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تمهيد

تتسم تكنولوجيا سجل الحسابات الموزع بقدرتها على إحراز تحوالت في النظم الغذائية العالمية من خالل رفد سالسل 
تلك  ضمن  التعقب  وإمكانية  الشفافية  مستوى  ورفع  الثقة  وتعميق  الكفاءة،  مستوى  على  مهمة  بمكاسب  القيمة 
استثمار  ميدان  وواسعة في  قفزات سريعة  إحراز  على  الفاعلة  األطراف  كبار  بها  يتمتع  التي  القدرة  ورغم  السالسل. 
تكنولوجيا سجل الحسابات الموزع، إال أن صغار المزارعين والمصنعين يجنون بالمقابل منافع جّمة إذا ما استطاعوا إلى 
التكنولوجيا سبياًل. ليبقى السؤال المطروح في هذا الشأن حول كيفية إيجاد بيئة تمكينية لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة 
سجل  تكنولوجيا  لصالح  تمكينية  بيئة  األوسع،  النطاق  وعلى  الجديدة،  التكنولوجيات  هذه  تسخير  على  القدرة  تعطيهم 

الحسابات الموزع بحيث تسهم هذه التكنولوجيا في تحسين أداء األسواق الغذائية والزراعية على المستوى العالمي. 

إسهام  تقديم   Josef Schmidhuber و   Mischa Tripoli تأليفها  في  اشترك  التي  الورقة  هذه  وراء  من  القصد  ويكمن 
الموزع  التي تحيط بهذه القضية وذلك من خالل استعراض تكنولوجيات سجل الحسابات  العامة  أولي في المداوالت 
وتطبيقها في ميدان األغذية والزراعة، بالتزامن مع اختبار المضامين السياساتية المتعلقة باألمن الغذائي والتنمية الريفية 

 .والوقوف على بعض التحديات والمخاطر المحتملة، والمضي قُدمًا

Ricardo Meléndez-Ortiz 
المدير التنفيذي، المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة 

Boubaker Ben-Belhassen 
مدير شعبة التجارة واألسواق، منظمة األغذية والزراعة
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موجز

ع والعقود الذكية فرصة فريدة لتحقيق مزيد من الكفاءة والشفافية وإمكانية التتبع  توّفر تكنولوجيا سجل الحسابات الموزَّ
في عمليات تبادل القيمة والمعلومات في قطاع الزراعة. وتهدف هذه الوثيقة إلى تيسير تحقيق فهم أفضل للفرص 
والمنافع والتطبيقات لهذه التكنولوجيات في األغذية الزراعية، كما أنها تبّين الحدود التقنية والحواجز المؤسسية المحتملة 

التي يمكن أن تعترض اعتمادها.

ط وتخزين البيانات، يمكن لتكنولوجيات  ومن خالل االستفادة من السجالت الرقمية والتشفير ومعالجة العمليات بال توسُّ
ع أن تحّسن سالسل اإلمدادات الزراعية وتدخالت التنمية الريفية بعدد من الطرق. أواًل، تؤدي قدرة  سجل الحسابات الموزَّ
هذه التكنولوجيات على تتبع أصل المنتج وحمل سماته التفصيلية في كل معاملة من المعامالت وضمان أصالته إلى 
تحسينات كبيرة في إمكان التتبع، مع ما لذلك من أثر إيجابي على سالمة األغذية وجودتها واستدامتها. ثانًيا، يتيح القيام 
الوقت  إلى مدفوعات سلسة في  الزراعية  الذكية في سالسل اإلمدادات  العقود  بالمعامالت بال وساطة واستخدام 
الحقيقي في الخدمات المالية الزراعية، ما يمكن أن يقلل تكاليف المعامالت ويخفف المخاطر للمشترين والبائعين ويزيد 
ورقية معقدة  تسوية  عمليات  مجّمًدا في  عادة  يكون  الذي  والبائعين  للمزارعين  المتداول  المال  ورأس  النقدي  التدفق 
وثقيلة. وتؤدي سالسل التوريد والخدمات المالية الزراعية األكفأ إلى زيادة الشمول المالي وإلى تنمية أقوى لألعمال 
التجارية. ثالًثا، تتيح هذه التكنولوجيات للمستخدمين بناء هويات رقمية، باإلضافة إلى أصولهم الرقمية والمادية المسّجلة. 
وتوفر الكمية الهائلة من البيانات الناتجة عن المعامالت في سالسل اإلمدادات الزراعية معلومات وبيانات أدّق عن السوق 
للجهات الفاعلة في سلسلة اإلمدادات وللقطاع العام يمكن أن ُتستخدم لتنوير قرارات اإلنتاج والتسويق وإثبات أهلية 
المزارع لتمكينه من الحصول على االئتمان وتعزيز البيئة التمكينية بسياسات مستنيرة أفضل. ويمكن استخدام األصول 
ع، مثل سندات ملكية األراضي، كضمان للحصول على التمويل. وتشكل  المادية المسّجلة في سجل الحسابات الموزَّ
ع طريقة آمنة وسريعة وثابتة غير قابلة للتغيير لتسجيل ملكية األراضي، ما يوّفر لنظم  تكنولوجيا سجل الحسابات الموزَّ

حيازة األراضي قدًرا أكبر من الوضوح القانوني.

ع القدرة على تحسين تنفيذ ورصد االتفاقات الدولية المتعلقة  وباإلضافة إلى ذلك، لدى تكنولوجيا سجل الحسابات الموزَّ
المناخ.  تغير  باريس بشأن  اتفاق  بالزراعة، فضاًل عن  المتعلقة  العالمية واألحكام  التجارة  منظمة  اتفاقات  بالزراعة، مثل 

ويمكن أن توفر هذه التكنولوجيات المزيد من الشفافية والمساءلة لالمتثال لهذه االتفاقات.

وهناك عدد من التحديات الفنية والتنظيمية والمؤسسية المتعلقة بالبنية التحتية وتنمية القدرات التي يتعين معالجتها 
قبل الوصول إلى مرحلة النضج لضمان قابلية التكنولوجيا للتوسع والتأكد من إمكانية الحصول عليها. وإن قابلية التوسع 
اعتماد  مدى  تقرر  هامة  عوامل  كلها  والمنتج  العملية  بين  ما  روابط  المنتج من خالل  وأصالة  البيني  التشغيل  وإمكانية 
التكنولوجيا على نطاق واسع في سالسل اإلمدادات الزراعية. على أن هذه التكنولوجيات ليست الدواء الشافي لقطاع 

األغذية الزراعية، لكنها توفر إمكانات كبيرة إن أمكن التغلب على التحديات التي تواجه اعتمادها على نطاق واسع.

ومع استمرار تطور تكنولوجيات سجل الحسابات الموّزع، لدى المجتمع الدولي دور هام في المساهمة في تهيئة البيئة 
التمكينية التي تضمن تقاسم مكاسب اإلنتاجية الناجمة عن هذه التكنولوجيات بين جميع المشاركين في السوق، بمن 
فيهم أصحاب الحيازات الصغيرة والمجهزين والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم. ويمكن للحكومات 
التكنولوجيات  والمنظمات الحكومية الدولية سويًة أن تقود هذا الجهد من خالل المساهمة في حوار تقني حول هذه 
وتوفير توجيهات سياساتية بشأن استخدامها في الزراعة، من خالل مجموعات العمل الحكومية الدولية ومنابر أصحاب 
المصلحة المتعددين، وكذلك من خالل وضع اللوائح والمعايير وتعزيز الشراكات العامة والخاصة وتوفير اإلرشادات لتحسين 
من  للعديد  للتصدي  هائلة  إمكانيات  التكنولوجيات  هذه  ولدى  الريفية.  المناطق  في  الرقمية  والمهارات  التحتية  البنية 
التحديات التي تواجهها الجهات الفاعلة في السوق التي تعاني الحرمان من خالل إتاحة مشاركتها في سالسل اإلمدادات 

 .المتكاملة، باإلضافة إلى تحسين تدخالت التنمية الريفية وإيجاد قوة دافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
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1. المقدمة

بشكل  )بلوكشين(  التسلسلية  البيانات  قواعد  وتكنولوجيا  ع  الموزَّ الحسابات  سجل  تكنولوجيات  مصطلحا  يستخدم  الوثيقة،  هذه  ألغراض   1
ع. غير أن بلوكشين ليس إال  متبادل. ومن المهم اإلشارة إلى أن بلوكشين أصبح اسًما دارًجا لجميع أنواع تكنولوجيات سجل الحسابات الموزَّ

نوع واحد من أنواع هذه التكنولوجيات. انظر القسم 2 لمزيد من التفسير.
ع التي تدعى بلوكشين لنقل أموال بين جهات دون سلطة  البيتكوين Bitcoin هو عملة رقمية تستخدم تكنولوجيات سجل الحسابات الموزَّ  2

مركزية.

في جميع أنحاء العالم، وبغض النظر عن مستوى التنمية 
االقتصادية، يقوم البشر باستمرار بتحويل القيمة. وذلك 
السلع  تبادل  من  الناس  يمّكن  جوهري  إنساني  نشاط 
والخدمات ومراكمة رأس المال المنِتج والمدخرات لتحقيق 
القيمة،  تبادل  أثناء  اليقين  عدم  تقليل  وبغية  رفاهيتهم. 
ُتستخدم المؤسسات لضمان الثقة وتخفيف المخاطر بين 
تقوم  التي  المؤسسات  والبائعين. وتستخدم  المشترين 
بدور الوسيط في عمليات تبادل القيمة سجالت إلكترونية 
هذه  أن  وبما  البيانات.  وتخزين  األصول  لتتبع  مركزية 
على  األحيان  كثير من  تعتمد في  الوسيطة  المؤسسات 
اإلدخال اليدوي لقيود البيانات وقد تكون معّرضة لالحتيال، 
فإن عمليات تحويل القيمة تميل إلى فرض تكلفة باهظة 
على المشترين والبائعين، ما يزيد أعباء ممارسة األعمال 
التجارية زيادة كبيرة. ويشّكل ارتفاع تكاليف المعامالت رادًعا 
تفتقر  ذلك،  إلى  باإلضافة  االقتصادية.  للتنمية  رئيسًيا 
النظامي  االقتصادين  من  كل  )في  النقدية  المعامالت 
نهاية  في  يعوق  ما  التتبع،  إمكانية  إلى  النظامي(  وغير 
والصغيرة  الصغر  المتناهية  الشركات  قدرة  المطاف 
على  النامية،  البلدان  في  سيما  ال  الحجم،  والمتوسطة 

الحصول على االئتمان واألسواق الجديدة وعلى النمو.

ع1 طريقة جديدة  ُتدخل تكنولوجيات سجل الحسابات الموزَّ
للمحاسبة المتعلقة بعمليات تحويل القيمة تقلل إلى الحد 
ط  القيمة بال توسُّ تبادل  إلى  اليقين وتؤدي  األدنى عدم 
مؤسسة  بدور  يقوم  مشترك  المركزي  سجل  باستخدام 
آمًنا  نظاًما  التكنولوجيات  هذه  وتوفر  مؤتمنة.  رقمية 
لتسجيل المعامالت في قاعدة بيانات رقمية يزيل الحاجة 
إلى طرف ثالث وسيط، ويقلل تكاليف المعامالت، ويمّكن 
اإلنجاز األسرع للمعامالت بل حتى في الوقت الحقيقي، 
ويتيح  للتغيير،  قابلة  غير  ثابتة  البيانات  تظل  أن  ويضمن 
وصول جميع المشاركين في الشبكة إلى قاعدة البيانات 
هذه. فبعد أن استخدمت أول مرة كنظام نقدي إلكتروني 
لبيتكوين 2Bitcoin في عام 2008، تكّشفت تكنولوجيا قواعد 
تكنولوجيات  من  وغيرها  )بلوكشين(  التسلسلية  البيانات 
ع عن إمكانيات هائلة لتعزيز الكفاءة  سجل الحسابات الموزَّ
والشفافية وإمكانية التتبع في أنحاء االقتصاد العالمي. 
ال  ع  الموزَّ الحسابات  سّجل  تكنولوجيات  برمجة  وتمّكن 
أيًضا  ولكن  فحسب،  االقتصادية  المعامالت  لتسجيل 
لتسجيل أنواع أخرى من المعلومات التي لها قيمة وأهمية 

وشهادات  والوفاة  الميالد  شهادات  مثل:  من  للبشرية، 
الزواج وصكوك وسندات الملكية والدرجات العلمية، أو أي 
)كود(  رقمي  هيئة سجل  على  يمّثل  أن  يمكن  آخر  شيء 

.)Tapscott، 2016و Tapscott(

تقوم الحكومات والمؤسسات الخاصة والشركات الناشئة 
باستكشاف  العالمي  االقتصاد  أنحاء  جميع  في  التقنية 
ع.  التطبيقات الممكنة لتكنولوجيات سجل الحسابات الموزَّ
وعلى مدى السنوات األربع الماضية، استثمر أكثر من 5 
 CoinDesk،( مليارات دوالر أمريكي في هذه التكنولوجيات
2018(. وقطاع الخدمات المالية هو أحد المجاالت الرئيسية 
وتنفيذها  التكنولوجيات  هذه  اختبار  فيها  يجري  التي 
وتنطوي  المالية.  األوراق  تداول  وفي  المدفوعات  في 
التسلسلية  البيانات  قواعد  إلى  المستندة  المدفوعات 
للخدمات  فقط  ليس  كبيرة  إمكانيات  على  )بلوكشين( 
الزراعية  القيمة  لسالسل  أيًضا  بل  لألفراد،  المصرفية 
النقدية  المساعدة  بخطط  يتعلق  ما  في  التنمية  وقطاع 
األغذية  برنامج  قام  فمثاًل،  والمشتريات.  والتحويالت 
العالمي بتجربة برامج تحويالت نقدية تستخدم تكنولوجيا 
)البلوكشين(  التسلسلية  البيانات  قواعد  على  قائمة 
لتسجيل المعامالت في السوبرماركت في مخيم لالجئين 
السوريين. ويعتقد أن هذه البرامج التجريبية حققت لبرنامج 
األغذية العالمي وفوًرا مالية كبيرة، من خالل إزالة الوسطاء 
الماليين ورسوم المعامالت المرتبطة بهم والوقت الذي 
والتقارير  البيانات  تجميع  في  البرنامج  محاسبو  يقضيه 
حاجة  لها  تعد  لم  التي  والمتاجر  المصارف  من  الواردة 
البيانات  قواعد  باستخدام  المؤتمت  السجالت  حفظ  مع 
أن  والواقع   .)Bacchi، 2017( )البلوكشين(  التسلسلية 
سير  لتبسيط  التكنولوجيات  لهذه  المحتملة  التطبيقات 
وقد  هائلة.  التنمية  قطاع  في  الكفاءة  وتحسين  العمل 
دخل القطاع الخاص بالفعل في شراكة مع األمم المتحدة 
الستكشاف هذه التطبيقات لتحسين فعالية العمل وتعزيز 

.)Bacchi، 2017( الكفاءة في منظومة األمم المتحدة

فهناك  الزراعي.  القطاع  حالة  في  مختلًفا  األمر  وليس 
سالسل  في  والكفاءة  الشفافية  قضايا  من  العديد 
إلى  المطاف  نهاية  في  يؤدي  ما  الزراعية،  اإلمدادات 
في  والمعامالت  والمستهلكين.  بالمزارعين  أذى  إلحاق 
الزراعية خطرة ومعقدة بطبيعتها، ما  سالسل اإلمدادات 



1. المقدمة

يجعلها تعتمد على عدد من الوسطاء؛ في حين ال تتوفر 
للمستهلكين األكثر وعًيا الشفافية في ما يتعلق بمصدر 
أن  يمكن  المطاف،  نهاية  وفي  إنتاجه.  وكيفية  طعامهم 
يؤدي تعزيز الروابط بين المزارع واألسواق والمستهلكين 
إلى زيادة نمو الدخل وتوفير فرص عمل )منظمة األغذية 
تكنولوجيات سجل  تؤدي  أن  إمكانية  إن   .)2017 والزراعة، 
ع إلى زيادة الكفاءة والشفافية والثقة في  الحسابات الموزَّ
جميع أنحاء سالسل اإلمدادات الزراعية وتمكين جميع الجهات 
إمكانية  توّفر  إمكانية حقيقية. فهي  السوق  الفاعلة في 
تبسيط وإدماج سالسل اإلمدادات الزراعية وتعزيز سالمة 
وتشجيع  التجارة  تمويل  في  المخاطر  من  والحد  األغذية 
الخدمات  على  الحصول  إمكانية  وزيادة  الشاملة  التجارة 
المالية الزراعية وتوليد معلومات عن السوق أذكى وتوفير 
قدر أكبر من اليقين القانوني لنظم حيازة األراضي. وتقوم 
صناعات األغذية الزراعية والتكنولوجيا بالفعل باستكشاف 
هذه التطبيقات، فقد شرع كونسورتيوم يتشكل من كبرى 

 Golden State Foodsو  Driscollو  Dole( األغذية  شركات 
 Tysonو  Nestléو  Companyو  McCormickو  Kroger و 
 IBM في التعاون مع شركة آي.بي.إم )Walmartو Foods
الموّزع  الحسابات  سّجل  تكنولوجيات  حلول  الستخدام 
لجعل سالسل إمدادات األغذية أكثر شفافية وقابلة للتتبع 
بقدر أكبر وتسهيل المدفوعات. وفي السابق، استخدمت 
قواعد  على  قائمة  تكنولوجيات   Walmartو  IBM شركتا 
المانجو  حزمة من  لتتبع  )البلوكشين(  التسلسلية  البيانات 
بدقة على طول مسارها من رف البيع بالتجزئة إلى المزرعة 
في غضون ثوان )Wass، 2017ب(. وتهدف هذه الوثيقة 
هذه  وتطبيقات  ومنافع  لفرص  أفضل  فهم  تيسير  إلى 
الزراعة، كما تحدد القيود التقنية  التكنولوجيات في قطاع 
األغذية  في  اعتمادها  تعترض  أن  يمكن  التي  والمالية 

 .والزراعة
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ع 2. فهم تكنولوجيات سجل الحسابات الموزَّ

هناك طيف من تكنولوجيات سجل الحسابات الموزع، ولكل منها درجة مختلفة من الالمركزية. وهي تتراوح بين سجالت الحسابات المفتوحة،   3
التي ال يحتاج الوصول إليها إذنا )مثل بيتكوين bitcoin( والمستعصية على الرقابة والتي ال تتضمن أي مساءلة قانونية ويملك مستخدموها 
حقوًقا متساوية، وبين سجالت الحسابات التي يحتاج الوصول إليها إذًنا والخاضعة للرقابة والتي تتضمن مساءلة قانونية وقد ال يملك 

مستخدموها حقوًقا متساوية.

تتطور،  ع3  الموزَّ الحسابات  سجل  تكنولوجيات  زالت  ال 
وهي توفر نظام معامالت له العديد من التطبيقات. وقد 
كنظام عملة مشفرة   2008 عام  أول مرة في  استخدمت 
هذه  استخدام  ويمكن  بيتكوين.  االفتراضية  للعملة 
أي  وتخزين  المعامالت  أنواع  بكافة  للقيام  التكنولوجيات 
نوع من أنواع البيانات والمعلومات ذات القيمة. ويتشكل 
ع من قاعدة بيانات رقمية تستخدم  سجل الحسابات الموزَّ
التشفير لربط وتأمين المعامالت أو قيود البيانات، وتعالج 
من-نظير- شبكة  على  توّسط  دون  وُتخزن  البيانات  فيه 
من  للتحقق  ُتستخدم  الحواسيب  من  موّزعة  إلى-نظير 
تاريخ المعامالت والمعلومات وتخزينها. وهي تقوم بدور 
المشترين  بين  الثقة  لضمان  المركزية  رقمية  مؤسسة 
محّسنة  طريقة  توّفر  وبذا  المستخدمين،  أو  والبائعين 

للمحاسبة المتعلقة بعمليات تحويل القيمة.

