ECOWAS
Tanıtım
Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Birliği (ECOWAS) 1975’de kurulan, 15 ülkenin dahil
olduğu bölgesel bir gruptur. Görevi, ekonomik faaliyetin her alanında, özellikle endüstri,
ulaştırma, telekomünikasyon, enerji, tarım, doğal kaynaklar, ticaret parasal ve mali sorular,
sosyal ve kültürel konularda, ekonomik entegrasyonu teşvik etmektir.

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Birliği’nin (ECOWAS) kurumları şunlardır.
Komisyon, Topluluk Parlamentosu, Topluluk Adalet Divanı, ve Yatırım ve Geliştirme için
ECOWAS Bankası (EBID).
Sıkça FON olarak adlandırılan ECOWAS Komisyonu ve Yatırım ve Geliştirme için
ECOWAS Bankası, ECOWAS’ın, politikaları uygulamak için tasarlanmış, üye ülkelerde bir
dizi programı takip eden ve geliştirme projelerini yürüten iki ana kurumudur. Bu projeler,
birlik-içi yol inşaatlarını ve telekomünikasyonu ve tarımsal enerji ve su kaynaklarını
geliştirme projelerini içerir.
ECOWAS Çatışma Önleme Çerçevesi
EÇÖÇ aşağıdaki şekilde tasarlanmıştır :
ECOWAS sistemini ve üye ülkeleri, bölgesel (sivil toplum örgütleri ve özel sektör
dahil) ve uluslar arası düzeylerde insani ve finansal kaynakların üzerine çekmeyi sağlayan,
kapsamlı bir operasyonel çatışma önleme ve barış-oluşturma stratejisi, çabalarıyla yaratıcı bir
şekilde çatışmayı dönüştürür.
Sonuçları maksimize etmek ve çatışma önleme ve sürekli çatışma sonrasında ECOWAS
sistemi ve üye ülkelerinden yeniden yapılanma ve daha aktif ve operasyonel duruşu sağlamak
amacıyla, çatışmayı önleme girişimlerinde, ilgili ECOWAS bölümleri arasında uyum ve
sinerjiyi arttırmak için rehberdir. ECOWAS komisyonu içerisinde, öncelikle Siyasi İşler
Komisyonerinin Ofisi olan, operasyonel çatışma önleme politikası ve girişimleri üzerinde esas
sorumluluğu taşıyan Barış ve Güvenlik (PAPS) vardır. Ancak, PAPS, çatışma meselelerinin
kesişme tabiatı, İnsan Geliştirme ve Cinsiyet, Komünikasyon ve Hukuk gibi diğer bölümlerle
yakın işbirliği içerisinde çalışmak zorunda olduğu anlamına gelir.
Özel sektör, sivil toplum, Afrikalı REC’leri AU ve UN sistemleri ve aynı zamanda gelişme
ortakları dahil olarak bölgesel ve uluslar arası paydaşlar ile gelişen proses bazlı işbirliği için,
çatışma önleme ve sağlam müdahalelerle barışı sağlama konusunda bir referanstır.
ECPF’nin genel amacı Batı Afrika'da insan güvenliği mimarisini güçlendirmektir. Ara amaç
ise ECOWAS sistemi içinde ve Üye Ülkelerde işbirliği etkileşimiyle, bölgede ve harici
ortaklarla işbirliği içerisinde çatışma önleyici ve barış-yapıcı biçimde, üye ülkelerin politik
gündemini, hedeflenen çok oyunculu ve çok boyutlu aksiyonlarla zamanında tetikleyerek,
insan güvenliğine karşı öngörülebilir ve gerçek tehditleri önleyecek ve etkisiz hale getirecek
bir alan yaratmaktır.

