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 زيارة وزير الصحة لتنزانيا فى مؤتمر الصحة العامة والسياسات الدوليه للمخدارات
 زيارة الوفد الذى يرئاسه السيد وكيل الصحة البروفسر الدكتور أيوب قومش النجلترا 

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



١

زيارة وزير الصحة لتنزانيا فى مؤتمر الصحة العامة والسياسات الدوليه للمخدارات

تم تنظيم مؤتمر الصحة العامه و السياسات الدولية للمخدارات فى اسطنبول بتاريخ ٢۹ سبتمبر -۱أكتوبر٢۰۱٤ .

شارك فى هذه المؤتمرعدد من االمؤسسات منھا منظمة الصحة العالميه,مركز االتحاد االوربى لرصد المخدارات و مدمنى 
المخدارات,مكتب األمم المتحدة لمكافحة الجلرائم و المخدارات ,جمعية الھالل االخضر التركيه و وزارة الصحة و ذلك لتنمية 

مقترحات الحلول و لفت نظر العالم حول موضوع ادمان المخدارات الذى ازداد معدله  فى السنوات السابقه.

شارك فى المؤتمر ايضآ وزير الصحة و الرفاه االجتماعى لدولة تنزانيا و الوفد المرافق له السيد الدكتور سيف سلمان الرشيدى .

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



٢

حيث تحققت المقابلة الثنائية بين وزير الصحة للجمھورية التركيه و وزير الصحة التنزانى فى اسطنبول بتاريخ ٢۹ سبتمبر ٢۰۱٤.

تحرك الوفد الزائر الى مدنية أنقره يوم الثالثاء الموافق ۳۰ سبتمبر٢۰۱٤ و تقدمت مديرية العالقات الدولية و االتحاد االوربى 
لعرض محاضرة عن النظام الصحى فى البالد.

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



۳

زيارة الوفد الذى يرئاسه السيد وكيل الصحة البروفسر الدكتور أيوب قومش النجلترا 

زيارة وفد  الصحة الذى يرئاسه السيد وكيل الصحة البرفسر الدكتور أيوب قومش ,مساعد وكيل الصحة الدكتور شعيب 
بيرنجى,مدير عام االستثمار الصحى السيد أحمد بوراك ياشار والمحامى الدكتور رمضان أريترك النجلترا بتاريخ ۱-۳ ي سبتمبر ٢۰۱٤.

تحققت الزيارة بغرض التعرف على تجارب الشراكة بين القطاعين الخاص و العام  فى انجلترا ولقاء ممثلى الشراكات التى كسبت 
الصفقات فى المجال الصحى فى انجلترا.

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



٤

تم عقد اجتماع وزاراء الصحة لھيكلة التعاون االقتصادى للبحر االسود فى أثينا بتاريخ ٢۹ سبتمبر ٢۰۱٤,حيث قام بتمثيل وزارة 
الصحة للجمھورية التركيه السيد مساعد وكيل الصحة البرفسر الدكتور أرفان شانجان و ممثآل من مديرية العالقات الدولية و االتحاد 

االوربى.فى صدد االجتماع اعربت وزارة الصحة التركية عن اهمية وضعية الھيكلة و  التعاون  المشترك بينھما.

اجتماع وزاراء الصحة لھيكلة التعاون االقتصاديه للبحر االسود

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



٥

شاركت مديرية العالقات الدولية و االتحاد االوربى فى مراسم افتتاح مركز المستشفى الوطنى للعيون فى المور فى تاريخ ۱۰-۱٢ 
سبتمبر ٢۰۱٤.بدعم من منظمة حقوق االنسان و الحريه التركيه فى النيجر.

شارك ممثآل الجمھورية التركيه سفير الجمھورية التركيه بالنيجر نيامى السيد حسن أولوسوى,وكيل كوتاهيه بالبرلمان و عضو اللجنة 
االجتماعيه للعمل و االسرة و الصحة البرفسر الدكتور فورال كافونجو,وكيل أوشاك بالبرلمان السيد أسماعيل قونيش,ممثلى منظمة التنسيق و 

التعاون التركيه,منظمة حقوق االنسان و الحرية التركيه, المؤسسات التركية المقيمة بالنيجر والخطوط الجويه التركيه حيث شارك ممثآل للنيجر 
وزير التجارة المؤكل من قبل وزير الصحة العامة  نسبة لتواجده بباريس,رئيس الغرفة التجارية السيد هيدى موسى و عدد من المدارء المحليين. 

مراسم افتتاح مركزمستشفى المور الوطنى للعيون فى النيجر

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



٦

حيث حققت مقابلة ثنائية بين وفد مديرية العالقات الدولية و االتحاد االوربى و وكيل الصحة العامة من النيجر السيد الدكتور ادريس ميقا 
محمدو.

