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 نشرة العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى 
 

 فى عدد يناير

  مذكرة التفاهم للتعاون فى المجال الصحى و الطب الجمهورية

 التركيه و جمهورية آيران االسالميه

 تقبل السيد وزير الصحة وفد لجنة الرئاسه لشمال غرب نيجريا 

 تقبل السيد وزير الصحة سفير سنغافور بانقره 

 تقبل السيد وزير الصحة سفير اليابان  بانقره 

 تقبل السيد وزير الصحة سفير العراق  بانقره 

 زيارة الوفد الليبي للبالد 

  تقبلت السيدة نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتورة آمنه الب

مشا السيد نائب وزير الصحة االيرانى جاسم جنبابى موال و 

 الوفد المرافق له 

  تقبلت السيدة نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتورة آمنه الب

 مشا وفد برنامج الهجرة  لمنظمة الصحة العالميه 

  تقبلت السيدة نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتورة آمنه الب

 مشا السيد سفير جمهورية بنقالدش بانقره

  تقبلت السيدة نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتورة آمنه الب

 مشا السيد سفير الجمهوريةالتركيه فى  بوكرش 

  مؤتمر نظام تتبع المنتج 

  زيارة سفير الصومال لمديرية االتحاد االوربى و العالقات

 الخارجيه

  الدورة الثانيه لتدريب مكافحة االمراض المعديه و العنايه

 المركزه
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فى هذا الصدد   تم تجديد  اتفاقيه التعاون المشترك فى المجال الصحىى 

و الطب بين الجمهورية التركيه و جمهورية آيران االسالميه  المىوقىعىة 

حسب االصوال و الضوابط التى توافق اليوم    9105ابرايل  7بتاريخ 

حيث وقع الطرف التركى باسم  السيد وزير الصحة الدكتور فهر الديىن 

كوجا والطرف االيرانى باسم وزير الخارجيه السيد محمد جافد ظريىف 

 .9108ديسمبر  91بانقره   الموافق 

بعد تصديق االتفاقيه يمكن التعاون فى مجىال تىعىزيىز نىظىام الىخىدمىات 

الصحيه ,نظام المعلومىات الصىحىيىه,االحصىائىيىات الصىحىيىه,مىكىافىحىة 

االمراض المعديه و االمراض الغير معديه ,الخدمات الصحيه للرعىايىة 

الصحيه االوليه,الطب االسرى,التأمين الصحىى , الىعىلىوم الصىحىيىه و 

البحوث الصحيه,ادارة المستشفياتونظام دفع الخدمات الصحيه وتقييم و 

ضبط جودة الخدمات و المستشفيات حسب المقايس العالميه,نقل الىدم و 

نقل االعضاء,التعاون فى تنسيق الخدمات الصحيه فى مجال الىطىؤارى 

و الىىحىىاالت الىىطىىارئىىه,االدويىىة و االجىىهىىزة الىىطىىبىىيىىه وتىىاهىىيىىل السىىعىىة 

البشريه ,السياحة العالجيه و تدريب الكوادر الصحيه لفترات قصيره و 

 تبدل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك.

تبادل الوفود الصحيه ,الخبراء والكوادر الصحيه و تطىويىر الىمىشىاريىع 

المشتركه وتشجيع المشاركة فىى االجىتىمىاعىات عىلىى داخىل و خىار  

 البالد.

ار البالد ضيف السيد رئيس الجمهورية رجب طىيىب اردوغىان   ز

رئيس جمهورية آيران االسالميه السيد حسن روحانى و الىوفىد 

المرافق له لحضور اجتماع مجلس التعاون الخامس بين  تركىيىا 

  9108ديسمبر  91و آيران الموافق 

 

مذكرة التفاهم للتعاون فى المجال الصحى و الطب الجمهورية التركيه و جمهورية آيران 
 االسالميه
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 تقبل السيد وزير الصحة وفد لجنة الرئاسه لشمال غرب نيجريا

 ت
قبل السيد وزير الصحة الدكتور فىهىر الىديىن كىوجىا السىيىد 

مساعد رئيس وفد لجىنىة الىرئىاسىه لشىمىال غىرب نىيىجىريىا 

الحاجى تيجانى موسى تمساحو الىوفىد الىمىرافىق لىه مىنىهىم 

اربعة اشخاص من مؤسسة  قاباساوا  منظمة المجتمع الوطنى المىوافىق 

 . 9108يسمبر  4

فى صدد االجتماع  تم طرح اهميه توقيع اتفاقيه التعاون المىشىتىرك فىى 

مجال الصحى و الطب عبر الشركة العالميه للخدمات العالميه  و ذلىلىك 

لتعزيز التعاون فى مجال الصحة و التدريب و ايضآ تم تبادل االفكار و 

المقترحات فى نطاق تقديم الدعم لمنطقة الشىمىال الىغىربىى و الىجىنىوب 

 الغربى لباكو حرام التى دمرت ضمن االشتبكات فى الفتره االخيره.
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 تقبل السيد وزير الصحة سفير سنغافور بانقره

