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فرص ناشئة لتطبيق تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية (بلوكشين)
في قطاع األغذية الزراعية
موجز
توفّر تكنولوجيات س ج جججل اتس ج ججابات املوزَّع والعقود الذكية فرص ج ججة فريدة لتحقيق مزيد من الكفاءة والش ج ججفافية
وإمكان ية التتبع يف عمليات تبادل القيمة واملعلومات يف قطاع الزراعة .وهتدف هذه الوثيقة إىل تيسج ج ج ج ج ج ج حتقيق فهم
تبّي اتدود التقنية واتواجز
أفض ج ج ج ج ج ججل للفرص واملنافع والتطبيقات هلذه التكنولوجيات يف األغذية الزراعية ،كما أهنا ّ
املؤسسية احملتملة اليت ميكن أن تعرتض اعتمادها.
ومن خالل االس ج ججتفادة من الس ج جججالت الرقمية والتش ج ججف ومعاجلة العمليات بال توس ج ج ج وختزين البيانات ،ميكن
حتسن سالسل اإلمدادات الزراعية وتدخالت التنمية الريفية بعدد من الطرق.
لتكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع أن ّ
أوال ،تؤدي قدرة هذه التكنولوجيات على تتبع أصججل املنتج ومحل مساته التفصججيلية يف كل معاملة من املعامالت وضججمان
ً
أصالته إىل حتسينات كب ة يف إمكان التتبع ،مع ما لذلك من أثر إجيايب على سالمة األغذية وجودهتا واستدامتها .ثانيًا،
يتيح القيام باملعامالت بال وسج جاطة واس ججتخدام العقود الذكية يف س ججالس ججل اإلمدادات الزراعية إىل مدفوعات سج جلس ججة يف
الوقت اتقيقي يف اخلدمات املالية الزراعية ،ما ميكن أن يقلل تكاليف املعامالت وخيفف املخاطر للمشج ج ج ج ج جرتين والبائعّي
جمم ًدا يف عمليات تس ج ج ج ج ج جوية ورقية معقدة
ويزيد التدفق النقدي ورأس املال املتداول للمزارعّي والبائعّي الذي يكون عادة ّ
وثقيلة .وتؤدي س ج ج ج ججالس ج ج ج ججل التوريد واخلدمات املالية الزراعية األكفأ إىل زيادة الش ج ج ج ججمول املايل وإىل تنمية أقوى لألعمال
التجارية .ثالثًا ،تتيح هذه التكنولوجيات للمس ج ج ج ج ج ججتخدمّي بناء هويات رقمية ،باإلض ج ج ج ج ج ججافة إىل أص ج ج ج ج ج جوهلم الرقمية واملادية
أدق
املسجلة .وتوفر الكمية اهلائلة من البيانات الناجتة عن املعامالت يف سالسل اإلمدادات الزراعية معلومات وبيانات ّ
ّ
عن الس ججوق للجهات الفاعلة يف س ججلس ججلة اإلمدادات وللقطاع العام ميكن أن تُس ججتخدم لتنوير قرارات اإلنتاج والتس ججويق
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRاملوجود على هذه الصفحة؛
وهي مبادرة من قبل منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن ح ّد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على املوقع www.fao.org
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وإثبات أهلية املزارع لتمكينه من اتص ج ج ججول على االئتمان وتعزيز البيئة التمكينية بس ج ج ججياس ج ج ججات مس ج ج ججتن ة أفض ج ج ججل .وميكن
ججلة يف سجججل اتسججابات املوزَّع ،مثل سججندات ملكية األراضججي ،كضججمان للحص جول على
اسججتخدام األصججول املادية املسج ّ
التمويل .وتش ج ججكل تكنولوجيات س ج جججل اتس ج ججابات املوزَّع طريقة آمنة وسج ج جريعة وثابتة غ قابلة للتغي لتس ج جججيل ملكية
قدرا أكرب من الوضوح القانوين.
األراضي ،ما يوفّر لنظم حيازة األراضي ً
وباإلض ججافة إىل ذلك ،لدى تكنولوجيات س جججل اتس ججابات املوزَّع القدرة على حتس ججّي تنفيذ ورص ججد االتفاقات
الدولية املتعلقة بالزراعة ،مثل اتفاقات منظمة التجارة العاملية واألحكام املتعلقة بالزراعة ،فضج ج ج ج ج ج جالً عن اتفاق باريس
بشأن تغ املناخ .وميكن أن توفر هذه التكنولوجيات املزيد من الشفافية واملساءلة لالمتثال هلذه االتفاقات.

وهناك عدد من التحديات الفنية والتنظيمية واملؤسج ج ج ج ج ج جس ج ج ج ج ج ججية املتعلقة بالبنية التحتية وتنمية القدرات اليت يتعّي
معاجلتها قبل الوصججول إىل مرحلة النضججج لضججمان قابلية التكنولوجيا للتوسججع والتأكد من إمكانية اتصججول عليها .وإن
قابلية التوسج ججع وإمكانية التشج ججغيل البيين وأصج ججالة املنتج من خالل رواب ما بّي العملية واملنتج كلها عوامل هامة تقرر
مدى اعتماد التكنولوجيا على نطاق واس ج ج ججع يف س ج ج ججالس ج ج ججل اإلمدادات الزراعية .على أن هذه التكنولوجيات ليسج ج ججت
الجدواء الشج ج ج ج ج ج ججايف لقطجاع األغجذيجة الزراعيجة ،لكنهجا توفر إمكجانجات كب ة إن أمكن التغلج على التحجديجات اليت تواججه
اعتمادها على نطاق واسع.
املوزع ،لدى اجملتمع الدويل دور هام يف املس ججا ة يف هتيئة
ومع اس ججتمرار تطور تكنولوجيات س جججل اتس ججابات ّ
البيئة التمكينية اليت تضمن تقاسم مكاس اإلنتاجية النامجة عن هذه التكنولوجيات بّي مجيع املشاركّي يف السوق،
مبن فيهم أص ج ج ججحات اتيازات الص ج ج ججغ ة واجملهزين والش ج ج ججركات املتناهية الص ج ج ججغر والص ج ج ججغ ة واملتوس ج ج ججطة اتجم .وميكن
للحكومات واملنظمات اتكومية الدولية س ج ج ج ج ج ججويةً أن تقود هذا اجلهد من خالل املس ج ج ج ج ج ججا ة يف حوار تقين حول هذه
التكنولوجيات وتوف توجيهات سياساتية بشأن استخدامها يف الزراعة ،من خالل جمموعات العمل اتكومية الدولية
ومنابر أصحات املصلحة املتعددين ،وكذلك من خالل وضع اللوائح واملعاي وتعزيز الشراكات العامة واخلاصة وتوف
اإلرشج ج ج ججادات لتحسج ج ج ججّي البنية التحتية واملهارات الرقمية يف املناطق الريفية .ولدى هذه التكنولوجيات إمكانيات هائلة
للتصج ج ج ج ج ج ججدي للعديد من التحديات اليت تواجهها اجلهات الفاعلة يف الس ج ج ج ج ج ججوق اليت تعاين اترمان من خالل إتاحة
مش ججاركتها يف س ججالس ججل اإلمدادات املتكاملة ،باإلض ججافة إىل حتس ججّي تدخالت التنمية الريفية وإجياد قوة دافعة لتحقيق
أهداف التنمية املستدامة.

ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
Josef Schmidhuber

نائ املدير ،شعبة االقتصاد والتجارة واألسواق ،منظمة األغذية والزراعة
الربيد اإللكرتوينjosef.schmidhuber@fao.org :
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المقدمة
يف مجيع أحناء العامل ،وبغض النظر عن مس ججتوى التنمية االقتص ججادية ،يقوم البش ججر باس ججتمرار بتحويل القيمة .وذلك نش ججا
إنس ج ج ج ججاين جوهري مي ّكن الناس من تبادل الس ج ج ج ججلع واخلدمات ومراكمة رأس املال املنتفج واملدخرات لتحقيق رفاهيتهم .وبغية
تقليل عدم اليقّي أثناء تبادل القيمة ،تُس ج ج ج ججتخدم املؤس ج ج ج جس ج ج ج ججات لض ج ج ج ججمان الثقة وختفيف املخاطر بّي املش ج ج ج جرتين والبائعّي.
وتس ججتخدم املؤس جس ججات اليت تقوم بدور الوس ججي يف عمليات تبادل القيمة س جججالت إلكرتونية مركزية لتتبع األص ججول وختزين
البيانات .ومبا أن هذه املؤسج ج جس ج ججات الوس ج ججيطة تعتمد يف كث من األحيان على اإلدخال اليدوي لقيود البيانات وقد تكون
معرض ج ججة لالحتيال ،فلن عمليات حتويل القيمة ىليل إىل فرض تكلفة باهظة على املش ج جرتين والبائعّي ،ما يزيد أعباء ارسج ججة
ّ
ادعا رئيسج ججيًا للتنمية االقتصج ججادية .باإلض ج جافة إىل ذلك،
األعمال التجارية زيادة كب ة .ويش ج ج ّكل ارتفاع تكاليف املعامالت ر ً
تفتقر املعامالت النقدية (يف كل من االقتص ج ج ج ج ج ججادين النظامي وغ النظامي) إىل إمكانية التتبع ،ما يعوق يف هناية املطاف
قدرة الش ج ججركات املتناهية الص ج ججغر والص ج ججغ ة واملتوس ج ججطة اتجم ،ال س ج ججيما يف البلدان النامية ،على اتص ج ججول على االئتمان
واألسواق اجلديدة وعلى النمو.
تُدخل تكنولوجيات س ج جججل اتس ج ججابات املوزَّع 1طريقة جديدة للمحاس ج ججبة املتعلقة بعمليات حتويل القيمة تقلل إىل اتد
األدىن عدم اليقّي وتؤدي إىل تبادل القيمة بال توس ج ج باسج ججتخدام سج جججل المركزي مشج ججرتك يقوم بدور مؤس ج جسج ججة رقمية
نظاما آمنًا لتس ج ج ج ج جججيل املعامالت يف قاعدة بيانات رقمية يزيل اتاجة إىل طرف ثالث
مؤىلنة .وتوفر هذه التكنولوجيات ً
وسج ج ججي  ،ويقلل تكاليف املعامالت ،ومي ّكن اإلساز األسج ج ججرع للمعامالت بل حق يف الوقت اتقيقي ،ويضج ج ججمن أن تظل
البيانات ثابتة غ قابلة للتغي  ،ويتيح وصول مجيع املشاركّي يف الشبكة إىل قاعدة البيانات هذه .فبعد أن استخدمت
أول مرة كنظام نقدي إلكرتوين لبيتكوين  2 Bitcoinيف عام  ،2008تكشج ج جّجفت تكنولوجيا قواعد البيانات التس ج ج ججلس ج ج ججلية
(بلوكش ج ججّي) وغ ها من تكنولوجيات س ج جججل اتس ج ججابات املوزَّع عن إمكانيات هائلة لتعزيز الكفاءة والش ج ججفافية وإمكانية
ججل اتس ججابات املوزَّع ال لتس جججيل املعامالت االقتص ججادية
التتبع يف أحناء االقتص ججاد العاملي .وىل ّكن برجمة تكنولوجيات س ج ّ
فحس ج ج ج  ،ولكن أيض ج جًجا لتسج ج جججيل أنواع أخرى من املعلومات اليت هلا قيمة وأ ية للبش ج ج جرية ،من مثل :شج ج ججهادات امليالد
والوفاة وش ج ج ججهادات الزواج وص ج ج ججكوك وس ج ج ججندات امللكية والدرجات العلمية ،أو أي ش ج ج ججيء آخر ميكن أن ميثّل على هيئة
سجل رقمي (كود) ( Tapscottو.)2016 ،Tapscott
تقوم اتكومات واملؤسج جس ججات اخلاص ججة والش ججركات الناش ججئة التقنية يف مجيع أحناء االقتص ججاد العاملي باس ججتكش ججاف التطبيقات
املمكنة لتكنولوجيات س جججل اتس ججابات املوزَّع .وعلى مدى الس ججنوات األربع املاض ججية ،اس ججتثمر أكثر من  5مليارات دوالر
أمريكي يف هذه التكنولوجيات ( .)2018 ،CoinDeskوقطاع اخلدمات املالية هو أحد اجملاالت الرئيس ج ج ججية اليت جيري فيها
اختبار هذه التكنولوجيات وتنفيذها يف املدفوعات ويف تداول األوراق املالية .وتنطوي املدفوعات املس ج ج ج ج ج ججتندة إىل قواعد
ض ج جا لس ججالس ججل القيمة
البيانات التس ججلس ججلية (بلوكش ججّي) على إمكانيات كب ة ليس فق للخدمات املص ججرفية لألفراد ،بل أي ً
 1ألغراض هذه الوثيقة ،يس ججتخدم مص ججطلحا تكنولوجيات س جججل اتس ججابات املوزَّع وتكنولوجيا قواعد البيانات التس ججلس ججلية (بلوكش ججّي) بش ججكل متبادل.
دارجا جلميع أنواع تكنولوجيات سجججل اتسججابات املوزَّع .غ أن بلوكشججّي ليس إال نوع واحد من أنواع
ومن املهم اإلشججارة إىل أن بلوكشججّي أصججبح امسًا ً
هذه التكنولوجيات .انظر القسم  2ملزيد من التفس .
 2البيتكوين  Bitcoinهو عملة رقمية تستخدم تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع اليت تدعى بلوكشّي لنقل أموال بّي جهات دون سلطة مركزية.
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الزراعية وقطاع التنمية يف ما يتعلق خبط املسج ج ج ججاعدة النقدية والتحويالت واملش ج ج ج جرتيات .فمثالً ،قام برنامج األغذية العاملي
بتجربة برامج حتويالت نقدية تسججتخدم تكنولوجيا قائمة على قواعد البيانات التسججلسججلية (البلوكشججّي) لتسجججيل املعامالت
وفورا مالية
يف السج ججوبرماركت يف خميم لالجئّي السج ججوريّي .ويعتقد أن هذه الربامج التجريبية حققت لربنامج األغذية العاملي ً
كب ة ،من خالل إزالة الوسج ج ججطاء املاليّي ورسج ج ججوم املعامالت املرتبطة هبم والوقت الذي يقضج ج ججيه لاسج ج ججبو الربنامج يف جتميع
البيانات والتقارير الواردة من املصج ج ج ج ججارف واملتاجر اليت مل تعد هلا حاجة مع حفؤ السج ج ج ج جججالت املؤىلت باسج ج ج ج ججتخدام قواعد
البيانات التس ج ججلس ج ججلية (البلوكش ج ججّي) ( .)2017 ،Bacchiوالواقع أن التطبيقات احملتملة هلذه التكنولوجيات لتبس ج ججي س ج ج ج
العمل وحتسّي الكفاءة يف قطاع التنمية هائلة .وقد دخل القطاع اخلاص بالفعل يف شراكة مع األمم املتحدة الستكشاف
هذه التطبيقات لتحسّي فعالية العمل وتعزيز الكفاءة يف منظومة األمم املتحدة (.)2017 ،Bacchi
وليس األمر خمتل ًفا يف حالة القطاع الزراعي .فهناك العديد من قض ج ججايا الش ج ججفافية والكفاءة يف س ج ججالس ج ججل اإلمدادات الزراعية،
ما يؤدي يف هناية املطاف إىل إتاق أذى باملزارعّي واملسججتهلكّي .واملعامالت يف سججالسججل اإلمدادات الزراعية خطرة ومعقدة
بطبيعتها ،ما جيعلها تعتمد على عدد من الوسجطاء؛ يف حّي ال تتوفر للمسجتهلكّي األكثر وعيًا الشجفافية يف ما يتعلق مبصجدر
طعامهم وكيفية إنتاجه .ويف هناية املطاف ،ميكن أن يؤدي تعزيز الرواب بّي املزارع واألس ج ج ج ج ج جواق واملس ج ج ج ج ج ججتهلكّي إىل زيادة و
الدخل وتوف فرص عمل (منظمة األغذية والزراعة .)2017 ،إن إمكانية أن تؤدي تكنولوجيات سججل اتسجابات املوزَّع إىل
زيادة الكفاءة والشج ججفافية والثقة يف مجيع أحناء سج ججالسج ججل اإلمدادات الزراعية وىلكّي مجيع اجلهات الفاعلة يف السج ججوق إمكانية
حقيقية .فهي توفّر إمكانية تبسج ججي وإدماج سج ججالسج ججل اإلمدادات الزراعية وتعزيز سج ججالمة األغذية واتد من املخاطر يف ىلويل
التجارة وتشج جججيع التجارة الش ج جاملة وزيادة إمكانية اتصج ججول على اخلدمات املالية الزراعية وتوليد معلومات عن السج ججوق أذكى
وتوف قدر أكرب من اليقّي القانوين لنظم حيازة األراضجي .وتقوم صجناعات األغذية الزراعية والتكنولوجيا بالفعل باسجتكشجاف
هذه التطبيقات ،فقد ش ج ججرع كونس ج ججورتيوم يتش ج ججكل من كربى ش ج ج جركات األغذية ( Doleو DriscollوGolden State Foods
و  Krogerو McCormickو Companyو Nestléو Foods Tysonو )Walmartيف التعاون مع شج ج ج ج ج ججركة آي.يب.إم IBM
املوزع جلعل سالسل إمدادات األغذية أكثر شفافية وقابلة للتتبع بقدر أكرب
سجل اتسابات ّ
الستخدام حلول تكنولوجيات ّ
وتسججهيل املدفوعات .ويف السججابق ،اسججتخدمت شججركتا  IBMو Walmartتكنولوجيات قائمة على قواعد البيانات التسججلسججلية
(البلوكش ج ج ج ججّي) لتتبع حزمة من املاسو بدقة على طول مس ج ج ج ججارها من رف البيع بالتجزئة إىل املزرعة يف غض ج ج ج ججون ثوان (،Wass
2017ت) .وهتدف هذه الوثيقة إىل تيس ج ج ج ج فهم أفضج ج ج ججل لفرص ومنافع وتطبيقات هذه التكنولوجيات يف قطاع الزراعة ،كما
حتدد القيود التقنية واملالية اليت ميكن أن تعرتض اعتمادها يف األغذية والزراعة.

