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Forward
This report is the outcome of a UN-ESCWA Regular Program of Technical Cooperation Project on “Establishment of
National Technology Transfer Offices (NTTO) in Sudan”. The project aims to enhance national innovation system
capacity through updating related legislations, policies; and the establishment of National Technology Transfer Offices
(NTTO) linked to universities and research institutions facilitating the partnership among the research community,
economic development sector, industry, and relevant governmental actors.

Starting in 2016, Innovation and Technology Transfer Landscape Map in Sudan is developed. Commissioned studies
identified legislative gaps and needs in the national and institutional relevant policies with present challenges and
opportunities. Additional targeted studies introduced recommendations towards addressing the weaknesses in such
policies and legislations, in addition to proposing a road map towards effective implementation.
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Chapter 1
Innovation and Technology Transfer System Landscape in Sudan
1. Introduction
Science, Technology and Innovation (STI) can play a critical role in each of the Sustainable Development Goals (SDG)
and its 169 targets. This was clearly emphasized in the published reports of the Scientific Advisory Board (SAB) of the
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), such as the 2016 report entitled “UNESCO
Science Report, Towards 2030”1. These reports include many policy briefs on science for sustainable development
and indigenous and local knowledge and science for sustainable development. SAB emphasizes that none of the 17
sustainable goals can be achieved without STI. It also proposes that developing countries should allow for %3 of their
Gross Domestic Product (GDP) as a sound contribution to the targets of these goals. In fact, this is needed in Africa
more than any other continent of the world, where many national contributions to STI are the lowest globally.
Furthermore, current global trends among international and regional organizations, non-governmental organizations
(NGOs), and economic groups suggest including STI in national economic development plans and their related
projects, resulting in a shift and transition from a resources-based economy to a knowledge-based economy. It is
believed that this will increase the added value of raw resources, goods and export diversification by focusing on
innovative industries. Examples of such innovative processes could be within the chemical, pharmaceutical, materials,
electronics, and many other industries. They also permit the increase and diversification of agricultural and livestock
productions, of the services and communication sectors and others; hence adding great values and producing many
national products that could be exported.
To achieve the desired technological renaissance, Sudan must rely on its own human and natural resources and
should be flexible to absorb and import technologies and innovations from other countries. Keeping up with the rapid
developments in science and technologies (S&T) allows the nation to reduce the export of its wealthy raw materials,
which is normally sold at low prices, and limit the import of innovated goods and equipment at higher prices, causing
a substantially heavy burden on the balance of payment of the country and on the Sudanese people.
By adopting the right STI policies, national resources can grow and meet the necessary services that nations need in health,
education and basic infrastructure (such as water, electricity and roads, among others). To initiate a real change to STI
culture, few things need to be addressed, such as properly planning to harness STI and get the benefits from the national
research outcomes, and transferring and investing technologies to achieve the intended development and knowledgebased economy that the country is looking for. These can be achieved by the development of national human resources
and strengthening the infrastructure of scientific research centers/institutes of higher-education establishments.
Localizing and transferring technology from leading countries could be one way to accelerate the national development
efforts; in addition to technology transfer at the national level; i.e. linking academia and industry. This is associated with
developing local technologies using local STI components. Focusing on applied research that serves the development
of products and processes and encouraging the private sector to invest in high-tech industries are strong initiatives
that can boost STI in the country.
Finally, it is noted that Sudan was not considered in the Global Innovation Index (GII) report for 20162, published by
World Intellectual Property Organization (WIPO). However, in GII for 20153, Sudan ranked 141 out of 141 countries and
scored %14.95. Table I below gives the major ranking for Sudan in GII 2015.
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407e.pdf
WIPO, The Global Innovation Index, 2015, Effective Innovation Policies for Development”, edited by Soumitra Dutta, Bruno
Lanvin, and Sacha Wunsch-Vincent, 2015
https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf
3
WIPO, The Global Innovation Index 2016. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf
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Score 100–0 or value Rank
(hard data)
Global Innovation Index (out of 141)

15.0

141

Innovation Output Sub-Index

8.0

140

Innovation Input Sub-Index

21.9

141

Innovation Efficiency Ratio

0.4

136

12.7

143

Global Innovation Index 2014 (out of 143)
Table 1: Sudan Ranking According to GII 2015

2. Introduction to Sudan STI Policies
STI are key drivers of economic and social development. Sudan is considered a rich country in terms of natural
resources and has vast opportunities for technological renaissance. These are supported by many universities,
colleges and research and development (R&D) institutes; the country has about 135 universities and colleges, and
more than 200 R&D organizations. Recently a noticeable increase in the number of STI students has been encouraged
by the government, leading to admit about 166,000 students per year to various educational programs, especially in
higher studies in country and abroad.
The existence of a developed infrastructure in some industries, such as GIAD Industrial Group, DAL Group and
SAFAT Aviation Group4 is considered as a good base for STI initiatives. The impressive growth in the information and
communication technology (ICT) sector is another great lever for STI (e.g. 4G was recently released in many territories
in the country). On the other hand, the construction of renewable energy facilities, through construction of many dams
with high levels of water storage in the Nile valley, opens the door for many international investments that would
contribute to the technological renaissance of the country.
Furthermore, S&T development in Sudan started in early 70’s where detailed policies, plans and recommendations for
scientific research, technology and innovation were developed at the national level in the National Research Council
(NRC).
However, with the vast number of research activities at universities and national research centers adding to the new
vision of STI with many new national and global initiatives, Sudan needs nowadays to develop new national policies
and action plans for STI. The renovation of these policies was tackled based on the initiative of the Sudanese President
proposed in 2009 to UNESCO5.
It was based on the following principles:
- Enhance the role of knowledge in the national economy;
- Strengthen the role of partnerships between R&D and innovation at universities and R&D centers on one hand and
industries and service organizations on the other hand;
- Stress on the impact of innovation on sustainable development;

4
5

http://sudanresearchers.blogspot.com/, visited Oct. 2016.
http://www.arcsudan.sd, visited Oct. 2016.
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- Promote the demand on R&D and innovation at the state level and increase public STI awareness;
- Transfer knowledge into wealth through R&D and innovation;
- Develop scientific curriculum and convince some universities and institutes to include STI in their vision, to become
STI oriented, and to transform students from job seekers to opportunities generators, by changing their attitude,
even at basic education and pre-graduation levels, to become R&D oriented, creators, innovators, entrepreneurs and
leaders.
Table 2 shows the history of STI initiatives in Sudan.
STI entity

Year

Gordon Memorial College (GMC) founded

1902

Establishment of Agricultural Research unit (ARU)

1904

ARU switched to Agriculture Department

1919

GMC college affiliated with University of London

1947

GMC formally renamed University College Khartoum

1951

Khartoum University College turned into University of Khartoum

1956

Establishment of Agricultural Research Corporation (ARC)

1968

Establishment of National Research Center (NCR)

1970

Establishment of Ministry of Higher Education and Scientific Research (MOHE)

1991

Establishing Livestock Research Commission

1996

Establishment of Ministry of Science and Technology

2001

Establishment of Ministry of Science and Telecommunication

2011

STI returns back to MOHE

2015

Establishment of Scientific Research and Innovation Commission as an executive arm of STI in MOHE

2015

Establishment of Scientific Research, Technology and Innovation Council
Table 2: History of Sudan STI (SSTI)6

2016

2.1 Sudan STI (SSTI) Components
The Sudanese Council of Ministers approved in Oct. 2016 a new SSTI policy which is being translated into action plans
with clear priorities. The Ministry of Higher Education and Scientific Research (MOHESR) has been mandated by the
government to lead this important drive for the future sustainable development of the country.
The main components of the SSTI are:
- Build a knowledge society by integrating STI with national development policies and strategy of economic reform
in Sudan;
- Promote a STI culture at the grassroots level;
- Improve the surveillance and foresight and forward-looking system, including an STI observatory;
- Ward off the risk of environmental threats for the optimum use of natural resources;
- Promote research in energy, modern technologies, bio-technologies, space sciences, renewable energies, and
informatics;
- Focus on research programs and projects with a direct impact on development;
- Develop, localize and deploy technology in industry in the public and private sector organizations;
- Cooperate and participate in the relevant research organizations locally, regionally and internationally.
Nienke M. Beintema and Hamid H. M. Faki (2003). Agricultural Science and Technology Indicators Country Briefs – Sudan.
IFPRI, ISNAR, ARC (website: www.asti.cgiar.org)

6

8

2.2 Fundamental Anchors for SSTI
These include:
- Alleviate poverty by improving productivity and reducing production costs based on R&D methodologies;
- Give priority to STI in the national strategic and action plans;
- Identify priorities for scientific and technological research in line with the 17 SDGs and national resources, with
emphasis on the problems caused by climate change and solutions, while preparing the plans and programs of SSTI;
- Support scientific research oriented to maximize outcomes from natural resources;
- Encourage information and communication service providers to expand the geographic coverage areas and include
rural and remote locations and work to reduce the cost of information technologies development.
- Strengthen the link between the public and private sectors and build genuine partnerships between research, industry
and service organizations;
- Encourage publications in prestigious international scientific journals and upgrade local scientific journals;
- Develop local capabilities in foreign languages to easily absorb and adopt best practices in STI;
- Develop intellectual property rights (IPR) protection for researchers and research institutions;
- Link with national experts in Diaspora in the field of STI;
- Collaborate and share experiences with other countries, regionally and internationally;
- Strengthen cooperation with regional bodies and the relevant United Nations organizations;
- Support and strengthen the scientific and research institutions;
- Develop STI curricula in public education, at undergraduate and graduate levels;

2.3 SSTI Tools and Mechanisms
These include:
- Review and update the structure of scientific research, innovation and technology development, plans, policies and
strategies;
- Establish new bodies that complete the SSTI cycle from grass-roots researchers up to industry, if needed;
- Develop a policy for funding research with an allocation of at least %1 of the total GDP to fund SSTI programs and
projects, aiming to reach the desired ratio of %3 recommended by UN agencies;
- Develop legislation for private sector to participate and invest in development of technologies and human expertise
(including legal and financial incentives);
- Initiate technological cities, incubators, and S&T parks;
- Promote scientific publications and stimulate researchers, research institutions, research groups, outstanding
innovators and graduate students to publish;
- Introduce attractive incentives and rewards (including financial) for projects and programs outcomes for SSTI;
- Include R&D and technology development funds in foreign loans and grants provided to the Sudanese government.

3. Structure of Sudan STI
Sudan has a STI structure distributed among many ministries. As such, the government distributes roles, responsibilities
and hierarchy among STI organizations.
The structure is categorized by three main levels, i.e. ministerial, corporations and institutes. There are several instances
of individual departments being simultaneously responsible for policy setting, financing and implementation. At the
ministerial level, most of the funding bodies were allocated a clear distinction between each other.

9

Other bodies for policies and implementation monitors are at the higher level of the STI structure. Figure 1 shows the
Sudanese STI structure. There are mainly four stakeholder ministries: ministries of ICT, of Industry (including private
sector), of Agricultural and livestock and MOHESR.
At MOHESR, the Scientific Research and Innovation Commission (SRIC) is responsible for SSTI policies, plans and
strategies. Furthermore, the main SSTI key players are: the Agricultural Research Corporation (ARC) and the Livestock
Research Corporation (LRC) at the Ministry of Agriculture and Livestock, the National Information Center (NIC) at the
Ministry of ICT, the National Centre for Research (NRC) and universities at the MOHESR, and the Industrial Research
and Consultation Centre (IRCC) at the Ministry of Industry (MOI).
Moreover, in some Sudanese universities, the vision and mission statements are developed with a focus on SSTI goals.
These include: Sudan University of Science and Technology (SUST), University of Medical Science and Technology
(UMST), Future University, and University of Science and Technology (UST).

Science, Technology and Innovation (STI)
Ministries Level

Business Sector

GIAD, DAL, SAFAT

- National Research
Center
- National Food
Research Center
- National Solar Energy
Research center
- The Atomic Energy
Commission
- Social and Economic
Research Department
- Africa City of
Technology
- Central Laboratory
- Sudan Academy of
Science

Industry

ICT Ministry

MOHE

Industrial Research
and Consultancy
Center (IRCC)

133 Universities,
University Colleges,
Colleges

560 Research
Center and Institutes

Agriculture and Animal
resources Ministries

Livestock Resources
Research Corporation
(ARRC)

Scientific Research and
Innovation Commission

- National
Telecommunication
Corporation
- National Information
center
- National Authority
for electronic
authentication

- Veterinary Research
Institute
- Animal Production
Research Center
- Wildlife Research
Center Fish Research
Center Veterinary
Laboratories States
- Animal Production
plants States
- Camel Research Center

Agricultural
Research
Corporation (ARC)

- Agricultural Plant Genetic
Resources Conservation and
Research Center
- Crop Protection Research Center
- Forestry Research Center
- Land and Water Research Center
- Cereal Research Center
- Oil Crop Research Center
- Horticultural Crop Research
Center
- Socio-economic and Policy
Analysis Research Center
- Dry Land Research Center
- Water Harvesting Research
Institute

Figure 1: Science Technology and Innovation infrastructure in Sudan (coordination between cross entities
are usually done at ministries council)

3.1 Ministry of Agriculture Resources
Agricultural Research Corporation (ARC)
The vision of ARC is «to become a center of excellence in agricultural research by developing skilled manpower
and conducting quality research»7. ARC generates and transfers innovative technologies to ensure sustainable crop
production.
7
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http://www.mohe.gov.sd, visited Oct. 2016.

The mission of the ARC is «to plan, develop and implement research designed to produce technologies and systems
that are required to ensure high and sustainable crop productivity, food security and export capacity».
Its main objectives include the following:
- Adopt a national food and nutrition security and promote self-reliance and sufficiency;
- Improve agricultural productivity and livelihood of producers;
- Provide surplus for export and increase the national GDP;
- Conserve natural resources through their efficient exploitation;
- Transfer the developed technologies to farmers’ fields and train them for increasing their income.
Figure 2 shows ARC manpower resources. It is to be noted that technical staff (usually BSc degrees) support research
activities while they are not themselves researchers; technicians (with Diploma degrees) with advanced skills are
involved in conducting research, and laborers with basic skills provide services to researchers.
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Total

Non-Research
Staff

Labour

Technician

Technical
Staff

Assistant
Researchers

Research
Ass.
Professor

Researcher
Assoc.
Professor

Researcher
Professor

Figure 2: ARC human resources in various institutes8.
ARC comprises of 21 stations distributed over all states, 6 units (including i.e. tissue culture unit, biotechnology
unit, basic seed unit, gum Arabic unit, agro-forestry unit, etc) and 10 institutes running 13 national programs, 48
subprograms, and 120 research projects9.
The Agricultural Plant Genetic Resources Conservation and Research Centre is one of the research programs of ARC.
Its mandate is to collect, store, evaluate and document local plant crops genetic resources. It was initiated in the early
1980s as a unit within the Horticultural Research Section of ARC for local genetic resources conservation of horticultural
crops. It has been developed into a separate program since 1995 when a process for program restructuring in the
ARC had started. The program is being executed through the Plant Genetic Resources unit by several entities: Crop
Protection Research Center; Forestry Research Center; Land and Water Research Center; Cereal Research Center; Oil
Crop Research Center; Horticultural Crop Research Center; Socio-economic and Policy Analysis Research Center; Dry
Land Research Center; and, Water Harvesting Research Institute.

8
9

UNDP (2006). Human Development Report 2006. UNDP website www.hdr.undp.org/hdr2006.
http://ar.wikipedia.org/ visited Oct. 2016.
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3.2 Ministry of Livestock, Fisheries and Rangelands
Livestock Resources Research Corporation (LRRC)
LRRC was established in 1996, based on the Veterinary Research Corporation (VRC) (established in 1913). LRRC
currently contributes %43 of the total agricultural research and %29 of the total research in Sudan and has a vital role
in raising awareness throughout the Sudanese states. Research activities are distributed on themes, programs and
projects.
LRRC vision and mission are to enhance the role of livestock in the fight against poverty and food security, and to use
the outcomes of scientific studies and research. It takes advantage of the various Sudanese natural resources and its
biodiversity to reach a sustainable economic development and preserve the environment, and to improve capacity
building among researchers based on advanced STI mechanisms.
It includes many institutes, such as: Veterinary Research Institute; Animal Production Research Center; Wildlife
Research Center; Fish Research Center; Veterinary laboratories States; Animal Production Plants States; and, Camel
Research Center.
Figure 3 shows LRRC human resources. The ratio between STI staff to non-STI staff is about %80. Among the
researchers, about %70 are PhD holders, which is considered a positive indication for SSTI plan. Researchers annually
produce more than 100 various intellectual property instruments, such as copyrights, patents, trademarks, trade
secrets, and industrial designs10.

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Researchers
Technological
Technical
Staff
labour

Veterinary
Research
Institute

Animal
Production

Wildlife
Research
Center

Fish
Research
Center

Veterinary
Laboratories
States

Animal
Production
Plants

Camel
Research
Center

Figure 3: LRRC human resources among various institutes11.

3.3 Ministry of Industry (MOI)
MOI vision is to enable the growth and productivity for local competitive industries. To help realize this vision, MOI has
four key objectives: to support science and its commercialization, to grow business investment and improve business
capability, to streamline regulations, and to build a high-performance organization.
MOI established the Supreme Council for Indigenization of the Engineering Industries to facilitate the transfer of
important and new engineering technologies to industry, especially to the following Sudanese industrial sectors:
Engineering Industries, Food & Agro Industries, Marble and Mining Industries, and Textile.

10
11
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http://www.ksu.edu.sa/visited Oct. 2016
UNDP (2006). Human Development Report 2006. UNDP website www.hdr.undp.org/hdr2006.

Industrial Research and Consultancy Center (IRCC)
IRCC is a non-profit scientific governmental organization and one of the main SSTI initiatives, founded in 1965 with
the assistance of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). It is the only R&D institute under
the MOI, initiated to promote SMEs business and to focus on diversifying the economic capital and investing in
programs where private sector investments are low due to high risk. In addition, it provides consultation services and
feasibility studies to government linked industries, as well as NGOs. The Center is considered as the main advisor to
the public and private industrial sector. It is also recognized as a Center of Excellence by the Commission on Science
and Technology for Sustainable Development in the South12.
IRCC is active in applied research, in product development, in technology, in design of production lines, and in
industrial process modeling. IRCC vision. It aims to be a leader in R&D of innovative industrial technologies and to be
a significant contributor at the national level, with established strong relationships both locally and internationally.
IRCC also hosts the UNESCO Chair on Transfer of Technology (UNESCOTT) (No. 748)13, established in 2006, at the
Industrial Research and Consultancy Centre of the Ministry of Science and Technology.
Its principle activities are:
- Reinforce research capacities to efficiently undertake specified programs, along with in-service training programs in
technology transfer;
- Develop qualified human resources and capacity building to contribute to the implementation of the national action
program;
- Undertake necessary public technology transfer awareness campaigns; and,
- Supervise appropriate training activities in concerned ministerial programs.
Business Sector
The business sector in Sudan comprises several main groups, including:
- GIAD Group: This is a government-linked company for manufacturing and assembling vehicles, trucks and their
accessories, with a high innovative and technology platform, high quality and low cost. The company leads the hightech manufacturing industry and is considered as the corner stone in automobile innovation in the country.
- DAL Group: This group invests in diverse services and manufacturing businesses. These include: DAL Motors, DAL
Engineering, DAL Food, DAL Agriculture, Sutrac and Sudanese Liquid Air; as well as many other companies. The DAL
Group has also founded the Khartoum International Community School14.

3.4 Ministry of Higher Education and Scientific Research (MOHESR)
Like other countries, the Sudanese STI strategies and policies have to be considered in the context of their effectiveness
to mainstream the national efforts of the science community towards a more robust STI system. MOHESR and its STI
arms, through national conferences with the help of other stakeholders from different ministries, regularly update
the national research priorities (Appendix A), and set the national SDGs in terms of knowledge generation, capacity
building and application of innovative technologies. They also plan to upgrade STI policies to guide the Sudanese
economy towards an innovation-based economy.

Sudan paper, “Cyberlaws and Regulations for Enhancing E-Commerce: Including Case Studies and Lessons Learned”, Expert
meeting, 25-27 March 2015,
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CIIEM5_Sudan_en.pdf
13
UNESCO Chair on Transfer of Technology (UNESCOTT), 2006
http://www.unesco.org/en/university-twinning-and-networking/access-by-region/africa/sudan/unesco-chair-on-transfer-oftechnology-unescott-748/
14
“NTC Report 2015”,
http://ntc.gov.sd/images/stories/docs/annual-reports/Report%20%20%202015%201%20.pdf
12

13

It is believed that the above-mentioned goals will not be achieved unless the country adopts STI policies in the form
of legislation that governs all R&D sectors across the different line ministries and that an autonomous funding system
fosters scientific research and innovation at the national level, along possibly R&D activities at the regional level.
One of the main STI components in MOHE is human resources, where a special attention is given to training and
capacity building. Consequently, many degree holders at Sudanese universities and R&D institutes are trained
overseas in highly-ranked universities around the world i.e. Malaysia, China, South Africa, UK, and US. Figure 4
shows the number of funded staff with overseas postgraduate scholarships. Usually, those staff members chosen by
the external scholarship programs sign a contract with their universities and institutes bonding them to work for few
years upon their return in these institutions.
18310
114499

1108
MSC

PhD

Postdoc

Figure 4: Number of staff funded with overseas postgraduate scholarships15.
3.4.1 Universities
Since early 90’s, Sudan has initiated an education strategy that led to the establishment of a large scientific infrastructure
represented by more than 120 public and private universities distributed around all states, that help to accelerate the
technological advancement of the country16.
The large number of graduates plays a vital role in closing the gap of the market needs in STI and transforming the
country into a knowledge-based community and economy. These graduates could also serve other Arab countries
especially in the Gulf region (about 10,000 qualified researchers left the country in the last 5 years). They equally boost
the SSTI system and actively participate in achieving the 2030 Development Agenda17.
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Figure 5: Academic organizations under MOHESR18.
Figure 5 shows the academic institutes under MOHE classified as public universities, private universities, technical
colleges and private colleges. There have on average over 230,000 students per year, with a local absorption capacity
of only %25 of the total number of students19. This leads to one of the main problems in Sudanese universities,
which is immigration and expatriation of academic staff, mostly to the Gulf region. Figure 6 shows the number of
immigrating academic staff.
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Figure 6: Number of immigrating academic staff
Figure 7 shows the average yearly numbers of students’ intake in Sudanese universities. The number of postgraduate
students in STI fields is changing rapidly with currently about 20,000 postgraduate students involved in relevant
studies inside and outside Sudan. The number of students enrolled in STI related programs (i.e. Engineering, computer
sciences, medicine and agricultural studies) is illustrated in Figure 8. It could be noticed that, recently, the intake in
agriculture studies is quite small. This indicates that the agriculture field is becoming less attractive for students, and
it is therefore suggested that the government engages more resources in agriculture and livestock, especially since
Sudan is considered one of the richest countries in these two areas.
Furthermore, the number of research staff is growing fast; within 18,000 persons in 2016. Figure 9 shows the average
number of staff in Sudanese universities.
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Figure 9: The average number of staff in Sudanese universities 201622.
Figure 10 shows the number of foreign students enrolled in Sudanese universities. Because of the growth of the
Sudanese education sector, the trust in the quality of Sudanese university education is increasing and becoming
competitive, leading to transforming the country into a higher education hub for regional and neighboring countries23.
As an indicator of research activities in universities, Figure 11 shows the number of funded projects by MOHE, and
Figure 12 represents the amount of funds released from MOHE to universities during the period 2016 - 2009.
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University of Khartoum (UofK)
As an illustration of the Sudanese universities, the case of the University of Khartoum is presented. UofK is the first
and largest university in Sudan, contributing to SSTI since early 1900›s. It has about 17,000 undergraduate students in
23 faculties, schools and graduate research institutes. Its annual admission rate is about 4,000 students, %55 of whom
are female.
UofK has 6,000 graduate students with postgraduate Diplomas, Master and PhD degrees; 2,000 teaching staff, and
1,000 research fellows. Figures 13 and 14 show respectively the number of academic staff and students at UofK.
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Promotion regulations and rules for academic staff follow usually those adopted at university level. An evaluation of
promotion applications is regularly undertaken by a panel of 3 international and/or national evaluators that should
agree and accept the promotion application. Most of the Sudanese universities base their promotion on the production
of scientific research in a related field28.
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3.4.2 Incubators
Incubators are one of the vital components in SSTI schemes, aiming to support technology-based and innovationoriented entrepreneurs in the kick-off and early development stages of their businesses. They provide a flexible
environment that helps and supports the business to survive and be protected. They offer many services such as
workspace (on preferential and flexible terms), shared facilities, management training and a range of business support
services.
Being one of the government initiatives for SSTI, the Sudan University of Science and Technology (SUST) has
established six incubators. However, these incubators suffer from their small number of staff and the lack of a clear
strategy (by the university or the government).
The main incubators are:
- Leather Incubator: Due to the richness of the Sudanese livestock leather with its high-quality standards, SUST
established this incubator for capacity building and supporting innovation in new products and designs.
- Cement Incubator: The Sudanese cement industry is one of the fastest growing businesses in the country. SUST
established this incubator to provide shared facilities and business support services to its interested residents, with
high-tech machines and methodologies imported in 2012 from China.
- Poultry Incubator: Sudanese food trends has quickly shifted from wheat and lamb to rice and chicken due to a
healthier white meat drive. SUST developed a very fast-growing poultry business with entrepreneurs for students
and alumni.
- Furniture Incubator: Due to the richness of Sudanese culture with many varieties of local arts, the furniture business
is growing quite fast, especially with the inflow of many Syrian and Turkish artisans into the country. SUST provides
state-of-the-art furniture designs and styles.
3.4.3 R&D Institutes
National Centre for Research (NCR)
NCR is a multidisciplinary organization that conducts scientific applied research in various priority STI areas such
as materials technology, electronics, remote sensing, and biotechnology. Some of the Center’s activities in the field
of STI include: production of pulp and paper from local cellulosic fibrous raw material; R&D for the improvement of
local building materials, and breeding drought resistant and quick maturing crops suitable for dry lands; along with
research, surveys, awareness and control of endemic diseases such as Malaria, Bilharzias, and Leishmaniasis29.
National Research Institute for Food Science (NRIFS)
Food science and technology face an increasing demand for safe, nutritious, convenient, and globally competitive
food products. Food industry and product development in Sudan is therefore driven by these consumers’ demands.
NRIFS provides national leadership initiatives in food science and technology through state-of-the-art research,
development, collaboration and funding support with academic, industrial, consumers, and other federal agencies.
It leads several research programs and projects, and conducts focused activities aimed at improving production
processes, safety, and quality of food products.
National Research Institute for Energy (NRIE)
NRIE is a leading research institute locally and regionally. This institute was selected by the Arab League Educational, Cultural
and Scientific Organization to build solar panels in rural area. NRIE is the arm of the Sudan government in the implementation
of its national solar mission. It has a solar energy cells factory that produces state-of-the-art technology in field of solar
energy. NRIE runs many R&D programs and demonstration activities in rural areas, with capacity building workshops on
29
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solar energy technologies. It has also facilities for testing, calibration, and certification in the field of solar technologies.
Sudan Atomic Energy Commission (SAEC)
SAEC was founded in 1996. It replaced two earlier entities: The Atomic Energy Research Institute and The Atomic
Energy Committee. Its role is to conduct research, coordination and related services. SAEC is working as a coordinator
of many local and global agencies. Its objective is to be the country representation at both international and regional
levels, in the field of atomic energy affairs.
Striving to develop the national atomic energy platform for civilian goals in service of the plans and programs of
economic development, it also ensures the safety of human beings, animals and the environment against radiation
risks, and disseminates awareness of such risks among individuals and organizations. SAEC has three institutes:
Radiation Safety, Nuclear Application for Biological Science, and, Chemistry and Nuclear Physics.
Social and Economic Research Department
The role of the department is to collate the process and dissemination of socio-economic research and to provide
early warning signals in these areas. In addition, it is mandated to build the capacity of the scientific community in
selected fields needed by the society.
Africa City for Technology (ACT)
ACT is a governmental institution set up to work for the diversification of the national economic development through:
opening new markets; establishing various spin-off companies in the areas of STI and technology transfer; and
reducing risk or volatility by investing in a variety of assets as well as improving economic and social life.
ACT aims to offer the opportunity for individuals to transform their ideas, creativity/innovation and inventions into
reality and produce revenues and economic benefits, by providing new income sources. ACT is well prepared and
equipped to create a suitable environment for researchers and inventors to work in world-standard facilities, with
appropriate funding for their research. It plays a vital role in closing the gap between technology makers/inventors and
technology seekers, and turning these ideas and inventions into businesses. ACT facilitates the strategic link between
R&D institutes, universities and high-tech industries to increase the country›s economic development through STI,
and change the resource-based economy into a knowledge-based one. One of the main ACT roles is to initiate smart
partnerships with the private sector, to run innovative projects and alleviate the risk of investment, and to support this
important sector to play a vital role in SSTI.
Sudan Academy of Sciences (SAS)
SAS was established in 2004 as one of the major initiatives to implement STI policies, and contribute to the shift
the country into a knowledge-based community. It acts as the government advisor in S&T. It is also referred to as
the Federal Forum for Advanced and Pioneered Research, Development and Innovation. SAS is a full-fledged state
university for postgraduate studies and a state-of-the-art capacity building institution for STI in Sudan. It concentrates
its activities in the priority areas of the country in the STI system.
The research quality at SAS is highly recognized nationally, regionally and internationally. The academy is striving to
prepare qualified research teams capable of carrying out outstanding research related to the community and industry
and attempting to realize its objectives of socio-economic development. Figure 15 shows the number of graduated
students for the period 2014-2008.
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Figure 15: The number of graduated students from SAS from 2008 to 201430.

