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സ്പെയിൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുപെ ഇരയാ സന്ദർശനം 

ജൂൺ 15, 2022 

 

1.സ്പെയിനിപെ വിദേശകാര്യ, യൂദ ാെയൻ യൂണിയൻ, സഹകര്ണ മന്ത്രി ദജാസ് 
മാനുവൽ അൽബാപര്സ് 2022 ജൂൺ 15-ന് തന്പ  ആേയ ഔദേയാഗിക ഇരയാ 
സന്ദർശനം നെത്തി. 

 

2. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ദ ാ. എസ്. ജയശങ്കർ ഇരയ സന്ദർശിച്ച സ്ൊനിഷ് 
വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നെത്തി, അവിപെ അവർ 
ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിന്പ  മുഴുവൻ വശങ്ങള ം  അവദൊകനം പചയ്തു. 
ബന്ധത്തിൽ   െുതിയ ദമഖെകള ം അദവഗവും ഉൾദച്ചർകുന്നതിനുതിനു ര്   
മന്ത്രിമാര്ും ന്ത്െതിജ്ഞാബദ്ധത സവീകര്ിച്ച .വയാൊര്ം, നിദക്ഷെങ്ങൾ, വയക്തിഗത 
ബന്ധം, കാൊവസ്ഥാ സഹകര്ണം, ഹര്ിത ഊർജം, ശാസ്ന്ത്ത സാദങ്കതിക വിേയ, 

നവീകര്ണം, ന്ത്െതിദര്ാധം, സുര്ക്ഷ തുെങ്ങിയ ന്ത്െധാന മുൻഗണനാ ദമഖെകളിൽ 
സഹകര്ണം വർധിപ്പികുന്നതിനുതിൽ ന്ത്ശദ്ധ ദകന്ത്ന്ദീകര്ിച്ച  പകാ    വിശേമായ 
ചർച്ചകൾ നെന്നതിനുു. ഉഭയകക്ഷി സ്ഥാെന സംവിധാനങ്ങള പെ െതിവ് 
മീറ്ിംഗുകള പെ ആവശയകതയും വിവിധ ദമഖെകളിപെ ചർച്ചകൾക  കീഴിെുള്ള 
ധാര്ണാെന്ത്തങ്ങൾ/എന്ത്ഗിപമന് ുകൾ ദനര്പത്ത തപന്നതിനു അരിമമാദക തിന്പ  
ആവശയകതയും അവർ ഊന്നതിനുിപ്പ ഞ്ഞു.കൂെികാഴ്ചയിൽ സാംസ്കാര്ിക, 

അകാേമിക് ദമഖെകളിപെ സഹകര്ണത്തിനുള്ള സംയുക്ത ന്ത്െഖയാെനത്തിൽ 
മന്ത്രിമാർ ഒപ്പ വച്ച . 

 

3. എയർബസ് സ്പെയിൻ 56 സി 295 വിമാനങ്ങൾ വിതര്ണം പചയ്യ ന്നതിനു 
ന്ത്െതിദര്ാധ കര്ാ ിൽ ഒപ്പ പവകുന്നതിനുതിപന ഇര്ു ദനതാകള ം സവാഗതം പചയ്തു, 
അതിൽ 40 എണ്ണം ഇരയയിൽ നിർമ്മികും, ന്ത്െതിദര്ാധ, സുര്ക്ഷാ സഹകര്ണം 
കൂെുതൽ ആഴത്തിൊകാൻ സമ്മതിച്ച . ദമക  ഇൻ ഇരയ, ആത്മനിർഭർ ഭാര്ത് 
എന്നതിനുിവയിെൂപെ ദേശീയ ന്ത്െതിദര്ാധ നിർമ്മാണ െര്ിൊെിയിൽ െപങ്കെുകാനുള്ള 
സ്പെയിനിന്പ  താൽപ്പര്യപത്ത ഇരയ സവാഗതം പചയ്തു.തീന്ത്വവാേം, ഭീകര്വാേം, 

സസബർ കുറ്കൃതയങ്ങൾ എന്നതിനുിവയുമായി ബന്ധപപ്പട്ട പൊതുവായ 
പവെല വിളികപള ദനര്ിൊൻ സഹകര്ിച്ച   ന്ത്െവർത്തികാനുള്ള തങ്ങള പെ 
ന്ത്െതിബദ്ധത അവർ ആവർത്തിച്ച . 