فهم تكنولوجيات سجل الحسابات الموزَّع
ال زالججت تكنولوجيججات سج ج ج ج ج ج ججججل اتسج ج ج ج ج ج ججابججات املوزَّع 3تتطور ،وهي توفر نظججام معججامالت لججه العججديججد من التطبيقججات .وقججد
اس ججتخدمت أول مرة يف عام  2008كنظام عملة مش ججفرة للعملة االفرتاض ججية بيتكوين .وميكن اس ججتخدام هذه التكنولوجيات
للقيام بكافة أنواع املعامالت وختزين أي نوع من أنواع البيانات واملعلومات ذات القيمة .ويتشججكل سجججل اتسججابات املوزَّع
 3هناك طيف من تكنولوجيات س ج جججل اتس ج ججابات املوزع ،ولكل منها درجة خمتلفة من الالمركزية .وهي ترتاوح بّي سج جججالت اتسج ججابات املفتوحة ،اليت
ال حيتاج الوصججول إليها إذنا (مثل بيتكوين  )bitcoinواملسججتعصججية على الرقابة واليت ال تتضججمن أي مسججاءلة قانونية وميلك مسججتخدموها حقوقًا متسججاوية،
وبّي سجالت اتسابات اليت حيتاج الوصول إليها إذنًا واخلاضعة للرقابة واليت تتضمن مساءلة قانونية وقد ال ميلك مستخدموها حقوقًا متساوية.
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توس
من قاعدة بيانات رقمية تستخدم التشف لرب وتأمّي املعامالت أو قيود البيانات ،وتعاجل فيه البيانات ُ
وختزن دون ّ
موزعة من اتواسج ججي تُسج ججتخدم للتحقق من تاريت املعامالت واملعلومات وختزينها .وهي
على شج ججبكة من-نظ -إىل-نظ ّ
لسنة للمحاسبة
تقوم بدور مؤسسة رقمية المركزية لضمان الثقة بّي املشرتين والبائعّي أو املستخدمّي ،وبذا توفّر طريقة ّ
املتعلقة بعمليات حتويل القيمة.
التوس يف معاجلة وختزين
وهلذه التكنولوجيات ميزات ثالث أساسية ضرورية لفهمها (انظر الشكل  :)1أوالً ،تقوم بللغاء ّ
قيود البيانات .فحاليًا ،تضج ججمن املؤس ج جسج ججات الثقة من خالل التوس ج ج  ،إذ جيري التعاقد على املعامالت وتصج ججفى وتسج ججوى
ججل مركزي .وكث ًا ما يعتمد هؤالء الوسججطاء على مدخالت يدوية عرضججة للخطأ واالحتيال ،ما جيعل تنفيذ
ججل يف سج ّ
وتسج ّ
الص ج ججفقات يف الوقت املناس ج ج باهؤ التكلفة .وباإلض ج ججافة إىل ذلك ،فلن النموذج املركزي حي ّد إمكانية حص ج ججول املش ج جرتين
والبائعّي على البيانات والتح ّكم فيها .أما تكنولوجيات سج ج جججل اتسج ج ججابات املوزَّع فال تسج ج ججتخدم أي سج ج ججلطات ُمصج ج ججادقة
املوزع ،فلهنا تس ج ج جججل على الفور على اتواس ج ج ججي
ججل ّ
مركزية .بدالً من ذلك ،عندما يتم التحقق من املعلومات على الس ج ج ج ّ
املشاركة يف الشبكة مجيعها ،ما يضمن أن تتوفر أحدث املعلومات لكل مستخدم من املستخدمّي .وال توجد نقطة فشل
واحدة وال ميكن ملؤسسة واحدة أو جلهة واحدة التحكم يف املعلومات .وجيري التحقق من املعامالت باستخدام آلية توافق
للوصول إىل اتفاق بّي املشاركّي حول حالة أي من البيانات يف الشبكة .وللتحقق من صحة املعامالت أو قيود البيانات
ض ج جا مشج ججاركون) وحوافز اقتصج ججادية ولوغاريتمات (خوارزميات)
ججل املشج ججرتك ،تسج ججتخدم آلية التوافق مدققّي (هم أي ً
يف السج ج ّ
مجيعا املشججاركة يف عملية التحقق من صججحة املعامالت ،فيزيل ذلك اتاجة للوسججطاء باتفاظ
توافق .وميكن للمسججتخدمّي ً
على عنصر الثقة ،ويف اتّي ذاته ،يُستعاض عن وذج البيانات املركزي اتايل ،ما يغ هيكل الدفع–التكلفة تغي ًا جذريًا
( Cantوآخرون .)2015 ،وتوفر هذه الطريقة يف التحقق من ص ج ج ججحة قيود البيانات كفاءة أكرب يف التكلفة مع رس ج ج ججوم أقل
ومعامالت أسرع.

وسجل حسابات موزَّع
الشكل  :1سجل حسابات مركزي تقليدي ّ
املصدر :املؤلف.
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ثانيًا ،تسججتخدم تكنولوجيات سجججل اتسججابات املوزَّع التشججف لضججمان ثبات وأمن قيود البيانات .وجيري تسجججيل كل قيد
من قيود البيانات مع دمغة حتدد الوقت وبصج ججمة مش ج ج ّفرة ،تسج ججمى ها  ،hashترب السج جججالت بعضج ججها ببعضُ ،ختزن
الس جججالت بش ججكل آمن على ش ججبكة اتواس ججي املوزعة .واهلاش ججات هي أس ججاس أمن وثبات س جججالّت اتس ججابات املوزعة،
ججل ،فيجعل
إذ أهنا جتعل من املسججتحيل تعديل قيد من قيود البيانات دون التأث بشججكل ملحوظ على كافة القيود يف السج ّ
ذلك أي نشا احتيايل مرئيًا على الفور للمستخدمّي اآلخرين كافة.
ججل اتس ججابات املش ججرتك ،كالً من املعاملة أو
ججالت وانتفاء الوس ججاطة يف ختزين البيانات ،من خالل س ج ّ
ثالثًا ،جيعل ثبات الس ج ّ
مجيعا اتص ججول
ججل اتس ججابات ا ّ
ججل قابالً للتتبع ومتس ج ًجما بالش ججفافية .ومن الناحية النظرية ،ميكن للمش ججاركّي يف س ج ّ
الس ج ّ
ملوزع ً
تبعا للغرض ،ميكن للمسج ججتخدمّي التحكم يف أي نوع
على التاريت الكامل لكل معاملة مسج ج ّ
ججلة يف قاعدة البيانات .ولكنً ،
سجل اتسابات بواسطة التشف وتدار بواسطة
من التفاصيل اليت جيري تقامسها ومع من .وجتري محاية املعلومات ّ
املخزنة يف ّ
4
معا للمسججتخدمّي محاية ومراقبة من ميكنهم الوصججول إىل معلوماهتم ومق .فمثالً،
مفاتيح خاصججة وعامة .وتتيح هذه املفاتيح ً
ججل اتسججابات املوزَّع مع مقرض كأحد املصججارف،
ججل يف سج ّ
إذا ما أراد أحد املزارعّي مشججاركة تاريت االئتمان اخلاص به املسج ّ
ميكنه عندئذ اسج ججتخدام املفتاح العمومي لذلك املصج ججرف لتشج ججف وإرسج ججال البيانات إليه؛ ومن يسج ججتخدم املصج ججرف مفتاحه
اخلاص املقابل لفك ش ججفرة املعلومات وقراءهتا .وباإلض ججافة إىل ذلك ،ميكن للمص ججرف التحقق من أن البيانات تعود يف الواقع
للمزارع املعين باسج ججتخدام املفتاح العام للمزارع .ويف هناية املطاف ،ميكن للبيانات يف سج جججل اتسج ججابات املوزَّع أن تكون عامة
تبعا للقواعد املتبناة (حس غرض السجل) وخيارات املستخدمّي.
للمشاركّي أو خاصةً ،
ججل العام
ويوجد حاليًا نوعان رئيس ج ججيان من س ج جججالت اتس ج ججابات املوزَّعة :عام وخاص ( .)2017 ،jayachandranفالس ج ج ّ
مفتوح ميكن الدخول له دون إذن ،واجلهات الفاعلة املشججاركة يف الشججبكة ُمغ وفلة وال يلزم أن تكون هلا أي عالقة سججابقة مع
ىلاما ،واملش ج ججاركة يف
ججل اتس ج ججابات .وهذه الس ج ج ّ
س جج ّ
ججالت العامة اليت ال تتطل أذونات عص ج ججية على الرقابة وغ مركزية ً
الشج ج ج ججبكة ذات العالقة متاحة ألي شج ج ج ججخين يف العامل ،ما يعين أنه ميكن ألي شج ج ج ججخين إجراء معامالت وتتبع تاريت كافة
ججل اتسججابات بأسججره واملشججاركة يف آلية التوافق .وميزة سجججل اتسججابات املوزَّع العام هو أنه ال ميكن ألي
املعامالت يف سج ّ
فرد أو كيججان التحكم بججاملعلومججات فيججه ،ولججذا فججلن النظججام لججايججد .وأهم نوعّي معروفّي جيج ًجدا من تكنولوجيججات سج ج ج ج ج ج ججججل
ججل للمعامالت عام يس ج ججمح ألي ش ج ججخين بربجمة تطبيقات
اتس ج ججابات املوزَّع ا بيتكوين وإث يوم؛ وهذه األخ ة هي س ج ج ّ
المركزية باس ج ج ج ججتخدام عقود ذكية وتنفيذها على تكنولوجيات س ج ج ج جججل اتس ج ج ج ججابات املوزَّع اخلاص به .أما عي س ج ج ج جججالت
اتس ججابات املوزَّعة العامة فهو أنه قد تش ججارك يف الش ججبكة بعض اجلهات اخلبيثة ،ما دام املش ججاركون ُمغ وفلّي .ولذا ،قد يكون
سجل حسابات مفتوح بالكامل ،مثل
بعض أنواع املعلومات يف تطبيقات معينة
حساسا للغاية حبيث ال ىلكن مشاركته يف ّ
ً
التطبيقات اخلاصة باملؤسسات املالية.
التعرف على املستخدمّي والتحقق من
وأما ّ
فمغلقة ال يسمح الوصول إليها إال بلذن ،ويتم ّ
سجالت اتسابات املوزَّعة اخلاصة ُ
ججل اتس ججابات .ومن خالل اشج جرتا تعريف هوية اجلهات
املعامالت ومعاجلتها من جان جهات فاعلة معروفة مس ججب ًقا من س ج ّ
املوزع اخلاص أو الذي يشج ججرت الدخول إليه إذناً ،هناك طبقة من األمن إضج ججافية حتد من اجلهات
ججل اتسج ججابات ّ
الفاعلة يف سج ج ّ
 4يف التشججف غ املتماثل ،يكون لكل مسججتخدم مفتاح خاص وعام يقابل أحد ا اآلخر .املفتاح اخلاص سججري ومشججابه لكلمة املرور ،أما املفتاح العام
متاحا ملستخدمي الشبكة.
فهو كعنوان الربيد اإللكرتوين ويكون ً
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الفاعلة اخلبيثة ،إذ ميكن معاقبتها وإخراجها من الش ججبكة 5.هكذا ،بدالً من املش ججاركّي املغفلّي ،تس ججتخدم س جججالّت اتس ججابات
املوزعة اخلاص ج ج ججة للتحقق من املعامالت كيانات قانونية موثقة بالفعل ( .)2015 ،Swansonوال يعين اس ج ج ججتخدام مدققّي موثقّي
ّ
السجالت املوزعة اخلاصة
لتوف توافق يف الشبكة أنه ميكنهم التح ّكم يف املوافقة على املعامالت .ففي الواقع ،هناك مقايضة يف ّ
جحى مبقاومة الرقابة لص ج ججاو املس ج ججاءلة القانونية ،لكنها تظل تعمل دون وسج ج جاطة .وهذه
الذي يش ج ججرت الدخول إليها إذناً ،إذ يُض ج ج ّ
املوزع اخلاص الذي يشججرت الدخول إليها إذناً أكثر جاذبية ألس جواق
ججل اتس جابات ّ
املسججاءلة القانونية هي بالتحديد ما جيعل سج ّ
رأس املال العاملية واألصول امللموسة وسالسل اإلمدادات والعقود الذكية (.)2015 ،Swanson
ويؤدي إغفال أمساء املشاركّي يف سجالت اتسابات املوزَّعة العامة وحتديد هوية املستخدمّي يف سجالت اتسابات املوزَّعة
ىلاما يف ما بّي النظامّي .وهناك أنواع عديدة خمتلفة من لوغاريتمات التوافق
اخلاص ج ج ج ججة إىل عملييت حتقق من املعامالت خمتلفة ً
مس ج ج ج ج ج ججتخدمة يف النظامّي ،ولكل منها مزايا وعيوت ينبغي فهمها واس ج ج ج ج ج ججتخدامها وف ًقا للتطبيق احملدد .فمثالً ،أحد أفض ج ج ج ج ج ججل
س ج جججالت اتس ج ججابات املوزَّعة العامة املعروفة هو بلوكش ج ججّي بيتكوين ،الذي يس ج ججتخدم لوغاريتم توافق يس ج ججمى لوغاريتم إثبات
العمل  ،proof-of-work algorithmوهو ُمكلف من حيث املوارد والوقت ،ولذا فلنه ليس آلية توافق مثالية لش ججبكات ختدم
ججل اتسججابات املوزَّع العام الذي تسججتخدمه إيثريوم فهو يف طور االنتقال
األعمال التجارية ( .)2017 ،Hyperledgerأما سج ّ
إىل لوغاريتم إثبات اتص ج ججة  ،proof-of-stake algorithmوهو أكثر كفاءة ألنه ينفي اتاجة إىل تعدين البيانات وإىل املوارد
اتاسججوبية الباهظة اليت يتطلبها لوغاريتم إثبات العمل .وتوظف سجججالت اتسججابات املوزَّعة اخلاصججة جمموعتّي رئيسججيتّي من
لوغاريتمات التوافق ،ا :تلك القائمة على اليانصججي  lottery-basedوتلك القائمة على التصججويت  ،voting-basedوىلتاز
هذه األخ ة بقابليتها للتوس ججع ،لكنها تتطل وقتًا أطول للتوص ججل إىل نتيجة هنائية ،بينما ىلتاز األوىل بالسج جرعة وقص ججر الوقت
الالزم للتوصل إىل نتيجة هنائية ،لكنها تفتقر إىل قابلية التوسع (.)2017 ،hyperledger
ومن مكاسج ج ج الكفاءة احملتملة األخرى لالقتص ج ججاد العاملي قدرة تكنولوجيات س ج جججل اتس ج ججابات املوزَّع على تنفيذ العقود
الذكية .فالتجارة جتري عادة باتفاقيات تعاقدية تكون على شكل عقود فعلية ،تعتمد على سلطات مركزية لتصفية وتسوية
املعامالت ،وتلك عملية مكلفة تس ج ججتغرق وقتًا طويالً ومعرضج ج جة لألخطاء واالحتيال .ومبا أن س ج جججالت اتس ج ججابات املوزَّعة
تتمتع بدرجة عالية من األمن والثبات ،فلهنا توفر منص ج ج ج ججة تكنولوجية س ج ج ج ججليمة للعقود الذكية .وهذه برامج حاس ج ج ج ججوبية تنفذ
تلقائيًا عندما تس ججتور ش ججرو لددة مس ججب ًقا ،وهي مص ججممة ألىلتة جزء كب من العملية التعاقدية .ويتم أداء ورص ججد وإنفاذ
االتفاقات التعاقدية بشججكل مسججتقل ،دون أي سججلطة مركزية أو مشججاركة بش جرية .وبوسججع أىلتة العقود أن حتقق وفورات كب ة
لألعمال التجارية يف رس ججوم املعامالت والتكاليف القانونية ،ويف الوقت ذاته الوفاء بااللتزامات التعاقدية يف الوقت اتقيقي
(2014 ،Shadab؛  Cantوآخرون .) 2016 ،ومن شج ج ج ج ج ج ججأن مكجاس ج ج ج ج ج ج ج الكفجاءة هجذه أن تؤدي إىل اقتالع البنيجة التحتيجة
التعاقدية التقليدية والقضاء على اتاجة إىل وسطاء مركزيّي.
املوزعة هائلة .وملكاس الكفاءة الناجتة عن تنفيذ الصفقات
لسجالت اتسابات ّ
وال شك أن جماالت التطبيقات احملتملة ّ
ض ج ج جا على القطاعات األخرى يف أحناء
ججالت انعكاسج ج ججات هائلة على القطاع املايل ،ولكن أي ً
والعقود من خالل هذه السج ج ج ّ
االقتص ج ج ججاد كافة .ويبدو أن كل قطاع من قطاعات االقتص ج ج ججاد حياول فهم كيفية تطبيق هذه التكنولوجيات وكيف ميكن أن
تكون مفيدة وما هي التحديات اليت تواجه تطبيقها.
5

املوزعة املفتوحة اليت ال حيتاج الدخول إليها إذنا ،انظر )2015( Swanson
سجالت اتسابات ّ
ملزيد من التفاصيل حول فوائد ّ

CCP 18/INF/14

10

تطبيقات لتكنولوجيات سجل الحسابات الموزع في قطاع األغذية والزراعة
االجتاهات الراهنة يف قطاع األغذية والزراعة

1-3

على غرار قطاعات االقتص ج ججاد األخرى ،مل ىلر الزراعة واملعامالت يف س ج ججالس ج ججل اإلمدادات الزراعية على اإلطالق بتحويل
رقمي تام ناجز .وتواجه الزراعة العاملية حتديات عديدة ،إذ ينبغي على قطاع األغذية الزراعية:








تلبية املتطلبات الغذائية لعدد متزايد من السكان؛
التكيّف مع تفضججيالت املسججتهلكّي املتغ ة يف البلدان املنخفضججة واملتوسججطة الدخل من املنتجات القائمة على
اتبوت إىل زيادة استهالك املنتجات اتيوانية والفاكهة واخلضراوات؛
تشجيع املزيد من املمارسات الزراعية املستدامة بيئيًا وتقليل اآلثار البيئية؛
خفض تكاليف سالسل اإلمدادات الزراعية؛
اتفاظ على معاي عالية جلودة الصحة والصحة النباتية؛
إدامة عمليات زراعة مرحبة؛
وزيادة دخل منتجي األغذية الصغار.

على الص ج ججعيد العاملي ،قطاع الزراعة مص ج ججدر رئيس ج ججي للعمالة ،فهو يس ج ججتوع حوايل  30يف املائة من القوى العاملة العاملية
(البنك الدويل2018 ،ت) .وبالنسج ج ج ج ج ججبة للعديد من البلدان ذات الدخل املنخفض والدخل املتوس ج ج ج ج ج ج األدىن ،هذا القطاع
مصدر هام للدخل لسكان الريف وقوة دافعة رئيسية للنمو االقتصادي.
إن نظم األغذية واملمارسججات الزراعية حول العامل متنوعة ،ترتاوح من نظم توزيع حديثة واسججعة النطاق إىل سججالسججل أغذية
تقليدية .وتتس ج ج ججم الزراعة يف البلدان ذات الدخل املنخفض والدخل املتوس ج ج ج ج األدىن بغلبة املزارع الص ج ج ججغ ة ،إذ يدار ثالثة
أرباع وثلثا مجيع األراض ج ج ج ج ججي الزراعية يف هذه البلدان على التوايل يف مزارع تقل مس ج ج ج ج ججاحتها عن س ج ج ج ج ججة هكتارات (منظمة
بتدين إنتاجية اليد العاملة واففاض كثافة رأس املال .ويف ذلك
األغذية والزراعة .)2014 ،وتتس ج ج ججم الزراعة يف هذه املناطق ّ
تناقض صججارخ مع أغلبية الزراعة الواسججعة النطاق يف البلدان ذات الدخل املرتفع وذات الدخل املتوسج األعلى ،اليت تتسججم
عادة بارتفاع إنتاجية اليد العاملة وكثافة رأس املال.
وعلى الصج ججعيد العاملي ،كل من اإلنتاج الغذائي وقنوات البيع بالتجزئة آخذ يف التغ  .فهناك اعتماد متزايد على سج ججالسج ججل
اإلمدادات العاملية ونظم التوزيع الواسججعة النطاق ،مثل لالت السججوبر ماركت .وقد أصججبحت النظم الغذائية أكثر كثافة يف
رأس املال ومتكاملة رأسيًا وترتكز يف عدد أقل من األيدي .ويف بعض اتاالت ،هناك التكامل بّي اإلنتاج األويل والتجهيز
والتوزيع؛ وأىلتة التجهيز على نطاق واس ج ج ج ج ج ججع؛ وكثافة رأس املال واملعرفة (منظمة األغذية والزراعة .)2017 ،ويف ما يتعلق
بالبلدان املنخفض ج جة واملتوسج ججطة الدخل ،فلن سج ججالسج ججل القيمة املتغ ة لألغذية الزراعية تفاقم اتواجز أمام مشج ججاركة املنتجّي
واجملهزين على نطاق ص ج ج ججغ يف األس ج ج ج جواق احمللية والوطنية والعاملية .ويكابد العديد من املش ج ج ج جغّلّي على نطاق ص ج ج ججغ عناء
املش ججاركة يف س ججالس ججل القيمة املتكاملة بس ججب االفتقار إىل إمكانية اتص ججول على التمويل وقض ججايا الوص ججول إىل األسج جواق
ووس ج ج ج ججائل النقل واالمتثال لطيف من املواص ج ج ج ججفات واملعاي املتعلقة باجلودة والتتبع وإص ج ج ج ججدار الش ج ج ج ججهادات (منظمة األغذية
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والزراعة .)2017 ،ومن خالل تعزيز الرواب بّي املزارعّي واألس جواق واملسججتهلكّي ،ميكن لسججالسججل القيمة الزراعية أن تولّد
زيادة يف الدخل وتساهم يف استحداث فرص عمل.
س ج ج ج ج ج ججالس ج ج ج ج ج ججل اإلمدادات الزراعية لفوفة باملخاطر ومعقدة ،إذ يعتمد اإلنتاج الزراعي على عوامل يص ج ج ج ج ج ججع التحكم فيها
(الطقس واآلفات واألمراض) ،وتفتقر سج ج ججالسج ج ججل اإلمدادات الزراعية إىل إمكانية التتبع ،وكث ًا ما تكون تسج ج ججوية املعامالت
بطيئة وكثيفة العمالة .ويهيمن الوسج ججطاء على املعامالت يف هذه السج ججالسج ججل ويغل عليها انعدام الكفاءة ،وكث ًا ما تكون
اجلهات الفاعلة القادرة على الوصججول باسججتمرار إىل قنوات اإلمدادات العاملية هي تلك اليت تنتج على نطاق واسججع وتكون
جمهزة للمنتجات الزراعية وتتمتع بسج ج ججمعة قوية .ومن الضج ج ججروري أن تصج ج ججبح هذه السج ج ججالسج ج ججل أكثر مشوالً للجهات الفاعلة
ّ
احملرومة يف الس ج ج ج ج ججوق ،لدفع تنميتها االقتص ج ج ج ج ججادية واملس ج ج ج ج ججا ة يف الطل املتزايد على إمدادات األغذية من عدد متزايد من
املوزع اتد من املخاطر وزيادة الكفاءة يف ص ججناعة األغذية الزراعية من
ججل اتس ججابات ّ
الس ججكان .وبوس ججع تكنولوجيات س ج ّ
خالل توف الشفافية وإمكانية التتبّع وإلغاء الوسطاء يف سالسل القيمة الزراعية .وباإلضافة إىل ذلك ،من خالل اتد من
عدم اليقّي وىلكّي الثق ة بّي اجلهات الفاعلة يف السج ج ج ججوق والعقود الذكية توف فرصج ج ج ججة حقيقية ملشج ج ج ججاركة يف السج ج ج ججوق أكثر
اشتماالً ألصحات اتيازات الصغ ة والشركات املتناهية الصغر والصغ ة واملتوسطة اتجم.
2-3

