
 نشرة   شبكة   إيبيساوث   اإللكترونية

عرض تقديمي حول أنشطة اجتماع خبراء المفوضية األوروبية وبرامج اجتماع المشروع األول واجتماع لجنة التوجيه واإلدارة الثالث : أحداث   إيبيساوث
 . 2012واجتماع   المجلس   االستشاري   الثاني   في   روما   بديسمبر   

دليل   المختبرات   المشارآة   في   الشبكة   اإلقليمية   المتوسطية   التابعة   لإلبيساوث   : وثائق   إيبيساوث(MRLN)      والتقارير   الفنية   المقدمة   إلى   وآاالت   التمويل
 . التابعة   للمفوضية   األوروبية

تقارير   إبيساوث   بالس   الصادرة   عن   فرق   التوجيه   واإلدارة   لمختلف   برامج   األعمال: أنشطة   إيبيساوث . 

الوضع   الحالي   لشبكة   إبيساوث: شبكة   إيبيساوث . 

المنح   التعليمية   المقدمة   إلى   خريجي   الجامعات   من   دول   سياسة   المجاورة   األوروبية   إلجراء   الدراسات   العليا   خالل   العام   الدراسي   : الموضوع   الرئيسي
2013-2014 . 

 :في   هذا   اإلصدار

يتوفر   دليل   المختبرات   المشارآة   في   الشبكة   اإلقليمية   المتوسطية   

(MRLN)  عبر   اإلنترنت . 
 

 )MRLN (دليل   شبكة   المختبرات   اإلقليمية   األوسطية   

 

والتقرير    (DEVCO)يتوفر   التقرير   الفني   النصف   سنوي   الثالث   

 .عبر   اإلنترنت (SANCO)الفني   المؤقت   األول   
 

 )DEVCO(التقرير   الثالث   
 

 )SANCO(التقرير   األول   

 وثائق   إيبيساوث

 19اإلصدار   رقم   
 2012ديسمبر   

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

 

 زيارة   موقعنا
 إلغاء   التسجيل
 االتصال   بنا

 

آذلك   ينبغي   . الوطنية   الشريكة   ، بالتعاون مع المؤسساتالمعونة   األوروبيةوالتابعة لالتحاد األوروبي،  الوآالة   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      .المرآز   األوروبي   للوقاية   من   األمراض   ومكافحتهاو وزارة   الصحة   اإليطاليةاإلقرار   بالدعم   المالي   المقدم   من   

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

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

 

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

تحليل   استقصائي   للتنسيق   بين   المراقبة    – 2/2011تقرير   اإلبيساوث   بالس   

 . واالستجابة   بين   نقاط   الدخول   والنظام   الدولي   في   منطقة   اإلبيساوث

 اقرأ   التقرير   

 

 . تقييم   االستخبارات   الوبائية   عبر   الحدود – 3/2011تقرير   اإلبيساوث   بالس   

 اقرأ   التقرير   

 

تقييم   استعداد   الصحة   العامة   والقدرة   األساسية    – 4/2011تقرير   اإلبيساوث   بالس   

 . لالستجابة

 اقرأ   التقرير   

 

 . شبكة   المعامل   اإلقليمية   المتوسطية – 5/2011تقرير   اإلبيساوث   بالس   

 اقرأ   التقرير   

 أنشطة   إيبيساوث

تتقدم   إدارة   التعليم   العام   والثقافة   التابعة   للمفوضية   األوروبية   

بعدد   ضخم   من   المنح   لخريجي   الجامعات   من   دول   سياسة   

الجوار   األوروبية   إلجراء   الدراسات   العليا   في   الجامعة   بأوروبا   

خالل   العام   الدراسي    –) وارساو(بجامعة   بروجز   أو   ناتولين    –

2013-2014 . 

 

الجزائر   وأرمنيا   وأذربيجان   : وتتضمن   الدول   المعنية

وبيالروس   ومصر   وجيورجيا   وإسرائيل   واألردن   ولبنان   وليبيا   

ومولدوفا   والمغرب   واألراضي   الفلسطينية   المحتلة   وسوريا   

 . وتونس   وأوآرانيا

 قراءة   المزيد   

 الموضوع   الرئيسي

آمشروع   تابع   لالتحاد   األوروبي   Episouth بدأت   شبكة   ايبيساوث   

دول      5حيث   بدأت   بمشارآة   . وآافحت   لتطوير   أعمالها   في   الشرق   األوسط

،   وانضم   إليها   أخيًرا   جميع   دول   )إيطاليا   وإسبانيا   وفرنسا   واليونان   وبلغاريا(

دولة   من   جنوب   أوروبا   ودول   البلقان   والشرق      27لتضم   (البحر   المتوسط   

 . وشرآاء   من   مؤسسات   متعاونة) األوسط   وشمال   إفريقيا

 

إال أن أنشطة  2010في يونيو   EpiSouthتم اختتام مشروع ايبيساوث

عبر مشروع ُممول من االتحاد األوروبي  2013-2010الشبكة مستمرة في 

 "EpiSouth Plus".يطلق عليه اسم 

 والمؤسسات   المشارآة   

 مخطط   المشروع   

 شبكة   إيبيساوث

لقد   تم   تقديم   أنشطة   اإلبيساوث   في   اجتماع   خبراء   المفوضية   األوروبية   

   16-15الذي   انعقد   في   لوآسمبورج   بتاريخ   " ما   أهمية   التطعيم؟"حول   

 .2012أآتوبر   
 

  جدول   األعمال   والعروض   التقديمية
 

االجتماع   األول   لمشروع   اإلبيساوث   بالس   في   روما   بإيطاليا   في   الفترة   

 . 2012ديسمبر      5-7
 

 اقرأ   جدول   األعمال   
 

 اقرأ   اإلصدارات   الصحفية   
 

اجتماع   لجنة   التوجيه   واإلدارة   الثالث   واجتماع   المجلس   االستشاري   

 . 2012ديسمبر      5الثاني   في   روما   بإيطاليا   بتاريخ   
1 

 اقرأ   جدول   األعمال   

 أحداث   إيبيساوث
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