام الطاقة االستيعابية إلى حدها األقصى،والتقليل من النفقات غير اجملدية بني الناقلني وموقع التسويق.
 تقليص نفقات التشغيل وتعزيز مستوى خدمة الزبائن وكشفحاالت الغش واالحتيال من خالل دمج النظام العمودي في سلسلة
العاملية.
التوريد
ّ
اللوجستية
شركات اخلدمات
ّ
 توسيع نطاق السوق العاملية من دون كلفة. تقليص نفقات التشغيل وتعزيز مستوى خدمات الزبائن من خاللإلغاء متطلّبات دمج النظام العمودي اخلاصة بتبادل البيانات
الكترونيا ً ( )Electronic Data Interchange EDIوالبيانات املنقولة
األخرى.
 توفير نظام يستوفي متطلبات الصناعة العاملية والوطنية.الفاعلية
تتحسن
العاملية (بحيث
 دمج النظام العمودي بالشبكةّ
ّ
ّ
ويقلّ التكرار في عملية إدخال املعطيات فينخفض تبعا ً عدد
األخطاء بانخفاض عدد النقرات على املفاتيح).
 تقليص اجلهود والنفقات الالزمة لاللتزام باملتطلّبات الصناعيةواحلكومية املتعلقة باألمن ،عبر تطوير نظام واحد لتطبيق قوانني
الوطنية.
الصناعة العاملية والقوانني
ّ
ّوجستية الفعالة 2012
العاملي لل
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للتحالف
ّ
ّ

نقاط العبور
 رفع الفاعلية إلى احل ّد األمثل وزيادة الطاقة االستيعابية إلى ح ّدهااألقصى في استخدام البنية التحتية اللوجستية احلالية وتقليل
العاملية املتعلّقة
احلاجة إلى توسيع املنشآت وااللتزام بالقوانني
ّ
بأمن الشحنات من دون أيّة تكلفة.
 تقليص نفقات التشغيل وتعزيز مستوى خدمة الزبائن من خاللالعاملية.
العاملية لقنوات التوزيع
دمج النظام العمودي بالشبكة
ّ
ّ
والديناميكية للمسؤولني عن املوانئ
 توفير األدوات املتطورةّ
وغيرهم من املوظفني بهدف مساعدتهم على إدارة حجم الواردات
بشكل محكم.
والصادرات التجارية ،وتعجيل عملية التوثيق
ٍ
املؤسسات الكبيرة احلجم
ب.
ّ
 تقليص نفقات املبادالت التجاريّة (تكاليف الصادرات والواردات)املتوسطة بنسبة تصل إلى .% 15
بنسبة  % 30وتكاليف التشغيل
ّ
 توفير برنامج محكم لألعمال لتوسيع السوق اإلقليمية واألدواتبشكل كفوء وسريع.
الالزمة للوصول إلى أسواق جديدة
ٍ
 توفير األدوات الالزمة لتقليل تكاليف تشغيل سلسلة التوريدإضاف ًة إلى األدوات الضرورية التي من شأنها إتاحة املراقبة الفورية
ألداء مزودي اخلدمات والشركاء التجاريني على النطاق العاملي.
 تسهيل الوصول إلى اخلدمات الثانوية املدمجة ضمن نظام عاملي(التمويل والتأمني والتكنولوجيا).
ج .املؤسسات املتوسطة والصغيرة احلجم
 تقليص نفقات املبادالت التجاريّة (تكاليف الصادرات والواردات)املتوسطة بنسبة تصل
بنسبة  30%وتكاليف تشغيل الوحدات
ّ
إلى .15%
 جعل الشركات الصغيرة واملتوسطة أكثر قابلية للتمويل منخالل توفير املعلومات املباشرة والتحديثات احليوية ،اتساق
البيانات ،واحلصول على تأييد جهات ثالثة.
اللوجستية
اخلدمات
جلميع
املتنوعة
 االرتقاء بوسائل النقلّ
ّ
وجوية] عبر
والقطارات)
(الشاحنات
الشاملة [بحرية وبرّية
ّ
مجموعة مختارة من وكاالت النقل .في املاضي ،لم يكن هذا األمر
متاحا ً أمام الشركات الصغيرة.
عملية تقدمي عروض األسعار ،واحلجوزات ،وبوالص الشحن
 تسهيلّ
ً
الشخصي باستخدام الفاكس والبريد
التواصل
وتقليل
،
ا
الكتروني
ّ
اإللكتروني والبريد العادي والهاتف.
إمكانية الوصول إلى
مع
عاملي
 تعزيز توفر املعلومات ونظام مراقبةّ
ّ
اجلهات املوفّرة للخدمات الثانوية.

