Tổng quan về Đối Tác Phát Triển của Ấn Độ
1. Cách tiếp cận Đối tác phát triển của Chính phủ Ấn Độ đã được định hình bởi cuộc đấu tranh
giành độc lập của Ấn Độ và sự đoàn kết với các nước đang phát triển và thuộc địa khác cùng với
sự lãnh đạo đầy cảm hứng của Mahatma Gandhi, người đã nói rằng “Tôi muốn nghĩ về toàn thế
giới. Lòng yêu nước của tôi bao gồm những điều tốt đẹp của nhân loại nói chung. Do đó, sựu
phục vụ của tôi dành cho Ấn Độ cũng phục vụ cho cả nhân loại.” Mặc dù có những hạn chế về
nguồn lực, Ấn Độ đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển và chuyên môn kỹ thuật của mình với các
quốc gia khác theo tinh thần “Vasudhaiva Kutumbakam.”
2. Cách tiếp cận phát triển của Ấn Độ chủ yếu lấy con người làm trung tâm và được đánh dấu
bằng sự Tôn trọng, Đa dạng, Quan tâm đến tương lai và Phát triển bền vững. Đối với Ấn Độ,
nguyên tắc cơ bản nhất trong hợp tác là tôn trọng các đối tác phát triển và được dẫn đường bởi
các các ưu tiên phát triển của họ. Hợp tác phát triển Ấn Độ không đi kèm với bất kỳ điều kiện
nào, như tuyên bố của Thủ tướng Ấn Độ trong bài phát biểu tại Quốc hội Uganda vào tháng 7
năm 2018, “Đối tác phát triển của chúng tôi sẽ được dẫn đường bởi các ưu tiên của các bạn. Nó
sẽ dựa trên các điều khoản phù hợp với các bạn, giúp giải phóng tiềm năng mà không hạn chế
tương lai của các bạn. Chúng tôi sẽ xây dựng càng nhiều hơn những năng lực địa phương và tạo
ra càng nhiều cơ hội địa phương.
3. Mô hình hợp tác phát triển của Ấn Độ là toàn diện và bao gồm nhiều công cụ gồm có viện trợ,
gói tín dụng và xây dựng năng lực cũng như hỗ trợ kỹ thuật. Tùy thuộc vào các ưu tiên của các
quốc gia đối tác, Ấn Độ hợp tác phát triển từ thương mại đến văn hóa, năng lượng đến kỹ thuật,
y tế đến nhà ở, CNTT đến cơ sở hạ tầng, thể thao đến khoa học, cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân
đạo để phục hồi và bảo tồn tài sản văn hóa và di sản.
Gói tín dụng
4. Hỗ trợ phát triển dưới hình thức Gói tín dụng ưu đãi (LOCs) được Chính phủ Ấn Độ mở rộng
theo Chương trình hỗ trợ kinh tế và phát triển Ấn Độ (IDEAS) thông qua Ngân hàng Exim Bank
của Ấn Độ. Hơn 300 gói tín dụng trị giá 30,66 tỷ USD đã được cấp cho 64 quốc gia. Các dự
án thuộc chương trình này bao gồm các lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọng như kết nối giao thông
qua đường sắt, đường bộ và cảng; sản xuất và phân phối điện; nông nghiệp và thủy lợi; công
nghiệp sản xuất, y tế, giáo dục và nâng cao năng lực. Cho đến nay, khoảng 300 gói tin dụng đã
được hoàn thành trong khi hơn 260 dự án đang được thực hiện.
5. Trong tổng số các gói tín dụng trị giá 30,66 tỷ USD, 15,90 tỷ USD đã được cấp cho các
nước châu Á, với những cam kết có giá trị lớn nhất được cấp cho các láng giềng liền kề của
Ấn Độ. Các gói tín dụng trị giá 7,862 tỷ đô la Mỹ đã được cấp cho Bangladesh, 2,02 tỷ đô la đến
Sri Lanka, 1,65 tỷ đô la Mỹ đến Nepal, 964,80 đô la Mỹ đến Mauritius, 840 triệu đô la Mỹ đến
Maldives, 538,90 triệu đô la Mỹ cho Myanmar và 128 đô la Mỹ triệu đến Seychelles.

6. Các gói tín dụng này tập trung đặc biệt vào các sáng kiến kết nối khu vực thuộc Chương trình
tín dụng của Chính phủ Ấn Độ vì chúng có thể đóng vai trò là lực lượng gia tăng thúc đẩy tăng
trưởng & phát triển khu vực, thúc đẩy giao lưu nhân dân và khuyến khích thương mại. Tổng
cộng có 98 dự án kết nối trị giá 6,93 tỷ USD đã được thực hiện bằng các gói tín dụng tại 5 quốc
gia trong khu vực của chúng tôi, trong đó 44 dự án đã hoàn thành. Bao gồm:
(i) Bangladesh: 31 dự án (13 đã hoàn thành). 17 Đường sắt (hoàn thành 9), 8 Đường bộ (hoàn
thành 3), 5 Cảng/bến tàu (hoàn thành 1), 1 Sân bay. Ngoài ra, còn có 3 dự án Đường dây truyền
tải điện và 1 dự án Viễn thông. Các đường dây truyền tải điện cho các cơ sở sơ phát triển của
Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Bangladesh ở Rooppur trị giá 1 tỷ USD cũng đang được
triển khai theo gói tín dụng của Chính phủ Ấn Độ cấp cho Bangladesh.
