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ملخص الدراسة املتعلقة بتعزيز االبتكار يف القطاع الزراعي الغذائي يف أوغندا :دراسات قطاعية عن
املاواد املستخدمة يف زراعة بن روباوستا وجتهيز الفاواكه املدارية

من اإعداد ا ألمانة
 .1حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل ملخص دراسة ،بشأأن "تعزيز الابتاكر يف القطاع الزراعي الغذايئ يف أأوغندا:
دراسات قطاعية عن املواد املس تخدمة يف زراعة بن روبوس تا وجتهزي الفواكه املدارية" ،أأجريت يف س ياق مرشوع امللكية
الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية – املرحةل الثانية (.)CDIP/14/7
 .2وتتاح هذه ادلراسة يف ورقة معل الويبو عن البحوث الاقتصادية رمق ( 42عىل الرابط التايل
 .)http://www.wipo.int/econ_stat/ar/economics/و أأعدّت أأمانة الويبو وخرباء دوليون ابلتعاون مع حكومة
أأوغندا هذه ادلراسة.

 .3إا ّن جلنة الت منية مدعوة اإىل الإحاطة علام
ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

تعزيز الابتاكر يف القطاع الزراعي الغذايئ يف أأوغندا :دراسات قطاعية عن املواد املس تخدمة يف زراعة بن
روبوس تا وجتهزي الفواكه املدارية
يف عام  ،2016طلبت احلكومة ا ألوغندية من املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) أأن جتري دراسة يف س ياق املرحةل
الثانية من مرشوع امللكية الفكرية والت منية الاقتصادية والاجامتعية اليت ن ُ ِّفّذت يف اإطار اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
(جلنة التمنية).
وعكفت شعبة ادلراسات الاقتصادية والإحصاءات يف الويبو ،خالل الامثنية عرشة شهرا املاضية ،عىل اإجناز دراسة عن
"الابتاكر يف الصناعات القامئة عىل الزراعة يف أأوغندا :دراسة جتريبية عن الابتاكر الزراعي يف اقتصاد حمدود ادلخل"،
ابلشرتاك مع املؤلفني الرئيس يني ترافيس جاي ليبريت (جامعة اكليفورنيا بدايفيس ،الولايت املتحدة ا ألمريكية) وغراس يوس
ديرو (جامعة ماكرييري باكمبال يف أأوغندا) وبساةمة دي اكوواي (جامعة ساوث اكرولينا يف الولايت املتحدة ا ألمريكية)
وبيري موهنني (جامعة ا ألمم املتحدة -مرييت باسرتخيت) اذلين اس تعرضا ادلراسة .1وقد أأجنز املرشوع ابلتعاون مع اجمللس
الوطين للعلوم والتكنولوجيا يف أأوغندا ومكتب خدمات التسجيل يف أأوغندا .وتعد هذه ادلراسة سابقة لشعبة ادلراسات
الاقتصادية والإحصاءات يف أأحد البدلان ا ألقل منوا.
وتلخص هذه الوثيقة تنفيذ ادلراسة ونتاجئها الرئيس ية.

 .1س ياق ادلراسة و أأهدافها
متثل الزراعة وا ألنشطة الزراعية الغذائية اخلتامية ذات الصةل ،يف أأغلب ا ألحيان ،النشاط الاقتصادي احملوري يف
الاقتصادات الضعيفة ادلخل ،ويوفر هذا القطاع أأغلب الوظائف ،خاصة يف املناطق الريفية .وقد يؤدي حتسني الابتاكر
الزراعي الغذايئ ،انطالقا من الإنتاج الزراعي المتهيدي ووصول اإىل مرحةل ما بعد احلصاد وجتهزي املنتجات والتسويق
اخلتاميني ،اإىل زايدة هامة يف مس توى الرفاهية ،خاصة بفضل فرص الاستامثر وتوس يع المنو يف القطاع املذكور واحلد
من الفقر.
