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لقاء السيد فهر الدين كوجا بوكيل وزير الصحة الليبى السيد
محمد هيثم
تقبل السيد وزير الصحة الدكتور فهر الدين كوجا سفير كندا
بانقره السيد كرستوفر كوتر

تقبل السيد وزير الصحة سفير المملكة الهاشميه االردنيه
بانقره السيد اسماعيل عيسى اسماعيل رفاعى
تقبل السيد وزير الصحة رئيس شركة متترونيك و المدير العام
السيد عمر اشراك
زيارة وفد وزارة الصحة من جمهورية كوسوفا للبالد
زيارة سفير نيجريا بانقره السيد الياسواودو بارقلدا السيد نائب
وزير الصحة البرفسر الدكتور محمد قوفان
زيارة سفير جيبوتى السيد عدن حسين عبد هللا مديرية االتحاد
االوربى و العالقات الخارجيه

زيارة سفير فلسطين السيد الدكتور فائد مصطفى مديرية االتحاد
االوربى و العالقات الخارجيه
زيارة السيدة سفيرة النجر سلوى ادماجزبو مديرية االتحاد
االوربى و العالقات الخارجيه
زيارة السيد سفير جمهورية بنقالدش الشعبيه
مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه

و مستشاره

زيارة مستشار سفير نيجيريا السيد احمد منقونو مديرية االتحاد
االوربى و العالقات الخارجيه



االجتماع االستشارى لدول العشرين



ورشة عمل تعين اسس و لوائح عمل العيادات االجنبيه



اجتماعات اللجنة التنفيذيه لمنظمة الصحة الدوليه ,لجنة البرامج
و لجنة االدارة و الميزانيات

لقاء السيد وزير الصحة فهر الدين كوجا بالسيد رئيس جمهورية باكستان االسالميه عمران
خان

ت

9

م اللقاء الثنائى بين السيد وزير الصحة الدكتور فهر الدين كاوجاا
و السيد رئيس جمهورية باكستان االسالميه عمران خان الموافاق
 4يناير  9102بانقره.

فى صدد اللقاء دار النقاش حول التغطية الصحيه الشامله و آلية تعزيز النظاام
الصحى وايضآ تم االتفاق على تطويرالتعاون بين الابالاديان لالافاتارة الاقاادماة
بتكوين فريق عمل مشترك.

لقاء السيد فهر الدين كوجا بوكيل وزير الصحة الليبى السيد محمد هيثم

ت

م اللقاء بين السيد وزير الصحة الدكتور فهر الدين كوجا و الساياد
وكيل وزير الصحة الليبى محمد هيثم عيسى ,السيد سافايار لاياباياا
بانقرة عبد الرزاق مختار و الوفد المرافق لاه باماكاتاب ماعاالاياه
الموافق  06يناير . 9102

فى صدد اللقاء تم التفاكر حول موضوعات التعاون الماشاتارك فاى الاماجاال
الصحى المخطط تفعيله فى الافاتارة الاقاادماه ,و الاتافااكار فاى تافااصايال دفاع
المستحقات للمؤسسات الصحيه التركيه من قبل الطرف الليبى استاناادآ عالاى
بيان تسويه الديون الموقع باسطنبول بتاريخ  2نوفمابار . 9108باعاد اجاراء
المقابلة قام السيد وكيل وزير الصحة الليبى بزيارة مجمع مستشفيات البلاكانات
المتوقع افتتاحه الستقبال المارضاى فاى الاقارياب الاعااجال حايا تام تاقاديام
المعلومات من الجهات المسؤله بالمجمع الصحى.

3

تقبل السيد وزير الصحة الدكتور فهر الدين كوجا سفير كندا بانقره السيد كرستوفر كوتر

ت

قبل السيد وزير الصحة الدكتور فهر الاديان كاوجاا سافايار كانادا
بانقره السيد كرستوفر كوتر بمقره الموافق  3يناير . 9102

فى صدد اللقاء تم صرح عدة موضوعات ماناهاا تاوقاياع ماذكارة
التفاهم لتعزيز التعاون فى المجال الصحى بين البلديان ,االدوياة و االجاهازة
الااطااباايااه,الااتااعاااون فااى مااجااال الااعاالااوم و الاامااجااال االكااادياامااى,السااياااحااة
العالجيه ,التعاون فى مجال التدريب,التعاون بين رئااساة الاماعااهاد الصاحاياه

4

التركى مع المعهد الصحى الوطنى الاكانادى ,و باالاخااصاة تاعازياز الاتاعااون
التجارى و االقتصادى,التعاون المشترك فى مجاالت التكاناولاوجاياا الاحادياثاه
الزكيه فى مجال تشخيص االمراض و العالج و الشاراكاة فاى الاخاصاوص
اعاله ,و تبادل الخبرات فى مجال الشراكة بين القطاع الخاص و العام .

