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شارات الصناعي رطوم، مركز البحوث واالس ةا
و لنقل التقانة س نظمه كر اليو



ست أنه تؤكد التنمية مجال  وافرة دراساٌت  :الواقع•  من ولةد نالك ل

عة دالعقو   ِلنُقل( مؤخرا وصناعيا اقتصاديا تقّدمت ال الدول   األر

ة ان إال )األخ ا و اتيجيات ل ثمار اس لية يقيةالتطب البحوث  واس  ا

لية املعرفية/التكنولوجية القدرات رفع و  شاملة اساتدر  تقوله وما .ا

ن األك الفارق  الغالب  انت الصناعية السياسات أن و حديثة  ب

ة العقود  صناعيا تطورت ال البلدان  تتطور  مل ال والبلدان األخ

ا ست ارواالبت والتكنولوجيا العلوم فسياسات إذن .)تراجعت أو( كث  ل

مة ة بل فحسب، م ة للمسا ضرور  لاملشا  حل ومسا التنمو

لية االقتصادية ي ية وال ية، والبي ، وال تمعات  إ .املعاصرة ا

ا• تمع لواقع وعلمية موضوعية قراءة ع والعتماد  التطور، ومتطلبات ا

ار والتكنولوجيا العلوم سياسات تحتاج  أن إ مجتمع أي  )STI( واالبت

ون   القرار اعصنّ  تمد ال والتحليالت والبيانات باملعلومات مسنودة ت

ة ة املعرفية بالذخ ب التوصيات ا ية و  املعرفية الدالئل ع املب

)evidence-based recommendations(.  
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ار والتكنولوجيا العلوم سياسات•  أو – القرارات باقة  واالبت

ات ة والقواعد، املوج ية واملالية اإلدار  املعنية - واللوجس

ورة املتعلقة الفنية والقضايا بالتفاصيل  والتكنولوجيا العلوم س

ار تمع )STI( واالبت ديث ا  ي،قارّ  اتحاد أو إقليم، أو دولة،( ا

ر .)إ ال  السياسات ذه تظ ن :متعددة أش عدي قوان  الت،و

الت، ليفات وشروط، وحوافز، ومبادرات، وتمو  اتومواصف وت

س، ن وروابط عمل، ونظم ومقاي تمع املؤسسات ب  اخالد( وا

ار ب، ،)وا غذية وتدر  إ STI سياسات دف .إ إعالمية، و

ار، املعرفة حراك رفد خدم غذي بما واالبت  يةالوطن األجندة و

ية، استدامة ة، عليم، تنمية،( اإليجابية ، استقرار بي  اجتما

.وتخطيط دراسة وفق )إ

ن املؤسسات منظومة س ما عادة،•  م،ف تؤثر الذين والفاعل

 العلوم منظومة أو العلوم، بمنظومة ،STI سياسات م، وتتأثر

ار science( واالبت systems(
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ار"أضيف  ، ف" االبت ذا املس و مؤخرا، لتصبح السياسات  ما 

