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Council on Foreign Relations (CFR) dünyanın dört bir yanındaki dış politika kurumlarını bir araya 

getiren, küresel yönetişim ve çok taraflı işbirliği konularında ortak bir diyaloğa girmelerini sağlayacak 

uluslararası bir girişim başlattı. Council of Councils girişimi, paylaşılan tehditlerle ilgili ortak bir zemin 

bulmayı, yenilikçi fikirlere  destek oluşturmayı ve üye ülkelerde kamuoyu  tartışmalarına ve politika 

üretim süreçlerine çözümler sunmayı hedefliyor. 

 

Council of Councils’in kurucu üyeleri arasında, G-20’ye benzer bir yapı doğrultusunda, on dokuz 

ülkenin önde gelen kurumları bulunuyor. Bu ağ, gelişmiş ve  gelişmekte olan ülkelerden gelen nüfuzlu 

kanaat önderleri arasında samimi ve atıfta bulunulmadan paylaşılabilecek bir diyalog kurmayı ve 

görüş birliği sağlamayı amaçlıyor.   

 

CFR, Council of Councils Açılış Konferansı’nı 12-13 Mart’ta Washington, DC’de gerçekleştirecek. 

Katılımcılar, bu ilk toplantıda, dört ana temayı ele alacak: 

 
—küresel yönetişim ve çok taraflı işbirliğinin genel durumu 

 

—nükleer silahların çoğalmasının önlenmesinde (nonproliferation) mevcut durum (İran odaklı) 

 

—dünya rezerv para birimi olarak doların geleceği 

 

—Libya’daki rejim değişikliği ve Suriye’de devam eden kriz ile bağlantılı olarak insani yardım için 

belirlenen kriterler 

 

Council of Councils, yıllık konferansın yanı sıra, üyeleri arasında araştırma ve politika işbirliği 

konusunda sürekli bir fikir alışverişi olmasını sağlayacak. CFR ve uluslararası ortakları yeni teknolojiyi, 

en gelişmiş video konferansları, wikileri ve mobil platformları kullanarak  ortaya çıkan krizlere bu 

gelişmiş iletişim ağı sayesinde cevap vermeye çalışacak. Grup, ayrıca, önde gelen uluslararası 

kurumların küresel yönetişim kapasitesini geliştirecek uzun vadeli yapısal reformları da gözden 

geçirecek. 

 



 

Council of Councils girişimi, CFR’ın Uluslararası Kurumlar ve Küresel Yönetişim programına 

desteklerinin bir parçası olarak, Robina Vakfı’nın cömert desteğiyle gerçekleşiyor.  

 

Council of Councils girişiminin kurucu üyesi olan kuruluşlar aşağıda yer almaktadır:  

 

ABD: Council on Foreign Relations (CFR) 

Almanya: German Institute for International and Security Affairs (SWP) 

Avustralya: Lowy Institute for International Policy 

Belçika: Center for European Policy Studies (CEPS) 

Brezilya: Getulio Vargas Foundation (FGV) 

Çin: Shanghai Institutes for International Studies (SIIS) 

Endonezya: Center for Strategic and International Studies (CSIS) 

Fransa: French Institute of International Relations (IFRI) 

Güney Afrika: South African Institute of International Affairs (SAIIA) 

Güney Kore: East Asia Institute (EAI) 

İngiltere: Chatham House (The Royal Institute of International Affairs); 

International Institute for Strategic Studies (IISS) 

İsrail: Institute for National Security Studies (INSS) 

İtalya: Institute of International Affairs (IAI) 

Japonya: Genron NPO 

Kanada: Center for International Governance Innovation (CIGI) 

Meksika: Mexican Council on Foreign Relations (COMEXI) 

Rusya: Institute of Contemporary Development (INSOR) 

Singapur: S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) 

Türkiye: Global Relations Forum (GIF) 

*** 

 

CFR’ın Uluslararası Kurumlar ve Küresel Yönetişim (IIGG) programı, yirmibirinci yüzyılda etkili çok 

taraflı işbirliğin kurumsal koşullarını belirlemeyi hedeflemektedir. 
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