ولهذه التكنولوجيات ميزات ثالث أساسية ضرورية لفهمها 
)انظر الشكل 1(: أواًل، تقوم بإلغاء التوّسط في معالجة 
الثقة  المؤسسات  البيانات. فحالًيا، تضمن  وتخزين قيود 
المعامالت  على  التعاقد  يجري  إذ  التوسط،  خالل  من 
ما  وكثيًرا  مركزي.  سّجل  في  وتسّجل  وتسوى  وتصفى 
يعتمد هؤالء الوسطاء على مدخالت يدوية عرضة للخطأ 
واالحتيال، ما يجعل تنفيذ الصفقات في الوقت المناسب 
باهظ التكلفة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن النموذج المركزي 
البيانات  على  والبائعين  المشترين  حصول  إمكانية  يحّد 
ع  الموزَّ الحسابات  سجل  تكنولوجيات  أما  فيها.  والتحّكم 
فال تستخدم أي سلطات ُمصادقة مركزية. بداًل من ذلك، 
الموّزع،  السّجل  على  المعلومات  من  التحقق  يتم  عندما 
في  المشاركة  الحواسيب  على  الفور  على  تسجل  فإنها 
الشبكة جميعها، ما يضمن أن تتوفر أحدث المعلومات لكل 
مستخدم من المستخدمين. وال توجد نقطة فشل واحدة 
في  التحكم  واحدة  لجهة  أو  واحدة  لمؤسسة  يمكن  وال 
المعلومات. ويجري التحقق من المعامالت باستخدام آلية 
أي  المشاركين حول حالة  بين  اتفاق  إلى  للوصول  توافق 
البيانات في الشبكة. وللتحقق من صحة المعامالت  من 
آلية  تستخدم  المشترك،  السّجل  في  البيانات  قيود  أو 
التوافق مدققين )هم أيًضا مشاركون( وحوافز اقتصادية 
للمستخدمين  ويمكن  توافق.  )خوارزميات(  ولوغاريتمات 
جميًعا المشاركة في عملية التحقق من صحة المعامالت، 
الثقة،  عنصر  على  بالحفاظ  للوسطاء  الحاجة  ذلك  فيزيل 
المركزي  البيانات  نموذج  ُيستعاض عن  ذاته،  الحين  وفي 
 Cant( جذرًيا  تغييًرا  الدفع–التكلفة  هيكل  يغير  ما  الحالي، 

من  التحقق  في  الطريقة  هذه  وتوفر   .)2015 وآخرون، 
صحة قيود البيانات كفاءة أكبر في التكلفة مع رسوم أقل 

ومعامالت أسرع.

الشكل 1: سجل حسابات مركزي تقليدي وسّجل حسابات 
ع موزَّ

المصدر: المؤلف. 

ع التشفير  ثانًيا، تستخدم تكنولوجيات سجل الحسابات الموزَّ
لضمان ثبات وأمن قيود البيانات. ويجري تسجيل كل قيد 
من قيود البيانات مع دمغة تحدد الوقت وبصمة مشّفرة، 
ثم  ببعض،  بعضها  السجالت  تربط   ،hash تسمى هاش 
ُتخزن السجالت بشكل آمن على شبكة الحواسيب الموزعة. 
الحسابات  سجاّلت  وثبات  أمن  أساس  هي  والهاشات 
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الموزعة، إذ أنها تجعل من المستحيل تعديل قيد من قيود 
البيانات دون التأثير بشكل ملحوظ على كافة القيود في 
السّجل، فيجعل ذلك أي نشاط احتيالي مرئًيا على الفور 

للمستخدمين اآلخرين كافة.

تخزين  الوساطة في  وانتفاء  السّجالت  ثبات  يجعل  ثالًثا، 
من  كاًل  المشترك،  الحسابات  سّجل  خالل  من  البيانات، 
المعاملة أو السّجل قاباًل للتتبع ومتسًما بالشفافية. ومن 
الحسابات  سّجل  في  للمشاركين  يمكن  النظرية،  الناحية 
معاملة  لكل  الكامل  التاريخ  على  الحصول  جميًعا  الموّزع 
يمكن  للغرض،  تبًعا  ولكن،  البيانات.  قاعدة  في  مسّجلة 
للمستخدمين التحكم في أي نوع من التفاصيل التي يجري 
تقاسمها ومع من. وتجري حماية المعلومات المخّزنة في 
سّجل الحسابات بواسطة التشفير وتدار بواسطة مفاتيح 
للمستخدمين  مًعا  المفاتيح  هذه  وتتيح  وعامة.4  خاصة 
معلوماتهم  إلى  الوصول  يمكنهم  من  ومراقبة  حماية 
تاريخ  مشاركة  المزارعين  أحد  أراد  ما  إذا  فمثاًل،  ومتى. 
ع  االئتمان الخاص به المسّجل في سّجل الحسابات الموزَّ
مع مقرض كأحد المصارف، يمكنه عندئذ استخدام المفتاح 
إليه؛  البيانات  وإرسال  لتشفير  المصرف  لذلك  العمومي 
ومن ثم يستخدم المصرف مفتاحه الخاص المقابل لفك 
المعلومات وقراءتها. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن  شفرة 
للمصرف التحقق من أن البيانات تعود في الواقع للمزارع 
نهاية  وفي  للمزارع.  العام  المفتاح  باستخدام  المعني 
أن  ع  الموزَّ الحسابات  للبيانات في سجل  المطاف، يمكن 
المتبناة  للقواعد  تبًعا  خاصة،  أو  للمشاركين  عامة  تكون 

)حسب غرض السجل( وخيارات المستخدمين.

عة:  ويوجد حالًيا نوعان رئيسيان من سجالت الحسابات الموزَّ
عام وخاص )jayachandran، 2017(. فالسّجل العام مفتوح 
يمكن الدخول له دون إذن، والجهات الفاعلة المشاركة في 
الشبكة ُمغَفلة وال يلزم أن تكون لها أي عالقة سابقة مع 
سّجل الحسابات. وهذه السّجالت العامة التي ال تتطلب 
أذونات عصية على الرقابة وغير مركزية تماًما، والمشاركة 
في الشبكة ذات العالقة متاحة ألي شخص في العالم، 
ما يعني أنه يمكن ألي شخص إجراء معامالت وتتبع تاريخ 
والمشاركة  بأسره  الحسابات  سّجل  في  المعامالت  كافة 
العام  ع  الموزَّ الحسابات  سجل  وميزة  التوافق.  آلية  في 
بالمعلومات  التحكم  كيان  أو  فرد  ألي  يمكن  ال  أنه  هو 
فيه، ولذا فإن النظام محايد. وأهم نوعين معروفين جيًدا 
بيتكوين  هما  ع  الموزَّ الحسابات  سجل  تكنولوجيات  من 
وإثيريوم؛ وهذه األخيرة هي سّجل للمعامالت عام يسمح 
عقود  باستخدام  المركزية  تطبيقات  ببرمجة  شخص  ألي 
ع  الموزَّ الحسابات  تكنولوجيات سجل  ذكية وتنفيذها على 
العامة  عة  الموزَّ الحسابات  سجالت  عيب  أما  به.  الخاص 
الخبيثة،  الجهات  بعض  الشبكة  في  تشارك  قد  أنه  فهو 
أنواع  يكون بعض  ولذا، قد  ُمغَفلين.  المشاركون  دام  ما 

في التشفير غير المتماثل، يكون لكل مستخدم مفتاح خاص وعام يقابل أحدهما اآلخر. المفتاح الخاص سري ومشابه لكلمة المرور، أما المفتاح   4
العام فهو كعنوان البريد اإللكتروني ويكون متاًحا لمستخدمي الشبكة.

)Swanson 2015) لمزيد من التفاصيل حول فوائد سّجالت الحسابات الموّزعة المفتوحة التي ال يحتاج الدخول إليها إذنا، انظر   5

المعلومات في تطبيقات معينة حساًسا للغاية بحيث ال 
تمكن مشاركته في سّجل حسابات مفتوح بالكامل، مثل 

التطبيقات الخاصة بالمؤسسات المالية.

عة الخاصة فُمغلقة ال يسمح  وأما سّجالت الحسابات الموزَّ
التعّرف على المستخدمين  إليها إال بإذن، ويتم  الوصول 
والتحقق من المعامالت ومعالجتها من جانب جهات فاعلة 
معروفة مسبًقا من سّجل الحسابات. ومن خالل اشتراط 
تعريف هوية الجهات الفاعلة في سّجل الحسابات الموّزع 
الخاص أو الذي يشترط الدخول إليه إذنًا، هناك طبقة من 
يمكن  إذ  الخبيثة،  الفاعلة  الجهات  من  تحد  إضافية  األمن 
معاقبتها وإخراجها من الشبكة.5 هكذا، بداًل من المشاركين 
الخاصة  الموّزعة  الحسابات  سجاّلت  تستخدم  المغفلين، 
بالفعل  موثقة  قانونية  كيانات  المعامالت  من  للتحقق 
)Swanson، 2015(. وال يعني استخدام مدققين موثقين 
في  التحّكم  يمكنهم  أنه  الشبكة  في  توافق  لتوفير 
الموافقة على المعامالت. ففي الواقع، هناك مقايضة 
في السّجالت الموزعة الخاصة الذي يشترط الدخول إليها 
إذنًا، إذ ُيضّحى بمقاومة الرقابة لصالح المساءلة القانونية، 
لكنها تظل تعمل دون وساطة. وهذه المساءلة القانونية 
الخاص  الموّزع  الحسابات  سّجل  يجعل  ما  بالتحديد  هي 
رأس  جاذبية ألسواق  أكثر  إذنًا  إليها  الدخول  يشترط  الذي 
المال العالمية واألصول الملموسة وسالسل اإلمدادات 

.)Swanson، 2015( والعقود الذكية

الحسابات  المشاركين في سجالت  أسماء  إغفال  ويؤدي 
عة العامة وتحديد هوية المستخدمين في سجالت  الموزَّ
من  تحقق  عمليتي  إلى  الخاصة  عة  الموزَّ الحسابات 
وهناك  النظامين.  بين  ما  في  تماًما  مختلفة  المعامالت 
مستخدمة  التوافق  لوغاريتمات  من  مختلفة  عديدة  أنواع 
فهمها  ينبغي  وعيوب  مزايا  منها  ولكل  النظامين،  في 
أفضل  أحد  فمثاًل،  المحدد.  للتطبيق  وفًقا  واستخدامها 
عة العامة المعروفة هو بلوكشين  سجالت الحسابات الموزَّ
بيتكوين، الذي يستخدم لوغاريتم توافق يسمى لوغاريتم 
إثبات العمل proof-of-work algorithm، وهو ُمكلف من 
آلية توافق مثالية  الموارد والوقت، ولذا فإنه ليس  حيث 
 .)Hyperledger، 2017( التجارية  األعمال  تخدم  لشبكات 
ع العام الذي تستخدمه إيثريوم  أما سّجل الحسابات الموزَّ
proof- فهو في طور االنتقال إلى لوغاريتم إثبات الحصة
الحاجة  ينفي  ألنه  كفاءة  أكثر  وهو   ،of-stake algorithm
إلى تعدين البيانات وإلى الموارد الحاسوبية الباهظة التي 
يتطلبها لوغاريتم إثبات العمل. وتوظف سجالت الحسابات 
لوغاريتمات  من  رئيسيتين  مجموعتين  الخاصة  عة  الموزَّ
 lottery-based التوافق، هما: تلك القائمة على اليانصيب
وتمتاز   ،voting-based التصويت  على  القائمة  وتلك 
أطول  وقًتا  تتطلب  لكنها  للتوسع،  بقابليتها  األخيرة  هذه 
بالسرعة  األولى  تمتاز  بينما  نهائية،  نتيجة  إلى  للتوصل 
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لكنها  نهائية،  نتيجة  إلى  للتوصل  الالزم  الوقت  وقصر 
.)hyperledger، 2017( تفتقر إلى قابلية التوسع

ومن مكاسب الكفاءة المحتملة األخرى لالقتصاد العالمي 
تنفيذ  على  ع  الموزَّ الحسابات  سجل  تكنولوجيات  قدرة 
تعاقدية  باتفاقيات  عادة  تجري  فالتجارة  الذكية.  العقود 
تكون على شكل عقود فعلية، تعتمد على سلطات مركزية 
لتصفية وتسوية المعامالت، وتلك عملية مكلفة تستغرق 
وقًتا طوياًل ومعرضة لألخطاء واالحتيال. وبما أن سجالت 
عة تتمتع بدرجة عالية من األمن والثبات،  الحسابات الموزَّ
فإنها توفر منصة تكنولوجية سليمة للعقود الذكية. وهذه 
برامج حاسوبية تنفذ تلقائًيا عندما تستوفى شروط محددة 
العملية  من  كبير  جزء  ألتمتة  مصممة  وهي  مسبًقا، 
التعاقدية  االتفاقات  وإنفاذ  ورصد  أداء  ويتم  التعاقدية. 
بشكل مستقل، دون أي سلطة مركزية أو مشاركة بشرية. 
لألعمال  كبيرة  وفورات  تحقق  أن  العقود  أتمتة  وبوسع 
التجارية في رسوم المعامالت والتكاليف القانونية، وفي 
الوقت  في  التعاقدية  بااللتزامات  الوفاء  ذاته  الوقت 
2016(. ومن  وآخرون،   Cant )Shadab، 2014؛  الحقيقي 
البنية  اقتالع  إلى  تؤدي  أن  هذه  الكفاءة  مكاسب  شأن 
إلى  الحاجة  على  والقضاء  التقليدية  التعاقدية  التحتية 

وسطاء مركزيين.

لسّجالت  المحتملة  التطبيقات  مجاالت  أن  شك  وال 
الناتجة  الكفاءة  ولمكاسب  هائلة.  الموّزعة  الحسابات 
السّجالت  هذه  خالل  من  والعقود  الصفقات  تنفيذ  عن 
على  أيًضا  ولكن  المالي،  القطاع  على  هائلة  انعكاسات 
القطاعات األخرى في أنحاء االقتصاد كافة. ويبدو أن كل 
تطبيق  كيفية  فهم  يحاول  االقتصاد  قطاعات  من  قطاع 
هذه التكنولوجيات وكيف يمكن أن تكون مفيدة وما هي 

 .التحديات التي تواجه تطبيقها
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3. تطبيقات لتكنولوجيات سّجل الحسابات الموّزع في 
قطاع األغذية والزراعة

1.3 االتجاهات الراهنة في قطاع األغذية والزراعة  

الزراعة  تمر  لم  األخرى،  االقتصاد  قطاعات  غرار  على 
على  الزراعية  اإلمدادات  سالسل  في  والمعامالت 
العالمية  الزراعة  ناجز. وتواجه  تام  اإلطالق بتحويل رقمي 

تحديات عديدة، إذ ينبغي على قطاع األغذية الزراعية:
تلبية المتطلبات الغذائية لعدد متزايد من السكان؛  	
في  	 المتغيرة  المستهلكين  تفضيالت  مع  التكّيف 

المنتجات  من  الدخل  والمتوسطة  المنخفضة  البلدان 
المنتجات  استهالك  زيادة  إلى  الحبوب  على  القائمة 

الحيوانية والفاكهة والخضراوات؛
المستدامة  	 الزراعية  الممارسات  من  المزيد  تشجيع 

بيئًيا وتقليل اآلثار البيئية؛
خفض تكاليف سالسل اإلمدادات الزراعية؛ 	
والصحة  	 الصحة  لجودة  عالية  معايير  على  الحفاظ 

النباتية؛
إدامة عمليات زراعة مربحة؛ 	
وزيادة دخل منتجي األغذية الصغار. 	

رئيسي  مصدر  الزراعة  قطاع  العالمي،  الصعيد  على 
للعمالة، فهو يستوعب حوالي 30 في المائة من القوى 
وبالنسبة  2018ب(.  الدولي،  )البنك  العالمية  العاملة 
للعديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط 
األدنى، هذا القطاع مصدر هام للدخل لسكان الريف وقوة 

دافعة رئيسية للنمو االقتصادي.

العالم  حول  الزراعية  والممارسات  األغذية  نظم  إن 
متنوعة، تتراوح من نظم توزيع حديثة واسعة النطاق إلى 
البلدان ذات  الزراعة في  سالسل أغذية تقليدية. وتتسم 
الدخل المنخفض والدخل المتوسط األدنى بغلبة المزارع 
الزراعية  أرباع وثلثا جميع األراضي  الصغيرة، إذ يدار ثالثة 
تقل مساحتها  مزارع  التوالي في  البلدان على  في هذه 
 .)2014 والزراعة،  األغذية  )منظمة  هكتارات  خمسة  عن 
اليد  إنتاجية  بتدّني  المناطق  هذه  في  الزراعة  وتتسم 
تناقض  ذلك  المال. وفي  رأس  كثافة  وانخفاض  العاملة 
صارخ مع أغلبية الزراعة الواسعة النطاق في البلدان ذات 
الدخل المرتفع وذات الدخل المتوسط األعلى، التي تتسم 

عادة بارتفاع إنتاجية اليد العاملة وكثافة رأس المال.

وعلى الصعيد العالمي، كل من اإلنتاج الغذائي وقنوات 
متزايد على  اعتماد  التغير. فهناك  آخذ في  بالتجزئة  البيع 
الواسعة  التوزيع  ونظم  العالمية  اإلمدادات  سالسل 

النطاق، مثل محالت السوبر ماركت. وقد أصبحت النظم 
الغذائية أكثر كثافة في رأس المال ومتكاملة رأسًيا وتتركز 
هناك  الحاالت،  بعض  وفي  األيدي.  من  أقل  عدد  في 
وأتمتة  والتوزيع؛  والتجهيز  األولي  اإلنتاج  بين  التكامل 
والمعرفة  المال  رأس  وكثافة  واسع؛  نطاق  على  التجهيز 
)منظمة األغذية والزراعة، 2017(. وفي ما يتعلق بالبلدان 
القيمة  سالسل  فإن  الدخل،  والمتوسطة  المنخفضة 
مشاركة  أمام  الحواجز  تفاقم  الزراعية  لألغذية  المتغيرة 
األسواق  في  صغير  نطاق  على  والمجهزين  المنتجين 
المحلية والوطنية والعالمية. ويكابد العديد من المشّغلين 
القيمة  سالسل  في  المشاركة  عناء  صغير  نطاق  على 
على  الحصول  إمكانية  إلى  االفتقار  بسبب  المتكاملة 
النقل  ووسائل  األسواق  إلى  الوصول  وقضايا  التمويل 
المتعلقة  والمعايير  المواصفات  من  لطيٍف  واالمتثال 
األغذية  )منظمة  الشهادات  وإصدار  والتتبع  بالجودة 
المزارعين  بين  الروابط  تعزيز  2017(. ومن خالل  والزراعة، 
واألسواق والمستهلكين، يمكن لسالسل القيمة الزراعية 
استحداث فرص  الدخل وتساهم في  زيادة في  توّلد  أن 

عمل.

