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نشرة العالقات الخارجيه و االتحاد  
 االوربى

 

 فى عدد يوليو 

   تقبل السيد الدكتور فهرالدين كوجا السيد عبد الرزاق مختار

 سفير ليبيا بانقره

   زيارة وفد المركز الوطني للتنمية واالستراتيجيات من

 جمهورية أوزبكستان

  تقبلت السيد نائبة وزير الصحة الدكتوره آمنه الب ماشا  رئيس

 مكتب منظمة الصحة العالميه بتركيا  الدكتور بافيل  اورسو .

  االجتماع  الصومال التشاوري لمشروع التحالف لمكافحة فقد

 البصر .

  المرحلة الثانيه من مشروع تعزيز التنسيق وبناء القدرات

واالستجابات السريعة لخدمات الطوارئ الصحية في البلدان 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي و الدورة التريبيه الثانيه. 

  تعزيز مشروع  السالمة  الصحية في تركيا و االجتماع

 التشاورى "لوثيقة الشروط الخاصة" .

  اجراء محادثات حيه عبر الفيديو مع المفوضية األوروبية

 بخصوص موضوع األجهزة الطبية.

 . الكوادر الصحيه االجنبيه التى تواصل  تدريبها بالبالد 

 .عالج المرضى األجانب في البالد 



 

 

مما يجعل العالج في المستشفى  فى هذا الصددد يدتدال عدالج الدمدرضدى 

الليبين فى المؤسسات العامة و الخاصة و توفير الفرص لدهدال لدتددريدب 

طلبة الطب و التمريض  ايضآ ,حيث تال لتبادل األفكار حدول الدقدضدايدا 

 اعالها وغيرها من الموضوعات.

كما ضال االجتماع التفاكر فى االزمة االقتصادية التى تعانى منها الدبدالد 

و الصعوبات المالية بسبب التقلبات األخيرة في أسعار الصرف ، حيدث 

واجه بعض رجال األعمال األتراك صعوبات مالية خطيرة بسبب عددال 

قدرتهال على تحصيل مستحقاتهال في السنوات الست األخيرة ، حديدث لدال 

يتمكنوا من تحصيل مستحقاتهدال مدن الدمدرضدى الدلديدبديدن خدالل السدتده 

 سنوات االخيرة .

 ت
قبل السيد الدكتور فدهدرالدديدن كدوجدا السديدد عدبدد الدرزاق 

 82مختار  سفيدر لديدبديدا بداندقدره يدوال الدثدالثداء الدمدوافدق 

,فى صدد االجتماع  تدال مدنداقشدة  ندقدل  8102اغسطس 

التجربة التركيه فى مجال التحول الصدحدى الدذى حددث فدى السدندوات 

االخيرة  و من اجل تحسسين العالقات بين البلدين و دعال مركز العالج 

الطبيعي فى منطقة مصراتة و التعاون فى مدجدال االدويدة ، األجدهدزة 

الطبية والمواد االستدهدالكديدة  الدطدبديده االخدرى و الدلدقداحدات و دعدال 

 استراتيجيات التصنيع المحلى بتركيا .

حيث يخطط توقيع اتفاقية التعاون مع ليبا من خدالل شدركدة الدخددمدات 

الصحيه العالميه الحكوميه التى سوف يتال تشريعها مدن خدالل مدجدلدس 

 البرلمان التركى فى القريب العاجل  ، خاصة والجامعات والمؤسسات، 
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 زيارة وفد المركز الوطني للتنمية واالستراتيجيات من  جمهورية أوزبكستان

ار وفد اوزبكستان  من مركز تنمديدة االسدتدراتديدجديدات  وزارة  ز

حديدث   8102اغسدطدس  07-03الصحة التركيه  الدمدوافدق 

تكون الوفد من سبعة اشخاص بتعليمات من رئيس الجدمدهدوريدة 

االوزبكستانى السيد شافكت مديدرزويديدف لدلدعدمدل فدى مدجدال الدتدحدول 

 الصحى .

تكون الوفد من ممثلى الصحة ,الماليه,االقتصاد ,التضامن االجتماعى و 

العدل  حيث قدال السيد مدير االتحاد االوربدى و الدعدالقدات الدخدارجديده 

الدكتور سالمى كلج عرض تعريفى بخصوص النظاال الصحى بدالدبدالد 

 و المراحل التى مر بها النظاال الصحى فى السته عشر العاال الماضيه .

تال قبول الوفد من طرف السيدة نائبة وزير الصحة البدرفسدر الددكدتدوره 

آمنه الب ماشا حيث تال مناقشدة آلديدة تدعدزيدر مدجداالت الدتدعداون  بديدن 

 البلدين .

