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 منوذج رشاكة جديدة لتعزيز التكامل والتنمية املستدامة  يف أفريقيا

 تستمر مؤسسة تيكا
 بالتعاون مع افريقيا

 لحل املشاكل األفريقية
 انطالقاً من مبدأ املشاركة

 األساسية واملنافع
 املتبادلة وذلك من خالل

 ترسيخ تجربة وخربة
 وإمكانيات تركيا لهذه

.األمور

 يف السنوات االخرية ميكن مالحظ ازدياد حجم التجارة والعالقات
 السياسية والتعليمية والفعاليات االقتصادية واالستثامريةبصورة
 كبرية بني تركيا وافريقيا ، من خالل التوجه الدميقراطي النشاء

 جيل من الشباب الطموحني والذين يحلمون باالستقرار واالتحاد
 مع حلفائهم  ، فأن تركيا وافريقيا حلوا محل انضار العامل اجمع

.واكتسبوا شهرة كبرية

 يوجد لدى تركيا املكاسب وباملقابل يوجد لدى افريقيا القدرات
 حيث يجري العمل عىل جمع هاتني امليزتني وصبهم يف مصب

 واحد   ، وانطالقاً من مبدأ  الرشاكة العادلة واالستفادة املتبادلة
 من قبل الطرفني سيتم تطوير ذلك بشكل مستمر. والجل هذا

 فقد قمنا بكل صدق وشجاعة بارسال طاقمنا اىل جميع األماكن

 التي تحتاج مساعدتنا. يف يومنا الحايل نالحظ  مؤسسة تيكا تقوم
 بنرش فعالياتها  مبا يزيد عن 100 دولة حيث متتد هذه الفعاليات
 من افريقيا اىل امريكا الالتينية ، اذ قامت خالل عام 2002 بإرسال
 مساعدات رسمية من تركيا بلغت قيمتها 73 مليون دوالر ورفعت

 قيمة املساعدات يف العام 2014 اىل 3.6 مليون دوالر.  اذ تنترش
 مراكز تيكا يف العامل ويبلغ عددها اإلجاميل 52 اذ  يوجد 15 منها

.يف افريقيا
 تتضمن فعاليات مؤسسة تيكا عدت مجاالت من ضمنها التعليم
 والصحة واملجاالت االجتامعية والبنى التحتية والبنى االقتصادية
 ويف عدت مجاالت اخرى وتقوم تيكا ايضا بدعم املشاريع الذي

 .تدعم تطور البالد ودعم وذوي االحتياجات الخاصة
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تونس
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 غينا

 الدول التي توجد فيها مراكزنا هي اال�

 اما املراكز املخطط فتحها فهي

نامبيا

 اذ يوجد لدى مؤسسة
 تيكا 52 مركزا يف خمسني

 دولة  يتضمن منها 15
  مركزا يف افريقيا
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التعليم

 تقوم مؤسسة تيكا بتسيري الكثري من الفعاليات وذلك بهدف تحسني  واالرتقاء باملستويات العلمية حسب 
 الرشوط الدولية وتقوم مبجاراة التطورات العرصية ، وان من االهداف املهمة التي تقوم بها املنظمة هي

 اصالح نظام التعليم وتجديده وتجديد الوسائل املستخدمة يف التعليم باستبدالها بوسائل حديثة ذات
 تكنلوجية جديدة وتحسني مستوى االساتذة برفع مستوياتهم العلمية. اىل جنب كل هذه الفعاليات تحرص

 مؤسسة  تيكا عىل توصيل العلم اىل جميع االفراد وذلك من خالل املشاريع واالصالحات التي تعمل عليها
 .املنظمة
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 ان من االهداف
 االساسية ملؤسسة تيكا
 هو االرتقاء يف مستوى

 التعليم من خالل
 املشاريع التي تقوم فيها

 املنظمة وتطوير
 الفعاليات االجتامعية

  .واالقتصادية

 ان ما يقارب 60 % من نفوس
 افريقيا متمثل بالشباب الذين يقل

 عمرهم عن 24 عاما

 ان االرتقاء بشباب املجتمع وتحسينه يعترب كنز لكل بلد يقوماالستثامر يف البرش
 بذلك ويف نفس الوقت يعترب من اصعب االمور التي تقوم بها

 تلك الدولة.   ففي افريقيا يبلغ عدد االطفال الذين ال يذهبون
 اىل املدراس حوايل 61 مليون شخصا  ، اما يف الصحاري السفىل
 يف افريقيا فاننا نالحظ ترك ما يقارب 10 ماليني طفل املدراس

 االبتدائية. ونالحظ ايضا  ان الشخاص الذين يكربون عن 15
 سنة ثلثهم ال ميكنهم الكتابة اوالقراءة وتكون هذه النسبة

.ثلثيها من االناث

 ان هذه املشاريع االعامرية التي يتم القيام فيها تكون احد

 االسباب التي تؤدي اىل تطور الدولة  ايجاباً  وتعمل عىل النهوض

 بالجانب البرشي ، والجل استمرار عمليات التعليم فاننا نقوم

 بضامن استمرارية عمليات انشاء املدارس وادامتها وتامني

 املستلزمات الالزمة الجل اعطاء التعليم بشكل مشتمر بدون

 .انقطاع مع صيانة البنى التحتية بشكل دوري

 لقد حققت تيكا يف السنوات الثالث السابقة عدت انجازات من    

 ضمنها انشاء ما يقارب 200 مرشوع بناء ، اذ تضمنت هذه

 املشاريع التأهيل املهني و بناء املدارس وادامتها وتجهيزها

 .باملستلزمات املطلوبة

 تحت عنوان االستثامر يف البرش نهدف اىل خلق فرص العمل
 وتطويره وحاميته وخلق اختصاصات عملية للشخص من خالل
 اعطاء دورات تثقيفية ودامئية  ،  اذ نساهم بهذه الخطوات يف

 انشاء فرص عمل جديدة وتقليص فرص البطالة وتوفري الخربات
 .الالزمة من خالل تدريب االشخاص بصورة جيدة

 ان من االهداف االساسية ملؤسسة تيكا هو االرتقاء يف    
 مستوى التعليم من خالل املشاريع التي تقوم فيها املنظمة

 .وتطوير الفعاليات االجتامعية واالقتصادية
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 يف السنوات  الثالث 
 االخرية نالحظ ان

 مؤسسة تيكا قامت
 بأنشاء وتعديل وتحضري
 مستلزمات اكرث من 200

 مرشوع خاص يف
 . املدراس يف افريقيا

معهد دكار االسالمي

التعليم

 مساعدة مركز كينيا للنجاح
 التعليمي يف تجهيز املركز وتزويده

باملعدات الالزمة

 مرشوع ترميم جامع اولو سنكال
داكار و املعهد االسالمي

 لقد ساهمت تيكا خالل العام 2012 يف صيانة مركز كينيا
 للنجاح التعليمي  ، ويف العام 2013 ساهمت ايضا يف صيانة

 االجهزة واملعدات التقنية للمركز ، فضال عن ذلك قامت تيكا
 ببناء اربعة صفوف تعليمية باالضافة اىل صيانة اربعة اماكن

 نوم مخصصة للطلبة ،  اذ يقوم مركز كينيا للنجاح باعطاء
 الدروس ملا يقارب 150 طالبا يف السنة الواحدة يف عدة
 مجاالت من ضمنها النجارة وصيانة العربات والخياطة

 والتأسيسات الصحية والكهرباء والحاسوب  ، اذ يتم استقدام
 الطلبة من عدة اماكن مختلفة مثل كينيا وتنزانيا ومن جزر

 .القمر  يف زيارة

 ان من اهم املراكز الثقافية والدينية يف داكار عاصمة السنغال
 معهد داكار االسالمي ، اذ يوجد يف مكتبة هذا املعهد اكرب

 الجوامع وتستعمل هذه املكتبة لالبحاث االسالمية والتعليم
 وخالل العام 2011 -2012 اعطت الدراسة حسب منهج

 الدراسة االعدادية  ، اذ قدم معهد داكار االسالمي الدراسة
 لـ170 طالبا مقسمني اىل اناث وذكور وهيئت لهم اماكن
 االقامة، يف العام 1964 تم االنتهاء من بناء الجامع والجل

 الحفاظ عىل فعاليته ومشاريعه التعليمية بشكل جيد ، قدمت
 تيكا خدمة تبليط الطرق املحيطة مبعهد جامع اولو االسالمي

 وتطوير االنارة وتطوير التصاميم الداخلية والخارجية واالماكن
 املحيطة باملعهد ، وتم انشاء مخترب خاص للغة خاص يف قسم
 الذكور وذلك بعد التعديل عىل القسم املذكور ، ومتت اضافة

 مخترب اللغة بعد ذلك ، والجل تامني راحة التالميذ يف بناية
 املعهد قامت تيكا بادامة اماكن اقامة الطالب واماكن االكل
 والرشب وقامت ايضا بتحسني مستوى قاعة املناقشات من

 حيث املستلزمات االلكرتونية وتجهيزه باالجهزة املناسبة لذلك
 من اجل االستخدام االمثل له , وقامت ايضا بانشاء مكان خاص
 للوضوء يف ساحة جامع اولو  ومراكز رصف صحي ،  يعترب هذا

 الجامع مركزا مهام يف قلب العاصمة داكار ومن اهم املراكز
 التي تتوجه اليه انظار الزائرين , ان جامع اولو يسع الكرث من

 15 الف مصيل وخالل اليوم الواحد يتم الدخول اىل هذا
 الجامع عدد من الزائرين الذي يصعب عىل أي شخص

.اخصائه

مساعدة مركز كينيا للنجاح التعليمي يف تجهيز املركز وتزويده باملعدات الالزمة 
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 وميثل هذا املعهد بدوره
 املثال االمثل لصناعة

 الغزل والنسيج يف
 السودان من خالل
.جودته االنتاجية

مركز تدريب املدربني السوداين الرتيك

التعليم

 مركز تدريب املدربني السوداين
الرتيك

 ان املوظفني الفنيني والتقنيني يف السودان قليل جدا ، اذ قامت
 تيكا بصيانة مركز تدريب املدربني السوداين الرتيك الذي تم
 بناءه يف الخرطوم عىل مساحة تتجاوز 5000 مرت مربع ، اذ
 قامت بفتح االقسام التالية داخل هذا املركز قسم املعدات

 الرضورية والتي تشمل جهاز برمجة يس ان يس واجهزة
 االتصاالت والديكور واجهزة التدفئة والتربيد واالجهزة

 الكهربائية واجهزة امليكاترونيك واجهزة الحاسوب مع الربامج
 امللحقة  بها  وقسم السياحة والفندقة وقسم الغزل والنسيج

 وقسم ادارة الفنادق وقامت باالضافة اىل ذلك بانشاء 9 اماكن
 تطبيق عميل  وانشاء مكتبة ووفرت فرص تطبيقية يف قسم
 الفندقة والسياحة ،  ويتالف الكادر التدرييس يف هذا املركز

 من 62 مدرس واداري ، وخالل العام 2013 واىل يومنا هذا تم
 تعليم ما يقارب 2000  شخصا سودانياً واصبحوا من حملة

. الشهادات الدراسية
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 لقد تم تأمني مختلف
 االجهزة العلمية الجل

 فتح مختربات االحياء و
 الفيزياء والكيمياء لطلبة

 مرحلة االعدادية يف
 مدرسة غانا اشيموتا

 والتي تبلغ سعته
 .الطالبية 3000 طالب

مساعدة مركز نامبيا لوداريتز للخياطة

فتح مخترب حاسوب يف مدرسة نامبيا وليام باكهارد

التعليم

 مساعدة مركز نامبيا لوداريتز
للخياطة

 فتح مخترب حاسوب يف مدرسة
نامبيا وليام باكهارد

 مساعدة حضانة اطفال يف بلدة
نامبيا اوماليادهيليا

 تعترب مدينة لوداريتز من املدن املهمة ، اذ تقع يف الجنوب
 الغريب من البالد ويسكن فيها ما يقرب 12 الف شخصا وهي

 محاطة بضفاف املحيطات ، اذ تشتهر هذه املنطقة بتنوع
 الفقامت املوجودة فيها ، فضال عن االسامك الكثرية ونالحظ

 ايضا وجود املطاعم الكثرية ، اذ تكرث يف هذه املنطقة االماكن
 التاريخية واملشهورة ولهذا السبب نالحظ كرثة الحركة

.السياحية فيها

 ان مدينة لوداريتز املوجودة يف نامبيا تعترب من اهم املدن يف 
 مجال جذب السياح والصيد ، ولكن هذه امليز مل تكن مفيدة
 لها حيث تبلغ نسبة البطالة يف هذه املدينة مبا يقارب %50 ،
 لقد قام مركز الغزل والنسيج االهيل يف مدينة لوداريتز بفتح

 مركز خياطة مبساعدة تيكا ، اذ قامت تيكا بتقديم مخطط
 املرشوع اىل مركز الغزل والنسيج االهيل وبعد انشاءه تم

 اختيار  النساء العاطالت عن العمل واالناث الصغار كعامل
 لتشغيل مركز الخياطة وتوفري فرص العمل لهم ، وقام رئيس

 تيكا بتوفري املكائن الخاصة واالليات للمركز الذي تم فتحه من
.قبل البلدية

 يهدف املركز باالخص اىل خياطة مالبس املدارس ومالبس
 موظفني الدولة واملؤسسات العامة اىل جنب خياطة االزياء

 املحلية وتوزيعها عىل جميع املدن االخرة والتي تهدف بيعها
 اىل الزوار القادمني لغرض السياحة ، ان العائدات التي تعود
 عىل هذا املركز خصص جزء منه اىل النساء الذين يعملون يف

.هذا املركز

 لقد تم تأسيس مخترب حاسوب يف مدرسة ويليام باكهارد 
 االبتدائية ، اذ يبلغ مجموع الطلبة فيها 800 طالب وجاء هذا

 العمل بناء عىل طلب من وايل مدينة ارونك حيث ترتبط هذه
 .املدينة مبحافظة اوكامباها

 ان من اكرث البلدان التي تأثرت يف الحرب يف نامبيا هي قرية
 اوماليادهيليا ، اذ تبعد عن العاصمة  مبسافة بعيدة جدا

 وتكون عائدة اىل منطقة اوموسايت , اذ تشتهر هذه املنطقة
 ببيوتها البدائية وتم انشاء وتعديل حضانة لتعليم االطفال ما

 بني السن 3-6 اعوام  ، ولقد سميت هذه الحاضنة باسم
 حاضنة جوانس ، لقد تم انشاء وتعديل هذه الحا ضنة من

.قبل تيكا اذ كانت سعة هذه الحضانة 120 طفال
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اعامر اعدادية غانا اشيموتا وتزويدها باملستلزمات الالزمة

مدرسة نيجر ياطيل املختلطة ومتنزه االصدقاء

 سيتم بناء مدرسة يف
  عامصة نيجر )نياميا(
 بسعة 42 صفا دراسيا

 واقساما داخلية للطلبة
 بسعة 648 طالبا حيث

 تحتوي هذه االقسام
 .عىل مرافق رياضية

اعداد مركز جيبويت بالباال النسايئ للتدريب املهني

مدرسة نيجر ياطيل املختلطة ومتنزه االصدقاء

التعليم

 اعامر اعدادية غانا اشيموتا
وتزويدها باملستلزمات الالزمة

 مدرسة نيجر ياطيل املختلطة
ومتنزه االصدقاء

 اعداد مركز جيبويت بالباال النسايئ
للتدريب املهني

 تعترب غانا من البلدان االفريقية املتطور ، اذ  تم اعامر 
 اعدادية غانا اشيموتا وتزويدها باملستلزمات الالزمة وتعترب
 هذه االعدادية من اعرق املدراس والتي بدأت فعاليتها منذ
 العام 1927 يف عاصمة غانا )اكرا( ، ويجدر بالذكر ان معظم

 رجال السياسة ورجال الدولة قد درسوا يف هذه االعدادية وقد
 قمنا الضافة مختربات علمية بعد امتام عملية التعديالت

 وتسليم املدرسة بعد االنتهاء من االعامل اىل االشخاص
.املسؤولني عنها

 يبلغ السعة االجاملية للمدرسة ما يقارب 3000 طالب حيث
 قامت تيكا بتامني مختلف املستلزمات املهمة ملختربات االحياء

.والفيزياء والكيمياء

 ان حكومة النيجر قد خصصت لبلدنا منطقة اسمتها )بالحزام
 االخرض( والذي تبلغ مساحته ما يقرب االربعة هكتارات ، اذ

 قمنا بدورنا بأنشاء مدرسة نيجر ياطيل املختلطة ومتنزه
.االصدقاء يف هذه املساحة وعملية االنشاء مازالت مستمرة

 ان هذه املدرسة والتي تتمركز يف عاصمة نيجر )نياميا( يوجد
 فيها 42 صفا دراسيا ، حيث تكون سعته الطالبية ما يقارب
 1260 طالبا ، فضال عن انه يتم انشاء اقسام داخلية للطلبة
 بسعة 648 طالبا حيث تحتوي هذه االقسام الداخلية عىل

 اماكن مخصصة للرياضة ،  ويجدر بالذكر ان البناء مستمر اىل
.وقتنا الحايل

 لقد قام رئيس تيكا بانشاء مرشوع خاص للمرئة يف احد   
 الدولة االفريقية املرموقة وهي جيبويت ، اذ يساهم هذا

 املرشوع يف مساعدة املرئة وجعل لها دورا رسميا يف الحياة
.االجتامعية واالقتصادية

 يوجد يف مركز بالباال النسايئ للتدريب املهني عدة اقسام من   
 ضمنها  دروس الطبخ للنساء ورعاية االطفال واعطاء دروس
 الخياطة وما يخص هذا املجال ، اذ يعترب من املراكز املهمة

 جدا يف جيبويت ، ويجدر بالذكر ان هذا املركز يتكون من
 طابقني ومبجموع 4 صفوف دراسية تم صيانته و تامني جميع

.مستلزماته من طرف تيكا
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 قامت مؤسسة تيكا
 بتوفري مستلزمات

 اساسية ملئة امرأة يف
 الصومال وذلك لتأهيلهم

 .للتدريب املهني

تعديل وتجهيز مركز ضعاف السمع يف السنغال داكار

 تعديل قاعة االجتامعات يف جامعة محمد الخامس يف املغرب
العريب وتجهيزها باملعدات

املساهمة يف االجهزة التقنية ملدرسة جامعة جيجيا الصومايل

 املساهمة يف مرشوع التدريب املهني
))حفظ نساء واطفال الصومال

التعليم

 تعديل قاعة االجتامعات يف جامعة
 محمد الخامس يف املغرب العريب

وتجهيزها باملعدات

 تعديل وتجهيز مركز ضعاف السمع
يف السنغال داكار

 املساهمة يف االجهزة التقنية
ملدرسة جامعة جيجيا الصومايل

 املساهمة يف مرشوع التدريب
 املهني )حفظ نساء واطفال

)الصومال

 مبوجب االتفاقية العلمية املعقودة بني تركيا واملغرب فقد
 قامت مؤسسة تيكا بتعديل قاعة االجتامعات املوجودة يف

 جامعة محمد الخامس يف الرباط وتجهيزها باملعدات الالزمة ،
 اذ توجد هذه القاعدة يف مركز رئاسة الجامعة حيث تحتوي

 هذه الجامعة عىل نحو 33 الف طالب ،  لقد قامت املؤسسة
 ايضا بتعديل غرفة التحكم واخذت عىل عاتقها التأسيسات

 الكهربائية وتعديل غرف الشخصيات املهمة وفرشها باملتطلبات
.الالزمة

 لقد قامت مؤسسة تيكا بتعديل مركز ضعاف السمع املوجود
 يف غرب افريقيا والذي يعترب املركز الرسمي الوحيد لضعاف

 السمع يوجد هذا املركز يف داكار ، اذ يتم تدريس الطلبة ذوي
 االعامر 3-14 سنة ، وتبلغ سعة هذا املركز 120 طالبا ، وقامت

 املؤسسة برتميم املركز كله وقامت ايضا بانشاء ثالثة صفوف
 مهنية دراسية جديدة باالضافة اىل بناء اماكن لعب لالطفال ،

 وقامت تيكا فضال عن ذلك بانشاء محطة اف ام مخصصة
 لتعليم ضعاف السمع  ، اذ يتم تعليمهم بواسطة هذه املحطة
 االذاعية ، وقامت ايضا بأهداء واسطة نقل للطلبة وقامت ايضا
.بتجهيز الصفوف الهمنية باملستلزمات االساسية لتعليم الطلبة

 لقد قمنا مبساعدة املدرسة املوجودة يف الصومال يف بلدة
  جيجيا واملسمية اعدادية جامعة جيجيا ومتت هذه املساعدة

 بدعم من  املنظمة الغري حكومية املسمية بـ) رعاية االوغادان
 واملساهمة يف تنمية العمل( ، اذ تم تجهيز املدرسة

 .باملستلزمات املطلوبة والتجهيزات االساسية
 تعترب هذه املدرسة يف بلدة جيجيا من انجح املدارس    

 املوجودة يف تلك املنطقة , اذ قامت مؤسسة تيكا بتجهيز هذه
  املدرسة مبقاعد جديدة للطلبة وباملستلزمات االلكرتونية  ،

 .واصبحت املدرسة مؤهلة بشكل افضل للدراسة

 باملساهمة مع املنظامت الغري حكومية املوجودة يف مقديشو،
 قمنا باملساهمة يف مرشوع التدريب املهني وذلك بسبب

 العنف الجنيس الذي تتعرض له املرأة يف الصومال ،  اذ اقيمت
 مؤسسة حفظ نساء واطفال الصومال وتم اعطاء الدروس

 الخاصة ملئة امرأة وتدريبها تدريبا مهنيا ، فضال عن ذلك تم
.تزويدهم مبجموعة من املستلزمات الغذائية الرضورية
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 املساهمة يف تعديل وتجهيز مركز
دعم املرأة التيفافانية يف السنغال

تجديد صفوف الحاسوب يف جامعة نيجري عبد املؤمني

 ان الهدف االسايس
 للمساهمة يف تعديل

 وتجهيز مركز دعم املرئة
 التيفافانية هو تعليم
 500 مرئة وتزوبدهم

 بالخربات املطلوبة خالل
 العام 2016

التعليم

 املساهمة يف تعديل وتجهيز مركز
دعم املرأة التيفافانية يف السنغال

 االسهام يف تعديل وادامة املاكنات
 وتزويد مركز  ثيز للنجارة يف
السنغال باملستلزمات املهمة

 تجديد صفوف الحاسوب يف جامعة
نيجري عبد املؤمني

  لقد تم تحسني البنى التحتية ملركز دعم املرأة التيفافانية
 والتي تقع يف محافظة تيفافان يف السنغال ، حيث تعاين هذه

 املنطقة من قلة التدريب املهني للنساء ، اذ تكاد تنعدم
 الكفاءة املهنية يف تلك املنطقة  ، حيث قامت مؤسسة تيكا
 وبارشاف مبارش من رئيس مركزنا بعمل التعديالت الالزمة

 وتزويد القسم باملستلزمات الرضورية ،  باالضافة اىل اعطاء
 ماكينات خياطة للمركز لالسهام يف عملية الخياطة التي يقوم
 فيها املركز ، فضال عن ذلك تم تجديد قسم املطبخ وتزويده

 باملستلزمات الرضورية وتم تأمني املستلزمات الرضورية لقسم
 االدارة يف املركز ، باالضافة اىل هذا كله فقد تم جمع مبلغ جيد

 من املال بفضل حفالت التربع وتم االسهام يف اعطاء دورات
 خاصة يف كيفية تربية الدجاج ، ان هدف تيكا من هذا العمل

 هو تحسني التدريب املهني لدى النساء يف العام 2016 وتهدف
 ايضا اىل تعليم 500 امرأة خالل العام نفسه وتزويدهم

.بالخربات املطلوبة

 لقد تم االسهام يف تعديل وادامة ماكينات مركز ثيز للنجارة ، اذ
 ان الظروف االقتصادية واالجتامعية الصعبة واملشاكل الحياتية

 تحيط بالسنغال من كل جهات وخصوصا يف مدينة ثيز ، اذ
 تعاين املدينة من قلة العمل ومن خالل ذلك هدف هذا

 املرشوع اىل الزيادة يف قابلية العمل املهني وتم تطوير هذا
 املركز بشكل تام ، ومن خالل هذا املرشوع تم ادامة املاكينات
 التي كانت متوقفة عن العمل بسبب العطل وتم تزويد املركز

.باالحتياجات الرضورية ايضا
 

 وخالل هذا املرشوع  تم اختيار عرشة اشخاص بالتعاون مع    
 وزارة الرتبية وجلبهم اىل انقرة وتم اعطاءهم دروس مكثفة يف

 اعدادية اتاتورك اناضول املهنية ، اذ شمل التدريس عىل 80
 ساعة يف مجال الرساجة و80 ساعة كذلك يف مجال تصميم

