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 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 
 (9102اذآر/ مارس  4)

 

 

 االسالمي التعاون منظمة خارجية لوزراء 64 الدورة فى إلسكوال التنفيذية األمينة مشاركة

 

 (جريدة األنباء الكويتية)الخالد: الكويت حريصة على مساعدة المنكوبين  

 (البيان) اإلمارات سبّاقة في إرساء التسامح والقيم األخالقية 

 (لسياسةا) المشترك وآفاق العمل” اإلسكوا”الخالد ودشتي بحثا في عالقات الكويت و 

  ( كوناوزير الخارجية الكويتي يلتقي ممثلة أممية في أبو ظبي) 

 Kuwait, ESCWA officials tackle ties, ways to boost joint work (Kuna) 

 

 متفرقات

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

 (صوت األّمة) «األسكوا» دول أمام الشامل الصحي التأمين منظومة تطوير في مصر تجربة 

 «تستعرض تجربة مصر في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل أمام دول اإلسكوا« المالية 

 (اليومالمصري )
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https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/official/887983/03-03-2019-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-03-02-1.3501279
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-03-02-1.3501279
http://al-seyassah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D8%A7/
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2780143
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2780143
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2780151&language=en
https://elssayda.com/%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%81/454993/
https://elssayda.com/%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%81/454993/
http://www.soutalomma.com/Article/860658/%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%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-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84
http://www.soutalomma.com/Article/860658/%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%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-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1373765
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 الخالد: الكويت حريصة على مساعدة المنكوبين

  جريدة األنباء الكويتية

 9102مارس اذآر/  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أول من أمس حرص الكويت على رفع المعاناة عن كاهل  صباح الخالد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ

 .يا المطروحة أمام منظمة التعاون اإلسالميالمنكوبين في األمة اإلسالمية والدفع بالحلول السلمية لكل القضا

لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي  64جاء ذلك خالل الكلمة التي ألقاها الخالد في افتتاح اجتماعات الدورة الـ 

 .التي عقدت أعمالها في العاصمة اإلماراتية أبوظبي

والتي تتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس منظمتنا العتيدة والتي  64وقال الشيخ صباح الخالد: يجتمع مجلسنا في دورته الـ 

جراء حريق المسجد األقصى، وهذه الذكرى تدعونا جميعا إلى المراجعة والتأمل فيما تحقق من إنجازات  0242أنشئت عام 

الدول األعضاء، وفي  خالل تلك المسيرة الطويلة الحافلة، ومقدرين هنا ما أنجز حتى اآلن من دعم ألواصر العالقات بين

اإلطار السياسي مازالت القضايا المصيرية والمهمة تعاني من تفاوت في المواقف أمام المحافل الدولية والتي منها ما شهدته 

الجمعية العامة لألمم المتحدة من تفاوت مؤسف في التصويت من الدول األعضاء على قرار القدس رغم ان قضية فلسطين تعد 

 .نشاء منظمتنا هذهحجر الزاوية إل

وأضاف: على الصعيد االقتصادي مازلنا نحتاج الى المزيد من الجهود لتدعيم التبادل التجاري واالقتصادي تحقيقا لتكامل فاعل 

نحقق من خالله أسس لقوة اقتصادية يمكن لها أن تلعب دورا بارزا في عالم متقلب اقتصاديا، ورسالتنا يجب أن تكون ذات بعد 

متطلبات شعوبنا اإلسالمية وتتعامل مع التطورات الحادثة حولنا والمتغيرات المتسارعة بما يحقق نتائج تصب في  يتماشى مع

صالح أمتنا اإلسالمية، ومن واجبنا أن ندعوكم الى المبادرة لتحقيق هذا التكاتف باالنتقال بالمنظمة وأعمالها لمرحلة تدعم من 

 .تواجدها وثقلها الدولي

اللتزام بمبادئ القانون الدولي المنظمة للعالقات بين الدول وفق ما هو منصوص عليه في ميثاق منظمة التعاون وأكد أهمية ا

اإلسالمي من حسن جوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول واالمتثال للمواثيق والمعاهدات الدولية بهدف 

https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/official/887983/03-03-2019-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://www.alanba.com.kw/tags/3644871068/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF/ar/
https://www.alanba.com.kw/tags/3644871068/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF/ar/
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لمية للمضي قدما نحو تحقيق األمن والسلم الدوليين، مشددا على ان الكويت من العمل على حل جميع الخالفات عبر الوسائل الس

خالل عضويتها غير الدائمة في مجلس األمن والتي تمثل الدول اإلسالمية لم ولن تألو جهدا في السعي في إيصال رسالة الدين 

دول األعضاء لتحقيق األهداف النبيلة التي اإلسالمي الحنيف وترسيخ قيمه السامية، معربا عن األمل في التعاون مع كل ال

