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ــد اىل 10  ــخ متت ــق التاري ــة يف عم ــة ضارب ــط إنســانية قوي ــة رواب ــة والشــعوب االفريقي ــة الرتكي ــن األم ب
قــرون. نســتطيع ان نتبــن آثــار ذلــك التاريــخ املشــرتك بــكل انحــاء القــارة الســمراء. فمنــذ ســنة 2002 
ونحــن نــويل اهتاممــا بالغــا بتقويــة أوارص الصداقــة وتوســيع مجــاالت التعــاون مــع دول القــارة االفريقيــة. 
وحينــام اعلنــا يف تركيــا ســنة 2005   “ســنة افريقيــا” فقــد عملنــا جاهديــن عــى فتــح صفحــة جديــدة 
يف تاريــخ العالقــات والروابــط التــي تجمعنــا بدولهــا وهــي عالقــات تقــوم عــى أســاس الرشاكــة العادلــة 
وفــق منطلــق اربــح - اربــح ]الربــح للجانبــن معــا[ ؛ ثــم ومــع انفتاحنــا عــى القــارة االفريقيــة اكتســبت 
عالقاتنــا مــع الــدول االفريقيــة دفعــة  قويــة كان مــن مثارهــا اعــالن تركيــا رشيــكا اســرتاتيجيا مــع  منظمــة 
شــمولية كاالتحــاد االفريقــي ســنة 2008. ووقــد اتضــح بشــكل جــي خــالل القمــم الثــالث التــي عقدناهــا 
ــا للعالقــات التــي  ــة التــي يوليهــا بلدن ــة مــدى األهمي ــة –االفريقي ملجلــس   الرشاكــة االســرتاتيجية الرتكي

يقيمهــا مــع دول القــارة. 

ــا  ــع افريقي ــا م ــه عالقاتن ــورت الي ــذي تط ــم ال ــتوى العظي ــرة باملس ــعادتنا الكب ــن س ــرب ع ــا إذ نع وإنن
وانعكاســاتها اإليجابيــة عــى جميــع األصعــدة بحيــث اتســعت لتشــمل العديــد مــن املجــاالت والقطاعــات 
فمــن التجــارة اىل االســتثامر ومــن الصحــة اىل مجــال الدفــاع ومــن الطاقــة اىل الفالحــة اىل التكنولوجيــا.... 
وانــا لنعمــل جاهديــن لتمكــن هــذا العمــل املشــرتك والتعــاون القائــم بــن تركيــا وافريقيــا الــذي يتطــور 

مــن يــوم الخــر بشــكل مســتمر لــي ميتلــك افاقــه وابعــاده الحقيقيــة.                                                                                                                                  

ــع  ــز أرتف ــرف وجي ــن 12 اىل 44 ويف ظ ــة م ــدول االفريقي ــفاراتنا بال ــدد س ــا ع ــرى رفعن ــة أخ ــن ناحي وم
عــدد ســفارات الــدول االفريقيــة املعتمــدة بانقــرة اىل 37 دولــة بعــد ان كان ال يتجــاوز ســوى 10 ســفارات 
فقــط.  وباإلضافــة اىل املمثيليــات الدبلوماســية فقــد قمنــا بتوســيع أنشــطة وفــروع مؤسســاتنا مــن قبيــل 
تيــكا ]وكالــة التعــاون والتنســيق الرتكيــة[ ومعهــد يونــس إمــرة ووقــف املعــارف ووكالــة االناضــول لالنبــاء 
ورشكــة الخطــوط الجويــة الرتكيــة والهــالل األحمــر الــرتيك... وغرهــا يف العديــد مــن دول القــارة. كــام ناهــز 
عــدد الطلبــة االفارقــة الذيــن يســتفيدون مــن املنــح الدراســية الرتكيــة مــا يزيــد عــن 15 ألــف طالــب. 
ونحــن عازمــون عــى االســتمرار قدمــا يف اتخــاذ كل الخطــوات الالزمــة التــي نــرى ان مــن شــأنها ان تطبــع 

مســتقبل العالقــات الرتكيــة االفريقيــة. 

تقدمي  
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وبينــام ال تــزال اليــوم بعــض جهــات تعطــي للعالقــات االســتعامرية القدميــة اشــكال وصيــغ جديــدة. فاننــا 
عملنــا جاهديــن عــى ان تســر عالقاتنــا عــى أســاس مبــادئ الربــح املشــرتك والتنميــة املشــرتكة والتطــور 
املشــرتك ووضــع اليــد يف اليــد مــن اجــل مســتقبل زاهــر لشــعوبنا وبلداننــا. فنحــن ال نــزال نكافــح مــن اجــل 
ان تتقــوى أوارص تاريخنــا املشــرتك وصادقتنــا القويــة لــي تبلــغ مســتويات أكــر جــامال وأكــر قــوة وأكــر 
ســموا. وان النضــال الــذي نخوضــه تحــت شــعار “العــامل أكــر مــن الــدول الخمســة” ال نخوضــه مــن اجــل 

بلدنــا وحــده وامنــا نخوضــه الجــل اشــقائنا واخوتنــا يف القــارة االفريقيــة كذلــك.

ــي تعيشــها  ــات الت ــع املــايس والنكب ــامم بالغــن م ــل بتعاطــف واهت ــدا نتعام ــا دامئــا واب ــا كن ــا يف تركي انن
ــارة. ففــي ازمــة  ــت الق ــي اصاب ــا مــع كل االزمــات اإلنســانية الت ــا يف تعاملن ــك دأبن ــد كان ذل ــا. وق افريقي
جائحــة فــروس كورونــا19 مل نــرتك اخوتنــا يف افريقيــا يواجهــون تداعياتهــا لوحدهــم. فقــد ســاهمنا بدعــم 

ــة و12 مؤسســة دوليــة عــر العــامل. ــة افريقيــة ضمــن الدعــم الــذي قدمناهــا وشــمل 160 دول 44 دول

ان مبــادرات املســاعدات اإلنســانية التــي تحتــل حيــزا مهــام للغايــة يف عالقاتنــا مــع افريقيــا هــي مبثابــة اليد 

الصديقــة التــي مندهــا بــود مــن تركيــا اىل افريقيــا.. ســنعمل باســتمرار عــى ان نكــون دامئــا وابــدا بجانــب  

ــر  ــا االفارقــة؛ الذيــن يكــن لهــم شــعبنا  حــب خاصــا؛ كــام ســنعمل باســتمرار عــى تطوي ــا واخوتن افريقي

العالقــات التــي تربــط بيننــا وفــق مبــادئ الرشاكــة املتســاوية وعــى أســاس  اربــح اربــح )الربــح املشــرتك(.

متهيد    

الرتكية الجمهورية  برئاسة  االتصال  دائرة  رئيس 

آلطون الدين  فخر  د.  الربوفسور 

لقــد ناضلــت افريقيــا مــن اجــل تخطــي املشــاكل التــي نتجــت عــن مئــات الســنن التــي قضتهــا تحــت نــر 
االســتعامر. غــر انهــا ومــع الطفــرة التــي شــهدتها مــن خــالل الجهــود االقتصاديــة التــي قامــت بهــا دولهــا 
انطالقــا مــن عــام 2000  ونتيجــة لغناهــا الثقــايف ومــا ابدتــه مــن تقــدم وتطــور يف جميــع املجــاالت باتــت 

مجــددا هدفــا ترتكــز عليــه أطــامع القــوى االســتعامرية الجديــدة.

لقــد حظيــت العالقــات مــع القــارة االفريقيــة مكانــة هامــة داخــل اهتاممــات رئيــس الجمهوريــة الســيد 
رجــب طيــب اردوغــان, حيــث أصبحــت مســالة تطويــر العالقــات القامئــة مــع الــدول االفريقيــة وتقويــة 
مجــاالت التعــاون املشــرتك مــن بــن القضايــا ذات األولويــة يف سياســاتنا الخارجيــة. وكــام بــن الســيد رئيــس 
الجمهوريــة فــان العالقــات القامئــة بــن تركيــا والقــارة االفريقيــة ليســت مرحليــة وال تقــوم عــى املصالــح 
األحاديــة الجانــب. ولهــذا الســبب وجــدت التوجهــات الرتكيــة الصادقــة والصميمــة نحــو القــارة الســمراء 
تجاوبــا مامثــال مــن قبــل دولهــا وشــعوبها. وســيميض بلدنــا قدمــا يف تنفيــذ سياســاته املتوجهــة نحــو افريقيا 
ــة  ــع املســتويات الثنائي ــة.. وعــى جمي ــة والثقافي ــع األصعــدة السياســية واإلنســانية واالقتصادي عــى جمي

واإلقليميــة والقاريــة والدوليــة. 

منــذ بــدء عمليــة انفتــاح تركيــا عــى افريقيــا ونحــن مســتمرون يف سياســة الرشاكــة مــع افريقيــا للمســاهمة 
ــا.  ــة به ــة واالجتامعي ــة االقتصادي ــق التنمي ــتقررها وتحقي ــامن اس ــارة وض ــل الق ــالم داخ ــات الس يف عملي
وكــام قطعنــا مراحــل هامــة يف مجــاالت التجــارة واالمــن والطاقــة والتنميــة والدفــاع والفالحــة والتعليــم 
ــة اىل الرفــع مــن مســتوى  ــد مــن الجهــود الرامي ــام بالعدي ــن عــى القي ــا ســنعمل جاهدي ــة... فانن والثقاف

عملنــا املشــرتك اكــر فاكــر.

يحــاول هــذا الكتــاب الــذي اخــذ كعنــوان لــه »  اليــد الصديقــة املمــدودة مــن تركيــا اىل افريقيــا«. ان يلقــي 
الضــوء عــى  املســتويات التــي وصلــت اليهــا العالقــات الرتكيــة االفريقيــة ويــرز مــدى كــر اإلمكانيــات التي 
تتيحهــا تلــك العالقــات. وسنســتمر مــن االن فصاعــدا يف بــذل كل جهودنــا مــن اجــل ان تعميــق روابطنــا 

واعطائهــا الطابــع املؤسســايت وتنويعهــا ســواء عــى املســتوى الثنــايئ أو اإلقليمــي. 

الرتكية الجمهورية  رئيس 

أردوغان طيب  رجب 
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رشاكء منذ القدم : 
تركيا وافريقيا

ــة فقــد وضعــت األســس االوىل للتواجــد  ــارة اإلفريقي ــة عــن الق ــة بالغريب ليســت األمــة الرتكي
ــدول كان  ــذه ال ــف ه ــي كن ــك )1517-1260م( فف ــن ( واملامل ــة م ــاالرايض االفرايقي ــرتيك ب ال
ــش  ــذا التعاي ــون يف صــف واحــد داخــل جيوشــها ونتيجــة له ــة يقف ــراك واالفارق العــرب واألت
ــة-  ــات تركي ــرت مجتمع ــنن ظه ــات الس ــتمر ملئ ــذي اس ــادل ال ــر املتب ــر والتاث ــرتك والتاث املش
افريقيــة. وقــد راينــا كيــف ان االتــراك الذيــن مــا فتئــوا يعمــرون األماكــن التــي تواجــدوا بهــا 
قــد خلفــوا ورائهــم تراثــا معامريــا عظيــام. مــن ذلــك مســجد أحمــد ابــن طولــون الــذي أنشــئ 
بتاريــخ 879م والــذي يعتــر رمــزا مــن الرمــوز الشــاهدة عــى املعــامر الــرتيك العتيــق املوجــود 

ــة. بالقــارة االفريقي

ــة التــي امتــد ســلطانها ليشــمل أراض شاســعة  ــة الرتكي ــة العثامنيــة وهــي الدول كــام ان الدول
بالقــارات الثــالث قــد اســتمر حكمهــا مبنطقــة  شــامل افريقيــا والســواحل الرشقيــة االفريقيــة  
ــة خــط  ــم تأســيس مديري ــرن التاســع عــرش ت ــة الق ــرون.  ويف نهاي ــة ق ــد عــن أربع ــدة تزي مل
ــا اىل “دي جــوره” وأىل حــدود خــط  ــل امتداده ــي وص ــة الســودان الت ــة لوالي ــتواء التابع االس
االســتواء جنوبــا.... كــام ان الدولــة العثامنيــة كان لهــا دور كبــر يف مناهضــة الــدول االســتعامرية 
األوروبيــة ومواجهــة اطامعهــا يف الــدول االفريقيــة جنبــا اىل جنــب مــع إمــارة بـُــرنو أو ســلطنة 
ــودان اىل  ــور يف الس ــلطنة دارف ــا اىل س ــية يف ليبي ــة السنوس ــطى اىل حرك ــا الوس ــو يف افريقي برن

ــة الدراويــش يف الصومــال. دول

وقــد توثقــت روابــط متينــة بــن الدولــة العثامنيــة واملجتمعــات االفريقيــة فعــى ســبيل املثــال 
ــة النيجــر.  ــة “أغاديــس” بدول ــزال تــروى يف مدين ــة شــعبية شــفهية ال ت ــاك رواي ال الحــر هن
ــرن  ــات الق ــوا يف بداي ــد بعث ــس ق ــكان اغادي ــن س ــوارق م ــان الط ــة ف ــذه الرواي ــب ه فحس
الخامــس عرشبعثــة مــن اعيانهــم اىل الســلطان العثــامين يف تلــك الفــرتة والتمســوا منــه ان يرســل 
اليهــم قائــدا فــام كان مــن الســلطان العثــامين اال ان ارســل اليهــم احــد االمــراء ويدعــى يونــس... 
وتزعــم الروايــة ان يونــس هــذا والقادمــون معــه هــم مــن اسســوا امــارة اغاديــس ومنــذ ذلــك 

التاريــخ وامــارة اغاديــس تعــرف بامــارة  اســطنبوليوا  )مبعنــى القادمــن مــن اســطنبول(.

ومــن املظاهــر التــي ال تــزال شــاهدة عــى تاثــر الدولــة العثامنيــة يف افريقيــا اىل يومنــا هــذا 
ــا  بإســطنبول عاصمــة  ــط مســلمي  نيجري ــت ترب ــي كان ــات الت ــدل عــى عمــق العالق مــام ي
البــاب العــايل حيــث نــرى ان الشــيخ محمــد شــيتا زعيــم  املجتمــع اإلســالمي يف الغــوس  يرســل 
ــي يحــر مراســيم تدشــن  مســجده  ــاين ل ــد الث ــد الحمي ــوة   اىل الســلطان  عب يف 1894 دع

العظيــم. 

الرتاث املعامري الرتيك القديم مبر:
مسجد أحمد طولون
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وبالرغــم مــن ان الســلطان عبــد الحميــد الثــاين مل يحــر االفتتــاح اال انــه بعــث عبــد اللــه كويليــام ممثــال عنــه 
وامــده بالعديــد مــن الهدايــا الثمنيــة  وقــام بتكريــم محمــد شــيتا بلقب”بــك”، اللقــب  الــذي عــرف بــه وظــل  
يتوارثــه ســلفه واحفــاده اىل يومنــا هــذا. وقــد كان مســجد محمــد شــيتا بــك والــذي اشــتهر كذلــك باســم املســجد 
ــوده  ــم وج ــالم وتدعي ــرش اإلس ــر يف ن ــت دورا كب ــي لعب ــية الت ــة األساس ــة والتعليمي ــز الديني ــد املراك ــرتيك اح ال

ــا.  بنيجري

وقــد امتــد التاثــر العثــامين اىل ان وصــل اىل جنــوب افريقيــا مــن خــالل بعثــة دينيــة كانــت قــد أرســلت برئاســة 
الســيد أبــو بكــر افنــدي:  حيــث اســدلت لهــذا املــدرس الــذي ينتمــي ملدرســة شــهرزور مهمــة جســيمة تتمثــل يف 
تدريــس تعاليــم اإلســالم لجاليــة مســلمة تقــدر بحــوايل 3 مليــون مســلم بجنــوب افريقيــا والتــي كانــت تابعــة انئــذ 
لــإدارة اإلنجليزيــة... حيــث ان هــؤالء املســلمن الذيــن تــم اســتقدامهم مــن مناطــق متعــددة يف جنــوب وجنــوب 
ــب  ــي يطل ــزي ل ــام اإلنجلي ــم الع ــب اىل الحاك ــخ 1861 بطل ــوا بتاري ــد تقدم ــوا ق ــاك كان ــل هن ــيا للعم رشق آس
مــن الدولــة العثامنيــة التــي كانــوا يرونهــا انئــذ الحامــي األول للعــامل اإلســالمي حتــى تبعــث لهــم عاملــا يدرســهم 
تعاليــم اإلســالم عــى الشــكل الصحيــح... فــام كان مــن الحاكــم العــام اإلنجليــزي اال ان ارســل اىل الدولــة العثامنيــة 
عــن طريــق ســفرها املعتمــد بلنــدن يطلعهــا عــى هــذا الشــأن. وهكــذا ومبباركــة مــن الســلطان عبــد العزيــز تــم 
تكليــف الشــيخ أبــو بكــر افنــدي وفــق توصيــة تلقاهــا مــن مستشــاريه. ويف ســنة 1863 اســتقبل ابوبكــر افنــدي 
بحفــاوة واكــرام شــديدين مــن قبــل مســلمي مدينــة كيــب تــاون بجنــوب افريقيــا.  ولنــرش العلــم قــام أبــو بكــر 
افنــدي بانشــاء مركزيــن تعليميــن بقلــب مدينــة كيــب تــاون احدهــام للذكــور والثــاين لإنــاث فمــن جهــة كان 
ــة  ــة واالنجليزي ــم اللغتــن االفريكاني ــراه يتعل ــا ن ــم والتدريــس ومــن جهــة أخــرى كن يــرشف عــى شــؤون التعلي
ــي  ــرات ل ــق عــدة م ــرتدد عــى املوزمبي ــاه ي ــام راين ــة ك ــع شــعوب املنطق ــه م ــوذه وعالقات ــن نف ــي يوســع م ل
يقــوم مبهــام الدعــوة والتبليــغ اإلســالمي هنــاك. فقــد الــف بعــض املؤلفــات باللغــة املحليــة وقــام بنرشهــا يف تلــك 
املناطــق. وظــل ذلــك دأبــه اىل ان وافتــه املنيــة ســنة 1880 هنــاك بكيــب تــاون . بعــد ان نجــح نجاحــا كبــرا يف 
حفــاظ مســلمي جنــوب افريقيــا عــى هويتهــم اإلســالمية ووضــع حــد لبعــض الراعــات املذهبيــة التــي كانــت 
تقســم مجتمعهــم. وتعتــر تلــك املراكــز العلميــة التــي انشــأها أبــو بكــر افنــدي رائــدة يف مجــال التدريــس الدينــي 
ــذي  ــت الشــهر ال ــة الكريكي ــامين للعب ــادي العث ــدي الن ــة معاهــد ابوبكــر افن ــد انشــا طلب ــة. وق ــك املنطق يف تل

اليــزال يــزاول هــذه الرياضــة مبدينــة كيــب تــاون اىل يومنــا هــذا.

يف ســنة 1914 عينــت الدولــة العثامنيــة  الدبلومــايس املحنــك محمــد رمــزي بــاي قنصــال عامــا لهــا بجوهانســبورغ 
عاصمــة جنــوب افريقيــا.   وكان رمــزي بــاي بذلــك هــو اول دبلومــايس مســلم  يشــغل منصبــا مــن هــذا الحجــم 

باملنطقــة,   وكان ذلــك محــل قبــول وترحيــب بالغــن مــن الجاليــة املســلمة هنــاك يف تلــك الفــرتة املبكــرة مــن 
التاريــخ. وعنــد انــدالع الحــرب العامليــة األوىل  تــم حجــزه مــن قبــل الســلطات اإلنجليزيــة التــي كانــت تحكــم 
املنطقــة وعندمــا اطلــق رصاحــه 1916 م  مل يلبــث  كثــرا حتــى وافتــه املنيــة هنــاك حيــث تــم دفنــه يف املــكان 
ــاره اول  ــاي باعتب ــزي ب ــد كان رم ــوش  )Braamfontein, Johannesburg(  وق ــرة اين ــلمن مبق ــص للمس املخص
دبلومــايس مســلم تــم اعتــامده باملنطقــة قــد لقــي اهتاممــا بالغــا وتقديــرا كبــرا مــن قبــل املســلمن مــن أهــايل 
املنطقــة حتــى راينــا املســؤولن مبســجد الحميديــة:  الــذي ياخــد اســمه مــن اســم الســلطان  عبــد الحميــد الثــاين:  

يودعــون شــهادة تقديــر وتكريــم ملحمــد رمــزي بــاي تخليــدا لذكــراه. 

 

محمد رمزي باي 

ــم  ــذي ت ــره ال ــورة ق وص

ــكا  ــل تي ــن قب ــه م ترميم

 BE  وبريتوريــا

النادي العثامين للعبة الكريكيت   
الذي اسسه تالمذة أبو بكر افندي 

يف جنوب افريقيا                  
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عرفــت الدولــة العثامنيــة العديــد مــن الرجــال املرموقــن الذيــن تولــوا مناصــب بهــا مــن االفارقــة ونذكــر مــن بينهــم 
عــى بســيبل املثــال ال الحــر الطيــار الحــريب ذي األصــول النجريــة أحمــد عــي تشــليكنت )-1883 1969م( فاحمــد عــي 
جليكــنت مــن مواليــد ازمــر وتلقــى تعليمــه يف مجــال الطــران الحــريب هنــاك ثــم انضــم بعــد ذلــك اىل الجيــش العثــامين 
حيــث أســندت لــه مهــام جســيمة يف الدفــاع عــن الوطــن...  ويعتــر تشــيليكنت اول طيــار اســمر البــرشة يف التاريــخ كــام 
يعترمــع الطيــار ايوجينــي جــاك بــوالرد الطيــاران الوحيــدان مــن ذوي البــرشة الســمراء الــذان شــاركا يف الحــرب العامليــة 

األوىل.