.انواع االحذية

 لقد هدف هذا املرشوع اىل تطوير استخدام التقنيات املطلوبة
 يف التعليم العايل وتحسني مستوى البحث ، اذ تم تعديل صفني

 كانا يستخدمهم الطالب لدروس الحاسوب والرياضيات
 وتزويدهم باملستلزمات املطلوبة وتم وضع اجهزة التكييف يف

 الصفني ايضا ، فضال عن ربط جميع االسالك الكهربائية
 الرضورية ، لقد تم وضع جهاز طباعة متعدد الوظائف عدد 2

 يف الصف مع وضع 32 جهاز حاسوب باالضافة اىل ذلك تم
.وضع جهاز عرض عدد 2
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 لقد تم اعطاء الدروس  
 لـ80 شخصا من ضعاف
 السمع بواسطة محطات

 .االف ام

تجهيز اجهزة السمع ملدرسة غانا لضعاف السمع

 تجهيز اجهزة السمع ملدرسة غانا
لضعاف السمع

 لقد تم تأمني 80 جهاز سمع لذوي ضعاف السمع ملدريس غانا
 وترتبط هذه املدرسة بوزارة حامية الطفل االجتامعية ، اذ

 توجد هذه املدرسة يف منطقة اكر وتحديدا يف متا ، حيث يتم
 اعطاء الدروس للطلبة ذوي االعامر 4-12 سنة ، باالضافة اىل

 ذلك قامة تيكا بتوضيف متخصص سمعيات وذلك الختبار
 االطفال املوجودين يف املركز وتحديد مستوى ضعف سمعهم ،
 حيث يوجد يف هذه املدرسة 300 طالبا و50 مدرسة مختص يف
 االنف واالذن والحنجرة ، حيث تم توعيتهم بشكل صحيح عىل

 .كيفية استعامل اجهزة السمع املخصصة للطلبة

 فضال عن ذلك فقد تم توفري اجهزة تعليم ولوحات خاصة   
 لضعاف السمع والتي تستعمل عىل مستوى عاملي ، باالضافة
 اىل ذلك تم توزريع الكارتات  الخاصة بلغة االشارة اىل الطلبة

 واالساتذة  ، حيث تساعد الطلبة يف التعليم والتواصل مع
.االساتذة واملجتمع

 وقد قامت حرم رئيس الجمهورية بتوزيع الهداية اىل 80   
 طالبا من طلبة املدرسة وتتضمن هذه الهداية الحقائب
 املدرسية والتي كانت توجد يف داخلها كافة املستلزمات

 .الدراسية ولقد تم توزيع هذه الهداية بارشاف تيكا مبارشة

12

التعليم



 تحتوي ساحل العاج عىل
 مركز واحد لضعاف

 السمع واملسمى
 بـ)يوبوكون( تم بناء
 حضانة اطفال خاصة
 باملركز من قبل تيكا

تأمني مجموعة من ماكينات الخياطة ملعاهد التدريب املهنية يف غانا

 انشاء حضانة ومدينة العاب ملركز فيلديش ساهييل
ابديجان يوبوكون الخاص لضعاف السمع

 تأمني مجموعة من ماكينات
 الخياطة ملعاهد التدريب املهنية يف

غانا

 انشاء حضانة ومدينة العاب ملركز
 فيلديش ساهييل ابديجان يوبوكون

الخاص لضعاف السمع
 لقد تم تأمني ماكينات خياطة لثالثة مراكز تعليم مهني وذلك
 باملساعدة مع وزارة حامية الطفل االجتامعية يف غانا ، لقد تم
 تأمني عرش ماكينات خياطة صناعية وثالثة ماكيناة االوفرلوك
 الثالثية وسبعة قطع ماكينات خياطة عادية واربعة ماكينات

 خاصة لخياطة وتركيب االزرار ، اذ كان مجموع املاكينات 65
 ماكينة خياطة وتم توزيعها بالتساوي عىل املراكز التعليمية

 االتية )مركز السيدة فاطمة( يف برانك اهوفو و )معهد اتوكو
 للتدريب املهني( يف منطقة كاتا واتر اريا و )معهد التدريب

.املهني جمعية الشابات املسيحيات( والتي تقع يف منطقة اكرا
 ولقد قامت حرم رئيس الجمهورية الرتكية بتوزيع سالل   

 مصنوعة يدويا وبلغ عدد السالل املوزعة لكل معهد 17 سلة ،
 حيث بلغ مجموعها االجاميل 51 سلة ،  فضال عن ذلك تم

 تأمني جميع املستلزمات الدراسية لـ30 طالبة من الطالبات
 الذين يدرسون يف املعاهد ، اذ يعطي املعهد الدروس للطلبة

.التي ترتاوح اعامرهم مابني 16-18 سنة

 خالل زيارة رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان الرسمية اىل
 فيلدييش الساحلية والتي حصلت يف 28 – 29 شباط 2016 ،
 قرر توفري وانشاء وتعديل املستلزمات الالزمة للمركز الوحيد
 الخاص بضعاف السمع والذي يتواجد عىل بعد 7 كيلومرتات
 من العاصمة ابديجان ، حيث كان املبنى سعته  م 136 مكان

 نوم والعدد االجاميل لسعة املركز كان 200 شخصا ، اذ قام
 برتميم املركز والذي كان يسمى بـ)يوبوكون الخاص لضعاف

.السمع( ، باالضافة اىل انشاء مدينة العاب خاصة باملركز نفسه
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 مبساندة تيكا ومبساعدة
 مدرسيها تم اعطاء

 دورات يف ريادة
 .االعامل

مرشوع تطوير مجموعة )اهي( املستقبل

 يعطى لطلبة جامعة
 كانيل محارضات يف طرق

.التدريس

اعطاء محارضات طرق التدريس ملدرسني جامعة كانيل

 مرشوع تطوير مجموعة )اهي(
املستقبل

 اعطاء محارضات طرق التدريس
ملدرسني جامعة كانيل

 تفتقر العديد من الدول اىل التطوير وتأيت افريقيا يف مقدمة
 هذه الدول ، حيث سعينا اىل تدريب اشخاص جدد يهتمون يف

 التطوير وعملنا ايضا اىل تحسني مستويات االشخاص الذين
 لديهم بعض الخربات املهنية ، حيث يساعد تطوير الخربات

 املهنية عىل تطوير اقتصاد البالد ويف نهاية االمر يؤدي اىل
 انتعاش اقتصاد الدولة ، لقد قامت تيكا وباملساعدة مع

 مؤسسة اهي التطويرية املهنية بأنشاء هذا املرشوع يف العديد
.من الدول من ضمنها كينيا وليبيا واملغرب وغانا وموريتانيا

 من اجل النهوض باملجتمع فاننا بحاجة اىل الطاقات البرشية
 بشكل كبري ، لهذا السبب فان تدريس النسل الجديد يف

 البلدان الفقرية والغري متقدمة تكون مهمة جدا ، من هذا
 املنطلق فقد قامت تيكا وبالتعاون مع وقف باراكون باعطاء

.محارضات يف طرق التدريس ملدرسني جامعة كانيل
 اذ تم جلب 27 طالبا من غانا  وتم اعطاء محارضات طرق    
 التدريس لهم يف تركيا ملدة تزيد عن ثالثة اشهر ونصف حيث
 تعلموا االشياء التي كانت صعبة عليهم وبعد ذلك تم ارسالهم

.اىل بلدانهم وتم تعيينهم لغرض التدريس

 ان بعض االشخاص انشاء نظامه االقتصادي الخاص ولكن    
 من ناحية املضمون مل يستطع التغلب عىل العديد من املشاكل

 التي واجهته ، حيث قمنا بدورنا باعطائهم الدروس الخاصة
 لهذا الربنامج يف بلدنا تركيا ، لقد قامت تيكا بجلب هؤالء

 االشخاص اىل تركيا بهدف تطوير مقدراتهم وتحسينها
 واعطائهم املحارضات ، حيث تم تقسيمهم كل شخص حسب
 اختصاصه وتم اخذهم اىل اماكن اختصاصاتهم وعمل زيارات

 .ميدانية لزيادة خرباتهم العملية وامليدانية
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 تم تدريس 462 شخصا
 من 24 بلد افريقي

.خالل برنامج توركامك

 برنامج توركمك العاملي املهني
والتقني

 ان الدول التي تتصف بقوة عملها وتطورها هي الدول التي
 تعطي القتصادها اهمية كبرية ، يهدف برنامج توركمك اىل

 النهوض باالقتصاد الدول االفريقيا ومساعدة الدول التي تريد
 النهوض باقتصادها وتدريب االشخاص الكفوئني الذين يرفعون

 من مستوى بلدهم ، يهدف هذا الربنامج اىل زيادة اقتصاد
 الدولة خالل العام 2010 وتحويل املزاية السيئة اىل حسنة مع

 خلق فرص استرياد وتصدير جديدة ، وكذلك يهدف الربنامج اىل
 تدريب املدربني وزيادة خرباتهم املهنية ، اذ ان  املشاركني يف
 هذا الربنامج يتكونون من القارة االفريقية بشكل كبري جدا ،

 واذا قمنا بالنظر اىل احصائيات 2016 نشاهد ان برنامج تركمك
 قام باخذ اكرث من 462 من 24 دولة افريقيا مختلفة

 وتدريسهم واالرتقاء مبستواهم ، خالل هذا الربنامج تم تعليم
 املشاركني صيانة العربات وحرفة الغزل وحرف الصيانة االخرة

 و عند رجوعهم اىل بلدانهم اصبح بامكانهم تعليم هذه الحرف
 ، مثال عىل ذلك ان الذين دخلوا اىل برنامج توركمك من دولة

 كانيل رجعوا اىل بلدانهم واسسوا مجاميع مهنية وبارشوا يف
.العمل الجل تطوير عملهم

 لقد ساهمت منظمة غرفة التجارة والجمعيات الزرقاء    
 املوجودة يف اسطنبول بتسهيل برنامج توركامك ، حيث
 استقبلت االشخاص الذين اتوا اىل تركيا لغرض التعليم

 واستضافتهم ملدة 3 اشهر وارشفت عىل تعليمهم املهني
 والتقني ، ويف نطاق املرشوع ايضا نشاهد مشاركة االعداديات

 املهنية والتقنية والتي بلغ عددها 62 مدرسة وتكون هذه
 املدارس مرتبطة بوزارة الرتبية الرتكية ، حيث اعطت التعليم

 الكرث من 200 اختصاص مختلف ، وخالل فرتة التعليم تم
 جلب اكرث من الف شخصا وتم تعليم كل شخص حسب

 اختصاصه الدقيق وعند استكاملهم الدورة التدريسية بنجاح
.تم اعطائهم شهادات تثبت ذلك
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تونس
مرشوع مركز الرتبية الخاصة باملعوق� •

السودان
انشاء مخترب لتدريس اللغة الرتكية يف جامعة القران الكريم والعلوم االسالمية •

صومال
تجهيز مركز هاريكيسا التعليمي •

اثيوبيا
انشاء مخترب حاسوب لثانوية روبا •

كينيا
تأسيس مخترب لدراسة اللغات االجنبية يف جامعة باوا� •

تانزانيا
تأسيس مرحلة تقنية املعلومات واملكتبة املركزية يف

جامعة زينبار 
•

اوغنده
تأثيث مركز الدراسات الدينية والسالم يف جامعة ماكاررة •

ز�بابوي
انشاء صف حاسوب •

تقديم املساعدات وذلك بالتعاون مع املنظ¡ت االسالمية الغ� -
حكومية ملركز رعاية االطفال 

•

عمل خطة انشاء مرشوع مطاعم واماكن تاريخية يف معهد ابادير •
مساعدة طلبة عرشة مقاطعات يف اثيوبيا مرتبطة بوزارة الرتبية

حيث تم توزيع املساعدات عىل ٤٢ الف طالب
•

تام� االجهزة ملدرىس املفتاح •
املساعدة يف تام� االجهزة مركز االناضول للتدريب •

توزيع اللوازم الدراسية لدار ايتام مقديشو •

برنامج اللغة الرتكية يف محافظة جانكرة للموظف� •
دعم املؤ«ر التعليمي للجامعات الرتكية السودانية •

اعطاء دورات لغة تركية يف الخرطوم •
تجهيز االقسام الداخلية لجمعية منار الهدى املختلطة •

تجهيز املكتبة املركزية يف جامعة الخرطوم وانشاء صف درايس لتعليم اللغة الرتكية •
مرشوع منح مالبس لـ ١٠٠٠٠ طالب  •

•

الجزائر
مكتبة بارباروس خ�الدين باشا قسم دراسات اللغات الرتكية

جلب الطالب الجزائرين اىل تركيا ضمن مرشوع مدارس•
تعليم اللغة الرتكية الصيفي 

•

السنغال
تدريب املدرب� تيسس يف مجال الصناعات الجلدية

•

غامبيا
صيانة وتجهيز املستلزمات ملدرسة عمر بن الخطاب

انشاء حضانة تيفانونا وتجهيزها باملعدات الالزمة•
توف� املستلزمات للمدارس املوجودة يف منطقة كازاÉس•

•
•

غانا
تصليح االقسام الداخلية لوقف باراكون

•

توغو
توزيع املستلزمات الدراسية لستة مدارس

•

نيجر
انشاء ٣ صفوف دراسية يف قرية صاي وتجهيزها باملستلزمات الرضورية

•

الكام�ون
املساعدة يف بناء مدرسة ياوندا للمدرس�

•

نامبيا
تاسيس مخترب املعلومات الجغرافية يف جامعة نامبيا

تاسيس اماكن رياضة ملدرسة  ياوندا ياستوس•
توزيع املستلزمات الدراسية لالطفال املرىض الذين يحملون ف�وس نقص املناعة•

مساعدة طلبة مدرسة لوسسوكونوكو االبتدائية وتزويدهم باملستلزمات•
املدرسية 

تقديم املساعدات لدار االيتام املسمى املدرس� الطوعي� الرتكي�

أمثلة ملشاريع تيكا يف قطاع التعليم
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أمثلة ملشاريع تيكا يف قطاع التعليم
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 ان دور تيكا يف املشاريع
 الصحية تعترب طفرة
 نوعية حيث يدوم

 تأثريها اىل نحو الف
 .سنة

الصحة
 تهدف تيكا اىل تحسني مستوى الخدمات الصحية يف البلدان النامية ، اذ ان من اهم اهداف تيكا هي

 االسرتاتيجيات الرئيسة للمشاريع الصحية وتدريب املوارد البرشية املؤهلة وانشاء الوحدات الطبية
 واملستشفيات ، باالضافة اىل تقديم الدعم وترميم املراكز الصحية االخرة ومساعدتهم يف تامني العالج

 واللقاحات ، ومن جانب اخر فان الدول املتقدمة يف املجال الصحي تساعد املؤسسات الصحية العامة  ،
 .فضال عن تقديم العون من قبل املنظامت الغري حكومية من اجل مساعدة الدول االخرة
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 بهدف الحامية من وباء
 ابوال قامت تيكا بتوزيع

 العالج واملواد الصحية
 واملستلزمات االخرة اىل

 كل من ليبرييا وسرياليون
 وغامبيا وبنني وكينيا و

.السنغال

الصحة

 يف الساحات االفريقية نالحظ
 دعمنا لفحص اكرث من 300 الف
شخص وتشخيص حالته املرضية

دعم مكافحة فريوس ايبوال

 نشاهد يف السنوات االخرية تراجع
 معدالت وفيات االطفال بصورة

ملحوظة

 لقد ساهمنا وبالتعاون مع املنظامت الطبية االهلية بانشاء
 حملة الفحوصات الطبية ، حيث تم اعطاء الجرعات اللقاحية
 ومن خالل العمليات الطبية التي قيمت تم اعادة صحة الكثري
 من املواطنني ومتتعوا بحياة صحية جيدة. باالضافة اىل ذلك تم

.دعم املؤمترات واملحارضات الصحية بشكل مادي

 ان متتع االنسان بصحة جيدة يعترب احد االسباب الرئيسة    
 التي ال ميكن االستغناء عنها يف نهوض املجتمع ، حيث تم

 خالل عام 2015 فقدان حياة اكرث من 303 الف امرأة يف فرتة
 الحمل او اثناء الوالدة ، باالضافة اىل ذلك فقد اكرث من 5.9
 مليون طفل يبلغ عمرهم اقل من 5 سنوات حياتهم بفعل
 التأثريات الصحية السلبية ، ان قلة الغذاء تسبب االمراض
 القاتلة مثل ذات الرئة واالسهال واملالريا واالمراض املعدية

.االخرى

 لقد انترش فريوس ايبوال يف بادئ االمر يف افريقيا ومع الزمن
 انترش ليشمل القارة كلها تقريبا يف ليبرييا وسريرا ليون و

 جمهورية غينيا ، وانتقل اىل ما ابعد ذلك
 حيث شعر بخطره جميع الدول ،

 ووفقا لتقارير منظمة الصحة
 العاملية فان املنطقة فقدت حوايل
 مايقارب 10.587 شخصا يف العام

 2015 فقط ، وبناءا عىل طلب من
 الدول التي تم ذكرها انفا

 قامت تيكا باعطاء
 اللقاحات ضد هذا

 املرض وعمل
 مشاريع لردعه

 وانقسمت هذه
 املشاريع اىل

.قسمني

 لقد قامت تيكا خالل الفرتة مابني 2011- 2014 بانشاء
 مستشفيات ومراكز صحية ، حيث بلغ عددها 50 وحدة

 صحية ، ولقد ارتفع هذا العدد من خالل اصالح املستشفيات
 واعادة تأهيلها اىل 110 اما املوظفني الصحيني الذي تم

 تعليمهم واعطائهم الدورات الالزمة فبلغ عددهم 2.993
 شخصا ، يف العام 2014 اجريت عرشة دورات صحية ، لقد تم
 تأمني سيارات اسعاف وبلغ عددها 28 سيارة وتم توزيعها اىل
 الدول االفريقية اوال ومن ثم بقية الدول االخرة ، باالضافة اىل
 ذلك تم التربع ب26 جهاز طبي خالل العام 2014 ، باالضافة

 اىل ذلك تم توزيع 12 مرشوع اىل الهيئات املعنية ، ان مشاريع
 تيكا يف املشاريع الصحي تعترب طفرة نوعية اذ يدوم تأثريها اىل

 نحو الف سنة
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 تعترب مستشفى رجب  
 طيب اردوغان من

 االضخم واالكرث تطورا
 من بني املستشفيات

 املوجودة يف رشق
 افريقيا

مستشفى رجب طيب اردوغان يف الصومال

مستشفى رجب طيب اردوغان يف الصومال

الصحة

 مستشفى رجب طيب اردوغان يف
الصومال

 يف الصومال عند والدة كل الف طفل يفقد ما يقارب 180
 طفال حياتهم ، فقد قامت ادارة وزارة االسكان والتنمية بانشاء

 مستشفى رجب طيب اردوغان ، حيث تم تجهيز هذا
 املستشفى باملعدات واالثاث الالزمة من قبل تيكا ، تعترب هذه
 املستشفى من اهم املستشفيات يف الرشق االفريقي من حيث
 التطور والكرب يف الحجم ، لقد زودت هذه املستشفى باالجهزة

 الحديثة وجهزت ايضا بخدمة الطوارئ وخدمة رعاية املرىض
 الداخليني ، وجهز ايضا باملختربات املركزية وقسم العناية

 املركزة ، ويوجد يف املشفى كذلك خدمات االمومة املعقمة يف
 مراكز الوالدة ومزود املشفى كذلك مبطبخ خاص مع اماكن

 لغسيل املالبس واالشياء االخرة ، وباالضافة ايضا اىل قسم
 املرشحة واالقسام االدارية ، يدخل اىل املستشفى ما يقارب

 6000 شخصا ويتم اجراء العمليات الكرث من 100 شخصا يف
 الشهر الواحد ، ويف نهاية االمر تم انشاء الحائط الخارجي
 للمستشفى من قبل تيكا حيث كان يبلغ طوله ما يقارب

.1.100 مرت
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 وتعترب مستشفى نياال
  سودان تركيا التعليمي

 من احدث املستشفيات
 املوجودة يف منطقة

.دارفور

مستشفى نياال سودان تركيا التعليمي

مستشفى نياال سودان تركيا التعليمي

الصحة

 مستشفى نياال سودان تركيا
التعليمي

 لقد بدأت مستشفى نياال سودان تركيا التعليمية باعطاء
 خدمتها للمرىض يف سنة 2014 من شهر شباط ، حيث تم بناء

 املستشفى عىل مساحة تقدر بـ50 الف مرت مربع ويحتوي عىل
 150 رسير مريض ويوجد يف املستشفى قسم العناية الحرجة
 مع توفر صاالت والدة ومختربات وتعترب هذه املستشفى من

.احدث املستشفيات يف منطقة دارفور
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انشاء مركز بيكينا لالمومة والطفل يف السنغال

 يقدم مركز بيكينا لرعاية
 االم والطفل الخدمة يف

 منطقة ذات نفوس يقدر
 عدده ب350 الف

 نسمة

مركز نيجر لتأهيل صحة االم والطفل

الصحة

 مركز نيجر لتأهيل صحة االم
والطفل

 انشاء مركز بيكينا لالمومة والطفل
يف السنغال

 ان من اخطر االمراض املفتكة يف صحة املرئة االفريقية هو
 مرض الناسور الوالدي ، حيث يعمل هذا املركز عىل عالج هذا
 املرض وبعد ذلك اعادة التأهيل االجتامعي وتقدم ثالثة مراكز

 هذه الخدمة فقط ، حيث توجد هذه املراكز يف )نيامي
 ومارادي وزيندار( لقد اسسنا هذا املركز لالشخاص الذين

 يعيشون يف املناطق الريفية البعيدة عن هذه املراكز ، حيث
 تم توعية املرأة من مخاطر الزواج املبكر والوالدة املبكرة ،

 حيث ميكن ان يصاب الطفل باالعاقة  سبب هذا املرض ايضا
 الزواج يف سن مبكر والوالدة ، قامت تيكا بانشاء وتأهيل  هذا

 املركز يف ناميا وعىل مساحة ترتاوح 5,548 مرت مربع وبسعة 51
 رسير وغرفة عمليات عدد 2 وخمسة غرفة للعناية املركزة مع

 4 اقسام طبية وغرفة اشعة ووحدة للعالج العاجل ، حيث
 سيتم استكامل بناء هذا املركز حسب التخطيط املقرر يف شهر

.مايس من العام 2016

 لقد تم انشاء هذا املركز وتأثيثه من قبل تيكا ، حيث بلغت 
 مساحة هذا املركز مبا يقدر بـ12,200 مرت مربع  ويغطي

 الخدمة ملنطقة يسكن فيها ما يقارب 350 الف نسمة ، يقع
 هذا املركز عىل بعد 20 كيلومرت بعيدا عن داكار يف منطقة

.كويديوايا ويعترب املركز االول الذي يقدم اللقاح فيه
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بركينا فاسو : 7 

 السنغال : 3 

 موريتانيا : 2 

 النيجر : 5 

 مايل : 3 

غينا بيساو : 2 

 سرياليون : 1 

 جنوب السودان : 2 

 اثيوبيا : 2 

 مدغشقر : 1 

  ساحل العاج : 3 

 الصومال : 5 

 نامبيا : 2 

 بنني : 1 

 اوغنده : 1 

 الكامريون : 2 

 كينيا : 3 

 تونس : 4 

انشاء مركز صحة يف بنني ادجيدهون

الصحة

 انشاء مركز صحة يف بنني
ادجيدهون

 لقد ساهمت تيكا باعطاء الدول
 االفريقية يف السنوات الست

 االخرية 49 سيارة اسعاف مجهزة
بكافة املستلزمات

 لقد تم اتخاذ قرار انشاء مركز صحي بالتنسيق مع وزارة
 الصحة يف بنني وتم اختيار منطقة ادجيدهون لبناء هذا املركز ،

 عند االنتهاء من بناء هذا املركز قرر املتخصصون تزويد املركز
 بكل االجهزة الرضورية خالل سنة  2016 ، ان بناء هذا املركز
 يوفر العناء عىل اهل املدينة يف الذهاب اىل بورتو نوفيا التي

 تبعد عنهم مسافة 40 كيلومرتا ويصبح بامكانهم معالجة
.نفسهم يف مناطقهم

 ن تيكا تقوم ببناء البنى التحتية للدول االفريقية ايضا من
 خالل تزويدها بالسيارات الصحية الالزمة
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 لقد تم تأثيث غرفتني   
 للعمليات و 6 غرف

 مرضة و4 غرف اطفال
 وغرفة واحدة لتعقيم

 االطفال الحديثني الوالدة
 من قبل تيكا يف

 .موريتانيا

 املساعدة يف تجهيز مستلزمات مستشفى ناميبيا
املركزي قسم اورام الرسطان طب االطفال

تأسيس قسم طب االطفال وقسم خاص للعمليات يف مستشفى نواكشوط موريتانيا لالم والطفل

الصحة

 املساعدة يف تجهيز مستلزمات
 مستشفى ناميبيا املركزي قسم

اورام الرسطان طب االطفال
 تأسيس قسم طب االطفال وقسم

 خاص للعمليات يف مستشفى
 يوجد يف ناميبيا مستشفى واحد المراض رسطان االطفال ،نواكشوط موريتانيا لالم والطفل