وتعاين سلسةل القمية يف القطاع الزراعي الغذايئ عادة ،من تدين الإنتاجية وقةل الابتاكرات ،ابلرمغ من أأةمية هذا القطاع يف
البدلان النامية .وتشمل سلسةل القمية الزراعية ،اليت أأخذهتا ادلراسة ابلنظر ،ا ألنشطة املتعلقة بزتويد املدخالت الزراعية من
سبيل البذور من طرف مزودي املدخالت وجتار املواد الزراعية ابمجلةل أأو ابلتجزئة؛ ابلإضافة اإىل ا ألنشطة الزراعية من
سبيل مراحل الغراسة والزراعة واحلصاد؛ وا ألنشطة الالحقة للحصاد مثل التجميع وجتهزي اخملرجات الطازجة وتوس مي
املنتجات الزراعية الغذائية ذات القمية املضافة اليت تصل اإىل املس تخدم الهنايئ ،ومث تسويق تكل العالمات .ومعوما ،أأدت
القيود اليت ترزح حتهتا سلسةل القمية الزراعية اإىل تثبيط احلوافز اليت تدفع اإىل الابتاكر واعامتد التكنولوجيات احلديثة
والواعدة .ومل يويل صانعو القرار يف القطاع اهامتما اكفيا ابلبتاكر وامللكية الفكرية ،اليت يظن البعض أأهنا حكر عىل القطاعات
املتطورة تكنولوجيا.
 1تضمنت ادلراسة ووثيقة املعلومات ا ألساس ية بعض املساهامت لسامويل بريد وجاك غريغوري و أأوساكر ابريغا اكابنياس (طالبان يف مرحةل ادلكتوراه يف جامعة
اكليفونيا بدايفيس) اذلين ساعدا خالل البحث .وقد سامه عدد أخر من اخلرباء يف هذا البحث بشلك مبارش ،ومهنم مساعدو البحث من جامعة ماكرييري ،ومه
سارة مريمييب ودايان انمواجني وكواغال اإينوسنت ،ومساعدة البحث ابلويبو كريتياك ،سكسينا ،ومساعدا البحث من جامعة اكليفورينا بدايفيس ،ومه أأماندا
غيلكريست وأأليس يا هسايو ،ابلإضافة اإىل املشاركني يف حلقيت العمل .وقد اس تفادت ادلراسة من خربة اإميا جونسون-هيكس ومارتن فوولر،
ومالحظاهتام القمية.
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ويتطرق هذا التقرير اإىل تكل التحدايت ويس تكشف دور الابتاكر يف القطاع الزراعي الغذايئ يف أأوغندا .وحتاول ادلراسة
الإجابة عىل سؤالني ،هام:
 مايه القيود اليت متنع سلسةل تزويد املدخالت يف أأوغندا من خلق الابتاكرات الزراعية ،الهادفة اإىل تعزيز
الإنتاجية والرحبية؟
 ومايه القيود واملثبطات اليت حتول دون الابتاكر ودون اعامتد احللول املبتكرة يف قطاع جتهزي املنتجات
الزراعية يف أأوغندا؟
وهتدف ادلراسة من خالل ذكل اإىل " "1حتسني فهمنا لدلور اذلي يلعبه الابتاكر وامللكية الفكرية يف القطاع الزراعي يف
أأوغندا؛ " "2والتعرف اإىل القيود التجارية والتقنية واملؤسس ية والس ياس ية اليت تعيق أاثر البحث والتطوير والابتاكر ونرش
التكنولوجيا يف القطاع الزراعي يف أأوغندا ،أأو حتد مهنا.

سري ادلراسة وتصمميها املهنجي
انطلقت ادلراسة يف مكبال ابلتعاون مع اجمللس الوطين للعلوم والتكنولوجيا يف أأوغندا ومكتب خدمات التسجيل يف أأوغندا،
يف  11أأكتوبر  ،2016ابلتنس يق مع الس يد بامينيا تويبازي ،املوثق العام ملكتب خدمات التسجيل يف أأوغندا ،والس يد
جوليوس اإيكورو ،ا ألمني التنفيذي املساعد للمجلس الوطين للعلوم والتكنولوجيا يف أأوغندا ،بصفهتام نظريين من
احلكومة ا ألوغندية.