 ت
قبل السيد وزير الصحة الدكتور فهر الىديىن كىوجىا سىفىيىر 

ديسىمىبىر  6سنغافور بانقره السيد أ.سلفىاراجىاه  الىمىوافىق 

, حيث صرح السيد وزيىر الصىحىة عىن امىتىنىانىه   9108

اتفاقية التعاون المشترك فى المجال الصحى و الطب التى تىم تىوقىيىعىهىا 

بين حكومتى الجمهىوريىة الىتىركىيىه وزارة الصىحىة و وزارة الصىحىة 

و سىلىط الضىؤء عىلىى تىعىزيىز  9108مىارس  91لسنغافور الموافق 

 التعاون للفتره القادمه.

و صرح  السيد الدكتور فهر الدين كوجا  عن استعىداده  لىلىتىعىاون فىى 

نىىقىىل بىىرنىىامىىج الىىتىىحىىول الصىىحىىى و الىىتىىجىىارب , تىىطىىويىىر مىىجىىاالت 

الىىتىىعىىاون ,االدويىىة و االجىىهىىزة الىىطىىبىىيىىه ,الىىتىىعىىاون الىىتىىجىىارى بىىيىىن 

البلدين,الصناعة الصحيه ,اللقاحات,االدوية,منتجات التجميل و االجهزة 

الطبيه ونقل التكنولوجيا فى موضوعات االبحاث و التطوير و التىعىاون 

فى توطين الصناعات الدوائيه التعاون المشترك فى مىجىال االسىتىثىمىار 

فى المشاريع المشتركه و تىعىاون الشىركىات بسىنىغىافىورمىع  تىركىيىا و 

التعاون فى هذا الصدد و االستثمار معى و اعرب عن استعداده لىتىقىديىم 

الدعم بالخصوص اعالهوو التعاون ايضآ فى التطبيقات الجديدة لىنىظىام 

المعلومات و االدارة الصحيه,مشروع الشىراكىة بىيىن الىقىطىاع الىعىام و 

الخاص مشروع مجمع المستشفيات ,المختبرات والتصوير بىاالشىعىة و 

تبادل التجارب فى موضوع شىراء الىخىدمىات و االسىتىفىادة ايضىآ مىن 

التجارب بسنغافور .بعد انتهاء اللقاء تقدم السيد سفير سنىغىافىور بىدعىوة 

 السيد وزير الصحة لزيارة سنغافوره.
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 تقبل السيد وزير الصحة سفير اليابان  بانقره

 ت
قبل السيد وزير الصحة الدكتور فهر الىديىن كىوجىا سىفىيىر 

. فى صد الىلىقىاء  9108ديسمبر  6اليابان بانقره الموافق  

تم االتفاق على تجديد  اتفاقية التعاون المشترك فى المجال 

بين حكومتى وزارة الصىحىة  9104يناير  7الصحى  الموقعة بتاريخ 

التركيه و حكومة الصحة و العمل اليابان و ذلك بتوقيىع خىطىاب حسىن 

النية بين الطرفين.حيث تقدم السيد وزير الصحة الجمىهىوريىة الىتىركىيىه 

بدعوة نظيره السيد وزير الصحة تاكومى نموتو لحضور مؤتمر الىطىب 

ابىريىل  95-94التقليدى التكميلى باسطىنىبىول الىمىقىرر عىقىده بىتىاريىخ 

و طرح ايضآ موضوعات التعاون المحتمله منها تعزيز النظام   9102

الصحى و تبادل الخبرات و التعاون فى موضوع رعىايىة الىمىسىنىيىن و 

مجال االدوية و االجهزة الطبيه  و منتجات التجميل و الصرف الطبىى,  

تقييم فرص التعاون بين البلدين فى مجال القطاع الخاص و التعاون مع 

الشركات اليابانيه بخصوص توطين الصناعة الدوائيىه و الىتىعىاون فىى 

تقييم عروض الشركات اليابانىيىه فىى مشىروع الشىراكىة بىيىن الىقىطىاع 

 الخاص و العام مشروع مجمع المستشفيات.

