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 ذيتنفي  موجز 

 سلسلة الكتل في منظومة األمم المتحدة: نحو حالة من التأهبتطبيقات 
 سلسلة الكتل في سياق التحول الرقمي  

                                                                                   ت عد سلللللللللسلللللللللة اليتت مآل التينولوجياا اواذة في اد تشللللللللار والتي يردد ا دماج ا وتفاعل ا ع ر  
وبللالر م مآل حللداهللة ع للد هللذ  ة.  األ ظمللة المللاديللة والراميللة وال يولوجيللة م مل الثورة الالللللللللللللنللا يللة الرابعلل 

التينولوجيا، فإن تأهيرها المرتمت، ومزاياها المقار ة، وأهميت ا في اإلجراءاا التنظيمية واألطر التشللللللللل يلية،  
 في ذلك داات منظومة األمم المتردة.  يجعل ا جديرة باهتمام أصراب المالرة المتعدديآل، بما 

( على أ  ا مآل أهم التينولوجياا  2013- 2008ى ) ول                                          وكان ي نظر إلى سللسللة اليتت في سلنوات ا األ  
الرامية الواعدة، بالر م مآل البسللللاطة النسلللل ية التي يتسللللم ب ا طابع ا الجوهري )دفتر بيا اا مشللللتر (. واعت ر  
البعض سللللللللسللللللللة اليتت أعظم ابتيار منذ ظ ور اإل تر ن، بالر م مآل أ  ا تقوم على تينولوجياا موجودة مآل  

، والتواصلللللللت الشلللللللبكي بيآل النظراء، وبروتوكودا اإلجمات(، وذلك أل  ا تجم  بيآل تلك فير ا ت )تقنياا التشللللللل 
                                                                                                  التقنيللاا بيريقللة ابتيللاريللة لل للايللة. ويرى الللداعون إلى اعتمللاد هللذ  التينولوجيللا أ  للا سلللللللللللللت رللد  هورة في جمي  

ؤسلللللسلللللاا، في أعقاب الم                                                                               القياعاا وسللللليكون ل ا تأهير هاىت على حياة األفراد. واد آاد تلثت الثقة عموما  في  
 ، مآل جاذبية استخدام ال يتيويآل، كأول استخدام رىيسي لسلسلة اليتت. 2008 األآمة المالية لعام 

توجد أدلة اوية على أن تأهيرها                                                              وش دا شع ية سلسلة اليتت صعودا  تاريخيا  وه وطا  ك يرا ، ود 
يويآل، وهو تاريخ ا في. واد أه تن   يت يتعلق بتاريخ تي يق ا األصللللللللي، أي ال                         ثان عميقا ، باسلللللللتثناء ما

                                                                                               سللبة  الفشللت العالية للشللركاا الناشللتة أن اسللتخدام سلللسلللة اليتت بدون دراسللة متأ ية للمخاطر المرتبية 
ب ا يمكآل أن يتعارض م  األهداف الملموسلللة التي تسلللعى إلى ترايق ا الشلللركاا الخاصلللة والمؤسللسللاا  

ثيريوم، مسلللللللللللاراا جديدة ي سللللللللللليما منالللللللللللة إ ، ود2013                                        العامة. وفت ل ظ ور منالللللللللللاا جديدة بعد عام
 في ذلك العقود الذكية. لتي يقاا سلسلة اليتت، بما

واون، ا ت ن الضللللللللجة اإلع مية، وحان الوان ليي تنتقت سلللللللللسللللللللة اليتت إلى عالم األعمال   
       جيللا .  دري تزال في الم للد ولين للا تنضلللللللللللللله تلل                                                           التجللاريللة لتقللدم لللو حلود  و تللاىه مؤكللدة. وهللذ  التينولوجيللا د

                                                                                      السللنواا األولى مآل اسللتردا  سلللسلللة اليتت، سلليير دعات  ا على الجدل حول ا، هم أفسللروا المجال   وفي
                                                                                          لمقدمي الرلول في مجال األعمال التجارية. وأدر  مسلللللللتخدمو هذ  التقنية ومنظ روها أ  ا ليسلللللللن  اية 

تزداد   ي هذ  التينولوجيا، كماا ف                                                ح   سلرريا  للمشلاثت المسلتعالية. وتتزايد ادسلتثمارا في حد ذات ا، ود
                        مجادا استخدام ا تنوعا .

                                                                                  ووفقا  لدراسللللة أجرين مؤارا ، افزا سلللللسلللللة اليتت، بعد أن كا ن ت اللللنف كتجربة تينولوجية،  
                                                                                                  مآل عالم النظرية إلى واا  التي يق وأصلللللبل ي عترف ب ا عام   حايايا  للت يير. ويتزايد أيضلللللا  عدد القادة 

يتجزأ مآل ادبتيار التنظيمي. وهم يسلللللللتثمرون الموارد في سللللللللسللللللللة اليتت كرت    د     زءا  الذيآل يعت رو  ا ج
اسلللتراتيجي بيرل ملموسلللة بدرجة أث ر )ا ظر، على سللل يت المثال، الدراسلللة ادسلللتقالللاىية العالمية عآل 

(. وعلى Deloitte: From promise to reality، التي أجرت ا شللللللركة 2020 سلللللللسلللللللة اليتت، لعام
ترى دراسلللللة أارى أن تينولوجيا سللللللسللللللة اليتت اادرة على تعزيز الناته المرلي اإلجمالي  ال، فس المنو 

 .( 1) ترليون دودر على مدى العقد المق ت 76,1العالمي بنسبة  

__________ 

(1) PwC, "Time for trust: the trillion-dollar reasons to rethink blockchain" (October 2020). 
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تشلللللللللللار  في هذ                                                                وليس مآل المق ول أن تقف مؤسلللللللللللسلللللللللللاا منظومة األمم المتردة جا با  وأد 
أعق  لا مآل  ، وملا2030 ة التنميلة المسللللللللللللللتلداملة لعلامايل التيوراا التي يشلللللللللللللل لدهلا هلذا القيلات. ودفعلن 

                                                                                             دعواا اسللتراتيجية إلى ادبتيار، بعض  المنظماا إلى أاذ آمام المبادرة وتجربة تي يقاا سلللسلللة اليتت 
                                                                                   في مجال األ شللللللية التشلللللل يلية أسللللللاسللللللا . ولدى بعض المنظماا أفيار حالمة لو لللللل  تي يقاا طموحة  

)في شللراثة   19-نية ترتية إلصللدار شلل اداا التيضيم  للد كوفيدب   لل اية تقوم على سلللسلللة اليتت، مثت
تعريفي وحيد لألمم المتردة )مركز األمم المتردة  بيآل منظمة الاللللللرة العالمية وحكومة إسللللللتو يا(، ورام

للرلول الرامية، الذي أسللسللو كت مآل مفو للية األمم المتردة لشللؤون ال جتيآل، وبر امه األ ذية العالمي 
األمم المتردة الدولي للروسللللللللللللبة(، ومشللللللللللللروت إطار للروكمة في مجال المسللللللللللللاعدة  كزبالتعاون م  مر 

 اإل سا ية )و عو بر امه األ ذية العالمي وشركاؤ  في مشروت "الل ناا األساسية"(.

وهنلللا  اليثير مآل األعملللال الجلللاريلللة في منظوملللة األمم المترلللدةل تيوير المعلللايير المتعلقلللة  
                                                               القا و ية، وتنفيذ مشلللاري  راىدة تقوم علي ا. وتسلللتخدم عشلللر  مؤسلللسلللاا   ابسللللسللللة اليتت، ودراسلللة جوا   

في إطار تعاو ي. وتشللمت حادا   تي يقاا سلللسلللة اليتت في مشللاري  وعملياا متنوعة، بشللكت فردي أو
ادسلتخدام الجارية، ومعظم ا على المسلتوى الميدا ي، سللسللة اإلمداد، والمدفوعاا الرامية، وتتب  الثروة  

                          تسللللتخدم سلللللسلللللة اليتت حاليا   ة، وال وية الرامية، وتسللللجيت األرا للللي. ومعظم المنظماا التي د ي الريوا
                                                                                        تفير في استخدام ا مستق   . وسوف يتزايد اهتمام ا وينضه م  تسارت ادبتياراا في هذا المجال.

م  ير أن الموارد المسلللتخدمة في تي يق سللللسللللة اليتت  لللتيلة، واسلللتخدام ا في منظومة األم 
                               . وأ جري اسللتعراض وحدة التفتيش  2020و  2017المتردة حديث الع د، ويقتاللر على الفترة بيآل عامي  

سللليما  المشلللتركة ب دف اسلللتشلللراف المسلللتق ت. وي دف هذا التقرير إلى مسلللاعدة المنظماا المشلللاركة، ود
األهداف   أوالمعرفة                                                                        التي تر ب في تنفيذ تي يقاا سللللللللللللسللللللللللللة اليتت وليآل ليس لدي ا بعد  الوسلللللللللللاىت أو

الوا للرة للايام بذلك. وبااتاللار، يتمثت ال رض الرىيسللي مآل هذا التقرير في تجمي  المعلوماا وتقديم  
مجموعة مآل التوصللياا التي تؤدي إلى بلوح حالة مآل التأهب تسللاعد مؤسللسللاا منظومة األمم المتردة 

 على ادستفادة مآل هذ  التينولوجيا.

ج ت ا وحدة التفتيش المشلللللتركة، وهي تراول اتبات   ه  او وتمثلن المعضللللل ا الرىيسلللللية التي  
 متواآن في مجال سلسلة اليتت، إلى حد ك ير، فيما يليل

اسلتخدام ل ة ميسلورة للقراء  ير الملميآل بالمسلاىت التقنية، بمآل في م كبار المديريآل،   )أ( 
ه لشلللبكاا سللللسللللة اليتت ي و يكفي لموظفي األمم المتردة المشلللاركيآل مباشلللرة في التر  م  كو  ا دقيقة بما

 استخدام ا العملي؛ أو

 قت التركيز في التوصللللياا مآل  زعة ادمتثال التقليدية إلى النظرة المسللللتق لية، ومآل   )ب( 
                                                                                         موااف يي ى علي لا اليلاب  اإللزامي إلى    ه أثثر مرو لة والاىملة على تعلدد السللللللللللللللينلاريوهلاا، وبلدون  

 ؛مآل اااىصالمتردة تنفرد بو منظومة األمم  المساس بما

اللللدعوة إلى إحلللدا  ت يير جلللذري في الموااف تجلللا  ادبتيلللار، واد تقلللال مآل   ه   )ج( 
يمكننا أن  رققو ب ذ                                                    سلللللللللللترققو هذ  التينولوجيا( إلى   ه اسلللللللللللتبااي )لنر  ما                          اد تظار والتراب )لنر  ما

 التينولوجيا(؛

ة اليتت )بدون  لة لسللللللللسللللللللد المرتمالرفاظ ادر اإلمكان على التواآن بيآل إبراآ الفواى  )د( 
الدعوة إلى ت ني هذ  التينولوجيا بشللللللللكت  ير مشللللللللرول(، مآل  احية، والمخاطر والتردياا التي ينيوي  

 علي ا استخدام ا )بدون تث يط ادبتيار(، مآل  احية ها ية؛
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مراولة ااتراح   ه مردد دتخاذ اراراا األمم المتردة بشلأن اسلتخدام سللسللة اليتت،  )ه( 
          ي رتمت أن                                                                 ا األصللللي بني ة أسلللاسلللية وا لللرة ترمي إلى تجنب وجود سلللييرة مركزية. ودد مف وم          التي و ل

 لرسالت ا في توصيت المناف  العامة؛                                            يكون هذا الن ه مدركا  لايم األمم المتردة ود

إآاللة ال موض عآل ال لاللة التي أحلاطلن ب لذ  التينولوجيلا عنلدملا كلا لن مو للللللللللللللوت  )و( 
هو ارار عملي                                                       ادها أن اعتماد سلللسلللة اليتت ليس ارارا  تقنيا  بقدر مارسللالة مفوتوجيو                 للجة تضللخ  م ا،
 لتيسير األعمال.

                                                                              ويتضللللللللللللللمآل هلذا التقرير ك   مآل الرجه والمرلاذير التي أوردت لا المنظملاا المشللللللللللللللاركلة التي  
 يتضمنو مآل توصياا وعناصر لمافوفة دتخاذ القراراا.                      ااترحن أيضا  جمي  ما

هو المسللللللاهمة في الج ود الجما ية التي أطلقت ا ادسللللللتراتيجياا            ير أيضللللللا  مآل التقر وال رض  
الشلللللاملة األايرة بشلللللأن التينولوجياا الجديدة ومسلللللتق ت العمت، والتي تتناول مسلللللألة ادبتيار واسلللللتخدام 

سلللللة                                                                                         التينولوجياا الرامية في منظومة األمم المتردة وفق   ه عملي المنرى. وي نظر إلى اسللللتخدام سللللل 
                                                                                ل ترقيق أهداف التنمية المسلللللللللللللتدامة، دعما  للرؤية الواردة في تقرير األميآل العام لألمم ت في سللللللللللللليااليت 

 المتردة عآل تنفيذ توصياا الفريق الرفي  المستوى المعني بالتعاون الرامي.

 األهداف  

 يلفيما يل                                                                                تتمثت األهداف مآل استعراض وحدة التفتيش المشتركة لتي يقاا سلسلة اليتت، ترديدا ،  

 و   جرد ل ستخداماا الرالية لتي يقاا سلسلة اليتت في منظومة األمم المتردة؛  )أ( 

تجمي  الدروس المسلللللللللتفادة ا ل مرحلة التيوير األولى هذ ، وترديد الممارسلللللللللاا  )ب( 
 الجيدة؛

 ترديد التردياا والمخاطر الرىيسية التي ينيوي علي ا استخدام سلسلة اليتت؛ )ج( 

اا المرتملة لسلللسلللة اليتت، التي يمكآل أن تيسللر إاامة تعاون  دسللتخدامسللتيشللاف اا )د( 
 أوهق وأثفأ بيآل الوكادا؛

تقديم مدا ا لو   إرشاداا ومعايير وأطر تيسر استخدام تي يقاا سلسلة اليتت  )ه( 
 في المستق ت.

 ة دتخاذأد ا ، ماللللللللفوف 4وتقترح وحدة التفتيش المشللللللللتركة في الفاللللللللت الخامس والتوصللللللللية  
                                                                               ا، و  لللعن بشلللكت يراعي تماما  االللوصلللياا األمم المتردة، مآل أجت ترديد دايق للرادا التي القرارا

يكون في ا اسللتخدام سلللسلللة اليتت هو أفضللت ايار مقار ة بال داىت التقليدية. وياللف التسلللسللت الموصللى 
ي أ للليق  اراراا فبو عملية صلللن  ارار بسللليية ولين ا شلللاملة، تتيون مآل عدة طبقاا وتتضلللمآل شلللجرة  

لردود دعتماد حت يقوم على سلللللللللسلللللللللة اليتت وينيوي على ااتيار مناللللللللة مرددة مآل مناللللللللاا هذ  ا
السلللللللللسلللللللللة، وبناء أفضللللللللت بنية ممكنة ل ا تتوافق م  أهداف التنمية المسللللللللتدامة وتيفت احترام قيم األمم 

منظومة   يال ال ولية على                                                                   المتردة. وماللللللللفوفة اتخاذ القراراا هذ  مراولة  لتقديم بعض اإلرشللللللللاداا األ
 استجابة ل حتياجاا التي حددت ا مؤسساا عديدة في منظومة األمم المتردة.

 االستنتاجات الرئيسية  

في ذلك بيآل  في منظومة األمم المتردة باسلللتخدام تي يقاا سللللسللللة اليتت، بما  يتزايد االهتمام 
مللاا آمللام المبللادرة في عللدة منظ  واللد أاللذا                                       تفير في اعتمللاد هللذ  التينولوجيللا فورا .   المنظمللاا التي د
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                                                                                   مشللللللاري  تجر ب سلللللللسلللللللة اليتت ويمكآل للمنظومة أن تسللللللتخلص من ا دروسللللللا  قي مة وبعض الممارسللللللاا 
                                                                                              الواعلدة. والتخو ف مآل هلذ  التينولوجيلا، حيثملا وجلد، ت لذيلو علدة عواملت متنوعلة، من لا  قص ادلملام ب لا، 

عي بالمشلاثت المرددة التي يمكآل حل ا و قص الو جري ية،  و قص الموارد المتاحة للمشلاركة في مشلاري  ت 
 باستخدام سلسلة اليتت.

                              ثيفا ، اادرة على إهباا اابلية                          تمثت كتلة حرجة، كما  أو والتي يقاا الجارية لسلللللللسلللللللة اليتت د 
                   تتأثد صللللللرت ا بعد ؛   أهمية ميزات ا األسللللللاسللللللية. وبعض ادفترا للللللاا لم هذ  التينولوجيا ل سللللللتخدام أو

تزال الخبرة المتراكمة   والثباا وال مركزية براجة إلى مزيد مآل اداتباراا.  ص مثت الض الخالللللللاى وبع
 يتعلق بإمكا ية استخدام ا بكثافة اارج  يال الخدماا المالية. فيما حتى اآلن غير حاسمة

وي دو أن بعض الميزاا األسلللللاسلللللية لسللللللسللللللة اليتت، مثت كتمان ال وية، مثلما هو الرال في   
التركم الفردي في المفاتيل الخاصلة، هي ميزاا  ير متوافقة م   ك السللسللة، أو يقاا تلعض مآل تيالب 

سللللليما في مجال المسلللللاعدة اإل سلللللا ية.  بعض مجادا ادهتمام لمؤسلللللسلللللاا منظومة األمم المتردة، ود
، لة اليتتويتزايد الوعي لدى المسللللللللللتخدميآل الرالييآل والمرتمليآل بالمخاطر الجديدة التي تمثل ا سلللللللللللسلللللللللل 

 ربما تتعارض م  ادفترا اا الشاىعة بخاوص سلسلة اليتت. ويجري البحث عن حلول وسط

                                                                                  وفي حيآل يمكآل أن يؤدي و ل   اواعد تنظيمية صلارمة لسللسللة اليتت في هذ  المرحلة المبكرة  
قدد  ددنى من                                                                         جللدا  إلى  تللاىه عكسلللللللللللللليللة، فللإن ك   مآل المسللللللللللللللتخللدميآل ومقللدمي الرلول يتواعون وجود  

                                                      ال آمة يرد  مآل عدم اليقيآل القا و ي ويشج  على ادبتيار. المعاييرسياسات و ال

، وليآل معظم المنظماا المشاركة تعت ر الحاجة إلى خبرة فنية داخليةواد تتبايآل اوراء حول   
                                                                                             بناء تلك الخ رة عملية مفيدة ووااضية. وي عد  ادسللللللللللتخدام ادبتياري للرلول القاىمة على سلللللللللللسلللللللللللة اليتت 

                                                                                را  ممكنا  واادرا  على التقليت مآل إمكا ية ادرت ان لباى  معيآل و ير ذلك مآل أشللكال  لماللدر أممفتوحة اال
 التبضية التجارية.

، في                                       فرصدا  غير مسدبوقة للتعاون بين الوكاالتوتتيل سلللسلللة اليتت، بركم ط يعت ا الشللبكية،  
               وتبضيلللة  عميلللاء     اتسللللللللللللللللال،          ود، وعلللدم                                                             حيآل أن العملللت في عزللللة هو إهلللدار  للموارد، واآدواجيلللة  في الج 

 التجارية. للشرول

، وليآل ينب ي                     اآلخرين دشدددددكاال  جديدةأصللللللللراب المالللللللللرة   ويمكن دن تأخذ الشدددددراكات م  
 للجوا ب المتعلقة بالثقة والسمعة أن تتقيد بالقواعد السارية.

آل  السللللاىدة في التعاون بي   تغيير في الثقافةواسللللتخدام سلللللسلللللة اليتت يعني الراجة إلى إحدا    
؛ وتشللللللللللللللجي   االبتكدا ترالفاا الرا  يآل كقوة دافعة لج ود                          و ر المنظماا الراىدة أوالوكادا، مثت ا ول د

لدعم أهداف التنمية المسلتدامة؛ وادسلتثمار المشلتر  في   سدلسدلة الكتلالمشلاركة الجما ية في اسلتخدام  
مآل   يكفي بيآل الوكادا بما  تشللج  التعاون  ألعضللاء دمشللاري  سلللسلللة اليتت؛ وترفيز التعاون. والدول ا

                                                                                           الناحية العملية، وهي تواصللت تمويت مشللاري  فردية ذاا أهداف متشللاب ة في فرادى المنظماا، بدد  مآل 
 اشترال وجود عمت جماعي ا ت قيام ا بالتمويت.

وهو أن                                                                     وعلى هذ  الخلفية، الص هذا ادسلللللللللللللتعراض إلى أحد ادسلللللللللللللتنتاجاا األثثر تفاؤد ،  
          توج ه صددحي في منظومة األمم المتردة تؤكد بالفعت وجود  مآل ممارسللللة سلللللسلللللة اليتت السللللنواا األولى 

أثثر، وهي مفتوحة                                                    . وأهم المشلللاري  الجارية حاليا  تنفذها منظمتان أوناشددن نحو التعاون بين الوكاالت
ا  و ل  معايير يمكآل تي يق للمنظماا األارى الراغبة في اد ضلمام إلى تلك المشلاري ، في حيآل يجري 
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مدا ا متعددة. وحتى المشللاري  التجري ية التي يجري تيويرها على المسللتوى على مسللتوى المنظومة ب 
                                                          الق يري تتسم باد فتاح والشمول، مثلما يتضل في هذا التقرير.

وهذا التقرير مراولة للتشللللللللللللجي  على اتبات   ه تعاو ي جديد يكسللللللللللللر عادة العمت في عزلة،  
وينبغي لحالة التأهب الحقيقية السددتخدام سددلسددلة الكتل،  لسلللللة اليتت. تسللللمل بو وتدعمو تينولوجيا سلللل 

 . جعة فيه على التعاون بين الوكاالت متى لزم األمر، دن تقوم بشكل ال

 * * * 

 التوصيات  

آل هذا التقرير هما ي توصلللللياا رسلللللمية تقترح في ا وحدة التفتيش المشلللللتركة توجي اا للعمت يتضلللللم  
يتعلق بإدراج اسلتخدام سللسللة   في ذلك ما                               التي ح ددا ا ل ادسلتعراض، بما  المسلتق لي ب دف حت المشلاثت 

واإلجراءاا واألدوار  بتيارية الشللللاملة؛ وتبادل المعرفة وبناء القدراا؛ اليتت في ادسللللتراتيجياا والسللللياسللللاا اد 
ة أارى تقدم التي يتعيآل اتخاذها والايام ب ا على مسللللللتوى المنظومة؛ وادارة المخاطر. وهنا  توصللللللية رىيسللللللي 

                                                                                         وصفا  لمافوفة دتخاذ القراراا تسمل بترديد إن كان هنا  ادر كاف مآل الجدوى في ذلك ادستخدام. 

مم المتردة )توصلليتان(، واألميآل العام  والتوصللياا موج ة إلى مجالس إدارة مؤسللسللاا منظومة األ  
 م المتردة )امس توصياا(. لألمم المتردة )توصية واحدة(، والرؤساء التنفيذييآل لمؤسساا منظومة األم 

 1التوصية 

                                                                            ينبغي لمجالس إدا ة مؤسدددسدددات منظومة األمم المتحدة دن تندددمن، عند االقتندددا ، الجم     
لرقمية األخرى وإد اجها في االسدددتراتيجيات والسدددياسدددات  بين تطبيقات سدددلسدددلة الكتل والتكنولوجيات ا

 االبتكا ية التي تعتمدها مؤسساتها.

 2التوصية 

يين لمؤسددسددات منظومة األمم المتحدة التأكد من دن د اسددة الحاالت  سددا  التنفيذينبغي للرؤ  
يتعلق  ما  في ذلك التي يمكن فيها استخدام سلسلة الكتل ستستند إلى تقييمات مخاطر المشا ي ، بما

بالسددياسددات واألنظمة ذات البددلة بامتيامات المنظمة وحبدداناتها، وحماية البيانات، والسددرية، واألمن  
 براني، وسالمة النظام وسمعته.السي

 3التوصية 

يعربوا بعد عن   ينبغي للرؤسدددددددا  التنفيذيين لمؤسدددددددسدددددددات منظومة األمم المتحدة الذين لم 
، كخطوة دولى لنمان فهم  2022 ن يقوموا بذلك بحلول نهاية عامتأييديهم لمبادئ التنمية الرقمية، د

 في ذلك إمكانية استخدام سالسل الكتل. مشترك للتحول الرقمي على مستوى المنظومة، بما عام

 4التوصية 

ينبغي للرؤسدددا  التنفيذيين لمؤسدددسدددات منظومة األمم المتحدة دن يندددمنوا اسدددتناد دي قرا    
إلى بيان جدوى مناسدب وإلى دنسدب حل للحالة، واالسدترشداد بمبدفوفة  بشدأن اسدتخدام سدلسدلة الكتل  

 دي تحسينات و/دو تعديالت الحقة(. قرير، وفيالتخاذ القرا ات )على النحو الموصوف في هذا الت

 5التوصية 

، وبدالتشددددددددداو  م  الرؤسدددددددددا  التنفيدذيين 2021 ينبغي لألمين العدام دن يقوم بحلول نهدايدة عدام  
                                                                      مم المتحدة وبدعم من االتحاد الدولي لالتبددددداالت، بتكليف ممثل  لألمم المتحدة  لمؤسدددددسدددددات منظومة األ 
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سددائل ذات البددلة بمهمة متابعة تطوير معايير التشددغيل البيني لسددلسددلة  معني بالتكنولوجيات الرقمية والم 
  المترتبة ى تحقيق ذلك التشغيل، في إطا  د اسة شاملة لآلثا الكتل والمشا ي  المفتوحة المبد  الرامية إل 

 على تلك التكنولوجيا في السياسات العامة، والتعاون م  جمي  المنظمات في تحقيق ذلك الغرض. 

 6التوصية 

ينبغي لمجالس إدا ة مؤسددددددسددددددات منظومة األمم المتحدة دن تشددددددج  الدول األعنددددددا  على   
للقانون التجا ي الدولي بشددددأن  االشددددتراك في األعمال االسددددتكشددددافية والتحندددديرية للجنة األمم المتحدة  

 ة  المسددددائل القانونية المتعلقة بتكنولوجيا سددددلسددددلة الكتل في السددددياق األوسدددد  لالقتبدددداد الرقمي والتجا 
يتعلق بتسدددددددددوية النزاعات، والرامية إلى الحد من انعدام األمن القانوني في هذا   في ذلك ما  الرقمية، بما 

 المجال. 

 7التوصية 

                                                                 التنفيذيين لمؤسددددسددددات منظومة األمم المتحدة التي طو  ت تطبيقات قائمة  ينبغي للرؤسددددا    
تقريره عن خريطة طريق من دجل                                                              على سددلسددلة الكتل تمشدديا  م  الدعوة التي وجهها األمين العام في

التعاون الرقمي لتوفير المناف  العامة الرقمية، اسدددددددتخدام المبددددددداد  المفتوحة، كلما دمكن ذلك، في 
 جيات، وإتاحة شفراتها لمنظمات األمم المتحدة األخرى.هم للبرمتطوير 

 8التوصية 

وا، من خالل آليات  ينبغي للرؤسددا  التنفيذيين لمؤسددسددات منظومة األمم المتحدة، دن ينظر  
ة الدولي للحوسددبة، في اعتماد إطا  حوكمة غير  التنسدديق ذات البددلة، وبدعم من مركز األمم المتحد

عنى بمسدائل سدلسدلة الكتل لتسدتخدمه المؤسدسدات المهتمة في منظومة                            ملزم ومشدترك بين الوكاالت ي  
ظومة بحلول نهاية  األمم المتحدة، بهدف ضدددددمان وجود مناها متماسدددددكة ومتسدددددقة على نطاق المن

 في ذلك للمشا ي  التي يمكن دن تشترك فيها عدة مؤسسات. ، بما2022 عام

معظم التوصلللياا المر ة إلى  شلللر                                                  ويتضلللمآل هذا التقرير أيضلللا  تسللل  توصلللياا مر ة. وت دف  
 الممارساا الجيدة وترسيآل تبادل المعارف في مجال سلسلة اليتت على مستوى المنظومة.

اسلللللللللللللية" متى تم اعتماد ، للتأثد مآل مدى كمة "الل ناا األسللللللللللللل ينب ي فرص إطار حو  •
 (؛78م ءمتو لمشاري  مماهلة )الفقرة 

تظام جمي  المنظماا على المعايير                                           ينب ي ل تراد الدولي ل تاللللللللللللادا أن ي يل  با   •
في ذلك تينولوجياا الرسللللاباا الموآعة، مثت  المو للللوعة للتينولوجياا الرامية، بما

 (؛256رة سلسلة اليتت )الفق

ينب ي إ شلللللاء مكتبة معلوماا عآل التي يقاا العملية لسللللللسللللللة اليتت المسلللللتخدمة في  •
 (؛140فقرة منظومة األمم المتردة والتقدم المررآ في تنفيذها )ال

ينب ي للمنظمللاا أن تتعللاون م  أمللا للة لجنللة األمم المترللدة للقللا ون التجللاري الللدولي  •
مسللللللتفادة مآل اسللللللتخدام ا لتي يقاا سلللللللسلللللللة  بإتاحة الوهاىق عآل تجربت ا، والدروس ال

 (؛268اليتت، واحتياجات ا المرتملة مآل الناحية القا و ية )الفقرة 

ارجييآل في مجال سللللللللللسللللللللللة اليتت، واتاحت ا  ينب ي و للللللللل  ااىمة بمقدمي الرلول الخ •
 (؛277لجمي  المنظماا الم تمة )الفقرة 

 (.298قرة ينب ي دعم إ شاء  ظام هوية رامية لألمم المتردة )الف •



JIU/REP/2020/7 

ix GE.21-03700 

وهنا  توصلللللليتان أاريان مر تان تتعلقان بالراجة إلى أن تيون الرلول القاىمة على سلللللللسلللللللة   
             ( وأن ت اي م 73دوار والمسللؤولياا المرددة للمشللاركيآل )الفقرة  يتعلق باأل                                اليتت شللفافة ووا للرة تماما  فيما

                         أج  ، وليس بمعزل عآل تلك    على أسلللاس اليفاءة وم  إدراج تياليإل اإلدارة والاللليا ة مآل منظور أطول
                                                                        (. وأايرا ، تدعو إحدى التوصللللللياا المر ة المنظماا إلى النظر في تضللللللميآل برامه 89التياليإل )الفقرة 
                                                                         عند الضللللرورة واداتضللللاء، تدريبا  أسللللاسلللليا  على كيفية عمت سلللل سللللت اليتت و يرها مآل  التثايإل داال ا،

 (.288التقنياا الرامية )الفقرة 
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 مقدمة -     دوال   

 معلومات دساسية -دلف 

 2020 أدرجلن وحلدة التفتيش المشللللللللللللللتركلة التلابعلة لمنظوملة األمم المترلدة في بر لامه عمل لا لعلام -1
 يتت. يقاا سلسلة ال              استعرا ا  لتي

الوحدة، تتجو النية إلى ادسلللللللللللللتجابة دهتمام منظماا األمم المتردة وبناء على ااتراح مآل مفتش   -2
                                                                                                  المتزايد، على المسللتوييآل ادسللتراتيجي والتشلل يلي، بادسللتفادة مآل مكاسللب اليفاءة التي ت عزى إلى تينولوجيا 

 ت.رامية ديناميكية وواعدة، هي تينولوجيا سلسلة اليت 

                                             ود الجما ية التي أطلقت ا مؤارا  ادسللللللتراتيجياا وتنضللللللم وحدة التفتيش المشللللللتركة بذلك إلى الج  -3
الشلللاملة بشلللأن التينولوجياا الجديدة ومسلللتق ت العمت، التي تتناول مسلللألة ادبتيار واسلللتخدام التينولوجياا 

 .( 2) الرامية في منظومة األمم المتردة وفق   ه عملي المنرى

واد  ترقيق أهداف التنمية المسلللتدامة.ظر إلى اسلللتخدام سللللسللللة اليتت في سللليال           يضلللا  الن ويجب أ -4
أار الفريق الرفي  المسللللللللللللللتوى المعني بلالتعللاون الرامي، التللاب  لألميآل العللام، بلأ لو مآل المتوا  أن تسلللللللللللللل م 

  يى الردود، وأن تتخ2030 التينولوجياا الرامية مسلللللللاهمة ك يرة في ترقيق اية التنمية المسلللللللتدامة لعام
 .( 3) الفردي وحدود المجادا الم نيةالدولية وتخترل عزلة سياساا العمت 

واد أظ ر البرث األولي الذي أجري ا ت الشلللللللللللللروت في هذا ادسلللللللللللللتعراض أ و توجد، بالر م مآل  -5
دة، ادهتمام المتزايد ب ذ  التينولوجيا، حاجة إلى تقديم مزيد مآل التوجيو إلى مؤسللسللاا منظومة األمم المتر

كيفية النظر في اسللللللتخدام تي يقاا سلللللللسلللللللة اليتت، ومتى ينب ي  في ذلك األطر والمن جياا المتعلقة ب  بما
هو الرال بالنسللللبة لوعي القيات   يزال في مراحلو األولى، كما أن ايات سلللللسلللللة اليتت د وبما  الايام بذلك.

يمكآل لمنظومللة األمم  علي للا، فللإ للو د  هللذ  التينولوجيللا وبللالترللديللاا التي تنيوي تتير للا  العللام بللالفرص التي  
                              أن توج و مواردها بشكت عشواىي. أن تيتفي باد تظار أو متردةال

وي تنم المفتش فرصللللللللة هذا ادسللللللللتعراض ليؤكد على تزايد أهمية و للللللللرورة المشللللللللاركة في راابة   -6
 اتقاءهامخاطر و                                                                  تقتاللللر على اسللللتعراض الممارسللللاا الرالية، وا ما تراول أيضللللا  اسللللتبال ال اسللللتراتيجية د

اسلللتخدام الموارد بفعالية في المسلللتق ت، م  التشلللجي  على ادبتيار في الوان  ، وتعزيز  آهارهاوالتخفيإل مآل 
  فسو.

 السياق -با  

                                                                                          "تخلق الثورة الاللنا ية الرابعة عالما  تتعاون فيو أ ظمة التاللني  ادفترا للية والمادية م  بعضلل ا  -7
فإن الثورة الالللللللنا ية    ومثلما ذكر وا لللللللعو هذا المف وم،  .( 4) لعالمي"البعض بيريقة مر ة على المسلللللللتوى ا

بيآل هلللذ  التينولوجيلللاا ع ر           وتفلللاعلللت                 إ  لللا ا لللدملللاج    تتعلق فقط بللللدا وأ ظملللة ذكيلللة مترابيلللة. الرابعلللة د
كيت                                                               وسلللسلللة اليتت تينولوجيا تتزايد ا تشللارا  وهي اادرة على إعادة تشلل  المجادا المادية والرامية وال يولوجية.

__________ 

( واللجنة العالمية لمسلتق ت العمت،  2018الجديدة" )أيلول/سل تم ر    التينولوجيااية األميآل العام لألمم المتردة بشلأن  سلتراتيجاا ظر " (2)
 (.2019)                         أجت مستق ت أثثر إشرااا  العمت مآل التابعة لمنظمة العمت الدولية، 

 .(2019الفريق الرفي  المستوى المعني بالتعاون الرامي "عار الترابط الرامي" ) (3)
(4) Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution, 2016. 
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                                                            ودمه ال يتة، جنبا  إلى جنب م  الذكاء ادصلللللليناعي والروبوتياا،  العالم المادي، وت يير الياىآل البشللللللري، 
 وا تر ن األشياء، والروسبة اليمومية، وأشكال الواا  ادفترا ي والواا  المعزآ، و يرها.

بيا اا        اعدة  دفتر الرسللللللللاباا او  موآعة ومآل ااصلللللللليات ا أ  ا هابتة.                     سلللللللللسلللللللللة اليتت حسللللللللاباا  و  -8
وعلى عكس أ ظمة المعام ا التقليدية التي تديرها سلللياا مركزية، مثت   لسللج ا المعام ا )ال يا اا(.

                                                                                  مقدمي الخدماا، فإن مسؤولية اإلشراف على تقنية سلسلة اليتت موآ عة بيآل جمي  الرواسيب   الماارف أو
وتسللللتخدم عملية إجمات للترقق مآل صللللرة                                                          المشللللاركة )المسللللماة ع قدا (، التي تشللللتر  في  فس المعلوماا، 

                                                        وبمجرد إجمات الع قد على التالللللللديق على المعاملة، ت سلللللللجت تلك                                  المعام ا، وترااب السلللللللج ا جما يا .
 حذف ا.                                                             المعاملة في اليتلة، وي ابل عندها مآل الاعب لل اية تعديل ا أو

ترتاج  د ،ت كتت عامةوهنا  عدة أ وات مآل سللل سلللت اليتت، أهم ا مجموعتان رىيسللليتانل سللل سللل  -9
سللللللللسللللللللة اليتت العامة، يمكآل لمآل ير ب أن يشلللللللار  في   وفي  ترتاج إلى إذن.  ،ى ااصلللللللةإلى إذن، وأار 

سلللسلللة   وفي                                                                                 الشللبكة، وأن يسللاعد في الرفاظ على دفتر الرسللاباا، ويي ل  على جمي  المعام ا الجارية.
ماا وصلللللليا ة الشللللللبكة على مجموعة  اليتت الخاصللللللة، التي ترتاج إلى إذن، يقتاللللللر الوصللللللول إلى المعلو 

 ة مآل األعضاء.مختار 

ومآل شللأن هذ    والسللماا الجوهرية الرىيسللية لسلللسلللة اليتت هي ليكل ا ال مركزي وهبات ا وأمن ا. -10
الميزاا أن تخلق للدى األطراف في سلللللللللللللللسللللللللللللللللة اليتلت الثقلة، وأن تعزآ التعلاون، وتجعلت المعلام ا آمنلة  

سلل ي، فإن اسلتخدام تينولوجيا سللسللة  على الجا ب ال أما  .أارى  جملة أمور                              ومأمو ة، وترسل آل الشلفافية، في
اليتت يمكآل أن يثير مخاوف إآاء أهرها ال يتي، واالللللوصلللللية ال يا اا، واألمآل السلللللي را ي، وامكا ية إسلللللاءة  

 استخدام ا في أ راض  ير اا و ية.

                               ا علديلدة ت سللللللللللللللتخلدم في لا تينولوجيلا والى جلا لب حلاللة ال يتيويآل البلارآة والمثيرة للجلدل، هنلا  حلاد -11
سلللة اليتت، من ا تتب  سلللسلللة اإلمداد، والمدفوعاا الرامية، وترويت األصللول، وال وية الرامية، وتسللجيت  سللل

ويمكآل اسلللللللللتخدام العقود الذكية في تبسللللللللليط العملياا الداالية، مثت إدارة الفواتير، ومدفوعاا    األرا لللللللللي.
قود الذكية في اإلطار القا و ي  ويتعيآل، م  ذلك، دمه الع النزاعاا. الباىعيآل، وتروي ا األصللول، وتسللوية

                                                                                   ويناللللب تركيز مسللللتخدمي وميوري سلللللسلللللة اليتت حاليا  على ترديد الرادا التي يمكآل أن ي رد     القاىم.
                                في ا استخدام هذ  السلسلة فراا .

متزايد، ادسلللللتخداماا                                                                    وتدر س المؤسلللللسلللللاا المالية الدولية أيضلللللا ، بيريقة من جية وعملية بشلللللكت   -12
                                                      ، أ شللأ ال نك الدولي مخت را  لسلللسلللة اليتت كمركز ابتيار 2017 عام وفي  قاا سلللسلللة اليتت.المرتملة لتي ي 

في ذلك ت يتة الفرص دسلللللللللتخدام هذ  السللللللللللسللللللللللة و يرها مآل التينولوجياا  لمشلللللللللاري  الرد مآل الفقر، بما
وعاا ع ر اإلمداد، والاللللللرة، والتعليم، والمدف  الياسللللللرة في مجادا مثت إدارة األرا للللللي، وادارة سلللللللسلللللللة

وتعاو ن مؤسللسللة التمويت الدولية م  مؤهريآل وا راء رىيسللييآل للنظر في    الردود، وتداول ا بعاهاا اليربون.
تقرير أحد ،   وفي  .2017                                       و  شلللر تقرير أولي في تشلللريآل األول/أثتوبر   إمكا اا سللللسللللة اليتت ومخاطرها.

ذلك الريآل لتوسللي  وتعميق ف م هذ                                     ية إلى أن م حظاا معم قة أ لليفن منذأشللارا مؤسللسللة التمويت الدول
 .( 5) التينولوجيا الناشتة وامكا ات ا ال اىلة وترديات ا العديدة

__________ 

)ثا ون  الفرص المتاحة للشللركاا الخاصللة في األسللوال الناشللتة  سلللسلللة اليتتلا ظر، على سلل يت المثال، مؤسللسللة التمويت الدولية،   (5)
سللسللة اليتت في الخدماا المالية وسل سلت  (، وهو برث أجرتو مؤسلسلة التمويت الدولية يتناول تي يق تينولوجيا2019الثا ي/يناير  

لتيوراا اإلاليمية التي تمر ب ا تلك التينولوجيا في األسلللللوال الناشلللللتة؛ ويركز بيريقة جديدة على إمكا ية اإلمداد العالمية؛ ويرلت ا
قا و ية والمتعلقة  ييرح مسللللللاىت ذاا صلللللللة بالجوا ب ال اسللللللتخدام سلللللللسلللللللة اليتت في اعتماد حلول اليااة المنخفضللللللة اليربون، كما

 بالروكمة دستخدام تلك التينولوجيا.
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                                                                                     ووفقا  للمعلوماا التي جمعت ا وحدة التفتيش المشللتركة، تسللتخدم بعض الركوماا على المسللتوى   -13
ة مرددة بشلللأن هذ  تت، في حيآل اعتمد بعضللل ا اوار أ ظم                               المرلي أيضلللا  تي يقاا سللللسللللة الي الوطني أو
تنظر إلى تي يقاا  والقاسللم المشللتر  بيآل هذ  األ ظمة و يرها مآل التدابير المؤسللسللية هو أ  ا د  السلللسلللة.

                                                             مآل آاوية التيلفة فقط، وا ما أيضللا  مآل منظور الروكمة والمجتم ،  سلللسلللة اليتت مآل الناحية التينولوجية أو
 سلة اليتت. ة ال مركزية المتأصلة في بنية سل            ظرا  للاب 

                                                                                    وسللللللسللللللة اليتت مو لللللوت اسلللللتراتيجي ذو إمكا اا ك يرة وينب ي لألمم المتردة أن ت ذل مزيدا  مآل  -14
وبإمكان تي يقاا سللللسللللة    الج د لف مو ولترديد المجادا التي يمكآل في ا اسلللتخدام هذ  التينولوجيا بكفاءة.

فاءت ا وفعاليت ا، والتقليت مآل مخاطر  لى افض تياليإل معام ت ا، وتعزيز كاليتت أن تسلاعد المؤسلسلاا ع
                             وبإمكا  ا أن تسلللللللللللاعد أيضلللللللللللا  في    التعرض ل حتيال، وآيادة التركم في مخاطرها المالية، وحماية بيا ات ا.

ومآل  احية أارى، فإن بعض الخالللاىص التي تتسلللم ب ا سللللسللللة    مواج ة التردياا التشللل يلية وال ر امجية.
اضلللللللللللايا اا و ية )آلياا اإلجمات ال مركزية،   مخاوف بيتية، أو أو اليتت يمكآل أن تثير مشلللللللللللاثت أا قية،

 وامكا ية كتمان هوية المستخدميآل، وكمياا اليااة التي تست لي ا(.

على الراجة إلى منااشة "التعاون   2030 وأثدا الجمضية العامة في اية التنمية المستدامة لعام -15
...  مجادا موا لليضية تتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المسللتدامة  العلم والتينولوجيا وادبتيار  للمآل  في مياديآل

وهذا .  ( 6) جمي  الج اا صللللاحبة المالللللرة المعنية مآل أجت تقديم إسلللل اماا فعلية في مجال ا رت ا"]بيآل[  
واد    تينولوجياا بفعالية.                                                               يعني فقط التعاون والشلللللللراثاا بيآل الوكادا، وا ما أيضلللللللا  اسلللللللتخدام ال التعاون د

                                                                                      سلللللللللسلللللللللة اليتت، بي يعت ا كتينولوجيا موآعة، حافزا  على مزيد مآل التنسلللللللليق والتقارب على مسللللللللتوى تيون  
                                                   المنظومة، وعنارا  يعزآ اليفاءة في استخدام الموارد.

                                                                                وفي حيآل ي فترض أن مزايا اسلللللللللتخدام تينولوجياا سللللللللللسللللللللللة اليتت في األ شلللللللللية التنفيذية لألمم  -16
يوجد دليت على أن فواىدها النظرية  جياا وم آمة ل ا، فإ و دلو تينو ردة هي مزايا متأصلللللللللة في هذ  الالمت 

                                                    وأ بدين أيضلللللللللا  بعض الشلللللللللكو  في مدى فاعلية بعض الخالللللللللاىص                                    تترقق داىما  في الممارسلللللللللة العملية.
تتناسللب بعض السللماا   وباإل للافة إلى ذلك، اد د  األسللاسللية لسلللسلللة اليتت، مثت موهوقية بيا ات ا وهبات ا.

ولذلك ينب ي أن   مسللللللللؤوليات ا. قيم ا، أو  ا القيات الخاص م  أ راض منظومة األمم المتردة أو      يثم ن التي 
                                                                                         يكون فتل البلاب ل بتيلار ماللللللللللللللروبلا  بترلديلث  وتعميق  مسللللللللللللللتمريآل لف م اوهلار التي يمكآل أن تترتلب على 

القيرية، أن يف موا  مآل مقرها الرىيسللي إلى مكات  ا  وينب ي لموظفي األمم المتردة،  اسللتخدام سلللسلللة اليتت.
ثيإل تؤهر هذ  التينولوجياا على مجادا عمل م وأن يخت روا بيريقة مسللؤولة كيإل يمكن م ادسللتفادة مآل 

 سلسلة اليتت في الوفاء بوديات م بشكت أفضت.

 الغرض واألهداف والنطاق -جيم 

قديم معلوماا ة وحدة التفتيش المشللللللللللتركة، هو ت                                       ال رض  مآل هذا ادسللللللللللتعراض، تمشلللللللللليا  م  ودي  -17
وتوصلياا إلى صلنات القرار )مجالس اإلدارة والرؤسلاء التنفيذيون( بشلأن االاىص تينولوجيا سللسللة اليتت 
مآل منظور شللللللللللامت لعدة اياعاا، وم  مراعاة فواىدها ومخاطرها المرتملة. ومآل المتوا  أن يسللللللللللاعد هذا 

رار في منظومة األمم المتردة وبيآل مروجي  لمعرفية الموجودة بيآل صنات القالتقييم والترليت في سد الفجوة ا
 .تينولوجيات ايتعلق باستخدام                                                           سلسلة اليتت في السول، فض   عآل آيادة الوعي والمساءلة فيما

 وتتمثت أهداف ادستعراض فيما يليل -18

__________ 

 ".2030 "ترويت عالمنال اية التنمية المستدامة لعام 70/1لمتردة، الجمضية العامة، القرار األمم ا (6)
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 المتردة؛ و   جرد ل ستخداماا الرالية لتي يقاا سلسلة اليتت في منظومة األمم '1'

 المستفادة ا ل مرحلة التيوير األولى هذ ، وترديد الممارساا الجيدة؛تجمي  الدروس  '2'

 ترديد التردياا والمخاطر الرىيسية المتعلقة باستخدام سلسلة اليتت؛ '3'

ر إاامة   '4'                                                                           اسللتيشللاف ادسللتخداماا المرتملة لخاللاىص سلللسلللة اليتت، التي يمكآل أن تيسلل 
 ؛تعاون أوهق وأثفأ بيآل الوكادا

 رشاداا والمعايير واألطر دستخدام تي يقاا سلسلة اليتت.تقديم مدا ا لو   اإل '5'

                                                                           وأ جري هذا ادسللللللللللللتعراض على  يال المنظومة وشللللللللللللمت جمي  المنظماا المشللللللللللللاركة في وحدة   -19
 منظمة، ومركز األمم المتردة الدولي للروسبة. 28التفتيش المشتركة وعددها 

)أ( تي يقاا سلللللسلللللة اليتت   يليل ماتركة في هذا ادسللللتعراض، واسللللتيشللللفن وحدة التفتيش المشلللل  -20
هي ايد                                                                                           المسللتخدمة حاليا  وباللورة فعالة؛ )ب( المشللاري  ذاا الالللة بسلللسلللة اليتت التي أ طلقن مؤارا  أو

 المنشودة في المستق ت.و الدراسة؛ )ج( ادستخداماا المرتملة لسلسلة اليتت 

                                       ادسللللتعراض أيضللللا  حادا ادسللللتخدام ذاا الالللللة ي هذا وتسللللتيشللللف وحدة التفتيش المشللللتركة ف -21
يكآل مآل  ولم التي يمكآل دعم ا وتيسلللللليرها بتي يقاا سلللللللسلللللللة اليتت.  2030 بخية التنمية المسللللللتدامة لعام

ولينو  أهداف ادسلللتعراض التركيز على اسلللتخدام سللللسللللة اليتت في إ شلللاء العم ا المشلللفرة، في حد ذات ا.
ب المتعلقة بادسلللتخداماا المرتملة لسللللسللللة اليتت في تمويت ودياا الجوا  شلللمت م  ذلك النظر في بعض 

 أ شيت ا التنفيذية على المستوى الميدا ي. األمم المتردة أو

 المبطلحات والتعا يف الرئيسية -دال 

تضللللللمنن المراج  الفنية التي اطل  علي ا فريق وحدة التفتيش المشللللللتركة ا ل هذا ادسللللللتعراض  -22
المفاليم المتعلقة بسلللسلللة اليتت التي يسللتخدم ا ممارسللو هذ  التقنية ومنظروها. ولتآل كا ن         را  مآل          عددا  ك ي 

بعض هلذ  المفلاليم تختلف في الل لة أثثر مآل اات ف لا في المضللللللللللللللمون، فقلد ااتلار الفريق المواصللللللللللللللفلاا 
أد ا  ليسللللللن         ىمة  والقا. ( 7) المو لللللللوعة داات منظومة األمم المتردة، مآل طرف ادتراد الدولي ل تالللللللادا

 شاملة؛ وهي تتضمآل فقط المفاليم المستخدمة في هذا التقريرل

                                         مكو  ة مآل بيا اا مسللجلة راميا  ومرتبة في  والل  وت مآل الرسللاباا الموآعة سدلسدلة الكتل •
شلللللكت سللللللسللللللة متعاقبة مآل اليتت، وكت كتلة مرتبية بالسللللللسللللللة بشلللللكت مشلللللفر ومج زة  

 .ييرهات  يقاوم الت عب بمرتويات ا أو بما

ل وحدة بيا اا فردية في سلللللللللللللسلللللللللللللة كتت تتيون مآل مجموعة مآل المعام ا ومآل الكتلة •
 عنوان لليتلة.

