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 ااكة بين الهند وأفريقيإطار الشر  مشبكة اإللكترونية فياألفريقي لمشروع التمديد 
 )بند اقترحته جمهورية السنغال(

 
يمثل مشروع "الشبكة األفريقية لمخدمات عمى اإلنترنت"، الذي ىو نتاج الشراكة بين  .1

اليند واالتحاد األفريقي، مثاال حيا عمى التعاون بين بمدان الجنوب الذي يرمي إلى تضييق 
 قية. الفجوة الرقمية في القارة األفري

 
إن ىذا المشروع، الذي اقترحو رئيس اليند السابق، فخامة الدكتور إي. بي. جي.  .2

أمام الدورة االفتتاحية لمبرلمان األفريقي، المنعقدة في عندما ألقى كممة عبد الكالم، 
، يرمي إلى إنشاء شبكة إلكترونية أفريقية بين اليند 2004سبتمبر  16، في جر يجوىانسب

بالت االتصاالت السمكية والالسمكية المغمورة ايسات وكالفقية عبر اتصاالت والبمدان األفري
تحت البحار. وقد رحب البرلمان األفريقي بيذه المبادرة اليندية باعتباره مشروعا جاء في 

 أوانو لممساعدة في بموغ األىداف اإلنمائية لأللفية.
 

ول األعضاء في االتحاد سمح بتزويد الدين مشروع الشبكة اإللكترونية األفريقي إ .3
مؤتمرات بالفيديو العقد دورات األفريقي بخدمات التعميم عن بعد، الطب عن بعد، اإلنترنت، 

وربط الشخصيات البارزة جدا جدا لمتواصل الدبموماسي. كما تتكفل بتقديم خدمات الحكم 
دمات حاالت اإللكتروني، التجارة اإللكترونية، معمومات الترفيو، ورسم خرائط الموارد وخ

 الطقس. 
 

 116 بمبمغ قيمتو ر التكمفة اإلجمالية ليذا المشروع الذي تمولو اليند بالكاملتقد   .4
التوريدات، التركيب، سنوات ويغطي التمويل تكمفة  مميون دوالر أمريكي لفترة خمس

االختبارات وتشغيل المعدات والبرمجيات، الربط من طرف إلى آخر، النطاق المار عبر 
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ار الصناعية، الدعم في مجالي التشغيل والصيانة، وكذلك تقديم خدمات التعميم عن األقم
 بعد والطب عن بعد لمبمدان األفريقي.

فإن الشركة اليندية االستشارية لالتصاالت السمكية والالسمكية المحدودة،  وىكذا، .5
دارة المشروع الذي أ  قد تم  ،وىي شركة حكومة ىندية المرحمة طمقت اختيارىا إلنجاز وا 

في نيودليي، اليند برئاسة وزير الخارجية اليندي  2009فبراير  26األولى منو رسميًا في 
 .خيرجيلي لميند، فخامة شريبراناب ميس الحاوالرئ
 

 المشروع إلىانضمام الدول األعضاء في االتحاد األفريقي  –أوال 
، مع أحد عشر 2009فبراير  26انطمقت المرحمة األولى ليذا المشروع رسميا في  .6
، نيجيريا، موريشيوس، إثيوبيا، غانا، جامبيانين، بوركينا فاسو، الجابون، ( بمدا: )ب11)

ي تمع اثن 2010أغسطس  16رواندا، السنغال، سيشيل(، بينما انطمقت المرحمة الثانية في 
مالوي، ليبيا،  إرتريا،، مصر، جيبوتي، وبوروندي، كوت ديفوار، )بوتسوانا( بمدا 12عشر )

 (.وزامبيا أوغنداالصومال، موزمبيق، 
   
ثيره ييثبت بدون شك، االىتمام الذي  ممادولة عضوا،  48حاليا، التحقت بالمشروع  .7

 من فائدة.لو وما 
 

 الترتيبات التشغيمية لممشروع وأهدافه –ثانيا 
 
 17في أفريقيا(،  5في اليند و 7( جامعة )12ي توقع أن ت ربط بالشبكة اثنتا عشرة ) .8

مثل ذلك و مركزا لمطب عن بعد  53في أفريقيا(،  5وفي اليند  12مستشفى متخصصا )
 لمتعميم عن بعد في أفريقيا.
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خدمات  التعميم عن بعد والطب  امتخصص  ىمستشفاثنا عشر في اليند، تقدم حاليا  .9
فى أبولو، كمية سيري راما شمست)لمدول األفريقية األعضاء في الشبكة. وىي: عن بعد 

، معيد إسكورت معيد الخدمات الطبية لميندي تشيناي، تشاندرا الطبية ومعيد األبحاث ف
، مستشفى فورتيس في نويدا، مستشفى نيودلييد في نولتشامىارت لطب القمب ومستشفى 

الطبية في  لمعموم، معيد أمريتا في حيدر آباد كيم في بومباي، الرعاية والخدمات الطبية 
جالور ومستشفى سانتوش في غازي في بن ىروداياياليا مستشفى مانيبال ونارايانكوتشي، 

تشيناي،  ي، والجامعات المرجعية السبع ىي )جامعة آميتي في نويدا، جامعة مادراس فآباد(
، معيدا بيرال لمتكنولوجيا والعموم في نيودلييجامعة إنديرا غاندي المفتوحة الوطنية في 

معيد اليندي لمعموم في ، المعيد اليندي لمتكنولوجيا في كانبور والنيودلييبيالني، جامعة 
 بينجالور(.

