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Vəsait Haqqında
Bu vəsait nə haqdadır?
Bu kitabça Qərbi Afrikada Təhlükəsizlik Sektoru İslahatı və İdarəçiliyi üzrə Vəsaitin bir hissəsidir.
Onun məqsədi, praktiki məsləhət və göstərişlər vasitəsilə və Qərbi Afrika ölkələri mühitinə
hesablanmış və bölgə təcrübəsinə əsaslanmış Qərbi Afrika Ölkələri İqtisadi Birliyinin
(ECOWAS)təhlükəsizlik sektoru islahatı və idarəçiliyi üzrə siyasi sənədinin yerinə yetirilməsidir.
O,xüsusi olaraq,ölkə səviyyəsində TSİ proseslərinin siyasi inkişafını,onların həyata keçirilməsini
və idarəetməsini təşviq etmək məqsədi daşıyır.
Vəsait kimin üçündür?
Bu Vəsait ECOWAS Komissiyası və ECOWAS Üzv Ölkələrin bütün maraqlı tərəfləri üçün,o
cümlədən,Ali icra orqanı,parlament,məhkəmə, konstitusiyalı nəzarət təsisatları və mülki cəmiyyət üçün resurs kimi hazırlanmışdır. Vəsait həm də TSİ-ı prosesinə qoşulmuş başqa subyektlərə,məsələn, beynəlxalq tərəfdaşlara da faydalı ola bilər.
Bu Vəsaitin strukturu necədir?
Vəsait səkkiz tamamlayıcı fəsildən(və ya vəsaitlərdən) ibarətdir:
Vəsait1: Təhlükəsizlik Sektoru İslahatı Proseslərində Siyasi Liderlik və Milli Sahiblik
Vəsait2: Təhlükəsizlik Sektoru İslahatı Proqramlaşdırılması
Vəsait3: Müdafiə və Təhlükəsizlik Təsisatlarının Yaxşı Maliyyə İdarəçiliyi
Vəsait4: Təhlükəsizlik Sektoru İslahatına Xarici Dəstəyin Effektiv İdarə Olunması
Vəsait5: Təhlükəsizlik Sektorunun Parlament Nəzarəti
Vəsait6: Təhlükəsizlik Sektoru İslahatı və İdaəçiliyinə Mülki Cəmiyyətin Cəlb Olunması
Vəsait7: Qeyri-Dövlət Ədalət və Təhlükəsizlik Təminatçıları və Təhlükəsizlik Sektoru İslahatı
Vəsait8: Genderin Təhlükəsizlik Sektoru İslahatına və İdarəçiliyinə İnteqrasiya edilməsi

Bu Vəsaiti kim hazırlamışdır?
Bu Vəsait ECOWAS-ın xahişi ilə Silahlı Qüvvələr Üzərində Demokratik Nəzarət üzrə Cenevrə
Mərkəzində yazılmışdır.
Vəsait əsasən Qərbi Afrika ekspertləri tərəfindən hazırlanmış və bu sahədə dünyada yaxşı tanınan ekspertlər və praktiklər tərəfindən təşkil olunmuş redaksiya heyəti tərəfindən yoxlanmışdır.
Redaksiya heyətininin üzvləri regionu yaxşı tanıyan və geniş təcrübəli təhlükəsizlik sektoru islahatı və idarəçiliyi üzrə mütəxəssislərdir.
Vəsait Norveç Xarici İşlər Nazirliyi və İsveçrə Konfederasiyasının Xarici İşlər Nazirliklərinin maliyyə dəstəyi ilə hazırlanmışdır.
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1
Giriş

Mülki cəmiyyət qanun aliliyinə hörmət edən,əhalinin ehtiyaclarına cavab verən və həmən əhaliyə və mülki hakimiyyətə hesabtlı olan effektiv təsisatlar əsasında qurulmuş işlək demokratik ölkə quruculuğunda və onun möhkəmləndirilməsində xüsusi rol oynayır.
Bir proses kimi,təhlükəsizlik sektoru islahatının (TSİ) məqsədi müdafiə və təhlükəsizlik sektoru
subyektlətinin və təsisatlarının effektivliyini,şəffaflığını və dürüstlüyünü gücləndirməkdir. Bu kontekstdə,mülki cəmiyyət təşkilatları(MCT) vətəndaşların(həm kişi və həm də qadınların) dövlət siyasətinin hazırlanmasında və ictimai nəzarətin təmin edilməsində iştirak edə bildiyi əhəmiyyətli
kanaldır.
Təmsilçi və etibarlı MCT-ı təhlükəsizlik sektorunun demokratik idarəçiliyi üçün vacibdir və aşağıdakı təsirləri vardır:
•

•

•
•

Ölkədə və o cümlədən, ayrı-ayrı uzaq, əl-çatmayan yerlərdə yaşayan qadınların,kişilərin,oğlanların və qızların təhlükəsizlik qayğılarını özündə əks etdirən siyasətlərin inkişaf
etdirilməsinə təsir etmək;
Təhlükəsizlik kontekstinə,hərbi və təhlükəsizlik təşkilatlarının rollarına və hər kəs üçün
təhlükəsizliyin saxlanmasında vətəndaşların roluna edilən dəyişikliklərə görə ictimaiyyətə
xəbərdar etmək və onu maarifləndirmək;
Təhlükəsizlik təsisatları və mülki əhali arasında dinc və konstruktiv münasibətlərin qurulmasına təşviq etmək;
Büdcə analizi,gender analizi,insan hüquqlarına hörmət,hüquqi sənədlərin dəyişdirilməsi
və ya təhlükəsizlik sektorunda korrupsiyaya qarşı mübarizə kimi fundamental məsələlərdə təcrübəsi olan mülli təsisatların təmin edilməsi.

Bundan əlavə,öz işinə bağlı,bacarıqlı və rəngarəng mülki cəmiyyət təşkilatlarının nümayəndələrinin təhlükəsizlik sektoru üzərində fəal nəzarət işlərinə cəlb olunması təhlükəsizlik məsələlərinə
məsul olan dövlət mexanizmlərinə vətəndaşların inamını artırır. Lakin,demokratik təhlükəsizlik
idarəçiliyi baxımından,mülki cəmiyyət təşkilatları heç də həmişə öz rol və məsuliyyətləri ilə bağlı
xəbərdar olmurlar. Bəzən onlar bu sahəyə fəal şəkildə cəlb olunmaq üçün və ya dövlət təsisatları və ya başqa uyğun subyektlərlə konstruktiv tərəfdaşlıq qurmaq üçün və təmas nöqtələrini müəyyən etmək üçün vacib olan konseptual vasitələrə və praktiki bacarıqlara malik olmurlar. Ona
görə də,onların potensial köməyi də istifadə edilməmiş qalır.

Bu vəsait Qərbi Afrikada mülki cəmiyyətin təhlükəsizlik sektoru üzərində ictimai nəzarətinə
mane olan bilgi və təcrübə arasındakı boşluğu doldurmaq məqsədi daşıyır. Bu vəsait bu subyektlərə məsləhət və praktiki istiqamətlər verir və onların fəaliyyət göstərmələri üçün imkanlarını
artırır. Bu əsasən,Qərbi Afrikada yerli,ölkə və regional səviyyədə fəaliyyət göstərən mülki cəmiyyətlər,o cümlədən,media təşkilatları üçün nəzərdə tutulmuşdur,lakin Qərbi Afrika Ölkələrinin İqtisadi Birliyi (ECOWAS)tərəfindən və onların bütün üzvləri tərəfindən və təhlükəsizlik sektoru və
idarəçiliyi islahatına cəlb olunmuş beynəlxalq tərəfdaşlar tərəfindən mülki cəmiyyətin bu sahədə
rolunun artırılmasında da istifadə oluna bilər.
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2
Mülki cəmiyyət konsepsiyasının başa düşülməsi

2.1 Mülki cəmiyyət nədir?
Mülki cəmiyyət fərdlər ilə hökümət arasında mövcud olan siyasi məkan kimi başa düşülə bilər.
Bu həm dövlətə və həm də bazara paralel olan,lakin hər ikisindən ayrı olan sahədir və burada
vətəndaşlar sərbəst şəkildə özlərinin ümumi maraqları və dəyərlərinə uyğun formada birliklər yaradırlar. Bu ictimai sahədə kollektiv şəkildə təşkilatlanma vasitəsidir və o vətəndaşlara paylaşılan fikirləri ifadə etmək, dövlət və özəl sektoru kimi digər subyektlərlə dialoqa girmək və öz dəyərlərini əks etdirən cəmiyyətə təsir etməkdən ötrü addımlar atmağı koordinasiya etmək imkanı
verir.
Beləliklə,mülki cəmiyyət müstəqil fərdlərin,könüllü şəkildə,ümumi maraq daşıyan məsələlər ətrafında,gəlir əldə etməmək məqsədilə özlərini səfərbər etməsi deməkdir. Buraya qeyri-hökümət
təşkilatları, icma əsaslı təşkilatlar,dini təşkilatlar,peşəkar təşkilatlar,treyd yunions,qadın təşkilatları ,tələbə birlikləri ,mədəniyyət qurumları və s daxildir i. Bu təşkilatlar və hərəkatlar hökümətdən asılı olmayan sosial məkan yaradır lakin onunla və başqa dövlət təsisatları olan qanunverici
orqanlarla daimi dialoqda olur. Bu cür məkan iştirakçı idarəçilik təşviq edir.
Mülki cəmiyyət ümumi maraq daşıyan məsələlərə kollektiv şəkildə cəlb olunmaq üçün
fərdlərə vasitələr təklif edir; o vətəndaş iştirakı üçün ideal platforma təşkil edir.
Hökümətin əksinə olaraq,mülki cəmiyyət ölkə siyasətini müəyyən etməkdə və həyata keçirməkdə məsul deyildir,lakin o lobbiçilik edərək qadın,kişi,oğlan və qızların ehtiyaclarının nəzərə alınması ilə bu siyasətin qurulmasında iştirak edə bilər. O,həmçinin,vətəndaşların hökümət işləri
üzərində nəzarət aparmasına kömək edə bilər,xüsusilə də, o cümlədən, hüquq və təhlükəsizlik
məsələləri üzrə dövlət xidmətlərinin necə təmin edildiyini monitorinq etməklə.
Geniş ictimaiyyət daxilində mülki cəmiyyət başqa qeyri hökümət subyektlərindən fərqli olur. Özəl
sektordakı iqtisadi operatorlardan fərqli olaraq,mülki cəmiyyətlərin əsas məqsədi maddi gəlir əldə etmək deyil,əksinə dəyərlər və hüquqlar üzərində qurulmuş cəmiyyətə dəstək verməklə birgə
firavanlığa kömək etməkdir. Könüllü və ya maaşlı işçilərin bu işlərə rəhbərlik etməsindən asılı olmayaraq,MCT-ı, məsələn,təbiətin qorunması və mədəni irsin saxlanması kimi ümumu sosial
maraqları qorumaq üçün çalışır, həm də sülh,insan təhlükəsizliyi, haq və hüquqlara universal çıxış və qanun aliliyi üzərində qurulmuş effektiv demokratik idarəçilik istiqamətində də daha geniş
səylər göstərirlər.

MCT-ı həm də siyasi partiyalardan fərqlidir,çünki onların məqsədi təsisati hakimiyyət əldə etmək
yox,əksinə bu hakimiyyətə sahib olanlara ölkə idarəçiliyini iştirakçılıq yanaşması vasitəsilə yaxşılaşdırmaq fikri ilə təsir etməkdir.
Nəhayət,MCT-ı qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərir və konkret hüquqi sənədlərlə tənzimlənir(ölkədən ölkəyə dəyişir) və ümumuxalq mənafeyinə xidmət etmək məqsədi daşıyır. Bu yolla
onlar cinayət xarakterli təşkilatlardan aydın şəkildə fərqlənir və onlar da qeyri-dövlət sektorunun
başqa formasını təmsil edir və təhlükəsizlik mühitinə təsir edir.
Rəsmi olaraq qurulan MCT-dan başqa,mülki əhali və icmalar da cürbəcür formalarda seçkili olmayan vətəndaş qruplarında təmsil olunurlar və onlar da icmalar və dövlət orqanları ilə qarşılıqlı
əlaqədə olurlar.Əlbəttə,mülki cəmiyyət müxtəlif növ subyektlərdən təşkil olunur və onlar da müəyyən dərəcədə rəsmi və təşkil olunmuş haldadır:
•
•

•

İcma və vətəndaş hərəkatları, bu təşkilatlar bəzən qeyri –rəsmi ola bilir,lakin geniş əhali
arasında apardıqları fəaliyyətlərlə real təsir və operativ nüfuza sahib ola bilirlər.
Qanuni təşkil olunmuş assosiasiyalar və təşkilatlar,məsələn,ölkə qanunvericiliyinin tələblərinə cavab verən QHT-lər,Universitetlər ,elmi mərkəzlər və tədqiqat mərkəzləri,treyd yunionlar və peşəkar təşkilatlar,mətbuat və media orqanları buraya daxildir.
Xüsusi rolu olan de fakto qruplar,məsələn, dini qruplar və onların rəhbərləri,həm də öz
yaşadıqları ərazidəki əhali arasında nüfuzlu rol oynaya bilərlər və ya yerli və ya ölkə rəhbərliyinə təzyiq etmək üçün gücə sahib ola bilərlər.

Haşiyə1: Afrika Birliyi mülki cəmiyyət təşkilatları
Afrika Birliyinin İqtisadi,Sosial və Mədəniyyət Şurasının Statutunun 3-cü Maddəsinə görə, MCT-ı
aşağıdakıları əhatə edir və təkcə onlarla məhdudlaşmır:
a)qadınları,uşaqları,gəncləri,yaşlıları və əlilləri və xüsusi ehtiyacda olanları təmsil edən sosial
qruplar;
b)rəssamların,mühəndislərin,həkimlərin,sosial işçilərin,media və müəllimlərin,idman birliklərinin,hüquqi peşəkarların,sosial elmlər üzrə alimlərin,biznes təşkilatlarının ,ölkə ticarət palatalarının,fəhlələrin, işverənlərin,sənaye,kənd təsərrüfatı və başqa özəl sektor maraq qruplarının
peşəkar qrupları;
c.qeyri-hökümət təşkilatları(QHT-lər),icma əsaslı və könüllü təşkilatlar;
d. mədəni təşkilatlar
Mənbə: Afrika Birliyinin İqtisadi,Sosial və Mədəniyyət Şurası Statutunun 3-cü Maddəsi,2002.

2.2. Mülki cəmiyyət daxilində kimlər iş görür?
“Mülki cəmiyyət” termini cürbəcür subyektləri əhatə edir və qeyri-hökümət təşkilatları(QHT) ilə
məhdudlaşmamalıdır. Bu cür rəngarənglik zənginlikdir,çünki mülki cəmiyyətin hər bir subyektinin
öz xarakteri və gücü vardır.
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İxtisaslaşmasından asılı olmayaraq,MCT-ı təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyinə töhvə verə bilər.
Mülki cəmiyyəti təşkil edən təşkilatların rəngarəngliyi fərqlilik və güc zənginliyi gətirir və həmçinin,idarəçilik və/və ya təhlükəsizliklə bağlı dəyişən səviyyədə təcrübələr ortaya qoyur. Lakin,xüsusi ekspertiz faydalı olsa da,təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyində iştirak etmək vacib deyil və burada başqa sahədə ixtisaslaşmış MCT-ı da dəyərli töhvələr verə bilər (məsələn,bax:Haşiyə
13,gənclər təşkilatlarının cəlb ola biləcəyi sahələr).
MCT-ı arasında rəngarənglik aşağıdakı mənada ifadə oluna bilər:
 Mülki cəmiyyət formasında,sıx olmayan şəbəkədən başlayaraq əhalinin hərəkatlarına,qanuni qurulmuş təşkilatlara, jurnalist təşkilatlarına qədər və s.
 MCT-nın miqyası və onların fəaliyyət göstərdikləri səviyyələrdə:
• Məsələn,beynəlxalq səviyyədə,Birləşmiş Millətlət İqtisadi və Sosial Şurası(ECOSOC) ilə məsləhətçi statusunda olan MCT-lər vardır;
• Regional səviyyədə (Afrika və ya Qərbi Afrikada) məsələn,Sülh Quruculuğu üzrə
Qərbi Afrika Şəbəkəsi(WANEP) və ya ECOWAS bölgəsində Sülh və Təhlükəsizlik
üzrə Qadın Şəbəkəsi vardır;
• Ölkə səviyyəsində, ölkənin paytaxtında yerləşən və bölgələrdə özəkləri olan ölkə
insan hüquqları müşahidəçiləri və/və ya dövlət siyasəti müşahidəçiləri MCT-ı və
s.
• Yerli səviyyədə,yerli əhali arasındakı təşkilatlanmalar vasitəsilə,yerli inkişaf təşkilatları,kənd qadın qrupları vasitəsilə və.s.

 MCT-nın ixtisaslaşma sahələri:
• Insan hüquqlarının müdafiəsi,o cümlədən,qadın,uşaq, azlıqlar və başqa xüsusi
qrupların hüquqları;
• Qadın məsələləri və gender bərabərliyi istiqamətində səylər;
• Siyasətin müəyyən edilməsi və ya siyasətin istiqamətləndirilməsini dəstəkləyən və
ya ona təsir edən və adətən,təsisatlar və ekspertlər şəbəkəsi tərəfindən aparılan
tədqiqatlar;
• sənaye birliklərində,birliklərdə,peşəkar birliklərdə və tələbə qruplarında aparılan
peşəkar müdafiə fəaliyyətləri;
• ictimai maraq daşıyan məsələlərin maliyyələşdirilməsi, adətən,cəmiyyətdə müəyyən baxış istiqamətində çalışan mülki cəmiyyət təşəbbüslərinin fondlar tərəfindən
dəstəklənməsi.
Bu cür rəngarəng subyektlər idarəçilik və təhlükəsizlik sahəsində fərqli səviyyədə təcrübəyə
malikdir. Bu sahələrdə özəl ekspertizə malik olan mülki cəmiyyət təşkilatları xüsusilə faydalıdırlar.Bu cür ekspertiz və ya ixtisaslaşma iştirak üçün vacib deyil: universal MCT-ı və ya başqa cür
ixtisaslaşmış MCT-ı da dəyərli faydalar verə bilər(məsələn,bax: Haşiyə 13,gənclər təşkilatlarının
cəlb oluna biləcəyi sahələr təklif edilir).
Sadəcə ölkə paytaxtında yerləşmək MCT-nın ölkə səviyyəli subyekt olduğuna kifayət etmir. Bu
cür status təşkilatın müdaxilə məkanının miqyasından asılı olur. Təşkilat paytaxtdan kənar bölgədə fəaliyyət göstərirmi? Onun araşdırmaları,lobbiçiliyi və fəaliyyətləri bütün ölkəyə aiddirmi?
Onun fəal üzvləri ölkə rəngarəngliyini təmsil edirmi?

Bu cür fərqli növ mülki cəmiyyət subyektləri şəmsiyə təşkilatlar, koalisiyalar,platformalar və ya
şəbəkələr formalaşdıra bilir və onlar da öz fəaliyyətlərini yerli,beynəlxalq,ölkə,regional və ya qlobal səviyyədə koordinasiya edir və paylaşır. Əlbəttə,bu cür şəbəkələr və tərəfdaşlıqlar çox zaman cürbəcür müdaxilə səviyyələri arasında körpülər yaradır. Məsələn, WANEP-in həm Akkrada regional ofisi və ECOWAS ölkələrində isə ölkə ofisləri vardır. Eynilə,Açıq Cəmiyyət Fondu öz
fəaliyyətini regional təşəbbüslərə bölür,məsələn,Qərbi Afrika üçün Açıq Cəmiyyət Təşəbbüsü(OSİWA) vardır və o,ölkəboyu ofisləri və layihələri vasitəsilə çalışır. 2015-ci ildə,OSİWA özünün Abua,Konakry,Dakar,Freetoun və Monrovia olmaqla on Qərbi Afrika ölkəsində mövcud olan
ofislərində çalışmışdır ii.
Bu cür fərqli səviyyələrdə birgə iştirak yaradılmış şəbəkənin hər bir hissəsində mövcud olan üstünlüklərdən istifadə etmək imkanı yaradır. Ona görə də,iş və məsuliyyətlərin bölünməsi hər bir
səviyyənin imkanlarını nəzərə almalı və bütöv təşkilat boyu davamlılığı möhkəmləndirməlidir.
2.3. Hansı prinsiplər mülki cəmiyyət subyektlərinin etibarlılığının meyarıdır?
Geniş anlamda,mülki cəmiyyət subyektlərinin etibarlılığı onların müəyyən fundamental prinsiplərə sadiq qalmalarından asılıdır:
 Onların fəaliyyətinin gəlir gətirməyən təbiətli olmaması: bu o demək deyil ki,əlbəttə,MCT-ı
işçilər tutmalı deyil və ya maliyyə toplama kampaniyası aparmalı deyil,sadəcə onların işinin son nəticəsi gəlir əldə etmək olmamalıdır.
 Müstəqillik və dürüstlük: mülki cəmiyyət elə yer olmalıdır ki,orada vətəndaşlar, siyasi partiyalar və hökümətdən asılı olmayaraq sərbəst hərəkət etsinlər; ona görə də mülki cəmiyyət subyektlərinin legitimliyi onların ölkə siyasətçiləri ilə ciddi şəkildə məsafə saxlaması
ilə əlaqəlidir. Konstruktiv yanaşma qəbul etmək də vacibdir.Mülki cəmiyyət təşkilatlarının
işi əhalinin bütün səviyyələrində onlarla bağlı sosial problemlərin həllinə yönəlmişdir.Hətta bu cür problemlər güclü siyasi məna kəsb etdiyi hallarda da,mülki cəmiyyət təşkilatları
müstəqil sayılmalıdır,o vaxta qədər ki,onlar,hər hansı siyasi partiyanın imicini və ya maraqlarını qorumasın və ya təsisatı hakimiyyət üçün çalışmasınlar.
 Təmsilçilik və hesabatlılıq:əhaliyə xidmətdən əlavə,MCT-ı fikirlərini müdafiə etdiyi və
problemlərini qaldırdığı əhalinin seçilməmiş nümayəndələri kimi çıxış edirlər. Faktiki
olaraq,onların legitimliyi, geniş mənada həmən əhalinin maraqlarını bərabər şəkildə
necə müdafiə etmə bacarığından və qadın,gənclər,kənd əhalisi,savadsız və ya aşağı
səviyyədə təhsili olan adamların və azlıqların nümayəndələri kimi,xüsusi qrupları nəzərə alma bacarığından asılı olur. Bu işləri layiqli şəkildə görmək üçün,MCT-nın tərkibi bütün qeyd edilən cəmiyyəti ümumi şəkildə əks etdirməli və mülki cəmiyyət həmən əlverşsiz vəziyyətdə olan sosial qruplardan qadınları,gəncləri və yerli icmaları öz fəaliyyətlərinə cəlb etməlidir. Lakin, müəyyən qrupların adından çıxış etmək iddiasında olan
MCT-ı bu qruplardan geniş dəstək almalı və ya bu qruplar arasında kifayət qədər güclü
baza yaratmalıdır.
 Şəffaflıq və daxili idarəçilik(7.2 bəndinə də bax): Mülki cəmiyyət təşkilatları, müdafiə
etdikləri dəyərlərə uyğun olaraq hərəkət etmələri vacibdir,özəlliklə də bu maliyyə idarəetməsində şəffaflıq və dəqiqliklə,işçilərin seçilməsi və təşkilat daxilində vəzifə artırma proseduru ilə,insan hüquqlarına və ölkə qanunlarına hörmət ilə( o cümlədən,MCT-a tətbiq
edilə bilən əmək qanunları ilə) və seksual təcavüz və hakimiyyətdən sui-istifadə hallarına
sıfır dözüm siyasətilə nümayiş etdirilməlidir.
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Qərbi Afrikada,MCT-nın müstəqilliyi çox zaman sual altına qoyulur.Onların işi hissələrə bölünə
bilir və onların maliyyə sabitliyi də qeyri-müəyyən ola bilir və nəticədə bu prinsiplərə riayət edilməsi də problemə çevrilir(bu problemlərə mümkün həll yolları tapmaq üçün 7-ci bəndə baxın).

3
Təhlükəsizlik Sektoru
İslahatı və İdarəçiliyi

3.1. Təhlükəsizlik nədir?

“İnsan təhlükəsizliyi və milli təhlükəsizlik bir-birini istisna etmir. Tam əksinə: onlar bir-birini gücləndirir. Lakin təhlükəsiz Dövlət siyasəti heç də avtomatik olaraq təhlükəsiz xalq anlamına gəlmir”. Yohanna Mendelson Forman iii,təhlükəsizlik və inkişaf məsələləri üzrə baş məsləhətçi,Stimson Mərkəzi.
Soyuq Müharibədən sonra,təhlükəsizlik anlayışı dövlət-mərkəzli paradiqmadan daha da toplayıcı paradıqmaya çevrildi. Bu yanaşma ondan ibarətdir ki, təhlükəsizlik ölkə sərhədlərini qorumaqla ölkənin təhlükəsizliyini saxlamaq mənasında deyil,heç də rejimin təsisatlarını qorumaqla rejimi qorumaq da deyil,əvəzində ölkədə yaşayan qadın, kişi,oğlan və qızların fərdi səviyyədə ifadə
edilmiş əsil təhlükəsizlik ehtiyaclarını nəzərə almaqdır. Mülki cəmiyyət,təhlükəsizliyin bu konsepsiyasının dəyişməsində və” istənilən təhlükəsizlik siyasətinin son məqsədinin öz vətəndaşlarını effektiv şəkildə qorumaqdır” ideyasını ölkələrə inandırmaqda mühüm rol oynamışdır.
Əlavə olaraq,insan təhlükəsizliyi konsepsiyası fərdlərin təhlükəsizliyinin çoxüzlü olduğunu qəbul
edir. O iqtisadi imkanlara çıxış vasitəsilə,o cümlədən, ərzaq təhlükəsizliyi vasitəsilə yüksək yaşayış şərtləri təmin edən iqtisadi təhlükəsizliyi, təhlükəsiz mühit və təhlükəsiz yaşayış standardlarına çıxışı,insan hüquqlarına hörmət və qanunun qəbul etdiyi fundamental azadlıqlardan
effektiv şəkildə faydalanmanı və həmçinin,gender əsaslı zorakılıq daxil əhalinin və fərdlərin fiziki
təhlükəsizliyinə zərər vura bilən hər hansı təhlükədən qorunma məsələlərini əhatə edir.
Bu cür tərifə görə,təhlükəsizliyin təminatı çoxüzlü prosesdir və burada hökümət və təhlükəsizlik
təsisatları,Parlament və hüquq orqanları,ölkə qanunları ilə müəyyən edilmiş müstəqil nəzarət və
monitorinq orqanları, rəsmi və ya qeyri-rəsmi mülki cəmiyyət təşkilatları,icmalar və fərdlərin hamısının oynayacağı rol əhəmiyyətlidir.(bax Şəkil1).
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Şəkil1: İcra,qanunvericilik,məhkəmə orqanlarının,müstəqil nəzarət və rəhbər təsisatların,mülki
cəmiyyət və vətəndaşların təhlükəsizlik sektoru ilə bağlı rolları və məsulliyyətləri.

Afrika Birliyinin Təhlükəsizlik Sektoru İslahatı üzrə Siyasi Sənədinin 3-cü Maddəsi Ümumi Afrika
Müdafiə və Təhlükəsizlik Siyasətində iv müəyyən edildiyi kimi təhlükəsizliyin çoxüzlü təbiətə malik olduğunu qeyd edir.
ECOWAS-ın təhlükəsizlik sektoru islahatı və idarəçiliyi üzrə siyasi sənəd layihəsinin 2-ci Maddəsinə görə “təhlükəsizlik termini həm dövlətin ənənəvi dövlət-mərkəzli ayaqda durma variantını və
həm də onun xarici və daxili təcavüzdən hərbi yollarla müdafiə edilməsi variantını və həmçinin,insan təhlükəsizliyinin insan hüquqlarından əlavə siyasi,iqtisadi,sosial və ekoloji zərurət üzərində qurulmuş qeyri-hərbi variantını da əhatə edir” v.

Haşiyə2. Təhlükəsizliyin insan amili
Təhlükəsizlik təhlükə və ya qorxudan uzaq olmaq halı sayılır. Təhlükəsizliklə sizin hüquqlarınız
güclənir və siz dövlət təsisatları tərəfindən ədalətli münasibət görürsünüz. Təhlükəsizlik məvhumu silahlı münaqişə olmaması halından daha da uzağa gedir,bu fərdlərin firavan yaşadığı mühit
adlanır.
Təhlükəsizlik müxtəlif əhali və təsisatlar üçün müxtəlif məna daşıyır. Çox zaman dövləti nə təhlükəsiz edirsə,hökümətlər də ona fokuslanır-güclü sərhəd,güclü ordu-lakin əhalinin əksər hissəsi
özlərinin və öz ailələrinin gündəlik təhlükəsizliklərinə fokuslanırlar. Əgər xəstəsənsə,xəstəxanada müalicə ala bilərsənmi? Polisə rüşvət verməsən sənə kömək edərmi? Ədalət təhlükəsizliyin
mühüm hissəsidir: əgər kimsə cinayət törədirsə, o məsuliyyətə cəlb olunurmu?
Hər bir ərazidə və ya ölkədə hər bir kəs konkret təhlükəsizlik qorxusu ilə üzləşir və fərqli təhlükəsizlik prioritetlərinə malik olur. Şəxsin cinsi( yaşı,sinfi,etnik mənsubiyyəti /tayfası/ və seksual istiqaməti də bərabər) onun özünün təhlükəsizlik təcrübəsində mühüm rol oynayır.
Mənbə: Megan Bastick and Tobie Whitman, A Women’s Guide to Security Sector Reform (Washington DC: The Institute for Inclusive Security and DCAF, 2013).

