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ي. أرحب بكم في قمة صوت اجلنوب العا
اضية صعبة  خاصة بالنسبة لنا نحن الدول النامية. كانت السنوات الثالث ا

حتــديــات جــائـحــة  كــوفــيــد  وارتـفــاع أســعــار الـوقــود واألســمــدة واحلـبــوب الــغــذائـيــة  والــتــوتـرات
تزايدة كلها اثرت على جهودنا التنموية. اجليوسياسية ا

ومع ذلك  فـإن بــدايـة الـعــام اجلـديـد هي الــوقت  ألمل جــديـد. لـذا اســمـحـوا لي أوالً أن أعــرب عن أطـيب
تمنياتي لكم جميعًا بعام   2023كله سعادة و صحة و سلم و أمان و جناح . 

ا نظرت فلسفة الهند إلى العالم كعائلة واحدة. ة. لطا نحن جميعا نقدر مبدأ العو
ة ال تؤدي إلى أزمة مناخ أو أزمة ديون. ومع ذلك  فإن البلدان النامية ترغب في عو

فرطة التركيز. ية ا تكافئ للقاحات أو سالسل التوريد العا ة ال تؤدي إلى التوزيع غير ا نريد عو
ة تتمحور حول اإلنسان". ة جتلب اإلزدهار و اخلير  للبشرية جمعاء. باختصار  نريد "عو نريد عو

ـا في ذلك مجلس األمن عـاجلة هذا الـتشرذم اجلـغرافي السـياسي  نحـن بحاجـة ماسة إلى إصالح أسـاسي للمـنظمـات الدوليـة الرئيـسية  
تحدة ومؤسسات بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي).  التابع لأل ا

يجب أن تركز هذه اإلصالحات على إسماع صوت اهتمامات العالم النامي  وتعكس حقائق القرن احلادي والعشرين.
همة. ستحاول رئاسة الهند جملموعة العشرين التعبير عن وجهات نظر دول اجلنوب حول هذه القضايا ا

ي اجلنوبي". يسعدني أن أعلن أن الهند ستنشئ "مركز التميز العا
كن تـوسيع نطـاقهـا وتنفـيذها في دول مـارسات في أي من بلـداننـا  والتي  ؤسسـة أبحاثًـا حول حـلول التـطوير أو أفـضل ا ستـجري هـذه ا

اخرى أعضاء في اجلنوب.   
شاركة خبراتنا مع الدول النامية األخرى. ية-اجلنوبية"  سنطلق "مبادرة العلوم والتكنولوجيا العا

ـشروع  سـتوفـر الهنـد اإلمدادات الـطبـية األسـاسية ألي أود أن أعـلن عن مشـروع آروكيا مـيتـري (الصـحة - الـصداقـة) اجلديد. في إطـار هذا ا
دولة نامية تضررت من الكوارث الطبيعية أو األزمات اإلنسانية.

ي واجلـنوب"  لربط مـوظفـينا الـشباب في وزارات من أجل تـضافر صـوتنـا الدبلـوماسي  أقتـرح تشـكيل "منـتدى الدبـلومـاسي الـشباب الـعا
اخلارجية

تابعة تعليمهم العالي في الهند. ية-اجلنوبية" للطالب من البلدان النامية  نح الدراسية العا ستنشئ الهند أيضًا "ا
ي. نتفق جميعًا على أهمية التعاون ب بلدان اجلنوب  والتشكيل اجلماعي جلدول األعمال العا

. هني الصحي راكز اإلقليمية للرعـاية الصحية  وحتس تنقل ا في مجال الصحة  نشارك التركيز على تعزيز الـطب التقليدي  وتطوير ا
نحن ندرك أيضًا إمكانات النشر السريع للحلول الصحية الرقمية.

هني  وفي استخدام التكنولوجيا لتوفير التعليم عن ارساتنا في التدريب ا كننا جميعًا االستفادة من مشاركة أفضل  في مجال التعليم  
ناطق النائية. بعد  خاصة في ا

الي في البـلدان النامية على نطاق واسع وبشكل كن لنشر السلع العامـة الرقمية أن يزيد من اإلدماج ا ـالية   صرفية وا في مجال األعمال ا
سريع . جتربة الهند في هذا اجملال اظهرت ذلك.

