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إفريقيا تدخل عصر التكنولوجيا املدنية ()Civictech
 inwiDAYSيف دورت ــه الس ــابعة ! نُظ ــم ه ــذا الح ــدث الب ــارز ع ــى الس ــاحة الرقمي ــة
واملقاوالتيــة يــوم الخميــس  7فربايــر  2019بالــدار البيضــاء .وتفــرض تظاهــرة inwiDAYS
الي ــوم نفس ــها كموع ــد متمي ــز للتب ــادل والنق ــاش ح ــول آخ ــر توجه ــات املج ــال الرقم ــي
وأفضـــل املامرســـات يف القطـــاع وطنيـــا وجهويـــا ودوليـــا .والهـــدف  :خلـــق ديناميـــة
مقاوالتي ــة ملكاف ــأة املش ــاريع األك ــر ابت ــكارا.

جذب طلب
الترشيحات الذي
أطلق يف شتنبر
 ،2018أكثر من
 150مشروعا من
 15بلدا إفريقيا.

وش ــاركت العدي ــد م ــن املق ــاوالت الناش ــئة م ــن أك ــر م ــن  15بل ــدا بالق ــارة يف املراح ــل
التأهيلي ــة للمس ــابقة .وتأهل ــت مث ــاين مق ــاوالت ناش ــئة إىل املرحل ــة النهائي ــة ،أربع ــة
منه ــا متث ــل بل ــدان إفريقي ــا جن ــوب الصحــراء.
كل ه ــذه املق ــاوالت دافع ــت ع ــن مش ــاريع تدخ ــل يف إط ــار موض ــوع ه ــذه ال ــدورة :
التكنولوجي ــا املدني ــة (.)Civictech
ه ــذه الكلم ــة الجدي ــدة تعن ــي مجم ــوع األدوات التكنولوجي ــة الت ــي تخ ــول للمواطن ــن
االرتب ــاط باالنرتني ــت ،والحص ــول ع ــى املعلوم ــات ،والق ــدرة ع ــى الت ــرف جامعي ــا يف
كل مج ــاالت الحي ــاة اليومي ــة .واله ــدف  :تأث ــر أك ــر ع ــى الحي ــاة اليومي ــة ملختل ــف
رشائ ــح املجتم ــع  ،وتحس ــن ظ ــروف الحي ــاة فيه ــا ،وإس ــاع صوته ــا وتحس ــيس أفراده ــا
بأهمي ــة مختل ــف القضاي ــا ..إل ــخ.
«إن اختيــار التكنولوجيــا املدنيــة ( )Civictechهــذه الســنة ليــس إعتباطيا ،فقد أخــذ االهتامم
بهــذا املجــال يرتســخ يف املغــرب وإفريقيــا .ومل تعــد التكنولوجيــا والشــبكات االجتامعيــة
أداة للرتافــع فقــط بــل وســيلة للعمــل الفعــي وامللمــوس عــى أرض الواقــع .العنــر املهــم
واالسـراتيجي اآلخــر هــو دعــم ومســاندة ريــادة األعــال الرقميــة التــي لهــا عالقــة مبوضــوع
كل دورة .وهنــا مــرة أخــرى ،ال نكتفــي بتوزيــع الجوائــز فقــط ،بــل إننــا نوفر لحاميل املشــاريع
مواكبــة شــاملة لصقــل أفكارهــم وتنفيــذ مشــاريعهم .وهــذا يدخــل يف إطــار مواكبــة التحــول
الرقمــي باملغــرب وإفريقيــا و التزامنــا اليومــي بضــان اإلنرتنيــت للجميــع» ،تقــول كنــزة
بوزيــري ،مديــرة التواصــل واملســؤولية االجتامعيــة للمؤسســة لــدى «إنــوي».
خــال هــذه الــدورة الجديــدة مــن  inwiDAYSســاهمت العــروض ( )Keynotesوحلقــات
النقــاش يف تســليط األضــواء عــى العديــد مــن النــاذج الناجحــة لـ«التكنولوجيــا املدنيــة»
( )civictechبالقــارة اإلفريقية .وكانــت كلهــا تجــارب لهــا أثــر ملمــوس عــى الجامعــات
املســتفيدة وأثبتــت أهميــة دور التكنولوجيــا يف تقويــة االنخـراط املــدين يف عــدة مجــاالت :
شــفافية الحيــاة العامــة ،مراقبــة الخدمــات املقدمــة للســكان ،التضامــن ...إلــخ
…
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إفريقيا تدخل عصر التكنولوجيا املدنية ()Civictech
… هـــذه العـــروض و النقاشـــات جمعـــت حولهـــا العديـــد مـــن املقاولـــن ،وممثـــي
املؤسســـات العموميـــة ،وأربـــاب املقـــاوالت وشـــخصيات مـــن املجتمـــع املـــدين.
جميعه ــم أجاب ــوا ،طيل ــة ي ــوم كام ــل ،ع ــن ع ــدة أس ــئلة محوري ــة م ــن قبي ــل  :م ــا ه ــي
التكنولوجي ــا املدني ــة ( )Civictech؟ ه ــل ميكنه ــا إح ــداث طف ــرة يف االلتــزام امل ــدين ؟
م ــا ه ــو النم ــوذج التج ــاري األنس ــب للتكنولوجي ــات املدني ــة اإلفريقي ــة ،وم ــا ه ــي
آفـــاق التطـــور باملغـــرب وببلـــدان املنطقـــة ؟

«لم تعد التكنولوجيا
والشبكات االجتماعية
أداة للترافع فقط بل
وسيلة للعمل
الفعلي وامللموس
على األرض».

