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Excellencies
Ladies and Gentlemen,
This year we celebrate the 75th Anniversary of the founding of the United Nations. It is an
occasion to recognise the UN's many contributions to human progress. It is also an opportunity
to assess the UN's role and relevance in today's World, and to shape a better future for it.
Excellencies,
India was among the 50 founding members of the United Nations immediately after the Second
World War. A lot has changed since then. Today the UN brings together 193 member
countries. Along with its membership, the expectations from the organisation have also
grown. At the same time multilateralism is facing many challenges today.
Excellencies,
From the very beginning, India has actively supported the UN's development work and the
ECOSOC. The first president of ECOSOC was an Indian. India also contributed to shaping
the ECOSOC agenda, including the Sustainable Development Goals. Today, through our
domestic efforts, we are again playing a salient role in achieving Agenda 2030 and the
Sustainable Development Goals. We are also supporting other developing countries in meeting
their Sustainable Development Goals.
Excellencies,
India is home to one-sixth of humanity. We are mindful of our weight and responsibility. We
know that if India succeeds in achieving its development objectives, it will go a long way in
achievement of global goals. And so we have taken "whole-of-society" approach- by engaging
our States, our local governments, our civil society, communities and our people.
Our motto is 'Sabka Saath, Sabka Vikaas, Sabka Vishwas' - meaning 'Together, for
everyone's growth, with everyone's trust'. This resonates with the core SDG principle
of leaving no one behind. Be it access to nutrition , health education, electricity or
housing - we are making great progress through our inclusive programmes.
Excellencies,
Last year, we celebrated the 150th birth anniversary of the Father of our Nation, Mahatma
Gandhi, by achieving full sanitation coverage in our six hundred thousand villages.
In five years, we built over 110 million household toilets, which improved our rural sanitation
cover from 38 % to 100 %. Our massive awareness generation programmes are empowering
our women. We have achieved gender parity in elementary and secondary education. Nearly
70 million women in rural India are part of self-help groups under our Livelihood

Mission. They are transforming lives and livelihoods on a big scale. Over a million women are
elected representatives of our local governments, leading the process of participatory
development. In the last six years, we opened 400 million bank accounts for the unbanked, out
of which 220 million are owned by women. We have leveraged the power of technology for
financial inclusion. This is based on the trinity of a unique identity number, a bank
account, and a mobile connection for everyone. It has allowed us to make Direct Benefit
Transfers of 150 billion dollars to over 700 million persons.Our food security programmes reach
813 million citizens.
Our ‘Housing for All’ programme will ensure that every Indian will have a safe and secure
roof over her head by 2022, when India completes 75 years as an independent nation. By then,
40 million new homes would have been made under this programme - more than the total
number of households in many countries.Today, our ‘Ayushmaan Bharat’ scheme is the world's
largest health protection programme, covering 500 million individuals. In the fight against
COVID, our grass-roots health system is helping India ensure one of the best recovery rates in
the world. We are also on track to remove TB by 2025. Other developing countries can learn
from the scale and success of India's development programmes. And from the technologies and
innovations we have deployed. It is this realisation that under-pins India's own development
partnership with the global South.
Excellencies,
While marching forward on the path to development, we are not forgetting our responsibility
towards our planet. Over the past few years, we have reduced 38 million tonnes of carbon
emissions annually. This was achieved by electrifying our villages, providing clean cooking
fuel to 80 million poor households, and introduction of energy efficient measures. We have
set a target to install 450 Gigawatt of renewable energy and restore 26 million hectares of
degraded land by 2030. We have an age-old tradition of living in harmony with
nature. We launched one of the largest campaigns for cleanliness and discouraged usage of
single-use plastic. Internationally, our Initiative to set up the International Solar Alliance was
a practical manifestation of climate action. Similarly, the Coalition for Disaster Resilience
Infrastructure brings together all relevant stake-holders for a comprehensive approach. We
have always prided ourselves as the first responder in our region - a friend in need. Be it
earthquakes, cyclones or any other natural or man-made crisis, India has responded with speed
and solidarity. In our joint fight against COVID, we have extended medical and other
assistance to over 150 countries. We also helped create a SAARC COVID emergency fund in
our neighborhood.
