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 موجز
الشجججججفافية و  لكفاءةا من زيدمالذكية فرصجججججة فريدة لتحقيق والعقود  زَّعسججججججل اتسجججججابات املو  تكنولوجيات توفّر 
فهم حتقيق تيسجججججججججججججج   إىلالوثيقة . وهتدف هذه ةاملعلومات يف قطاع الزراعو قيمة التبادل يف عمليات  التتبع يةوإمكان

 واتواجز التقنية ودأهنا تبّّي اتدكما   ،تكنولوجيات يف األغذية الزراعيةهلذه التطبيقات الو واملنافع لفرص أفضججججججججججججججل ل
 .اليت ميكن أن تعرتض اعتمادها احملتملة املؤسسية
، ميكن ناتوختزين البيابال توسجججججج    ومعاجلة العملياتالتشججججججف  و  لسجججججججالت الرقميةمن خالل االسججججججتفادة من او  

طرق. العدد من بسالسل اإلمدادات الزراعية وتدخالت التنمية الريفية أن حتّسن سجل اتسابات املوزَّع  لتكنولوجيات
ضججمان من املعامالت و  ةيف كل معاملالتفصججيلية  همساتومحل املنتج على تتبع أصججل  تالتكنولوجياهذه قدرة تؤدي ، أواًل 

ا، . ثانيً واستدامتها اوجودهت األغذية سالمة ما لذلك من أثر إجيايب على مع ،التتبع إمكان يف أصالته إىل حتسينات كب ة
يف لسججججة إىل مدفوعات سججججواسججججتخدام العقود الذكية يف سججججالسججججل اإلمدادات الزراعية  ةطابال وسججججاملعامالت يتيح القيام ب

شججججججججججججرتين والبائعّي املخاطر للموخيفف  قلل تكاليف املعامالتيميكن أن  ما، يةاخلدمات املالية الزراعيف  الوقت اتقيقي
معقدة وية ورقية عمليات تسججججججججججججيف  جمّمًداعادة والبائعّي الذي يكون لمزارعّي لس املال املتداول أر و زيد التدفق النقدي يو 
 لألعمالقوى أ وإىل تنمية املايل لو شججججججججججمال زيادة إىل األكفأ الزراعية املالية واخلدمات التوريد سججججججججججالسججججججججججل وتؤدي. ثقيلةو 

 واملادية لرقميةا ضجججججججججججججافة إىل أصجججججججججججججوهلمباإل ،رقمية هويات بناء للمسجججججججججججججتخدمّي تتكنولوجيا، تتيح هذه الثالثًا. التجارية
 أدقّ  وبيانات اتمعلوم الزراعية اإلمدادات سالسل يف املعامالت عن الناجتةالكمية اهلائلة من البيانات وتوفر . املسّجلة
والتسججججويق  قرارات اإلنتاجنوير ُتسججججتخدم لتميكن أن  العام وللقطاع اإلمدادات سججججلسججججلة يف الفاعلة للجهات السججججوق عن
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 ن ة أفضجججججججل. وميكنمسجججججججت سجججججججياسجججججججاتبتعزيز البيئة التمكينية و اتصجججججججول على االئتمان لتمكينه من املزارع أهلية إثبات و 
 على ولللحصجج كضججمان  األراضججي، ملكية سججنداتمثل ، سجججل اتسججابات املوزَّعاملسججّجلة يف  املادية األصججول اسججتخدام

 ملكية لتسجججججججيل ي للتغ قابلة وثابتة غ  وسججججججريعة آمنة طريقةسجججججججل اتسججججججابات املوزَّع  تتكنولوجياالتمويل. وتشججججججكل 
 قانوين.ال وضوحأكرب من ال قدرًا األراضي حيازة لنظم يوفّر ما األراضي،
 االتفاقات رصجججدو  تنفيذ حتسجججّي على القدرة زَّعسججججل اتسجججابات املو  لدى تكنولوجيات ذلك، إىل باإلضجججافةو  
 باريس اتفاق عن فضججججججججججججججالً  املتعلقة بالزراعة، واألحكام العاملية التجارة منظمة اتفاقات مثل بالزراعة، املتعلقة الدولية
 .االتفاقات هلذه لالمتثال واملساءلة الشفافية من املزيد تكنولوجياتهذه ال توفر أن وميكن. املناخ تغ  بشأن
 تعّيي اليت لقدراتا وتنمية التحتية البنيةاملتعلقة ب واملؤسججججججججججججججسججججججججججججججية والتنظيمية الفنية التحديات من عدد هناكو  
إن و . ليهاع صججولتا إمكانيةالتأكد من و  للتوسججع التكنولوجيا قابلية ضججمانل النضججج مرحلة إىل الوصججول قبل معاجلتها
تقرر  هامة عوامللها ك  املنتجو  عمليةما بّي ال رواب  خالل املنتج من البيين وأصجججججالة التشجججججغيلإمكانية التوسجججججع و  قابلية
يسجججججججت ل هذه التكنولوجياتعلى أن . اإلمدادات الزراعية سجججججججالسجججججججل يف واسجججججججع اعتماد التكنولوجيا على نطاقمدى 
 تواججه ليتا التحجديجات على إن أمكن التغلج  كب ة  إمكجانجات لكنهجا توفر الزراعيجة، األغجذيجة لقطجاع الشججججججججججججججايف الجدواء

 نطاق واسع. على اعتمادها
 هتيئة دور هام يف املسججججا ة يف الدويل لدى اجملتمع املوزّع، اتسججججابات سجججججل تكنولوجيات طورت اسججججتمرار ومع 

 ،املشاركّي يف السوق مجيعبّي  تكنولوجياتهذه التقاسم مكاس  اإلنتاجية النامجة عن  البيئة التمكينية اليت تضمن
 ميكنو جم. واملتوسججججججججطة ات والصججججججججغ ة الصججججججججغر مبن فيهم أصججججججججحات اتيازات الصججججججججغ ة واجملهزين والشججججججججركات املتناهية

هذه  حول تقين حوار يف املسججججججججججججججا ة خالل من اجلهد هذا تقود أن سججججججججججججججويةً  الدولية اتكومية املنظماتو  للحكومات
 الدولية تكوميةا العمل جمموعات خالل من ،الزراعة استخدامها يف بشأنتوجيهات سياساتية  وتوف  تكنولوجياتال

 وتوف  اخلاصةو  العامة الشراكات وتعزيز واملعاي  اللوائح وضعمن خالل  وكذلك املتعددين، املصلحة أصحات ومنابر
 هائلة اتيإمكان تالتكنولوجياهذه ولدى . الريفية املناطق يف الرقمية واملهارات التحتية البنية اإلرشجججججججججادات لتحسجججججججججّي

الل إتاحة من خاليت تعاين اترمان اجلهات الفاعلة يف السججججججججججججججوق  تواجهها اليت التحديات من للعديد للتصججججججججججججججدي
 لتحقيق دافعة وةق وإجياد الريفية التنمية تدخالت حتسججججّي إىل باإلضججججافة اإلمدادات املتكاملة، سججججالسججججل مشججججاركتها يف

 دامة.تاملس التنمية أهداف

 هذه الوثيقة إىل: مضمونأي استفسارات عن  جيهميكن تو 
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 المقدمة

يف مجيع أحناء العامل، وبغض النظر عن مسججججتوى التنمية االقتصججججادية، يقوم البشججججر باسججججتمرار بتحويل القيمة. وذلك نشججججا  
إنسججججججججججاين جوهري ميّكن الناس من تبادل السججججججججججلع واخلدمات ومراكمة رأس املال املنتفج واملدخرات لتحقيق رفاهيتهم. وبغية 

تبادل القيمة، ُتسجججججججججتخدم املؤسجججججججججسجججججججججات لضجججججججججمان الثقة وختفيف املخاطر بّي املشجججججججججرتين والبائعّي. تقليل عدم اليقّي أثناء 
وتسجججتخدم املؤسجججسجججات اليت تقوم بدور الوسجججي  يف عمليات تبادل القيمة سججججالت إلكرتونية مركزية لتتبع األصجججول وختزين 

د تكون إلدخال اليدوي لقيود البيانات وقالبيانات. ومبا أن هذه املؤسججججججسججججججات الوسججججججيطة تعتمد يف كث  من األحيان على ا
معّرضجججججة لالحتيال، فلن عمليات حتويل القيمة ىليل إىل فرض تكلفة باهظة على املشجججججرتين والبائعّي، ما يزيد أعباء  ارسجججججة 

 ذلك، افة إىلللتنمية االقتصجججججادية. باإلضججججج ارئيسجججججيً  ااألعمال التجارية زيادة كب ة. ويشجججججّكل ارتفاع تكاليف املعامالت رادعً 
تفتقر املعامالت النقدية )يف كل من االقتصججججججججججججججادين النظامي وغ  النظامي( إىل إمكانية التتبع، ما يعوق يف هناية املطاف 
قدرة الشججججججركات املتناهية الصججججججغر والصججججججغ ة واملتوسججججججطة اتجم، ال سججججججيما يف البلدان النامية، على اتصججججججول على االئتمان 

 واألسواق اجلديدة وعلى النمو.
 
طريقة جديدة للمحاسججججججبة املتعلقة بعمليات حتويل القيمة تقلل إىل اتد  1دخل تكنولوجيات سجججججججل اتسججججججابات املوزَّعتُ 

األدىن عدم اليقّي وتؤدي إىل تبادل القيمة بال توسججججج   باسجججججتخدام سججججججل المركزي مشجججججرتك يقوم بدور مؤسجججججسجججججة رقمية 
الث املعامالت يف قاعدة بيانات رقمية يزيل اتاجة إىل طرف ثا لتسجججججججججججججيل ا آمنً وتوفر هذه التكنولوجيات نظامً . مؤىلنة

وسججججججي ، ويقلل تكاليف املعامالت، وميّكن اإلساز األسججججججرع للمعامالت بل حق يف الوقت اتقيقي، ويضججججججمن أن تظل 
أن استخدمت فبعد  .البيانات ثابتة غ  قابلة للتغي ، ويتيح وصول مجيع املشاركّي يف الشبكة إىل قاعدة البيانات هذه

Bitcoinلكرتوين لبيتكوين إأول مرة كنظام نقدي 
، تكشجججججججّجفت تكنولوجيا قواعد البيانات التسججججججججلسجججججججلية 2008يف عام  2 

ية وإمكانية الكفاءة والشجججججفاف ات هائلة لتعزيزي)بلوكشجججججّي( وغ ها من تكنولوجيات سججججججل اتسجججججابات املوزَّع عن إمكان
صجججادية ن برجمة تكنولوجيات سجججّجل اتسجججابات املوزَّع ال لتسججججيل املعامالت االقتوىلكّ . التتبع يف أحناء االقتصجججاد العاملي

فحسججججججج ، ولكن أيضججججججًجا لتسججججججججيل أنواع أخرى من املعلومات اليت هلا قيمة وأ ية للبشجججججججرية، من مثل: شجججججججهادات امليالد 
أن ميّثل على هيئة والوفاة وشجججججججهادات الزواج وصجججججججكوك وسجججججججندات امللكية والدرجات العلمية، أو أي شجججججججيء آخر ميكن 

 (.Tapscott ،2016و Tapscott))كود( سجل رقمي 
 

تقوم اتكومات واملؤسجججسجججات اخلاصجججة والشجججركات الناشجججئة التقنية يف مجيع أحناء االقتصجججاد العاملي باسجججتكشجججاف التطبيقات 
مليارات دوالر  5وعلى مدى السجججنوات األربع املاضجججية، اسجججتثمر أكثر من . املمكنة لتكنولوجيات سججججل اتسجججابات املوزَّع

وقطاع اخلدمات املالية هو أحد اجملاالت الرئيسججججججججية اليت جيري فيها (. CoinDesk ،2018) أمريكي يف هذه التكنولوجيات
سججججججججججججججتندة إىل قواعد وعات املاختبار هذه التكنولوجيات وتنفيذها يف املدفوعات ويف تداول األوراق املالية. وتنطوي املدف

اأيفق  للخدمات املصججججرفية لألفراد، بل  يسات كب ة ليالبيانات التسججججلسججججلية )بلوكشججججّي( على إمكان لسججججالسججججل القيمة  ضججججً

                                                           
( بشجججكل متبادل. التسجججلسجججلية )بلوكشجججّيقة، يسجججتخدم مصجججطلحا تكنولوجيات سججججل اتسجججابات املوزَّع وتكنولوجيا قواعد البيانات ثيألغراض هذه الو   1

د من أنواع غ  أن بلوكشجججّي ليس إال نوع واح. جلميع أنواع تكنولوجيات سججججل اتسجججابات املوزَّع اا دارجً إلشجججارة إىل أن بلوكشجججّي أصجججبح امسً ومن املهم ا
 .ملزيد من التفس  2نظر القسم ا. هذه التكنولوجيات

 هو عملة رقمية تستخدم تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع اليت تدعى بلوكشّي لنقل أموال بّي جهات دون سلطة مركزية.  Bitcoinالبيتكوين   2
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العاملي  يةغذما يتعلق خبط  املسجججججججججاعدة النقدية والتحويالت واملشجججججججججرتيات. فمثاًل، قام برنامج األ الزراعية وقطاع التنمية يف
 حتويالت نقدية تسجججتخدم تكنولوجيا قائمة على قواعد البيانات التسجججلسجججلية )البلوكشجججّي( لتسججججيل املعامالت بتجربة برامج

ا مالية  العاملي وفورً  يةغذيف خميم لالجئّي السجججججوريّي. ويعتقد أن هذه الربامج التجريبية حققت لربنامج األ السجججججوبرماركتيف 
 املعامالت املرتبطة هبم والوقت الذي يقضجججججججيه لاسجججججججبو الربنامج يف جتميعكب ة، من خالل إزالة الوسجججججججطاء املاليّي ورسجججججججوم 

البيانات والتقارير الواردة من املصجججججججججججارف واملتاجر اليت مل تعد هلا حاجة مع حفؤ السججججججججججججالت املؤىلت باسجججججججججججتخدام قواعد 
 تكنولوجيات لتبسججججججي  سجججججج والواقع أن التطبيقات احملتملة هلذه ال (.Bacchi ،2017البيانات التسججججججلسججججججلية )البلوكشججججججّي( )

 وقد دخل القطاع اخلاص بالفعل يف شراكة مع األمم املتحدة الستكشاف. العمل وحتسّي الكفاءة يف قطاع التنمية هائلة
 .(Bacchi ،2017هذه التطبيقات لتحسّي فعالية العمل وتعزيز الكفاءة يف منظومة األمم املتحدة )

 
راعي. فهناك العديد من قضججججججايا الشججججججفافية والكفاءة يف سججججججالسججججججل اإلمدادات الزراعية، ا يف حالة القطاع الز وليس األمر خمتلفً 

يؤدي يف هناية املطاف إىل إتاق أذى باملزارعّي واملسجججتهلكّي. واملعامالت يف سجججالسجججل اإلمدادات الزراعية خطرة ومعقدة  ما
يتعلق مبصجدر  ما فافية يفا الشجلكّي األكثر وعيً بطبيعتها، ما جيعلها تعتمد على عدد من الوسجطاء؛ يف حّي ال تتوفر للمسجته

ويف هناية املطاف، ميكن أن يؤدي تعزيز الرواب  بّي املزارع واألسجججججججججججججواق واملسجججججججججججججتهلكّي إىل زيادة  و . طعامهم وكيفية إنتاجه
املوزَّع إىل إمكانية أن تؤدي تكنولوجيات سججل اتسجابات إن . (2017)منظمة األغذية والزراعة،  الدخل وتوف  فرص عمل

زيادة الكفاءة والشججججفافية والثقة يف مجيع أحناء سججججالسججججل اإلمدادات الزراعية وىلكّي مجيع اجلهات الفاعلة يف السججججوق إمكانية 
فهي توفّر إمكانية تبسججججي  وإدماج سججججالسججججل اإلمدادات الزراعية وتعزيز سججججالمة األغذية واتد من املخاطر يف ىلويل . حقيقية

ملة وزيادة إمكانية اتصجججججول على اخلدمات املالية الزراعية وتوليد معلومات عن السجججججوق أذكى اجارة الشجججججالتجارة وتشججججججيع الت
الفعل باسجتكشجاف بوالتكنولوجيا وتقوم صجناعات األغذية الزراعية . وتوف  قدر أكرب من اليقّي القانوين لنظم حيازة األراضجي

 Golden State Foodsو Driscollو Doleركات األغذية )كونسججججججورتيوم يتشججججججكل من كربى شجججججج  شججججججرعهذه التطبيقات، فقد 
 IBMتعاون مع شجججججججججججججركة آي.يب.إم يف ال( Walmartو Tyson Foodsو Nestléو Companyو McCormickو Kroger و

الستخدام حلول تكنولوجيات سّجل اتسابات املوزّع جلعل سالسل إمدادات األغذية أكثر شفافية وقابلة للتتبع بقدر أكرب 
تكنولوجيات قائمة على قواعد البيانات التسججلسججلية  Walmartو IBMويف السججابق، اسججتخدمت شججركتا . ل املدفوعاتوتسججهي

، Wass)البلوكشججججججججججّي( لتتبع حزمة من املاسو بدقة على طول مسججججججججججارها من رف البيع بالتجزئة إىل املزرعة يف غضججججججججججون ثوان )
اعة، كما منافع وتطبيقات هذه التكنولوجيات يف قطاع الزر (. وهتدف هذه الوثيقة إىل تيسجججججججج  فهم أفضججججججججل لفرص و ت2017

 حتدد القيود التقنية واملالية اليت ميكن أن تعرتض اعتمادها يف األغذية والزراعة.
 