بالمخاطر ومعقدة،  الزراعية محفوفة  اإلمدادات  سالسل 
إذ يعتمد اإلنتاج الزراعي على عوامل يصعب التحكم فيها 
)الطقس واآلفات واألمراض(، وتفتقر سالسل اإلمدادات 
تسوية  تكون  ما  وكثيًرا  التتبع،  إمكانية  إلى  الزراعية 
الوسطاء  ويهيمن  العمالة.  وكثيفة  بطيئة  المعامالت 
على المعامالت في هذه السالسل ويغلب عليها انعدام 
على  القادرة  الفاعلة  الجهات  تكون  ما  وكثيًرا  الكفاءة، 
هي  العالمية  اإلمدادات  قنوات  إلى  باستمرار  الوصول 
تلك التي تنتج على نطاق واسع وتكون مجهّزة للمنتجات 
تصبح  أن  الضروري  ومن  قوية.  بسمعة  وتتمتع  الزراعية 
المحرومة  الفاعلة  للجهات  شمواًل  أكثر  السالسل  هذه 
في السوق، لدفع تنميتها االقتصادية والمساهمة في 
الطلب المتزايد على إمدادات األغذية من عدد متزايد من 
السكان. وبوسع تكنولوجيات سّجل الحسابات الموّزع الحد 
من المخاطر وزيادة الكفاءة في صناعة األغذية الزراعية من 
خالل توفير الشفافية وإمكانية التتّبع وإلغاء الوسطاء في 
سالسل القيمة الزراعية. وباإلضافة إلى ذلك، من خالل 
الحد من عدم اليقين وتمكين الثقة بين الجهات الفاعلة في 
السوق والعقود الذكية توفير فرصة حقيقية لمشاركة في 
السوق أكثر اشتمااًل ألصحاب الحيازات الصغيرة والشركات 

المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.
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2.3 سالسل اإلمدادات الزراعية

1.2.3 إدارة سالسل اإلمدادات الزراعية

إلى  كبير  افتقار  من  الزراعية  اإلمدادات  سالسل  تعاني 
الكفاءة، ما يؤثر على جميع الجهات الفاعلة في السلسلة 
من المنتجين إلى المستهلكين. وتشير التقديرات إلى أن 
التكلفة  ثلثي  تشّكل  اإلمدادات  سالسل  تشغيل  تكلفة 
تمتص  حين  في  )Niforos، 2017ب(،  للسلع  النهائية 
القيمة  من  المائة  في  سبعة  وحدها  الوثائق  تكاليف 
العالمية للتجارة.6 وتشمل التحديات التي تواجه سالسل 
بسبب  الشفافية  إلى  االفتقار  يلي:  ما  اإلمدادات 
البيانات غير المتسقة أو غير المتاحة؛ وارتفاع نسبة العمل 
اليدوي والورقي؛ واالفتقار إلى قابلية التشغيل البيني؛ 
 Lierow( المنتج  تتبع  إمكانية  عن  محدودة  ومعلومات 
وآخرون، 2017(. ويرغب كل من القطاعين الخاص والعام 
سالسل  عبر  السلع  لنقل  العالية  التكلفة  خفض  في 
لمنظمة  التابعة  التجارة  تيسير  اتفاقية  اإلمدادات، وتوفر 
التأخير  وتجنب  التكاليف  لخفض  تدابير  العالمية  التجارة 
في  والتنمية  التعاون  )منظمة  اليقين  عدم  من  والحد 

الميدان االقتصادي وآخرون، 2014(.

وفي الوقت نفسه، يبحث القطاع الخاص دائًما عن التقدم 
التكنولوجي لجعل سالسل إمداداته أكثر فعالية من حيث 
تحويل  بالفعل  ويجري  التنافسية.  قدرته  وزيادة  التكلفة 
الحوسبة  مثل  من  تكنولوجيات  إلى  اإلمدادات  سالسل 
 .)IoT( األشياء  وإنترنت  االصطناعي  والذكاء  السحابية 
ع اإلمكانية  غير أن لدى تكنولوجيات سجل الحسابات الموزَّ
اإلمدادات  والشفافية في سالسل  الكفاءة  لزيادة  األكبر 

الزراعية.

في  ع  الموزَّ الحسابات  سجل  تكنولوجيات  تطبيق  سيوفر 
تسجل  رقمية  بيانات  قاعدة  الزراعية  اإلمدادات  سالسل 
وتتتبع وترصد وتنفذ معامالت األصول المادية والرقمية. 
وتعزز  أعلى  جودة  ذات  بمعامالت  القيام  تمّكن  أنها  كما 
عملية ومعاملة  كل  وإدارة  التتبع. فبوسعها دمج  إمكانية 
الوقت  في  الزراعية  اإلمدادات  سلسلة  أنحاء  جميع  في 
تعالج في سّجل  تحمل كل معاملة  أن  الحقيقي. ويمكن 
المحددة  والسمات  المعاملة  تفاصيل  الموّزع  الحسابات 
للمنتج التي يمكن أن تضيفها الجهات الفاعلة في سلسلة 
اإلمدادات. ويمكن لهذه الجهات تحديد وفحص حركة المنتج 
المدخالت  من  اإلمدادات  سلسلة  في  خطوة  كل  في 
ذلك(  إلى  وما  األعالف  )األسمدة،  والحيوانية  الزراعية 
المستخدمة في المزرعة إلى بائع التجزئة. وتخزن سجالت 
شفافة  للتغيير  قابلة  غير  ثابتة  قيوًدا  عة  الموزَّ الحسابات 
ومتاحة، نظرًيا، ألي مستخدم يملك البرنامج. وهكذا بوسع 
التكنولوجيات تحقيق مكاسب كفاءة كبيرة لكل فاعل  هذه 

في سلسلة اإلمدادات.
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للتتبع  منّصة  ع  الموزَّ الحسابات  سجل  تكنولوجيات  توّفر 
في سالسل اإلمدادات الزراعية يمكن من اقتفاء المصدر 
الرقابة  وستكون  الزراعية.  المنتجات  أصالة  وضمان 
كل  امتداد  على  المنتج  تتبع  يمكن  إذ  أسهل،  التنظيمية 
المساءلة  يتيح  ما  اإلمدادات،  حركة مسّجلة في سلسلة 
بأصالة  يتعلق  ما  في  االحتيالي  السلوك  عن  القانونية 
المنتج. ولكن، كي تكون المعامالت ممتنعة على العبث، 
سجل  بين  للتغيير  قابل  غير  ثابت  رابط  إنشاء  ينبغي 
العالم  في  المنتج  وبين  )العملية(  ع  الموزَّ الحسابات 
الحقيقي. ويتمثل التحدي األساسي في أنه بينما يمكن 
تتبع بيانات المعامالت بواسطة بصمة التشفير المربوطة 
بكل معاملة، من الضروري ضمان حركة المنتج المادي على 
طول سلسلة اإلمدادات من المزرعة إلى المستهلك من 
والعملية.  المنتج  بين  للتغيير  قابل  غير  ثابت  رابط  خالل 
االستجابة  رمز  تشمل  ذلك،  إلنشاء  خيارات  عدة  وهناك 
QR على غالف المنتج، ورقاقات تحديد ترددات  السريعة 
الراديو RFID األكثر تقدًما، كما نشأ في اآلونة األخيرة خيار 
Crypto- المشفرة  بالمشابك  يسمى  ما  هو  وعًدا  أكثر 
anchors. وتستخدم رموز االستجابة السريعة بالفعل في 
األسواق وتتطلب من المنّظمين رصد أصالة المنتج. وقد 
كوسيلة  مؤخًرا مشابك مشّفرة  إم  بي  آي  طورت شركة 
رقمية  بصمات  عن  عبارة  وهذه  المنتج،  أصالة  لضمان 
على  المنتجات  في  تضمينها  يتم  العبث  على  ممتنعة 
حواسيب  أو  لألكل  صالح  بحبر  مكتوب  بصري  رمز  شكل 
إلثبات  ع  الموزَّ الحسابات  بسجل  مرتبطة  تكون  منمنمة، 
صحة المنتج، وهي آمنة للغاية وغير قابلة للنسخ وأصغر 
من حبة ملح ويكلف تصنيعها أقل من 0.10 سنت أمريكي 
تضمين  فيها  يمكن  ال  التي  وللحاالت  )IBM، 2018أ(. 
المشبك المشّفر بشكل مباشر في منتج معّين، طورت 
آي بي إم مؤخًرا تكنولوجيا تستخدم أجهزة استشعار نقّالة 
ولوغاريتمات  خاص  بصري  بجهاز  مزودة  خلوًيا(  هاتًفا  )أو 
وتسلسل  البصرية  البنية  وتحديد  لتعلم  اصطناعي  ذكاء 
الحمض النووي وسمات أخرى لبعض الكائنات في دقائق 
الجمارك  أو  التجزئة  لمتاجر  يمكن  فمثاًل،  )IBM، 2018أ(. 
هاتف  على  مستشعر  استخدام  القريب  المستقبل  في 
جوال للتحقق من صحة أصل البندورة. هكذا، فإن الكلفة 
المنخفضة وبساطة االستخدام تجعل المشابك المشّفرة 
نطاق واسع ومفيدة لضمان  على  قابلة لالستخدام  أداة 

األصالة.

 مثاًل، لدى البحث في سلسلة إمدادات للدواجن )الشكل 2(،
إمدادات  لسلسلة  الحقيقية  اإلمكانية  نرى  أن  يمكننا   
ع.  الموزَّ الحسابات  سجل  تكنولوجيات  تستخدم  متكاملة 
وعلى  الشفافية  من  مزيد  على  الطلب  تزايد  ومع 
الفاعلة في  للجهات  يمكن  المنتج،  أصل  عن  المعلومات 
الجوال  الهاتف  سلسلة اإلمدادات استخدام تطبيق على 
ورمز االستجابة السريعة على المنتج لتتبع أصله وتنقالته 

http://www.tradefacilitation.org
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في كل خطوة من سلسلة اإلمدادات. ويقوم المستهلك 
بمسح رمز االستجابة السريعة الموجود على تغليف الدجاج 
ليكشف عن المعلومات عن المنَتج. وليكون التتبع ممكًنا، 
لجميع  الذي سيحتفظ بسجالت  المنِتج  السلسلة مع  تبدأ 
وعن  واألدوية(  العلف  )مثل  المدخالت  عن  المعلومات 
تقنية  معلومات  وأي  والساللة  والموقع  الحيوان  صحة 
وفي  التصدير.  أسواق  أو  المحلية  لألسواق  الزمة  أخرى 
سلسلة  في  الفاعلة  الجهات  بين  الدجاجة  ُتنقل  مرة  كل 
من  منها  التحقق  ويتم  المعاملة  سُتسّجل  اإلمدادات، 
والمعلومات  ع.  الموزَّ الحسابات  سجل  تكنولوجيات  خالل 
والوقت  الذبح  )تاريخ  الوقت  هي  ستسّجل  التي  األخرى 
وكذلك  الصالحية(  انتهاء  وتاريخ  النقل  في  المستغرق 
الصحة  شهادات  )مثل  بالتصدير  المتعلقة  الشهادات 
تتبعها  التفاصيل وإمكانية  المنشأ(. ومن شأن هذه  وبلد 
سلسلة  إدارة  كفاءة  حيث  من  كبيرة  مكاسب  تحقق  أن 

اإلمدادات وسالمة األغذية واستدامة المنتجات.

وهناك حالًيا دفق من الشركات الناشئة في قطاع األغذية 
والمشروبات التي تهدف إلى تحويل سالسل اإلمدادات 
ع.  الزراعية إلى استخدام تكنولوجيات سجل الحسابات الموزَّ
إلكترونية تهدف إلى  INS منصة تجارة  فمثاًل، آي إن إس 
هذه  باستخدام  البقالة  سوق  في  السلطة  ترّكز  كسر 
عن  بالمستهلكين  مباشرة  المصّنعين  لربط  التكنولوجيات 
طريق إدماج البيانات. فعالمًيا، يهيمن أكبر خمسة من تجار 
ما  البقالة،  تقريًبا من سوق  المائة  60 في  على  التجزئة 
يمكن أن يؤدي إلى ممارسات تجارية غير عادلة للمزارعين 
 Michail،( والمصّنعين وإلى أسعار مرتفعة للمستهلكين
البقالة،  التجزئة في سوق  تجار  2017(. وعن طريق تجاوز 
يمكن للمصّنعين توفير المال على التسويق الموجه إلى 
تجار التجزئة، ما يوّفر على المستهلكين ما يتراوح بين 20 
و30 في المئة على المشتريات التي ُتشترى على منصة 
المنصة  هذه  تعطي  أن  وينتظر   .)INS )Michail، 2017
مشاريع األغذية الصغيرة مزيًدا من فرص السوق. وتهدف 
سويسرية  تكنولوجيات  شركة  وهي   ،Ambrosus شركة 
الحسابات  سجل  تكنولوجيات  استخدام  إلى  صغيرة، 
ع والعقود الذكية وأجهزة استشعار تكنولوجية رفيعة  الموزَّ
اإلمدادات  وسالسل  األغذية  إمدادات  سالسل  لتتبع 
سجل  تكنولوجيات   Ripe شركة  وتستخدم  الصيدالنية. 
استشعار  وأجهزة  ضوئية  وماسحات  ع  الموزَّ الحسابات 
متخصصة لتوّفر للجهات الفاعلة في سلسلة اإلمدادات 
الزراعية بيانات أفضل عن إنتاج المحاصيل إلعطاء منتجات 
 ،Provenance وأطلقت شركة .)Massa، 2017( أرفع جودة
وهي شركة ناشئة في المملكة المتحدة، بنجاح مشروًعا 
سجل  تكنولوجيات  خالل  من  التونة  صيد  لتتبع  تجريبًيا 
غير  الصيد  كبح  إلى  الشركة  وتهدف  ع.  الموزَّ الحسابات 
القانوني والشهادات المزّورة عن طريق تسجيل كل مصيد 
على البلوكشين وبيع األسماك بهوية بلوكشين لضمان 

التتبع.

2.2.3 مستقبل سالمة األغذية

السلع  إنتاج  تفاصيل  كافة  وتسجيل  الشفافية  بتمكين 
االمتثال  على ضمان  القدرة  وتجهيزها ستتحسن  الزراعية 

للمعايير الغذائية ومعايير االستدامة، إذ ستتوفر بيانات عن 
جودة )النضارة، السالمة، المؤشرات الجغرافية( وسالمة 
)الصحة، إدارة المخاطر( واستدامة )اإلنتاج العضوي، التجارة 
العادلة( المنتجات. وستساعد تكنولوجيات سجل الحسابات 
والحكومات  الشركات  في  المختصة  السلطات  ع  الموزَّ
الدولية  للمعايير  االمتثال  عدم  ورصد  تتبع  على  المركزية 
النباتية والحيوانية  وتحسن قدرتها على مراقبة األمراض 
إلى  وباإلضافة  األمراض.  من  خاٍل  وضع  على  للحفاظ 
ذلك، ُيفترض أن تكون السلطات المختصة المركزية قادرة 
تصدير.  شهادات  إصدار  على  وبثقة  وبسرعة  بسهولة 
فستكون المعلومات المطلوبة المرتبطة بالمنتج متوّفرة 
ع، حتى لتمكن أتمتة  كلها تقريًبا في سجل الحسابات الموزَّ
المركزية  المختصة  السلطات  وستظل  الشهادات.  إصدار 
تقوم بدور هام في رصد وتفتيش امتثال المزارع ومرافق 

التجهيز لمعايير تدابير الصحة والصحة النباتية الدولية.

وفي حالة تفشي مرض حيواني أو نباتي أو منتجات أغذية 
زراعية ملوثة أو أغذية مغشوشة، فإن تكنولوجيات سجل 
التنظيمية  والهيئات  الشركات  ستمكن  ع  الموزَّ الحسابات 
من تتبع وتحديد المنتجات الملّوثة أو المغشوشة بسرعة 
أكبر وبطريقة أقل هدًرا. واألغذية المغشوشة واألمراض 
بيئًيا  اقتصادًيا وكذلك  للغاية  األغذية مكلفة  تنقلها  التي 
من حيث الموارد المهدرة. ويقّدر أن الغش الغذائي يكّلف 
 PWC،( سنوًيا  دوالر  مليار   40 العالمية  األغذية  صناعة 
في  تكّلف  األغذية  تنقلها  التي  األمراض  وأن   ،)2016
أمريكي  دوالر  مليار   55 قرابة  وحدها  المتحدة  الواليات 
سنوًيا )Scharff، 2015(. حالًيا، ال الشركات وال الحكومات 
تحركات  التقاط  على  قادرين  المستهلكين  وال  قادرة 
إذ تشترط  بأكملها،  المنتج على طول سلسلة اإلمدادات 
الشركات  على  األحيان  من  كثير  في  فقط  الحكومات 
إلى  واحدة  خطوة  المنتجات  حركة  عن  البيانات  تسجيل 
األمام وخطوة واحدة إلى الوراء. ويجعل ذلك من الصعب 
تتبع المنتجات الملوثة أو المغشوشة على وجه الدقة إلى 
المزرعة أو النبات الذي ربما يكون قد تسبب في التفشي. 
ع تتّبع المنتجات  ويمكن لتكنولوجيات سجل الحسابات الموزَّ
الملوثة إلى مصدرها بسرعة، ما يتيح إزالة البنود المعيبة 
من المخازن ليتقلل بذلك إلى الحد األدنى كل من المرض 

والخسائر المالية.

نشر  بتجريب  حالًيا  والمشروبات  األغذية  صناعة  وتقوم 
سالسل  في  ع  الموزَّ الحسابات  سجل  تكنولوجيات 
إمدادات األغذية العالمية، إذ يتعاون كونسورتيوم من كبار 
 Golden StateوDriscoll’s Dole و  موردي األغذية يشمل 
Foods وKroger وMcCormick and Company وNestlé و
Tyson Foods وWalmart مع شركة آي بي إم الختبار هذه 
تفيد  أن  لها  يمكن  جديدة  مجاالت  وتحديد  التكنولوجيات 
فيها نظم األغذية )Wass، 2017ب(. ويقوم التعاون على 
 Walmart مشروع تجريبي ناجح نفّذته شركة آي بي إم مع
مشاكل  التكنولوجيات  هذه  تحّل  أن  يمكن  كيف  على 
مصدرها.  إلى  الملوثة  المنتجات  وتتبع  األغذية  سالمة 
وقد أظهرت النتائج التجريبية أن تتبع حزمة من المانجو من 
السوبر ماركت إلى المزرعة استغرق بالطرق التقليدية ستة 
أيام و18 ساعة و26 دقيقة، بينما استغرق التحديد الدقيق 



10

3. تطبيقات لتكنولوجيات سّجل الحسابات الموّزع في قطاع األغذية والزراعة

FAO :المصدر

الشكل 2: سلسلة اإلمدادات الزراعية في تكنولوجيا سجل الحسابات الموّزع

المنتج
تعّرف الدجاجة 

بشريحة تعريف 
بترددات الراديو، 
إلثبات أنها دجاج 

المراعي الحرة 


يحّمل المنتج 
بيانات عن األعالف 

والتقارير البيطرية 
وظروف المرفق 
وتدابير السالمة 

الصحية والغذائية 
وغيرها من 

الشهادات ومكان 
المزرعة

المجّهز
يحصل المرفق 

الخاضع لتفتيش 
الحكومة على بيانات 

عن الدجاج ويعّد 
منتجات الدواجن 

ويضيف رمز 
االستجابة السريعة 
)QR( إلى العبوات 



يحّمل المجّهز بيانات 
عن التخزين وظروف 

الذبح واالمتثال 
لمعايير سالمة 

األغذية ورقم 
الشحنة والشهادات 

ورموز االستجابة 
)QR( السريعة

الموّزع
يخزن وينقل منتجات 

الدواجن إلى تجار 
التجزئة والمطاعم 

والمستوردين


يحّمل بيانات عن 
تفاصيل الشحن 

والتسليم، وظروف 
التخزين والنقل، 
وسالمة المخزن 

ومركبات نقل 
األغذية وتدابير 
الصرف الصحي

الجمارك
في حالة التجارة 
الدولية، تتلقى 
شهادات رقمية



ُتحّمل بيانات عن 
أوقات االنتظار 
ونتائج االختبار 

وتفاصيل التخليص 
الجمركي



تسمح بدخول 
المنتجات وتدفع 
الرسوم الجمركية 
تلقائًيا عن طريق 

اتصال ذكي

المستهلك
يقوم بمسح رمز 

االستجابة السريعة 
QR عبر التطبيق



يحصل على 
معلومات كاملة عن 

منتج الدواجن من 
مثل مكان وكيفية 

إنتاجه ومعالجته 
ونقله

د  المورِّ
يسّجل مدخالت 

الزراعة والثروة 
الحيوانية على سجل 

الحسابات الموّزع


يدخل المربي بيانات 
عن جودة البيض 

والفرخة وتفاصيل 
الظروف والصرف 

الصحي والنقل

بائع التجزئة
ُيجري تنبؤًا قائًما 

على التعلم اآللي


يعّدل الطلبات 
والعروض الترويجية 

وفًقا لذلك


يحّمل بيانات عن 
تفاصيل التسليم 

ومقاييس المخزون 
وتدابير الصرف 

الصحي


يوفر تطبيًقا 
للمستهلكين 

النهائيين

لمنشأ الفاكهة والمسار الذي اتبعته للوصول إلى رفوف 
فقط  ثوان  بضع  التكنولوجيات  هذه  خالل  من  التجزئة 

)Wass، 2017ب(.

