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بتقديم     اليوم الهند والتحصين       15تعهدت للقاحات الدولي للتحالف أمريكي دوالر .مليون

رئيس              استضافها التي االفتراضية العالمية اللقاحات لقمة مودي ناريندرا شري الوزراء رئيس خطاب في

من          أكثر فيها شاركت والتي جونسون بوريس البريطاني -    50الوزراء األمم   ووكاالت األعمال قادة دولة

الدول         وقادة الدول ورؤساء حكوميين ووزراء المدني والمجتمع .المتحدة

الصعبة              األوقات هذه في العالم مع تتضامن الهند إن خطابه في الوزراء رئيس .وقال

ترقى                    أن على الوباء هذا خالل عملت وأنها واحدة كعائلة العالم إلى تنظر الهند حضارة إن ، ودي السيد قال

              . أكثر    مع لديها المتاح األدوية مخزون مشاركة خالل من ذلك حققت الهند إن وقال التعاليم هذه مستوى إلى

دعم               120من  تقديم خالل ومن المباشر جوارها في مشتركة استجابة استراتيجية صياغة خالل من ، دولة

الهائل                الهند سكان عدد حماية جانب إلى ، الدعم هذا على للحصول تسعى التي للبلدان .محدد

جائحة     إن الوزراء رئيس كشفت     وقال قد كورونا التعاون        فيروس تقيد التي العوامل عن ما وقت في ،

واضًحا              مشتركًا عدوًا البشري الجنس يواجه ، الحديث التاريخ في األولى وللمرة ، .العالمي

بأنه                  وتذكير العالمي للتضامن رمز أيًضا هو بل عالمي تحالف مجرد اليمثل إنه قال ، جافي إلى وباإلشارة

اآلخرين        مساعدة خالل من أنفسنا مساعدة أيضا .يمكننا

التطعيم               أهمية تدرك وأنها محدودة صحية ومرافق السكان من كبير بها لديها الهند إن .وقال

يهدف                 والذي ، إندرادانوش بعثة برنامج كان حكومته أطلقتها التي األولى البرامج أحد إن الوزراء رئيس وقال

في                المتواجدين األطفال ذلك في بما ، البالد في والحوامل لألطفال الكامل التطعيم وصول ضمان إلى

الشاسعة      الدولة تلك من النائية .المناطق

الوطني                التطعيم لبرنامج جديدة لقاحات ستة بإضافة الحماية توسيع أجل من قامت قم الهند إن .وقال

معلومات              شبكة وطورت بالكامل اللقاحات إمداد خط برقمنة قامت الهند أن الوزراء رئيس وأوضح

بها         الخاصة التبريد سلسلة سالمة لرصد باللقاحات خاصة .إلكترونية

حتى               المناسب الوقت وفي المناسبة بالكميات وفعالة آمنة لقاحات توافر تضمن االبتكارات هذه إن وقال

وقت  .آخر

في                   تسهم أن الحظ حسن ومن ، العالم في للقاحات األول المنتج أيضا تعتبر الهند إن الوزراء رئيس وقال

حوالي   العالم %   60تطعيم أطفال .من



أصبحت                السبب ولهذا ، والتحصين للقاحات العالمي التحالف عمل وتقدر تعترف الهند إن مودي السيد وقال

والتحصين             للقاحات العالمي التحالف دعم على للحصول مؤهلة تزال ال بينما للتحالف .مانًحا

إن                 بل ، فحسب ً ماليا دعما ليس والتحصين للقاحات العالمي للتحالف الهند دعم إن الوزراء رئيس وقال

وفر            مما للقاحات العالمي السعر أيًضا يخفض الهائل الهند العالمي     400طلب للتحالف تقريبًا دوالر مليون

الماضية       الخمس السنوات مدى على والتحصين .للقاحات

ولقاحات                 أدوية إنتاج على المؤكده قدرتها نظرا العالم مع تتضامن الهند أن على مجددا الوزراء رئيس وأكد

العلمي              البحث وموهبة التطعيم في السريع بالتوسع المتعلقة المحلية وتجربتها منخفضة بتكلفة الجودة عالية

.الكبيرة

اإلرادة                 لديها إن بل العالمية، الصحية الجهود في المساهمة على القدرة فحسب تمتلك ال الهند إن وقال

والرعاية     المشاركة بروح بذلك .للقيام
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