3.5 Ministry of Justice
3.5.1 Intellectual Property (IP) Management Offices
Sudan has an intellectual property rights (IPR) department at the Ministry of Justice, established in 1971 for IP
protection and public awareness. Its aim is to register patents for Sudanese researchers based World Intellectual
Property Organization (WIPO) rules and regulations. In addition, it aims to encourage innovation culture among
Sudanese researchers and citizens.
There are two types of IP offices in Sudan: (i) Copyright Offices managed by Ministry of Culture and Information,
through its Protection of Copyright and Related Rights, Literary and Artistic Works Council, and (ii) Industrial Property
Offices managed by Registrar General of Intellectual Property, Ministry of Justice31.
Intellectual property and patents represent important sources of scientific information, in addition to being direct
indicators of R&D innovation activities and effectiveness in the country. The number of patent files recorded in most
Sudan states is still very small. Sudanese researchers should pay more attention to patents and IPR and get the support
and encouragement to register their innovations and discoveries. This will allow the commercialization of innovative
products and services by the industrial and business sectors, which would convert them into goods and services32.
Furthermore, Sudan is a member of the Paris Convention, the African Regional Intellectual Property Organization
(ARIPO) (Harare Protocol), the WIPO and the Patent Cooperation Treaty (PCT). The IPR department dedicates special
efforts to encourage forging investments based on strong rules of IP rules and regulations.

http://www.arcsudan.sd , visited Oct. 2016.
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3.5.2 Intellectual Property and Litigation in Sudan
Trade Marks (Law 1969)
For Trade Marks, Sudan is a member of the Paris Convention33, and the Madrid Agreement and Protocol34. Although
Sudan is a member of ARIPO, it has not signed the Banjul Protocol35; this leads to the non-recognition of the Sudanese
Trade Marks Act of 1969 of trade mark applications filed via ARIPO.
Patents (Law 1971, Patent Regulation Law 1981)
For Patents, Sudan is a member of the Paris Convention, ARIPO (Harare Protocol), and the PCT. Patent protection is
available via a national filing system or via an ARIPO application which includes Sudan. However, the country has
not yet implemented the Harare Protocol (which regulates patent and design filings in ARIPO). Accordingly, there
is uncertainty regarding the enforceability of rights obtained through the filing of an ARIPO application designating
Sudan36. Furthermore, although it is possible to file PCT national phase applications in Sudan, the national law has
not yet been amended to cope with the PCT. Therefore, it is not clear whether enforceable rights will be obtained via
PCT national phase filings in Sudan.
Design Filing (Law 1974)
For Design, Sudan is a member of the Paris Convention and the ARIPO (Harare Protocol). Design protection is available
by national filing or via an ARIPO application designating Sudan. As mentioned above, Sudan has not yet implemented
the Harare Protocol (which regulates patent and design filings in ARIPO). Accordingly, there is uncertainty regarding
the enforceability of rights obtained through the filing of an ARIPO application designating Sudan.
Copyright (Literary and Artistic Works Act of 2001)
For Copyright, Sudan is a member of the Berne Convention37. The Act provides protection, without any formality,
to any original intellectual work in the field of literature, science or arts, and whatever the manner of expression,
including i.e. books, magazines, periodicals, sculpture, drawing, painting, decoration, dramatic, and musical works.
Plant Breeders Rights
Currently, there is no legislative provision for plant breeders’ rights or other sui generis protection for plants is
available in Sudan.

Applications for Trade Marks filed in Sudan as national applications could, in appropriate circumstances, claim convention
priority in terms of the Paris Convention
34
The Sudan Patents Regulations, http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=15035, 1981.
35
UNESCO Chair on Transfer of Technology (UNESCOTT), 2006 http://www.unesco.org/en/university-twinning-and-networking/
access-by-region/africa/sudan/unesco-chair-on-transfer-of-technology-unescott-748/
36
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4. NGOs and Supporting Bodies
Sudanese Researchers Initiative Public Group (SRIPG)
Founded in 2009, the main aim of this group is to establish a hub for the Sudanese researchers in a web-based
platform, and to motivate the Sudanese to share knowledge and be involved in R&D. This platform helps young
and junior researchers to openly discuss their ideas. SRIPG is a research community-oriented initiative; it has about
92,400 researchers from different disciplines and various backgrounds. It is a forum and pool for innovative ideas,
publications, seminars, awareness and other related topics38.
Innovation and Entrepreneurship Community (IEC)
Started as an arm of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Sudan subsection, which was known
as IEEE Sudan Entrepreneurship Center (ISEC), IEC was launched in April 2013, with an objective to support the
entrepreneurial activity in Sudan39.

5. ICT Industry
The Information and communication technology (ICT) sector is very well developed in Sudan due to the development
of the global telecommunications industry and of information technology. It has direct effects on other sectors and
almost all aspects of social life. This rapid development of ICT sector plays a vital role in the establishment of a
knowledge-based community, through the development of services and applications. This sector contributes to about
%11 to the total national GDP40.
The ICT sector contributions significantly to expand the national GDP and ensures better living standards. This is
achieved by diversifying its resources, enhancing the innovative capacity and creating jobs; and therefore, supporting
the State Treasury, through attracting direct foreign investment. It also encourages free and transparent competition
and the provision of services and applications according to international standards and specifications.

5.1 National Telecommunication Corporation (NTC)
One of the major players in the telecommunications and information technology sector in Sudan is the National
Telecommunication Corporation (NTC), whose vision is to provide communication and information technology
services leading to the renaissance of the country and the sustainable development of society. Its mission includes
the following:
- Build the infrastructure and introduce state-of-the-art technology and capacity building;
- Control and regulate the telecommunications and information technology sector;
- Contribute effectively to the renaissance of the state and society and build a knowledge-based society through ICT;
- Contribute to the achievement of excellence in providing services to stakeholders;
- Support innovations and inventions and transfer technology to improve users› /citizens’ experiences in the field of ICT.
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The ICT sector grew steadily in the past 5 years and reached %84 of the populated geographic coverage areas. Its
penetration ratio increased from %50 to %74 of the total population, and the number of mobile phone users reached
over %79 in the populated areas. In this respect, NTC secures that licenses are granting for certain services.
The ICT sector market is managed by many operators, service providers and corporate technical support entities.
Currently there are four leading operator companies in the field of telecommunications41.
The communication network is extended through fiber optics networks (more than 32,000 kilometers) to support the
Internet traffic to about 12 million subscribers. Figure 16 shows the length of the fiber optics network in the period
2015 -2011; and Tables 3 and 4 show the Internet customers from 2011 to 201542.
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Figure 16: Length of Fiber Optics Network in km
Operator

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Canar

30,425,500

312,941

315,681

32,297

30,950

27,487

Fixed

237,064

171,337

78,597

94,868

94,264

91,467

Total

541,319

484,278

394,278

127,165

125,214

954,118

Table 3: Number Of Internet Customers In Sudan For Fixed And Cable Connections
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Operator

2011

2012

2013

2014

2015

Zain

1,300,000

2,700,000

4,600,000

4,800,000

5,500,000

MTN

740,000

1,000,000

2,600,000

3,484,289

3,800,000

Sudani

300,000

750,000

2,000,000

2,000,000

2,350,000

Total

2,400,000

4,400,000

9,200,000

10,500,000

11,650,000

Table 4: Number Of Internet Customers In Sudan For mobile Service Providers
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Figure 17 shows the Internet penetration in various states in Sudan. The penetration rate is about %29 in urban areas,
while it is about %9.6 in rural areas. Since the Sudanese rural areas have a big gap in access to information and
Internet, NTC took the initiative to get seed funding for the development of the infrastructure and provision of very
cheap Internet access.
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Figure 17: Internet Penetration around the country45
This initiative produced a good infrastructure, opening the door for a variety of services and applications and increasing
customers’ experience. Moreover, the ICT sector action plan for the coming 4 years includes the following initiatives:
(i) Wider coverage and facilitating services; (ii) Smart Government; (iii) Software development; (iv) Validation and
insurance information; and, (v) Internal and external coordination and cooperation.
On the other hand, Sudan has adopted an official National Cybersecurity Strategy. It also has officially established
a national cybersecurity framework to implement international cybersecurity standards through the Information
Security Law and the Regulation on Measures for Information Security.

5.2 National Information Center (NIC)
The National Information Center (NIC) was established according to the 1999 Law, amended in 2010. NIC provides
comprehensive information about all ministries and other public institutions. Its mandate is to implement all
information technology projects in the country, with a vision to implement e-governance in Sudan.
The main objectives and activities of NIC include:
Create the Sudan National Information Network;
Contribute to the development of the global network of information systems in coordination with the relevant
authorities;
Be responsible of public information policies, regulations and strategies for the development of IT industry and its
applications;
Supervise training and capacity building for public employees in the field of information;
Supervise and fund information projects in all governmental units.

5.3 Nile Center for Technology Research (NCTR)
Established in 2007 as an applied R&D promoter in the areas of ICT, high-tech, microelectronic, communication and
navigation systems and geographic information systems (GIS), NCTR contributes by providing three high-class R&D
centers in the universities of UofK, SUST, and Karary46. Its aim is to promote and fund research for university staff and
encourage them to conducting research activities (from basic to applied research).
Many solutions came out from the NCTR R&D activities especially on information security, as for instance the
developed Sudanese encryption algorithms, which are applied in many strategic corporations to prevent hacking
of sensitive systems and protect them from vandalism. Another achievement of NCTR projects was the e-bill or
electronic collection system (e15) implemented by the Ministry of Finance.
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6. Africa Initiatives for STI
In 2014, the African Union at its summit of heads of States and Governments placed STI at the top of its agenda and
recognized it as multi-functional tools and enablers for achieving Africa’s socio-economic development and growth.
Accordingly, a -10year STI Strategy for Africa (STISA2024-) was developed. The mission of STISA2024- is to “accelerate
Africa’s transition to an innovation-led, knowledge-based economy”. The strategy calls for the diversification of
sources of growth and sustenance of Africa’s current economic performance, and in the long-run, lifting large sections
of Africa’s population out of poverty. The strategy further defines four mutually reinforcing pillars that are prerequisite
conditions for its success: (i) building and/or upgrading research infrastructures; (ii) enhancing professional and
technical competencies; (iii) promoting entrepreneurship and innovation; and (iv) providing an enabling environment
for STI development in Africa.
The Ministry of Higher Education and Scientific Research believes that STI goals can be better achieved in a faster
and stronger way if a solid partnership is created with its counterpart ministries in the region especially in Africa.
Consequently, the Sudanese STI policies are highly effected and aligned with African STI policies, as per the common
African STI vision adopted by the African Union (AU).
There are many organizations that were initiated in Africa for STI to boost Africa’s economic growth47. These include:
6.1 African STI Indicators Initiative (ASTII)
The Overall Goal of ASTII is to contribute towards the improvement of the quality of STI policies at national, regional
and continental levels; and its goal is to strengthen Africa’s capacity to develop and use STI indicators.
Its objectives are: to develop and adopt internationally comparable STI indicators; to build human and institutional
capacities for STI indicators and related surveys; to enable African countries to participate in international programs
for STI indicators; and to inform African countries on the state of STI in Africa48.
ASTII has two correlated projects:
- Development and adoption of a common STI indicators framework throughout the continent;
- Establishment in 2009 of the African Observatory for STI (AOSTI).
The main achievements of AOSTI include:
- Endorsement of the compilation of indicators for scientific research, technological development and innovation activities;
- Establishment of an intergovernmental committee, which agreed on a common framework for compiling STI indicators;
- Development and production of indicators for research and experimental development and innovation;
- Publishing the first African Innovation Outlook.
6.2 African Ministerial Conference on S&T (AMCOST)
This meeting is held every two years to follow up on the implementation of the Consolidated Plan of Action (CPA)
through Africa’s Science and Technology.
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The CPA is an Africa platform that rules and guides the development of S&T throughout the continent. Its goal is to
gather data and statistical information of the continental STI indicators and Key Performance Indicators (KPIs). The
ASTII program is considered as one of the CPA flagship projects.
6.3 Other African Initiatives
- Scientific, Technical and Research Commission (STRC);
- African Union Network of Sciences (AUNS);
- Pan African Intellectual Property Organization (PAIPO);
- African Observatory for STI;
- African Scientific Research and Innovation Council (ASRIC);
- The African Union Biodiversity Program;
- Access and Benefit Sharing of Genetic Resources (ABS);
- The Global Monitoring for Environment and Security (GMES) & Africa;
- African Union Research Grant Programme;
- AU Kwame Nkrumah Scientific Awards Programme;
- AU STI Strategy for Africa 2024 (STISA 2024);
- EU-Africa Cooperation in STI.
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APPENDICES
Appendix A: MOHESR’s Research Priorities 2017 – 2016
1. Manufacturing of Local Resources
2. Water harvesting
3. Renewable Energy
4. Power Systems Planning
5. Improve energy transmission and distribution
6. Foundations and building materials
7. Mining Research
8. Wastewater
9. Types of cancer-causing Sudan and the challenges of the services provided
10. Nutritional problems and their determinants middle of mothers and children
11. Microbes› resistant to antibiotics and rationalize consumption
12. Neglected diseases
13. Upgrade Sudanese personal behavior and maintain their value
14. Encyclopedia of Sudanese cities
15. Improve quality and productivity and reduce the cost of strategic crops
16. Maximizing the yield of horticultural exports series
17. Combat Desertification
18. Population mobility
19. Language teaching policies in Sudan
20. Dimensions of economic and social Mining in Sudan and its impact on the environment
21. Value-added metals
22. Sustainability of production and the welfare of the animal under the climatic variables
23. Eugenics ruminants and the development of fish production and wildlife
24. Food safety of animal origin

Appendix B: List of Sudanese Universities

Institution

Location

Ownership

Ahfad University for Women

Omdurman

Private

Al Fashir University

El Fasher

Public

AlMughtaribeen University

Khartoum

Private

Al-Neelain University

Khartoum and
other locations

Public

Al ZaiemAlazhari University

Khartoum

Public

Bayan College for Science & Technology

Khartoum

Private

Blue Nile University

Ad-Damazeen

Public

Canadian Sudanese College

Khartoum

Private
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Dalanj University

Dalang

Public

El Imam El Mahdi University

Kosti

Public

Elrazi University

Khartoum

Private

Future University of Sudan

Khartoum

Private

Garden City College for Science And Technology

Khartoum

Private

International University of Africa

Khartoum

Public
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University of Kordofan

Al-Ubayyid

Public
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University of Science and Technology - Omdurman
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University of Sennar
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University of Shendi
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University of Zalingei
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Upper Nile University

Malakal

Private

Wad MedaniAhlia College

Wad Medani
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Appendix C: Sudan Statistics for STI indicators
Social Indicators
Population, total 2014
Population growth (annual %) 2014
Population density (people per sq. km of land area) 2014
Rural population 2014
Rural population density (rural population per sq. km of arable land)
Rural population (% of total population) 2014
Birth rate , crude (per 1000 people) 2013
Death rate , crude (per 1000 people) 2013
Mortality rate , infant (per 1000 live births) 2013
Mortality rate , under 5- (per 1000 live births) 2013
Life expectancy at birth, total (years) 2013
Labor force, total 2013
Labor force, female (% of total labor force) 2013

38,764,090.0
2.1
21.3
25,730,440.0
0.0
66.4
33.5
8.4
51.2
76.6
62.0
11,946,115.0
29.4

Poverty Indicators
Number of rural poor (million , approximate) 2014
Rural poverty headcount ratio at national poverty lines (% of rural population) 2009
Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population) 2009
Income share held by lowest 2009 ,%20

14,820,733.4
57.6
46.5
6.8

Education
School enrollment, primary (% gross) 2012
Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above) 2012

70.0
73.4

Health
Health expenditure, total (% of GDP) 2013
Physicians (per 1000 people) 2010
Improved water source, rural (% of rural population with access) 2012
Improved sanitation facilities, rural (% of rural population with access) 2012
Prevalence of HIV, total (% of population ages 2013 )49 – 15

6.5
0.3
50.2
13.4
0.2

Agriculture and Food
Food imports (% of merchandise imports) 2011
Food production index (2013 )100 = 2006 – 2004
Crop production index (2013 )100 = 2006 – 2004
Cereal yield (kg per hectare) 2013
Fertilizer consumption (kg per hectare of arable land) 2012
Environment
Land area (sq. km) 2014
Forest area (% of land area) 2011
Arable land (% of land area) 2012
Irrigated land (% of cropland)

18.0
115.4
122.9
589.5
10.6

2,376,000.0
23.2
8.9
0.0
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Economic indicators
GNI per capita, Atlas method (current US$) 2014
GDP (current US$) 2014
GDP per capita growth (annual %) 2014
Inflation, consumer prices (annual %) 2014
Agriculture, value added (% of GDP) 2014
Industry, value added (% of GDP) 2014
Manufacturing, value added (% of GDP) 2014
Services, etc., value added (% of GDP) 2014
General government final consumption expenditure (% of GDP) 2014
Household final consumption expenditure, etc. (% of GDP) 2014
Gross domestic savings (% of GDP) 2014

1,740.0
73,815,376,184.6
1.0
36.9
29.2
20.4
8.4
50.4
6.7
78.5
14.8

Trade
Merchandise exports (current US$) 2014
Merchandise imports (current US$) 2014
Balance of merchandise trade (US$ millions) 2014
Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) 2014

4,035,000,000.0
10,760,000,000.0
6,725,000,000.01,277,366,367.0

Government Finance
Revenue, excluding grants (% of GDP)
Expense (% of GDP)
Present value of external debt (% of GNI) 2013
Total debt service (% of exports of goods, services and primary income) 2013
Net official development assistance and official aid received (current US$) 2013
Deposit interest rate (%)
Lending interest rate (%)
External debt stocks, total (DOD, current US$) 2013

39.7
3.5
1,163,120,000.0
22,415,539,000.0

Technology and Infrastructure
Mobile cellular subscriptions, 2014
Fixed line and mobile phone subscribers (per 100 people)
Personal computers (per 100 people)
Internet users (per 100 people) 2014

Source: World Bank Indicators
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27,796,611.0
0.0
0.0
24.6

ملخص
منظومة االبتكار ونقل التكنولوجيا في السودان
دورا حاسـ ً
ً
ـما فــي األهــداف الســبعة عشــر المعتمــدة مــن قبــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة وغاياتهــا
يــؤدي العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار
البالــغ عددهــا  .169وتقتــرح اليونســكو أن تعتمــد البلــدان الناميــة نســبة  %3مــن ناتجهــا المحلــي اإلجمالــي كمســاهمة ســليمة فــي تحقيــق هــذه
األهــداف .فــي الواقــع ،هنــاك حاجــة إلــى ذلــك فــي البلــدان األفريقيــة ،بمــا فــي ذلــك الســودان ،حيــث العديــد مــن المســاهمات الوطنيــة فــي
العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار هــي األدنــى علــى الصعيــد العالمــي.
ـاوة علــى ذلــك ،يــؤدي إدراج العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار فــي خطــط ومشــاريع التنميــة االقتصاديــة الوطنيــة إلــى تحــول وانتقــال مــن اقتصــاد
عـ ً
قائــم علــى المــوارد إلــى اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة.
ً
مرنــا الســتيعاب واســتيراد
لتحقيــق النهضــة التكنولوجيــة المرغوبــة ،يمكــن للســودان أن يعتمــد علــى مــوارده البشــرية والطبيعيــة وأن يكــون
التكنولوجيــات واالبتــكارات مــن البلــدان األخــرى .مــع العلــم بــأن مواكبــة التطــورات الســريعة فــي العلــم والتكنولوجيــا تســمح للبــاد بتخفيــض
صادراتهــا مــن المــواد الخــام الغنيــة التــي تُ بــاع عــادة بأســعار منخفضــة ،والحــد مــن اســتيراد الســلع والمعــدات المبتكــرة بأســعار أعلــى ،ممــا يســبب
عبئـ ًـا ثقيـ ً
ـا علــى ميــزان المدفوعــات فــي البــاد ،وعلــى الشــعب الســوداني.

 .١سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار في السودان

احتــل الســودان المرتبــة  141مــن بيــن  141دولــة وســجل  ٪14.95فــي مؤشــر االبتــكار العالمــي لعــام ( 2015ولــم ُينظــر اليــه فــي ترتيــب العــام
 .)2016وكان عندئــذ مؤشــره الفرعــي إلنتــاج االبتــكار  ،٪8والمؤشــر الفرعــي لمدخــات االبتــكار  ٪21.9ونســبة كفــاءة االبتــكار .٪0.4
ومــع ذلــكُ ،يعـ ّـد الســودان بلـ ً
ـدا غنيـ ًـا مــن حيــث المــوارد الطبيعيــة ولديــه فــرص واســعة للنهضــة التكنولوجيــة .ولديــه عــدد كبيــر مــن الجامعــات
والكليــات ومعاهــد البحــث والتطويــر؛ بمــا فــي ذلــك حوالــي  135جامعــة وكليــات جامعيــة وأكثــر مــن  200هيئــة للبحــث والتطويــر .هــذا وقــد
ـادة ملحوظــة ،إذ جــرى قبــول نحــو  166ألــف طالــب سـ ً
عملــت مؤخـ ً
ـنويا فــي
ـرا الحكومــة علــى زيــادة عــدد طــاب العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار زيـ ً
مختلــف البرامــج التعليميــة ،وال ســيما فــي الدراســات العليــا فــي البلــد وفــي الخــارج.
يحتــاج الســودان فــي الوقــت الحاضــر إلــى وضــع سياســات وخطــط عمــل وطنيــة جديــدة للعلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار .وبــدأت حملــة السياســات
الجديــدة فــي عــام  2009بمبــادرة مــن الرئيــس الســوداني ،اســتندت إلــى المبــادئ التاليــة:
 تعزيز دور المعرفة في االقتصاد الوطني؛ تعزيز دور الشراكات بين البحث والتطوير واالبتكار في الجامعات ومراكز البحث والتطوير من ناحية وقطاعات الصناعة والخدمات من ناحية أخرى؛ التأكيد على أثر االبتكار في التنمية المستدامة؛ تعزيز الطلب على البحث والتطوير واالبتكار على مستوى الدولة وزيادة الوعي العام بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار؛ تحويل المعرفة إلى ثروة من خالل البحث والتطوير واالبتكار؛ تطوير المناهج العلمية وإقناع بعض الجامعات والمعاهد بإدراج العلم والتكنولوجيا واالبتكار في رؤيتها ،وتحويل الطالب من باحثين عن عملمولدي للفرص ،من خالل تغيير سلوكهم ،حتى في التعليم األساسي ومستويات ما قبل التخرج ،ليصبحوا موجهين للبحوث
إلى ّ
والتنمية ومبدعين ومبتكرين ورجال األعمال وقادة.

تشــمل بعــض المعالــم الحديثــة فــي تاريــخ مبــادرات العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار فــي الســودان مــا يلــي :انشــاء وزارة التعليــم العالــي والبحــث
العلمــي ( ،)1991انشــاء هيئــة بحــوث الثــروة الحيوانيــة ( ،)1996انشــاء وزارة العلــوم والتكنولوجيــا ( ،)2001انشــاء وزارة العلــوم واالتصــاالت
( ،)2011انشــاء هيئــة البحــث العلمــي واالبتــكار كجهــاز تنفيــذي للعلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار فــي وزارة التعليــم العالــي والبحث العلمــي (،)2015
وانشــاء مجلــس البحــث العلمــي والتكنولوجيــا واالبتــكار (.)2016
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فضـ ُ
ـا عــن ذلــك ،وافــق مجلــس الــوزراء الســوداني فــي تشــرين األول/أكتوبــر  2016علــى سياســة جديــدة للعلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار يجــري
العمــل علــى ترجمتهــا إلــى اســتراتيجيات وخطــط عمــل ذات أولويــات واضحــة ،وقــد ُك ّلفــت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي مــن قبــل
الحكومــة قيــادة هــذا الموضــوع المهــم للتنميــة المســتدامة فــي البــاد.
المكونات الرئيسية للسياسة الجديدة ما يلي:
تشمل
ّ
 بناء مجتمع المعرفة من خالل دمج العلم والتكنولوجيا واالبتكار مع سياسات التنمية الوطنية واستراتيجية اإلصالح االقتصادي في السودان؛ تعزيز ثقافة العلم والتكنولوجيا واالبتكار على المستوى الشعبي؛ تحسين المراقبة والنظرة المستقبلية ،بما في ذلك مرصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار؛ التخلص من مخاطر التهديدات البيئية من أجل االستخدام األمثل للموارد الطبيعية؛ تعزيز البحث في مجال الطاقة ،والتقنيات الحديثة ،والتكنولوجيات الحيوية ،وعلوم الفضاء ،والطاقات المتجددة ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ التركيز على البرامج والمشاريع البحثية التي لها تأثير مباشر على التنمية؛ تطوير وتوطين ونشر التكنولوجيا في الصناعة في مؤسسات القطاعين العام والخاص؛ التعاون والمشاركة في المنظمات البحثية ذات الصلة محليا وإقليميا ودوليا.تشمل المرتكزات األساسية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار في السودان ما يلي:
ً
استنادا إلى منهجيات البحث والتطوير؛
 التخفيف من حدة الفقر عن طريق تحسين اإلنتاجية وخفض تكاليف اإلنتاج إعطاء األولوية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار في الخطط االستراتيجية وخطط العمل الوطنية؛ تحديد األولويات للبحث العلمي والتكنولوجيا بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والموارد الوطنية ،مع التركيزعلى المشكالت الناجمة عن تغير المناخ وايجاد الحلول ،مع إعداد خطط وبرامج العلم والتكنولوجيا واالبتكار؛
 دعم البحث العلمي الموجه لالستثمار األمثل للموارد الطبيعية؛مقدمي خدمات المعلومات واالتصاالت على توسيع مناطق التغطية الجغرافية وإدراج المواقع الريفية والنائية
 تشجيعّ
والعمل على خفض تكلفة تطوير تكنولوجيا المعلومات؛
 تعزيز الصلة بين القطاعين العام والخاص وبناء شراكات حقيقية بين مؤسسات البحث والصناعة وشركات الخدمات؛ تشجيع المنشورات في المجالت العلمية الدولية المرموقة وتطوير المجالت العلمية المحلية؛ تطوير القدرات المحلية باللغات األجنبية الستيعاب أفضل الممارسات واعتمادها في مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار؛ تطوير حماية حقوق الملكية الفكرية للباحثين والمؤسسات البحثية؛ التواصل مع الخبراء السودانيين في المهجر في مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار؛ً
ً
ودوليا؛
إقليميا
 التعاون وتبادل الخبرات مع البلدان األخرى، تعزيز التعاون مع الهيئات اإلقليمية ومنظمات األمم المتحدة ذات الصلة؛ دعم وتعزيز المؤسسات العلمية والبحثية؛ -تطوير مناهج العلم والتكنولوجيا واالبتكار في التعليم العام على جميع المستويات.

 .٢بنية البيئة الحاضنة للعلم والتكنولوجيا واالبتكار في السودان

لــدى الســودان بنيــة للعلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار موزّ عــة بيــن العديــد مــن الــوزارات .وتــوزّ ع الحكومــة األدوار والمســؤوليات والتسلســل الهرمــي
بيــن منظمــات العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار .تُ صنّ ــف البنيــة علــى ثالثــة مســتويات رئيســية :الــوزارات والهيئــات والمعاهــد .وهنــاك عــدة حــاالت
تتحمــل فيهــا إدارة مــا مســؤولية وضــع السياســات وتمويلهــا وتنفيذهــا .وقــد خصصــت علــى المســتوى الــوزاري معظــم هيئــات التمويــل بشــكل
واضــح فيمــا بينهــا.
تشــمل بنيــة العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار فــي الســودان بشــكل أساســي الــوزارات التاليــة :وزارة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،ووزارة
الصناعــة (بمــا فــي ذلــك القطــاع الخــاص) ،ووزارة الزراعــة والثــروة الحيوانيــة ،ووزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي .وفــي وزارة التعليــم العالــي
والبحــث العلمــي ،تتولــى هيئــة البحــث العلمــي واالبتــكار المســؤولية عــن سياســات وخطــط واســتراتيجيات العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار.
ـاوة علــى ذلــك ،فــإن األطــراف الرئيســية فــي مجــال العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار هــي :هيئــة البحــوث الزراعيــة وهيئــة بحــوث الثــروة الحيوانيــة
عـ ً
فــي وزارة الزراعــة والثــروة الحيوانيــة ،والمركــز القومــي للمعلومــات فــي وزارة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،والمركــز القومــي للبحــوث
والجامعــات فــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ،ومركــز البحــوث واالستشــارات الصناعيــة بــوزارة الصناعــة.
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مــن جهــة أخــرى ،يجــري فــي بعــض الجامعــات الســودانية تطويــر محتــوى الرؤيــة والرســالة مــع التركيــز علــى أهــداف العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار.
ومثــال ذلــك :جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا ،وجامعــة العلــوم الطبيــة والتكنولوجيــا ،وجامعــة المســتقبل ،وجامعــة الســودان للعلــوم
والتكنولوجيــا.

 .٣نظرة عامة على بعض مؤسسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار في السودان

أ .وزارة الزراعة
هيئة البحوث الزراعية
تطمــح الهيئــة عبــر رؤيتهــا «أن تصبــح مركـ ً
ـزا للتميــز فــي البحــوث الزراعيــة مــن خــال تطويــر القــوى العاملــة الماهــرة وإجــراء البحــوث ذات الجــودة».
وتقــوم بتوليــد ونقــل تكنولوجيــات مبتكــرة لضمــان إنتــاج محصــول مســتدام بهــدف تحقيــق األمــن الغذائــي والتغذيــة علــى الصعيــد الوطنــي
وتعزيــز االعتمــاد علــى الــذات والكفايــة؛ وتحســين اإلنتاجيــة الزراعيــة وســبل معيشــة المنتجيــن؛ وتوفيــر فائــض إنتــاج للتصديــر وزيــادة الناتــج المحلــي
اإلجمالــي الوطنــي؛ والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة مــن خــال اســتثمارها بكفــاءة؛ ونقــل التكنولوجيــات المتقدمــة إلــى حقــول المزارعيــن
وتدريبهــم علــى زيــادة دخلهــم.
لــدى الهيئــة  21محطــة موزعــة علــى جميــع الواليــات و 6وحــدات متخصصــة (منهــا وحــدة زراعــة األنســجة ،ووحــدة التكنولوجيــا الحيويــة ،ووحــدة
البــذور األساســية ،ووحــدة الصمــغ العربــي ،ووحــدة الحراجــة الزراعيــة) و 10معاهــد تديــر  13برنامجـ ًـا وطنيـ ًـا و 48برنامجـ ًـا فرعيـ ًـا ،و 120مشـ ً
ـروعا بحثيـ ًـا.