وقد أأطرى املشاركون يف احللقتني ادلراس يتني اللتني نظمتا يف مكبال (بأأوغندا) ابلتعاون مع اجمللس الوطين للعلوم والتكنولوجيا
يف أأوغندا ومكتب خدمات التسجيل يف أأوغندا وصادقوا عىل البحث املكتيب والعمل امليداين والاسرتاتيجيتني التجريبيتني
الواردة فامي ييل ،واليت أأجنزت يف اإطار هذه ادلراسة .وقد أأقميت ادلورة ادلراس ية ا ألوىل يف  13أأكتوبر  ،2016وشارك فهيا
عدد من اخلرباء والفاعلني يف سلسةل قمية النب وجتهزي الفواكه .ونظمت يف ديسمرب  ،2017حلقة التعليقات واملصادقة .واكن
الهدف من حلقة العمل اخلتامية املذكورة متكني أأاحا املصلحة واخلرباء الوطنيني من تقد م جو ة اثنية من املالحظات عىل
مشاريع ادلراسات اليت شارفت عىل الانهتاء .وقد ساعدت تكل املالحظات والاقرتاحات عىل وضع اللمسات ا ألخرية عىل
ادلراسة وهتذيب توصيات الس ياسة العامة املقدمة للحكومة ا ألوغندية.
وتنقسم ادلراسة والتصممي املهنجي اذلي رافقها اإىل جزئيني:
 أأول ،طبقت ادلراسة اإطار معل مفهويم لتقيمي الابتاكر يف القطاع الزراعي الغذايئ يف أأوغندا .ومت التعرف اإىل
العوائق اليت حتول دون الابتاكر يف سلسةل القمية الزراعية ،وذكل عن طريق البحث املكتيب ،ودراسة ا ألدبيات الأاكدميية،
ومن خالل العمل عىل البياانت الثانوية املتاحة ،أأي ادلراسات الاس تقصائية عن ا ألرس واملشاريع التجارية ،والتعداد
الزراعي ،اب إلضافة اإىل الإحصائيات املتعلقة ابلبتاكر وامللكية الفكرية لكام دعت اإىل ذكل احلاجة.
 واثنيا ،مت القيام بعدد من ادلراسات التجريبية يف قطاعني فرعيني زراعيني يف أأوغندا ،وهام " "1أأنشطة البحث
والتطوير املتعلقة ابملواد املس تخدمة يف زراعة النب روبوس تا "2" ،وقطاع جتهزي الفواكه املدارية.
تصممي البحث – أأنشطة البحث والتطوير املتعلقة ابملواد املس تخدمة يف زراعة بن روبوس تا
تناولت ادلراسة أأنشطة البحث والتطوير املتعلقة ابملواد املس تخدمة يف زراعة بن روبوس تا ،ودورها كرابط هام بني هجود
البحث والتطوير المتهيدية املتعلقة بأأصناف النب احملس نة وبني مزارعي النب اخلتاميني ،وتطرقت اإىل تأأثري هذا الرابط عىل
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الفوائد اليت جينهيا مس تخدمو هذه املواد من سالسل قمية النب ادلولية ،وعائدات الاستامثرات المتهيدية يف جمال البحث
والتطوير واحلوافز اليت يتضمهنا نظام الابتاكر الزراعي .وركزت ادلراسة خاصة عىل اجلوانب اخلصوصية لسلسةل تزويد
املدخالت الزراعية وكيف حتد من املدخالت احملس نة املتاحة وكيف تنقل القدرة عىل الإنتاج اإىل املنتجني وتنقل القمية اإىل
املس تخدمني .وتمتثل املدخالت الزراعية يف هذه احلا ة اب ألساس يف ش تالت النب ،أأي يف املواد الزراعية ،ابلإضافة اإىل
ا ألمسدة واملبيدات احلرشية وغريها من املدخالت.
