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 نوع الرشكة الجديدة من اجل تقوية التكامل والتنمية الذي من املمكن ان
 يتم تسيريه الفريقيا

 تيكا افريقيا يهدف اىل
 تقديم الدعم للمشاريع

 والتوصيات او
 االقرتاحات الخاصة

 بالحلول والذي قد قاموا
 باحضارها النفسهم

 ملشاكلهم هم ، وال يقوم
 باملوافقة عىل املساعدات

 مهام يكون وبأي نوع
ويف اي موضوع يف الدول

االفريقية. 

 لقد اكتسبت الدول االفريقية تسارعا يف االعوام االخرية بشكل
 خاص فيام يتعلق بالعالقات يف عدد كبري من املجاالت من اجل
 التنمية واالستثامرات االقتصادية للفعاليات والنشاطات الخاصة

بالتعليم، وامليكانيكيات الخاصة بالحوار السيايس، والحجم التجاري
بينها وبني تركيا. 

 وتعترب الدول االفريقية وتركيا يف وضعية النجوم الالمعة للعامل
 اليوم من خالل امتالكهام للقيم املشرتكة مثل االستقالل

،وامتالك االختيارات يف النفوس الذي يعد مبستقبل شاب
واالتجاه نحو الدميقراطية. 

 ان الدول االفريقية لن تقبل اية مساعدة مهام يكون وباي نوع
 من االنواع ويف اي موضوع بعد االن، ويهدف اىل تقديم الدعم
واملساندة للمشاريع والتوصيات او االقرتاحات الخاصة بالحلول

 ان الدول االفريقية تهدف اىل ان تكون يف وعاء احادي باالشرتاك مع
 االختيارات التي متتلكها، من خالل حصولها عىل املكاسب التي متتلكها

 تركيا، ضمن اطار العالقات املستمرة يف التطور ضمن اطار مبدأ
 »الرشاكة املتساوية والفائدة املتقابلة«. ولهذا السبب يتم بذل اقىص

الجهود وكافة االمكانيات يف كل مكان يتم فيها الحاجة اىل الشجاعة
والصدق .

 
 ان تيكا، تقوم اليوم بتسيري الفعاليات والنشاطات يف اكرث من 100 دولة

 بحاجة لها اليوم اعتبارا من الدول االفريقية اىل دول امريكا الالتينية ولقد
ارتفعت االستثامرات الخارجية الرسمية لرتكيا من

73 مليون دوالر يف عام 2002 اىل 3.3 مليار دوالر يف عام 2013 .

 ان تيكا، تقوم بتقديم الدعم واملساندة ملشاريع التنمية للدول وانها
 تجري من اجل تقديم املساعدة لالشخاص الذين هم بحاجة اليها من

 خالل مشاريع الدعم واملساندة الذي قام بتحقيقه يف عدد كبري من
 املجاالت عىل أن يأيت التعليم والصحة عىل رأسها مرورا بالبنية التحتية
 االجتامعية وخدماتها والبينة التحتية االقتصادية وخدمات لغاية قطاع

االنتاج .
الذي قاموا باحضارها ملشاكلهم . 
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 يتواجد 40 مكتب لتيكا يف
 كاغة انحاء العامل عىل ان
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التعليم
 يتم تسيري عدد كبري من االعامل من قبل تيكا من اجل ان يساعد يف الحصول عىل
 املواصفات القياسية العاملية يف التعليم واحضار التجديدات اىل نظام التعليم. انها

 تهدف اىل تكون يف املقدمة يف تطري فرتات الرتبية والتعليم، ورفع املستويات الخاصة
 بالقابليات واملعلومات املهنية للمعملني، وان يكون يف مستوى متوازي مع التطورات

 التقنية للوسائط واملركبات املستعملة اثناء الرتبية والتعليم، للمؤسسات العرصية،
 واصالح النظام. واىل جانب كل ما تم ذكره فانه يشكل اساس االسترياتيجيات الذي تم

تطبيقها والسياسات الخاصة بالتعليم ووصول الجميع اىل التعليم االسايس
القمة االفريقية.
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 يشكل الشباب تحت سن 24 نسبة
. 60% من عدد سكان افريقيا

االستثامر من أجل االنسان

 ان السكان الشاب يعترب غنى كبري للدول التي تكون يف
مرحلة التنمية ويف نفس الوقت يعترب يف وضعية محاربة كبرية.

  
 هنالك 61 مليون طفل ال يذهبون اىل املدرسة يف افريقيا
 وهنالك 10 ماليني طفل يف افريقيا موجودين يف الصحراء

ويرتكون املدرسة من الدراسة االبتدائية.
  

 وكذلك، هنالك شخص من بني كل ثالثة اشخاص اكرب من عمر
15 عاما ال يجديون القراءة والكتابة، وتشكل النساء ثلثي

هذه النسبة .
  

 ان من بني واحدة من االهداف الرئيسية لـــ تيكا هو توفري
 التنمية السياسية واالقتصادية، واالجتامعية الذي من

املمكن ان يتم تسيريه يف املشاريع املتطورة يف قطاع التعليم.

 وان هذا النوع من املشاريع التي تالمس حياة االنسان والذي
 تم تحقيقها ضمن هذه الشمولية، تقوم بتوفري مساهمة

 مهمة للتغيري يف الدول الذي يتم فيها التطبيق. يتم تشكيل
 البنية التحتية الخاصة بالتعليم عن طريق التفريشات،

 والتعديالت، وانشاء املدارس باتجاه امكانية تسيري فعالياتها
ونشاطاتها يف قطاع التعليم بشكل مستمر وبدون انقطاع.

 لقد قامت تيكا، بتجقيق 200 مرشوع تقريبا يف افريقيا عىل
ان تكون مشاريع التعليم املهني والفرش/ والتجهيزات

املدرسية، وانشاءات، وصيانة املدراس يف 3 اعوام االخرية.

 يتم القيام »باالستثامر من أجل االنسان« من خالل دورات
 الحصول عىل املهن باتجاه زيادة مستويات االيرادات وتشكيل

 االستخدام، وتطويرها، وحاميتها. وضمن هذا االطار، يتم
 التواجد يف املساهمة من اجل ايصال تربية العنارص املؤهلة

من خالل توفري التعليم من اجل
 الحصول عىل املهنة للعاملية والعاطلني عن العمل .

 وان من بني واحدة من
 االهداف الرئيسية لــ

 تيكا ،هو توفري التنمية
 السياسية ، واالقتصادية،

 واالجتامعية وامكانية
تسيري املشاريع املتطورة

يف قطاع التعليم. 

التعليم
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 مركز النجاح التعليمي يف كينيا

املعهد االسالمي يف داكار

لقد قامت تيكا
 بتحقيق 200 مرشوع ،

 تقريبا يف افريقيا عىل ان
 تكون مشاريع التعليم
 املهني وفرش، وتجهيز

 املدارس، وانشاءات
وصيانة املدارس يف الــ 3

أعوام االخرية. 

 دعم ومساندة املعدات للمركز
 واجراء التعديالت عىل مركز نجاح

 التعليمي يف كينيا

 الدعم واملساندة ملعهد داكار
االسالمي

 لقد تم انشاء مبني كلية البنات يف معهد داكار االسالمي الذي
 بارش يف فعالياته ونشاطاته يف مجال التعليم من خالل

– 2011  
 2012 من جديد وخالل فرتة قصرية مثل 5 أشهر ولقد تم

 مترير املباين الخاصة باملدرسة واالقسام الداخلية من اعامل
 الصيانة، ولقد تم اجراء تقوية عىل االالت والوسائط ، والكتب
 للمعهد من قبل تيكا  بهدف امانية تسيري فعالياتها ونشاطاتها

 بشكل ناجح والحصول عىل الخدمات الصباحية وذات
 الداخلية للـــ 170 طالب من ضمنها عىل ان يكون كلية

 البنات وكلية الرجال.يتواجد حوش، وحديقة واسعة يف
 املحيط، ومسجد، واملكان املخصص لغسل املالبس، وصالة

 الطعام، واالقسام االدارية، وقاعة االجتامعات، وقاعة
 املؤمترات، ومكتبة، ومختربات للحاسوب االيل، والصفوف

العرصية الذي سيتم فيها تدريس الطالب بشكل مريح يف
هيكلية املعهد.

