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 نشرة العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى 

 فى عدد ابريل 

 )استمرار دراسة انتاج اللقاحات المحليه )زيارة كوريا 

  تقبلت السيدة نائبة وزير الصحة البرفيسور الدكتوره آمنه الب

 مشا سفير جمهورية كوريا هونغ غى تشوى

  تقبلت السيدة نائبة وزير الصحة البرفيسور الدكتوره آمنه الب

 مشا نائب رئيس البنك الدولى سيريل كيرل مونر

  ترشح السيدة الدكتوره ندرت امير اوغلو كمدير المنطقة

 االوربيه لمنظمة الصحة العالميه

  زيارة وكيل االقتصاد والتجارة لسفارة اوزبيكستان السيد

اولوجبيك ازاموف لمديرية االتحاد االوربى و العالقات 

 الخارجيه

  زيارة وكيل سفير  بنقالدش الشعبيه السيد ريس حسن سارور

 للمديريه العامة

 زيارة وفد سفارة روسيا الفدراليه بانقره 

 زيارة السيد وكيل سفارة رومانيا الى المديرية العامه 

 زيارة وفد جمهورية الصين الشعبيه الى تركيا 

 زيارة وفد والية شمكنت كزخستان الى تركيا 

 ارسال فريق  المساعدات االنسانيه الى موزنبيق 

  اجتماع اللجنة االقتصاديه المشتركه  التحضيرى للدورة

 العاشره بين تركيا وروسيا البيضاء 

  اجتماع اللجنة االقتصاديه المشتركه  التحضيرى للدورة

 السادسة عشر بين تركيا وروسيا 

  برنامج مشروع التدريب على التأهب لحاالت الطؤارى و

 االستجابة ها فى الدول االعضاء لمنظمة التعاون االسالمى

  اجتماع تقييم مقترحات المشاريع المقدمة من جامعة العلوم

 الصحيه بالتعاون مع منظمة الصحة العالميه

  اجتماع فريق العمل الصحى  لمجموعة العشرين 

  التدريب فى مجال مكافحة العدوى و العناية المركزة فى الدول

 االعضاء بمنظمة التعاون االسالمى 

  المشاريع المنفذة من قبل وزارة الصحة التركيه ,وكالة التنسيق

والتعاون التركيه ,مركز االبحات و الدراسات 

االحصائية ,االقتصاديه و الشؤون االجتماعيه لدول منظمة 

 التعاون االسالمى و السودان

  اجتماع افتتاح مشروع الدعم الفنى لتطوير نظام ادارة نقل الدم 

  اجتماع منظمة الصحة العالميه لمكتب منطقة الشرق االوسط

 لصحة المهاجرين

  اجتماع ادارة مشروع االدماج االجتماعى للمعوقين للشهر

 الرابع

  اجتماع تخطيط آليات التسهيل لالجئيين الثانى 
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فى صدد الزيارة تم اللقاء مع وكيل الصحة لجمهورية كوريا السيد كوون ديوك تشوول 

حيث تم الحوار حواللطب التقليدى التكمويولوى الوبوديول ,االدويوة و االجوهوزة الوطوبويوه , 

 ت رعاية المسنين و السياحة العالجيه كما تم تسجيل زيارات ميدانيه لمصانع اللقاحات.
مون  9102مارس  90-07م تنظيم زيارة الى جمهورية كوريا الموافق 

قبل السيدة نائبة وزير الصحة البرفيسور الدكتوره آمنه الب مشا  و الوفود 

 المرافق لها من وزارة الصحة.

 استمرارية اعمال انتاج اللقاحات المحليه

 )زيارة كوريا( 



 

 

تقبلت السيدة نائبه وزير الصحة البرفيسور الدكتورة آمنه الب مشا  نائب رئيس البببنبل البدولبى   
 السيد سيريل ميالر

 ت
قبلت السيدة نائبه وزير الصحة البرفيسور الدكتورة آمنه الب مشا  

 نووائووب رئوويووس الووبوونووك الوودولووى و مسووؤل الووموونووطووقووة االوربوويووه و 

 