سالسل اإلمدادات الزراعية

1-2-3

إدارة سالسل اإلمدادات الزراعية

تعاين سالسل اإلمدادات الزراعية من افتقار كب إىل الكفاءة ،ما يؤثر على مجيع اجلهات الفاعلة يف السلسلة من املنتجّي
إىل املس ج ج ججتهلكّي .وتش ج ج ج التقديرات إىل أن تكلفة تش ج ج ججغيل س ج ج ججالس ج ج ججل اإلمدادات تش ج ج ج ّكل ثلثي التكلفة النهائية للس ج ج ججلع
(2017 ،Niforosت) ،يف حّي ىلتين تكاليف الوثائق وحدها س ج ج ج ج ج ججبعة يف املائة من القيمة العاملية للتجارة 6.وتش ج ج ج ج ج ججمل
التحديات اليت تواجه س ج ججالس ج ججل اإلمدادات ما يلي :االفتقار إىل الش ج ججفافية بس ج ججب البيانات غ املتس ج ججقة أو غ املتاحة؛
وارتفاع نس ج ج ج ج ج ججبة العمل اليدوي والورقي؛ واالفتقار إىل قابلية التش ج ج ج ج ج ججغيل البيين؛ ومعلومات لدودة عن إمكانية تتبع املنتج
( Lierowوآخرون .)2017 ،ويرغ كل من القطاعّي اخلاص والعام يف خفض التكلفة العالية لنقل السججلع عرب سججالسججل
اإلمدادات ،وتوفر اتفاقية تيسج ج ج ج ج ج ج التجارة التابعة ملنظمة التجارة العاملية تداب خلفض التكاليف وجتن التأخ واتد من
عدم اليقّي (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وآخرون.)2014 ،
دائما عن التقدم التكنولوجي جلعل سج ج ج ججالسج ج ج ججل إمداداته أكثر فعالية من حيث
ويف الوقت نفسج ج ج ججه ،يبحث القطاع اخلاص ً
التكلفة وزيادة قدرته التنافس ج ججية .وجيري بالفعل حتويل س ج ججالس ج ججل اإلمدادات إىل تكنولوجيات من مثل اتوس ج ججبة الس ج ججحابية
والذكاء االصججطناعي وإنرتنت األشججياء ( .)IoTغ أن لدى تكنولوجيات سجججل اتسججابات املوزَّع اإلمكانية األكرب لزيادة
الكفاءة والشفافية يف سالسل اإلمدادات الزراعية.
س ججيوفر تطبيق تكنولوجيات س جججل اتس ججابات املوزَّع يف س ججالس ججل اإلمدادات الزراعية قاعدة بيانات رقمية تس جججل وتتتبع
وترص ج ججد وتنفذ معامالت األص ج ججول املادية والرقمية .كما أهنا ىل ّكن القيام مبعامالت ذات جودة أعلى وتعزز إمكانية التتبع.
6

انظر
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فبوسعها دمج وإدارة كل عملية ومعاملة يف مجيع أحناء سلسلة اإلمدادات الزراعية يف الوقت اتقيقي .وميكن أن حتمل كل
املوزع تفاصججيل املعاملة والسججمات احملددة للمنتج اليت ميكن أن تضججيفها اجلهات الفاعلة
ججل اتسججابات ّ
معاملة تعاجل يف سج ّ
يف سلسلة اإلمدادات .وميكن هلذه اجلهات حتديد وفحين حركة املنتج يف كل خطوة يف سلسلة اإلمدادات من املدخالت
الزراعية واتيوانية (األمسدة ،األعالف وما إىل ذلك) املس ج ججتخدمة يف املزرعة إىل بائع التجزئة .وختزن س ج جججالت اتس ج ججابات
قيودا ثابتة غ قابلة للتغي شفافة ومتاحة ،نظريًا ،ألي مستخدم ميلك الربنامج .وهكذا بوسع هذه التكنولوجيات
املوزَّعة ً
حتقيق مكاس كفاءة كب ة لكل فاعل يف سلسلة اإلمدادات.

ضمان رواب إنتاج -جتهيز ثابتة غ قابلة للتغي
ص جة للتتبع يف سججالسججل اإلمدادات الزراعية ميكن من اقتفاء املصججدر وضججمان
توفّر تكنولوجيات سجججل اتسججابات املوزَّع من ّ
ججلة يف سججلسججلة
أصججالة املنتجات الزراعية .وسججتكون الرقابة التنظيمية أسججهل ،إذ ميكن تتبع املنتج على امتداد كل حركة مسج ّ
اإلمدادات ،ما يتيح املسج ج ج ججاءلة القانونية عن السج ج ج ججلوك االحتيايل يف ما يتعلق بأصج ج ج ججالة املنتج .ولكن ،كي تكون املعامالت
تنعة على العبث ،ينبغي إنش ج ججاء راب ثابت غ قابل للتغي بّي س ج جججل اتس ج ججابات املوزَّع (العملية) وبّي املنتج يف العامل
اتقيقي .ويتمثل التحدي األس ج ج ججاس ج ج ججي يف أنه بينما ميكن تتبع بيانات املعامالت بواس ج ج ججطة بص ج ج ججمة التش ج ج ججف املربوطة بكل
معاملة ،من الضججروري ضججمان حركة املنتج املادي على طول سججلسججلة اإلمدادات من املزرعة إىل املسججتهلك من خالل راب
ثابت غ قابل للتغي بّي املنتج والعملية .وهناك عدة خيارات إلنش ججاء ذلك ،تش ججمل رمز االس ججتجابة الس ججريعة  QRعلى
وعدا هو
تقدما ،كما نشج ج ج ج ج ج ججأ يف اآلونة األخ ة خيار أكثر ً
غالف املنتج ،ورقاقات حتديد ترددات الراديو  RFIDاألكثر ً
ما يسج ججمى باملشج ججابك املشج ججفرة  .Crypto-anchorsوتسج ججتخدم رموز االسج ججتجابة الس ج جريعة بالفعل يف األس ج جواق وتتطل من
مؤخرا مشابك م ش ّفرة كوسيلة لضمان أصالة املنتج ،وهذه عبارة
املنظّمّي رصد أصالة املنتج .وقد طورت شركة آي يب إم ً
عن بص ججمات رقمية تنعة على العبث يتم تض ججمينها يف املنتجات على ش ججكل رمز بص ججري مكتوت حبرب ص ججاو لألكل أو
حواسي منمنمة ،تكون مرتبطة بسجل اتسابات املوزَّع إلثبات صحة املنتج ،وهي آمنة للغاية وغ قابلة للنست وأصغر
من حبة ملح ويكلف تصج ج ججنيعها أقل من  0.10سج ج ججنت أمريكي (2018 ،IBMأ) .وللحاالت اليت ال ميكن فيها تضج ج ججمّي
مؤخرا تكنولوجيا تستخدم أجهزة استشعار نقاّلة (أو هات ًفا
املشبك املش ّفر بشكل مباشر يف منتج ّ
معّي ،طورت آي يب إم ً
خلويًا) مزودة جبهاز بصج ججري خاص ولوغاريتمات ذكاء اصج ججطناعي لتعلم وحتديد البنية البص ج جرية وتسج ججلسج ججل اتمض النووي
ومسات أخرى لبعض الكائنات يف دقائق (2018 ،IBMأ) .فمثالً ،ميكن ملتاجر التجزئة أو اجلمارك يف املس ج ج ج ججتقبل القري
استخدام مستشعر على هاتف جوال للتحقق من صحة أصل البندورة .هكذا ،فلن الكلفة املنخفضة وبساطة االستخدام
جتعل املشابك املش ّفرة أداة قابلة لالستخدام على نطاق واسع ومفيدة لضمان األصالة.
مثالً ،لدى البحث يف سج ج ججلسج ج ججلة إمدادات للدواجن (الشج ج ججكل  ،)2ميكننا أن نرى اإلمكانية اتقيقية لسج ج ججلسج ج ججلة إمدادات
متكاملة تس ججتخدم تكنولوجيات س جججل اتس ججابات املوزَّع .ومع تزايد الطل على مزيد من الش ججفافية وعلى املعلومات عن
أصججل املنتج ،ميكن للجهات الفاعلة يف سججلسججلة اإلمدادات اسججتخدام تطبيق على اهلاتف اجلوال ورمز االسججتجابة الس جريعة
على املنتج لتتبع أص ججله وتنقالته يف كل خطوة من س ججلس ججلة اإلمدادات .ويقوم املس ججتهلك مبس ججح رمز االس ججتجابة الس ج جريعة
املوجود على تغليف الدجاج ليكش ج ج ج ججف عن املعلومات عن املنتوج .وليكون التتبع كنًا ،تبدأ الس ج ج ج ججلس ج ج ج ججلة مع املنتفج الذي
س ج ججيحتفؤ بس ج جججالت جلميع املعلومات عن املدخالت (مثل العلف واألدوية) وعن ص ج ججحة اتيوان واملوقع والس ج ججاللة وأي
معلومات تقنية أخرى الزمة لألس ج ج ج ج جواق احمللية أو أس ج ج ج ج جواق التصج ج ج ج ججدير .ويف كل مرة تُنقل الدجاجة بّي اجلهات الفاعلة يف
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ججل املعاملة ويتم التحقق منها من خالل تكنولوجيات سج جججل اتسج ججابات املوزَّع .واملعلومات
سج ججلسج ججلة اإلمدادات ،سج ججتُسج ج ّ
ججل هي الوقت (تاريت الذبح والوقت املسججتغرق يف النقل وتاريت انتهاء الصججالحية) وكذلك الشججهادات
األخرى اليت سججتسج ّ
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.

املوزع
الشكل  :2سلسلة اإلمدادات الزراعية يف تكنولوجيات سجل اتسابات ّ
املصدر :املؤلف
وهناك حاليً ا دفق من الشركات الناشئة يف قطاع األغذية واملشروبات اليت هتدف إىل حتويل سالسل اإلمدادات الزراعية
إىل استخدام تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع .فمثالً ،آي إن إس  INSمنصة جتارة إلكرتونية هتدف إىل كسر ترّكز
السججلطة يف سججوق البقالة باسججتخدام هذه التكنولوجيات لرب املصججنّعّي مباشججرة باملسججتهلكّي عن طريق إدماج البيانات.
فعامليًا ،يهيمن أكرب س ججة من جتار التجزئة على  60يف املائة تقريبً ا من س ججوق البقالة ،ما ميكن أن يؤدي إىل ارس ججات
جتارية غ عادلة للمزارعّي واملص ج ج ججنّعّي وإىل أس ج ج ججعار مرتفعة للمس ج ج ججتهلكّي ( .)2017 ،Michailوعن طريق جتاوز جتار
التجزئة يف س ججوق البقالة ،ميكن للمص ججنّعّي توف املال على التس ججويق املوجه إىل جتار التجزئة ،ما يوفّر على املس ججتهلكّي
ما يرتاوح بّي  20و 30يف املئة على املشج ج ججرتيات اليت تُشج ج ججرتى على منصج ج ججة  .)2017 ،Michail( INSوينتظر أن تعطي
يدا من فرص السج ججوق .وهتدف شج ججركة  ،Ambrosusوهي شج ججركة تكنولوجيات
هذه املنصج ججة مشج ججاريع األغذية الصج ججغ ة مز ً
سجويسجرية صجغ ة ،إىل اسجتخدام تكنولوجيات سججل اتسجابات املوزَّع والعقود الذكية وأجهزة اسجتشجعار تكنولوجية رفيعة
لتتبع سالسل إمدادات األغذية وسالسل اإلمدادات الصيدالنية .وتستخدم شركة  Ripeتكنولوجيات سجل اتسابات
املوزَّع وماس ججحات ض ججوئية وأجهزة اس ججتش ججعار متخصج جص ججة لتوفّر للجهات الفاعلة يف س ججلس ججلة اإلمدادات الزراعية بيانات
أفضججل عن إنتاج احملاصججيل إلعطاء منتجات أرفع جودة ( .)2017 ،Massaوأطلقت شججركة  ،Provenanceوهي شججركة
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جروعا جتريبيً ا لتتبع ص ججيد التونة من خالل تكنولوجيات س جججل اتس ججابات املوزَّع.
ناش ججئة يف اململكة املتحدة ،بنجاح مش ج ً
املزورة عن طريق تس ج جججيل كل مص ج ججيد على البلوكش ج ججّي وبيع
وهتدف الش ج ججركة إىل كبح الص ج ججيد غ القانوين والش ج ججهادات ّ
األمساك هبوية بلوكشّي لضمان التتبع.
2-2-3

مستقبل سالمة األغذية

بتمكّي الش ججفافية وتس جججيل كافة تفاص ججيل إنتاج الس ججلع الزراعية وجتهيزها س ججتتحس ججن القدرة على ض ججمان االمتثال للمعاي
الغذائية ومعاي االسجتدامة ،إذ سجتتوفر بيانات عن جودة (النضجارة ،السجالمة ،املؤشجرات اجلغرافية) وسجالمة (الصجحة ،إدارة
املخاطر) واسج ج ججتدامة (اإلنتاج العضج ج ججوي ،التجارة العادلة) املنتجات .وسج ج ججتسج ج ججاعد تكنولوجيات سج ج جججل اتسج ج ججابات املوزَّع
الس ججلطات املختص ججة يف الش ججركات واتكومات املركزية على تتبع ورص ججد عدم االمتثال للمعاي الدولية وحتس ججن قدرهتا على
مراقبة األمراض النباتية واتيوانية للحفاظ على وضع خال من األمراض .وباإلضافة إىل ذلك ،يُفرتض أن تكون السلطات
املختصججة املركزية قادرة بسججهولة وبسججرعة وبثقة على إصججدار شججهادات تصججدير .فسججتكون املعلومات املطلوبة املرتبطة باملنتج
متوفّرة كلها تقريبًا يف سجججل اتسججابات املوزَّع ،حق لتمكن أىلتة إصججدار الشججهادات .وسججتظل السججلطات املختصججة املركزية
تقوم بدور هام يف رصد وتفتيش امتثال املزارع ومرافق التجهيز ملعاي تداب الصحة والصحة النباتية الدولية.
ويف حالة تفش ج ج ججي مرض حيواين أو نبات أو منتجات أغذية زراعية ملوثة أو أغذية مغش ج ج ججوش ج ج ججة ،فلن تكنولوجيات س ج ج جججل
امللوثة أو املغشوشة بسرعة أكرب وبطريقة
اتسابات املوزَّع ستمكن الشركات واهليئات التنظيمية من تتبع وحتديد املنتجات ّ
هدرا .واألغذية املغشججوشججة واألمراض اليت تنقلها األغذية مكلفة للغاية اقتصججاديًا وكذلك بيئيًا من حيث املوارد املهدرة.
أقل ً
ويق ّدر أن الغش الغذائي يكلّف صناعة األغذية العاملية  40مليار دوالر سنويًا ( ،)2016 ،PWCوأن األمراض اليت تنقلها
األغذية تكلّف يف الواليات املتحدة وحدها قرابة  55مليار دوالر أمريكي سججنويًا ( .)2015 ،Scharffحاليًا ،ال الشججركات
وال اتكومات قادرة وال املستهلكّي قادرين على التقا حتركات املنتج على طول سلسلة اإلمدادات بأكملها ،إذ تشرت
اتكومات فق يف كث من األحيان على الشركات تسجيل البيانات عن حركة املنتجات خطوة واحدة إىل األمام وخطوة
واحدة إىل الوراء .وجيعل ذلك من الصججع تتبع املنتجات امللوثة أو املغشججوشججة على وجه الدقة إىل املزرعة أو النبات الذي
رمبا يكون قد تسب يف التفشي .وميكن لتكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع تتبّع املنتجات امللوثة إىل مصدرها ب سرعة،
ما يتيح إزالة البنود املعيبة من املخازن ليتقلل بذلك إىل اتد األدىن كل من املرض واخلسائر املالية.
وتقوم صناعة األغذية واملشروبات حاليًا بتجري نشر تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع يف سالسل إمدادات األغذية
العاملية ،إذ يتعاون كونس ج ججورتيوم من كبار موردي األغذية يش ج ججمل  Doleو Driscoll’sو Golden State FoodsوKroger
و McCormick and Companyو Nestléو Tyson Foodsو Walmartمع شركة آي يب إم الختبار هذه التكنولوجيات
وحتديد جماالت جديدة ميكن هلا أن تفيد فيها نظم األغذية (2017 ،Wassت) .ويقوم التعاون على مشجروع جتري ناجح
حتل هذه التكنولوجيات مشاكل سالمة األغذية وتتبع املنتجات
نف ّذته شركة آي يب إم مع  Walmartعلى كيف ميكن أن ّ
امللوثة إىل مصججدرها .وقد أظهرت النتائج التجريبية أن تتبع حزمة من املاسو من السججوبر ماركت إىل املزرعة اسججتغرق بالطرق
التقليدية سججتة أيام و 18سججاعة و 26دقيقة ،بينما اسججتغرق التحديد الدقيق ملنشججأ الفاكهة واملسججار الذي اتبعته للوصججول إىل
رفوف التجزئة من خالل هذه التكنولوجيات بضع ثوان فق (2017 ،Wassت).
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وهناك مشجاريع مشجاهبة جارية يف آسجيا مع اثنتّي من أكرب شجركات التجارة اإللكرتونية يف الصجّي هبدف مكافحة الغش يف
األغججذيججة ،إذ تقوم ش ج ج ج ج ج ججركججة  Alibabaبججلطالق مبججادرة مع ش ج ج ج ج ج ججركيت  PricewaterhouseCoopersو Blackmoresوالربيججد
األسجرتايل  Australia Postلتطوير وتطبيق تكنولوجيات قائمة على البلوكشججّي يف سججالسججل اإلمدادات اخلاصججة هبا للقضججاء
على الغش يف األغذية .وبشججكل مشججابه ،تعمل شججركة  ،JD.comثاين أكرب شججركة للتجارة اإللكرتونية يف الصججّي ،مع شججركة
 ،Kerchinوهي شركة لتصنيع توم البقر يف منغوليا ،على تتبع إنتاج وتسليم توم البقر اجملمدة (.)2017 ،Huang
3-2-3