التعليم

 لقد قامت  تيكا ، بتوفري الدعم واملساندة من اجل تجهيز
 مركز نجاح التعليمي باملعدات التقنية والتجهيزات يف عام

 2013 وتحقيق اعامل التعديات يف عام 2012. وكذلك لقد تم
 القيام ايضا باجراء التعديالت عىل 4 خانات للنوم وانشاء 4

 صفوف اضافية ، اضافة اىل املركز من قبل  تيكا . ان مرز
 نجاح التعليمي الذي يقوم بتقديم الخدمات اىل 150 شخص

 يف العام تقريبا، فانها تقوم باعطاء التعليم يف موضوعات
 الحاسوب اآليل، والكهرباء، والتأسيسات الصحية، والخياطة،

    وتعمري السيارات،والنجارة اىل الطالب الذين يأتون من كبينيا،
وزنزيبار.تانزانيا، جزر القمر
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 مركز التعليم والتدريب التقني
واملهني الرتيك – السوداين

 لقد قامت تيكا ، بتحقيق تجهيز مكتب التعليم التقني
 واملهني املتاسس عىل مساحة 5.000 م2 يف محافظة والية

 الخرطوم بهدف سد النص من املوظفني التقنيني واملهنيني يف
 السودان التي تتوسع يف كل يوم مير. يتواجد فندق التطبيق
 ومطعم التطبيق السياحي، ومكتبة، بشكل اضايف يف املركز

 الذي ينمي فيها 8 ورس عمل عىل ان يتكون من ادارة
 الفندق واالدارة السياحية، وبرمجة الحاسوب االيل،

 وامليكاالكرتونيك، وااللكرتوين، والكهرباء، والتربيد والتكييف
 يف )CNC والديكورات واالثاث، وتقنيات املكائن )برمجة

 هيكليتها. يعمل يف هذا املركز 35 مدير ومدرب بشكل زمني
 كامل . لقد تلقى ما يقارب من 10000 شخص التعليم حتى
 هذه اللحظة يف املركز املستمر يف فعالياته ونشاطاته بشكل
 فعال يف االعوام 2013 و 2014.  ان املركز الذي هو موضوع
بحثنا يشكل منوذج يف السودان من خالل الوظيفة الداخلية

ومساحات الفعاليات والنشاطات الخاصة بها .

التعليم

 يشكل املركز منوذجا يف
 السودان من خالل
 الوظيفة الداخلية

 ومساحات الفعاليات
والنشاطات.

 املركز التعليمي للمدربني التقنيني واملهن الرتكية – السودانية
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ÇAD
Felix Eboue Lisesi Jeneratör Desteği

السنغال
تام	 اع�ل االنشاءات واملعدات لروضة تيفاوا�

اثيوبيا
تأسيس مختربات الحاسوب االيل ملتوسطة رو�

كينيا
تاسيس مختربات اللغة االجنبية يف جامعة بوا�

زمبابوي
تاسيس صف للحاسوب االيل

الجزائر
مكتبة بارباروص خ�الدين باشا والقسم التوركولوجي

الكام	ون
تعليم النحل العرصي ملنتجي العسل

الصومال
دعم املعدات ملركز االناضول التعليمي

زانزيبار
تاسيس صف للمعلومات ومكتبة لجامعة الدولة

الصومال
الدعم بواسطة مواد القرطاسية ملقديشو

مناذج من مشاريع تيكا يف قطاع التعليم
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الصحة
 يتم القيام بتقديم املساعدات من االدوية والتلقيحات، والتمشيط

 الصحي، وتقديم الدعم واملساندة من التجهيزات، وتشغيل
 املستشفى والقيام باعامل العيادة الرسيرية، وتنمية املوارد البرشية
 ذات املؤهالت، واالسترياتيجيات الرئيسية للربامج واملشاريع الذي
ـ تيكا   يتم تسيريها، والتي تايت ما بني االهداف التي لها االولوية لــ

 من اجل تحسني القطاع الصحي للدول التي تكون يف توسع وتطور
 الرتيك STK ومن ناحية اخرى لقد تم القيام بالعمل املشرتك مع

 باالشرتاك مع الدوائر واملؤسسات العامة الرتكية بهدف تقديم الدعم
 واملساندة للبتطورات يف القطاع الصحي لدول العامل التي تكون يف

تطور وتوسع.

 تقوم تيكا ، بتوفري
 مساهمة مهمة اىل

 االهداف الخاصة
 بالتنمية ملدة الف عام

 من خالل املشاريع التي
 تقوم بتحقيقها يف املجال

الصحي.
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 ان الصحة البرشية عبارة عن رشط ال ميكن االستغناء عنه من
 اجل النمو االقتصادي املتني وتنمية املجتمع. هنالك 6.5 طفل
 تحت سن 5 أعوام فقدوا حياتهم يف عام 2012 بسبب انعدام
 الخدمات الصحية الكافية ، وهنالك 290.000 امراة قد فقدت

حياتها اثناء مرجلة الحمل او اثناء الوالدة يف العلم يف العام
 املايض.

 
 ان املشاكل الذي يتم املعاناة منه يف الوصول اىل الخدمات
 الصحية والتغذية الغري الكافية، يؤثر عىل االصابة باالمراض

 الذي يشكل تهديدا عىل الحياة واالمراض املعدية مقل ذات
الرئة، واالسهال والربو .

 لقد تم توفري تحسن مهم يف معدالت
موت االطفال يف االعوام االخرية

 لقد وصل عدد سيارات االسعاف الذي تم هبته اىل 51، وعدد
 املشاريع الخاصة بالتمشيط الصحي اىل 20 وعدد
 املواد التقنية والطبية الذي تم تأمينه اىل 125،
 وعدد املوظفني الصحيني الذين يحتلون مكانا

 يف التعليم 2.133 شخص، وعدد املستشفيات
  – واملراكز الصحية الذي تم تجهيزه وفرشه

50 ، وعدد املراكز الصحية –  
 واملستشفيات الذي تم اجراء التعديالت عليه

 وانشائه من قبل تيكا اىل 49 ما بني االعوام 2011
 – 2012 . ولقد كان هنالك مساهمة مهمة

 الهداف التنمية العاملية للفعاليات
 والنشاطات الذي تم

 تحقيقها من قبل رئاستنا.

 لقد تم مترير اكر من 300 الف
 شخص من التمشيط الصحي اىل
حد يومنا هذا يف تحت الصحراء

 االفريقية.

 تقديم الدعم من اجل محاربة
االيبوال

 لقد تم القيام بتوفري امكانية االستمرار بشكل صحي لعدد
 كبري من االشخاص يف الحياة عن طريق العمليات الطبية

 بالذات والحمالت الخاصة بالتلقيح ، والتمشيط الصحي الذي
  .يتم تسيريه بالتعاون مع مؤسسات املجتمع املدين

 وكذلك لقد تم القيام بتوفري الدعم واملساندة املادية
واللوجيستية يف الندوات واملؤمترات الدولية الذي يتم تنظيمه

يف املجاالت الصحية.

 لقد متمم توفري الدعم واملساندة من خالل االدوية واملعدات
 الطبية اىل الدول. حيث متت االجابة بشكل رسيع ومؤثر من
 قبل تيكا عىل الطلبات املرسلة من السنغال، وبنني،

 وغامبيا، وسريا لياوين، وليبرييا ضد
 عدوى االيبوال املستمرة

يف افريقيا الغربية .

