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شطة املنجزة واملستمرة، من يونيو  ام واأل ر موجز حول امل ر   2020تقر   2021إ أكتو

  

شارات الصناعية   ، السودان مركز البحوث واالس

 

 
  

ة املذكورة  1   . منجزات الف

نالك عالمات فارقة  اء)، بيد أن  ورة ع أعمال متعددة، داخل املركز وخارجه (مع الشر ة املذ ر: اشتملت الف ذا التقر ا     يمكن إيجاز

  

1.1: التغي لعملية  تصّور  وطرح  ام  امل جديد   . استالم  كية مدير  ب الصناعة  ر  قام وز شيحات،  ال ومراجعة  شيحات،  ال من  عد عملية 

مارس   وفيد  2020للمركز.   بجائحة  ق 
ّ
تتعل وألسباب  املدير،  ن  عي قرار  الوزراء  مجلس  س  رئ املدير  19أصدر  استعداد   إجراءات  مع   ،

ام  الوظيفة السابقة، اس  سليم م تمام و ديدة و ام رسميا  يوليو  للوظيفة ا ديد دراسة أوضاع املركز  2020تلم املدير امل . بدأ املدير ا

ن، و يونيو   ي   2020منذ صدور قرار التعي سو ر الصناعة و م اتيجية للمركز، إ السيد وز يك واملوضعة االس قّدم تصّورا لإلصالح ال

ناء التوافق والتفص  ن.  املركز، البتدار عملية النقاش و ر ام ولش عد االستالم الرس للم   يل الذي استمر  

  

شكيل مجلس اإلدارة:  .1.2 تم    إعادة  عد مداوالت ومشاورات2020 س س الوزراء    ، و ر (وتوصيات من إدارة املركز)، أصدر رئ مع الوز

ر الصناعة، ووكالء وزار  شكيل مجلس إدارة املركز، حيث اشتملت ع وز ن من اتحاد الغرف قرارا بإعادة  ، وممثل ة من املالية والتعليم العا

ن من املركز، ومدير املركز مقررا. حرص    الصناعية ومصرف التنمية الصناعية، باإلضافة ملدير إدارة التعاون بوزارة التجارة، مع أعضاء منتخب

ن  القطاع الصنا السود ة واملؤثر اب املص م أ لس ع وجود أ ن كذلك ع القرار واملعارف ال تؤثر   شكيل ا ي، مع املؤثر ا

شارات الصناعية  السودان.     البحوث واالس

  

اتيجية  .  1.3 جازة اس ة للمركز (اعتمادا ع الوثائق ال  2020منذ يونيو    :22-20صياغة و ته اإلدار ، قام املدير بصياغة تصّور عام لرؤ

قيا)، جاء فيه إن  توفرت له واالتصاالت مع املدير   ة املسبقة بتحديات منظمات البحوث والتكنولوجيا بإفر ن، وا عض الباحث لف و امل

ناء توافق. ذلك ما جرى، مع الع تم وفق مشاورات داخلية واسعة، و نائية للمركز،  املرحلة املقبلة، س اتيجية االست رض  عملية وضع االس

الص ر  ووز اإلدارة،  مجلس  أعضاء  عملية  ع  استغرقت  ميع.  ل ومة  ومف كة  مش ة  كرؤ اتيجية  االس تبلورت  ح  بالتفصيل،  ناعة، 

اتيجية وتقد  ا ع مجلس اإلدارة، الذي قام بدوره بنقد االس ن، ثم تم عرض ر اتيجية قرابة ش يم املشاورات الداخلية وصياغة مسودة االس
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ات مجلس اإلدارة. و منتصف نوفم  عديالته ومالحظاته، ومن ثم قامت إدارة املركز   ، اجتمع 2020بإجراء التعديالت واملراجعات وفق موّج

اتيجية  اية 2022-2020مجلس اإلدارة وقام بإجازة االس ا قبل  ا ا وأولو داف ا ولتحقيق أ عمل املركز اآلن وفق   .  2022، وال 

  

ومع  .  1.4 قيات والتظلمات،  لل نائية  است ان  ة قضايا حاالت خاصة:شكيل  من    ا املوروثة  الوظيفية  والتظلمات  باعتبار االختناقات 

بالرضا الوظيفي  قضايا وظيفية تتعلق  قيات و بال املتعلقة  اوى،  تلّقت كمية من التظلمات والش ديدة  ا ون اإلدارة  ود السابقة، ول   الع

اولة حل االختناقات بصورة جماعية ومؤسسية   نا  نائية للمرحلة.   العام، اتج تم    10مع اعتبار الطبيعة االست ، أصدر مدير  2020س

سيق مع اإلدارة العامة للموارد املالية و  ن والعّمال، بالت مات: واحدة لقضايا اإلدار
ّ
قيات والتظل ن لل نت شكيل  ة، املركز خطابا ل شر ال

ن وفق لوائح وشروط ال  ن والفّني ن والتقني ودة واإلنصاف، وواحدة للباحث ذه الفئات. لضمان ا ي  سو   تمان املعنّية بالبت  ترقيات م

ن، كما   م
ّ
ن مجمل املتظل اصا غ محط نزاع ب ن بحيث تتضّمنا أ نت صيات محايدة من خارج املركز (من    سعيناشكيل ال ن  لتضم

ِلب م
ُ
ن ط نت لتا ال  .( دمة ومن التعليم العا ا العمل وفق مبدأ حسن النوايا وفض التظلمات. أيضا، والعتبارات حاالت ديوان شؤون ا