فى صدد اللقاء اتفق الطرفان على صدد اتفاقية التعاون المشترك فى المجال الصحى الموقعة بين حكومة الجمھورية التركية و حكومة 
جمھورية النيجر المصدق فى تاريخ ٨ يناير ٢۰۱۳ ,ان يتقدم الطرف التركى بعالج ٥۰ مريض من النيجر فى تركيا و يتفضل وفد الصحة 
التركى بزيارة ميدانية للنيجر و اجراء االسابيع الصحية بالنيجر و اجراء ايضآ العمليات الجراحية التعلميه بالنيجر و تعزيز التعاون بينھما.

مت زيارة مستشفى المور الوطنى من قبل وفد الصحة التركى.

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



۷

شارك وفد وزارة الصحة للجمھورية التركيه المكون من ممثلى مؤسسة الصحة العامة و مديرية العالقات الدولية و االتحاد االوربى فى 
اجتماع لجنة منظمة الصحة العالميه الرابع و الستون لمنطقة اوربا فى كوبنھاقن- الدنمارك بتاريخ ۱٥-۱٨ سبتمبر ٢۰۱٤.

فى دار االجتماع حواللتحول فى منظمة الصحة العالميه ,النظام الصحى و الرفاه للعام ٢۰٢۰ ,الخدمات الصحية للعام ٢۰۰٨,الخطة 
المستقبليه للتطعيم للعام ٢۰۱٥-٢۰٢۰,استراتيجيات صحة الطفل و الناشئين للعام٢۰۱٥-٢۰٢۰و الخطة المستقبليه للتغذية و الغذاء للعام 

.٢۰۱٢-٥۰٢۰

اجتماع لجنة منظمة الصحة العالميه الرابعة و الستون  لمنطقة اوربا

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



۸

حضراجتماع ورشة العمل المشتركة  ممثلى مديرية العالقات الدوليه و االتحاد االوربى و مديرعام االستثمار الصحى السيد الدكتوررفعت 
كوسه فى كرغزستان بتاريخ ٢٢-٢٦ سبتمبر ٢۰۱٤ حيث يعتبر هذا االجتماع االول لفرق العمل الذى ذكر فى اتفاقية  التعاون فى تاريخ ۳ 

أغسطس ٢۰۱٤ .

فى صدد البرنامج بادرت كرغزستان بطرح النقاش حول تنظيم خطط االسابيع الصحيه المشتركه لعام القادم حيث تقدم الطرف 
التركى بتحليل النظام الصحى لكرغستان واالطالع على المستشفى و مركز الصحى الذى انشاء من قبل منظمة التنسيق و التعاون 

التركيه. 

اجتماع فريق ورشة العمل المشتركه تركيا-كرغزستان

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



۹

عقدت ندوة التقييم فى السويد بمدينة سطوكھولم بتاريخ ۱۰-۱٢ سبتمبر ٢۰۱٤ حيث شارك فى هذه الندوة ممثلى مديرية العالقات 
الدوليه و االتحاد االوربى و مؤسسة الصحة العامه للجمھورية التركيه.

فى صد د الندوة تم تقييم مبدئى  على بنود سعة السيطرة و الوقاية من االمراض المعدية فى البالد بغرض الحماية الصحية .

ندوة التقييم للمركز االوربى للوقاية و السيطرة على االمراض 

اجتماع المنتدى االستشارى للمركز االوربى للسيطرة و الوقاية من االمراض

شاركت مديرية العالقات الدوليه و االتحاد االوربى فى اجتماع المنتدى االستشارى التاسع و الثالثين  للمركز االوربى للسيطرة و 
الوقاية من االمراض فى السويد مدينة سطوكھولم بتاريخ ٢٤-٢٥ سبتمبر ٢۰۱٤ حيث يقدم ذلك المنتدى استشارات علميه فى مجال الفعاليات 

المخطط لمكافحة االمراض المعديه.

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



١٠

زيارة وفد وزارة  الصحة االيرانى برئاسة مدير العالقات الدولية والوفد المرافق له للبالد

زيارة وفد وزارة الصحة االيرانى برئاسة مدير العالقات الدوليه الدكتور أسعد الرى و الوفد المرافق له  للبالد فى تاريخ ۱۹-۱٨ 
سبتمبر ٢۰۱٤.

 

بتاريخ ۱٨ سبتمبر ٢۰۱٤ زار الوفد مديرية المعلومات الصحية ,مركز تنسيق الطؤارى و مؤسسة االدوية و االجھزة الطبيه حيث تم عرض 
بعض المحاضرات التعريفيه.

بتاريخ ۱۹ سبتمبر ٢۰۱٤ اتم الوفد زياراته منھا مركز الطب العائلى و مستشفى أطاترك للتعليم و البحوث  حيث اطلع الوفد على نظام 
المعلومات للطب العائلى بمركز الطب العائلى  و النظام االلى لمعلومات المستشفى ايضآ

االجتماع الحادى و الثالثين للجنة اتحاد الجمارك المشتركه 

عقد االجتماع الحادى و الثالثين للجنة اتحاد الجمارك المشتركه بتاريخ ۱۱ سبتمبر ٢۰۱٤ بمشاركة ممثلى لجنة االتحاد االوربى 
بوزارة االقتصاد,مديرية العالقات الدولية و االتحاد االوربى,مؤسسة االدوية و االجھزة الطبيه و ممثلى مؤسسة الصحة العامة 

للجمھورية التركيه.