ي الواسع  ستوفر إلهامًا للهند وهي حتاول تشكيل جدول أعمال مجموعة العشرين  وكذلك في كل هذه األفكار  التي يشاركها اجلنوب العا
شراكاتنا التنموية مع كافة دولكم.
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بقلم: وزير اخلارجية الهندي  الدكتور س. جايشانكار
ي. سـياسـاتـنـا الـتجـاريـة واإلصالحـات الـتي نـنـفذهـا ونـقـاط الـقوة تزداد أهـمـيـة الـهـند في االقـتـصـاد الـعـا
االقتـصاديـة الكـامنة في الـرؤية االقـتصـادية الواضـحة حلـكومـة مودي  كلـها سـاهمت في أن نـصبح إحدى
باشر الداخلي. أيضًا  من الواضح أن التـقدم التكنولوجي والبنية أقوى الوجهات لالستثمار األجنـبي ا
اضية قد خلق شهية أكـبر للعالم لالستثمار في الهند  لكنه التحتية الذي حققناه في السنـوات القليلة ا

زاد أيضًا من قدراتنا اخلاصة فيما يتعلق بالتجارة واألنشطة االقتصادية األخرى.
أن هدفنا بـكل وضوح هو جعل الـهند مركزًا صـناعيًا رئيـسيًا والظـهور كاقتصـاد بقيمة  5تريليون دوالر

بحلول عام 2025.
ـاضي تلقـينا  81مليار دوالر نحن نـتلقى أعـلى تدفـقات استـثمار أجـنبي مبـاشر في تـاريخنـا. في العام ا

كاستثـمار أجنبي مبـاشر. لقد أصبـحنا موطنًا لـواحد من أكبر النـظم البيئيـة للشركات الـناشئة في العالم.
نستضيف ما يقرب من 100 شركة يونيكورن (و هي أي شركة  إنشاؤها حديثًا برأسمال مليار دوالر)  40

منها في عام 2021 وحده. في الواقع  لدينا في الهند ثالث أكبر عدد من شركات اليونيكورن حاليًا.
قراطي بكثير من اليوم تظهر هنـدً مختلفة تمامًا ولـديها العديد من احللول لـلمشكالت التي كانت تعترضـنا لفترة طويلة. يـتم هذا في إطار د

. عني صلحة ا ناقشات و الكثير من التشاور مع جميع أصحاب ا ناظرات و ا ا
كـننا أن نحن نـدرك أننـا نعيش في عـالم معـولم وأن أي شيء يحدث الـيوم في أحـد أركان العـالم سيؤثـر حتـمًا على كل جـزء آخر من الـعالم. 
نرى ذلك بشكل واضح للـغاية عندما يـتعلق األمر بنزاع أوكـرانيا. لقد رأينـا ذلك في وقت سابق عندما  تـعلق األمر بالوباء. تـعد كفاءة وتسليم
ية مصدر قلق مشترك اليوم جلميع البلدان في العالم. بالنسبة لنا  فإن اخملاوف الرئيسية تتعلق بالطاقة  والقدرة على سلسلة التوريد العا
حتمل التكاليف وإمكانية احلصول على الطاقة  واحلبوب الغذائـية  واألسمدة. وهذا ليس مصدر قلقنا فقط  أعتقد أنه مصدر قلق  كبير في
ؤكد أننا نعتزم تناول هذه القضايا بقوة من خالل رئاسة مجموعة العشرين التي تسلمناها في األول من كانون جنوب الكرة األرضية  ومن ا

األول (ديسمبر).
و الناجت احملـلي اإلجمالي بنسبة 7 % سيكون هذا بالتـأكيد من ب أعلى االقتصـادات ب أكبر االقتصادات في ما زلنا نتطـلع إلى حتقيق 

العالم.
كوجهة سياحية مهمة  نحن نتحرك بقوة كبيرة للترويج للسياحة. وهناك أيضا تدفق كبير للسياح من الهند.