                                                           ل ليكت بيا اا يتضمآل رابيا  مشفرا  يريت إلى اليتلة السابقة.عنوان الكتلة •

 ل هو ادتفال على أن مجموعة المعام ا سليمة.اإلجماع •

 مركزية. ية موآعة دحاسوب ل هو تي يق يعمت في بيتة التطبيق الالمركزي  •

__________ 

 فة الفنية  ادتراد الدولي ل تالللللللللادا، ايات تقييس ادتالللللللللادا، الفريق المعني بتي يق تينولوجيا الرسلللللللللاباا الموآعة "المواصللللللللل (7)
FG DLT D1.1 "2019آب/أ سيس  1، "مايلراا وتعاريإل تينولوجيا الرساباا الموآعة.) 



JIU/REP/2020/7 

5 GE.21-03700 

المنظماا   ل هو  ظام موآت تيون السييرة فيو موآعة بيآل األشخاص أومركزي لالالنظام ا •
 تش يلو. المشاركيآل في

 ا        سللللللللخ   في ا أو                                       ل  وت مآل سللللللللج ا الرسللللللللاباا تتسللللللللم المشللللللللاركة  الحسدددددابات المومعة •
 مركزي. مزامنت ا بياب  توآيعي د أو

 ظمة الرسللللللاباا الموآعة التي تسللللللمل فقط بإ للللللافة  أو ل ااصللللللية سلللللللسلللللللة اليتت الثبات •
                                          يسللمل تاللميم  ا بإجراء ت ييراا على ال يا اا  تعديل ا، ود تسللمل بإآالت ا أو ال يا اا ود

 التاريخية بمرور الزمآل.

                                                            ل مخز ن معلوماا يرتفظ بسج ا   اىية ومرددة )هابتة( للمعام ا.دفتر الحسابات •

 في شبكة الرساباا الموآعة.              عملية تشار    ل ج اآ أو        الع قدة •

 أ شية معينة. ل ترتاج إلى إذن ألداء  شال أوتحتاج إلى إذن •

 أ شية معينة. ترتاج إلى إذن ألداء  شال أو ل دال تحتاج إلى إذن •

                                       ل  ظام حسللللللللللاباا موآعة تتيلب صلللللللللليا ة  ع قد  حتاج إلى إذنينظام حسددددددابات مومعة  •
                وتش يل ا إذ ا .

                  تتيلب صلليا ة ع قد   ل  ظام حسللاباا موآعة دذنج إلى إيحتا النظام حسدابات مومعة  •
                وتش يل ا إذ ا .

                                                  ل  ظام حساباا موآعة متاح ليستخدمو الجم ور عموما .نظام حسابات مومعة عام •

مردود                                            ظام حسلللللاباا موآعة متاح ليسلللللتخدمو فقط عدد    لخاصنظام حسدددابات مومعة   •
 مآل المستخدميآل.

                                  لموآعة يشلللللف ر القواعد المسلللللتخدمة م  سلللللاباا اظام الرل بر امه مكتوب على   عقد ذكي •
أ وات معينة مآل معام ا تلك الرسلللاباا بيريقة تسلللمل بالترقق مآل صلللرت ا وبتشللل يل ا  

 عند توافر شرول مرددة.

                                                                      ل تمثيت رامي لايمة مدرجة في حسلللللاباا موآعة ومشلللللتركة، ي سلللللتخدم التشلللللفير في  الرمز •
 لو بدون موافقة ماليو.تعدي  أوعب بو ملييتو وتأمينو لضمان أصالتو ومن  الت 

                                                ل مجموت مراحت عملية تبادل المعلوماا بيآل الع قد.المعاملة •

ل ال رمجياا و/أو المعداا المسللللللتخدمة إل شللللللاء وادارة وتخزيآل المفاتيل والعناويآل  المحفظة  •
 الخاصلة والعامة، التي تمكآل مسلتخدمي تينولوجيا الرسلاباا الموآعة مآل تنفيذ المعام ا.

                                                               الم رافظ م  العقود الذكية وتسمل بإدراج توقي  فردي و/أو متعدد. عت بعض اد تتفا و 

سلللللللسلللللللة اليتت هي تينولوجيا الرسللللللاباا الموآعة، وليآل هنا  أ ظمة أارى للرسللللللاباا الموآعة  م حظةل
حيآل ت يي التعاريإل أع   أ ظمة الرسللللاباا الموآعة بشللللكت  وفي تأاذ شللللكت سلللللسلللللة كتت. د

  تينولوجيا الرسلللاباا الموآعةوبضبارة أارى، تعني   اليتت.                اما  على سللل سلللتفإ  ا تني ق تمعام،  
 في المايلراا والتعاريإل المستخدمة. سلسلة اليتت      أيضا  
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 المنهجية -ها  

                                                                                سلللللللللللبقن إدراج  هذا المو لللللللللللوت في بر امه عمت وحدة التفتيش المشلللللللللللتركة برو   أولية وأ شلللللللللللية   -23
ا سللللللللللسللللللللللة اليتت في تمويت أهداف التنمية  سلللللللللاهمة تينولوجي اص حول كيفية م ترضللللللللليرية، مثت "الروار الخ 

(، في إطار مؤتمر دولي  ظمتو وحدة التفتيش المشللتركة متابعة لتقرير  2018 يسللان/أبريت   4- 3المسللتدامة" ) 
عآل الشللراثاا م  القيات الخاص، والمؤتمر المعني بإحدا  أهر مآل ا ل سلللسلللة اليتت، الذي اشللتركن في  

(، 2019أيلول/سللللللللللللل تم ر    27- 26)جنيإل،    Geneva Macro Labsيش المشلللللللللللللتركة و يمو وحدة التفت تنظ 
 مآل أصراب المالرة.                       وحضر كلي ما العديد  

                                                                             ودسللللتيشللللاف مدى اهتمام المنظماا المشللللاركة على المسللللتوى التشلللل يلي، حضللللر المفتش أيضللللا   -24
مترلللدة للتلللدريلللب ، ومع لللد األمم الSDG Labاجتملللاعلللاا  ظمت لللا كيلللا لللاا أارى تلللابعلللة لألمم المترلللدة )

                    حضللللللر اجتماعاا   ظمن   كما  .2019و 2018لبرث( وبعثاا دبلوماسللللللية )ثندا وسللللللويسللللللرا( في عامي وا
ترن رعاية عالمية، مثت مؤتمر جنيإل الثا ي لسللللللللسللللللللة اليتت، والمنتدى اداتالللللللادي العالمي في دافوس  

فتيش المشللتركة ، أعد  لوحدة الت لى األمم المتردة                                             وتضللمنن الوهاىق األولية المتاحة تقريرا  يركز ع (.2020)
                                                                             فريق  برثي مآل بر امه كابستون في مع د جنيإل للدراساا الدولية واإل ماىية العليا.

على  يال المنظومة   2020وأجري ادسللللتعراض بيآل شلللل ري شللللبال/ف راير وتشللللريآل الثا ي/ وفم ر   -25
ءاا عمل للا الللدااليللة، التوجي يللة واجرا   اواعللدهللا ومبللادى للا                                        ووفقللا  لمعللايير وحللدة التفتيش المشلللللللللللللتركللة و   بللأثمل للا. 

                                                                                                تضلللمنن المن جية المتبعة في إعداد هذا التقرير اسلللتعرا لللا  واسللل  النيال للمراج  ذاا الاللللة، واسلللتعرا لللا  
                                                                                                         وترلي   مكت ييآل متعمقيآل للسللياسللاا والممارسللاا الرالية المتعلقة باسللتخدام تينولوجيا سلللسلللة اليتت، واسللت يا ا   

                                                                  واعتمد جم   ال يا اا وترليل ا على كت مآل األساليب النو ية واليمية.   ع ا. ؤسساا ومقاب ا م للم 

 يليل وتضمنن أدواا جم  ال يا اا ما -26

                                                                          اسللللت يا اا و ج ن إلى جمي  المنظماا المشللللاركة في وحدة التفتيش المشللللتركة ومركز  )أ( 
 األمم المتردة الدولي للروسبة؛

 مم المتردة؛يآل في منظومة األو منظمة م  مسؤولمقاب ا منظمة وشب  )ب( 

                                                                      جلساا ا اان دستثارة األفيار، والمشاركة في اجتماعاا ممارسي سلسلة اليتت؛ )ج( 

مشللاوراا م  ممثلي القيات والسلللياا الركومية التي اعتمدا تشللريعاا مرددة تتعلق  )د( 
 بسلسلة اليتت؛

 حوار ومشاوراا م  منظماا دولية أارى؛ )ه( 

صلللول إلى المعلوماا عآل سللللسللللة اليتت واإللمام ب ا، ادر المفتوحة للو اسلللتخدام الماللل  )و( 
المتللللاحللللة مآل ا ل اإل تر للللن على مناللللللللللللللللللاا   بمللللا الللللدوراا التللللدري يللللة  ذلللللك    edXو  LinkedInفي 

 .Coorpacademyو

ة                                                                                 صلللي ن ادسلللت يا اا في شلللكت اياريآل، وذلك لجم  آراء المنظماا التي تسلللتخدم حاليا  سللللسلللل و  -27
ردا جمي  المنظملاا المشلللللللللللللللاركلة في وحلدة التفتيش و   سللللللللللللللتخلدم لا.ت  المنظملاا التي د  اليتلت، وتواعلاا

المشلللتركة ومركز األمم المتردة الدولي للروسلللبة على اسلللت يان المؤسلللسلللاا، واسلللتجابن ليلباا المعلوماا 
وحيثما                             شلللخالللا  ا ت ادسلللتعراض وأهناء .  116مقابلة م  حوالي   56وأجرين باإل لللافة إلى ذلك   األارى.

وأجرين المقاب ا ع ر  دا اجتماعاا شلللللللللخالللللللللية م  أفراد مآل منظماا يق  مقرها في جنيإل.         مكآل، ع قأ
 .19-اإل تر ن في الرادا التي تعذر في ا ادجتمات ب م في الموا ، بس ب كوفيد
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نظمللة الللدوليللة لتوحيللد المموظفي  م   واسللللللللللللللتفللاد مآل عروض  واشلللللللللللللللن  وأجرى الفريق مقللاب ا   -28
الرلول القلاىملة على   يآل ومقلدمي راء الا و ي اداتالللللللللللللللادي العلالمي، وال نلك اللدولي، وا    المقلاييس، والمنتلدى

في ذلك مكتب ابتياراا  سلللللللسلللللللة اليتت، وسلللللللياا حكومية، وشللللللركاا  اشللللللتة، وشللللللبكاا ومناللللللاا، بما
  Crypto Valley Venture Capital  لاألسلللللوال المالية التاب  إلمارة ليختنشلللللتايآل، والمؤسلللللسلللللاا التالية

(CV VCو ،)Zimtو ،Swiss Blockchain Federationو ،Bitcoin Suisse AGو ،Nägele 

Rechtsanwälte GmbHو ،Digital Assets Legal Advisors (DALAW)و ،Old School 

GmbHو ،Tezos Foundationو ،Geneva Internet Platformو ،the Swiss Blockchain 

Instituteو ،Geneva Macro Labs. 

التفتيش المشلللتركة في تقييم ا، حسلللب اداتضلللاء، بترليت  قال القوة والضلللعف    ا وحدةاسلللترشلللدو  -29
سلليال منظومة  النقال فييتاللت باسللتخدام تي يقاا سلللسلللة اليتت مآل تلك  لترديد ما ( 8) والفرص واألايار

 األمم المتردة.

                 لسللة اليتت عددا  جربن عملياا سل  عدد الييا اا التي  فذا أووفي وان إعداد هذا التقرير، كان  -30
يكفي  وبالتالي، فإن الممارساا الرالية ليسن ل ا ددلة إحااىية، ومدت ا الزمنية ليسن طويلة بما          مردودا .

وم  ذللك، يقلدم ترليلت التي يقلاا الرلاليلة    والفرص واألايلار.القوة والضللللللللللللللعف    إلجراء ترليلت دايق لنقلال
م دأ،  عآل مجادا العمت التي يمكن ا، مآل حيث ال                                        ليتت دروسللا  قي مة يمكآل اسللتخ صلل ا، ويكشللفلسلللسلللة ا

                                                                    وأبدا المنظماا األارى اهتماما  شللديدا  باسللتيشللاف اإلمكا اا التي تتير ا    .التينولوجياأن تسللتفيد مآل هذ  
سلللللسلللللة اليتت في مجال  وتراول وحدة التفتيش المشللللتركة في هذا التقرير اإلرشللللاد والتو ية   سلللللسلللللة اليتت.

،  القيات ة التوحيد الاياسللي والتنظيم ذاا الالللة ب ذا  اضية، وتوفير المعلوماا عآل أ شلليبيريقة متواآ ة ووا
 .و                                                                   تواعا  من ا، وهذا هو األهم، لراجة الوكادا إلى التعاون فيما بين ا في 

                                                                                    وا ت و ل  التقرير في صلي تو الن اىية، اسلت خدمن عملية اسلتعراض داالية بيآل األاران دلتماس  -31
                        وع مم مشلللللللللروت التقرير على   تشلللللللللي وحدة التفتيش المشلللللللللتركة عليو )"الركمة الجما ية"(.تعليقاا جمي  مف

تعليقات ا على المنظماا المشللللللاركة في وحدة التفتيش المشللللللتركة لتاللللللريل أي أاياء وااىضية فيو، وابداء 
 استنتاجاتو وتوصياتو.

إذا كان                        الراب  جدود  يو لل ما                                                              وتيسليرا  دسلتخدام التقرير وتنفيذ توصلياتو ورصلدها، يتضلمآل المرفق  -32
 دتخاذ إجراء.  إلى ال يتاا التشريضية والرؤساء التنفيذييآل للمنظماا المستعر ة، للعلم أو      ا  التقرير مقدم 

آل االص تقدير  لجمي  ممثلي مؤسلسلاا منظومة األمم المتردة وممثلي ويود المفتش أن يعرب ع -33
سللللللليما الى أولتك الذيآل شلللللللاركوا في   ي إعداد هذا التقرير، ودالمنظماا والييا اا األارى الذيآل سلللللللاعدوا ف

 اطر معارف م وا رت م.المقاب ا وادست يا اا، وأتاحوا بذلك عآل طيب ا

__________ 

  هيل  قال القوة، و قال الضللعف، والفرص، واألايار إلى أربعة بارامتراا ترليلية،  .S.W.O.Tالمختاللر اإل يليزي    ادسللميشللير  (8)
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). 
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 لكتل في منظومة األمم المتحدةوض  جرد بتطبيقات سلسلة ا -       ثانيا   

 االهتمام بسلسلة الكتل في تزايد حذ  -دلف 

والتي يقاا  مآل تنفيذ سللللسللللة اليتت.                             متردة حاليا  في مرحلة مبكرة                           ت عد مؤسلللسلللاا منظومة األمم ال -34
 أ وات مختلفة مآل المشاري  وال رامه واأل شية.                                          الرالية ت ستخدم بأشكال وطراىق مختلفة وفي

منظماا تسلللللللللللللتخدم سللللللللللللللسللللللللللللللة اليتت، بشلللللللللللللكت فردي   10إعداد هذا التقرير، كا ن هنا   وعند   -35
وتشللللللللللللللمت هذ  المنظماا بر امه األ ذية   .ينولوجياة لتلك الت جماعي، ولدي ا بنية ترتية مخاللللللللللللللالللللللللللللل  أو

 العالمي/هيتة األمم المتردة للمسللللاواة بيآل الجنسلللليآل وتمكيآل المرأة، ومنظمة األ ذية والزراعة/ادتراد الدولي
ل تاللادا، ومركز األمم المتردة الدولي للروسللبة/الاللندول المشللتر  للمعاشللاا التقاعدية لموظفي األمم 

ة، وبر امه األمم المتردة للمسلللللتوطناا البشلللللرية/مكتب تينولوجيا المعلوماا وادتالللللادا )وجميع ا المترد
القيرية ل ر امه األمم المتردة                                                        تركة(، ومنظمة األمم المتردة لليفولة، وعددا  مآل المكاتبفي مشللللللاري  مشلللللل 

رامية، وتتب  الثروة ومآل مجادا اسلللللللللتخدام سللللللللللسللللللللللة اليتت، سللللللللل سلللللللللت اإلمداد، والمدفوعاا ال  اإل ماىي.
  ي.الريوا ية، وال وية الرامية، وتسجيت األرا

وتدرس منظماا أارى إمكا ية اسلللتخدام تي يقاا سللللسللللة اليتت في المسلللتق ت، من ا صلللندول األمم  -36
تردة للسلللللللكان، ووكالة األمم المتردة إل اهة وتشللللللل يت ال جتيآل الفلسللللللليينييآل في الشلللللللرل األد ى، ومنظمة  الم 

وتشللللللار  عدة منظماا في أ شللللللية   دولية، ومنظمة الاللللللرة العالمية، واألما ة العامة لألمم المتردة. العمت ال 
ديات ا، ودعم الج اا صللاحبة  برثية وأ شللية أارى، مثت مشللاري  بناء القدراا في مجال عمل ا األسللاسللي وو 

لمنظملة العلالميلة للملييلة ومآل بين لا منظملة األمم المترلدة للتنميلة الالللللللللللللنلا يلة، وا  الماللللللللللللللرلة المتعلاو ة مع لا. 
ردة للتجارة والتنمية، والمنظمة العالمية لألرصللاد الجوية، والمنظمة البررية الدولية، الفيرية، ومؤتمر األمم المت 

بللدأا جمي  هللذ  المنظمللاا تفير في مجللادا ادسلللللللللللللتخللدام الممكنللة واللد    المللد ي الللدولي. ومنظمللة الييران  
 . تم بف م ومعرفة المزيد عآل فواىدها المرتملة وترديات ا ذاا الالة لتينولوجيا سلسلة اليتت، وجميع ا م  

و المعني                                                                   يقوم ادترلاد اللدولي ل تالللللللللللللللادا بلدور مرلدد في هلذا المجلال، حيلث و لللللللللللللل  فريقل  و  -37
ينولوجيا الرسللللللللللاباا الموآعة عدة معايير ومواصللللللللللفاا ل ا أهمية ك يرة في اسللللللللللتخدام أعضللللللللللاء ادتراد بت 

 .( 9)                                          لمتردة ل ذ  التينولوجيا استخداما  متسقا  ومؤسساا منظومة األمم ا

وعلى  يال المنظومة، تقوم شللللللبكة الم تيريآل التابعة لألمم المتردة، وهي مناللللللة تعاو ية لتبادل  -38
ويقدم مركز األمم  هراء النقاش بيآل مختلف الوكادا بشللللللللأن ادبتيار، بدراسللللللللة سلللللللللسلللللللللة اليتت.المعرفة وا

مشلللاري  سللللسللللة اليتت، ويقترح مركز األمم المتردة للرلول  إلى شللل يلية  دة ت مسلللاع المتردة الدولي للروسلللبة
في ذلك المشلللللللللاري                                                                                 الرامية الذي أ  شلللللللللم مؤارا  مشلللللللللاري  تجري ية داتبار وتنفيذ أحد  التينولوجياا، بما

 التجري ية القاىمة على سلسلة اليتت التي يمكآل توسي   ياا ا بشكت يسمل لعدة منظماا باستخدام ا.

ويقلدم المرفق األول مآل هلذا التقرير  ظرة علاملة على مؤسللللللللللللللسللللللللللللللاا منظوملة األمم المترلدة التي  -39
المجادا التي يمكآل أن تيون  ويتضلللللللللمآل المرفق الثا ي ااىمة ب                                    تسلللللللللتخدم تي يقاا سللللللللللسللللللللللة اليتت حاليا .

 في المستق ت.                                  لتي يقاا سلسلة اليتت في ا أهمية  

__________ 

 .www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dlt/Pages/default.aspxا ظر  (9)

http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dlt/Pages/default.aspx
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 في الظهو  اد ة، والتعاون بين الوكاالت آخذالمنظمات الرائدة تأخذ ممام المب -با  

                                   وبلغ اسلللللللللتخدام ا حاليا  لتي يقاا تلك                                                  بادرا منظماا عديدة باسلللللللللتخدام سللللللللللسللللللللللة اليتت مبكرا . -40
ستخدام هذ  دواد م دا تلك المنظماا بذلك اليريق لباية المنظماا  مآل النضه.اوتة  متفالسلسلة مراحت  

                       وج ن، ودروس اسلت خلان،                                    في ا مآل إ جاآاا ترققن، وتردياا و    ا، بماالتينولوجيا ادبتيارية، ألن تجارب 
مؤسللسللاا منظومة                                                                             سللتسلل م في بناء ااعدة معرفية وسللتمث ت مجموعة مآل الممارسللاا الخاللبة تسللتفيد من ا  

 األمم في استخدام ا لسلسلة اليتت.

شلللللاري  الرىيسلللللية الم أحد برناما األغذية العالميويمثت مشلللللروت "الل ناا األسلللللاسلللللية" الذي ينفذ    -41
مشلللللروت سللللللسللللللة اليتت في جعت  الويسلللللتخدم   القاىمة على سللللللسللللللة اليتت في ايات المسلللللاعدة اإل سلللللا ية.

                                                وهو يخلق أيضلللللللللا  مسلللللللللاحة مرايدة، يمتلي ا ويشلللللللللتر  في               ثثر أما ا .التروي ا النقدية أسلللللللللرت وأراص وأ
ا اإل سللللللا ية بترديد المسللللللاعدة يسللللللمل لمختلف المنظما في الماىة، مما  100تشلللللل يل ا أعضللللللاؤها بنسللللللبة  

  822 000                               ويقدم المشللللللروت حاليا  ادماا إلى  ة وتقديم ا بشللللللكت منسللللللق ووفق مردداا مشللللللتركة.الميلوب 
مليون  150                                وحو ل مشلللروت "الل ناا األسلللاسلللية"  ا في األردن وبن  ديش.ي وهينغمآل الر  ودجمدجم سلللوري 

         ، أ طلق  2020تشللللللللللللريآل الثا ي/ وفم ر   وفي  .2017  م ييآل معاملة، منذ إط او في أيار/مايو 8دودر في  
                                                                                               مشلللروت "الل ناا األسلللاسلللية" في ل نان أيضلللا  لتنسللليق أ شلللية المسلللاعدة التي تقدم ا الوكادا المشلللاركة في

 .2020في آب/أ سيس الذي حد  ادستجابة اليارىة د فجار بيروا 

ري ي في اسلية" مآل ا ل بر امه تجإلى منالة "الل ناا األسل   هيئة األمم المتحدة للمردةا ضلمن و  -42
 لتنفيذ  ظام للتروي ا النقدية لفاىدة النسللللللاء في مخيمي الزعتري واألآرل في األردن.  2019حزيران/يو يو  

                                                                                   يتة أيضللللللللا  مشللللللللروت داتبار  ظام للتروي ا النقدية يقوم على سلللللللللسلللللللللة اليتت في مخيم كاثوما ول ذ  ال
 ل جتيآل في كينيا.

                                                   أيضلللللللللللللا  مشلللللللللللللروت "ثتت للنقت"، الذي ي دف إلى ترسللللللللللللليآل توافر   العالمي  األغذيةبرناما  يدير  و  -43
سلللسلللة اإلمداد والخدماا    مسللتنداا الشللرآل في الوان المناسللب باسللتخدام تينولوجيا سلللسلللة اليتت في إدارة

  ا. وبدأ تي يق المشروت على عملياا الشراء والنقت على مسار سلسلة اإلمداد في جي وتي واهيوبي   اللوجستية.
وتتمثت الرؤية اليويلة المدى في إ شللاء مناللة لسلللسللة   .2021 ومآل المتوا  أن يتم تنفيذ  باليامت في عام

 اليتت وتقدم ادمات ا إلى مقدمي المساعدة اإل سا ية.اإلمداد ذاا وحداا مستقلة، تستخدم سلسلة 

اليتت في عدة مجادا  بمشلللاري  تجري ية دسلللتخدام سللللسللللة برناما األمم المتحدة اإلنمائياام و  -44
                                           ولديو أيضلا  عدة برامه تسلتخدم حاليا  سللسللة   ا اسلتخدام العم ا المشلفرة في التمويت الجماعي.مختلفة من 

  سللللسللللة اإلمداد، وتوليد الرموآ الرامية وتخالللياللل ا، وتتب  الت رعاا            يرية لتتب              مكاتبو الق  اليتت في بعض 
 ت اإلمداد المستدامة. بترسيآل القدرة على تتب  س س                               ويتعلق أثثر تلك ال رامه تيورا    باأل ذية.

لياثاو(، مآل يري لل ر امه اإل ماىي في إثوادور سلللسلللة اليتت لتتب  السللل  )ا                    واسللتخدم المكتب الق   -45
قيمة  ي                                        وأ شللللأ أيضللللا  رمزا  راميا  للوح شللللوكودتة ذ   قية منشللللت ا إلى  قال بيع ا في شللللكت ألواح شللللوكودتة.

عليو المست لك في    اام يراتويمكآل استرداد قيمة كت رمز مآل تلك الرموآ في شكت   . قدية مرتبية بو
 استثمار  في عملية اإل تاج.إعادتو إلى المزارت األصلي ليعيد  عملية الشراء التالية، أو

                                                                               يقدم الشللللكت األول رسللللما  ياللللف التأهير المتاللللور لمشللللروت سلللللسلللللة اليتت الذي ينفذ  المكتب و  -46
على سلللللللل يت  ف تسللللللللجت سلللللللللسلللللللللة اليتت معظم ال يا اا وليس كل ا.و   ماىي في إثوادور. امه اإليري لل ر      الق  

                                         وت خزن ال يا اا "الخارجة عآل السلللللسلللللة" في   رفقاا.                                          ت خز ن في السلللللسلللللة الفواتير  التي تسللللج ت كم المثال، د
 يسير هالثة.استضافت ا لدى ج ة ت  ااعدة بيا اا منفالة يمكآل ادحتفاظ ب ا على مستوى العميت أو
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 الشكت األول 
 مشروع سلسلة الكتل للبرناما اإلنمائي في إكوادو  

 

 .FairChainدور، وادارة مكتب بر امه األمم المتردة اإل ماىي في إثوا لالمادر

                                                                                        طو ر المكتب القيري ل ر امه األمم المتردة اإل ماىي في صلللللربيا تي يقا  ااىما  على سللللللسللللللة اليتت و  -47
                                                                                   ال ذاىية ا ي اا  مآل تجار التجزىة )مثت متاجر السللللللللوبر ماركن( حتى وصللللللللول ا إلى المنظمة لتتب  الت رعاا  

وتتجو النية إلى توسلللللي   يال التتب  ليشلللللمت كامت عملية الت رت، مآل اإل تاج الزراعي    ير الركومية المتلاية. 
األ ذية واياللال ا إلى                                      في ذلك جم  الت رعاا مآل ا  ت ماللارف  حتى التسللليم إلى متاجر السللوبر ماركن، بما 

األمم المتردة اإل ماىي تخت ر في ا سللللللللسللللللللة    وتوافن مشلللللللاري  تجري ية كا ن المكاتب القيرية ل ر امه   األفراد. 
 ع اة ل ا بالتينولوجيا  فس ا.  اليتت )في من وليا، وجم ورية مولدوفا، وال ند( ألسباب ظرفية د 

كت وعملية مشللللروت سلللللسلللللة اليتت الذي ينفذ  ويو للللل مخيط سللللير العمت في الشللللكت الثا ي لي  -48
في                               وليت مشللللللار  في المناللللللة حسللللللاب    ت رعاا ال ذاىية.تب ال ر امه اإل ماىي في صللللللربيا في مجال المك

 معاملة بيآل الييا اا.                                                                              سلللسلللة اليتت )مزيه مآل المفاتيل الخاصللة والعامة( وي سللج ت في السلللسلللة كت  ت رت أو
ويجري توليلد    والمت رعيآل والمسللللللللللللللتلميآل.  ليلة معلوملاا عآل تفلاصلللللللللللللليلت الت رتوتوجلد في الاعلدة ال يلا لاا المر

وبمجرد اثتمال المشلللللللللللروت وتشللللللللللل يلو، يكون بإمكان تجار   آن األ ذية المت رت ب ا.الرموآ على أسلللللللللللاس و 
 التجزىة اواريآل اد ضمام إليو.
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  الشكت الثا ي
 مشروع سلسلة الكتل لمكتب البرناما اإلنمائي في صربيا

    

         

          

         

            

NjodeJS, 

Express

           

NjodeJS, 

Express

            

Mongo

    
Stellar BC

   

   

           

            

                      

 
 .بر امه األمم المتردة اإل ماىي المادرل

مشللللروت صللللربيا سلللللسلللللة كتت عامة كيبقة ترتية ل ناء تي يق ااص ماللللمم لمشللللاركيآل  يسللللتخدم و  -49
ر اسللتخدام    مختاريآل في سلللسلللة الت رت باأل ذية.                                              سلللسلللة اليتت العامة مآل وان التيوير، واف ض مآل                    واد االل 

ر امه  ويعت ر المفتش أن الن ه الذي اعتمد  مكتب ب   لوبة للمشلللروت ومآل احتياجاا صللليا تو. ادسلللتثماراا المي 
تي يقاا وف م تاللميم مآل حيث تو لليرو للجوا ب المتعلقة ب   األمم المتردة اإل ماىي في صللربيا مثير ل هتمام 

ا فين  يويآل(، ما ظ ور سللللسللللة اليتت األصللللية )في شلللكت بيت ومنذ   سللللسللللة اليتت في منظومة األمم المتردة. 
                                          لن إلى أ ظمة ذاا ادراا أث ر ولين ا أيضلللا   ل ذ  السللللسللللة وتي يقات ا تتيور، واد ترو   التينولوجيا األسلللاسلللية 

  ومآل المنظور التقني، اد يكون مآل الممكآل تقسللللللللليم شلللللللللبكاا سللللللللللسللللللللللة اليتت إلى عدة طبقاا.                 أثثر تعقيدا . 
وجد المفتش أ و مآل المفيد          عمليا ،  األمم المتردة، تالللميم وف م تي يقاا سللللسللللة اليتت في منظومة أل راض و 

 (. 1اد يقلت مآل تيلفة المشروت وتعقيد  )ا ظر اإلطار  قتيآل، مما                             توصيف ا وظيفيا  على أساس طب 

لمربي الخناآير في بابوا  االتحاد الدولي لالتبداالت           مشللروعا  م    منظمة األغذية والز اعةتدير  و  -50
ويسللمل المشللروت للمسللت لييآل بالشللراء    يا سلللسلللة اليتت لتتب  الثروة الريوا ية. ينيا الجديدة يسللتخدم تينولوج

يكآل لدى المسلللللللللت لييآل أية وسللللللللليلة   ذلك النظام، لمنفيذ  وا ت ت   بثقة مآل ا ل الترقق مآل تواريخ منتجات م.
المسللللللللت لك                                                      ظام التتب  الجديد عام   أسللللللللاسلللللللليا  في الق الثقة لدى              وي عد تنفيذ    للترقق مآل تلك المعلوماا.

 .( 10) معقول على استثمارات موتمكيآل المزارعيآل مآل توسي  أسواا م وكسب عاىد 

مركز األمم المتحدة الدولي للحوسدددبة/البدددندوق المشدددترك للمعاشدددات التقاعدية لمو في األمم  -51
ة                                                        لي للروسلللللللبة دعما  إلى الالللللللندول المشلللللللتر  للمعاشلللللللاا التقاعدي يقدم مركز األمم المتردة الدو :  المتحدة

                     سلسلة اليتت والتعل م تينولوجيا "ش ادة استرقال رامية"، باستخدام   للموظفي األمم المتردة في التنفيذ التقني 
                  شللللللخاللللللا  مآل متقاعدي    280هذا المشللللللروت التجري ي، يشللللللار  في ااتبار الرت اليامت حوالي  وفي اولي.
نولوجيا سلللسلللة اليتت ل كامت إمكا اا تيومآل الممكآل اسللت   .      بلدا   70األ ذية العالمي يايمون في   بر امه

 في المرحلة التالية، بتوفير هوية رامية لجمي  موظفي األمم المتردة وليس للمتقاعديآل فقط.

__________ 

 ./www.fao.org/in-action/pig-farmers-in-papua-new-guinea/enا ظر  (10)

http://www.fao.org/in-action/pig-farmers-in-papua-new-guinea/en/
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 1اإلطار 
 طبقات سلسلة الكتل 

 الطبقة األساسية لسلسلة الكتل

اإل تر ن،                                                                              هي الشبكة األساسية لسلسلة اليتت، وتتيون مآل ع قد على اواديم، متالة ببعض ا ع ر 
ميم السلللللسلللللة، توفر هذ  وترتفظ برسللللاباا موآعة وتتيل ادمات ا للمشللللاركيآل في السلللللسلللللة. وبرسللللب تالللل 

يدة للرسللاباا  اليبقة القدرة األسللاسللية للترقق مآل المعام ا، وتسللجيل ا، والتوصللت إلى إجمات الالليغ العد
                            أيضلللا  على عملة مشلللفرة مرتبية  العادة، يمكآل أن ترتوي سللللسللللة اليتت العامة الموآعة على صلللرت ا. وفي
األسللاسللية للسلللسلللة. ويسللمل العديد مآل سلل سللت اليتت   يمثت بالضللرورة الوظيفة باسللتخدام ا،  ير أن ذلك د

                                          عة وأحيا ا  المتخالللالللة. وبإمكان المسلللتخدميآل                                                            حاليا  أيضلللا  بإبرام العقود الذكية و يرها مآل الوظاىف الموسللل 
الرامية كتي يقاا طرفية. فعلى سلللل يت المرافظ   لسلللللسلللللة باسللللتخدامالتفاعت مباشللللرة م  اليبقة األسللللاسللللية ل

 المثال، يمكآل للمستخدميآل إرسال وتلقي األموال باستخدام تي يق هاتف ذكي بسيط يعمت كمرفظة رامية.

 

 طبقة تنفيذ سلسلة الكتل

                                                                       منالللللللاا سللللللللسللللللللة اليتت أيضلللللللا  طراا  ل تالللللللال باأل ظمة الخارجية مآل ا ل بروتوكودا  توفر 
                   ا  بعض أشلكال األداء                                                                              وواج اا بينية مرددة مسلبقا . ويدعم العديد مآل المنالاا الرديثة لسللسللة اليتت أيضل 

يعني، مآل الناحية العملية،  وهذا  .( 11)                                                                    الوظيفي القابلة لل رمجة والتي ت خز ن وت نفذ في طبقة المنالة األسلاسلية
سللاسللية لسلللسلللة اليتت الموصللولة بشللبكاا فول المناللة األ أ و مآل الممكآل إ شللاء تي يقاا متيورة اارج أو

ان هذ  التي يقاا إ شللاء واتاحة م ام وظيفية جديدة السلللسلللة والتي تسللتخدم ا كنوت مآل طبقة ترتية. وبإمك
 ؤدي ا اليبقة األساسية.تقتار على الم ام الوظيفية التي ت           تماما  د

اسللللللللتخدام جمي  وظاىفو يسللللللللمل ب                                                     فمآل الممكآل، مث  ، إ شللللللللاء تي يق فول سلللللللللسلللللللللة كتت عامة د 
بالوصللول إلى وظاىفو األسللاسللية فقط لمسللتخدميآل مج ولي لمسللتخدميآل مسللجليآل مختاريآل، م  السللماح  إد

دور ال نية الترتية العامة، على مثت هذ  الرادا، تقوم المنالللللة األسلللللاسلللللية لسللللللسللللللة اليتت ب  ال وية. وفي
عامة إل شللللاء تي يقاا شللللبكية متيورة. ومآل هذ                                                      رار اليريقة التي ت سللللتخدم ب ا اإل تر ن ك نية أسللللاسللللية 

  العامة لتنفيذ تي يق "ااص". Stellarالذي يستخدم شبكة  الرادا، مشروت ال ر امه اإل ماىي في صربيا

 .(دة التفتيش المشتركةوح لالمادر)

 
__________ 

مآل ا ل "العقود الذكية" )وهو مف وم معروف منذ   2014                             ك ير ا في هذا المجال في عام                                      إيثيريوم هي أول سلللللللسلللللللة كتت تقدم دعما   (11)
 يي ق على تقنية سلسلة اليتت ا ت ذلك التاريخ(. فترة في علوم الراسوب ولينو لم
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        سللللللسللللللة          ت سلللللتخدم :  موئل األمم المتحدة/مكتب األمم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات واالتبددداالت -52
للجمي "، يتعاون موىت األمم                      إطار مبادرة "مدينة   وفي  اليتت في أف ا سللللتان لتسللللجيت مليية اي  األرا للللي.

         وت سلللللللتخدم   سلللللللجت رامي. المتردة م  مكتب األمم المتردة لتينولوجيا المعلوماا وادتالللللللادا في إ شلللللللاء
                           مكآل أن تيون أسلللللاسلللللا  لخدماا  سللللللسللللللة اليتت في إ شلللللاء  سلللللخة هابتة مآل السلللللج ا العقارية ي تينولوجيا 

 رضري، واشرا  المواطنيآل، وتوليد اإليراداا.حكومية أارى، مثت التخييط ال

امنة لمف وم، مآل سللللللللسللللللللة اليتت في ر               ، وهو إهباا  Digicusواد اسلللللللتفاد مشلللللللروت اليو يسللللللليإل   -53
الركومية، واألوسللال  ادتفاااا التي أبرمت ا اليو يسلليإل م  شللركاى ا المنفذيآل )الركوماا، والمنظماا  ير  

وكان ال دف مآل النموذج األولي   األثاديمية( في شلللللكت عقود ذكية في أحد مكات  ا القيرية )ثاآااسلللللتان(.
وتتيل تلك   المسللاءلة في الشللراثاا.هو تيوير مناللة لتبسلليط التروي ا النقدية ب رض ترسلليآل الشللفافية و 

تتيل، مآل ا ل العقود الذكية القاىمة على  ، كماالمناللللة الترقق المبسللللط مآل النتاىه التي يرقق ا الشللللركاء
               وهي تمك آل جمي   فراج التلقاىي عآل المدفوعاا بعد التأثد مآل صللرة النتاىه وتلقي اإلذن.سلللسلللة اليتت، اإل

                                                               لتي بل  ا المشلللروت ولألهداف التي حققت ا، وت ي آل كيإل يمكآل اسلللتخدام األطراف مآل ف م مشلللتر  للمرحلة ا
                                                  وتقوم اليو يسلليإل أيضللا  باسللتيشللاف اابلية هذا المف وم  يت بتج يز الوهاىق واجراء الدف .العقود الذكية للتعج

ا                                                                                    ودعما  لأل شلية القاىمة على سللسللة اليتت، أ شلأا اليو يسليإل صلندول مشلاري  وصلندواا  للعم  للتوسل .
 المشفرة )ا ظر األبواب ال حقة(.

ئدة في اسددددددتكشدددددداف االسددددددتخدامات الممكنة يرحب المفتش بالجهود التي تبذلها الجهات الراو  -54
                                                                                    سددددلسددددلة الكتل في منظومة األمم المتحدة، وبتنوع األسدددداليب التي اعت مدت فيها ن ها ابتكا ية    لتطبيقات

الحاالت المتعددة االسدتخدامات   سدات االبتكا ية، دواإلدماج في السديا )التركيز على مجال متخبد،، دو
والتعاون                                                   وهو يرحب دينددددا  بالمباد ات المشددددتركة بين الوكاالت.                                     التي ج ر بت على المسددددتويات القطرية(.

ن                                                                             يحقق فقط االسدتفادة من قد ة سدلسدلة الكتل على بنا  شدبكات عملية المنحى، بل يمك   بين الوكاالت ال
االمدواجية، وميادة االتسدداق، والتو ف عن العمل في                           ديدة من التعاون، وتجنب                        دن يشددج  دينددا  ثقافة ج

 .2030 خدام تطبيقات سلسلة الكتل لدعم خطة التنمية المستدامة لعامعزلة في است

 البحوث األولية واالستكشافات في مجال سلسلة الكتل جا ية -جيم 

                                         تينولوجيا المعلوماا وادتالللللادا كتابا  أبيض ، أصلللللدر مكتب األمانة العامة لألمم المتحدةفي  -55
وأصللللللدر مركز األمم المتردة لتيسللللللير التجارة واألعمال  ت.و ماذج أولية للتي يقاا المرتملة لسلللللللسلللللللة اليت 

التجارية اإلليترو ية، باللللللفتو الج ة المكلفة داات المجلس اداتاللللللادي وادجتماعي بالتوصللللللياا المتعلقة 
                                                                          ألعمال التجارية اإلليترو ية، كتابا  أبيض يتضمآل  ظرة عامة على استخدام سلسلة  بتيسير التجارة ومعايير ا

وتنللاول مؤتمر   حول تي يق تلللك التينولوجيللا في األعمللال التي ينجزهللا المركز.               تجللارة، وآار  اليتللت في ال
ومنشلللللوراتو األمم المتردة للتجارة والتنمية مو لللللوت العم ا المشلللللفرة وسللللللسللللللة اليتت في العديد مآل تقارير  

 ل في الباب السادس أد ا .وترد أعمال لجنة األمم المتردة للقا ون التجاري الدولي في هذا المجا ومؤتمراتو.

بيريقة أثثر    د على و لل  اسللتراتيجية عالمية للاللرة الرامية تسللتفي   منظمة البدحة العالمية وتعمت  -56
ر هباا سللج ا سلللسلللة اليتت ااصللية م مة في  ويوف  الرامية، ومن ا سلللسلللة اليتت. ينولوجياا  من جية مآل الت 

مداد بالسلللل  الي ية لمكافرة األدوية المزيفة و يرها مآل سللل مة ال يا اا يمكآل اسلللتخدام ا في إدارة سللللسللللة اإل 
                                                 ، بدأا منظمة الالرة العالمية أيضلا  مشلروعا  بارآا  2020تشلريآل األول/أثتوبر   وفي  أشلكال ادحتيال الي ي. 

، في شللراثة م  حكومة  19- ليتت، هو ال نية الترتية إلصللدار شلل اداا التيضيم  للد كوفيد                    ااىما  على سلللسلللة ا 
مآل                                             إطارا  من جيا  لتقييم مدى اسللتعداد سلللسلللة ما   منظمة األمم المتحدة للتنمية البددناةية وو للعن    إسللتو يا. 

 س ست قيمة السل  دعتماد سلسلة اليتت، وستقوم بتجربتو في مجال الياثاو في  ا ا. 



JIU/REP/2020/7 

GE.21-03700 14 

 منشلوراا عديدة تناولن، في جملة أمور، اسلتخدام سللسللة اليتت منظمة األغذية والز اعة وأصلدرا   -57
و شللللللر  ة ال يا اا المتاحة على تلك السلللللللسلللللللة. في الزراعة، ودرسللللللن مسللللللألة ال وية الرامية للمزارعيآل، ومليي 

   ير المناخ وادسلللللللتدامة.عآل تي يقاا سللللللللسللللللللة اليتت في مجالي ت ورااا برثية   برناما األمم المتحدة للبيئة 
اليربون يجري تنفيذ  بالتعاون م    إطار مشللللروت "مسللللتودت المناخ"، وهو  موذج أولي لمراسللللبة ا بعاهاا  وفي 

 كيإل يمكآل إ شاء تاميماا  ظام بيآل النظراء باستخدام سلسلة اليتت.                            ال نك الدولي، ي ظ ر البرث  

بالتعاون م  دول ا األعضلللاء باسلللتيشلللاف ادسلللتخداماا  المنظمة العالمية للملكية الفكريةوتقوم   -58
فراة عاملة معنية   2018 ية الفيرية، وأ شلللللللأا في عامالمرتملة لتينولوجيا سللللللللسللللللللة اليتت في مجال الملي

                                                   أيضلللا  على آيادة الوعي بيآل أعضلللاى ا بإمكا ياا سللللسللللة    منظمة السددياحة العالميةوتعمت  بسللللسللللة اليتت.
 الرامية، وسج ا المسافريآل، وتتب  المعلوماا الرساسة، م   مان الخاوصية.اليتت في إدارة ال وية 

دول ا األعضلللاء التي ل ا ا رة في اسلللتفادة الييران   مدني الدوليطيران المنظمة الوحثن جمضية   -59
  ومآل األمثللة على ذللك، مؤتمر القملة المعني   .( 12) ت لا لللدول األارى ب الملد ي مآل ادبتيلاراا على إتلاحلة تجر 

دسلللتيشلللاف ادبتياراا القاىمة على  2019 بسللللسللللة اليتت الذي شلللاركن المنظمة في اسلللتضلللافتو في عام
  موئدل األمم المتحددةويقوم    ر أ ظملة الييران الملد ي.وجيلا سلللللللللللللللسللللللللللللللللة اليتلت والقلادرة على دعم تيوي تينول

 امة.باستيشاف ادستخداماا المرتملة لسلسلة اليتت في مشاري  التنمية الرضرية المستد

، في جملة أمور، تعاريإل للمالللللليلراا الرىيسللللللية المتعلقة االتحاد الدولي لالتبدددداالتوو لللللل    -60
ا، باإل لللللافة إلى من جية لتقييم أ ظمة                                                           ة اليتت، وسلللللردا  وصلللللفيا  لتي يقات ا، واسلللللتخدامات ا وعمليات بسللللللسلللللل

 تينولوجياا الرساباا الموآعة.

 ةشراكات سلسلة الكتل تطرح تحديات جديد -دال 

في تشلللللللللللل يل ا إلى وجود شللللللللللللبكة مآل                                          الياب  ال مركزي لسلللللللللللللسلللللللللللللة اليتت، والراجة  يخلق كت مآل  -61
وتنته عآل تعدد وتنوت المشلللللاركيآل في شلللللبكة سللللللسللللللة اليتت  تردياا مرددة ترتاج إلى معالجة.   ، المشلللللاركيآل 

حيآل يمكآل دسلللللتخدام سللللللسللللللة اليتت أن   وفي   يتعلق بمختلف أدوارهم ومسلللللؤوليات م.  إلى الو لللللوح فيما         حاجة  
 للللوح هو عناللللر  يعزآ، مآل حيث الم دأ، الشللللراثاا والتعاون، فإن وجود إطار وترتيباا للروكمة تتسللللم بالو 

ومسللللللتخدمي ا،     للللللروري لضللللللمان ترقيق مناف  وحوافز متبادلة ألعضللللللاء السلللللللسلللللللة، ولشللللللركاى ا التنفيذييآل، 
                                          وتو لللللللل األمثلة التالية مدى تعق د بعض مشلللللللاري    والمسلللللللتفيديآل من ا، ومتوافقة م  مرفظة مشلللللللاري  مرددة. 

 سلسلة اليتت. 

في مشللللللروت "الل ناا                      ا  للشللللللراثاا واألدوارالدايق والمكتمت  سلللللل ي التو لللللليل أشللللللار المفتش إلى و  -62
منظمة األ ذية والزراعة لتتب  الثروة الريوا ية، وشلللللللل ادة األسللللللللاسللللللللية" ل ر امه األ ذية العالمي، ومشللللللللروت  

ادسللترقال الرامية الخاصللة بمركز األمم المتردة الدولي للروسللبة/الاللندول المشللتر  للمعاشللاا التقاعدية 
ويتضلللمآل   .المفتش  يرية ل ر امه األمم المتردة اإل ماىي درسللل ا              عدة مشلللاري  ا   لموظفي األمم المتردة، وفي

                                                        فا  مجم   لمثال على توآي  األدوار في تي يق لسلسلة اليتت.وص 2اإلطار 

  

__________ 

 .2019، 27-40، القرار ألف الييران المد ي الدولي الجمضية العمومية لمنظمة (12)
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 2اإلطار 
تومي  األدوا  في مشروع تتب  الثروة الحيوانية في بابوا غينيا الجديدة المشترك بين منظمة األغذية  

 التحاد الدولي لالتباالت والز اعة وا

المشلروت، وتوفير الدعم الفني والخ رة، والتنسليق م  أصلراب      ر       تالو  :  منظمة األغذية والز اعة •
 المالرة الزراعييآل، والدعم المالي، وتيوير التي يق.