أنشئت من أجلها منظمة التعاون اإلسالمي، معربا عن االمتنان لألشقاء في دولة اإلمارات العربية المتحدة على هذه االستضافة 

 .وما حظيت به الوفود المشاركة من كرم ضيافة وحفاوة االستقبال

خارجية الشيخ صباح الخالد مساء أول من أمس مع ممثل األمين العام لألمم كما اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ال

د.روال دشتي،  «اإلسكوا»المتحدة ووكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 .اإلسالمي في أبوظبي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون 64وذلك على هامش اجتماعات الدورة 

عمل المشترك وآفاق ال« اإلسكوا»وتناول اللقاء عالقات التعاون الوثيقة بين الكويت واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 .بين الجانبين

ة لغربي الجتماعيمن جانبها، قدمت دشتي خالل اللقاء تقريرا شامال يعكس األنشطة والجهود التي قامت بها اللجنة االقتصادية وا

آسيا خالل الفترة األخيرة على الصعيدين اإلقليمي والدولي، معربة عن بالغ الشكر والتقدير على دعم الكويت ومساندتها لجهود 

 .اللجنة ومشاريعها المختلفة

 الخارجية فيواجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس مع الوزير المسؤول عن الشؤون 

سلطنة عمان يوسف بن علوي وتناول الجانبان العالقات القائمة بين البلدين وسبل االرتقاء بها على كل المستويات وفي مختلف 

 .المجاالت إضافة الى مناقشة عدد من القضايا محل االهتمام المشترك

لتكامل النيجري كاال هانكاراو على هامش كما اجتمع الشيخ صباح الخالد أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعامل وا

لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي، وتناول الجانبان العالقات القائمة بين البلدين  64اجتماعات الدورة الـ 

ل مالصديقين وسبل االرتقاء بها على كل المستويات وفي مختلف المجاالت، كما جرى خالل اللقاء التباحث والتنسيق حول مج

 .القضايا محل االهتمام المشترك

واجتمع الخالد أمس مع وزير خارجية جمهورية المالديف الصديقة عبدهللا شهيد وتناول الجانبان العالقات القائمة بين البلدين 

 الصديقين وسبل االرتقاء بها على كل المستويات وفي مختلف المجاالت إضافة الى مناقشة عدد من القضايا محل االهتمام

 .المشترك

كما التقى وزير خارجية جمهورية كازاخستان بيبوت أتاماكلوف مساء أول من أمس وتناول اللقاء سبل توطيد العالقات الثنائية 

بين البلدين الصديقين في كل المجاالت وأطر تعزيز التعاون المشترك حيال آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين اإلقليمية 

 .التي تشهدها المنطقةوالدولية والتحديات 
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  اإلمارات سبّاقة في إرساء التسامح والقيم األخالقية

 البيان

 9102مارس اذآر/  9

 ــ صبري صقر أبوظبي:المصدر

، اهتمام األمم المتحدة شتيروال د «اسكوا» آسيا االقتصادية واالجتماعية لغربي األمم المتحدة أكدت األمين التنفيذي للجنة

نهنئ دولة «: البيان»لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون اإلسالمي. وقالت لـ 64بالقضايا السياسية التي تطرحها الدورة الـ

 .اإلمارات على رئاسة مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون اإلسالمي في دورته الجديدة

إرساء قيم التسامح والقيم األخالقية، مشيرة إلى إعالن اإلمارات عاماً للتسامح. وقالت:  وأضافت إن دولة اإلمارات سباقة في

د على ويشهباإلمارات اإلمارات تحتضن عماالً من مئات الجنسيات يعيشون ويعملون في دولة واحدة، والتعايش والتسامح موجود

 .هذا العمالة الوافدة التي تعمل باإلمارات

وأضافت إن األمم المتحدة تهتم بالمناقشات التي دارت حول قضية فلسطين، ومكافحة اإلرهاب، والقضايا التنموية واالقتصادية. 

ألمم المتحدة تعمل بالتعاون مع منظمة التعاون اإلسالمي لتحقيق التنمية والتطور، وقضايا العلوم والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن ا

 .واالزدهار لمختلف األعضاء

  

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-03-02-1.3501279
https://www.albayan.ae/entities/?name=%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
https://www.albayan.ae/entities/?name=%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
https://www.albayan.ae/entities/?name=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.albayan.ae/entities/?name=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.albayan.ae/entities/?name=%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.albayan.ae/entities/?name=%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.albayan.ae/entities/?name=%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A
https://www.albayan.ae/entities/?name=%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A
https://www.albayan.ae/entities/?name=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.albayan.ae/entities/?name=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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  وآفاق العمل المشترك” اإلسكوا”الخالد ودشتي بحثا في عالقات الكويت و

  السياسة

 9 اذآر/ مارس 9102

 

ابوظبي – كونا: اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مع وزراء خارجية المالديف عبدهللا 

شهيد، وقرغيزستان تشينغيز أيداربيكوف، التشادي شريف محمد زين، والنيجيري كاال هانكاراو، والوزير المسؤول عن 

الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي،. وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 64 لمجلس وزراء خارجية 

 منظمة التعاون االسالمي التي تقام حاليا في ابوظبي.