3.2. Təhlükəsizlik sektoru nə deməkdir?
TSİ –ı üzrə Afrika Birliyi Siyasi Sənədi bəyan edir ki,”təhlükəsizlik sektorunun ayrı-ayrı
elementləri hər bir ölkədən asılı olaraq dəyişir. Lakin ümumi şəkildə və Afrika kontekstində baxsaq,təhlükəsizlik sektoru əhaliyə və dövlətə təhlükəsizlyi təmin etməyə,onu idarə etməyə və
onun üzərində nəzarət aparmağa məsul olan fərdləri,qrupları və təsisatları əhatə edir.
ECOWAS-ın təhlükəsizlik sektoru islahatı və idarəçiliyi üzrə layihə sənədi sadalayır ki,” təhlükəsizlik sektorunun tərkib hissələri əhaliyə və dövlətə təhlükəsizlyi təmin etməyə,onu idarə etməyə
və onun üzərində nəzarət aparmağa məsul olan təsisatlar,korporativ orqanlar və fərdlərdən ibarətdir”.
Bu sektor,hər bir kateqoriya subyektin konkret rol və məsuliyyətindən asılı olaraq əsas təhlükəsizlik subyektlərini əhatə edir və bir qayda olaraq buraya aşağıdakılar daxil olur:
 Əsas təhlükəsizlik təsisatları,yəni,dövlət təhlükəsizliyi və silahlı qüvvələr; silahlı və hərbi
qüvvələr,polis,jandarma, yarı-hərbi qüvvələr,prezident və ya milli qvardiya,hərbi və mülki
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kəşfiyyat xidmətləri,sahil keşik qüvvələri,sərhəd qoşunları və sərhəd orqanları və yerli
təhlükəsizlik və ya ehtiyat qüvvələri.
İcra orqanları daxilində təhlükəslik qüvvələrinə rəhbərlik və onlar üzərində nəzarət orqanları:dövlət və hökümət başçıarı, təhlükəsizlik üzrə ölkə məsləhət şuraları,təhlükəsizlik və
silahlı qüvvələr üzrə məsul nazirliklər(müdafiə nazirliyi,daxili işlər nazirliyi,təhlükəsizlik və
xarici işlər nazirliyi); və ölkənin büdcəsi və maliyyə planlaşdırması və audit üzrə məsul
nazirlik olan maliyyə nazirliyi.
Parlament rəhbərliyi və nəzarət orqanları: parlament, o cümlədən,müdafiə və təhlükəsizlik məsələlərinə məsul olan plenar və daimi komitələr, büdcə və maliyyə işlərinə məsul
olan komitələr və ya başqa uyğun səlahiyyətlər(məsələn,insan hüquqları,gender bərabərliyi təşviq edilməsi,qanunvericilik analizləri və s),təhlükəsizlik məsələlərini əhatə edən
araşdırma komitələri və hər bir ölkənin konstitusiyasında və hüquqi sənədlərində müəyyən edilən başqa mexanizmlər.
Müstəqil nəzarət orqanları:ali audit təsisatları,ölkə insan hüquqları komissiyaları və ombudsman təsisatları(ölkə səviyyəsində müəyyən edilən hüquqi mandatdan asılı olaraq),ictimai müşahidə komitələri və ictimai apelyasiya komitələri,media və mülki cəmiyyət
subyektləri.
Ədalət və qanun aliliyinin təmin edilməsinə məsul olan təsisatlar: ədliyyə nazirliyi,hüquqi
təhqiqat xidmətləri,məhkəmə və tribunallar,həbsxana və saxlama yerləri və ənənəvi və
adi ədalət sistemləri.
Qanuni qeyri-dövlət təhlükəsizlik təminatçıları:binalar,müşaiyət karvanları,şəxslər üçün
özəl təhlükəsizlik xidmətləri və həmçinin, ənənəvi ədalət təminatçıları və ya təhlükəsizlik
xidmətləri göstərməyi təmin edən dövlət tərəfindən mandatlanan qeyri-rəsmi orqanlar.

Ölkə kontekstindən asılı olaraq,fəaliyyətləri dövlətin və əhalinin təhlükəsizlik mühitinə etdiyi təsir
dərəcəsindən asılı olaraq müstəqil,qeyri-dövlət silahlı qüvvələri (özünü-müdafiə,üsyançı qüvvələr,qeyri-dövlət silahlılar,və s) və hərbi-təhlükəsizlik şirkətlərinə (bölgədə muzdlular qadağan
edildiyindən ECOWAS tərəfindən tanınmayan) de fakto olaraq təhlükəsizlik sektorunun bir hissəsi kimi baxıla bilər.
3.3. Təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyi nədir?
Təhlükəsizlik sektorunun yaxşı idarəçiliyi o ideyaya əsaslanır ki,bu sektor dövlət xidməti göstərən başqa təminatçılara qoyulan eyni standardlara riayət etsin.
İdarəçilik ümumi termin olub qərar verilmə prosesinə cəlb olunan bütün mexanizmlərə və bu
qərarların mövcud sahədə yerinə yetirilməsi və monitorinqinə aid edilir. Beləliklə,təhlükəsizlik
sektoru idarəçiliyi və ya (TSİ)-i dedikdə təhlükəsizlik sektoru və onun subyektlərini idarə edən
qərar vermə,idarəetmə,yerinə yetirmə və monitorinq mexanizmləri nəzərdə tutulur. Bu cür idarəçilik o zaman “yaxşı” və ya demokratik sayılır ki, o,qanun aliliyi çərçivəsində aparılsın və
demokratik prinsiplər üzərində qurulsun,o cümlədən, hakimiyyətin bölünməsi və tarazlığı,rəsmi
və qeyri-rəsmi vasitələr hesabına vətəndaşların idarəçilik zəncirinin cürbəcür səviyyələrində iştirakı və qanunvericilik və müstəqil orqanların nəzarəti təmin edilsin.
ECOWAS-ın təhlükəsizlik sektoru islahatı və idarəçiliyi üzrə siyasi sənəd layihəsinin 5-ci Maddəsinə görə”təhlükəsizlik sektorunun demokratik idarəçiliyi dedikdə, insanların rifahı naminə
demokratik prinsiplər və dəyərlər üzərində qurulmuş təhlükəsizlik sektorunun təmini, idarəedil-

məsi və onun üzərində nəzarət başa düşülür”. O hakimiyyətin bölünməsini tələb edir,qərar
vermə proseslərində və təhlükəsizlik sektorunda Dövlət fəaliyyətlərinin və funksiyalarının idarəedilməsi və nəzarətini qanuni və ardıcıl şəkildə seçilmiş nümayəndələrin cəlb olunduğu iştirakçı və hamını əhatə edən yanaşma vasitəsilə aparılmasını tələb edir.
Haşiyə3: “Hökümət” və “İdarəçilik” eyni məna daşımır
Hökümət dövləti idarə edən təsisatdır ; idarəçilik daha geniş termin olub qaydaları,strukturları,norma və prosesləri əhatə edir –həm rəsmi və həm də qeyri rəsmi-cəmiyyətə ictimai xidmətlərin necə göstərilməsinə təsir edir. İdarəçilik hökümət tərəfindən aparılır, o mənada ki,hökümətlər
qərarlar verir,strategiyalar müəyyən edir,resurslar ayırır və demokratik ölkələrdə vətəndaşları
təmsil edir; hökümətin güçünün və səlahiyyətinin işlədilməsi ictimai xidmətlərin göstərilməsinə,o
cümlədən,təhlükəsizliyin təmin edilməsinə birbaşa təsir edir.
Lakin hər bir ölkədə ictimai xidmətlərin göstərilməsinə və buna görə də idarəçiliyə təsir edən
yeganə subyekt hökümət deyil: hökümətlər idarəçiliyi qeyri-hökümət subyektləri ilə birlikdə aparırlar,məsələn, ictimai xidmətlərə,o cümlədən,təhlükəsizliyə də təsir edən kommersiya fəaliyyətlərini tənzimləmə yolu ilə.
Lakin,hökümətsiz idarəçilik də vardır, bu o hallarda baş verir ki, qeyri-dövlət subyektləri müstəqil
şəkildə hərəkət edərək ictimai xidmətlərin göstərilməsinə, o cümlədən,təhlükəsiliyə də təsir edirlər-məsələn,yerli icmalar özünü qoruma qrupları formalaşdırır və ya alternativ ədalət sisteminə
çevrilirlər.
Təhlükəsizliyə idarəçilik perspektivindən baxılması faydalıdır,çünki buraya hökümətin rolları və
öhdəlikləri daxildir,lakin o həm də müxtəlif növ dövlət və qeyri-dövlət subyektlərinin həm müsbət
və həm də mənfi baxımdan təhlükəsizlyinin təmin edilməsində,onun idarə edilməsində və onun
üzərində nəzarət aparılmasnda hansı təsirləri olduğunu önə çəkir.
Mənbə: Fairlie Chappuis, “Security Sector Governance: Applying the principles of good governance to the security sector,” SSR Backgrounders (Geneva: DCAF, 2015).

Təhlükəsizlik sektoru təsisatları əhalinin maraqlarına xidmət etmələri üçün aşağıdakı kriteriyaları
yerinə yetirməlidirlər(bax Haşiyə4): vi
•

•

•

Bütün təhlükəsizlik sektoru təsisatları üzərində mülki nəzarət: Bu cür nəzarət ölkənin
strateji qərar vermə məsuliyyətini peşəkar ordunun,polisin üzərinə yox mülki siyasi rəhbərliyin üzərinə qoyur. Əlavə olaraq,hərbi və təhlükəsizlik qüvvələri siyasi işlərə müdaxilə
etməmək prinsipinə hörmət etməyə borcludurlar.
Hesabatlılıq:Təhlükəsizlik sektoru təsisatları gördükləri işlərə görə cavabdeh olmalı və
beləliklə məhkəmə orqanları,uyğun mandatı olan təsisatlar və müstəqil orqanlar tərəfindən və bütövlükdə mülki cəmiyyət tərəfindən nəzarət edilməlidirlər ,Parlamentlər də hökümətin attığı addımlara görə onları məsuliyyətə çəkməkdə mühüm rol oynayırlar.
Şəffaflıq:Qanunvericilər,mülki cəmiyyət və vətəndaşlar qərarların necə verildiyi və atılan
addımların nəyə görə atıldığını başa düşməlidirlər.Bunu başa düşmək məlumatlara kifayət dərəcədə çıxışın olmasını tələb edir,xüsusilə də,həssas hesab edilən məlumatları sirli saxlayan şərtləri aydınlaşdıran qanunlar vasitəsilə; başqa cür olursa,məlumatları gizlətmək üçün milli təhlükəsizlikdən səbəb kimi sui-istifadə edəcəklər.
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•

Qanun aliliyi: Heç bir təhlükəsizlik təsisatına öz səlahiyyətindən sui-istifadə etməsinə və ya
özbaşına olaraq fərdlərin hüquqlarını məhdudlaşdırmasına izn verilməməlidir və təhlükəsizlik
sektorunda heç bir subyekt (fərd və ya qrup) törətdiyi əmələ görə cəzasız qalmamalıdır. Qanun aliliyinə görə,bütün fərdlər və təsisatlar,o cümlədən,dövlətin özü qanuni qəbul edilmiş,ictimaiyyətə məlum olan,tərəfsiz tətbiq edilən və beynəlxalq və ölkə insan hüquqları standardlarına uyğun olan qanunlara tabedir. Güc işlədilməsi,aydın şəkildə müəyyən edilmiş qanuni
sənədlər vasitəsilə tənzimlənməlidir və təhlükəsizlik sektoru üzərində nəzarət və onun idarəetməsi şəxslər üzərində qurulmalı deyil,təsisatlanma forması almalıdır.

Təhlükəsizlik sektorunun demokratik idarəçiliyi təhlükəsizlik siyasətinin və prioritetlərinin müəyyən edilməsində və həmçinin,hərbi və təhlükəsizlik təsisatları vasitəsilə dövlət xidməti göstərilməsi üzərində nəzarət və monitorinq aparılmasında, əsasən də MCT-ı vasitəsilə mülki əhalinin
fəal iştirakını nəzərdə tutur. Mülki cəmiyyət subyektlərinin təhlükəsizlik sektorunun demokratik
idarəçiliyində öz rollarını oynaması üçün zəruri olan bilik,təcrübə və çıxışlara malik olduqları zaman,dövlət təsisatlarına olan ictimai inam və dövlətin legitimliyi güclənir.
Haşiyə4; ECOWAS-ın Silahlı Qüvvələr və Təhlükəsizlik Xidmətləri üçün hazırladığı Davranış
Kodeksinə uyğun olan təhlükəsizlik sektorunun yaxşı idarəçiliyinin fundamental prinsipləri
Maddə2: Mülki Alilik
Silahlı Qüvvələr və Təhlükəsizlik Xidmətləri konstitusiya yolu ilə qurulmuş siyasi hakimiyyətin ixtiyarında olmalı və konstitusiya yolu ilə,demokratik yolla seçilmiş hakimiyyətə tabe olmalıdırlar.
Siyasi hakimiyyət və qruplar silahlı qüvvələrin və təhlükəsizlik xidmətlərinin fəaliyyətlərinə edilən
lüzumsuz müdaxilədən çəkinməlidirlər və ya özlərinin partiya siyasətini silahlı qüvvələr və ya
təhlükəsizlik xidmətlərinin fəaliyyətləinə köçürməməlidrlər. Silahl qüvvələr və təhlükəsizlik xidmətlərinin şəxsi heyəti siyasi məsələlərdə tam neytrallığı qorumalıdırlar.
Maddə4: İnsan Hüquqları və Beynəlxalq Humanitar qanunun Təsdiqi
Hərbi və təhlükəsizlik işlərini görərkən,hərbi və təhlükəsizlik xidmətlərinin şəxsi heyəti beynəlxalq
humanitar qanuna,insan hüquqları və uyğun ölkə qanunlarına hörmətlə yanaşmalı və insanların
mülkiyyətinə və həmçinin fiziki sağlamlığına və psixoloji sağlamlığına lazımi diqqəti göstərməlidir.
Silahlı münaqişə hallarında,bütün silahlı qruplar və fərdlər beynəlxalq humanitar qanunların,insan hüquqları və uyğun ölkə qanunlarının qarşısında cavabdeh olurlar.
Maddə11: Maliyyə Məsuliyyəti
Dövlətin siyasi hakimiyyəti silahlı qüvvələrin və təhlükəsizlik xidmətlərinin öz xidməti borclarını
uğurla həyata keçirə bilməsi üçün onlara tələblərə cavab verən şəkildə maliyyə resursları və uyğun loqistika təmin etməlidir.
Maddə13: Konstitusiyalı Hakimiyyətə Sadiqlik
Silahlı qüvvələrin və Təhlükəsizlik xidmətlərinin şəxsi heyəti intizamlı olmalı və hər bir zaman
Dövlətə sadiq qalmalıdır.Onlar demokratik yolla seçilmiş konstitusiyalı hakimiyətə sadiq olmalı
və tabe olmalıdır və bu cür hakimiyyətin bütün qanuni əmrləri yerinə yetirilməlidir.
Mənbə: ECOWAS-ın Silahlı Qüvvələr və Təhlükəsizlik Xidmətləri üçün hazırladığı Davranış
Kodeksi,2006 vii

3.4. Təhlükəsizlik sektoru islahatı nədir?
Vasitə1-ə bax: Təhlükəsizlik Sektoru İslahatı proseslərində Siyasi Rəhbərlik və Milli Mülkiyyət
TSİ ölkəyə xas olan proses olub,əsas məqsədi hərbi,təhlükəsizlik və məhkəmə təsisatlarının
effektiv,məhsuldar və əlçatan dövlət xidmətləri göstərməsini təminat altına alması və fərdlərin və
dövlətin ədalət və təhlükəsizlik qayğılarını cavablandırmasıdır; onların yaxşı idarəçilik prinsiplərinə və insan hüquqlarına hörmət etməsi və qanun aliliyi çərçivəsində hərəkət etməsidir;onların
effektiv nəzarət və idarəetmə mexanizmləri vasitəsilə mülki hakimiyyətə və vətəndaşlara hesabatlı olmasıdır.
TSİ-nın məqsədi yaxşı təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyi qurmaqdır.TSİ-ı Dövlətin hərbi və təhlükəsizlik təsisatlarının effektivliyini gücləndirməklə ən effektiv yollarla təhlükələri önləmək,qarşısını
almaq və onlara cavab verməklə və hamının təhlükəsizliyini təminat altına almaqla dövlətin imkanlarını artırır.
Praktiki baxımdan,TSİ hər şeydən öncə, hər bir ölkənin təhlükəsizliyə olan baxışı ilə dəyişən və
cəmiyyətin bütün hissələrinin ehtiyaclarını və fikirlərini nəzərə alan siyasi prosesdir. O sadəcə
ixtiyari,qəddar və fundamental olaraq pis qurulmuş təsisatların texniki və inzibati cəhətdən yaxşılaşdırmasından ibarət deyil,həm də təhlükəsizlik idarəçiliyinin bütöv sistemlərinin yenidən qurulması və dövlətin əlində olan real resursları götür qoy edərək bu sistemlərin əhaliyə olan təhlükələrinin əsil təbiətini ən yaxşı şəkildə necə əks etdirib-etdirmədiyini dəyərləndirməkdən ibarətdir. Mülki cəmiyyət subyektlərinin təhlükəsizlik islahatı üzrə debatlarda iştirak etməsi,onlara ölkənin təhlükəsizliyi üzrə və təhlükəsizliyi təmin edən təsisatlar və mexanizmlər üzrə ölkə daxilində gedən debatlarda da iştirak etməyə imkan yaradır.
TSİ həm də texniki prosesdir və o bütövlükdə təhlükəsizlik sektorunu əhatə edən islahat proqramı qurulmasını tələb edir. Məqsəd, onların daxili idarəçiliyini və hesabatlılıq mexanizmlərini və
həmçinin,onların hüquqi çərçivələrini nəzərə alaraq,həm təhlükəsizlik təsisatlarının strateji vacibliyini və həm də onların fəaliyyət effektivliyini möhkəmləndirməkdir. Lakin, TSİ-ı istisna olaraq
texniki məsələlərə kiçildilməməlidir,çünki onun ən mühüm sahəsi təhlükəsizlik sisteminin yenidən müəyyən edilməsidir,onu ölkənin ehtiyacları və resurslarına daha da yaxşı uyğunlaşdırmaqdır.Problem, texniki fəaliyyət dəstəyi ilə dayanıqlı siyasi baxışla,həm təhlükəsizlik təsisatları içində və həm də onlarla əhali arasında daha da konstruktiv münasibət,davranış və əlaqələr yaratmaqdır.
Vasitə2-ə bax: Təhlükəsizlik Sektoru İslahatı proqramlaşdırması
Təhlükəsizlik sektoru islahatı o zaman baş tutmuş sayılır ki, təhlükəsizlik sektorunu islah etmək
səyləri bu sektorun hesabatlılıq və effektivliyini,mülki və demokratik nəzarət çərçivəsində,qanun
aliliyi və bütün fərdlərin insan hüquqlarını qorumaq şərtilə,effektiv şəkildə yaxşılaşdırır. İnfrastruktur qurmaq və ya avadanlıq almaq kimi istisna olaraq maddi yanaşma və ya hərbi və təhlükəsizlik qüvvələri üçün əməliyyat təlimləri keçirilməsi təhlükəsizlik təsisatları çərçivəsində idarəetmə və hesabatlılıq mexanizmləri kimi maddi olmayan məsələləri əhatə edən daha geniş islahat prosesinin bir hissəsi olmazsa,o zaman onlar da TSİ-ı sayıla bilməz.
Nəhayət,TSİ birbaşa olaraq bütün qadınların,kişilərin,qızların və oğlanların uyğun ehtiyaclarına
və hüquq və fundamental azadlıqlarına hörmət edilməsinə uyğunlaşdırılmış effektiv dövlət təhlükəsizlik xidmətlərinə çıxışa təşviq etməklə qanun aliliyinin möhkəmlənməsinə kömək edir. Qanun aliliyi vədlərinin praktiki müstəviyə keçirilməsi sosial və iqtisadi imkanlara ədalətli və bərabər
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çıxışın olması üçün şəraitlər yaratmalı və nəticədə hər bir fərdə sülh və təhlükəsizlik mühiti daxilində öz tam potensialını ifadə etməyə imkan verməlidir.
6.4 Bölməsinə də baxın,orada təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyinin yaxşılaşdırılması üçün addımlar və mülki cəmiyyətin verə biləcəyi töhvələr təqdim edilir.

Haşiyə 5: Sülh quruculuğu və sabitlik yaratmaq istiqamətində TSİ bir vasitə kimi
TSI mühüm bir sülh quruculuğu vasitəsidir. TSI həm dövlətin və həm də əhalinin təhlükəsizliyini
artıra bilər,sülhü təmin edə bilər və iqtisadi inkişafa və hamı üçün iqtisadi yüksəlişə kömək edə
bilər. İştirakçılar uğur əldə etmək üçün daha da mühüm elementlər ayırd etmişlər, o cümlədən,
mülki cəmiyyət təşkilatları və qadınların iştirakını təmin edən təcrübə xarakterli islahatlar üçün
strukturlar müəyyən etmişlər.Onlar daha sonra uzun müddətli islahatlar üçün məqamın gözlənməsini yox,tez əldə edilən uduşların üzərində hərəkət etməyin gərəkıi olduğuna razılaşdılar.
TSİ həm də mühüm sabitləşdirici alətdir.TSİ-nın münaqişənin əsasını təşkil edən səbəblərlə
məşğul olmaq bacarığı onun dialoqa hazır olmasından gəlir. Münaqişə tərəfləri milli təhlükəsizlik
məsələləri üzrə hamını əhatə edən dialoq aparmaqla zorakı münaqişənin qarşısını alan və hərbi
yoldan çəkindirən hakimiyyəti bölmə yollarını tapa bilərlər. Bu səbəblə,TSİ siyasi alət kimi, zorakı problemləri həll etmək üçün,xüsusilə də ,sabitləşdirmə dönəmində istifadə oluna bilər.
Mənbə: Afrika Forumunun TSİ –ı üzrə yekun nəticələri,Addis-Ababa,Noyabr 2014.

4
Təhlükəsizlik sektoru üzərində demokratik
idarəetmə və nəzarətin başa düşülməsi

4.1. Nəyə görə təhlükəsizlik sektoru üzərində demokratik idarəetmə və
nəzarət mühümdür?

Təhlükəsizlik sektorunun demokratik idarəçiliyinin fundamental prinsiplərindən biri ondan ibarətdir ki,o həm daxili və həm də kənar nəzarət mexanizmlərinin viii obyekti olmalıdır. Nəzarət bir
neçə səviyyədə baş verir və mülki cəmiyyət daxil çox sayda subyektləri əhatə edir.
Təhlükəsizlik sektorunun yaxşı idarəçiliyi aşağıdakıları tələb edir(bax Haşiyə4):
 Təhlükəsizlik təsisatlarının siyasi məsələlərə müdaxilə etməməsi;
 Təhlükəsizlik təsisatlarının legitim mülki hakimiyyət orqanlarına tabe olması; və
 Təhlükəsizlik siyasətinin mülki hakimiyyət orqanları tərəfindən müəyyən edilməsi və onların təhlükəsizlik orqanlarının bu siyasəti yerinə yetirməsinə rəhbərlik etməsi.
Qərbi Afrikada,bu prinsiplərə riayət edilməsi ilə əlaqədar risklər –o cümlədən,siyasi,iqtisadi və
təsisati qeyri sabitlik və insan hüquqlarının pozulması-çox sayda ölkələrin təcrübələrində sübut
olunmuşdur. Təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyi üzərində mülki və demokratik idarəetmə və nəzarətin olmaması korrupsiya,cəzasızlıq və sıxışdırmalar üçün əlverişli mühit yaradır və belə mühitdə
hətta daha da effektiv və məhsuldar təhlükəsizlik sektoru avtoritar rejim üçün hökmranlıq etmək
alətinə çevrilə bilir.
Mülki cəmiyyət kənar nəzarət mexanizmləri cəlb etməklə bu cür demokratik idarəçiliyə kömək
edir və başqa kənar nəzarət subyektləri ilə tərəfdaşlıq qurmaqla onların təsirini gücləndirə bilir.(bax 6.5 Bəndi).
Təhlükəsizlik təsisatları çərçivəsində hərəkət edən daxili nəzarət mexanizmləri də nəzarət formalarının bir hissəsidir. Mülki cəmiyyət subyektlərinin bu cür daxili nəzarət mexanizmlərinin
necə işləməsini aydın dərk etməsi, MCT-nın öz nəzarət etmə funksiyalarını effektiv şəkildə yerinə yetirmələrini təmin etməkdə mühüm vasitədir.
Nəhayət, qeyd etmək vacibdir ki,təhlükəsizlik sektorunun demokratik idarəçiliyi o anlama daşıyır
ki,təhlükəsizlik təsisatları mülki siyasi hakimiyyət orqanlarına və qanunlara tabedir.
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4.2. Təhlükəsizlik sektoru üzərində siyasi və məhkəmə nəzarəti nədir?
4.2.1. Təhlükəsizlik sektoru üzərində siyasi nəzarət
Əksər Qərbi Afrika ölkələrində,dövlət başçısı,ölkənin siyasi rəhbəri olmaqdan əlavə, silahlı qüvvələrin də ali baş komandanıdır. Faktiki olaraq,təhlükəsizlik sektorunun bütün təsisatları bu siyasi hakimiyyət tərəfindən idarə olunur və qismən də olsa başqa müxtəlif səviyyələrə də ötürülə
bilir.
Təhlükəsizlik təsisatları beləliklə Nazirliklərin tabeçiliyinə verilir və onlar öz mandatlarına uyğun
olaraq onların işinə nəzarət edir. Baxmayaraq ki,sistemlər fərqlidir, amma ümumiyyətlə:
• Silahlı qüvvələr müdafiə nazirliyinin hakimiyyətinə tabe olur;
• Polis,mülki müdafiə və sərhəd nəzarəti xidmətləri daxili işlər və ya təhlükəsizlik nazirliyinin hakimiyyətinə verilir;
• Məhkəmə,cəza və şərti cəza xidmətləri ədliyyə nazirliyinin ixtiyarına verilir.

Haşiyə 6: Təhlükəsizlik sektoru üzərində icra nəzarəti
Üzv ölkələri,öz konstitusiyalarında və başqa qanunvericilik aktlarında göstərilən funksiyaları
yerinə yetirməsi üçün, təhlükəsizlik sektorunu istiqamətləndirməsi üçün,hakimiyyətin müxtəlif
qanadları arasındakı hakimiyyət bölgüsünün ruhuna sadiq qalması üçün öz ölkələrinin Ali icra
orqanının başçısına kömək edən Dövlət və Hökümət Başçılarını,Kabinetin üzvlərini və digər koordinə edən rəsmiləri dəstəkləməli və həvəsləndirməlidir. Bununla əlaqədar olaraq,Baş İcracının
əsas işi təhlükəsizlik sektoru təsisatlarını siyasi və proqram istiqamətləri ilə təmin etməkdir. Baş
icracı həm də təmin etməlidir ki, təhlükəsizlik sektoru öz mandatına ,roluna və funksiyasına riayət etsin və onları yerinə yetirsin və insan təhlükəsizliyini təmin etməsi üçün zəruri gündəlik
resurslara malik olsun. Baş İcraçı,regional, qitə və beynəlxalq hüquqi sənədlərdən əlavə ölkə
qanunlarına uyğun olaraq milli təhlükəsizlik üzrə qərar qəbul edilməsinə məsul olacaq.
Mənbə: Təhlükəsizlik Sektoru İslahatı üzrə Afrika Birliyi Siyasi Sənədi,2013,maddə 41.
Parlament də, təhlükəsizlik sektoru üzərində demokratik nəzarət məsələsində həlledici siyasi rol
oynayır,çünki o:
•
•

•
•

Təhlükəsizlik sektoru üçün hüquqi çərçivəni müəyyən edən qanunlar qəbul edir;
Baş İcra orqanı tərəfindən təqdim edilən təhlükəsizlik sektoru ilə bağlı və həmçinin, başqa dövlət işlərinin başqa məsələləri ilə bağlı milli təhlükəsizlik proqramlarını qəbul edir və
onların yerinə yetirilməsinə nəzarət edir;
Təhlükəsizlik təsisatları ilə əlaqəli ayrılan resursları müəyyən etməklə Dövlət büdcəsini
qəbul edir və onların yerinə yetirilməsini yoxlayır;
Təhlükəsizlik siyasəti və təhlükəsizlik təsisatlarının idarəetməsi ilə bağlı höküməti hesabatlı tutur.