فى هذا الصدد دعال النظاال الصحى,السياحة العالجيه,التعاون فى مدجدال 

االدوية و االجهزة الطبيه ,التدريب الصحى و تبادل الخبرات فى مجال 

 مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص و العاال و ايضآ تبادل الخبرات 

فى مجال  تقديال الخدمات الصحيه من خالل االسابيع الصحيه و التأمين 

الصحى  و التعاون فى مجال الطب عبر الهاتف حيث تال تنظيال مسدودة 

اتفاقية تعاون تشمل مجاالت التعاون اعالها التى سوف يتال توقيعها بيدن 

 البلدين بعد التدقيق عليها من قبل الجهات المختصه.

زار وفد اوزبكستان هيئة األدويدة واألجدهدزة الدطدبديدة لدالطدالع عدلدى  

"نظاال تعقيب االدويه ، مديدريدة الدتدندمديده الصدحديده الدعدامده " "مدركدز 

المعلومات الصحية" مؤسسة التضامن االجتماعى لالطالع على  "نظاال 

الضمان االجتماعي والتمويل الصحى" مديرية المستشدفديدات الدعدامدة " 

مجمعات المستشفيات لدالطدالع عدلدى الدوضدع االخديدر لدهدا ,مدديدريدة 

الخدمات الصحيه لالطالع على نظاال دفع الحوافدز عدلدى حسدب االداء 

فى الخدمات الصحيه و ترخيص المسدتدشدفديدات الدخداصدة و الدتدثدقديدف 

الصحى  و السديداحدة الدعدالجديده ,مدديدريدة الصدحدة الدعدامده  لددراسدة 

موضوعات مكافحة االمراض المعدديدة و ندظداال االسدتدجدابدة السدريدعده 

 صحة المعاقين و المسنين و طب األسرة .
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تقبلت السيد نائبة وزير الصحة الدكتوره آمنه الب ماشا  رئيس مكتب منظمة الصحة العالميه 

 بتركيا  الدكتور بافيل  اورسو 

 ت
قبلت السيدة نائبة وزير الصحة البرفسر الددكدتدورة آمدنده 

السديدد مدمدثدل  8102اغسدطدس  06الب ماشا الموافق 

مكتب منظمة الصحة العالميه  بدتدركديدا الددكدتدور بدافديدل 

 اورسو .

فى صدد اللقاء  تال التقدال بالتهنائة  للسيد وزير الصحة و السديددة ندائدبدة 

وزير الصحة بمناسبة منصبهال الجديد  حيث تقدال الوفد بالمعلومات عدن 

جدول اعمال  العمل الذي أنجز بين منظمة الصحدة الدعدالدمديدة ووزارة 

الصحة فى الفترة االخيرة . كما شارك باالجتماع ممثلى مديرية االتحاد 

 االوربى و العالقات الخارجيه.
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تال عرض تعريفى لمواضيع" المديرية العامة للخدمات الطؤارى مندهدا "

"مركز الطوارئ والتدندسديدق فدي حداالت الدكدوارث ، وندظداال تدندسديدق 

اإلسعاف ومتابعته". وعالوة على ذلك، تمت زيارة مسدتدشدفدى أ أندقدرة 

أتاتورك للتدريب والبحوث، و مجمع المدسدتدشدفديدات بدمدديدندة الدبدلدكدندت 

 . 8102المقرر افتتاحه بحلول نهاية عاال 

 

أخيرا، زار الوفد  مبنى ارئاسة الدجدمدهدوريدة  بدالدتدندسديدق مدع رئديدس 

 05العالقات العامة برئاسة الجمهورية ، حيث تال زيارة تذكار شدهدداء 

يونيو و حصلوا على  فرصة االطالع على مناطق مختلفة داخل المبنى 

الرئاسى بما في ذلك النصب التذكاري. وقد أعرب وفد أوزبكستان عدن 

زيارة التقييال التي قدمتها للبالد و عرضها لرئيس جمهورية أوزبكستدان 

 للتنفيذ  خطة العمل على مجاالت التعاون اعالها.
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 االجتماع  الصومال التشاوري لمشروع التحالف لمكافحة فقد البصر 

 ت
ال عقد االجتماع االستشارى لمشروع التحدالدف لدمدكدافدحدة 

فقد البصر للتفاكر فى الفعاليات المخططه فدى الصدومدال 

بحضور ممثل بنك التنميه االسالمى بمقر مديرية االتدحداد 

االوربى و العالقات الخارجيه بمكتب السيد الدكتور سالمى كلدج مدديدر 

 . 8102اغسطس  0االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه الموافق 

فى صدد االجتماع تمت زيارة أرض الصومال و بونتوالندد بدمدشداركدة 

ممثلى بنك التنمية االسالمى  لمدة ثالثة اياال  لدتدخدضديدر خدطدة الدعدمدل  

حيث قرر انشاء مركزين فدى الصدومدال و بدوندتدو الندد و تدال تدحدديدد 

 تدريبات االطباء  الفنيين فى يوليو و اكتوبر القادال .

