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ي السابع للتعليم العالي ومؤتمر

 الذي يعقد كل ثالث سنوات روفوروم األسبوع األفريق 
 

 2021ديسمبر  10-06التاري    خ: 
 

ح العام لهذه المناسبة  المقب 
 

ي أفريقيا: دعوة للعمل: تفعيل التعليم العالي لالبتكار والتصنيع الشعار 
 
 والشمول والتنمية االقتصادية المستدامة ف

 
ي كوتونو ، بني   

 
 المكان: المركز الدولي للمؤتمرات وقرص المؤتمرات ف

 
وفيسور أونوري بياو ، نواب المستشارين ،  وفيسور بروسبر غانداهو ، والبر وفيسور ماكسيم دا كروز ، البر االتصال: البر

ي ،
 
 جامعة باراكو والجامعة الوطنية للزراعة جامعة أبومي كاالف

 
 : ي

ون  يد اإللكبر    maxdacruz55@gmail.comالبر
 

وفيسور   روفوروم، السكرتبر التنفيذي ،  أديباال إكوامو البر

                   Email: e.adipala@ruforum.org  
 

 الخلفية

شهدت أفريقيا نمواً هائالً في العقد الماضي. ومع ذلك ، ال تزال مستويات المعيشة منخفضة لكثير من الناس ، ال 

سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. عالوة على ذلك ، فإن اتساع عدم المساواة الذي يؤدي إلى تآكل 

ً أكثر شموالً واستدامة للنمو التماسك االجتماعي في العد يد من البلدان في اتجاه متزايد. وهذا يستدعي نموذجا

والتنمية. ُصممت أهداف التنمية المستدامة وفقًا لمبدأ أساسي يقضي بعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب. 

والتقدم االجتماعي على ، واستدامة التوزيع العادل للدخل دأ تسريع عملية القضاء على الفقريتطلب تحقيق هذا المب

مدى السنوات العشر القادمة. وهذا يتطلب أيًضا خلق فرص العمل الالئق من خالل النهوض باالبتكارات وتحويل 

هياكل اإلنتاج والتصدير والخدمات في إفريقيا. يؤدي التعليم وظيفة محفزة في زيادة شكل ووظيفة وتنافسية 

، مما يؤدي إلى توسيع فرص العمل والفرص. باإلضافة ارات واإلنتاجيةع االبتكار والمهاالقتصادات من خالل دف

يعد التعليم أحد أهم العوامل للحد من الفقر ، حيث أنه يوفر فرًصا لتحقيق المساواة واإلدماج بين األفراد  إلى ذلك،

 .دولوالمجتمعات وال

الناس بغض النظر عن الجنس يعد االقتصاد المتنامي والشامل أمًرا بالغ األهمية لتوفير الدخل والعمالة لجميع 

، من بين أمور أخرى. تعتبر الوظائف الجيدة جانبًا مهًما وعامل تمكين لتلبية االحتياجات األساسية  فضالً والعرق

ارة الحرة القارية األفريقية التي تم إطالقها مؤخًرا عن بناء الثروة. تعرض إفريقيا  في إطار منطقة التج

(AfCFTAناتج ) ً ً محلي ا ً إجمالي ا تريليون دوالر يستفيد منه ما يقدر بمليار شخص. لكي تستفيد إفريقيا  3.4قدره  ا

ات فإن االبتكار والمهار وشعوبها من الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية في هذا العقد

تكون حاسمة لتحقيق النجاح. يحتل التعليم العالي وخاصة الجامعات  وريادة األعمال واستجابة المؤسسات سوف

موقع الصدارة في تشكيل وتقديم االبتكارات والمهارات وخريجي ريادة األعمال. ومع ذلك، تحتاج الجامعات في 

ي واستثمارات رأس المال البشري التي تعتبر ضرورية إفريقيا إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق التكامل التكنولوج

mailto:maxdacruz55@gmail.com
mailto:e.adipala@ruforum.org
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 .لتعزيز اإلنتاجية واألداء االقتصادي بسرعة

 

( RUFORUMأقرت الجامعات األفريقية في إطار شبكة منتدى الجامعات اإلقليمية لبناء القدرات في إفريقيا )

خل قطاع التعليم العالي التي يجب بالمساهمة المتأصلة التي تلعبها الجامعات في التنمية وتقدير الفجوات دا

اعتمدت الجامعات األفريقية استراتيجية  2018، في عام ت التنمية في القارة. وفقًا لذلكمعالجتها لدعم احتياجا

( كإطار توجيهي لتعزيز مساهمة الجامعات AHESTIالتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار اإلفريقية )

الذي عقد في األسبوع السادس للتعليم العالي في إفريقيا  2018ا االجتماع الوزاري لعام في تنمية إفريقيا. دع

الذي يعقد كل سنتين الجامعات األفريقية إلى تطوير برامج استثمار إقليمية لتعزيز تنمية رأس  روفورومومؤتمر 

( تعزيز التعليم 1أبرزها ) استجابت الجامعات األفريقية لهذه الدعوة بخمس مبادرات قارية  المال البشري.

