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مو ّؤ�س�سة «تيكا» ومرحلة النفتاح
على اإفريقيا
َﺳﺮدار ﺗﺸﺎم
رئيس تيكا

 حتاول هذه الورقة تسليط الضوء عى خطة العمل التي بدأت الدولة الرتكية:ملخص
، من خالل دراسة اخللفية التارخيية للعالقات،بتطبيقها من أجل االنفتاح عى إفريقيا
. يف ظل اهتامم كرى دول العامل هبا،واألمهية املتزايدة للقارة اإلفريقية يف النظام الدويل
 من خالل،وتتناول الورقة بشكل رئيس دور مؤسسة "تيكا" يف العالقات الرتكية اإلفريقية
 ويف، واخلدمات التنموية التي تقدمها يف إفريقيا بشكل متصاعد،الفعاليات املتنوعة
اخلتام تويص الورقة بافتتاح املزيد من ممثليات "تيكا" يف البلدان اإلفريقية؛ للحصول عى
.مزيد من الفاعلية يف العالقات بني تركيا وإفريقيا

TİKA Agency under the Policy of Opening
up to Africa
Serdar Çam
ABSTRACT

This paper attempts to shed light on the action plan which Turkey

began to apply in order to open up to Africa. The paper investigates the
historical background of mutual relations and the growing importance of Africa in the
world order in light of the attevtion that Africa had from the major countries of the
world. The paper mainly addresses the role of Turkish Cooperation and Coordination
Agency (TİKA) in the Turkish-African relations through various events and growing
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development support it provides to Africa. In its conclusion the paper recommends
opening of further TİKAoffices in the African countries; to achieve more efficiency in
relations between Turkey and Africa.

المقاالت  -الدرا�سات

�سَ ردار ت�سام

بعد اهنيار االحتاد الس�وفييتي عام 1991
وحتى انتهاء فرتة احلرب الباردة اتبعت تركيا
يف سياس�تها وأمنها اخلارجيني ً
شكال يتالءم
م�ع نظ�ام القطبني .وم�ع انتهاء ه�ذا النظام،
اضط�رت تركي�ا إلع�ادة النظر يف سياس�تها
اخلارجية من جديد.
إن خط�ة العم�ل الت�ي ب�دأت تركي�ا يف
تطبيقها منذ عام  1998لالنفتاح عى إفريقيا
أدت إىل ب�دء مرحل�ة جديدة م�ع دول القارة
اإلفريقية.
ولتقيي�م هذا االنفت�اح الرتكي عى القارة
اإلفريقية ؛ س�يتعني علينا ً
أوال دراسة اخللفية
التارخيي�ة للعالق�ات ب�ني اجلانب�ني ،ومن ثم
دراسة أسباب املرحلة اجلديدة التي انتهجتها
الدول�ة الرتكي�ة ،وبعد ذلك س�نتناول البعد
ال�ذي وصلت إلي�ه العالقات ب�ني اجلانبني،
ثم تقديم بعض املقرتحات من أجل مستقبل
تلك العالقات يف الفرتة املقبلة.

اإفريقيا مركز االهتمام الجديد
لتركيا:
إن يف القارة اإلفريقية -بحسب معطيات
الوكالة األمريكية للتنمية -أمهية متزايدة عى
الصعي�د العاملي؛ ملا تتمتع به من قوة س�كانية
تتجاوز مليار نس�مة ،وزيادة س�كانية بمعدل
 24ملي�ون نس�مة س�نو ًّيا ،ومس�احة كب�رية
تتخط�ى  30ملي�ون كم ...2ك�ام تتميز بغنى
مواردها الطبيعية والبرشية ،فالقارة اإلفريقية
تلب�ي  15%من احتياجات النفط العاملية ،كام
أهنا متتل�ك ثلث األرايض الصاحل�ة للزراعة
يف العامل.
وم�ن البدهي يف ض�وء تلك املعطيات أن
تك�ون الق�ارة اإلفريقية حمط اهت�امم عدد من
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ال�دول ،ع�ى رأس�ها :الص�ني ،والوالي�ات
املتح�دة األمريكي�ة ،واالحت�اد األورويب،
وروسيا ،واليايان ،واهلند.