س دائما   ا أن اإلدارة  ئة جديدة  املركز فحوا ن بصورة خاصة، البتدار ب قة لبعض املوظف
ّ
ات قضايا متعل خاصة، سعت اإلدارة ملعا

اللوائح والقوان ان ووفق  ن، قدر اإلم للموظف العمل مرضية  ئة  ب القرارات عل  اتخاذ  وتم  ا  ام ن من م والتقني ن  الباحث نة  ت  ن. ان

ر العمل، حسب االجراء املتبع).  ر الصناعة لوز ا وز ر الصناعة بواسطة مدير املركز، وحّول ا لوز ا (تم رفع ة وفق توصيا   اإلدار

  

شارات:.1.5 دارة االس شاري و ة االس ا ت  خ    إغالق حسابات غ مجازة، ودمج ب تم    10بتار ات املراجع 2020س عد اعتبار توج ، و

شارات (بالبنك   ر، قامت إدارة املركز بإصدار قرار إغالق حساب ملركز البحوث خاص باالس العام، وفق القانون، والتخاطب مع السيد الوز

ساب م  )، مع اإلجراء الالزم بخصوص املبلغ املودع فيه. بدأت إجراءات إغالق ا نذ صدور القرار مع اعتبار ما يحتاجه اإلجراء من زمن  الزرا

ساب    ا، وتّم إغالق ا ة وق ة السار شار امات االس ساب والتأكد من سالسة اإلجراء بحيث ال يؤثر ع س االل ر.  19لتصفية ا  أكتو

ة ب  ت ا ت  أيضا، اعتبارا لظروف املركز املالية، تحركت اإلدارة نحو إغالق مكتب ب رطوم (عمارة مصرف التنمية الصناعية)، ودمج ب ا

شارات ان إدارة االس ا  املقر الرئ للمركز م ا شاري، وم ة االس ت ا ّ ب س
ُ
شارات لتصبح وحدة واحدة،  دارة االس ة و .   ا ا ا

تم  اية س اء عقد إيجار الشقة املعنية. 2020مع   تم إ

  

لي .  1.6 ي سم    ة، وتنظيمية ووظيفية:عديالت  دارات)  د اتب و د وم لة املعّدلة (معا ي ، كما قامت  2020بدأ تفعيل الوحدات حسب ال

ي الوحدات حول   سو شاور مع م ا، وال /املؤس عل ع إيميل الوحدة الرس ل املعّدل، وتوز ي ل وحدة من وحدات ال اإلدارة باالجتماع ب

الداخ التنظيمية  طوات  اتيجية  ا االس ات  موج مع  ساق  اال وضمان  الداخلية  الالئحة  وضع  (خاصة  القادمة  حرصت 22-20لية   .(

ون ديناميكيا وفّعاال، ومساعد ع العمل امل  وقراطيا، كما ي ل أو مثقل ب ّ ل اإلداري غ م ي لية ع أن تجعل ال ي ك  التعديالت ال ش

د من الت  د واإلنجاز القابل للقياس (املز ن جدد ملعا ن مدير ر املسؤوليات بتعي اتيجية). قامت اإلدارة كذلك ببدء عملية تدو فاصيل  االس

شارات الصناعية للع ل التنظي والوظيفي ملركز البحوث واالس ي اتبه. قامت كذلك، مع إدارة املوارد، بإعداد وثيقة "ال عض م ام املركز و

مة  عملية اإل 2021 دمة املدنية "، و خطوة م ل املعّدل لدى مجلس الوزراء، وفق القانون اإلطاري ل ي   .  2018جازة الرسمية لل

  

الصناعية:.  1.7 السياسات  د  مع ن  سم    15    تدش د  2020د مع و  و الصناعية،  السياسات  دراسات  د  مع ن  تدش فعالية  أقيمت   ،

اتيجية املركز   م  22-20مستحدث ضمن اس سا ر له أن  ا ومرجعا ، و ون وعاًء فكر ق أن ي  رفد التنمية الصناعية بالسودان عن طر

س  املستدامة، إذ  التنمية  داف  أ وفق  الصنا  التطور  ال تحقق  السياسات  لتدارس وتقييم خيارات  السودان  ا   شار معرفّيا واس

شكيل سياسات عامة ومؤسسية ذات أثر مباشر ع ازد م   سا د ألن  اتيجية  السودان.  املع ار وتنافسية القطاعات الصناعية االس

ل الصناعة ومن صّناع القرار ومن الدوائر البحثية    ة  الصناعة، من أ ة وا اب املص ضور  ع طيف متنّوع من أ اشتمل ا
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ة التحاد الغرف الصناعية، ووزار  ات كب نالك تمثيل بمستو ان  ي الصناعة والتجارة (االتحادية والوالئية)، ومكتب  التنمية الصناعية، ف

الصناعية (يونيدو  للتنمية  األمم املتحدة  رطوم)، ومنظمة  البحوث والدراسات اإلنمائية (جامعة ا د  املالية، ومع الوزراء، ووزارة  س  )،  رئ

شر وال افة  لل رطوم  ا يئة  )  ّ متم إعالمي  ضور  باإلضافة  ئة،  للب األع  لس  السودانية،  وا لألنباء، واإلذاعة  السودان  الة  ، وو

وفيد ا مجمل اإلجراءات الوقائية األساسية املعنّية بظروف جائحة  دار ا و داثة). اتبعت الفعالية  تنظيم يفة ا . منذ ذلك الوقت  19و

ر وكتابات تدخل  مجال عمله ا صدار تقار نظيم مناشط و د السياسات الصناعية ب ور آنفا. قام مع   ملذ