المشلللللللللروت، وتوفير الدعم الفني والخ رة، والدعم المالي،      ر       تالللللللللو    لاالتحاد الدولي لالتبدددددداالت •
 تي يق.وتيوير ال

تجري ي، ودعم المشروت التجري ي، والمساهمة ترديد المشروت ال  لالز اعة والثروة الحيوانيةإدا ة   •
 التقنية، والموارد البشرية، والخ رة.

المعلومللللاا إدارة   • المعلومللللاا واليللللااللللة، وال يتللللة الوطنيللللة لتينولوجيللللا  ادتاللللللللللللللللادا وتينولوجيللللا 
 اال اإلليترو ي، ودعم إدارة المشاري ، والدعم المالي. وادتاادال التدريب، والدعم الفني، وادت 

ل ترديد المشللللكلة، والتواصللللت م  المجتم  المرلي، والروافز المالية (جيواثا)اإلقليمية  ومة  حكال •
 للمزارعيآل، ودعم إدارة المشروت.

• Switch Maven.ل ميو ر ال رمجياا                   

لتسلللجيت، والاياسلللاا اادماا  مي تخدومسللل مقدمي           عددا  مآل  "  اللبنات األسدداسدديةويشلللمت مشلللروت " -63
ويتسللللاوى كت عضللللو في شللللبكة   شللللؤون المسللللتفيديآل، وتقديم المسللللاعدة، وأ ظمة التسللللوية.ال يومترية، وادارة  

ويمكآل بسلللل ولة تيييإل ال نية األسللللاسللللية التي يقوم  "الل ناا األسللللاسللللية" م  أي عضللللو آار مسللللاواة كاملة.
 ا  فجمي  اواعد شللللللفرات  ة الرامية، وادارة سلللللللسلللللللة اإلمداد.مشللللللروت م  اسللللللتخداماا أارى مثت ال وي العلي ا  

                                                         والمعارف ال آمة للتعامت مع ا متاحة مجا ا  لألعضاء اواريآل.

، بشللللللللللللللكلت منفاللللللللللللللت، ال نيلة برنداما األغدذيدة العدالمي وهيئدة األمم المتحددة للمردةويلدير كلت مآل   -64
                      ع قلدتلا بر لامه األ لذيلة         ت ر م  ا التي  وتقوم بلالتاللللللللللللللديق على صللللللللللللللرلة المعلام   الترتيلة الخلفيلة ليلت من ملا.

وتدير المنظمتان بشلللكت منفالللت تي يق الخدماا    األمم المتردة للمرأة على شلللبكة السللللسللللة.العالمي وهيتة  
مناللة ادماا  الشللبكية و ظام الواج ة الخلفية والعقود الذكية على بنية ادسللتضللافة السللرابية ليت من ا في 

لخدمة ال يومترية  ظام ا إلدارة ال وية/ا  تحدة لشدددؤون الالجئينألمم الممفوضدددية اتتيل  و  .أماآون الشللللبكية
                       موجزا  تو للليريا  لل نية  3ويقدم اإلطار                                                             للتوه ق مآل هوية المسلللتفيديآل الذيآل يضيشلللون في مخيماا ال جتيآل.

 الترتية المعقدة لمشروت "الل ناا األساسية".

 3اإلطار 
 " لبرناما األغذية العالمي البنية التحتية لمشروع "اللبنات األساسية 

TechnologiesParity  (13 )مكو اا سلسلة اليتت والعقود الذكية. ل 

Baltic Data Science (14 ) ل تي يقاا ال نية الترتية، والواج ة الخلفية، والواج ة األمامية، وتي يقاا
 ال اتف المرمول.

__________ 

(13) www.parity.io/fighting-hunger-with-blockchain/. 
(14) http://balticdatascience.com/tag/building-blocks/. 

http://www.parity.io/fighting-hunger-with-blockchain/
http://balticdatascience.com/tag/building-blocks/
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 المتردة للمرأة.تيوير ودعم تي يقاا كت مآل بر امه األ ذية العالمي وهيتة األمم  •

 ثيريوم.ي تيوير الرت بواسية عقود ذكية ااىمة على مناة إ •

 ترسيآل ال نية الترتية السرابية. •

 ثيريوم.ي ترسيآل وصيا ة إ •

ConsenSys (15 )إطار الروكمة. ل 

 يشرف بر امه األ ذية العالمي على طلباا الت يير وترسيآل النظام. •

ترسلللليناا هم يقوم بالتنفيذ بشللللكت منفاللللت  لافي مرحلة أولى، توافق هيتة إطار الروكمة على  •
 ثت مآل هيتة األمم المتردة للمرأة وبر امه األ ذية العالمي.

IrisGuard (16 )الرت ال يومتري )الماسلللللللللللللل الضلللللللللللللوىي لشلللللللللللللبكية العيآل( عند  قية ال ي  في متاجر   ل
 بت العمت".قام السوبرماركن لترديد المستفيديآل المؤهليآل والمأذون ل م بالمشاركة في بر امه "النقد

Amazon Web Services  )يدير كت  ادماا ل سللللتضللللافة السللللرابية.ل )خدمات دمامون الشدددبكية
على  مآل هيتة األمم المتردة للمرأة وبر امه األ ذية العالمي بشللكت منفاللت ال نية الترتية الخاصللة ب ما 

 ادماا أماآون الشبكية.مناة 

 ا عآل المستفيديآل )بما في ذلك بيا ات م ال يومترية(.مالو ل المعمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
 .بر امه األ ذية العالمي المادرل

 

تشلللللمت مشلللللاري  سللللللسللللللة اليتت التي ينفذها بر امه األمم المتردة اإل ماىي مجموعة متنوعة مآل و  -65
  KrypCو  Fairchainالتينولوجيا )الشلللركاء ومآل سللل سلللت الايمة الخاصلللة ب م، بمآل في م مقدمو ادماا  

ومللتلللللللاجللر Convergenceو  Stellar Networkو والللرعلللللللاة،  )الللمللزارعللون،  والللمللوردون  والللمللنللتللجللون  (؛ 
السللوبرماركن(؛ ومقدمو شلل اداا ادسللتدامة )ترالف األلياف المسللتدامة(؛ والمسللت ليون الن اىيون )مشللترو 

 ل ذاىية(.                                                   ألواح الشوكودتة، ومان عو الم بس، ومتلقو الت رعاا ا

                                                                          إل ماىي في مشلللللللللاريعو التجري ية الق يرية مباشلللللللللرة م  المنتجيآل/المزارعيآل، ويقود  ل ر امه ا ويتعامت ا  -66
ويايم ال ر امه اإل ماىي عادة شللراثاا م  شللركاا التينولوجيا لتقوم   . ا ادارت  اري  و المف وم الشللامت للمشلل         تيوير  

لبرناما  التكنولوجيا" في مكتب ا   الملحو ة، دن فريق "خلية ومن االسددتثنا ات    بدور باى  الرلول التينولوجية. 
 . ، وسيديره   مشروع سلسلة الكتل                                                         اإلنمائي في صربيا، هو نفسه مبد  الخبرة الداخلية الذي طو  

                                                                             ومآل األمثللللة على بنيلللة أالللت تعقيلللدا ، مشلللللللللللللروت سللللللللللللللسلللللللللللللللللة اليتلللت لمركز األمم المترلللدة اللللدولي  -67
"شللللل ادة   ل وأل راض التنفيذ الفني   المتردة. للمعاشلللللاا التقاعدية لموظفي األمم للروسلللللبة/الالللللندول المشلللللتر  

ادسترقال الرامية"، يقدم مركز األمم المتردة الدولي للروسبة ادماا التينولوجيا، ويتولى عملية تيامت النظم  
مة األمم المتردة                                                                     ومسلللللللللللتخدمو هذا الرت القاىم تماما  على التينولوجيا هم متقاعدون مآل منظو   في المشلللللللللللروت. 

                           وللمنظومة حاليا  طرفان في    وظفي األمم المتردة(. ول المشلللللتر  للمعاشلللللاا التقاعدية لم )أعضلللللاء في الالللللند 
واد يسللمل  جاح المشللروت بمشللاركة جمي  وكادا األمم المتردة وبرامج ا ومكات  ا، في المسللتق ت،   السلللسلللة. 

ع من سدددددمات  للمشدددددرو                           المفتش علما  باهتمام بما  ويحيط   في و لللللللل   ظام هوية رامية موحد لألمم المتردة. 

__________ 

(15) www.consensys.net. 
(16) www.irisguard.com/where-we-work/humanitarian-assistance/refugee-cash-assistance/. 

http://www.consensys.net/
http://www.irisguard.com/where-we-work/humanitarian-assistance/refugee-cash-assistance/
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  وشدددمول مشدددا كة دوسددد  على مسدددتوى األمم المتحدة، ويوصدددي بأخذ هذا  متأصدددلة تسددداعد على التوسددد
 أد ا (.   297و  296                      )ا ظر أيضا  الفقرتيآل   المنظو  في االعتبا  عند تطوير جمي  مراحل المشروع 

مسلللللللتخدم  كتب المنظمة في كاآااسلللللللتان، وهو ال " حدد م Digicus"   اليونيسددددديف بالنسلللللللبة لمشلللللللروت  و  -68
وتم ادتاللللال بباى  ل ناء  موذج المناللللة األولي الذي اات ر  كت مآل   المشللللروت. الرىيسللللي، ال رض األصلللللي مآل  

                                                         وتدير ال نية الترتية شضبة  تينولوجيا المعلوماا وادتاادا    مكتب اليو يسيإل في كاآااستان، والباى ، والشركاء. 
 . ( 17) للمشاري                                     وباى   الخدماا، وصندول اليو يسيإل دشترا  م  مكت  ا في كاآااستان،  في اليو يسيإل با 

وأشللركن المنظماا مقدمي/باىعي ادماا اارجييآل لتنفيذ الجوا ب التقنية لمشللاري  سلللسلللة اليتت  -69
ورد  التينولوجيا" في صربيا، كماوأحد ادستثناءاا الملروظة هو "الية   الخاصة ب ا، وإلدارة بنيت ا الترتية.

                                                          ة مركز األمم المتردة الدولي للروسلللللللبة، أل و يسلللللللتضللللللليإل الع قد على ء آار هو حالوهنا  اسلللللللتثنا  أع  .
                                                                                         وتوجد ع قد سلللسلللة اليتت على الخواديم والرواسلليب التي تسللتضلليف ا مراثز ال يا اا التابعة لمركز  اواديمو.

 تتمت  بامتياآاا األمم المتردة وحاا ات ا.األمم المتردة الدولي للروسبة، والتي 

لفية، يشللللير المفتش إلى أن الشللللركاء واألطراف في تي يقاا سلللللسلللللة اليتت تشللللمت هذ  الخوعلى  -70
وينبغي لحوكمة سددددددددلسددددددددلة الكتل ذات دصددددددددحا    ثيا اا اارجية مآل كت مآل القياعيآل العام والخاص.

من عمليتي التبدددددديق واإلجماع على صدددددحة  المبدددددلحة المتعددين دن تأخذ في اعتبا ها خاصددددديات كل
عالقات   على دي اتفاقات دو امايير والقواعد والمما سددددات السددددا ية التي تنطبق بشددددكل عمحتواها، والمع

تعاقدية وغيرها من دشددددددددكال التعاون بين منظمات األمم المتحدة والكيانات الخا جية، سددددددددوا  كانت من 
 .العام القطاع الخاص دو

                            تناسلب جميع  ا بيتة عمت األمم  ير المفتش إلى أن الميزاا الرىيسلية لسللسللة اليتت دوبالمثت، يشل  -71
                                                                               ويجلب أن يكون إطلار الروكملة لتي يقلاا وشللللللللللللللبكلاا السلللللللللللللللسللللللللللللللللة متوافقلا  م  القواعلد واأل ظملة    المترلدة.

والممارسللاا األارى السللارية في مؤسللسللاا منظومة األمم المتردة )مآل حيث حماية الخاللوصللية والسللرية 
 . يرهما، على س يت المثال(و 

باإل للللللافة إلى تي يقاا سلللللللسلللللللة  ،مشللللللاركة إلى أ وادمت ا المنظماا ال تشللللللير المعلوماا التيو  -72
في ا تي يقاا  تقوم على سللللسللللة اليتت، بما                                                        اليتت، ت سلللتخدم أيضلللا  اواعد بيا اا وادماا سلللرابية أارى د

 واج اا أمامية، والفية، وتي يقاا شبكية.

تسللللللللللللللمل  مللة األمم المترللدة دآل ي حظ المفتش أن الخ رة المرللدودة الموجودة في منظو وفي حي  -73
يوصدي بندرو ة دن تكون  م سلللسلللة اليتت و يرها مآل اواعد ال يا اا، فإ و بو لل  صللورة دقيقة عآل اسللتخدا

يتعلق باألدوا  والمسددددؤوليات المحددة                                                           الحلول القائمة على سددددلسددددلة الكتل شددددفافة وواضددددحة تماما  فيما
 ألخرى الموجودة.للمشا كين في تطبيقات السلسلة و/دو قواعد البيانات ا

 إطا  حوكمة مشروع "اللبنات األساسية":  ؤية للتعاون بين الوكاالت في مجال سلسلة الكتل  

                                                                             ظرا  إلى تعدد أصللللللراب المالللللللرة في هذ  األ شللللللية، يؤكد المفتش على أهمية و لللللل  تعريإل  -74
طراف والشلللركاء في  تي يق يقوم على سللللسللللة اليتت، واتفال جمي  األأي وا لللل لألدوار والمسلللؤولياا في  

__________ 

صللللندول اليو يسلللليإل للمشللللاري  هو صللللندول مشللللتر  يسللللتثمر في المراحت األولى للتينولوجيا الناشللللتة المفتوحة الماللللدر التي ل ا   (17)
عملال المسللللللللللللللاعلدة التقنيلة والمتعلقلة بلالمنتجلاا ويلدعم  مو األ                 وهو يقلدم أيضللللللللللللللا   لى  يلال علالمي.إمكلا يلة التلأهير على األطفلال ع

                                                                 ويكمت عمت  هذا الالللندول صلللندول  اليو يسللليإل للعم ا المشلللفرة، وهو أداة   التجارية والوصلللول إلى شلللبكة مآل الخ راء والشلللركاء.
    ا  دويتضللمآل المرفق الثا ي مزي وم وبتيويآل، وادحتفاظ ب ا وصللرف ا.تسللمل لليو يسلليإل بتلقي الت رعاا بالعم ا المشللفرة، مثت إيثيري

 ا المو وت.مآل المعلوماا عآل هذ
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      مثاد                                                            ومآل هذا المنظور، ي عد مشلروت إطار حوكمة "الل ناا األسلاسلية"   سلب.التي يق على إطار حوكمة منا
 على أعلى درجاا التعقيد التي يمكآل أن ينيوي علي ا ذلك التي يق.

كو و ويمثت إطار الروكمة المتواى في مشللللروت "الل ناا األسللللاسللللية"، إ للللافة إلى درجة تعقيد  و  -75
للتعاون بيآل الوكادا                                                                               مثاد  فريدا  مآل  وعو بيآل تي يقاا سللللللسللللللة اليتت في األمم المتردة، مراولة طموحة

وبإمكان إطار الروكمة هذا، في حال اعتماد  مآل طرف    مركزي، ومرن، وجذاب. كت اوي، ومرايد، ودبشللل 
شللروت "الل ناا األسللاسللية" شللبكة متعددة بر امه األ ذية العالمي وهيتة األمم المتردة للمرأة، أن يجعت مآل م

  .المنظماا والوساىط، تدير العملياا اإل سا ية بمليية متساوية وتش يت مشتر 

                                                    "الل ناا األسلللللاسلللللية" أيضلللللا  مراولة لتي يق   ه ذي وحداا    مشلللللروت إطار حوكمة             وتعد  مسلللللودة   -76
اس ال يومتري، وترديد ادسلترقاااا،                                                                 مسلتقلة، ت دم ه فيو معا  األ ظمة المتخالالة )عملياا التسلجيت، والاي 

 واإل جاآ، والتسوية، واإلب ح، والترليت(.

وية، وا ول األعضللاء وي دف اإلطار إلى إ للفاء الياب  الرسللمي على جوا ب مثت معايير العضلل  -77
ويرد في األبواب التالية مآل  وفالللللل م، وحماية ال يا اا والخالللللوصلللللية، وصللللليا ة الشلللللبكة، وحت النزاعاا.

 ل                                             كآل أن تيون عموما  ذاا صلة بمشاري  معقدة أارى                                 ير وصف  ألحكامو الرىيسية التي يمالتقر 

 المبادئ األساسية •

واللج  الهيكدددل التنظيمي • المعني )العضللللللللللللللويللللة، ولجنللللة الروكمللللة،  والفريق  التقنيللللة،  نللللة 
 بالمنتجاا(

                                                    )اوارآمية اإلجمات، والع قد، واألعضللللللاء، وصلللللليا ة الشللللللبكة،    الحوكمة داخل السددددلسددددلة •
 (التقنيةمآل وادارة المخاطر، والمعايير واأل

)المليية، وحقول واجراءاا التاللللللللوين، وتسللللللللوية النزاعاا،   خا ج السدددددلسدددددلةكمة  الحو  •
 ومعايير أهلية األعضاء(.

وصددددددي المفتش بأن تقوم المنظمات المشددددددا كة المهتمة بد اسددددددة إطا  الحوكمة لمشددددددروع وي -78
                                                 ال مته للمشددددددا ي  المماثلة، نظرا  النفتاحه على قبول  "اللبنات األسدددددداسددددددية"، متى تم اعتماده، ومدى م

 (.298                   )ا ظر أيضا  الفقرة  دعنا  جدد يننمون إلى مشروع سلسلة الكتل ولقابليته للتوس 

ي  سدددلسدددلة الكتل المتعددة دصدددحا  المبدددلحة قاد ة على اجتذا  مبددداد  تمويل  مشدددا   -ها  
 متعددة

يتوافر  ولم وت.                                      سللة اليتت متاحا  طوال دورة حياة المشلر يجب أن يكون التمويت اليافي لمشلاري  سلل -79
مشاري                             وهذا ليس أمرا  مفاجتا  ألن   ل ذا ادستعراض سوى ادر بسيط مآل المعلوماا األساسية عآل التمويت.

                                                                           سلسلة اليتت حديثة جدا  وياعب في هذ  المرحلة تقييم تياليإل إدارت ا وصيا ت ا.

ى أن الرجم الفعلي لمشاري                  حارية،  ظرا  إل ن ليسن شاملة أو                              وفي حيآل أن ال يا اا التي ج مع -80
ىيسللية                                                                      يزال منخفضللا ، تمكآل المفتش م  ذلك مآل و لل  صللورة مجملة لماللادر التمويت الر  سلللسلللة اليتت د

                                )أ( تمو ل مشلاري  سللسللة اليتت مآل   وي رآ في تلك الالورة  ميانل  تعكس تنوت المشلاري  والمشلاركيآل في ا.
ارى يمكآل أن يأتي مآل كال الدعم األمن ا أطراف اارجية، و)ب( التمويت ادبتداىي وأشللللل  مالللللادر متعددة،

 شاب  ا. ما وحداا ادبتيار أو



JIU/REP/2020/7 

19 GE.21-03700 

)أ( الميزا ية العادية، سلللواء مآل  في ذلكل اليتت مآل مالللادر مختلفة، بما                     وتمو ل مشلللاري  سللللسللللة   -81
ىي مآل وحداا ااصلللللللللللللة، مثت وحداا  مآل التمويت ادبتدا مالللللللللللللادر داالية أل شلللللللللللللية ال ر امه العادي أو

الما رة األارى؛ )د( المؤسللللللللسللللللللاا    ادبتيار؛ )ب( الشللللللللراثاا بيآل القياعيآل العام والخاص؛ )ج( الج اا
أثثر لعدة  في كثير مآل الرادا مالللللللللللادر تمويت متعددة، وتمويت مشلللللللللللتر  مآل كيا يآل أووتوجد  الدولية.

 مشاري  تجري ية.

                         سللل يت المثال، يقد م الدعم مرحلة مشلللروت سللللسللللة اليتتل على  وتختلف مالللادر التمويت باات ف -82
           حيآل ي مو ل في مرحلتي اداتبار والتيوير عادة مآل ا ل صلللللللللللناديق ااصلللللللللللة، مثت وحداا ادبتيار، في 

 .يةموارد ال ر امجالتنفيذ المشروت و شر  مآل 

ة األمم المتردة للمرأة على سللل يت المثال، وبالنسلللبة لمشلللروت "الل ناا األسلللاسلللية"، اسلللتخدمن هيت و  -83
                                  ، وتموي   مشللللللتركا  مآل ميزا ية أحد  Innovation Norwayالتمويت ادبتداىي مآل منرة ادمت ا مؤسللللللسللللللة  

ر لامه   وبلالنسللللللللللللللبلة ل  موظفي لا.                                                      تلة األمم المترلدة للمرأة، والدملن الوحلداا اللدااليلة والن                       المكلاتلب الق يريلة ل ي 
 ار التاب  لو ومآل الموارد الداالية العادية.                                           األ ذية العالمي، ورد التمويت مآل مسر ت ادبتي

                                                                              مبادراا سللللسللللة اليتت التي تنفذها اليو يسللليإل مآل صلللندول المشلللاري  الذي أ  شلللم إلجراء         وتمو ل  -84
                                                                                                    تقييم سللري  للرلول المفتوحة الماللدر التي ط و را في ال لدان المسللتفيدة مآل ال ر امه، ولتمويت تلك الرلول  

آل القيات الخاص، مثت الشلللركاا والمؤسلللسلللاا، ومآل القيات  لما رة مالللادر موتشلللمت الج اا ا  وتنميت ا.
 يرية.                                         العام )ماادر حكومية( وموارد المكاتب الق  

                                                         مشللللاري  سلللللسلللللة اليتت حاليا  مآل الموارد ال ر امجية العادية،       تمو ل الزراعة، وفي منظمة األ ذية و  -85
                           وي علد  مشللللللللللللللروت ادترلاد اللدولي    لا ادترلاد األوروبي.ومآل أموال ابتلداىيلة، وأموال الارجلة عآل الميزا يلة يقلدم

            ني جزءا  مآل                                                                                  ل تاللللللللللللللادا/منظملة األ لذيلة والزراعلة في بلابوا  ينيلا الجلديلدة مثلاد  يمثل ت فيلو الشللللللللللللللريلك الوط
                           المشروت ويساهم فيو ماليا .

، مثت داالية  دامو وفي حالة بر امه األمم المتردة اإل ماىي، تلقن بعض مشلللاري  سللللسللللة اليتت  -86
                                                                                            لتي تقلدم لا مرافق ادسللللللللللللللتثملار الق يريلة لل ر لامه اإل ملاىي )ثملا حلد  في حلاللة إثوادور(، في حيآل اعتملد ا

                                                        خاص )ثما حد  في حالة صلللللللربيا التي مو ل في ا القيات الخاص  البعض اوار على شلللللللراثاا القيات ال
 في الماىة(. 14يا                                                في الماىة، ومو ل مكتب ال ر امه اإل ماىي في صرب  86لمتاجر السوبرماركن  

بتدائية التي تقدمها وحدات االبتكا  لتمويل المشدددددا ي   ويعتقد المفتش دن اسدددددتخدام األموال اال -87
األغذية العالمي، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية البدددددددددناةية، ومنظمة األمم المتحدة  التجريبية )برناما 

ليس فقط لقدد تهدا على دعم المبداد ات على   للطفولدة، وهيئدة األمم المتحددة للمردة( هو ممدا سدددددددددة جيددة،
                                                                          المستوى الق طري، وإنما دينا  لنمان االتساق والتآم  بين جمي  تلك المباد ات.

 فتش إلى أ و ينب ي النظر في التمويت ككت لضمان اتسال دورة حياة المشروت بأثمل ا.ويشير الم -88
لتمويت ادبتداىي( في مراحت التيوير والتجريب واد تيون هنا  احتياجاا مرددة ل سللللللللللللتثمار األولي )أو ا

لييفيلة التي                                                                        وللذللك فلإن دور وحلداا ادبتيلار اللدااليلة، إن و جلدا، م م في جم  األدللة حول ا  ار.واداتبل 
في ذلك اليفاءة مآل حيث   فشللللللللللن في ا تينولوجيا سللللللللللسللللللللللة اليتت في ترقيق  تاىه إيجابية، بما  جرن أو

ر المفتش إلى دنه ينبغي لتقييمات االسدتدامة المالية للمشدا ي  التجريبية دن  شديوي التيلفة وآيادة الفعالية.
 .تتجاوم المشا ي  نفسها ودن تتناول قابليتها للتوس 

ولم تتمكآل المنظماا المشللللللاركة مآل تزويد وحدة التفتيش المشللللللتركة ب يا اا ومعايير كافية لتقييم   -89
ويوصددي المفتش   تة مسلللتقلة.                                شلللاري  سللللسللللة اليتت وصللليا ت ا، كف  التياليإل المباشلللرة وال حقة لعقود إدارة م
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بأن يشددمل ذلك التقييم  بعدم تقييم كفا ة تطبيقات سددلسددلة الكتل بمعزل عن تكاليف إدا تها وصدديانتها، و 
 .                                                          دينا  اآلثا  المترتبة في الموا د األخرى، من منظو  دطول دجال  

التمس و   ، إمكا اا ك يرة لدعم التمويت ادبتياري.                                           وت عزى إلى سلللللللسلللللللة اليتت، مآل الناحية النظرية -90
أن الردود               يكآل مسلللللت ربا    ولم                                                              فريق ادسلللللتعراض أيضلللللا  وج اا  ظر المنظماا المشلللللاركة في هذا الالللللدد.

م أمثلة مرددة على إمكا اا تينولوجيا سللللللللسللللللللة اليتت           فلم تقد     على طلب الفريق كا ن مردودة إلى حد ما.
ة  بتيارية سلوى ه   منظماا )بر امه األمم المتردة اإل ماىي، واليو يسليإل، وهيت في دعم آلياا التمويت اد

 عآل اهتمام ا بتلك اإلمكا اا. ، م  ذلك،ى األمم المتردة للمرأة(، وأعرب العديد مآل المنظماا األار 

تيارية                                                                                       وأحال المفتش علما  باليريقتيآل الرىيسلللللليتيآل اللتيآل تتوااهما المنظماا الداعمة لالياا ادب  -91
)أ( التمويت الجماعي باسلللللللتخدام العم ا المشلللللللفرة، و)ب( مآل ا ل إ شلللللللاء صلللللللندول    في تمويت التنميةل

  ا.يسمل بق ول العم ا المشفرة وصرف

وذكرا اليو يسيإل أن ا ول وصرف   صندول اليو يسيإل للعم ا المشفرة هو أحد األمثلة على ذلك. و  -92
                                        ا أسرت وأات تيلفة واحتياجا  للوسياء. ل فافة فرسب، وا ما يجع يجعت المعام ا ش  العم ا المشفرة د 

الخيرية التي   Binanceوهنا  مثال آار هو هيتة األمم المتردة للمرأة التي أشلارا إلى مؤسلسلة  -93
مليون دودر لفاىدة  لللللللرايا  1,4تسلللللللتخدم سللللللللسللللللللة اليتت والتي حشلللللللدا ت رعاا بالعملة المشلللللللفرة قيمت ا  

 .2018 ليابان في عامالفيضا اا في  رب ا

مراحل مللا المبكرة )لم تيآل  تللاىج مللا اللد  في  وذكر بر للامه األمم المترللدة اإل مللاىي مشللللللللللللللروعيآل   -94
                                        اتضرن بعد  وان إعداد هذا التقرير(، همال

                  رامي اسللت خدم لدعم                                                  ر امه اإل ماىي في ل نان "ع ملة األرآ"، وهي أصللتالااترح مكتب  )أ( 
                                                            وتتمثت فيرة هذا المشللروت في إسللناد وحدة مآل ع ملة األرآ، عآل كت    ي ل نان.إعادة تشللجير أشللجار األرآ ف

                                                                      شجرة أرآ ت زرت، إلى المستثمريآل والمجتمعاا المرلية التي تستضيإل األشجار؛

لتركيب                                                           ر امه اإل ماىي في مولدوفا تجربة اسلللللللللتخدام "ع ملة شلللللللللمسلللللللللية"اليعتزم مكتب  )ب( 
                                                    لمشللروت في اسللتخدام المسللتثمريآل للع م ا الشللمسللية لشللراء  ثت اويتم  األلواح الشللمسللية في مسللتشللفى ك ير.

الخ يا في األلواح الشلللللمسلللللية م  إمكا ية تأجير تلك الخ يا للشلللللركاا المرلية دسلللللترداد تياليإل المعداا  
 والتركيب والايا ة.

تت للتمويت  نا ية على أهمية الفرصلة التي توفرها سللسللة الي وتؤكد منظمة األمم المتردة للتنمية الال  -95
وأشلللللارا إلى   ا المالية التقليدية والقدراا التقنية الجديدة لسللللللسللللللة اليتت. الجماعي، في حالة الجم  بيآل اوليا 

 . ( 18)                                                                                          مثال ال نك الدولي الذي أصدر أول سند است خدمن سلسلة اليتت في إ شاىو وتخاياو و قلو وادارتو 

                                          يل فرصلا  دسلتيمال مالادر التمويت الرالية مآل وتو لل األمثلة الواردة أع   أن سللسللة اليتت تت  -96
والى جلا لب الترلديلاا التقنيلة   عآل طريق ا ول الت رعلاا بلالعم ا المشللللللللللللللفرة. ل التمويلت الجملاعي أوا 

والقواعد واأل ظمة  ينب ي ألي مآل تلك األ شلللللية الرامية إلى تع تة الموارد أن تيون متسلللللقة م  السلللللياسلللللاا  
وأحد الجوا ب التي يجب اد تبا  إلي ا هو كتمان ال وية   المعني في تع تة موارد .المالية التي يتبع ا الييان  

في سلللللسلللللة اليتت، وهي مسللللألة يجب معالجت ا بشللللكت مناسللللب لضللللمان ادمتثال لقواعد المؤسللللسللللة المعنية 

__________ 

-www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/08/16/world-bank-issues-second-tranche-ofا لظلر   (18)

blockchain-bond-via-bond-i. 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/08/16/world-bank-issues-second-tranche-of-blockchain-bond-via-bond-i
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/08/16/world-bank-issues-second-tranche-of-blockchain-bond-via-bond-i
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أو  ماذج                                              م أيضللللا  إمكا ية تي يق التينولوجياا الجديدة و/ويمكآل لج ود ادبتيار، أن تدع وأ ظمت ا المالية.
                                 يتعلق بمسر ت ادبتيار، التاب  لو. أل ذية العالمي فيمااألعمال الجديدة، مثلما أفاد بر امه ا

 االستنتاجات  

أسلللللللللللللفرا التجارب المتنوعة التي تراثمن لدى المنظماا المشلللللللللللللاركة عآل مجموعة مآل الدروس   -97
وسلليرد في األبواب التالية سللرد  ليتت.اسلللسلللة  المسللتفادة والجوا ب الم مة التي يجب مراعات ا عند اسللتخدام  

 لتلك التجارب.

                    تخلق عالما  جديدا ،  دويتضلللللل مآل مشللللل د تينولوجيا سللللللسللللللة اليتت واسلللللتخدامات ا المختلفة أ  ا   -98
ينب ي النظر في اعتمادها بمعزل عآل السلياسلاا وادسلتراتيجياا الرالية التي  وما  بالر م مآل حداهة ع دها.
أن اسللللتخدام سلللللسللللة   ،                                  ومآل ادسللللتنتاجاا األولى التي ت سللللتخلص ة األمم المتردة.تتبع ا مؤسللللسللللاا منظوم

                                                      ينولوجيا  فسللللللللل ا، وا ما أيضلللللللللا  إدارة الت يير الذي تردهو.يتيلب فقط مراعاة الجوا ب الجوهرية للت  اليتت د
يوي علي ا  أو لللللللل العديد مآل المسلللللللؤوليآل ا ل المقاب ا، فإن التعامت م  التردياا التقنية التي ين  وكما

إل م  سللللللسللللللة اليتت       لتيي  تنفيذ سللللللسللللللة اليتت هو أيسلللللر مآل إجراء الت ييراا واإلصللللل حاا التي يتيل  ا ا
في سليال   ت                                                 ويجب أيضلا  النظر في اسلتخدام تينولوجيا سللسللة اليت  ل الرامي.             أدواا الترو  م   يرها مآل  أو

 ادبتيار، واإلص ح، والرامنة.

تخدام التينولوجياا الجديدة واصللللللللدار اسللللللللتراتيجياا بشللللللللأن اسلللللللل   واامن منظماا عديدة بتيوير -99
لك مآل ا ل ترديد المبادئ في ذ وادبتياراا ب دف توفير إطار مؤسللللللللللللسللللللللللللي واسللللللللللللتراتيجي لتنفيذها، بما

وأحد األمثلة على ذلك، اسللللللللللللللتراتيجية األميآل العام لألمم المتردة بشللللللللللللللأن    واألهداف وال اياا الرىيسللللللللللللللية.
"ال دف مآل هذ  ادسللللللللتراتيجية الداالية هو ترديد الييفية   التي أشللللللللار في ا إلى أنل التينولوجياا الجديدة،

دام هذ  التينولوجياا للتعجيت بترقيق اية التنمية المسلتدامة التي سلتدعم ب ا منظومة األمم المتردة اسلتخ
ن العالمي ، وتيسللللللللللللير مواءمت ا م  الايم المناللللللللللللوص علي ا في ميثال األمم المتردة، واإلع 2030 لعام

 .( 19) لرقول اإل سان، واواعد ومعايير القا ون الدولي"

         تنفيذا    جاا وأسلاليب عمت منظمة ماويتيلب اتبات   ه مؤسلسلي واسلتراتيجي متماسلك يل ي احتيا -100
لقدراا الرالية لتينولوجيا ل فس السيال، فإن   وفي                                                       متسقا  لجمي  التينولوجياا الجديدة التي تسمل بادبتيار.

 على اعتماد تينولوجيا سلسلة اليتت.     ا  ، والموارد البشرية، تأهير وماا وادتاادا، ولل نى الترتيةالمعل

ية التالية إلى تعزيز ادتسلللللللللال على كت مآل المسلللللللللتوييآل ادسلللللللللتراتيجي  وسللللللللليؤدي تنفيذ التوصللللللللل  -101
 والتش يلي.

 1التوصية  

بين             ، الجم   د االقتنددددا  ن ع ينبغي لمجالس إدا ة مؤسددددسددددات منظومة األمم المتحدة دن تنددددمن،  
تطبيقات سدلسدلة الكتل والتكنولوجيات الرقمية األخرى وإد اجها في االسدتراتيجيات والسدياسدات االبتكا ية التي  

 تعتمدها مؤسساتها. 

__________ 

 (، الموجز التنفيذي.2018"استراتيجية األميآل العام لألمم المتردة بشأن التينولوجياا الجديدة" )أيلول/س تم ر  (19)
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 تحليل نقدي للجوانب الواعدة في سلسلة الكتل -       ثالثا   

 قا  نفسهاتتحقق من تل نقاط القوة والفوائد النظرية لسلسلة الكتل ال -دلف 

 نقاط القوة والفوائد المحتملة  

                                                                                 توجد، مآل الناحية النظرية، ميزاا عديدة متأصللللللللللة في سللللللللللسللللللللللة اليتت ت  ري باسلللللللللتخدام ا في   -102
                                                                                               مؤسلللللللللسلللللللللاا منظومة األمم المتردة، وت عت ر مالللللللللدرا  لمزايا تنافسلللللللللية مقار ة برلول بديلة. و ظرا  إلى ادرة  

اليتت إ تر ن المسللتق ت؛ واد اسللتيل  فريق ادسللتعراض                 عت  را سلللسلللةالتينولوجيا الجديدة على ادجتذاب، ا 
 آراء المنظماا المشاركة حول الفواىد التي تتواع ا مآل هذ  التينولوجيا.

                          السللللللللللماا التي ت عزى جوهريا   ويمكآل تاللللللللللنيإل هذ  الفواىد في مجموعتيآلل )أ( الخاللللللللللاىص أو -103
ية، و)ب( الفواىد  ير المباشللللللرة التي تنب  مآل ثباا والشللللللفاف                                            )و ظريا ( إلى تينولوجيا سلللللللسلللللللة اليتت، مثت ال

على التعاون بيآل أصللللللراب   اسللللللتخدام هذ  التينولوجيا بسلللللل ب طابع ا التوآيعي، والتي تشللللللج  بشللللللكت عام
 المالرة وتسمل بتعزيز .

 يليل                                                                      وتشمت الفواىد المرتملة التي يول دها الياب  المتأصت في سلسلة اليتت ما -104

 بيآل أطراف متعددة؛ المشتركة للمعلوماتيد الق مادر وح •

 تثق عادة ببعض ا البعض؛ بيآل أطراف د الثقةالق  •

 الوسياء؛تجنب  •

 ؛مركزية ال جعت الروكمة •

 المعلوماا؛ ثباتترقيق  •

                                      المعلوماا أل  ا موآعة ع ر ع قد متعددة؛ مرونةآيادة   •

 لمتشاركة؛األطراف ا مسا لةالمعلوماا، وبالتالي القدرة على  شفافيةآيادة   •

 في استخدام  فس ال نية للتعامت م  حادا متنوعة؛ والمتانة، والمرونةالرياد،  •

 التنسيق/التسوية بيآل أطراف متعددة؛ تكاليفافض  •

 ترويت األصول حول العالم؛ سرعةترقيق  •

 ؛للعقود الذكيةتبسيط العملياا باستخدام المنيق اولي  •

 "؛الترميزإمكا ية " •

                                                توسي   يال الشبكة لتشمت ع قدا  ومستخدميآل جددا .ا ية وامك القابلية للتوس  •

وردا في ردود المنظماا   ويشللللللللير المفتش إلى أن الفقرة أع   توجز فواىد سلللللللللسلللللللللة اليتت، كما -105
                            ت ظ ر بالضللللرورة في الممارسللللة   وااىمة الفواىد المذكورة ليسللللن شللللاملة، وهي دالمشللللاركة على ادسللللت يان.  

                                             اىد النظرية التي يرو ج ل ا دعاة سلسلة اليتت.العملية، مقار ة بالفو 

واألمر  فسلللللو يني ق على الفواىد  ير المباشلللللرة التي ترقق ا سللللللسللللللة اليتت، ومن ال )أ( تشلللللجي   -106
الماللللللللرة؛ )ب( الق فرص دسلللللللتخدام طرل جديدة لتقديم الخدماا،    واتاحة آيادة التعاون بيآل أصلللللللراب
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يمكآل أن يرقق وفوراا في   عآل اليبقاا الوسللليية والوسلللياء، مما وصلللرف األموال، واألتمتة، وادسلللت ناء
 التيلفة والوان.

ش                                                                                         وتتمثت  قال اوة سللسللة اليتت التي ذ ثرا أثثر مآل  يرها، في الردود التي جمعت ا وحدة التفتي  -107
                  الثقة، التي تخي م                                                                                        المشتركة، في الشفافية والقابلية للتتب . وبإمكان هاتيآل الميزتيآل أن تمث   ح   لمشكلة عدم 

وية الرامية. ومآل هم فإن عادة على مختلف سلليناريوهاا التي يق، مثت التمويت، وتتب  سلللسلللة اإلمداد، وال 
 أصراب المالرة.سلسلة اليتت اادرة على ت يير الع ااا األساسية بيآل 

أسلللاسللليتيآل في    وشلللددا منظمة األ ذية والزراعة على مسلللألتي الشلللفافية والتتب  بوصلللف ما ميزتيآل -108
                                        دتراد الدولي ل تاللادا، شللريك  ا في تنفيذ   ظام ا لتتب  الثروة الريوا ية القاىم على سلللسلللة اليتت. ويرى ا

 واها على  يال واس .                                                   ذلك المشروت، أن تلك التينولوجيا ت ظ ر للمزارعيآل جد

الفاىدة الرىيسللللية لسلللل سللللت                                                                     واسللللتنته بر امه األمم المتردة اإل ماىي أيضللللا  أن إمكا ية التتب  تمثت -109
                                                      مسللتوى الق يري. فعلى سلل يت المثال، أمكآل للمكتب الق يري  اليتت التي ترققن في مشللاريعو المتعددة على ال

وطوال باية سلللللللللسلللللللللة الايمة. ووجد الرعاة المرليون أن في من وليا تتب  اليشللللللللمير بداية مآل مرحلة جمعو 
                             . وأمكآل أيضللا  للمكتب الق يري ( 20) مثت "الشللعور بالفخر" سلللسلللة اليتت أ للافن فواىد  ير ملموسللة لمنتجاا

 في إثوادور أن يث ن للمست لييآل مادر ألواح الشوكودتة التي يشترو  ا.

                                            ن سلللللللللللسلللللللللللة اليتت أن ت ي ر الع ااا األسللللللللللاسللللللللللية بيآل  وترى هيتة األمم المتردة للمرأة أ و بإمكا -110
تعاون بين م مآل ا ل إتاحة طرل جديدة لتقديم أصللراب المالللرة على طول سلللسلللة الايمة، وأن تيثف ال

كية ألتمتة األ شلللللللللللية، وتوفير التيلفة والوان  الخدماا، وانواا جديدة لالللللللللللرف األموال، ووحداا عقود ذ
 بادست ناء عآل اليبقاا الوسيية.

        و يا يم                                                                                      ويعت ر مركز األمم المتردة الدولي للروسللللللللللللبة بناء  الثقة أهم   قال القوة في هذا المجال أل   -111
يا ة الجيت                                                                                  "جسللللللرا " بيآل الوكادا لتبادل المعلوماا عآل الموظفيآل. وكا ن هنا  صللللللعوباا في تنفيذ وصلللللل 

( مآل ج ة وبين ا وبيآل  APIالتفاعت بيآل واج اا برمجة التي يقاا ) السلللللللابق مآل وسلللللللاىت الروسلللللللبة، وفي
ب  "التوآيعي" لسللللللللللسللللللللللة اليتت، في ترقيق أ راض األمان. وم  اليا(  PKIال نية الترتية للمفاتيل العامة )

 أصبل مآل األس ت ترقيق ذلك التنفيذ وتلك الايا ة.

                                                                                   وادمن منظماا مشللللاركة أارى سللللردا  لنقال القوة الرىيسللللية في سلللللسلللللة اليتت بوجو عام، وبدون  -112
ربط بمشللللروت مردد جار مآل مشللللاري  سلللللسلللللة اليتت. فقد أشللللارا منظمة األمم المتردة لليفولة،   سللللناد أوإ

تثق عادة في بعضلل ا البعض، وأن مآل  ى سلل يت المثال، إلى أن سلللسلللة اليتت تشللي  الثقة بيآل أطراف دعل
أ  ا  اف الشلللريكة في ا. كما                                                                       ا ب اوت ا هباا  معلومات ا، وحوكمت ا ال مركزية، والقدرة على مسلللاءلة األطر جو 

 تخدام العقود الذكية.                                                                 تخفض تياليإل التنسيق وتسر ت ترويت األصول مآل ا ل تبسيط العملياا باس

وأشلللللار مكتب األمم المتردة لتينولوجيا المعلوماا وادتالللللادا إلى أن الياب  التوآيعي والثباا  -113
للمسللللللللاءلة، واعت ر بر امه األ ذية العالمي أن الرياد والمتا ة اادران على إشللللللللاعة جو الثقة وت يتة القابلية 
 اليتت.والمرو ة هي  قال القوة الرىيسية في سلسلة 

 األسبا  الداةية إلى استخدام سلسلة الكتل  

مثلما أشلارا اليو يسليإل، هنا  مسلاىت ينب ي أاذها في ادعتبار عند النظر في جدوى اسلتخدام   -114
                                                                           إذا كان اسللتخدام سلللسلللة اليتت يمثت ح   مناسللبا  للمشللكلة الميروحة؛ )ب( إذا كان  أ( ماهذ  التينولوجيال )

__________ 

 .19-ا، وا ما بس ب ا  يار السول  تيجة ألآمة كوفيدالتينولوجي، ليس بس ب ااتيار في   اية الميافالتخلي عآل المشروت وا   (20)
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 وت السللسللة الذي يجب اسلتخدامو. وتشلمت مجادا النظر فيما إذا كا ن سللسللة اليتت هو  األمر كذلك، ما
مكآل مشلللللللللللللللاركلة ليل هلت هنلا  قيملة تترقق مآل إتلاحلة المعلوملاا للجم ور، وهلت ي ي                         تمثلت ااتيلارا  جيلدا  ملا

                                                                                         المعلوملاا علنلا ، وهلت هنلا  عناللللللللللللللر مآل علدم الثقلة بيآل األطراف، وهلت هنلا  حلاجلة للتركم مركزيلا  في  
المعلوماا، وهت ترتاج عدة أطراف إلى الوصلللول إلى  فس مجموعة ال يا اا، وهت ترتاج جمي  األطراف  

 تاجية الميلوبة للنظام؟  هو مسلتوى اإل توى الوصلول، وهت تثق األطراف في طرف هالث، وماإلى  فس مسل 
ة لرلول ااىمة على                                                                            وهذ  األسللللللللللتلة جزء مآل مجموعة أثثر تعقيدا  يجب طرح ا لترديد مدى الراجة الراياي 

 سلسلة اليتت. وسيتناول الباب الخامس أد ا  هذ  األستلة بالتفايت.

ب يرها مآل الرلول                                                                        وتقدم المنظماا أسللللبابا  مختلفة لتفسللللير تفضلللليل ا لرلول سلللللسلللللة اليتت مقار ة  -115
ليدية، والرلول  ال ديلة )مثت الرلول الشللللللللللبكية بدون سلللللللللللسلللللللللللة كتت، واواعد ال يا اا، والعملياا الورقية التق

ير ا المسللتضللافة على مناللاا سللرابية(. وهي أسللباب تعكس بالفعت  قال القوة والفرص المتأصلللة التي تت 
 مة ال يا اا، والشللللفافية، والقدرة على اسللللتيعاب يتعلق بسلللل  سلللليما ما                                   تينولوجيا سلللللسلللللة اليتت، أسللللاسللللا ، ود

مركزية ال نية، والتقليت مآل الراجة    ، والثباا، ودالقابلية للتوسللللللل ، وامكا ية التتب  العديد مآل المشلللللللاركيآل أو
 إلى الوسياء.

توجلد تينولوجيلا أارى الادرة على توفير  فس  وأشللللللللللللللار بر لامه األمم المترلدة اإل ملاىي إلى أ لو د -116
                                                      على توسلللي   يال بر امه تجري ي ليالللبل ح   شلللام  ، بإ لللافة   لمسلللتوى مآل الثقة في سللل مة ال يا اا أوا

 آل الشركاء وا افة آلياا ترويت الايمة والدف  بيآل النظراء.المزيد م

                                                                               ومآل الجوا ب األارى التي تفسلللللر سللللل ب ااتيار تي يقاا سللللللسللللللة اليتت،  ضللللله  ااعدة شلللللفرات ا  -117
افر المنالللاا المناسلللبة لل رض، وامكا ية إدراج العقود الذكية، والقدرة على توليد الرموآ. منالللات ا، وتو  أو

توجلد تينولوجيلا أارى يمكن لا توفير  فس المسللللللللللللللتوى مآل الثقلة في سلللللللللللللل مة   ا أ لو دورأا بعض المنظملا
الشللللللركاء،                                                       يال بر امه تجري ي لياللللللبل ح   شللللللام  ، بإ للللللافة المزيد مآل   القدرة على توسللللللي  ال يا اا أو

                                                                                             وا للللللللللللافة آلياا ترويت الايمة والدف  بيآل النظراء. وعلى العكس مآل ذلك، ت عت ر بعض المنظماا األارى 
 أن هنا  مشكلة في القابلية للتوس .

