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اجتماع لجنة تركيا نامبيا االقتصاديه التجارية المشتركه االولى

ت

م عقد اجتماع لجنة تركيدا ندامدبديدا االقدتدصداديده الدتدجداريده
المشتركه االولى الموافق  93-99يوليو  9102فدى ويدندد
هويك برعاية القرار الجمهورى رقم  3/9102بدتداريد
 05فبراير  9102برئاسة السيد وزير الصحة الددكدتدور فدخدر الدديدن
كوجا و قيادة الطرف الناميبى وزيرالتندمديدة و الصدنداعدة و الدتدجدارة
السيد تاجيكارو تيويا .
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فى صدد الزيارة تم عقد االجتماعات الثنائية مع السيدد وزيدر الصدحدة
الجمهورية التركيه والسيد وزير التنمية و الصناعة و التجارة تاجيكدار
تيويا و السيد وزير الصحة و خدمات الشؤون االجتمداعديده الددكدتدور
كولومبى شانقوال و السيد وزير الشؤون العامة و النقل و المدواصدالت
جون موتوروا .

زيارة وزيرة الصحة لدولة البحرين و الوفد المرافق لها للبالد

ز

ار وفد البحرين الصحى برئاسة السيدة وزيرة الصحة الدكتوره
فائقه بنت سعيد الصالح البالد الموافق  31يونيو  9102بهددف
تعزيز التعاون فى المجال الصحى بين البلدين بدالدخداصدة فدى
مجال الشراكة بين القطاع العام و الخاص لبناء مؤسسات صحيه مدندهدا
مستشفى المدن الذى تم تنظيم زيارة له .

فى نطاق الزيارة تم عقد اللقاء الثنائى بين وزارء الصحة للبلدين السديدد
وزير الصحة التركى الدكتور فخر الدين كوجا و السيدة وزيرة الصحدة
البحرينيه الدكتورة فائقه بنت سعيد الصالح يوم االربعداء الدمدوافدق 30
يونيو . 9102
فى صدد اللقاء تم تقييم آليات التعاون فدى الدمدجدال الصدحدى مدع دولدة
البحرين .
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زيارة وفد الصحة من كازخستان لفحص موضوع الشراكة بين القطاع الخاص و العام

ز

4

ار وفد الصحة المكون مدن عشدرة اشدخداص مدن كدازخسدتدان
البالد الموافق  03-8يونيو  9102لدالدسدتدفدادة مدن الدتدجدربدة
التركيه فى مجال التعاون فى موضدوع الشدراكدة بديدن الدقدطداع
العام و الخاص .

حيث تقبل السيد وزير الصحة الدكتدور فدخدر الدديدن كدوجدا فدى مدقدره
اعضاء الدوفدد الصدحدى و السديدد سدفديدر كدازخسدتدان بداندقدره ابدزال
صابربيكولى مصرابوفا الموافق  00يونيو 9102.

تقبلت السيده نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتوره آمنه الب مشا ممثل صندوق السكان لمنظمةة
االمم المتحده

ت

قبلت السيده نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتوره آمنه الدب
مشا ممثل صندوق السكان لمنظمة االمدم الدمدتدحدده السديدد
كارل كوالسيا و منسق الصحة االنجابيه الدكتدور قدوكدهدان
يلدريم كايا فى مكتبها الموافق  0يونيو . 9102

فى صدد الزيارة تم تقييم آليات التعاون فى موضوعات صحة االمدومدة
و الطفولة و الصحة االنجابيه و ايضآ تمت دعدوة السديدد ندائديدة وزيدر
الصحة الجتماع القمة فى نديدروبدى الدمدقدرر عدقدده الدمدوافدق 01-09
نوفمبر  9102بهدف تعقيب تطبيق برنامج خطة عمل مؤتمر التنمية و
االسكان العالمى برعاية صندوق االسكان لمنظمة االمم المتحدة حكومة
كينيا و حكومة الدنمارك .

تقبلت السيده نائبة وزير الصحة الةبةرفسةر الةدكةتةوره آمةنةه الةب مشةا مةمةثةل مةنةظةمةة
اليونيسيف بتركيا

ت

قبلت السيده نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتوره آمنه الدب
مشا ممثل منظمة اليونيسيف بتركيا السيد فيلببى دامديدلدلدى
و الدكتور محمد على تورناوغلو الخبير الصدحدى بدمدكدتدب
اليونيسيف بتركيا فى مكتبها الموافق  07يونيو . 9102

فى صدد اللقاء تم تبدادل االفدكدار وتدقدديدم الدمدعدلدومدات حدول الدخدطدط
المستقبليه لبرنامج العمل المشترك بديدن الديدونسديدف و وزارة الصدحدة
التركيه للعام  9102-9108الذى تم توقيعه فى العام .9108
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اجتماع لجنة تركيا اوزبيكستان االقتصاديه المشتركه الخامس