وسعيا لفهم القيود والفرص الراهنة الاكمنة املرتبطة بأأنشطة البحث والتطوير املتعلقة ابملواد املس تخدمة يف زراعة بن
روبوس تا ،مت تصممي دراسة اس تقصائية مفصةل عن مشغيل مشاتل النب ،مث تنفيذ تكل ادلراسة .وتعمتد السلطة ا ألوغندية
لتطوير النب عىل مشغيل مشاتل النب إلشاعة مواد زراعة النب ونرشها ،من خالل ش بكهتم الواسعة .وقد أأجريت يف مرحةل
أأوىل بعض املقابالت مع اجلهات الرمسية من الفاعلني يف أأنشطة البحث والتطوير املتعلقة ابملواد املس تخدمة يف زراعة بن
روبوس تا ،من أأجل وضع اللمسات ا ألخرية عىل اإطار املعاينة يف ثالثة من أأمه املناطق ا ألوغندية اإنتاجا لنب روبوس تا ،ومن
أأجل اإعداد أأداة مسح مالمئة .وقد مضت العينة الهنائية  178مشغل مشاتل بن يتوزعون عىل  14مقاطعة .ومثل مالكو
املشاتل ثليث املس تجوبني ،بيامن شلك مديرو املشاتل وعاملها بقية املس تجوبني .ومت حتليل املقابالت لتقس مي املشاتل اإىل
مجموعات متجانسة .وتعد هذه املهنجية الاس تكشافية لتحليل البياانت طريقة قياس ية لتجميع املالحظات حسب أأوجه
الش به ،ابعامتد بعض ا ألبعاد احملددة مس بقا.
وقد مصم الاس تبيان بطريقة تعكس الفوارق الهامة بني مشغيل مشاتل النب ،ومهنا احلجم وعدد س نوات النشاط وبنية اللكفة
ومصادر املواد الزراعية و أأصناف زابئن املش تل .كام تضمن الاس تبيان بعض ا ألس ئةل بشأأن "أأفضل املامرسات" من أأجل
تعزيز املعارف دلى مشغيل مشاتل النب وتعزيز جودة املواد الزراعية اليت تنتجها تكل املشاتل.
واس تمكلت ادلراسة الاس تقصائية بزايرات ميدانية ملشغيل مشاتل النب وابملقابالت اليت أأجريت مع النظراء من املعهد
ا ألوغندي ألحباث النب ومع مديري عدد من مشاتل النب ادلاخلية اخلاصة الكربى.
تصممي البحث – قطاع جتهزي الفواكه املدارية
ابملقابل ،جرت دراسة قطاع جتهزي الفواكه املدارية أأساسا من انحية مدى اعامتد التكنولوجيا يف القطاع وحتويرها وحتسيهنا
من طرف الفاعلني املعنيني عىل امتدادا سلسةل القمية .وركزت ادلراسة ابخلصوص عىل رشاكت القطاع اخلاص اليت تشرتي
املنتجات ا ألولية من املزارعني ا ألوغنديني وتعاونياهتم ،من أأجل حتليل كيفية حتقيق تكل الرشاكت للقمية املضافة سواء عرب
جتهزي الفواكه أأو تغليفها أأو توزيعها.
وعىل ضوء ذكل ،مشل التحليل بعض املكوانت لسلسةل قمية جتهزي الفواكه اليت تراوحت بني تزويد الفواكه (من طرف
املزارعني) ،وبيع الفواكه الطازجة ابمجلةل أأو التجزئة جملهزي الفواكه (من طرف وسطاء بيع الفواكه ابمجلةل) ،وجتهزي الفواكه،
والتغليف وواكلت التوس مي ،وتوزيع منتجات الفواكه ذات القمية املضافة اليت تصل اإىل املس هتلكني الهنائيني ،ابلإضافة اإىل
مؤسسات البحث والتطوير .ومت خالل الزايرات امليدانية ا ألوىل لفئة جتهزي الفواكه باكيونغا وللمناطق الصناعية بنينجا ،اختاذ
بعض القرارات املبدئية بشأأن البياانت ا ألولية اليت جيب أأن جتمعها ادلراسة الاس تقصائية عن الوحدات الزراعية ،واملقابالت
املنظمة مع فئات جتهزي ا ألغذية.
