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 2222 - ڈائیالگ رائسینا

 2222 ،اپریل 21

 

 27-22 دن، تین ڈائیالگ یہ۔ گا جائے کیا کو اپریل 22 افتتاح کا ایڈیشن ویں7 کے ڈائیالگ رائسینا۔ 1

 ۔ہوگا منعقد میں لوگوں کی موجودگی دوران کے 2222 اپریل

 2212 جو ہے، کانفرنس شپ فلیگ کی ہندوستان پر اکنامکس جیو اور پولیٹکس جیو ڈائیالگ رائسینا۔ 2

 تعاون کے فاؤنڈیشن ریسرچ آبزرور نے خارجہ وزارت اہتمام کا اس۔ ہے رہی ہوتی منعقد سال ہر سے

 ۔ہے کیا سے

 سے وجہ کی حاالت معمولی غیر سے وجہ کی امراض وبائی 11-کووڈ ڈائیالگیہ  سال، پچھلے۔ 3

 رہا ہو منعقد میں فارمیٹ' پر طور شخصی' مکالمہ یہ سال اس۔ تھا گیا کیا منعقد میں فارمیٹ ورچوئل

 عمل پر پروٹوکول ہیلتھ 11 -کووڈ لیے کے بنانے یقینی کو انعقاد محفوظ کے ڈائیالگ نے منتظمین۔ ہے

 ۔ہیں کیے اقدامات ضروری تمام لیے کے کرنے

 ارسال صدر کی کمیشن یوروپی۔ گے کریں افتتاح کا ڈائیالگ کو اپریل 22 اعظم وزیر کے ہندوستان۔ 4

 ۔گی کریں شرکت خصوصی مہمان بطور میں سیشن افتتاحی لیین ڈیر وان

 تین۔ "Terra Nova: Impassioned, Impatient, and Imperilled" ہے تھیم کا ایڈیشن 2222۔ 2

 بات اور ڈسکشن پینل میں فارمیٹس متعدد پر ستونوں موضوعاتی چھ میں ڈائیالگ دوران، کے دنوں

 کا نظام الجہتی کثیر (ii) آئیڈیالوجی؛ اور نالوجیٹیک تجارت،:  ثانی نظر پر جمہوریت (i) - ہوگی چیت

 کمیونٹیز (iv) لہر؛ خیز ہنگامہ میں پیسیفک انڈو: کاکسز واٹر (iii) آرڈر؟؛ گلوبل ورکڈ نیٹ ایک: خاتمہ

: حصول کا ٹرانزیشن گرین (v) ؛ دہندگان جواب پہلے لیے کے سیارے اور ترقی صحت،: انکارپوریشن

 ٹیک لگام بے اور مسلسل: گولیاتھ بمقابلہ سیمسن (vi) اور کرنا؛ تبدیل کو حقیقت ،ضرورت مشترکہ

 جنگیں

 کی میں سی ڈی واشنگٹن اور برلن میزبانی کی پروگراموں ضمنی کے ڈائیالگ رائسینا سال اس۔ 2

 ۔گا جائے کیا منعقد پر موقع کے کانفرنس مرکزی بھی پروگرام فیلوز ینگ رائسینا گی، جائے

 ہارپر، سٹیفن اعظم وزیر سابق کے کینیڈا بلڈٹ، کارل اعظم وزیر سابق کے سویڈن میں تقریب اس۔ 7

 ہوں موجود بھی ایبٹ انتھونی اعظم وزیر سابق کے آسٹریلیا اور نشید محمد صدر سابق کے مالدیپ

۔ گے کریں خطاب شدہ ریکارڈ سے پہلے شاہد عبدہللا صدر کے اسمبلی جنرل کی متحدہ اقوام۔ گے



 ہالینڈ، مڈغاسکر، لکسمبرگ، لتھوانیا، ناروے، نائیجیریا، گیانا،( الئن آن) آسٹریلیا آرمینیا، ارجنٹائن،

 ۔گے کریں شرکت بھی خارجہ وزرائے کے سلووینیا اور پرتگال پولینڈ، فلپائن،

 122 ساتھ کے مقررین 212 کے تنظیموں جہتی کثیر اور ممالک زیادہ سے 12 میں ایڈیشن 2222۔ 8

 ڈائیالگ بھی سامعین میں تعداد بڑی ایک پر فارمز پلیٹ میڈیا سوشل مختلف۔ گے ہوں سیشن زیادہ سے

 ۔ہے امکان کا ہونے شامل میں

 کے کانفرنس عالمی سرکردہ ایک پر امور االقوامی بین ڈائیالگ رائسینا میں، سالوں سات گزشتہ۔ 1

 ساز پالیسی اور تزویراتی عالمی یہ۔ ہے ہوا اضافہ میں اس کے پوزیشن لیے کے ابھرنے پر طور

 جغرافیائی اہم درپیش کو دنیا تاکہ ہے کرتا متوجہ طرف اپنی کو رہنماؤں فکری ممتاز کے برادری

 ۔سکے جا کی چیت بات پر مسائل اسٹریٹیجک اور رفتوں پیش سیاسی

  dialogue/-www.orfonline.org/raisina تفصیالت مزید۔ 12

 ۔ہیں دستیاب پر 

 

 دہلی نئی
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