الصحة

 لقد تم توفري الدعم
 واملساندة من خالل

 االدوية واملعدات الطبية
 اىل الدول. حيث متت
 االجابة بشكل رسيع

 ومؤثر من قبل تيكا عىل
 الطلبات املرسلة من

 السنغال، وبنني، وغامبيا،
 وسرياليون، وليبرييا ضد
 عدوى االيبوال املستمرة

يف افريقيا الغربية.
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الصحة

 ان املستشفى الرتيك يف
 الصومال – مقديشو

 ميتلك الخاصية من اجل
 تكون تكون املستشفى

 العرصي من الناحية
التقنية والسعة يف

افريقيا الرشقية.

 تجهيز املستشفى الرتيك يف
الصومال – مقديشو

 لقد تم القيام بتحقيق اعامل التجهيزات الطبية والفرش
 الداخيل للمستشفى الرتيك يف الصومال مقديشو من قبل تيكا

 التي قامت بتحيق اعامل االنشاءات من قبل رئاسة ادارة
 لرئاسة الوزراء يف الصومال الذي )TOKİ) املجمعات السكنية

 فقد فيها كل 180 طفل من كل 1000 طفل مولود حديثا
 لحياته. ان هذه املستشفى متتلك خاصية كونها املستشفى

 العرصي من الناحية التقنية والسعة يف افريقيا الرشقية.
 يتواجد اقسام الخدمات مثل املراكز التقنية ، ومستودع
 الجثث، والتطهري، وصالة غسيل املالبس، واملطابخ الذي

 سيقوم بتقديم الخدمات اىل املستشفى ووحدات العمليات
 وصاالت الوالدة التي تقوم بتقديم الخدمات وفق القواعد

 والرشوط الخاصة بالتعقيم، والعناية املركزة، والوحدات
 املختربية املركزية والتنظري، وخدمات الطوارئ، والخدمات

الخاصة بالرقود،، والعيادات الرسيرية املجهزة
 بواسطة املعدات العرصية.

املستشفى الرتيك يف مقديشو الصومال

املستشفى الرتيك يف مقديشو الصومال
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الصحة

 ان املستشفى الرتيك
 التعليمي لالبحاث يف

 نياال – السودان تحمل
 خاصية مستشفى
 تخصيص مجهزة

وعرصية جدا يف منطقة
 دارفور.

 املستشفى التعليمي واالبحاث
الرتيك يف نياال السودان

 ان املستشفى الرتيك التعليمي ولالبحاث يف نياال – السودان
 تحمل خاصية كونها مستشفى تخصصية ذات التجهيز

 والعرصي جدا ملنطقة دارفور من خالل مخترباتها، والصاالت
 الخاصة بالوالدة املعقمة، ووحدات العناية املركزة، سعة 150
رسير، واملتاسسة عىل مساحة 50 الف م2 والذي تم تقدميه
اىل خدمة السودانيني يف شهر شباط/ فرباير من عام 2014.

 ان املستشفى تقوم بتقديم الخدمات اىل املرىض الذين يأتون
 من الدول املحيطة وليس اىل الدارفوريني فقط من خالل
 استقبالها ملا يقارب من 500 مريض يوميا. ان تيكا تقوم

 بتوفري مساهمة مهمة للمستشفى من اجل شغل مساحة
 الفراغ يف هذه املساحة للمنطقة باالشرتاك مع تاسيس

املستشفى التي تقوم بتقديم الخدمات الصحية اىل اكرث من
50.000 شخص حتى يومنا هذا.

 مستشفى نياال السودانية الرتكية للتعليم واالبحاث

 مستشفى نياال السودانية الرتكية للتعليم واالبحاث
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الصحة

 تقديم الدعم من أجل محاربة
النيجر للناسور

 تاسيس مركز صحة االم والطفل
يف بيكيني يف السنغال

 لقد قامت تيكا بادخال مرشوع بنفسج امل النيجر اىل الحياة
 بالتعاون مع كافة االطباء يف العامل يف عام 2013 بسبب رؤية
 ظهور مرض الناسور بشكل منترش يف النيجر والذي يؤثر عىل
 الحياة االجتامعية لعدد كبري من النساء. لقد متت املبارشة يف

 العمل باتجاه تاسيس مستشفى اعادة التاهيل واالبحاث
 للناسور يف نيامي ضمن شمولية املرشوع. لقد تم اعطاء

 مكائن الخياطة املختلفة اىل ورش العمل الخاصة بالخياطة
 والتي تقوم بعرض الفعاليات والنشاطات يف املستشفى بهدف
 توفري املساهمة اىل توفري املالمئة للمعيشة االجتامعية للنساء

الاليت تخلصن من املرض يف نتيجة اعامل
العالج املطبق لهن والتي تعترب جزءا من املرشوع.

 يتم القيام  بتقديم الخدمات يف مساحة يبلغ عدد سكانها
 350.000 نسمة يف املجموع من خالل مركز صحة االم

 والطفل يف بيكيني الذي ميتلك مساحة 12.200 م2 والذي
 يقوم بتوفري التجهيزات واالنشاء من قبل تيكا. ان هذا املركز
 يبعد مبسافة 20 كم عن مركز املدينة داكار، وميتلك خاصية

 كونها اول مركز للتلقيح يف منطقة بيكيني
 غويدياوايي الذي يتم تقديم الخدمة فيها.

املركز الصحي لالم والطفل يف بيكيني السنغال
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الصحة

 يتم القيام بتقديم الدعم واملساندة من قبل تيكا من
التجهيزات واملركبات باتجاه تقوية البنية التحتية الصحية

 للدول االفريقية.

 لقد تواجدت تيكا، يف تقديم الدعم
 واملساندة بواسطة 34 سيارة من سيارات

االسعاف املجهزة بشكل كامل خالل
 .الخمسة اعوام االخرية  يف الدول االفريقية 

بوركينا فاسو:                         7 سرياليون:                          1

موريتانيا:                             2 أثيوبيا:                              2

مايل:                                 3 ساحل العاج:                                1

السنغال:                            3 السودان الجنوبية:                          2

النيجر:                              5 مدغشقر:                               1

غينة بيسساو:                                  2 الصومال:                                 5
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السنغال
تدريب املوظف� الصحي� عىل احياء االطفال املولودين حديثا

كينيا
انشاء وتجهيز املركز الصحي لالم والطفل

الصومال
تدريب رجال اطفاء بلدية مقديشو عىل االسعافات االولية

تانزانيا
برنامج عمليات اعتام عدسة الع� وفحص العيون

مااليف
تقديم الدعم من املعدات واملواد من اجل تطوير االم بشكل امن ومن اجل صحة االم

النيجر
تدريب موظفي خدمات االسعاف الطارئ

زامبيا
HIVتقديم الدعم من املستندات واملواد الخاصة باملركز الصحي للرسطان و 

ساحل العاج
 تقديم الدعم واملساندة من االدوية واملعدات الصحية اىل املستوصفات الصحية يف

اكو£ زيوجي

 مناذج من مشاريع تيكا يف القطاع الصحي
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 املاء والرصف
الصحي

 ان تيكا تقوم بتسيري املشاريع الخاصة باملاء
 والرصف الصحي باسم توفري تعقيم املياه والوصول
 الصحي اىل املياه الصالحة للرشب، وتسيري االعامل

 الخاصة بحفر االبار باتجاه تامني املياه الصحية
.الصالحة للرشب
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 ان املصادر املائية الذي يعترب
مصدر املعيشة عبارة عن املال

املشرتك للعامل أجمع.

 لقد تم حفر 531 برئ للمياه يف
افريقيا لغاية يومنا هذا من قبل

تيكا.
 ان زيادة عدد سكان العامل برسعة عمل عىل افساد االقتصاد
 العاملي يف كل يوم مير من خالل ما تم عرضه للبيئة االساسية

باالشرتاك مع االستهالك املفرط، وزيادة الضغط عىل املوارد
الطبيعية يف نهاية اعامل التطوير املستمر.