ب .وزارة الثروة الحيوانية والسمكية
هيئة بحوث الثروة الحيوانية
تأسســت الهيئــة فــي عــام  ،1996وتســاهم حاليـ ًـا بنســبة  ٪43مــن إجمالــي البحــوث الزراعيــة و ٪29مــن إجمالــي البحــوث فــي الســودان ،ولهــا
دور حيــوي فــي رفــع مســتوى الوعــي فــي جميــع أنحــاء الواليــات الســودانية .وتتــوزع أنشــطة البحــث علــى عــدة مواضيــع وبرامــج ومشــاريع.
وتضــم الهيئــة العديــد مــن المعاهــد ،ومنهــا :معهــد البحــوث البيطريــة؛ ومركــز بحــوث اإلنتــاج الحيوانــي؛ ومركــز بحــوث الحيــاة البريــة؛ ومركــز أبحــاث
األســماك؛ ومختبــرات البيطــرة؛ ومركــز بحــوث االنتــاج الحيوانــي؛ ومركــز أبحــاث اإلبــل.

ج .وزارة الصناعة
المجلس األعلى لتوطين الصناعات الهندسية
أنشــأت وزارة الصناعــة المجلــس األعلــى لتوطيــن الصناعــات الهندســية لتســهيل نقــل التقنيــات الهندســية الهامــة والجديــدة إلــى الصناعــة وخاصــة
القطاعــات الصناعيــة التاليــة :الصناعــات الهندســية والصناعــات الغذائيــة والصناعــات الزراعيــة والرخــام والتعديــن والنســيج ومــا إلــى ذلــك ،فضـ ً
ـا عــن
دعــم اإلنتــاج النظيــف واإلنتاجيــة وتعزيــز الجــودة.
مركز البحوث واالستشارات الصناعية
هــو منظمــة حكوميــة علميــة غيــر هادفــة للربــح وأحــد المبــادرات الرئيســية للعلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار فــي الســودان ،تأســس فــي عــام 1965
بمســاعدة منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة .وهــو المعهــد الوحيــد للبحــث والتطويــر التابــع لــوزارة الصناعــة ،الــذي بــدأ العمــل علــى تشــجيع
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم والتركيــز علــى تنويــع رأس المــال االقتصــادي واالســتثمار فــي البرامــج التــي تنخفــض فيهــا اســتثمارات
القطــاع الخــاص بســبب المخاطــر العاليــة .كمــا يقــدم خدمــات استشــارية ودراســات جــدوى للصناعــات المرتبطــة بالحكومــة ،فضـ ً
ـا عــن المنظمــات
غيــر الحكوميــة.
للتميــز مــن قبــل لجنــة تســخير العلــم والتكنولوجيــا ألغــراض
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التنميــة المســتدامة فــي الجنــوب .وينشــط المركــز فــي البحــوث التطبيقيــة وفــي تطويــر المنتجــات وفــي مجــال التكنولوجيــا وتصميــم خطــوط
اإلنتــاج وفــي نمذجــة العمليــات الصناعيــة .ويســتضيف كرســي اليونســكو المعنــي بنقــل التكنولوجيــا (رقــم  )748الــذي أنشــئ فــي العــام .2006
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قطاع األعمال الصناعية
يتكون قطاع األعمال في السودان من عدة مجموعات رئيسية ،ومنها:
 مجموعة جياد الصناعيةهــي مجموعــة حكوميــة لتصنيــع وتجميــع المركبــات والشــاحنات وملحقاتهــا ،مــع منصــة تكنولوجيــة مبتكــرة عاليــة الجــودة ومنخفضــة التكلفــة.
تقــود المجموعــة صناعــة التكنولوجيــا المتقدمــة فــي الســودان وتُ عـ ّـد حجــر الزاويــة فــي تصنيــع الســيارات فــي البــاد.
 مجموعة دالتســتثمر هــذه المجموعــة فــي خدمــات وأعمــال صناعيــة متنوعــة ،تشــمل :دال للســيارات ،ودال الهندســية ،ودال الغذائيــة ،ودال الزراعــة ،وســوتراك
والهــواء الســائل فــي الســودان ،فضـ ً
ـا عــن العديــد مــن الشــركات األخــرى.

د .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
تولــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي اهتمامـ ًـا خاصـ ًـا بالتدريــب وبنــاء القــدرات .نتيجــة لذلــك ،يجــري تدريــب عــدد كبيــر مــن حاملــي الشــهادات
مــن الجامعــات الســودانية ومعاهــد البحــث والتطويــر (أكثــر مــن  11،400مــن حاملــي شــهادات الماجســتير ،و  18،300شــهادات دكتــوراه ،و 1،100
مــن خريجــي الدراســات العليــا) فــي الخــارج فــي جامعــات مرموقــة فــي جميــع أنحــاء العالــم كماليزيــا والصيــن وجنــوب أفريقيــا والمملكــة المتحــدة،
والواليــات المتحدة.
الجامعات
بــدأ الســودان فــي أوائــل التســعينيات باســتراتيجية للتعليــم أدت إلــى إنشــاء بنيــة أساســية (تحتيــة) علميــة كبيــرة تمثلهــا أكثــر مــن  120جامعــة عامــة
وخاصــة موزعــة فــي جميــع الواليــات ،تســاعد علــى تســريع التقــدم التكنولوجــي للبــاد.
ً
دورا حيويـ ًـا فــي ســد الفجــوة بيــن احتياجــات الســوق فــي مجــاالت العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار وتحويــل البلــد
يــؤدي العــدد الكبيــر مــن الخريجيــن
إلــى مجتمــع واقتصــاد قائــم علــى المعرفــة .ويعمــل بعــض الخریجیــن فــي الــدول العربیــة وخاصــة فــي منطقــة الخلیــج (حوالــي  10،000باحــث
مؤھــل غــادروا البلــد خــال الســنوات الخمــس األخیــرة) .ويســمح هــذا العــدد مــن الخريجيــن بدعــم منظومــة العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار فــي
الســودان والمشــاركة الفاعلــة فــي تحقيــق خطــة التنميــة لعــام .2030
تُ صنّ ــف المعاهــد األكاديميــة التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي كجامعــات حكوميــة ( 31جامعــة) وجامعــات خاصــة ( 11جامعــة)
وكليــات تقنيــة ( 15كليــة) وكليــات خاصــة ( 54كليــة) .تضــم مــا يزيــد عــن  230،000طالــب فــي الســنة ،مــع قــدرة اســتيعاب محليــة تبلــغ  %25فقــط
مــن مجمــوع عــدد الطــاب .ولعــل مــن أهــم المشــكالت الرئيســية اتــي تعانــي منهــا الجامعــات الســودانية هــي هجــرة أعضــاء هيئــة التدريــس ،فــي
ـرا سـ ً
معظمهــا إلــى منطقــة الخليــج .ويتغيــر عــدد طــاب الدراســات العليــا فــي مجــاالت العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار تغيـ ً
ـريعا ،حيــث يتوفــر حاليـ ًـا
حوالــي  20،000طالــب دراســات عليــا داخــل الســودان وخارجــه .وعــاوة علــى ذلــك ،يتزايــد عــدد موظفــي مراكــز البحــث بســرعة؛ ليصــل الــى حوالــي
 18،000شــخص فــي عــام .2016
ونتيجــة لنمــو قطــاع التعليــم الســوداني ،فــإن الثقــة فــي جــودة التعليــم الجامعــي الســوداني آخــذة فــي االزديــاد وأصبحــت قــادرة علــى المنافســة،
ممــا يــؤدي إلــى تحــول البــاد إلــى مركــز للتعليــم العالــي للبلــدان اإلقليميــة والبلــدان المجــاورة.
الحاضنات
أنشــأت جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا ســت حاضنــات ،منهــا حاضنــات الجلــود واالســمنت والدواجــن وحاضنــات األثــاث .تعانــي هــذه
الحاضنــات مــن عــدد قليــل مــن الموظفيــن وعــدم توفــر اســتراتيجية واضحــة (مــن قبــل الجامعــة أو الحكومــة).

ه .مراكز البحث والتطوير
المركز القومي للبحوث
هــو منظمــة متعــددة التخصصــات تجــري البحــوث التطبيقيــة العلميــة فــي مختلــف مجــاالت العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار ذات األولويــة مثــل
تكنولوجيــا المــواد وااللكترونيــات واالستشــعار عــن بعــد ،والتكنولوجيــا الحيويــة .تشــمل بعــض أنشــطة المركــز مــا يلــي :إنتــاج اللــب والــورق مــن
المــواد الخــام الليفيــة الســليلوزية المحليــة؛ والبحــث والتطويــر مــن أجــل تحســين مــواد البنــاء المحليــة ،وتكاثــر المحاصيــل المقاومــة للجفاف والســرعة
الناضجــة المناســبة لألراضــي الجافــة؛ إلــى جانــب البحــوث والدراســات االســتقصائية والتوعيــة والســيطرة علــى األمــراض المتوطنــة.
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مركز بحوث االغذية
يدعــم مركــز بحــوث االغذيــة المبــادرات الوطنيــة فــي مجــال علــوم وتكنولوجيــا األغذيــة مــن خــال أنشــطة البحــث والتطويــر ،وتقديــم الدعــم
لألكاديمييــن والصناعييــن والمســتهلكين والــوكاالت االتحاديــة األخــرى .وهــو يقــود العديــد مــن البرامــج والمشــاريع البحثيــة ،ويضطلــع بأنشــطة
ّ
مركــزة تهــدف إلــى تحســين عمليــات اإلنتــاج والســامة ،ونوعيــة المنتجــات الغذائيــة.
معهد بحوث الطاقة
ُيعـ ّـد معهــد بحــوث الطاقــة معهــد بحــوث رائـ ً
ـدا محليـ ًـا وإقليميـ ًـا .وقــد اختارتــه المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم لبنــاء األلــواح الشمســية
فــي المناطــق الريفيــة .ولديــه مصنــع متقــدم خاليــا للطاقــة الشمســية .ويديــر المعهــد العديــد مــن برامــج البحــث والتطويــر واألنشــطة التجريبيــة
فــي المناطــق الريفيــة ،مــع تنظيــم حلقــات عمــل لبنــاء القــدرات فــي مجــال تكنولوجيــا الطاقــة الشمســية .كمــا يملــك المعهــد مرافــق لالختبــار
والمعايــرة ،ويصــدر الشــهادات فــي مجــال التكنولوجيــات الشمســية.
هيئة الطاقة الذرية السودانية
تأسســت هيئــة الطاقــة الذريــة الســودانية عــام  .1996يتمثــل دورهــا فــي إجــراء البحــوث والتنســيق والخدمــات ذات الصلــة .وهــي تعمــل كمنســق
للعديــد مــن الــوكاالت المحليــة والعالميــة ،وتهــدف إلــى أن تكــون الممثــل القطــري فــي ميــدان شــؤون الطاقــة الذريــة علــى الصعيديــن الدولــي
واإلقليمــي .تقــوم الهيئــة بتطويــر المنصــة الوطنيــة للطاقــة الذريــة وتعمــل علــى  تحقيــق األهــداف المدنيــة الــواردة فــي خطــط وبرامــج التنميــة
االقتصاديــة ،وتضمــن ســامة البشــر والحيوانــات والبيئــة مــن مخاطــر اإلشــعاع ،ونشــر الوعــي بشــأن هــذه المخاطــر بيــن األفــراد والمنظمــات .ولــدى
اللجنــة ثالثــة معاهــد ،وهــي :الســامة اإلشــعاعية؛ التطبيــق النــووي للعلــوم البيولوجيــة؛ والكيميــاء والفيزيــاء النوويــة.
مدينة افريقيا التكنولوجية
وهــي مؤسســة حكوميــة أنشــئت للعمــل مــن أجــل تنويــع التنميــة االقتصاديــة الوطنيــة مــن خــال :فتــح أســواق جديــدة؛ وإنشــاء مختلــف الشــراكات  
فــي مجــاالت العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار ونقــل التكنولوجيــا؛ والحـ ّـد مــن المخاطــر أو التقلــب مــن خــال االســتثمار فــي مجموعــة متنوعــة مــن
األصــول فضـ ً
ـا عــن تحســين الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
تهــدف مدينــة أفريقيــا للتكنولوجيــا إلــى إتاحــة الفرصــة لألفــراد لتحويــل أفكارهــم وإبداعهم/ابتكاراتهــم إلــى واقــع ملمــوس وتحقيــق عائــدات
مجهــزة لتهيئــة بيئــة مناســبة للباحثيــن والمخترعيــن للعمــل فــي المرافــق القياســية
وفوائــد اقتصاديــة مــن خــال توفيــر مصــادر دخــل جديــدة .وهــي
ّ
العالميــة ،مــع التمويــل المناســب لبحوثهــم .وتسـ ّـهل الربــط االســتراتيجي بيــن معاهــد البحــث والتطويــر والجامعــات وصناعــات التكنولوجيــا المتقدمة
لزيــادة التنميــة االقتصاديــة للبــاد مــن خــال العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار وتغييــر االقتصــاد القائــم علــى المــوارد إلــى اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة.
أكاديمية السودان للعلوم
تأسســت أكاديميــة الســودان للعلــوم عــام  2004كإحــدى المبــادرات الرئيســية لتنفيــذ سياســات العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار ،واإلســهام فــي
تحويــل البــاد إلــى مجتمــع قائــم علــى المعرفــة .وهــي تعمــل كمستشــار للحكومــة فــي العلــم والتكنولوجيــاُ .يشــار إليهــا أيضـ ًـا باســم المنتــدى
االتحــادي للبحــوث المتقدمــة والرائــدة ،والتنميــة واالبتــكار.
وهــي جامعــة حكوميــة مكتملــة للدراســات العليــا ومؤسســة لبنــاء القــدرات فــي مجــال العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار فــي الســودان .تتركــز
أنشــطتها فــي المجــاالت ذات األولويــة فــي البلــد المتعلقــة بالعلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار .وتســعى األكاديميــة إلــى إعــداد فــرق بحثيــة مؤهلــة
قــادرة علــى إجــراء بحــوث متميــزة ذات صلــة بالمجتمــع والصناعــة ،لإلســهام فــي تحقيــق أهــداف التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة.

و .وزارة العدل
مكاتب إدارة الملكية الفكرية
ثمــة نوعــان مــن مكاتــب الملكيــة الفكريــة فــي الســودان( :أ) مكاتــب حمايــة حــق المؤلــف التــي تديرهــا وزارة الثقافــة واإلعــام ،مــن خــال مجلــس
حمايــة حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة واألعمــال األدبيــة والفنيــة ،و (ب) مكاتــب الملكيــة الصناعيــة التــي يديرهــا المســجل العــام الملكيــة
الفكريــة فــي وزارة العــدل.
أنشــئت وزارة العــدل دائــرة لحقــوق الملكيــة الفكريــة عــام  1971لحمايــة الملكيــة الفكريــة وتوعيــة الجمهــور .تُ عنــى بتســجيل بــراءات االختــراع
للباحثيــن الســودانيين حســب قواعــد وأنظمــة المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة وتهــدف إلــى تشــجيع ثقافــة االبتــكار لــدى الباحثيــن والمواطنيــن
الســودانيين.
وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن الســودان عضــو فــي اتفاقيــة باريــس ،والمنظمــة اإلقليميــة األفريقيــة للملكيــة الفكريــة (بروتوكــول هــراري) ،والمنظمــة
العالميــة للملكيــة الفكريــة ،ومعاهــدة التعــاون بشــأن البــراءات.
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الملكية الفكرية وحمايتها في السودان
 قانون العالمات التجارية ()1969فيمــا يتعلــق بالعالمــات التجاريــة ،فــإن الســودان عضــو فــي اتفاقيــة باريــس ،واتفــاق وبروتوكــول مدريــد .وعلــى الرغــم مــن أن الســودان عضــو فــي
المنظمــة اإلقليميــة األفريقيــة للملكيــة الفكريــة ،فإنــه لــم يوقــع علــى بروتوكــول بانجــول؛ وهــذا مــا يــؤدي إلــى عــدم االعتــراف بقانــون العالمــات
التجاريــة الســودانية لعــام  1969بشــأن طلبــات العالمــات التجاريــة المودعــة عــن طريــق المنظمــة اإلقليميــة األفريقيــة للملكيــة الفكريــة.
 قانون براءات االختراع ( )1971وقانون البراءات ()1981بالنســبة للبــراءات ،فــإن الســودان عضــو فــي اتفاقيــة باريــس ،والمنظمــة اإلقليميــة األفريقيــة للملكيــة الفكريــة (بروتوكــول هــراري) ،ومعاهــدة
التعــاون بشــأن البــراءات .وتتــاح حمايــة البــراءات عــن طريــق نظــام وطنــي لإليــداع أو عــن طريــق تطبيــق المنظمــة اإلقليميــة األفريقيــة للملكيــة
الفكريــة الــذي يشــمل الســودان .ولــم ينفــذ الســودان بروتوكــول هــراري (الــذي ينظــم البــراءات وإيداعــات التصميــم فــي المنظمــة اإلقليميــة
ـاء علــى ذلــك ،ثمــة حالــة مــن االرتيــاب بشــأن قابليــة إنفــاذ الحقــوق التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال إيــداع
األفريقيــة للملكيــة الفكريــة) .وبنـ ً
الطلــب لــدى المنظمــة اإلقليميــة األفريقيــة للملكيــة الفكريــة .وعــاوة علــى ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن إمكانيــة إيــداع طلبــات المرحلــة الوطنيــة مــن
معاهــدة التعــاون بشــأن البــراءات فــي الســودان ،فــإن القانــون الوطنــي لــم يعــدل حتــى اآلن لمواكبــة معاهــدة التعــاون بشــأن البــراءات.
 قانون حماية التصميم ()1974بالنســبة للتصميــم ،الســودان عضــو فــي اتفاقيــة باريــس والمنظمــة اإلقليميــة األفريقيــة للملكيــة الفكريــة (بروتوكــول هــراري) .وتتــاح حمايــة
التصميــم عــن طريــق اإليــداع الوطنــي أو عــن طريــق إيــداع الطلــب لــدى المنظمــة اإلقليميــة األفريقيــة للملكيــة الفكريــة .وكمــا ذكــر آنفـ ًـا ،لــم ينفــذ
الســودان بعــد بروتوكــول هــراري .وبنــاء علــى ذلــك ،هنــاك ارتيــاب بشــأن قابليــة إنفــاذ الحقــوق التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال إيــداع الطلــب
لــدى المنظمــة اإلقليميــة األفريقيــة للملكيــة الفكريــة.
 حقوق الطبع والنشر (قانون األعمال األدبية والفنية لعام )2001بالنســبة لحقــوق الطبــع والنشــر ،فــإن الســودان عضــو فــي اتفاقيــة بــرن .ويوفــر القانــون الحمايــة ،دون أي شــكليات ،ألي عمــل فكــري أصلــي فــي
مجــال األدب أو العلــم أو الفنــون ،وأيــا كان أســلوب التعبيــر ،بمــا فــي ذلــك الكتــب والمجــات والدوريــات والنحــت والرســم والديكــور والموســيقى
الدرامية.
 حقوق مستولدي النباتاتال يوجد حاليا في السودان أي تشريع بشأن حقوق مستولدي النباتات أو غيرها من الحماية الفريدة للنباتات.

ز .المنظمات غير الحكومية والهيئات الداعمة
مبادرة مجموعة الباحثين السودانيين
تأسســت عــام  ،2009وتهــدف الــى إنشــاء منصــة للباحثيــن الســودانيين علــى شــبكة اإلنترنــت ،وتحفيــز الســودانيين لتبــادل المعرفــة والمشــاركة فــي
البحــث والتطويــر .تســاعد هــذه المنصــة الباحثيــن الشــباب والصغــار علــى مناقشــة أفكارهــم علنـ ًـا .وهــي مبــادرة بحثيــة موجهــة للمجتمــع المحلــي،
تضــم حوالــي  92،400باحــث مــن مختلــف التخصصــات ومــن خلفيــات مختلفــة .وهــي منتــدى ومنصــة لألفــكار المبتكــرة ،والمنشــورات ،والحلقــات
الدراســية ،والتوعيــة وغيرهــا مــن الموضوعــات ذات الصلــة.
مجتمع االبتكار وريادة األعمال
بــدأ العمــل فــي هــذا المجتمــع كــذراع لمعهــد الهندســة الكهربائيــة واإللكترونيــة فــي الســودان ،ومــن ثــم تــم إطــاق مبــادرة االبتــكار وريــادة
األعمــال فــي نيســان/أبريل  2013بهــدف دعــم النشــاط الريــادي فــي الســودان.
صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت آخــذ بالتطــور فــي الســودان بســبب تطــور الصناعــة العالميــة لالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات .ولهــذا
القطــاع آثــار مباشــرة علــى القطاعــات األخــرى وجميــع جوانــب الحيــاة االجتماعيــة .ويتصــل هــذا التطــور الســريع للقطــاع بــدوره الحيــوي فــي إنشــاء
مجتمــع قائــم علــى المعرفــة ،مــن خــال تطويــر الخدمــات والتطبيقــات .كمــا يســاهم بحوالــي  ٪11مــن إجمالــي الناتــج المحلــي الوطنــي.
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المؤسسة الوطنية لالتصاالت
ينمــو قطــاع االتصــاالت بشــكل مطــرد والســيما خــال الســنوات الخمــس الماضيــة ،حيــث بلغــت التغطيــة  ٪84فــي المناطــق الجغرافيــة المأهولــة
بالســكان؛ وارتفعــت نســبة انتشــارها مــن  ٪50إلــى  ٪74مــن إجمالــي الســكان؛ وبلــغ عــدد مســتخدمي الهواتــف النقالــة أكثــر مــن  ٪79فــي
المناطــق المأهولــة بالســكان .وتوجــد حاليـ ًـا  4شــركات اتصــاالت رائــدة فــي البلــد .وتمتــد شــبكة االتصــاالت مــن خــال شــبكات األليــاف البصريــة
(أكثــر مــن  32،000كيلومتــر) لدعــم حركــة اإلنترنــت إلــى حوالــي  12مليــون مشــترك .ويبلــغ معــدل انتشــار اإلنترنــت حوالــي    %29فــي المناطــق
الحضريــة وحوالــي  % 9.6فــي المناطــق الريفيــة.
تعتبــر المؤسســة الوطنيــة لالتصــاالت مــن أهــم الجهــات الفاعلــة فــي قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات فــي الســودان .تتمثــل رؤيتهــا فــي
توفيــر خدمــات االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،ممــا يــؤدي إلــى نهضــة البلــد والتنميــة المســتدامة للمجتمــع .وتشــمل مهمتهــا مــا يلــي :بنــاء
البنيــة التحتيــة وإدخــال التكنولوجيــا المتقدمــة وبنــاء القــدرات؛ واالســهام بشــكل فعــال فــي نهضــة الدولــة والمجتمــع وبنــاء مجتمــع قائــم علــى
التميــز فــي تقديــم الخدمــات ألصحــاب المصلحــة؛ ودعــم
المعرفــة مــن خــال قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت؛ واالســهام فــي تحقيــق
ّ
االبتــكارات واالختراعــات ونقــل التكنولوجيــا لتحســين خدمــة المســتخدمين فــي مجــال قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.
اتخــذت المؤسســة زمــام المبــادرة للحصــول علــى تمويــل أولــي لتطويــر البنيــة التحتيــة وإمكانيــة توفيــر اإلنترنــت بأســعار رخيصــة .وأنتجــت هــذه
المبــادرة بنيــة أساســية (تحتيــة) جيــدة ،وفتحــت البــاب أمــام مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات والتطبيقــات وزيــادة خبــرة العمــاء .وعــاوة علــى
ذلــك ،تشــمل خطــة تنميــة القطــاع للســنوات األربــع القادمــة المبــادرات التاليــة :تغطيــة أوســع وتيســير الخدمــات؛ واالنتقــال إلــى خدمــات الحكومــة
الذكيــة؛ وتطويــر البرمجيــات؛ والمصادقــة وتأميــن المعلومــات؛ والتنســيق والتعــاون الداخلــي والخارجــي.
ومــن ناحيــة أخــرى ،اعتمــد الســودان اســتراتيجية وطنيــة لألمــن الســبراني؛ ووضعــت أطــر وطنيــة لألمــن الســيبراني تنفيـ ً
ـذا لمعاييــر األمــن الســبراني
الدولــي مــن خــال قانــون أمــن المعلومــات وقواعــد تدابيــر أمــن المعلومــات.
المركز القومي للمعلومات
أنشــئ المركــز القومــي للمعلومــات وفقـ ًـا لقانــون عــام  1999المعـ ّـدل فــي عــام  .2010وهــو يهــدف إلــى تقديــم معلومــات شــاملة عــن جميــع
الــوزارات والمؤسســات العامــة األخــرى .وتتمثــل واليتــه فــي تنفيــذ جميــع مشــاريع تكنولوجيــا المعلومــات فــي البــاد ،مــع رؤيــة لتنفيــذ الحوكمــة
اإللكترونيــة فــي الســودان.
تشــمل األهــداف واألنشــطة الرئيســية للمركــز :إنشــاء شــبكة المعلومــات الوطنيــة الســودانية؛ والمســاهمة فــي تطويــر الشــبكة العالميــة لنظــم
المعلومــات بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة؛ واإلشــراف علــى السياســات العامــة واللوائــح واالســتراتيجيات لتطويــر صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات
وتطبيقاتهــا؛ واإلشــراف علــى التدريــب وبنــاء القــدرات للموظفيــن العمومييــن فــي مجــال المعلومــات؛ واإلشــراف علــى مشــاريع المعلومــات
وتمويلهــا فــي جميــع الوحــدات الحكوميــة.
مركز النيل لألبحاث التقنية
هــو مركــز متخصــص لألبحــاث والتطويــر فــي الســودان ،تــم انشــاؤه عــام  .2007يوفــر المركــز نطاقـ ًـا واسـ ً
ـعا مــن المنتجــات والخدمــات والحلــول َالتــي
تغطــي مختلــف جوانــب تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مــن أجــل قيــادة المؤسســات الحكوميــة ،والشــركات الخاصــة ،والمؤسســات الــى بيئــة
أفضــل ذات كفــاءة تنظيميــة عاليــة .يركــز المركــز علــى تطويــر وتحســين قطــاع األبحــاث بإطــاق ثالثــة مراكــز أبحــاث متخصصــة فــي أكثــر الجامعــات
ريــادة فــي الســودان ،وهــي :جامعــة الخرطــوم ،وجامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا ،وجامعــة كــرري.
مبادرات أفريقيا للعلم والتكنولوجيا واالبتكار
وضــع االتحــاد األفريقــي فــي عــام  2014فــي مؤتمــر القمــة الــذي عقــده رؤســاء الــدول والحكومــات العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار فــي صــدارة
جــدول أعمالــه واعتــرف بهــا بوصفهــا أدوات متعــددة الوظائــف وعناصــر تمكينيــة لتحقيــق التنميــة والنمــو االقتصــادي واالجتماعــي فــي أفريقيــا.
ـاء علــى ذلــك ،وضعــت اســتراتيجية أفريقيــة لمــدة  10ســنوات فــي مجــال العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار ،مهمتهــا «تســريع انتقــال أفريقيــا إلــى
بنـ ً
اقتصــاد قائــم علــى االبتــكار والمعرفــة» .وتدعــو هــذه االســتراتيجية إلــى تنويــع مصــادر النمــو وزيــادة األداء االقتصــادي ألفريقيــا ،وعلــى المــدى
الطويــل ،رفــع أعــداد كبيــرة مــن ســكان أفريقيــا مــن براثــن الفقــر .وتحــدد االســتراتيجية أربــع دعائــم تشــكل شــروطا مســبقة لنجاحهــا )1( :بنــاء و /أو
تحســين البنــى التحتيــة للبحــث؛ ( )2تعزيــز الكفــاءات المهنيــة والتقنيــة؛ ( )3تعزيــز روح المبــادرة واالبتــكار؛ و ( )4توفيــر بيئــة مواتيــة لتنميــة العلــم
والتكنولوجيــا واالبتــكار فــي أفريقيــا.
ونتيجــة لذلــك ،تتأثــر السياســات الســودانية فــي مجــال العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار بدرجــة كبيــرة وتتماشــى مــع السياســات األفريقيــة ذات الصلــة،
وفقــا للرؤيــة المشــتركة بيــن العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار فــي أفريقيــا التــي اعتمدهــا االتحــاد األفريقــي.
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وفــي هــذا اإلطــار ،أطلقــت العديــد مــن المبــادرات األفريقيــة فــي مجــاالت العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار لتعزيــز النمــو االقتصــادي فــي أفريقيــا،
منهــا:
 مبادرة مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار األفريقيةيتمثــل الهــدف العــام للمبــادرة فــي اإلســهام فــي تحســين نوعيــة سياســات العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة
والقاريــة؛ وتهــدف مباشــرة الــى تعزيــز قــدرة أفريقيــا علــى تطويــر واســتخدام مؤشــرات العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار ،عبــر وضــع واعتمــاد مؤشــرات
قابلــة للمقارنــة دوليـ ًـا للعلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار؛ وبنــاء القــدرات البشــرية والمؤسســية لمؤشــرات العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار والدراســات
االســتقصائية ذات الصلــة لتمكيــن البلــدان األفريقيــة مــن المشــاركة فــي البرامــج الدوليــة لمؤشــرات العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار؛ وإبــاغ البلــدان
األفريقيــة بحالــة العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار فــي أفريقيــا.
للمبــادرة مشــروعان مترابطــان ،وهمــا :وضــع واعتمــاد إطــار مشــترك للعلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار فــي جميــع أنحــاء القــارة ،وإنشــاء المرصــد
األفريقــي للعلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار فــي عــام  .2009وتشــمل اإلنجــازات الرئيســية للمبــادرة :إقــرار تجميــع مؤشــرات البحــث العلمــي والتطويــر
التكنولوجــي وأنشــطة االبتــكار؛ وإنشــاء لجنــة حكوميــة دوليــة لوضــع إطــار مشــترك لمؤشــرات العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار؛ وتطويــر وإنتــاج
مؤشــرات للبحــث والتطويــر التجريبــي واالبتــكار؛ ونشــر أول كتيــب عــن آفــاق االبتــكار األفريقــي.
 المؤتمر الوزاري األفريقي للعلم والتكنولوجياالموحــدة مــن خــال العلــم والتكنولوجيــا فــي أفريقيــا .وتعتبــر خطــة العمــل
ـل
ـ
العم
ـة
ـ
خط
ـذ
ـ
تنفي
ـرة كل ســنتين لمتابعــة
ُيعقــد هــذا االجتمــاع مـ ً
ّ
هــذه منبـ ً
ـرا ألفريقيــا ،بحيــث تنظــم وتوجــه تطويــر العلــم والتكنولوجيــا فــي جميــع أنحــاء القــارة .ويتمثــل هدفهــا فــي جمــع البيانــات والمعلومــات
اإلحصائيــة للمؤشــرات القاريــة المتعلقــة بالعلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار ومؤشــرات األداء الرئيســية.
 مبادرات أفريقية أخرىثمــة مبــادرات أفريقيــة أخــرى ،منهــا :اللجنــة العلميــة والتقنيــة والبحثيــة؛ وشــبكة االتحــاد األفريقــي للعلــوم؛ والمنظمــة األفريقيــة للملكيــة الفكريــة؛
والمرصــد األفريقــي للعلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار؛ والمجلــس األفريقــي للبحــث العلمــي واالبتــكار؛ وبرنامــج التنــوع البيولوجــي لالتحــاد األفريقــي؛
واســتراتيجية االتحــاد األفريقــي للعلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار (أفريقيــا )2024؛ والتعــاون بيــن االتحــاد األوروبــي وأفريقيــا فــي مجــاالت العلــم
والتكنولوجيــا واالبتــكار؛ وغيرهــا.
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يشـ ّ
ـكل نقــل التكنولوجيــا أحــد المرتكــزات المهمــة للنهــوض بالتنميــة االقتصاديــة فــي البلــدان الناميــة ،ويعتمــد الكثيــر مــن الــدول بصفــة أساســية
فــي تنفيــذ برامجهــا الكليــة علــى اســتجالب ونقــل التكنولوجيــا .كمــا تشـ ّ
ـكل حمايــة االبتــكارات أحــد المحــاور المهمــة لجــذب االســتثمارات األجنبيــة
علــى كافــة المســتويات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة.
وعلــى صعيــد المســتوى الدولــيُ ،بذلــت جهــود حثيثــة لبلــورة رؤى قانونيــة لنقــل التكنولوجيــا وذلــك عندمــا دعــا مؤتمــر األمــم المتحــدة للتنميــة
والتجــارة إلــى رســم اإلطــار القانونــي لنقــل التكنولوجيــا ،وتمــت مناقشــة هــذا المشــروع فــي نيروبــي عــام  .1976ومــع أنــه لــم تتــم المصادقــة
والموافقــة عليــه مــن قبــل كافــة األطــراف المعنيــة إال أنــه كان بمثابــة اللبنــة القانونيــة فــي إطــار تحقيــق التــوازن بيــن الــرؤى القانونيــة المتباينــة
للــدول الناميــة والتــي كانــت تنــادي بوجــوب اســتصدار معاهــدة دوليــة ملزمــة لكافــة الــدول فــي هــذا اإلطــار ،فــي حيــن كانــت تــرى الــدول
المتقدمــة عــدم المضــي قدمـ ًـا فــي إبــرام هــذه االتفاقيــة ،بحيــث تكــون القواعــد استرشــادية فقــط ،تســتهدي بهــا الــدول دون أن توضــع فــي إطــار
قانونــي دولي.١
كمــا أســهمت المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة مســاهمة فعالــة فــي إثــراء الســاحة القانونيــة بالتطــور الملمــوس عالميـ ًـا فــي مجــال االبتــكار
ونقــل التكنولوجيــا علــى المســتوى الدولــي ،وقامــت بوضــع مشــروع تقنــي للمفاوضــات واإلجــراءات الواجــب إتباعها بشــأن الحصول علــى التراخيص
الالزمــة للملكيــة الصناعيــة ،وأبرمــت العديــد مــن المعاهــدات الخاصــة بنقــل التكنولوجيــا المتعلقــة باحتياجــات الــدول الناميــة .وعلــى المســتوى
الوطنــي ،قامــت بعــض دول امريــكا الالتينيــة وبعــض دول آســيا باســتصدار تشــريعات وطنيــة لســد الفــراغ التشــريعي القائــم فــي تلــك الــدول ،فــي
ظــل غيــاب اتفاقيــة دوليــة ملزمــة.
امــا فــي الســودان ،حظــي موضــوع الملكيــة الفكريــة بصفــة عامــة ،وموضــوع االبتكار ونقــل التكنولوجيــا بصفة خاصــة ،باهتمــام الجهــات الحكومية،
فصــدرت عــدة قوانيــن فــي هــذا الشــأن؛ منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر قانــون اســماء األعمــال لعــام  ،1931وقانــون العالمــات التجاريــة لعــام
 ،1969وقانــون النمــاذج الصناعيــة لعــام  ،1974وقانــون حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة لعــام .2013

