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 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 
 (1029 ايرفبر/شباط 28)

 

 

 "اإلسكوا" في العربية المنطقة فى االجتماعية الحماية إصالح اجتماع

 

 اليوم ) "المالية: عرض تجربة مصر فى تطوير منظومة التأمين الصحى الشامل أمام "االسكوا

 (السابع

 (الوطن) «اإلسكوا» دول أمام «الشامل الصحي التأمين» بتطوير مصر تجربة عرض 

  معاون وزير المالية تستعرض تجربة مصر في تطوير منظومة التأمين الصحي أمام دول

 (الفجر ")"اإلسكوا

 مصراوي( بيروت في عمل ورشة في الشامل الصحي التأمين منظومة تعرض مصر) 

 " التمويل" لمراجعة تجربة مصر في تطوير نظام تأمين صحي شامل قبل البلدان األعضاء في

 (سوكسبت االخبارى) اإلسكوا

 االسكوا"صاد المالية: عرض تجربة مصر فى تطوير منظومة التأمين الصحى الشامل أمام اقت" 

 (الحق و الضالل)

 العرب ) "اإلسكوا"ن وزير المالية تستعرض جهود إصالح النظام الصحي في مصر أمام معاو

 (اليوم

 

 متفرقات

  موغيريني تجول على رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة عون: نعمل إلعادة النازحين... ولن

 (الحياة) ننتظر الحل السياسي

 (عربي سبوتنيك) (فيديو) لبنان في األوروبي لالتحاد جديد مقر افتتاح 

  (النهار) الدولي للحكومةكوبيس ودشتي في السرايا وتأكيد أممي للدعم 

 New special coordinator pledges U.N. support  (The Daily Star) 
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 المالية: عرض تجربة مصر فى تطوير منظومة التأمين الصحى الشامل أمام "االسكوا

 اليوم السابع
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 مي فريد معاون وزير المالية للعدالة االقتصادية

 

 

 أحمد يعقوب -كتب 

الحماية االجتماعية فى المنطقة العربية والتى نظمتها لجنة األمم المتحدة االجتماعية شاركت مصر فى ورشة عمل إصالح 

واالقتصادية لدول غربى آسيا )اإلسكوا( والتى عقدت فى العاصمة اللبنانية بيروت االثنين الماضى وتختتم أعمالها غدا 

 .الخميس

  

ورشة العمل تستهدف تعزيز قدرات الدول األعضاء فى اإلسكوا  وقالت مى فريد، معاون وزير المالية للعدالة االقتصادية، إن

على توسيع نطاق نظم الحماية االجتماعية ورفع كفاءتها من خالل االستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى مجال الحماية 

تماعى والمساعدات االجتماعية إلى جانب إجراء مناقشات حول اإلصالحات الحديثة والمستمرة فى مجاالت التأمين االج

 .االجتماعية والرعاية الصحية فى المنطقة العربية

  

وأشارت فريد، إلى أنها عرضت خالل ورشة العمل جهود إصالح النظام الصحى فى مصر وما تقوم به الحكومة المصرية 

أصدرت قانون خاص لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، بعد انضمام مصر لعدد محدود من دول العالم التى 

للتأمين الصحى الشامل، وما تتضمنه المنظومة الجديدة من مزايا لعل أبرزها فصل مقدم الخدمة عن جهة التمويل عن جهة 

هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة مع تبنى آليات عديدة لقياس جودة الخدمة الطبية إلى  3الرقابة فألول مرة يتم إنشاء 

المنافسة بين القطاع الطبى التابع للدولة ممثلة فى المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة ومنشآت جانب إطالق 

 .القطاع الخاص حيث يسمح القانون الجديد للمواطنين باختيار جهة تلقى العالج من بين جميع المنشآت الطبية العاملة فى مصر

  

قتصادية، إلى أن المنظومة الجديدة تؤكد على الجودة والحصول على شهادات االعتماد ولفتت معاون وزير المالية للعدالة اال

للمنشآت الطبية الراغبة فى المشاركة مع رقابة صارمة على كفاءة العاملين بالمجال الطبى عبر إلزامهم بالحصول على رخص 

نين مثل تحمل الخزانة العامة الشتراكات غير القادرين لمزاولة المهنة إلى جانب المزايا االجتماعية التى تقدمها الدولة للمواط

بالكامل خاصة ان ربات البيوت والمرأة المعيلة سيتمتعون بتأمين صحى شامل ألول مرة فى تاريخ مصر إلى جانب تأمين 

https://www.youm7.com/story/2019/2/27/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84/4155397
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ل تعميمها ل قبيغطى جميع األمراض المستعصية، مشيرة إلى أن المنظومة الجديدة ستبدأ بمحافظة بورسعيد من اول يوليو المقب

 .تدريجيا على مختلف أنحاء الجمهورية

  