كما اجتمع الشيخ صباح الخالد مع وزير خارجية كازاخستان بيبوت أتاماكلوف، حيث أعرب الخالد عن شكره للجهود المميزة 

التي بذلتها كازاخستان في إطار مجلس األمن خالل تزامن عضوية البلدين غير الدائمة في المجلس عام 9102 مشيدا بمستوى 

 التعاون والتنسيق الكبيرين بين البلدين.

وسبق أن التقى الشيخ صباح الخالد أول من أمس “الجمعة” مع ممثل األمين العام لألمم المتحدة وكيل األمين العام لألمم المتحدة 

واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( الدكتورة روال دشتي، وتناول اللقاء عالقات التعاون 

الوثيقة بين الكويت واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( وآفاق العمل المشترك بين الجانبين. وقدمت دشتي 

خالل اللقاء تقريرا شامال يعكس األنشطة والجهود التي قامت بها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا خالل الفترة 

األخيرة على الصعيدين االقليمي والدولي، وأعربت عن بالغ الشكر والتقدير على دعم الكويت ومساندتها لجهود اللجنة 

 ومشاريعها المختلفة.

حضر اللقاءات مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد 

ناصر المحمد وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية. ويترأس الشيخ صباح الخالد وفد الكويت المشارك في اجتماعات 

هذه الدورة والذي ضم مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور 

احمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين، وقنصل عام الكويت في 

جدة والمندوب الدائم للكويت لدى منظمة التعاون االسالمي الوزير المفوض وائل العنزي ونائب مساعد وزير الخارجية رئيس 

 مكتب حقوق االنسان بوزارة الخارجية المستشار طالل المطيري وعدداً من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://al-seyassah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D8%A7/
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 وزير الخارجية الكويتي يلتقي ممثلة أممية في أبو ظبي 

  كونا

9102اذآر/ مارس  0  

 

  

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2780143
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Kuwait, ESCWA officials tackle ties, ways to boost joint work 

Kuna 

1 March 2019 

 

 

 

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2780151&language=en
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  مصر تعرض منظومة التأمين الصحي الشامل في ورشة عمل في بيروت

 السيادة

9102ط/فبراير شبا 92  

:مصطفى عيد -كتب  

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

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

.الحكومة المصرية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد  

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

.المقرر أن تختتم أعمالها غدا الخميس  

مين الصحي جاء بعد انضمام مصر لعدد محدود من دول وأضاف مي فريد أن عرضها لتجربة مصر في تطبيق منظومة التأ

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

.الخدمة عن جهة التمويل عن جهة الرقابة  

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

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

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

.في مصر  

وأشارت مي فريد إلى أن المنظومة الجديدة تؤكد على 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  

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

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  

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

.الجمهورية  

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

.الجديدةللرعاية الصحية إلى المنظومة   

على توسيع نطاق نظم الحماية االجتماعية ” اإلسكوا“وأضافت أن ورشة العمل تستهدف تعزيز قدرات الدول األعضاء في 

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

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

.العربية  

https://elssayda.com/%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%81/454993/
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وذكرت مي فريد أن ورشة العمل تطرقت أيضا إلى التحديات التي تواجه الدول العربية ومصر في مجال الحماية االجتماعية، 

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

".اإلسكوا"بين دول   

اخالء مسئولية: مضمون هذا الخبر تم نقله بواسطة تقنية محرك بحث االخبار، وهو تم نشره بواسطة موقع )بوابة مصراوي( 

ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر،  وال يعبر عن وجهة نظر اخبار مصر وانما تم نقله بمحتواه كما هو من رابطه األصلي

اخبار مصر: مصر تعرض منظومة التأمين الصحي الشامل في ورشة عمل "وتم ازالة كل الروابط الخارجية من الموضوع 

.والعهدة علي المصدر السابق ذكرة "في بيروت  
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  «األسكوا» دول أمام الشامل الصحي التأمين منظومة تطوير في مصر تجربة

 صوت األّمة

9102 شباط/ فبراير 92  

 مروة الغول

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

، والتي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت االثنين الماضي وتختتم اعمالها غدا «اإلسكوا»واالقتصادية لدول غربي آسيا 

 الخميس.

ومن جانبها قالت مي فريد معاون وزير المالية للعدالة االقتصادية، بأن ورشة العمل تستهدف تعزيز قدرات الدول األعضاء في 

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

الحماية االجتماعية إلي جانب إجراء مناقشات حول اإلصالحات الحديثة والمستمرة في مجاالت التأمين االجتماعي والمساعدات 

 االجتماعية والرعاية الصحية في المنطقة العربية.