تقبل السيد وزير الصحة سفير المملكة الهاشميييه االردنيييه بيانيقيره السيييد اسيمياعيييل عيييسيى
اسماعيل رفاعى

ت

قبل السيد وزير الصحة فهر الدين كوجا سفير المملكة الاهااشاماياه
االردنيه بانقره السيد اسماعيل عيسى اسماعيل رفااعاى باماقاره
الموافق  3يناير .9102
فى صدد اللقاء تم صرح موضوع توقيع اتفاقية التعاون فى المجال الصحى و
ادخالها الحيز القانونى فى حالة موافقة الطرف االردنى لتوقيعها بامانااساباة
مؤتمر الطب التقليدى و التكميلى العالمى الذى سوف يتم عقاده باتاارياخ -94
 97ابريل 9102

و تعزيز التعاون فى مجال التدريب و السياحة الاعاالجاياه باواساطاة الشاركاة
الحكوميه للخدمات الصاحاياه الاعاالاماياه ,الاتاعااون فاى ماجاال الاطاؤارى و
االفاات,االدويااة وانااتااج الصاارف الااطابااى,الشاراكااة باايان الاقااطااع الاعااام و
الخاص,التعاون فى موضوع تقديم الخدمات الصحيه للاماهااجاريان و تاياسايار
مجاالت التعاون بتاسيس فرق عمل مشترك .
فى صدد اللقاء ايضآ صرح الطرفات بمساندتهم لحفظ وضع القدس.

تقبل السيد وزير الصحة رئيس شركة متترونيك و المدير العام السيد عمر اشراك

ت

قبل السيد وزير الصحة الدكتور فهر الدين كاوجاا رئاياس شاركاة
التكنولوجيا الطبيه العالميه متترونك  ,السياد ماديار عاام الشاركاة
عمر اشراك ,رئيس متترونيك منطقة الشارق االوساط و اورباا

وعضو اللجنة التنفيذيه السيدروب تان هاوديات,رئاياس ماتاتاروناياك لاماناطاقاة
الشرق االوسط ووسط و اروبا الوسطى و افريقياا الساياد مااجاد كاادواماى و
الوفد المرافق لهم فى مقره الموافق  31يناير . 9102

5

زيارة وفد وزارة الصحة كوسوفا للبالد

ز

ار البالد وفد الصحة من جمهورية كوسوفا المكون مان ثاالثاة عشار
شخصآ من قسم الصيدليه و الرصاد الادوائاياى وتاعايايار الاماؤساساات
الصحيه برئاسة السيد وكيل الصحة الدكتور نايم برديكاوى الاماوافاق
 08-05يناير . 9102
فى صدد الزيارة تم عرض برنامج التحول الصحى لوفد تعييار الاماؤساساات
الصحيه ,تم ايضا عرض تعريفى عن تعيير جودة المؤسسات الصحيه و تمت
زيارة بعض المؤسسات الصحيه منها مستشفى ابان ساياناا لاجااماعاة اناقاره و
مستشفى كورو الخاص بانقره .

تقبلت السيدة نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتورة أمنة الب مشا السيد وكيال
الصحة فى مقر مكتبها الموافق  05يناير , 9102فى صدد اللقاء تم طارح
موضوعات التعاون فى مجال االدوية و االجهزة الطبيه ,التعاون فى ماجاال
الطؤارى و الخدمات الصحيه ,السياحة العالجيه و تم طرح فعاليات الشاركاة
الحكوميه للخدمات الصحيه العالميه و بهذا الصدد تامات دعاوة الساياد وزيار
الصحة جمهورية كوسوفا لحضور مؤتمر الطب التقليدى التكمايالاى الاعاالاماى
الذى سوف يعقد بتاريخ  97-94ابريل  9102باسطنبول .

زيارة سفير نيجريا بانقره السيد الياسواودو بارقلدا السيد نائب وزير الصحة البرفسر الدكتور
محمد قوفان

ت
6

قبل السيد نائب وزير الصحة البرفسر الدكتور محمد قوفان سفيار
جمهورية نيجريا الفدراليه بانقره السيد اليااساواودو بااررقالادا و
مرافقه السيد رئيس جمعية الصناعة ورجاال االعاماال الامافاوض

باعمال تركيا و نيجريا تحسين كوباران فى مقره الموافق  99يناير .9102
فى صدد اللقاء تم التفاكر فى امكانيات الاتاعااون فاى الاماجاال الصاحاى بايان
البلدين .

زيارة سفير جيبوتى السيد عدن حسين عبد هللا مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه

ز

ار سفير جيبوتى بانقره السيد عادن حسايان عابادهللا ماديارياة االتاحااد
االوربى و العالقات الخارجيه الموافق  99يناير  9102حي تم لقاءه
بالسيد مدير االتحاد االوبى و العالقات الخاارجاياه الاددكاتاور ساالماى
كلج .

