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غذية النقاش البّناء، واملب ع املعرفة   ذه الورقة إ  يطة، العلمية،  دف  ف منظمات  باملوضوع و ا عر ياته، من  البحوث حي

رة،  الدراسات والبحوث املعروفة حول الظا التنمية، ونماذج  ار و  البحوث واالبت ا  نظم  ا،وأدوار والتكنولوجيا  وخصائص

ار. ع توف  ل العلوم والتكنولوجيا واالبت يا ا ع سياسات و سي ا و   واملمارسات املث والنماذج املتعددة حول العالم  تركيب

ة واملسنودة  ذه امل
ُ

رة إ مستوى السياسات ا يمية العامة، يمكن نقل النقاش عن الظا -evidence(  بالدالئل املعرفيةادة املفا

based and evidence-informed policies(   .ار  السودان  األمر الذي ينفع مجمل منظومة البحوث واالبت

ف . 1   التعر

س أحيانا ( التكنولوجياالبحوث و  منظمات يئاتالبحوث مراكز و ديثة،   – RTOs  – )البحثية وال ل الدول ا يا مة   من املؤسسات امل

اص كذلك). القطاع ا (واحيانا   ي  املد تمع  العام وا ذه امل   القطاع  نالك منظمات تتوفر  العالم اليوم، و نظمات  جميع بلدان 

ا تحديدا (مثل منظمة   و  عاملية معنّية  عة لألمم املتحدة وال تضم شبكة من حوا    WAITRO  و نالك    80منظمة من    680التا دولة) كما 

ا (مثل منظمة إيرتو   شأ قليمية تختص  ات عاملية و شمل دول أخرى متعددة  ال بدأت باملنظمات ا  EARTOشب ا ل ية وتوسعت شبك ألورو

حوا   ا:  أورو خارج  من    350من  عادة  دولة).    20منظمة  املنظمات  ذه  شأ  العام    – ُت للقطاع  ت  ت ال  ن  -أي  قوان  Acts of(   وفق 

government(  ب والتدر شارات  واالس البحوث  ن  ب تمزج  ام  م ا  ل وتخصص  اقتصادية وتكنولوجية   واالحتضان ،  ر قطاعات  تطو غرض 

مة للدول املعنية ة م دار ة العامة  و ذه .  ] 1 ,7 ,14[  ووفق األجندة التنمو ي:   املنظماتتقوم  ا  اآل  بأعمال متعددة، يمكن إجمال

  

شطة  .1 ية الدولةا رفد أ شارات العلمية  ب البحوث والدراسات واالس ة) ف ة واإلدار شر لية (ال ادة القدرات ا  .  ، وز

ة موثوقة،  إخبار صّناع القرار،   .2 شار ات اس ، كج ب ق املعلومات والدالئل والتحليل ا طبيق قرارات من أجل اختيار وتعن طر

ية ع الدالئل املعرفي  االت املعنية.   ةوسياسات مسنودة أو مب أوعية    والتطورات املعرفية  ا عمل  أو بيوت حكمة    تفكأي 

)think tanks  .( 

3. ) ر  وتطو بحوث  ع  ومشار تطبيقية،  بحوث  ألجندة  R&Dإنجاز  مة  م تلك  )  ر  تطو يل  س اتيجية،   االس ا  لقطاعا أو  الدولة، 

امل ذه  ل ع  البحوث واملشار ذه  ل  أو اإلنتاجية.  تو ة  أو اإلدار التكنولوجية  ا  ض أن    نظماتالقطاعات وقدرا ا يف ألن مخرجا

ا ، ال ترعا ة واإلعالمية، إ شطة الصناعية والزراعية واإلدار االدولة وفق  تقوم بتغذية ملموسة لأل ا وخطط ة. رؤا  التنمو

لك.  اوضع معاي ومواصفات  .4 ودة والتنافسية وحماية املس ستو شروط ا دمات املتعددة  الدولة بحيث   ملنتجات وا

ا، بحي  األعمالدعم القطاعات اإلنتاجية و  .5 ل شارات املعتمدة  يا، وتقديم االس اصة والتعاونية) فنّيا ولوجس ث تطّور  (العامة وا

ا  ا منتجا د العوائد االقتصادية والقدرة التنافسية لتلك القطاعاتوتقانا ا بما يز  .  واألعمال وأعمال

ع   .6 ا  إلعان واملعلومات،  ب  والتدر االحتضان  ق  طر عن  واملتوسطة،  ة  الصغ لألعمال  واملعملية  التكنولوجية  القدرات  توف 

اق األسواق بما يضمن ا ار واخ ا.  االبت ا ورفع كفاءة القوى العاملة ف  ستدام

ون    وقواعد البيانات  علوماتلبناء وحفظ وتوف امل در  االعمل كمص .7 ر  الدولة، لت ة،  ش القطاعات والظوا دثة واملبّو ا

ي،   تمع املد ن، ورواد ا ن والطلبة، والقانوني اب األعمال والباحث ، ال تحتاج  متوفرة لصناع القرار وأ ات الدولية، إ وا

دثة واملقّدمة واملفّسرة جّيدا.  للمعلومات ا

ي" ( .8 ن عناصر "اللولب الثال سقة ب اديميا، بحيث triple helixلعب دور الوسائط الفعالة وامل ومة واألعمال واأل تتداخل مع  ): ا

سيق  ذه العناصر و  اترفع من الت اري من أجل رفاه    بما يرفد مقاصد التنمية  بي املستدامة والتطور العل والتكنولو واالبت

ن أداء الدولة. ن وتحس  املواطن
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عة للقطاع العام   العادة مؤسسات "  منظمات البحوث والتكنولوجيا  ة للدولة  التا ل (parastatal organizations) "مواز ي بع ل ، أي ت

ا  القطاع العام للدولة لكن تحظى باستقالل  َض  ف ية عن الوزارات واملؤسسات السيادية، وُ س ذه    –ية  ة للدولة  املنظمات  أي  أن     –املواز

نما تتفاع لية معّينة، ال تقتصر ع القطاع العام فحسب و ي ة و ة، تنمو دمة أجندة قطر ا الدولة  ثمر ف س اتيجية  ون أذرعا اس ل ت

ي تمع املد اص وا القطاع ا ي   مع بقية القطاعات الفاعلة  البالد ( ن)والقطاع التعاو ن واإلقليمي اء الدولي عض الشر ذه  .  ، وأحيانا 

( أغلب    املنظمات ، والنظر  املدى الزم املتوسط والبعيد للقضايا املعنية  يل الف ا أماكن للفحص والتقييم املوضو والتأ بطبيع

اتيجية  األحوال، إذ ال تنظر  القضايا ذات املدى القص إال  حاالت نادرة)، ألن طبيعة البحوث   ا ال  واألشغال االس ا  مجمال أ ي ثمار تؤ

ا  مدى زم قص    .وخالصا

 

ا،   شار ا وان مي ضات التكنولوجية وأل ا  ال ذه املنظمات تحديدا، والكث من التوثيق لدور ت حول  ة أجر نالك بحوث وأدبيات كث

انتقلت مؤخرا من   ال  البلدان  العالم وخاصة  لبلدان   ( إ العا مع (صناعية، زراعية، معلوماتية،  إ الدخل املتوسط أو  ي  الدخل املتد