Haşiyə7: Təhlükəsizlik sektoru üzərində parlament nəzarəti
Afrika Birliyi,üzv ölkələrini öz qanunvericilərini təhlükəsizlik sektorunun fəaliyyətinə kənardan nəzarət etməsinə həvəsləndirməyə və dəstəkləməyə çağırır və bu sektorun mandatlarına, rollarına
və missiyalarına görə Baş İcraçını cavabdeh tutur. Əlavə olaraq, qanunvericilər uyğun təhlükəsizlik sektoru təsisatları üçün qanunlar,qaydalar və normativ aktlar hazırlayır və qəbul edir və
qanunvericilik orqanları adından ixtisaslaşmış komitələrin nəzarət aparmasına və onlara müntəzəm şəkildə hesabat verməsinə mandat verirlər.
Mənbə: Təhlükəsizlik Sektoru İslahatı üzrə Afrika Birliyi Siyasi Sənədi,2013,Maddə 42.
4.2.2. Təhlükəsizlik sektoru üzərində məhkəmə nəzarəti
Konstitusiya məhkəməsi,ali məhkəmə,prokurorluq orqanları və aşağı məhkəmələr və tribunallar(mövcud hüquqi və təsisati kontekstdən asılı olaraq) vasitəsilə hüquq orqanları təhlükəsizlik
sektorunu idarə edən qanunların konstitusiyaya uyğun olub-olmadığını və təhlükəsizlik sektoru
təsisatlarının və onların subyektlərinin gördüyü tədbirlərin qanunçuluğa uyğun olub-olmadğına
nəzarət edir.
Bu cür təsisatlar təhlükəsizlik təsisatlarının qanuna riayət etmələrində mühüm rol oynayır və
beləliklə qanun aliliyini möhkəmləndirir. Nəhayət, məhkəmə orqanları təhlükəsizlik sektoru heyətinin üzvlərinin öz funksiyalarından kənarda törətdikləri müəyyən pozuntulara görə,ölkə qanunlarının şərtlərinə uyğun olaraq, onları cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək iqtidarındadır.
Haşiyə 8: Məhkəmə Nəzarəti
Məhkəmə hakimiyyəti və nəzarəti təhlükəsizlik sektorunun konstitusiya və qanunvericilik əsasları olmadan müdaxiləedici vasitələrdən istifadə etməsinin qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Ona
görə də,təhlükəsizlik sektorunun müdaxiləedici fəaliyyət metodlarından istifadə etməklə vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasını qadağan edən qanunvericilik layihələrinin üzv ölkələri tərəfindən milli qanunvericiliyə salınması tövsiyə edilir.
Təhlükəsizlik sektorunun heç bir üzvü ölkə və beynəlxalq hüququn ,o cümlədən,beynəlxalq insan hüquqları və humanitar hüququn əleyhinə hərəkət edə bilməz.. Bu qanunları pozan və onlardan sui-istifadə edən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunurlar.
Hərbi xarakterli qanun pozuntularına görə mülki şəxs məhkəmə edilirsə, bu cür mülki şəxs təbii
hüququn maddələri əsasında məhkəmə olunur.
Mənbə: Təhlükəsizlik Sektoru İslahatı üzrə Afrika Birliyi Siyasi Sənədi,2013,Maddə 44.45,46.
4.3. Təhlükəsizlik sektorunun daxili və kənar nəzarəti nədir?
4.3.1. Təhlükəsizlik sektoru üzərində daxili nəzarət
Təhlükəsizlik sektorunun hər bir təsisatı üçün daxili nəzarət bir sıra tamamlayıcı subyektlər vasitəsilə həyata keçirilir və onların məsuliyyət dərəcələri aydın şəkildə hüquqi və tənzimləyici sənədlərdə əks olunur.
Hər bir ölkə daxilində və hər bir təsisat daxilində kontekst fərqli oduğundan,daxili nəzarət mexanizmlərinə adətən aşağıdakılar daxil olur:

28

•

İerarxiyalı zəncirlərin fəaliyyət məsuliyyəti(idarəetmə, komandanlıq). Onların hesabına
yüksək rəhbərlik və komandanlıq rəsmiləri, gündəlik əsasda, baş verən fəaliyyətlərə nəzarət edir,onların həyata keçirilməsinə rəhbərlik edir,görülən işi qiymətləndirir və onların
tabeçiliyində olan işçilərin davranışını müşahidə edir. Bu cür ierarxiya həm də şəxsi heyət
arasında və təsisat daxilində bacarıqların inkişaf etdirilməsini izləyir, qoyulan missiyanın
və vəzifələrin yerinə yetirildiyini təmin edir və intizamı saxlayır.

•

Təhlükəsizlik təsisatları daxilindəki audit xidmətlərinin inzibati və maliyyə səlahiyyətlərinəsatınalma prosedurlarının aparılmasının, aktivlərin idarə edilməsinin,mühasibat uçotu və
kadrların idarə olunmasının qanun və normativ aktlara uyğun necə riayət edildiyinə və
həmçinin,maliyyə köçürmələrinin dürüstlüyünün necə təmin edilməsinə nəzarət daxildir.

•

Daxili yoxlama xidmətlərinin təhqiqatçı səlahiyyəti: onlar uniformalı şəxsi heyətin iddia
edilən qanun pozuntularını araşdırır(hərbi və təhlükəsizlik qüvvələrinin üzvlərinin pis davranışı,o cümlədən,korrupsiya,səlahiyyətdən sui-istifadə,təcavüz,və s). Təsisatlardan asılı
olaraq dəyişməsinə baxmayaraq,daxili yoxlamalar çox zaman audit rolu oynayır. Daxili
yoxlamanın fərqli formalarına hərbi polis,müfəttişliklər və “daxili işlər” birlikləri də daxildir;
Hüquqi səlahiyyətlilər, xüsusi hüquqi orqanlar tərəfindən aparılan işlər nəzərdə tutulur,
məsələn,hərbi məhkəmələrə çox zaman daxili mexanizmlər kimi baxılır.Təhlükəsizlik təsisatları tərəfindən aparılan və şəxsi heyəti idarə edən hüquqi proseslərin bu cür xüsusi
forması bu sektordakı subyektlərin fərdi məsuliyyətləri ilə bağlıdır. Bu cür xüsusiləşmiş
hüquqi təsisatlar təhlükəsizlik sektoru heyətinin qanunlara hörmət etməsini və cəzasızlığa qarşı mübarizəsini təmin edir. Ştatlı işçilər pislənməli əməllərə baş vurarlarsa, o zaman onlar idarəetmə rəhbərliyi tərəfindən məsuliyyətə cəlb olunur (intizam mənasında)
və /və ya xüsusi hüquqi orqanın qarşısına çıxarılır.

•

4.3.2. Təhlükəsizlik sektoru üzərində kənar nəzarət
Təhlükəsizlik sektorunun demokratik idarəçiliyi, mülki təsisatların və əhalinin təhlükəsizlik sektorunun fəaliyyətini monitorinq etməsi və subyektləri cavabdehliyə cəlb etməsi üçün daxili nəzarətdən başqa kənar nəzarət mexanizmlərinin qurulmasını da tələb edir.Kənar mülki nəzarət rəsmi
ola bilir,kodlaşdırılmış mandatı olan təsisatlar tərəfindən aparıla bilər; və ya rəsmi ola bilər,təşkilatlanmış mülki cəmiyyət və ya vətəndaşlar rolunda fərdlər tərəfindən aparıla bilər.
Təsisati strukturların ölkədən-ölkəyə dəyişməsinə baxmayaraq, təhlükəsizlik sektorunun demokratik kənar nəzarət mexanizmlərinə əsasən aşağıdakılar daxildir:
 Parlament-qanunvericilik funkisyasından başqa-İcra orqanının bütün qollarının işinə,o
cümlədən təhlükəsizlik sektorunun fəaliyyətinə nəzarət edir, seçicilərin təhlükəsizlik qayğılarını hökümətə çatdırır və təhlükəsizlik siyasəti ilə bağlı höküməti sorğu-sual edir(bax
4.2.1).
 Hüquq sistemi(konstitusiya məhkəməsi,ali məhkəmə,aşağı səviyyədəki məhkəmələr,tribunallar) təhlükəsizlik sektoru ilə bağlı qəbul edilən qanunların və dövlət siyasətinin konstitusiyaya uyğun olub -olmadığını müəyyən edir və təhlükəsizlik təsisatlarının işinin qanunauyğunluğuna nəzarət edir(bax 4.2.2)
Vəsait 5-ə bax: Təhlükəsizlik Sektoru üzərində Parlament Nəzarəti

 Müstəqil nəzarət təsisatları,təhlükəsizlik sektorunun fəaliyyətinin xüsusi sahələrinə nəzarət edir. Buraya ölkənin insan hüquqları komissiyaları və/və ya təhlükəsizlik sektoru təsisatlarının insan hüquqları və fundamental azadlıqlarına hörmət edib-etməməsinə və dövlət xidməti istifadəçilərinin hüquqlarına hörmət edilib edilməməsinə nəzarət mexanizmi kimi hərəkət edən və həmçinin təhlükəsizlik sektoru təsisatları ilə mülki əhali arasında körpu rolunda çıxış edən ombudsmanlar da daxildir. Bu kateqoriyaya daxil olan başqa subyektlərə dövlət audit büroları,baş auditor və ya auditorlar məhkəməsi aiddir-və onlar təhlükəsizlik təsisatlarının maliyyə idarəetməsinin dürüstlüyünə və həmçinin,ölkənin korrupsiyaya qarşı mübarizə agentliklərinin dürüstlüyünə nəzarət edirlər.
 Mülki cəmiyyət, vətəndaşlara təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyində iştirak etmək üçün məkan yaradır,ictimai xidmət göstərməyə mandatı olan təsisatların göstərdikləri xidmətlərə
nəzarət edir və ictimai maarifləndirmə aparır və qərar vericiləri təhlükəsizlik təsisatlarının
pis davranışı və uğursuzluğu zamanı xəbərdar edir. Mülki cəmiyyət,ierarxik və hüquqi
məsuliyyət mexanizmləri vasitəsilə təhlükəsizlik sektorunun üzvlərinin törətdiyi qanunsuz
əməllərə görə onların məsuliyyətə cəlb olunmasını təmin edə bilər. Mülki cəmiyyət, təhlükəsizlik sektoru üzərində ictimai və vətəndaş nəzarətinin təmin olunmasına yardım edə
bilər.
4.4. Təhlükəsizlik sektoru üzərində vətəndaş nəzarəti nə deməkdir?
Vətəndaş nəzarəti siyasi mexanizmdir və onun hesabına vətəndaşlar MCT-ı daxilində sərbəst
toplaşıb öz hökümətlərini hesabata çəkirlər. O, hökümətlər idarə etdikləri əhali tərəfindən hesabata çəkilməlidir prinsipinə əsaslanır.
Təhlükəsizlik sektoruna tətbiq edildikdə,vətəndaş nəzarəti bütün vətəndaşlara-kişi və qadın,gənc və yaşlı,varlı və kasıb- imkan verir ki, onlar təhlükəsizlik təsisatlarının işini monitorinq
etsinlər və onları dinc və demokratik vasitələrlə məsuliyyətə çəksinlər. Bu cür etməklə,mülki cəmiyyət subyektləri(fərdlər və həmçinin, rəsmi və qeyri rəsmi qruplar)bu vəsaitin 6-cı bəndində
göstərildiyi kimi öz ixtiyarlarında bir neçə metoda sahib olurlar. Lakin,onlar öz rollarını həyata
keçirmək üçün bir sıra problemlərlə üzləşirlər(bax: Haşiyə10).

Haşiyə 9: Təhlükəsizlik sektoru üzərində nəzarətə töhvə verən MCT-nın növləri
Sülh və təhlükəsizlik məsələri ilə məşğul olan qruplar –tərksilah qrupları,elmi şöbələr və təhlükəsizlik və ya cinayət hüququ ilə məşğul olan tədqiqat və siyasi institutlar –təhlükəsizlik sektoru islahatı və idarəçiliyi ilə məşğul olan mülki cəmiyyət qruplarıdır.
Lakin,təhlükəsizlik sektoru islahatı və idarəçiliyində rol oynaya bilən mülki cəmiyyət təşkilatlarının spektri daha da genişdir. Hesabatlılıq və təhlükəsizlik sektoru üzərində demokratik nəzarət
,məsələn,çox zaman birbaşa olaraq insan hüquqları,mülki azadlıqlar və sosial və keçid dövrü
ədalət məsələləri ilə birbaşa olaraq bağlıdır. Azlıqlar və digər kiçik qruplar hesab edə bilərlər ki,
onların təhlükəsizlik qayğıları qarşılanmır və ya alternativ olaraq onlar təhlükəsizlik sektoru
heyəti tərəfindən tətbiq edilən hədsiz dərəcədə gücün,iznsiz monitorinqin və ya başqa növ davranışın qurbanıdırlar. Polis hesabatlılığı əsas qayğıdır, bu mövzu haqqında geniş dairəli əhali
qrupları və təşkilatlar məlumat verə bilər. Əlavə olaraq,təhlükəsizlik sektoru üzərində ictimai nəzarət prosesinə töhvə vermək üçün müxtəlif MCT-nın müxtəlif təcrübə və bacarıqları da vardır.
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Mənbə: Marina Caparini and Eden Cole, ‘The Case for Public Oversight of the Security Sector’,
in Eden Cole, Kerstin Eppert and Katrin Kinzelbach (eds.), Public oversight of the security
sector – a handbook for civil society organizations, (Geneva: DCAF and UNPD, 2008).

Haşiyə 10: Mülki cəmiyyətin təhlükəsizlik sektoru üzərində nəzarətə cəlb olunması yolunda
problemlər
Bir sıra həlledici problemlər mülki cəmiyyətin təhlükəsizlik sektoru üzərində nəzarətə cəlb olunma imkanlarına mane ola bilər:
•
•
•

•

•
•

•

Təhlükəsizlik sektorunu əhatə edən Sirlilik ənənəsi bu sektorun siyasətini tənzimləmək və
ya fəaliyyətləri haqqında ictimaiyyəti məlumatlandırmaq cəhdlərini çətinləşdirir.
İnsan hüquqları və azadlıqları üzərində mülli təhlükəsizlik qayğılarının prioritetləşdirilməsi
ona gətirir ki,təhlükəsizlik sektorundan hesabatlılıq tələb etməyə az imkan qalır.
MCT-ı arasında real və ya nəzərdə tutulan bacarıqların olmaması və /və ya onların potensial köməyi haqqında az məlumatın olması çox zaman onların təhlükəsizlik sektoru islahatına cəlb olunmasına mane olur.
MCT-I və təhlükəsizlik sektoru arasında inam və/və ya şəffaflığın olmaması MCT-nın
başlıca qərar vericilərə çıxışlarını və təhlükəsizlik və hüquq üzrə siyasət və proqramlaşdırmalara edilə biləcək təsiri çətinləşdirir. MCT-nın özləri arasında inamsızlıq və əməkdaşlığın olmaması da bu işləri məhdudlaşdıra bilər.
MCT-nın müstəqil olmaması, onlar ya təhlükəsizlik sektorunun özü tərəfindən ya da bu
sektorla birgə hərəkət edən elementlər tərəfindən maliyyələşə bilər.
Təhlükəsizlik sektoru daxilində texniki yardım və məhsuldarlıq xeyrinə demokratik hesabatlılıq və şəffaflıq lehinə çox az donor dəstəyi ola bilər və o da mülki cəmiyyətin nəzarətinin güclənməsini istisna edir.
Pərakəndə düşmüş mülki cəmiyyət,təhlükəsizlik sektoru üzərində nəzarət məsələləri ilə
əlaqədar əməkdaşlıq edə bilmir və ya kollektiv şəkildə müdafiə işlərinə cəlb oluna bilmir.
MCT-ı konkret qruplar və müəyyən təşkilatlar tərəfindən monopoliyaya alına bilər və o da
nəticədə,məsələn, qadın təşkilatlarını və ya kəndlərdəki təşkilatları kənarda qoya bilər və
onların nəzarət imkanlarını çətinləşdirər.

Mənbə: Karen Barnes and Peter Albrecht, “Civil society oversight of the security sector and
gender” in Megan Bastick and Kristin Valasek (eds.), Gender and Security Sector Reform Toolkit (Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW, 2008).

5
Nəyə görə mülki cəmiyyət təhlükəsizlik
məsələlərinin həllinə töhvə verməlidir?

“Birləşmiş Millətlər Təşkilatı əvvəllər ancaq Hökümətlərlə işləyirdi. İndi isə biz bilirik ki, sülh və
inkişaf Hökümətlərlə,beynəlxalq təşkilatlarla,bizness təşkilatları və mülki cəmiyyətlə tərəfdaşlıq
olmadan əldə edilə bilməz. İndiki dünyada,biz bir-birimizdən asılıyıq…” .
Kofi Annan,BMT-nin keçmiş Baş Katibi

5.1. Mülki cəmiyyətin iştirakı müxtəlif səviyyələrdə önəm daşıyır
Təhlükəsizlik sektoru islahatı və idarəçiliyi üzrə ECOWAS-ın layihə sənədi, mülki cəmiyyətin və
medianın Qərbi Afrikada TSİ-ı proseslərinə və təhlükəsizlik idarəçiliyinə effektiv şəkildə cəlb
olunması ehtiyacını vurğulayır.(bax Haşiyə 26). Beləliklə,İcra orqanı,Parlament,məhkəmə orqanları və müstəqil nəzarət təsisatlarından başqa MCT-ı da təhlükəsizlik sektoru islahatı və idarəçiliyi işlərində mühüm rola sahibdir. Onların bu sahəyə kömək etməsi üçün dəyişən yanaşmaları həm rəsmi və həm də qeyri-rəsmi,daxili və ya ixtisaslaşmış,yerli və ya ölkə səviyyəsində ola
bilər.
Aşağıdakı tələbləri qarşılamaqda MCT-nın köməyi önəmli ola bilər:
•

Normativ tələblər,Qərbi Afrikaya tətbiq edilən müxtəlif beynəlxalq sənədlərdə kodlaşdırılmışdır,xüsusilə də Təhlükəsizlik Sektoru İslahatı üzrə Arika Birliyi Siyasi Sənədində(bax:
bənd H: “Afrika mülki cəmiyyətinin təhlükəsizlik sektoru islahatında rolu”) və ECOWAS-ın
təhlükəsizlik sektoru islahatı və idarəçilik üzrə layihə sənədi (V,C bəndləri “Mülki cəmiyyət
təşkilatlarının və Medianın rolu”).

•

Fərdlərin təhlükəsizliyinə təsir edən qərarların legitimliyini gücləndirən demokratik idarəçilik üçün zəruri siyasi tələblər.
Strateji tələblər:bir tərəfdən ölkənin prosesi sahiblənməsini möhkəmləndirmək üçün,o
cümlədən,bütün ölkə subyektlərinin təhlükəsizlik sektorunun effektiv və şəffaf idarəçiliyi
üçün ortaya qoyulmuş mexanizmləri sahiblənməsi üçün(TSİ-nın davamlı nəticələr əldə
etməsi üçün bu zəruri şərtdir) və digər tərəfdən, təhlükəsizlik siyasətinin bütün əhalinin,o
cümlədən,qadın, kişi,qızlar və oğlanların real təhlükəsizlik ehtiyaclarını kifayət dərəcədə
nəzərə alan və effektiv şəkildə cavab verən strateji tələbləri qarşılaması üçün.

•
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•

Fəaliyyət tələbləri: bu xüsusiləşmiş təşkilatların texniki təcrübəsi üzərində qurulan və
həmçinin, yerli təşkilatların bilgisi üzərində qurulan tələblər olub yerli səviyyədə təhlükəsizlik qayğılarını daha yaxşı başa düşmək və təhlükəsizlik təsisatları ilə əhali arasında
münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçündür. Bu prosesdə MCT-nın iştirakı ictimaiyyətə verilən
xidmətin keyfiyyətini artırır və bütün əhalinin bu xidmətə olan çıxışını yaxşılaşdırır.

5.2. Mülki cəmiyyətin iştirakı təhlükəsizlik idarəçiliyi zəncirini möhkəmləndirir
“Mülki cəmiyyətin getdikcə artan iştirakı Dövlətin kənarlaşdırılması kimi görünməməlidir, onlara
dəyişmək və daha legitimlik imkanı verməklə daha çox vaxta qənaət etmək və dövlət təsisatlarına təzyiqin azaldılması kimi baxılmalıdır. Qeyri-hökümət subyektləri müxtəlif sahələrdə tərəfdaş
ola bilərlər: münaqişə zonalarında silahların toplanmasına ,icmalar arası vasitəçiliyə və təlimlər
vasitəsilə sülh və təhlükəsizlik mədəniyyəti yaratmağa dəstək ola bilərlər. Bu cür fərqli fəaliyyətlər yerli əhalinin həyat şəraitinin də yaxşılaşmasına kömək edər”
Boubacar Ba, Malidə sülh və təhlükəsizlik idarəçiliyi proqramı
İstər ümumi təhlükəsizlik idarəçiliyi mexanizmləri və ya istərsə,rəsmi TSİ prosesi(TSİ prosesi halında siyasət və ya islahat gündəliyi müəyyən etməklə) baxımından olsun,mülki cəmiyyət subyektləri siyasi qərarlar və planlaşdırmadan başlamış təhlükəsizlik xidmətlərinin effektiv şəkildə
göstərilməsinə qədər və nəhayət təhlükəsizlik siyasətinin qiymətləndirilməsinə qədər bütün zəncir boyu əhəmiyyətli rol oynayırlar(bax: Şəkil2).
Siyasət formalaşdırılması və islahatların planlaşdırılması zamanı,təhlükəsizlik siyasətləri yazılan
zaman qərar vericilərin onları nəzərə alması üçün MCT-ı əhalinin ifadə etdiyi təhlükəsizlik qayğılarını qaldıra bilərlər(Bax: 6.3.1). Belə olduqda,qadın və kişilərin,qız və oğlanların ehtiyac və
qayğılarına daha uyğun olan və daha yaxşı uyğunlaşdırılmış siyasi proqramlar ortaya çıxır. Və
bu da MCT-nı idarəçilik zəncirində dəyərli körpüyə çevirir.Bundan əlavə,bir sıra MCT-ı təhlükəsizlik təhdidlərinə cavab tədbirləri hazırlamaq baxımından mülli təhlükəsizliklə əlaqədar analizlər
etmək və təkliflər hazırlamaq qabiliyyətində olur..
İslahatların yerinə yetirilməsi və xidmətlərin göstərilməsi zamanı,MCT-ı təhlükəsizlik təsisatlarının bacarıqlarını gücləndirməklə dövlətin təhülkəsizlik xidmətlərinin təmin edilməsinə dəstək
olurlar. Məsələn,onlar bu təsisatların göstərdikləri xidmətlərin keyfiyyətinin və effektivliyinin yaxşılaşması üçün təlimlər təşkil edə bilərlər(bax 6.4.)
Onlar həmçinin mövcud təsisatlar tərəfindən verilməyən xidmətləri təklif etməklə təsisati zəncirdəki boşluqları doldura bilərlər.Məsələn,ECOWAS zonası boyunca qadın təşkilatları tərəfindən
hüquqi kilinikalar qurulmuşdur və onlar gender zorakılığı qurbanları olan qadın və kişiləri,qız və
oğlanları təsisati qoruma və hüquqi mexamizmlərlərə müracitət etməyə sövq etməklə polis və
məhkəmə sisteminin işinə qiymətli töhvələr verirlər(bax Haşiyə11).
İşlər başa çatandan sonra, MCT-ı aparılan dövlət siyasətinin və göstərilən xidmətlərin nəticələri
ilə bağlı monitorinq və qiymətləndirmə aparmaqla öz səslərinin eşidilməsinə nail olmalıdırlar.
Bunu etmək TSİ layihələrinin təsirlərini daha yaxşı ölçməyə və lazım olduqda onları yenidən işləməyə və yenidən formalaşdırmağa kömək edər.Vətəndaş qrupları kimi,yəni vergi ödeyiciləri kimi,MCT-ı təhlükəsizlik siyasəti aparılan zaman göstərdikıəri fəaliyyətə və maliyyə xərclərinə görə höküməti hesabata çəkməyə hüquqları vardır.

Şəkil 2: Mülki Cəmiyyət Təşkilatlarının rolu:İdarəçilik zəncirinin möhkəmləndirilməsi

MCT-ı həm də ictimaiyyət və təhlükəsizlik təsisatları arasında daimi dialoqu saxlamaq üçün mühüm körpüdür(bax bənd 6.7) və bu baxımdan onlar təhlükəsizlik xidmətlərinin vətəndaşların tələblərinə uyğun olduğunu təminat altına alması yönümündən də önəmlidir. Mülki əhali ilə təhlükəsizlik təsisatları arasındakı daimi qarşılıqlı əlaqə, qarşılıqlı inamın qurulması və möhkəmlənməsi üçün kömək edir. Bu təhlükəsizlik qüvvələrinin fəaliyyət effektivliyini yaxşılaşdırar,çünki onlar ictimai dəstək alarlarsa(nəinki daimi ziddiyyətlə rastlaşarlarsa),onların öz işlərini uğurla yerinə yetirməsinin ehtimalı da artar.
Bundan əlavə,təhlükəsizlik təsisatları ilə əlaqədar,MCT-ı daimi olaraq demokratik nəzarət rolunu
da oynayırlar(bax bənd 6.6.1) və o da hesabatlılığı artırır və beləliklə təhlükəsizlik idarəçiliyi zəncirini möhkəmləndirir.
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Haşiyə 11: Kənd yerlərində ədalət üçün çalışan qadın təşkilatı nümunəsi
Côte d’Ivoire Qadın Hüquqşünasları Assosiasiyası (Association des Femmes Juristes de Côte
d’Ivoire, AFJCI),1984-cü ildə yaradılmış və özünün 300-dən çox üzvü vardır.Onun məqsədi
Côte d’Ivoire-da qadın və kişilər üçün bərabər hüquq mühakimələrinin təmin edilməsidir və qadınların,ailələrin və uşaqların hüquqlarını,xüsusilə,yarı-şəhər və kənd yerlərində yaşayan əhali
arasında maarifləndirmə təşviq etməkdir. Xüsusilə, AFJCİ-nin fəaliyyətlərinə aşağıdakılar daxildir:
• Təhsil,təlim proqramları və hüquq məsələləri üzrə təlimlər keçirilməsi;
• əhali arasında aparılan iş vasitəsilə,mədəni tədbirlər və hüquq üzrə asan başa düşülən
məlumat kitabçaları dərc etmək;
• müdafiə işləri,hədəfə yönəlmiş tədbirlər keçirmək; və
• konfranslar,seminarlar və dəyirmi masalar təşkil etməklə ictimai debatlar üçün platformalar təmin etmək.
AB tərəfindən dəstəklənən təşkilat Côte d’Ivoire –ın qəsəbələrində hüquqi klinikalar qurmuşdur,
o yerlərdə ki,hökümətin rolu yox dərəcəsindədir amma torpaq üzərində mübahisələr geniş yayılmışdır. Bu klinikalar sosial mərkəzlərdə yerləşir və AFJCİ –də təlim keçmiş hüquqçulardan ibarətdir. Hədəf zonalarında əhalinin ehtiyaclarına tələblərə cavab verən şəkildə cavab vermək
üçün,AFJCİ hər bir şəhərdə yerli təşkilatlarla çalışır.
AFJCİ klinikalarında,hüquqşünaslar istifadəçilərə hüquq sistemi haqqında məsləhətlər verir və
yerli əhalinin daha yaxşı başa düşməsi üçün və öz hüquqlarını daha yaxşı qoruması üçün hüquqi sənədləri yerli dillərə tərcümə edir. Bu hüquqçular,həm də müntəzəm şəkildə həbsxanalara
baş çəkir və həbsxanalarda beynəlxalq standardlara necə riayət olunduğunu yoxlayır və məhkumlara hüquqi yardım edirlər ix.
Əksər Qərbi Afrika ölkələrində vətəndaş cəmiyyətləri hakimiyyətdə olanların işini monitorinq
etmək üçün mübarizə aparırlar və ya birbaşa, ya da dolayı yolla,lobbiçiliklə,açıq bəyanatlarla və
ya təsisati prosedurlarla geniş mənada insan təhlükəsizliyi ilə əlaqədar vətəndaşların ehtiyaclarını nəzərə almaq üçün onlara nüfuz etməyə çalışırlar. Belə etməklə,bü cür təşkilatlar təhlükəsizlik sektoru islahatı və/və ya idarəçiliyi kontekstində hökümətin qulaqardına vura bilməyəcəyi
ictimai debatlar və ictimai rəy ortaya qoymağa cəhd edirlər.
Daha konkret olaraq, MCT-ı azlıqların və ya zəif qorunan qrupların təhlükəsizlik ehtiyaclarının
ictimai gündəmə gətirilib çıxarılmasına kömək edir. Regiondakı cürbəcür təşkilatlar, etnik azlıqların və ya qrupların problemli şəraitlərdə hüquqlarının müdafiəsi və qorunması ilə bağlı ixtisaslaşırlar. Bu qruplara qaçqınlar və ya öz yerlərindən qovulmuş əhali, əlillər və xüsusilə də pis
davranış və pozuntularla üzləşən gənc qızlar və oğlanlar daxildir.
Bir nümunə kimi Fula xalqını təmsil edən transnasional təşkilat olan Tabital Pulaaku göstərmək
olar. 2006-cı ilin Dekabrında yaradılan və 17 Aprel 2007-də qeydiyyata alınan bu təşkilatın Burkinabe bölməsi, fermerlər və heyvandarlar arasında baş verən münaqişələrin qarşısını almaq
və onları daha yaxşı idarə etməyə yönələn bir neçə maarifləndirmə təşəbbüsü hazırlamışdır
(heyvandarlıq Fula xalqının əsas məşğuliyyətidir). Hamının bölünməz hüquqlarını qorumaqdan
ibarət olan(qadın,kişi və uşaqların) mülki cəmiyyətlərin işinin təbiəti konkret qrupların təhlükəsizlik durumlarının xüsusiyyətlərini vurğulamaq səyləri ilə tamamlanır. Oxşar olaraq,Qərbi Afrikadakı çox sayda mülki cəmiyyətlər uşaqların hüquqlarını qorumaq üçün çalışırlar. Eyni səylər əlillərin vəziyyəti ilə hökümətin xəbərdar olması üçün də edilir.