 فهم تكنولوجيات سجل الحسابات الموزَّع
تتطور، وهي توفر نظججام معججامالت لججه العججديججد من التطبيقججات. وقججد  3ال زالججت تكنولوجيججات سجججججججججججججججججل اتسجججججججججججججججابججات املوزَّع

 لوجياتهذه التكنو  وميكن اسجججتخدام .كنظام عملة مشجججفرة للعملة االفرتاضجججية بيتكوين  2008اسجججتخدمت أول مرة يف عام 
سججابات املوزَّع تللقيام بكافة أنواع املعامالت وختزين أي نوع من أنواع البيانات واملعلومات ذات القيمة. ويتشججكل سجججل ا

                                                           
توحة، اليت سججججججالت اتسجججججابات املف وهي ترتاوح بّي. من الالمركزية ولكل منها درجة خمتلفة اتسجججججابات املوزع، سججججججلمن تكنولوجيات  طيف هناك  3
متسجججاوية،  اوميلك مسجججتخدموها حقوقً  واملسجججتعصجججية على الرقابة واليت ال تتضجججمن أي مسجججاءلة قانونية( bitcoinمثل بيتكوين )ليها إذنا حيتاج الوصجججول إ ال

 . ا متساويةقً وقد ال ميلك مستخدموها حقو  واخلاضعة للرقابة واليت تتضمن مساءلة قانونية اات اليت حيتاج الوصول إليها إذنً وبّي سجالت اتساب
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من قاعدة بيانات رقمية تستخدم التشف  لرب  وتأمّي املعامالت أو قيود البيانات، وتعاجل فيه البيانات وخُتزن دون توّس  
نظ  موّزعة من اتواسججججي  ُتسججججتخدم للتحقق من تاريت املعامالت واملعلومات وختزينها. وهي -إىل-نظ -على شججججبكة من

ة المركزية لضمان الثقة بّي املشرتين والبائعّي أو املستخدمّي، وبذا توفّر طريقة لّسنة للمحاسب تقوم بدور مؤسسة رقمية
 عمليات حتويل القيمة.املتعلقة ب

 

أواًل، تقوم بللغاء التوّس  يف معاجلة وختزين (: 1نظر الشكل ا) وهلذه التكنولوجيات ميزات ثالث أساسية ضرورية لفهمها
، تضجججججمن املؤسجججججسجججججات الثقة من خالل التوسججججج ، إذ جيري التعاقد على املعامالت وتصجججججفى وتسجججججوى احاليً ف. قيود البيانات

ما يعتمد هؤالء الوسججطاء على مدخالت يدوية عرضججة للخطأ واالحتيال، ما جيعل تنفيذ  اكث ً وتسججّجل يف سججّجل مركزي. و 
شجججججرتين ج املركزي حيّد إمكانية حصجججججول املالصجججججفقات يف الوقت املناسججججج  باهؤ التكلفة. وباإلضجججججافة إىل ذلك، فلن النموذ 

أما تكنولوجيات سججججججججل اتسجججججججابات املوزَّع فال تسجججججججتخدم أي سجججججججلطات ُمصجججججججادقة . والبائعّي على البيانات والتحّكم فيها
مركزية. بداًل من ذلك، عندما يتم التحقق من املعلومات على السجججججججّجل املوزّع، فلهنا تسججججججججل على الفور على اتواسجججججججي  

 الشبكة مجيعها، ما يضمن أن تتوفر أحدث املعلومات لكل مستخدم من املستخدمّي. وال توجد نقطة فشل املشاركة يف
ق وجيري التحقق من املعامالت باستخدام آلية تواف. هة واحدة التحكم يف املعلوماتجلواحدة وال ميكن ملؤسسة واحدة أو 

يانات يف الشبكة. وللتحقق من صحة املعامالت أو قيود الب للوصول إىل اتفاق بّي املشاركّي حول حالة أي من البيانات
ايف السججججّجل املشججججرتك، تسججججتخدم آلية التوافق مدققّي )هم  )خوارزميات(  لوغاريتماتمشججججاركون( وحوافز اقتصججججادية و  أيضججججً

باتفاظ  ءا املشججاركة يف عملية التحقق من صججحة املعامالت، فيزيل ذلك اتاجة للوسججطاتوافق. وميكن للمسججتخدمّي مجيعً 
ا ا جذريً التكلفة تغي ً –على عنصر الثقة، ويف اتّي ذاته، ُيستعاض عن  وذج البيانات املركزي اتايل، ما يغ  هيكل الدفع

(Cant  ،وتوفر هذه الطريقة يف التحقق من صجججججججحة قيود البيانات كفاءة أكرب يف التكلفة مع رسجججججججوم أقل 2015وآخرون .)
 ومعامالت أسرع.

 
 مركزي تقليدي وسّجل حسابات موزَّعحسابات سجل : 1الشكل 
 .املؤلف: املصدر
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، تسجججتخدم تكنولوجيات سججججل اتسجججابات املوزَّع التشجججف  لضجججمان ثبات وأمن قيود البيانات. وجيري تسججججيل كل قيد اثانيً 
سجججججالت بعضججججها ببعض،   خُتزن ال، ترب  hashمن قيود البيانات مع دمغة حتدد الوقت وبصججججمة مشججججّفرة، تسججججمى ها  

السججججالت بشجججكل آمن على شجججبكة اتواسجججي  املوزعة. واهلاشجججات هي أسجججاس أمن وثبات سججججاّلت اتسجججابات املوزعة، 
أهنا جتعل من املسجججتحيل تعديل قيد من قيود البيانات دون التأث  بشجججكل ملحوظ على كافة القيود يف السجججّجل، فيجعل  إذ

 .على الفور للمستخدمّي اآلخرين كافة ااحتيايل مرئيً ذلك أي نشا  
 
ا، جيعل ثبات السجججّجالت وانتفاء الوسجججاطة يف ختزين البيانات، من خالل سجججّجل اتسجججابات املشجججرتك، كالً من املعاملة أو ثالثً 

ا اتصجججول ملوزّع مجيعً ا ا بالشجججفافية. ومن الناحية النظرية، ميكن للمشجججاركّي يف سجججّجل اتسجججاباتالسجججّجل قابالً للتتبع ومتسجججمً 
أي نوع  ا للغرض، ميكن للمسججججتخدمّي التحكم يفعلى التاريت الكامل لكل معاملة مسججججّجلة يف قاعدة البيانات. ولكن، تبعً 

من التفاصيل اليت جيري تقامسها ومع من. وجتري محاية املعلومات املخزّنة يف سّجل اتسابات بواسطة التشف  وتدار بواسطة 
 ا للمسججتخدمّي محاية ومراقبة من ميكنهم الوصججول إىل معلوماهتم ومق. فمثالً،وتتيح هذه املفاتيح معً  4وعامة. مفاتيح خاصججة

إذا ما أراد أحد املزارعّي مشججاركة تاريت االئتمان اخلاص به املسججّجل يف سججّجل اتسججابات املوزَّع مع مقرض كأحد املصججارف، 
املصجججججرف لتشجججججف  وإرسجججججال البيانات إليه؛ ومن   يسجججججتخدم املصجججججرف مفتاحه  ميكنه عندئذ اسجججججتخدام املفتاح العمومي لذلك

اخلاص املقابل لفك شججججفرة املعلومات وقراءهتا. وباإلضججججافة إىل ذلك، ميكن للمصججججرف التحقق من أن البيانات تعود يف الواقع 
زَّع أن تكون عامة  سجججججل اتسججججابات املو للمزارع املعين باسججججتخدام املفتاح العام للمزارع. ويف هناية املطاف، ميكن للبيانات يف

 ا للقواعد املتبناة )حس  غرض السجل( وخيارات املستخدمّي.للمشاركّي أو خاصة، تبعً 
 

فالسججججججّجل العام  (.jayachandran ،2017)عام وخاص : ا نوعان رئيسججججججيان من سجججججججالت اتسججججججابات املوزَّعةويوجد حاليً 
لفاعلة املشججاركة يف الشججبكة ُمغفولة وال يلزم أن تكون هلا أي عالقة سججابقة مع واجلهات ا مفتوح ميكن الدخول له دون إذن،

املشججججججاركة يف ا، و مركزية ىلامً غ  وهذه السججججججّجالت العامة اليت ال تتطل  أذونات عصججججججية على الرقابة و . سججججججّجل اتسججججججابات
افة عامالت وتتبع تاريت كالشججججججججبكة ذات العالقة متاحة ألي شججججججججخين يف العامل، ما يعين أنه ميكن ألي شججججججججخين إجراء م

كن ألي وميزة سجججل اتسججابات املوزَّع العام هو أنه ال مي املعامالت يف سججّجل اتسججابات بأسججره واملشججاركة يف آلية التوافق.
جججل ا من تكنولوجيججات سججججججججججججججوأهم نوعّي معروفّي جيججدً . فرد أو كيججان التحكم بججاملعلومججات فيججه، ولججذا فججلن النظججام لججايججد

ات سججججججّجل للمعامالت عام يسججججججمح ألي شججججججخين بربجمة تطبيقهي  ا بيتكوين وإث يوم؛ وهذه األخ ة  اتسججججججابات املوزَّع
المركزية باسججججججججججتخدام عقود ذكية وتنفيذها على تكنولوجيات سجججججججججججل اتسججججججججججابات املوزَّع اخلاص به. أما عي  سجججججججججججالت 

لذا، قد يكون ما دام املشجججاركون ُمغفولّي. و اتسجججابات املوزَّعة العامة فهو أنه قد تشجججارك يف الشجججبكة بعض اجلهات اخلبيثة، 
امل، مثل للغاية حبيث ال ىلكن مشاركته يف سّجل حسابات مفتوح بالك ابعض أنواع املعلومات يف تطبيقات معينة حساسً 

 التطبيقات اخلاصة باملؤسسات املالية.
 

تحقق من لذن، ويتم التعّرف على املستخدمّي والوأما سّجالت اتسابات املوزَّعة اخلاصة فُمغلقة ال يسمح الوصول إليها إال ب
ا من سجججّجل اتسجججابات. ومن خالل اشجججرتا  تعريف هوية اجلهات املعامالت ومعاجلتها من جان  جهات فاعلة معروفة مسجججبقً 

هات الفاعلة يف سججججّجل اتسججججابات املوزّع اخلاص أو الذي يشججججرت  الدخول إليه إذناً، هناك طبقة من األمن إضججججافية حتد من اجل
                                                           

املتماثل، يكون لكل مسجججتخدم مفتاح خاص وعام يقابل أحد ا اآلخر. املفتاح اخلاص سجججري ومشجججابه لكلمة املرور، أما املفتاح العام غ  يف التشجججف    4
 ا ملستخدمي الشبكة.فهو كعنوان الربيد اإللكرتوين ويكون متاحً 
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هكذا، بدالً من املشجججاركّي املغفلّي، تسجججتخدم سججججاّلت اتسجججابات  5.كن معاقبتها وإخراجها من الشجججبكةميالفاعلة اخلبيثة، إذ 
(. وال يعين اسجججججججتخدام مدققّي موثقّي Swanson ،2015املوزّعة اخلاصجججججججة للتحقق من املعامالت كيانات قانونية موثقة بالفعل )

اخلاصة  ميكنهم التحّكم يف املوافقة على املعامالت. ففي الواقع، هناك مقايضة يف السّجالت املوزعة لتوف  توافق يف الشبكة أنه
. وهذه ةطاالذي يشجججججرت  الدخول إليها إذناً، إذ ُيضجججججّحى مبقاومة الرقابة لصجججججاو املسجججججاءلة القانونية، لكنها تظل تعمل دون وسججججج

 ابات املوزّع اخلاص الذي يشججرت  الدخول إليها إذناً أكثر جاذبية ألسججواقاملسججاءلة القانونية هي بالتحديد ما جيعل سججّجل اتسجج
 (.Swanson ،2015رأس املال العاملية واألصول امللموسة وسالسل اإلمدادات والعقود الذكية )

 
تسابات املوزَّعة اويؤدي إغفال أمساء املشاركّي يف سجالت اتسابات املوزَّعة العامة وحتديد هوية املستخدمّي يف سجالت 

ت التوافق ما بّي النظامّي. وهناك أنواع عديدة خمتلفة من لوغاريتما ا يفاخلاصججججججججججة إىل عملييت حتقق من املعامالت خمتلفة ىلامً 
فضجججججججججججججل ا للتطبيق احملدد. فمثالً، أحد أمسجججججججججججججتخدمة يف النظامّي، ولكل منها مزايا وعيوت ينبغي فهمها واسجججججججججججججتخدامها وفقً 

م إثبات ترياغو م توافق يسججججججمى لترياغو املوزَّعة العامة املعروفة هو بلوكشججججججّي بيتكوين، الذي يسججججججتخدم لسجججججججالت اتسججججججابات 
وهو ُمكلف من حيث املوارد والوقت، ولذا فلنه ليس آلية توافق مثالية لشججججبكات ختدم ، proof-of-work algorithmالعمل 

املوزَّع العام الذي تسججتخدمه إيثريوم فهو يف طور االنتقال  أما سججّجل اتسججابات(. Hyperledger ،2017)األعمال التجارية 
، وهو أكثر كفاءة ألنه ينفي اتاجة إىل تعدين البيانات وإىل املوارد proof-of-stake algorithmم إثبات اتصججججججة ترياغو إىل ل

موعتّي رئيسجججيتّي من اخلاصجججة جمم إثبات العمل. وتوظف سججججالت اتسجججابات املوزَّعة ترياغو اتاسجججوبية الباهظة اليت يتطلبها ل
، وىلتاز voting-basedوتلك القائمة على التصجججويت  lottery-basedلوغاريتمات التوافق،  ا: تلك القائمة على اليانصجججي  

رعة وقصججججر الوقت ا أطول للتوصججججل إىل نتيجة هنائية، بينما ىلتاز األوىل بالسججججهذه األخ ة بقابليتها للتوسججججع، لكنها تتطل  وقتً 
 (.hyperledger ،2017) الزم للتوصل إىل نتيجة هنائية، لكنها تفتقر إىل قابلية التوسعال
 

ومن مكاسجججججج  الكفاءة احملتملة األخرى لالقتصججججججاد العاملي قدرة تكنولوجيات سجججججججل اتسججججججابات املوزَّع على تنفيذ العقود 
 تصفية وتسويةلالذكية. فالتجارة جتري عادة باتفاقيات تعاقدية تكون على شكل عقود فعلية، تعتمد على سلطات مركزية 

ة ألخطاء واالحتيال. ومبا أن سجججججججالت اتسججججججابات املوزَّعلة عرضججججججيالً وما طو املعامالت، وتلك عملية مكلفة تسججججججتغرق وقتً 
تنفذ  حاسجججججججججوبية وهذه برامج. تتمتع بدرجة عالية من األمن والثبات، فلهنا توفر منصجججججججججة تكنولوجية سجججججججججليمة للعقود الذكية

م أداء ورصجججد وإنفاذ ية. ويتا، وهي مصجججممة ألىلتة جزء كب  من العملية التعاقدعندما تسجججتور شجججرو  لددة مسجججبقً  اتلقائيً 
كب ة   فوراتو االتفاقات التعاقدية بشججكل مسججتقل، دون أي سججلطة مركزية أو مشججاركة بشججرية. وبوسججع أىلتة العقود أن حتقق 

لألعمال التجارية يف رسجججوم املعامالت والتكاليف القانونية، ويف الوقت ذاته الوفاء بااللتزامات التعاقدية يف الوقت اتقيقي 
(Shadab ،2014 ؛Cant  ،ومن شججججججججججججججأن مكجاسجججججججججججججج  الكفجاءة هجذه أن تؤدي إىل اقتالع البنيجة التحتيجة 2016وآخرون .)

 ء على اتاجة إىل وسطاء مركزيّي.التعاقدية التقليدية والقضا
 

ت اوال شك أن جماالت التطبيقات احملتملة لسّجالت اتسابات املوّزعة هائلة. وملكاس  الكفاءة الناجتة عن تنفيذ الصفق
اوالعقود من خالل هذه السججججججّجالت انعكاسججججججات هائلة على القطاع املايل، ولكن  على القطاعات األخرى يف أحناء  أيضججججججً

االقتصجججججججاد كافة. ويبدو أن كل قطاع من قطاعات االقتصجججججججاد حياول فهم كيفية تطبيق هذه التكنولوجيات وكيف ميكن أن 
  .تكون مفيدة وما هي التحديات اليت تواجه تطبيقها

                                                           
 Swanson (2015)نظر االيت ال حيتاج الدخول إليها إذنا،  املوّزعة املفتوحة اتساباتملزيد من التفاصيل حول فوائد سّجالت   5
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 تطبيقات لتكنولوجيات سج ل الحسابات الموز ع في قطاع األغذية والزراعة
 
 االجتاهات الراهنة يف قطاع األغذية والزراعة 3-1

على غرار قطاعات االقتصججججججاد األخرى، مل ىلر الزراعة واملعامالت يف سججججججالسججججججل اإلمدادات الزراعية على اإلطالق بتحويل 
 :العاملية حتديات عديدة، إذ ينبغي على قطاع األغذية الزراعيةرقمي تام ناجز. وتواجه الزراعة 

 
 تلبية املتطلبات الغذائية لعدد متزايد من السكان؛  

  التكّيف مع تفضججيالت املسججتهلكّي املتغ ة يف البلدان املنخفضججة واملتوسججطة الدخل من املنتجات القائمة على
 اكهة واخلضراوات؛اتبوت إىل زيادة استهالك املنتجات اتيوانية والف

  ًا وتقليل اآلثار البيئية؛تشجيع املزيد من املمارسات الزراعية املستدامة بيئي 

 خفض تكاليف سالسل اإلمدادات الزراعية؛ 

 اتفاظ على معاي  عالية جلودة الصحة والصحة النباتية؛ 

 إدامة عمليات زراعة مرحبة؛ 

  زيادة دخل منتجي األغذية الصغارو. 

 
يف املائة من القوى العاملة العاملية  30املي، قطاع الزراعة مصجججججدر رئيسجججججي للعمالة، فهو يسجججججتوع  حوايل على الصجججججعيد الع
اع القط، هذا دىنذات الدخل املنخفض والدخل املتوسججججججججججججج  األ البلدان من للعديد بالنسجججججججججججججبة. و (ت2018)البنك الدويل، 

 وقوة دافعة رئيسية للنمو االقتصادي. مصدر هام للدخل لسكان الريف
 
نظم األغذية واملمارسجججات الزراعية حول العامل متنوعة، ترتاوح من نظم توزيع حديثة واسجججعة النطاق إىل سجججالسجججل أغذية إن 

 تقليدية. وتتسججججججججم الزراعة يف البلدان ذات الدخل املنخفض والدخل املتوسجججججججج  األدىن بغلبة املزارع الصججججججججغ ة، إذ يدار ثالثة
منظمة )أرباع وثلثا مجيع األراضجججججججججججي الزراعية يف هذه البلدان على التوايل يف مزارع تقل مسجججججججججججاحتها عن  سجججججججججججة هكتارات 

ويف ذلك  .وتتسججججججججم الزراعة يف هذه املناطق بتديّن إنتاجية اليد العاملة واففاض كثافة رأس املال. (2014، األغذية والزراعة
ة النطاق يف البلدان ذات الدخل املرتفع وذات الدخل املتوسجج  األعلى، اليت تتسججم تناقض صججارخ مع أغلبية الزراعة الواسججع

 .عادة بارتفاع إنتاجية اليد العاملة وكثافة رأس املال
 
على الصججججعيد العاملي، كل من اإلنتاج الغذائي وقنوات البيع بالتجزئة آخذ يف التغ . فهناك اعتماد متزايد على سججججالسججججل و 

يف ر كثافة ثونظم التوزيع الواسججعة النطاق، مثل لالت السججوبر ماركت. وقد أصججبحت النظم الغذائية أك اإلمدادات العاملية
وترتكز يف عدد أقل من األيدي. ويف بعض اتاالت، هناك التكامل بّي اإلنتاج األويل والتجهيز  اال ومتكاملة رأسيً املرأس 

يتعلق  ما ويف .(2017، منظمة األغذية والزراعة)املال واملعرفة  والتوزيع؛ وأىلتة التجهيز على نطاق واسججججججججججججججع؛ وكثافة رأس
، فلن سججججالسججججل القيمة املتغ ة لألغذية الزراعية تفاقم اتواجز أمام مشججججاركة املنتجّي الدخل ةواملتوسججججط ةبالبلدان املنخفضجججج

اق صججججججججغ  عناء شججججججججّغلّي على نطواجملهزين على نطاق صججججججججغ  يف األسججججججججواق احمللية والوطنية والعاملية. ويكابد العديد من امل
املشججججاركة يف سججججالسججججل القيمة املتكاملة بسججججب  االفتقار إىل إمكانية اتصججججول على التمويل وقضججججايا الوصججججول إىل األسججججواق 

منظمة األغذية )من املواصجججججججججفات واملعاي  املتعلقة باجلودة والتتبع وإصجججججججججدار الشجججججججججهادات  ووسجججججججججائل النقل واالمتثال لطيف  
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. ومن خالل تعزيز الرواب  بّي املزارعّي واألسججواق واملسججتهلكّي، ميكن لسججالسججل القيمة الزراعية أن توّلد (2017، والزراعة
 استحداث فرص عمل.زيادة يف الدخل وتساهم يف 

 
سجججججججججججججالسجججججججججججججل اإلمدادات الزراعية لفوفة باملخاطر ومعقدة، إذ يعتمد اإلنتاج الزراعي على عوامل يصجججججججججججججع  التحكم فيها 

ية املعامالت ما تكون تسججججججو  اكث ً واألمراض(، وتفتقر سججججججالسججججججل اإلمدادات الزراعية إىل إمكانية التتبع، و  )الطقس واآلفات
ما تكون  اكث ً و بطيئة وكثيفة العمالة. ويهيمن الوسجججججطاء على املعامالت يف هذه السجججججالسجججججل ويغل  عليها انعدام الكفاءة، 

ون ات اإلمدادات العاملية هي تلك اليت تنتج على نطاق واسججع وتكاجلهات الفاعلة القادرة على الوصججول باسججتمرار إىل قنو 
هات الفاعلة الً للجمشو جمهزّة للمنتجات الزراعية وتتمتع بسججججججمعة قوية. ومن الضججججججروري أن تصججججججبح هذه السججججججالسججججججل أكثر 

دد متزايد من عاحملرومة يف السجججججججججججوق، لدفع تنميتها االقتصجججججججججججادية واملسجججججججججججا ة يف الطل  املتزايد على إمدادات األغذية من 
وبوسججججع تكنولوجيات سججججّجل اتسججججابات املوزّع اتد من املخاطر وزيادة الكفاءة يف صججججناعة األغذية الزراعية من . السججججكان

ن خالل اتد من م وباإلضافة إىل ذلك،. وإلغاء الوسطاء يف سالسل القيمة الزراعية وإمكانية التتّبع خالل توف  الشفافية
ة بّي اجلهات الفاعلة يف السجججججججججوق والعقود الذكية توف  فرصجججججججججة حقيقية ملشجججججججججاركة يف السجججججججججوق أكثر الثق عدم اليقّي وىلكّي

 اشتمااًل ألصحات اتيازات الصغ ة والشركات املتناهية الصغر والصغ ة واملتوسطة اتجم.
 
