


1نظرة عامة عىل برنامج الوبائيات التطبيقية )FETP( | العراق 2010 - 2015

المحتويات:

الصفحة الموضوع

ق أوسطية للصحة المجتمعية )امفنت( 3نبذة عن  الشبكة ال�ش

4قائمة المصطلحات و الإختصارات

ي العراق
5امفنت تدعم برنامج الوبائيات التطبيقية )FETP( �ف

قليمية ي العراق لحضور ورشات العمل و التدريبات الإ
8امفنت تدعم برنامج )FETP( �ف

قليمية 13امفنت تدعم برنامج )FETP( و مسؤولي الصحة العامة لحضور المؤتمرات الإ

ي العراق
وع تعزيز مراقبة الحمة المالطية �ف 15امفنت تدعم م�ش

ي العراق
ية  �ف ي مناطق التجمعات الجماه�ي

ف الصحة العامة �ف 17امفنت تدعم الجهود الرامية إل تحس�ي

نشطة 20نظرة عىل الإ





3نظرة عامة عىل برنامج الوبائيات التطبيقية )FETP( | العراق 2010 - 2015

ي العراق
أنشطة امفنت �ف

نبذة عن امفنت 

ــة والقطــاع الخــاص، ومؤسســات الصحــة  ــوكالت الدولي ــة وال ــة مــع وزارات الصحــة ، والمنظمــات غــ�ي الحكومي اك ي �ش
تعمــل امفنــت �ف

ــة.  ــات التطبيقي ــز اوضــاع الصحــة العامــة والوبائي قليمــي و العالمــي لتعزي ــن الإ العامــة الأخــرى عــىل الصعيدي

ف  ف والمقيمــ�ي ي مجــالت الصحــة العامــة والوبائيــات التطبيقيــة للخريجــ�ي
ي البحــوث التطبيقيــة �ف

كمــا وتقــدم المســاعدة الفنيــة المهنيــة �ف

ي تلــك الــدول و هــي 
امــج منبثقــة عــن وزارات الصحــة �ف ق أوســطية و هــذه ال�ب ي المنطقــة الــ�ش

ي برامــج التدريــب الميدانيــة للوبائيــات �ف
�ف

ســتجابة للأمــراض المتفشــية . ي قيــادة الجهــود الراميــة للتحقــق مــن و الإ
معنيــة �ف

ــة و أنظمــة مكافحــة  ــرق للتعامــل مــع الأوبئ ــاء ف ــة و يقومــون ببن ــة الأمــراض الســارية و المزمن ــث أنهــم يقيمــون و يحســنون مراقب حي

ــم. ي بلدانه
ــة �ف الأوبئ

ي مجــال بنــاء 
ة �ف ق أوســطية تجمــع 20 ســنة مــن الخــ�ب ي المنطقــة الــ�ش

ي للوبائيــات �ف
مــع أكــ�ش مــن 350 مــن خريجــي برنامــج التدريــب الميــدا�ف

أنظمــة الصحــة العاميــة ومراقبــة الأمــراض.

ي البلــدان المجــاورة ، كمــا قامــت امفنــت بالتعامــل 
ي الأوبئــة �ف ي بلدانهــا ليدربــوا أخصائــىي

ي الأوبئــة �ف امــج تقــوم بتدريــب أخصائــىي وهــذه ال�ب

ــات الــذي انشــأ بالتعــاون مــع )المركــز  ي للوبائي
ــدا�ف ــوزارة ل برنامــج التدريــب المي ي عــام 2010 عــن انشــاء ال

ــة �ف مــع وزارة الصحــة العراقي

.CDC )الأمريــ�ي لمكافحــة الأمــراض
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قائمة االختصارات

BEPبرنامج ادارة المخاطر البيولوجية

CDCالمركز االأمريكي للسيطرة عىل االأمراض

CPHLالمخت�ب المركزي للصحة العامة

ي 
                  CRDFالمؤسسة االأمريكية للأبحاث و التطوير المد�ف

ي واالإحصاءات الحيوية
CRVSالتسجيل المد�ف

نزيم( اليزا )المقايسة المناعية المرتبطة باالإ ELISAفحص االإ

ق أوسطي قليم ال�ش EMRالمنطقة / االإ

يبوال  EVDمرض االإ

FETPبرنامج الوبائيات التطبيقية

نعاش  ERRBشعبة االستجابة لحاالت الطوارئ و االإ

نذار بحدوث الفاشيات العالمية واالستجابة لها  GOARNشبكة منظمة الصحة العالمية للإ

ي الداخل
دين �ف IDPاالأشخاص المهجرين /الم�ش

IMCالهيئة الطبية الدولية

MERS-CoVمرض الكورونا

ق االأوسط العلمي للأمن MESISمعهد ال�ش

-NAMRU3وحدة االأبحاث الطبية بالبحرية االأمريكية ) نامرو 3(

NCDاالأمراض المزمنة

PCRتفاعل البلمرة المتسلسل

ق االأوسط PN-MEشبكة Pulse Net  ال�ش

          TEPHINETشبكة تدّخلت الصحة العمومية والوبائيات

UNICEFمنظمة االأمم المتحدة للطفولة

WHOمنظمة الصحة العالمية

ق المتوسط     قليمي لل�ش       WHO-EMROمنظمة الصحة العالمية – المكتب االإ
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تقرير مفصل عن االأنشطة

الجزء االأول

ي العراق 
امفنت تدعم برنامج الوبائيات التطبيقية )FETP( �ف

ي قــدرات مقيمــي 
ي تبــىف

ي العــراق منــذ عــام 2010 مــن خــلل تقديــم الــدورات التدريبيــة الــىت
دعمــت امفنــت برنامــج الوبائيــات التطبيقيــة �ف

نامــج. و خريجــي ال�ب

لمحة عن االأنشطة:

السنةالشهراسم النشاطالرقم
نامج الوبائيات التطبيقية 1 يالدورة التوجيهية للفوج الأول ل�ب

ين الثا�ف 2010ت�ش

ي العراق2
نامج الوبائيات التطبيقية �ف 2011آذارالورشة التطويرية ل�ب

2011تموزورشة عمل سلمة الماء و الغذاء3

نامج الوبائيات التطبيقية4 ي ل�ب
2011كانون الأولالدورة التوجيهية للفوج الثا�ف

ي برنامج الوبائيات التطبيقية5
ف �ف ف�ي 2012أيارورشة عمل تدريب المرشدين و الم�ش

يحفل تخريج الفوج الأول من برنامج الوبائيات التطبيقية6
ين الثا�ف 2012ت�ش

ي العراق7
ي من برنامج الوبائيات التطبيقية �ف

2014آذارحفل تخريج الفوج الثا�ف

2014نيسانورشة عمل عن برتوكولت البحث8

ي حالت الطوارىء 9
2014آبورشة تدريبية عن الصحة العامة �ف

10
تدريب امفنت بالتعاون مع المركز الأمري�ي للسيطرة عىل الأمراض و برنامج 

ستجابة ال�يعة ادارة المخاطر البيولوجية  لفرق الإ
2014آب 

ي العراق 11
2015آذارحفل تخريج الفوج الثالث من برنامج الوبائيات التطبيقية �ف

12
ورشة عمل للستجابة لحالة الطوارىء المنبثقة عن الأشخاص المهجرين /

ي الداخل.
دين �ف الم�ش

2015نيسان

تفاصيل االأنشطة:

نامج الوبائيات التطبيقية: 1: الدورة التوجيهية للفوج االأول ل�ب

ي العــراق دورتــة التوجيهيــة بدعــم مــن امفنــت وعقــدت هــذه 
ي 2010، بــدأ الفــوج الأول مــن برنامــج الوبائيــات التطبيقيــة �ف

يــن الثــا�ف ي 7 ت�ش
�ف

ف مــن محافظــات مختلفــة،  ي جامعــة بغــداد، و يتكــون هــذا الفــوج مــن 10 أطبــاء مقيمــ�ي
ي كليــة الطــب �ف

ي فــرع طــب المجتمــع �ف
الــدورة �ف

ي جامعــة بغــداد. 
ي عقــدت �ف

ي مجموعــة مــن الــدورات التوجيهيــة النظريــة الــىت
وقضــوا أول 12 أســبوع �ف

ي مهام 
ة الأجــل داخــل وزارة الصحــة العراقيــة، و من ثــم 9 اشــهر �ف ي مهــام قصــ�ي

ي علــم الوبائيــات تليهــا 8 أســابيع �ف
حيــث كّونــوا أسســاً معرفيــة �ف

ميدانيــة طويلــة المــدى مــع الــوزارة و انتهــت الــدورة باســتكمالهم للأعمال الميدانيــة عىل مســتوى المحافظات.

ي العراق
نامج الوبائيات التطبيقية �ف 2: الورشة التطويرية ل�ب

ي العــراق 
ف امفنــت و المركــز الأمريــ�ي للســيطرة عــىل الأمــراض ومنظمــة الصحــة العالميــة �ف كة بــ�ي عقــدت هــذه الــدورة كثمــرة لجهــود مشــ�ت

ي العــراق ووزارة الخارجيــة الأمريكيــة.
و وزارة الصحــة العراقيــة و وزارة التعليــم العــالي �ف

ف مــن الوحــدات  ف عراقيــ�ي ة مســؤول�ي هدفــت هــذه الــدورة لتعزيــز البنيــة التحتيــة لأنظمــة الصحــة العامــة، وشــهدت الــدورة مشــاركة عــ�ش
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ــداد،  ــة بغ ــن جامع ــاتذة م ــة أس ــة وخمس ي وزارة الصح
ــة �ف الفني

وا  واســتعرض المشــاركون محتــوى المناهــج الدراســية وحــرف

ي 
ــدا�ف ــل المي ــة للعم افي �ش ــؤوليات الإ ــن المس ــة ع ــة تعريفي جلس

ــالت  ي ح
ــة �ف ــة العام ــاط الصح ــم ضب ــة دع ــوا كيفي ــث تعلم حي

ة  ــ�ي ــات الأخ ــع اللمس ــم وض ــراض، وت ي الأم
ــ�ش ــن تف ــري ع التح

ــام 2012.  ي ع
ــوج الأول �ف ــج الف ي لتخري

ــىف ــدول الزم ــىل الج ع

ــاء  ــات، وبن ــروض والمناقش ــدورة الع ــذه ال ــطة ه ــملت أنش وش

الســيناريوهات الطبيــة، لعــب الأدوار، و وضــع الصيغــة النهائيــة 

لخطــة العمــل لعــدة ســنوات.

واســفرت هــذه الــدورة عــن اعتمــاد منهــج تدريــ�ي للفــوج الأول 

ــة وجــدول  ــات التطبيقي ي برنامــج الوبائي
ف �ف ــاء المقيمــ�ي مــن الأطب

ي لأعمالهــم ليمتــد مــن ســنة 2010 – 2012 ومجموعــة مــن 
زمــىف

ي 
ــىف ــهر الث ــلل الأش ــذ خ ــا للتنفي ــوىص به ــل الم ــوات العم خط

ــة. عــ�ش المقبل

3: ورشة عمل سلمة الماء و الغذاء

ف  المقيمــ�ي الأطبــاء  الأول مــن  الفــوج  امفنــت بدعــم  قامــت 

ورشــة  لحضــور  العــراق  ي 
�ف التطبيقيــة  الوبائيــات  برنامــج  ي 

�ف

عمــل ســلمة المــاء و الغــذاء، و أقيمــت هــذه الــدورة مــن 

ي ووزارة 
ــد�ف ــر الم ــاث و التطوي ــة للأبح ــة الأمريكي ــل المؤسس قب

ــة  ــت مجموع ــوز 2011. وتضمن ف 20 – 27 تم ــ�ي ــة ب ــة العراقي الصح

ي تــم تقديمهــا مــن قبــل 
ات و دراســات الحالــة الــىت مــن المحــا�ف

ف مــن المركــز الأمريــ�ي للســيطرة عــىل الأمــراض وجامعــة  أخصائــ�ي

ي الأردن. 
البحريــن وجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا �ف

ي هــذه الــدورة 11 ورقــة عمــل، تــم 
ــاء المقيمــون �ف وقــدم الأطب

ق  ي للشــبكة الــ�ش
ي الثــا�ف ي المؤتمــر العلمــىي

تقديمهــا لحقــا �ف

تدّخــلت  لشــبكة  الخامــس   / المجتمعيــة  للصحــة  أوســطية 

ي دورة تدريبيــة حــول 
الصحــة العموميــة والوبائيــات ، وشــاركوا �ف

ي 
ي مجــال علــم الأوبئــة التطبيقيــة �ف

يــة �ف دور الممارســات المخت�ب

ــة. ــراق  - وزارة الصح ي الع
ــزي �ف ــة المرك ــة العام ــ�ب الصح مخت

ــدورة عــىل مــدار أســبوع و اشــتمل عــىل العــروض  واســتمرت ال

ي 
والتدريــب العمــىلي حــول الأمــراض الســارية ذات الأولويــة �ف

ــلد.  الب

ــات  ــج الوبائي نام ي ل�ب
ــا�ف ــوج الث ــة للف ــدورة التوجيهي 4: ال

ــة التطبيقي

ــات  ــج الوبائي نام ــاً  ل�ب ــا مقيم ــم 11 طبيب ــون أول 2011، انض ي 1 كان
�ف

. وكان جميــع  ي
ي  العــراق، والذيــن يمثلــون الفــوج الثــا�ف

التطبيقيــة �ف

ي وزارة 
ــي �ف ــن موظف ة م ــة لعــ�ش ــاء بالإضاف ــن الأطب ف م ــ�ي المنضم

ــة  ــل بمثاب ف يعم ــ�ي ــاء المقيم ــد الأطب ــة. وكان أح ــة العراقي الصح

ي مجــال الصناعــات الكيميائيــة العامــة. وبــدأ الفــوج 
طبيــب �ف

الجديــد مســاره التوجيهــي، بدعــم مــن امفنــت، و اقيمــت هــذه 

ي جامعــة بغــداد. 
ــة الطــب �ف ي كلي

ــدورة فــرع طــب المجتمــع �ف ال

ــة  ــة، ودراســات الحال ات تعليمي ــدورة عــىل محــا�ف واشــتملت ال

ي قدمتهــا كليــات ادارة طــب المجتمــع، و غطــت هــذه الــدورة 
الــىت

ــب  ــا الطبي ــب أن يمتلكه ي يج
ــىت ة ال ــ�ش ــية الع ــاءات الأساس الكف

ــع  هــا مــن المواضي ــة ، وغ�ي ــات التطبيقي نامــج الوبائي المقيــم ب�ب

ي العــراق.
ــة بالصحــة العامــة �ف ذات الصل

ي برنامــج 
ف �ف فــ�ي 5: ورشــة عمــل تدريــب المرشــدين و الم�ش

الوبائيــات التطبيقيــة

ي 
ي العــراق �ف

قامــت امفنــت بدعــم برنامــج الوبائيــات التطبيقيــة �ف

ورشــة العمــل التدريبيــة بعنــوان » ورشــة عمــل تدريب المرشــدين 

ــا  ي عقــدت م
ــىت ــة«  ال ــات التطبيقي ــج الوبائي ي برنام

ف �ف ــ�ي ف و الم�ش

ف 20 و 24 أيــار 2012. وقــد رعــى ورشــة العمــل المركــز الأمريــ�ي  بــ�ي

اء  للســيطرة عــىل الأمــراض ويــ�ت الــدورة مــن قبــل ثلثــة خــ�ب

ــة و  ــات التطبيقي ــج الوبائي ــن برنام ــة لمستشــار م ضاف منهــم بالإ

ــاء  ــة أعض ــة و خمس ــن وزارة الصح ــارك م ــدورة 11 مش ــرف ال ح

ــب  ــة الط ي كلي
ــع �ف ــب المجتم ــرع ط ي ف

ــية �ف ــة التدريس ــن الهيئ م

ي للصحــة و الســلمة 
ي جامعــة بغــداد ، و مديــر المركــز الوطــىف

�ف

ي وزارة العمــل و الشــؤون الإجتماعيــة ، وعقــدت هــذه 
المهنيــة �ف

ي الأردن.
ي البحــر الميــت �ف

الــدورة �ف

نجــاح  و غطــت هــذه الــدورة الكفــاءات الأساســية اللزمــة لإ

ي التعليميــة مــن برنامــج الوبائيــات التطبيقيــة.
ة الفــوج الثــا�ف مســ�ي

6: حفــل تخريــج الفــوج االأول مــن برنامــج الوبائيــات 
التطبيقيــة

ي 2012، تحــدث المديــر التنفيــذي لمفنــت 
يــن الثــا�ف ي 28 ت�ش

�ف

ي حفــل تخريــج الفــوج الأول مــن برنامــج 
الدكتــور مهنــد النســور �ف

ــت  ــل تح ــذا الحف ــم ه ــراق. و أقي ي الع
ــة �ف ــات التطبيقي الوبائي

ف ، و حــرف الحفــل  ي مجيــد حمــد أمــ�ي
رعايــة وزيــر الصحــة العــرا�ت

ــة  ــي  و منظم ــث العلم ــالي و البح ــم الع ــن وزارة التعلي ــود م وف

ــ�ي للســيطرة عــىل الأمــراض. ــة و المركــز الأمري الصحــة العالمي

ــات  ــج الوبائي ــن برنام ي م
ــا�ف ــوج الث ــج الف ــل تخري 7: حف

ي العــراق
التطبيقيــة �ف

ــد  ــور مهن ــذي لمفنــت الدكت ــر التنفي ي آذار 2014، تحــدث المدي
�ف

ف عن  ي إل جانــب مــن ممثلــ�ي
ي حفــل تخريــج الفــوج الثــا�ف

النســور �ف

وزارة الصحــة العراقيــة و وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي 