وأكدت مى فريد، على أن الحكومة المصرية تطبق حاليا العديد من اإلجراءات لمواجهة تحديات الفترة االنتقالية للتحول من 

 .النظام الحالى للرعاية الصحية إلى المنظومة الجديدة

  

ادية، أن ورشة العمل تطرقت أيضا إلى التحديات التى تواجه الدول العربية ومصر وأضافت معاون وزير المالية للعدالة االقتص

فى مجال الحماية االجتماعية حيث تستهدف لجنة االسكوا تعزيز قدرات صناع السياسات المالية على التعامل مع تلك التحديات 

 .إلى جانب تعزيز التعاون بين دول االسكوا
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 «اإلسكوا» دول أمام «الشامل الصحي التأمين» بتطوير مصر تجربة عرض

   الوطن
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شاركت مصر في ورشة عمل إصالح الحماية االجتماعية في المنطقة العربية التي نظمتها لجنة األمم المتحدة االجتماعية 

 واالقتصادية لدول غربي آسيا )اإلسكوا( التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت اإلثنين الماضي وتختتم أعمالها غدا الخميس.

وصرحت مي فريد معاون وزير المالية للعدالة االقتصادية، أن ورشة العمل تستهدف تعزيز قدرات الدول األعضاء في اإلسكوا 

على توسيع نطاق نظم الحماية االجتماعية ورفع كفائتها من خالل االستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال الحماية 

االجتماعية، إلى جانب إجراء مناقشات حول اإلصالحات الحديثة والمستمرة في مجاالت التأمين االجتماعي والمساعدات 

 االجتماعية والرعاية الصحية في المنطقة العربية.

وأشارت إلى أنها عرضت خالل ورشة العمل جهود إصالح النظام الصحي في مصر وما تقوم به الحكومة المصرية لتطبيق 

منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بعد انضمام مصر لعدد محدود من دول العالم التي أصدرت قانون خاص للتأمين 

 الصحي الشامل، وما تتضمنه المنظومة الجديدة من مزايا أبرزها:

- فصل مقدم الخدمة عن جهة التمويل عن جهة الرقابة فألول مرة يجرى إنشاء 3 هئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة 

 مع تبني آليات عديدة لقياس جودة الخدمة الطبية.

- إطالق المنافسة بين القطاع الطبي التابع للدولة ممثلة في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة ومنشآت القطاع 

 الخاص حيث يسمح القانون الجديد للمواطنين باختيار جهة تلقي العالج من بين جميع المنشآت الطبية العاملة في مصر.

وقالت إن المنظومة الجديدة تؤكد الجودة والحصول على شهادات االعتماد للمنشآت الطبية الراغبة في المشاركة مع رقابة 

صارمة على كفاءة العاملين بالمجال الطبي عبر إلزامهم بالحصول على رخص لمزاولة المهنة، إلى جانب المزايا االجتماعية 

التي تقدمها الدولة للمواطنين مثل تحمل الخزانة العامة الشتراكات غير القادرين بالكامل بخاصة أن ربات البيوت والمرأة 

المعيلة سيتمتعون بتأمين صحي شامل ألول مرة في تاريخ مصر، إلى جانب تأمين يغطي جميع األمراض المستعصية، مشيرة 

 إلى أن المنظومة الجديدة ستبدأ بمحافظة بورسعيد من أول يوليو المقبل قبل تعميمها تدريجيا على مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكدت أن الحكومة المصرية تطبق حاليا العديد من اإلجراءات لمواجهة تحديات الفترة االنتقالية للتحول من النظام الحالي 

 للرعاية الصحية إلى المنظومة الجديدة.

وأضافت أن ورشة العمل تطرقت أيضا إلى التحديات التي تواجه الدول العربية ومصر في مجال الحماية االجتماعية، حيث 

تستهدف لجنة اإلسكوا تعزيز قدرات صناع السياسات المالية على التعامل مع تلك التحديات إلى جانب تعزيز التعاون بين دول 

 اإلسكوا.

  

https://www.elwatannews.com/news/details/4026842?t=push
https://www.elwatannews.com/news/details/4026842?t=push
https://www.elwatannews.com/news/details/4026842?t=push
https://www.elnashra.com/news/show/1285399/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84
https://www.elnashra.com/news/show/1285399/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84
https://www.elnashra.com/news/show/1285399/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84
https://www.elnashra.com/news/show/1285399/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   5 | ص  ا
 

 "معاون وزير المالية تستعرض تجربة مصر في تطوير منظومة التأمين الصحي أمام دول "اإلسكوا

 الفجر
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شاركت مصر في ورشة عمل اصالح الحماية االجتماعية في المنطقة العربية والتي نظمتها لجنة األمم المتحدة االجتماعية 

واالقتصادية لدول غربي آسيا )اإلسكوا( والتي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت االثنين الماضي وتختتم اعمالها غدا 

 الخميس.