  

للمركز:.  1.8 /الرس  ي املؤس و يد االلك ن نظام ال /املؤس   تدش تّم ابتدار اإليميل الرس لة املعّدلة،  ي العمل وفق ال ن  مع تدش

اتب واإلدارات، ومكتب املدير)، و  د وامل ا (املعا اص  ا ا إيميل ل املركز  ي ل وحدة من وحدات   املرحلة للمركز، حيث أن استلمت 

امج داخل الوحدات، ع إيميالت إضافية ع األقسام وال ا مرحلة توز ق اإليميالت الرسمية (تل س التعامل الرس عن طر   األو من تأس

ا  ا ومع  داخليا  املركز  مسؤو  ن  ب الرس  التواصل  وسيط  ون  ي أن  ب  ي لنا  سبة  بال  .( إ ن،  شار واالس ن  الباحث كبار  عض  ت و

ية اطبات املتعلقة باملؤتمرات والبعثات التدر ل وا ارجية،  جميع ما يخص التواصل املتعلق بالعمل ومناشط املركز، وفرص التمو ،  ا

باإليميل   وللتواصل  للمؤسسة.  عة  التا غ  صية  انية/ال ا باإليميالت  ا  مسؤولو يتعامل  أن  اليوم  مة  ا للمنظمات  ي  ال   . إ

ا الرس ة) وم اب املص ثمار أ ام واس تمام واح نية املؤسسية  التعامل (وله دور كب  جذب ا ا تأكيد امل  عدة مزايا أساسية، م

صية للناس ن االيميالت ال امة واملتعلقة بالعمل ب شطة املركز بحيث ال تتوّزع االتصاالت ال ا —توثيق الذاكرة املؤسسية أل ة ل ذه امل و

عمل مركز البحوث بمشروعية  أ م من  ن، و شاطنا أمام الدولة واملواطن عمل  القطاع العام ومسؤولون عن  مية قانونية، خاصة ونحن 

م.  ل ما وعي م تمو م و   مستمدة م

  

دايات أعمال  .  1.9 شاء حاضنة صناعات، و م من أجل العمل إل ات:توقيع مذكرات تفا كة مع شر ة مش ر تم توقيع مذكرة    بحثية/تطو

ر   وتطو شاء  بإ تمة  م ات  ج و  لألعمال،  كيان  وحاضنة  املركز  ن  و واملعدنية،  ة  املعمار األعمال  دائرة  ومجموعة  املركز  ن  ب م  التفا

ة واملتوسطة  السودان،  مجاالت ذات عالقة باملنتجات الز  لود، باإلضافة ملواد  حاضنات من أجل الصناعات الصغ راعية/الغذائية وا

اص (مثل شركة ات من القطاع ا ة) مع شر ر ة وتطو شار كة (اس ئة. أيضا، تم البدء  أعمال مش   البناء والتصميم املعماري الصديق للب

ي).   رطوم لألمن الغذا نفود) والقطاع العام (مثل شركة ا لقر ن  م ب يولوجية  كذلك بدأ العمل ع التفا يئة العامة لالبحاث ا من ال

شارات الصناعية وجامعة السودان للعلوم و  يئة القومية لآلثار واملتاحف  لتكنولوجيا  ا ومركز البحوث واالس ع إبرام عقد شراكة إلقامة وال

شارات الصناعية. ا مركز البحوث واالس ون مقر اميكية ي ة والس   حاضنة أعمال للصناعات الفخار

  

ي لإلنتاج األنظف (بالتعاون مع يونيدو):  .  .101 ر الصناعة، للمركز السودا بات استضافة املركز، بموافقة وز عد مشاورات متعددة مع   ترت

الستضافة  للعودة  البحوث  مركز  س  السودان)،  (مكتب  يونيدو  ومع  وآخرون)  الدولية،  العالقات  إدارة  ومديرة  ر  (الوز الصناعة  وزارة 

يونيدو). قّدم مركز  سيق  شرة عامليا، بت املن ون ضمن مجموعة من املراكز  و سي س مركز اإلنتاج األنظف  السودان (و البحوث   وتأس

ة غ متو  ة املودعة  مركز البحوث  مجال اإلنتاج األنظف (و خ ك ومن واقع ا بع من النقاش املش ذه االستضافة، ي فرة  تصّورا ل

ر الصناعة قرارا رسميا باملوافقة ع استضافة مركز اإلنت  ان آخر  السودان حاليا)؛ ووفق ذلك التصّور أصدر السيد وز اج األنظف   أي م

شاء مركز اإلنتاج األنظف.   ل إ شارات الصناعية. اآلن يقوم باحثو املركز بالبحث عن سبل لتمو   بواسطة مركز البحوث واالس

  

شطته وقضايا عمله:.  1.11 شر واإلعالم حول املركز وأ ق مكتب العالقات العامة واإلعالم) وفق    ال للمركز  (عن طر راك اإلعالمي  عاد ا

اتيجية  تصّور ج  داف االس ات وأ سق مع موج نية، وم ّسطة،  22-20ديد وأك م . بدأ باحثو املركز بكتابة مقاالت بحثية، متوسطة وم

ديث عن الصناعة  السودان،  داثة)، شملت ا يفة ا ديدة، و رطوم ا ف (مثل مجلة ا ا  مجالت و شر العامة و للقراءة 
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ة والصناعات والسياسات الصناعية، وسالسل   وكمة، والتعاونيات الصناعية، والصناعات الصغ ، وقضايا ا ار الوط القيمة ونظم االبت