واستندت هذه ادلراسة القطاعية يف جوهرها اإىل بعض ادلراسات الإفرادية عن عدد من جمهزي الفواكه ا ألوغنديني اخملتارين،
واليت اعمتدت خاصة عىل مقابالت اخلرباء مع موظفي رشاكت جتهزي الفواكه ،هبدف التعرف عىل ادلوافع والعوائق الرئيس ية
أأمام الابتاكر .واس تمكلت تكل املقابالت عرب اإجراء لقاءات مع املزارعني والتعاونيات الزراعية ومعاهد البحوث احلكومية.

CDIP/21/INF/3
Annex
4

 .2ادلروس املس تفادة
مل يس بق لشعبة ادلراسات الاقتصادية والإحصائيات أأن أأجرت أأي دراسة يف أأحد البدلان ا ألقل منوا ،وقد شلكت هذه
ادلراسة فرصة تعمل فريدة ،تكتيس وجاهة كبرية دلى جلنة التمنية.
وتواجه دراسة القطاع الزراعي يف الاقتصادات الضعيفة ادلخل عددا من التحدايت ،عند بلوغ مرحةل البحث التجرييب.
واندرا ما تكون البياانت متاحة بشأأن ا ألنشطة الابتاكرية يف هذا القطاع .وتعمتد ادلراسات الشبهية يف الاقتصادات املتقدمة
عىل مصادر البياانت املعهودة املتعلقة ابلبتاكر ،من سبيل ادلراسات الاس تقصائية عن البحث والتطوير أأو الابتاكر أأو
اإحصائيات امللكية الفكرية ،غري أأن تكل املصادر منعدمة يف هذه احلا ة ،ول يوجد من ينفق بشلك رمسي عىل الابتاكرات،
وق ّل ما يسعى الفاعلون للحصول عىل بعض حقوق امللكية الفكرية احملددة ،أأو لالعامتد عىل تكل احلقوق.
واكن من الرضوري أأن يعمتد البحث ،يف ضوء ضعف مصادر البياانت الثانوية ،عىل مجع البياانت ا ألولية ،ابس تخدام
ادلراسات الاس تقصائية أأو املقابالت .غري أأن تنفيذ ادلراسات الاس تقصائية أأو ا ألشاكل ا ألخرى ألساليب مجع البياانت
ا ألولية ،تواجه أأيضا بعض العوائق املامثةل .اإذ يتسم القطاع الزراعي بتنوع املنتجات وامتداد املساحة اجلغرافية ،وميكل
املشاركون يف ادلراسة خلفيات دراس ية خمتلفة جدا ،وغالبا ما يعجزون عن تقد م جسالت واحضة تفصل الاستامثرات أأو
املعامالت املالية السابقة أأو املقبةل .ولبد من تصممي ادلراسة الاس تقصائية بشلك جيد ،و أأخذ املعاينة املالمئة والمتتع خبربة
سابقة يف اإدارة ادلراسات الاس تقصائية املامثةل يف اإطار الاقتصادات الضعيفة ادلخل ،يك تعكس النتاجئ الواقع.
وتعدّ ادلراسات الإفرادية القامئة عىل املقابالت املنظمة ،يف بعض ا ألحيان ،الاسرتاتيجية البحثية الوحيدة القابةل للنجاح.
وميكن لدلراسات الإفرادية املصممة عىل النحو املطلو والقامئة عىل املقابالت املنظمة ،أأن تكشف عن رؤى وجهية ومثرية
لالهامتم .ومن هجة أأخرى ،ل تنتج أأغلب ادلراسات الإفرادية قواعد بياانت متينة وكبرية متكن من مواصةل البحث المكي؛ اإذ
يغلب اجلانب النوعي عىل قواعد البياانت املذكورة.