والمركــز الأمريــ�ي للســيطرة عــىل الأمــراض. وقــد أقيــم الحفــل 

ــد  ــور مجي ــعادة الدكت ــة س ــة العراقي ــر الصح ــة وزي ــت رعاي تح

ف الــذي كان يمثلــه نائبــه للشــؤون الفنيــة.  حمــد أمــ�ي
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8: ورشة عمل عن برتوكوالت البحث

قامــت امفنــت و بالتعــاون مــع المركــز الأمريــ�ي للســيطرة عــىل 

ي عمــان - 
الأمــراض بعقــد ورشــة عمــل »بروتوكــولت البحــث« �ف

ف 6 - 10 نيســان 2014. ــ�ي ــا ب الأردن م

ي البحــث العلمــي، 
وتــم عــرض الطــرق الأكــ�ش اســتخداما �ف

ــات،  ــروض و النقاش ــة و الع ــن العملي ــدورة التماري ــت ال وتضمن

ــث. ــبل البح ــن س ــىل أحس ــاركيها ع ــت مش ــث عرف حي

ــة  ــة الأوراق التعريفي ــاركون بصياغ ــام المش ــدورة ق ــة ال ي نهاي
و�ف

ي المســتقبل.
ــق �ف ــة جاهــزة للتطبي عــن مشــاريع بحثي

حــاالت  ي 
�ف العامــة  الصحــة  عــن  تدريبيــة  ورشــة   :9

الطــوارىء

ي عمــان بعنــوان 
ف  17 -21 آب 2014 �ف ة مــا بــ�ي ي الفــ�ت

تــم عقــد دورة �ف

ــوارىء«  ــالت الط ي ح
ــة �ف ــة العام ــن الصح ــة ع ــة تدريبي » ورش

ي 
ة مــن خريجــي برنامــج الوبائيــات التطبيقيــة �ف وشــارك فيهــا عــ�ش

ي وزارة الصحــة.
ف �ف العــراق وخمســة مســؤول�ي

ي 
اء الأوبئــة الذيــن يعملــون �ف واســتهدفت ورشــة العمــل خــ�ب

ي 
المتعلقــة �ف الطــوارئ  لحــالت  ال�يعــة  مجــال الســتجابة 

عقــدت  ي 
والــىت الداخــل  ي 

�ف ديــن  /الم�ش المهجريــن  ف  العراقــ�ي

ســتجابة  الإ امفنــت شــعبة  مــن  كل  مــع  بالتنســيق  جلســاتها 

ي المركــز الأمريــ�ي للســيطرة عــىل 
نعــاش �ف لحــالت الطــوارئ والإ

الأمــراض.

االأمريــكي  المركــز  مــع  بالتعــاون  امفنــت  تدريــب   :10
للســيطرة عــىل االأمــراض و برنامــج ادارة المخاطــر 

ال�يعــة  ســتجابة  االإ لفــرق  البيولوجيــة  

ي عمــان 
ســتجابة ال�يعــة �ف عقــدت امفنــت ورشــة عمــل لفــرق الإ

ــع  ف 28 آذار - 1 نيســان 2015  بالتعــاون م ــ�ي ــا ب ة م ــ�ت ي الف
الأردن �ف

كل مــن المركــز الأمريــ�ي للســيطرة عــىل الأمــراض وبرنامــج ادارة 

ف مــن وزارة الصحــة  المخاطــر البيولوجيــة بحضــور المختصــ�ي

ــس. وكان  ــن باكســتان والعــراق ومــر والأردن والمغــرب وتون م

ي الصحة  الهــدف العــام مــن هــذا التدريــب بنــاء قــدرات أخصائــىي

ق أوســطي، حيــث جــري  قليــم الــ�ش ي الإ
ف �ف العامــة العاملــ�ي

ي مجــالت مراقبــة الصحــة العامــة، والكشــف 
ف �ف تدريــب المشــارك�ي

ي الأمــراض ، والســتجابة ال�يعــة، ومكافحــة 
والتحــري عــن تفــ�ش

ــة. ــة عــىل أســس علمي الأمــراض واتخــاذ القــرارات المبني

ــات  ــج الوبائي ــن برنام ــث م ــوج الثال ــج الف ــل تخري 11: حف
ــراق  ي الع

ــة �ف التطبيقي

ــود  ــة حم ــورة عديل ــة، الدكت ــة العراقي ــر الصح ــة وزي ــت رعاي تح

ي العــراق بتخريــج الفــوج الثالــث 
قامــت وحــدة الصحــة العامــة �ف

ي 4 آذار عــام 2015 وبدعــم مــن 
مــن برنامــج الوبائيــات التطبيقيــة �ف

ي بغــداد، 
ي فنــدق بابــل واوريــك �ف

امفنــت، حيــث أقيــم الحفــل �ف

بحضــور ممثــىلي وزارة الصحــة الدكتــور عبــد الســتار الســعدي، 

ضافــة للمديــر  والدكتــور زيــاد طــارق - مديــر الصحــة العامــة بالإ

التنفيــذي لمفنــت الدكتــور مهنــد النســور.

ــة  ــوارىء المنبثق ــة الط ــتجابة لحال س ــل للإ ــة عم 12: ورش
ــل  ي الداخ

ــن �ف دي ــن /الم�ش ــخاص المهجري ــن االأش ع

ي بغــداد، أجــرى 
ــة )IMC( �ف ــة الدولي ــة الطبي ــع الهيئ بالتعــاون م

ي العــراق ورشــة عمــل حــول 
التطبيقيــة �ف الوبائيــات  برنامــج 

الســتجابة لحالــة الطــوارىء المنبثقــة عــن الأشــخاص المهجريــن 

ــهر  ــلل ش ــداد خ ي بغ
ــدت �ف ي عق

ــىت ــل. و ال ي الداخ
ــن �ف دي /الم�ش

ــت  ــن س ــاركا م ــة 24 مش ــرف الورش ــد ح ــام 2015، وق ــان ع نيس

قــدرات  بنــاء  الورشــة  هــذه  مــن  الهــدف  وكان  محافظــات. 

ــال  ي مج
ف �ف ــ�ي ــة و العامل ــة العام ــال الصح ي مج

ف �ف ــ�ي المتخصص

ي 
ي المجــالت الــىت

ف �ف علــم الأوبئــة وخاصــة أولئــك المتخصصــ�ي

ي 
ــن �ف دي ــن /الم�ش ــخاص المهجري ــن الأش ــع ع ة م ــا�ش ــل مب تتعام

ي العــراق.
الداخــل �ف

ي  وغطــت ورشــة العمــل الطــرق المســتخدمة مــن قبــل أخصائــىي

ــم  ــل التقيي ــدة مث نســانية المعق ي حــالت الطــوارئ الإ
ــة �ف الأوبئ

ــر عــدد الســكان، وتصميــم المســح.  ــة، وتقدي ال�يــع، والمراقب
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كمــا تطرقــت جلســات ورشــة العمــل أيضــا ال قضايــا الصحــة العامــة الأخــرى مثــل؛ التغذيــة والصحــة النفســية والوفيــات مــع تســليط 

ي العــراق. والجديــر بالذكــر بــأن هــذه الورشــة تتمــا�ش مــع جهــود امفنــت 
ف �ف الضــوء عــىل أهميــة هــذه القضايــا بالنســبة لأزمــة النازحــ�ي

ق أوســطي، وتــرى امفنــت هــذا الحــدث بمثابــة فرصــة ثمينــة لبنــاء القــدرات  قليــم الــ�ش ي الإ
ف الصحــة العامــة للســكان �ف الراميــة لتحســ�ي

يحــة مــن الســكان. ف جــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة لهــذه ال�ش وتحســ�ي

: ي
الجزء الثا�ف

ي العــراق ومســؤولي الصحــة العامــة لحضــور الــدورات 
ي برنامــج الوبائيــات التطببيقيــة �ف

ف �ف امفنــت تدعــم االأطبــاء المقيمــ�ي
قليميــة التدريبيــة االإ

ي المنطقــة، قامــت امفنــت بدعــم خريجــي و مقيمــي برنامــج الوبائيــات 
ف الصحــة العامــة �ف ثــراء الجهــود المبذولــة لتحســ�ي ســعياً منهــا لإ

ي مجــالت عملهــم.
التطبيقيــة مــن خــلل عقــد حلقــات عمــل إقليميــة تغطــي مجــالت الهتمــام �ف

لمحة عن االأنشطة:

السنةالشهراسم النشاطالرقم
عداد التقارير العلمية بإمتياز1 قليمية لإ 2011أيارالورشة الإ

2
ي ليون فرنسا من قبل 

ورشة عمل عن الأمراض الناتجة عن الغذاء المنعقدة �ف

منظمة الصحة العالمية و مركز مكافحة الأمراض الوقائية 
2012آذار 

ستجابة ال�يعة للأمراض 3 2012تموزورشة امفنت التدريبية لفرق الإ

4
ي للوبائيات 

امج التدريب الميدا�ف قليمية للتسجيل الحيوي ل�ب ورشة امفنت الإ

ق أوسطية ي المنطقة ال�ش
التطبيقية �ف

2012أيلول

5
نذار  ستجابة للأمراض من قبل شبكة منظمة الصحة العالمية للإ تدريب الإ

بحدوث الفاشيات العالمية والستجابة لها 
2014آذار

ستجابة ال�يعة6 قليمية لفرق الإ 2014تموزورشة امفنت التدريبية الإ

يورشة عمل عن مهارات الرشاد7
ين الثا�ف 2014ت�ش

ي الستجابة ال�يعة للأمراض الغ�ي معروفة المصدر8
2015كانون الثا�ف

9

ي مرض شلل 
ورشة عمل تحت عنوان »التحقق والستجابة لحالت تف�ش

ق أوسطية للصحة المجتمعية »امفنت«  ف الشبكة ال�ش الأطفال« بالتعاون ب�ي

كي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم  مع مركز مكافحة الأمراض الأم�ي

المتحدة للطفولة »اليونيسف«

2015شباط

10
تدريب امفنت بالتعاون مع برنامج ادارة المخاطر البيولوجية ومركز مكافحة 

ستجابة ال�يعة كي لفرق الإ الأمراض الأم�ي
2015آذار

2015أيارنقاش امفنت حول الأمراض السارية والمتجددة 11

يبول 12 ستجابة ال�يعة لمرض الإ 2015أيارتدريب فرق الإ
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 ،PulseNet ــبكة ــراض وش ــىل الأم ــيطرة ع ــ�ي للس ــز الأمري والمرك

ي والمغــرب  ــىلي الصحــة العامــة مــن د�ب ضافــة لممث ونامــرو 3 بالإ

ــراق. ــن والع ــر والبحري ــان وقط ولبن

ي مشــاريع 
كمــا تــم خلل هــذه الجتماعات مناقشــة ســبل التعاون �ف

ي ذلــك المشــاريع المتعلقــة 
الصحــة العامــة المختلفــة ؛ بمــا �ف

بالأمــراض المنقولــة عــن طريــق الأغذيــة وســلمة الأغذيــة.

3: امفنت تدرب فرق االستجابة ال�يعة للأمراض

ي تمــوز 2012، أطلقــت أمفنــت ورشــة تدريبيــة لفــرق الســتجابة 
�ف

ق أوســطي  قليــم الــ�ش ي المنطقــة / الإ
ي تعمــل �ف

ال�يعــة الــىت

ي زيــارة 
وكجــزء مــن فعاليــات هــذا التدريــب ذهــب المشــاركون �ف

. وكان المشــاركون  ف ف الســوري�ي ي لللجئــ�ي ميدانيــة لمخيــم الزعــ�ت

والأردن  ومــر  أفغانســتان  مــن  التدريبيــة  الورشــة  هــذه  ي 
�ف

والســودان  وســوريا  وباكســتان  ولبنــان  والســعودية  والعــراق 

ة أســبوع مــع  واليمــن مــا مجموعــه 34 مشــاركا تــم تدريبهــم لفــ�ت

فريــق مــن المي�يــن مــن امفنــت و نامــرو 3 و منظمــة الصحــة 

ــراض. ــىل الأم ــيطرة ع ــ�ي للس ــز الأمري ــة و المرك العالمي

ــتجابة  ــرق الس ــة لف ــاء منص ــدورة بن ــذه ال ــن ه ــرض م وكان الغ

ف  ــح�ي ــار المرش ي و اختي
ــىف ــد الوط ــىل الصعي ــل ع ــة للعم ال�يع

ي تدريــب إقليمــي حــول نفــس الموضــوع.و 
ف للمشــاركة �ف المناســب�ي

قليمــي  ي الفريــق الإ
تــم اختيــار 19 مــن أصــل 34 كأعضــاء �ف

ي دورة متقدمــة لفرق الســتجابة 
للســتجابة ال�يعــة ، و شــاركوا �ف

ي كانــت مدتهــا ثلثــة أســابيع بعنــوان »الــدورة 
ال�يعــة الــىت

ســتجابة ال�يعــة« الــذي عقــدت مجرياتهــا  المتقدمــة لفــرق الإ

ــن الأول 2012. ي ــول - 4 ت�ش ف 16 أيل ــ�ي ــا ب ة م ــ�ت ي الف
�ف

ــج  ام ــوي ل�ب ــجيل الحي ــة للتس قليمي ــت االإ ــة امفن 4: ورش
ي المنطقــة 

ي للوبائيــات التطبيقيــة �ف
التدريــب الميــدا�ف

ــطية.  ق أوس ــ�ش ال

عقــدت امفنــت و بالتعــاون مــع المركــز الأمريــ�ي للســيطرة عــىل 

ف  ة مــا بــ�ي ي الفــ�ت
الأمــراض  ورشــة عمــل تدريبيــة لمــدة 5 أيــام �ف

ــاط - المغــرب. ي الرب
ــول 2012 �ف 24 - 28 أيل

ف  ك�ي قليميــة ال توفــ�ي معلومــات للمشــ�ت وتهــدف ورشــة العمــل الإ

ف مســتوى  ي مــن خللهــا يتــم تحســ�ي
ــىت عــن المصــادر المهمــة ال

ي المنطقــة.
الصحــة العامــة �ف

كمــا هدفــت الــدورة ال إطــلق منهــج عــن كيفيــة  تســجيل وتدوين 

ــاج  ــل إطــلق هــذا المنه ــة قب ــة أولي ــة كمرحل ــات المهم الإحصائي

ليتــم اســتخدامه مــن قبــل برامــج الوبائيــات التطبيقيــة إقليميــاً.

