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االتحاد األفريقي ومؤسساته ورئيس وزراء و قارة أفريقيا  الذين يمثلونوفود ال، رؤساء الدول والحكومات ورؤساء نحن .1
القمة  حضورل 2015أكتوبر  29الموافق يوم في هذا الالهند بدولة نيودلهي مدينة في اجتمعنا جمهورية الهند 

 ؛فعالإنمائي فارق و نحو جدول أعمال : شركاء في التقدم: "أفريقيا، تحت شعار - الثالثة لمنتدى الهند 

، ومؤتمر )2008أبريل  9- 8(خالل قمتنا األولى في نيودلهي  همادااعتمن تم يلذال ينإلى اإلعالن اإلشارة ونود .2
التعاون المعزز  عمل إطاراإلشارة كذلك إلى و  ،)2011مايو  25-24(عقد في أديس أبابا  ة والذيالقمة الثاني

 .ستراتيجيةلتوطيد شراكتنا االراسخة قاعدة به واللذين تم االتفاق عليهما بعد ذلك، كخطة المرتبطة وال

من  ينمستبعد ونزاليال ومع ذلك، . أن الهنود واألفارقة يشكلون معا ما يقرب من ثلث البشرية اليومإلى  ونشير .3
هذه في وتنعقد قمتنا . بعيد عهدمنذ ولى لعصر تأسيسها  التمثيل المناسب في مؤسسات الحكم العالمي التي تم

منظمة  على تأسيسعاما  50مرور ولى أيضا منذ للمرة األو بل . ألمم المتحدةتأسيس ال 70ـ الذكرى السنوية ال
واعتماد اإلعالن الهام للذكرى  والنهضة األفريقية ةفريقيوحدة األرمزا لل اباعتبارهاالتحاد األفريقي / الوحدة األفريقية 

أيضا منذ  وهي المرة األولى. 2063جدول أعمال االتحاد األفريقي لعتماد مدة قصيرة من االبعد الخمسين و 
بعمل جماعي عاجل لوضع  إننا نطالب. العام الماضيوالتي حلت في  77 ـمجموعة اللالتاريخية  خمسينالذكرى ال

 ًا وعدًال؛دولية أكثر إنصاف وٕانمائية يةأطر أمنترسيخ  علىمن شأنها أن تساعد  ،عالمية أكثر ديمقراطية حكمهياكل 

 ةً خرين مجموعاآل ئناجنبا إلى جنب مع شركابالنسبة لنا، حيث حددنا ز مميُ هو عام  2015عام أن  كذلك نالحظو  .4
ي اعتمدته الجمعية ذالو األوسع للتنمية المستدامة،  2030من األهداف اإلنمائية المستدامة كجزء من جدول أعمال 

في  الثالثالمؤتمر الدولي  ُعقد بموجبهي ذالو تمويل للتنمية، الخاص على الالعامة لألمم المتحدة، مع التركيز 
إبرام اتفاق  بغرض، 2015تشرين الثاني عام  /في نوفمبرفي باريس  سوف يجتمعإن المجتمع الدولي . أديس أبابا

لمنظمة التجارة العالمية  عاشروزاري الالجتماع الا االجتماع بشكل مباشروسيتبع هذا . طموح لمكافحة تغير المناخ
 في نيروبي؛

العالمي مفاوضات تغير المناخ إطار تغير المناخ في بشأن اتفاق طموح وشامل  صياغة إتمام إلى ونحن نتطلع .5
التحدي المتمثل في ظاهرة إن . على أساس مبادئ المساواة والمسؤولية المشتركة ولكن المتباينةوذلك  ،المقبلة

إلدارة  المطلوبة إال من خالل الحلول التكنولوجية والموارد الماليةبشكل ناجع االحتباس الحراري ال يمكن معالجته 
حاجة إلى ب - اتخاذ إجراءات طموحة من تلقاء نفسها التي سعت إلى -  البلدان الناميةإن . المرحلة االنتقالية

 .امع آثاره والمواءمةلتكيف او  ،تغير المناخ ظاهرة لتخفيف منفي امساعدة ال
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حتياجات االقتصادية واإلنمائية االلبلدان األفريقية فيما يتعلق بالمعينة لولويات األهتمامات و االعلى  نؤكدنحن و  .6
األهداف اإلنمائية إن . من قبل المجتمع الدولي اً جماعي تتطلب عمالً  ، وهي أمورالضعف والحماية من نقاط