ول ميكن جتاهل ضعف ادلور اذلي تلعبه امللكية الفكرية ،اذلي يكون أأحياان منعدما يف مثل هذا الإطار ،اإذا ما نظران اإىل
الس ياق بجمهل .ول تتاح عادة أأي فرصة دلراسة الإحصائيات املتعلقة ابمللكية الفكرية أأو أأشاكل السلوك املرتبطة ابلرباءات
أأو العالمات التجارية أأو أأصناف النبااتت أأو أأي شلك أخر من أأشاكل امللكية الفكرية .وتتوافق هذه املالحظات مع نتاجئ
دراسة اقتصادية أأخرى أأجنزهتا جلنة التمنية اس تجابة للتوصية  34من جدول أأعامل التمنية بشأأن دور امللكية الفكرية يف القطاع
غري الرمسي ( أأنظر  .)CDIP/8/3 REV./STUDY/INF/1وهتدف ادلراسة اإىل التعرف عىل اإماكنية اس تخدام امللكية
الفكرية ،وتوضيح القيود احملمتةل والنتاجئ املس تقبلية .ويتعارض ذكل مع الهدف من ادلراسات التجريبية يف البدلان العالية
ادلخل واليت هتدف اإىل اإجناز تقيمي جترييب لالس تخدامات الراهنة للملكية الفكرية ،ول تتطرق اإىل الاس تخدام احملمتل.
وتعد الظروف املذكورة شبهية بوضعيات البحث يف أأغلب البدلان ا ألقل منوا .ونظرا ذلكل ،اكنت ادلراسة حمل ترحيب اإذ
س تتيح الفرصة لتحسني تطبيق أأساليب البحث المكي والنوعي يف س ياق البدلان الضعيفة ادلخل .وقد اس تفادت ادلراسة
من توجهيات أأحد أأبرز علامء الاقتصاد الزراعي ،وهو الربوفيسور ليربت ،ونظرائه ا ألوغنديني يف هذا البحث واذلين لعبوا
دور اخلرباء يف هذه ادلراسة – بفضل جتربهتم وش بكة عالقاهتم احمللية من اخلرباء وا ألشخاص املدربني عىل اإجراء هذه
ادلراسات الاس تقصائية.
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 .3ملخص نتاجئ ادلراسة
القيود عىل الابتاكر يف القطاع الزراعي الغذايئ يف أأوغندا
خلصت ادلراسة ،اإجامل ،اإىل أأن املزارعني واملنتجني ا ألوغنديني ،مثلام هو شأأن نظراهئم يف جزء كبري من أأفريقيا ،يواهجون
حتدايت مجة يف جمال الابتاكر ،ومهنا الظروف الزراعية غري املوثوقة والكوارث الطبيعية والقيود املتعلقة ابلس يو ة وعدم
اكتتا بوليصات تأأمني عىل الإنتاج وخماطر السوق ،وعدم اإماكنية احلصول عىل املدخالت الزراعية أأو ضعف جودة تكل
املدخالت؛ وضعف التدريب وقةل املعلومات املتوفرة وعدم توفر الوعي؛ وحمدودية فرص السوق املتعلقة ابخملرجات؛ عدم
اس تفادهتم بشلك اكف من اجلهود احلكومية يف جمايل البحث والتطوير.
وتقلل عوائق النفاذ اإىل السوق من حظوظ صغار املنتجني اذلين ل ميكهنم استامثر ر أأس مال كبري ويس تخدمون التقنيات
التقليدية ويعمتدون عىل اليد العامةل العائلية .وختلق تكل البيئة العديد من الصعوابت أأمام الاس تجابة اإىل معايري املنتج ،و أأمام
املنافسة مع الرشاكت املتعددة اجلنس يات الأكرث تطورا واليت تفوقها جحام وفاعلية واعامتدا عىل التكنولوجيا .ويعجز صغار
املنتجني عن الاس تفادة من ا ألسواق الأكرب أأو من التقنيات اليت قد تساعدمه عىل حتقيق ذكل ،نظرا لفتقارمه اإىل املعرفة
ابلسوق وعدم امتالكهم للمنتجات التنافس ية.
