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 نشرة شبكة إيبيساوث اإللكترونية  2012مارس / أذار 

وقد بدأت شبكة إيبيساوث كمشروع لالتحاد األوروبي، ثم سعت 
وتضمنت المشاركة المبدئية . جاهدة لتكريس توجهها المتوسطي

، لتصل اآلن )إيطاليا وٕاسبانيا وفرنسا واليونان وبلغاريا(خمسة بلدان 
سبعة وعشرون بلًدا من كل من جنوب (إلى كافة بلدان المتوسط 

إضافة إلى المؤسسات ) أوروبا والبلقان والشرق األوسط وشمال أفريقيا
 .الشريكة

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

 .الذي يموله االتحاد األوروبي" إيبيساوث بالس"

 الدول والمؤسسات المشاركة

  ملخص المشروع

 الموضوع الرئيسي شبكة إيبيساوث

الدليل التشغيلي للحماية المدنية األورومتوسطية صدر عن البرنامج 
األورومتوسطي للوقاية من الكوارث الطبيعية والناتجة عن النشاط 

 .(PPRD South)البشري واالستعداد واالستجابة لها 
 

يهدف نطاق الدليل إلى تقديم لمحة عامة عن مخاطر الكوارث في 
إقليم األورومتوسط والقدرات القائمة للتعامل مع هذه المخاطر، مع 

حفز تطوير قدرات الحد من مخاطر الكوارث على المستوى الوطني 
ومساعدة البلدان الشريكة في تحديد أولويات احتياجاتها ووضع 

 .االستراتيجيات الفعالة للحد من مخاطر الكوارث
 قراءة الدليل

 أنشطة إيبيساوث

شبكة مختبرات  - 4انعقد اجتماع الخبراء األول لحزمة العمل 
/ كانون الثاني  3-1في باريس بفرنسا في  -إيبيساوث اإلقليمية 

 .2012يناير 

 جدول األعمال

حول التأهب واالستجابة  5أقيمت حلقة العمل األولى لحزمة العمل 
في مجال الصحة العمومية وجلسة التدريب حول التحليل المكاني 

 2فبراير إلى / شباط  27لبيانات الترصد، في مدريد بإسبانيا في
 .2012مارس / أذار 

 جدول األعمال

لشبكة مختبرات  4انعقد اجتماع رؤساء المختبرات لحزمة العمل 
 . 2012مارس / أذار  9-8إيبيساوث اإلقليمية في أنقرة بتركيا في 

 جدول األعمال

 .لقد تلقيت النشرة اإللكترونية الصادرة عن شبكة إيبيساوث
 .هنا لتلقي اإلصدارات التالية مباشرةً  االشتراكإذا كنت قد تلقيتها عن طريق صديق أو زميل، فيرجى 

 

 زيارة موقعنا
 إلغاء التسجيل
 االتصال بنا

 

كذلك ينبغي . الوطنية الشريكة ، بالتعاون مع المؤسساتالمعونة األوروبيةوالتابعة لالتحاد األوروبي،  الوكالة األوروبية للصحة والمستهلكين/المديرية العامة للصحة وشؤون المستهلكينتشارك في تمويل مشروع إيبيساوث بالس 
يتألف من خبراء  مجلس استشاريويتلقى المشورة من ِقبل  المعهد الوطني اإليطالي للصحةينفذ المشروع تحت قيادة  .المركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتهاو وزارة الصحة اإليطاليةاإلقرار بالدعم المالي المقدم من 

 .المفوضية األوروبية، والمركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرهم من الخبراء العالميين
 

 .، وال يمكن بأي حال من األحوال أن ُتعد تعبيًرا عن آراء االتحاد األوروبيمعهد الصحة العمومية للجبل األسودو المعهد الدولي اإليطالي للصحةُتعد محتويات هذه النشرة مسؤولية فريق نشر إيبيساوث وحده، والذي يشارك في قيادته 
 

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

، 200رقم ) إي ويب(نشرة إيبيساوث األسبوعية 
وتشمل تحليل َبعدي لكافة األحداث التي تم اإلبالغ 

   .2008عنها منذ صدور العدد األول في 

 قراءة نشرة "إي وب" رقم
 

 
التقرير التقني نصف السنوي األول والثاني الصادر 

عن المفوضية األوروبية، المديرية العامة للتنمية 
 .والتعاون متاحان على شبكة اإلنترنت

 قراءة التقريرين
 

 
تم تناول تنظيم مشروع إيبيساوث بالس بالشرح 

 .وٕاتاحته على شبكة اإلنترنت

 قراءة الوثيقة

 وثائق إيبيساوث

تم تقديم الشبكة في االجتماع الذي عقده عنصر 
نظام اإلنذار واالستجابة المبكرة للشبكة المجتمعية 

للترصد الوبائي ومكافحة األمراض السارية، في 
 .2012يناير / كانون الثاني  24لوكسمبورغ في 

 جدول األعمال والعرض التقديمي

 أحداث إيبيساوث

 .عرض أنشطة الشبكة في اجتماعات مختلفة: أحداث إيبيساوث -
   .، والتقارير التقنية نصف السنوية، وتنظيم مشروع إببيساوث بالس200رقم ) إي وب(نشرة إيبيساوث األسبوعية : وثائق إيبيساوث -
لشبكة مختبرات إيبيساوث اإلقليمية وحلقة العمل وجلسة التدريب  4اجتماع الخبراء ورؤساء المختبرات لحزمة العمل : أنشطة إيبيساوث -

 .  5األوليان لحزمة العمل 
 .الوضع الحالي لشبكة إيبيساوث: شبكة إيبيساوث -
الدليل التشغيلي للحماية المدنية األورومتوسطية الصادر عن البرنامج األورومتوسطي للوقاية من الكوارث الطبيعية : الموضوع الرئيسي -

 ) PPRD South(والناتجة عن النشاط البشري واالستعداد واالستجابة لها 

 : في هذا اإلصدار
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