ا من االقتصاد الزرا إ االقتصاد الصنا  من    عدد مقّدرنالك    و السودان  . ] 13 ,12 ,8[   (مع رفع اإلنتاجية والكفاءة الزراعية)  انتقال

ا مؤخرا)، إم شكيل ا حديثة أو أعيد  عض ن االستقالل و ا قديمة منذ أو سن ات زمنية متعددة (فبعض ت ع ف ش ا ذه املنظمات، ال أ

ع من منظمات سابقة.   ق االبتدار أو التفر   عن طر

  

صائص. 2     ا

ار، و أدوار يصعب أن نجد   ا ذات أدوار مفتاحية  منظومة البحوث  واالبت تمتاز منظمات البحوث والتكنولوجيا، عامليا، بخصائص تجعل

ا بنفس املستوى أو الكفاءة.   ات أخرى يمكن أن تؤد   ج

  

ق  قصص الصعود التنموي لبلدان متعددة: 
ّ
  الدور املوث

نالك دولة من الدول ال تقّدمت  ] 12 ,11 ,8 ,6 ,3[ ة دراساٌت وافرة  مجال التنمي  ست  خية من حولنا: أنه ل تؤكد واقعا حاضرا ودروسا تار

لية و رفع القدراتاقتصاديا و  ثمار  البحوث التطبيقية ا اتيجيات واس ا اس ان ل ة) إال و عة األخ  صناعيا مؤخرا (ِلنُقل  العقود األر

مات التكنولوجية/املعر  قت ملسا
ّ
لية. يضاف لذلك أن عددا من تلك البلدان وث ا    فية ا  تلك التنمية منظمات البحوث والتكنولوجيا ف

، إذ أن تلك   ل وا مت  والدة  املنظمات  ش نما سا ن التكنولوجيا فحسب و ر وتوط م فقط  تطو سا صناعات جديدة  أعمال و لم 

ا إضافة اقتصادية ومعرفية بارزة (عن   شر تلك التكنولوجيا وجعل ت 
ّ
ات صناعية تول ق دعم الصناعات الناشئة) ومؤسسات وشر (عن طر

اضنات الصناعية وآليات أخرى)؛  يضاف لذلك أن ق ا مت  رسم السياسات الصناعية طر ا، وما تقوله   والزراعية  تلك املراكز سا لبلدا

ة والبل  ن البلدان ال تطورت صناعيا  العقود األخ انت  الغالب الفارق األك ب و أن السياسات الصناعية  دان  دراسات شاملة حديثة 

أن   تراجعت).  ورغم  (أو  ا  لم تتطور كث البحال  والتكنولوجيامنظمات  ست مراكز صنع قرار  وث  القرار أو سياسات  ل ا تمد صّناع  لك  ،

ية ع الدالئل املعرفية (  التوصيات املب ة و ب ة املعرفية ا ). أحيانا، وحسب السياق، يلعب  evidence-based recommendationsبالذخ

ذه   اء  (املنظمات  خ ن  والنا ن  شار م. ) لصنّ advisorsدور االس تتعلق باختصاص الدولة  قضايا  القرار ومقرري السياسات   اع 

ل قنوات والتكنولوجيا  البحوث    منظماتبنفس القدر، تقدم   تمع والقطاعات اإلنتاجية املعنية.  شارات وتوصيات عامة، ع مستوى ا اس

تمع ومع السوق) تتطلب قدرات اتصالية   ذه (مع صناع القرار ومع ا اب املصا االتصال  ا أل سيط املسائل الفنية ثم تقديم  شرح وت

)stakeholders.ي العام ا اإلعالمي/املعلوما و جان ما من مراكز البحوث  ا. وفق ذلك، فإن جانبا م م االستفادة العملية م   )  باقات يمك

  

ثمار  يد  منظمات  إذن فاالس س خطوة جيدة فحسوالتكنولوجيا  البحوث  ا ةل   .ب بل ضرورة تنمو
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اديميا ومنظمات البحوث والتكنولوجيا:  ن األ امل ب   التمايز والت

ا فإن   مي اديميا   عددا كما ذكرنا، وأل ا مع األ عالق تّمت كذلك  رة منظمات البحوث والتكنولوجيا ا تمت بظا من البحوث واألدبيات ال ا

رامج الدراسات العليا، ومؤسسات التعليم العا عموما  – ليات، و امعات وال لية ووظيفية تقول الدراسات إن  .  ] 4 ,3[   أي ا ي نالك فروقا 

ن  ة، و امعات، من ج ن ا ن  منظومة   ب ن االثن مة ب عاونات م نالك تداخالت و ة األخرى، ثم  منظمات البحوث والتكنولوجيا من ا

ار)  أي دولة أو إقليم ار (أو النظام الوط لالبت ا وكذلك املنظمات البحوث واالبت ستغ ع اديميا ال تنوب عن املنظمات وال  ، بحيث أن األ

اديميا   األ عن  اال تنوب  ستغ ع العا دوٌر  ملؤسس.  وال  التعليم  س وأصيل  ات  البحثية  عِ كُم رئ وادر  لل مات أساسية   د  ا مسا ل كما 

ا  البحوث  واملوّجه) مخزون  ال ومل،  (العام  معرفة  نظمات  إنتاج  وري   ا ا  دور والتكنولوجيا  تطبيقية من  بحوث  ومنتجات وتقنيات 

ا وألعلوم  خالصات  التنموي.والبحوث  التخطيط  اديمية  جندة  أ أوعية  امعات  ل نظرنا  إذا  إنه  القول  يمكن  التداخالت  فإن -رغم  بحثية 

نالك تداخال -بحثيةمنظمات البحوث والتكنولوجيا أوعية   م اتوتباين  تتكنولوجية، ف ار الواسعة من بي     .ظومة البحوث واالبت

  

علم، من نفس الواقع ن مراكز البحوث  والدراسات  أيضا  لية ووظيفية ب ي نالك فروقا  املستضافة داخل جامعات )  research centres( ، أن 

ن منظمات البحوث والتكنولوجي  انت جامعات عادية أو جامعات بحثية) و ا ذات استقاللية عن املؤسسات   ) RTOsا ( (سواء أ وال  مجمل

اديمية. البحوث"   األ "مراكز  من  الكث  نالك  ون  ي ن  فح بحوث  لذلك  منظمات  ا  جميع ست  فل االسم،  ذا  املسماة  أي  السودان،   

ا  RTOsوتكنولوجيا (  اديميا وطرائق ن دور األ ذا التمي ضروري ضمن التمي العام ب ا). و ن دور منظمات البحوث والتكنولوجيا وطرائق   . و

  

ي:    وسائط فائقة للولب الثال

ي والتكنولوجيا دور  تلعب منظمات البحوث   ولب الثال
ّ
ومة – (triple helix) الوسيط لل م ا اديميا    األعمالو   و بحيث تحّسن أداء   –واأل

ا جزٌء نا ومألوف  ون  ي تلعب ذلك الدور تحتاج ألن ي م، إلخراج ثمار أك فائدة واستدامة؛ ول عض م مع  عاو ؤالء، و ة من  ل ج

ا ذه ا ة من  ل ج ذه األجزاء  ت، من  ل واحد من  ون مستقلة بما يكفي عن  ة  ] 11 ,10 ,4 ,1[   لكن تحتاج أيضا ألن ت . ع دراسات أخ