Haşiyə12: MCT-nın əhali ilə yaxınlığı təhlükəsizlik siyasətinin həqiqətən bütün əhalinin ehtiyaclarına uyğun olmasını təminat altına alır.
Təhlükənin müxtəlif cür növlərinə və səviyyələrinə cavab verilməsi özünün bütün rəngarəngliyi
ilə əhalinin əsil təhlükəsizlik ehtiyaclarını dövlətin təhlükəsizlik siyasətində diqqətə alır(qadın,kişi,qızlar və oğlanlar). İnsan təhlükəsizliyi yanaşmasının qəbul edilməsi təhlükəsizliyə insani
perspektivdən yanaşmaq mənasındadır.
İnsan hüquqları təşkilatları kimi,gənclər təşkilatları və uşaqların və ya azlıqların hüquqlarını müdafiə edən xüsusiləşmiş təşkilatlar da bu cür xüsusi qrupların üzləşdikləri təhlükəsizlik qorxularına qərar vericilərin diqqətini cəlb etmək üçün daha yaxşı mövqedə dururlar.
5.3. Mülki cəmiyyətlərin fəal iştirakı insan təhlükəsizliyi yanaşmasının vacib hissəsidir
Təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyi uzun zamanlar sadəcə dövlətin məsuliyyəti kimi qəbul edilmiş və
mülki cəmiyyət müdaxilə etməyə cəsarət göstərməmişdir. Lakin,1990-cı illərdən başlayaraq,
dünyanın hər yerində mülki cəmiyyət təşkilatları təhlükəsizlik konsepsiyasının genişlənməsinin
lehinə uğurlu lobbiçilik fəaliyyətinə başlamış,dövlət mərkəzli olmayan və hərbi əməliyyatlara fokuslanmayan bir baxış sərgiləmiş və təhlükəsizlik siyasətinin mərkəzində fərdlərin ehtiyaclarını
cəmləmiş və bu siyasəti mülki cəmiyyətlərin konstruktiv təkliflərinə açıq qoymuşdur. “İnsan təhlükəsizliyinin” bu cür yeni geniş variantında təhlükəsizlik ictimai rifah kimi görünür və təhlükəsizliyin saxlanması kollektiv məsuliyyət sayılır və burada mülki cəmiyyət dövlət subyektləri ilə bərabər rol oynayır.
İnsan təhlükəsizliyi konsepsiyası mülki cəmiyyətin Təhlükəsizlik sektoru islahatı və idarəçiliyinə
(TSİİ)cəlb olunması üçün möhkəm konseptual çərçivə verir və eyni zamanda aşağıdakılardan
asılı olur:
• Çoxölçülü yanaşma,bu cür yanaşma təhlükəsizliyin sadəcə fiziki qorumadan ibarət olmadığını qəbul edir və bir sıra mürəkkəb mülahizələri əhatə edir,o cümlədən,ərzaq təhlükəsizliyini,iqtisadi təhlükəsizliyi,ətraf mühit təhlükəsizliyini ,siyasi təhlükəsizliyi, şəxsi təhlükəsizliyi və icmaların təhlükəsizliyini əhatə edir. Effektiv qoruma strategiyası, beləliklə,
vətəndaşların və təsisatların təhlükəsizliyinə yönəlmiş bir sıra təhlükələr ilə məşğul olur.
Həm sözdə strateji təhlükələrə(məsələn, zorakı ekstremizm,mütəşəkkil cinayət ,dənizdə
piratlıq və s) və həm də şəxsə yönələn təhlükələrə(seksual və gender əsaslı zorakılıqlar
kimi) dərin və bərabər ciddiliklə yanaşılmalıdır.
• Çox-amilli yanaşma: bu cür yanaşma təhlükənin sadəcə bir amillə yaranmadığını qəbul
edir,daha çox bir sıra təhlükələrin və risk amillərinin və zəifliklərin yığımı olduğu kimi qəbul edir.Nəticədə,effektiv qoruma strategiyaları eyni təhlükə və ya zəifliklərə nüfuz edən
çox sayda elementləri nəzərə almalıdır. Məsələn,zorakı ekstremizmə qarşı mübarizə
aparan effektiv strategiya hərbi anti-terror tədbirləri ilə məhdudlaşmamalıdır, həm də idarəçilikdə buraxılan çatışmamazlıqların radikal mülahizələrə və zorakı ekstremizmə necə
gətirdiyini də qiymətləndirməlidir.
• Çox-sektorlu yanaşma: bu yanaşma təhlükəsizlik təhdidlərinin cavablandırılmasını təkcə
təhlükəsizlik təsisatların üzərinə qoymur,mülki cəmiyyət subyektləri və həmçinin mülki təsisatlar (parlamentlər,insan hüquqları təşkilatları,yerli idarəçilik strukturları) hamı üçün
təhlükəsizliyin təmin edilməsində mühüm rol oynayır.
Beləliklə,insan təhlükəsizliyi yanaşması mülki cəmiyyət təşkilatlarının və mülki əhalinin daha
təhlükəsiz cəmiyyətlər üçün dəyişim agenti olduğunu qəbul edir. Bu prizmadan baxdıqda,mülkilər təhlükəli vəziyyətin həm potensial mənbələri və ya həm də qurbanları kimi görünürlər,lakin
həm də özlərinin və başqalarının təhlükəsizliklərini yaxşılaşdırmaq üçün kömək edənlər kimi də
görünürlər. Əslində, mülkilərin rolu daha da passiv rola qədər kiçildilə bilməz, onlar təhlükəsizliyin artırılmasında daha da fəal rol oynamalıdırlar; və MCT-ı –onların dayaqlarının əhali içərisin-
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də olmasından dolayı və onların ixtiyarında olan vasitələrdən dolayı-bu cür fəal rol oynamaq
üçün daha da uyğun vəziyyətdədirlər,xüsusilədə ,əhali ilə təhlükəsizlik təsisatları arasında dialoq qurmaqla(bax: bənd 6.7). Ona görə də,mülki cəmiyyət subyektləri icra təsisatları üçün daha
qiymətli tərəfdaşlardır,çünki onlar aşağıdakılara kömək edə bilər:
 Mülki əhali ilə iş aparılması vasitəsilə önləməni yaxşılaşdırmaqla təhlükəsizlik qorxularını
azalda bilər. Bu analiz və tədqiqatdan istifadə etməklə ola bilər və onların hesabına,
mülkiləri cinayət əməllərinə sövq edən səbəblərin nədən ibarət olduğunu ayırd etmək
olar və uzun-müddətli önləmə strategiyalarını dəqiqləşdirmək olar. Zorakı ekstremizm
halında,məsələn,MCT-ı radikal ideyaların yayılmasına kömək edən iqtisadi,sosial və ya
ideoloji amillərin ayırd edilməsində və izah edilməsində kömək edə bilər. Və ya başqa
nümunə kimi,MCT-ı kasıb bölgələrdə yaşayan gəncləri qanqster qruplarına qoşulmağa
vadar edən amilləri aydınlaşdırmağa yardım edə bilər və hakimiyyət orqanlarına dayanıqlı və uyğun önləmə strategiyalarının hazırlanmasına və yerinə yetirilməsinə kömək
edə bilər.
 Göstərilən təhlükəsizlik və hüquqi xidmətlərin effektivliyini gücləndirə bilər. Özəlliklə,
MCT-ı zorakılığın qurbanlarına lazımi dəstəyi verə bilər və ya hökümətin edə bilmədiyi
yerlərdə alternativ xidmətlər göstərə bilər. Məsələn,MCT-ı hüquqi klinikalar qura bilər və
burada cinayətin qurbanları hüquq orqanlarına birbaşa çıxış əldə edə bilər. Bir çox Qərbi Afrika ölkələrində,ailə daxili zorakılığın qurbanlarına tibbi,sosial və hüquqi yardım
etməkdə qadın təşkilatları xüsusilə fəallıq göstərirlər. İnsan hüquqları və inkişaf yönümlü
təşkilatlar arasındakı yenilikçi tərəfdaşlıqlar da ictimai sınaq və cinayəti önləmə proqramlarını gücləndirməyə kömək edir,xüsusilə də öz məhkumluq dövrünü başa vurmuş
keçmiş məhkumların sosial inteqrasiyasını dəstəkləyən mülki cəmiyyət təşkilatları vasitəsilə bu layihələr həyata keçirilir.
 Təhlükəsizlik təsisatlarının peşəkarlığının yaxşılaşdırılması. Məsələn,MCT-ı insan hüquqları,gender və rəngarənglik üzrə maarifləndirmə,etika və s məsələlər üzrə təhlükəsizlik
təsistalarına təlimlər təklif edə bilərlər.
 Konstruktiv dialoq və təhlükəsizlik təsisatları ilə mülkilər arasında inamı inkişaf etdirməyi
təşviq etməklə təhlükəsizlik təsisatlarının etibarlılığını və legitimliyini yaxşılaşdırmaq.
Məsələn,2015-ci ildə Malinin Sülh Tədqiatı və Tədbirləri İnstitutu inam yaratmağın qarşısında duran maneələrlə bağlı yerli əhali ilə təhlükəsizlik təsisatları arasında ölkə boyunca bir çox yerlərdə açıq dialoq seminarları təşkil etdi. Bu görüşlərdə, ünsiyyət üçün
maneçilik törədən maneələrdən danışıldı və təhlükəsizlik heyəti ilə mülkilər arasındakı
münasibətləri sarsıdan qarşılıqlı (pis)qavrayışları aydınlaşdırdı. Bu İnstitut tərəfindən
aparılan dialoq tərəflər arasında yaxşılaşdırılmış münasibətlərə gətiridi,bir-biri arasındakı şübhələri azaltdı və təhlükəsizlik qüvvələri ilə vətəndaşlar arasındakı əməkdaşığa əngəl törədən önyarğıları sındırmağa kömək etdi.

Haşiyə13:Gənclərin dəyişim vasitələri kimi səfərbər edilməsi
Gənclər təşkilatları yerli,regional və ölkə səviyyəsində təhlükəsizlik mühitinə
müsbət təsir edən cürbəcür növ tədbirlər görə bilərlər. Məsələn,bu tədbirlər
aşağıdakılar ola bilər:
• Qızların təhsilinin təşviq edilməsi: qızların təhsil alması onların seksual zorakılıq və ailə
daxili zorakılıq risklərinə bağlılığı riskini azaldır və sosial və iqtisadi imkanlara onların yolunu açır
və bu imkanlar da əvəzində onların zorakılıqla üzləşdikləri zaman öz hüquqlarını tələb etmələrinə şərait yaradır.
• Oğlanların təhsil almasının təşviq edilməsi: radikal qrupların gəncləri öz sıralarına cəlb
etməsi imkanları bu gənclərin təhsil səviyyəsindən asılı olur,onların sadəlöhv və asan hədəf olmasından qaynaqlanır. Bu cür qurupların yayılmasına qarşı və bu cür oğlanların ələ alınmasına
qarşı effektiv əks tədbirlər,bu uşaqların ibtidai və orta məktəbə getmələri ilə və onların bu cür ra-

dikal tələlərdən uzaq durması və bu qrupları anlamaları üçün onlara biliklərin verilməsi ilə təmin
oluna bilər.
• Maarifləndirmə və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı dialoqun təşviq edilməsi:gənclər yerli
əhalinin yaratdığı mərkəzlərdə və ya təhsil ocaqlarında sülh üzrə maarifləndirmə kampaniyaları
keçirə bilərlər və ya müxtəlif keçmişi olan gənclər qrupları ilə təhlükəsizlik qüvvələri arasında dialoq təşviq edə bilərlər.
• Təhlükəsizlik məsələləri üzrə tədqiqatlar aparılması:müəyyən təhlükəsizlik məsələləri üzrə təşəbbüslər etmək və/və ya elmi dairələri bu istiqamətdə səfərbər etmək üçün tələbə təşkilatları daha yaxşı mövqedədirlər. Məsələn,bu adi silahların yayılması və onun təsirinin gənclərə
təsirinin analizi üzrə məlumat bazasının toplanması; şəhər qanqsterlərinin inkişaf dinamikasını
öyrənərək gənclərin onların sıralarına alınmasının qarşısının alınması üzrə tədbirlərin təklif edilməsi; və ya həmyaşıdlarının radikallaşma prosesini öyrənərək təsirli önləmə arqumentləri hazırlamaq və onların qarşısını almağa kömək etməkdən ibarət ola bilər.
• İxtisaslaşmış MCT-ı dəstəklənməsi: hətta xüsusi olaraq gənclərlə işləməyən MCT-ı özlərinin təhlükəsizliklə əlaqəli nəzarət fəaliyyətlərində gənclərin də iştirakına çalışmalıdırlar. Məsələn,insan hüquqları təşkilatları universitetlərdəki hüquq mərkəzləri və ya məktəbləri ilə tərəfdaşlıqlar qurmalı və tələbələrə də həbsxana səfərlərində iştirak etməyi təklif etməlidirlər. Yeni coğrafi ərazilərdə maarifləndirmə işləri görmək istəyində olan təşkilatlar tədbirlər keçirmək üçün və
başqa yerli əhali ilə müzakirələr aparmaq üçün yerli gənclərdən istifadə edə bilər.
5.4. Mülki cəmiyyətin rəngarəngliyi təhlükəsizliyin və başqa dövlət siyasətlərinin ölkə üzrə koordinasiyasını gücləndirir.
İnsan təhlükəsizliyi yanaşması müəyyən edir ki,təhlükəsizliyə təhlükə çoxölçülü olduğundan,əhalinin ehtiyaclarının eyni zamanda bir neçə sahədə(ərzaq təhlükəsizliyi,sağlamlıq,ekoloji
təhlükəsizlik,siyasi təhlükəsizlik) və bir neçə səviyyədə(şəxsi və icmalar səviyyəsində) effektiv
şəkildə qorunması mütləq nəzərə alınmalıdır. Siyasi liderlər üçün,fərdlərin təhlükəsizliyinin ölçülərini özündə cəmləyən bu cür bütöv yanaşma birbaşa olaraq aparılan siyasətə təsir edir.
Bu dövlət siyasətinin bütöv şəkildə planlaşdırılmasını tələb edir, təhlükəsizlik ehtiyaclarının cavablandırılması ilə əhalinin başqa köklü ehtiyacları arasında balans yaradılmasına diqqət yetirir.
Bu səbəbdən,təhlükəsizlik sektoru üçün ayrılmış büdcə ilkin sosial-iqtisadi ehtiyaclara (təhsil,səhiyyə,iş yerləri,suya və enerjiyə çıxış nəzərdə tutulur)dövlətin adekvat cavab vermək imkanlarını
təhlükə altına qoymamalıdır,bu cür sosial sahələrdə uğursuzluq daha da artan təhlükəsizlik risklərinə gətirir.
Bundan əlavə,təhlükəsizlik sektorunun idarə edilməsinə idarəçilik məsələsi kimi baxılmalıdır və
dövlət siyasətinin başqa sahələri kimi vətəndaş iştirakı və hesabatlılıq kimi eyni tələblərin subyekti olmalıdır.
MCT-ı,özlərinin rəngarəng ixtisaslaşmaları ilə çox sayda ekspertizlərə malikdirlər və bu təcrübələr vətəndaşların çoxölçülü təhlükəsizlik ehtiyaclarına dövlətin təkmilləşmiş şəkildə cavablar
verməsinə kömək edə bilər. Xüsusilə də,onlar ehtiyacların analiz edilməsi,mövcud siyasətlərin
müstəqil şəkildə qiymətləndirilməsi və gələcək işlər üçün təkliflər hazırlanmasında dövlət liderlərinə dəstək ola bilərlər.
Haşiyə14. Qərbi Afrika mülki cəmiyyətinin TSİ-a necə cəlb olunduğu haqqında bir neçə nümunə
1999-cu ilin Dekabrında,Nigeriyadakı Demokratiya və İnkişaf Mərkəzi(CDD), Cənubi Afrikadakı
Vitsvaterstrand Universitetindəki Hərbi və Təhlükəsizlik Tədqiqatları Mərkəzi ilə tərəfdaş olaraq
Böyük Britaniyadakı İnkişaf Tədqiqatları İnstitutu ilə birlikdə TSİ-ı üzrə dəyirmi masa təşkil etmişdir. Bu görüş parlamentarları,tədqiqatçıları təhlükəsizlik xidməti işçilərini və hərbçiləri və həmçinin mülki cəmiyyət nümayəndələrini bir yerə gətirmişdir. Bu görüş CDD tərəfindən təşkil edilən
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üçüncü görüş idi və Afrikadakı demokratik keçid kontekstində daha yaxşı TSİ-ı üçün şərtləri öyrənmək idi. Sonrakı illərdə Cənubi Afrikada,Qana və Uqandada başqa görüşlər də keçirilib ölkələr üzrə təcrübələr paylaşıldı. CDD-nin işləri göstərdi ki,
mülki cəmiyyət təşkilatlarının fikir və lobbiçilik üzrə oynadığı rol bölgələrdə özünə çəki qazanır.
Liberiyada,ölkənin 1990-cı illərdə üzləşdiyi vərəndaş müharibəsi kontekstində,Liberiyanın Milli
Hüquq Mühavizə Assosiasiyası (LNELA) və başqa MCT-ı Beynəlxalq Keçid Hüququ Mərkəzi(İCTJ) ilə tərəfdaşlıqda TSİ-ı üzrə bir sıra seriya görüşlər keçirdi. Bu layihənin nəticəsi kimi,TSİ-ı proseslərini izləmək üçün müstəqil nəzarət komitəsi yaratmaq layihəsi ortaya çıxdı. Bu
təşkilat əsasən ölkə
Polisinin vətəndaşlara hesabatlı olmasına çalışır.
Qvineyada,Mano Çayı Sülh Şəbəkəsi (MARWOPNET) təhlükəsizlik idarəçiliyi və münaqişələri
önləmə məsələləri ətrafında lobbiçilik və vətəndaşları səfərbər etməkdə regiondakı fəal MCTdan biridir. 2001-ci ildə qonşu Liberiyada yaranan bu təşkilatın müdaxilə strategiyasına lobbicilik
və müdafiə tədbirləri,münaqişələrin önlənməsi və həlli və beynəlxalq konvensiyalar haqqında
maarifləndirmə tədbirləridir, məsələn, 2014-cü ildə Qvineyada 35 Prefektlikdən olan nümayəndələr üçün regional seminar təşkil olunmuşdur.MARWOPNET ənənəvi kommunikatorların şəbəkəsini yaratmış və onlaın hesabına məktəblərdə və kənd yerlərindəki radio stansiyalarında sülh
mədəniyyəti kampaniyası aparmışdır. Bu təşkilat regionun başqa ölkələrində,o cümlədən,Liberiya,Syerra Leone,Qvineya Bisau və Côte d’Ivoire kimi ölkələrdə də fəaliyyətlərə rəhbərlik edir.
Bu işlərə görə,MARWOPNET 2003-cü ildə BMT İnsan Hüquqları Mükafatını almışdır.

6
Mülki cəmiyyət təhlükəsizlik sektoru
idarəçiliyinin yaxşılaşmasına necə
kömək edə bilər?
6.1. Tədbirlər üçün imkanlar
Təhlükəsizlik sektoru üzərində vətəndaş nəzarətinin təsirli olması üçün Şərqi Afrikadakı mülki
cəmiyyət subyektlərinin əllərində çox sayda mexanizmlər vardır, amma buna baxmayaraq onlar
həmişə dəyərincə istifadə edilmir. Bu mexanizmlər vasitəsilə,MCT-ı öz ölkələrində təhlükəsizlik
sektoru idarəçiliyinin yaxşılaşdırılması üçün praktiki köməklər edə bilərlər.
Təhlükəsizlik təsisatlarının hesabatlılığa çəkilməsi MCT-nın işinin mühüm hissəsini təşkil etməsinə baxmayaraq,onlar bu təsisatların pis davranışını açıqlamaqla və ona qarşı çıxmağı davam
etdirməklə bərabər,özlərini tərəfdaş kimi göstərməli ,konstruktiv tənqid etməklə və hökümətə
məsləhət verməklə,təhlükəsizlik təsisatlarının göstərdikləri xidmətləri tamamlayan xidmətlər göstərməklə və təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyinin konkret problemlərini cavablandırmaqla konkret
təkliflər verməlidirlər. Bu sektorun idarəçiliyi üçün müsbət töhvələr verən mülki cəmiyyət təşkilatlarının imkanları, icra orqanlarının TSİİ-də onlara ayırdığı rollara təsir edir.
Tədqiqat,analizlər,sənədləşmə,sosial səfərbərlik və müdafiə vasitəsilə MCT-ı nəzərə alınmayan
təhlükəsizlik məsələlərini ictimai gündəmə gətirə bilir və beləliklə,dövlət təhlükəsizliyi siyasətini
aparmaq üçün formatları gücləndirməkdə hökümətə kömək edir və nəticədə əhalinin dəyişən
ehtiyaclarını qarşılamaq üzrə onun imkanlarını yaxşılaşdırır.
Həm davam edən təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyini təkmilləşdirmək səylərinin bir hissəsi kimi və
həm də rəsmi TSİ prosesi və proqramı kontekstində, özlərinin uyğun bacarıqlarından və müqayisəli üstünlüklərindən asılı olaraq mülki cəmiyyətlər bır sıra mühüm töhvələr verə bilərlər.
Mülki cəmiyyətin TSİİ-də oynadığı mühüm rola baxmayaraq,çox zaman mülki cəmiyyətlərin töhvələr vermələri üçün konkret məsələləri ayırd etməsi çətin olur. Ölkə kontekstindən asılı olaraq,mülki cəmiyyətlərin TSİ-a fəal cəlb olunması üçün müxtəlif imkanlar vardır,lakin bu imkanlar
bir çox hallarda məlum deyil və nəticədə istifadə olunmur.
Bu bölmə təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyini təkmilləşdirməyə kömək edən müəyyən növ tədbirləri
nəzərdən keçirir və mülki cəmiyyətlərin necə kömək edəcəyi haqqında nümunələr təklif edir. Bu
mülki cəmiyyətlərin fəaliyyətlərinin iki əsas sahəsi ətrafında təşkil olunur:
• İştirak:MCT-ı rəsmi şəkildə təhlükəsizlik sektorunun idarəetməsi və nəzarəti üzrə tapşırıqlanmış təsisatlarla konstruktiv tərəfdaş ola bilər.
• Nəzarət: Təhlükəsizlik təsisatlarının işini monitorinq etməklə, MCT-ı hökümətə tərəf-müqabil kimi çıxış edir və şəffaflıq və effektiv idarəetmə baxımından onları hesabata çəkirlər.

6.2. Əhalinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə səfərbər edilməsi
Mülki cəmiyyət subyektləri-o cümlədən media-təhlükəsizlik məsələləri ətrafında yerli əhalinin
maarifləndirilməsi və səfərbər edilməsində mühüm rol oynayırlar.
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Haşiyə15: Maarifləndirmə
Maarifləndirmə problemin təbiəti ilə bağlı və onu necə həll etmək yolları ilə bağlı məlumat
verməklə ictimai şüuru dəyişmək və məsələyə maraq yaratmaq məqsədi daşıyır. O,məsələyə
dəstəklə əlaqədar ictimai rəyin gücünü səfərbər edə bilər və onun hesabına qərar vericilərin siyasi iradəsinə təsir edər. Maarifləndirmə, mülki cəmiyyətin ictimai müdafiə strategiyasının həlledici hissəsidir. Bu
ictimai müdafiəçi rolundan fərqlidir,belə halda hədəf qrupu ictimaiyyət və ya konkret sosial qrup
olur,heç də siyasi qərar vericilər olmur. Praktikada,maarfiləndirmə ictimai müdafiə ilə daha da
yaxından əlaqəlidir, çünki onun son məqsədi siyasi dəstəkdən istifadə edərək siyasi qərarların
verilməsinə təsir etmək və dəyişməkdir.
Mənbə: Alejandro Pero, ‘Awareness raising and Networking’, in Eden Cole, Kerstin Eppert and
Katrin Kinzelbach (eds.), Public oversight of the security sector – a handbook for civil society organizations, (Geneva: DCAF and UNPD, 2008).
Təhlükəsizlik təhdidləri üzrə maarifləndirmə əhalinin müəyyən təhlükələrə qarşı sayıqlığını artırmağa kömək edər. Bu məsələn, Sahel-in çox sayda ərazisini əhatə edən ekstremist zorakılığa
qarşı köməkedici ola bilər. Mülki cəmiyyətlər ekstremist əyinti riskinə aparan ilkin xəbərdarlıq
mexanizmlərini gücləndirə bilər və onlar da əhali ilə təsisatlar arasında yaxın əməkdaşlıq və
həmçinin,əhalinin təhlükələrlə bağlı yüksək səviyyədə xəbərdar olmalarını tələb edir.
Digər tərəfdən,əhali ilə apardıqları işlərin kontekstində mülki cəmiyyətlər radikallaşmanın əksinə
olan təşəbbüslərə önəmli dərəcədə kömək edə bilərlər.Radikallaşma- əleyhinə olan yanaşma
əhalinin radikallaşmaya qarşı daha da müqavimətli olması və radikal qüvvələrin sıralarına yeni
gənclərin qoşulmasını önləmək üçün mədəni yollarla ekstremist ideologiyası ilə bağlı maarfiləndirir. Bu cür tədbirlər hər bir icmanın xüsusi konteksti daxilində radikalların gətirdikləri arqumentlərlə mübarizə aparmaq üçün həm yüksək mədəni hisslərin olmasını və həm də bu arqumentləri dərk etmə səviyyəsini tələb edir. Çox zaman yerli icmalarla bağlı olan mülki cəmiyyətlər
icmalar səviyyəsində bu cür önləyici tədbirlərin keçirilməsi üçün strateji üstünlüyə malik olurlar.Digər tərəfdən,bu cür təşkilatlar bəzən başqa mülki cəmiyyətlərdən az bacarıq təcrübəsinə
malik ola bilərlər; və beləliklə icma əsaslı təşkilatlarla tədqiqat mərkəzləri arasındakı əməkdaşlıq
sinerji yarada bilər və zorakı ekstremizmə qarşı maarifləndirmə projelərinin keyfiyyətini və təsirini artıra bilər. Onların təsirinə və inandırma güçünə görə dini təşkilalar və ənənəvi liderlər də
müəyyən maarifləndirmə və əhalini səfərbər etmək səylərində mühüm tərəfdaşlar ola bilər.
Haşiyə16: Əhali içərisində yaranan təşkilatların rolu
Yerli icmalarla güclü əlaqəsi olan əhali içi təşkilatlar(ƏİT) təhlükəsizlik baxımından qəbul edilməli olan “yaxşı adətlər” üzrə və təhlükəsizlik xidmətləri ilə inam əsaslı münasibətlərin mühümlüyü
ilə əlaqəli maarifləndirmə işlərində daha yaxşı durumdadırlar. Məsələn,cinayət haqqında xəbər
verməklə və ya təhlükəli yerləri müəyyən etməyə kömək etməklə,mülki əhali hər kəsin həyatına
təsir edə biləcək təhlükəsizlik qorxularını təhlükəsizlik xidmətləri tərəfindən önləməyə və cavablandırmağa kömək edər.
Əksər Qərbi Afrika ölkələrində,dövlət orqanları ,xüsusilə də təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri
ilə məsul olan nazirliklər dövlət təhlükəsizliyi ilə əlaqəli müəyyən layihə və proqramların yerinə
yetirilməsində getdikcə daha çox əsasən MCT-ı ilə və xüsusilə də ƏİT –la işləyirlər. Bu cür
əməkdaşlıq növləri adekvat qarşılıqlı inam səviyyəsində baş verirsə və sosial və mədəni məsələləri nəzərə alırsa, o zaman o faydalı olur və dövlət təhlükəsizliyi xidmətlərinin keyfiyyətini və
mülkilərlə hərbi və təhlükəsizlik qüvvələri arasındakı münasibətləri yaxşılaşdırır. Regionun bir
sıra ölkələrində, icmalar arası polis xidmətinin yanaşmasının tətbiq edilməsi mülki cəmiyyətə və
yerli əhaliyə təhlükəsizliyi təmin etmək üçün birgə işləməyə imkan yaratmışdır. Yerli səviyyədə,ənənəvi kommunikatorlar və yerli radio stansiyaları da nüfuzlu subyektlər kimi tanınır və onlara da təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqəli sosial səfərbərlik strategiyalarında ƏİT-lər üçün potensial həlledici tərəfdaşlar kimi baxılmalıdır.