 وما يزال يتم عيش خطورة وجها لوجه مع االمراض، للذين
 هم بعيدين عن الرشوط الخاصة بالتعقيم العرصي ملا يقارب

من 2.5 مليار شخص يف خط الفقر ومعاناة 800 مليون
شخث من املياه النظيفة يف العامل.

 ال بد ان نعلم بانه هنالك حاجة من اجل امكانية التنمية من
 اجل امكانية تسيري االعامل من اجل املحاربة املهمة للشعوب

يف طريق التنمية يف موضوع الوصول اىل املياه النظيفة
والرصف الصحي.

 من الرشوط املهمة جدا لتحسني صحة الشعوب هو التعقيم
والوصول اىل املياه النظيفة الذي يتم تعريفه عىل انه حق من

  حقوق االنسان من قبل االمم املتحدة يف عام 2010.
 ان حامية املوارد املائية، يحتل مكانا ما بني االهداف التي لها

االولولية لـــ تيكا من اجل توفري التعقيم والوصول اىل
املياه النظيفة.

ابار املياه يف افريقيا

 ان حامية املوارد املائية
 يحتل مكانا ما بني
 االهداف التي لها

 االولوية لـــ تيكا من
اجل توفري الوصول اىل

املياه النظيفة واملعقمة.

تعليم اساليب املياه والرصف الصحي اىل اداريي ماء مااليف
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ابار املياه يف افريقيا

 مرشوع الوصول اىل مياه الرشب
النظيفة يف الصومال

 لقد وجد ان هنالك صعوبة يف الوصول اىل املياه النظيفة
 والصحية والصالحة للرشب بسبب نقص يف البنية التحتية من
 خالل التعرض اىل خطورة الجفاف يف املساحة املتواجدة تحت

 التاثري يف الصومال. لقد تم القيام بتامني املياه الخاصة
 باالستعامل واملياه الصالحة للرشب من اجل 45.000 شخص

 تقريبا من خالل انشاء 5 ابار للمياه يف مدينة بوراو يف
صوماليالند بعد حفر 19 برئ للمياه تم افتتاحه يف عام 2012

يف مقديشو وحولها من قبل تيكا.

 مرشوع الوصول اىل املياه
النظيفة يف السودان

 لقد تم حفر 28 برئ للمياه يف املجموع يف السودان ضمن شمولية
 مرشوع الوصول اىل املياه النظيفة والصالحة للرشب الذي تم
 مبارشتها يف افريقيا يف عام 2010. يتم استفاد 300.000 الف

 شخث من السودانيني تقريبا من االبار الذي تم حفرها. لقد تم
 مالحظة وجود انخفاض يف االمراض املتولدة عن املاء يف املناطق
 الذي يصل اليها املياه النظيفة، والذي تم التقائه باملدارس بسبب
حل هذه املشاكل التي اصابت االطفال الذين بقوا بعيدين عن

املدارس من اجل حمل املياه قبل تنفيذ املرشوع .

 تقديم الدعم واملساندة من
املعدات املختربية الجيوفيزيائية

للمدينة التقنية يف افريقيا. 

 مرشوع الوصول اىل موارد املياه
يف السنغال

 اعامل املرحلة 7. من مرشوع
 موارد املياه يف النيجر

 لقد تم تحقيق اعامل التجهيز باملعدات العرصية للمركز وتاسيس
املختربات الجيوفيزيائية يف الهيكلية التقنية الفريقيا واملتاسسة يف
 السودان من قبل تيكا يتواجد 4 وحدات مختلفة عىل ان يكون.
 منها قسم تصميم املحطة والشبكات باالشرتاك مع قسم جودة

 املياه، وقسم الحفريات، وقسم االبحاث الجيوفيزيائية داخل املركز
الذي يقوم باعامل مهمة يف موضوع الوصول اىل املياه النظيفة يف

السودان .

 لقد تم فتح عدد 10 من ابار املياع يف عام 2013 يف املناطق
 الريفية املتواجدة يف جنوب ورشق املدينة بشكل خاص من اجل
 تقديم الدعم واملساندة اىل اعامل الرصف الصحي والوصول اىل
املياه النظيفة الصالحة للرشب والذي تم بذل جهود كثيفة من

قبل حكومة السنغال لتنفيذها .

 لقد تم انشاء عدد 53 يف املجموع من ابار حفر املياه من خالل
 تقديم الدعم واملساندة من قبل تيكا ضمن شمولية اعامل املرحلة

 7. من ابار املياه الذي يتم تنفيذه يف النيجر بالتعاون مع جمية
 لقد . )DSİ) مساعدات غوك كبة الدولية واعامل املياة الحكومية

 وصل عدد ابار املياه الكلية الذي تم حفرها يف هذه الدولة اىل
 259 من خالل االعامل الذي تم القيام بها حتى يومنا هذا. لقد تم

 تامني املياه الصالحة للرشب ومياه االستعامل الذي يكفي لــ
740.000 تقريبا ضمن اطار نيامي ومارادي بواسطة ابار املياه

الذي تم فتحها.

 لقد تم فتح عدد 259
من االبار يف السنوات

 يتم استفادة 300.000
 سوادين تقريبا من االبار

 الذي تم حفرها ضمن
 شمولية مرشوع الوصول

اىل املياه النظيفة يف
السودان .

الربنامج التعليمي للامء والرصف الصحي لغانا

مرشوع آبار مياه النيجر
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 البنية التحتية
االدارية واملدنية

 يتم القيام بتقاسم تراكم الخربة واملعلومات الرتكية باالشرتاك  املشاريع الذي يتم متويلها من قبل تيكا بشكل
 متجه اىل توسيع وتطوير املباين الفيزيائية الوظيفية والتنظيمية ، من قبل االشخاص املختصني يف البنية

التحتية املدنية واالدارية للدول الرشيكة.
  

 يتم اعطاء اعمية كبرية اىل الفعاليات والنشاطات فيام يخص املوارد البرشية بشكل خاص ضمن هذه
 الشمولية يف تركيا. ويتم من السهل توفري املالمئة للتطورات والتوسعات املوجودة يف العامل يف يومنا هذا كلام
 وجد مكانا لذلك من اجل التنظيم السياسية ويف املجتمع الذي يحتوي عىل املبادئ مثل ادارتها من مكانها ،

 ،والدول الذي يكون فيها صوت القانون هو املعمول به، واملجتمع املدين املؤثر، وامكانية املحاسبة
 واملساهمة، والتمثيل السيايس للقيم ضمن اطار القيم الدميقراطية يف الدول التي تكون يف تطور.
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 يتم توفري التدريب اىل االالف
 من االشخاص من اجل توسيع

وتطوير البنية التحتية
 لقد تم تنظيم الربامج الخاصة بالتدريب من اجل تقوية املوارد
 البرشية يف كافة املجاالت مثل التعليم اىل املختصني االكادمييني

 للعدالة، وتربية مختيص االحصاء، وتدريب الدبلوماسيني الشباب
وتقوية التشكيالت الخاصة برشطة املدينة، وتوسيع او تطوير

انظمة املحاكامت والتطبيقات الخاصة بالرضائب .

 لقد شارك ما يقارب من 800 دبلويس يف برنامج الدبلوماسيني
الشباب الدوليني الذي تم تنظيمه اعتبارا من عام 2005 واىل حد

يومنا هذا .

 لقد تم استفادة عدد 3.927 عدد من منتسبي االمن حتى نهاية
عام 2013 من الربامج الذي تم تنظيمه مبشاركة 333 مدرب من

18 دولة ضمن شموليةبرنامج التعاون يف تدريب الرشطة الدولية .