فى صدد القرار رقم ۱/۹٥ للمجلس المشترك بين الجمھورية التركية و االتحاد االوربى للعام ۱۹۹٥  الذى اقر على تأسيس اتحاد 
الجمارك  حيث يجتمع االتحاد مرتين خالل العام الطالع على القضايا التى يجب ايجاد الحل لھا حيث عقدت اللجنة اجتماعھا الثانى 

بتاريخ ۱۱ سبتمبر ٢۰۱٤  ,ترتبط وزارة الصحة بخمسة موضوعات منھا الفحص الحر عن المنتجات الطبيه و تطبيقات طرق 
التصنيع الجيدة و المنتجات البيوسيداليه و اللوائح القانونية التى تخصھا .  

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



١١

فعاليات تجديد اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا و الدول االوربيه

شاركت مديرية العالقات الدوليه و االتحاد االوربى فى االجتماع الفنى لفعاليات تجديد اتفاقية التجارة الحرة بين الجمھورية التركية و 
اتحاد التجارة الحرة الذى تم تنسيقه من طرف وزارة االقتصاد فى تاريخ ۱٥-۱٧ يوليو ٢۰۱٤.

 

عقد اجتماع اللجنة المشتركه الحادى عشر  التفاقية التجارة الحرة  فى تاريخ ۱۹ يونيو ٢۰۱٤.تم تقييم مسودة اتفاقية التجارة الحرة بين 
الجمھورية التركية و االتحاد االوربى  فى اجتماع اللجنة المشتركة بمختلف االراء فى تاريخ ۱٦-۱٧ سبتمبر ٢۰۱٤.و من الموضوعات التى 

تخص وزارة الصحة  هى صحة النباتات و الصحة و موضوعات حقوق الملكية الفكريه. 

اجتماع اللجنة التحتيه لتعقيب مجال التنميه االجتماعيه

تم تنظيم االجتماع فى وزارة االتحاد االوربى بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢۰۱٤ لتقدم بالخطوات الالزمة فى مجال التنمية االجتماعيه 
والمشاركة فى الدعم المادى لتطوير هذا المجال و قطع تقدم ملحوظ و االستفادة من التجارب بالمشاريع الموجودة و وضع حلول للمشكالت 

التى قد تواجه المجال .حيث تم تقييم مركز التمويل و الصفقات بعضآ من المشاريع فى المجال الصحى منھا مشروع مراقبة الوبائيات و 
السيطرة والوقاية من االمراض المعديه , مشروع تأمين التبرع بالدم , مشروع انسجام التبرع باالعضاء و مشروع انسجام الخلية و االنسجه, 

كما شارك فى هذا االجتماع ممثلى مديرية العالقات الدوليه.

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



١٢

اجتماع تعزيز النظام الصحى لالمراض الغير معديه

تعتبر نسبة الوفيات من االمراض الغير معديه مرتفعه جدآو نسبة الصرف المادى المرتفع الستمرارية النظام الصحى  تھديدآ 
للعالم لذلك تم تنسيق اجتماع لتحضير تقرير لتحديد الصعوبات التى تواجه النظام لمكافحة االمراض الغير معديه  فى يوم الثالثاء ۳۰ 

سبتمبر ٢۰۱٤ .و قد شارك فى هذا االجتماع  رئيسة الصحة العامة للجمھورية التركيه البرفسر الدكتوره سيجيل أوزكان ومسؤلمكتب 
منظمة الصحة العالميه لمنطقه أوربا  الدكتور هانس كلواج و ممثلى من وزارة الصحة و مديرية العالقات الدوليه و االتحاد االوربى وتم 

 عرض بعض المحاضرات.

اجتماع مشروع تقييم فريق المؤسسات الصحية العامه

شاركت مديرية العالقات الدوليه فى اجتماع التقييم الذى نظم لبحث نتائج المشاريع المحلية لفريق العمل من المؤسسات الصحية 
العامه لموضوع الرومان السارى العمل به منذ عام ٢۰۱۳ الذى عقد فى تاريخ ۱٨ سبتمبر ٢۰۱٤  , علمآ بان فرق العمل تكون فى عام 

.٢۰۱٢

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا
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١۳

 التدريب

منذ تاريخ ۳۰ سبتمبر ٢۰۱٤ فى البالد

الممارسين الصحيين الذين اتموا تدريبھم :٢٨۳ منھم ٢۱۱ طبيب ٧٢ ممارس صحى

الممارسيين الصحين الذين يواصلون تدريبھم :۳٢ منھم ۱۹ طبيب ۱۳ ممارس صحى

التدريب المخطط تنسيقه به ٥۳ ممارس صحى منھم ۱۱ طبيب ٤٢ ممارس صحى

المجموع ۳٦٨ منھم ٢٤۱طبيب ۱٢٧ ممارس صحى

التدريب الجارى

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا
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