النمو االقتصادي، والتصنيع، والبنية التحتية  وتركز علىعزز التزامنا باألهداف اإلنمائية لأللفية، تُ دعم و تالمستدامة 
على مجموعة طموحة من وسائل  وتنطوياألساسية للتنمية المستدامة،  باعتبارها العوامل الدافعةوفرص العمل 

الحاجة إلى إن . برنامج عمل أديس أبابامن خالل التنفيذ لمساعدة البلدان النامية، وهي حزمة يجري استكمالها 
 وٕالىاعم نظام تجاري متعدد األطراف دوٕالى ، معززة تدفقات استثماريةوٕالى وجود بيئة اقتصادية دولية داعمة، 

ز إطار تعاون تكنولوجي  ،لتعزيز واستدامة النمو االقتصادي أصبحت اآلن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، معزَّ
إصالح النظام المالي الدولي لجعله أكثر ديمقراطية وأكثر إن . وتعزيز التنمية المستدامة ،والقضاء على الفقر

 .متابعته بطريقة مستدامة نأمٌر ال بد ماستجابة الحتياجات البلدان النامية 

 إن .آالف السنينمنذ عبر المحيط الهندي  قد تعارفت وتبادلت التجارةأن شعوب أفريقيا والهند ب نعترف أيضاً نحن و  .7
تطلعنا المشترك لنظام سياسي ت قد عزز  همقاومت نا فيتجربتنا المشتركة بين الماضي االستعماري وتضامن

سريع النمو ذات الاالقتصادات  نأفريقيا والهند تمثال إن .في عالم يزداد عولمة واقتصادي دولي أكثر عدال وٕانصافا
المشاركة التنموية الطويلة األمد، بما فيها عن طريق  على الشراكة والتي تعمل بناء ،مزايا ديموغرافيةالتي تتمتع ب

 ؛القارة األفريقية كافة ربوعفي  للجاليات الهندية القاطنةالنشطة 

 المدربةأن الموارد البشرية و   األساسي، نامورد هم البشرأن ب األساسي على التقديررتكز تأن شراكتنا ب نقرونحن  .8
 الرخاء للجميع؛ تحقيق القادرة علىوالمؤهلة هي 

مواصلة تعزيز العالقات بين أفريقيا والهند في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية بالتزامنا  نحن نجددو  .9
الشعوب  فضال عن تعزيز تفاعالت ،المعنى الحقيقي للتضامنعلى و  ،على أساس مبادئ التبادل والتكاملوالثقافية 
 .بالشعوب

، المنح الدراسية للطالب من خالل توفيرتوفير فرص الحصول على التعليم الجيد في أن التعاون  ونحن ندرك .10
بنفس و . بالقوة والريادة ومؤسساتنا ناشعوبيزود االتصال الحديثة  اتالتعليم عن بعد باستخدام تقني فرص وٕاتاحة

وهذا مجال . تطوير مختلف القطاعات االقتصاديةول ،تنمية المهارات لتمكين العمال ننظر إلىالقدر من األهمية 
إنشاء مراكز التدريب من خالل مكثفة للتدريب وبناء القدرات، و البرامج الآخر للتعاون المستمر من خالل 

 رى؛والمؤسسات األخ

قد حدد االتحاد األفريقي  أكثر، حيث أنف بين الجنسين وتمكين المرأة أكثرما بتعزيز المساواة  نحن ملتزمونو  .11
 القضاء على الفقرفي يساعد كثيرا سوف  مواهب وقدرات النساء إن استغالل. تمكين وتنمية المرأة كعام 2015
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ستدامة أكثر او  اً عنف أقلحماية وتعزيز حقوق اإلنسان وبناء مجتمعات سوف يعمل على ال رجعة فيه، و  بشكل
 بيئيا؛

 ؛ راضى الدول فضال عن عدم التدخل في شؤونها الداخليةأاحترامنا لسيادة ووحدة على  نحن نؤكدو  .12

 ؛مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة وكذلكاحترامنا لحقوق اإلنسان، على  نؤكد من جديدنحن و  .13

وأن تكوين األجهزة المركزية يجب أن  ،وفعالة وءةأن األمم المتحدة يجب أن تعمل بطريقة شفافة وكف ونحن نعتقد .14
ومواجهة تحديات  ،للتنمية المستدامة 2030عكس الحقائق المعاصرة من أجل العمل على تحقيق جدول أعمال ي

تغير  إلىكبير  ت بشكلبيئة أمنية تحول ا بينتهديدات تتراوح م ةواجهوم، الحديثة العولمة بفعل قوىعالم انكمش 
 المناخ؛في 