 حيث يوجد يف مستشفى ناميبيا املركزي قسم لعالج اورام
 السلطان لالطفال ، فقد قامت تيكا مبساعدة هذا القسم بتوفري

 االجهزة الالزمة له ، جميع االطفال املصابني بهذا املرض يتم
 نقلهم اىل املستشفى ، حيث يتم قدوم املرىض من جميع انحاء
 ناميبيا ، وباالضافة اىل ذلك يستقبل القسم ايضا املرىض الذين

 يأتون من انغوال ، والجل معالجة املرىض  بشكل جيد تم توفري
 املستلزمات االتية يف املستشفى جهاز امراض القلب وجهاز
 مراقبة التنفس وارسة العناية املركزة مع الة وزن كهربائية

 وغرفة عمليات فائقة الذكاء مع ) pb( وجهاز مراقبة من نوع
 االت ذكية لتشخيص االمراض ، ان اآلآلت التي امنتها تيكا تم

 تسليمها بحفل رسمي تم تسليمه اىل قسم اورام السلطان
 .طب االطفال

 لقد تم تأسيس قسم خاص لالطفال مع قسم للعمليات يف 
 مستشفى نواكشوط الذين يوجد يف العاصمة املوريتانيا, حيث

 تم تجهيز املستشفى يف العام 2015 من شهر متوز بغرفتني
 للعمليات و6 غرف للمرىض و4 غرف خاصة لالطفال وغرفة

 واحدة لتعقيم االطفال الحديثني الوالدة ، حيث تم تأثيث هذه
 الغرف من قبل تيكا باالضافة اىل ان املؤسسة قامت ايضا

 برتتيب وترميم املحيط القريب من املستشفى ، باالضافة اىل
 ذلك فان تيكا قامت بأنشاء غرفة والدة وغرفة العناية املركزة
 لكبار السن يف وقت الحق يف العام 2014 وتم اخذ 15 موظفا

 من املستشفى وجلبهم اىل تركيا وتلقوا التعليم يف مستشفى
.زيك طاهر براق  التعليمي لالمراض النسائية
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تطوير مستشفى تقع يف تنزانيا يف منطقة مرتوا وتحديدا يف قرية روندوا

 تم تغطية جزء من
 النقص يف الخدمات
 العاجلة يف افريقيا

 بأعطاء الدروس املهمة
.لهم

تدريب فنيي الطوارئ

الصحة

 تطوير مستشفى تقع يف تنزانيا يف
 منطقة مرتوا وتحديدا يف قرية

روندوا

تدريب فنيي الطوارئ

 خالل زيارة رئيس الوزراء  الدكتور احمد ادوود اوغلوا الرسمية
 اىل تنزايا بتاريخ 2014 وعند لقائه بوزير خارجية تنزانيا السيد
 برنارد ممبا  تم الحديث عن فعاليات تيكا ، اذ تم االتفاق عىل
 تطوير مستشفى تنزانيا التي تقع يف منطقة مرتوا وتحديدا يف

 بلدة راندوا ، وتم انشاء بيوت داخلية عدد 2 لالطباء وتم
 انشاء مطبخ واحد واىل جنب ذلك تم تأسيس محرقة لحرق

 املخلفات الطبية وكل ذلك تم من خالل تيكا

 لقد تم تأسيس برنامج خاص بالتنسيق مع رئاستنا والجل 
 استخدام سيارات االسعاف بشكل فني وللتعريف عىل خدمة
 الخط 112 للطواريء ، تم اعطاء الدروس لـ 8 مختصيني من
 فيلدييش وساحيل بنني ، ان مختصني ودكاترة فيلديش وبنني

 واملسؤوليني عن املستشفيات تم تدريبهم يف مركز اورال الدويل
 للخدمات العاجلة ، حيث تم ارشادهم اىل الخدمات العاجلة
 بقية الخدمات وتم التدريب بواسطة مركز املحاكاة )تطبيق

 .)عميل
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 تم معاينة اكرث من
 1.009 من اصل 3500
 يف احد مناطق مدينة

.سالمة يف السنغال

دعم مؤسسة سالمة للمسح الضويئ الصحي يف السنغال

ليبيا مستشفى مرصاتة

اعطاء الدروس ملوظفني صحة جنوب السودان يف تركيا

الصحة

 دعم مؤسسة سالمة للمسح
الضويئ الصحي يف السنغال

 اعطاء الدروس ملوظفني صحة
جنوب السودان يف تركيا

ليبيا مستشفى مرصاتة

 تقع مدينة كادروكو اىل الرشق من السنغال ، حيث يوجد فيها
 بلدة سالمة التي تفتقر اىل التجهيزات الصحية وبالتعاون مع

 رئيسنا تم تأمني لهم التجهيزات الصحية واجهزة املسح الضويئ
 وتجهيزات الخدمة البيطرية ، لقد تم مشاركة االخصائيني من

 الدكاترة واطباء طب البيطرة اىل دورات تثقيفية يف املجال
 الصحي والتي استمرت 3 ايام ، وخالل هذا الربنامج تم معاينة
 اكرث من 1,009 من اصل 3500 يسكنون يف املنطقة ويف نطاق
 املرشوع نفسه تم عالج اكرث من 759 حيوان من قبل االطباء

.البيطريني

 تعترب جنوب السودان من الدولة الفتية يف مجال الصحة ، 
 حيث تم البدء يف مرشوع من اجل اعطاء الدورات ملوظفني

 الصحة وبالتعاون مع وزارة الصحة الرتكية ، ان الدفعة االوىل
 التي قدمت اىل تركيا بالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة

 الخارجية عملت عىل تدريب 24 دكتور يف اختصاصات مختلفة
 ولقد نجحت الدورة بشكل فائق النظري ، من املقرر اعطاء

 الدروس لـ62 موظف صحى من الجنوب السوداين عىل مدار
.سنتني

 ان الظروف التي يعيشها اهايل مرصاتة والحروب الداخلية 
 التي سيطرت عليهم احلت عليهم الدمار الكبري ، ان الظروف
 النفسية التي عاشها اهايل مرصاتة كانت شديدة جدا والجل
 تخفيض حدة هذه الظروف ، فقد اعطى رئيس الجمهورية

 رجب طيب اردوغان كلمته  بانشاء مستشفى للعالج الطبيعي
 ، حيث تم البدء يف العمل ببناء املستشفى يف العام 2012 وتم

 االنتهاء من بناء مستشفى العالج الطبيعي مع بداية 2016،
 يبلغ حجم املستشفى ما يقارب 2400 مرت مربع حيث يحتوي
 عىل العالج العاجل للعظام ويقسم قسم العظام اىل 3 اقسام

 رئيسة ، يقسم املستشفى اىل 19 حجرة عالج للذكور و19
 حجرة ايضا لالناث أي مبجموع 38 حجرة عالجية مع وجود
 حوضني للعالج الطبيعي بواسطة املاء ، ان املستشفى ستبدأ

 فعاليتها يف استقبال الليبيني يف اقرب وقت ممكن
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 خالل املرشوع الذي تم
 العمل عليه يف مستشفى

 دانجة يف سنغال تم
 اجراء اكرث من 100

 عملية وبـ8 طرق
.جراحية مختلفة

 تأمني املستلزمات الصحية وتطوير  مستشفى فيكتوريا قسم
عناية االطفال  املتواجد يف جمهورية سيشل

تطوير قسم طب العيون يف مستشفى دانتغ يف السنغال

الصحة

  تأمني املستلزمات الصحية وتطوير
 مستشفى فيكتوريا قسم عناية
 االطفال  املتواجد يف جمهورية

سيشل

 تطوير قسم طب العيون يف
مستشفى دانتغ يف السنغال

 يوجد يف جمهورية سيشل وتحديدا يف عاصمتها فيكتوريا 
 قسم عناية واحد باالطفال يف مستشفى فيكتوريا يبلغ مساحة

 هذا القسم 1100 مرت مربع حيث يحتوي هذا القسم عىل
 وحدة والدة االطفال الجدد والعناية املركة لالطفال ، قامت
 تيكا بتعديل ثالثة اقسام من هذه املستشفى وانتهمت من

 عملية ترميم االقسام بحلول العام 2015 ، وقد اضافت
 املستلزمات املهمة اىل هذه االقسام حيث انتهت االعامل

بشكل رسمي يف العام 2016

 لقد قامت تيكا يف املرحلة االوىل بهبة جهاز فاكو عدد واحد
 وجهاز جراحة الفاكو للعمليات ومستلزمات صحية ملستشفى
 دانتغ ويف املرحلة الثانية من املرشوع تم جلب جراحيني من

 تركيا الستخدام االجهزة التي تم اعطائها لهذه االقسام وتعليم
 املوظفني املسؤولني عليها ، حيث تم البدء يف العمل عىل هذه
 االجهزة بعد مجيء االختصاصيني االتراك ، ويف مجال العمليات
 دخلوا االطباء االتراك اىل جنب االطباء السنغاليني ملدة اسبوعني

 عىل التوايل العطائهم الخربات الرضورية لهدف التعليم.  يف
 مرحلة التعليم تم اجراء اكرث من 100 حيث تم رشح 8 طرق
 مختلفة لجراحة العيون يف هذه العمليات ، ويف اطار املرشوع

 تم جلب 3 اطباء من القسم املذكور انفا اىل تركيا واعطائهم
 .التعليم لفرتات قصرية
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 تم تنفيذ عدة مشاريع يف افريقا
 من قبل تيكا بالتعاون مع
 .منظامت املجتمع املدين

الصحة

 مرشوع توعية التعليم الصحي
ملركز زينزيبار يف تنزانيا

 مشاريع التربعات الصحية يف
النيجر

 ميكننا رؤية تاريخ  زينزابري يف تاريخ افريقيا عىل انها بلد
 االتجار بالعبيد والبهارات ، ان اهايل هذه املدينة اىل يومنا
 الحايل يقتاتون من خالل تجارة البهارات وصيد االساملك

 والسياحة ، ويوجد عدد من الرشكات االجنية التي تعمل يف
 مجال االستثامر والسياحة ولكن هذه الرشكات بعيدة عن

 سكان البلدة فال يكون هناك اي تاثري ايجايب لسكان البلد اي
 مبعنى اخر ال ميكن سكان البلدة االستفادة منهم ، ان سكان
 هذه البلدة يعيش نصفهم تحت خط الفقر ويفتقدون اىل

 ان املوت بسبب الجوع والعطش واملرض واالمراض املعدية
 االخرة يف النيجر منترش بشكل كبري جدا ، من اجل تامني

 الخدمات الصحية االولية للمواطنني هناك فقد قامت تيكا
 وبالتعاون مع املنظامت االهلية واملتطوعني بالتجمع والذهاب

 اىل بالد النيجر من خالل التجوال يف النيجر فقد قمنا بتوفري
 جراحة املسالك البولية وجراحة العيون وجراحة العظام

 ومعالجة امراض االطفال وامراض الحلقوم باالضافة اىل تأمني
 املسح الصحي لالنسان ، وتم ايضا حفر االبار واخارج املاء

 الخدمات الصحية والخدمات االولية ، ولهذا السبب قررت تيكا
 وبالتعاون مع جمعية النت اوران مساعدة املركز الصحي

 املوجود يف تنزانيا زينزيبار، حيث تم جلب االجهزة الطبية اىل
 هذه املنطقة ، حيث تم ايضا عمل اكرث من 30 عملية لالطفال
  يف ضمن هذا املرشوع ، باالضافة اىل ذلك تم عمل مؤمتر دويل

 خاص لطب االطفال مبساعدة جامعة موهيمبييل حيث تم
 حضور عدد كبري من املشاركني وانقسموا الحارضين من عدة
 اماكن وتشمل كينيا واوغندا وزميباوا ومااليف واثيوبيا ورواندا

.وبلغ عدد املشاركني 150 شخصا

 الصالح للرشب ، وتم فتح املسح الضويئ للمرضة بنسخته
 الثامنة عرش يف النيجر باالضافة اىل تعليم املوظفني واعطاء
 دورات التثقيف الصحي مثل الوقاية من مرض املالريا واىل
 جنب ذلك تم حفر 26 برئا للامء الصالح للرشب ، ان فريق

 التربعات الصحية بقي يف هذا املنطقة ملا يقارب 15 يوما وقام
 خاللها مبعاينة ما يقارب  2012 معاينة للطب الباطني واخذوا
 اكرث من 681 فلم للموجات الفوق الصوتية اىل جنب ذلك تم

 عمل ما يقارب 95 عملية جراحية ومعالجة العظام ل864
 شخصا واخريا تم معالجة 444 شخصا وقلع اسنانهم الغري

 .صالحة لالستعامل
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 لقد تم معاينة ما يقارب
 2000 شخصا يف تنزانيا
.مصابا يف مرض املهق

 ميمونة عبدي صومالية
 درست يف تركيا وهي
 اول امراة تحصل عىل
 .عنوان جراحة نسائية

الصحة

 تدريب املتخصصني الطبيني
الصوماليني

املعاينة الصحية يف اوغندا

معالجة مرض املهق يف تنزانيا

 ان سقوط الحكومة الفدرالية يف الصومال يف العام 1991 كان
 سببه قلة الخدمات الصحية وانعدامها يف مناطق اخرة من
 البلد وبفعل الحروب الداخلية تم سقوط النظام الصحي

 بشكل كبري جدا مام أثر عىل املواطنني املوجودين يف البلد ،
 لهذا السبب فأن تدريب االطباء واملتخصصني الصومايل فائق
 االهمية وله اثر رجعي كبري عىل بالدهم ، لهذا السبب فان

 تيكا ومبساعدة اطباء االرض قرروا انشاء مرشوع تدريب
 املتخصصني الطبيني الصوماليني ، يف نطاق هذا املرشوع تم

 لقد قامت تيكا وبالتعاون مع اطباء االض  بانشاء هذا 
 املرشوع ، حيث تم تنفيذ هذا املرشوع يف اوغندا وخصوصا يف
 مناطق كيبويل و كومبا ، حيث تم عالج فتق البطن الذي كان
 من الصعب عالجه يف اوقات سابقة واجراء العمليات الالزمة
 لهم . وقد تم جلب املعدات الرضورية للعناية باملرىض بعد

 اجراء العمليات املذكورة انفا واعطاء الدروس والدورات
.التثقيفية للعاملني يف املستشفى

 وخالل هذا الربنامج تم فتح مستشفى حبيب ماديكال يف
.جامعة اوغندا االسالمية

 ان السبب الرئييس ملرض البهق هو عدم وجود صبغة امليالنبني
 او قلته يف الجلد وهو اضطراب ورايث . ان هذا املرض منترش

 بشكل كبري جدا يف تنزانيا وله تاثريات سلبية عىل صحة البرش
 باالضافة اىل تأثرياته يف الحياة اليومية . خصوصا يف الصحراء

 السفلية االفريقية فان الشخص املصاب بهذا املرض يعترب
 منبوذ يف املجتمع . ويف بعض املجتمعات يتعرض صاحب هذا
 املرض اىل التعذيب ويتعدى ذلك يف بعض االحيان ويؤدي اىل
 قتل الشخص املريض . نشاهد يف حاالت الوالدة املوجودة يف

 تنزانيا ان من كل 1500 شخص يولد نشاهد شخصا واحدا
 مصاب بهذا املرض. ولهذا السبب فان تنزانيا تعترب من اكرث

 البلدان املصابني بهذا املرض . ان العائالت الساكنة يف املناطق
 النائية من تنزانيا واملصابة بهذا املرض يتم استبعادها عن

 املجتمع ويف بعض الحاالت يتعرضون للتعذيب او القتل . لهذا
 السبب قرر كثري من املرىض السفر اىل العاصمة دار السالم

 الجل العالج من هذا املرض والحفاظ عىل حياتهم . ان سفارة
 دار السالم الرتكية كانت نتيجة مرشوع تيكا مع بعض اطباء

 وجه االرض وبعض االطباء املتطوعني ، حيث تم ايصال العديد
 من املعدات اىل تنزانيا وتم معالجة ما يقارب 2000 شخصا
 مصابا بهذا املرض. باالضافة اىل توزيع العالج اىل الكثري من
 االشخاص وذلك لتخفيف املرض عليهم واعطائهم االمل يف

 .الحياة

 اختيار عدد من املختصيني الصوماليني وجلبهم اىل تركيا لغرض
 التعليم وزيادة خرباتهم ويف نفس الوقت تم ارسال عدد من

 االطباء اىل الصومال ، حيث قاموا بالدخول اىل صالة العمليات
 مع االطباء الصوماليني وتم توجيههم وزيادة خرباتهم امليدانية

 كذلك , باالضافة اىل ذلك لقد حصلت الدكتورة الصومالية
 .ميمونة عبدي جالة عىل لقب اول طبيبة جراحية
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السودان
تأثيث قسم الوالدة يف مستشفى اومدوم

مساعدة قسم حديثي الوالدة يف مستشفى سعد عبد العال املرتبط بجامعة الخرطوم
تأثيث قسم التطبيق العميل يف مخترب الطب لجامعة بوطانا

تأم� املستلزمات الطبية لجمعية سودان تركيا

•
•
•
•

صومال
انشاء الجدار الخارجي ملستشفى رجب طيب اردوغان

اعطاء الدورات االساسية الطفائية بلدية مقديشو

•

•

تانزانيا
برنامج معالجة العيون وعمليات الساد

الفحص الطبي لحديثي الوالدة مع اطباء وجه االرض
•

ماالوي
توف¤ املواد االساسية واملساعدات ملركز صحى االم واالمومة املأمونة •

زامبيا
توف¤ املستلزمات الصحية لدعم مركز  ف¤وس نقص املناعة البرشية والرسطان •

•

•

السنغال
تأسيس وتأثيث مدرسة ومركز صحي واقسام داخلية

 لالطباء يف منطقة ثي®ن

•

غامبيا
اعطاء املختصي� واالطباء دورة تعليمية يف تركيا

تعليم املوظفي� الصحي� لحديثي الوالدة واالنعاش•

•

غينا بياسو
دعم مكافحة ف¤وس ايبوال بتوف¤ املستلزمات الصحية

واالجهزة الالزمة 

•

ساحل العاج
مساعدة مركز اكوبا زيدوج بالعالج واالجهزة الصحية

•

بن�
اهداء مركز كار¶اما الصحي سيارات اسعاف ومعدات صحية

•

نيجر
اعطاء دورات تعليمية ملوظف� سيارات االسعاف والخدمات العاجلة

•

بوروندي
تام� جهاز االشعة السينية ملستشفى االم¤ شارلس روكارسور

دعم مرىض الناسور الذي يصيب املرئة•
تام� املعدات الصحية  ملنظمة بيزينيا املوجودة يف كاتاراكتا•

برنامج تدريب للحفاظ عىل صحة االم والطفل•

تام� املعدات الطبية ملستشفى تقع يف منطقة ايسساي
والتي توجد يف محافظة افار

•

اثيوبيا

اعطاء دورات تعليمية يف كيفي استخدام سيارات
االسعاف وكيفية التعامل مع الحاالت الحرجة

•

جيبو�

كينيا
 تطوير وانشاء مركز الطفل واالم

الكنرتول الصحي يف كينيا مع اطباء وجه االرض
•
•

امثلة عن مشاريع تيكا يف القطاع الصحي
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السودان
تأثيث قسم الوالدة يف مستشفى اومدوم

مساعدة قسم حديثي الوالدة يف مستشفى سعد عبد العال املرتبط بجامعة الخرطوم
تأثيث قسم التطبيق العميل يف مخترب الطب لجامعة بوطانا

تأم� املستلزمات الطبية لجمعية سودان تركيا

•
•
•
•

صومال
انشاء الجدار الخارجي ملستشفى رجب طيب اردوغان

اعطاء الدورات االساسية الطفائية بلدية مقديشو

•

•

تانزانيا
برنامج معالجة العيون وعمليات الساد

الفحص الطبي لحديثي الوالدة مع اطباء وجه االرض
•

ماالوي
توف¤ املواد االساسية واملساعدات ملركز صحى االم واالمومة املأمونة •

زامبيا
توف¤ املستلزمات الصحية لدعم مركز  ف¤وس نقص املناعة البرشية والرسطان •

•

•

السنغال
تأسيس وتأثيث مدرسة ومركز صحي واقسام داخلية

 لالطباء يف منطقة ثي®ن

•

غامبيا
اعطاء املختصي� واالطباء دورة تعليمية يف تركيا

تعليم املوظفي� الصحي� لحديثي الوالدة واالنعاش•

•

غينا بياسو
دعم مكافحة ف¤وس ايبوال بتوف¤ املستلزمات الصحية

واالجهزة الالزمة 

•

ساحل العاج
مساعدة مركز اكوبا زيدوج بالعالج واالجهزة الصحية

•

بن�
اهداء مركز كار¶اما الصحي سيارات اسعاف ومعدات صحية

•

نيجر
اعطاء دورات تعليمية ملوظف� سيارات االسعاف والخدمات العاجلة

•

بوروندي
تام� جهاز االشعة السينية ملستشفى االم¤ شارلس روكارسور

دعم مرىض الناسور الذي يصيب املرئة•
تام� املعدات الصحية  ملنظمة بيزينيا املوجودة يف كاتاراكتا•

برنامج تدريب للحفاظ عىل صحة االم والطفل•

تام� املعدات الطبية ملستشفى تقع يف منطقة ايسساي
والتي توجد يف محافظة افار

•

اثيوبيا

اعطاء دورات تعليمية يف كيفي استخدام سيارات
االسعاف وكيفية التعامل مع الحاالت الحرجة

•

جيبو�

كينيا
 تطوير وانشاء مركز الطفل واالم

الكنرتول الصحي يف كينيا مع اطباء وجه االرض
•
•

امثلة عن مشاريع تيكا يف القطاع الصحي
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 املياه والرصف
الصحي

 تعمل تيكا عىل توفري املاء الصالح للرشب من خالل حفر االبار وتسيري مشاريع
. الرصف الصحي من اجل وصول املاء الصالح للرشب لكل شخص
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 ان من اهداف تيكا
 االساسية هي الحفاظ

 عىل منابع املاء النضيفة
.وعدم تبذير املاء

املياه والرصف الصحي

 يعترب املاء املصدر الرئييس للحياة
وهو ملك مشرتك يف االرض

 لقد تم حفر اىل يومنا الحايل 579
 برئا للمياه الصالحة يف افريقيا من

 ان الزيادة يف نفوس البرش يوما بعد يوم ادى اىل تطور    قبل تيكا
 االقتصاد العاملي ، حيث ازداد الضغط عىل املصادر الطبيعية

 للامء واخذت هذه الضغوطات بالزيادة ، ادى االستخدام
 .املفرط لهذه املصادر املائية اىل الضحول يف املوارد املائية

 اىل يومنا الحايل يوجد ما يقارب 800 مليون انسان ال ميكنه   
 الوصول اىل مصادر رشب املياه الصالحة وما يقارب 2 ونصف
 مليار يفتقر اىل رشب املياه بشكل صحي حيث يعيشون مع

 تهديد االمراض وجها لوجه . يف كل سنة نالحظ وفاة اكرث من
 800 الف طفل يبلغ عمره تحت الخمسة سنوات وذلك بسبب

 االسهال ويكون سبب هذا االسهال هو 88% رشب املاء الغري
 صالح للرشب او الكميات القليلة التي يتم اعطائها للطفل من

 .املياه الصالحة للرشب

 يعترب الوصول اىل املاء الصالح للرشب والرصف الصحي من احد
 اهم مقومات الحياة الدولية يف العامل والجل دوام الحياة البد

.من املحافظة عىل هذا املقوم

 قامت منظمة االمم املتحدة بعقد اجتامع يف العام 2010    
 وطرحت مشكلة املاء وانت من ابسط املقومات االنسانية هي

 توفري املاء الصالح للرشب له  حيث يجب علينا تحسني
. خدمات الرصفح الصحي كذلك
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 انشاء 527 برئ يف النجر
 خالل الخمسة سنوات

 االخرية

 لقد تم ايصال ماء
 الرشب الصالح لـ300

 الف سوداين ضمن
 مرشوع تامني املاء

 الصالح للسودان

برنامج التعليم للمياه والرصف الصحي

مرشوع ابار ماء نيجر

نظام املياه بالطاقة الشمسية

املياه والرصف الصحي

 مرشوع الوصول اىل املاء الصالح
للرشب يف الصومال

 مرشوع الوصول اىل املاء الصالح
للرشب يف السنغال

مرشوع ابار ماء نيجر

 مرشوع الوصول اىل املاء الصالح
للرشب يف السودان

 لقد تم انشاء 21 برئ لرشب املاء الصالح يف مقديشوا واطرافها
 بحلول العام 2012 وتم انشاء 5 ابار ايضا يف منطقة بورا حيث

