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شارات الصناعية مركز البحوث واالس

مقدمة

شارات والدراسات البحوث منظمات يئات املراكز( واالس ة والدور  ،)وال  يوتب أو الفكر
كمة think(  ا tanks(، مة املؤسسات من ل  امل ديثة الدول  يا   .ا

ا ام ادة الدولة عموم  العلمية والدراسات البحوث رفد :م لية القدرات وز ةال( ا  شر
ة ا؛ )واإلدار شارة وتوف ف ق عن القرار لصّناع املعر والتحديث االس  املعلومات طر
ب والتحليل والدالئل ية أو مسنودة سياسات اختيار أجل من  ا   املعرفية لالدالئ ع مب

االت  املعرفية والتطورات نجاز املعنية؛ ا ع تطبيقية بحوث و ر وثبح ومشار   وتطو
)R&D(ستو الدولة  املتعددة واألعمال املنتجات ومواصفات معاي وضبط ؛  شروط ل

ودة لك وحماية ا دمات؛ السلع أسواق  والتنافسية املس  الف الدعم وتقديم وا
ة اإلنتاجية لألعمال ار اصة العامة( واالبت  عناصر نب الوسطاء دور  ولعب ؛)والتعاونية وا

ي اللولب" triple( "الثال helix(:ومة اديميا واألعمال ا .واأل
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مقدمة

ذه شار عاملّيا،  و ،)RTOs( "والتكنولوجيا البحوث منظمات"بـ إجماال املؤسسات ل
ت ال املنظمات، ذه من العديد نالك السودان ش ات ع أ ا( متعددة زمنية ف  فبعض

ن أو منذ قديمة ا االستقالل سن عض ا أعيد أو حديثة و ق عن إما ،)مؤخرا شكيل  طر
ع أو االبتدار ة، العقود  .سابقة منظمات من التفر د وع األخ  امتاز ائد،الب النظام ع
ات بتأخرات الوضع ة وصعو ت كث ا الدولة واجه ما باقة ضمن املنظمات، ذه واج  من ل

ات   .صعو

ة الدراسات تفيد ست أنه التنمو  وتكنولوجيا صناعيا تقّدمت ال الدول  من دولة نالك ل
عة العقود  ِلنُقل( مؤخرا ة األر ان إال )األخ ا و اتيجيات ل ثمار اس  البحوث  واس

لية التطبيقية لية، املعرفية/التكنولوجية القدرات رفع و ا انت ا ل  و ّ ا ت اتيجيا  اس
ار البحوث منظومة ع الواقع ع تلك ا، واالبت ا بما ف .والتكنولوجيا البحوث منظمات ف

لة املش

ا ال التحديات أمثلة من د من املوروث الوضع يطرح  نظماتم بخصوص البائد النظام ع
:والتكنولوجيا البحوث

ل ضعف• ل ومصادر لطرق  مراجعات ستد ما :مصادره وقلة التمو الي التمو .ةا
شطة وقلة التعاون  ضعف• كة األ ل الذي األمر :املش

ّ
ل كفاءة من عموما يقل  منظومة أو ي

ار البحوث .للدولة واالبت
رة• شار ظا  اتموج وفق العمل تجعل ال األمور  من و :املتعددة الوزارات تحت االن

كة ولوائح .صعبا أمرا مش
الية• ب إش ع العالقة ترت ام وتوز ن امل ن البحوث مراكز ب   اديميةاأل املؤسسات و

امعات( ليات ا .)وال
رة• ة تداخالت نالك صارت حيث :)duplication( التكرار ظا ن كث شطة ب  ومخرجات أ

ل نالك أن يفيد بما املتعددة، املنظمات ل مشا ّ ة وأعباء تر .ومالية إدار
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لة املش