ف لتبــادل  ضافــة إل أن الــدورة قــد أعطــت مســاحة للمشــارك�ي بالإ

ضافــة لأفضــل الممارســات  اتهــم معلوماتهــم الشــخصية بالإ خ�ب

حــول هــذا الموضــوع.

تفاصيل االأنشطة:

عداد التقارير العلمية بإمتياز قليمية الإ 1: الورشة االإ

قامــت كل مــن امفنــت و شــبكة تدّخــلت الصحــة العموميــة 

والوبائيــات )تيفينــت( و المركــز الأمريــ�ي للســيطرة عــىل الأمراض، 

عــداد  قليميــة لإ كة لورشــة عمــل بعنــوان »الورشــة الإ برعايــة مشــ�ت

ف 1 - 12  ة مــا بــ�ي ي الفــ�ت
ي عقــدت �ف

التقاريــر العلميــة بإمتيــاز« والــىت

ي عمــان - الأردن.
ــار 2011، �ف أي

ــات  ــج الوبائي ي برنام
ف �ف ــ�ي ــاء المقيم ــل الأطب ــة العم ــرف ورش وح

ــن.  ــراق واليم ــن الع ي كل م
ــة �ف التطبيقي

ات )مــا  ف مــن المحــا�ف وتضمــن جــدول أعمــال الورشــة أســبوع�ي

ات النظريــة  و30 ســاعة مــن  يقــارب 80 ســاعة مــن المحــا�ف

التطبيقــات العمليــة(. 

كمــا قــام كل مشــارك بمراجعــة الأبحاث المنشــورة عــن المواضيع 

العلميــة المتعــددة و اختيــار موضــوع يهمــه ليكتــب عنــه تقريــر 

ي نهايــة الورشــة مــن قبــل ميــ�ي 
علمــي قصــ�ي ليتــم مراجعتــه �ف

ــا  ــق عرضه ــن طري ــة ع ــارج الورش ــن خ ف م ــ�ي ــة و3 أخصائي الورش

 . ف لزملئهــم المشــارك�ي

الغــذاء  الناتجــة عــن  االأمــراض  2: ورشــة عمــل عــن 
ــة  ــة الصح ــل منظم ــن قب ــا م ــون فرنس ي لي

ــدة �ف المنعق
العالميــة و مركــز مكافحــة االأمــراض الوقائيــة

قامــت كل مــن منظمــة الصحــة العالميــة والمركــز الأمريــ�ي 

للســيطرة عــىل الأمــراض و شــبكة Pulse Net وحــدة الأبحــاث 

الطبيــة بالبحريــة الأمريكيــة ) نامــرو 3( بعقــد ورشــة عمــل تدريبية 

عــن الأمــراض الناتجــة عــن الغــذاء و حــرف هــذه الورشــة ممثــىلي 

وزارات الصحــة لــكل مــن البحريــن ومــر والعــراق والأردن ولبنــان 

ي واســتمرت  ف وقطــر وبلديــة د�ب وليبيــا والمغــرب وعمــان وفلســط�ي

ي 
ف 25 -28 آذار 2012 �ف ــ�ي ــا ب ة م ي الفــ�ت

ــام �ف ــدورة عــىل مــدار 4 أي ال

ــة  ــة التطبيقي ــج الأوبئ ي الورشــة خريجــو برام
ــا شــارك �ف ــان كم عم

. ف ي ورشــة العمــل كمتفرج�ي
مــن مــر والعــراق والأردن والمغــرب �ف

العامــة  الجلســات  التدريبيــة  العمــل  ورشــة  وتضمنــت 

ــب  ــة والتدري ــات الحال ــي  ودراس ــل الجماع ات والعم ــا�ف والمح

ــة  ــة بســلمة الأغذي ــة والمتعلق ــع المتنوع العمــىلي عــىل المواضي

والأمــراض المنقولــة عــن طريــق الغــذاء.

اء مــن منظمــة الصحــة العالميــة والمركــز الأمريــ�ي  كمــا يــ� خــ�ب

ــة  ــات ورش ــت جلس ــرو 3( وامفن ــراض ) نام ــىل الأم ــيطرة ع للس

ة حــول »أمثلــة عــن  العمــل. وقــدم فريــق امفنــت محــا�ف

ق أوســطي«.  ــم الــ�ش قلي ي الإ
ــة �ف التحقــق مــن الأمــراض و الأوبئ

ــن  ف م ــ�ي ــت بممثل ــن امفن ــد م ــى وف ــة، التق ــش الورش ــىل هام وع

ق المتوســط  قليمــي للــ�ش منظمــة الصحــة العالميــة – المكتــب الإ
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ي وزارة 
بحضــور مديــر قســم الأمــراض المعديــة مــن الأردن �ف

الصحــة الدكتــور محمــد العبدالــلت، بالإضافــة ال منســق برامــج 

ــور  ــت الدكت ي امفن
ــس الدارة �ف ــو مجل ــة وعض ــات التطبيقي الوبائي

أمجــد الخــول والمديــر التنفيــذي لمفنــت الدكتــور مهند النســور. 

ــراق والأردن  ــر والع ــن م ــاركا م ــل 27 مش ــة العم ــرف ورش وح

ــن.  ــان  واليم ولبن

وغطــت فعاليــات الــدورة مجموعــة واســعة مــن المواضيــع 

للأمــراض. ال�يعــة  بالســتجابة  المتعلقــة 

ف عــىل طبيعــة  ي كانــت تهــدف جلســاتها إل تعريــف المشــارك�ي
والــىت

ــكل  ــوء بش ــليط الض ــوارئ  وتس ــالت الط ي ح
ــة �ف ــة العام الصح

 . ف ف الســوري�ي خــاص عــىل أزمــة اللجئــ�ي

وشــمل جــدول أعمــال الــدورة أيضــا عــىل مبــادئ تخفيــض 

والســتجابة  المخاطــر،  مــع  التعامــل  وجاهزيــة  المخاطــر، 

ــرى. ــع أخ ــب مواضي ــا ال جان ي منه
ــا�ف ــراض والتع ــة للأم ال�يع

7: ورشة عمل عن مهارات االرشاد

ــاء  ــة للأطب ة التعليمي ي المســ�ي
رشــاد �ف ــز دورالإ ــا لتعزي ــعياً منه س

امفنــت  قامــت  التطبيقيــة،  الوبائيــات  برامــج  ي 
�ف ف  المقيمــ�ي

ــد  ــراض بعق ــ�ي للســيطرة عــىل الأم ــز الأمري ــع المرك بالتعــاون م

ة  ي الفــ�ت
ي عمــان - الأردن �ف

رشــاد �ف ورشــة عمــل حــول موضــوع الإ

. ي
ــا�ف ــن الث ي ف 5-8 ت�ش ــ�ي ــا ب م

ف و الأطبــاء  وحــرف التدريــب كل مــن أطبــاء الإختصــاص المقيمــ�ي

امــج مــن كل مــن اليمــن والعــراق.  ف و خريجــو ال�ب المقيمــ�ي

ــات  ــة والتدريب واشــتمل برنامــج التدريــب عــىل العــروض النظري

ي تســلط الضــوء عــىل صفــات المرشــد الجيــد و قــام 
العمليــة الــىت

ــ�ي  ــز الأمري ــن المرك ف م ــ�ي ــرت فونت ــور روب ــدورة الدكت ــاح ال بافتت

للســيطرة عــىل الأمــراض.

ي مــن الــدورة تــم مراجعــة الدليــل الــدرا�ي المتبع 
ي اليــوم الثــا�ف

و�ف

ي برامــج الوبائيــات التطبيقية.
ف �ف مــن قبــل الأطبــاء المقيمــ�ي

ي اليــوم الثالــث قــام المشــاركون بعــرض أفضــل الممارســات 
و�ف

رشــادية. الإ

ف مــن أفغانســتان  وشــهدت هــذه الــدورة مشــاركة أخصائيــ�ي

وباكســتان واليمــن والأردن والعــراق و البلد المســتضيف المغرب.

ــج  ــن برام ف والمرشــدين م ــ�ي ــاء المقيم ــب الأطب واســتهدف التدري

ات  ــ�ب ــون خ ــن يحمل ــك الذي ــة أولئ ــة وخاص ــات التطبيقي الوبائي

جمــع  مجــال  ي 
�ف ف  والمهتمــ�ي التحليليــة  المهــارات  ي 

�ف واســعة 

البيانــات واســتخدامها لأغــراض صحــة الأم والطفــل مــا دون 

ــة. ــن الخامس س

ســتجابة للأمــراض مــن قبــل شــبكة منظمــة  5: تدريــب االإ
نــذار بحــدوث الفاشــيات العالميــة  الصحــة العالميــة للإ

واالســتجابة لهــا

المي�يــن عــىل تشــكيل  امفنــت ضمــن فريــق مــن  عملــت 

برنامــج لتدريــب فــرق الســتجابة ال�يعــة بواســطة شــبكة 

نــذار بحــدوث الفاشــيات العالميــة  منظمــة الصحــة العالميــة للإ

.)GOARN( لهــا  والســتجابة 

ــوان  ة بعن ــا�ف ــدت مح ــج عق نام ي ال�ب
ــاركتها �ف ــن مش ــزء م وكج

ف  ة مــا بــ�ي ي الفــ�ت
ي الأردن �ف

»خطــوات التحــري عــن الأمــراض« �ف

ي 
ــا �ف ــن نوعه ــدورة الأول م ــذه ال ــون ه 25 - 31 آذار 2014، لتك

ــطية. ق أوس ــ�ش ــة ال المنطق

ي هــذه الــدورة مــن قبــل لجنــة مكونــة 
ف �ف و تــم اختيــار المشــارك�ي

ف مــن منظمــة الصحــة العالميــة و منظمــة الصحــة  مــن الأخصائــ�ي

ضافــة  ق المتوســط  بالإ قليمــي للــ�ش العالميــة – المكتــب الإ

ــرق المشــاركة  ــم تشــكيل الف ــت، و ت ــن امفن ة م ف ــ�ي لمشــاركة متم

مــن برامــج الوبائيــات التطبيقيــة حــول العالــم و بلــغ عــدد 

ق أوســطية  ف 24 حيــث كان 20 منهــم مــن المنطقــة الــ�ش المشــارك�ي

و كان هنالــك 24 مشــاركا مــن أفغانســتان وباكســتان واليمــن 

ــرب. ــر والأردن والمغ ــراق وم والع

ــتجابة  س ــرق االإ ــة لف قليمي ــة االإ ــت التدريبي ــة امفن 6: ورش
ــة ال�يع

قليميــة لفــرق الســتجابة  اســتضافت امفنــت ورشــة العمــل الإ

ف 22 - 26 حزيــران 2014،   ة مــا بــ�ي ي الفــ�ت
ي عمــان الأردن �ف

ال�يعــة �ف
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8: االستجابة ال�يعة للأمراض الغ�ي معروفة المصدر

عقــدت امفنــت ورشــة عمل لمدة خمســة أيــام عىل » الســتجابة 

ي العاصمــة 
ال�يعــة للأمــراض الغــ�ي معروفــة المصــدر« �ف

ي 2015. 
ــا�ف ف 17 - 21 كانــون ث ة مــا بــ�ي ي الفــ�ت

الأردنيــة عمــان �ف

الأطبــاء  ف مهــارات  العمــل لتحســ�ي وتــم تصميــم ورشــة 

ــر  ــراق وم ــن  الع ي كل م
ــات �ف ــال الوبائي ي مج

ف �ف ــ�ي المختص

بمهــارات  والأردن  وباكســتان  وتونــس  والمغــرب  واليمــن 

الســتجابة ال�يعــة للأمــراض الغــ�ي معروفــة المصــدر.

ف مــن الكشــف  ف المشــارك�ي كمــا هدفــت الــدورة ال تمكــ�ي

ال�يــع وتقييــم والســتجابة ال الأمــراض الناجمــة عــن ميــاه 

ــة. ــادر ملوث ــن مص ــذاء م والغ

ــر التنفيــذي  ــا� والمدي ــن ن ــا� ب يــف ن ق الأوســط العلمــي للأمــن )MESIS( صاحــب الســمو ال�ش ــر معهــد الــ�ش ــاح مدي وحــرف الفتت

ي كل مــن  العــراق ومــر واليمــن والمغــرب وتونــس وباكســتان والأردن.
ي القطــاع الصحــي �ف ــىي ــد النســور وأخصائ ــور مهن ــت الدكت لمفن

ق  ف الشــبكة الــ�ش ي مــرض شــلل االأطفــال« بالتعــاون بــ�ي
9: ورشــة عمــل تحــت عنــوان »التحقــق واالســتجابة لحــاالت تفــ�ش

ــة  ــة ومنظم ــة العالمي ــة الصح كي ومنظم ــ�ي ــراض االأم ــة االأم ــز مكافح ــع مرك ــت« م ــة »امفن ــة المجتمعي ــطية للصح أوس
االأمــم المتحــدة للطفولــة »اليونيســف«

ي مــرض 
ي 7 شــباط 2015 ورشــة عمــل امتــدت عــىل مــدار ســتة أيــام تحــت عنــوان »التحقــق والســتجابة لحــالت تفــ�ش

افتتحــت امفنــت �ف

ــال ومراجعــة  ي مــرض شــلل الطف
ف مــن الســتجابة والتعامــل مــع ظاهــرة تفــ�ش ف المشــارك�ي شــلل الأطفــال« وهدفــت الورشــة إل تمكــ�ي

ي الوقــت المناســب لمنــع 
وريــة اللزمــة �ف البيانــات التقنيــة المتعلقــة بالمــرىصف وتنفيــذ ومراقبــة حمــلت التطعيــم واتخــاذ الإجــراءات الرف

ــال  ــر والصوم ــتان وم ــتان وافغانس ــدة وباكس ــة المتح ــارات العربي م ــي: الإ ي دول وه
ــا�ف ــن ثم ــاً م ــاركة 38 متخصص ــرض بمش ــار الم انتش

ــب الردن. والســودان واليمــن والعــراق إل جان

ــة  ــة الصح كي ومنظم ــ�ي ــراض الأم ــة الأم ــز مكافح ــف ومرك ــت واليونيس ــن امفن اء م ــ�ب ــن الخ ــق م ــل فري ــن قب ات م ــا�ف ــاء المح ــم إعط وت

ــال. ــلل الأطف ــة ش ــة لمكافح ــة الوطني ــة واللجن العالمي

اتيجيات الأساســية لســتئصال شــلل الأطفــال، و  ي ذلــك؛ الســ�ت
وتناولــت جلســات ورشــة العمــل مجموعــة واســعة مــن المواضيــع بمــا �ف

ضافــة للوضــع  ة مــن 2001 حــىت تاريخــه ، بالإ ي الفــ�ت
ي المبــادرة العالميــة للقضــاء عــىل شــلل الأطفــال �ف

مــدى التقــدم الــذي تــم تحقيقــه �ف

ي القضــاء عــىل شــلل الأطفــال ولقاحــات شــلل الأطفــال والموضوعــات الملحــة الأخــرى.
قليمــي �ف الإ

ي 
ف �ف ــ�ي اء متخصص ــ�ب ــع خ ــات تجم ــدة بيان ــاء قاع ــة إل لبن ــطة الرامي ــن الأنش ــلة م ي سلس

