المبادئ اإلرشادية العشرة اللتزام الهند بالعمل مع إفريقيا
خطاب رئيس الوزراء مودي في برلمان أوغندا في  52جويلية 5102
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أوال ،ستكون أفريقيا في قمة أولوياتنا اذ سنواصل تكثيف وتعميق مشاركتنا مع أفريقيا
و سيكون ذلك بشكل منتظم.
ثانياً ،شراكتنا من اجل التنمية ستكون مرتبطة بأولوياتكم و بشروط مناسبة لكم مما
سيمكنكم من ابراز قدراتكم و الحول دون تقييد مستقبلكم.
ثالثًا ،سنبقي أسواقنا مفتوحة ونجعل من األسهل واألكثر انسيابية التعامل التجاري مع
الهند حيث سندعم صناعتنا لالستثمار في أفريقيا.
رابعاً ،سوف نسخر تجربة الهند في الثورة الرقمية لدعم التنمية في أفريقيا و تحسين
الخدمات العامة و جعل التعليم والصحة متاحا للجميع و نشر المعرفة الرقمية و توسيع
الشمول المالي و ادماج المهمشين.
خامسا ،أفريقيا لديها  06في المائة من األراضي الصالحة للزراعة في العالم ،ولكنها
تساهم ب  06في المائة فقط من الناتج العالمي و لهذا سنعمل معكم لتحسين الزراعة
في أفريقيا.
سادسا ،سوف تعالج شراكتنا تحديات تغير المناخ .وسنعمل مع أفريقيا لضمان نظام
مناخي دولي عادل للحفاظ على التنوع البيولوجي لدينا واعتماد مصادر طاقة نظيفة
وفعالة.
سابعا ،سوف نعزز تعاوننا وقدراتنا في مكافحة اإلرهاب والتطرف و الحفاظ على
األمن والسالمة المعلوماتية ودعم األمم المتحدة في تقدم السالم وحفظه.
ثمانيا ،سنعمل مع الدول األفريقية للحفاظ على محيطات مفتوحة و متاحة لجميع
الدول .إذ إن العالم بحاجة إلى التعاون وليس المنافسة في السواحل الشرقية ألفريقيا
وشرق المحيط الهندي .ولهذا فإن رؤية الهند ألمن المحيط الهندي تعاونية وشاملة و
متجذرة في ضمان األمن والنمو للجميع في المنطقة.
تاسعا ،مع تزايد االرتباط العالمي مع أفريقيا ،يجب علينا جميعا ً أن نعمل معا ً لضمان
أال تتحول أفريقيا مرة أخرى إلى مسرح للمنافسة و الحسابات بل لتصبح حاضنة
لتطلعات شباب أفريقيا.
ً
عاشرا ،تماما ً كما خاضت الهند وأفريقيا الحكم االستعماري معا ،سنعمل معا من أجل
نظام عالمي عادل تمثيلي ديمقراطي يتمتع بصوت ودور لثلث البشرية التي تعيش في
أفريقيا والهند.

