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من قلب الشعب التركي

رئاسة الوكالة التركیة للتعاون والتنسیق

"كل شيء من أجل رسم إبتسامة"



إن تركيا التي تتماشى مع قيمها وتاريخها العريق، تمد يد صداقة الشعب التركي الى كل المحتاجين، ليس في منتطقتها فحسب بل في 
كل المناطق الجغرافية، وبدون تمييز.

بصفتنا الوكالة التركية للتعاون والتنسيق )تيكا(، فإن هذا الفهم للعالم، والذي إستقيناه كأمانة من تاريخنا؛ قد تجاوز الـ 30 عاما في 
سبيل السعي للوصول الى أكبر عدد ممكن من البشر، عبر روح االخوة والتضامن. لقد قمنا بإيصال روح الصداقة واالخوة والتعاون 

التركي الى الجغرافيا القريبة منا، بعد أن إفتتحنا مكتبنا األول في آسيا الوسطى، وتأسيس مراكز نشاط في البلقان في وقت قصير. 

ومع سنوات الـ 2000، ونتيجة لسياسات الشراكة واالنفتاح التي إتبعتها بالدنا في مناطق جغرافية واسعة جداً، في سبيل الرقي الى 
مصافي القوى الدولية الفاعلة، فقد زادت مساحة المناطق التي ننشط فيها بإعتبارنا مؤسسة تيكا. فبعد أن كنا ندير نشاطاتنا في عام 

2002 من خالل 12 مكتباً، فإننا اليوم ندير نشاطاتنا من خالل مكاتبنا التي افتتحناها في 60 دولة.

نحن فخورون بكوننا المؤسسة التي تطبق في نشاطاتها نموذج التعاون اإلنمائي على الطريقة التركية، في الساحة الدولية، والتي 
تعتمد على مفهموم الشراكة المتساوية التي تركز على اإلنسان إنطالقا من العمل بصدق وشفافية ودون توقع أي مقابل.

وإنطالقا من كوننا منظمة تعاون إنمائي دولي، فإننا نقوم بتنفيذ مشاريع مستدامة ومنتوعة بالشكل الذي يمكنه من تغطية جميع 
المجاالت التي تخص حياة الفرد منذ من والدته، في العديد من المناطق مثل البلقان وآسيا الوسطى وامريكا الالتينية وافريقيا وجنوب 

شرق آسيا.

وقد إنتهينا من تنفيذ ما مجموعه أكثر من 30 الف مشروع بنجاح، في أكثر من 170 دولة، وفي مجاالت مختلفة، بدءاً من التعليم 
والصحة وإستمراراً في االنتاج والزراعة والثروة الحيوانية وتقوية البنى التحتية االدارية واالجتماعية وإيجاد فرص العمل والوصول 

الى الماء النظيف والمساهمة في الحياة الثقافية.

نقوم بنقل تجارب كل المؤسسات الحكومية والجامعات واالدارات المحلية ومنظمات المجتمع المدني التركية الى خارج البالد، وندعم 
المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تطوير البنى التحتية المؤسساتية في المناطق الجغرافية التي ننشط فيها، وكذلك 

نقوم بتقديم الدعم لها في تطوير كفاءة الموارد البشرية.

ونتحرك إنطالقاً من وعينا بأن التنمية ليست منحصرة في الجانب االقتصادي فقط، بل هي ممكنة مع حماية وإحياء وإثراء القيم 
النساء  مقدمتها  وفي  المهمشة  للفئات  الجوانب  والمتعددة  المستدامة  التنمية  ذات  المشاريع  بإيجاد  ونقوم  والثقافية.  اإلجتماعية 

والمعاقين وااليتام والمتضررين من الحروب واصحاب الدخل المحدود.

نقوم بأعمال ترميم وحماية المعالم التاريخية والثقافية وفتحها بالشكل الذي يخدم المتجمع، في جميع أنحاء العالم وخصوصاً في 
البلقان وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا.

ونساهم في إيجاد الحلول للمشاكل الدولية والتنمية المستدامة ونشرها في عموم المجتمعات عن طريق مشاريعنا؛ وكما أننا مستمرون 
بالمسير قدما من خالل مد جسور التواصل من االناضول الى جميع أنحاء العالم. ومع الوعي بروح التشارك والمسؤولية التي ورثناه 

من تاريخنا نقول “كل شيء من أجل رسم إبتسامة” نحمل بشوٍق تحيات شعبنا الى العالم أجمع.

الوكــالــة التـركيـــة للتـعــاون والتــنسـيـــق
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رجب طيب أردوغان
رئيس الجمهورية
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من خالل مكاتبنا الـ 62
في 60 دولة،

 نسعى بكل قوتنا الى جعل العالم 
مكاناً أفضل للعيش.

رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

أكثر من 30 الف مشروع
 في 170 دولة
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أن نكون منظمة فاعلة يمكنها تقديم حلول سريعة ودائمة للمشكالت اإلقليمية والعالمية، في إطار العدل 
والمساواة، بإستخدام جميع أنواع األدوات واألساليب في جميع مجاالت التعاون اإلنمائي.

الى  المشترك  وتاريخنا  الثقافي  موروثنا  نقل  تستطيع  التي  المستدامة  والمشاريع  األنشطة  تنفيذ 
التعاون  التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية اإلنسانية، في إطار أنشطة  المستقبل، والتي تدعم مسارات 

الدولي والمساعدة اإلنمائية لبالدنا، في البلدان التي نعمل فيها بالتنسيق مع المنظمات ذات الصلة.

مهمة تيكا

 رؤية تيكا

سريع ودائمي العدالة والمساواة دولي وإقليمي

رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

إنساني

مشارك ثقافي مستدامة

إجتماعي إقتصادي
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إن تيكا التي تقوم بدعم مشاريع التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية واإلنسانية والتعاون الثقافي، مستمرة 
في تخطيط وتنفيذ نشاطاتها في إطار مبادئ وستراتيجيات معينة، ضمن الجغرافية الواسعة لنشاطاتها، 

والتعاون اإلنمائي الدولي والمساعدات الخارجية.

المسائل  في  األعمال  اإلنسانية وريادة  الخارجية  تركيا  لسياسة  إنعكاس  تيكا  إن مشاريع 
الدولية.

