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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 ي ددولة االخ نارندرا مو

 ؛رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة
 

 فخامة الرئيس روبرت موقابي
 رئيس جمهورية زمبابوي ورئيس االتحاد االفريقي

 
 ؛أصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات والوفود

 
 :السيدات والسادة

  
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
في دورته الثالثة بالعاصمة الهندية الهام نتدي د هذا الماعقإنبأن أرحب يسعدني 
كما ، من قبل حكومة جمهورية الهند الصديقة بدعوة وإستضافة كريمة نيودلهي 

كرم الضيافة علي الصديقة  يسعدني أيضاً أن أشكر شعب وحكومة جمهورية الهند
نتهز هذه الفرصة ألشيد وأ.بها والوفد المرافق  ناوالحفاوة التي قوبلحسن االستقبال و

واستمرارها في دعم جهود التنمية  قارتنا االفريقيةالهند حكومة وشعباً مع بتعاون 
 .للقارة األفريقية ستقالل السياسياالواالستقرار وتعزيز 

 
يأتي انعقاد القمة الثالثة من منتدى الهند وأفريقيا للتأكيد على الحرص الذي يبديه 

لى إعالن أديس إاستناداً و الجانبان ألستمرار الشراكة االستراتيجية في كافة المجاالت
وما لمنتدي الهند وأفريقيا ، الثانية قمة إبان انعقاد ال م9100أبابا الصادر في مايو 

والذي أرسى ، إطار التعاون االستراتيجي وخطة العمل المنبثقة عنه  فيورد فيه 
التام السودان ويسعدني أن أؤكد دعم . أسس الشراكة االستراتيجية بين الهند وأفريقيا

 .تحقيق مراميها النبيلةاكة الهامة وعزمه أن ال يدخر جهداً في لهذه الشر
 

 السيد الرئيس
 أصحاب الفخامة 
 :السيدات والسادة

 

 

منذ انعقاد مؤتمر باندونغ عام  في وقت مبكرالعالقات السودانية الهندية  لقد بدأت
التأسيسي المؤتمر إبان انعقاد الذي شارك فيه آباء االستقالل في السودان  م0222

بل لقد سبق الشعبان السوداني . والتعاون بين دول أفريقيا وآسيا لمقاومة االستعمار
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والهندي كل االطر الرسمية الحديثة عبر التالقح الثقافي والتبادل التجاري منذ القرن 
في حقل الدراسات االثنية واالجتماعية عن هو مؤكد فضالً عن ما ، الثامن عشر

د والجن قد حاربلو. ضاربة في القدم ترجع الى آالف السنين عالقات بين الشعبين
بان الحرب العالمية في شمال إد في خندق واحد والهنإلي جانب الجنود  ونالسوداني
ولدينا اعتقاد جازم أن ذلك هو الحال بالنسبة للعديد من الدول االفريقية  .افريقيا

ألصول كونات من شعوبها تنتمي الشقيقة ، حيث تحتفظ العديد من الدول االفريقية بم
كما استفادت الثقافة السودانية وشقيقاتها االفريقيات عبر التاريخ من العديد . هندية

 . من مالمح وصفات الثقافة الهندية الغنية 
 

ليس غريباً أن يزدهر التعاون السوداني الهندي في الوقت الراهن في لكل ذلك ف
، حيث تسهم الهند حالياً في وغيرهاالمجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

تنفيذ العديد من مشروعات البنى التحتية في السودان واالستثمار في مجال النفط 
ير بضرورة أن يعمل هذا المنتدى ومن المناسب هنا التذك .وغيرهوالسكر والمعادن 

الهام على وضع االطر واالليات المناسبة لتعميق هذه العالقات في كافة المجاالت 
 . وتذليل العقبات التي تعوق تقدمها

 
في  كان الحال، تماماً مثلما يالهند إن الشعوب االفريقية تقف إلي جانب الشعب

 معارك الراهنة في مجابهةال لخوض رك نيل االستقالل السياسي ،اخالل معالماضي 
باالستفادة من االمكانات والخبرات النمو والتنمية المستدامة والبناء والتعمير  تحديات

يتشارك  وفي ظل الظروف الدولية الجديدة والمتغيرة. والتجربة الهندية في هذا المجال
تلتزم خلق أوضاع عالمية جديدة  الهم في ضرورةالجانبان االفريقي والهندي 

ميثاق األمم المقاصد والمباديء السامية لو، المحافظة على السلم واألمن الدوليينب
، وصون ومراعاة القواعد البعضوالتجاوز من قبل دةالذي يتعرض لالنتهاك المتح

العقوبات  ومناهضة، فيما يتعلق بسيادة الدول  واالعراف المستقرة في القانون الدولي
المهيمنة التي تفرضها بعض الدول غير المشروعة حادية آلاواالجراءات القسرية 