.تم تأمني ماء صالح للرشب ملا يقارب 45 الف شخص

 تعمل الحكومة السنغالية بشكل كثيف لتأمني ماء الرشب
 الصالح وتامني الترصيفات الصحية حيث قمنا مبساعدة

 الحكومة يف حفر 10 ابار خالل العامل 2013 وكان عملنا مركز
 .عىل الجانب الرشقية الجنوبية للبالد واملناطق الريفية ايضا

 بالتنسيق مع وزارة املاء وجمعية السامء الدولية ومبساعدة 
 تيكا وبالتنسيق مع حكومة نيجر تم انشاء 43 برئ يف العام

 2015 . ولقد بلغ عدد االبار التي تم انشائها اىل هذا اليوم 257
 برئا وبفضل هذه االبار فان سكان نيامي وماردي وما حولهم

 والبالغ عددهم 740 الف نسمة اصبحوا يتنعمون بنعمة املاء
.الصالح للرشب

 لقد تم انشاء 28 برئ لرشب املاء الصالح يف السودان ضمن
 مرشوع ايصال املاء الصالح للرشب. ان االبار التي تم انشائها

 تروي ما يقارب 300 الف مواطن سوداين . قبل البدء يف
 املرشوع كان االطفال يقطعون مسافات كبرية من اجل جلب
 املاء ولهذا السبب نالحظ تخلف بعض االطفال عن مدارسهم

 وعند انشاء هذا املرشوع شاهدنا االطفال اكملوا دراستهم
 والحظنا انخفاض ملحوظ يف نسبة االمراض يف املناطق التي

.وصلها املاء الصالح للرشب
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 لقد تم انشاء 64 برئا
 للامء يف موريتانيا حيث
 تم تأمني املاء الكرث من

 20 الف مواطن

مرشوع صيانة ابار املاء يف بوركينا فاصو

املياه والرصف الصحي

 تقديم املساعدة ملختربات
 الجيوفيزيائية يف املناطق الحرضية

االفريقية

 مرشوع صيانة ابار املاء يف بوركينا
فاصو

انشاء ابار ماء يف موريتانيا

 التدريب عىل كيفية تصفية املياه
ومياه الرصف الصحي

 لقد تم تجهيز مخترب الجيوفيزيائية الذي تم انشائه يف 
 السودان باملعدات الرضورية من قبل تيكا. يف هذا املركز يوجد
 العديد من االقسام التي تعمل اليصال املاء الصالح للرشب اىل

 املواطنني ومن ضمن هذه االقسام هي قسم االبحاث
 الجيوفيزيائية وقسم الحفر وقسم قياس نقاوة املاء وقسم

.تصميم املحطات والشبكات حيث يكون اجاميل االقسام اربعة

 خالل العام 2012 تم البدء يف عمل مرشوع صيانة االبار
 املوجودة يف بوركينا فاسو الذي تتواجد يف الغرب االفريقي

 والبالغ عددها 76 برئا حيث تم صيانة 34 برئا مائيا من قبل
.مديريتنا حيث بداءت هذه االبار بضخ املاء للمواطنني

 لقد تم البدء يف مرشوع توصيل املاء الصالح بناء عىل طلب
 من وزارة املياه والرصف الصحي حيث تم توجيه هذا الطلب

 اىل رئاستنا وبالتنسيق قمنا بالبدء يف املرشوع والذي تضمن
 افريقيا الغربية حيث تم انشاء 64 برئ يف جمهورية موريتانيا

 االسالمية وذلك خالل عام 2015 فقط. تعرت كيفا ثالث اكرب
 مدينة يف موريتانيا حيث تعاين من النقص يف املاء والرصف

 الصحي فقد قامت تيكا بدعم الشبكة املركزية للامء واستفاد
 من هذا املرشوع 20 الف شخص حيث تم االنتهاء من هذا

 .املرشوع يف العام 2015 من شهر اذار

 لقد قامت تيكا بعمل دورة تعليمية للموظفني االداريني يف 
 ادارة املاء والرصف الصحي وتضمن الحارضين كل من تشاد

.وجيبويت والصومال
    

 بالتعاون مع معهد املاء الرتيك فقد تم استدعاء كل من   
 موظفني املاء والرصف الصحي لدولتي تشاد وجيبويت ، اذ تم

 استدعاء 12 موظفا ويف وقت الحق تم استدعاء 7 موظفني من
 الصومال وتم اعطائهم دروس تعليمية يف كيفية ادارة معالجة

.املياه ومياه الرصف الصحي
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املجموع

٥٧٩
برئ لل�ء

موريتانيا
٦٤

نيجر
٢٥٧

بوركينا فاسو
٧٤ كام�ون

١٠

غابون
٢ ماالوي

٥

السودان
٣٥

اثيوبيا
٥٢

الصومال
٢٦

مايل
٣٦

غامبيا
٨

السنغال
١٠

 لقد تم تصليح 11 برئا
 من اصل 68 برئا متوقف

 .عن العمل يف اثيوبيا

 لقد تم اعطاء دروس
 خاصة يف ادارة موارد

 املياه وبالتنسق مع ادارة
 املياه والرصف الصحي يف

 اسطنبول حيث قدم
 .املحاظرات لـ 26 خبريا

 قامت تيكا و بالتعاون سنغافور ومبشاركة سكوب
 باعطاء برنامج درايس تحت عنوان نحو ادارة املوارد
املائية املستدامة يف البلدان االفريقية

املياه والرصف الصحي

 تصليح االبار العاطلة عن العمل يف
اثيوبيا وتحديدا يف محافظة ايالتي

 مرشوع االبار يف تونس تحديدا يف
والية قاف

 قامت تيكا و بالتعاون سنغافور
 ومبشاركة سكوب باعطاء برنامج

 درايس تحت عنوان نحو ادارة
 املوارد املائية املستدامة يف البلدان

االفريقية

 تبعد اوروميا ايالتي عن العاصمة اديس ابابا حوايل 460 كم
 حيث يوجد يف هذه املحافظة منطقة تسمى بهورا عدد

 نفوسها االجاميل 318 الف شخصا وعدد نفوس االشخاص
 الذين يعيشون يف املركز هو 85 الف شخصا كان يوجد فيها
 ابار عاطلة عن العمل ويبلغ عددها 68 برئا حيث تم صيانة

 11 برئا وجعله صالح للعمل . لقد استفاد من كل منطقة
 .حوايل 300 عائلة من حفر االبار العميقة واعادة تأهيله

 ان مصدر املاء الوحيد الذي يصل اىل 120 عائلة من الجرايرة 
 املوجودين يف منطقة سيدي مدين يف والية قاف هو من برئ

 عني جهلة. وبتأثري الرضوف الطبيعية مع قلة االهتامم بصيانة
 هذا املصدر املايئ اصبح اطرافه غري صالحة لالستخدام. وكذلك
 برئ عني جهلة يحتوي عىل كمية كبرية من االريزون وتربته غري

 مستقرة ومعرضة لالنهدام. فبهذا الخصوص قامت رئاستنا
 .برتميم برئ عني جهلة وجعله صالحا لالستخدام مرة اخرة

 يعترب وصول املاء اىل تركيا صعب جدا وذلك بسبب ضعف
 البنى التحتية لها باالضافة اىل قلت املياه. لقد قامت تيكا
 بالبدء يف مرشوع اليصال املاء الصالح للرشب والتأسيسات

 الصحية اىل املدن االفريقية وذلك من خالل انشاء االبار
 الالزمة. تهتم تيكا بايصال املاء الصالح للرشب وانشاء مجاري
 الرصف الصحي بشكل كبري ملا يف ذلك من تأثري عىل القدرات
 البرشية وتطويرها. تحت هذا املنطلق قامت تيكا وبالتعاون

 سنغافور ومبشاركة سكوب باعطاء برنامج درايس تحت عنوان
 نحو ادارة املوارد املائية املستدامة يف البلدان االفريقية. قامت
 تيكا بعمل دورة تثقيفية لكيفية ادارة املوارد املائية لكل من

 بوتسوانا واثيوبيا وغامبيا وغينا وكينيا والنيجر وروندا والسنغال
 وصومايل وجنوب افريقيا ، باالضافة اىل تنزانيا حيث تم جلب

 26 موظف اىل تركيا  وقاموا فريق مختص من مديرية املاء
 والرصف الصحي من تركيا حيث اعطوا الدروس التعليمية يف

 كيفية ترشيد استخدام املياه باالضافة اىل مشاركة خرباتهم. لقد
 تم اعطاء املشاركني الدروس النظرية وتم وبالتعاون مع دائرة

 مياه والرصف الصحي يف اسطنبول بتنظيم زيارة اىل منطقة
 باشكوي وتعليمهم لكيفية تنظيف ماء املجاري والرصف

 .الصحي
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 البنى التحتية
االدارية واملدنية

 تعترب تركيا احد البلدان الداعمة يف ادارة النى التحتية واالدارية واملدنية من خالل تجربتها وخربتها املرتاكمة
 يف هذا املجال ومن اجل تحسني ادارة هذه املشاريع من الناحية البدنية والهيكل التنظيمي فان تيكا تقوم

 .بتمويل هذه املشاريع

  ان التمثيل السيايس يف الدول النامية يكون من خالل متثيلها يف تقييم اطار الدميقراطية واملساءلة    
 واملشاركة يف مجتمع مدين نشط وسيادة القانون. حيث يسهل حكم هذا النظام اذا وجد لنفسه نظام حكم

 وقواعد اساسية تفيد شعبه حيث تفسح هذه القوانني لنظام الحكم باحتالل مكانها يف العامل بشكل سهل
.جدا. ان تركيا وبهذا النطاق تعطي االهمية الكربى وخصوصا للخربات البرشية

البنى التحتية االدارية واملدنية
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 خالل العام 2005 واىل
 يومنا الحايل تم مشاركة

 ما يقارب 900 دبلومايس
 اىل برنامج الدويل

 الدبلومايس للشباب

املساعدة يف تأسيس بورصة موزنبيق امتيا

بناء مركز تعليمي يف وزارة الخارجية االثيويب

البنى التحتية االدارية واملدنية

 بناء مركز تعليمي يف وزارة
الخارجية االثيويب

 تم تأمني االالف من الدورات
 التعليمية لالرتقاء بالبنى التحتية

االدارية واملدنية

 املساعدة يف تأسيس بورصة
موزنبيق امتيا

 مبساعدة رئاستنا تم بناء مركز تعليمي يف وزارة الخارجية 
 االثيوبية ويحتوي هذا املركز التعليمي عىل قاعتني كبريتني

 لتدريب ضباط املهنية ومخترب لغة عدد واحد وقاعة
 اجتامعات عدد واحد ولقد تم تجهيز هذا املركز بجميع

 .املستلزمات املطلوبة وتم تأثيثه من قبل مؤسستنا

 لقد تم اعطاء دورات يف مجاالت عديدة من اجل االرتقاء 
 مبستوى الخدمات ومن هذه الدورات كيفية تطبيق قانون

 الرضائب وتطوير الجهاز القضايئ وتطوير جهاز الرشطة
 وتقويته وتعليم الدبلوماسيني الجدد وتعليم اختصاصيني

 .االحصاء وباالضافة اىل اعطاء املحارضات اىل اخصائيني العدالة

 خالل العام 2005 واىل يومنا الحايل تم مشاركة ما يقارب    
 900 دبلومايس اىل برنامج الدويل الدبلومايس للشباب

 باملشاركة مع منظمة الرشطة العاملية تم اعطاء دورة    
 تثقيفية للقارة االفريقية حيث تم املشاركة يف هذا الربنامج يف

 تركيا ويف دول اخرة اكرث من 351 شخصا

 الحفاظ عىل شفافية وعطاء املنتجات الزراعية يف موزنبيق امر 
 مهم جدا والجل توحيد السوق وسهولة الوصول اليه قامت

 غرفة الصناعة والتجارة يف موزنبيق بانشاء بورصة اميتا
 موزنبيق حيث ساهمت تيكا باعطاء اربعة عجالت رباعية
 الدفع. باالضافة اىل ذلك تم اعطاء الدروس الالزمة العضاء

 .وموظفني البورصة يف تركيا

 لقد تم تنظيم العديد من الرامج التعليمية لتطوير البنى 
 التحتية االدارية واملدنية حيث تم تنظيم خالل العام

 2003-2014 العديد من الدورات التطويرية املهنية وتم
 استفادة اكرث من 28000 شخص من هذه الدورات وحيث

 .ارشف 8000 شخص عىل هذه الدورات
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تأمني املواد والسيارات لوزارة الداخلية التونسية

 ضمن مرشوع اعادة
 تأهيل تونس وتطويرها
 تم توزيع ما 584 سيارة
 و42.480 معدات سالمة
 لكل من وزارة الداخلية
 ووزارة الزراعة ووزارة

. االعامل العامة التونسية

البنى التحتية االدارية واملدنية

 تأمني املواد والسيارات لوزارة
الداخلية التونسية

 تزويد وزارة الزراعة التونسية
املاكنات

 مرشوع تزويد وزارة االشغال
العامة واالسكان التونسية باملاكنات

 لقد قامت تيكا منذ عام 2012 وبالتنسيق مع الحكومة 
 التونسية بتطوير  مشاريع الجل التقدم والتطور. اىل يومنا
 الحايل تم مساعدة وزارة الداخلية التونسية بتزويدها 292

 سيارة و42.480 قطعة من املستلزمنات االمنية والجل تحسني
 مستوى خدمة البلدية قامت بتزويد البلديات 92 عدد من

 سيارات الخدمة باالضافة اىل 50 ماكينة عمل حيث تم توزيع
.هذه املستلزمات اىل جميع البلديات املوجودة يف تونس

 لقد تم تزويد وزارة الزراعة ضمن مرشوع عام 2014 ب70
 عدد من الرتكتور حيث كانت مجهزة مبعدات الزراعة  و13
 ماكينة عمل توع لودر حفار  وخمسة قطع من الحاصدات

 وخمسة قطع من سيارات االطفاء الخاصة بأطفاء حرائق
.الغابات

 لقد تم تزويد وزارة االشغال العامة واالسكان التونسية ب48  
 حفار  وماكنات صغرية للحمولة عدد 9. حيث من املخطط

 .ايصال هذه املاكنات يف شهر متوز من العام 2016
 وخالل هذه الحملة ايضا سيتم اعطاء 8 االت مخصصة

 .للتنظيف ولوبيت عدد 2 خالل العام 2016
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بالتعاون مع مؤسسة (
 بلدية اسطنبول الكبرية )

 يف 2015 تم ارسال 20
 حافلة اىل ليبرييا

مساعدة بلدية ليبرييا مونوروفيا بتزويدها باملعدات

 تامني املعدات واملستلزمات لوزارة
االصالح والشؤون العامة يف غينا بيساو

تامني املعدات ملدغشقر وذلك دعام لالنتخابات فيها

البنى التحتية االدارية واملدنية

 مساعدة بلدية ليبرييا مونوروفيا
بتزويدها باملعدات

 تامني املعدات ملدغشقر وذلك
دعام لالنتخابات فيها

 تامني املعدات واملستلزمات لوزارة
 االصالح والشؤون العامة يف غينا

بيساو

 خالل مرشوع مساعدة بلدية عاصمة ليبرييا مونوروفيا
 وبالتنسيق مع بلدية اسطنبول الكربى فانه تم ارسال 9

 صناديق من املعدات الرضورية للسيارات خالل عام 2015 من
 شهر متوز باالضافة اىل ارسال 20 حافلة ايضا. تعترب ليبرييا

 متطورة من ناحية النقل عن جاراتها االخرة حيث يبلغ العدد
 االجاميل للسيارات يف بلدية مونوروفيا 50 سيارة فقط.
 باالضافة اىل ذلك تم اخذ موظفني من بلدية مونوروفيا
 وجلبهم اىل بلدية اسطنبول ملدة اسبوعني وذلك بهدف

 .تعليمهم وتوسيع خرباتهم

 من اجل مساعدة ودعم االنتخابات يف مدغشقر والذي 
 حصلت يف شهر متوز من العام 2015 تم تأمني احتياجات

 املوظفني املحليني الذين كانوا بحاجة اىل اجهزة طباعة متعددة
 الوظائف فقد قامت تيكا بتأمني 6 مكائن واعطائها للمسؤولني

 عن االنتخابات. لقد تم تسلم هذه املكائن بحضور من
 موظفني سفارتنا ومبراسيم رسمية تم تنظيمها

 مبوجب الطلب الذي تقدم فيه وزارة االصالح والشؤون العامة
 يف غينا بيساوي والجل تطوير البنى التحتية للرشكة فقد قامت

 تيكا بتوفري نظام تكنلوجيا املعلومات ومعدات مكتبية ولقد
 تم تسليم هذه املعدات بحضور السفري الرتيك املوجود يف داكار

.السيد نيلكون اردم اري
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اعادة تأثيث وترميم الجمعية الوطنية يف مايل وفويا

تعديل وتأثيث املجلس الوطني االنتقايل يف بوركينا فاسو

 اعادة تأثيث وترميم
 الجمعية الوطنية يف مايل

 من قبل تيكا

البنى التحتية االدارية واملدنية

 اعادة تأثيث وترميم الجمعية
الوطنية يف مايل وفويا

 تعديل وتأثيث املجلس الوطني
االنتقايل يف بوركينا فاسو

 مبوجب االتفاقية املربمة بني مايل وتركيا وبامر من رئيس
 الجمهورية السيد رجب طيب اردوغان بداءنا بتطوير واعادة

 تأثيث الجمعية الوطنية يف مايل حيث تم تجديد بناء املركز
 بشكل كامل وغرفة الضيوف ومقعد رئيس املركز  باالضافة اىل

 مقعد النائب العام مع منضدته وجميع التأثيثات الداخلية
 والتأسيسات الكهربائية ونظام الصوت مع نظام الهوية وعند

 التكلم عن فويا فاننا قمنا بتعديل جميع اقسام املركز وتعديل
 قسم السمع وتبديل املالبس باالضافة اىل مكان االستضافة
 حيث تم جميع هذه التعديالت من قبل تيكا. من املتوقع

انهاء هذا املرشوع يف العام 2016

 تم تعديل وتأثيث املجل الوطني االنتقايل يف بوركينا فاسو من 
 قبل تيكا. بسبب االحداث التي جرت خالل العام 2014 فلقد

 قام  الشعب باالنتفاض .  وخالل االنتفاضة تم تخريب وتكسري
 املجلس الوطني املذكور انفا. عند سقوط الحكم يف البلد

 ومجيء حكم جديد منتخب من قبل الشعب بداءت الحكومة
 الجديدة مبزاولة وظائفها وبسبب دمار املجلس مل تتمكن

 الحكومة من مزاولة اعاملها بشكل قوي لهذا السبب قررت
 الحكومة تعديل املجلس واسرتجاعه اىل وضعه الطبيعي حيث
 قامت تيكا بالتكفل بذلك وتم تسليم املجلس يف الشهر االول

 .من سنة 2015
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 لقد تم نقل خربات 
 بلدنا املرتاكمة اىل الوفد

 االفريقي وذلك من
 خالل زيارتهم

 للمؤسسات العامة
 والخاصة الرتكية

 تم تجهيز حكومة جيبويت بسيارات اسعاف عدد 6 وسيارات
جمع االوساخ عدد 6 وحاويات نفايات عدد 500

زيارة الربملان السنغايل اىل تركيا

البنى التحتية االدارية واملدنية

 تم تجهيز حكومة جيبويت بسيارات
 اسعاف عدد 6 وسيارات جمع

 االوساخ عدد 6 وحاويات نفايات
عدد 500

زيارة الربملان السنغايل اىل تركيا

 لقد تم التربع من قبل وزارة الصحة الرتكية بسيارات اسعاف 
 عدد 6 باالضافة اىل ذلك قامت وزارة البيئة والتخطيط العمراين

 بالتربع بسيارات نفايات عدد 6 اىل جانب ذلك 500 حاوية
 نفايات اىل الحكومة الجيبوتية وتم نقل هذه املكائن عن

 .طريق البحر حيث تم النقل بارشاف تيكا

 ان الهدف االسايس من التربع بسيارات االسعاف هو التقليل    
 من نسبة الوفيات وذلك من خالل نقل املرىض الحرجى

 حالتهم باالضافة اىل نقل كبار السن بشكل سلسل اىل
 .املستشفى

 لقد تم تسليم هذه االالت من خالل تنظيم مراسيم خاصة
 وتم اعطاء سيارات نفايات عدد 6 مع حاويات نفايات عدد
 500 اىل وزارة الداخلية حيث كان هدفنا من هذا املرشوع

 التقليل من النفايات والعيش بشكل سليم اكرث من السابق يف
.جيبويت

 
 ويف اطار املرشوع والجل استخدام االدوات التي تم اعطائها    

 بشكل جيد وفعال باالضافة اىل سيارات االسعاف تم اعطاء
 دورات تثقيفية من قبل الوزارة يف مواضيع عدة من ضمنها

 كيفية قيادة سيارات النفايات بشكل سليم وتم اعطاء دروس
 خاصة يف التخطيط العمراين بالتنسيق مع وزارة االسكان

 .والتخطيط العمراين

 بالتنسيق مع رئاستنا ورئاسة وزارة السياسة االجتامعية وبهدف
 منع االستثامر الجنيس للطفل السنغايل فقد تم اختيار عرشة

 اشخاص من اجل زيارة بدنا ملدة اسبوع واحد بني التاريخ
 11-18 نيسان 2015 تحت عنوان من اجل حامية االطفال من

 الظلم والتعسف. يف اطار هذا املرشوع وبالتنسق مع وزارة
 االرسة والسياسات االجتامعية زار اعضاء الربملان السنغايل دار

 ايتام ودار حامية االطفال. باالضافة اىل ذلك فانهم قاموا مبقابلة
 .العديد من الشخصيات السياسية والعامة رفيعة املستوى
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املساهمة يف ترميم وزارة الخارجية الصومال وتأثيث الصالون
 لقد تم تأمني    

 املستلزمات الرضورية
 لوزارة الرياضة

 السنغالية من اجل
 تحسني منظرها حيث تم

 هذا املرشوع بارشاف
 تيكا

البنى التحتية االدارية واملدنية

 تأمني االدوات الرضورية وادوات
 االتصال ملكتب وزارة الرياضة يف

السنغال

 املساهمة يف ترميم وزارة الخارجية
الصومال وتأثيث الصالون

 تعليم معلمني توكولو يف مجال
السياحة

 الجل زيادة العالقة بني بلدنا والسنغال قامت مؤسسة تيكا
 بدعم البنى التحتية للسنغال وذلك من خالل تامني

 املستلزمات الرضورية ملكتب وزارة الرياضة مع تأمني ادوات
.االتصال والتجهيزات الفيزيائية للمكتب

 من اجل تطوير البنى التحتة االدارية الصومالية وبسبب عدم
 وجود قاعة رسمية الستقبال الضيوف اثناء الزيارات الرسمية

 قامت تيكا باهداء كافة املستلزمات الرضورية النشاء قاعة
.الستقبال الضيوف وتاثيثها وتزويدها بنظام تهوية متطور

 لقد تم البدء يف تعليم كادر تدريس تولوكو يف مجال السياحة 
 وذلك بالتنسيق مع وزارة الرتبية وجرى هذا التعليم يف فندق

 مرادباشا للتعليم يف انطاليا وكان اختصاص الدورة كلها يف
.مجال تعليم السياحة وكان املرشف عىل هذه الدورة تيكا
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مركز التعليم التطبيقي الصومايل للطريان املدين

 لقد تم استقبال
 املفوضية العليا املستقلة
 لالنتخابات الصومالية يف

 بلدنا بتاريخ االول من
 ترشين الثاين للعام

 2015 وتم تبادل
 املعلومات مع مفوضية

 .االنتخابات الرتكية

البنى التحتية االدارية واملدنية

 مركز التعليم التطبيقي الصومايل
للطريان املدين

 زيارة اىل املفوضية العليا املستقلة
لالنتخابات الصومالية

زيارة الوفد القضايئ الصومايل

 لقد تم انشاء مركز مغلق مبساحة 696 مرت مكعب من قبل
 تيكا وسيتم استخدام هذا املركز الغراض اعطاء الدروس

 للطريان املدين والغراض عديدة اخرى. سيدخل هذا املركز يف
 الزمن القريب حيز العمل وسيتم تأمني جزء كبري من احتياج

 الطريان املدين الصومايل والفعاليات االخرة حيث باالمكان
 .اعطاء الدروس العملية ايضا يف هذا املركز

 ان الرصاعات الداخلية التي حدثت يف صومال والحروب
 الداخلية استمرت طويال حيث مل يتم اجراء االنتخابات منذ

 زمن طويل ومن املقرر عمل االنتخابات يف العام 2016. سيتم
 جلب املفوضية العليا املستقلة اىل بلدنا لرؤية االنتخابات التي