فهاهوهــذا مؤســس الجمهوريــة الرتكيــة وأول رئيــس لهــا مصطفــى كــامل 
ــد  ــى العدي ــرف ع ــة للتع ــه الفرص ــت ل ــد اتيح ــه ق ــرح بان ــورك ي اتات
مــن االفارقــة يف غــامر الحــرب العامليــة األوىل حيــث نجــده يقــول” 
ســيايت يــوم وتســحق الشــعوب املظلومــة القــوى الظاملــة املعتديــة وعنــد 
ــوم وســتتحول  ــا ظــامل ومظل ــك ســتزول مــن عــى وجــه األرض عبارت ذل

ــة. ــاة البرشي ــق بالحي ــة تلي ــة اىل حال املجتمعــات البرشي

ــا  ــفارات له ــن الس ــد م ــر العدي ــد مبك ــت ج ــت وق ــي فتح ــا؛ الت تركي
بالــدول االفريقيــة؛ )مــر يف 1925 واثيوبيــا ســنة 1926 ...( ؛ كانــت 
ــرتة يف  ــك الف ــة يف تل ــاحة االفريقي ــهدها الس ــي ش ــورات الت ــع التط تتاب

ــت. ــك الوق ــرة يف ذل ــة املتوف ــات الضيئل ــه االمكاني ــدود ماتتيح ح

وأثنــاء قيــام إيطاليــا باحتــالل اثيوبيــا نجــد مــن بن قــادة الجيــش االثيويب 
واحــد كبــار مستشــاري االمراطــور االثيــويب هيــال ســياليس الجــرال الــرتيك 
وهيــب باشــا؛ الــذي ذكــره اتاتــورك يف كتابــه “نطق”)الخطــاب( مادحــا 

بطوالتــه يف مواجهــة االيطاليــن قائــال “لقــد صمــد صمــود األســود االشــاوس”.

ــم  ــة نجدهــا متســك العصــا مــن الوســط وتقي ــة الثاني ــو بعــد الحــرب العاملي ــا لحلــف النات وبالرغــم مــن انضــامم تركي
عالقــات متوازنــة بــن حلفائهــا الغربيــن والشــعوب االفريقيــة. يف هــذا الســياق قامــت تركيا بارســال مســاعدات عســكرية 
بشــكل رسي اىل جبهــة التحريــر الوطنــي الجزائريــة اثنــاء كفاحهــا املســلح مــن اجــل االســتقالل عــن فرنســا؛ حيــث كان 
الدبلوماســيون االتــراك يعللــون ذلــك قائلــن: “نعــم الفرنســيون حلفــاء لنــا لكــن  الجزائريــن اخواننــا” وقــد كانــت تركيــا  
يف ســياق الحــق تقــدم دعمهــا الديبلومــايس لــكل مــن دولتــي زميبابــوي وزامبيــا يف نضالهــام مــن اجــل نيــل االســتقالل. 

ويف هــذا الســياق ال تخفــى األهميــة القصــوى التــي تكتســييها الزيــارة التــي قــام بهــا رئيــس الجمهوريــة الــرتيك الراحــل 
جــودت ســوناي اىل اثيوبيــا ســنة 1969 وهــي الزيــارة الرســمية األوىل مــن نوعهــا التــي يقــوم بهــا رئيــس دولــة تــريك اىل 
دول منطقــة جنــوب الصحــراء وكذلــك الزيــارة التــي قــام بهــا تورغــوت اوزال يف فــرتة رئاســته للــوزراء اىل كل مــن الجزائــر 

وليبيــا ثــم الزيــارة التــي قــام بهــا اىل الســينيغال بصفتــه رئيســا للجمهوريــة.

والزيــارة التــي قــام بهــا رئيــس الــوزراء نجــم الديــن اربــكان ســنة 1996 اىل نيجريــا والتــي تعــد احــدى الزيــارات الهامــة 
التــي قــام بهــا املســؤولون االتــراك لــدول جنــوب الصحــراء حيــث عقــب هــذه الزيــارة ســنة 1997  تــم اإلعــالن عــن 
ــا ومــر  تأســيس منظمــة مجموعــة الــدول الثامنيــة الناميــة “D8”متمثلــة يف )بنغالديــش واندونيســيا وايــران وماليزي
ونيجريــا وباكســتان باإلضافــة اىل تركيــا( بهــدف إقامــة تعــاون اقتصــادي بــن هــذه الــدول حيــث تعتــر هــذه الخطــوة 
الهامــة اول مبــادرة تقــدم عليهــا افريقيــا وتركيــا لتقويــة مجــاالت العمــل املشــرتك والتعــاون القائــم بينــام مبــا يجعلهــام 
يتبــوآن مكانتهــام بــن القــوى اإلقليميــة الكــرى. ومنــذ ذلــك التاريــخ ويف اطــار اشــغال منظمــة الدولــة الثامنيــة D-8 تــم 
تبــادل العديــد مــن الزيــارات بــن الدوليتــن عــى مســتوى رؤســاء الدولــة ويف بدايــة ســنة 2022 تولــت نيجريــا الكتابــة 

العامــة وهكــذا تكــون املبــادرة الرتكيــة قــد لقيــت تجاوبــا كبــرا داخــل القــارة االفريقيــة. 

 اول طيار حريب
اسمر البرشة   يف العامل 

النيجري االصل

احمد عيل جليكنت

ازمري 1922

 

الجمهوريــة الرتكيــة التــي تاسســت عــى اعقــاب 

العثامنيــة،مل  الدولــة  خلفتــه  الــذي  املــراث 

تقطــع عالقاتهــا بافريقيــا حيــث نلمــس تبــادال 

القــوى  والتأثــر  يف محــور مواجهــة  للتأثــر 

االمرياليــة العامليــة بــن  حــرب االســتقالل وبــن 

نضــال الشــعوب االفريقيــة مــن اجــل االنعتــاق 

ــة.   والحري
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انعقاد قمة الدول الثامنية
يف 18 ابريل/ نيسان 2021 

عر الوسط االفرتايض. بسبب 
جائحة كورونا

رئيس الجمهوية الرتكية تورغوت اوزال 
اثاء الزيارة التي قام بها اىل السينيغال )1991(

لحضور القمة السادسة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي  

اليد الصديقة املمدودة من تركيا إىل أفريقيا18   /      /   19



اليد الصديقة املمدودة من تركيا إىل أفريقيا

يف ســنة 1998 تــم إعــداد أول برنامــج شــامل بصــدد السياســة املتعلقــة بافريقيــا يف فــرتة مــا بعــد 
الحــرب البــاردة. فقــد افــرزت سلســلة اجتامعــات أقيمــت بهــدف تطويــر العالقــات مــع الــدول 
االفريقــة كانــت قــد نظمتهــا وزارة الخارجيــة الرتكيــة وعرفــت مشــاركة العديــد مــن املؤسســات 
العامــة باإلضافــة اىل ممثلــن عــن القطــاع الخــاص تــم مبوجبهــا اعــداد برنامــج عمــل مــن اجــل 

دعــم االنفتــاح عــى افريقيــا. وقــد تــم التأكيــد يف اطارهــذا الرنامــج عــى مــا يــي:   

الرفع من عدد السفارات بالدول االفريقية اىل 15 سفارة.	 

تاهيل وزيادة عدد األطر العاملة يف السفارات. 	 

فتح قنصليات فخرية يف العواصم التي ال تتوفر عى متثيليات دبلوماسية بها.	 

ــي 	  ــدول الت ــاورة لل ــدول املج ــن بال ــت الراه ــن يف الوق ــفراء املتوفري ــامد الس ــامن اعت ض
ــا. ــدون به يتواج

ارســال دعــوات لزيــارة تركيــا للمســؤولن رفيعــي املســتوى؛ رئيــس رئيــس وزراء وزيــر ...، 	 
بالــدول االفريقيــة.

ــل 	  ــن قبي ــة م ــامت الدولي ــة يف املنظ ــدول االفريقي ــع ال ــاءات م ــتوى اللق ــن مس ــع م الرف
ــالمي. ــر اإلس ــة املؤمت ــدة ومنتظم ــم املتح ــة األم منظم

تشجيع مبادرات االستثامر بن تركيا والدول االفريقية  	 

تســجيل العضويــة يف كل مــن بنــك التنميــة االفريقــي الــذي يتخــد مــن ابيدجــان )عاصمــة 	 
ســاحل العــاج( مركــزا لــه. والبنــك اإلفريقــي للتصديــر واالســتراد “أفريكســيمبانك” الــذي 

يتخــد مــن القاهــرة مركــزا لــه.

إعطاء األولية للبضائع التي تصدرها الدول االفريقية.	 

الرفع من مستوى املواصالت الجوية والبحرية مع الدول اإلفريقية.	 

املســاهمة الفعليــة يف عمليــات قــوات حفــظ الســالم التــي تــرشف عليهــا األمــم املتحــدة 	 
بافريقيــا

االنتقال من سياسة االنفتاح عىل أفريقيا 
اىل سياسة الرشاكة مع أفريقيا
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مرص

تصدير است�اد

املغرب

ليبيا

مرص

جنوب افريقيا

الجزائر

%65

126.7

59.8

122

 تبادل تجاري 
بحجم  186.5مليار دوالر

يف ظرف 10 سنوات 

الدول االفريقية األك� ارساال للصادرات اىل تركيا
(دوالر - 2019)

 مليار

 مليار

 انعكست الزيارات املقامة اىل الدول االفريقية ومبادرات
�ت� العالقات معها ايجابيا عىل التجارة الرتكية

استقبال طلبة افارقة يف مؤسسات التعليم والتدريب العسكري املوجودة برتكيا	 

ارسال متخصصن عسكرين اتراك للتعليم والتدريب يف الدول االفريقية	 

الرفع من عدد وقيمة املنح الدراسية املقدمة للطلبة االفارقة.	 

ضامن مشاركة مكثفة لألفارقة يف مختلف املهرجانات والفاعليات املقامة برتكيا	 

تنظيم مؤمترات وندوات يف املواضيع التي تهم الشؤون االفريقية	 

تأسيس معهد لألبحاث والدراسات املتعلقة بافريقيا	 

نتيجــة للوضــع الســيايس واالقتصــادي غــر املســتقر الــذي عرفتــه تركيــا مل يتــم تنفيــذ مخطــط االنفتــاح عــى افريقيــا عــى 
الوجــه الكامــل.

لكــن مــع ســنة 2002 وبدايــة فــرتة صعــود حــزب العدالــة والتنميــة 
بزعامــة الرئيــس رجــب طيــب اردوغان اىل الســلطة ويف ظــرف وجيز 
متكنــت تركيــا مــن التمتــع باالســتقرار الســيايس والنمــو االقتصــادي 
الرسيــع ويف نفــس الوقــت متكنــت مــن إعطــاء دفعــة قويــة لهــذا 
للرنامــج املذكــور بحيــث شــملت خطــة االنفتــاح تلــك دول أمريــكا 

الالتينيــة ودول اســيا باإلضافــة اىل دول افريقيــا.

ففــي اطــار “الخطــة االســرتاتيجية لتطويــر العالقــات االقتصاديــة مع 
الــدول االفريقــة “  التــي تــم اعدادهــا ســنة 2003 تــم عقــد سلســلة 
ــارة  ــدة مــع دول الق ــة الجدي ــة واالقتصادي ــات التجاري مــن االتفاقي
ثــم ان تركيــا التــي أعلنــت ســنة 2005 “ســنة تركيــا” مــا لبثــت ويف 
ــة  ــل منظم ــب داخ ــة مراق ــع بصف ــت تتمت ــنة ان اصبح ــس الس نف
ــنة  ــن س ــاين م ــون الث ــر / كان ــهر يناي ــا يف ش ــي؛ ام ــاد االفريق االتح
2008  ويف إطــار القمــة العــارشة لالتحــاد االفريقــي التــي انعقــدت 
ــا باعتبارهــا  ــا فقــد تــم قبــول تركي بالعاصمــة االثيوبيــة أديــس أباب

احــد الــرشكاء االســرتاتيجين  للقــارة االفريقيــة.

ومل يلبــث التطــور الكبــر الــذي شــهدته الرشاكــة الرتكيــة – االفريقــة كثــرا حتــى ظهــر انعكاســه الواضــح باملحافــل الدوليــة. 
وهكــذا وبفضــل أصــوات الــدول االفريقيــة لصالــح تركيــا تــم اختيارهــا ضمــن األعضــاء غــر الدامئــن مبجلــس االمــن التابــع 

لألمــم املتحــدة للفــرتة املمتــدة مابــن 2008 – 2010. 

ومــا ان تــم اعــالن تركيــا رشيــكا اســرتاتيجيا للقــارة االفريقيــة مــن قبــل منظمــة االتحــاد االفريقــي حتــى اكتســبت خطــة 
االنفتــاح املتعــددة االبعــاد عــى الــدول اإلفريقيــة دفعــة قويــة وجعلهــا تتطــور بشــكل رسيــع يف العديــد مــن املجــاالت يف 
مقدمتهــا املجــال الســيايس ونذكــر منهــا عــى ســبيل املثــال مجــاالت : التجــارة واالســتثامر واملشــاريع الثقافيــة والتعــاون 

األمنــي ومشــاريع التنميــة.

وعقــب هــذا التطــور الكبــر تــم اســتبدال سياســية االنفتــاح عــى افريقيــا لتحــل محلهــا وابتــداء مــن ســنة 2013 سياســة 
الرشاكــة مــع افريقيــا. حيــث تهــدف سياســة الرشاكــة مــع افريقيــا اىل ان تشــارك تركيــا الســلطات والشــعوب االفريقيــة مــا 
متلكــه مــن تجــارب وامكانيــات ومكســتبات يف املجــاالت االجتامعيــة والسياســية والثقافيــة.  واملســاهمة الفعالــة يف تحقيــق 
االســتقرار يف القــارة ومتكــن دولهــا مــن التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة وذلــك اعتــامدا عــى أســاس الرشاكــة املتســاوية 

والفائــدة املتبادلــة ويف اطارمبــدأ “إيجــاد الحلــول االفريقيــة للمشــاكل االفريقيــة”.

 

ــذي شــهدته  ــر ال ــث التطــور الكب مل يلب

الرشاكــة الرتكيــة – االفريقــة كثــرا حتــى 

الدوليــة.  باملحافــل  انعكاســه  ظهــر 

الــدول  أصــوات  وبفضــل  وهكــذا 

ــا  ــم اختياره ــا ت ــح تركي ــة لصال االفريقي

ــس  ــن مبجل ــر الدامئ ــاء غ ــن األعض ضم

االمــن التابــع لألمــم املتحــدة للفــرتة 

  .2010  –  2008 مابــن  املمتــدة 
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ــخ 18 أغســطس اب 2008  اكتســبت  ــي انعقــدت باســطنبول بتاري ــة الت ــة -االفريقي ــة الرتكي ففــي قمــة االوىل للرشاك
ــي  ــة الت ــة - االفريقي ــة الرتكي ــة للرشاك ــة الثاني ــتمرارية ؛ ويف القم ــا االس ــتضمن له ــي س ــة الت ــة اآللي ــات الرشاك عالق
انعقــدت بتاريــخ 19 نوفمــر/ كانــون الثــاين 2014 مبالبــو عاصمــة غينيــا االســتوائية متــت املصادقــة عــى برنامــج العمــل 
املشــرتك للفــرتة املمتــدة مــا بــن -2015 2019 وباملــوازاة معــه اعتمــدت تركيــا خطــة خامســية  للرامــج واملشــاريع التــي 

يتوخــى إنجازهــا بالرشاكــة مــع الــدول االفريقيــة يف الســنوات مــا بــن 2015 و 2019.

ويف هــذا الســياق ظهــرت للوجــود العديــد مــن املشــاريع التــي أعطيــت فيهــا األولويــة للــدول االفريقيــة يف العديــد 
مــن املجــاالت مــن قبيــل التجــارة واالســتثامر والســالم واالمــن والتعليــم والثقافــة وتاهيــل الشــباب ونقــل التكنولوجيــا 
والرفــع مــن املســتوى االقتصــادي يف القطــاع القــروي والفالحــة والطاقــة واملواصــالت... يف حــن ويف اطــار القمــة الثالثــة 
للرشاكــة الرتكيــة – االفريقيــة التــي انعقــدت باســطنبول برتايــخ 18-16 كانــون األول 2021 والتــي عرفــت حضــورا هامــا 
ومشــاركة رفيعــة املســتوى لـــ 38 دولــة افريقيــة حيــث عرفــت حضــور 16 رئيســا و رئيســا للحكومــة ومــا يزيــد عن 100 
وزيــرا ضمنهــم  25 وزيــرا للخارجيــة. ويف هــذه القمــة تــم اعتــامد برنامــج عمــل خــاميس كــام تــم وضــع اليــة مراقبــة 

لــالرشاف عــى انجــاز هــذا الرنامــج. 

ولعــل اكــر تجــل مــادي لتنامــي قــوة العالقــات الرتكيــة- االفريقيــة هــو ذلــك االرتفــاع املطــرد واملتضاعــف باســتمرار 
لحجــم التعامــالت التجاريــة. فبينــام كان مجمــوع حجــم التعامــالت التجاريــة الرتكيــة – االفريقيــة  ال يتعــدى 5.4 مليــار 
ــار دوالر  يف حــن تجــاوز الرقــم الرتاكمــي للمشــاريع  دوالر ســنة 2003 نجــده يف ســنة 2021 قــد وصــل اىل 34.5 ملي
التــي تكفلــت رشكات املقــاوالت الرتكيــة بانجازهــا بــكل الــدول االفريقيــة 77 مليــار دوالر. وبالرغــم مــام واكــب جائحــة 

كورونــا مــن ظــروف صعبــة فــان االســتقرار الــذي عرفــه االرتفــاع املطــرد لحجــم املبــادالت التجاريــة .

وبهــدف تحســن ظــروف املواصــالت والنقــل مــع الــدول االفريقيــة وتســهيل ســبل االتصــال وتبــادل الزيــارات بــن رجــال 
االعــامل االفارقــة واألتــراك ولضــامن ان تكــون تركيــا مبثابــة حلقــة وصــل بــن الشــعوب االفريقيــة وباقــي دول العــامل 
وكذلــك لتقويــة أوارص الروابــط التــي تجمــع الشــعوب فيــام بينهــا رفعــت رشكــة الخطــوط الجويــة الرتكيــة مــن عــدد 

رحالتهــا مــن واىل الــدول االفريقيــة.

ــكل القــارة  ــة يف ســنة 2005 ال تســتطيع الطــران اال اىل خمــس نقــط ب ــة الرتكي ــام كانــت رشكــة الخطــوط الجوي فبين
الســمراء باتــت اليــوم تصــل اىل49 مدينــة بـــ 38 دولــة بالقــارة االفريقيــة.  وانطالقــا مــن املعطيــات التــي تســتند اىل 
جنســيات مــن قامــوا بالدخــول والخــروج عــر املطــارات الرتكيــة نجــد ان هنــاك 210 الــف افريقــي قــام بزيــارة تركيــا 
يف غضــون ســنة 2006. يف حــن نجــد هــذا الرقــم يصــل يف ســنة 2015 اىل 885 الــف شــخص... وبهــذا باتــت الخطــوط 
الجويــة الرتكيــة ســواء مــن حيــث عــدد الرحــالت التــي تنظمهــا اىل افريقيــا او مــن حيــث عــدد الراكبــن الــذي تقلهــم 

هــي اكــر رشكــة طــران تربــط افريقيــا بباقــي بقــاع العــامل.

رشكة الخطوط الجوية الرتكية 
التي كانت اىل غاية 2005 ال تطر 
اال اىل 5 اماكن بأفريقيا اصبحت  

اليوم تطر اىل 49 مدينة بـ 38.
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144
13
94
2

عدد املمثليات الدبلوماسية
 التابعة لرتكيا بالخارج

253

29 92 70 44 4

تحتل تركيا املرتبة الرابعة عامليا يف عدد املمثل� 

 أصبحت تركيا من خالل توسيع مجال نشاط سياستها الخارجية احدى اك  دول العا� من حيث عدد

املمثليات الدبلوماسية يف الخارج

 تركيا هي الدولة الرابعة عامليا من

حيث عدد املمثليات الدبلوماسية

الص�
 الواليات املتحدة
فرنسا
تركيا
اليابان
روسيا
أملانيا
الربازيل
إسبانيا
إيطاليا

سفارة
املمثلية الدا�ة

القنصلية العامة 
املمثليات االخرى 

الخمس بالقارات  الرتكية  للدبلوماسية  القوية  الشبكة 

أمريكا أوروبا آسيا أفريقيا أوقيانوسيا

الديبلوماسية النافذة لرتكيا
بالقارة االفريقية

الدبلوماسية النافذة  لرتكيا بالقارة االفريقية
ــر ديبلوماســية  ــا عــى تطوي ــة . يعمــل بلدن ــة الرتكي ــز بهــا السياســه الخارجي ــة التــي تتمي ــادرات الريادي يف اطــار املب
قويــة نشــطة عــى املســتوى اإلقليمــي ويتســع افــق تفكرهــا ليشــمل العــامل كلــه مســتفدية مــن إمكانيــات يكمــل 
بعضهــا بعضهــا متمثلــة يف االليــات التــي يتيحهــا العمــل املشــرتك عــى األصعــدة السياســية واالقتصاديــة واإلنســانية 
والثقافيــة . حيــث تعــد تركيــا رابــع اكــر دولــة يف العــامل مــن حيــث عــدد البعثــات الدبلوماســية والقنصليــة التــي بلــغ 

مجموعهــا 253 ممثليــة. 
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تركيــا التــي باتــت متتلــك شــبكة واســعة للتعــاون الــدويل والعمــل املشــرتك والتــي اكتســبتها مــن خــالل مــا عقدتــه 
ــة  ــوى القم ــى متس ــاءات ع ــا اللق ــي افرزته ــرتك الت ــل املش ــات العم ــتوى والي ــة املس ــاون رفيع ــس التع ــن مجال م
مــع الحكومــات باإلضافــة اىل عضويتهــا املتعــددة يف املنظــامت اإلقليميــة عــى املســتوين اإلقليمــي والــدويل 
ــاز  ــط ودول القوق ــرشق األوس ــان ووال ــع دول البلق ــة م ــة والقدمي ــا املتين ــى عالقاته ــظ ع ــة تحاف ــن ناحي ــي م ... فه

ودول جنــوب اســيا واســيا الوســطى  ومــن ناحيــة أخــرى تعمــل 
االســرتاتيجية  الرشاكــة  وسياســة  االنفتــاح  سياســة  تعميــق  عــى 
مــع دول أمريــكا الالثينيــة ودول بحــر الكرايبــي والــدول االفريــق

                                                                                                                                                            . يــة

ان اتســاع افــاق السياســة الخارجيــة الرتكيــة كان نتيجــة لطبيعــة 
لـ:”الديبلوماســية الرائــدة” والنشــطة لرئيــس الجمهوريــة الســيد رجــب 
ــة  ــة اىل األســس القوي ــا باإلضاف ــي شــملت افريقي ــب أردوغــان والت طي

ــا.  ــت عليه ــي انبن ــة الت واملتين

فكــون رئيــس الجمهوريــة  أردوغــان هــو القائــد الــذي قــام بأكــر عــدد 
زيــارات  رســمية لالفريقيــا مــن بــن كل قــادة العــامل ان دل عــى شــيئ 
فامنــا يــدل  عــى مــدى األهميــة التــي تــوىل لهــذه القــارة وعــى مــدى 

عمــق الرشاكــة الرتكيــة - االفريقيــة.

