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NEPAD; Afrika’n›n yenilenip-geliflmesinde ileriyi görebilen stratejik bir
yap›d›r. Afrika’n›n sosyo-ekonomik yap›s›n›n gelifltirilmesi ve bütünlefltiril-
mesi için; NEPAD’›n stratejik yap›s›n› gösteren belgeleri oluflturmaya baflla-
mak üzere befl ülke (Cezayir, M›s›r, Nijerya, Senegal, Güney Afrika), Afrika
Birli¤i Örgütü taraf›ndan görevlendirilmifllerdir. Afrika Birli¤i Örgütü (OAU);
2001 Temmuzu’nda gerçeklefltirdi¤i 37. Zirvesi’nde stratejik yap›y› oluflturan
belgeleri resmen kabul etmifltir.

NEPAD’›n öncelikli amaçlar›:

• Yoksullu¤u ortadan kald›rmak,

• Afrika ülkelerine tek ya da grup olarak büyüme ve geliflme için izledik-
leri yolda imkan- alan sa¤lamak,

• Afrika’n›n küresel seyirde marjinalli¤ini azaltarak, küresel ekonomiye
tam ve yararl› olarak kat›l›m› için de¤erini artt›rmak,

• Kad›n›n her alanda yetkilendirilmesini h›zland›rmakt›r.

NNEEPPAADD’’››nn  PPrreennssiipplleerrii

• Bar›fl için temel gereksinimler, güvenlik – dengeli siyaset ve sosyo –
ekonomik geliflim için iyi bir yönetim anlay›fl›,

• Toplumun bütün sektörlerinin de tam deste¤iyle ülke d›fl›nda da Afri-
ka’n›n önderli¤inin sa¤lanmaya çal›fl›lmas›, 

• Afrika halk›n›n becerilerini ve do¤al kaynaklar›n kullan›m›n›  gelifltir-
meyi en üst düzeye çekmek,
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• Afrika ülkeleri aras›nda karfl›l›kl› ortakl›klar tesis etmek,

• Bölgesel ve k›tasal birli¤in oluflumunu h›zland›rmak,

• Afrika ülkelerinde ve ana karada rekabeti artt›rmak,

• Afrika ile geliflen dünya ülkeleri aras›ndaki eflit koflullarda olmayan ilifl-
kilerin de¤ifltirilerek yeni uluslararas› ortakl›klar›n kurulmas›n› sa¤lamak,

• NEPAD ile tüm partnerlerine; Milenyumun Kalk›nma Hedefleri ve di-
¤er belirlenen  amaç ve hedefleri için güvence vermek.

NNEEPPAADD’’››nn  ÖÖnncceelliikklleerrii

aa))  GGüüvveennllii  ggeelliiflfliimm  iiççiinn  uuyygguunn  kkooflfluullllaarr››  oolluuflflttuurrmmaakk

• Bar›fl ve güvenlik,

• Demokratik, siyasal, ekonomik ve kazançl› ç›kacak flekilde do¤ru yöne-
tim,

• Bölgesel iflbirli¤i ve bütünleflme,

• Kapasitenin artt›r›lmas›.

bb))  SSiiyyaassii rreeffoorrmmllaarr vvee  aaflflaa¤¤››ddaa  öönncceelliikkllii  oollaarraakk  bbeelliirrttiilleenn  sseekkttöörrlleerrddee
aarrttaann  yyaatt››rr››mmllaarr

• Tar›m,

• Sa¤l›k, e¤itim, bilim – teknoloji alanlar›nda insan kaynaklar›na önem
vererek, nitelikli insan say›s›n› artt›rmak,

• Bilgi ve iletiflim teknolojileri (ICT), enerji, ulafl›m, su ve sa¤l›k hizmet-
leri de dahil olan konularda yap›y› gelifltirmek ve yenilemek,

• Üretim ve ihracat› desteklemek. Özellikle turizm, madencilik, tar›m en-
düstrisi gibi konularda üretimi artt›rmak,

• Geliflen ülke pazarlar›na girmek için ticareti gelifltirmek,

• Çevre.

cc))  KKaayynnaakkllaarr››nn  kkuullllaann››mm››

• Yerli birikimleri – yat›r›mlar› ve kaynaklar› artt›rmak,

• Vergilerin ve giderlerin denetimini artt›rmak,

• Dünya ticaretinden Afrika’n›n ald›¤› pay› gelifltirmek,

• Yabanc› do¤rudan yat›r›mlar› cazip hale getirmek,

• Borçlar›n azalt›lmas› için sermayenin artt›r›lmas›n› sa¤lamak.
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NNEEPPAADD’’IINN  ÖÖNNCCEELL‹‹KKLL‹‹  SSEEKKTTÖÖRRLLEERR‹‹