وقالت مي فريد معاون وزير المالية للعدالة االقتصادية، بأن ورشة العمل تستهدف تعزيز قدرات الدول األعضاء في اإلسكوا، 

على توسيع نطاق نظم الحماية االجتماعية ورفع كفائتها من خالل االستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال الحماية 

االجتماعية الي جانب اجراء مناقشات حول اإلصالحات الحديثة والمستمرة في مجاالت التأمين االجتماعي والمساعدات 

 االجتماعية والرعاية الصحية في المنطقة العربية.

واشارت إلي أنها عرضت خالل ورشة العمل جهود إصالح النظام الصحي في مصر وما تقوم به الحكومة المصرية لتطبيق 

منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بعد انضمام مصر لعدد محدود من دول العالم التي اصدرت قانون خاص للتامين 

الصحي الشامل، وما تتضمنه المنظومة الجديدة من مزايا لعل ابرزها فصل مقدم الخدمة عن جهة التمويل عن جهة الرقابة 

فالول مرة يتم انشاء 3 هئات رئيسية تتولي ادارة المنظومة الجديدة مع تبني آليات عديدة لقياس جودة الخدمة الطبية الي جانب 

اطالق المنافسة بين القطاع الطبي التابع للدولة ممثلة في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة ومنشآت القطاع 

 الخاص حيث يسمح القانون الجديد للمواطنين باختيار جهة تلقي العالج من بين جميع المنشآت الطبية العاملة في مصر.

وقالت أن المنظومة الجديدة تؤكد علي الجودة والحصول علي شهادات االعتماد للمنشآت الطبية الراغبة في المشاركة مع رقابة 

صارمة علي كفاءة العاملين بالمجال الطبي عبر الزامهم بالحصول علي رخص لمزاولة المهنة الي جانب المزايا االجتماعية 

التي تقدمها الدولة للمواطنين مثل تحمل الخزانة العامة الشتراكات غير القادرين بالكامل خاصة ان ربات البيوت والمراة 

المعيلة سيتمتعون بتامين صحي شامل ألول مرة في تاريخ مصر الي جانب تأمين يغطي جميع االمراض المستعصية، مشيرة 

 الي ان المنظومة الجديدة ستبدأ بمحافظة بورسعيد من اول يوليو المقبل قبل تعميمها تدريجيا علي مختلف انحاء الجمهورية.

واكدت أن الحكومة المصرية تطبق حاليا العديد من االجراءات لمواجهة تحديات الفترة االنتقالية للتحول من النظام الحالي 

 للرعاية الصحية الي المنظومة الجديدة.

واضافت أن ورشة العمل تطرقت ايضا الي التحديات التي تواجه الدول العربية ومصر في مجال الحماية االجتماعية حيث 

تستهدف لجنة االسكوا تعزيز قدرات صناع السياسات المالية علي التعامل مع تلك التحديات الي جانب تعزيز التعاون بين دول 

 االسكوا.

  

https://www.elfagr.com/3483212
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 بيروت في عمل ورشة في الشامل الصحي التأمين منظومة تعرض مصر

 مصراوي
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 مصطفى عيد: -كتب

االجتماعية األمم المتحدة  معاون وزير المالية للعدالة االقتصادية، إنها عرضت خالل ورشة عمل عقدتها لجنةمي فريد  قالت

واالقتصادية لدول غربي آسيا "اإلسكوا" في العاصمة اللبنانية بيروت، جهود إصالح النظام الصحي في مصر وما تقوم به 

 الشامل الجديد.التأمين الصحي  الحكومة المصرية لتطبيق منظومة

أمس االثنين، ومن  وبدأت أعمال الورشة التي جاءت تحت عنوان "إصالح الحماية االجتماعية في المنطقة العربية"، أول

 المقرر أن تختتم أعمالها غدا الخميس.

جاء بعد انضمام مصر لعدد محدود من دول التأمين الصحي  أن عرضها لتجربة مصر في تطبيق منظومةمي فريد  وأضاف

فصل مقدم  العالم التي أصدرت قانونا خاصا للتأمين الصحي الشامل، وما تتضمنه المنظومة الجديدة من مزايا لعل أبرزها

 الخدمة عن جهة التمويل عن جهة الرقابة.

هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة مع تبني آليات عديدة لقياس جودة الخدمة  3وذكرت أنه ألول مرة يتم إنشاء 

وزارة الصحة الطبية التابعة لالطبية، إلى جانب إطالق المنافسة بين القطاع الطبي التابع للدولة ممثلة في المستشفيات والمراكز 

ومنشآت القطاع الخاص، حيث يسمح القانون الجديد للمواطنين باختيار جهة تلقي العالج من بين جميع المنشآت الطبية العاملة 

 في مصر.

إلى أن المنظومة الجديدة تؤكد على الجودة والحصول على شهادات االعتماد للمنشآت الطبية الراغبة في مي فريد  وأشارت

 المشاركة مع رقابة صارمة على كفاءة العاملين بالمجال الطبي عبر إلزامهم بالحصول على رخص لمزاولة المهنة.