زيادة كفاءة ىلويل التجارة

دورا حيويًا يف التجارة العاملية .فاملعامالت التجارية الس ج ج ججنوية اليت تبلا قيمتها حوايل  18تريليون دوالر
يلع ىلويل التجارة ً
أمريكي تش ج ج ج ج ججمل ش ج ج ج ج ججكالً ما من أش ج ج ج ج ججكال التمويل التجاري ،بينما يزيد اتجم اإلمجايل لس ج ج ج ج ججوق التمويل التجاري على
 10تريليون دوالر أمريكي س ج ج ججنويًا ( .)2015 ،Auboinوتقوم املؤس ج ج جس ج ج ججات املالية بس ج ج ججد الفجوة يف التبادل بّي املش ج ج جرتين
والبائعّي بشج ججكل أو آخر من أشج ججكال التمويل ،من مثل االئتمان والتأمّي والضج ججمانات .وهناك خماطر كب ة عندما ترسج ججل
شركتان شحنات كب ة ذات قيمة كب ة ،مثل محولة من األرز ،لليًا أو دوليًا .وتتعلق املخاطر احملتملة باملعاملة بّي الطرفّي
(أي الفرق بّي الوقت الذي يرغ البائع أو املص ج ج ّدر يف أن يتلقى فيه الدفع والوقت الذي يُفرج فيه املشج ججرتي أو املسج ججتورد
عن الدفع) أو احتمال تغي أو فقدان السج ج ج ججلع أثناء النقل وتقلبات أسج ج ج ججعار الصج ج ج ججرف .وخيفف التمويل التجاري من هذه
املخاطر للبائعّي واملشرتين (أو املصدرين واملستوردين) ،وذلك جان أساسي من جوان القدرة على تداول السلع.
يدا على الورق إلجراء املعامالت.
واألسالي اتالية لتمويل التجارة مرهقة تستهلك الكث من الوقت وتعتمد
اعتمادا شد ً
ً
نسخا متعددة من االتفاقات بّي مصارف الشاحن ومصارف املتلقي ،وكذلك االتفاقات املتعلقة بقيمة
وتشمل املعامالت ً
الشحنة وكيفية حتميلها .ومن خالل نظم املعامالت املعقدة وغ الفعالة هذه ،حيتجز الوسطاء املاليون مليارات الدوالرات
أثناء قيامهم بتجهيز املعامالت .فمثالً ،تس ج ج ججتغرق ش ج ج ججرو الدفع يف قطاع اتبوت يف أسج ج ج جرتاليا من أس ج ج ججبوعّي إىل س ج ج ججة
أسابيع ،وتشكل هذه الشرو للمزارعّي خماطر ائتمان بشأن إخالل الطرف املقابل ( .)2016 ،Fintech Australiaومن
الطبيعي أن تكون هلذه الفرتات الطويلة آثار س ج ج ج ج ج ججلبية على التدفق النقدي للبائعّي ورأمساهلم املتداول وقدرهتم على إدارة
أعماهلم.
أما املنصات املالية الرقمية اليت تستخدم تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع فيمكن أن ختفض التكاليف وتقلل املخاطر
قدرا أكرب من مكاس ج الكفاءة يف سججالسججل اإلمدادات .وتسججتخدم هذه التكنولوجيات العقود
للبائعّي واملصججارف وحتقق ً
الذكية لتنفيذ تسج ج ججوية الدفع تلقائيًا يف الوقت اتقيقي ،وذلك أوالً من خالل تقدير قيمة الشج ج ججحنة التحقق من أن لدى
املشرتي أمواالً كافية ،ويف هناية املطاف تأمّي األموال باسم املشرتي يف انتظار التسليم .وما أن يتم التسليم الفعلي ،ينقل
س ججند ملكية اتبوت إىل املش ججرتي ويتم يف الوقت نفس ججه س ججداد الدفعة من األموال احملتجزة احتياطا (،Fintech Australia
 .)2016ومن شج ج ججأن املوافقات واملدفوعات يف الوقت اتقيقي يف التمويل التجاري إزالة املخاطر املتعلقة بلخالل األطراف
املقابلة اليت يواجهها البائعون وحترير رأس املال املتداول .وباإلض ج ج ج ج ججافة إىل ذلك ،هناك مكاس ج ج ج ج ج ج كفاءة هائلة تتحقق من
خالل أىلتة س ج العمل ورقمنة الوثائق .وختزن كافة املعلومات (املتعلقة باالتفاقات وإصججدار الشججهادات) ،اليت ُختزن تقليديًا
سجل رقمي واحد ميكن لألطراف كافة الوصول إليه بسرعة .ولن تعد املصارف حباجة إىل وسطاء لتحمل
على الورق ،يف ّ
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ضج ج جا قدرة اهليئات التنظيمية والس ج ججلطات على
املخاطر .وأخ ًا ،ميكن أن حت ّسج ج جن تكنولوجيات س ج جججل اتس ج ججابات املوزَّع أي ً
مستوى عاليًا من املساءلة والتتبع وإمكانية التحقق.
حتصيل الضرائ والرسوم اجلمركية ،فهي توفر للمعامالت
ً
كذلك ميكن أن تزيد تكنولوجيات س ج ج ج ج جججل اتس ج ج ج ج ججابات املوزَّع إمكانيات اتص ج ج ج ج ججول على ىلويل جتاري .فال يزال التمويل
التجاري قاصج ًجرا عن تلبية الطل  ،خاصججة من الشججركات املتناهية الصججغر والصججغ ة واملتوسججطة اتجم واالقتصججادات الناشججئة،
ما يؤدى إىل خسارة يف النمو االقتصادي .ففي عام  ،2017قدرت الفجوة يف التمويل التجاري العاملي بنحو  1.5تريليون
دوالر أمريكي ( DiCaprioوآخرون .)2017 ،ويف كث من األحيان ،يعتمد اتصج ج ج ججول على ىلويل جتاري على مسعة اجلهة
املعنية ومدى رسججوخها يف سججالسججل اإلمدادات ،ما يش ج ّكل يف هناية املطاف عائ ًقا أمام الشججركات املتناهية الصججغر والص جغ ة
واملتوسججطة اتجم .ومبا أن تكنولوجيات سجججل اتسججابات املوزَّع تقلّل من املخاطر للمصججارف ،فسججيكون لديها حافز أكرب
لتكون أكثر مشوالً وتوسيع خدماهتا لتشمل الشركات املتناهية الصغر والصغ ة واملتوسطة اتجم.
ويف الوقت اتايل ،يسج ج ججتهدف عدد من تطبيقات التمويل التجاري اليت تسج ج ججتخدم التكنولوجيات القائمة على البلوكشج ج ججّي
7
الش ج ج ججركات والص ج ج ججغ ة واملتوس ج ج ججطة اتجم واملواقع اليت ال يتوفر فيها ىلويل جتاري .وتتعاون س ج ج ججبعة مص ج ج ججارف أوروبية كربى
يف تطوير وتسويق منصة ىلويل جتاري للشركات الصغ ة واملتوسطة تقوم على تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع اخلاص
الذي يتطل الوص ججول إليه إذنًا .وتس ججتض ججيف هذه املنص ججة ش ججركة آي يب إم ويش ججغلها لرك العقود الذكية Hyperledger
2017 ،Wass( Fabric 1.0أ) .وهذه املنص ج ج ججة ،اليت تدعى  ،Digital Trade Chainمص ج ج ججممة إلدارة املعامالت التجارية
باتس ججات املفتوح للتجارة احمللية والدولية للش ججركات األوروبية الص ججغ ة واملتوس ججطة اتجم .وتتمثل أهدافها يف توف منص ججة
واحدة للمعامالت التجارية كافة وتوف إمكانية اتص ج ج ج ججول على ىلويل بس ج ج ج ججهولة وختفيض تكاليف املعامالت للش ج ج ج ججركات.
طورت ش ج ججركة  ،Skuchainوهي ش ج ججركة مقرها الواليات املتحدة األمريكية ،س ج جججل حس ج ججابات موزَّع
وباإلض ج ججافة إىل ذلكّ ،
للحد من االحتكاك يف التمويل التجاري وسججالسججل اإلمدادات العاملية .ويهدف هذا املشججروع إىل إتاحة التمويل لشججركات
متوفرا هلا من قبل .وتوفر تكنولوجيا بلوكشج ججّي اليت تسج ججتخدمها
صج ججغ ة ومتوسج ججطة اتجم وأس ج جواق ناشج ججئة مل يكن التمويل ً
شججركة " Skuchainمنصججة تعاون جتاري" تضججم املدفوعات (خطابات اعتماد أو حتويالت برقية) والتمويل (قروض تشججغيلية
أو قروض جتارية قص ج ج ج ج ة األجل) ،وحتقق الوضج ج ج ججوح (تكامل مع النظم املكتبية اخللفية مثل "التطبيقات النظمية واملنتجات
يف حقل معاجلة البيانات" أو "نظم ختطي موارد املؤس ج ج ج ج جسج ج ج ج ججات" ( .)2016 ،Allisonومن بّي التطبيقات احملتملة تطبيق
مع برنامج األغذية العاملي ،الذي يقوم حاليًا باستكشاف خيارات ىلويل مشرتيات األغذية يف شرق أفريقيا (،Besnainou
.)2017
وينهمك حاليًا عدد من التطبيقات األخرى يف جمال التمويل التجاري وإدارة سججلسججلة اإلمدادات يف اختبار ثبوت املفهوم،
بقصد التجري وتوسيع نطاق التطبيق بعد ذلك .ومن األمثلة على ذلك جمموعة من املصارف اهلولندية والفرنسية (ING
و ABN Ambroو ،)Société Généraleاليت تشج ججاركت مع ( Louis Dreyfus Co.وهي واحدة من أكرب شج ججركات جتارة
األغذية الزراعية) ،لشحن محولة من فول الصويا من الواليات املتحدة إىل الصّي باستخدام تكنولوجيات سجل اتسابات
املوزَّع .ويقال أن تلك إحدى أوليات معامالت الس ججلع الزراعية الكاملة اليت تس ججتخدم هذه التكنولوجيات ،وقد خ ّفض ججت
الوقت املسج ججتغرق يف جتهيز الوثائق والبيانات إىل اخلُمس من خالل رقمنة وثائق الصج ججفقة (مبا يف ذلك عقود البيع وخطات
7

تشمل املصارف

 Deutshce Bankو HSBCو KBCو Natixisو RabobankوSociété Générale

و.UniCredit
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االعتماد والتفتيشج ججات اتكومية وإصج ججدارات الشج ججهادات) ( .)2018 ،Bloombergكذلك أُطلقت مبادرة أخرى ،تشج ججمل
جمموعججة من املصج ج ج ج ج ج ججارف الججدوليججة ( Barclaysو Standard Charteredو )BNP Paribasوش ج ج ج ج ج ججركججات كربى (Unilever
جروعا الس ججتخدام تكنولوجيات س جججل اتس ججابات املوزَّع
و Sainsbury’sو )Sappiوش ججركات ىلويل تكنولوجية ناش ججئة ،مش ج ً
لتتبع سججالسججل اإلمدادات املادية وفتح إمكانية الوصججول إىل ىلويل للمصججادر املسججتدامة (2017 ،Wassج) .وسججيكون أول
اخلط التجريبية الختبار هذه التكنولوجيات تتبع الشاي ومواد تعبئته من املزارعّي يف ماالوي إىل الشركات .وهذا املشروع
التجري هو إحدى املبادرات األوىل اليت جتمع ما بّي تتبع سلسلة اإلمدادات والتمويل التجاري.
4-2-3

اخلدمات املالية لسالسل القيمة الزراعية :املدفوعات والتأمّي واالئتمان واملشتقات

هاما يف مس ججاعدة اجلهات الفاعلة
تلع أنواع أخرى أي ً
دورا ً
ضج جا من اخلدمات املالية ،كخدمات الدفع والتأمّي واالئتمانً ،
يف سج ججلسج ججلة اإلمدادات الزراعية على خفض املخاطر وحتسج ججّي غالت احملاصج ججيل وإدارة السج ججيولة وزيادة العائدات .وبوسج ججع
تكنولوجيات س ج ج جججل اتس ج ج ججابات املوزَّع تقليل تكاليف االحتكاك وزيادة إمكانية اتص ج ج ججول على ىلويل لس ج ج ججلس ج ج ججلة القيمة
الزراعية ،خاص ج ج ج ج جةً ألص ج ج ج ج ججحات اتيازات الص ج ج ج ج ججغ ة والش ج ج ج ج ججركات املتناهية الص ج ج ج ج ججغر والص ج ج ج ج ججغ ة واملتوس ج ج ج ج ججطة اتجم .ووف ًقا
املوزع قد توفر
ججل اتسججابات ّ
لج ج ج ج ج ج ج ججلشججركة االسججتشججارية  ،Capgemini Consultingيق ّدر أن العقود الذكية القائمة على سج ّ
للمس ج ج ججتهلكّي ما يص ج ج ججل إىل  16مليار دوالر أمريكي س ج ج ججنويًا من رس ج ج ججوم اخلدمات املص ج ج ججرفية والتأمّي (،)2016 ،Maity
أيضا أن التوف ات النامجة عن تكاليف االحتكاك األقل اليت تول ّدها تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع تنطبق
وال شك ً
ضجا على اخلدمات املالية الزراعية .وقد تؤدي زيادة كفاءة سججالسججل اإلمدادات الزراعية واخلدمات املالية الزراعية إىل زيادة
أي ً
الشمول املايل وإىل تطوير أقوى لألعمال.

املدفوعات
املعامالت املالية ،كاملدفوعات من وإىل املزارعّي والتجار واجملهزين ومصج ج ج ج ج ججدري السج ج ج ج ج ججلع واخلدمات أو مدفوعات القروض
شيوعا .وللعديد من اجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة الزراعية،
والسداد ،هي أكثر أنواع خدمات سلسلة القيمة الزراعية ً
تقوم املعامالت املالية يف غالبيتها على النقد .لكن عملية تناول النقد وتقدميه ومجعه بطيئة مكلفة وختض ج ج ج ج ج ججع ملخاطر مثل
الس ج ججرقة والض ج ججياع ( Matternو .)2017 ،Ramirezوقد أثبتت خدمات الدفع الرقمية بالفعل أهنا ختفض التكاليف وتقلل
ضج ج ج ج ج ج جا بيانات عن التدفقات النقدية للجهات الفاعلة يف
املخاطر باملقارنة مع املعامالت القائمة على النقد ،بينما تولّد أي ً
سجلسجلة القيمة ميكن اسجتخدامها لتقييم املخاطر االئتمانية .فمثالً ،أظهر مشجروع الدفع الرقمي الذي يطلق عليه M-Pesa
بالفعل أن حتويالت األموال عرب اهلاتف احملمول ميكن أن توفر طريقة بس ج ججيطة لتحويل األموال ،ما يؤدي إىل زيادة إمكانية
اتصج ج ج ججول على اخلدمات املالية واالسج ج ج ججتفادة منها لتطوير أعمال أكثر سا ًحا .وهناك اآلن أكثر من  30مليون مسج ج ج ججتخدم
ججل اتسججابات املوزَّع توفر فرصججة
لج ج ج ج ج ج ج ج  M-Pesaيف  10بلدان أفريقية ( .)2017 ،Krishnakumarغ أن تكنولوجيات سج ّ
أكرب خلدمات دفع دون احتكاك ويف الوقت اتقيقي.
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ويقوم عدد من املؤسج ج ج جس ج ج ججات املالية باختبار ثبوت املفهوم وهي تس ج ج ججتخدم بالفعل تكنولوجيات س ج ج جججل اتس ج ج ججابات املوزَّع
للمدفوعات 8.وينبُع اهتمام العديد من الش ج ججركات هبذه التكنولوجيات من فرص خفض االحتكاك والتكاليف (Tapscott
و .)2017 ،Tapscottوال تزال املدفوعات الرقمية بطيئة وغالية نسج ج ج ج ججبيًا وتسج ج ج ج ججتخدم وذج بيانات مركزي .وميكن أن يوفر
وفورا كب ة لكل من املستهلكّي واملؤسسات املالية .وي ّدعي تقرير صادر عن
جتاوز الوسطاء باستخدام هذه التكنولوجيات ً
 Santander InnoVenturesأن هججذه التكنولوجيججات ميكن أن تقلّ جل تكججاليف البنيججة التحتيججة للمص ج ج ج ج ج ج ججارف يف مججا يتعلق
ب ججامل ججدفوع ججات واألوراق امل ججالي ججة واالمتث ججال التنظيمي مبق ججدار  20-15ملي ججار دوالر أمريكي حبلول ع ججام Belinky( 2022
وآخرون .)2015 ،ويف عام  ،2013أطلقت  BitPesaنظام مدفوعات بواس ج ج ج ج ج ججطة هذه التكنولوجيات خيدم الش ج ج ج ج ج ججركات
األفريقية والدولية لس ج ج ج ج ج ججداد املدفوعات من وإىل أفريقيا ،وهو حاليًا يي ّسج ج ج ج ج ج جر معامالت تبلا قيمتها حوايل  20مليون دوالر
أمريكي ش ج ج ججهريًا ( .)2018 ،Aglionbyويف س ج ج ججبتمرب أيلول  ،2016أنش ج ج ججأت جمموعة من أكرب املص ج ج ججارف يف العامل 9أول
جمموعة مشرتكة بّي املصارف لتيس املدفوعات املالية العاملية يف الوقت اتقيقي باستخدام هذه التكنولوجيات ،ويف هذه
اتالة باس ج ججتخدام  .(2016 ،Treacher( Ripple blockchainوقد بدأت مؤسج ج جس ج ججات مالية أخرى باس ج ججتخدام Ripple
 blockchainلتيسج ج ج ج ج ج ج الدفع الفوري للحواالت ( .)2017 ،Rippleوعلى حنو مش ج ج ج ج ج ججابه ،أطلقت  NasdaqوCitigroup
جديدا للدفع املتكامل لتعزيز سيولة األوراق املالية اخلاصة واملدفوعات العاملية باستخدام سجل حسابات موزَّع
مؤخرا حالً ً
ً
يقوم على  .)2017 ،Nasdaq( Chain.comوتش هذه األمثلة من عمليات مصارف التجزئة إىل اإلمكانية اتقيقية هلذه
ضج جا على التمويل الزراعي .وبوس ججع هذه التكنولوجيات توف املزيد من الش ججمول املايل
لتكنولوجيات ،واليت ميكن تطبيقها أي ً
للشجركات املتناهية الصجغر والصجغ ة واملتوسجطة اتجم والبلدان املنخفضجة الدخل وىلكّي اجلهات الفاعلة يف سجلسجلة القيمة
الزراعية من املزيد من االدخار واالستثمار يف أعماهلا التجارية.