 

عن الجانب األفريقي، من المفترض أن تعمل خمسة مراكز جامعية إقميمية بمثابة  .10
مرايا لنظرائيا اليندية لتقديم خدمات مماثمة في أفريقيا بعد انقضاء الميمة المتفق عمييا 

مصر، غانا،  . وقد تم اختيار مواقعيا في الكاميرون،2014لمتمويل اليندي في يوليو 
موريشيوس ومالوي؛ وخمسة مستشفيات متخصصة تتخذ مقارىا في نيجيريا، جميورية 

 الكونغو، موريشيوس، مصر والسنغال.
 

وعميو، يرمي ىذا المشروع اليام إلى تقديم خدمات التعميم عن بعد لمطمبة األفريقيين  .11
اسات العميا، الدراسات الشيادات )برامج الدر ع عميا مالدراسات متابعة الببما يسمح ليم 

شيادات( في مجاالت مثل إدارة األعمال، عموم الكمبيوتر، التجارة الدبمومات و الالجامعية و 
 .من جية الدولية، السياحة، العموم، اليندسة والمالية
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من جية أخرى، يرمي شق الطب عن بعد إلى ضمان االستشارة الطبية خالل ساعة  .12
ارك، وذلك لفترة خمس سنوات، في عدد متنوع من واحدة يوميا لكل بمد أفريقي مش

التخصصات الطبية مثل طب القمب، األعصاب، مجاري البول، عمم األورام، طب األمراض 
 النسائية، واألمراض المعدية/فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز وطب األطفال.

 

يند مطب عن بعد، يتوفر بعض من خيرة األخصائيين الطبيين في البالنسبة ل .13
لالستشارات عبر اإلنترنت لصالح المرضى األفريقيين. ويتمثل أحد العناصر اليامة في 

عمى التخصصات المتنوعة، حيث يرمي  خدمات الطب عن بعد في التدريب الطبي المستمر
ين الكفاءات السريرية لألطباء الممارسين والموظفين الطبيين إلى تحديث المعارف وتحس

 المساعدين في البمدان األفريقية.
 

 النتائج –ثالثا 
 

 بمدا حاليا بالشبكة. 48( سنوات، مع ربط 4يسير المشروع بنجاح منذ أربع ) .14
 

دراسات وفير الوفيما يتعمق بخدمات التعميم عن بعد، ينفرد ىذا المشروع األفريقي بت .15
طالب في بيئة رقمية محضة،  100000عميا، ودراسات ما بعد الجامعة لما يزيد عمى لا

 ودون استعمال الورق، عند الدخول في البرامج والخروج منو.
 

طبيب في  50000إضافة إلى ذلك، تسمح الشبكة اإللكترونية األفريقية ألكثر من  .16
تخصصات المجاالت ذات الي مستمر لتحسين كفاءاتيم فالطبي التدريب الأفريقيا بتمقي 

لتدريب الطبي المستمر في في ادورة  30500اآلن، تم تنظيم ما يزيد عمى  تىحو فائقة. ال
 .عالوة عمى خدمات الطب عن بعدمن خالل ىذه الشبكة الدول األفريقية األعضاء 
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تحسينات عمى تنسيق عمل رؤساء دول االتحاد األفريقي، الإلدخال و من جية أخرى،  .17
مكاتبيم بالشبكة، مما يسمح ليم بالتفاعل من خالل الحكم اإللكتروني. وقد تم  تم ربط

مؤتمرات بالفيديو اليسات عمى مختمف المواقع لتنظيم دورات الفتركيب تجييزات وعقدة 
دورية وعمى درجة عالية من األمان بين رؤساء الدول األعضاء. فالنظام كامل  بصورة

 التشغيل ونشط.
 

لتخصصات طالب من الدول األعضاء في مختمف ا 100500يل إجماال، تم تسج .18
يتي، جامعة إنديرا مجامعات ىندية مثل جامعة أفي والبرامج المكممة بالدرجات والشيادات 

معيدا بيرال لمتكنولوجيا والعموم في ، جامعة مادراس، و دلييغاندي الوطنية المفتوحة، جامعة 
 بيالني.