إجراء إصالح شامل لمنظومة األمم المتحدة، بما في ذلك مجلس بالتزامنا القوي على  من جديد نؤكدنحن و  .15
 ومساءلة وفعالية؛ وديموقراطية األمن التابع لها، لجعله أكثر تمثيال

على أساس المساواة قائمة أفريقيا والهند، ما بين األوجه  متعددةالو األمد أن شراكة التنمية طويلة  ونحن ندرك  .16
بين بلدان الجنوب في جميع أبعاده، والتي تشمل تنمية الموارد البشرية ما مثل التعاون وتوالصداقة والتضامن، 

ميسرة لتنفيذ القروض الالمساعدة المالية من خالل المنح و و من خالل المنح الدراسية والتدريب وبناء القدرات؛ 
األفضليات و  ؛التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتيةمشاريع العامة، بما في ذلك  االحتياجاتمختلف مشاريع 

 والتعاون البحري؛ العينية في حاالت الطوارئ؛و المالية  اإلنسانية المساعداتو التعاون التكنولوجي؛ ؛ و التجارية
اإلنسانية؛ المفاوضات الجماعية في المهام اإلنمائية و مجموعة من بأيضا  التي تقومنشر قوات حفظ السالم و 

 من األمور؛ قضايا واالهتمامات المشتركة، وغيرهاالالمحافل متعددة األطراف من أجل 

، نقوم بإدانتهما بجميع ومجتمعاتنا نالدول ينأساسي ينتهديدك ابأن اإلرهاب والتطرف العنيف قد برز  ونحن نعترف .17
بعدا جديدا ألنها بما فيها الجماعات المسلحة غير الحكومية  الجماعاتقد اكتسب خطر ل. رهماأشكالهما ومظاه

المزيد من  واستقطاب وتجنيدر المتطرف ـعلى موارد وأدوات جديدة لنشر الفكواستولت توسعت جغرافيا، 
ال قضية أو مظلمة  ةأي ونؤكد على أن. ينعالمي اً التصدي لهذا التحدي يتطلب إستراتيجية وتعاونإن . األشخاص
ونحن . اإلرهاب معالتسامح ونؤكد على عزمنا على عدم إظهار أي قدر من  ،أن تبرر أعمال اإلرهابتستطيع 

 . عابرة للحدودنشطة إرهابية بأن ال ُتستخدم أراضيها ألضمان إلى ندعو جميع البلدان 

مجموعات إرهابية إلى  تي تقدمها دول أو أجهزةالندين بشدة المساعدات المالية المباشرة أو غير المباشرة  ونحن
 ؛لمتابعة هذه األنشطة تلك المجموعاتأفراد إلى أو 
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مكافحة المخدرات واالتجار بالبشر وغيرها من أشكال الجرائم المنظمة العابرة بقوي ال ناالتزامعلى  نؤكدونحن  .18
، ونكرر عزمنا الصغيرة والخفيفة لألسلحة  نتشار غير المشروعاالللحدود مثل احتجاز الرهائن، والقرصنة، و 

 بالعمل معا في هذا الصدد؛ ناوالتزام

 ذلك ألن أعمالنا ،وفر أساسا متينا لمشاركتناي ةوالتكنولوجي يةأن تنامي الروابط التجارية واالستثمار  ونحن ندرك .19
قيع على االتفاق الثالثي في هذا الصدد، فإننا نرحب بالتو و . من خالل هذه الروابط توفر بعدا قويا لشراكتنا

 إقليمية فريقية تنتمي إلى ثالث مجموعات اقتصاديةأدولة  26للتجارة الحرة في شرم الشيخ، مصر، من قبل قادة 
والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا ) إياك(شرق أفريقيا  مجموعة) سادك( الجنوبية ألفريقيا التنمية مجموعة - 
إطالق عملية التفاوض إلنشاء منطقة التجارة الحرة القارية في االتحاد األفريقي وتشيد الهند بدور ). الكوميسا(
كذلك بهدف دمج أسواق أفريقيا، وذلك تمشيا مع األهداف والمبادئ المنصوص عليها في معاهدة أبوجا، و ) سفتا(

منتدى  -  ةلتجارة الحرة القارياة على دعم عمل منطق اوعزمه ،)AEC(إنشاء الجماعة االقتصادية األفريقية 
تتطلع إلى العمل من جانبها الهند و . 2017المفاوضات بحلول عام  استكمالنحو ) CFTA-NF(التفاوض 

 بشكل وثيق مع هذه البنى االقتصادية الناشئة من أجل توسيع الروابط التجارية واالستثمارية؛