و ار؟  ديدة النافبإيجاز  االبت ار ا اما  . عةالتنفيذ النا لألف

شر فيه استخدام مصط االب-االقتصاد  ال الذي ين و ا ارو  -ت

عرَّف ع انه  ُ ار  ق املنتإفاالبت سو ر و ديدة او بداع وتطو جات ا

ة لتقنيات وطرق العمل بحيث تحسن من كفاءة  التطبيقات النا

عة انوا. الفرد واملؤسسة ف أر ذا التعر ار و عيحدد  ) 1 لالبت

ار املنتجات، و ار العمليات، و) 2ابت ار ) 3ابت األسواق،  -او تجديد-ابت

  *.املؤسسات املبتكرة) 4و

م  ق من امل اعالتفر ار واالخ ن مصطل االبت نما. ب اع  ب ش االخ

و إا عملية  ار  ء جديد، فاالبت قيقي بداع  وضع  البدء ا

ديد   ء ا اق. السوق استخدام مفيد، أو  ال عل تم  يمكن الخ

اعا جيدا، ولكنه ي ل اخ ش امعات ان  ات ا تطلب إنجازه  مخت

ود ل د من ا اع   ستخدماملز ار حل أو منتجذا االخ قد . إظ

مِ 
َ

اعات أخرى ُمك ور اخ لة ظ ذه الشا  ع 
ً
اعا لة لتصبح يتطلب اخ

ك مثال،. االستفادة منه ممكنة ك لل سون وكر شاف وا ز اك يب ا

مض النووي  شاف ش  1953 عام  DNA -لسلسلة ا اك

ور صناعات له  لكن لم تكن،وكب .  كنولوجياالبيوتتطبيقات ح ظ

ار عن االبت



ار ن العلوم والتكنولوجيا واالبت خ العالقة ب مختصر تار

يل األول  ار : ا طي لالبت ن ( النموذج ا )1975و 1945ب
ائية: العلم"بوش  فانيفارمع كتاب  ة الال ندسة واملنتجات بصورة خطية1945 " ا ن العلوم وال .، والذي يصف فيه العالقة ب

ار ن الطلب واالبت ر نموذج خطي آخر عن العالقة ب .ثم كذلك ظ

ي يل الثا ن ( عوامل التنافسية : ا سعينات 1975ب )وال
ديث أك ن عدة منتجات متنافسة، بدأ ا ائن من ب عات الطلب واملنافسة ع حيازة رضا الز ارات و تنو ادة التعقيدات  االبت  عن مع ز

شار املن ج الن و مة اإلعالم وال ا، ومثل أ ار، مثل تنّوع األسواق وتفضيال ت، تجاضرورة اعتبار عوامل أخرى، غ خطية، ذات أثر  االبت
ة تج منتجات أو خدمات مم ارات متباينة لت .ومثل تداخل ابت

يل الثالث ار : ا سعينات وح اآلن(نظم االبت ) من ال
و عن  ديث الطا اليوم  ار"ا ار. ومشتقاته" النظام الوط لالبت ن العلوم والتكنولوجيا واالبت و حديث انتقل بالتفك حول العالقة ب و

نالك عوامل ونظم أ غذية راجعة، كما أن  ن متعددين، وذات  عناصر وقنوات وفاعل ة ومتداخلة ودينامية،  تؤثر  خرى إ مرحلة النظر  عالقات كث
ار .وتتأثر مع نظام االبت
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ن  والسياسات STIالعالقة ب
ات ع العالقة نالك• لية املستو ي ، ستوى وامل العام، املستوى  :ال  البي

ي واملستوى  ز ة عالقات فيه مستوى  ل .ا .متم

نالك• ن املتبادلة التغذية نوع وفق العالقة و :ياساتوالس البحوث ب

  األك النوع•
ً
و شيوعا   املقصود النوع و

ً
ديث عند عادة  عن ا

ار والتكنلوجيا العلوم أبحاث سياسات  اجل نم األبحاث – واالبت

  .)السياسات أبحاث أي( السياسات عن واألبحاث السياسات

ون  ل األبحاث من النوع ذا يت ت أبحاث من عام ش جر
ُ
 دف أ

ا املعلومات وتوف السياسات إخبار ا لدراسة او ل   .اثار

ي النوع•  سياسات أي( "األبحاث حول  السياسات" و الثا

 بقةواملط املصممة السياسات حقل ا ش وال ،)األبحاث

شطة قيادة او/و إدارة دف  وا إقليم او دولة ضمن البحثية األ

و .معينة مؤسسة ع ال السياسات مجال ف
ُ

ل   اأس ش

ا شر ا باإلضافة األبحاث ورعاية بإجراء .نتائج

 املؤثرة والسياسات السياسات ع املؤثرة االبحاث :الثالث النوع•

 لم ال -سياسات او أبحاث انت سواء- املسا و .األبحاث ع

ا العمل يتم انب ع التأث دف البدء  ف  وجه ع االخر ا

صوص، ا اال ا .االمر اية  عليه اثرت ا



عن السودان

ي القطاع•  ياتهمحدود رغم منتج، قطاع أك زال ما التص
 من التكنولوجيا عالية الصناعات مقدار .وتحدياته

