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K A PAS‹TE OLUﬁTURMA V E K I TANIN G E N E L K A L K I N M ASINDA A F R ‹ K A B Ö L G E S E L K U R U L U ﬁ L A R I N I N R O L Ü V E Ö N E M ‹ :

CAFRAD Örne¤i
‹dari Özet:
Afrika k›tas›nda kapasite oluﬂturma ve ekonomik kalk›nma alanlar›nda
faaliyet gösteren birçok bölgesel ve alt bölgesel kuruluﬂ bulunmaktad›r. Bu
kuruluﬂlar›n katk›s› yads›namayacak büyüklükte olup söz konusu kuruluﬂlar
aras›nda Afrika Kalk›nma Yönetimi E¤itim ve Araﬂt›rma Merkezi (CAFRAD)
de bulunmaktad›r. CAFRAD, Afrika’da kamu yönetimi ve idaresi geliﬂimine
katk›da bulunan Pan-Afrikal› hükümetleraras› bir teﬂkilatt›r. 1964 y›l›nda Afrika hükümetleri taraf›ndan kurulmuﬂ ve Tangier’de (Fas) konuﬂland›r›lm›ﬂt›r.
K›tadaki ilk Pan-Afrikal› yüksek düzey e¤itim ve araﬂt›rma merkezi olmuﬂtur.
CAFRAD; Liderlik, Kamu ve ‹dare Politikas› Kapasite Geliﬂimi; Kamu
Sektöründe ‹yi Yönetim Politikas›, Etikler, Bütünleﬂme ve Profesyonellik; Kamu Yönetiminde ve Devlet Kurumlar›nda Yenilik, Reform ve Modernleﬂme;
Kurumsal ‹dare ve Yönetim (kamu giriﬂimleri, devlet kurumlar›, özel ﬂirketler,
STKlar ve benzeri); E-yönetim: kamu yönetimi ve idaresinde biliﬂim ve iletiﬂim teknolojilerinin kullan›m›; Yerel Kuruluﬂlarda Ademi Merkeziyet ve ‹dare/Yönetim; Stratejik ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi ve Geliﬂimi ve Seçimli Yönetim konular›nda müdahalelerde bulunmaktad›r.
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CAFRAD aktivitelerinin lehtarlar› aras›nda liderler, idareciler, karar vericiler, kamu ve özel sektöre ait üst düzey yöneticiler ve profesyoneller yer almaktad›r. CAFRAD üyeli¤i, tüm Afrika devletlerine aç›kt›r. ﬁu anda 37 üye
devlet bulunmaktad›r. CAFRAD çal›ﬂmalar›; ‹ngilizce, Frans›zca, Arapça ve
Portekizce dillerinde gerçekleﬂtirilmektedir. Ortaklar› aras›nda ulusal, bölgesel ve uluslararas› kuruluﬂlar yer almaktad›r.
Ancak, k›taya daha sa¤lam hizmet vermek ve beklenen sonuçlar› elde etmek için Afrikal› Bölgesel ve Alt Bölgesel Kuruluﬂlar›n bir arada çal›ﬂmalar›
ve bir a¤ oluﬂturmalar› kaç›n›lmazd›r. Bu kuruluﬂlar›n performanslar›n› ve elde ettikleri neticelerin seviyesini yükseltebilmek için bilgilerini ve kaynaklar›n› paylaﬂmalar› gerekmektedir. Bunlar›n yan› s›ra Afrikal› kuruluﬂlar›n birleﬂik eylemlerde bulunabilmek için di¤er k›ta emsalleriyle ortakl›k içinde çal›ﬂmas› da zaruridir. Bu konferanstan sonra TASAM ve Afrika kuruluﬂlar›n›n ortak ﬂekilde uygulanacak bir program üzerinde çal›ﬂabilecekleri beklentisi hakimdir. Bu ortak program içeri¤inde, CAFRAD’›n TASAM ile birlikte çal›ﬂ›lmas›n› önerdi¤i “‹dari Kapasite Geliﬂim Program›” yer almaktad›r.