شعرت تركيا ً
أيضا بحاجتها إىل التقارب
م�ع إفريقي�ا؛ ألس�باب متعلق�ة بالظ�روف
السياس�ية واالقتصادي�ة الت�ي م�رت هب�ا يف
السنوات العرش األخرية .كام أن تركيا ترغب
يف زي�ادة عالقاهت�ا االقتصادي�ة م�ع الق�ارة
ريا بالنس�بة
اإلفريقي�ة الت�ي تش�كل س�و ًقا كب ً
إليه�ا يف جم�االت ع�دة ،ع�ى رأس�ها قط�اع
اإلنشاءات.
ن�رى االهتامم الرتك�ي بإفريقيا من خالل
ازدياد حج�م التبادل التج�اري بينهام ،الذي
وص�ل إىل  15ملي�ار و 876مليون دوالر يف

مو ّؤ�س�سة «تيكا» ومرحلة االنفتاح على اإفريقيا

عضوا يف
دول إفريقي�ة كثرية تركيا كي تصبح
ً
جملس األمن.

ويف املقاب�ل ،تنتظ�ر ال�دول اإلفريقي�ة
دورا أكث�ر فاعلي�ة يف
م�ن تركي�ا أن ت�ؤ ّدي ً
هت�م الق�ارة اإلفريقي�ة
املوضوع�ات الت�ي ّ
يف املحاف�ل الدولي�ة ،مث�ل منظم�ة التع�اون
اإلس�المي ،وبرنامج األمم املتحدة اإلنامئي،
وأن تتخذ موق ًفا يراعي احتياجات القارة.

 ،2009بين�ام كان  9ملي�ارات فق�ط يف ع�ام
.2005
كام أن نسبة زيادة حجم التبادل التجاري
م�ع ال�دول اإلفريقي�ة بجن�وب الصح�راء
الك�رى ( ،)SAGAزادت ً
أيض�ا ضم�ن
هذه النس�بة ،فارتفع حج�م التبادل التجاري
م�ن  742ملي�ون دوالر ع�ام  ،2000إىل
3ملي�ارات دوالر يف  ،2005ث�م  5.7مليار
يف  ،2008إال أن�ه تراج�ع إىل  4.88ملي�ار
دوالر يف  ،2009بس�بب األزمة االقتصادية
العاملية األخرية (.)2008

ووف ًق�ا مل�ا ذكرن�ا ،فق�د ازداد االهت�امم
َ
الرتك�ي بالق�ارة الس�مراء م�ع دخ�ول خطة
العمل الرتكي�ة يف إفريقيا حي�ز التنفيذ ،وبدء
تطبي�ق بع�ض اخلط�وات والتش�جيعات
لزي�ادة حجم التبادل التج�اري بني اجلانبني.
ويف ه�ذا اإلطار أع�دت مستش�ارية التجارة
اخلارجية الرتكية مرشوع "إسرتاتيجية تطوير
العالق�ات االقتصادي�ة م�ع دول إفريقي�ا"،
مطلع عام  ،2003وأعلنت احلكومة الرتكية
وو ِضعت خطة
عام " 2005ع�ام إفريقي�ا"ُ ،
الفتتاح سفارات جديدة يف القارة ،وبدأ عهد
جديد من إعادة هيكلة العالقات بني اجلانبني
بتنظيم "قمة التعاون الرتكية-اإلفريقية" عام
.2008
يف ع�ام  2010وم�ع ب�دأ تطبي�ق وثيق�ة
"إس�رتاتيجية االنفتاح عى إفريقيا" وصلت
العالق�ات ب�ني اجلانب�ني إىل مرحل�ة يمك�ن
وصفه�ا ب�"الرشاك�ة الرتكية-اإلفريقي�ة"،
التي تطورت فيها العالقات وتعددت يف كل
املجاالت.