تنفيذ اإلستثمار االكبر في المستقبل، من خالل تطوير البنى التحتية المادية والبشرية في 
مجال التعليم الذي يؤثر على جميع القطاعات. 

سوف يتم حماية أضخم رأسمال للبالد من خالل تطوير البنى التحتية البدنية والسكانية، 
مع علمنا بأن حياة االنسان هو أثمن شيء. وإبداء إهتمام خاص بصحة االسرة والمرأة 

والطفل. 

والبناء  والغابات  الحيوانية  والثروة  الزراعة  مثل  مختلفة  قطاعات  في  المشاريع  دعم 
المهني والتقني وتوفير  التعليم  والصناعة والسياحة والمواصالت واإلعالم، نحو مرحلة 
فرص العمل وتطوير اإلنتاج وإيجاد دخل من خالل التجارة، بهدف تأسيس قاعدة للتعاون 

اإلقتصادي. 

إبداء إهتمام خاص لتقوية مكانة المرأة. 

الفئات  دعم  خالل  من  واإلجتماعية  اإلقتصادية  للحياة  التوازن  تحقيق  في  المساهمة 
المحرومة في المتجمع ] األيتام وكبار السنة والمعاقين وغيرهم[.

تشكل  التي  المعالم  ترميم  خالل  من  مشترك  مستقبل  لتاسيس  متينة  إسس  إنشاء  يمكن 
تاريخنا المشترك وموروثنا الثقافي. 

دعم مكافحة الجفاف والجوع والفقر من خالل إبداء أهمية خاصة لمشاريع إنتاج الغذاء 
والحصول على الماء النظيف والتي تعتبر من أهم إحتياجات االنسان. 

اإلجتماعية  الصدمات  آثار  من  والتقليل  األرواح  في  خسائر  وقوع  لمنع  بسرعة  التحرك 
وتسريع مرحلة التطبيع، بواسطة مكاتب تنسيق البرامج المنتشرة حول العالم، والموجهة 
والكوارث  كالحروب  األزمات  نتيجة  تحدث  التي  الطارئة  الظروف  في  اإلحتياجات  نحو 

الطبيعية.

القيم األساسية لتيكا
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق
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تعتبر تيكا، الجهة التي تطبق نموذج التعاون اإلنمائي على الطريقة التركية في الساحة الدولية، من 
خالل نشاطاتها التي تركز على االنسان، والتي تعمل بمفهوم الشفافية والمصداقية، ودون إنتظار أي 

مقابل، وتهتم بأولويات وإحتياجات الدول.

لإلحتياجات واألزمات نقدم منهجاً جديداً

نموذج التعاون اإلنمائي على الطريقة التركية

بدون شروطصادقة     

تركز على الحلشفافة

عادلة ومتساوية ومستدامةتضع االنسان في المركز

تعتمد على التعلم المتبادلتركز على الطلب

تستجيب بسرعة
تتحمل المسؤوليةلإلحتياجات واألزمات

لماذا تختلف تيكا؟
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

بإعتبارنا تيكا فإننا نقوم بتنفيذ مشاريع في مساحة واسعة جداً بدءاً من التعليم إستمراراُ في الصحة، 
ومن الزراعة الى التنمية اإلقتصادية، ومن مشاريع الموروث الثقافي الى برامج التعليم المهني. وننفذ 

مشاريع في كافة األصعدة  وبالشكل الذي يهم الفرد طوال حياته إبتداءاُ من والدته. 

نضع أسس دبلوماسية إنسانية جديدة من خالل عكس تجارب وخبرات المؤسسات والتنظيمات الحكومية 
والجامعات واإلدارات المحلية ومنظمات المجتمع المدني التركية. 

وننتج مشاريع تنمية مستدامة متعددة الجوانب لجميع الفئات المحرومة وفي مقدمتهم النساء والمعاقين 
وذوي الدخل المحدود. 

ننتج مشاريع للتنمية المستدامة
يمكن للفرد أن يستفيد منه طوال حياته
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

ندعم التنمية اإلقتصادية

وتطبيق  للدول  اإلقتصادية  اإلجتياجات  أجل سد  المختصين من  بتدريب  ونقوم  تطبيقية  ننفذ مشاريع 
التقنيات الحديثة في مجاالت الزراعة والثروة الحيوانية من قبل القوى العاملة المؤهلة.

 
من خالل التعاون بين وزارة الزراعة والغابات وبين تيكا، إستفاد آالف الخبراء من برامج التعليم التي 
نفذت في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والغابات والثروة السمكية، في السنوات العشر االخيرة.
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

نحن سباقون في التعليم
من خالل المشاريع المبتكرة

نحن فخورون بأننا أنجزنا، حتى يومنا هذا، حوالي خمسة االف مشروع في مجال التعليم، بما فيها 
التعليم التقني.

نقوم بدعم البنى التحتية للتعليم من خالل تنفيذ مشاريع المدارس وسكن الطالب ودور االيتام في جميع 
أنحاء العالم؛ ونتقدم بخطى ثابتة نحو هدفنا في حصول الطالب على فرص التعليم المبتكرة والمتساوية. 
ونقوم ببناء المدارس في مناطق جغرافية واسعة إنطالقاً من اذربيجان الى منغوليا، ومن باكستان الى 
مقدونيا الشمالية، ومن البانيا الى النيجر، ومن اثيوبيا الى فلسطين، ومن العراق الى كولومبيا. وكذلك 
نقدم الدعم الالزم في المعدات وإعادة التأهيل للعديد من المؤسسات التعليمية وعلى مستوى الروضة 

والمتوسطة والثانوية والجامعة.
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

نبني المستشفيات ونقيم دورات مختصة
للعاملين في القطاع الصحي

الصحية،  الخدمات  الحصول على  إنجاح  بهدف  العالم  أنحاء  نشاطاتنا ومشاريعنا مستمرة في جميع 
وتحقيق الخدمات الصحية، وتحسين صحة االنسان وخصوصاً صحة االم - الطفل.