أفريقيا تقدر التزام أن بين أفريقيا والهند، و ما رة واالستثمار إمكانات هائلة لتوسيع التجاهناك أن  ونحن ندرك أيضا .20
الهند على مواصلة المساهمة بشكل كبير في بناء المؤسسات والقدرات األفريقية من خالل دعم التصنيع وتعزيز 

 تصنيع المواد الخام في أفريقيا؛عن طريق  وٕاضافة القيمة المنفعة

وعدد كبير  وممتدةسواحل طويلة ب -  إلى جانب وجود يابسة كبيرة - تتمتعان  أن أفريقيا والهند ونحن نحيط علماً  .21
ونحن ندرك أهمية المحيطات والبحار في معيشة شعوبنا، وأن األمن البحري هو شرط مسبق لتطوير . زرمن الجُ 

تراتيجية سوف تعمل الهند على دعم إفريقيا بشكل مناسب في تنفيذ االس .اقتصاد المحيطات/ االقتصاد األزرق 
 وفقا للقانون البحري الدولي؛ 2050البحرية المتكاملة األفريقية التابعة لالتحاد األفريقي 

تحديات جديدة  تفرض أن البيئة األمنية الدولية الجديدة والطبيعة المتغيرة للصراعاتنأخذ في االعتبار  ونحن .22
 حفظ السالم؛ل المهمات التقليدية فاعليةعلى 

ولويات المركزة التي تتبعها األ، و ه العشريةخطة تنفيذو  2063بين جدول أعمال أفريقيا ما العالقة  ونحن نقدر .23
بناء السالم والرخاء لشعوبنا من خالل القضاء على الفقر، وتوفير على ساعد ت التي من شأنها أنحكومة الهند 

والبنية التحتية، والربط  ،ةالحصول على خدمات الطاقة الحديثفرص و  وفرص العمل، ،والتعليم ،الرعاية الصحية
 بين الموارد واألسواق؛

 



 

Page 5 of 11 
 

ضرورة وهو ال ،مسؤوليتنا األخالقية هوالجنس والعمر  على اختالفمجتمعات صحية وجود أن  ونحن ندرك .24

توفير إمكانية حصول الجميع على الرعاية الصحية  إن .في التنمية االقتصادية الفعالةلمساهمة ل نابو لشعالملحة 

الدواء لى الحصول ع يةفإن إمكانفي هذا الصدد، و . الملحة المشتركة أولوياتنااألمراض هي  ومكافحة األساسية

 .تعاوننالالمجال الحيوي  يمعقول هوالسعر الالجودة المتميزين ب والعالج

وكذلك إدارة  ،خطط التنمية طويلة األجل تنفيذدور فعال في لها أن تكنولوجيات الفضاء  ونحن نحيط علماً  .25

. تحويل عالمنا بسرعةتقوم بوأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الرقمية  ؛حاالت الطوارئ على المدى القصير

 ،والحصول على هذه التكنولوجيات التي تتخلل جميع قطاعات االقتصاد بما في ذلك التعليم تاالتصاالفر إن توا

 قوم بتمكين الشعوب على نطاق أوسع؛ي يةمات المالية والمجتمعوالخد، والتجارة ،والتصنيع ،والرعاية الصحية

ي تقدمه الهند ذال) DFTP(لألسواق الحرةالتجارة المعفاة عن الرسوم الجمركية أفضلية  نظامأن دور  نرىونحن  .26

اتية لتوسيع ؤ على ضرورة خلق بيئة م ونؤكد ،التجارة بين أفريقيا والهندحجم لعب دورا هاما في زيادة يسوف 

 ؛جميع البلدان األفريقيةيشمل ل المشروعنطاق 

 كلها أمور ضرورية للمدخالتم والحكيم يعلى أن تحسين اإلنتاجية الزراعية، مع االستخدام المستدنحن نتفق و  .27

فإننا في هذا الصدد، و . في آٍن واحدٍ  لضمان األمن الغذائي والتغذوي الذي يمثل تحديا كبيرا وفرصة لنا جميعا

 ؛)نيباد(مثل برنامج التنمية الزراعية الشاملة في أفريقيا  ،مشاريع أفريقيا القاريةنقدر 

على أهمية تعزيز التعاون في االقتصاد األزرق  ؤكدنو  ،)بيدا(تطوير البنية التحتية في أفريقيا برنامج  نحن نؤيدو  .28

 ؛اقتصاد المحيطات نظرا ألهميته اإلستراتيجية للطرفين/ 

آلية التمويل  تفعيلعلى  ونوافق ،أفريقيا - لهندشراكة اتقدم  أبطأتالتي  العقباتمعالجة ب لتزمونمنحن و  .29