وإىل جانب املي�زات التجارية ت َُعدّ إفريقيا المنظور التاريخي

عنرا ًّ
مهام يف دعم تركيا يف املحافل الدولية،
ً
وق�د حت ّقق ذلك يف انتخاب�ات عضوية جملس
األم�ن التابع لألم�م املتح�دة ،حيث دعمت

ب�دأ تاريخ عالق�ات األتراك م�ع مناطق
البح�ر األبي�ض املتوس�ط ،والبح�ر األمح�ر،
والصح�راء الكرى وحميطه�ا -عام  860م،
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يف عه�د الطولوني�ني ،ث�م اس�تمرت يف عهد
اإلخش�ديني يف األع�وام (،)969-953
وعهد األيوبيني ( ،)1250-1171واملامليك
( .)1517-1250وب�دأ اهت�امم العثامني�ني
بإفريقيا بعد أن فقد املامليك نفوذهم فيها.
ويمك�ن تقس�يم العالق�ات الرتكي�ة-
اإلفريقي�ة املمت�دة إىل مئات الس�نني إىل أربع
لعل من املفيد تناول ٍّ
فرتات تارخييةّ ،
كل منها
عى حدة.

المرحلة االأولى:
يف املرحل�ة األوىل املمت�دة ب�ني القرن�ني
اخلام�س عرش والتاس�ع عرش كان�ت القارة

اأ�س�سـ ــت الدولة العثمانية عالقات جيدة مع ال�سودان ،وجنوب ال�سودان ،ودارفور ،و�سمال
ت�ساد ،والنيجر ،واأوغندا اإبان القرن التا�سع ع�سر .وبد ًءا من  ،1861افتتحت االإمبراطورية
العثمانية ممثليات دبلوما�سية لها في جنوب اإفريقيا ،بتعيين "روبياك�س" اأول قن�سل
فخري للدولة العثمانية بعا�سمة جنوب اإفريقيا ""¿hÉJ Ö«c
تتب�وأ مكا ًن�ا ًّ
مه�ام داخ�ل حدود
اإلفريقي�ة ّ
الدول�ة العثامني�ة املمت�دة يف ث�الث قارات.
وم�ع ضم الدولة العثامنية مر عام 1517
دخ�ل العثامني�ون يف رصاع ع�ى النف�وذ يف
املحي�ط اهلن�دي ،والبح�ر األمح�ر ،والبحر
األبي�ض .ث�م دخل�ت طرابل�س الغ�رب
حتت س�يطرة الدول�ة العثامنية عام ،1551
وانتهى بذلك هيمن�ة الرتغاليني عى البحر
األمح�ر وس�واحل احلبش�ة وج�زر غ�رب
املحي�طاهلن�دي.

يف القرن الس�ادس عرش دافع األس�طول
العث�امين بقي�ادة "س�يدي ع�ي رئي�س" ،عن
جزي�رة زنجب�ار ،ضد املس�تعمرين الغربيني.
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وهب�ذا كان�ت الدول�ة العثامنية تدي�ر ًّ
كال من
اجلزائر بني أعوام ( ،)1882-1516وتونس
ب�ني ( ،)1881-1574وطرابل�س الغ�رب
بني( ،)1912-1551ومر بني (-1617
 ،)1882واحلبش�ة ب�ني (،)1916-1555
ع�ن طري�ق تعي�ني والة عليه�ا ترس�لهم من
إسطنبول.
ويف ع�ام  1575وخ�الل ف�رتة حك�م
السلطان مراد الثالث ،أبرمت الدولة العثامنية
اتفاقي�ة دفاع م�ع إمراطورية "كان�مُ -برنو"
اإلفريقية ،وأرس�ل هلا الس�لطان مراد الثالث
بموج�ب ه�ذه االتفاقي�ة أس�لحة ومع�دات
حربية.

