الدبلوماسية الهندية و مسيرة من العمل الدءوب

رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي (سارك)

نحو مزيد من التكامل و التعاون من أجل السالم و الرخاء

نحو مزيد من التكامل و التعاون من أجل السالم و الرخاء
إن الهدف األساسي لرابطة جنوب سسو ا لعاووابن ايمع وي (سوار )  -بفقوا ل اواا الرابطوة ال بمو
في عام  -1985هب الو ل ععى "اوز ز رفاه شوب جنب سس ا باحس ن نبع ة ح ااهم ".
ب نص ااا رابطة السار ععى أن ام ااخاذ القورارا فوي ج و حافول الرابطوة ععوى أسوا
ماعدة ايج اع .ب ام بشكل باضح اسابواد القضا ا الانائ ة بال ا ورة لعجودل ون ودابل الرابطوة
ب قووبم الاوووابن ب و ن دبل الرابطووة ععووى أسووا ال سوواباة الس و اد ة بالسووق ة ايمع ووة بالسوواققل
الس اسي بعدم الادخل في الشؤبن الداخع ة.
باهدف رابطوة السوار إلوى احد ود منوبا حوددة لاحق وا اطعووا شووب جنوب سسو ا ون خوقل
ال ؤسسا اوددة األبجو بال شوربعا بالو ع وا فوي خاعوف ال جوال اول :الاجوارة بال ال وة
بالاكا وول المادووادأل باأل وون بالب ئووة بالاوعو م بالاقافووة بالزراعووة بالووربط بالوعووبم بالاكنبلبج ووا ب
الان ة الجا اع ة.
بععى دى السنبا القع عة ال اض ة ام إنشاء عدد ن ال ؤسسا ايمع ة جد دة في إطار رابطة
السووار اوول :دووندبا ان ووة رابطووة السووار فووي ا ةووب ب جا وووة جنووب سس و ا فووي ن ووبدلهي
ب جع احك م رابطة السار (ساركب) في إسقم أباد ب نظ ة ال وا ر ايمع ة لرابطة السوار
(سارسب) في دكا .
باض ااةام ة نطقة الاجارة لجنب سس ا (سافاا) ال بموة في عام  2004ادوبرا بح وي وام رفو
الرسبم الج رك ة بدبرة كا عة عن ج ال ناجا ال ادابلة في ع ع ة الاجارة في نطقوة جنوب
سس ا .بمد اوم الاةوابل لعق وام بو ع وة خةول اودر جي رحعوي لعرسوبم الج رك وة خوقل ودة ز ن وة
حددة .في ال رحعوة األبلوى اقوبم كول دبلوة ون الودبل األعضواء فوي الاةام وة بانة وذ نسوبة خةول
إلزا ة في الرسبم الج رك ة بنسبة  %20ععى عودد ون البضوائ ال درجوة فوي القائ وة الحساسوة.
بمد ام اقر با الناهاء ن نسبة الخةل الخادة بال رحعة الاان ة ن الاةام ة.
بمد اجابز الرمم الاراك ي لحجم الاجارة الب ن ة ب ن الدبل األعضاء في رابطة السوار فوي إطوار
ااةام ة سوافاا حواجز  2.9ع وار دبلر أ ر كوي خوقل عوام  .2014-2013ب ابعو نسوبة الاجوارة
الاي اام في إطار ااةام ة سافاا في البمو الحوالي حوبالي  ٪10ون إج والي الاجوارة ايمع وة ألن
ااةام ا الاجارة الحرة الانائ ة األخرى اقدم ا ا ازا أكبر ب ن دبل رابطة السوار  .با اول اجوارة
الهند دبل نطقة جنب سس ا  ٪5ن اجارة الهند الوال ة.
لقوود دخعو ااةام ووة رابطووة السووار لعاجووارة فووي الخوود ا ح ووز الانة ووذ فووي د سو بر  .2012باوونص
الاةام ة ععوى ابسو ماعودة السواا ارا الب ن وة ايمع وة باحر ور الاجوارة فوي مطواع الخود ا ب
غ رها ون األ وبر ال ااعوة األخورى .ب مود اوم ونح الودبل الخ سوة األمول ن وبا فوي ال نطقوة بهوي:
أفغانساان ببنجقد ش ببباان بجزر ال الود ف بن بوال وا عوة خادوة باةضو ع ة بدوبرة ااناسو
وو احا اجووااهم الان ب ووة .ب سوو بدأ انة ووذ ااةام ووة الاجووارة فووي الخوود ا بووود الناهوواء وون جوودابل
اللازا ا ال حددة .بحاى اآلن لم انا ِ ن إعداد الجدابل النهائ ة لاع اللازا وا سوبى كول ون
بوونجقد ش ببباووان بالهنوود ب ن ووا ل اووزال دبل أخوورى او وول ععووى إعووداد الجوودابل الخادووة بهووا
بالادار ح القز ة.