اثنتين  مع  آسيا  في  جارية  مشابهة  مشاريع  وهناك 
بهدف  الصين  في  اإللكترونية  التجارة  شركات  أكبر  من 
 Alibaba شركة  تقوم  إذ  األغذية،  في  الغش  مكافحة 
 PricewaterhouseCoopers شركتي  مع  مبادرة  بإطالق 
لتطوير   Australia Post األسترالي  والبريد   Blackmoresو
وتطبيق تكنولوجيات قائمة على البلوكشين في سالسل 
الغش في األغذية.  للقضاء على  بها  الخاصة  اإلمدادات 
شركة  أكبر  ثاني   ،JD.com شركة  تعمل  مشابه،  وبشكل 
للتجارة اإللكترونية في الصين، مع شركة Kerchin، وهي 
إنتاج  تتبع  على  منغوليا،  في  البقر  لحوم  لتصنيع  شركة 

.)Huang، 2017( وتسليم لحوم البقر المجمدة

3.2.3 زيادة كفاءة تمويل التجارة

العالمية.  التجارة  في  حيوًيا  دوًرا  التجارة  تمويل  يلعب 
فالمعامالت التجارية السنوية التي تبلغ قيمتها حوالي 18 
تريليون دوالر أمريكي تشمل شكاًل ما من أشكال التمويل 
التجاري، بينما يزيد الحجم اإلجمالي لسوق التمويل التجاري 

 .)Auboin، 2015( على 10 تريليون دوالر أمريكي سنوًيا
وتقوم المؤسسات المالية بسد الفجوة في التبادل بين 
المشترين والبائعين بشكل أو آخر من أشكال التمويل، من 
كبيرة  مخاطر  وهناك  والضمانات.  والتأمين  االئتمان  مثل 
عندما ترسل شركتان شحنات كبيرة ذات قيمة كبيرة، مثل 
حمولة من األرز، محلًيا أو دولًيا. وتتعلق المخاطر المحتملة 
بالمعاملة بين الطرفين )أي الفرق بين الوقت الذي يرغب 
البائع أو المصّدر في أن يتلقى فيه الدفع والوقت الذي 
احتمال  أو  الدفع(  عن  المستورد  أو  المشتري  فيه  ُيفرج 
تغيير أو فقدان السلع أثناء النقل وتقلبات أسعار الصرف. 
للبائعين  المخاطر  هذه  من  التجاري  التمويل  ويخفف 
جانب  وذلك  والمستوردين(،  المصدرين  )أو  والمشترين 

أساسي من جوانب القدرة على تداول السلع.
الكثير  التجارة مرهقة تستهلك  لتمويل  الحالية  واألساليب 
إلجراء  الورق  على  شديًدا  اعتماًدا  وتعتمد  الوقت  من 
من  متعددة  نسًخا  المعامالت  وتشمل  المعامالت. 
المتلقي،  ومصارف  الشاحن  مصارف  بين  االتفاقات 
وكيفية  الشحنة  بقيمة  المتعلقة  االتفاقات  وكذلك 
وغير  المعقدة  المعامالت  نظم  خالل  ومن  تحميلها. 
الفعالة هذه، يحتجز الوسطاء الماليون مليارات الدوالرات 
المعامالت. فمثاًل، تستغرق شروط  بتجهيز  أثناء قيامهم 
الدفع في قطاع الحبوب في أستراليا من أسبوعين إلى 
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مخاطر  للمزارعين  الشروط  هذه  وتشكل  أسابيع،  خمسة 
 Fintech Australia،( المقابل  الطرف  إخالل  ائتمان بشأن 
2016(. ومن الطبيعي أن تكون لهذه الفترات الطويلة آثار 
سلبية على التدفق النقدي للبائعين ورأسمالهم المتداول 

وقدرتهم على إدارة أعمالهم.

تكنولوجيات  تستخدم  التي  الرقمية  المالية  المنصات  أما 
التكاليف  تخفض  أن  فيمكن  ع  الموزَّ الحسابات  سجل 
وتقلل المخاطر للبائعين والمصارف وتحقق قدًرا أكبر من 
مكاسب الكفاءة في سالسل اإلمدادات. وتستخدم هذه 
تلقائًيا  الدفع  تسوية  لتنفيذ  الذكية  العقود  التكنولوجيات 
قيمة  تقدير  أواًل من خالل  وذلك  الحقيقي،  الوقت  في 
كافية،  أموااًل  المشتري  لدى  أن  من  التحقق  ثم  الشحنة 
وفي نهاية المطاف تأمين األموال باسم المشتري في 
انتظار التسليم. وما أن يتم التسليم الفعلي، ينقل سند 
ملكية الحبوب إلى المشتري ويتم في الوقت نفسه سداد 
 Fintech Australia،( الدفعة من األموال المحتجزة احتياطا
الوقت  والمدفوعات في  الموافقات  2016(. ومن شأن 
المتعلقة  المخاطر  إزالة  التجاري  التمويل  في  الحقيقي 
وتحرير  البائعون  يواجهها  التي  المقابلة  األطراف  بإخالل 
رأس المال المتداول. وباإلضافة إلى ذلك، هناك مكاسب 
ورقمنة  العمل  سير  أتمتة  خالل  من  تتحقق  هائلة  كفاءة 
باالتفاقات  )المتعلقة  المعلومات  كافة  وتخزن  الوثائق. 
ُتخزن تقليدًيا على الورق، في  التي  وإصدار الشهادات(، 
إليه  الوصول  كافة  لألطراف  يمكن  واحد  رقمي  سّجل 
لتحمل  وسطاء  إلى  بحاجة  المصارف  تعد  ولن  بسرعة. 
سجل  تكنولوجيات  تحّسن  أن  يمكن  وأخيًرا،  المخاطر. 
ع أيًضا قدرة الهيئات التنظيمية والسلطات  الحسابات الموزَّ
توفر  فهي  الجمركية،  والرسوم  الضرائب  تحصيل  على 
وإمكانية  والتتبع  المساءلة  من  عالًيا  للمعامالت مستوًى 

التحقق.

الحسابات  سجل  تكنولوجيات  تزيد  أن  يمكن  كذلك 
يزال  فال  تجاري.  تمويل  على  الحصول  إمكانيات  ع  الموزَّ
من  خاصة  الطلب،  تلبية  عن  قاصًرا  التجاري  التمويل 
الحجم  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  المتناهية  الشركات 
النمو  في  خسارة  إلى  يؤدى  ما  الناشئة،  واالقتصادات 
االقتصادي. ففي عام 2017، قدرت الفجوة في التمويل 
 DiCaprio( التجاري العالمي بنحو 1.5 تريليون دوالر أمريكي
الحصول  يعتمد  األحيان،  كثير من  2017(. وفي  وآخرون، 
ومدى  المعنية  الجهة  سمعة  على  تجاري  تمويل  على 
نهاية  في  يشّكل  ما  اإلمدادات،  سالسل  في  رسوخها 
المتناهية الصغر والصغيرة  المطاف عائًقا أمام الشركات 
والمتوسطة الحجم. وبما أن تكنولوجيات سجل الحسابات 
ع تقّلل من المخاطر للمصارف، فسيكون لديها حافز  الموزَّ
أكبر لتكون أكثر شمواًل وتوسيع خدماتها لتشمل الشركات 

المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.

تطبيقات  من  عدد  يستهدف  الحالي،  الوقت  وفي 
القائمة  التكنولوجيات  تستخدم  التي  التجاري  التمويل 

.UniCreditو Société Générale وRabobank وNatixis و KBCو HSBCو Deutshce Bank تشمل المصارف  7

الحجم  والمتوسطة  والصغيرة  الشركات  البلوكشين  على 
وتتعاون  تجاري.  تمويل  فيها  يتوفر  ال  التي  والمواقع 
سبعة مصارف أوروبية كبرى7 في تطوير وتسويق منصة 
تمويل تجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة تقوم على 
الذي يتطلب  الخاص  ع  الموزَّ الحسابات  تكنولوجيات سجل 
آي  شركة  المنصة  هذه  وتستضيف  إذًنا.  إليه  الوصول 
 Hyperledger الذكية  العقود  محرك  ويشغلها  إم  بي 
تدعى  التي  المنصة،  Fabric 1.0 )Wass، 2017أ(. وهذه 
Digital Trade Chain، مصممة إلدارة المعامالت التجارية 
للشركات  والدولية  المحلية  للتجارة  المفتوح  بالحساب 
أهدافها  وتتمثل  الحجم.  والمتوسطة  الصغيرة  األوروبية 
في توفير منصة واحدة للمعامالت التجارية كافة وتوفير 
تكاليف  وتخفيض  بسهولة  تمويل  على  الحصول  إمكانية 
طّورت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  للشركات.  المعامالت 
المتحدة  الواليات  مقرها  شركة  وهي   ،Skuchain شركة 
في  االحتكاك  من  للحد  ع  موزَّ حسابات  سجل  األمريكية، 
ويهدف  العالمية.  اإلمدادات  وسالسل  التجاري  التمويل 
صغيرة  لشركات  التمويل  إتاحة  إلى  المشروع  هذا 
ومتوسطة الحجم وأسواق ناشئة لم يكن التمويل متوفًرا 
لها من قبل. وتوفر تكنولوجيا بلوكشين التي تستخدمها 
شركة Skuchain “منصة تعاون تجاري” تضم المدفوعات 
)قروض  والتمويل  برقية(  تحويالت  أو  اعتماد  )خطابات 
تشغيلية أو قروض تجارية قصيرة األجل(، وتحقق الوضوح 
“التطبيقات  مثل  الخلفية  المكتبية  النظم  مع  )تكامل 
النظمية والمنتجات في حقل معالجة البيانات” أو “نظم 
بين  ومن   .)Allison، 2016( المؤسسات”  موارد  تخطيط 
العالمي،  األغذية  برنامج  تطبيق مع  المحتملة  التطبيقات 
مشتريات  تمويل  خيارات  باستكشاف  حالًيا  يقوم  الذي 

.)Besnainou، 2017( األغذية في شرق أفريقيا

مجال  في  األخرى  التطبيقات  من  عدد  حالًيا  وينهمك 
اختبار  في  اإلمدادات  سلسلة  وإدارة  التجاري  التمويل 
التطبيق  نطاق  وتوسيع  التجريب  بقصد  المفهوم،  ثبوت 
بعد ذلك. ومن األمثلة على ذلك مجموعة من المصارف 
 Sociétéو  ABN Ambroو  ING( والفرنسية  الهولندية 
Générale(، التي تشاركت مع Louis Dreyfus Co. )وهي 
لشحن  الزراعية(،  األغذية  تجارة  شركات  أكبر  من  واحدة 
حمولة من فول الصويا من الواليات المتحدة إلى الصين 
ويقال  ع.  الموزَّ الحسابات  سجل  تكنولوجيات  باستخدام 
الكاملة  الزراعية  السلع  معامالت  أوليات  إحدى  تلك  أن 
الوقت  خّفضت  وقد  التكنولوجيات،  هذه  تستخدم  التي 
الُخمس  إلى  والبيانات  الوثائق  تجهيز  في  المستغرق 
عقود  ذلك  في  )بما  الصفقة  وثائق  رقمنة  خالل  من 
وإصدارات  الحكومية  والتفتيشات  االعتماد  وخطاب  البيع 
مبادرة  ُأطلقت  كذلك   .)Bloomberg، 2018( الشهادات( 
 Barclays( الدولية  المصارف  من  مجموعة  تشمل  أخرى، 
كبرى  وشركات   )BNP Paribasو  Standard Charteredو
تمويل  وشركات   )Sappiو  Sainsbury’sو  Unilever(
تكنولوجيات سجل  ناشئة، مشروًعا الستخدام  تكنولوجية 
ع لتتبع سالسل اإلمدادات المادية وفتح  الحسابات الموزَّ
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3. تطبيقات لتكنولوجيات سّجل الحسابات الموّزع في قطاع األغذية والزراعة

 Wass،( إمكانية الوصول إلى تمويل للمصادر المستدامة
هذه  الختبار  التجريبية  الخطط  أول  وسيكون  2017ج(. 
المزارعين  من  تعبئته  ومواد  الشاي  تتبع  التكنولوجيات 
التجريبي هو  في ماالوي إلى الشركات. وهذا المشروع 
تتبع سلسلة  بين  ما  تجمع  التي  األولى  المبادرات  إحدى 

اإلمدادات والتمويل التجاري.

الزراعية:  القيمة  لسالسل  المالية  الخدمات   4.2.3
المدفوعات والتأمين واالئتمان والمشتقات

كخدمات  المالية،  الخدمات  من  أيًضا  أخرى  أنواع  تلعب 
الدفع والتأمين واالئتمان، دوًرا هاًما في مساعدة الجهات 
خفض  على  الزراعية  اإلمدادات  سلسلة  في  الفاعلة 
المخاطر وتحسين غالت المحاصيل وإدارة السيولة وزيادة 
ع  الموزَّ الحسابات  سجل  تكنولوجيات  وبوسع  العائدات. 
تقليل تكاليف االحتكاك وزيادة إمكانية الحصول على تمويل 
لسلسلة القيمة الزراعية، خاصًة ألصحاب الحيازات الصغيرة 
والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم. 
 ،Capgemini Consulting االستشارية  لـلشركة  ووفًقا 
يقّدر أن العقود الذكية القائمة على سّجل الحسابات الموّزع 
قد توفر للمستهلكين ما يصل إلى 16 مليار دوالر أمريكي 
 Maity،( والتأمين  المصرفية  الخدمات  رسوم  من  سنوًيا 
تكاليف  الناجمة عن  التوفيرات  أن  أيًضا  2016(، وال شك 
االحتكاك األقل التي تولّدها تكنولوجيات سجل الحسابات 
وقد  الزراعية.  المالية  الخدمات  على  أيًضا  تنطبق  ع  الموزَّ
والخدمات  الزراعية  اإلمدادات  كفاءة سالسل  زيادة  تؤدي 
تطوير  وإلى  المالي  الشمول  زيادة  إلى  الزراعية  المالية 

أقوى لألعمال.

المدفوعات

المزارعين  وإلى  من  كالمدفوعات  المالية،  المعامالت 
والتجار والمجهزين ومصدري السلع والخدمات أو مدفوعات 
القروض والسداد، هي أكثر أنواع خدمات سلسلة القيمة 
الزراعية شيوًعا. وللعديد من الجهات الفاعلة في سلسلة 
غالبيتها  في  المالية  المعامالت  تقوم  الزراعية،  القيمة 
على النقد. لكن عملية تناول النقد وتقديمه وجمعه بطيئة 
 Mattern( والضياع  السرقة  مثل  لمخاطر  وتخضع  مكلفة 
الرقمية  الدفع  خدمات  أثبتت  وقد   .)Ramirez، 2017و
بالفعل أنها تخفض التكاليف وتقلل المخاطر بالمقارنة مع 
المعامالت القائمة على النقد، بينما توّلد أيًضا بيانات عن 
القيمة  سلسلة  في  الفاعلة  للجهات  النقدية  التدفقات 
يمكن استخدامها لتقييم المخاطر االئتمانية. فمثاًل، أظهر 
بالفعل   M-Pesa الذي يطلق عليه  الرقمي  الدفع  مشروع 

استثمرت المؤسسات المالية استثماًرا كبيًرا في تكنولوجيات سجل الحسابات الموّزع. فقد استثمرت “فيزا” و”ناسداك” و”سيتي” وغيرها   8
من الجهات الفاعلة في القطاع 30 مليون دوالر أمريكي في موقع Chain.com، وهو منصة للمطورين )Shin، 2015(. أما Ripple، وهو 
حل بلوكشين للمدفوعات العالمية، فمدعوم من Santander InnoVentures ومؤسسات مالية رئيسية أخرى )Elison، 2016(. وقد أطلقت 
تكنولوجيا بلوكشين أخرى رئيسية تدعى “إيثيروم” )Ethereum( مبادرة في عام 2017 )لتحسين التوحيد القياسي وإمكانية التوسع لتكنولوجيا 
بلوكشين للمؤسسات( يشارك فيها 116 عضوا، على رأسهم JP Morgan Chase وIntel  وMicrosoft )Shin، 2017(. ويجري تطوير حلول 
سّجل حسابات موّزع لمجموعة من الخدمات المالية، من مثل تحويل القيمة من خالل المدفوعات والتحويالت المالية والمتاجرة بالقيمة في 

األصول المالية. وال شك أن فوائد سجالت الحسابات الموزعة سترشح إلى المؤسسات المالية التي تركز على سالسل القيمة الزراعية.
 Royalو Westpac Banking Corporation Standard Charteredو  UniCreditو  Santander و  Bank of America Merrill Lynch و  تتضمن   9

.Bank of Canada

أن تحويالت األموال عبر الهاتف المحمول يمكن أن توفر 
طريقة بسيطة لتحويل األموال، ما يؤدي إلى زيادة إمكانية 
لتطوير  منها  واالستفادة  المالية  الخدمات  على  الحصول 
أعمال أكثر نجاًحا. وهناك اآلن أكثر من 30 مليون مستخدم 
 .)Krishnakumar، 2017( في 10 بلدان أفريقية M-Pesa لـ
ع توفر فرصة أكبر  غير أن تكنولوجيات سّجل الحسابات الموزَّ

لخدمات دفع دون احتكاك وفي الوقت الحقيقي.

