
تتيح الرقمنة فرًصا من أجل إضفاء المزيد من الفعالية والشفافية على تجارة المنتجات الزراعية والغذائية. بيد أن االرتقاء بالتجارة 	 
الرقمية ال يخلو من التحديات.

تتطلب االستفادة من التجارة الرقمية إرساء بيئات مؤاتية تسّهل تبني التكنولوجيا واالبتكار وتطوير األعمال التجارية، بما في 	 
ذلك المكونات األساسية مثل إصالح السياسات العامة والحصول على التمويل ووجود بنية تحتية رقمية مناسبة وسّد الفجوة 

الرقمية وتنمية رأس المال البشري.
ال بد من التنسيق المحكم والتعاون الوثيق بين البلدان والحدود من أجل تسهيل التجارة الرقمية وجعلها عاماًل مساهًما في نظم 	 

زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمواًل وقدرة على الصمود واستدامة. 
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دور الرقمنة في تجارة المنتجات الزراعية

تغّيــر الرقمنــة طريقــة إنتــاج الســلع وتداولهــا، وَتِعــد بالتالــي بزيــادة 
مكاســب الكفــاءة زيــادًة لــم يســبق لهــا مثيــل. ويعتمــد الجــزء األكبــر مــن 
التجــارة الدوليــة علــى عمليــات متناظــرة تفتقــر إلــى الكفــاءة وتتــراوح 
بيــن تكــرار الوثائــق الورقيــة وتبــادل البيانــات المكــّررة واالعتمــاد علــى 
العمــل اليــدوي مــن أجــل التحّقــق مــن الوثائــق والتخليــص الجمركــي 
خفــض  علــى  الرقميــة  التكنولوجيــات  تســاعد  أن  ويمكــن  للســلع. 
ومــن  وشــفافية،  كفــاءة  أكثــر  جعلهــا  طريــق  عــن  التجــارة  تكاليــف 
المتوقــع أن تتــراوح آثارهــا علــى نمــو التجــارة بيــن 31 و34 فــي المائــة 

بحلــول عــام 2030 )منظمــة التجــارة العالميــة، 2018(.

بالفعــل تقدًمــا ملحوًظــا فــي  الرقميــة  التكنولوجيــات  أحــرزت  وقــد 
الخاصــة  التجاريــة  بالمعامــات  االضطــاع  طريقــة  تشــكيل  إعــادة 
التجــارة  تنفيــذ  اليــوم  ويمكــن  والغذائيــة.  الزراعيــة  بالمنتجــات 
اإللكترونيــة وتمويــل التجــارة الرقميــة عبــر منصــة واحــدة تتيــح لجميــع 
األطــراف إمكانيــة التواصــل وتبــادل المعلومــات التجاريــة إلكترونًيــا، 
مّمــا يخّفــض التكاليــف ويختصــر مــدة الدفــع ويزيــد ســبل الحصــول 
علــى التمويــل التجــاري بالنســبة إلــى المؤسســات البالغــة الصغــر 
والصغيــرة والمتوســطة الحجــم )منظمــة األغذيــة والزراعــة، 2020(. 
ــال، يســتخدم عــدد مــن مانحــي التمويــل التجــاري  وعلــى ســبيل المث
تقنيــة سلســلة الكتــل والعقــود الذكيــة بهــدف توفيــر منصــات تــداول 
علــى هيئــة »مركــز موحــد متعــدد الخدمــات« مفتــوح الحســاب ويقــدم 
خطابــات اعتمــاد. وتــزّود تلــك المنصــات المتداوليــن بواجهــة اســتخدام 
مبســطة مــن أجــل إدارة كامــل عمليــة التــداول مــن مرحلــة تقديــم 
الطلــب إلــى مرحلــة الدفــع، وهــي عمليــة مؤتمتــة بالكامــل وتضمــن 

تســديد الدفعــات بعــد الوفــاء باالتفاقــات التعاقديــة. 

