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9 - 15 يوليو 2018 طرابلس - ليبيا يعد التقييم الخارجي المشترك (JEE) عنصرًا رئيسيًا في إطار المراقبة والتقييم الخاص باللوائح
الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية (IHR). وهي عملية طوعية وتعاونية ومتعددة القطاعات لتقييم قدرة البلد من أجل منع

المخاطر الصحية العامة واكتشافها والاستجابة لها بسرعة ، سواء حدثت بشكل طبيعي أو بسبب أحداث متعمدة أو عرضية. طلبت
وزارة الصحة الليبية من JEE ، ومنظمة الصحة العالمية ، دعما للمركز الوطني للسيطرة على الأمراض في ليبيا نفذت العملية في

طرابلس خلال الفترة 15-9 يوليو 2016. يتضمن التدريب مهمة مشتركة في 19 مجاًلا فنًيا ذات صلة بالصحة العامة ، بما في ذلك عمليات
الاستجابة للطوارئ وربط سلطات الصحة العامة والأمن والسلامة البيولوجية والأمن الحيوي ونقاط الدخول. ورشة العمل هذه

بالتعاون مع 7 خبراء من منظمة الصحة العالمية ، منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ، من المنظمات الدولية غير الحكومية شبكة الصحة
العامة لشرق المتوسط EMPHNET ، وكذلك خبراء من وزارة الصحة والسلطات الوطنية الأخرى.

  

رحب الدكتور عمر بشير طاهر ، وزير الصحة ، بعملية JEE والخبراء الذين دعموا الفرق الفنية الوطنية لتحليل البرامج الحالية
المتعلقة بالصحة في ليبيا لربطها وفقا للوائح الصحية الدولية منذ ليبيا.

  

تم تحديد الثغرات الأكثر أهمية في أنظمة صحة الإنسان والحيوان في ليبيا. وتابع ذلك الدكتور بدرالدين النجار، المدير العام للمركز
الوطني للسيطرة على الأمراض من خلال تجديد التزام المركز الوطني لمكافحة الامراض اللوائح الصحية الدولية ، والتعاون مع

منظمة الصحة العالمية لتعزيز التعاون وتدفق البيانات بين أصحاب المصلحة الوطنيين
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وأثنى الدكتور سيد جعفر حسين ، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا ، على التزام ليبيا وخاصة جهود المركز الوطني لمكافحة
الامراض مع جميع التحديات الحالية في النظام الصحي ، ومع استمرار الأزمة في البلاد ، ستواصل منظمة الصحة العالمية دعم الصحة
في جميع السياسات بمختلف أنواعها ومستوياتها. وكذلك تطوير خطة العمل الوطنية للأمن الصحي في ليبيا من أجل تحديد أولويات

الفرص لتعزيز التأهب والاستجابة ، والتعامل مع المانحين والشركاء الحاليين والمرتقبين لاستخدام الموارد بفعالية بالإضافة إلى
ذلك ، تعد ليبيا أول بلد ينهي مشروع JEE الذي يعتبر إنجاز بارز وقد حددت بالفعل الأولويات وخطة العمل.
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