Excellencies,
The COVID-19 pandemic has severely tested the resilience of all nations. In India, we
have tried to make the fight against the pandemic a people's movement, by combining the
efforts of Government and society. We have given the highest priority to deliver benefits to
poor households. We have announced a package of more than 300 billion dollars. It will
bring the economy back on track, build modern infrastructure and put in place a technologydriven system. We have put forward a vision of 'Atmanirbhar Bharat' a self-reliant and
Resilient India, integrated with the global economy.
Excellencies,

India firmly believes that the path to achieve sustainable peace and prosperity is through
multilateralism. As children of planet Earth, we must join hands to address our common
challenges and achieve our common goals. However, multilateralism needs to represent the
reality of the contemporary world. Only reformed multilateralism with a reformed United
Nations at its center can meet the aspirations of humanity. Today, while celebrating 75 years
of the United Nations, let us pledge to reform the global multilateral system. To enhance its
relevance, to improve its effectiveness, and to make it the basis of a new type of humancentric globalisation. The United Nations was originally born from the furies of the Second
World War. Today, the fury of the pandemic provides the context for its rebirth and
reform. Let us not lose this chance.
Excellencies,
India has been elected to the United Nations Security Council at this very important time. With
our deep commitment to maintaining global harmony, to improving socio-economic equity , and
to preserving nature's balance, India will play its role in full support of the UN agenda.
Namaskar.
Thank you.
****

كلمة رئيس الوزراء في المجلس االقتصادي واالجتماعي بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الخامسة
والسبعين إلنشاء األمم المتحدة
2020  ٌولٌو17 :تارٌخ النشر
،أصحاب المعالي
،السيدات والسادة
 إنها مناسبة لالعتراف بإسهامات األمم المتحدة العدٌدة. لتأسٌس األمم المتحدة75 نحتفل هذا العام بالذكرى
 كما أنها فرصة لتقٌٌم دور األمم المتحدة وأهمٌتها فً عالم الٌوم وصٌاغة مستقبل أفضل.فً التقدم البشري
.لها
،أصحاب المعالي
 لقد.كانت الهند من بٌن الخمسٌن من األعضاء المؤسسٌن لألمم المتحدة مباشرة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة
 نمت التوقعات، إلى جانب عضوٌتها. دولة عضو193  تضم األمم المتحدة الٌوم.تغٌر الكثٌر منذ ذلك الحٌن
. تواجه تعددٌة األطراف العدٌد من التحدٌات الٌوم، وفً الوقت نفسه.من المنظمة أٌضً ا
،أصحاب المعالي والسعادة
 أول رئٌس.ً دعمت الهند بنشاط عمل األمم المتحدة اإلنمائً والمجلس االقتصادي واالجتماع،منذ البداٌة
 كما ساهمت الهند فً تشكٌل جدول أعمال المجلس االقتصادي.للمجلس االقتصادي واالجتماعً كان هندًٌا
 نلعب مرة أخرى، من خالل جهودنا المحلٌة، والٌوم. بما فً ذلك أهداف التنمٌة المستدامة،ًواالجتماع
ً
 كما ندعم البلدان النامٌة األخرى فً تحقٌق. وأهداف التنمٌة المستدامة2030 بارزا فً تحقٌق أجندة
دورً ا
.أهداف التنمٌة المستدامة

أصحاب المعالي والسعادة،
الهند هً موطن لسدس البشرٌة .نحن نعً وزننا ومسؤولٌتنا .نحن نعلم أنه إذا نجحت الهند فً تحقٌق
أهدافها اإلنمائٌة ،فسوف تقطع شوطا طوٌال فً تحقٌق األهداف العالمٌة .وهكذا اتخذنا نهج " المجتمع
بأكمله"  -من خالل إشراك دولنا وحكوماتنا المحلٌة والمجتمع المدنً والمجتمعات المحلٌة وشعبنا.