م والتكنولوجيا واالبتكار وبناء قدرة أفريقيا في مجال العل (2)( ؛ SHAEAالزراعي العالي في إفريقيا )

(BASTIC ؛ )(3) ( تعزيز قدرة أفريقيا على االبتكار وريادة األعمالSASTIE' ؛ )(4)  المبادرة اإلقليمية

( المنصة الزراعية 5( ؛ و)RISSCAWفي أفريقيا ) لماء من النساءوزيادة مجموعة الع ألساتذةلتعزيز قدرة ا

(. وبينما تستجيب هذه المبادرات لالحتياجات المطلوبة من رأس المال البشري AfriDAPالرقمية األفريقية )

 نتائج المرجوة.والمهارات واالبتكارات المطلوبة للتنمية االقتصادية ألفريقيا ، يجب تفعيلها لتحقيق ال
 

 2021كل ثالث سنوات ،  روفوروم مؤتمرواألسبوع األفريقي السابع للتعليم العالي 
تفعيل التعليم كل ثالث سنوات تحت عنوان " روفوروم تم وضع المؤتمر األفريقي السابع للتعليم العالي ومؤتمر

" الذي المستدامة في أفريقيا: دعوة للعملالعالي من أجل االبتكار والتصنيع واإلدماج والتنمية االقتصادية 

، على القطاع الخاص والمواطنين اتخاذ حكومات األفريقية وشركاء التنميةيستجيب لالحتياجات العاجلة لل

 :إجراءات لالستثمار في التعليم العالي. ينعقد هذا المؤتمر كل ثالث سنوات لتحقيق األهداف التالية

 عالي من أجل تنمية رأس المال البشري في إفريقياتحفيز االستثمار في التعليم ال .1

 تعزيز الروابط والشراكات الدولية للتميز في التعليم العالي .2

 تعزيز التعاون والتعلم المتبادل لتحفيز االبتكار والتصنيع من أجل التحول االقتصادي في أفريقيا .3

 تعزيز عمالة الشباب واكتساب المهارات من أجل التنمية .4

 الروابط التجارية بين الجامعة والقطاع الخاصتقوية  .5
 

 المشاركة والمكان والتاريخ:

، واالجتماع العام السنوي السادس عشر ، واألسبوع األفريقي السابع للتعليم العالي روفورومسيعقد المؤتمر األول لل

 10إلى  6الفترة من المركز الدولي للمؤتمرات وقصر المؤتمرات في كوتونو ، بنين في  جمهورية بنين فيفي 

. المؤتمر الذي يستمر خمسة أيام سيجمع صانعي السياسات بما في ذلك الوزراء والخبراء التقنيين 2021ديسمبر 

وقادة التعليم العالي في إفريقيا وشركاء التنمية وقادة القطاع الخاص والباحثين والمبتكرين والطالب ومنظمات 

 مندوب من جميع أنحاء العالم. 1000قع حضور ما يقرب من المزارعين ، من بين آخرين. من المتو
 

 المنهج

 تنظيم المؤتمر
السابقة قد تم استضافتها بشكل أساسي في جنوب وشرق إفريقيا ، سيعقد  روفوروممع االعتراف بأن مؤتمرات 
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ب إفريقيا. كل ثالث سنوات في جمهورية بنين ، غر روفورومومؤتمر  2021أسبوع التعليم العالي في إفريقيا 

ستشترك حكومة بنين في استضافة المؤتمر الذي يجري كل ثالث سنوات واألحداث ذات الصلة من خالل وزارة 

. روفورومالتعليم العالي والبحث العلمي وجامعة أبومي كاالفي وجامعة باراكو والجامعة الوطنية للزراعة وشبكة 

ئيس جمهورية بنين والرئيس المعين لمفوضية االتحاد أن يقوم فخامة الرئيس باتريس تالون ، ر مقررومن ال

 األفريقي ، بتدشين المؤتمر.

