
Afrika’nın Kalkınması İçin Yeni Ortaklık (NEPAD) 

 

Karşılaşılan sorunlara karşı Afrika kendi bünyesinde de çözüm yolları 

aramaktadır. Bu kapsamda Afrika’nın kalkındırılmasına yönelik olarak Afrika’nın 

Kalkınması İçin Yeni Ortaklık (NEPAD) oluşturulmuştur. NEPAD, sosyo-ekonomik 

kalkınma açısından Afrika’nın birleştirilmesi hedefiyle 21 yüzyılda kurulmuştur. 

NEPAD, Afrikalı liderler önderliğinde, kıtanın karşı karşıya olduğu fakirlik, kalkınma 

ve Afrika’nın ötekileştirilmesi gibi kritik zorlukları vurgulamayı hedeflemektedir.  

 

NEPAD, Afrika ülkeleri için kalkınma gündemlerinde tam kontrol sağlanması, 

daha yakından birlikte çalışma ve uluslararası ortaklarla daha etkili işbirliği açısından 

fırsatlar sağlamaktadır. 

 

NEPAD, kendi kaynakları ile altı konu başlığında çeşitli programları ve 

projeleri yönetmektedir. Bu başlıklar; Tarım ve Gıda Güvenliği, İklim Değişikliği ve 

Ulusal Kaynakların Yönetimi, Bölgesel Entegrasyon ve Yatırım, İnsani Gelişme, 

Ekonomik ve Kurumsal Yönetim ile cinsiyet, kapasite geliştirme konularını içeren 

kesişen konulardan oluşmaktadır. 

 

NEPAD’ın tarım ve gıda güvenliği programı, tarıma dayalı olarak Afrika 

ülkelerinde kalkınmanın sağlanmasına odaklanmaktadır. NEPAD, Afrika’da tarım 

sektörünün büyük kısmını oluşturan küçük işletmelerin gelirlerin arttırılarak 

yoksulluktan kurtulmaları için piyasalara daha iyi ulaşmalarını ve finansal ve teknik 

destek sağlamayı hedeflemektedir.  

 

NEPAD’ın tarım programı, Kapsamlı Afrika Tarım Kalkınma Programı 

(CAADP) çerçevesinde yönlendirilmektedir. CAADP, kıtada tarımsal büyüme ve 

sürdürülebilir kalkınmayı açığa çıkarmak için Afrikalı liderler, politika oluşturucular, 

bilim insanları, ortaklar, çiftçiler gibi tarım sektöründeki önemli aktörleri bir araya 

getirmektedir. CAADP, Afrika'da yoksulluğuna azaltılması ve açlığın ortadan 

kaldırılması için Afrika’da tarımsal verimliliğin yıllık en az %6 oranında arttırılmasını 

hedeflemektedir. Bu zamana kadar 9 ülke (Angola, Eritre, Etiyopya, Burkina Faso, 

Kongo Cumhuriyeti, Gambia, Gine-Bissau, Nijerya, Senegal ve Tanzanya) bu hedefe 

ulaşmıştır.  

 

Buna ek olarak, CAADP ülkelerin yıllık bütçelerinin en az %10’nunu tarım 

sektörüne aktarmaları gerektiğini belirtmektedir. 2003 yılından bu yana, 30 ülke 

CAADP Sözleşmesi’ni imzalamış ve 8 ülke (Burkina Faso, Etiyopya, Gana, Gine, 

Malavi, Mali, Nijer ve Senegal) %10 hedefini aşmıştır. Program dört sütunlu bir 

yapıdan oluşmaktadır. Bunlar; 

 Sürdürülebilir arazi ve güvenilir su kontrol sistemleri 

 Özel sektörün geliştirilmesi, kırsal altyapı, gelişmiş ticaret ve piyasaya ulaşım 

 Gıda arzının arttırılması ve açlığın azaltılması 

 Tarımsal araştırma ve tarımsal teknolojinin yayılması 