Giriﬂ:
Mevcut küresel finansal ve ekonomik kriz, baﬂta Afrika ülkeleri olmak
üzere tüm dünyay› tehdit etmektedir. Bu krizin, ço¤u Afrika ülkesinin karﬂ›
karﬂ›ya oldu¤u mevcut geliﬂim s›k›nt›lar›n›n yan›nda, k›ta üzerinde daha büyük bir hasara yol açma tehlikesi söz konusudur. Bilindi¤i üzere, 1990’lardan
bu yana Afrika ülkeleri, büyük ve meydan okuyan bir de¤iﬂim sürecine girmiﬂtir. Neredeyse her ülkede büyük de¤iﬂim iﬂaretleri gözlenmektedir. De¤iﬂimi
tetikleyen ana nedenler aras›nda demokratikleﬂme ve küreselleﬂme rüzgar› yer
almaktad›r. Bu iki olaydan dolay›, birçok ülkede art›k konuﬂma özgürlü¤ü,
ekonomik liberalleﬂme ve serbest pazarlar, hukukun üstünlü¤ü ve insan haklar›, yolsuzlukla mücadele, eﬂitsizlik ve adaletsizlik, bölgesel bütünleﬂme ve iﬂbirli¤i alanlar›n› geliﬂtirme ve koruma çabalar› görülmektedir. Ancak, Afrika
k›tas› art›k izole bir k›ta de¤ildir. K›ta, büyük küresel iliﬂkilerde etkin rol oynamaktad›r. Günümüzde Afrika ülkelerini ilgilendiren en büyük s›k›nt› ise etkin sosyal ve ekonomik geliﬂim oluﬂturmak ve kitlelere daha iyi bir yaﬂam imkan› sunmak için kapasite oluﬂturma ve bunu koruma sorunudur.
Tüm bunlarla birlikte, Afrika ülkelerinin ayn› zamanda sosyo-ekonomik
geliﬂim sorunlar›yla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu da biliyoruz. Bu sorunlar aras›nda
yoksullu¤un azalt›lmas›, ekonomik ve sosyal geliﬂmelerin geniﬂletilmesi, çat›ﬂma çözümü ve bar›ﬂ›n tesisi, çeﬂitli hastal›klarla savaﬂ gibi baﬂl›klar bulunmaktad›r. Kamu yönetimi ve idaresiyle ilgili sorunlar aras›nda ise (i) kamu yönetimi ve devlet kurumlar›n› yenileme, yeniden yap›land›rma ve modernleﬂtirme, (ii) bütün hiyerarﬂi seviyelerinde görev alan sivil çal›ﬂanlar›n ve liderlerin
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kapasite, yetenek ve yeterliliklerini oluﬂturma ve geliﬂtirme, (iii) vatandaﬂlara
makul hizmet temin etme ve giderek artan ihtiyaçlar›na cevap verme, (iv) kamu hizmetleri ve kurumlar›n›n yönetimini etkinleﬂtirme, (v) ulusal, alt bölgesel, bölgesel ve uluslararas› teﬂkilatlar›n ihtiyaç ve gerekliliklerini karﬂ›lama
baﬂl›klar› yer almaktad›r.
Bu durumda Afrika ülkeleri, yukar›da belirtilen sorunlar› nas›l baﬂar›l› bir
ﬂekilde ele alabilir ve de¤iﬂim ile geliﬂime yönelik hareket edebilir? Söz konusu sorunlar›n çeﬂitlili¤i ve bu sorunlar› çözümlemede karﬂ›laﬂ›lan güçlükler
göz önüne al›nd›¤›nda, iﬂbirli¤ine yönelik u¤raﬂlar›n gerçekleﬂtirilmesi gereklili¤i görülmektedir. Hükümetler, bu u¤raﬂta tek baﬂlar›na baﬂar› sa¤layamaz.
Müﬂterek eylemlere ve di¤er geliﬂim aktörlerinin deste¤ine ihtiyaçlar› vard›r.
Afrika’n›n alt bölgesel veya bölgesel kuruluﬂlar› bu aktörler veya partnerler
aras›ndad›r. Ancak, bu kuruluﬂlar›n yerine getirece¤i görevler nelerdir ve geliﬂimin hangi alanlar›nda gerçekleﬂtirilmelidir? Bu kuruluﬂlar, Afrika devletlerinin var olan ve gelecekte gerçekleﬂmesi muhtemel sorunlar›na çözüm sunma
giriﬂimlerinde ne ﬂekilde destek teﬂkil eder? Di¤er bir deyiﬂle, bu kuruluﬂlar
neden kurulur ve Afrika’n›n aktüel sorunlar›n› çözüme kavuﬂturmada bu kuruluﬂlardan neler beklenmektedir?
Her kuruluﬂun kendi özel yetkileri vard›r. Her kuruluﬂ kendi müdahale
alan›nda görevlerini yerine getirir. Fakat hepsi asl›nda, ço¤unlukla tamamlay›c› özellikte olan belirli görevleri gerçekleﬂtirme amac›yla kurulmuﬂtur. Aﬂa¤›da verilen CAFRAD örne¤i k›tan›n geliﬂiminde, özellikle de kapasite oluﬂturma konusunda, bu kuruluﬂlar›n önemi ve oynad›klar› rol hakk›nda fikir vermektedir.
A f r i k a K a l k › n m a Yönetimi E¤itim ve A r a ﬂ t › r m a M e r k e z i ( C A F R A D )
Neden Kuruldu?