نقوم بإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وإعادة إعمار المئات منها في العديد من الدول لكي يستفيد 
الجميع من الخدمات الصحية األساسية.
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

نهتم بتاريخنا وموروثنا الثقافي المشترك

نهتم باآلثار التي تعد من الموروث التاريخي والثقافي المشترك في جميع أنحاء العالم، وندير أعمال 
إعادة الترميم واإلدامة بإهتمام بالغ. وكذلك نساهم في زيادة القدرة الكامنة للسياحة اإلقليمية من خالل 

تنفيذ مشاريع إعادة االعمار.

قرة داغ، بودغوريتسا - برج الساعة العثمانية البوسنة والهرسك - جامع الفرهادية                             
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مجمع متحف بيت علي رضا افندي، قوجاجك، مقدونيا الشمالية
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

نبني منشآت إنتاجية حديثة

يعتبر زراعة الزيتون أهم مصادر الدخل لسكان بلدية عبسان الكبيرة ذات الـ 30.000 نسمة والتي 
تقع داخل حدود بلدية خان يونس الواقعة جنوب قطاع غزة. وبدعم من تيكا، تقوم المنشأة التي نفذت 
3500 من مزارعي غزة  الخدمات لحوالي  بتقديم  %100 في فلسطين،  بمكائن ذات تقنيات تركية 

وتنتج 5  االف طن من الزيتون سنوياً.
 

الزجاجية  البيوت  أصحاب  إلتحاد  الشتوية  المحمية   / الزجاجية  البيوت  دعم  مشروع  نطاق  ضمن 
المنغولية، تم تركيب بيت زجاجي / محمي شتوي مزود بنظام ري بالتنقيط وخزان مياه ونظام تهوية 

ونظام تدفئة على مساحة 400 متر مربع.

فلسطين – غزة منغوليا
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

ندعم المرأة في المشاركة 
بقوة في الحياة اإلجتماعية

قمنا  هذا،  يومنا  وحتى   1992 عام  بنشاطاتنا  بدأنا  أن  منذ 
بتنفيذ آالف المشاريع التي تستهدف مشاركة المرأة في الحياة 

االجتماعية واالقتصادية، في مختلف أنحاء العالم.
 

وتقوية  ودعم  للمرأة،  األساسية  اإلحتياجات  سد  نستهدف 
خالل  من  اإلقتصادي،  وضعها  وتحسين  اإلجتماعية  مكانتها 

المشاريع التي ننفذها.

نقوم بتنفيذ العديد من المشاريع التي تستهدف مشاركة المرأة 
في الحياة اإلجتماعية واإلقتصادية، من خالل الدورات المهنية 

التي ننظمها لزيادة تشغيل المرأة.
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

نشارك خبرات تركيا من خالل
مشاريع التعليم المهني

نقوم بمشاركة تجارب تركيا مع الدول التي نتعاون معها، في قطاعات 
والمدني واإلعالم وغيرها  اإلداري  والتنظيم  واإلنتاج  التعليم والصحة 
من المجاالت الكثيرة، عبر دعم مراكز التعليم المهني في عموم أنحاء 

العالم.
 

نساهم في تدريب وتهيأة االف الخبراء بالتعاون مع منظمات المجتمع 
المدني والمنظمات والمؤسسات العامة.

 
عام  منذ  مختلفة  مجاالت  في  مهني  تعليم  650 مشروع  نفذنا حوالي 

2017 وحتى يومنا هذا.

عدد
المشاريع القطاع الذي نفذ فيه التعليم

115 التعليم
236 البنى التحتية اإلدارية والمدنية
90 الصحة

39
البنى التحتية اإلجتماعية، والخدمات )الحماية اإلجتماعية، 

والسكن، والثقافة، وحقوق العاملين وغيرها(
64 الزراعة، والغابات، والثروة السمكية
65 المواصالت، واإلتصاالت، والطاقة، وإدارة العمل

19
والتنمية  والبيئة،  الكوارث،  القطاعات االخرى )محاربة 

الريفية، المياه والصرف الصحي، وغيرها(
628 المجموع



31



32

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI

إعادة الترميم
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

كازاخستان
مزار أحمد ياسوي

يعد مزار أحمد ياسوي الموجود في كازاخستان واحدة من أولى مشاريع 
الترميم وأكثرها شمولية في تأريخ تيكا. 

لقد قام الحاكم تيمولنك في القرن الـ 15 ببناء مزار الشيخ أحمد ياسوي 
الذي يعد من القادة الروحانيين في العالم االسالمي- التركي. وقد قامت 
تيكا بأعمال إعادة الترميم االكثر شمولية حتى هذا اليوم لمزار الشيخ 
إفتتاح  وتم  بكازخستان.  تركستان  مدينة  في  يقع  الذي  ياسوي  أحمد 
المزار إلستقبال الزوار من قبل رئيسي جمهوريتي تركيا وكازخستان، 

في الذكرى السنوية الـ 1500 لتأسيس تركستان.
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

أثيوبيا
إعادة ترميم

القنصلية العثمانية
في مدينة هرر

قامت تيكا بأعمال إعادة ترميم بناية القنصلية التي تجاوز عمرها قرناً 
من الزمن. فقد أفتتحت عام 1912 في مدينة هرر بعد تأسيس أولى 
)أثيوبيا(.  والحبشة  العثمانية  الدولة  بين  الدائمة  السياسية  العالقات 
وبذلك حصلت الحياة الثقافية في المدينة على بناية كبيرة، تتكون من 
قسم اإلدارة والمركز الثقافي والمضيف والكافتريا وقسم اإلستراحة، بعد 

اإلنتهاء من أعمال إعادة الترميم.
 

تم عرض القنصلية العثمانية للخدمة، في حلتها الجديدة، بصفة مركز 
ثقافي تحت مظلة جمعية المعارف التركية، بعد إنتهاء تيكا من أعمال 

إعادة الترميم في عام 2019.
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

السودان إعادة ترميم 
قصر علي دينار

خالل الحرب العالمية االولى إستجاب السلطان علي دينار آخر سالطين 
لقتال  الخامس  رشاد  محمد  العثماني  والخليفة  السلطان  لنداء  دارفور 
المستعمرين، واستشهد اثناء قتالهم عام 1916. وقد قامت تيكا بإعادة 
ترميم وترتيب محيط قصر علي دينار الذي يستخدم كمتحف، والواقع 

في مدينة الفاشر بدارفور الشمالية. 