شعارنا هو " ٌ - "Sabka Vishwas ،Sabka Vikaas ،Sabka Saathعنً " معً ا ،لنمو الجمٌع ،بثقة
الجمٌع" .وهذا ٌنسجم مع مبدأ  SDGاألساسً المتمثل فً عدم ترك أحد وراءه .سواء أكان ذلك الوصول
إلى التغذٌة أو التعلٌم الصحً أو الكهرباء أو اإلسكان  -فنحن نحرز تقدمًا كبٌرً ا من خالل برامجنا الشاملة.
أصحاب المعالي والسعادة،
فً العام الماضً ،احتفلنا بمرور  150عامًا على مٌالد والد أمتنا ،المهاتما غاندي ،من خالل تحقٌق تغطٌة
كاملة للصرف الصحً فً ستمائة ألف قرٌة.
فً غضون خمس سنوات ،قمنا ببناء أكثر من  110ملٌون مرحاض منزلً ،مما أدى إلى تحسٌن تغطٌة
الصرف الصحً فً الرٌف من  ٪38إلى  .٪100برامجنا التوعوٌة الضخمة تعمل على تمكٌن نسائنا .لقد
حققنا التكافؤ بٌن الجنسٌن فً التعلٌم االبتدائً والثانوي .ما ٌقرب من  70ملٌون امرأة فً المناطق الرٌفٌة
فً الهند هً جزء من مجموعات المساعدة الذاتٌة فً إطار مهمة كسب العٌش .إنهم ٌحولون الحٌاة وسبل
العٌش على نطاق واسعٌ .تم انتخاب أكثر من ملٌون امرأة ممثالت لحكوماتنا المحلٌة ،مما ٌقود عملٌة
التنمٌة التشاركٌة .فً السنوات الست الماضٌة ،فتحنا  400ملٌون حساب مصرفً لغٌر حاملً حساب بنكً،
من بٌنها  220ملٌون مملوكة للنساء .لقد استفدنا من قوة التكنولوجٌا لإلدماج المالً .وٌستند هذا إلى ثالوث
رقم هوٌة فرٌد وحساب مصرفً واتصال محمول للجمٌع .لقد سمح لنا بإجراء تحوٌالت المنافع المباشرة
من  150ملٌار دوالر ألكثر من  700ملٌون شخص ،وتصل برامجنا لألمن الغذائً إلى  813ملٌون
مواطن.
سٌضمن برنامج " اإلسكان للجمٌع" أن ٌكون لكل هندٌة سقف آمن ومأمون فوق رأسها بحلول عام ،2022
عندما تكمل الهند  75عامًا كدولة مستقلة .بحلول ذلك الوقت ،كان سٌتم بناء  40ملٌون منزل جدٌد فً إطار
هذا البرنامج  -أكثر من العدد اإلجمالً لألسر فً العدٌد من البلدان .فً مكافحة ٌ ،COVIDساعد نظامنا
الصحً الشعبً الهند على ضمان أحد أفضل معدالت التعافً فً العالم .كما أننا فً طرٌقنا إلزالة مرض
السل بحلول عام ٌ .2025مكن للبلدان النامٌة األخرى أن تتعلم من حجم ونجاح برامج التنمٌة فً الهند .ومن
التقنٌات واالبتكارات التً قمنا بنشرها .وهذا اإلدراك هو الذي ٌدعم الشراكة اإلنمائٌة الخاصة بالهند مع
الجنوب العالمً.