ECPF aşağıdaki hedefleri belirler :
- ECOWAS politikaları ve programları içerisine çatışma önleme ana görüşünü operasyonel bir
mekanizma olarak koyar.
- Çatışma önleme kavramsal temel anlayışını arttırır, ve böylece, insani kriz önleme ve
hazırlıklı olmakla ve kalkınma ile çatışma önleme faaliyetlerini ilişkilendirir.
- farkındalık ve beklenti kurmayı oluşturur, ve Üye Ülkeler ve sivil toplum içerisinde, çatışma
önleme ve barış yapmada temel seçmenler ve oyuncular olarak rollerini güçlendirme
kapasitelerini güçlendirir.
- Üye Ülkeler içerisinde, ECOWAS sisteminde ve ötesinde teknik ve siyasi düzeylerde,
çatışma önleme ve barış yapma ile ilgili fırsatları, araçları ve kaynakları anlamayı arttırır,
- ECOWAS, Üye Devletler, sivil toplum ve dış seçmenler (RECS, AU, AB, BM, Uluslararası
Finans Kuruluşları (IFI’lar) ve kalkınma/insani yardım kuruluşları) arasında, çatışma önleme
ve barış yapma peşinde, işbirliği girişimleri için hazırlıklı olmayı ve bilinci arttırır.
- Üye ülkelerde kapasite geliştirme ve insani kriz önleme ve hazırlıklı olmak gibi bir arada yer
alan aktivitileri kolaylaştırılması ve eşlik eden faaliyetleri sağlam ve entegre olarak çatışma
önleme ve barışı sürdürmesi için, komisyonun bölümleri, Erken Uyarı Sistemi, Akıllı ve Özel
Arabulucular Konseyi ve ECOWAS kurumları dahil mekanizmayı destekleyen organlar gibi
mevcut kaynakları kullanarak, ECOWAS içerisinde kapasiteyi güçlendirir.
- Bölgesel gerginlikler ile ilgili olarak ECOWAS’ın tahmin ve planlama yeteneklerini
geliştirmek.
- Çatışma-sonrası bölgelerde çatışmayı önlemek için, siyasi yönetimin çatışma önleme için
hedefli yeniden yapılanma ve çatışma-duyarlı yeniden inşa ve geliştirme yoluyla, aynı
zamanda insani kriz önleme ve hazırlıklı olmayla ve ilgili barış yapıcı girişimlerle fırsatları
genişletir.
- Üye Devletler ve ECOWAS sisteminden daha pro-aktif ve operasyonel çatışma önleme
duruşu oluşturur.
ECOWAS – Sivil Toplum İşbirliği
ECOWAS ve sivil toplum arasındaki işbirliği aşağıdaki rolleri ve sorumlulukları
dikkate alır : a. Üye Devletler ve sivil toplum kendi içinde barış ve güvenlik için başlıca
sorumluluğu taşır. Bu amaçla, sivil toplum örgütleri ve özel sektör, ECPF ve dış ortaklarla
işbirliği düzenlemelerinde, bölgesel (ECOWAS), ulusal (Üye Devlet) ve lokal (topluluk)
düzeylerinde değerli ve iyi niyetli ortaklar oluşturacaklardır.