1960’lar›n baﬂ›nda gelen ba¤›ms›zl›kla Afrika ülkeleri, koloni amac›yla
kurulan devlet kurumlar›n›n ve yönetimsel düzeneklerin, di¤er bir deyiﬂle koloni ülkelerinin do¤al kaynaklar› baﬂar›l› bir ﬂekilde sömürmesi için gerekli
olan hukuk ve nizam›n varisi oldular. Halklar›n›n geliﬂimine kendini adayan
yeni devletler, bu kurumlar›n yeni amaçlara hizmet etmesi için kurumlar› kendilerine uyarlamak, kurumlar›n yap›s›n› de¤iﬂtirmek ve yeni görevler üstlenecek yönetim çal›ﬂanlar› yetiﬂtirmek zorundayd›. Bu ﬂekilde Afrika devletleri,
kamu yönetiminin Afrikal›laﬂt›r›lmas› için ulusal kamu yönetimi kurumlar›na
olan ihtiyac›n fark›na vard›lar.
Bundan sonra, 1960’lar ve 70’ler aras›nda, farl› alanlarda devlet memurlar›n›n yetiﬂtirilmesi için çeﬂitli ulusal okul ve kamu yönetimi kurumlar› ve
harp akademileri inﬂa ettiler. Kimi bireyler e¤itim için yurt d›ﬂ›na gönderildi.
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Fakat Afrika devletleri, baﬂar›l› yöneticilerin yetiﬂtirilmesi için bölgesel
merkezlerde zaten var olan bu türden tesislerin tamamlanmas›n›n gereklili¤inin de fark›na vard›lar. Bu boﬂlu¤u doldurmak ve Afrika’daki kamu yönetiminin profesyonelleﬂmesinde geliﬂim sa¤lamak için, Afrika Kalk›nma Yönetimi
E¤itim ve Araﬂt›rma Merkezi (CAFRAD) oluﬂturuldu. Bu oluﬂumun yönlendirici ilkesi ise bu alanda ulusal kurumlar taraf›ndan sunulan veya sunulmas›
mümkün hizmetleri de¤iﬂtirmek de¤il, desteklemekti.
Daha önemlisi, bu teﬂkilat›n kurucular› taraf›ndan belirlenen ve akabinde
gelen deneyimlerle de onaylanan CAFRAD’›n kuruluﬂ nedeni; Afrika bölgesindeki Frans›z ve ‹ngiliz etkili yönetim sistemleri üstünlü¤ünün, yönetim gelene¤i ne olursa olsun bölge ülkelerinde CAFRAD gibi bölgesel bir Merkezin
daha bilgili ve etkili kamu yönetimi hizmetleri için kendisinden yararlanabilece¤i potansiyel e¤itim ve araﬂt›rma kayna¤› sunuyor olmas›n›n yan› s›ra bir
yandan da risk teﬂkil ediyor olmas›yd›.
Anglofon-Frankofon ülkelerde benzer sorunlara benzer kurumsal cevaplar sunulmuﬂ olmas›na ra¤men, durum ve edinilen deneyimler Frankofonlar›n,
Anglofonlar›n, Lusofonlar›n ve Arabofonlar›n di¤er bütün ilgili faktörleri göz
önünde bulundurarak, baﬂar› ve s›k›nt›lar›na yönelik de¤erlendirmelerini karﬂ›laﬂt›rabilecekleri bir forum oluﬂturma gereklili¤ini ortaya ç›karm›ﬂt›r. CAFRAD’›n genel hedefi, gerekli bulundu¤u takdirde farkl› geleneklerden gelen
bütün üst düzey yöneticilerin birbirlerinin deneyimlerini de¤erlendirebilece¤i
ve her birine yönelik kendi ayr› sistemlerinde neler yap›lmas› gerekti¤i veya
yap›labilece¤ine dair neticeler elde edebilecekleri bir forum ortam› sa¤lamakt›r.

CAFRAD’›n Tarihçesi
CAFRAD fikri, ilk olarak 1962 y›l›nda Fas’›n k›tadaki kamu yönetimi
geliﬂiminde Afrika içi iﬂbirli¤i arac› olacak bölgesel bir Merkez oluﬂumu için
UNESCO’dan yard›m talep etti¤i, Taslak Çözüm raporu sunumunda on Afrika
devletinden (Cezayir, Kamerun, M›s›r, Gabon, Gana, Gine, Mali, Senegal, Sudan ve Tunus) destek ald›¤› UNESCO 12. Genel Konferans›’nda ortaya at›ld›.