 سالسل اإلمدادات الزراعية 3-2
 
 إدارة سالسل اإلمدادات الزراعية 3-2-1

اإلمدادات الزراعية من افتقار كب  إىل الكفاءة، ما يؤثر على مجيع اجلهات الفاعلة يف السلسلة من املنتجّي تعاين سالسل 
إىل املسجججججججتهلكّي. وتشججججججج  التقديرات إىل أن تكلفة تشجججججججغيل سجججججججالسجججججججل اإلمدادات تشجججججججّكل ثلثي التكلفة النهائية للسجججججججلع 

(Niforos ،2017يف حّي ىلت ،)وتشججججججججججججججمل  6تكاليف الوثائق وحدها سججججججججججججججبعة يف املائة من القيمة العاملية للتجارة. ينت
التحديات اليت تواجه سججججججالسججججججل اإلمدادات ما يلي: االفتقار إىل الشججججججفافية بسججججججب  البيانات غ  املتسججججججقة أو غ  املتاحة؛ 

ة تتبع املنتج ومات لدودة عن إمكانيوارتفاع نسججججججججججججججبة العمل اليدوي والورقي؛ واالفتقار إىل قابلية التشججججججججججججججغيل البيين؛ ومعل
(Lierow  ،ويرغ  كل من القطاعّي اخلاص والعام يف خفض التكلفة العالية لنقل السجججلع عرب سجججالسججل 2017وآخرون .)

اإلمدادات، وتوفر اتفاقية تيسجججججججججججججج  التجارة التابعة ملنظمة التجارة العاملية تداب  خلفض التكاليف وجتن  التأخ  واتد من 
 .(2014وآخرون،  االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون منظمة) ليقّيعدم ا

 
ا عن التقدم التكنولوجي جلعل سجججججججججالسجججججججججل إمداداته أكثر فعالية من حيث ويف الوقت نفسجججججججججه، يبحث القطاع اخلاص دائمً 

توسجججججبة السجججججحابية ا التكلفة وزيادة قدرته التنافسجججججية. وجيري بالفعل حتويل سجججججالسجججججل اإلمدادات إىل تكنولوجيات من مثل
(. غ  أن لدى تكنولوجيات سججججل اتسجججابات املوزَّع اإلمكانية األكرب لزيادة IoTوالذكاء االصجججطناعي وإنرتنت األشجججياء )

 الكفاءة والشفافية يف سالسل اإلمدادات الزراعية.
 

سجججججل وتتتبع انات رقمية تسججججيوفر تطبيق تكنولوجيات سجججججل اتسججججابات املوزَّع يف سججججالسججججل اإلمدادات الزراعية قاعدة بي
وترصججججججد وتنفذ معامالت األصججججججول املادية والرقمية. كما أهنا ىلّكن القيام مبعامالت ذات جودة أعلى وتعزز إمكانية التتبع. 

                                                           
 www.tradefacilitation.org.نظر ا  6
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فبوسعها دمج وإدارة كل عملية ومعاملة يف مجيع أحناء سلسلة اإلمدادات الزراعية يف الوقت اتقيقي. وميكن أن حتمل كل 
 يف سججّجل اتسججابات املوزّع تفاصججيل املعاملة والسججمات احملددة للمنتج اليت ميكن أن تضججيفها اجلهات الفاعلة معاملة تعاجل

يف سلسلة اإلمدادات. وميكن هلذه اجلهات حتديد وفحين حركة املنتج يف كل خطوة يف سلسلة اإلمدادات من املدخالت 
ملسجججججتخدمة يف املزرعة إىل بائع التجزئة. وختزن سججججججالت اتسجججججابات ( اوما إىل ذلك الزراعية واتيوانية )األمسدة، األعالف

ذه التكنولوجيات ألي مستخدم ميلك الربنامج. وهكذا بوسع ه ،انظريً  ،ثابتة غ  قابلة للتغي  شفافة ومتاحة اقيودً املوزَّعة 
 حتقيق مكاس  كفاءة كب ة لكل فاعل يف سلسلة اإلمدادات.

 
 بتة غ  قابلة للتغي جتهيز ثا -ضمان رواب  إنتاج

ة للتتبع يف سجججالسجججل اإلمدادات الزراعية ميكن من اقتفاء املصجججدر وضجججمان  توفّر تكنولوجيات سججججل اتسجججابات املوزَّع منصجججّ
وسججتكون الرقابة التنظيمية أسججهل، إذ ميكن تتبع املنتج على امتداد كل حركة مسججّجلة يف سججلسججلة . أصججالة املنتجات الزراعية

ن املعامالت ولكن، كي تكو . يتعلق بأصجججججججججالة املنتج يف ماتيح املسجججججججججاءلة القانونية عن السجججججججججلوك االحتيايل اإلمدادات، ما ي
  تنعة على العبث، ينبغي إنشجججججاء راب  ثابت غ  قابل للتغي  بّي سججججججل اتسجججججابات املوزَّع )العملية( وبّي املنتج يف العامل

طة بكل ن تتبع بيانات املعامالت بواسجججججججطة بصجججججججمة التشجججججججف  املربو ويتمثل التحدي األسجججججججاسجججججججي يف أنه بينما ميك. اتقيقي
معاملة، من الضججروري ضججمان حركة املنتج املادي على طول سججلسججلة اإلمدادات من املزرعة إىل املسججتهلك من خالل راب  

على  QRعة يثابت غ  قابل للتغي  بّي املنتج والعملية. وهناك عدة خيارات إلنشججججاء ذلك، تشججججمل رمز االسججججتجابة السججججر 
 ا هوخيار أكثر وعدً ، كما نشججججججججججججججأ يف اآلونة األخ ة ااألكثر تقدمً  RFIDغالف املنتج، ورقاقات حتديد ترددات الراديو 

. وتسججججتخدم رموز االسججججتجابة السججججريعة بالفعل يف األسججججواق وتتطل  من Crypto-anchorsيسججججمى باملشججججابك املشججججفرة  ما
بارة شّفرة كوسيلة لضمان أصالة املنتج، وهذه عممشابك  اشركة آي يب إم مؤخرً طورت املنّظمّي رصد أصالة املنتج. وقد 

عن بصججججمات رقمية  تنعة على العبث يتم تضججججمينها يف املنتجات على شججججكل رمز بصججججري مكتوت حبرب صججججاو لألكل أو 
ابلة للنست وأصغر غ  قة، تكون مرتبطة بسجل اتسابات املوزَّع إلثبات صحة املنتج، وهي آمنة للغاية و محواسي  منمن

(. وللحاالت اليت ال ميكن فيها تضجججججججمّي أIBM ،2018سجججججججنت أمريكي ) 0.10من حبة ملح ويكلف تصجججججججنيعها أقل من 
 انقاّلة )أو هاتفً  ارأجهزة استشعتكنولوجيا تستخدم  امنتج معّّي، طورت آي يب إم مؤخرً املشبك املشّفر بشكل مباشر يف 

ذكاء اصججججطناعي لتعلم وحتديد البنية البصججججرية وتسججججلسججججل اتمض النووي  لوغاريتماتو  ( مزودة جبهاز بصججججري خاصاخلويً 
فمثاًل، ميكن ملتاجر التجزئة أو اجلمارك يف املسججججججججججتقبل القري  . (أIBM ،2018) ومسات أخرى لبعض الكائنات يف دقائق

ستخدام نخفضة وبساطة االعلى هاتف جوال للتحقق من صحة أصل البندورة. هكذا، فلن الكلفة امل مستشعراستخدام 
 ومفيدة لضمان األصالة. جتعل املشابك املشّفرة أداة قابلة لالستخدام على نطاق واسع

 
ميكننا أن نرى اإلمكانية اتقيقية لسجججججججلسجججججججلة إمدادات  ،(2مثاًل، لدى البحث يف سجججججججلسجججججججلة إمدادات للدواجن )الشجججججججكل 

ن ع تزايد الطل  على مزيد من الشججججفافية وعلى املعلومات عوم .متكاملة تسججججتخدم تكنولوجيات سجججججل اتسججججابات املوزَّع
أصجججل املنتج، ميكن للجهات الفاعلة يف سجججلسجججلة اإلمدادات اسجججتخدام تطبيق على اهلاتف اجلوال ورمز االسجججتجابة السجججريعة 

لسججججريعة ة ايقوم املسججججتهلك مبسججججح رمز االسججججتجابو  .على املنتج لتتبع أصججججله وتنقالته يف كل خطوة من سججججلسججججلة اإلمدادات
ج الذي املنتف  ا، تبدأ السججججججججججلسججججججججججلة معوليكون التتبع  كنً . جاملوجود على تغليف الدجاج ليكشججججججججججف عن املعلومات عن املنتو 

سججججججيحتفؤ بسجججججججالت جلميع املعلومات عن املدخالت )مثل العلف واألدوية( وعن صججججججحة اتيوان واملوقع والسججججججاللة وأي 
أو أسجججججججججججواق التصجججججججججججدير. ويف كل مرة تُنقل الدجاجة بّي اجلهات الفاعلة يف معلومات تقنية أخرى الزمة لألسجججججججججججواق احمللية 
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حقق منها من خالل تكنولوجيات سجججججل اتسججججابات املوزَّع. واملعلومات م التسججججلسججججلة اإلمدادات، سججججُتسججججّجل املعاملة ويت
( وكذلك الشجججهادات ةاألخرى اليت سجججتسجججّجل هي الوقت )تاريت الذبح والوقت املسجججتغرق يف النقل وتاريت انتهاء الصجججالحي

املتعلقة بالتصدير )مثل شهادات الصحة وبلد املنشأ(. ومن شأن هذه التفاصيل وإمكانية تتبعها أن حتقق مكاس  كب ة 
 من حيث كفاءة إدارة سلسلة اإلمدادات وسالمة األغذية واستدامة املنتجات.

 
 يف تكنولوجيات سجل اتسابات املوزّعسلسلة اإلمدادات الزراعية : 2الشكل 

 املؤلف: املصدر

 
ا دفق من الشركات الناشئة يف قطاع األغذية واملشروبات اليت هتدف إىل حتويل سالسل اإلمدادات الزراعية وهناك حاليً 

 كسر ترّكزمنصة جتارة إلكرتونية هتدف إىل   INS فمثاًل، آي إن إس. إىل استخدام تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع
 .السججلطة يف سججوق البقالة باسججتخدام هذه التكنولوجيات لرب  املصججّنعّي مباشججرة باملسججتهلكّي عن طريق إدماج البيانات

ا من سجججوق البقالة، ما ميكن أن يؤدي إىل  ارسجججات يف املائة تقريبً  60ا، يهيمن أكرب  سجججة من جتار التجزئة على فعامليً 
وعن طريق جتاوز جتار (. Michail ،2017) واملصججججججججّنعّي وإىل أسججججججججعار مرتفعة للمسججججججججتهلكّيجتارية غ  عادلة للمزارعّي 

التجزئة يف سججججوق البقالة، ميكن للمصججججّنعّي توف  املال على التسججججويق املوجه إىل جتار التجزئة، ما يوّفر على املسججججتهلكّي 
وينتظر أن تعطي INS (Michail ،2017 .)شجججججججرتى على منصجججججججة يف املئة على املشجججججججرتيات اليت تُ  30و 20يرتاوح بّي  ما

، وهي شججججركة تكنولوجيات Ambrosusوهتدف شججججركة  .ا من فرص السججججوقهذه املنصججججة مشججججاريع األغذية الصججججغ ة مزيدً 
كنولوجية رفيعة ت أجهزة اسجتشجعارسجويسجرية صجغ ة، إىل اسجتخدام تكنولوجيات سججل اتسجابات املوزَّع والعقود الذكية و 

تكنولوجيات سجل اتسابات  Ripeوتستخدم شركة . األغذية وسالسل اإلمدادات الصيدالنيةلتتبع سالسل إمدادات 
متخصجججصجججة لتوّفر للجهات الفاعلة يف سجججلسجججلة اإلمدادات الزراعية بيانات  أجهزة اسجججتشجججعاراملوزَّع وماسجججحات ضجججوئية و 

وهي شجججركة  ،Provenanceوأطلقت شجججركة . (Massa ،2017)أفضجججل عن إنتاج احملاصجججيل إلعطاء منتجات أرفع جودة 
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. ملوزَّعا لتتبع صججججيد التونة من خالل تكنولوجيات سجججججل اتسججججابات اا جتريبيً ناشججججئة يف اململكة املتحدة، بنجاح مشججججروعً 
وهتدف الشجججججركة إىل كبح الصجججججيد غ  القانوين والشجججججهادات املزّورة عن طريق تسججججججيل كل مصجججججيد على البلوكشجججججّي وبيع 

 .التتبع األمساك هبوية بلوكشّي لضمان
 
 مستقبل سالمة األغذية 3-2-2

بتمكّي الشجججفافية وتسججججيل كافة تفاصجججيل إنتاج السجججلع الزراعية وجتهيزها سجججتتحسجججن القدرة على ضجججمان االمتثال للمعاي  
بيانات عن جودة )النضجارة، السجالمة، املؤشجرات اجلغرافية( وسجالمة )الصجحة، إدارة  الغذائية ومعاي  االسجتدامة، إذ سجتتوفر

تكنولوجيات سججججججججل اتسجججججججابات املوزَّع  املخاطر( واسجججججججتدامة )اإلنتاج العضجججججججوي، التجارة العادلة( املنتجات. وسجججججججتسجججججججاعد
قدرهتا على  حتسججججنو  اي  الدوليةالسججججلطات املختصججججة يف الشججججركات واتكومات املركزية على تتبع ورصججججد عدم االمتثال للمع

ون السلطات إىل ذلك، يُفرتض أن تك وباإلضافة. مراقبة األمراض النباتية واتيوانية للحفاظ على وضع خال  من األمراض
رتبطة باملنتج فسجججتكون املعلومات املطلوبة امل. املختصجججة املركزية قادرة بسجججهولة وبسجججرعة وبثقة على إصجججدار شجججهادات تصجججدير

ملختصجججة املركزية وسجججتظل السجججلطات ا. ا يف سججججل اتسجججابات املوزَّع، حق لتمكن أىلتة إصجججدار الشجججهاداتكلها تقريبً   متوفّرة
 ية الدولية.الصحة والصحة النبات تقوم بدور هام يف رصد وتفتيش امتثال املزارع ومرافق التجهيز ملعاي  تداب 

 
أغذية زراعية ملوثة أو أغذية مغشجججججججوشجججججججة، فلن تكنولوجيات سججججججججل ويف حالة تفشجججججججي مرض حيواين أو نبات أو منتجات 

اتسابات املوزَّع ستمكن الشركات واهليئات التنظيمية من تتبع وحتديد املنتجات امللّوثة أو املغشوشة بسرعة أكرب وبطريقة 
يث املوارد املهدرة. من ح ابيئيً  ا وكذلكا. واألغذية املغشججوشججة واألمراض اليت تنقلها األغذية مكلفة للغاية اقتصججاديً أقل هدرً 

، وأن األمراض اليت تنقلها (PWC ،2016)ا مليار دوالر سنويً  40ويقّدر أن الغش الغذائي يكّلف صناعة األغذية العاملية 
ال الشججركات  ا،حاليً (. Scharff ،2015) اسججنويً  مليار دوالر أمريكي 55األغذية تكّلف يف الواليات املتحدة وحدها قرابة 

  ركات املنتج على طول سلسلة اإلمدادات بأكملها، إذ تشرت حتاتكومات قادرة وال املستهلكّي قادرين على التقا   وال
ألمام وخطوة احدة إىل ااتكومات فق  يف كث  من األحيان على الشركات تسجيل البيانات عن حركة املنتجات خطوة و 

 نتجات امللوثة أو املغشججوشججة على وجه الدقة إىل املزرعة أو النبات الذيوجيعل ذلك من الصججع  تتبع امل. واحدة إىل الوراء
سرعة، وميكن لتكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع تتّبع املنتجات امللوثة إىل مصدرها ب. رمبا يكون قد تسب  يف التفشي

 ض واخلسائر املالية.ة من املخازن ليتقلل بذلك إىل اتد األدىن كل من املر عيبما يتيح إزالة البنود امل
 
بتجري  نشر تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع يف سالسل إمدادات األغذية  حالًياتقوم صناعة األغذية واملشروبات و 

 Krogerو Golden State FoodsوDriscoll’s و Doleالعاملية، إذ يتعاون كونسجججججورتيوم من كبار موردي األغذية يشجججججمل 
مع شركة آي يب إم الختبار هذه التكنولوجيات  Walmartو Tyson Foodsو Nestléو McCormick and Companyو

ويقوم التعاون على مشجروع جتري  ناجح . (تWass ،2017)وحتديد جماالت جديدة ميكن هلا أن تفيد فيها نظم األغذية 
جات ة األغذية وتتبع املنتعلى كيف ميكن أن حتّل هذه التكنولوجيات مشاكل سالم Walmartنفّذته شركة آي يب إم مع 

وقد أظهرت النتائج التجريبية أن تتبع حزمة من املاسو من السججوبر ماركت إىل املزرعة اسججتغرق بالطرق . امللوثة إىل مصججدرها
دقيقة، بينما اسججتغرق التحديد الدقيق ملنشججأ الفاكهة واملسججار الذي اتبعته للوصججول إىل  26سججاعة و 18التقليدية سججتة أيام و

 .(تWass ،2017) من خالل هذه التكنولوجيات بضع ثوان فق  التجزئةرفوف 
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وهناك مشجاريع مشجاهبة جارية يف آسجيا مع اثنتّي من أكرب شجركات التجارة اإللكرتونية يف الصجّي هبدف مكافحة الغش يف 
والربيججد  Blackmoresو PricewaterhouseCoopersبججلطالق مبججادرة مع شججججججججججججججركيت  Alibabaاألغججذيججة، إذ تقوم شججججججججججججججركججة 

لتطوير وتطبيق تكنولوجيات قائمة على البلوكشججّي يف سججالسججل اإلمدادات اخلاصججة هبا للقضججاء  Australia Postاألسججرتايل 
، ثاين أكرب شججركة للتجارة اإللكرتونية يف الصججّي، مع شججركة JD.comعلى الغش يف األغذية. وبشججكل مشججابه، تعمل شججركة 

Kerchinوهي شركة لتصنيع توم البقر ، ( يف منغوليا، على تتبع إنتاج وتسليم توم البقر اجملمدةHuang ،2017.) 
 