 ستجري يف الواحد من ترشين الثاين يف العام 2015 لرؤية
 كيفية عمل لجنة املفوضية العليا لالنتخابات ونقل الخربة اىل

 .بلدهم

 بالتعاون مع رئاستنا واكادميية العدالة الرتكية تم استدعاء 
 النائب العام الصومايل مع 15 من اعضاء الوفد القضايئ

 الصومايل اىل تركيا وذلك لرؤية النظام القضايئ الرتيك حيث تم
 اثناء هذه الزيارة رؤية اغلب املرافق القضائية الرتكية وتم

 التعريف بها وبكيفية عمل النظام القضايئ الرتيك ونقل هذه
 .الخربات اىل الجانب الصومايل
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التربع باالجهزة واملعدات الالزمة ملرسح اثيوبيا املحيل

 لقد تم اهداء العديد
 من االجهزة واملقاعد

 التي رسم عليها شعار
 وتقاليد اثيوبيا اىل

 مرسح اثيوبيا املحيل

 تعديل وتأثيث  مركز الرتبية االرسية املوجودة يف منطقة
تسينكا املوجود يف كامريون يوندي

البنى التحتية االدارية واملدنية

 التربع باالجهزة واملعدات الالزمة
ملرسح اثيوبيا املحيل

 تعديل وتأثيث  مركز الرتبية
 االرسية املوجودة يف منطقة تسينكا

 احتفل املرسح االثيويب الوطني عام 2015 بعيد تأسيسه املوجود يف كامريون يوندي
 الستني ويعترب هذا املرسح اول مرسح دولة يتم تشييده. لقد
 تم اهداء هذا املرسح حاسوب متعدد االستعامل عدد 3 قطع

 باالضافة اىل اجهزة تصميم ومناضد ومقاعد مرسوم عليها
 الشعار والتقاليد االثيوبيا وجاء هذا التربع بغرض تشجيع

 .التمثيل يف البالد

 بني هذا املركز من قبل دولة الكامريون يف العام 1960     
 ولكن منذ 55 سنة مل يتم اعادة ترميمة ومل يلقى اهتامم

 الدولة حيث قامت تيكا بتويل مهمة تعديل وتأثيث مركز
 الرتبية االرسية للمرأة والعائلة. واىل جنب ذمل تم انشاء مخترب
 للحاسوب مع قاعة مناسبات اىل جنب ذلك تم اعادة تأسيس
 التأسيسات الكهربائية وتغيري الشبابيك واالبواب باالضافة اىل

 املرافق الصحية. وقد قامت تيكا بصبغ املركز من الداخل
 والخارج واعادته اىل حالته االوىل واصبح بامكان املواطنني

 .استخدامه
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مرشوع والفيز باي االعالمي يف نامبيا

 لقد تم تجهيز مرشوع
 والفيز باي االعالمي يف

 ناميبيا باالالت الرضورية
 .من قبل تيكا

برنامج تدريب وفد محافظة واجري الكينية

البنى التحتية االدارية واملدنية

 برنامج تدريب وفد محافظة واجري
الكينية

 مرشوع والفيز باي االعالمي يف
نامبيا

برنامج القيادة املدرسية يف تونس

 لقد تم تأسيس برنامج تعليمي وجلب وايل واجري الكينية
 السيد احمد محمد و معه 10 اشخاص من الهيئة وتم هذا

 االمر بالتنسيق مع وزارة الديانة جاىل انقرة اسطبنول لغرض
 التعليم بني التواريخ 6-13 ايلول 2015 وكانت الدورة تحت

 عنوان تعزيز دور رجال الدين يف مكافحة التطرف
 حيث قام الوفد الكيني بزيارة وزارة الشؤون الدينية ووزارة

 االقراء الرتك خارج البالد ووزارة االوقاف ووقف االفتاء يف قونيا
 ووقف االفتاء يف اسطنبول واعدادية محمد فاتح الدولية

 للتدريس االسالمي وجامعة اسطنبول قسم الدراسات الدينية
 وباالضافة اىل ذلك تم زيارة العديد من االماكن والجوامع

 .التاريخية

 لقد قامت تيكا بدعم مرشوع باي والفيز االعالمي الذي يقع 
 ضمن ناطق بلدية والفيز حيث يتواجد يف هذه املدينة
 االشخاص املهاجرين والعاطلني عن العمل  من خريجني

 الثانوية واملرحلة االبتدائية والذين مل يدخلوا اىل الجامعات
 .حيث افتتحت لهم درسة مهنية لتعليم االعالم

 لقد وافقت تيكا عىل الطلب بعد االطالع عليه وتم البدء   
 بانشاء هذا املرشوع يف بناء الخدمة للبلدية ولقد تم تجهيز

 املركز بجميع االجهزة الرضورية من قبل تيكا. ان نفقات
 .االنفاق يف املركز يتم رصفها من قبل بلدية والفيز باي

 ان من احد اسباب النهوض والحفاظ عليه هو تطوير القدرات 
 البرشية واملؤسسات الحكومية. لهذا السبب وبالتعاون مع

 توبيتاك ومعهد االدارة الصناعة الرتكية فقد قاموا بانشاء
 دورات للتعليم عىل القيادة اعتبارا من السنة 2013 حيث

 شملت هذه الدورة عىل وسط اسيا من دول القفقاس والبلقان
.ودول الرشق االوسط االفريقي

 اىل يومنا هذا تم امتام 5 دورات تعليمية حيث استفاد 212    
 من البريوقراطيني واملدراء. واملرشوع تضمن ذلك مشارك 35
 شخصا من املدراء برتبة عالية من تونس خالل الفرتة ما بني

 21-31 من مايس 2014. بالتعاون مع معهد االدارة الصناعية
 الرتكية فان املشاركني اشرتكوا يف عدد مختلف من املحارضات

 املرئية وقاموا باالضافة اىل ذلك بزيارة دوائر دولة مهمة ودوائر
 عامة مختلفة ولقد استفادوا من معرفة جميع وظائف هذه

 .الدوائر
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 تأسيس مخترب لجمع 
 ادلة الجسم ذوا

 مواصفات منوذجيا
 معرتف بها من قبل

 الحكومة الرتكية
 .والسودانية

تأسيس مخترب تنمية مسارات الجسم يف السودان

 دعمت تيكا اعطاء
 التدريبات الالزمة اىل

 املسؤولني عن االمن يف
 الدول الشقيقة

البنى التحتية االدارية واملدنية

 تعليم املنظامت االمنية للدول
االفريقية عىل التعاون فيام بينهم

 تأسيس مخترب تنمية مسارات
الجسم يف السودان

 اعطاء دروس خاصة لحامية رئيس
جمهورية غامبيا

 تهتم تركيا بالحفاظ عىل امن الدول التي تعمل معها حيث 
 تهتم بان تجعل امنها الداخيل قوي جدا وتعمل دامئا عىل
 الحفاظ عىل ذلك حيث تعطي التدريبات الخاصة للرشطة

 وتعمل عىل توجيههم واعطائهم دروس يف التنسيق والعمل
 الجامعي ان تركيا وللحفاظ عىل رشاكتها ومصالحها مع الدول
 االخرة تهتم يف هذه االمور كلها ومن هذا املنطلق فقد قامت

 باعطاء دورات تحت عنوان مرشوع التعاون الدويل لتدريب
 .الرشطة وقامت تيكا باالرشاف عىل هذا املرشوع بشكل مبارش

 ان يف اطار املرشوع هذا يتم مقارنة قوات االمن يف بلدين
. شقيقني من البلدان ومشاركة الخربات واملهارات فيام بينهم

 ان العالقات السودانية الرتكية متتد منذ العام 1992 والجل
 تعزيز هذه العالقة قام البلدين بالتوقيع عىل اتفاقية االمن

 الثنايئ بني البلدين. يف العام 2006 اصبح هناك رابط قوي بني
 العالقة التي تربط دائرة االمن العام الرتيك مع دائرة االمن

 .العام السوداين مبوجب االتفاقية املوقعة بني البلدين

 قامت تيكا وبالتعاون مع مديرية االمن العام السوداين    
 بانشاء مخترب يف عاصمة السودان الخرطوم لتتبع مسارات

 الجسم حيث يتم جمع االدلة املوجودة يف موقع الحادث واخذ
 هذه الدالئل وعرضها اىل املحكمة املختصة حيث ساهم هذا
 املخترب مساهمة فعالة يف خدمة الرشطة السودانية. باالضافة

 اىل ان هذا املرشوع معرتف به ومقبول منوذجيا من قبل
 الحكومة السودانية والرتكية

 مبوجب االتفاقية املعمولة بني بلدنا وغامبيا التي تخص االمن
 وتحت مرشوع االنفتاح اىل افريقيا  فقد قمنا باعطاء الدروس

 الالزمة لحرس رئيس جمهورية غامبيا حيث تم ذلك عام 2014
 يف تركيا ولقد تم املشاركة يف هذا املرشوع التدريبي من قبل 8

 اشخاص. ولقد علق املشاركون عىل هذا الربنامج استفادتهم
 الكبرية وتعلموا اشياء جديدة مل يكن يعرفوها من قبل وابدوا

 .شكرهم وامتنانهم الكبري
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 تم تعزيز البنية التحتية
 الصومالية الذاعة االمل

البنى التحتية االدارية واملدنية

 تامني املعدات الالزمة لراديو
 وتلفزيون ووكاالت االنباء املوجودة

يف دولة ساو تومي وبرينسيبي

 تدشني محطة اذاعة راديو االمل يف
صومال

مشاريع التعاون االعالمي

 ان من الدول االفريقية املوجودة يف الغرب هي دولة ساو
 تومي وبرينسيبي حيث يعترب مدخولهم املادي قليل جدا ويتم

 الحصول عىل مدخولهم من قبل االمم املتحدة وتعرب هذه
 الدول من اقل الدول تطورا يف العامل. بناء عىل طلب من دولة
 ساو تومي وبرينسيبي ولضعفهم يف املجال االعالمي ويف مجال
 االتصاالت قامت تركيا وباالرشاف مع منظمة البلدان االقل منوا
.بتجهيز املعدات لتلفزيون وراديو ووكالة االنباء التابعة للدولة

 بعد طلب من جامعة مقديشو الصومالية لتاسيس راديو خاص
 يف كلية الفنون تم يف بادئ االمر صيانة املكان املخصص لالذاعة

 وبعد ذلك قمنا بانشاء اذاعة االمل. والجل توسيع نطاق بث
 االذاعة قمنا برتكيب عمود بطول 65 مرتا لبث موجات االذاعة
 بنطاق اكرب. كان هدف جامعة مقديشو توزيع برامج الراديو

 عىل كل سكان البالد يف الصومال حيث يتم بث الربامج
 الصحية والتثقيفية والتي تتضمن مجاالت عديدة ومنوعة.

 باالضافة اىل ذلك تم جلب 10 من العاملني يف محطة امل اىل
 تركيا واعطائهم الدروس الالزمة يف مجال الصحافة واالخبار

 .واالذاعة الصوتية

 تهتم تيكا  بتطوير العالقات الثنائية وخصوصا يف مجال 
 االتصاالت وتقنية املعلومات حيث عملت مشاريع عديدة
 الجل تطوير عملية االتصاالت واالرتقاء من الواقع والجل
 مشاركة املواطنني يف هذه املشاريع ايضا. يف هذا املجال

 عرضت تيكا عدد مشاريع عىل منظامت حكومية ومدينة
:ومنظامت عامة من بينها

- بدأت يف مرشوع تجديد وتعديل البنى التحتية 
 لالذاعة والراديوا ووكاالت االنباء

- مرشوع تطوير قدرات التعليم وزيادة القدرات 
الفنية

- تقديم الدعم للمنظامت الدولية يف مجال وسائل 
االعالم والتصاالت

 يف اطار هذا املرشوع تم تأمني لدولة ساو تومي وبرينسيبي   
 املعدات املهمة لتلفزيون الدولة واملتمثلة بكامرات فعلية

 ونظام تكييف وجهاز ملقن وتم تجهيزهم بالحاسوب
 وميكرفونات السليك ومسجالت صوت وميكرفون استديو

 وسامعات للرأس ومحطة عمل. اما بالنسبة لوكالة االخبار فتم
 تجهيزهم بكامرية صور واجهزة حاسوب واجهزة تسجيل

 صوتية باالضافة اىل ذلك تم اعطاء 6 دراجات للموظفني من
 اجل نقل االخبار واالحداث بشكل ارسع
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تعليم الدبلوماسي� •
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دورات تعليمية للكمرك
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•
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دورات تعليمية العضاء بلدية بيساو يف مجال الطوبوغرايف

•
•

•

تشاد
مساعدة بلدية انجامينا يف تام� البخاخات

•

جمهورية الكونغو الد�قراطية
تأم� مالزم املكاتب وتام� الحاسوب

كينيا
دورات تعليمية للدبلوماسي�

مساعدة بلدية كارسينا يف تدوير النفايات الصلبة
•
•

موزنبيق
زيارة اعضاء هيئة وزارة التعليم والتكنلوجيا بالتنسيق

مع املرفق الوطني للبحوث اىل تركيا
•

•
•

الجزائر
 تعريف القضاء الرت» للوفد الجزائري

تخصيص زيارت� عىل حدا ملنظمة الرتميم يف تركيا

•
•

موريتانيا
تدريب الصحفي�

تدريب موظف� الربوتوكول

•

نامبيا
تعليم الدبلوماسي�
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 البنى التحتية
لالقتصاد واالنتاج
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 ان املرشوع الذي قامت
 بتحقيقه تيكا وذلك

 باعطاء التعليم املهني
 ساعد يف استخدام النساء

 اليافعات والبالغات
 .بشكل ملحوظ

تأسيس ورشة عمل النسيج التونسية ومركز التعليم املستمر

البنى التحتية لالقتصاد واالنتاج

 حسب االحصائيات املرصفية
 العاملية فان النمو االقتصادي

 االفريقي يف الخمس سنوات االخرية
 والتي ال تعتمد عىل النفط فانها

 ارتفعت بنسبة 5,4%

 تأسيس ورشة عمل النسيج
التونسية ومركز التعليم املستمر

 نالحظ تطور االقتصاد االفريقي بشكل رسيع ولكن هذا التطور
 ال يعني شيئا بسبب االزمة االقتصادية وتباطؤ النمو يف جميع

 انحاء العامل ، لهذا السبب قامت تيكا بدعم او مبشاركة
 املشاريع مع بالد افريقيا بهدف ايجاد االكرث طرق فاعلية و

 كشف الثغرات االقتصادية واالستعداد عىل اعىل مستوى من
 .االنتاج

 من اجل تطوير قسم الصناعة يف تونس وزيادة االيدي العاملة
 وخصوصا يف مجال النساء وتشويقهم للعمل فقد تم مواصلة
 التعليم والتدريب املهني يف ورشة عمل النسيج لغرض تعليم

 النساء. ان هذا املرشوع يوفر العمل للنساء بصورة عامة و
 اليافعات بصورة خاصة الذين ال ميلكون عمل.  لقد تم تأمني

 االجهزة يف ورش عمل النسيج الصغرية واملتوسطة من اجل
 تقليل فرص البطالة حيث ساهم هذا املرشوع يف تقليل نسبة

 .البطالة بشكل ملحوظ

 تقوم تيكا بدعم تقوية العديد من البنى التحتية لالقتصاد 
 واالنتاج مثل القطاع الصناعي والسياحي والزراعي والسميك

 .وقطاع الغابات والنقل والبنوك واملواصالت واملجال االقتصادي
 من اجل النهوض باالقتصاد واستيدامته يجب علينا العمل

.بنطاق كبري يف مجاالت االنتاج االقتصادي الذي يطور البلد
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 بفضل جهود تيكا
 وعملها تم فتح مطار
 مقديشو الدويل امام

 .الرحالت الجوية

اعادة تأهيل مطار الصومال مقديشو

البنى التحتية لالقتصاد واالنتاج

 اعادة تأهيل مطار الصومال
مقديشو

 تم اعادة تأهيل مطار مطار مقديشو الدويل من قبل املديرية 
 العامة وبالتنسيق مع تيكا حيث تم تحديث املعدات

 االلكرتونية والكهربائية وتم صيانتها وتم العمل من اجل
 القضاء عىل الثغرات االمنية للمطار حيث تم هذا املرشوع

 .بالتنسيق الكامل مع تيكا
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عمل طريق الصداقة صومال ومقديشو

صيانة شارع السيد برهان وعمل نصب الشهيد يف جيبويت

 لقد ساهم انشاء طريق
 طوله 26 كم يف 2014 يف

 الصومال عىل تطوير
 وضعهم االقتصادي

البنى التحتية لالقتصاد واالنتاج

مرشوع ريادة االعامل يف التشاد

 عمل طريق الصداقة صومال
ومقديشو

 صيانة شارع السيد برهان وعمل
 بالتعاون مع تيكا ومدارس اهي املهنية قام مركز التطويرنصب الشهيد يف جيبويت

 املنظم خالل لعام 2013 باعطاء الدروس لرجال االعامل
 الريادية التشادية. لقد شارك يف هذا الربنامج 15 شخصا
 وخصوصا يف مجاالت الزراعة وتربية الحيوانات وتصليح

 السيارات والجزارة حيث تم اعطاء الدروس الالزمة لهم. يف
 نهاية التعليم قام رجال االعامل التشاديني بتامني معدات

 .الزراعة املختلفة بهدف مساعدة املواطنني

 ان الطرق الذي يعترب رشيان عاصمة الصومال مقديشو يربط 
 بني قرص الرئاسة ومنظمة الهالل االحمر مع العديد من

 املناطق املهمة بالبلد والذي ميتد طوله اىل ما يقارب 34 كم تم
 اعادة ترميمه وكسوه باالسفلت ملرتني مع انشاء رصيف من

 الخرسانات املسلحة وتجهيزه باماكن الرصف الصحي واالنارة
 حيث تم االنتهاء من هذا املرشوع يف العام 2014. لقد بداء

 استخدام الطريق بوضع عالمات املرور واالشارات الضوئية
 ولقد تم فتح املحالت التجارية الجديدة عىل طول الطريق

 حيث ساهم هذا املرشوع بتطوير الحياة الثقافية يف تلك
 .املنطقة بشكل ملحوظ

 لقد ساهم هذا الطريق والذي يبلغ طوله 34 كم بدعم    
 االقتصاد الصومايل ويجدر الذكر بان املرشوع تم انجازه يف

 .العام 2014

 قام رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان بوضع حجز االساس
 مع رئيس جمهورية جيبويت اسامعيل عمر كلهان ملرشوع اعادة

 تأهيل شارع السيد برهان وعمل نصب شهيد السيد احمد
 مظهر حيث كانت تيكا مسؤولة عن هذا الربنامج. خالل هذا

 املرشوع تم اعادة تأهيل شارع السيد برهان والذي يقع يف
 قلب جيبويت ويبلغ طوله ما يقارب 700 مرت باالضافة اىل

 تعديل الشوارع الثانوية املرتبطة به واىل جنب ذلك تم عمل
 نصب تذكاري للشهيد احمد مظهر حيث الزال العمل مستمر

 .يف هذا املرشوع

 ان اعادة تاهيل شارع برهان يب وتطوير البنية التحتية    
 للشوارع املحيطة به جعل له موقع مميز حيث تم وضع يف
 وسط مركز هذا الجامع نصب الشهيد التذكاري وكان هدفنا
 من هذا املرشوع هو احياء تراث جيبويت التي تعترب من احد

 اهم دول الرشق االفريقي املختارة. حيث تهتم تركيا لالثار
 املوجودة يف جيبويت وتعمل عىل تطويرها والجدير بالذكر ان

 هذا املرشوع مستمر اىل يومنا الحارض ومن املقرر انهاء العمل
 .يف املرشوع يف العام 2016
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معرض الحرف التقليدية الزامبية ومعرض فنون الطبخ

 لقد دعمت تيكا معرض
 الحرف اليدوية

 التقليدية وفنون الطبخ
 .الزامبي

تجهيز نساء قرية غابون مالينكا مباكيناة الكسافا للامنيوك

زيارة مصنعي القهوة والكاكاو الكامريونيني اىل بلدنا

البنى التحتية لالقتصاد واالنتاج

 معرض الحرف التقليدية الزامبية
ومعرض فنون الطبخ

 تجهيز نساء قرية غابون مالينكا
مباكيناة الكسافا للامنيوك

 زيارة مصنعي القهوة والكاكاو
الكامريونيني اىل بلدنا

 بطلب من السفارة الزامبيا املوجودة يف انقرة وبالتنسيق مع
 رابطة الصناعات املحدودة فقد تم تجلب عرشة نساء من

 ذوات الحرف الغزل والنسيج والتجارة واملعادن واالنشاءات اىل
 تركيا وكان ذلك بالتنسيق مع السفارة الزامبية حيث تم تحضري
 برنامج خاص لهم وقد قمنا باخذهم اىل املركز التجارية الكبرية

 املوجودة يف انقرة بتاريخ من 30 حزيران اىل واحد متوز من
 العام 2015 حيث قامت تيكا بدعم هذا املرشوع وتم اخذهم
 اىل مصانع االغذية املجففة ولقد دعمت تيكا اقامتهم معرض

 لحرفهم اليدوية وتقاليدهم يف انقرة. ان املنظامت الصغرية
 واملتوسطة الحجم كانت نسبة العامالت فيها يف العام 1982

 من النساء مبا يقارب 60%  ان هؤالء املشرتكني ومع مر الزمن
 اسسوا منظمة يف خارج البلد وقاموا بانشاء فعاليات لها اهمية

 . كبرية

 ان ابعد مكان عن عاصمة غابون واقرب مكان صالح للسكن
 يف قرية مالينكا تعبد 40 كم عن العاصمة حيث يوجد فيها

 فاكهة مانيوك بشكل كبري. حيث يتم سحق املايونك وتحويله
 اىل دقيق  وعرضه للبيع يف االسواق. من اجل زيادة اعامل

 املرأة وتخفيف العناء عنها تم جهيز القرية مباكيناة مانيوك
 عدد 2 ولعدم توفر الكهرباء يف القرية تم تجهيز القرية مبولدة

 .كهرباء ايضا

 ان من املواد االولية لتصدير الكامريون تعتمد عىل القهوة
 والكاكاو حيث قام املكتب الوطني العام للقهوة والكاكاو

 وبالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء الكامريوين بارسال وفد
 مكون من 9 اشخاص اىل تركيا لزيادة خربتهم ومشاهدة كيفية
 القيام بعملية االخراجات واالنتاج وما هي املواصفات املتبعة
 لذلك حيث تم القيام مبشاركتهم معلومات وخربات مرتاكمة

 من قبل االتراك والعمل من اجل التعاون املشرتك وكانت هذه
 الزيارة مدعومة من قبل تيكا حيث متت الزيارة بني التاريخني

.15- 22 نيسان 2015
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تعليم تصنيف الفنادق يف زامبيا

تدريب الوفد السوداين من قبل رشكة توزيع الكهرباء الرتكية

 مبشاركة 10 اشخاص من
 النيجر وبالتنسيق مع
 وزارة الطاقة واملوارد

 الطبيعية قد تم تنظيم
 برنامج تدريبي يف مجال

 صناعة التعدين

تطوير التعاون يف مجال التعدين مع النيجر

البنى التحتية لالقتصاد واالنتاج

تعليم تصنيف الفنادق يف زامبيا

 تطوير التعاون يف مجال التعدين
مع النيجر

 تدريب الوفد السوداين من قبل
رشكة توزيع الكهرباء الرتكية

 بالتعاون مع سفارة لوساكا ووزارة السياحة والثقافة قامت 
 تيكا بعمل برنامج امتد خالل التواريخ مابني 23 نوفمرب اىل

 الثاين من ديسمرب تضمن اعطاء الدروس التعليمية مبجال
 مسؤولون الضيافة ومعهد الصناعة وتصنيف قطاع التدريب
 للضياف الخاصة حيث استمرت الدورة ملدة 10 ايام. لقد تم
 استضافة كل مختص من قبل وزارة السياحة والثقافة العامة

 ملدة عرشة ايام يف تركيا وتعليمه يف مجال التصنيف ونظام
 .النجوم

 لقد تم ترتيب دورة تعليمية لعرشة اعضاء نيجرييني قدموا اىل 
 تركيا وذلك بهدف زيادة التعاون بني تركيا والنيجر حيث

 استمرت الدورة بني التواريخ 30 مايس اىل 13 حزيران 2015
 .وتم هذا الربنامج بالتعاون مع وزارة الطاقة واملوارد الطبيعية

 يف اطار هذا الربنامج تم طرح قانون املعادن والقوانني    
 االخرى املوجودة يف تركيا باالضافة اىل الرقابة العامة يف هذا

 املجال وتم رشح نظام التشغيل االيل )ميكم( حيث اثبت
 فعاليته يف ساحة املعادن وتم باالضافة اىل ذلك رشح فعاليات

 التشاد وتم يف نهاية الربنامج تنظيم رحالت اىل مدن افيون
 .كاراحصار ونيالخان ورشفيل كوج حصار

