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DDrr..  SSiimmoonn  MMaammoossii  LLEELLOO
CAFRAD Genel Müdürü 
Çeviren: Ayfle Ece KANLI

11.. GGiirriiflfl  

Günümüzde karmafl›k acil durumlar ve artan sorunlarla tan›mlanan bir
kargafla dünyas› içerisinde yaflamakta oldu¤umuz bilinmektedir. Dünyan›n ba-
z› ülkelerinde depremler, sel, kurakl›k, silahl› çat›flmalar, ekonomik kriz ve
efline rastlanmam›fl di¤er karmafl›kl›klardan kaynaklanan çeflitli krizler yaflan-
maktad›r. Buna ilaveten, geliflmekte olan ülkelerin birço¤u; yüksek rekabetçi-
lik, tamamlay›c›l›k ve kat›l›mc›l›k faaliyetleri ile sonuçlanan küreselleflmenin
ve bölgeselleflmenin etkilerinden zarar görmektedir. 

Geliflmekte olan ülkelerde, özellikle de Afrika ülkelerinde çeflitli sorunla-
r›n, kalk›nma üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktad›r. Bu ülkelerin birço¤u
hali haz›rda petrol, do¤algaz, ithal ürün ve g›da maliyetindeki art›fltan büyük
zarar görmektedir. Bu güçlüklerin yan› s›ra söz konusu ülkeler, ayr›ca yasal
düzeyde ekonomik kalk›nma, iflsizlik ve kamu kurulufllar›n›n verimsizli¤i ile
ilgili sorunlarla da karfl› karfl›yad›rlar. Bu durum; e¤itim, sa¤l›k, bar›nma ve
çeflitli sosyal altyap›lar alan›nda önemli ihtiyaçlar› bulunan ve nüfuslar› büyük
ölçüde artmakta olan ülkelerde daha da önemli bir hal almaktad›r. 

Ancak di¤er taraftan bu ülkelerde de de¤iflim rüzgarlar›n›n esmekte oldu-
¤u gözle görülür bir gerçektir. Geçmiflin aksine, günümüzde Afrikal› ülkelerin
birço¤u, büyük ölçüde siyasi sistemlerini demokratiklefltirme süreci ve ekono-
mik liberalizm ile ilgilenmektedir. Bu de¤iflim hareketi, hükümet d›fl› kurulufl-
lar da dahil olmak üzere, STK’lara ve özel sektöre ifade özgürlü¤ü getirmifl-
tir. Bu türden çeflitli olaylar da sorunlar›n ve karmafl›kl›¤›n di¤er kaynaklar›n›
teflkil etmektedir. 
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22.. AAffrriikkaa  ÜÜllkkeelleerriinniinn  TTeemmeell  KKaayygg››llaarr››

fiu anda çok say›da Afrika ülkesi esas itibariyle yukar›da belirtilen, art-
makta olan sorunlar›n ve karmafl›kl›klar›n nas›l baflar›l› bir flekilde üstesinden
gelece¤i ile ilgilenmektedir. Bu büyük kargafla an›nda, duruma nas›l hakim
olacaklar ve ülkelerini, kurumlar›n› ve hizmetlerini nas›l etkili bir flekilde yö-
neteceklerdir? Di¤er bir deyiflle, her ne sorun olursa olsun bu ülkelerin, sosyal
ve ekonomik kalk›nma programlar›nda baflar›l› olmas› için neler yap›labilir? 