6.3. İştirakın effektiv olmasının təmin edilməsi və təhlükəsizlik siyasətinə təsir edilməsi
6.3.1 Əhalinin təhlükəsizlik qayğılarının ötürülməsi
Ölkənin milli təhlükəsizlik siyasəti ölkəyə yönələn əsas təhlükələri və bu təhlükələrin önlənməsini və cavablandırılmasını müəyyən edir və təhlükəsizlik təsisatlarının fəaliyyət göstərdiyi siyasi
və strateji çərçivəni müəyyən edir. Təhlükəsizlik siyasətinin təkcə makro-səviyyədəki təhlükələri
(ölkə ərazisinin qorunması,terrora və mütəşəkkil cinayətə qarşı mübarizə,yol kənarı oğurluqlar,şəhər içi cinayətlər və s)yox,həm də milləti təşkil edən fərdlərə və icmalara birbaşa toxunan
təhlükələri(ailə daxili və seksual zorakılıq və gender əsaslı digət zorakılıq formaları,qanqster zorakılığı,müəyyən coğrafi məkanları və bölgələrin icmalarını hədəf alan təhlükələr) kifayət dərəcədə nəzərə alması əhəmiyyət daşıyır. Milli təhlükəsizlik siyasəti ölkə,kollektiv və uzun müddətli
baxışın əsasında qurulmalıdır.
ƏİT kimi mülki cəmiyyət subyektləri,idarəçilik və ictimai müdafiə işlərində ixtisaslaşan ölkə mülki
cəmiyyət təşkilatları ilə tərəfdaşlıq edərək əhali ilə ölkənin qərar vericiləri arasında körpü rolu oynayaraq uyğun milli təhlükəsizlik siyasətinin hazırlanmasına və vətəndaşların maraqlarının qurulan siyasətdə nəzərə alınmasına lobbiçilik edərək kömək edə bilərlər.
Məsələn,Malidə 2012-ci ilin böhranı kontekstində,mali Sülh Tədqiqatı və Tədbirləri İnstitutu
(Institut Malien de Recherche-Action pour la Paix, IMRAP) və Qərbi Afrika Sülh Quruculuğu Şəbəkəsi(WANEP) təhlükəsizliyin yeni milli baxışını formalaşdırmağa kömək üçün regional məsləhət layihələri təşəbbüsləri irəli sürdülər(5.4.1 bəndinə də baxın).
6.3.2 Hökümətdəki qərar vericilərinə təsir etmək üçün tədqiqatdan istifadə edilməsi
Mülki cəmiyyət təşkilatlarının əlində olan alətlərdən biri də təhlükəsizlik sahəsində tədqiqat aparmaqdır. Bu mövzuda kifayət qədər ekspertizi olan MCT-ı təhlükəsizlik və TSİ-ı prosesi üzrə tədqiqatlar apara bilər və praktiki tövsiyələrdən ibarət nəticələri dərc etdirə bilər. Bu cür tədqiqatların təsirinin olması üçün,debatlar və ictimai müdafiə səyləri yaratması üçün tədqiqatın nəticələri
müxtəlif maraqlı tərəflərə çatdırılmalıdır. Möhkəm əsaslandırılmış ictimai müdafiə hazırlamaqla,tədqiqat, MCT-nın təhlükəsizlik sektoru islahatına verə biləcəyi əsas töhvədir.
Buna baxmayaraq,Qərbi Afrikada tədqiqat aparan bir neçə MCT-ı öz işləri üçün məlumat toplamaqda tam azad deyillər, bu hələ də təhlükəsizlik sektoru aparatını əhatə edən sirlilik ənənəsindən və tədqiqatçıların milli təhlükəsizliklə bağlı həssas məsələlərə cəlb olunmasına göstərilən
müqavimətdən doğur . Bu cür maneələrin işığında təhlükəsizlik təsisatlarının qavrayışı üzrə tədqiqatlar və ya məlumat bazasına sərbəst çıxışa imkan verən başqa tədqiqat formaları və təhlükəsizlik təsisatlarının işlərinə uyğun olan tədqiqatlar ilkin başlanğıc ola bilər.
Haşiyə17: MCT tədqiqat ekspertizi: zorakı ekstremizm təhlükəsinə ictimai cavabın yaxşılaşdırılması mexanizmi
Yaradıcı yönümlü tədqiqat vasitəsilə,MCT-nın zorakı ekstremizm və radikallaşma prosesi üzrə
tədqiqatları bu fenomenin daha yaxşı başa düşülməsinə kömək edir.
Fərqli köməkedici amilləri analiz edərək,MCT-ı ölkə rəhbərliyinə və təhlükəsizlik təsisatlarına zorakı ekstremizmin dərin kök salmış səbəblərini hədəf alan daha da effektiv önləmə strategiyaları
hazırlamaq üçün önəmli həll yolları göstərirlər.
MCT-nın bu cür təhlükəyə təkmilləşmiş cavablar verməsi yolları haqqında 6.2 bəndinə baxın.
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İctimai müdafiə dəyişiklik əldə etmək üçün planlaşdırılmış,ölçülüb-biçilmiş və dayanıqlı səydir.
Fərdlər və təşkilatlar müəyyən işlərin necə yaxşı görülə biləcəyi ideyasını təşviq etməklə müdafiə işlərinə qoşulurlar. Əgər uğurlu olursa o zaman müdafiə konkret nəticələrə gətirir.
Megan Bastick and Tobie Whitman, A Women’s Guide to Security Sector Reform (Washington
DC: The Institute for Inclusive Security and DCAF, 2013)
To be effective, advocacy should be based on established facts and objective analysis, grounded in concrete proposals that address documented public concerns, and attempt to influence decision-making processes to ensure that the needs of the population are taken into account by those making the decision
6.3.3. Əsaslı sənədlərlə müdafiənin dəstəklənməsi
İctimai müdafiə MCT-nın rəhbərliyi altında gedən iştirakçı işlərin əhəmiyyətli hissəsidir. Əlbəttə,sosial səfərbərliyə əlavə olaraq,MCT-ı idarəçilik subyektləri ilə,o cümlədən,hökümət orqanları,təhlükəsizlik xidmətləri, maraqlı qruplar və siyasi partiyalarla,yerli,bölgəsəl və ənənəvi orqanlarla və inkişaf işləri ilə məşğul olan tərəfdaşlarla lobbiçilik fəaliyyətləri aparırlar.
Effektiv olması üçün,müdafiə, baş vermiş faktlara və obyektiv analizlərə əsaslanmalıdır və sənədləşdirilmiş ictimai narahatlıqları həll etməyə yönəlmiş konkret təkliflərlə əsaslandırılmış olmalı və əhalinin ehtiyaclarının nəzərə alınmasını təmin etməkdən ötrü qərar vemə proseslərinə nüfuz etməyə cəhd etməlidir.
Müdafiənin uğuru, sonucda ,onun inandırmaq qabiliyyətindən asılı olacaq: müdafiə bəyanataları
kimi vasitələr,qərar vericilərə məktublar və ya onlarla görüşlər o zaman təsirli olacaq ki,onlar
möhkəm arqumentlər və dəlillər üzərində qurulsun və hədəf auditoriyasını tədbirlər görməyin lazım olduğuna inandırsın.
Müdafiə konstruktiv yanaşmanın bir hissəsidir, çünki o,MCT-nın düşünmək və analiz etmək qabiliyyətlərini və həmçinin onların nüfuzlarını nümayiş etdirir. Qərbi Afrikadakı təcrübə göstərir
ki,yerli əhali və onların təmsilçiləri (istər seçilmiş olsun və ya mülki cəmiyyətdən olsun) yerli təhlükəsizlik strukturlarını möhkəmləndirməklə və ya əvvəllər nəzərə alınmayan təhlükələri gündəmə gətirməklə dövlət orqanlarının təhlükəsizliyi yaxşılaşdırmağa yönələn addımlar atmasına təsir etmək imkanındadırlar.

6.4. Dəstək,məsləhət və təlim vasitəsilə təhlükəsizlik təsisatlarının təsirliliyinin artırılması
Hər bir ölkə özünün konkret şəraitinə və üzləşdiyi problemlərə uyğun olaraq təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyi inkişaf etdirməlidir. Ona görə də,islahatlar üçün hazırlanmış ayrıca plan yoxdur və
başqa ölkələrin təcrübəsindən alınan dərslər hər bir ölkə kontekstinə uyğunlaşdırılmalıdır. Bütün
hallarda, dövlətin və əhalinin üzləşdiyi təhlükəsizlik qayğılarına və problemlərinə ən yaxşı şəkildə uyğunlaşdırılmış geniş və hamını əhatə edən təhlükəsizlik sektorunun olması vacibdir.
Təhlükəsizlik sektoru idarəçilyinin yaxşılaşması üçün daha çox tədbirlərin icra orqanlarının üzərinə düşməsinə baxmayaraq,mülki cəmiyyətin effektiv və konstruktiv şəkildə fayda gətirməsinin
bir çox yolları vardır,məsələn:
 Milli müdafiə və təhlükəsizlik qüvvələrinin formatının yenidən düşünülməsi
Sayı həddən artıq çox olan hərbi və təhlükəsizlik qüvvələri iqtisadi və sosial inkişaf dövrünü
keçən Qərbi Afrika ölkələri üçün ağır yükdür və onların maliyyələşməsi uzun vadidə dayanıqlı
deyil. Bu cür qüvvələr həm də dövlət aparatının hərbiləşdirilməsi riskini artıra bilər. Əksinə,hərbi və təhlükəsizlik qüvvələrinin kifayət səviyyədə olmaması ölkənin zəifliliyini artırır və

bütün təhlükələrə qarşı onların cavablarının effektivliyinin qarşısını alır. Ona görə də, hərbi və
təhlükəsizlik qüvvələrinin strukturlarını ölkənin və onun əhalisinin ehtiyaclarına və ölkənin
resurslarına uyğun şəkildə uyğunlaşdırmaq vacibdir.
Mülki cəmiyyət subyektləri,təhlükəsizlik sektorunun ölkənin bütöv əhalisinə nə dərəcədə yük
olduğu haqqında demokratik və iqtisadi analizlər etməklə hərbi və təhlükəsizlik qüvvələrinin uyğun sayını aydınlaşdırmaq istiqamətində kömək edə bilər və ya ordudan tərxisedilmə və ya cəmiyyətə yenidən inteqrasiya proqramları irəli sürə bilər. Məsələn,
 Təhlükəsizlik təsisatlarının təşkilinin yenidən düşünülməsi
Təhlükəsizlik təsisatlarının mandatı uyğun hüquqi və tənzimləyici mexanizmlər vasitəsilə
aydın şəkildə müəyyən edilməli və onların missiyaları milli təhlükəsizlik prioritetlərinə yönəldilməlidir ki,hər hansı bir ardıcıllığın pozulması baş verməsin və ya təkrarlıq olmasın,çünki bu cür hallarda dövlət resurslarının təsirliliyi azalır və ictimai resurslar israf edilir. İcra orqanları ilə tərəfdaşlıq etməklə,mülki cəmiyyət subyektləri təhlükəsizlik sektorunun hüquqi və təsisati çərçivəsinin keyfiyyət analizini apara bilər.
 Hərbi və təhlükəsizlik qüvvələrinin peşəkarlılığının artırılması
Peşəkar hərbi və təhlükəsizlik qüvvələri öz missiyaları və səlahiyyətlərini başa düşən,yüksək davranış və etika standardlarına hörmət edən və onların qarşısına qoyulan
tapşırıqları yerinə yetirmək üçün zəruri texniki bacarıqlara sahib olan qadın və kişilərdən
ibarətdir. Bu cür qüvvələr ciddi olaraq ölkənin hüquqi sənədlərinə və universal insan hüquqları peinsiplərinə riayət etməlidirlər. Bütün bunlar təhlükəsizlik təsisatlarının etibarlılığı
və təsirliliyinin təminat altına alınması üçün vacibdir.
Bu sahədə ixtisaslaşan MCT-ı,hərbi və təhlükəsizlik qüvvələrinə, bir çox hallarda məlumat boşluqlarını dolduraraq insan hüquqları, beynəlxalq humanitar qanun,gender bərabərliyi və ya başqa uyğun sahələr üzrə təlimlər keçə bilərlər. Onlar, həmçinin,davranış
kodekslərini və ya təhlükəsizlik sektoru heyətindən gözlənilən yüksək davranış standardları müəyyən edən başqa etik qaydaları da dəstəkləyə bilər.
 Təhlükəsizlik təsisatlarında iş mühitinin qanunlara söykəndiyinin təmin edilməsi
Qadın və kişilərin təhlükəsizlik xidmətlərində xidmət etməsi bu təsisatların cəmiyyəti təmsil etməsi baxımından əhəmiyyətlidir.
Bax: Vəsait 8: Genderin Təhlükəsizlik Sektoru İslahatı və İdarəçiliyinə inteqrasiya edilməsi
Xidmət etdiyi əhaliyə bənzəyən polis qüvvələri əhalinin rəngarəng ehtiyaclarına təsirli cavab vermək üçün daha da yaxşı vəziyyətdədirlər. Beləliklə,təhlükəsizlik təsisatlarının öz
sıralarına peşəkar qadınları cəlb etməsi onların fəaliyyət effektivliyinə təsir edir. Lakin bu
başqa şeylərlə bərabər, ayrımçılıq olmayan təsisati və mədəni siyasətlər aparılmasını və
kişilərin hökmranlığına,seksual və əqli sataşma və ya gender sterotipləri əsasında başqa
qeyri-bərabər münasibətə sıfır dözümlülük tələb edir.
Mülki cəmiyyət subyektləri ,xüsusilə,qadın təşkilatları gender yanaşması baxımından təsisati sənədlər və siyasətləri analiz etmək üçün təhlükəsizlik təsisatlarına xidmətlər göstərə
bilər və məsləhətlər verə bilər,bu sənədlərin təkmilləşməsi üçün tövsiyələr verə bilər,münasibət və davranışların dəyişməsi üçün maarifləndirmə işləri apara bilər və ədalətli təsisati idarəetmə üçün təlim keçə bilər.Təhlükəsizlik sektorunda çalışan qadınlar da daha
geniş bərabərlik olsun deyə təsisati dəyişimin baş verməsinə təsir edə bilər.(bax Haşiyə19).
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 Təhlükəsizlik təsisatlarının maliyyə və maddi idarəetməsinin şəffaflığının artırılması
Şəffaf idarəetmə prosedurlarının və daxili nəzarət mexanizmlərinin qurulması mənimsəmə risklərini məhdudlaşdırır və təhlükəsizlik təsisatlarının maliyyə hesabatlılığını təkmilləşdirir.Kənar nəzarət mexanizmləri,məsələn,dövlət xərclərinin audit edilməsinə məsul
olan ölkə qurumları və ya parlamentin müdafiə və təhlükəsizlik üzrə büdcə və maliyyə
məsələlərinə məsul olan komitələri də dövlət büdcəsinin strateji istifadəsi üzrə və həmçinin,təhlükəsizlik sektoru xərclərinin dürüstlüyü ilə bağlı nəzarət apara bilərlər.
Haşiyə18: Təhlükəsizlik sektoru nəzarət təsisatlarının işinə MCT-ı dəstəyi
Fəaliyyət zonasından asılı olaraq,MCT-ı müstəqil və kənar təhlükəsizlik sektoru nəzarət təsisatları üçün dəyərli tərəfdaş ola bilir.
Əlbəttə,MCT-nın konkret ekspertizi bu cür təsisatların işlərinin uğuru üçün xüsusilə faydalı ola
bilir və onlar da tərəfdaşlıqları təşviq etməlidirlər. Digər tərəfdən,MCT-ı çox zaman bu kənar nəzarət təsisatlarının səylərinə hansı töhvələri verə biləcəkləri haqqında məlumata malik olmurlar.
Eynilə,bu cür təsisatlar çox zaman mülki cəmiyyət təşkilatlarından hər hansı kömək almağa həvəssiz olurlar. Buna səbəb,tərəfsizlik,etibarlılıq və ya sadəcə onların mülki cəmiyyətlərin bu cür
ekspertizə malik olduqları haqqında bilgiləri olmadığından qaynaqlana bilər.Nəticədə,çox sayda
imkanlar əldən gedir.
Əksər Qərbi Afrika ölkələrində,MCT-nın ekspertizindən və ya dəstəyindən faydalanan müstəqil
nəzarət təsisatlarına aşağıdakılar daxildir:
• Parlamentlər(bax: 6.5.1)
• Ölkə insan hüquqları komissiyaları və ombudsmanlar (bax:6.5.2).
• Ölkə audit təsisatları(Audit Məhkəməsi,Baş Auditor, və s) (bax:6.5.2)
• Ölkənin korrupsiyaya qarşı agentlikləri(bax: 6.5.2)
• Ölkə qanunları ilə yaradılmış digər uyğun müstəqil təsisatlar və ya hakimiyyət orqanları.
Haşiyə19: Qadın təhlükəsizlik sektoru işçiləri assosiasiyasi
Təhlükəsizlik sektorunda işləyən qadınların öz kişi cinsindən olan həmkarları tərəfindən bərabər
tərəfdaş kimi qəbul edilməsi önəmlidir. Qadın işçiləri assosiasiyaları qadın hüquqlarını təşviq
etməklə bu məqsədə nail ola bilərlər. Buraya qadınların sistemli şəkildə inteqrasiyası və həmçinin qadınların bu xidmətlərə alınması,təbliği və təlimi daxildir. Qadın işçilər assosiasiyası təcrübə və bacarıqları paylaşmaq üçün şəbəkə fəaliyyətləri də apara bilərlər.
Qərbi Afrika boyunca,təhlükəsizlik sektoru təsisatları arasında qadın polis zabitləri assosiasiyasından və ya həbsxana işçilərinin arvadlarından başlamış qadın hüquqşünaslar assosiasiyasına
qədər rəsmi və qeyri-rəsmi qadın işçilər assosiasiyaları mövcuddur. Bu cür assosiasiyalar öz
üzvlərini dəstəkləmək üçün bir sıra fəaliyyətlər göstərir,lakin onlar başlıca olaraq sosial dəstək
amaclı işlərə daha çox yönəlirlər,məsələn,ehtiyac olduğu dönəmlərdə, toy və ya yas olduğu zamanlarda maddi və mənəvi dəstək göstərirlər. Sosial dəstəyin əhamiyyətli olmasına baxmayaraq, bu assosiasiyalar təhlükəsizlik sektorunun daxilində təsisati transformasiya aparmaq üçün
aparıcı subyektlər ola bilərlər. Onlar qadın təhlükəsizlik sektoru işçilərinin hüquqlarını müdafiə
edə bilər,qadın təşkilatları ilə təhlükəsizlik təsisatları arasında körpü yarada bilər və qadınlar və
uşaqlar kimi incə qruplara təhlükəsizlik və ədalətin təmin olunmasında dəstəkçi ola bilərlər.
Miranda Gaanderse, Security for all: West Africa’s good practices on Gender in the Security
Sector (Geneva:DCAF,2010)

6.5. Rəsmi kənar nəzarət mexanizmlərinin təsirliliyinin artırılması
6.5.1. Mülki cəmiyyətin təcrübə və bacarıqlarının parlamentə əlçatan edilməsi
Bax Vəsait 5:
Təhlükəsizlik Sektoru Üzərində Parlament Nəzarəti
Ümumiyyətlə,hökümətlərin işi üzərində,o cümlədən, təhlükəsizlik təsisatları üzərində parlament
nəzarəti aparmaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə etməklə parlamentin konstitusiyada təsbit
edilmiş mandatı vardır və bu vasitələr mülki cəmiyyətin iştirakı ilə yaxşılaşdırıla bilər:
• Əhali ilə,o cümlədən,vətəndaş təşkilatları ilə müntəzəm şəkildə qarşılıqlı əlaqə vətəndaşların təhlükəsizlik qayğılarını parlamentarların daha yaxşı ifadə etməsi üçün kömək edə
bilər və bu qayğıların parlament debatlarında üzə çıxmasını təmin edə bilər. Eyni ruhda,təhlükəsizlik sektorunda baş verən pozuntulara, məsələn,sərhəddə baş verən korrupsiya ilə əlaqəli hallara və ya hərbi və təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən hakimiyyətdən suiistifadə və ya qorxutma hallarına media da diqqəti cəlb edə bilər.
• Mülki cəmiyyətlə iş zamanı qaldırılan və ya media tərəfindən vurğulanan təhlükəsizlik idarəçiliyi problemləri parlamentarlara yazılı və ya şifahi formada uyğun nazirlərə sorğular
göndərməyə kömək edər.
• Hökümətin təhlükəsizliklə əlaqədar işlərini yoxlamağa məsul olan parlament işçi qrupları
və ya komitələri mülki cəmiyyət subyektləri ilə məsləhətlər keçirərək dövlət xidmətinin istifadəçilərinin rəyini öyrənə bilər və ya onların ekspert rəylərindən faydalana bilər. Məsələn,seksual zorakılıq qurbanlarını müdafiə edən assosiasiyalar zorakılıq qurbanlarına
məsul olan təsisatların onlara kömək istiqamətində gördükləri tədbirlər barədə və təsisati
zəncirin effektivliyi barədə parlamentarlara dəyərli məlumatlar verə bilərlər.
• Eyni hallar araşdırılan təhlükəsizlik təsisatlarının dürüstlüyünü sual altına qoyan ciddi pis
davranış iddialarına aydınlıq gətirmək üçün qurulan parlament sorğu komitəsinə də aiddir. Məsələn,insan hüquqları təşkilatları və ya müstəqil media müşahidəçiləri hərbi və təhlükəsizlik qüvvələrinin mediaya qarşı repressiya halları haqqında aydınlıq gətirə bilər.Parlament üzvlərinin də etibarlı insan hüquqları fəallarının sənədləşdirdiyi insan hüquqları
pozuntuları və sui-istifadə halları haqqında topladıqları məlumatlara çıxışları ola bilir.
• Parlament komitələri də qanunverici aktlar,dövlət büdcələri və ya müəyyən dövlət siyasətləri hazırlayarkən və ya onları qiymətləndirərkən mülki cəmiyyət ekspertlərinin məsləhətini istəyə bilərlər. Məsələn:
o Müdafiə və təhlükəsizliyə məsul olan komitələr polis işçiləri ilə əlaqədar aparılmış
qavrayış tədqiqatlarının nəticələri ilə əlaqədar məlumat tələb edə bilər. MCT-ı tədqiqatının qaldırdığı məsələlərə cavab olaraq,komitələr təhlükəsizlik təsisatlarının
büdcələrini qəbul edən zaman korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsinin
əhəmiyyəti haqqında və ya müəyyən təhlükəsizlik risklərinin önlənməsi haqqında
konkret tövsiyələr verə bilər.
o Qadın hüquqlarının təşviq edilməsinə məsul olan komitələr, qadınların müdafiə və
təhlükəsizlik qüvvələrində iş şəraitləri ilə əlaqədar qadın işçilər assosiasiyasının və
başqa qadın təşkilatlarının hesabatlarından yararlana bilərlər və ya təhlükəsizlik
təsisatlarının operativ effektivliyinə qadınların nə cür təsir etdiyi ilə bağlı bilgi ala
bilərlər.(bax: Haşiyə14). Zorakılıq qurbanlarını dəstəkləyən təşkilatlarla məsləhətlər(hüquqi klinikalar,təhlükəsiz evlər,tibbi və psixoloji xidmət göstərənlər və s) də
qiymətlidir və bunlar komitə üzvlərinə MCT-nın göstərdikləri xidmətləri daha yaxşı
başa düşmək üçün kömək edir,məsələn, qadınların ədalət və təhlükəsizliyə çıxışlarını yaxşılaşdıran xidmətlər.
o Qadın hüquqlarından daha da kənara çıxan, konkret olaraq gender ilə məşğul
olan komissiya varsa,o zaman bu komissiya müəyyən cinayət qurbanlarının cinsinə və yaşına görə bölünməsi üzrə və ya müəyyən edilmiş sosial qrup daxilində cinayətkarlığın çox olmasını izah edən amillərə görə tədqiqat mərkəzlərindən və qadın hüquqları təşkilatlarından aldığı məlumatla öz işini zənginləşdirə bilər. Bu cür
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məlumat, hər bir ehtiyaca uyğunlaşdırılmış önləmə,qoruma və cavablandırma siyasətləri üçün hökümətə tövsiyələr hazırlamağa komitələrə imkan verir.
o Qnunvericilik aktlarını gözdən keçirən komitələr təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqəli
hüquqi sənədləri yoxlayarkən müstəqil mülki cəmiyyət ekspertlərinin məsləhətlərini
faydalı saya bilər. Bu cür proses əhalini qorumaq amacı ilə yazılmış,lakinb ir çox
zərərli maddələri kənardan görünən və faktiki olaraq müəyyən qrupların təhlükə və
cinayətə bağlanmasını artıran qanunvericilik aktının potensial əks təsirlərini öncədən görməyə imkan verir. Bu cür elementlər baxılmaqda olan hüquqi sənədlərə
düzəlişlər edilməsi üçün faydalı əsas yaradır.
o Büdcə və maliyyə komitələri dövlət büdcəsi ilə bağlı daha da açıq rəy almaq üçün
MCT-ı ilə,xüsusilə də büdcə anaizlərində fəal olan təşkilatlarla məsləhət edə bilərlər. Əlbəttə,bu cür təşkilatlar əvvəlki büdcələrin analizi əsasında bəzən uyğunszluqlara və ehtiyatlılıq nöqtələrinə aydınlıq gətirə bilirlər. Məsələn,hesabatlılıq
mexanizmlərinin maliyyələşməsində, maliyyə çatmamazlığı ilə silahlı qüvvələr
üçün maddiyyat və avadanlığın həddən artıq maliyyələşməsi arasında balansın
pozulması ola bilir. Bu cür uyğunsuzluqların sənədləşdirilməsi büdcələrin uyğun
şəkildə yenidən balanslaşdırılması üçün ya nazirliklərə ya da təsisatlara tövsiyələr
üçün əsas yaradır. Başqa nümunə kimi,MCT-ı məhkəmədən öncə həddən çox
saxlanılmanın məhkəmə büdcəsi üçün ağır yük yaratması ilə bağlı və həmçinin ölkənin iqtisadiyyatına təsiri ilə bağlı tədqiqat apara bilər.Qərbi Afrikada,mülki cəmiyyət təşkilatları ən azı üç ölkə üçün Qana,Qvineya və Syerra Leone üçün bu cür
növ tədqiqat aparmış və nəticələrini çap etmişdir x.

Haşiyə 20: MCt-ı ilə Parlament dinləmələri: qərar vermə proseslərinin zənginləşdirilməsi
Əksər Qərbi Afrika ölkələrində MCT-ı ilə parlamentlərin məsləhətləşməsi getdikcə artan ümumi
hala çevrilmişdir.Əlbəttə,MCT-nın müdaxilə sahəsi və imkanlarından asılı olaraq,onların nümayəndələri texniki komitələr tərəfindən dəvət edilərək büdcələr və təklif edilən qanun layihələri üzrə məsləhət vermələri istənilir və beləliklə onlara debatlara təqdim edilən parlament araşdırmaları və qanun layihələri üzrə öz mövqelərini bildirməyə imkan yaradılır. Belə olduqda ictimai müdafiə üçün də şərait yaranır.
Məsələn,qadın hüquqları üzrə məsələlərdə,gender bərabərliyi üçün çalışan təşkilatlar çox zaman parlamentə dəvət edilir və onlar təklif edilən islahatların incə nöqtələri barədə məsləhət
verirlər. Qeyd edilməidir ki,təhlükəsizlik siyasəti və ya büdcə ayırmaları üzrə həssas məsələlərdə,MCT-na az-az hallarda qulaq asılır.Bu səbəbdən, MCT-ı parlamentarlara mülki cəmiyyət ilə
işləməyin dəyərini nümayiş etdirməklə təhlükəsizlik məsələlərində daha geniş parlament şəffaflığını müdafiə etməlidir.
6.5.2. Mülki cəmiyyətin bilik və bacarıqlarının müstəqil nəzarət təsisatlarına əlçatan olmasının
təmin edilməsi
Onların müdaxilə sahəsindən asılı olaraq,MCT-ı qanun aliliyinə nəzarət edən (məsələn,ölkə insan hüquqları komissiyaları və ombudsmanlar) və dövlət idarəetməsinin maliyyə bütövlüyünə
nəzarət edən müstəqil təsisatlara(məsələn,baş auditor və anti-korrupsiya agentlikləri) dəyərli
dəstək verə bilər.
İnsan hüquqları təşkilatlarının ölkə insan hüquqları komissiyalarına təbii tərəfdaş olmasına baxmayaraq, effektiv əməkdaşlıq çərçivələrinin müəyyən edilməsi çətin ola bilir. Malidə,ölkə insan
hüquqları komissiyası 2012-ci ildə qurulmuş və ölkənin insan hüquqları təşkilatları və təsisatlarını bir yerə gətirən insan hüquqları məsləhətləşmələrinə sədrlik etmişdir. Tamamlamaya əsaslanan kollegial yanaşmadan istifadə edərək və sinerji axtararaq,bu məsləhətləşməni kollektiv