                                                                                وهنا  أيضلللللللللللا  أسلللللللللللباب وافترا لللللللللللاا أارى تلعب دورا  في ذلك، مثت اليفاءة مآل حيث التيلفة،  -118
                                                              . وهذ  السلماا ليسلن مرتبية جوهريا  بسللسللة اليتت، ويمكآل ترايق ا                                     واألتمتة، وسل ولة  ظام التشل يت  سل يا  

، فإن ااعدة  Digicusيتعلق بتي يق مشلللللللروع ا   سللللللليإل فيماأشلللللللارا اليو ي  مآل ا ل وسلللللللاىت بديلة. وكما
                                                                                                    ال يا اا التقليدية التي كا ن متاحة لمكت  ا في كاآااسللللللللللتان كا ن  ظاما  ورقيا  مكلفا  وشللللللللللااا . واد اسللللللللللتند 

                                                                                     الق يري إلى فر لللية أن اسلللتخدام سللللسللللة اليتت سللليخفض مآل تياليإل العملية، ويزيد مآل شلللفافيت ا، مكت  ا  
 ويجعل ا أثفأ وربما اابلة لألتمتة.وييسر تش يل ا،  

                                                                                       وأشللللللللار مركز األمم المتردة الدولي للروسللللللللبة إلى أن هنا  داىما  عدة تينولوجياا بديلة متاحة،   -119
سللللللللاباا الموآعة يجري تيويرها )ومن ا اواعد ال يا اا السللللللللرابية الثابتة في ذلك تينولوجياا أارى للر بما

لتقليللديللة. ويتيلللب كللت حللت مآل تلللك الرلول  د ال يللا للاا ا( وحلول اواعلل AWS Quantum Ledger  مثللت
                                                                                                 تيوير تي يقاا تعمت اسلللللللللللتنادا  إلى ااعدة بيا اا. والرت القاىم على ااعدة بيا اا وحيدة جذاب  مآل وج ة  

                                                                                 والمليية. ومآل المرتمت أن تيون تياليفو أات لسللللللللللل ولة تيوير   سللللللللللل يا ، ااصلللللللللللة عندما يكون    ظر التيلفة
                                                                            يال حوسلللبة سلللرابية. وادارة مليية ال يا اا فيو أبسلللط،  ظرا  لوجود مالك وحيد وهي التيوير والنشلللر في سللل 

                              اليتت أ  ا تقدم ح   أفضت ل ا.                        سمة رىيسية تد عي سلسلة  

ينبغي لنقاط القوة والفوائد المحتمل تحقيقها من خالل سلسلة الكتل   ما  ويشير المفتش إلى دنه -120
                                                              يمكن تقديمه له خاصددياته ويتطلب حلوال  تقنية تناسددبه. وهناك حاجة                                    دن ت قي م في فراغ. فكل بيان جدوى 
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مؤشدددددددددرات ددا  وتحليدل للتكداليف   ت وفق معدايير صدددددددددا مدة دوإلى عمليدة تقييم وتحليدل لمختلف الخيدا ا
 ف . ويتناول البا  الخامس ددناه تحديد حاالت االستخدام المحتملة.والمنا

              الطريق طويال    يزال إثبات الفوائد المحتملة: ال -با  

تشللير الردود الواردة مآل تسلل  منظماا مشللاركة، إلى أن الفعالية واليفاءة والمكاسللب األارى التي  -121
ة وهي مرتبيل   ادسللللللللللللللتخلداملاا والجلدوى المنشللللللللللللللودة، وتختلف بلاات ف لا.يمكآل أن تترقق تتواف على  وت  

                              الذي ت ستخدم فيو سلسلة اليتت.اوهار المنشودة مآل المشروت  النتاىه أو ال اياا أو باألهداف أو

وفي معظم الرلادا، تتعلق اسللللللللللللللتخلداملاا سلللللللللللللللسللللللللللللللللة اليتلت بلالعمليلاا م  األطراف الخلارجيلة  -122
ماا تتعلق بعملياا إدارية ا                                                      حالتيآل فقط مآل الرادا التي أ بلغ عن ا، كا ن تلك ادسللتخد وفي  والمسللتفيديآل.

اليو يسللليإل،   وفي   امه اإل ماىي )مشلللروت صلللربيا(.ر   ال( و Digicusاليو يسللليإل )مشلللروت   وتنظيمية دااليةل
تقليدي                                                         التجري ي على مناللللللة سلللللللسلللللللة اليتت بدد  مآل النظام الوراي ال  Digicus تجن عآل تنفيذ مشللللللروت 

ويتوا     بخفض آمآل التج يز والتياليإل، واتضلللللل أ و يمكآل أتمتة المدفوعاا.                              آيادة  في الشلللللفافية، وتواعاا  
                                     لسلللللة اليتت في تتب  الت رعاا، بدد  مآل رقيق مكاسللللب في اليفاءة باسللللتخدام سلللل مشللللروت ال ر امه اإل ماىي ت 

ميورو المشللروت أن تعزيز التتب  سلليمكن م مآل   ويعتقد                                                    تتبع ا يدويا  على الجداول الورقية المسللتخدمة حاليا .
د مآل أن تللك ومآل السللللللللللللللابق ألوا لو، في كلتلا الرلالتيآل، التلأثل   افض الفلاالد وآيلادة كميلة األ لذيلة المت رت ب لا.

                    الفواىد ترققن فع  .

ترقق مآل مكاسللللللللب في مجالي الفعالية واليفاءة  وأشللللللللير بو للللللللوح في إحدى الرالتيآل إلى أن ما -123
وأفاد بر امه األ ذية العالمي أن مشروت  يكآل بالضرورة  تيجة دستخدام تي يقاا سلسلة اليتت. و يرهما لم

مليون دودر  1,5                  في الماىة، موفرا   98وم المالللرفية بنسلللبة  "الل ناا األسلللاسلللية" في األردن اد افض الرسللل 
          ت عزى إلى  جلاريلة ود ير أن تللك الوفوراا كلا لن  تيجلة إلعلادة تاللللللللللللللميم العمليلاا الت   .ذللك التلاريخحتى  

ويرى بر امه األ ذية العالمي،  كا ن سلللتترقق حتى بدون اسلللتخدام سللللسللللة اليتت(.  اسللللسللللة اليتت )أي أ  
فض التياليإل وتعزيز الشللللللفافية والشللللللمول  لة اليتت إمكا اا لزيادة الفعالية واليفاءة وام  ذلك، أن لسلللللللسلللللل 

 والتعاون بيآل المنظماا في المدى اليويت.

                                                             يتعلق بالمشروت الذي ينفذ  مكتبو الق يري في إثوادور، إلى أ ول فيمار ال ر امه اإل ماىي،  وأشا -124

في إثوادور، ف حل ا التجري ية، فإن الددىت تبشللللللللر بنجاح ا.تزال في مرا "بالر م مآل أن بعض المشللللللللاري  د
لوح مآل الشلوكودتة   17 000في بي  أثثر مآل                                                       على سل يت المثال،  تجن عآل اسلتخدام سللسللة اليتت شلفافية  

في الماىة مآل  50واد أدى تشلجي  المسلت لييآل على شلراء المنتجاا المسلتدامة إلى بقاء   .ذلك التاريخ حتى
في الملاىلة أللواح الشللللللللللللللوكودتلة التقليلديلة(، ويتلقى المزارعون على   7منته في إثوادور )مقلابلت  قيملة إ تلاج ال

الماىة مآل المسلللت لييآل ااتاروا إعادة اسلللتثمار رمز في   90                  وي ضلللاف إلى ذلك أن  األرض  لللعف األجور.
، واد عزآ ذلك السللسللة الذي ااتنو  في آراعة المزيد مآل أشلجار الياثاو )مقابت االم شلراء في المسلتق ت(

 .الروابط بيآل المست لك والمنته"

 وأشارا هيتة األمم المتردة للمرأة إلى ترقق فواىد في المجادا التاليةل -125

برلللاجلللة إلى إدارة الملللدفوعلللاا النقلللديلللة إلى المرأة  تعلللد هيتلللة   لم  لانخفدداض التكدداليف أ() 
 إرسال ا إلى أحد الماارف كوسيط؛ األشخاص، أو
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                                                             الروكمةل ت ير في هذا المشللللللللللروت التجري ي دور  الماللللللللللارف و يرها مآل   تغير نموذج )ب( 
الواردة مآل مفو لللللللية األمم المتردة                                                      وأصلللللللبل ممكنا ، باإل لللللللافة إلى ذلك، التوفيق بيآل ال يا اا    الوسلللللللياء.

 لشؤون ال جتيآل، وبر امه األ ذية العالمي، وهيتة األمم المتردة للمرأة، أل راض تقديم الخدماا؛

و لللللعن هيتة األمم المتردة للمرأة هذا المشلللللروت التجري ي مآل منظور مراعاة   لماجاإلد )ج( 
 و ية تعزآ الس مة الجسدية للمرأة.ادعتباراا الجنسا ية، وبافتراض أن المدفوعاا اإلليتر 

وأشلللللللللللللللارا منظمللة األ للذيللة والزراعللة إلى مشللللللللللللللروع للا للثروة الريوا يللة في بللابوا  ينيللا الجللديللدة  -126
وأشلللللللللار ادتراد الدولي ل تالللللللللادا إلى أن   لتتب .لايمة مآل ا ل الشلللللللللفافية والقابلية لق العلى ا ثمثال

آل الج اا صلاحبة الماللرة مآل                           اا المتاحة للمزارعيآل ومك  المشلروت التجري ي سللط الضلوء على حجم ال يا  
رعون م  المزايزال   ود                                         يكآل متاحا  في السلللللج ا التاريخية السلللللابقة. الوصلللللول إلى مسلللللتودت للمعلوماا لم

ذلك يفتقرون إلى الم اراا األسلللللللاسلللللللية والمعرفة )اإللمام باألدواا الرامية( ال آمة ل سلللللللتفادة باليامت مآل 
حيآل أ لو مآل السللللللللللللللابق ألوا لو  وفي  رض ترسلللللللللللللليآل الو لللللللللللللل  الرلالي.                    تي ج معلن وأ داللن ب المعلوملاا ال

وت اهتمام المزارعيآل وأصلللراب  اسلللتخ ص ادسلللتنتاجاا بشلللأن مسلللتوى اليفاءة الذي ترقق، اجتذب المشلللر 
 المالرة وأدى إلى بناء القدراا.

يلي في   ر، ورد عنو ماديفوا وأشللللللارا منظمة األ ذية والزراعة كذلك إلى مشللللللروت آار في كوا -127
 ل( 21) التقرير عآل إهباا مف ومو

 لسلسلة اليتت القدرة على المساعدة في بناء أ ظمة تتب  أثثر شفافية وكفاءة وموهوقية؛ •

دها بعناية لت رير اسللتخدام هذ                                                 ي دراسللة مسللألة تيلفة السلللسللة )الخاصللة( ودرجة تعق  ب ين  •
 التينولوجيا؛

د بأي حال مآل األحوال في حت المشلللللللللك ا  تسلللللللللاع أداة لآلهي مجرد سللللللللللسللللللللللة اليتت  •
 األساسية؛

 .                                                                                ينب ي أود  بذل الج ود دستعراض وترسيآل سير العمت واجراءاتو والممارساا المتبعة فيو  •

ي دف مشلللللروت مركز األمم المتردة الدولي للروسلللللبة/الالللللندول المشلللللتر  للمعاشلللللاا التقاعدية و  -128
وال دف المباشللللللر هو )أ( إدارة    مكسلللللل يآل رىيسللللللييآل هما الفعالية واليفاءة.لموظفي األمم المتردة إلى ترقيق  

ل وية الرامية في                                     ال دف األطول أج   ف و )ب( اسللللللللللللتخدام ا أما ال وية الرامية التي يرتاج ا الاللللللللللللندول.
 ألارىلالعملياا اإلدارية ا

األمم المتردةل   إدارة ال وية الرامية في الاندول المشتر  للمعاشاا التقاعدية لموظفي )أ( 
باسلللتخدام        بلدا   195متقاعد في أثثر مآل  72 000في العملية المؤسلللسلللية الرالية، يج ز الالللندول ملفاا 

يؤدي إلى التأار في تقديم الخدماا،   ادمة بريدية مختلفة، مما 195وهذا يعني اسلللللللللللللتخدام  ملفاا ورقية.
                                      م مناللة سلللسلللة اليتت كجزء مآل ترو ل رامي         وت سللتخد إلى ذلك. وتعليق مدفوعاا المعاشللاا التقاعدية، وما

 أث ر وكأداة لضمان أمان العملياا الجديدة واابليت ا للتدايق؛

ال وية الرامية لألمم المتردة إلى تعزيز    مآل المتوا  أن يؤدي التوس  في استخدام  ظام )ب( 
موظفيآل بيآل الوكادا، ن بيآل الوكادا وترقيق مكاسللب في اليفاءة مآل ا ل السللماح بتنقت أسللرت للالتعاو 

 والزيادة في اابلية التش يت ال يني للنظم اإلدارية القاىمة في مؤسساا منظومة األمم المتردة.

__________ 

تقديم عرض تو للليري ل ا مآل حيث الم دأ ب دف الترقق مآل  فيرة معينة إلهباا جدواها، أو أو طريقة  اسلللتخدام وم هو إهباا المف (21)
 لتلك النظرية استخداماا عملية ممكنة. أن لذلك المف وم أو
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أ ظمة تتب  أثثر شفافية وكفاءة  يتت اادرة على المساعدة في بناءويشير المفتش إلى أن سلسلة ال -129
                                          دراسللللللة متأ ية لتياليإل سلللللللسلللللللة اليتت وتعق دها   أن ترقيق تقدم فعلي في ذلك المجال يتيلب وموهوقية، إد

والج ود التقليدية ال آمة لترسللللللللليآل العملياا                                                          لت رير اسلللللللللتخدام ا بدد  مآل  يرها مآل التينولوجياا المتاحة.
يمكآل ادسللتعا للة عن ا   بد من ا على أي حال ود ود دإلى ذلك هي ج  اإلجراءاا وتدفقاا األعمال وماو 

 في حد ذات ا. (تينولوجيا أارى أو بأي )بسلسلة اليتت 

                                                                                          ويشلير المفتش أيضلا  إلى أن عملياا إهباا المف وم تجري ا  البا  أطراف  هالثة ل ا مالالل معينة  -130
                                         ولذلك يجب أن يااحب الرذر  ج ود  ادبتيار.  .( 22) م في ابيتاا يتم الترك وفي

 ليست جمي  االفتراضات مؤكدة -جيم 

المنظماا إلى أن مزايا تي يقات ا القاىمة على سلللسلللة اليتت اد تأثدا، وليآل ليس  أشللارا معظم  -131
 ير أ و         وحلود .                                                        و توجد في الوان  فسلو بعض الجوا ب التي تتيلب اهتماما  أودحظن                    داىما  بشلكت كامت.

أشللللللللار  وكما                                                                                توجد أدلة اوية على أن ادفترا للللللللاا كا ن  تيجة لتقييماا أ جرين مقار ة بوسللللللللاىت بديلة. د
 ادتراد الدولي ل تاادا، فإ و مآل السابق ألوا و استخ ص أي استنتاجاا   اىية.

  خفاض تياليإل المعام ا. وأشارا اليو يسيإل إلى الراجة إلى مزيد مآل اداتباراا للتأثد مآل ا -132
لتعلاملت م  ثفلاءة ا حلدو  آيلادة في شللللللللللللللفلافيلة المعلوملاا، وفي  Digicusوأثلد النموذج األولي لمشللللللللللللللروت 

الشلللللللركاء المنفذيآل، وا خفاض عدد الوسلللللللياء  ير الضلللللللرورييآل، وتقلص الوان الذي تتيلبو الفروصلللللللاا  
إلى مزيلد مآل اداتبلاراا ألن  هنلا  حلاجلةوم  ذللك،    المو للللللللللللللضيلة، وتوافر إمكلا يلة اللدف  الفوري والتلقلاىي.

 م بيا اا تجري ية على شبكة تجري ية.                     النموذج األولي استخد  

مكاتبو تي تنفذها  سللللللللسللللللللة اليتت ال  اري يتعلق بمشللللللل  وأشلللللللار بر امه األمم المتردة اإل ماىي، فيما -133
مآل          بي آل أن  و   القدراا.                                                                       الق يرية، إلى صلللللللللعوبة التوسللللللللل  في  يال تنفيذها ألسلللللللللباب متنوعة، من ا مردودية  

 إلى  موذج لتدريب المدربيآل على بناء القدراا.                                  الدروس المستفادة في ذلك، الراجة  

وأشللار بر امه األ ذية العالمي إلى أن مشللروت "الل ناا األسللاسللية" أه ن في الممارسللة العملية أ و  -134
ا مآل الراجة إلى                    أن سللللللسللللللة اليتت حد    وذكرا هيتة األمم المتردة للمرأة   يتسلللللم بالرياد والمتا ة والمرو ة.

أن  وبما                        اآدادا شللللفافية وأما ا .الوسللللياء، وأن المدفوعاا إلى المسللللتفيديآل أصللللبرن مباشللللرة بدرجة أث ر و 
ترتاج إلى سللية موهواة تترقق مآل صلرة المعام ا، فإ  ا تتيل للج اا الفاعلة التعامت  سللسللة اليتت د

مآل صللللللللرة المعام ا، وذلك مآل ا ل توفير ماللللللللدر  تترقق  ثة  م  بعضلللللللل ا بدون حاجة إلى أطراف هال
 وحيد للرايقة متفق عليو.

مة األ ذية والزراعة م  سلللللسلللللة اليتت، تأثدا افترا للللاا الشللللفافية واابلية وفي حالة تجربة منظ -135
ت تعميم  يتعلق بالتردياا المسللللللللتمرة، ترتاج أطر التنظيم والتوحيد الاياسللللللللي إلى إجراءاا تيف وفيما  التتب .

تعلقة بإدارة تزال القضلايا التقليدية الم وظلن اابلية التشل يت ال يني مالدر الق رىيسلي، ود  الرلول المعتمدة.
ويجب فرالللل ا دسللللتخراج الفواىد الياملة  إلى ذلك( تمثت عاباا.                                         ال يا اا )جمع  ا وتخزين ا وملييت ا، وما

 التي يتير ا استخدام سلسلة اليتت.

ة الدولي للروسلللللبة أ و يسلللللتخدم منالللللة مناسلللللبة أل را لللللو، وأ  ا أثدا  األمم المتردوأثد مركز   -136
يتعلق  يمكآل اسللللللللتخ ص أي اسللللللللتنتاج فيما  ير أ و لم مي  متيلباتو.صللللللللرة جمي  افترا للللللللاتو ووفن بج

 يزال في طور اإل جاآ. بترويت مرفظة المستخدم إلى تي يق مرمول، ألن ذلك المشروت د
__________ 

 (. 2019وآ/يوليو  يتت" )ثتاب أبيض( )تم المنتدى اداتاادي العالمي، "بناء الايمة باستخدام تقنية سلسلة اليتتل كيفية تقييم فواىد سلسلة ال  ( 22) 
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تنته بعد، في هذ  المرحلة المبكرة مآل اسلللللتخدام ا في   تت لمعلى أن سللللللسللللللة اليويوافق المفتش  -137
حيآل  وفي                                                         ا كافية ذاا مدلول إحالللاىي يجعل ا أسلللاسلللا  دسلللتنتاجاا موهواة.منظومة األمم المتردة، بيا ا

لتتب ،  بعض افترا لاا الفواىد )د سليما الرياد، والمتا ة، والمرو ة، واابلية ارقق  أفادا بعض المنظماا بت 
 إلى مزيد مآل اداتباراا.أن األمر يرتاج وادست ناء عآل الوسياء(، رأا منظماا أارى 

المفتش اد تبا  إلى أن اسللللتخدام سلللللسلللللة اليتت يفترض أ  ا ت ىم األ راض المنشللللودة  ويسللللترعي -138
ختار اسلللللللللتخدام  ينب ي ألحد أن ي                                                ومثلما ذ ثر برق )مآل ا  ت اليو يسللللللللليإل، مث  (، ما  مآل ذلك ادسلللللللللتخدام.

ترقيق الوفوراا  ا بسلللل ب فواىدها المؤكدة )مثت سلللللسلللللة اليتت فقط بسلللل ب الضللللجة التي أهيرا حول ا، وا م
ويمكآل، في حادا ااتيار تي يق ااىم على سللللسللللة كتت ااصلللة، أن تيون هنا  عدة   آيادة اإل تاجية(. أو

اصللللللة بيريقة تسللللللتفيد مآل الي يعة  ولذلك يجب تاللللللميم سلللللللسلللللللة اليتت الخ  أوجو تشللللللابو م  ااعدة بيا اا.
مختلفة، واسلتضلافت ا لدى عدة مقدميآل  مناطق                                                       مركزية والموآعة للسللسللة، أي وجود ع قدها في مواا  أوال

 للخدماا السرابية.

                 مقار ة  فواىدها    ، ااتيار لتي يقاا سلسلة اليتت  في أي تجربة أو   ، ويشير المفتش إلى أ و مآل الضروري  -139
وسددددلسددددلة الكتل ليسددددت غاية في حد ذاتها: إنها دداة    موجودة.  ا بالفرص التي تتير ا ال داىت ال المرتملة وتيلفت 

 لوء الايم المشلتركة لمنظومة   وفي  . تحليالت متينة إلى  جدوى و   ات                                      ة ينبغي دن يسدتند اسدتخدام ها إلى بيان جديد 
ظام  تاىه اسلللللتخدام ا لسللللللسللللللة األمم المتردة ومجادا اهتمام ا، مآل الم م أن تتبادل مؤسلللللسلللللاا المنظومة با ت 

 اجاا الدول األعضاء.                                                               اليتت تبادد  من جيا  حتى تتعلم جما يا  وتستجيب بشكت متسق دحتي 

ويوصدددددي المفتش بأن تنشدددددن شدددددبكة المبتكرين التابعة لألمم المتحدة مكتبة معلومات تتندددددمن   -140
تحدة، والتقدم المحرم في تنفيذها،  التطبيقات الملموسددة لسددلسددلة الكتل والمسددتخدمة في منظومة األمم الم 

   مؤسسات المنظومة بالتطو ات المستجدة.                                                          فنال  عن الد وس المستفادة، وبأن ت بلغ الشبكة  بانتظام جمي 

 الثبات يمكن دن يأتي بنتائا عكسية، والالمركزية بحاجة إلى مزيد من االختبا  -دال 

 الثباتالمترتبة على ثا  اآل  

ومآل الناحية التقنية،  ية أسلاسلية مآل ااصلياا سللسللة اليتت.                  يع ت ر الثباا ااصل مآل حيث الم دأ،   -141
معاملة وتسللللجيل ا                  ويتيلب إ شللللاء     ير اابت للت يير.                                  إ شللللاىو على سلللللسلللللة اليتت هابتا  أويظت السللللجت بعد  

ت وبعد تسللللجي                                                              الع قد الذيآل يشلللل  لون بروتوكول السلللللسلللللة على أن المعاملة صللللريرة. المشللللاركيآل أو        إجمات  
رت ا وهباا المعلوماا هو اد يمكآل ألي مشلللللللار  الت عب ب ا. صلللللللريرة في دفتر الرسلللللللاباا، دمعاملة 

خ ع ر نسللللل                  أن ال يا اا ت سلللللت  وبما يوفر لل يا اا أما  ا وسللللل مت ا. على الالللللمود وعدم اابليت ا للت ير، مما
في عقلدة واحلدة تثير الشللللللللللللللك   أو                                                 الع قلد المختلفلة، فلإن أي مرلاوللة لت ييرهلا في موا    العلديلد مآل المواا  أو

 .( 23)                      آل ا  ت مشاركيآل آاريآللة اليتت م                    هجوما  على س مة سلس                             وت عت ر  شاطا  احتياليا  أو

المعلوماا السلللللللللل ب الرىيسللللللللللي                                                         واعت را منظماا األمم المتردة في ردها على ادسللللللللللت يان هباا   -142
لثباا يدعم الشلللللللفافية منظماا أن اورأا تلك ال السلللللللمة المنشلللللللودة في اعتماد تي يقاا سللللللللسللللللللة اليتت. أو

 والمساءلة وي ني الثقة بيآل أطراف السلسلة ومستخدمي ا.

                                                                                    وبالنسلللللللللللللبة ل ر امه األمم المتردة اإل ماىي، يعد  الثباا سلللللللللللللمة م مة في بناء هقة المسلللللللللللللت لييآل   -143
والزراعة إلى  وأشللللار ادتراد الدولي ل تاللللادا ومنظمة األ ذية  ووكادا الراابة في ال يا اا األسللللاسللللية.

__________ 

 ير أن                                           لل يا اا مآل ا ل السلللللللييرة على معظم الع قد.                             في الماىة، ي فرض فيو ت يير    51 جوم بنسلللللللبة الهنا  سللللللليناريوهاا، مثت  (23)
 ب ومكلف لل اية، وااصة على شبكة ك يرة مآل س ست اليتت العامة.عذلك ال جوم ص مثت حدو  
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ق بتتب  الثروة الريوا ية المشلللللللتر  القاىم على سللللللللسللللللللة اليتت والمتعل  يتعلق بمشلللللللروع ما األمر  فسلللللللو فيما
 )الخناآير( في بابوا  ينيا الجديدة.

وأفادا هيتلة األمم المترلدة للمرأة بأن مشللللللللللللللروت "الل نلاا األسللللللللللللللاسلللللللللللللليلة" )الذي ي لدف إلى جعت   -144
يفاءة واألمان والشللللللللفافية، م  حماية بيا اا المسللللللللتفيديآل والتركم في المخاطر  التروي ا النقدية تتسللللللللم بال

الرسللاباا                و للمنن دفاتر                                                              أن هباا المعلوماا يترقق عمليا  باسللتخدام سلللسلللة اليتت الخاصللة.                المالية( بي آل
 المستخدمة في الرت إتاحة كامت السجت التاريخي والمعلوماا على التي يق في جمي  األوااا.

، إلى أن هباا ال يا اا Digicus  لمشلللللروع ا نموذج األولياليتعلق ب  وأشلللللارا اليو يسللللليإل، فيما -145
وبالمثت، حقق الثباا، بالنسلبة للشلركاا الناشلتة  آاد مآل مسلتوى الشلفافية فيما يتالت بكيفية إ فال األموال.

                      مختلف األطراف وحافزا                                                                               الممولة مآل صلندول المشلاري ، مسلتوى جديدا  مآل المسلاءلة وكان مالدرا  للثقة بيآل
سلللللتفادة مآل الثباا المتأصلللللت في  وي دف صلللللندول العم ا المشلللللفرة إلى اد على اسلللللتخدام العقود الذكية.

 سلسلة اليتت لترقيق مستوى جديد مآل الشفافية والمساءلة في الت رعاا.

لإلصلللللللللللل ح  وينب ي م  ذلك النظر بعناية في ااصللللللللللللية الثباا ألن األاياء الممكنة  ير اابلة   -146
فعلى سلللل يت المثال، شللللدد بر امه األ ذية العالمي على  للللرورة                            ير اابلة لإلصلللل ح إط اا . بسلللل ولة، أو

                                                                                            بذل أاالى درجاا العناية واجراء أشلد  اداتباراا صلرامة ا ت إصلدار الشلفراا، وعلى عدم تضلميآل سللسللة  
 ل يومترية.اليتت أي معلوماا حساسة، مثت األسماء وتواريخ المي د والاياساا ا

إذا كا ن  يمكآل  للللللما و إد ون ال جتيآل مآل أن الثباا دوحذرا مفو للللللية األمم المتردة لشللللللؤ  -147
                                                                                                     الع قد موآعة توآيعا  سليما  بيآل كيا اا متعددة يقوم كت من ا بعملياا تدايق دورية ومستقلة لضمان التش يت 

واذا كا ن جمي  العقد   اا وأمآل المعلوماا.يتماشللللى م  سللللياسللللاتو المتعلقة برماية ال يا السللللليم واومآل بما
                                                                                 أسللاسللا  لسللييرة عدد اليت مآل األفراد، فإن ذلك يكون ماللدر الق ويتعارض أسللاسللا  م  ااصلليتي   اا للعة

 األمان والثباا األساسيتيآل في سلسلة اليتت.

،  ويود المفتش أن يشللير إلى أن بعض السللماا الرىيسللية التي تضللفي على سلللسلللة اليتت أهميت ا  -148
فثباا  سللللللللليما في بيتة األمم المتردة.                 رديا  ك يرا ، دفي ذلك هبات ا، هي  فس السلللللللللماا التي تشلللللللللكت ت  بما

والشلفافية في معلوماا تسلمل بالتعرف على   المعلوماا على سللسللة اليتت يتعارض م  الرق في النسليان.
هتمة إلى النظر في هذا ويدعو المفتش المنظمات الم .( 24) ض المسلتخدميآل للخير                     أصلراب ا يمكآل أن تعر  

القائمة على سددلسددلة الكتل وتحسددينها، م  مراعاة مبددفوفة اتخاذ القرا ات،    حدي عند تبددميم الحلولالت
 المقترحة في البا  الخامس.

 مركزية سلسلة الكتل اآلثا  المترتبة على ال  

بوصلللف ا سلللمة أسلللاسلللية  إن التجربة المكتسلللبة حتى اون في األمم المتردة بشلللأن فواىد ال مركزية   -149
 تجربة  ير حاسمة. أارى مآل سماا سلسلة اليتت هي

                                                                                        وأفلاد بر لامه األمم المترلدة اإل ملاىي بلأ لو   ظر، في إطلار حلادا حايايلة، في التواآن بيآل الرغبلة  -150
 Fairchain Nodeفعلى سلل يت المثال، تدير شللبكة   ، وتعقيدات ا المتأصلللة، وأ باء تيلفت ا.ال مركزيةفي 

Networkوهي  ل نية الترتية األسلللللاسلللللية لمشلللللروت إثوادور.، اللتينولوجيا ، بوصلللللف ا مقدم ادماا اارجي
يرول دون قيام أي ج ة فاعلة   ، مماFairchainشلللللبكة من ا اارج       ع قد                                تدير حاليا  امس ع قد، تق  ه  

                         المكتب الق يري لل ر امه  المقابت، ارر مديرو تي يق سللللسللللة اليتت الذي ينفذ    وفي  وحيدة بتعديت ال يا اا.
__________ 

 :Carla LaPointe and Laura Fishbane, "The blockchain ethical design framework", Innovationsا ظر   (24)

Technology, Governance, Globalization, vol. 12, No 3-4 (winter-spring 2019). 
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  لايلة األمر عآل الدر مآل ال مركزيلة، بسلللللللللللللل لب ط يعلة المعلام ا التي يتم تتبع لا   في من وليلا، التخلي في
توجلد أي قيملة ملاليلة مبلاشللللللللللللللرة مرتبيلة ب لا(، مآل أجلت سلللللللللللللل سللللللللللللللة العملت وآيلادة اسللللللللللللللتقرار تيلاليإل   )د

 بكة.ادستضافة/التش يت وامكا ية تقسيم ا بيآل المشاركيآل في الش

 مركزية في مشللللللللللللروت الثروة الريوا ية في بابوا  ينيا  وأو للللللللللللرن منظمة األ ذية والزراعة أن ال -151
الوالن  فسللللللللللللللو، ذكرا  وفي                                                                      الجلديلدة عم قلن ف م المجتم  المرلي للتتب  والتجلارة في سلللللللللللللللعلة تعت ر هلاملة.

 ت هذا ال ديت.درس بعناية لت رير استخدام مث                                           منظمة أن مسألة التيلفة والتعقيد يجب أن ت  ال

المتردة للمرأة أن مشللللروت "الل ناا األسللللاسللللية" هو حت ااىم على سلللللسلللللة كتت وذكرا هيتة األمم  -152
مركزيتو بفضلللللللللللللت ال نية التينولوجية للرسلللللللللللللاباا   ااصلللللللللللللة ي لب عليو الياب  المركزي، وحقق م  ذلك د

للمرأة اواديم سللللللللللللللرلابيلة منفاللللللللللللللللة ويمتللك كلت مآل بر لامه األ لذيلة العلالمي وهيتلة األمم المترلدة   الموآعلة.
وأشللللار بر امه   يجعت ال يأتيآل مسللللتقلتيآل عآل بعضلللل ما البعض.                               قد إيثيريوم وعقودا  ذكية، مما          تسللللتضلللليإل ع  

                             في ذلك عآل طريق  شللللللللللللللر ع قد لدى                                                               األ ذية العالمي إلى أن إجراءاا ات خذا لترسلللللللللللللليآل متا ة الرت، بما
م ا التي ترد  أهناء المعاي لرت المشللللللك ا  يوجد حت تينولوج ود مقدمي ادماا سللللللرابية إ للللللافييآل.

وأشلللللللللللللللار المفتش إلى أ لو مآل المتوا  أن يعلاله إطلار حوكملة مشللللللللللللللروت "الل نلاا    اليوميلة، مثلت النزاعلاا.
                             األساسية" هذ  الث رة مستق   .

وأشلللللللللار مركز األمم المتردة الدولي للروسلللللللللبة إلى أن ا ضلللللللللمام المنظماا الم تمة األارى إلى  -153
شلروت سللسللة اليتت الذي ينفذ  الالندول المشلتر  للمعاشلاا هو إحدى الفواىد الرىيسلية ل مركزية مالشلبكة 

أ وات مختلفة مآل                           مركزية هذا المشللروت،  شللر                         وسللياللبل ممكنا ، بفضللت د التقاعدية لموظفي األمم المتردة.
                       إلى التركيز كثيرا  على "معلوماا ال وية" والسللللللماح ألطراف أارى باسللللللت    هذ  المعلوماا، بدون حاجة 

 ا.توحيد ال يا ا

ويعتقد المفتش أن المفا للللللة بيآل السلللللماا المنشلللللودة في تي يقاا معينية لسللللللسللللللة اليتت ممكنة  -154
مالللللممة لتل ية احتياجاا مختلف  و  و لللللرورية، وأ و سلللللتنته عن ا حلول متنوعة ااىمة على سللللللسللللللة اليتت

 المنظماا ادر اإلمكان.

        تحديا  قمية المناسبة تمثل  ة التحتية الر ال تزال البني -ها  

مآل المقودا المتداولة في أدبياا هذا المجال على اإل تر ن، "إن سللللسللللة اليتت تينولوجيا تبرث  -155
ول ذا                                                                               ا"، واد ذ ثرا هذ  المقولة في أحد الردود على اسللللللت يان وحدة التفتيش المشللللللتركة.               عآل مشللللللكلة لترل  
اليتت متاحة وأن تينولوجيت ا    ركة تعترف بأن سلللللللللللللسلللللللللللللةلمنظماا المشللللللللللللا، وليآل معظم ا                القول عدة معان  

تترسللآل، وأن التردي الرايقي يكمآل في ااتيار الرادا التي تسللتفيد مآل اسللتخدام تلك التينولوجيا وااتيار 
ومعظم المؤسللللسللللاا تسللللتخدم إحدى مناللللتي سلللللسلللللة اليتت الرىيسلللليتيآل الموجودتيآل،  الرت المناسللللب ل ا.

 .4ي اإلطار هو مو ل ف ثما

 4اإلطار 
 الكتل  منبات سلسلة

لوظاىف التي ا مركزية ومفتوحة الماللدر، وااىمة على سلللسلللة اليتت وتتميز ب  هي مناللة د   :إيثيريوم  
مركزية اادرة على تنفيذ ال رامه الناية باستخدام   وهي تتضمآل آلة افترا ية مستنسخة ود  يؤدي ا العقد الذكي. 

مركزية تمكآل مسلللللتخدمي ا مآل  وتنفيذ تي يقاا رامية د                   وهي ت سلللللتخدم إل شلللللاء  مة.                           شلللللبكة دولية مآل الع قد العا 
                                وتدعم إيثيريوم أيضلللا  ل اا برمجة  ابرام اتفاااا واجراء معام ا مباشلللرة م  بعضللل م البعض بدون وسلللياء. 
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، أ شلللللللللللللتللن  2017 عللام  وفي   يسلللللللللللللمل للميوريآل ب نللاء و شلللللللللللللر عقود ذكيللة وتي يقللاا موآعللة.  عللديللدة، ممللا 
Enterprise Ethereum Alliance  ، التي تضللللللللللم حاليا  بيآل أعضللللللللللاى ا شللللللللللركاء للبعض مآل منظماا األمم                                                       

)المالللللللللللللللدرل    . ConsenSysو   Cisco Systemsو   Deloitteو   Accentureو   Mastercardالمترلللدة، مثلللت  
investopedia.com ) 

هي مشللروت سلللسلللة كتت وأدواا ذاا صلللة مفتوحة الماللدر، شللامت لعدة أطراف،  ل  هايبرلدجر 
، لدعم SAP Aribaو Intelو IBM، بمسللللاهماا مآل شللللركاا Linuxمؤسللللسللللة  2015 في عام  أطلقتو

وال دف مآل هذا المشلللللروت هو تعزيز   التيوير التعاو ي للرسلللللاباا الموآعة القاىمة على سللللللسللللللة اليتت.
التعاون ع ر القيات مآل ا ل تيوير سلللللسلللللة اليتت، م  التركيز بشللللكت ااص على ترسلللليآل أداء هذ  

يقوم المشللللللروت بدمه ال روتوكودا والمعايير المسللللللتقلة المفتوحة في إطار وحداا  و    ظمة وموهوايت ا.األ
                                                              في ذلك سلللللل سللللللت كتت ل ا ترتيباا إجمات وتخزيآل، فضلللللل   عآل ادماا ترديد  مرددة ادسللللللتخدام، بما

   ويكي يديا( )المادرل والعقود الذكية. ال وية، والتركم في الوصول،

هاي رلدجر، واسللللتخدمن  اا تينولوجيا سلللللسلللللة اليتت على مناللللة إيثيريوم أوالمنظم  اسللللتخدمنو  -156
ويتضلللللمآل المرفق                                                                              أيضلللللا ، في حالة تي يق بر امه األمم المتردة اإل ماىي في صلللللربيا، بروتوكول سلللللتي ر.

                                     األول مزيدا  مآل التفاصيت عآل كت منظمة.

ذن، فقد تيون في بعض ج إلى إصللللللة ترتاوفي حيآل أن معظم التي يقاا هي سلللللل سللللللت كتت اا -157
وأشللللللللللللللركلن المنظملاا في معظم الرلادا بلاىعيآل وموردي الدملاا                      مزيجلا  مآل النوعيآل. الرلادا علاملة أو

 لتيوير المناة وبناى ا، م  قيام م في  فس الوان بدور الشريك التقني ومقدم الخدماا.

العالمي كسللللللسللللللة كتت أل ذية  ر امه افعلى سللللل يت المثال، يعمت مشلللللروت "الل ناا األسلللللاسلللللية" ل   -158
م  اوارآمية للترقق مآل اإلجمات بإهباا   Parity Ethereumااصللللللة ترتاج إلى إذن وتسللللللتخدم تي يق 

ويسللللتخدم المشللللروت المشللللتر  بيآل مركز األمم المتردة الدولي للروسللللبة والاللللندول المشللللتر    .( 25) السلللللية
ة كتت ااصلة ترتاج إلى إذن ااىمة على منالة  للمعاشلاا التقاعدية لموظفي األمم المتردة تينولوجيا سللسلل

Hyperledger Indy ة                               وط و ر الرت المشللللتر  بيآل منظم   ة إجمات مدمجة ااصللللة ب ا.ي وتتضللللمآل اوارآم
األ ذية والزراعة وادتراد الدولي ل تالللللادا والقاىم على سللللللسللللللة إيثيريوم باسلللللتخدام سللللللسللللللة عامة ذاا  

ىي في من وليا شللبكة سلللسلللة كتت عامة ااىمة على ل ر امه اإل ماواسللتخدم مكتب ا  .( 26) إجمات بإهباا العمت
خدام  ت إ للافي ل ذ  التجربة، باسلل مناللة إيثيريوم في مشللروعو التجري ي، ولينو يوصللي، بالنسللبة ألي تيوير  

                                     بنية عامة تتيلب اليتابة  في ا إذ ا .

                           لة بال نية الترتية،  ظرا   ويتناول هذا التقرير بإيجاآ مسللللللللللألتيآل فقط مآل المسللللللللللاىت التقنية المتالللللللللل  -159
  التنفيذية لألمم المتردة، ولمسلللللألة ااتيار حادا ادسلللللتخدام،  ألهميت ما بالنسلللللبة للمسلللللتفيديآل مآل األ شلللللية

 وهما ادتاال اإلليترو ي وحماية ال يا اا.

__________ 

ة، فيسلللمل ل م بإ شلللاء مفاتيل ااصللل  يعيي إهباا التفويض سللللية اتخاذ القرار ألحد العم ء العديديآل في ااعدة ال يا اا ممآل ل م (25)
 Mark Gates, Blockchain. Ultimate Guide toا ظر، على سلللللللللللللل يلت المثلال،   المعلام ا واليتلت على السلللللللللللللللسللللللللللللللللة.

Understanding Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies, Smart Contracts and the Future of Money 

(Wise Fox Publishing, 2017). 
آلية اإلجمات األصللللللللية القاىمة على المنافسلللللللة بيآل الرواسللللللليب )القاىمة بالتعديآل( للترقق مآل صلللللللرة المعام ا  ا العمت هو إهبا (26)

 Alan T. Norman, Blockchain Technology  ا ظر                                                     والمالللللللللللاداة على اليتت الجديدة التي ت ضلللللللللللاف إلى السللللللللللللسللللللللللللة.

Explained. The Ultimate Beginner’s Guide About Blockchain, Copyright, @ 2017. 
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 مشاكل االتبال اإللكتروني  

إلى حد ك ير، في واحدة مآل  اوراء التي أبل ن عن ا المنظماا المشللللاركة، تندرج الممارسللللاا أو -160
 الفتاا التاليةل

دة، ها مرحلة تجري ية مردو               يتجاوآ تنفيذ   لم تزال في مراحل ا األولى أو المشلللللاري  التي د •
حلد اون بيلا لاا عآل أداى لا في بيتلة اتاللللللللللللللال إليترو ي ذاا  يلال ترددي   توجلد إلى ود

 دة في جنيإل(؛                                      ت خت ر في تلك الظروف )مكتب األمم المتر أ  ا لم  يق، أو

ركزا بعض الردود، مثلللت الرد الوارد مآل مكتلللب األمم المترلللدة لتينولوجيلللا المعلوملللاا  •
تيون العقد )الخواديم( موجودة في بيتة اتالللللللللال   وادتالللللللللادا، فقط على أ و ينب ي أد

 إليترو ي ذاا  يال ترددي  يق؛

في مناطق ذاا                                                                 لم ترد  مشلللللللاثت م  وجود كت مآل الع قد )الخواديم( و قال ادسلللللللتخدام •
مم المتردة لشللللللؤون ال جتيآل(                                                 اتاللللللال إليترو ي جيد و يال ترددي كاف  )مفو للللللية األ

م م في ا تي يق المسلللت  أو خدم الن اىي ليعمت بشلللكت  ير متزامآل ويتضلللمآل                                 في حادا صللل 
في بيتاا أارى مشلللللللللللللاثت ك يرة، وليآل ذلك   تظ ر ولم                                  ادرا  ك يرا  مآل "المنيق" الداالي.

الللال اإلليترو ي إلى ادراا ادت  ى المتيلباا المنخفضلللة مآل ال يا اا أو               يعود أسلللاسلللا  إل
 اإل افية التي وفرها منظم ادتاادا الوطني.

 المشاثت الرىيسية التي تواج  ا المنظماا في هذا المجالل وفيما يلي -161

ينب ي ألي تي يق يواجو صلللللللعوباا في المواا  الناىية أن يتضلللللللمآل االللللللاىص شلللللللاملة   •
ثملن تيوير تي يق ألو باألداء بدون اتاال إليترو ي، وينب ي للدول التي  معينة تسمل

 مآل ذلك النوت أن تضيإل لو تلك الخااىص. )مكتب ال ر امه اإل ماىي في من وليا(.

حلول سللللللللسللللللللة اليتت المناسلللللللبة للمناطق الناىية النقص العام في ادسلللللللتثمار في تيوير  •
 )اليو يسيإل(.

الرامي ع ر اإل تر ن حتى م  ي الترقق مآل صلللرة التوقي   التردي األسلللاسلللي المتمثت ف •
 الرلول  ير المتزامنة، في الرادا التي ينقي  في ا ادتاال باإل تر ن )اليو يسيإل(.

ولتجنلب ذللك، ينب ي كفلاللة   اإلليترو ي.  ادتاللللللللللللللال                              فقلدان المعلام ا في حلادا تقي   •
جودة ادتالللال اإلليترو ي   على ا                                                  وجود بنية شلللبكية مناسلللبة للمشلللاري  التي يتواف عمل  

 )هيتة األمم المتردة للمرأة(.

                                                 يكون النظام مسلتجيبا  بسل ب  لعف ادتالال اإلليترو ي،   اآدواجية المعام ا عندما د •
 المشكلة )بر امه األ ذية العالمي(. والراجة إلى حت إ افي للت لب على هذ 

باسللللللللتخدام ال نية السللللللللرابية                                                   مشللللللللاثت ادتاللللللللال اإلليترو ي التي ظ را وح ل ن )جزىيا (   •
)تجربة الرعي(، في حيآل  IBM، وAmazon Web Servicesلسللللللللللسللللللللللة اليتت في 

م م  ظام بابوا  ينيا الجديدة ليعمت بوجود اتاللللللللللال ع ر اإل تر ن أو بدو و )منظمة                                                                   صلللللللللل 
  ذية والزراعة(.األ

 يقاا سللللللسللللللة  وي حظ المفتش أن تردياا ادتالللللال اإلليترو ي سلللللتظ ر بشلللللكت متيرر في تي -162
ىية و يرها مآل المناطق ذاا ادتاال اإلليترو ي  اليتت المعدة ل ستخدام في المناطق الريفية والمناطق النا

تت لب على هذ  المشللللاثت في بعض ومآل الممكآل إيجاد حلول تقنية وتاللللميمية   الضللللضيإل و ير الموهول.
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ويجلب أن يشللللللللللللللتملت تاللللللللللللللميم المشللللللللللللللروت  وينب ي أالذ هلذ  الترلديلاا في ادعتبلار منلذ ال لدايلة. الرلادا.
ولمعالجة   والتينولوجيا المسلللتخدمة فيو على حلول اابلة للتنفيذ في ظروف ادتالللال اإلليترو ي الضلللضيإل.

لل ناا األسلاسلية" آلياا داالية تيتشلف المعام ا مشلروت "ايتضلمآل  ا قيات ادتالال، على سل يت المثال، 
                           المتأهرة وتارر ا تلقاىيا .

يمكآل  لمراد  شللللللرها في مناطق يتيرر في ا ا قيات ادتاللللللال اإلليترو ي ودا الرلول اوفي حاد -163
غي وينب  تيون سلسلة اليتت هي الخيار األ سب.  مان األداء السلس بدو و، )الن ه  ير المتزامآل(، فقد د

 وني.                                                                                ألي حلول قائمة على سلسلة الكتل دن تتنمن تحليال  لتكلفة معالجة مشاكل االتبال اإللكتر 

 تشفير البيانات وتوليدها وتخزينها  

                                                                             ممارسللاا التي تتبع ا حاليا  مؤسللسللاا منظومة األمم المتردة في تي يقاا سلللسلللة اليتت التشللمت  -164
 ليلي لرماية ال يا اا وتوليدها وتخزين ا ما

  (27)                                                                            ت عاله بيا اا المزارعيآل المتعلقة بالخاللوصللية باسللتخدام واج اا برمجة التي يقاا )أ( 
         وت سللتخدم  التعريفي للمزارت في السلللسلللة.                                                          ز ن في ااعدة بيا اا اارج السلللسلللة م  اإلشللارة فقط إلى الرامتخو 

بعض ال يا اا )مثت الالللللللور( في حالة الموافقة على ذلك بالتوقي  على اسلللللللتماراا )بر امه األمم المتردة 
 اإل ماىي، إثوادور(؛

                                      العيآل( للتعرف على ال جتيآل والتوه ق مآل ة  اللللمف بالاياس ال يومتري )ب                ي سللللتخدم التعر   )ب( 
ف على بالللللمة        التعر    ( 28)   (IrisGuardم الشلللللريك المنفذ )        ويسلللللتخد   هويت م في  ظام "الل ناا األسلللللاسلللللية".

                                     ويتلقى كت مسلللتخدم أ شلللأ حسلللابا  مجموعة                                               حالة يترج م بدور  إلى مفتاح لتوقي  المعام ا. العيآل لتوليد رام
                                                        وت يتمت مرليا  المعام ا  المواعة وتوج و إلى سلسلة اليتت   .( 29) ولية ادارت امسؤ لى  مآل المفاتيل الخاصة يتو 

 ؛)بر امه األ ذية العالمي(

                      ي سلللمل لمسلللتخدميآل آاريآل                                                        د ت عرض المفاتيل العامة والخاصلللة أبدا  على اإل تر ن، ود )ج( 
 ، اليو يسيإل(؛Digicusعلى المناة بادط ت علي ا )

ق ق ويتر  على امت   مجموعة مآل مفاتيل التشللللفير الخاصللللة والعامة.    وية ا ال عتمد إهبا    ي   )د(  
ويتم توفير التشلفير مآل ا ل ادمة                                                                  ذلك مآل ا ل إ شلاء  موذج هقة يتلخص في التوه ق مآل سل مة المعاملة. 

 ؛ )"الل ناا األساسية"، هيتة األمم المتردة للمرأة(   ادماا أماآون الشبكية   إدارة المفاتيل على مناة 

بشللللللرل أن يكون المسللللللتخدمون الن اىيون   Node.js (30 ) يتم التشللللللفير باسللللللتخدام مضيار ه() 
 مالييآل لمفاتيل ااصة يتركمون في ا )"الل ناا األساسية"، بر امه األ ذية العالمي(؛

اسللللللللللللللتخلدام بيلاالاا ال ويلة بلالتردداا ال سلللللللللللللللييلة، وال لاتف اللذكي )منظملة األ لذيلة   )و( 
 والزراعة(؛

__________ 

 هي واج اا برمجية تسمل للتي يقاا بالتواصت فيما بين ا. (APIs)واج اا برمجة التي يقاا  (27)
(28) IrisGuard   د لجمي  مراحت تينولوجيا الاياس ال يومتري باستخدام بامة العيآل.        هي مور 
هواتف ذكية واتالال باإل تر ن،                       ت ليسلن لدي م حاليا  دم م المشلرو يشلير بر امه األ ذية العالمي إلى أن معظم األشلخاص الذيآل يخ (29)

 ير أ و مآل المتوا ، م  تزايد عدد األج زة المتاحة   بدور األوصلللللياء على حسلللللابات م. ن ولذلك فإن أعضلللللاء سللللللسللللللة اليتت يقومو 
سللللاباا سلللللسلللللة اليتت  ل الخاصللللة لربتيلفة معقولة في المسللللتق ت، وتوسلللل  الوصللللول إلى اإل تر ن في العالم، أن تنتقت تلك المفاتي

 باليامت إلى مستخدمي ا الن اىييآل.
(30) Node.js  هي بيتة تش يت مفتوحة المادر ومتعددة المنااا تستخدم شفرةJavaScript .وتنفذها اارج متافل الشبكة 
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 Geora (31 )د المفلاتيل العلاملة/الخلاصللللللللللللللة بواسلللللللللللللليلة بروتوكول  فير واعلدايجري التشلللللللللللللل  )آ( 
 المتخاص )ادتراد الدولي ل تاادا(.