فقــد قــام الرئيــس اردوغــان اثنــاء فــرتة توليــه ملهامــه بزيــارة رســمية لـــ 
30 دولــة مــن بــن الــدول االفريقيــة الـــ 54.)انغــوال، الجزائــر، جيبــويت، تشــاد، غينيــا اإلســتوائية، اثيوبيا، املغرب، ســاحل 
ــا،  ــا، مدغشــقر، مــايل، مــر، موريتاني ــا، ليبي ــا، كيني ــة جنــوب افريقي ــا، جمهوري ــا، غيني ــا، غان ــون، غامبي العــاج، الغاب

موزمبيــق، النيجــر، نيجريــا، الســينيغال، الصومــال، الســودان، تنزانيــا، الطوغــو، تونــس، اوغانــدا، زامبيــا.(

 

كــون رئيــس الجمهوريــة  أردوغــان هــو القائد 

الــذي قــام بأكــر عــدد زيــارات  رســمية 

لالفريقيــا مــن بــن كل قــادة العــامل ان دل 

ــة  عــى شــيئ فامنــا يــدل  عــى مــدى األهمي

التــي تــوىل لهــذه القــارة وعــى مــدى عمــق 

ــة. ــة - االفريقي ــة الرتكي الرشاك
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والرئيــس اردوغــان الــذي مــا فتــئ يف كل فرصــة تتــاح 
لــه يدعــو اىل التمثيــل العــادل للقــارة االفريقــة يف 
املحافــل الدوليــة؛ كان قــد اعــرب عــن رؤاه وتصوراتــه 
تلــك بشــكل واضــح وومفصــل يف الكتــاب الــذي الفــه 

تحــت عنــوان “ نحــو عــامل أكــر عــدال “
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ــيد  ــق الس ــي تراف ــان والت ــة أردوغ ــيدة امين ــة الس ــة الرتكي ــس الجمهوري ــة رئي ــت عقيل ــام 2014 قام ــذ ع ومن
رئيــس الجمهوريــة رجــب طيــب اردوغــان يف زيارتــه الخارجيــة بزيــارة 26 دولــة افريقيــة ومــن بينهــا الجزائــر 
وغينيــا االســتوائية وإثيوبيــا وجيبــويت والصومــال وســاحل العــاج وغانــا ونيجريــا وغينيــا وأوغنــدا وكينيــا وتنزانيــا 
وموزمبيــق ومدغشــقر الســودان وتشــاد وتونــس وموريتانيــا ومــايل وجمهوريــة جنــوب إفريقيــا وزامبيــا وغامبيــا 

والســنغال وأنغــوال وتوغــو ونيجريــا. 

قدمــت الســيدة امينــة اردوغــان مســاهامت كبــرة جــدا يف مجــال االخــوة بــن تركيــا وافريقيــا حيــث كانــت 
ــا.  مرهــام لجــروح النســاء واألطفــال يف افريقي
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الســيدة أمينــة أردوغــان والتــي رافقــت الرئيــس الجمهوريــة رجــب طيــب  أردوغــان خــالل زياراتــه العديــدة للــدول 
األفريقيــة جمعــت ذكرياتهــا يف كتــاب تحــت عنــوان  “رحــاليت األفريقيــة”. حيــث بينــت الســيدة الفاضلــة ان الهــدف 
مــن نــرش الكتــاب عــن ذكريتهــا للزيــارات التــي قامــت بهــا للــدول االفريقيــة للفــرتة مــن -2014 2020 هــي تقديــم 
ــارة  ــا ليســت مجــرد ق ــث اكــدت أن أفريقي ــة. حي ــدول االفريقي ــة بال ــة املتعلق ــة عــن الصــورة النمطي صــورة مختلف
يســود فيهــا الجــوع والفقــر واملــرض بــل يجــب النظــر اىل هــذا املوقــع الفريــد بنظــرة مختلفــة متامــا حيــث ان القــارة 

تتمتــع بإمكانيــات كبــرة وقابليــة للتطــور ليــس لهــا مثيــل يف العديــد مــن الــدول األخــرى.  

كــام قامــت الســيدة امينــة اردوغــان بتقديــم دعــم كبــر لتفعيــل الثقافــات بــن الــدول االفريقيــة وذلــك مــن خــالل 
دعمهــا ورعايتهــا وذلــك مــن خــالل إصدارهــا لكتابــن: كتــاب “  ثقافــة الطعــام األفريقــي” وكتــاب “ مجموعــة مختــارة 

مــن األمثــال األفريقيــة يف مثــاين وثالثــن لغــة”.

 امــا مــا يتعلــق بكتابهــا “ثقافــة الطعــام األفريقيــة”  فــان الهــدف منــه هــو املســاهمة يف التعــرّف بشــكل أفضــل عــى 
الثقافــة األفريقيــة.  امــا الهــدف مــن كتــاب “ مجموعــة مختــارة مــن األمثــال األفريقيــة يف مثــاين وثالثــن لغــة” فهــو 

تقديــم ملخــص عــن تجربتهــا للزيــارات التــي قامــت بهــا للقــارة االفريقيــة. 

اطلقــت الســيدة امينــة اردوغــان برنامــج العمــل االجتامعــي بهــدف بيــع االعــامل الحــرف اليدويــة للمــراة األفريقيــة 
بالثميــة التــي يســتحقها دون أي دافــع للربــح ، وإرســال العائــدات إىل النســاء األفريقيــات. وعليــه تــم افتتــاح “ ســوق 
الحــرف اليدويــة والبيــت الثقــايف االفريقــي” وذلــك بالتنســيق مــع مؤسســات مثــل وزارة الخارجيــة و تيــكا وجمعيــة 
ــاح البيــت االفريقــي يف منطقــة  ــم افتت ــة.  حيــث ت ــة الرتكي الصناعيــن ورجــال االعــامل املســتقلن والخطــوط الجوي
حــامم اونــه التاريخيــة يف انقــرة ويعتــر هــذا أيضــا كـــ “ بيــت ثقــايف افريقــي” حيــث ميكــن للبعثــات والطــالب األفارقة 

يف تركيــا االلتقــاء وتنظيــم الفعاليــات الثقافيــة فيهــا. 
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افريقيا قارة  الرتكية يف  السفارات 

الرتكية يف السفارات   بلغ عدد 

 افريقيا 43 سفارة حيث كان هذا

 العدد 12 يف عام 2002.مع افتتاح

س�تفع قريبا  بيساو  غينيا   سفارة 

 هذا العدد 44. والهدف 49 سفارة

يف القارة التي عدد دولها 54

الجزائر

تونس
ملغرب

نيا لسينيغالمريتا ا

س�اليون

ساحل
العاج  نا غا

التوغو

غينيا

مبيا غا

مايل

فاسو بوركينا 
البن¢ يا نيج�

الكام�ون

نيا تنزا

انغوال

زامبيا تانزانيا

ز§بابوي

بوتسوانا

ميبيا نا

جنوب

افريقيا
غشقر مد

ªجيبو

ايريت�يا

رواندا
كونغوبوروندي

الغابون

غينيا
االستوائية 

أوغندا
كينيا

افريقيا جمهورية 
الوسطى

لنيجر ا
تشاد السودان

السودان جنوب 
ثيوبيا ا

الصومال

الكونغو جمهورية 

 الد§وقراطية 

بيا
مرص

53
2022

.عدد الزيارات خالل فرتة واليتهم

تركيا

15
 فرانسوا
هوالند

 ماريانو
راخوي

تيو  ما
 رانزي

 باولو
جينتلو�

 دافيد
كام�ون

ماي ت�يزا  نجيال  ا
م�كل

 باراك
اوباما

 يش
تشنبينغ

سيبي  غيو
كونطي

 ماريو
دراغي

 بيدرو
نشيز سا

 إ�انويل
ماكرون

12 7

7
8

4
8

3

3

(1)

فرنسا اسبانيا إيطاليا إنجلرتا املانيا أمريكا الص�

27 14 16 11 19 8 9

االفريقية للقارة  زيارة  الزع�ء  أك� 

 رجب طيب
أردوغان

حتى عام 2022 قام 
الرئيس رجب طيب 

اردوغان بزيارة افريقيا 
53 مرة.

افتتحــت تركيــا أول ســفاراتها يف إفريقيــا يف مــر عــام )1925( وإثيوبيــا )1926 وافتتحــت أول ســفارة تركيــة يف 
ــا عــام )1957(. ثــم  ــا عــام )1952( واملغــرب وتونــس وغان ــا(  وليبي ــا جنــوب الصحــراء يف أديــس أباب دول أفريقي
ــا عــام )1968(  ــر والســنغال عــام )1963( وكيني ــا عــام )1962( والجزائ ــاح ســفاراتها يف نيجري ــا بافتت قامــت تركي
عــى التــوايل. يف الســبعينيات مــن القــرن املــايض أُضيفــت جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة عــام )1974( والصومــال 
ــة التــي فتحــت ســفاراتها. حتــى عــام 2009 ظــل عــدد الســفارات يف  ــدان األفريقي ــا عــام )1979( إىل البل وتنزاني
ــارة  ــاء الق ــع أنح ــة يف جمي ــدد الســفارات الرتكي ــام 2009 زاد ع ــن ع ــارا م ــن اعتب ــط . لك ــا 12 ســفارة فق إفريقي
ــا  ــة ، حيــث وصــل إىل 43 يف عــام 2021 )44 مــع غيني ــة وسياســات الرشاك ــادرة األفريقي برسعــة متاشــياً مــع املب
بيســاو ، التــي تــم تعيينهــا الحًقــا(. وبالتــايل  تعــد تركيــا مــن بــن الــدول التــي لديهــا اكــر ســفارات يف إفريقيــا 

حيــث تحتــل املرتبــة الرابعــة بعــد كل مــن الصــن )52( والواليــات املتحــدة األمريكيــة )50( وفرنســا بـــ)47(.

ــا  ــا تركي ــي توليه ــة الت ــى األهمي ــؤرش ع ــي م ــو ه ــة يف مقديش ــية تركي ــة دبلوماس ــر بعث ــود أك ــة وج إن حقيق
ــا بشــكل عــام. وبعــد مقتــل رجــل رشطــة يف هجــوم انتحــاري شــنه إرهابيــون  للصومــال بشــكل خــاص وإفريقي
عــى املبنــى الــذي كان يقيــم فيــه موظفــو الســفارة يف عــام 2013 هــذا الهجــوم اإلرهــايب دفــع وزارة الخارجيــة 
الرتكيــة اىل بنــاء مبنــى جديــد للســفارة يف هــذا البلــد. تــم االنتهــاء مــن مبنــى الســفارة )والــذي صمــم كمجمــع( يف 
غضــون عامــن ودخــل حيــز االســتخدام يف عــام 2016 بحفــل رائــع حــره الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان ورئيــس 

الصومــال حســن شــيخ محمــود.

تتمتــع الدبلوماســيات )عنــر النســايئ( مبكانــة مهمــة يف العالقــات السياســية الرتكيــة- االفريقيــة. حيــث واعتبــارا 
مــن عــام 2022 بلــغ عــدد الســفرات الــاليت يعملــن يف الــدول االفريقيــة 15 ســفرة تركيــة. )واخــر هــذه الســفرات 
ــام القادمــة(.   ــوي وســرتفع هــذا العــدد اىل 16 يف األي ــا كاســناكي فرســتيدن( ســفرة زميباب كانــت الســيدة )برن
ان الســفرات اللــوايت يعملــن يف عواصــم مختلفــة مــن القــارة مــن إثيوبيــا إىل ســراليون ومــن  جنــوب إفريقيــا 
ــة  ــات الثقافي ــا يف العالق ــاهمون أيًض ــل يس ــب ب ــة فحس ــية الدولي ــات الدبلوماس ــنون العالق ــو ال يحس إىل التوغ

واإلنســانية بــن الشــعوب.
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ش�ل
افريقيا 

15

غرب ووسط
افريقيا

1935

2009

1926

2022

1954-1994

منذ عام 2009 تم

افتتاح 31 سفارة يف

القارة انحاء  جميع 

يوجد 43 سفارة تركية

القارة يف 

يضعن النسوي  العنرص  من   الدبلوماسيات 

االفريقية الرتكية  العالقات  اثر كب  يف 

واالقتصادية السياسية  عالقاتها  يف  ملحوظًا  تقدًما  تركيا  أحرزت   � بين

الدبلوماسيات لعبت  املاضية  عاًما  العرشين  األفريقية يف  الدول  مع   والثقافية 

(من العنرص النسوي) دوًرا مهً� يف هذه االمر

افتتاح اول سفارة  تم 

افريقيا جنوب  تركية يف 

ابابا الصحراء يف اديس 

افتتاح اول سفارة  تم 

مدينة  تركية يف 

القاهرة

ليبيا واملغرب وتونس افتتاح سفارات يف   تم 

وجمهورية وكينيا  والسنغال  ونيج�يا   والسودان 

جنوب وجمهورية  والصومال  الد�قراطية   الكونغو 

إفريقيا وارتفع عدد السفارات يف إفريقيا إىل 12

إفريقيا مع  الدبلوماسية  عالقاتنا 

(ك¥ تم افتتاح سفارتنا بالجزائرخالل هذه الفرتة - 1963)

افريقيا السف اتالسفراء 43 يف   تشكل 

النسا¨)  (العنرص 

يف قارة 35%

نساء مدير عام وزارة
الخارجية لغرب
ووسط أفريقيا

نائب املدير العام لرشق
وجنوب إفريقيا بوزارة

الخارجية

رشق وجنوب
افريقيا

تركيا

ــرب  ــة لقســم غ ــرة العام ــا( ، هــي املدي ــري )غيني ــابًقا ســفرة بكوناك ــت  س ــي كان ــور ســجامن ، الت الســفرة ن
ووســط إفريقيــا يف وزارة الخارجيــة ، والســفرة إليــف تشــوم أوغلــو أولجــن ، التــي شــغلت ســابًقا منصــب ســفرة 
بريتوريــا )جمهوريــة جنــوب إفريقيــا( هــي القامئــة بأعــامل املديــرة العامــة لقســن رشق وجنــوب إفريقيــا. يف 
ــر. امــا يف  ــا يف الجزائ ــاش مهــام ســفرة تركي ــور أوزدمــر جوكت ــوىل الســفرة ماهــي ن ــا تت منطقــة شــامل افريقي
ــوىل الســفرة  ــام تت ــا( بين ــا )إثيوبي ــس أباب ــب يف أدي ــراك أل ــا فتوجــد الســفرة ياب ــوب إفريقي منطقــة رشق وجن
برجــو جفيــق مهــام الســفارة الرتكيــة يف كيغــايل )روانــدا( امــا الســفرة رساب أتــاي فتتــوىل مهمــة الســفارة الرتكيــة 
يف بوجومبــورا )بورونــدي( والســفرة اســتام ســرجروغلو فتتــوىل مهــام الســفارة الرتكيــة يف لوســاكا )زامبيــا( امــا 
ــورون  ــا يف غاب ــداش وســفرة تركي ــول قان ــي الســيدة عائشــة غ ــا فه ــوب افريقي ــة جن ــا يف جمهوري ســفرة تركي
ــة  ــا( الســفرة بأريــن مقبول ــا يف ويندهــوك )ناميبي )بوتســوانا( فهــي الســيدة مالتــم بويــوككاراكاش ومتثــل تركي
ــدوز  ــان الســفرة هــي حــواء يونجــى غن ــا بأبيدجــان )ســاحل العــاج( ف ــون.  امــا يف  غــرب ووســط إفريقي تول
اوزجــأري. امــا يف فريتــاون )ســراليون( فتشــغل منصــب الســفرة الســيدة ســيبل إركان ويف فاغادوغــو )بوركينــا 
ــي  ــن ويف وم ــون أولوري ــون إرغ ــفرة أوزالم غولس ــا( الس ــرا )غان ــون أردم آري. ويف أك ــل غ ــفرة ني ــو( الس فاس
)توغــو( الســفرة ارساء دمــر ويف ماالبــو )غينيــا االســتوائية( الســفرة شــابنام جنــك ويف ليريفيــل )غابــون( متثــل 

ــا الســفرة نيلوفــار أردم قايغصــس.  تركي

سفارة الجمهورية 
الرتكية يف مقاديشو.
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يتوســع نطــاق الوجــود الــرتيك يف قــارة افريقيــا بشــكل تدريجــي. تركيــا ، التــي متكنــت مــن 
ــة ، يُنظــر  ــدول األفريقي ــن واملســتثمرين الرئيســين لل ــرشكاء التجاري ــن ال ــن ب ــح م أن تصب
إليهــا أيًضــا عــى أنهــا رشيــك أمنــي للــدول األفريقيــة نتيجــة تطــور الــذي تشــهده تركيــا يف 
مجــال الصناعــات الدفاعيــة. تركيــا والتــي نفــذت يف عــام 2002 مــا ال يزيــد عــن 66 مشــوع 
دفاعــي وكانــت تؤمــن احتياجاتهــا الدفاعيــة بنســبة %80 مــن خــارج تركيــا ولكــن بفضــل 
مشــاريع الدفاعيــة والتــي بلغــت 762 مرشوعــا يف عــام 2020 اســتطاعة مــن تقليــل تأمــن 
احتياجاتهــا الدفاعيــة الخارجيــة بنســبة %30.  تركيــا التــي صنعــت لنفســها اســاًم يف العديــد 
ــدون  ــرة ب ــرات املس ــال الطائ ــة يف مج ــة “وخاص ــة الهام ــات الدفاعي ــات الصناع ــن منتج م
طيــار )ســيها(” زادت مــن نجاحهــا يف مكافحــة اإلرهــاب وتحولــت إىل مــورد جــذاب للــدول 
األفريقيــة نتيجــة لهــذه النجاحــات. يف عــام 2020 صــدرت تركيــا مــا قيمتــه 83 مليــون دوالر 
ــم اىل 288  ــا ولكــن ارتفــع هــذا الرق ــة اىل افريقي ــا يف مجــال الصناعــة الدفاعي مــن منتجاته

مليــون دوالر يف فــرتة قصــرة ال تتجــاوز الســنة.               

ــة  ــة الدفاعي ــاون يف مجــال الصناع ــات تع ــة اتفاقي ــدول االفريقي ــارب نصــف ال ــا يق ــع م وق
مــع تركيــا. وتعــد بوركينــا فاســو والجزائــر وتشــاد واملغــرب وغانــا وكينيــا ومــايل وموريتانيــا 
والنيجــر ونيجريــا والســنغال والصومــال وروانــدا وأوغنــدا مــن بــن الــدول التــي اســتوردت 
ــا يف الســنوات األخــرة. وتظهــر مشــاركة  ــات العســكرية مــن تركي مختلــف األســلحة واملركب
العديــد مــن الــوزراء األفارقــة يف املعــرض الــدويل الخامــس عــرش لصناعــة الدفــاع الــذي أقيــم 
يف إســطنبول عــام 2021 أن الــدول األفريقيــة يــزداد طلبهــا عــى منتجــات صناعــة الدفاع الت

ــة.                                                                      ركي

التعاون الرتيك األفرييق 
يف املجال األمين
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طالب عسكريون ليبيون يتلقون
 تدريبات عى مكافحة اإلرهاب من

 قبل القوات املسلحة الرتكية

ــي تهــدد ســيادة وامــن  ــة الراعــات والت ــة بكثاف ــة – االفريقي ــة الرتكي ــات الدفاعي ــط انتعــاش العالق ترتب
ــر  ــن الجزائ ــن األخــرة. التنافــس الجوســيايس اإلقليمــي ب ــا يف الســنوات العرشي ــة وخاصت ــدول االفريقي ال
ــر  ــراي وتوت ــة تيغ ــبب قضي ــا بس ــي يف إثيوبي ــراع الداخ ــة وال ــراء الغربي ــة الصح ــول قضي ــرب ح واملغ

العالقــات مــع مــر بســبب بنــاء الســد عــى نهــر النيــل 
والتهديــد املســتمر لحركــة الشــباب يف كينيــا والصومــال وال 
ــات  ــنها الجامع ــي تش ــامت الت ــد الهج ــايل تزاي ــيام يف م س
املرتبطــة بالقاعــدة يف جميــع أنحــاء منطقــة الســاحل 
ــا  ــة أفريقي ــة يف جمهوري ــار املســتمرة للحــرب األهلي واآلث
ــا  ــاول قمعه ــي يُح ــازون الت ــة يف أمب ــطى واالنفصالي الوس
بعنــف يف الكامــرون ومنظمــة بوكــو حــرام  التــي تواصــل 
أعاملهــا الدمويــة يف نيجريــا ، والهجــامت بالقنابــل يف 
أوغنــدا يف األشــهر األخــرة ، وتهديــد داعش الــذي وصل إىل 
موزمبيــق هــو بعــض النزاعــات والراعــات داخــل الــدول 
وبــن الــدول التــي دنــت أفريقيــا مؤخــرًا. وان تزايــد حــدة 
ــام  ــات العســكرية ك ــد االنقالب ــؤدي اىل أوال تزاي ــراع ت ال
حــدث يف كل مــن الســودان ومــايل وغينيــا وأخــراً بوركينــا 
فاســو وثانيــا اىل دفــع الــدول القاريــة عــى تخصيــص 
ــة. يف عــام 2000  ــا الدفاعي ــات لنفقاته ــد مــن امليزاني املزي
كان اجــاميل االنفــاق الدفاعــي للــدول االفريقيــة 19 مليــار 
دوالر ولكــن ارتفــع هــذا الرقــم يف عــام 2014 اىل أكــر مــن 

45 مليــار دوالر. تــرك االتجــاه التنــازيل النســبي الــذي لوحــظ منــذ عــام 2014 مكانــه يف اتجــاه التصاعــدي 
ــار  ــام 2021 اىل حــوايل 60 ملي ــاق الدفاعــي يف ع ــغ اجــاميل االنف ــث بل ــام 2018. حي ــرة أخــرى بعــد ع م

دوالر.  