إن نهج ال بادئة الذأل اابوا الهند بالقائم ععى عدم الناظار لع وا عة بال ال لو دبرا ها ا في احة ز بدعم
شربعا الاوابن دبل السار بايضافة إلي أن كان ب اابة عندر أساسي في اوز ز فاعع ة رابطة
السار .
ب ن الجد ر بالذكر أن جا وة جنب سس ا الاي مد اها الهند لعرابطة او ل بكا ل طاماها ن خقل الحرم
الجا وي ال ؤم لها في أكبر بهبان في ن بدلهي .ب ببفقا لسجق جا وة جنب سس ا فإن بجد بها 437
طالبا في سب دبرا لع اجسا ر بالدكابراه بايضافة إلى  56ن أعضاء ه ئة الادر .
ببايضافة إلى ال ساه ة السنب ة ال قررة الاي اقبم بها فقد مد الهند ساه ة طبع ة بق ة  100ع بن
دبلر أ ر كي لدالح دندبا الان ة لرابطة السار لانة ذ شربعا في إطار الان ة الجا اع ة .ب بجد
في البم الحالي اسوة شربعا ن شربعا دندبا الان ة لرابطة السار في راحل الانة ذ
ال خاعةة.ب أخذ دندبا الان ة لرابطة السار ال بادرة لاةو ل أُطر الان ة الماداد ة ب البن ة الاحا ة.
بااةام ة
بمد ما ال ج بعة الحكب ة لعنقل بالادد ا ععى ااةام ة السار لع ركبا ذا ال حركا
السار لعسك الحد د ة ب ذل خقل اجا اعها الذأل عقدا في ن بدلهي في  30سبا بر  .2014ب امارح
.الهند الاةابل ععى ااةام ة إمع ة لعخد ا الجب ة

سوادة رئ

البزراء الهندأل الس د /نار ندرا بدأل

مادة دبل رابطة السار خقل الق ة الاا نة عشر في كاا اندب -ن بالin Kathmandu, Nepal

ب ام عقد الق ة الاا نة عشر لرابطة السار خقل الةارة ن  26إلى  27نبف بر  2014في كاا اندب
عاد ة ن بال .بكان بضبع الق ة هب الو ل ععى احق ا مدر أكبر ن الاكا ل ن أجل السقم بالرخاء.
بكان الق ة الاا نة عشر لعرابطة مد عقد بود ربر اقي سنبا عل الق ة السابوة عشر لعرابطة ب الاي
في د نة أدب عاد ة ال الد ف في نبف بر  .2011ب ما دبلة ال الد ف خقل الق ة األخ رة باسع م
أم
رئاسة م ة الرابطة إلى ن بال.
بكان الق ة ب اابة فردة لقادة ج دبل رابطة السار لقجا اع سب ا باساورال الاقدم الذأل احقا في
جال الاوابن بايضافة إلى الابج ال ساقبعي.