 زيادة كفاءة ىلويل التجارة 3-2-3

تريليون دوالر  18يف التجارة العاملية. فاملعامالت التجارية السجججججججنوية اليت تبلا قيمتها حوايل  اا حيويً يلع  ىلويل التجارة دورً 
أمريكي تشججججججججججججمل شججججججججججججكالً ما من أشججججججججججججكال التمويل التجاري، بينما يزيد اتجم اإلمجايل لسججججججججججججوق التمويل التجاري على 

. وتقوم املؤسجججججججسجججججججات املالية بسجججججججد الفجوة يف التبادل بّي املشجججججججرتين (Auboin ،2015) سجججججججنويًاتريليون دوالر أمريكي  10
، من مثل االئتمان والتأمّي والضجججججمانات. وهناك خماطر كب ة عندما ترسجججججل والبائعّي بشجججججكل أو آخر من أشجججججكال التمويل

املة بّي الطرفّي وتتعلق املخاطر احملتملة باملع. اا أو دوليً ، لليً شركتان شحنات كب ة ذات قيمة كب ة، مثل محولة من األرز
شجججججرتي أو املسجججججتورد والوقت الذي يُفرج فيه امل)أي الفرق بّي الوقت الذي يرغ  البائع أو املصجججججّدر يف أن يتلقى فيه الدفع 

من هذه  . وخيفف التمويل التجاريعن الدفع( أو احتمال تغي  أو فقدان السجججججججججلع أثناء النقل وتقلبات أسجججججججججعار الصجججججججججرف
 املخاطر للبائعّي واملشرتين )أو املصدرين واملستوردين(، وذلك جان  أساسي من جوان  القدرة على تداول السلع.

 
املعامالت. جراء على الورق إل ايدً شد ااعتمادً واألسالي  اتالية لتمويل التجارة مرهقة تستهلك الكث  من الوقت وتعتمد 

متعددة من االتفاقات بّي مصارف الشاحن ومصارف املتلقي، وكذلك االتفاقات املتعلقة بقيمة  اوتشمل املعامالت نسخً 
ملعامالت املعقدة وغ  الفعالة هذه، حيتجز الوسطاء املاليون مليارات الدوالرات الشحنة وكيفية حتميلها. ومن خالل نظم ا

أثناء قيامهم بتجهيز املعامالت. فمثاًل، تسججججججججتغرق شججججججججرو  الدفع يف قطاع اتبوت يف أسججججججججرتاليا من أسججججججججبوعّي إىل  سجججججججة 
(. ومن Fintech Australia ،2016لطرف املقابل )بشأن إخالل اأسابيع، وتشكل هذه الشرو  للمزارعّي خماطر ائتمان 

الطبيعي أن تكون هلذه الفرتات الطويلة آثار سججججججججججججججلبية على التدفق النقدي للبائعّي ورأمساهلم املتداول وقدرهتم على إدارة 
 .أعماهلم

 
طر اأما املنصات املالية الرقمية اليت تستخدم تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع فيمكن أن ختفض التكاليف وتقلل املخ

العقود  وتسججتخدم هذه التكنولوجيات. أكرب من مكاسجج  الكفاءة يف سججالسججل اإلمدادات اواملصججارف وحتقق قدرً  للبائعّي
دى يف الوقت اتقيقي، وذلك أوالً من خالل تقدير قيمة الشجججججججحنة   التحقق من أن ل انفيذ تسجججججججوية الدفع تلقائيً تالذكية ل

املشرتي أمواالً كافية، ويف هناية املطاف تأمّي األموال باسم املشرتي يف انتظار التسليم. وما أن يتم التسليم الفعلي، ينقل 
، Fintech Australiaاألموال احملتجزة احتياطا ) سجججند ملكية اتبوت إىل املشجججرتي ويتم يف الوقت نفسجججه سجججداد الدفعة من

(. ومن شجججججججأن املوافقات واملدفوعات يف الوقت اتقيقي يف التمويل التجاري إزالة املخاطر املتعلقة بلخالل األطراف 2016
تحقق من تاملقابلة اليت يواجهها البائعون وحترير رأس املال املتداول. وباإلضججججججججججججافة إىل ذلك، هناك مكاسجججججججججججج  كفاءة هائلة 

 اخالل أىلتة سجج  العمل ورقمنة الوثائق. وختزن كافة املعلومات )املتعلقة باالتفاقات وإصججدار الشججهادات(، اليت خُتزن تقليديً 
لتحمل  تعد املصارف حباجة إىل وسطاء نعلى الورق، يف سّجل رقمي واحد ميكن لألطراف كافة الوصول إليه بسرعة. ول
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ن تكنولوجيات سجججججججل اتسججججججابات املوزَّع ا، ميكن أن املخاطر. وأخ ً  احتسججججججّ ات على قدرة اهليئات التنظيمية والسججججججلط أيضججججججً
 قق.من املساءلة والتتبع وإمكانية التح ايً حتصيل الضرائ  والرسوم اجلمركية، فهي توفر للمعامالت مستوًى عال

 
مويل ىلويل جتاري. فال يزال التكذلك ميكن أن تزيد تكنولوجيات سججججججججججججل اتسجججججججججججابات املوزَّع إمكانيات اتصجججججججججججول على 

ا عن تلبية الطل ، خاصججة من الشججركات املتناهية الصججغر والصججغ ة واملتوسججطة اتجم واالقتصججادات الناشججئة، التجاري قاصججرً 
تريليون  1.5، قدرت الفجوة يف التمويل التجاري العاملي بنحو 2017في عام فما يؤدى إىل خسارة يف النمو االقتصادي. 

(. ويف كث  من األحيان، يعتمد اتصجججججججججول على ىلويل جتاري على مسعة اجلهة 2017وآخرون،  DiCaprioيكي )دوالر أمر 
غ ة ا أمام الشججركات املتناهية الصججغر والصججاملعنية ومدى رسججوخها يف سججالسججل اإلمدادات، ما يشججّكل يف هناية املطاف عائقً 

واملتوسججطة اتجم. ومبا أن تكنولوجيات سجججل اتسججابات املوزَّع تقّلل من املخاطر للمصججارف، فسججيكون لديها حافز أكرب 
 وتوسيع خدماهتا لتشمل الشركات املتناهية الصغر والصغ ة واملتوسطة اتجم. مشوالً لتكون أكثر 

 
سجججججججتهدف عدد من تطبيقات التمويل التجاري اليت تسجججججججتخدم التكنولوجيات القائمة على البلوكشجججججججّي ويف الوقت اتايل، ي

 7الشجججججججركات والصجججججججغ ة واملتوسجججججججطة اتجم واملواقع اليت ال يتوفر فيها ىلويل جتاري. وتتعاون سجججججججبعة مصجججججججارف أوروبية كربى
ابات املوزَّع اخلاص لى تكنولوجيات سجل اتستطوير وتسويق منصة ىلويل جتاري للشركات الصغ ة واملتوسطة تقوم ع يف

 Hyperledgerا. وتسججججتضججججيف هذه املنصججججة شججججركة آي يب إم ويشججججغلها لرك العقود الذكية الذي يتطل  الوصججججول إليه إذنً 

Fabric 1.0 (Wass ،2017وهذه املنصججججججججة، اليت تدعى أ .)Digital Trade Chain،  مصججججججججممة إلدارة املعامالت التجارية
هدافها يف توف  منصججججة وتتمثل أ. املفتوح للتجارة احمللية والدولية للشججججركات األوروبية الصججججغ ة واملتوسججججطة اتجمباتسججججات 

 .واحدة للمعامالت التجارية كافة وتوف  إمكانية اتصججججججججججول على ىلويل بسججججججججججهولة وختفيض تكاليف املعامالت للشججججججججججركات
مقرها الواليات املتحدة األمريكية، سججججججل حسجججججابات موزَّع وهي شجججججركة  ،Skuchainإىل ذلك، طّورت شجججججركة  وباإلضجججججافة

 ويهدف هذا املشجججروع إىل إتاحة التمويل لشجججركات. اإلمدادات العاملية للحد من االحتكاك يف التمويل التجاري وسجججالسجججل
سجججججتخدمها  توتوفر تكنولوجيا بلوكشجججججّي اليت. من قبلا هلا صجججججغ ة ومتوسجججججطة اتجم وأسجججججواق ناشجججججئة مل يكن التمويل متوفرً 

ض تشججغيلية قرو ) والتمويل( اعتماد أو حتويالت برقية خطاباتتضججم املدفوعات ) ""منصججة تعاون جتاري Skuchainشججركة 
جات تكامل مع النظم املكتبية اخللفية مثل "التطبيقات النظمية واملنت)أو قروض جتارية قصججججججججج ة األجل(، وحتقق الوضجججججججججوح 

ومن بّي التطبيقات احملتملة تطبيق . (Allison ،2016) موارد املؤسججججججججججسججججججججججات" نظم ختطي " حقل معاجلة البيانات" أو يف
، Besnainou) برنامج األغذية العاملي، الذي يقوم حالًيا باستكشاف خيارات ىلويل مشرتيات األغذية يف شرق أفريقيا مع

2017.) 
 
ملفهوم، سجججلسجججلة اإلمدادات يف اختبار ثبوت امن التطبيقات األخرى يف جمال التمويل التجاري وإدارة عدد  حالًياينهمك و 

 INGبقصد التجري  وتوسيع نطاق التطبيق بعد ذلك. ومن األمثلة على ذلك جمموعة من املصارف اهلولندية والفرنسية )
واحدة من أكرب شجججججركات جتارة وهي ) .Louis Dreyfus Co(، اليت تشجججججاركت مع Société Généraleو ABN Ambroو

(، لشحن محولة من فول الصويا من الواليات املتحدة إىل الصّي باستخدام تكنولوجيات سجل اتسابات األغذية الزراعية
معامالت السججججلع الزراعية الكاملة اليت تسججججتخدم هذه التكنولوجيات، وقد خّفضججججت  لياتن تلك إحدى أو أويقال . املوزَّع

بيع وخطات ل رقمنة وثائق الصجججججفقة )مبا يف ذلك عقود الالوقت املسجججججتغرق يف جتهيز الوثائق والبيانات إىل اخلُمس من خال
                                                           

 .UniCreditو  Société Généraleو Rabobankو Natixisو KBCو HSBCو Deutshce Bankتشمل املصارف   7
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(. كذلك أُطلقت مبادرة أخرى، تشجججججمل Bloomberg ،2018االعتماد والتفتيشجججججات اتكومية وإصجججججدارات الشجججججهادات( )
 Unilever( وشججججججججججججججركججات كربى )BNP Paribasو Standard Charteredو Barclaysجمموعججة من املصجججججججججججججججارف الججدوليججة )

ا السججججتخدام تكنولوجيات سجججججل اتسججججابات املوزَّع ناشججججئة، مشججججروعً  ةتكنولوجيىلويل ( وشججججركات Sappiو Sainsbury’sو
(. وسجججيكون أول جWass ،2017لتتبع سجججالسجججل اإلمدادات املادية وفتح إمكانية الوصجججول إىل ىلويل للمصجججادر املسجججتدامة )

شركات. وهذا املشروع املزارعّي يف ماالوي إىل الاخلط  التجريبية الختبار هذه التكنولوجيات تتبع الشاي ومواد تعبئته من 
 التجري  هو إحدى املبادرات األوىل اليت جتمع ما بّي تتبع سلسلة اإلمدادات والتمويل التجاري.

 
 اخلدمات املالية لسالسل القيمة الزراعية: املدفوعات والتأمّي واالئتمان واملشتقات 3-2-4

اتلع  أنواع أخرى  فاعلة يف مسججججاعدة اجلهات ال اا هامً لتأمّي واالئتمان، دورً ملالية، كخدمات الدفع وامن اخلدمات ا أيضججججً
بوسجججججع و  يف سجججججلسجججججلة اإلمدادات الزراعية على خفض املخاطر وحتسجججججّي غالت احملاصجججججيل وإدارة السجججججيولة وزيادة العائدات.

لقيمة اتصججججججججول على ىلويل لسججججججججلسججججججججلة اتكنولوجيات سجججججججججل اتسججججججججابات املوزَّع تقليل تكاليف االحتكاك وزيادة إمكانية 
 االزراعية، خاصجججججججججججًة ألصجججججججججججحات اتيازات الصجججججججججججغ ة والشجججججججججججركات املتناهية الصجججججججججججغر والصجججججججججججغ ة واملتوسجججججججججججطة اتجم. ووفقً 

، يقّدر أن العقود الذكية القائمة على سججّجل اتسججابات املوزّع قد توفر Capgemini Consultingاالسججتشججارية  لججججججججججججججججلشججركة
(، Maity ،2016من رسججججججججوم اخلدمات املصججججججججرفية والتأمّي ) سججججججججنويًامليار دوالر أمريكي  16 للمسججججججججتهلكّي ما يصججججججججل إىل

تنطبق  اليت تولّدها تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع قلأن التوف ات النامجة عن تكاليف االحتكاك األ أيًضاشك  وال
ا ادة مدادات الزراعية واخلدمات املالية الزراعية إىل زيوقد تؤدي زيادة كفاءة سججالسججل اإل. على اخلدمات املالية الزراعية أيضججً
 .ل املايل وإىل تطوير أقوى لألعمالو الشم

 
 املدفوعات

 لسجججججججججججججلع واخلدمات أو مدفوعات القروضااملعامالت املالية، كاملدفوعات من وإىل املزارعّي والتجار واجملهزين ومصجججججججججججججدري 
ة، ا. وللعديد من اجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة الزراعيالزراعية شيوعً والسداد، هي أكثر أنواع خدمات سلسلة القيمة 

املالية يف غالبيتها على النقد. لكن عملية تناول النقد وتقدميه ومجعه بطيئة مكلفة وختضججججججججججججججع ملخاطر مثل  تقوم املعامالت
لل ل أهنا ختفض التكاليف وتقالرقمية بالفع وقد أثبتت خدمات الدفع. (Ramirez ،2017و Matternالسجججججرقة والضجججججياع )

ااملخاطر باملقارنة مع املعامالت القائمة على النقد، بينما توّلد  اعلة يف بيانات عن التدفقات النقدية للجهات الف أيضججججججججججججججً
 M-Pesa لق عليهطفمثاًل، أظهر مشجروع الدفع الرقمي الذي ي. سجلسجلة القيمة ميكن اسجتخدامها لتقييم املخاطر االئتمانية

أن حتويالت األموال عرب اهلاتف احملمول ميكن أن توفر طريقة بسجججججيطة لتحويل األموال، ما يؤدي إىل زيادة إمكانية بالفعل 
مليون مسجججججججججتخدم  30وهناك اآلن أكثر من . احً اسكثر اتصجججججججججول على اخلدمات املالية واالسجججججججججتفادة منها لتطوير أعمال أ

(. غ  أن تكنولوجيات سججّجل اتسججابات املوزَّع توفر فرصججة Krishnakumar ،2017بلدان أفريقية ) 10يف  M-Pesa لجججججججججججججججج
 .أكرب خلدمات دفع دون احتكاك ويف الوقت اتقيقي
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ويقوم عدد من املؤسجججججججسجججججججات املالية باختبار ثبوت املفهوم وهي تسجججججججتخدم بالفعل تكنولوجيات سججججججججل اتسجججججججابات املوزَّع 
 Tapscott) التكنولوجيات من فرص خفض االحتكاك والتكاليفوينُبع اهتمام العديد من الشججججججركات هبذه  8.للمدفوعات

ميكن أن يوفر و  .وتسججججججججججتخدم  وذج بيانات مركزي انسججججججججججبيً وال تزال املدفوعات الرقمية بطيئة وغالية (. Tapscott ،2017و
ّدعي تقرير صادر عن وي. ا كب ة لكل من املستهلكّي واملؤسسات املاليةجتاوز الوسطاء باستخدام هذه التكنولوجيات وفورً 

Santander InnoVentures  ل تكججاليف البنيججة التحتيججة للمصجججججججججججججججارف يتعلق  يف مججاأن هججذه التكنولوجيججات ميكن أن تقلججّ
 Belinky) 2022مليجججار دوالر أمريكي حبلول عجججام  20-15بجججاملجججدفوعجججات واألوراق املجججاليجججة واالمتثجججال التنظيمي مبقجججدار 

نظام مدفوعات بواسججججججججججججججطة هذه التكنولوجيات خيدم الشججججججججججججججركات  BitPesaت ، أطلق2013(. ويف عام 2015وآخرون، 
ر معامالت تبلا قيمتها حوايل  حالًيا، وهو أفريقيااألفريقية والدولية لسججججججججججججججداد املدفوعات من وإىل  مليون دوالر  20ييسججججججججججججججّ

أول  9العامل ، أنشججججججججأت جمموعة من أكرب املصججججججججارف يف2016(. ويف سججججججججبتمرب أيلول Aglionby ،2018) اأمريكي شججججججججهريً 
ويف هذه  عات املالية العاملية يف الوقت اتقيقي باستخدام هذه التكنولوجيات،و دفجمموعة مشرتكة بّي املصارف لتيس  امل

 Ripple. وقد بدأت مؤسججججججسججججججات مالية أخرى باسججججججتخدام )Ripple blockchain (Treacher، 2016اتالة باسججججججتخدام 

blockchain ( لتيسججججججججججججج  الدفع الفوري للحواالتRipple ،2017 وعلى حنو مشجججججججججججججابه، أطلقت .)Nasdaq وCitigroup 
للدفع املتكامل لتعزيز سيولة األوراق املالية اخلاصة واملدفوعات العاملية باستخدام سجل حسابات موزَّع  اا حالً جديدً مؤخرً 

وتش  هذه األمثلة من عمليات مصارف التجزئة إىل اإلمكانية اتقيقية هلذه Chain.com (Nasdaq ،2017 .)يقوم على 
التكنولوجيات، واليت ميكن تطبيقها  ايل املل و شجججمملزيد من الاهذه التكنولوجيات توف   وبوسجججع. على التمويل الزراعي أيضجججً

 سجلسجلة القيمة ىلكّي اجلهات الفاعلة يفو  للشجركات املتناهية الصجغر والصجغ ة واملتوسجطة اتجم والبلدان املنخفضجة الدخل
 يف أعماهلا التجارية. الزراعية من املزيد من االدخار واالستثمار

 
 التأمّي الزراعي

التأمّي الزراعي أداة إلدارة املخاطر للمسجججاعدة على اسجججتقرار دخل املزارع واسجججتثماراته يف حالة حدوث خسجججائر بسجججب  
سججججججججوق. وتعمل هذه األدوات على ختفيف صججججججججدمة خسججججججججائر الدخل ملسججججججججاعدة الكوارث الطبيعية أو اففاض أسججججججججعار ال

رات يف الزراعة. ا لتمكّي استمرار االستثمااملزارعّي على بدء إنتاج احملاصيل بعد عام زراعي سيء، وتوزيع اخلسائر زمنيً 
اتيازات  من أصججججججججججججججحات وكث اً ما تكون منتجات التأمّي الزراعي غ  متوفرة يف البلدان النامية، وخاصججججججججججججججة للمزارعّي

الصغ ة. ويرجع ذلك يف ما يتعلق هبؤالء إىل ارتفاع تكاليف التحقق من املطالبات لدى وقوع خسائر يف مناطق متفرقة 
ت ا للبوليصات املفردة وفهم مقدمي التأمّي احملدود للمخاطر الزراعية اليت يواجهها أصحاا واتجم الصغ  نسبيً جغرافيً 

(. أما بالنسجججججججججججبة للمزارعّي الذين حيصجججججججججججلون على التأمّي الزراعي، فلن Ramirez ،2017و Matternاتيازات الزراعية )
                                                           

ا يف تكنولوجيات سججججل اتسجججابات املوزّع. فقد اسجججتثمرت "فيزا" و"ناسجججداك" و"سجججييت" وغ ها من اجلهات كب ً   ااسجججتثمارً  تثمرت املؤسجججسجججات املاليةاسججج  8
، وهو حل بلوكشّي للمدفوعات Ripple(. أما Shin ،2015، وهو منصة للمطورين )Chain.comمليون دوالر أمريكي يف موقع  30الفاعلة يف القطاع 

(. وقد أطلقت تكنولوجيا بلوكشجججّي أخرى رئيسجججية Elison ،2016ومؤسجججسجججات مالية رئيسجججية أخرى ) Santander InnoVenturesالعاملية، فمدعوم من 
 116)لتحسجججّي التوحيد القياسجججي وإمكانية التوسجججع لتكنولوجيا بلوكشجججّي للمؤسجججسجججات( يشجججارك فيها  2017( مبادرة يف عام Ethereumتدعى "إيث وم" )

. وجيري تطوير حلول سجججججّجل حسجججججابات موزّع جملموعة من اخلدمات Microsoft (Shin ،2017)و  Intelو JP Morgan Chase، على رأسجججججهم عضجججججوا
تسابات املوزعة ااملالية، من مثل حتويل القيمة من خالل املدفوعات والتحويالت املالية واملتاجرة بالقيمة يف األصول املالية. وال شك أن فوائد سجالت 

 ت املالية اليت تركز على سالسل القيمة الزراعية.سرتشح إىل املؤسسا
  Westpac Banking Corporationو Standard Charteredو UniCreditو  Santanderو Bank of America Merrill Lynchتتضجججججججججججججججمن   9

 .Royal Bank of Canadaو
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البوليصججججججججججججات تكون مثقلة باألوراق وتعتمد على عمل يدوي كب  للتحقق من املطالبات، ما يؤدي يف هناية املطاف إىل 
 زيادة تكلفة التأمّي.