وتــؤدي ارتفــاع نســبة النفقــات العســكرية اىل ارتفــاع كبــر يف الراعــات يف هــذه املناطــق. وعــى ســبيل 
املثــال بــن األعــوام -2016 2020 كانــت واردات بوركينــا فاســو مــن الســالح حــوايل 83 يف املئــة امــا كميــة 
األســلحة التــي تــم شــحنها اىل مــايل فقــد بلــغ رقــام خياليــا حيــث بلــغ 669 يف املئــة. يف هــذا الســياق ميكــن 
القــول ان هنــاك عالقــة بــن املتطلبــات الدفاعيــة املتزايــدة للــدول األفريقيــة واهتاممهــا مبنتجــات صناعــة 

الدفــاع الرتكيــة.

لرتكيــا والتــي تهتــم بحساســية الــدول األفريقيــة فيــام يتعلــق بالســيادة وســالمة أراضيهــا مــن تغيــر ميــزان 
القــوى لصالــح الحكومــات الرشعيــة يف مجــاالت الــراع مــن خــالل دعمهــا التدريبــي الشــامل ومنتجــات 
صناعــة الدفــاع عاليــة التقنيــة. هــذا النجــاح هــذا النجــاح والــذي حــدث مؤخــرًا يف ليبيــا يجعــل التعــاون 

الدفاعــي مــع تركيــا جذابًــا للــدول األفريقيــة.

 

تركيــا التــي متكنــت مــن انتــاج أســلحة 

العاليــة  الفعاليــة  حيــث  مــن  مغريــة 

حيــث  ومــن  األداء  ومســتوى  والتكلفــة 

الســعر أيضــا ومثــال عــى ذلــك أســلحة يت 

ــدار يت يب  ــيها برق ــك س ــكا وكذل ــه أي ان أي

ــدول  ــل لل ــورد بدي ــت إىل م ــذا تحول 2 وبه

األفريقيــة يف هــذا الســياق.
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مثــال رائــع اخــر للتعــاون بــن تركيــا والــدول االفريقيــة هــو التعــاون بــن تركيــا والصومــال. ويف إطــار اتفاقيــة 
التعــاون العســكري بــن البلديــن تقــوم تركيــا ومنــذ عــام 2017 بتدريــب الجنــود الصوماليــن يف معســكر تــرك-
صــوم يف العاصمــة مقديشــو. وحتــى االن تــم تدريــب 5.000 جنــدي صومــايل يف هــذا املركــز وقــد انضمــوا اىل 
الجيــش الوطنــي الصومــايل. ومــن املقــرر ان يصــل عــدد الجنــود املتدربــن اىل 15.000 جنــدي. وهــذا العــدد 
يعــادل حــوايل ثلــث الجيــش الصومــايل. الهــدف الرئيــي لرتكيــا هــو تعزيــز البنيــة التحتيــة األمنيــة والدفاعيــة 
AT- )يف الصومــال يف الحــرب ضــد حركــة الشــباب. بعــد االنتهــاء مــن مهمــة االتحــاد األفريقــي يف الصومــال 

MIS( ســتزداد مســؤولية القــوات التــي دربتهــا تركيــا بشــكل أكــر يف محاربــة التنظيــامت املتطرفــة.

ال يقتــر التعــاون األمنــي   بــن تركيــا وأفريقيــا عــى اســتثامرات الصناعــة الدفاعيــة فقــط. حيــت تجــري تركيــا 
ــة. تــويل  ــة أفريقي دراســات للتعــاون يف املجــال األمنــي   مــع امللحقــن العســكرين الذيــن فتحتهــم يف 19 دول
تركيــا أهميــة كبــرة إلحــالل الســالم واالمــن يف القــارة وتســاهم يف املبــادرات الدوليــة يف هــذا الصــدد. القــوات 
املســلحة الرتكيــة والتــي شــاركت برسيــة ميكانيكيــة يف عمليــة حفــظ الســالم التــي نفــذت تحــت اســم فرقــة 
العمــل املشــرتكة بقــرار مــن مجلــس األمــن الــدويل بــن عامــن 1994-1993 مــن اجــل وقــف النزاعــات وتوفــر 
بيئــة آمنــة للمســاعدات اإلنســانية يف الصومــال كــام تولــت هــذه الفرقــة قيــادة فيلــق الســالم التــي شــكلت 
ــة  ــراد الرشط ــن اف ــات م ــا مبئ ــا أيض ــاركت تركي ــة ش ــنوات الالحق ــن.  ويف الس ــن الزم ــرتة م ــرض لف ــذا الغ له
والجيــش والخــراء وضبــاط إدارة املقــرات يف البعثــات التابعــة لألمــم املتحــدة يف الكثــر مــن الــدول االفريقيــة. 

ــا أكــر مــن 40 مــن ضبــاط الرشطــة والخــراء مــن تركيــا يف بعثــات حفــظ الســالم التابعــة لألمــم  يوجــد حاليً
املتحــدة يف الصومــال وجنــوب الســودان وجمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ومــايل والســودان.

ان تركيــا والتــي ال تتجاهــل املســاهمة ماليــاً يف ميزانيــات بعثــات الســالم وأنشــطة إعــادة اإلعــامر تشــارك بشــكل 
فعــال يف عمــل لجنــة بنــاء الســالم التابعــة لألمــم املتحــدة التــي تدعــم تعزيــز القــدرات املدنيــة يف البلــدان التــي 
انتهــت فيهــا الراعــات. واســتنادا اىل هــذا ميكــن القــول إن تركيــا كقــوة اســتقرار تســاهم بنشــاط يف ســالم وأمــن 

الــدول األفريقيــة مــن حيــث املبــادرات الفرديــة والدوليــة.

111 2UNFIL
UNMISS
MONUSCO
MINUSMA
UNMIK
UNSOM
UNITAMS

27
9
7
1
1
1

عدد األفراد يف بعثات حفظ السالم التابعة لألمم 
املتحدة يف تركيا اعتباًرا من عام 2022:

بني غامق: أفراد عسكريون

بني فاتح : عنارص الرشطة 

األزرق: مختصو
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ــق املعروفــة ان القــارة  ــة. مــن الحقائ ــة االقتصادي ــة مــن حيــث التنمي ــات جدي ــة بإمكاني ــع القــارة األفريقي تتمت
غنيــة بالزراعــة وتربيــة األحيــاء املائيــة وصناعــة التعديــن. حيــث ان 90 يف املئــة مــن احتياطــي املعــادن ملجموعــة 
ــن  ــا م ــان وأيض ــدن الكولت ــي مع ــن احتياط ــة م ــك 80 يف املئ ــارة وكذل ــذه الق ــودة يف ه ــامل موج ــن يف الع البالت
املفارقــات ان القــارة التــي متتلــك 70 يف املئــة مــن احتياطــي معــدن التانتالــوم و46 يف املائــة مــن احتياطــي املــاس 
ــواع  ــوع مــن أن ــا أي ن ــة مــن احتياطــي النفــط ال يوجــد فيه ــة مــن احتياطــي الذهــب و 10 يف املئ و 40 يف املائ
التنميــة. ومــا زال العــامل مل يقــم باكتشــاف إمكانيــات القــارة الكثــرة. ووفقــا لتقريــر الــروة األفريقيــة بــن األعــوام 

-2007 2017 فقــد ارتفــع ثــروات االقتصاديــة لقــارة افريقيــا بنســبة 13 يف املئــة.

قــارة افريقيــا مهمــة مــن حيــث رأس املــال 
البــرشي وكذلــك املــوارد الطبيعيــة. يف حــن 
ــار الســن بــن ســكان العــامل ونقــص  ــاد كب ازدي
يف املــواد الخــام والتــي تعــاين منهــا العــامل اليــوم 
تقنيــات  البرشيــة اىل تطويــر  والتــي تدفــع 
ــا  ــارة افريقي ــة ان ق ــن يف الحقيق ــدة ولك جدي
تحافــظ عــى هذيــن العنريــن املهمــن والذي 
جلــب للقــارة يف الســنوات األخــرة اســتثامرات 
تقــدر بـــ )1 تريليــون دوالر (. وان الــدول األكــر 
ــن -2013 ــرتة ب ــا للف ــارة  افريقي اســتثامرا يف ق

2017 هــي فرنســا وهولنــدا والصــن )إىل جانب 
ــة  ــدة األمريكي ــات املتح ــج( والوالي ــج كون هون
وإنجلــرتا وإيطاليــا وســنغافورة والهنــد. بحلــول 
عــام 2021 اســتثامرات هولنــدا بلغــت )67 
ــار  ــرتا )65 ملي ــتثامرات إنجل ــار دوالر( واس ملي
دوالر( واســتثامرات فرنســا )65 مليــار دوالر( 
مليــار   43( املتحــدة  الواليــات  واســتثامرات 
ــار دوالر(  ــا )31 ملي ــتثامرات إيطالي دوالر( واس
ــا  ــار دوالر( ام واســتثامرات ســنغافورة )29 ملي
ــار  ــت )15 ملي ــد بلغ ــويرسا فق ــتثامرات س اس
فقــد  تركيــا  الســتثامرات  وبالنســبة  دوالر( 

بلغــت )10 مليــارات دوالر(.

التعاون الرتيك
 األفرييق يف جمال التمنية
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فرنسا

يبن يف هذا الشكل الدول
األكر استثامرا يف قارة افريقيا بن األعوام

2013-2017 )مليار دوالر (

تواجــه القــارة والتــي تتمتــع مبعــدل ادخــار منخفــض للغايــة مــن حيــث دخــل القومــي للفــرد صعوبــة يف تلبيــة 
ــالل  ــن خ ــة م ــة االقتصادي ــاريع التنمي ــالزم ملش ــل ال ــر التموي ــم توف ــذا يت ــاص. وله ــا الخ ــتثامرات مبوارده االس
ــة  ــة ومحطــات الطاق ــي ترتكــز عــى مشــاريع الطــرق والســكك الحديدي ــة. االســتثامرات الت االســتثامرات األجنبي
ــة يجــذب  ــاع الزراع ــام ان قط ــة. ك ــح خارجي ــروض واملســاعدات واملن ــة بالق ــئ مدعوم ــة واملوان ــوات املائي والقن
الكثــر مــن االســتثامرات طويلــة األمــد مــن العبــن مختلفــن يف هــذا املجــال. تقــدم تركيــا الدعــم املــايل للمناطــق 
ــادة  التــي تحتاجهــا دول القــارة ليــس فقــط باســتثامراتها ولكــن أيًضــا باملســاعدات والقــروض واملنــح. وتعــد زي
رشاكــة حصــة تركيــا يف بنــك التنميــة األفريقــي إىل 800 مليــون دوالر يف عــام 2020 مــؤرشا هامــا للدعــم الحــايل.                                                                              

ــن  ــن الفعل ــة باألعب ــارة مقارن ــات يف قطــاع الق ــة بجــودة تعطــي مــع األولوي ــة- األفريقي ــات الرتكي ــع العالق تتمت
ــدالً مــن  ــر ب ــة للتصدي ــا قابل ــدول للمناجــم وجعله ــة عــى معالجــة ال ــق أهمي ــي تعل ــا والت ــويل تركي ــن. ت االخري
اســتخدام املــوارد الطبيعيــة األولويــة لتعزيــز الروابــط املحليــة وتدريــب املــوارد البرشيــة مــن خــالل التدريــب يف 
املوقــع وتلبيــة االحتياجــات األساســية.  يف هــذا الســياق يعــد الوصــول املحــدود إىل الطاقــة الكهربائيــة يف جميــع 
أنحــاء القــارة مــن بــن أولويــات تركيــا الجديــدة. وذلــك الن عــدم كفايــة الطاقــة البنيــة التحتيــة للطاقــة، والتــي 
هــي املدخــل الرئيــي لإنتــاج، يزيــد مــن التبعيــة الخارجيــة للقــارة. وان متتــع تركيــا بخــرة يف أنــواع الطاقــة مثــل 

الغــاز الطبيعــي والطاقــة الشمســية والطاقــة املائيــة تزيــد مــن أهميــة االســتثامرات الرتكيــة يف املنطقــة.                                                                                                 

حاليــا تســاهم تركيــا وبشــكل فعــال يف حــل مشــاكل الطاقــة يف القــارة االفريقيــة.  وعــى ســبيل املثــال تلبــي رشكــة 
تركيــة حــوايل ثلــث احتياجــات الكهربــاء ملنطقــة أنتاناناريفــو يف عاصمــة مدغشــقر.  هــذا التطــور، الــذي ميكــن 
ــك الن النهــج  ــع. وذل ــح للجمي ــع عــى وظيفــة سياســة الرب ــال رائ ــة أخــرى، هــو مث ــدان أفريقي أن ينتــرش إىل بل

الحقيقــي املربــح للجانبــن يتطلــب املســاهمة يف تنميــة الــدول األفريقيــة.                                      

ــة عــى  ــق أهمي ــي تعل ــا ، الت ــة فقــط. تركي ــات االقتصادي ــة العالق ــة عــى تنمي ــا الثنائي ــا ال تنظــر يف عالقاته تركي
زيــادة الوصــول إىل االحتياجــات األساســية ، والتــي هــي جــزء مــن التنميــة البرشيــة ، تدعــو إىل التنميــة املتبادلــة 
ــا باملســاعدة يف تلبيــة  ــال مــن جهــة تقــوم تركي لالســتقالل الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي. وعــى ســبيل املث
احتياجــات اإلنســان كاملستشــفيات واملــدارس وآبــار امليــاه مــن خــالل مؤسســة تيــكا وتقــوم مــن جهــة أخــرى تقوم 
باملســاعدة يف ابــراز الجــامل الطبيعــي للقــارة مــن خــالل نقــل تجربتهــا يف الســياحة يف البلــدان األفريقيــة وكذلــك 

تســاهم يف تنميــة املنطقــة بالوســائل املاليــة مــن خــالل اعطــاء أهميــة لتطويــر الصناعــة التحويليــة.                                                             

ــة  ــص 0.7 يف املائ ــم تخصي ــام 1970 ، ت ــدة يف ع ــم املتح ــة لألم ــة العام ــه الجمعي ــي اتخذت ــرار والت ــب الق وحس
ــة التــي أعلنــت عنهــا األمــم  ــة لأللفي ــدان املتقدمــة للتعــاون اإلمنــايئ. يف نطــاق األهــداف اإلمنائي مــن دخــل البل
املتحــدة يف عــام 2000 كانــت تهــدف اىل اجــراء التحســينات يف مجــاالت مثــل الحــد مــن الفقــر والتعليــم األســايس 
والصحــة واملســاواة بــن الجنســن وحاميــة البيئــة. وتــم القبــول عــى ان املســاعدات التنمويــة هــي اداءة رئيســية 
يف تحقيــق هــذه األهــداف. اجتمعــت البلــدان املســتفيدة واملانحــة مــن وقــت آلخــر وقدمــت التزامــات متبادلــة 
مــن أجــل وصــول املســاعدات اإلمنائيــة بصــورة عاجلــة اىل الــدول املحتاجــة اليهــا.  وكانــت اقــوى هــذه االلتزامــات 
هــو إعــالن باريــس والــذي تــم اإلعــالن عنــه يف املؤمتــر الــذي عقدتــه لجنــة املســاعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة 
التعــاون االقتصــادي والتنميــة يف باريــس عــام 2005. حــدد إعــالن باريــس مجموعــة مــن اإلجــراءات واملــؤرشات 

املحــددة لجعــل املســاعدة فعالــة.                                                                                                
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االنسانية للمساعدات  الدويل  التقرير 

 املساعدات
التي  االنسانية 

يف تركيا   قدمتها 
لخارج  ا

 املصدر
Global Humanitarian Assistance Reports

االنسانية للمساعدات  الدويل  التقرير 
الدوالرات �ليارات  التقرير  يف  املسجلة  القيم 

تركيا

االمريكية املتحدة  الواليات 

نيا ملا أ

نيا يطا بر

السعودية العربية  اململكة 

يف عــام 1985 بــدأت تركيــا عمليــة التعــاون اإلمنــايئ مــن خــالل تقديــم 10 ماليــن دوالر مــن املســاعدات لغامبيــا 
وغينيــا وغينيــا بيســاو وموريتانيــا والســنغال والســودان مــن خــالل منظمــة تخطيــط الدولــة. منــذ ذلــك الوقــت 
ــا  ــاهم تركي ــس.  تس ــالن باري ــة وإع ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــع األه ــامىش م ــا تت ــا وبرامجه ــاريع تركي ــت املش اصبح
ــا. ويعــد  ــم طلبه ــي يت ــة والت ــب واالحتياجــات ذات األولوي ــا مــن خــالل مراعــاة املطال ــة إفريقي بنشــاط يف تنمي
تحديــد أولويــة املســاعدة معيــاًرا مهــاًم للنجــاح. وال ينبغــي ان تكــون الــدول املانحــة صاحبــة القــرار الوحيــد يف 
املشــاريع اإلمنائيــة التــي يقومــون بتمويلهــا. يف إطــار هــذا الوعــي تحــاول تركيــا تشــكيل سياســة املســاعدة الخاصــة 

بهــا مــن خــالل االجتامعــات التــي تجريهــا مــع الــدول األفريقيــة.                                                                                                                                     

ــة واملنظــامت غــر الحكوميــة ذات  ــا مــن خــالل الدول يتــم تنفيــذ أنشــطة التعــاون اإلمنــايئ والتــي تقدمهــا تركي
ــة  ــي املؤسس ــكا( وه ــة )تي ــيق الرتكي ــاون والتنس ــة التع ــل وكال ــاريع. تعم ــة املش ــع طبيع ــامىش م ــا يت ــرة مب الخ
ــا  ــا ملجــاالت خرته ــة مــع املؤسســات العامــة املختلفــة وفًق ــة الرتكي املســؤولة عــن تنســيق املســاعدات الخارجي
ــة  ــش( وزارة االقتصــاد وزارة الرتبي ــة )رئاســة اركان الجي ــة األركان العام ــر هيئ يف أنشــطة التعــاون اإلمنــايئ. وتعت
الوطنيــة وزارة الخزانــة إدارة تطويــر اإلســكان ورئاســة إدارة الكــوارث والطــوارئ ورشكــة مســاهمة مصانــع الســكر 
الرتكيــة ومنظمــة الهــالل األحمــر الــرتيك ومؤسســة ائتــامن التعليــم العــايل واالقســام الداخليــة للطلبــة ومؤسســة 
يونــس إمــري بعــض مــن املؤسســات الرتكيــة والتــي تنفــذ أنشــطة دوليــة وأنشــطة التعــاون اإلمنــايئ بالنيابــة عــن 

الحكومــة الرتكيــة.                                                       

ونظــرا لكونهــا العــب جديــد يف مجــال التنميــة اإلمنائيــة فقــد عــززت تركيــا بشــكل كبــر دورهــا يف التعــاون اإلمنــايئ 
مــع التنميــة االقتصاديــة التــي حققتهــا يف العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعرشيــن. ومــن املالحــظ أن املســاعدة 
اإلمنائيــة الرســمية لرتكيــا تســارعت وخاصــة بعــد عــام 2005 ووصلــت إىل متوســط ســنوي قــدره 1.2 مليــار دوالر 
ــي  ــة والت ــاعدات التنموي ــة املس ــت قيم ــوام 2013-2005. وبلغ ــن االع ــرتة ب ــة يف الف ــا 47 يف املائ ــادة قدره بزي
قدمتهــا تركيــا يف عــام 2013 حــوايل 3.3 مليــار دوالر.  وقــد ســاهم ارتفــاع املســاعدات التنمويــة الرتكيــة يف زيــادة 
معــدل الدخــل القومــي للفــرد يف تركيــا حيــث كانــت هــذه النســبة يف عــام 2010 حــوايل 0.13 % لتبلــغ يف عــام 
2013 0.40 %. وان ارتفــاع هــذه النســبة يف عــام 2017 اىل 0.95 % قــد تجــاوزت هــدف املســاعدة اإلمنائيــة لألمــم 
املتحــدة والبالــغ ٪0.7.   وفًقــا لبيانــات منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة فقــد تجــاوزت تركيــا العديــد مــن 
الــدول املتقدمــة األعضــاء يف لجنــة املســاعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة مــع هــذه 

الزيــادة الرسيعــة يف مقــدار الدعــم املقــدم للبلــدان املتلقيــة يف نطــاق التعــاون اإلمنــايئ.                              