أ .تعريف االبتكار ونقل التكنولوجيا

ـم يصــف التطــور التاريخــي لحمايــة التكنولوجيــا ودور مؤسســات الدولة فــي دعــم التكنولوجيا
يعــرض هــذا الجــزء تعريــف االبتــكار ونقــل التكنولوجيــا ثـ ّ
واالبتكار.

أ :1.تعاريف أساسية
االبتكار
يمكــن تعريــف االبتــكار بأنــه إيجــاد شــيء جديــد لــم يســبق اســتحداثه مــن قبــل أو تطويــر شــيء موجــود أصـ ً
ـا مــن خــال إعــادة تقســيمه وهيكلتــه
بصــورة جديــدة .ويجــب أن تتماشــى مواصفــات االبتــكار مــع متطلبــات المســتهلك للمنتــج الجديــد .ويمكــن تعريــف االبتــكار أيضـ ًـا بأنــه توجيــه القــدرات
العقليــة وتســخيرها فــي إيجــاد فكــرة جديــدة.٢

١
٢
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عـ ّـرف قانــون بــراءات االختــراع الســوداني  1931االبتــكار حيــث نــص بــأن تُ منــح بــراءة االختــراع لــكل جديــد ناشــئ عــن جهــد فــي االبتــكار وقابــل
ـدا ناشـ ً
لالســتثمار الصناعــي .كمــا قضــى قانــون البــراءة بوجــوب أن يــؤدي االختــراع إلــى تحســين اختــراع قائــم ُمنحــت عنــه البــراءة إذا كان جديـ ً
ـئا عــن
جهــد فــي االبتــكار وقابـ ً
ـا لالســتثمار الصناعــي ،وهــذا التعريــف ال يتفــق مــع الــرؤى الجديــدة بشــأن تعريــف بــراءات االختــراع.
خيــرت بينــه وبيــن التنظيمــات التــي ال ترقــى إلــى
كمــا
–
المألــوف
الصناعــي
التقنــي
التطــور
مصــر
فــي
العليــا
اإلداريــة
عرفــت المحكمــة
ّ
كمــا ّ
ـا يعـ ّـد مــن قبيــل االختــراع التنظيمــات أو
مســتوى االختــراع ،فأوضحــت أن يكــون االختــراع فكــرة ابتكاريــة تجــاوز الواقــع التقنــي الصناعــي القائــم ،فـ ُ
التحســينات أو التعديــات الجزئيــة غيــر الجوهريــة.
٣
ويتفق هذا التعريف مع الشروط التي أوردها المشرع السوداني في بيان منح براءات االختراع .
مناخ أو بيئة االبتكار
تشــمل بيئــة االبتــكار توفيــر مجموعــة مــن العوامــل؛ أولهــا توفــر البيئــة الســليمة للمؤسســة (البيئــة الداخليــة)؛ فالبيئــة التنظيميــة هــي التــي تحتضــن
تنمــي الســلوك
االبتــكار وتهيــئ لــه الشــروط المناســبة .وتعمــل بعــض الخصائــص علــى تشــجيع اإلبــداع وتعزيــزه ،مثــل تبنــي قيــم ومبــادئ تنظيميــة ّ
االبتــكاري ،وتعمــل علــى تقريــب األفــكار الجديــدة للجمهــور وإتاحــة الفرصــة أمامهــا.
ويكــون للبيئــة الثقافيــة األثــر الكبيــر فــي تشــجيع الجماعــات واألفــراد ودفعهــم نحــو االبتــكار عــن طريــق وســائل التعليــم والبرامــج المدروســة،
كمــا أن البيئــة السياســية المســتقرة تمثــل دافعـ ًـا لالبتــكار بإنشــاء مؤسســات البحــث والتطويــر .كمــا أن توافــر العوامــل الموضوعيــة التــي تضمــن
حريــة التعبيــر والــرأي تســاعد علــى تفجيــر طاقــات الشــباب والمواهــب ،وعلــى النقيــض مــن ذلــك فاالبتــكار يخبــو فــي ظــل األوضــاع التــي توصــف
باالســتبداد والقهــر .ويتطلــب االبتــكار توافــر بيئــة اجتماعيــة واقتصاديــة تعمــل علــى توفيــر متطلبــات العيــش الكريــم.
يضــاف إلــى ذلــك توفــر األطــر البشــرية القــادرة علــى االبتــكار ،والمؤسســات الوســيطة التــي تســمح باحتضــان األفــكار االبتكاريــة ودعمهــا للوصــول
إلــى منتجــات تجاريــة ذات أثــر اقتصــادي علــى المجتمــع.
أهمية االبتكار
ً
دورا مهمـ ًـا فــي تطويرهــا مــن خــال اآلتــي :خلــق فــرص عمــل جديــدة وخاصــة أمــام الشــباب؛
يســهم االبتــكار فــي التنميــة االقتصاديــة ويــؤدي
اســتحداث أســواق بواســطة مــا تــم ابتــكاره مــن منتجــات؛ رفــع مســتوى اإلنتــاج؛ تحقيــق الرضــا والثقــة بالنفــس لــدى المبتكــر؛ العمــل علــى تحقيــق
مكاســب ماديــة للمبتكــر؛ وتحفيــز التنافســية .فاالبتــكار ضــروري لغايــات الحفــاظ علــى البقــاء ضمــن عالــم المنافســة.

أ :2.التطور التاريخي للتكنولوجيا واالبتكار بالسودان
التطور التكنولوجي في السودان
ارتبطــت التكنولوجيــا فــي الســودان بالبحــث العلمــي فــي مطلــع القــرن العشــرين وكان إنشــاء أول وحــدة للمحاجــر البيطريــة فــي عــام 1900
وتــا ذلــك فــي العــام  1902إنشــاء معمــل «ويلكــم» لألبحــاث لدراســة ومكافحــة األمــراض المعديــة وأمــراض الطفيليــات الســائدة فــي المناطــق
ـم،
االســتوائية .وتواصــل التطــور ليشــهد العــام  1968قيــام هيئــة البحــوث الزراعيــة التــي تُ عـ ّـد مــن أكبــر المؤسســات البحثيــة فــي الســودان .ومــن ثـ ّ
موجهــة واســتراتيجية للبحــث العلمــي.
ُأنشــئ المجلــس القومــي للبحــوث لوضــع سياســة
ّ
ـم إنشــاء وزارة العلــوم والتقانــة وقــد ضمــت الهيئــات والمراكــز البحثيــة التــي كانــت تتبــع لمؤسســات الدولــة ،وهــي :المركــز
وفــي عــام  ،2001تـ ّ
القومــي للبحــوث ،وأكاديميــة الســودان للعلــوم ،وهيئــة الطاقــة الذريــة ،والمركــز القومــي ألبحــاث الطاقــة ،ومركــز بحــوث األغذيــة ،والمعمــل
المركــزي.
ً
ً
تطورا
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ملموسا كما يوضح الجدول اآلتي .٤2015 – 1989
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ويوضح الجدول أدناه أعداد البحوث التي أجريت بالجامعات السودانية .٥2014 – 2006
العام

دكتوراه

ماجستير

دبلوم

بحوث

المجموع

٢٠٠٦

٦٧٠

٣٣١١
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٥٢٥٢
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٩٦٩
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٣٣٨٤

٢٠١٢

٦٨١

٥٨٣٥

٦٦٢

٤٧٠

٩٦٤٨

وعلــى الرغــم مــن تزايــد عــدد الباحثيــن مؤخـ ً
ـرا إال أن هجــرة األســاتذة وحملــة المؤهــات العلميــة المتميــزة أصبــح يشــكل هاجسـ ًـا للدولــة ،لذلــك
فالبــد مــن وجــود أولويــات وخطــط تفصيليــة الســتراتيجية البحــث العلمــي ودعــم التكنولوجيــا .ولقــد قامــت سياســات واســتراتيجيات الدولــة مؤخــراً
علــى التوســع فــي اســتخدام التكنولوجيــا وتحفيــز االبتــكارات الوطنيــة ودعــم البحــوث التطبيقيــة فــي مجــال التكنولوجيــا ،وتشــجيع القطــاع الخــاص
لولــوج مجــال صناعــة التكنولوجيــا بصورتهــا الحديثــة المتســقة مــع المعاييــر الدوليــة والنظــم والمقاييــس لتحقيــق األهــداف المنشــودة للتنميــة
المســتدامة فــي الســودان ،وأدى ذلــك إلــى قيــام العديــد مــن المشــروعات مثــل مشــروع الجاكرومــا والحوســبة الســحابية وغيرهــا.
دور الدولة
تهتــم الدولــة بالتنميــة كعمليــة شــاملة متكاملــة يتوقــف نجاحهــا علــى مــا تقــوم بــه فــي دعــم التكنولوجيــا واالبتــكار .ومــع تقـ ّـدم العلــوم اإلنســانية
والتكنولوجيــة ،فقــد تزايــد االهتمــام فــي الدولــة بقضيــة التنميــة التــي أخــذت معنــى آخـ ً
ـرا أشــمل ،يتجــاوز مجــرد االهتمــام بالمعـ ّـدات اإلنتاجيــة
تحــول فكــري وتربــوي ضخــم يضــم ســائر اإلمكانــات البشــرية العلميــة والثقافيــة والتكنولوجيــة
العاليــة ونقــل إنجــازات العالــم المتقــدم إلــى
ّ
ّ
الموظفــة فــي خدمــة التنميــة الشــاملة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية وغيرهــا.

وموجهــة تقــوم بهــا قطاعــات شــعبية واعيــة خاصــة وعامــة ،بهــدف إيجــاد تغييــر شــامل يســمو بالمجتمــع
وعلــى هــذا ،تُ عـ ّـد التنميــة عمليــة واعيــة
ّ
يعبــر عــن وجــود البنــاء االقتصــادي واالجتماعــي
إلــى مصـ ّ
ـاف األمــم الراقيــة المتحضــرة .ولــذا فهــي أكثــر مــن عمليــة نمــو اقتصــادي ،إذ أن ذلــك ّ
ً
القــادر علــى تحقيــق تنميــة طاقــة إنتاجيــة مدعمــة ذاتيــا تــؤدي إلــى تحقيــق زيــادة منتظمــة فــي متوســط الدخــل الحقيقي للفــرد علــى المــدى المنظور.
أدركــت الدولــة تمامـ ًـا أن العلــم واالبتــكار همــا أســاس التنميــة الوطنيــة والتقــدم وأن حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة هــو الحافــز لإلبــداع واالبتــكار
علــى المســتوى الوطنــي ،يســمح بفتــح بــاب المنافســة المشــروعة التــي ينتــج عنهــا تطويــر كثيــر مــن المنتجــات والعمليــات الصناعيــة فيمــا يتعلــق
بالصناعــة وزيــادة الناتــج الفكــري.
تشــجع الدولــة أيضـ ًـا المشــاركة الواســعة والمنهجيــة لجميــع أصحــاب المصلحــة فــي صنــع السياســات ذات الصلــة بالعلــم والتكنولوجيــا وإعطــاء
األولويــة للبحــث والتطويــر واالبتــكار ،واالســتفادة منهــا إليجــاد بيئــة محفــزة لإلبــداع واالبتــكار وتوليــد وتوطيــن ونقــل التكنولوجيــا واالســتثمار.
دور مدينة أفريقيا التكنولوجية في تعزيز وتطوير سياسات نقل التكنولوجيا واالبتكار
أصــدر الســيد رئيــس الجمهوريــة القــرار الجمهــوري رقــم  18لســنة  2008بإنشــاء مدينــة أفريقيــا التكنولوجيــة .ومنــذ صــدور قــرار إنشــائها ،باشــرت
المدينــة نشــاطها فــي مجــال النهــوض بالتكنولوجيــا بالبــاد.
ً
وطبقا للمادة ( )4من منطوق القرار المشار إليه أعاله تكون للمدينة األهداف اآلتية:
«ربــط التكنولوجيــا بالتنميــة واإلنتــاج وتوفيــر البيئــة المناســبة إلجــراء البحــث العلمــي والتطبيقــي والتكنولوجــي وتوطيــن التقانــة وتطبيقهــا لتنميــة
المــوارد البشــرية وتشــجيع االســتثمار فــي تلــك المجــاالت سـ ً
ـعيا لتأســيس بيئــة بحثيــة علميــة تســاعد على نقــل وتوطيــن تقانــات المعــارف التطبيقية».
وفي ذات اإلطار تهدف المدينة لآلتي:
 المساهمة في تنفيذ برامج التنمية الصناعية والعمرانية وتشجيع العمل في مجال االستثمار الصناعي والعمراني بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ المساهمة في إنشاء مؤسسات التدريب والتأهيل؛ تشجيع البحث العلمي وتسخير قدرات العلم والمعرفة والتكنولوجيا ألغراض التنمية؛ المساهمة في التنمية االجتماعية وتقديم الخدمات التي تسهم في تنمية المجتمع وإحكام الصلة بين عناصره وتنمية المواهب والقدرات.وقضــت المــادة ( )7مــن قــرار إنشــاء المدينــة بــأن يكــون مجلــس إدارة المدينــة هــو الســلطة التنفيذيــة العليــا المســؤولة عــن تصريــف شــؤون المدينــة
وتنفيــذ السياســة العامــة لهــا والرقابــة علــى الشــركات التــي تســهم فيهــا.

٥
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وقضــى المرســوم بــأن ُيعامــل االســتثمار فــي المدينــة طبقـ ًـا للتشــريع االســتثماري النافــذ والســاري حاليـ ًـا مــع وجــوب أن يتمتــع المســتثمرون فــي
المدينــة بالتســهيالت والضمانــات اآلتيــة:
 تحويــل األربــاح وتكلفــة التمويــل الناتجــة عــن رأس المــال األجنبــي أو القــروض بــذات العملــة التــي أورد بهــا رأس المــال أو مــن القــروض مــن تاريــخاالســتحقاق بعــد ســداد االلتزامــات المســتحقة قانونيـ ًـا؛
ً
وفقا ألحكام القوانين السارية؛
 تحويل مرتبات العاملين األجانب كفالة حرية األشخاص العاملين وانتقالهم وإقامتهم؛ تسهيل إجراءات الخبرات األجنبية غير المتوفرة بالبالد؛ عدم الحجز على أموال المشروع أو االستيالء عليه أو تمييزه أو مضاربته أو التحفظ عليه أو فرض الحراسة إال بأمر قضائي؛ كفالــة تحويــل رأس المــال المســتثمر فــي حالــة عــدم تنفيــذ المشــروع أو تجميــده أو مصادرتــه فيــه بــأي وجــه كليـ ًـا أو جزئيـ ًـا بعــد ســداد االلتزامــاتالمســتحقة قانونـ ًـا ويجــوز فــي حالــة عــدم تنفيــذ المشــروع أساسـ ًـا إعــادة تصديــر اآلالت والمعــدات ووســائل النقــل والمســتلزمات األخــرى التــي
اســتُ وردت للمشــروع بعــد اســتيفاء جميــع االلتزامــات القانونيــة.
وجاء في مشروع قانون مدينة أفريقيا والذي لم يتم استكمال الخطوات التشريعية الالزمة إلجازته اآلتي بيانه:٦
 ربــط التكنولوجيــا بالتنميــة واإلنتــاج وتوفيــر البيئيــة المناســبة إلجــراء البحــث العلمــي والتطبيقــي والتكنولوجــي وتوطيــن التقانــة وتطبيقهــا لتنميــةالمــوارد البشــرية وتشــجيع االســتثمار فــي تلــك المجــاالت مــن أجــل تأســيس بيئــة بحثية علمية تســاعد علــى نقل وتوطيــن تقانــات المعرفــة التطبيقية؛
 المساهمة في تنفيذ برامج التنمية الصناعية والعمرانية وتشجيع العمل في مجال االستثمار الصناعي والعمراني بالتنسيق مع الجهات المختلفة؛ المساهمة في إنشاء مؤسسات التدريب والتأهيل؛ العمل على تشجيع البحث العلمي ودعم قدرات العلم والمعرفة والتكنولوجيا ألغراض التنمية؛ المساهمة في تنمية المجتمع وإحكام الصلة بين عناصره وتنمية المواهب والقدرات.وجاء في اختصاصات المدينة وسلطاتها اآلتي بيانه:٦
 إبرام العقود واالتفاقيات والدخول في مشروعات من شأنها تنمية مواردها أو المشاركة مع أي شخص أو فئة من األشخاص؛ تأهيل وتدريب الكوادر الفنية في مجال التقنية الحديثة؛ إنشاء حاضنات لتوطين الصناعة والتكنولوجيا في السودان؛ إنشاء فروع أو المساهمة في إنشاء شراكات أو مؤسسات تابعة لها داخل أو خارجه؛ االستعانة بالخبرة الوطنية واألجنبية لتحقيق أهدافها؛ إيجاد التمويل الالزم للمشروعات التقنية المدروسة واستقطاب الدعم الحكومي والشعبي واألجنبي؛ً
وفقا ألهدافها؛
 إعداد وتنفيذ البرامج الالزمة لتنمية المدينة إنشاء مراكز تقنية قومية مرجعية؛ً
وفقا ألهدافها.
 استقطاب الشركات األجنبية لالستثمار في المدينةولقــد وردت اختصاصــات المدينــة وفقـ ًـا لمــا قضــى بــه القــرار الجمهــوري رقــم ( )77لســنة  2008الخــاص بإنشــاء المدينــة حيــث كانــت أهــم ســماته
العامــة البيئــة المالئمــة إلجــراء البحــث العلمــي والتطبيقــي وتوطيــن التقانــة وتشــجيع االســتثمار فــي تلــك المجــاالت سـ ً
ـعيا مــن أجــل تأســيس بيئــة
بحثيــة علميــة تســاعد علــى نقــل وتوطيــن تقانــات المعــارف التطبيقيــة.

أ :3.االستثمار ودور منظمات المجتمع المدني التي تعمل في نقل التكنولوجيا
ً
كمــا ُذكــر سـ ً
دورا ملموسـ ًـا فــي دفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة بالبــاد ،ولكــي تــؤدي هــذه المنظمــات دورهــا المنــوط
ـابقا ،أصبــح االســتثمار يــؤدي
ّ
منظمــات المجتمــع
بهــا فــي صناعــة التكنولوجيــا وتطويرهــا وحمايــة االبتــكار ،ينبغــي أن تقـ ّـدم الدولــة كافــة التســهيالت الالزمــة التــي تمكــن
المدنــي وشــركات القطــاع الخــاص مــن الولــوج فــي األعمــال القائمــة علــى تطــور التكنولوجيــا .وفــي اإلطــار ذاتــه ،يجــب علــى الدولــة أن تســعى
إلزالــة كافــة العقبــات اإلجرائيــة واإلداريــة التــي تحــول دون نقــل التكنولوجيــا فــي القطــاع الصناعــي.
ّ
المنظمــات وأجهزتهــا ذات الصلــة بتطويــر البحــث العلمــي ونقــل التكنولوجيــا والمســاهمة
كمــا ينبغــي أن تشــجع الدولــة دعــم الشــراكات بيــن تلــك
فــي حمايــة االبتــكارات .ويشــمل ذلــك االجــراءات الداخليــة والخارجيــة ورعايــة البحــث العلمــي .ويتعيــن علــى الدولــة توجيــه المصــارف التجاريــة
لتمويــل مشــروعات البحــث العلمــي ونقــل التكنولوجيــا.
٦
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أ :4.حاالت دراسية وأفضل الممارسات في مجال نقل التكنولوجيا واالبتكار
مشروع الوقود الحيوي
ـواء النباتيــة أو الحيوانيــة منهــا .وهــو أحــد أهــم مصــادر الطاقــة المتجــددة علــى خــاف غيرهــا مــن
ـ
س
ـة
ـ
الحي
ـات
ـ
الكائن
ـن
ـ
م
هــو الطاقــة المســتمدة
ً
المــوارد الطبيعيــة مثــل النفــط والفحــم الحجــري وكافــة أنــواع الوقــود األحفــوري .وهــو وقــود نظيــف يعتمــد إنتاجــه فــي األســاس علــى تحويــل
الكتلــة الحيويــة ســواء كانــت ممثلــة فــي صــورة حبــوب ومحاصيــل زراعيــة مثــل الــذرة وقصــب الســكر أو فــي صــورة زيــوت مثــل زيــت فــول الصويــا
وزيــت النخيــل وشــحوم حيوانيــة إلــى إيثانــول كحولــي أو ديــزل عضــوي ممــا يعنــي إمكانيــة اســتخدامها فــي اإلنــارة وتســيير المركبــات وإدارة
المولــدات وهــذا حاصــل فعـ ً
ـا وعلــى نطــاق واســع فــي دول كثيــرة أبرزهــا أميــركا والبرازيــل والمانيــا والســويد وكنــدا والصيــن والهنــد.7
تــم تنفيــذ المشــروع بعمــل مســح جغرافــي لمعظــم واليــات الســودان لمعرفــة تواجــد الشــجرة وعمرهــا بفريــق مســح جغرافــي مــن الــوزارة والواليات
وإنشــاء معمــل للوقــود الحيــوي بمدينــة أفريقيــا التكنولوجيــة ،وهــو إحــدى مجهــودات اللجنــة مــع شــركة ســودابت لتصنيــع الوقــود الحيــوي مــن
ويعــد المشــروع مــن المشــروعات الرائــدة فــي مجــال االبتــكار حيــث يســعى
زيــت الجاتروفــا باإلضافــة إلــى المنتجــات الثانويــة (جلســرين+صابون)ُ .
المشــروع إلــى إنتــاج الوقــود الحيــوي مــن شــجرة الجاتروفــا بزراعــة مليــون فــدان ممــا يســهم فــي ابتــكار تحــول اقتصــادي معرفــي بواســطة إنتــاج
ويتوقــع أن ينتــج المشــروع  8مليــون طــن بــذور جاتروفــا سـ ً
الديــزل الحيــوي لجعــل الســودان رائـ ً
ـنويا وإنتــاج  2مليــون
ـدا عالميـ ًـا إلنتــاج الطاقــة البديلــةُ .
طــن خــام لتغذيــة الســوق.

ب :اإلطار القانوني لالبتكار ونقل التكنولوجيا
ً
دورا مهمـ ًـا فــي تطويــر قواعــد االبتــكار ونقــل التكنولوجيــا ،وال شــك أن وضــع إطــار قانونــي مناســب يهــدف فــي المقــام األول
يــؤدي التشــريع
واألخيــر إلــى تشــجيع وحمايــة منظومــة االبتــكارات الوطنيــة .والثابــت تأثيــر كل مــن القانــون ونقــل التكنولوجيــا علــى اآلخــر فــي االعتبــار أن
االبتــكارات ونقــل التكنولوجيــا ال ترتبــط بالســيادة اإلقليميــة فحســب ،وإنمــا هنالــك ترتيبــات قانونيــة علــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي تنظــم
هــذا الشــأن ،لهــذا ُأبــرم العديــد مــن االتفاقيــات والمعاهــدات بيــن الــدول فــي إطــار نقــل التكنولوجيــا.
يتطرق هذا الجزء لما يلي:
 التنظيم القانوني لالبتكار ونقل التكنولوجيا؛ التنظيم التشريعي لالبتكار ونقل التكنولوجيا؛ االلتزامات المتبادلة في عقد نقل التكنولوجيا؛ التنظيم القانوني للحماية الفنية وللمعرفة الفنية؛ التنظيم القانوني للملكية الفكرية؛ تنظيم الملكية الفكرية في السودان؛ اإلطار القانوني لحماية المنتجات الصناعية؛ -اإلطار القانوني للتعليم العالي والبحث العلمي في السودان.