فى صدد اللقاء تم التفاكر فى موضوع عالج المرض من جيبوتى بالمؤسسات
الصحيه التركيه و تبادل المعلومات بخصوص الشركة الحكاوماياه لالاخادماات
الصحيه العالميه .

زيارة سفير فلسطين السيد الدكتور فائد مصطفى مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه

ز

ار سفير فلسطين بانقره السيد فائد مصطفى مديرية االتحاد االورباى
و العالقات الخارجيه الموافق  94يناير  9102حي تم لقاءه باالساياد
مدير االتحاد االوبى و العالقات الخارجيه الددكتور سالمى كلج.

فى صدد اللقاء تم التفاوض فى موضوع مستشفى الصداقة غزه فالاساطايان -
تركيا وبعض فعاليات التعاون فى المجال الصحى بين البلدين .

1

زيارة السيدة سفيرة النجر سلوى ادماجزبو مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه

ز

ارت السيدة سفيرة النجر سلوى ادماجزبو وزارة الصاحاة ماديارياة
االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه الاماوافاق  02ياناايار 9102
حي تم لقاءه بالسيد ماديار االتاحااد االوباى و الاعاالقاات الاخاارجاياه
الددكتور سالمى كلج.

فى صدد اللقاء تم طرح موضوع عالج المرضى من نيجيريا فى المؤسسات الصحاياه
التركيه و موضوعات التعاون فى المجال الصحى بين البلدين.

زيارة السيد سفير جمهورية بنقالدش الشعبيه و مستشاره مديرية االتحاد االوربى و العالقات
الخارجيه

ز

ار السيد سفير جمهورية بنقالدش الشعبيه و مستشااره الساياد رماحاماد
رياس حسان سااارويار وزارة الصاحااة ماديااريااة االتااحاااد االوربااى و
العالقات الخارجيه الموافق  30 -95ياناايار  9102حايا تام لاقااءه
بالسيد مدير االتحاد االوبى و العالقات الخارجيه الددكتور سالمى كلج.
8

فى صدد اللقاء تم طرح موضوعات منها منتدى االعاماال الصاحاى تاركاياا-
بنقالدش و التعاون فى مجال االدوية و االجهزة الطبيه و توقيع مذكرة التفاهم
للتعاون فى المجال الصحى و السياحة العالجيه .

زيارة مستشار سفير نيجيريا السيد احمد منقونو مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه

ز

ار مستشار سفير نيجريا بانقره السيد احمد منقوناو ماديارياة االتاحااد
االوربى و العالقات الخارجيه الموافق  94يناير  9102حي تم لقاءه
بالسيد مدير االتحاد االوبى و العالقات الاخاارجاياه الاددكاتاور ساالماى
كلج.
فى صدد اللقاء تم التحد فى نطااق ماقاابالاة الساياد ناائاب وزيار الصاحاة
البرفسر الدكتور محمد قوفان سفير جمهورية نيجريا الفدرالياه بااناقاره الساياد
الياسواودو باررقلدا و مرافقه السيد رئيس جمعية الصناعة ورجال االعمال

المفوض باعمال تركياا و ناياجارياا تاحاسايان كاوبااران .وباحا الاياة تانافاياذ
الموضوعات التى عرضت مسبقآ منها تاوقاياع ماذكارة الاتافااهام فاى الاماجاال
الصحى بين وزارتى الصحة للبلدين ,الدعم الذى تقدمة تركيا لدولة ناياجايارياا
فى المجال الصحى,السياحة العالجاياه ,عاالج الامارضاى مان ناياجايارياا فاى
المؤسسات الصحيه التركيه ,التدريب فى مجال الطب,تنظيم االسبوع الصحى
المشترك بنيجيريا,االستثمار الصحى و تقاديام شاركاات االدوياة و االجاهازة
الطبيه و مستحضرات التجميل لنظيرهم بنيجيريا.

االجتماع االستشارى لدول العشرين

ت

م تنظيم االجتماع االستشارى من قبل وزارة الماليه الماوافاق 30
يناير  9102بهدف تبادل االراء واالفكار بيان الاماؤساساات ذات
الصلة و عرض المعلومات بخصوصو الفعاليات التى سوف يتام
تنفيذها بالعام  9102فى نطاق اجتماعات دول العشرين .

حي شارك باالجتماع اعاله ممثلى وزارة الصحة مديرية االتحاد االوربى و
العالقات الخارجيه .