اســرتاتيجية التعــاون اإلمنــايئ والتــي تركــز عــى اإلنســان والتــي تتبعهــا تركيــا جعلــت مــن تركيــا ويف وقــت قصــر 
جهــة مانحــة مهمــة وفعالــة يف إفريقيــا. ووفقــا لتقريــر املســاعدات اإلنســانية العامليــة أصبحــت تركيــا التــي كانــت 
ثــاين أكــر دولــة مانحــة يف العــامل يف عامــي 2015 و 2016  “الدولــة األكــر كرًمــا” لثــالث ســنوات متتاليــة يف 2017 
و 2018 و 2019. حيــث قدمــت تركيــا مســاعدات إنســانية بقيمــة8.7 مليــار دوالر يف 2017 و 8.4 مليــار دوالر يف 
2018 و 7.6 مليــار دوالر يف 2019. اضافتــا اىل هــذا فقــد قدمــت تركيــا مســاعدات إنســانية بقيمــة 3.176 مليــار 
ــا ثــاين أكــر  دوالر يف عــام 2015 ومســاعدات إنســانية بقيمــة 6 مليــار دوالر يف عــام 2016 وبهــذا أصبحــت تركي
مانــح للمســاعدات اإلنســانية الخارجيــة خــالل هــذه الفــرتة. وهنالــك نتيجــة أخــرى ملحوظــة يف التقاريــر وهــي 
احتــالل تركيــا املرتبــة األوىل يف العــامل مــن حيــث نســبة املســاعدات اإلمنائيــة الرســمية / والدخــل القومــي اإلجــاميل 
حيــث كان يف عــام 2015 )0.37( ويف عــام 2016 )0.75( ويف عــام 2017 )0.85( ويف عــام 2018 )0.79( امــا يف عــام 

2019 فقــد بلــغ )0.84( . وبهــذه النســبة تفوقــت تركيــا عــى دول مجموعــة الثامنيــة.

ــن  ــص 0.98 م ــالل تخصي ــن خ ــك م ــامل” وذل ــا يف الع ــر كرم ــدول األك ــرش “ ال ــى ع ــع ع ــا يف الرتب ــتمر تركي تس
مجمــوع اجــاميل الدخــل القومــي للمســاعدات اإلنســانية حيــث قامــت تركيــا يف عــام 2020 بتقديــم مســاعدات 
إنســانية اىل 44 دولــة ومنظمــة يف قــارة افريقيــا واىل 43 منظمــة اوروبيــة و33 منظمــة يف قــارة اســيا و22 منظمــة 
يف أمريــكا واىل 15 دولــة محيطيــة وقــد بلــغ مجمــوع عــدد الــدول التــي تلقــت مســاعدات مــن تركيــا 157 دولــة 

و8 منظــامت دوليــة.                                                                                                              

كــام تنعكــس املســاعدة اإلمنائيــة التــي تقدمهــا تركيــا ألفريقيــا يف إحصــاءات منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 
ووفــق املعايــر الدوليــة. وفًقــا لبيانــات منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة بلــغ إجــاميل املســاعدات اإلمنائيــة 
ــن عامــي 2005 – 2019 حــوايل 2.21  ــا ب ــة إىل إفريقي ــا املؤسســات العامــة الرتكي ــي قدمته ــة الت الرســمية الثنائي
مليــار دوالر. وبــن عامــي 2005 - 2019 بلــغ إجــاميل مســاعدات التنميــة التــي قدمتهــا تركيــا ألقــل البلــدان منــوا 

يف إفريقيــا 1.58 مليــار دوالر.                                                                                           

نجحــت تركيــا بتحقيــق صــورة إجابيــه لهــا يف القــارة وذلــك عــن طريــق املســاعدات واالســتثامرات والتــي وجهــة 
لقطــاع التنميــة يف الــدول االفريقيــة.  ووفقــا لبحــث أجرتــه )أي ام ام أي ار( والتــي مقرهــا باريــس يف عــام 2021 
والــذي شــارك فيــه 2.426 مــن قــادة الــراي مــن 12 دولــة افريقيــا فــان تركيــا تعــد مــن أفضــل الــدول التــي تتمتــع 
بأفضــل صــورة لهــا يف قــارة افريقيــا. وبهــذا رفعــت تركيــا درجاتهــا والتــي كانــت 8 يف املائــة يف العــام الســابق إىل 
15 يف املائــة لتصبــح ثامــن دولــة تتمتــع بأفضــل صــورة يف إفريقيــا بعــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة وأملانيــا وكنــدا 
وإنجلــرتا والصــن واليابــان وفرنســا. وعندمــا يتــم الســؤال عــن “ مــن برأيــك الرشيــك األكــر فائــدة للقــارة؟ “ تــم 
الــرد عــى هــذا الســؤال: عــى الصــن والواليــات املتحــدة األمريكيــة وكنــدا وأملانيــا واليابــان وإنجلــرتا وتركيــا عــى 

التوايل.
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ــوض  ــا ســيدعم نه ــود تركي ــك صع ــا وكذل ــود تركي ــا ســيدعم صع ــوض إفريقي ــإن “نه ــرة ف ــوم أنق وبحســب مفه
ــا”.                                                         ــع افريقي ــر م ــو وتس ــور وتنم ــح وتتط ــا يف ان “ ترب ــب تركي ــار ترغ ــذا االط ــا”. يف ه إفريقي

تتضمــن الرشاكــة الرتكيــة -األفريقيــة اإلجــامع عــى إصــالح النظــام الســيايس واالقتصــادي الــدويل. بينــام تنــادي 
تركيــا اىل “ العــامل ابــر مــن خمــس “ يف إشــارة اىل هيــكل مجلــس االمــن يف األمــم املتحــدة تطــرح الــدول األفريقيــة 
ــا  أيًضــا عــى جــدول األعــامل األمــم املتحــدة مرشوعــا تشــر اىل أن النظــام الــدويل الحــايل ال يوفــر متثيــاًل إقليميً
عــاداًل وأنــه يجــب عــى القــارة أن تكــون ممثلــة يف مجلــس األمــن الــدويل بعضويــن دامئــن عــى األقــل. ويف هــذا 
الصــدد فــإن اآلراء التــي عــر عنهــا الرئيــس أردوغــان عــى املنصــات الدوليــة ويف كتابــه “ نحــو عــامل أكــر عــدال” 
ــى  ــة يف رضورة ادخــال إصالحــات ع ــايئ واملتمثل ــدف النه ــة حــول اله ــادة االفارق ــات النظــر للق ــق وجه وتتطاب

هيكليــة األمــم املتحــدة مــع وجهــة نظــر الرئيــس اردوغــان.   

Africaleads 2021 رشكاء افريقيا االكر
 https://www.cian-afrique.org/media/2021/03/(

)barometre_Africaleads2021_defweb.pdf

تم التصميم والبناء من قبل 
الرشكات الرتكية يف السنغال

ملعب 50000 مقعد
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يف الســنوات املتعاقبــة تــم إعــادة هيكلــة رئاســة إدارة التعــاون والتنميــة الرتكيــة والتــي 
ــة والتــي ترتبــط مــع  ــات الرتكي ــر التعــاون مــع الجمهوري تأسســت يف عــام 1992 لتطوي
ــة  ــدة يف السياس ــات الجدي ــع. الديناميكي ــامىش م ــة لتت ــة وثقافي ــات تاريخي ــا بعالق تركي

ــا عــى املســتوى اإلقليمــي والعاملــي ــي شــهدتها تركي ــرات الت ــة والتغي ــة الرتكي الخارجي

تواصــل وكالــة التعــاون والتنســيق الرتكية)تيــكا(, والتــي تــم تحديــث قانونهــا التنظيمــي 
واســمها يف عــام 2011  أنشــطته. بقــوة أكــر مــن خــالل هيكلهــا املرنــة والرسعــة يف اتخــاذ 
القــرارات. اســتمرت وكالــة )تيــكا( بنموهــا املؤســي وذلــك عــن طريــق فتــح مكاتــب لهــا 
يف املزيــد مــن دول العــامل وعــن طريــق هــذه املكاتــب. اســتطاعت مــن تنفيــذ مشــاريع 

عاليــة الجــودة.

ــة  ــه ويف مناطــق جغرافي ــى موت ــه حت ــذ والدت ــاة االنســان من ــق بحي ويف كل قطــاع يتعل
واســعة متتــد مــن اســيا الوســطى اىل البلقــان ومــن أمريــكا اىل املحيــط الهــادئ. ومتاشــيا 
مــع نهــج السياســة الخارجيــة الرتكيــة واملســتندة عــى زيــادة االعــامل اإلنســانية وعنــر 
ــة  ــع املناطــق الجغرافي ــة املســتدامة يف جمي ــرش التنمي ــكا( بن ــة )تي ــوم وكال ــادرة تق املب
التــي تتوجــد فيهــا  وذلــك مــن خــالل املشــاريع التــي تقــوم بتنفيذهــا والتــي بلغــت لحــد 
االن اكــر مــن الفــي مــرشوع ونشــاط يف مختلــف املجــاالت وذلــك مــن خــالل مكاتبهــا 

والبالغــة 62 مكتــب مــوزع عــى 60 دولــة.

ــال  ــا يف مج ــطتها يف افريقي ــادة أنش ــكا بزي ــوم تي ــرتاتيجية تق ــة االس ــن الرشاك ــزء م وكج
التعــاون اإلمنــايئ. افتتحــت تيــكا اول مكتــب لهــا يف افريقيــا يف دولــة اثيوبيــا يف عــام 2005 
وخــالل مــدة قصــرة أي خــالل 15 عــام ارتفــع عــدد مكاتــب وكالــة تيــكا اىل 22 مكتــب 
ومتــارس أنشــطتها يف 54 دولــة افريقيــة. كانــت تيــكا واحــدة مــن الجهــات الفاعلــة لحركــة 
ــاط  ــرشوع ونش ــن 7000 م ــرب م ــا يق ــذ م ــالل تنفي ــن خ ــك م ــا وذل ــة يف افريقي التنمي
ــرة تفاهــم  ــع مذك ــم توقي ــام 2021 ت ــة ع ــى اآلن.  يف بداي ــا حت ــع أنحــاء أفريقي يف جمي
ــة تيــكا. هــذه االتفاقيــة  بشــأن التعــاون اإلمنــايئ بــن مفوضيــة االتحــاد األفريقــي ووكال
التــي تغطــي مجموعــة واســعة مــن مشــاريع التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة وكذلــك 
ــتمر يف  ــتتعزز وستس ــكا س ــطة تي ــى أن أنش ــؤرش ع ــي م ــرات ، ه ــادل الخ ــال تب يف مج

إفريقيــا.    

قاطرة التمنية االفريقية
واكلة التعاون والتنسيق
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ــات االخــرى  ــة والفعالي ــن املشــاريع االمنائي ــد م ــكا( بالعدي ــيق )تي ــاون والتنس ــة التع ــق وكال ــن طري ــا ع ــوم تركي تق
والتــي تركــز اساســا عــى مــا يفيــد االنســان بالدرجــة االوىل مــام مييزهــا غــن غرهــا مــن الــدول حيــث متكنــت تركيــا 
مــن تشــكيل منــوذج تعــاون امنــايئ تــريك خــاص بهــا يف افريقيــا. يعتمــد هــذا النمــوذج عــى فهــم التعــاون والتكافــؤ 
بــن الطرفــن والــذي يقــوم عــى استشــارة البلــدان األفريقيــة لتحديــد وحــل احتياجاتهــا الخاصــة وهــذا عــى عكــس 

العالقــة الهرميــة بــن املانحــن واملتلقــي.                                  

تقــوم تيــكا بتنفيــذ أنشــطة يف العديــد مــن املجــاالت لتطويــر املــوارد االجتامعيــة والبرشيــة وتعزيــز اآلليــات اإلداريــة 
والبنــى التحتيــة املؤسســية يف إفريقيــا. ان وكالــة تيــكا ، التــي لديهــا مجموعــة واســعة مــن األنشــطة مــن التطويــر 
املهنــي إىل مشــاريع التنميــة الزراعيــة ومــن بنــاء املستشــفيات واملــدارس إىل دعــم األعــامل النســائية ، تنفــذ املشــاريع 
التــي تفيــد جميــع رشائــح املجتمــع وتدعــم الخلفيــة التاريخيــة واألصالــة الثقافيــة للبلــدان ، مــع األخــذ بنظــر االعتبــار 

حساســية كل دولــة مــن دول القــارة.                                                                    

يحافــظ قطــاع الصحــة عــى أولويتــه يف أنشــطة تيــكا يف إفريقيــا. تــرز مشــاريع مثــل بنــاء مستشــفى العــالج الطبيعــي 
يف ليبيــا ومستشــفى رجــب طيــب أردوغــان يف الصومــال ومستشــفى الصداقــة بــن النيجــر وتركيــا باعتبارهــا أنشــطة 
تزيــد مــن عالقــات الصداقــة مــع تركيــا فضــالً عــن تعزيــز القطــاع الصحــي يف تلــك البلــدان. باإلضافــة إىل ذلــك  يتــم 
تنفيــذ العديــد مــن الرامــج التدريبيــة مــن أجــل زيــادة القــوى العاملــة يف املهــن املطلوبــة. يتــم تنفيــذ برامــج بنــاء 
ــا أيضــا  ــة.  ويجــب ان نذكــر هن ــة بطــرق آمن ــة ودعــم الســياحة البيئي ــاة الطبيعي ــة الحي القــدرات مــن أجــل حامي
ان وكالــة تيــكا تــويل أهميــة كبــرة لحاميــة الــرتاث الثقــايف املشــرتك الــذي يقــرب بــن إفريقيــا وتركيــا. وقــد قامــت 
وكالــة تيــكا بالعديــد مــن املشــاريع يف قــارة افريقيــا ومنهــا: ترميــم مســجد )جامــع( كتشــاوة يف الجزائــر والتــي تعتــر 
رمــز لالســتقالل يف الجزائــر وكذلــك ترميــم قــر امللــك النجــايش 15 مــن الصحابــة يف اثيوبيــة وكذلــك ترميــم مســجد 
الحميديــة يف مدينــة ســويتو وكيــب تــاون عاصمــة جنــوب افريقيــا وكذلــك ترميــم القطــع األثريــة العثامنيــة يف جزيــرة 

ســواكن يف الســودان.

مستشفى الصداقة  تركيا -النيجر

مستشفى الصداقة
الرتكية- الليبية يف

مدينة مراتة
مركز العالج الطبيعي

مستشفى رجب طيب 
اردوغان يف الصومال
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مبنى املحافظة اعامل الرتميم
 ما زالت مستمرة.

جزيرة سواكن
ترميم امليناء العثامين 

التاريخي

بناية الجامرك

مسجد الحنفي والشايف

يف فــرتة انتشــار جائحــة كورونــا كوفيــد 19- والتــي تســببت يف انغــالق دول العــامل عــى نفســها نفــذت وكالــة )تيــكا( 
ــة  ــم تامــن املســتلزمات الطبي ــث ت ــة. حي ــة افريقي ــر مــن 30 دول ــاء يف أك ــر مــن خمســن مــرشوع ملكافحــة الوب أك
وحــدات تعقيــم ومراكــز انتــاج الكاممــات. قدمــت تركيــا خــالل فــرتة جائحــة كورونــا مســعدات اىل 160 دولــة افريقيــة 
وكانــت الرائــدة يف مجــال تلبيــة طلبــات املســاعدة التــي قدمــت مــن 49 دولــة افريقيــة. وتعهــدت تركيــا بتقديــم 15 

مليــون جرعــة مــن لقــاح كوفيــد19- اىل الــدول االفريقيــة.                                                                                                         

ويف قمــة الثالثــة للرشاكــة الرتكيــة – االفريقيــة وحســب أوامــر رئيــس الجمهوريــة الســيد رجــب طيــب اردوغــان تــم 
التعهــد بتقديــم 15 مليــون جرعــة مــن لقــاح كوفيــد19- اىل الــدول االفريقيــة وتــم ارســال مليــون و730.000 جرعــة 
مــن اللقــاح اىل جمهوريــة كونغــو الدميوقراطيــة كوجبــة أوىل. وتــم تســليم 500 ألــف جرعــة لقــاح إىل بنــن و200 ألــف 
ــال  ــاح للصوم ــف جرعــة لق ــم تســليم 290 أل ــارس/ اذار 2022 ت ــارس/ اذار 2022. يف 22 م جرعــة إىل النيجــر يف 14 م
وتــم تســليم مليــون جرعــة لقــاح إىل تنزانيــا يف 23 مــارس / اذار2022.  يف 19 أبريــل/ نيســان 2022 تــم تســليم 500 
ألــف جرعــة لقــاح للســلطات يف املــايل. وعندمــا انتجــت تركيــا لقــاح تركوفــاك محــي الصنــع قامــت بأرســال كميــات اىل 
الــدول االفريقيــة الصديقــة. الكميــات التــي أرســلت مــن لقــاح اىل جمهوريــة كونغــو الدميوقراطيــة كانــت تحتــوي عــى 

130 الــف جرعــة مــن لقــاح كوفيــد- 19 نــوع تركوفــاك محليــة الصنــع.

كــام شــاركت مجلــس التعــاون للــدول الناطقــة بالرتكيــة  يف حملــة التــرع باللقاحــات لــدول أفريقيــة. يف هــذا االطــار 
تــم تســليم 200 الــف جرعــة مــن لقــاح ســينوفاك والتــي ترعــت بهــا تركيــا و 100 الــف جرعــة مــن لقــاح ســينوفاك 
والتــي ترعــت بهــا أذربيجــان واوزبكســتان  اىل بوركينــا فاســو وتــم تســليم 211 الــف جرعــة مــن لقــاح ســينوفارم والتــي 

ترعــت بهــا املجــر اىل دولــة توغــو.
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تســاهم رئاســة أتــراك املهجــر واملجتمعــات ذوي القــرىب  )YTB(، التــي تأسســت عــام 2010 ، يف السياســة 
الدبلوماســية الثقافيــة لبلدنــا وذلــك مــن خــالل قيامهــا بالتنســيق بأعــامل متعلقــة مبواطنينــا املقيمــن يف الخــارج 
ــن عــى املنحــة  ــن الحاصل ــدان واملناطــق مــن العــامل وبالطــالب الدولي ــف البل وباملجتمعــات الشــقيقة يف مختل
و الذيــن يدرســون يف تركيــا. وبفضــل هــذه األعــامل تؤثــر إيجابيــاً عــى ســر العالقــات الثنائيــة بــن بلدنــا وبــن 

 

تــم إطــالق برنامــج “املنــح الرتكيــة” يف 

عــام 2012، وذلــك يف إطــار املهــام املوكلــة 

إىل رئاســة أتــراك املهجــر واملجتمعــات 

ذوي القــرىب  بعــد تأسيســها يف عــام 2010.

الــدول املذكــورة. وباملثــل، تدعــم YTB مــن خــالل أنشــطتها تطويــر العالقــات بــن بلدنــا وبلــدان قــارة أفريقيــا. 

و يف هــذا الســياق ، ميكــن تصنيــف أعــامل رئاســتنا للبلــدان األفريقيــة تحــت عناويــن “دعــم التعليــم العــايل”و 
“دراســات خريجــي تركيــا” و “التعليــم املهنــي ونقــل الخــرة” والتعــاون الثقــايف و “التعــاون املؤســي”.

دعم مجاالت التعليم العايل ■

ــدول  ــه الرئاســة لل ــايل تقدم ــم الع ــم للتعلي إن أهــم دع
ــة”. ــح الرتكي ــة هــو “املن األفريقي

تــم إطــالق برنامــج “املنــح الرتكيــة” يف عــام 2012، 
وذلــك يف إطــار املهــام املوكلــة إىل رئاســة أتــراك املهجــر 
واملجتمعــات ذوي القــرىب  بعد تأسيســها يف عــام 2010.و 
يف نطــاق هــذه املنــح ، يــدرس حاليــاً أكــر مــن 15 ألــف 
طالــب دويل مــن 145 دولــة يف 135 جامعــة يف 70 مدينة 

تركيــة مختلفــة.

نطاق املنح الرتكية

- يتــم يف نطــاق برنامــج املنــح الدراســية ، توفــر فــرص 
املنــح الدراســية بشــكل كامــل أو قصــر األجــل.

- يتــم ضمــن نطــاق الرنامــج وضــع الطــالب الذين يتــم منحهم منحــا دراســية كاملة عــى مســتوى البكالوريوس 
والدراســات العليــا يف مؤسســات التعليــم العــايل يف تركيــا، ويتــم دفــع رســوم الجامعــة لهــوالء الطــالب ومنحهــم 
منحــة دراســية شــهرية، وتدريســهم اللغــة الرتكيــة ملــدة ســنة واحــدة، وتوفــر اإليــواء والتأمــن الصحــي العــام 

وأجــرة الســفر بالطائــرة ذهابــاً وإيابــاً وملــرة واحــدة.

التقديم من قارة أفريقيا للحصول عىل املنح

تم استالم حتى اآلن ما مجموعه 527،359 طلباً من 54 دولة مختلفة من القارة األفريقية.	 

أكر الطلبات من 5 دول هي مر والصومال والسودان والجزائر واملغرب وإثيوبيا ونيجريا.	 