ب :1.التنظيم القانوني لالبتكار ونقل التكنولوجيا
تعــرض هــذه الفقــرة التنظيــم القانونــي لالبتــكار ونقــل التكنولوجيــا ،ونظـ ً
ـرا الرتبــاط مســائل الملكيــة الفكريــة بهــذا األمــر ،تركــز هــذه الفقــرة علــى
تشــريعات التكنولوجيــا المرتبطــة باالســتثمار والبحــث العلمــي.
وينظــر البعــض إلــى التكنولوجيــا بأنهــا مجموعــة مــن المعلومــات والتشــريعات التــي تتصــل باالختراعــات وبــراءات االختــراع وحقــوق الملكيــة الفكرية
والمعرفــة الفنيــة والتشــريعات التــي تنظــم المهــارات الالزمــة إلنتــاج الســلع والخدمــات وتســويقها .فــي حيــن ينظــر إليهــا البعــض اآلخــر علــى أنهــا
المعرفــة والخبــرات والمهــارات الواجــب توافرهــا لصناعــة منتــج معيــن أو عــدد مــن المنتجــات ،باإلضافــة إلــى المعلومــات والمعرفــة الفنيــة الواجــب
توافرهــا إلنشــاء الوحــدات الصناعيــة الالزمــة لهــذا اإلنتــاج .وبحســب بعــض األدبيــات ،فالعلــم أســاس المعرفــة والتكنولوجيــا هــي تطبيــق للمعرفــة
والعلــم هــو محــرك التكنولوجيــا والتكنولوجيــا هــي محــرك التنميــة.
وبحســب رأي آخــر ،يمثــل نقــل التكنولوجيــا مجموعــة المعــارف والطــرق العلميــة الالزمــة لتحويــل عناصــر اإلنتــاج إلــى منتجــات ويشــمل ذلــك وظائــف
اإلنتــاج واإلدارة والنظــم المعتمــدة علــى العلــم والمرتكــزة علــى البحــث والتطويــر.8
7
8
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اإلطار القانوني لنقل التكنولوجيا في إطار منظومة التشريعات االستثمارية
لــم تبـ ِـد كثيــر مــن التشــريعات الوطنيــة اهتمامـ ًـا بتعريــف التكنولوجيــا ورســم إطارهــا القانونــي فــي إطــار تشــريعات أخــرى .وبالعــودة إلــى القانــون
اليوغســافي الصــادر عــام  1973بشــأن االســتثمارات األجنبيــة كمثــال لتلــك التشــريعات يتضــح أن المــادة ( )1منــه قــد نصــت صراحــة علــى مــن
ً
ً
حديثــا لإلنتــاج ،ولقــد شــكلت الرغبــة فــي
تنظيمــا
مســتلزمات تســجيل عقــد االســتثمار أن يتضمــن ذلــك االســتثمار إدخــال طــرق فنيــة جديــدة أو
الحصــول علــى التكنولوجيــا أحــد األســباب األساســية الســتقبال رؤوس األمــوال األجنبيــة ودخــول الشــركات المتعــددة الجنســية فــي بعــض الــدول
كاليابــان مثـ ً
ـام مطــرد ،ولقــد أبــرم
ـا .وظهــر مــا ُيعــرف باالســتثمار التكنولوجــي والــذي تجســده اتفاقيــات االســتثمار الثنائيــة والتــي أصبحــت فــي تنـ ٍ
الســودان العديــد مــن هــذه االتفاقيــات كمــا هــو مذكــور الحقـ ًـا.
ويعـ ّـد االســتثمار المباشــر مــن األدوات القانونيــة المســتخدمة فــي نقــل التكنولوجيــا إلــى الــدول المســتوردة لهــا ،حيــث ثبــت أن الحصــول علــى رأس
ُ
المــال النقــدي ليــس كافيـ ًـا لمواجهــة عوامــل التخلــف فــي الــدول الناميــة ،بــل يلــزم ،باإلضافــة إلــى ذلــك اكتســاب التكنولوجيــا المتقدمــة .ويبــدو
أن التقــارب بيــن فكرتــي االســتثمار والتكنولوجيــا أكثــر وضوحـ ًـا بمالحظــة أن جوهــر فكــرة االســتثمار هــو الحصــول علــى قيمــة جديــدة تضــاف إلــى
القيمــة االقتصاديــة المســتثمرة.
ولقــد ّ
نظــم قانــون تشــجيع االســتثمار فــي الســودان لعــام  2013كافــة المســائل المرتبطــة بالعمليــة االســتثمارية كالتســهيالت واالمتيــازات
ً
ووفقــا للقانــون وسياســة االســتثمار ،يمكــن إبــراز الســمات العامــة لهــذا القانــون:
والضمانــات القانونيــة ووســائل تســوية رغبــات االســتثمار.
 إعفاء التجهيزات الرأسمالية والمعدات للمشروعات االستثمارية من كافة الرسوم الجمركية؛ إعفاء مدخالت اإلنتاج من ضريبة القيمة المضافة بقائمة معتمدة من قبل وزارة االستثمار؛ إعفاء المشاريع الزراعية بشكل كامل من الضرائب؛ إعفاء مشاريع قطاع الخدمات بنسبة  %85من ضريبة أرباح األعمال.9ومن التطورات في إجراءات االستثمار:
 إمكانية السداد اإللكتروني للرسوم؛ً
إلكترونيا.
 إمكانية متابعة المعامالتومن القوانين المعتمدة في هذا السياق:
 قانون حق الحصول على المعلومات 2015؛ قانون التعليم العالي 1990؛ قانون المجلس القومي للبحوث 1991؛ قانون براءات االختراع .1971إال أنــه ُيالحــظ افتقــار التشــريعات الســودانية لتشــريع ســوداني جامــع ُيعنــى بحمايــة االبتــكارات ونقــل التكنولوجيــا وتشــجيع البحــث العلمــي .لذلــك
كان لزامـ ًـا علــى الســودان أن يتطلــع إلــى اســتصدار هــذا التشــريع علــى الرغــم مــن وجــود تشــريعات معـ ّـدة لتنظيــم العديــد مــن المســائل ذات الصلــة
بنقــل التكنولوجيــا.

ب :2.التنظيم التشريعي لالبتكار ونقل التكنولوجيا
النص المقترح
سند اإلصدار :أصدر السيد  /رئيس الجمهورية ووافق المجلس الوطني على القانون اآلتي نصه:
 اسم القانون :قانون المجلس األعلى لتشجيع البحث العلمي وحماية االبتكار ونقل التكنولوجيا. يكون للمجلس هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام.َ
فروعا في بقية الواليات.
 يكون مقر المجلس بوالية الخرطوم ويجوز أن ينشئ لهالتعاريف
 يبدأ العمل بهذا القانون من تاريخ التوقيع عليه. -تسود أحكام هذا القانون على أي قانون آخر نافذ عن التعارض معه.
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 التفسير :يجب أن يتضمن هذا القانون التفاسير اآلتية: نقل التكنولوجيا البحث العلمي االبتكارات مسائل الملكية الفكرية المعرفة الفنية تسويق المعرفة الوزارة المختصة الوزير المختص مكاتب نقل التكنولوجيا الباحث المجلسالمقرر العام
ّ
 الراعيالراعي
 يرعى رئيس الجمهورية المجلس ومؤسسات العلوم والتقانة والمجالس البحثية التابعة له. يجــوز للراعــي أن يصــدر للمجلــس توجيهــات ذات صيغــة عامــة أو موجهــات تتعلــق بسياســة الدولــة تجــاه نقــل التكنولوجيــا والبحــث العلمــيواالبتــكار .وينبغــي علــى المجلــس أن يضــع هــذه الموجهــات موضــع التنفيــذ.
تشكيل المجلس
يتم تشكيل المجلس على النحو اآلتي:
ً
رئيسا
 الوزير :ً
ً
ومقررا
عضوا
المقرر العام:
ّ
 ثمانية أعضاء يمثلون مراكز البحث العلمي والجهات المختصة األخرى.اختصاصات المجلس وسلطاته
 يســهم المجلــس فــي رســم ووضــع السياســة العامــة للدولــة والبرامــج القوميــة واالســتراتيجيات المتعلقــة بتشــجيع البحــث العلمــي والتقانــةواالبتــكار ويختــص بإجــازة ومراجعــة خطــط وبرامــج مؤسســات الدولــة البحثيــة والتقنيــة واإلشــراف علــى تنفيذهــا؛
 إجازة الخطط وبرامج مؤسسات العلوم والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا التي تخدم أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ تحديد دور كل مؤسسة من مؤسسات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا واالبتكار في إطار السياسات والخطط والبرامج المذكورة؛ التنســيق فــي مجــال البحــث العلمــي والتكنولوجيــا الحديثــة بيــن أجهــزة البحــث العلمــي ونقــل التكنولوجيــا ومؤسســاتها الخاصــة والعامــةوهيئاتهــا والمراكــز والمعاهــد والجامعــات بمــا يحقــق التكامــل والتعــاون بينهمــا والتنســيق بيــن الــوزارات؛
 وضع السياسات العامة للتدريب في أجهزة البحث العلمي ونقل التكنولوجيا؛ تقييم أداء مؤسسات البحث العلمي وحماية االبتكار ونقل التكنولوجيا؛ إعداد تقارير دورية عن أداء المجلس؛ تكوين لجنة مختصة دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء المجلس أو من خارجه للقيام بأي مهام يحددها المجلس؛ اإلشــراف علــى أنشــطة االبتــكارات واالختراعــات مــن حيــث تســجيل البــراءات وتحفيزهــا وطــرح المســابقات والجوائــز العلميــة وتحفيــز المبدعيــنفــي مجــال البحــث العلمــي ونقــل التكنولوجيــا؛
 تمويــل مشــروعات البحــوث التطبيقيــة وتكليــف الجامعــات والمراكــز البحثيــة ومؤسســات الدولــة فــي القطــاع الخــاص والمجموعــات االستشــاريةلمشــروعات بحثيــة علــى أســاس تعاقــدي حســب قــدرات كل منهــا؛
 تشجيع الجهات الوطنية على تقديم الدعم التقني للمشروعات القومية والوالئية التي تستهدف نقل التكنولوجيا وحماية االبتكار؛ تشجيع إنشاء حاضنات ووحدات مشابهة؛ تشجيع النشر العلمي وحماية الملكية الفكرية واالهتمام بالمبدعين؛ تحديد شروط خدمة العاملين بمؤسسات نقل التكنولوجيا واالبتكار والبحث العلمي من غير الباحثين؛ اإلشراف على عمل اللجان الفنية المتخصصة المنبثقة عنه والتي تهدف إلى تنفيذ المهمات الموكلة إليها من قبله؛ -إزالة كافة العوائق التي تحول دون نقل وتوطين التكنولوجيا بالبالد.
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تفويض السلطات
للمقرر العام أو أي لجنة يكونها من بين أعضائه.
سلطاته
أو
اختصاصاته
من
أي
يفوض
يجوز للمجلس أن
ّ
أهداف المجلس
 تأهيــل العامليــن فــي مجــاالت البحــث العلمــي ونقــل التكنولوجيــا مــن خــال برامــج بنــاء القــدرات وتهيئــة المنــاخ المالئــم للعمــل فــي برامــج نقــلالتكنولوجيــا واالبتــكار؛
ً
حاليا؛
 وضع سياسات لتشجيع القطاع الخاص للعمل الجاد على تطوير التكنولوجيا المستخدمة إيالء أهمية خاصة للمناهج التعليمية المتعلقة بزيادة الوعي والمعرفة بنقل التكنولوجيا واالبتكار؛ مواكبة متطلبات أسواق العمالة الداخلية والخارجية من خالل االهتمام بالتعليم الفني والتقني والتدريب المهني.المزايا التفصيلية
 يلتزم المجلس بتقديم مزايا تفصيلية خاصة للقطاع الخاص الذي يعمل على تطوير البحوث ونقل التكنولوجيا داخل مؤسساته؛ّ
المنظمة للضرائب والنقد األجنبي.
 يلتزم المجلس بتقديم التسهيالت الالزمة للجهات البحثية والتقنية من التشريعاتحماية الملكية الفكرية
 يسعى المجلس لضمان إنفاذ حرية استخدام التقنيات الحديثة المتعلقة بالملكية الفكرية وذلك من أجل تحقيق المنفعة العامة؛ يضمــن المجلــس لكافــة الجهــات التــي تعمــل علــى تطويــر الملكيــة الفكريــة االقتســام المنصــف لعوائــد تســويق الملكيــة الفكريــة بمــا فــي ذلــكالمراكــز الحكوميــة البحثيــة؛
 يجوز للمجلس استصدار لوائح تنظيمية لتسويق الملكية الفكرية؛ يجوز التوجيه للجهات المختصة إلعفاء المشروعات التي تعمل في نقل التكنولوجيا من اإلعفاءات الضريبية والجمركية.المقرر العام
تعيين
ّ
المقرر العام للمجلس بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية الوزارة المختصة ويخضع لتوجيهات المجلس.
يتم تعيين
ّ
تأسيس مكاتب نقل التكنولوجيا
يقوم المجلس بإنشاء مكتب أو مكاتب لنقل التكنولوجيا.

ب :3.االلتزامات المتبادلة في عقد نقل التكنولوجيا
إن عقــد نقــل التكنولوجيــا مــن العقــود التــي ترتــب آثـ ً
ـارا قانونيــة علــى كل مــن طرفيــه ،وهــي التزامــات متبادلــة .تعــرض هــذه الفقــرة التزامــات كل
ـورد» و»المســتورد».
مــن «المـ ّ
المورد
التزامات
ّ
 االلتزام بنقل التكنولوجياـورد نقلهــا إلــى المســتورد ويتعيــن عليــه االلتــزام بتســليم العناصــر الماديــة
ـ
الم
ـى
ـ
عل
ـن
ـ
يتعي
ـي
ـ
الت
ـة
ـ
الفني
ـارف
ـ
المع
ـو
ـ
ه
ـا
ـ
التكنولوجي
محــل عقــد نقــل
ّ
التــي تشــتمل عليهــا التكنولوجيــا مثــل اآلالت واألجهــزة والمــواد األوليــة الالزمــة لمباشــرة العمليــة اإلنتاجيــة ،ويمتــد ذلــك ليشــمل عناصــر تركيــب
ـورد اإلفصــاح عــن كل المعلومــات
ـورد بنقــل العناصــر غيــر الماديــة للتكنولوجيــا ويجــب علــى المـ ّ
وتشــغيل التكنولوجيــا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يلتــزم المـ ّ
الدقيقــة وكافــة التفاصيــل إلــى المســتورد.10
 االلتزام بنقل المساعدة الفنية (التقنية)يتلخــص هــذا االلتــزام بــأن الــدول الناميــة ،حتــى تســتطيع التقــدم ،عليهــا أن تســعى إلــى اســتجالب المعرفــة والتكنولوجيــا .لذلــك يجــب علــى المــورد
أن يمكــن المســتورد مــن الوصــول إلــى هــذا الهــدف بنقــل كافــة المســاعدات بصــورة واضحــة مــن خــال عقــد نقــل التكنولوجيــا.

10
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 االلتزام بالضمانـورد خــال هــذا االلتــزام عــدم التعــرض مــن الغيــر وأن يمكــن المســتورد مــن االنتفــاع مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة مــن العقــد المبــرم
يضمــن المـ ّ
بحيــث ال يعترضــه أحــد ســواء مــن المــورد نفســه أو مــن الغيــر ويمنــع علــى المــورد القيــام بــأي عمــل مــن شــأنه عــدم تمكــن المســتورد مــن اســتالب
هــذه الحقــوق التــي أصبحــت بحوزتــه.11
التزامات أخرى
 االلتزام باإلعالميجــب علــى المــورد بــأن يكشــف للمســتورد فــي العقــد أو مــن خــال المفاوضــات التــي تنشــأ عــن اســتخدام التكنولوجيــا المتعلقــة بالبيئــة أو الصحــة
أو الســامة العامــة والدعــاوى القضائيــة التــي قــد تعــوق اســتخدام الحقــوق المتعلقــة بنقــل التكنولوجيــا.
 التزام المستورد بدفع المقابلُيعتبــر المقابــل فــي عقــد نقــل التكنولوجيــا هــو نقــل المعرفــة الفنيــة .ونظـ ً
ـرا للطلــب المتزايــد عليهــا ،فإنهــا أصبحــت ذات قيمــة عاليــة .وهــذا المقابــل
يأخــذ أشـ ً
ـكاال عديــدة؛ فهنــاك المقابــل العينــي والمقابــل النقــدي والمقابــل المختلــط .وتتــم عمليــة الدفــع حســب الطريقــة واآلليــة المتفــق عليهــا
فــي العقــد.
 االلتزامات بالحماية القانونية للتكنولوجيا وبراءة االختراعتمثــل بــراءة االختــراع حقـ ًـا مــن حقــوق الملكيــة الصناعيــة لصاحبهــا حيــث يتمتــع صاحبهــا بالحمايــة المدنيــة التــي تتمثــل فــي رفــع دعــوى المنافســة
غيــر المشــروعة علــى كل مــن صــدر منــه خطــأ ينتــج عنــه ضـ ً
ـررا .كمــا يتمتــع صاحــب االختــراع بحمايــة جنائيــة فــي حالــة وقــوع اعتــداء علــى اختراعــه
ّ
المقلــدة ويتعيــن علــى المســتورد مراعــاة هــذه الحقــوق المكتســبة لمالــك البــراءة.
مثــل جريمــة تقليــد االختــراع وجريمــة بيــع المنتجــات
 االلتزام بالسريةلمــا كانــت الســرية جوهــر التكنولوجيــا المتمثلــة فــي المعرفــة الفنيــة ،فتنعقــد قانونـ ًـا مســؤولية المســتورد فــي حــال قيامــه بإفشــاء تلــك الســرية إذ
أنــه بذلــك يلحــق أضـ ً
ـرارا كبيــرة بالمــورد النهيــار التكنولوجيــا التــي ذاعــت أســرارها فأصبحــت معروفــة للمختصيــن فــي الفــن الصناعــي بحيــث يمكنهــم
اســتغاللها دون الرجــوع إلــى المــورد باعتبــاره مالكهــا األصلــي ويجــب عليــه فــي هــذه تعويــض المــورد عــن األضــرار التــي تلحــق بــه بســبب اإلخــال
بواجــب عــدم إذاعــة تلــك األســرار وتراعــي المحكمــة عنــد تقديــر التعويــض قيمــة التكنولوجيــا واألمــوال التــي أنفقهــا المــورد فــي ســبيل اكتشــافها
وتطويرها .12
 التزامات أخرى على عاتق المستورد .١االلتزام بتهيئة المكان المالئم للتكنولوجيا؛
  .٢االلتزام بتوفير عمال مهرة ومؤهلة للقيام بأعمال التكنولوجيا؛
 .٣االلتزام بعدم الترخيص من الباطن؛
 .٤االلتزام باإلنتاج والمحافظة على الجودة.
 جزاء اإلخالل بالعقدٌيعـ ّـد عقــد نقــل التكنولوجيــا مــن العقــود المتراضيــة التنفيــذ .وقــد يحــدث أن يمتنــع أحــد الطرفيــن عــن تنفيــذ التزاماتــه .فمثـ ً
ـا فــي الحالــة التــي يمتنــع
فيهــا المــورد عــن تنفيــذ التزاماتــه بنقــل التكنولوجيــا ،فيجــوز فــي هــذه الحالــة للمســتورد أن يطلــب فســخ العقــد مــع التعويــض إن كان لــه مقتضــى.
ويجــوز للمســتورد لذلــك المطالبــة بالتعويــض فــي حالــة عــدم قيــام المــورد بواجبــه علــى الوجهــة األكمــل كمــا هــو منصــوص عليــه فــي عقــد نقــل
التكنولوجيــا .أمــا عــن الجــزاء فــي مواجهــة المســتورد ،فيمكــن حصرهــا فــي الحــاالت المتمثلــة فــي التأخيــر فــي دفــع المقابــل ،وعــادة مــا تنــص
عقــود نقــل التكنولوجيــا علــى دفــع فائــدة محــددة فــي حالــة التأخيــر فــي الوفــاء بالمقابــل .وهنــاك حالــة أخــرى ،وذلــك فــي الحــاالت التــي يمنــع
فيهــا المســتورد عــن دفــع المقابــل ،يحــق للمــورد أن يقــوم بفســخ العقــد وقــد يكــون الفســخ متاحـ ًـا بشــرط صريــح فــي العقــد فــإن لــم يكــن هنالــك
شــرط صريــح يقضــي بالفســخ ممــا يجــب علــى المــورد فــي هــذه الحالــة اللجــوء للقضــاء الســتصدار حكــم بالفســخ .13
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ب :4.التنظيم القانوني للحماية الفنية والمعرفة الفنية (الوصف الفني)
المعرفــة الفنيــة فكــرة مضمونهــا حمايــة المعلومــات التكنولوجيــة التــي لــم يســجل عليهــا بــراءات اختــراع ،وتفتــرض الحمايــة وفقـ ًـا لمفهــوم المعرفة
الفنيــة أن تكــون المعلومــات المحميــة ســرية .فــإذا قــدر صاحــب المعلومــات حمايتهــا وفقـ ًـا لقواعــد المعرفــة الفنيــة كان بإمكانــه اإلبقــاء علــى
ّ
المنظمــة لبــراءات االختــراع .إذ
االســتئثار باســتثمار هــذه المعلومــات طالمــا ظلــت طــي الكتمــان وهــو مــا يميزهــا عــن الحمايــة طبقـ ًـا للتشــريعات
يتوفــر لألخيــرة اســتثناء قانونــي خــال منــح البــراءة فقــط ،وإن لــم تكــن المعرفــة الفنيــة متمتعــة بأســاس تشــريعي قاطــع يقــرر وجودهــا القانونــي
أو يحــدد نطاقهــا .وهــو مــا دعــا إلــى البحــث ودراســة هــذه الواقعــة القانونيــة إلــى أن اســتقر حديثـ ًـا إلــى وجــود الســند القانونــي والــذي تجســد
مؤخـ ً
ـرا فــي المــادة ( )39مــن اتفاقيــة التريبــس  .14ويــرى االتجــاه الغالــب اســتبعاد الســرية كمصــدر لقيمــة المعرفــة الفنيــة ،فــي حيــن يــرى االتجــاه
اآلخــر التمييــز بيــن حمايــة الســرية وجوهــر المعرفــة الفنيــة .ويجــب أن تخضــع المعرفــة الفنيــة لمســتوى محـ ّـدد فــي األصالــة بحيــث تمكــن مــن يحــوز
عليهــا أن يكــون متفـ ً
ـردا فــي أدائــه مــن وجهــة الطــرف المتعاقــد اآلخــر أي كان هــذا التميــز ذي صلــة بالمنتــج أو بــأداء الخدمــة كمــا يمتــد مفهــوم
األصالــة مــن جهــة أخــرى ليشــمل كافــة العمليــات المتعلقــة بتصميــم المنشــأة.

ب :5.التنظيم القانوني للملكية الفكرية
التطور التاريخي للملكية الفكرية
لــم تعــرف الحضــارة اإلنســانية حقــوق الملكيــة فــي عصرنــا الحاضــر فقــط ،بــل ظهــر فــي ذلــك شــكل النقــوش واألهرامــات التــي ظهــرت منــذ العهــد
ـداء والتــي كانــت أســبق مــن أهرامــات الجيــزة كمــا وضــح ذلــك مؤخـ ً
ـرا مــن خــال الدراســات واالستكشــافات
الحجــري فــي مملكــة «مــروي» ابتـ ً
األثريــة .15
ولقــد بــرع اليونانيــون فــي حمايــة حقوقهــم الفكريــة ،حيــث كان يــودع فــي مكتبــة أثينــا نســخ عديــدة مــن مســرحيات كبــار المســرحين وذلــك بهــدف
عــدم تســرب نصــوص مــن األعمــال المســرحية خــارج البــاد .أمــا فــي جانــب اإلبــداع واالبتــكار العلمــي ،فلقــد كان لعلمــاء اإلســام دور ملمــوس فــي
مجــال الطــب والكيميــاء والهندســة والرياضيــات والصناعــات واســتخراج النفــط والغــاز ،وتميــزوا فــي علــم االجتمــاع والقانــون والفقــه ،ومــن هــؤالء
األفــذاذ أبــو حنيفــة -مالــك – الشــافعي -وابــن ســينا – وابــن النفيــس – والزهــراوي وجابــر بــن حيــان.16
أمــا فــي الســودانُ ،عرفــت الملكيــة الفكريــة مــن صــدور قانــون العقوبــات لعــام  ،1991والــذي قــام بتنظيــم حمايــة العالمــات التجاريــة وجــاءت
المــادة  39مــن دســتور الســودان االنتقالــي  2005بالنــص صراحـ ًـة «لــكل مواطــن حــق ال يتضــرر فــي حريــة التعبيــر وتلقــي ونشــر المعلومــات كمــا
جســد اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان الحــق فــي حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى إنتاجــه الفكــري».
ً
دوليا
التطور التاريخي لحماية الملكية الفكرية
تُ عـ ّـد اتفاقيــة باريــس االتفاقيــة الجوهريــة المتعلقــة بجوانــب الحمايــة والتجــارة فــي عناصــر الملكيــة الفكريــة ،ولقــد نصــت االتفاقيــة فــي مادتهــا
ـم تطبيقهــا علــى االختراعــات والرســوم والنمــاذج الصناعيــة واألســماء والعالمــات التجاريــة ومكافحــة المنافســة
األولــى بإنشــاء اتحــاد باريــس ،وتـ ّ
ـم إبــرام اتفاقيــة بيــرن لحمايــة الملكيــة األدبيــة والفنيــة .ووفقـ ًـا لنصــوص االتفاقيــة ،يتمتــع رعايــا الــدول األعضــاء بحمايــة
ـم ،تـ ّ
غيــر المشــروعة .ومــن ثـ ّ
أعمالهــم األدبيــة والفنيــة فــي كل دول االتحــاد تلقائيـ ًـا دون حاجــه التخــاذ أي إجــراءات شــكلية كاإلبــداع والتســجيل واإلخطــار .17
أمــا اتفاقيــة الجوانــب المتصلــة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة (تربــس) Trade-Related Aspectsof Intellectual Property Rights
  )(TRIPSفهــي تضمــن جميــع المســائل الجوهريــة ذات الصلــة بتحريــر التجــارة الدوليــة .االتفاقيــة ال تلغــي االتفاقيــات الدوليــة القائمــة أو تحــل
محلهــا بــل تكملهــا وتعــزز وجودهــا .وممــا ال شــك فيــه أن نفــاذ هــذه االتفاقيــة مــع وجــود االتفاقيــات األخــرى المعنيــة بالملكيــة الفكريــة يتطلــب
التنســيق والتعــاون بيــن منظمــة التجــارة العالميــة باعتبارهــا الهيئــة المشــرفة علــى تطبيــق اتفاقيــة تريبــس وبيــن المنظمــة العالميــة للملكيــة
ـم االتفــاق بإيجــاد نــوع مــن التعــاون
الفكريــة باعتبارهــا الهيئــة التــي تعمــل علــى تطبيــق االتفاقيــات فــي مجــال حمايــة الملكيــة الفكريــة .وبالفعــل تـ ّ
بيــن هاتيــن المنظمتيــن فيمــا يتعلــق بتطبيــق اتفاقيــة تريبــس.
ولكــن يجــدر التســاؤل فــي حالــة وجــود تعــارض بيــن نصــوص اتفاقيــة الملكيــة الفكريــة ولقــد أرســت معاهــدة فينــا بشــأن المعاهــدات لعــام 1996
الحلــول لمثــل هــذا النــوع مــن المشــكالت القانونيــة حيــث تكــون نصــوص االتفاقيــة األجــدى هــي الواجبــة التطبيــق ،وفــي هــذه الحــال ،تكــون
اتفاقيــة تريبــس هــي الواجبــة التطبيــق .18
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 مبدأ المعاملة الوطنيةتنــص المــادة الثالثــة مــن االتفاقيــة بــأن تمنــح كل دولــة عضــو لغيــر مواطنيهــا فــي الــدول األعضــاء معاملــة ال تقــل عــن تلــك التــي تمنحهــا لرعاياهــا
طبــق هــذه
فــي مجــال تطبيــق أحــكام االتفاقيــة .وطبقـ ًـا لذلــك ،فــإن هــذا المفهــوم يعنــي المســاواة بيــن كافــة األطــراف المنتميــن لالتفاقيــة ،وتُ ّ
المســاواة مــن حيــث تحديــد المســتفيدين مــن هــذه الحمايــة وكيفيــة الحصــول عليهــا ونطاقهــا ومدتهــا ونفاذهــا .20
 مبدأ الدولة بالرعايةأفــردت االتفاقيــة فــي مادتهــا الرابعــة أنــه يتعيــن علــى كافــة الــدول األعضــاء منــح رعايــا الــدول األخــرى األعضــاء أيــة امتيــازات أو حصانــات أو
معاملــة تفصيليــة تمنحهــا إلــى أي دولــة أخــرى ،علــى أن ُيســتثنى مــن ذلــك أي مزايــا بشــأن المســاعدة القضائيــة أو إبقــاء القوانيــن ذات الصفــة
العامــة ،ويشــمل االســتثناء أيــة اتفاقيــات دوليــة بشــأن الملكيــة الفكريــة قبــل تأســيس منظمــة التجــارة العالميــة.
 الحماية بين حديها األدنى واألعلىنصــت االتفاقيــة بوجــوب أن تلتــزم الــدول األعضــاء بالمعاملــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة علــى مواطنــي الــدول األخــرى األعضــاء ،ومثــال
ذلــك إن مــدة حمايــة بــراءات االختــراع أصبحــت طبقـ ًـا التفاقيــة تريبــس عشــرين عامـ ًـا فــإن كان أحــد القوانيــن الوطنيــة كالتشــريع المصــري الــذي
يجعــل مــدة الحمايــة  15ســنة مــن تاريــخ إيــداع الطلــب فــإن هــذا الحكــم يجــب تعديلــه ألنــه يتضمــن حمايــة أدنــى مــن تلــك التــي تمنحهــا االتفاقيــة .21
وحسـ ً
ـنا فعــل المشـ ّـرع الســوداني بــأن ينــص صراحــة فــي صلــب المــادة ( )25مــن قانــون بــراءات االختــراع علــى أن تنقضــي الحقــوق المترتبــة علــى
البــراءة بعــد عشــرين عامـ ًـا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب.
الحماية القانونية للمؤشرات الجغرافية
تمثــل مباشــرة هــذا الحــق فــي منــع الغيــر مــن خــارج البلــد المعنــي مــن اإلشــارة إلــى هــذا اإلقليــم كمصــدر أو منشــأ للمنتــج .الهــدف هــو غـ ّ
ّ
ـل يــد
الســكان فــي هــذا اإلقليــم مــن إصــدار هــذا الترخيــص ،وحمايــة المســتهلك حتــى ال ُيخــدع فيتجــه إلــى منتــج معيــن ويفضلــه علــى آخــر بالنظــر إلــى
اإلقليــم الــوارد منــه ،ثــم يتبيــن لــه أن اعتقــاده المبنــي علــى إشــارة صريحــة علــى المنتــج غيــر صحيــح .22
وعلى الصعيد الدولي ،تجدر اإلشارة إلى بعض االتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمؤشرات الجغرافية وبيان كيفية حمايتها:
 اتفاقية مدريد سنة 1891م بشأن جميع بيانات المصدر للمصانع؛ اتفاقية لشبونه 1958م بشأن حماية تسميات المنشأ الرابعة وتسجيلها على الصعيد الدولي؛ اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1967؛ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة عن حقوق الملكية الفكرية (تريبس).وتختلــف مســألة الحمايــة وفقـ ًـا لمفهــوم كل اتفاقيــة عــن األخــرى فيمــا يتعلــق باإلجــراء الــذي يتعيــن القيــام بــه تجــاه األعمــال غيــر المشــروعة حيــث
قضــت اتفاقيــة مدريــد بوجــوب حجــز الســلع والمنتجــات الزائفــة عنــد الشــراء ،أمــا اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة فلقــد قضــت بالمصــادرة.
أمــا اتفاقيــة تريبــس ،قضــت صراحــة بمصــادرة الســلع الزائفــة والمضللــة مــع إمــكان توقيــع بعــض العقوبــات األخــرى مــن فــرض غرامــه ماليــة ودفــع
تعويضــات معينــة علــى أصحــاب تلــك المؤشــرات أو البيانــات المضللــة أو حتــى إتــاف تلــك الســلع المزيفــة وأدوات وآليــات انتاجهــا .23
خصائص المؤشرات الجغرافية
 يشمل هذا المصطلح دالالت المنشأ ودالالت المصدر وتسميات المنشأ وبيانات المصدر؛ يتمتــع المؤشــر الجغرافــي بخاصيــة ال يمكــن ألحــد أن يتأثــر بهــا وحــده دون غيــره ومثــال ذلــك تشــتهر منطقــة شــندي بإنتــاج المانجــو ومنطقــة كســا بالبصــل والمــوز فــا تجــد ألحدهــم أن يتأثــر بذلــك دون غيــره.
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ب :6.تنظيم الملكية الفكرية في السودان
تطور الملكية الفكرية في السودان
ُيعـ ّـد الســودان مــن أوائــل الــدول التــي اهتمــت بالملكيــة الفكريــة عمومـ ًـا وبــراءات االختــراع علــى وجــه الخصــوص فأفــردت لهــا قانــون بــراءات
االختــراع لســنة  .1971فبــراءة االختــراع تعــد مؤشــر حقيقيـ ًـا لمســتوى النمــو االقتصــادي ويعكــس حجــم النشــاط االبتــكاري ونســبة النمــو االقتصادي
المحركــة لالقتصــاد فــي القــرون الماضيــة فيمــا أصبحــت االبتــكارات هــي األداة
ألي قطــر وال بــد أن نشــير هنــا إلــى أن المــواد الخــام هــي القــوة
ّ
األساســية لالزدهــار االقتصــادي فــي هــذه األلفيــة.
التشريعات ذات الصلة بالملكية الفكرية
 دستور السودان االنتقالي لعام 2005في سياق التنظيم التشريعي للملكية الفكرية في السودان ،صدرت العديد من القوانين ،نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر :24
القانون

سنة اإلصدار

قانون السلع القطعية

1924

قانون خلود

1954

قانون العالمات التجارية

1969

قانون براءات االختراع

1971

قانون النماذج الصناعية

1974

قانون الجمارك

1986

قانون التقاوي

1990

قانون خاتم الدولة

1993

قانون شعار الجمهورية

1993

القانون الجنائي

1991

قانون العلم الوطني

1994

قانون أعالم البحرية السودانية

1994

قانون رعاية المبدعين

1999

قانون الملكية الوطنية

1999

قانون المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون

1991

قانون حماية اآلثار

1999

قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

1996

قانون المصنفات األدبية والفنية

2001

 -االتفاقيات ذات الصلة بالملكية الفكرية التي انضم إليها السودان

25

القانون

بدء التنفيذ

اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي

 19ديسمبر 2008

البروتوكــول الثانــي اإلضافــي إلــى اتفاقيــات حنيــن المبرمــة فــي  12أغســطس  1949المتعلــق بحمايــة النازعــات  13يناير 2007
المســلحة غيــر الدوليــة
اتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة

24
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 27نوفمبر 2006
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اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

19يناير 2006

االتفاقية الدولية لوقاية النبات

 2أكتوبر 2005

بروتوكول كادتا حبنا المتعلق بسالمة األحياء (اتفاقية التنوع البيولوجي)

 11سبتمبر 2005

بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

16فبراير 2005

المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 29يونيو 2004

االتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف ونجاحه في أفريقيا

 26ديسمبر 1996

اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي

 28يناير 1996

اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار

16نوفمبر 1992

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيير المناخ

 21مارس 1994

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي

 18يونيو 1986

االتفاقية المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي

 17ديسمبر 1975

اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب حشد مسلح

 23أكتوبر 1970

اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب

 23مارس 1958

أمــا بشــأن معاهــدة التعــاون بشــأن البــراءات (نظــام البــراءات الدولــي) ،والتــي تُ عنــى بتقديــم المســاعدات الالزمــة لمودعــي الطلبــات علــى الحصــول
علــى حمايــة اختراعهــم علــى الصعيــد الدولــي ويتســنى للمــودع أن يلتمــس حمايــة اختراعــه فــي كافــة الــدول الموقعــة علــى االتفاقيــة والحصــول
علــى المعلومــات التقنيــة بشــأن هــذه االتفاقيــة والحصــول علــى هــذه االختراعــات ،فقــد انضــم الســودان إلــى هــذه االتفاقيــة فــي 1984/4/16
وتتميــز االتفاقيــة بتوفيــر الوقــت والجهــد ،ومؤخـ ً
ـرا تــم اعتمــاد المكتــب المصــري للبــراءات كمكتــب فحــص وبحــث دولــي.

