
 نشرة شبكة إيبيساوث اإللكترونية

تقديم اإليبيساوث في اجتماع منظمة الصحة العالمية بشأن استراتيجية تنفيذ اللوائح الصحية الدولية : أحداث إيبيساوث(IHR). 

تتوفر اإلحصائيات المتعلقة بالدخول على موقع الويب والشبكات والمختبرات المتعلقة باإليبيساوث، والنشرة : وثائق اإليبيساوث
 . مزودة بتحليل حول األحداث الصحية، فضًال عن الجديد في الموقف العالمي بالنسبة للفيروسات المكللة 250اإللكترونية 

التدريب على حمى الدَّنك والسالمة البيولوجية في المختبرات؛ وتقرير التقييم  - 6/2013تقارير اإليبيساوث بالس : أنشطة إيبيساوث
 . الخارجي متوسط األجل؛ وأوجه التعاون فيما بين شبكة اإليبيساوث والمنظمات العالمية

الوضع الحالي لشبكة اإليبيساوث: شبكة اإليبيساوث . 

2013فبراير 2 -يناير  28في بانكوك بتايالند، في الفترة  2013المؤتمر العالمي لجائزة األمير ماهيدول : الموضوع الرئيسي . 

 :في هذا اإلصدار

تتوفر اإلحصائيات المتعلقة بالدخول على موقع الويب الخاص 

 . 2012بشبكة اإليبيساوث في الربع األخير من عام 

  اقرأ المزيد

 

تتوفر وثيقة تعرض تفاصيل شبكات المختبرات والمختبرات 

 . المتعلقة باإليبيساوث

  اقرأ الوثيقة

 

تحليل استرجاعي لألحداث التي : 250النشرة اإللكترونية 

 ). 2012ديسمبر  – 2008مارس (جرت في مجال الصحة 

  اقرأ النشرة اإللكترونية

 

تتوفر عبر اإلنترنت مدونة تتعلق بالموقف العالمي بالنسبة 

 . 2013للفيروسات المكللة المستجدة حتى األول من مارس 

 اقرأ المزيد

 وثائق إيبيساوث

 20اإلصدار رقم 
  2013مارس 

 .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

التدريب  – 6/2013تقرير اإليبيساوث بالس 

على حمى الدَّنك والسالمة البيولوجية في 

 . المختبرات

  اقرأ التقرير

 

 تقرير التقييم الخارجي متوسط األجل 

 ). 2012سبتمبر  30 – 2010أآتوبر  15(

  اقرأ التقرير

 

تعاون شبكة اإليبيساوث مع المنظمات 

 . العالمية

 اقرأ المزيد

 أنشطة إيبيساوث

يهدف المؤتمر العالمي السنوي لجائزة األمير ماهيدول بوجه عام إلى جذب 

البارزين من القادة والمساهمين في مجال الصحة العامة من مختلف أرجاء 

العالم لاللتقاء مًعا من أجل مناقشة قضايا الصحة العالمية ذات األولوية الكبيرة 

والغرض هو أن يصير منتدى عالمًيا . وتلخيص النتائج واقتراح الحلول الواقعية

يتسنى لمؤسسات الصحة العالمية، العامة والخاصة، أن تتبناه مًعا وتستفيد به في 

 . سبيل ابتغاء وتأييد النصائح العالمية بشأن القضايا المهمة للصحة العامة

في بانكوك بتايالند،  2013وقد انعقد المؤتمر العالمي لجائزة األمير ماهيدول 

تحت  2013وجاء موضوع مؤتمر عام . 2013فبراير  2 –يناير  28في الفترة 

 " حلول شاملة: وحدة العالم ضد األمراض المعدية"عنوان 

 تنزيل المواد المتعلقة بالمؤتمر

 الموضوع الرئيسي

آمشروع تابع لالتحاد األوروبي Episouth بدأت شبكة ايبيساوث 

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

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

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

 . وشرآاء من مؤسسات متعاونة) والشرق 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 ُطرحت شبكة اإليبيساوث في اجتماع منظمة الصحة 

االستراتيجية األوروبية لتنفيذ اللوائح "العالمية في إطار 

 27-25في لوآسمبورج بالفترة )" 2005(الصحية الدولية 

 . 2013فبراير 
 جدول األعمال والعرض التقديمي

 أحداث إيبيساوث
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