ــن 	  ــي م ــات ه ــن الطلب ــاً. )٪32 م ــارة 52,717 طلب ــن الق ــام 2022 م ــواردة يف ع ــات ال ــدد الطلب ــغ ع  بل
ــة   ــدان األفريقي ــع البل ــواردة يف عــام 2012 مــن جمي ــات ال ــة( . يف حــن كان عــدد الطلب ــدان األفريقي البل
ــام 2022. ــذ ع ــرات من ــة حــوايل 6 م ــدان األفريقي ــن البل ــواردة م ــات ال ــدد الطلب ــد زاد ع ــاً، فق 8054 طلب

يف فــرتة 20 عامــاً بــن 2011-1992 ، تــم منــح مــا مجموعــه 652 منحــة دراســية مــن 48 دولــة يف القــارة 	 
ــا  ــم منحــة مل ــم تقدي ــة، ت ــح الرتكي ــت الحــارض وضمــن نطــاق املن ــام 2012 إىل الوق ــن ع ــة ، وم األفريقي

ــة. ــة أفريقي ــاً مــن 54 دول مجموعــه 12,600 طالب

حصل 1276 طالبا من 51 دولة أفريقية عى منحة دراسية يف عام 2021.	 

التعاون مع القارة االفريقية 
يف الرتبية والتعلمي العايل: 

رائسة  أتراك املهجر 
واملجمتعات ذوي القرىب
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جوائز خريجي تركيا

ضمــن نطــاق برنامــج جوائــز خريجــي تركيــا لعــام 2020 ، تــم اســتالم يف خمــس فئــات مــا مجموعــه 489 طلبــاً. 
ويف نهايــة للتقييــم ، حصــل آليــس كــويف اوكــوه مــن غانــا عــى جائــزة فئــة الدراســات العلميــة واألكادمييــة ، والــذي 
ــا فنــان محمــد عــى  ميــارس مهنــة الطــب يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة؛ وحصــل األثيــويب والخريــج مــن تركي

جائــزة فئــة االقتصــاد وريــادة األعــامل لجوائــز خريجــي تركيــا لعــام 2020.

التدريب املهني ودراسات نقل الخربة ■

)AFMED( برنامج تدريب ممثيل وسائل اإلعالم األفريقية

ُعقــد برنامــج تدريــب ممثــي وســائل اإلعــالم األفریقيــة )AFMED( لإعالميــن املحرتفــن الذيــن تقــل أعامرهــم 
ــر التعــاون اإلعالمــي وتبــادل الخــرات بــن  عــن 40 عامــا بــن 21 أكتوبــر و 12 نوفمــر 2019 ، مــن أجــل تطوي
تركيــا والــدول األفريقيــة. وشــارك يف الرنامــج الــذي متــت املراجعــة للمشــاركة فيــه مــن قبــل 222 شــخصاً يعملــون 

يف مجــال الصحافــة واإلذاعــة والتلفزيــون والوســائط الرقميــة، 20 ممثــالً إعالميــاً مــن 13 دولــة أفريقيــة. 

و أقيــم الرنامــج التدريبــي الثــاين ملمثــي وســائل اإلعــالم األفريقيــة يف الفــرتة مابــن 24 و 31 مايــو 2021 بالتعــاون 
مــع هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون الرتكيــة )TRT( و هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون الرتكيــة ورلــد  )TRT WORLD(و 

وكالــة األناضــول. وشــارك يف الرنامــج 21 ممثــالً لوســائل اإلعــالم مــن الــدول األفريقيــة.

الربامج املشرتكة ■

كاتــب )برنامــج التواصــل بالرتكيــة للموظفــن واألكادمييــن(: ضمــن نطــاق برنامــج املنــح الدراســية KATIP الــذي 
تنظمــه رئاســتنا، يتــم تقديــم دورات تعليــم اللغــة الرتكيــة ودورات تدريبيــة يف دوائــر حكوميــة مختلفــة ملــدة 10 
أشــهر للموظفــن الحكوميــن والدبلوماســين والصحفيــن والبروقراطيــن والجنــود واألكادمييــن األجانــب. شــارك 
66 موظفــاً وأكادمييــاً مــن 25 دولــة أفريقيــة مختلفــة مــن أصــل 157 موظفــاً وأكادمييــاً قدمــوا إىل بلدنــا يف نطــاق 

. KATIP برنامــج

 دراسات التعاون املؤسيس ■
بروتوكول تعاون مع االتحاد األفريقي:

م التوقيــع عــى بروتوكــول تعــاون بــن رئاســتنا واالتحــاد األفريقــي يف 30 ســبتمر 2021 ، وذلــك بهــدف زيــادة 
ــة  ــم اللغ ــي ، وتعل ــي واألكادمي ــج البحــث العلم ــايل، وبرام ــم الع ــح التعلي ــل املشــرتك بشــأن الشــتات، ومن العم

ــم قصــرة األجــل. وبرامــج التعلي

ــا 	  ــر والســودان وإثيوبي ــال وم ــية هــي الصوم ــح الدراس ــن املن ــدد م ــر ع ــى أك ــت ع ــي حصل ــدان الت البل
ــر. ــس والجزائ وتون

يبلغ عدد الطالب األفارقة يف بلدنا حالياً 4053 طالباً.	 

دراسات خريجي تركيا ■

هنــاك مــا مجموعــه 3029 مــن خريجــي تركيــا مــن 54 دولــة أفريقيــة تلقــوا تعليمهــم يف نطــاق برنامــج املنــح 	 
ــة مختلفــة يف برامــج قصــرة  ــة أفريقي ــاً مــن 44 دول ــاً دولي ــة. إىل جانــب هــذا، فقــد شــارك 773 طالب الرتكي

املــدى أجرتهــا نظمتهــا رئاســتنا.

جمعيات خريجي تركيا

ــي  ــدان الت ــا حضــور مؤســي أكــر يف البل ــى يكــون لخريجين ــة حت ــة للخريجــن يف 29 دول ــم إنشــاء 33 جمعي ت
ــة. ــة أفريقي ــات يف 11 دول ــن هــذه الجمعي ــا. تتواجــد 13 م يعيشــون فيه

جمعيات خريجي تركيا يف الدول األفريقية

التاسيس سنة  تركيا اسم جمعية خريجي  الدولة

2010 Turkish Graduates Development and Charity Association إثيوبيا 1

2016 جمعية خريجي تركيا يف السودان السودان 2

2017 Amicale des anciens étudiants Nigériens de la Turquie )AENIT( لنيجر ا 3

2018 Association of Turkish Graduates Alumni in Nigeria )TAN( نيجريا 4

2018 Association des Sénégalais Diplômés de la Turquie )ASEDIT ( السنغال 5

2018 الصومال الصومال     جمعية خريجي تركيا يف  6

2019 جمعية خريجي تركيا يف صوماليالند  صوماليالند 7

2019 جمعية خريجي تركيا يف مايل مايل 8

2019 تركيا يف موريتانيا موريتانيا   جمعية خريجي  9

2019 Turkey Alumni of Tanzania Foundation دار السالم )تنزانيا(  10

2019 Zanzibar Walfare Association of Turkey Alumni زنجبار       11

2021 Alumni Of Unıversıtıes in Turkey )Alut( مبيا غا 12

2021 Foundation of Turkish Alumni Ghana غانا 13
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االتفاقيات الثنائية مع الدول األفريقية

االتفاقيات الثنائية

  سبتمر                       تعاون بن حكومة جمهورية تركيا وحكومة جمهورية السنغال يف مجال منح التعليم العايل 

التونسية يف مجال منح الرتكية وحكومة الجمهورية   بروتوكول تعاون بن حكومة الجمهورية 

العايل  التعليم 
  أبريل 

التعاون الرتكية وحكومة جمهورية موريتانيا بشأن  الجمهورية   مذكرة تفاهم بن حكومة 

الشتات     الثنايئ حول قضايا 
  فراير 

 تفاهم بن حكومة جمهورية تركيا وحكومة جمهورية السودان حول التعاون الثنايئ حول 

الشتات  قضايا 
 ديسمر 

حفل تخرج الطالب الدولين ال 
11 الذي نظم يف أنقرة

برنامج  تدريب ممثي 
وسائل اإلعالم األفريقية

القمة اإلعالمية الرتكية 
األفريقية
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III. TÜRKİYE • AFRİKA ORTAKLIĞI 
ZİRVESİ 16 – 18 ARALIK 2021

Türkiye ve Afrika Birliği
1998 Afrika’ya Açılım Politikası
2005 Afrika Birliği Gözlemci Üye
2008 Afrika Birliği Stratejik Ortak 
2008 I. Türkiye • Afrika İşbirliği Zirvesi
  Türkiye • Afrika İşbirliği İstanbul Deklarasyonu: Ortak Bir Gelecek için İşbirliği ve Dayanışma 
  Türkiye • Afrika Ortaklığı için İşbirliği Çerçevesi
2014   II. Türkiye • Afrika Ortaklık Zirvesi
  Sürdürülebilir Bir Kalkınmanın ve Bütünleşmenin Güçlendirilmesi İçin Yeni bir Ortaklık Modeli 
  Ortak Uygulama Planı

YTB   فعاليات 
توقيع بروتوكوالت تعاون يف مجال التعليم العايل  

ومذكرة تفاهم للتعاون يف مجال الشتات
بین  YTB والدول األفريقية                  

 املنح الرتکية

 بروتوكول تعاون يف مختلف 2021
  املجاالت مع االتحاد األفريقي

 بيان مشرتك حول إنشاء مجلس التعاون
االسرتاتيجي،2017 ، السودان

 منحة التعليم العايل لـ 12،600 طالب من
54 دولة أفريقية

خريجو تركيا

 متخرجاً يف نطاق أفريقيا
برامج / مشاريع التدريب اإلعالمي

برامج / مشاريع الحراك الثقايف

   برنامج تدريب ممثيل وسائل اإلعالم األفريقية

التعاون األكاد¸ي والعلمي
ورشة الحضور الرت« يف ش¹ل أفريقيا

ملتقى مراكز الفكر يف الرشق األوسط وش¹ل أفريقيا

 
 ورشة عمل الشتات الصومايل العاملي مللتقى مراكز

الفكر األفريقية

 مرشوع التواصل االجت¹عي والثقايف والتنمية املهنية
 مع الشعب املايل

 مرشوع التواصل االجت¹عي والثقايف والتنمية املهنية
مع الشعب املايل

 برنامج بناء قدرات األحباش املتخرجÆ من تركيا
وتعزيز عالقاتهم معها

Covid-19 مؤÊر اثيوبيا عن بعد حول

كتاب األقليات املسلمة يف أفريقيا اليوم

ملتقى للخريجÆ واجت¹عات مهنية 

جمعية للطلبة الخريجÆ يف 11 دولة 

 مذكرة تفاهم للتعاون يف دراسات الشتات،
2018، موريتانيا

 التعاون يف مجال منح التعليم العايل، 2018، تونس

مرشوع آخية املستقبل ومرشوع تدريب رواد األع¹ل

مرشوع التعليم والثقافة األفريقي

مرشوع الدورة الرتكية ملنتسبي سفارة الدول األفريقية

مرشوع تقاسم الخربة مع الرتبويÆ األفارقة

املهارات األساسية لغد قوي

 مرشوع الرتبية الدينية والتنمية االجت¹عية والثقافية

مرشوع تعليمي للطالب األفارقة يف تركيا

الجمعية االجت¹عية للشباب

من السودان إىل تركيا عىل أثر القيم املشرتكة

(أسئلة وتوقعات الشباب )ورشة عمل األفكار

3029 
30
13

(AFMED)

برنامج تدريب ممثي 

وسائل اإلعالم األفريقية

برنامج تدريب ممثي 

وسائل اإلعالم األفريقية
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ــامل، يف  ــاء الع ــع أنح ــة يف جمي ــية الثقافي ــوم بأنشــطة الدبلوماس ــدول منظــامت تق أنشــأت ال
ــيز  ــس فرانس ــا(، أليان ــه )أملاني ــد جوت ــد معه ــا. يع ــة يف تاريخه ــخصيات املهم ــارة إىل الش إش
ــيتا  ــز سوس ــبانيا(، مرك ــس )إس ــد ثربانت ــرتا( ، معه ــايف الريطــاين )إنكل ــس الثق )فرنســا(، املجل
دانتــي أليغيــري )إيطاليــا(، كونجــزي زويــوان )الصــن( أمثلــة عــى املنظــامت التــي تنفــذ مثــل 

هــذه األنشــطة.

االســم الرمــزي الــذي طرحتــه تركيــا يف هــذا املجــال هــو يونــس أمــره، الشــاعر والصــويف الــذي 
عــاش يف األناضــول يف القــرن الثالــث عــرش. يونــس أمــره شــخصية تاريخيــة متثــل محبــة البــرش 

والســالم االجتامعــي.

احتفلت اليونسكو عام 1991 بالذكرى 750 مليالد يونس أمره.

ــي  ــتعارات الت ــاين واالس ــره واملع ــس أم ــتخدمها يون ــي اس ــر الت ــاط التعاب ــامت وأمن ــد الكل تع
ينســبها إليهــا خطــوة كبــرة    نحــو أن تصبــح اللغــة الرتكيــة لغــة أدبيــة. وهــذا مــا مييــز يونــس 

أمــره عــن غــره مــن الشــعراء الصوفيــن.

عــى الرغــم مــن وجــود أدب شــفهي قبــل يونــس، إال أن يونــس طــرح أول وأجمــل القصائــد 
باللغــة الرتكيــة الغربيــة التــي تطــورت يف األناضــول، وابتكــر لغــة صوفيــة بالرتكيــة مــن خــالل 

معرفتــه اللفظيــة وأســلوبه الفنــي.

مل تســاهم هــذه الشــخصية العظيمــة يف تطويــر اللغــة الرتكيــة بقصائدهــا فحســب، بــل قدمت 
أيضــاً رســائل تهــدف إىل تعايــش البرشيــة معــاً حــول الســالم والقيــم املشــرتكة، بغــض النظــر 

عــن الديــن أو اللغــة أو العــرق، مــع فلســفتها املبنيــة عــى القيــم اإلنســانية العامليــة.

سفري الثقافة الرتكية : 
معهد يونس إمره
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مــن خــالل العمــل بنهــج موجــه نحــو اإلنســان مبــا يتــامىش مــع فلســفة يونــس أمــره، أنشــأت تركيــا وقــف يونــس 
ــة  ــة العام ــية للمؤسس ــة الرئيس ــل املهم ــة. تتمث ــية الثقافي ــطتها الدبلوماس ــن أنش ــزء م ــام 2007 كج ــره يف ع أم
املذكــورة أعــاله يف الرتويــج للغــة الرتكيــة والتاريــخ والثقافــة والفــن، وتقديــم خدمــات يف الخــارج ملــن يرغــب يف 
الحصــول عــى التعليــم يف هــذه املجــاالت، ولزيــادة التبــادل الثقــايف وتنميــة الصداقــة الرتكيــة مــع الــدول األخــرى. 
معهــد يونــس أمــره، الــذي تأســس يف ظــل الوقــف، يقــوم بأنشــطة ثقافيــة وفنيــة يف املراكــز املفتوحــة يف الخــارج 

لغــرض تعليــم اللغــة الرتكيــة لألجانــب والرتويــج لبلدنــا.

معهــد يونــس أمــره الــذي بــدأ نشــاطه يف عــام 2009، يضــم أكــر مــن 63 مركــزاً ثقافيــاً يف الخــارج. يتــم تعليــم 
اللغــة الرتكيــة يف املراكــز الثقافيــة. ويتــم دعــم أقســام علــم دراســة اللغــة الرتكيــة وآدابهــا والتعليــم الــرتيك مــن 
ــات لغــرض  ــن الفعالي ــد م ــم العدي ــم تنظي ــدان. ويت ــف البل ــة يف مختل ــع املؤسســات التعليمي ــاون م خــالل التع
ــذا  ــة. به ــة أو الدولي ــداث الوطني ــا يف األح ــل بلدن ــة، ومتثي ــز الثقافي ــالل املراك ــن خ ــا م ــا وفنونن ــج لثقافتن الرتوي
املعنــى، ميكــن تعريــف معهــد يونــس أمــره بأنــه الســفر الثقــايف لرتكيــا يف الخــارج. توجــد مكاتــب أبحــاث قطريــة 
ــة  ــاكل الثقافي ــث يف الهي ــد البح ــدة. بع ــى ح ــة ع ــكل دول ــث ل ــراء البح ــم إج ــره ويت ــس أم ــد يون ــل معه داخ

ــة باالتصــال مــع الجهــات املختصــة. ــة، يتــم فتــح مراكــز ثقافي ــة للــدول املعني واالقتصادي

يضــم معهــد يونــس أمــره حاليــاً 10 مراكــز ثقافيــة يف جميــع أنحــاء أفريقيــا. أربعــة مــن هــؤالء يف شــامل أفريقيــا 
)الجزائــر واملغــرب ومــر وتونــس( واآلخــرون يف أفريقيــا جنــوب الصحــراء )جمهوريــة جنــوب أفريقيــا ونيجريــا 
وروانــدا والســنغال والصومــال والســودان(. بــدأت مراكــز معهــد يونــس أمــره يف أبوجــا وكيغــايل عملهــا يف عــام 
2021. مــن املعــروف أن هنــاك اهتاممــاً كبــراً بالــدورات الرتكيــة التــي ينظمهــا معهــد يونــس أمــره يف جميــع أنحــاء 
أفريقيــا. هــذا االهتــامم يجعــل مــن املمكــن فتــح املزيــد مــن مراكــز معهــد يونــس أمــره. ومــن املخطــط افتتــاح 
10 مراكــز أخــرى ملعهــد يونــس أمــره يف أفريقيــا بحلــول عــام 2023. إن زيــارات الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان 
املتكــررة إىل أفريقيــا يف الســنوات األخــرة، متهــد الطريــق ألنشــطة معهــد يونــس أمــره يف القــارة. يف الواقــع، بعــد 

زيــارة الرئيــس أردوغــان األخــرة، بــدأت الجهــود لفتــح مركــز داخــل الجامعــة يف أنغــوال.

يقــوم معهــد يونــس أمــره بإجــراء دراســات مختلفــة يف كل بلــد يف أفريقيــا. حيــث يعطــي املعهــد أولويــة  لألنشــطة 
الثقافيــة والفنيــة يف املغــرب والجزائــر وتونــس، و للــدورات املهنيــة يف الســودان وللتعــاون األكادميــي يف روانــدا. 
باإلضافــة إىل ذلــك ، تقــام ورش عمــل مشــرتكة مثــل الحفــالت ومعــارض الخــط والرســم يف بلــدان مختلفــة. هــذه 
األنشــطة ، التــي تــروج للثقافــة الرتكيــة ، تحظــى باهتــامم كبــر يف أفريقيــا. عــى ســبيل املثــال ، حــر أكــر مــن 
700 شــخص الحفلــة املوســيقية الرتكيــة الصوفيــة تحــت عنــوان صــوت يونــس، والتــي أقيمــت يف الســنغال يف عــام 
2021. إن مثــل هــذه األنشــطة تعــزز  التبــادل الثقــايف بــن تركيــا واملجتمعــات األفريقيــة، وكذلــك تضمــن معرفــة  
املوســيقى اإلســالمية الخاصــة باألناضــول يف أفريقيــا. ميكــن للموســيقى اإلســالمية مــن النمــط األناضــويل ، والتــي 
تتبنــى فكــرة الوحــدة وتقديــر النــاس، أن تســاعد يف منــع األعــامل املتطرفــة، خاصــة عنــد تقييمهــا مــع نظرائهــا 

يف غــرب أفريقيــا.

حفلة صوت

يونس يف داكار
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رسمية

وقــف املعــارف الــرتيك الــذي أســس يف عــام 2016 هــو املؤسســة الوحيــدة التــي متلــك صالحيــة 
يف فتــح املراكــز التعليميــة مبــارشة بأســتثناء وزارة التعليــم بأســم الجمهوريــة الركيــة خــارج 
ــف  ــدويل. وق ــم ال ــامل يف التعلي ــى الع ــوح ع ــا املفت ــاب تركي ــر ب ــال يعت ــذا املج ــالد.ويف ه الب
املعــارف الرتكيــة هــو عبــارة عــن وقــف يعمــل لخدمــة املصالــح العامــة هدفــه تنفيــذ فعاليــات 
التعليــم الشــامل الــذي يعتمــد عــى الــرتاث املشــرتك للبرشيــة أو عــى تقاليــد العرفــان القدميــة 

يف األناضــول.