 
كلفة هذه التحديات من خالل تعزيز التقديرات اإلكتوارية وختفيض ت وتوفر التكنولوجيات الرقمية إمكانية مواجهة بعض

تقدمي منتجات التأمّي ورصدها. ويف حالة التأمّي على احملاصيل القائم على مؤشرات األحوال اجلوية، مثاًل، تتيح اهلواتف 
ر السجججججاتلي( إىل ية املؤىلتة والتصجججججويما يؤدي )إىل جان  لطات األرصجججججاد اجلو  ،امّي جغرافيً احملمولة جعل املسجججججتهلكّي ُمعولَّ 

(. وبالتضجججافر مع عقود ذكية تُنّفذ Ramirez ،2017و Matternإلغاء حاجة مقدمي التأمّي إىل تقييم اخلسجججارة يف اتقل )
بواسججطة تكنولوجيات سجججل اتسججابات املوزَّع، سججتصججبح مطالبات ومدفوعات التأمّي رقمية ومؤىلتة بالكامل. مثاًل، ميكن 
اسججتخدام عقد ذكي إلصججدار وتنفيذ تسججوية بوليصججة تأمّي ملزارع على احملاصججيل قائمة على مؤشججرات األحوال اجلوية. أوالً، 

دم التأمّي بتطوير عقد رقمي لبوليصجججة التأمّي للمزارع. ويف حالة حدوث صجججدمة مناخية، كفيضجججان يدمر لاصجججيل يقوم مق
املزارع، يفرج عن دفعة تلقائية للمزارع على البلوكشّي إذا ما جتاوزت كمية األمطار الفعلية اليت أشارت إليها لطة األرصاد 

الزمنية يف العقد الذكي، ما ينفي حاجة شججججججججججججججركات التأمّي إىل القيام مبهام إدارية  اجلوية اتّد احملدد هلطول األمطار والفرتة
وإىل التحقق. وينطبق هذا املثال على مؤشجججرات أخرى لألحوال اجلوية تقوم بدور دليل بديل سجججليم على فقدان احملاصجججيل، 

 أخرى، كدرجة اترارة والرياح وشروق الشمس. معاي حيث ميكن قياس 
 

تأمّي الزراعي القائم على عقود ذكية تنّفذ على سجججججججججل حسججججججججابات موزَّع تغطية تأمينية أفضججججججججل لعدد أكرب من وسججججججججيوفّر ال
تصجججبح سججج املزارعّي واجلهات الفاعلة يف سجججلسجججلة اإلمدادات. وبللغاء اتاجة إىل تدخالت بشجججرية لتقييم مطالبات التأمّي،

خماطر املطالبات االحتيالية والفسججججججججاد من مقدمي خدمات وسججججججججتزيل العقود الذكية . هذه العملية بسججججججججيطة وشججججججججفافة وكفؤة
اأيالتأمّي، إذ يصجججججججبح من غ  املمكن التالع  بشجججججججرو  بوليصجججججججات التأمّي حال االتفاق عليها، بل ميكن  تسججججججججيل  ضجججججججً

ىلتة بواسجججججطة وسجججججتخّفض األ. البيانات اليت جتمع من لطات األرصجججججاد اجلوية يف سججججججل اتسجججججابات املوزَّع لضجججججمان نزاهتها
سججججججججيتيح خفض و  .اكب ً   اخفضججججججججً  العقود الذكية تكلفة بوليصججججججججات التأمّي لكل من املسججججججججتهلكّي ومقدمي خدمات التأمّي

سججججججججيكون الدفع  ،وبالنسججججججججبة للمزارعّي. التكاليف وتقليل املخاطر ملقدمي خدمات التأمّي تقدمي التأمّي ملزيد من املزارعّي
للمزارعّي  سجججججل اتسججججابات املوزَّع يف مجيع أحناء سججججلسججججلة اإلمدادات الكاملةوسججججتتيح البيانات اليت يلتقطها . اتقريبً  افوريً 

 .ومقدمي خدمات التأمّي القيام بتقييم أفضل للمخاطر وتوف  بوليصات تأمّي تعكس حالة املزارعّي
 

ويسجججتخدم عدد من الشجججركات تكنولوجيات سججججل اتسجججابات املوزَّع لطرح منتجات تأمّي زراعي. فمثاًل، تسجججتخدم شجججركة 
هذه التكنولوجيات لتوف  تأمّي على احملاصيل يف البلدان النامية، وخاصة يف أفريقيا  Etheriscناشئة مقرها سويسرا تدعى 

(Krishnakumar ،2017كذلك اشرتكت شبكة تأم .) ّي مستقلة، هيAigang وشركة تصوير بالطائرات املسّ ة تدعى ،
Skyglyph  يف تطوير منتج تأمّي للمحاصججججيل مسججججتقل باسججججتخدام الطائرات املسججججّ ة ونظام املعلومات اجلغرافية وبلوكشججججّي

 .(Staras ،2017وعقود ذكية )
 

 منتجات االئتمان الزراعي
الصججججججغ ة ملؤسججججججسججججججات املالية بتوف  منتجات االئتمان للشججججججركات املتناهية الصججججججغر و اليت تعوق قيام اتتمثل العوائق الرئيسججججججية 
خججدمججة املنججاطق النججائيججة واالفتقججار إىل البيججانججات لتقييم اجلججدارة االئتمججانيججة ملقججدمي الطلبججات  تكلفججةيف واملتوسججججججججججججججطججة اتجم 



CCP 18/INF/14 20 

زراعية يف سجالت اتسابات (. وميكن أن يزود دمج سالسل اإلمدادات الRamirez ،2017و Matternللضمانات ) أو
املوزَّعة املؤسسات املالية ببيانات غنية عن عمليات املزارعّي وغ هم من اجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة، ضرورية لتوف  
العديد من اخلدمات املالية، مثل إيصجججججاالت التسجججججليف املباشجججججر أو إيصجججججاالت التخزين. ومن خالل االنتقال إىل نظام يقوم 

لوجيات سججججل اتسجججابات املوزَّع، سجججيتمكن املزارع أو اجملّهز الزراعي الصجججغ  من بناء هوية رقمية تسججججل أصجججوله على تكنو 
أدناه(، وأصججوله الرقمية،  3-3نظر القسججم ااملادية، مثل سججندات ملكية ثابتة غ  قابلة للتغي  ميكن اسججتخدامها كضججمان )

مثل نشججججججججججججججاطه االقتصججججججججججججججادي )تاريت معامالت االئتمان، ونوعية وكمية املنتجات الزراعية، وما إىل ذلك(، وعوامل اإلنتاج 
األخرى، مثل معلومات الطقس، لتحديد جدارته االئتمانية. وىلكن هذه البيانات الغنية والشجججججفافية الشجججججاملة املؤسجججججسجججججات 

 دمات املالية للشركات املتناهية الصغر والصغ ة واملتوسطة اتجم يف سالسل اإلمدادات الزراعية.املالية من زيادة اخل
 

وتتيح إيصججججاالت التخزين للمزارعّي اتصججججول على ىلويل ما بعد اتصججججاد باسججججتخدام لاصججججيلهم املخزنة كضججججمان. وعندما 
زنون عون إىل السجججججججيولة، فلهنم يف أحيان كث ة خيتكون أسجججججججعار السجججججججوق منخفضجججججججة يف هناية موسجججججججم احملاصجججججججيل وحيتاج املزار 

ح ذلك للمزارعّي اتصججججججول على التمويل، ما يتيح هلم بدوره الوقت إلجياد سججججججملاصججججججيلهم يف مسججججججتودع مقابل رسججججججوم. وي
(. وتتطل  نظم إيصجججججاالت التخزين عادة بيانات Larson ،1996و Varangisأفضجججججل فرصجججججة يف السجججججوق لبيع لصجججججوهلم )

منها بشجججأن جودة وكمية احملاصجججيل املخزونة ال تتوفر يف أحيان كث ة ألصجججحات اتيازات الصجججغ ة يف البلدان ميكن التحقق 
(. وعن طريق استخدام تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع لتنفيذ نظام إيصاالت Ramirez ،2017و Matternالنامية )

مانية نات الضججججججججججرورية عن لاصججججججججججيلهم إلثبات جدارهتم االئتالتخزين، سججججججججججيكون املزارعون قادرين بسججججججججججهولة على توف  البيا
 للمؤسسات املالية للحصول على قرض.

 
ا للتحديات فنظرً  .وسججججتلغي تكنولوجيات سجججججل اتسججججابات املوزَّع اتاجة إىل بعض أنواع التمويل، مثل اخلصججججم على الفوات 

عات للمزارعّي و دفقد يستغرق تسديد التجار واجملّهزين املاللوجستية والقيود على السيولة واالحتكاك الشديد يف املعامالت، 
مقابل منتجاهتم أو الدفع ملقدمي اخلدمات مثل شجججججججركات النقل عدة أسجججججججابيع. وميكن هلذا التأخ  أن يشجججججججّجع املزارعّي على 

ا للحاجة الفورية ظرً ن خرق االتفاقيات التعاقدية وبيع منتجاهتم إىل مشججججرت  آخر مقابل دفع فوري، ويف أحيان كث ة بسججججعر أقل
إىل السجججججيولة )وهي  ارسجججججة تعرف بالبيع اجلان (. واخلصجججججم على الفوات  هو  ارسجججججة اسجججججتخدام اتسجججججابات املسجججججتحقة القبض  
كضجججججججمان للحصجججججججول على قرض، وذلك لضجججججججمان الدفع للموردين يف الوقت احملدد وخفض البيع اجلان . ويف الوقت اتايل، 

ي يواجه الشجججركات املتناهية الصجججغر والصجججغ ة واملتوسجججطة اتجم يف اتصجججول على قروض خصجججم يتمثل التحدي الرئيسجججي الذ
(. وميكن أن توفر تكنولوجيات سجججججل Ramirez ،2017و Matternالفوات  يف االفتقار إىل سجججججالت نظامية عن عملياهتا )

كنولوجيات ن يف هناية املطاف سجججتلغي هذه التاتسجججابات املوزَّع البيانات الضجججرورية هلذه الشجججركات وللمؤسجججسجججات املالية، ولك
ا، ألنه نوع من التمويل ناجم عن االفتقار إىل عدم الكفاءة وعن االحتكاك يف سجججججججججججالسجججججججججججل اتاجة إىل خصجججججججججججم الفوات  كليً 

 اإلمدادات. ومن خالل االسجججتفادة من العقود الذكية ألىلتة عمليات الدفع، سجججتلغي هذه التكنولوجيات اتاجة إىل الوسجججطاء
وتتيح صجججججججججججرف املدفوعات عند اسجججججججججججتالم السجججججججججججلع، ما سجججججججججججيوفر الدفع يف الوقت اتقيقي وزيادة رأس املال املتداول للمزارعّي 

 والشركات املتناهية الصغر والصغ ة واملتوسطة اتجم ومجيع اجلهات الفاعلة يف سلسلة اإلمدادات.
 
سجججوف ة، ارة ائتمانية ميكنها من اتصجججول على قروض زراعييتعلق باجلهات الفاعلة اليت لديها بالفعل سجججّجل جد يف ماأما 

طً للقرو  اتوفر هلا تكنولوجيات سججججل اتسجججابات املوزَّع بصجججورة رئيسجججية رسجججوم معامالت خمّفضجججة وجتهيزً  وخيارات  اض مبسجججّ
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طة. ويفرتض أن تكون املؤسجججسجججات املالية قادرة على توسجججيع نطاق التغطية لتوف  املزيد من املنتجا االئتمانية  تسجججداد مبسجججّ
لعدد أكرب من اجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة الزراعية، وخاصة ألصحات اتيازات الصغ ة والشركات املتناهية الصغر 

 والصغ ة واملتوسطة اتجم.
 

 املشتقات املالية الزراعية
املنتجّي  ويسجججججججتخدم بعض األسجججججججواق الزراعية متقلبة بطبيعتها، فمداخيل املزرعة واألسجججججججعار عرضجججججججة للصجججججججدمات اخلارجية.

الزراعيّي املشججججججججججججتقات )العقود اآلجلة أو عقود اخليار( أداة إلدارة املخاطر للتحو  من خماطر األسججججججججججججعار وتثبيت السججججججججججججعر 
املسججججججتقبلي للحصججججججاد. وميكن لتكنولوجيات سجججججججل اتسججججججابات املوزَّع أن تطبق على أسججججججواق املشججججججتقات املالية الزراعية يف 

 املستقبل القري .
 

، تداول األوراق املالية جمال آخر من جماالت اخلدمات املالية اليت جيري نقلها إىل سجججالت اتسججابات املوّزعة. ويركز احاليً 
معظم ابتكارات بلوكشججّي لألوراق املالية على أسججواق املعامالت العلنية خارج البورصججة، ألن هلا قدر من الشججفافية والتنظيم 

اأقل  ا للبورصجججججججججات، وألهنا   Nasdaqتعتمد على اإلدخال اليدوي والورقي للبيانات يف الوقت املناسججججججججج . وملا تزل  أيضجججججججججً
، 2015رائدة يف تطوير تكنولوجيات سجججججججل اتسججججججابات املوزَّع لتداول األوراق املالية. ففي عام  Chain.comبالتعاون مع 

لية اخلاصة يف سوق خارج البورصة. وقد لتداول األوراق املا Linqأطلقتا أول منصة قائمة على هذه التكنولوجيات تدعى 
دقائق( والتعرض  10ساحها وسجججججججججججججتسجججججججججججججاعد على تقليل وقت التجهيز )من ثالثة أيام إىل أقل من  Nasdaq Linqأثبتت 

(. وتركز شجججججججججججركات Nasdaq ،2015ملخاطر التسجججججججججججوية والتكاليف الرأمسالية والع ء اإلداري يف التداول خارج البورصجججججججججججة )
اليت تقوم بتطوير منصة مقاصة وتسوية جتمع على  Clearmaticsعلى األسواق خارج البورصة، مثل  أيًضابلوكشّي أخرى 

منصججججة واحدة أمناء االسججججتثمار والسججججماسججججرة وأماكن التداول التجاري وشججججركات الشججججراء اجلان  ومقدمي البيانات. وبوسججججع 
عقود املالية ن الغ ها مة وأىلتة تقييم املشججججججتقات و أن تقوم بتسججججججوية عمليات التداول يف األوراق املالي Clearmaticsمنصججججججة 

رب املنتجون ت(. ومن املرجح أن خيSwanson ،2015واحتسات هوامشها باستخدام تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع )
 لقري .االذين يستخدمون املشتقات الزراعية كفاءة أكرب وتكاليف تداول أقل باستخدام هذه التكنولوجيات يف املستقبل 

 
 بيانات ومعلومات عن السوق أذكى وأيسر 3-2-5

فهي تولد   .تتيح تكنولوجيات سجججججل اتسججججابات املوزَّع للمسججججتخدمّي بناء هويات رقمية ألصججججوهلم املادية الرقمية املسججججّجلة
ة، كما أهنا الزراعيرفيعة النوعية يف سججججججججججالسججججججججججل اإلمدادات الزراعية واخلدمات املالية  كمية كب ة من البيانات من معامالت

ختّزن كل معاملة مسّجلة، ما ميكنها من أن توفر للجهات الفاعلة يف سلسلة اإلمدادات سّجالً مفصالً أدّق وأفضل نوعية 
ن على البيانات هذه نامجة عن أن قيود  لعملياهتا وأنشجججطة خدماهتا املالية ومعلومات عن السجججوق. وإمكانية اتصجججول احملسجججّ

عامالت يف سجججججل نظرياً نسججججخة عن تاريت امل يهبتة غ  قابلة للتغي ، وعن أن كل مشججججارك يف الشججججبكة لدالبيانات رقمية ثا
من  اتسجججججابات. غ  أنه ميكن تشجججججف  البيانات السجججججرية، ويف هذه اتالة ال ميكن فك شجججججفرهتا ومشجججججاركتها مع اآلخرين إالّ 

حسججّي ر تكنولوجيات سجججل اتسججابات املوزَّع منصججة لتخالل مسججتخدم تلك البيانات أو صججاحبها. ويف هناية املطاف توفّ 
 .شفافية السوق يف سالسل اإلمدادات واألسواق الزراعية
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وميكن أن تسججججججتخدم اجلهات الفاعلة يف سججججججلسججججججلة اإلمدادات معلومات السججججججوق احملسججججججنة لتنوير قرارات اإلنتاج والتسججججججويق 
رجح أن تشجججججججمل هذه اجلهات اتكومات واملنظمات والسجججججججياسجججججججات الزراعية والسجججججججياسجججججججات األخرى ذات الصجججججججلة. ومن امل

اتكومية الدولية، ورمبا حق مراكز البيانات اليت حتّلل البيانات اخلاصججججججججججججججة باألعمال التجارية. وسججججججججججججججيكون مبقدور اجلهات 
ئة ز الفاعلة األخرى يف سجججلسجججلة اإلمدادات، كاملزارعّي، اتصجججول على بيانات عن األسجججعار والطل  يف أسجججواق البيع بالتج

ومسججججججتويات العرض اتالية يف أسججججججواق لددة. ويتيح ذلك للمنتجّي وغ هم من اجلهات الفاعلة يف سججججججلسججججججلة اإلمدادات 
دمج حتليالت أفضجججل يف عملياهتم، ما يسجججاعدهم على حتقيق فهم وتفاعل أفضجججل مع تفضجججيالت املسجججتهلكّي. وميكن أن 

اءة هائلة جلميع اجلهات الفاعلة، ولكن بشجججججججججججكل خاص حتقق زيادة إمكانية اتصجججججججججججول على بيانات دقيقة مكاسججججججججججج  كف
ض للمنتجّي واجملهزين الزراعيّي يف املواقع اليت تكون فيها شفافية السوق ضعيفة يف الوقت اتايل. ويف هناية املطاف، يفرت 

ارسجججججججات  سجججججججلسجججججججلة اإلمدادات زيادة املبيعات وتقليل فقد األغذية وهدرها من خالل أن يتيح ذلك للجهات الفاعلة يف 
 جتارية أكثر رحبية وسالسل إمدادات أكفأ.