وُتعــّد شــهادات التجــارة الرقميــة أداًة أخــرى تفيــد فــي خفــض تكاليــف 
التــداول وتســاعد علــى تســهيل التــداول عــن طريــق إلغــاء الوثائــق 
الورقيــة والحــد مــن الغــش وتســريع إجــراء المعامــات العابــرة للحــدود 
الشــهادات  حــّل  نظــام  وُيعتبــر   .)Schmidhuber، 2018و  Tripoli(
اإللكترونيــة للصحــة النباتيــة التابــع لاتفاقيــة الدوليــة لوقايــة النباتــات، 
وهــو نظــام يقــدم نهًجــا منســًقا وموحــًدا مــن أجــل إصــدار الشــهادات 
اإللكترونيــة للصحــة النباتيــة وتبادلهــا، مثــااًل ناجًحــا علــى الشــهادات 
يزيــد مــا  اليــوم  ويصــدر  النباتيــة،  والصحــة  للصحــة  اإللكترونيــة 
ــًدا  ــة شــهرًيا مــن 94 بل ــة للصحــة النباتي عــن 000 90 شــهادة إلكتروني

مســجًا.

 
وعــاوة علــى ذلــك، يمكــن أن تســاعد التكنولوجيــات الرقميــة علــى 
بنــاء نظــم تتبــع أكثــر كفــاءة تقــوم بجمــع البيانــات عــن المنتــج فــي 
ساســل اإلمــدادات الزراعيــة والغذائيــة وتحليلهــا ومشــاركتها، مّمــا 
ومعاييــر  الغذائيــة  بالمواصفــات  االلتــزام  تســهيل  علــى  يســاعد 
تدفــق  األغذيــة ومراعــاة  علــى ســامة  المخاطــر  وإدارة  االســتدامة 
ســبيل  وعلــى  الوطنيــة.  والســلطات  المنتجيــن  بيــن  االتصــاالت 
لتوفيــر  الرقميــة  التكنولوجيــات  الشــركات  بعــض  تســتخدم  المثــال، 
إمكانيــة تتبــع المنتــج مــن المزرعــة إلــى المائــدة، مّمــا يســاعد علــى 
مكافحــة انتشــار حمــى الخنازيــر األفريقيــة فــي شــرق آســيا والوصــول 
الســريع إلــى بيانــات أكثــر دّقــة، بمــا يوفــر بالتالــي اســتجابة أفضــل

.)Schmidhuber، 2020و Tripoli( 

وعلــى الرغــم مــن هــذا التقــدم، ال يخلــو اعتمــاد التكنولوجيــات الرقميــة 
مــن التحديــات والمخاطــر. منهــا علــى ســبيل الذكــر ال الحصــر، الفجــوة 
الرقميــة، أو الفجــوة بيــن األقاليــم والمعطيــات الديموغرافيــة فــي 
ــا  مــا يتعلــق بالوصــول إلــى تكنولوجيــات االتصــال، وهــي تعتبــر تحدًي
التحديــات  وتتضمــن  الرقميــة.  التجــارة  أدوات  تبنــي  يعيــق  رئيســًيا 
الهامــة األخــرى ضمــان تمتــع جميــع المزارعيــن بمســتوى كاٍف مــن 
الرقميــة  والدرايــة  البيانــات  وملكيــة  والخصوصيــة  البيانــات  حمايــة 
هــذه  معالجــة  شــأن  ومــن  الرقميــة.  التكنولوجيــا  إلــى  والوصــول 
التحديــات أن تســاعد فــي ضمــان اســتفادة جميــع الجهــات الفاعلــة فــي 
الســوق مــن مكاســب الكفــاءة الناجمــة عــن التكنولوجيــات الرقميــة.  

بناء نظم إيكولوجية من أجل تمكين التجارة الرقمية

الرقميــة علــى تحديــات ويســتلزم تعاوًنــا  بالتجــارة  ينطــوي االرتقــاء 
علــى نطــاق االقتصــاد برمتــه. وينبغــي أن تعمــل الحكومــات والجهــات 
الفاعلــة فــي سلســلة اإلمــداد ومــزودي التكنولوجيــا يــًدا بيــد مــن أجــل 
إرســاء بيئــات مؤاتيــة تســّهل التجــارة الرقميــة وتحــّث علــى االبتــكار 
تواجــه  التــي  للتحديــات  وتتصــّدى  التجاريــة  األعمــال  تنميــة  وتحّفــز 

 .)Tripoli، 2020( الرقميــة التجــارة 

السياســات  أطــر  طريــق  عــن  المؤاتيــة  البيئــات  تلــك  تعزيــز  ويجــري 
العامــة المتينــة التــي تحــّدث التشــريعات التجاريــة وتــؤدي إلــى رقمنــة 
المثــال،  البيروقراطيــة. وعلــى ســبيل  التجاريــة وتبّســط  االلتزامــات 