وسائط "فائقة" ( مية منظمات البحوث والتكنولوجيا  ار  البلدان (النامية واملتطورة معا) ازداد اعتبار أ -superملنظومات البحوث واالبت

intermediaries  ،ستطيع أن تلعبه ذا النوع يندر جدا أن نرى أي مؤسسات أو منظمات أخرى  وسائط من  )، إذ أن ذلك الدور الذي تلعبه 

ل   تمعات املعاصرة (الش    ).  1او تلعب دورا مماثال له بنفس التعقيد  ا

  

ار: إيضاح  ات البحوث  منظومة البحوث واالبت   مستو

مة  مية، ف م عقيدا وأ ر أك  العلمية ظوا البحوث  العالم املعاصر جعلت من عمليات  ار   البحوث واالبت القول إن تطورات  يمكن 

ة ملموسة بدون اقتصاد معرفة قوي ومستدام.  اد نرى دولة تحقق إنجازات تنمو مة القتصادات املعرفة، وحاليا ال ن ا م  ميع املناشط أل

ات [  ذلك نر  ات البحث العل تطّورت لتمتاز إ عدة مستو   ] متنامية ومتداخلة، مثل: 9 ,7 ,2 ,1ى أن مستو

  basic research البحوث األساسية -

  applied research البحوث التطبيقية -

ر  -  research and development (R&D)البحث والتطو

ار  -  innovation research (or R&I)بحوث االبت

س البحثية وسياسات البحوث   -  research management, research metrics, and research policyاإلدارة البحثية واملقاي

  

ا قوة أك  ع ات لد عض ا شطة البحوث أعاله، يمكن أن نرى أن  ديثة ال تدخل  أ تمعات ا ة  ا ات الكث دد  وع النظر ل

ات أعاله   ار ال بد أن تتضّمن  من املستو سميه بمنظومة البحوث واالبت ات األخرى، بحيث أن ما  ست بذات القوة واإلنتاجية  املستو نما ل ب
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ب فقد صارت  ذا الس ا. ل ار تصميم أو احت ار تلك املنظومة  ة واحدة احت ستطيع ج ة متباينة، وال  ن متعددين، بنقاط قوى وخ فاعل

ا سي  ار ( الدول املعاصرة لد ار، أو   )STI policiesاسات علوم وتكنولوجيا وابت عمل النظام الُقطري لالبت ات معّينة بل  عمل ج ال تختص 

ومن   العام  القطاع  من  الدولة:  ات   ج مة عدة  مسا و شاملة،  بصورة  للتكنولوجيا،  الُقطري  النظام  أن  أو  ار،  واالبت البحوث  منظومة 

اديميا ومن األعمال، ومن من كمة (األ يوت ا ي املعنية، و تمع املد   ) املعنية.  think tanksظمات البحوث والتكنولوجيا، ومنظمات ا

  

ا أن  أين تقف بصورة عامة  خارطة منظومة  املتنّوعة عل ات  ا، أن ا عقيد البحوث أعاله، و ات  تنّوع مستو املستفاد عموما من 

سا ا أن  ار، وأين يمك م البحوث واالبت سا ي  ات األخرى ل ال ل مة، ثم تحاول العمل  ذلك املضمار مع إفساح ا م أفضل مسا

ي،   املد تمع  ا ومؤسسات   ، العا التعليم  التعليم  مؤسسات  يخص  كما  والتكنولوجيا  البحوث  منظمات  يخص  ديث  ا ذا  ا.  م مسا

ة  يوت ا كمةو  و اال  وأوعية التفك  ا .  املستقلة، والو سيقية الوطنية، إ   ت الت

  

ل  ي (1ش سط للولب الثال و  )triple helix: منظمات البحوث والتكنولوجيا 

 
  

  . مراجعة األوضاع 3

تؤدي   البحوث والتكنولوجياكيما  الُقطري   منظمات  الصنا  النظام  ا   ار (national industrial system) دور لالبت الُقطري  النظام   أو 

(national innovation system)ى د األد ّيئة ألداء ذلك الدور  ا ون م ، تحتاج ألن ت يئة  ، أو النظام التكنولو ذه ال للمؤسسات ، و

ورةملراجعة أوضاع املنظمات  نحن بحاجة    .] 13 ,5 ,4 ,1[   من واجبات الدولةعموما   دول    املذ ا ) 1(ا لية وتحديا ي ا ال ، والنظر  أوضاع

سي  ب وت عاد ترت ليا و ي ا  اتيجية، بحيث تتحسن أوضاع يك واملوضعة االس ا ع عملية من اإلصالح ال ق  الفنية واملالية، وفرص تحسي

ات بناء وتنمية الدولة السودانية. ا وفق أولو ا     أولو

  

يك ملنظمات البحوث والتكنولوجيا يتضمن اإلصال . 3.1 ا  –ح ال ات:  ةثالث   –من املؤسسات وغ  مستو

 ) العامmacro ئة السياسات ل، و ل الدولة ك ي ل.و العامة ملنظومة البحوث  ):  مستوى  ار ك     االبت
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 البي ) سيق  ):   mesoأو الوسطي  العمل والت ن املنظماتوالتنظيم   مستوى  أو التخصص املتقارب  ب القطاع  ، تحت مظلة   

ع  ا ووفق توز ناقض. الدولة ورؤ امل وتتطور بدل أن تتكرر و/أو ت  األدوار بحيث تت

 اص ا ا أو  ي  ل م  :)micro(  ز العمل والتنظيم داخل  ا  منفردة   و منظمةأ  ؤسسة مستوى  ا باستغالل موارد ل سمح  بما   ،

ا   ع أمثل وجه  ممكن.  ا وأداء دور وقدرا

 

ل  يك :2ش ات اإلصالح ال  مستو

 

  

ن: أما  .3.2 ن عامت اتيجية فتتضمن خطوت   املوضعة االس

   نحو املستقبل الواقع  دافه املنطلقة من  الية ووفق أ ا للعمل، وفق أوضاع السودان  اتيجية عامة  اس ة  املشاركة  وضع رؤ

ب ار والتدر ة للتكنولوجيا واالبت ة واالقتصادية والعلمية، واملبادرات الُقطر طط التنمو ). (مثل الرؤى وا  ، إ

  امل وتناسق مع أدوار املنظمات األخرى ا بت ل منظمة بوجه خ ا بحيث تقوم  ع األدوار وترتي  .  توز

 ) ار والت اإلقليمية  STI policyرسم سياسات للعلوم والتكنولوجيا واالبت وتو ون مواكبة للتطورات العاملية، ومقتدية ببعض ال ) ت

اتيجية العلوم  . (مثل اس قي) ومناسبة للسياق ا قيا، الصادرة من االتحاد االفر ار الفر  والتكنولوجيا واالبت

  

ا ع النقاش) تواجه منظمات البحوث والتكنولوجيا حاليامن أمثلة التحديات ال . 3.3 ا وتفصيل مكن توسع   : (و

ل وقلة مصادره: -  الية. ضعف التمو ل ا ستد مراجعات لطرق ومصادر التمو  ما 

كة:  -  شطة املش ار للدولة. ضعف التعاون وقلة األ ل البحوث واالبت ي ل عموما من كفاءة 
ّ
 األمر الذي يقل

