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الرحمن الرحيمبسم هللا   

 

 معالي السيدة سوشما سوراج 

  وزير خارجية الهند

 

 ورؤساء الوفود السادة أصحاب المعالي وزراء الخارجية

 

 رئيس مفوضية اإلتحاد األفريقي/ السيدة

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،، ،، 

 

األفريقي في دورته  –منتدى التعاون الهندييسعدني ويشرفني المشاركة في 

ا وتقديرنا لحكومة عبر عن عميق شكرنوأرجو أن أالثالثة بجمهورية الهند الصديقة، 

وشعب الهند، على ما بُـذل من جهد في اإلعداد والتنظيم المتميز لهذا المؤتمروحسن 

أفريقيا وإستمرارها في قارتنا االستقبال وكرم الضيافة ، وعلى تعاون الهند الصديقة  مع 

هود دعم جهود التنمية واإلستقرار وتعزيز إستقاللها السياسي، كما ال يفوتني أن أشيد بج

 .مفوضية اإلتحاد األفريقي ومؤسساتها المعنية، في اإلعداد المّشـرف لهذا المؤتمر 

 

األفريقي،  -ونحن إذ نستصحب مخرجات الدورة الثانية لمنتدى التعاون الهندي 

م، والتي أرست أسس 1122وخطة العمل المنبثقة عن إعالن أديس أبابا في مايو 

نؤكد حرص السودان ودعمه لتلك نود أن أفريقيا، الشراكة اإلستراتيجية بين الهند و

 .المساعي ، والعمل بكل جهد وهمة لتحقيق مراميها النبيلة

 

 السيدة الرئيسة 

 السيدات والسادة 

، قبيل إستقالل لقد عبرت الهند عن تضامنها التام مع السودان منذ وقت مبكر

اهر الل نهرو الذي بادر بلفتة بارعة من فخامة رئيس الوزراء الهندي جو السودان ، 

أبيض وضع أمام وفد السودان الذي شارك في مؤتمر  علمبكتابة إسم السودان علي 

وقد . م الذي أسس لمقاومة اإلستعمار والتعاون بين أفريقيا وآسيا2511باندونغ في العام 

تنسيق ظل هذا التعاون مستمراً منذ ذلك الوقت على كافة المستويات الثنائية واإلقليمية وال

داخل المنظمات الدولية خاصة في مسائل إحترام القانون  الدولي وميثاق األمم المتحدة 

ومباديء سيادة الدول، وإرساء قواعد الديمقراطية وحكم القانون ، والوقوف ضد الهيمنة 

فرض لخارج إطار المشروعية الدولية بعض الدول طبقها والعقوبات اآلحادية التي ت

 .على الدول األفريقية أجندتها السياسية
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بالدور التاريخي للهند في مساندة  تشعر بالفخر واالعزازة يقيفرإلوب اشعالإن 

من أجل التحرر من االستعمار ونظام الفصل العنصري االفريقي ودعم النضال 

المحافظة على السلم واألمن من أجل ، ونتعاون اآلن لخوض معركة جديدة البغيض

عن ميثاق األمم المتحدة الذي يتعرض لإلنتهاك من البعض فيما يتعلق  الدوليين والدفاع

الجميع على أسس العدالة  هبسيادة الدول في سبيل الوصول الى نظام دولي يتساوى في

ومؤسساتها وعلى رأسها  وتظل مسألة إصالح األمم المتحدة. والديمقراطية والشفافية

لى تأسيسها، من القضايا المحورية التي عاماً ع( 01)، بعد مضي  مجلس األمن الدولي

تعبيراً عن تمثيالً وتنال إهتمام  سياسة السودان الخارجية، لكي تصبح هذه المنظمة أكثر 

 .دول العالم كافة دونما تمييز

 

 :السيدة الرئيسة

 :السيدات والسادة

في مجال الصناعات الصغيرة التنمية ، خاصة تميزها إن تجربة الهند الثرة في 

. أنموذجاً يُـحتذى ، تعتبر لمتوسطة والبرامجيات والطاقة والنفط والبحوث الزراعية وا

النظام المصرفي وتحديثه وتفعيله بين الجانبين باستخدام  وهناك حاجة أيضاً إلى تطوير

العمالت األفريقية والروبية الهندية في التحويالت المصرفية لتيسيير تدفق االموال 

هذا السودان في  ويأمل. وعالج المشكالت المالية االخرى المتعلقة بالتمويل والديون

الموارد الالزمة توفير فريقية مع الهند لالصدد إنشاء آلية لربط أسواق المال في الدول األ