علومات قد نضجت بالفعل بشكل كبير علومات وحتى صناعة تكنولوجيا ا القطاع الثاني الذي يستحق تركيزاً خاصًا هو قطاع تكنولوجيا ا
ـو أبعد من ذلك ا ال نزال كـذلك  لكـنني أعتـقد أننـا  حقـقنا  ة للـهنـد كمكـتب خلفـي للعـالم  ر ـاضيـ  لذا فإن الـصور القـد في الـعقدين ا
ـعرفة أكثـر بكثيـر ليس فقط الـتصنيع الـتعاقـدي والتعهـيد الهنـدسي ولكن في الواقع ابـتكار أكثـر تكامالً وحتى بكـثير. يشـهد عصـر اقتصاد ا
ي  في الواقع حتى في مجال مثل تصنيع الرقائق التي أصبحت اليوم االختراعات التي تكون فيها الشركات الهندية جزءًا من االقتـصاد العا

ية. نافسة العا موجودة في األعلى من حيث ا
ا يحدث في ية. فـيما يتعـلق بالتكنـولوجيا واالبتـكار  هناك الكـثير  الهند الـيوم شريك موثوق به عـندما يتعـلق األمر بسالسل التوريـد العا

الهند والذي يجب أن يكون محل اهتمام.
تجددة وعندما يتعلق األمر بالشركات الناشئة  فهناك الكثير من الطاقة هناك. القطاع الذي يجب أن أذكره هو قطاع الطاقة ا

ناخي كدولة تضم 17%  من سكان العالم  ونساهم اليوم بنحو 5 % من انبعاثات العالم. قد نساهم بنسبة أود أن أشير إلى قضية العمل ا
تجددة في الوطن لم يكن هو العامل الوحيد ناخ هو 100% التوسع الهائل في مصادرنا ا عاجلة تغير ا 5% في االنبعاثات لكن التزامنا 

الذي يوجه عملنا في هذه النقطة.
قاومة . أحدهما هو التحـالف الدولي للطاقة الشـمسية واآلخر هو التـحالف من أجل البنية الـتحتية ا لقد كنا أيضًـا قادة في مبادرت دوليتـ
ـشـاركة. فـي الوقت احلـالي  يـأتي حوالي 40 % من مزيج نـاطق الـساحـلـية بـشـكل خاص بـالـفحص وا لـلـكوارث وهـو أمـر تهـتم به جـمـيع ا

الطاقة لدينا من مصادر غير أحفورية.
ـعرفة بـشكل أكبر  يـجب تعزيـز التنقل ة  وفي اقتـصاد يعـتمد على ا ـهارات وفي ظل اقتـصاد أكثـر عو تعـد الهند الـيوم مصـدرًا للمواهب وا

والهجرة.
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أصحـاب السـعادة  الـسيدات والـسادة. اسـمحوا لي أوال أن
أعرب عن امتناني جلمهورية الهند الستضافتها هذا احلدث
ــة لــتــبــادل األفــكــار واخلــطط الــهــام وعــلى الــدعــوة الــكــر

ي. قترحات حول أمن الطاقة العا وا
      •ليس سـراً اليوم أن نـقول إن سوق الـطاقة غـير مسـتقر
للـغايـة. كان الـتأثـير اجلـغـرافي السـياسي لـلحـرب الروسـية
األوكـرانيـة هو الـعامل الرئـيسي لـلزيـادة الكـبيـرة في أسعار
جــمــيع انـواع الــوقــود خالل عـام  .2022أسـواق الــغـاز هي
مركـز الزلزال  حـيث تتـجاوز بانـتظام مـا يعادل  250دوالرًا
أمـريــكـيًــا لـبــرمـيل الــنـفـط. كـمــا وصـلت أســعـار الــفـحم إلى

مستوى قيـاسي. بينما ارتفع الـنفط فوق مستوى  100دوالر أمريكي للبـرميل في منتصف عام
ـرتفـعة 90 من الـضغط الـتـصاعـدي على 2022 قـبل أن يـتـراجع. تمـثل أسـعار الـغـاز والفـحم ا
تـكـلفـة الـكهـربـاء حول الـعـالم. لـتعـويض الـنقص فـي إمدادات الـغـاز الروسي  يـقـال إن أوروبا
سال في عام 2022 مقارنة بالعام ستستورد  50مليار متر مكعب إضـافي من الغاز الطبيعي ا
السابق. وقـد  تخفيف ذلك من خالل انـخفاض الطلب من الـص حيث توقف اسـتخدام الغاز
ـتزايـد على الغـاز الطـبيعي بـسبب اإلغالق وتـراجع النـمو االقتـصادي  لـكن الطلب األوروبي ا