ــوة الأول �ف ــة الخط ــات الورش ــت جلس ــا تناول كم
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ف للصحــة العامــة والرعايــة   وضــم النقــاش المــدراء العامــ�ي

الصحيــة الأوليــة، وادارة الأمــراض الســارية و مــدراء أقســام 

ي كل مــر، العــراق و الأردن  
ي وزارات الصحــة �ف

الطــب البيطــري �ف

ــرب. والمغ

ي نهايــة النقــاش قامــت امفنــت باطــلق مســابقة للمنحــة 
و �ف

ف ادارة المخاطــر البيولوجيــة المتعلقــة  ة الراميــة لتحســ�ي الصغــ�ي

ــاركة . ــلد المش ي الب
ــددة �ف ــارية و المتج ــراض الس بالأم

يبوال  ستجابة ال�يعة لمرض االإ 12: تدريب فرق االإ

عقــدت امفنــت لمــدة خمســة أيــام دورة حــول فــرق الســتجابة 

يبــول بالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العالمية  ال�يعــة لمــرض الإ

ي عمــان. وشــارك 
وتــم افتتــاح هــذه الــدورة بتاريــخ 24 أيــار 2015 �ف

ــة  ي ــوم المخ�ب ــة و العل ــال الأوبئ ي مج
ــا �ف ــدورة 35 أخصائي ي ال

�ف

ف وليبيــا، وعقدت  والطــب البيطــري مــن ســوريا والأردن و فلســط�ي

ي 
ف عــىل المســتوى الوطــىف ــاء قــدرات المشــارك�ي ــدورة لبن هــذه ال

ي أنشــطة التحــري و الســتجابة لحــالت 
للمشــاركة الفعالــة �ف

يبــول. ي مــرض الإ
تفــ�ش

وشــملت الــدورة تطبيقــات عمليــة تــم تصميمهــا مــن قبــل منظمة 

الصحــة العالميــة و يــ� جلســات هــذه الــدورة أخصائيــون مــن: 

امفنــت و وزارة الصحــة الأردنيــة و برنامــج الوبائيــات التطبيقيــة 

مــن العــراق و الجمعيــة المريــة لعلــم الأوبئــة و برنامــج نامــرو 

ق  قليمــي للــ�ش 3 و منظمــة الصحــة العالميــة – المكتــب الإ

ي الأردن.  
المتوســط  و مستشــفى البشــ�ي �ف

المتوســط   ق  إقليــم �ش ي 
�ف الطفــال  شــلل  اســتئصال  مجــال 

ضافــة لتطبيــق خطــة »القضــاء التــام عــىل مــرض شــلل  بالإ

الأطفــال« وأيضــا لخطــة منظمــة الصحــة العالميــة / اليونيســف 

ق  ي الــ�ش
ي مــرض شــلل الأطفــال �ف

اتيجية للســتجابة لتفــ�ش الســ�ت

ــط«. الأوس

10: تدريــب امفنــت بالتعــاون مــع برنامــج ادارة المخاطــر 
كي لفــرق  البيولوجيــة و مركــز مكافحــة االأمــراض االأمــ�ي

ســتجابة ال�يعــة االإ

ي عمــان 
ســتجابة ال�يعــة �ف عقــدت امفنــت ورشــة عمــل لفــرق الإ

ــع  ف  28 آذار - 1 نيســان 2015 بالتعــاون م ــ�ي ــا ب ة م ــ�ت ي الف
الأردن �ف

كل مــن المركــز الأمريــ�ي للســيطرة عــىل الأمــراض وبرنامــج ادارة 

ــة  ــن وزارة الصح ف م ــ�ي ــرف المختص ــة .  وح ــر البيولوجي المخاط

ــس. وكان  ــن باكســتان والعــراق ومــر والأردن والمغــرب وتون م

ي  الهــدف العــام مــن هــذا التدريــب بنــاء قــدرات أخصائــىي

ــث  ق أوســطي،  حي ــ�ش ــم ال قلي ي الإ
ف �ف ــ�ي ــة العامل الصحــة العام

ــة،  ــة العام ــة الصح ــالت مراقب ي مج
ف �ف ــارك�ي ــب المش ــري تدري ج

ي الأمــراض ، والســتجابة ال�يعة، 
والكشــف و التحــري عــن تفــ�ش

ومكافحــة الأمــراض واتخــاذ القــرارات المبنيــة عــىل أســس علميــة.

11: نقاش امفنت حول االأمراض السارية و المتجددة

ــت  ــت امفن ــة أقام ــر البيولوجي ــج ادارة المخاط ــن برنام ــم م بدع

نقــاش حــول الأمــراض الســارية و المتجــددة  و الــذي عقــد لمــدة 

ي عمــان الأردن.
ي أيــار �ف

ف �ف يومــ�ي



13نظرة عامة عىل برنامج الوبائيات التطبيقية )FETP( | العراق 2010 - 2015

مواضيــع مختلفــة مــن بينهــا معالجــة الأمــراض المزمنــة و حــالت 

ــة الصحــة العامــة .  ــات مهن الطــوارئ النســانية و أخلقي

2: مؤتمــر شــبكة تدّخــلت الصحــة العموميــة والوبائيــات 
لعــام 2012

كان المؤتمــر العلمــي العالمــي الســابع  لشــبكة تدّخــلت الصحــة 

العموميــة والوبائيــات لعــام 2012 ثمــرة نجــاح كبــ�ي لمفنــت حيــث 

ي 2012. 
يــن ثــا�ف ف 10 - 15 ت�ش ة مــا بــ�ي ي الفــ�ت

ي عمــان الأردن �ف
تــم عقــده �ف

ف كل مــن امفنــت و وزارة الصحــة  كة بــ�ي كان باســتضافة مشــ�ت

ــداً  ي مــن  63 بل
ــة، وحــرف المؤتمــر أكــ�ش مــن 400 أخصــا�أ الأردني

ــات  ــج الوبائي ــن برنام ف م ــ�ي ــاء المقيم ف الأطب ــارك�ي ــن المش وكان م

العامــة  الصحــة  ومســؤولو  قليــم  والإ العــراق  ي 
�ف التطبيقيــة 

قليميــة والدوليــة؛  وممثــىلي منظمــات الصحــة العامــة الوطنيــة والإ

ــات. ــاتذة الجامع وأس

وضــم المؤتمــر العالمــي الســابع للمــرة الأول نهجــا جديــدا 

لتحقيــق أقــى قــدر مــن تبــادل المعرفــة مــن خــلل البــث 

ــر.  ــات المؤتم ــن جلس ــد م ــت للعدي ن ــق الن�ت ــن طري ــا�ش ع المب

ق أوســطية  ي للشــبكة الــ�ش
1: المؤتمــر العلمــي الثــا�ف

للصحــة المجتمعيــة / الخامــس لشــبكة تدّخــلت الصحــة 
ــات ــة والوبائي العمومي

ــر  ــم المؤتم ــم تنظي ــت ت ــت و تيفن ف امفن ــ�ي ك ب ــ�ت ــاون مش بتع

ــة /  ق أوســطية للصحــة المجتمعي ي للشــبكة الــ�ش
ــا�ف ي الث العلمــىي

الخامــس لشــبكة تدّخــلت الصحــة العموميــة والوبائيــات الــذي 

ف مــن 6 - 9 كانــون  ة مــا بــ�ي ي الفــ�ت
ي مــر �ف

م الشــيخ �ف ي �ش
عقــد �ف

.2011 الأول 

ي مجــال علــم 
 وشــهد الحــدث حضــور حــوالي 150 مشــاركاً �ف

ــدان .  ــن البل ــا م ه ــة وغ�ي ــن المنطق ــة م ــة العام ــة والصح الأوبئ

ات  ــ�ب ــادل الخ ــال لتب ــح المج ــه يفس ــر بأن ــة المؤتم ــن أهمي وتكم

ــة  ــات التطبيقي ــج الوبائي ــي برام ف و خريج ــ�ي ــاء المقيم ف الأطب ــ�ي ب

ي مجــالي علــم الأوبئــة 
ولنشــاء الــدورات التدريبيــة لهــذه الفئــة �ف

ــة. ــة العام والصح

كمــا قــام كل مــن المركــز الأمريــ�ي للســيطرة عــىل الأمــراض 

وامفنــت وتيفنــت بعقــد ورشــات تمهيديــة قبــل المؤتمــر تناولــت 

الجزء الثالث

ــور  ــم لحض ــرص له ــهيل الف ــلل تس ــن خ ــة م ــة العام ــؤولي الصح ــة و مس ــات التطبيقي ــج الوبائي ــم برنام ــت تدع امفن
قليميــة المؤتمــرات االإ

ي مجــال الصحــة العامة لحضــور المؤتمرات 
ف �ف ف و خريجــي برنامــج الوبائيــات التطبيقيــة و المســؤول�ي قامــت امفنــت بدعــم الأطبــاء المقيمــ�ي

ــادة المحصــول العلمــي لــدى  ات و تبــادل المعلومــات و زي ي بنــاء الخــ�ب
قليميــة و أثبتــت هــذه المؤتمــرات انهــا تعلــب دوراً أساســياً �ف الإ

 . منتسبيها

لمحة عن االأنشطة:

السنةالشهراسم النشاطالرقم

1
ق أوسطية للصحة المجتمعية / الخامس  ي للشبكة ال�ش

ي الثا�ف المؤتمر العلمىي

لشبكة تدّخلت الصحة العمومية والوبائيات
2011كانون الأول

يمؤتمر شبكة تدّخلت الصحة العمومية والوبائيات لعام 22012
ين الثا�ف 2012ت�ش

يإجتماع أعضاء مجلس ادارة امفنت 3
2013كانون ثا�ف

ي الأول للوبائيات الميدانية4
2013حزيرانالمؤتمر الوطىف

قليمي الثالث5 2013كانون الأولمؤتمر امفنت الإ

2015نيسانمؤتمر الوبائيات للمركز الأمري�ي للسيطرة عىل الأمراض  ال 661

قليمي الرابع 7 2015أيلولمؤتمر امفنت الإ

تفاصيل االأنشطة:
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3: إجتماع أعضاء مجلس ادارة امفنت

ي 
قامــت امفنــت بعقــد اجتماعهــا التاســع لأعضــاء مجلــس إدارتهــا �ف

ي  2013 
ف 27 - 29 كانــون ثــا�ف ة مــا بــ�ي ي الفــ�ت

ي الأردن �ف
البحــر الميــت �ف

بحضــور رؤســاء برنامــج الوبائيــات التطبيقيــة مــن أفغانســتان 

ــة الســعودية والمغــرب  ــة العربي ومــر والأردن والعــراق والمملك

ــ�ي للســيطرة عــىل  ــز الأمري ــل عــن المرك وباكســتان واليمــن، وممث

ــراض.  الأم

ي والدكتــور 
ورحــب مجلــس ادارة امفنــت بالدكتــور نبيــل القحطــا�ف

امــج  ل�ب كرؤســاء  إبــلن  إبراهيــم  الدكتــور  و  خوليانــد  أمجــد 

ي كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ومر 
الوبائيــات التطبيقيــة �ف

ق  ي مجلــس ادارة الشــبكة ال�ش
والأردن عــىل التــوالي كأعضــاء جــدد �ف

ي عملهــم. 
أوســطية وتمــىف لهــم التوفيــق �ف

ــس الدارة بالشــكر  ــع أعضــاء مجل ــرب جمي ي ذات الســياق، أع
و �ف

والتقديــر لــكل مــن الدكتــور محمــد المــزروع مــن المملكــة العربيــة 

الســعودية، والدكتــورة إيمــان عبــد الكريــم مــن مــر لجهودهــم 

ي 
ة عضويتهــم �ف ي نجاحــات امفنــت خــلل فــ�ت

ي ســاهمت �ف
الــىت

وفيســور عبــد الرحمــن  المجلــس ، كمــا إنتخــب مجلــس الدارة ال�ب

ف و تــم تســليمه مســؤولياته  ف القادمــ�ي ي رئيســاً للعامــ�ي
معــرو�ف

ي منصبــه الجديد. 
الجديــدة مــع تمنياتتهــم لــه بالتوفيق والنجــاح �ف

قــدم الدكتــور مهنــد النســور المديــر التنفيــذي لمفنــت تقريــره 

الســنوي إل مجلــس الدارة و الــذي حظــي باستحســان الجميــع .

ــل -  ــم عق ــور ابراهي ــع الدكت ــا م ــس الدارة أيض ــل مجل ــا عم كم

اتيجية لمفنــت لل  المستشــار المســتقل - لوضــع خطــة عمــل اســ�ت

5 ســنوات المقبلــة .

ف 2012 - 2013  وتم مناقشة خطوات العمل القادمة للسنت�ي

ي االأول للوبائيات الميدانية
4: المؤتمر الوط�ف

ــا  ة م ــ�ت ي الف
ــة �ف ــات الميداني ي الأول للوبائي

ــر الوطــىف ــد المؤتم عق

ي محافظــة ذي قــار. وكان الهــدف الرئي�ي 
ف 1 - 2 حزيــران 2013 �ف بــ�ي

ف و خريجــي برنامــج الوبائيــات التطبيقيــة          جمــع الأطبــاء المقيمــ�ي

ــر الضــوء عــىل  ــرارات. و ســلط المؤتم ومرشــديهم وصانعــي الق

أكــ�ب مشــاكل قطــاع الصحــة العامــة ، كمــا عــزز أوا� التواصــل 

قليميــة . ف المؤسســات العالميــة و الإ بــ�ي

ة  كمــا قــدم الرئيــس التنفيــذي  الدكتــور مهنــد النســور محــا�ف

ــة . افتتاحي

قليمي الثالث 5: مؤتمر امفنت االإ

قليمــي الثالــث كمنصــة لعــرض  قامــت امفنــت بعقــد مؤتمرهــا الإ

ي حقــل 
ي تــم تحقيقهــا �ف

نجــازات الــىت أهــم المســتجدات والإ

ــم . قلي ي الإ
ــات �ف الوبائي

ــات  ــج الوبائي ــاء برام ــن أعض ف م ــ�ي ــل متم ــر تمثي ــهد المؤتم  وش

ي كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ومــر والأردن 
التطبيقيــة �ف

وباكســتان وأفغانســتان والعــراق واليمــن والمغــرب ومناطــق 

ات حــول مــرض  قليــم، كمــا تبــادل المشــاركون الخــ�ب ي الإ
أخــرى �ف

ف والأمــراض المزمنــة والســبل  ف الســوري�ي الكورونــا و أزمــة اللجئــ�ي

ــا. ســتجابة له ــة والأمــراض والإ ــدة لمراقب الجدي

6: مؤتمــر الوبائيــات للمركــز االأمريــكي للســيطرة عــىل 
61 ال  االأمــراض  

ي برنامــج الوبائيــات التطبيقيــة 
قدمــت امفنــت الدعــم للأطبــاء �ف

ــ�ي  ي ــز الأم�ي ــل المرك ــن قب ــام م ــات المق ــر الوبائي لحضــور مؤتم

يكية  ي الوليــات المتحــدة الأم�ي
للســيطرة عــىل الأمــراض المقــام �ف

ف 20 – 24 نيســان 2015 حيــث قــدم الأطبــاء أوراق  ة مــا بــ�ي ي الفــ�ت
�ف

عمــل و عــروض حــول مواضيــع مختلفــة متعلقــة بمواضيــع 

تخــص نطــاق عملهــم.
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ي مــن الجتمــاع حــدد المشــاركون المعايــ�ي 
ي اليــوم الثــا�ف

و �ف

ف مــن المحافظــات لتنفيــذ  ي مــن خللهــا ســيتم اختيــار اثنــ�ي
الــىت

ــم  ف ث ــ�ي ــار محافظت ــم اختي ــ�ي ت ــذه المعاي ــاً له وع. وفق ــ�ش الم

ناقشــت اللجنــة التوجيهيــة أيضــا نقــل العينــات المطلوبــة 

ليــزا وتفاعــل  ي فحــص الإ
للختبــار وســبل العمــل المســتخدمة �ف

البلمــرة المتسلســل.