alət kimi Mali insan hüquqları komissiyası təhlükəsizlik sektoru üzərində nəzarət aparmaq üçün
istifadə edərək öz qabiliyyətini artırır. Üzv ölkələr aşağıdakı məsələlər üzrə töhvə verirlər:
• Rəsmi və ya qeyri rəsmi təhlükəsizlik subyektlərini cəlb etməklə insan hüquqları pozuntularının araşdırılması və sənədləşdirilməsi;
• Bu cür pozuntuların qurbanlarına müxtəlif növ dəstəyin verilməsi; və
• Təhlükəsizlik heyətinin motivasiyasını maksimumlaşdırmaq və onlar ilə mülki əhali arasında müsbət münasibətləri təşviq etməkdən ötrü təhlükəsizlik heyətinin fundamental hüquqlarına hörmət edilməsini təmin edən ictimai müdafiə səylərinin gücləndirilməsi
Malinin timsalında,insan hüquqları üzrə məsləhətləşmə formatı Təhlükəsizlik sektoru İslahatı
üzrə Ölkə Şurası ilə konstruktiv tərəfdaşlıq üçün əsaslar hazırlamağa başladı və o formatın öz
mandatını yerinə yetirməsi üçün resurslara çıxışını dəstəklədi(Bax Haşiyə21). Bu cür dəstəyin
təsiri formatın kollektiv təbiətinə görə artdı,çünk bu format insan hüquqlarını qoruyan bütün təşkilatları bir yerə yığır və fəal əməkdaşlıq arzusunu nümayiş etdirir.
Haşiyə 21: İctimai nəzarəti optimallaşdırmaq üçün yenilikçi təsisati vasitələr: Malidəki Demokratik Müzakirə Forumu nümunəsi
Malidə 24 fevral 2012-ci ildə qəbul edilmiş Fərman N2012-117/P-RM( 1996-çı ilin Mayın 31-də
qəbul edilmiş Fərmanı N95-159/P-RM dəyişərək Demokratik Müzakirə Forumu yaratmışdır) ombudsman təsisatlarına Demokratik Müzakirə Forumuni((Espace d’interpellation démocratique,
EID) rəsmiləşdirmək məsuliyyəti vermişdir.
EİD demokratik öyrənmə dərsləri kimi burada vətəndaşlar özlərinin azadlıqlarını və mülki hüquqlarını tətbiq edirlər və beləliklə öz hökümətlərinə, ö cümlədən, təhlükəsizlik sektoru təsisatlarına yaxşı idarəçiliklə bağlı çağırış edirlər”.
Hər ilin dekabrın 10-da,beynəlxalq İnsan Hüquqları Günündə EİD görüşü olur və burada hökümət və vətəndaşlar bir yerə yığılır. 2014 summitində baxış üçün təqdim olunan 284 fayldan 153ü qəbul edilən idi. Bu işlərin əksəriyyəri Ədliyyə Nazirliyi və İnsan hüquqları ilə əlaqəli idi və onların yarısı bölgələrdən gəlmişdi.
2015-ci ildə,TSİ-ı prosesində insan hüquqları müdafiəçilərinin rolu haqqında təlimdən sonra,insan hüquqları üzrə məsləhətləşmə formatının üzvləri EİD-də iştirak etmək qərarına gəldilər.
Məqsəd 2014-cü ildə Fərmanla yaradılmış Təhlükəsizlik Sektoru İslahatı üzrə Ölkə Şurasının(CNRSS) hökümət tərəfindən fəaliyyətləndirilməsini sürətləndirməyə təşviq etmək idi. Belə
etməklə,məsləhətləşmə formatı, təsisati nəzarət mexanizmi kimi EİD-in imkanlarından CNRSS-i
dəstəkləmək üçün istifadə etmək istəmişdir. O,oz növbəsində ölkədə gedən TSİ-a bütöv və koordinasiyalı yanaşma vasitəsilə müdafiə və təhlükəsizlik təsisatlarının effektivliyini yaxşılaşdırmalıdır.
Ölkə insan hüquqları komissiyalarından əlavə,MCT-ı dövlət ombudsman təsisatlarının nəzarət
fəaliyyətlərinə də töhvə verə bilərlər.Ombudsman təsisatları olan əksər Qərbi Afrika ölkələrində
bu təsisatların mandatı, dövlət xidməti istifadəçilərinin inzibati orqanlara qarşı məhkəməyə daşımadıqları şikayətlərindən ibarət olur. Təhlükəsizlki təsisatlarının cəlb olunduğu işlərdə,ombudsman ən azı vasitıəçi rolunda çıxış edir ki,vətəndaşların hüquqlarına hörmət edilsin.
Praktiki baxımdan,MCT-ı ombuds təsisatlarının işinə müxtəlif yollarla kömək edə bilər:
• ombuds təsisatlarının səlahiyyətləri ilə bağlı və təhlükəsizlik təsisatlarına qarşı şikayətlərin necə verilməsi ilə bağlı əhalinin məlumatlandırılması;
• zərərçəkənlərin ilkin mərhələdə dəstəklənməsi,yəni onların işlərinin ombuds təsisatlarına
təqdim edilməsi üçün hazırlanması. O da əvəzində faktların yoxlanması işlərini irəli aparır
və bu işləmlər də təsisatların xidmətləri vasitəsilə edilir.
• Şikayətçilər şikayət etdikdən sonra onun gedişi və nəticəsi ilə bağlı şikayətçilərin dəstəklənməsi
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Haşiyə 22: MCT-nın qanun aliliyinin möhkəmləndirilməsində rolu
İnsan hüquqları və fundamental azadlıqların təminat altına alınması və həmçinin, hamı üçün
əçatan olan hüquq sisteminin qurulması cinayətlərin önlənməsi və onların cavablandırılması
üçün həyati vacib şərtlərdir. Faktiki olaraq,hüquq sistemi islahatı TSİ-a şamil edilən bütövlülük
yanaşmasının bir hissəsidir və cinsindən,yaşından sosial-iqtisadi durumundan asılı olmayaraq
yüksək səviyyəli hüquqi xidmətlərə çıxışı yaxşılaşdırmaq və fundamental hüquqların tam qorunmasını təmin etmək məqsədi güdür.
Mülki cəmiyyət subyektləri korrupsiya,nepotizm,seksizm və hüquq sisteminə təsir edən başqa
tərəf tutan hallara qarşı mübarizədə aparılan səylərə kömək edə bilər.İnsan hüquqları təşkilatlarının da, təhlükəsiz xidmətləri heyətinin törətdikləri insan hüquqları pozuntularını monitorinq
etmək,sənədləşdirmək və hesabat vermək və cinayət törədənlərin qanun qarşısında cavab
vermələri üçün tədbirlər görülməsində oynayacaqları mühüm rollar vardır. Xüsusilə,insan hüquqları təşkilatları təhlükəsizlik sektorunun yaxşı idarəçiliyinə aşağıdakı yollarla təsir edə bilərlər:
• Təhlükəsizlik sektoru subyektlərinin törətdikləri insan hüquqları pozuntularını sənədləşdirməklə;
• Diqqəti ciddi,xronik və ya geniş yayılmış təhlükəli şəraitlərin insan hüquqlarına etdiyi təsirlərə cəlb etməklə;
• Mülki əhali ilə əlaqədar məsləhətlər verməklə öz təcrübələrinin təhlükəsizlik təsisatlarına
əlçatan olmasını təmin etməklə və ya təhlükəsizlik sektoru heyətinə insan hüquqları,mülkilərin
qorunması,gender bərabərliyi və rəngarəngliyi və başqa əlaqədar sahələr üzrə təlimlər keçirməklə; və
• Silahlı qüvvələr və Təhlükəsizlik Xidmətləri üçün qəbul edilmiş ECOWAS Davranış Kodeksinin 15-ci Maddəsinə uyğun olaraq Təhlükəsizlik qüvvələrinin fundamental hüquqlarına hörmət edilməsinin müdafiə edilməsi, təhlükəsizlik xidməti işçilərinə çatdırılmalı ki,onların hüquqları
mülki subyektlər tərəfinən dəstəklənir və təşviq edilir.
Bu son məqam çox vacibdir, ancaq nəzərdən qaçırılır. Təhlükəsizlik heyətinin insan hüquqlarını
qorumaqla,MCT-ı ittiham etməkdən kənara çıxıb bütün əhalinin rifahı naminə təhlükəsizlik xidmətlərinin öz missiyalarını yerinə yetirmələri üçün konstruktiv şəkildə onları dəstəklədiklərini nümayiş etdirirlər. Mülkilər onları qoruyanların legitim gözləntilərini dəstəkləməyə hazır olduqlarını
nümayiş etdirməklə təhlükəsizlik təsisatlarının işçilərinin yenidən motivasiya edilməsinə kömək
edə bilər. Əhali tərəfindən qiymətləndirilən təhlükəsizlik peşəkarları daha da peşəkarlıqla və dürüstlüklə hərəkət etməyə çalışacaqlar.
Maddə15:Silahlı qüvvələr və təhlükəsizlik xidmətlərinin insan hüquqları.
Öz xidməti borclarını yerinə yetirməklə silahlı qüvvələr və təhlükəsizlik xidmətlərinin heyəti ölkə
qanunları çərçivəsində Konstitusiyada müəyyən edilmiş fundamental hüquqlar və azadlıqlardan
bəhrələnməlidirlər.
Mənbə: ECOWAS, ECOWAS ölkələrinin Silahlı qüvvələri və təhlükəsizlik xidmətlərinin davranış
Kodeksi,2006 xi
Digər tərəfdən,büdcə şəffaflığını təşviq etməkdə ixtisaslaşan dövlət auditorları və həmçinin, anti-korrupsiya agentlikləri üçün mühüm tərəfdaşlar ola bilər. Məsələn,vərəndaş təşkilatları və
media peşəkarlarının apardıqları araşdlırmalar, ECOWAS ölkələrinin sərhədləri boyunca baş
verən korrupsiyanın miqyasını üzə çıxarmışdır,baxmayaraq ki, bu ərazilər əhalinin və ticari malların hərəkəti üçün rəsmi olaraq sərbəst zona elan edilmişdir. Bir sıra ölkələrdə,möhkəm dəlillərə əsaslanan bu cür problemin ictimaiyyətə açıqlanması ölkədə debatlara gətirmiş və sərhəd nəzarəti agentliklərinin, xüsusilə də, təhlükəsizlik sektorunun ümumilikdə dürüstlyü məsələsini gündəmə daşımışdır.

MCT-nın və medianın apardığı araşdırmalar, təhlükəsizlik sektoru şəxsi heyətinin cəlb olunduğu
mənimsəmə hallarının da üzə çıxarılmasında faydalı olar(dəlillərlə sübut olunduğu hallarda) və
bu cür açıqlamalar inzibati tədbirlərə,araşdırmalar aparılmasına və ya başqa düzəldici tədbirlərin görülməsinə gətirər.
Ətraflı olaraq,bax 6,6,2,burada təhlükəsizlik sektorunun büdcəsinin monitorinq edilməsində
MCT-nın rolu göstərilir.

6.6. Təhlükəsizlik sektoru üzərində vətəndaşların nəzarətinin praktikaya çevrilməsi
6.6.1. Təhlükəsizlik təsisatları üzərində vətəndaş nəzarətinin təmin edilməsi
MCT-ı milli maraqlar daşıyan mövzuları araşdırmaqla,məsələn, təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqədar dövlət siyasəti üzrə konstruktiv debatlar ortaya qoymaqda rol oynayırlar. Jurnalist etikası
çərçivələri daxilində,ictimaiyyəti təhlükəsizlik məsələləri ilə məlumatlandırmaqla və hökümətin
bu məsələlərə cavablarını onlara çatdırmaqla, araşdırıcı jurnalistlər çox mühüm rol oynaya bilərlər(media-nın rolu ilə bağlı 6.8. bəndinə baxın).
Öz təşəbbüsləri ilə başlatdıqları araşdırmalardan əlavə,MCT-ı parlament və ya ölkənin insan hüquqları komissiyaları kimi təsisatların başlatdığı sorğulara dəyərli töhvələr verə bilərlər. Bu MCTdan təkcə yüksək səviyyəli ekspertiz və bacarıq tələb etmir,həm də obyektiv,etibarlı və müstəqil
araşdırma aparmaq üçün zəruri resursları səfərbər etmək üçün imkanlar da tələb edir.
MCT-ı insan hüquqları pozuntuları hallarını,korrupsiya və pis idarəçilik hallarını pisləmək üçün
səsini ucalda bilir və ya sosial kampaniya və ya ictimai müdafiə tədbirləri ilə hökümətlərə dinc ictimai təzyiqlər edə bilir.
Beləliklə,MCT-ı vacib qarşı alət olub müəyyən həssas məsələlərin ictimaiyyətin gündəminə gətirilməsinə kömək edir.Bir sıra ölkələrdə,məsələn,MCT-ı təhlükəsizlik xidməti heyətinin törətdiyi
qanun pozuntuları haqqında xəbərlər yaymış və ya dinc etiraz nümayişləri təşkil etmişdir. Vətəndaş nəzarəti rolunu həyata keçirərək,MCT-ı ictimai etirazları hökümətin hakimyyətdən sui-istifadəsinə qarşı yönəldir və demokratik prosesə dəyərsiz kömək edir.
Təhlükəsizlik sektoru üzərində vətəndaş nəzarətinin praktikaya çevrilməsinin bir yolu da təhlükəsizlik şəraitinin və təhlükəsizlik təsisatlarının işinin monitorinq edilməsi və onun sənədləşdirilməsidir. Vətəndaş nəzarətinin etibarlı olması üçün, o kontekst haqqında bilgiyə,təsdiq olunmuş
məlumatlara və sənədləşdirilmiş faktlara əsaslanmalıdır. Əgər onlar dəqiq sənədləşdirilməmiş
və ümumi və ya öncədən yarğılanmış rəylərə arxalanarsa,o zaman MCT-ı öz təsirlərini sarsıdar.
Haşiyə 23: Təhlükəsizlik sektorunda korrupsiyaya qarşı mübarizə
Təhlükəsizlik təsisatlarının dürüstlüyünü təminat altına almaq üçün,ölkənin hakimiyyət orqanları
korrupsiya məsələləri ilə aydın və möhkəm şəkildə məşğul olmalı və korrupsiyanın önlənməsi və
qarşısının alınması üçün effektiv tədbirlər görməli vəhəmçinin,onların aradan qaldırılması üçün
sanksiyalar müəyyən edilməlidir. Qərbi Afrikanın çox sayda ölkələrində,müəyyən xidmətlərin
adı,məsələn, polis xidməti,sərhəd xidməti və ədliyyə sistemləri xroniki korrupsiya ilə ləkələnmiş
və bununla da onlar öz legitimliklərini sual altına qoymuş və xidmət etdikləri əhalinin inamını
azaltmışlar.Müdafiə və təhlükəsizlik sektoru heyəti daxilindəki korrupsiya sektorun imicinə zərər
vurur və ədalət və təhlükəsizlik baxımından ictimai xidmətlərin ədalətli şəkildə göstərilməsinə
maneçilik törədir.
Korrupsiya hallarını və uyğun təsisatı funksiyaların pozulmasını pisləməklə və sənədləşdirməklə mülki cəmiyyət subyektləri təhlükəsizlik təsisatları arasında şəffaflıq və dürüstlüyün yaxşılaşdırılmasına kömək edə bilər .
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Bu cür halların üzə çıxarılmasından əlavə,MCT-ı korrupsiyanı yaradan amillər haqqında, korrupsiyanın ən çox yayılan formaları haqqında və korrupsiyanın vətəndaşların ədalət,təhlükəsizlik və
iqtisadi imkanlara çıxışına təsiri haqqında obyektiv analizlər aparıb onları qərar vericilərə təqdim
etməklə konstruktiv rol oynaya bilərlər. Bəzi hallarda,MCT-ı təhlükəsizlik xidmətləri şəxsi heyətinin dürüstlüyünün artırılması üçün təsisati siyasətlərin layihələşdirilməsi və yerinə yetirilməsi istiqamətində məsləhət və dəstək vermək iqtidarında olurlar.

6.6.2. Təhlükəsizlik sektoru büdcəsinin monitorinqi
Ictimai sektorda maliyyə şəffaflığının əldə edilməsi ECOWAS ölkələrində vətəndaş nəzarətinin
diqqət mərkəzindədir. Dövlət işlərini görmək baxımından büdcələr həlledici siyasi alət sayılır və
hökümətin büdcə seçimləri siyasi,iqtisadi və sosial prioritetləri əks etdirir. Faktiki olaraq,bütün
sektorlarda dövlət siyasətlərinin keyfiyyəti dövlətin büdcə qərarları ilə bağlıdır. Buna görə də,
büdcə analizləri geniş mənada,vətəndaş nəzarətinin mühüm strateji hissəsidir. Büdcədə əks
olunan prioritetlər vətəndaşların ifadə etdikləri narahatlıqlara uyğun deyilsə və ya ölkənin reallıqlarına uyğun olduğu görünmürsə ,MCT-ı hökümətlərə,xüsusilə də,zəruri dəyişiklikləri etmək
üçün parlament üzvlərinə təzyiq edə bilərlər.
Media və başqa mülki cəmiyyət subyektləri təhlükəsizlik təsisatları daxil dövlət idarəetmə orqanları içərisində baş verən israfçılığın və qaranlıq maliyyə praktikalarının üzə çıxarılmasına yardım
edə bilərlər.
Vətəndaşların büdcələri və iştirakçılı büdcələr kimi sayılan mülki cəmiyyət təşkilatları tərəfindən
verilən təşəbbüslər Qərbi Afrikada getdikcə yayılmışdır. Bir sıra ölkələrdə,təhlükəsizlik heyəti şikayət edir ki, resursların olmaması onların daha da effektiv olmasına imkan vermir;digər tərəfdən,ordudakı hadısələri üzə çıxarmamaq kodeksi də bütün bunları açıq ifadə etməyə imkan
vermir. Və beləliklə,MCT-ı bu məsələləri öz təşkilatları adından qaldıra bilər və təhlükəsizlik xidmətlərinin öz mandatlarını yerinə yetirmələri üçün lazım olan daha çox büdcə resursları əldə
etmələri üçün bu işi müdafiə edə bilirlər.
Bəzən,bəyənilmiş təhlükəsizlik sektoru büdcələri geniş olur, lakin resurslar isə düzgün şəkildə
ayrılmır və ya hətta başqa yerlərə yönəlir və beləliklə yerlərdə xidmət göstərən təhlükəsizlik qüvvələrinin işinə təsir edir. Dövlət büdcəsindən ayrılan maliyyənin necə istifadə edilməsi üzərində
monitorinq aparmaqla mülki cəmiyyətlərin belə vəziyyətlərdə görə biləcəyi işlər çoxdur. Əlavə
olaraq,təhlükəsizlik sektoru maliyyələşməsi, hətta uyğun sayıldıqda belə ölkənin başqa prioritetlərinin hesabına önə çıxmamalıdır,məsələn əhalinin əsas sosial-iqtisadi ehtiyaclarının ödənilməsinə qarşı olmamalıdır. Təhlükəsizlik və inkişafın bir-birindən asılı olduğunu nəzərə alaraq,MCT-ı, qərar vericilərin və qanunvericilərin diqqətini bü cür fərqli büdcə ayrılmaları arasında
balansın saxlanmasına cəlb etmək baxımından daha yaxşı durumdadırlar.
Nəhayət,bir sıra hallarda hökümətlər bütün təhlükəsizlik problemlərini təhlükəsizlik təsisatlarına
böyük büdcələr ayırmaqla həll etməyə ümid edirlər. Bu cür hallarda,MCT-ı xəbərdarlıq etməlidirlər ki,təhlükəsizlik problemləri sadəcə onlara pul verməklə həll olunmur. Resursların olmaması
bu təsisatların işinə mane olsa da,resursların olması da təhlükəsizlik xidmətlərinin işinin effektivliyini,hesabatlılığını və xidmətlərin keyfiyyətini də təminat altına almır. Bu cür nəticələrin alınması üçün bu təsisatlarda idarəetmənin və idarəçiliyin dəyişməsi lazımdır. MCT-ı daha geniş təsisati islahatlara olan ehtiyacları vurğulamaqda daha da uyğundurlar və təkcə avadanlıq,infrastruktur və maliyyə resurslarını həll etməkdə yox ,həm də xidmət-yönümlü və hesabatlı təsisati
mədəniyyətin yaradılması,dürüstlüyün təşviqi və təhlükəsizlik təsisatları daxilində cəzasızlığın
aradan qaldırılması və insan resurslarının uzun müddətli davamlı idarəetməsi kimi maddi olmayan amilləri də vurğulamalıdır.
Büdcə şəffaflığı üzrə məşğul olan MCT-ı təkcə ixtisaslaşmış ekspertizə sahib olmalı deyillər, onların həm də potensial həssas məlumat bazalarına da cıxışları olmalıdır. Ölkələr əməkdaşlıq

etməsələr, bu iş çətin ola bilər və digər tərəfdən,bu cür çıxış olmadan MCT-ı effektiv şəkildə
büdcə proseslərini dəyərləndirə bilməzlər və ya dövlət xərclərinin keyiyyətlə işlənməsinə yardım
edə bilməzlər. Xüsusilə də,təhlükəsizlik sahəsində,informasiyaya çıxış məsələsi hətta büdcəni
qəbul edən və onun yerinə yetirilməsinə nəzarət edən parlament üzvləri üçün də mühüm
problem olaraq qalır; demokratik legitimliyi olmayan ölkələrdə bütün MCT-lər üçün bunlar həqiqətdir. Bir sıra hallarda,büdcə məlumatlarının dərc edilməsi ilə bağlı hüquqi şərtlərin aydınlaşdırılması üçün MCT-ı hədəfli müdafiə işləri görürlər və bütün bunlar əsassız olaraq məlumatların
verilməməsini azaldır.
Haşiyə 24: Büdcə şəffaflığı: Nigeriya MCT-ı nümunəsi
Nigerdəki “Alternativ Espases Citoyens” təşkilatı müxtəlif sektorlarda qəbul edilən siyasi seçimləri analiz edir və vətəndaşların gözləntilərinin necə nəzərə alınıb- alınmadığını müzakirə etməklə dövlət büdcəsi ilə bağlı illik konferans təşkil edir. Bu cür açıq görüşlərin əsasında, bu təşkilat
,əsasən də əhalinin unudulmuş hissəsinin səslərini nəzərə alan parlament və hökümətə yönəlmiş ictimai müdafiə fəaliyyətləri aparır. Təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyi baxılan mövzulardan biridir.
2004-cü ilin Avqustunda,Niameydə, bu təşkilat Dövlət büdcəsi ilə bağlı geniş ictimai debat təşkil
etdi və bu zaman ərzində Dövlərin siyasi seçimlərinin zəif və güclü tərəfləri müzakirə edildi. Bu
cür müzakirələr təhlükəsizlik siyasəti daxil,büdcə proseslərini daha da iştirakçı etməklə,hökümət
siyasətinin ictimai müzakirəsini yaxşılaşdırmağa kömək edir.
6.7. Mülki əhali ilə təhlükəsizlik təsisatları arasında dialoqun təşviq edilməsi
Təhlükəsizlik təsisatlarının işçiləri xidmət etdiyi xalqın bir hissəsidir. Lakin,təhlükəsizlik subyektləri ilə əhali arasında qarşılıqlı inamın olmaması və davamlı mənfi münasibət çox zaman
təhlükəsizlik xidmətlərinin hesabatlılığının effektivliyinə təsir edir. Bu cür şərtlər münaqişəyə gətirə bilir və vətəndaşlara onları qorumaqda məsul olan təsisatlar ilə konstruktiv əməkdaşlıq vasitəsilə, tam şəkildə, öz təhlükəsizliklərinin təmin edilməsində iştirak etməyə imkan vermir.
Əhali arasında mövqeyinə görə,mülki təşkilatlar, mülki əhali və müdafiə və təhlükəsizlik qüvvələri arasında dinc dialoq aparmağa daha yaxşı uyğundurlar. Məşhur olan və yerli əhali tərəfindən
hörmət edilən mülki cəmiyyətlər təhlükəsizlik təsisatlarının yerli əhali ilə, yaxşı qarşılıqlı əlaqə
qurmasına kömək edər(məsələn, müzakirələr üçün forumlar təşkil etməklə). Və səlahiyyətli təhlükəsizlik işçilərini əsas rolda görən qarşılıqlı sual-cavab doğuran proqramlar irəli sürməklə,yerli
əhalinin əlində olan radiolar da təhlükəsizlik təsisatlarının işi ilə əlaqədar əhali arasında maarifləndirməyə kömək edər.
Ənənəvi liderlər heç də nəzərdən çıxarılmamalıdır.Çox sayda Qərbi Afrika bölgələrində,onlar
mülkilər və təhlükəsizlik təsisatları arasında ənənəvi liderlərin rəhbərliyi altında dinc dialoqu təşviq edənlər kimi hərəkət edirlər. Xüsusilə,birbaşa müzakirələrin mümkün olmadığı, gərginliyin
yüksək olduğu vəziyyətlərdə legitimliyi hamı tərəfindən qəbul edilən,hörməti keçən adamlar əhali ilə təhlükəsizlik təsisatları arasında körpü rolunu oynaya bilər.

6.8. Medianın rolu
6.8.1. Təhlükəsizlik sektoru üzərində demokrtaik nəzarətdə həlledici rol
Bax Vəsait7: Qeyri-Dövlət Ədaləti və Təhlükəsizlik Təminatçıları və Təhlükəsizlik Sektoru İslahatı
Media, Afrikadakı demokratik idarəçilikdə əsas maraqlı tərəfdir. Məlumatlar üzərində işləmlər
aparmaqla və onları yaymaqla, o, vətəndaşların nəzarətini təmin edir və dövlət və cəmiyyət arasında təmas nöqtəsi kimi hərəkət edir.
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1990-cı illərdən başlayaraq,vətəndaşların getdikcə artan sayı daha da rəngarəng geniş məlumatlara çıxış əldə edir,xüsusilə də,idarəçilik və insan təhlükəsizliyi kimi ölkə üçün əhəmiyyət daşıyan məsələlərdə. Bu cür yeni mühit daxilində,media üç əsas funksiyası hesabına ölkənin yaxşı idarəçilik siyasətinin yerinə yetirilməsində əsas rol oynayır:
•
•
•

Cəmiyyətin bütün hissələrindən olan adamlara səs imkanı verməklə ictimai forum təşkil
olunması;
Mülki əhalinin cəlb edilməsi və onların iştirakı hesabına sosial səfərbərliyin gücləndirilməsi ; və
Hakimiyyətdə olanların üzərində monitorinq edilməsi,müşahidə edilməsi və nəzarət edilməsi və beləliklə ictimai sektorun hesabatlılığının şəffaflığına kömək edilməsi.

Bir çox ölkələrdə senzura və özünü senzura praktikalarının baş verməsinə baxmayaraq,media,
qərar vericiləri xəbərdar etməklə və demokratik nəzarəti təmin etməklə ictimaiyyətə günü-gündən artan mühüm məlumat verir.
Media orqanlarının təsirinin miqyasını qiymətləndirmək üçün,cürbəcür amillərə baxılmalıdır,məsələn,medianın rəngarəngliyinə(cap və ya onlayn,TV,radio,özəl və ya dövlət) və onun auditoriyasının miqyasına,yəni təqribən nə qədər adama təsir etdiyinə və s.
Bir sıra media,məsələn,yerli əhali radiosunun tam da hədəf aldığı, amma məhdud olan auditoriyası vardır,başqalarının isə,məsələn, ölkəboyu radio və televiziyaların isə geniş regional əhatə
dairəsi və /və ya geniş auditoriyası vardır,lakin onlara da ölkə ərazisində hamının çıxışı yoxdur.
Media orqanlarının auditoriyası isə qismən olaraq məlumat yayılmasında öz imkanlarını müəyyən edir,ictimai rəyə nüfuz edir və sosial səfərbərliyə təsir edir.
Dünyanın hər yerində olduğu kimi,media tənqiddən uzaqda deyil, xüsusilə də, bir çox jurnalistlər
arasında peşəkarlığın və etikanın olmaması üzündən. Buna baxmayaraq,media vətəndaşların
ünsiyyəti və maariflənməsi üçün ən güclü alət olaraq qalır və idarəçilik və təhlükəsizlik məsələlərini araşdıraraq hesabatlılığa şərait yaradır.
Özünün demokratik nəzarət rolunu uğurla yerinə yetirmək üçün və təhlükəsizlik sektorundakı
əyintilərə görə vətəndaşların xəbərdar edilməsi üçün,bəzən jurnalistlər sülh və təhlükəsizliyə,insan hüquqları və ya təhlükəsizlik idarəçiliyinə fokuslanan peşəkar şəbəkələr qururlar. Bu cür şəbəkələrin üzvləri öz bacarıqlarını artırmaqla TSİ-ı proseslərində rol oynamaq üçün daha çox təsirə malik olmaq ümidindədirlər. Jurnalistlərin bunu qəbul etməsi çöx əhəmiyyət daşıyır, çünki
təhlükəsizlik idarəçiliyi kimi həssas məsələ meydana çıxanda,onlar güclü peşəkarlıq bacarığı
göstərməli və mövcud hüquqi və təsisati sənədlərə malik olmalıdırlar.
6.8.2. Təhlükəsizlik sektorunun demokratik idarəçilik və islahatına qoşulan media və başqa subyektlər arasında əməkdaşlıq
Medianın möhkəm etik əsaslarla hərəkət etdiyi zaman ərzində,o,mülki cəmiyyət təşkilatlarının
sosial kampaniyalarında aparıcı tərəfdaş ola bilər. Media,təhlükəsizliklə bağlı məlumatların ictimaiyyətə çatdırılmasında uyğun kanal olub,təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyinin müəyyən tərəfləri
üzrə demokratik debatlar keçirir və təhlükəsizlik aparatında baş verən əyintilərə ictimaiyyətin və
qərar vericilərin diqqətini cəlb edir.
Mətbuat azadlığını qorumaqla təhlükəsizlik təsisatlarının işinə mane olmamaq şərtilə,medianın
təhlükəsizlik sektoru ilə münasibətləri xüsusi həssaslıqla qurulmalıdır. Bu baxımdan,ECOÜAS
ölkələrində media mənsublarına keçirilən təlim seminarları,onların TSİİ-ə uyğun olan mövzuları
qiymətləndirmək bacarığını gücləndirmək üçün təşkil olunmalıdır.
Bu cür təbiətli seminarlar,TSİİ-ni, media tənzimləyici orqanları, jurnalistlər və təhlükəsizlik xidmətləri üçün məktəbləri və təlim institutlarını monitorinq edən MCT-ı ilə tərəfdaşlıqda aparılır və
onun hesabına bu fərqli subyektlər arasında təhlükəsizlik məsələləri ətrafında əsil tərəfdaşlıq

təşviq edilir. Və əlbəttə,təlimdən başqa,onlar dialoq üçün imkanlar yaradır və o da təhlükəsizlik
xidmətləri ilə media arasında inamı gücləndirir(Bax: Haşiyə25).
TSİ-ı üzrə maraqlı tərəflərin və medianın birlikdə işləyə biləcəyi əsas sahədən biri də ictimaiyyətlə əlaqələr ola bilir. Əlaqə tərəfdaşlığının qurulması ictimaiyyətə TSİ-ı prosesləri üzrə informasiyaya daha yaxşı çıxış verə bilər və həmçinin, əsas subyektlərin imigini artırar(MCT-nın,təhlükəsizlik xidmətlərinin və s). Elanlar,xüsusi proqramlar və sərgilər və başqa ictimai xəbər daşıyan tədbirlər vasitəsilə media ictimai maarifləndirmə işləri görə bilər və vətəndaşları TSİ-ı başa
düşmələri üçün vəsaitlərlə təmin edə bilər və onların uğurlu olması üçün kömək edər.
Haşiyə 25: Media və polis arasında əməkdaşlıq: Qvineya nümunəsi
Qvineyada icma polisinin tətbiqi ilə əlaqədar, 2014-ci ilin 12-14 İyununda,Təhlükəsizlik və Mülki
Müdafiə Naziriliyi polis islahatı üzrə ixtisaslaşan MCT-nın dəstəyi ilə “Polis-Media-münasibətlərinin qurulması” mövzusunda təlim-məşğələsi keçirdi. Bu məşğələ Qvineyanın müxtəlif media orqanlarından otuza yaxın jurnalisti və otuz polis işçisini bir yerə gətirdi. Məqsəd müzakirələr üçün
məkan yaratmaq və təhlükəsizlik sektorundakı cürbəcür maraqlı tərəflər arasında əməkdaşlıq
əlaqələri qurmaq idi.
Bu məşğələ aşağıdakı mövzuları əhatə etdi:
• Ölkənin polis islahatı prosesi haqqında və icma polisliyi haqqında mediada maarifləndirmə aparılması;
• Polis və media arasındakı münasibətlər; və
• Media münasibəti və cinayətgarlıq və cinayət haqqında yazılar
Bu tədbirin baş verməsi faktı Qvineyada hökümət və medianın TSİ-ı prosesinə qoşulmasının
əhəmiyyətinin birgə dərk edilməsini nümayiş etdirdi.
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7
Mülki Cəmiyyətin konstruktiv tərəfdaşlıq
vasitəsilə təhlükəsizlik sektoru
islahatı və idarəçiliyinə təsirinin
gücləndirilməsi