ك�ام أن الدول�ة العثامني�ة أسس�ت
عالق�ات جي�دة م�ع الس�ودان ،وجن�وب
الس�ودان ،ودارف�ور ،وش�امل تش�اد،
والنيج�ر ،وأوغن�دا إب�ان الق�رن التاس�ع
ع�رش .وب�د ًء ا م�ن  ،1861افتتح�ت
ممثلي�ات
العثامني�ة
اإلمراطوري�ة
دبلوماس�ية هلا يف جن�وب إفريقي�ا ،بتعيني
"روبياك�س" أول قنص�ل فخ�ري للدولة
العثامني�ة بعاصم�ة جن�وب إفريقي�ا "كيب
ت�اون" يف 18ش�باط/فراير عام .1861
وع�ني حمم�د رم�زي ب�ك أول دبلوم�ايس
ُ
ترك�ي يف جن�وب إفريقي�ا يف  21نيس�ان/
أبري�ل عام  ،1914وظ�ل يف منصبه هناك
حت�ى وفات�ه يف  14فراي�ر ع�ام .1916
ك�ام أق�ام العثامني�ون عالقات جي�دة مع
"مملك�ة تيبوك�و" يف م�ايل ،إال أن العالق�ات
العثامنية اإلفريقية -باستثناء طرابلس الغرب
ومناطق القرن اإلفريقي -تراجعت يف مطلع
القرن العرشين.

مو ّؤ�س�سة «تيكا» ومرحلة االنفتاح على اإفريقيا

العالقات التركية االإفريقية الراهنة
المرحلة الثانية:
وه�ي الف�رتة املمت�دة ب�ني تأس�يس ودور "تيكا" المت�ساعد

اجلمهوري�ة الرتكي�ة حتى ع�ام  .1998وقد
انح�دارا يف العالق�ات ب�ني تركي�ا
ش�هدت
ً
وإفريقي�ا؛ بس�بب ضع�ف إمكان�ات تركي�ا
السياس�ية واالقتصادي�ة يف تل�ك الف�رتة،
ونظرا للسياس�ات الت�ي فرضتها فرتة احلرب
ً
الباردة.

يمكن أن نرى النتائج امللموسة للعالقات
الرتكي�ة اإلفريقية الت�ي بدأت يف تس�عينيات
الق�رن املايض ،واس�تمرت يف األلفي�ة الثالثة
من خالل تب�ادل الزيارات الرفيعة املس�توى
بني الطرفني ،وافتتاح املمثليات الدبلوماسية
اجلديدةً ،
وأيضا من خالل أنش�طة وفعاليات
"تيكا" يف إفريقيا.

المرحلة الثالثة:

وهت�دف "تي�كا" م�ن خ�الل توس�عة
أنش�طتها ومرشوعاهتا خ�ارج تركيا إىل زيادة
حج�م مس�اعداهتا اإلنس�انية العاجل�ة يف
أوقات األزم�ات ،باإلضافة إىل املس�اعدات
اإلنامئي�ة طويلة املدى يف املجالني االقتصادي
واالجتامعي ،كام هتدف إىل تأدية دور فعال يف
حل املشكالت التي تواجهها بعض الدول.

م�ن ناحي�ة أخرى دعم�ت تركي�ا الدول
كث�ريا لني�ل اس�تقالهلا بع�د انتهاء
اإلفريقي�ة ً
احل�رب العاملي�ة الثاني�ة .وافتتح�ت أكثر من
10سفارات يف دول خمتلفة بالقارة .واختذت
نموذجا يف
عدد م�ن ال�دول اإلفريقية تركي�ا
ً
الكف�اح م�ن أج�ل االس�تقالل ،ويف إنش�اء
املؤسسات العلامنية الديمقراطية.

متث�ل املرحل�ة الثالث�ة الف�رتة املمتدة بني
مه�د
األع�وام ( ،)2012-1998وق�د ّ
االهت�امم الرتك�ي املتزاي�د بالق�ارة اإلفريقي�ة
ُ
م�ع قبول خط�ة العمل اخلاصة هب�ا -إلعداد
"إس�رتاتيجية تطوي�ر العالق�ات االقتصادية
مع الدول اإلفريقي�ة" عام  ،2003ثم إعالن
عام " 2005عام إفريقيا" يف تركيا .وشهدت
العالق�ات ب�ني اجلانب�ني مرحلة جدي�دة من
إع�ادة اهليكل�ة يف ع�ام  2008بعق�د قم�ة
التعاون الرتكية-اإلفريقية
يف ع�ام  2010وم�ع ب�دء تطبي�ق وثيق�ة
"إس�رتاتيجية االنفتاح عى إفريقيا" وصلت
العالق�ات بني اجلانب�ني إىل املرحل�ة الرابعة،
الت�ي يمك�ن تعريفه�ا ب�"الرشاك�ة الرتكي�ة-
اإلفريقي�ة" ،والتي تط�ورت فيه�ا العالقات
وتعددت يف كل املجاالت.