التأمّي الزراعي
التأمّي الزراعي أداة إلدارة املخاطر للمس ججاعدة على اس ججتقرار دخل املزارع واس ججتثماراته يف حالة حدوث خس ججائر بس ججب
الكوارث الطبيعية أو اففاض أس ج ج ججعار ال س ج ج ججوق .وتعمل هذه األدوات على ختفيف ص ج ج ججدمة خس ج ج ججائر الدخل ملس ج ج ججاعدة
املزارعّي على بدء إنتاج احملاصيل بعد عام زراعي سيء ،وتوزيع اخلسائر زمنيًا لتمكّي استمرار االستثمارات يف الزراعة.
وكث اً ما تكون منتجات التأمّي الزراعي غ متوفرة يف البلدان النامية ،وخاصج ج ج ج ج ج ججة للمزارعّي من أص ج ج ج ج ج ججحات اتيازات
الصغ ة .ويرجع ذلك يف ما يتعلق هبؤالء إىل ارتفاع تكاليف التحقق من املطالبات لدى وقوع خسائر يف مناطق متفرقة
جغرافيًا واتجم الصغ نسبيً ا للبوليصات املفردة وفهم مقدمي التأمّي احملدود للمخاطر الزراعية اليت يواجهها أصحات
اتيازات الزراعية ( Matternو .) 2017 ،Ramirezأما بالنس ج ج ج ج ججبة للمزارعّي الذين حيص ج ج ج ج ججلون على التأمّي الزراعي ،فلن
8
املوزع .فقد اسججتثمرت "فيزا" و"ناسججداك" و"سججييت" وغ ها من اجلهات
جتثمارا كب ًا يف تكنولوجيات سجججل اتسججابات ّ
اس جتثمرت املؤس جسججات املالية اسج ً
الفاعلة يف القطاع  30مليون دوالر أمريكي يف موقع  ،Chain.comوهو منصة للمطورين ( .)2015 ،Shinأما  ،Rippleوهو حل بلوكشّي للمدفوعات
العاملية ،فمدعوم من  Santander InnoVenturesومؤس جسججات مالية رئيسججية أخرى ( .)2016 ،Elisonوقد أطلقت تكنولوجيا بلوكشججّي أخرى رئيسججية
تدعى "إيث وم" ( )Ethereumمبادرة يف عام ( 2017لتحسججّي التوحيد القياسججي وإمكانية التوسججع لتكنولوجيا بلوكشججّي للمؤس جسججات) يشججارك فيها 116
موزع جملموعة من اخلدمات
ججل حسج ججابات ّ
عضج جوا ،على رأسج ججهم  JP Morgan Chaseو Intelو .)2017 ،Shin( Microsoftوجيري تطوير حلول سج ج ّ
املالية ،من مثل حتويل القيمة من خالل املدفوعات والتحويالت املالية واملتاجرة بالقيمة يف األصول املالية .وال شك أن فوائد سجالت اتسابات املوزعة
سرتشح إىل املؤسسات املالية اليت تركز على سالسل القيمة الزراعية.
 9تتض ج ج ج ج ج ججمن  Bank of America Merrill Lynchو Santanderو UniCreditو Standard CharteredوWestpac Banking Corporation

و.Royal Bank of Canada
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البوليص ج ج ج ج ججات تكون مثقلة باألوراق وتعتمد على عمل يدوي كب للتحقق من املطالبات ،ما يؤدي يف هناية املطاف إىل
زيادة تكلفة التأمّي.
وتوفر التكنولوجيات الرقمية إمكانية مواجهة بعض هذه التحديات من خالل تعزيز التقديرات اإلكتوارية وختفيض تكلفة
تقدمي منتجات التأمّي ورصدها .ويف حالة التأمّي على احملاصيل القائم على مؤشرات األحوال اجلوية ،مثالً ،تتيح اهلواتف
احملمولة جعل املسج ججتهلكّي ُم وعلَّمّي جغرافيًا ،ما يؤدي (إىل جان لطات األرصج ججاد اجلوية املؤىلتة والتصج ججوير السج ججاتلي) إىل
إلغاء حاجة مقدمي التأمّي إىل تقييم اخلس ججارة يف اتقل ( Matternو .)2017 ،Ramirezوبالتض ججافر مع عقود ذكية تُن ّفذ
بواسججطة تكنولوجيات سجججل اتسججابات املوزَّع ،سججتصججبح مطالبات ومدفوعات التأمّي رقمية ومؤىلتة بالكامل .مثالً ،ميكن
اسججتخدام عقد ذكي إلصججدار وتنفيذ تسججوية بوليصججة تأمّي ملزارع على احملاصججيل قائمة على مؤشجرات األحوال اجلوية .أوالً،
يقوم مقدم التأمّي بتطوير عقد رقمي لبوليصججة التأمّي للمزارع .ويف حالة حدوث صججدمة مناخية ،كفيضججان يدمر لاصججيل
املزارع ،يفرج عن دفعة تلقائية للمزارع على البلوكشّي إذا ما جتاوزت كمية األمطار الفعلية اليت أشارت إليها لطة األرصاد
اجلوية ات ّد احملدد هلطول األمطار والفرتة الزمنية يف العقد الذكي ،ما ينفي حاجة ش ج ج ج ج ج ججركات التأمّي إىل القيام مبهام إدارية
وإىل التحقق .وينطبق هذا املثال على مؤش جرات أخرى لألحوال اجلوية تقوم بدور دليل بديل س ججليم على فقدان احملاص ججيل،
حيث ميكن قياس معاي أخرى ،كدرجة اترارة والرياح وشروق الشمس.
وس ج ج ججيوفّر التأمّي الزراعي القائم على عقود ذكية تن ّفذ على س ج ج جججل حس ج ج ججابات موزَّع تغطية تأمينية أفض ج ج ججل لعدد أكرب من
املزارعّي واجلهات الفاعلة يف س ججلس ججلة اإلمدادات .وبللغاء اتاجة إىل تدخالت بشج جرية لتقييم مطالبات التأمّي ،سج جتص ججبح
هذه العملية بسج ج ج ججيطة وشج ج ج ججفافة وكفؤة .وسج ج ج ججتزيل العقود الذكية خماطر املطالبات االحتيالية والفسج ج ج ججاد من مقدمي خدمات
ض ج ج جا تس ج ج جججيل
التأمّي ،إذ يص ج ج ججبح من غ املمكن التالع بش ج ج ججرو بوليص ج ج ججات التأمّي حال االتفاق عليها ،بل ميكن أي ً
البيانات اليت جتمع من لطات األرصج ججاد اجلوية يف سج جججل اتسج ججابات املوزَّع لضج ججمان نزاهتها .وسج ججتخ ّفض األىلتة بواسج ججطة
ض ج ج ج جا كب ًا .وس ج ج ججيتيح خفض
العقود الذكية تكلفة بوليص ج ج ججات التأمّي لكل من املس ج ج ججتهلكّي ومقدمي خدمات التأمّي خف ً
التكاليف وتقليل املخاطر ملقدمي خدمات التأمّي تقدمي التأمّي ملزيد من املزارعّي .وبالنسج ج ج ججبة للمزارعّي ،سج ج ج ججيكون الدفع
فوريًا تقريبًا .وس ججتتيح البيانات اليت يلتقطها س جججل اتس ججابات املوزَّع يف مجيع أحناء س ججلس ججلة اإلمدادات الكاملة للمزارعّي
ومقدمي خدمات التأمّي القيام بتقييم أفضل للمخاطر وتوف بوليصات تأمّي تعكس حالة املزارعّي.
ويسججتخدم عدد من الشججركات تكنولوجيات سجججل اتسججابات املوزَّع لطرح منتجات تأمّي زراعي .فمثالً ،تسججتخدم شججركة
ناشئة مقرها سويسرا تدعى  Etheriscهذه التكنولوجيات لتوف تأمّي على احملاصيل يف البلدان النامية ،وخاصة يف أفريقيا
( .)2017 ،Krishnakumarكذلك اشرتكت شبكة تأمّي مستقلة ،هي  ،Aigangوشركة تصوير بالطائرات املس ّ ة تدعى
 Skyglyphيف تطوير منتج تأمّي للمحاص ججيل مس ججتقل باس ججتخدام الطائرات املس ج ج ّ ة ونظام املعلومات اجلغرافية وبلوكش ججّي
وعقود ذكية (.)2017 ،Staras

منتجات االئتمان الزراعي
تتمثل العوائق الرئيس ج ججية اليت تعوق قيام املؤس ج ج جس ج ججات املالية بتوف منتجات االئتمان للش ج ججركات املتناهية الص ج ججغر والص ج ججغ ة
واملتوسج ج ج ج ج ج جطججة اتجم يف تكلفججة خججدمججة املنججاطق النججائيججة واالفتقججار إىل البيججانججات لتقييم اجلججدارة االئتمججانيججة ملقججدمي الطلبججات
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أو للضمانات ( Matternو .)2017 ،Ramirezوميكن أن يزود دمج سالسل اإلمدادات الزراعية يف سجالت اتسابات
املوزَّعة املؤسسات املالية ببيانات غنية عن عمليات املزارعّي وغ هم من اجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة ،ضرورية لتوف
العديد من اخلدمات املالية ،مثل إيصج ججاالت التسج ججليف املباشج ججر أو إيصج ججاالت التخزين .ومن خالل االنتقال إىل نظام يقوم
اجملهز الزراعي الصججغ من بناء هوية رقمية تسجججل أص جوله
على تكنولوجيات سجججل اتسججابات املوزَّع ،سججيتمكن املزارع أو ّ
املادية ،مثل سججندات ملكية ثابتة غ قابلة للتغي ميكن اسججتخدامها كضججمان (انظر القسججم  3-3أدناه) ،وأص جوله الرقمية،
مثل نش ج ج ج ج ج ججاطه االقتص ج ج ج ج ج ججادي (تاريت معامالت االئتمان ،ونوعية وكمية املنتجات الزراعية ،وما إىل ذلك) ،وعوامل اإلنتاج
األخرى ،مثل معلومات الطقس ،لتحديد جدارته االئتمانية .وىلكن هذه البيانات الغنية والش ج ججفافية الش ج ججاملة املؤسج ج جس ج ججات
املالية من زيادة اخلدمات املالية للشركات املتناهية الصغر والصغ ة واملتوسطة اتجم يف سالسل اإلمدادات الزراعية.
وتتيح إيص ججاالت التخزين للمزارعّي اتص ججول على ىلويل ما بعد اتص ججاد باس ججتخدام لاص ججيلهم املخزنة كض ججمان .وعندما
تكون أس ج ج ججعار الس ج ج ججوق منخفض ج ج ججة يف هناية موس ج ج ججم احملاص ج ج ججيل وحيتاج املزارعون إىل الس ج ج ججيولة ،فلهنم يف أحيان كث ة خيزنون
لاص ج ججيلهم يف مس ج ججتودع مقابل رس ج ججوم .ويس ج ججمح ذلك للمزارعّي اتص ج ججول على التمويل ،ما يتيح هلم بدوره الوقت إلجياد
أفضج ججل فرصج ججة يف السج ججوق لبيع لصج ججوهلم ( Varangisو .)1996 ،Larsonوتتطل نظم إيصج ججاالت التخزين عادة بيانات
ميكن التحقق منها بشججأن جودة وكمية احملاصججيل املخزونة ال تتوفر يف أحيان كث ة ألصججحات اتيازات الصججغ ة يف البلدان
النامية ( Matternو .)2017 ،Ramirezوعن طريق استخدام تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع لتنفيذ نظام إيصاالت
التخزين ،س ج ج ج ججيكون املزارعون قادرين بس ج ج ج ججهولة على توف البيانات الض ج ج ج ججرورية عن لاص ج ج ج ججيلهم إلثبات جدارهتم االئتمانية
للمؤسسات املالية للحصول على قرض.
فنظرا للتحديات
وس ججتلغي تكنولوجيات س جججل اتس ججابات املوزَّع اتاجة إىل بعض أنواع التمويل ،مثل اخلص ججم على الفوات ً .
اجملهزين املدفوعات للمزارعّي
اللوجستية والقيود على السيولة واالحتكاك الشديد يف املعامالت ،قد يستغرق تسديد التجار و ّ
ججع املزارعّي على
مقابل منتجاهتم أو الدفع ملقدمي اخلدمات مثل شج ج ججركات النقل عدة أسج ج ججابيع .وميكن هلذا التأخ أن يشج ج ج ّ
ظرا للحاجة الفورية
خرق االتفاقيات التعاقدية وبيع منتجاهتم إىل مشج ججرت آخر مقابل دفع فوري ،ويف أحيان كث ة بسج ججعر أقل ن ً
إىل السج ججيولة (وهي ارسج ججة تعرف بالبيع اجلان ) .واخلصج ججم على الفوات هو ارسج ججة اسج ججتخدام اتسج ججابات املسج ججتحقة القبض
كضج ج ججمان للحصج ج ججول على قرض ،وذلك لضج ج ججمان الدفع للموردين يف الوقت احملدد وخفض البيع اجلان  .ويف الوقت اتايل،
يتمثل التحدي الرئيس ججي الذي يواجه الش ججركات املتناهية الص ججغر والص ججغ ة واملتوس ججطة اتجم يف اتص ججول على قروض خص ججم
الفوات يف االفتقار إىل س جججالت نظامية عن عملياهتا ( Matternو .)2017 ،Ramirezوميكن أن توفر تكنولوجيات س جججل
اتس ججابات املوزَّع البيانات الض ججرورية هلذه الش ججركات وللمؤس جس ججات املالية ،ولكن يف هناية املطاف س ججتلغي هذه التكنولوجيات
اتاجة إىل خص ج ج ج ج ججم الفوات كليًا ،ألنه نوع من التمويل ناجم عن االفتقار إىل عدم الكفاءة وعن االحتكاك يف س ج ج ج ج ججالس ج ج ج ج ججل
اإلمدادات .ومن خالل االس ججتفادة من العقود الذكية ألىلتة عمليات الدفع ،س ججتلغي هذه التكنولوجيات اتاجة إىل الوس ججطاء
وتتيح صج ج ج ج ججرف املدفوعات عند اسج ج ج ج ججتالم السج ج ج ج ججلع ،ما سج ج ج ج ججيوفر الدفع يف الوقت اتقيقي وزيادة رأس املال املتداول للمزارعّي
والشركات املتناهية الصغر والصغ ة واملتوسطة اتجم ومجيع اجلهات الفاعلة يف سلسلة اإلمدادات.
ججل جدارة ائتمانية ميكنها من اتصججول على قروض زراعية ،سججوف
أما يف ما يتعلق باجلهات الفاعلة اليت لديها بالفعل سج ّ
وجتهيزا للقروض مب ّسج جطًا وخيارات
توفر هلا تكنولوجيات س جججل اتس ججابات املوزَّع بص ججورة رئيس ججية رس ججوم معامالت خم ّفض ججة
ً
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سججداد مب ّس جطة .ويفرتض أن تكون املؤس جسججات املالية قادرة على توسججيع نطاق التغطية لتوف املزيد من املنتجات االئتمانية
لعدد أكرب من اجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة الزراعية ،وخاصة ألصحات اتيازات الصغ ة والشركات املتناهية الصغر
والصغ ة واملتوسطة اتجم.

املشتقات املالية الزراعية
األس ج ج جواق الزراعية متقلبة بطبيعتها ،فمداخيل املزرعة واألس ج ج ججعار عرض ج ج ججة للص ج ج ججدمات اخلارجية .ويس ج ج ججتخدم بعض املنتجّي
الزراعيّي املشج ج ج ج ج ججتقات (العقود اآلجلة أو عقود اخليار) أداة إلدارة املخاطر للتحو من خماطر األسج ج ج ج ج ججعار وتثبيت السج ج ج ج ج ججعر
املس ج ججتقبلي للحص ج ججاد .وميكن لتكنولوجيات س ج جججل اتس ج ججابات املوزَّع أن تطبق على أس ج ج جواق املش ج ججتقات املالية الزراعية يف
املستقبل القري .
املوزعة .ويركز
حاليًا ،تداول األوراق املالية جمال آخر من جماالت اخلدمات املالية اليت جيري نقلها إىل سجججالت اتسججابات ّ
معظم ابتكارات بلوكشججّي لألوراق املالية على أس جواق املعامالت العلنية خارج البورصججة ،ألن هلا قدر من الشججفافية والتنظيم
ض ج ج ج جا تعتمد على اإلدخال اليدوي والورقي للبيانات يف الوقت املناس ج ج ج ج  .وملا تزل Nasdaq
أقل ا للبورص ج ج ج ججات ،وألهنا أي ً
بالتعاون مع  Chain.comرائدة يف تطوير تكنولوجيات س ج جججل اتس ج ججابات املوزَّع لتداول األوراق املالية .ففي عام ،2015
أطلقتا أول منصة قائمة على هذه التكنولوجيات تدعى  Linqلتداول األوراق املالية اخلاصة يف سوق خارج البورصة .وقد
أثبتت  Nasdaq Linqساحها وس ج ج ج ج ج ججتس ج ج ج ج ج ججاعد على تقليل وقت التجهيز (من ثالثة أيام إىل أقل من  10دقائق) والتعرض
ملخاطر التس ج ج ج ج ججوية والتكاليف الرأمسالية والع ء اإلداري يف التداول خارج البورص ج ج ج ج ججة ( .)2015 ،Nasdaqوتركز ش ج ج ج ج ججركات
أيضا على األسواق خارج البورصة ،مثل  Clearmaticsاليت تقوم بتطوير منصة مقاصة وتسوية جتمع على
بلوكشّي أخرى ً
منص ججة واحدة أمناء االس ججتثمار والس ججماس ججرة وأماكن التداول التجاري وش ججركات الشج جراء اجلان ومقدمي البيانات .وبوس ججع
منص ج ججة  Clearmaticsأن تقوم بتس ج ججوية عمليات التداول يف األوراق املالية وأىلتة تقييم املش ج ججتقات وغ ها من العقود املالية
واحتسات هوامشها باستخدام تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع ( .)2015 ،Swansonومن املرجح أن خيترب املنتجون
الذين يستخدمون املشتقات الزراعية كفاءة أكرب وتكاليف تداول أقل باستخدام هذه التكنولوجيات يف املستقبل القري .
5-2-3

بيانات ومعلومات عن السوق أذكى وأيسر

ججلة .فهي تولد
تتيح تكنولوجيات س جججل اتس ججابات املوزَّع للمس ججتخدمّي بناء هويات رقمية ألص ججوهلم املادية الرقمية املس ج ّ
كمية كب ة من البيانات من معامالت رفيعة النوعية يف س ج ج ج ججالس ج ج ج ججل اإلمدادات الزراعية واخلدمات املالية الزراعية ،كما أهنا
أدق وأفضل نوعية
سجالً مفصالً ّ
ّ
مسجلة ،ما ميكنها من أن توفر للجهات الفاعلة يف سلسلة اإلمدادات ّ
ختزن كل معاملة ّ
لعملياهتا وأنشججطة خدماهتا املالية ومعلومات عن السججوق .وإمكانية اتصججول احمل ّس جن على البيانات هذه نامجة عن أن قيود
البيانات رقمية ثابتة غ قابلة للتغي  ،وعن أن كل مش ججارك يف الش ججبكة لديه نظرياً نس ججخة عن تاريت املعامالت يف س جججل
اتس ج ججابات .غ أنه ميكن تش ج ججف البيانات الس ج جرية ،ويف هذه اتالة ال ميكن فك ش ج ججفرهتا ومش ج ججاركتها مع اآلخرين إالّ من
خالل مسججتخدم تلك البيانات أو صججاحبها .ويف هناية املطاف توفّر تكنولوجيات سجججل اتسججابات املوزَّع منصججة لتحسججّي
شفافية السوق يف سالسل اإلمدادات واألسواق الزراعية.