TTAARRIIMM  VVEE  GGIIDDAA GGÜÜVVEENNCCEESS‹‹

Bizler, Afrika’daki üretiminin kalitesini yükseltmek ve ailelerin daha faz-
la g›da güvencesini sa¤layarak ihracatlar›nda kazançl› ç›kmalar›n› sa¤lamaya
çal›fl›yoruz. Bizler bunu; Afrika tar›m› ile ilgilenen bütün organizasyonlar› bir
araya getirerek ve bunlar›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için iflbirli¤i yaparak sa¤-
l›yoruz. Afrika milletleri taraf›ndan yönetilen ve gelifltirilen CAADP (Kap-
saml› Afrika Tar›m Program›), bu anlamda söz konusu politikalara rehberlik
etmektedir.

AALLTTYYAAPPII  ((SSuu  vvee  SSaa¤¤ll››kk  HHiizzmmeettlleerrii,,  UUllaaflfl››mm,,  EEnneerrjjii,,  IICCTT ))

NEPAD’›n altyap› üzerindeki rolü, asl›nda koordine etmek, desteklemek
ve kolaylaflt›rmakt›r. Özellikle;

• siyasal iradeyi ve yürütülen faaliyetleri; düzenli sisteme uyum sa¤lama-
s› için siyasal ve kurumsal reformlar› gerçeklefltirmek üzere teflvik etmek,

• enerji yat›r›mlar› için çevreyi mümkün hale getirmeye çal›flan d›fl part-
nerlerle siyasal koordinasyonu sa¤layarak flartlar› kolaylaflt›rmak,

• Özel sektör, altyap› acentalar›, Bölgesel Ekonomik Topluluklar (BET)
aras›nda yürütülen programlar›n stratejik yap›s›n› koordine etmek, yap›sal ve
finansal geliflim için de ortakl›klar›n büyümesine ve geliflmesine yard›mc›
olmak,

• Teknik acentalar ve bölgesel ekonomik komiteler aras›nda bilgi al›flve-
riflini, bilgi a¤›n› kolaylaflt›rmak ve güçlendirmek,

• Su ve sa¤l›k hizmetleri,

• Ulafl›m,

• Enerji.

‹‹nnssaann  KKaayynnaakkllaarr››nn››nn  GGeelliiflfliimmii  ((EE¤¤iittiimm  vvee  SSaa¤¤ll››kk))

‹nsan kaynaklar›n›n geliflimi, Afrika’n›n sosyo-ekonomik gelifliminin
anahtar›d›r. 

Bu nedenledir ki, Afrika’n›n geliflimi (NEPAD) için temel öncelikli ola-
rak yeni ortakl›klar› dikkate almaktad›r. ‹nsan kaynaklar› iki önemli alanda
kendisini göstermelidir.

• Sa¤l›k,

• E¤itim ve ö¤retim (beyin göçünü azaltmay› içermektedir).

AAffrriikkaa’’nn››nn  KKaallkk››nnmmaass››  ‹‹ççiinn  YYeennii  OOrrttaakkll››kk  ((NNEEPPAADD)) 87



Di¤er alanlar; afla¤›da belirtilen bafll›ca ö¤eler ve konular›n gelifltirilmesi
ya da faaliyetlerinin bafllat›lmas› için yürütülen programlar, NEPAD ba¤la-
m›nda insan kaynaklar›n›n geliflimi ile ilgilidir. ‹çerik olarak ana konular;

• Milenyum Kalk›nma Hedefleri,

• Cinsiyet ayr›m› ve kad›n›n yetkilerinin– haklar›n›n güçlendirilmesi,

• HIV/AIDS,

• Kapasiteyi artt›rmak,

• Göç,

• Gençlik.

BBiilliimm  vvee  TTeekknnoolloojjii

Afrika Bilim ve Teknoloji Bakanl›k Konseyi (AMCOST); NEPAD ve Af-
rika Birli¤i (AfB)’nin deste¤iyle 2003 y›l›n›n Kas›m ay›nda kuruldu. Afri-
ka’n›n geliflimi, bilim ve teknoloji alan›nda yeni yöntemler ve önceliklerin be-
lirlenmesi için ileri düzeyde bir platform oluflturuldu. AMCOST; Afrika’n›n
bilim ve teknoloji alan›ndaki eylem plan›n›n (CPA) yürütülmesi için siyasi ön-
derlik sa¤lamaktad›r.

TTiiccaarreett  &&  PPiiyyaassaayyaa  GGiirriiflfl

Ticaret ve sanayi üniteleri, di¤er amaçlar› da kapsayarak afla¤›daki önem-
li noktalara vurgu yapmaktad›r.