بعد إعادة الترميم اصبح قصر السلطان علي دينار متحفاً حديثاً. وبات 
ثاني اكبر متحف في السودان. ويعرض في المتحف عرش علي دينار، 

إضافة الى ممتلكاته الخاصة.
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السودان
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

الجزائر
مسجد كتشاوة

إلستقالل  عالمة  يعد  الذي  كتشاوة،  مسجد  ترميم  بإعادة  تيكا  قامت 
الجزائر وواحدة من رموز الصداقة التركية الحزائرية الممتدة لـ 500 

عام، وتم إفتتاحها للعبادة عام 2018. 

تيكا  قامت  أردوغان  طيب  رجب  الجمهورية  رئيس  لتعليمات  إمتثاال 
التي  بإعادة ترميم مسجد كتشاوة الواقعة في منطقة القصبة )كصبة( 
أهم  من  واحدة  وكانت  الجزائر،  العاصمة  في  القديمة  بالمدينة  تعرف 
المراكز في العهد العثماني، وهي تدخل ضمن الئحة الموروث الثقافي 
اليونسكو  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  لمنظمة  العالمي 

.)UNESCO(
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الجزائر
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

البوسنة – الهرسك
جسر )درينا( محمد 

باشا صوكوللو
قامت تيكا بإعادة ترميم جسر صوكوللو محمد باشا )درينا( التاريخي، 
 – البوسنة  شرق  ويشاغراد  مدينة  في  سنان  المعمار  بناها  والتي 
الهرسك، بشكل يالئم نسختها االصلية، وأعيد تقديمها للتراث العالمي 

مرة أخرى.
 

المختلفة  الحضارات  ربط  الذي  باشا،  محمد  صوكوللو  جسر  بناء  تم 
ببعضها البعض لمئات السنين، بين عامي 1577-1571 بأمر صوكوللو 
بعد  والسالم  لالمن  كرمز  بكل شموخ  اآلن  الجسر  ويقف  باشا.  محمد 
العامة  والمديرية  تيكا  بين  بالتعاون  أديرت  التي  الترميم  إعادة  أعمال 
للطرق البرية ومؤسسة حماية موروث الثقافة التاريخية والطبيعية في 
جمهورية صربيا وهيئة حماية النصب الوطنية في البوسنة – الهرسك.
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ويشاغراد / البوسنة - الهرسك
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

المجر مزار غول بابا
تم إعادة ترميم مزار غول بابا الكائن في المنطقة المعروفة بغول تبة 
بعد  وذلك  بودابست،  المجرية  العاصمة  في   )Rozsadomb( سي 
توقيع بروتوكول الشراكة بين تركيا والمجر في عام 2014. وقد تم 
ترميم المزار وترتيب االجزاء الداخلية والمحيط الخارجي، ضمن أعمال 

إعادة الترميم. إضافة الى بناء متحف غول بابا جديد. 

بعد إنتهاء أعمال إعادة الترميم في عام 2018 في مزار غول بابا، قام 
رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء المجر فيكتور 

أوربان بإفتتاح المزار في أكتوبر/ تشرين االول عام 2018. 
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بودابست / المجر
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

ميانمار مقبرة الشهداء
االتراك في ثايات

يوجد في مقبرة الشهداء االتراك بمنطقة ثايات في ميانمار 222 قبر 
من الجنود االتراك الذين ماتوا هناك بعد أن وقعوا في أسر االنجليز في 

جبهات العراق وفلسطين وسوريا أبان الحرب العالمية االولى. 

تم إعادة بناء المقبرة لتنال حمايًة وإهتماماً أكثر في مايو /أيار 2015 
االسرة  ووزارة  ميانمار  في  التركية  والسفارة  تيكا  من  كل  بمساهمة 

والخدمات اإلجتماعية ووزارة الدفاع الوطني. 
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ثايات / ميانمار
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

العراق مجمع الشيخ
عبدالقادر الكيالني

قامت تيكا بإعادة ترميم مزار الشيخ عبدالقادر الكيالني، الذي يقع في العاصمة العراقية بغداد، والذي 
يعد من أهم قيم أمتنا والعالم االسالمي.

ومن ضمن أعمال إعادة الترميم، قام فريق الخبراء الذي سافر من تركيا، بتجديد قبة المجمع والمحراب 
إنشاء نسخة طبق  تم  بالغ. وكذلك  بإهتمام  الداخلية والسجاد  التاريخية واالجزاء  والمنارة واالبواب 
االصل من سبيل الحميدية الموجودة في قصر يلدز، داخل المجمع. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 
2020 تم تقديم غطاء الغوث االعظم الذي نسج في إسطنبول، كهدية الى المزار بمناسبة الذكرى الـ 

943 لمولد الشيخ عبدالقادر الكيالني.
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بغداد / العراق
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

منغوليا 
نصب بيلغا تانيوكوك

تانيوكوك  بيلغا  لكتابة  الخارجي  المحيط  وترتيب  بحماية  تيكا  قامت 
الموجودة في اوالن باتور ضمن مشروع النصب التركية في منغوليا. 
ومن اجل تسهيل الوصول الى كتابة بيلغا تايوكوك التي تعد اقدم وثيقة 
مكتوبة في تاريخ الترك، قامت تيكا بتبليط 11 كيلو متر باالسفلت إمتثاالً 

ألوامر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.  

الزالت اعمال ترتيب المحيط الخارجي والتنظيم والعرض وبناء مجمع 
الى  تعود  التي  الكتابة  حماية  بهدف  جارية،  تانيوكوك  بيلغا  متحف 
عهد الغوك ترك، واآلثار التاريخية واإلكتشافات االثرية، من الظروف 
الطبيعية وعرضها في مكانها حسب مفهوم المتاحف المعاصرة، وإيجاد 
إمكانية زيارتها من قبل السياح المحليين واالجانب في كل فصول السنة.
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أوالن باتور / منغوليا
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

صربيا قلعة رام
التي  قلعة رام  بإعادة ترميم    2019  -  2017 بين اعوام  تيكا  قامت 
بنيت من قبل السلطان بايزيد الثاني في القرن الخامس عشر قرب فليكو 

غراديستا في شمال شرق صربيا. 