ويقوم عدد من المؤسسات المالية باختبار ثبوت المفهوم 
الحسابات  سجل  تكنولوجيات  بالفعل  تستخدم  وهي 
الشركات  من  العديد  اهتمام  وينُبع  للمدفوعات.8  ع  الموزَّ
التكنولوجيات من فرص خفض االحتكاك والتكاليف  بهذه 
)Tapscott وTapscott، 2017(. وال تزال المدفوعات الرقمية 
بطيئة وغالية نسبًيا وتستخدم نموذج بيانات مركزي. ويمكن 
التكنولوجيات  هذه  باستخدام  الوسطاء  تجاوز  يوفر  أن 
المالية.  والمؤسسات  المستهلكين  من  لكل  كبيرة  وفوًرا 
ويّدعي تقرير صادر عن Santander InnoVentures أن هذه 
التكنولوجيات يمكن أن تقّلل تكاليف البنية التحتية للمصارف 
واالمتثال  المالية  واألوراق  بالمدفوعات  يتعلق  ما  في 
20-15 مليار دوالر أمريكي بحلول عام  التنظيمي بمقدار 
Belinky( 2022 وآخرون، 2015(. وفي عام 2013، أطلقت 
التكنولوجيات  هذه  بواسطة  مدفوعات  نظام   BitPesa
المدفوعات  لسداد  والدولية  األفريقية  الشركات  يخدم 
من وإلى أفريقيا، وهو حالًيا ييّسر معامالت تبلغ قيمتها 
 Aglionby،( شهرًيا  أمريكي  دوالر  مليون   20 حوالي 
2016، أنشأت مجموعة من  2018(. وفي سبتمبر/أيلول 
بين  مشتركة  مجموعة  أول  العالم9  في  المصارف  أكبر 
المصارف لتيسير المدفوعات المالية العالمية في الوقت 
الحقيقي باستخدام هذه التكنولوجيات، وفي هذه الحالة 
وقد   .(Ripple blockchain )Treacher، 2016 باستخدام 
 Ripple blockchain بدأت مؤسسات مالية أخرى باستخدام
وعلى   .)Ripple، 2017( للحواالت  الفوري  الدفع  لتيسير 
حاًل  مؤخًرا   Citigroupو  Nasdaq أطلقت  مشابه،  نحو 
المالية  األوراق  سيولة  لتعزيز  المتكامل  للدفع  جديًدا 
حسابات  سجل  باستخدام  العالمية  والمدفوعات  الخاصة 
وتشير   .Chain.com )Nasdaq، 2017( على  يقوم  ع  موزَّ
اإلمكانية  إلى  التجزئة  مصارف  عمليات  من  األمثلة  هذه 
أيًضا  تطبيقها  يمكن  والتي  لتكنولوجيات،  لهذه  الحقيقية 
توفير  التكنولوجيات  وبوسع هذه  الزراعي.  التمويل  على 
الصغر  المتناهية  للشركات  المالي  الشمول  من  المزيد 
الدخل  المنخفضة  والبلدان  الحجم  والمتوسطة  والصغيرة 
الزراعية من  القيمة  الفاعلة في سلسلة  الجهات  وتمكين 

المزيد من االدخار واالستثمار في أعمالها التجارية.
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نوفمبر/تشرين الثاني 2020 فرص ناشئة لتطبيق تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية )بلوكشين( في قطاع األغذية الزراعية 

التأمين الزراعي

على  للمساعدة  المخاطر  إلدارة  أداة  الزراعي  التأمين 
استقرار دخل المزارع واستثماراته في حالة حدوث خسائر 
السوق.  أسعار  انخفاض  أو  الطبيعية  الكوارث  بسبب 
الدخل  خسائر  صدمة  تخفيف  على  األدوات  هذه  وتعمل 
عام  بعد  المحاصيل  إنتاج  بدء  على  المزارعين  لمساعدة 
استمرار  لتمكين  زمنًيا  الخسائر  وتوزيع  سيء،  زراعي 
االستثمارات في الزراعة. وكثيرًا ما تكون منتجات التأمين 
الزراعي غير متوفرة في البلدان النامية، وخاصة للمزارعين 
من أصحاب الحيازات الصغيرة. ويرجع ذلك في ما يتعلق 
لدى  المطالبات  من  التحقق  تكاليف  ارتفاع  إلى  بهؤالء 
وقوع خسائر في مناطق متفرقة جغرافًيا والحجم الصغير 
نسبًيا للبوليصات المفردة وفهم مقدمي التأمين المحدود 
الزراعية  الحيازات  أصحاب  يواجهها  التي  الزراعية  للمخاطر 
)Mattern وRamirez، 2017(. أما بالنسبة للمزارعين الذين 
تكون  البوليصات  فإن  الزراعي،  التأمين  على  يحصلون 
مثقلة باألوراق وتعتمد على عمل يدوي كبير للتحقق من 
المطالبات، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة تكلفة 

التأمين.

إمكانية مواجهة بعض هذه  الرقمية  التكنولوجيات  وتوفر 
وتخفيض  اإلكتوارية  التقديرات  تعزيز  خالل  من  التحديات 
تكلفة تقديم منتجات التأمين ورصدها. وفي حالة التأمين 
الجوية،  األحوال  مؤشرات  على  القائم  المحاصيل  على 
مين  مثاًل، تتيح الهواتف المحمولة جعل المستهلكين ُمَعلَّ
الجوية  األرصاد  محطات  جانب  )إلى  يؤدي  ما  جغرافًيا، 
مقدمي  حاجة  إلغاء  إلى  الساتلي(  والتصوير  المؤتمتة 
و  Mattern( الحقل  في  الخسارة  تقييم  إلى  التأمين 
Ramirez، 2017(. وبالتضافر مع عقود ذكية ُتنّفذ بواسطة 
مطالبات  ستصبح  ع،  الموزَّ الحسابات  سجل  تكنولوجيات 
ومدفوعات التأمين رقمية ومؤتمتة بالكامل. مثاًل، يمكن 
استخدام عقد ذكي إلصدار وتنفيذ تسوية بوليصة تأمين 
األحوال  مؤشرات  على  قائمة  المحاصيل  على  لمزارع 
رقمي  عقد  بتطوير  التأمين  مقدم  يقوم  أواًل،  الجوية. 
لبوليصة التأمين للمزارع. وفي حالة حدوث صدمة مناخية، 
تلقائية  دفعة  عن  يفرج  المزارع،  محاصيل  يدمر  كفيضان 
األمطار  كمية  تجاوزت  ما  إذا  البلوكشين  على  للمزارع 
الحّد  الجوية  األرصاد  محطة  إليها  أشارت  التي  الفعلية 
المحدد لهطول األمطار والفترة الزمنية في العقد الذكي، 
إدارية  بمهام  القيام  إلى  التأمين  شركات  حاجة  ينفي  ما 
أخرى  مؤشرات  على  المثال  هذا  وينطبق  التحقق.  وإلى 
لألحوال الجوية تقوم بدور دليل بديل سليم على فقدان 
المحاصيل، حيث يمكن قياس معايير أخرى، كدرجة الحرارة 

والرياح وشروق الشمس.

تنّفذ  ذكية  عقود  على  القائم  الزراعي  التأمين  وسيوّفر 
ع تغطية تأمينية أفضل لعدد أكبر  على سجل حسابات موزَّ
اإلمدادات.  سلسلة  في  الفاعلة  والجهات  المزارعين  من 
وبإلغاء الحاجة إلى تدخالت بشرية لتقييم مطالبات التأمين، 
العملية بسيطة وشفافة وكفؤة. وستزيل  ستصبح هذه 
من  والفساد  االحتيالية  المطالبات  مخاطر  الذكية  العقود 
مقدمي خدمات التأمين، إذ يصبح من غير الممكن التالعب 

بشروط بوليصات التأمين حال االتفاق عليها، بل يمكن أيًضا 
الجوية  األرصاد  محطات  من  تجمع  التي  البيانات  تسجيل 
ع لضمان نزاهتها. وستخّفض  في سجل الحسابات الموزَّ
التأمين  بوليصات  تكلفة  الذكية  العقود  بواسطة  األتمتة 
خفًضا  التأمين  خدمات  ومقدمي  المستهلكين  من  لكل 
التكاليف وتقليل المخاطر لمقدمي  كبيًرا. وسيتيح خفض 
المزارعين.  من  لمزيد  التأمين  تقديم  التأمين  خدمات 
وبالنسبة للمزارعين، سيكون الدفع فورًيا تقريًبا. وستتيح 
ع في جميع  البيانات التي يلتقطها سجل الحسابات الموزَّ
ومقدمي  للمزارعين  الكاملة  اإلمدادات  سلسلة  أنحاء 
وتوفير  للمخاطر  أفضل  بتقييم  القيام  التأمين  خدمات 

بوليصات تأمين تعكس حالة المزارعين.

ويستخدم عدد من الشركات تكنولوجيات سجل الحسابات 
ع لطرح منتجات تأمين زراعي. فمثاًل، تستخدم شركة  الموزَّ
ناشئة مقرها سويسرا تدعى Etherisc هذه التكنولوجيات 
لتوفير تأمين على المحاصيل في البلدان النامية، وخاصة 
اشتركت  كذلك   .)Krishnakumar، 2017( أفريقيا  في 
تصوير  وشركة   ،Aigang هي  مستقلة،  تأمين  شبكة 
منتج  تطوير  في   Skyglyph تدعى  المسّيرة  بالطائرات 
المسّيرة  الطائرات  باستخدام  مستقل  للمحاصيل  تأمين 
ذكية  وعقود  وبلوكشين  الجغرافية  المعلومات  ونظام 

.)Staras، 2017(

منتجات االئتمان الزراعي

المؤسسات  قيام  تعوق  التي  الرئيسية  العوائق  تتمثل 
المالية بتوفير منتجات االئتمان للشركات المتناهية الصغر 
المناطق  خدمة  تكلفة  الحجم في  والمتوسطة  والصغيرة 
االئتمانية  الجدارة  لتقييم  البيانات  إلى  واالفتقار  النائية 
 Ramirez،و  Mattern( للضمانات  أو  الطلبات  لمقدمي 
الزراعية  2017(. ويمكن أن يزود دمج سالسل اإلمدادات 
المالية  المؤسسات  عة  الموزَّ الحسابات  سجالت  في 
الجهات  من  وغيرهم  المزارعين  عمليات  عن  غنية  ببيانات 
العديد من  لتوفير  القيمة، ضرورية  الفاعلة في سلسلة 
أو  المباشر  التسليف  إيصاالت  مثل  المالية،  الخدمات 
يقوم  نظام  إلى  االنتقال  خالل  ومن  التخزين.  إيصاالت 
سيتمكن  ع،  الموزَّ الحسابات  سجل  تكنولوجيات  على 
رقمية  هوية  بناء  من  الصغير  الزراعي  المجّهز  أو  المزارع 
تسجل أصوله المادية، مثل سندات ملكية ثابتة غير قابلة 
للتغيير يمكن استخدامها كضمان )انظر القسم 3-3 أدناه(، 
وأصوله الرقمية، مثل نشاطه االقتصادي )تاريخ معامالت 
االئتمان، ونوعية وكمية المنتجات الزراعية، وما إلى ذلك(، 
لتحديد  الطقس،  األخرى، مثل معلومات  اإلنتاج  وعوامل 
جدارته االئتمانية. وتمكن هذه البيانات الغنية والشفافية 
المالية  الخدمات  زيادة  من  المالية  المؤسسات  الشاملة 
الحجم  والمتوسطة  الصغر والصغيرة  المتناهية  للشركات 

في سالسل اإلمدادات الزراعية.

تمويل  على  الحصول  للمزارعين  التخزين  إيصاالت  وتتيح 
كضمان.  المخزنة  محاصيلهم  باستخدام  الحصاد  بعد  ما 
نهاية موسم  السوق منخفضة في  تكون أسعار  وعندما 
في  فإنهم  السيولة،  إلى  المزارعون  ويحتاج  المحاصيل 
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مقابل  مستودع  في  محاصيلهم  يخزنون  كثيرة  أحيان 
رسوم. ويسمح ذلك للمزارعين الحصول على التمويل، ما 
يتيح لهم بدوره الوقت إليجاد أفضل فرصة في السوق 
لبيع محصولهم )Varangis وLarson، 1996(. وتتطلب نظم 
بشأن  منها  التحقق  يمكن  بيانات  عادة  التخزين  إيصاالت 
جودة وكمية المحاصيل المخزونة ال تتوفر في أحيان كثيرة 
ألصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان النامية )Mattern و
Ramirez، 2017(. وعن طريق استخدام تكنولوجيات سجل 
ع لتنفيذ نظام إيصاالت التخزين، سيكون  الحسابات الموزَّ
المزارعون قادرين بسهولة على توفير البيانات الضرورية 
للمؤسسات  االئتمانية  جدارتهم  إلثبات  محاصيلهم  عن 

المالية للحصول على قرض.

الحاجة  ع  الموزَّ الحسابات  سجل  تكنولوجيات  وستلغي 
الفواتير.  على  الخصم  مثل  التمويل،  أنواع  بعض  إلى 
السيولة  على  والقيود  اللوجستية  للتحديات  فنظًرا 
المعامالت، قد يستغرق تسديد  الشديد في  واالحتكاك 
منتجاتهم  للمزارعين مقابل  المدفوعات  والمجّهزين  التجار 
عدة  النقل  شركات  مثل  الخدمات  لمقدمي  الدفع  أو 
على  المزارعين  يشّجع  أن  التأخير  لهذا  ويمكن  أسابيع. 
آخر  إلى مشتٍر  التعاقدية وبيع منتجاتهم  االتفاقيات  خرق 
نظًرا  أقل  بسعر  كثيرة  أحيان  وفي  فوري،  دفع  مقابل 
للحاجة الفورية إلى السيولة )وهي ممارسة تعرف بالبيع 
استخدام  ممارسة  هو  الفواتير  على  والخصم  الجانبي(. 
على  للحصول  كضمان  القبض  المستحقة  الحسابات 
قرض، وذلك لضمان الدفع للموردين في الوقت المحدد 
وخفض البيع الجانبي. وفي الوقت الحالي، يتمثل التحدي 
الرئيسي الذي يواجه الشركات المتناهية الصغر والصغيرة 
خصم  قروض  على  الحصول  في  الحجم  والمتوسطة 
عملياتها  عن  نظامية  سجالت  إلى  االفتقار  في  الفواتير 
)Mattern وRamirez، 2017(. ويمكن أن توفر تكنولوجيات 
ع البيانات الضرورية لهذه الشركات  سجل الحسابات الموزَّ
وللمؤسسات المالية، ولكن في نهاية المطاف ستلغي 
ألنه  كلًيا،  الفواتير  خصم  إلى  الحاجة  التكنولوجيات  هذه 
نوع من التمويل ناجم عن االفتقار إلى عدم الكفاءة وعن 
االحتكاك في سالسل اإلمدادات. ومن خالل االستفادة 
هذه  ستلغي  الدفع،  عمليات  ألتمتة  الذكية  العقود  من 
التكنولوجيات الحاجة إلى الوسطاء وتتيح صرف المدفوعات 
عند استالم السلع، ما سيوفر الدفع في الوقت الحقيقي 
وزيادة رأس المال المتداول للمزارعين والشركات المتناهية 
الجهات  وجميع  الحجم  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر 

الفاعلة في سلسلة اإلمدادات.

بالفعل  لديها  التي  الفاعلة  بالجهات  يتعلق  ما  في  أما 
قروض  على  الحصول  من  يمكنها  ائتمانية  جدارة  سّجل 
الحسابات  سجل  تكنولوجيات  لها  توفر  سوف  زراعية، 
ع بصورة رئيسية رسوم معامالت مخّفضة وتجهيًزا  الموزَّ
ويفترض  مبّسطة.  سداد  وخيارات  مبّسًطا  للقروض 
نطاق  توسيع  على  قادرة  المالية  المؤسسات  تكون  أن 
أكبر  لعدد  االئتمانية  المنتجات  المزيد من  لتوفير  التغطية 
من الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة الزراعية، وخاصة 
الصغر  المتناهية  والشركات  الصغيرة  الحيازات  ألصحاب 

والصغيرة والمتوسطة الحجم.

المشتقات المالية الزراعية

المزرعة  فمداخيل  بطبيعتها،  متقلبة  الزراعية  األسواق 
بعض  ويستخدم  الخارجية.  للصدمات  عرضة  واألسعار 
عقود  أو  اآلجلة  )العقود  المشتقات  الزراعيين  المنتجين 
األسعار  مخاطر  من  للتحوط  المخاطر  إلدارة  أداة  الخيار( 
وتثبيت السعر المستقبلي للحصاد. ويمكن لتكنولوجيات 
ع أن تطبق على أسواق المشتقات  سجل الحسابات الموزَّ

المالية الزراعية في المستقبل القريب.

حالًيا، تداول األوراق المالية مجال آخر من مجاالت الخدمات 
المالية التي يجري نقلها إلى سجالت الحسابات الموّزعة. 
على  المالية  لألوراق  بلوكشين  ابتكارات  معظم  ويركز 
قدر  لها  ألن  البورصة،  خارج  العلنية  المعامالت  أسواق 
من الشفافية والتنظيم أقل مما للبورصات، وألنها أيًضا 
تعتمد على اإلدخال اليدوي والورقي للبيانات في الوقت 
المناسب. ولما تزل Nasdaq بالتعاون مع Chain.com رائدة 
لتداول  ع  الموزَّ الحسابات  سجل  تكنولوجيات  تطوير  في 
األوراق المالية. ففي عام 2015، أطلقتا أول منصة قائمة 
على هذه التكنولوجيات تدعى Linq لتداول األوراق المالية 
 Nasdaq Linq الخاصة في سوق خارج البورصة. وقد أثبتت
ثالثة  )من  التجهيز  وقت  تقليل  على  وستساعد  نجاحها 
10 دقائق( والتعرض لمخاطر التسوية  أيام إلى أقل من 
خارج  التداول  في  اإلداري  والعبء  الرأسمالية  والتكاليف 
البورصة )Nasdaq، 2015(. وتركز شركات بلوكشين أخرى 
أيًضا على األسواق خارج البورصة، مثل Clearmatics التي 
على منصة  تجمع  بتطوير منصة مقاصة وتسوية  تقوم 
واحدة أمناء االستثمار والسماسرة وأماكن التداول التجاري 
وبوسع  البيانات.  ومقدمي  الجانبي  الشراء  وشركات 
التداول  عمليات  بتسوية  تقوم  أن   Clearmatics منصة 
في األوراق المالية وأتمتة تقييم المشتقات وغيرها من 
العقود المالية واحتساب هوامشها باستخدام تكنولوجيات 
ع )Swanson، 2015(. ومن المرجح  سجل الحسابات الموزَّ
الزراعية  المشتقات  الذين يستخدمون  المنتجون  يختبر  أن 
كفاءة أكبر وتكاليف تداول أقل باستخدام هذه التكنولوجيات 

في المستقبل القريب.

5.2.3 بيانات ومعلومات عن السوق أذكى وأيسر

للمستخدمين  ع  الموزَّ الحسابات  سجل  تكنولوجيات  تتيح 
المسّجلة.  الرقمية  المادية  ألصولهم  رقمية  هويات  بناء 
رفيعة  معامالت  من  البيانات  من  كبيرة  كمية  تولد  فهي 
النوعية في سالسل اإلمدادات الزراعية والخدمات المالية 
الزراعية، كما أنها تخّزن كل معاملة مسّجلة، ما يمكنها من 
سّجاًل  اإلمدادات  سلسلة  في  الفاعلة  للجهات  توفر  أن 
خدماتها  وأنشطة  لعملياتها  نوعية  وأفضل  أدّق  مفصاًل 
المالية ومعلومات عن السوق. وإمكانية الحصول المحّسن 
على البيانات هذه ناجمة عن أن قيود البيانات رقمية ثابتة 
لديه  الشبكة  أن كل مشارك في  للتغيير، وعن  قابلة  غير 
الحسابات.  سجل  في  المعامالت  تاريخ  عن  نسخة  نظريًا 
غير أنه يمكن تشفير البيانات السرية، وفي هذه الحالة ال 
خالل  من  إاّل  اآلخرين  مع  ومشاركتها  يمكن فك شفرتها 
المطاف  نهاية  وفي  أو صاحبها.  البيانات  تلك  مستخدم 
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ع منصة لتحسين  توّفر تكنولوجيات سجل الحسابات الموزَّ
واألسواق  اإلمدادات  سالسل  في  السوق  شفافية 

الزراعية.

سلسلة  في  الفاعلة  الجهات  تستخدم  أن  ويمكن 
قرارات  لتنوير  المحسنة  السوق  معلومات  اإلمدادات 
اإلنتاج والتسويق والسياسات الزراعية والسياسات األخرى 
ذات الصلة. ومن المرجح أن تشمل هذه الجهات الحكومات 
البيانات  مراكز  حتى  وربما  الدولية،  الحكومية  والمنظمات 
وسيكون  التجارية.  باألعمال  الخاصة  البيانات  تحّلل  التي 
اإلمدادات،  األخرى في سلسلة  الفاعلة  الجهات  بمقدور 
والطلب  األسعار  عن  بيانات  على  الحصول  كالمزارعين، 
في أسواق البيع بالتجزئة ومستويات العرض الحالية في 
أسواق محددة. ويتيح ذلك للمنتجين وغيرهم من الجهات 
الفاعلة في سلسلة اإلمدادات دمج تحليالت أفضل في 
عملياتهم، ما يساعدهم على تحقيق فهم وتفاعل أفضل 
مع تفضيالت المستهلكين. ويمكن أن تحقق زيادة إمكانية 
لجميع  هائلة  كفاءة  مكاسب  دقيقة  بيانات  على  الحصول 
للمنتجين والمجهزين  الفاعلة، ولكن بشكل خاص  الجهات 
السوق  فيها شفافية  تكون  التي  المواقع  الزراعيين في 
ضعيفة في الوقت الحالي. وفي نهاية المطاف، يفترض 
أن يتيح ذلك للجهات الفاعلة في سلسلة اإلمدادات زيادة 
المبيعات وتقليل فقد األغذية وهدرها من خالل ممارسات 

تجارية أكثر ربحية وسالسل إمدادات أكفأ.