• Özel sektör ve di¤er ortakl›klar ile iliflkileri güçlendirme.

• Kaynaklar› kullanma.

• Araflt›rma yapmak için bilgi al›flveriflinde bulunmak.

ÇÇeevvrree&&  ‹‹kklliimm  DDee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii  vvee  KKüüllttüürr&&  TTuurriizzmm

AfB/NEPAD’›n çevre projeleri çerçevesinde; sürdürülebilir kalk›nma,
yoksullu¤u gideren çabalar hedeflenerek, o bölgenin çevre sorunlar›n› çözme-
ye yönelik stratejiler içeren bir plan gelifltirilmifltir. NEPAD’›n alt bölge sevi-
yesindeki; çevre ile ilgili yapt›¤› hamlenin tekrarlanmas› için büyük ilerleme-
ler kaydedilmifltir. Fakat, çevre ile ilgili konular›n zor ve dinamik olmas›; ön-
celi¤i olan programlar›n– projelerin etkili bir flekilde yürütülmesi ve finanse
edilmesi için en zorlay›c› yönlerden biri olmufltur. Çevre ile ilgili küresel an-
laflmalar›n yürürlü¤e girmesi, Afrika içinde en büyük önem arz eden öncelik-
lerdendir. Yoksullu¤un giderilmesi, geliflimin devam ettirilmesi gibi çal›flma-
lar›n etkin hale gelebilmesi için; alt bölgesel ve ulusal düzeyde yürürlü¤e gir-
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mifltir. Ayr›ca, iklim de¤iflikliklerini; uluslararas› çevre koruma projelerini de
göz önünde bulundurarak kontrol alt›na almaya yönelik çal›flmalar da hedef-
lenmektedir.

CCiinnssiiyyeett  AAyyrr››mm››nn››nn  GGiiddeerriillmmeessii

2004 y›l›nda NEPAD; Sivil Toplum Kurulufllar› ve parlamenter mesele-
ler ünitesi içinde cinsiyet ayr›m› yönünde anlaml› bir ad›m atm›fl ve bunlar›
güncel konular› aras›na alm›flt›r.

AAffBB//NNEEPPAADD  AAffrriikkaa  EEyylleemm  PPllaann››  ((AAEEPP))

AEP; Afrika’n›n gelifliminin ve ataca¤› ad›mlar›n önceliklerinin belirlen-
mesi için oluflturuldu. AEP; her fleyden önce önceli¤i olan program – projeler
ile Afrika içinde k›tasal düzeyde, bölgesel bütünleflmeyi h›zland›rmak ve bu-
nun için de koordinasyonu sa¤lamaktan oluflmaktad›r. Bu program ve projeler;
Afrika Birli¤i ile NEPAD’›n sektörel önceliklerini de içine alarak; ana karaya
stratejik olarak her fleyin dahil oldu¤u sosyo-ekonomik dönüflümlerin sa¤lan-
mas›n› içermektedir.

Afrika Eylem Plan›’n›n (AEP’nin) Amaçlar›

AEP’nin temel amaçlar› afla¤›daki gibidir:

• Afrika’n›n öncelikli program-projelerinin yürütülmesi için kaynaklar›n
tam olarak kullan›lmas›n› sa¤lamak.

• Afrika’n›n kilit projelerinin - programlar›n›n etkili ve verimli bir flekil-
de yürürlü¤e girmesinde koordinasyon, uyumun artt›r›lmas› ve bölgesel bü-
tünleflmenin tan›t›lmas›, bunlar›n öncelikli hale getirilmesi.

• En önemli kaynaklar› ve ortakl›klar›n temelinin at›lmas›n› Afrika’n›n
geliflim gündemine almak.

• Afrika’n›n ana programlar› ve projelerinin üstünde yaflamsal platform
ve ortakl›klar için ortam haz›rlamak.

• Afrika Birli¤i/ NEPAD, BET’ler (Bölgesel Ekonomik Topluluklar)  ve
di¤er Afrika kurumlar›n›n; ulusal, alt bölge ve k›tasal düzeyde önceliklerinin
belirlenmesini ve bunlar› yaparken de denetim ve de¤erlendirmenin sa¤lanma-
s›n› kolaylaflt›rmak.

AEP’nin temel dire¤i; BET’ler (Bölgesel Ekonomik Topluluklar) taraf›n-
dan tan›nan bölgesel projelerin desteklenmesidir. Bu, NEPAD’›n bölgesel bü-
tünleflmeyi destekleyerek gündemine almas›n› sa¤layan parlak bir örnektir.
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