وينجم سوء التنس يق عادة عن انعدام الثقة بني الطرفني أأو عدم توازن القوى .ويؤدي ذكل ابلعديد من املنتجني اإىل الإفراط
يف اعامتد أأساليب التخفيف من اخملاطر ،بشلك يضعف الفاعلية وحيد من القمية املضافة .وحيتكر الرشاكء احملليون يف البدلان
عالية ادلخل ،اجلزء اذلي حيقق القمية املضافة العالية يف سلسةل قمية السلع ذات القمية املضافة املنخفضة ،من سبيل املواد
الغذائية ا ألساس ية الطازجة ،وحيول ذكل دون دخول صغار املزارعني اإىل ا ألسواق الأكرب جحام .وتعوق تكل العراقيل قدرة
الفاعلني يف أأسفل سلسةل القمية عن الابتاكر بطريقة متكهنم من زايدة اإنتاجيهتم الزراعية ،أأو تأأهيل نظم الإنتاج.
وجيدر الانتباه اإىل أأن القيود عىل مس توى الزراعة تنفر املزارعني من اعامتد التكنولوجيات احلديثة ،ولكهنا أأيضا تنفر القطاع
اخلاص من الاستامثر يف تطوير مدخالت حمس نة وتكنولوجيات زراعية أأخرى ،وتوزيعها وتسويقها .وعىل حنو مماثل ،حيول
ضعف اإنتاجية املزارع واخملاوف بشأأن اس تقرار اخملرجات وجودهتا ،دون ادلخول اإىل أأسواق اخملرجات الزراعية اخلتامية.
وقد حددت ادلراسات القطاعية بعض العوائق ا إلضافية أأمام الابتاكر ،خاصة هبذا القطاع.
القيود عىل الابتاكر اليت حددهتا ادلراسات القطاعية

أأنشطة البحث والتطوير املتعلقة ابملواد املس تخدمة يف زراعة بن روبوس تا
تعطي البيئة الراهنة ا ألفضلية للمكية عىل حسا اجلودة ،ول حتفز عىل الاستامثرات والتأأهيل عىل امتداد سلسةل القمية
و أأنشطة البحث والتطوير املتعلقة ابلزراعة ،وختلق تكل البيئة بعض القيود عىل الابتاكر يف أأنشطة البحث والتطوير املتعلقة
ابملواد املس تخدمة يف زراعة بن روبوس تا يف أأوغندا .وقد خلصت ادلراسة اإىل أأن القيود اليت يواهجها املزارعون من أأاحا
املزارع الصغرية حتد من الاستامثرات بسبب القيود املتعلقة بر أأس املال وتوفر الس يو ة ،وبعقلنة اخملاطر .وعىل نفس املنوال،
حتد القيود عىل القدرات ور أأس املال دلى مشغيل املشاتل من الاستامثرات املوهجة للمامرسات احملس نة .وتؤدي القيود
املؤسس ية والثقافية وربا الإعالمية اإىل ندرة العقود املربمة مع هيئات القطاع اخلاص من سبيل خمابر زراعة ا ألنسجة؛ وحتد
من فاعلية تكل العقود أكساس للرشااكت بني القطاعني احلكويم واخلاص .وختاما ،يقدم القطاع احلكويم ،يف العديد من
احلالت ،دعام هاما لالبتاكر اخلتايم يف املدخالت (من سبيل اجلبةل اجلرثومية احملس نة) ،غري أأن العائدات الهنائية جلهود
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البحث والتطوير احلكومية املذكورة تتأأثر ابلقيود النامجة عن عدم فاعلية سالسل تزويد املدخالت اليت توصل هذه
املدخالت اإىل املنتجني.

جتهزي الفواكه املدارية
تع ّد بيئة الابتاكر والس ياسات العامة غري املالمئة أأحد القيود عىل قطاع جتهزي الفواكه ،ويرتافق ذكل مع اجلودة الضعيفة
للفواكه وعدم القدرة عىل التنبؤ ابلإنتاج ،وضعف العالقات املالية واملؤسس ية عىل امتداد سلسةل القمية .وتتعقد املسأأ ة عىل
مس توى جمهزي الفواكه اذلين يواهجون بعض القيود عىل الس يو ة والاقرتاض ورؤوس ا ألموال ،ابلإضافة اإىل ارتفاع سعر
قطع الغيار وعدم اإماكنية احلصول علهيا .ول ميكن جملهزي الفواكه ،خاصة الصغار أأو حدييث العهد مهنم ،احلصول بسهو ة عىل
الفرص السوقية (احمللية أأو ا إلقلميية أأو ادلولية) مما يعيق الرشاكت عن حتقيق املبيعات وا ألرابح وحيول دون استامثرها يف
الابتاكرات احملس نة .وس يكون من الرضوري خلق روابط أأمنت بني املؤسسة الوطنية للبحث الزراعي ،ووحدات الهندسة
الزراعية يف املؤسسات الأاكدميية ،واحلرفيني احملليني ،وجمهزي الفواكه واملزارعني ،من أأجل تصممي وتطوير ألت مالمئة
ومنخفضة اللكفة لتجهزي الفواكه .كام جيب أأيضا اإحداث مناذج تعاون جديدة من أأجل تسهيل احلصول عىل مواد
وألت التغليف.