ورشة عمل تعين اسس و لوائح عمل العيادات االجنبيه

ت

م عقد اجتماع ورشة عمل تعيين اسس و لاوائاح عامال الاعاياادات
تام
االجنبيه بانقره هيمنا الموافق  02-08يناير . 9102حايا
تحضير اللوائح و االسس لتشغيل العيادات الاتاى تاقادم خادمااتاهاا
الصحيه من قبل كوادر اجنبيه صحيه تحت بنية ماديارياات الصاحاة الاتاركاياه

والمراكز الصحيه التى تقدم الخدمات الصحيه لالجانب و مختلف الجنساياات
من قبل الكوادر الصحيه التركيه ايضآ.
حي شارك باالجتماع اعاله ممثلى ماديارياة االتاحااد االورباى و الاعاالقاات
الخارخيه .

2

اجتماعات اللجنة التنفيذيه لمنظمة الصحة الدوليه ,لجنة البرامج و لجنة االدارة و الميزانيات

ت

م عقد اجتماعات اللجنة التنفيذيه لمنظمة الصحة الادولاياه ولاجاناة
البرامج و اللجنة االدارية و لجنة الميزانيات التاسع و الاعاشاريان
الموافق  93-90يناير  9102بسوسرا مدينة جنيف .حي تاعاقاد
اللجنة التنفيذية لمنظمة الصحة الدوليه اجتماعتها سنويآ حي عقدت اجتماعها
رقم  044بسوسرا جنيف بتاريخ  94يناير  0 -فبراير 9102

حي تم تقييم الامايازناياات لالاعاام  9190-9191لابارنااماج االمام الاماتاحادة
لالمراض المعدية و االمراض الغير معديه ,شارك ممثلى وزارة الصحة مان
مديرية الصحة العامه و مديارياة االتاحااد االورباى و الاعاالقاات الاخاارجاياه
باالجتماعات اعالها.

اجتماع تسجيل التنوع البيولوجى للطب التقليدى التكميلى

ت

حت نطاق مشروع تسجيل التناوع الابايالاوجاى لالاطاب الاتاقالايادى
التكميلى الذى بداء من طرف وزارة الزراعة و الاغااباات باالاعاام
 9107تم عقد االجتماع بالاخاصاوص اعااله مان قابال الاجاهاات
المختصة من وزارات و غايارهاا الاماوافاق  00ياناايار  .9102فاى صادد
االجتماع تم طرح آلية استمرارية المصادر الاباياولاوجاياا فاى ماجاال الاطاب
التقليدى التكميلى و استخدمها على حسب المعلومات المتاحة بماجاا ل الاطاب

التقليدى و تطوير هذه المصادر,انتاج المصادر البيولوجيه المستخدمة تعيايان
جودة المنتج لها و االشترك فى فعاليات التحليل و التطوير و تشاجاياع الاعامال
فى هذا الصدد .
شارك باالجتماع ممثلى وزارة الصحة من مديرية الخدمات الصحيه ,مؤسسة
االدوية و االجهزة الطبيه و ممثالاى ماديارياة االتاحااد االورباى و الاعاالقاات
الخارجيه .

ورشة عمل وضع موديل العناية بالمعاقين نفسيآ

ف

ى صدد مشروع احتضان االشخاص المعاقين نفسيا و اجتامااعاياآ
الذى مويل من قبل االتحاد االوربى و منظمة الصحاة الادولاياه و
صاحب الفائدة وزارة الصحة مديرياة الصاحاة الاعااماة و وزارة
االسرة و الشؤون االجتماعيه تم عقد اجتماع ورشة عمل استراتيجيه لوضع
مسودة موديل للعناية الوطنيه للمعاقين نفسيآ الموافق  06-04يناير . 9102
من اهداف ورشة العمل هذه تخطيط الخدمات للفترة المقبله و تحضير نموذج
للتدريب العاملين بالمؤسسات التى تقدم الخدمات االجتماعيه .

شارك بالجتماع اعاله عدد من ممثلى مديرية الصحة بانقره ,ممثالاى ماناظاماة
الصحة الدوليه و عدد من االستشاريين الذى يقدماون الاخادماات لاالاشاخااص
المعاقيم نفسيا ذات التجربة و الخبرة فى مجال تنظيم الخادماات و تاطاباياقاهاا
بالخصوص اعاله.

ورشة عمل تسحين رصد الصحة العامه و صحة البيئة

ت

م تنظيم اجتماع ورشة عمل تحسين رصد الصحة العامة و صحة
البيائاة الشاامال باالاتاعااون ماع عادة دول مشااركاة باهاذا الصادد
بغرجستان مدينة تفلس الموافق  30يناير  10-فبراير . 9102و
ذلك تحقق بالدعم الفنى و تبادل المعلومات من طرف وحدات الاماؤساساات و
المديريات ذات الصله و اللجنان االوربيه التى تعمل بالخصوص اعاله.
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شارك باالجتماع ممثلى وزارة الصحة ماديارياة الصاحاة الاعااماه و ماديارياة
االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه .
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