 ؛الهند –الالزمة لضمان التنفيذ الكامل لخطط العمل المشترك بين قمم منتدى أفريقيا 

كثر واقعية األ التعاونمجاالت صداقتنا وتعزيز شراكتنا مع التركيز على ل المزيد تعميقالالحاجة إلى  ندركنحن و  .30

 .الذي سيكون له أثر إيجابي على حياة شعوب أفريقيا والهند ، األمرة للتنفيذيقابلاألكثر و 



 

Page 6 of 11 
 

 :على التعاون في المجاالت التالية ونحن نتفق .31

I( قتصاديالمجال اال 

  وتشجيع إقامة عالقات تجارية مباشرة من خالل فتح أسواق  يةتعزيز التبادالت االستثمار  علىمواصلة العمل معا
جديدة ورفع مستوى العالقات التجارية بين الجانبين من أجل المساهمة في تحقيق النمو المستدام والتنمية 

 االقتصادية؛
  في هذا و  .أفريقيا لتحفيز االستثمار، وخاصة في البنية التحتيةى لإدعم تدفقات رأس المال على المدى الطويل

. ، وال سيما فيما يتعلق بزيادة التدفقات المالية إلى البرنامج)بيدا(التحتية في أفريقيا  ىالصدد، دعم برنامج تنمية البن
وندعو كافة أعضاء المجتمع الدولي أيضا إلى إزالة اإلجراءات القسرية االقتصادية المفروضة من الطرف الواحد 

شأنها أن تعّرض انتقال األموال والتبادالت التجارية والتنمية االقتصادية وأيضا االمتناع عن فرضها والتي من 
 للخطر؛

  دعوة المجتمع الدولي لتسريع عملية تمكين الدول األفريقية الفقيرة المثقلة بالديون الهائلة من االستفادة من جميع
ر المفاهيم والمبادئ المتفق عليها المبادرات الرامية إلى تخفيف عبء الديون لهذه الدول األفريقية وذلك في إطا

 للتنمية المستدامة؛
 الناشئة ومجاالت التكنولوجيا  مجاالتوكذلك في  ،تعزيز التعاون في مجال استخدام وتطوير التقنيات المناسبة

 التكنولوجيا توفر الحلول للعديد من التحديات المشتركة فيما بيننا؛، ذلك ألن التكنولوجيا العالية
 تزويد النساء و وتعزيز الوضع االقتصادي واالجتماعي والقانوني للمرأة،  ،تنسيق في مجال تمكين المرأةالتعاون وال

ومواصلة الجهود  ،للمشاركة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية هافرصتحسين و  ،فرص عملب
 ؛المشتركة الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة

 

II( التجارة والصناعة 

  الجنوبية ألفريقيا التنمية مجموعةي جمع ذال) تفتا(العمل معا بشكل وثيق في إطار االتفاق الثالثي للتجارة الحرة 
لتوسيع الروابط التجارية ) الكوميسا(والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا ) إياك(شرق أفريقيا  مجموعة) سادك(

 المجموعات االقتصادية اإلقليمية األخرى؛العمل ليشمل توسيع إطار لو  ،واالستثمارية
  بهدف دمج أسواق أفريقيا، وذلك تمشيا مع األهداف والمبادئ ) سفتا(دعم إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية

على دعم عمل  اوعزمه ،)AEC( إنشاء الجماعة االقتصادية األفريقية كذلك المنصوص عليها في معاهدة أبوجا، و 
 ؛2017المفاوضات بحلول عام  استكمال بغية) CFTA-NF(منتدى التفاوض  - ةة القاريلتجارة الحر امنطقة 
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 لألسواق الحرة التجارة المعفاة عن الرسوم الجمركية أفضلية  لنظامتنفيذ ال إسراع عملية)DFTP (ي تقدمه الهند ذال
 التجارة بين أفريقيا والهند؛حجم لعب دورا هاما في زيادة ي ألن من شأنه أن

 طبقًا التفاقية بالي لتسهيل التجارة تحت مظلة منظمة التجارة العالمية؛ اتية لتسهيل التجارةؤ العمل على خلق بيئة م 
  دعم إنشاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة والصناعات المتوسطة والصغيرة ألجل تعزيز فرص العمل وزيادة الدخل

 لشعوب الجانبين؛
  والعام من خالل تشجيع المؤسسات التجارية الهندية على إنشاء وحدات تنمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص

والمدراء والعمال األفارقة إلى جانب  ة بهدف تدريب المهندسين والفنيينالمهارات في المناطق الصناعية األفريقي
 الخبراء اآلخرين في المجاالت مثل األمن الغذائي والطاقة الشمسية؛

 

III( الزراعة 

 ودعم تنفيذ برنامج التنمية الزراعية الشاملة في أفريقيا  ،اون المشترك في مجاالت الزراعة واألمن الغذائيالتع متابعة
 والبيئة، فضال عن ضمان األمن الغذائي والتغذوي؛ نوعية التربة لزيادة اإلنتاجية، والحفاظ على) نيباد(

 معقولة، واالستخدام المناسب السعار ذات األلمناسبة زيادة تعاوننا في تحسين تقنيات الزراعة من خالل التكنولوجيا ا
 ؛للري، وتحسين أصناف المحاصيل وغيرها من التدابير

  ؛فرص عمل وعائدات أكبر لخلقاألعمال التجارية الزراعية والصناعات الغذائية مجال تشجيع االستثمار في 
 

IV( طاقةال 

 والطاقة  بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ،المستمر في تطوير توليد الطاقة المتجددة ناتكثيف تعاون
 ؛جنبا إلى جنب مع بناء أنظمة نقل الطاقة الكهربائية ،والطاقة المائية والكتلة الحيوية الجيو حرارية،

 

V(  اقتصاد المحيطات/ االقتصاد األزرق 

  للموارد البحرية؛ والتركيز بشكل المستدامة اقتصاد المحيطات، نحو التنمية / تعزيز التعاون في االقتصاد األزرق
خاص على التعاون األوثق في تطوير مصائد األسماك المستدامة، ومكافحة صيد األسماك غير المشروع وغير 

الهيدروغرافية، وتعزيز السياحة  اتالمنظم، وٕادارة الموارد البحرية، واستكشاف الموارد غير البحرية، وٕاجراء المسوح
المتجددة، وتخفيف مخاطر الكوارث عن طريق أدوات اإلنذار المبكر الحديثة، والحد من البيئية، وتطوير الطاقة 

 األخرى؛   تلوث، والدراسات الساحلية والمحيطيةال
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VI( بنية التحتيةال 

  تكثيف التعاون القائم في مجال التدريب وبناء القدرات، والخدمات االستشارية وتنفيذ المشاريع من خالل القروض
الطرق والسكك واالتصال البحري، وٕانشاء  البنية التحتية، بما في ذلك إدارة إمدادات المياه مجاالتالميسرة في 

 الحديدية ورفع مستواها؛
 

VII( التعليم وتنمية المهارات 

  المؤسسات الرائدة للتعليم العالي في الهند في محاولة بتوفير وتسهيل وصول والتحاق الطالب واألكاديميين األفارقة
 والزراعة؛ ،والتكنولوجيا الطبية ،لهندسةكامجاالت اللتعزيز قدرات الموارد البشرية في أفريقيا، بما في ذلك 

  التعاون في مجال بناء القدرات واستخدام تقنيات االستشعار عن بعد لرسم خرائط الموارد الطبيعية، بما في ذلك
مخاطر الكوارث، بما في تخفيف و  ، وٕادارة الكوارث،والموارد البحرية والمعدنية ،لزراعة والمياه والغطاء الحرجيا

 ن الكوارث الطبيعية؛عذلك اإلنذار المبكر 
 واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا تشجيع التعاون بين المراكز العلمية والبحثية في أفريقيا والهند لالستفادة من 

 ؛نظم المعلومات الجغرافيةو يات الحديثة والتقن
  عود تتأكد من أن التصبح أدوات فعالة في كفاحنا ضد الفقر، و لالتعاون في صنع التكنولوجيا والشبكات الرقمية

مشاركة المواطنين في الحكم، وكذلك  وزيادة ،ز التنميةيحفوتن تقديم الخدمات، يحستبالفائدة على المحتاجين، و 
تعزيز االندماج المالي والتمكين من خالل الوصول إلى البنوك واالئتمان والتأمين االجتماعي ضد األمراض 

 والحوادث؛
  تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لتحسين مستقبل الشباب، من خالل برامج بناء القدرات وتبادل المعرفة بين

 ؛مواجهة تحديات العولمة وتداعياتهاالشباب على  وتعزيز قدرات ،ينالجانب منالشباب 
 ؛مواصلة تقديم الدعم الالزم إلنشاء وتفعيل المؤسسات التي اتفق عليها الجانبان 

VIII( الصحة 

 مكافحة و وكذلك التطبيب عن بعد والطب التقليدي،  ،تعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية الصحية واألدوية
والتنسيق على الصعيد الدولي  ،وزيادة كفاءة المعاهد الصحية من خالل برامج تدريبية شاملة ،بئةألمراض واألو ا

