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زيادة األمن الصحي في إقليم المتوسط وجنوب شرق أوروبا عن طريق دعم وتعزيز 

االستعداد لمواجهة المخاطر الصحية المشتركة ومخاطر األمن البيولوجي على 

 المستويين القطري واإلقليمي في بلدان شبكة إيبيساوث

www.episouthnetwork.org

والوكالة األوروبية للصحة /يشارك في تمويل البرنامج كل من االتحاد األوروبي والمديرية العامة للصحة وشؤون المستهلكين
كذلك ينبغي اإلقرار بالدعم المالي المقدم من وزارة الصحة . والمستهلكين والمعونة األوروبية إلى جانب المؤسسات الوطنية المشاركة

  .اإليطالية والمركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها
ُينفذ المشروع تحت قيادة المعهد الوطني اإليطالي للصحة ويتلقى المشورة من ِقبل مجلس استشاري يتألف من خبراء المفوضية 

  .األوروبية، والمركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرهم من الخبراء العالميين
ُتعد محتويات هذه النشرة مسؤولية المعهد اإليطالي الوطني للصحة وحده، وال يمكن بأي حال من األحوال أن ُتعد تعبيرًا عن آراء 

  .االتحاد األوروبي
 :للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ

 فريق بث مشروع إيبيساوث بالس
 +92 44 02240944 :فاكس+  92 44 02240944 :  هاتف

 it.iss@episouth: البريد اإللكتروني

 الشركاء
 ، (معهد الصحة العمومية)ألبانيا، تيرانا 

 ، (معهد الصحة العمومية)الجزائر العاصمة، الجزائر 
وزارة الشؤون المدنية، سراييفو؛ وزارة الصحة والرفاه االجتماعي، بانجا لوكا، جمهورية الصرب؛ معهد )البوسنة والهرسك 

 ؛ (الصحة العمومية، موستار، اتحاد البوسنة والهرسك
 ؛(المركز الوطني لألمراض المعدية والطفيلية؛ وزارة الصحة)بلغاريا، صوفيا 
 ؛ (المعهد الوطني الكرواتي للصحة العمومية)كرواتيا، زغرب 
 ؛ (وزارة الصحة)قبرص، نيقوسيا 
 ؛ (وزارة الصحة والسكان)مصر، القاهرة 

 ؛ (معهد حماية الصحة؛ عيادة األمراض المعدية)جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، سكوبيه 
 ؛ (معهد ترصد الصحة العمومية، سان موريس سدكس؛ معهد باستور، باريس)فرنسا 

 ؛ (المركز اليوناني لمراقبة األمراض والوقاية منها)اليونان، أثينا 
 ؛ (مركز مراقبة األمراض، تل هاشومر؛ وزارة الصحة، القدس)إسرائيل 
نزاني"المعهد الوطني للصحة، روما؛ المستشفى التعليمي، بادوفا؛ المعهد الوطني لألمراض المعدية )إيطاليا  ، "التسارو سباالا

 ؛ (، كازاليكيو دي رينو؛ الوحدة الصحية المحلية لتورينو، تورينو"سينيكا"روما؛ اتحاد جامعات 
 ؛ (وزارة الصحة)األردن، عمان 

 ؛ (المعهد الوطني الكرواتي للصحة العمومية)، برشتينا (4900قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة؛ ) كوسوفو، 
 ؛ (معهد الصحة العمومية)لبنان، بيروت 
 ؛(المركز الوطني للوقاية من األمراض السارية والمتوطنة ومكافحتها)ليبيا، طرابلس 
 ؛ (وزارة الصحة، رعاية المسنين والرعاية المجتمعية)مالطة، مسيدا 
SDICEM اتحاد الشرق األوسط لمراقبة األمراض المعدية؛ 

 ؛ (معهد الصحة العمومية)الرأس األسود، بودغوريتشا 
 ؛ (وزارة الصحة)المغرب، الرباط 
 ؛(وزارة الصحة)فلسطين، رام اهلل 

 ؛ (معهد الصحة العمومية)رومانيا، بوخارست 
 ؛ (معهد الصحة العمومية)الصرب، بلغراد 
 ؛ (معهد الصحة العمومية)سلوفينيا، لوبلباتا 
 ( معهد كارلوس الثالث للصحة)إسبانيا، مدريد 
 ؛(وزارة الصحة)سوريا، دمشق 

 ؛(وزارة الصحة)تونس العاصمة، تونس 
 ؛(وزارة الصحة)تركيا، أنقرة 

 تنسيق اللوائح الصحية الدولية، ليون، فرنسا -منظمة الصحة الدولية 
 المؤسسات المساهمة

DIEI-المركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها، ستوكهولم، السويد؛ 
DHAI- الوكالة األوروبية للصحة والمستهلكين، لوكسمبورغ؛ 

 المديرية العامة للصحة وشؤون المستهلكين، مديرية الصحة العمومية، لوكسمبورغ؛ -االتحاد األوروبي 
 االتحاد األوروبي، المعونة األوروبية، بروكسيل، بلجيكا؛

SOA-  وزارة الصحة، روما، إيطاليا؛ 
 المكتب اإلقليمي لشرق البحر المتوسط، القاهرة، مصر؛ -منظمة الصحة العالمية 
 المكتب اإلقليمي ألوروبا، كوبنهاغن، الدنمارك -منظمة الصحة العالمية 

 ا لرشرر كرا ء   
 و ا ل مرؤرسرسرا ت   ا لرمرسرا هرمرة 



 مررشرر و ع   إ يربرريررسرا و ث   ب ال س 
 األهداف والتنظيم

 

إلى زيادة األمن الصحي ‘ إيبيساوث بالس’يهدف مشروع 
في إقليم المتوسط وجنوب شرق أوروبا، عن طريق دعم 
وتعزيز االستعداد لمواجهة المخاطر الصحية ومخاطر 