ختاماً ،وباختصار ،يوفّر برنامج  HumaWealthمجموعة
من الفوائد ملناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا التي
تنتظر حتقيق النمو االقتصادي واالستقرار من دون أي
كلفة تُزاد على ميزانيات القطاعني العام واخلاص .إذ
سيعمد هذا البرنامج إلى حتقيق النمو التجاري في
جميع أنحاء دول هذه املناطق ،وجعل الشركات الكبيرة
واملتوسطة والصغيرة أكثر قدرة على املنافسة ،وتعزيز
إمكانياتها على تنمية صناعات التكنولوجيا والتمويل
وغيرها من صناعات اخلدمات األساسية ،وتوفير أمن
الشحنات ومساءلة املسؤولني على احلدود ،وتطوير
النمو االقتصادي وتأمني االندماج الكامل والسهل في
األسواق العاملية.
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إعالن مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا
على مناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا إيجاد مسار جديد لتحقيق االزدهار االقتصادي والرفاه االجتماعي .فمخاطر
اليوم هائل ٌة بحيث ال ميكن جتاهلها .والواقع أن ما من خيارٍ آخر أمامها .إذ ال ب ّد من تسديد الديون التي خلّفتها األزمة املالية
العاملية وال بد لها أيضا ً من إعادة النظر في امليزانيات احلكومية وتأمني الوظائف لعشرات املاليني من العاطلني عن العمل.
هذا ويتعني عليها استعادة فرص التجارة املفقودة ملا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حجم التجارة في جميع أنحاء هذه املناطق.
والسيما العنصر األكثر أهمية،
متتلك هذه املناطق الشاسعة جميع املقومات املطلوبة لتحقيق االزدهار االقتصادي،
ّ
العمال الذين يتم ّتعون بأعلى املستويات الثقافية والعلمية في العالم،
أال وهو العنصر البشري .فأوروبا متتاز بنوعية
ّ
الفتية وأضخم األسواق االستهالكية املوجودة إلى
في حني متتاز دول املتوسط اجلنوبي بأحد أكبر جتمعات اليد العاملة
ّ
جوار منطقة حريصة على تزويدها باملزيد من السلع .كما متتلك هذه املناطق التكنولوجيا الالزمة وتتم ّتع بروح االبتكار
املطلوبة ،وأكثر من ذلك ،فإن بني يديها كنز ا ً من املوارد الطبيعية املنتشرة في جميع أنحاء أفريقيا والشرق األوسط.
هذه املوارد الطبيعية تفتقر إلى الصيغة الصحيحة التي جتمع بني هذه املكونات مجتمع ًة  .وبناء عليه ،سيعمد
برنامج  HumaWealthملناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا إلى توفير األدوات وخارطة الطريق الالزمة .لربط
مواطن القوى املتوفرة في جميع أرجائها .ففي القرن الـ ،21وحدها الدول التي تقوم بتسخير الطاقة الهائلة
لالبتكار ستتمكّن من تعزيز جتارتها .والهدف هنا يكمن في بناء املنصة التكنولوجية املفتوحة التي ال ترتكز على
البنية التحتية فقط والتي تنتمي إلى جيل األمس ،بل على البنية التحتية املرنة التي تنتمي إلى جيل املستقبل
أيضا ً .وحتقيقا ً لهذا الغرض ،سيعمد البرنامج إلى جتهيز املنطقة بالعناصر الرئيسية الثالثة التي حتتاج إليها البنية
التحتية املرنة للتجارة العاملية .واألفضل من ذلك كلّه ،أ نّه سيسعى إلى نشر هذه البنية املذكورة في خالل 18
شهرا ،ومن دون حتميل املستخدم النهائي من القطاعني العام واخلاص أية تكلفة.
الغني
ال ميكن ملناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا أن تبقى منتظرة بعد اليوم .فقد قامت ،طوال تاريخها
ّ
واجمليد ،بتوحيد جهودها واالنتفاع مبواطن القوى فيها .واملطلوب منها اليوم أن تقوم بالشيء عينه من خالل إطالق
طاقات االبتكار الكامنة فيها .فقد انطلقت التجارة من هذه املنطقة منذ حوالي  3000سنة ،وعرف أسالفنا الذين
وبروحية االبتكار اجلريئة هذه ،نحن املوقّعون على
رحلوا قبلنا ،أنه «علينا االبتكار لنصبح جتّار» .هكذا ولدت األبجدية
ّ
هذا اإلعالن ،نلتزم إطالق برنامج  HumaWealthوالتأ كّد من استكماله وتنفيذه بنجاح.

االحتاد اإلفريقي

لعربية
األمانة العامة جلامعة الدول ا ّ

التحالف العاملي للّوجستية الفعالة
ّوجستية الفعالة 2012
العاملي لل
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للتحالف
ّ
ّ

صفحة  20من 20

برنامج  HumaWealthملناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا

مالحظات

ّوجستية الفعالة 2012
العاملي لل
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للتحالف
ّ
ّ

صفحة  21من 20

برنامج  HumaWealthملناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا

مالحظات

ّوجستية الفعالة 2012
العاملي لل
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للتحالف
ّ
ّ

صفحة  22من 20

برنامج  HumaWealthملناطق أوروبا ،الشرق األوسط ،وأفريقيا

مالحظات

ّوجستية الفعالة 2012
العاملي لل
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للتحالف
ّ
ّ

صفحة  23من 20