فوى موقور  9102موارس  95اسيا الوسطى   السيد سيريل ميوالر الومووافوق 

 مكتبها. 
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تقبلت السيدة نائبه وزير الصحة البرفيسور الدكتورة آمنه الب مشبا  سبربيبر جبمبهبوريبة كبوريبا 
 بانقره السيد هونق قى جوى 

 ت
قبلت السيدة نائبه وزير الصحة البرفيسور الدكتورة آمنه الب مشا  

 8سفير جمهورية كوريا بانقره السيد هونق قوى جووى الومووافوق 

 فى مقر مكتبها. 9102مارس 

 فى صدد اللقاء تم التفاكر فى مجاالت التعاون المتوقع عقدها بين البلدين .
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 ترشيح الدكتوره ندرة امير اوغلو كمدير منظمة الصحة العالميه  للمنطقة االوربيه

 ت
تشكل الهيكلة التشكيلويوه لومونوظوموة الصوحوة الوعوالومويوه مون ثوالت 

مستويوات مونوهوا الوموركوز الوعوام ,موكواتوب الومونواطوق و موكواتوب 

ستة اقاليم  منها موكوتوب  6الدول .لدى منظمة الصحة  مكاتب فى 

منظمة الصحة العالميه  للمنطقة االوربيه بتركيا حيث تعتبر تركيا واحدة مون 

 دوله . 53الدول االعضاء الذى يبلغ عددهم من 

حيث تم اختيار السيدة سوزانا جاكاب مرتين كمدير عوام الومونوطوقوة االوربويوه 

التى تتضمن تركيا عضوآ لها  كما سوف تنتهى فترة خدمتها العمليه  بوالوعوام 

لذلكستجرى االنتخابات خالل اجتماع اللجنة االقليميه لمنظمة الصحوة  9102

فوى موديونوة كووبونوهواغون  9102سوبوتوموبور  02-06العالميه فى الفوتورة مون 

 بالدنمارك .

تم  ترشيح الدكتوره ندرة امير اوغلو كمدير منظمة الصحة العالميه  للمنطوقوة 

 االوربيه من قبل الجمهورية التركيه.

الدكتورة ندرة امير اوغلو مدير ادارة مكتب البمبنبطبقبة االورببيبه لبمبنبظبمبة 

 الصحة العالميه

هى مديرة برنامج ادارة االمراض المعديه و السالمة الصوحويوه فوى الوموكوتوب 

وا الوموموثول الوخوا   االقليمى االوربى بمنظمة الصحة العالومويوه  و هوى ايضل

للمديرة اإلقليمية ألهداف التنمية المستدامة وإدارتهوا. الودكوتوورة نودرة  امويور 

اوغلو قد حصلت على درجة الدكتوراه في مجال الصحة العامة ولديهوا اكوثور 

ا من الخبرة الوطنية والدولية في هوذا الوموجوال. و مون موجواالت  31من  عامل

 خبرتها هي األمراض المعديه واألمراض غير المعديه والبيئة والصحة.

عملت بال جمهورية التركيه بووزارة الصوحوة فوى  0227-0287بين عامي 

عملت  9110-0227قسم  التحصين والتطعيم باللقاحات  لمدة عشر سنوات. 

ببرامج التحصين األولى فى  إقليم غرب المحويوط الوهوادمن ومون ثوم شو ولوت  

منصب خبيره طبيه فى المنطقة األوروبية لمنظمة الصحة العالومويوة مسوؤولوة 

عن التحصين ضد شلل األطفال وبرنامج استئصاله من مونوطوقوة  الوبولوقوان و 

 تركيا .

ن عملت كاستشاريه  إقليميه في مجال األمراض التوي يوموكون  9110في عام 

ن اصبحت رئيوسوة  وحودة  9112الوقاية منها باللقاحات والتحصين. في عام 

األمراض المعدية في المنطقة األوروبية لمنظمة الصحة العوالومويوة. ثوم شو ول 

منصب المدير المساعد لمدير برنامج األمراض المعدية والسالمة الصحية في 

المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية ألوروبا والموموثول الوخوا  لولوموديور 

-9101اإلقليمي المعني باألهداف اإلنموائويوة لوةلوفويوة واإلدارة بويون عواموي 

9105. 