إســـوة بالـــدورات الثـــاث املاضيـــة ،وضعـــت  inwiDAYS 2019املقاولـــن يف صلـــب
برنامجه ــا .وج ــذب طل ــب الرتش ــيحات ال ــذي أطل ــق يف ش ــتنرب  ،2018أك ــر م ــن 150
مرشوع ــا م ــن  15بل ــدا إفريقي ــا ،ت ــم تقدميه ــا ع ــى منصب ــة .innov.inwi.ma
بعــد دراســة عميقــة للملفــات ،متكــن  15مرشوعــا إلنشــاء مقــاوالت ناشــئة مــن حجــز
تذك ــرة للمش ــاركة يف برنام ــج «معس ــكر التدري ــب» ( )Impact Campاملنظ ــم ب ــن 25
نون ــر وفات ــح دجن ــر  2018بالتع ــاون م ــع املؤسس ــة الحاضن ــة «.»Impact Lab Africa
مك ــن برنام ــج للتكوي ــن واملواكب ــة الرسيع ــن مثاني ــة مقاول ــن م ــن تنظي ــم أفكاره ــم
بش ــكل أفض ــل وتحس ــن مناذجه ــم وبالت ــايل التأه ــل إىل نهائي ــات .inwiDAYS 2019
وينتمـــي هـــؤالء املقاولـــون إىل خمســـة بلـــدان أفريقيـــة  :املغـــرب ،البنـــن ،الكـــوت
ديف ــوار ،النيج ــر ،والكام ــرون.
متك ــن كل واح ــد م ــن حام ــي املش ــاريع الثامني ــة ،بع ــد زوال الخمي ــس  7فرباي ــر ،م ــن
الصعــود إىل الخشــبة وتقديــم مرشوعــه أمــام لجنــة التحكيــم .أفضــت مــداوالت هــذه
اللجن ــة بع ــد ذل ــك إىل تتوي ــج املقاولت ــن الناش ــئتني الواعدت ــن يف مج ــال التكنولوجي ــا
املدني ــة .أم ــا املقاول ــة الثالث ــة فق ــد ت ــم اختياره ــا م ــن ط ــرف الجمه ــور بن ــاء ع ــى
الع ــروض املقدم ــة أمام ــه.
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تقدمي املقاوالت الناشئة.

 8مشاريع حتت األضواء
بعـد  6اشـهر من التنافس واالنتقاء ،فرضت مقاولتان نفسـيهام خلال «إنوي دايز .»2019
كالهما اسـتفادتا مـن برنامـج االحتضـان ملسـاعدتهام على االنطلاق الفعلي ألنشـطتهام.
املقاولـة الثالثـة ،والتـي حصلـت عىل جائـزة الجمهور ،اسـتفادت بدورها مـن عرض مجاين
للتخزيـن السـحايب (الـكالود) الحتضان وتطويـر وإطالق تطبيقاتها يف السـوق.
جائـزة لجنـة التحكيـم  .REMA :منصـة للربـط بني األطبـاء يف إفريقيـا لتبادل
اآلراء والخبرات حـول الحـاالت املرضيـة وبالتـايل تقليـص هامش األخطـاء الطبية.

فرضت مقاولتان
نفسيهما خالل
«إنوي دايز .»2019
كالهما استفادتا من
برنامج االحتضان
ملساعدتهما على
االنطالق الفعلي
ألنشطتهما.