33.. GGeeççiiccii  YYaann››tt

Yukar›daki sorular›n, çeflitli ülkelerin meselelerini ifade etti¤ine ve bun-
lar›n çözümlerine odaklan›lmas› gerekti¤ine inanmaktay›z. Ülkeler ve kurum-
lar, birbirlerinden farkl›d›rlar; yani bir çözüm yeterli olmamal›d›r. Her ülke
kendi kalk›nma flartlar›na göre ele al›nmal›d›r. Bununla birlikte ço¤una uyabi-
len, ortak yaklafl›ma sahip olan baz› benzerlikler de oldu¤una inanmaktay›z.
Zihnimizdeki bu görüfl ile yöneltilen sorulara verilen kritik cevaplardan biri-
nin, idari yöneticilik kapasitelerinin gelifltirilmesi ile ilgili oldu¤unu düflün-
mekteyiz. fiimdiki ve önümüzdeki sorunlara baflar›l› bir flekilde karfl› koymak
için Afrikal› ülkelerin hayali; planlama ile flekillendirilmifl erkekler ve kad›n-
lar, devlet kurumlar›n›n yönetimi, sa¤lam kalk›nma politikalar›n›n oluflturul-
mas› ve devlet kurulufllar›n›n usulüne uygun flekilde yönetilmesine büyük öl-
çüde ihtiyac› oldu¤una inanmaktay›z. Afrikal› ülkelerin; yoksulluk ve ahlak-
s›zl›k ile mücadeleler, verimlili¤in ve performans›n artt›r›lmas›, herkes için
eflitlik ve refah›n sa¤lanmas› gibi ortak kalk›nma hedefleri için nüfuslar›n› ve-
ya çal›flanlar›n› harekete geçirebilen liderlere veya idarecilere ihtiyaçlar› bu-
lunmaktad›r.    

Ayr›ca ülkelerin özellikle özel sektör ve STK’lar gibi di¤er önemli kal-
k›nma ortaklar› ile yak›n iliflkiler kurarak çal›flmalar› gerekmektedir. STK’la-
r› gelifltirmek ve programlar›n› desteklemek için özel çabalarda bulunulmal›-
d›r. Bu nedenle yöneticilik kapasiteleri, yaln›zca devlet memurlar› ile ilgili de-
¤ildir, ayn› zamanda özel sektör, sivil toplum kurulufllar› ve çeflitli STK’lar ile
de ilgilidir. Ortak kalk›nma hedefleri için birlikte çal›flarak, Afrikal› ülkeler et-
kin ve etkili bir flekilde çeflitli krizlerin ve kalk›nma sorunlar›n›n üstesinden
gelebilirler. 

44.. LLiiddeerrlliikk  KKaappaassiitteessii  PPrrooggrraammllaarr››nn››nn  GGeelliiflflttiirriillmmeessiinniinn  GGeerreekklliillii¤¤ii  

Yöneticilik kapasitesi, hangi ortam olursa olsun, gerek kamu sektöründe
gerekse özel sektörde, STK’lar, ulusal ya da uluslararas› kurulufllar aç›s›ndan
büyük önem tafl›maktad›r. Yöneticilik kapasitesi, kalk›nma ve baflar› için flart-
t›r. Afrikal› ülkeler, yöneticili¤in merkezi rolüne odaklanmadan, kalk›nma sü-
recinin gerisinde kalmaya devam edeceklerdir. Yöneticilik kapasiteleri, ku-
rumlar ve hizmetlerin tüm seviyelerinde gereklidir.  
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Tabii ki, yöneticilik kapasiteleri oluflturulabilir ve gelifltirilebilir. Bu yö-
neticilik bilgisine sahip olma, yöneticilik pozisyonlar›nda deneyim kazanma
ortaklarla emsal inceleme, stajyerlik, koçluk vb. gibi çeflitli yöntemlerle ger-
çeklefltirilebilir. Yöneticilik kapasitelerinin gelifltirilmesi; ülkelerin, kurumla-
r›n hatta bireylerin bir önceli¤i olmal›d›r. Yöneticilik kapasiteleri hem günü-
müzdeki hem de gelecekteki liderler için gereklidir. 

‹yi bir yöneticilik; vizyon sa¤lar, insanlar› ortak amaçlara ulaflmalar› için
kat›l›mc› olarak harekete geçirir, motive eder, teflviklerde bulunur, eflitlik, bü-
tünlük ve profesyonellik sa¤lar. Afrika ülkelerinin de insanlar› birlefltiren ve
uluslar›n menfaatleri için çal›flan bu tür bir yöneticili¤e ihtiyaçlar› bulunmak-
tad›r. 