 
وبوسع منصات تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع استحداث فرص لتحقيق دخل نقدي بفعل الكم اهلائل من بيانات 

لة عن كل معاملة مسعة وسجججججّجالً حافالً لكافة اجلهات ال لة اعلة يف سجججججلسجججججفاملعامالت. أواًل، سجججججيبين تراكم البيانات املفصجججججّ
لة يف أكرب من الثقة واملسجججججاءلة والقدرة على التنبؤ بّي اجلهات الفاع ا، يتيح سججججججل اتسجججججابات املوزَّع قدرً ااإلمدادات. ثانيً 

السوق. وميكن اآلن للجهات الفاعلة يف سلسلة اإلمدادات الزراعية القيام بأعمال جتارية دون مسسرة الوسطاء، مبعرفة أن 
الشججفافية وأن السججّجل والعقد الذكي سججيقوم بالسججداد فق  عندما يتم اسججتيفاء االتفاقات لدى كل مشججارك سجججالً يتسججم ب

التعاقدية. كما سججججيكون ألصججججحات اتيازات الصججججغ ة والشججججركات املتناهية الصججججغر والصججججغ ة واملتوسججججطة اتجم وغ هم من 
املخاطر اليت  اث ً ستنخفض كيف السوق، إذ يتيح هلم املشاركة يف فرص جديدة  ااألطراف احملرومة يف السوق سّجالً ونظامً 

قد يتعرض هلا كٌل من طريف املعاملة. وباإلضججافة إىل ذلك، ميكن أن تزود وفرة البيانات الشججركات املتناهية الصججغر والصججغ ة 
 .واملتوسجججججججطة اتجم اليت تكابد مشجججججججقة يف اتصجججججججول على ىلويل بأدلة مالية تتعلق بعملياهتا للحصجججججججول على خدمات مالية

ا، مبا أن تكنولوجيات سججججل اتسجججابات املوزَّع توفر إمكانية التواصجججل على امتداد سجججالسجججل اإلمدادات، هناك حوافز وأخ ً 
للمزارعّي السججججججججتخدام طرق زراعية أكثر تكلفة إلنتاج سججججججججلع ذات جودة أعلى ميكن حتويلها إىل دخل نقدي عرب إمكانية 

 يد من الفرص للمزارعّي يف قطاعات السوق املتخصصة.التتبع والشفافية. وميكن لذلك أن يتيح املز 
 

طوير األعمال يف سالسل ت يف هتيئة بيئة ىلكينية قوية بسياسات وبرامج تيّسر اا هامً كمة واملؤسسات دورً وأخ ا، تلع  اتو 
دقة اليت ميكن الوصجججججججول هلا من خالل سججججججججالت اتسجججججججابات املوزَّعة أن تعزز  وميكن للبيانات األكثر. اإلمدادات الزراعية

على حتليججل األسججججججججججججججواق واجلهججات الفججاعلججة ( مثججل منظمججة األغججذيججة والزراعججة)قججدرة اتكومججات واملنظمججات اتكوميججة الججدوليججة 
ك قدرة على وسججتكون هنا. والسججياسججات الزراعية والسججياسججات األخرى ذات العالقة، لتطوير املزيد من السججياسججات املسججتن ة

وميكن أن  .فتقر فيها إىل البيانات أو إىل دقتهااسجججتحداث سجججياسجججات أذكى من بيانات أذكى، ال سجججيما يف اجملاالت اليت يُ 
القدرة اإلنتاجية واملشججججججاركة يف السججججججوق حسجججججج  املوقع اجلغرايف والشججججججرحية السججججججكانية والبيانات عن : تشججججججمل هذه اجملاالت
تكومية والتمويل الزراعي واإلعانات ا وتفضجججججججججيالت املسجججججججججتهلكّي يانات األسجججججججججعار وتدفقات التجارةاملدخالت الزراعية وب

 .والضرائ  والرسوم اجلمركية
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 مستقبل سالسل اإلمداد الزراعية 3-2-6
تكنولوجيات سجججججل اتسججججابات املوزَّع القيام بدور تقنية تأسججججيسججججية تدمج التكنولوجيات الرقمية الناشججججئة األخرى بوسججججع 

لتحّسن باستمرار إدارة سلسلة اإلمدادات الزراعية. وميكن هلذه التقنيات الرقمية األخرى، كالذكاء االصطناعي وإنرتنت 
ة األبعاد أن تسهم مجيعها يف تشكيل سلسلة إمدادات زراعية مستن   والبيانات الضخمة والطباعة الثالثية IoTاألشياء 
. فمثاّل، يسججججججتخدم إنرتنت األشججججججياء أجهزة وجمسجججججّجات جلمع البيانات عن ظروف وخصججججججائين إنتاج وجتهيز اءةكفوأكثر  

األشججياء أن تثري  توحركة وختزين املنتجات الزراعية يف أحناء سججلسججلة اإلمدادات. وميكن للبيانات الغنية الناجتة عن إنرتن
تفاصججيل معامالت سججلسججلة اإلمدادات الزراعية املسجججلة يف سجججل اتسججابات املوزَّع. وميكن أن تسججاعد كميات البيانات 
الكب ة يف اختاذ القرارات املعتمدة على البيانات يف سجججالسجججل اإلمدادات الزراعية، كما ميكن أن تسجججتخدم إدارة البيانات 

معلومات ميكن اسججتيعاهبا وتنوير عملية صججنع القرار. وميكن أن يسججاعد الذكاء االصججطناعي  الضججخمة التحليالت لتطوير
باستخدام التعلم اآليل وأدوات التحليل األخرى على تيس  عملية صنع القرار املعتمدة على البيانات. وسيكون مبقدور 

ة اسجججتشجججعار لمنتجات الغذائية جمهزة بأجهز شجججركات األغذية اسجججتخدام الطباعة الثالثية األبعاد لتطوير عبوات خمصجججصجججة ل
تتبع ذكية القتفاء املنتجات الغذائية يف سججججل اتسجججابات املوزَّع، ويوفر ثبات البيانات واسجججتعصجججايها على التغي  وأمنها 

 ها.نيف سجالت اتسابات املوزَّعة هلذه التكنولوجيات منصة سليمة لتوليد البيانات املوثوقة واآلمنة واستخدامها وختزي
 
 سجالت األراضي 3-3

حقوق امللكية اآلمنة والرمسية حامسة األ ية لسجججبل عيش البشجججر وتنميتهم االقتصجججادية يف العامل أمجع. غ  أنه ال تزال هناك 
اتصججججججججججججججول على حقوق ملكية آمنة ورمسية واتفاظ عليها يف أحناء العامل. وتشجججججججججججججج  التقديرات إىل أن  حتديات كب ة جتابه

املائة من األشجججججججججخاص يف العامل يفتقرون إىل إمكانية اتصجججججججججول على سجججججججججندات ملكية لألراضجججججججججي أو إىل ترسجججججججججيمها يف  70
(Heider وConnelly ،2016 ويف العادة، تدير الدولة سجججججالت األراضججججي، ولذا يعتمد مسججججتوى أداء هذه السجججججالت .)

دنية ضججافة إىل ذلك، فلن نظم تسجججيل األراضججي متعلى مسججتوى الفسججاد والتنظيم واألداء العام للمؤسججسججات الوطنية. وباإل
الججة إىل حججد كب . وهي تعتمججد يف العججادة على الوثججائق الورقيججة والتوقيعججات اليججدويججة والعمججل اليججدوي  التكنولوجيججا وغ  فعججّ

 لتسجيل سندات ملكية األراضي. وقد تكون األخطاء والتحايالت  ارسات شائعة، ما يؤدي إىل نزاعات مكلفة.
 

يع تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع معاجلة العديد من أوجه القصور يف سجالت األراضي التقليدية. فهي أوالً وتستط
توفر طريقة آمنة وسججججريعة وثابتة غ  قابلة للتغي  لتسجججججيل ملكية األراضججججي، ما يعزز الثقة يف موثوقية النظام. وحيمي تاريت 

ن للمزارعّي واملالك تتبعه من الفسججججججججججججججاد واالحتيال ويسججججججججججججججاعد يف حل النزاعات املعامالت غ  القابل للتغي  والذي ميك
املسججججتقبلية حاملا ُتسججججّجل األرض. وباسججججتعادة الثقة يف سجججججالت األراضججججي، سججججينخر  مالكو األراضججججي ويصججججبح بلمكاهنم 

كية الرمسية تتيح امللاتصجججول على سجججندات ملكية لألراضجججي الرمسية، ما من شجججأنه أن حيرر كميات كب ة من رأس املال. وسججج
لألراضجججي ورأس املال اجلديد ألصجججحات األراضجججي اسجججتخدام األرض كضجججمان للوصجججول إىل أسجججواق االئتمان. وثانياّ، ميكن 
لرقمنة سجججالت األراضججي من خالل هذه التكنولوجيات خفض التكاليف املالية والوقت الذي يسججتغرقه تسجججيل سججندات 

 القائم على الورق والعمل اليدوي. ملكية األراضي، إذ أهنا تلغي النظام
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وقد بدأ العديد من البلدان بالفعل تنفيذ مشجججاريع لنقل سججججالت األراضجججي إىل سججججالت حسجججابات موزَّعة. وتعمل شجججركة 
Bitland  مع مشجججروع إدارة األراضجججي والسجججلطات الوطنية يف غانا ملسجججح األراضجججي وتسججججيل سجججندات امللكية على بلوكشجججّي

(، Aitken ,2016عاماً ) 17لت مبادرات عدة حل مشجججججججكلة النزاع على األراضجججججججي يف غانا ألكثر من تابع هلا. ولقد حاو 
أن التطبيقات القائمة على بلوكشجججججججججججّي هي اتل. كذلك نّفذت مشجججججججججججاريع مشجججججججججججاهبة من جان  شجججججججججججركة  Bitlandوتعتقد 

BenBen  يف غانا وشجججججججركةBitfury  يف جورجيا وشجججججججركةFactom  يف هندوراس وشجججججججركةChromaWay  يف السجججججججويد، على
سجججبيل املثال ال اتصجججر. وأحد التحديات الرئيسجججية اليت جتابه هذه املشجججاريع هو أوالً توضجججيح ملكية األرض بغية تسججججيلها 
على بلوكشججججججججججججّي، إذ قد تكون عملية توضججججججججججججيح حقوق امللكية عرضججججججججججججة للفسججججججججججججاد والنزاعات وال تزال تشججججججججججججكل عقبة أمام 

 األراضي. تسجيل
 
 يات الدولية املتعلقة بالزراعةاالتفاق 3-4
 
 اتفاقيات منظمة التجارة العاملية بشأن الزراعة 3-4-1

ا حتسججّي تنفيذ  ام الرئيسججية ورصججد اتفاقات منظمة التجارة العاملية واألحكبوسججع تكنولوجيات سجججل اتسججابات املوزَّع أيضججً
أواًل، وكما ذكر أعاله، ميكن للعقود الذكية تلقائيا دفع رسوم اجلمارك عند قبول البضائع يف  .ذات الصلة بالتجارة الزراعية

وسجججججججيجل  ذلك زيادة يف الشجججججججفافية . أسجججججججعار التعرفة وميكن لسججججججججل اتسجججججججابات املوزَّع ختزين بيانات دقيقة عن اجلمارك،
ن بيانات التع والشججفافية القدرة على  ، سججتعزز إمكانية التتبعا. ثانيً رفةواملسججاءلة إىل التزامات التعرفة اخلاصججة بكل بلد وحيسججّ

فرض االمتثال التفاقية منظمة التجارة العاملية لتداب  الصحة والصحة النباتية. وينبغي أن تشمل تفاصيل املعامالت العالية 
 مجيع أحناء باتية املعتمدة يفاجلودة يف سججججالسججججل اإلمدادات الزراعية والشججججهادات الرقمية احملّملة تداب  الصججججحة والصججججحة الن

سججججلسججججلة اإلمدادات. وسججججيوفر ذلك دلياًل ميكن التحقق منه بسججججهولة على االمتثال للمعاي  الدولية، ويدعم األدلة العلمية 
للتداب  املعتمدة وحيدد املواقع اجلغرافية اليت يوجد فيها تفش  لألمراض أو عدم امتثال كي ختضججججججججججججع للمراقبة بشججججججججججججأن تداب  

ن درجة التتبع العالية لسججججل اتسجججابات املوزَّع وشجججفافيته القدرة على فرض قاة والصجججحة النباتية. ثالثً الصجججح واعد ، سجججتحسجججّ
لتتبع والشججججفافية ا، توفر إمكانية ااملنشججججأ لضججججمان سججججالمة األغذية وتطبيق الرسججججوم اجلمركية الدقيقة على السججججلعة املعنية. رابعً 

ا  الفكرية واملؤشججججججرات اجلغرافية مبوج  اتفاق منظمة التجارة العاملية تقوق امللكية منصججججججة قوية لرصججججججد حقوق امللكية أيضججججججً
الفكرية املتصجججججججججلة بالتجارة. وبشجججججججججكل عام، ميكن لتكنولوجيات سجججججججججّجل اتسجججججججججابات املوزَّع حتقيق قدر أكرب من املسجججججججججاءلة 

 والشفافية لالمتثال لقواعد التجارة الدولية اخلاصة بالزراعة.
 
 ناختغ  امل 3-4-2

منظمة األغذية )اآلثار السججلبية لتغ  املناخ على اإلنتاج الزراعي والتحديات اليت يواجهها األمن الغذائي موثقة جيدا إن 
. وميكن لتكنولوجيات سجججل اتسججابات املوزَّع أن تسججاهم يف التخفيف من آثار تغ  املناخ بطريقتّي. (2016والزراعة، 

 ا سججججججليما لنبالال عن االلتزامات القطرية يف اتفاقية باريس بشججججججأن تغ املوزَّعة منربً أواًل، تشججججججّكل سجججججججالت اتسججججججابات 
 ا، ورصد هذه االلتزامات، وكذلك اإلبالال عن اتصيلة العاملية ونتائج التخفيف املنقولةاملناخ، كااللتزامات احملددة وطنيً 

سابات أسواق ائتمانات الكربون من استخدام سجل اتا، ميكن أن تستفيد ا وىلويل املناخ والتمويل األخضر. ثانيً دوليً 
 ااملوزَّع كسوق لنجتار هبذه االئتمانات. ومن شأن تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع أن تقّلل االحتكاك وتتيح هنجً 
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(. ويف النتيجة، ميكن لكل من تطبيقي تIBM ،2018أكثر شجججججفافية وكفاءة تسجججججابات الكربون وحسجججججابات تعويضجججججه )
ولوجيات سجججل اتسججابات املوزَّع هذين أن يسججا ا يف املزيد من الشججفافية والكفاءة واملسججاءلة يف التخفيف من آثار تكن

 تغ  املناخ.
 

 االنعكاسات على السياسات العامة بشأن األمن الغذائي والتنمية الريفية
ة هتدف السياسات العامة إىل هتيئة بيئة ىلكينية فّعالة تيّسر النمو االقتصادي الشامل يف القطاع الزراعي وتعزز التنمية الريفي

السياسات العامة السليمة أساسية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، اليت فوتضمن األمن الغذائي. وباإلضافة إىل ذلك، 
مية. وميكن أن يسججججاعد تطبيق تكنولوجيات سجججججل اتسججججابات املوزَّع يف سججججالسججججل اإلمدادات هلا أ ية خاصججججة للبلدان النا

الزراعية وسججججججالت األراضجججججي واخلدمات املالية القطاع العام على حتقيق أهداف السجججججياسجججججة العامة يف حتقيق األمن الغذائي 
 ا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.والتنمية الريفية وأن يكون دافعً 

 
 إمكانية التتبع وشفافية السوقوتعزيز تيس  التجارة واألمن الغذائي من خالل مؤسسات كفؤة  4-1

اتفاقية تيسججججج  التجارة ملنظمة التجارة العاملية الضجججججوء على اهلدف املشجججججرتك للسجججججياسجججججات الوطنية الرامي إىل خفض تسجججججل  
 اورً من عدم اليقّي يف التجارة الزراعية. وميكن لتيسجججججججججججججج  التجارة املعزز أن يلع  د التكاليف واجتنات التأخ ات والتقليل

 القضججججاء على اجلوع وحتسججججّي األمن الغذائي. وبتيسجججج يف من أهداف التنمية املسججججتدامة املتمثل  2يف حتقيق اهلدف  ارئيسججججيً 
سابات والشفافية، تقّدم تكنولوجيات سجل اتالتجارة احمللية والدولية من خالل سالسل إمدادات زراعية تتسم بالكفاءة 

 ر كفاءة وفعاليةثاملوزَّع والعقود الذكية مسججججججججججا ات كب ة يف حتسججججججججججّي تيسجججججججججج  التجارة، فهي توفر بنية حتتية مؤسججججججججججسججججججججججية أك
ن ودهتا وحتيتعلق بسجججالمة األغذية وج يف ماللمعامالت يف سجججالسجججل اإلمدادات الزراعية وتعزز إمكانية التتبع والشجججفافية  سجججّ

 .شفافية السوق
 

قطاع يف تيسججججج  التدفق اتر للسجججججلع واخلدمات واالسجججججتثمارات واليد العاملة يف ال ادورًا هامً تؤدي البنية التحتية املؤسجججججسجججججية 
ة يف العديد من اتواجز التجارية واففاض اإلنتاجييف الزراعي. واالفتقار إىل بنية كهذه فعالة عامل رئيسجججججججججي يف التسجججججججججب  

ر شجججججفافية وفعالية ا أكثمية. وتقوم تكنولوجيات سججججججل اتسجججججابات املوزَّع بدور مؤسجججججسجججججة رقمية للثقة توفر نظامً البلدان النا
للمعامالت وحفؤ السجالت  ا توفره املؤسسات اخلاصة والعامة التقليدية. فمن خالل إزالة الوساطة يف املعامالت، حيّل 

يذ عالة وعمليات التعاقد والتسجججججججوية اليت تقدمها املؤسجججججججسجججججججات لتنفسججججججججل اتسجججججججابات املوزَّع لل عمليات التحقق غ  الف
املعامالت، فيلغي ذلك حاجة بعض أشججججكال املؤسججججسججججات للتوسجججج  يف املعامالت يف سججججالسججججل اإلمدادات الزراعية، تلك 

لعقود ااملؤسججججسججججات اليت تكون مكلفة بشججججكل عام وتكون عادة أكثر تكلفة يف البلدان النامية. وباإلضججججافة إىل ذلك، تعزز 
الذكية البنية األساسية املؤسسية خبفض عدد األطراف املعنية وإزالة اتاجة إىل بعض أنواع املؤسسات اليت تضمن العملية 
التعاقدية حاليا. وتقوم العقود الذكية وتكنولوجيات سجججججججججججججل اتسججججججججججججابات املوزَّع بأىلتة العملية التعاقدية يف الوقت اتقيقي 

 الفاعلة يف سلسلة اإلمدادات الزراعية من حيث رسوم املعامالت والتكاليف القانونية. هاترات للجو إىل وففيؤدي ذلك 
 

ويف هناية املطاف، ميكن أن يدعم تدين تكاليف املعامالت اليت تتيحها تكنولوجيات سججججججججججججججل اتسجججججججججججججابات املوزَّع والعقود 
الذكية أهداف السججججياسججججة العامة يف زيادة اإلنتاجية والكفاءة يف سججججالسججججل اإلمدادات الزراعية، ما يؤدي إىل تدين تكاليف 
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 ة والشججججركات املتناهية الصججججغر والصججججغ ة واملتوسججججطة اتجم وغ ها من التشججججغيل وزيادة مداخيل أصججججحات اتيازات الصججججغ
اجلهات الفاعلة وخفض أسعار األغذية للمستهلكّي. وميكن للكفاءات اليت تولدها هذه التكنولوجيات أن تعزز املداخيل 

املسججاءلة والشججفافية يف  عزيزالريفية، فيتحسججن األمن الغذائي نتيجة لذلك. وباإلضججافة إىل ذلك، ميكن هلذه التكنولوجيات ت
ذلك( والربامج  اجلمركية، وما إىل والتعريفاتاملعامالت اتكومية، مثل برامج اإلعانات والضجرائ  )ضجريبة القيمة املضجافة، 

 البيئية وبرامج اتماية االجتماعية وبرامج التنمية اليت تقودها اتكومة واالتفاقات الدولية، من بّي أمور أخرى.
 