ع  الموزَّ الحسابات  سجل  تكنولوجيات  منصات  وبوسع 
استحداث فرص لتحقيق دخل نقدي بفعل الكم الهائل من 
بيانات المعامالت. أواًل، سيبني تراكم البيانات المفّصلة 
عن كل معاملة سمعة وسّجاًل حافاًل لكافة الجهات الفاعلة 
ع  في سلسلة اإلمدادات. ثانًيا، يتيح سجل الحسابات الموزَّ
بين  التنبؤ  على  والقدرة  والمساءلة  الثقة  من  أكبر  قدًرا 
الجهات الفاعلة في السوق. ويمكن اآلن للجهات الفاعلة 
في سلسلة اإلمدادات الزراعية القيام بأعمال تجارية دون 
سجاًل  مشارك  كل  لدى  أن  بمعرفة  الوسطاء،  سمسرة 
سيقوم  الذكي  والعقد  السّجل  وأن  بالشفافية  يتسم 
بالسداد فقط عندما يتم استيفاء االتفاقات التعاقدية. كما 
المتناهية  والشركات  الصغيرة  الحيازات  ألصحاب  سيكون 
الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم وغيرهم من األطراف 
المشاركة  لهم  يتيح  السوق سّجاًل ونظاًما  المحرومة في 
في فرص جديدة في السوق، إذ ستنخفض كثيًرا المخاطر 
التي قد يتعرض لها كٌل من طرفي المعاملة. وباإلضافة 
إلى ذلك، يمكن أن تزود وفرة البيانات الشركات المتناهية 
مشقة  تكابد  التي  الحجم  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر 
بعملياتها  تتعلق  مالية  بأدلة  تمويل  على  الحصول  في 
تكنولوجيات  أن  بما  وأخيًرا،  مالية.  خدمات  على  للحصول 
ع توفر إمكانية التواصل على امتداد  سجل الحسابات الموزَّ
الستخدام  للمزارعين  حوافز  هناك  اإلمدادات،  سالسل 
طرق زراعية أكثر تكلفة إلنتاج سلع ذات جودة أعلى يمكن 
والشفافية.  التتبع  إمكانية  عبر  نقدي  دخل  إلى  تحويلها 
في  للمزارعين  الفرص  من  المزيد  يتيح  أن  لذلك  ويمكن 

قطاعات السوق المتخصصة.
وأخيرا، تلعب الحوكمة والمؤسسات دوًرا هاًما في تهيئة 

بيئة تمكينية قوية بسياسات وبرامج تيّسر تطوير األعمال 
األكثر  للبيانات  ويمكن  الزراعية.  اإلمدادات  سالسل  في 
دقة التي يمكن الوصول لها من خالل سجالت الحسابات 
الحكومية  والمنظمات  الحكومات  قدرة  تعزز  أن  عة  الموزَّ
الدولية )مثل منظمة األغذية والزراعة( على تحليل األسواق 
والجهات الفاعلة والسياسات الزراعية والسياسات األخرى 
المستنيرة.  السياسات  من  المزيد  لتطوير  العالقة،  ذات 
وستكون هناك قدرة على استحداث سياسات أذكى من 
بيانات أذكى، ال سيما في المجاالت التي ُيفتقر فيها إلى 
البيانات أو إلى دقتها. ويمكن أن تشمل هذه المجاالت: 
الموقع  حسب  السوق  في  والمشاركة  اإلنتاجية  القدرة 
المدخالت  عن  والبيانات  السكانية  والشريحة  الجغرافي 
وتفضيالت  التجارة  وتدفقات  األسعار  وبيانات  الزراعية 
الحكومية  واإلعانات  الزراعي  والتمويل  المستهلكين 

والضرائب والرسوم الجمركية.

6.2.3 مستقبل سالسل اإلمداد الزراعية

بدور  القيام  ع  الموزَّ الحسابات  سجل  تكنولوجيات  بوسع 
الناشئة  الرقمية  التكنولوجيات  تدمج  تأسيسية  تقنية 
األخرى لتحّسن باستمرار إدارة سلسلة اإلمدادات الزراعية. 
ويمكن لهذه التقنيات الرقمية األخرى، كالذكاء االصطناعي 
الثالثية  IoT والبيانات الضخمة والطباعة  وإنترنت األشياء 
إمدادات  تشكيل سلسلة  جميعها في  تسهم  أن  األبعاد 
إنترنت  يستخدم  فمثاّل،  كفاءة.  وأكثر  مستنيرة  زراعية 
ظروف  عن  البيانات  لجمع  ومجّسات  أجهزة  األشياء 
الزراعية  المنتجات  وتخزين  وحركة  وتجهيز  إنتاج  وخصائص 
الغنية  للبيانات  ويمكن  اإلمدادات.  سلسلة  أنحاء  في 
معامالت  تفاصيل  تثري  أن  األشياء  إنترنت  عن  الناتجة 
سلسلة اإلمدادات الزراعية المسجلة في سجل الحسابات 
ع. ويمكن أن تساعد كميات البيانات الكبيرة في اتخاذ  الموزَّ
القرارات المعتمدة على البيانات في سالسل اإلمدادات 
الضخمة  البيانات  إدارة  تستخدم  أن  يمكن  كما  الزراعية، 
وتنوير  استيعابها  يمكن  معلومات  لتطوير  التحليالت 
االصطناعي  الذكاء  يساعد  أن  ويمكن  القرار.  عملية صنع 
على  األخرى  التحليل  وأدوات  اآللي  التعلم  باستخدام 
تيسير عملية صنع القرار المعتمدة على البيانات. وسيكون 
بمقدور شركات األغذية استخدام الطباعة الثالثية األبعاد 
لتطوير عبوات مخصصة للمنتجات الغذائية مجهزة بأجهزة 
استشعار تتبع ذكية القتفاء المنتجات الغذائية في سجل 
واستعصاؤها  البيانات  ثبات  ويوفر  ع،  الموزَّ الحسابات 
عة لهذه  على التغيير وأمنها في سجالت الحسابات الموزَّ
الموثوقة  البيانات  لتوليد  سليمة  منصة  التكنولوجيات 

واآلمنة واستخدامها وتخزينها.

3.3 سجالت األراضي

لسبل  األهمية  حاسمة  والرسمية  اآلمنة  الملكية  حقوق 
عيش البشر وتنميتهم االقتصادية في العالم أجمع. غير 
أنه ال تزال هناك تحديات كبيرة تجابه الحصول على حقوق 
العالم.  أنحاء  في  عليها  والحفاظ  ورسمية  آمنة  ملكية 
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األشخاص  من  المائة  في   70 أن  إلى  التقديرات  وتشير 
على سندات  الحصول  إمكانية  إلى  يفتقرون  العالم  في 
 Connelly،و  Heider( ترسيمها  إلى  أو  لألراضي  ملكية 
2016(. وفي العادة، تدير الدولة سجالت األراضي، ولذا 
يعتمد مستوى أداء هذه السجالت على مستوى الفساد 
والتنظيم واألداء العام للمؤسسات الوطنية. وباإلضافة 
إلى ذلك، فإن نظم تسجيل األراضي متدنية التكنولوجيا 
على  العادة  في  تعتمد  وهي  كبير.  حد  إلى  فّعالة  وغير 
اليدوي  والعمل  اليدوية  والتوقيعات  الورقية  الوثائق 
األخطاء  تكون  وقد  األراضي.  ملكية  سندات  لتسجيل 
والتحايالت ممارسات شائعة، ما يؤدي إلى نزاعات مكلفة.

معالجة  ع  الموزَّ الحسابات  سجل  تكنولوجيات  وتستطيع 
العديد من أوجه القصور في سجالت األراضي التقليدية. 
قابلة  غير  وثابتة  وسريعة  آمنة  طريقة  توفر  أواًل  فهي 
في  الثقة  يعزز  ما  األراضي،  ملكية  لتسجيل  للتغيير 
القابل  غير  المعامالت  تاريخ  ويحمي  النظام.  موثوقية 
للتغيير والذي يمكن للمزارعين والمالك تتبعه من الفساد 
حالما  المستقبلية  النزاعات  حل  في  ويساعد  واالحتيال 
الثقة في سجالت األراضي،  ُتسّجل األرض. وباستعادة 
سينخرط مالكو األراضي ويصبح بإمكانهم الحصول على 
يحرر  أن  شأنه  من  ما  الرسمية،  لألراضي  ملكية  سندات 
الرسمية  الملكية  وستتيح  المال.  رأس  من  كبيرة  كميات 
لألراضي ورأس المال الجديد ألصحاب األراضي استخدام 
األرض كضمان للوصول إلى أسواق االئتمان. وثانيّا، يمكن 
التكنولوجيات  هذه  خالل  من  األراضي  سجالت  لرقمنة 
تسجيل  يستغرقه  الذي  والوقت  المالية  التكاليف  خفض 
سندات ملكية األراضي، إذ أنها تلغي النظام القائم على 

الورق والعمل اليدوي.

لنقل  مشاريع  تنفيذ  بالفعل  البلدان  من  العديد  بدأ  وقد 
وتعمل  عة.  موزَّ إلى سجالت حسابات  األراضي  سجالت 
والسلطات  األراضي  إدارة  مشروع  مع   Bitland شركة 
سندات  وتسجيل  األراضي  لمسح  غانا  في  الوطنية 
مبادرات  حاولت  ولقد  لها.  تابع  بلوكشين  على  الملكية 
من  ألكثر  غانا  األراضي في  على  النزاع  حل مشكلة  عدة 
17 عامًا )Aitken, 2016(، وتعتقد Bitland أن التطبيقات 
نّفذت مشاريع  كذلك  الحل.  بلوكشين هي  على  القائمة 
 Bitfury في غانا وشركة BenBen مشابهة من جانب شركة
وشركة  هندوراس  في   Factom وشركة  جورجيا  في 
ChromaWay في السويد، على سبيل المثال ال الحصر. 
هو  المشاريع  هذه  تجابه  التي  الرئيسية  التحديات  وأحد 
أواًل توضيح ملكية األرض بغية تسجيلها على بلوكشين، 
للفساد  عرضة  الملكية  توضيح حقوق  عملية  تكون  قد  إذ 

والنزاعات وال تزال تشكل عقبة أمام تسجيل األراضي.

4.3 االتفاقيات الدولية المتعلقة بالزراعة

1.4.3 اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة

أيًضا تحسين  ع  الموزَّ الحسابات  تكنولوجيات سجل  بوسع 
واألحكام  العالمية  التجارة  منظمة  اتفاقات  ورصد  تنفيذ 
الرئيسية ذات الصلة بالتجارة الزراعية. أواًل، وكما ذكر أعاله، 
يمكن للعقود الذكية تلقائيا دفع رسوم الجمارك عند قبول 
ع  الموزَّ الحسابات  لسجل  ويمكن  الجمارك،  في  البضائع 
تخزين بيانات دقيقة عن أسعار التعرفة. وسيجلب ذلك زيادة 
الخاصة  التعرفة  التزامات  إلى  والمساءلة  الشفافية  في 
بكل بلد ويحّسن بيانات التعرفة. ثانًيا، ستعزز إمكانية التتبع 
االمتثال التفاقية منظمة  القدرة على فرض  والشفافية 
التجارة العالمية لتدابير الصحة والصحة النباتية. وينبغي أن 
الجودة في سالسل  العالية  المعامالت  تفاصيل  تشمل 
تدابير  المحّملة  الرقمية  والشهادات  الزراعية  اإلمدادات 
الصحة والصحة النباتية المعتمدة في جميع أنحاء سلسلة 
اإلمدادات. وسيوفر ذلك دلياًل يمكن التحقق منه بسهولة 
العلمية  األدلة  ويدعم  الدولية،  للمعايير  االمتثال  على 
يوجد  التي  الجغرافية  المواقع  ويحدد  المعتمدة  للتدابير 
فيها تفٍش لألمراض أو عدم امتثال كي تخضع للمراقبة 
بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية. ثالًثا، ستحّسن درجة 
القدرة  وشفافيته  ع  الموزَّ الحسابات  لسجل  العالية  التتبع 
على فرض قواعد المنشأ لضمان سالمة األغذية وتطبيق 
رابًعا،  المعنية.  السلعة  على  الدقيقة  الجمركية  الرسوم 
لرصد  قوية  منصة  أيًضا  والشفافية  التتبع  إمكانية  توفر 
بموجب  الجغرافية  والمؤشرات  الفكرية  الملكية  حقوق 
الفكرية  الملكية  لحقوق  العالمية  التجارة  منظمة  اتفاق 
المتصلة بالتجارة. وبشكل عام، يمكن لتكنولوجيات سّجل 
ع تحقيق قدر أكبر من المساءلة والشفافية  الحسابات الموزَّ

لالمتثال لقواعد التجارة الدولية الخاصة بالزراعة.

تغير المناخ   2.4.3

إن اآلثار السلبية لتغير المناخ على اإلنتاج الزراعي والتحديات 
التي يواجهها األمن الغذائي موثقة جيدا )منظمة األغذية 
الحسابات  سجل  لتكنولوجيات  ويمكن   .)2016 والزراعة، 
المناخ  تغير  آثار  من  التخفيف  في  تساهم  أن  ع  الموزَّ
عة منبًرا  بطريقتين. أواًل، تشّكل سجالت الحسابات الموزَّ
سليما لإلبالغ عن االلتزامات القطرية في اتفاقية باريس 
ورصد  وطنًيا،  المحددة  كااللتزامات  المناخ،  تغير  بشأن 
العالمية  الحصيلة  عن  اإلبالغ  وكذلك  االلتزامات،  هذه 
المناخ والتمويل  المنقولة دولًيا وتمويل  التخفيف  ونتائج 
األخضر. ثانًيا، يمكن أن تستفيد أسواق ائتمانات الكربون 
لإلتجار  كسوق  ع  الموزَّ الحسابات  سجل  استخدام  من 
بهذه االئتمانات. ومن شأن تكنولوجيات سجل الحسابات 
ع أن تقّلل االحتكاك وتتيح نهًجا أكثر شفافية وكفاءة  الموزَّ
)IBM، 2018ب(.  تعويضه  وحسابات  الكربون  لحسابات 
وفي النتيجة، يمكن لكل من تطبيقي تكنولوجيات سجل 
من  المزيد  في  يساهما  أن  هذين  ع  الموزَّ الحسابات 
الشفافية والكفاءة والمساءلة في التخفيف من آثار تغير 

 .المناخ
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األمن  بشأن  العامة  السياسات  على  االنعكاسات   .4
الغذائي والتنمية الريفية

فّعالة  تمكينية  بيئة  تهيئة  إلى  العامة  السياسات  تهدف 
الزراعي  القطاع  في  الشامل  االقتصادي  النمو  تيّسر 
وتعزز التنمية الريفية وتضمن األمن الغذائي. وباإلضافة 
لتحقيق  السليمة أساسية  العامة  إلى ذلك، فالسياسات 
خاصة  أهمية  لها  التي  المستدامة،  التنمية  أهداف 
تكنولوجيات  تطبيق  يساعد  أن  ويمكن  النامية.  للبلدان 
الزراعية  اإلمدادات  ع في سالسل  الموزَّ الحسابات  سجل 
العام على  القطاع  المالية  والخدمات  األراضي  وسجالت 
تحقيق أهداف السياسة العامة في تحقيق األمن الغذائي 
التنمية  لتحقيق أهداف  الريفية وأن يكون دافًعا  والتنمية 

المستدامة. 

الغذائي من خالل  واألمن  التجارة  تيسير  تعزيز   1.4
مؤسسات كفؤة وإمكانية التتبع وشفافية السوق

العالمية  التجارة  لمنظمة  التجارة  تيسير  اتفاقية  تسلط 
الضوء على الهدف المشترك للسياسات الوطنية الرامي 
إلى خفض التكاليف واجتناب التأخيرات والتقليل من عدم 
اليقين في التجارة الزراعية. ويمكن لتيسير التجارة المعزز أن 
يلعب دوًرا رئيسًيا في تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية 
وتحسين  الجوع  على  القضاء  في  المتمثل  المستدامة 
من  والدولية  المحلية  التجارة  وبتيسير  الغذائي.  األمن 
خالل سالسل إمدادات زراعية تتسم بالكفاءة والشفافية، 
ع والعقود الذكية  تقّدم تكنولوجيات سجل الحسابات الموزَّ
توفر  التجارة، فهي  تيسير  تحسين  كبيرة في  مساهمات 
أكثر كفاءة وفعالية للمعامالت في  بنية تحتية مؤسسية 
سالسل اإلمدادات الزراعية وتعزز إمكانية التتبع والشفافية 
في ما يتعلق بسالمة األغذية وجودتها وتحّسن شفافية 

السوق.

تيسير  في  هاًما  دوًرا  المؤسسية  التحتية  البنية  تؤدي 
التدفق الحر للسلع والخدمات واالستثمارات واليد العاملة 
في القطاع الزراعي. واالفتقار إلى بنية كهذه فعالة عامل 
وانخفاض  التجارية  الحواجز  في  التسبب  في  رئيسي 
اإلنتاجية في العديد من البلدان النامية. وتقوم تكنولوجيات 
ع بدور مؤسسة رقمية للثقة توفر  سجل الحسابات الموزَّ
نظاًما أكثر شفافية وفعالية للمعامالت وحفظ السجالت 
التقليدية. فمن  والعامة  الخاصة  المؤسسات  توفره  مما 
خالل إزالة الوساطة في المعامالت، يحّل سجل الحسابات 
ع محل عمليات التحقق غير الفعالة وعمليات التعاقد  الموزَّ
المعامالت،  لتنفيذ  المؤسسات  تقدمها  التي  والتسوية 
للتوسط  المؤسسات  أشكال  بعض  حاجة  ذلك  فيلغي 
تلك  الزراعية،  اإلمدادات  سالسل  في  المعامالت  في 
عادة  وتكون  عام  بشكل  مكلفة  تكون  التي  المؤسسات 

ذلك،  إلى  وباإلضافة  النامية.  البلدان  في  تكلفة  أكثر 
بخفض  المؤسسية  األساسية  البنية  الذكية  العقود  تعزز 
أنواع  بعض  إلى  الحاجة  وإزالة  المعنية  األطراف  عدد 
المؤسسات التي تضمن العملية التعاقدية حاليا. وتقوم 
ع بأتمتة  العقود الذكية وتكنولوجيات سجل الحسابات الموزَّ
العملية التعاقدية في الوقت الحقيقي فيؤدي ذلك إلى 
الزراعية  الفاعلة في سلسلة اإلمدادات  للجهات  وفورات 

من حيث رسوم المعامالت والتكاليف القانونية.

تكاليف  تدني  يدعم  أن  يمكن  المطاف،  نهاية  وفي 
الحسابات  سجل  تكنولوجيات  تتيحها  التي  المعامالت 
ع والعقود الذكية أهداف السياسة العامة في زيادة  الموزَّ
ما  الزراعية،  اإلمدادات  سالسل  في  والكفاءة  اإلنتاجية 
يؤدي إلى تدني تكاليف التشغيل وزيادة مداخيل أصحاب 
والصغيرة  الصغر  المتناهية  والشركات  الصغيرة  الحيازات 
وخفض  الفاعلة  الجهات  من  وغيرها  الحجم  والمتوسطة 
التي  للكفاءات  ويمكن  للمستهلكين.  األغذية  أسعار 
الريفية،  المداخيل  تعزز  أن  التكنولوجيات  هذه  تولدها 
إلى  وباإلضافة  لذلك.  نتيجة  الغذائي  األمن  فيتحسن 
ذلك، يمكن لهذه التكنولوجيات تعزيز المساءلة والشفافية 
في المعامالت الحكومية، مثل برامج اإلعانات والضرائب 
)ضريبة القيمة المضافة، والتعريفات الجمركية، وما إلى 
وبرامج  االجتماعية  الحماية  وبرامج  البيئية  والبرامج  ذلك( 
من  الدولية،  واالتفاقات  الحكومة  تقودها  التي  التنمية 

بين أمور أخرى.