وقف املعارف الرتيك:
هو باب تركيا املفتوح عىل 

العامل يف التعلمي الدويل

ــة  ــي يف 25 دول ــز تعليم ــب يف 175 مرك ــف 565 طال ــم ل 17 أل ــاء التعلي ــرتيك يف أعط ــارف ال ــف املع ــوم وق يق
أفريقيــة. ويف كل عــام يقــوم وقــف املعــارف الــرتيك بتخريــج االف الطــالب املهــرة والذيــن يتحدثــون الرتكيــة بشــكال 
ــرتيك بتوســيع شــبكة  ــة. يقــوم وقــف املعــارف ال ــة األفريقي ــن يســاهمون يف تعميــق العالقــات الرتكي ــد والذي جي
التعليــم يف القــارة يومــا بعــد يــوم حيــث يقــوم بإعطــاء خدمــات التعليــم والتدريــس يف كل املراحــل مــن الحضانــة 
إىل التعليــم العــايل للطــالب األفارقــة. يتمتــع الطــالب األفارقــة بفرصــة تعلــم اللغــة الرتكيــة عــى مســتوى ب 2 يف 
املــدارس التعليميــة. زاد وقــف املعــارف الــرتيك عــدد املؤسســات التعليميــة يف إفريقيــا بشــكل كبــر يف الســنوات 
ــا عــام 2016 إىل 18،  2017 إىل 76، 2018 إىل 125،  ــة يف أفريقي ــز التعليمي ــة. وأرتفــع عــدد املراك الخمــس املاضي
2019 إىل 144، 2020 إىل 151، 2021 إىل 175مركزا.لــدى وقــف املعــارف الــرتيك 18 ســكنا يف جميــع أنحــاء القــارة. 
عــالوة عــى ذلــك وبتدخــالت وقــف املعــارف الــرتيك تــم أفتتــاح مركــز البحــوث الــرتيك يف بنيــة جامعــة ياونــدي 

الثانيــة.
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مراكز وفق املعارف الرت� بالقارة اإلفريقية  وقف املعارف الرت�

سياســة فتــح املراكــز التعليميــة التــي بــدأت يف قــارة أفريقيــا منــذ عــام 2016 مــن قبــل وقــف املعــارف الــرتيك، 
أثــرت عــى تعميــق العالقــات الرتكيــة األفريقيــة وتقويــة الروابــط األنســانية.ويف هــذا الصــدد ميثــل وقــف املعارف 
الرتکــی عنــرا جديــدا يف الرشاكــة الرتكيــة األفريقيــة. بالنظــر إىل انتشــار الشــباب ، يعــد االنفتــاح عــى إفريقيــا 

يف مجــال التعليــم اســتثامًرا اســرتاتيجيًا قيــاًم للغايــة. ألن التعليــم 
ــم يف  ــم أمثــن كنــز لألم ــون ه ــور والســكان املتعلم أســاس التط

جميــع أنحــاء العــامل

وفــق الخطــة االســرتاتيجية ملؤسســة وقــف املعــارف الرتكيــة ونتيجة 
ــم  ــع أنحــاء أفريقيا.ت ــة يف جمي االتصــاالت  الرســمية  مــع 47 دول
تعيــن ممثلــن يف 33 دولة.وتنفيــذ الفعاليــات التعليميــة يف25 
ــنوات  ــرتيك يف الس ــارف ال ــف املع ــية لوق ــة الرئيس ــة. السياس دول
املقبلــة، تطويــر أحــدى خطــوط العالقــة الرئيســية بــن تركيــا 
والقــارة يف مجــال التعليــم مــع مؤسســات مثــل  رئاســة األتــراك يف 
الخــارج وأقاربهــم و وقــف يونــس أمــري.ويف هــذا الســياق يســتمر 
وقــف املعــارف الــرتيك أعاملــه لتحســن الجــودة عــن طريــق تطوير 
ــة يف املــدارس املتواجــدة يف  ــم املدرســين و الرقمن املفــردات، تعلي

ــا.  أفريقي

ــي تقــوم عــى الحــب والتضامــن واملشــاركة  حكمــة األناضــول الت
ــال  ــدا يف مج ــام ج ــر مه ــذي يعت ــرتيك ال ــارف ال ــف املع ــة لوق ــفة الرتبوي ــاس الفلس ــي أس ــي ه ــانية والت األنس
السياســة الخارجيــة لرتكيــا وال ســيام فيــام يتعلــق بالدبلوماســية الثقافية.رؤيــة كل أنســانا شــخصا واحــدا، حــب 
ــرتيك  ــارف ال ــف املع ــوم. وق ــذا املفه ــص ه ــو ملخ ــة ه ــرص املتاح ــاركة الف ــق و مش ــل الخال ــن أج ــوق م املخل
هــو واحــد مــن املظاهــر األكــر دامئيــة وطــول األمــد لدينميكيــة السياســة الرتكيــة الخارجية،يتغــذى مــن غنــى 
التاريــخ، ميــزج مســتقبله بحكمة،ينضــم إىل الكــون وعنــد أضافــة عنــارص جديــدة أليــه تصبــح مهمتــه عبــارة عــن 

مركــز يتقــدم إىل املســتقبل.

وأخــذ وقــف املعــارف الــرتيك عــى عاتقــه ثــالث مهــامت أساســية. األوىل، مســؤولية الحركــة مــن أجــل ’األخــر’ 
التــي تعــد بحــد ذاتهــا مهمــة جــدا. وطــورت تركيــا منوذجــا شــامال يتعهــد مبســاعدة املجتمعــات األكرحرمانيــة 
يف العــامل. ماليــن األطفــال يف البلــدان األفريقيــة محرومــون مــن فــرص التعليــم ويعيــش حــوايل 50 باملئــة مــن 
األطفــال الذيــن اليذهبــون إىل املدرســة يف املرحلــة األبتدائيــة يف مناطــق الراعــات . وألجــل ذلــك قــام وقــف 
ــه  ــة فعاليات ــا كمنطق ــارة أفريقي ــد ق ــا وتحدي ــة يف أفريقي ــاء املراكزالتعليمي ــة بن ــة بأعطــاء أولولي املعــارف الرتكي

الرئيســية يف الســنوات األوىل مــن خططــه األســرتاتيجية. 

مهمتــه الثانيــة تطويــر وســائل التواصل،التفاعــل واملشــاركة. تتخيــل تركيــا مســتقبال يعتمــد عــى التعــاون وليــس 
كراهيــة األجانــب وتبــذل جهــدا لنــرش هــذا املفهــوم. وقــف املعــارف الــرتيك مــن ناحيــة ، يشــر إىل ركيــزة املعرفــة 
واملهــارات والقيــم األكادمييــة مبفهــوم “الحكمــة” ، ومــن ناحيــة أخــرى ، فإنــه يتعامــل مــع ظاهــرة التعليــم مــن 

منظــور عاملــي مــن خــالل تجهيــز هــذا الركيــزة باملؤهــالت املتوافقــة مــع إطــار املؤهــالت األوربيــة.

مهمتــه الثالثة،توصيــة منــط الفعاليــات التــي تشــمل مــزج العاملــي باملحي.الفلســفة التعليميــة لوقــف املعــارف 
الــرتيك، يعكــس مســتقبل حضــارة األناضــول الــذي يتميــز مبفهــوم املجتمــع التعــددي خــالل مئــات الســنن.مدارس 

ــت  ــم فقــط ويف نفــس الوق ــات التعلي ــس يف خدم ــوم يف 5 ســنوات لي ــة ومــن خــالل هــذا املفه ــارف الدولي املع
أســتطاعت الوصــول إىل االف األشــخاص لتامــن فــرص عمــل جديــدة وأظهــرت يف هــذا املجــال نجاحــا مهــام جــدا.

ــارة  ــا يف ق ــي فتحه ــدارس الت ــع امل ــارة م ــم يف الق ــرتيك يف جــودة التعلي ــارف ال ــف املع ــة إىل مســاهمة وق باألضاف
أفريقيــا وبفضــل بعــض أعــامل الرشاكــة التــي قــام بهــا أصبــح منوذجــا ملــدارس الدولــة والقطــاع الخــاص يف القــارة.

ظهــرت مــدارس املعــارف يف املقدمــة يف العديــد مــن البلــدان وجذبــت أنتبــاه الســلطات املعنيــة مــن خــالل نظريــة 
’’التعليــم املســتمر’’ ومنــوذج التعليــم عــن بعــد التــي تــم تنفيــذه يف فــرتة الوبــاء. ويف الواقــع يــأيت مــن العديــد مــن 
دول القــارة طلبــات مختلفــة للمســاعدة بشــكل مســتمر وتواصــل املعــارف دعــم فعاليــات مثــل مشــاركة التجــارب 
وتعليــم املعليمــن. وخاصــة يف توفــر دعــم املفــردات يف مجــال التعليــم مــا قبــل املدرســة و تســاعد يف تطويــر 
منــاذج أنظمــة التعليــم املحليــة يف مجــال اإلرشــاد النفــي ومامرســات التوجيــه الغــر شــائعة يف القارة.وعــالوة عــى 
ذلــك الــدروس الرتكيــة األجباريــة التــي تعلــم يف مــدارس املعــارف والــدورات اللغــة الرتكيــة التــي فتحــت يف بنيــة 

الجامعــات والتــي لقيــت أهتاممــا كبــرا والتــي توفــر خدمــة ثقافيــة إلســم بلدنــا.

 

ــق الخطــة االســرتاتيجية  ملؤسســة  وف

ونتيجــة    الــرتيك  املعــارف  وقــف 

االتصــاالت الرســمية مــع 47 دولــة 

ــن  ــم تعي ــا .ت ــع أنحــاء أفريقي يف جمي

ممثلــن يف 33 دولة وتنفيــذ الفعاليات 

التعليميــة يف 25 دولــة.
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ــة.  ــات املهني ــاج واضــح للمــدارس و خاصــة للثانوي ــاك أحتي ــا فهن ــارة أفريقي بســبب كثافــة نفــوس الشــباب يف ق
ــة إىل  ــة الزراعي ــدارس الثانوي ــن امل ــارة ، م ــة يف الق ــة املهني ــدارس الثانوي ــى امل ــة ع ــة للغاي ــات جدي ــاك طلب هن
املــدارس الرياضيــة ، ومــن مــدارس التكنولوجيــا إىل املــدارس الصحيــة . قامــت مؤسســة املعــارف بترسيــع جهودهــا 
إلنشــاء منــوذج خــاص للمــدارس الثانويــة املهنيــة مــن خــالل إبــداء اهتــامم خــاص لهــذه القضيــة مبــا يتــامىش مــع 
الطلبــات الــواردة. مــن أهــم جــداول أعــامل وقــف املعــارف الرتكيــة فتــح برامــج املــدارس الثانويــة املهنيــة ودورات 
التدريــب املهنــي للشــعب بالتعــاون مــع وزارة الرتبيــة الوطنيــة الرتكيــة يف بعــض الــدول األفريقيــة التــي لديهــا 

بنيــة تحتيــة مناســبة لتلبيــة الحاجــة مبــارشة إىل موظفــن مؤهلــن ومدربــن يف القــارة يف الســنوات القادمــة.                                                                           

توجــد 19 دولــة مــن بــن الــدول األفريقيــة الــذي يجــري وقــف املعــارف الــرتيك فعالياتــه بهــا والتــي توصــف عــى 
ــة املنــح للطــالب الناجحــن الذيــن تخرجــو  ــدان األقــل منــوا يف قامئــة األمــم املتحدة.وتوفــر أمكاني أنهــا مــن البل
مــن مــدارس املعــارف يف أطــار منظــور تدويــل التعليــم يف تركيــا مــن أجــل دراســتهم يف تركيــا. وبهــذا املعنــى ، 
يخــدم وقــف املعــارف الــرتيك غــرض ضــامن أن كل طفــل يف ســن املدرســة ميكنــه الوصــول إىل تعليــم جيــد ، عــى 
ــج  ــا لنه ــا ملموًس ــل انعكاًس ــام 2030 ، وميث ــم املتحــدة لع ــة املســتمرة لألم ــه يف أهــداف التنمي النحــو املعــر عن
تركيــا اإلنســاين واملشــاركة والسياســة الخارجيــة الــذي يعطــي األولويــة للتضامــن يف التنميــة بينــام يســاهم  وقــف 
ــا ، مــن ناحيــة أخــرى ، فإنــه يوفــر للشــباب  املعــارف الــرتيك يف السياســة الخارجيــة للمشــاريع واإلنســانية لبلدن
ــا الفرصــة لتلقــي تعليــم جيــد عــى أســاس تكافــؤ الفــرص ، مبــا يتــامىش مــع أهــداف األمــم املتحــدة  يف إفريقي
ــن  ــة “األشــخاص الفاضل ــن خــالل تربي ــامل م ــة املســتقبل املســامل  للع ــي تواصــل خدم ــايل ، فه ــة. وبالت التطويري

والصالحــن” ، وهــو املثــل األعــى املشــرتك لإنســانية.
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مجمع املعارف الرتيك التشادي-نجامينا/ متوسطة للبنني         ■

Complexe Maarif Tchado-Turc - N’Djamena / Section Garçon - Collège   
 Quartier Diguel Est Derrière l›Hotel Ex-Kempinski BP 6099

مجمع املعارف الرتيك التشادي-نجامينا / ثانوية للبنني        ■

Complexe Maarif Tchado-Turc - N’Djamena / Section Garçon - Lycée  

 Quartier Diguel Est Derrière l’Hotel Ex-Kempinski BP 6099

    غينيا األستوائية

مدارس املعارف الدولية يف غينيا األستوائية  - روضة ماالبو 
Maarif International Schools of Equatorial Guinea - Malabo Maternelle    

 2 Caretera Aeropuerto Sipopo (Begona 2)

مدارس املعارف الدولية يف غينيا األستوائية  - أبتدائية ماالبو 
Maarif International Schools of Equatorial Guinea - Malabo Primaire       

 2 Caretera Aeropuerto Sipopo (Begona 2)

مدارس املعارف الدولية يف غينيا األستوائية - متوسطة ماالبو 
Maarif International Schools of Equatorial Guinea - Malabo Secondaire   

 2 Caretera Aeropuerto Sipopo (Begona 2)

مدارس املعارف الدولية يف غينيا األستوائية  - ثانوية ماالبو 
Maarif International Schools of Equatorial Guinea - Malabo Lycée

 2 Caretera Aeropuerto Sipopo (Begona 2)

    إثيوبيا          

    مدارس املعارف الدولية يف أثيوبيا  - هرار 
Maarif International Schools of Ethiopia Harar 

 Hakim Wereda, Kebele 19 Hamerassa/ Harar – ETHIOPIA

  / مدارس املعارف الدولية يف أثيوبيا  - سيبيتا 
Maarif International Schools of Ethiopia Sebeta

 Kebele 08, Kenteri Area, Sebeta City / Oromia

  / مدارس املعارف الدولية يف أثيوبيا  - ييكا 
Maarif International Schools of Ethiopia Yeka

 Wereda 02, Kebele 12 Omedla Street, Ferensay Legasion / Addis Ababa

  / مدارس املعارف الدولية يف أثيوبيا  - اديس أبابا 
Maarif International Schools of Ethiopia Addis Ababa

 Fitawrari Damtew St, African Union / Addis Ababa

   بوروندي
مدارس وقف املعارف الدولية- روضة بوجمبورا  ■

Ecole Internationale de la Fondation Maarif - Bujumbura Maternelle 
 Kininde Quest, Avenue Nzero No: 67

مدارس وقف املعارف الدولية- أبتدائية بوجمبورا ■

Ecole Internationale de la Fondation Maarif - Bujumbura Primaire 
 Kininde Quest, Avenue Nzero No: 67

    جيبويت   

مدارس املعارف فی جیبوتی- روضة األطفال       ■
Ecoles Maarif de Djibouti - Section Maternelle 

 Haramous Zone Industrielle Sud Extension Lot Numero 301 / Djibouti

    تشاد

مجمع املعارف الرتيك التشادي-نجامينا/ روضة البنات      ■
Complexe Maarif Tchado-Turc - N’Djamena / Maternelle - Section Fille 

 Quartier Klemat, Rue 40 BP 6099

مجمع املعارف الرتيك التشادي-نجامينا/ ابتدائية للبنات               ■

Complexe Maarif Tchado-Turc - N’Djamena / Primaire - Section Fille
 Quartier Klemat, Rue 40 BP 6099

املجمع التعليمي الرتيك التشادي-نجامينا/ متوسطة للبنات         ■

Complexe Maarif Tchado-Turc - N’Djamena / Collège - Section Fille        
 Quartier Klemat, Rue 40 BP 6099

مجمع املعارف الرتيك التشادي-نجامينا/ ثانوية للبنات         ■

Complexe Maarif Tchado-Turc - N’Djamena / Lycée - Section Fille        
 Quartier Klemat, Rue 40 BP 6099

 مدارس وقف
املعارف يف أفريقيا
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  / مدارس املعارف الدولية يف أثيوبيا  - جمج 
Maarif International Schools of Ethiopia CMC

 Lewi Kura Subcity, Wereda 08 House No:New / Addis Ababa

 / مدارس املعارف الدولية يف أثيوبيا  - ساربيت 
Maarif International Schools of Ethiopia / Addis Ababa

 Seychelles St, Addis Ababa

    ساحل العاج

  مدارس املعارف الرتكية-أبيدجان/روضة ابتدائية
Ecole Privée International Maarif de Turquie – Abidjan / Maternelle

 Rue du Lycée Technique 08 BP 371 Cocody Abidjan

مدارس املعارف الرتكية-أبيدجان/األبتدائية
Ecole Privée International Maarif de Turquie – Abidjan / Primaire

 Rue du Lycée Technique 08 BP 371 Cocody Abidjan

           مدارس املعارف الرتكية-أبيدجان / متوسطة
Collège Privé International Maarif de Turquie / Collège

 Rue du Lycée Technique 08 BP 371 Cocody Abidjan

مدارس املعارف الرتكية-أبيدجان / ثانوية
Lycée International Maarif de Turquie

 Rue du Lycée Technique 08 BP 371 Cocody Abidjan

    الغابون 

مدرسة املعارف الرتكية الغابونية-ليربفيل )روضة األطفال(
Ecole Maarif Turco-Gabonaise (Pré-Primaire)        

 Ankada Carrefour de la Paix BP 440 20

مدرسة املعارف الرتكية الغابونية-ليربفيل )األبتدائية( 
Ecole Maarif Turco-Gabonaise (Primaire)

 Ankada Carrefour de la Paix BP 440 20

مدرسة املعارف الرتكية الغابونية-ليربفيل )األعدادية( 
Ecole Maarif Turco-Gabonaise (Collège)

 Ankada Carrefour de la Paix BP 440 20

مدرسة املعارف الرتكية الغابونية-ليربفيل )الثانوية( 
Ecole Maarif Turco-Gabonaise (Lycée)

 Ankada Carrefour de la Paix BP 440 20
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مدارس املعارف الرتكية الغينية-ميبية/الثانوية لألناث
Ecoles Maarif Turco-Guinéennes - Yembeya / Lycée (Section Fille)

 Conakry     

مدارس املعارف الرتكية الغينية-سانعوياه/روضة األطفال
Ecoles Maarif Turco-Guinéennes - Sangoyah / Maternelle

 Conakry   

مدارس املعارف الرتكية الغينية-سانعوياه/األبتدائية
Ecoles Maarif Turco-Guinéennes - Sangoyah / Primaire

 Conakry  

    الكامريون              

  
Maarif Schools of Cameroon Douala / Nursery School 

 Carrefour Trois Voluer Opposite Sky Bonapriso Hotel Bonapriso, Doula

            
Maarif Schools of Cameroon Douala / Primary School        

 Carrefour Trois Voluer Opposite Sky Bonapriso Hotel Bonapriso, Doula

        
Maarif Schools of Cameroon Douala / Secondary School 1 

 Carrefour Trois Voluer Opposite Sky Bonapriso Hotel Bonapriso, Doula

      
Maarif Schools of Cameroon Douala / Secondary School 2 

 Carrefour Trois Voluer Opposite Sky Bonapriso Hotel Bonapriso, Doula

          
Maarif Schools of Cameroon - Doula Yassa / Secondary School 1 

 Entree Casa Douala

          
Maarif Schools of Cameroon - Doula Yassa / Secondary School 2 

 Entree Casa Douala

 
Maarif Schools of Cameroon Ngaoundere / Nursery School 

 By Pass RD Mardock Ngaoundere  

    
Maarif Schools of Cameroon - Ngaoundere / Primary School         

 By Pass RD Mardock Ngaoundere  

    غامبيا        

 مدارس غامبيا الدولية وقف املعارف الرتيك-فاجارا / روضة األطفال 
       Gambia International Maarif Schools / Fajara - Kindergarten 

           Behind Kairaba Police Station Traffic Lights

 مدارس غامبيا الدولية وقف املعارف الرتيك-فاجارا  /  األبتدايئ   
    Gambia International Maarif Schools / Fajara - Primary 

        Behind Kairaba Police Station Traffic Lights

 مدارس غامبيا الدولية الوقف التعليمي الرتيك-فاجارا  /  األعدادي
Gambia International Maarif Schools / Fajara – Secondary 

            Behind Kairaba Police Station Traffic Lights

    غينيا          

مدارس املعارف الرتكية الغينية-كابورو ريلز-أعدادية عمر هاليس دمري للذكور
Ecoles Maarif Turco-Guinéennes - Kaporo Rails / Collège (Section Garçon)

 Conakry     

مدارس املعارف الرتكية الغينية-كابورو ريلز-ثانوية  عمر هاليس دمري للذكور
Ecoles Maarif Turco-Guinéennes - Kaporo Rails / Lycée (Section Garçon)

 Conakry     

مدارس املعارف الرتكية الغينية –دميودوال/ روضة األطفال
Ecoles Maarif Turco-Guinéennes - Demoudoula / Maternelle

 Conakry     

مدارس  املعارف الرتكية الغينية –دميودوال/ األبتدائية
Ecoles Maarif Turco-Guinéennes - Demoudoula / Primaire

 Conakry    

مدارس املعارف الرتكية الغينية-ميبية/روضة األطفال لألناث
Ecoles Maarif Turco-Guinéennes - Yembeya / Maternelle (Section Fille)

  Conakry   

املدارس التعليمية الرتكية الغينية-ميبية/األبتدائية  لألناث
Ecoles Maarif Turco-Guinéennes - Yembeya / Primaire (Section Fille)

  Conakry   

مدارس املعارف الرتكية الغينية-ميبية/األعدادية  لألناث
Ecoles Maarif Turco-Guinéennes - Yembeya / Secondaire (Section Fille)

 Conakry     
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Maarif Schools of Cameroon Ngaoundere / Secondary School 1    

 By Pass RD Mardock Ngaoundere  

       
Maarif Schools of Cameroon - Ngaoundere / Secondary School 2 

 By Pass RD Mardock Ngaoundere  

      
Maarif Schools of Cameroon - Yaoundé / Nursery School  

 Bastos Opposite Laboratoire Meka  No: 1514 Yaoundé    

         
Maarif Schools of Cameroon - Yaoundé / Primary School  

 Bastos Opposite Laboratoire Meka  No: 1514 Yaoundé    

  
Maarif Schools of Cameroon - Yaoundé / Secondary School 1       

 Mefou-Afamba Nkolofoulou - SOA

 
Maarif Schools of Cameroon - Yaoundé / Secondary School 2       

 Mefou-Afamba Nkolofoulou - SOA

    جمهورية الكونغو         

 
Ecoles Internationales Maarif / Ecole Turco-Congolaise / Brazzaville – 

Maternelle 
 Avenue du Général De Gaulle 7 Bis Proche du Marché Plateau Central Ville