تقام بإدارته  افل ال  ن وتوثيق املناسبات أو ا . يضاف لذلك فقد واصل املركز  تدو ا  التنمية الصناعية، إ أو    االستخراجية ودور

ا  وسائل اإلع  شر ا، و شر  شارك ف قة ال دف املركز بطر نت).   ون، ومنصات الوسائط  االن رائد، واإلذاعة، والتلفز الم املتوفرة (ا

عة   متا ومة و ّسرة ومف ة  القطاع الصنا  السودان، بلغة م اب املص ون أقرب أل ي ست جديدة لكن محّدثة) أن  ذه (و ل

شر البح الصارم.جيدة لالحداث، ذلك باإلضافة لالستمرار     ال

  

ي للمركز:.  1.12 و ن املوقع اإللك ر    تدش دمات اإلعالم والتقنية 2020 أكتو عاقد املركز مع شركة مسارب  عد مشاورات واستقصاء،  ، و

ع بقدرات ومساحة  املوقع واإليميالت،  واستضافة  الوسائط)  صفحاته   سيق  (مع ت دودة، لتصميم موقع املركز  ن ع عمل املركز  ا

ادر املر  ب  ة السابقة)، وتدر ا  الف ا كث ى م مات القرصنة (وال عا ضمانات أمنية تح املركز من  ونيا، و إلك كز  بصورة كفؤة 

ضور االل عت ا ُ اليوم،  ديثة.  عالم  ا بالوسائل والتقنيات  ضور  ذلك ا إدارة  ي ع  و ضور االلك البوابة  املسؤول من ا ي  و ك

دمات  وا التعاون  أجل  من  ا  مع التواصل  وسبل  ا  أخبار وآخر  ا  ومنتجا ا  شط أ و ا  بنفس ا  ف عر ا  ف عرض  كيما  للمنظمات  االك 

ن واملرتقب  الي اء (ا ة والشر اب املص ا أل ا وخدما ان املنظمة ودور ي يمكن إبراز م و توى اإللك ق ا ن). لذلك  واملعرفة. وعن طر

ي.    قي ومعلوما سو اتي واقتصادي و اس األوجه:  متعدد  ثمار  اس و  ي  و االلك ضور  (2021يناير    7فا املركز  ن موقع  تدش تم   ، 

 www.ircc.gov.sd ( شطت ور العام. يتعدد محتوى  ومنذ ذلك الوقت نقوم ع بناء وتحديث محتواه، وفق معارف املركز وأ م ه ال تفيد ا

ونية اإللك الوسائط  صفحاته   املركز  بموقع  تتصل  ية. كما  ل ية واالن العر ن،  باللغت بدأت   -املوقع  سبوك (وال  مثل ف االجتماعية، 

ة) ولينكد شاط منذ ف شطة املركز ومحت -ال ون مكّملة أل س ألن ت ، وال  وتيوب وتو اب إن، و ي وتفعيل تواصله مع أ و واه االلك

ي وصّناع القرار  قضايا التنمية الصناعية بالسودان. ة  القطاع الصنا السودا   املص

  

انت عليه تحفظات   ساب املا املستقل للمركز:. ا1.13 شاري (حيث تم فتحه سابقا و ة االس ت ا عد إغالق حساب املركز املتعلق بب

املركز  قانونية قانون  (من  والتار  ي  القانو بالتعليل  مشفوعا  الصناعة،  ر  وز للسيد  طلب  بإرسال  املركز  إدارة  قامت  وحسب    1981)، 

ل للمركز، تحت رقابة وزارة املالية، بما  شارات والتمو شاء حساب خاص باالس ر)، من أجل املوافقة ع إ   صالحيات املركز وصالحيات الوز

ق  ح  نك السودان)  عطينا ا ساب العام للمركز (ب ر، بجانب ا يازة حساب وفق قانون املركز وصالحيات مجلس إدارته، مع إحاطة الوز

شائه،   شارات الصناعية، ومنذ إ ام مركز البحوث واالس قة. من إحدى اختصاصات وم ذه الطر ستطيع املركز التصّرف فيه  والذي ال 

دوى االقتصاد ا يتم القيام بدراسات  ان  القطري. منذ بداياته  الصناعية واالقتصاد  التنمية  به و وض  لل  ، للقطاع الصنا ية والفنية 

ف الدراسات   مصار
ً
ا املركز  أداء العمل املطلوب متضمنا ن  ستع ة  ة مقابل رسوم رمز شار ذه الدراسات والبحوث االس تقديم مثل 

ع املعنّية. أيضا، ينص  وما يتطلبه ذلك من جمع البيانات واملعلوم ن ع املشار شية للعامل ية ومع ات وما يصاحب ذلك من مصروفات لوجس

، من م ب ورفع القدرات، إ ة، والصيانة والتحديث، والتدر ر ق  حشد املوارد ألعماله البحثية، والتطو صادر  قانون املركز ع أن عنده ا

ر ع طلب  متعددة، مع علم ومراقبة وزارة املالية ووز  ع  مراكز البحوث  العالم عموما). وافق السيد الوز و األمر الشا ر الصناعة (و

ت اإلجراءات لوزارة املالية، وقد وصل القرار من وزارة املالية لبنك السودان، الذي تحّفظ بدوره ع اختيار مركز البحوث ملصرف   املركز واتج

دي  البحوث ومصرف التنمية الصناعية التنمية الصناعية من أجل حسابه ا و األك منطقية العتبار أن مركز  ذا االختيار  د، رغم أن 