22

CCP 18/INF/14

وميكن أن تس ج ججتخدم اجلهات الفاعلة يف س ج ججلس ج ججلة اإلمدادات معلومات الس ج ججوق احملس ج ججنة لتنوير قرارات اإلنتاج والتس ج ججويق
والسج ج ججياسج ج ججات الزراعية والسج ج ججياسج ج ججات األخرى ذات الصج ج ججلة .ومن املرجح أن تشج ج ججمل هذه اجلهات اتكومات واملنظمات
اتكومية الدولية ،ورمبا حق مراكز البيانات اليت حتلّل البيانات اخلاص ج ج ج ج ج ججة باألعمال التجارية .وس ج ج ج ج ج ججيكون مبقدور اجلهات
الفاعلة األخرى يف س ججلس ججلة اإلمدادات ،كاملزارعّي ،اتص ججول على بيانات عن األس ججعار والطل يف أسج جواق البيع بالتجزئة
ومس ج ججتويات العرض اتالية يف أس ج ج جواق لددة .ويتيح ذلك للمنتجّي وغ هم من اجلهات الفاعلة يف س ج ججلس ج ججلة اإلمدادات
دمج حتليالت أفض ججل يف عملياهتم ،ما يس ججاعدهم على حتقيق فهم وتفاعل أفض ججل مع تفض ججيالت املس ججتهلكّي .وميكن أن
حتقق زيادة إمكانية اتص ج ج ج ج ججول على بيانات دقيقة مكاس ج ج ج ج ج كفاءة هائلة جلميع اجلهات الفاعلة ،ولكن بش ج ج ج ج ججكل خاص
للمنتجّي واجملهزين الزراعيّي يف املواقع اليت تكون فيها شفافية السوق ضعيفة يف الوقت اتايل .ويف هناية املطاف ،يفرتض
أن يتيح ذلك للجهات الفاعلة يف س ج ج ججلس ج ج ججلة اإلمدادات زيادة املبيعات وتقليل فقد األغذية وهدرها من خالل ارس ج ج ججات
جتارية أكثر رحبية وسالسل إمدادات أكفأ.
وبوسع منصات تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع استحداث فرص لتحقيق دخل نقدي بفعل الكم اهلائل من بيانات
ججالً حافالً لكافة اجلهات الفاعلة يف س ج ججلس ج جلة
املعامالت .أوالً ،س ج ججيبين تراكم البيانات املف ّ
ص ج جلة عن كل معاملة مسعة وس ج ج ّ
قدرا أكرب من الثقة واملس ج ججاءلة والقدرة على التنبؤ بّي اجلهات الفاعلة يف
اإلمدادات .ثانيًا ،يتيح س ج جججل اتس ج ججابات املوزَّع ً
السوق .وميكن اآلن للجهات الفاعلة يف سلسلة اإلمدادات الزراعية القيام بأعمال جتارية دون مسسرة الوسطاء ،مبعرفة أن
ججل والعقد الذكي سججيقوم بالسججداد فق عندما يتم اسججتيفاء االتفاقات
لدى كل مشججارك سجججالً يتسججم بالشججفافية وأن السج ّ
التعاقدية .كما س ججيكون ألص ججحات اتيازات الص ججغ ة والش ججركات املتناهية الص ججغر والص ججغ ة واملتوس ججطة اتجم وغ هم من
ونظاما يتيح هلم املشاركة يف فرص جديدة يف السوق ،إذ ستنخفض كث ًا املخاطر اليت
األطراف احملرومة يف السوق ّ
سجالً ً
كل من طريف املعاملة .وباإلضججافة إىل ذلك ،ميكن أن تزود وفرة البيانات الشججركات املتناهية الصججغر والصججغ ة
قد يتعرض هلا ٌ
واملتوسج ج ججطة اتجم اليت تكابد مشج ج ججقة يف اتصج ج ججول على ىلويل بأدلة مالية تتعلق بعملياهتا للحصج ج ججول على خدمات مالية.
وأخ ًا ،مبا أن تكنولوجيات سجججل اتسججابات املوزَّع توفر إمكانية التواصججل على امتداد سججالسججل اإلمدادات ،هناك حوافز
للمزارعّي الس ج ج ججتخدام طرق زراعية أكثر تكلفة إلنتاج س ج ج ججلع ذات جودة أعلى ميكن حتويلها إىل دخل نقدي عرب إمكانية
التتبع والشفافية .وميكن لذلك أن يتيح املزيد من الفرص للمزارعّي يف قطاعات السوق املتخصصة.
تيسر تطوير األعمال يف سالسل
دورا ً
وأخ ا ،تلع اتوكمة واملؤسسات ً
هاما يف هتيئة بيئة ىلكينية قوية بسياسات وبرامج ّ
اإلمدادات الزراعية .وميكن للبيانات األكثر دقة اليت ميكن الوص ج ج ججول هلا من خالل س ج ج جججالت اتس ج ج ججابات املوزَّعة أن تعزز
قججدرة اتكومججات واملنظمججات اتكوميججة الججدوليججة (مثججل منظمججة األغججذيججة والزراعججة) على حتليججل األسج ج ج ج ج ج جواق واجلهججات الفججاعلججة
والسججياسججات الزراعية والسججياسججات األخرى ذات العالقة ،لتطوير املزيد من السججياسججات املسججتن ة .وسججتكون هناك قدرة على
اسججتحداث سججياسججات أذكى من بيانات أذكى ،ال سججيما يف اجملاالت اليت يُفتقر فيها إىل البيانات أو إىل دقتها .وميكن أن
تش ج ججمل هذه اجملاالت :القدرة اإلنتاجية واملش ج ججاركة يف الس ج ججوق حس ج ج ج املوقع اجلغرايف والش ج ججرحية الس ج ججكانية والبيانات عن
املدخالت الزراعية وبيانات األس ج ج ج ججعار وتدفقات التجارة وتفض ج ج ج ججيالت املس ج ج ج ججتهلكّي والتمويل الزراعي واإلعانات اتكومية
والضرائ والرسوم اجلمركية.
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مستقبل سالسل اإلمداد الزراعية

بوس ججع تكنولوجيات س جججل اتس ججابات املوزَّع القيام بدور تقنية تأس ججيس ججية تدمج التكنولوجيات الرقمية الناش ججئة األخرى
لتحسن باستمرار إدارة سلسلة اإلمدادات الزراعية .وميكن هلذه التقنيات الرقمية األخرى ،كالذكاء االصطناعي وإنرتنت
ّ
األشياء  IoTوالبيانات الضخمة والطباعة الثالثية األبعاد أن تسهم مجيعها يف تشكيل سلسلة إمدادات زراعية مستن ة
وأكثر كفاءة .فمثالّ ،يسج ج ججتخدم إنرتنت األشج ج ججياء أجهزة وجمس ج جّجات جلمع البيانات عن ظروف وخصج ج ججائين إنتاج وجتهيز
وحركة وختزين املنتجات الزراعية يف أحناء سججلسججلة اإلمدادات .وميكن للبيانات الغنية الناجتة عن إنرتنت األشججياء أن تثري
تفاصججيل معامالت سججلسججلة اإلمدادات الزراعية املسجججلة يف سجججل اتسججابات املوزَّع .وميكن أن تسججاعد كميات البيانات
الكب ة يف اختاذ القرارات املعتمدة على البيانات يف سججالسججل اإلمدادات الزراعية ،كما ميكن أن تسججتخدم إدارة البيانات
الضججخمة التحليالت لتطوير معلومات ميكن اسججتيعاهبا وتنوير عملية صججنع القرار .وميكن أن يسججاعد الذكاء االصججطناعي
باستخدام التعلم اآليل وأدوات التحليل األخرى على تيس عملية صنع القرار املعتمدة على البيانات .وسيكون مبقدور
شججركات األغذية اسججتخدام الطباعة الثالثية األبعاد لتطوير عبوات خمص جصججة ل لمنتجات الغذائية جمهزة بأجهزة اسججتشججعار
تتبع ذكية القتفاء املنتجات الغذائية يف س جججل اتس ججابات املوزَّع ،ويوفر ثبات البيانات واس ججتعص ججايها على التغي وأمنها
يف سجالت اتسابات املوزَّعة هلذه التكنولوجيات منصة سليمة لتوليد البيانات املوثوقة واآلمنة واستخدامها وختزينها.
3-3

سجالت األراضي

حقوق امللكية اآلمنة والرمسية حامسة األ ية لسججبل عيش البشججر وتنميتهم االقتصججادية يف العامل أمجع .غ أنه ال تزال هناك
حتديات كب ة جتابه اتص ج ج ج ج ج ججول على حقوق ملكية آمنة ورمسية واتفاظ عليها يف أحناء العامل .وتشج ج ج ج ج ج ج التقديرات إىل أن
 70يف املائة من األشج ج ج ججخاص يف العامل يفتقرون إىل إمكانية اتصج ج ج ججول على سج ج ج ججندات ملكية لألراضج ج ج ججي أو إىل ترسج ج ج ججيمها
( Heiderو .)2016 ،Connellyويف العادة ،تدير الدولة س جججالت األراض ججي ،ولذا يعتمد مس ججتوى أداء هذه الس جججالت
على مسججتوى الفسججاد والتنظيم واألداء العام للمؤسجسججات الوطنية .وباإلضججافة إىل ذلك ،فلن نظم تسجججيل األراضججي متدنية
التكنولوجيججا وغ ف ّع جالججة إىل حججد كب  .وهي تعتمججد يف العججادة على الوثججائق الورقيججة والتوقيعججات اليججدويججة والعمججل اليججدوي
لتسجيل سندات ملكية األراضي .وقد تكون األخطاء والتحايالت ارسات شائعة ،ما يؤدي إىل نزاعات مكلفة.
وتستطيع تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع معاجلة العديد من أوجه القصور يف سجالت األراضي التقليدية .فهي أوالً
توفر طريقة آمنة وس ج جريعة وثابتة غ قابلة للتغي لتس جججيل ملكية األراض ججي ،ما يعزز الثقة يف موثوقية النظام .وحيمي تاريت
املعامالت غ القابل للتغي والذي ميك ن للمزارعّي واملالك تتبعه من الفسج ج ج ج ج ج ججاد واالحتيال ويسج ج ج ج ج ج ججاعد يف حل النزاعات
ججل األرض .وباسج ججتعادة الثقة يف سج جججالت األراضج ججي ،سج ججينخر مالكو األراضج ججي ويصج ججبح بلمكاهنم
املسج ججتقبلية حاملا تُسج ج ّ
اتصججول على سججندات ملكية لألراضججي الرمسية ،ما من شججأنه أن حيرر كميات كب ة من رأس املال .وس جتتيح امللكية الرمسية
لألراض ججي ورأس املال اجلديد ألص ججحات األراض ججي اس ججتخدام األرض كض ججمان للوص ججول إىل أسج جواق االئتمان .وثانياّ ،ميكن
لرقمنة سجججالت األراضججي من خالل هذه التكنولوجيات خفض التكاليف املالية والوقت الذي يسججتغرقه تسجججيل سججندات
ملكية األراضي ،إذ أهنا تلغي النظام القائم على الورق والعمل اليدوي.
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وقد بدأ العديد من البلدان بالفعل تنفيذ مش ججاريع لنقل س جججالت األراض ججي إىل س جججالت حس ججابات موزَّعة .وتعمل ش ججركة
 Bitlandمع مشججروع إدارة األراضججي والسججلطات الوطنية يف غانا ملسججح األراضججي وتسجججيل سججندات امللكية على بلوكشججّي
تابع هلا .ولقد حاولت مبادرات عدة حل مش ج ج ججكلة النزاع على األراض ج ج ججي يف غانا ألكثر من  17عاماً (،)2016 ,Aitken
وتعتقد  Bitlandأن التطبيقات القائمة على بلوكش ج ج ج ج ججّي هي اتل .كذلك ن ّفذت مش ج ج ج ج ججاريع مش ج ج ج ج ججاهبة من جان ش ج ج ج ج ججركة
 BenBenيف غانا وشج ج ججركة  Bitfuryيف جورجيا وشج ج ججركة  Factomيف هندوراس وشج ج ججركة  ChromaWayيف السج ج ججويد ،على
س ججبيل املثال ال اتص ججر .وأحد التحديات الرئيس ججية اليت جتابه هذه املش ججاريع هو أوالً توض ججيح ملكية األرض بغية تس جججيلها
على بلوكش ج ج ج ج ججّي ،إذ قد تكون عملية توض ج ج ج ج ججيح حقوق امللكية عرض ج ج ج ج ججة للفس ج ج ج ج ججاد والنزاعات وال تزال تش ج ج ج ج ججكل عقبة أمام
تسجيل األراضي.
4-3

االتفاقيات الدولية املتعلقة بالزراعة

1-4-3

اتفاقيات منظمة التجارة العاملية بشأن الزراعة

ض جا حتسججّي تنفيذ ورصججد اتفاقات منظمة التجارة العاملية واألحكام الرئيسججية
بوسججع تكنولوجيات سجججل اتسججابات املوزَّع أي ً
ذات الصلة بالتجارة الزراعية .أوالً ،وكما ذكر أعاله ،ميكن للعقود الذكية تلقائيا دفع رسوم اجلمارك عند قبول البضائع يف
اجلمارك ،وميكن لس ج ج جججل اتس ج ج ججابات املوزَّع ختزين بيانات دقيقة عن أس ج ج ججعار التعرفة .وس ج ج ججيجل ذلك زيادة يف الش ج ج ججفافية
واملسججاءلة إىل التزامات التعرفة اخلاصججة بكل بلد وحي ّس جن بيانات التعرفة .ثانيًا ،سججتعزز إمكانية التتبع والشججفافية القدرة على
فرض االمتثال التفاقية منظمة التجارة العاملية لتداب الصحة والصحة النباتية .وينبغي أن تشمل تفاصيل املعامالت العالية
احململة تداب الص ججحة والص ججحة النباتية املعتمدة يف مجيع أحناء
اجلودة يف س ججالس ججل اإلمدادات الزراعية والش ججهادات الرقمية ّ
س ججلس ججلة اإلمدادات .وس ججيوفر ذلك دليالً ميكن التحقق منه بس ججهولة على االمتثال للمعاي الدولية ،ويدعم األدلة العلمية
للتداب املعتمدة وحيدد املواقع اجلغرافية اليت يوجد فيها تفش لألمراض أو عدم امتثال كي ختض ج ج ج ج ججع للمراقبة بش ج ج ج ج ججأن تداب
الصججحة والصججحة النباتية .ثالثًا ،سججتح ّس جن درجة التتبع العالية لسجججل اتسججابات املوزَّع وشججفافيته القدرة على فرض قواعد
ابعا ،توفر إمكانية التتبع والش ججفافية
املنش ججأ لض ججمان س ججالمة األغذية وتطبيق الرس ججوم اجلمركية الدقيقة على الس ججلعة املعنية .ر ً
ض ج ج جا منص ج ججة قوية لرص ج ججد حقوق امللكية الفكرية واملؤش ج ج جرات اجلغرافية مبوج اتفاق منظمة التجارة العاملية تقوق امللكية
أي ً
ججل اتسج ج ج ججابات املوزَّع حتقيق قدر أكرب من املسج ج ج ججاءلة
الفكرية املتصج ج ج ججلة بالتجارة .وبشج ج ج ججكل عام ،ميكن لتكنولوجيات سج ج ج ج ّ
والشفافية لالمتثال لقواعد التجارة الدولية اخلاصة بالزراعة.
2-4-3

تغ املناخ

إن اآلثار السججلبية لتغ املناخ على اإلنتاج الزراعي والتحديات اليت يواجهها األمن الغذائي موثقة جيدا (منظمة األغذية
والزراعة .)2016 ،وميكن لتكنولوجيات سجججل اتسججابات املوزَّع أن تسججاهم يف التخفيف من آثار تغ املناخ بطريقتّي.
منربا سج ج ججليما لنبالال عن االلتزامات القطرية يف اتفاقية باريس بشج ج ججأن تغ
أوالً ،تش ج ج ج ّكل سج ج جججالت اتسج ج ججابات املوزَّعة ً
املناخ ،كااللتزامات احملددة وطنيً ا ،ورصد هذه االلتزامات ،وكذلك اإلبالال عن اتصيلة العاملية ونتائج التخفيف املنقولة
دوليًا وىلويل املناخ والتمويل األخضر .ثانيًا ،ميكن أن تستفيد أسواق ائتمانات الكربون من استخدام سجل ات سابات
هنجا
املوزَّع كسوق لنجتار هبذه االئتمانات .ومن شأن تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع أن تقلّل االحتكاك وتتيح ً
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أكثر شج ججفافية وكفاءة تسج ججابات الكربون وحسج ججابات تعويضج ججه (2018 ،IBMت ) .ويف النتيجة ،ميكن لكل من تطبيقي
تكنولوجيات سجججل اتسججابات املوزَّع هذين أن يسججا ا يف املزيد من الشججفافية والكفاءة واملسججاءلة يف التخفيف من آثار
تغ املناخ.

االنعكاسات على السياسات العامة بشأن األمن الغذائي والتنمية الريفية
تيسر النمو االقتصادي الشامل يف القطاع الزراعي وتعزز التنمية الريفية
هتدف السياسات العامة إىل هتيئة بيئة ىلكينية ّ
فعالة ّ
وتضمن األمن الغذائي .وباإلضافة إىل ذلك ،فالسياسات العامة السليمة أساسية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،اليت
هلا أ ية خاص ججة للبلدان النامية .وميكن أن يس ججاعد تطبيق تكنولوجيات س جججل اتس ججابات املوزَّع يف س ججالس ججل اإلمدادات
الزراعية وس ج جججالت األراض ج ججي واخلدمات املالية القطاع العام على حتقيق أهداف الس ج ججياس ج ججة العامة يف حتقيق األمن الغذائي
دافعا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
والتنمية الريفية وأن يكون ً
1-4

تعزيز تيس التجارة واألمن الغذائي من خالل مؤسسات كفؤة وإمكانية التتبع وشفافية السوق

تس ج ججل اتفاقية تيسج ج ج التجارة ملنظمة التجارة العاملية الض ج ججوء على اهلدف املش ج ججرتك للس ج ججياس ج ججات الوطنية الرامي إىل خفض
ورا
التكاليف واجتنات التأخ ات والتقليل من عدم اليقّي يف التجارة الزراعية .وميكن لتيسج ج ج ج ج ج ج التجارة املعزز أن يلع د ً
رئيس ججيًا يف حتقيق اهلدف  2من أهداف التنمية املس ججتدامة املتمثل يف القض ججاء على اجلوع وحتس ججّي األمن الغذائي .وبتيسج ج
التجارة احمللية والدولية من خالل سالسل إمدادات زراعية تتسم بالكفاءة والشفافية ،تق ّدم تكنولوجيات سجل اتسابات
املوزَّع والعقود الذكية مس ج ج ج ججا ات كب ة يف حتس ج ج ج ججّي تيسج ج ج ج ج التجارة ،فهي توفر بنية حتتية مؤسج ج ج ج جس ج ج ج ججية أكثر كفاءة وفعالية
للمعامالت يف سججالسججل اإلمدادات الزراعية وتعزز إمكانية التتبع والشججفافية يف ما يتعلق بسججالمة األغذية وجودهتا وحت ّس جن
شفافية السوق.
هاما يف تيس ج ج التدفق اتر للس ج ججلع واخلدمات واالس ج ججتثمارات واليد العاملة يف القطاع
دورا ً
تؤدي البنية التحتية املؤس ج جس ج ججية ً
الزراعي .واالفتقار إىل بنية كهذه فعالة عامل رئيس ج ج ج ججي يف التس ج ج ج ججب يف اتواجز التجارية واففاض اإلنتاجية يف العديد من
نظاما أكثر شج ججفافية وفعالية
البلدان النامية .وتقوم تكنولوجيات سج جججل اتسج ججابات املوزَّع بدور مؤس ج جسج ججة رقمية للثقة توفر ً
حيل
للمعامالت وحفؤ السجالت ا توفره املؤسسات اخلاصة والعامة التقليدية .فمن خالل إزالة الوساطة يف املعامالتّ ،
س ج ج جججل اتس ج ج ججابات املوزَّع لل عمليات التحقق غ الفعالة وعمليات التعاقد والتس ج ج ججوية اليت تقدمها املؤسج ج ج جس ج ج ججات لتنفيذ
املعامالت ،فيلغي ذلك حاجة بعض أشج ججكال املؤس ج جسج ججات للتوس ج ج يف املعامالت يف سج ججالسج ججل اإلمدادات الزراعية ،تلك
املؤسج جس ججات اليت تكون مكلفة بش ججكل عام وتكون عادة أكثر تكلفة يف البلدان النامية .وباإلض ججافة إىل ذلك ،تعزز العقود
الذكية البنية األساسية املؤسسية خبفض عدد األطراف املعنية وإزالة اتاجة إىل بعض أنواع املؤسسات اليت تضمن العملية
التعاقدية حاليا .وتقوم العقود الذكية وتكنولوجيات سج ج ج ج ج جججل اتسج ج ج ج ج ججابات املوزَّع بأىلتة العملية التعاقدية يف الوقت اتقيقي
فيؤدي ذلك إىل وفورات للجهات الفاعلة يف سلسلة اإلمدادات الزراعية من حيث رسوم املعامالت والتكاليف القانونية.
ويف هناية املطاف ،ميكن أن يدعم تدين تكاليف املعامالت اليت تتيحها تكنولوجيات سج ج ج ج ج جججل اتسج ج ج ج ج ججابات املوزَّع والعقود
الذكية أهداف السج ججياسج ججة العامة يف زيادة اإلنتاجية والكفاءة يف سج ججالسج ججل اإلمدادات الزراعية ،ما يؤدي إىل تدين تكاليف
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التشج ججغيل وزيادة مداخيل أصج ججحات اتيازات الصج ججغ ة والشج ججركات املتناهية الصج ججغر والصج ججغ ة واملتوسج ججطة اتجم وغ ها من
اجلهات الفاعلة وخفض أسعار األغذية للمستهلكّي .وميكن للكفاءات اليت تولدها هذه التكنولوجيات أن تعزز املداخيل
الريفية ،فيتحسججن األمن الغذائي نتيجة لذلك .وباإلضججافة إىل ذلك ،ميكن هلذه التكنولوجيات تعزيز املسججاءلة والشججفافية يف
املعامالت اتكومية ،مثل برامج اإلعانات والضجرائ (ضجريبة القيمة املضجافة ،والتعريفات اجلمركية ،وما إىل ذلك) والربامج
البيئية وبرامج اتماية االجتماعية وبرامج التنمية اليت تقودها اتكومة واالتفاقات الدولية ،من بّي أمور أخرى.
ومن بّي األهداف الش ججائعة للس ججياس ججة العامة يف قطاع الزراعة ض ججمان س ججالمة وجودة املنتجات الزراعية يف كل من التجارة
واإلنتاج احمللي .وتوفّر تكنولوجيات س ج جججل اتس ج ججابات املوزَّع منص ج ججة لتعزيز التتبع والش ج ججفافية للتحقق من س ج ججالمة األغذية
واالمتثال ملعاي الصججحة والصججحة النباتية .وتقدم قدرة هذه التكنولوجيات على تتبع منشججأ املنتج وتضججمّي مسات تفصججيلية
عن كل معاملة وضججمان إمكانية تتبعها حتسججينات كب ة على سججالمة األغذية والقدرة على االسججتجابة بسججرعة أكرب لتفشججي
امللوثة وإص ج ج ججدار الش ج ج ججهادات البيئية واالس ج ج ججتدامة ومكافحة الغش يف األغذية وإمكانية
األمراض ومنتجات األغذية الزراعية ّ
التقليل من االحتكاك على اتدود.
ومن املس جلّم به أن شججفافية السججوق ومعلومات السججوق املعززة عوامل أسججاسججية يف تعزيز األمن الغذائي يف مجيع أحناء العامل.
وتوفر تكنولوجيات سجججل اتسججابات املوزَّع منصججة السججتخدام الكم اهلائل من البيانات الناجم عن املعامالت يف سججالسججل
اإلمدادات الزراعية .وبصججرف النظر عن مكاس ج الكفاءة الضججخمة للجهات الفاعلة يف سججلسججلة اإلمدادات الزراعية ،فلن
زيادة إمكانية الوصج ججول إىل معلومات أدق عن السج ججوق ميكن أن تعزز نظام األغذية العاملي وتقلل من حدوث تصج ججاعدات
هتديدا رئيسج ججيًا لألمن الغذائي .وميكن أن يؤدي إىل حتسج ججّي تيس ج ج التجارة تضج ججافر رسج ججوم املعامالت
يف األسج ججعار تشج ججكل ً
ض ج جا والعمليات التعاقدية املؤىلتة مع حتقيق التس ججويات يف الوقت اتقيقي وتعزيز إمكانية تتبع
والرس ججوم القانونية األكثر اففا ً
سالمة األغذية واألسواق وشفافيتها.
2-4