المرحلة الثانيه من مشروع تعزيز التنسيق وبناء القدرات واالستجابات السريعة لخدمات 

 و الدورة التريبيه الثانيه2الطوارئ الصحية في البلدان األعضاء في منظمة  التعاون اإلسالمي 

 ف
ى صدد مشروع التنسيق و بنداء الدقددارات و االسدتدجدابدة 

السريعة للخدمات الطؤارى فى الدول االعضاء بدمدندظدمدة 

التعاون االسالمى الذى تال تطويرة من قبل وزارة الصدحدة 

الجمهورية التركيه و وزارة الصحة لجمهورية السدودان بدتدندسديدق مدن 

وكالة التنسيق و التعاون التركيه ومنظمة التعاون االسدالمدى و مدركدز 

 االحصائيات االجتماعية واالقتصاديه لدلدتددريدب و الدبدحدوث حديدث تدال 

 

تدريب االستجابة السريعة للخدمات الطؤارى و بناء القدرات الصدحديده  

 . 8102اغسطس 07-08المرحلة الثانية بالسودان الخرطوال الموافق 

تال تنظيال التدريبات من قبل العاملين الصحيين السودانيين الذين أكدمدلدوا 

تدريبهال في البرامج السابقة للعاملديدن الصدحديديدن مدن مدخدتدلدف أندحداء 

 السودان تحت إشراف مدربي وزارة الصحة التركيه .

 تعزيز مشروع  السالمة  الصحية في تركيا و االجتماع التشاورى "لوثيقة الشروط الخاصة" 

 ف
ى صدد آليات المساعدات الماليه قبا االنضماال  و برمدجدة 

تدال  8102االصالح التنظيمى و اعتماد المكتسبات للدعداال 

تحضير وثائق مشروع تعزيز السالمة الصحيه فى تدركديدا 

 الذى سوف يبداء العمل فيه هذا العاال من قبل وزارة الصحة التركيه .

فدي  8102اغسدطدس  6وفي هذا السياق ، تال ُعقد اجتدمداع الدمدوافدق 

المديرية العامة للصحة العامة بمشاركدة  مدديدريدة الصدحدة  ومدمدثدلدي 

منظمة الصحة العالمية ،  وممثلى مديرية االتحاد االوربى و الدعدالقدات 

الخارجيه من أجل تقديال أحدث نسخة مدن وثدائدق "الشدروط الدخداصدة" 

 للمشروع اعاله.



 

 

5 

الكوادر الصحيه االجنبيه التى تواصل  

 تدريبها بالبالد 

 ف
ى صدد االتفاقيات الثنائيه بين وزارتى البلدين يتال تدريب 

الكوادر الصحيه االجنبيه كمشاهد فى مستشفيات التدريب 

 و البحوث التابعة لوزارة الصحة التركيه .

 30كادر صدحدى اجدندبدى  مدندذ 020فى صدد هذا البرنامج تال تدريب 

 . 8102اغسطس 

من الكوادر الصحديده  االجدندبديده  مدازالدوا يدواصدلدون  تددريدبدهدال  88

 بمستشفيات التدريب والبحوث

 عالج المرضى األجانب في البالد

مريضآ اجنبىمنهدال   288تال عالج  8102اغسطس   0نذ تاريخ  م

  882مريضآ  من خالل االتفاقيه الثنائيه و الدبدرتدكدول و  292

 .02المادة  3359مريضآ من خالل قانون الخدمات الصحيه 

 اجراء محادثات حيه عبر الفيديو مع المفوضية األوروبية بخصوص موضوع األجهزة الطبية

تعيين الهيئات المبلغة وفقا للتشريعدات الدجدديددة ، عدلدى حسدب قداعددة 

 البيانات االوربيه فى مجال االدوية وبيانات المستورد

حيث شارك باالجتماع ممثلى  مديدريدة االتدحداد االوربدى و الدعدالقدات 

الخارجيه و ممثلى مؤسسة االدوية و االجدهدزة الدطدبديده . حديدث ُعدقدد 

ليقرر الموضدوعدات الدتدي  8102أغسطس  87اجتماع تحضيري في 

 ستتال مناقشتها اثناء المحادثات عبر الفيديو .

مدع  8102أغسطس  30قد اجتماع بوزارة التجارة الموافق   ع

ممثلى المفوضيه االوربيه بتوجيهات مدن مدؤسدسدة االدويدة و 

االجهزة الطبيه   لدمدنداقشدة الدمدوضدوعدات الدتدى تدحدتداج إلدى 

توضيح من أجل التكيف مع التشريعات فى مجدال االدويدة و االجدهدزة 

الطبيه فى الجمهورية التدركديده و تشدريدعدات االتدحداد االوربدى لدلدعداال 

8107 . 



 

 

 تحرك داخل

المكتب كلما   

وجدت الفرصة لذلك    

الف  10اخطى   

 خطوة باليوم 