 المنظمة العالمية للملكية الفكريةتــم إنشــاء المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة وفقـ ًـا التفاقيــة اســتكهولم فــي عــام  1967وهــي تغطــي كافــة أنحــاء المعمــورة .ولقــد انضــم
الســودان إلــى العديــد مــن االتفاقيــات فــي إطــار هــذه المنظمــة منهــا :26
االتفاقية

بدء التنفيذ

بروتوكول آفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات

 16فبراير 2010

اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية

 28ديسمبر 2000

اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات

 16مايو 1984

معاهدة التعاون بشأن البراءات

 16أبريل 1984

اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية

16أبريل 1989

اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 15فبراير 1974

كما أن هنالك معاهدات متعددة األطراف متعلقة بالملكية الفكرية ،وهي:
االتفاقية

دخول اإلتفاقية حيذ النفاذ

برتوكــول ناغويــا بشــأن الحصــول علــى المــوارد الجينيــة والتقاســم العــادل والمنصــف للمنافــع الناشــئة عــن اســتخدامها  12أكتوبر 2014
الملحــق باتفاقيــة التنــوع البيولوجــي
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 24مايو 2009

البروتوكول اإلطاري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 24مايو 2009

اتفاقية جنيف الثانية لتحقيق حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 1949

مارس 1958

اتفاقية جنيف األولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان

 23مارس 1958

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين وقت الحرب

 23مارس 1958

اتفاقية بشأن الطيران المدني

 29يونيو 1958
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 االتفاقيات اإلقليمية ذات الصلة بالملكية الفكرية .١الميثاق الثقافي ألفريقيا ودخل حيز النفاذ في  19سبتمبر 1990؛
 .٢برتوكــول هــراري بشــأن البــراءات والرســوم والنمــاذج الصناعيــة فــي إطــار المنظمــة اإلقليميــة األفريقيــة للملكيــة الصناعيــة ودخــل حيــز النفــاذ
فــي  25أبريــل 1982؛
 .٣اتفاق لوسكافي المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية ودخل حيز النفاذ في .1978
الممارسة القضائية في مجال الملكية الفكرية
تعـ ّـد النيابــة التجاريــة أحــد أضلــع العدالــة الجنائيــة فــي هــذا الصــدد ،ولقــد تــم إنشــاؤها فــي عــام  2003وتختــص بالنظــر فــي كافــة المخالفــات
المتعلقــة بالملكيــة الفكريــة .كمــا صــدر أمــر تأســيس محكمــة الملكيــة التجاريــة وتُ عـ ّـد أول محكمــة فــي العالــم العربــي وتختــص بالنظــر فــي القضايــا
الجنائيــة والمدنيــة المعنيــة بمســائل الملكيــة الفكريــة.
ومــن الجديــر بالمالحظــة أن اتفاقيــة (تريبــس) قــد منحــت أصحــاب االختراعــات الحــق فــي إبــرام عقــود الترخيــص للغيــر وذلــك باســتخدام موضــوع
االختــراع بفتــرة زمنيــة محـ ّـددة فــي العقــد المبــرم مــع الغيــر كمــا يصاحــب البــراءة وفقـ ًـا لالتفاقيــة الحــق فــي التنــازل للغيــر عــن البــراءة ولــه الحــق
فــي تحويلهــا لغيــره باأليلولــة أو التعاقــب  .27ويمكــن لمكتــب نقــل التكنولوجيــا االضطــاع بمهمــة توفيــق األطــراف المعنيــة فــي هــذا الصــدد .كمــا
فعــال .ومــن الجديــر بالذكــر أن مكتــب الملكيــة الفكريــة التابــع لــوزارة العدل
يمكــن لهــذا لمكتــب فــرض الرســوم التــي يكــون الغــرض منهــا بنــاء جهــاز ّ
بالســودان ينحصــر دوره فــي تســجيل البــراءات وهــو ُيعـ ّـد فكريـ ًـا ومكانيـ ًـا بعيـ ً
ـدا عــن مناطــق إنتــاج المعرفــة فــي الســودان أال وهــي الجامعــات،
ويمكــن لمكتــب نقــل التكنولوجيــا بالســودان سـ ّـد هــذه الفجــوة بتولــي كافــة الجوانــب الفنيــة والتقنيــة التــي تمكــن مــن ربــط األطــراف المعنيــة
بنقــل التكنولوجيــا وتحويــل بــراءات االختــراع المســجلة لمكتــب نقــل التكنولوجيــا لفحصهــا وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة فــي هــذا الصــدد .وكمثــال علــى
ذلــك ،يمكــن اإلشــارة إلــى أكاديميــة مصــر للبحــث العلمــي واالبتــكار التــي تتولــى مهمــة التنســيق وتطويــر كافــة المســائل ذات الصلــة بالملكيــة
الفكريــة.
بعض جوانب الخلل التشريعي في القوانين المنظمة لنقل التكنولوجيا واالبتكار
قانون براءة االختراع لسنة 1971
ً
مســتوفيا لــكل متطلبــات
ُينظــم االبتــكار فــي الســودان عبــر قانــون بــراءة االختــراع لســنة  1971والئحتــه التنفيذيــة  .1981ولقــد صــدر القانــون
ويعــاب علــى اتفاقيــة باريــس أنهــا نظمــت الجوانــب اإلجرائيــة وأغفلــت الجوانــب الموضوعيــة.
اتفاقيــة باريــس  1983المعروفــة باتفاقيــة المــيُ .
وطبقـ ًـا للقانــون يتــم منــح البــراءة بعــد اســتيفاء طالــب البــراءة كل البيانــات المطلوبــة والمتمثلــة فــي بياناتــه األساســية واســم االختــراع والوصــف
والحمايــة التــي يســتهدفها طالــب البــراءة.
المشرع الحاالت التي تنفي البراءة بأحد األسباب اآلتية:
وحدد
ّ
ّ
مقدم الطلب الشروط المتعلقة بالجدية واالبتكار المنصوص عليها في المادة ( )1/3من القانون؛
يستوف
لم
إذا
ِ
ّ
 إذا كان في شرط استثمار االختراع ما يمثل انتهاك النظام العام واآلداب في السودان؛ عدم قابلية االختراع لالستثمار الصناعي؛ إذا سبق وأن ُمنحت البراءة لشخص آخر عن نفس االختراع.ومن المالحظات التي يتعين العمل على تعديلها اآلتي:
وتم حصر االبتكارات في المجال الصناعي فقط (تشميل مجاالت أوسع)؛
 لم يتناول القانون االبتكارات األخرى ًّ
ً
مثال)؛
عاما (اإلحالة إلى الصالح العام
 لم يوضح القانون مآل البراءة بعد مضي عشرين يتعيــن مراعــاة الشــروط والضوابــط الــواردة باتفاقيــة الجوانــب المتصلــة بالتجــارة (تريبــس) باعتبارهــا واحــدة مــن المعينــات الالزمــة النضمــامالســودان التفاقيــة التجــارة الدوليــة؛
ً
وفقا للمعايير الدولية في هذا الصدد.
 -إعادة تعريف براءات االختراع

ب :7.اإلطار القانوني لحماية المنتجات الصناعية
قانون النماذج الصناعية السودانية 1974
القانــون ال غبــار عليــه ولكــن األمــر يتصــل بوجــوب االنضمــام لوثيقــة جنيــف المتعلقــة بالنمــاذج الصناعيــة واتفاقيــة الهــاي المتعلقــة بالســجل
الدولــي ويجــوز لمكتــب نقــل التكنولوجيــا القيــام بــدور الوســيط فــي التصرفــات التــي يقــوم بهــا.
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قانون العالمات التجارية 1919
صــدر قانــون حمايــة الحقــوق الخاصــة بالعالمــات التجاريــة ثــم صــدر الحقـ ًـا قانــون العالمــات التجاريــة  .1969ولقــد انضــم الســودان إلــى اتفاقيــة
مدريــد بشــأن التســجيل الدولــي للعالمــات التجاريــة .1984
مقترح للتعديل:
ثمــة مســائل مســتحدثة تتطلــب تعديــل هــذا التشــريع تتصــل بالثــورة الهائلــة فــي عالــم التكنولوجيــا واالبتــكار وتداعيــات انضمــام الســودان لمنظمــة
ّ
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ينــس بشــأن التصنيــف الدولــي للســلع والخدمــات التــي تتطلــب إضافــة الفقــرة الجديــدة اآلتيــة علــى القانــون (ال يجــوز نقــل ملكيــة العالمــات
التجاريــة أو رهنهــا أو الحجــز عليهــا إال مــع المحــل التجــاري).
قانون تشجيع االستثمار 2013
ينبغــي تعديــل القانــون ومنــح مزايــا تفضيليــة للمشــروعات االســتثمارية التــي تســهم فــي نقــل التكنولوجيــا وتقنيــة المعلومــات وتشــجيع االبتــكارات
ويجــب أن يتضمــن القانــون الجديــد لالســتثمار حوافــز وتســهيالت لنظــام االســتثمار فــي المناطــق التكنولوجيــة كالتشــريع المصــري والــذي ينــص
خضــع األدوات والتجهيــزات
صراحــة بإنشــاء مناطــق تكنولوجيــة فــي مجــال صناعــة المعلومــات واالتصــاالت والتعليــم والبحــث التكنولوجــي وال ُي ِ
ّ
المنظمــة لذلــك .كمــا يجــب النــص علــى تشــجيع االســتثمارات التــي
الرأســمالية الالزمــة لمزاولــة النشــاط للضرائــب والرســوم وفــق أحــكام وللوائــح
تهــدف إلــى تطويــر التكنولوجيــا والبحــث العلمــي وتحســين اإلنتاجيــة.

قانون المناطق الحرة 2009
ويستعاض عنها بالفقرة (ب) الجديدة اآلتية:
في الفصل الثاني من القانون -أغراض المناطق الحرة  -تُ لغى الفقرة (ب) من المادة (ُ )7
 إدخــال التكنولوجيــا وتشــجيع االبتــكارات والمعرفــة الفنيــة وتقنيــات التصنيــع والتخزيــن وتطويرهــا وتوفيــر فــرص للعمالــة الســودانية ،وتقديــم كافةالتســهيالت الالزمــة للمشــروعات التــي تحقــق القيمــة المضافــة لنقــل التكنولوجيــا واألســباب الموجبــة لذلــك هــو المســاهمة فــي تشــجيع البحــث
العلمــي ونقــل التكنولوجيــا.
دور مكتب نقل التكنولوجيا
يجــري التطــرق إلــى الصلــة مــا بيــن التشــريع القائــم المنظــم للملكيــة الفكريــة وحمايــة حــق المؤلــف وحمايــة المنتجــات الصناعيــة فــي الــدور الــذي
يمكــن أن يضطلــع بــه مكتــب نقــل التكنولوجيــا وفقـ ًـا للتشــريعات القائمــة:
 المطلب األول :حماية المؤلفُيعـ ّـد حــق المؤلــف مــن أهــم حقــوق الملكيــة الفكريــة ولقــد ّ
نظــم المشـ ّـرع الســوداني طبقـ ًـا لقانــون حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة 1996
حقــوق المؤلــف .ولقــد عـ ّـرف القانــون المؤلــف بأنــه أي شــخص طبيعــي ابتكــر المصنــف وتــم نشــر المصنــف تحــت اســمه ،وفــق الطــرق المتبعــة
فــي نســبة المصنفــات لمؤلفيهــا أو بطريقــة يتــم اختراعهــا فــي المســتقبل مــا لــم يقــم الدليــل علــى خــاف ذلــك.
ولقــد نــص القانــون الســوداني علــى اســتمرار حمايــة الحقــوق األدبيــة مــدى حيــاة المؤلــف ولمــدة خمســين ســنة بعــد وفاتــه .وكمــا هــو معلــوم
قانونـ ًـا فــإن للمؤلــف الحــق فــي التصــرف فــي ملكــه طبقـ ًـا للقانــون ويمكــن تعديــل القانــون بحــث يســتصحب دور مكتــب نقــل التكنولوجيــا للترويــج
لحــق المؤلــف وإبــرام العقــود الالزمــة بيــن األطــراف المعنيــة.
 المطلب الثاني :حماية المنتجات الصناعيةيكفــل القانــون الســوداني الحمايــة للمواطــن واألجنبــي الــذي تكــون دولتــه موقعــة علــى اتفاقيــة باريــس  1883وفــق مبــدأ المعاملــة بالمثــل
وواجــب الحمايــة لمخترعــه الــذي قــام بتســجيله كمــا يحــق لصاحــب البــراءة التســجيل فــي الــدول األعضــاء وفقـ ًـا لمعاهــدة التعــاون بشــأن البــراءات
 1970التــي صــادق عليهــا الســودان .تتعــرض كثيــر مــن المنتجــات الصناعيــة عنــد طرحهــا للتــداول للتقليــد والمنافســة غيــر المشــروعة ولكــن التســجيل
فــي مكتــب البــراءات المعنــي يعطيهــا وقايــة مــن تعـ ّـرض الغيــر .28
أمــا عــن حمايــة النمــاذج الصناعيــة ،فلقــد عـ ّـرف القانــون الســوداني النمــوذج بأنــه (أي تجميــع لخطــوط أو ألــوان ُص ّممــت بحيــث يعطــي مظهـ ً
ـرا
خاصـ ًـا علــى إنتــاج صناعــي أو حرفــي أو أي شــكل بالســتيكي ســواء كان متعلقـ ًـا أو غيــر متعلــق باأللــوان شــرط أن يكــون مــن المســتطاع اســتخدام
ذلــك التجمــع بمثابــة نمــوذج صناعــي أو حرفــي).
ويعـ ّـد االبتــكار مــن العناصــر الرئيســة فــي الرســم والنمــوذج الصناعــي .ويمكــن لمكتــب نقــل التكنولوجيــا أن يرســم ويضــع السياســات المالئمــة بشــأن
ُ
وقيدهــا المشـ ّـرع فــي هــذ اإلطــار.
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ب :8.اإلطار القانوني للتعليم العالي والبحث العلمي في السودان
قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي 1990
ّ
المنظمــة للبحــث العلمــي والتعليــم العالــي بالبــاد ولقــد جــاء هــذا التشــريع
ُيعـ ّـد قانــون تنظيــم التعليــم العالــي والبحــث العلمــي األداة التشــريعية
بعــد خمســة عشــر عامـ ًـا مــن صــدور قانــون التعليــم العالــي  1975والــذي تــم إلغــاؤه بصــدور هــذ القانــون ويرتبــط هنــا القانــون مباشــرة بالمتغيــرات
الجديــدة فــي البحــث العلمــي والصناعــي المتعلقــة بالبحــوث واالستشــارات الصناعيــة كمــا يتعيــن تعديــل القانــون لتحفيــز العامليــن فــي حقــل
التعليــم العلمــي الذيــن يحصلــون علــى بــراءات اختــراع مســجلة وتقييــم وضعهــا التقنــي مــن مكتــب نقــل التكنولوجيــا.
وعلــى الرغــم مــن أن هــذا القانــون قــد جــاء ليهتــدي بالمتغيــرات اإلقليميــة والدوليــة فــي إطــار البحــث العلمــي إال أن معظــم أحكامــه قــد خلــت
مــن مواكبــة التطــورات الجديــدة فــي ربــط البحــث العلمــي بسياســات تشــجيع االبتــكار ونقــل التكنولوجيــا وربــط أهــداف وغايــات التعليــم العالــي
باحتياجــات المجتمــع مــن التجديــد واالبتــكار مــع وجــوب اســتصدار تشــريع متكامــل جديــد للتعليــم العالــي .يتصــل هــذا التشــريع بصــورة مباشــرة بالبحــث
العلمــي ويمكــن اقتــراح تعديــل القانــون لكــي يســتصحب المفاهيــم اآلتيــة:
 الدور الفعال للتعليم العالي بالمجتمع من خالل تشجيع البحوث ذات الصلة بتحقيق أهداف األلفية والتنمية المستدامة؛صراحة على االستقالل اإلداري والمالي للجامعات؛
 النصً
 تشجيع الجامعات على الولوج للبحث في مجاالت العلوم التقنية والتكنولوجية واالبتكار؛ النص على إدخال مفهوم التكنولوجيا واالبتكار والملكية الفكرية ضمن المناهج الدراسية بالجامعات؛ النــص علــى ربــط الترقــي بالنســبة ألســاتذة الجامعــات بتقديــم بحــوث علميــة متميــزة وتقديــم بــراءات اختــراع واســتصدار التشــريعات الالزمــة وخلــقالبيئــة المالئمــة فــي الجامعــات ومراكــز البحــث العلمــي لنقــل التكنولوجيــا والملكيــة الفكريــة وربــط الجامعــات والمعاهــد البحثيــة مــع القطــاع
الصناعــي؛
 تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه إلنشاء جامعات تقنية متخصصة؛ سياسة واضحة لنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية في الجامعات والمؤسسات البحثية؛ ربط الجامعات البحثية مع القطاع الصناعي؛ّ
المنظمــة للجامعــات تعنــي بوجــوب أال يتــم الترقــي للدرجــات
 سياســات واضحــة للترقيــة :يتعيــن ربــط الترقيــة بتوفــر نصــوص تشــريعية فــي القوانيــناألكاديميــة العليــا فــي الجامعــات إال بعــد نشــر أبحــاث علميــة محكمــة فــي إحــدى الدوريــات العلميــة ســواء علــى المســتوى اإلقليمــي أو الدولــي
يقدمهــا أســاتذة الجامعــات.
أو تســجيل بــراءات اختــراع علــى المســتوى الوطنــي .ويجــب أن تربــط الترقيــة باالستشــارات المتميــزة التــي ّ

ج :مكتب نقل التكنولوجيا واالبتكار في السودان
يعرض هذ الجزء المواضيع التالية:
 المفهوم الهيكل الوظيفي واإلداري النظام األساسي للمكتب التمويل -الدور المنوط والخدمات األساسية لمكتب نقل التكنولوجيا

ج :1.مفهوم مكتب نقل التكنولوجيا واالبتكار في السودان
إن االســتثمار فــي المــوارد البشــرية هــو جوهــر التنميــة االقتصاديــة والداعــم الرئيســي لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية .واالبتــكار هــو أســلوب مــن
أســاليب الحيــاة يشــمل جميــع نواحــي حيــاة الفــرد .ومــن المجــاالت التــي يشــملها مفهــوم االبتــكار مــا يلــي:
 األجهزة والمعدات والتحسينات عليها؛ كافة المجاالت الفزيائية والكيميائية وتشمل ابتكار تطبيقات وأجهزة علمية؛ المجاالت الطبية وتضم كل من الصحة والطب والصيدلة وابتكار عالجات جديدة؛ -المجاالت االجتماعية (ومن أبرز األمثلة على ذلك إيجاد بنك للفقراء في بنغالديش)؛
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 المجاالت الصناعية وتحتوي على ابتكارات جديدة في عالم السيارات؛ المجاالت التجارية ومن أمثلتها التسوق عبر التجارة اإللكترونية وخدمة توصيل المنتجات إلى الزبائن؛ المجــاالت التعليميــة والتربويــة وتشــمل تحديــث خــط اإلنتــاج التربــوي والتعليمــي وابتــكار أســاليب تعليــم جديــدة ومنهــا إيجــاد الصحافــة اإللكترونيــةوالبــث الفضائــي .29
مكتب نقل التكنولوجيا واالبتكار بالسودان
ّ
نظـ ً
للمنظمة
الكليــة
ـرا للصلــة الوثيقــة بيــن األهــداف المبتغــاة مــن إنشــاء مدينــة أفريقيــا التكنولوجيــة واالســتراتيجية القومية بالســودان والسياســات
ّ
العالميــة للملكيــة الفكريــة يقتــرح هــذا التقريــر تأســيس إنشــاء مكتــب لنقــل التكنولوجيــا بمدينــة أفريقيــا التكنولوجيــة وذلــك لكــي يتولــى طبقـ ًـا
ّ
ومنظمــات المجتمــع المدنــي واألجهــزة العدليــة المنــاط
لقــرار إنشــائه تقديــم خدمــات أساســية مســاعدة لكافــة مؤسســات الدولــة والقطــاع الخــاص
بهــا حمايــة االختراعــات لألطــراف المعنيــة.
ويستهدف تأسيس المركز بصفه مباشرة سد الفجوة بين البحث العلمي واالبتكار والقطاع الصناعي وذلك من خالل اآلتي:
 تقديم كافة المساعدات الممكنة والمتاحة بين األطراف المعنية بالبحث العلمي وحماية الملكية الفكرية؛ تشجيع الشراكات القائمة والمستقبلية المتصلة باستخدام تكنولوجيا المؤسسات العامة البحثية (شركات وليدة أو الشراكات منبثقة)؛ توزيع صافي العوائد للمؤسسات العامة وشركاء التعاون 30؛ المســاهمة مــع الهيئــات البحثيــة بتجديــد وحمايــة إدارة الملكيــة الفكريــة الناتجــة عــن البحــث الــذي يتــم تمويلــه مــن قبــل الدولــة والســعي إلــىتســويق تلــك البحــوث 31؛
 وضــع النظــم والتشــريعات المتعلقــة بعوائــد تســويق الملكيــة الفكريــة الناتجــة عــن األبحــاث الممولــة مــن الدولــة واالســتعانة بطــرف ثالــث لتقييــمعدالــة الشــروط الموضوعيــة والماليــة مــن قبــل جهــات التمويــل 32؛
33
 -وضع خارطة طريق لتكنولوجيا وتطوير الملكية الفكرية بالسودان .

ج :2.الهيكل الوظيفي واإلداري
الهيكل المقترح

رئيس الجمهورية

المجلس األعلى

الوزارة المختصة التي

لإلبتكار ونقل التكنولوجيا

يحددها رئيس الجمهورية

والبحث العلمي

لإلشراف على المكتب

مدينة أفريقيا
التكنولوجية بالسودان
مكتب نقل التكنولوجيا

مكتب نقل التكنولوجيا
مجلس المفوضية
اللجنة الفنية
المقرر العام

منسق البرامج البحثية

مسؤول الشؤون القانونية

ضابط اإلتصال

مسؤول التسويق

يتبع المكتب لمدير المدينة مباشرة.

29
30
31
32
33
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مسؤول إدارة
الموارد البشرية

الوصف الوظيفي و مهام العاملين بمكتب نقل التكنولوجيا ()NTTO
المهام

الوظيفة

الوصف الوظيفي

المقرر العام
ّ

 دكتــوراه فــي أي مــن مجــاالت العلــوم التطبيقيــة والبحــث  -وضــع السياســات العامــة للمكتــب بالتشــاور مــع الجهــاتا لعلمي .
المختصــة.
 خبــرة ال تقــل علــى عشــر ســنوات فــي مجــال نقــل  -التنســيق مــع مكاتــب نقــل التكنولوجيــا بالخــارج ووكاالتالتكنولوجيــا والبحــث العلمــي.
األمــم المتحــدة المختصــة المعنيــة بنقــل التكنولوجيــا.
 أن تكــون لديــه أبحــاث منشــورة في مجــال نقــل التكنولوجيا  -العمــل الجــاد مــن أجــل تطويــر نقــل التكنولوجيــا ونقــلواالبتكار.
الملكيــة الفكريــة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.

مسؤول
الشؤون القانونية

ـاء علــى قــرار مــن وزيــر العــدل طبقـ ًـا لقانون  -دراســة كافــة الطلبــات التــي تــرد إلــى المكتــب ورفــع
 يجــري تكليفــه بنـ ًللمقــرر العــام التخــاذ القــرار المالئــم.
تنظيــم وزارة العــدل  2017بعــد التشــاور مــع الوزيــر المختص .توصيــة بشــأنها
ّ
 خبرة كافية في مجال نقل التكنولوجيا والبحث العلمي. التنســيق مــا بيــن المكتــب  NTTOووزارة العــدل بصفــهعامــة وإدارة نقــل الملكيــة الفكريــة بصفــة خاصــة.

ضابط االتصال

 ضابــط االتصــال يعتبــر العنصــر الرئيســي الفعــال مــع كافــة  -التنســيق بيــن كافــة الجهــات البحثيــة ذات الصلــة باالبتــكارالجهــات ذات الصلــة بنقــل التكنولوجيــا مثــل مراكــز األبحــاث ونقــل التكنولوجيــا والملكيــة الفكريــة والبحــث العلمــي.
والجامعــات والقطــاع الصناعــي والتجــاري.
 التنســيق مــع الشــركات العاملــة فــي مجــال نقــل درجة جامعية في أي من مجاالت العلوم التطبيقية.التكنولوجيــا واالبتــكار وتقديــم كافــة المســاعدات الممكنــة
 خبرة ال تقل عن عشر سنوات في هذا المجال.لهــا.
 اإللمام الكافي بقواعد البحث العلمي ونقل التكنولوجيا -الترويج لالختراعات الوليدة ودراستها.

منسق البرامج

 ماجستير في العلوم التطبيقية والبحثية. يتولــى إعــداد البرامــج المشــتركة بيــن القطــاع العــام خبــرة فــي مجــال نقــل التكنولوجيــا ال تقــل عــن خمــس والخــاص فــي مشــروعات البحــث العلمــي ونقــل التكنولوجيا.ســنوات.
 إعــداد خارطــة طريــق لتنفيــذ كافــة البرامــج المســتهدفةلنقــل التكنولوجيــا والملكيــة الفكريــة.
 إيجــاد مصــادر التمويــل الالزمــة إلنفــاذ برامــج التوعيــةوخطــط المكتــب المتعلقــة بنقــل التكنولوجيــا واالبتــكار.

مسؤول التسويق

 ماجستير في التسويق وإدارة المشروعات. الترويــج لكافــة المشــروعات المســتهدفة لنقــل التكنولوجيــا خبــرة ال تقــل عــن خمــس ســنوات فــي مجــال نقــل بالداخــل والخارج.التكنولوجيــا واالبتــكار ونقــل الملكيــة الفكريــة.
 خلــق مصــادر ماليــة لدعــم البحــث العلمــي ونقــلا لتكنو لو جيــا .
 اإلشــراف بالتنســيق مــع مســؤول الشــؤون القانونيــة علــىإبــرام العقــود بيــن الكيانــات المختلفــة واألطــراف األخــرى
المعنيــة بالبحــوث العلميــة والمنشــآت الخاصــة.