 

 ترتيبات المؤتمر
( سلسلة من التدريب 1كجزء من المؤتمر الذي يعقد كل ثالث سنوات ، سيتم عقد عدد من األحداث ، وال سيما )

( المعارض التي تنظمها 2؛ ) ةما بعد الدكتورا الةعلى تعزيز المهارات للطالب الجامعيين والخريجين وزم

( 3األوساط األكاديمية والقطاع الخاص وآخرين لتوضيح وعرض أنشطتهم وابتكاراتهم ومنتجاتهم وخدماتهم ؛ )

( عقد محدد لمناقشة قضايا الساعة التي تؤثر على العلم 4جلسة الملصقات والعروض التقديمية العلمية ؛ )

( اجتماعات حوكمة 6( اجتماعات مع قادة السياسات والقطاع الخاص؛ و )5كار في أفريقيا ؛ )والتكنولوجيا واالبت

(. يمكن العثور رابط. يشار إلى تفاصيل الجدول الزمني لهذه األحداث في مسودة برنامج نظرة عامة )روفوروم

( الرابط( والملصقات )الرابط( والعروض التقديمية العلمية )الرابطعلى مزيد من المعلومات حول المعارض )

والموجودة في ( لبنين رابطال( وجوائز العلماء المتميزين )رابطالمسابقة المبتكرين الشباب )والتقديمات الخاصة ب

 .ذات الصلةالنداءات 

 

 www.ruforum.orgهذا الموقع:   لمزيد من التفاصيل حول المؤتمر الذي يعقد كل ثالث سنوات ، قم بزيارة

 

 منظمو المؤتمر

 جمهورية بنين -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 24هي واحدة من   )https://enseignementsuperieur.gouv.bj/) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

للحكومة الحالية لجمهورية بنين. وهي تلعب الدور الرئيسي للقيادة والتوجيه وضمان الجودة للكيانات ذات وزارة 

الصلة بالتعليم العالي والبحث في بنين ، مثل الجامعات األربع متعددة التخصصات والمواضيعية في بنين ، 

بحث واالبتكارات ، الصناديق الوطنية للبحث والمديرية العامة للتعليم العالي ، ووكالة بنين لتثمين مخرجات ال

 .العلمي والتكنولوجيا واالبتكار ، من بين أمور أخرى

 

 جامعة أبومي كاالفي
( في عام https://uac.bj؛  Universite d'Abomey Calaviتأسست جامعة أبومي كاالفي )بالفرنسية: 

، بهدف تعزيز المساواة.  1975باسم "جامعة داهومي" ، والتي أصبحت الجامعة الوطنية في بنين في عام  1970

واإلنصاف وإنتاج موارد بشرية عالية الجودة ومخرجات بحثية تتالءم مع احتياجات التنمية في الدولة واألمم. 

طالبًا مسجالً. إنها مؤسسة متعددة التخصصات  86،694مؤسسة تدريب و  32حاليًا  أبومي كاالفيتضم جامعة 

، توفر التدريب المؤدي إلى درجات التعليم العالي المعترف بها رسميًا مثل الشهادات والدبلومات ودرجات 

البكالوريوس ودرجات الماجستير ودرجة الدكتوراه في مختلف التخصصات مثل الصحة والعلوم الزراعية 

نية والقانون واالقتصاد و عمل. لديها مشاريع شراكة كبيرة على مستوى إفريقيا ودولية والفنون والعلوم اإلنسا

 .تساهم في تحقيق مهمتها ورؤيتها

https://www.ruforum.org/sites/default/files/Triennial_Overview_Program_15%20Aug%202021.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/Triennial_Overview_Program_15%20Aug%202021.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/Call%20for%20Exhibitions_Triennial%202021-18%20Aug%202020.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/Call%20for%20Exhibitions_Triennial%202021-18%20Aug%202020.pdf
https://ruforum.wordpress.com/2020/08/17/call-for-papers-for-2021-triennial-conference-scientific-sessions/
https://ruforum.wordpress.com/2020/08/17/call-for-papers-for-2021-triennial-conference-scientific-sessions/
https://www.ruforum.org/sites/default/files/Call%20for%20Posters_Triennial%202021-17%20Aug%202020.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/Call%20for%20Posters_Triennial%202021-17%20Aug%202020.pdf
https://ruforum.files.wordpress.com/2020/07/precall_announcement_young-innovators2021.pdf
https://ruforum.wordpress.com/2020/07/12/precall-announcement-for-ruforum-young-scientists-award-ysa/
http://www.ruforum.org/
https://enseignementsuperieur.gouv.bj/
https://uac.bj/
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 الجامعة الوطنية للزراعة
ؤخًرا لتوفير ( هي جامعة مواضيعية أنشأتها حكومة بنين م  /http://www.una.bjالجامعة الوطنية للزراعة )

مدارس  10التدريب في الزراعة من المرحلة الجامعية إلى الدراسات العليا. لديها دورة الهندسة الزراعية العامة و 

( iii( مدرسة إنتاج النباتات والبذور ؛ )2( مدرسة العلوم والتقنيات لحفظ األغذية ومعالجتها ؛ )1، وال سيما ، )