امعات -  اديمية (ا ن املؤسسات األ ن مراكز البحوث و ام ب ع امل ب العالقة وتوز الية ترت ليات). إش   وال

رة   -  نالك  duplicationالتكرار (ظا شطة ومخرجات املنظمات املتعددة، بما يفيد أن  ن أ ة ب نالك تداخالت كث ): حيث صارت 

ا  تلك املنظمات. ثمار ة ومالية تحتاج ملراجعة عامة إلعالء كفاءة الدولة وأوجه اس ل وأعباء إدار ّ ل تر  مشا
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ات/نماذج . 4 و نار  البحوث والتكنولوجيا  إطار الدولةتنظيم منظمات  س

تظم ات ت و نار نالك عدة س وكمة وطرق اإلدارة  الدول املتباينة، نجد أن  ا، وكذلك نظرا لتنّوع نظم ا ا وديناميكيا ا  نظرا لتنّوع وفق

دول    منظمات البحوث والتكنولوجيا  أي دولة و مراجعة عامة للنماذج ا  2(الرجاء مراجعة ا دولة من ش أرجاء العالم   11الية   و

ات االقتصادية والتكنولوجية) ناسب  وش املستو ا، وما ي ا وما عل ا بحيث نرى ما ل ات، ونقّيم و نار ذه الس .  السودان يمكن أن نراجع 

، ح نصل لصيغة مناسبة:    مع أوضاع السودان واحتياجاته، إ

  

  : النموذج املركزي 

و نموذج نجده   ا و ثمارا ة ح توّجه اس ليا بصورة وا ي ار  ب منظومة البحوث واالبت  املنظومة عند عدد من الدول ال تفّضل ترت

ذا النموذج  ية ل عض الدول املتب ن،    بدون توّزع.  ار: الص ر العلوم والتكنولوجيا واالبت ثمار مستقر  تطو ا اس متقدمة تكنولوجيا ولد

ند، وكندا يا ورواندا.  ال ذا النموذج وحققت به تطورات ملموسة مؤخرا، مثل مال ية ل  . دول أخرى متب

 

ة  السلطة التنفيذية م نالك  العادة ج ون  ذا النموذج، ت ذا االسم ب   صةتخص  ون  العادة وزارة  ار، وت منظومة البحوث واالبت

شطة البحث   ار وأ ة مسؤولية اإلشراف اللصيق ع س تطورات التكنولوجيا واالبت ذه ا زة السلطة التنفيذية، وتتو  از من أج أو ج

ن وحدات الدولة  العل ع امللموسة) ب ن واملشار سيق القوي (أي ع اإلجراءات والقوان بالت ا، كما تقوم  غذ تلفة  ال   القطاعات ا

م ع   التنفيذية  ة  ا ذه  شرف  القطاعات.  لتلك  بحثية وتكنولوجية  خدمة  نالك  ون  ت البحوث   عظم(الوزارات مثال) ح  منظمات 

ات البحثية، ح   والتكنولوجيا   ا أجندة األولو ل األسا وتضع ل ا التمو ر ل
ّ
ا، كما توف ا وتضع ضوابط ل سق عمل ا بالضرورة) وت ل س  (ل

ة البحثية. وفق املعطيات، من الوا أن النموذج املركزي لديه فعالية عالية إذا   ر يك ومساحة من ا لو احتفظت املنظمات باستقالل 

ن تم استعماله بصو  ار، الص ا،  مختلف قطاعات التكنولوجيا واالبت ادة البحثية سنو ن حاليا من حيث الز رة متقنة، بدليل أن أع دولت

ند  ند) وكذلك  ] 9[   وال ن وال ية عن الص س ستعمله بلدان متقدمة صناعيا واقتصاديا مثل كندا (باختالفات  ذا النموذج، كما  ستخدما   ،

اقات تنمو  ذا النموذج، ع أي  دولة أنجزت اخ يا، ودولة صاعدة بقوة مثل رواندا. من محدوديات  ين مثل مال ة عالية  العقدين األخ

سة وثابتة) كما يبدو أنه يحتاج لشبكة اتصا ة متجا عمل وفق رؤ ا وسلطة تنفيذية عالية التناغم (أي  ازا تنفيذيا قو الت حال، أنه يتطلب ج

ور عاليه ة واالستقراروخدمة مدنية عالية الكفاء   .من أجل أن يحقق التنظيم املركزي املذ

  

  :   نموذج النف العل

ة و النموذج املفّضل للدول التنمو عة املاضية،  )developmental states(  و ة وتكنولوجية عالية  العقود األر ا ال حققت قفزات تنمو ، م

ور  ية) وجم نو ا (ا ور نفار   ةك س الس ا ال حققت نقالت تكنولوجية ملموسة مؤخرا لكن ما زالت  قيا، وم ن (تايون) وجنوب افر الص

ا العلمية والتكن  ياو طاقا ، مثل غانا وكي ا ال لوجية أك ّ عمل ع االستفادة وال، وم ؤالءتأ   يوغندا.، مثل من تجارب 

  

ا   ا وسياسا ذ الدولة مجمل أذرع ذا النموذج،  ثمار العا   ار، واالس  اتجاه االستفادة القصوى من مخرجات التكنولوجيا واالبت

)   (مثل   فيه تمام الكب  النف ذا اال ة.  ا التنمو ع نما كجزء من جميع سياسات الدولة ومشار س كسياسة من سياسات الدولة فحسب و ، ل

ر  كمية ونوعية منظما ت البحوث والتكنولوجيا،بجانب كمية ونوعية التعليم العا وامل  الدولة،  بمنظومة البحوث والتكنولوجيا يظ

نالك   أن  البلدان غالبا  تلك  ار، فنجد   البحوث واالبت سيق وتنظيم وتفعيل منظومة  ت ا  وجود أجسام متعددة وظيف ر كذلك   ظ و

سق وتنظم أعمال منظمات البحوث والتكنولوجيا ث  عة مجالس أو مفوضيات ت الوزارات أو اإلدارات التا نالك أيضا أذرع تنفيذية مباشرة ( م 

ومة  اتيجيات عامة تصر ع استخالص واستعمال أفضل  مجلس الوزراء مباشرة  أولرأس ا ) معنّية كذلك بوضع وتطبيق سياسات واس

ا   الواسع ف ثمار  العاملية، واالس باملنظومات  ا  طل لية، ور ا ار  واالبت البحوث  العامة ما لدى منظومة  ل  يا ال عدد  عالميا. رغم  و ماليا 
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ة ال ح د ارتباطه بتجارب عدد من الدول التنمو لية، والشا ر االقتصاد والقدرات ا و بال شك فّعال  تطو ذا النموذج ف عة ل ققت   التا

ة مؤخرا.   نقالت اقتصادية وا

  

  : الالمركزي النموذج 

و عادة ما نجده لدى الدول املتقدمة صن  ثمار عا ومستمر  و ا اس ة عالية، ف لد ا السيا باستقرار كب والمركز ّ نظام اعيا وال يتم

ار  ون منظومة البحوث واالبت ا تفّضل أن ت ار لك ا   البحوث واالبت ا كب  ف اص ف ة (وغالبا ألن القطاع ا متنوعة ومستقلة بصورة كب