 تاسيس مركز تعليمي يف هيكلية
وزارة الخارجية يف اثيوبيا

 تقديم الدعم واملساندة من اجل
 تاسيس بورصة لالمتعة يف

موزنبيق

 لقد تم القيام بتاسيس مركز تعليمي متشكل من 1 قاعة
 للمؤمترات و 1 مخترب لليسانس، و2 قاعة كبرية للتدريب من اجل

تدريب املوظفني املهنيني املوجودين يف هيكلية وزارة الخارجية
  االثيوبية من خالل تقديم املساعدة من قبل رئاستنا .

لقد تم اهداء االثاث واملواد واملعدات الخاصة باملركز التعليمي
  االنف الذكر من قبل رئاستنا.

 لقد تم اعطاء التدريب يف تركيا اىل املوظفني التقنيني وومديري
 البورصات. وكذلك لقد تم القيامبتامني الوسائط الخاصة لعدد

 اربعة من االرايض من قبل تيكا لبورصة االمتعة يف موزنبيق
 املتاسسة من قبل وزارة التجارة والصناعة املوزنبيقية بهدف توسيع
 وتطوير وصول االزواج  اىل االسواق بواسطة تكامل االسواق وتوفري

الشفافية واالنتاجية والتنظيم يف سوق املنتجات الزراعية بشكل
 خاص يف موزنبيق.

 لقد تم توظيف اكرث من 8.000 مختص من اجل الربامج التدريبية
 الذي تم تنظيمه يف مكانه، واستفادة اكرث من 27.000 شخص من

 التدريبات املنظمة يف املجاميع املهنية املتعددة ما بني االعوام
 2003-2013 باالشرتاك مع الربامج الذي يخص توسيع وتطوير

البنية التحتية املدنية واالدارية.

البنية التحتية االدارية واملدنية

 لقد تم استقبال اكرث من
 800 دبلومايس يف

 برنامج الدبلوماسيني
 الشباب الدولية والذي
 تم تنظيمها اعتبارا من

عام 2005 واىل حد
يومنا هذا.

الدعم واملساندة لبورصة االمتعة يف موزنبيق

تدريب موظفي وزارة الصناعة والتجارة يف موزنبيق
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البنية التحتية االدارية واملدنية

 تامني الوسائط – املركبات لوزارة
الداخلية لتونس

مرشوع التنمية الزراعية لتونس

 يتم القيام بتسيري اعامل التعاون التقني والتنمية من اجل امكانية
 القيام ببناء تونس من جديد من قبل تيكا اعتبارا من عام 2012.

 لقد تم تامني عدد 50 من مكائن العمل باالشرتاك مع عدد 92 من
 مركبات الخدمات البلدية من اجل تحسني خدمات البلدية

 وتوزيعها عىل كافة بلديات تونس بعد تسليم عدد 42.480 من
مواد الحامية و292 مركبة لوزارة الداخلية التونسية

حتى االن.

 لقد تم اهداء عدد 5 من  سيارات االطفاء من اجل اطفاء الحرائق
 املتولدة يف الغابات باالضافة اىل عدد 5 من الحاصدات، وعدد 13

 من مكائن العمل اىل مقاول الحفر، وعدد 70 من املعدات
الزراعية باالشرتاك مع الجرارات اىل وزارة الزراعة يف عام 2014

ضمن شمولية املرشوع .

هبة السيارات اىل وزارة الداخلية التونسية
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تشاد
 تقديم الدعم واملساندة من املجزئات

اىل بلدية املدن الكربى النجيم�

سوادن الجنوبية
تعليم املالحة الجوية املدنية

كينيا
 تقديم الدعم واملساندة في�

 يخص النفايات الصلبة اىل بلدية
غاريسسا

الصومال
 تقديم الدعم واملساندة من

مركبات صوماليالند

السودان الجنوبية
برنامج التدريب الجمر�

موريتانيا
تدريب الصحفي�

تقديم الدعم واملساندة من الحاسوب االيل واملعدات املكتبية

موريتانيا
تدريب الربوتوكول

غينا
 تدريب الطوبوغرافيا

ملوظفي بلدية بيسساو

 جمهورية الكونغو
الد�قراطية

مناذج من بعض مشاريع تيكا يف قطاع البنية التحتية االدارية واملدنية
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 البنية التحتية
 الخاصة باالقتصاد

واالنتاج
26



 يعتقد بان نسبة التوسع يف عام
2014 الفريقيا كان 5.2% بالنسبة

 اىل ارقام املصارف العاملية.

 ان توسع االزمة االقتصادية العاملية يف تباطئ عىل مستوى
 العامل حتى وان كان رسيعا بقياسات مهمة يف التطور

االقتصادي الفريقيا .

 ومبقابل هذا فان تيكا تهدف اىل اجراء التقييم بشكل انتاجي
 جدا لالعامل املوجودة يف الفراغ باملستويات العليا لالختيارات

 املتعلقة باالنتاج واالقتصاد الذي متتلكها الدول االفريقية
 باالشرتاك مع مشاريع التعاون التي يقوم بتقديم الدعم

 واملساندة او الذي قامت تيكا بتحقيقه.

 من االجباري ان يتم القيام بتوسيع وتطوير قطاع االنتاج من اجل
التوسع االقتصادي، والتوسع االقتصادي ذات الشمولية الواسعة

من اجل التنمية الطويلة االمد القابل للتنفيذ  .

 يتم القيام بتقديم الدعم واملساندة من خالل املشاريع الذي
 يتم تحقيقه من قبل تيكا يف بعض القطاعات مثل االتصاالت

 والتمويل، واملعامالت املرصفية، واملواصالت، والغابات،
وصيد االسامك، والزراعة، والصناعة، والسياحة

ضمن شمولية تقوية البنية التحتية االقتصادية واالنتاجية .

 مرشوع تاسيس مركز التعليم
 املستمر وورش عمل للنسيج يف

تونس
 لقد تم التخطيط من اجل امكانية تسيري الفعاليات والنشاطات

 بشكل مركزي من اجل الحصول عىل املهن والتدريب املستمر يف
 ورش العمل الخاصة بالنسيج املتاسسة بهدف التشجيع عىل

 التدخالت التي يخص ربات البيوت بشكل خاص وزيادة
 االستخدام وتوسيع وتطوير قطاع االنتاج يف تونس. ولقد تم اعطاء

 التدريب من اجل الحصول عىل املهن للنساء الشابات الاليت ال
متتلكن مهنة والعاطالت عن العمل من خالل هذا املرشوع .

 لقد تم تامني املعدات التقنية لورش العمل التي من املتوقع ان
 تقوم بتوفري مساهمة مهمة اىل انتشار ورش العمل الخاصة

 باالنتاج باحجام صغرية ومتوسطة يف قطاع النسيج وتقليل نسبة
البطالة يف املنطقة التي تتوسع يف الدولة.

البنية التحتية لالقتصاد واالنتاج

 لقد قامت تيكا بتوفري
 الفرصة للنساء الشابات

 بكرثة يف افريقيا من
 خالل مشاريع التدريب

 املهني التي قامت
بتحقيقها. 

مركز التعليم املستمر وورش عمل النسيج يف تونس
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البنية التحتية لالقتصاد واالنتاج

تركيب اجهزة
 العرصية يف مطارات جوبا 

لجنوب السودان
 الذي يعترب من CVOR و DME لقد تم القيام بتجديد اجهزة
 االنظمة املساعدة يف مسري املطارات من اجل تنظيم الرحالت

 املنتظمة، وامكانية فتحها لكافة الطريانات الدولية عىل ان يكون
من ضمنها طريان الطرق الجوية الرتكية

 يف مطار جوبا يف جنوب السودان. يتم التهديف اىل توفري مساهمة

 مهمة يف توسيع وتطوير الدول من خالل زيادة عدد الرحالت

الدولية اىل جوبا باالشرتاك مع فتح االجهزة لالستعامل بعد نظام

سونار الذي سيتم تركيبه يف املطار.