ECOWAS şunları kolaylaştıracaktır : [i] Batı Afrika Sivil Toplum Forumu
(WACSOF) ve bölgedeki diğer ortak sivil toplum ağlarının, iç demokrasi, dahil edilebilirlik,
programlama ve gözetimi güçlendirmek için periyodik değerlendirilmesi ; [ii] Sivil toplum
ağları ile bir arayüz olarak hizmet vermek amacıyla ve akreditasyonda farklı düzeylerde
Anlayış Sözleşmeleri için, UN ECOSOC yöntemleri ile benzer bir mekanizma şeklinde bir
mekanizmanın kurulması [iii] Sivil Toplum Ağlarıyla bilgi paylaşımı ve iletişim kanallarının
ECOWAS politika ve programlarının içine sivil toplum girişleri için kurulması.
Sivil toplum örgütleri şunları yapacaktır : [i] ECOWAS’ın barış ve güvenlikteki
politika ve programlarının izlenmesine, kavramsallaştırılmasına, geliştirilmesine ve
uygulanmasına katkıda bulunmak; [ii] ECOWAS girişimleri içine sivil toplum bulgularını ve
kaygılarını kanalize etmek ve aktarmak; [iii] Üye Devletlerde farkındalığı arttırarak, lobi
faaliyetleri yaparak, Kurum Adalet Divanı ve Parlamentosu dahil ECOWAS kaynakları
etrafında politikalar, arabuluculuklar kampanyalar yapmak, savunuculuk önderliği yapmak ;
[iv] Özellikle ulusal politika ve toplumsal düzeylerde, Üye Ülkelerde çatışma önleme ve
barış yapma faaliyetlerinde öncülük etmek ;
[v] özel sektöre, ECPF içinde faaliyetlerin uygulanması için teknik ve mali destek vermek.
ECOWAS – Üye Devlet İşbirliği
ECOWAS ve Üye Devletler arasındaki işbirliği ülkeler üstücülük, tamamlayıcılık ve
işbölümü ilkelerine dayalı olmalıdır. Sonuç olarak, Üye Devletler:
a. çatışma önleme ve barışı inşa girişimlerinin temel uygulayıcı ajansları olmalıdır. Bu
amaçla, bu önceliklerin belirlenmesinde ve tüm vatandaşların ve kuruluşların, çatışma önleme
ve barış yapma girişimlerinin uygulanması ve izlenmesinde özellikle kadın, gençlik ve toplum
gruplarının tam ve aktif katılım koşullarını oluşturmak, anlayışı, özen, uygulama, izleme ve
değerlendirmesinde liderlik yapacaktır;
b. Ulusal mevzuatın içine barış ve güvenlik konulu bölgesel ve uluslararası tüzüğü
dahil etmek ve toplumlar ve kurumlar ve ulusal merkezi olmayan düzeyde bölgesel düzeyde
gelişmeler ile yan yana olmasını sağlamak için etkin adımlar atılması;
c. Ulusal programların tasarım ve uygulanmasında ve aynı zamanda ikili ve çok taraflı
ilişkilerde barış ve güvenliğin bölgesel boyutlarının ve ECOWAS enstrümanlarının dikkate
alınması;
d. ECOWAS politika-oluşturma işleminde, üye ülkelerin bakanlarının aktif katılımını
teşvik etmek;
e. sürekli diyalog ve Komisyon ve Üye Devletler arasında etkileşim için kanal olarak
hizmet vermesi amacıyla ECOWAS Ulusal Birimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi;
f. çatışma önleme ve barış yapma müdahaleleri oluşturmak için kaynakların seferber
edilmesinde ilk adım olarak iç mali, insan ve teknik kaynakların kapitalizasyonuna öncelik
verilmesi.

Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler ile İşbirliği
ECPF altında ECOWAS girişimleri, bölgenin gerçeklerini dikkate alır ama kıtasal ve
küresel güvenlik mimarisi ilgili hükümleri ve Bünye Yasası AU ve BM Şartı'nın türev
tüzüklerinde altında tanımlanan bir yapı bloğu ve entegre bölümünü oluşturur.
AU-ECOWAS işbirliği genel çerçevesi içerisinde, Afrika Birliği şunları yapacaktır:
a. ECOWAS ve Üye Devletler ile işbirliği eylemi için barış oluşturma fırsatları ve çatışma
önlemeyi tespit etmek için ECOWAS ile ortaklaşa çalışacaktır;
b. Üye Ülkelerde ECPF’nin uygulanması ve kaynak yaratmak için alan yaratmak ve kapasite
oluşturmak için ECOWAS ile ortaklaşa çalışmak;
c.

ECPF

uygulanması

için

ECOWAS’ın

kapasite

geliştirmesini

kolaylaştırmak.

BM-ECOWAS işbirliğinin genel çerçevesi içinde, Birleşmiş Milletler şunları
yapacaktır :
a.
ECPF çerçevesinde ECOWAS hedeflerinin gerçekleştirilmesi için siyasi
meşruiyet sağlamak;
b.
alan oluşturma ve bölgedeki insan güvenlik öncelikli alanları uygulamak için
mali ve teknik destekler oluşturmada ECOWAS ile işbirliği;
c.

ECOWAS, Üye Devletler ve sivil toplum çatışma önleme ve barışı inşa
faaliyetlerini üstlenme kapasitesini yapmaya destek vermek.