ستوردين اآلخرين في آسيا. سال أدى إلى حتويل الغاز بعيدًا عن ا ا
> يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة أيضًا إلى زيادة انعدام األمن الغذائي في العديد من االقتصادات
النـامية حـيث يقع العبء األكـبر على عاتق األسـر الفقـيرة حيث يتم إنـفاق جزء كـبير من الدخل
ن حصلـوا مؤخرًا على على الطاقـة والغذاء. من احملتـمل أن يفقد حوالي 75 مليـون شخص 
الكـهـرباء الـقدرة عـلى دفع ثمـنـها. بـدأ العـدد اإلجمـالي لألشـخاص احملـروم من الـكهـرباء في
االرتفاع في جمـيع أنحاء العالم. عالوة علـى ذلك  قد يتم دفع ما يقرب من 100 مليون شخص

إلى االعتماد على احلطب في الطهي بدالً من احللول األكثر نظافة وصحة.
ي مرتفـعة بشـكل عادي وهي تصل إلى > كـانت حصة الـوقود األحفـوري في مزيج الطـاقة العـا
حوالي 80 % لعقود بحلول عام 2030. وستنخفض هذه احلصة إلى أقل من 75 % وإلى ما
رتـفعـة إلنبـعاثـات ثاني اوكـسيـد الكـربون يزيـد قليالً عن 60 % بحـلول عام 2050. الـنـقطـة ا
ية في عام 2025 ستكون عند 37 مليار طن سنويًا و ستنخفض إلى 32 تعلقة بالـطاقة العا ا
ي  يرجع الـسوق الضيق احلالي للنفط والغاز غيغا طن بحلول عام 2050. على الصعيد العا

اضية . إلى النمو احملدود في االستثمار في النفط والغاز خالل العام أو الثالثة أعوام ا
> كانت الـطاقة االحـتيـاطية ألوبك بالس عـلى وشك الوصول إلى  2مليـون برميل لـلمرة األولى
خالل الـربع الـثـالث من عـام 2022. وعـلى الـرغم من الـتـحـديـات الـكـبـيـرة الـتـي واجـهـهـا  فـقد
اضي إلى 4.7 مليون برمـيل يوميًا  وهو ضاعف العراق إنتـاجه النفطي تقريـبًا خالل العقد ا
رتبة اخلامسة ب ي. اليوم  يحتل الـعراق  ا ثل خامس صافي الزيادة فـي العرض العا ما 

ية. صدرين إلمدادات النفط العا أكبر ا
> للعراق والهند تاريخ طويل من التعاون في سوق النفط. حافظ العراق على إمداداته النفطية
اإلجـمـالـيـة إلى آسـيـا  ثـابـتـة في حـزيـران 2022 عـند 2.205 مــلـيـون بـرمـيل يـومـيًـا مع زيـادة
إجمـالي الصـادرات مع تـقدمه إلى أوروبـا. وتمـثل الهـند ثـاني اكـبر مـشتـر للـخام الـعراقي عـند
1.011 ملـيون برميـل يوميـا . منذ عام 2017 كان الـعراق أكبـر مورد للـخام إلى الهـند وال يزال

ينوي إقامة شراكة طويلة األجل.
> تـلـقى الــعـراق  شـاكـراً  خــطـاب انـضـمــام إلى الـتـحـالـف الـدولي لـلـطــاقـة الـشـمــسـيـة الـذي
كن أن يلعـبه في مجال الطاقة استضـافته جمهوريـة الهند  ونحن نؤمن بـالدور الكبيـر الذي 
تجددة في شـبكة الطاقة   %60منها الشمسيـة. يعتزم العراق دمج  12غيغاواط من الـطاقة ا
ـتبـقيـة من اخلطـة بواسـطة الـنظـام الشـمسي ـعاجلـة حالـيًا  وسـيتم تـغطـية الـ  %40ا قـيد ا