 ؛والتداويلتسخير التقنيات العلمية الحديثة للطب 
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  والبعثات الرعاية الصحية، بما في ذلك التطبيب عن بعدقطاع التعاون في مجال تدريب األطباء والعاملين في ،
التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز فرص الحصول على األدوية الجنيسة، وتعزيز استخدام  واستغاللوتطوير  الطبية،

 ؛وكذلك مكافحة التحديات التي تفرضها األوبئةلذلك،  واإلجراءات التنظيمية ،األدوية التقليدية
  حة العامة في وتشجيع االبتكار لتلبية احتياجات الص ،ضمان الحصول على األدوية بأسعار معقولةلالتعاون

حول الجوانب التجارية لحقوق  يةتفاقاالالبلدان النامية من خالل االستفادة الكاملة من المرونة المتاحة في إطار 
 ؛)WTO TRIPS(منظمة التجارة العالمية الملكية الفكرية تحت 

  

IX( السالم واألمن 

 وبناء السالم من خالل  ،حلها وٕادارتهاو  ،مواصلة التعاون في مجاالت السالم واألمن؛ بما في ذلك منع الصراعات
دور المرأة في اآلليات والقدرات اإلقليمية والقارية لإلنذار المبكر، وتعزيز تبادل الخبرات والبرامج التدريبية، وتعزيز 

 ؛حفظ السالم ونشر ثقافة السالم
  دعم القوات القدرة على اإلسهام في جهود حفظ السالم وبناء السالم، بما في ذلك،  زيادةتعزيز تعاوننا في

مركز حفظ االحتياطية األفريقية، من خالل اإلعالن األخير الذي قامت به الهند إلجراء دورات تدريبية جديدة في 
لسالم في أفريقيا ؛ إلى جانب مراكز التدريب لحفظ افي نيودلهي) CUNPK(لألمم المتحدة التابع السالم 

من أجل  ناتعاون وتعزيز. بقواتهالمساهمة التي هي على وشك ا األفريقية لتدريب المدربين من البلدان ةمخصصال
 ؛قوات في عملية صنع القرارالزيادة مشاركة البلدان المساهمة ب

 ل الصارم لنظام العقوبات جميع الدول لضمان االمتثا ودعوة ؛تشجيع تعزيز آليات األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب
نشطة ألجميع البلدان لضمان عدم استخدام أراضيها  ودعوةالدولي على اإلرهاب؛  األمنفرضها مجلس يالتي 

اتفاقية شاملة بشأن  على أن يتعاون تعاونًا حثيثًا في إبرامنحث المجتمع الدولي ونحن . عابرة للحدودإرهابية 
 لألمم المتحدة ؛ جمعية العامةلل 70ـ اإلرهاب الدولي في الدورة ال

 تشجيع السالم ودعم الدول التي عانت من الصراعات في تعزيز أولوياتها التنموية؛ 
  ومواجهة الجريمة عبر  ،مكافحة اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهرهفي لتعاون والتنسيق بين أفريقيا والهند اتعزيز

 ومواصلة دعم الجهود الدولية في هذا الصدد؛ البلدان،
 وتهريب المخدرات  ،القرصنة ثلم ،زيادة تعاوننا في تأمين الخطوط البحرية لالتصاالت، ومنع الجرائم العابرة للحدود

 واالستطالع؛ واألسلحة والبشر من خالل المراقبة
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X( متعددة األطراف المحافل 

 يوسياسي المعاصر؛ األمر واقع الجالمطالبة بعمل جماعي عاجل لوضع بنية حكم عالمية أكثر تمثيال وتعبيرا عن ال
 وعدًال؛ دولية أكثر إنصافا وٕانمائية يةأطر أمنترسيخ  علىساعد يمن شأنه أن  الذي

 في مجلس  الالئقتطلعات الدول األفريقية للحصول على مكانها كذلك و  العام،الموقف األفريقي ب علماً الهند  تحيط
 توافق إزولوينيكما يتضمنه تمتعون بكامل حقوقهم المتحدة كأعضاء دائمين جدد ي لألمم التابع األمن الموسع
في مجلس  ا بكامل الحقوقتصبح عضوا دائملموقف الهند وطموحاتها ب علماً أفريقيا  تحيطكما . وٕاعالن سرت