األمن البيولوجي المشتركة على المستوى القطري واإلقليمي 
في بلدان شبكة إيبيساوث في إطار تنفيذ اللوائح الصحية 

وُيعد تعزيز العالقات المبنية على الثقة في اإلقليم . الدولية
 .هدفًا وأداة في نطاق تنفيذ المشروع

 
ويتطلب ضمان استجابة ناجحة لهذا التحدي إطارًا قويًا 

من التعاون وتبادل المعلومات بين البلدان السبعة 
ولهذا الغرض، تم تعيين مراكز تنسيق . والعشرين المشاركة

في كل من البلدان المشاركة وُطلب إليها المشاركة النشطة 
 . والتعاون في أنشطة المشروع

 
وينقسم المشروع إلى سبع حزم عمل تشترك في قيادتها 

ويعمل قادة حزم . بلدان االتحاد األوروبي والبلدان األخرى
العمل عن كثب مع فريق توجيه حزمة العمل المعني، في 

حين تضطلع لجنة توجيهية تتألف من قادة حزم العمل 
والجمعية العمومية للمشروع، التي تتألف بدورها من كافة 
 .    المشاركين، بمسؤولية اتخاذ القرارات االستراتيجية العامة

وأخيرًا يتولى مجلس استشاري يتألف من ممثلي المؤسسات 
المساهمة والخبراء المستقلين، تقديم الدعم في مراجعة 

 .الوثائق والتوصيات ذات الصلة
 

 األنشطة
 

 -4أي حزمة العمل )إلى جانب حزم العمل الشاملة 
 - 9النشر؛ حزمة العمل  - 9التنسيق؛ حزمة العمل 

تنقسم أنشطة المشروع إلى أربع حزم عمل، أال ( التقييم
 :وهي

 
لتسهيل الكشف  تأسيس شبكة مختبرات إقليمية متوسطية( 4

حزمة )عن المخاطر المشتركة في البلدان المشاركة 
 (.0العمل 

 
دارة ( 9 تعزيز اإلجراءات المشتركة لالستعداد العام وا 

 (.5حزمة العمل )ما بين البلدان المشاركة  المخاطر
 
تعزيز وظائف اإلنذار المبكر في إقليم المتوسط ( 9

واالستخبارات الوبائية عبر الحدود، إلتاحة تبادل 
بين بلدان مشروع  اإلنذارات واالستخبارات الوبائية

إيبيساوث وتطوير قابلية التشغيل المتبادل مع منصات 
اإلنذار المبكر األوروبية األخرى السيما النظام األوروبي 
لإلنذار واالستجابة المبكرة الذي تنص عليه التشريعات 

 (.4حزمة العمل )الحالية لالتحاد األوروبي 
 
تسهيل تنفيذ اللوائح الصحية الدولية عن طريق وضع  ( 0

وثيقة استراتيجية تتضمن المبادئ التوجيهية التي تستند  
/إلى التقييمات المحددة لتوضيح كيفية تفاعل الخطط 

 (.4حزمة العمل  )التشريعات الوطنية مع متطلبات اللوائح  
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، اتفق عدد من البلدان (9445)في مناسبة عام المتوسط 
التي تشترك في النظام البيئي للبحر المتوسط والتي تواجه 

مشكالت الصحة العمومية المشتركة نتيجة لذلك، على 
الذي يهدف إلى خلق إطار " إيبيساوث"تطوير مشروع 

للتعاون حول المسائل الوبائية من أجل تحسين ترصد 
األمراض السارية، والتواصل والتدريب في منطقة 

 .المتوسط وجنوب شرق أوروبا
 

تشرين األول / في أكتوبر " إيبيساوث"وبدأ مشروع 
بفضل الدعم المالي لمديرية العامة للصحة  2006

الوكالة األوروبية للصحة /وشؤون المستهلكين
والمستهلكين التابعة لالتحاد األوروبي ووزارة الصحة 

.2010حزيران / اإليطالية واختتم في يونيو    
 

كانت شبكة إيبيساوث تضم  2010حزيران / وفي يونيو 
تسعة من بلدان االتحاد األوروبي )سبعة وعشرين بلدًا 

وسبعة عشر بلدًا من خارجه باإلضافة إلى بلد واحد 
(.مرشح لالنضمام إلى االتحاد األوروبي   

لذا فتعد شبكة إيبساوث أعظم الجهود التعاونية المشتركة بين 
 . البلدان في إقليم المتوسط

 
 

 (0202-0202) مشروع إيبيساوث
 

وقد اعُتمدت مرحلة جديدة من أنشطة شبكة إيبيساوث 
تشرين األول ومن المتوقع أن / أكتوبر  45وبدأت في 

 .9449نيسان / أبريل  45تستمر حتى 
 

وتنطوي المرحلة الجديدة على تحول في أنشطة الشبكة إلى 
ويهدف مشروع إيبيساوث بالس الجديد . نهج أوسع نطاقاً 

إلى المساهمة في مراقبة المخاطر التي تهدد الصحة 
العمومية وغيرها من مخاطر األمن البيولوجي في إقليم 
المتوسط وجنوب شرق أوروبا، وذلك بناًء على معرفة 

الثغرات واالحتياجات في المنطقة  التي تحددت أثناء تنفيذ 
مشروع إيبيساوث األول في مجاالت االستخبارات الوبائية، 
واألمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والمهاجرون، 

واألمراض الحيوانية التي تصيب اإلنسان الناشئة عبر 
 . التطبيقي/الحدود، والتدريب في مجال علم األوبئة الميداني

 0202اجتماع إيبيساوث، روما،  

 البلدان المشاركة في مشروع إيبيساوث   
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