وقد تطرقت ادلراسة اإىل مسأأ ة امللكية الفكرية ،يف القطاعني ،وخلصت اإىل أأن تنش يط اس تخدام امللكية الفكرية من طرف
الرشاكت التجارية الزراعية ،س يؤدي اإىل زايدة الابتاكر يف القطاع الفرعي لتجهزي املنتجات الزراعية يف أأوغندا .ول يزال
عدد الرشاكت التجارية الزراعية ا ألوغندية اليت تقوم رمسيا بتسجيل امللكية الفكرية لبتاكراهتا ،منخفضا جدا حاليا ،مما حيول
دون حامية العديد من املبتكرين ،ويعود ذكل خاصة اإىل ضعف الوعي بفوائد الابتاكر ،وفوائد امللكية الفكرية والاعتقاد
السائد ابللكفة العالية لكتسا حقوق امللكية الفكرية .وتقوم بعض املبادرات الراهنة ،من سبيل برانمج نظم وفئات
الابتاكر يف أأوغندا ،جبامعة ماكرييري ،بتيسري معلية اكتسا حقوق امللكية الفكرية ،غري أأهنا تفتقر اإىل املوارد الرضورية يك
تقدم ادلمع اإىل العديد من رواد املشاريع والرشاكت اليت حتتاج اإىل املساعدة.

اخلامتة
يزتايد الاهامتم يف أأوغندا ابلبتاكر كدافع للتمنية يف بعض القطاعات الرئيس ية يف البدل .وتعطي أأوغندا ا ألولوية ،يف القطاع
الزراعي اإىل الاستامثرات يف جمال العلوم البيولوجية احلديثة ،مع الرتكزي عىل تشخيص ا ألمراض وتطوير اللقاحات وحتسني
اإنتاجية احملاصيل وحتقيق القمية املضافة .وقد بد أأت احلكومة ا ألوغندية يف اختاذ بعض التدابري لتحسني القدرات املؤسس ية،
واليت تتجىل يف ا ألةمية املزتايدة اليت حيظى هبا معل مؤسسات البحث والتطوير.
وينبغي عىل احلكومة ،من أأجل حتفزي زايدة المنو ،أأن تشدد عىل بعث بيئة متكينية لالبتاكر الزراعي الغذايئ ،و أأن تعاجل
العراقيل املبينة أأعاله واليت حتول دون حتقيق القمية املضافة والابتاكر يف النظم الزراعية الغذائية.
وتقرتح ادلراسة يف اخلتام عددا من خيارات الس ياسة العامة ،اليت تشمل املسائل املعهودة من سبيل احلاجة اإىل حتسني
التنس يق يف الس ياسات العامة ،وكذكل بعض الاقرتاحات اخلاصة ابلس ياسات العامة ،الهادفة مثال اإىل حتسني نقل املعارف
وبيئة الابتاكر دلى املزارعني ،مما يعزز اس تفادة القطاع الزراعي الغذايئ من أأنشطة البحث والتطوير احلكومية .وصاغت
ادلراسة بعض الاقرتاحات بشأأن س ياسة امللكية الفكرية وكيفية اإحداث مؤسسات امللكية الفكرية الفعا ة وصيانهتا ،من أأجل
احتضان املزيد من الابتاكرات الزراعية التجارية.
[هناية املرفق والوثيقة]