CAFRAD, 13 May›s 1964’te kuruldu. UNESCO ve Fas Hükümeti aras›nda imzalanan Geçici ‹kili Anlaﬂma sonucunda, genel merkez Tangier’de kuruldu ve UNESCO ön haz›rl›k fonu ayr›ld›. ‹lk Yönetim Kurulu toplant›s›, Temmuz 1964’te gerçekleﬂtirildi, burada geçici olarak Merkez’in hedefleri ve genel teﬂkilat çerçevesi belirlendi. Aral›k 1967’de, 11 Üye devlet aras›nda Daimi Çok Uluslu Anlaﬂma imzaland›. Bu anlaﬂma hükümlerine göre Merkez,
üyeli¤i bütün Afrika ülkelerine aç›k olan ve Fas Hükümeti taraf›ndan ev sahip-
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li¤i yap›lan bölgesel bir Afrika kuruluﬂu olarak tan›mland›. Bu anlaﬂmaya göre, CAFRAD hedefleri aﬂa¤›daki gibidir:
1) Afrika’n›n sosyal, ekonomik geliﬂimi ile iliﬂkili yönetimsel sorunlar
üzerine karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmalar ve araﬂt›rmalar yürütmek, teﬂvik etmek ve
koordine etmek.
2) Kendi ülkelerinin geliﬂiminde önemli rol oynayan Afrikal› kamu ve
özel sektör üst düzey görevlilerine yönelik bilimsel toplant›lar, seminerler ve
hizmet içi e¤itim kurslar› düzenlemek.
3) Farkl› Afrika ülkelerinin yap›lar›, organizasyon ve yönetim metotlar›
üzerine belge derlemek, çözümlemek ve bu belgeleri yaymak.
4) Uygun materyaller yay›nlamak.
5) Kuruluﬂlar, yönetim okullar›, üniversiteler ve genel anlamda, Merkez
yetkileri kapsam›nda faaliyette bulunan di¤er bütün kurumlar yarar›na ev sahibi ve bilimsel irtibat ofisi olarak çal›ﬂmak.
Ayr›ca CAFRAD Afrika ülkelerine, yönetim yap›lar›n› geliﬂtirmede kendilerine yard›mc› olacak dan›ﬂmanl›k hizmeti de sunuyordu.
CAFRAD’›n, üye devletlerin Kamu Hizmeti Bakanlar›ndan oluﬂan ve
Merkez’in program ve iﬂlemlerine yönelik karar vermek ve bir önceki y›l aktivitelerini de¤erlendirmek için y›lda bir kere bir araya gelen Yönetim Kurulu
vard›r. Yönetim Kurulu’nun ‹cra Komitesi’nde, Kurul Baﬂkan› ve Afrika k›tas›n›n beﬂ alt bölgesinden gelen yedi üye yer al›r ve y›ll›k toplant›dan önce birleﬂip ele al›nacak konulara dair haz›rl›k yaparlar. Yönetim Kurulu taraf›ndan
tayin edilen Genel Müdür, Merkez’in yürütme makam›d›r ve Kurul’da al›nan
karar ve direktiflerin uygulanmas›ndan sorumludur. Bilimsel Konsey, Yönetim Kurulu ve Genel Müdür taraf›ndan tayin edilen alt› üyeden oluﬂur. Burada Merkez’in çal›ﬂma program› Yönetim Kurulu’na gönderilmeden önce incelenir.
Stratejik vizyon:
Kamu yönetimi ve idaresi alan›nda bölgesel ve Afrika genelinde iﬂbirli¤i
geliﬂtirmek ve önsezisel liderlik, etkili geliﬂim politikalar›, etkin kamu hizmetleri ve halklar›n ihtiyaçlar›na yönelik iyi yönetimi tüm Afrika ülkelerine yaymak ve etik bir bar›ﬂ, refah, eﬂitlik ve demokrasi atmosferi oluﬂturmak.
Stratejik Misyon:
• Kapasite geliﬂtirme, yönetimsel ve idaresel reformlar ve topluma hizmet
da¤›t›m› ile ilgili kurumlara destek ve uzmanl›k Merkezi olarak faaliyet göstermek.
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• Devlet ve bilim kuruluﬂlar› a¤›n› geliﬂtirmek ve koordine etmek, Afrika
ülkeleri kamu yönetimi ve idaresinin geliﬂtirilmesinde bu kuruluﬂlarla ortakl›k
ve sinerji içinde çal›ﬂacak merkez noktas› olarak hizmet vermek.