ويشلللللير المفتش إلى أن إحدى المزايا الرىيسلللللية المرتملة لتينولوجيا سللللللسللللللة اليتت هي اسلللللتخدام   -165
ذاا أهمية أسلاسلية في دعم         قنية  ل العامة ت                         والتوه ق بواسلية المفاتي   التشلفير لضلمان أصلالة ال يا اا وهبات ا.

                                                                                وهي تسللللتند إلى م دأ مفاد  أن جمي  مسللللتخدمي التي يق يمتليون مفتاح تشللللفير ااصللللا ،  ير  هذا ال دف.
وهللذا يجعللت المفتللاح الخللاص مآل   معروف ل يرهم، يسللللللللللللللتخللدمو للو لتوقي  المعللام ا و/أو لتللأثيللد هويت م.

فتاح الخاص يمكآل أن يعني فقدان صاحبو إمكا ية  ذلك الموفقدان   ا.ال يا اا الرساسة لل اية التي يمتليو  
 الوصول إليو.                                                   إلى الخدماا التي يوفرها النظام الذي يتيل المفتاح   أصولو، أو الوصول إلى سج تو أو

ويجب، بالتالي، تخزيآل مفاتيل الوصللول الخاصللة بأمان وبشللكت يسلل ت اسللتخدامو. والعملية سلل لة  -166
ي تي يقاا سللللللل لة ادسلللللللتخدام على ال واتف الذكية، وليآل ذلك يتيلب، المفاتيل ف           ت دمه تلك                 سللللللل يا  عندما  

خا  احتياطيا  موهواا  والتزاما  ب روتوكول معيآل.  ير أن المسلللللتفيديآل مآل العديد مآل                                                                                                       حتى في تلك الرالة،  سللللل 
ود            وفقا  للردفاتير م. و حواسللللللليب يمكن م ادحتفاظ علي ا بم يمليون هواتف ذكية أو المشلللللللاري  اإل سلللللللا ية د

التي تلقت ا وحدة التفتيش المشللللللتركة، تتمثت بعض الرلول العملية الموصللللللوفة ل لتفاف حول هذ  المشللللللكلة  
في قيام المنظماا بدور الوصللي على المفاتيل الخاصللة للمسللتفيديآل، وربي ا ب يا اا المسللتخدم ال يومترية.  

يتعلق بنظام  ة لشلللؤون ال جتيآل فيمامم المتردمفو لللية األ أشلللارا                                   حيآل أن هذا الرت ي عد  عمليا ، كما وفي
 مركزيت ا واستق لية مستخدمي ا. سلسلة اليتت، فإ و يل ي إحدى الخااىص األساسية ل نية السلسلة، أي د

في السلليال اإل سللا ي والتنموي أن المسللتخدمة  ويترتب على ذلك أ و ينب ي لمشللاري  سلللسلللة اليتت  -167
                                                                    ت، مسلألة إدارة المفاتيل الشلخالية للمسلتفيد، وأن تضل  ل ا حلود  وااضية  اية المشلرو ها، منذ بدتأاذ في اعتبار 

 ومناسبة للظروف الخاصة بكت حالة استخدام.

يقدم الشللكت الثالث  ظرة عامة على  قال القوة والضللعف والفرص واألايار المرتبية باسللتخدام و  -168
                           ليا  في مؤسللسللاا منظومة األمم يتت المسللتخدمة حاتي يقاا سلللسلللة الوهو يقوم على ترليت  سلللسلللة اليتت.

                                                                                       و ظرا  لمردودية ال يا اا المتاحة وحداهة ع د تي يقاا سلللللللللسلللللللللة اليتت في األمم المتردة، ينب ي  المتردة.
هذ  القيود في ادعتبار، ليس  تيجة لترليت  قال القوة والضعف والفرص أاذ  المعلوماا م   هذ  النظر في  

                                                              ما على سلل يت ادسللترشللاد ب ا وعدم اداتاللار علي ا، علما  بأ  ا تمثت دايق لليلمة، وا  ايار بالمعنى الواأل
 مجموعة مختارة مآل أهم العناصر التي أشارا إلي ا المنظماا المشاركة.

__________ 

ثيريوم  يعلى إ هو طبقة بيا اا موآعة ومكتبة عقود ذكية أ شلللللللللتن باسلللللللللتخدام تينولوجيا ااىمة  Georaاليتت  بروتوكول سللللللللللسللللللللللة   (31)
 للقيات الزراعي.               وماممة ااياا  
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 الشكت الثالث 
 نقاط القوة والنعف والفرص واألخطا  

 

 

 نقاط القوة

 الوان والتياليإلادست ناء عآل الوسياء وتوفير •
  تعزيز الثقة بيآل أصراب المالرة•
  ادتسال والشفافية في تبادل ال يا اا•
 هباا ال يا اا•
 إمكا ية تتب  ال يا اا•
 أمآل ال يا اا•
قد متعددة•  التوآي  ع ر ع 
 حوكمة دمركزية•
 ترويت أسرت لألصول•
 إمكا ية الترميز•
قدا جديدة ومستخد• ميآل إمكا ية توسي   يال الشبكة لتشمت ع 

  إ افييآل

 الفرص

 إمكا ياا أحسآل لتتب  س ست اإلمداد•
 إهباا األصالة م  حماية الس مة الجسدية للمستفيديآل•
 تيسير الشراثاا بيآل أصراب المالرة المتعدديآل•
 فراد بإتاحة ملييت  م ل يا ات متمكيآل األ•
  تيسير التعاون على  يال منظومة األمم المتردة•
 المعام ا التجارية اإلليترو يةتسري  إجراء •
 المرو ة في معالجة حادا متنوعة في  فس اإلطار ال نوي •
 تيسير الترول الرامي•
 التقليت مآل ال يرواراطية•

 نقاط النعف

 مية متيورةالراجة إلى وجود بنية ترتية را•
  إدارة المفاتيل الشخاية للمستفيديآل•
  دااليةتيلفة مرتفعة لتش يت سلسلة كتت •
غياب المساءلة الفردية ألصراب المالرة في حالة سوء •

 التارف
 المستخدم يرمت ادرا أث ر مآل أ باء المسؤولية•
  استرالة ممارسة ’’الرق في النسيان‘‘•
سة على سلسلة د يمكآل تخزيآل المعلوماا الشخاية الرسا•

 اليتت العامة
التيييإل م  القواعد ذاتية التنفيذ تنقا ا المرو ة وس ولة •

 الظروف المت يرة
  است    بعض آلياا اإلجمات ليمياا مرتفعة مآل اليااة•
 ال مركزية ليسن داىما مناسبة•

 األخطا 

ادستخدام  ير المناسب بس ب الة ادلمام عموما بتينولوجيا •
  سلسلة اليتت

 واتر الترديثاا والت ييراا في التينولوجيات•
المو وعة على سلسلة اليتت وجودة تلك ال يا اا أصالة ال يا اا •

 ودات ا
 تردياا التش يت ال يني ألن المعايير  ير كاملة التيوير والنضه•
 تيلفة ال نية الترتية المخفية•
 ا عدام األمآل القا و ي•

 قال القوة 
والضعف والفرص 

 رواألايا
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 إدا ة المخاطر -        ابعا   

 ف المحددةم  نقاط النع             إلى التكي ف  إدا ة المخاطر بحاجة   -دلف 

وبالنسلبة   تزال ايد تيوير  شلط وترسليآل مسلتمر. أشلارا منظماا عديدة إلى أن سللسللة اليتت د -169
آليلاا تشلللللللللللللل يلت في ت ييراا الر الترلديثلاا، و                                                       للمسللللللللللللللتخلدميآل والمنفلذيآل المرتمليآل، يمكآل أن يعني ذلك تير  

ى أ و بالر م مآل أن هذ  الديناميكية اد  لسليال إلفي هذا االيو يسليإل  وأشلارا  . يرها مآل الت ييرااالنظام، و 
أن الت ييراا في المنظماا الي يرة تيون أعقد                                                  تشلللللللكت ترديا  بالنسلللللللبة لمنظمة أصللللللل ر وأثثر مرو ة، إد د

 تيون تلك المنظماا بالتالي اادرة على الترر  بسرعة باية القيات. وأطول، واد د

أن العديد مآل تلك النقال                         قال  للعف وأايار، ي  حظ   أوردتو المنظماا مآل راض ماوبعد اسللتع -170
                                                                                            ي دو مرتبيا  مباشلرة بتينولوجيا سللسللة اليتت واالاىال ا الجوهرية، بت بنقال الضلعف واألايار العامة  د

  .ا لت مآل   إدالال ترلديلث على أ ظملة موجودة تي يق جلديلد، أو النلاتجلة عآل تي يق أي تينولوجيلا جلديلدة أو
يمة المضلللللللافة المتأصللللللللة في سللللللللسللللللللة اليتت، مثت هباا تتعرض بعض ميزاا الا فعلى سللللللل يت المثال، اد

 يتم إي ء ادهتمام اليافي لجودة وداة ال يا اا المو وعة على السلسلة. ال يا اا وس مت ا، للخير إذا لم

                    ، مث  ، على أن  قيلة ويشللللللللللللللدد كلت مآل منظملة األ لذيلة والزراعلة وادترلاد اللدولي ل تاللللللللللللللادا -171
عملية التأثد مآل أ  ا تتوافق م    ة وفي                              تيمآل في  و ية ال يا اا المخز   ف الرىيسللية في سلللسلللة اليتتالضللع

حالة اسلتخدام سللسللة   وفي .( 32) "(االمدا  و ية النواته مآل  و ية الجودة المتواعة لتلك ال يا اا )مف وم "
اشلللر، لايمة، تتواف جودة التتب  والشلللفافية المتوااة، بشلللكت مب اليتت في تي يقاا سللللسللللة اإلمداداا ذاا ا

                                               وتظت م  ذلك الراجة إلى التوه ق مآل صللرة ال يا اا  على جودة المعلوماا التي تدات في سلللسلللة اليتت.
 األصلية التي تم إداال ا ومآل درجة موهوايت ا.

تيلب مجموعة مختلفة مآل                                                            وط رحن  قية أارى مفادها أن سللسللة اليتت على مسلتوى المؤسلسلة ت  -172
تتيلبو النماذج األولية الالل يرة النيال التي تنجزها مجموعاا أصلل ر داات   الم اراا والخ راا مقار ة بما

ومآل األمثلة على ذلك تنسلللليق مشللللاري                                                 فالعمت على مسللللتوى المؤسللللسللللة يتيلب   جا  مؤسللللسلللليا . ؛المنظمة
وهنا  صللللللعوباا ك يرة في اد تقال مآل ادبتيار وو لللللل                                                  المكاتب الق يرية ل ر امه األمم المتردة اإل ماىي.

واعت ر ادتراد الدولي ل تاللللللللللادا الذي  النماذج األولية بسللللللللللرعة إلى اد جاآ على مسللللللللللتوى المنظماا.
تيوير وصلللليا ة تي يقاا تلك ب ة الخ رة المرلية                                                       يسللللتخدم تي يقاا سلللللسلللللة اليتت في ال رمجة الق يرية أن ال  

        يرا .                      السلسلة تمثت ترديا  ك

وأشلللللللللارا هيتة األمم المتردة للمرأة إلى أن معظم  قال الضلللللللللعف في هذا الرت تنشلللللللللأ في  قية  -173
والى جا ب ذلك، حتى                                                    ولذلك فإ و مآل الم م جدا  إداال المعلوماا الاللللللريرة.  تعامت اإل سللللللان م  اولة.

                  ث يمكآل أن يعر  لللللللللللللل لا                                                                        لو أاذ الرلت شللللللللللللللكلت تي يق آمآل تملاما ، فإن إتاحة المعلوماا لتي يقلاا طرف هالل 
مفو للللللللية األمم المتردة دحظن  و   تتوافق بالضللللللللرورة على هذ  النقية. وآراء المنظماا المعنية د  للخير.

يدعو إلى اسلللللتخدام   يوجد، في إطار السلللللياسلللللة التي تتبع ا لرماية بيا ات ا، ما لشلللللؤون ال جتيآل إلى أ و د
عملياا التدايق في الجوا ب األمنية لمشللللللروت وأشللللللارا إلى   سلللللل سللللللت اليتت لتخزيآل ال يا اا الرسللللللاسللللللة.

"الل ناا األسللاسللية"، والتي الاللن إلى أن هنا  حاجة إلى مزيد مآل الترليت للترقق مآل أن النظام متوافق  
 م  معايير أمآل المعلوماا المتفق علي ا.

__________ 

                                     ير منياية ي عيي  تاىه  ير منياية.                                                                                          في علوم الراسوب، ي قاد بمف وم " و ية النواته مآل  و ية المدا ا" أن إداال بيا اا معيبة أو  ( 32) 
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اليتت، أ و إذا   سللسللة                                ينفذ حاليا  تي يقا  ااىما  على   ودحظ مكتب األمم المتردة في جنيإل الذي د -174
الشللبكاا العامة  وفي                                                                           ثان حجم الشللبكة صلل يرا  وتوآي  ال يا اا  ير جيد، فإن ذلك يجعل ا عر للة ل جوم.

ويظت المسلللللللللتخدمون م                                                                              الي يرة، حيث ت  ث  كت معاملة إلى العديد مآل العقد، تيون المعام ا  ير فعالة.
، ويظت مآل الاللللعب ترقيق السللللرية وادمتثال في  لايمةذلك براجة إلى ادعتماد على أطراف هالثة لتبادل ا

  فس الوان لأل ظمة القضاىية الوطنية.

 يليل وأوردا منظمة األمم المتردة للتنمية الانا ية  قال الضعف واألايار ذاا الالة بما -175

الضللجة اإلع ميةل يمكآل أن تخلق المنااشللاا التي تركز على اإلمكا اا وت مت أوجو   )أ( 
 عاا  ير وااضية؛ر تواالقاو 

القابلية للتوسلللل ل تتواصللللت الترسلللليناا التقنية لتقديم مزيد مآل القدرة على توسللللي   يال   )ب( 
                                                                    وم  ذلك، مآل الالللعب جدا  ت يير ه   سلللماا أسلللاسلللية دون التأهير بشلللكت ك ير   تي يقاا سللللسللللة اليتت.

 على الميزاا األارىل ال مركزية والقابلية للتوس  واألمآل؛

ت ال ينيل يمكآل أن يكون غياب التوحيد الاياسلللللي بيآل سللللل سلللللت اليتت مالللللدر  لتشللللل ي ا )ج( 
يتيلب دمه سلللسلللة اليتت في ال نى الترتية المالية مثت  فعلى سلل يت المثال، د  إشللكال في تيامت األ ظمة.

                                                                     أ ظمة الدف  والتسوية تنسيقا  وتعاو ا  فرسب، وا ما أيضا   فقاا ك يرة.

تقتالر على سللسللة  يد مآل  قال الضلعف واألايار التي تم إبراآها اد دالعد  وي حظ المفتش أن -176
وينب ي لسللللسللللة اليتت أن تيون                                                                        اليتت، بت هي تني ق على ااتيار التينولوجياا الجديدة وتنفيذها، عموما .

جري ية  ا الت التي يقا       وتعد   متوافقة م  بيان الجدوى وأن تيون ل ا ميزة تنافسلللية على الرلول ال ديلة األارى.
                                                                                                 الالل يرة والمردودة أسلل ت تنفيذا  مآل األ ظمة الشللاملة ليامت المنظمة، وليآل يجب أيضللا  النظر في اابليت ا 

  نقاط النددعف                                                                       ويؤكد المفتش دن دفنددل طريقة لتحقيق االسددتخدام األمثل لسددلسددلة الكتل، وتوق    للتوسلل .
تجة عنها، هو وجود عملية مسدتنيرة  النا  واألخطا  ودوجه القبدو  المرتبطة بها، والتخييف من المخاطر

في ا  ويرتاج تقييم المخاطر إلى ت يية جمي  المخاطر، بما  .قة بدقة التخاذ القرا ات وتقييم المخاطر      وموث  
المرتبية مباشلللللرة بالسلللللماا الجوهرية لتينولوجيا سللللللسللللللة اليتت، وتلك الناشلللللتة عآل اسلللللتخدام التينولوجياا 

ويجب أن تيون المنظماا مدركة للمخاطر الرىيسية ليي تض   بشكت عام.ديدة  الجديدة وتنفيذ األ ظمة الج
 ل ا تدابير التخفيإل المناسبة.

 هناك وعي بالمخاطر المرتبطة بسلسلة الكتل -با  

 المخاطر الرئيسية  

مرتبية مباشلللرة بسللللسللللة اليتت، مآل   يمكآل تالللنيإل المخاطر التي ذكرت ا المنظماا إلى مخاطر -177
 متأصلة، ومخاطر يمكآل أن ترد  م  استخدام وتنفيذ أي تينولوجياا جديدة بشكت عام.حيث سمات ا ال

إلى أن العديد مآل المخاطر التي تني ق على أي مشلاري   اليو يسليإل  فعلى سل يت المثال، أشلارا  -178
على                                    ا علدام أمآل المعلوملاا، تني ق أيضلللللللللللللللا    لايلادة، أوتقليلديلة لتينولوجيلا المعلوملاا، مثلت غيلاب تلأييلد ا

 يليل                                                       وتشمت المخاطر المرتبية بمشاري  سلسلة اليتت ترديدا  ما مشاري  سلسلة اليتت.

حوكمة الشللللبكةل بالنسللللبة إلى سلللل سللللت اليتت الخاصللللة، يلزم وجود إطار حوكمة مردد  )أ( 
 بو وح؛
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المعلوماا لاللللللليا ة المشلللللللاري ل  لللللللمان وجود موظفيآل بتينولوجيا  ال آم  غياب الدعم  )ب( 
وينب ي أن يكون  .                                                                    يآل بتلللك التينولوجيللا، وأيضلللللللللللللللا  بللاىعيآل اللادريآل على مؤاآرت م عنللد الرللاجللة             داالييآل ملم  

                                                                   الموظفون المعنيون اد تلقوا تدريبا  كافيا  على أساسياا التينولوجيا؛

دارة المفاتيل إدارة مناسلللللللللللبة على التعامت م  المفاتيل الخاصلللللللللللةل تعتمد اسلللللللللللتراتيجية إ )ج( 
 مستخدمي المناة؛

ل الضللللعف في العقود الذكيةل يجب التدايق الجيد في الشللللفرة الراسللللوبية واسللللتخدام   قا )د( 
 .تيرأعقود الوكيت الذكية لضمان إمكا ية معالجة أي مشاثت 

مسللللألة الوصللللاية   وشللللدد بر امه األ ذية العالمي ومفو للللية األمم المتردة لشللللؤون ال جتيآل على -179
وأثدا  الخاصلللللة بسللللللسللللللة اليتت، التي ترتاج إلى ادهتمام.على المفتاح الخاص، باعتبارها مآل المخاطر  

المفو للللللللية في هذا الاللللللللدد أن إدارة المفاتيل هي العملية األثثر حسللللللللاسللللللللية، وأ و يجب تنفيذها وتنظيم ا  
ومآل   يآل بمسللللللللللللللؤوليلة ادحتفلاظ بمفلاتير م.                                                 فليس مآل الوااضيلة، على سلللللللللللللل يلت المثلال، أن ي ع لد ل جت   بعنلايلة.

فااترال تلك                                                               دحتفاظ بالمفاتيل مركزيا ، حتى وان كان ذلك أل راض ادحتيال فقط.المخاطر الرىيسللللللللللللللية، ا
وليس مآل المق ول ترويت مليية ال يا اا،                                        ض عمليا  التركم األمني في سلللسلللة اليتت.                      المفاتيل يمكآل أن يقو  

د المعنييآل، ولللذلللك                                                         ر في العللادة مركزيللا  في اواعللد بيللا للاا تقليللديللة، إلى األفرامثللت بيللا للاا ال ويللة، التي تللدا
ويرى بر لامه األمم المترلدة اإل ملاىي أن الخير    ينب ي البرلث عآل حلول تقنيلة للتخفيإل مآل تللك المخلاطر.

مرأة تيلفة وتعت ر هيتة األمم المتردة لل  ة اابلية تلك التي يقاا التجري ية للتوسلللللللللللللل .                     الرىيسللللللللللللللي يتمثت في ال  
                   مت المخاطرة أيضا .النظام الجديد ومقاومة الت يير الثقافي مآل عوا

ثثر عمومية ولين ا ذاا طاب  أوأشلللللللارا منظمة األمم المتردة للتنمية الالللللللنا ية، في م حظة  -180
جوهري، إلى المخاطر التي ينيوي علي ا اعتماد سلللللللللللللللسلللللللللللللللة اليتت مآل منظور اية التنمية المسللللللللللللللتدامة 

 يليل مخاطر ماوشملن تلك ال ، وهي وج ة  ظر يدعم ا موىت األمم المتردة.2030 لعام

                                                                                   احتمال توآي  الفواىد توآيعا   ير عادلل اد يؤدي دمه سلللللسلللللة اليتت في مبادراا التنمية   )أ(  
  فالمتيلباا التينولوجية ذاا الالللة، مثت الوصللول   إلى تفاام التفاوا السللاىد بيآل المسللتفيديآل المباشللريآل من ا. 

ف المرمولة ذاا حد أد ى مآل المتيلباا التقنية،  إلى المعداا المناسللللللبة )الرواسلللللليب وال وات  إلى اإل تر ن أو 
وبالمثت، فإن أج زة ادسللتشللعار، ر م اسللتمرار                                                         مث  (، يمكآل أن تتسلل ب في اسللتبعاد شللراىل معينة مآل السللكان. 

 المزارعيآل والمنتجيآل؛                                                            ا خفاض تيلفت ا، يمكآل أن تمثت عاىقا  رىيسيا  ليثير مآل ص ار  

  إلى موا  مقلدمي الخلدملاا مآل حيلث التواآن الج رافي.                    ي نظر علادة بعنلايلة التركيزل د )ب( 
ففي حيآل أن بعض رواد األعمال في ال لدان النامية بدأوا يجربون وييورون تي يقاا سللللللللسللللللللة اليتت، فإن 

 معظمو في ال لدان المتقدمة النمو.                                                             تركيز شركاا تلك السلسلة، عددا  واستثمارا  رأسماليا ، يق  في

                                             خييف  من المخاطر م  بداية مشروع سلسلة الكتليجب دن يبدد الت -جيم 

أشللارا معظم المؤسللسللاا التي تسللتخدم سلللسلللة اليتت إلى أن لدي ا تدابير للتخفيإل مآل المخاطر   -181
 في ذلك مخاطر األمآل السي را ي وااوصية ال يا اا. المتعلقة بسلسلة اليتت، بما

، فإن لدى اليو يسليإل اواعد ومعايير Digicusوبالنسلبة إلى كت مآل صلندول المشلاري  ومشلروت  -182
وليس مآل                                                                     باألمآل السلللللي را ي واالللللوصلللللية ال يا اا ت تب  أيضلللللا  في مشلللللاري  سللللللسللللللة اليتت.مرددة تتعلق 

الخاصللللة بسلللللسلللللة اليتت،                                                                         الوا للللل، م  ذلك، كيإل والى أي مدى سللللتعاله هذ  القواعد والمعايير المخاطر  
على  وأشللللللارا منظمة األ ذية والزراعة، علوماا وادتاللللللادا.إ للللللافة إلى المخاطر العامة لتينولوجيا الم
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تتخذ في الوان الرالي إجراءاا مرددة بشللللللأن سلللللللسلللللللة اليتت، عدا ممارسللللللات ا  سلللللل يت المثال، إلى أ  ا د
 المعتادة إلجراءاا أمآل تينولوجيا المعلوماا وادتاادا.

الجاهزة للمؤسدسدات لمعايير وسدياسدات  مشدا ي  سدلسدلة الكتل                                   ويوصدي المفتش بأن يقي م امتثال   -183
يتعلق منها باألمن السددديبراني،   في ذلك ما مات واالتبددداالت الخاصدددة بالمؤسدددسدددة، بماتكنولوجيا المعلو 

ويجب دن تشددددددددمل هذه   هو الحال م  جمي  مشددددددددا ي  تكنولوجيا المعلومات واالتبدددددددداالت األخرى. كما
تكنولوجيا المعلومات واالتباالت الخاصة بالمنظمة  إذا كانت قواعد وسياسات   التقييمات )د( التحقق مما

                                                                                           ما في ذلك األمن السديبراني وخبدوصدية البيانات( تنطبق ديندا  على مشدا ي  سدلسدلة الكتلل ) ( التأكد  )ب
من دن تلك السدددياسدددات والمعايير تأخذ في االعتبا  المخاطر الخاصدددة بسدددلسدددلة الكتلل )ج( اسدددتكشدداف  

 األمم المتحدة، حسب االقتنا . معايير مشتركة على نطاق منظومة

أل ذية العالمي إلى أ و يعتزم، في حالة مشلللللللللروت "الل ناا األسلللللللللاسلللللللللية"، إجراء  وأشلللللللللار بر امه ا -184
واد تيون هذ  الممارسللة جيدة، وليآل ربما ينب ي أن تسللتند إلى                                      اسللتعراض أمني شللامت، سللنويا  على األات.

 ت، أي إن كا ن تمثت مخاطر عالية المسلتوى وترتاج إلىتقييم للمخاطر لف م المخاطر األمنية بشلكت أفضل 
وأشار بر امه األ ذية العالمي كذلك إلى أن مشروت "الل ناا األساسية" اض     سنوي. استعراض مستمر أو

؛  2018 أجرت ا داىرة التدايق الداالية في عام                         في ذلك )أ( عملية تأثد   بالفعت للعديد مآل ادستعرا اا، بما
 مستقلة للتدايق في سلسلة اليتت )في                                               لشفراا الراسوبية واإلجراءاا األمنية مآل ا  ت شركة )ب( استعراض ا

في   ISO 27001(؛ )ج( التأثد مآل احترام مشللللللللروت "الل ناا األسللللللللاسللللللللية" للمضيار 2019و 2018 عامي
آل يقوم بر امه األ ذية العالمي بتخزيآل أي معلوماا حسللللللاسللللللة ع وع وة على ذلك، د .2019 أواار عام

وحتى   اسللللللللات م ال يومترية، في أي مكان على النظام.قي  تواريخ مي دهم أو المسللللللللتفيديآل، مثت أسللللللللماى م أو
                                                                                                  أراام المستفيديآل المكتومة ال وية ت خز ن مبعثرة على الشبكة الخاصة التي يرتاج الوصول إلي ا إلى إذن.

)أ( التأثد مآل تخزيآل    يإل مآل المخاطرلوذكر بر امه األمم المتردة اإل ماىي التدابير التالية للتخف -185
                                                                                             ال يا اا المتعلقة بالخاللوصللية )معلوماا المزارت الشللخاللية، مث  ( اارج السلللسلللة؛ )ب( اإلشللارة فقط إلى 

 ماادر ال يا اا المكتومة ال وية في السلسلة؛ )ج( استخدام أدواا قياسية للتركم في تفاعت العم ء.

المخاطر على لتخفيإل مآل اتخذت ا هيتة األمم المتردة للمرأة لوتشللللللللمت الخيواا الرىيسللللللللية التي  -186
 يليل ال يا اا ما

تي يق   ه ا تقاىي إلداال ال يا اال فتخزيآل بيا اا دفتر الرساباا الرامي على  ظام  )أ( 
ينب ي اسلللللتعمالو من ا على شلللللبكة السللللللسللللللة، يعرض االللللوصلللللية تلك ال يا اا  موآت، بدون ف م كامت لما

 ؛طر ك يرةوأمن ا لمخا

 اا ا ت داول ا السلللسلللةل التأثد مآل جودة ال يا اا المسللتقاة مآل الترقق مآل جودة ال يا )ب( 
وينب ي لمجموعاا ال يا اا، مثت هوياا المسللللللللللللللتفيديآل وأراام المجموعاا العاىلية، أن تتقيد   أ ظمة أارى.

                            بال روتوكول الموحد المي  ق؛

لمنالللللة  ابية اا والعناصلللللر المخز ة في ال يتة السلللللرالمكو            جمي                        حماية ال يا اال تتب   )ج( 
وتيون ال يا اا المخز ة في   بداة  ماذج الخالللوصلللية واألمان السلللرابية السلللارية. ادماا أماآون الشلللبكية

 ااعدة ال يا اا مشفرة باليامت.

يه وحذرا منظماا عديدة مآل أن اد جراف وراء الضجاا التي تثار حول هذ  التينولوجيا والترو  -187
وأشارا منظمة األمم المتردة للتنمية   خاذ اراراا دون المستوى األمثت.اإلع مي ل ا يمكآل أن يؤدي إلى ات 

إلى اير "عدم م ءمة" الرلول القاىمة على سللللسللللة اليتت لبعض ادسلللتخداماا، والى  لللرورة    الالللنا ية
لل رض المنشللود، مقار ة برلول  آيادة الترري في طريقة إجراء تقييم مو للوعي لمدى م ءمة سلللسلللة اليتت 
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وأشلللللللللللار موىت األمم المتردة إلى أن  ظم سللللللللللللسللللللللللللة اليتت يمكآل أن  بداىت أراص.               ثر تيورا ، أوأارى أث
تنيوي، في حالة سلللللللللج ا األرا لللللللللي، على مخاطرة ك يرة بترسللللللللليخ ا  تاىه  ير عادلة و ير منالللللللللفة، 

 لمخاطرة وتخفف مآل حدة آهارها.تيآل هنا  تدابير وا رة واابلة لإل فاذ تقي مآل تلك ا لم ما

                                                                                 أثدا مفو لللللية األمم المتردة لشلللللؤون ال جتيآل أن سللللللسللللللة اليتت ت عت ر متينة وآمنة مآل حيث  و  -188
حيآل توفر تي يقاا سلللللللللسلللللللللة اليتت عادة  وفي مخاطر األمآل السللللللللي را ي، وليآل تلك المخاطر تظت ااىمة.

       تنف ذ   لم يالل في جمي  األحوال، ااصلة إذا لك ددرجة أث ر مآل األمان مقار ة بتينولوجياا أارى، فإن ذ
وأشللارا مفو للية األمم المتردة لشللؤون ال جتيآل إلى أ و يجب حماية ال يا اا الشللخاللية   بشللكت صللريل.

 بشكت كامت طوال دورة الرياة، منذ تسجيل ا حتى ادست ناء عن ا وات ف ا.

دة  وماا وادتالللادا، وصلللندول األمم المتراألمم المتردة لتينولوجيا المعل مآل مكتبوأشلللار كت  -189
المخاطر المرتملة  إلى  يستخدمون تي يقاا سلسلة اليتت،  للسكان، ومنظمة الييران المد ي الدولي، وهم د

 التالية، وتدابير التخفيإل من ال

سلللللللللللوء ادسلللللللللللتخدام )الج د  مكتب األمم المتردة لتينولوجيا المعلوماا وادتالللللللللللادال )أ( 
يم الذي تنشللللللأ عنو مشللللللاثت تتعلق بخاللللللوصللللللية  التنفيذ السلللللل  ا ادسللللللتخدام الخاطم( أوالضللللللاى  في حاد

ويمكآل التخفيإل مآل هذ  .  عدم تناسلللللللللق ال يا اا إهدار لموارد الروسلللللللللبة، أو عيوب أمنية، أو ال يا اا، أو
 المخاطر بتوافر الخ رة اليافية، والتخييط الدايق، وادستعرا اا األمنية؛

تاللبل شللاىعة في   يا يمكآل أدتردة للسللكانل اد يؤدي ااتيار تينولوجصللندول األمم الم )ب( 
ويتمثت أحد أشللللللللكال   المسللللللللتق ت إلى ادرت ان بمقدمي ادماا اد يختفون مآل السللللللللول بعد  ضلللللللله القيات.

التخفيإل مآل تلك المخاطر في متابعة السلللللول وتيورها عآل كثب و/أو الداول في شلللللراثة عميقة م  مقدم 
 لوكة لألمم المتردة؛ام بدور قيادي في تيوير تينولوجيا ممادماا اادر على الاي 

التشلللللللللللللل يللت ال يني التي يمكآل التخفيإل من للا   منظمللة الييران المللد ي الللدوليل مخللاطر )ج( 
اتبات الممارسلللللاا الموصلللللى ب ا، مآل  بإيجاد تواآن جيد بيآل الراجة إلى و للللل  أ ظمة ومعايير مناسلللللبة أو

 ق ادبتياراا بالمبال ة في الرذر، مآل ج ة ها ية.ان  ج ة، والراجة إلى عدم إعااة أو

ويشللير المفتش    فاءة والفعالية وتقوية إدارة المخاطر.وسلليؤدي تنفيذ التوصللية التالية إلى تعزيز الي -190
إلى أ و ينب ي، عند تقييم المخاطر، التمييز بيآل مراودا ادسلللللتيشلللللاف المبكرة والمشلللللاري  التجري ية )التي 

وهنا     في بيتاا تجري ية(، مآل ج ة، وبيآل ادسللللللللتخدام على  يال واسلللللللل ، مآل ج ة ها ية.يمكآل ااتبارها 
                                                  يمكآل داىما  توا  جمي  اوهار المترتبة على ادبتيار. الن ه أل و دحاجة إلى مثت هذا 

 2التوصية 

يمكن    ينبغي للرؤسدا  التنفيذيين لمؤسدسدات منظومة األمم المتحدة التأكد من دن د اسدة الحاالت التي  
يتعلق بالسدددياسدددات   في ذلك ما  ، بما ا ي  فيها اسدددتخدام سدددلسدددلة الكتل سدددتسدددتند إلى تقييمات مخاطر المشددد

األمن السدديبراني، وسددالمة واألنظمة ذات البددلة بامتيامات المنظمة وحبدداناتها، وحماية البيانات، والسددرية، و 
 النظام وسمعته. 

طريق تي يق مالفوفة اتخاذ القراراا، المقترحة ويمكآل التخفيإل مآل فتاا المخاطر األارى عآل   -191
 في الباب الخامس أد ا .
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 يبحث عن مشكلة؟                        سلسلة الكتل: هل هي حل   -       خامسا   
ليتت، بشللكت تجريدي، وعلى أسللاس  يعتقد المفتش أن اسللتيشللاف ادسللتخداماا الممكنة لسلللسلللة ا -192

ه واألدلة التي اه تت ا الممارسللللللة العملية، الرجعلى أسللللللاس ادفترا للللللاا النظرية لفواىدها المرتملة، وليس 
                                            يمكآل أن يكون مضل   ويؤدي إلى إهدار للموارد.

يرحب المفتش  لذلك، و                                                                          ول ذا السل ب فإ و مآل الم م لل اية ااتيار تلك ادسلتخداماا ااتيارا  دقيقا . -193
راد الدولي ل تاللللللللادا بالتقرير التقني الاللللللللادر عآل فريق التركيز التاب  لقيات تقييس ادتاللللللللادا بادت 

                                             التقرير إلى الدروس المستفادة عمليا  مآل حادا  ذلك ويستند   .( 33) بشأن تي يق تينولوجيا الرساباا الموآعة
 ادستخدام التي بل ن مرحلة إهباا المف وم.

                                                                                         ويقد  م هذا التقرير إلى منظماا األمم المتردة الم تمة عر للللللا  لتينولوجياا الرسللللللاباا الموآعة،   -194
في ذلك سلللللللللسلللللللللة اليتت، وحادا ادسللللللللتخدام مآل منظوري المجادا األفاية والعمودية، والعواىق التي  ابم

في ترقيق أهداف أهميت ا   على                          وهو يتضلللللللللللمآل أيضلللللللللللا  دددا هامة  ترول دون اعتماد تلك التينولوجياا.
جاا ال امة التي وتوجز وحدة التفتيش المشللللللللللتركة في المرفق الثالث بعض ادسللللللللللتنتا التنمية المسللللللللللتدامة.

توصلللت إلي ا ادتراد الدولي ل تالللادا، والتي تقدم أمثلة تو للليرية على اسلللتخدام مرتمت لسللللسللللة اليتت 
 في تنفيذ كت هدف مآل األهداف السبعة عشر.

بالرجوع إلى تبدددددنيف االتحاد الدولي لالتبددددداالت لحاالت االسدددددتخدام، في   ويوصدددددي المفتش -195
 نظر في الخيا ات المتاحة والواقعية الستخدام سلسلة الكتل.دينامياتها، كخطوة دولية لل

                                           تطبيق الد وس المستفادة، دثنا  المني قدما   -دلف 

لتي يقاا سلللللللسلللللللة اليتت إلى أن المكاسللللللب في  تشللللللير الدروس المسللللللتفادة مآل ادسللللللتخداماا األولى  - 196
واسلتخدام سللسللة اليتت ليس  اية في    ن بدي ية. اليفاءة، المتواعة مآل المزايا التنافسلية النظرية لتلك السللسللة، ليسل 

 ها ليت مآل احتياجاا العمت والمشاري  المرددة والمبادئ العامة.                                 حد ذاتو، وينب ي أن يخض  اعتماد  

سلللليما مآل حيث إدارة  ة اسللللتخدام تي يقاا سلللللسلللللة اليتت براجة إلى تيوير وتبسلللليط، د ود تزال اابلي  - 197
إلى تي يقاا سلللللسلللللة اليتت، حتى لو كا ن تتعيت المشللللاري  بنقل ا  ويمكآل أن   فة. المفاتيل واهباا الايمة المضللللا 

القرار يسللللتند إلى مناللللة  مركزي لاللللن    وذكرا اليو يسلللليإل مثال  موذج أولي داالي لتي يق د  المناللللة جيدة. 
              يكآل متناسللبا                                                           مرفظة ااىمة على سلللسلللة اليتت للتفاعت م  التي يق ج دا  لم           ب إ شللاء       تيل  اد  و   ااىمة على الرموآ. 

وهذ  ليسلن    وتواف المسلتخدمون المرتملون للمشلروت عآل اسلتخدام المنالة حتى ا ت ادشلترا  في ا.   م  الفواىد. 
عكس الراجة العامة إلى آيادة اابلية ادسللتخدام وامكا ية الوصللول إلى هذ  مشللكلة ااصللة باألمم المتردة؛ ف ي ت 

 التينولوجيا الجديدة. 

ة بناء سلللسلللة اليتت عابة أمام توليد األفيار بفعالية، وااتبار واسللتيشللاف ي م بكيفة اإللما          وتمثت ال   -198
فر منالللللاا سللللللسللللللة اليتت لميوريآل، حتى في حالة توالملتاياا عقد ادسلللللتخداماا المرتملة للسللللللسللللللة، و 

         يا  مآل التردياا التينولوجية لتلك التقنية أيسلللللر  سللللل  واد يكون التركم في المكون التينولوجي أو وشلللللفرات ا.
 التركم في جوا ب إدارت ا.

__________ 

ينولوجيا الرسللللللاباا الموآعة، "التقرير  ز التاب  لقيات تقييس ادتاللللللادا بادتراد الدولي ل تاللللللادا بشللللللأن تي يق تفريق التركي (33)
 (.2019آب/أ سيس  1حادا استخدام تينولوجيا الرساباا الموآعة" ) - FG DLT D2.1التقني 
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                                                                                    وتظت التياليإل األولية لسلللللللللللسلللللللللللة اليتت، ومردودية حجم بيا اا اليتلة، وسللللللللللرعت ا، عاىقا  أمام  -199
                                                                يزال عدد الرادا التي يناسلللل  ا فع   اسللللتخدام  سلللللسلللللة اليتت مردودا . ود  سلللل .اسللللتخدام ا على  يال وا

                                                     اليتت ح   مق ود ، فإ  ا ليسللللللن بالضللللللرورة أفضللللللت مآل ااعدة                                          وحتى في الرادا التي ت عت ر في ا سلللللللسلللللللة
 بيا اا تقليدية.

 ع ر مواا  عديدة. وتعني ال مركزية مشلاركة العديد مآل أصلراب الماللرة المختلفيآل المنتشلريآل   -200
وعلى  فس                                                                                 ولذلك يجب أن يكون ا تشلللللللار المعرفة سلللللللابقا  دسلللللللتخدام الرلول القاىمة على سللللللللسللللللللة اليتت.

ال، يجب أن تيون القدراا اإلدارية والمالية، وكذلك ال نية الترتية األسلللاسلللية، متاحة لتقام علي ا حلول  المنو 
 في المستق ت.للتوس   سلسلة اليتت، سواء كا ن ماممة للتجريب أو

وينب ي تقييم   ا اادريآل على جني فواىد سلللللسلللللة اليتت بيريقة شللللفافة. و وينب ي للمسللللتخدميآل أن يكو   -201
المضلافة التي سليسلتفيد من ا المسلتخدمون الن اىيون و يرهم مآل المسلتخدميآل ا ت بداية أي مشلروت ااىم   الايمة 

                                                                     التشجي  على المشاركة في شبكة السلسلة شرطا  أساسيا  لترقيق فعاليت ا.         ويعد   على تي يقاا سلسلة اليتت. 

عدة دروس مسلللللللللتفادة تسلللللللللترق                                                             وأجملن منظمة األ ذية والزراعة، اسلللللللللتنادا  إلى ا رت ا العملية، -202
فعلى المسلتوى التشل يلي، ينب ي النظر إلى بنية سللسللة اليتت في كت مآل سليناريو العمت داال ا   .( 34) الذكر

وع وة على ذلك،  التي تربط السلللللسلللللة بال يا اا الخارجية. ( 35)                                يضللللا  اارج ا مآل ا ل وصلللل ا أوراثتوأ
نب ي النظر في اعتملادها باداتران م  من جيلاا إدارة  ومآل أجت آيادة كفلاءة سلللللللللللللللسللللللللللللللللة اليتلت وفعلاليت لا، ي 

رت عملية اتخاذ القراراا وتسلللللاعد في اتخا  Agileفي ذلك   ذها، بما                                                                        المشلللللروت المناسلللللبة التي يمكآل أن تسللللل 

Scrum (36 )و ،Agile Kanban (37 ) ( 38) واهباا المف وم، ووجود منته اابت للتي يق بقدر ما. 

، وترلي ا أحد ، ترتاج منظومة األمم ( 39) ذية والزراعةحسللللب  فس الماللللدر في منظمة األ و  -203
اد تيون ل ا صللللللة وهيقة المتردة إلى تيوير من جية ليت سلللللمة مآل سلللللماا اسلللللتدامة سللللللسللللللة اليتت التي 

في ذلك الييماوياا الزرا ية، والتنوت ال يولوجي، والعمت، والمناخ، واآالة   بتي يقاا سللللللللللللسللللللللللللة اإلمداد، بما
 را ي، وتوآي  الايمة، وا تاجية الميا .ال اباا، وادارة األ

والزراعة، أن مبادئ التنمية ومنظمة األ ذية اليو يسللللللليإل  مشلللللللاركة عديدة، من ا                عت ر منظماا      وت   -204
الرامية التسللللللعة يجب أن تيون  قية ال داية في اسللللللتخدام سلللللللسلللللللة اليتت وأسللللللاس عملياا اتخاذ القراراا  

 المتعلقة ب ا.

ل ما و                                                              عتباراا، هنا  درسللللللان رىيسلللللليان اثت سللللللبا مآل ممارسللللللة إحدى المنظماا  وفول كت هذ  اد -205
 ل2030 ة اليتت في سيال اية عامصلة مؤكدة بالاورة العامة دستخدام سلسل

__________ 

 داالية.برث منظمة األ ذية والزراعة وسلسلة اليتت، وراة  (34)
يرتاج  ما                       يجب الايام بو،  البا   جت معرفة ماومآل أ  للعقود الذكية الوصلللول إلى ال يا اا اارج شلللبكت ا. لسللللسللللة اليتت أو  يمكآل د (35)

العقد الذكي إلى الوصللللللول إلى معلوماا في العالم الخارجي ل ا صلللللللة بادتفال التعاادي في شللللللكت بيا اا إليترو ية، يشللللللار إلي ا  
، وتقدم ا وصللل ا أوراثت هي ادماا ترسلللت معلوماا عآل أحدا  في العالم المادي، وتترقق من ا باسلللم وصللل ا أوراثت.        أيضلللا  

 يؤدي إلى حدو  ت ييراا للرالة في السلسلة. إلى العقود الذكية، مما
 هي  ظام إلدارة المشاري  يعتمد على التيوير التدريجي. Agile Scrumمن جية  (36)
جم هي من جيلة لتيوير ال رمجيلاا تركز على إ جلاآ الم لام الوظيفيلة في الوالن المنلاسلللللللللللللللب وادارة ح Agile Kanbanمن جيلة   (37)

 العمت الجاري.
يكفي مآل الميزاا إلر لللاء العم ء األواىت ولتوليد ا يباعاا  مآل المنته القابت ل سلللتمرار هي صلللي ة مآل منته لو ماالرد األد ى  (38)

 تسمل بتيوير  في المستق ت.
 منظمة األ ذية والزراعة وسلسلة اليتت، المرج  السابق. (39)
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                                                             آل  بشللللللللللللللكت مفتوح وتعاو ي، و خلق مسللللللللللللللاراا لمشللللللللللللللاري  أارى مفتوحة   "... إذا لم 
إ ماىية وموآعة جديدة، فسلينت ي   المالدر، ولرجال أعمال ومؤسلسلاا يشلاركون في تيوير مناهه

 ."( 40) بنفس  مو  ا وعزلت ا ،بنا األمر إلى إعادة إ تاج أ ظمة التركم القديمة

                                                                      "سللللللنفشللللللت مرارا  و رآل  شللللللرت في ترجمة إمكا اا سلللللل سللللللت اليتت وايودها إلى مبادئ  
                                                   ويجب أن   يل  الجم ور على إافاااتنا وأن  راول تجنب  وممارسللللللللاا يسلللللللل ت الوصللللللللول إلي ا.

 .( 41) يرارها أهناء بناىنا ليرل جديدة لمعالجة البعض مآل ألل المشاثت التي يواج  ا كوك نا"ت 

 االستنتاجات  

يشللار  المفتش الرأي الداعي إلى النظر إلى جا ب اليفاءة مآل حيث التيلفة في تي يقاا سلللسلللة  -206
هو يشلج  على اسلتخدام  و  اليتت مآل منظور طويت األجت، وعدم توا  ترقيق مكاسلب بيآل عشلية و لراها.

جيا الناشللللللللتة التي يقاا التجري ية لسلللللللللسلللللللللة اليتت في حادا مرددة بداة، م  احتواء مخاطر هذ  التينولو 
 واستيشاف فواىدها الموعودة في  فس الوان.

وسلللللتسلللللتفيد ج ود ادبتيار الرذرة هذ ، والتي تتسلللللم م  ذلك بالرزم وادبتيار، اسلللللتفادة ك يرة مآل  -207
واد    ماا األمم المتردة بشلكت من جي وعلني أفضلت ممارسلات ا، وترلي ت ا، ودروسل ا المسلتفادة.تبادل منظ

 اذ القراراا، المو رة أد ا ، في استبال المشاثت واتخاذ الخياراا المثلى لرل ا.تساعد مافوفة اتخ

ر اتخاذ القرا ات المتعلقة بت -با   طبيقات                                                                           هناك حاجة إلى إ شدددادات على نطاق المنظومة تيسددد 
 سلسلة الكتل واستخدامها

إ للللافة إلى وجوب بذل اتفق معظم ممثلي المنظماا المشللللاركة في ادسللللتعراض على أ و توجد،   -208
سليما                                                                                         الج ود دثتسلاب معرفة بسللسللة اليتت، حاجة  إلى إرشلاداا في هذا المجال على  يال المنظومة، د

 في تجريب سلسلة اليتت.ت دأ بعد  بالنسبة لييا اا األمم المتردة التي لم

تبلادل المعرفة    رة مآل أدواا التوجيلو امتلدا مآلي وتنلاولن المقترحاا في هذا الشللللللللللللللأن مجموعة ك   -209
وأوجزا وحدة التفتيش المشللتركة المقترحاا التي تمتد مآل األشللكال   والخ رة إلى و لل  المعايير المسللتق لية.

