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Mevcut uluslararası ortamda barış ve karşılıklı bağımlılık bir madalyonun aynı 
önem ve amaca sahip iki yüzü olarak görülmektedir. Yeni bölgeler ortaya 
çıkmaktadır ki bu da birçok konuda bölgesel ve küresel jeopolitik ve stratejik planı 
değiştirebilecek dinamikler gerektirmektedir. 
 
Bütün dünya, ülkelerin karşılıklı bağımlılıklarının ve ekonomik bağlarının 
kurumsal bir ilişki kurmaya ve tek başına istikrar sağlamaya yetmediğini 
görmektedir. Mevcut dünya sistemi, adaletsiz küresel zenginlik ve güvenlik 
paylaşımının da olduğu dünyada yasadışı ve terörist hareketleri beraberinde 
getirmektedir. Öte yandan, bitmeyen çatışmalar, başarısız devletler, iktidar 
mücadeleleri bölgeyi çevrelemekte ve sorunların yönetilmesini çok daha zor hale 
getirmektedir. Böyle bir ortamda, bölgesel güçler ve girişimler her zamankinden 
daha önemli hale gelmektedir. 
 
Uluslararası toplum tarafından yönlendirilen hemen tüm önde gelen bölgesel ve 
küresel güçler, geleceğin, her devlete ve topluluğa eşit şekilde saygı duyulduğu 
barış içinde bir arada yaşamada yattığına inanmakta ve tüm uluslar için "ortak 
kader" olarak ifade edilen karşılıklı gelişme ve refaha götüren barışçıl değerleri 
desteklemektedir. 
 
Asya'nın barış ve refah ile özdeşleşmesini engelleyecek bir zihniyet eksikliği 
yoktur. Yeni dünya düzeni kurulurken bölgenin hak ettiği yeri alabilmesi için 
öncelikli ilişkilere değer verilmektedir. Özgüven, emniyet ve güvenliğin 
sağlanması, demokratik kalkınma, ekonomik gelişme, kültürel ve kimlik 



 

bağlarının hatırlanması ve güçlendirilmesi sadece bölgedeki istikrarı 
güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda küresel barışın tesisine de katkı 
sağlayacaktır. 
 
Bölgede uzun süredir güçlü bir dostluk ve stratejik iş birliği sürdüren Türkiye, 
Pakistan ve Orta Asya Cumhuriyetleri, bu katkıyı yapmak için öznel fikirlerini 
entelektüel olgunluklarıyla eyleme geçirebilmektedir. Tüm taraflar, barış ve 
karşılıklı saygının temel ilkelerini savunmakta ve bu nedenle asil barış ve 
dayanışma hedefine katkıda bulunmak isteyen herkesi bir araya getirmeyi 
zorunlu hissetmektedir. 
 
Bu bağlamda, DİPAM (Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi) ile 
LCPR (Lahor Barış Araştırmaları Merkezi)'nin ortak ev sahipliği yapacağı bir 
Uluslararası Konferans 16-17 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. 
Konferans, tüm uluslar, kültürler ve toplumlar için müreffeh ve barışçıl bir 
gelecek inşa etmenin doğasında var olan zorluklar ve fırsatlar hakkındaki 
tartışmaya katkıda bulunmak için çok taraflı bir sürece katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır. 