Müdahale Alanlar›:
Son y›llarda, CAFRAD müdahalelerini aﬂa¤›daki dört çekirdek alana yo¤unlaﬂt›rm›ﬂt›r. Bu alanlar, Afrika ülkelerinin mevcut sorun ve imkanlar› ile
iliﬂkilidir. Hepsi birbiriyle iliﬂkili, birbirini tamamlayan ve kamu hizmeti ve
idaresi iﬂleyiﬂi üzerinde etkisi olan alanlard›r:
1 . K a m u S e k t ö r ü n d e L i d e r l i k , ‹ d a re v e K a m u P o l i t i k a s › K a p a s i t e
Geliﬂimi
Amaç; kapasiteyi geliﬂtirmek, adil ve etkili sosyo ekonomik geliﬂim sürecini iyileﬂtirmektir. Aﬂa¤›daki hususlara yo¤unlaﬂ›lacakt›r:
- Stratejik vizyon geliﬂtirme,
- Karar ve politika oluﬂturma süreci,
- Müzakere ve Çat›ﬂma Çözümü,
- Devlet/Sivil Toplum/Özel Sektör Ortakl›¤›.
2. S t r a t e j i k K a m u S e k t ö r ü Yönetimi, Reform ve Modernleﬂtirme
Amaç; kapasite iyileﬂtirmek ve toplumlara daha iyi hizmet temin edilmesi için performans›/üretkenli¤i h›zland›rmakt›r. Ele al›nacak konular aﬂa¤›daki
gibidir:
- e-bürokrasi/e-yönetim,
- Performans/Verimlilik ve De¤erlendirme Geliﬂimi,
- Kamu Hizmet ve Yönetiminde Yenilenme, Reform and Modernleﬂme,
- Kamu Yönetimi ve ‹daresinin Çat›ﬂma Sonras› Yeniden Yap›lanmas›,
- ‹nsan Kaynaklar› ve Finansal Kaynaklar Yönetimi.
3. Ye nilikç i ‹n s a n K ay na kl ar› Yönetimi ve Kamu Hizmetinde Geliﬂim
‹nsan kaynaklar›, kamu sektöründe iyi ve etkin hizmetlerin demirbaﬂ›
olarak görülmektedir. Bu anlamda CAFRAD, Devlet memurlar› yönetimi ve
daha iyi performans ve etkin hizmet sunumu için kapasite güçlendirmeye yönelik yeni ve yenilikçi yaklaﬂ›mlar benimsemede devletlere ve kuruluﬂlara
yard›mc› olacakt›r. Ele al›nacak ana konular aﬂa¤›daki gibidir:
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- Performans ve sonuç odakl› yönetim, denetim ve izlenebilirlik,
- Kamu hizmetleri yönetiminde biliﬂim ve iletiﬂim teknolojileri (e-bürokrasi,vb),
- Kapasite, yeterlilik ve yetenek geliﬂimi,
- Personel motivasyonu, harekete geçirme ve ödüllendirme,
- Maaﬂ ve ödeme sistemleri ve geliﬂimi,
- Uzaktan (elektronik sistemle) istihdam,
- Personel çeﬂitlili¤i ve kat›l›m›,
- Birliklerle ve toplumla iﬂbirli¤i.
4 . K a m u S e k t ö r ü n d e Toplumsal ‹yi Yönetim, Etikler, Bütünleﬂme ve
P r ofesyonellik
Amaç; etik de¤erleri ve yolsuzluklarla mücadeleyi aﬂ›lamak ve profesyonel davran›ﬂlar› artt›rmakt›r. Etkinlikler, esas olarak aﬂa¤›daki konular üzerinde gerçekleﬂtirilecektir:
- Afrika Kamu Hizmetleri Bildirgesi’ni uygulamak,
- Etikler ve profesyonellikte CD-ROM kullan›m›n› yayg›nlaﬂt›rmak,
- Yolsuzlukla mücadele,
- Seçimli yönetim,
- Kamu Yönetiminde ve ‹daresinde Kad›nlar.