 

 أوغندامواطني الدول األفريقية األعضاء التالية:  إن معظم الطمبة المسجمين ىم من .19
الكونغو (، جميورية 470) الكاميرون(، 1099) رواندا(، 1493) مالوي(، 1558)

 (.49)(، والسنغال 116) الجابون(، 246) الديمقراطية
 

دورة في التدريب الطبي  20912بخصوص الطب عن بعد، تم تنظيم ما يقارب  .20
استشارة في الطب عن بعد  523دورة بالفرنسية، وكذلك  279ية، والمستمر بالمغة اإلنجميز 

 في اليند. ةأجرتيا المستشفيات المتخصصة المختمف
 

 تدريب الفنيين األفريقيين الستمرارية المشروع –رابعا 
، لمرضانامتخصصة الصحية الرعاية التعميم في أفريقيا وخدمات وفير الإلى جانب ت .21

ممرضة تدريبا طبيا مستمرا في الدول األفريقية األعضاء  10000طبيب و 500وكذلك تمقي 
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الشبكة اإللكترونية األفريقية، ساىم المشروع مساىمة قيمة في تعزيز قدرات الفنيين  عن
 األفريقيين في ىذه المناطق. 

   
أطباء وميندسين محميين في األنشطة إلى تدريب فنيين، أيضا إلى المشروع سعى  .22

 التالية:
 

 وحدات اإلمداد المتواصل بالطاقةفيسات والمعدات الحاسوبية/التركيب  (1)
تركيب  في لضمان التحكم المالئموالبرمجية، وتشغيل النظام عمى كل موقع 

 النظام وأساليب العمل.
 إضافة إلى ذلك، تم تنظيم ورش عمل حول التعريف بالنظام المركب (2)
يم عن بعد والطب عن من الناحية الفنية، التطبيقات البرمجية )تطبيقات التعم (3)

أغسطس  13و 12يومي  نيودلييبعد(. وقد انعقدت ورشة العمل األولى في 
وكانت االستجابة مرضية جدا. وجرت ورشة العمل الثانية من ىذا القبيل  2009

، من نيودليي. بالمثل، تم، في 2011مارس  15و 14يومي  نيودلييمجددا في 
يمي لأليدي العاممة الفنية من كل ، تنظيم تدريب إقم2011مارس  19إلى  16

 المفاىيم، وىيكمية النظام، واإلجراءات التشغيمية.  غطى  و الدول األعضاء 
نظمت الشركة اليندية لالستشارات في االتصاالت السمكية والالسمكية، في  (4)

، تدريبا عمى الموقع 2013 يوما 10إلى  3مستشفى فان بدكار، السنغال، من 
ضات عمى التطبيقات البرمجية لمنظام، واستغالل لصالح األطباء والممر 

ع األصمي المصن  من قبل ميندسي  معدات العالج والتشخيصواستعمال 
مع  2013يونيو  7إلى  3،  مع برمجية التدريب الطبي المستمر، ومن لممعدات

 برمجية االستشارة عبر الطب عن بعد. وكان التدريب مثمرا ومنتجا.
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 بمية والقرار المتوقعاآلفاق المستق -خامسا
عند نياية الفترة المتفق عميو لإلدارة والصيانة من قبل الشركة اليندية لالستشارات  .23

، ينبغي نقل المشروع إلى 2014في يوليو  RBE  /في االتصاالت السمكية والالسمكية
 االتحاد األفريقي من أجل اإلدارة والصيانة.

   
وغ الدول األفريقية األىداف اإلنمائية لأللفية، ألىمية ىذا المشروع بالنسبة لبمنظرا  .24

ستراتيجية لمواصمة المشروع في حالة انسحاب الشريك اليندي، من المستحسن أن اولغياب 
 ي طمب من الحكومة اليندية تمديد التمويل لدورة أخرى مدتيا ثالث سنوات.

 

جيل في مختمف بة األفريقيين العديدين الراغبين في التسممن شأن ذلك أن يسمح لمط .25
ستراتيجية مالئمة االبرامج بالقيام بذلك من جية، ولمفوضية االتحاد األفريقي بإعداد 

لتحل محل الشركة اليندية لالستشارات في االتصاالت السمكية وتقديميا إلى الدول األعضاء 
 من جية أخرى. ،والالسمكية بعد ىذه السنوات اإلضافية

 

 5في  نيودلييمسألة خالل الممتقى الذي انعقد في الفي اليند أثار سفير السنغال  .26
ومجموعة السفراء  ، بين مفوضية االتحاد األفريقي والسمطات اليندية2013سبتمبر 

لتدرس بإيجاب أي طمب . أبدى الجانب اليندي استعداده نيودليياألفريقيين المعتمدين في 
 ىذا الشأن.في من المفوضية 

 

ىذا الشأن من قبل الدول األعضاء في االتحاد في  موحدموقف وعميو، يعتبر اتخاذ  .27
 األفريقي أمرا ضروريا بغية تقديم ىذا الطمب إلى الحكومة اليندية.
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 األعضاء في المشروع 84قائمة الدول األفريقية الـ
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