مزايا اجتماعية للمواطنين، مثل تحمل الخزانة العامة الشتراكات غير القادرين كما تشمل المنظومة الجديدة تقديم الدولة 

بالكامل، خاصة أن ربات البيوت والمرأة المعيلة ستتمتعن بتأمين صحي شامل ألول مرة في تاريخ مصر، إلى جانب تأمين 

 يغطي جميع األمراض المستعصية، وفقا لمي فريد.

بمحافظة بورسعيد من أول يوليو المقبل قبل تعميمها تدريجيا على مختلف أنحاء  وأوضحت أن المنظومة الجديدة ستبدأ

 الجمهورية.

وقالت مي إن الحكومة المصرية تطبق حاليا العديد من اإلجراءات لمواجهة تحديات الفترة االنتقالية للتحول من النظام الحالي 

 للرعاية الصحية إلى المنظومة الجديدة.

ل تستهدف تعزيز قدرات الدول األعضاء في "اإلسكوا" على توسيع نطاق نظم الحماية االجتماعية وأضافت أن ورشة العم

ورفع كفائتها من خالل االستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال الحماية االجتماعية، إلى جانب إجراء مناقشات حول 

والمساعدات االجتماعية، والرعاية الصحية في المنطقة اإلصالحات الحديثة والمستمرة في مجاالت التأمين االجتماعي، 

 العربية.

مجال الحماية االجتماعية، أن ورشة العمل تطرقت أيضا إلى التحديات التي تواجه الدول العربية ومصر في مي فريد  وذكرت

حيث تستهدف لجنة "اإلسكوا" تعزيز قدرات صناع السياسات المالية على التعامل مع تلك التحديات، إلى جانب تعزيز التعاون 

  بين دول "اإلسكوا".

https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2019/2/27/1522467/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://www.masrawy.com/news/Tag/905132/%D9%85%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/12254/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/9919/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/905132/%D9%85%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/9919/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/905132/%D9%85%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/905132/%D9%85%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF#bodykeywords
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  التمويل" لمراجعة تجربة مصر في تطوير نظام تأمين صحي شامل قبل البلدان األعضاء في اإلسكوا"

 سوكسبت االخبارى

 7029 /فبرايرباطش 72

 
شاركت مصر في ورشة اإلصالح العربي للضمان االجتماعي التي عقدت يوم االثنين الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت من 

.قبل لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( ، والتي ستختتم أعمالها يوم الخميس  

المالية للعدل االقتصادي إن ورشة العمل تهدف إلى تعزيز قدرة الدول األعضاء في اإلسكوا على وقال مي فريد نائب وزير 

تطوير أنظمة الحماية االجتماعية وتحسين كفاءتها ، وذلك باستخدام الخبرة الدولية في مجال الحماية االجتماعية والمناقشات 

ماعي والمساعدة االجتماعية والرعاية الصحية في العالم العربي في حول اإلصالحات الحالية والجارية. تتم إدارة الضمان االجت

.الدول األعضاء في االتحاد األوروبي . 

وأشارت إلى أنها قدمت خالل الورشة الجهود إلصالح النظام الصحي في مصر وتطبيق الحكومة المصرية لنظام التأمين 

في العالم التي أنشأت قانونًا خاًصا قد أصدرت تأمين صحي  الصحي الشامل الجديد بعد انضمام مصر لعدد محدود من الدول

د الخدمة عن السلطة اإلشرافية: ألول مرة ، تم إنشاء ثالث هيئات رئيسية إلدارة النظام الجديد ، وإدخال آليات  شامل. فصل مزوِّ

والمراكز الصحية التابعة لوزارة مختلفة لقياس جودة الخدمة الطبية والمنافسة بين قطاع الصحة العامة ممثلة بالمستشفيات 

.الصحة. القطاع الخاص ، حيث يسمح القانون الجديد للمواطنين باختيار عالج جميع المؤسسات الطبية العاملة في مصر  

وقال فريد: "إن النظام الجديد يؤكد على جودة وحفظ شهادات االعتماد للمرافق الطبية التي ترغب في المشاركة بفعالية في 

لطاقم الطبي من خالل طلب الحصول على تراخيص لممارسة المهنة" ، باإلضافة إلى المزايا االجتماعية التي تقدمها كفاءة ا

الدولة للمواطنين والخزانة العامة ألول مرة في تاريخ مصر ، وكذلك للتأمين الذي يغطي جميع األمراض المستعصية ، يالحظ 

.ألول من يوليو التي تدور تدريجيا في جميع أنحاء الجمهوريةأن نظام حكومة بور سعيد الجديد سيبدأ من ا  

وأكد فريد أن الحكومة المصرية تتخذ حاليا العديد من اإلجراءات لمواجهة تحديات الفترة االنتقالية من أجل االنتقال من نظام 

