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Dünya düzeninin çalkantılı durumu dikkate alındığında, ilerleme ve refah hedeflerine ulaşmak
için barış ve istikrar ön şarttır. Bölgesel bağlar; Bölge’deki bağlanma düzeyini artırma ve barış için
sürdürülebilir faydalı çıktılar oluşturabilmek adına devletlerin, ekonomik aktörlerin ve
sosyokültürel temsilcilerin inisiyatiflerine gereksinim duymaktadır.
Dünyanın yaşadığı küresel sorunlar göz önüne alındığında, ortak sosyal ve ekonomik menfaatler
saptanıp ülkeler arasında daha güçlü ilişkiler geliştirilmesine dair artan bir ihtiyaç söz konusudur.
Küresel eğilimi doğrultusunda, daha güçlü bölgesel ilişkiler için işbirliği ve koordinasyon
yollarının araştırılmasına yönelik olarak Pakistan, Türkiye ve Kosova’dan politikacılar,
akademisyenler ve uzmanlar fikir alışverişinde bulunmak üzere davet edilmektedir.
Kosova, CEFTA (Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması)'nın parçasıdır ve AB'ye katılımı kuvvetle
muhtemeldir. Türkiye ve Pakistan, Orta Asya ülkelerini içeren ve daha sonra ECO (Ekonomik
İşbirliği Teşkilatı) olarak genişleyen RCD'nin birer parçasıydı. Çin, Avrasya kuşağında OBOR/BRI
girişimi ile bağlantı kurarken, Rusya Avrasya'yı EAEU (Avrasya Ekonomik Birliği) üzerinden
bağlamaktadır. Bazı ülkeler iki taraflı olarak serbest ekonomik ilişkiler geliştirmektedirler.
Örnek verecek olursak; Çin ve Pakistan arasında çoktan imzalanmış olan FTA, Türkiye ve Pakistan
ile Türkiye ve Kosova arasındaki boru hattında yer almaktadır. Ekonomik ve stratejik bağlara ek
olarak, bu çok taraflı anlaşmalar bize turizm, medya ve spor yoluyla kültürel değişimleri teşvik
etme fırsatı sunmaktadır.
Uluslararası toplumun, uluslararası barış ve bağlanmalar konusunda yeni yaklaşımlar geliştirmek
adına nasıl birlikte çalışabileceği konusundaki tartışmalara zemin hazırlanması için siyasi,
ekonomik, güvenliğe yönelik, kalkınmaya dair, insani ve diğer zorlukları uluslararası, bölgesel ve
ulusal açılardan incelemek gerekmektedir. Ülkeler arasındaki işbirliğini ve bağları geliştirmede
elde edilen son ilerleme ve bölgesel müttefiklerle ilişkilerin güçlendirilmesinin artan önemi de
araştırılmalıdır.

Bölgesel barış ve istikrar; şiddet ve aşırılıktan siyasal hedeflere ulaşmak için güç kullanma
eğilimine kadar çeşitli zorluklarla doludur. Jeo-ekonominin jeopolitiğin üstünde olduğu
zamanlarda, barış inisiyatiflerini kuvvetle ileri taşıyan büyük kâr payları söz konusudur. Barış
süreçlerine yönelik hem beklentiler hem de engeller tartışılmalıdır.
Kosova Ulusal Günü'nü anmak üzere Lahor Barış Araştırmaları Merkezi (LCPR), Güney Asya
Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM), Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM),
Pakistan Mezunları ve Mensupları Derneği (PAMDER), Balkan Müslümanlarıyla Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği (BESADER) ve Pak-Türk Dostluk Derneği (PTF) işbirliğiyle düzenlenen ‘Barış
Bağları’ Semineri; ikili ticaret, turizm ve ekonomik kalkınma yoluyla barışın teşviki ve
desteklenmesine katkıda bulunan bölgesel ve sınır ötesi bağlantıların nasıl teşvik edilebileceğine
vurgu yaparken, bölgesel işbirliğini ve entegrasyonu artırmaya yönelik çabaları destekleyecek ve
Bölge’deki bağlantı düzeyini geliştirmeyi amaçlayan farklı girişimleri ileri taşıyabilecek önemli
fikir ve önerilerin ortaya konması için bir platform teşkil edecektir.
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