ومازالت الدكتوره ندرة  إميروغلو فى  مونوصوب موديور األموراض الوموعوديوة 

وحاالت الطوارم في اإلقليم األوروبي لمنظمة الصحة العالومويوة ن والوموموثول 

الخا  للمدير اإلقليمي ألهداف التنمية المستوداموة وموديور الوحووكوموة وإدارة 

 البرامج.



 

 

 زيارة وكيل سرير  بنقالدش الشعبيه السيد ريس حسن سارور للمديريه العامة

ار السيد وكيل سفير بنقالدش الشوعوبويوه  السويود ريوس حسون سوارور  ز

 5المديرية العامة لالتحاد األوروبي والعالقات الخوارجويوة  الومووافوق 

حيث تم اللقاء مع المدير العام الدكتور سالمى كلج فوي  9102مارس 

 مكتبه.

وفى صدد االجتماع تم تبادل المقترحات و االفكار حول التوحوضوبور لومونوتودى 

فوي دكوا فوي  9102ابوريول  01-17االعمال الصحى الذي سيعقد بوتواريو  

 بن الديش .
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زيارة وكيل االقتصاد و التجارة  من سرارة اوزبيكستان السيد اولوجبيل ازاموف  الى البمبديبريبة 
 العامه

ار اولوووجووبوويووك آزاموووف ن وكوويوول االقوتووصوواد والووتووجووارة موون سووفووارة  ز

ن المديرية الوعواموة لوالتوحواد  9102اكتوبر  97اوزبيكيستان الموافق  

األوروبي والعالقات الخارجية. حيث تم لقاءه بالسيد مدير عام االتحاد 

 االوربى و العالقات الخارجيه الدكتور سالمى كلج  في  مقر مكتبه.

فى صدد  اللقاء  مع وفد اوزبكستان صاحب  القرار بهدف  نقل تجربة بالدنا 

 في مجال إصالح نظام الرعاية الصحيةن و إلجراء تحقيقات النظوام الصوحوى 

 

هنا يجب  في الفترة المقبلة تنظيم زيارة  الجمهورية التركيه وزيارة  مورافوق 

الرعاية الصحيةن وتنظيم زيارة  فى القوريوب الوعواجول ل موديور عوام شوركوة  

الخدمات الطبية العالميه  التى يطلق عليها اسم اوساش  و الوفد الومورافوق لوه  

من وزارة الصحة الى اوزبكستان ن  وايضآ تم التفاوض فى  اجراء االسبووع 

الصحى المشترك في اوزبيكستان و منتدى االعمال الصحى الوزبيكوسوتوان و 

 تركيا الذى سيعقد فى  طشقند.

 زيارة وفد  سرارة روسيا الردارليه فى انقره 

ار  السيد ايدار غاسيجولين  الممثل التجاري لسفارة روسيا الوفودرالويوه   ز

 6في انقرة والسيد راميل جوبيدولين من اإلدارة الوقوانوونويوة الومووافوق 

مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجويوه بووزارة  9102مارس 

الصحة حيث تم لقاءهم بالسيد المدير العام الدكتوور سوالموى كولوج  فوى موقور 

 مكتبه.

وخالل اللقاء تم  بحث ىليات التعواون فوي موجوال الصوحوة موع االسوتوعودادات 

الجارية للتوقيع على مذكرة التفاهم حيث تم التفاكر ايضآ فى موضووع زيوارة  

 النائب األول لرئيس  منطقة سفيردلوفسك السيد  الكسي اورلوف .



 

 

 زيارة وفد جمهورية الصين الشعبيه الى تركيا

فقا لتعليمات  السيد وزير الصحة الدكتور فهرالدين  كوجا بتونوظويوم   و

اجتماع منتدى األعمال الصحية الصيني التركي في بلدنا فى الفترة 

 المقبله .

تحت هذا االطار تم عقد اجتماع فريق عمل مع مسؤولي جوموهووريوة الصويون 

الشوعووبوويوة ووزارتوونووا موون اجوول ضوومووان االسوتووشووارات الووفوونوويوة فووي الوموونووتوودى 

 . 9102مارس  05المذكوراعاله الموافق 
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 زيارة السيد وكيل سرارة رومانيا الى المديرية العامه

 ز
ار السيد وكيل سفارة رومانيا السيد كورنيليو دياكونيتا مديرية االتحواد 

حويوث توم  9102مارس  99االوربى و العالقات الخارجيه الموافق 

 لقاءع بالسيد المدير العام الدكتور سالمى كلج.