.الرعاية الصحية الحالي إلى النظام الجديد  

جه الدول العربية ومصر في مجال الحماية االجتماعية. تهدف اإلسكوا إلى تعزيز وأضافت أن الورشة تناولت التحديات التي توا

.قدرة السياسة المالية على مواجهة هذه التحديات وتعزيز التعاون بين البلدان األعضاء في اإلسكوا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.swxbt.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%86/


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   8 | ص  ا
 

"االسكوا"اقتصاد المالية: عرض تجربة مصر فى تطوير منظومة التأمين الصحى الشامل أمام   

 الحق و الضالل

7029شباط/فبراير  72  

 شبكة نيوز حصرى اإلخبارية

شاركت مصر فى ورشة عمل االستقرار العالمى فى المنطقة العربية والتى نظمتها منظمة االمم المتحدة االجتماعية لالسكان 

 الغربى )اإلسكوا( والتى والية فى بيروت.

المعركة مى فريد، معاون وزير المالية للعدالة االقتصادية، معاون وزير المالية للعدالة االقتصادية، برنامج عمل استهداف 

القدرات في الدول األعضاء في اإلسكوا على توسيع نطاق نظم الحماية االجتماعية ورفع كفاءتها من خالل في أحكام التأمين 

 االجتماعى بالمساعدات االجتماعية فى المنطقة العربية.

ترجمة فريد من نوعه إلى منظمة الصحة العالمية. صالحية محدود من دول العالم ابتداء، قانون الطوارئ للتأهيل الصحي، 

إتاحة الفرصة للتأمين الصحى الشاملة جانب إطالق الميزة بين القطاعات الطبية والمعاهد الطبية والمعاهد الطبية والمعاهد 

 العليا في مصر. 

ولفتت معاون وزير المالية للعدالة االقتصادية، إلى أن المنظومة الجديدة للتأثير على الجودة واعتمادها على شهادات اإلعفاء من 

التأهل بالمواعيد المالية للبالد. تحمل الخزانة العامة الشتراكات غير القادرين بالكامل خاصة أن ربات البيوت والمرأة المعيلة 

سيتمتعون بتأمين صحى شامل ألول مرة فى تاريخ مصر إلى جانب تأمين يغطى جميع األمراض المستعصية، مشيرة إلى أن 

 المنظومة الجديدة يو المقبل قبل تعميمها تدريجيا على مختلف أنحاء الجمهورية. 

معاون وزير المالية للعدالة االقتصادية ، أن ورشة العمل تطهروا ومصر في مجال الحماية االجتماعية التي تستهدف مؤسسة 

 االسكوا تعزيز قدرات صناع السياسات على التعامل مع دول االسكوا.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.christiandogma.news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85/
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"اإلسكوا"معاون وزير المالية تستعرض جهود إصالح النظام الصحي في مصر أمام   

 العرب اليوم

7029ط/فبراير شبا 72  

إصالح الحماية االجتماعية في المنطقة العربية، في ورشة عمل  مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة االقتصادية، شاركت

بالعاصمة اللبنانية بيروت، وتختتم « اإلسكوا»والتي نظمتها لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لدول غربي آسيا 

.أعمالها غدا الخميس  

إن ورشة العمل تستهدف تعزيز قدرات   فبراير، 72معاون وزير المالية للعدالة االقتصادية، فى بيان اليوم األربعاء  وقالت

الدول األعضاء في اإلسكوا على توسيع نطاق نظم الحماية االجتماعية ورفع كفائتها، من خالل االستفادة من التجارب الدولية 

ين الناجحة في مجال الحماية االجتماعية ، إلى جانب اجراء مناقشات حول اإلصالحات الحديثة والمستمرة في مجاالت التأم

.االجتماعي والمساعدات االجتماعية والرعاية الصحية في المنطقة العربية  

وأشارت الي أنها عرضت خالل ورشة العمل، جهود إصالح النظام الصحي في مصر وما تقوم به الحكومة المصرية لتطبيق 

اصدرت قانون خاص للتامين منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بعد انضمام مصر لعدد محدود من دول العالم التي 

.الصحي الشامل، وما تتضمنه المنظومة الجديدة من مزايا لعل أبرزها فصل مقدم الخدمة عن جهة التمويل عن جهة الرقابة  

هيئات رئيسية تتولي ادارة المنظومة الجديدة، مع تبني آليات عديدة لقياس جودة الخدمة  3وأضافت أنه ألول مرة يتم انشاء 

ي جانب اطالق المنافسة بين القطاع الطبي التابع للدولة ممثلة في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، الطبية، ال

ومنشآت القطاع الخاص نحيث يسمح القانون الجديد للمواطنين باختيار جهة تلقي العالج من بين جميع المنشآت الطبية العاملة 

.في مصر  

ديدة تؤكد علي الجودة والحصول علي شهادات االعتماد للمنشآت الطبية الراغبة في المشاركة مع وأوضحت أان المنظومة الج