Hedef Gruplar (Lehtarlar):
Daha önce de belirtildi¤i üzere CAFRAD faaliyetleri kapasite geliﬂimi,
yönetim/Bürokrasi reformlar› ve pratik sorunlara çözüm sunma sürecine dahil
olan hükümetlere ve devlet kurumlar›na destek olmay› amaçlamaktad›r. Bu
ba¤lamda, CAFRAD faaliyetleri ayn› zamanda kendi müdahalelerinin temel
lehtarlar› olan iki ana hedef grubuna yönelmektedir. Bu hedef gruplar aras›nda karar vericiler ve kamu hizmetleri/kuruluﬂlar› yöneticileri yer al›r. Detaylar› aﬂa¤›daki gibidir:
1 . L i d e r l e r, ‹ d a reciler v e K a r a r Al›c›lar:
Bu kategoride yer alan görevliler ﬂu ﬂekildedir:
- Bakanlar ve dan›ﬂmanlar›
- Milletvekilleri
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- Daimi Sekreterler
- Valiler ve Belediye Baﬂkanlar›
- Devlet Kurulu Baﬂkanlar›
2. Yöneticiler ve Üst Düzey Profesyoneller:
Bu grupta politika oluﬂturma, program tasarlama ve kararlar›n uygulanmas› süreçlerinde yer alan karar al›c›larla yak›n iliﬂkiler içinde olan hizmet ve
kurum baﬂkanlar› yer al›r. Bakanl›klarda veya di¤er devlet kurumlar›nda çal›ﬂ›rlar. Bu grup içinde yer alan görevliler ﬂu ﬂekildedir:
- Genel Sekreterler
- Genel Müdürler
- Müdürler
M ü d a h a l e n i n S t r a t e j i k Yollar›
Devletler ve kurumlar›n meydan okuyan gereksinimlerini karﬂ›lamak için
CAFRAD aﬂa¤›daki yollardan yararlanmaktad›r:
1. Kapasite geliﬂtirme (e¤itim ve yeniden e¤itim); kapsam›nda e¤itim
seminerleri, enstitüler ve konferanslar yer al›r. Hedef kamu hizmetlerinin yönetiminde ve temel devlet iliﬂkilerinde kapasite, yeterlilik ve yeteneklerin geniﬂletilmesi ve yükseltilmesi ve kamu sektörüne yönelik etkili politika ve stratejilerin oluﬂturulmas›d›r. Kapasite geliﬂtirme programlar› her bir hedef grubun gereklilikleri ve özelliklerine göre tasarlan›r.
2. Çal›ﬂma ve A r a ﬂ t › r m a l a r; durumlar› ve örnekleri karﬂ›laﬂt›rma, neden
ve sonuçlar› tespit etme, çözüm ve geliﬂim aray›ﬂ›nda olma, sorunlar› daha iyi
anlama ve eylem ve kararlar› yönlendirme amac›ndad›r.
3. Ülkelere v e K u r u l u ﬂ l a r a D a n › ﬂ m a n l › k / M ü ﬂ a v i r l i k H i z m e t l e r i ;
CAFRAD; tüm Afrika ülkelerini, yönetimsel ve idaresel reformlar üzerine teknik öneri sunarak, kapasite geliﬂtirme veya personel e¤itimini ulusal düzeyde
gerçekleﬂtirerek ya da yönetimsel ve idaresel sorunlar›n çözülmesi için pratik
durumlar içinde yer alarak sorunlar› önleyen hizmet ve kuruluﬂlara yönlendirir.
4. A ¤ O l u ﬂ t u r m a ; Kamu Yönetimi ve ‹daresi Pan-Afrika A¤› gibi bilgi,
deneyim ve edinimlerin artt›r›lmas› ve paylaﬂ›lmas› için oluﬂturulur.
Fonlama Stratejisi:
CAFRAD’›n faaliyetlerini gerçekleﬂtirmek için kulland›¤› fonlama stratejileri aﬂa¤›daki gibidir:
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- Üye Devletlerden gelen destekler: Üye devletler y›ll›k finansal yard›m,
uzmanlar› geçici görevlendirme ve özel ba¤›ﬂlar arac›l›¤›yla CAFRAD faaliyetlerine finansal destek sa¤larlar.
- Ortak kuruluﬂlardan gelen yard›mlar: CAFRAD fon alabilmek ya da faaliyetlerinin uygulama masraflar›n› paylaﬂabilmek için ulusal, bölgesel ve
uluslararas› kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i ve ortakl›¤›n› muhafaza eder. Bu yolla projeler için özel ba¤›ﬂ elde edilir ve uzmanlar›n geçici görevlendirilmesi sa¤lan›r.
- Dahili faaliyetler: CAFRAD ayn› zamanda kendi uzmanl›k ve ürünlerini satmaya hedefli faaliyetler de gerçekleﬂtirmelidir. Bu yöntemde e¤itim, dan›ﬂmanl›k, bas›m gibi görevler yer al›r.
Diller:
CAFRAD faaliyetleri ‹ngilizce, Frans›zca, Arapça ve Porteizce dilleri
üzerinden gerçekleﬂtirilir.
En Son Faaliyetler:
CAFRAD’›n gerçekleﬂtirdi¤i en yak›n tarihli konferanslar aras›nda aﬂa¤›dakiler yer al›r:
- Komisyonerler Konferans› (Denetim Bürosu Baﬂkan› Nisan 2007;
- Yönetimsel ve ‹daresel Reformlar Konferans› (ﬁubat 2008);
- Ulusal Seçimli Komisyon Baﬂkanlar› Konferans› (Mart 2008;
- Kabine Sekreterleri Konferans› (Nisan 2008);
- Kamu Yönetimi/Kamu Hizmetleri Bakanlar› (CAFRAD Kamu Yönetimi ve ‹daresinin Modernleﬂtirilmesi üzerine Y›ll›k Forum ve CAFRAD Yönetim Kurulu Toplant›s› Haziran 2008), vb.