خالل االجتماع ن تم تبادل  وجهات النظر حول مجاالت التعاون الممكنوة فوي 

 مجال الصحة في الفترة المقبلة بين البلدين .



 

 

 ارسال فريق  المساعدات االنسانيه الى موزنبيق

ناءل على طلب فريق البحث واإلنقاذ من قبل حكومة موزمبيق  ب

من خالل مكتب األمم المتوحودة لوتونوسويوق الشوؤون اإلنسوانويوة 

(OCHA)  بسبب اإلعصار الذي اصاب بلد اوزامبيك ن توم

مون  6تقديم طلب لرئاسة ادارة الطؤارى و االفات و الوكووارث  بوموشواركوة 

من موظفي البحث واإلنقواذ لولوخودموة فوي مونوطوقوة  33العاملين الصحيين مع 

افوراد مون وزارتونوا  6في هذا السياق ن تم تعيين فريق مسواعودة موكوون مون 

 .9102ابريل  5مارس إلى  99للمساعدة في موزمبيق في الفترة من 
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 زيارة وفد والية شمكنت كزخستان الى تركيا

ار السيد نائب والية شمكنت كزخستان السيدة اينور يوسوبوفا  و مدير  ز

الصحة فى المقاطعة السيد ساول عبدباييفا  و الوفد المرافق له مديريوة 

 9102موارس  5االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه   الومووافوق 

 حيث تم االجتماع بالسيد المدير العام الدكتور سالمى كلج  فى مقره.

فى صدد االجتماع تم االتفاق على  توبوادل خوبوراتونوا فوي خودموات الوطووارم 

 الصحية وتم تحديد مجاالت التعاون المشترك بين البلدين .

 حيث قام الوفد بالزيارات الميدانيه لمركز تنسيق الطؤارى بوزارة الصحة .

 اجتماع اللجنة االقتصاديه المشتركه  التحضيرى للدورة السادسة عشر بين تركيا وروسيا 

 ش
ارك ممثلوى موديوريوة االتوحواد االوربوى و الوعوالقوات الوخوارجويوه 

 باالجتماع الوتوحوضورى الجوتومواع الولوجونوة االقوتوصواديوة السوادسوة 

 

  9102مارس  03عشر بين تركيا و روسيا  بوزارة التجارة الموافق 

 اجتماع اللجنة االقتصاديه المشتركه  التحضيرى للدورة العاشره بين تركيا وروسيا البيضاء

 ف
ى صدد الزيارة المقترحة للسيد رئيس جمهورية روسيا البيضاء 

الكسندر لوكاشينكو الى الجمهورية التركيه فى مونوتوصوف شوهور 

 ابريل الوقوادم , توم االجوتومواع الوتوحوضويورى الجوتومواع الولوجونوة 

 

االقتصاديه المشترك للدورة العاشره بين توركويوا وروسويوا الوبويوضواء بووزارة 

حيث تموت مشواركوة موموثولوى  موديوريوة  9102مارس  05التجارة  الموافق 

 االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه بالتنظيم اعاله .
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اجتماع تقييم مقترحات المشاريع المقدمة من جامعة العلوم الصحيه بالتعاون مع منظمة الصحة 
 العالميه

رض مكتب منظوموة الصوحوة الوعوالومويوه وجوهوة  نوظورهوا و بوعوض  ع

المعلومات لوزارة الصحة  عن تكليف مشروعى التعواون  مون قوبول 

جامعة العلوم الصحيه حيث  تم تقديم مقترحين للمشروع إلى األطفال 

ا في الفح  الصحي العام  05و  5السوريين الذين تتراوح اعمارهم بين  عامل

في المدارس للتعرف على المشكالت الصحية العامة بشوكول اكوبور ولضوموان 

 رعاية عالية الجودة للوالدين والرضع بعد والدة . من اجل توقويويوم الوموشواريوع 

 

المذكورة من منظور سياسات وزارتنا ن حضر االجتومواع موموثولوى  مونوظوموة 

الصحة العالمية ن و المؤسسات ذات الصولوه بواإلضوافوة إلوى اإلدارة الوعواموة 

للصحة العامة ومديرية االتحاد االوربى و العالقات الوخوارجويوه  مون وزارة 

 الصحة .