مة عالية   م مسا سا ار و جدا و ل الباالبت كية).   تمو طانيا) والواليات املتحدة (األمر   حوث والتطور)، مثل اململكة املتحدة (بر

  

ك القطاع العام  ش ذا النموذج،  ل    ار، و التمو ي  الدعم املستمر واملتنوع ملنظومة البحوث واالبت تمع املد اص وا مع القطاع ا

ثمار  البحوث  ر؛ ونظرا لقوة آليات السوق واالس ذه الدول،املستمر واملتنوع للبحوث والتطو ات تنافسية لبعض املنتجات   ،   تج م ال ت

إنتاجية عالية  تقنيات،  وال  ل عا و ر تمو
ّ
ذا النموذج يحظى بتوف ا عالقة بالتنافسية)، لكنه  نفس الوقت يحتاج  إجماال  نجد أن  ما ل (ر

ل العام والتنظيم ع مستوى الدولة اص  باستمرار للتمو ل ا ة، بدعم مباشر  وال يكتفي بالتمو طر
ُ
نالك مجالس وصناديق ق ، فنجد أن 

ا مسؤو  شرف ع املنظومة ولد ار.  من الدولة،  ار العلوم والتكنولوجيا واالبت ك السياسات الضامنة الزد   لية وضع وتحر

  

ع الوزاري:    نموذج التوز

يا  س قديم  نموذج  و  النامية،    و الدول  ان    ، حيث  املا القرن  نات من  الثمان ت   ان صاحب ص أنه  و السائد  عملية املنطق  أك 

ط منظمات البحوث والتكن  شتغل ع نفس القطاع أو مجال مشابه لذلك الذي  وفعالية ألنه ير التنفيذية ال  ولوجيا مباشرة بالوزارات 

والتكنولوجيا  البحوث  أكشتغل عليه منظمة  املع بصورة مباشرة  القطاع  الوزارة وتخدم  تخدم  قة  الطر ذه  التا ف النموذج  ، و ذا   .

انيا، و السودان، ع يل املثال،  موجود حاليا  مصر، و ت عض الدول األخرى،   س ا  التفاصيل.  و عض النماذج  ع تفاوت بي كما أن 

ا حوا   ء، فمثال نجد أن وزارة الزراعة الكندية لد عض ال ستفيد منه  ر زرا مر   20األخرى  حول البالد، خاصة ن  موزع  كز بحوث وتطو

مية  كندا. agro-industriesوأن اإلنتاج الزرا والصناعات الزراعية (   ) وصناعات األغذية من القطاعات عالية األ

  

ا مجالس بحوث أو مفوضيات علوم وتكنولوجيا،   انيا، لد ع الوزاري نجد أن البلدان األخرى، كمصر وت لكن ح  نموذج التوز

البحوث   منظمات  ا  تح سيقية تجمع  تنظيمية/ت بصورة  ولو  عموما  ح    والتكنولوجيا  ا)  عل مباشرة  ة  إدار سلطة  بدون  (أي 

سياسات العلوم  ا  ط ار ور ر منظومة البحوث واالبت ما يخدم تطو ا بما يخدم أجندة التنمية للدولة و ل أبحا ا ع تمو ساعد

ار للدولة ع ا الس بتمثيل منظومة البحوث واالبت ار  الدولة، كما تقوم تلك ا انية  والتكنولوجيا واالبت ملستوى الدو (مع إم

شاط الدو ملنظمات البحوث والتكنولوجيا املتنوعة كذلك).   د البحوثالنموذج املصري مثال لديه  ال لس األع ملراكز ومعا ، ا

امعات ا لس  و موازي ومساوي  العاكنا  و للتعليم  امعات مخصص  ا نما مجلس  لس    مصر   ، فب عادل ا ما  (أي 

و مخصص ملنظمات البحوث القومي للتعليم ال البحوث و د  لس األع ملراكز ومعا نالك أيضا ا عا  السودان) نجد أن 

  .( ا تحت إشراف وزارة التعليم العا والبحث العل عض انيا  والتكنولوجيا (وال تتوّزع  مصر تحت إشراف وزارات متعددة و  ت

اسم ا بدل مجلس  أ با بيد  تقر الوضع  العل  نفس  البحث  ا مجلس  ان اسم نات  الثمان ا مفوضية العلوم والتكنولوجيا (و 

  .(  والصنا
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نالك   ان  سبة للسودان،  لس القومي للبحوثبال ر  وقد  ،  1970  منذ  ا د إليه إعداد خطط مفّصلة وتقديم توصيات لتطو ِ ُع

ار  ر واالبت سيقيا أو تنظيميا)  البحث والتطو إ تحّول    1991    ، ثم  (لكن لم يكن يضم تحته منظمات البحوث والتكنولوجيا، ت

القومي للبحوث ا عد ذلك   إضافة   أصبح ورغم أنه    ملركز  السودان أصبح  أن  مة ملنظمات البحوث والتكنولوجيا السودانية إال  م

شاء   ا  وال   )2011  –  2001وزارة العلوم والتقانة (بدون مجلس بحوث. ثم تم إ ل منظمات البحوث والتكنولوجيا تح ،  جمعت 

ا لم تدم.    شاء    2016لك ار تم إ س ،  مجلس البحث العل والتكنولوجيا واالبت ومة (ل شاري لرأس ا و بمثابة مجلس اس و

ت كذراع تنفيذي لذلك ا مؤسسة) ا اخت ار أ يئة البحث العل واالبت نما يذكر موقع  لس حاليا غ  ، ب ذا ا لس، لكن 

ا  موجود،   ، إضافة إ أن موقع يئة البحث العل أصبحت إدارة داخل وزارة التعليم العا والبحث العل ي  و و (الذي يبدو اإللك

ا   يئة    –أنه لم يحّدث مؤخرا) يقول إ بدو أن ذلك   –أي ال عة لوزارة التعليم العا فحسب (و شمل  متعلقة بمراكز البحوث التا

امعات، و   عة   السودان، و مختلفة عن منظمات البحوث والتكنولوجيا  جام    مركز بح   90أك من  مراكز البحوث التا

ذه الورقة ك مجلس كما ذكرنا آنفا  موضوع  شاء وتحر ت إ ص من ذلك أن سلطات الدولة  السودان ومنذ السبعينات جّر
َ
ل

ُ
). يخ

تّم  ء (فمصر  للبحوث، أو وزارة للعلوم والتكنولوجيا، وا ت باملوضوع ع تفاوتات زمنية، أسوة بالدول االخرى ال فعلت نفس ال

ا وزارة مستقلة للبحث العل لبعض الوقت، ثم ُدِمجت وزارتا التعليم العا والبحث العل  نفس الوزارة ان ل انيا  أيضا  ، وت

ا وزارة واحدة للتعليم   ن    – لد ات، مثل الص ب بيد أنه عموما، ومن ناحية موضوعية،  والعلوم والتكنولوجيا).    – جميع املستو ي

بع  إجما  ذكر أن   ع الوزاري الدول ال ما زالت ت ا مستوى  ذا    نموذج التوز اري  ابح و إنتاج  لد ذي  ل ستوى ااملبوضوح من    أقل بت

ور ال ت  إجما الدول لدى      آنفا.  ة  بع النماذج األخرى املذ

  

ذه الفقرة، ا توفيقات تخ   خالصة  ل دولة لد ا تداخالت ديناميكية  الواقع، ف ا الذي  نقول إن النماذج أعاله بي ص نموذج

اجة  ت ع الزمن وع ا ّ غ خ القرارات املتباينة ال تراكمت و خ تطور املنظومة وتار يجة للعمل الداخ وتار ، ]11 ,10 ,6[ و ن

ن حقيقية، دوٌر فّعال   غي وتحس م إرادة  يحة، املدروسة، والقيادات السياسية وصّناع القرار الذين لد كما أن للرؤى ال

م  حماٌس  س لد ة ول الكب القرار الذين ال يحفلون بالرؤى  يح (أي دور القيادات وصّناع  األوضاع، والعكس كذلك  ر  تطو

ر الفع ذه إنما  معينات معرفية ع التفك للتطو يمية  ذا يمكن القول إن املعلومات املبذولة  الورقة املفا  لألوضاع). 