 وذاا صب ة مؤسسية، كالتاليل                                     المتاحة بالفعت إلى أشكال أثثر تفاي    اللينة أو

 إارار وتي يق مبادئ التنمية الرامية؛ •
  ية؛الوصول إلى مكتبة مآل المواد التدري  •
 الدروس العامة المستفادة، ووصف مختلف التركيباا التقنية؛ •
 مكتبة مآل استخداماا سلسلة اليتت، واستنتاجاا موجزة بشأن تنفيذها؛ •
                                         العامليآل دااليا  واارجيا  في مجال سللللللللللسللللللللللة  و للللللللل  ااىمة بكبار الم نييآل وذوي الخ رة   •

 اليتت، واتاحت ا لجمي  المنظماا؛
 ن هنا  جدوى مآل استخدام سلسلة اليتت؛إذا كا   تقرير مال        عملية   •
شللللللللللامت يقوم على و لللللللللل  إرشللللللللللاداا واطار اا و ي يركم التعامت م  تينولوجياا          ه   •

 .سلسلة اليتت
__________ 

(40) Christopher Fabian, "Un-chained: experiments and learnings in crypto at UNICEF", Innovations: 

Technology, Governance, Globalization, vol. 12, No. 1-2 (Summer-Fall 2018). 
 المرج  السابق. (41)
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 5اإلطار 
 لتنمية الرقمية ل مبادئ 

هي مجموعة مآل تسللللللللعة مبادئ عامة ت دف إلى إرشللللللللاد الممارسلللللللليآل  ، و لتنمية الراميةلدئ  مباهذ   
واللد  شلللللللللللللللأا هللذ  المبللادئ مآل مبللادرة اتخللذت للا    تي يق التينولوجيللاا الراميللة في برامه التنميللة.بشلللللللللللللللأن  

  ومآل بين ا العديد مآل المنظماا المشلاركة في  منظمة مشلاركة.  200                                   اليو يسليإل، وهي تضلم حاليا  أثثر مآل  
وحدة التفتيش المشللتركة وكيا اا األمم المتردة األارى، من ا اليو يسلليإل، وبر امه األمم المتردة اإل ماىي،  
ومنظملة الاللللللللللللللرلة العلالميلة، وبر لامه األ لذيلة العلالمي، ومنظملة العملت اللدوليلة، وصللللللللللللللنلدول األمم المترلدة 

ة األمم المتردة للتنمية الاللللللللللنا ية،  ردة، وبر امه األمم المتردة لل يتة، ومنظمللسللللللللللكان، وموىت األمم المت 
ومكتب تنسلللليق الشللللؤون اإل سللللا ية، ومركز األمم المتردة الدولي للروسللللبة، ومع د األمم المتردة األااليمي 

 لبرو  الجريمة والعدالة، وجامعة األمم المتردة.
مية الرامية الما رة والمنظماا المنفذة بأن برامه التن                                        اسللللللللت ل من هذ  المبادئ مآل اعتراف الج اا  و  

ترقيق  مجزأة و ير منسللللللللقة وتعمت في عزلة، وأن المنظماا تيافل مآل أجت توسللللللللي   يال تلك ال رامه أو
المبلادئ توجي لاا ليلت مرحللة مآل مراحلت دورة حيلاة  هلذ   وتتضللللللللللللللمآل    اسللللللللللللللتمراريت لا على الملدى اليويلت.
                      ودعم التعل م المستمر. ر ي ذلو القاىمون بالتنمية لتبادل المعرفةالمشروت، وهي جزء مآل ج د مستم

( التالميم بشلكت  3( ف م النظام ال يتي القاىم. ) 2( التالميم بإشلرا  المسلتخدم. ) 1وهنا  تسلعة مبادئل )  
تخدام  اسلل  ( 6( ادسللتناد في التاللميم إلى ال يا اا. ) 5( ال ناء مآل أجت ادسللتدامة. ) 4يسللمل بالتوسلل  فيما بعد. ) 

( إعادة ادسللتخدام، والترسلليآل.  7ة، والماللادر المفتوحة، وادبتيار المفتوح. ) المعايير المفتوحة، وال يا اا المفتوح 
 (. www.digitalprinciples.org( التعاون )ا ظر 9( مراعاة جوا ب الخاوصية واألمان. ) 8) 

أع   وااضيلة وممكنلة، وتفتل اليريق   209ة وي حظ المفتش أن جمي  المقترحلاا الواردة في الفقر  -210
                     وترايقا  ل ذا ال رض،  أمام عملية تدريجية ولين ا متينة إليجاد   ه متسللللق ومتقارب على  يال المنظومة.

يمكآل اتخاذ ايوة بسلللللللليية ولين ا مفيدة تتمثت في إارار جمي  مؤسللللللللسللللللللاا منظومة األمم المتردة لمبادئ 
بمجموعة المبادئ هذ  مسللللاهمة في الق هقافة جديدة للترول الرامي  لتزاموسللللوف يكون اد التنمية الرامية.

 واتاحة للمعرفة األساسية ال آمة دستخدام التينولوجيا الجديدة بيريقة سليمة ومؤسسية.

وسللللللليؤدي تنفيذ التوصلللللللية التالية إلى تعزيز ادتسلللللللال وتيسلللللللير التعاون واتبات   ه مشلللللللتر  في   -211
 ا مآل التينولوجياا الرامية في سيال الترول الرامي.و يرهاستخدام سلسلة اليتت 

 3التوصية 

يعربوا بعد عن تأييديهم لمبادئ   ينبغي للرؤسدا  التنفيذيين لمؤسدسدات منظومة األمم المتحدة الذين لم  
مشدددددددترك للتحول   ، كخطوة دولى لندددددددمان فهم عام 2022 التنمية الرقمية، دن يقوموا بذلك بحلول نهاية عام 

 في ذلك إمكانية استخدام سالسل الكتل.  مستوى المنظومة، بما على   الرقمي 

ردة أع   في األبواب السابقة، في حيآل ورد بعض ا اوار في مافوفة  ا و واشن بعض المقترحاا الو  -212
 الباب السادس أد ا .  إذا كا ن هنا  جدوى مآل استخدام سلسلة اليتت، وفي  اتخاذ القراراا بشأن ترديد ما 

 مبفوفة اتخاذ القرا ات -جيم 

                                                                                          إن اداتيار السليم لرالة ادستخدام ليس فقط شرطا  مسبقا  لترقيق عاىد جيد على ادستثمار، ولينو  -213
                                                                                                أيضلللللا  وسللللليلة لتخفيإل المخاطر وحت المشلللللاثت األارى، مثت التي تناولت ا األبواب السلللللابقة مآل هذا التقرير.

قيمة مضلافة مقار ة بالرلول ال ديلة، وليآل مآل الم م لل اية إهباا  معينة يمكآل أن تمثت                       ولسللسللة اليتت سلماا  

http://www.digitalprinciples.org/
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ولسلللسلللة اليتت، في    أن ادفترا للاا النظرية تؤكدها الممارسللة العملية وأن تلك الايمة المضللافة يمكآل إهبات ا. 
، وع وة على ذلك   رير. هو مو لللللللللل في البابيآل الثالث والراب  مآل هذا التق  الوان  فسلللللللللو، بعض العيوب، كما 

فإن بعض ميزات ا التي يشللليد ب ا أ الللارها يمكآل أن تتعارض م  قيم األمم المتردة ومسلللؤوليت ا في اسلللتخدام 
 أ سب  ظام ل رض حالة ادستخدام المعنية.  ويجب أن تيون سلسلة اليتت هي أفضت ايار أو  المال العام. 

تيون مآل مجموعة طبقاا خدام سللللسللللة اليتت، ت ويقترح المفتش مالللفوفة لترديد الجدوى مآل اسلللت  -214
تتب  )أ( المعايير المتعلقة بالسلللماا األسلللاسلللية لتينولوجيا سللللسللللة اليتت؛ )ب( معايير أارى يمكآل لسللللسللللة  
اليتت أن تضللليإل ل ا قيمة؛ )ج( ادعتباراا المتعلقة بااتيار بنية مرددة لسللللسلللة اليتت؛ )د( الجوا ب التي 

ويمكآل، باتبات هذ  الماللفوفة، اسللتبال   وكمة الخاصللة ب ا.الرلول وترتيباا الريجب مراعات ا عند تاللميم 
 العديد مآل المخاطر والمشاثت التي أبرآت ا األبواب السابقة والت لب علي ا.

                                           هل تمثل سلسلة الكتل حال  مناسبا  لمشكلتنا؟  

إذا كا ن  ترديد ما عدة أسللللتلة رىيسللللية يجب أاذها في ادعتبار اليامت ا ت 1يتضللللمآل الجدول   -215
وتلك                                                                                         سلللللللسلللللللة اليتت تقدم بالفعت حلود  أفضللللللت مآل  يرها مآل ال داىت لتل ية احتياجاا التشلللللل يت الخاصللللللة.

األسلللتلة ليسلللن شلللاملة، لين ا هي التي يجب اإلجابة علي ا ا ت  يرها أل  ا تسلللاعد في اداتيار األسلللاسللي  
حدودها الد يا، ولين ا ت يي رة القراراا هذ  في وشللللج  األولي بيآل سلللللسلللللة اليتت وبيآل  يرها مآل الخياراا.

 .هو الرت األ سب ااتيار سلسلة اليتتليكون المتيلباا األساسية 

  1الجدول 
 التحليل األولي )الطبقة األولى(

 االستنتاجات  عم/د دسئلة حول السمات الرئيسية لسلسلة الكتل
 الالمركزية

لتخزيآل )ادر ك ير مآل(  هت هنلا  حاجة إلى  ظلام مشلللللللللللللتر   - 1
أو اللملعلللللللا  أو  مل ا،  اللمسلللللللللللللتلنلللللللداا،  الل لويلللللللاا،   تلوقليلعلللللللاا 

، على المللللدى المتوسلللللللللللللط  )أ( الميللللالبللللاا القللللابلللللة لإلهبللللاا  أو 
 اليويت؟  أو 

تيآل                                          يمكآل أن تيون سلللللللللللللسلللللللللللللة اليتت ايارا ، إذا لم   عم 
هنللا  اللاعللدة بيللا للاا تقليللديللة اللادرة على تل يللة هللذ   

 المتيلباا 

                         تيآل هنا  حالة ااصة جدا   لم  ما مستبعد لل اية   د  
                                                  ينب ي النظر أود  في استخدام ااعدة بيا اا تقليدية   عم  هت يثق جمي  أصراب المالرة في بعض م البعض؟  - 2

    ا  يمكآل أن تيون سلسلة اليتت ايار  د 
هللت يثق جمي  المشلللللللللللللللاركيآل في طرف هللالللث وهللت يمكن م   - 3

 ادتفال على ذلك اليرف الثالث؟ 
 ا اا تقليدية                                       ينب ي النظر أود  في استخدام ااعدة بي   عم 
                                 يمكآل أن تيون سلسلة اليتت ايارا   د 

هت هنا  حاجة إلى أن يتركم طرف واحد بشلللللللكت حالللللللري   - 4
 في األداء الوظيفي؟ 

                              ينب ي اعتبار سلللسلللة اليتت ح     مآل حيث الم دأ، د   عم 
تيآل هنلللا  ترتيبلللاا حوكملللة مرلللددة   لم             ممكنلللا ، ملللا 

 لل اية  
    ا  يمكآل أن تيون سلسلة اليتت ايار  د 

 ثبات البيانات المخزنة 
هت هنا  حاجة إلى هباا السلللللللج ا بدون حاجة إلى حذف   - 5

 تعديت؟  أو 
 هذ  حالة جيدة دستخدام سلسلة اليتت   عم 
مرتملللة لتعللديللت   إذا كللا للن هنللا  حللاجللة ممكنللة أو  د 

إل فاذ،   اا و ية أو إآالة بعض السللج ا ألسللباب   أو 
 فإ و ينب ي التفيير في حلول أارى 

 م الحاجة إلى ثقة عد 
هت هنا  وسلللللللللاىت أارى أبسلللللللللط لضلللللللللمان موهوقية ال يا اا  - 6

 المشتركة؟ 
                            ي سترسآل اثتشاف حلول بديلة.   عم 
 هذ  الرالة ت رر استخدام سلسلة اليتت  د 

ق  [ وسللللللللللللللينلاريوهلاا التوهيق والترق اإلهبلاا ب  كشللللللللللللللف]                                                       ت يي الميلالبلاا القلابللة لإلهبلاا برهلان  "المعرفلة الاللللللللللللللفريلة"  )أ( 
 األارى. الممكنة
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  الشكت الراب 
         خيا ا ؟هل تمثل سلسلة الكتل 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ستبو  استخدام سلسلة الكتل       ال  ي                               ي ستبو  استخدام سلسلة الكتل 

 لشللللللجرة القراراا أل و  اته عآل ترليت أولي.ط في أ لللللليق الردود               هو تمثيت مبسلللللل  الراب   الشللللللكت -216
 .1ويجب ف مو في سيال ادستنتاجاا األدل المو رة في الجدول 

وبمجرد التأثد مآل وجود حالة ت رر بشلللللكت مقن  اسلللللتخدام سللللللسللللللة اليتت، على أسلللللاس سلللللمات ا  -217
                       لسلللللسلللللة، وفقا  لمجموعة                                                                             األسللللاسللللية، ينب ي للترليت أن ينتقت إلى النظر في الايمة التي يضلللليف ا اسللللتخدام  ا

وينب ي لتلك اليبقة الثا ية أن تضلللللللمآل، في حالة وجود ايار سللللللللسللللللللة اليتت، أ  ا   المعايير.إ لللللللافية مآل 
                                                                                      ترقق أيضا  مكاسب مآل حيث اليفاءة وادستدامة والقابلية للتوس ، مقار ة ب يرها مآل الوساىت.

 هل تنيف سلسلة الكتل  يمة؟  

                                                             معايير ي نظر في ا في إطار أي مشلللروت، ولين ا تيتسلللي أهمية ااصللة  إلى عدة  2يشلللير الجدول   -218
 عند النظر في استخدام حلول تتواف على التينولوجيا.

 ال

 نعم

 نعم
 

 نعم
 

 ال

 نعم
 

 نعم

 

هل هناك حاجة إلى نظام مشترك لتخزين قدر كبير من البيانات على  -1

 المدى الطويل؟

 هل يثق جميع أصحاب المصلحة في بعضهم البعض؟ -2

 د

 د

 

 االتفاقهل يثق جميع المشاركين في طرف ثالث وهل يمكنهم  -3

 على ذلك الطرف الثالث؟

 حاجة إلى أن يتحكم طرف واحد بشكل حصريهل هناك  -4

 في األداء الوظيفي؟

 د

 

 هل هناك حاجة إلى ثبات السجالت بدون حاجة -5

 إلى حذف أو تعديل؟

 نعم

 

 هل هناك وسائل أخرى أبسط لضمان الوثوق في البيانات المشتركة؟ -6

 د
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  2الجدول 
 تحليل القيمة التي تنيفها سلسلة الكتل )الطبقة الثانية(

 االستنتاجات  دسئلة حول معايير دخرى في سياق سلسلة الكتل 
  الكفا ة 

ت مكاسلللللللب كافية مآل حيث  ترقق سللللللللسللللللللة اليت هت 
 اليفاءة؟ 

تأثد مآل أن المكاسلللب مآل حيث اليفاءة أث ر مآل مثي ت ا لدى ال داىت األارى،    عم 
م  األاذ في ادعتبار جمي  التياليإل الناتجة عآل اسلللللللللللتثمار الموارد البشلللللللللللرية  

 والمالية في سلسلة اليتت 
أن تيون هنا  أهداف    الرلول كفاءة، فإ و ينب ي تيآل سلللللسلللللة اليتت أثثر   إذا لم  د 

                                           تش يلية أارى تفول أهميت  ا أهمية اليفاءة.  استراتيجية أو 
  االستدامة 

هت للمنظمة القدرة على المشللاركة في عملية حوكمة 
على األالت مراقبلة تللك العمليلة   مركزيلة للنظلام، أو  د 

 بنشال؟ 

         وااضيا                                يمكآل أن تيون سلسلة اليتت ح      عم 
                                                        ة في توآي  األدوار والمسلللللللللؤولياا )بيآل الع قد، والمشلللللللللاركيآل،  ينب ي النظر بعناي  د 

 سيناريوهاا تقاسم األ باء.  ادتراداا أو  والمراا يآل( في مختلف األشكال أو 
هت للمنظملة القلدرة على ف م ومتلابعلة الجوا ب التقنيلة  

 الرىيسية لسلسلة اليتت؟ 
                         سلسلة اليتت ح   وااضيا  يمكآل أن تيون   عم 
 وجود حد أد ى مآل القدراا التقنية الداالية تأثد مآل   د 

 فير في استخدام موارد منظومة األمم المتردة )أو المشتركة بيآل الوكادا( 
                                                                   حاول التقليت مآل احتمال ادرت ان لباى  معيآل، و مان  استمرارية العمت 

  )أ( القابلية للتوس  
لمعلالجلة علدد ك ير مآل المعلام ا  هلت هنلا  حلاجلة  

                           معاملة في الثا ية، مث  (؟   1  000)أثثر مآل  
يمكآل، م  ذلك، أن تيون سللللللللللسللللللللللة اليتت هي الرت، حيث إن هذ  التينولوجيا    عم 

 تتيور، وليآل يجب النظر في عملياا التاديق المتاحة ومقار ت ا بال داىت. 
               اليتت مفيدا . مآل الممكآل أن يكون استخدام سلسلة   د 

ية الترتية  هت سللتيون هنا  تيلفة تراثمية باهظة لل ن 
التقنيلة )مثلت تيلفلة ال واتف المرموللة لمتلاا اودف  
 مآل المستخدميآل( في حالة آيادة عدد المستخدميآل؟  

تتواف الردود على االلللوصللللية كت مشللللروت وأهدافو، وليآل يجب مراعاة القابلية   
المتيلباا التقنية وال نية الترتية، في تالللللميم أي حت مآل  للتوسللللل ، مآل  احيتي  

 اليتت حلول سلسلة  
هت سلللللللللللتيون هنا  تيلفة تراثمية باهظة لزيادة عدد 

                               المعام ا والمستخدميآل والع قد؟ 
  السرية 

هللت هنللا  حللاجللة إلى تخزيآل بيللا للاا تيشلللللللللللللف عآل  
 هوية أصراب ا في سلسلة اليتت؟ 

                                  تخز ن بيا اا التعريإل الشللخاللية اارج  لم                  ليسللن ايارا ، ما سلللسلللة اليتت العامة    عم 
 السلسلة 

 ديت عآل ذلك، استخدام سلسلة كتت ترتاج إلى إذن.  ويمكآل، ك  
في جمي  حادا اسلللتخدام سللللسللللة اليتت، يجب التعامت م  ال يا اا الرسلللاسلللة   د 

                                     وفقا  لقواعد األمم المتردة وأ ظمت ا. 

ترققو  يف ا إلى مايالت                                   وتاي م القابلية للتوسلللل  مآل حيث  سللللبة   إلى القابلية للتوسلللل  مآل آاوية تقنية.        ، ي نظر 2في الجدول   (أ) 
 مآل كفاءة.

تينولوجيا سللسللة اليتت باليفاءة تتسلم   و مآل الممكآل أديتعلق باليفاءة، يشلير المفتش إلى أ   وفيما -219
                                        لمعام ا ي وجو عدة مراا ع ر شلللللبكة اإل تر ن                                                        في المرحلة الرالية مآل تيورها ألن عددا  ك يرا  مآل   سلللللخ ا

واد   مو ال يتيويآل األصللللية وسللل سلللت كتت أارى.         ل ا مالللم            فا للللة ا   وكان ذلك م                         إلى عدد ك ير مآل الع قد.
                                                                                                 افتر لللوا عمليا  أن تيلفة إرسلللال ال يا اا ع ر اإل تر ن اريبة مآل الالللفر بمجرد الربط بالشلللبكة، وأن تيلفة 
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م  ولذلك ينب ي إي ء اهتما ترققو مآل أمان وموهوقية. كة هي تيلفة  لتيلة مقار ة بماالتبادل الزاىد ع ر الشلب 
                                              ااص لعامت اليفاءة بمعنا  التقني واألوس ، معا .

 العامةيزال يمثت مشللكلة بالنسللبة للبعض مآل سلل سللت اليتت  ويشللير المفتش إلى أن األداء التقني د  -220
                                                             دا ترسللنا  ك يرا  في أداء سلل سللت رىيسللية يمكن ا ترقيق عدة آدف  مآل الجيت األول، وليآل اوو ة األايرة شلل 

ذاا    الخاصللللللللة سلللللللل سللللللللت اليتت  وفي   . ( 42) الثا ية، وتأثيد المعاملة في أات مآل امس هوان   مآل المعام ا في 
آل كثيرا  كلت مآل معلدل المعلام ا في الثلا يلة، ووالن المعلامللة، والد يكون                                                                                                 اوارآميلاا اإلجملات الفعلاللة، ترسللللللللللللل 

                                                            م هذ  الس ست في ظروف وااضية في األمم المتردة مق ود  تماما . استخدا 

 ألمثل للخيا اتالتنفيذ ا -دال 

بمجرد اتخاذ ارار باسللللللللللتخدام حت ااىم على سلللللللللللسلللللللللللة اليتت، ينب ي أن تؤدي اليبقة الثالثة مآل  -221
طريقة وحيدة ل اتيار توجد   ود  الترليت إلى رؤية وا لللرة بشلللأن  وت السللللسللللة األ سلللب لل رض المتواى.

الواا ،  وفي  دارة تلك الرادا.يتناول تفاصللللللللللليت إ الن اىي تناسلللللللللللب جمي  الرادا، وهذا ادسلللللللللللتعراض د
وباإل لللللافة إلى المعايير الموجودة المتعلقة برادا ادسلللللتخدام، توجد حلول متنوعة يتواف مدى م ءمت ا 

صللللللي المفتش بفرص الخاللللللاىص األسللللللاسللللللية  وم  ذلك، يو  لل رض على ادحتياجاا والظروف المرددة.
المرتملة  م ءمت ا   ترتاج إلى إذن، مآل حيث تي دوالعامة/ال ،لسلللسلللة اليتت الخاصللة/التي ترتاج إلى إذن

 .تلك الراداإلى العديد مآل  3ويشير الجدول  رادا ادستخدام.ل

  3الجدول 
 ة(التحليل النهائي الختيا  سلسلة الكتل األنسب )الطبقة الثالث

                           ت ستخدم في الحاالت التالية الخبائ، االختيا  المناسب
 سلسلة كتل عامة 

 

 جاهزة  بنية ترتية
د حاجة إلى استثمار مس ق إل شاء شبكة/طبقة  

 ترتية لسلسلة اليتت
 د حاجة للايا ة

مآل  أملللللا لللللا   وأثثر  جلللللدا ،  آمنلللللة  تيون                                          يمكآل أن 
 سلسلة اليتت الخاصة

 ترتية لسلسلة كتت ااصة بكميزا ية مردودة لتيوير بنية  
 هنا  حاجة لتقاير مدة التيوير

توى، وليس على التركيز منالللللب على تي يق عالي المسللللل 
 ال نية الترتية

 د سييرة على األداء الوظيفي األساسي
يمكآل تيوير تي يقلللاا الللاصللللللللللللللللة الللاىملللة على 

 سلسلة كتت عامة

شللللللللللللللبكة                        رغبة في تشلللللللللللللل يت ع قد أو ليس للمنظمة ادرة أو
 ااصة ب ا

ليسلللن هنا  حاجة لتخزيآل بيا اا تيشلللف هوية أصلللراب ا  
 يا اا اارج  على سلللللللللسلللللللللة اليتت )أو يمكآل تخزيآل تلك ال

 السلسلة وربي ا بأمان بمقابل ا الموجود على السلسلة( 

 هنا  تيلفة )مالية( للمعاملة
سللللللللل سلللللللللت اليتت العامة هي أ ظمة تتيور واد  

 تت ير بمرور الوان
 ممكنة  )أ(مفترااا( اد شقاااا )ال

                                                 فواىد تي يقاا سللللللللللللللسللللللللللللللة اليتت تفول تياليإل  المعام ا  
 التراثمية

 لت بعناية ويمكآل إدارت ا                 جمي  المخاطر ت ر
توجللد اسللللللللللللللتراتيجيللة اروج ميسللللللللللللللورة التيلفللة )من للا، عنللد  

 اداتضاء، استخدام مفترل( 

__________ 

 .2021يناير كا ون الثا ي/ 4سلسلة كتت"،  43 ترليت ل ، "ما هي أسرت سلسلة كتت، ولماذا؟AlephZero.orgأ ظر موا   (42)
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                           ت ستخدم في الحاالت التالية الخبائ، االختيا  المناسب
سلسلة كتل تحتاج  

 إذن  إلى 

 

ي ني ادتراد )أو الشللللللراثة( شللللللبكة ااصللللللة مآل 
                الع قد ويديرها

يلزم اسللللتثمار أولي إل شللللاء شللللبكة مآل سلللل سللللت  
 اليتت

 يجب توفير الايا ة
                          ا  مآل سلسلة اليتت العامةهي عادة أات أما 

 هنا  ميزا ية لتيوير الشبكة وصيا ت ا
الوالن ال آم للتيوير األولي ليس مسلللللللللللللللأللة حرجلة لنجلاح  

 المشروت

األداء  يتركم اترلاد الشللللللللللللللركلاا/الشللللللللللللللركلاء في  
 الوظيفي مآل ا ل آلية حوكمة متفق علي ا

الترتيللللة حسللللللللللللللللللب   ال نيللللة  يمكآل تيييإل طبقللللة 
 الراجة، عند اللزوم

الوظيفي وتيييإل  ترتللللاج   إلى التركم في األداء  المنظمللللة 
 اليبقة األساسية حسب الراجة

التيلفة  يلزم تسللللللللللللللجيت العديد مآل المعام ا والرفاظ على                                   ليسن هنا  عمليا  تيلفة للمعام ا
 في مستوى الافر منخفضة أو

الوفوراا في تيلللاليإل المعلللام ا التراثميلللة بمرور الوالللن  
 الشبكة وصيا ت ا  تفول ادستثمار في تيوير

سلسلة كتل تحتاج إلى  
إذن وبإمكان الجمهو   

 االطالع عليها 

 

 فس حالة سللللللسللللللة اليتت التي ترتاج إلى إذن،  
سللللللللللللللج ا  م  إمكلللا يلللة اط ت الجم ور على  

 مختارة من ا

ترتللاج المنظمللة إلى التركم في اإلذن بكتللابللة المعللام ا  
في السللللللللللللللسللللللللللللللة، م  السلللللللللللللماح للجم ور بادط ت على 

 )ب(السج ا، وجعت العملية شفافة

 أثثر مآل الرساباا الموآعة؛ المفترل هو إ شاء  سختيآل مختلفتيآل أو )أ( 
                                                         مآل ا ت موهقيآل معتمديآل، وليآل ي سللللللمل لعامة الناس بادط ت على  األرا للللللي إد                          د يمكآل، مث  ، تسللللللجيت سللللللج ا   )ب( 

 جمي  السج ا.

 عزيز اليفاءة والفعالية.ت  التالية إلىسيؤدي تنفيذ التوصية و  -222

 4التوصية 

دي قرا  بشددددأن  دن ينددددمنوا اسددددتناد  ينبغي للرؤسددددا  التنفيذيين لمؤسددددسددددات منظومة األمم المتحدة   
الكتل إلى بيان جدوى مناسدب وإلى دنسدب حل للحالة، واالسدترشداد بمبدفوفة التخاذ القرا ات  اسدتخدام سدلسدلة 

 تحسينات و/دو تعديالت الحقة(.   دي  )على النحو الموصوف في هذا التقرير، وفي 

 التعديالت على تبميم المشروع وقنايا الحوكمة التي يتعين النظر فيها )الطبقة الرابعة(  

اتخاذ القراراا الرىيسللية بشللأن اسللتخدام سلللسلللة اليتت واداتيار بيآل التي ترتاج إلى إذن، بمجرد  -223
دد مآل ادعتباراا اإل لللللافية التي يجب النظر في ا صلللللي ة هجينة، هنا  ع ترتاج إلى إذن، أو التي د أو

التي تسلاعد على  مآل العوامت                                                                       بتمعآل عند تالميم المشلاري  الفردية، وهي اعتباراا تعد  متيلباا أسلاسلية أو
 ترقيق أفضت النتاىه.

يجب أن يكون لدى جمي  المشللللللاركيآل، بمآل في م المسللللللتخدمون الن اىيون، وصللللللول موهول إلى و  -224
  يعادل ا(.  ما ادرة على إدارة بيا اا تسلللللللللجيل م في الشلللللللللبكة بشلللللللللكت آمآل )المفاتيل الخاصلللللللللة أواإل تر ن و 

                                                    سلتخدام سللسللة اليتت ح   ااىما  على ال وية ال يومترية حالة عدم وجود مثت هذ  الضلما اا، سليتيلب ا وفي
                                             وسييا  موهواا  بو، باإل افة إلى ترتيباا أارى.           شريكا  أو               ح   مرليا  أو أو
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عملية صللن  القرار والروكمة  جعت والسللمة األسللاسللية لسلللسلللة اليتت في تاللميم ا األصلللي هي  -225
ويسلمل تالميم سللسللة اليتت باسلتخدام ا بدون حدو   زاعاا،   (.( 43) هقة" د ترتاج إلى)"تجري بالفة آلية  

آليلة أارى  أي                                  توجلد بلالتلالي حلاجلة إلى مرك م أو ألن عمليلاا اإلجملات ترول دون  شللللللللللللللوء النزاعلاا، ود
                                                                                  ير أن ممارساا األمم المتردة يمكآل أن تتيلب أحيا ا  وجود آلية تركيم اارج السلسلة،   لتسوية النزاعاا.
                                      وت ظ ر تجربة مشروت "الل ناا األساسية"   ك يتعارض م  مف وم سلسلة اليتت في حد ذاتو.حتى ولو كان ذل

تالديق مالممة بعناية مآل حيث ع ات ا ويجب أن تيون عملياا ال أن الرلول الوسلط اد تيون  لرورية.
 بترتيباا الروكمة األارى.

ي الثقة بدون وجود مؤسلللللسلللللاا،                                                             و ظرا  إلى أن ط يعة سللللللسللللللة اليتت، في ربي ا بيآل النظراء، ت ن  -226
سليما عند اسلتخدام سللسللة اليتت أل راض   فإن هذ  التينولوجيا توفر إمكا ية ترويت المنافسلة إلى شلراثة، د

 وعلى حد تع ير ا ير استجوبو الفريقل اجتما ية.

"األولوية ليسلللللللن لتقييم المنافسلللللللة، بت لترديد الشلللللللركاء الرىيسلللللللييآل، وااامة الترالفاا،  
ادة مآل األ ظمة والمنالاا القاىمة ]...[ فالعديد مآل مشلاري  سللسللة اليتت الناجرة تشلمت وادسلتف

ء أ ظمة بيتية مسللتدامة تسللتفيد من ا ترويت المنافسلليآل إلى شللركاء وتسللمل للمجتم  بالنمو وبإ شللا
 .( 44) السول بأثمل ا"

مآل ا ل التعاون م   إدتترقق  وم  تيور تقنياا سللللسللللة اليتت، ي دو أن فواىدها األسلللاسلللية د -227
وبرسللللب ا ير اسللللتشللللارتو وحدة   مآل ا ل إاامة شللللراثاا جديدة. أطراف أارى في النظم ال يتية القاىمة أو

 التفتيش المشتركة،

                                              "موه ق رامي"، أل  ا تضللللفي هقة على المعام ا بيآل   يمكآل اسللللتخدام سلللللسلللللة اليتت ك" 
رمي أصللللللللراب المالللللللللرة مآل ادحتيال الشللللللللركاا، والركوماا، والمنظماا  ير الركومية، وت 

 .( 45) وسوء اإلدارة"

يآل واذا كا ن المشلكلة الرىيسلية لروكمة سللسللة اليتت في القيات الخاص تتمثت في جعت المنافسل  -228
السلليناريو المثالي، ينب ي   وفي                                                                   يتعاو ون، فإن الميت إلى التعاون مفترض أصلل   في منظومة األمم المتردة.

                                                                    م المتردة أن تشلللللتر  في شلللللبكاا مآل الع قد، وأن تسلللللتخدم سللللللسللللللة اليتت بشلللللكت  لمؤسلللللسلللللاا منظومة األم
                                       تعاو ي، دعما  ألهداف التنمية المستدامة.

تت، بركم تعريف ا، مسلللللللللألة ممكنة ومر وب في ا في منظومة األمم وااامة اتراداا سللللللللللسللللللللللة الي -229
من م  .( 46)  اشللللتة لروكمة سلللللسلللللة اليتت                                                    ووفقا  لدراسللللة أجرين مؤارا ، هنا  ه هة اياراا رىيسللللية  المتردة.

 اياران مناسبان لخااىص األمم المتردةل

ذ القراراا                  المسلللللللللللللاهمة؛ وت تخ  وت فريق العمتل يتسلللللللللللللاوى األطراف في السللللللللللللللية وفي )أ( 
يعمت الفريق ككيان اا و ي، بت يمتلك كت   ود                                             ، ويسللاهم األعضللاء بالموارد ترايقا  ل دف مشللتر .باإلجمات

 ومشروت "الل ناا األساسية" مماهت ل ذا النوت؛ ااصة بو ويديرها.             مشار  ع قدة  
__________ 

هقة بيآل المشلللللاركيآل في المعاملة، حيث إن وجود توجد حاجة إلى   هقة" في سللللليال سللللللسللللللة اليتت أ و دد ترتاج إلى  تعني  بارة " (43)
                                                                                                                  ال نود التي تسللللج ت في دفتر الرسللللاباا هي بنود داىمة ومرىية، وهنا  تقنية تشللللفير وبروتوكودا ت  ني بشللللكت فعال عآل الوسللللياء  

 الخارجييآل.المركميآل  أو
 Stellar، في بيان أدلى بو في سلليال مشللروت سلللسلللة اليتت لمؤسللسللة Geneva Macro Labsس شللركة الروكمة  بول وا غ، رىي (44)

Development Foundation وTerre des Hommes. 
 .www.zimt.co، وهي شركة  اشتة للتتب  الرامي، Zimtف د طريفا، الرىيس التنفيذي ومؤسس  (45)
 .Deloitte, "C-suite briefing, 5 blockchain trends for 2020" (March 2020), p. 9ا ظر  (46)

http://www.zimt.co/
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ملية مليية رىيسللي لعال                                                             النوت ال جيآلل يقوم مشلل  ت ال نية الترتية المشللتركة بدور الميسللر  )ب( 
ويق  ترن هذ  الفتة كت مآل المشللللللللللروت المشللللللللللتر  بيآل مركز األمم المتردة الدولي للروسللللللللللبة   مشللللللللللتركة.
المشلتر  للمعاشلاا التقاعدية لموظفي األمم المتردة، والمشلروت اليموح المشلتر  المتعلق بنظام والالندول 

 ال وية الرامية لألمم المتردة.

لمشللللاركة، يجب تشللللجي  وترفيز جمي  المشللللاركيآل في سلللللسلللللة  ومثلما أشللللارا بعض المنظماا ا -230
ر في   ترقيق هدف مشلللتر ، أو                                                     اليتت، سلللواء كا وا يسلللعون فرديا  وعلى ادم المسلللاواة إلى                         يق لون بوجود ميسللل 

                                                                        ويجب أن يالللللللللاحب الداف   والترفيز  ااتيار  جيد ل يان جدوى، وترقيق  أمور مآل  عملية مشلللللللللتركة المليية.
 لموارد ومكاسب في اليفاءة.بين ا وفوراا في ا

 التوافق م  دهداف التنمية المستدامة: معيا  بالغ األهمية  

ن األهم مآل جمي  المعايير التقنية المسللللللللتخدمة في تقييم اابلية حلول سلللللللللسلللللللللة  عآل القول إ        ني   -231
يوي على ف روتوكودا التاللللللللللللللديق التي الد تن   اليتلت للتي يق هو توافق لا م  أهلداف التنميلة المسللللللللللللللتلداملة.

  تمثت اياراا                                                                                 اسلللللللللللت    ك ير لليااة )مثت إهباا العمت( والعوااب السلللللللللللل ية األارى على ال يتة، مث  ، د
 مشروعة.

وكتمان هوية المشلللللللاركيآل الذي اد يمثت ميزة في بعض تي يقاا سللللللللسللللللللة اليتت يمكآل أن يكون  -232
ال وية وغياب المسلللللللللللاءلة، في جمي  ويمكآل اعتبار كتمان                                          متعار لللللللللللا  جدا  م  ممارسلللللللللللاا األمم المتردة.

مشلاري  األمم المتردة يجب   فالمشلاركون في األحوال، مآل العوامت الرىيسلية المقيدة دسلتخدام سللسللة اليتت.
                     يكآل هنللا  بللد  مآل ذلللك،  وكرللت بللديللت، واذا لم  وا بعمليللة فرص.                                        أن يكو وا معروفيآل، وجللديريآل بللالثقللة، ومر  

 .بأث ر ادر ممكآل مآل الضوابط                المساءلة مرددا  يجب أن يكون مستوى كتمان ال وية و 

التشلللللللل يت اولي في ا، وهو ويؤدي اسللللللللتخدام سلللللللللسلللللللللة اليتت إلى تفويض السلللللللللية، بفعت آلياا  -233
يمكآل التضللللللللللللللريلة بلالايم الواردة في ايلة التنميلة المسللللللللللللللتلداملة   ير أ لو د                            يمكآل أن يوفر واتلا  وموارد. ملا

بت يجب، على العكس مآل ذلك، أن يكون    ا قية وحقول اإل سان.في ذلك ادعتباراا األ ، بما2030 لعام
م  ادحترام    2030 قيق اية التنمية المسللتدامة لعامال دف األول ألي اسللتخدام لسلللسلللة اليتت هو دعم تر

 اليامت لايم ا.
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             المني قدما   -       سادسا   

من المطلو                                                                    قد يكون وضددد  قيود تنظيمية صدددا مة لسدددلسدددلة الكتل سدددابقا  ألوانه، ولكن -دلف 
 وجود حد ددنى من السياسات والمعايير

ة بشأن الراجة إلى فرض ايود تنظيمية ثا ن آراء المنظماا المشاركة في وحدة التفتيش المشترك -234
                                                      تتضللمآل بالضللرورة اتفااا  على أي المسللاىت ترتاج إلى تنظيم                                            على اسللتخدام سلللسلللة اليتت متباينة جدا ، ولم

فإن األسللللللللباب اليامنة وراء تنوت وج اا النظر تلك تعكس واا  سلللللللللسلللللللللة اليتت وم  ذلك،  والى أي مدى.
 ولوجياا الرامية بشكت عام، مآل ج ة ها ية.ن ال يتة الديناميكية للتي فس ا، مآل ج ة، والتردياا المتعلقة ب 

وفيملا يلي سللللللللللللللرد للمشلللللللللللللللاثلت ذاا الي يعلة القلا و يلة التي أبل لن عن لا المنظملاا، والتي تتعلق  -235
 لسماا التقنية المرددة لسلسلة اليتتلبا

 الياب  ال مركزي لتينولوجياا الرساباا الموآعة؛ )أ( 

 في سلسلة اليتت؛ ، المستخدم"يرتاج إلى هقة الذي د"سبة الرو   موذج )ب( 

 ع اة التنافي بيآل الشفافية والخاوصية؛ )ج( 

يترتب على ذلك مآل  ة(، وماغياب السللللية المركزية )بالنسلللبة إلى سللللسللللة اليتت العام )د( 
 غياب المساءلة الن اىية عآل ال يا اا؛

مثت فقدان بيا اا المعلوماا الشللللللخاللللللية للمفتاح رجوت في ا،  اير اتخاذ إجراءاا د )ه( 
 الخاص؛

 التاديق؛ تنوت آلياا اإلجمات أو )و( 

 ة بشكت عام؛صعوبة ترديد المسؤولية عآل العقود الذكية المعيبة، والمسؤولية القا و ي  )آ( 

 اير استضافة أ شية  ير اا و ية عندما يكون المستخدمون مج ولي ال وية؛ )ح( 

 اوصية وال وية.حماية الخ )ل( 

                                                                                 وتتعلق الفتة الثا ية مآل المشلللللللللللاثت أيضلللللللللللا  بمجادا أارى مآل المشللللللللللل د الرالي للترول الرامي  -236
 إلى ذلك(. ي، والذكاء ادصلليناعي، وما)الروسللبة السللرابية، وادتاللادا على وسللاىت التواصللت ادجتماع

 يليل وهي تشمت ما

ر التينولوجيلللا، حيلللث تتيور التينولوجيلللاا            وتيرة تيو  علللدم مواثبلللة القواعلللد التنظيميلللة ل )أ( 
 ال ياثت ادجتما ية التي تركم ا؛ الرامية عادة بأسرت مآل تيور القواعد التنظيمية أو

الردود بيآل األسللللوال والقياعاا، وبيآل  صللللعوبة و لللل  القواعد بسلللل ب اسللللتمرار طمس   )ب( 
 المستخدميآل والمنتجيآل، وبيآل الباىعيآل والموآعيآل؛

الضللللللرر الناجم عآل اسللللللتخدام   واسللللللناد المسللللللؤولية عآل األذى أو صللللللعوبة تخالللللليص )ج( 
 التينولوجيا؛

 صعوبة إ فاذ حقول المليية الفيرية وااوصية ال يا اا؛ )د( 

تركم التي  تنظيميلللة  القواعلللد  في حلللال تعلللدد اللرامنلللة  الترلللديلللاا األفايلللة التي تثيرهلللا ا )ه( 
 التينولوجياا؛
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 والمعام ا ع ر الردود؛ثثافة التدفقاا  )و( 

 المرو ة تجاه ا؛ التاوراا المختلفة للرماية مآل الت ديداا السي را ية أو )آ( 

  رورة احترام امتياآاا وحاا اا األمم المتردة ووكادت ا المتخااة. )ح( 

أ و مآل السلللللابق ألوا و فرض إطار اا و ي صلللللارم ب معظم المسلللللتجي يآل                     هذ  األسلللللباب، أار   وليت -237
في اوراء على  لللللللرورة و للللللل  اواعد                           وم  ذلك، بدأ يظ ر توافق                          تزال تتيور ديناميكيا . تينولوجيا د على

 ظملة أن تعول ينب ي لتللك القواعلد واأل وعلى أ لو ملا  وأ ظملة مر لة، على األالت في منظوملة األمم المترلدة،
ركة التي يمكآل صللللللللقل ا  أن توفر بعض الضللللللللما اا األسللللللللاسللللللللية والمعايير المشللللللللت بت ينب ي ل ا ادبتيار،  

وتمثللت المقترحللاا واوراء التي اللدمت للا المنظمللاا المشلللللللللللللللاركللة اللاىمللة متمللاسللللللللللللللكللة مآل                     وترللديث للا تللدريجيللا .
 ادفترا اا واإلجراءاا األساسية.

مدى م ءمة كت حالة على حدة دسللللتخدام سلللللسلللللة اليتت، بناء   وأحد هذ  ادفترا للللاا هو تقييم -238
نا  حاجة إلى أدواا ترليلية ترد مآل تأهير "الضللللللللجة" المريية بادسللللللللتثمار وه على ترديد دايق لجدواها.

وتتواف  التينولوجي، والتي يمكآل أن تتسلل ب في  شللوء تردياا تشلل يلية )صللندول األمم المتردة للسللكان(.
عد على تي يقاا سلللسلللة اليتت المسللتخدمة، وينب ي النظر في ا على أسللاس كت حالة على الراجة إلى القوا 

بيآل سللللسللللة                                                                     واد يختلف الن ه التنظيمي أيضلللا  بيآل سللللسللللة اليتت العامة والخاصلللة، أو  )اليو يسللليإل(.حدة  
واد ترتاج   (.واليو يسلللللللللللليإل ،ترتاج إلى إذن )هيتة األمم المتردة للمرأة  اليتت التي ترتاج إلى إذن والتي د

تشللتر   ة تراعي السللماا التي دثت مآل العم ا المشللفرة، وادارة ال وية، وسلللسلللة اإلمداد إلى أ ظمة مختلف
 في ا هذ  المجادا )بر امه األ ذية العالمي(.

ويتضللل مآل النظر في ادات فاا بيآل حادا اسللتخدام سلللسلللة اليتت، وااللاىص كت من ا، أن  -239
واد حدد ادسللتعراض، في جملة أمور،  اسللم مشللتركة لجمي  تي يقاا سلللسلللة اليتت.هنا  سللماا عامة واو 

لتالية التي اد ترتاج إلى اواعد وسللللللللللياسللللللللللاا ومعايير سللللللللللتدعم بدورها اابلية التشلللللللللل يت ال يني،  المجادا ا
 والمعايير المشتركة، والتعاون بيآل الوكادال

ون وتجمي  الخ راا )مكتب األمم توحيد بنية سللللسللللة اليتت، ليتسلللنى إاامة وتشلللجي  التعا •
 ؛المتردة لتينولوجيا المعلوماا وادتاادا(

يتعلق بالشللللللركاء )السللللللمعة، والقدراا التقنية، والمرو ة(،   سللللللياسللللللاا تقييم المخاطر فيما •
والمخلاطر األمنيلة والتشلللللللللللللل يليلة )بملا في ذللك آهلار ادرت لان( )صللللللللللللللنلدول األمم المترلدة 

 للتنمية الانا ية(؛ومنظمة األمم المتردة  ،للسكان

 ه أا اي في التعلللاملللت م  اللللدعم الرلللالي لجم  ال يلللا لللاا )الجودة والتواتر( وتوفير    •
 ال يا اا الضخمة )منظمة األ ذية والزراعة(؛

 و   إجراءاا صارمة للتدايق في الشفراا الراسوبية و شرها )اليو يسيإل(؛ •

ة للتشللللللل يت ال يني )منظمة   لللللللمان اابلية مختلف تي يقاا تينولوجيا الرسلللللللاباا الموآع •
 األ ذية والزراعة(؛

ترسللليآل و لللوح تلك الماللليلراا )منظمة األمم اسلللتخدام ماللليلراا سللللسللللة اليتت و  •
 المتردة للتنمية الانا ية(.

وأشلللارا األما ة العامة لألمم المتردة إلى أ و ينب ي للمنظماا أن تنظر بعناية، عند اسلللتخدام ا   -240
في ذلك القواعد المالية  ينولوجيا الجديدة  للللللللمآل اإلطار القا و ي الرالي، بمالسلللللللللسلللللللللة اليتت، في أداء الت 
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وينب ي للمنظماا أن تأاذ في اعتبارها مركز األمم المتردة ووكادت ا المتخالللللالللللة، وامتياآات ا   واإلدارية.
ود  ما اا  ويتعيآل علي ا، عند التفيير في تنفيذ حلول ااىمة على سلسلة اليتت، التأثد مآل وج وحاا ات ا.

 مناسبة لرماية بيا اا األشخاص والمنظماا.

أهمية المواآ ة المدروسلللللللللة بعناية والضلللللللللبط الدايق بيآل الراجة إلى حد أد ى ويؤكد المفتش على  -241
يتعلق ب ذ  المعضلللللة،  وفيما مآل القواعد والمعايير، وأهمية عدم إعااة التي يقاا ادبتيارية لسلللللسلللللة اليتت.

 األمم المتردة للتنمية الانا ية م حظت ا التاليةل     مة  يشاطر المفتش منظ

ب مآل      ت ر  ، والاب التنظيم مآل ادرة الركوماا على التالللللدي لل شغي                  "مآل  احية، يرد   
، وتمويت األ شللللية  ير المشللللروعة، وعملياا ادحتيال ومكاىد للقواعد التنظيمية المرليةادمتثال 
يلاب ت ني التينولوجيلا وادبتيلار، ويؤهر بشللللللللللللللكلت الاص  ومآل  لاحيلة هلا يلة، يعيق ذللك الغ  "بو زي".

                                                           الناشللللللللتة الذيآل يواج ون أحيا ا  كثيرة مشللللللللاثت اا و ية في ظروف   على رواد األعمال والشللللللللركاا
 يكتنف ا عدم اليقيآل".

 المعايير واإلطا  القانوني: العمل جا  -با  

نظماا المشللاركة لسلل سللت مام المآل بيآل المخاطر المرتبية باسللتخد و يوجد،يشللير المفتش إلى أ   -242
ملة ككللت، ويركز علي مللا هلذا التقرير، وهمللا الابليلة  اليتللت،  وعلان ل مللا أهميللة الاصلللللللللللللللة مآل منظور المنظو 

 التش يت ال يني والتوحيد الاياسي.

تي يقيآل   وهي ادرة  ظاميآل أو                                                                   وتمثت اابلية التشلللللللللللل يت ال يني عام   ي سللللللللللللند التعاون  ويجعلو ممكنا .  -243
                                                       ويضلللليإل الياب  التوآيعي لسلللللسلللللة اليتت تعقيدا  إ للللافيا  إلى   . ( 47) على تبادل المعلوماا واسللللتخدام ا أثثر  أو 

فبالنسلللللبة لمنالللللاا سللللللسللللللة اليتت، تعني اابلية التشللللل يت ال يني أ و "يمكآل تنفيذ المعام ا التي  هذا العامت. 
 . ( 48) ن تنتمي إلى  فس المناة" لو كا   ى منااا س ست كتت مختلفة، كما                أصود  تنتمي إل                  تشمت أطرافا  أو 

                                                                                  ومللا ينب ي أيضلللللللللللللللا  أن تيون ايللاراا التعللاون الخللارجي المتللاحللة لمنظمللاا األمم المترللدة مقيللدة  -244
                                                                                            بمنالللة سللللسللللة كتت واحدة، بت ينب ي أن تتضلللمآل حلود  اابلة للتوسللل  والنمو داات منظومة األمم المتردة 

 كاء الخارجييآل.ولدى الشر 

                                                                  ، ينب ي أن ي فرص أي إطار للتشللل يت ال يني الشلللامت على ه هة مسلللتوياال                  وفقا  للمالللدر  فسلللو -245
تشلمت  هي  ويشلمت  موذج الروكمة وتوحيد ال يا اا واإلطار القا و ي؛ )ب( المنالة، و األعمال ) موذج )أ(  

 الترتية.                                                           آلية اإلجمات والعقود الذكية والتوه ق، والتفويض؛ )ج( ال نية  

عض ادستنتاجاا المتعلقة بالمعايير واإلطار القا و ي أهمية بال ة، أل  ا  وفي هذا السيال، تيتسي ب  -246
 واد  واشن معضلة  موذج األعمال في الباب الخامس أع  .   رورية مآل وج ة  ظر األمم المتردة. 

 والمشا كة فيهاوهناك حاجة إلى مزيد من الوعي بها ، تطوير المعايير جا   

ناته عآل الردود على اسلللت يان وحدة التفتيش المشلللتركة، يشلللير المفتش  في مقابت التالللور العام ال -247
                                                                                        إلى أن بعض المعايير و  للللعن بالفعت وأن هنا  مبادراا عديدة ت دف إلى و لللل  معايير على المسللللتوى 

المعايير ال رييا ي، في جملة مؤسساا  ويعمت مع د  الركومي الدولي. المستوى الركومي، أو القياعي أو

__________ 

 . www.iso.org/standard/73771.htmlل ط ت على المايلراا األساسية لتينولوجيا سلسلة اليتت والرساباا الموآعة، ا ظر   (47)
 ,Inclusive deployment of blockchain for supply chains", White Paperالمنتلللدى اداتاللللللللللللللللادي العلللالميل " (48)

(March 2019). 

http://www.iso.org/standard/73771.html
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لى و لللل  معايير لسلللللسلللللة اليتت المسللللتخدمة في سلللل سللللت اإلمداد، ويعمت المع د الوطني عديدة أارى، ع
 للمعايير والتينولوجيا للودياا المتردة األمريكية على و لللل  أ ظمة إلدارة ال وية باسللللتخدام سلللللسلللللة اليتت.