 تقديم الدعم واملساندة التقنية
 من اجل تاسيس اذاعة وتلفزيون

السنغال
 لقد تم اعطاء التدريب املحتوي عىل موضوعات الرسوم

 التخطيطية ،، واملونتاج، واالنارة ، والكامريا يف املديرية العامة
 RTS لالذاعة والتلفزيون الرتكية اىل 10 موظفني تقنيني يف

 )RTS) بالتعاون ما بني تيكا واالذاعة والتلفزيون السنغالية.

اعادة تاهيل مطار مقديشو يف الصومال
 لقد قامت ادارة تنسيق تيكا باكامل االعامل الخاصة بازالة الوضع االمني والتجهيز باالنظمة االلكرتونية

للمطارات ضمن شمولية املرشوع واعادة تاهيل مطار مقديشو من قبل املديرية العامة لتشغيل امليادين
الجوية الدولية .

 لقد تم القيام بتجديد
 اجهزة دمي و كفور الذي

 يعترب من االنظمة
 املساعدة يف مسري

 املطارات من اجل تنظيم
 الرحالت املنتظمة،

 وامكانية فتحها لكافة
 الخطوط الدولية عىل ان
 يكون من ضمنها طريان
 الخطوط الجوية الرتكية

مطار مقديشو يف الصومال

DME و CVO 
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البنية التحتية لالقتصاد واالنتاج

مرشوع التدخل لتشاد

بناء طريق الصداقة ملقديشو  مرشوع التعليم يف دولتنا من خالل
اخصائيي املدينة التنقية الفريقيا

 لقد تم اعطاء التدريب من اجل تدخل رجال االعامل
 التشاديني يف بدايات عام 2013 من قبل مركز تنمية التدخل

 )OMEG) والتدريب املهني الهي اوران اوستيم يف انقرة
   باالشرتاك مع تيكا.

 لقد تم تامني املعدات الزراعية املتعددة باالشرتاك مع اهداف
 تقديم الدعم واملساندة من اجل زيادة السعة، لرجال االعامل

 التشاديني الذين قاموا بتاسيسا تعاونياتهم يف نهاية اعامل
 التدريب. لقد تم القيام بعمل اعالم يف بعض املوضوعات مثل

الجزار، وتعمري السيارات، والرثوة الحيوانية، والزراعة بشكل
خاص يف برامج التعليم الذي شارك فيها 15 شخص.

 لقد تم توفري املساهمة من اجل احياء االقتصاد من ناحية
 فتح املحالت الجديدة طوال الطريق، وادخال مرور السيارات

 يف النظام بواسطة االشارات الضوئية املرورية، املبارشة
 باستعامل الطريق. ويشمل اعامل بناء املرافق االجتامعية مثل
 املخازن، واملختربات، واملباين االدارية، وصاالت النوم ، وصاالت
 الطعام باالشرتاك مع عدد 736 من اعمدة االنارة العامل بناء

 الطرق، حيث تم اكامل اعامل بناء الطريق االسفلتي املتغري يف
 عام 2014 والذي تغري عرضه ما بني 20 – 30 مرت ، وذات

 االتجاهني ، وبطول 26 كم تقريبا وتوفري الوصول اىل املناطق
 مثل مخيامت الهالل االحمر، واملطارات ، وقرص رئيس
 الجمهورية املتشكلة من امللحقيات الرئيسية لعاصمة

الصومال مقديشو.

 لقد تم القيام بتحقيق برنامج تدريب يف املوضوعات الخاصة
 باعادة تدوير للنفايات الطبية باالشرتاك مع التخطيط

 والتصميم املستشفيات من اجل 5 مهندسني، وكذلك لقد تم
 القيام بتنظيم التدريب يف موضوعات تصاميم دار الضيافة

 وتصميم املدارس، وتخطيط املدن ، والبنية التحتية من اجل
 13 مهندس يقومون بتأدية الوظائف يف هيكلية املدينة

 التقنية الفريقيا املرتبطة بوزارة العلوم والتقنيات السودانية
 بهدف التواجد يف املساهمة من اجل توسيع وتطوير قطاع
 الخدمات واملعلومات، والبنية التحتية ، وتخطيط املدن يف

السودان.

 لقد تم توفري املساهمة يف
 اعامل احياء االقتصاد من
 اجل انشاء طريق بطول
26 كم والذي تم اكامله

يف عام 2014 يف السودان.

مركز التعليم املهني وورش عمل االتشغال بالسرياميك يف تونس

 طريق الصداقة ملقديشو
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KAMERUN
Bal Üreticilerine Modern Arıcılık Eğitimi

الكام�ون
التدريب عىل النحل العرصي ملنتجي العسل

تونس
مرشوع الدعم واملساندة يف قطاع صيد االس�ك

السنغال
مجلس الطاقة الشمسية الفريقيا

بوركينا فاسو
تحس�  عدد ١٠٠ الف من اشجار  االوليف�ا مورينغا

كينيا
تدريب ع�ل ومدراء مؤسسة توزيع الطاقة الكهربائية

زامبيا
تدريب املدرب� السياحي�

ساو تومي و برينسيب الد�قراطية الشعبية
الدعم واملساندة من اجل البنية التحتية لالتصاالت

اوغندا
مرشوع التدريب االذاعي

تانزانيا
الدعم واملساندة من خالل املعدات الخاصة بتاسيس االذاعة والتلفزيون

كينيا
مرشوع الدعم واملساندة لل®وة الحيوانية للرؤوس الصغ�ة

مناذج من بعض مشاريع تيكا يف قطاع البنية التحتية لالقتصاد واالنتاج
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مناذج من بعض مشاريع تيكا يف قطاع البنية التحتية لالقتصاد واالنتاج
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الزراعة
 ان تيكا تقوم  باعطاء الدعم واملساندة اىل املشاريع الزراعية الذي يقوم بتوفري املساهمة من اجل

 زيادة االستخدام وتقوية الديناميكيات الريفية، واالقتصادية، واالنتاجية بشكل اكرب من خالل التقنيات
والتكنولوجيات الزراعية الحديثة . وتوفري املشاريع الذي يخص االنتاج الزراعي ذات الجودة وباحجام

كبرية داخل التعاون للدول التي تعترب يف مرحلة التنمية يف قارة افريقيا  .
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 االنتاج ذات الكمية االكرث وذات
الجودة االعىل

 تقديم الدعم واملساندة من اجل
 التنمية عن طريق انتاج البذور

 املتطورة يف منطقة دارفور

 ان تركيا تقوم بتقاسم تجربة
الزراعة مع كافة دول العامل

 لقد  تم القيام باعامل توزيع البذور املتطورة بحكم 18 طن
 يف املجموع اىل 20.000 من املزارعني ذو الدخل املحدود
 والذين يعيشون يف 12 بلدة مختلفة بالتعاون مع املدينة
 التقنية االفريقية ومحافظة الوالية يف الواليات الشاملية،

 والغربية ، والجنوبية يف منطقة دارفور يف عام 2010 من قبل
 تيكا. لقد تم الحصول عىل 589 طن من املنتجات يف املجموع
 عىل ان يكون 27 طن من الحمص و38 طن من البصل ، و45
طن من الشامم، و56 طن من الطامطم، و30 طن من الباميا،

و120 طن من الذرة البيضاء من خالل هذه البذور.

 لقد تم الحصول عىل الجوائز يف فروع »مناذج التطبيق الجيد«
 باسم تيكا يف معرض ايكسبو الخاصة بالتنمية الشاملية –
 والذي تم تحقيقه يف هيكلية UNDP الجنوبية العاملية
 يف روما ما بني )FAO) تنظيامت املواد الغذائية العاملة

 التوارخ 05-09 كانون االول / ديسمرب 2011 ملرشوع التعليم
وتوزيع البذور املتطورة والذي تم توسيعه يف االعوام 2010 و

2011 يف منطقة دارفور يف السودان.