وتيكا هي املؤسس�ة املس�ؤولة عن تنظيم
املس�اعدات الرتكي�ة اخلارجي�ة وتنس�يقها،
وهي تابعة لرئاس�ة ال�وزراء الرتكية .وتؤ ّدي
دورا ًّ
مه�ام يف التع�اون م�ع ال�دول اإلفريقية
ً
يف املج�االت االقتصادي�ة ،والتجاري�ة،
واالجتامعية ،والثقافية.

وهب�ذا الص�دد بدأت "تي�كا" منذ 2003
بتوس�يع جمال فعالياهت�ا يف إفريقيا ،فأنش�أت
 50مكت�ب تنس�يق هل�ا ع�ى مس�توى العامل،
وتعمل عى إنج�از مرشوعات تنموية خمتلفة
من خ�الل نحو  20مكتب تنس�يق هلا يف كل
من الس�نغال ،واجلزائر ،والصومال ،ونامبيا.
وقد بلغت قيمة املس�اعدات التنموية الرتكية
الرس�مية الت�ي قدمته�ا إىل إفريقي�ا ع�ر تيكا
 730مليون دوالر.
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ويف إط�ار تطوي�ر التنمي�ة الزراعي�ة يف
إفريقيا أعدت تي�كا مرشوع التنمية اإلفريقي
يف  ،2008ع�ى أن تنفذه بني عا َمي 2008-
 ،2010ويش�مل ًّ
كال م�ن بوركين�ا فاس�و،
وجيب�ويت ،وإثيوبي�ا ،وغينيا ،وغينيا بيس�او،
ومايل ،والس�نغال ،وجزر القمر ،ومدغشقر،
وتنزانيا ،وكينيا ،ورواندا ،وأوغندا.

م�ساعدات تيكا التنموية
ال�سومال نموذجً ا
نوع�ا من
تش�كل املس�اعدات اخلارجي�ة ً
"القوة الناعمة" لرتكيا يف سياستها اخلارجية،
خصوص�ا عق�ب
حي�ث ب�رزت ه�ذه الق�وة
ً
عنرا ً
فعاال
توسع أنشطة "تيكا" ،التي باتت
ً
يف فتح آفاق جديدة هلا من خالل املساعدات
التنموية خارج حدودها.
ودخل�ت "تي�كا" بمس�اعداهتا التنموي�ة
إىل الصوم�ال عق�ب اجلف�اف والقح�ط

á`` ` ` `«` `côJ á`` ` ` ` ` `jDhQ 48

اللذي�ن أصاباه�ا يف  ،2011إذ ب�ادرت إىل
تعبي�د الطريق الواص�ل بني مرك�ز العاصمة
عنرا
"مقديشو" واملطار الدويل ،الذي كان
ً
ًّ
مهام النفت�اح الصومال عى العامل من جديد،
والسيام بعد أن قررت اخلطوط اجلوية الرتكية
تس�يري رح�الت مب�ارشة م�ن إس�طنبول إىل
العاصمة مقديشو ،بعد تعبيد طريق املطار.

واس�تطاعت "تي�كا" ،أن تنج�ز عرشات
املرشوع�ات يف الصوم�ال ،م�ن خ�الل
احلم�الت الرتكي�ة الت�ي أقدم�ت عليه�ا بني
عام�ي  ،2011-2010من بينه�ا تعبيد أكثر
من  40كم من ش�وارع العاصمة الصومالية.
وإنش�اء مستش�فى مي�داين يعال�ج أكث�ر م�ن
يوميا.
 1200مريض ًّ
ويف إط�ار مكافح�ة اجلف�اف اس�تطاعت
"تيكا" توصيل املياه إىل  126ألف شخص،
ع�ن طريق مرشوع م�د أنابي�ب بالتعاون مع
وزارة امل�وارد املائي�ة ،ك�ام افتتح�ت "تي�كا"