قطاع  العامة في  للسياسة  الشائعة  األهداف  بين  ومن 
كل  في  الزراعية  المنتجات  وجودة  سالمة  ضمان  الزراعة 
سجل  تكنولوجيات  وتوّفر  المحلي.  واإلنتاج  التجارة  من 
ع منصة لتعزيز التتبع والشفافية للتحقق  الحسابات الموزَّ
والصحة  الصحة  لمعايير  واالمتثال  األغذية  سالمة  من 
تتبع منشأ  التكنولوجيات على  النباتية. وتقدم قدرة هذه 
المنتج وتضمين سمات تفصيلية عن كل معاملة وضمان 
األغذية  سالمة  على  كبيرة  تحسينات  تتبعها  إمكانية 
األمراض  لتفشي  أكبر  بسرعة  االستجابة  على  والقدرة 
الشهادات  وإصدار  الملّوثة  الزراعية  األغذية  ومنتجات 
البيئية واالستدامة ومكافحة الغش في األغذية وإمكانية 

التقليل من االحتكاك على الحدود.

ومن المسّلم به أن شفافية السوق ومعلومات السوق 
في  الغذائي  األمن  تعزيز  في  أساسية  عوامل  المعززة 
الحسابات  سجل  تكنولوجيات  وتوفر  العالم.  أنحاء  جميع 
الناجم  البيانات  من  الهائل  الكم  منصة الستخدام  ع  الموزَّ
عن المعامالت في سالسل اإلمدادات الزراعية. وبصرف 
في  الفاعلة  للجهات  الضخمة  الكفاءة  مكاسب  عن  النظر 
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4. االنعكاسات على السياسات العامة بشأن األمن الغذائي والتنمية الريفية

الوصول  إمكانية  زيادة  فإن  الزراعية،  اإلمدادات  سلسلة 
إلى معلومات أدق عن السوق يمكن أن تعزز نظام األغذية 
العالمي وتقلل من حدوث تصاعدات في األسعار تشكل 
إلى  يؤدي  أن  ويمكن  الغذائي.  لألمن  رئيسًيا  تهديًدا 
تحسين تيسير التجارة تضافر رسوم المعامالت والرسوم 
المؤتمتة  التعاقدية  والعمليات  انخفاًضا  األكثر  القانونية 
مع تحقيق التسويات في الوقت الحقيقي وتعزيز إمكانية 

تتبع سالمة األغذية واألسواق وشفافيتها.

النمو  لتحقيق  الريفية  التنمية  نتائج  تعزيز   2.4
االقتصادي الشامل

إن تعزيز النمو االقتصادي الشامل وزيادة مداخيل الجهات 
الفاعلة في سالسل اإلمدادات الزراعية المتناهية الصغر 
في  أساسيان  عنصران  الحجم  والمتوسطة  والصغيرة 
جداول أعمال سياسات التنمية الريفية. وتوفر تكنولوجيات 
االقتصادي  الشمول  من  المزيد  ع  الموزَّ الحسابات  سجل 
أصحاب  مثل  السوق،  في  المحرومة  للجهات  والمالي 
والصغيرة  الصغر  المتناهية  والشركات  الصغيرة  الحيازات 
الرقمية  والسجالت  الشفافية  وتتيح  الحجم.  والمتوسطة 
وتعزيز الثقة من خالل هذه التكنولوجيات والعقود الذكية 
رقمية  هوية  بناء  المحرومة  السوق  في  الفاعلة  للجهات 
على  للحصول  االئتمانية  جدارتها  يثبت  تتبع  وسجل 
السوق،  في  جديدة  فرص  إلى  ويؤدي  المالية  الخدمات 
الصغر  المتناهية  الشركات  مع  التعامل  مخاطر  أن  إذ 
نتيجة  بكثير  أقل  ستكون  الحجم  والمتوسطة  والصغيرة 
أن  ويمكن  الذكية.  العقود  خالل  من  اليقين  عدم  إزالة 
تؤدي هذه الفرص الجديدة في السوق وإمكانية الحصول 
ألصحاب  أكبر  اقتصادي  نمو  إلى  المالية  الخدمات  على 
والصغيرة  الصغر  المتناهية  والشركات  الصغيرة  الحيازات 

والمتوسطة الحجم.

الحماية  أشكال  من  شكل  المالية  التحويالت  فإن  كذلك 
كما  االقتصادي  النمو  في  إيجابًيا  يساهم  االجتماعية 
من  عدد  في  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  في 
المناطق )Ponsot وآخرون، 2017(. وعلى العموم، تساعد 
على  للمخاطر  والمعرضين  الفقراء  المالية  التحويالت 
خفض الفقر والحصول على خدمات صحة وتغذية وفرص 
محّسنة  صحية  ومرافق  محّسن  وإسكان  أفضل  تعليم 
الالمساواة،  وخفض  المالي  واالندماج  األعمال  وريادة 
وخاصة في المناطق الريفية. وتتأثر مدفوعات التحويالت 
صرف  وأسعار  التحويل  رسوم  بارتفاع  عادًة  المالية 
المالئمة  غير  االستالم  نقاط  ومواقع  المتقلبة  العمالت 
لبعض سكان الريف. ومن خالل توفير منفذ دفع فوري عبر 
الحدود مع رسوم معامالت منخفضة، يمكن لـتكنولوجيات 
مدفوعات  إلى  الوصول  تعزيز  ع  الموزَّ الحسابات  سجل 
مباشرة  وتساهم  كالتحويالت  االجتماعي  األمان  شبكات 
في تحقيق الهدف 10ج من أهداف التنمية المستدامة10 

المائة، وإلغاء  3 في  التنمية المستدامة على “خفض تكاليف معامالت تحويالت المهاجرين إلى أقل من  10ج من أهداف  ينص الهدف   10

/https://sustainabledevelopment.un.org قنوات التحويالت المالية التي تربو تكاليفها على 5 في المائة، بحلول عام 2030”. انظر

المعامالت  تكاليف  في  كبيرة  وفور  تحقيق  خالل  من 
للمستفيدين. وتوفر مدفوعات التحويالت بواسطة هذه 
إنشاء هوية  التكلفة في عملية  كفاءة في  التكنولوجيات 
“التعّرف  عبر  التحقق  إمكانية  من  كجزء  تستخدم  رقمية 
ترخيص  توفير  خالل  ومن  لديك”،  المستهلك  على 
وباإلضافة  )Niforos، 2017أ(.  العمالت  بتحويل  رقمي 
إلى ذلك، يمكن للعقود الذكية أن تسّلم األموال تلقائيًا 
التنظيمية  الجهة  المالية وإخطار  المستفيد  إلى مؤسسة 
المناسبة. وفي نهاية المطاف، يمكن أن تسهم المكاسب 
ع في دفع  الناجمة عن تكنولوجيات سجل الحسابات الموزَّ
الحماية  برامج  في  كبيرة  مساهمة  المالية  التحويالت 

االجتماعية الرامية إلى تحقيق التنمية الريفية.

في  وهي  لألراضي،  والرسمية  اآلمنة  الحقوق  وتشّكل 
التنمية  أهداف  وتغطيها  الريفية  التنمية  سياسة  صلب 
التنمية  تحقيق  في  حاسًما  عنصًرا  جميعها،  المستدامة 
المناطق  في  سيما  ال  الغذائي،  واألمن  االقتصادية 
الريفية. ويمكن أن يؤدي االفتقار إلى سجالت لألراضي 
اآلمنة  الطريقة  وتوفر  وفقر.  وفساد  نزاع  إلى  موثوقة 
والسريعة والثابتة غير القابلة للتغيير لتسجيل سندات ملكية 
ع  الموزَّ الحسابات  سجل  تكنولوجيات  باستخدام  األراضي 
مزيًدا من الوضوح القانوني لنظم حيازة األراضي. ويحمي 
يمكن  والذي  للتغيير  القابل  غير  الثابت  المعامالت  تاريخ 
تتبعه المزارعين وأصحاب األراضي من الفساد واالحتيال، 
األراضي، وُيفرج  حالما تسجل  النزاعات  ويساعد في حل 
عن كميات كبيرة من رأس المال ويتيح للمزارعين واألعمال 
الريفية االستفادة من هذه  المناطق  التجارية األخرى في 

األصول الثمينة إلى أقصى حد ممكن.

ع أن توفر  وأخيرًا، يمكن لتكنولوجيات سجل الحسابات الموزَّ
أيًضا نتائج إيجابية لشمول المرأة في سالسل اإلمدادات 
وعلى  المالية  الخدمات  على  حصولها  وإلمكانية  الزراعية 
في  أخرى  فاعلة  جهات  غرار  وعلى  األراضي.  ملكية 
والصغيرة  الصغر  المتناهية  كالشركات  محرومة،  السوق 
أو  فرادى  كّن  سواء  النساء،  تفتقر  الحجم،  والمتوسطة 
خدمات  على  الحصول  إمكانية  إلى  أعمال،  كصاحبات 
االئتمان واالدخار والتأمين المالية، ما يحد في نهاية األمر 
من النمو. ويمكن لهذه التكنولوجيات أن تساعد المرأة على 
التغلب على التدني النسبي إلمكانية حصولها على هوية 
2018أ(،  رسمية تمّكن من شمولها مالًيا )البنك الدولي، 
وذلك بتزويدها بهوية رقمية كفؤة التكلفة تتيح لها نقاط 
اإلمدادات  سالسل  في  نظامية  وأجور  أدوار  إلى  دخول 
الزراعية )Niforos 2017b(. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن 
توفر هذه التكنولوجيات للمرأة سندات ملكية آمنة وحماية 

 .لملكيتها في حالة األراضي المتنازع عليها

https://sustainabledevelopment.un.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/
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نوفمبر/تشرين الثاني 2020 فرص ناشئة لتطبيق تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية )بلوكشين( في قطاع األغذية الزراعية 

الحسابات  سجل  لتكنولوجيات  األمام  إلى  الطريق   .5
ع الموزَّ

الحسابات  لتكنولوجيات سجل  ومخاطر  تحديات   1.5
ع الموزَّ

وإذ   L’évolution des DLT s’accompagne d’un certain
التطور،  ع في  الموزَّ الحسابات  تكنولوجيات سجل  تستمر 
والمؤسسية  والتنظيمية  الفنية  التحديات  عدد من  هناك 
النضج  مرحلة  إلى  الوصول  قبل  معالجتها  ينبغي  التي 
وليست  عليها.  الحصول  وإمكان  توسعها  إمكان  لضمان 
هذه التكنولوجيات الدواء الشافي لقطاع األغذية الزراعية، 
لكنها توفر إمكانيات كبيرة إن أمكن التغلب على التحديات 

التي تواجه اعتمادها على نطاق واسع.

1.1.5 التحديات التقنية 

من الناحية التقنية، أدى تطور تكنولوجيات سجل الحسابات 
الحسابات  سجل  تكنولوجيات  من  كل  تطوير  إلى  ع  الموزَّ
ع العامة والخاصة، التي يستخدم كل منها لوغاريتمات  الموزَّ
توافق متباينة للتحقق من صحة إدخاالت البيانات. وتقوم 
آليات  من  واسعة  طائفة  بتنفيذ  الحالية  التطوير  جهود 
ع  الموزَّ الحسابات  سجل  تكنولوجيات  وأنواع  التوافق 
لوغاريتم  لكل  أعاله،   2 القسم  في  ورد  وكما  المختلفة. 
مزايا وعيوب ينبغي أن ُتفهم لُيعتمد أنسبها تبًعا للتطبيق 
العمل،  إثبات  لوغاريتم  استخدام  في  فمثاًل،  المحدد. 
تكلفته  كفاءة  وسوء  للطاقة  العالي  استهالكه  يشّكل 
تكنولوجيات  توسع  تجابه  تحديات  معامالته  سرعة  وبطء 
تكنولوجيات  حالة  أما في  العام.  ع  الموزَّ الحسابات  سجل 
الوصول  يمكن  ال  الذي  الخاص  ع  الموزَّ الحسابات  سجل 
إليه إال بإذن، فإن لدى لوغاريتمات التوافق القائمة على 
اليانصيب أو التصويت قابلية للتوسع وقدرة أفضل على 
إنهاء المعامالت، لكن هناك مقايضة بين اإلغفال وكشف 
الجوانب  فهم  سيحدد  المطاف،  نهاية  وفي  الهوية. 
الواقع.  أرض  على  وأثرها  نجاحها  تكنولوجيا  لكل  التقنية 
المفتوحة  المنصات  أهمية  على  الضوء  يسّلط  وهذا 
للتشارك  التكنولوجيا  مجتمعات  في  والشفافة  المصدر 
تكنولوجيات سجل  لتطوير  التقنية  والنهج  البرمجيات  في 
ع. وباإلضافة إلى ذلك، تستخدم المشاريع  الحسابات الموزَّ
ما  والخاصة،  العامة  الحسابات  سجالت  من  كاًل  الحالية 
المختلفة  لألنواع  البيني  التشغيل  إمكانية  توفر  يقتضي 
البيانات  نقل  قابلية  تتطلب  كما  الحسابات،  سجالت  من 
واضحة  معايير  أيًضا  المختلفة  الحسابات  سجالت  بين 
تتعلق بحماية البيانات لتحديد كيفية تخزينها وتقاسمها بين 

عة العامة والخاصة. سجالت الحسابات الموزَّ

باإلضافة إلى ذلك، تشّكل إمكانية الحصول على البيانات 
عة تحدًيا رئيسًيا يتطلب عناية  في سجالت الحسابات الموزَّ

أن  ويمكن  التكنولوجيات.  هذه  تطوير  استمرار  مع  خاصة 
خاًصا  السجالت  هذه  في  البيانات  على  الحصول  يكون 
أو عاًما، وفًقا لقواعدها التي تعتمد على غرض المنصة 
وتفضيالت مستخدميها. وهناك أنواع عديدة مختلفة من 
ع ال ُيسمح فيها بالدخول  تكنولوجيات سجل الحسابات الموزَّ
إلى السجل إال بإذن ولكل منها نهج مختلف في الحصول 
على بيانات. وهذه النهج آخذة في التطور وال تزال أفضل 
التطوير واالختبار.  البيانات والشفافية قيد  الطرق لحماية 
ومن المؤكد أن المعامالت تشمل بعض أنواع المعلومات 
السرية، مثل البيانات الشخصية التي ال يناسب أن تكون 
مزارع  بين  معاملة  مثاًل في  ذلك،  مع  للعموم.  معروفة 
وتاجر، هل ينبغي إخفاء السعر المدفوع عن طن من القمح 
للمستخدمين  يمكن  وإعالنه؟  عنه  الكشف  أم  وحمايته 
في  التحكم  المعامالت  إجراء  في  الالمركزية  خالل  من 
بياناتهم واختيار مع من يتشاركونها، ولكن ينبغي تطوير 
ع لسالسل اإلمدادات  تكنولوجيات سجل الحسابات الموزَّ
شفافية  تضمن  أساسية  مبادئ  أساس  على  الزراعية 
أساسية  سمة  الشفافية  أن  وبما  وشموله.  السوق 
باألسواق  يتعلق  ما  في  التكنولوجيات  هذه  سمات  من 
الزراعية وسالسل اإلمدادات، ينبغي أن يكون هناك نظر 
متأٍن في أنواع البيانات التي ينبغي حمايتها وتلك التي 
التكنولوجيات  هذه  تطوير  ولكيفية  عنها  الكشف  ينبغي 
الفاعلة  الجهات  جانب  من  البيانات  في  التشارك  لتحفيز 
في سلسلة اإلمدادات. وبما أن هذه التكنولوجيات توفر 
أن  المهم  من  السوق،  شفافية  لتعزيز  ضخمة  إمكانيات 

يكون النفاذ فعلًيا إلى البيانات الرئيسية ممكًنا. 

2.1.5  التحديات المؤسسية 

على المستويين المؤسسي والتنظيمي، هناك تحد كبير 
آخر يتمثل في دمج األطر القانونية الحالية المعقدة، التي 
تحكم حقوق الملكية والحيازة في سالسل اإلمدادات وعبر 
ع والعقود  الحدود، مع تكنولوجيات سجل الحسابات الموزَّ
الذكية. أواًل، ينبغي على صناعة التكنولوجيا، بالتعاون مع 
قطاع األغذية الزراعية، تطوير أفضل الممارسات والمعايير 
الخاصة بهياكل السجل الموّزع والعقود عبر الحدود الدولية 
والواليات القضائية )Casey وWong، 2017(. وباإلضافة 
إلى ذلك، ينبغي أن يكون كل من القطاعين الخاص والعام 
القائمة  القديمة  النظم  من  االنتقال  لتيسير  مستعًدا 
خطًطا  ذلك  وسيتطلب  الموزع.  السّجل  نظم  إلى  حالًيا 
وإجراءات لتيسير التعايش بين النظم المختلفة خالل الفترة 
االنتقالية وما بعدها. وسيكون وضع مجموعة من المعايير 
تكنولوجيات  عبر  البيني  التشغيل  تيّسر  التي  المشتركة 
القديمة مهًما لمساعدة  والنظم  ع  الموزَّ الحسابات  سجل 
هياكل  تطوير  وينبغي  التوسع.  على  التكنولوجيات  هذه 
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واإلقليمي  الدولي  المستويات  على  المناسبة  الحوكمة 
لهذه  الالزمة  التنظيمية  والوطني لوضع األطر والمعايير 
التكنولوجيات، وربما حتى المشاركة في سجالت حسابات 
الدولية.  والتجارة  العالمية  اإلمدادات  لسالسل  عة  موزَّ
ويمكن لعدد من الهيئات الدولية، من مثل القمة العالمية 
العالمية  التجارة  ومنظمة  المعلومات11  مجتمع  بشأن 
والمنتدى االقتصادي العالمي، تبنى هذا الدور الحوكمي 
في سالسل اإلمدادات الزراعية والتجارة الدولية والتنمية 

الريفية.

ع إلى حد  ويعتمد نجاح تكنولوجيات سجل الحسابات الموزَّ
كبير على قبولها من القطاع العام وترويجه لها. وباعتبارها 
التتبع  وإمكانية  السجالت  قيود  وثبات  الشفافية  تعزز 
والسجالت(  المعامالت  )مثل  اإلجراءات  فإن  والكفاءة، 
واضحة  ستكون  والمؤسسات  الحكومات  تتخذها  التي 
للمشاركين في الشبكة وربما لمواطنيها وللعالم، فيؤدي 
أمر  وذلك  الحكومات،  مساءلة  مستوى  رفع  إلى  ذلك 
ينبغي أال يقاوم لئال يؤدي ذلك إلى تأخير أو تقليل إمكانية 

اعتماد هذه التكنولوجيات المفيدة بشكل عام.

3.1.5 التحديات على صعيد البنية التحتية وتنمية القدرات 

Les DLT ne peuvent être appliquées que si une يمكن 
طالما  فقط  الموّزع  الحسابات  سجل  تكنولوجيات  تطبيق 
توفر اتصال باإلنترنت، وذلك أمر ال يزال صعًبا في بعض 
الصادرة  العهد  الحديثة  البيانات  تبين  إذ  النامية،  البلدان 
في عام 2016 أن ما يقرب من أربعة مليارات شخص ال 
يتمكنون من النفاذ إلى اإلنترنت، ومعظمهم في بلدان 
ذلك  ويشير   .)2016 لالتصاالت،  الدولي  )االتحاد  نامية 
تكنولوجيات  على  الحصول  باإلمكان  يكون  كي  أنه  إلى 
أن  ينبغي  النامية،  البلدان  في  الموّزع  الحسابات  سجل 
في  خاصة  للناس،  أكثر  متاحة  اإلنترنت  خدمات  تصبح 
العربية  والدول  الهادئ  والمحيط  آسيا  من  وأجزاء  أفريقيا 
التي لديها أدنى نسبة من مستخدمي اإلنترنت )االتحاد 

الدولي لالتصاالت، 2016(. 
لتشفير  والخاصة  العامة  المفاتيح  استخدام  يمثل  وقد 
تحدًيا  الموّزع  الحسابات  سجل  تكنولوجيات  في  البيانات 
يحول دون اعتمادها في بعض البلدان النامية، فاالفتقار 
إلى البنية التحتية للمفتاح العام في بعض البلدان النامية 
 Zambrano،( يشّكل عقبة أمام استخدام هذه التكنولوجيات
من  مجموعة  هي  العام  للمفتاح  التحتية  والبنية   .)2017
القواعد والسياسات واإلجراءات للنقل اإللكتروني اآلمن 
للمعلومات، وهو النظام المستخدم حالًيا إلدارة التشفير 
من  والبد  المفاتيح.  أزواج  ملكية  وضمان  المتماثل  غير 
تطوير أو تبني حلول بديلة أو تطوير البنية التحتية للمفتاح 

العام في البلدان النامية التي تفتقر إليها.

