
Prime Minister’s Address at the UN General Assembly 
September 25, 2021 

 

ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ജനറൽ അസ്സെംബ്ലിയിൽ ഷ്ട്രധാനമഷ്ട്രിയുസ്െ 
അഭിസെംബ ാധന  

സ്സപ്റ്റെം ർ 25, 2021 

 

 2021 സ്സപ്റ്റെം ർ 25 നു  നെന്ന ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുസ്െ ജനറൽ അസ്സെംബ്ളി 
76 മത് സ്സഷന്സ്റ ഉന്നത തല സ്സസ്െന്റിൽ ഷ്ട്രധാനമഷ്ട്രി അഭിസെംബ ാധന 
സ്െയ്തു സെംസാരിച്ചു. യു എൻ ജി എ യുസ്െ ഹൈ സ്ലവൽ വീക്കിൽ 
ഷ്ട്രധാനമഷ്ട്രിയുസ്െ നാലാമസ്െ അഭിസെംബ ാധന ഷ്ട്രസെംഗമാണിത്. 

 

2. തന്സ്റ അഭിസെംബ ാധന ഷ്ട്രഭാഷണെം തുെങ്ങുന്നതിനു മുൻരായി അബേൈെം 
ജനറൽ അസ്സെംബ്ളിയുസ്െ 76 മത് സ്സഷൻ അധയക്ഷൻ അബ്ദുലല ഷാൈിദിസ്ന 
അഭിവാദയെം സ്െയ്തു. 

 

3. 76-ാാമത് യുഎൻജിഎ െർച്ചയുസ്െ ഷ്ട്രബമയെം "ബക്ാവിഡ് -19 ൽ നിന്ന് 
ക്രക്യറാനുള്ള ഷ്ട്രതീക്ഷയിൽ ഷ്ട്രതിബരാധെം സൃരിക്കുക്, സുസ്ഥിരമായ 
രുനർനിർമ്മാണെം നെെുക്, ബലാക്െിന്സ്റ ആവശ്യങ്ങബളാെുള്ള  
ഷ്ട്രതിക്രിക്കുക്, ജനങ്ങളുസ്െ അവക്ാശ്ങ്ങസ്ള മാനിക്കുക് ക്ടൊസ്ത 
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭസ്യ രുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക്" എന്നതാണ്   

 

4. തന്സ്റ ഷ്ട്രസെംഗെിൽ, ഇന്ന് അരാരാഷ്ട്ര സമടൈെം അഭിമുഖീക്രിക്കുന്ന 
നിരവധി സുഷ്ട്രധാന വിഷയങ്ങസ്ളക്കുറിച്ച് ഷ്ട്രധാനമഷ്ട്രി  സെംസാരിച്ചു: 

 

ജനാധിരതയെിന്സ്റ മാതൃഭാവസ്െ   ഷ്ട്രതിനിധീക്രിച്ചുെം സവരെം 
അനുഭവങ്ങസ്ള അെിസ്ഥാനമാക്കിയുെം , ജനാധിരതയെം നെപ്പിലാക്കാനാക്ുസ്മന്നുെം  
ജനാധിരതയെം നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുസ്െന്നുെം   ഷ്ട്രധാനമഷ്ട്രി ഉറപ്പു നൽക്ി. 

 

> ഏബക്ാരിതവുെം തുലയവുമായ വിക്സനെിലടസ്െ ആരുെം രിരള്ളസ്പ്പൊെ 
ഒന്നാണ് അബേൈെിന്സ്റ ഭരണ ക്ാഴ്െപ്പാട്. 

 

> ആബഗാള രുബരാഗതിയിൽ ഇരയയുസ്െ വിക്സനെിന്സ്റ സവാധീനെം 
വയക്തമാണ് - ഇരയ വളരുബപാൾ ബലാക്െം വളരുന്നു; ഇരയ 
രരിഷ്ക്രിക്കുബപാൾ, ബലാക്െം തസ്ന്ന മാറെിന് വിബധയമാക്ുന്നു. 