وع. وتم تحديد مواعيد لعقد التدريبات اللزمة لتنفيذ الم�ش

وع الحمى المالطية 1: إجتماع الهيئة التوجيهية لم�ش

وع الحمــى  ــة لمــ�ش ــة التوجيهي ــران 2014، اجتمعــت الهيئ ي حزي
 �ف

ي انفنــت 
ي �ف

ي تتألــف مــن أعضــاء الفريــق الفــىف
المالطيــة  الــىت

ي عمــان - 
ي الصحــة و الزراعــة العراقيــة �ف

ف مــن وزار�ت وأخصائــ�ي

الأردن لمناقشــة آفــاق تعزيــز مراقبــة وتشــخيص الحمــى المالطية 

ــراق. ي الع
ف �ف ــ�ي ي محافظت

�ف

ي اليــوم الأول مــن الإجتمــاع قــام المشــاركون بتســليط الضــوء 
 �ف

وع، وقدمــت امفنــت خطــة  عــىل دور اللجنــة التوجيهيــة للمــ�ش

ــراق  ي الع
ــة  �ف ــى المالطي ــار الحم ــع انش ــتنادا إل وض ــل اس العم

ي الإجتمــاع .
ــة العراقيــة �ف كمــا وردت نقــلً عــن اللجن

قليمي الرابع 7: مؤتمر امفنت االإ

ــات  ــىلي حياص ــور ع ــة الدكت ــر الصح ــالي وزي ــة مع ــت رعاي تح

ــت  ــة  افتتح ــة الأردني ــة العام ــة الصح ــع جمعي ــاون م و بالتع

»امفنــت«  المجتمعيــة  للصحــة  أوســطية  ق  الــ�ش الشــبكة 

ــة  ــوان )الصح ــت عن ــع تح ــي الراب قليم ــا الإ ــات مؤتمره جلس

ي 
ــده �ف ــم عق ــذي ت ــرص( وال ــات وف ــم: تحدي قلي ي الإ

ــة �ف العام

ــول  – 1  ف 28 أيل ــ�ي ــا ب ة م ــ�ت ــلل الف ــة - الأردن خ ــة العقب مدين

يــن الأول 2015. ت�ش

ــليط  ــت لتس ــه امفن ــذي تنظم ــر ال ــذا المؤتم ــاد ه ي انعق
ــأ�ت وي

ات  قليــم وتبــادل المعرفــة والخ�ب الضــوء عــىل إنجــازات دول الإ

ــة  ي الصح
ــم �ف قلي ي دول الإ

ــة �ف ــات القائم ــتجابة للتحدي س ي الإ
�ف

ي كافــة المجــالت ذات 
العامــة  ولتحقيــق المزيــد مــن التقــدم �ف

العلقــة.

الجزء الرابع

ي العراق
وع تعزيز مراقبة الحمة المالطية �ف امفنت تدعم م�ش

وع تعزيــز مراقبــة  كاء لدعــم مــ�ش هــا مــن الــ�ش عملــت امفنــت مــع وزارة الصحــة العراقيــة و المركــز الأمريــ�ي للســيطرة عــىل الأمــراض وغ�ي

ي العــراق.
الحمــة المالطيــة �ف

 وقد شهد هذا الجهد ثلثة أنشطة رئيسية حىت الآن.

لمحة عن االأنشطة:

السنةالشهراسم النشاطالرقم
وع الحمى المالطية 1 2014تموزإجتماع الهيئة التوجيهية لم�ش

ين الأولزيارة متابعة للعراق2 2015ت�ش

ي للحمة المالطية3
ين الأولورشة عمل للتشخيص التجزيىأ 2015ت�ش

تفاصيل االأنشطة:
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2: زيارة متابعة للعراق

ي 
ف مــن المركــز الأمريــ�ي للســيطرة عــىل الأمــراض و المختــ�ب المركــزي للصحــة العامــة �ف اء مــن امفنــت مــع مســؤول�ي اجتمــع فريــق مــن الخــ�ب

ي بغداد-العــراق 
ي الجتمــاع الــذي عقــد �ف

ي العــراق و�ف
وع المراقبــة والتشــخيص والتحكــم للحمــى المالطيــة �ف زيــارة تتابعيــة بهــدف تعزيــز مــ�ش

ي 
ي محافظــىت

يــن الأول 2015  ناقــش الحضــور أهميــة تقديــر مــدى خطــورة المــرض وتحديــد أنــواع الحمــى المالطيــة المتفشــية �ف ف 12 - 13 ت�ش بــ�ي

ديــال وبابــل.

ــمل  وع ليش ــ�ش ــيع الم ــم توس ــىل أن يت ــاق ع ــم التف ــة وت ــة التوجيهي ــاع اللجن ــد اجتم ــم عق ــراق ت ــارة ال الع ــن الزي ي م
ــا�ف ــوم الث ي الي

�ف

ف مــن ميســان  ف و همــا  »الكــوت وميســان« عــىل وجــه التحديــد، وقــد تــم تحديــد ثــلث مناطــق مــن الكــوت ومنطقتــ�ي ف إضافيتــ�ي محافظتــ�ي

وة الحيوانيــة والســلمة، وعــدد حــالت الحمــى المالطيــة بهــا. وع. و تــم اختيــار خمــس مناطــق عــىل أســاس توافــر الــ�ش لتنفيــذ المــ�ش

ي للحمة المالطية
3: ورشة عمل للتشخيص التجزي�أ

ــدة  ــة لم ــة دورة تدريبي ــا الأردني ــوم و التكنولوجي ــراض وجامعــة العل ــ�ي للســيطرة عــىل الأم ــز الأمري ــع المرك ــت بالتعــاون م أجــرت امفن

ي تشــكل جــزءا مــن »تعزيــز 
ي للحمــة المالطيــة. وأجــري هــذا التدريــب كواحــد مــن الأنشــطة الــىت

خمســة أيــام بعنــوان » التشــخيص التجزيــىأ

وع الــذي يهــدف إل منــع انتشــار الحمــى المالطيــة والســيطرة  ي العــراق« المــ�ش
ومراقبــة واتشــخيص والســيطرة عــىل الحمــى المالطيــة �ف

عليهــا. 

ي ذلــك أربعــة 
ف مــن العــراق بمــا �ف يــن أول  2015، وحــرف جلســاته مــن قبــل 6 مشــارك�ي ف 25 - 29 ت�ش ة مــا بــ�ي ي الفــ�ت

وعقــد هــذا التدريــب �ف

ف مــن المعمــل المركــزي للرقابــة البيطريــة. ف مــن الأطبــاء البيطريــ�ي ي العــراق واثنــ�ي
ات مــن المختــ�ب المركــزي للصحــة العامــة �ف ي مختــ�ب فنــىي
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الجزء الخامس

ي العراق
ية  �ف ي التجمعات الجماه�ي

ف الصحة العامة �ف امفنت تدعم الجهود الرامية إل تحس�ي

لتحقيق هذا الهدف، أجرت امفنت الأنشطة التالية:

لمحة عن االأنشطة 

السنةالشهراسم النشاطالرقم
ية 1 2010أيلولورشة مراقبة الصحة العامة أثناء التجمعات الجماه�ي

ي 2
ية الثا�ف 2011شباطورشة مراقبة الصحة العامة أثناء التجمعات الجماه�ي

ية 3 ي التجمعات الجماه�ي
ين الأولورشة عمل تعريفية عن الصحة العامة �ف 2014ت�ش

ية4 ي التجمعات الجماه�ي
2015آذار إجتماع لبحث السياسات المتبعة �ف

ية5 وع الصحة العامة للتجمعات الجماه�ي 2015أيارورشة عمل الكتابة العلمية لدعم م�ش

تفاصيل االأنشطة:

ية 1. ورشة مراقبة الصحة العامة أثناء التجمعات الجماه�ي

قليميــة )CSTE( عــىل عقــد ورشــة  عملــت امفنــت جنبــا إل جنــب مــع المركــز الأمريــ�ي للســيطرة عــىل الأمــراض ، ومجلــس الدولــة للأوبئــة الإ

ف 25 و  ة مــا بــ�ي ي الفــ�ت
ي العاصمــة الأردنيــة عمــان �ف

يــة« �ف عملهــا الأول تحــت عنــوان » مراقبــة الصحــة العامــة أثنــاء التجمعــات الجماه�ي

ســتجابة  ي برنامــج الوبائيــات التطبيقيــة و جاهزيتهــم للإ
ف �ف ثــراء مســتوى معرفــة الأطبــاء المقيمــ�ي 29 أيلــول 2010.  و هدفــت ورشــة العمــل لإ

ق أوســطي. قليــم الــ�ش ي الإ
يــة �ف للتحديــات الصحيــة الناجمــة عــن التجمعــات الجماه�ي

ي تــم تنفيذهــا مــن قبــل الأطبــاء 
يــة الــىت والهــدف الآخــر هــو نــ�ش نتائــج الأبحــاث المتعلقــة بمراقبــة الصحــة العامــة أثنــاء التجمعــات الجماه�ي

ي كل مــن 
ي برامــج الوبائيــات التطبيقيــة �ف

ف �ف ي برامــج الوبائيــات التطبيقيــة إقليميــاً. وحــرف هــذه الــدورة مجموعــة مــن الأطبــاء المقيمــ�ي
ف �ف المقيمــ�ي

أفغانســتان، مــر، العــراق، الأردن، المغــرب، باكســتان والمملكــة العربيــة الســعودية وســوريا واليمــن.
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اء مــن المركــز الأمريــ�ي للســيطرة  وســاهمت مجموعــة مــن الخــ�ب

ي هــذه 
ي عرضــت �ف

ــىت ــة ال ــواد التدريبي ــ�ي الم ــراض بتوف عــىل الأم

ي 
الورشــة حيــث قدمــت امفنــت  لمحــة عامــة عــن تجاربهــا �ف

ــة. ي ــات الجماه�ي التجمع

كمــا قدمــت امفنــت و المركــز الأمريــ�ي للســيطرة عــىل الأمــراض 

ــة ال تحيســن وضــع  ــادي للمشــاريع الرامي ي و الم
ــىف الدعــم التق

ــة داخــل البلــدان المشــاركة .  ي الصحــة العامــة الجماه�ي

التجمعــات  أثنــاء  العامــة  الصحــة  مراقبــة  ورشــة   :2
الثانيــة يــة  الجماه�ي

ــيطرة  ــ�ي للس ــز الأمري ــع المرك ــب م ــا إل جن ــت جنب ــت امفن عمل

ــد  ــة عــىل عق قليمي ــة الإ ــة للأوبئ ــس الدول ــراض، ومجل عــىل الأم

ورشــة عملهــا الثانيــة تحــت عنــوان » مراقبــة الصحــة العامــة أثنــاء 

ف 19 – 24 شــباط 2011 و  ة مــا بــ�ي ي الفــ�ت
يــة« �ف التجمعــات الجماه�ي

ف مفهــوم المراقبــة للصحــة العامــة  هدفــت هــذه الــدورة لتحســ�ي

ف التواصــل العلمــي ســواء  يــة و تحســ�ي أثنــاء التجمعــات الجماه�ي

ي برامــج الوبائيــات 
ف �ف المكتــوب أو الشــفهي لــدى الأطبــاء المقيمــ�ي

ي الورشــة الأول .
التطبيقيــة ، بنــاءاً عــىل مــا تــم تدريبهــم عليــه �ف

ي التجمعات  
3: ورشة عمل تعريفية عن الصحة العامة �ف

ية الجماه�ي

ي العــراق باســتضافة فعاليــات 
قــام برنامــح الوبائيــات التطبيقيــة �ف

التجمعــات  ي 
�ف العامــة  الصحــة  عــن  تعريفيــة  عمــل  ورشــة 

ــن الأول  ي ف 14- 18 ت�ش ــ�ي ــا ب ة م ــ�ت ي الف
ــف �ف ي النج

ــة �ف ي الجماه�ي

.2014

ــة  ــة الصح ــر مديري ــة مدي ــت رعاي ــة تح ــذه الورش ــدت ه و عق

العامــة و مديــر عــام العمليــات ومديريــة الخدمــات الطبيــة 

ي النجــف.
المتخصصــة و ممثــل عــن مديريــة الصحــة �ف

وع  التجمعــات  و تمثــل هــذه الــدورة الجــزء الأول مــن مــ�ش

ي امتــدت فعالياتــه عــىل مــدار يــوم كامــل.
يــة الــىت الجماه�ي

ي موضــوع التجمعات 
ف �ف و حــرف الورشــة 52 شــخصاً مــن المهتمــ�ي

يــة مــن النجــف و كربــلء و بابــل وبغداد . الجماه�ي

ــالت  ي المج
ف �ف ك�ي ــ�ت ــدرات المش ــاء ق ــدورة لبن ــذه ال ــت ه وهدف

ــمل  ي تش
ــىت ــة و ال ي ــات الجماه�ي ي التجمع

ــة �ف ــة المتعلق المختلف

انشــاء  و  صابــات  الإ و  المزمنــة  و  الســارية  الأمــراض  مراقبــة 

ي 
�ف تنفيذهــا  تــم  ي 

الــىت الميدانيــة  للدراســات  وتوكــولت  ال�ب

ي تقــام 
ف الــىت يــة المتعلقــة بأربعينيــة الحســ�ي التجمعــات الجماه�ي

ــام. ــن كل ع ــون الأول م ــهر كان ي ش
ــنويا �ف س
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ية ي التجمعات الجماه�ي
4: إجتماع لبحث السياسات المتبعة �ف

ق أوســطية للصحــة المجتمعيــة »امفنــت« بالتعــاون مــع وزارة الصحــة العراقيــة بعقــد اجتماعهــا حــول نتائــج البحوث  قامــت الشــبكة الــ�ش

ي العــراق وذلــك بتاريــخ 22 اذار 2015
والتوصيــات للحشــود الســكانية �ف

ي مجــال الصحــة العامــة وصنــاع القــرار مــن وزارة الصحــة العراقيــة كمــا حــرف 
ف �ف ف والمهتمــ�ي و حــرف الإجتمــاع مجموعــة مــن المختصــ�ي

ي العــراق وناقــش الجتمــاع نتائــج وتوصيــات مجموعــة البحــوث 
الجتمــاع مجموعــة مــن خريجــي ومقيمــي برنامــج الوبائيــات التطبيقيــة �ف

ي العــراق عــام 2014 .
ف �ف مــام الحســ�ي ي نفــذت خــلل أربعينيــة الإ

الــىت

ية وع الصحة العامة للتجمعات الجماه�ي 5: ورشة عمل الكتابة العلمية لدعم م�ش

ي عمــان، 
يــة  لمــدة ثلثــة أيــام �ف وع الصحــة العامــة للتجمعــات الجماه�ي عقــدت امفنــت  ورشــة عمــل  حــول الكتابــة العلميــة لدعــم مــ�ش

ف مــن برنامــج الوبائيــات التطبيقيــة  ي اســتهدفت الأطبــاء المقيمــ�ي
الأردن خــلل شــهر أيــار 2015، والــىت

ي 
يــن الأول �ف ي ت�ش

ي أنشــأتها امفنــت �ف
يــة الــىت ي التجمعــات الجماه�ي

وع  الصحــة العامــة �ف وشــكلت ورشــة العمــل عنــرا هامــاً ضمــن مــ�ش

العــراق .     