و األمر   نتاجية، و ا إ ناحية أك إيجابية و والتداول، ثم اتخاذ القرارات املسؤولة فيما يخص األوضاع  السودان وكيفية نقل

ة ملموسة، اقتصادية واجتماعية  الذي نحتاجه  السودان حا جة ماّسة، فمن املؤكد أنه ال يمكن للسودان أن يحقق نقالت تنمو

لية.   ار ا ة (نوعّية) ومنتجة  منظومة البحوث واالبت   وسياسية وتكنولوجية، بدون اصطحاب نقالت كب
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  مالحق ومعلومات 

  

ادة و/أو التعديل) : قائمة بمنظمات 1 جدول    البحوث والتكنولوجيا بالسودان (قابلة للز

ا مصّنف قانونيا كمراكز بحثية، واخرى غ مصنفة لكن  بلدان أخرى مصّنفة كذلك)  عض )  

ة/املنظمة    الطبيعة و/أو   ا

ة (إن وجدت)   والعالقة الوزار

  الطبيعية وارد وزارة الزراعة وامل يئة البحوث الزراعية 

  وزارة التعليم العا والبحث العل   املركز القومي للبحوث

ار    وزارة التعليم العا والبحث العل   يئة البحث العل واالبت

شارات الصناعية   وزارة الصناعة   مركز البحوث واالس

يولوجية يئة العامة لألبحاث ا   وزارة املعادن  ال

  وزارة التعليم العا والبحث العل   املركز القومي لبحوث الطاقة  

  وزارة التعليم العا والبحث العل   دائرة األبحاث االقتصادية واالجتماعية

قيا التكنولوجية     وزارة التعليم العا والبحث العل   مدينة افر

اتي لس القومي للتخطيط االس   ءوزارة شؤون مجلس الوزرا  ا

س يئة السودانية للمواصفات واملقاي   وزارة شؤون مجلس الوزراء  ال

  االتصاالت والتحول الرق وزارة   املركز القومي للمعلومات

از املركزي لإلحصاء    وزارة شؤون مجلس الوزراء  ا

ارجية   املركز القومي للدراسات الدبلوماسية   وزارة ا

اديمية السودان لعلوم    وزارة الثقافة واإلعالم  االتصالأ

يدروليكية     وزارة الري واملوارد املائية   مركز البحوث ال

يئة القومية لآلثار واملتاحف   وزارة الثقافة واإلعالم  ال

يوانية  وة ا يئة العامة لبحوث ال يوانية   ال وة ا   وزارة ال

ة   اديمية السودان للعلوم اإلدار   وزارة العمل واإلصالح اإلداري   أ

ة يئة السودانية للطاقة الذر   والبحث العل وزارة التعليم العا   ال

بوي  بية والتعليم   املركز القومي للمنا والبحث ال   وزارة ال
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 نماذج ألوضاع منظمات البحوث والتكنولوجيا  بلدان متعددة: 2 جدول 

ورة) شورة املعنية بالدول واملنظمات  واألجسام املذ اتيجيات امل   (مستقاة من املواقع الرسمية والوثائق القانونية  واالس

ا)  الدولة ل منظمات البحوث والتكنولوجيا (ومنظوم ي   مالحظات  وزارة علوم وتكنولوجيا   مجلس بحوث جامع  وصف عام ل

يا مجموعة من منظمات العلوم والتكنولوجيا تقع تحت إشراف وزارة العلوم والتكنولوجيا. أك    مال

املنظمات:   وفاعلة  SIRIMتلك  دية  وتور ة  كب مؤسسة  صار  ح  السنوات  ع  تطّور   ،

، وصار شركة مستقلة (مثل شركة بروتون   يع السيارات وال بدأت القطاع الصنا لتص

دية عالية   ة تور ر املالية، نظرا ألنه أصبح ج يعه مباشرة لوز كقطاع عام) ثم تم مؤخرا تت

يا بجانب البحوث). س الصناعية  مال ة االعتماد واملواصفات واملقاي ونه ج ب  س )  

  موجودة عم  

عددت  تطورت و

ا حاليا   ا، لك مسميا

وزراة العلوم  

ار وال  تكنولوجيا واالبت

  

ا  ور

ية)  نو  (ا

) باإلشراف ع مجموعة واسعة  2014يقوم مجلس البحوث الوط للعلوم والتكنولوجيا  (

السياسات   ا ورسم  بي سيق  الت ودوره  للدولة،  عة  التا والتكنولوجيا  البحوث  منظمات  من 

ار وكذلك إدارة  ذه املنظمات.  املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا واالبت ل العام للبحوث ل التمو

للبحوث   2014قبل   ي  والثا األساسية  للبحوث  واحد  مختلفان:  مجلسان  نالك  ان 

. منذ   ح    1999التطبيقية/الصناعية.  تحت وزارة العلوم واالتصاالت والتخطيط املستقب

س الوزراء.  2004 بع مباشرة ملكتب رئ ا ت ل نالك ثالثة مجالس    ان 

  موجود عم

مجلس البحوث 

الوط للعلوم 

  والتكنولوجيا 

NST  

  موجودة عم

وزارة العلوم واالتصاالت 

انت العلوم  )

  والتكنولوجيا) 

  

ن   الص

 (تايوان)

و   للبحوث،  الوط  لس  ا نالك  العلوم    2014ان  وزارة  ليصبح  لته  ي إعادة  تمت 

تنفيذية   سلطات  له  ون  ت ح  البحوث  والتكنولوجيا،  منظومة  لرفد  أع  وسياساتية 

ار.   واالبت

عم (تحّول إ وزاراة 

العلوم والتكنولوجيا  

 2014 (  

    عم 

ند معات   ال ومتوزعة من املعامل وا مة  مجموعة  ، يضم  العل والصنا للبحث  مجلس 

ا. لكن مجمل منظمات البحوث   ل ند  والتكنولوجيا تنضوي  ومراكز التواصل الصنا  ال

لس نفسه  لس، وذلك ألن ا ذا ا س تحت  مباشرة تحت وزارة العلوم والتكنولوجيا ول

س الوزراء نفسه، ونائبه   لس رئ عة له مباشرة. يرأس ا كب جدا من حيث املؤسسات التا

نما لديه مدير عام. ر العلوم والتكنولوجيا، ب   وز

  
  

عم (مع اختالف 

 (   سيا

ا شبه قارة، واسعة    عم  ند باعتبار ال

انية  املساحة وعالية الكثافة الس

شطة الصناعية والبحثية،   ومتنوعة األ

ار  ا للبحوث واالبت تطورت منظوم

امة   ذه ال يعاب  بصورة تحاول اس

  واالحتياجات.
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ا)   الدولة ل منظمات البحوث والتكنولوجيا (ومنظوم ي بحوث جامعمجلس   وصف عام ل   مالحظات  وزارة علوم وتكنولوجيا  

ن ا،   الص بع ل وزاراة للعلوم والتكنولوجيا تقوم برعاية شاملة ملنظمات البحوث والتكنولوجيا ال ت

 . /الف ات التعليم: األسا والعا وامل ل مستو شمل    ووزارة للتعليم 

ة العالية، لكن   عم    ن تتم باملركز الص

اد   ثمار العا وا ّ كذلك باالس تتم

ار وتنظيم العلوم  والتكنولوجيا واالبت

ون عالية   ار لت منظومة البحوث واالبت

  اإلنتاج. 