برنامج مشروع التدريب على التأهب لحاالت الطؤارى و االستجابة ها فى الدول االعضاء 
 لمنظمة التعاون االسالمى

كما حضر البرنامج التدريبي الذي قدمه المدربون التابعون للوزارة  الصوحوة  

 ت و شارك فيه ممثلى مديرية االتحاد االوربى و العالقا ت الخارجيه .
م تنظيم برنامج تودريوبوي فوي مسوتوشوفوى موقوديشوو رجوب طويوب 

في نطواق مشوروع  9102مارس   92-90اردوغان الموافق   

التأهب واالستجابة لوحواالت الوطووارم الوذي اجوري فوي الودول 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

 اجتماع فريق العمل الصحى  لمجموعة العشرين 

 عُ 
 98قد اول اجتماع لفريق العمل الصحي في سياق الرئاسة اليابانية في 

 في طوكيو / اليابان. 9102مارس  0 -فبراير 

خالل االجتماع ن تم التقاش حول تبادل التجارب  فوي موجوال الوتو وطويوة 

 الصحية الشاملة ن واالستجابة لمجتمعوات الشويوخووخوة ولسوالموة الصوحويوه ن 

 

ونوقشت فر  التعاون في إطار مجموعة العشرين. في الوقوت نوفوسوه ن توم 

ا اإلعداد الستضافة اجتماع وزراء الصحة لمجموعة العشرين.  ايضل

شارك باالجتماع ممثلى مديرية االتحاد االوربى  وتوم الوتوطوابوق عولوى توبوادل 

 الخبرات فى مجال الصحه.
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 نُ 
دورات  9102موارس  92إلوى  00ظمت في انقرة في الفتورة مون 

تدريبية من الجولة الثالثة من مشروع مكافحة العدوى والتدريوب عولوى 

العناية المركزة ن الذي تم تنفيذه من اجل تعزيز قودرة الوقووى الوعوامولوة 

الصحية في الدول  األعضاء لمنظمة التوعواون االسوالموى . شوارك فوي هوذه 

 الدوره  اف انستان والبانيا والبوسنة والهرسك وغامبيا

التدريب فى مجال مكافحة العدوى و العنبايبة البمبركبزة فبى البدول االعضباء ببمبنبظبمبة البتبعباون 
 االسالمى 

تم تنظيم فعاليات الدورة كثالثة اسابيع من البرامج التدريبية نظريوآ و عومولويوآ 

فى مستشفيات انقره للتدريب و البحوث وتم االنتهاء من الودورات الوتودريوبويوة 

 بنجاح.

 اجتماع افتتاح مشروع الدعم الرنى لتطوير نظام ادارة نقل الدم 

 عُ 
قد االجتماع االفتتاحي لمشروع الدعم الفني لتطوير نظام إدارة نقل الودم 

ن الذي ستنفذه اإلدارة العامة للخدمات الصحية لدعم نظام إدارة نقل الدم 

ن مع التركيز على الجودة والكوفوايوة واالسوتوخودام السوريوري الومونواسوب 

في قاعة مؤتمرات مستشفى مدينوة  9102مارس  97لمكونات الدم الموافق  

 بيلكنت في انقرة. 

فريق الدعم الفني للمشروعن وفد االتوحواد األوروبوي وزارة األسورة ,الوعومول 

والشؤون  االجتماعيةن مديرية الخدمات الصحيه  وقد شارك باالجتماع ممثلى  

 مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه .

فى صدد االجتماع تم تبادل المعلومات حول المشروع وتم مونواقشوة األنشوطوة 

 التي ستنفذ على المدى القريب.