نــت بهــدف تســهيل مهمــة  ن�ت ف تدويــن مصــادر البحــث و مصــادر معلوماتيــة موجــودة عــىل الإ وعرفــت جلســات ورشــة العمــل المشــارك�ي

ات النظريــة و التطبيقــات العمليــة و قــام  الكتابــة العلميــة و قــام فريــق امفنــت بتيســ�ي جلســات الورشــة حيــث اشــتملت عــىل المحــا�ف

ي قدموهــا ســابقاً لهــذا الغــرض .
المشــاركون بتنقيــح الأبحــاث الــىت
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ملحق

نشطة: نظرة عىل االإ

ي الجدول أدناه:
ي العراق تقسم إل المجالت التالية المبينة �ف

أنشطة امفنت �ف

تدريبات برنامج السنة 

الوبائيات التطبيقية 

التدريبات 

قليمية  االإ

المؤتمرات 

قليمية  االإ

وع تعزيز مراقبة  م�ش

الحمة المالطية

وع التجمعات  م�ش

ية الجماه�ي

الدورة التوجيهية للفوج 2010
نامج الوبائيات  الأول ل�ب

التطبيقية

ورشة مراقبة 
الصحة العامة أثناء 

ية التجمعات الجماه�ي

نامج 2011 الورشة التطويرية ل�ب
ي 

الوبائيات التطبيقية �ف
العراق

قليمية  الورشة الإ
عداد التقارير  لإ
العلمية بإمتياز

ي  المؤتمر العلمىي
ق  ي للشبكة ال�ش

الثا�ف
أوسطية للصحة 

المجتمعية / الخامس 
لشبكة تدّخلت 

الصحة العمومية   
والوبائيات

ورشة مراقبة 
الصحة العامة 

أثناء التجمعات 

ي
ية الثا�ف الجماه�ي

ورشة عمل سلمة الماء 
والغذاء

الدورة التوجيهية للفوج 
نامج الوبائيات  ي ل�ب

الثا�ف
التطبيقية 

ورشة عمل تدريب 2012
ي 

ف �ف ف�ي المرشدين والم�ش
برنامج الوبائيات التطبيقية

ورشة عمل عن 
الأمراض الناتجة عن 

الغذاء المنعقدة 
ي ليون فرنسا من 

�ف
قبل منظمة الصحة 

العالمية ومركز 
مكافحة الأمراض 

الوقائية

مؤتمر شبكة تدّخلت 
الصحة العمومية 

والوبائيات لعام 2012

حفل تخريج الفوج الأول 
من برنامج الوبائيات 

التطبيقية

ورشة امفنت التدريبية 
ستجابة  لفرق الإ

ال�يعة للأمراض

قليمية  ورشة امفنت الإ
امج التدريب  ل�ب

ي للوبائيات 
الميدا�ف

ي المنطقة 
التطبيقية �ف

ق أوسطية ال�ش

إجتماع أعضاء مجلس ادارة 2013
امفنت 

ي الأول 
المؤتمر الوطىف

للوبائيات الميدانية

قليمي  مؤتمر امفنت الإ
الثالث
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تدريبات برنامج السنة 

الوبائيات التطبيقية 

التدريبات 

قليمية  االإ

المؤتمرات 

قليمية  االإ

وع تعزيز مراقبة  م�ش

الحمة المالطية

وع التجمعات  م�ش

ية الجماه�ي

ي 2014
حفل تخريج الفوج الثا�ف

من برنامج الوبائيات 
ي العراق

التطبيقية �ف

ستجابة   تدريب الإ
للأمراض من قبل 

شبكة منظمة الصحة 
نذار  العالمية للإ

بحدوث الفاشيات 
العالمية والستجابة  

لها

أجتماع الهيئة التوجيهية 
للحمى المالطية.

ورشة عمل تعريفية 
ي 

عن الصحة العامة �ف
ية التجمعات الجماه�ي

ورشة عمل عن برتوكولت 
البحث

ورشة امفنت التدريبية 
قليمية لفرق  الإ

ستجابة ال�يعة الإ

ورشة تدريبية عن الصحة 
ي حالت الطوارىء

العامة �ف
رشاد  ورشة عمل عن الإ

للرشاد

خريجي من برنامج 
الوبائيات التطبيقية العراق 

يقومون بتقييم مستقل 
للنشطة المتعلقة بشلل 

ي العراق 
الأطفال �ف

الستجابة ال�يعة 2015
للأمراض الغ�ي 

معروفة المصدر

حفل تخريج الفوج الثالث  2015
من برنامج الوبائيات 
ي العراق 

التطبيقية �ف

ورشة عمل تحت 
عنوان »التحقق 

والستجابة لحالت 
ي مرض شلل 

تف�ش
الأطفال« بالتعاون 
ق  ف الشبكة ال�ش ب�ي

أوسطية للصحة 
المجتمعية »امفنت« 

مع مركز مكافحة 
كي  الأمراض الأم�ي
ومنظمة الصحة 

العالمية ومنظمة 
الأمم المتحدة  

للطفولة »اليونيسف«

مؤتمر الوبائيات 
التطبيقية للسيطرة 
عىل الأمراض  ال 61

إجتماع لبحث زيارة متابعة للعراق 
ي 

السياسات المتبعة �ف
ية التجمعات الجماه�ي

ورشة عمل للستجابة 
لحالة الطوارىء المنبثقة 

عن الأشخاص المهجرين /
ي الداخل

دين �ف الم�ش

تدريب امفنت 
بالتعاون مع برنامج 

ادارة المخاطر 
البيولوجية ومركز 
مكافحة الأمراض 

كي لفرق  الأم�ي
ستجابة ال�يعة  الإ

قليمي  مؤتمر امفنت الإ
الرابع

ورشة عمل للتشخيص 
ي للحمة المالطية 

التجزيىأ
ورشة عمل الكتابة 

العلمية لدعم 
وع الصحة  م�ش

العامة للتجمعات 
ية الجماه�ي

نقاش امفنت حول 
الأمراض السارية 

والمتجددة 

ستجابة  تدريب فرق الإ
ال�يعة لمرض 

يبول  الإ
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Year FETP Trainings 
and Graduations

Regional 
Trainings

Regional 
Conferences

Brucellosis 
Surveillance 
Support

Mass 
Gathering 
Project

2014 Iraq FETP Second 
Cohort Graduation

Outbreak 
Response 
Training by 
the Global 
Outbreak Alert 
and Response 
Network 
(GOARN) 

Brucellosis Steering 
Committee Meeting 

“Introduction 
to Public 
Health in Mass 
Gatherings” 
Workshop 

Research Protocol 
Workshop

Sub-Regional 
Rapid Response 
Teams Training 
Workshop by 
EMPHNET

Public Health in 
Emergencies

Mentorship 
Workshop

Independent 
Assessment of Polio 
Activities in Iraq by 
FETP Graduates

2015 Iraq FETP Third 
Cohort Graduation

Polio Outbreak 
Investigation 
and Response 
Workshop by 
EMPHNET, CDC, 
and Regional 
Polio Eradication 
Partners

61st  EIS 
Conference in 
U.S.

Follow Up Visit in Iraq Mass Gathering 
Policy Brief 
Meeting

Workshop on 
Emergency 
Response for 
Internally Displaced 
Persons (IDPs)

Rapid Response 
Teams Training 
by EMPHNET 
in Collaboration 
with BEP and 
CDC

Fourth EMPHNET 
Regional 
Conference

Molecular Diagnosis 
and Subtyping of 
Brucellosis Training

Scientific Writing 
Workshop to 
Support Iraq 
Mass Gatherings 
Project

Round Table 
Discussion 
on Preventing 
Emerging and 
Re-emerging 
Infectious 
Diseases by 
EMPHNET

EVD RST 
Training 



Spotlight on the EMPHNET and Iraq FETP Partnership | 2010-2015 21

Annex

Activities Overview
EMPHNET's activities in Iraq can be categorized within the areas seen in the matrix below:

Year FETP Trainings 
and Graduations

Regional 
Trainings

Regional 
Conferences

Brucellosis 
Surveillance 
Support

Mass 
Gathering 
Project

2010 First Cohort Didactic 
Training Course

Public Health 
Surveillance 
During Mass 
Gatherings 
Workshop

2011 Iraq FETP 
Development 
Workshop

Regional 
Workshop for 
Excellence 
in Reporting 
Science

Second 
EMPHNET / 
5th TEPHINET 
Scientific 
Regional 
Conference

Public Health 
Surveillance 
During Mass 
Gatherings 2nd 
Workshop

Water and Food 
Safety Workshop

Didactic Course 
for Iraq FETP 2nd 
Cohort

2012 FETP Mentors and 
Field Supervisors 
Training Workshop

WHO Lyon, 
CDC, PN-ME 
Foodborne 
Diseases 
Training 
Workshop

2012 TEPHINET 
Conference

Iraq FETP First 
Cohort Graduation

Rapid Response 
Team Training by 
EMPHNET

Regional Vital 
Registration 
Training for 
FETPs in 
the Eastern 
Mediterranean 
Region by 
EMPHNET.

2013 EMPHNET Board of 
Directors Meeting

First National 
Conference in Field 
Epidemiology

Third EMPHNET 
Regional Conference
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5. Scientific Writing Workshop to Support Iraq Mass Gatherings Project

During May 2015, EMPHNET held a three-day Scientific Writing workshop in Amman, Jordan targeting 
Iraq FETP residents and graduates. The workshop formed an important component within the Iraq 
Mass Gatherings project initiated by EMPHNET in October 2014. It introduced participants to basic 
structure, formatting and referencing practices used for writing papers published in scientific journals. 

The workshop sessions introduced participants to referencing software and online resources 
designed to ease the scientific writing process. Members of EMPHNET’s team facilitated these 
sessions, combining theoretical presentations and hands-on training in the agenda. Throughout the 
three days, participants applied the information they received to edit the research reports they have 
written as part of the Mass Gatherings Project Mini Grants component. 
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4. Mass Gatherings Policy Brief Meeting 

EMPHNET, in collaboration with, the Iraq MOH, and BEP, held a Mass Gatherings Policy Brief meeting 
in Baghdad March 22-25, 2015. Attended by Iraq MOH officials, the four-day meeting focused on 
developing and presenting evidence-based recommendations for improving public health practices 
during mass gatherings. This meeting marked the third phase of a year-long initiative focusing on 
mass gatherings in Iraq. 

Attendees then had the opportunity to apply knowledge they gained during the workshop for the 
implementation of eight field study projects in December, with the support of mentors from the Iraq 
MOH and EMPHNET. This meeting focused on converting the results of the mini grant field studies 
into evidence for decision-making. 
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Another objective was encouraging the 
publishing of mass gatherings surveillance 
results in the literature by the residents of 
FETP in the MENA region. FETP residents from 
Afghanistan, Egypt, Iraq, Jordan, Morocco, 
Pakistan, Saudi Arabia, Syria, and Yemen 
participated in the workshop.  Experts from 
CDC contributed in providing the training on 
the workshop’s topics. EMPHNET presented 
an overview of its experiences with mass 
gatherings. EMPHNET and the CDC supported 
projects both financially and technically to 
improve public health in mass gatherings within 
participant’s respective countries. 

2. Public Health Surveillance During Mass 
Gatherings Second Workshop

EMPHNET in collaboration with CDC and CSTE 
conducted the Public Health Surveillance 
During Mass Gatherings 2nd Workshop in 
Morocco, between February 19 and 24, 2011. 
The objectives of the workshop were to enhance 
understanding of public health surveillance 
at mass gathering events and to improve oral 
and written scientific communications among 
participating FETP residents.

3.  Introduction to Public Health in Mass 
Gatherings Workshop 

The Iraq FETP hosted the “Introduction to 
Public Health in Mass Gatherings Workshop” in 
Najaf, October 14 and 18, 2014. The workshop 
was held under the patronage of the Director 
General of Public Health Directorate, Director 
General of Operations and Specialized 
Medical Services Directorate, and the Najaf 
Directorate of Health. Representing the first 
phase of a one-year Mass Gatherings project, 
the workshop was attended by around 50 
participants including all officials concerned 
with Mass Gatherings in Najaf, Karbala, Babel 
and Baghdad. 

The main objective of this workshop was to 
build participants’ capacities on different 
aspects of Public Health in Mass Gatherings 
including surveillance of communicable and 
non-communicable diseases, and injuries, 
and development of protocols of field projects 
that will be implemented during the coming 
Arbaeenia Mass Gathering, where the death 
of Imam Al Hussein is commemorated every 
year in December.



Spotlight on the EMPHNET and Iraq FETP Partnership | 2010-2015 17

Activity Descriptions 

1. Public Health Surveillance During Mass Gatherings Workshop

EMPHNET together with the CDC and Council of State and Territorial Epidemiologists CSTE conducted 
the first “Public Health Surveillance During Mass Gatherings” workshop which was held in Amman, 
Jordan between September 25 and 29, 2010. The workshop aimed to raise the knowledge on the 
preparedness, surveillance, and response during mass gathering events among the FETP in the 
MENA region. 

Part V

EMPHNET Supports Efforts to Improve Public Health in Mass Gatherings in Iraq 

To achieve this goal, EMPHNET conducted the following activities:

Activities at a Glance

No Name of Activity Month Year

1 Public Health Surveillance During Mass Gatherings 
Workshop September 2010

2 Public Health Surveillance During Mass Gatherings 2nd 
Workshop February 2011

3 Introduction to Public Health in Mass Gatherings 
Workshop October 2014

4 Mass Gatherings Policy Brief Meeting March 2015

5 Scientific Writing Workshop to Support Iraq Mass 
Gatherings Project May 2015
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3. Molecular Diagnosis and Subtyping of Brucellosis Training

EMPHNET in collaboration with the CDC and the Jordan University for Science and Technology (JUST) 
conducted a five-day training session titled “Molecular Diagnosis and Subtyping of Brucellosis“. This 
training was conducted as part of the activities forming part of the “Strengthening, Surveillance, Diagnosis 
and Control of Brucellosis in Iraq” project which aims to prevent and control the spread of Brucella, a 
potentially dangerous pathogen in a country with a high burden of disease. 

The training was hosted between October 25 and 29, 2015, and its sessions were attended by 6 
participants from Iraq including four lab technicians from the Central Public Health Laboratory in Iraq 
and two veterinarians from Central Veterinary Lab. 

discussed the transportation of the samples for 
testing and the standard operational procedures 
to be used for Enzyme-Linked Immuno Assay 
(ELISA) and Polymerase Chain Reaction (PCR) 
tests. Finally, they set dates for future trainings to 
be done both in Iraq and Jordan for ELISA and 
PCR testing as well as other trainings needed for 
project implementation.

2. Follow Up Visit in Iraq

With the aim of strengthening brucellosis 
surveillance, diagnostics, and control in Iraq, 
a team of experts from EMPHNET met with 
officials from the CDC and the Central Public 
Health Laboratory (CPHL).

In the meetings held in Baghdad, Iraq between 
October 12 and 13, 2015, the delegates 
discussed the importance of estimating the 
burden of the disease, identifying the type of 
circulating Brucella in two Iraqi districts.

On the second day of trip to Iraq, a steering 
committee meeting was held and project 
expansion was discussed. It was agreed 
upon that the project will be expanded to two 
additional provinces, namely Alkout and Misan; 
Specifically, three districts from Alkout and two 
districts from Misan were identified for project 
implementation. The five districts were selected 
based on livestock availability, safety, and the 
number of reported Brucellosis cases.
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role of the project’s steering committee, and 
EMPHNET presented a work plan based on the 
status of brucellosis in Iraq as presented by the 
representatives from Iraq. 