خفقـــة قلـــب  .LITTAHI :املــروع يطمــح إىل دمقرطــة الولــوج إىل التعليــم
بإفريقيــا مــن خــال تســهيل رشاء األدوات املدرســية.
جائـــزة الجمهـــور  .KAWALIS :منصـــة ملواكبـــة التخطيـــط لألعـــال
التطوعيـــة وتنفيذهـــا.
خمـس مقـاوالت أخـرى وصلـت إىل النهائيات .شـاركت كلهـا يف معسـكر التدريب املنظم
مـا بين  25نونبر وفاتح دجنبر ،2018لتنظيـم أفكارها بشـكل أفضل وتحسين مناذجها.
 : PRIXBASمنصــة للتخفيضــات الكبــرة التــي تــروم التقليــص مــن الهــدر الغــذايئ مــن
خــال متكــن املســتهلكني مــن منتوجــات ذات جــودة بأمثنــة منخفضــة.
 : GOLDNDATAمنصــة للربــط والتبادل بني الجامعات الحرضية واملواطنني.
 : LINKOMMUNITYشـــبكة اجتامعيـــة محليـــة موجهـــة للمناطـــق الصناعيـــة
والحـــرة ومناطـــق الخدمـــات.
 : ANTICORRمنصــة ملكافحــة الرشــوة ،وهــي مخصصــة لتحليــل ســلوكات الرشــوة
ومعالجته ــا.
 : CITIZENUPمنصــة للربــط بــن املتطوعــن واملنظــات غــر الحكوميــة واملقــاوالت
التــي ترغــب يف القيــام بأعــال تطوعيــة.
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حوار« .العمل على انبثاق ريادة األعمال
الرقمية التزام يومي لدى إنوي»
يف هــذا الحــوار ،تعــرض كنــزة بوزيــري ،مديــرة التواصــل واملســؤولية االجتامعيــة
للمؤسســة لــدى «إنــوي» حصيلــة «إنــوي دايــز» ،وتؤكــد التــزام الفاعــل الرقمــي الشــامل
بدعــم انبثــاق ريــادة األعــال الرقميــة باملغــرب وإفريقيــا.

«مع مرور الدورات،
سمحت التظاهرة
مبواكبة أكثر من
 100حامل مشروع
من خالل برامج
غير مسبوقة
للتدريب والتكوين».

ما هي حصيلة «إنوي دايز» ؟
طيلـة  7دورات ،متكنـت «إنـوي دايـز» من فرض نفسـها كتظاهـرة ال محيد عنها يف السـاحة
الرقميـة واملقاوالتيـة املغربيـة .والحصيلـة جد إيجابيـة ،فقد تطرقنا طيلـة  7دورات إىل عدد
كبير مـن املواضيـع التـي مكنـت من الوقـوف عىل اإلمكانـات التـي تتيحهـا التكنولوجيا من
أجـل تطويـر الحلـول الناجعـة يف مجـاالت التعليـم ،التنميـة املسـتدامة ،األلعـاب ،املدينـة
الذكيـة ،التكنولوجيـا املدنيـة ..إلـخ .اسـتقبلت «إنـوي دايـز» طيلـة سـبع سـنوات أكثر مـن
 2000مشـارك وخبري ومقاول ومسـؤول مؤسسـايت وفاعل جمعوي ورب مقاولة ،قادمني من
عـدة بلـدان يف العـامل .ومع مـرور الدورات ،سـمحت التظاهـرة مبواكبة أكرث مـن  100حامل
مشروع مـن خلال برامـج غري مسـبوقة للتدريـب والتكوين .كما أن «إنوي دايـز» أصبحت
موعـدا سـنويا ينتظـره املقاولـون كثيرا ،للقاء ومناقشـة محتويـات مهمة .إنها مناسـبة متكن
يف اآلن ذاتـه مـن تبـادل اآلراء والخبرات وتكوين وتوسـيع شـبكة العالقات.
ما هي مستجدات دورة  2019التي خصصت ملوضوع «التكنولوجيا املدنية» ( )Civictech؟
املستجدات كثرية فعال ،وأولها املوضوع املختار نفسه .هذه أول مرة يتم تخصيص حدث بهذا
الحجـم ،وبشـكل كامل ،للتكنولوجيـا املدنية .الجديد اآلخر يتمثـل يف البعد اإلفريقي الذي
أُعطـي لهـذه الدورة والقـرار الذي اتخذ باالنفتاح على املقاولني الرقميني بالقارة السـمراء.
فقـد اسـتقبلنا أكثر مـن  150مرشوعـا من  15بلـدا إفريقيا على منصـة ،innov.inwi.ma
ومـن بين املشـاريع الثامنيـة التـي بلغـت النهائيـات ،أربعـة جـاءت مـن البنين والكـوت
ديفـوار والنيجـر والكامـرون .وهـذه نتيجـة إيجابيـة جـدا وسـتمكن مـن ربـط املقـاوالت
املغربيـة مبثيالتهـا يف إفريقيـا ،ومـن تنشـيط االبتـكار على الصعيـد الجهـوي.
كيف يدعم «إنوي» انبثاق ريادة األعامل الرقمية ؟
إنـه التـزام يومـي لدى «إنوي» .فالهدف األسـايس مـن كل منتوجاتنـا وخدماتنـا ومبادراتنا
هـو مواكبـة التحـول الرقمـي باملغـرب وإفريقيـا .دعـم انبثـاق ريـادة األعمال الرقمية مير
أوال عبر إرسـاء الحلـول والبنـى التحتيـة املتينة ووضعهـا رهن إشـارة املقاوالت.
دعــم ريــادة األعــال الرقميــة ميــر كذلــك عــر مبــادرات مثــل «إنــوي دايــز» حيــث ال
نكتفــي بتوزيــع الجوائــز عــى املقــاوالت ،بــل نعمــل عــى مواكبتهــا مــن خــال برامــج
عمليــة حتــى تحقــق مشــاريعها وتوســع أنشــطتها.
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