 ستد التحديات ذه
 املنظمات ألوضاع مراجعة

ورة، ع  والنظر املذ  اموا
لية ي ا ال  يةالفن وتحديا
ا وفرص واملالية،  ع تحسي

يك اإلصالح من عملية  ال
اتيجية، واملوضعة  حيثب االس

ا تتحسن ليا أوضاع  عادو ي
ب سيق ترت ا وت  وفق اأولو

ات   .والتنمية البناء أولو

لة املش

اتيجية املوضعة أما ن فتتضمن االس ن خطوت   :عامت

ة وضع  املشاركة1. اتيجية رؤ الي السودان أوضاع وفق للعمل، عامة اس  ووفق ةا

داف طط الرؤى مثل( املستقبل نحو الواقع من املنطلقة األ ة وا  التنمو

ة واملبادرات والعلمية، واالقتصادية ار للتكنولوجيا الُقطر ب،والت واالبت  ؛)إ در

ع2. ا األدوار توز ا بوجه منظمة ل تقوم بحيث وترتي امل خ  أدوار مع اسقوتن بت

  .األخرى  املنظمات
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نادات  اس
األطروحة

ة بحثية وتطبي قية خ

وسياساتية  

سياسات العلوم 

والتكنولوجيا 

ناء نظ ار، و م واالبت

قيا، ع  العلوم  افر

السنوات البضع 

املاضية، ونماذج 

خية  دول تنم ة تار و

ت امل
ّ
ة وصناعية تب قار

:عاليه بصورة عامة

نادات األطروحة اس

The Science Granting Councils Initiative
a multi-funder initiative that aims to 
strengthen the capacities of 15 science 
councils in Africa in order to support research 
and evidence-based policies that will 
contribute to economic and social 
development. 
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مختصر تار ألحوال السودان

لس• د ،1970 للبحوث، القومي ا ِ رلت توصيات وتقديم مفّصلة خطط إعداد إليه ُع  طو
ر البحث ار والتطو .للبحوث القومي للمركز تحّول  1991  .واالبت

ا والتكنولوجيا البحوث منظمات ل جمعت ،)2011 – 2001( والتقانة العلوم وزارة• .تح
ار وتكنولوجيا علوم سياسة• STI( وابت policy( ة د ،2017  مكتو ِ  البحث يئة إ وُع

ار العل اتيجيات وضع )العل والبحث العا التعليم وزارة( واالبت ط االس ا طوا   .ل
شاء إعادة• ار والتكنولوجيا العل البحث مجلس" إ  ،2016  )2009 – 1971( "واالبت

و شاري  مجلس بمثابة و ومة لرأس اس س( ا موجودين؟ زالوا ما ل .)مؤسسة ل
ادة محاولة إعالن•  الناتج من %2 إ %0.2 من البحوث ع والصرف البحثية الكثافة ز

ادة .)أضعاف 10( 2030  ا اإلجما ة  %30 ز .)رسمية مصادر( 2018/2019  الف
رة تأثرا العالم دول  أك من • ف أو( العقول  ب ة بصورة – )العقول  نز  قطاعال  وا

،/الص اضيات ندسة تكنولوجيا، علوم،( STEM ومجاالت الط .)ور
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األطروحة

.Iل تحت االجتماع ون  أن فبدل .مّوحد بح ي  ولوجياوالتكن البحوث منظمات ت
ن حاليا متوزعة شأ أن األفضل الوزارات ب ا ي سمي—واحد وط مجلس ل  مجلس هل
لس أو مثال،)CSIR( والصنا العل البحث  اسم أي أو ،)NRC( للبحوث الوط ا

لس ذا .ومناسب جامع آخر ون  ا تصل الوزارات، عن مستقال ي  مجلسب مباشرة و
لس مثل( الوزراء ئة األع ا  حوثالب منظمات وتقع )الطبيعية واملوارد للب

اتي اإلداري  إشرافه تحت والتكنولوجيا اب منظمة ل احتفاظ مع( واالس  استقاللي
ة البحثية شار ة واالس   .)العلمية للمصداقية املطلو

