
 

  بيان صحفي  

    

 للنشر    
 
 2022أكتوبر,  26| فورا

 2022لرواد األعمال األفارقة الشباب  روفوروم ( فائزا في مسابقة20اإلعالن عن عشرين )

روفوروم في مسابقة  20 ـأن يعلن عن الفائزين ال (RUFORUM) يسر منتدى الجامعات اإلقليمي لبناء القدرات في الزراعة

  136عدد  قدم لهذه املسابقة . 2022لعام  األفارقة الشبابرواد األعمال ل
 
ن يفي أفريقيا هي أنغوال وبن دولة 16من  طلبا

وغندا يلكونغو وجنوب أفريقيا وتنزانيا و مبيق ونيجيريا وجمهورية اي وموز والكاميرون وإثيوبيا وغانا وكينيا وليبريا ومالو 

 .وزامبيا وزيمبابوي 

 :مراحل ةثالثخالل من األوائل  20 ـالفائزين التم تحديد 

  شروط املنافسةحسب طلبا  136تمت مراجعة جميع الطلبات البالغ عددها  .1

 96.3طلبا ) 131كان ما مجموعه  .2
 
 حكمينوتم تقييم كل منها من قبل أربعة ماملنافسة   مع شروط ٪( متوافقا

  مستقلين

  20تم اختيار أفضل  .3
 
 إ متنافسا

 
 .املستقلين األربعة حكمينإلى متوسط الدرجات من امل ستنادا

  20تم عرض القائمة النهائية ألفضل 
 
    .دولة في جميع أنحاء أفريقيا في الجدول أدناه 13من  فائزا

بالقوة التحويلية لريادة األعمال في معالجة بطالة الشباب في أفريقيا. ومن شأن تمكين RUFORUM الروفوروم  تؤمن

دعم إدماج الشباب في النمو االقتصادي من أجل عمالة الشباب. يتم أن  مشاريع ريادة األعمالالشباب وإشراكهم في 

( املختارة بشكل تنافس ي على رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل )تذاكر 21ستحصل مؤسسات األعمال الواحدة والعشرون )

املقرر عقده في  نظمة اروفوروم وخالل االجتماع العام السنوي مل مالفندق( للمشاركة وعرض ابتكاراتهالطيران ، وتكاليف 

 زيمبابوي.بهراري  في م2022ديسمبر  16إلى  12الفترة من 

، تم قي ، ولكن بسبب انخفاض االستجابةكانت الدعوة لتقديم الطلبات مفتوحة ملقدمي الطلبات من الجنوب األفري

  756 عدد  2016التي تم تنظيمها في عام  املسابقة األولى. اجتذبت أفريقياكل توسيع الدعوة لتشمل 
 
دولة. تم  38من  طلبا

 ا ومؤتمر( األكثر تنافسية خالل أسبوع التعليم العالي الخامس في أفريقي15منح املؤسسات الشبابية الخمسة عشر )

،  2018جنوب أفريقيا.  تم تنظيم املسابقة الثانية في عام بفي كيب تاون  هعقدتم الذي يعقد كل سنتين والذي  روفوروم

 تنافسي مؤسسة شبابية 23منح دولة أفريقية ، وتم  42شابا من  1,332واجتذبت ما مجموعه 
 
خالل أسبوع التعليم العالي  ا

  340الذي يعقد كل سنتين في نيروبي ، كينيا واستقطب الروفوروم  األفريقي السادس ومؤتمر
 
الفائزين دولة  32من  طلبا

 2021ي فبجوائز روفوروم للمبتكرين الشباب 

 2022لرواد األعمال األفارقة الشباب  روفوروم عن تقديرها لجميع املتقدمين لالستجابة ملسابقة منظمة الروفوروم تعرب