 تقوم تيكا بالنقل من خالل التواجد يف الدعم واملساندة
 للمعدات الزراعية العرصية، من خالل تنظيم الربامج الخاصة

 بتقاسم التجربة والتعليم يف الدول التي تكون يف تطور او
ذات التطور القليل للرتاكم والتجارب يف تركيا يف املجال

الزراعي.

 لقد تم االستفادة من  اكرث من 2000 مختص يف 7 اعوام
االخرية فقط من خالل برامج التدريب الذي تم  تحقيقه يف

قطاع صيد االسامك والغابات اىل جانب الزراعة.

 لقد حصلت تيكا عىل
 جائزة »مناذج التطبيق

 الجيد« يف معرض
 ايكسبو للتنمكية يف
 الشامل – والجنوب

 والعاملية ملرشوح الدعم
 واملساندة لبذورة

 املتطورة يف دارفور
.UNDP

 لقد تم اعطاء التدريب
 اىل اكرث من 2000
 مختص يف 7 اعوام

 االخرية فقط يف قطاع
صيد االسامك ، والزراعة

والغابات.

الزراعة

 لقد تم االخذ بعني االعتبار عىل ان يزيد الطلب عىل  املواد
الغذائية يف العامل اجمع بنسبة 70% يف عام 2050 بسبب

زيادة عدد السكان اىل جانب التغيريات يف االقيل والجفاف.

 سيذهب ما يقارب 1 مليار شخص عىل ان يكون 200 مليون
 منها من االطفال جائعني اىل فراشهم هذه الليلة وسيتشكل

 اغلبهم من املزارعني املنشغلني بالزراعة من اجل اشباع
 عوائلهم . ومن ناحية اخرى، يعيش نسبة 75% تقريبا من
عدد السكان الفقراء يف الدول التي تكون يف حالة تنمية

 هنالك فعاليات ونشاطات زراعية يف اساس التغذية املرتكزة
 والذي ال بد ان يتم توافره من ناحية امكانية االستمرار يف

 املعيشة. وكذلك، ميتلك املزراعني دورا مهام خالل فرتة
الصناعة من اجل التنمية اىل جانب التطورات الخاصة بالرفاه

االقتصادي للدولة الزراعية .

.  

الدعم واملساندة من البذور من اجل تطوير املزارعني الدارفوريني

املدرسة الزراعية الصومالية
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الزراعة

 تقديم الدعم واملساندة ملرشوع
 تطوير وتوسيع الدواجن- مدينة

 فال السنغال

 لقد تم القيام بتوفري املواد العرصية ، وتلقيح الدجاج من
 اجل  البيض واللحم,  ضمن شمولية تاسيس املنشأت الخاصة

 بالدواجن بهدف توفري مصدر للمواد الغذائية وااليراد او
 الدخل للعوائل ذات الدخل املحدود والذين يعيشون يف

 بلدية مدينة فال داخل التعاول مع جميعة مدينة فال تازادو
تشوباين الذي يقوم بتسيري فعالياته ونشاطته يف مدينة ذيس

السنغالية.

 لقد تم القيام بتاسيس مركز انتاج النطف واملوارد الجينية
 مليناغيل الذي يعترب اول مركز للجيناات الفريقيا يف السوادن
 يف عام 2011 من قبل تيكا. لقد تم تاسيسها من اجل القيام
 باالعامل يف موضوع التسويق واشتغال املنتجات الذي يتم

 الحصول عليها من اجل تعليم التقنيات الخاصة برتبية
 الحيوانات، وتعليم املوظفني الذين سيقومون بصنع البذور

 الصناعية، وتدريب التقنيني عىل انتاج النطف، وزيادة
 االنتاجية من خالل اصالح العرق املحيل املوجود يف السودان

 يف مركز انتاج النظف واملوارد الجينية مليناغيل. ومن املتقع ان
 يكون هذا املركز مركزا من اجل تامني الحيوانات ذات العرق

 الجيد يف افريقيا باكاملها يف املستقبل. حيث يتم االستفادة
من العروق الثقافية اىل جانب العروق املحلية املرسلة اىل

السودان بعد اخذها من الثريان العشيقة املتواجدة يف دولتنا.

 ان املركز االفريقي يف
 السودان يحمل مؤهالت
كونها اول مركز للجينات

يف السودان.

 تاسيس مركز انتاج النطف
 واملوارد الجينية يف السنغال

السودان

مركز انتاج النطف واملوارد الوراثية ملناغيل يف السودان
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الزراعة

 لقد تم اعطاء التعليم
 من اجل التطبيق يف
موضوع ادارة النحل

 العرصي يف منطقة
 بابونغو ونغاوندرةر يف

.الكامريون

 لقد تم اعطاء التعليم من اجل التطبيق يف موضوع ادارة
 تربية النحل العرصي يف منطقة بابونعو الذي يبعد مبسافة

450 كم ونغاوندرةر الذي يبعد مبسافة 800 كم عن العاصمة
ياوندي والذي يحتل مكانا يف الشامل الرشقي للكامريون.

 لقد تم تامني املواد واملعدات العرصية عىل ان يتم توزيعها الىلقد تم
 تامني املواد واملعدات العرصية عىل ان يتم توزيعها اىل منتجي القطن
 داخل العمل املشرتك ملعهد االبحاث الزراعية لباراكو ويوهيكون الذي

 يحتالن مكانا يف املنطقة الشاملية للمدينة ضمن شمولية مرشوع
  تربية القطن يف بنني. .لقد تم تحقيق اعامل نرش املختربات

االنتومولوجية ملعهد ابحاث القطن لبوهيكون من قبل تيكا .
 لقد تم تنظيم الربامج الخاصة بالتعليم اىل جانب اهداف التقاسم مع

 منتجي القطن يف بنني ذو التجربة واملعلومات التقنية ذات العالقة
باتنتاج القطن يف تركيا والذي يحتل املرتبة االوىل من ناحية انتاجية

انتاج القطن اىل جانب ما تم ذكره. 

لقد تم اعطاء التعليم من اجل التطبيق يف موضوع ادارة النحل
العرصي يف منطقة بابونغو ونغاوندرةر يف الكامريون. 

 اعطاء الدعم واملساندة يف تربية
النحل يف الكامريون

 اعطاء الدعم واملساندة من اجل
مزارعي القطن يف بنني

مرشوع مزراعي القطن يف بنني
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تونس
مرشوع تقديم الدعم واملساندة اىل ال�وة الحيوانية ذات الرؤوس الصغ�ة

تشاد
تقديم الدعم واملساندة من مكائن بريكيت

اثيوبيا
تقديم الدعم واملساندة يف مجال ال�وة الحيوانية اىل ٤٠ عائلة يتيمة

الصومال
تحويل املدرسة الزراعية اىل كلية الزراعة

السودان
تعليم تربية النحل

الكامون
 تقديم الدعم واملساندة من خالل املعدات الزراعية اىل بلدية فاومبان

تونس
تاسيس ورشة عمل للنسيج وتشغيل التمور يف توزوير

تشاد
تقديم الدعم واملساندة يف زيادة سعة املساحة الزراعية

كينيا
 برنامج التنمية الريفية

مناذج من مشاريع تيكا يف القطاع الزراعي
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مناذج من مشاريع تيكا يف القطاع الزراعي
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 لقد تم توفري املساهمة
 يف السياحة الثقافية

 للدول كذلك من اجل ان
 يكونوا اصحاب املرياث

 الثقايف باالشرتاك مع
مشاريع اعادة البناء
التي قامت بها تيكا.

 لقد تم تسيري االعامل
 ضد التصحر وتغيري

املناخ من قبل تيكا.

 مشاريع الغابات الصديقة
لالتركيا - النيجر

 اعامل تنظيم البيئة واعادة بناء
مباين القنصلية لحرار العثامنية

يف اثيوبيا.