ب ععى دى األشهر الساة نذ ابلي الحكب ة الجد دة ها ها في الهند كان هنا اأك د سا ر ععى
أه ة نطقة جنب سس ا ب رغبة الهند في الو ل ععى دعم ب اوز ز الابادول ب الاووابن و ج و
الدبل ال جابرة .بلول اكرم ج مادة دبل السار السبوة باعب ة دعوبة رئو بزراء الهنود وبدأل
فووي فاوورة مد و رة وون ال ؤشوورا الدالووة ععووى األه ووة الاووي اوز هووا الهنوود لع نطقووة ككوول ب لرابطووة
السار .
بمد شهد مطاعا الاجارة بالادال بالاوابن المادادأل ب ن الهند ب الدبل الدود قة فوي رابطوة
السار ن با ع بسا بلول ن األ اعة الدالة ععى ذل ا حدي دبلة بنجقد ش .ك ا بدأ الهند
بن بال حقبة جد دة ن الاوابن في جال الطامة ن خوقل الابم و ععوى اوقي ااةام وا فوي األشوهر
األخ رة بالاي حال انة وذها سوبف اووزز الاجوارة بو ن الهنود بن بوال .بععوى نةو الشواكعة نجود أن
الاوابن ب ن الهند ب بباان فوي شوربعا الطاموة الكهرب ائ وة شوهد دفووة مب وة ب ن وب ازا ود .ك وا
ابجود ااةام ووة اجووارة حوورة بو ن الهنوود ب سوور قنكا بايضووافة إلوى عقمووا الهنوود امادوواد ة بالاجار ووة
البا قة ال الد ف الاي ا دها الهند بأكار ن  ٪97ن احا اجااها ال ب ة ن السع األساس ة.
بخقل شاركا في الق ة أكد رئ البزراء الس د /نار ندرا بدأل رة أخرى ععوى أن الابادول
ب الاوابن ب ن الهند ب ج رانها ن دبل جنب سس ا ن األبلب ا الدبعب اس ة بالنسبة ل .

" إن المستقبل الذي أحلم به للهند هو نفس المستقبل الذي أحلم به للمنطقة بأكملها".

رئ

بزراء الهند الس د /نار ندرا بدأل أاناء إلقاء كع ا أ ام الجعسة الفاااح ة لعق ة الاا نة عشر لرابطة السار

" لكي تنعم دول رابطة السارك بمستقبل أرغد ،فإن األمر يتطلب وضع
أساس قوي لمنطقة جنوب آسيا تنعم باألمن .إذا ما كان لدى كل منا اهتمام
بتوافر األمن في بلد اآلخر و حياة شعوبنا ،فسوف يساهم ذلك في تعزيز
الصداقة و دعم التعاون و االستقرار في منطقتنا".

" إن منطقة جنوب آسيا تشهد حالة من الصحوة الجديدة و إدراكا جديدا لتشابك مصائر
بالدنا ،و ايمانا جديدا بأهمية الفرص المشتركة .وفي ضوء ذلك ،سوف تعزز الروابط
بيننا و تنمو بصورة أكبر سواء أكان ذلك في إطار رابطة السارك أو خارجها  ،وسواء
أكان ذلك بين دولنا جميعا أو بين بعضها .إن بمقدورنا جميعا أن نختار السبيل لتحديد
مصائرنا .ولكن ،عندما نتعاون و نتحد سويا و نسير على الدرب على قلب رجل واحد
سيكون األمر أيسر ،و نسرع من الخطى في رحلتنا و نقترب من تحقيق ما نتطلع إليه
من مصير و طموحات".

مجاالت التعاون بين الهند و رابطة السارك
بفي ضبء بضبع الق ة الاا نة عشر لق ة السار بهب "نحب ز د ن الاكا ول ايمع وي ون أجول السوقم ب
الرخاء" مال رئ البزراء الهنودأل فوي  26نوبف بر ":إن رؤ وة الهنود اجواه ال نطقوة اقوبم ععوى خ سوة أسو :
الاجووارة بالسوواا ار بال سوواعدة بالاوووابن فووي كوول ال جووال ب اوز ووز الابادوول بو ن شوووب دبل ال نطقووة .ب
كن أن احقا كول ذلو ون خوقل اوز وز ع ع وة الوربط .ب جو أن كوبن هوذا األ ور هوب شوغعنا الشواغل فوى
البم الحالي ".ب مد أععن رئ البزراء الهندأل خقل خطاب النقاط الاال ة:

البنية األساسية
الو ل ععى إنشاء ؤسسة لعخد ا ذا األغرال الخادة في الهند بهدف ا ب ل شربعا البن وة األساسو ة
في نطقانا ب الاي اوزز الربط ب الاجارة ععى ال سابى ايمع ي.