أصحاب المعالي والسعادة،
بٌنما نسٌر إلى األمام على طرٌق التنمٌة ،فإننا ال ننسى مسؤولٌتنا تجاه كوكبنا .على مدار السنوات القلٌلة
الماضٌة ،قللنا  38ملٌون طن من انبعاثات الكربون سنوًٌا .وقد تحقق ذلك من خالل كهربة قرىنا ،وتوفٌر

وقود طهً نظٌف لـ  80ملٌون أسرة فقٌرة ،وإدخال تدابٌر فعالة للطاقة .لقد وضعنا هد ًفا لتثبٌت 450
جٌجاوات من الطاقة المتجددة واستعادة  26ملٌون هكتار من األراضً المتدهورة بحلول عام  .2030لدٌنا
تقلٌد قدٌم من العٌش فً انسجام مع الطبٌعة .أطلقنا واحدة من أكبر الحمالت للنظافة واالستخدام المحبط
للبالستٌك لالستخدام مرة واحدة .على الصعٌد الدولً ،كانت مبادرتنا إلقامة التحالف الدولً للطاقة الشمسٌة
مظهرً ا عملًٌا للعمل المناخً .وبالمثل وبالمثل ٌ ،جمع االئتالف من أجل البنٌة التحتٌة للقدرة على مواجهة
الكوارث جمٌع أصحاب المصلحة ذوي الصلة من أجل نهج شامل .لطالما افتخرنا بأنفسنا كأول مستجٌب فً
منطقتنا  -صدٌق محتاج .سواء كانت الزالزل أو األعاصٌر أو أي أزمة أخرى طبٌعٌة أو من صنع
اإلنسان ،فقد استجابت الهند بسرعة وتضامن .فً معركتنا المشتركة ضد  ، COVIDقدمنا المساعدة الطبٌة
وغٌرها إلى أكثر من  150دولة .كما ساعدنا فً إنشاء صندوق طوارئ  SAARC COVIDفً منطقتنا.
أصحاب المعالي والسعادة ،
لقد اختبر جائحة  COVID-19بشدة مرونة جمٌع الدول .فً الهند  ،حاولنا أن نجعل مكافحة الوباء حركة
شعبٌة ،من خالل الجمع بٌن جهود الحكومة والمجتمع .لقد أعطٌنا أعلى أولوٌة لتقدٌم الفوائد لألسر الفقٌرة.
لقد أعلنا عن حزمة بأكثر من  300ملٌار دوالر .سوف تعٌد االقتصاد إلى المسار الصحٌح ،وتبنً البنٌة
التحتٌة الحدٌثة وتضع نظامًا قائمًا على التكنولوجٌا .لقد طرحنا رؤٌة لـ " ، "Atmanirbhar Bharatالهند
المعتمدة على الذات والمرنة ،والمتكاملة مع االقتصاد العالمً.
أصحاب المعالي والسعادة،
تؤمن الهند إٌمانا راسخا بأن الطرٌق لتحقٌق السالم واالزدهار المستدامٌن هو من خالل تعددٌة األطراف.
كأطفال لكوكب األرضٌ ،جب أن نتكاتف لمواجهة تحدٌاتنا المشتركة وتحقٌق أهدافنا المشتركة .ومع ذلك،
ٌجب أن تمثل التعددٌة واقع العالم المعاصر .إن التعددٌة التً تم إصالحها بوجود األمم المتحدة فً مركزها
هً وحدها القادرة على تلبٌة تطلعات البشرٌة .والٌوم ،بٌنما نحتفل بمرور  75عاما على إنشاء األمم
المتحدة ،دعونا نتعهد بإصالح النظام العالمً المتعدد األطراف .لتعزٌز أهمٌتها ،وتحسٌن فعالٌتها ،وجعلها
أساسا لنوع جدٌد من العولمة التً تركز على اإلنسان .لقد ولدت األمم المتحدة فً األصل من غضب
الحرب العالمٌة الثانٌة .والٌومٌ ،وفرغضب الوباء سٌاق إعادة والدته وإصالحه .دعونا ال نفقد هذه الفرصة.
أصحاب المعالي والسعادة،
لقد تم انتخاب الهند لعضوٌة مجلس األمن التابع لألمم المتحدة فً هذا الوقت الهام للغاٌة .مع التزامنا العمٌق
بالحفاظ على االنسجام العالمً ،وتحسٌن العدالة االجتماعٌة واالقتصادٌة ،والحفاظ على توازن الطبٌعة،
ستلعب الهند دورها فً الدعم الكامل لجدول أعمال األمم المتحدة.
شكرا لكم،
****