مسؤول إدارة
الموارد البشرية

 مؤهــل جامعــي وخبــرة عمليــة ال تقــل عــن عشــرة ســنوات  -يتولــى متابعــة كافــة القضايــا ذات الصلــة بالعامليــنً
فــي مجــال إدارة المــوارد البشــرية.
وفقــا لــرؤى
بالمكتــب مــن حيــث تأهيلهــم وتدريبيهــم
 اإللمــام الكافــي بقضايــا نقــل التكنولوجيــا والملكيــة المجلــس األعلــى للبحــث العلمــي ونقــل التكنولوجيــا.الفكريــة والبحــث العلمــي.
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ج :3.النظام األساسي لمكتب نقل تكنولوجيا واالبتكار بالسودان
االسم  -المقر – األهداف – الوسائل
ً
وفقا للقانون.
 يسمى هذا المكتب مكتب نقل التكنولوجيا ويكون له الشخصية االعتبارية يكون مقر المكتب بمدينة الخرطوم. تُ عقد اجتماعات المكتب بالمقر أو بأي مكان آخر تقرره مدينة أفريقيا التكنولوجية بالتشاور مع المجلس.ً
فروعا أو مكاتب بمدن السودان األخرى.
 يجوز للمجلس أن ينشئيقتض السياق معنى آخر.
تفسير :في هذا القانون ما لم
ِ
 المكتبُ :يقصد به مكتب نقل التكنولوجيا. NTTOالمقرر العام للمكتب.
المقررُ :يقصد به
ّ
ّ
 المجلسُ :يقصد به المجلس األعلى لنقل التكنولوجيا واالبتكار والبحث العلمي. النظام األساسيُ :يقصد به التشريع الذي ينظم العمل داخل المكتب.الوسائل
يتخذ المكتب في سبيل تحقيق أهدافه الوسائل اآلتية:
 القيــام بدراســات علميــة ميدانيــة ترمــي إلــى استشــراف برامــج نقــل التكنولوجيــا واالبتــكار والقيــام بتخطيــط هــادف لنشــر ثقافــة حمايــة الملكيــةالفكريــة فــي الســودان؛
ً
ً
وأدبيا؛
ماديا
 تقوية الصالت بين كافة الجهات العاملة في السودان في مجاالت البحث العلمي ونقل التكنولوجيا والعمل على دعمها ورعايتها إنشاء المؤسسات البحثية والعلمية ورعاية المؤسسات والشركات الوليدة لتحقيق أغراض المكتب بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ الترويج لكافة األبحاث العلمية ذات الصلة لتحقيق أهداف المكتب؛ً
مناسبا ألي من أغراض المكتب.
 القيام بأي نشاط آخر يكونالمقرر العام
ّ
ويحدد قرار تعيينه شروط خدمته.
بناء على توصية المجلس
تقوم رعاية المجلس بتعيين
ّ
ّ
المقرر العام ً
المقرر العام:
مهام
ّ
ً
مسؤوال أمام المجلس عن حسن أداء المكتب؛
 يكونً
ً
وفقا لتوجيهات المجلس؛
وفقا للموازنة العامة المجازة
 استخدام األموال ألغراض المكتب ترشيح مساعديه واألشخاص المراد تعينهم لشغل المناصب القيادية؛ً
وفقا للشروط التي يحددها المجلس؛
 إبرام العقود نيابة عن المكتب تمثيل المنظمة في جميع المسائل األخرى ذات الصلة بعمل المكتب.مجلس المفوضية
يتولى مجلس المفوضية التنسيق بين كافة الجهات التي يعملون بها ومكتب نقل التكنولوجيا.
ويمكن للمجلس اتخاذ اإلجراءات المناسبة بعد موافقة األعضاء المفوضين دون الرجوع إلى أجهزتهم المختصة.
اللجنة الفنية
المقرر العام.
عبر
إليها
المحالة
القضايا
في
المفوضية
لمجلس
الالزمة
الفنية
والمشورة
الخبرة
بتقديم
اللجنة
تتولى هذه
ّ
تعديل النظام األساسي
المقرر العام مقترحات تعديل النظام األساسي للمجلس .يتطلب إجازة التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.
يقدم
ّ
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ج :4.الجوانب المالية
التمويل
مول المكتب عن طريق:
ُي ّ
 ما تخصصه له الدولة من اعتمادات؛ إيرادات األنشطة التي يقوم بها المكتب؛ استثمارات المكتب ومؤسساته؛ الدعم والمنح التي يتلقاها المكتب من الجهات اإلقليمية والدولية في مجال نقل التكنولوجيا واالبتكار ونقل الملكية الفكرية؛ أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.الموازنة
تُ درج في الموازنة العامة جميع مصروفات المكتب.
المراجعة
المقرر العام.
يعينه المجلس بموافقة
ّ
تُ راجع حسابات المكتب بواسطة مراجع قانوني معتمد ّ

ج :5.الدور المنوط والخدمات األساسية لمكتب نقل التكنولوجيا
لكي يؤدي المكتب الدور الذي يجب أن يضطلع به لتطوير آلية نقل التكنولوجيا البد من إتباع اآلتي:
ً
سابقا والمتعلق بنقل التكنولوجيا في المؤسسات الوطنية المختلفة؛
 التنسيق مع المكاتب أو الوحدات المحدثة وجــوب العمــل علــى اســتصدار التشــريعات الالزمــة فــي هــذا الصــدد ومــن بينهــا مقتــرح مشــروع قانــون المجلــس األعلــى للبحــث العلمــي ونقــلالتكنولوجيــا واالبتــكار ودراســة كافــة التشــريعات ذات الصلــة بالملكيــة الفكريــة بالســودان وإزالــة كافــة العقبــات القانونيــة التــي تحــول دون نقــل
الملكيــة للســودان؛
 يتعيــن علــى المكتــب دراســة الطلبــات التــي تــرد إليــه بشــأن البحــث العلمــي وحمايــة االبتــكارات المحليــة وتوطيــن صناعــة نقــل التكنولوجيــاوتقديــم المشــورة االقتصاديــة والقانونيــة لمقدمــي تلــك الطلبــات؛
ً
قانونا؛
 العمل على نشر ثقافة البحث العلمي وحماية االبتكار ونقل التكنولوجيا بجميع الوسائل المتاحة العمل على تحفيز وإنشاء وخلق شراكات منبثقة ووليدة وذلك بغرض خلق مزيد من التعاون العلمي مع تلك الكيانات؛ العمل من خالل إبرام عقود منفردة أو مجتمعة مع أصحاب االبتكارات الجديدة ومنحهم حوافز مجزية عند الترويج لتلك االبتكارات؛ يتعيــن علــى المكتــب إتبــاع مبــادئ الشــفافية والمحاســبة وفقـ ًـا لمعاييــر المحاســبة المعتــرف بهــا دوليـ ًـا لمراقبــة أداء المكتــب المالــي ،ويتعيــنعلــى المجلــس األعلــى وضــع السياســات الالزمــة فــي هــذا الصــدد؛
 يجــب علــى المكتــب أن يســعى لجــذب مــوارد كافيــة إلقامــة المكتــب مــن خــال خلــق البيئــة التســويقية المالئمــة لتســويق التكنولوجيــا وإيجــادعالقــة متميــزة مــع الباحثيــن والمخترعيــن؛
 يرتبــط هــذا المكتــب ارتباطـ ًـا وثيقـ ًـا بقضايــا الملكيــة الفكريــة لذلــك ينبغــي التنســيق التــام مــع إدارة الملكيــة الفكريــة بــوزارة العــدل وذلــك بغــرضإحــكام الســيطرة علــى االختراعــات الوليــدة بعــد تســجيلها طبقـ ًـا للتشــريعات المنظمــة لذلــك؛
 العمل على تأهيل العاملين بالمكتب بالصورة المثلى؛ يوصي المكتب للمجلس األعلى باستصدار الئحة تبين الخدمات التي يؤديها المكتب والرسوم المفروضة مقابل الخدمات التي يؤديها؛ يجــب علــى المكتــب العمــل علــى تحقيــق وبلــورة رؤى قانونيــة واقتصاديــة عنــد تضــارب المصالــح والتــي تعنــي فــي المقــام األول أال يتــم اســتخدامغايــات نقــل التكنولوجيــا لتحقيــق مصالــح متعارضــة .وعلــى المكتــب وضــع سياســات لمنــع تضــارب المصالح؛
ً
حافزا للباحثين للتأكد من قيامهم باإلفصاح عن مخترعاتهم والسعي إليجاد أفضل الطرق لتسويق مخترعاتهم؛
الحث على توزيع العوائد
ّ
 يعمل المكتب بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المختصة على اآلتي:ً
طبقا للدستور والقانون؛
 إجازة مشروع القانون بعد عرضه على الجهات المختصة -إجازة الهيكل الوظيفي وشروط الخدمة.
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 .٢الخاتمة
ال شــك أن أهــم خطــوات إنشــاء المكتــب  NTTOهــو التنســيق بيــن كافــة الجهــات المعنيــة بالبحــث العلمــي ونقــل التكنولوجيــا كــوزارة التعليــم
العالــي والبحــث العلمــي ووزارة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والمركــز القومــي للمعلومــات ووزارة العــدل ومنظمــات المجتمــع المدنــي
ويعـ ّـد تشــكيل هيئــة البحــث العلمــي واالبتــكار فــي عــام  2017ركيــزة أساســية فــي شــحذ الهمــم لإلبــداع واالبتــكار.
المعنيــة بالملكيــة الفكريــةُ .
كمــا ينبغــي تشــجيع البحــث العلمــي مــن خــال توفيــر الدعــم المباشــر للمشــروعات البحثيــة علــى أســاس تنافســي فــي جميــع مجــاالت العلــوم مــن
مؤتمــرات وورش وشــراكات دوليــة وإقليميــة أخــرى مقومــات نجــاح المكتــب.
وفــي ذات اإلطــار تمثــل مراجعــة كافــة التشــريعات ذات الصلــة بنقــل التكنولوجيــا والبحــث العلمــي واســتصدار تشــريعات جديــدة أحــد ركائــز تأســيس
الصــرح الهــام.
وتجــدر اإلشــارة إلــى الــدور الــذي يتعيــن أن تضطلــع بــه منظمــات األمــم المتحــدة إلنجــاح قيــام هــذا المشــروع والــذي يخــدم توجيهــات الدولــة
المســتقبلية مــن أجــل غــد أفضــل.
ولقــد خلصــت الدراســة إلــى وجــوب تعديــل وإضافــة بعــض النصــوص التشــريعية المتعلقــة بقوانيــن الملكيــة الفكريــة وحمايــة المنتجــات الصناعيــة
وقانــون االســتثمار الســوداني.
ومن المهم أن يضم المكتب بعض الوظائف المتخصصة كما وردت بالوصف الوظيفي بالدراسة.
ويقتــرح هــذا التقريــر البــدء بتعييــن المقـ ّـرر العــام للمكتــب ً
أوال ومــن ثــم اســتكمال الخطــوات األخــرى تدريجيـ ًـا بتعييــن مســؤولي المكتــب بالتنســيق
مــع الجهــات المختصــة والوزيــر المختــص.
كما يجب أن يعمل المكتب على إجازة مشروع قانون مدينة أفريقيا للتكنولوجيا.
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Chapter 2
Effective policy-making for the structural
and operational system of innovation
and technology transfer in Sudan:
legal and operational framework
Introduction

In the Sudan, intellectual property in general and the issue of innovation and transfer of technology have received the
attention of government agencies. Several laws have been issued in this regard, including but not limited to the 1931
Business Names Act, the Trademarks Law of 1974 ,1969 and the Copyright and Related Rights Act of 2013.

1. Definition of innovation and technology transfer of technology

This section introduces the definition of innovation and transfer of technology, then the historical development of
technology protection and the role of state institutions in supporting technology transfer and innovation.

1.1: Basic Definitions
Innovation
The Sudanese Patent Law 1931 defined innovation and allowed it to be patented, if it is the result of any effort in
innovation and is ready for industrial exploitation. The patent law also states that the invention should improve the
invention of an existing patent holder if it is new, resulting from an innovation effort and is capable of industrial
investment. This definition is inconsistent with the new visions on the definition of patents.
Innovation ecosystem
This includes a combination of factors: such as the institution environment (internal structure), the regulatory
environment that embraces innovation and creates appropriate conditions. Some characteristics encourage and
promote creativity, such as the adoption of organizational values and principles that foster innovative behavior, and
bring new ideas closer to the public and provide opportunities for them.
The cultural environment has an important effect of encouraging and motivating groups and individuals towards
innovation by means of education and programs studied. The stable political environment is also a catalyst for
innovation by establishing research and development institutions. The availability of objective factors that guarantee
freedom of expression and opinion helps to stimulate young people and talent. Innovation requires also a socioeconomic environment that provides decent living conditions.
In addition, innovative human frameworks and intermediary institutions allow innovative ideas to be embraced and
supported to reach commercially viable products for the community.
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1.2: Historical Development of Technology Transfer and Innovation in Sudan
Technological development in Sudan
Technology in Sudan was associated with scientific research at the beginning of the twentieth century. The first
Veterinary Quarantine Unit was established in 1900 and was followed in 1902 by the creation of the “Wilcome”
Research Laboratory to study and control infectious diseases and parasitic diseases prevalent in the tropics. In 1968,
the Agricultural Research Authority, one of the largest research institutions in Sudan, continued to develop. The
National Research Council (NRC) was therefore established to develop a policy and strategy for scientific research.
In 2001, the Ministry of Science and Technology (MoST) was established. It included all the research institutions and
institutions that were affiliated with State institutions: i.e. the National Research Center (NRC), the Sudan Academy
of Sciences (SAS), the Atomic Energy Commission (AEC), the National Energy Research Center (NERC), the Food
Research Center (FRC) and the Central Laboratory (CL).
Africa City of Technology (ACT)
The President of the Republic issued Presidential Decree No. 18 of 2008 establishing the Africa City of Technology.
Since its establishment, the city has been active in the advancement of technology in the country.
According to Article (4) of the resolution, the city has the following objective: «… linking technology to development and
production and providing the environment for scientific, applied and technological research, technology localization
and application of human resource development and encouraging investment in these fields to establish a scientific
research environment conducive to the transfer and localization of applied knowledge technologies.»
In the same framework, ACT aims to:
- To contribute to the implementation of industrial and urban development programs and to encourage work in the
field of industrial and urban investment in coordination with the competent authorities;
- To contribute to the establishment of training and rehabilitation institutions;
- Promoting scientific research and harnessing the capacity of science, knowledge and technology for development;
- To contribute to social development and to provide services that contribute to the development of the society, to
strengthen the link between its components and to develop talents and capabilities.
Among the ACT’s terms of reference, the following activities were mentioned:
- Signing contracts and agreements and the entry into projects that would develop ACT resources or partnering with
any person or group of persons;
- Rehabilitation and training of technical personnel in the field of modern technology;
- Establishment of incubators for the localization of industries and technologies in Sudan;
- Establishing or contributing to the establishment of partnerships or affiliates within or outside the country;
- Utilizing national and foreign expertise to achieve ACT objectives;
- Finding the necessary funding for technical projects and attracting governmental, public and foreign support;
- Prepare and implement the necessary programs for ACT development in accordance with its objectives;
- Establishment of national technical centers;
- Attract foreign companies to invest in ACT according to its objectives.
ACT’s terms of reference were set out in accordance with the Presidential Decree No. (77) for the year 2008 concerning
its establishment. The most ACT important features were the provision of a suitable environment to carry out
scientific and applied research, to localize technology and to promote the investment in these fields in order to set up
a conducive scientific research environment, that helps to transfer and localize knowledge technologies.
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1.3: Investment and the role of civil society organizations working in the transfer of technology
As mentioned earlier, investment plays a significant role in advancing the economic development of the country. For
these organizations to play their role in development, the State needs to provide all necessary facilitation mechanisms,
to allow private sector companies to enter the business. In the same context, the State would remove all procedural
and administrative obstacles the hinder technology transfer in the industrial sector.

1.4: Case studies and best practices in technology transfer and innovation
Biofuels Project
The aim of this project is to derive energy from both plant and animal organisms. It is one of the most important
sources of renewable energy, unlike other natural resources such as oil, coal and all fossil fuels. It is a clean fuel whose
production depends mainly on biomass conversion, whether represented in grain and agricultural crops such as
maize and sugar cane or in the form of oils such as soybean oil, palm oil and animal fat, to ethanol or organic diesel,
which can be used for lighting. Generators are already in place in many countries, notably USA, Brazil, Germany,
Sweden, Canada, China and India.

2: Legal framework for innovation and technology transfer

Legislation plays an important role in the development of the rules of innovation and technology transfer. The
development of an appropriate legal framework is, first and foremost, intended to promote and protect the national
innovation system.

2.1: Legal framework
The Investment Promotion Law of the Sudan for 2013 has regulated all matters related to the investment process such
as facilities, privileges, legal guarantees and means of settling investment needs. According to the law and investment
policy, the following features of this law can be highlighted:
- Exemption of capital equipment and equipment for investment projects from all customs duties;
- Exemption of production inputs from value added tax according to a previously approved list, prepared by the
Ministry of Investment;
- Exemption of agricultural projects entirely from taxes;
- Exemption of service sector projects by %85 of business profits tax.
The current law needs amendments to include the possibility of electronic payment of fees, and the possibility to
follow transactions electronically.
Among the laws adopted in this context:
- The law of the right to information access 2015;
- Higher Education Act 1990;
- National Research Council Law 1991;
- The Patents Act 1971.
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To be noted, however, that there is a lack of comprehensive Sudanese legislation on the protection of innovation
and technology transfer, and the promotion of scientific research. Therefore, the Sudan needs to look forward to
the adoption of this legislation, despite the existence of legislations designed to regulate many issues related to
technology transfer.

2.2: Proposed text
Issuance bond
The President of the Republic of Sudan issued, and the National Council approved the following law:
- Law title: The law of the Supreme Council for the Promotion of Scientific Research, the Protection of Innovation and
Technology Transfer;
- The Council shall have a scientific body with legal personality as public entity;
- The Council shall be located in the state of Khartoum and may establish branches in other states.
Composition of the Board
The Board is composed from:
- Minister: to act as the Council President;
- Rapporteur-General: Council Member and Rapporteur;
- Eight members representing scientific research centers and other competent authorities.
Terms of reference of the Council
- The Council shall contribute to the setting up and formulation of the general policy of the State and national programs
and strategies related to the promotion of scientific research, technology and innovation, and shall be responsible for
approving and reviewing plans and programs of the State›s research and technical institutions and supervising their
implementation;
- Approve plans and programs of scientific research and technology transfer institutions that serve the objectives of
socio-economic development;
- Determine the role of each institution involved in scientific research, technology transfer and innovation within the
framework of the policies, plans and programs mentioned;
- Coordination in the field of scientific research and modern technology between the scientific research and technology
transfer and its institutions, private and public bodies and centers, institutes and universities to achieve integration
and cooperation between them and coordination between the related ministries;
- Develop public policies for capacity building in scientific research and technology transfer;
- Performance evaluation of scientific research institutions, protection of innovation and technology transfer;
- Prepare periodic reports on the performance of the Council;
- Formation of a permanent or temporary special committee from the Council members or outside to perform any
tasks determined by the Council;
- Supervising innovation activities in terms of registering and motivating patents, introducing competitions and
scientific prizes, and motivating innovators in the field of scientific research and technology transfer;
- Financing applied research projects and assigning universities, research centers, state institutions in the private
sector and consultative groups to research projects on a contractual basis according to their respective capacities;
- Encourage national actors to provide technical support to national and state projects aimed at technology transfer
and protection of innovation;
- Encourage the establishment of incubators and similar bodies;
- Encourage scientific publishing, protection of intellectual property and provide support to inventors;
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- Determining the conditions of service of workers in technology transfer, innovation and scientific research institutions
(except researchers);
- Supervising the work of specialized technical committees emanating from the Council;
- Remove all obstacles that hinder technology transfer in the country.
Protection of intellectual property
- The Council seeks to ensure the enforcement of the freedom of use of modern intellectual property technologies for
the benefit of the public;
- The Council will ensure that all entities engaged in the development of intellectual property enjoy equitable sharing
of IP returns;
- The Council may issue regulations for the marketing of intellectual property.
- The competent authorities may be directed to exempt technology transfer projects from tax and customs;
Establishment of technology transfer offices
The Council shall establish an office or offices for technology transfer.

2.3: Mutual obligations in technology transfer contracts
A technology transfer contract is a contract that has legal effects on both parties (mutual obligations). This paragraph
presents the obligations of both «supplier» and «importer».
Supplier Obligations:
Commitment to technology transfer
The contract for transfer of technology is the technical knowledge that the supplier must transfer to the importer
and must commit to deliver the physical elements included in the contract such as machinery, equipment and raw
materials that are necessary for the production process. This extends to components of the installation and operation
of the technology. In addition, the supplier is obliged to transfer the intangible elements of the technology and the
supplier must disclose all accurate information and all details to the importer.
Commitment to transfer technical support
Developing countries, in order to be able to progress, must seek knowledge and technology. Therefore, the supplier
must enable the importer to reach this goal by clearly transferring all aid through a technology transfer contract.
Obligation to guarantee
The Supplier shall ensure in this commitment that no third party is exposed, and that the importer can benefit from
the intellectual property rights of the contract so that no one objects to it from the same supplier or from third parties
and prevents the supplier from doing any act that would prevent the importer from taking possession of these rights.

2.4: Legal Regulation of Technical Protection and Technical Knowledge (Technical Description)
Technical knowledge consists of protecting technological information that has not been patented. It assumes that
the protected information is confidential. If the owner of the information was able to protect it in accordance with the
rules of technical knowledge, he/she could retain the monopoly on the investment of this information if it remains
confidential, which distinguishes it from protection according to patent legislations. The latter has a legal exception
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during patent granting period only, although technical knowledge does not have a firm legislative basis that determines
its legal existence or determines its scope. Technical knowledge shall be subject to a specific level of originality to
enable it to be unique in its performance from the point of view of the other Contracting Party.

2.5: Legal Regulations of Intellectual Property
In Sudan, intellectual property was defined by the Penal Code of 1991, which regulated the protection of trademarks.
Article 39 of the Interim Constitution of Sudan 2005 states explicitly: «Every citizen has the right not to be affected by
the freedom of expression and from receiving and disseminating information».

2.6: Organization of Intellectual Property in Sudan
Development of Intellectual Property in Sudan
Sudan is one of the first countries to pay attention to intellectual property in general and patents in particular by
issuing the patent law of 1971. Patents number is an indicator of the level of economic growth and reflects the volume
of innovation and economic growth of any country. It should be noted here that raw materials were the driving
economic force of Sudan in the past centuries. Today, innovations have become the essential vehicle for economic
prosperity.
IP related conventions to which Sudan is a party
The Patent Cooperation Treaty (PCT), which provides assistance to applicants for international patent protection,
enables applicants to protect their invention in all signatories to the Convention and to obtain technical information on
the Convention. Sudan joined this agreement on 1984/4/16. Recently, the Egyptian Patent Office has been accredited
as an international inspection and research office.
Judicial practice in the field of intellectual property
The Commercial Prosecution is one of the branches of criminal justice. It was established in 2003 and is specialized in
the examination of all violations related to intellectual property. The Commercial Property Court was also established
and is the first court in the Arab world to deal with criminal and civil cases related to intellectual property matters.
It should be noted that the TRIPS Agreement gave inventors the right to conclude third party licensing contracts using
the subject matter of the invention within a specified period of time in the contract. In accordance with the agreement,
the patent holder is entitled to waive the patent and has the right to transfer it to others by succession.
National Technology Transfer Office could undertake the task of reconciling the parties concerned in this regard.
This office can also charge fees that are intended to ensure its sustainability. It is worth mentioning that the
Intellectual Property Office of the Ministry of Justice in Sudan is limited to its role in the registration of patents,
which is intellectually and spatially away from the areas of knowledge production in Sudan, namely universities. The
National Technology Transfer Office can fill this gap by providing the needed technical expertise in patent registration
process, in accordance with international standards. As an example, the Egyptian Academy for Scientific Research
and Innovation coordinates and develops all intellectual property related issues.
Some legislative flaws in the laws regulating technology transfer and innovation
Patents Law of 1971
Innovation in Sudan is regulated by the Patents Law of 1971 and its Executive Regulations 1981. The law was passed
in compliance with all the requirements of the Paris Convention 1983, known as the Lamy Convention. According to
the law, the patent is granted after the patent applicant has completed all the required forms including the name of
the invention, description and protection targeted by the patent applicant.
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The legislator has identified cases where the patent expires for one of the following reasons:
- If the applicant does not meet the conditions of seriousness mentioned in Article (1/3) of the Law;
- If the conditions of invention exploitation are considered as violation of public order and ethics in the Sudan;
- Inability of industrial investment;
- If the patent has already been granted to another person for the same invention.
Some of the observations that need to be amended are:
- The law did not address inventions and innovation in areas different from industrial domain (broader fields);
- The law did not specify the fate of the patent 20 years later (such as the referral to the public interest);
- Terms and conditions of the TRIPS Agreement should be considered as a means facilitate Sudan accession to the ITC;
- Redefining patents in accordance with international standards.

2.7: The legal framework for the protection of industrial products
The Sudanese Industrial Models Act 1974
Sudan needs to join the Geneva Industrial Model Act and The Hague Convention relating to the International Register.
The NTTO may act as a mediator in achieving this objective.
Law of Trademarks 1969-1919
The Law on the Protection of Trademark Rights was promulgated in 1919, and the Trademarks Law was later issued in
1969. Sudan joined the Madrid Convention on the International Registration of Trademarks 1984.
Proposal for Amendment:
There are several new issues that need to be amended to address the enormous revolution in the world of technology
and innovation and the implications of WTO accession. It could be suggested to add the following new paragraph to
the law (Trademarks may not be transferred, mortgaged, or encumbered except with the business).
Investment Promotion Act 2013
The law should be amended by including the possibility of offering preferential benefits to investment projects that
contribute to technology transfer and ICTs. The new investment law should include incentives to invest in technological
zones such as the Egyptian legislation, which explicitly stipulates the establishment of technological zones in the
field of ICT, education and scientific research, It is thus necessary to encourage investments aimed at developing
technology, scientific research and improving productivity.
Free Zone Act 2009
In the second chapter of the law - the purposes of free zones - paragraph (b) of Article (7) shall be deleted and replaced
by the following new paragraph (b):
- Introduce technology, encourage innovations, know-how, manufacturing and storage techniques, and provide
opportunities for Sudanese labor. In addition, it is requested to provide all necessary facilitation mechanisms for
technology transfer projects that achieve the added value. The reason for this is to contribute to the promotion of
scientific research and technology transfer.
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2.8: The legal framework for higher education and scientific research in Sudan
Law of the Higher Education and Scientific Research 1990
The Law on the Regulation of Higher Education and Scientific Research is the legislative instrument governing
scientific research and the organization of higher education in the country. This legislation came fifteen years after
the promulgation of the Higher Education Law 1975. The law was aimed to reflect the new developments in scientific
and industrial research. This law should be amended today to stimulate workers in higher education and scientific
research who obtain registered patents and assess their technical status from the NTTO.
Most of law provisions have failed to cope with the new developments in linking scientific research to the policies of
encouraging innovation and technology transfer and linking the goals and objectives of higher education to the needs
of society. This law could thus be amended to include the following concepts:
- Effective role of higher education in society by promoting research relevant to the achievement of the Sustainable
Development Goals;
- To explicitly stipulate the administrative and financial independence of universities;
- Encourage universities to access research;
- Linking promotion for university professors with the publication of distinguished scientific research or filing patents
for innovative ideas.
- Need to create an appropriate environment in universities and scientific research centers to transfer technology and
intellectual property and link universities and research institutes with the industrial sector;
- Encourage and motivate the private sector to establish specialized technical universities;
- Adopt clear policies of technology transfer and intellectual property in universities and research institutions;
- Connecting research universities to industrial sector;
- Clear promotion policies for university staff and researchers: this promotion needs legislative texts in the laws
governing universities, which means that the promotion of higher academic degrees in universities should be done
only after the publication of scholarly scientific research in a scientific journals or the registration of patents at the
national level. The promotion could also be linked to the outstanding consultation services provided by university
professors.

3. Technology Transfer
3.1: The concept of National Technology Transfer Office in Sudan
In view of the close link between the objectives of the establishment of ACT, the National Strategy of Sudan and the
overall policies of WIPO, this report suggests the establishment of a Technology Transfer Office in ACT, in accordance
with its decision to provide basic services to all State institutions, the private sector, and civil society organizations.
The office aims at bridging the gap between scientific research, innovation and the industrial sector by:
- Providing all possible assistance to all parties involved in scientific research and protection of intellectual property;
- Encouraging existing and future partnerships related to the use of technology (including emerging companies);
- Distribution of net returns to public institutions and cooperation partners;
- Contribution with research bodies to renew and protect the management of intellectual property resulting from
research funded by the State and to seek to market such research;
- Setting up systems and legislations to ensure IP marketing resulting from state-funded research and the use of third
parties to ensure the quality of the related substantive and financial conditions;
- Developing a roadmap for IP technology and development in Sudan.
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3.2: Functional and administrative structure
Proposed structure

PRESIDENT

SUPREME
COUNCIL OF
INNOVATION
& SCIENTIFIC
RESEARCH

MINISTRY

ACT
NTTO

3.3: The statutes of the Office of Technology and Innovation Transfer in Sudan
To achieve its objectives, the Office shall take the following measures:
- Conducting field scientific studies aimed at enlightening technology transfer and innovation programs and carrying
out targeted planning to spread the culture of intellectual property protection in Sudan.
- Strengthening the links between all actors in the Sudan in the fields of scientific research and transfer of technology
and work to support and care materially and morally.
- Establishing research and scientific institutions and sponsoring nascent institutions and companies to achieve the
objectives of the Office in coordination with the competent authorities.
- Promote all relevant scientific research to achieve the objectives of the Office.
- Conduct any other activity that is appropriate for any of the Office›s purposes.