 .كمينحوللم

 

https://ruforum.wordpress.com/2016/08/22/the-young-african-entrepreneurs-competition-call-closes-with-756-submissions/
https://ruforum.wordpress.com/2016/08/22/the-young-african-entrepreneurs-competition-call-closes-with-756-submissions/
http://www.ruforum.org/younginnovators/sites/default/files/documents/Profiles_RUFORUM_TOP_23_Young_Innovators_2018.pdf
http://www.ruforum.org/younginnovators/?ref=1659105496990uanon9030968881652706
http://www.ruforum.org/younginnovators/?ref=1659105496990uanon9030968881652706
http://www.ruforum.org/younginnovators/?ref=1659105496990uanon9030968881652706
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 الدولة النوع االسم الرقم

 نيجيريا ذكر  فيفر أديليمي أوكيكيجيسو 1

 أنغوال ذكر ألفريد تويسينغي    2

 نيجيريا  ذكر جون أونويغبو 3

 بنين ذكر بودجرينو غبيناتو ماريوس 4

ي موانيكي  5
 كينيا ذكر كيفن موانغ 

ي فيثديبل نغوم 6  الكاميرون أنثى  أفانوي-أمب 

 زامبيا ذكر نغواالغوإدموند  7

 بوروندي أنثى  بوكيال جويس 8

 كينيا ذكر غابرييل ماهيندو 9

 جنوب إفريقيا ذكر ناشيبو نور الدين أمي    10

ي مبويلو 11  تنزانيا ذكر غودلوف ج 

 يوغندا ذكر دون جيمس كاتومبا 12

 زميابوي  ذكر تاكودزوا آشلي مالمبو 13

 جنوب إفريقيا ذكر نيلسونفينسو نجيووو هوتو مايلز  14

 بنين أنثى غنووين كوسيبا أوديل 15

 جنوب إفريقيا ذكر نكويتينانج كونيليوس نغووليفاك 16

 بنين أنثى أغوسادو جوليان أوالولي  17

غوار مسيسكا 18  مالوي  ذكر تي  

 بنين ذكر أكينتوال بن علي أالمو 19

 زامبيا أنثي مواكا مااليكا سيشينتو 20
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مالحظات للمحررين:

 

 :     - RUFORUMروفورومنبذة عن 

في القارة وتتمثل  دولة 40جامعة أفريقية تعمل في  157( هو اتحاد يضم روفوروماملنتدى اإلقليمي للجامعات لبناء القدرات في مجال الزراعة )

ملطالب املزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل تدريب تعزيز قدرات الجامعات على تشجيع االبتكارات التي تستجيب مهمتها فيما يلي: "

باحثين ذوي جودة عالية، ومخرجات البحوث املوجهة نحو التأثير والحفاظ على عالقات العمل التعاونية بين الباحثين،  املزارعون 

في  يكررياستضافتها جامعة م سكرتاريةمع  2004في عام  مدراء الجامعاتمن قبل  روفورومتم إنشاء  ".واملؤسسات الوطنية للبحوث الزراعية

مذكرة تفاهم مع مفوضية االتحاد األفريقي لدعم تنفيذ األولوية األولى الستراتيجية العلوم  روفوروم، وقع  2014وغندا. في عام يكمباال ، 

من خريجي  229تدريب  روفورومتغذوي. وقد دعم ( بشأن الحد من الفقر وضمان األمن الغذائي والSTISA 2024والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا )

تقنية زراعية  300توليد أكثر من تم ٪ يعملون في بلدانهم أو مناطقهم ، و 98من خريجي الدكتوراه ، منهم  627ماجستير و  2053البكالوريوس و 

 ملزيد من املعلومات.   www.ruforum.org مليون دوالر لتعزيز التعليم العالي في أفريقيا. يرجى زيارة  236.3أكثر من استقطاب و 

 االسم: إيفالين أكان 

 communications@ruforum.org   مسؤول اإلعالم والتواصل  بريد إلكتروني:                

 

http://www.ruforum.org/
http://www.ruforum.org/

