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االنحياز           عدم لحركة االتصال مجموعة قمة في يشارك الهند وزراء رئيس
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تقنية                عبر عقدت التي االنحياز عدم حركة اتصال مجموعة قمة في مودي ناريندرا الوزراء رئيس شارك
يوم     مساء كونفرانس فيروس       2020مايو  4الفيديو بجائحة المتعلقة الحالية لألزمة االستجابة لمناقشة

- كوفيد   المستجد .19كورونا

   / قمة           علييف إلهام السيد أذربيجان جمهورية رئيس االنحياز عدم لحركة الحالي الرئيس استضاف
في            "  متح;دون عن;وان تحت عق;دت وال;تي ك;ونفرانس، الفي;ديو تقني;ة ع;بر االنحي;از ع;دم حرك;ة مجموع;ة

- كوفيد      المستجد كورونا فيروس جائحة الدولي".         19مواجهة التضامن تعزيز هو القمة من الهدف وكان
- كوفي;د      ف;يروس جائح;ة مكافح;ة .19بش;أن الوب;اء          له;ذا للتص;دي الدولي;ة والمنظم;ات ال;دول جه;ود وحش;د ،

. السالم           أجل من والدبلوماسية األطراف لتعددية الدولي باليوم كذلك القمة واحتفت

أحد               باعتبارها االنحياز عدم حركة وقيم بمبادئ القديم الهند التزام مودي الوزراء رئيس مشاركة أبرزت
          . عالمية    استجابة وجود أهمية على كلمته في الوزراء رئيس وأكد للحركة الرائدين المؤسسين األعضاء

الهند               اتخذتها التي الخطوات ً موضحا الدول، كافة بين التنسيق على تقوم األزمة لهذه وعادلة شاملة
              . مع  التضامن إطار في الشأن هذا في المساعدة لتقديم الهند استعداد على مجددا وأكد ً ودوليا ً محليا

          . يبذلها     التي الجهود، استمرار أهمية على كذلك الوزراء رئيس وشدد الممكن الحد إلى وذلك الحركة
. المزيفة        واألخبار اإلرهاب وخاصة األخرى، الفيروسات ضد العالم

من            أكثر مودي الوزراء رئيس جانب إلى القمة فعاليات في وقادة     30وشارك وحكومات دول رؤساء من
. وأوروب;ا               الك;اريبي ومنطق;ة الالتيني;ة وأمريك;ا وأفريقي;ا آس;يا في األعض;اء ال;دول من زعم;اء بينهم من آخ;رين،
/       : البروفيسور        المتحدة لألمم العامة الجمعية رئيس من كل جانب من كلمات إلقاء القمة وشهدت

     / األفريقي        االتحاد ورئيس جوتيريس أنطونيو السيد المتحدة لألمم العام واألمين باندي محمد تيجاني
    / العام/         والمدير بوريل جوزيب السيد األوروبي لالتحاد السامي والممثل محمد فقي موسى السيد

.   / جبريسوس    تيدروس د العالمية الصحة لمنظمة

- كوفيد         فيروس تأثير بتقييم االنحياز عدم حركة قادة االحتياجات    19وقام وحددوا عام، بشكل
 . وعقب            عاجلة إجراءات على تقوم متابعة بأعمال القيام على وحثوا الممكنة للعالجات والمتطلبات

بمكافحة            يتعلق فيما الدولي التضامن أهمية على يؤكد ً إعالنا القادة تبنى -فيروس القمة، .19كوفيد 
       " خالل      "  من األعضاء الدول ومتطلبات احتياجات لتحديد عمل فريق تشكيل عن كذلك القادة وأعلن

إطار            في األساسية واإلنسانية واالجتماعية الطبية احتياجاتها; تعكس مشتركة بيانات قاعدة إنشاء
- كوفيد   فيروس .19مكافحة
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