وحري بنا في هذا . ولمزيد من التنسيق في قضايا ومشروعات النمو والتنمية المستدامة

الصدد أن نعبّـر عن تقديرنا لحكومة الهند على إعتمادها لمشروع اإلعفاء التفضيلي 

يكون له بالغ األثر للرسوم الجمركية على المنتجات األفريقية لألسواق الهندية والذي س

 .في مضاعفة التبادل التجاري بين الهند وأفريقيا

 

 :السيدة الرئيسة 

 :السيدات والسادة

، وخطة التنمية ألفريقيا حتي 1101إن إجازة خطة التنمية المستدامة حتي العام 

وأود . تحفز الجانبين االفريقي والهندي لمزيد من التنسيق والعمل المشترك 1100العام 

أن أؤكد إهتمام حكومة السودان ببذل كل ما في وسعها من سياسات وخطط وبرامج  هنا

وقد شرعنا في . طويلة وقصيرة األجل لتحقيق نمو إقتصادي واجتماعي متوازن ومستدام

إلحداث التحول المنشود في ( 1125-1121)تطبيق برنامج إقتصادي خماسي 

 . ائلةاإلستغالل األمثل لموارد السودان الطبيعية اله
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بيد أنه وعلى الرغم من جهودنا الحثيثة ، إال أن هنالك بعض العوامل التي أثرت 

زال تؤثر على جهود تحسين اوضاعنا االقتصادية وعلى رأس ذلك أعباء تسلباً وما 

فإن السودان قد تعرض لألسف  ،مساعدة السودان وعوضاً عن . الثقيلة الديون الخارجية

األحادي ءات االقتصادية القسرية األحادية والحظر التجاري والمالي لمزيد من االجرا

، في مخالفة صريحة السودان ، منذ مطلع التسعينات في القرن الماضي المفروض على 

ولمنع السودان من . وتحد سافر لنظام لقواعد المشروعية الدولية المتبعة بشأن العقوبات

الدول ظلت تعيق انضمام السودان لمنظمة  نيل حقوقه االقتصادية المشروعة فإن بعض

التجارة الدولية وتحرم السودان من االستفادة من المبادرات المختلفة العفاء ديون الدول 

النامية رغم الوفاء بكافة الشروط الفنية المتعلقة بذلك كما هو الحال بالنسبة لمبادرة إعفاء 

نحتاج هنا للتذكير باالثر السلبي  وال(. HIPC)ديون الدول الفقـيرة المثقلة بالديون 

لالجراءات االقتصادية التعسفية على السلم واالمن واالستقرار والتعايش السلمي بين 

 .مكونات المجتمع المدني السوداني والتمتع بحقوق االنسان االساسية

 

بذل جهوداً كبيرة في وضع الخطط والبرامج الشاعة السالم وتحقيق ي السودان نإ

وعلي رأسها دارفور من خالل إتفاقية الدوحة للسالم  في جميع أنحاء البالد اإلستقرار

جمع الصف الوطني وفتح حوار كما تعمل الدولة علي . وبدعم وجهود االتحاد االفريقي 

السودانية ومنظمات المجتمع المدني لدعم الديمقراطية والتداول واسع بين كل األحزاب 

 .كم الرشيدالسلمي للسلطة وارساء دعائم الح
 

 

 :السيدة الرئيسة

 :لسادةالسيدات 

إن بالدي ترحب بمشروع اعالن قمة منتدى التعاون الهندي االفريقي الثالث 

واطار عمل الهند وافريقيا للتعاون االستراتيجي اللذين يمثالن أهم مخرجات هذا المنتدى 

التعاون االفريقي  واللذين تم التوصل إليهما عبر توافق االراء ، كاساس متين لمستقبل

ويسعدنا أن نشير في الختام إلى أن التوافق الذي نسعى للتوصل إليه من خالل . الهندي

هذا المنتدى سوف يوفّـر إطاراً إستراتيجياً شامالً وطموحاً ومستداماً لألهداف والغايات 

قات المنشودة للتعاون بين الهند وأفريقيا فضالً عن أثره االيجابي المباشر على العال

 .الثنائية بين البلدين

 

 .ونشكر لكم أصحاب المعالي السيدات والسادة حسن اإلستماع 

 

 .م لليكم وحمة  هلل وبركات والسال
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