55..  CCAAFFRRAADD’’››nn  DDeenneeyyiimmii  

Kalk›nma için Yönetimde E¤itim ve Araflt›rma Afrika Merkezi (CAF-
RAD) günümüzdeki ve gelecekteki sorunlar›n yan› s›ra kalk›nmay› sa¤lama-
da yöneticilik kapasitelerinin etkilerinin büyük bir öneme sahip oldu¤unu bil-
mektedir. CAFRAD’da bizler, baflar›l› bir flekilde kurumlar› ve hizmetleri yö-
netmek için uygun kapasitelerin ve yeteneklerin gerekli oldu¤una inanmakta-
y›z. Ayr›ca, bu becerilerin ö¤renilebilece¤ine, gelifltirilebilece¤ine ve paylafl›-
labilece¤ine de inan›yoruz. Bu nedenle, Afrikal› ülkelerin talebi üzerine bu so-
runlara karfl› koymak için özel programlar gelifltirmeye bafllad›k. Bu program-
lar›n amac›; yöneticilik, idare, kamusal politika ile yönetimi gelifltirmek ve art-
t›rmakt›r. 

Bu programlar, ço¤unlukla kamusal ve özel sektörlerden karar mercileri
ile STK’lar›n temsilcilerine ve sivil toplum kurulufllar›na göre ayarlanmakta-
d›r. Bu programlar›n amac›; etkili ve bilinçli kararlar alma, sa¤lam kalk›nma
politikalar› haz›rlama, stratejik olarak devlet kurumlar›n› yönetme, insanlar›
kat›l›mc› bir flekilde idare etme ve eflitlik, demokrasi ve insan haklar›n› sa¤la-
ma hususlar›nda idarecilere ve memurlara yard›mc› olmakt›r. 

Yöneticilik kapasitelerinin gelifltirilmesi ile ilgili gereksinimler ve talep-
ler oldukça yüksektir. Bu nedenle çeflitli türden eylemlerin, bu alandaki artan
gereksinimleri etkin bir flekilde karfl›lamas› gerekmektedir. Bu sebeple devam
eden faaliyetlere ilaveten, CAFRAD; kat›l›mc›lar ve kurumlar aras›nda bir ifl-
birli¤i yap›s› görevini görecek olan baflka bir idari program› bafllatmay› amaç-
lamaktad›r. Yöneticilik kapasitelerinin gelifltirilmesinde, bugünkü ve gelecek-
teki gereksinimlere daha iyi bir flekilde uyan özel bir program gelifltirmeyi ar-
zuluyoruz. Program bu aç›dan; Bakanlar, Daimi Sekreterler, Genel Müdürler
ve Müdürler dahil olmak üzere ülkelerin sosyo- ekonomik kalk›nmalar›nda ki-
lit rol oynayan memurlar›n belirli kategorilerini hedefleyecektir. Parlamenter-
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ler, milli komisyonlar›n, kamusal ve özel kurulufllar›n, sivil toplum kuruluflla-
r›n›n ve hükümet d›fl› kurulufllar›n baflkanlar› da bu program›n birer parças›
olacaklard›r. 

66..  LLiiddeerrlliikk  KKaappaassiitteessiinniinn  GGeelliiflflttiirriillmmeessii  PPrrooggrraammllaarr››nnddaa  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  ‹‹llee
‹‹llggiillii  GGeerreekklliilliikklleerr

Bu yeni ve önemli çaba konusunda baflar›l› olmak için, CAFRAD’›n her
halükarda ortak kurumlar›n iflbirli¤ine ihtiyac› bulunmaktad›r. Gereksinimler
tek bafl›m›za baflaramayaca¤›m›z kadar fazlad›r. Bu nedenle, Afrika’dan ve
dünyadan, özellikle de Türkiye’den çeflitli kurumlar›n iflbirli¤i karfl›s›nda min-
nettar olaca¤›z. Yöneticilik kapasitelerinin gelifltirilmesi alan›nda Türk hükü-
metinin muazzam çabalar sarf etti¤ini biliyoruz. 