رقابة صارمة علي كفاءة العاملين بالمجال الطبي، عبر الزامهم بالحصول علي رخص لمزاولة المهنة، الي جانب المزايا 

ة الشتراكات غير القادرين بالكامل، مشيرة الي أن المنظومة االجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين مثل تحمل الخزانة العام

.الجديدة ستبدأ بمحافظة بورسعيد من اول يوليو المقبل قبل تعميمها تدريجيا علي مختلف انحاء الجمهورية  

ظام الحالي وأكدت أن الحكومة المصرية، تطبق حاليا العديد من االجراءات لمواجهة تحديات الفترة االنتقالية للتحول من الن

.للرعاية الصحية الي المنظومة الجديدة  

 

 

 

 

 

 

https://www.arabyoum.com/egypt/9108067/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7
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موغيريني تجول على رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة عون: نعمل إلعادة النازحين... ولن ننتظر 

 الحل السياسي

 الحياة

7029شبلط/فبراير  72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخارجية والسياسة األمنية فريدريكا ابلغ رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، الممثلة العليا لالتحاد االوروبي للشؤون 

موغيريني، ان "لبنان سيواصل العمل العادة النازحين السوريين الى المناطق االمنة في سورية ولن ينتظر الحل السياسي 

لالزمة السورية الذي قد يطول"، مجددا تأكيد "العودة اآلمنة لهؤالء النازحين"، ومشيرا الى "حرص لبنان على عدم تعريض 

لسوريين العائدين الية مخاطر، علما ان المعلومات التي ترد الى بيروت تشير الى ان العائدين يلقون رعاية من السلطات ا

السورية التي وفرت لهم منازل جاهزة وبنى تحتية ومدارس، وهذا ما يمكن لالتحاد االوروبي وغيره من المنظمات الدولية 

".التأكد منه  

 

زارت قصر بعبدا، الى "وجود مقاربتين متناقضتين لمسألة النزوح السوري، فاالتحاد االوروبي  ولفت عون، موغيريني التي

اجتماعية" . وجدد "تأكيد التداعيات االقتصادية واالجتماعية  -يتخذ قرارات سياسية، في حين ان قرارات لبنان اسبابها اقتصادية

سوري على اراضيه"، مقترحا ان يصار الى "دفع المساعدات  الف 000واالمنية على لبنان بفعل استمرار وجود مليون و 

الدولية الى النازحين بعد عودتهم الى ارضهم تشجيعا لعودتهم، الن توزيع المساعدات على النازحين في لبنان، اضافة الى 

اللبنانية، فكل ذلك يدفعهم الى االعمال التي يقومون بها وينافسون اليد العاملة اللبنانية من دون ان يرتب ذلك اي موجبات للدولة 

".البقاء حيث هم، ويؤدي الى تزايد هجرة الشباب اللبناني الى الخارج  

 

واكد عون على "التعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب، "يونيفيل"، مشيرا الى "التنسيق القائم 

".يل المحافظة على االستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبيةبين الجانب اللبناني والجانب الدولي في سب  

 

 موغيريني: سندعم لبنان اقتصاديا وأمنيا

 

http://www.alhayat.com/article/4622923/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D9%85%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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االوروبية التي انعقدت االسبوع الماضي في شرم الشيخ،  -وفي خالل اللقاء، أطلعت موغيريني، عون على نتائج القمة العربية

في تقديم المساعدات للبنان في المجاالت كافة السيما في المجالين  واكدت "استعداد دول االتحاد االوروبي لالستمرار

".االقتصادي واالمني  

 

وزارت موغريني والوفد المرافق الذي يضم السفيرة كريستينا السن، مقر الرئاسة الثانية، حيث التقت رئيس المجلس النيابي 

.ات الراهنةنبيه بري وتم عرض التعاون بين لبنان واالتحاد االوروبي والتطور  

 

واعربت موغيريني عن "استعداد االتحاد االوروبي لمزيد من التعاون مع لبنان، وخصوصاً بعد تشكيل الحكومة على صعيد 

".االصالحات واالقتصاد  

 

 بري: لدور أوروبي فعال لتحديد الحدود البحرية

 

د االوروبي، مؤكدا ان استكشافه واستثماره واثار بري مع موغيريني موضوع الحدود البحرية كون لبنان على تخوم االتحا

لثرواته هو االمل االكثر جدوى لنهوض لبنان اقتصادياً وسداد دينه. وطالب االتحاد "بلعب دور فاعل في هذا الخصوص لتحديد 

.الحدود البحرية"، مشددا على "ضرورة تفهم الموقف اللبناني في حاجته مع االخوة السوريين العادتهم "  

 

"... وتنفيذ مقررات "سيدرالسرايا  

 

وزارت موغيريني برفقة السن السرايا الكبيرة، حيث التقت رئيس الحكومة سعد الحريري في حضور الوزير السابق غطاس 