األهداف الشججججائعة للسججججياسججججة العامة يف قطاع الزراعة ضججججمان سججججالمة وجودة املنتجات الزراعية يف كل من التجارة  ومن بّي
واإلنتاج احمللي. وتوفّر تكنولوجيات سجججججججل اتسججججججابات املوزَّع منصججججججة لتعزيز التتبع والشججججججفافية للتحقق من سججججججالمة األغذية 

تفصججيلية  قدرة هذه التكنولوجيات على تتبع منشججأ املنتج وتضججمّي مسات واالمتثال ملعاي  الصججحة والصججحة النباتية. وتقدم
عن كل معاملة وضججمان إمكانية تتبعها حتسججينات كب ة على سججالمة األغذية والقدرة على االسججتجابة بسججرعة أكرب لتفشججي 

إمكانية غش يف األغذية و شجججججججهادات البيئية واالسجججججججتدامة ومكافحة الالاألمراض ومنتجات األغذية الزراعية امللّوثة وإصجججججججدار 
 التقليل من االحتكاك على اتدود.

 
ومن املسجججّلم به أن شجججفافية السجججوق ومعلومات السجججوق املعززة عوامل أسجججاسجججية يف تعزيز األمن الغذائي يف مجيع أحناء العامل. 

يف سججالسججل  ملعامالتوتوفر تكنولوجيات سجججل اتسججابات املوزَّع منصججة السججتخدام الكم اهلائل من البيانات الناجم عن ا
اإلمدادات الزراعية. وبصججرف النظر عن مكاسجج  الكفاءة الضججخمة للجهات الفاعلة يف سججلسججلة اإلمدادات الزراعية، فلن 

 العاملي وتقلل من حدوث تصجججججاعدات يةغذزيادة إمكانية الوصجججججول إىل معلومات أدق عن السجججججوق ميكن أن تعزز نظام األ
لألمن الغذائي. وميكن أن يؤدي إىل حتسجججججّي تيسججججج  التجارة تضجججججافر رسجججججوم املعامالت  اا رئيسجججججيً يف األسجججججعار تشجججججكل هتديدً 

اوالرسججججوم القانونية األ انية تتبع والعمليات التعاقدية املؤىلتة مع حتقيق التسججججويات يف الوقت اتقيقي وتعزيز إمك كثر اففاضججججً
 سالمة األغذية واألسواق وشفافيتها.

 
 الشاملية لتحقيق النمو االقتصادي تعزيز نتائج التنمية الريف 4-2

وزيادة مداخيل اجلهات الفاعلة يف سججججججججالسججججججججل اإلمدادات الزراعية املتناهية الصججججججججغر  الشججججججججاملتعزيز النمو االقتصججججججججادي إن 
 والصججججغ ة واملتوسججججطة اتجم عنصججججران أسججججاسججججيان يف جداول أعمال سججججياسججججات التنمية الريفية. وتوفر تكنولوجيات سجججججل

ل االقتصججججججادي واملايل للجهات احملرومة يف السججججججوق، مثل أصججججججحات اتيازات الصججججججغ ة و شججججججماتسججججججابات املوزَّع املزيد من ال
والشججججركات املتناهية الصججججغر والصججججغ ة واملتوسججججطة اتجم. وتتيح الشججججفافية والسجججججالت الرقمية وتعزيز الثقة من خالل هذه 

تمانية ة يف السججججججججوق احملرومة بناء هوية رقمية وسجججججججججل تتبع يثبت جدارهتا االئالتكنولوجيات والعقود الذكية للجهات الفاعل
للحصجججججول على اخلدمات املالية ويؤدي إىل فرص جديدة يف السجججججوق، إذ أن خماطر التعامل مع الشجججججركات املتناهية الصجججججغر 

تؤدي هذه  كية. وميكن أنوالصججججججججغ ة واملتوسججججججججطة اتجم سججججججججتكون أقل بكث  نتيجة إزالة عدم اليقّي من خالل العقود الذ 
الفرص اجلديدة يف السجججججوق وإمكانية اتصجججججول على اخلدمات املالية إىل  و اقتصجججججادي أكرب ألصجججججحات اتيازات الصجججججغ ة 

 والشركات املتناهية الصغر والصغ ة واملتوسطة اتجم.
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قيق النمو االقتصجججججادي كما يف حتيف  اكذلك فلن التحويالت املالية شجججججكل من أشجججججكال اتماية االجتماعية يسجججججاهم إجيابيً 
(. وعلى العموم، تساعد التحويالت املالية الفقراء 2017وآخرون،  Ponsotأهداف التنمية املستدامة يف عدد من املناطق )

ن ومرافق  واملعرضجّي للمخاطر على خفض الفقر واتصجول على خدمات صجحة وتغذية وفرص تعليم أفضجل وإسجكان لسجّ
نة وريادة ا ألعمال واالندماج املايل وخفض الالمسجججججججججججججاواة، وخاصجججججججججججججة يف املناطق الريفية. وتتأثر مدفوعات صجججججججججججججحية لسجججججججججججججّ

التحويالت املالية عادًة بارتفاع رسجججوم التحويل وأسجججعار صجججرف العمالت املتقلبة ومواقع نقا  االسجججتالم غ  املالئمة لبعض 
 امالت منخفضة، ميكن لجججججججججججججججتكنولوجيات سجلسكان الريف. ومن خالل توف  منفذ دفع فوري عرب اتدود مع رسوم مع

اتسجابات املوزَّع تعزيز الوصجول إىل مدفوعات شجبكات األمان االجتماعي كالتحويالت وتسجاهم مباشجرة يف حتقيق اهلدف 
من خالل حتقيق وفور كب ة يف تكاليف املعامالت للمسججججججتفيدين. وتوفر مدفوعات  10ج من أهداف التنمية املسججججججتدامة10

واسطة هذه التكنولوجيات كفاءة يف التكلفة يف عملية إنشاء هوية رقمية تستخدم كجزء من إمكانية التحقق التحويالت ب
(. وباإلضججافة أNiforos ،2017عرب "التعّرف على املسججتهلك لديك"، ومن خالل توف  ترخيين رقمي بتحويل العمالت )

ة املناسججبة. ويف املالية وإخطار اجلهة التنظيمياملسججتفيد إىل ذلك، ميكن للعقود الذكية أن تسججّلم األموال تلقائياً إىل مؤسججسججة 
هناية املطاف، ميكن أن تسججججججججهم املكاسجججججججج  النامجة عن تكنولوجيات سجججججججججل اتسججججججججابات املوزَّع يف دفع التحويالت املالية 

 اتماية االجتماعية الرامية إىل حتقيق التنمية الريفية. مسا ة كب ة يف برامج
 

 ،وتشّكل اتقوق اآلمنة والرمسية لألراضي، وهي يف صل  سياسة التنمية الريفية وتغطيها أهداف التنمية املستدامة مجيعها
ؤدي االفتقار إىل كن أن ييف حتقيق التنمية االقتصججججججججججادية واألمن الغذائي، ال سججججججججججيما يف املناطق الريفية. ومي اا حامسً عنصججججججججججرً 

سجالت لألراضي موثوقة إىل نزاع وفساد وفقر. وتوفر الطريقة اآلمنة والسريعة والثابتة غ  القابلة للتغي  لتسجيل سندات 
مي من الوضججوح القانوين لنظم حيازة األراضججي. وحي املكية األراضججي باسججتخدام تكنولوجيات سجججل اتسججابات املوزَّع مزيدً 

عامالت الثابت غ  القابل للتغي  والذي ميكن تتبعه املزارعّي وأصحات األراضي من الفساد واالحتيال، ويساعد تاريت امل
يف حل النزاعات حاملا تسجججججججججججججججل األراضججججججججججججججي، ويُفرج عن كميات كب ة من رأس املال ويتيح للمزارعّي واألعمال التجارية 

 الثمينة إىل أقصى حد  كن. األخرى يف املناطق الريفية االستفادة من هذه األصول
 

اوأخ اً، ميكن لتكنولوجيات سجججججججل اتسججججججابات املوزَّع أن توفر  ل اإلمدادات ل املرأة يف سججججججالسججججججو نتائج إجيابية لشججججججم أيضججججججً
الزراعية وإلمكانية حصججججججججججججوهلا على اخلدمات املالية وعلى ملكية األراضججججججججججججي. وعلى غرار جهات فاعلة أخرى يف السججججججججججججوق 

تناهية الصغر والصغ ة واملتوسطة اتجم، تفتقر النساء، سواء كّن فرادى أو كصاحبات أعمال، إىل لرومة، كالشركات امل
إمكججانيججة اتصججججججججججججججول على خججدمججات االئتمججان واالدخججار والتججأمّي املججاليججة، مججا حيججد يف هنججايججة األمر من النمو. وميكن هلججذه 

 اماليً  وهلامشكانية حصجججججوهلا على هوية رمسية ىلّكن من التكنولوجيات أن تسجججججاعد املرأة على التغل  على التدين النسججججج  إلم
، وذلججك بتزويججدهججا هبويججة رقميججة كفؤة التكلفججة تتيح هلججا نقججا  دخول إىل أدوار وأجور نظججاميججة يف (أ2018البنججك الججدويل، )

ات سجججند(. وباإلضجججافة إىل ذلك، ميكن أن توفر هذه التكنولوجيات للمرأة Niforos 2017bسجججالسجججل اإلمدادات الزراعية )
 ملكية آمنة ومحاية مللكيتها يف حالة األراضي املتنازع عليها.

  

                                                           
يف املججائججة، وإلغججاء قنوات  3ج من أهججداف التنميججة املسجججججججججججججججتججدامججة على "خفض تكججاليف معججامالت حتويالت املهججاجرين إىل أقججل من 10ف دينين اهلجج  10

 ledevelopment.un.org/https://sustainab انظر ".2030يف املائة، حبلول عام  5التحويالت املالية اليت تربو تكاليفها على 
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 الطريق إلى األمام لتكنولوجيات سجل الحسابات الموزَّع
 حتديات وخماطر لتكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع 5-1
إذ تسججججتمر تكنولوجيات سجججججل اتسججججابات املوزَّع يف التطور، هناك عدد من التحديات الفنية والتنظيمية واملؤسججججسججججية اليت و 
وليسجججججججججججت هذه  لضجججججججججججمان إمكان توسجججججججججججعها وإمكان اتصجججججججججججول عليها.نبغي معاجلتها قبل الوصجججججججججججول إىل مرحلة النضجججججججججججج ي

ات اليت ات كب ة إن أمكن التغل  على التحدييالتكنولوجيات الدواء الشججججججججججججججايف لقطاع األغذية الزراعية، لكنها توفر إمكان
 تواجه اعتمادها على نطاق واسع.

 
 التحديات التقنية 5-1-1

اتسججججججابات  ولوجيات سجججججججلمن الناحية التقنية، أدى تطور تكنولوجيات سجججججججل اتسججججججابات املوزَّع إىل تطوير كل من تكن
وتقوم  .توافق متباينة للتحقق من صججججججججحة إدخاالت البيانات لوغاريتماتاملوزَّع العامة واخلاصججججججججة، اليت يسججججججججتخدم كل منها 

ملختلفة. وكما اجهود التطوير اتالية بتنفيذ طائفة واسجججججعة من آليات التوافق وأنواع تكنولوجيات سججججججل اتسجججججابات املوزَّع 
دد. فمثاًل، يف ا للتطبيق احملجم مزايجا وعيوت ينبغي أن تُفهم لُيعتمجد أنسججججججججججججججبهجا تبعجً ترياغجو أعاله، لكجل ل 2ورد يف القسججججججججججججججم 

ابه م إثبات العمل، يشّكل استهالكه العايل للطاقة وسوء كفاءة تكلفته وب ء سرعة معامالته حتديات جتترياغو استخدام ل
ميكن  حالة تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع اخلاص الذي ال توسع تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع العام. أما يف

على  التوافق القائمة على اليانصي  أو التصويت قابلية للتوسع وقدرة أفضل لوغاريتماتالوصول إليه إال بلذن، فلن لدى 
تقنية لكل وان  الإهناء املعامالت، لكن هناك مقايضججججججة بّي اإلغفال وكشججججججف اهلوية. ويف هناية املطاف، سججججججيحدد فهم اجل

تكنولوجيا ساحها وأثرها على أرض الواقع. وهذا يسّل  الضوء على أ ية املنصات املفتوحة املصدر والشفافة يف جمتمعات 
التكنولوجيا للتشججججججججارك يف الربجميات والنهج التقنية لتطوير تكنولوجيات سجججججججججل اتسججججججججابات املوزَّع. وباإلضججججججججافة إىل ذلك، 

الية كالً من سجججججالت اتسججججابات العامة واخلاصججججة، ما يقتضججججي توفر إمكانية التشججججغيل البيين لألنواع تسججججتخدم املشججججاريع ات
اأاملختلفة من سججالت اتسجابات، كما تتطل  قابلية نقل البيانات بّي سججالت اتسجابات املختلفة  معاي  واضجحة  يضجً

 .اتسابات املوزَّعة العامة واخلاصةتتعلق حبماية البيانات لتحديد كيفية ختزينها وتقامسها بّي سجالت 
 

يتطل  عناية  ايً رئيسججججج اباإلضجججججافة إىل ذلك، تشجججججّكل إمكانية اتصجججججول على البيانات يف سججججججالت اتسجججججابات املوزَّعة حتديً 
 ااصججججججججً خ خاصججججججججة مع اسججججججججتمرار تطوير هذه التكنولوجيات. وميكن أن يكون اتصججججججججول على البيانات يف هذه السجججججججججالت

لقواعدها اليت تعتمد على غرض املنصججججججججججججججة وتفضججججججججججججججيالت مسججججججججججججججتخدميها. وهناك أنواع عديدة خمتلفة من  اا، وفقً عامً  أو
تكنولوجيات سججججل اتسجججابات املوزَّع ال ُيسجججمح فيها بالدخول إىل السججججل إال بلذن ولكل منها هنج خمتلف يف اتصجججول 

الختبار. ومن يانات والشجججججفافية قيد التطوير واعلى بيانات. وهذه النهج آخذة يف التطور وال تزال أفضجججججل الطرق تماية الب
املؤكد أن املعامالت تشجججججججمل بعض أنواع املعلومات السجججججججرية، مثل البيانات الشجججججججخصجججججججية اليت ال يناسججججججج  أن تكون معروفة 
للعموم. مع ذلججك، مثاًل يف معججاملججة بّي مزارع وتججاجر، هججل ينبغي إخفججاء السججججججججججججججعر املججدفوع عن طن من القمح ومحججايتججه 

عنه وإعالنه؟ ميكن للمسججججججججتخدمّي من خالل الالمركزية يف إجراء املعامالت التحكم يف بياناهتم واختيار مع الكشججججججججف  مأ
من يتشجاركوهنا، ولكن ينبغي تطوير تكنولوجيات سججل اتسجابات املوزَّع لسجالسجل اإلمدادات الزراعية على أسجاس مباد  

يتعلق باألسواق  ايف مأساسية من مسات هذه التكنولوجيات  ه. ومبا أن الشفافية مسةمشولأساسية تضمن شفافية السوق و 
اليت ينبغي  نبغي محايتها وتلكيالزراعية وسججججججججججججججالسججججججججججججججل اإلمدادات، ينبغي أن يكون هناك نظر متأن  يف أنواع البيانات اليت 
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سجججججججلسجججججججلة  الكشجججججججف عنها ولكيفية تطوير هذه التكنولوجيات لتحفيز التشجججججججارك يف البيانات من جان  اجلهات الفاعلة يف
إىل علًيا ف، من املهم أن يكون النفاذ ات ضججخمة لتعزيز شججفافية السججوقياإلمدادات. ومبا أن هذه التكنولوجيات توفر إمكان

 . كًنا البيانات الرئيسية
 
 التحديات املؤسسية 5-1-2

قدة، اليت حتكم حقوق اتالية املعوالتنظيمي، هناك حتد كب  آخر يتمثل يف دمج األطر القانونية  على املسججتويّي املؤسججسججي
امللكية واتيازة يف سالسل اإلمدادات وعرب اتدود، مع تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع والعقود الذكية. أواًل، ينبغي 

، بالتعاون مع قطاع األغذية الزراعية، تطوير أفضججججل املمارسججججات واملعاي  اخلاصججججة هبياكل السجججججل التكنولوجيا على صججججناعة
(. وباإلضججججججافة إىل ذلك، ينبغي أن يكون  Wong ،2017و Caseyملوزّع والعقود عرب اتدود الدولية والواليات القضججججججائية )ا

وزع. إىل نظم السججججججججججججججّجل امل التيسجججججججججججججج  االنتقال من النظم القدمية القائمة حاليً  امن القطاعّي اخلاص والعام مسججججججججججججججتعدً كل 
ضجججع بّي النظم املختلفة خالل الفرتة االنتقالية وما بعدها. وسجججيكون و وإجراءات لتيسججج  التعايش  اوسجججيتطل  ذلك خططً 

ر التشجججججججغيل البيين عرب تكنولوجيات سججججججججل اتسجججججججابات املوزَّع والنظم القدمية مهمً   اجمموعة من املعاي  املشجججججججرتكة اليت تيسجججججججّ
يل واإلقليمي والوطين ستويات الدو ملساعدة هذه التكنولوجيات على التوسع. وينبغي تطوير هياكل اتوكمة املناسبة على امل

لوضججججع األطر واملعاي  التنظيمية الالزمة هلذه التكنولوجيات، ورمبا حق املشججججاركة يف سجججججالت حسججججابات موزَّعة لسججججالسججججل 
 11اإلمدادات العاملية والتجارة الدولية. وميكن لعدد من اهليئات الدولية، من مثل القمة العاملية بشججججججججججججججأن جمتمع املعلومات

مة التجارة العاملية واملنتدى االقتصجججججججادي العاملي، تبل هذا الدور اتوكمي يف سجججججججالسجججججججل اإلمدادات الزراعية والتجارة ومنظ
 الدولية والتنمية الريفية.

 
ويعتمد ساح تكنولوجيات سجججججججل اتسججججججابات املوزَّع إىل حد كب  على قبوهلا من القطاع العام وتروجيه هلا. وباعتبارها تعزز 
الشججججججججفافية وثبات قيود السجججججججججالت وإمكانية التتبع والكفاءة، فلن اإلجراءات )مثل املعامالت والسجججججججججالت( اليت تتخذها 

توى وللعامل، فيؤدي ذلك إىل رفع مسججججج هاملواطنيرمبا الشجججججبكة و ّي يف اتكومات واملؤسجججججسجججججات سجججججتكون واضجججججحة للمشجججججارك
مسججججججججججججججاءلة اتكومات، وذلك أمر ينبغي أال يقاوم لئال يؤدي ذلك إىل تأخ  أو تقليل إمكانية اعتماد هذه التكنولوجيات 

 املفيدة بشكل عام.
 