سلة اليتت تدعم سلة اليتت إلى إ شاء بنية ترتية أوروبية لخدماا سلوت دف الشراثة األوروبية في مجال سل
 تقديم الخدماا العامة الرامية ع ر الردود.

الدولية بشلكت  ير منسلق يمكآل أن يخلق مآل المشلاثت أثثر  وي دو أن و ل  المعايير الوطنية أو -248
لنسللللبة للمعايير المتعلقة بالروكمة، إي ء ولذلك يعتقد المفتش أ و ينب ي، با                            ي ردهو غياب  تلك المعايير. مما

 اص لعمت المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.اهتمام ا

وفي وان إعداد هذا ادسلللتعراض، كا ن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس تعمت على و للل  عدة  -249
       و  شللللللرا  (.ISO/TC 307معايير في مجادا تتعلق بتينولوجياا سلللللللسلللللللة اليتت والرسللللللاباا الموآعة )

 ظرة عامة على العقود الذكية وأشلللللللكال التفاعت بين ا في   احةلبالفعت ه هة معايير مآل هذا الق يت، وهي مت 
اعتباراا الخالللللللللوصلللللللللية وحماية  و ؛  ( 49)  (2019سللللللللللسللللللللللة اليتت، وأ ظمة تينولوجيا الرسلللللللللاباا الموآعة )

ادارة أمآل األمناء و ؛  ( 51)  (2020المايلراا )و ؛  ( 50)   (2020المعلوماا التي تيشف عآل هوية أصراب ا )
 .( 52)  (2020على األصول الرامية )

حلادا ادسللللللللللللللتخلدام؛ و مبلادئ توجي يلة للروكملة؛    معلايير أارى ايلد التيوير، مآل بين لالوهنلا    -250
 ظرة عامة على ادسللللتخداماا الرالية لتينولوجيا و التاللللنيإل واأل يولوجيا؛ و                                 العقود الذكية الملزمة اا و ا ؛  و 

جيدة والمشلللللاثت المتعلقة بأمان العقود  ظرة عامة على الممارسلللللاا الو الرسلللللاباا الموآعة في إدارة ال وية؛ 
        معر فاا و  موذج لتدفق ال يا اا في حادا اسللتخدام سلللسلللة اليتت وتينولوجيا الرسللاباا الموآعة؛  و الذكية؛ 

                                   مثاد  تو للليريا  للتردياا القا و ية   6ويقدم اإلطار    .( 53) لتالللميم أ ظمة سللللسللللة اليتت الموا لللي  واألشلللياء
 د الذكية، مآل منظور القا ون الوطني.يتعلق بالعقو  والعملية فيما

  6اإلطار 
 العقود الذكية مقابل العقود التقليدية: التحديات القانونية والعملية

 المسائل القانونية

                                                                 أن العقود الذكية ذاتية اإل فاذ، فإن اإل فاذ القضللللللللللاىي ليس  للللللللللروريا .  القضللللللللللاىيل بمااإل فاذ  •
إذا كان   يتعلق بما القضلللاىي وتيرح صلللعوباا فيما وط يعة العقود الذكية تتردى آلياا اإل فاذ

وم  ذلك، إذا                                      يمكن ا ممارسلللللللللللة ذلك اداتالللللللللللاص، ترديدا . للمركمة ااتالللللللللللاص وعلى ما
قوا يآل السللللللللللارية، على حسللللللللللاب أحد اليرفيآل، فإ و يمكآل التماس سلللللللللل ت                   ا ت ك عقد  ذكي ال ما

 .اد تااف القا و ية أمام المراثم المختاة

ل تتمثت األسلللللللتلة الميروحة فيما إذا كان للمركمة ااتالللللللاص في وبيةالشلللللللفرة الراسللللللل أاياء   •
 يتعلق بالشفرة الراسوبية. المسألة وكيإل يمكن ا تفسير  وايا وموااف األطراف فيما

__________ 

(49) https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:tr:23455:ed-1:v1:en. 
(50) https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:tr:23244:ed-1:v1:en. 
(51) https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:22739:ed-1:v1:en. 
(52) https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:tr:23576:ed-1:v1:en. 
 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. المادرل (53)

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:tr:23455:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:tr:23244:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:22739:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:tr:23576:ed-1:v1:en
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                                                                                     الياب  ال مركزي والمكتوم ال وية لتينولوجيا سلللللسلللللة اليتتل إذا حددا مركمة  األ للللرار التي   •
  فاذ ذلك، بس ب عدم معرفة هوية أحد األطراف.تتمكآل مآل إ يجب ج رها، فإ  ا اد د

 االعتبا ات العملية

أن        عقد   واد تر ب األطراف في  ل يجب أن تعكس الشللفرة إرادة األطراف.الراسللوبية  داة الشللفرة •
 تؤكد هذا ادفتراض.

  الشللللفرة الراسللللوبية، فمآل الم م                                                                   تنفيذ العقد الذكيل  ظرا  إلى أن هذا التنفيذ يتيلب أسللللاسللللا  تنفيذ   •
 ترديد مدى إمكا ية استخدام شفرة العقد الذكي في التنفيذ.

األطراف                                   تعد ل العقود التقليدية، وبإمكان                                                   طاب  الثباا في تينولوجيا سللللللللللسللللللللللة اليتتل  البا  ما •
                                                                                   اد سللراب مآل عقد، حسللب ال نود والشللرول المسللتخدمة عموما . وينب ي للعقود الذكية أن تتيل  

  ا.                             ادرا  مآل المرو ة يكفي لتعديل

 .Thomas Naegele, Liechtenstein: Blockchain Comparative Guide (15 May 2020) لالمادر

 

منظمددة الدددوليددة لتوحيددد المقدداييس، في إطددا   ليوصدددددددددي المفتش بفح، المعددايير الحدداليددة لو  -251
، عند                                                ويوصدي ديندا  بمشدا كة ممثلي منظومة األمم المتحدة  التحندير والتخطيط لتطبيقات سدلسدلة الكتل.

اإلمكان وحسب االقتنا ، في األفرقة العاملة للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس التي تن  المعايير ذات  
وسيساعد هذا الن ه    جمي  المنظماا الم تمة برالة المعايير وبترديثات ا.وينب ي للمشاركيآل إب ح    البلة.

وسللليسلللمل لمؤسلللسلللاا                 الرلول مسلللبقا . المشلللاثت واعداد شلللوء  المنظماا على التخفيإل مآل المخاطر ومن   
وسلللللللللللليرد ذلك مآل  منظومة األمم المتردة بإ للللللللللللافة منظور األمم المتردة وااللللللللللللوصلللللللللللليت ا إلى العملية.

آل ادتسللللال في منظومة األمم المتردة، ويمك آل الوكادا   ادآدواجية، ويوفر                                                                                 الموارد البشللللرية والمالية، ويرسلللل 
 مآل التعاون فيما بين ا.

توحيد الاياسلي في ادتراد الدولي ل تالادا بدور ااص في تيوير المعايير في ويقوم ايات ال -252
، و لللللللللللللل  فريق التركيز على تي يق 2019إلى تموآ/يوليلو    2017الفترة مآل أيلار/ملايو   وفي  هلذا المجلال.

امسلللة تقارير  ،تينولوجياا الرسلللاباا الموآعة، في ايات تقييس ادتالللادا بادتراد الدولي ل تالللادا
يلة ) ظرة علاملة على المو للللللللللللللوت، والمفلاليم، والنظلام اإليكولوجي؛ ومشلللللللللللللل لد توحيلد المقلاييس؛ وحلادا  تقن 

ة للرسلللللاباا الموآعة(، وه   مواصلللللفاا تقنية )الشلللللرول  ادسلللللتخدام؛ واإلطار التنظيمي؛ والتواعاا التقني 
 .( 54) والتعاريإل؛ وال ياثت المرجضية؛ ومعايير تقييم المنااا(

تضللللعو   ما                                                              إلى أن المعايير التي يضللللع ا ادتراد الدولي ل تاللللادا ل ا شللللر ية  ويشللللير المفتش  -253
ا الوطنية لتنظيم ادتاللللللللللادا، وا راء                                                             منظمة حكومية دولية، دول  ا األعضللللللللللاء ممثلة في ا بكت مآل هيتات 

وع وة على ذلللك، أاللذ ادترللاد الللدولي ل تالللللللللللللللادا في ادعتبللار، عنللد تيوير  ل للذ     ايللاع للا الخللاص.
 عايير، معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، وهو يشار  في أ شية أفرات ا العاملة.الم

                                 ظ ر و يا  ك يرا  بوجود المعايير     ي   المشللللللللللللللاركة د جاباا التي ادمت ا المنظماا ير أن ترليت اإل -254
ارى، اارج  إلى البرث عآل الموارد في أماثآل أ            وهنا  ميت   التي و للللللللللللللع ا ادتراد الدولي ل تاللللللللللللللادا.

 منظومة األمم المتردة.

__________ 

 .www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dlt/Pages/default.aspxا ظر  (54)

http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dlt/Pages/default.aspx


JIU/REP/2020/7 

57 GE.21-03700 

مكانيات اسددتخدام  ويوصددي المفتش بأن تبدد جمي  مؤسددسددات منظومة األمم المتحدة تقييمها إل -255
  تطبيقات سدلسدلة الكتل، بالنظر في التقا ير التقنية ذات البدلة التي يبدد ها االتحاد الدولي لالتبداالت.

ت بانتظام جمي  مؤسدددسدددات منظومة األمم المتحدة، من                                     يوصدددي بأن ي طل  االتحاد الدولي لالتبددداالهو  و 
سديق، على المعايير التي  خالل آليات مجلس الرؤسدا  التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتن

 في ذلك سلسلة الكتل.                                                               و ضعت للتكنولوجيات الرقمية، وتكنولوجيات الحسابات المومعة، بما

ت يان وحدة التفتيش المشتركة والمقاب ا التي أجرين في إطار هذا واتضل في كت مآل الردود على اس  -256
  متيلباا األسللاسللية لتيسللير التعاون بيآل الوكادا. ادسللتعراض، أن الراجة إلى اابلية التشلل يت ال يني هي أحد ال 

ال يني    وينب ي دعم الج ود الم لذوللة داالت منظوملة األمم المترلدة في اتجلا  تيوير المعلايير والابليلة التشللللللللللللل يلت 
                              واد يكون مآل المسللللتاللللوب أيضللللا  أن  بمعرفة جيدة بدينامياا مناللللاا سلللللسلللللة اليتت التي طورها هذا القيات. 

 قا و ية في هذ  الج ود، ب دف معالجة القضايا القا و ية المتعلقة بسلسلة اليتت. تتعاون الشبكاا ال 

قضللللللاء على ادآدواجية وتوفير وسلللللليؤدي تنفيذ التوصللللللية التالية إلى  شللللللر الممارسللللللاا الجيدة وال -257
 الموارد.

 5التوصية 

لتنفيذيين لمؤسدسدات  بالتشداو  م  الرؤسدا  ا و ،  2021 ينبغي لألمين العام دن يقوم بحلول نهاية عام  
المتحددددة وبددددعم من االتحددداد الددددولي لالتبددددددددددداالت، بتكليف ممثدددل  لألمم المتحددددة معني                                                                                     منظومدددة األمم 

ات البددددلة بمهمة متابعة تطوير معايير التشددددغيل البيني لسددددلسددددلة الكتل  بالتكنولوجيات الرقمية والمسددددائل ذ 
المترتبة على    لآلثا  ، في إطا  د اسدددة شددداملة  والمشدددا ي  المفتوحة المبدددد  الرامية إلى تحقيق ذلك التشدددغيل 

 تلك التكنولوجيا في السياسات العامة، والتعاون م  جمي  المنظمات في تحقيق ذلك الغرض. 

                                                    النظر  في القنايا القانونية في منظومة األمم المتحدةبالفعل بدد   

الاملن بلو لجنلة األمم المترلدة  مثلملا هو الرلال بلالنسللللللللللللللبلة للمعلايير، وجلد المفتش أن العملت اللذي   -258
يتعلق بالجوا ب القا و ية المتاللة بسللسللة اليتت و يرها مآل   فيما  ( 55) ( األو سليترال) للقا ون التجاري الدولي

                                                                           لرسلللللللللاباا الموآعة،  ير معروف جيدا  لدى العديد مآل مؤسلللللللللسلللللللللاا منظومة األمم المتردة.تينولوجياا ا
أن بعض المنظماا المشللاركة في وحدة التفتيش المشللتركة رأا أ و ينب ي لألمم المتردة أن تشللرت في   وبما

بد مآل  ، ف "مفاو للللاا بشللللأن العقود الذكية"عقد  أو "إ شللللاء إطار تنظيمي دولي"اتخاذ إجراءاا مآل أجت  
 اإلشارة إلى أعمال األو سيترال في هذا التقرير.

                                                               مضية العامة لألمم المتردة أيدا مؤارا  مبادراا لجنة األمم المتردة ويشللللللللللللللير المفتش إلى أن الج -259
 للقا ون التجاري الدولي،

"بلاعتبلارهلا ال يتلة القلا و يلة األسللللللللللللللاسلللللللللللللليلة في منظوملة األمم المترلدة في ميلدان القلا ون   
الدولي، مآل أجت آيادة تنسللللللليق األ شلللللللية القا و ية التي تضللللللليل  ب ا المنظماا الدولية   التجاري 

يتعلق بالمسللللللللللاىت القا و ية  في ذلك فيما اليمية العاملة في ميدان القا ون التجاري الدولي، بماواإل
 .( 56) ذاا الالة باداتااد الرامي"

__________ 

دة اللتيآل ل ما  ولي )األو سللللللللللليترال( هي إحدى ال يتتيآل الفرعيتيآل للجمضية العامة لألمم المترلجنة األمم المتردة للقا ون التجاري الد (55)
 (. /https://uncitral.un.org)  ودورات ا مفتوحة لمؤسساا منظومة األمم المتردة             دولة عضوا    60وهي تتألف مآل    ودية تشريضية.

تجللاري الللدولي عآل أعمللال دورت للا الثللا يللة ، تقرير لجنللة األمم المترللدة للقللا ون ال74/182األمم المترللدة، الجمضيللة العللامللة، القرار   (56)
 (.A/RES/74/182)الوهيقة  9والخمسيآل، الفقرة 

https://uncitral.un.org/
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على ترليت اا و ي ذي صلللة بسلللسلللة    2020 في عامأما ة األو سلليترال   شللرتو    ( 57)               ويرتوي تقرير   -260
وهو يتضلللللللللمآل   على األعمال ادسلللللللللتيشلللللللللافية التي أجرت ا المنظمة.اليتت وبالتي يقاا القاىمة علي ا، بناء 

إجلابلاا أوليلة على اليعون القلا و يلة التي أشللللللللللللللارا إلي لا بعض منظملاا األمم المترلدة ويلتقي   تلأثيلداا أو
 ونليتعلق بدور القا   م  التواعاا فيما

ؤ في المعام ا                                                                  يمكآل أن يخلق القا ون  اليقيآل في اداتاللللللللللاد الرامي والقدرة على التن   )أ( 
 يعني الرد مآل المخاطر والتياليإل؛ التجارية، مما

يمكآل أن يعزآ القلا ون اسللللللللللللللتخلدام وتيوير أدواا اداتاللللللللللللللاد الرامي، مثلت ال يلا لاا،  )ب( 
العقود اللذكيلة، وتينولوجيلاا الرسللللللللللللللابلاا الموآعلة، واألصللللللللللللللول الراميلة، وأ ظملة اللذكلاء ادصللللللللللللللينلاعي، و 

 ؛( 58) هذا ادستخدام والتيوير ينب ي استخدامو كعابة أمام وما

يمكآل للج ود الدولية الرامية إلى و لللل  اسللللتجابة منسللللقة للمسللللاىت القا و ية أن تسللللت ق  )ج( 
 ادستجاباا القا و ية الوطنية المجزأة وتس م في سد الفجوة الرامية.

 7اإلطار 

                                                       دمثلة على تشريعات س ن ت للتعامل م  سلسلة الكتل تحديدا

 هذ  التشريعاا العم ا المشفرة وهي في ال الب ذاا طاب  تنظيمي.تتناول معظم  
يشلللللللير صلللللللراحة إلى سللللللللسللللللللة اليتت، ولين ا مسلللللللتوحاة مآل الرلول القاىمة على تلك  وبعضللللللل ا د 

 يليل وتشمت هذ  القوا يآل ما  يآل.هو الرال بالنسبة لقا ون ليختنشتا السلسلة، كما
بشلأن تيوير  2017كا ون األول/ديسلم ر  21المؤرخ   8 مرسلوم رىيس جم ورية بي روس رام  - بيال وس

                                                                                         اداتالللللللاد الرامي، وهو ي نشلللللللم  ظاما  لدعم اسلللللللتخدام حلول سللللللللسللللللللة اليتت في  ظام مينسلللللللك للتينولوجيا 
 ؛المتيورة
شلللللللبال/ف راير   11الالللللللادر في    12 المعدل بالقا ون رام  135/2018 المرسلللللللوم التشلللللللريعي رام -  إيطاليا
  فس األهر القا و ي للوهاىق المسجلة باستخدام سلسلة اليتت كختم آمني إليترو ي؛، الذي يعيي 2019

المتعلق بلالرموآ ومقلدمي الدملاا التينولوجيلاا  2019تشللللللللللللللريآل األول/أثتوبر   3الا ون   -  ليختنشدددددددددتداين
                                   اا و يا  للمعام ا بالرموآ الرامية.                          الموهواة، الذي يض  إطارا  

                               ، الذي ينشلم  ظاما  للتالديق على 2018 ا التينولوجية ادبتيارية، لعاماا ون الخدماا والترتيبا -ة  مالط
 برمجياا سلسلة اليتت وهندست ا؛

بارآة ومآل األمثلة ال نن عدة ودياا اوا يآل تسللمل باسللتخدام سلللسلللة اليتت.   سلل   - الواليات المتحدة األمريكية
أن "تيون ال يللا للاا الموجودة في   على ذلللك، اللا ون المعللام ا اإلليترو يللة في أريزو للا )الللذي ينص على
تخضل  للراابة"(، و"اا ون سللسللة   دفتر الرسلاباا مرمية بالتشلفير، وهابتة، واابلة للتدايق، وتوفر حايقة د

 اليتت" الاادر في فيرمو ن.
 .ن التجاري الدوليلجنة األمم المتردة للقا و  المادرل

__________ 

 ون التجاري الدولي، المسلللللللاىت القا و ية المتعلقة باداتالللللللاد الرامي،  األمم المتردة، الجمضية العامة، تقرير لجنة األمم المتردة للقا (57)
 .2020مايو أيار/ 8(، A/CN.9/1012مذكرة مآل األما ة )الوهيقة 

                                                                                                                   في سللليال األو سللليترال، ت عر ف تينولوجياا الرسلللاباا الموآعة بأ  ا تقنياا وأسلللاليب )من ا سللللسللللة اليتت( تدعم سلللجت بيا اا )أي  (58)
                                                                                                  ( ي رتفظ ب ا على حواسللللليب )أو "ع قد"( متعددة متاللللللة بالشلللللبكة. وتتضلللللمآل هذ  التينولوجياا واألسلللللاليب تقنياا "دفتر حسلللللاباا"
إجمات مالللللممة لضلللللمان ادحتفاظ بنفس ال يا اا في كت عقدة )أي المشلللللاركة، والتيرار، والمزامنة( وبقاء ال يا اا تشلللللفير وآلياا  

                                                                       هابتة(. وي رتفظ بالرساباا الموآعة بواسية برمجياا تدار على ع قد مختلفة. المرفوظة على كت عقدة كاملة وبدون ت يير )أي
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لجنلللة األمم المترلللدة للقلللا ون التجلللاري اللللدولي وتتضللللللللللللللمآل ايلللة العملللت التي ااترحت لللا أملللا لللة   -261
                                                                                                    )األو سليترال( تالنيفا  اا و يا  وأعماد  ترضليرية بشلأن النالوص التشلريضية التي تنظم التعااد اولي )بما في  

، واألصلول ( 60) معام ا ال يا اا، وترميز األصلول، وحقول والتزاماا األطراف في ( 59)   ذلك العقود الذكية(
 عم ا مشفرة، والمنااا الرامية، وفض النزاعاا.الرامية في شكت 

ويسلللللللللللللترعي المفتش ا تبا  وحداا ادبتيار واإلداراا األارى الم تمة في منظماا األمم المتردة  -262
، تقارير إ للللافية عآل الذكاء 2020 عامادمن في دورت ا الثالثة والخمسلللليآل، في األو سلللليترال إلى أن أما ة 
، وسليااات ا، وتعاريف ا، والج اا الفاعلة في ا، ( 63) واألصلول الرامية  ( 62) ومعام ا ال يا اا ( 61) ادصليناعي

ويكتسللللي عمت                                                                                   و ظم ا القا و ية وتقييما  للناللللوص المتعلقة ب ا والتي سللللتشللللكت أسللللاس تاللللنيف ا القا و ي.
نظومة األمم المتردة للمسلاىت القا و ية المتعلقة باداتالاد الرامي اات ماألو سليترال، بالفت ا هيتة تنسليق د

                                                                        في ذلك اسللللللللللتخدام سلللللللللللسلللللللللللة اليتت وتي يقات ا، أهمية ليس فقط للدول، وا ما أيضللللللللللا   والتجارة الرامية، بما
فعلى سلل يت المثال، أشللارا أما ة األو سلليترال إلى أن التاللنيإل   لمؤسللسللاا منظومة األمم المتردة  فسلل ا.

و ي المذكور أع   يمكآل أن يكون وهيقة مرجضية ألي منظمة تتيل  إلى  شللللر تي يقاا سلللللسلللللة اليتت القا  
 ثأدواا إلدارة أ ظمت ا الداالية وترتيبات ا التعاادية.

                                                               مرحلتو األولية، وهنا  أيضللللللا  اسللللللتنتاج آار جدير باإلشللللللارة توصلللللللن إليو  جار وفي           وهذا عمت   -263
بالشللللوا ت التي أعرب عن ا المسللللتخدمون الراليون                          و للللوت هذا التقرير وصلللللة  في م                        األو سلللليترال ولو أهمية  

 المرتملون لتي يقاا سلسلة اليتتل أو

يثيران في حد ذات ما أي  "... أن إدارة وتشلللللللل يت  ظم السللللللللج ا الموآعة فيما ي دو د 
ن الدولي لقا و مسللللللاىت اا و ية جديدة، على الر م مآل أن بعض المسللللللاىت القا و ية، مثت مسللللللاىت ا

 .( 64)                                                   الخاص، اد ت رآ أثثر بس ب التوآي  الج رافي للع قد"

ومآل المفيد في هذ  الظروف، اإلشلللللارة إلى أن األو سللللليترال هي ال يتة الوحيدة في منظومة األمم  -264
 المتردة التي ل ا ع اة مؤسسية ومن جية م  المع د الدولي لتوحيد القا ون الخاص.

 الخالصة  

جمضية العامة لألمم المتردة لجنة األمم المتردة للقا ون التجاري الدولي )األو سللللللللللليترال(، ن ال     ثل ف -265
باللفت ا ال يتة القا و ية األسللاسللية في منظومة األمم المتردة، بتنسلليق األ شللية القا و ية في مجال القا ون  

 د هولي التجاري الدولي لس ب رىيسي وح

__________ 

تركز األعمال المتعلقة بالعقود  للقا ون التجاري الدولي في احترام م دأ الرياد التينولوجي، دم  ممارسلة لجنة األمم المتردة          تمشليا   (59)
  مآل منظور الذكاء ادصلللللللليناعي والتعااد اولي.                                                                          الذكية على تيويرها فقط في أ ظمة تينولوجيا الرسللللللللاباا الموآعة، وا ما أيضللللللللا  

                                                             عة، فإ  ا ظ ورها سلللللل ق ظ ور تلك الرسللللللاباا، وهي ت سللللللتخدم في بيتاا ود الذكية عادة بالرسللللللاباا الموآ وبالر م مآل ارتبال العق
 (.18و 17، الفقرتان A/CN.9/1012إليترو ية أارى )

 Thomas G. Duenser  ،Legalize"ااتالللللللللللللللللاد الرموآ" في   ليمكآل ادط ت على ترليللللت شلللللللللللللللللامللللت للجوا للللب القللللا و يللللة   (60)

Blockchain ،!2020. 
(61) A/CN.9/1012/Add.1. للعقود الذكية.        ترلي          أيضا  هذ  الوهيقة  وتشمت 
(62) A/CN.9/1012/Add.2. 
(63) A/CN.9/1012/Add.3. 
(64) A/CN.9/1012 15، الفقرة. 
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في ذلك أ شلية المنظماا ]...[ وبخاصلة ت في ادآدواجية  ميدان، بماال"تنسليق األ شلية القا و ية في هذا 
 .( 65) في الج ود الم ذولة، وتعزيز اليفاءة وادتسال والترابط في عملية ترديث القا ون التجاري الدولي"

وسللليؤدي تنفيذ التوصلللية التالية إلى تعزيز اليفاءة والفعالية وترسللليآل التنسللليق و شلللر الممارسلللاا   -266
 وس المستفادة.لدر وا

 6التوصية 

ينبغي لمجالس إدا ة مؤسددسددات منظومة األمم المتحدة دن تشددج  الدول األعنددا  على االشددتراك في   
األعمال االسددددتكشددددافية والتحندددديرية للجنة األمم المتحدة للقانون التجا ي الدولي بشددددأن المسددددائل القانونية 

يتعلق  في ذلك ما  لالقتبداد الرقمي والتجا ة الرقمية، بما سد   المتعلقة بتكنولوجيا سدلسدلة الكتل في السدياق األو 
 بتسوية النزاعات، والرامية إلى الحد من انعدام األمن القانوني في هذا المجال. 

                                                                            ويوصددددي المفتش دينددددا  بأن تتعاون مؤسددددسددددات منظومة األمم المتحدة م  دمانة لجنة األمم  -267
ئق عن تجربتهدا م  تطبيقدات سدددددددددلسدددددددددلدة الكتدل، والد وس  بإتاحة الوثاالمتحددة للقدانون التجدا ي الدولي  

 المستفادة من استخدامها، واحتياجاتها المحتملة من وجهة نظر قانونية.

                                                                       تطوير الخبرة الفنية الداخلية في مجال سلسلة الكتل عملية  مفيدة وواقعية -جيم 

إلى  ،تي يقاا سللسللة اليتتوادسلتراتيجي، دسلتخدام ادسلتعداد، على المسلتوييآل التشل يلي  يتواف  -268
يسلللتند ذلك ادسلللتعداد في منظومة األمم المتردة  وينب ي أد على اإللمام بتلك السللللسللللة وف م ا.  ،حد ك ير

وينب ي أن تسللللتند جمي  القراراا    فقط إلى ادفترا للللاا النظرية الموجودة بكثرة في األدبياا المتخاللللاللللة.
 تفادة مآل الممارسة الفعلية لتي يقاا سلسلة اليتت.المجال إلى الدروس المس تخذ في هذا        التي ت  

                                                                                       وألسللباب عملية، يمكآل لمنظومة األمم المتردة أن تتخذ موافا  اسللتباقيا  مآل مسللألة سلللسلللة اليتت،  -269
و شوء   ل.                                                                                          بدد  مآل اد تظار والتراب اللذيآل يؤديان في   اية المياف إلى التبضية لمختلف الباىعيآل في السو 

ومآل المنيقي أن تؤدي تلك التبضية، على                                               س فقط تيورا  ممكنا ، بت هو تيور سللل ي ومتوا .تلك التبضية لي 
              ومنعلا  للذللك،    مسللللللللللللللتوى المنظوملة، إلى تجزىلة الج ود، وتزايلد العملت في عزللة، وادآدواجيلة، واهلدار الموارد.

لسللة اليتت هي أ  ا وميزة سل   ادماا إلى آار. ينب ي النظر في اسلتخدام الرلول التي يمكآل  قل ا مآل مقدم
تمثت فرصلللللة ذه ية يمكآل أن تراول في ا منظومة األمم المتردة، في هذ  المرحلة المبكرة، تيوير حد أد ى 

 في ذلك بروتوكودت ا الخاصة ب ا في مجال سلسلة اليتت. مآل ا رات ا التقنية، بما

هت " على السلللللللللللؤال التاليلنظماا المشلللللللللللاركة اإلجابة                                       وا ي اا  مآل هذا ادفتراض، ط لب مآل الم -270
سللللللللللللليكون مآل المفيد لمنظومة األمم المتردة أن تيور ا رت ا الخاصلللللللللللللة في ترميز/برمجة/تعديآل تي يقاا 

 "سلسلة اليتت؟

وشلللللللللللملن الرجه الرىيسلللللللللللية الدا ية إلى قيام  ورد معظم المجي يآل على هذا السلللللللللللؤال باإليجاب. -271
 يليل  ا الخاصة ماالمنظومة بتيوير ا رات 

مآل الشللللللفراا األسللللللاسللللللية ت ني عليو كيا اا األمم المتردة  ادر ما             يكون توفير  أن يمكآل   •
 إيجاد   ه موحد على  يال المنظومة في هذا المجال؛          س ي   إلى ج ودها، 

__________ 

، تقرير لجنللة األمم المترللدة للقللا ون التجللاري الللدولي عآل أعمللال دورت للا الرللاديللة  73/197األمم المترللدة، الجمضيللة العللامللة، القرار  (65)
 (.A/RES/73/197 والخمسيآل، )الوهيقة
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                                                                           وجود مو رد مشللللللللللتر  يمكآل أن يجن ب العديد  مآل المنظماا تياليإل ادسللللللللللتثمار المواآي  •
 مم المتردة ككت؛بالفاىدة على منظومة األ  يعود والمس ق، مما

إن اسلللتخدام منظومة األمم المتردة لمنالللة سللللسللللة كتت ااصلللة ب ا يمكآل أن يسلللاعدها  •
على ادسللللللللللللللتفلادة مآل هلذ  التينولوجيلا م  تجنلب ادرت لان لمقلدمي الدملاا في السللللللللللللللول  

 بشكت كامت على الامود أمام التيوراا؛                   تث ن ادرت م بعد   لم

في توجيو أعمال منظماا األمم المتردة وتعزيز                         لمعرفة الداالية مفيدا   سللوف يكون بناء ا •
 ادرت ا التفاو ية، حتى لو ااتارا العمت م  باىعيآل اارجييآل؛

                    سللللللللللسللللللللللة اليتت دااليا            ا حلول  ر                                                   الخ رة الداالة دآمة ليفالة حسلللللللللآل التنفيذ، سلللللللللواء ط و   •
 ؛بواسية شركاء تجارييآل اارجييآل أو

تلك الخ رة                            التنمية المسللللللتدامة وجود  لة اليتت في سلللللليال أهداف قيمة سلللللللسلللللل                يتيلب تقييم   •
                                                                        جمي  فتاا إهباا المف وم على المدى القاللير، وتيوير  ماذج أولية أثثر  ضللجا  لتدير  

 على المدى اليويت؛

تسلللمل الخ رة الداالية لألمم المتردة بأن تظت مواثبة ألحد  المسلللتجداا في معام ت ا  •
 دم هذ  التينولوجيا بشكت متزايد؛ؤسساا المالية التي تستخالمالية م  الماارف والم

سللللللللتيون األمم المتردة اادرة على  للللللللمان توافق تي يقاا سلللللللللسلللللللللة اليتت م  األ ظمة   •
 يتعلق من ا بمعايير حقول اإل سان وحماية ال يتة. في ذلك ما الدولية، بما

رذيراا داالية في مجال سللللسللللة اليتت، م  ت                           أارى أيضلللا  فيرة بناء ا رة عديدة  وأيدا منظماا   -272
على المجادا التي ي لغ في ا اسللتخدام مشللاري   تلك الخ رة  )أ( ينب ي أن تقتاللر  ذاا صلللة جديرة بالذكرل

وينب ي  ثتلة حرجة ي رران بذل الج ود في ا؛ )ب( ينب ي ترديد دراسللة جدواها بداة.                      سلللسلللة اليتت حجما  أو
آل أ  ا أفضللللللت الموجود وتفي باحتياجاا سلللللل مة الشللللللفراا الراسللللللوبية للتأثد م                          أيضللللللا  التدايق جما يا  في  

 األمان المناسبة.

على السلؤال، مشليرة إلى أ و "يمكآل ادسلتعا ة في و ل  الشلفراا  بالنفي  ردا منظمة واحدة فقط  و  -273
في رأي تلك المنظمة،  والميلوب،                                                                         بعدد ك ير مآل الشركاء التقنييآل األثفاء، و) البا ( بأسعار معقولة  س يا ".

                                                                                    لى ترجمة الف م التقني إلى تي يقاا/متيلباا عمت والعكس أيضلللللا "، والقدرة على الرفاظ على هو "القدرة ع
                              استمرارية الرلول التي ت عتمد.

ويتالللت أحد الشلللرول األسلللاسلللية لترقيق أفضلللت اسلللتخدام للموارد الرالية ب ناء القدراا والرد مآل  -274
تعزيز   التالية إلىمكآل أن يؤدي تنفيذ التوصلية وي  اسلتخدام اياراا مفتوحة المالدر.ادعتماد على السلول ب 

أن ييسللر اإللمام بمتيلباا اعتماد سلللسلللة اليتت ذلك  ومآل شللأن اليفاءة وترقيق وفوراا في الموارد المالية.
ا في التياليإل                                                                                   في كامت منظومة األمم المتردة، وأن يرقق في الوان  فسلللللو مزيدا  مآل اليفاءة ومآل الوفورا

 ية الج ود.بالتقليت مآل اآدواج

 7التوصية 

                                                                                         ينبغي للرؤسدا  التنفيذيين لمؤسدسدات منظومة األمم المتحدة التي طو  ت تطبيقات قائمة على سدلسدلة   
                                                                                                   الكتل تمشديا  م  الدعوة التي وجهها األمين العام في تقريره عن خريطة طريق من دجل التعاون الرقمي لتوفير 

وحة، كلما دمكن ذلك، في تطويرهم للبرمجيات، وإتاحة شدفراتها  ة الرقمية، اسدتخدام المبداد  المفت المناف  العام 
 لمنظمات األمم المتحدة األخرى. 
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                                                                                          ووجلدا وحلدة التفتيش المشللللللللللللللتركلة دعملا  علاملا  لفيرة بنلاء الدر أد ى مآل الخ رة الفنيلة اللدااليلة في   -275
في هذا الج د في  في الوان  فسللللو بديت وااعي للشللللروت ويوجد   مجال سلللللسلللللة اليتت في فرادى المنظماا.

فقد أفاد مركز  حالة كيان اادر على الايام بدور مروري في هذا الاللللللللدد على مسللللللللتوى المنظومة بأثمل ا.
األمم المترلدة اللدولي للروسللللللللللللللبلة بلأن للديلو تللك القلدراا وأ لو منخرل بلالفعلت في تيوير حلول الاىملة على 

 سلسلة اليتت.

وحتى                                                   اا يتمثت  البا  في اللجوء إلى الموارد الخارجية.                                        ويقر  المفتش بأن أفضلللت ايار متاح للمنظم  -276
                           وعلدد  مقلدمي الرلول القلاىملة   في تللك الرلادا، هنلا  حلاجلة إلى اتبلات   ه حلذر في ااتيلار مثلت ذللك اللدعم. 

 ترديث في المدى اليويت. على سلسلة اليتت في تزايد، وليآل ليس لجميع م ادرة مث تة على اإل جاآ وال 

تش بأن تندددد  شددددبكة المبتكرين التابعة لألمم المتحدة قائمة بالجهات الخا جية ويوصددددي المف -277
ويشللير إلى أن   .                                                                                 التي تقدم حلوال  قائمة على سدلسدلة الكتل، وإتاحة تلك القائمة لجمي  المنظمات المهتمة

فعلى سلللللللللللللل يلت المثلال، أبرم    نظملاا الفرديلة.اواىم مآل ذللك النوت الد تيون موجودة على مسللللللللللللللتوى بعض الم
بر امه األ ذية العالمي اتفاااا طويلة األجت م  مقدميآل لرلول ااىمة على سللللللسللللللة اليتت، ولديو عملياا 

 تستخدم ا. شراء يمكآل للمنظماا الم تمة األارى أن تستل م من ا أو

في ذلك سلللللللسلللللللة اليتت،  ية واتقا  ا، بما                                                       وتعد  القدرة الداالية على ف م التقنياا الناشللللللتة وادبتيار  -278
مة أسللاسللية لمنظمة فعالة وعاللرية تتعلم وتسللعى إلى الوفاء بوديت ا بفعالية وكفاءة، وتقوم بدور م م في  سلل 

وتيرح سلللللللسلللللللة اليتت، بسلللللل ب بنيت ا ال مركزية وااللللللاىالللللل ا الفريدة،   ترقيق أهداف التنمية المسللللللتدامة.
بشللللللللللأن اضللللللللللايا مثت إدارة  ردة على المسللللللللللتوييآل التقني وادسللللللللللتراتيجي تردياا جديدة لمنظومة األمم المت 

 المشاري  والروكمة.

                                                                                     وأارا معظم المنظماا بالراجة إلى أن يكتسب موظفوها مستوى معينا  مآل اإللمام بسلسلة اليتت  -279
 لت ير.و يرها مآل التينولوجياا الرامية وف م ا، بس ب الراجة إلى التييإل م  بيتة تينولوجية سريعة ا

الميلوب باات ف األشللكال العملية لتينولوجيا سلللسلللة اليتت التي ويختلف  وت ومسللتوى التدريب   -280
وترتاج الييا اا التي لدي ا بالفعت تي يقاا سلللللللللللسلللللللللللة اليتت إلى  تتعامت مع ا. تسللللللللللتخدم ا المنظماا أو

بعض جوا ب تينولوجيا سلللللسلللللة                                                                    تدريب أثثر تفاللللي   يختلف عما ترتاجو الييا اا التي تتعامت )فقط( م   
وينب ي أن يكون  وت التدريب ومسلللللتوا  متوافقيآل م  احتياجاا مآل يتلقو و مآل موظفيآل  ارى.اليتت بيرل أ

              صن ات القرار. إدارييآل، أو موظفي ال رامه، أو فنييآل، أو

، اليتت على سلللللللللللللللسلللللللللللللللة                                                               وفي حيآل اتفقن معظم المنظماا على وجود فاىدة مآل التدر ب بقدر ما -281
اا الموظفيآل اللذيآل يتعيآل تلدريت م، و وت التلدريلب األثثر                                      أ عرب عآل وج لاا  ظر مختلفلة بشلللللللللللللللأن مجموعل 

للموظفيآل لتمكين م مآل ف م  تدريب عام فاىدةل التدريب التقني على و   شفراا سلسلة اليتت وبرمجت ا، أم
 أفضت ألداء هذ  التينولوجيا ولفرص ا وحدودها.

تاللللميم تي يقاا سلللللسلللللة اليتت إمكان الييا اا أن تسللللتفيد مآل ف م كيفية ورأا اليو يسلللليإل أ و ب  -282
وأشلللارا هيتة األمم المتردة للمرأة إلى أن مشلللاري  سللللسللللة اليتت يمكآل أن تنيوي على   وتيويرها وادارت ا.

هو والتسللللل بالمعرفة اليافية   جوا ب هورية في التعاون وتقديم الخدماا على المسلللتوييآل التقني وال ر امجي.
 نفيذ .الشرل األساسي للشروت في أي مشروت وت 

ورأا منظمة األ ذية والزراعة أن األ سللللللللللب هو التدريب على من جياا ادبتيار، ألن مشللللللللللاري    -283
ت بر امه األمم المتردة  تعمت بشللللكت جيد في حالة ادلتزام بالمن جياا التقليدية. سلللللسلللللة اليتت اد د                           وفضلللل 
رسلللللللللللللليآل بلااتبلار المنتجلاا والخلدملاا  التجري يلة التنظيميلة، التي يمكآل أن تسللللللللللللللمل للمملالل يتلة فيرة ال يتلاا  

 و ماذج األعمال في بيتة مفعمة بالريوية و ير اا عة للعوااب التنظيمية العادية.
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                                                                                           وبشللللللللكت عام، اعت  ر التدريب على إدارة سلللللللللسلللللللللة اليتت أمرا  م ما ، علما  بأن هذ  التينولوجيا اد   -284
                                        شللللللللجي  على تنظيم دوراا التو ية أداة قي مة             واعت  ر الت  الرت األفضللللللللت في كثير مآل الرادا. تيون هي د

وبللالمثللت، يمكآل ل رامه التللدريللب المرللددة   لل للايللة في مواج للة المخللاطر التي اللد تجل  للا هللذ  التينولوجيللا.
                    منلاسللللللللللللللبلا  لمآل يخييون                                                                                 المرتوى التي تتنلاول القلدراا الرايايلة ل لذ  التينولوجيلا وحلدودهلا أن تقلدم توجي لا   

يمكآل أن ترققو سلللسلللة اليتت                                        وأايرا ، فإن مآل يرتاج إلى ف م حدود ما ريع م.إلدراج سلللسلللة اليتت في مشللا
                                                                                          في مجال األعمال ليسلللوا الموظفيآل الفنييآل وموظفي المشلللاري  فقط، وا ما أيضلللا  أصلللراب وظاىف األعمال 

 رهم داات المنظمة.التجارية، وأعضاء األفراة المالية، والقا و ية، و ي 

 للاالل التدريب على سلسلة اليتت وتوجد بالتالي عدة حجه -285

                                                                             مآل الممكآل أن ي رد  اسلتخدام سللسللة اليتت، في حال عدم تنفيذها بشلكت صلريل، آهارا   •
أن  مربكة في أ شلللللللية التعاون و ماذج الخدماا على المسلللللللتوييآل التقني وال ر امجي، أو

لضللروري يتعلق بال ر امه والتاللميم، مآل ا وفيما تلك اوهار.يتسلل ب في  ينيوي على ما
 التخييط لسير األعمال ا ت استخدام سلسلة اليتت في األ شية المتوااة؛

مآل الناحية التقنية، ينب ي أن يكون الموظفون على دراية بمزايا تينولوجيا سللللللسللللللة اليتت  •
سللللللمات ا الجوهرية في تنفيذ   وايودها ومخاطرها المرتملة، وينب ي اتبات   ه يسللللللتفيد مآل

           ت بعن في ا امشلللللللللاري  سللللللللللسللللللللللة اليتت النتاىه المرجوة من ا إذا ترقق  واد د  المشلللللللللاري .
 المن جياا التقليدية المستخدمة في مشاري  األمم المتردة؛

                                                                                 ينب ي للتدريب أن يخلق ف ما  لييفية تاللللميم تي يقاا سلللللسلللللة اليتت وتيويرها وادارت ا،   •
 لمستق ت؛يآل ومؤسسات م للتينولوجياا الجديدة وادبتيارية ولبغية إعداد الموظف

                                                                                 يمكآل ل رامه التدريب أن تقدم توجي ا  مناسللللللللللللللبا  بشللللللللللللللأن ادراا هذ  التينولوجيا الراياية   •
 وحدودها إلى مآل يخييون إلدراج ا في مشاريع م.

المسلللللللللتوياا                                                                         ووفقا  للرجه المو لللللللللرة أع   ولردود المنظماا على ادسلللللللللت يان، يمكآل أن تيون  -286
 يقاا سلللللللللللسلللللللللللة اليتت مفيدة ومناسللللللللللبة للفتاا العريضللللللللللة التالية مآل الث هة التالية مآل المعرفة والف م لتي

 الموظفيآل/المسؤوليآلل

في ذلك الرجه                                                  ف م  عام/معرفة أسلاسلية في مجال سللسللة اليتت، بما -موظفو ال رامه   )أ( 
لييفية  وير تي يقات ا، وادارت ا، م  ف م بقدر ماالمؤيدة دسلللللللتخدام ا والمعار لللللللة لو، وكيفية تالللللللميم وتي

 اتيارها )شجرة القراراا(؛ا

التعامت م  مشللللللللللاري  سلللللللللللسلللللللللللة اليتت، والتوجيو بشللللللللللأن ربي ا  -  نيون التقالموظفون  )ب( 
بسلللللللليناريوهاا األمم المتردة، وف م التفاصلللللللليت التقنية لقدراا هذ  التينولوجيا وايودها، وكيفية اسللللللللتخدام ا 

  يقات ا؛وتنفيذ تي

أسلاسلي مآل ف م سللسللة اليتت واإللمام ب ا        ادر    -ن و اإلدارة العليا وصلنات القرار اوار  )ج( 
                                                                                                     وبمزاياها وعيوب ا عموما ، في سلللليال التينولوجيا الناشللللتة وادبتيار، ل سللللتنارة في اتخاذ اراراا اسللللتراتيجية  

 ت.في ا سلسلة اليت  بشأن ادستثمار في التينولوجياا الجديدة، بما

التدري ية ع ر اإل تر ن التي تل ي مسلللتوياا مختلفة  ويشلللير المفتش إلى وجود العديد مآل الدوراا   -287
متناول كت مآل الموظفيآل الم تميآل   وهنا  دوراا عديدة متاحة بتيلفة منخفضلللللة وفي  مآل احتياجاا التعلم.

واد يؤدي تنفيذ التوصللللللللية التالية  سلللللللليما عندما تيون موارد التدريب مردودة. والمنظماا القليلة الموارد، د
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ة في اسللللللللللتخدام الموارد وترسلللللللللليآل الم اراا الم نية للموظفيآل المعنييآل، م  تيسللللللللللير ادرة  إلى تعزيز اليفاء
 المنظماا على اثتساب مزيد مآل المرو ة.

يوصددددي المفتش بأن ينظر الرؤسددددا  التنفيذيون لمنظمات األمم المتحدة في تنددددمين مناها و -288
 على كييية عمل سدالسدل الكتل وغيرها                                                  منظماتهم، عند الندرو ة واالقتندا ، تد يبا  دسداسديا   التثقيف في

يتال م م  االحتيداجدات التنظيميدة لكدل من: )د( اإلدا ة العليدا وصدددددددددنداع   من التكنولوجيدات الرقميدة، بمدا
 السياسات، ) ( مديرو المشا ي ، )ج( المو فون على المستويات التقنية.

لوكاالت في اسددددددددتخدام  األولى نحو ثقافة من التعاون والعمل المشددددددددترك بين االخطوات   -دال 
 سلسلة الكتل

ي دو، مآل الناحية النظرية، أن سلللسلللة اليتت توفر إمكا اا ك يرة للتعاون بيآل الوكادا واأل شللية   -289
فإن ظ ور سلللللللسلللللللة  ولذلك،   المشللللللتركة، بركم  قال اوت ا كنظام موآت في بيتة االية مآل التركم المركزي.