إن هذه القلعة التي تعد واحدة من بين سبعة قالع تتحكم بنهر الدانوب 
في صربيا، كانت تستخدم الهميتها الدفاعية، وكانت قد تعرضت ألضرار 

بليغة خالل الفترات السابقة. 

ضمن أعمال إعادة الترميم تم تأهيل الجزء المتضرر من بناية قلعة رام 
وإكمال قسم من األجزاء المنهارة تماماً منها. وبذلك تم حماية القلعة 
وإعادة إحياءها وزيادة إمكانية السياحة الثقافية للمنطقة وتطويرها بعد 

إعادة الترميم.  
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI

الصحة
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

في إطار الفحوصات الدورية الطبية في أفريقيا
تم فحص أكثر من 100 الف شخص
وإجراء مايقارب من 8 آالف عملية

تعد أفريقيا القارة االولى التي يتعرض فيها صحة االنسان للمخاطر الصحية، واالضعف من حيث البنى 
التحتية الصحية. كما أن اغلب نسب الوفيات في قارة أفريقيا، في الوقت الحاضر، سببها األمراض 

المعدية. 

وضمن البرامج الصحية الطوعية التي تدار بالتعاون بين تيكا ومنظمات المجتمع المدني التي تهدف 
الى المساهمة في مكافحة المشاكل الصحية التي تهدد القارة االفريقية نهدف الى :

•   التقليل من األمراض من خالل تطبيق تدابير الحماية الصحية تجاه المجتمع.
•   ضمان حصول االنسان على التشخيص - العالج  والوسائط والخدمات.

•   تدريب الكادر الصحي الكافي وذات المؤهالت الالزمة في كافة المجاالت الصحية المطلوبة. 
•   تطوير برامج دعم خاصة ضد االمراض المنتشرة واالمراض العضال في البلد.

•   تقديم الخدمات الصحية في ظروف الطوارئ وتطوير قدراتها.
•   تطوير الخدمات الصحية لألم والطفل.

•   إجراء الفحوصات الدورية والعمليات الجراحية.
•   إيجاد الموارد البشرية والبنى التحتية التي تستطيع المساهمة في التعاون الصحي مع تركيا.

أفريقيا وباالخص  قارة  تم إجراء فحوصات دورية في  المدني  المجتمع  تيكا ومنظمات  بين  بالتعاون 
لسكان المناطق القروية، مثل إعتام عدسة العين، والناسور، والنسائية، والنسائية والتوليد، والقيلة 
المجاالت  من  وغيرها  االسنان  وقلع  االسنان،  وأمراض  األذن،  وإلتهابات  اإلربي،  والفتق  المائية، 
الصحية. وفي المستشفيات والمراكز الصحية التي أجريت فيها العمليات تم إشراك األطباء المحليين 

في العمليات بإستخدام التقنيات الحديثة.
 

قامت تيكا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بفحص 111.222 حالة، وإجراء 7.616 عملية في 
العديد من البلدان نفذت فيها تلك االعمال، في إطار الصحة الوقائية والصحة المعالجة وخدمات التعليم.
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

تقديم الدعم في
جائحة الكورونا / كوفيد – 19

التركية  الطريقة  على  اإلنمائي  التعاون  نموذج  تعكس  التي  تيكا  إن 
اإلحتياجات  تجاه  شكل  باسرع  االستجابة  ميزة  أظهرت  أعمالها،  في 
والكواراث التي تعد واحدة من الشروط االساسية لهذه المقاربة، أثناء 

فترة جائحة كوفيد – 19 التي إجتاحت العالم كله في عام 2020. 

وقد أظهرت تيكا ردة فعل سريعة منذ االيام االولى للجائحة بتقديم الدعم 
محاربة  في  للمساهمة  العالم  أنحاء  مختلف  في  دولة   70 من  الكثر 
الف   40 من  واكثر  القفازات،  توفير  تم   2020 عام  فخالل  الجائحة. 
وزرة، وقناع واقي، ونظارات، وأكثر من الف جهاز تنفس إصطناعي، 
تعاني  التي  الدول  الى  تسليمها  تم  والتي  وبخاخ،  )مفرغة(،  وشفاطة 

الصعوبة في إيجادها.
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

مولدافيا منطقة غاغاووز 
للحكم الذاتي مركز عزيز 
سنجر للتشخيص والعالج

بهدف توفير مركز جديد للقطاع الصحي وتقديم خدمات صحية افضل 
للسكان في مناطق شرق اوروبا عموماً، ومولدافيا ومنطقة غاغاووز 
للحكم الذاتي باالخص، قامت تيكا ببناء مركز جديد للتشخيص والعالج 
المنطقة في كومرات عاصمة منطقة غاغاووز  داخل مجمع مستشفى 

للحكم الذاتي. 

 56 على  يحتوي  والذي  إثنين  طابقين  من  المكون  المركز  أنشئ  وقد 
مغلقة ضمن مساحة مجموعها  مربع  متر   2700 مساحة  في  سريراً 
6800 متر مربع. ويقدم المركز الذي يحتوي على أجهزة طبية حديثة، 
الخدمات الصحية  والسريرية االساسية. إضافة الى تقديمها الخدمات 
والموجات  المقطعي  والتصوير  واالشعة  واالطفال  الباطنية  في  الطبية 

فوق الصوتية. 

سنجر  عزيز  مركز  من  سنويا  شخص  الف   40 حوالي  ويستفيد 
للتشخيص والعالج، الذي إفتتح من قبل رئيس الجمهورية رجب طيب 

اردوغان في عام 2018. 
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كومرات / مولدافيا
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

غــزة مستشفى الصداقة
التركية – الفلسطينية

عام  في  الفلسطينية   – التركية  الصداقة  مستشفى  بناء  أعمال  إنتهت 
مربع،  متر   34800 فيها  المغلقة  البناء  يبلغ مساحة  والتي   ،2015
وبسعة  القبو،  في  إثنين  طابقين  ويتكون من ستة طوابق من ضمنها 
180 سريراً. ويعتبر المستشفى مع قاعات اإلجتماعات وغرف االدارة 

أكبر مستشفى في فلسطين وقطاع غزة. 