 التحديات على صعيد البنية التحتية وتنمية القدرات 5-1-3

يف بعض  اتوفر اتصججججال باإلنرتنت، وذلك أمر ال يزال صججججعبً طاملا فق  ميكن تطبيق تكنولوجيات سجججججل اتسججججابات املوزّع 
أن ما يقرت من أربعة مليارات شخين ال يتمكنون  2016البلدان النامية، إذ تبّي البيانات اتديثة العهد الصادرة يف عام 

(. ويشججججججج  ذلك إىل أنه كي يكون 2016 ،لالتصجججججججاالت الدويل االحتادنامية ) من النفاذ إىل اإلنرتنت، ومعظمهم يف بلدان
باإلمكان اتصول على تكنولوجيات سجل اتسابات املوزّع يف البلدان النامية، ينبغي أن تصبح خدمات اإلنرتنت متاحة 

تخدمي ا أدىن نسججججججججججبة من مسججججججججججوأجزاء من آسججججججججججيا واحملي  اهلاد  والدول العربية اليت لديه أفريقياأكثر للناس، خاصججججججججججة يف 
  .(2016 ،لالتصاالت الدويل االحتاد) اإلنرتنت

                                                           
ر تنفيذ خطو  عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات من أجل WSISالقمة العاملية جملتمع املعلومات )  11 ( هي منصجججججة متعددة أصجججججحات املصجججججلحة تيسجججججّ

 (.WSIS 2018النهوض بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدفع التنمية املستدامة قدما )
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حيول دون  اوقد ميثل اسججججججججتخدام املفاتيح العامة واخلاصججججججججة لتشججججججججف  البيانات يف تكنولوجيات سجججججججججل اتسججججججججابات املوزّع حتديً 
ية يشجججججججججججججّكل عقبة أمام بعض البلدان الناماعتمادها يف بعض البلدان النامية، فاالفتقار إىل البنية التحتية للمفتاح العام يف 

(. والبنية التحتية للمفتاح العام هي جمموعة من القواعد والسججججججججياسججججججججات Zambrano ،2017اسججججججججتخدام هذه التكنولوجيات )
مان ملكية املتماثل وضججججججججغ  اإللكرتوين اآلمن للمعلومات، وهو النظام املسججججججججتخدم حالًيا إلدارة التشججججججججف   نقلواإلجراءات لل

 ليها.ج املفاتيح. والبد من تطوير أو تبين حلول بديلة أو تطوير البنية التحتية للمفتاح العام يف البلدان النامية اليت تفتقر إأزوا 
 

ا قد يعيق يتعلق بفهمها على نطاق واسجججججججججججججع، م يف مالتماًل  اجيات سججججججججججججججل اتسجججججججججججججابات املوزّع حتديً وميثل تعقيد تكنولو 
كون عملية افرا  كافة اجلهات الفاعلة يف سالسل اإلمدادات الزراعية يف تكنولوجيات اعتمادها على املدى القص . وست

يف البداية، إذ  ايعً مجسججججل اتسجججابات املوزّع صجججعبة وسجججتسجججتغرق بعض الوقت. فمن غ  الواقعي توقع تبنيها من املشجججاركّي 
ىل إلضجججججججججججافة إىل ذلك، سجججججججججججيفتقر البعض إحيتمل أن يكون هناك تردد وتكون هناك مقاومة من بعض اجلهات الفاعلة. وبا

يات يتعلق باجلهات الفاعلة يف السجججججوق، فينبغي أن يتضجججججمن اسجججججتعمال هذه التكنولوج يف مااملهارات واملعرفة املطلوبة. أما 
اسجججججتخدام تطبيق على جهاز لمول. غ  أن اتصجججججول على بيانات وتطوير التطبيقات يتطل  مهارات رقمية سجججججتحتاجها 

شجججججججّكل االفتقار إىل هذه املهارات الرقمية عقبة أمام التبين، خاصجججججججة يف حالة الشجججججججركات املتناهية الصجججججججغر الشجججججججركات. وسجججججججي
والصججغ ة واملتوسججطة اتجم. ويف النهاية، قد يؤدي ذلك إىل قدر أكرب من التهميش هلذه الشججركات، على األقل يف البداية 

 ضرورة لقيام اتكومات واملنظمات اتكومية الدولية والشركاء يف أو إىل أن ترفع من قدراهتا يف هذا اجملال. وستكون هناك
 التنمية بوضع برامج قوية لزيادة وعي وتنمية قدرات أصحات املصلحة مجيعا.

 
ا مع ا فق  يف سجججججالسجججججل اإلمدادات الزراعية، فلهنوحق إذا ما مل ُتعتمد تكنولوجيات سججججججل اتسجججججابات املوزّع إال جزئيً 

ن شججججججججركة زارع وسججججججججوبرماركت معينّي هبذه التكنولوجيا؛ بينما ال تكو فوائد كب ة. فمثاًل، ميكن رب  مُ ذلك سججججججججتظل توفر 
النقل بالشجججججاحنات مربوطة. هنا، يدخل املزارع أثناء اإلنتاج تفاصجججججيل عن األغذية )النوع، املمارسجججججات، تاريت اتصجججججاد، 

 الطازجة احملصججودة ونقلها. ويكون وصججول األغذية إىل وما إىل ذلك(، وتقوم شججركة النقل بالشججاحنات باسججتالم املنتجات
السججوبرماركت هو النقطة التالية اليت تظهر على سجججل اتسججابات املوزّع. يسجججل السججوبر ماركت التسججليم ويرسججل العقد 

ا إىل املزارع بأن التسججججججججججججججليم قد اكتمل. وعلى الرغم من عدم وجود بيانات عن النقل، تظل سججججججججججججججلسججججججججججججججلة الذكي تأكيدً 
. ويف املثال نفسجججججه، حق لو كان املزارع ال يسجججججتخدم هذه التكنولوجيات وكانت شجججججركة من النظام ادات مسجججججتفيدةاإلمد

النقل بالشاحنات تستخدمها، يظل باإلمكان تتبع األغذية إىل املزرعة باستخدام تأكيدات بيانات النقل. غ  أن األمر 
 بلوكشّي للحصول على بيانات اإلنتاج.على زراعية كون نقا  املنشأ يف سالسل اإلمدادات التاألهم هو أن 

 
 الطريق إىل األمام للقطاع العام 5-2

رغم ارتفاع شججججججعبية تكنولوجيات سجججججججل اتسججججججابات املوزّع على مدى العقد املاضججججججي، ال تزال هناك فجوة يف املعرفة حول 
نظمات اتكومية لدى العديد من اتكومات وامل اوسججججججججججبل املضججججججججججي قدمً تقنياهتا وتطبيقاهتا احملتملة والتحديات اليت جتاهبها 

الدولية واجلهات الفاعلة يف سججلسججلة اإلمدادات. وبغية االسججتفادة من هذه التكنولوجيات لتطوير سججالسججل إمدادات زراعية 
ة إىل يشجججججاملة وحتقيق أهداف السجججججياسجججججة العامة للتنمية الريفية واألمن الغذائي، حتتاج اتكومات واملنظمات اتكومية الدول

بناء قدراهتا لدعم تطوير وتطبيق هذه التكنولوجيات يف عدد من اجملاالت. أواًل، ينبغي على القطاع العام أن يسججججججججججججججتمر يف 
حتسّي فهمه للكيفية اليت ميكن هبا أن حتّسن هذه التكنولوجيات الشفافية والكفاءة والتتبع يف سالسل اإلمدادات الزراعية 
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سججججججججته. وسججججججججيسججججججججاعد بناء قاعدة املعرفة هذه على ىلكّي التزام اتكومات بتطوير هذه وتسججججججججاعد على حتقيق أهداف سججججججججيا
 التكنولوجيات واستخدامها والرتويج هلا.

 
وإمكانية  وهلامشا، ينبغي أن يسججججججاهم القطاع العام يف تطوير وتنفيذ تكنولوجيات سجججججججل اتسججججججابات املوزّع لضججججججمان ثانيً 

حصججججول أصججججحات اتيازات الصججججغ ة والشججججركات املتناهية الصججججغر والصججججغ ة واملتوسججججطة اتجم يف سججججالسججججل اإلمدادات 
الزراعية عليها. وهذا يعين أنه ينبغي على القطاع العام )اتكومات واملنظمات اتكومية الدولية( املسججججججججججججججا ة يف اتوار 

اص )شججججججججركات التكنولوجيا واألعمال التجارية الزراعية(، مثالً حول مسججججججججألة التقين حول البحث والتطوير مع القطاع اخل
إمكانية اتصججججججججججول على بيانات، وغ  ذلك من مسججججججججججائل. وباإلضججججججججججافة إىل ذلك ينبغي على اتكومات، مع املنظمات 

كنولوجيات تاتكومية الدولية اليت تركز على الزراعة، أن تشججججججججججرتك يف إنشججججججججججاء فريق عامل حكومي دويل معين مبعاجلات 
سجل اتسابات املوزّع يف الزراعة لتوىل القيادة يف تقدمي توجيهات سياساتية تتعلق باستخدامها يف سالسل اإلمدادات 
الزراعية والتنمية الريفية. وميكن أن تشججججججججمل منابر أصججججججججحات املصججججججججلحة املتعددين اليت ميكن توسججججججججيع نطاقها ملعاجلة هذا 

ة اإللكرتونية يف خطة عمل جنيف للقمة العاملية جملتمع املعلومات )الذي ميكن أن املوضججججوع، خ  العمل اخلاص بالزراع
يركز أيًضا على تطبيق تكنولوجيات سجل اتسابات املوزّع يف الزراعة( وكذلك مبادرة نظام املنتدى االقتصادي العاملي 

 حول تشكيل مستقبل األغذية.
 

لوجيات سججججل اتسجججابات املوزّع بشجججكل عام ولسجججالسجججل اإلمدادات وسجججتحتاج اتكومات إىل وضجججع لوائح ومعاي  لتكنو 
على وجه اخلصججوص، لالنتقال من النظم القدمية إىل هذه التكنولوجيات. وبغية تعزيز الشججراكة بّي القطاعّي العام واخلاص 

خلاص بذلك من ايف تطوير هذه التكنولوجيات، فلن إحدى االسجججرتاتيجيات اليت قد تكون فّعالة هي تشججججيع قيام القطاع 
تاالت االسججتخدام الواعدة يف سججالسججل اإلمدادات الزراعية والتنمية الريفية  12خالل إنشججاء "صججندوق رمل تنظيمي" عاملي

(Maupin ،2017ت) ة الختبار وحتسجججججججّي عمليات النشجججججججر التقنية املختلفة لتكنولوجيات . ومن شجججججججأن ذلك أن يوفر منصجججججججّ
الشججججواغل  لمبتكرين فيها التعاون مع اهليئات التنظيمية الوطنية والدولية للتعامل معسجججججل اتسججججابات املوزّع يف بيئة ميكن ل

. ويف املسجججججتقبل، ينبغي على املنظمات (تMaupin ،2017التنظيمية املختلفة عرب اتدود وغ  ذلك من قضجججججايا تنظيمية )
اتكومية الدولية اليت تركز على الزراعة أن تفكر يف االسججججججججججججججتفادة من املنتجات املعرفية اتالية ووضججججججججججججججع خطو  توجيهية 

ات ، سجججججتقوم اتكومات واملنظمات الزراعية. وأخ ً يف سجججججالسجججججل اإلمدادا الشجججججاملةلتكنولوجيات سججججججل اتسجججججابات املوزّع 
لدولية ويقوم الشججججججججججججججركاء يف التنمية بدور حيوي يف التوعية لتحسججججججججججججججّي البنية التحتية واملهارات الرقمية يف املناطق اتكومية ا

 الريفية. وينبغي أن يشمل ذلك مشاريع جتريبية رائدة يف سالسل اإلمدادات الزراعية.
 

 االستنتاجات
سججسججة ثقة رقمية ي، فهذه املنصججة التكنولوجية توفر مؤ توفر تكنولوجيات سجججل اتسججابات املوزّع فرصججة فريدة للقطاع الزراع

تبادل القيمة زيد من الكفاءة والشججججججججججججججفافية وإمكانية التتبع لاملجديدة لتقليل عدم اليقّي بّي املشججججججججججججججرتين والبائعّي وحتقق 
عرب شبكة  ء،واملعلومات، وهو أمر أساسي للقطاع الزراعي ولالقتصاد العاملي بأسره. ومن خالل إزالة االحتكاك والوسطا

                                                           
ملايل يف اململكة املتحدة، "الصجججندوق الرملي التنظيمي" هو مكان آمن يسجججتطيع فيه املبتكرون اختبار منتجاهتم و اذج أعماهلم لسجججلطة السجججلوك ا اوفقً   12

(. للحصججججول على شججججرح واف  عن FCA 2015دون اتباع مجيع املتطلبات القانونية بينما يكونون حتت إشججججراف حكومي وثيق لفرتة زمنية لددة مسججججبقا )
 .(تMaupin، 2017)نظر اىل صندوق رملي تنظيمي يف سياق تطوير تكنولوجيات سجل اتسابات املوزّع، سب  اتاجة إ
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طة وباسججججتخدام العقود الذكية، ميكن حتقيق مكاسجججج  يف الكفاءة يف سججججالسججججل اإلمدادات -إىل-معامالت نظ  نظ  مبسججججّ
الزراعية والتمويل الزراعي وقطاع الزراعة ككل. ومن خالل تعزيز الشججججججججججججججفافية وتفاصججججججججججججججيل املعامالت الرفيعة اجلودة، توفر 

ينات على سججججالمة األغذية وجودهتا )مثل اسججججتدامة املنتج( وتوعية املسججججتهلك.  تكنولوجيات سجججججل اتسججججابات املوزّع حتسجججج
ميكن أن يعزز الكم اهلائل من البيانات النامجة عن املعامالت املعلومات عن السجججججججوق وشجججججججفافيته، ما قد يفيد البلدان  كما

 لة على تكنولوجيات سججججججججججلاملنخفضجججججججججة واملتوسجججججججججطة الدخل إىل حد كب . ومن خالل األصجججججججججول الرقمية واملادية املسججججججججججّ 
اتسججابات املوزّع، سججيكون بوسججع اجلهات الفاعلة يف سججلسججلة اإلمدادات الزراعية بناء ما حتتاجه من مسعة وسجججل تتبع يف 
السججججججججوق لزيادة إمكانية حصججججججججوهلا على اخلدمات املالية وفرص السججججججججوق اجلديدة، وهو أمر مفيد بشججججججججكل خاص للجهات 

ات اتيازات الصغ ة والشركات املتناهية الصغر والصغ ة واملتوسطة اتجم والنساء. ويف احملرومة يف السوق، من مثل أصح
هناية املطاف، ميكن أن تسججججججاعد تكنولوجيات سجججججججل اتسججججججابات املوزّع اتكومات على حتقيق أهداف سججججججياسججججججتها العامة 

للتنمية املستدامة  اافزً تشّكل ح فضالً عن أهنالتحقيق  و اقتصادي شامل يف قطاع الزراعة والتنمية الريفية واألمن الغذائي، 
 املستدامة.وحتقيق أهداف التنمية 

 
وجيابه جعل تكنولوجيات سجججججججججل اتسججججججججابات املوزّع متاحة ميكن اسججججججججتخدامها يف البلدان ذات الدخل املرتفع واملتوسجججججججج  

ض ية واملشججججججججججججججروبات وحق بعشججججججججججججججركات التكنولوجيا وقادة صججججججججججججججناعة األغذ حالًياا من التحديات. وتقوم واملنخفض عددً 
اتكومججات بتطوير واختبججار املفججاهيم والتطبيقججات لتحججديججد إمكججانججاهتججا ولججدوديججاهتججا يف قطججاع األغججذيججة والزراعججة. وبغيججة حتقيق 

واملؤسسية  نبغي معاجلة التحديات التقنيةيات الكاملة من تكنولوجيات سجل اتسابات املوزّع لألغذية والزراعة، ياإلمكان
تحتية وتنمية القدرات لضجججمان أن تنجز هذه التكنولوجيات الفوائد اليت ميكن أن حتققها. ومن الضجججروري مواصجججلة والبنية ال

حتسّي البنية التحتية واملهارات الرقمية، ال سيما يف البلدان النامية واملناطق الريفية. ومع استمرار تطور تكنولوجيات سجل 
ألغذية الزراعية  ة ومفيدة لصججججججججناعة اشججججججججاملويل ضججججججججمان تطويرها وتنفيذها بطريقة اتسججججججججابات املوزّع، ينبغي على اجملتمع الد

ككل، فهي تتمتع بلمكانيات هائلة للتصججججججدي للتحديات اليت تواجهها الشججججججركات املتناهية الصججججججغر والصججججججغ ة واملتوسججججججطة 
 اتجم من خالل ىلكّي مشاركتها يف سالسل قيمة متكاملة.

 
وتشجججججججججججججج  وت ة التطوير اتالية إىل أن شججججججججججججججركات األغذية الزراعية املتعددة اجلنسججججججججججججججيات سججججججججججججججتكون بالتأكيد أول من يطبق 
تكنولوجيات سجججججل اتسججججابات املوزّع يف قطاع األغذية الزراعية. ولضججججمان اسججججتفادة كافة األطراف الفاعلة يف السججججوق من 

املهم أن تأخذ املنظمات اتكومية الدولية اليت تركز على الزراعة  مكاسجججججججججج  اإلنتاجية النامجة عن هذه التكنولوجيات، من
زمام املبادرة يف التوعية وتطوير قدرة أصجججحات املصجججلحة الزراعية على اعتماد هذه التكنولوجيات وتعزيز التعاون الدويل بّي 

ون من خالل مل أن يكون التعاة يف قطاع الزراعة. ومن احملتشججججججججججججججاملالقطاعّي العام واخلاص لتطوير وتنفيذ تكنولوجيات 
شجججراكات القطاعّي العام واخلاص الطريق األسجججرع واألكفأ لتطوير هذه التكنولوجيات وهتيئة بيئة تنظيمية مناسجججبة واالنتقال 
من النظم القدمية اتالية. وينبغي أن تسججججججججججججججتمر املنظمات اليت تركز على الزراعة يف حتسججججججججججججججّي قاعدة معرفتها ويف التصججججججججججججججور 

ألنواع املسجججججججججججججاعدة التقنية الالزمة إلعداد ودعم اجلهات الفاعلة يف القطاع الزراعي واتكومات للع  دور فّعال املفاهيمي 
يف سجججججالسجججججل قيمة زراعية مدعومة بالبلوكشجججججّي. وإذ يسجججججتمر قادة الصجججججناعة يف ابتكار وتطوير حلول تكنولوجيات سججججججل 

زيد من هذه التطبيقات وتبعاهتا احملتملة على قطاع الزراعة مب اتسجججججججججابات املوزّع، هناك حاجة إىل مزيد من األحباث لتحليل
االعمق. كما ينبغي على املنظمات اتكومية الدولية اليت تركز على الزراعة أن تسجججججججتكشجججججججف  قات املمكنة هلذه التطبي أيضجججججججً

 التكنولوجيات لتحسّي فعالية عملياهتا.
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ستمر اعتماد يوف اس  إنتاجية يسود مهما كان الرأي العام. وسلقد أظهر التاريت أن التقدم التكنولوجي الذي يوّلد مك

تكنولوجيات سجججججججل اتسججججججابات املوزّع يف مجيع أحناء االقتصججججججاد العاملي ويتواصججججججل صججججججوغها ملسججججججتقبل الزراعة، طاملا ظلت 
علة يف السجججوق امكاسججج  اإلنتاجية حقيقية. ولذا، يتحتم على اجملتمع الدويل ضجججمان اسجججتفادة البلدان النامية واجلهات الف

 .احملرومة من هذه املكاس . ومن الضروري أن تفهم صناعة األغذية الزراعية هذه الفرص والتغي ات القادمة وتُعّد هلا
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