ت

قبل السيد نائب وزير الصحة التركى خليل الدمديدر السديدد
نائب وزير الصحة االوزبيكستاندى بدهداءدر نديدزومدوفدا فدى
مقره الموافق  99يونيو  9102الموجود بدالدبدالد بدمدنداسدبدة
اجتماع اللجنة االقتصادية المشتركة الذى عقد بتاري  95 -91يدونديدو
,9102فى صدد اللقاء تم مناقشة البرتكول المتوقع توقيعه فدى ندطداق
التعاون فى المجال الصحى منها تدعدزيدز الدندظدم الصدحديده ,االدويدة و
االجهزة الطبيه ,السياحة العالجيه و التعاون فى الشراكة بيدن الدقدطداع
العام و الخاص و تعزيز العالقات الثنائيه .
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وايضآ تم تبادل المقترحات حول مشاركة الطرفين فدى مدندتددى الدعدمدل
الصحى المخطط عقدة فى شهر يوليو بعاصمة اوزبديدكدسدتدان طداشدقدندد
بمشاركة القطاع العام و الخاص للطرفين.
وايضآ تمت مشاركة وفد وزارة الصحة بدرئداسدة السديدد ندائدب وزيدر
الصحة خليل الددمديدر فدى مدراسدم تدوقديدع بدرتدكدول اجدتدمداع الدلدجدندة
االقتصادية المشتركة الخامس الذى تم توقيعه من قبل السيد نائب رئيس
الجمهورية التركيه فؤاد اوكتداى و السديدد ندائدب رئديدس جدمدهدوريدة
اوزبيكستان اليور غانيايف .

تطبيقات فريق االنقاذ الوطنى الثامن

ت

م تنظيم تطبيقات فريق االنقاذ الدوطدندى لدلدعدام الدثدامدن مدن
طرف مديرية خدمات الطؤارى بمدديدندة مدالطديدا الدمدوافدق
 97-96يونيو . 9102حيث شارك بالتنظيم هذا عددد مدن
ممثلى منظمة الصحة العالميه و اعضاء الدول االعضاء فدى مدندظدمدة
التعاون االسالمى فى صدد برنامج منظمة الصحة العالميه لالدسدتدجدابدة
السريعة للطؤارى بالتعاون مع وزارة الصحة التركيه الدمدسدتدفداده مدنده
الدول االعضاء بمنظمة التعاون االسالمى .
فى صدد البرنامج تم تنظيم منتدى التعامل المشترك فدى مدجدال االفدات
بمدينة مالطيا الموافق  96يونيو  9102حديدث شداركدت فديده مدمدثدلدى

مؤسسات المجتمع الوطنى ,ممثلى منظمة الصحة الدعدالدمديده و مدمدثدلدى
الدول االعضاء لمنظمة التعاون االسالمى .
فى صدد التطبيقات هذه تم اللقاء الثنائى بين السيد نائب وزيدر الصدحدة
التركى شعيب برنجى و السديدد ندائدب وزيدر الصدحدة اوزبديدكدسدتدان
عبدالحكيم كادجيبيف .حيث تم مناقشة موضوعات التعاون فى خددمدات
الطؤارى و منتدى العمل الصحى بين تركيا و اوزبيكستان الدمدخدطدط
عقده بتاري  5-3اكتوبر . 9102
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اجتماع لجنة تركيا روسيا االقتصاديه المشتركه السادس عشر

ت

م عقد اجتماع لجنة تركيا روسيا االقدتدصداديده الدمدشدتدرك
السادس عشر الدمدوافدق  96-1يدونديدو  9102بدمدديدندة
انطاليا فى هذا الصدد تمت اللقاءات الثنائديده مدن طدرف
وفد الصحة التركى برئاسة مدير العالقات الخارجيه الددكدتدور سدالمدى
كلج و وفد الصحة الروسدى بدرئداسدة ندائدب وزيدر الصدحدة دمديدتدرى
كوستانكوف.

فى صدد االجتماع تم مناقشة موضوعات البرتكول المتوقع توقيعه منها
تعزيز التعاون فى مجال الخدمات الصحيه و انشاء فريق عمل مشتدرك
لتعزيز التعاون و اهمها التعاون فى مجال االدوية و االجدهدزة الدطدبديده
حيث تم التركز على فعاليات شدركدة الدخددمدات الصدحديده الدعدالدمديده و
مراجعة النص النهاى للبرتكول الذى يخطط تدوقديدعده فدى اقدرب وقدت
بين وزاراتى الصحة للبلدين .