 لقد قام وفد مكون من 12 موضفا  من رشكات توزيع الكهرباء
 السودانية بزيارة تركيا مابني التاريخ 14-24 مايس 2015 حيث

 تم اعطائهم دورات من قبل رشكة توزيع الكهرباء الرتكية
 وقامت تيكا بدعم هذا املرشوع. لقد تم اعطاء املعلومات

 املهمة للوفد عن البنى التحتية والتقنيات املستخدمة يف بلدنا.
 وقد تم تبادل وجهات النظر واملعلومات حول امكان عمل

 مرشوع مشرتك بيننا والسودان وعن كيفية تطوير هذا
 .املرشوع
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اعادة تهيئة مطار جوبا املوجود يف جنوب السودان

 تدريب موظفني من  
 سودان الجنوبية يعملون

 يف 24 مطار اهيل وكان
 التدريب مختص يف
 مجال الطريان املدين
 والجدير بالذكر ان

 التدريب حصل يف تركيا

 تدريب موظفني ورشة تصنيع الرساميك
التونسية ومركز املعهد املهني

البنى التحتية لالقتصاد واالنتاج

 اعطاء الدروس والدورات ملدينة
اخصائيي التكنلوجية االفريقية

 تدريب موظفني ورشة تصنيع
 الرساميك التونسية ومركز املعهد

املهني

 اعادة تهيئة مطار جوبا املوجود يف
جنوب السودان

 لقد تم ترتيب دورات تعليمية لثالثة عرش مهندي مختص يف
  التخطيط الحرضي وتخطيط املدارس وتخطيط مباين الضيوف

 وكان الهدف من هذا املرشوع هو زيادة خرباتهم يف مجال
 التخطيط الحرضي  والبنى التحتية ومجال الخدمات

 واالتصاالت وتم اختيار املهندسني من مدينة اخصائيي
 التكنلوجية االفريقية . باالضافة اىل ذلك تم ترتيب برنامج
 تعليمي لخمسة مهندسني يف مجال تخطيط املستشفيات

 .وكيفية اعادة استخدام املخلفات الطبية

 بالتعاون مع وكالة تنمية التعاون الدويل الرتكية وبالتنسيق مع
 وكالة جمعية سيدي عمر للتنمية البيئية التي تعمل يف املجال
 الليبي يف تونس تم تجهيز ورشة صناعة رساميك مجهز ومعهد

 مهني. حيث تم توفري 70 مرت مربع من ورش العمل التي
 بنيت متاما باستخدام مواد البناء البيئية املعتمدة عىل املعدات

.التقنية

 لقد قامت تيكا بتحسني مطار جوبا املوجود يف جنوب السودان
 حيث تقوم الخطوط الجوية الرتكية بتسيري رحالت اىل هذا
 املطار مبارشة من تركيا وقامت ايضا بتحسني البنى التحتية

 .للمطار

 يف نطاق املرشوع تم تحسني خدامات املطار وجهاز الواقع    
 االفرتايض )وهو جهاز تبيني نظام  املغناطييس الذي يقوم عىل
 محطة ارضية رادار الطائرة( وبعد ذلك تم تحسني مكان هذا

 الجهاز واحاطته مبصابيح انارة وتعديل املحيط املوجود فيه
 الجهاز. وتم باالضافة اىل ذلك تبديل املنظومة الشمسية والواح

 الطاقة الخاصة باملطار وتجديد القسم القديم منه حيث تم
 .تامني الطاقة بشكل مستمر ملركز التحكم يف املطار

 ويف نهاية االمر تم جلب 24 بطارية شحن بسبب تلف    
 البطاريات القدمية ومبساعدة السفارة الرتكية يف جوبا تم اكامل

 .هذا املرشوع وتسليمه اىل املسؤوليني

 باالضافة اىل ذلك يوجد يف الجنوب السوداين 24 مطار غري    
 حكومي تم استدعائهم للمديرية العامة لهيئة املطارات

 الدولية واالرصاد الجوية واعطائهم دروس يف ادارة املطارات
 وتعليمهم عىل الطريان االمن وتزويدهم باملعدات الرضورية

 وتزويدهم باجهزة اتصال مع اجهزة تحديد املواقع وتم تلقيهم
 تدريب عميل يف قضايا التقييم وادارة قواعد البيانات لقد

 قامت تيكا بتحمل جميع املبالغ املالية الناتجة عن هذا
 .الربنامج

58



 

•

السنغال
ورشة افريقيا للطاقة الشمسية

•

جمهورية ساو
تومي وبرينسيبي الد�قراطية 

دعم البنية التحتية لالتصاالت

اوغنده
مرشوع تعليمي ملحطات االذاعة الصوتية •

•

الكام�ون
تدريب منتجي العسل عىل كيفية تربية النحل بصورة عرصية

•

نامبيا
دعم جمعية بندوكا باملعدات

•

زامبيا
تعليم املدرب� السياحي�

•

تنزانيا
توف� معدات النشاء محطات االذاعة والراديو

•

جيبو�
مساعدة منظمة اتحاد نسوة جيبو�

االهلية يف املعدات

امثلة عىل مشاريع تيكا يف مجال القطاعات االنتاجية والبنى التحتية االقتصادية
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الزراعة
  لقد قامت تيكا بالتعاون مع الجانب االفريقي ومن اجل زيادة الجودة الصناعية

 بانشاء مشاريع متطورة من اجل الزراعة. حيث قامت بدعم الزراعة الحديثة وادخال
 االالت الحديثة اىل هذا املجال من اجل الحصول عىل محاصيل اكرث جودة واقل كلفة

 .وقامت باعطاء تعزيزات للريف لزيادة الزراعة هناك
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 لقد تم اعطاء الدروس
 الكرث من 2000 مختص

 يف مجال الغابات
 واملختصني بالرثوة

 السمكية خالل 7 سنوات
 .االخرية

 الحصول عىل الجوائز من
 قبل برنامج االمم

 املتخدة االمنايئ العاملي
 الجنويب تحت اسم

 معرض تنمية الجنوب يف
 .دارفور

املساعدة يف تحسني انتاج البذور يف دارفور من خالل زراعة البذور املطورة

الزراعة

 املساعدة يف تحسني انتاج البذور يف
 دارفور من خالل زراعة البذور

املطورة

جودة وانتاج اكرث وافضل

 تركيا تشارك تجربتها الزراعية مع
العامل

 لقد قامت رئاستنا مبساعدة مزارع دارفور منذ العام 2010 واىل
 يومنا الحايل يف تطوير املحاصيل  وحبوب الزراعة وقامت

 بتوفري املعدات الظرورية. لقد بدأ هذا املرشوع خصوصا بعد
 الحروب الداخلية والنزاعات التي جرت يف املنطقة حيث تم

 مساعدة عوائل املزارعني الجل املعاودة يف عملهم حيث امنت
 االعامل للعائالت املزارعة التي قامت بالرجوع اىل القرى

 واالرياف. لقد ازدادت كميات االرايض الزراعية بفضل هذا
 املرشوع ولقد تم انشاء حركة يف االسواق املحلية بفعل هذا

 املرشوع حيث اعطت امال لالستقرار بعد الحروب والنزاعات
 .التي حصلت يف املنطقة واعطت بصيص امل للسالم

 من املتوقع زيادة الطلب عىل املحاصيل الغذائية بحلول    
 العام 2050 بنسبة 70% بفعل القحط وتغري املناخ يف الكرة

 .االرضية

 يف هذا االيام ينام ما يقارب 200 مليون طفل وما يقارب    
 مليار انسانا فارغ املعدة ان النسبة االكرب من هؤالء الناس

 يعمل ابائهم وامهاتهم يف الزراعة الجل اشباع اطفالهم. ومن
 جانب اخر اذا نظرنا اىل الدول النامية فاننا نشاهد ما يقارب

 75% من نفوسها تحت خط الفقر. من اجل االستمرار يف الحياة
 وتامني مقوماتها فان الطريق الوحيد اىل ذلك هو الفعاليات
 الزراعية. باالضافة اىل ذلك اذا اردنا ان يزدهر اقتصاد بلد ما

 فيجب توفري املستلزمات الصناعية كذلك النها تلعب دورا
 .مهام يف النهوض باالقتصاد

 لقد ساهمت تيكا يف نقل الخربات الرتكية الزراعية للدول   
 النامية والدول التي هي يف طور النمو وذلك من خالل

 املساهمة يف خرباتها املرتاكمة ومن خالل تامني ماكينات زراعة
 .متطورة لتلك البلدان

 باالضافة اىل ذلك قامت باعطاء دورات خاصة يف السنوات
 السبع االخرية ملا يقارب 2000 مختص يف مجال الرثوة السمكية

 .والغابات

 لقد حصلت تيكا عىل جائزة افضل مرشوع تجريبي من    
 خالل تطبيق مرشوع يف منطقة  السودان عام 2010 و 2011

 دارفور وكان مرشوع عن كيفية توزيع البذور حيث اقيم
 عقدت منظمة االغذية العاملية الفاو مؤمترها يف رومانيا خالل

 املدة مابني 5 – 9 للعام 2011  وتم تسليم الجوائز من قبل
 برنامج االمم املتخدة االمنايئ العاملي الجنويب تحت اسم معرض

تنمية الجنوب يف دارفور
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 يعترب مركز الجينات
 املوجود يف القارة

 االفريقية وتحديدا يف
 السودان املركز االول

 .للقارة

انشاء مركز املناكيل للموارد الوراثية وانتاج الحيوانات املنوية

 املساعدة يف تطوير مرشوع التنمية
 والدواجن يف السنغال وتحديدا يف

مدينة فال

 انشاء مركز املناكيل للموارد الوراثية
وانتاج الحيوانات املنوية

 باملشاركة مع جمعية مدينة فال تازادو شوبانا التي تسري
 فعالياتها يف مدينة ثيسس السنغالية تم تأسيس مرشوع تنمية
 دواجن للعوائل من ذوي الدخل املحدود حيث تم تزويد هذا

 الحقل باالالت الحديثة من اجل االستفادة من اللحم وبيض
 الدجاج

 لقد تم انشاء اول مركز للموارد الوراثية وانتاج الحيوانات 
 املنوية يف السودان مت قبل تيكا يف العام 2011 حيث يعترب

 اول مركز. لقد تم اصالح مركز املناكيل للموارد الوراثية وانتاج
 الحيوانات املنوية من قبل السكان املحليني وكان الهدف من
 ذلك زيادة قدراته االنتاجية باالضافة اىل تدريس تقنية انتاج

 الحيوانات املنوية وتعليم املوظفني الذين يقومون بزرع البذور
 الصناعية والحفاظ عىل املنتجات التي يتم الحصول عليها

 .والجل تسويق املنتج يف السوق

 من اجل البدء يف فعاليات املركز قام املحليون باختيار   
 السالالت الحيوانية املحلية يف السودان باالضافة اىل ذلك قامت

 الحكومة الرتكية برشاء تسعة ابقار من نوع هولشتاين
 والسيامنتال واهداءها اىل املركز املوجود يف السودان قسم

 التلقيح االصطناعي. ويهدف اىل جعل هذا املركز مسؤوال عن
 .تامني جميع فصائل الحيوانات االفريقية الجيدة
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 لقد تم اعطاء الدروس  
 العملية عن كيفية
 استخدام السيارات
 الحديثة يف منطقة

 نيكاوندرة وبابونكو
 .الكامريون

دعم بائعني القطن يف بنني

دعم تربية النحل يف الكامريون

دعم بائعني القطن يف بنني

 لقد تم اعطاء التعليم لكيفية تربية النحل عىل الطريقة
 الحديثة يف مدينة يوندا التي تقع عىل بعد 800 كم من

 الشامل الرشقي للعاصمة الكامريونية واعطي التعليم ايضا
 ملدينة نكاوندرة التي تبعد عن العاصمة 450 كم وتحديدا يف

 .منطقة بابونكو

 خالل نطاق مرشوع بنني لزراعة القطن تم تعليم ما يقارب
 300 من كونتونو شخصا ومن نازييل 20 شصا باوقات مختلفة

 وتم تأثيث مختربات امراض النباتات وتم تحسني مختربات
 الرتبة والسامد وتحسني االصول الوراثية وتحليل جودة

 البذوروعمل مجموعة من التحليالت التي تم ارسالها من بني
 وتم تأمني الدراجات النارية يف الكثري من االوقات من اجل

 العمل عىل اجهزة الري والجرارات والبذر والتحليالت املختربية.
 لقد اعتمدت بني عىل اقتصادها من خالل صناعة القطن حيث
 وفروا ما يقارب 75% من احتياجاتهم بواسطة العمل يف القطن

 وان نسبة االشخاص الذين يعملون يف هذا العمل بلغة %60
 من املجموع االجاميل . خالل التقارير املتوفرة من ساحات

 العمل والتي اتت بتاريخ 2014 يضهر لنا ان الناتج من الهكتار
.الواحد بلغ 3708 كغم وهذه النتائج تعطي االمل يف املستقبل

 لقد قام رئيس جمهورية بنني باعطاء رئاستنا ميدالية الدولة
 البنينية تعبريا عن امتنانه ملا حققناه من تطور يف املجال

 .املذكور

63

الزراعة



 يتم التعليم املحيل يف
 بلدنا يف القطاع الزراعي

 حيث تم نقل خرباتنا
 وتجرباتنا املرتاكة اىل

 .الخرباء االفريقيني

دعم تربية الحيوانات والزراعة يف زامبيا

مرشوع تقوية مجموعة مسلامت كارثا النسائية

مرشوع دعم االنتاج الزراعي وامليكانييك يف كينيا

 مرشوع دعم االنتاج الزراعي
وامليكانييك يف كينيا

 دعم تربية الحيوانات والزراعة يف
زامبيا

 مرشوع تقوية مجموعة مسلامت
كارثا النسائية

 سيقام بتوفري تركتور عدد 12 اىل محافظة كارييا حيث
 يعيشون الصوماليني من االصول االسالمية واملحافظات الرشقية

 والشاملية الرشقية القاحلة من كينيا لدعم االنشطة الزراعية
 والتحول اىل الزراعة الحديثة التي تعتمد عىل املكائن الحديثة

 وسيتم تزويد هذه االالت باملستلزمات املطلوبة مثل املحاريث
 واملقطورات واالمشاط وسيتم توزيعها مجانا اىل املحافظات

 التي تم ذكرها انفا. حيث ان االعامل مستمرة لغرض تسليمهم
 .يف مراسيم التسليم

 بطلب من زامبيا لتدريب املدربني املهنيني قامت وزارة
 الخارجية الرتكية بقبول هذا الطلب وبالتنسيق مع وزارة

 االغذية والزراعة والرثوة الحيوانية تم جلب 7 اشخاص من
 الهيئة الزامبيا اىل تركيا وتحديدا اىل انقرة بني التاريخ 21-16
 ترشين الثاين للعام 2015 حيث دخلوا اىل برنامج تعليمي يف

 املديرية العامة لالصالح الزراعي وبعد ذلك قاموا بزيارة
.مؤسسة تيكم يف بوالطيل وقاموا بزيارة قاصتامونو كذلك

 تم انشاء البيوت املخطاة من قبل جمعية كارثا النسائية    
 توجد يف محافظة مورانكا يف كانيا والجل استخدامها بشكل

 اكرث صحي  فانة يجب تعديل وتصليح البيوت التي اصبحت
 غري صالحة والتي دخل اليها املاء وخسفت حيث يجب اعادة
 تأسيس خط املياه يف هذه البيوت وقامت تيكا بالتكفل بهذا

.املرشوع
 

 ان هذا املرشوع وفر عىل النساء الآليت تعملن يف مجال الزراعة
 زراعة العديد من املحاصيل وسقيها بشكل سلس. ان املحصول

 الذي يتم انتاجه يقسم اىل قسمني القسم االول ياخذوه اىل
 البيت ويتم استعامله خصيصا للعائلة والقسم الثاين من

 املحصول يتم بيعه يف االسواق املحلية حيث يوفر لهم املال
 ويساعد عىل رفع دخل العائلة.  وان هذا املرشوع ساهم عىل

 قيام مجموعة مسلامت كارثا بأيواء املرشدين من االطفال
 واملرشدين والفاقدين عائلتهم وتم توفري التعليم والخدمات

 .الرضورية لهم ايضا
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 تم التربع بسيارة رباعية 
 الدفع اىل مؤسسة حامية

 الفهود من اجل نقل
 صغار كالب الكانكال
 ضمن برنامج الحامية

 .املوجود يف نامبية

االسهام بتوفري العربات اىل مؤسسة حامية الفهد

 االسهام بتوفري العربات اىل مؤسسة
حامية الفهد

 ان اعداد الفهود التي تعيش عىل االرايض االفريقية يقدر مبا
 يقرب 10 االف فهد ، اذ تعيش عىل ارايض واسعة وتؤثر هذه

 الحيوانات عىل الحيوانات االخرة واالنسان. تقوم منظمة
 حامية الفهود بتعليم ماليك االرايض الزراعية الصغرية والكبرية

 والتي توجد فيها حيوانات اليفة كيفية التعايش مع الفهود
 جنبا اىل جنب. لهذا السبب تم جلب كالب املراعي من بالد
 االناضول وكالب كانكال من سيفاس من اجل تعليمهم ومن

 ايذاء الحيوانات االليفة مثلام تفعل الفهود وتقتل الحيوانات
 االليفة حيث تقوم هذه الكالب بطرد الحيوانات املتوحشة

 وتساعد هذه الكالب عىل حامية املزارع من الحيوانات
 الضارية. ان نسبة الفهود التي تجول يف االرايض الزراعية

 النامبية قد بلغ 95%  حيث نبه العلامء عىل رضورية حامية
 الحيوانات وعدم تركها للموت ويجب املحافظة عىل حيات

 الفهود وعد الرضر بها. والجل ضامن ذلك يجب وضع الكالب
 املشار اليها سابقا يف االرايض الزراعية ورضب الحيوانات

 املتوحشة رضبات غري مميته عند اقرتابهم من هذه االرايض
 الخافتهم وجعلهم يهربون. لهذا السبب قامت جمعية حامية

 الفهود بانشاء مركز يف العام 1994 مكيف ضد الحرارة
 والجفاف وجلب كالب الرعي وكالب الكانكال السيفاسية .

 حيث تم نجاح هذا املرشوع منذ بدئه وتم خفظ فقدان
 الحيوانات يف بعض االماكن اىل 80% ويف البعض االخر اىل %100

  . اقد ساهمت تيكا يف الربنامج املذكور حيث تربعت بسيارة
 رباعية الدفع لنقل صغار كالب الكانكال. وبهذا الطريقة تم

 املحافظة عىل الحياة الربية باالضافة اىل حامية الفعاليات
 .االقتصادية وضامن استمراريتها
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 لقد ساهم مرشوع تربية
 مائة الف شتلة اولفارا

 يف اقتصاد مورينكا حيث
 قلل نسبة التصحر ورفع

 .من مستوى االقتصاد

مرشوع تربية مائة الف شتلة اولفارا يف بوركينا فاسو

مرشوع تربية الدواجن يف تونس

 مرشوع تربية مائة الف شتلة
اولفارا يف بوركينا فاسو

مرشوع تربية الدواجن يف تونس

 لقد بداء القسم الرابع من مرشوع تربية مائة الف شتلة
 اولفارا يف بوركينا فاسو حيث تتضمن هذه الفقرة حامية

 الشتلة من الجفاف وتم عمل نظام رش مايئ لحامية الشتالت
 من الجفاف وحامية املحصول حيث تم التربع باالت لهذا

 .العمل
  

 ان هذه الشتلة مشهورة يف افريقيا فهي تنبت برسعة كبرية     
 ومثارها تكون دهنية الشكل. ان هذا املرشوع الذي تم البدء

 فيه منذ العام 2014 تم يف باديء االمر املساعدة يف تامني
 االجهزة الزراعية حيث يوجد 18 منطقة يف بوركينا فاسوا
 ويوجد يف هذه املناطق مدربني عىل زراعة هذه الشتالت
 حيث تم زراعة اكرث من 100 الف شتلة وتم تتبع جميع

 مراحل منوها ومراقبتها . حيث تم الزيادة يف منتجات الزيت
 والصابون والكريم والعالج واملكونات الغذائية بفضل هذه
 النبتة حيث تم منح احد الغابات اسم شهداء معدن صوما

.لتخليدهم

 تعترب تونس يف القطاع الزراعي من الدول املتقدمة ولكن 
 بسبب االمكانيات املحدودة انتاجها ال ميكن ان يبلغ املستوى
 املطلوب. قامت تيكا مبساعدة 20 عائلة تسكن منطقة مانوبا
 وهذه العوائل تعيش يف املناطق الجافة والفقرية والجل رفع

 مستوى معيشتهم والرتفيه عنهم يف حياتهم االجتامعية
 باعطائهم دروسا يف كيفية تربية الدواجن وقامت بعد ذلك

.بتجهيزهم باملعدات واالجهزة املطلوبة لذلك
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 انشاء خزان مياه ملركز بحوث االنتاج وتربية الرثوة الحيوانية
يف منطقة جينجا يف اوغندا

 تم زيادة دخول 
 العائالت املتقاعدة يف

 محافظة كوردوفان
 السودانية بفضل مرشوع

 الدواجن حيث كان
 هدف االتقاء بالدخل
 بنسبة تقارب املمئة

 .باملئة

مرشوع عسل النحل يف تونس

مرشوع عسل النحل يف تونسمرشوع زيادة فرص الدخل والعمل من الدواجن والبيض

 انشاء خزان مياه ملركز بحوث
 االنتاج وتربية الرثوة الحيوانية يف

منطقة جينجا يف اوغندا

 مرشوع زيادة فرص الدخل والعمل
من الدواجن والبيض

 ان الظروف الطبيعية واملناخية جعلت من تونس بلدا مصدرا 
 للعسل . لو اخذنا بعني االعتبار تنوع املحاصيل الزراعية وقلة
 استخدام االسمدة فأننا نالحظ انتاجها العسل تحت املستوى

 املطلوب. يف نطاق هذا املرشوع تم اختيار 60 عائلة من ذوي
 الدخل املحدود حيث قسمت اىل قسمني القسم االول من

 مانوبا 30 عائلة والقسم الثاين من جاندوبا 30 عائلة والجل
 مساندتهم يف املجال الزراعي تم اعطائهم دروس عن كيفية

.تربية النحل وبعد ذلك تم تزويدهم باملعدات املطلوبة

 بهدف زيادة انتاجية املركز املذكور وعمل االبحاث االكرث 
 تطورا والجل سقي النباتات التي تزرع لتقدميها فيام بعد علفا

 للحيوانات الصغرية والكبرية وبهدف سقي الحيوانات الكبرية
 والصغرية تم انشاء خزان ماء بسعة 100 طن واضافته اىل

 خزان املاء القديم والتي كانت سعته 36 طن وتم ربط
 .الخزانني مع بعض وتأسيس شبكة ماء جديدة

 تم تأمني 160 قفص وتوزيعها اىل مختلف العوائل املتقاعدة  
 يف محافظة شامل كردفان السودان بغرض تحسني انتاج

 الدواجن والبيض. بفضل هذا املرشوع تم زيادة دخل العائالت
 .املتقاعدة بشكل ملحوظ
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 لقد تم امتام اكرث من
 300 طالب دراسته من

 مدرسة الزراعة
 .الصومالية منذ انشائها

 قامت تيكا بانشاء مدرسة الزراعة بالتعاون مع
)IHH( منظمة

 لقد تم استفادة ما
 يقارب 30 الف صياد
 .بفضل مرشوع تيكا

مرشوع الرثوة السمكية يف غامبيا

 قامت تيكا بانشاء مدرسة الزراعة
)IHH( بالتعاون مع منظمة

 تعد غامبيا من اصغر الدول االفريقية حيث يعمل ما يقارب
 72% من سكانها بالزراعة ونشاهد وفاة العديد من السكان

 بسبب النقص يف التغذية وباسباب صحية. حسب احصائيات
 لعام 2014 فان ترتيب )UNDP( برنامج االمم املتحدة االمنايئ

 مؤرش التنمية البرشية من 187 بلدا من البلدان الذين
 يستوردون منتجاتهم الغذائية من خارج البلد احتلن غامبيا

 املرتبة 172 حيث تستورد ماقارب 50 باملئة من منتجاتها
 الغذائية من خارج القطر. وباالضافة اىل ذلك بسبب نسبة

 الجفاف التي رضبة افريقية الغربية وانتشار مرض ايبوال
 نقصت نسبة السياحة مبقدار 60% اما الزراعة فنقصت اىل %15

 لقد دخل 20 طالبا اىل هذه املدرسة بعد االمتام من بنائها يف
 العام 2013 وبداء الطالب يف تعليمهم. منذ بدء املرشوع تم
 تعليم اكرث من 300 طالب وتم اعطاء تعليم لثالثة مهندسني

 زراعة كذلك. وضمن نطاق املرشوع تم تحويل مدرسة الزراعة
 اىل مرتبة كلية ومع الزمان تم ضمها اىل بنية جامعة زمزم

 وسمية باسم كلية زراعة اناضول. لقد سجل اىل هذه الكلية
 خالل السنة الدراسية 2015 – 2016 ما يقارب 100 طالب.