 
Ecoles Internationales Maarif / Ecole Turco-Congolaise / Brazzaville – 

Primaire 
 Avenue du Général De Gaulle 7 Bis Proche du Marché Plateau Central Ville

 
Ecoles Internationales Maarif / Ecole Turco-Congolaise / Brazzaville – Collège 

 Avenue du Général De Gaulle 7 Bis Proche du Marché Plateau Central Ville

 
Ecoles Internationales Maarif / Ecole Turco-Congolaise / Brazzaville – Lycée 

 Avenue du Général De Gaulle 7 Bis Proche du Marché Plateau Central Ville
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     جمهورية الكونغو الدميقراطية

         
Ecole Internationale Maarif en République Démocratique du Congo - 

Kinshasa Maternelle 
 Avenue Nzongotolo No: 3 Commune de la Gombe Kinshasa - RDC

 
Ecole Internationale Maarif en République Démocratique du Congo - 

Kinshasa Primaire 
 Avenue Nzongotolo No: 3 Commune de la Gombe Kinshasa - RDC

         
Ecole Internationale Maarif en République Démocratique du Congo - 

Kinshasa Collège 
 Avenue Nzongotolo No: 3 Commune de la Gombe Kinshasa - RDC

       
Ecole Internationale Maarif en République Démocratique du Congo - 

Kinshasa Lycée 
 Avenue Nzongotolo No: 3 Commune de la Gombe Kinshasa - RDC

    مدغشقر

 
Ecoles Internationales Maarif-Madagascar - Section Maternelle 

 Lot 142 Faralaza Talatamaty - Antananarivo 105

 
Ecoles Internationales Maarif-Madagascar - Primaire  

 Lot 142 Faralaza Talatamaty - Antananarivo 105

 
Ecoles Internationales Maarif-Madagascar - Section Collège 

 Lot 142 Faralaza Talatamaty - Antananarivo 105

 
Ecoles Internationales Maarif-Madagascar - Section Lycée 

 Lot 142 Faralaza Talatamaty - Antananarivo 105
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Ecoles Maarif de Turquie - Korofina – Lycée (Garçons) 

 Nord Rue 110 de Moussa Sy 102 Porte 193 En commune 1 de District de Bamako

 
Ecoles Maarif de Turquie - Badalabougou / Maternelle 

 Rue 17 Commune V du District de Bamako

 
Ecoles Maarif de Turquie - Badalabougou / Primaire 

 Rue 19 Porte 143 Commune V du District de Bamako

 
Ecoles Maarif de Turquie - Badalabougou / Secondaire (Fille) 

 Rue 19 Porte 143 Commune V du District de Bamako

 
Ecoles Maarif de Turquie - Badalabougou / Secondaire (Garçon) 

 Rue 14 Porte 331 Commune V du District de Bamako

 
Ecoles Maarif de Turquie - Badalabougou / Lycée (Garçon) 

 Rue 14 Porte 331 Commune V du District de Bamako

 
Ecoles Maarif de Turquie - Badalabougou / Lycée (Fille) 

 Rue 14 Porte 331 Commune V du District de Bamako

 
Ecoles Maarif de Turquie - Segou / Maternelle 

 Sido Soninkoura Porte 4343 BP 410 Ségou

 
Ecoles Maarif de Turquie - Segou / Primaire 

 Sido Soninkoura Porte 4343 BP 410 Ségou

 
Ecoles Maarif de Turquie - Segou / Secondaire 

 Sido Soninkoura Porte 4343 BP 410 Ségou

 
Ecoles Maarif de Turquie - Segou / Lycée 
 Sido Soninkoura Porte 4343 BP 410 Ségou

 
Ecoles Maarif de Turquie- Sébénicoro / Maternelle 

 Sébénicoro en Commune IV du District de Bamako

    مايل

 
Ecoles Maarif de Turquie ACI 2000 - Maternelle 

 Hamdallaye Rue 13046 - Commune IV du Disctrict de Bamako

 
Ecoles Maarif de Turquie ACI 2000 - Primaire 

 Hamdallaye Rue 390 Porte 684 - Commune IV du Disctrict de Bamako

 
Ecoles Maarif de Turquie ACI 2000 - Secondaire (Garçon) 

 Hamdallaye Rue 390 Porte 684 - Commune IV du Disctrict de Bamako

 
Ecoles Maarif de Turquie ACI 2000 - Lycée (Garçon) 

 Hamdallaye Rue 390 Porte 684 - Commune IV du Disctrict de Bamako

 
Ecoles Maarif de Turquie ACI 2000 - Secondaire (Fille) 

 Hamdallaye Rue 394 Porte 200 - Commune IV du Disctrict de Bamako

 
Ecoles Maarif de Turquie ACI 2000 - Lycée (Fille) 

 Hamdallaye Rue 394 Porte 200 - Commune IV du Disctrict de Bamako

 
Ecoles Maarif de Turquie - Korofina - Maternelle 

 Nord Rue 102 de Moussa Sy 102 Porte 377 En commune 1 de District de Bamako

 
Ecoles Maarif de Turquie - Korofina - Primaire 

 Nord Rue 102 de Moussa Sy 102 Porte 377 En commune 1 de District de Bamako

 
Ecoles Maarif de Turquie - Korofina – Secondaire (Filles) 

 Nord Rue 102 de Moussa Sy 102 Porte 377 En commune 1 de District de Bamako

 
Ecoles Maarif de Turquie - Korofina – Secondaire (Garçon) 

 Nord Rue 102 de Moussa Sy 102 Porte 377 En commune 1 de District de Bamako

 
Ecoles Maarif de Turquie - Korofina – Lycée (Filles) 

 Nord Rue 110 de Moussa Sy 102 Porte 193 En commune 1 de District de Bamako
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Ecoles Maarif de Turquie Nouachott / Collège (Garçons)   

 Exploitation de Tevragh - Zeina No:355 (Deuxieme Batiment )  

 
Ecoles Maarif de Turquie Nouachott / Lycée (Garçons)      

 Exploitation de Tevragh - Zeina No:355 (Deuxieme Batiment )  

 
Ecoles Maarif de Turquie Nouadhibou / Jardin d’Enfants    

 Lot Ext : P5  No : 210  

    
Ecoles Maarif de Turquie Nouadhibou / Fondamental         

 Lot Ext : P5  No : : 27 de Dhubei

 
Ecoles Maarif de Turquie Nouadhibou / Collège      

 Lot Ext : P5  No : : 27 de Dhubei

    نيجر         

 
Ecole de l’Amitié Nigero-Turc Niamey 1 - Jardin d’Enfants 

 Foulani Koira 2, Quartier Ryad, Boulevard Askia Niamey 

 
Ecole de l’Amitié Nigero-Turc Niamey 1 - Primaire 

 Foulani Koira 2, Quartier Ryad, Boulevard Askia Niamey 

 
Ecole de l’Amitié Nigero-Turc Niamey 1 - Collège   

 Foulani Koira 2, Quartier Ryad, Boulevard Askia Niamey 

 
Ecole de l’Amitié Nigero-Turc Niamey 1 - Lycée     

 Foulani Koira 2, Quartier Ryad, Boulevard Askia Niamey 

 
Ecole de l’Amitié Nigero-Turc Niamey 1 / Collège Mevlana                         

 Foulani Koira 2, Quartier Ryad, Boulevard Askia Niamey 

    
Ecole de l’Amitié Nigero-Turc Niamey 2 / Collège (Section Garçon)                      

 Ceinture Verte, Boulevard Allant du Rond Point Francophonie A, Niamey          

 
Ecoles Maarif de Turquie- Sébénicoro / Primaire 

 Sébénicoro en Commune IV du District de Bamako

 
Ecoles Maarif de Turquie- Sébénicoro / Secondaire 

 Sébénicoro en Commune IV du District de Bamako

 
Ecoles Maarif de Turquie- Sébénicoro / Lycée 

 Sébénicoro en Commune IV du District de Bamako

 
Ecoles Maarif de Turquie- Faladie-Sokorodji / Maternelle 

 Situé à coté de la grande mosquée de Nimaga Sokorodji - District de Bamako

 
Ecoles Maarif de Turquie- Faladie-Sokorodji / Primaire 

 Situé à coté de la grande mosquée de Nimaga Sokorodji - District de Bamako

 
Ecoles Maarif de Turquie- Faladie-Sokorodji / Secondaire 

 Situé à coté de la grande mosquée de Nimaga Sokorodji - District de Bamako

 
Ecoles Maarif de Turquie- Faladie-Sokorodji / Lise 

 Situé à coté de la grande mosquée de Nimaga Sokorodji - District de Bamako

    موريتانيا

        
Ecoles Maarif de Turquie Nouachott / Jardin d’Enfants      

 Exploitation de Tevragh - Zeina No:423  

     
Ecoles Maarif de Turquie Nouachott / Fondamental            

 Exploitation de Tevragh - Zeina No:355  

         
Ecoles Maarif de Turquie Nouachott / Collège de Filles      

 Exploitation de Tevragh - Zeina No:347  

   
Ecoles Maarif de Turquie Nouachott / Lycée de Filles        

 Exploitation de Tevragh - Zeina No:347  
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Ecoles Maarif Saint-Louis / Elémentaire 

 Quai Henry Jay X Rue El Hadj Oury Mahe Dieye Sud Saint-Louis / Sénégal         

      
Ecoles Maarif Thiès / Préscolaire     

 Quartier Dixième Riaom Près du Service Des Mines Thiès / Sénégal        

       
Ecoles Maarif Thiès / Primaire          

 Quartier Dixième Riaom Près du Service Des Mines Thiès / Sénégal        

   
Ecoles Maarif Thiès / Collège            

 Quartier Dixième Riaom Près du Service Des Mines Thiès / Sénégal        

     سرياليون
 

 37L Action Aid Road, Lumley, Freetown 

 
 37L Action Aid Road, Lumley, Freetown 

 
 34C Freetown Road, Lumley, Freetown 

     لصومال
 

Turkish Maarif Foundation - Banadir Campus / Nursery School 
 Banadir Campus Ex-High School Banadir, Hodan Mogadishu

 
Turkish Maarif Foundation - Banadir Campus / Primary School 

 Banadir Campus Ex-High School Banadir, Hodan Mogadishu

 
Turkish Maarif Foundation - Banadir Campus / Secondary School 

 Banadir Campus Ex-High School Banadir, Hodan Mogadishu

 
Turkish Maarif Foundation - Banadir Campus / High School 

 Banadir Campus Ex-High School Banadir, Hodan Mogadishu

   
Ecole de l’Amitié Nigero-Turc Niamey 2 / Lycée (Section Garçon)            

 Ceinture Verte, Boulevard Allant du Rond Point Francophonie A, Niamey          

 
Ecole de l’Amitié Nigero-Turc Niamey 2 / Collège (Section Fille)               

 Ceinture Verte, Boulevard Allant du Rond Point Francophonie A, Niamey          

 
Ecole de l’Amitié Nigero-Turc Niamey 2 / Lycée (Section Fille)                 

 Ceinture Verte, Boulevard Allant du Rond Point Francophonie A, Niamey          

     ساوتوميه وبرينسيب
     

Escolas Fundaçao Maarif Da Turquia - Maternelle   
 Avenida Marginal 12 de Julho Descida da Gaslda Distrito de Agua Grande

     السنغال
 

Ecole Maarif Dakar / Primaire 
 Sacré Cœur 3 No:83 Dakar / Sénégal      

   
Ecole Maarif Dakar / Collège 

 Sacré Coeur 3 No:83 Dakar / Sénégal      

    
Ecole Maarif Dakar / Lycée 

 Sacré Cœur 3 No:83 Dakar / Sénégal      

    
Ecoles Maarif İba Der Thiam / Préscolaire 

 Villa 41 A Sacre Cœur Pyrotechnie Dakar / Sénégal        

      
Ecoles Maarif İba Der Thiam / Elémentaire 

 Villa 41 A Sacre Cœur Pyrotechnie Dakar / Sénégal        

         
Ecoles Maarif  Saint-Louis / Préscolaire       

 Quai Henry Jay X Rue El Hadj Oury Mahe Dieye Sud Saint-Louis / Sénégal         
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Turkish Maarif Foundation  - KM4 Campus / Boys Middle School 

Iskulada Hay’dda Turkiga Maarif 
 KM4 Campus Ex-Politicnic KM4, Waberi Mogadishu

          
Turkish Maarif Foundation  - KM4 Campus / Boys High School 

Iskulada Hay’dda Turkiga Maarif 
 KM4 Campus Ex-Politicnic KM4, Waberi Mogadishu

  
Foundation – Hargesia High School/ Iskuulada Hay’adda Turkiga 

 Ahmed Dhagah District Ex Xalane School behind Inji Hargesia

     السودان
 

Turkish Maarif Hartum School / Kindergarten 
 Sudan Maarif Schools Block-7 Kafoury BAHRY / KHARTOUM

 
Turkish Maarif Hartum Primary School For Girl     

 Sudan Maarif Schools Block-7 Kafoury BAHRY / KHARTOUM

 
Turkish Maarif Hartum Primary School For Boys 

 Sudan Maarif Schools Block-7 Kafoury BAHRY / KHARTOUM                     

 
Turkish Maarif Secondary School For Girls 

 Sudan Maarif Schools Block-7 Kafoury BAHRY / KHARTOUM

 
Turkish Maarif  Secondary School For Boys 

 Sudan Maarif Schools Block-7 Kafoury BAHRY / KHARTOUM         

 
Nyala Turkish Maarif  Secondary  School For Boys 

 Airport Str. Aljabal Hayy Al›Darc NYALA    
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     تنزانيا
  

15 July Martyrs Educational Center Maarif Schools Hacı  
Ayse Var Secondary School / Middle School  

 Ndagaa Road P.B. 2299 Kidimni - Kwambani Zanzibar   

            
15 July Martyrs Educational Center Maarif Schools Hacı Ayse Var  

Secondary School / High School  
 Ndagaa Road P.B. 2299 Kidimni- Kwambani Zanzibar   

     توجو
 

 Quartier Résidence du Benin, Avenue Akei, Rue Tolérance,  
01BP5002 Lomé-Togo

 
 Quartier Agoe Réserve, 01BP5002 Lomé-Togo

     تونس
        

International Maarif Schools of Tunisia / Kindergaten        
 23 Rue de l›Usine Charguiea II, Ariana     

           
International Maarif Schools of Tunisia / Primary School   

 23 Rue de l›Usine Charguiea II, Ariana     

       
International Maarif Schools of Tunisia / Secondary School          

 23 Rue de l›Usine Charguiea II, Ariana      
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ــدأ  ــذي ب ــاحة الدولية،ال ــى الس ــة ع ــية العام ــق الدبلواس ــاالت تطبي ــد مج ــو أح ــن، ه الدي
ــة. ــة األفريقي ــة الرتكي ــال يف الرشاك ــد فع ــور كبع بالظه

ونظــرا ملوقعهــا املميــز يف العــامل األســالمي،فأن تركيــا تعــد مركــز جــذب محــي خاصــة يف مجــال 
التعليــم الديني.ويأخــذ االف الطــالب األفارقــة يف تركيــا تعليمهــم يف ثانويــات األمــام خطيــب 
وكليــات الرشيعــة. تعمــل رئاســة الشــؤون الدينيــة التــي تعــد مــن الســلطة العامــة املتعلقــة 
بالفعاليــات الدينيــة يف تركيــا عــى أعطــاء التعليــم الدينــي الصحيــح للشــباب القادمــون مــن 

بــالدا اخــرى.

وقف الديانة الرتيك
ممكثل دبلومايس ديين يف أفريقيا

مجمع ومسجد عبد الحميد 
خان الثاين يف جيبويت.

سوف يستفيد  6.8  مليون
شخص من أبار املياه 

املفتوحة عر مرشوع قطرة 
واحدة حياة واحدة.

)https://tdv.org/ar-AR/water-well/املصدر(     األبار املفتوحة من قبل وقف الديانة الرتيك أفريقيا

يف عــام 1975 تــم إنشــاء وقــف الديانــة الــرتيك لدعــم فعاليــات رئاســة الشــؤون الدينيــة وأيصــال الخدمــات الدينيــة 
إىل كتــل أوســع وتربيــة األجيــال التــي ســوف تعمــل يف الخدمــات الدينيــة، لقــد أصبحــت حركــة مجتمــع مــدين 
كبــر تعمــل يف مجموعــة واســعة مــن مجــاالت  التعليــم إىل الثقافــة ، مــن الخدمــات االجتامعيــة إىل الخدمــات 
الدينيــة وأنشــطة املســاعدة الدوليــة يف 149 دولــة يف العامل.يجــب الذكــر أن وقــف املعــارف الرتكيــة المييــز بــن 
ــن  ــد العــون إىل مالي ــرتيك مبــد ي ــة ال ــوم وقــف الديان ــث يق ــه الدولية.حي ــن ،لســان،لون و جنســية يف فعاليات دي
األشــخاص يف مناطــق األزمــات حيــث يعانــون الجــوع والكــوارث الطبيعيــة والحــروب والعنــف يف مناطــق جغرافيــة 
مختلفــة حــول العــامل فهــو يحمــل فرحــة العيــد إىل املناطــق الجغرافيــة املظلومــة مــن خــالل موائــد األفطــار التــي 

ينظمهــا يف شــهر رمضــان وفعاليــات ذبــح األضاحــي التــي ينظمهــا يف عيــد األضحــى.                                                                 

ــة  ــرة تركي ــون ل ــا 69.3 ملي ــغ قيمته ــي تبل ــانية الت ــاعدات األنس ــواد املس ــال م ــرتيك بأيص ــة ال ــف الديان ــام وق ق
ــكر  ــن األرز والس ــون م ــة تتك ــة وصحي ــاعدات غذائي ــدم مس ــعب الرتيك.وق ــات الش ــالل ترع ــن خ ــا م إىل أفريقي
والقمــح ومســحوق الحليــب الــذي يحتاجــه الشــعب املايل.وأيصــال مــواد املســاعدات الغذائيــة و األنســانية إىل 
االف العائــالت املتئــرة مــن األزمــة السياســية التــي تعيشــها جمهوريــة أفريقيــا الوســطى.وتأمن مــواد املســاعدات 
ــي  ــة بســبب األشــتباكات الت ــن لجــؤو إىل التشــاد ويواجهــون ظــروف معيشــية صعب ــن الذي األنســانية للمهاجري

ــا. ــة الــرتيك يف إفريقي ــاه مــن بــن أنشــطة وقــف الديان ــار املي ــا.و يعترحفــر اب تحــدث يف وســط أفريقي
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مبســاعدة وقــف الديانــة الــرتيك قامــت تركيــا بتمويــل بنــاء 100مســجد ومركــز تعليمــي يف 25 دولــة ويف هــذا 
ــا فاسو،جيبويت،تشــاد،غانا، مــايل و الصومــال.   الســياق بنــت املســاجد يف بوركين

 ومشــاركة رئيــس جمهوريــة غانــا نانــا أكوفــو أدو حفــل 
افتتــاح مســجد الســلطان أحمــد طــارزي الــذي تــم أنشــاءه 
يف أكارعاصمــة غانــا مبســاهامت وقــف املعــارف الرتكيــة 
ــى  ــدل ع ــاذا ي ــراك وه ــن األت ــر م ــاب الخ ــاعدة أصح ومس
ــة  ــية الديني ــتوى للدبلوماس ــى مس ــن أع ــتجابة م ــود أس وج
ــجد  ــذا مس ــا.  وهك ــا يف أفريقي ــا بتطبيقه ــدأت تركي ــي ب الت
عبــد الحميــد الثــاين الــذي أنشــأ عــى مســاحة 13 ألــف 
مــرتا مكعــب يف حــي ســالينس كويســت املوجــود يف القــر 
الجمهــوري يف جيبــويت الــذي يعــد مثــاال لنجــاح الدبلوماســية 
ــا.  ــا وأفريقي ــن تركي ــة ب ــق الرشاك ــز لتعمي ــي ترم ــة الت الديني
ــان  ــب أردوغ ــة رجــب طي ــس الجمهوري ــارة رئي ــاء زي ويف أثن
جيبــويت عــام2015 أعــرب نظــره أســامعيل عمــر جيــي عــن 
ــة يف  ــامرة العثامني ــار الع ــل اث ــجد يحم ــة مس ــه يف رؤي رغبت
اســطنبول يف  االذان عــى طريقــة  بــالده وســامع صــوت 
ســامئها وعــى اســاس ذلــك تــم إنشــاء مســجد  مطــرز بفــن 

الخــط العثــامين التقليديعــى قبتــه وجدرانــه.  ويتمكــن 6 االف شــخصا مــن العبــاده يف بنفــس الوقــت. وهكــذا 
ــا واملجتمــع األفريقــي املســلم مــن طــرف و مــن الطــرف  ــة بــن تركي ــة والثقافي تــم تســجيل الروابــط التاريخي
ــن  ــية إىل التنمية،م ــن الدبلوماس ــد م ــة متت ــة واســعة وعميق ــة أفريقي ــة تركي ــم تشــكيل شــبكة صداق األخــر. ت

ــن. ــة إىل الدي ــن الثقاف ــة وم ــم إىل الصح التعلي

 

الرتكيــة  املعــارف  وقــف  مبســاعدة 

قامــت تركيــا بتمويــل بناء 100 مســجد 

ــة ويف هــذا  ــز تعليمــي يف25 دول ومرك

ــا  ــي بوركين ــاجد ق ــت املس ــياق بن الس

فاســو ،جيبــويت ،غانــا ،مــايل والصومــال.

مجمع ومسجد
 األمة يف غانا
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