(ii) Nepal: 43 dự án Đường bộ (17 đã hoàn thành). Ngoài ra, còn có 4 dự án Đường dây truyền
tải điện (đã hoàn thành 1). Các dự án đường bộ ở nhiều khu vực khác nhau của Nepal sẽ tăng kết
nối nội bộ và sẽ giúp cải thiện kết nối giao thông với Ấn Độ.
(iii) Sri Lanka: 19 dự án (11 đã hoàn thành), 16 Đường sắt (hoàn thành 9), 2 Đường bộ (hoàn
thành 2) và 1 dự án Cảng. Việc tái thiết Đường sắt Sri Lanka sau cuộc nội chiến đã được thực
hiện chủ yếu thông qua các gói tín dụng của Chính phủ Ấn Độ.
(iv) Myanmar: 4 dự án (3 đã hoàn thành), 3 Đường sắt (hoàn thành 2), 1 Đường bộ (hoàn thành
1). Ngoài ra còn có 3 dự án Truyền tải điện (đã hoàn thành 3) và 2 dự án Viễn thông (đã hoàn
thành 2).
7. Ấn Độ đã hoàn thành nhiều dự án cơ sở hạ tầng mang tính biểu tượng ở các quốc gia đối tác
theo gói Tín dụng. Một số trong những dự án mang tính biểu tượng này bao gồm Tòa nhà Quốc
hội Gambia, Dinh Tổng thống ở Ghana, nhà máy điện Kosti ở Sudan, nơi cung cấp 1/3 lượng
điện của đất nước, dự án điện Nyaborongo ở Rwanda, cung cấp 1/4 lượng điện cho đất nước này,
cầu đường sắt và hệ thống tín hiệu ở Bangladesh, việc xây dựng lại đường sắt Sri Lanka sau
chiến tranh, v.v. Ấn Độ đang xây dựng Nhà máy lọc dầu đầu tiên của Mông Cổ bằng gói tin
dụng với chi phí 1,24 tỷ USD và hy vọng sẽ cung cấp an ninh năng lượng quan trọng cho quốc
gia không giáp biển này. Ấn Độ đã thành lập các đơn vị công nghiệp đầu tiên tại nhiều quốc gia
như Nhà máy Xi măng Djibouti đầu tiên, Nhà máy chế biến sữa đầu tiên của Mauritania, Nhà
máy đường đầu tiên của Ghana, v.v. Nhà máy xử lý nước Upper Ruvu ở Tanzania cung cấp nước
uống sạch cho hơn 2 triệu người trong khu vực Dar es Salaam. Các gói tín dụng cũng được cấp
cho nhiều lĩnh vực mới như quốc phòng và năng lượng mặt trời.
Các dự án hỗ trợ
8. Một số dự án viện trợ, tổng trị giá khoảng 4 tỷ USD bao trùm các lĩnh vực khác nhau như cơ
sở hạ tầng, thủy điện, truyền tải điện, nông nghiệp, giáo dục, y tế, công nghiệp, v.v., được chính
phủ nước chủ nhà ưu tiên hiện đang được triển khai ở Afghanistan, Bangladesh, Bhutan,
Myanmar, Maldives, Nepal Sri Lanka, Mauritius, Seychelles và các quốc gia khác. Ngoài láng
giềng liền kề của Ấn Độ ở khu vực Đông Nam Á, Trung Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh, các dự
án song phương về Công nghệ Thông tin và Máy tính (lCT), hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và
bảo tồn khảo cổ học cũng được thực hiện.

9. Các dự án mang tính biểu tượng cạnh tranh với sự hỗ trợ tài trợ của Chính phủ Ấn Độ bao
gồm xây dựng Đập hữu nghị Afghanistan-Ấn Độ ở Afghanistan, Xây dựng Tòa nhà Quốc hội
Afghanistan ở Kabul, xây dựng dự án bệnh viện ENT mới ở Mauritius, Dự án tàu cao tốc ở
Mauritius, Trung tâm văn hóa Jaffna ở Sri Lanka, tòa nhà của tòa án tối cao ở Mauritius, v.v.
Nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật
10. Hỗ trợ xây dựng năng lực là một phần quan trọng trong chương trình hợp tác phát triển của
Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ nâng cao năng lực cho các quốc gia bè bạn dưới nhiều hình thức
như chương trình đào tạo dân sự và quân sự ở Ấn Độ, đào tạo tại chỗ ở nước ngoài, gửi chuyên
gia Ấn Độ, thành lập trung tâm xuất sắc về CNTT và trung tâm đào tạo nghề.
11. Chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC), được thành lập vào năm 1964,
hiện hỗ trợ khoảng 160 quốc gia đối tác từ Châu Á, Châu Phi, Đông Âu, Châu Mỹ Latinh,
Caribbean cũng như Thái Bình Dương và các quốc đảo Nhỏ. Chương trình ITEC bao gồm hầu
hết các khóa đào tạo ngắn hạn được tổ chức hàng năm trên khắp các viện công của Ấn Độ theo
nhiều luồng khác nhau cho cán bộ chính phủ và chuyên gia đang công tác. Chương trình đã phát
triển từ khoảng 4000 suất đào tạo trong giai đoạn 2006-2007 lên khoảng 14000 suất (bao gồm cả
đào tạo quốc phòng) trong năm 2019-20. Trong giai đoạn 2019-20, các khóa đào tạo dân sự của
ITEC gồm 383 khóa học tại 98 tổ chức trong một phạm vi rộng và đa dạng. Chúng bao gồm các
ngành như Kỹ thuật và Công nghệ; Chức năng của Chính phủ; Môi trường và biến đổi khí hậu;
Nông nghiệp; Ngân hàng, Tài chính, Tài khoản và Kiểm toán; Tiếng Anh; Sức khỏe và Yoga;
Dầu khí; CNTT & TT; Báo chí; Quản lý và lãnh đạo; Năng lượng, năng lượng tái tạo và năng
lượng thay thế, bao gồm cả năng lượng mặt trời; Phát triển nông thôn; Trao quyền cho phụ nữ,
v.v.
12. Các hình thức mới như e-ITEC, ITEC-Onsite và ITEC chuyên biệt đã được đưa vào gói dịch
vụ ITEC từ năm 2018 trở đi.
Ấn Độ vì nhân loại
13. Vào tháng 10 năm 2018, sáng kiến ‘Ấn Độ vì nhân loại” đã được đưa ra để kỷ niệm 150 năm
ngày sinh của Mahatma Gandhi và tôn vinh sự phục vụ của ông đối với nhân loại. Phối hợp với
tổ chức phi chính phủ Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti (BMVSS), được biết đến với
tên gọi là Foot Jaipur Foot, chương trình này có một loạt các trại đo lắp chân tay giả dài hàng
năm ở một số quốc gia. Một số trại đo đạc chân tay giả đã được tổ chức ở một số nước ở châu Á
và châu Phi.
14. Trong cuộc khủng hoảng Corona hiện tại, Ấn Độ đã mở rộng hỗ trợ y tế liên quan đến
COVID bao gồm bộ dụng cụ thử nghiệm, dụng cụ bảo hộ và Hydorxychloroquine cùng các loại
thuốc khác cho khoảng 90 quốc gia trên toàn cầu và vai trò là nhà cung cấp dược phẩm đáng tin
cậy được của Ấn Độ đã công nhận trên toàn cầu và đánh giá cao.
15. Ngoài việc cung cấp cứu trợ y tế, Ấn Độ cũng mở rộng hỗ trợ kỹ thuật bằng cách gửi các đội
phản ứng nhanh đến Kuwait và Maldives.

16. Một số hội thảo trực tuyến e-ITEC về việc xử lý đại dịch Corona cũng đã được tổ chức để
chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất với các chuyên gia từ các quốc gia khác.
Hợp tác trong các dự án Văn hóa và Di Sản
17. Với chương trình hỗ trợ của Chính phủ Ấn Độ, hơn 50 dự án văn hóa và di sản đã được hoàn
thành, bao gồm khôi phục Đền Ananda; Chùa Shwedagon (Myanmar), trùng tu chùa
Thiruketheeswaram; đặt xá lị Phật Sarnath; Phòng trưng bày Ấn Độ tại đền Sacred Tooth Relic
tại Kandy (Srilanka), xây dựng lại nhiều Dzongs; Đại học Phật giáo Tango (Bhutan), tu bổ chùa
Bala Tiripura Sundari; xây dựng ngôi đền Dharamshalas-Pashupathinath (Nepal), bảo tồn ngôi
nhà của Girish Chandra Sen làm Bảo tàng; Khu phức hợp văn hóa Manipuri tại Maulvibazar
(Bangladesh), phục hồi Mosques (Maldives), phục hồi stor Palance; Nhà thờ Hồi giáo Xanh
(Afghanistan), thành lập Thư viện và Lưu trữ Quốc gia (Mauritius), xây dựng Đài tưởng niệm
Chiến tranh Quốc gia (Cho những người lính Ấn Độ trong Thế chiến I) (Pháp), đền thờ
Borobudur và Prambanan (Indonesia), tặng tượng Đức Phật cho tu viện Gandan (Mông Cổ), bảo
tồn các đền chùa Mỹ Sơn (Việt Nam), bảo tồn đền Vat Phou Shiva (Lào), bảo tồn đền Ta Prohm,
đền Angkor Wat, đền Preah Vihar (Campuchia), cổng Torana (Malaysia). Hiện tại khoảng 25 dự
án văn hóa và di sản đang được thực hiện ở nhiều quốc gia khác nhau.
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