 تقوم هذه الكلية باعطاء الدروس العملية للطالب والتي
  تستمر الربعة اسابيع حيث يتعلم الطالب يف هذه الفرتة
 معلومات عن الحراثة والحصول عىل الشتالت من البذور

 والعزق والري والحصول عىل البذور والتخزين وتربية النحل
 وتربية الحيوانات حيث يتم تعلم الطالب للمواضيع املهمة يف

 .نهاية هذه املدى

 ويقومون بتعلم كيفية املحافظة عىل النبات يف املناخ    
 الجاف وكيفية زراعتها وتربيته وطرق ريه وكيفية االقتصاد يف
 عمليات الري. ويف اطار هذا املرشوع تم عمل البيوت املغلقة

 الول مرة يف صومايل وتم تربية البطيخ والباذنجان وفواكه اخرة
 ايضا. وتم استخدام نظام التقطري كذلك الول مرة ضمن نطاق

 املرشوع هذا. ولقد تم تعليم الطالب عىل كيفية طبخ بعض
 االنواع من االكل والذي ينبت بشكل كبري يف الصومال ولكن
 املواطنني ال مييلون اىل اكله او طبخه ومع مرور الزمن قاموا

 الطلبة باستهالك هذه الفواكه بشكل دوري. ان من احد
 اهداف املرشوع هو جعل صومايل من املدن الحديثة يف

 الزراعة والتي تستخدم االالت والتكنلوجية الحديثة يف هذا
 .املجال

 من جانب ثاين ان غامبيا تقع عىل الساحل االطليس ومتتد    
 مساحة ساحلها عىل طول البالد لهذا السبب تعترب الرثوة

 السمكية مهمة جدا بالنسبة لهذا البلد حيث يعترب نهر غامبيا
 مصدرا مثينا جدا للصيادين.  ولكن بسبب نقص معدات الصيد
 الحديثة اثرت سلبا عىل الصيادين حيث انهم يصيدون السمك
 بصورة تقليدية وبنفس الوقت نالحظ السفن االجنبية التابعة

 لدول اخرة تقوم بعمليات صيد كبرية جدا وبواسطة اجهزة
 .متطورة

 لقد قامت تيكا بتطوير مرشوع الرثوة السمكية ملحاربة    
 الفقر والجوع حيث ساعدة صيادين السمك يف غامبيا من اجل

 ايصال املواد التي يتم الحصول عليها اىل عامة الناس وتم
 التنسيق مع منظامت محلية لتطوير هذا املرشوع. حيث تم
 تأمني خمسة قوارب صيد مجهزة بجميع االجهزة الحديثة يف

 مجال تطوير املرشوع وتم  توزيع هذه القوارب عىل قرية
 بامبايل املوجودة يف غامبيا  وتم اعطاء الجزء االخر من القوارب
 اىل قرية ستوسنيناج. مبوجب املرشوع فان الصيادين يحتفظون

 بنسبة 20% من السمك الذي يتم اصطياده والقسم الباقي
 يعطى للمسؤولني املوجودين يف القرية ليتم توزيعه عىل كافة
 الناس. وحسب التقارير املعروضة نالحظ ان 30 الف شخص

 .استفاد من هذا املرشوع
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 من اجل مقاومة  
 الجفاف ومقاومة الفقر

 الذي يسببه العطش
 قامت تيكا بانشاء

 مرشوع قرية الزراعة
 النوذجية

مرشوع القرية املثالية يف النيجر

 مرشوع مشاركة دعم املصالحة عرب
الحدود السنغالية ودعم الحوار

 ان من اهم املشاكل التي تعصف بالدول االفريقية هي شحة 
 املياه. عىل وجه الخصوص القرن االفريقي ويف املناطق التي
 تقع عىل خطوط الشاملية فان اغلب الوفيات التي تحدث

 تكون عن نتيجة سوؤ التغذية وقلت املياه الصالحة للرشب.
 ومن الجانب الثاين نشاهد كرثة املصادر املائية املوجودة تحت
 االرض ولكن لعدم توفر املعدات املطلوبة مل يتم التمكن من

 استخراج املاء والوصول اليه. قامت تيكا مبحاربة هذه املجاعة
 وقلت مصادر املاء حيث قامت باختيار مدينة كوكورو يف

 النيجر وعملت قرية للحد من العطش ومصادر الفقر التي
.تصاحب العطش وانشاءت املدينة املثالية للزراعة

 قامت تيكا وبالتعاون مع الوكالة االمريكية للتنمية الدولية
 والتي تسمى بقضية STK بدعم املرشوع التي تسريه منظمة

 افريقيا تحت عنوان )مرشوع التعاون عرب الحدود االخرة
 لبالتكوندا لدعم املصالح املجتمعية والحوار( حيث يف اطار

 هذا املرشوع قامت تيكا بدعم نساء بلدة كاسامنيس الواقعة
 اىل جنوب السنغال من خالل عمل حدائق مبساحة 1500 مرت
 مربع لحوايل 200 امرأة وذلك ملزاولة فعالية الزراعة باالضافة

 اىل انشاء ثالثة اباء ماء باالضافة اىل تأمني االت عرص فواكه
 .نصف الية بلغ عددها 20 الة بهدف توفري الدخل الدائم لهم

  ويف نطاق املرشوع قامت تيكا بانشاء برئ ارتوازي عدد 2    
 يعمل بنظام الطاقة النظيفة )الخالية الشمسية سوالر(لقرية

 الكنغر التي تحتوي عىل 270 كنغر باالضافة اىل اماكن ري عدد
 2 وتم تأسيس مكان لرشب املاء عدد واحد. ان املكان

 املخصص والذي يبلغ مساحته 4 هكتار تم زراعة 700 شجرة
 مانكو باالضافة اىل ذلك تم زراعة الطامطم والجزر والفلفل

 واملورينجا حيث بدأت فعاليتها الزراعية بهذا النحو. اىل جنب
 ذلك تم تشجيع تربية الحيوانات يف هذا املنطقة حيث تم

 القيام بتامني 50 من املاشية وحيوانات اغنام عدد 100 وماعز
 عدد 200  وتم ما يقارب 300 حيوان من الضنا.  وتم تأمني

 مئة دجاجة ومئتني وخمسن من الدجاج الحبيش. حسب
 احصائيات 2015 فان منطقة بيلوط انتجت ما يقارب 1000
 كيلو غرام من الطامطس و250 كيلو غرام من الجزر و350

 كيلو غرام من الفلفل و50 كيلو من املورينجا باالضافة اىل امثار
 العديد من اشجار املانكو التي متت زراعتها وقطف هذه الثامر

.وبيعها اىل املواطنني يف االسواق املحلية

 بفضل تيكا ملرشوع قرية الزراعة النموذجية ودعمها    
 تكنيكيا باالضافة اىل اعطائهم الخربات الالزمة تم مساعدة

 العوائل يف تلك املنطقة عىل الحفاظ عىل مزاولة الزراعة
 واالرتقاء بحياتهم االجتامعية وتامني العيش السليم والجيد

 .لتلك العوائل
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 تم مشاركة الكثري من
 الدول االفريقية يف

 برنامج تعزيز تعليم
 تربية االحياء املائية

تعليم تعزيز تعليم تربية االحياء املائية يف بالد الرشق االوسط والدول االفريقية

الزراعة

 تعليم تعزيز تعليم تربية االحياء
 املائية يف بالد الرشق االوسط

والدول االفريقية
 تفتقر البلدان االفريقية اىل البنى التحتية حيث تنعدم البنى

 التحتية الحديثة لهم وبسبب االحتياج اىل تطوير مصدر عيش
 االنسان قامت تيكا وبالتعاون مع وزارة االغذية الزراعية
 والرثوة الحيوانية املديرية العامة للرثوة السمكية وتربية
 .االحياء املائية ومبشاركة تيكا بعمل مرشوع مشرتك ثاليث

 تم تنظيم دورات تعليمية من قبل الجكومة الرتكية    
 والحكومة اليابانية حيث قاموا بعمل مرشوع برنامج تعاون

 تقني ملساعدة دول الرشق االوسط والدول االفريقية حيث تم

 املبارشة بهذا املرشوع خالل االعوام 2015 – 2017 حيث تم
 تبادل الخربات واملعلومات يف مجال تكنلوجيا تربية االحياء

 املائية وان تعزيز هذا املناطق هو تنمة االحياء املائية يف البالد
 والتخطيط القطاعي. يف هذا النطاق تم عمل دورات تعليمية

 يف انطاليا وبدروم واسطنبول حيث تم املشاركة من قبل
 املغرب واليمن يف العام 2015 اما يف العام 2016 تم حضور
 دول املغرب وعامن والسودان وتونس حيث قدم من تلك

 الدول متخصصني كثريين. وحرض املشاركون محارضات تدريبية
 يف تربية االسامك البحرية حيث استمرة ملدة اسبوعني من

 التدريب حيث قام بالتدريب املعهد التابع ملديرية قطاعات
 العمل يف املوقع فضال عن خرباء قدموا من جايكا واكادمييني

 اخرين. باالضافة اىل ذلك فان يف مركز باميلك يوجد قسم
 مفاقس تحتوي عىل اسامك الشبوط واالسامك الصغرية حيث

 متت اتاحة الفرصة لهم لرؤية هذذه االماكن وكيفية العمل
 .فيها
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السودان
اعطاء الدورات ملتخصيص تربية النحل السوداني�

جلب ٥ من االطباء املتخصص� يف مجال البيطرة وتعليمهم عىل اللقاحات
تعليم كيفية التدريب التلقيح االصطناعي لالطباء والبيطري�

•
•
•

اثيوبيا
مساعدة ٤٠ عائلة يتيمة يف مجال دعم تربية الحيوانات •

تونس
مرشوع دعم تربية الحيوانات املجرتة الصغ�ة

تجهيز وانشاء ورشة نسيج توزر هورما
تقديم الدعم يف مرشوع قطاع مصايد االس§ك

•
•
•

الكام�ون
مساعدة بلدية فومبان بتوف� معدات زراعية •

التشاد
تام� ماكينة عرض فحم حجري الصحاب املشاريع التعاونية التشادية الرتكية

 دعم زيادة االنتاج يف املجال الزراعي
•

الصومال
وتام� الجرارات ورشاء املعدات IHH عمل البيوت املخطاة ف

كلية الزراعة 
تحويل مدرسة الزراعة اىل كلية الزراعة

•

كينيا
برنامج التنمية الريفية

تدريب املديرين واملوظف� يف رشكة توزيع الكهرباء
دعم مرشوع املجرتات الصغ�ة والرتوه الحيوانية

•
•
•

•
•

 امثلة عىل مشاريع تيكا يف قطاع الزراعة
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 حامية الثقافة
واملرياث املشرتك

 ان تركيا ومن خالل تيكا تعمل عىل ترميم االماكن التاريخية القدمية وحامية االثار
 والرتاث الثقايف للبلدان االخرة وخصوصا املوجودة يف القارة االفريقيا حيث ساهم ذلك

 عىل الحفاظ عىل املرياث الثقايف املشرتك باالضافة اىل الحفاظ عىل مستوى السياحة
 .التي تنعش دخل الدول االخرة
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 ان تيكا تقوم برتميم 
 املشاريع ليس لغرض

 املرياث املشرتك وحسب
 وامنا تعطي مردودا

 ايجابيا للدول وتزيد من
 .تجارة السياحة

تعديل واعادة ترميم قرب النجايش واالماكن املحيطة به

 تعديل وترميم مكان اخر قنصلية عثامنية كانت يف اثيوبا
وتحديدا يف منطقة حارار

 تعديل واعادة ترميم قرب النجايش
واالماكن املحيطة به

 تعديل وترميم مكان اخر قنصلية
 عثامنية كانت يف اثيوبا وتحديدا يف

منطقة حارار

 تحتل اثيوبيا مكان مهم لدى االسامن حيث كانت اول هجرة
 يف االسالم اىل مدينة الحبش تعترب اثيوبيا اول مدينة يستوطن
 فيها االسالم حيث تحتوي محافظة تيكاري وخصوثا يف مدينة

 مكلة عىل قرب امللك النجايش لقد تم ترميم الجامع وقرب 15 من
 الصحابة من قبل تيكا. مع تنفيذ هذا املرشوع حيث تم حامية

 قرب امللك الحبيش الذي كان له دورا مهام يف حياة االسالم
 باالضافة اىل حامية قرب الصحابة املوجودين يف نفس املكان

 تقع مدينة حرار عىل بعد 500 كيلو مرت من العاصة اديس ابابا
 التي تقع اىل رشق اثيوبيا حيث تعترب هذه املدينة حاملة
 للهوية االسالمية منذ نشائته حيث جاء الشيخ ابادير مع

 اصحابه والبالغ عددهم 43 شخصا يف بداية القرن الثالث عرش
 اىل هذه املدينة واستوطنوها وتحولت بعد ذلك اىل مدينة
 اسالم. يوجد يف اثيوبيا عائالت من اصل تريك تعيش يف تلك

 املنطقة حيث يوجد ايضا اخر قنصلية للدولة العثامنية هناك
 حيث قامت تيكا مبرشوع اعادة ترميم تلك القنصلية وتوفري
 الحامية الالزمة لها.  تم فتح هذه القنصلية يف العام 1912

 ولكن السباب عديدة ومنها عدم الرتميم كانت مهددة
 بالتحطم ومن الجدير بالذكر كان اسم هذا القنصلية يف العهد
 العثامين )قنصلية  محمد عيل كوشكو( حيث هدف املرشوع

 هذا اعادة ترميم هذه القنصلية واضافته اىل تراث املدينة من
 جديد. ان الهدف الثاين من اعادة ترميم هذا البناء هو االبقاء
 عىل العالقات الوثيقة بيننا وبني الدولة االثيوبية حيث تربطنا

 روابط تاريخية مع مدينة حارار االثيوبية . من املقرر امتام
 .املرشوع يف العام 2016

 حيث يتم التخطيط الضفاء الحيوية عىل هذه القبور وترميمها
 وفتحها للزائرين مبا يليق مبقام هؤالء الرجال الصالحني

 ومقامهم العريق. تهدف هذه االعامل اىل الحفاظ عىل الهيكل
 االصيل وترميمه بوسائل علمية حديثة. ويهدف املرشوع اىل

 تصوير كرم وسخاء ملك الحبشة الذي قام باستقبال املسلمني
 وفتح لهم داره حيث من املخطط عم رمز يخلد هذا اليشء

 وحامية هذا االثر التاريخي بشكل اكرب. ويف املرحلة الثانية من
 املرشوع من املخطط تنظيم االماكن املحيطة باملقابر وانشاء

 اماكن حضارية توفر الراحة للزائرين القادمني من اماكن
 عديدة اىل هذا املكان. حيث من املرتقب اكامل املرشوع خالل

 .العام 2016 والجدير بالذكر ان االعامل تتم عىل اكمل وجه

حامية الثقافة واملرياث املشرتك
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 ان اعامل الرتميم يف
 جامع كاجيوفا املوجود
 يف العاصمة الجزائرية

 .مستمرة

اعادة تاهيل جامع كاجيوفا يف الجزائر

اعادة تاهيل جامع كاجيوفا يف الجزائر

 تطبيق عميل لتجديد التاسيسات الكهربائية لجامع املسجد
الكبري املوجود يف سودان وتحديدا يف خرطوم

 تطبيق عميل لتجديد التاسيسات
 الكهربائية لجامع املسجد الكبري
 املوجود يف سودان وتحديدا يف

خرطوم

 اعادة تاهيل جامع كاجيوفا يف
الجزائر

 ان الجامع املوجود يف العاصمة السودانية خرطوم يعترب اثر 
 مشرتك بني السودان واالترك حيث قامت تيكا بتجديد

 التاسيسات الكهربائية لجامع املسجد الكبري. ومن املخطط
 اعادة ترميم هذا الجامع يف املستقبل القريب لكونه من اكرب

 الجوامع املوجود يف العاصمة ويرتاده املصلون بشكل كبري جدا

 ان جامع كاجيوفا املوجود يف العاصمة الجزائرية يعود تاريخه 
 اىل الحقبة العثامنية وتحديدا اىل العام 1612. ولكن خالل
 الغزوا الفرنيس للجزائر بنيت كاتدرائية فيلبا ساينت محله.
 ولكن عند اكتساب الجزائر استقاللها عام 1962 اعيد فتح
 الجامع ولكن الرموز التي توجد يف الداخل اصبحت عائقا

 حيث تم قفل الجامعمرة ثانية. بهدف الحفاظ عىل املرياث
 املشرتك بني تركيا والجزائر تستمر اعامل صيانة الجامع من

.اجل فتحه امام املصلني وجعله اثرا لالجيال التالية
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اعادة تاهيل االثار الباقية من العهد العثامين املوجودة عىل جزيرة سواكني السودانية

مرشوع اعادة زيال

 اعادة ترميم االثار
 املوجودة يف منطقة زيال

 حيث قام السكان
 بالرجوع اىل املنطقة من

.جديد

مرشوع اعادة زيال  اعادة تاهيل االثار الباقية من
 العهد العثامين املوجودة عىل

جزيرة سواكني السودانية
 قامت تيكا باعادة بناء وترميم منطقة سالب التي تفع ضمن
 مسؤولة منطقة زيال  املتواجدة يف  منطقة صوماليالند حيث
 قامت برتميم بيت الحكومة والجامع والقبور وبناء االرشيف

 وابنية الشتاء وقامت ايضا برتميم الجامع ذي املأذنتني باالضافة
 اىل ترميم املواينء واالثار املوجودة من العهد العثامين وتم هذا

 املرشوع بارشاف مبارش من قبل تيكا يف اطار مرشوع اعادة
 ترميم زيال الواقعة يف منطقة صوماليالند التي تقع مع الحدود

 مع جيبويت حيث تبعد منطقة زيال 50 كم عنها. وقد قام
 العديد من املواطنني بالعودة اىل هذه املنطقة بعد اعادة

 .ترميم االثاث

 ضمن مرشوع اعادة تاهيل االثار والحفاظ عليها وانعاش
 املجال الزراعي تم اعادة تاهيل االثار املوجودة منذ العهد

 العثامين املوجودة عىل جزيرة سواكني والتي تقع ضمن
 محافظة بورت سودان حيث تم اعادة ترميم الجامع الحنفي
 العائد اىل الحقبة العثامنية والجامع الشافعي وبناء الكمرك

.واثار اخرة

 ان مدينة سواكني تقع عىل البحر االحمر حيث توجد معامل    
 الطبيعة الخالبة التي تقع يف عامق البحار والتي يأيت اليها

 الزوار من جميع انحاء العامل بدورها كان لديها نصيبا من هذا
 املرشوع حيث كان الهدف االسايس من هذا املرشوع جعله

 مركزا سياحيا يجذب جميع الزوار.  حيث من املمكن ان تصبح
 مدينة سواكني من اهم املراكز السياحية انطالقا من هذه

 النقطة. ولقد اعيد تاهيل بناء الكمرك العثامين وتحويله اىل
 متحف وفتحه امام الزوار واعادة تاهيل جامعني فتحهم امام
 املصلني وبفضل هذا املرشوع تم زيادة العالقات بني السودان

 وتركيا. باالضافة اىل ذلك فان اعامل التعمري مستمرة حيث
 .يوجد يف املنطقة اثار عثامنية اخرة
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العامل الديني العثامين املرسل اىل االفريقيا الجنوبية

 اعادة تاهيل جامع
 حميدية تور من قبل

 تيكا والذي تم انشائه يف
 عهد ابوبكر يف الجنوب

 االفريقي

اعادة تاهيل بيت السلطان السوداين عيل دينار الذي تحول اىل متحف
 سيكون ترميم بيت

 السلطان عيل دينار اخر
 سالطنة دارفور عهد

.وفاء له

 اعادة احياء قري ابو بكر يف الجنوب
االفريقي

 اعادة تاهيل بيت السلطان
 السوداين عيل دينار الذي تحول اىل

متحف

 ان يف عهد السلطان العثامن عبد العزيز قامت امللكة
 الربيطانية فكتوريا بطلب منه ارسال شخصا لحل النزاعات

 املوجودة يف املنطقة حيث تم ارسال العامل ابوبكر  من اجل
 تعليمهم العلوم االسالمية اىل مدينة كايب حيث توىف ابو بكر يف
 نفس املدينة. تم اعادة تاهيل القرب وبناء الجدار الخارجي ملنع

 االشخاص الذين يدخلون بدون اذن للقرب ويحاولون العبث
 .فيه. حيث مازالت االعامل مستمرة يف احياء القرب

 ان اخر سلطان لدارفور هو السلطان السوداين عيل دينار فقد
 دعاه الخليفة للجهاد وعند تلبيته النداء سقط شهيدا حيث تم

 تحويل جزء من منزل السلطان فيام بعد اىل متحف   وكان
 املنزل يقع يف منطقة دارفور وتحديدا يف الفاشري حيث سيتم
 اعادة بناء هذا املتحف واحياء بعض اجزاءه التي تحولت اىل
 خراب. سيؤثر هذا املرشوع بشكل ايجايب حيث سيتم تقوية

 العالقات السودانية الرتكية من الناحية التاريخية من جهة ومن
 جهة اخرة سيكون هذا املرشوع مبثابة وفاء عهد لسلطان
 الدولة العثامنية عيل دينار. ان االعامل عىل هذا املرشوع

 مستمرة حيث تم االنتهاء من التخطيط وسيتم املبارشة يف
.مرحلة التنفيذ يف وقت قريب
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اعادة تاهيل جامع نور حميدية يف جنوب افريقيا

دعم املحافظة عىل املخطوطات موريتانيا

 اعادة تاهيل جامع نور حميدية يف
جنوب افريقيا

 لقد ساهمت تيكا باعادة ترميم
 الكتابات القدمية واالثار ضمن

 مرشوع اعادة حفظ الرتاث القديم
 واملحافظة عليه حيث ساهم هذا

 املرشوع بالحفاظ عىل املرياث
املشرتك بني الدول

 قام العامل ابو بكر الذي تم ارساله اىل الجنوب االفريقي
 مبخاطبة السلطان عبد العزيز من اجل انشاء جامع يف مدينة

 كابا  حيث قام بطلب النقود منه. حيث تم املوافقة عىل
 ارسال املال يف عهد  السلطان عبد الحميد الثاين حيث تم

 ارسال املال من اجل انشاء جامع يف املدينة املذكورة انفا. تم
 املبارشة يف انشاء جامع حميدية نور يف السنة 1890 وتم

 االنتهاء من اعامل البناء يف العام 1894 وفتح لخدمة املسلمني
 .يف مدينة كابا

 يف العام 2015 قام املسؤول عن جامع حميدية نور بطلب    
 اعادة ترميم الجامع حيث تم املوافقة عىل هذا املرشوع من

 قبل تيكا.  يف نطاق املشرشوع تم اعادة تاهيل املراكز الحيوية
 للجامع حيث تم اعادة صيانة داخل وخارج الجامع  واعادة

 دهان جدرانه وتنظيم البنى التحتية ومد خطوط الكهرباء اليه
 من جديد باالضافة اىل ذلك تم انشاء مرافق عامة واماكن
 وضوء حيث تم تاسيس املرافق الصحية الخاصة بالرجال

 والنساء من جديد وتم اعادة ترميم جميع املراكز الثانوية
 .ايضا

 لقد تم اعادة صيانة وحفظ املخطوات االثرية املوجودة يف
 .افريقيا وتم ذلك بالتعاون مع املؤسسات والجامعات واملعاهد
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تامني املعدات ملركز رياضة الكريكيت العثامين يف الجنوب االفريقي
 لقد تم تامني احتياجات 
 مركز الكريكت العثامين

 الذي يعترب من اعرق
 املراكز املوجودة يف
 .الجنوب االفريقي

 تامني املعدات ملركز رياضة
 الكريكيت العثامين يف الجنوب

االفريقي

 مساعدة الرياضيني اليافعني يف
نيجر

 يف العام 1882 تم ارسال عامل الدين ابو بكر من قبل العثامنيني
 اىل افريقيا حيث قام بانشاء مركز لرياضة الكريكيت  العثامين
 حيث يعترب من اهم 3 مراكز قوية يف هذا املجال ومل يتوقف

 .عطاء هذا املركز منذ انشاءه اىل يومنا الحايل

 يعترب هذا املركز من اهم مراكز املسلمني املوجودة يف    
 مدينة كابا حيث تم اثبات ان هذا املركز ليس مخصص فقط

 للعب وامنا له اهمية اكرث من ذلك بكثري. يقيض الشباب اوقات
 فراغهم يف هذا املركز ويبتعدون عن تناول املواد املحضورة

 مثل املخدرات وما شابه وان املركز حافظ عىل هوية املسلمني
 وجمعهم يف مكان واحد. من وجهة الرأي هذه نشاهد ان هذا