المشروعات و االقتصاد
ا نح الهند اأش رة رجال أع ال ل دة اارابح ا ب ن  3إلى  5سنبا ل باطني دبل رابطة السار .
بهدف اسه ل إما ة ال شربعا امارح رئ البزراء الهندأل أ ضا فكرة إددار ا ُورف باسم
""بطامة باطني دبل السار لسةر رجال األع ال

التجارة
او ل الهند ععى احق ا ابازن اجارأل سا ر دبل رابطة السار  .لقد نحو الهنود خ و شوركاء
ن دبل ون جنوب سسو ا وزة ايعةواء الج ركوي ل وا بعو لو  %99.7ون بضوائوهم عنود الودخبل
لعسبا الهندأل ب الهند "ععى اساوداد لةول ال ز د دبل أخرى".

المساعدة االقتصادية
مد الهند ععى دى الوقد ال اضي ساعدا اماداد ة لج رانها ن دبل جنب سس ا ادل إلى
حبالي  8ع ار دبلر أ ر كى.

الطاقة
ب ج ععى ال نطقة بأك ل أن اوي بأه ة الو ل ععى اساغقل الطامة الش س ة ب شبكا الطامة
الدغ رة لعو ل ععى ابف ر الطامة النظ ةة بدبرة سر وة لعقرى في كافة أنحاء ال نطقة.

الصحة
او ل الهند ععى سد النقص في األ بال القز ة ينشاء ال خابر ال اقدم ايمع ي لرابطة السار
ل كافحة رل السل بف رب نقص ال ناعة البشر ة (اي دز).
اقد م لقاح خ سة في باحد لألطةال في جنب سس ا.
دعم ع ع وا الردود بال رامبوة فوي الودبل الخال وة ون شوعل األطةوال باوبف ر العقاحوا ح وي أنو مود
وابد الظهبر.
اقدم الهند ل ن أابن إل ها لاعقي الوقج الطبي اأش رة طب ة فبر ة لع ر ل ابف ر رافا.

التعليم
س كبن لجا وة السار الجارأل إنشائها في دلهي شراكا
ن دبل رابطة السار .

جا وة باحدة ععى األمل في كل دبلة

او ل الهند ععى إرساء ربط ب ن ج الطق في جنب سس ا ن خقل دبرة ععى شبكة اينارن
ب ابف ر ال كابا ايل كاربن ة ععى شبكة اينارن  .بعند ا ادخل الشبكة ال ورف ة البطن ة في الهند
ح ز الاشغ ل سبف ام دها لاش ل نطقة السار بأك عها.

تكنولوجيا الفضاء
اخطط الهند لعو ل ععى إطقا م ر دناعي خاص بالرابطة بحعبل بم رابطة السار في عام
 .2016بسبف بفر هذا الق ر خد ا ل نطقة السار بأك عها في جال ال :الاوع م عن بُود ب
الوقج عن بُود بالساجابة لعكباري بإدارة ال بارد بالانبؤ بحالة الطق ب اوز ز الادال .
ساقبم الهند أ ضا باساضافة ؤا ر في الهند لج الشركاء في جنب سس ا الوام ال قبل بذل
بهدف اوز ز مدرانا الج اع ة ععى اطب ا اكنبلبج ا الةضاء في الان ة الماداد ة ب ايدارة.
شهد إعقن كاا اندب  -بود الاةاعق ب ن مادة دبل رابطة السار في بم خاام م ة الرابطة في 27
نبف بر -إددار با قة عُرف باسم "إعقن كاا اندب" .ب ن ب ن الونادر الها ة الاي انابلها ايعقن
ا عي:
ن أهم ال خرجا الرئ س ة لعق ة الاةاا ععى دعم الاوابن في مطاع الكهرباء.
الاةاا ععى أن عاقي بزراء النقل لعودبل األعضواء فوي الرابطوة فوي غضوبن اقاوة أشوهر لع ضوي
مد ا بال نامشا بشأن اانا ن ن الاةاما ال وعقة حبل ال را ال ائ ة بالسك الحد د ة.
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