 التعديالت والفرش الخاص
بجامع اولو يف داكار

 لقد تم اكامل اعامل االحتفاالت بعيد التشجري يف عام 2012
 ويوم التاسيس القومي للنيجر ملرشوع الغابات الصديقة لرتكيا

– النيجر والذي يتم تنفيذها ضمن التعاون مع وزارة اعامل
املياه والغابات و تيكا.

 لقد تم القيام بتحقيق التشجري عىل مساحة 8 هكتار
 واملخططة بشكل جديد من اجل املسرية وغابات املدينة

 لقسم 2 هكتار من مساحة 10 هكتار املبتيقية ضن شمولية
 املرشوع. وجود االمكان املخصصة للجلوس ونافورات

 باالشرتاك مع عدد 1 من ساحة لعب كرة القدم، ومخزن
 للمياه سعة 10 طن، وابار للمياه تعمل بالطاقة الشمسية يف

 املساحة املخصصة عىل انه غابة للمدينة. لقد تم القيام
 باعامل التطوير والتوسيع والتجديد باالشرتاك مع تنظيم البيئة
 واملناظر الطبيعية العامة يف عام 2014 بشكل متجه من اجل

 تحسني الغابات الصديقة لرتكيا – النيجر بعد زراعة 6 االف
شتلة.

 لقد تم تحقيقها من قبل رئاستنا من خالل اخذها تحت
 الحامية واعادة بناء مبنى القنصلية الذي كان يواجه خطر

 الهدم والذي كان قد تم افتتاحه يف عام 1912 يف الدولة
 العثامنية لوالية حرار الذي ميتلك ماضيا يصل اىل 1000 عام.

 ويف نفس الوقت، يتم القيام باعامل التعاون يف موضوع
 التطوير والتوسيع السياحي يف املنطقة من خالل اعادة بناء

املبنى الذي يعترب منزل محمد عيل باشا والذي اصبحت
قنصلية مؤخرا للدولة العثامنية .

 لقد تم استعاملها عىل انه مركز للتعليم واالبحاث االسالمية
 من خالل مكتبتها الغنية واملتواجدة داخل الجامع الذي يعترب
 احد املراكز االسالمية املهمة واالكرب الفريقيا والواقعة يف داكار

 عاصمة السنغال. ولقد تم القيام بتاسيس عدد 1 من
 مختربات اللغة من خالل تجديد قاعة املؤمترات باالشرتاك مع
 صالة الطعام للجامع الذي اكتمل بناؤه يف عام 1964. وبهذا

لقد تو التواجد يف املساهمة من اجل زيادة سعة مركز
التعليم االسالمي .

ملعب الصداقة يف جزر كومور كمر
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 لقد متت املبارشة يف
 اعامل اعادة بناء
 جامع كيتشيوفا

التاريخي املتواجد يف
العاصمة الجزائر.

 القيام بعمل تنظيم للبيئة واعادة
تاهيل قرب النجايش يف اثيوبيا

 اعادة بناء جامع كيتيش اوفا يف
الجزائر

 لقد تم تحقيقها من قبل تيكا العامل بناء وتنظيم البيئة
 واعادة بناء قرب 15 صحايب متواجدين يف نفس املنطقة مع

 الجامع والقرب الذي يحتل مكانا يف قرية النجايش الواقعة عىل
 مسافة 60 كم من مركز مكلة يف اثيوبيا والذي يعود اىل

 النجايش الشامي امللك يف العقد الذي خرج فيها املسلمني من
 اجل الهجرة اىل الحبشة )اثيوبيا) بعد الضغط الذي تعرضوا

 اليها يف مكة يف عهد الرسول محمد صل الله عليه وسلم. من
 املعتقد انه قد تم توفري املساهمة للسياحة اىل اثيوبيا الذي

يعترب خزين ثقايف بواسطة هذا املرشوع الذي يعد مهام جدا
من اجل تاريخ اثيوبيا.

 لقد تم انشائها يف عام 1520 يف موسم الدولة العثامنية
 لجامع كيتشيوفا املتواجد يف العاصمة الجزائر. ولقد تم القيام
 بانشاء كاتدرائية ساينت فيليب بدال من الجامع اثناء االدارة

 الفرنسية للجزائر. ولقد تم غلقها للعبادة بسبب املشاكل
 االستاتيكية التي هرت يف البناء املفتوح من جديد عىل انه
 جامع بعد حصول الجزائر عىل استقالليتها يف عام 1962.

 ولقد تم القيام باعامل اعادة البناء بهدف انتقاله اىل االجيال
املستقبلية وفتحها للعبادة كجامع والذي يعد مرياثا ثقافيا

 مشرتكاً لرتكيا والجزائر.

املشاريع االخرى

قرب النجايش يف اثيوبيا

جامع كتشيوفا يف الجزائر
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 اعادة تاهيل االثارة العائدة اىل
التاريخ املشرتك الرتيك واملرصي

 اعادة بناء االثار التاريخية لزيال
يف الصومال

 اعادة بناء االثار التي تعود اىل
العهد العثامين يف جزيرة سواكني

يف السودان.

 لقد تم االخذ بنظر االعتبار للمبارشة بشكل مرتبط بالتطورات
 والتوسعات الخاصة باالعامل املتعلقة باعادة البناء لجامع
 سيدنا الحسني الذي يحمل اهمية كبرية يف العامل االسالمي
 اجمع وجامع محمد عيل باشا من اجل اعطائه كأمانة اىل

 االجيال املستقبلية لالثار العائدة اىل التاريخ املشرتك املرصي
والرتيك.

 يتم القيام باالعامل من اجل اعامل اعادة بناء الطرق الذي
 يقوم بتوفري الوصول اىل املنطقة من خالل اعامل اعادة بناء

 املباين االثرية للموسم العثامين املشابه، وامليناء ، والجامع
 ذات املحراب املزجودة، واملباين الخاصة بالقشلة، ومباين

االرشيف، والقبور، والجوامع ، وماملنازل الحكومية لزيال يف
الصومال.

 لقد تم القيام باعادة بناء االثار الخاصة مببنى الجامرك
 والجامع الشايف ، وجامع الحنفي العائدة اىل املوسم العثامين

 واملتواجد يف جزيرة سواكني يف والية السودان بورت يف
السودان بهدف الحصول عىل الخدمات الخاصة بتوسع

وتطور القطاع السياحي يف السودان.

املشاريع االخرى

جامع سيدنا الحسني يف مرص

اثار العهد العثامين لجزيرة سواكني يف السودان
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 لقد متت املبارشة يف االعامل ضمن شمولية احياء القبور بشكل
 كامل. يتواجد قبور املسلمني املتواجدين كايب تاون لقرب سيدنا ابو

 بكر الصديق العامل االسالمي الذي تم توظيفه من اجل حل
 الخالفات الدينية للمسلمني املوجودين يف افريقيا الجنبوية من

 . قبل الدولة العثامنية

 انني اقوم بارسالها اىل
 الجنود العثامنيني

 املتواجدين يف الجهاد من
 اجل ارضاء الله عز وجل،
 مقابل وصل قبض باللغة
 العربية بقيمة 1 ريال و

 18 قرش. حيث يحتل
 وصل القبض املوقع

 للمساعدات الذي تم
 تقدميها اىل الجنوبد

العثامنيني من قبل بكر
 محمد الواضح يف الصورة .

املشاريع االخرى

 عامل الدين يف العهد العثامين والذي تم ارساله اىل افريقيا الجنوبية

تقديم الدعم واملساندة من اجل حامية الكتابات اليدوية يف موريتانيا

 تيكا تشارك يف أعامل معرفة
 وأعادة املخطوطات وللحفاظ
عىل الرتاث التاريخي والثقايف.

  وتنفذ مشاريع للتعاون من أجل الرتميم, الحفظ, الفهرسة,
الرقمنة, والتعليم مع الوكاالت والجامعات واملعاهد املعنية يف

حفظ املخطوطات واألرشيف يف الدول األفريقية.
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