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The joint external evaluation (JEE) is a key component of the World Health Organization (WHO) 
International Health Regulations (IHR) Monitoring and Evaluation Framework. It is a voluntary, 
collaborative, multi-sectoral process to assess country capacity in order to prevent, detect and 
rapidly respond to public health risks whether occurring naturally or due to deliberate or accidental 
events. Ministry of Health of Libya requested JEE, and WHO, in support of the National Center 
of Disease Control in Libya conducted the process in Tripoli during the period 9 - 15 July.2018. 
The exercise involves a joint mission in 19 technical areas relevant to public health including the 
Emergency response operations, Linking Public health and Security Authorities, Bio Safety and 
Biosecurity, and Points of Entry. This workshop led by 7 experts from WHO, Food and Agriculture 
Organization “FAO”, from International NGOs Eastern Mediterranean Public Health Network 
(RMPHNET),  also experts from the other Ministry of Health and other national authorities. 

The Minister of Health, Dr Omar Bashir Taher, have welcomed the JEE process and the Expert 
who have supported the national technical areas teams to analyze the current health related 
programs in Libya to correlates according to the international health regulations. 

The most critical gaps within human and animal health systems in Libya were identified. This was 
followed by Dr Badereddin Annajar, Director General for National Centre of Disease Control by 
have renewed the commitment of the NCDC the IHR, and with WHO Provision to strengthening 
collaboration and data flow between the national stakeholders 

Dr Syed Jaffar Hussain, WHO Representative for Libya,  has praised the commitment of Libya 
and especially the NCDC efforts for the JEE with all current challenges in the health system and 



as country going through crisis and WHO will continue to support health in all policies at different 
level. Also the development of the National Action Plan for Health Security for Libya in order to 
prioritize opportunities for enhanced preparedness and response, and to engage with current and 
prospective donors and partners to effectively target resources Besides Libya is the first country 
to complete JEE which is considered an outstanding achievement and already have set the 
priorities and action plan.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 التقييم الخارجي المشترك للقدرات الصحية الدولية في ليبيا
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) عنصراً رئيسياً في إطار المراقبة والتقييم الخاص باللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة JEEيعد التقييم الخارجي المشترك (
). وهي عملية طوعية وتعاونية ومتعددة القطاعات لتقييم قدرة البلد من أجل منع المخاطر الصحية العامة واكتشافها IHRالعالمية (

،  JEEواالستجابة لها بسرعة ، سواء حدثت بشكل طبيعي أو بسبب أحداث متعمدة أو عرضية. طلبت وزارة الصحة الليبية من 
 15-9ي للسيطرة على األمراض في ليبيا نفذت العملية في طرابلس خالل الفترة ومنظمة الصحة العالمية ، دعما للمركز الوطن

مجاًال فنيًا ذات صلة بالصحة العامة ، بما في ذلك عمليات االستجابة  19. يتضمن التدريب مهمة مشتركة في 2016يوليو 
 بالتعاون معاط الدخول. ورشة العمل هذه للطوارئ وربط سلطات الصحة العامة واألمن والسالمة البيولوجية واألمن الحيوي ونق

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

فرق الفنية الوطنية لتحليل البرامج الحالية ال وادعم نالذي والخبراء JEE، وزير الصحة ، بعملية  رحب الدكتور عمر بشير طاهر
 المتعلقة بالصحة في ليبيا لربطها وفقا للوائح الصحية الدولية منذ ليبيا.



، المدير العام ين النجاربدرالدبع ذلك الدكتور اتم تحديد الثغرات األكثر أهمية في أنظمة صحة اإلنسان والحيوان في ليبيا. وت
اللوائح الصحية الدولية ،  المركز الوطني لمكافحة االمراضللمركز الوطني للسيطرة على األمراض من خالل تجديد التزام 

 منظمة الصحة العالمية لتعزيز التعاون وتدفق البيانات بين أصحاب المصلحة الوطنيينمع التعاون و

لمكافحة وأثنى الدكتور سيد جعفر حسين ، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا ، على التزام ليبيا وخاصة جهود المركز الوطني 
مع جميع التحديات الحالية في النظام الصحي ، ومع استمرار األزمة في البالد ، ستواصل منظمة الصحة العالمية دعم االمراض 

. وكذلك تطوير خطة العمل الوطنية لألمن الصحي في ليبيا من أجل ومستوياتها ختلف أنواعهاالصحة في جميع السياسات بم
الموارد بفعالية  الستخدامتحديد أولويات الفرص لتعزيز التأهب واالستجابة ، والتعامل مع المانحين والشركاء الحاليين والمرتقبين 

 الذي يعتبر إنجاز بارز وقد حددت بالفعل األولويات وخطة العمل. JEEباإلضافة إلى ذلك ، تعد ليبيا أول بلد ينهي مشروع 