On the second day of the meeting, participants 
identified the criteria through which they will be 
selecting two provinces for implementing the 
project. According to these criteria two provinces 
were selected. The steering committee also 

Activity Descriptions

1. Brucellosis Steering Committee 
Meeting 

 In June 2014, a steering committee consisting 
of EMPHNET’s technical team members and 
specialists from Iraq’s ministries of health and 
agriculture met in Amman to discuss prospects 
for strengthening brucellosis surveillance and 
diagnosis in two provinces in Iraq. On the first 
day of the meeting participants highlighted the 

7. Fourth  EMPHNET Regional Conference 

The Fourth EMPHNET Regional Conference was held between September 28 and October 1, 2015 
in Aqaba, Jordan. It provided the ideal platform for fostering excellent collaboration between FETPs, 
along with other public health experts. It not only succeeded in creating dialogue opportunities between 
different FETP residents and graduates, public health scholars, and officials around the EMR, but it 
also demonstrated that FETP residents and graduates are contributing to a wide array of public health 
fields through their research. The conference reiterated the need for countries to work on initiatives 
to introduce more untraditional methods of 
public health surveillance, to collaborate and 
share experience in surveillance methods, 
and to ensure availability of information for 
public health professionals. It was also an 
opportunity to bring the work of many FETP 
residents and graduates, as well as global 
public health professionals into the spotlight. 
It was a valuable payback for the hard work 
and dedication that FETP residents and 
graduates put into their work, as well as 
an opportunity for like-minded individuals 
to meet and share experiences within an 
educational setting. 

Part IV

EMPHNET Supports Project to Strengthen Brucellosis Surveillance in Iraq

EMPHNET has been working with the Iraq MOH, CDC, and other partners to strengthen brucellosis 
surveillance in Iraq. This effort has seen three key activities to date.

Activities at a Glance

No Name of Activity Month Year

1 Brucellosis Steering Committee Meeting June 2014

2 Follow Up Visit in Iraq October 2015

3 Molecular Diagnosis and Subtyping of Brucellosis Training October 2015
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opening session by EMPHNET Executive 
Director Dr. Mohannad Al-Nsour.

5. Third EMPHNET Regional Conference 

EMPHNET’s Third Scientific Regional 
Conference became increasingly important 
for echoing the quality and prominence of the 
field epidemiology work that is being done in 
the region, with outstanding representation 
from the eight FETPs in the EMR namely; KSA, 
Egypt, Jordan, Pakistan, Afghanistan, Iraq, 
Yemen, and Morocco. 

From the shared experiences of the Middle 
East Respiratory Syndrome Novel Corona 
virus (MERS-CoV), to the humanitarian and 
emergency situation with the Syrian refugees. 
This conference provided an opportunity to 
share experiences and exchange information. 
It also illustrated that our region is dealing 
with serious public health challenges amid a 
backdrop of challenging political unrest.

6. 61st  EIS Conference in U.S

Between April 20 and April 24, 2015, 
EMPHNET supported FETPs to attend the CDC 
EIS conference in Atlanta, USA.  During the 
event’s international night, poster presentations 
were given by FETP residents and graduates, 
alongside other key figures. This year, from the 
EMR, poster presentations were given by Egypt 
and Iraq FETPs. 

on food and water borne diseases, vaccine 
preventable diseases, non-communicable 
diseases, vector borne diseases, zoonotic 
diseases, maternal health, reproductive and 
child health, and respiratory diseases.

3.  EMPHNET Board of Directors Meeting

EMPHNET conducted its 5th Board of Directors 
meeting in the Dead Sea, Jordan between 
January 27 and 29, 2013. FETP Program 
Directors from Afghanistan, Egypt, Jordan, Iraq, 
Kingdom of Saudi Arabia, Morocco, Pakistan 
and Yemen, and representative from CDC 
attended the meeting. The Board welcomed 
Dr. Nabeel Al Kahtani, Dr. Amgad Kholyand 
Dr. Ibrahim Iblan FETP Program Directors in 
Saudi Arabia, Egypt, and Jordan respectively, 
to the Board of Directors and wished them 
success in their work. In the same context, 
all board members expressed gratitude 
and appreciation for both Dr. Mohammad 
Al Mazrou from Saudi Arabia, and Dr. Iman 
Abdel Kareem from Egypt, for their efforts 
that contributed to the overall successes of 
EMPHNET over the tenure of their membership 
at the Board of Directors. The Board voted for 
Prof. Abdurrahman Maaraufi as Chair for the 
next tenure of two years, then handed over the 
responsibilities to Prof. Maaraufi and wished 
him success in undertaking his new position. 
Dr. Mohannad Al-Nsour, Executive Director of 
EMPHNET presented his annual report to the 
Board of Directors, which was well received. 

The Board of Directors also worked with Dr. 
Ibrahim Aqel, an independent consultant, 
to develop the strategic plan of action for 
EMPHNET for the coming 5 years. The meeting 
was wrapped up after finalizing the next steps 
in EMPHNET’s plan of action for 2012-13. 

4. First National Conference in Field 
Epidemiology 

The 1st Iraq National Conference in Field 
Epidemiology was conducted on June 1 and 
2, 2013 in Thiqar Governorate. The main goal 
was to gather all FETP residents, graduates, 
their mentors and policy makers. The event 
served to highlight the most relevant public 
health problems, and it facilitated networking 
between different regional and international 
agencies. The conference included an 
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2. TEPHINET Conference 2012

The 2012 Seventh TEPHINET Global Scientific 
Conference added a major milestone to 
EMPHNET’s success. It was held in Amman from 
November 10 to 15, 2012. Hosted by EMPHNET 
and Jordan’s MOH, the conference was 
attended by over 400 international professionals 
who gathered from 63 countries. Participants 
included FETP residents and graduates; public 
health officials; representatives of national, 
regional and international public health 
organizations; and university professors. 

All gathered under a global platform to 
share lessons and explore solutions to 
emerging public health problems. More 
than 1000 abstracts were submitted for 
review and evaluation by the conference 
scientific committee. 251 abstracts from 47 
countries were selected for presentation 
at the conference, out of which 120 oral 
presentations and 116 poster presentations 
were given. Presentations covered a wide 
range of topics that were of concern to many 
countries around the globe, with specific focus 

Part III

EMPHNET Supports Iraq FETP and Public Health Officials by Facilitating Opportunities 
for them to Attend Regional Conferences

EMPHNET has been facilitating opportunities for Iraq FETP residents, graduates, and public health 
officials to attend regional conferences. Such conferences have been instrumental in creating 
opportunities for knowledge sharing and the furthering of education. Such conferences include the 
following:  

No Name of Activity Month Year

1 Second EMPHNET / 5th TEPHINET Scientific Regional 
Conference December 2011

2 2012 TEPHINET Conference November 2012

3 EMPHNET Board of Directors Meeting January 2013

4 First National Conference in Field Epidemiology June 2013

5 Third EMPHNET Regional Conference December 2013

6 61st  EIS Conference in U.S April 2015

7 Fourth EMPHNET Regional Conference September 2015

Activity Descriptions

1. Second EMPHNET / 5th TEPHINET 
Scientific Regional Conference

EMPHNET and TEPHINET collaborated to 
organize the 2nd EMPHNET / 5th TEPHINET 
Scientific Regional Conference which was held 
in Egypt, Sharm Al Sheikh from December 6 to 
9, 2011. The event saw around 150 participants 
from the field of epidemiology and public 
health from the region and other countries. 
The importance of the conference lay in the 
exchange of experiences between FETP 
residents, graduates and experts in the region, 
the enhancement of FETP capacity in the region, 
and the development and support of training 
courses and workshops for FETP residents 
and graduates in the field of epidemiology 
and public health. Also, EMPHNET, TEPHINET, 
and CDC have arranged three pre-conference 
workshops: 1. Non-Communicable Diseases 
(NCDs). 2. Symposium on Pandemic and 
Emergencies: Ethics Planning and Response. 
3. Epidemiological Methods in Humanitarian 
Emergencies. This event was attended by 
FETP residents and graduates from across the 
region including Iraq.
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Amman, Jordan. It brought together general 
directors of public health and primary health 
care, directors of communicable diseases 
control departments, directors of animal health 
departments, and other specialists from the 
ministries of health of four countries namely: 
Egypt, Iraq, Jordan, and Morocco. At the end 
of the two-day event, EMPHNET launched a 
mini grant projects competition to improve 
biorisk management concerning emerging 
and reemerging infectious diseases in the 
participating countries. 

12. Ebola Virus Disease RST Workshop 
Offering Facilitation Opportunity for 
Iraq FETP

 EMPHNET, in collaboration with the WHO, held 
a five-day Ebola Virus Diseases (EVD) Rapid 
Response Teams (RST) Training. The training 
commenced on May 24, 2015 in Amman 
Jordan. Thirty-five participants attended the 
event including epidemiologists, laboratory 
experts, prevention and control specialists, 
and experts of veterinary epidemiology from 
Syria, Jordan, Palestine, and Libya. 

The training was designed to build the capacity 
of participants at national levels, enabling 
participants to effectively investigate and 
respond to the cases and outbreaks of EVD 
and other emerging infections.

The training included a simulation exercise, 
with presentations and field work designed 
by the World Health Organization. Facilitators 
from EMPHNET, Jordan’s MOH, FETP 
Iraq, Egypt Society of Epidemiology, FETP 
Morocco, NAMRU 3, the WHO-EMRO, WHO 
headquarters, and Al Bashir Hospital in Jordan 
participated in the workshop.

10. Rapid Response Teams Training by 
EMPHNET in Collaboration with BEP 
and CDC

EMPHNET held a five-day Rapid Response 
Teams (RST) training in Amman, Jordan. Hosted 
from March 28 to April 1, 2015, the training was 
held in collaboration with both the CDC and 
BEP. Its sessions brought together specialists 
from the MOH of Pakistan, Iraq, Egypt, Jordan, 
Morocco and Tunisia. The overall goal of this 
training was to build the capacity of public 
health specialists working in the EMR whereby 
participants were being trained in areas of 
public health surveillance, outbreak detection, 
outbreak investigation, rapid response, disease 
control and evidence-based decision making. 

11. Round Table Discussion on 
Preventing Emerging and Re-emerging 
Infectious Diseases by EMPHNET

EMPHNET, with support from BEP, held a two-
day round table discussion on preventing 
emerging and re-emerging infectious diseases. 
The event was held in May and hosted in 
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8. Rapid Assessment and Investigation of Outbreaks of Suspicious Origin Workshop 

EMPHNET held a five-day workshop on the 
“Rapid Assessment and Investigation of 
Outbreaks of Suspicious Origin” in Amman, 
Jordan between January 17 and 21, 2015. 
The workshop was designed to arm field 
epidemiologists from Iraq, Egypt, Yemen, 
Morocco, Tunisia, Pakistan, and Jordan with 
the skills needed to investigate outbreaks 
of suspicious origins. The workshop was 
conducted to enable participants to rapidly 
detect, assess, and respond to outbreaks 

induced by contaminated food and water sources. The event inauguration was attended by Managing 
Director to the Middle East Scientific Institute for Security (MESIS) His Highness Al Sharif Nasser Bin 
Nasser, Executive Director of EMPHNET Dr. Mohannad Al-Nsour, and health professionals from Iraq, 
Egypt, Yemen, Morocco, Tunisia, Pakistan, and Jordan. 

9. Polio Outbreak Investigation and Response Workshop by EMPHNET, CDC, and 
Regional Polio Eradication Partners 

EMPHNET inaugurated on February 7, 2015 a six-day workshop titled “Polio Outbreak Investigation 
and Response” in Amman, Jordan.  The workshop was conducted in collaboration with the CDC, the 
WHO and the United Nations Children’s Fund (UNICEF). The event brought together 38 participants 
coming from Jordan, UAE, Pakistan, Afghanistan, Egypt, Somalia, Sudan, Yemen, and Iraq. Facilitated 
by a team of experts from EMPHNET, UNICEF, CDC, WHO, and the National Polio Certification 
Committee in Jordan, the workshop’s sessions covered a wide range of topics including basic 
strategies for Polio eradication, the progress seen in the global Polio Eradication Initiative from 2001 
until the present date, the regional status on Polio eradication, Polio vaccines, and other pressing 
topics. Its sessions represented the first step in a series of activities designed to build a Roster of 
Polio Experts from the pool of human resources available at the regional level within the EMR. Experts 
listed on the roster are to investigate and respond to Polio outbreaks, while implementing the “end-
game” plan and “WHO/UNICEF Strategic Plan for Polio Outbreak Response in the Middle East.” 
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FETP Coordinator and Member of EMPHNET 
Board of Directors Dr. Amgad Al Kholy and 
EMPHNET’s Executive Director Dr. Mohannad 
Al-Nsour. The workshop was attended by 27 
participants from Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon, 
and Yemen. It covered a wide range of topics 
pertaining to rapid response. Its sessions aimed 
to introduce participants to the nature of public 
health emergencies, offering a particular focus 
on the Syrian refugee crisis. The event agenda 
also covered a full range of topics pertaining 
to concepts of Risk, Reduction, Readiness, 
Response, and Recovery (The Four R’s). 

7. Mentorship Workshop 

Recognizing mentorship as the crucial 
component for enhancing the educational 
experiences of Field Epidemiology Training 
Program (FETP) residents, EMPHNET and the 
CDC hosted a three-day mentorship workshop 
in Amman, Jordan, commencing November 
5, 2014. The event was attended by FETP 
resident advisors, residents, and graduates 
from both Yemen and Iraq. Its agenda 
combined both practical training sessions and 
presentations highlighting the characteristics 
of good mentorship practices. CDC Senior 
Epidemiologist and Resident FETP Advisor Dr. 
Robert Fontaine commenced the workshop by 
highlighting the essential activities carried out 
in line with FETP goals and FETP activities. The 
second day of the workshop comprised a review 
of the planned study guide to be followed by FETP 
residents. These reviews were then followed by 
practical implementation of the steps outlined in 
the guide. Furthering the practical aspects of the 
workshop, the third day included presentations 
prepared by participants to highlight proposed 
activities that can be implemented by FETP 
residents, with emphasis on the role of effective 
mentorship in implementing activities. 

country FETP programs; and to provide a regional 
platform for exchanging views, ideas and best 
practices on CRVS in the region. It included 
participants from Afghanistan, Pakistan, Yemen, 
Jordan, Iraq and the hosting country Morocco. 
The training targeted FETP residents and mentors 
with strong analytical background and who have 
an interest in civil registration, vital statistics, or 
its implications for maternal and infant under 5 
mortality rates. 

5. Outbreak Response Training by the 
Global Outbreak Alert and Response 
Network (GOARN) 

EMPHNET worked within a team of facilitators 
forming the Outbreak Response Training 
program by the Global Outbreak and Alert 
Response Network (GOARN). As part of its 
involvement in the program, it held a lecture titled 
“Steps of Outbreak Investigation”. The training 
was conducted in Jordan, between March 25 
and 31, 2014, to be the first of its kind in the 
Eastern Mediterranean Region. A committee 
consisting of WHO Headquarters, WHO, 
EMRO, and EMPHNET, selected participants 
from the FETP countries based on a certain 
set of criteria. Twenty out of 24 participants 
were from EMR countries and eleven out of 
twenty participants were participating from 
FETP countries namely Afghanistan, Pakistan, 
Yemen, Iraq, Egypt, Jordan, and Morocco. 

6. Sub-Regional Rapid Response Teams 
Training Workshop by EMPHNET

EMPHNET hosted the Sub-Regional Rapid 
Response Teams Training Workshop in Amman 
Jordan, between June 22 and 26, 2014, kicking 
off proceedings in the presence of Director for 
Communicable Diseases Department from the 
Jordan MOH Dr. Mohammad Abdallat, alongside 
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CDC, PulseNET, and NAMRU-3 representatives, 
in addition to public health representatives from 
Dubai, Morocco, Lebanon, Qatar, Bahrain and 
Iraq. 

During these meetings, they discussed their 
interest to collaborate in different public health 
projects including projects related to food safety 
and foodborne diseases. It is worth noting that 
all participants stressed the need to establish 
networks of epidemiologists and laboratorians 
on national and provincial levels to facilitate 
information sharing across ministries thus 
improving outbreak investigations on foodborne 
diseases. 

3. Rapid Response Team Training by 
EMPHNET

In July 2012, EMPHNET launched the Rapid 
Response Teams Training in the Eastern 
Mediterranean Region. As part of its activities, 
participants went on a field visit to Zaatari Camp 
for Syrian refugees. The participants of this 
training workshop were from Afghanistan, Egypt, 
Jordan, Iraq, Saudi Arabia, Lebanon, Pakistan, 
Syria, Sudan and Yemen. A total of 34 participants 
trained in a week - long course with facilitators from 
EMPHNET, NAMRU-3, WHO and CDC. 