وقد قامت تيكا ببناء المستشفى وتجهيزها بأحدث المستلزمات الطبية. 
فترة  ضمن   2020 عام  في  الفلسطينية  السلطات  الى  تسليمها  وتم 

مكافحة جائحة الكورونا / كوفيد – 19.
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غـزة / فلسطين 
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

أوزبكستان مشروع خدمة 
الطوارئ الصحية
)الخدمة الطبية(

الوسطى  آسيا  بلدان  أكثر  نسمة  مليون   32 الـ  ذات  أوزبكستان  يعد 
من ناحية الكثافة السكانية. وقد تم توفير 50 سيارة إسعاف في عام 
تقديم  على  أوزبكستان  قدرة  تطوير  في  المساهمة  بهدف   ،2018
االسعافات االولية والخدمات الصحية للشعب االوزبكي بشكل أكثر كفاءة 
وفاعلية. إن سيارات اإلسعاف المجهزة بالكامل بتقنيات تركية متقدمة 
جداً، تحتوي على جميع معدات اإلسعافات االولية بما فيها أجهزة تنظيم 

نبضات القلب وأجهزة التنفس اإلصطناعي.
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أوزبكستان
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

المكسيك
العيادة الصحية في أواكساكا

تعرضت والية أواكساكا الى أضرار جسيمة بعد أن ضربها زلزال بقوة 
7.5 في 19 شباط 2917، ونتيجة للزلزال بات حوالي 14 الف دار 

غير قابل لإلستخدام. 

 – التركية  للصداقة  الصحي  المركز  ببناء  تيكا  قامت  اإلطار  هذا  وفي 
8 االف شخص،  ليستفيد منه حوالي  ناحية األسبينال  المكسيكسة في 

وتم إفتتاح المركز في عام 2019.
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أواكساكا / المكسيك
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

قرغيزستان
مستشفى الصداقة التركية – 

القرغيزية في بيشكاك
بدأت تيكا في عام 2016 ببناء مستشفى متخصص للتشخيص والعالج 
المتقدم، يهتم على االغلب بامراض القلب والشرايين، وأمراض الجهاز 
الهضمي، وذلك في القطعة االرضية الموجودة داخل مستشفى المدينة 

رقم 1 لبلدية بيشكاك.

وتضم مساحة 12 الف متر مربع مغلقة، وبقدرة 72 سريراً، ومختبرات 
للقسطرة  وأقسام  المركزة،  للعناية  وحدات  وثالث  عمليات  وصالتي 
للتنفس  مركزة  عناية  وحدة   22 المستشفى  تضم  كما  والمشاهدة. 

اإلصطناعي.

القيرغيزستانية  الصحة  لوزارة   2020 عام  في  المستشفى  تسليم  تم 
وبدأت   ،19  – كوفيد   / الكورونا  جائحة  مكافحة  فترة  طوال  مؤقتاً 

بإستقبال المرضى منذ أيلول 2021.
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بيشكاك / قيرغيزستان 
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

جورجيا مستشفى باطوم
لألمراض المعدية

50 سريراً،  بقدرة   1960 نشاطاتها في عام  بدأت  والتي  المعدية،  لألمراض  باطوم  تقوم مستشفى 
بتقديم خدماتها للمرضى القادمين من مختلف مناطق البالد.

كما  لها.  المحيطة  البيئة  وترتيب  الخارجية  الجبهة  وتحسين  المستشفى  بناء  بتجديد  تيكا  قامت  وقد 
باطوم  إفتتاح مستشفى  للمستشفى. وبعد  المختبرية  الطبية والمستلزمات  بتوفير األجهزة  تيكا  قامت 
لألمراض المعدية في عام 2019، تحولت المستشفى الى القاعدة الرئيسية لمكافحة جائحة الكورونا 

/ كوفيد - 19.
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باطوم / جورجيا
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI

التعـليم
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

األردن األونروا مخيم 
الوحدات مدرسة البنات

نفذت تيكا في االردن أعمال تجديد وتجهيز مدرسة البنات المرتبطة بوكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين )UNRWA( في شرق االردن. 

يدرس ما مجموعه 15 الف طالب / طالبة بدءاً من الصف الرابع الى الصف العاشر في هذه المدرسة 
الواقعة داخل مخيم الوحدات )المخيم الجديد في عمان(، التي تضم 57 الف الجئ فلسطيني مسجل 

رسمياً، وهي واحدة من عشرة مخيمات اقامتها االونروا لالجئين الفلسطينيين في األردن. 

وقام السيد وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي في عام 2019 بإفتتاح المدرسة التي 
بدأت بتقديم خدمات التعليم للطالب.
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األردن
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

خالل الـ 5 سنوات االخيرة
قدمنا الدعم ألكثر من 1000

مؤسسة تعليمية
يدرس ما مجموعه 1200 طالبة في 30 صفاً بدءاً من الصف االول 
وحتى الصف السابع في مدرسة أمينة أردوغان التي بنيت في باكستان. 
ويقيم 300 طالبة في سكن الطالبات الذي بني بجانب المدرسة مباشرًة. 
وقمنا بتقديم المساعدة في تجهيز 18 مؤسسة تعليمية من خالل بناء 
6 مدارس تركية في فلسطين. وقمنا بتوسيع نشاطنا في جميع مناطق 
دول البلقان التي نعمل فيها وقمنا بتجديد مئات المدارس وبناء مدارس 

جديدة.
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البنجاب / باكستان
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

منغوليا
شعبة اللغة االجنبية

تأسس قصر الطفل الذي يعد من أعرق المؤسسات التعليمية في منغوليا 
عام 1958. ويقوم بتعليم 4000 طفل بين أعمار 9 – 17 بهدف تقييم 
أوقات فراغ االطفال بشكل فاعل ومثمر، وتطوير مهاراتهم، توجيههم 

الى المجاالت المهنية.

قامت تيكا بتجديد شعبة اللغة االجنبية وتجهيزها بالمستلزمات الحديثة، 
في  دعم  أو  إعمار  عملية  أية  على  يحصل  لم  الذي  الطفل  قصر  في 
طالب   600 لـ  وفرت  وبذلك  تأسيسها،  منذ  واالجهزة  المستلزمات 

إمكانية تعلم اللغة االجنبية بشكل فاعل ومؤثر. 
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منغوليا
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

مولدافيا منطقة غاغاووز 
للحكم الذاتي حضانة جحا 

)نصرالدين خوجة(
يضطر قسم من األسر التي تعيش في منطقة غاغاووز للحكم الذاتي، 
المناطق االخرى. وقد تم بناء حضانة  الى  البالد أو  الى خارج  للسفر 
مدينة  في  واسعة،  وإجتماعية  تعليمية  مساحات  وتملك  تماماً  مجهزة 
الذين  لالطفال  المدرسة  قبل  ما  التعليم  إمكانية  توفير  بهدف  كومرات 

يعمل والديهم في الخارج، واإلهتمام برعايتهم في ظروف افضل.