دمج. وزع وا ا

نظـمة على فـرصة مـشاركة اخلـطوط العـريضة لـقطاع الـطاقة أود مـرة أخرى أن أشـكر الدولـة ا
ي والوطني. العا

  wMG « b³Ž ÊUOŠ bO «  w UF  WLK
W¹—uNLł w  jHM « d¹“ËË ¡«—“u « fOz— VzU½
W UD « ¡«—“u  WO{«d² ù« W K'« w  ‚«dF «

bMN « UN²LE½ w² « w*UF « »uM'«  u  WLI
≤∞≤≥¨∞±¨±≥ w

 œ«bGÐ w  W¹bMN « …—UH K  WOKBMI «  U b)«Ë  «dOýQ² « bONFð
 œuMN «Ë 5O «dF « 5MÞ«u*«   lOLł v ≈

VFS  ©”≈ ·≈ w ® W dý v ≈  UÎ³¹d  bNF²Ý œ«bGÐ w  W¹bMN « …—UH « ÊQÐ ÎULKŽ rJDO×½

 W¹bMN « …—UH UÐ W U)« WOKBMI «  U b)«Ë  «dOýQ² « vKŽ ‰uB×K

  ∫œ«bGÐ w  ©WOKBMI «  U b)«Ë  «dOýQ²K  ÍbMN « e d*« Ê«uMŽ®

 5869/20  r — …—ULŽ7  Ÿ—Uý 611  WK×  ÊUC —14  Ÿ—Uý —uBM*« 
07744550050 q¹UÐu*« r —

 …dB³ « w  ©WOKBMI «  U b)«Ë  «dOýQ²K  ÍbMN « e d*« Ê«uMŽ®

03 qÐUI  ÍbF « Ÿ—Uý dz«e'« wŠ

07844550050 q¹UÐu*« r —

VFS   W dý ‰öš s  qLF «  qOFH²  oO b « a¹—U² « sŽ ÊöŽù« r²OÝ

https://www.eoibaghdad.gov.in W¹bMN « …—UH « l u  vKŽ

> روابط تاريخية وحضارية عمرها قرون.
> سبعون عامًا من إقامة العالقات الدبلوماسية من خالل توقيع معاهدة الصداقة ب الهند والعراق (1952)

قدسة لإلمام احلس واإلمام عباس. زارات ا قدسة النجف وكربالء وا دن ا > صالت دينية قوية مع ا
> يزور آالف احلجاج الهنود ضريح  الشيخ عبد القادر  الكيالني كل عام.

وظـفي احلـكومـة العـراقيـة لبـناء > بـرنـامج التـعاون الـتقـني واالقتـصـادي الهـندي آيـتك في الهـند: 200 دورة تدريـبيـة مـدفوعـة األجر بـالكـامل 
هارات. القدرات وتنمية ا

اجستير > خمسة وخمس منحة دراسية مدفوعة األجر في دورات UG و PG و PhD في اجلامعات الهندية للدراسات اجلامعية األولية و العليا ا
ـيـاه  وإدارة األعـمال  واألمن ـعلـومـات  والـصـيـدلـة  والـهنـدسـة  والـزراعـة  وإدارة ا والـدكتـوراه  في مـخـتـلف  مـجـاالت الـتـخصـص مثل تـكـنـولـوجـيـا ا

السيبراني  وعلوم األغذية  و غيرها .
> حوالي 2000 طالب عراقي يدرسون في الهند.
> التجارة الثنائية: 34.33 مليار دوالر أمريكي.

الصادرات من الهند: 31.92 مليار دوالر
الواردات من الهند: 2.40 مليار دوالر

>  بالنسبة للهند  يعد العراق أكبر مورد للنفط اخلام (حوالي 1.05 مليون برميل في اليوم).
. فضلة للعالج الطبي للمرضى العراقي > الهند هي الوجهة ا

> يعمل حوالي 20.000 هندي في الهند.
. >  منح حوالي 30.000 تأشيرة هندية  معظمها للعالج الطبي  لألخوة العراقي

شهرة أفالم بوليوود وتقاربها القوي مع الثقافة الهندية.
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