
ويب تتوفر اإلحصائيات حول الوصول إلى موقع 
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2012. 
 جدول األعمال

 وثائق إيبيساوث

 17إصدار رقم 
  2012يونيو 

سيتم عقد المؤتمر العالمي السابع لشبكة 

TEPHINET  15إلى  10في عّمان باألردن من 

 . 2012نوفمبر 

إن برامج التدريب في شبكة تدخالت الوبائيات والصحة 

هي عبارة عن شبكة (TEPHINET) العامة 

متخصصة في مجال برامج التدريب على الوبائيات 

(FETP)  دول حول العالم، وقد تأسست  53في

 . 1997الشبكة في عام 

 
 اقرأ المزيد

 الموضوع الرئيسي

 أحداث ايبيساوثEpiSouth :عرض أنشطة الشبكة في مختلف االجتماعات. 

 وثائق ايبيساوثEpiSouth : 2012إحصائيات حول الوصول إلى موقع ويب الخاص بالشبكة في الربع األول من عام. 

 أنشطة ايبيساوثEpiSouth : االجتماع الثاني للجنة التوجيه واإلدارة واجتماع المجلس االستشاري واجتماع فريق التوجيه

 . WP6واإلدارة 

 شبكة ايبيساوثEpiSouth : الحالة الحالية لشبكة ايبيساوثEpiSouth . 

المؤتمر العالمي السابع لبرامج التدريب في شبكة تدخالت الوبائيات والصحة العامة : موضوع االهتمام(TEPHINET). 

 : في هذا اإلصدار

تتوفر اإلحصائيات حول الوصول إلى موقع ويب 

في الربع األول من عام EpiSouth ايبيساوث 

2012 . 

 جدول األعمال

 
حول  WP6تم عقد اجتماع فريق التوجيه واإلدارة 

تبادل المعلومات الوبائية فيما بين الدول في 

 . 2012يونيو  5إلى  4اسطنبول بتركيا من 

 جدول األعمال

 أنشطة إيبيساوث

كمشروع تابع لالتحاد األوروبي وكافحت لتطوير أعمالها في Episouth بدأت شبكة ايبيساوث 

، وانضم إليها )إيطاليا وٕاسبانيا وفرنسا واليونان وبلغاريا(دول  5حيث بدأت بمشاركة . الشرق األوسط

دولة من جنوب أوروبا ودول البلقان والشرق األوسط  27لتضم (أخيًرا جميع دول البحر المتوسط 

 . وشركاء من مؤسسات متعاونة) وشمال إفريقيا

 إال أن أنشطة الشبكة مستمرة في    2010في يونيو     EpiSouthتم اختتام مشروع ايبيساوث 

 "EpiSouth Plus".عبر مشروع ُممول من االتحاد األوروبي يطلق عليه اسم    2010-2013

 

 والمؤسسات المشاركة

 
 مخطط المشروع

 شبكة إيبيساوث

تقديم الشبكة في االجتماع المشترك بين الوكاالت حول 
الصحة البيئية في جنوب وشرق منطقة البحر المتوسط 

 . 2012مارس  14الذي ُعقد في مرسيليا بفرنسا في 
 جدول األعمال والتقديم

 
البرامج "تم تقديم المشروع في المؤتمر رفيع المستوى 

الذي " النتائج واآلفاق: الصحية في االتحاد األوروبي
 .2012مايو  3ُعقد في بروكسل ببلجيكا في 
 جدول األعمال وملصق الحدث

 
تم تقديم الشبكة في االجتماع المشترك بين الدول حول 
تقوية قدرات المراقبة واالستجابة ضمن اللوائح الصحية 

الذي ُعقد في بيروت  (IHR 2005)2005الدولية 
 .2012مارس  28إلى  26بلبنان من 

 جدول األعمال والتقديم

 أحداث إيبيساوث

 .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

 نشرة شبكة إيبيساوث اإللكترونية
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