صرح السيد سفير اليابان بانقره اكيومياجامىا بىمىشىاركىة السىيىد رئىيىس 

الجمهورية رجب طيب اردوغىان بىحىضىور اجىتىمىاع دول الىعىشىريىن 

بىالىيىابىان  و انىه  9102يونيو  92-98للروساء المقرر عقده بتاريخ 

ممتن لدعوة السيد وزير الصحة  لحىضىور هىذه الىفىعىالىيىات  و ايضىآ 

صرح بامتنانهم باسىتىضىافىة السىيىد رئىيىس الىجىمىهىوريىة رجىب طىيىب 

اردوغان فى مراسم تسليم ولى العهد الجىديىد مىنىصىبىه ,و اعىرب عىن 

استعدادهم للتعاون فى مشروع تعزيز بنية المستشفيات و المدارس ضد 

االفات الطبعيه كالزالزل  ,و صرح عىن رغىبىتىهىم لىتىعىزيىز مىجىاالت 

التعاون فى المجىال الصىحىى  بىيىن الىبىلىديىن و صىرح عىن مشىاركىة 

الشركات اليابانيه فى صفقات مشروع مجمع  اكيتالى للىمىسىتىشىفىيىات و 

انهم ايضآ لديهم رغبه للمشاركة فى صفقات  مشروع مجمع مستشفيات 

ايدن و انطاليا ,و ان شركة تاكيدا اليابانيه عىلىى وشىك شىراء حصىات 

شركة شيرا و بعد اتمام الصفقة سوف تتضمن الشىركىة حصىات شىيىرا 

 التركيه و انهم سوف يركزون على الصناعة الدوائيه .
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 تقبل السيد وزير الصحة سفير العراق  بانقره

 ت
قبل السيد وزير الصحة الدكتور فهىر الىديىن كىوجىا سىفىيىر 

 ديسمبر  03العراق بانقره حسين محمود الخطيب الموافق 
.فى صدد اللقاء تم التطابق على تعزيز التعاون فى الىمىجىاالت  2018

 الصحيه بالخاصة مجال السياحة العالجيه .

 زيارة الوفد الليبي للبالد

ار وفد حكومة الوفاق الوطنى الليبيه من مركز التحول الصحىى  ز

الوطنى المكلف  باالستثمار الصحى الدكتور سمير صقر ,مديىر 

عام الشركات االدرايه بدر الىديىن ابىو هىاجىر و السىيىد رئىيىس 

صندوق التضمان االجتماعى طالل رمضان و اطباء من لجنة التدريب 

ديسىمىبىر  09-2الطبى وزارة الصحة الجمهورية التىركىيىه الىمىوافىق  

 لالطالع عىلىى بىرنىامىج الىتىحىول الصىحىى ,مشىاريىع مىجىمىع   9108

المستشفيات الشراكة بين القطاع الخاص و العام  و تبادل الخبرات فىى 

هذا الصدد , حيث تم اللقاء مع مسىؤلىى مىؤسىسىة االدويىة و االجىهىزة 

الطبيه لدراسة امكانيات الشراكة فى موضىوع الىتىجىارة فىى الصىنىاعىة 

 الدوائيه و تعزيز التعاون . 

فى هذا الصدد تقبل السيد وزير الصحة الدكتور فهر الدين كوجا  الوفىد اعىاله بىمىقىره 

 بوزارة الصحة.
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تقبلت السيدة نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتورة آمنهه الهب مشها السهيهد نهائهب وزيهر الصهحهة 
 االيرانى جاسم جنبابى موال و الوفد المرافق له

 ت
قبلت السيده نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتوره آمنىه الىب مشىا 

السيد نائب وزير الصحة االيرانى جاسم جىنىبىابىى مىوال و الىوفىد 

 . 9108ديسمبر  96المرافق له الموافق 

فى صدد اللقاء طرح موضوعات اهميه تعزيز التعاون فى الىمىجىال الصىحىى   

بين البلدين و نقل الىتىجىربىة الىتىركىيىه  فىى مىجىال الىطىب االسىرى , نىظىام 

 المعلومات الصحيه االلكترونى  و مشروع مجمع المستشفيات .

تم التطابق على البدء فى  وضع خطة عمل لتنفيذ بنود التعاون المشرك 

 91التى تم ذكرها فى اتفاقية التعاون المشترك التى تم توقيعها بتىاريىخ 

بين حكومتى البلدين بتمثيل وزارء الصحة و تىوضىيى   9108ديسمبر 

 اسس العمل عليها .
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تقبلت السيدة نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتورة آمنه الب مشا وفد برنامج الهجرة  لمنظمة 
 الصحة العالميه 

 ت
قبلت السيده نائبة وزير الصحة الىبىرفسىر الىدكىتىوره آمىنىه 

الب مشا مدير برنامج الهجرة لمنظمىة الصىحىة الىعىالىمىيىه 

 السيد سانتيو سفاراونى و الوفد المرافق له.