مو ّؤ�س�سة «تيكا» ومرحلة االنفتاح على اإفريقيا

املدرس�ة الزراعي�ة الصومالي�ة ،لش�د انتب�اه
الصومالي�ني إىل غناه�م الزراع�ي ،ورضورة
مكافحة اجلفافً ،
فضال عن تدشني مستشفى
بسعة  200رسير ،ختللها مرحلة إنشاء مدرسة
لتعليم صيد األس�امك ،لكن احل�رب األهلية
لألسف مل تسمح للصومال التي متتلك أمجل
وأطول رشيط ساحي يف إفريقيا أن تنتفع من
مواردها طوال السنني ال� 25املاضية.

و م�ع ق�دوم املس�اعدات الرتكية اهتمت
"تي�كا" بتعلي�م س�كان الرشي�ط الس�احي
أساليب صيد الس�مك ،التي ستوفر وظائف
ش�اغرة تنتظ�ر أي�دي عاملة ،كام ستس�هم يف
إنعاش اقتصاد البالد ،يف السنوات املقبلة.

أقدمت "تيكا" كام أسلفنا عى مرشوعات
تنموية يف املجال التقني إىل جانب املرشوعات
الزراعي�ة وتطورهيا ،وإنش�اء مدرس�ة لصيد
األس�امك ،التي من ش�أهنا أن تس�مو باقتصاد
الصومال ،إال أن املشكالت األمنية يف البالد
تشكل أكر عائق أمام تنفيذ املرشوعات فيها،
حيث إن السكان هياجرون من األرياف التي
تنت�رش فيها الزراعة إىل املدن األكثر أمنًا .وإذا
م�ا ُح ّل�ت عقدة األم�ن هذه فس�وف تتمكن
"تي�كا" م�ن توس�يع أنش�طتها التنموي�ة يف
الصومال.

اإعادة هيكلة البنية االجتماعية
رب�ام يك�ون أه�م فرق ب�ني سياس�ة دول
الغرب وسياسة تركيا املتبعة يف الصومال هي
تأثري سياسة األخرية املبارش يف حياة الناس.

ال هتمل تركيا يف إطار مرشوعاهتا التنموية
يف الصوم�ال -إقام�ة مرشوع�ات اجتامعي�ة
م�ن ش�أهنا إع�ادة هيكل�ة البني�ة االجتامعي�ة
للصومالي�ني م�ن جديد .وتأيت املن�ح الرتكية

للتعلي�م أول م�رشوع إلعادة تأس�يس البنية
كب�ريا م�ن الطالب
االجتامعي�ة ،إذ إن ع�د ًدا ً

الصومالي�ني يتلق�ون تعليمه�م اجلامع�ي يف
عدة جامعات تركي�ة ،وهذا يدل عى األمهية

الكبرية التي توليها تركيا للصومال.

القوة الحا�سدة لـ"تيكا" وقدرتها على
خلق حالة من التكاتف
جم�رد منف�ذ مرشوعات؛
ليس�ت "تي�كا" ّ

ب�ل يتع�دّ ى دورها ذل�ك بكثري ،فهي تنس�ق
ب�ني مجي�ع القطاع�ات اخلاص�ة والعام�ة،
واملؤسسات األهلية والدولية.

نال ـ ـ ــت موؤ�س�س ـ ـ ــة "تي ـ ـ ــكا" �سمع ـ ـ ــة ح�سنة في
العال ـ ـ ــم من خالل اأن�سطتها التنموية ،كما
تعمل جاهدة على تو�سيل م�ساعدات ال�سعب
الترك ـ ـ ــي اإل ـ ـ ــى �ستى بق ـ ـ ــاع االأر� ـ ـ ــس ،وذلك
بح�سب متطلبات واحتياجات كل بلد
ويف ه�ذا اإلط�ار تنس�ق يف جم�ال الثقاف�ة
والتعليم والصحة واالقتصاد والتجارة -مع
مجيع ما ذكرناه س�اب ًقا ،يف تنفيذ املرشوعات.
وهي مسؤولة عن مجع اإلحصاءات الرسمية
وتقديمه�ا إىل احلكوم�ة ،بموج�ب الق�رار
الوزاري رقم .2005/11
وبخص�وص أنش�طة "تي�كا" يف تطوي�ر
مرشوعات التعاون الدويل ،تقوم تيكا بتنفيذ
وتش�غيل مرشوعاهت�ا مب�ارشة ع�ى أرض
الواق�ع ،وه�ي تعم�ل بالتعاون م�ع اخلراء
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املختص�ني ،والدبلوماس�يني ،ومنظ�امت
املجتمع املدين.