Bu nedenle, Afrika ülkeleri aras›nda iflbirli¤ini gelifltirecek ve de yöneti-
cilik kapasitelerini artt›racak olan bu önemli program› gelifltirmek amac›yla
TASAM Afrika Enstitüsü ve di¤er ilgili Türk kurumlar› ile yak›n iliflkiler içe-
risinde çal›flmaktan memnuniyet duyaca¤›z. 

Sonuç olarak, Afrikal› ülkeler, iç ve d›fl ortaklar›n özel dikkatini gerekti-
ren muazzam kalk›nma sorunlar› ve karmafl›kl›klar› ile karfl› karfl›yad›rlar. Bu
sorunlar, o kadar büyüktür ki, bunlar için çok say›da eylem gereklidir. CAF-
RAD taraf›ndaki katk›, çeflitli aç›lardan kapasitelerin gelifltirilmesinden olufl-
maktad›r. Karar merciilerinin, Afrikal› ülkelerin kalk›nmas›nda büyük sorum-
luluklara sahip olduklar›na inanmaktay›z. Bunun için güncel bilgi ve uygun
kapasitelere ihtiyaçlar› bulunmaktad›r. Bu sebeple, kapasite gelifltirme prog-
ramlar› kritik bir role sahiptir. Afrikal› ülkelerdeki mevcut ve gelecekteki li-
derlerin kapasitelerini artt›rmak için bu özel program›n gelifltirilmesinin teflvi-
kini uygulama konusunda Türkiye’den ve baflka ülkelerden CAFRAD ile bir-
likte çal›flacak çeflitli ortak kurumlardan iflbirli¤i yapmalar› istenmektedir. Bu
program, ayr›ca Afrika’n›n bölgesel bütünlü¤ü ve iflbirli¤i aç›s›ndan uygun bir
yap› oluflturacakt›r. 

TTaavvssiiyyeelleerr

Bu nedenle flunlar› tavsiye ediyoruz:

• Yöneticilik kapasitesinin gelifltirilmesi için belirli bir k›tasal program›n
düzenlemesi amac›yla CAFRAD’a destek verilmesi. Program, tüm Afrika ül-
keleri ile ilgili olacak ve yaln›zca kamusal sektörü de¤il, ayn› zamanda özel
sektörü, sivil toplum kurulufllar›n› ve hükümet d›fl› kurulufllar› da içerecektir. 

• TASAM gibi Türk kurulufllar›n›n ve CAFRAD ile ayn› alanda çal›flan
çeflitli di¤er kurulufllar›n, bu teflvikte CAFRAD’a kat›lmalar›, Türkiye ve Af-
rika ülkeleri aras›nda iflbirli¤ini ve kalk›nmay› artt›racak ve destekleyecek

230 Türk ve Afrikal› Sivil Toplum Kurulufllar› / Turkish and African Civil Society Organizations



olan bu önemli program› gelifltirmek amac›yla iflbirli¤i yap›s›n›n dikkatle ha-
z›rlanmas›.  

CCAAFFRRAADD  HHaakkkk››nnddaa  

CAFRAD (Kalk›nma için Yönetimde E¤itim ve Araflt›rma Afrika Merke-
zi), merkezi Tangier’de (Fas) bulunan, 1964 y›l›nda kurulmufl Pan-Afrikal›
uluslararas› bir kurulufltur. CAFRAD, kamusal hizmet ve yönetimdeki yüksek
rütbeli memurlar›n menfaati için kurslar, seminerler ve konferanslar düzenle-
mektedir. Faaliyetleri, tüm Afrika ülkelerinde sürdürülmekte ve söz konusu fa-
aliyetler, esasen kamusal idare ve yönetim kapasitesinin oluflturulmas› ve re-
form ile ilgilidir. CAFRAD, her ülkede Sivil Hizmet ve Kamusal Hizmet Re-
form ve Modernizasyon Bakan› taraf›ndan temsil edilmektedir. CAFRAD’a
üye 37 ülke bulunmakta ve kurulufl; Frans›zca, ‹ngilizce ve Arapça olmak üze-
re üç resmi dilde çal›flmaktad›r. CAFRAD hakk›nda daha fazla bilgi için lüt-
fen www.cafrad.org internet sitesini ziyaret ediniz.
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