مي فريد معاون وزير المالية للعدالة االقتصادية، إلي أنها عرضت خالل ورشة العمل جهود إصالح النظام الصحي وأشارت 

في مصر وما تقوم به الحكومة المصرية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بعد انضمام مصر لعدد محدود من 

شامل، وما تتضمنه المنظومة الجديدة من مزايا لعل أبرزها فصل مقدم دول العالم التي أصدرت قانون خاص للتامين الصحي ال

هيئات رئيسية تتولي إدارة المنظومة الجديدة مع تبني آليات  3الخدمة عن جهة التمويل عن جهة الرقابة ألول مرة يتم إنشاء 

للدولة ممثلة في المستشفيات والمراكز عديدة لقياس جودة الخدمة الطبية إلي جانب إطالق المنافسة بين القطاع الطبي التابع 

الطبية التابعة لوزارة الصحة ومنشآت القطاع الخاص حيث يسمح القانون الجديد للمواطنين باختيار جهة تلقي العالج من بين 

 جميع المنشآت الطبية العاملة في مصر.

دة تؤكد علي الجودة والحصول علي شهادات أن المنظومة الجدي وقالت مي فريد معاون وزير المالية للعدالة االقتصادية، 

االعتماد للمنشآت الطبية الراغبة في المشاركة مع رقابة صارمة علي كفاءة العاملين بالمجال الطبي عبر إلزامهم بالحصول 

شتراكات علي رخص لمزاولة المهنة إلي جانب المزايا االجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين مثل تحمل الخزانة العامة ال

غير القادرين بالكامل خاصة أن ربات البيوت والمرأة المعيلة سيتمتعون بتامين صحي شامل ألول مرة في تاريخ مصر إلي 

جانب تأمين يغطي جميع األمراض المستعصية، مشيرة إلي أن المنظومة الجديدة ستبدأ بمحافظة بورسعيد من أول يوليو المقبل 

ف أنحاء الجمهورية.قبل تعميمها تدريجيا علي مختل  

وأكدت مي فريد معاون وزير المالية للعدالة االقتصادية، أن الحكومة المصرية تطبق حاليا العديد من اإلجراءات لمواجهة 

 تحديات الفترة االنتقالية للتحول من النظام الحالي للرعاية الصحية إلي المنظومة الجديدة.

ة االقتصادية، أن ورشة العمل تطرقت أيضا إلي التحديات التي تواجه الدول وأضافت مي فريد معاون وزير المالية للعدال

العربية ومصر في مجال الحماية االجتماعية حيث تستهدف لجنة االسكوا تعزيز قدرات صناع السياسات المالية علي التعامل 

 مع تلك التحديات إلي جانب تعزيز التعاون بين دول االسكوا.

  

http://www.soutalomma.com/Article/860658/%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%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-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84
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  ربة مصر في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل أمام دول اإلسكواتستعرض تج« المالية»

 المصري اليوم
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 االجتماعية المتحدة األمم لجنة نظمتها والتي العربية، المنطقة في االجتماعية الحماية إصالح عمل ورشة في مصر شاركت

 غًدا أعمالها وتختتم الماضي، االثنين بيروت اللبنانية العاصمة في عقدت والتي ،(اإلسكوا) آسيا غربي لدول واالقتصادية

.الخميس  

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

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

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

.بيةالعر المنطقة في الصحية والرعاية االجتماعية والمساعدات  

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

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

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

 جانب إلى الطبية، الخدمة جودة لقياس عديدة آليات تبني مع الجديدة المنظومة إدارة تتولى رئيسية هيئات 3 إنشاء يتم مرة فألول

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

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

 في الراغبة الطبية للمنشآت االعتماد شهادات علي والحصول الجودة علي تؤكد الجديدة المنظومة» إن: «فريد» وقالت

 جانب إلى ،«المهنة لمزاولة رخص علي بالحصول إلزامهم عبر الطبي بالمجال العاملين كفاءة علي صارمة رقابة مع المشاركة

 ربات أن خاصة بالكامل، القادرين غير الشتراكات العامة الخزانة تحمل مثل للمواطنين الدولة تقدمها التي االجتماعية المزايا

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

 مختلف علي تدريجيا تعميمها قبل المقبل يوليو أول من بورسعيد بمحافظة ستبدأ الجديدة المنظومة أن إلى مشيرة المستعصية،

.الجمهورية أنحاء  

 النظام من للتحول االنتقالية الفترة تحديات لمواجهة اإلجراءات من العديد حاليا تطبق المصرية الحكومة أن «فريد» وأكدت

.الجديدة المنظومة إلى الصحية للرعاية الحالي  

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

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

 اإلسكوا.

 

 

 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1373765