3.4: Role and core services of the Technology Transfer Office
For the Office to play its role to develop technology transfer mechanism, the following could be carried out:
- Coordination with previously established offices or units related to technology transfer in different national institutions;
- Develop the necessary legislation, including the proposal of the draft law of the Supreme Council for Scientific
Research, technology transfer and innovation, review all legislations related to intellectual property in Sudan, and
remove all legal obstacles;
- NTTO should examine requests for scientific research, protect local innovations, localize the technology transfer
industry and provide economic and legal advice to applicants;
- Promote the dissemination of the culture of scientific research, the protection of innovation and the transfer of
technology by all means legally available;
- Stimulate and create partnerships with a view to creating greater scientific cooperation with these entities;
- Work through individual or combined contracts with new innovators and provide them with rewarding incentives
when promoting such innovations;
- NTTO should follow the principles of transparency and accounting in accordance with internationally recognized
accounting standards to monitor its financial performance, and the Supreme Council should develop the necessary
policies in this regard;
- NTTO should seek to attract sufficient resources by creating the appropriate marketing environment and privileged
relationship with researchers and inventors;
- NTTO is closely linked to intellectual property issues, so full coordination with the Intellectual Property Department of
the Ministry of Justice should be undertaken in order to maintain control over the nascent inventions after registration
in accordance with the relevant legislation;
- Build capacities of NTTO staff;
- NTTO recommends to the Supreme Council the issuance of a regulation that identifies NTTO services and fees;
- NTTO should strive to develop legal and economic perspectives related to conflict of interest, aiming to avoid the use
of technology to achieve conflicting interests. NTTO should develop policies to prevent conflicts of interest;
- Encourage the distribution of returns as incentives for researchers to support the commercialization of their inventions;
- NTTO needs to work in coordination with the Ministry of Justice and the competent authorities to:
- Approve the draft law after its presentation to the competent authorities in accordance with the Constitution and the law;
- Approve the internal structure and service conditions.
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الخاتمة
منظومة االبتكار ونقل التكنولوجيا في السودان

ً
مرنــا الســتيعاب واســتيراد
لتحقيــق النهضــة التكنولوجيــة المرغوبــة ،علــى الســودان أن يعتمــد علــى مــوارده البشــرية والطبيعيــة وأن يكــون
التكنولوجيــات واالبتــكارات مــن البلــدان األخــرى .مــع العلــم أن مواكبــة التطــورات الســريعة فــي العلــم والتكنولوجيــا تســمح للبــاد بتخفيــض
صادراتهــا مــن المــواد الخــام الغنيــة التــي تبــاع عــادة بأســعار منخفضــة ،والحــد مــن اســتيراد الســلع والمعــدات المبتكــرة بأســعار أعلــى ،ممــا يســبب
ً
ً
ثقيــا علــى ميــزان المدفوعــات فــي البــاد ،وعلــى الشــعب الســوداني.
عبئــا

 .١نقاط القوة
 السودان بلد غني من حيث الموارد الطبيعية؛ توفــر عــدد كبيــر مــن الجامعــات والكليــات ومعاهــد البحــث والتطويــر؛ بمــا فــي ذلــك حوالــي  135جامعــة وكليــات جامعيــة وأكثــر مــن  200هيئــةللبحــث والتطويــر؛
 توفر عدد من المؤسسات الحكومية التي تُ عنى بسياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار؛ شــمول بنيــة العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار أربــع وزارات :وزارة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،ووزارة الصناعــة ،ووزارة الزراعــة والثــروةالحيوانيــة والســمكية ،ووزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي؛
 ّتولــي هيئــة البحــث العلمــي واالبتــكار فــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي مســؤولية وضــع سياســات وخطــط واســتراتيجيات العلــم
والتكنولوجيــا واالبتــكار؛
 توفــر الهيئــات التاليــة فــي مجــال العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار :هيئــة البحــوث الزراعيــة وهيئــة بحــوث الثــروة الحيوانيــة فــي وزارة الزراعــة والثــروةالحيوانيــة ،والمركــز القومــي للمعلومــات فــي وزارة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،والمركــز القومــي للبحــوث ومركــز بحــوث األغذيــة ومعهد
بحــوث الطاقــة وهيئــة الطاقــة الذريــة ومدينــة أفريقيــا التكنولوجيــة ،وأكاديميــة الســودان للعلــوم مركــز النيــل لألبحــاث التقنيــة والجامعــات فــي
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ،والمجلــس األعلــى لتوطيــن الصناعــات الهندســية ومركــز البحــوث واالستشــارات الصناعيــة بــوزارة الصناعــة؛
توفر عدد من المجموعات الصناعية في مجال قطاع األعمال ،مثل مجموعة جياد الصناعية ،ومجموعة دال ،والمؤسسة الوطنية لالتصاالت؛
 العمــل فــي بعــض الجامعــات الســودانية علــى تطويــر بيانــات الرؤيــة والرســالة مــع التركيــز علــى أهــداف العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار ،مثــل:جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا ،وجامعــة العلــوم الطبيــة والتكنولوجيــا ،وجامعــة المســتقبل ،وجامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا؛
 توفر عدد من الحاضنات في نظام االبتكار ونقل التكنولوجيا السوداني ،مثل الحاضنات المنشأة في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا؛ توفــر عــدد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تعمــل فــي مجــال االبتــكار ونقــل التكنولوجيــا ،مثــل مبــادرة مجموعــة الباحثيــن الســودانيين،ومجتمــع االبتــكار وريــادة األعمــال؛
 اســتفادة الســودان مــن عــدد مــن المبــادرات االفريقيــة للعلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار ،مثــل مبــادرة مؤشــرات العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكاراالفريقيــة ،والمؤتمــر الــوزاري االفريقــي للعلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار ،واللجنــة العلميــة والتقنيــة والبحثيــة؛ وشــبكة االتحــاد األفريقــي للعلــوم،
والمنظمــة األفريقيــة للملكيــة الفكريــة ،والمرصــد األفريقــي للعلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار ،والمجلــس األفريقــي للبحــث العلمــي واالبتــكار،
وبرنامــج التنــوع البيولوجــي لالتحــاد األفريقــي؛
 توفــر نوعيــن مــن مكاتــب الملكيــة الفكريــة فــي الســودان( :أ) مكاتــب حمايــة حــق المؤلــف التــي تديرهــا وزارة الثقافــة واإلعــام ،مــن خــالمجلــس حمايــة حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة واألعمــال األدبيــة والفنيــة ،و (ب) مكاتــب الملكيــة الصناعيــة التــي يديرهــا المســجل العــام
الملكيــة الفكريــة فــي وزارة العــدل؛
 عضويــة الســودان فــي عــدد مــن االتفاقــات الدوليــة المتعلقــة بالملكيــة الفكريــة ،مثــل :اتفاقيــة باريــس ،والمنظمــة اإلقليميــة األفريقيــة للملكيــةالفكريــة (بروتوكــول هــراري) ،والمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة ،ومعاهــدة التعــاون بشــأن البــراءات؛
 توفــر عــدد مــن القوانيــن المتعلقــة بالملكيــة الفكريــة فــي الســودان :مثــل قانــون العالمــات التجاريــة ( ،)1969قانــون بــراءات االختــراع ()1971وقانــون البــراءات ( ،)1981وقانــون األعمــال األدبيــة والفنيــة لعــام  ،2001وقانــون اســماء األعمــال لعــام  ،1931وقانــون النمــاذج الصناعيــة لعــام
 ،1974وقانــون حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة لعــام .2013
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 .٢نقاط الضعف

 ترتيب السودان المتدني في مؤشر االبتكار العالمي ،ويشمل ذلك المؤشر الفرعي إلنتاج االبتكار ،ونسبة كفاءة االبتكار؛ عدم تحديث قوانين الملكية الفكرية وعدم مواكبتها لمتطلبات التكنولوجيا واالبتكار؛ اقتصار دور مكتب الملكية الفكرية التابع لوزارة العدل بالسودان على تسجيل البراءات وابتعاده عن مناطق إنتاج المعرفة في السودان؛ قانــون بــراءة االختــراع للعــام  :1971ال يتنــاول القانــون االبتــكارات المختلفــة فــي المجــاالت الصناعيــة ،ولــم يوضــح القانــون مــآل البــراءة بعــد مضيعشــرين عامـ ًـا ،ولــم يشــر إلــى مراعــاة الشــروط والضوابــط الــواردة باتفاقيــة الجوانــب المتصلــة بالتجــارة (تريبــس) باعتبارهــا واحــدة مــن المعينــات
الالزمــة النضمــام الســودان التفاقيــة التجــارة الدوليــة؛
 قانــون العالمــات التجاريــة  1919و :1969عــدم تحديــث هــذا التشــريع وفــق متطلبــات الثــورة التكنولوجيــة واالبتــكار وتداعيــات انضمــام الســودانلمنظمــة التجــارة الدوليــة؛
 قانــون تشــجيع االســتثمار  :2013عــدم تعديــل القانــون لتضمينــه حوافــز وتســهيالت لنظــام االســتثمار فــي المناطــق التكنولوجيــة ،وهــذا مــن شــأنهتشــجيع االســتثمارات التــي تهــدف إلــى تطويــر التكنولوجيــا والبحــث العلمــي وتحســين اإلنتاجيــة؛
 قانــون المناطــق الحــرة  :2009عــدم تعديــل القانــون إلدخــال التكنولوجيــا وتشــجيع االبتــكارات والمعرفــة الفنيــة وتقنيــات التصنيــع والتخزيــنوتطويرهــا وتوفيــر فــرص للعمالــة الســودانية ،وتقديــم كافــة التســهيالت الالزمــة للمشــروعات التــي تحقــق القيمــة المضافــة لنقــل التكنولوجيــا
بهــدف اإلســهام فــي تشــجيع البحــث العلمــي؛
 قانــون تنظيــم التعليــم العالــي والبحــث العلمــي  :1990عــدم قــدرة القانــون علــى مواكبــة التطــورات الجديــدة فــي ربــط البحــث العلمي بسياســاتتشــجيع االبتــكار ونقــل التكنولوجيــا وربــط أهــداف وغايــات التعليــم العالــي باحتياجــات المجتمــع مــن التجديــد واالبتــكار .باإلضافــة إلــى إغفــال الــدور
الفعــال للتعليــم العالــي بالمجتمــع ،وعــدم اإلشــارة إلــى االســتقالل اإلداري والمالــي للجامعــات ،وعــدم إدخــال مفهــوم التكنولوجيــا واالبتــكار
والملكيــة الفكريــة ضمــن المناهــج الدراســية بالجامعــات ،وعــدم ربــط الترقــي بالنســبة ألســاتذة الجامعــات بتقديــم بحــوث علميــة متميــزة وتقديــم
بــراءات اختــراع؛
 -افتقار التشريعات السودانية لتشريع سوداني جامع ُيعنى بحماية االبتكارات ونقل التكنولوجيا وتشجيع البحث العلمي.

 .٣الفرص

 زيادة ملحوظة في عدد طالب العلم والتكنولوجيا واالبتكار ،تُ قدر بنحو  166ألف طالب سنويا في مختلف البرامج التعليمية؛ موافقة مجلس الوزراء السوداني في تشرين األول/أكتوبر  2016على سياسة جديدة للعلم والتكنولوجيا واالبتكار؛ الحاجــة إلــى ترجمــة سياســة العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار إلــى خطــط عمــل ذات أولويــات واضحــة وتكليــف وزارة التعليــم العالــي والبحــثالعلمــي بذلــك؛
 دور مدينــة أفريقيــا التكنولوجيــة فــي تعزيــز وتطويــر سياســات نقــل التكنولوجيــا واالبتــكار ،إذ أن مــن أهــداف المدينــة بحســب قانــون إحداثهــا:ربــط التكنولوجيــا بالتنميــة واإلنتــاج وتوفيــر البيئــة المناســبة إلجــراء البحــث العلمــي والتطبيقــي والتكنولوجــي وتوطيــن التقانــة وتطبيقهــا لتنميــة
المــوارد البشــرية وتشــجيع االســتثمار فــي تلــك المجــاالت سـ ً
ـعيا لتأســيس بيئــة بحثيــة علميــة تســاعد علــى نقــل وتوطيــن المعــارف التطبيقيــة؛
ّ
 إمكانيــة ّتمكــن مــن ربــط األطــراف المعنيــة بنقــل التكنولوجيــا
تولــي مكتــب نقــل التكنولوجيــا الجوانــب الفنيــة والتقنيــة للملكيــة الفكريــة التــي
ً
وتحويــل بــراءات االختــراع المســجلة لمكتــب نقــل التكنولوجيــا لفحصهــا وفقــا للمعاييــر الدوليــة فــي هــذا الصــدد.
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 .٤المهددات

 عدم توفر التمويل الالزم لتأسيس وتشغيل مكتب نقل التكنولوجيا؛ تأخر اعتماد التعديالت القانونية المقترحة؛ -عدم توفر الموارد البشرية المدربة لتشغيل مكتب نقل التكنولوجيا؛

اإلطار القانوني لنقل التكنولوجيا
كمــا ورد فــي هــذا التقريــر ،يمكــن اقتــراح قانــون إلحــداث المجلــس األعلــى لتشــجيع البحــث العلمــي وحمايــة االبتــكار ونقــل التكنولوجيــا ،بحيــث
يكــون للمجلــس هيئــة علميــة ذات شــخصية اعتباريــة وخاتــم عــام ،ويكــون مقــر المجلــس بواليــة الخرطــوم ويجــوز أن ينشــئ لــه فروعـ َـا فــي بقيــة
الواليــات.
ً
ً
ً
ومقررا ،وثمانية أعضاء يمثلون مراكز البحث العلمي والجهات المختصة األخرى.
عضوا
والمقرر العام
رئيسا،
يتم تشكيل المجلس من الوزير
ّ
يختــص المجلــس برســم ووضــع السياســة العامــة للدولــة والبرامــج القوميــة واالســتراتيجيات المتعلقــة بتشــجيع البحــث العلمــي والتقانــة واالبتــكار
ويختــص بإجــازة ومراجعــة خطــط وبرامــج مؤسســات الدولــة البحثيــة والتقنيــة واإلشــراف علــى تنفيذهــا .كمــا يعمــل علــى تحديــد دور كل مؤسســة
مــن مؤسســات البحــث العلمــي ونقــل التكنولوجيــا واالبتــكار فــي إطــار السياســات والخطــط والبرامــج المذكــورة ،والتنســيق فــي مجــال البحــث
العلمــي والتكنولوجيــا الحديثــة بيــن أجهــزة البحــث العلمــي ونقــل التكنولوجيــا ومؤسســاتها الخاصــة والعامــة وهيئاتهــا والمراكــز والمعاهــد
والجامعــات بمــا يحقــق التكامــل والتعــاون بينهمــا والتنســيق بيــن الــوزارات ،ووضــع السياســات العامــة للتدريــب فــي أجهــزة البحــث العلمــي ونقــل
التكنولوجيــا ،وتقييــم أداء مؤسســات البحــث العلمــي وحمايــة االبتــكار ونقــل التكنولوجيــا.
ويســعى المجلــس لضمــان إنفــاذ حريــة اســتخدام التقنيــات الحديثــة المتعلقــة بالملكيــة الفكريــة وذلــك مــن أجــل تحقيــق المنفعــة العامــة .كمــا
يقــوم المجلــس بإنشــاء مكتــب أو مكاتــب لنقــل التكنولوجيــا.
مكتب نقل التكنولوجيا واالبتكار في السودان
ً
نظــرا للصلــة الوثيقــة بيــن األهــداف المبتغــاة مــن إنشــاء مدينــة أفريقيــا التكنولوجيــة واالســتراتيجية القوميــة بالســودان والسياســات الكليــة
للمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة يقتــرح التقريــر تأســيس إنشــاء مكتــب لنقــل التكنولوجيــا بمدينــة أفريقيــا التكنولوجيــا وذلــك لكــي يتولــى طبقـ ًـا
لقــرار إنشــائه تقديــم خدمــات أساســية مســاعدة لكافــة مؤسســات الدولــة والقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي واألجهــزة العدليــة المنــاط
بهــا حمايــة االختراعــات لألطــراف المعنيــة.
ويستهدف تأسيس المركز بصفه مباشرة سد الفجوة بين البحث العلمي واالبتكار والقطاع الصناعي
ويتبــع المكتــب لمديــر المدينــة مباشــرة ،ويســمى هــذا المكتــب مكتــب نقــل التكنولوجيــا ويكــون لــه الشــخصية االعتباريــة وفقـ ًـا للقانــون ،ومقــره
الخرطــوم .ويجــوز للمجلــس أن ينشــئ فروعـ ًـا أو مكاتــب بمــدن الســودان األخــرى.
يتخذ المكتب في سبيل تحقيق أهدافه الوسائل اآلتية:
 القيــام بدراســات علميــة ميدانيــة ترمــي إلــى استشــراف برامــج نقــل التكنولوجيــا واالبتــكار والقيــام بتخطيــط هــادف لنشــر ثقافــة حمايــة الملكيــةالفكريــة فــي الســودان؛
 تقويــة الصــات بيــن كافــة الجهــات العاملــة فــي الســودان فــي مجــاالت البحــث العلمــي ونقــل التكنولوجيــا والعمــل علــى دعمهــا ورعايتهــا ماديـ ًـاً
وأدبيا ؛
 إنشاء المؤسسات البحثية والعلمية ورعاية المؤسسات والشركات الوليدة لتحقيق أغراض المكتب بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ الترويج لكافة األبحاث العلمية ذات الصلة لتحقيق أهداف المكتب؛ً
مناسبا ألي من أغراض المكتب.
 القيام بأي نشاط آخر يكونمول المكتب عن طريق:
ُي ّ
 ما تخصصه له الدولة من اعتمادات؛ إيرادات األنشطة التي يقوم بها المكتب؛ استثمارات المكتب ومؤسساته؛ الدعم والمنح التي يتلقاها المكتب من الجهات اإلقليمية والدولية في مجال نقل التكنولوجيا واالبتكار ونقل الملكية الفكرية؛ -أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
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المالحظات النهائية
ُقـ ّـدم فــي هــذا التقريــر عــدد مــن االقتراحــات لمعالجــة التحديــات المرتبطــة بنقــل التكنولوجيــا واالبتــكار فــي الســودان .وباختصــار ،يشــكل إنشــاء
المكتــب الوطنــي لنقــل التكنولوجيــا نقطــة انطــاق واعــدة لوضــع إطــار اســتراتيجي؛ ويســمح ذلــك بتشــجيع زيــادة الثقــة فــي منظومــة العلــوم
والتكنولوجيــا واالبتــكار علــى تمويــل أنشــطة االبتــكار؛ وتوفيــر سلســلة الصكــوك التشــريعية المتقدمــة الالزمــة لمقدمــي ومســتخدمي االبتــكار.
ومــا مــن شــك فــي أن هنــاك العديــد مــن الفوائــد التــي تعــود علــى البلــد إذا تــم تنفيــذ المقترحــات ،مــع تأثيــر إيجابــي قصيــر ومتوســط علــى االقتصــاد
الوطنــي .وتشــمل هــذه األنشــطة ،مــن بيــن أمــور أخــرى :زيــادة أنشــطة اإلنتــاج ذات القيمــة المضافــة؛ وزيــادة الطلــب الداخلــي والصــادرات مــن
المنتجــات والخدمــات المبتكــرة إلــى األســواق التقليديــة والجديــدة؛ وإيجــاد فــرص عمــل للشــباب المتعلــم تقنيـ ًـا؛ وزيــادة االســتثمار األجنبــي المباشــر
وفــرص االســتثمار أمــام رأس المــال االســتثماري الســوداني؛ وعكــس هجــرة األدمغــة مــن الســودانيين الموهوبيــن.
ولبلــورة الطروحــات المذكــورة فــي هــذا التقريــر ،قامــت االســكوا بإعــداد دراســتين وورشــتي عمــل وطنيتيــن .إذ ُعقــدت الورشــة األولــى بتاريــخ 23
تشــرين الثاني/نوفمبــر  2016فــي مقــر وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي الخرطــوم ،وجــرى بحــث الواقــع الحالــي لمنظومــة االبتــكار
ونقــل التكنولوجيــا فــي الســودان ،وأوصــى المشــاركون بالتعــاون مــع مدينــة افريقيــا التكنولوجيــة فــي إنشــاء مكتــب لنقــل التكنولوجيــا فــي
الســودان والبــدء باإلعــداد للمرحلــة الثانيــة مــن المشــروع والمتعلقــة باألطــر القانونيــة والبنيــة المقترحــة لمكتــب نقــل التكنولوجيــا.
ُعقــدت الورشــة الثانيــة فــي مقــر مدينــة أفريقيــا التكنولوجيــة فــي الخرطــوم بتاريــخ  27كانــون األول/ديســمبر  ،2017لمناقشــة اإلطــار القانونــي
والبنيــة المقترحــة لمكتــي نقــل التكنولوجيــا فــي الســودان .واقتــرح المشــاركون اســتمرار التعــاون مــع االســكوا خــال مراحــل اإلنشــاء ،وبنــاء قــدرات
العامليــن المقترحيــن للعمــل فــي مكتــب نقــل التكنولوجيــا.
يمكــن للســودان ،كمــا هــو مبيــن فــي هــذا التقريــر ،أن يســتثمر كل الجهــود مــن أجــل وضــع البلــد بيــن الــدول اإلقليميــة والعالميــة فــي مجــال البحــث
العلمــي واالبتــكار التكنولوجــي .مــع األخــذ فــي االعتبــار ،أن معظــم االكتشــافات العلميــة واالبتــكارات التكنولوجيــة لهــا تأثيــر ذو حديــن فــي
المجتمــع وعلــى البيئــة .ومــن ثــم ،فــإن إدارة األخالقيــات المهنيــة والحوكمــة تصبــح أساســية علــى المســتويين الفــردي والمؤسســي.
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Conclusion
Innovation System in Sudan

To achieve the desired technological breakthrough, Sudan needs to rely on its human and natural resources and
to be flexible to absorb and import technologies and innovations from other countries. Keeping pace with rapid
developments in science and technology allows the nation to reduce its exports of rich raw materials, which are
usually sold at low prices, and to reduce the import of innovative goods and equipment at higher prices, which places
a heavy burden on the balance of payments in the country and on the Sudanese people.

1. Strengths
- Sudan is a country rich in natural resources;
- It has a large number of universities, colleges and research and development institutes; including about 135
universities, university colleges and more than 200 research and development bodies;
- Availability of several government institutions that deal with science, technology and innovation policy;
- The structure of science, technology and innovation (STI) in the Sudan includes mainly four ministries: The Ministry
of Information and Communication Technology (MoICT), the Ministry of Industry (MoI), the Ministry of Agriculture,
Livestock and Fisheries (MoALF), and the Ministry of Higher Education and Scientific Research (MoHESR);
- In MoHESR, the Scientific Research and Innovation Authority is responsible for STI policies, plans and strategies;
Main partners in the field of STI are the Agricultural Research Authority, the Livestock Research Authority of the Ministry
of Agriculture and Livestock, the National Information Center of the Ministry of Information and Communication
Technology, the National Research Center, the Food Research Center, the Energy Research Institute, the Atomic
Energy Commission, the African Technological City, Sudan Science Center for technical research and universities
in the Ministry of Higher Education and Scientific Research, the Supreme Council for the settlement of engineering
industries and the Center for Industrial Research and Consultations Ministry of Industry;
- In the business sector, a number of industrial groups are available, such as the GIAD Industrial Group, the DAL Group
and the National Telecommunications Corporation;
- In some Sudanese universities, the development of vision and mission includes issues related STI, such as Sudan
University of Science and Technology, University of Medical Sciences and Technology, University of the Future, and
Sudan University of Science and Technology;
- Several incubators were established, such as those developed at the Sudan University of Science and Technology;
- Many NGOs are working on innovation and technology transfer, such as the Sudanese Researchers Group Initiative,
and the Innovation and Entrepreneurship Community;
- Many African STI programs and initiatives are available, such as: The African Union for STI; the African Research
Council for STI, and the African Union Biodiversity Program;
- Two types of intellectual property offices are available in Sudan: (a) Copyright protection offices run by the Ministry
of Culture and Information and (b) Industrial Property Offices at the Ministry of Justice;
- Sudan›s membership in many of international agreements related to intellectual property, such as the Paris
Convention, the African Regional Intellectual Property Organization (Harare Protocol), the World Intellectual Property
Organization (WIPO), the Patent Cooperation Treaty (PCT);
- A number of intellectual property laws are available in the Sudan: Trademarks Law 1969, Patents Law 1971, Patents
Act 1981, Design Law 1974, Business Act 1931, the the Industrial Model Act و1974 and the Copyright and Related
Rights Act 2013;
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2. Weaknesses
- Sudan›s low ranking in the Global Innovation Index (GII), including the sub-index for innovation production, and the
rate of innovation efficiency;
- Outdated intellectual property laws;
- Limited role of the Intellectual Property Office (IPO) of the Ministry of Justice in Sudan (registration and expiration
of patents);
- The Patent Law of 1971 does not address the various industrial innovations. The law did not clarify the origin of the
patent 20 years later. It did not refer to the observance of the provisions of the TRIPS Agreement;
- Trademark Law 1919 and 1969: this law does not reflect the requirements of the technological revolution and the
implications of Sudan›s accession to the WTO;
- Investment Promotion Act 2013: there is a need to amend the law to include incentives and mechanisms to stimulate
investment in technological zones. This would encourage investments aimed at developing technology and improving
productivity;
- The Free Zones Law 2009: there is a need to amend the law to introduce technology, to encourage innovation and
technical knowledge, and to develop employment opportunities. This will provide allow projects to achieve the added
value of technology transfer, and therefore to contribute to the promotion of scientific research;
- The Law of Higher Education and Scientific Research 1990: its provisions do not cope with the new developments and
needs in linking scientific research to market requirements. It is necessary to amend this law to highlight the effective
role of higher education in society, to explicitly stipulate the administrative and financial independence of universities,
to introduce the concept of technology, innovation and intellectual property within the curricula of universities, and to
link promotion for university professors with excellent scientific research, consultancy services or patent filing;
- The lack of Sudanese legislation of a global framework on the protection of innovation, technology transfer and the
promotion of scientific research.

3. Opportunities
- A remarkable increase in the number of students in STI, estimated at 166,000 students annually in various educational
programs;
- Approval by the Sudanese Council of Ministers in October 2016 of a new STI policy;
- Need to translate STI policy into action plans with clear priorities. MoHESR is mandated to do so;
- ACT has a role in the promotion, development and transfer of technology. Among the objectives stipulated in its
law, ACT is requested to connect technology to development and production and to provide a conducive environment
for scientific, applied and technological research. It addition, ACT is mandated to develop human resources and
encourage investment in technology fields;
- The suggested NTTO could be tasked to take over all technical aspects of intellectual property, thus strengthening
the link with involved bodies from academia and industry.
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4. Threats
Lack of funding for NTTO establishment and operation;
Delays in adopting the proposed legal amendments;
Lack of trained human resources to operate the NTTO.
Legal framework for Technology Transfer
As mentioned in this report, a law can be proposed to create the Supreme Council for the Promotion of Scientific
Research, Innovation and Technology Transfer. This Council has a scientific body with a legal personality and a public
attribute. The Council shall be in Khartoum State and may establish branches in the rest of the states.
The Council shall be composed of the Minister as Chairman, the Rapporteur-General as a member, eight members
representing scientific research centers and other competent bodies.
The Council is responsible for setting up and formulating the general policy of the State for the promotion of scientific
research, technology and innovation. It is authorized to approve and review national plans and programs and supervise
their implementation. It also aims to identify the role of each of the institutions involved in scientific research and
technology transfer, and coordinate their activities. It is also tasked to develop policies for training and capacity
building in scientific research and technology transfer, to contribute to performance evaluation of scientific research,
innovation and technology transfer entities.
The Council seeks to ensure that free use of modern IP technologies is enforced for the public benefit. The Council also
establishes an office or offices for the transfer of technology.
Office of Technology Transfer and Innovation in Sudan
In view of the close link between the objectives of the ACT, the National Strategy, and the overall WIPO policies, the
report proposes the establishment of a national technology transfer office (NTTO) in ACT to provide services to all
State institutions, the private sector, and civil society organizations. The establishment of NTTO is aimed at bridging
the gap between scientific research, innovation and the industrial sector.
The office is related administratively to ACT and has a legal personality according to the law. It will be in the city of
Khartoum. The Supreme Council may establish branches or offices in other cities of Sudan.
To achieve its objectives, the NTTO would implement the following activities:
- Conducting field-based scientific studies aimed at exploring technology transfer and innovation programs and
carrying out targeted planning to spread the culture of intellectual property protection in Sudan;
- Strengthening the links between all actors in the Sudan in STI domain, and provide the needed technical support in
terms of technology transfer;
- Contribution to establishing research and scientific institutions and sponsoring nascent institutions and companies
to achieve the objectives of the Office in coordination with the competent authorities;
- Promote all relevant scientific research to achieve the objectives of the Office;
- Perform any other activity that is appropriate for any of the Office›s purposes.
The NTTO is financed by:
- Public funds allocated by the State;
- Income from activities carried out by the Office;
- Investments done by the NTTO;
- Received support and grants, from regional and international entities in STI and IP areas;
- Any other resources approved by the Supreme Council.
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5. Final Notes

Many proposals have been made in the present report to address national challenges in STI. In short, the establishment
of the National Technology Transfer Office (NTTO) is a promising starting point for a strategic framework; it will
allow for increased confidence in the national STI system to finance innovation activities; and will provide series of
advanced legislative instruments to stimulate and support innovation and technology transfer.
There is no doubt that there are many benefits to the country if the proposals are implemented, with a short and
medium positive impact on the national economy. Increasing the demand for and exports of innovative products and
services to traditional and new markets; creating job opportunities for technically educated youth; increasing foreign
direct investment and investment opportunities to Sudanese venture capital; and reversing brain drain of talented
Sudanese nationals.
To elaborate the contents of this report, ESCWA has conducted two studies and two national workshops. The first
workshop was held on 23 November 2016 at the headquarters of MoHESR in Khartoum. The current landscape of
innovation and technology transfer system in Sudan was discussed. Participants endorsed the cooperation with
ESCWA and ACT in the establishment of a technology transfer office and recommended to initiate the preparation of
the second phase of the project, relating to the legal framework and proposed structure of the NTTO.
The second workshop was held at the headquarters of the ACT in Khartoum on 27 December 2017 to discuss the legal
framework and proposed structure of NTTO. Workshop participants proposed to continue cooperation with ESCWA
during the establishment phases and to conduct capacity building activities for the proposed NTTO staff.
As indicated in this report, the Sudan can invest all efforts to place the country among the regional and global countries
in the field of scientific research and technological innovation. Bearing in mind that most scientific discoveries and
technological innovations have a double-edged effect on society and on the environment. Thus, the management of
professional ethics and governance becomes essential at the individual and institutional levels.
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