خوري وعدد من المستشارين، وأجرت معه محادثات ثنائية تناولت التطورات واالوضاع في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز 

والخطوات الالزمة لتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" والمشاريع التي يحتاجها لبنان في المرحلة المقبلة، العالقات الثنائية 

.واستكملت المباحثات الى مائدة غداء اقامها الحريري في المناسبة  

 

 دشتي: "اسكوا" مستعدة للمساعدة اقتصاديا واجتماعيا

 

نفيذية لـ "اسكوا" في لبنان رلى دشتي وعرض معها نشاط المنظمة في والتقى الحريري بعد الظهر في السرايا، السكرتيرة الت

.لبنان  

 

بعد االجتماع، قالت دشتي: "ناقشنا مواضيع متعلقة بالشأنين االقتصادي واالجتماعي، وقد اكدت له ان اسكوا ستكون متعاونة 

ية خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها وستمد يد العون لتقديم الخدمات واالستشارات في هذين الملفين لما لهما من اهم

".لبنان  

 

واضافت: "نحن على يقين انه يجب العمل على تشجيع البيئة االقتصادية في لبنان لتكون جاذبة لالستثمارات الخارجية التي 

باب وهو أمر في يتوقع لبنان الحصول عليها، كما تطرقنا الى مواضيع اجتماعية اخرى وخاصة ما يتعلق بخلق فرص عمل للش

غاية االهمية، اضافة الى تعزيز دخل االسرة اللبنانية والتي نملك مشاريع عدة في شأنها، فضال عن الشأن البيئي وهو في غاية 

االهمية، وموضوع المياه وخصوصا مياه نهر الليطاني. وهناك امور عدة تقوم بها اسكوا في اطار التعاون مع مصلحة الليطاني 

".ه في هذا النهر لناحية التلوث والجفاف الذي يعاني منهلتحسين الميا  

 

 "نثني على وجود اربع وزيرات"

 

وتابعت: "كما ان هناك مسائل اقتصادية عديدة أخرى تأتي في اطار محور االقتصاد الكلي للبنان الذي يهدف الى تحسين الناتج 

ت لقرارات وزارية وخلق بيئة مشاريع تنموية للبنان خصوصا القومي للبنان واقرار تشريعات يحتاجها واتخاذ قرارات وتعديال

المشاريع االستثمارية التي ستشمل قطاعات الطاقة والبنى التحتية وموضوع المرأة وهو في غاية االهمية وتعزيز دورها 
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لى المزيد من مشاركة اقتصاديا واجتماعيا. ونحن في هذا االطار نثني على وجود اربع وزيرات في الحكومة اللبنانية ونتطلع ا

".المرأة في مجال صنع القرار  

 

جنبالط -لقاء موغيريني  

 

وأعلنت ممثلية اإلتحاد األوروبي في لبنان، في بيان، أن موغيريني اختتمت زيارتها إلى لبنان، والتقت رئيس الحزب "التقدمي 

  اإلشتراكي" وليد جنبالط،

 

عت اليوم مع فريدريكا موغيريني الممثلة العليا لالتحاد االوروبي للشؤون اجتمالذي نشر صورة تجمعه بها وعلق بالقول: "

الخارجية والسياسية واالمنية. استعرضنا باختصار المحاور االساسية الداخلية وموضوع الالجئين السوريين واهمية المساعدات 

".اع اوروبا عامةاالوروبية لهم وللبنان ومبدأ العودة اآلمنة والطوعية، كما جرى الحديث عن اوض  
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(فيديو) لبنان في األوروبي لالتحاد جديد مقر افتتاح  

 عربي سبوتنيك

7029شباط/فبراير  72  

ناني سعد الحريري، الممثلة العليا للسياسة الخارجية واألمن المشترك في االتحاد األوروبي استقبل رئيس الوزراء اللب

.فيديريكا موغيريني  

 وشهد الحريري وموغريني، مراسم افتتاح المقر الجديد لالتحاد األوروبي في لبنان، اليوم الثالثاء 72 فبراير/ شباط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونشر لرئيس الوزراء اللبناني مقطع فيديو يرصد لحظات االفتتاح، التي حضرتها فيدريكا موغيريني، إضافة إلى السكرتيرة 

لمنظمة "االسكوا" التابعة لألمم المتحدة في لبنان رلى دشتي.التنفيذية   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201902261039362267-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/tags/keyword_bdba96107ed883b402f01795ca62c968/
https://arabic.sputniknews.com/tags/keyword_bdba96107ed883b402f01795ca62c968/
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وكتب الحريري على "تويتر": "رعاية افتتاح المقر الجديد لالتحاد األوروبي في لبنان، واستقبال المفوضة العليا للسياسة 

 الخارجية والسكرتيرة التنفيذية لـ)االسكوا( في لبنان".

وقالت موغريني على "تويتر": "إن زيارتي إلى لبنان تؤكد العالقات القوية مع لبنان، والتزام االتحاد األوروبي تجاه استقرار 

 لبنان، والشراكة المبنية على القيم والمصالح المشتركة".