التنمية  مصرف  إدارة  إن  كما  ا،  ف القرار  وصّناع  الصناعة  ة   املص اب  بأ عالقة  ما  ول الصناعية  التنمية  مجال  عمل   ما  كال

ذه  لة  مجلس إدارة املركز.  ورد أن 
ّ
صوص، وقد قمنا   الصناعية ممث ذا ا ال من مجلس الوزراء لتوجيه بنك السودان 

ّ
املسألة تحتاج تدخ

تم   ا  منتصف س ساب، وتم   2021باالتصال بمجلس الوزراء ثم وزراءة املالية مجددا، ومعاودة اإلجراءات، وأخ تم السماح لنا بفتح ا

اص باملركز  مصرف التنمية الصناعية.   ساب ا   فتح ا
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ن فيه:.  1.14 ر   مسا الستعادة استقاللية املركز واستعدال أوضاع الباحث ع املراجعة مع اإلدارة القانونية لوزارة الصناعة (بتوجيه وز

ن، س   يحه لنا القوان الية وما ت دمة املدنية، واملراجعة الداخلية باملركز حول األوضاع ا املركز  الصناعة)، واملراجعة مع ديوان شؤون ا

د النظام  ن من قرارات مجلس الوزراء ال تّمت  ع د من صالحيات وضع اللوائح  إللغاء قرار ض استقاللية املركز وا البائد وأّدت إ تقو

ما القرار ن فيه، و ئة البحث فيه ومصا العامل اصة به واإلضرار بب عد صدور ر 91/2019والقرار    421/1994  ا ر  أ.  ي ين الوز ي قانو

بتدعيم   البحوث  ن، قام مركز  القرار الوزراء إللغاء  ن  بمخاطبة مجلس  القرار ذين  تجعل  ال  ستو األسباب  موقفه بمرافعة مرفقة 

ذلك،    عد  املركز. صدر  ن ألعمال  ل
ّ
فعال ومعط ن  ن2021مايو    24مضّر القرار بإلغاء  الوزراء  من مجلس  للعام   204(القرار رقم    ، قرارا 

ن)2021 عي شارات الصناعية لوضع الئحة  ال ملركز البحوث واالس فساح ا اصة به.  ، و ن ا     وترفيع الباحث

  

د السياسات الصناعية:.  .151 س مع ب وط باملركز، لعملية تأس ة   تصديق العمل  ، بخ ن خب وط قام املركز بطلب تصديق لتعي

عد توجيه الطلب   ر الصناعة بتصديق الطلب، و عد مراجعة الطلب قام وز ، و ب وافرة  مجال السياسات الصناعية، وتم تحديد ذلك ا

عادل مستحقات أس ب (و ما  ا دمة املدنية، إلجراءات مخصصات  )، تّمت  لوزارة العمل وديوان شؤون ا تاذ مشارك باملركز، ال أك

نالك حاجة لتصديق من مجلس الوزراء. تم رفع الطلب إ مجلس الوزراء، و    2021يوليو    6إعادة طلب التصديق ملركز البحوث باعتبار أن 

شاء وظيفة خب وط باملركز  سيق  . بدأت إجراءات  )2021للعام    401(القرار    صدر القرار من مجلس الوزراء إل ، بالت ب الوط ن ا عي

ر الصناعة.     مع وز

  

شارات:.  .161 شكيل مجلس البحوث ومجلس االس ن    إعادة  ن اإلدار شارات، ع القرار شكيل مجلس البحوث ومجلس االس تّمت إعادة 

خ    21و  20 ن وتركيبة عضو2021مارس    25إلدارة املركز،  تار لس ام ا ن تم ذكر م عد ذلك أقيمت عدة اجتماعات لكال .  القرار ما. 

ما.   ن وشرعا  لعب أدوار لس   ا

  

جازة لوائح تنظيم العمل لوحدات املركز:. 171. اتب واإلدارات)   صياغة و د وامل شاور الداخ لوحدات املركز (املعا ع العمل الداخ وال

ل وحدة بصيا  شاور مع إدارة املركز، قامت  التعاون وال عد  و ت معظم اللوائح  ا، وروجعت من قبل إدارة املركز وأج غة الالئحة الداخلية ل

دمة املدنية.  ن اللوائح الداخلية ولوائح العمل العامة باملركز وقانون املركز ولوائح ا ساق ب   املراجعة والتنقيح والتأكد من اال

  

ار  السودان:العمل مع مجلس الوزراء ووزارة التعليم العا  .  1.18 ل البحوث واالبت يا واملقصد من تلك املبادرة     ملبادرة من أجل مراجعة 

ا وفق   ا سيق أولو ب وت عاد ترت ليا و ي ا  ن أوضاع منظمات البحوث والتكنولوجيا، بحيث تتحسن أوضاع يل وتحس العمل ع إعادة تأ

السودان،  والتكنولوجيا   البحوث  منظمات  وأوضاع  خ  تار رد  املبادرة  س  السودانية.  الدولة  وتنمية  بناء  ات  العل   أولو للتوثيق 

ذه املبادرة وزارة شؤون مجلس ات وخطوات قابلة للتطبيق. تقود  شاركية  الوصول ملعا مة ال ناد ع حقائق موضوعية، ثم املسا   واالس

شطة املبادرة بملتقى   مة. بدأت أو أ ا االستمرار  تلك املسا مك ا و مت إدارة املركز  إعداد أطروح عام  مجلس الوزراء الوزراء، وسا

ي  2021   أغسطس   ن للمجتمع املد يئات بحثية وممثل ات و ق  حضره عدد من الوزراء ووكالء الوزراءات بجانب مديري ج شكيل فر ، تبعه 