- Yolsuzluklar Mücadele ve Bar›ﬂ ‹nﬂa Etme Semineri (Eylül 2008).
Ya k l a ﬂ a n Ö nemli E t k i n l i k l e r :
- E-bürokrasi/e-yönetim hakk›nda Baﬂar› Hikayelerini Paylaﬂma Semineri: Biliﬂim ve ‹letiﬂim Teknolojileri kullan›m› ile Kamu Hizmetlerinin ve ‹daresinin Yenilenmesi;
- Arabulucu-Uzlaﬂt›r›c› Konferans›:
Tema: Afrika Toplumlar›nda Uzlaﬂt›r›c›lar›n Görev ve Misyonlar›:
Toplumlarla, Devlet Kurumlar›yla ve Benzer Kuruluﬂlarla ‹liﬂkiler;
- Liderlik ve Yönetimde Kad›nlar›n Konumunu Artt›rma Konferans›;
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- Karar Al›c›lar ve Uygulay›c›lar için Sonuç Odakl› Yönetim Elde Etmenin Yollar› Üzerine Üst Düzey Seminer;
- Kamu Sektöründe Performans ve Sonuç Odakl› Denetim Uygulama
Konferans›;
- Seçimler ve Hükümet De¤iﬂimi ile ‹lgili Anayasalar, Yasalar, Tüzükler
ve Yönetim Prosedürleri üzerine Konferans;
- Kabine Sekreterleri Konferans›;
Tema: Toplumlara Daha ‹yi Hizmet Sunmak için Devlet Hizmetleri ve
Yap›lar›n› Entegre Etmek;
- Kamu Yönetimi ve ‹daresinin Modernleﬂtirilmesi üzerine 5. Y›ll›k Forum:
Tema: 21. Yüzy›lda Afrika için Hangi Yönetim ve Kamu Hizmetleri Gereklidir? Mevcut ve gelecek Afrika geliﬂimi ba¤lam›nda kamu yönetimini yeniden ele alma, yeniden yönlendirme
“ ‹ D A R ‹ K A PA S ‹ T E G E L ‹ ﬁ T ‹ R M E P R O G R A M I ” N I N U Y G U L A MA Ö N E R ‹ S ‹
E¤itim seminerleri, konferanslar› ve araﬂt›rmalar› gibi normal faaliyetlerinin yan› s›ra ve “CAFRAD Faaliyetlerinin yeniden dinamikleﬂtirilmesi için
sunulan Yeni Strateji” çerçevesinde, Merkez “‹cra Baﬂkanlar› için Kapasite
Geliﬂtirme Program›” baﬂl›kl› bir program lanse etmeyi planlamaktad›r. Bu
program›n ana hedefi, Afrika’n›n sosyo-ekonomik geliﬂiminde özel ve önemli yer teﬂkil eden alanlarda, beﬂ günden bir aya kadar de¤iﬂiklik gösteren sürelerde üst düzey yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ kurslar organize etmektir.
Program, Afrika’n›n kalk›nmas›n›n anahtar noktalar›nda kapasite geliﬂtirme ve yükseltme hedefindedir. Bu hususlar aras›nda:
i) Yönetim ve idare programlar›n›n yenilenmesi, reformu, modernleﬂtirilmesi ve yeniden icra edilmesi üzerine kavray›ﬂ, koordinasyon, uygulama ve
de¤erlendirme. Program›n bu bölümünde, yönetimin ve devlet kontrollü kuruluﬂlar›n nas›l reform edilebilece¤i, bunlar›n bir yandan toplumlar›n gerçek ihtiyaçlar›na ve k›ta geliﬂimine, di¤er bir yandan küreselleﬂme süreci ve ak›mlar›na nas›l adapte edilebilece¤i sorunlar› yer almaktad›r;
ii) Kamu hizmetleri ve idaresinde bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinin kullan›m›. Bilgiye dayal› geliﬂimde aktif olarak yer almak ve kamu hizmetleri ve
devlet kurumlar›n›n daha iyi yönetilmesi için Afrika ülkelerinin bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinden nas›l yararlanabilece¤ini yans›tmak önemli olacakt›r;
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iii) ‹cra baﬂkanlar› aras›nda liderlik, idare ve kamu politikas› kapasiteleri, e¤ilimleri ve yetenek geliﬂtirme. Bu bölüm; gerçek ve olas› liderlerin, Devletlere ve toplumlara daha iyi hizmet sunmak için vizyon, misyon, planlama,
koordinasyon, programlama, iletiﬂim, kat›l›m, çeﬂitlilik, bilgi ve kapasite yönetimi üzerine kendi bilgi ve e¤ilimlerini güncellemesine yard›mc› olacak yollar ve metotlar üzerine inceleme yap›lacakt›r.
