
نشرة شبكة إيبيساوث اإللكترونيةنشرة شبكة إيبيساوث 

يوجد منشور يقدم وصفًا للشبكة ولمشروع إيبيساوث بالس 
 .على شبكة اإلنترنت

 
 منشور المشروع

 وثائق إيبيساوث

 13اإلصدار رقم 
 2011حزيران /يونيو

 .لقد تلقيت النشرة اإللكترونية الصادرة على شبكة إيبيساوث
 . اإلصدارات التالية مباشرة هنا لتلقياالشتراكإذا آنت قد تلقيتها عن طريق صديق أو زميل، يرجى 

 
 زيارة موقعنا
 إلغاء التسجيل
 االتصال بنا

 
التابعة لالتحاد  الوآالة األوروبية للصحة والمستهلكين/المديرية العامة للصحة وشؤون المستهلكينتشارك في تمويل مشروع إيبيساوث بالس 

 من وزارة الصحة اإليطاليةآذلك ينبغي اإلقرار بالدعم المالي المقدم .  الشريكة، بالتعاون مع المؤسسات الوطنيةوالمعونة األوروبيةاألوروبي، 
 ويتلقى المشورة من ِقبل مجلس استشاري يتألف من خبراء المفوضية األوروبية، والمرآز المعهد الوطني اإليطالي للصحة المشروع تحت قيادة وينفذ. والمرآز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها

  .األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرهم من الخبراء العالميين
  .ُتعد محتويات هذه النشرة مسؤولية شبكة إيبيساوث وحدها، وال يمكن بأي حال من األحوال أن ُتعد تعبيرًا عن آراء االتحاد األوروبي

 ).فريق تنسيق إيبيساوث بالس(، وسيلفيا دآليتش، وماريا غراتزيا دنتي، وفالفيا ريكاردو )فريق نشر إيبيساوث بالس(ماسيمو فابياني، ودراغان لوسيفيك، وفاليريا ألفونسي : مجلس التحرير

 .المؤتمرات/ االجتماع األول للجنة التوجيهية وعرض أنشطة الشبكة من خالل عدد من االجتماعات:أحداث إيبيساوث −

 . نشرة شبكة إيبيساوث:وثائق إيبيساوث −

 . موقع شبكة إيبيساوث اإللكتروني الجديد:أنشطة إيبيساوث −

 . الوضع الحالي لشبكة إيبيساوث:شبكة إيبيساوث −

 . الدورة الثالثة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية:الموضوع الرئيسي −

 : في هذا اإلصدار

تمت مراجعة الموقع اإللكتروني لشبكة إيبيساوث وإطالق 
 .صيغة جديدة منه على شبكة اإلنترنت

 
تم تحديث محتوى الموقع اإللكتروني للشبكة لتوفير نظام 

محسن للتنقل، وذلك بناًء على استطالع الرأي الذي أجري 
بمعرفة آافة مراآز التنسيق لمشروع إيبيساوث لتقييم نقاط 

 .القوة والضعف للموقع اإللكتروني القديم
 

ومن أجل ترآيز االهتمام على ما تقوم به وتنتجه شبكة 
إيبيساوث، تم استخدام نهج جديد ينظم الموقع وفقًا 

للموضوعات واألنشطة ويخصص لكل منها صفحات 
  .فرعية

 زيارة الموقع اإللكتروني

 أنشطة إيبيساوث

دورة (تبدأ الدورة الثالثة لتنفيذ األحكام الصحية الدولية 
IHR iالتي ُتنظَّم بالتعاون مع جامعة بريتوريا )  الثالثة

بجنوب أفريقيا، ومرآز الحقوق لجامعة جورجتاون 
بالواليات المتحدة، وجامعة جنيف بسويسرا ومعهد 

Institut Bioforce Développement بفرنسا، في 
 .2011أيلول / سبتمبر 

 
وتتمثل أهداف الدورة في تعزيز الموارد البشرية حاسمة 
األهمية المستخدمة في وضع وإدارة نظم ضمان الصحة 

العمومية العالمية في إطار تنفيذ األحكام الصحية الدولية، 
 .وتطوير قدرات التواصل من أجل التعاون الدولي الفعال

 
 قراءة المزيد

 الموضوع الرئيسي

وقد بدأت شبكة إيبيساوث آمشروع لالتحاد األوروبي، ثم 
وتضمنت . سعت جاهدة لتكريس توجهها المتوسطي

إيطاليا وإسبانيا وفرنسا (المشارآة المبدئية خمسة بلدان 
، لتصل اآلن إلى آافة بلدان المتوسط )واليونان وبلغاريا

سبعة وعشرون بلدًا من آل من جنوب أوروبا والبلقان (
إضافة إلى المؤسسات ) والشرق األوسط وشمال أفريقيا

 .الشريكة
 

 2010حزيران / وقد تم اختتام مشروع إيبيساوث في يونيو 
 من 2013-2010ولكن أنشطة الشبكة مستمرة في الفترة 

الذي يموله االتحاد " إيبيساوث بالس"خالل مشروع 
 .األوروبي

 
 الدول والمؤسسات المشارآة

 شبكة إيبيساوث

في االجتماع األول للجنة التوجيهية لمشروع إيبيساوث عقد 
 .2011شباط /  فبراير 3لوآسمبورغ في 
 جدول األعمال

 
 :تم تقديم أنشطة شبكة إيبيساوث في االجتماعات التالية

جتماع المجلس التنفيذي التحاد الشرق األوسط لترصد ا
    األمراض السارية
 2010تشرين الثاني /  نوفمبر 27-26القدس، إسرائيل 

 جدول األعمال والعرض التقديمي
 

 اجتماع النظام األوروبي لإلنذار واالستجابة المبكرة،
 2010آانون األول /  ديسمبر 2-1لوآسمبورغ 

 جدول األعمال والعرض التقديمي
 

 االجتماع الدولي بشأن األمراض الناشئة والترصد،
 2011شباط /  فبراير 7-4فيينا، النمسا، 

 )1حزمة العمل (البرنامج والعرض التقديمي 
 )6حزمة العمل (البرنامج والعرض التقديمي 

 أحداث إيبيساوث
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