ر، من مديري منظمات البحوث والتكنولوجيا  السودان ( 
ّ
يم RTOsعمل مصغ شر ورقة مفا ق باالجتماع وكتابة و ية حول  ) وقام ذلك الفر

ي، وكذلك العرض الذي و شورة  موقع املركز االلك ا  السودان (الورقة م ا وآفاق   أوضاع منظمات البحوث والتكنولوجيا عامليا، ودور

والصناعات  اديميا  واأل ومة  ا من  ة،  املص اب  أ مجمل  يضم  أك  ملؤتمر  تصّور  تقديم  مع  الوزراء)،  املركز  مجلس  مدير  قّدمه 

قامة اجتماع أوسع وا ذا الشأن و ود   صوص والتوافق ع توحيد ا رة التعليم العا بنفس ا ي. تم التواصل أيضا مع وز تمع املد

 . يئة للمؤتمر املع   لل
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ة املعنّية  .2   امللفات املستمرة من الف

ا   شطة وملفات بدأ العمل بخصوص نالك أ ورة آنفا،  عة مستمرة بجانب اإلنجازات املذ نالك متا ا، كما أن  ع ته ح اآلن، واملركز يتا ولم ي

ر).  ق مكتب الوز صيا أو طر ر  ق الوز ر الصناعة (عن طر ن املركز والسيد وز ا ب   لبعض

  

الصناعية:.  2.1 اتيجية  واالس للسودان،  الصناعية  السياسات  الوالئية،    مشروع  والوزارة  االتحادية،  الصناعة  وزارة  ن  ب م  وتفا شراكة 

مات من أجل  ) يونيدومكتب السودان ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (و  اء، بدأت تفا ، واملركز، واتحاد الغرف الصناعية، والشر

اتيجية صناعية شاملة وسياسات صناعية فّعا ر  ابتدار  حوار م نحو وضع اس لة للسودان  املرحلة، مع ابتدار إطار للتخطيط والتطو

طوات األو  ب ل ت ومة، ع املدى املتوسط والبعيد. تم االتفاق ع أن يقود مركز البحوث ال ون عملية مستمرة، بآليات مف ، الصنا لي

ة، بأوراق أولية ونقاش تح  ة وا اب املص امة (تمر  و عقد مائدة مستديرة، تجمع أ سية  ، تقّدم فيه أوراق تأس ي ملؤتمر كب ض

د السياسا  ذا االتجاه بحيث ابتدر مع ذه الوثيقة بدأ العمل   ظات كتابة  ة القادمة. ح  ا العمل للف ب عل اء)، ي ت بتحكيم خ

،  صورة مائدة مستديرة (  عنوان “من أجل  roundtableالصناعية مناسبة عصٍف ذ ر الصناعة  السودان وفق  )  اتي لتطو عمل اس

عاء   داف التنمية املستدامة”. جرت املناسبة  يومي الثالثاء واالر اير    3-2أ ر ف ن عدد  2021من ش ود املبذولة ب ا، ووفق ا . وفق عنوا

رطوم، ومنظمة يونيدو  اء (وزارة الصناعة االتحادية، ووزارة الصناعة والية ا تنمية   من الشر السودان، ومركز البحوث) لتحقيق  مكتب 

ذا الصدد، سعت املائدة املستديرة داف   ي محدد املعالم والغايات واأل اتي وسياسا يمانا بضرورة وجود  عمل اس   صناعية مستدامة و

ا ة  السياسات الصناعية، وفق وج ساعد  توجيه توصيات  اتيجية صناعية مرنة من أجل إ العمل ناحية وضع إطار عمل توافقي   س

ذا  مته  التنمية االقتصادية  السودان. من مخرجات املائدة املستديرة رسم خطوات قادمة   ادة مسا ز دور القطاع الصنا وز عز

ا  االتجاه.  اتيجية  االس نة  شكيل  قرار  ا  آخر ان  و اتيجية،  االس عمل  لتطورات  عا  متا ذلك  عد  املركز  ر  بقي  وز بواسطة  لصناعية 

ما مدير املركز. 2021الصناعة  أغسطس  ا عضوان من املركز، أحد   ، وف

  

شارات الصناعية:. 2.2 ن ملركز البحوث واالس ن وترفيع الباحث عي ور  النقطة   تصميم وصياغة الئحة  ، بدأت 1.14عد صدور القرار املذ

باملركز. خاصة  املركز عملية وضع الئحة  النقاشات   إدارة  مراحل من  بثالث  ومّرت  افة،  املركز  باح  شملت  ومراجعة  صياغة  ع عملية 

ن   ن وترفيع الباحث عي ي) تمت صياغة مسودة الئحة  ساق القانو واملراجعة (ع املستوى العام وع مستوى التفاصيل وع مستوى اال

شارات الصناعية للعام   ر الصناع. تم رفع ال 2021بمركز البحوث واالس عد   2021إلبداء الرأي قبل  بداية أغسطس    ةالئحة لوز ح يمكن 

ا من مجلس الوزراء.   ائية قبل إجاز ون املراجعة القانونية ال ع بوزارة العدل، حيث ت شار ا إلدارة ال   ذلك نقل

  

شارات  2.3 ل التنظي والوظيفي ملركز البحوث واالس ي ر  2020 نوفم    الصناعية:. إجازة ال ، ومع إجازة مجلس إدارة املركز (برئاسة وز

اتيجية املركز   ا،  2022-2020الصناعة والتجارة) اس لة جديدة لوحدات املركز ، ومسؤوليا ي ديدة ع  اتيجية املركز ا ، اشتملت اس