تعزيز نتائج التنمية الريفية لتحقيق النمو االقتصادي الشامل

إن تعزيز النمو االقتص ج ج ججادي الش ج ج ججامل وزيادة مداخيل اجلهات الفاعلة يف س ج ج ججالس ج ج ججل اإلمدادات الزراعية املتناهية الص ج ج ججغر
والص ججغ ة واملتوس ججطة اتجم عنص ج جران أس ججاس ججيان يف جداول أعمال س ججياس ججات التنمية الريفية .وتوفر تكنولوجيات س جججل
اتس ج ججابات املوزَّع املزيد من الش ج ججمول االقتص ج ججادي واملايل للجهات احملرومة يف الس ج ججوق ،مثل أص ج ججحات اتيازات الص ج ججغ ة
والش ججركات املتناهية الص ججغر والص ججغ ة واملتوس ججطة اتجم .وتتيح الش ججفافية والس جججالت الرقمية وتعزيز الثقة من خالل هذه
التكنولوجيات والعقود الذكية للجهات الفاعلة يف الس ج ج ججوق احملرومة بناء هوية رقمية وس ج ج جججل تتبع يثبت جدارهتا االئتمانية
للحص ج ججول على اخلدمات املالية ويؤدي إىل فرص جديدة يف الس ج ججوق ،إذ أن خماطر التعامل مع الش ج ججركات املتناهية الص ج ججغر
والص ج ج ججغ ة واملتوس ج ج ججطة اتجم س ج ج ججتكون أقل بكث نتيجة إزالة عدم اليقّي من خالل العقود الذكية .وميكن أن تؤدي هذه
الفرص اجلديدة يف السج ججوق وإمكانية اتصج ججول على اخلدمات املالية إىل و اقتصج ججادي أكرب ألصج ججحات اتيازات الصج ججغ ة
والشركات املتناهية الصغر والصغ ة واملتوسطة اتجم.
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كذلك فلن التحويالت املالية شج ججكل من أشج ججكال اتماية االجتماعية يسج ججاهم إجيابيًا يف النمو االقتصج ججادي كما يف حتقيق
أهداف التنمية املستدامة يف عدد من املناطق ( Ponsotوآخرون .)2017 ،وعلى العموم ،تساعد التحويالت املالية الفقراء
واملعرضجّي للمخاطر على خفض الفقر واتصجول على خدمات صجحة وتغذية وفرص تعليم أفضجل وإسجكان ل ّسجن ومرافق
صج ج ج ج ج ججحية ل ّس ج ج ج ج ج جنة وريادة ا ألعمال واالندماج املايل وخفض الالمسج ج ج ج ج ججاواة ،وخاصج ج ج ج ج ججة يف املناطق الريفية .وتتأثر مدفوعات
التحويالت املالية عاد ًة بارتفاع رسججوم التحويل وأسججعار صججرف العمالت املتقلبة ومواقع نقا االسججتالم غ املالئمة لبعض
سكان الريف .ومن خالل توف منفذ دفع فوري عرب اتدود مع رسوم معامالت منخفضة ،ميكن لج ج ج ج ج ج ججتكنولوجيات سجل
اتسجابات املوزَّع تعزيز الوصجول إىل مدفوعات شجبكات األمان االجتماعي كالتحويالت وتسجاهم مباشجرة يف حتقيق اهلدف
10ج من أهداف التنمية املس ج ججتدامة 10من خالل حتقيق وفور كب ة يف تكاليف املعامالت للمس ج ججتفيدين .وتوفر مدفوعات
التحويالت بواسطة هذه التكنولوجيات كفاءة يف التكلفة يف عملية إنشاء هوية رقمية تستخدم كجزء من إمكانية التحقق
"التعرف على املسججتهلك لديك" ،ومن خالل توف ترخيين رقمي بتحويل العمالت (2017 ،Niforosأ) .وباإلضججافة
عرب ّ
إىل ذلك ،ميكن للعقود الذكية أن تس جلّم األموال تلقائياً إىل مؤس جسججة املسججتفيد املالية وإخطار اجلهة التنظيمية املناسججبة .ويف
هناية املطاف ،ميكن أن تس ج ج ججهم املكاس ج ج ج ج النامجة عن تكنولوجيات س ج ج جججل اتس ج ج ججابات املوزَّع يف دفع التحويالت املالية
مسا ة كب ة يف برامج اتماية االجتماعية الرامية إىل حتقيق التنمية الريفية.
وتش ّكل اتقوق اآلمنة والرمسية لألراضي ،وهي يف صل سياسة التنمية الريفية وتغطيها أهداف التنمية املستدامة مجيعها،
عنص ج ج ج ج ًجرا حامسًا يف حتقيق التنمية االقتص ج ج ج ججادية واألمن الغذائي ،ال س ج ج ج ججيما يف املناطق الريفية .وميكن أن يؤدي االفتقار إىل
سجالت لألراضي موثوقة إىل نزاع وفساد وفقر .وتوفر الطريقة اآلمنة والسريعة والثابتة غ القابلة للتغي لتسجيل سندات
يدا من الوضججوح القانوين لنظم حيازة األراضججي .وحيمي
ملكية األراضججي باسججتخدام تكنولوجيات سجججل اتسججابات املوزَّع مز ً
تاريت املعامالت الثابت غ القابل للتغي والذي ميكن تتبعه املزارعّي وأصحات األراضي من الفساد واالحتيال ،ويساعد
يف حل النزاعات حاملا تس ج ج ج ج ج جججل األراض ج ج ج ج ج ججي ،ويُفرج عن كميات كب ة من رأس املال ويتيح للمزارعّي واألعمال التجارية
األخرى يف املناطق الريفية االستفادة من هذه األصول الثمينة إىل أقصى حد كن.
ضج ج جا نتائج إجيابية لش ج ججمول املرأة يف س ج ججالسج ج جل اإلمدادات
وأخ اً ،ميكن لتكنولوجيات س ج جججل اتس ج ججابات املوزَّع أن توفر أي ً
الزراعية وإلمكانية حص ج ج ج ج ججوهلا على اخلدمات املالية وعلى ملكية األراض ج ج ج ج ججي .وعلى غرار جهات فاعلة أخرى يف الس ج ج ج ج ججوق
كن فرادى أو كصاحبات أعمال ،إىل
لرومة ،كالشركات املتناهية الصغر والصغ ة واملتوسطة اتجم ،تفتقر النساء ،سواء ّ
إمكججانيججة اتص ج ج ج ج ج ججول على خججدمججات االئتمججان واالدخججار والتججأمّي املججاليججة ،مججا حيججد يف هنججايججة األمر من النمو .وميكن هلججذه
التكنولوجيات أن تسج ججاعد املرأة على التغل على التدين النس ج ج إلمكانية حصج ججوهلا على هوية رمسية ىل ّكن من مشوهلا ماليًا
(البنججك الججدويل2018 ،أ) ،وذلججك بتزويججدهججا هبويججة رقميججة كفؤة التكلفججة تتيح هلججا نقججا دخول إىل أدوار وأجور نظججاميججة يف
سججالسججل اإلمدادات الزراعية ( .)Niforos 2017bوباإلضججافة إىل ذلك ،ميكن أن توفر هذه التكنولوجيات للمرأة سججندات
ملكية آمنة ومحاية مللكيتها يف حالة األراضي املتنازع عليها.

 10ينين اهلجدف  10ج من أهججداف التنميججة املس ج ج ج ج ج ج جتججدامججة على "خفض تكججاليف معججامالت حتويالت املهججاجرين إىل أقججل من  3يف املججائججة ،وإلغججاء قنوات
التحويالت املالية اليت تربو تكاليفها على  5يف املائة ،حبلول عام  ."2030انظر https://sustainabledevelopment.un.org/
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الطريق إلى األمام لتكنولوجيات سجل الحسابات الموزَّع
1-5

حتديات وخماطر لتكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع

وإذ تس ججتمر تكنولوجيات س جججل اتس ججابات املوزَّع يف التطور ،هناك عدد من التحديات الفنية والتنظيمية واملؤس ج جس ججية اليت
ينبغي معاجلتها قبل الوصج ج ج ج ججول إىل مرحلة النضج ج ج ج ججج لضج ج ج ج ججمان إمكان توسج ج ج ج ججعها وإمكان اتصج ج ج ج ججول عليها .وليسج ج ج ج ججت هذه
التكنولوجيات الدواء الش ج ج ج ج ج ججايف لقطاع األغذية الزراعية ،لكنها توفر إمكانيات كب ة إن أمكن التغل على التحديات اليت
تواجه اعتمادها على نطاق واسع.
1-1-5

التحديات التقنية

من الناحية التقنية ،أدى تطور تكنولوجيات س ج جججل اتس ج ججابات املوزَّع إىل تطوير كل من تكنولوجيات س ج جججل اتس ج ججابات
املوزَّع العامة واخلاص ج ج ججة ،اليت يس ج ج ججتخدم كل منها لوغاريتمات توافق متباينة للتحقق من ص ج ج ججحة إدخاالت البيانات .وتقوم
جهود التطوير اتالية بتنفيذ طائفة واس ج ججعة من آليات التوافق وأنواع تكنولوجيات س ج جججل اتس ج ججابات املوزَّع املختلفة .وكما
ورد يف القس ج ج ج ج ج ججم  2أعاله ،لكجل لوغجاريتم مزايجا وعيوت ينبغي أن تُفهم ليُعتمجد أنس ج ج ج ج ج ججبهجا تب ًعجا للتطبيق احملجدد .فمثالً ،يف
استخدام لوغاريتم إثبات العمل ،يش ّكل استهالكه العايل للطاقة وسوء كفاءة تكلفته وب ء سرعة معامالته حتديات جتابه
توسع تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع العام .أما يف حالة تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع اخلاص الذي ال ميكن
الوصول إليه إال بلذن ،فلن لدى لوغاريتمات التوافق القائمة على اليانصي أو التصويت قابلية للتوسع وقدرة أفضل على
إهناء املعامالت ،لكن هناك مقايض ج ججة بّي اإلغفال وكش ج ججف اهلوية .ويف هناية املطاف ،س ج ججيحدد فهم اجلوان التقنية لكل
تكنولوجيا ساحها وأثرها على أرض الواقع .وهذا يسلّ الضوء على أ ية املنصات املفتوحة املصدر والشفافة يف جمتمعات
التكنولوجيا للتش ج ج ججارك يف الربجميات والنهج التقنية لتطوير تكنولوجيات س ج ج جججل اتس ج ج ججابات املوزَّع .وباإلض ج ج ججافة إىل ذلك،
تس ججتخدم املش ججاريع اتالية كالً من س جججالت اتس ججابات العامة واخلاص ججة ،ما يقتض ججي توفر إمكانية التش ججغيل البيين لألنواع
ضجا معاي واضجحة
املختلفة من سججالت اتسجابات ،كما تتطل قابلية نقل البيانات بّي سججالت اتسجابات املختلفة أي ً
تتعلق حبماية البيانات لتحديد كيفية ختزينها وتقامسها بّي سجالت اتسابات املوزَّعة العامة واخلاصة.
باإلضج ججافة إىل ذلك ،تش ج ج ّكل إمكانية اتصج ججول على البيانات يف سج جججالت اتسج ججابات املوزَّعة حتديًا رئيس ج جيًا يتطل عناية
ص ج ج ج جا
خاص ج ج ججة مع اس ج ج ججتمرار تطوير هذه التكنولوجيات .وميكن أن يكون اتص ج ج ججول على البيانات يف هذه الس ج ج جججالت خا ً
عاما ،وف ًقا لقواعدها اليت تعتمد على غرض املنص ج ج ج ج ج ججة وتفض ج ج ج ج ج ججيالت مس ج ج ج ج ج ججتخدميها .وهناك أنواع عديدة خمتلفة من
أو ً
تكنولوجيات س جججل اتس ججابات املوزَّع ال يُس ججمح فيها بالدخول إىل الس جججل إال بلذن ولكل منها هنج خمتلف يف اتص ججول
على بيانات .وهذه النهج آخذة يف التطور وال تزال أفضج ججل الطرق تماية البيانات والشج ججفافية قيد التطوير واالختبار .ومن
املؤكد أن املعامالت تشج ج ججمل بعض أنواع املعلومات الس ج ج جرية ،مثل البيانات الشج ج ججخصج ج ججية اليت ال يناس ج ج ج أن تكون معروفة
للعموم .مع ذلججك ،مثالً يف معججاملججة بّي مزارع وتججاجر ،هججل ينبغي إخفججاء الس ج ج ج ج ج ججعر املججدفوع عن طن من القمح ومحججايتججه
أم الكش ج ج ججف عنه وإعالنه؟ ميكن للمس ج ج ججتخدمّي من خالل الالمركزية يف إجراء املعامالت التحكم يف بياناهتم واختيار مع
من يتشجاركوهنا ،ولكن ينبغي تطوير تكنولوجيات سججل اتسجابات املوزَّع لسجالسجل اإلمدادات الزراعية على أسجاس مباد
أساسية تضمن شفافية السوق ومشوله .ومبا أن الشفافية مسة أساسية من مسات هذه التكنولوجيات يف ما يتعلق باألسواق
الزراعية وس ج ج ج ج ج ججالس ج ج ج ج ج ججل اإلمدادات ،ينبغي أن يكون هناك نظر متأن يف أنواع البيانات اليت ينبغي محايتها وتلك اليت ينبغي
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الكشج ج ججف عنها ولكيفية تطوير هذه التكنولوجيات لتحفيز التشج ج ججارك يف البيانات من جان اجلهات الفاعلة يف سج ج ججلسج ج ججلة
اإلمدادات .ومبا أن هذه التكنولوجيات توفر إمكانيات ضججخمة لتعزيز شججفافية السججوق ،من املهم أن يكون النفاذ فعليًا إىل
البيانات الرئيسية كنًا.
2-1-5

التحديات املؤسسية

على املسججتويّي املؤس جسججي والتنظيمي ،هناك حتد كب آخر يتمثل يف دمج األطر القانونية اتالية املعقدة ،اليت حتكم حقوق
امللكية واتيازة يف سالسل اإلمدادات وعرب اتدود ،مع تكنولوجيات سجل اتسابات املوزَّع والعقود الذكية .أوالً ،ينبغي
على ص ججناعة التكنولوجيا ،بالتعاون مع قطاع األغذية الزراعية ،تطوير أفض ججل املمارس ججات واملعاي اخلاص ججة هبياكل الس جججل
ملوزع والعقود عرب اتدود الدولية والواليات القض ج ججائية ( Caseyو .)2017 ،Wongوباإلض ج ججافة إىل ذلك ،ينبغي أن يكون
ا ّ
ججل املوزع.
كل من القطاعّي اخلاص والعام مس ج ج ج ج ج ج ً
جتعدا لتيسج ج ج ج ج ج ج االنتقال من النظم القدمية القائمة حاليًا إىل نظم الس ج ج ج ج ج ج ّ
وس ججيتطل ذلك خططًا وإجراءات لتيسج ج التعايش بّي النظم املختلفة خالل الفرتة االنتقالية وما بعدها .وس ججيكون وض ججع
مهما
جمموعة من املعاي املشج ج ججرتكة اليت تي ّس ج ج جر التشج ج ججغيل البيين عرب تكنولوجيات سج ج جججل اتسج ج ججابات املوزَّع والنظم القدمية ً
ملساعدة هذه التكنولوجيات على التوسع .وينبغي تطوير هياكل اتوكمة املناسبة على املستويات الدويل واإلقليمي والوطين
لوض ججع األطر واملعاي التنظيمية الالزمة هلذه التكنولوجيات ،ورمبا حق املش ججاركة يف س جججالت حس ججابات موزَّعة لس ججالس ججل
11
اإلمدادات العاملية والتجارة الدولية .وميكن لعدد من اهليئات الدولية ،من مثل القمة العاملية بش ج ج ج ج ج ججأن جمتمع املعلومات
ومنظ مة التجارة العاملية واملنتدى االقتص ج ج ججادي العاملي ،تبل هذا الدور اتوكمي يف س ج ج ججالس ج ج ججل اإلمدادات الزراعية والتجارة
الدولية والتنمية الريفية.
ويعتمد ساح تكنولوجيات س ج جججل اتس ج ججابات املوزَّع إىل حد كب على قبوهلا من القطاع العام وتروجيه هلا .وباعتبارها تعزز
الش ج ج ججفافية وثبات قيود الس ج ج جججالت وإمكانية التتبع والكفاءة ،فلن اإلجراءات (مثل املعامالت والس ج ج جججالت) اليت تتخذها
اتكومات واملؤس ج جس ج ججات س ج ججتكون واض ج ججحة للمش ج ججاركّي يف الش ج ججبكة ورمبا ملواطنيها وللعامل ،فيؤدي ذلك إىل رفع مس ج جتوى
مس ج ج ج ج ج ججاءلة اتكومات ،وذلك أمر ينبغي أال يقاوم لئال يؤدي ذلك إىل تأخ أو تقليل إمكانية اعتماد هذه التكنولوجيات
املفيدة بشكل عام.
3-1-5