)نصرالدين  بجحا  سميت  والتي  ببناءها  تيكا  قامت  التي  الحضانة  إن 
خوجة(، قد بنيت على مساحة 8 االف متر مربع، فيها 1000 متر مربع 
مساحة مغلقة متكونة من طابق واحد، واربع مساحات لعب مفتوحة. 
في  أفضل  تعليم  خدمات  خوجة(  )نصرالدين  جحا  تقدم حضانة  وبذلك 
ظروف متطورة الطفال كومرات عاصمة منطقة غاغاووز للحكم الذاتي 

والذي يبلغ عدد سكانها 26 الف نسمة.
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كومرات / مولدافيا
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

كولومبيا
مدرس أوريجون التركية

كانت مدينة األوريجون أولى المناطق التي بدأت فيها عملية إزالة االلغام 
بعد االتفاق الذي وقع بين الحكومة الكولومبية وقوات كولومبيا الثورية 

المسلحة )FARC( عام 2016. 

قامت تيكا ببناء مدرسة أوريجون بنقوش وعناصر تركية، بدل المدرسة 
التحتية  البنى  التي كانت على وشك اإلنهيار، من أجل تطوير  القديمة 

اإلجتماعية واإلقتصادية ودعم عملية السالم. 

والهدف من هذه المدرسة التي إفتتحها رئيس دولة كولومبيا السابق 
والحاصل على جائزة نوبل للسالم جوان مانويل سانتوس، هو المساهمة 

في عملية السالم.
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أوريجون / كولومبيا
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

البانيا
سكن غجيروكاسترا 

للطلبة الذكور
تم تقديم سكن الطلبة الذكور في غجيروكاسترا الواقع في مدينة أرغيري 
في جنوب البانيا، لخدمة الطالب بعد إعادة ترميم وتجهيز شاملة نفذتها 

تيكا. 

إدارية  وأقسام  غرفة   51 البناية  ويضم  طالباً،   127 السكن  في  يقيم 
للطالب  أفضل  ظروف  في  خدماتها  تقدم  وهي  ومطبخ،  طعام  وقاعة 
في  الطالبي  السكن  بناية  إفتتاح  وتم  التحتية.  البنى  ترميم  إعادة  بعد 
نيسان عام 2020 من قبل وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري 

أرصوي. 
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غجيروكاسترا / البانيا
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

مدرسة الصداقة
التركية – النيجرية

للنيجر  اردوغان  طيب  رجب  التركي  الجمهورية  رئيس  زيارة  أثناء 
عام 2013، تمت مناقشة بناء مدرسة وسكن طالبي ومجمع رياضي 
ببناء  تيكا  قامت  وقد  النيجر.  دولة  خصصتها  التي  االرض  قطعة  في 
الى  سلمت  ثم  ومن  وتجهيزها،  النيجرية   – التركية  الصداقة  مدرسة 
جمعية المعارف التركية وبدأت المدرسة بتقديم نشاطات التعليم في العام 

الدراسي 2018-2019. 

النيجرية على مساحة 40 الف متر  التركية –  بنيت مدرسة الصداقة 
مربع من االرض، وتحتوي على 44 صفاً ويدرس فيها 1200 طالباُ. 
إضافة الى بناء سكن طالبي مكون من 3 طوابق وسعة إستقبال 648 

طالباً، ضمن المشروع.
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النيجر
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI

“من قلب الشعب التركي”
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI

النشاطات والمشاريع االخرى
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

فلسطين غزة
بناء مجمعات سكنية

قامت تيكا ببناء مجمع سكني متكون من 20 عمارة تحتوي على 320 شقة في غزة. وتم تسليمها الى 
االسر التي تحتاجها بعد ان فقدوا منازلهم أثناء حرب غزة عام 2014.

 
بني المجمع السكني الذي بدأ العمل بإنشاءه عام 2016 في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، على 
مساحة مجموعها 20 دونماً. وتحتوي العمارة الواحدة على 16 شقة بمساحة 100 متر مربع، إستفاد 

منها حوالي 2250 مواطناً من غزة.
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غزة / فلسطين
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

مختبر الجزري اإلنتاجي 
)مختبر الجزري(

الثالثية  والطابعة  االبعاد  الثالثي  التصميم  تعليم  “دورات  حصلت  لقد 
االبعاد”، و” دورات تعليم تركيب وإستخدام مختبرات الجزري )مختبر 
وتعليم  الذرية  القوة  مجهر  توفير  دورات  و”  لالنتاج”  الجزري( 
المستخدم” بواسطة تنسيقية تيكا للمشاريع التعليمية منذ عام 2017، 

على إهتمام كبير في الدول ذات العالقة. 

تنقل تجارب ومعلومات  التي  البرامج  تنظيم هذه  يتم   2020 منذ عام 
والتكنولوجيا  العلم  برنامج  إسم  تحت  التكنولوجي،  المجال  في  تركيا 
تطوير  في  المساهمة  بهدف  الدول  لخدمة  قدمت  والتي   ،)BİTEP(

البنى التحتية التكنولوجية المهتمة باإلنتاج الصناعي. 