عد إجازة مجلس اإل  ة خارجيا.  اب املص ا داخليا ومع أ قة عمل ل التنظي والوظيفي  وطر ي ديد، بدأنا عملية إجازة ال ل ا ي دارة لل

قيت إجازته من وزارة املالية ح   2021للعام   دمة املدنية، و ل من مرحلة املراجعة واإلجازة من ديوان شؤون ا ي مع مجلس الوزراء. مّر ال

جازته من مجلس الوزراء.      تكتمل عناصر التوقيع عليه و

  

ي:   العمل.  2.4 التعاو ب  للتدر القومي  واملركز  التعاون  إدارة  مع  ك  ومة   املش ا أجندة  والتعاونيات إحدى  بالتعاون  تمام  اال ون  ل نظرا 

ق اإلد ر لشؤون التعاون وعن طر شار الوز ق مس ا مع وزارة الصناعة والتجارة، عن طر ارة  االنتقالية  السودان، فإن املركز بدأ العمل سو

ة  العامة لل ة واملتوسطة  السودان  الف أحد حلول الصناعات الصغ ج التعاونيات الصناعية  دمة وترو يد  تعاون بالوزارة،  التم

ي. األمل امل  ب التعاو س الوزراء، عضوا  مجلس إدارة املركز القومي للتدر ن مدير مركز البحوث، بقرار من رئ عي ك  القادمة. كذلك، تم  ش
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ط.و استمر  ذا ا دارة التعاون  دعم  ن املركز و تّم التواصل مجددا مع املركز    ار التعاون ب ي الصناعة والتجارة  عد فصل وزار الحقا 

ركة التعاونية، املدعومة من وزارة   لة ا ي عادة  نة العليا لتفعيل و بع ل نة التعاونيات الصناعية وال ت ة منه   التجارة،  لتوف عضو

ة (مدير املركز).  وت    م توف تلك العضو

  

األنظف: .  2.5 ون واإلنتاج  الكر الصناعة منخفضة  ئة  مجال  للب األع  لس  ا مع  العام   التعاون  ن  األم البحوث مع  إدارة مركز  التقت 

دعوا اآلن، حصلت  أعاله. ح  ورة  املذ االت  ا ا   سوّ العمل  ع  وتوافقوا  ئة،  الب األع  لورشات للمجلس  ن  املؤسست ن  ب متبادلة  ت 

تأكيد ع وفرة   نالك  ا، و ل عض األطروحات البحثية والس لتمو ن، كما تم االتفاق ع  ع مبتدرة من إحدى املنظمت ومناسبات ومشار

ة املقبلة.   ا للف ك من أجل ستحق العمل املش   الفرص ال 

  

لود: .  2.6 ر قطاع ا لود ووزارة الصناعة والتجارة، تمت إقامة ورشة با   شكيل مجلس تنمية وتطو ن املركز القومي لتكنولوجيا ا لتعاون ب

لود  السودان   اتيجية سالسل القيمة ل ا 2020إ سياسات"، بمقر وزارة الصناعة،  نوفم    2024-2015"ترجمة اس ، حيث دعيت ل

ة  قطاع ة وا اب املص ن وأ ي،    صيات ممثلة للفاعل ر الصناعة االتحادي ومدير الصناعة الوال حضور السيدين وز لود، و ا

اب  ن أ د مركز البحوث)، وجرى نقاش واسع وشفاف ب د من معا و بمثابة مع لود (و ومدير مركز البحوث، ومدير مركز تكنولوجيا ا

اب القرار، ثم تّمت صياغة توصيات سياسات لتطبيق خالصات االس ة وأ ا املص سليم لود  السودان، وتم  اتيجية  واقع قطاع ا

لود.  لس القومي لتنمية قطاع ا شكيل وتفعيل ا نة الفنية ل ح ل ر الصناعة. أيضا تم تقديم مق   لوز

  

ن املركز ووزارة الصناعة  .  .72 ذه خطوات بدأت منذ ا  تأكيد االستقاللية مع توطيد التعاون:  -ترميم العالقات ب ديد للمركز  و ستالم املدير ا

الصناعية   التنمية  رفد  الصنا عموما و القطاع  ينفع  بما  ا  ل أ ي  وتؤ د  تز أن  ونأمل  السابق،  ر  الوز برعاية  مستمرة،  زالت  امه وما    م

ن الوزارة واملركز، لكن عن ط  د السابق  العالقة ب ل املوروثة من الع عض املشا نالك  دارة السودان. ذلك إذ أن  ر و ن الوز ق التعاون ب ر

ا.      مركز البحوث يمكن معا

  

والتكنولوجيا:.  .82 البحوث  ملنظمات  واإلقليمية  الدولية  ات  الشب مع  املركز،    التواصل  اتيجية  اس اتيجية،   املوضعة االس داف  أ من 

للمركز وللم نما إقليميا ودوليا أيضا ملا  ذلك من فوائد  س محليا فحسب و ة، ل ن املركز واملنظمات الشب ة العالقات املثمرة ب د  تقو ش

إقليمية ودولية، مثل شبك ة  تجمعات  البحوث عضو لدى مركز  ي.  السودا ية    COMSATSوشبكة    WAITROة  الصنا  العر واملنظمة 

يك ملراحل جيدة.   للتنمية الصناعية والتعدين،  عد وصول عملية اإلصالح ال ات  ذه الشب   وقد بدأ املركز العودة للتواصل والتعاون مع 

  

 