بصورة جزافية تمس الحقوق اإلنسانية واالقتصادية والسياسية للدول والشعوب 
ام دولي عادل وديمقراطي وشفاف يتعامل فيه ظن خلقأمالً في  كل ذلك ،واالفراد 

 .والعدل ةاالمساومن الجميع على أسس 
 

واالقتصادي استقاللها السياسي تأمين اليوم هو االفريقية إن أهم ما تحتاجه قارتنا 
مواردها عبر الدخول في شراكات استراتيجية  وتنمية وإستغاللسيادتها صون و

تحقيق ذي يفضي إلي التعاون المشترك ال من خالللتحقيق الرفاهية لشعوبها  ةمثمر
 .لمصلحة كل االطراف والكسب العادل لكافة المشاركين 

 BRICSبريكس مجموعة إن وجود الهند وجنوب فريقيا ضمن مجموعة دول 
توفير موارد إضافية لتمويل عبرجنوب  - التعاون جنوبإزدهار فرص من يعزز
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. باالستفادة من خبرات دول المجموعة في مجال التنمية التنمية في الدول األفريقية
مؤسسات التمويل التابعة اننا ندعو الى االستفادة القصوى من ومن هذا المنطلق ف

وولوج آفاق جديدة ، لتعاون والتنمية دول البريكس لمثل مصرف  ، لهذه المجموعة
واستخدام في التجارة البينية العمالت المحلية واالقليمية بشأن اعتمادالتعاون  في

العمالت األفريقية والروبية الهندية في التحويالت بين الجانبين كحل عملي لمشكلة 
المتراكمة الثقيلة التي لم تفلح كل الجهود المبذولة في السابق إليجاد حلول  الديون

التجارة  بقضاياالعمل المشترك فيما يتعلق التنسيق في فضالً عن هذا ، معقولة لها  
 .الدولية

 

جنوب بين الهند والدول االفريقية أو  –إن تعزيز التعاون جنوب وبصفة عامة ف
ة لتجاوز والدول االفريقية يمثل أحد أهم الخيارات المتوفرمجموعة دول البريكس 
المالي الراهن الذي يقوم علي مؤسسات بريتون وودز إخفاقات النظام الدولي 

المحتكرة من قبل دول الشمال ولذلك فإن كل من الهند وجنوب أفريقيا بموقعهما 
كون حلقة المتميز ضمن منظومة دول البريكس كدول مؤسسة للمجموعة يمكن أن ي

 .الوصل بين دول القارة االفريقية والمؤسسات المالية لدول البريكس
 

 السيد الرئيس
 أصحاب الفخامة 
 :السيدات والسادة

فريقيا وانفتاحه على البوابة الشرقية ألبحكم موقعه الجغرافي المتميز إن السودان 
شكل نواة متنوعة يبأراض شاسعة وامكانات  على عدد من الدول المغلقة وتمتعه

ويأتي التعاون في مجال األمن الغذائي والقطاع . للتعاون في العديد من المجاالت
الزراعي بوجه عام في مقدمة هذه المجاالت بحسبان أن االمن الغذائي أصبح ضرورة 

مشروعات األمن رتبط كما ت. ملحة للطرفين يتعين االلتفات اليها بمزيد من االهتمام
هتمامات الدولية مثل قضايا السلم واالمن الدولي واالقليمي الغذائي بالعديد من اال

وعلى ذات  .والمناخ والبيئة وحقوق االنسان وخلق المجتمعات اآلمنة والحصينة
السياق فإننا ندعو الى االستفادة من تجربة الهند في مجال البحوث الزراعية التي 

لغذائية والمنتجات أصبحت الهند بموجبها من كبريات الدول المنتجة للحبوب ا
أن تجربة الهند في مجال الصناعات الصغيرة ،، كذلكفي رأيناو. الزراعية األخرى 

والمتوسطة والبرامجيات والطاقة والنفط والصناعات الزراعية يمكن أن تكون 
االستفادة من التميز الهندي في مجال تقنيات أفريقيا بامكان  أنه كما .انموذجا يحتذى

 . البرمجة والمعلوماتية خاصة فيما يتصل بالصحة والتعليم والنظم المصرفية
 

أن يتم انشاء آلية لربط أسواق المال في الدول األفريقية مع  في هذا الصدد نأملو
 ، خاصة في الهند لحشد الموارد الالزمة الحداث التنمية وتمويل مشاريعها الوطنية 
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األفريقية مشروع اإلعفاء التفضيلي للرسوم الجمركية للمنتجات لالهند ضوء اعتماد 
الذي نتوقع أن يضاعف التبادل التجاري بين الطرفين المصدرة للسوق الهندية 