معقول بأ و ينب ي لمؤسلللللللسلللللللاا منظومة األمم                يالللللللربو افتراض   اليتت في هذ  المرحلة المبكرة مآل تيورها
، عند التفيير في اعتماد هذ  التينولوجيا، في المشلاري  التي تنيوي على أن تنظر في المقام األول المتردة

سلللللللل  والتعاون، وليس في المشللللللللاري  التي تشللللللللج  على تجمي  للموارد، وتبادل للمعرفة والخ رة، واابلية للتو 
 العمت في عزلة. المزيد مآل

                                                                                      وفقا  لوج اا النظر التي جمعت ا وحدة التفتيش المشللللتركة، تياد كت المنظماا المشللللاركة ت جم  و  -290
                                                         على ا ول هذا ادفتراض، ا ي اا  مآل مجموعة متنوعة مآل الرجهل

                                               ية جديدة، فإن ال ة فقط مآل المنظماا ل ا الخ رة  بما أن سللللللسللللللة اليتت تمثت أداة تينولوج •
ومآل شللللأن اتبات   ه على مسللللتوى  تقدمو تلك التينولوجيا. لف م جمي  جوا ب ما اليافية

 ر اثتساب تلك المنظماا معرفة وا رة؛                                           المنظومة في التعامت م  سلسلة اليتت أن ييس  

ألفضللت أن تسللعى المنظماا إلى  ومآل ا                                                     اد يكون إ شللاء ال نية الترتية لسلللسلللة اليتت مكلفا .  •
                                                     دد  مآل الايام بمشاري  تجري ية ص يرة بمعزل عآل  يرها؛ التعاون والتوس  المشتر ، ب 

يمكآل للمنظماا التي  جرن في ادسلللللللللتفادة مآل سللللللللللسللللللللللة اليتت في دعم اية التنمية   •
أن تتيل تجربت ا ل يرها، بريث يمكآل لمؤسلللللسلللللاا منظومة األمم   2030 المسلللللتدامة لعام

 بعض ا البعض؛ارف ردة ككت ادستفادة مآل معالمت 

النظر عآل   • ال رامه ب ض  للعلللللديلللللد مآل  يمكآل  المنظملللللاا،  المرلللللددة لمختلف  الوديلللللاا 
ن تعتمد بعض العملياا القابلة لألتمتة باسلللتخدام سللللسللللة اليتت )مدفوعاا أوالالللناديق 

 ؛إلى ذلك( المنل، وس ست اإلمداد الشفافة والقابلة للتتب ، وما

في الدعوة إلى نظومة األمم المتردة ادسلللللللللتفادة مآل اسلللللللللتخدام سللللللللللسللللللللللة اليتت يمكآل لم •
مؤتمرات ا، وااامة مزيد مآل الشلللللللللللراثاا الموج ة  رو ترقيق النتاىه م  القيات الخاص،  
وتعزيز التي يقاا في ال رامه الميدا ية؛ فسلللللللللللللسلللللللللللللة اليتت تسللللللللللللمل بتيامت األ ظمة في  

                                         ادمات ا إلى  فس المجموعة، وتيون شللللللللللللمولية     الرادا التي تقدم في ا منظماا متعددة
 ؛          منشودا                 تاىج ا هدفا  

                                                                                د يوفر التعل م المشللتر  والمعارف المشللتركة وتبادل الخ راا بيآل منظماا األمم المتردة  •
                                                                               ف ما  مشلللتركا  وأعمق ل بتيار ع ر القياعاا فرسلللب، وا ما يؤدي أيضلللا  إلى اتبات   ه  

 المستوى العالمي؛ منسق في استخدام سلسلة اليتت على
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ر اسلللللللتخدام آلياا  بإمكان القدراا التقنية المشلللللللتركة في   •                                          مجال سللللللللسللللللللة اليتت أن تيسللللللل 
التنسلللللللليق في توآي  األموال بيآل أصللللللللراب المالللللللللرة، ومعالجة آهار التداات والتنافس 

                                                            وبإمكا  ا أيضلا  المسلاعدة في ترقيق مسلتوياا أعلى مآل المسلاءلة   المضلر على األموال.
 يتعلق بتخايص األموال. يماوالشفافية ف

  ،وبناء المعرفة  ،إذكاء الوعيعلى بشللأن الراجة إلى التعاون بيآل الوكادا اوراء الناشللم          وتوافق   -291
مركز األمم المتحدة للحلول الرقمية، وشدبكة المبتكرين التابعة  وتنسليق المشلاري  تدعمو مبادرتان هامتانل  

ل ا، والجا ب الم م بشللللكت ااص في هاتيآل المبادرتيآل هو طابع ما الشللللامت للمنظومة بأثم .لألمم المتحدة
ويوصددي المفتش بالتنسدديق والتواصددل    .مركز األمم المتحدة الدولي للحوسددبةليدعم الودية التشللل يلية  مما

لة الكتل،  في ذلك االسدددتخدام المحتمل لسدددلسددد بين هذه الكيانات الثالثة في عمليات التحول الرقمي، بما
فهم جمي  المنظمات المهتمة  كطريقة لزيادة االتسدداق وتوثيق التعاون على مسددتوى المنظومة، وتيسددير 

 .لسلسلة الكتل

                                                                                         وي نظر إلى شلبكة الم تيريآل التابعة لألمم المتردة على أ  ا مجتم  تعاو ي  ير رسلمي للم تيريآل   -292
م  اواريآل بغيللة تعزيز ادبتيللار وتشللللللللللللللجيعللو دااللت    في األمم المترللدة الم تميآل بتبللادل ا رت م وتجربت م

األولى، هي   أا هذ  الشلبكة بالفعت أداتيآل واعدتيآل في مجال سللسللة اليتت.واد أ شل  منظومة األمم المتردة.
(، وهي مالللللممة لدعم the Atriumمنالللللة مشلللللتركة بيآل الوكادا لتينولوجيا سللللللسللللللة اليتت، األتريوم )

الثا ية، ف ي منشللور معنون "دليت عملي دسللتخدام سلللسلللة اليتت داات األمم  ماأ  التعلم والتعاون والتواصللت.
 تردة" ي دف إلى تقديم ف م أساسي لسلسلة اليتت، وارشاداا عامة حول تقييم استخدامات ا الممكنة.الم

 8اإلطار 
 دداة تعاون بين الوكاالت  - ألتريوما

مركزية ااىمة على سللللسللللة اليتت ومشلللتركة بيآل الوكادا ومالللممة   هي أداة تعاون د  األتريوم 
لمرتبط بادبتيار في وكادا األمم المتردة الم تمة بسلللللللللسلللللللللة  لتيسللللللللير التعاون وللتقليت مآل ادحتيا  ا

مي برعاية واد أ شأها كت مآل بر امه األمم المتردة اإل ماىي، واليو يسيإل، وبر امه األ ذية العال اليتت.
وتتمثت األتريوم في  شللللللبكة الم تيريآل التابعة لألمم المتردة، وهي مفتوحة لجمي  وكادا األمم المتردة.

 ا العالي مآل ه هة مكو اا، هيلمستواه
 ااىمة بموارد تعليمية مختارة؛ •

في ذلك لمراا عامة عآل                                                                 ااىمة بتي يقاا سللللسللللة اليتت التي أ  شلللتن داات األمم المتردة، بما •
 ادتاال بأفرات ا، والوصول إلى تفاصيل ا، مثت الشفرة؛كيفية شاريع ا، ومعلوماا عآل  م

 في األمم المتردة الم تميآل ب ناء المعرفة.  منتدى مجتمعي للتفاعت م  الم تيريآل •

وتسمل األتريوم، بوصف ا سلسلة كتت ااصة ترتاج إلى إذن يار  ا مستودت تي يقاا موآت،  
 المتردة الم تمة بمشاركة المليية الفيرية وااتبار التي يقاا في بيتة تجري ية آمنة.لوكادا األمم 

 .متردة، بر امه األ ذية العالمي، منظمة األمم المتردة لليفولةشبكة الم تيريآل التابعة لألمم ال المادرل

لمتحدة، ويأمل ويرحب المفتش بالعمل الذي دنجزته حتى اآلن شددددددبكة المبتكرين التابعة لألمم ا -293
دن تواصددددل الشددددبكة غرس ثقافة جديدة من التعاون بين الوكاالت في مجال سددددلسددددلة الكتل وغيرها من 

 .ةالتكنولوجيات الرقمي
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ويشللللللللللللللير المفتش بلاهتملام إلى أن للدى معظم المنظملاا المشللللللللللللللاركلة رؤيلة على  يلال المنظوملة   -294
يا اا على  يال المنظومة تتعامت م  سلللللللسلللللللة  وبإمكا  ا أن تتاللللللور، في هذ  المرحلة المبكرة، إ شللللللاء ك

 تلك المقترحاا هو        وأبرآ   مبادراا جديدة للعمت في عزلة.اط ل  مشللللللللللاري  فردية، و الايام ب                 اليتت، بدد  مآل  
لتوفير آلية للعملياا التقنية والتوجيو ادسللتراتيجي   سلللسلللة اليتتفي مرال لخدماا المشللتركة لمركز  إ شللاء 

                                 واد تؤدي هذ  اولية أيضلللا ، مثلما    ا سللللسللللة اليتت، والدعم الفني في تنفيذ المشلللاري .بشلللأن اعتماد تينولوجي 
ة مآل الخ رة التي تيتس  ا منظومة األمم المتردة بأثمل ا دستفاداأشار صندول األمم المتردة للسكان، إلى "

ويشدير المفتش إلى دن هذا الهدف   تيون اابلة للتوسل ". بالرد مآل عدد المبادراا  ير المتيررة التي اد د
 .بدد يتبلو  بالفعل من خالل إنشا  مركز األمم المتحدة للحلول الرقمية

هو المبللادرة الرىيسلللللللللللللليللة الثللا يللة الراميللة إلى ترقيق التلللآر   الرقميدة  مركز األمم المتحددة للحلولو -295
وتتمثت   اال ا إآاء عملية الرامنة.وتوهيق التعاون ع ر منظومة األمم المتردة، والى اعتماد  ظرة شللللللللللللللاملة د

ة م متو في ااتبار وتنفيذ المشللللللاري  التجري ية للتينولوجيا المتيورة، التي يمكآل توسللللللي   ياا ا لتشللللللمت عد
ويسللللتخدم هذا المركز الذي أسللللسللللو كت مآل مفو للللية األمم المتردة  مؤسللللسللللاا في منظومة األمم المتردة.

ويعرض    ي القدرة التشلل يلية لمركز األمم المتردة الدولي للروسللبة.لشللؤون ال جتيآل، وبر امه األ ذية العالم
 ت.في ا سلسلة اليت  الشكت الخامس التينولوجياا التي يستخدم ا المركز، بما

 الشكت الخامس 
 يستخدمها مركز األمم المتحدة للحلول الرقمية  التيالتقنيات 

دتمتة العمليات 
الروبوتية

ذكا  اصطناعي

تعلم آلي سلسلة كتل

إنترنت األشيا 

حوسبة 
سحابية

 البيانات والتحليالت
المتقدمة

 

بإنشددددددا  مركز الحلول الرقمية، الذي يبشددددددر ببداية عهد جديد في الطريقة التي  يرحب المفتش  و  -296
 . يوصي المنظمات المشا كة بدعمه ستتعامل بها منظومة األمم المتحدة م  التحول الرقمي في المستقبل، و 

تعريفي وحيد لألمم المتردة، باسللللتخدام   وأهم مشللللروت يقترحو مركز الرلول الرامية هو إ شللللاء رام -297
                                           ومآل المتوا ، وفقا  ل ذا اداتراح، أ و سللللليكون   تينولوجيا سللللللسللللللة اليتت، يمكآل  قلو بيآل مختلف المنظماا.

ة كتابة المعلوماا على ي دة أن تابل سلية موهواة ل ا ص حبإمكان كت منظمة مآل منظماا األمم المتر
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كفت النظام القابلية للتوسل                                                              ويمكآل للمنظماا تشل يت الع قد الخاصلة ب ا بشلكت منفالت، في حيآل ي   السللسللة.
 .( 66) وللتش يت ال يني

يوصدددددي المفتش بأن يدعم الرؤسدددددا  التنفيذيون لمنظمات األمم المتحدة إنشدددددا  نظام هوية و  -298
يدة لألمم المتحددة، سدددددددددتنتا عنده آثدا  إيجدابيدة متعدددة على المددى الطويدل من حيدث توفير الوقدت   قم

التبددددددددديق على مؤهالتهم العلمية ومها اتهم واالعتراف بها،  والموا د، وتيسددددددددير تنقل المو فين نتيجة 
 .والحد من البيروقراطية، وتعزيز االتساق على مستوى المنظومة

إمكللا يللة توهيق التعللاون في هللذا المجللال، مآل حيللث فعللاليللة التعللاون بيآل                      ويجري أيضلللللللللللللللا  ااتبللار -299
                                       يا  أث ر وأعقد تي يقاا سللللللسللللللة اليتت في                                                         الوكادا، مآل ا ل مشلللللروت "الل ناا األسلللللاسلللللية"، الذي يعد  حال

لها من  يمة كتجربة تتناول   ويشددددددددج  المفتش على دعم هذه المباد ة الرائدة وتبنيها لما األمم المتردة.
 .ليات المساعدة اإلنسانية على مستوى المنظومةعم

والتشللللل يلي،  وسللللليؤدي تنفيذ التوصلللللية التالية إلى تعزيز ادتسلللللال على المسلللللتوييآل ادسلللللتراتيجي -300
 والتعاون بيآل الوكادا.

 8التوصية 

ينبغي للرؤسددا  التنفيذيين لمؤسددسددات منظومة األمم المتحدة، دن ينظروا، من خالل آليات التنسدديق   
ات البدلة، وبدعم من مركز األمم المتحدة الدولي للحوسدبة، في اعتماد إطا  حوكمة غير ملزم ومشدترك بين  ذ 

مم المتحدة، بهدف ضمان                                                                          الوكاالت ي عنى بمسائل سلسلة الكتل لتستخدمه المؤسسات المهتمة في منظومة األ 
لمشدددا ي  التي  ل في ذلك   بما ، 2022 وجود مناها متماسدددكة ومتسدددقة على نطاق المنظومة بحلول نهاية عام 

 يمكن دن تشترك فيها عدة مؤسسات. 

__________ 

يمكآل ادط ت على وصللللللللللف كامت للمشللللللللللروت في التقرير المؤان لفراة العمت المعنية بمسللللللللللتق ت القوة العاملة في منظومة األمم،   (66)
 .2020آب/أ سيس  21، (CEB/2020/HLCM/13)المعني بالتنسيق التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذييآل 
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 المرفق األول

                                                                                جدول موجز بتطبيقات سلسلة الكتل التي تستخدمها حاليا  مؤسسات منظومة األمم المتحدة  

 المشتركون  تكنولوجيا سلسلة الكتل المستخدمة ومقدمو الخدمات موجز عن المشروع المنظمة

والز اعدددد األغددددذيددددة   ة/منظمددددة 
 االتحاد الدولي لالتباالت

تتب  الثروة الريوا ية في بابوا  ينيا الجديدة. بإمكان المزارعيآل اسللللتخدام  
في ذللللك  هلللذا النظلللام لتسللللللللللللللجيلللت معلوملللاا م ملللة عآل انلللاآيرهم، بملللا
بأمراض، الفاليلة، والسل لة، والوآن، و مط النمو، والعلف، واإلصلاباا 

                              واألدوية التي است خدمن لع ج ا.
                                                              تنفيذ   ظام التتب  الجديد هذا عام   أسللللللللللاسلللللللللليا  في الق الثقة لدى         وي عد

المسللللت لك و للللمان ادرة المزارعيآل على توسللللي  أسللللواا م وكسللللب عاىد 
 معقول على استثمارات م.

 إيثيريوم
 اإلجمات بإهباا العمت في س ست اليتت العامة.

 Switch Mavenينولوجيال مقدم ادماا الت

ن هم منظماا القيات العام  أصللللللللراب المالللللللللرة الرىيسلللللللليو 
الوطنيلة )بملا في ذللك اإلدارة اإلاليميلة، ووآارة الزراعلة والثروة 
الريوا ية، وادارة ادتاللللللادا وتينولوجيا المعلوماا واليااة،  

 وال يتة الوطنية لتينولوجيا المعلوماا وادتاادا(.

األول لبرناما األمم  المشدددددددروع  
المكتدددب   -المتحددددة اإلنمدددائي  

 في منغوليا القطري 

شللللللللبكة سلللللللللسلللللللللة كتت عامة ااىمة على إيثيريوم في مشللللللللروت تجري ي،  ير أن  تتب  السل  )اليشمير(، مآل  قية المنشأ حتى ال ي .
                                                                        ال ر امه اإل ماىي يوصللي بأن ت سللتخدم في أي تيوير إ للافي ل ذ  التجربة بنية   

 ب في ا بإذن ويمكآل للجم ور ادط ت على مرتويات ا.          عامة ي يت
  Convergenceم ادماا التينولوجيال مقد

يتعامت بر امه األمم المتردة اإل ماىي بشلللللللللللللكت مباشلللللللللللللر م   
اللملزارعليلآل  )ملثلللللللت  اللملنلتلجليلآل  واللملورديلآل  اللملنلتلجليلآل  اللملزارعليلآل 
والرعللاة ومتللاجر السللللللللللللللوبرمللاركللن(؛ وم  مقللدمي شلللللللللللللل للاداا  

لياف المسلللللللللللللتدامة(؛ والمسلللللللللللللت لييآل  ادسلللللللللللللتدامة )ترالف األ
الشلللللللللوكودتة، ومالللللللللنعو الم بس،  الن اىييآل )مشلللللللللترو ألواح  
المشدددددروع الثاني لبرناما األمم   ومتلقو الت رعاا ال ذاىية(.

المكتدددب   -المتحددددة اإلنمدددائي  
                    الق طري في إكوادو 

                                                               تتب  السللللللل  )الياثاو(، مآل  قية المنشللللللأ حتى ال ي . أ  شللللللم رمز رامي 
  25- 10                                                   منته )لوح الشلللللللللوكودتة، مث  (، وأ سلللللللللندا لو قيمة  قدية )ليت  

                                                          سلللللللللنتا (. ويمكآل اسلللللللللترداد قيمة كت رمز مآل تلك الرموآ مقابت االللللللللم 
إعادتو إلى المزارت   يراللت عليو المسللت لك في عملية الشللراء التالية، أو

 األصلي ليعيد استثمار  في عملية اإل تاج.

 سلسلة كتت على مناة هاي رلدجر. 
 .KrypCoreال رمجياا الوسيية لسلسلة اليتتل 

 ال نية الترتية األساسية. Fairchain Node Networkتدير 

المشدددددروع الثالث لبرناما األمم 
المكتدددب   -المتحددددة اإلنمدددائي  
                  الق طري في صربيا

تتب  الت رعلللاا ال لللذاىيلللة بلللدايلللة مآل اروج لللا مآل تجلللار التجزىلللة حتى 
وصلللللول ا إلى المنظمة  ير الركومية التي تتلقى الت رعاا. وتتجو النية 

شلللللمت كامت عملية الت رت، مآل إ تاج األ ذية إلى توسلللللي   يال التتب  لي
                                                            إلى تسلللل م ا في متاجر السلللوبرماركن، وتخزين ا في مالللارف األ ذية، 

 ا إلى األفراد في   اية المياف.واياال 

في الترقق مآل صللرة المعاملة،   Stellar                                ي سللتخدم بروتوكول اإلجمات لمؤسللسللة  
 يرتاج إلى إذن. وهو بروتوكول عام

برناما األمم  المشدددددددروع الراب  ل
المكتدددب   -المتحددددة اإلنمدددائي  

                  الق طري في الهند

 ثيريوميسلسلة اليتتل إ . السجت العقاري لمدينة با تشكود بودية هاريا ا، ال ند
 Blockchain Learning Groupالدعم التينولوجيل 

 التركيز على العقود الذكية
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 المشتركون  تكنولوجيا سلسلة الكتل المستخدمة ومقدمو الخدمات موجز عن المشروع المنظمة

 -المشدددروع األول لليونيسددديف 
 ان                          المكتب الق طري في كاماخست

Digicus ل هو مشللللللروت ي دف إلى اسللللللتخدام سلللللللسلللللللة اليتت في رامنة
المنفذيآل في شلكت عقود ذكية، وتوحيد اتفاقياا اليو يسليإل م  شلركاى ا 

في ذلك الترقق المبسللللط مآل النتاىه التي يرقق ا الشللللركاء، واإلفراج  بما
 التلقاىي عآل المدفوعاا بعد الترقق واإلذن.

 .ERC20، والرمز Ethereum Ropstenالشبكة التجري ية 
 iSKY Solutionsمقدم الخدماال 

 المرليون.مكتب اليو يسيإل في كاآااستان وشركاؤها 

 -المشددروع الثاني لليونيسدديف 
 صندوق المشا ي 

                                                              صللللندول  مجم   يسللللتثمر في التينولوجياا الناشللللتة والمفتوحة الماللللدر  
ة بلالمنتجلاا في مراحل لا األولى. وهو يقلدم المسللللللللللللللاعلدة التقنيلة والمتعلقل

 ويدعم  مو األعمال التجارية والوصول إلى شبكة مآل الخ راء والشركاء.  

• OS City (Mexico)/bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic 
• Atix Labs (Argentina)/bitcoin, RSK 

• W3 Engineers (Bangladesh)/Ethereum 

• Statwig (India)/Ethereum 

• Prescrypto (Mexico)/Dash, Ethereum, Ethereum Classic 

• Utopixar (Tunisia)/Ethereum 

• Trustlab (South Africa)/Ixo 

 مقر اليو يسيإل
 شركاا اليو يسيإل ادستثمارية

 -المشددروع الثالث لليونيسدديف 
CryptoFund 

أول أداة اسلللتثمار مشلللفرة في منظومة األمم المتردة، تسلللمل لليو يسللليإل  
بللللالع الت رعللللاا  المشللللللللللللللفرة واإليثر وال يتيويآل، وبريللللاآت للللا بتلقي  م ا 

شللللاري ، يتم ااتيار الشللللركاا لتلقي                                 وصللللرف ا. ووفقا  ل يكت صللللندول الم
 إيثر. ادستثماراا في شكت بيتيويآل أو

Bitcoin Mainnet 
Ethereum Mainnet 

 اللجان الوطنية لليو يسيإل
 مقر اليو يسيإل

ة في شلللللللركاا اليو يسللللللليإل ادسلللللللتثمارية )الشلللللللركاا الناشلللللللت
 مراحل ا األولى في ال لدان المشمولة ب ر امه اليو يسيإل(

األغدذيدة العدالمي وهيئدة برنداما  
 األمم المتحدة للمردة

                                                         "الل ناا األسللللللاسللللللية" حت  )على مناللللللة سللللللرابية( مشللللللتر  بيآل بر امه 
                                                                    األ ذية العلالمي وهيتلة األمم المترلدة للمرأة في إطار مبلادرة تدا ت ااىملة 

  822  000                                    "الل ناا األسللللللللللللاسللللللللللللية" حاليا  ادماا إلى  على النقد. ويقدم  
 مآل الروهين ا في األردن وبن  ديش، على التوالي.  مدجم سوري ودج

يسللللللللللللاهم في إحدا  ت يير في حياة النسللللللللللللاء والفتياا في مخيمي   وهو
 األآرل والزعتري ل جتيآل في األردن.

 ويسللللللللمل هذا المشللللللللروت للمنظماا اإل سللللللللا ية بتنسلللللللليق عملياا ترديد
 المساعدة المتبادلة واياال ا بدون أي تسلست هرمي.

 سلسلة كتت ااصة ترتاج إلى إذن وتستخدم تينولوجيا التيافؤ.
 ثيريوم م  اوارآمية إجمات بإهباا التفويض.يإعميت 

 مقدمو ادماا التينولوجيال
• Parity Technologiesل عناصر سلسلة اليتت والعقود الذكية 
• Baltic Data Scienceالترتيللللة، والواج للللة الخلفيللللة، والواج لللة    ل ال نيللللة 

 األمامية، والتي يق المرمول
• ConsenSysل إطار الروكمة 
• IrisGuardل تينولوجيا ال يا اا ال يومترية 
• Amazon Web Services   الللدملللاا أملللاآون الشللللللللللللللبكيلللة(ل الللدملللاا(

 ادستضافة السرابية

م المتردة للمرأة                                              تقوم ع قدتا بر امه األ ذية العالمي وهيتة األم
 بالترقق مآل س مة المعام ا الم رمة.

أي أ ظمة    الفواىد التي يجني ا المسللللتفيدون يمكآل أن تأتي مآل
ل ر امه األ ذية  SCOPEتسلللللللجيت/اسلللللللترقاااا )مثت  ظام 

لمفو لية األمم المتردة لشلؤون  proGres ظام  العالمي، أو
سللللللللللتخدام                                               ال جتيآل(؛ ويمكآل التوه ق مآل هوية المسللللللللللتفيديآل با

لمفو لللللللللللللليلللة األمم    PRIMES ظلللام بيومتري )مثلللت  ظلللام  
ال جتيآل، أو لشللللللللللللللؤون  ل ر للللامه   SCOPE ظللللام   المترللللدة 

 رموآ. باستخدام كلماا مرور، أو األ ذية العالمي(، أو

ااتبار الترويت النقدي باستخدام سلسلة اليتت في مخيم كاثوما ل جتيآل  هيئة األمم المتحدة للمردة 
 في كينيا.

  ريومإيثي
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 المشتركون  تكنولوجيا سلسلة الكتل المستخدمة ومقدمو الخدمات موجز عن المشروع المنظمة

 برناما األغذية العالمي
إثيوبيدددا                        المكتبللللان الق يريللللان في  

 وجيبوتي

مشلللللللروت "ثتت للنقت"ل ال دف مآل هذا المشلللللللروت هو اسلللللللتيشلللللللاف طرل  
لترسللليآل توافر مسلللتنداا الشلللرآل في الوان المناسلللب باسلللتخدام سللللسللللة  
اليتت. ويرمي المشلللللروت في األجت اليويت إلى إ شلللللاء منالللللة سللللللسللللللة  

حداا وااىمة على سللللسللللة اليتت لتسلللتخدم ا منظماا  إمداد مؤلفة مآل و 
ف تعزيز ودعم دور بر امه األ ذية العالمي  المسلللللللاعدة اإل سلللللللا ية، ب د

بوصلللللفو وكالة األمم المتردة الراىدة في إدارة سللللللسللللللة التوريد والخدماا  
 اللوجستية. 

 وك ء المقاصة 
 وك ء الشرآل

 الموا م
 وك ء النقت

 الجمار  

ال األمم  الددددددولي  مركز  متحددددددة 
للحوسدددبة/البدددندوق المشدددترك 
للمعاشدددددددات التقاعدية لمو في 

 األمم المتحدة

التنفيذ التقني لش ادة ادسترقال الرامية. مآل المتوا  أن توفر تينولوجيا 
سلللللسلللللة اليتت والتعلم اولي سللللج ا معام ا هابتة لمتلقي المعاشللللاا  

 التقاعدية.
ا ال يومترية لترديد ال وية  ويتضلللللللمآل إهباا المف وم اسلللللللتخدام الاياسلللللللا
هابتة واابلة للتتب  وللتدايق الشللللللللخاللللللللية و"إهباا الوجود". إ شللللللللاء أدلة 

بشكت مستقت، وترديد الموا  الج رافي للتأثد مآل صرة "إهباا اإلاامة"  
 وتي يق مرمول للتيسير على المستفيديآل. 

،  Hyperledger Indyسلسلة كتت ترتاج إلى إذن/ااصة، ااىمة على مناة  
ولي وترتوي على اوارآميلة إجملات مضللللللللللللللمنلة. ويلدير مركز األمم المترلدة اللد

للروسلبة ويسلتضليإل كامت ال نية الترتية لسللسللة اليتت، بالر م مآل أ  ا مملوكة  
 لجمي  الوكادا المشاركة.

                                                                      جمي  الع قد موجودة على الخواديم/الرواسلللللليب التي تسللللللتضلللللليف ا مراثز ال يا اا 
 متردة الدولي للروسبة.التابعة لمركز األمم ال

 آل أطراف اارجية.                                          ويتضمآل التنفيذ أيضا  ادماا تقنية ودعما  م

ومسللللللللللللللت ليو هلذا الرلت التينولوجي الاللللللللللللللرف هم متقلاعلدو 
                                                        منظومة األمم المتردة. ويشتر  في هذا النظام حاليا  طرفان، 
هما الاللللندول المشللللتر  للمعاشللللاا التقاعدية لموظفي األمم  

لمتردة الدولي للروسلبة. ومآل الناحية المتردة، ومركز األمم ا
األمم المترللدة وبرامج للا المثللاليللة، سللللللللللللللتيون جمي  وكللادا  

ومكات  ا التي سلللللللتشلللللللار  في  ظام ال وية الرامية المشلللللللتر   
                                                     اادرة على تشلللللل يت ع قدة يمكآل اسللللللتضللللللافت ا ماديا  في مركز  
األمم المترللللدة الللللدولي للروسللللللللللللللبللللة، وليآل تملي للللا الوكللللالللللة  

 المشاركة.
المعلومددددات  مكتددددب   تكنولوجيددددا 

 واالتباالت/موئل األمم المتحدة
ي  األرا لي في أف ا سلتان. يتمثت هذا المشلروت في إ شلاء                تتب   مليية ا

                                                                سلللخة  ير اابلة للت يير مآل السلللج ا العقارية يمكآل أن تيون أسلللاسلللا   
لخدماا حكومية أارى، مثت التخييط الرضللللللري، واشللللللرا  المواطنيآل،  

 وتوليد اإليراداا.

ريقة سلللتخدم في تنفيذ هذا المشلللروت تث ين ال يا اا على سللللسللللة كتت. وهي ط    وي  
                                            اتم ا آمنيا  بإ للللللافة بعثرة إلى سلللللللسلللللللة اليتت،   بسلللللليية لتوهيق المسللللللتنداا أو

 يرول دون الت عب ب يا ات ا. مما
 هي مقدم الخدماا. LTOشبكة 

 وآارة التنمية الرضرية واألرا ي
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 المرفق الثاني

 لة الكتل التي تعتزم المنظمات استخدامها في المستقبلتطبيقات سلس  
 االستخدام المحتمل  المنظمة 

                                                                  هو مشلللروت ااىم على سللللسللللة اليتت يقدم إلى المسلللت لييآل حلود  للنزاعاا  حل نزاعات العمال  عبر اإلنترنت:   مؤتمر األمم المتحدة للتجا ة والتنمية 
والتجلارة اإلليترو يلة. ويمكآل لمؤتمر األمم المترلدة للتجلارة  ع ر اإل تر لن كوسللللللللللللليللة لترسللللللللللللليآل التجلارة اللدوليلة  

المتردة وأن ينظر في مسلللللاىت بناء القدراا    والتنمية أن يوفر الخ رة في اضلللللايا حماية المسلللللت لك داات األمم 
 والمساعدة التقنية المتعلقة برماية المست لك. وسيقوم أحد شركاء المؤتمر بتيوير تينولوجيا سلسلة اليتت.  

مآل كيفية هذا المشللللللروت أداة يمكآل للدول األعضللللللاء اسللللللتخدام ا في الترقق  تحويل األموال، والعقود الذكية:   برناما األمم المتحدة للبيئة 
                                 مور دي الخدماا، والتأثد مآل توجيو  تخالللليص الموارد وتوآيع ا على شللللركاء بر امه األمم المتردة لل يتة، أو 

شلللللأن إ لللللافة ااصلللللية العقد الذكي إلى عملية ترويت األموال أن تفرج تلك الموارد إلى مشلللللاري  معينة. ومآل  
 يق أهدافو.                                                        تلقاىيا  عآل جزء مآل األموال المخااة للمشروت، فقط عند ترق 

                                                                    ال رض مآل هذا المشلللروت هو تتب  السلللل  الرسلللاسلللة بيتيا  ومتابعت ا مآل أجت    تتب  سددلسددلة اإلمداد ومراقبتها: 
 استخدام الترميز القاىم على سلسلة اليتت.                                  الق بيتة أثثر أما ا ، م  إمكا ية 

يمكآل للشللركاء مآل ا ل هذا التي يق إدارة سلللسلللة كتت لترقيق الشللفافية والمسللاءلة وصدرف األموال:    التمويل 
في أ شلللللية احتجاآ اليربون شدددهادات المشدددا كة المتردة إلصللللل ح النظم اإليكولوجية.  في إطار عقد األمم  

                                                                      ارها تلقاىيا  إلى الج اا الما رة. ويمكآل لعقد األمم المتردة إلصللللل ح النظم  وآهارها ذاا الاللللللةل يمكآل إصلللللد 
د لتلك  اإليكولوجية أن يسللللللتخدم سلللللللسلللللللة اليتت لت يتة سللللللول لخدماا النظام اإليكولوجي وو لللللل   ظام موح 

 الخدماا، وا شاء رموآ اابلة للتداول لترفيز عملياا اإلص ح. 

إدا ة و   تسددجيل الوالدات ول األمم المتردة للسللكان في اسللتخدام تينولوجيا سلللسلللة اليتت في سلليال  ينظر صللند  صندوق األمم المتحدة للسكان 
 . سلسلة اإلمداد البحية 

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشدددددددغيل الالجئين  
 فلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( ال 

  ظام شبكة األمان ادجتماعي.   ترويت القساىم إلى ال جتيآل وتوآي  األموال مآل ا ل تحويل القسائم:  

 تخزيآل التاريخ الي ي للمر ى بواسية  ظام الارة اإلليترو ي. البحة الرقمية:  

 تتب  المكو اا في سلسلة اإلمداد.   ل سلسلة اإلمداد 

والعمليات التجا ية   إدا ة الوثائق استخدام األ ظمة القاىمة على سلسلة اليتت في بعض عملياتو الداالية، مثت   د الدولي لالتباالت االتحا 
 . والتحقق منها 

 ايار يسمل ألرباب العمت المرتمليآل بالوصول إلى المعلوماا عآل الش اداا التعليمية. الشهادات التعليمية:   اليونسكو 

 إط ت الجم ور على مشاري  اليو سكو والسماح بالت رت باألموال باستخدام العقود الذكية. :  تعبئة الموا د 

آيادة الشللللللللللفافية في حركة األموال والمدفوعاا الالللللللللل يرة، وامكا ية ادسللللللللللتفادة مآل آلياا    يل االبتكا ي: التمو  اليونيسيف 
 التمويت ال مركزية التي تتير ا سلسلة اليتت. 

قاا المرتملة لرماية بيا اا األطفال وادارة  ظام ال وية الرامية و/أو إ شلاء وادارة بيا اا  ل التي ي حقوق الطفل 
 ية. ادعتماد الرام 

                                                                            تي يق مفتوح الماللللللللللللدر ط و ر لزيادة اليفاءة والقدرة على تتب  األموال مآل ا ل وصللللللللللللول :  TruBudget منظمة األمم المتحدة للتنمية البناةية 
 والج اا الما رة إلى تفاصيت تخايص الموارد بمزيد مآل الشفافية. الدول األعضاء  

تت في التنمية الالنا ية والمسلتدامة والشلاملة للجمي   اسلتخدام مرتمت لسللسللة الي السدلسدلة الغذائية الز اةية:  
 في مجال س ست األ ذية الزرا ية في ال لد مآل ا ل ترسيآل إمكا ية التتب  والشفافية في سلسلة الايمة. 

أدواا لتمويت التجارة ااىمة على سلللللللللسلللللللللة اليتت لدعم وصللللللللول الشللللللللركاا الالللللللل يرة ددوات تمويل التجا ة: 
 إلى التمويت.   والمتوسية في أفريايا 
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 االستخدام المحتمل  المنظمة 

اسلتخدام سللسللة اليتت لزيادة كفاءة سل سلت اإلمداد البال ة األهمية وشلفافيت ا  سدالسدل اإلمداد البالغة األهمية:  
 واابليت ا للتتب  وأمن ا. 

دااليلة في  إمكلا يلة تي يق لا في منظملة العملت اللدوليلة لأل راض اإلداريلة اللالتو يعدات الرقميدة والعقود الدذكيدة:   نظمة العمل الدولية م 
  وء الترول الرامي. 

ادسلتفادة مآل تينولوجياا سللسللة اليتت في ترقيق الشلفافية واألمآل في مراقبة ظروف  مرا بة سدلسدلة اإلمداد:  
 مداد. العمت في سلسلة اإل 

ج اا الفاعلة في                                                         تمثت سللللسللللة اليتت بدي   لتبادل ال يا اا اإلليترو ي بيآل السددلسددلة اإلمداد البريدي:  االتحاد البريدي العالمي 
                                                                                      سلللللسلللللة اإلمداد ال ريدي لضللللمان االلللوصللللية ال يا اا، في  موذج يمك آل جمي  الج اا الفاعلة )إدارة 

لجوي( مآل ادط ت فقط على ال يلا لاا التي يرتلاجو  لا، ال ريلد، وهيتلاا الجملار ، وأج زة أمآل النقلت ا
 عند الراجة إلي ا، ألداء م ام م.

                                                                        م على سللسللة اليتت يكم ت ادماا الدف  ال ريدي التي يعر ل ا ادتراد ال ريدي          حت  ااى المحفظة اإللكترونية:  
 العالمي. 

ى، والسللج ا الاللرية اإلليترو ية، والوصللفاا الي ية وادارة إدارة بيا اا المر للتبادل المعلومات البددحية:   منظمة البحة العالمية 
 الميالباا، وش اداا التيضيم الدولية. 

 مكافرة األدوية المزيفة وأشكال ال ش الي ي األارى. ت:  إدا ة سالسل اإلمدادا 

لتيوير تي يق يسللللللللللمل   Blockcerts                                     يجري حاليا  التفيير في اسللللللللللتخدام مناللللللللللة  بيانات االعتماد الرقمية:  
اديمية منظمة الاللللرة العالمية بإصللللدار بيا اا اعتماد ااىمة على سلللللسلللللة اليتت، وعر لللل ا والترقق مآل  ألث 

 صرت ا. 

 ادستخداماا المرتملة ل ذ  لتينولوجيا في النظام ال يتي للمليية الفيرية.  مية للملكية الفكرية المنظمة العال 

 ل مآل المرتمت استخدام تينولوجيا سلسلة اليتت في دعم تبادل ال يا اا المرااة. الطقس تبادل بيانات  المنظمة العالمية لأل صاد الجوية  

األمانة العامة لألمم المتحدة 
 

                                                                                                      ااتر ح كتاب  أبيض بشأن التي يقاا التقنية لسلسلة اليتت، أصدر  مركز األمم المتردة لتيسير التجارة واألعمال  قتبادية ألو وبا اللجنة اال 
 ية، عدة مشلللاري  تتعلق بالعقود الذكية وأطر التشللل يت ال يني بيآل دفاتر الرسلللاباا، وباألطر التجارية اإلليترو 

ة، واألطر القا و ية والتنظيمية، وادحتياجاا مآل ال يا اا في استخدام سلسلة  المتعلقة بدددا ال يا اا التجاري 
 (. ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/8اليتت )ا ظر  

لترديد التي يقاا الممكنة لتقنية سللللللسللللللة    2021 تنظر اللجنة اداتالللللادية ألفريايا في إجراء دراسلللللة في عام  االقتبادية ألفريقيا اللجنة 
 اليتت. 

مم المتحدة المعني بالمخد ات  مكتب األ 
 والجريمة 

 يستيشف المكتب مجال الت رعاا بالعم ا المشفرة. 

الددمددعددلددومدددددات   تددكددنددولددوجدديددددا  مددكددتددددب 
 واالتباالت 

القاىمة على سللللللللسللللللللة اليتت لتشلللللللجي  التعاون بيآل موظفي األمم    UnitEينظر المكتب في اسلللللللتخدام رموآ  
سللللو  آار يسلللترق   المتردة وتنويع ا، و شلللر أي عقلية أو المتردة، والترفيز على ادبتيار، واضلللر ة األمم  

 الترويه بيآل الموظفيآل. 

دراج عناصلر مآل سللسللة اليتت في برامجو المتعلقة بأهدافو المعر لة للخير، وبمكافرة سلفر  يدرس المكتب إ  مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإل ها  
 اإلرهابييآل.  
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 المرفق الثالث

الحلول القائمة على تكنولوجيا الحسددابات المومعة نظرة إ شددادية عامة على    
واسدددددتخداماتها في مواجهة التحديات الرئيسدددددية ألهداف التنمية المسدددددتدامة 

 تركة()موجز دعدته وحدة التفتيش المش 17 ال
، فريق التركيز على تي يقلاا تينولوجيلا  ادتاللللللللللللللادا ادترلاد اللدولي ل تاللللللللللللللادا، ايلات تقييس   المادرل

 . 2019، حادا استخدام تينولوجيا الرساباا الموآعة، FG DLT D2.1لموآعة، التقرير التقني الرساباا ا 
التنميدددة   هددددف 

 الحسابات المومعةامكانية استخدام تكنولوجيا   التحدي  المستدامة

أشللللللللللللخاص   10يضيش واحد مآل كت  1ال دف 
في بلدان الشللللللريرة الد يا مآل الدات  

 المتوسط ترن اط الفقر الدولي. 

                                                                آل لتينولوجيا الرسللاباا الموآعة أن تسللجت المعام ا تلقاىيا  في سللجت  ويمك
ويمكآل تقاللير مدة دوراا الدف  للمسللاعدة    آمآل م  تسللوية مالية شللبو فورية. 

التالللللللللللللللدي للفقر وتعزيز المسلللللللللللللللاواة في حقول الوصللللللللللللللول إلى الموارد في  
 اداتاادية. 

عللدم كفللايللة الوصللللللللللللللول إلى اليعللام   2ال دف 
 لسنة. الم ذي على مدار ا

سلللللللللللللليملا   يمكآل لتينولوجيلا الرسللللللللللللللابلاا الموآعلة أن تعزآ جلا لب العرض، د
يمكن م مآل  بالنسللبة لالل ار منتجي األ ذية وممارسللي الزراعة األسللرية، مما

الوصللللول إلى األسللللوال بشللللكت أفضللللت والراللللول على معاملة متسللللاوية في 
 سلسلة اإلمداد. 

أصللللللللللللللبرللن األمراض  ير المعللديللة   3ال دف 
ة ترظى بقدر أث ر والاللللرة النفسللللي

يلملللللللاهلللللللت  واللتلملويلللللللت  ادهلتلملللللللام  ملآل 
 ترظى بو األمراض المعدية.  ما

نة  يمكآل لتينولوجيا الرسللاباا الموآعة أن تدعم  تاىه الوااية                    والع ج المرسلل 
مآل ا ل إآالة الرواجز التي تفاللللللللت بيآل ب يا اا مختلفي مقدمي الخدماا  

        ذهنيا .                      ة المفيدة جسديا  أوالي ية وا افة مزايا الترميز والترفيز إلى األ شي

 ب،  يمكآل لمنالللللللللاا تينولوجيا الرسلللللللللاباا الموآعة ربط الاللللللللللة بيآل الي الوصول إلى التعليم الشامت للجمي . 4ال دف 
والمدرسلللللللليآل، ومقدمي الخدماا في جلسللللللللاا ع ر اإل تر ن يمكآل في ا تتب   

 تقدم الي ب وحضورهم وترايل م العلمي. 

يمكآل لتينولوجيا الرسلللللللاباا الموآعة أن تسلللللللاعد النسلللللللاء على كسلللللللب دات  جنسيآل وتمكيآل المرأة.المساواة بيآل ال 5ال دف 
 اإل تر ن.   إ افي وادحتفاظ بو، والتخفيإل مآل المضايقاا ع ر

متواآن  6ال دف  النظيفلللللة  ير  الميلللللا   توآي  
 على الاعيد العالمي. 

سلللتشلللعراا  مآل شلللأن اسلللتخدام تينولوجيا الرسلللاباا الموآعة، باداتران م  م
                                                                  إ تر ن األشللللياء، أن يمك آل األسللللر المضيشللللية، والاللللناعاا، ومديري الميا ،  

 ووا عي السياساا مآل اتخاذ اراراا أثثر استنارة. 

المتجللللددة   7 ال دف  اليللللااللللة  آيللللادة حالللللللللللللللللة 
 ومضاعفة كفاءة إ تاج اليااة. 

                                                              ت مكآل تينولوجيلا الرسلللللللللللللللابلاا الموآعلة مآل ترميز منالللللللللللللللاا تلداول اليلاالة  
 تواصت الشبكي بيآل النظراء في تجارة اليااة المتجددة. واستخدام ال

التمويلللللللت   8ال دف  إلى  الركوملللللللة  وصللللللللللللللول 
 المرلي بتيلفة معقولة. 

تينولوجيا الرسللللللاباا الموآعة أن تسللللللمل ب ي  سللللللنداا التجزىة ذاا  بإمكان  
الايمة الالللللللللل يرة، على التي يقاا المرمولة، وأن تعزآ النمو الشللللللللللامت مآل 

 لديمقراطي على الديون السيادية. ا ل إ فاء الياب  ا

ىمة على يمكآل أن يسللللللللمل تداول عملة عالمية اا للللللللعة لقواعد تنظيمية واا التنمية اداتاادية 9ال دف 
يمكآل أن  تينولوجيا الرسللاباا الموآعة بإجراء معام ا صلل يرة الايمة، مما

                                                    يساهم كثيرا  في  شر الخدماا الماممة ااياا  للفقراء. 
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التنميدددة   هددددف 
 الحسابات المومعةامكانية استخدام تكنولوجيا   التحدي  المستدامة

مآل أوجللو عللدم المسلللللللللللللللاواة في   الرللد 10ال دف 
والروكمللللة،   مجللللادا اداتالللللللللللللللللاد، 

 والرقول، واتخاذ القراراا. 

تعزآ بشلللللللللكت أفضلللللللللت المسلللللللللاواة   بإمكان تينولوجيا الرسلللللللللاباا الموآعة أن
اداتالللللللللللادية مآل ا ل الرد مآل تيلفة التروي ا المالية وفتل طرل جديدة  

 لمشاركة المواطنيآل في صن  القراراا. 

بلإمكلان تينولوجيلا الرسلللللللللللللللابلاا الموآعلة أن تعزآ اللديمقراطيلة داالت الملدن   الترضر وعدد المدن الي رى. تزايد   11ال دف 
 آل حيث التيلفة. بشكت أفضت وأوهق وأثفأ م

مزيد مآل الشللللللللللللفافية والو للللللللللللوح في  12ال دف 
سلل سللت الايمة وعملياا اإل تاج مآل 
أجت ف م أفضلللللت للمخاطر و لللللمان 

 ل ذل العناية الواجبة. 

                                                          ب  المنتجاا في سللللللللل سلللللللللت اإلمداد ارتباطا  وهيقا  بوعي المسلللللللللت لك  يرتبط تت
 . بأصول المنتجاا وأساليب اإل تاج المستدامة واوهار الارية

بلليللتلليلللللللة   13ال دف  كللوار   حلللللللدو   مللخلللللللاطللر 
   يمكآل إيقاف ا.  د

بلإمكلان تينولوجيلا الرسلللللللللللللللابلاا الموآعلة أن تلدعم تيوير أسللللللللللللللوال اليربون 
التي تمثت اليربون، م   للللمان الثباا    باسللللتخدام مناللللاا تداول األصللللول

 والشفافية. 

اللبلرلريلللللللة   14ال دف  الل ليلتليلللللللة  اللنلظلم  حلملللللللايلللللللة 
وادسللللللللت  ل  والسللللللللاحلية مآل التلو   

 المفرل. 

بإمكان تينولوجيا الرسلاباا الموآعة أن توفر ال نية األسلاسلية لجم  ال يا اا  
، واتخاذ  يسلللللمل بإدارة أفضلللللت للنظم اإليكولوجية القابت للتشللللل يت ال يني، مما

 اراراا أثثر استنارة، وآيادة المساءلة. 

التخلص مآل آهار تدهور األرا لللللللللي   15ال دف 
 والتارر. 

دام تينولوجيا الرسللاباا الموآعة لترفيز المنظماا واألفراد على يمكآل اسللتخ
                                                                    تعزيز حملايلة وحفظ ال يتلة،  يلاالا  وكفلاءة، مآل ا ل تقلديم ملدفوعلاا  قلديلة  

 لي يعة. ص يرة مقابت الرفاظ على ا

يمكآل اسللللللللتخدام العقود الذكية المنفذة على مناللللللللاا تينولوجيا الرسللللللللاباا   تعزيز سيادة القا ون.  16ال دف 
 لموآعة ألتمتة وا فاذ ادتفاااا بيآل كيا اا األعمال. ا

الللللديون وتشللللللللللللللجي    17ال دف  إدارة  ترسلللللللللللللليآل 
 ادستثمار في ال لدان النامية. 

وآعة لتيسللير الشللراثاا والتعاون بيآل  يمكآل اسللتخدام تينولوجيا الرسللاباا الم
الركوماا، والشلللللللللللركاا، واألوسلللللللللللال األثاديمية، والمجتم  المد ي، واألفراد  

 حيثما تيون هنا  حاجة إلى معلوماا جديرة بالثقة والى تروي ا الايمة.  
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 المرفق الراب 

 توصيات وحدة التحقيق المشتركةلمحة عامة عن اإلجرا ات التي يتعين على المنظمات المشا كة اتخاذها بشأن   
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األهر المتواى 
 

 الوكادا المتخااة والوكالة الدولية لليااة الذرية األمم المتردة وصناديق ا وبرامج ا  

مجلس الرؤساء التنفيذييآل 
 

األمم 
المتردة*

 
بر امه األمم المتردة المشتر  المعني 
ص المناعة البشرية/اإليدآ 

بفيروس  ق
 

مؤ 
تمر األمم المتردة للتجارة والتنمية 

 

مركز التجارة الدولية
 

بر امه األمم 
المتردة

 
اإل ماىي 

 

بر امه األمم المتردة لل يتة
صندول األمم المتردة للسكان 

 

موىت األمم المتردة
 

مفو ية 
شؤون ال جتيآل 

 

اليو يسيإل
 

مكتب األمم المتردة المعني بالمخدراا  
والجريمة 

 

مكتب األمم المتردة 
لخدماا المشاري   

 

األو روا 
 

هيتة األمم المتردة للمرأة 
 

بر امه األ ذية العالمي 
منظمة األ ذية والزراعة  
الوكالة الدولية لليااة الذرية  

منظمة الييران المد ي الدولي  
 

منظمة العمت  
الدولية 

المنظمة البررية الدولية 
ادتراد الدولي ل تاادا 

 

اليو سكو
 

اليو يدو 
 

منظمة السياحة
 

العالمية 
ادتراد ال ريدي العالمي  
منظمة الارة العالمية 
 

منظمة المليية الفيرية
منظمة األرصاد الجوية  

 

تقرير 
                               التخاذ إجرا ات  

                               للعلم 
 ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش   ش ش  د 1التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ن ن ن  و 2التوصية 
 ن ن  ن ن  ن ن ن  ن  ن  ن ن ن ن  ن      ن ن ن  د 3التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن   ن ن  و 4التوصية 
                            ن    5التوصية 
 ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش   ش ش    6التوصية 
        ن     ن ن ن    ن  ن   ن    ن  ح 7التوصية 
   ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ن ن ن  د 8التوصية 

 شرح الرموم:
                                        توصية تت خذ هيتة تشريضية ارارا  بشأ  ا. -      شر ت : ش
                                          توصية يت خذ الرىيس التنفيذي إجراء بشأ  ا. -       ف ذ : ن

 تتيلب أن تتخذ هذ  المؤسسة إجراء بشأ  ا. توصية د ل  
 المتوخى:األثر  

 وفوراا مالية ك يرة؛  م:آيادة الفعالية؛    و:المراقبة وادمتثال؛  توطيد ه:  تد يم اد سلللجام والمواءمة؛  د:ادرتقاء بالتنسللليق والتعاون؛  ج: شلللر الممارسلللاا الجيدة/أفضلللت الممارسلللاا؛     :تعزيز الشلللفافية والمسلللاءلة؛   د:
 أارى.آهار  ط:آيادة اليفاءة؛  ح:

 .ST/SGB/2015/3وارد في التعميم على النرو ال * 
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