 

> ഷ്ട്രക്ൃതിദുരരങ്ങബളാെുള്ള ഷ്ട്രതിഷ്ട്രവർെക്ർ 

, ഷ്ട്രാബദശ്ിക് സുരക്ഷയിസ്ല സ്മാെെം സെംഭാവക്ർ എന്നീ നിലക്ളിബല 
ഇരയയുസ്െ സ്ഥാനെിനുള്ള ഷ്ട്രാധാനയെം  

 

> ഇരയ ഉെൻ തസ്ന്ന ബലാക്െിന് വാക്സിൻ വിതരണെം രുനരാരെംഭിക്കുെം. 

 

> ബക്ാെിക്കണക്കിന് ആളുക്ളുസ്െ ഹദനെംദിന ജീവിതെിൽ 
സാബേതിക്വിദയയുസ്െ രരിവർെനരരമായ രേ് സ്ക്ാെുവരുന്നതിലുെം 
ജനാധിരതയ മടലയങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുെുന്നതിലുെം ഇരയ മുൻനിരയിലാണ്. 

 

> ഹവവിധയമാർന്നതുെം ഷ്ട്രതിബരാധബശ്ഷിയുള്ളതുെം വിക്സിതവുമായ ആബഗാള 
മടലയ ശ്ൃെംഖലയുെം ഉൽരാദന ബക്ഷ്ട്രങ്ങളുെം ഞങ്ങളുസ്െ ക്ടട്ടായ 
താൽപ്പരയെിലുള്ളതാണ് . 

 

> ക്ാലാവസ്ഥാ ഷ്ട്രവർെനങ്ങളിൽ ഇരയയ്ക്ക് ശ്ക്തമായ െരിഷ്ട്തവുെം 
അഭിലഷണീയമായ ദര്ശ്നവുമാണുള്ളത്, ഇതിൽ  
രുനരുരബയാഗിക്കാവുന്നവയുെം ൈരിത ഹൈഷ്ട്രജനുെം ഉൾസ്പ്പെുന്നു 

  

> ഷ്ട്രതിബലാമക്രമായ െിരയ്ക്കുെം തീഷ്ട്വവാദെിനുെം എതിസ്ര ഷ്ട്രധാനമഷ്ട്രി 
മുന്നറിയിപ്പ് നൽക്ി, ക്ടൊസ്ത ശ്ാസ്തഷ്ട്തീയാെിസ്ഥാനമുള്ള, യുക്തിസൈവുെം 
രുബരാഗമനരരവുമായ െിരക്ൾ മുബന്നാട്ടു വച്ചു. തീഷ്ട്വവാദസ്െ ഒരു 
രാഷ്ട്രീയ ഉരക്രണമായി ഉരബയാഗിക്കുന്നത് അത് ഷ്ട്രബയാഗിക്കുന്നവർക്ക് 
തിരിച്ചെിയാക്ുസ്മന്നുെം അബേൈെം അഭിഷ്ട്രായസ്പ്പട്ടു . 

 

> അഫ്ഗാനിസ്ഥാസ്ന സെം ന്ധിച്ച്, അഫ്ഗാൻ മണ്ണ് ഭീക്രർക്ക് ഉള്ളതസ്ലലന്ന്  
ഷ്ട്രധാനമഷ്ട്രി ആവശ്യസ്പ്പട്ടു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്സ്റ ഷ്ട്രതിസന്ധി മറ് 
സെംസ്ഥാനങ്ങൾ ഷ്ട്രബയാജനസ്പ്പെുെരുത്. ബലാക്െം അഫ്ഘാനിസ്ഥാനിസ്ല 
സ്തഷ്ട്തീക്ബളാട് ക്ുട്ടിക്ബളാട് മറു നയടനരക്ഷണങ്ങബളാെുെം 
ഷ്ട്രതി ദ്ധതയുള്ളവരാണ്.  