.IIف إعادة ن العالقة وتنظيم عر ار البحوث منظومة عناصر ب   سودانال  واالبت
، التعليم ومؤسسات والتكنولوجيا، البحوث منظمات( ب العا  ،امل والتدر

اضنات ار ومجّمعات التكنولوجية وا ا عمل بحيث ،)االبت اتيجية ةرؤ وفق ل  اس
سقة .م

األطروحة

الس ا )councils( ا اتيجية طبيع ام وذات اس  ارللقر  وداعمة وتخطيطية فنّية م
ع املدروس، نفيذ عموما و policy( سياساتية أجندة ب agenda(املدى متوسط نظر ذات 

ل ا  الوزارات عن تختلف بذلك و املدى، وطو  أك ولةمشغ الوزارات أن حيث ،طبيع
امج باملسائل ة التنفيذية وال ا ةطبيع بجانب اآلنية، السياسية واألجندة امل  عيي

نما )political( السياسية ار البحوث ب سم واالبت  ع وعيةواملوض العلمية باالستقاللية ت
ان مستوى    .التخطيط وأدوات العل ال

الس يدير ل "أمناء" عادة ا ة أ ّ خ ال  وتم ، ا نّوع املع اكمة اعضو وت   ا
)governors( اب من مجموعة من ي اللولب" من القرار أ  مديري  إ باإلضافة "الثال

ة املنظمات لس، تحت املنضو ا ا مختارة صيات ثم ا اع   .املعنّية االتا  و
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األطروحة

لس ذا يتو ام العل للبحث الُقطري /الوط ا   :م

ط• ر، والبحوث التطبيقية، البحوث ر ار، والتطو  الدولة جندةبأ واالبت

؛ والتخطيط املستدامة التنمية  اتي االس

 وتقلل تناغم،  عمل بحيث والتكنولوجيا البحوث منظمات اعتماد•

ل ّ د والتكرار ال شارك، وتز ا وتوّحد( اللوائح وتقاِرب ال د ،)عض  وتز

ج و ضور  اإلعالمي ال   العاملي؛ وا

ار نظام رسم• national( الُقطري  أو الوط التكنولوجيا/االبت

innovation/technology system(، عة و وقنواته؛ عناصره ومتا

ل تنظيم• ع للبحوث العام التمو ة واملشار ار  ايمع وفق االبت

كة ومواصفات .ومعتمدة مش

ستفاد من تجارب 
، مثل :وممارسات مث

ية، مال نو ا ا يا، ور
ن  ة الص ور جم

، جنوب )تايوان(
قيا، غانا، اثيو يا، افر

اململكة املتحدة، 
دا، الواليات املتحدة، كن

خ التجارب النا ة وتار
ملنظومة البحوث 

ار  السودا ن، واالبت
.والسياق املعاصر

حة خطوات مق

اب للمنظمات ورشة، أو مؤتمر، إقامة ة، وأ :يةاآلت األجندة وتفصيل لوضع املص

ّيا( مفّصل سرد• خ )س  للتوثيق ودان،الس  والتكنولوجيا البحوث منظمات وأوضاع لتار

ناد العل موضوعية؛ حقائق ع واالس

لية( املث واملمارسات املفيدة التجارب ومراجعة تقديم•  ،)ارجيةوا واإلقليمية ا

حات ن املوضوع،  املتعددة الدراسات وخالصات العلمية، واملق  منظومة يلوتأ لتحس

ار البحوث املستدامة؛ التنمية رفد أجل من السودان  واالبت

مة• شاركية املسا ات الوصول   ال  اإلصالح اتموّج  وفق للتطبيق قابلة وخطوات ملعا

يك اتيجية؛ واملوضعة ال و االس

ر  الدولة توجه توضيح• مة تطو ر البحوث مراكز ومسا . والتطو
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شكرا لالستماع
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