ودات متضافرة،   شطة عديدة، ومج ا اختصار كب ألعمال وأ و مركز  القائمة أعاله ف سو ة حاول م ذه الف ورة.   ة املذ انتظمت  الف

سيق إدارته، إعا ون ألعماله البحوث، بت ة السودانية ح يقوم بواجباته وح ت ار دة ترفيع دور املركز  املنظومة الصناعية والبحثية واالبت

ي.     مخرجات ملموسة  الواقع السودا

  

ان قد تأثر سلبا  العام   وفيد  2020جدير بالذكر أن العمل الروتي باملركز  ب جائحة  س يجة لإلغالق    2021بداية العام  و لكنه مع  19ن

ة  مجاالت عمله امل  ، مثل ألوفةاستعاد قدرا من قوته، وعاد بصورة جيدة  تقديم خدماته للعمالء  مختلف األعمال الصناعية والتجار

دوى الفنية واالقتصادية وتقييم امل  ع دراسات ا ر الفنية    شار اب أعمال)  والتقار ضافة باإل   ،والعمليات الصناعية(املستدعاة بواسطة أ

تلفة. ام بمعامل و ورش املركز ا   لعمليات فحص املنتجات الصناعية واملواد ا
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ورة، يُ أفضل مل من أجل إدراك   ة املذ ر املوجز عاليه    مكندى العمل الذي تّم  الف الع عمع قراءة التقر
ّ
ة ال صدرت الوثائق التالي   االط

ودات: ا تفصيل أك لبعض جوانب العمل وا ة، وف شارات الصناعية  نفس الف   من مركز البحوث واالس

الصناعية   - شارات  البحوث واالس اتيجية مركز  ا،  2022-2020اس ل عة  العمل التا اتيجية (وخطة  يك وموضعة اس : إصالح 

ا سبة عالية من محتو طة).وال تم تحقيق  دول الوارد  ا  ا وفق ا

شارات الصناعية للعام  - ل التنظي والوظيفي ملركز البحوث واالس ي   "2021وثيقة "ال

اتب واإلدارات)  - د وامل ديدة لوحدات املركز (املعا ن اللوائح الداخلية ا ن وترفيع الباحث عي  . 2021، ومسودة الئحة 

ر " - داف التنمية املستدامةمائدة مستديرة: من أجل عمل استقر ر الصناعة  السودان وفق أ د  اتي لتطو " الذي أعّده مع

اير  ورة  ف عد تنظيم وتوثيق املناسبة املذ  .2021السياسات الصناعية باملركز 

ر " - شارات الصناعية." 2020تحليل وضع الصناعات  السودان تقر  الصادر عن مركز البحوث واالس

يمية:  الورقة   - بالسودان املفا والتكنولوجيا  البحوث  من عدد من  منظمات  لت  ش ال  العمل،  مجموعة  مخرجات  إحدى  ، و 

السودانية، منتصف أغسطس   والتكنولوجيا  البحوث  شاركية   2021مديري منظمات  ، لوضع تصّور نحو خطوات مدروسة و

ار  السودان  ل منظومة البحوث واالبت ، وخاصة أوضاع مراكز البحوث (منظمات البحوث والتكنولوجيا)  مراجعة أوضاع ومشا

ا إدارة املركز   ار  السودان" ال ابتدر يل منظومة البحوث واالبت الع ع "أطروحة تأ
ّ
امعات. أيضا يمكن االط املستقلة عن ا

ا األبحاث  يئة  و للبحوث  القومي  املركز  مثل  الشقيقة،  البحوث  مراكز  مع  ا  ف عاونت  للتخطيط  و القومي  واملركز  لزرعية، 

ة اديمية السودانية للعلوم اإلدار اتي واأل ية  االس ئة واملوارد البي لس األع للب ات أخرى مثل ا ، ولقيت دعما ومشاركة من ج

 ومكتب السودان ملنظمة يونيدو. 

ية   - شطة املعرفية والدورات التدر و املركز  القنوات العلمية املتنوعة، واأل سو ا م شر إصدارات وحدات املركز، واألوراق ال 

ورة.   ة املذ  ال تّمت تحت سقف املركز  الف

  

ورة أعاله متوفرة    ديد معظم الوثائق املذ ي ا و غذيته بمادة واسعة ومستمرة  صفحة املعرفة الصناعية بموقع املركز اإللك ، والذي تمت 

الداخلية الوثائق األخرى (مثل اللوائح  عض  نه.  ن ومسودة الئحة ال  منذ تدش ا باحث صول عل يمكن ا تتعلق    )  ا وثائق  أ إذ  وفق الطلب 

ا باحثو عض اإلصدارات العلمية ال أخرج صول ع  ن. أيضا يمكن ا تم ن امل ون متاحة للمواطن ب أن ت التا ي   بمؤسسة قطاع عام و

ن ل تم ة املعنية من مكتبة املركز (و مكتبة عامة مفتوحة للم م.  املركز  الف ن أنفس   لمجال) أو من الباحث

  

ره السنوي   ع موعد ذلك مع العلم أن املركز   انات واأل إذا    –   مع إصدار تقر رت اإلم
ّ
ة املعنية بتفاصيل أك    –   وضاعتوف ي الف

ّ
غط والذي 

األعمال وكذلك  ة،  الف نفس  تّمت   ال  ية  التدر الدورات  عن  وافية  ومعلومات  ة،  الف تّمت   ال  البحثية  األعمال  تفاصيل  ا    (م

ة املتعددة).  شار   االس

  

شارات الصناعية    إدارة مركز البحوث واالس

ر            2021أكتو