( مدرسة البستنة 6( مدرسة الحراجة االستوائية. )5مدرسة الهندسة الزراعية. )( 4مدرسة نظم تربية الحيوانات؛ )

( مدرسة األعمال التجارية الزراعية والسياسة 8( مدرسة تربية األحياء المائية؛ )7وإدارة المساحات الخضراء ؛ )

في العلوم الزراعية  ( مدرسة الدكتوراه10( مدرسة علم االجتماع الريفي واإلرشاد الزراعي ؛ )9الزراعية ؛ )

في ضمان المالءمة بين البحث والتدريب والتوظيف في المجال  الجامعة الوطنية للزراعةوالمياه. تتمثل مهمة 

لتزم بإنشاء جيل جديد من وتيز ودعم تطوير اقتصاد زراعي قوي هدف إلى تحفتوالزراعي واحتياجات التنمية. 

 االبتكارات التكنولوجية.العلماء والفنيين القادرين على تعزيز 

 

 جامعة باراكو
( هي جامعة متعددة التخصصات في جمهورية بنين ، parakou.bj-http://www.univ\ جامعة باراكو )

جتماعية ، التطور ( إنتاج مدراء تنفيذيين متخصصين لتلبية االحتياجات االقتصادية واال1ولها المهام التالية: )

( توفير التدريب الذي 3( المشاركة في تطوير البحث العلمي واألساسي والتطبيقي. )2الفكري والثقافي لألمة ؛ )

( ربط التدريس والبحث بالعمل المنتج؛ 4) يلبي احتياجات سوق العمل ويأخذ في االعتبار قيود وسياق العولمة ؛

( ضمان التطور العلمي والتقني 6ب لمتطلبات التطور والحياة المهنية ؛ )( تعزيز وتقوية مالءمة تدريب الطال5)

والتكنولوجي المستمر لألمة من خالل التعاون النشط بين مؤسسات وشركات التدريب والبحث ، على المستويين 

 الوطني والدولي.

 

 منتدى الجامعات اإلقليمية لبناء القدرات في الزراعة

دولة أفريقية.  38جامعة في  128( هو شبكة من روفورومبناء القدرات في الزراعة )منتدى الجامعات اإلقليمي ل

( 2( تعزيز تكامل الجامعات األفريقية في أنظمة االبتكار الزراعي الوطنية ؛ )1من أجل ) 2004تأسست في عام 

( ترشيد استخدام الموارد وتعزيز 3توفير منصة لتدريب الخريجين المتميزين لدعم عمليات التنمية في أفريقيا ؛ )

( توفير منصة للتواصل وتعبئة الموارد والدعوة للتعليم العالي الزراعي في أفريقيا. 4جم والنطاق؛ )وفورات الح

"جامعات نابضة بالحياة وتحويلية لتحفيز التنمية الزراعية المستدامة والشاملة لتغذية  RUFORUMتتصور 

يا من خالل أجندتها التحويلية مساهمة كبيرة في تنمية أفريق RUFORUMوخلق الرخاء ألفريقيا". تقدم شبكة 

، والبرنامج الشامل لتنمية الزراعة  2063تماشياً مع أجندة للتعليم العالي الزراعي والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ، 

( وأجندة العلوم STISA 2024( ، واستراتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا )CAADPفي إفريقيا )

 (.S3Aيا )للزراعة في إفريق

 لمزيد من االستفسارات والمعلومات ، يرجى االتصال بـ:

 سكرتارية روفوروم
 +256-417-:  )هاتف  m.sylvanus@ruforum.orgالدكتور عير سيلفانوس منساه ؛ البريد اإللكتروني: 

713-308 ) 

:Tel 256+-417-713-)هاتف:   secretariat@ruforum.org؛ البريد اإللكتروني:  أدريكو قوتفيريالسيد 

http://www.una.bj/
http://www.univ-parakou.bj/
http://www.univ-parakou.bj/
mailto:m.sylvanus@ruforum.org
mailto:secretariat@ruforum.org
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300) 

 (+256-417-713-328)هاتف:   e.acan@ruforum.orgالسيدة إيفالين أكان البريد اإللكتروني: 

 

 

البروفيسور الدكتور يوساو عبدو كريم  االتصال في بنين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بنين: جهات

 (iyoussao@yahoo.frإيساكا )البريد اإللكتروني: 

 

 (assogbadjo@yahoo.frجامعة أبومي كاالفي: األستاذ الدكتور عير أشيل أسوجبادجو )البريد اإللكتروني: 

:  فكورا كاديرا الجامعة الوطنية للزراعة: د.  ي
ون  يد اإللكبر  (fchadare@gmail.com)البر

 

: جيلس ناقو جامعة باراكو: الدكتور  ي
ون  يد اإللكبر  up.bj-gilles.nago@fa)البر
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