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دعم ريادة األعمال الرقمية.

«إنوي» يتقاسم جتربته يف أبيدجان
يواص ــل «إن ــوي» انخراط ــه يف التح ــول الرقم ــي والتزام ــه بتش ــجيع ري ــادة األع ــال الرقمي ــة.
يف ه ــذا اإلط ــار ،كان الفاع ــل الرقم ــي رشي ــكا يف «املنت ــدى اإلفريق ــي لتكنولوجي ــا املعلوم ــات
واالتص ــاالت» ال ــذي انعق ــد م ــا ب ــن  25و 28أبري ــل  ،2019مبدين ــة أبيدج ــان ،ك ــرى م ــدن
الك ــوت ديف ــوار ،تح ــت ش ــعار « :إفريقي ــا والدينامي ــة الرقمي ــة».

«إن تشجيع
ريادة األعمال
الرقمية من
األولويات
االستراتيجية
لـ‘إنوي’».

يجتهــد «إنــوي» اليــوم يف تنشــيط نظــام اقتصــادي كامــل مخصــص ملواكبــة حامــي املشــاريع
واملقاول ــن الرقمي ــن ع ــى الصعي ــد الوطن ــي .تجرب ــة «إن ــوي» يف ه ــذا املج ــال ت ــم تقاس ــمها
خ ــال «املنت ــدى اإلفريق ــي لتكنولوجي ــا املعلوم ــات واالتص ــاالت».
يعتــر هــذا املنتــدى منــذ  ،2011تاريــخ إنشــائه ،ملتقــى أساســيا لالقتصــاد الرقمــي واالبتــكار
حي ــث ينك ــب الخــراء والفاعل ــون الخ ــواص ع ــى مناقش ــة مواضي ــع تكت ــي أهمي ــة قص ــوى
م ــن قبي ــل  :أث ــر الرقمن ــة ع ــى املواط ــن اإلفريق ــي ،رهان ــات ض ــان أم ــن الش ــبكات ،رقمن ــة
اإلج ـراءات اإلداري ــة ،الثق ــة الرقمي ــة ...إل ــخ.
شــهدت هــذه الــدورة الجديــدة مــن املنتــدى ميــاد تظاهــرة جديــدة مخصصــة للشــباب
اإلفريقــي وللمقاولــن الرقميــن بالقــارة « :األيــام اإلبداعيــة املفتوحــة للمقــاوالت الناشــئة».
تطمــح هــذه التظاهــرة املنظمــة برشاكــة مــع «إنــوي» ،إىل متكــن أصحــاب املقــاوالت الناشــئة
املبتكــرة وحاضنــي املشــاريع القادمــن مــن عــدة بلــدان إفريقيــة مــن تقديــم مشــاريعهم،
وتقاســم تجاربهــم وخرباتهــم ،والتــداول يف التحديــات التــي يتوجــب عليهــم رفعهــا.
يف خت ــام ه ــذا الح ــدث ،من ــح «إن ــوي» جائ ــزة «التح ــول الرقم ــي» لـــ« ،»Etudeskمقاول ــة
ناشــئة مــن الكــوت ديفــوار متخصصــة يف تصميــم التكنولوجيــات املوجهــة للتعليــم .ويتعلــق
األم ــر هن ــا مبنص ــة للتعلي ــم اإللك ــروين تق ــرح «وح ــدات لتكوي ــن الكف ــاءات املطلوب ــة أك ــر
م ــن ط ــرف املق ــاوالت».
«إن تشـــجيع ريـــادة األعـــال الرقميـــة مـــن األولويـــات االســـراتيجية لـ‘إنـــوي’ ،ونحـــن
منخرط ــون يف كل مراح ــل التح ــول الرقم ــي وتش ــجيع ري ــادة األع ــال» تق ــول كن ــزة بوزي ــري،
مدي ــرة التواص ــل واملس ــؤولية االجتامعي ــة للمقاول ــة ل ــدى «إن ــوي» ،الت ــي تضي ــف أن الفاع ــل
الرقم ــي الش ــامل يس ــعى إىل «تقاس ــم ه ــذه التجرب ــة م ــع بل ــدان أخ ــرى يف قارتن ــا ،ومتك ــن
ش ــبابنا ومقاولتن ــا الناش ــئة م ــن ف ــرص أك ــر لتب ــادل الخــرات واالبت ــكارات».
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