تنفيذ مبكر لقرار الجميعة العامة لألمم المتحدة رقم  نؤكد على ضرورةو . المتحدة التابع لألمماألمن الموسع 
ألمم التابع لمجلس األمن إصالح جدول أعمال  فيحقيق نتائج ملموسة يتيح دفعًا حاسمًا نحو تبما  ،69/560

 ؛المتحدة
  ،نحن نستذكر ونؤكد مجددا على المبادئ وراء الكفاح ضد االستعمار، وكراهية األجانب، والتمييز العنصري

 ؛من أجلها ناضلت الهند وأفريقيا معاً وانتهاك حقوق اإلنسان التي 
  ندعم حال تفاوضيا معترفين بحقوق مشروعة للشعب الفلسطيني يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات نحن

، )Quartet Roadmap(سيادة تعيش بسالم جنبا إلى جنب مع إسرائيل كما تؤيده خارطة الطريق للجنة الرباعية 
 ام القانون الدولي؛وقرارات األمم المتحدة واالتحاد األفريقي ذات الصلة تماشيًا مع أحك

  والمحافل السياسية واالقتصادية والتجارية العالمية األخرى  77ومجموعة تكثيف تنسيق المواقف في األمم المتحدة
 ا؛أفريقيو الهند الشراكة ما بين لقضايا ذات االهتمام المشترك وفقا لروح لمن أجل التصدي معا 

  طموحة لخفض انبعاث الغازات المسببة الامات التخفيف عاتقها التز أن تأخذ على حث الدول المتقدمة على
) UNFCCC(والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  ،لالحتباس الحراري

آلثار من التصدي بفعالية  التوفير الموارد المالية وكذلك نقل التكنولوجيا ودعم بناء القدرات للبلدان النامية لتمكينه
 تغير المناخ؛

  خالل وذلك  ،تغير المناخبشأن وضع اللمسات األخيرة على اتفاق طموح وشامل لتعزيز التعاون والتنسيق
 ؛عقد في باريس، فرنسايُ سالذي  المقبل COP 21 في مؤتمرمفاوضات بشأن تغير المناخ ال

 مؤتمر  مفاوضات بشأن تغير المناخ في نحن نرحب بأن ُتعقدCOP 22  ،على أرض أفريقيا في مراكش، المغرب
 ونتفق على العمل معا لضمان تلبية اهتمامات الدول النامية؛ 2016في عام 

 وفي هذا الصدد، سوف نعزز تعاوننا من خالل . االلتزام بتعزيز الحكم الرشيد من أجل تحقيق التنمية لشعوبنا
لع أيضا إلى تعميق تعاوننا ومشاركة خبراتنا في تنفيذ ونتط. االستخدام األنسب لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 .عمليات انتخابية شفافة ونزيهة
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  تشجيع وتعزيز التفاعل الثقافي فيما بين الشعوب وبرامج التبادل اإلعالمي فضال عن التفاعل بين المفكرين في
لشعوب في كال الجانبين بحقائق الهند وأفريقيا، وتشجيع مساعي القطاع الخاص في االستثمارات الثقافية لتثقيف ا

 . مجتمعاتها
  

 آلية الرصد .32

وافق على اعتماد إطار نالهند  جمهورية نحن، رؤساء الدول والحكومات ورؤساء وفود البلدان األفريقية ورئيس وزراء
 تنفيذ إطار لمراجعةرسمية منتظمة  رصد على إنشاء آلية نتفق، و 2015 للتعاون االستراتيجيأفريقيا والهند عمل 
  .ستراتيجي وخطة عمله ضمن اإلطار الزمني المتفق عليهللتعاون اال 2015 أفريقيا - الهند عمل

 ؛2020أفريقيا في عام  - سوف تعقد القمة المقبلة لمنتدى الهند .33

رئيس وزراء معالي رئيس و ال فخامةشكر ن، رؤساء الدول والحكومات ورؤساء وفود البلدان األفريقية نحن .34
ويغتنم . قدموه لناالذي حفاوة االستقبال وكرم الضيافة ولالستضافة هذه القمة  الهند وشعبها حكومةو الهند، جمهورية 

رؤساء الدول ل ليعرب عن شكره وامتنانههذه الفرصة  -عن حكومة وشعب الهند نيابًة  -الهندجمهورية رئيس وزراء 
 -مؤتمر القمة الثالثة لمنتدى الهند على مشاركتهم فييقي والحكومات ورؤساء وفود البلدان األفريقية واالتحاد األفر 

 .مزيداً  بين الهند وأفريقياما الشراكة  النافعة لتعميق همقتراحات، وعلى اأفريقيا

  

  

 

 2015أكتوبر  29حرر في نيودلهي 
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