المشاريع المنرذة من قبل وزارة الصحة التركيه ,وكالة التنسيق و التعاون التركيه ,مبركبز االببحبات و 
 الدراسات االحصائية ,االقتصاديه و الشؤون االجتماعيه لدول منظمة التعاون االسالمى و السودان

 ت
 95م تنظيم برامج تدريبية متزامنة في جيبوتي وتشواد بوتواريو   

فوي نوطواق الوموشوروع الوذي تونوفوذه   9102موارس  9 -فبراير 

بالتعاون مع وزارة الصحة ,وكالة التنسيق و التوعواون اتوركويوه و 

 مركز االبحاث و الدراسات االحصائيه ,االقتصاديه و الشؤون االجتماعيه . 

لوتوقويويوم الوبوراموج  9102موارس  7فى هذ ا الصدد تم تنظيم اجتماع بتاري  

التدريبية وتنظيم البرامج التدريبية الجوديودة  بوموركوز االبوحواث و الودراسوات 

االحصائيه االقتصاديه و الشؤون االجتماعيه حيث حضر االجوتومواع موموثولوى 

وكالة التنسيق و التعاون التركيه وممثلى مركز االبحاث و الدراسات و ممثلى 

 وزارة الصحة من مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه.
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 اجتماع ادارة مشروع االدماج االجتماعى للمعوقين للشهر الرابع

 ت
م عقد االجتماع الشهرى  الرابوع لوفوريوق  عومول إدارة امشوروع 

اإلدماج االجتماعي لةشخا  ذوي اإلعاقةالذى تم  توموويولوه مون 

االتحاد األوروبي بموجب اداة المساعدة قبل االنضمام  بالوتوعواون 

مع وزارة األسرة وسياسات الشؤون االجتماعية و الدعوم الوفونوي الوموقودم مون 

 منظمة الصحة العالميه  . 

يتم تقييم األنشطة المنفذة في المشروع مع ممثلي مونوظوموة الصوحوة الوعوالومويوة 

وخبراء منظمة الصحة العالمية و ممثلى الووزارات ذات الصولوه   فوي هوذا 

االجتماع ن وايضى  تقييم مؤسسات الرعاية ن وتقييم الخبراء الميدانيين  علوى 

المدى القصير ن والتوصيات بشأن األموثولوة الوجويودة فوي الوخوارج ن وتوحوديود 

 المقاطعات والمراكز المناسبة للنموذج التجريبي.

 اجتماع منظمة الصحة العالميه لمكتب منطقة الشرق االوسط لصحة المهاجرين

حضر االجتماع ممثلون من بلدان مناطق  منظمة الصحة العالمية مونوهوا دول 

المناطق االوربيه و الدول األفريقية ن مموثولويون عون وكواالت األموم الوموتوحودة 

األخرى والمنظمات غير الحكومية  حيث شوارك موموثولوى الوموديوريوة الوعواموة 

 للصحة العامة وممثلى مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه.

المديرية العامة للصحة العامة وممثلى مديرية االتحواد االوربوى و الوعوالقوات 

 الخارجيه.

 ت
م عقد خطة العمل الصحيه بهدف تحسين صوحوة الوموهواجوريون و 

بواسوطونوبوول  مون قوبول  9102مارس  97-95االجئيين الموافق 
 منظمة الصحة العالمية المكتب اإلقليمي لشرق االوسط

حضر االجتماع ممثلون من بلدان مناطق  منظمة الصحة العالمية مونوهوا دول 
 المناطق االوربيه و الدول. 

 اجتماع تخطيط آليات التسهيل لالجئيين الثانى 

 ف
ى صدد اتفاقية تسهيل شؤون الالجئيين التى تم توقيعها بين تركيا 

و االتحاد االوربى نحو آلية مؤقتة تيسير شؤون السوريين توحوت 

 98قانون الحماية المؤقته بتركيا تم االجتماع الوثوانوى  الومووافوق 

من اجل التخطيط للعمل في المجال الصوحوى فوي توركويوا وفود  9102مارس 

 االتحاد األوروبي وفد فريق امانة فريت 

للمفوضية األوروبية و وفد وزارة الصحة التركيه من فريق مشوروع صوحوة  

و منسق قطاع الرعاية الصحيه من رئاسة الجموهووريوه  و موموثولوى موديوريوة 

االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه حيث تم الوتوشواور السوتوداموة األنشوطوة 

 والخدمات و التفاكر ببناء انشطة جديد بالصدد اعاله.
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