اجتماع لجنة التعاون المالى للمساعدات الماليه قبل االنضمام

ت

م تنظيم اجتماع اللجنة العلى للتعاون المدالدى لدلدمدسداعددات
الماليه قدبدل االنضدمدام بدهددف االسدتدشدارات بدخدصدوص
تطورات التعاون المالدى و تدوضديدح بدعدا الضدوابدط
بالخصوص اعاله لتحقيق االستخدام الفعال للمدوارد الدمدوضدوعده فدى
صدد الفترة من  9191-9101للمساعدات الماليه قبل انضمام التعاون
المالى بين االتحاد االوربى و تركيا .
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فى هذا الصدد تقييم صندوق الدعم المالى من طرف االتدحداد االوربدى
لتركيا فى الفتره الماضيه و تعريف استمرارية استخدام الدعم الدمدادى
للفترة القادمة للعام  9197 -9190تم عقد اجتماع لجنة التعاون المالى
برئاسة االتحاد االوربى لوزارة الخارجيه الموافق  95يونيو . 9102

شاركت باالجتماع نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتورة آمنه الب مشدا
و ممثلى مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه.

زيارة نائب وزير التنميه الصحيه الصومالى للبالد

ز

ار نائب وزير التنميه الصحيه الصومالى صاحب منصب وزير
الخارجيه و التعاون الدولى السابق ليبان يوسف حسين مدديدريدة
االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه الموافق  2يونيدو 9102
حيث تم اجتماعه مع مدير العالقات الخارجيه الدكتور سالمى كلج .

فى صدد االجتماع دار الحوار حدول تدعدزيدز الدتدعداون فدى الدمدجدال
الصحى و توقيع اتفاقية مع شركة الخدمات الصحيه العالميه اوساش و
مستشفى رجب طيب اردغان الذى تم انشاءه بمقدشو لتدقدديدم الدخددمدات
الصحيه فى صدد السياحة العالجيه لجميع المواطنيديدن الصدومدالديدن ,
حيث صرح الطرف الصومدالدى احدتديداجده لدلددعدم الدطدرف الدتدركدى
للمستشفيات بالصومال و البنيه التحدتديده الصدحديده و تددريدب الدكدوادر
الصحيه

زيارة سفير الصومال بتركيا الى مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه

ز

ار سفير جمهورية الصومال الفداراليه بانقره جاما عبدهللا محمد
مديرية االتحاد االوربى و الدعدالقدات الدخدارجديده الدمدوافدق 09
يونيو  9102حيث تم لقاءه مع السيد مدير العالقات الدخدارجديده
الدكتور سالمى كلج .

فى صدد اللقاء تم دار الحوار حول عالج  951مريضآ من الصدومدال
بالجمهورية التركيه فى نطاق البرتكول الموقع بين حكومدة جدمدهدوريدة
الصومال الفدراليه فى مجال الصحة و العلوم الصحيه .
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زيارة سفير المجر بتركيا الى مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه

ز

ار سفير المجر بانقره فيكتور ماتس مديرية االتحاد االوربدى و
العالقات الخارجيه الموافق  09يونيو  9102حيث تم لقاءه مع
السيد مدير العالقات الخارجيه الدكتور سالمى كلج .

فى صدد الزيارة تم مناقشة موضوعات التعاون فى المجال الصدحدى و
اجتماع فريق العمل المشترك بديدن وزارة الصدحدة الدتدركديده و وزارة
الصحة المجريه الذى سيعقد قبل اجتماع لجنة االسدتدرايدجديدات الدعدلديدا
على منتهى العام 9102

اجتماع فريق العمل الصحى الثالث لمجموعة العشرين

ت

م عقد اجتماع فريق العدمدل الصدحدى الدثدالدث لدمدجدمدوعدة
العشرين الموافق  9-0يونيو  9102برئاسة اليابان لدلدعدام
 9102فى عاصمة اليابان طوكيو .

شارك باجتماع وزارء الصحة لمجمدوعدة الدعدشدريدن مدمدثدلدى مدديدريدة
االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه حيدث تدمدت بدعدا الدفدعدالديدات
بالخصوص .

التدريب الصحى فى مجال الطؤارى للدول
االسالميه

ف

ى صدد التعاون بين وزارة الصحة الدتدركديده و مدندظدمدة
التعاون االسالمى تم تدندظديدم دورة تددريدبديده فدى مدجدال
الطؤارى لتعزيز سعة الكوادر الصحيه فدى غديدندا مدديدندة
كوناكارى حيث شارك ثالثين كادر صحى بالدورة التى عقدت بدتداريد
 02-03يونيو .9102
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