التحديات على صعيد البنية التحتية وتنمية القدرات

املوزع فق طاملا توفر اتصج ججال باإلنرتنت ،وذلك أمر ال يزال صج ججعبًا يف بعض
ميكن تطبيق تكنولوجيات سج جججل اتسج ججابات ّ
البلدان النامية ،إذ تبّي البيانات اتديثة العهد الصادرة يف عام  2016أن ما يقرت من أربعة مليارات شخين ال يتمكنون
من النفاذ إىل اإلنرتنت ،ومعظمهم يف بلدان نامية (االحتاد الدويل لالتص ج ج ججاالت .)2016 ،ويشج ج ج ج ذلك إىل أنه كي يكون
املوزع يف البلدان النامية ،ينبغي أن تصبح خدمات اإلنرتنت متاحة
باإلمكان اتصول على تكنولوجيات سجل اتسابات ّ
أكثر للناس ،خاص ج ج ج ججة يف أفريقيا وأجزاء من آس ج ج ج ججيا واحملي اهلاد والدول العربية اليت لديها أدىن نس ج ج ج ججبة من مسج ج ج ج جتخدمي
اإلنرتنت (االحتاد الدويل لالتصاالت.)2016 ،
 11القمة العاملية جملتمع املعلومات ( )WSISهي منص ج ججة متعددة أص ج ججحات املص ج ججلحة تي ّس ج جر تنفيذ خطو عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات من أجل
النهوض بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدفع التنمية املستدامة قدما (.)WSIS 2018
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املوزع حتديًا حيول دون
وقد ميثل اس ج ج ججتخدام املفاتيح العامة واخلاص ج ج ججة لتش ج ج ججف البيانات يف تكنولوجيات س ج ج جججل اتس ج ج ججابات ّ
اعتمادها يف بعض البلدان النامية ،فاالفتقار إىل البنية التحتية للمفتاح العام يف بعض البلدان النام ية يش ج ج ج ج ج ج ّكل عقبة أمام
اسج ج ج ججتخدام هذه التكنولوجيات ( .)2017 ،Zambranoوالبنية التحتية للمفتاح العام هي جمموعة من القواعد والسج ج ج ججياسج ج ج ججات
واإلجراءات للنقل اإللكرتوين اآلمن للمعلومات ،وهو النظام املس ج ج ججتخدم حاليًا إلدارة التش ج ج ججف غ املتماثل وض ج ج ج جمان ملكية
أزواج املفاتيح .والبد من تطوير أو تبين حلول بديلة أو تطوير البنية التحتية للمفتاح العام يف البلدان النامية اليت تفتقر إليها.
املوزع حتديًا لتمالً يف ما يتعلق بفهمها على نطاق واسج ج ج ج ج ججع ،ما قد يعيق
وميثل تعقيد تكنولوجيات سج ج ج ج ج جججل اتسج ج ج ج ج ججابات ّ
اعتمادها على املدى القص  .وستكون عملية افرا كافة اجلهات الفاعلة يف سالسل اإلمدادات الزراعية يف تكنولوجيات
املوزع صججعبة وسججتسججتغرق بعض الوقت .فمن غ الواقعي توقع تبنيها من املشججاركّي مج ًيعا يف البداية ،إذ
سجججل اتسججابات ّ
حيتمل أن يكون هناك تردد وتكون هناك مقاومة من بعض اجلهات الفاعلة .وباإلض ج ج ج ج ججافة إىل ذلك ،س ج ج ج ج ججيفتقر البعض إىل
املهارات واملعرفة املطلوبة .أما يف ما يتعلق باجلهات الفاعلة يف السج ججوق ،فينبغي أن يتضج ججمن اسج ججتعمال هذه التكنولوجيات
اسج ججتخدام تطبيق على جهاز لمول .غ أن اتصج ججول على بيانات وتطوير التطبيقات يتطل مهارات رقمية سج ججتحتاجها
الشج ج ججركات .وسج ج ججيش ج ج ج ّكل االفتقار إىل هذه املهارات الرقمية عقبة أمام التبين ،خاصج ج ججة يف حالة الشج ج ججركات املتناهية الصج ج ججغر
والصججغ ة واملتوسججطة اتجم .ويف النهاية ،قد يؤدي ذلك إىل قدر أكرب من التهميش هلذه الشججركات ،على األقل يف البداية
أو إىل أن ترفع من قدراهتا يف هذا اجملال .وستكون هناك ضرورة لقيام اتكومات واملنظمات اتكومية الدولية والشركاء يف
التنمية بوضع برامج قوية لزيادة وعي وتنمية قدرات أصحات املصلحة مجيعا.
املوزع إال جزئيًا فق يف س ج ججالس ج ججل اإلمدادات الزراعية ،فلهنا مع
وحق إذا ما مل تُعتمد تكنولوجيات س ج جججل اتس ج ججابات ّ
ذلك س ج ج ججتظل توفر فوائد كب ة .فمثالً ،ميكن رب ُم زارع وس ج ج ججوبرماركت معينّي هبذه التكنولوجيا؛ بينما ال تكون ش ج ج ججركة
النقل بالشج ججاحنات مربوطة .هنا ،يدخل املزارع أثناء اإلنتاج تفاصج ججيل عن األغذية (النوع ،املمارسج ججات ،تاريت اتصج ججاد،
وما إىل ذلك) ،وتقوم شججركة النقل بالشججاحنات باسججتالم املنتجات الطازجة احملصججودة ونقلها .ويكون وصججول األغذية إىل
املوزع .يسجججل السججوبر ماركت التسججليم ويرسججل العقد
السججوبرماركت هو النقطة التالية اليت تظهر على سجججل اتسججابات ّ
تأكيد ا إىل املزارع بأن التس ج ج ج ج ج ججليم قد اكتمل .وعلى الرغم من عدم وجود بيانات عن النقل ،تظل س ج ج ج ج ج ججلس ج ج ج ج ج ججلة
الذكي
ً
اإلمدادات مس ج ججتفيدة من النظام  .ويف املثال نفس ج ججه ،حق لو كان املزارع ال يس ج ججتخدم هذه التكنولوجيات وكانت ش ج ججركة
النقل بالشاحنات تستخدمها ،يظل باإلمكان تتبع األغذية إىل املزرعة باستخدام تأكيدات بيانات النقل .غ أن األمر
األهم هو أن ت كون نقا املنشأ يف سالسل اإلمدادات الزراعية على بلوكشّي للحصول على بيانات اإلنتاج.
2-5

الطريق إىل األمام للقطاع العام

املوزع على مدى العقد املاض ج ججي ،ال تزال هناك فجوة يف املعرفة حول
رغم ارتفاع ش ج ججعبية تكنولوجيات س ج جججل اتس ج ججابات ّ
قدما لدى العديد من اتكومات واملنظمات اتكومية
تقنياهتا وتطبيقاهتا احملتملة والتحديات اليت جتاهبها وس ج ج ج ججبل املض ج ج ج ججي ً
الدولية واجلهات الفاعلة يف سججلسججلة اإلمدادات .وبغية االسججتفادة من هذه التكنولوجيات لتطوير سججالسججل إمدادات زراعية
شج ججاملة وحتقيق أهداف السج ججياسج ججة العامة للتنمية الريفية واألمن الغذائي ،حتتاج اتكومات واملنظمات اتكومية الدولية إىل
بناء قدراهتا لدعم تطوير وتطبيق هذه التكنولوجيات يف عدد من اجملاالت .أوالً ،ينبغي على القطاع العام أن يس ج ج ج ج ج ججتمر يف
حتسن هذه التكنولوجيات الشفافية والكفاءة والتتبع يف سالسل اإلمدادات الزراعية
حتسّي فهمه للكيفية اليت ميكن هبا أن ّ
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وتسج ج ج ججاعد على حتقيق أهداف سج ج ج ججياسج ج ج ججته .وسج ج ج ججيسج ج ج ججاعد بناء قاعدة املعرفة هذه على ىلكّي التزام اتكومات بتطوير هذه
التكنولوجيات واستخدامها والرتويج هلا.
املوزع لض ج ججمان مشوهلا وإمكانية
ثانيًا ،ينبغي أن يس ج ججاهم القطاع العام يف تطوير وتنفيذ تكنولوجيات س ج جججل اتس ج ججابات ّ
حصج ججول أصج ججحات اتيازات الصج ججغ ة والشج ججركات املتناهية الصج ججغر والصج ججغ ة واملتوسج ججطة اتجم يف سج ججالسج ججل اإلمدادات
الزراعية عليها .وهذا يعين أنه ينبغي على القطاع العام (اتكومات واملنظمات اتكومية الدولية) املسج ج ج ج ج ج ججا ة يف اتوار
التقين حول البحث والتطوير مع القطاع اخلاص (ش ج ج ججركات التكنولوجيا واألعمال التجارية الزراعية) ،مثالً حول مس ج ج ججألة
إمكانية اتصج ج ج ج ججول على بيانات ،وغ ذلك من مسج ج ج ج ججائل .وباإلضج ج ج ج ججافة إىل ذلك ينبغي على اتكومات ،مع املنظمات
اتكومية الدولية اليت تركز على الزراعة ،أن تشج ج ج ج ججرتك يف إنشج ج ج ج ججاء فريق عامل حكومي دويل معين مبعاجلات تكنولوجيات
املوزع يف الزراعة لتوىل القيادة يف تقدمي توجيهات سياساتية تتعلق باستخدامها يف سالسل اإلمدادات
سجل اتسابات ّ
الزراعية والتنمية الريفية .وميكن أن تش ج ج ججمل منابر أص ج ج ججحات املص ج ج ججلحة املتعددين اليت ميكن توس ج ج ججيع نطاقها ملعاجلة هذا
املوض ججوع ،خ العمل اخلاص بالزراع ة اإللكرتونية يف خطة عمل جنيف للقمة العاملية جملتمع املعلومات (الذي ميكن أن
املوزع يف الزراعة) وكذلك مبادرة نظام املنتدى االقتصادي العاملي
أيضا على تطبيق تكنولوجيات سجل اتسابات ّ
يركز ً
حول تشكيل مستقبل األغذية.
املوزع بش ججكل عام ولس ججالس ججل اإلمدادات
وس ججتحتاج اتكومات إىل وض ججع لوائح ومعاي لتكنولوجيات س جججل اتس ججابات ّ
على وجه اخلصججوص ،لالنتقال من النظم القدمية إىل هذه التكنولوجيات .وبغية تعزيز الشجراكة بّي القطاعّي العام واخلاص
فعالة هي تشجججيع قيام القطاع اخلاص بذلك من
يف تطوير هذه التكنولوجيات ،فلن إحدى االس جرتاتيجيات اليت قد تكون ّ
خالل إنشججاء "صججندوق رمل تنظيمي" عاملي 12تاالت االسججتخدام الواعدة يف سججالسججل اإلمدادات الزراعية والتنمية الريفية
ص ج ج جة الختبار وحتسج ج ججّي عمليات النشج ج ججر التقنية املختلفة لتكنولوجيات
(2017 ،Maupinت) .ومن شج ج ججأن ذلك أن يوفر من ّ
املوزع يف بيئة ميكن للمبتكرين فيها التعاون مع اهليئات التنظيمية الوطنية والدولية للتعامل مع الش ج جواغل
سج جججل اتسج ججابات ّ
التنظيمية املختلفة عرب اتدود وغ ذلك من قضج ججايا تنظيمية (2017 ،Maupinت) .ويف املسج ججتقبل ،ينبغي على املنظمات
اتكومية الدولية اليت تركز على الزراعة أن تفكر يف االس ج ج ج ج ج ججتفادة من املنتجات املعرفية اتالية ووض ج ج ج ج ج ججع خطو توجيهية
املوزع الشج ججاملة يف سج ججالسج ججل اإلمدادات الزراعية .وأخ ًا ،سج ججتقوم اتكومات واملنظمات
لتكنولوجيات سج جججل اتسج ججابات ّ
اتكومية ا لدولية ويقوم الش ج ج ج ج ج ججركاء يف التنمية بدور حيوي يف التوعية لتحس ج ج ج ج ج ججّي البنية التحتية واملهارات الرقمية يف املناطق
الريفية .وينبغي أن يشمل ذلك مشاريع جتريبية رائدة يف سالسل اإلمدادات الزراعية.

االستنتاجات
املوزع فرصججة فريدة للقطاع الزراعي ،فهذه املنصججة التكنولوجية توفر مؤس جسججة ثقة رقمية
توفر تكنولوجيات سجججل اتسججابات ّ
جديدة لتقليل عدم اليقّي بّي املشج ج ج ج ج ج جرتين والبائعّي وحتقق املزيد من الكفاءة والش ج ج ج ج ج ججفافية وإمكانية التتبع لتبادل القيمة
واملعلومات ،وهو أمر أساسي للقطاع الزراعي ولالقتصاد العاملي بأسره .ومن خالل إزالة االحتكاك والوسطاء ،عرب شبكة
 12وف ًقا لسججلطة السججلوك ا ملايل يف اململكة املتحدة" ،الصججندوق الرملي التنظيمي" هو مكان آمن يسججتطيع فيه املبتكرون اختبار منتجاهتم و اذج أعماهلم
دون اتباع مجيع املتطلبات القانونية بينما يكونون حتت إشج جراف حكومي وثيق لفرتة زمنية لددة مس ججبقا ( .)FCA 2015للحص ججول على ش ججرح واف عن
املوزع ،انظر (2017 ،Maupinت).
سب اتاجة إىل صندوق رملي تنظيمي يف سياق تطوير تكنولوجيات سجل اتسابات ّ
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معامالت نظ -إىل-نظ مب ّسج جطة وباس ججتخدام العقود الذكية ،ميكن حتقيق مكاسج ج يف الكفاءة يف س ججالس ججل اإلمدادات
الزراعية والتمويل الزراعي وقطاع الزراعة ككل .ومن خالل تعزيز الش ج ج ج ج ج ججفافية وتفاص ج ج ج ج ج ججيل املعامالت الرفيعة اجلودة ،توفر
املوزع حتس ج جينات على س ججالمة األغذية وجودهتا (مثل اس ججتدامة املنتج) وتوعية املس ججتهلك.
تكنولوجيات س جججل اتس ججابات ّ
كما ميكن أن يعزز الكم اهلائل من البيانات النامجة عن املعامالت املعلومات عن الس ج ج ججوق وش ج ج ججفافيته ،ما قد يفيد البلدان
ججلة على تكنولوجيات س ج ج ج جججل
املنخفض ج ج ج ججة واملتوس ج ج ج ججطة الدخل إىل حد كب  .ومن خالل األص ج ج ج ججول الرقمية واملادية املس ج ج ج ج ّ
املوزع ،سججيكون بوسججع اجلهات الفاعلة يف سججلسججلة اإلمدادات الزراعية بناء ما حتتاجه من مسعة وسجججل تتبع يف
اتسججابات ّ
السج ج ج ججوق لزيادة إمكانية حصج ج ج ججوهلا على اخلدمات املالية وفرص السج ج ج ججوق اجلديدة ،وهو أمر مفيد بشج ج ج ججكل خاص للجهات
احملرومة يف السوق ،من مثل أصحات اتيازات الصغ ة والشركات املتناهية الصغر والصغ ة واملتوسطة اتجم والنساء .ويف
املوزع اتكومات على حتقيق أهداف س ج ججياس ج ججتها العامة
هناية املطاف ،ميكن أن تس ج ججاعد تكنولوجيات س ج جججل اتس ج ججابات ّ
افزا للتنمية املستدامة
لتحقيق و اقتصادي شامل يف قطاع الزراعة والتنمية الريفية واألمن الغذائي ،فضالً عن أهنا تش ّكل ح ً
وحتقيق أهداف التنمية املستدامة.
املوزع متاحة ميكن اس ج ج ججتخدامها يف البلدان ذات الدخل املرتفع واملتوس ج ج ج ج
وجيابه جعل تكنولوجيات س ج ج جججل اتس ج ج ججابات ّ
حاليا ش ج ج ج ج ج ججركات التكنولوجيا وقادة ص ج ج ج ج ج ججناعة األغذية واملش ج ج ج ج ج ججروبات وحق بعض
واملنخفض ً
عددا من التحديات .وتقوم ً
اتكومججات بتطوير واختبججار املفججاهيم والتطبيقججات لتحججديججد إمكججانججاهتججا ولججدوديججاهتججا يف قطججاع األغججذيججة والزراعججة .وبغيججة حتقيق
املوزع لألغذية والزراعة ،ينبغي معاجلة التحديات التقنية واملؤسسية
اإلمكانيات الكاملة من تكنولوجيات سجل اتسابات ّ
والبنية التحتية وتنمية القدرات لض ججمان أن تنجز هذه التكنولوجيات الفوائد اليت ميكن أن حتققها .ومن الض ججروري مواص ججلة
حتسّي البنية التحتية واملهارات الرقمية ،ال سيما يف البلدان النامية واملناطق الريفية .ومع استمرار تطور تكنولوجيات سجل
املوزع ،ينبغي على اجملتمع الدويل ض ج ج ججمان تطويرها وتنفيذها بطريقة ش ج ج ججاملة ومفيدة لص ج ج ججناعة األغذية الزراعية
اتس ج ج ججابات ّ
ككل ،فهي تتمتع بلمكانيات هائلة للتص ج ججدي للتحديات اليت تواجهها الش ج ججركات املتناهية الص ج ججغر والص ج ججغ ة واملتوس ج ججطة
اتجم من خالل ىلكّي مشاركتها يف سالسل قيمة متكاملة.
وتشج ج ج ج ج ج ج وت ة التطوير اتالية إىل أن ش ج ج ج ج ج ججركات األغذية الزراعية املتعددة اجلنس ج ج ج ج ج ججيات س ج ج ج ج ج ججتكون بالتأكيد أول من يطبق
املوزع يف قطاع األغذية الزراعية .ولض ججمان اس ججتفادة كافة األطراف الفاعلة يف الس ججوق من
تكنولوجيات س جججل اتس ججابات ّ
مكاس ج ج ج ج ج اإلنتاجية النامجة عن هذه التكنولوجيات ،من املهم أن تأخذ املنظمات اتكومية الدولية اليت تركز على الزراعة
زمام املبادرة يف التوعية وتطوير قدرة أصججحات املصججلحة الزراعية على اعتماد هذه التكنولوجيات وتعزيز التعاون الدويل بّي
القطاعّي العام واخلاص لتطوير وتنفيذ تكنولوجيات ش ج ج ج ج ج ججاملة يف قطاع الزراعة .ومن احملتمل أن يكون التعاون من خالل
ش جراكات القطاعّي العام واخلاص الطريق األس ججرع واألكفأ لتطوير هذه التكنولوجيات وهتيئة بيئة تنظيمية مناس ججبة واالنتقال
من النظم القدمية اتالية .وينبغي أن تس ج ج ج ج ج ججتمر املنظمات اليت تركز على الزراعة يف حتس ج ج ج ج ج ججّي قاعدة معرفتها ويف التص ج ج ج ج ج ججور
فعال
املفاهيمي ألنواع املس ج ج ج ج ج ججاعدة التقنية الالزمة إلعداد ودعم اجلهات الفاعلة يف القطاع الزراعي واتكومات للع دور ّ
يف س ج ججالس ج ججل قيمة زراعية مدعومة بالبلوكش ج ججّي .وإذ يس ج ججتمر قادة الص ج ججناعة يف ابتكار وتطوير حلول تكنولوجيات س ج جججل
املوزع ،هناك حاجة إىل مزيد من األحباث لتحليل هذه التطبيقات وتبعاهتا احملتملة على قطاع الزراعة مبزيد من
اتسج ج ج ججابات ّ
ض ج ج جا التطبيقات املمكنة هلذه
العمق .كما ينبغي على املنظمات اتكومية الدولية اليت تركز على الزراعة أن تس ج ج ججتكش ج ج ججف أي ً
التكنولوجيات لتحسّي فعالية عملياهتا.
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لقد أظهر التاريت أن التقدم التكنولوجي الذي يولّد مكاس إنتاجية يسود مهما كان الرأي العام .وسوف يستمر اعتماد
املوزع يف مجيع أحناء االقتص ج ججاد العاملي ويتواص ج ججل ص ج ججوغها ملس ج ججتقبل الزراعة ،طاملا ظلت
تكنولوجيات س ج جججل اتس ج ججابات ّ
مكاسج ج اإلنتاجية حقيقية .ولذا ،يتحتم على اجملتمع الدويل ض ججمان اس ججتفادة البلدان النامية واجلهات الفاعلة يف الس ججوق
احملرومة من هذه املكاس  .ومن الضروري أن تفهم صناعة األغذية الزراعية هذه الفرص والتغي ات القادمة وتُع ّد هلا.
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