Hətta Mülki cəmiyyət təşkilatlarının özlərinin TSİİ-ə mümkün töhvələri ilə bağlı ideyaları olduqda
belə,onların Qərbi Afrikadakı bu proseslərə effektiv cəlb olunmasına bir sıra amillər mane
olur(bax Haşiyə10).
İlk növbədə,mülki cəmiyyətlərin pərakəndə düşməsi qüvvələri zəiflədər və işləri optimallaşdırmaq və MCT-a təsir etməyi çətinləşdirər.Əlbəttə,mülki cəmiyyət öz adına görə açıq təşkilatdır
və onun rəngarəngliyi hər bir təşkilatın müəyyən edilmiş müdaxilə zonasına uyğun olaraq ictimaiyyəti narahat edən geniş tərkibli ictimai məsələlərlə məşğul olmağa imkan yaradır.Çünki,MCT-nın üzvləri də gərginlik və rəqabət yarada bilər və o da bütün təşkilatların effektivliyini
azaldar. Ona görə də,MCT-ı üçün öz aralarında və təşkilat daxilində tərəfdaşlıq qurmaq onların
xeyrinə olar və onların gücünü artırar,öz aralarında körpülər qurar və onlar daha da təsirli olar.
İkincisi,uzun müddət ərzində dövlət suverenliyi ənənəsi təhlükəsizliyin icra orqanının ümdə sahəsinə aid olduğu üzərində durmuşdur. Bu məsələnin indiki dövrdə getdikcə artan sual doğurduğu halda və demokratik təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyi prinsipi hər yerdə qəbul gördüyü halda,təhlükəsizlik təsisatlarının idarəetməsi mülki cəmiyyətlərin əsasən məsləhətçi rolu ilə hələ də
başlıca olaraq icra orqanlarının səlahiyyətindədir. Ona görə də mülki cəmiyyətlərin iştirakının
effektivliyi daha çox ölkə rəsmiləri və təhlükəsizlik təsisatları ilə konstruktiv tərəfdaşlıq bacarığından asılı olacaqdır.
Kənar subyektlərlə tərəfdaşlıq qurmaqla ,Mülki cəmiyyət təşkilatlarına beynəlxalq maliyyə və
ekspertiz baxımından yeni yollar açılır,o cümlədən,demokrtaik təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyi
üzrə onların iş görmək imkanları artır. Regional təşkilat kimi, ECOWAS -ın mülki cəmiyyətlərin
iştirakını gücləndirmək baxımından oynayacağı mühüm rollar vardır.
7.1. Mülki cəmiyyət daxilində səylərin gücləndirilməsi vasitəsilə təsirin artırılması
Mülki cəmiyyət təşkilatları özlərini vahid səslə ifadə etdikləri zaman və vahid ansambl şəklində
çıxış etdikləri halda, başlıca olaraq, icra orqanlarının səlahiyyəti altında olan təhlükəsizlik sahəsinə daha böyük təsirə malik olurlar. Şəbəkə qurulması və ya koalisiya qurulması layihə ilə bağlı ekspertizin miqyasını genişləndirə bilər,mülki cəmiyyət təşkilatlarının təmsiliçiliyini artırar və çıxışı mümkün olmayan və adətən izolyasiyada olan əhaliyə çıxış imkanı yaradar və ictimai müdafiə işlərinə daha çox yer verə bilər. Şəbəkə və ya koalisiya yaradılması təcrübələri paylaşmağı
asanlaşdırır və o da bütün üzvlərin fəaliyyət imkanlarını artırır.
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Hətta koalisiya üzvlərinin sayı çox olsa da,ekspertiz artırmaq səyləri tərəfdaşlıqda olan təşkilatlar arası müəyyən səviyyəli tanışlıq və qarşılıqlı inam əsasında olur.
Ona görə də,kolasiyada olan hər bir üzvün güclü və zəif tərəflərini işin lap əvvəlində müəyyən
etmək yaxşı olardı,məsələn, koalisiyaya gətirə biləcəyi ekspertizi müəyyənləşdirmək məqsədilə
ixtisaslaşmaya uyğun olaraq mülki cəmiyyət təşkilatlarının xəritələnməsi yolu ilə. Həmçinin ,hər
bir təşkilat üçün SWOT analizləri deyilən analizlərin aparılması da faydalı ola bilir (güc,zəiflik,imkanlar və təhlükələr) və bu analizlər hər bir təşkilatın nisbi üstünlüyünü müəyyən etməyə imkan
verir. Bu tamamlılığı artıra bilər və hər bir təşkilatın gücünü nəzərə alaraq tapşırıqların paylaşmasını və sinerjini təmin edə bilər. Nəhayət, bu yanaşma hər bir təşkilatın gücü üzərində qurulur
və zəiflilik minimumlaşdırılır və mübadilə və əməkdaşlıq vasitəsilə mülki cəmiyyətlər tərəfindən
qarşılıqlı bacarıq qurmaq imkanlarını artırır.
Məqsəddən asılı olaraq,MCT-ı təqribən aşağıdakı rəsmi tərəfdaşlıq formasını seçə bilər:
• Epizodik xarakterli sazişlər,məsələn,birgə, ancaq bir dönəmlik fəaliyyətlər üçün birgə təşkil və ya loqistik dəstəyin bir yerə toplanması.
• MCT-nın bir-birinə çıxışını təmin etmək üçün şəbəkələrin qurulması,üzvlər arasında
əməkdaşlıq üçün imkanların yaradılması və müəyyən səviyyəli koordinasiya qurulması
• İnteqrasiyalı birgə tədbirlər planı hazırlamaq və yerinə yetirmək üçün paylaşılan baxış ətrafında koalisiyalar və tədbirlər platforması yaradılması. Bu cür növ təşəbbüs müəyyən
edilmiş mövzu ətrafında MCT-ı arasında məlumat və təcrübə paylaşmasını təşviq edir və
ona görə də geniş strateji istiqamətlər üzrə razılıq tələb edir və ya ən azından cürbəcür
üzv təşkilatları arasında koordinasiyalı addımlar tələb edir.
Koalisiya yaradılmasına özü-özlüyündə sonuc kimi baxılmalı deyil, əvəzində, dəyişikliyə təsir
etmək üçün birgə aparılan səylərdə mülki cəmiyyət təşkilatları arasında koordinasiya və əməkdaşlığın aparılması üçün ehtiyac olduğuna, cavab olaraq baxılmalıdır. Məqsəd, sadəcə yeni
strukturlar qurmaq deyil,əksinə bu məkanda MCT-nın öz tədbirlərinin təsirini maksimuma çatdıra
bilməsi üçün funksional əməkdaşlıq məkanı qurmaqdır. Bu cür məkan artıq mövcuddursa (məsələn, insan hüquqları üzrə məsləhətləşmə formatı,sülh və təhlükəsizliyiə fokuslanmış şəbəkə,ədalətə çıxış əldə etmək üçün qadın təşkilatları şəbəkəsi və başqaları),bunu TSİ layihəsi ətrafında yenidən fəallaşdırmaq və ya yenidən səfərbər etmək daha yaxşı olardı.
3-cü Əlavə koalisiya qurmaq və tədbirlər planı hazırlamaq üzrə praktiki məsləhətlər təklif edir.
“Hökümətlərin,biznes dairələrinin və başqa təsisatların uğursuzluqlarını önə çəkməklə faydalanmaq istəyən QHT-ı da eyni dərəcədə başqalarının da üzləşdiyi yoxlamaya məruz qalmalıdırlar.Onlar da öz addımlarına görə məsuliyyət daşıyırlar” xii.
7.2. Təhlükəsizlik təsisatları ilə qanunauyğunluq qurulması
Onların demokratik nəzarət rolunu tam qəbul edərək qeyd etmək lazımdır ki,mülki cəmiyyət təşkilatları özlərini təhlükəsizlik təsisatlarına qarşı sadəcə qarşı qoymaqla yox,əksinə konstruktiv və
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq kontekstində onlarla real tərəfdaş olduqlarını göstərməlidirlər.
Yadda saxlamaq lazımdır ki, mülki cəmiyyət təşkilatlarının təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyi üzərində qanuni hüquqları yoxdur, bu hal mülki cəmiyyət təşkilatlarının bu sektorun idarəçiliyində oynadığı rolun əsas xarakteristikalarından biridir. Nəticədə,onların fəaliyyətinin təsiri,onların yerli
əhalini hansı səviyyədə təmsil etmələrindən asılı olur və onların bu təsisatlarla müsbət tərəfdaşlıq qurmaq bacarıqlarından asılı olur və bilavasitə onlar qərar qəbul etmək üçün və mülki cəmiyyətin tövsiyələrini yerinə yetirmək üçün səlahiyyətə və
mandata sahib olurlar.

“Mülki cəmiyyət,hökümət və dövlət agentlikləri arasında dinamik münasibətlər demokratik strukturların yetişmiş olduğunun göstəricisidir. O açıq cəmiyyətlərin prinsiplərinin əsasını təşkil edən
şəffaflıq və hesabatlılığa dayanan daimi maraqlar üstündə qurulan vətəndaş-dövlət münasibətlərində mövcud olan demokratik mədəniyyəti əks etdirir”xiii.
Beləliklə, MCT-nın işlərinin təsirinin maksimumlaşdırılması onların təsisatlarla əməkdaşlıq münasibətləri qurmaq bacarığına əsaslanır. Bu mənada ölkənin iştirakçı idarəçilik baxımından öz
üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəlikləri vurğulamaq faydalı ola bilər,lakin təcrübə göstərir
ki,yəqin ki,əməkdaşlığa sövq etməyin ən effektiv yolu mülki cəmiyyətin təhlükəsizlik təsisatlarının işinə verə biləcəyi töhvəni nümayiş etdirməkdir. Bu cür yanaşma,mülki cəmiyyətlərlə iş,hərbi
və təhlükəsizlik qüvvələrini operativ baxımdan əlverişli vəziyyətə gətirir,əksinə iştirakçı idarəçilik
kimi norma və ya öhdəliklər üzərində israr etmək kimi nəzəri variantlar heç də faydalı olmur.
Məsələn,6-cı bənddə göstərildiyi kimi,MCT-ı öz potensial töhvələrini aşağıdakı sahələrdə verə
bilərlər:
•
•

•
•

Təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqədar getdikcə artan kollektiv sayıqlığa və risklərin qarşısının alınmasına yönələn açıq məlumatlar və maarifləndirmə işlərinin aparılması.
Mülki əhali və təhlükəsizlik təsisatları arasında dialoqun aparılması. Bütün bunlar qarşılıqlı şübhələri dağıdar və müsbət münasibətlər üçün əsas yarada bilər. Bu hal xüsusilə
əhəmiyyətlidir, çünki,təhlükəsizlik sektorunun mandatı çərçivəsinə düşən müəyyən təhlükələr var ki,onlar ictimai dəstək olmadan aradan qaldırıla bilməz.
Hərbi və təhlükəsizlik sahəsində çalışanlara insan hüquqları,gender bərabərliyi və rəngarənglik,seksual və ya gender əsaslı zorakılığın cavablandırılması,risk mühitində yaşayan
uşaqların qorunması və s ilə bağlı təlimlərin keçirilməsi.
Təhlükəsizlik təsisatlarının öz mandatlarını yerinə yetirmələri üçün zəruri olan resursları
əldə etməsi üçün ölkə qərar vericilərinə dəstək verilməsi və ictimai müdafiə addımlarının
atılması.

Ümumiyyətlə,rəsmi TSİ-ı prosesləri kontekstində,mülki cəmiyyət təşkilatları TSİ idarəetmə orqanlarında fəal iştirak etmək fürsətindən istifadə etməlidir. Məsələn,2012-ci il siyasi və təhlükəsizlik böhranından sonra Malidə başlanan TSİ –ı prosesi kontekstində Təhlükəsizlik və Milli Müdafiə Nazirliyi, Nazirliyin məsuliyyət zonasında olan sahələrdə islahat aparmaq üçün komitələr
qurdu. Nazirliyin qərarı ilə mülki cəmiyyət təşkilatlarının üç nümayəndəsi də bu komitəyə daxil
edildi(biri qadın təşkilatından,ikincisi insan hüquqları təşkilatından və üçüncüsü gənclər təşkilatından idi). Bu cür komitələrin mülki cəmiyyətlərə açıqlığından bir imkan kimi istifadə etmək lazımdır. Bu cür konfiqurasiyada, mülki cəmiyyət nümayəndələri digər mülki cəmiyyət təşkilatlarının nümayəndələri ilə qarşılıqlı əlaqədə olarlarsa onların legitimliyinin və verdiyi töhvələrin təsirinin güclənmə şansları çoxalır və ölkə səviyyəsində rəngarəng və fərqli mülki cəmiyyət həqiqi
mənada aparıcı olur.
Onların etibarlılığını təhlükəsizlik təsisatalarının gözü qarşısında möhkəmlətmək üçün,MCT-ı
ardıcıl şəkildə öz baxışlarını və məqsədlərini müəyyən etməli və aydın və dəqiq şəkildə təqdim
etməlidirlər. Onlar,həmçinin, peşəkarlıq göstərməli və xidmət etdikləri ictimai maraqlara sadiq olduqlarını göstərməlidirlər.
Nəhayət,MCT-nın TSİİ-ə müdaxilə etmə hüququ –bu həm yüksək dərəcədə texniki və yüksək
dərəcədə siyasi məsələdir-onların yüksək dərəcədə təmsilçiliyindən,onların texniki imkanlarından və onların daxili idarəetmə etibarlılığından asılıdır. Bu,ona görə də,mülki cəmiyyət təşkilatlarının öz təşkilatlarının bu tərəflərini gücləndirmək üçün faydalıdır. Əlavə 2 bu məsələ ilə bağlı
müəyyən istiqamətlər göstərir.
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7.3. Beynəlxalq inkişaf tərəfdaşlarından dəstəyin səfərbər edilməsi
Maliyyələşmə,təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyinə cəlb olunmuş mülki cəmiyyət təşkilatlarına
beynəlxalq tərəfdaşların verə biləcəyi yeganə dəstək növüdür. Tərəfdaşlar tərəfindən başqa
dəstək imkanlarının bilinməsi vacibdir və mühüm imkanların itirilməməsi lazımdır.
İnkişafda maraqlı olan tərəflər kənar subyektlər olub Qərbi Afrika ölkələri tərəfindən irəli sürülən
ölkə-daxili təhlükəsizlik islahatı və idarəçiliyi layihələrinə dəstək verirlər. Bu rolda,onlar təsisati
subyektləri və həmçinin, demokratik prosesdə iştirakı əhəmiyyətli olan mülki cəmiyyəti müşaiyət
edirlər.
Təhlükəsizlik təsisatları ilə işləmək üçün,kənar tərəfdaşların dəstəyini qazanmaq istəyən mülki
cəmiyyət təşkilatları əməkdaşlıq etmək istədikləri sahədə öz etibarlılıqlarını sübut etməli və öz
daxili idarəetmə proseslərinin şəffaf olduğunu nümayiş etdirməlidirlər (praktiki məsləhət almaq
üçün Əlavə2-yə baxın). Fürsətdən istifadə edən və beynəlxalq maliyyə proqramları elan edilən
sahədə özlərini mütəxəssis elan edən mülki cəmiyyət təşkilatları, tezliklə özlərinin ölkədaxili tərəfdaşlarını və həmçinin, beynəlxalq maliyyə və texniki tərəfdaşlarını itirirlər.
MCT-ı öz etibarlılığını möhkəm şəkildə təsdiq edən kimi,hər bir kənar tərəfdaşın mandatını,maraq dairəsini və prioritetlərini nəzərə alaraq potensial tərəfdaşları xəritələmək faydalı ola bilərdi.
Dəstək almaq istədiyiniz iş ilə tərəfdaşın mandatı arasında açıq aydın xətt çəkilməsi vacibdir.
Çox zaman maliyyə ayıran tərəfdaşlar daha çox mülki cəmiyyət təşkilatlarının platformalar, şəbəkələr və ya koalisiyalar tərəfindən yerinə yetirilən birgə təşəbbüsləri dəstəkləməyə yönümlü
olurlar, nəinki az təşkilatları özündə birləşdirən və kiçik auditoriyalara çıxışı olan yanaşma üzərində qurulan fərdi layihələri. Burada yenidən, mülki cəmiyyətlər arasındakı koordinasiya öz səylərini birləşdirmək istiqamətində onlara imkanlar yaradar, hansı ki, belə imkanlar fərdi şəkildə
mümkün deyil.
İnkişafda maraqlı olan tərəfdaşlar,MCT-a aşağıdakı geniş sahələrdə dəstək verə bilər:
•

•

•

•

Siyasi dəstək,xüsusilə də ictimai müdafiə səylərinə. Beynəlxalq tərəfdaşların ölkə təsisatları ilə texniki və diplomatik münasibətlərinə görə,onlar, müəyyən sosial qrupların təhlükəsizlik ehtiyaclarına, təhlükəsizlik sektorundakı müəyyən problemlərin sosial təsirinə və ya
bu problemlərə MCT-nın cavablarına qərar vericilərin diqqətini cəlb etmək məsələsi gündəmə gəldikdə güclü müttəfiq ola bilər.
Layihələri yerinə yetirmək üçün texniki ekspertizlərin mülki cəmiyyət təşkilatlarına verilməsi(texniki yardım vasitəsilə) və ya onların özlərinin bacarıqlarının qurulması( təcrübə
mübadiləsi üçün təlimlər və imkanların təşkili və ya bacarıqların ötürülməsi yolu ilə).
Texniki ekspertiz planlaşdırma,monitorinq və qiymətləndirmə,kommunikasiya,gender və
layihə ilə bağlı digər mövzulara da aid edilə bilər.
Avadanlıq və logistik xidmətlərin mümkün olmasını təmin etməklə,məsələn,koalisiya
sekretarlığı üçün ofis yeri ayrılması,çətin bölgələrdə yerləşən MCT-ı üçün peyk əlaqəsi
telefonları,müəyyən yerlərdə yaşayan əhaliyə çıxış üçün nəqliyyat və ya MCT-nın fəaliyyətləri zamanı onların üzvlərinin təhlükəsizliyini qorumaq üçün tərəfdaşın yerlərdəki təhlükəsizlik strukturlarına çıxış.
Maliyyə, ya layihələrə çağırış əsasında-müəyyən layihələrin və ya tədbirlərin qismən maliyyələşməsi vasitəsilə və ya MCT-nın başqa maliyyə mənbələrinə çıxışını təşviq etməklə.
Tərəfdaşın maliyyəsi də ciddi məhdudiyyətlərlə müşaiyət olunur,yüksək dərəcəli şəffaflıq
və dürüstlüyü təminat altına almaqla layihənin maliyyəsinin yerinə yetririlməsi bu qəbildəndir.

Haşiyə 26: Beynəlxalq tərəfdaşları yadda saxlamalı
Qərbi Afrikada beynəlxalq əməkdaşlıq landşaftı bir ölkədən o birisinə dəyişir. Lakin,15
ECOWAS ölkəsinin əksəriyyətində müəyyən subyektlər var ki, onların mülki cəmiyyət təşkilatlarına çıxışı vardır. Aşağıda onların xülasəsi verilir:
• Birləşmiş Millətlər kimi beynəlxalq təşkilatlar,o cümlədən, ölkə daxilində mövcud olan cürbəcür proqramlar,fondlar və agentliklər və dünya bankı kimi beynəlxalq maliyyə təşkilatları.
• Regional
təşkilatlar,məsələn,Afrika
Birliyi(bir
sıra
ölkələrdə
təmsilçiliyi
olan),ECOWAS(7.4ə bax) və Afrika İnkişaf Bankı və ya Qərbi Afrika İnkişaf Bankı kimi regional
maliyyə təşkilatları.
• Ölkədəki səfirlik və konsulluq nümayəndəlikləri ilə və əməkdaşlıq ənənəsi olan ölkələrlə
ikitərəfli müştərək tərəfdaşlıqlar (Almaniya,Birləşmiş Ştatlar və Birləşmiş Krallıq). Yeni tərəfdaş
ölkələr də ola bilər,Yaponiya kimi və sürətlə inkişaf edə ölkələrin belə siyasəti olmasa da,onların
da xarici siyasəti müəyyən mülki cəmiyyət təşəbbüslərinə bir dəfəmlik maliyyə dəstəyi verə bilməsinə imkan verir.
• Beynəlxalq QHT-lər də ölkədaxili mülki cəmiyyət layihələrini dəstəkləyə bilər. Bu layihələrə vətəndaş təşəbbüsləri və qlobal insan hüquqları şəbəkələrinin təşəbbüsləri daxil ola bilər;
məsələn, ölkədaxili və beynəlxalq tərəfdaşları tanıtan onlayn məlumat kitabçaları ola bilir,daha
çox ehtimalla Dünya QHT-i Kitabçası saytı http://www.wango.org/resources.aspx?section=ngodir) və Narkotiklər və Cinayət üzrə BMT-nin QHT Kitabçası (https://www.unodc.org/ngo/list.jsp)
ola bilər.

7.4. Təhlükəsizlik sektoru islahatı və idarəçiliyində vətəndaş iştirakının dəstəklənməsində
ECOWAS-ın rolu
Regional təşkilat kimi,ECOWAS -ın üzv ölkələrdə demokratik təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyi mədəniyyəti qurulmasının bərqərar edilməsində oynamağa mühüm rolu vardır. Əlbəttə,onun missiyasına görə və onun Qərbi Afrikadakı nüfuzuna görə və regionu bürüyən təhlükəsizlik təhdidlərinə görə,ECOWAS hamını əhatə edən,şəffaf və effektiv təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyi istiqamətində işləməyə daha da yaxşı mövqedədir. Xüsusilə, buraya Qərbi Afrikada Təhlükəsizlik sektoru islaharı və idarəçilik üzrə Siyasi Sənəd layihəsinə uyğun olaraq mülki cəmiyyət təşkilatlarının
TSİ-ı proseslərinə cəlb olunmasına təşviq edilmə də daxildir. Bu Siyasətin E Başlığı və III bəndi
“mülki cəmiyyət təşkilatlarının və medianın effektiv cəlb olunması”-nı müəyyən etməsi TSİİ-nin
əsas xarakterisitikalarından biridir(Haşiyə27-ə bax).

Haşiyə 27: Mülki cəmiyyət təşkilatının və medianın TSİİ-ə effektiv şəkildə cəlb olunması
ECOWAS bölgəsində TSİİ üzrə Siyasi Sənəd layihəsi bəyan edir ki:
Maddə37:ECOWAS mülki cəmiyyətlərin və medianın Qərbi Afrikada sülh və təhlükəsizliyin təşviq edilməsində oynadığı müsbət rolu qəbul edir. Bu cür rol Demokratiya və Yaxşı İdarəçilik Protokolunda(2001) və ECOWAS-ın Münaqişələrin Önlənməsi Sənədində(2008) təsdiq edilmişdir.
Maddə38: Üzv ölkələr mülki cəmiyyət təşkilatlarının və medianın TSİİ-i proqramlarının,layihələrinin və fəaliyyətlərinin formalaşdırılmasında, hazırlanmasında,monitorinq və qiymətləndirmə mərhələlərində tam və effektiv iştirakını təmin etməlidir. ECOWAS mülki cəmiyyətlər və medianı
aşağıdakıları etməyə dəvət edir:
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a)vətəndaşları daha həssas etmək və ölkə və regional səviyyədə bu Siyasi Sənədin tərkibindəki
konsepsiyaların və prinsiplərin daha yaxşı başa düşülməsi,yayılması və yerinə yetirilməsini təşviq etmək;
b)ictimai müdafiə vasitəsilə Qərbi Afrikada təhlükəsizlik sektoru daxilində yaxşı idarəçilik mədəniyyətinə və demokratik normalara,dəyərlərə və prinsiplərə hörmət bəslənməsinə töhvə vermək;
c)Qərbi Afrikada TSİİ üzrə araşdırma,təlim və başqa imkanları artırma fəaliyyətləri aparmaq;
d)Ölkənin müxtəlif təhlükəsizlik təsisatları arasında və təhlükəsizlik sektoru təsisatları ilə əhali
arasında dialoq təşviq etmək və həvəsləndirmək;
e)Milli Təhlükəsizlik Siyasəti,təhlükəsizlik sektoru xülasəsi və ehtiyacların qiymətləndirilməsi
prosesinin hazırlanmasında iştirak etmək;
f)parlament müdafiə və təhlükəsizlik komitələri,Ombuds təsisatları, ölkə insan hüquqları komissiyaları kimi təhlükəsizlik sektoru təsisatları üzərində nəzarət funksiyaları olan təsisatların işinə
dəstək vermək.
Mənbə:ECOWAS, Qərbi Afrikada Təhlükəsizlik Sektoru İslahatı və İdarəçiliyi üzrə Siyasi Sənəd
(sənəd layihəsi,2015).
Praktiki mənada,ECOWAS mülki cəmiyyət təşkilatlarının iştirakını bir neçə səviyyədə dəstəkləyə
bilər. Məsələn:
•

Strateji isnad sənədlərində mülki cəmiyyətin nəzərə alınması yolu ilə. Məsələn,bu TSİİ Siyasi Sənəd Layihəsində vardır(Haşiyə27-ə bax). ECOWAS sülh və təhlükəsizlik strategiyası üçün təhlükəsizliyin konseptual format kimi istifadə edilməsi, mülki cəmiyyətin təhlükəsizlik məsələlərində rolunu qanuniləşdirmək istiqamətində atılan mühüm addımdır.
2008-ci ildə qəbul edilən ECOWAS Münaqişələrin Önlənməsi Layihəsi (ECPF) bu istiqamətdə baş verən dəyişimin göstəricisidir.
ECPF-ə görə,üzv ölkələr öz təhlükəsizlik sektorlarında islahat tədbirləri qəbul etməli və
onları yerinə yetirməli və təhlükəsizlik agentliklərinin və həbsxana xidmətlərinin demokratik nəzarətə məruz qalmalarını və bu nəzarəti qəbul etmələrini təmin etməlidirlər. Bu
media və mülki cəmiyyətin cəlb olunmasına imkan verən formatın yaradılması imkanıdır.
ECPF –in həm də dəqiq media elementi vardır və onun məqsədi azadlıq,şəffaflıq və
hesabatlılığı dəstəkləyən Qərbi Afrika media landşaftını təşviq etməkdir. Elektronik və
çap mediası insan təhlükəsizliyinin qoruyucusu və həmçinin,səfərbərlik və insan hüquqları və qanun aliliyi,ümumi vətəndaşlıq,vəhdət, inteqrasiya,sosial harmoniya,demokratiya
və inkişaf debatları üçün platformadır.

•

MCT-nın regional sənədlərə çıxışlarını təşviq etməklə,onlar legitimliyini gücləndirmək
üçün faydalı ictimai müdafiə mexanizmi ola bilər. Bütün dəyərləndirmələrə görə,regionun
bütün ölkələri arasında əhalinin və icmaların və bütün demokratik idarəçilik üzrə maraqlı
tərəflərin bu işə girməsini stimullaşdırmaq üçün TCİ-ı ilə əlaqəli ECOWAS protokolları və
konvensiyaları haqqında maarifləndirmə işləri aparmaq əhəmiyyət daşıyır,çünki alternativ
vəziyyət təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyini risk altınaqoyur. TSİ ilə bağlı sənədlərin yayılması ilə,ECOWAS beləliklə həm də onların yerlərdə effektiv şəkildə yerinə yetirilməsinə
şərait yaradır. Media ilə tərəfdaşlıq edərək, regional və sub-regional mülki cəmiyyət şəbəkələrindən əlavə,media ilə tərəfdaşlıq edərək ECOWAS-ın TSİ ilə bağlı protokol və konvensiyalarını köklü dərəcədə yayan səyləri artırar. Digər tərəfdən, mülki cəmiyyət təşkilatlarının özləri bu sənədlərin yayılmasında mühüm kanallardan biridir,çünki onlar bu sənədləri öz üzvləri və şəbəkələri ilə paylaşa bilərlər. Bu sənədlərə mülki cəmiyyətlərin sahiblik etməsi cəmiyyətin digər bölümləri üçün mühüm qar topu effekti yarada bilər və qadınların,kişilərin,qızların və oğlanların ədalət və təhlükəsizlik baxımından öz hüqqularına
çıxışlarını gücləndirər.

•

Regional mülki cəmiyyət şəbəkələrinin yaradılması və stimullaşdırılmasını həvəsləndirməklə,bu cür işlər tərəflər arasında bilgi və təcrübə mübadiləsinə aparır,ekspertiz yaranmasına kömək edir və bütün mülki cəmiyyət üzvlərinin tədbirlər görməsi üçün imkanlarını
gücləndirir. Bundan əlavə,bu cür şəbəkələrdə iştirak mürəkkəb ölkə şəraitlərində fəaliyyət
göstərən mülki cəmiyyət təşkilatlarına bölgə daxilində dəstək almaq və həmrəy olmaq imkanı verir.Məsələn,söz azadlığı məhdud olan ölkələrdə çalışan MCT-ı şəbəkənin başqa
ölkələrdə çalışan tərəfdaşlarına arxalanaraq müəyyən mesajların və tövsiyələrin çatdırılmasının təmin edilməsinə transnasional şəbəkələr imkan yaradır. Sonucda,bu təkcə daha güclü birlik olmasına yox həm də bütövlükdə Qərbi Afrika mülki cəmiyyəti üçün məkan
və azadlıqlar yaradır.

•

Mülki cəmiyyət subyektlərinin imkanlarını gücləndirməklə,məlumata çıxış və həmçinin təlim və şəbəkə yaratmaq imkanları ilə. Mülki cəmiyyət təşkilatları üçün TSİ-ı üzrə regional
təlim seminarlarının təşkili regional səviyyədə əlçatan mülki ekspertizin ciddi şəkildə artırılmasının və MCT-nın rolları haqqında maarifləndirmə aparmağın yollarından biridir.Bu
təlimlərdən əlavə, ECOWAS Qərbi Afrika mülki cəmiyyət subyektləri arasında görüş imkanlarını artırmaqla təcrübə və bilik paylaşmasını həvəsləndirməyə ən yaxşı təşkilatdır.

•

TSİ-ı üzrə ekspertlərin regional məlumat bazasını hazırlamaqla, MCT-ı ilə tərəfdaşlıq
etməklə Qərbi Afrikanın mədəni incəliklərinə həssas olan yüksək səviyyədə regional
ekspertizi tezliklə səfərbər etmək üçün effektiv vasitə ilə təmin etməli. Bu sahədə müstəqil mülki ekspertizin mövcud olmasına baxmayaraq,indiki zamanda bu çox pis şəkildə tanınır və istifadə olunur,baxmayaraq ki, bölgə çox sayda regional təhlükəsizlik problemləri
ilə üzləşir. Məlumat bazasının yaradılması, mülki cəmiyyət ekspertlərinin toplumundan istifadə edərək üzv ölkələrdə TSİ-a dəstək proqramlarını yerinə yetirmək üçün insan resurslarını kifayət dərəcədə səfərbər etməyə ECOWAS-a imkan verəcək.