ل في مجال استغال بين الجانبين أيضاً يأمل السودان أن يتعزز التعاون و.بصورة فاعلة
زيز الً عن تعوحماية البيئة البحرية فضطية والمعدنية والسمكية النفالثروات البحرية 

 . مما يعرف اصطالحاً باالقتصاد االزرق األمن البحري القاري
 

على أخذ هذا حريص السودان وفي مجال التعاون االكاديمي والعلمي والبحثي فإن 
ى استعداد الستضافة جامعة عموم أفريقيا وتقديم ما هو وعلاألمر بالجدية المطلوبة 

استناداً على تجربة السودان مطلوب لدعم التقدم العلمي والبحثي بين الهند وأفريقيا 
ويجئ هذا  .في هذا المجال إضافة إلي موقعه االستراتيجي في قلب القارة االفريقية 

هند وأفريقيا في هذا المجال الحيوي لتعاون بين التقديرنا ودعمنا لااللتزام تعبيراً عن 
 . تحقيق التقدم المنشوددعم القدرات أو تطوير االقتصاد ودونه بالهام والذي ال يمكن 

 
 السيد الرئيس

 أصحاب الفخامة 
 :السيدات والسادة

ينظر الى تجربة الهند الراسخة في الحكم المتعدد الثقافات واالعراق  إن السودان
وقد استلهم السودان الكثير من مالمح التجربة . إلدارة الدولةاالتحادي كأسلوب فاعل 

الهندية في مجال الحكم االتحادي الالمركزي الذي يعمل به في السودان منذ العام 
وار وتعكف بالدنا اآلن ولمزيد من الترتيب ألوضاعنا الداخلية على ادارة ح .0221

 .جتمعالقوي السياسية وقوي الم عام يشارك فيهشامل وتشاور

 
 السيد الرئيس

 أصحاب الفخامة 
 :السيدات والسادة

إن اصالح منظمة األمم المتحدة يظل من األمور األساسية والقضايا المحورية التي 
تنال اهتمام سياسة السودان الخارجية وذلك حتى تصبح هذه المنظمة ديمقراطية 

دونما تمييز ظالم وذلك كافة دول العالم االدارة ومعبرة بشفافية عن فاعلة ه والتوج  
ابعاد المنظمة الدولية المنشود يستوجب االصالح و .سنة من تأسيسها  01مضي  بعد

م التي أرساها ميثاقها األساسيحترام المبادئ والقإمع عن التسييس  ونأمل أن يوفر . ي 
 .التنسيق االفريقي الهندي فرصة النجاح مساعي االصالح المنشود
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 السيد الرئيس
 أصحاب الفخامة 
 :السيدات والسادة

تحقيق األمن في منطقة الشرق األوسط وكبح جماح التطرف  ويرى السودان أن
 وعادالً  شامالً  حالً  يستوجبالشامل  السالمواإلرهاب وزعزعة أمن الدول وتحقيق 

في انهاء االحتالل وقيام  يحترم حقوق الشعب الفلسطينيفلسطين  لقضية اً ونهائي
وننتهز هذه الفرصة لنعبر عن . الدولة الفلسطينية القابلة للحياة وعاصمتها القدس 

رضائنا التام وسعادتنا بتضمين الحركات المسلحة المتمردة علي الدولة ضمن شرائح 
الن السياسي الذي سيصدر عن القمة الثالثة لمنتدي عفي اال –المجموعات االرهابية 

 .عاون االفريقي الهنديالت
 

إن بالدي ترحب بمشروع اعالن قمة منتدى التعاون الهندي االفريقي الثالث واطار 
عمل الهند وافريقيا للتعاون االستراتيجي اللذين يمثالن أهم مخرجات هذا المنتدى 
واللذين تم التوصل إليهما عبر توافق االراء ، كاساس متين لمستقبل التعاون االفريقي 

ويسعدنا أن نشير في الختام إلى أن التوافق الذي نسعى للتوصل إليه من . ندياله
خالل هذا المنتدى سوف يوف ـر إطاراً إستراتيجياً شامالً وطموحاً ومستداماً لألهداف 
والغايات المنشودة للتعاون بين الهند وأفريقيا فضالً عن أثره االيجابي المباشر على 

 .لدينالعالقات الثنائية بين الب
 

لشاعر السوداني تاج السر الحسن أنشدها بعد عام واحد شعرية لوأختم حديثي بأبيات 
 :من مؤتمر باندونق قائالً 

 
 ولقد مدت لنا االيدي الصديقة" 

 وجه غاندي وصدي الهند العميقة
 صوت طاغور المغني

 " بجناحين من الشعر علي روضة فن
 
 .الصديقة شعباً وحكومة كل التقدم واالزدهارأشكر لكم حسن استماعكم متمنياً للهند و
 

 .والسالم عليكم ورحمة هللا
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