نالت مؤسسة "تيكا" سمعة حسنة يف العامل
من خالل أنشطتها التنموية ،كام تعمل جاهدة
عى توصيل مس�اعدات الش�عب الرتكي إىل
شتى بقاع األرض ،وذلك بحسب متطلبات
واحتياج�ات كل بل�د .حيث اس�تطاعت أن
جت�ري فحوصات طبية ألكث�ر من  300ألف
ش�خص يف صح�راء إفريقي�ا اجلنوبية خالل
( ،)2013-2012ك�ام أهن�ا حف�رت مئات
اآلبار بني  ،2013-2003لتجد بذلك ًّ
حال
ألكر أزمة يف القارة السمراء.

تعم�ل تي�كا جاه�دة لتطوي�ر تعاوهنا مع
ال�دول يف املج�ال االقتص�ادي والتج�اري
والفن�ي واالجتامع�ي والثق�ايف والتعليم�ي،
بوس�اطة مرشوعاهت�ا وبراجمه�ا ،م�ع مراعاة
مصال�ح طويلة األم�د للبلدان الت�ي تتعاون
معها.

تنس�ق "تي�كا" وتتع�اون م�ع القطاعات
العامة واخلاصة ،ومع منظامت املجتمع املدين
يف تركيا ،وقد حققت من خالل هذا التنسيق
قفزة نوعية يف جمال تنفيذ املرشوعات.

دعمت "تي�كا" ،التنمية يف باكس�تان عام
 ،2010وأنش�أت مس�اكن ومستش�فيات،
ومراكز تس�وق ،إث�ر الكارثة اإلنس�انية التي
تعرضت هلا باكس�تان ،كام أس�همت يف إنشاء
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البني�ة التحتي�ة واالقتصادي�ة واالجتامعية يف
البالد.

ك�ام أن تركي�ا اس�تقبلت آالف الالجئني
الس�ورين يف والية هاتاي (أنطاكي�ا) الرتكية
جن�ويب الب�الد ،وعاجل�ت يف املستش�فيات
الرتكية جرحى قدموا من لبنان.
وم�دت تركي�ا ي�د الع�ون والصداق�ة إىل
الش�عوب العربية التي انتفضت يف سبيل نيل
حريته�ا ،وحتقيق العدال�ة والديمقراطية ،كام
مرارا مطالبها يف تس�يري هذه املرحلة
ج�ددت ً
بسالم ،وحتقيق االس�تقرار واألمن يف الدول
العربية.

وتضاعف�ت مس�اعداهتا احلكومي�ة
واألهلي�ة ،بمعدل  47.3%خ�الل -2013
 ،2014لتص�ل إىل  6مليارات و 403مليون
دوالر ،حتى ّإهنا وصلت إىل مستويات عاملية
يف حجم املساعدات اإلنسانية.
هت�دف تي�كا إىل اإلس�هام يف تأس�يس
الس�الم العاملي ،وتنفيذ كثري من املرشوعات
املختلف�ة يف جم�االت خمتلف�ة ،مث�ل التعلي�م
والصحة والزراعة واملس�اعدات اإلنس�انية،
وترمي�م اآلثار التارخيي�ة والثقافية ،والتحول
الديمقراط�ي ،وذل�ك بمفه�وم جدي�د ،عن
طري�ق فت�ح ممثلي�ات وتنس�يقيات جديدة هلا
يف ع�دد كبري من الدول ،مواكبة بذلك ازدياد
ثقل دور تركيا السيايس يف السياسة الدولية.