 

> ഇരയ, തങ്ങളുസ്െ യുഎൻ സ്സക്യടരിറി ക്ൗൺസിൽ അദ്ധയക്ഷത സമയെ്  
ഇരയ സമുഷ്ട്ദ സുരക്ഷ സെം ന്ധിച്ച ഒരു സുഷ്ട്രധാന ഫല ബരഖ 
രടരസ്പ്പെുെിയിരുന്നു. നിയമങ്ങൾ അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബലാക് ഷ്ട്ക്മെം 
ശ്ക്തിസ്പ്പെുെുന്നതിന് അരാരാഷ്ട്ര സമടൈെം ഒറ സ്ക്ട്ടായി നിൽബക്കെതാണ്. 

 



> സമുഷ്ട്ദങ്ങളുെം അവയുസ്െ വിഭവങ്ങളുെം ഉരബയാഗിക്കസ്പ്പസ്െെതാണ് , 

എന്നാൽ ദുരുരബയാഗെം സ്െയ്യരുത്. 

 

സമുഷ്ട്ദങ്ങൾ അരാരാഷ്ട്ര വയാരാരെിനുള്ള ജീവനാരിക്ളാണ്, അവ 
വിരുലീക്രണെിൽ നിന്നുെം ഒഴിവാക്കലുക്ളിൽ നിന്നുെം സെംരക്ഷിക്കസ്പ്പെണെം. 

 

> ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അതിന്സ്റ ഫലഷ്ട്രാപ്റ്തിയുെം വിശ്വാസയതയുെം 
വർദ്ധിപ്പിക്കണെം. ഇത് സെം ന്ധിച്ച്  ഒരുരാട് ബൊദയങ്ങളുെ്. 

 

5. ഷ്ട്രവർെനരരമായ സ്വലലുവിളിക്ളുെം ഷ്ട്രക്ൃതിയുസ്െ തിരിച്ചെിക്ളുെം 
ഉൊയിരുന്നിട്ടുെം , 76 -ാാമത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ജനറൽ അസ്സെംബ്ലി 
ഇരയയ്ക്ക് ഒരു ഷ്ട്രധാന ബവദിയായിരുന്നു. വിക്സവര രാജയങ്ങളുസ്െ മുൻനിര 
ശ്ബ്ദസ്മന്ന നിലയിൽ, ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ജനറൽ അസ്സെംബ്ളിയുസ്െ 76-ാാമത്  
ഉന്നതതല സ്സഷനിൽ  ബക്ാവിഡ് -19 ഉെം വാക്സിൻ തുലയതയുെം, അരാരാഷ്ട്ര 
തീഷ്ട്വവാദെം, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, അരാരാഷ്ട്ര സമാധാനവുെം 
സുരക്ഷയുെം,രരിഷ്ക്രിച്ച  ൈുരാഷ്ട്രവാദെം, സുസ്ഥിര വിക്സനെം.  തുെങ്ങിയ 
വിഷയങ്ങളിൽ ഇരയയുസ്െ ക്ാഴ്െപ്പാെുക്ൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ  
ഷ്ട്രധാനമഷ്ട്രിയുസ്െ അഭിസെംബ ാധന ഷ്ട്രഭാഷണെം അവസരസ്മാരുക്കി. ഇരയ-
യുഎൻ വിക്സന രോളിെ ഫെ്, വിക്സനെിനായുള്ള ധനസൈായെം, SDG 

17-ന് ക്ീഴിലുള്ള ക്ാലാവസ്ഥാ വയതിയാനെം ഉൾസ്പ്പസ്െയുള്ള ആബഗാള 
രോളിെെം എന്ന ആശ്യബൊെുള്ള ഇരയയുസ്െ ഷ്ട്രതി ദ്ധത  എന്നിവ 
ഉൾപ്പസ്െ ദക്ഷിണ-ദക്ഷിണ വിക്സന രോളിസ്യന്ന നിലയിൽ നമ്മുസ്െ 
ദീർഘവുെം രുബരാഗമനാത്മക്വുമായ അെംഗീക്ാരങ്ങൾ 
എെുെുക്ാണിക്കുന്നതിനു ഐക്യരാര സഭയുമായുള്ള ഞങ്ങളുസ്െ ഇെസ്രെൽ 
സൈായക്മായി.  

 

നയടബയാർക്ക് 
സ്സപ്റ്റെം ർ 25, 2021 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website and may be 

referred to as the official press release. 


