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 2222 ،جون 15

 

 2222 جون 51 نے اسپین، تعاون، اور یونین یورپی خارجہ، وزیر الباریس، مینوئل جوس جناب محترم

 ۔کیا دورہ سرکاری پہال اپنا کا ہندوستان کو

 طرفہ دو ساتھ کے خارجہ وزیر ہسپانوی ہوئے آئے پر دورہ نے شنکر جے ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر۔ 2

 تعلقات نے وزراء دونوں۔ لیا جائزہ کا پہلوؤں تمام کے تعلقات طرفہ دو نے انہوں جہاں کی چیت بات

 کے عوام سے عوام کاری، سرمایہ اور تجارت۔ کیا عہد کا کرنے شامل مواد اور گہرائی نئی میں

 اہم کے سالمتی اور دفاع اور اختراعات ٹیکنالوجی، اور سائنس توانائی، سبز تعاون، موسمیاتی تعلقات،

 جاتی ادارہ طرفہ دو نے انہوں۔ ہوئی چیت بات تفصیلی پر بڑھانے کو تعاون میں شعبوں ترجیحی

 جلد کو معاہدوں/ناموں مفاہمت تحت کے مذاکرات میں شعبوں مختلف اور میٹنگز باقاعدہ کی میکانزم

 میں شعبوں علمی اور ثقافتی نے وزراء دوران کے مالقات۔ دیا زور پر ضرورت کی دینے شکل حتمی

 ۔کیے دستخط پر اعالمیہ مشترکہ کے ارادے کے تعاون

 طور کے حصے ایک کے جس کیا خیرمقدم کا کرنے دستخط پر معاہدے دفاعی نے رہنماؤں دونوں۔ 3

 گے، جائیں بنائے میں ہندوستان 02 سے میں جن گا، کرے فراہم طیارے C295 15 اسپین ایئربس پر

 اور انڈیا ان میک نے ہندوستان۔ کیا اتفاق پر کرنے گہرا مزید کو تعاون سیکورٹی اور دفاعی اور

 اسپین میں لینے حصہ میں پروگرام مینوفیکچرنگ دفاعی قومی اپنے ذریعے کے بھارت بھر اتمانیر

 متعلق سے کرائم سائبر اور پسندی انتہا پرتشدد گردی، دہشت نے انہوں۔ کیا خیرمقدم کا دلچسپی کی

 ۔کیا اعادہ کا عزم اپنے کے کرنے کام قریبی لیے کے کرنے مقابلہ کا چیلنجوں مشترکہ

 مشترکہ اور کیا خیرمقدم کا روابط کے کاری سرمایہ اور تجارت دوطرفہ ہوئے بڑھتے نے انہوں۔ 0

 کہ کیا نوٹ ساتھ کے اطمینان نے انہوں۔ کیا اتفاق پر دینے وسعت کو ان میں شعبوں نئے کے دلچسپی

 ذکر قابل کے بڑھنے مزید میں اس اور ہے بڑھی آگے سے سطح کی پہلے سے کووڈ تجارت دوطرفہ

 مواقع مزید میں شعبوں تجدید قابل اور فارما ٹی، آئی کہ کیا اتفاق پر بات اس نے انہوں۔ ہیں امکانات

 اور نئے جیسے تالش کی سمندر گہرے مواد، جدید موبلٹی، الیکٹرک ہائیڈروجن، گرین اور ہیں موجود

 ۔ہیں سکتے کر تعاون مزید ممالک دونوں جہاں ہیں شعبے ہوئے ابھرتے شدہ دریافت غیر

 



 ماحولیاتی اور کیا خیال تبادلہ بھی پر امور عالمی اور عالقائی متعدد کے دلچسپی باہمی نے وزراء۔ 1

 میں نمٹنے سے چیلنجوں مشترکہ جیسے گردی دہشت انسداد اور ترقی پائیدار صحت، عالمی تبدیلی،

 ۔کیا نوٹ کو تعاون اور مفاہمت باہمی

 کے مذاکرات کے معاہدے تجارتی آزاد کے یونین یورپی -ہندوستان میں آخر کے ماہ اس نے انہوں۔ 5

 اپنی پر بحران انسانی جاری نے وزراء دونوں میں، بارے کے یوکرین۔ کیا خیرمقدم کا آغاز دوبارہ

 میں، بارے کے افغانستان۔ دیا زور پر خاتمے کے دشمنی پر طور فوری اور کیا اظہار کا تشویش

 ضرورت کی رسائی رکاوٹ بال تک امداد پر بنیاد کی ہمدردی انسانی کو افغانستان نے فریقوں دونوں

 لیے کے کرنے مستحکم غیر کو خطے تنظیمیں گرد دہشت کو سرزمین افغان کہ یہ اور کیا اجاگر کو

 کرنا چاہئے۔ نہیں استعمال

 کے ممالک خیال ہم اور رکھنے برقرار توجہ اسٹریٹجک پر خطے کے بحرالکاہل-ہند نے انہوں۔ 7

 کے سی اے ایل نے انہوں۔ دیا زور پر ضرورت کی دینے فروغ کو کوششوں کی تعاون باہمی درمیان

 اس اور کیا اتفاق پر کرنے تالش تعاون میں سرگرمیوں اقتصادی اور داری شراکت ترقیاتی میں خطے

 کثیر دیگر اور متحدہ اقوام نے وزراء دونوں۔ کیا خیال تبادلہ پر کانفرنس امریکن ایبیرو میں تناظر

 کو سراہا۔ تعاون درمیان کے اسپین اور ہندوستان میں اداروں جہتی

 

 دہلی نئی

 2222 جون، 15

 

 

 

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. 