ينا تاريخ طويل من العالقات يمتد آلالف السنين".وكتبت في تدوينة أخرى "لد  

 

 

   

https://arabic.sputniknews.com/tags/organization_55703a8b9b2d1eeb0c9dba5eeb77f8f3/
https://arabic.sputniknews.com/tags/organization_55703a8b9b2d1eeb0c9dba5eeb77f8f3/
https://arabic.sputniknews.com/world/201902181039121001-%D9%85%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.sputniknews.com/world/201902181039121001-%D9%85%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/
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  كوبيس ودشتي في السرايا وتأكيد أممي للدعم الدولي للحكومة

 النهار

7029 شباط/ فبراير 72  

أعرب المنسق الخاص لألمم المتحدة جان كوبيس عقب لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري في السرايا، عن ارتياحه الى كونه 

إلى عمل الحكومة وبرنامج اإلصالح لديها، مع التركيز على ما ينتظره من المجتمع الدولي لناحية بدأ المناقشات التي تشير 

".مواصلة دعمه عمل الحكومة وزيادة هذا الدعم من أجل مصلحة الشعب اللبناني  

ما من المراكز وأكد كوبيس دعم "اسرة األمم المتحدة هنا على كل المستويات، العملية والسياسية، وأنا أعلم أن هناك عز

الرئيسية وقادة الوكاالت المختلفة لتمويل عدد من المشاريع، خصوصا أنه كانت لدّي نقاشات مع عدد منهم في هذا الخصوص 

".واالطالع على أولوياتهم بالنسبة الى لبنان  

دعم القوي من المجتمع وأضاف: "لقد كنت متحمسا للغاية للعمل النشط الذي يقوم به رئيس الحكومة، والذي يصب في إطار ال

الدولي لبرامج الحكومة وتنفيذ الخطط المتفق عليها، وال سيما في مؤتمري سيدر وروما، لبناء مؤسسات الدولة وإعادة تقوية 

".القوى العسكرية اللبنانية والعديد من األمور ذات الصلة باستقرار الوضع في البالد  

ن أجل تمتين سيادة البلد ووحدته. وعليه، أؤكد أننا نعمل بشكل وثيق مع اليونيفيل، وكرر تعهد األمم المتحدة، مؤكدا "أننا هنا م

ونتابع عددا من القضايا المتعلقة بالخط األزرق وسيادة لبنان ووحدته، كما كررت تعهدنا بالتعاون والتنسيق الوثيق مع قادة 

وأعطانا فكرة جلية عن التوجهات المستقبلية لهذا  المؤسسات في لبنان، ومع الرئيس الحريري، وقد وجدته من جهتي واضحا،

".البلد  

والتقى الحريري رئيس مجلس ادارة مصرف االسكان جوزف ساسين والمدير العام المساعد للمصرف محيي الدين فتح هللا، 

ت وعرض معه أوضاع المصرف وخططه المستقبلية. واطلع من سفيرة لبنان لدى االونيسكو سحر بعاصيري على نشاطا

.المنظمة  

كذلك التقى المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير ترافقه المساعدة الخاصة لرئيس الجمهورية كلودين عون روكز، وتم 

7070.البحث في التحضيرات إلطالق احتفاليات لبنان الكبير   

.وزاره أيضا انطوني كارلوس غصن الذي أطلعه على تفاصيل قضية والده  

لتقى األمينة التنفيذية لـ"االسكوا" رلى دشتي التي اكدت ان االسكوا "ستكون متعاونة وستمد يد العون لتقديم وكان الحريري ا

الخدمات واالستشارات في الملفين االقتصادي واالجتماعي، لما لهما من اهمية خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها 

".لبنان  

على تشجيع البيئة االقتصادية في لبنان لتكون جاذبة لالستثمارات الخارجية التي  واضافت: "نحن على يقين انه يجب العمل

".يتوقع لبنان الحصول عليها  

 

 

 

 

 

 

 

https://newspaper.annahar.com/article/941882-%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
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New special coordinator pledges U.N. support   

The Daily Star 

27 February 2019 

BEIRUT: Jan Kubis, the new United Nations special coordinator for Lebanon, Tuesday pledged 

the U.N.’s support for Lebanon’s “sovereignty and integrity,” during a meeting with Prime 

Minister Saad Hariri. In a statement, Kubis said that he had been pleased with “the kind of 

priorities [Hariri] put forward” and encouraged by the fact that discussions had begun “with 

reference to ... the reform program of the government.” Economic and financial reforms are key 

to Lebanon receiving more than $11 billion in soft loans and grants pledged by the international 

community at last year’s CEDRE conference. Kubis promised the U.N.’s support in “a number 

of areas that are relevant for progress in economic development and social areas.” 

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Feb-27/477574-new-special-coordinator-pledges-un-support.ashx