 املركز حافظ عىل هوية االسالم ويجب نقل هذه العادات
 والتقاليد اىل االجيال املسلمة القادمة. باالضافة اىل ذلك يتم

 استخدام هذا املركز من قبل افراد العائالت الفقرية التي تسكن
 بالقرب من هذا املركز حيث تبتعد عن العادات والتقاليد الغري

 محبوبة. حيث وجد املجمتع االسالمي الفعاليات اليومية
 البعيدة عن العادات والتقاليد الغري الئقة. باالضافة اىل

 مشاهدة مباريات املركز عن حدوثها تجمع العوائل وتزيد من
 رابط املحبة بني العوائل املسلمة. كان ملدراء املركز هذا عدد

 من الطلبات تم عرضها عىل تيكا حيث تم تجهيز طلبات املركز
 كلها وتم ترميم باب املركز وجعله كهربائية باالضافة اىل تجهيز

 املركز باملالبس الخاصة بهم وتم عمل لوحة كهربائية لعرض
 . نتائج املبارة باالضافة اىل عمل رشيط مدربني عدد 7

 لقد تم مساعدة فريق اليافعني النيجريين من قبل تيكا بتامني
 املالبس الرسمية لهم من اجل املباريات الرسمية وتامني

 االحذية الرياضية املخصصة لهم باالضافة اىل تامني الكراة
 حيث تحتل هذه الرياضة مكانة مرموقة يف املجتمع النيجريي
 وبسبب االمكانيات املحدودة كانوا يواصلون التدريب والحياة

 الرياضية  وكان الفريق مرتبطا بهيئة الرياضة النيجريية
 .االوملبية
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معرض هات وابرو يف السودان

 ان هذا الربنامج تم مبساعدة رئاستنا حيث تم ختم هذا
 .الربنامج بحفل املوسيقى الصوفية والدراويش املولوية

تعديل ملعب ترك كومور ومحيطه

تعديل ملعب ترك كومور ومحيطه

معرض هات وابرو يف السودان

ايام الثقافة الرتكية يف املغرب
 استنادا اىل املقابلة التي جرت بني رئيس جمهورية اتحاد 

 الكومور سامبي ورئيس الجمهورية الرتكية رجب طيب
 اردوغان فانه طلب من دولتنا انشاء ملعب عىل احد الثالث

 جزر التي تحيط بالجمهورية وتحديدا وقع االختيار عىل جزيرة
 انجوان وبتعليامت من رئيس الجمهورية الرتكية تم البدء يف

 انشاء امللعب حسب رشوط الفيفا وبسعة تصل اىل 2000
 شخص حيث يحتوي امللعب عىل مكان اللعاب القوى وكرة

.السلة وكرة الطائرة ايضا

 لقد قام بلدنا بدعوة الخطاطني املشهورين هات وابروا بتاريخ
 2015 من شهر مارس والذي حيث تم تنظيم معرض لهم وكان
 النشاط املحني مفيد جدا حيث تم تعريف العادات والتقاليد
 املوجودة يف بلدنا وكان مفيدا جدا. ولقد حرض املعرض رئيس

 .وقف الديانة الرتكية االستاذ محمد كورمز

 من خالل الزيارة التي متت من قبل مساعد رئيسنا الربوفيسور
 الدكتور نعامن كورتوملش خالل التاريخ مابني 02-05 من شهر
 اذار للعام 2015 والتي حصلت يف املغرب وتحديدا يف الرباط

 حيث تم زيارة ايام الثقافة الرتكية وكان الربنامج يف اليوم االول
 هو غرض تلفازي من قبل قناة محمد التلفزيونية يف الرباط

 حيث تم عرض صور 81 محافظة تركيا وتم افتتاح معرض
 بانورا تركيا حيث تضمن امثلة للرقص الشعبي وتم تقديم

 .حفلة من قبل جوقة وزارة الثقافة والسياحة الرتكية

 اما يف اليوم الثاين فلقد قام الربوفيسور الدكتور نعامن    
 كورتوملش بالقاء محارضة بعنوان املدنية والتصوف يف قاعة
 املكتبة املركزية يف العاصمة الرباط حيث تم بعد املحارضة

 جلب القفاطني العثامنية من اركيا وتم عرض املراسيم
 .العثامنية
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مرشوع ايواء املهاجرين اىل نامبيا

 تيكا تنفذ اعامل ضد
تغيري املناخ والصحراء

مرشوع غابات الصداقة بني تركيا والنيجر

 مرشوع غابات الصداقة بني تركيا
والنيجر

مرشوع ايواء املهاجرين اىل نامبيا

 لقد قامت تيكا وبالتعاون مع وزار الغابات واملوارد املائية
 بانشاء غابة الصداقة بني تركيا والنيجر حيث تم االنتهاء من

 هذا املرشوع يف العام 2013 . يف نطاق املرشوع هذا تم زراعة
 10 هكتارات من االشجار وهكتارين من الغابات الحرضية وتم
 عمل اماكن نزهة ويف املساحة املتبقية والتي تبلغ 8 هكتارات
 تم تشجريها ايضا. توجد يف هذه البلدة نظام توليد الطاقة من

 الخالية الشمسية حيث يتم توليد الطاقة ملا يقارب عرشة
 اطنان مياه  ولساحة رياضة عدد 1. لقد تم زراعة ما يقارب 6

 االف نبتة يف الغابة وذلك لتعزيز العالقات بني البلدين والزالت
 التعديالت قامئة حيث تم ادامة هذه االشجار وعمل االدامة

 الالزمة لها باالضافة اىل تعديل االماكن املحيطة بها ومن املقرر
 .انهاء املرشوع مع عام 2017

 نتيجة للوضع االقتصادي اليسء ولعدم كفاية املستلزمات
 الالزمة وبسبب الهجرة الكثيفة اىل منطقة سواكبومباند
 .ومنطقة واليفس التي تقع تحت والية محافظة ارونكو

 قام وايل هذا املنطقة وبتطوع ذايت منه يف ادارة مرشوع    
 وتم دعم تيكا له يف هذا املرشوع حيث قامت تيكا مبساندة
 الوايل يف هذا املرشوع حيث قامت بتوفري متطلبات الكهرباء
 والرمل واملاء باالضافة تامني ماكينة معمل حجري حيث تم

 اعطائه اىل مدينة واليس. وقام الوايل بتامني االسمنت واجور
 العامل. حيث     من املرتقب ان يتم االستفادة يف بلدة

 سواكبومد 10 االف شخص اما يف مدينة والفيس من املقرر ان
 .يستفيد 12 الف شخص من هذا املرشوع
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القيام باعامل ترميم يف ملجا نساء ياوندا الكامريوين

 تم تعديل  وتطوير قسم
 االطفال املوجود يف مركز

  وينثوس اروس  لاليتام
 .من قبل تيكا

اجراء تعديالت عىل بيوت االطفال املوجودة يف نامبيا

منح الغسالت

 القيام باعامل ترميم يف ملجا نساء
ياوندا الكامريوين

 اجراء تعديالت عىل بيوت االطفال
املوجودة يف نامبيا

 تعديل ملجأ النسان املوجود يف
نامبيا

 ان نساء الكامريون يقومون بالعديد من الفعاليات االجتامعية
 مثل عمل دورات القراءة والكتابة ويقومون باعطاء الدروس
 املهنية يف العديد من املجاالت وباالضافة اىل ذلك يتم اعطاء

 العالج النفيس للنساء االخريات حيث تم تعديل وترميم هذا
 .امللجأ

 يوجد يف بناء يونثيك اروس ) دار ايتام االطفال(  14 بناية
 للخدمة حيث يقدم واحد من االبنية فقط خدمته لالطفال. تم

.تعديل هذا البناء وتسليمه للمسؤولني

 لقد قام رئيس وزارة رعاية الطفل والخدمات االجتامعية
 بتقديم طلب اىل تكيا بخصوص املساعدة يف تعديل بيت

 االطفال املخطط القيام به حيث تم املوافقة عىل هذا الطلب
 من قبل رئاستنا. يوجد يف هذا البيت اطفال ترتاوح اعامرهم ما
 بني االسبوعني والخمسة سنوات وان عدد االطفال املتواجدين

.االن يبلغ 12 طفال

 باالضافة اىل تحسني رضوف املعيشة يف هذا الدار حيث كانت
 الرضوف غري صحية وغري مالمئة ملعيشة االطفال.  وتم يف نهاية

.املرشوع اعطائهم ماكينة لغسل املالبس

 لقد طلب وزير وزارة حامية الطفل والشؤون االجتامعية عونا
 من تيكا لربنامجه الذي يهدف اىل بناء العديد من املالجيء
 للنساء. لهذا السبب تم صيانة بناء يف مدينة وينثوك وايواء

 النساء الذين يتعرضون اىل العنف حيث تم وضعهم يف هذا
 البناية بصورة مؤقتة. قامت تيكا بتعديل البناء الذي يحتوي

 عىل 4 غرف وغرفة جلوس واحدة وقامة بتوضيف موظف امن
 .خارج البناية مع تأثيث غرفة الحارس ايضا
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دعم يف مجال التكنلوجيا لدار ايتام دولة الغابون

 تم تعديل مأوى االمة يف
 النيجر من قبل تيكا
 حيث كان يأوي هذا
 .املركز 22 طالب يتم

اعادة ترميم مبنى رعاية االيتام يف النيجر واملسمى بدار االنصار

 دعم يف مجال التكنلوجيا لدار ايتام
دولة الغابون

 توفري املساعدة لوقف لوردينا الذي
 يحوي طفل االوسو والذي يوجد يف

غانا

 تعديل وتأثيث مأوى االمة يف
النيجر

 اعادة ترميم مبنى رعاية االيتام يف
النيجر واملسمى بدار االنصار

 لقد تم اهداء خمسة اجهزة حاسوب مع خمسة اجهزة    
 طابعة لدار ايتام لريافيال حيث يوجد يف هذا الدار ما يقارب

 .60 طفال

 بارشاف حرم رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان قامت
 بتعديل مبنى االوسو والذي يحتوي عىل اشخاص ترتاوح

 اعامرهم بني 0-3 سنوات عدد 45 واطفال ترتاوح اعامرهم بني
 4-10 سنوات عدد 33 واطفال ترتاوح اعامرهم بني 11-15 سنة

 عدد 27 واطفال ترتاوح اعامرهم مابني 16-25 هدد 34 أي
 مبجموع 139 طفال حيث تم طلب املساعدة من قبل مسؤولني

 املبنى وتم توفري ماكينة مالبس عدد واحد ذو سعة 14 كيلو
 غرام وتم تأمني ثالجة عدد واحد متوسطة الحجم وتم اعطاء

 10 علب كبرية من حفاظات االطفال من قبل حرم رئيس
 الجمهورية لالطفال التي ترتاوح اعامرهم بني 0-3 سنوات
 باالضافة اىل اعطاء هداية متنوعة الطفال ترتاوح اعامرهم

 .مابني ال3-11 سنة وبلغت تلك الهداية 65 قطعة

 يسكن يف مأوى االمة املوجود يف عاصمة النيجر ابوجا ما 
 يقارب 22 طالبا خيث تم تعديل هذا املأوى من قبل تيكا. وتم

 افتتاح املركز من قبل حرم رئيس الجمهورية امينة اردوغان
 .بحضور حرم رئيس الجمهورية النيجريية عائشة بوخاري

 تم اعادة ترميم مبنى االيتام املسمى بدار االنصاراملوجود يف
 عاصمة النيجر ابوجا حيث تبعد ابوجا عن مركز العاصمة

 بحوايل مايقرب 45 دقيقة وتوجد يف منطقة تسمى بكوجة. تم
 تحديث وصيانة البناء والذي يحتوي عىل طبخ وغرف اطفال

 .عدد 2 وتم تعديل الحديقة الخاصة باملبنى وتحضريها للتعليم
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 تيكا بانشطتها التي
 تظهرها يف الدول تحاول

 الوصول اىل الفئة
 املحتاجة عن طريق

 مشاريعها

مأوى االم ثريسا يف نيجرييا

 تقديم الدعم السبوع الطفل
االفريقي الكامريوين

اهداء كريس متحرك اىل انكوال
 بطلب من الحكومة النيجرييا مبساعدة مأوى االم ثريسا حيث 
 يوجد يف هذا املأوى االطفال املسيحني  تم اعطائهم مختلف

 االغذية وااللعاب. ولقد تم تسليم املواد وااللعاب االضافية اىل
 .املسؤولني عن املأوى عند زيارة رئيس الجمهورية اىل نيجرييا

 يتم االحتفال يف كل عام باسبوع الطقل االفريقي بني التاريخ
 10-16. حيث تم عمل اسبوع الطفل االفريقي يف الكامريون

.للعام 2015 بدعم من تيكا
 بالتنسيق مع وزارة الكامريون للشؤون االجتامعية ووقف
 شانتال تم مشاكرة ما يقارب 180 طفال من 10 محافظات
 مختلفة يف عدد من الفعاليات املقامة من قبل املنظامت

املذكورة

 بالتعاون مع وقف لويني تم اعطاء عربات متحركة لخمسني
 شخصا معوقا خاصة باالطفال. ان لحرم رئيس انكوال السيدة انا

 بواال سانوتوس جمعية مساعدات خريية وتسمى هذه
 الجمعية بفونداجو لويني حيث قامت هذه الجمعية

 باالشرتاك مع رئاسة تيكا وبداو بعمل مرشوع حيث قامت تيكا
 بنقل 50 عربة متحركة وتوزيعها اىل وقف ليفيني بعد

 تخليصها من الكمرك. بعد ذلك قام وقف لويني بتعني خمسة
 اطباء لفحص االطفال وتم اعطاء االطفال الذين يستحقون

 .العربات يف برنامج رسمي تم تنظيمه لهم
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 تم مساعدة وزارة
 الصحة يف  جنوب

 السودان  من تامني
 العالج ومستلزمات
 الرصف الصحي لهم

 خالل العام 2015

 تقديم املساعدة االنسانية لالطفال
 املوجودين يف منطقة اوخهاندج يف نامبية

 تامني املواد ضمن السياق املساعدات االنسانية
 العاجلة للعالج واللوازم الصحية لجنوب السودان

 تامني املواد ضمن السياق
 املساعدات االنسانية العاجلة

 للعالج واللوازم الصحية لجنوب
 السودان

 مرشوع مساعدة شهر رمضان يف
 تونس

 تقديم املساعدة االنسانية لالطفال
 املوجودين يف منطقة اوخهاندج يف

 نامبية

 بنداء من املنظامت الدولية واستنادا لهذا النداء قامت وزارة
 الخارجية الرتكية بتلبية هذا النداء وبفعل الحروب الداخلية
 فقد فقد اكرث من الف شخص منزله جراء الحروب تم اخذ

 قرار تقديم املساعدة الطبية لجمهورية جنوب السودان حيث
 تم ارسال املستلزمات الطبية لهم. تم توفري 43 نوع عالج مع
 تامني 71 نوع من مواد الرصف الصحي حيث تم ومبساعدة

 السفارة الرتكية املوجودة يف جوبا من توصيل هذه املستلزمات
 .اىل وزارة صحة جنوب السودان

 من اقل املدن املتطورة يف تونس هي مدينة تطوان حيث قامة
 بلدية تطوان وبالتنسيق مع تيكا باملساهمة من اجل مساعدة

 املواطنني وتوفري احتياجاتهم  حيث تم توزيع املستلزمات
 الغذائية ل660 عائلة باالضافة اىل ذلك تم اعطاء 260 طفال

 .االلبسة

 قام مركز رعاية االيتام هويرتا واالرا بطلب املساعدات بتوفري
 العرابات الخاصة للمعوقني واملواد الغذائية باالضافة اىل مواد

 العناية حيث يرتبط هذا املركز  يف منطقة اوخهاندج حيث يتم
 التنسيق  مع وزارة حامية الطفل واملرأة واملساواة النامبية
 .حيث تقوم هذذه املنظمة بحامية االطفال االيتام املعاقني

 ان منظمة هويرتا واالرا تامن الخدمة وخصيصا لالطفال
 اليتامى املعاقني حيث تقع هذه املنظمة ضمن نطاق بلدية
 اوخهاندج ويوج يف هذا املنظمة ما يقارب 200 طفل يرتاوح

 اعامرهم ما بني 6 اشهر و12 سنة حيث تم تامني املستلزمات
 .الغذائية لهم باالضافة اىل تامني عربتني للمعوقني

 لقد تم تسليم هذه املستلزمات بحفل رسمي تم تنظيمة
 وخالل الحفل تم تسليم املواد املشار اليها اىل املسؤولني

املوجودين يف منظمة هويرتا واالرا
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 لقد تم تنظيم برنامج
 افطاري عىل طول شهر
 رمضان اللف عائلة من

 .الجئني مخيم كاوي

تقديم املساعدات الغذائية للنيجر يف شهر رمضان

تقديم املساعدات الغذائية لالجئني يف منطقة ديففا يف النيجر

 اعطاء وجبات افطار يف التشاد اللف عائلة وتجهيز الف
عائلة اخرة باملواد الغذائية

 تقديم املساعدات الغذائية ألصحاب
االحتياج يف مدينة كازا يف املوزنبيق

 اعطاء وجبات افطار يف التشاد
 اللف عائلة وتجهيز الف عائلة

اخرة باملواد الغذائية

 تقديم املساعدات الغذائية لالجئني
يف منطقة ديففا يف النيجر

 تقديم املساعدات الغذائية
 ألصحاب االحتياج يف مدينة كازا يف

املوزنبيق

 تقديم املساعدات الغذائية للنيجر
يف شهر رمضان

 لقد تم تنظيم برنامج افطار اللف عائلة من العائالت املهاجرة
 التي قدمت من افريقيا الوسطة اىل العاصمة انجامينت حيث
 تم ترتيب االفطار يف مخيم كوي املخصص لالجئني وتم توزيع
 املساعدات الغذائية لبدلة ماصاكوري التي تبعد 170 كم عن
 العاصمة حيث تم توزيع املساعدات اللف عائلة وكان يوجد

 يف املساعدات التمن والدهن والطحني والشكر ومعجون
.الطامطم وامللح والصابون واملواد االولية الغذائية

 لقد قام املواطنني بالهروب من نيجرييا واللجوء اىل النيجر
 وتحديدا اىل منطقة ديفا هربا من االرهاب حيث تم انشاء
 برنامج رمضاين وتم توفري 40 طن من امليلت و40 طن من

 الذرة و42 طن من الشكر و50 علبة من الدهن و450 كارتون
 .من البسكويت و2520 بطانية واعطائها لالجئني

 بناءا عىل طلب وزارة الخارجية الرتكية بخصوص تامني
 املساعدات الغذائية للعوائل املحتاجة يف املوزنبيث تم تامني
 الزيتون والشكر والطحني والشاي وبعض املواد الغذائية من
 البقوليات وتامني بعض السلع الغذائية ومايقارب 200 طردا

 غذائيا وتسليمها اىل سفارتنا يف مابوتو الجل توزيعها عىل
 املحتاجني. حيث تم توزيع هذه املواد خالل زيارة حرم رئيس
 الجمهورية املوزنبيقية السيدة ايساورا نوييس والتي حصلت

 بتاريخ 16-19 نوفمرب من العام 2015 وقد تم توزيع املواد يف
 .شامل مدينة كازا

 ان اغلبية املواطنني يعيشون تحت خط الفقر يف النيجر حيث
 عانت 800 عائلة يف العام 2015 من االمطار الغزيرة والتي

 حصلت يف شهر رمضان حيث قمنا بتوزيع املساعدات الغذائية
.لهم
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 تامني 6 االف ناموسية
 ملخيامت اللجوء يف

 النيجرييا

تامني املستلزمات الغذائية والناموسية ملخيامت النازحني املوجودة يف رشق نيجرييا

 تامني املواد الغذائية ملخيم الالجئني الذي يوجد يف منطقة
اخرتم نورد والذي يقع اىل الشامل من الكامريون

 توزيع املساعدات الغذائية ملئتني
 عائلة تسكن يف مركز ابوجا املوجود

يف نيجرييا

 تامني املواد الغذائية ملخيم الالجئني
 الذي يوجد يف منطقة اخرتم نورد

 والذي يقع اىل الشامل من
الكامريون

 تامني املستلزمات الغذائية
 والناموسية ملخيامت النازحني

املوجودة يف رشق نيجرييا

 خالل زيارة رئيس الجمهورية نيجرية امر بتوزيع املساعدات
 الغذائية للعوائل الهاربة من االرهاب والتي لجئت اىل مخيم

 دورومي حيث تم توزيع الغذاء واملواد االولية وحفاظات
االطفال واغذيتهم ملئتي عائلة

 لقد تم تامني املعونات الغذائية اللفي عائلة قدمت لجوئها اىل
 مخيامت اللجوء املوجودة اىل الرشق من الكامريون وتركت

 بيوتها ومساكنها يف التشاد والنيجريية وذلك بسبب التهديدات
االرهابية

 لقد تم تامني 6 االف ناموسية بالتنسيق مع تيكا ووقف الديانة
 الرتكية حيث تقاسمت كل منظمة 3 االف قطعة ناموسية

 واعطائها ملخيامت النازحني الذين نزحوا اىل الشامل الكامريوين
 بسبب التهديدات االرهابية حيث جاءت هذه املساعدة من

 اجل مساعدة النازحني. وخالل زيارة رئيس الدول وهيئته
 نيجرييا بني التواريخ 02-03 من شهر اذار للعام 2016 امرهم
 بتوزيع 3 االف ناموسية وجرى هذا االمر بالتعاون مع دائرة
 الديانة واالوقاف الرتكية حيث تم نقل هذه الناموسيات اىل

 مخيامت النازحني وتم اهدائهم 3 شاحنات محملة
.باملساعدات الغذائية

 وخالل حفل توديع الشاحنات تم حضور حرم رئيس
 الجمهورية السيدة امنة اردوغان مع مشاركة وزير الدفاع

.السيد عصمت يلامز
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 بعد اعالن تركيا للسنة
 االفريقية عام 2015 تم

 التوسع يف جميع
 مجاالت الحياة السياسية

 يف افريقيا حيث تم
 تشكيل اطار مبادئ

 االخوة للقارة وان
 التعاون بني الجامعات

انشاء مركز تعليم الطفال صومايل املرشدين ميثل خطوة هذه املبادرة

فعاليات يوم افريقيا

 انشاء مركز تعليم الطفال صومايل
املرشدين

 تقوم منظمة االتحاد االفريقي باالحتفال كل 25 مايس باليوم
 االفريقي منذ تأسيسها واىل يومنا هذا. حيث تم استضافتهم يف

 العام 2014 بجامعة غازي خالل الفرتة مابني 21-23 وتم
 االحتفال مبختلف االنشطة لهذا اليوم حيث تم حضور
 مايقارب 47 رئيس جامعة ومعاون رئيس جامعة وتم

 استضافتهم يف انقرة وحصل هذا مبشاركة البعثة الدبلوماسية
.املقيمة يف انقرة

 مركز الحكومات الغري حكومية يف مقديشو والتي تعمل يف
 الساحة املحلية قامت بعمل مركز الطفال صومايل املرشدين

 حيث تم تعديل وترميم هذا املركز وتعديل اماكن الطعام
 واملطبخ وطالء الجدران وتسليك املجاري الصحية من قبل تيكا

 ولقد تم تكلم رئيس الجامعة ومعاون رئيس الجامعة يف هذا
 الحفل ايضا وتم بحث سبل تطوير العالقات الرتكية االفريقية

 وكيفية تطويرها حيث تم مناقشة هذه االمور خالل حفلة
.النقاش واالجتامعات
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 لقد تم تعريف اعامل
 الطالب الذين سافروا

 من تيكا اىل القارة
 االوربية ضمن مرشوع

 الغاء الحدود وكسب
 االصدقاء والتي شملت

 بالد اثيوبيا وسواحل
 الفيلدش  وكينيا

 والسودان وتنزانيا

 مرشوع الغاء الحدود وكسب
 االصدقاء

 رابطة البوسنيني الشباب يف اسطنبول ومبساعدة تيكا وضمن
 مرشوع الغاء الحدود وكسب الصداقة الذي اقيم بالتعاومن

 مع اتحاد بلديات العامل واالتحاد الرتيك واملؤسسة السياسية تم
 توفري فرص عمل للطالب االنراك والبوسنيني يف العمل باثيوبيا

 وساحل العاج وكينيا والسودان وتنزانيا حيث قامت تيكا
 بتعديل بعض املدارس وترميمها حيث تم مساعدة تيكا من

 قبل بعض الطالب الذين تطوعوا لهذا العمل ويف نفس الوقت
 قاموا باهداء العديد من املواد املدرسية وتوزيعها. ان الطالب

 الذين مل يزورو القارة االفريقية ابدا وعند زيارتهم القارة
 االفريقية ضمن مرشوع الغاء الحدود وكسب االصدقاء قد

 .كسبوا الكثري من االصدقاء واصبحوا اصحاب خربة كبرية
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