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 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



١

ملتقى دنيا الطب التركيه بأسطنبول

تم تنسيق لجنة دنيا الطب التركيه من طرف المديرية العامة للعالقات الدوليه بأسطنبول ٢۹ أكتوبر-٢نوفمبر ٢۰۱٤.

التقى فى هذه الورشة عدد من االطباءاالتراك المقيمين بالخارج , االكادميين ,الكادر االدارى فى المجاالت الصحية ,الباحثين ,الممارسين 
الصحيين ,ممثلى االدوية و التكنولوجيا الطبيه ووزارة الصحة,وزارات اخرى منھا العلوم والصناعة و التكنولوجيا,االقتصاد و التنميه, 

مؤسسة البحوث التركية للعلوم و التكنولوجيا,معھد تركيا للمعاير,معھد تركيا لالختراعات,ممثلى التعليم العالى,الطباء الناجحين الذين يعملون 
فى داخل البالد ممثلى االدوية و االجھزة الطبيه و االكاديميين.

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



٢

فى صدد الملتقى القيت كلمات الساده السيد وزير الصحة الدكتور محمد مؤزن أوغلو و مدير العالقات الدوليه و االتحاد االوربى السيد الدكتور 
أونار قونار و علماء تركيا المعرفين عالميآ البرفسر الدكتور غازى ياشارقيل والسيدة زوجة السيد رئيس الوزراء الدكتوره ساره دأود 

أوغلو,حيث التقى ممثلى وزارة الصحة محاضرات عن النظام الصحى  و التطالعات المستقبلية فى المجال الصحى.

بعد ذلك تكون ۱٤ فرق عمل فى شتى االختصاصات و االقسام.وتم عقد اجتماعات فى اليوم التالى  لمدة اربعة ساعات  حيث تبادل 
كل فريقآ وجھات النظروالبحث عن  آلية التعاون المشترك و اتاحة امكانية االستفسار من رئيس كل فريق .

التفاصيل عن هذة الورشة فى العدد االضافى

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



۳

زيارة وزير الصحة االيرانى و وفد الصحة المرافق له (١۸-١٦ أكتوبر٢٠١٤)

� لدوام تبادل التجارب و اتمام مسيرة التعاون تم لقاء وزارة الصحة التركية ووزارة ايران ,قد تمت زيارة وزير الصحة والتدريب الطبى 

االيرانى السيد الدكتور سعيد حسن كوازازداح ھاشمى بدعوة من وزير الصحة للجمهوريه التركيه السيد الدكتور محمد مؤزن أغلو الموافق ١٦-١۸ 

اكتوبر ٢٠١٤ .

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



٤

من خالل الزيارات التحضيريه لزيارة وزير الصحة االيرانى تقدم وفد الصحة االيرانى المكون من٤ اشخاص لجراء لقاءات مبدائيه بتاريخ 

١٢ أكتوبر ٢٠١٤ يتبعها وفد الصحة المرافق لسيد وزير الصحة االيرانى حيث يتكون الوفد التقنى من  ١٤ شخصآ يعملون فى مختلف 

مجاالت التحول الصحى فى أيران الموافق ١٤-١٦ أكتوبر ٢٠١٤. 

فى صدد الزيارة القت بعض المؤسسات محاضرات تعريفية فى مجاالت شتى منها مديرية خدمات الطؤارى,مركز محطة الطؤارى 

١١٢,مديرية االستثمار الصحى,اجتماعات القطاع الخاص ,مستشفيات القطاع العام و الخاص,مركز العائلة الصحى و فعاليات ترحيل 

المرضى , زيارات الشركات , أداء المستشفيات العامه و الميزانية و الجودة و تقيم القوى العامله.

تحقق اللقاء الثنائى ١٦ أكتوبر ٢٠١٤ بين وزير الصحة للجمهورية التركيه السيد الدكتور محمد مؤزن أغلو و الوزير الضيف وزير الصحة 

االيرانى.بعد اللقاء تمت زيارةمركز االتصاالت لوزارة الصحة و مركزبالقات للفم و صحة االسنان .و قد تمت ايضآ زيارة مؤسسة الضمان 

االجتماعى و مديرية التنمية الصحيه,حيث غادر الوفد البالد الموافق ١۷ أكتوبر ٢٠١٤ 

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



٥

زيارة وزير الصحة االيطالى ٢٧-٢٨ أكتوبر٢۰۱٤ 

شارك وزير الصحة للجمهورية التركيه فى مؤتمر البحر االبيض المتوسط للصحة بروما بمناسبة رئاسة ايطاليا فى ھذه الفترة لالتحاد االوربى  حيث 

راف وزير الصحة للجمهورية التركيه السيد مدير العالقات الدوليه و االتحاد االوربى الدكتور أونار قونار و الوفد المرافق له.