تقبلت السيدة نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتورة آمنه الب مشا السيد سفير جمهورية بنقالدش 
 بانقره

 ت
قبلت السيده نائبة وزير الصحة البرفسر لدكتوره آمنه الىب 

مشا السيد سفير بنقالدش بانقره مىحىمىد االمىا صىديىقىى و 

 .9108ديسمبر  09الوفد المرافق له الموافق 

فى صدد اللقاء تم تبادل االفكار حول ىلية تعىزيىز الىتىعىاون فىى مىجىال 

االدوية و االجهزة الطبيه والتعاون فى تعزيز الفعاليىات الىتىجىاريىه فىى 

 المجال الصحى و تنظيم منتدى العمل الصحى .

فى صدد اللقاء تم االطالع على  الفعاليات  العالميه المشتركة للمشاركة 

 فى تقديم الخدمات الصحيه الناجحة لالجئين  المقييمن  داخل البالد.
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تقبلت السيدة نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتورة آمنه الب مشا السيد سفير الجمهورية التركيه 
 فى بوكرش 

 ت
قبلت السيده نائبة وزير الصحة البرفسر لدكتوره آمنىه الىب 

مشا السيدة سفيرة الجمهورية التركيه  رومانيا فى بىوكىرش 

 فيسون ارماز  التى تم توظيفها حديثآ .

فى صدد اللقاء  تقدمت السيدة نائبة وزير الصحة بالتهانى لها و التمنىى 

لها بالنجاح فى وظيفتها الجديده و تم تبادل و طىرح امىكىانىيىات تىعىزيىز  

 التعاون فى المجال الصحى بين البلدين .

 مؤتمر نظام تتبع المنتج

شاركت بالمؤتمر السيدة نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتورة آمنه الب 

مشا , مدراء الصحة بالمحافظىات ,مىمىثىلىى الىوزارات ذات الصىلىة و 

 ت ممثلى مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه .
م تحقيق مؤتمر نظام تتبع المنتىج بىانىقىرة فىنىدق مىاريىوت 

حىيىث تىم الىمىشىروع اعىاله  9108ديسمبر  96الموافق 

بالتعاون مع شبكة االبحاث التكنولوجيا لمعهىد االبىحىاث و 

التكنولوجيا وبالتعاون مع مؤسسة االبحاث و الىتىكىنىولىوجىيىا و الىعىلىوم  

 التركيه .
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 الدورة الثانيه لتدريب مكافحة االمراض المعديه و العنايه المركزه
,بالتعاون مع مركز التدريب و االحصائيىات و االقىتىصىاد و االبىحىاث 

االجتماعيه   التعاون بين وزارة الصحة الجمىهىوريىة الىتىركىيىه و دول 

 المجلس االسالمى .

تم تقديم الشهادات من قبل وزارة الصحىة لىلىمىشىاركىة بىالىدورة وايضىآ 

 تنظيم الزيارات السياحة بانقره.

 ت
م تحقيق برنامج تدريب الدورة الثانيه لمىكىافىحىة االمىراض 

 –نىوفىمىبىر  96المعدية و العناية المركزه بانقرة المىوافىق 

حيث تىكىونىت الىدورة  مىن عشىريىن  9108ديسمبر  04

شخصآ من فلسطين, السودان ,شاد, موريتانيا  و جيبوتىى تىم تىدريىبىهىم 

نظيرى و عمليآ من قبل وزارة الصحة  حيث شملت الدورة  فترة ثالثة 

 اسابيع للتدريب العملى و النظرى  بمستىشىفىيىات الىتىدريىب و الىبىحىوث 

 زيارة سفير الصومال لمديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه

تفاصيل بداء هذا السياق , و ايضآ تم مناقشة موضوع عال  المرضىى  

من الصومال فى مستشفيات الجمهورية التركيه  البند الذى تم تصىديىقىه 

ضمن اتفاقية التعاون المشترك فى المجال الصحى و الىطىب الىذتىى تىم 

بين حكومة الجىمىهىوريىة الىتىركىيىه و  9103يونيو  97توقيعها بتاريخ 

 951حكومة جمهورية الصومال  حيث نصى البند على امكانية عال  

 مائتين وخمسين مريض من الصومال فى المستشفيات التركيه.

ار السيد سفير الصومال بانقره السيد جاما عبدهللا  محمد مديرية  ز

ديسىمىبىر 00االتحاد االوربى و العالقىات الىخىارجىيىه الىمىوافىق 

 و تم لقاءه بالسيد المدير العام الدكتور سالمى كلج. 9108

فى صدد اللقاء تم التفاكر فى آلية تشغيل مستشفى مقدشىو رجىب طىيىب 

اردوغان للتعليم و البحوث عن طريق توقيع البرتكول الىتىشىغىيىل لىمىدة 

 الىقىادم والىتىفىاكىر فىى  9102خمسة اعوام اخرى من شهى اغسىطىس 

 



 

 