تم تنفيذ مشاريع تركيب مختبر الجزري االنتاجي التي يتكون من 50 
وأجهزة  االبعاد،  ثالثية  وطباعة  تصميم  وحدات  مثل  إنتاجية  قطعة 
 ،)CNC( الحاسوب  الرقمي عن طريق  التحكم  ومكائن  ليزرية،  قطع 
والمستلزمات اإلستهالكية في إطار برنامج العلم والتكنولوجيا، ضمن 
سراييفو  وجامعة  الجزائر،  في  والتكنولوجية  العلمية  األبحاث  مركز 
السودان،  الدولية في  أفريقيا  البوسنة والهرسك، وجامعة  الدولية في 
التكنولوجية في  لبنان، والجامعة  التكنولوجية في جامعة  وكلية صيدا 
الذكر في جامعة  آنف  المختبر  بأعمال تركيب  البدء  تم  أذربيجان. كما 
ويتز وبريتوريا بجنوب أفريقيا، والجامعة االوروبية بلفكة في جمهورية 
شمال قبرص التركية، وفي مركز تكنولوجي سيتم تحديده فيما بعد في 

طاجيكستان.
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مختبر الجزري
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

المساعدات اإلنسانية الطارئة
مع تنفيذ أكثر من 300 مشروع في سبعين دولة منذ عام 2016، تم 
إيصال مستلزمات المساعدة اإلنسانية األساسية لمئات اآلالف من البشر 
مثل االغذية واالدوية والمالبس والبطانيات. وتم إيجاد الحلول السريعة 
الخبراء  االزمات، وذلك من خالل  للسكان في مناطق  المأوى  لمشاكل 

العاملين الذين يمارسون مهامهم على الساحة.

مائدة أولياء هللا
قامت تيكا بتسليم سلة رمضانية لحوالي مليون شخص في 82 دولة 
عنوان  تحت   2021 عام  توحيدها  تم  التي  الرمضانية  البرامج  ضمن 
األناضول  التكافل في  الى نشر روح  تهدف  التي  أولياء هللا”،  “مائدة 

الى العالم. 

تم  قارات،  خمس  في  نظمت  التي  اولياء هللا”  “مائدة  برامج  وضمن 
وتقديم وجبات  نظافة،  الف حزمة  الف سلة غذاء و19   137 توزيع 

حارة لـ 70 الف شخص. 

وبعد التعميم الذي نشر من قبل رئيس الجمهورية تم إعالن عام 2021 
“ سنة يونس أمرة واللغة التركية” و “سنة الحاج بكتاش ولي” قامت 
تيكا بتنظيم برامج التكافل في إطار النشاطات التي تدار بتنسيق وزارة 

الثقافة والسياحة. 

إن برامج “مائدة اولياء هللا” التي تأخذ إسمها من األولياء الذين يمثلون 
قلب األناضول ويعتبرون المهندسين الثقافيين لمنطقة جغرافية واسعة 
تتخطى حدود تركيا، تهدف الى إيصال يد المساعدة التركية للمحتاجين، 
ضمن مفهوم العالم الذي ورثته من األولياء، ودون اي تمييز في اللغة 

والدين والقومية.
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رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

التعاون اإلنمائي
الدولي الثنائي والمتعدد االطراف

لقد تغير دور تركيا في مجال التعاون اإلنمائي الدولي في السنوات األخيرة بشكل 
جذري. وفي هذا اإلطار تحولت تركيا الى دولة تصنع الفارق من خالل مقاربتها 
تجاه التعاون اإلنمائي الدولي، وتطور نهجاً وخطاباً خاصاً بها. وتقوم تيكا التي 
تعد واحدة من أهم الجهات الممثلة لمرحلة التغيير هذه، بتنفيذ مشاريع مشتركة 
تسعى الى تحقيق االهداف الدولية التي يتم تحديدها من قبل المؤسسات الثنائية 

ومتعددة االطراف والرأي العام الدولي.

وفي هذا السياق يتم إجراء ورشات عمل في إطار التعاون اإلنمائي تجاه الدول 
للتنمية  المتحدة  االمم  برنامج  ضمن  أوراسيا  منطقة  في  المصلحة  أصحاب 
)UNDP(. وكذلك يستهدف المساهمة في تدريب اليد العاملة الوسيطة والماهرة 

للمنطقة من خالل مشروع دعم مركز التعليم المهني في البوسنة والهرسك.

تم إجراء برامج تعليمية في إطار خلق مجتمعات مقاومة للكوارث وإدارة مخاطر 
الكوارث مع وكالة التعاون الدولية اليابانية )JIKA(. وفي أطار التعاون الجنوبي 
البرامج  التعاون في سنغافورة )SCP(، في سياق  الجنوبي وضمن برنامج   –
تعليمية في ريادة  تم إجراء دورات  التي تجري في كل سنة،  الدورية  التعليمية 
األعمال وتطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركين الذين جاؤوا 
من رابطة أمم جنوب شرق آسيا )ASEAN( والدول النامية في الجزر الصغيرة 

.)SIDS( بمنطقة المحيط الهادئ
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تم إجراء دورة تعليمية حول “تقنيات اإلنتاج النظيف في صناعة الجلود” ضمن 
البرنامج التعليمي الدولي بالتعاون ما بين تيكا، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، 
بورسة  ومختبرات   )UNIDO( المتحدة  لالُمم  الصناعية  التنمية  ومنظمة 
التركية  والعلمية  التقنية  األبحاث  مؤسسة  في   )BUTAL( والتجربة  للتحليل 

.)TÜBİTAK(

مع  وبالتعاون  موريتانيا،  في  المهنية  والسالمة  الصحة  تطوير  مشروع  ضمن 
واإلجتماعية  واإلقتصادية  اإلحصائية  واألبحاث  للتعليم  اإلسالمية  الدول  مركز 
)SESRIC(، قامت تيكا، بتأسيس مختبر الصحة والسالمة المهنية التي ستقدم 

خدماتها لجميع مناطق غرب أفريقيا في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتطوير  بنغالدش،  في  القطنية  الصناعات  تطوير  تنفيد مشاريع  العمل على  يتم 
قدرات رابطة التيار العكسي التعاوني بالمدينة الصناعية األفريقية في السودان، 

.)ISDB( وذلك بالتعاون مع بنك التنمية اإلسالمي

إنمائية  مؤسسات  مع  األطراف  ومتعددة  ثنائية  عديدة  تفاهم  مذكرات  توقيع  تم 
المستدامة. كما  التنمية  الفاعل من أجل  التعاون  )14 مؤسسة( مختلفة لضمان 
وبين  التركي  والمجلس  تيكا  بين  تفاهم  مذكرات  توقيع  في  جارية  المساعي  أن 

مؤسسات التعاون اإلنمائي في إنكلترا وتايالند وإندونيسيا.
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