موجز السياسات التجارية

االستفادة من التجارة الرقمية من أجل نظم زراعية
وغذائية كفؤة وشاملة وقادرة على الصمود ومستدامة

منظمة األغذية والزراعة تدعم مفاوضات منظمة التجارة العالمية خالل الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الوزاري 
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Mischa Tripoli :تأليف



البلــدان  مــن  العديــد  فــي  التشــريعات  تحديــث  إلــى  حاجــة  هنــاك 
لكــي تتيــح اعتمــاد وثائــق التجــارة اإللكترونيــة وقبولهــا. وفــي هــذا 
الصــدد، وضعــت لجنــة األمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي فــي
عــام 2017 القانــون النموذجــي بشــأن الســجات اإللكترونيــة القابلــة 
اإللكترونيــة،  التوقيعــات  بشــأن  النموذجــي  والقانــون  للتحويــل، 
والقانــون النموذجــي بشــأن التجــارة اإللكترونيــة.¹ وُتعــّد هــذه القوانين 
أمثلــة علــى التشــريعات الســليمة مــن أجــل االعتــراف بوثائــق التجــارة 
الرقميــة بصــورة قانونيــة بصفتهــا مكافئــة للوثائــق الورقيــة، وبالتالــي 
الســندات  وثائــق  مثــل  الرئيســية  التجاريــة  الوثائــق  تمكــن  فهــي 
الشــحن  وســندات  اإللكترونيــة  اإلذنيــة  والســندات  اإللكترونيــة 
اإللكترونيــة باإلضافــة إلــى التوقيعــات اإللكترونيــة. إاّل أن تبنــي هــذه 
 .)ESCAP، 2019و ABD( القوانيــن النموذجيــة كان محــدوًدا حتــى اآلن

وينبغــي صياغــة السياســات التجاريــة أكثــر فأكثــر بهــدف تمكيــن التجــارة 
الرقميــة. وتمثلــت إحــدى الخطــوات الهامــة المتخــذة فــي هــذا االتجــاه 
حيــز  التجــارة  لتيســير  العالميــة  التجــارة  منظمــة  اتفــاق  دخــول  فــي 
التنفيــذ فــي عــام 2017، وهــو اتفــاق يضــم بنــوًدا تتعلــق بتســريع 
اعتمــاد  ذلــك  فــي  بمــا  وتخليصهــا،  عنهــا  واإلفــراج  الســلع  حركــة 
نظــام المنافــذ اإللكترونيــة الواحــدة بمــا يمّكــن مــن تبــادل الشــهادات 
اإللكترونيــة. ومــن أجــل تعظيــم االســتفادة مــن هــذا النظــام، ســيكون 
مــن الضــروري كذلــك ضمــان قابليــة االســتخدام التبادلــي ² بيــن النظم 
الحــدود  عبــر  اإللكترونيــة  البيانــات  تبــادل  تســهيل  بهــدف  الوطنيــة 
)ABD وESCAP، 2019(. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ســتتمثل الخطــوة 
الهامــة المقبلــة فــي رقمنــة الوثائــق المتعلقــة بشــهادات الصحــة 
والصحــة النباتيــة وشــهادات التصديــر األخــرى. ويوفــر حــّل الشــهادات 
اإللكترونيــة للصحــة والصحــة النباتيــة مثــااًل ممتــاًزا يمكــن تطبيقه على 

ــة. ــة المتعلقــة بالصحــة والصحــة النباتي ــع الشــهادات المطلوب جمي

تبســيط  التجــارة،  تســهيل  أجــل  مــن  أيًضــا  الهامــة  األمــور  ومــن 
العمليــات اإلداريــة المتعلقــة بتأســيس األعمــال التجاريــة وصيانة نظم 
التراخيــص وشــهادات التصديــر وفحــص الشــحنات  التتبــع وإصــدار 
والتخليــص الجمركــي. ويمكــن أن يســاعد ضمــان الحــد األقصــى مــن 
الكفــاءة والشــفافية فــي جميــع هــذه العمليــات علــى بنــاء ساســل 
إمــدادات أكثــر إنتاجيــة. ويمكــن اســتخدام تحليــل األعمــال التجاريــة، 
وهــو أداة تحليليــة تــدرس األعمــال التجاريــة ضمــن منظمــة واحــدة أو 
أكثــر، مــن أجــل تســهيل اعتمــاد التجــارة الرقميــة. ويمكــن لهــذا التحليــل 
أن يســاعد، علــى ســبيل المثــال، فــي تحديــد مواطــن ضعــف العمليــة 
ــة  ــر فعالي ــة أكث ــة جعــل اإلجــراءات التجاري ــات حــول كيفي ويقــدم توصي
وكفــاءة )االتفاقيــة الدوليــة لوقايــة النباتــات، 2021(. وقــد يســاعد 
تحليــل األعمــال التجاريــة علــى تبســيط اإلجــراءات التجاريــة الحاليــة، 
باإلضافــة إلــى االسترشــاد بهــا فــي تدفقــات العمــل الجديــدة الازمــة 
مــن أجــل تنفيــذ التجــارة الرقميــة، والتــي ينبغي تصميمهــا واعتمادها.