تحدًيا  الموّزع  الحسابات  سجل  تكنولوجيات  تعقيد  ويمثل 
محتماًل في ما يتعلق بفهمها على نطاق واسع، ما قد 
عملية  وستكون  القصير.  المدى  على  اعتمادها  يعيق 

القمة العالمية لمجتمع المعلومات )WSIS( هي منصة متعددة أصحاب المصلحة تيّسر تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات   11

.)WSIS 2018( من أجل النهوض بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدفع التنمية المستدامة قدما

اإلمدادات  سالسل  في  الفاعلة  الجهات  كافة  انخراط 
صعبة  الموّزع  الحسابات  سجل  تكنولوجيات  في  الزراعية 
توقع  الواقعي  غير  فمن  الوقت.  بعض  وستستغرق 
أن  يحتمل  إذ  البداية،  في  جميًعا  المشاركين  من  تبنيها 
يكون هناك تردد وتكون هناك مقاومة من بعض الجهات 
إلى  البعض  سيفتقر  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الفاعلة. 
المهارات والمعرفة المطلوبة. أما في ما يتعلق بالجهات 
الفاعلة في السوق، فينبغي أن يتضمن استعمال هذه 
التكنولوجيات استخدام تطبيق على جهاز محمول. غير أن 
يتطلب مهارات  التطبيقات  بيانات وتطوير  الحصول على 
هذه  إلى  االفتقار  الشركات. وسيشّكل  رقمية ستحتاجها 
حالة  في  خاصة  التبني،  أمام  عقبة  الرقمية  المهارات 
الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم. 
وفي النهاية، قد يؤدي ذلك إلى قدر أكبر من التهميش 
ترفع  أن  إلى  أو  البداية  األقل في  على  الشركات،  لهذه 
ضرورة  هناك  وستكون  المجال.  هذا  في  قدراتها  من 
والشركاء  الدولية  الحكومية  والمنظمات  الحكومات  لقيام 
في التنمية بوضع برامج قوية لزيادة وعي وتنمية قدرات 

أصحاب المصلحة جميعا.

وحتى إذا ما لم ُتعتمد تكنولوجيات سجل الحسابات الموّزع 
إال جزئًيا فقط في سالسل اإلمدادات الزراعية، فإنها مع 
ُمزارع  ربط  يمكن  فمثاًل،  كبيرة.  فوائد  توفر  ستظل  ذلك 
تكون  ال  بينما  التكنولوجيا؛  بهذه  معينين  وسوبرماركت 
أثناء  المزارع  بالشاحنات مربوطة. هنا، يدخل  النقل  شركة 
تاريخ  الممارسات،  )النوع،  األغذية  عن  تفاصيل  اإلنتاج 
بالشاحنات  النقل  وتقوم شركة  ذلك(،  إلى  وما  الحصاد، 
ويكون  ونقلها.  المحصودة  الطازجة  المنتجات  باستالم 
التالية  النقطة  هو  السوبرماركت  إلى  األغذية  وصول 
الموّزع. يسجل السوبر  الحسابات  التي تظهر على سجل 
المزارع  إلى  تأكيًدا  الذكي  العقد  ويرسل  التسليم  ماركت 
بأن التسليم قد اكتمل. وعلى الرغم من عدم وجود بيانات 
عن النقل، تظل سلسلة اإلمدادات مستفيدة من النظام. 
وفي المثال نفسه، حتى لو كان المزارع ال يستخدم هذه 
بالشاحنات تستخدمها،  النقل  وكانت شركة  التكنولوجيات 
يظل باإلمكان تتبع األغذية إلى المزرعة باستخدام تأكيدات 
بيانات النقل. غير أن األمر األهم هو أن تكون نقاط المنشأ 
في سالسل اإلمدادات الزراعية على بلوكشين للحصول 

على بيانات اإلنتاج. 

2.5 الطريق إلى األمام للقطاع العام 

الموّزع  الحسابات  سجل  تكنولوجيات  شعبية  ارتفاع  رغم 
في  فجوة  هناك  تزال  ال  الماضي،  العقد  مدى  على 
والتحديات  المحتملة  وتطبيقاتها  تقنياتها  حول  المعرفة 
من  العديد  لدى  قدًما  المضي  وسبل  تجابهها  التي 
الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والجهات الفاعلة 
هذه  من  االستفادة  وبغية  اإلمدادات.  سلسلة  في 
شاملة  زراعية  إمدادات  سالسل  لتطوير  التكنولوجيات 
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الريفية واألمن  للتنمية  العامة  السياسة  أهداف  وتحقيق 
الدولية  الحكومية  والمنظمات  الحكومات  تحتاج  الغذائي، 
التكنولوجيات  بناء قدراتها لدعم تطوير وتطبيق هذه  إلى 
العام  القطاع  على  ينبغي  أواًل،  المجاالت.  من  عدد  في 
أن يستمر في تحسين فهمه للكيفية التي يمكن بها أن 
تحّسن هذه التكنولوجيات الشفافية والكفاءة والتتبع في 
الزراعية وتساعد على تحقيق أهداف  سالسل اإلمدادات 
سياسته. وسيساعد بناء قاعدة المعرفة هذه على تمكين 
واستخدامها  التكنولوجيات  هذه  بتطوير  الحكومات  التزام 

والترويج لها.

ثانًيا، ينبغي أن يساهم القطاع العام في تطوير وتنفيذ 
شمولها  لضمان  الموّزع  الحسابات  سجل  تكنولوجيات 
والشركات  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  حصول  وإمكانية 
في  الحجم  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  المتناهية 
سالسل اإلمدادات الزراعية عليها. وهذا يعني أنه ينبغي 
الحكومية  والمنظمات  )الحكومات  العام  القطاع  على 
البحث  حول  التقني  الحوار  في  المساهمة  الدولية( 
والتطوير مع القطاع الخاص )شركات التكنولوجيا واألعمال 
التجارية الزراعية(، مثاًل حول مسألة إمكانية الحصول على 
بيانات، وغير ذلك من مسائل. وباإلضافة إلى ذلك ينبغي 
على الحكومات، مع المنظمات الحكومية الدولية التي تركز 
إنشاء فريق عامل حكومي  أن تشترك في  الزراعة،  على 
الحسابات  سجل  تكنولوجيات  بمعالجات  معني  دولي 
توجيهات  تقديم  في  القيادة  لتولى  الزراعة  في  الموّزع 
اإلمدادات  سالسل  في  باستخدامها  تتعلق  سياساتية 
الزراعية والتنمية الريفية. ويمكن أن تشمل منابر أصحاب 
المصلحة المتعددين التي يمكن توسيع نطاقها لمعالجة 
اإللكترونية  بالزراعة  الخاص  العمل  خط  الموضوع،  هذا 
في خطة عمل جنيف للقمة العالمية لمجتمع المعلومات 
أيًضا على تطبيق تكنولوجيات سجل  يركز  )الذي يمكن أن 
الحسابات الموّزع في الزراعة( وكذلك مبادرة نظام المنتدى 

االقتصادي العالمي حول تشكيل مستقبل األغذية.

وستحتاج الحكومات إلى وضع لوائح ومعايير لتكنولوجيات 
سجل الحسابات الموّزع بشكل عام ولسالسل اإلمدادات 
إلى  القديمة  النظم  من  لالنتقال  الخصوص،  وجه  على 
القطاعين  بين  الشراكة  تعزيز  وبغية  التكنولوجيات.  هذه 
التكنولوجيات، فإن إحدى  العام والخاص في تطوير هذه 
قيام  تشجيع  هي  فّعالة  تكون  قد  التي  االستراتيجيات 
رمل  “صندوق  إنشاء  خالل  من  بذلك  الخاص  القطاع 
في  الواعدة  االستخدام  لحاالت  عالمي12  تنظيمي” 
 Maupin،( الريفية  والتنمية  الزراعية  اإلمدادات  سالسل 

وفًقا لسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة، “الصندوق الرملي التنظيمي” هو مكان آمن يستطيع فيه المبتكرون اختبار منتجاتهم   12

 .)FCA 2015( زمنية محددة مسبقا  لفترة  يكونون تحت إشراف حكومي وثيق  بينما  القانونية  المتطلبات  اتباع جميع  أعمالهم دون  ونماذج 
 Maupin،( للحصول على شرح واٍف عن سبب الحاجة إلى صندوق رملي تنظيمي في سياق تطوير تكنولوجيات سجل الحسابات الموّزع، انظر

2017ب(.

2017ب(. ومن شأن ذلك أن يوفر منّصة الختبار وتحسين 
سجل  لتكنولوجيات  المختلفة  التقنية  النشر  عمليات 
الحسابات الموّزع في بيئة يمكن للمبتكرين فيها التعاون مع 
الهيئات التنظيمية الوطنية والدولية للتعامل مع الشواغل 
قضايا  من  ذلك  وغير  الحدود  عبر  المختلفة  التنظيمية 
ينبغي  المستقبل،  وفي  )Maupin، 2017ب(.  تنظيمية 
على المنظمات الحكومية الدولية التي تركز على الزراعة أن 
تفكر في االستفادة من المنتجات المعرفية الحالية ووضع 
الموّزع  الحسابات  سجل  لتكنولوجيات  توجيهية  خطوط 
الشاملة في سالسل اإلمدادات الزراعية. وأخيًرا، ستقوم 
الشركاء  ويقوم  الدولية  الحكومية  والمنظمات  الحكومات 
في التنمية بدور حيوي في التوعية لتحسين البنية التحتية 
أن  وينبغي  الريفية.  المناطق  في  الرقمية  والمهارات 
يشمل ذلك مشاريع تجريبية رائدة في سالسل اإلمدادات 

 .الزراعية
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6. االستنتاجات

فريدة  فرصة  الموّزع  الحسابات  سجل  تكنولوجيات  توفر 
للقطاع الزراعي، فهذه المنصة التكنولوجية توفر مؤسسة 
المشترين  بين  اليقين  عدم  لتقليل  جديدة  رقمية  ثقة 
والبائعين وتحقق المزيد من الكفاءة والشفافية وإمكانية 
أساسي  أمر  وهو  والمعلومات،  القيمة  لتبادل  التتبع 
خالل  ومن  بأسره.  العالمي  ولالقتصاد  الزراعي  للقطاع 
إزالة االحتكاك والوسطاء، عبر شبكة معامالت نظير-إلى-

تحقيق  يمكن  الذكية،  العقود  وباستخدام  مبّسطة  نظير 
الزراعية  اإلمدادات  سالسل  في  الكفاءة  في  مكاسب 
تعزيز  خالل  ومن  ككل.  الزراعة  وقطاع  الزراعي  والتمويل 
توفر  الجودة،  الرفيعة  المعامالت  وتفاصيل  الشفافية 
على  تحسينات  الموّزع  الحسابات  سجل  تكنولوجيات 
وتوعية  المنتج(  استدامة  )مثل  وجودتها  األغذية  سالمة 
البيانات  من  الهائل  الكم  يعزز  أن  يمكن  كما  المستهلك. 
الناجمة عن المعامالت المعلومات عن السوق وشفافيته، 
إلى  الدخل  والمتوسطة  المنخفضة  البلدان  يفيد  قد  ما 
المسّجلة  والمادية  الرقمية  األصول  خالل  ومن  كبير.  حد 
على تكنولوجيات سجل الحسابات الموّزع، سيكون بوسع 
ما  بناء  الزراعية  اإلمدادات  سلسلة  في  الفاعلة  الجهات 
تحتاجه من سمعة وسجل تتبع في السوق لزيادة إمكانية 
الجديدة،  السوق  وفرص  المالية  الخدمات  على  حصولها 
وهو أمر مفيد بشكل خاص للجهات المحرومة في السوق، 
المتناهية  والشركات  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  مثل  من 
الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم والنساء. وفي نهاية 
الحسابات  سجل  تكنولوجيات  تساعد  أن  يمكن  المطاف، 
العامة  سياستها  أهداف  تحقيق  على  الحكومات  الموّزع 
الزراعة والتنمية  لتحقيق نمو اقتصادي شامل في قطاع 
حافًزا  تشّكل  أنها  عن  فضاًل  الغذائي،  واألمن  الريفية 

للتنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

متاحة  الموّزع  الحسابات  سجل  تكنولوجيات  جعل  ويجابه 
المرتفع  الدخل  ذات  البلدان  في  استخدامها  يمكن 
حالًيا  وتقوم  التحديات.  من  عدًدا  والمنخفض  والمتوسط 
والمشروبات  األغذية  صناعة  وقادة  التكنولوجيا  شركات 
المفاهيم  واختبار  بتطوير  الحكومات  بعض  وحتى 
قطاع  في  ومحدودياتها  إمكاناتها  لتحديد  والتطبيقات 
من  الكاملة  اإلمكانيات  تحقيق  وبغية  والزراعة.  األغذية 
والزراعة،  لألغذية  الموّزع  الحسابات  سجل  تكنولوجيات 
والبنية  والمؤسسية  التقنية  التحديات  معالجة  ينبغي 
التحتية وتنمية القدرات لضمان أن تنجز هذه التكنولوجيات 
مواصلة  الضروري  ومن  تحققها.  أن  يمكن  التي  الفوائد 
في  سيما  ال  الرقمية،  والمهارات  التحتية  البنية  تحسين 
تطور  استمرار  ومع  الريفية.  والمناطق  النامية  البلدان 
تكنولوجيات سجل الحسابات الموّزع، ينبغي على المجتمع 
الدولي ضمان تطويرها وتنفيذها بطريقة شاملة ومفيدة 
لصناعة األغذية الزراعية ككل، فهي تتمتع بإمكانيات هائلة 
للتصدي للتحديات التي تواجهها الشركات المتناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة الحجم من خالل تمكين مشاركتها 
في سالسل قيمة متكاملة.

األغذية  شركات  أن  إلى  الحالية  التطوير  وتيرة  وتشير 
من  أول  بالتأكيد  ستكون  الجنسيات  المتعددة  الزراعية 
قطاع  في  الموّزع  الحسابات  سجل  تكنولوجيات  يطبق 
األغذية الزراعية. ولضمان استفادة كافة األطراف الفاعلة 
هذه  عن  الناجمة  اإلنتاجية  مكاسب  من  السوق  في 
الحكومية  المنظمات  تأخذ  أن  المهم  من  التكنولوجيات، 
التوعية  المبادرة في  الزراعة زمام  تركز على  التي  الدولية 
اعتماد  على  الزراعية  المصلحة  أصحاب  قدرة  وتطوير 
القطاعين  بين  الدولي  التعاون  التكنولوجيات وتعزيز  هذه 
في  شاملة  تكنولوجيات  وتنفيذ  لتطوير  والخاص  العام 
خالل  من  التعاون  يكون  أن  المحتمل  ومن  الزراعة.  قطاع 
شراكات القطاعين العام والخاص الطريق األسرع واألكفأ 
مناسبة  تنظيمية  بيئة  وتهيئة  التكنولوجيات  هذه  لتطوير 
واالنتقال من النظم القديمة الحالية. وينبغي أن تستمر 
قاعدة  تحسين  في  الزراعة  على  تركز  التي  المنظمات 
المساعدة  ألنواع  المفاهيمي  التصور  وفي  معرفتها 
القطاع  الفاعلة في  الجهات  الالزمة إلعداد ودعم  التقنية 
للعب دور فّعال في سالسل قيمة  الزراعي والحكومات 
زراعية مدعومة بالبلوكشين. وإذ يستمر قادة الصناعة في 
ابتكار وتطوير حلول تكنولوجيات سجل الحسابات الموّزع، 
هناك حاجة إلى مزيد من األبحاث لتحليل هذه التطبيقات 
العمق.  من  بمزيد  الزراعة  قطاع  على  المحتملة  وتبعاتها 
تركز  التي  الدولية  الحكومية  المنظمات  على  ينبغي  كما 
على الزراعة أن تستكشف أيًضا التطبيقات الممكنة لهذه 

التكنولوجيات لتحسين فعالية عملياتها.

لقد أظهر التاريخ أن التقدم التكنولوجي الذي يوّلد مكاسب 
يستمر  وسوف  العام.  الرأي  كان  مهما  يسود  إنتاجية 
اعتماد تكنولوجيات سجل الحسابات الموّزع في جميع أنحاء 
الزراعة،  لمستقبل  صوغها  ويتواصل  العالمي  االقتصاد 
يتحتم على  اإلنتاجية حقيقية. ولذا،  طالما ظلت مكاسب 
المجتمع الدولي ضمان استفادة البلدان النامية والجهات 
ومن  المكاسب.  هذه  من  المحرومة  السوق  الفاعلة في 
الفرص  هذه  الزراعية  األغذية  صناعة  تفهم  أن  الضروري 

 .والتغييرات القادمة وُتعّد لها
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ضمن اختيار المنشورات المختلفة من برنامج المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة
حول مواضيع التجارة الزراعية والتنمية المستدامة ، نقدم لك القائمة التالية:

تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: ما هي السياسات المتعلقة بالتجارة واألسواق؟ المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة،  	
2018

تحقيق التقدم في المفاوضات التجارية متعددة األطراف بشأن الزراعة. المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة، 2018 	

كيف للرئاسة األرجنتينية لمؤتمر مجموعة العشرين دعم إسهامات التجارة في مستقبل األغذية المستدامة؟ المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة،  	
2018

ماذا تعني محادثات منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم الزراعي المحلي بالنسبة ألقل البلدان نموًا؟ المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة، 2017 	

التفاوض بشأن القواعد الدولية المتعلقة بالدعم الزراعي المحلي: خيارات أمام المؤتمر الوزاري في بوينس أيرس لمنظمة التجارة العالمية، المركز  	
Jared Greenville، 2017 .الدولي للتجارة والتنمية المستدامة، 2017الدعم المحلي للزراعة والتجارة: آثار اإلصالحات متعددة األطراف

	  Wusheng Yu، 2017 .ما تأثير إصالحات السياسات الزراعية بالصين في التجارة واألسواق مع التركيز على الحبوب والقطن

االحتفاظ بمخزونات حكومية ألسباب تتعلق باألمن الغذائي: الخيارات أمام إيجاد حل دائم. المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة، 2016 	

	 Willemien Viljoen، 2016 .مقارنة بين تدابير الضمانات الواردة في اتفاقات تجارية إقليمية وثنائية أبرمت مؤخرًا

	  Jonathan Hepburn، 2016 و Eugenio Díaz-Bonilla .2030 التجارة واألمن الغذائي وخطة التنمية المستدامة حتى

تقييم نيروبي: ما المقصود بالنتاج على مستوى التجارة بالسلع الغذائية والزراعية؟ المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة، 2016 	

	  Stefan Tangermann، 2016 .األمن الزراعي والغذائي: تحديات وخيارات جديدة أمام السياسات الدولية

نبذة عن المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة

المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة هو مجمع فكري وتنفيذي ينخرط في توفير المعلومات وإجراء البحوث والتحليل، ورسم السياسات وإقامة الحوارات 
بين شتى أصحاب الشأن كمنظمة ال تبغي الربح تتخذ من جنيف بسويسرا مقرًا لها. وللمركز مكاتب في بيجين وبروكسل، بينما تغطي أنشطته جميع أنحاء 
العالم. أما المهمة المنوطة بالمركز، الذي يرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1996، فتكمن في ضمان النهوض بتنمية االقتصاد العالمي تنمية مستدامة من خالل 

السياسات وأطر العمل التجارية واالستثمارية.

شعبة األسواق والتجارة - مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
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