The purpose of this course was to construct 
the platform for national rapid response teams 
and to find suitable candidates for the Regional 
Rapid Response Teams Training. Nineteen out 
of 34 were selected as members of the Regional 
Rapid Response Teams and trained in a three - 
week course titled “Advanced Rapid Response 
Teams Training” which was conducted between 
September 16th to October 4th, 2012. 

4. Regional Vital Registration Training for 
FETPs in the Eastern Mediterranean 
Region by EMPHNET

EMPHNET, in collaboration with the CDC, 
conducted a five-day training workshop between 
September 24 and 28, 2012 in Rabat, Morocco. 
The regional workshop aimed at providing 
information on the source and range of uses 
of existing vital statistics data and to identify 
potential areas for country-level improvement. 
Furthermore, the training served to pilot the 
CDC civil registration and vital statistics (CRVS) 
curriculum before releasing it for general use by 

Activity Descriptions

1. Regional Workshop for Excellence in 
Reporting Science 

EMPHNET, TEPHINET, and the CDC jointly 
sponsored a workshop titled “Excellence in 
Reporting Science”. Hosted between May 1 and 
12, 2011, the course was held in Amman, Jordan. 
It was attended by FETP residents from Iraq 
and Yemen. Its agenda included two weeks of 
instruction (approximately 80 hours of classroom 
contact time and 30 hours of out-of-class time). 

Each participant searched the international 
peer-reviewed literature, chose a journal that 
seemed appropriate for his/her subject matter, 
wrote a brief scientific report, and submitted it 
for review. These reports were reviewed by the 
workshop leader and by at least three additional 
resource reviewers. At the end of the course, 
each participant translated his scientific report 
into a non-technical oral presentation for an 
audience of his choice. Then, he/she presented 
it orally to his colleagues and mentors. 

2. WHO Lyon, CDC, PN-ME Foodborne 
Diseases Training Workshop

Driven by the need to address foodborne diseases 
in the EMR, the WHO, CDC, PulseNet-Middle 
East (PN-ME) and Naval Army Medical Research 
Unit-3 (NAMRU-3) conducted a Foodborne 
diseases training workshop. Representatives from 
Ministries of Health in Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, 
Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar 
and Municipality of Dubai attended the four-day 
workshop which took place between March 25 
and 28 of 2012, in Amman, Jordan. Graduates 
of Egypt, Iraq, Jordan and Morocco FETPs 
participated in the workshop as observers. 

Under the title of “Joint PulseNet-Middle East 
(PNME) and Global Foodborne Infections Network 
(GFN),” the training workshop included plenary 
sessions, lectures, group works, case studies and 
tabletop exercises on diversified topics related to 
food safety and foodborne diseases. Experts from 
WHO, CDC, NAMRU-3 and EMPHNET facilitated 
the workshop sessions. EMPHNET’s team gave a 
lecture on “Examples of Outbreak Investigations 
in EMR”. On the sidelines of the workshop, 
EMPHNET’s delegation also met with WHO EMRO, 
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such as rapid assessment, surveillance, population estimation, and survey design. The workshop 
sessions also touched on other public health concerns such as nutrition, mental health, and mortality, 
while highlighting the relevance of these issues to the IDP crisis in Iraq. Such workshops fall directly 
in line with EMPHNET’s interests and areas of work. With a mission to improve public health for 
people in the EMR, EMPHNET views this event as a valuable opportunity for capacity building and 
for improving the quality of health services provided to this segment of the population. 

Part II: 

EMPHNET Supports Iraq FETP Residents, Iraq FETP Graduates, and Public Health 
Officials to Attend to Regional Trainings

Seeing knowledge sharing as a key component leading to enriching efforts made to improve public 
health in the region, EMPHNET also supported Iraq FETP residents and graduates by holding regional 
workshops covering areas of interest in their fields of work. 

Activities at a Glance

No Name of Activity Month Year

1 Regional Workshop for Excellence in Reporting Science May 2011

2 WHO Lyon, CDC, PN-ME Foodborne Diseases Training 
Workshop March 2012

3 Rapid Response Team Training by EMPHNET July 2012

4 Regional Vital Registration Training for FETPs in the 
Eastern Mediterranean Region by EMPHNET. September 2012

5 Outbreak Response Training by the Global Outbreak Alert 
and Response Network (GOARN) March 2014

6 Sub-Regional Rapid Response Teams Training Workshop 
by EMPHNET June 2014

7 Mentorship Workshop November 2014

8 Rapid Assessment and Investigation of Outbreaks of 
Suspicious Origin Workshop January 2015

9 Polio Outbreak Investigation and Response Workshop by 
EMPHNET, CDC, and Regional Polio Eradication Partners February 2015

10 Rapid Response Teams Training by EMPHNET in 
Collaboration with BEP and CDC April 2015

11 Round Table Discussion on Preventing Emerging and Re-
emerging Infectious Diseases by EMPHNET May 2015

12 Ebola Virus Disease RST Workshop Offering Facilitation 
Opportunity for Iraq FETP May 2015
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10. Independent Assessment of Polio 
Activities in Iraq by FETP Graduates

The Iraq FETP was requested by the World 
Health Organization Eastern Mediterranean 
Regional Office (WHO-EMRO) and the Iraq 
MOH to conduct an independent assessment 
of Polio activities in Iraq, following two reported 
cases of Polio in Iraq earlier in 2014. To carry 
out this task, a number of Iraq FETP graduates 
attended a one-day training session. The 
training, supported by EMPHNET, was hosted 
in Amman on August 22, 2014. It included 
presentations on the standard methodology to 
be adopted, using the assessment tool and the 
protocol. The main aim of the assessment was 
to determine if the activities implemented in Iraq 
fall in line with WHO recommendations for post 
outbreak period. The team assigned for this 
investigation developed a work plan comprising 
a detailed timetable for implementation and 
submission of final reports. More specifically, 
the investigation was set to commence mid-
September 2014.

11. Iraq FETP Third Cohort Graduation

Under the Patronage of Iraq’s Minister of 
Health, Dr. Adela Hmoud of the Iraq Public 
Health Unit, the graduation of the third FETP 
Cohort commenced March 4, 2015. Supported 
by EMPHNET, the ceremony was held at the 
Babylon Warwick Hotel in Baghdad, with the 
presence of MOH representatives Dr. Abdul 
Sattar alSaedy and Director of Public Health Dr. 
Ziad Tareq; and EMPHNET’s Executive Director 
Dr. Mohannad Al-Nsour.

12. Workshop on Emergency Response 
for Internally Displaced Persons (IDPs)

In collaboration with International Medical 
Corps (IMC) Baghdad office, the Iraq FETP 
conducted a workshop on Emergency 
Response for IDPs. Hosted in Baghdad during 
April 2015, the workshop was attended by 24 
participants from six governorates. The aim of 
this workshop was to build the capacities of 
public health specialists working in the field 
of epidemiology and especially those field 
specialists directly working with IDPs in Iraq. 
The workshop covered epidemiologic methods 
used in complex humanitarian emergencies 

the most commonly used scientific research 
methodologies. Its sessions offered a hands-on 
experience for those in attendance, boasting 
an agenda that combined presentations, 
discussions, and practical exercises where 
participants were familiarized with the elements 
of effective research. At the end of the workshop, 
attendees finalized their own concept papers 
and later transformed them into research 
protocols, ready for future implementation. This 
event was held as part of ongoing efforts made 
to introduce FETP residents to the benefits of 
constructive research. 

9. Public Health in Emergencies

Between August 17 and 21, 2014, ten 
graduates from the Iraq FETP and five 
MOH officials participated in an Emergency 
Response Workshop titled “Public Health in 
Emergencies”. Held in Amman, the workshop 
targeted field epidemiologists working on 
emergency response related to the Iraqi 
Internally Displaced People (IDP) crisis and 
emergency situations. Its sessions were held 
in coordination with both EMPHNET and the 
Emergency Response and Recovery Branch 
(ERRB) of the CDC. 
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of FETPs, and other subjects relevant to public 
health in Iraqi settings. 

5. FETP Mentors and Field Supervisors 
Training Workshop

EMPHNET supported Iraq FETP at the Iraq 
FETP Mentors and Field Supervisors training 
workshop held Between May 20 and 24 of 
2012. The workshop was sponsored by CDC 
and facilitated by three experts from the CDC, 
alongside the Iraq FETP Resident Advisor. 
Eleven participants from the MOH, five faculty 
members from the Department of Community 
Medicine - College of Medicine of Baghdad 
University, and the Director General of the 
National Center of Occupational Health and 
Safety - Ministry of labor and Social Affairs 
attended the workshop. Hosted at the Dead 
Sea in Jordan, the workshop familiarized the 
field supervisors with the core competencies 
they need for ensuring the success of the 
second Cohort of residents

6. Iraq FETP First Cohort Graduation

On November 28, 2012, EMPHNET’s Executive 
Director Dr. Mohannad Al-Nsour spoke at the 
graduation of the first Cohort of Iraq FETP. The 
ceremony was held under the patronage of the 
Iraqi Minister of Health, Dr. Majid Hamad Amin, 
and it saw the participation of the Iraqi Ministry 
of Higher Education and Scientific Research, 
the WHO, and the CDC. 

7. Iraq FETP Second Cohort Graduation

In March 2014, EMPHNET’s Executive Director Dr. 
Mohannad Al-Nsour spoke at the Second Cohort 
Graduation alongside representatives from Iraq,s 
MOH, Ministry of Higher Education and Scientific 
Research, and the CDC. The ceremony was held 
under the patronage Iraq,s Minister of Health 
His Excellency Dr. Majid Hamad Amin who was 
represented by his Deputy for Technical Affairs. 
Event highlights included inspirational talks. 

8. Research Protocol Workshop 

EMPHNET in cooperation with the CDC held 
a “Research Protocol” workshop in Amman, 
Jordan between April 6 and 10, 2014. The 
workshop offered its participants a survey of 

public health infrastructure. It saw the 
participation of ten Iraqi officials from the 
technical units at the MOH and five professors 
from Baghdad University. The participants 
reviewed curriculum content and they sat for 
an orientation session on field supervisory 
responsibilities. They learned how to support 
officers with outbreak investigations, and they 
finalized the timetable for the graduation of 
the first Cohort in 2012. Activities included 
presentations, discussions, scenario-building, 
role-playing, and the finalization of a multi-year 
work plan. Outcomes included a curriculum 
that all parties agreed to implement with the 
first Cohort, a schedule of activities for 2010-
2012, and a set of recommended action steps 
for implementation over the next twelve months.

3. Water and Food Safety Workshop 

EMPHNET supported residents of the first 
Cohort in their participation in a water and food 
safety workshop conducted by CRDF and Iraq-
MOH during the period between July 20 and 
27, 2011. The workshop included lectures and 
cases studies facilitated by a number of experts 
from CDC, Bahrain University, and Jordan 
University of Science and Technology (JUST). 
The residents submitted eleven abstracts to be 
presented in the 2nd EMPHNET / 5th TEPHINET 
Global Scientific Conference, and they 
participated in a training course on the role of 
laboratory practices in field epidemiology in the 
Central Public Health Lab of the Iraq-MOH. The 
training continued for one week, and it included 
presentations and practical trainings in priority 
communicable diseases in the country. 

4. Didactic Course for Iraq FETP 2nd 
Cohort 

On December 1, 2011, 11 residents joined the 
Iraq FETP, representing the second Cohort. 
They were all physicians, and ten were already 
working in the Iraq-MOH. One resident was 
working as an occupational physician to a public 
chemical industry. The new Cohort started their 
didactic course, with the support of EMPHNET, 
in the department of Community Medicine of 
the Baghdad College of Medicine. The didactic 
course included lectures and case studies given 
by the faculties of the Community Medicine 
Department, covering the ten core competencies 
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field assignments within MOH, and finally they 
completed field. work at the governorate level. 

2. Iraq FETP Development Workshop

The FETP Development Workshop was 
conducted in March 2011 as a collaborative 
effort shared between EMPHNET, the U.S. 
Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC), the World Health Organization-Iraq 
(WHO), the Iraq-MOH, the Iraqi Ministry of 
Higher Education, and the U.S. Department 
of State. The workshop aimed to strengthen 

Activities in Detail

Part I

EMPHNET Supports Iraq FETP

EMPHNET has supported the Iraq FETP since 2010 by offering trainings that build the capacities of 
FETP residents and graduates.  

Activities at a Glance

No Name of Activity Month Year

1 First Cohort Didactic Training Course November 2010

2 Iraq FETP Development Workshop March 2011

3 Water and Food Safety Workshop July 2011

4 Didactic Course for Iraq FETP 2nd Cohort December 2011

5 FETP Mentors and Field Supervisors Training Workshop May 2012

6 Iraq FETP First Cohort Graduation November 2012

7 Iraq FETP Second Cohort Graduation March 2014

8 Research Protocol Workshop April 2014

9 Public Health in Emergencies August 2014

10 Independent Assessment of Polio Activities in Iraq by 
FETP Graduates August 2014

11 Iraq FETP Third Cohort Graduation March 2015

12 Workshop on Emergency Response for Internally 
Displaced Persons (IDPs) April 2015

Activity Descriptions

1. First Cohort Didactic Training Course

On November 7, 2010, the first Iraq FETP 
Cohort began their didactic training course, 
with support from EMPHNET. The course was 
conducted in the Department of Community 
Medicine at the College of Medicine of 
Baghdad University. The Cohort consisted of 
ten residents from different governorates. They 
spent the first 12 weeks sitting for a didactic 
courses at Baghdad University where they built 
a solid foundation in epidemiology. They then 
went on to complete eight weeks of short term 
assignments within the Iraq Ministry of Health 
(MOH), followed by nine months of long term 
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List of Abbreviations

Bio-security Engagement Program BEP

Centers of Disease Control and Prevention CDC

Central Public Health Laboratory CPHL

Civil Registration and Vital Statistics CRVS                  

Enzyme-Linked Immuno Assay ELISA

Eastern Mediterranean Region EMR

Ebola Virus Disease EVD

Field Epidemiology Training Program FETP

Emergency and Recovery Branch ERRB

Global Outbreak Alert and Response Network GOARN

Internally Displaced Persons IDP

Medical Corps MC

Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus MERS-CoV

Middle East Scientific Institute for Security MESIS

United States Naval Medical Research Unit #3 NAMRU3-

Non-Communicable Disease NCD

Polymerase Chain Reaction PCR

PulseNet-Middle East PN-ME

United Nations Children's Fund UNICEF

Word Health Organization WHO

World Health Organization Eastern Mediterranean Regional Office WHO-EMRO
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EMPHNET’s Activities in Iraq

About the Partnership between EMPHNET and Iraq FETP

EMPHNET works in partnership with Ministries of Health (MOH), non-government organizations, 
international agencies, the private sector, and other public health institutions both in the region and 
globally to strengthen public health and applied epidemiology. It provides professional technical 
assistance in applied public health research and applied epidemiology to graduates and residents 
of the Field Epidemiology Training Programs (FETPs) within countries of the Eastern Mediterranean 
Region (EMR). FETPs are ministries of health programs that lead efforts to investigate and respond to 
outbreaks. They evaluate and improve communicable and non-communicable diseases surveillance 
systems, and they build epidemiologic workforce and systems in their respective countries.

With more than 350 graduates, FETPs in the EMR have more than 20 years of collective experience in 
building public health capacity and surveillance systems. These FETPs have trained epidemiologists 
in their countries who in turn assist in training epidemiologists in neighboring countries. EMPHNET 
started working with the Iraq Ministry of Health in 2010 when the Iraq FETP was established in 
collaboration with the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC).  
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