)2018( %0.6 :الصادرات
شرات مجمل من• شورة العلمية ال   :اضيةامل السنوات  امل

ية، العلوم  36% اتيجي التقانات"  %19و ال  ."ةاالس
ا شرة 800 حوا   .سنو

ن الطلبة سبة• امعي ندسة،  ا  بة،الطل مجمل من ال
اضيات الطبيعية العلوم و 11%  ،%3 والزراعة ،%15 والر

ة نما ،%12 وال  والفنون  %22 االجتماعية العلوم  ب
سانيات  %34 واإل

ادة حصلت• االت  عل إنتاج  ز  املوارد ةبإدار  املتعلقة ا
رومائية، والطاقة املائية  بالطاقة يتعلق ما  وانخفاض الك

ة ة مراقبة وآليات النوو  أك .املنا التغ آثار ومعا
شرات البحوث  مشاركة املواطنات  مع العلمية وال

ن ن، السعودية، :السوداني يا،ما املتحدة، اململكة الص  ل
ب( املتحدة الواليات ت .)بال

ادة STI سياسة  :البحوث ع الصرف وز

ة سياسات صارت•  بمبادرة بدأ عمل حصاد ،2017  مكتو
و من مدعومة رئاسية س د ،2008  اليو ِ  يئة إ وُع
ار العل البحث اتيجيات وضع واالبت ا ططوا االس  .ل
عادة شاء و ارواال  والتكنولوجيا العل البحث مجلس" إ   بت

" )1971 – 2009(  2016. 
ادة محاولة•   من البحوث ع والصرف البحثية الكثافة ز

 املصادر تقول  .)أضعاف عشرة( 2030  %2 إ 0.2%
 %30 بنحو البحوث ع الصرف زادت الدولة إن الرسمية

ة  .2018/2019 الف
ات•  طاعالق  النانوتكنولوجيا املياه، موارد إدارة :أولو

، ئة والعناية الغذائية، والصناعات الص .بالب
قيا •  تكنولو احتضان مراكز 744 نالك إجماال افر

ا 3 شطة،  .السودان  فقط م
رة املتأثرة الدول  أك من• اف أو( العقول  ب  )عقول ال است

ة بصورة – ،/الص القطاع  وا   ومجاالت الط
STEM )،اضيات ندسة تكنولوجيا، علوم .)ور
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تمام صار املرحلة ذه و ة بالصورة اال مية بنفس الكب تمام أ ة الصورة ألن ذلك بالتفاصيل، اال  الكب
ا الوا من أصبح ا بل التفاصيل مجموع فقط ساوي  ال أ ا لد تلفة خواص  موعمج مجرد عن ا

ا، systems( النظ التفك أن أي عناصر thinking)يمه اذب، املوضوع حاليا أصبح وأدواته ومفا  ا
.متباينة وتطبيقات عدة بمسّميات ،"املوضة" أصبح

م نظ"نحن اآلن  ع أعتاب مرحلة 
.أو نظم البحوث" العلوم

science systems

or research systems
ذه املرحلة بالتعقيد  وتمتاز 

االت  تداخل ا ا(و )وتجاوز
complexity and 

interdisciplinarity/

transdisciplinarity
 بحيث أن عمليات العلوم صارت
م ة عمليات شبكية، معّقدة، 

البيانات، ومتداخلة العوامل، 
ات بحوث  نالك حاجة لشب و

ا ببعض  نظ عض م ينخرط 
.  متعددة ومتداخلة
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