وفــي الختــام، ينبغــي، مــن أجــل االرتقــاء بالتجــارة الرقميــة، أن تعمــل 
الحكومــات واألوســاط األكاديميــة والقطــاع الخــاص، بمــا فــي ذلــك 
ــة  ــد مــن أجــل وضــع اســتراتيجيات طويل ــًدا بي ــن، ي منظمــات المزارعي
األجــل ترمــي إلــى تعزيــز رأس المــال البشــري. ومــن األهميــة بمــكان 
بنــاء المهــارات والدرايــة الرقميــة فــي صفــوف جميــع الجهــات الفاعلــة 
والغذائيــة،  الزراعيــة  بالمنتجــات  الخاصــة  اإلمــداد  سلســلة  فــي 
بمــا فــي ذلــك المزارعيــن والتجــار وموظفــي الجمــارك وواضعــي 
األنظمــة. ومــن أجــل ســّد الفجــوة الرقميــة، مــن األساســي تحفيــز 
االســتثمارات العامــة والخاصــة فــي البنــى التحتيــة الحيويــة - بمــا فــي 
ذلــك المرافــئ والمحطــات وهيئــات الجمــارك - بغيــة ضمــان تجهيزهــا 
مــن الناحيــة الرقميــة، إلــى جانــب شــبكات الهاتــف الجــوال واالتصــال 
الناميــة  الريفيــة والبلــدان  بشــبكة النطــاق العريــض فــي المناطــق 

علــى وجــه الخصــوص. 

¹ يتيــح القانــون النموذجــي بشــأن الســجات اإللكترونيــة القابلــة للتحويــل االســتخدام القانونــي لتلــك الســجات 
ــا وعبــر الحــدود علــى حــد ســواء. ويتيــح القانــون النموذجــي بشــأن التوقيعــات اإللكترونيــة اســتخدام التوقيــع  محلًي
ــا للتوقيــع بخــط اليــد. أمــا القانــون النموذجــي بشــأن التجــارة اإللكترونيــة  اإللكترونــي ويســهله، ممــا يجعلــه مكافًئ
ــا بهــدف إزالــة العقبــات القانونيــة وزيــادة التنبــؤ  فيســهل التجــارة اإللكترونيــة عــن طريــق قواعــد متفــق عليهــا دولًي

.))UNCITRAL( ــي أونســيترال ــة )الموقــع اإللكترون ــارة اإللكتروني ــي بشــأن التج القانون

² االســتخدام التبادلــي هــو قــدرة نظــام مــا علــى العمــل مــع أجــزاء أو تجهيــزات تابعــة لنظــام آخــر أو اســتخدامها )مــن 
.)Merriam-Webster قامــوس

اإلجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات الرئيسية:

توعية الحكومات بمنافع التجارة الرقمية ومخاطرها، وبشأن  	
اإلصاحات القانونية والمؤسساتية الازمة من أجل تسهيل 

تبنيها.

تشجيع التجارة الرقمية الشاملة، بما يشمل جميع الجهات  	
الفاعلة في سلسلة اإلمداد بغية ضمان استخدام أدوات 

التجارة الرقمية والتصدي على النحو المناسب للتحديات 
وتقاسم المنافع بين جميع األطراف. 

وضع معايير وقواعد وبروتوكوالت متعددة األطراف من أجل  	
التجارة الرقمية واعتمادها، مثل تلك المتعلقة بقدرة التشغيل 

التبادلي لنظام المنفذ اإللكتروني الواحد وحوكمة البيانات 
وتبادل البيانات وقضايا التنافس.

اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل التصدي للفجوة الرقمية  	
وتحسين البنية التحتية الرقمية ونظم التتبع ونظم المنفذ 
الواحد في البلدان النامية، من أجل عدم ترك أي أحد خلف 
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