قيا  ار   جنوب افر ر التكنولو واالبت يقوم مجلس البحث العل والصنا باألداء الفع للبحوث والتطو

رعايته  ل  يو الذي  قي،  افر نوب  ا ملان  ال تحت مظلة  نفسه  لس  ا قع  و وحداته،  ع 

ار)  رة العلوم والتكنولوجيالوزا ن  (تحولت إ العلوم واالبت شرف الوزارة كذلك ع ذراع  .

ج   و وال ل  (للتمو الوط  البحوث  ار: صندوق  االبت البحوث  منظومة  ن   مستقل ن  آخر

ارات.  الة لدعم االبت ) وو     العل

  عم 

Council for 

Scientific and 

Industrial Research  

  عم 

ا وزارة العلوم  تحولت 

ار       DSIواالبت

ملان،   تبعية مجلس البحوث املباشرة لل

قيا،  نموذج للتبعية    مثال جنوب افر

ام   ل م عية، ثم تو شر ألع سلطة 

ة   س التبعية)  الرعاية العامة (ول

وزارة العلوم والتكنولوجيا.    تنفيذية 

العل    غانا  البحث  مجلس  البحوث يقوم  ملنظمات  م 
ّ
واملنظ سق  امل دور  بلعب  والصنا 

ار.   ئة والعلوم والتكنولوجيا واالبت لس نفسه تحت مظلة وزارة الب قع ا والتكنولوجيا ، و

وا   ى  الك لية  ي وال التنظيمية  ة  ا لس  ا البحوث    13عت  منظمات  د   مع

شمل حوا  محطة أو موقع، وتتضمن مجمل مجاالت   60والتكنولوجيا األساسية  غانا، و

العلوم  لسياسات  دا  مع لس  ا يضم  كما  البلد.  ر  بتطو املعنية  والتكنولوجيا  البحوث 

ار.    والتكنولوجيا واالبت

  عم 

Council for 

Scientific and 

Industrial Research  

  عم 

ئة والعلوم   وزارة الب

ار    والتكنولوجيا واالبت

ي فيه  ب عا ووضوح النموذج الغا ترت

ام، فغانا من الدول ذات النظم   م

ات  السياسية (الرئاسية) ال مّرت بف

ا مؤخرا صارت  من ضعف االستقرار لك

د نموا اقتصاديا  ش مستقرة سياسيا و

  ملموسا.  

د البحوث    مصر لس األع ملراكز ومعا صدار اللوائح  1991أ ا ط و سيق والر ليقوم بالت

أسـو  د  املـراكز واملعا ن  ب كة  لس  ة  املش ا أعيد تنظيم  امعات. الحقا  ل لس األع  با

يئات البحثية   د وال ة رؤساء املراكز واملعا ر الدولة لشئون البحث العل وعضو برئاسة وز

ا   ن  ع ن بذات الشروط و الضوابط ال  ع لس والذى  ن ا عة له "باإلضافة ا أم التا

زة ال أ لس و اإلشراف ع األج امعات حيث يقوم بأعمال أمانة ا لس األع ل ن ا م

سيق إلقامة   لس بالت ة و املالية". يقوم ا ا الفنية واإلدار ف شئو ا األمانة و تصر ون م تت

املـه بيـن  س العمـل وت عظيـم األداء وتجا نظمات  امل نظام فعال ذو كفاءة عالية للمعاونة  

داف التنمية ع مستوى الدولة. لوزارة التعليم العا والبحث   يـل تحقيق أ ـا فـي س وتوج

ار.  اتيجية مستقلة للعلوم والتكنولوجيا واالبت   العل اس

  عم 

مجلس املراكز 

يئات  د وال واملعا

  البحثية 

نالك وزارة البحث   ان 

ا   ، ثم تم دمج العل

،  مع  التعليم العا  2014

مع اإلبقاء ع مجلس  

امعات ومجلس   ا

يئات   د وال املراكز واملعا

  البحثية. 

ة   ر ات مظ شا النموذج املصري فيه 

ي املعاصر ( )، 2021مع النموذج السودا

ب، ومن ناحية   ت لكن من ناحية ال

تمام بمنظمات البحوث   اال

ا عن   والتكنولوجيا وتأكيد اختالف

امعات، فالنموذج املصر  ي يختلف ا

ا  با وتمي بدو أك ترت ي و عن السودا

  منه.  
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ا)   الدولة ل منظمات البحوث والتكنولوجيا (ومنظوم ي   مالحظات  وزارة علوم وتكنولوجيا   مجلس بحوث جامع  وصف عام ل

ع   يوغندا مفوضية وطنية للبحوث والعلوم والتكنولوجيا، تقوم بإدارة األجندة البحثية للدولة وتوز

ومة  سداء الن  ل ارج، و ن من ا ن اآلت ح البحثية للباحث ل، واستصدار التصار التمو

ة للدولة. تقع املفوضية تحت   ار وصناع القرار بخصوص السياسات البحثية والعلمية واالبت

د  مظلة و  يا مثل مع ار. لدى الوزراة منظمات بحوث وتكنوو زارة العلوم والتكنولوجيا واالبت

  يوغندا للبحوث الصناعية.  

قة   عم   عم  يوغندا عموما جديدة ع طر

ا تحاول االستفادة   ذه، و ف التنظيم 

قيا حاليا    عم افر من املوجة ال 

لية لصا العلوم   ي ات ال التغي

ة للدولة.والتكنول أولو ار    وجيا واالبت

يا  املفوضية    كي مؤسسات:  ثالث  يتضمن  إطار  ا  ف ار  واالبت البحوث  ملنظومة  ية  الكي ة  التجر

  . ار، وصندوق البحوث الوط ية لالبت الة الكي ار، والو الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبت

الن   سدي  للبحوث  ة  شار اس ان  نالك  سياسات أيضا  بخصوص  للمفوضية 

ذا اإلطار  قانون العلوم والتكنولوجيا   ة. ينظم  ار القطاعات العلمية والتكنولوجية واالبت

ار الصادر  ل منظمة  2013واالبت يا لكن  . منظمات البحوث والتكنولوجيا محدودة  كي

ا املعنية لكن ا عدة فروع  البالد. ترتبط منظمات البحوث بوزارا شتغل وفق اإلطار    لد