Program›n bu üç bölümü birbirini tamamlar özelliktedir ve bir bütün
oluﬂturmaktad›r. Ek konular veya alanlarla ilgili de program içine dahil edilme düﬂüncesi söz konusudur. Her bir bölüm, bir alt program oluﬂturur. Bu
program›n uygulanmas› kesinlikle bu alanlarda gerçekleﬂtirilmiﬂ çabalara bir
de¤er katacakt›r.
Program, geliﬂim politikalar› haz›rlayan ve ülke hizmet ve kuruluﬂlar›n›n
iﬂleyiﬂi üzerine önemli kararlar alan yönetim ve idare ‹cra Baﬂkanlar›na hitap
etmektedir. Bu ‹cra Baﬂkanlar› aras›nda; farkl› bakanl›k departmanlar›nda,
merkezi ve lokal düzeyde devlet kurumlar›nda çal›ﬂan Bakanlar, Daimi Sekreterler, Genel Sekreterler, Genel Müdürler ve Müdürler yer almaktad›r. Sivil
Hizmet ve Yönetimsel Reformlar, Planlama ve Geliﬂim, Ekonomi ve Finans,
‹yi Yönetim, Telekomünikasyon, Baﬂbakan Ofisi, Cumhurbaﬂkanl›¤› gibi çeﬂitli bakanl›k ve departmanlardan gelmektedirler.
CAFRAD’›n Pan-Afrikal› ve hükümetleraras› karakterini belirlemek için
programda tüm Afrika ülkeleri yer alacakt›r. CAFRAD’›n Tangier’deki (Fas)
merkezinde ve k›tadaki baﬂka ülkelerde baz› e¤itim oturumlar› düzenlenecektir.
Ancak program›n baz› oturumlar› bölgesel ve alt bölgesel düzeylerde organize edilirken, di¤erleri ise özel talep üzerine baz› ülkeler için ulusal düzeyde gerçekleﬂtirilecektir.
Özet olarak, program CAFRAD’›n tasarlanan alanlarda Afrika devletlerinin çabalar›n› desteklemek için düzenlenen bir dizi e¤itim faaliyetinin çekirde¤ini oluﬂturmaktad›r. Program, Afrika Devletleri’ne iletilen talepleri karﬂ›lamak
için özenle haz›rlanm›ﬂt›r. CAFRAD’›n hedefi hükümetlerin meﬂru beklentilerini karﬂ›lamak ve k›tadaki ekonomik ve geliﬂim sürdürülebilirli¤i için kaç›n›lmaz olan kapasite ve uzmanl›k oluﬂturma sürecinde ana rol oynamakt›r.
Program›n uygulanmas›nda kendilerinden destek bekledi¤imiz ortak kuruluﬂlarla iletiﬂim kurulmaktad›r. Uzmanl›k veya fon ayr›m› için uluslararas›,
bölgesel ve ulusal kuruluﬂlarla temasa geçilmektedir. CAFRAD’›n çeﬂitli Afrika bölgesel ve alt bölgesel kuruluﬂlar›yla ortakl›k içinde uygulamaya geçirilecek bu önemli giriﬂiminde TASAM ve ilgili di¤er Türk kurumlar›na da talep
götürülmüﬂtür. Talebin detayl› belgesine CAFRAD’dan ulaﬂ›labilinir.
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SONUÇ:
CAFRAD, kamu yönetimi ve idaresi alan›nda kurulu ilk Pan-Afrikal› hükümetleraras› kuruluﬂtur. K›rk dört y›ll›k mevcudiyetinden sonra kamu yönetimi ve idaresini geliﬂtirmedeki rolü ve önemi aﬂikard›r. Afrika bütünleﬂmesi
ve bir yandan da küreselleﬂme ortam›nda, CAFRAD’›n ve di¤er kardeﬂ bölgesel ve alt bölgesel k›ta kuruluﬂlar›n›n yeri ve rolü giderek daha da önem kazanmaktad›r. CAFRAD ortak kuruluﬂlar›yla iﬂbirli¤i içinde, tüm Afrika ülkelerine kendi müdahale alan›nda destek olma görevini yerine getirmektedir. Bu
ba¤lamda kapasite geliﬂtirme, toplumlar›n yaﬂam›n›n iyileﬂtirilmesinde ve geliﬂim sürecinde büyük önem teﬂkil etmektedir. Daha iyi kapasite geliﬂtirme faaliyetleri ve Afrika ülkelerinin daha h›zl› geliﬂiminin sa¤lanmas› için Afrikal›
ve Türk ortaklarla özellikle de TASAM ile iﬂbirli¤i ortam› yakalanmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. CAFRAD hakk›nda daha fazla bilgiye www.cafrad.org adresinden ulaﬂabilirsiniz.