 

4. വളര്ുന്നതിനു ഉഭയകക്ഷി വയാൊര്, നിദക്ഷെ ബന്ധങ്ങപള അവർ സവാഗതം 
പചയ്യ കയും പൊതു താൽപ്പര്യമുള്ള െുതിയ ദമഖെകളിൽ അവ 



വിെുെീകര്ികാൻ സമ്മതികുകയും പചയ്തു. ഉഭയകക്ഷി വയാൊര്ം 
ദകാവി ിന് മുമ്പുള്ള നിെവാര്ത്തിനപ്പ  ം ഉയിർപത്തഴുദന്നതിനുറ് പവന്നതിനുും ഇനിയും 
വളര്ാൻ കാര്യമായ സാധയതയുപ ന്നതിനുും അവർ സംതൃപ്തി ദര്ഖപപ്പെുത്തി.ഐെി, 

ഫാർമ,  ിനയൂവബിൾ എനർജി തുെങ്ങിയ ദമഖെകളിൽ കൂെുതൽ 
അവസര്ങ്ങള പ ന്നതിനുും ന്ത്ഗീൻ സഹന്ത് ജൻ, ഇെക്ന്ത്െിക് പമാബിെിറ്ി, അ വാൻസ്് 
പമറ്ീര്ിയെുകൾ, ആഴകെൽ െര്യദവക്ഷണം തുെങ്ങിയ െുതിയതും െര്യദവക്ഷണം 
പചയ്യപപ്പൊത്തതുമായ ദമഖെകളിൽ ഇര്ു ര്ാജയങ്ങൾകും കൂെുതൽ 
സഹകര്ികാപമന്നതിനുും അവർ സമ്മതിച്ച . 

 

5. കാൊവസ്ഥാ വയതിയാനം, ആദഗാള ആദര്ാഗയം, സുസ്ഥിര് വികസനം, തീന്ത്വവാേ 
വിര്ുദ്ധത തുെങ്ങിയ പൊതുവായ പവെല വിളികപള അഭിസംദബാധന 
പചയ്യ ന്നതിനുതിനുള്ള െര്സ്െര് ധാര്ണയും െിരുണയും മന്ത്രിമാർ െര്സ്െര്ം 
താൽപ്പര്യമുള്ള നിര്വധി ന്ത്ൊദേശിക, ആദഗാള വിഷയങ്ങളിൽ വീക്ഷണങ്ങൾ 
സകമാ ി.. 

 

6. ഈ മാസം അവസാനം ഇരയ-ഇയു എഫ്െിഎ ചർച്ചകൾ 
െുനര്ാര്ംഭികുന്നതിനുതിപന അവർ സവാഗതം പചയ്തു. ഉപന്ത്കയ്നിൽ, ര്   മന്ത്രിമാര്ും 
നിെവിെുള്ള മാനുഷിക ന്ത്െതിസന്ധിയിൽ തങ്ങള പെ ഉത്കണ്ഠ ന്ത്െകെിപ്പികുകയും 
ശന്ത്തുത ഉെനെി അവസാനിപ്പികാൻ ആവശയപപ്പെുകയും പചയ്തു. 
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ മാനുഷിക സഹായം തെസ്സമിെലാപത എത്തിദക തിന്പ  
ആവശയകതയും ദമഖെപയ അസ്ഥിര്പപ്പെുത്തുന്നതിനുതിന് അഫ്ഗാൻ ന്ത്െദേശം 
തീന്ത്വവാേ സംഘെനകൾ ഉെദയാഗികുന്നതിനുിപെലന്നതിനു  ഉ പ്പാദക  ആവശയകതയും  
ഇര്ുെക്ഷവും എെുത്തുെ ഞ്ഞു. 

 

7. ഇദരാ-െസഫിക് ദമഖെയിൽ തന്ത്രെര്മായ ന്ത്ശദ്ധ നിെനിർദത്ത തിന്പ  
ആവശയകതയും സമാന ചിരാഗതികാര്ായ ര്ാജയങ്ങൾകിെയിൽ സഹകര്ണ 
ന്ത്ശമങ്ങൾ ദന്ത്ൊത്സാഹിപ്പിദക തിന്പ  ആവശയകതയും അവർ ഊന്നതിനുിപ്പ ഞ്ഞു. 
എൽ  എ  സി ദമഖെയിപെ വികസന െങ്കാളിത്തത്തിെും സാമ്പത്തിക 
ന്ത്െവർത്തനങ്ങളിെും സഹകര്ണം െര്യദവക്ഷണം പചയ്യാൻ അവർ സമ്മതിച്ച , 

ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഐബദ ാ-അദമര്ികൻ ദകാൺഫ ൻസിപനകു ിച്ച  ചർച്ച 
പചയ്തു. യുഎന്നതിനുിെും മറ്  ബഹുര്ാന്ത്ര സംഘെനകളിെും ഇരയയും സ്പെയിനും 
തമ്മിെുള്ള സഹകര്ണപത്ത ഇര്ു മന്ത്രിമാര്ും അഭിനന്ദിച്ച . 

 

നയൂ പ ൽഹി 
ജൂൺ 15, 2022 

 

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. 