ن أعاله.ذوالقانون امل   ور

وزارة التعليم والعلوم   

شمل   والتكنولوجيا (و

ات التعليم  جميع مستو

 (  والبحث العل

ع   ا تنو ية حديثة وف ة الكي التجر

قيا حاليا، و  مختلف عن با دول افر

ا.    اآلن مراقبة لدراسة مآال

انيا  انيا للعلوم والتكنولوجيا، وال ورثت مجلس البحث العل والصنا منذ  توجد مفوضية    ت ت

وزارة   (لكن  وزارات  عدة  تحت  متوزعة  وتكنولوجيا  بحوث  منظمات  وتوجد  نات،  الثمان

ا   لد مثال  البح   3الصناعة  ل  النمو ع  توز و  املفوضية  دور  نما  ب مختلفة)،  منظمات 

امعات)، ون السلطة  بأجندة الدولة ع املؤسسات البح شمل ذلك املنظمات وا ثية (و

ار.    التنفيذية بخصوص سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبت

وزارة التعليم والعلوم   

شمل   والتكنولوجيا (و

ات التعليم  جميع مستو

 (  والبحث العل

ا   ة كث انية شب ة الت تحديات التجر

ة السودانية من حيث  بتحديا ت التجر

ل واملوارد، لكن تختلف من حيث  يا ال

خ واالستقرار السياس  ة التار استمرار

شاط البح   ادة املقارنة لل التا الز و

اري.     واالبت

رئ  رواندا  مباشرة ملكتب  بع  ي والتكنولوجيا،  للعلوم  وط  تنفيذي مجلس  ذراع  ولديه  الدولة،  س 

ا   ار، ولد كمؤسسة بنفس االسم. لدى الدولة كذلك سياسة للعلوم والتكنولوجيا  واالبت

البحوث  منظمات  من  محدود  عدد  رواندا  لدى  واملعلومات.  االتصاالت  لتكنولوجيا  وزارة 

  . ر الصنا الة الوطنية للبحث والتطو   والتكنولوجيا ، مثل الو

مكن       يا و س رواندا عموما بلد صغ 

ا مثلما تدار والية من واليات  إدارته مركز

ذا يجعل نجاح نموذج   السودان، و

ة العالية  رواندا غ   اإلدارة املركز

ا.    قابل للمقارنة مع دول أخرى أك م
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ا)   الدولة ل منظمات البحوث والتكنولوجيا (ومنظوم ي   مالحظات وزارة علوم وتكنولوجيا   بحوث جامعمجلس   وصف عام ل

ي مع    اململكة املتحدة  عامل كمنظمات مجتمع مد ا  عض ا قطاع عام و عض شبكة واسعة من املنظمات، 

متعاقدة.  ات  ج بواسطة  مدارة  لكن  للدولة  مملوك  ا  عض و متاحة،  عديدة  ل  تمو نوافذ 

ا جمعية   لس عمل إجماال باستقاللية، ولد بع  ا، و ال ت اك طو تمثل مصا باش

ل ورعاية العلوم   بع آللية التمو سياساته، كما ال ت ومي لكن تتأثر  العلوم والتكنولوجيا ا

ار ( ق UKRIواالبت ار عن طر ) وال تتضم عدة مجالس متخصصة  رفد البحوث واالبت

و  ل ورسم األجندة البحثية العامة. لدى ا قدم خدماته  التمو مة مكتب مخصص للعلوم و

ة   عمل كج ا مجلس للعلوم والتكنولوجيا  س الوزراء، كما لد ومي بداية من رئ للطاقم ا

سيق مكتب العلوم.   ن، بت ومة  السياسات والقوان ة أو ل شار   اس

  عم 

Council on Science 

and Technology  

UK Research  &

Innovation  

يا س  

Government Office 

on Science 

Department for 

Business, Energy , and 

Industrial Strategy 

عّد عموما من البلدان   اململكة املتحدة 

ناسق  ات وت ا الشب ال تتقاطع ف

يل  ة، ف ع س ل عليا  قو يا بدون 

ا   ا غ مكتوب لكن نظام املثال دستور

 ذلك.السيا مستقر وفّعال رغم 

اص   -مجمل منظمات البحوث والتكنولوجيا    كندا ر  القطاع ا خالف وحدات البحث والتطو

التكنولوجية   امعات  ا مظلة   -أو  تحت  د  ومعا مراكز  من  ل  ش وت العام  للقطاع  عة  تا

البحوث   ل  تمو متخصصة   مجالس  ثالثة  كندا  لدى  أيضا  للبحوث.  الوط  لس   -ا

نافسية وأجندة ومع سانيات، والعلوم   -اي  ب ندسة والعلوم، والعلوم االجتماعية واإل  ال

ستو شروط   ات ما دامت  الس تمّول البحوث من جميع ا ذه ا ية والطبية، و ال

والعلوم  ار  االبت وزارة  تقوم  ة.   املرغو البحوث  مجاالت  الدولة   وأجندة  العامة  ل  التمو

السياس وتطبيق  بوضع  بالصناعة  والصناعة  ار  واالبت البحوث  منظومة  ط  تر ال  ات 

  واإلنتاجية. 

  عم 

National Research 

Council  

ار والعلوم  وزارة لالبت

  2019والصناعة. ح 

نالك وزارة للعلوم.    انت 

  

الواليات 

 املتحدة

) الوط  العلوم  مجلس  له  بع  ي والذي   ، الوط العلوم  صندوق  مؤسسة    25نالك  و  عضو)، 

لس)  س الدولة (املدير ونائب املدير وأعضاء ا ا مباشرة من رئ ن قياد عي فدرالية مستقلة، يتم 

ل البحوث الع عت املؤسسة األساسية املعنية بتمو نات بواسطة مجلس الشيوخ.  لمية وتجاز التعي

الدولة  الواليات املتحدة وتمّول حوا   ندسية ع  نما  25وال الدولة (ب البحوث   % من مجمل 

عة   ومتا برصد  تقوم  كما  كذلك)،  ا  عن بحوث  ل  تمو األخرى  الدولة  مؤسسات  مجمل  ستطيع 

شار ا  وتقدمتطورات البحوث والتكنولوجيا  الدولة   نالك منظمات ب  لسلطات  اتس حوث للدولة. 

و   ، و نالك أيضا مجلس بحوث وط ناسا.  الة  وتكنولوجيا مستقلة ع املستوى الفدرا مثل و

ومية وغ   مؤسسات غ ح ا  بدور والطب، وال  ندسة  وال العلوم  اديميات  التنفيذي أل الذراع 

ا الع االت بصورة عامة ووفق مصداقي ذه ا سيق  مة  تنظيم وت حية، تقوم باملسا   لمية.ر

يا  س عطي الواليات      عم،  ي  النموذج الفدرا األمر

سلطات واسعة  تنظيم منظومة البحوث 

ن والية  نوع املنظومة ب ار بحيث قد ت واالبت

لعب  و وأخرى،  ل متعددة و مصادر التمو

ا. تصعب   ا دورا كب اص ف القطاع ا

االستفادة من نموذج الواليات املتحدة ألنه 

ص بصورة عالية، لكن   المركزي ومخ

خ تطوره وأيضا من  يمكن االستفادة من تار

تمام الدولة  لمستوى ا  البحوث.  بتمو
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