 

وتطرق االجتماع الى النظم و اللوائح الدوليه بخصوص الصحة و المهاجرين مقاومة المضادات الحيويه و نمط الحياه.تحدث وزير الصحة للجمهورية 

التركيه فى اجتماع الطاولة الدائرية المكون من رئاساء الوفود عن موضوع المهاجرين و الصحة و نمط حياتهم كما شارك ايضآ فى حفل االستقبال فى  

سفارة الجمهورية  التركية بالفاتيكان .

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



٦

زيارة السيد وكيل الصحة لتوانيا(٢۳-٢٢ أكتوير ٢٠١٤)

فى صدد زيارة السيد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان فى ٢٢-٢۳ أكتوبر ٢٠١٤ للتوانيا تم توقيع خطاب النيه بين وزارة الصحة 

للجمهورية التركية و وزارة الصحة اللتوانيه.تم التوقيع من الطرف التركى السيد وكيل الصحة البرفسر الدكتور أيوب قومش  قد رافقه مدير العالقات 

 الدوليه الدكتور أونار قونار.

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



۷

اجتماع لجنة منطقة البحر االبيض المتوسط الشرقيه

تحقق اجتماع منطقة البحر االبيض المتوسط الشــــــرقية الواحد و ستون  بمدينة تونس بتونس بتاريخ ١۹-٢٠ أكتوبر ٢٠١٤  الذى شارك فيه ممثلى منظمة 

الصحة العالميه ٢١ عضوآ من مكتب منطمة الصحة العالميه لمنطقة البحر االبيض  و ممثلى فلسـطين  و قد تم النقاش حول المشـكالت التى تواجه المنطقة و 

قد دار النقاش حول التحول لمنظمة الصـحة العالميه و النظم الصــحيه و األمن الصــحى العالمى ,شلل االطفال و التحضــير للحاالت الطارئه حيث  شاركت 

الجمهورية التركية كمعقب مشاھد و شارك فيه اعضاء مديريتنا العامه 

اجتماع اللجنة االقتصادية المختلطه و التعاون التقنى بين باكستان و تركيا الخامس عشر

تحقق اجتماع اللجنة االقتصادية المختلطة الخامس عشر بأنقرا بتارخ ۱٥-۱٦ أكتوبر ٢۰۱٤ بمشاركة وزير البيئة والتنميه الحضريه 
السيد أدريس قلليجه,شاركت مديرية العالقات الدوليه تحت الموضوعات الصحية و ايضآ تم توقيع البرتوكول.

اجتماع تنسيق مكافحة وباء االيبوله 

شاركت مديرية العالقات الدولية فى االجتماع التنســــــــــيقى المعد من طرف وزارة الخارجيه  لمكافحة االيبوله فى تاريخ ٢۳ أكتوبر ٢٠١٤قررت وزارة 

الصحة التنسيق و التعاون  مع رئاسة االفات و أدارة الطؤارى بارسال فرق فنيه للمد يد العون للمناطق المنكوبه منها ليبيريا ,سيراليون و غينا .

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



۸

االجتماع المتعلق بأزمة سوريا و المساعدات الماليه لالتحاد االوربى

حول خصوص السوريين  المتواجدون فى تركيا بسسبب الحرب و المساعدات الماليه المتوقعة من طرف االتحاد االوربى الذى نسق لهذا االجتماع  

المتعلق بأزمة سوريا و المساعدات الماليه لالتحاد االوربى المعقد بتاريخ ٢۷ أكتوبر ٢٠١٤ و الذى شاركت فيه عدد من المؤسسات المتعلقه منها 

مديريتنا العامة و مديرية الصحة للحدود و السواحل,مديرية خدمات الطؤارى و رئاسة صحة المجتمع و مؤسسة الصحة العامة التركيه و رئاسة 

تنمية االستراتيجيات .