•

MCT-nın resurs səfərbərlik səylərini dəstəkləməklə və onun hesabına MCT-nın öz missiyalarını yerinə yetirmələri üçün üzləşdikləri maneələrin aradan qaldırılması. Öz proqramlarını effektiv şəkildə aparmaları üçün və öz arzu etdikləri məqsədlərə nail olmaq üçün
regionda kifayət qədər insan,maddi və maliyyə resurslarına sahib olan bir neçı təşkilat
vardır. Regiondakı təhlükələrin miqyası kontektində,təhlükəsizlik sektorunda çalışan
MCT-ı üçün maddi və maliyyə dəstəyi ECOWAS üçün prioritet olmalıdır. Bu ECOWAS-ın
MCT-ı ilə tərəfdaşlıq formasında hazırladığı konkret layihələr formasında da ola bilər və
ya ECOWAS tərəfindən dəstəklənən mülki cəmiyyət təşkilatlarının hazırladığı layihələr də
ola bilər. Digər variant isə mülki cəmiyyət təşkilatının hazırladığı yüksək dəyərli layihələrə
xarici tərəfdaşlardan resurslar almaq səylərinə ECOWAS-ın dəstəyi ola bilər.

Haşiyə 28: Təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyində mülki cəmiyyətlərin təsirinə ECOWAS-ın açıqlığı
Üzv ölkələrə özünün siyasi və diplomatic nüfuzu ilə,mülki cəmiyyətlərin təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyinə cəlb olunması üzrə normativ reseptlərə ECOWAS-ın özünü məhdudlaşdırmaması vacib məsələdir,onun bu sahədə nümunə göstərərək irəli getməsi lazımdır.
2003-cü ildə,onun belə nümunəsi oldu,məsələn,Qərbi Afrika Atıcı Silahlar üzrə Şəbəkəsi
(WANSA) “ ECOWAS ölkələri daxilindəki Kiçik Silahlı Birləşmələri və Atıcı silahların və Yüngül
silahların idxalı və istehsalına qoyulan Moratoriuma Əlavə Protokolu ECOWAS Nazirlərinin
2003-cü il Dakar Görüşünün gündəliyinə salınmasında mühüm rol oynamışdır”. Bu ilk dəfə idi
ki,mülki cəmiyyət subyektləri ECOWAS Nazirlərinin görüşünə çıxış əldə etmişdilər. Bu hal 2003-
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cü il Akkra görüşündə də təkrar olundu və burada ECOWAS Mülki Cəmiyyət Forumu nümayəndələri Dövlət və Hökümət Başçıları Sammitində çıxış etdilər.
Digər tərəfdən,ECOWAS-ın Katibliyi mülki cəmiyyət təşkilatları ilə tərəfdaşlığa açıq olmuş və
2003-cü ilin Mayında İcra Katibliyinin qərarı ilə ECOWAS daxilində Mülki Cəmiyyət Koordinasiya
Birliyi qurmuşdur. Qərbi Afrika Mülki Cəmiyyət Forumu da ECOWAS-ın Koordinasiya Birliyi ilə
təmas saxlamaq üçün qurulmuşdur və nəticədə ECOWAS-mülki cəmiyyət əməkdaşlığını rəsmiləşdirmişdir. Bu sub-regional hökümətlərarası orqanın qeyri-dövlət qurumları ilə qarşılıqlı əlaqəsini radikal olaraq dəyişmişdir.”
Mənbə: Alan Briden, Boubacar N’Diaye and Funmi Olonisakin, Security Sector Governance in
West Africa: turning principles to practice (Geneva: DCAF, 2005).

7
Cədvəl: Mülki cəmiyyət subyektləri
nə edə bilər
Yaxşı təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyinə konkret və konstruktiv mülki cəmiyyət töhvələrinin giriş
nöqtələri həmişə kontekstə uyğun olaraq müəyyənləşdirilməlidir.
MCT-nın öncədən müəyyən edilmiş fəaliyyətlərinin siyahıları yoxdur,xüsusilə də,nəzərə alsaq
ki,onlar hər zaman öz işlərini şəraitə uyğun olaraq dəyişdirməlidirlər(o cümlədən,TSİ-ı ilə bağlı
gedişlərin vəziyyətindən asılı olaraq və onların tərəfdaşlarının ehtiyaclarına uyğun olaraq) və özlərinin bacarıq və ixtisaslaşma sahələrini nəzərə almalıdırlar.
Strategiyaların ehtiyaclara və həmçinin,mümkün insan,texniki və maddi resurslara uyğun olaraq
uyğunlaşdırıldığını nəzərə alsaq, bu siyahı Qərbi Afrikadakı mülki cəmiyyət təşkilatlarının tədbirlər keçirməsi üçün əllərində olan vasitələri bir yerə yığır.
1.Vətəndaşların iştirakını effektiv etməli və təhlükəsizik siyasətinə nüfuz etməli:
Özlərinin nisbi üstünlüklərindən asılı olaraq,mülki cəmiyyət subyektləri ölkə, regional və yerli
təhlükəsizlik prioritetlərini müyyən etməyə töhvə verə bilərlər.Məsələn:
•
•
•
•
•

Onlar yerli icmalar və sosial qruplar daxilində müzakirələr təşəbbüsündə olub vətəndaşların təhlükəsizlik qayğıları haqqında məlumat toplaya bilərlər.
Bu qayğıları ölkənin qərar vericiləri ilə müzakirə etməlidirlər ki, onlar təhlükəsizliklə bağlı
dövlət siyasətində nəzərə alınsın.
Müəyyən təhlükəsizlik təhdidlərinə mümkün cavabları müəyyənləşdirmək üçün texniki
ekspertizlə təmin etməli.
Təhlükəsizlik büdcəsini analiz etməli.
Qanunvericilərin və icra orqanlarının nəzərdən qaçırılan təhlükəsizlik məsələlərini gündəmə gətirməsinə təsir etməli(ailədaxili zorakılıq,təhlükəsizlik sektorunda korrupsiya və s).

Xatırlama: Fərdləri və əhalini təhlükəsizlik məsələlərinin ürəyi sayan insan təhlükəsizliyi yanaşması,əhalinin təhlükəsizliklə bağlı qayğılarını ölkənin gündəminə qoyması üçün mülki cəmiyyətə
xüsusi qanunilik verir,bu məsələlərin tələblərə cavab verən şəkildə qərarvericilər və təhlükəsizlik
təsisatları tərəfindən nəzərə alınmasını və təhlükəsizlik sektorunun fəaliyyəti üzrərində monitorinq aparılmasında iştirak etməsini təmin etməli..
2. Dəstək,məsləhət və təlimlər vasitəsilə təhlükəsizlik təsisatlarının effektivliyinin artırılması:
Onların ekspertizindən asılı olaraq,mülki cəmiyyət subyektləri təhlükəsizlik təsisatlarının operativ
effektivliyinin güclənməsinə kömək edə bilər:
•

Təhlükəsizlik məsələləri və təhlükəsizlik idarəçiliyi ilə bağlı tədqiqatlar aparmalı
və öyrənməli.

•

İnsan hüquqları,gender,seksual və ailədaxili zorakılığına qarşı təlimlər təklif
etməli və s.
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•

Hamının iştirakını təmin edən siyasətlərin hazırlanması və yerinə yetirilməsi üçün
məsləhətlər və dəstək verilməsi.

•

Təhlükəsizlik təsisatlarının ictimaiyyətlə ünsiyyət səylərinin dəstəklənməsi.

3. İctimai xidmətlərin verilməsinə nəzarət etməklə şəffaflıq və hesabatlılığa töhvə verilməsi:
Özlərinin spesifik bacarıqlarından və məlumatların əlçatan olmasından asılı olaraq mülki cəmiyyət subyektləri,məsələn:
•
Təhlükəsizlik təsisatlarının fəaliyyətlərini monitorinq edə bilərlər.
•
Pozuntular olduğu hallarda ictimaiyyəti,təsisatların başçılarını və siyasi qərar
vericiləri xəbərdar edə bilərlər.
•

Həbsxanalara səfər edə bilər və insan hüquqlarını monitorinq edə bilər.

•

Pis davranış hallarını və ya hüquqların pozulmasını sənədləşdirə bilər.

•

Təhlükəsizlik sektoru təsisatlarının kənar qiymətləndirməsini apara bilər və
tövsiyələr verə bilər. Bütün bunlar da fəaliyyətlərin effektivliyinə kömək edə bilər.

4.Mülki əhali ilə təhlükəsizlik təsisatları arasında dialoqa kömək edir.
MCT-I təhlükəsizlik qüvvələri və mülkilər arasında inamın yenidən qurulması və gücləndirilməsinə kömək edə bilər.
Mülki sektorun təhlükəsizlik sektoru üzərində demokratik nəzarətinə aşağıdakılar aiddir:
•

Təhlükəsizlik siyasəti müəyyən edilən zaman ictimaiyyətin ehtiyacları və
maraqlarının nəzərə alınmasının irəli çəkilməsi (o cümlədən,siyasi qərar
vericilərlə ictimai müdafiə işləri).

•

Siyasi dialoqda,milli sahədə məsləhətləşmələrdə,sülh danışıqlarında iştirak və s.

•

Təhlükəsizlik sektorunda insan hüquqlarına riayət edilməsinın monitorinqi( o
cümlədən,həbsxanalarda).

•

Hərbi və təhlükəsizlik qüvvələrində korrupsiyaya qarşı çıxmaq və korrupsiya ilə
mübarizə səylərinə dəstək.

•
•

Əhalinin ictimai ədalətə və təhlükəsizlik xidmətlərinə çıxışlarını gücləndirmək.
Təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyində gender bərabərliyini təşviq etmək.

•

Təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı maarifləndirmə aparılması və ictimaiyyətin bu
məsələlər ətrafında səfərbər edilməsi.

Yaddan çıxarmayın:TSİ-nın siyasi həssaslığına və texniki cəhətdən mürəkkəbliyinə görə,mülki
cəmiyyət subyektləri özlərinin bu işdə etibarlılığını göstərməlidirlər. MCT-a da aşağıdakılar eyni
dərəcədə əhəmiyyətlidir:
•
Bütün tərəfdaşlarla inam yaratmaq(mülki əhali,başqa MCT-ı ilə,təhlükəsizlik
təsisatları ilə,inkişaf üzrə tərəfdaşlarla).
•

Onların daxili idarəetməsinin ən yüksək standardlara malik olduqlarına və işlərini
kollegial şəkildə,hesabatlılıq və şəffaflıq formasında qurmalarına əmin olmaq(o
cümlədən,daxili rəhbərlik sahələrində).

•

Yaxşı adlarını effektiv şəkildə saxlamaq.

ƏLAVƏLƏR
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ƏLAVƏ 1: TSİ-ı təlim imkanları Qərbi Afrika
mülki cəmiyyətinin üzvlərinə açıqdır
Öz TSİ-ı imkanlarını gücləndirmək istəyən Qərbi Afrika mülki cəmiyyətinin üzvləri aşağıdakı təlim imkanlarından faydalana bilərlər:
•

Hər il Akkradakı Kofi Annan adına Beynəlxalq Sülh Məramlı Təlim Mərkəzində TSİ-ı kursları verilir.İştirakçılar üçün elanlar bu saytda dərc olunur: kaiptc.org

•

İldə iki dəfə Bamakodakı Alioune Blondin Beye Sülhməramlı Məktəbdə TSİ kursları verilir. İştirakçılar üçün elanlar bu saytda dərc olunur: empbamako.org

Kofi Annan adına Beynəlxalq Sülh Məramlı Təlim Mərkəzi(KAIPTC) və Alioune Blondin Beye
Sülhməramlı Məktəbin(EMP Bamako) hər ikisi ECOWAS-ın uğur mərkəzləridir və onlar hər il
Qərbi Afrika mülki cəmiyyət subyektlərinə geniş sahəli təlimlər təklif edir.TSİ təlimlərindən başqa,onların kursları aşağıdakı başqa sahələri də əhatə edir xiv:
•

Münaqişələrin analizi və vasitəçilik

•

Münaqişələrin önlənməsi

•
•

Keçmiş döyüşçülərin tərksilah edilməsi,tərxis edilməsi və cəmiyyətə yenidən inteqrasiya
edilməsi (DDR)
Münaqişə sonrakı şəraitlərdə gender

•

Mülki-hərbi münasibətlər

•

Qoruma məsuliyyəti (R2P)

•

Qanun aliliyi

•

Insan hüquqları

Aşağıdakı təlim imkanları da onlayn olaraq mümkündür:
•

Təlim və Tədqiqat üzrə BMT İnstitutu(UNITAR) müxtəlif mövzular üzrə onlayn kurslar təklif edir,o cümlədən, “Təhlükəsizlik sektoru islahatına giriş” və ona sərbəst olaraq bu saytda çıxmaq olar http://www.unitar.org/free-courses yerləşir.

•

DCAF Beynəlxalq Təhlükəsizlik sektoru Məsləhət Qrupu(ISSAT) da “Təhlükəsizlik sektoru islahatına giriş” adı altında təlimlər təklif edir və sərbəst olaraq bu saytda yerləşir:
http://issat.dcaf.ch/Learn/E-Learning/Introduction-to-Security-Sector-Reform

•

ABŞ Sülh İnstitutu (USIP) münaqişələrin analizi,sülh quruculuğu, münaqişə sonrası kontekstdə yaxşı idarəçilik və gənclər arasında maarifləndirmə və sülh quruculuğu üzrə əhali
içərisində səfərbərlik üzrə onlayn kurslar təklif edir.Onları aşağıdakı kataloqda görə bilərsiz: http://www.usip. org/online-courses.

Əlavə 2: MCT-nın etibarlılığının gücləndirilməsi
Çox sayda ölkələrdə,təhlükəsizlik sektoru və təhlükəsizlik sektoru idarəetməsi ətrafında dərin
kök salmış sirlilik ənənəsi vardır və o da mülki cəmiyyətin təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyində iştirakını çətinləşdirir.Mülki cəmiyyətin cəlb olunması yolunda təsisati müqavimətin aradan qaldırılmasının yeganə yolu müdafiə və təhlükəsizlik təsisatları üzərində mülki və ictimai nəzarətin nə
qədər uyğun olduğunu,mülki cəmiyyətin iştirakının qanunauyğun olduğunu və MCT-nın bunun
üçün zəruri texniki təcrübələrinin olduğunu göstərməkdir.
Təhlükəsizlik sektoru islahatı və təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyinə müdaxilədə etibarlılıq qazanmaq arzusunda olan mülki cəmiyyət aşağıdakıları nəzərə almalıdır:
Təşkilatın təmsilçiliyi
•

Tərkibi maraqlarını qorumağa iddia etdiyi qrupların nümayəndələrindən ibarətdirmi,xüsusilə, gender,yaş,sosial sinif və yaşayış yeri baxımından?

•

MCT-nın təmsil etdiklərini iddia etdikləri əhali ilə əlaqə qurmağa mexanizmləri varmı,yəni, təşkilat əhalidən təkliflər toplayıb geriyə onlara hesabat verirmi?

•

Təşkilatların əsas hesabatlılıq mexanizmləri təsirlidirmi? Təşkilat tez-tez hesabat
verirmi? Əhalidən alınan təkliflər sənədləşdirilirmi? İştirakçıların təsirli şəkildə iştirakı üçün görüşlər necə təşkil olunur?

Təşkilatın texniki imkanları
•

Hansı texniki bacarıqların olması müdaxilə sahəsi və ya ixtisaslaşmadan
asılıdır və onlar aydın şəkildə müəyyən edilməli; “hər şey üzrə ekspert olmağa ehtiyac yoxdur” .

•

Təşkilat daxilində imkanlar qurmaq strategiyası təşkilatın texniki gücü və
zəifliyi əsasında aparılan mümkün olduqca obyektiv analizə əsaslanmalıdır.

•

Güçlü və zəif tərəfləri analiz edilərkən üzə çıxarılan boşluqları doldurmaq
üçün,MCT-nın texniki imkanlarını artırmağa yönəlmiş siyasəti müəyyən
etmək faydalı olardı.Buraya işçilərin və/və ya təşkilatın fəal üzvlərinin təlimi
və lazımi ekspertizin əsas sahələrinin öyrənilməsi üçün insan resurslarının
tələblərə cavab verən şəkildə yenidən təşkili daxildir.

Təşkilatdaxili idarəetmənin keyfiyyəti
Mülki cəmiyyət təşkilatlarının daxili idarəetmə mexanizmlərinin şəffaflığı və effektivliyi öz tərəfdaşları
ilə inam yaratmağa kifayət dərəcədə təsir edə bilər.MCT-ı aşağıdakıları nəzərdən keçirməlidirlər:
•

Təşkilatın idarəedici orqanları etibarlı və şəffafdırmı? Etibarlılıq və şəffaflıq hakimiyyətin
və vəzifələrin bölünməsini tələb edir və həmçinin, kollektiv qərarın hansı səviyyədə verildiyinə baxmağı tələb edir, çünki sağlam hakimiyyət bölgüsü yaxşı daxili idarəçilik üçün
həlledici rol oynayır.

•

Mühasibat sistemi və daxili maliyyə nəzarət mexanizmləri etibarlıdırmı? Maliyyənin idarə
etmək üçün yazılı prosedurlar varmı?

•

Satınalma və aktivləri idarəetmə metodalrı məhsuldar və şəffafdırmı? Aktivləri idarə
etmək üçün yazılı prosedurlar varmı?

•

İnsan resursları ədalətlə və peşəkarcasına idarə edilirmi( kadrların tapılması,əsaslandırılmış idarəetmə, və s.)?

•

Təşkilatın fəaliyyəti və onun layihələri müntəzəm şəkildə müstəqil audit və qiymətləndirmələrə məruz qalırmı?
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Əlavə 3: Koalisiyaların qurulması və tədbirlər planının hazırlanması haqqında
praktiki məsləhət
Koalisiyanın bir hissəsi kimi danışmaq islahata olan dəstəyin cəmiyyətdəki bir sıra rəngli qruplardan gəldiyini nümayiş etdirir və razılaşdırılmış mesajın verilməsinə imkan verir. Koalisiyalar
say baxımdan güc gətirir və fərdləri və mülki cəmiyyət fərdlərini qorumağa kömək edir.
Koalisiya qurmaq üçün:
•
Koalisiyanız üçün paylaşan məqsədlər və vəzifələr müəyyən edin. Aydın,yazılı məqsədin
olması sizin koalisiyanı gücləndirər.
•
Koalisiyanın fəaliyyət göstərdiyi qaydaları müəyyən edin: Koalisiyanın daxilində qərarlar
necə verilir? Kim koalisiya adından danışır və ya danışanlar kimdir?
•
Müzakirələr,vəzifələr üzrə razılıq və tədbirlər planı üçün koalisiya prosesinə vaxt və enerji
sərf edin.
•
Koalisiya üzvlərinin bir-biri ilə əlaqədə olması üçün email siyahısı,müntəzəm görüşlər və
s. təşkil etməklə yollar axtarın.
•
Çətin məsələlərdən və ya mümkün maneələrdən qaçmayın-onları gündəliyə salın və müzakirə edin.
•
Koalisiya üzvlərini bir yerə gətirən tədbirlər planlayın,məsələn, uyğun videolara baxılması
və ya bir məsələ ilə bağlı imzalar toplanması yolu ilə.
•
Bütün üzvləri işlərin gedişi ilə və siyasətin dəyişilməsi ilə əlaqədar məlumatlandırın. Belə
olursa, gələcəkdə də yaxşı münasibətlər saxlanıla bilər.
Tədbirlər planı hazırlamaq üçün:
Sizin koalisiyanın işinə fokuslanmaq və onu təşkil etmək üçün ən yaxşı yol tədbirlər planı hazırlamaqdır. Bu müəyyən vaxt ala bilər və sizə bir və ya bir iki gün koalisiya tərəfdaşları ilə birgə işləmək
üçün vaxt lazım gələcək. Sizə belə gələ bilər ki, sadəcə məsələlər ətrafında danışıqlara daha çox
vaxt gedəcək,lakin bu danışıqlar sizi birlikdə ən düzgün yola yönəldəcək. Sizin Koalisiyanın məqsədlərinin əsaslı,real və həyata keçirilə bilən olmasının təmin edilməsi xüsusilə əhəmiyyətlidir. Siz
tədbirlər planı hazırladığınız halda,hər bir fərdin bu işə nə qədər vaxt sərf edəcəyi iqtidarında olduğunu və həmçinin,onun hansı konkret təcrübə və biliyi bu işə gətirdiyini nəzərə alın.
Tədbirlər planına nə daxil etməli:
Sizin tədbirlər planına altı element daxil olmalıdır:
1. Məqsəd: Bu sizin görmək istədiyiniz son nəticədir və ya koalisiyanın bir cümlə ilə ifadə olunan missiyasıdır. Məqsədin iddialı və geniş olmasına narahat olmayın. O,həmçinin,tədbiryönümlü olmalı və dəyişimə fokuslanmalıdır. Məsələn, “Bizim məqsədimiz odur ki,polis xidməti qadınların,kişilərin,qızların və oğlanların ehtiyaclarını qarşılamaq iradəsində və iqtidarında olsun”.
2. Vəzifələr: Bu məqsədlərə nail olmaq üçün istifadə olunan yanaşmalardır. Vəzifələri mümkün
olduqca konkret,xüsusi və ölçülə bilən edin. Problemi onun bir neçə fərqli hissələrinə bölün.
Məsələn, “Qadınların,kişilərin,qızların və oğlanların təhlükəsizlik ehtiyaclarını polis işçilərinin
qarşılaması üçün onlara imkanlar yarat”.
3. Fəaliyyətlər: Bunlar hər bir ayrıca məqsədə nail olmaq üçün sizin koalisiyanın etməli olduğu
işlərdir və ümumu məqsədə nail olmaq üçün edilən töhvədir. Sizin fəaliyyətlərə məktublar,etirazlar,əhali arasında görüşlər,reklam kampaniyaları,seminarlar,qərarvericilərlə görüşlər,təlim

və radio verilişləri daxildir. Yuxarıdakı vəzifələri yerinə yetirmək üçün,məsələn, bir fəaliyyət
aşağıdakı kimi ola bilər: ”Qadınların,kişilərin,qızların və oğlanların xüsusi təhlükəsizlik ehtiyacları üzrə Milli Polis Akademiyasındakı yüksək rütbəli polis zabitlərinə təlim keçirilməsi”.
Özünüzün hədəf auditoriyanız haqqında düşünün-bu adamlar, sizin nə demək istədiyinizi
onlardan eşitmək istədiyiniz adamlardır. Bu auditoriya istənilən təhlükəsizlik sektoru subyekti ola bilər (1-ci Bənddəki siyahıya bax),media və ictimaiyyət ola bilər- sizin dəyişikliyə
kömək edə bilən saydığınız istənilən adam ola bilər.
Məsləhət verə bilən,sizin mesajları yaymağa kömək edən, sizin işlərinizi maliyyələşdirən və ya sizinlə işləyən potensial tərəfdaşlar və müttəfiqləri müəyyənləşdirin. Onlarla görüşmək üçün vaxt
planlaşdırın. Bir fəaliyyəti planlaşdıran zaman,onların uğurlu olmasına mane ola biləcək məsələlər haqqında düşünün. Bu problemləri aradan qaldırmağı planlayın. Məsələn, əgər sizin təklif
etdiyiniz fəaliyyət “Yüksək rütbəli polis zabitlərinə təlim keçməkdirsə…” ,o zaman bu yüksək rütbəli polis zabitlərinin bu seminara gəlməmək riski vardır. Deməli, fəaliyyətin biri polis rəisi ilə görüşüb bu zabitlərin seminarda iştirakına onun razılığını almaqdır. Siz fəaliyyətlərin vaxtını xəritələyərkən sadəcə fəaliyyət və ya tədbirin özünü yox,həm də hazırlıq və tədbirdən sonrakı fəaliyyətləri də xəritəyə salmalısız. Sizin fəaliyyətlərin faydasına təsir edən həlledici
günlər haqqında fikirləşin(yəni,seçkilər,yağışlı mövsüm nəzərdə tutulur).
4.Məsuliyyətlər: Sizin tədbirlər planı kimin nə edəcəyini və nə zaman edəcəyini göstərməlidir.
Bu, koalisiyaya daxil olan hər bir kəsin nə edəcəyini bilməyə kömək edir. Hansı fəaliyyətlərin o
birisindən öncə olub-olmayacağını gözdən keçirin. Fəaliyyətin son həyata keçirmə gününü və
kriteriyaları müəyyən edin. Məsələn, kriteriya kimi polis zabitlərinə ilk təlim sessiyasının ilin ortasına kimi keçirilməsi müəyyən edilə bilər.
5.Resurslar: Tədbirlər planının hər bir fəaliyyətinin hər bir hissəsi üçün sizə lazım olan insan,maliyyə və başqa resursları qiymətləndirin. İnsan resurslarına tədbirə sərf olunan vaxt və həmçinin,planlaşdırma və hazırlığa sərf olunan vaxt daxildir. Maliyyə xərclərinə telefon xərcləri,nəqliyyat və yerin kirayəsi daxildir. Başqa resurslara avadanlıq və nəqliyyat növləri aiddir. Sizin tədbirlər planına əlavə resurslar əldə etmək fəaliyyətləri də daxil ola bilər,məsələn, maliyyə toplama
və kömək üçün başqa MCT-a müraciət bu qəbildəndir.
Monitorinq və Qiymətləndirmə: İşin gedişini necə monitorinq edə biləcəyiniz haqda düşünün və
hər bir fəaliyyətinizin təsirini qiymətləndirin. Məsələnin bu tərəfi çox zaman ununudulur. Lakin
siz bunu etməsəniz o zaman gördüyünüz işin sizi öz məqsədlərinizə necə yaxınlaşdırdığını
necə bilərsiniz? Bu,həmçinin,koalisiyaya qoşulan hər kəsə edilən irəliləyişə görə və əldə edilən
dəyişikliyə görə motivasiya verir. Monitorinq sizin tədbirlər planını yerinə yetirdiyiniz zaman
gedən irəliləyşi qiymətləndirir.
•
•

Fəaliyyətlər plana görə keçirildimi;
Büdcə plana görə sərf olundumu

•

Edilən irəliləyiş nəzərdə tutulan məqsədləri qarşılamağa yönəlmişdirmi

•

Uğur qazanmaq üçün hansı dəyişiklikləri etmək lazımdır.

Siz daimi əsasda monitorinq aparmalısınız. Məsələn,hər iki aydan bir koalisiya üzvlərini toplayaraq tədbirlər planının gedişini müzakirə edin. Qiymətləndirmə odur ki, edilən səylər üzərində mühakimələr yürüdülür və hansı dəyişikliklər edildiyinə baxılır. Məsələn, düşünün ki,
sizin ilkin tədqiqat göstərir ki, polislər qadınların konkret təhlükəsizlik ehtiyaclarına yaxşı
reaksiya verməmişlər.Və siz sonra polislər üçün yeni təlim proqramı hazırlamağa və həyata
keçirməyə kömək etdiniz.Siz indi polisin cavabının necə yaxşılaşdığını bilmək üçün yeni
tədqiqat apara bilərsiniz.
Mənbə: Megan Bastick and Tobie Whitman, A Women’s Guide to Security Sector Reform
(Washington DC: The Institute for Inclusive Security and DCAF, 2013)
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Əlavə 4: Vasitə naviqatoru-Müxtəlif kateqoriyalı mülki cəmiyyət təşkilatlarının tədbirləri üçün regional standardları və vasitələri haradan tapmalı
Bu vəsaitdə,aşağıdakı haşiyələr cürbəcür növ mülki cəmiyyət təşkilatlarının TSİ-a verdiyi töhvələri müəyyənləşdirir:
Haşiyə 9 müxtəlif növ MCT-nın təhlükəsizlik sektoru üzərində nəzarətə necə kömək
etdiklərini izah edir.
Haşiyə11 qadın təşkilatlarının görə biləcəyi tədbir nümunəsi haqqındadır.
Haşiyə 13 hamı üçün təhlükəsizliyin təmin edilməsi baxımından gənclərin dəyişiklik aparıcıları kimi səfərbər edilməsinə baxır.
Haşiyə16 əhali içində olan təşkilatların rolu haqqındadır.
Haşiyə19 qadın işçilər assosiasiyasının təhlükəsizlik sektoruna köməyi məsələlərinə baxır.
Haşiyə22 insan hüquqları təşkilatlarına nümunələr göstərir.

Bu vəsait,mülki cəmiyyət təşkilatlarının təhlükəsizlik sektoru islahatı və idarəçiliyi üzrə öz fəaliyyətlərinə qanunauyğunluq qazandırmaq üçün onları normativ əsaslarla da tanış edir.
Haşiyə1 Afrika Birliyinin verdiyi tərifə uyğun olaraq mülki cəmiyyətin tərifini verir.
Haşiyə 4 ECOWAS-ın Silahlı Qüvvələr və Təhlükəsizlik Xidmətləri üçün müəyyənləşdirdiyi Davranış Kodeksində olduğu kimi? mülki hakimiyyətin aliliyi ilə bağlı əsas konsepsiyaları(Maddə2),insan hüquqları və beynəlxalq humanitar qanunun təsdiqini(Maddə4), maliyyə məsuliyyətini(Maddə11) və konstitusiyalı hakimiyyətə loyallığı(Maddə13) əhatə edir.
6,7,8-ci Haşiyələr uyğun olaraq ,Afrika Birliyi Siyasi Sənədinin təhlükəsizlik sektoru islahatı üzrə maddələrini göstərir və onlar təhlükəsizlik sektoru üzərində icra nəzarəti konsepsiyasını, təhlükəsizlik sektoru üzərində qanunverici orqanın nəzarətini və məhkəmə
nəzarəti və təhlükəsizlik sektoru üzərində məhkəmə nəzarətini müəyyənləşdirir.
Haşiyə 22 ECOWAS-ın Silahlı Qüvvələr və Təhlükəsizlik Xidmətləri üçün müəyyənləşdirdiyi Davranış Kodeksi silahlı qüvvələrin və təhlükəsizlik heyətinin insan hüquqları üzrə
15-ci maddəsini xatırladır..
Haşiyə 27, ECOWAS-ın TSİİ-; üzrə Siyasət Layihəsinin maddələrində təsbit olunan “mülki cəmiyyət təşkilatlarının və medianın” təhlükəsizlik sektoru islahatı və idarəçiliyi üzrə
maddələrinə isnad edir.
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