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ਰਾਇਸੀਨਾ ਸੰਵਾਦ  - 2022 

21 ਅਪ੍ਰਲੈ, 2022 

 

1. ਰਾਇਸੀਨਾ ਸੰਵਾਦ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 25 ਅਪ੍੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨ 

ਲਈ 25-27 ਅਪ੍੍ਰੈਲ, 2022 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

2. ਰਾਇਸੀਨਾ ਸੰਵਾਦ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋ ਂਕਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍੍ਰਮੱੁਖ 

ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਜੋ 2016 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਫਰਰੰਸ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 

(ORF) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

3. ਪ੍ਿਛਲੇ ਸਾਲ COVID -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਵਰਚੁਅਲ 

ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਵਾਦ ਭੌਤਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਾਦ 

ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਿਹਤ ਪ੍੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ 

ਲੋੜੀਂਦ ੇਉਪ੍ਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

 

4. ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 25 ਅਪ੍੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਰਪ੍ੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 

ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 

 

5. 2022 ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ "ਟੇਰਾ ਨੋਵਾ: ਭਾਵੁਕ, ਉਤਸੁਕ, ਅਤੇ ਪ੍੍ਰਭਾਵੀ"। ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨੀ ਸੰਵਾਦ 

ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ੈਨਲ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ - (i) ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ 

: ਵਪ੍ਾਰ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ; (ii) ਬਹੁ-ਪ੍ੱਖੀਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ: ਜੁੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆਲਮੀ ਵਿਵਸਥਾ?; (iii) ਜਲ 

ਕਾਕਸ: ਭਾਰਤ -ਪ੍੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ; (iv) ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇੰਕ.: ਸਿਹਤ, ਵਿਕਾਸ, 

ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਪ੍ਹਿਲੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ੱਖ ; (v) ਹਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤੀ: ਸਾਂਝੀ ਲੋੜ , ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ 

ਹਕੀਕਤਾਂ; ਅਤੇ (vi) ਸੈਮਸਨ ਬਨਾਮ ਗੋਲਿਅਥ: ਦ ਪ੍ਰਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿਲੈਂਟਲੈੱਸ ਟੈਕ ਵਾਰਜ਼ 

 

6. ਰਾਇਸੀਨਾ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਸਾਈਡ-ਈਵੈਂਟਸ ਇਸ ਸਾਲ ਬਰਲਿਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਇਸੀਨਾ 

ਯੰਗ ਫੈਲ ੋਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

7. ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਲ ਬਿਲਟ,  ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪ੍ਰ, ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍੍ਰਧਾਨ 

ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਐਬੋਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਅਬਦੁੱਲਾ 

ਸ਼ਾਹਿਦ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਅਰਮੀਨੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 

(ਆਨਲਾਈਨ), ਗੁਆਨਾ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਨਾਰਵੇ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਲਕਸਮਬਰਗ, ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, 

ਫਿਲੀਪ੍ੀਨਜ਼, ਪ੍ੋਲੈਂਡ, ਪ੍ੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। 

 



8. 2022 ਸੰਸਕਰਣ  ਵਿੱਚ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪ੍ੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 210 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ 

ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। 

 

9. ਪ੍ਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸੀਨਾ ਸੰਵਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍੍ਰਮੱੁਖ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 

ਉਭਰਿਯਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੱਦ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦਰਪ੍ੇਸ਼ ਪ੍੍ਰਮੁੱਖ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ 

ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲਮੀ  ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 

ਪ੍੍ਰਮੱੁਖ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

 

10. ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ www.orfonline.org/raisina-dialogue/ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। 

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 

21 ਅਪ੍੍ਰੈਲ, 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. 

 