 اجتماع تحضير زيارة  لجنة التقيم االوربيه

استمرارية عملية تقيم سعة السيطرة  و الوقاية من االمراض المعديه فى البالد من خالل مركز السيطرة و الوقايه لالمراض االوربيه.من 
هذا المنطلق فى صدد االجتماعات التحضيريه ,عقد مسؤلى مؤسسة الصحة العامة فى تاريخ ۱٧ أكتوبر ٢۰۱٤ اجتماعھا التعريفى و قد 

شارك فيه مديرية العالقات الدوليه و ذلك لتحضيرات الالزمة الجتماع لجنة تقيم السيطرة و الوقاية من االمراض المعدية االوربية المقرر 
عقدها فى الفترة بين ۱٧- ٢٨ نوفمبر ٢۰۱٤ 

اجتماع اللجنة االوربيه  لمختصى المحددات االجتماعية و عدم المساواه فى الصحة 

شاركت مديرية العالقات الدوليه فى اجتماع اللجنة االوربيه لمختصى المحددات االجتماعيه و عدم المساواه فى الصحة فى 
لوكسسانبورق الموافق ٢٢ أكتوبر ٢۰۱٤ ,فى صدد االجتماع دار النقاش حول وضع االتحاد االوربى الحالى و الخطط المستقبليه.

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



۹

اجتماع متابعة عملية تقيم االمراض المعديه

شاركت مديرية العالقات الدوليه باجتماع مؤسسة الصحة العامة فى تاريخ ۳١ أكتوبر ٢٠١٤ لتقيم المعلومات و المستندات التى تم طلبها لتقيم سعة 

السيطرة و الوقاية من االمراض المعديه فى البالد مع التنسيق مع مركز السيطرة و الوقاية من االمراض المعدية االوربيه للجنة االوربيه. 

موضوعات مشاريع الفترة الثانيه للمساعدات الماليه قبل 

تحقق االجتماع فى تاريخ ۹ أكتوبر ٢۰۱٤ بمقر مؤسسة الصحة العامه لمناقشة مسودة المشاريع الموضوعة  للفترة الثانيه من قبل المساعدات 
الماليه قبل االنضمام و تقيمھا وعرض المشاريع الجديدة و تعريفھا 

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



١٠

اجتماع مشروع الدعم الوطنى لتحضير االستراتيجيات الكتساب حق انشاء العمل و حرية تقديم الخدمات

عقد االجتماع  الذى ذكر أعاله فى تاريخ ٢۱ أكتوبر ٢۰۱٤و الذى تم تحضير مشروعه من قبل وزارة االتحاد االوربى تم مشاركة االعمال 
المقرر تنظيمھا  فى البند الثالث مع ممثلى االتحاد االوربى بخصوص استراتيجيه انشاء العمل و حرية تقديم الخدمات .تم ايضآ تبادل االراء 

حول الوظائف الصحية و اللوائح التى يجب وضعھا و قد شارك فى االجتماع ممثلى  مديرية العالقات العامة و االتحاد االوربى و مديرية 
 الخدمات الصحيه.

اجتماع مبدئية االستراتيجيه وثيقة استراتيجية التعاون لتنمية االمم المتحده 

اجتماع مشاركى االستراتيجية المبدئى الستراتيجية التعاون لتنمية االمم المتحده فى تاريخ ۱٤-۱٥ أكتوبر ٢۰۱٤.شارك فى االجتماع مديرية 
العالقات الدولية و االتحاد االوربى و مؤسسة الصحة العامه حيث اطلع على االهداف الموضوعة للخمسة سنوات المقبله الستراتيجية 

مؤسسات االمم المتحدة فى البالد.

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا
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١١

التدريب

التدريب منذ۳۱ اكتوبر ٢۰۱٤

الممارسين الصحيين االجانب  الذين اتموا تدريبھم :۳٤۱ منھم ٢٤۱ طبيب ۱۰۰ ممارس صحى

الممارسين الصحيين االجانب الذين يواصلون تعليمھم :٥ أطباء

الممارسين الصحيين المخطط تعليمھم:٤٧ ۱۰ طبيب ۳٧ ممارس صحى

المجموع ۳۹۳ منھم ٢٥٦ طبيب ۱۳٧ ممارس صحى

التدريبات

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا
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