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 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 
 (2019 ايرفبر/شباط 14)

 

 

 إلى رئيس الجمهورية اللبنانيةاألمينة التنفيذية لإلسكوا  زيارة

 

 (بوابة العرب) "اإلسكوا": تحقيق التنمية المستدامة يتطلب عمال دؤوبا لمكافحة الفقر •

 (عمون | المدينة اإلخبارية) تح آفاق الشباب بالمنطقةف"االسكوا": سندعم مشاريع تنموية ت •

وكالة األنباء اإلسكوا تدعو لتعزيز دورها اإلقليمي لمواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية ) •

 ( الجون|  الكويتية/كونا

عون إستقبل دشتي ووفدا من تجار جبل لبنان: السوق المالية عادت أحسن مما كانت والموازنة  •

 | المستقبل|  الوكالة الوطنية لإلعالم)الجديدة سترسل إشارات لدول خارجية تريد تقديم المساعدة 

 (للواءا

 (IMLebanon|  نافذة العرب) ”االسكوا”عون: نشدد على اهمية التعاون بين لبنان و •

 (فايلزيبانون ل) عون استقبل دشتي وهنأها بتسلمها مهامها •

DMC ) ستقبل دشتي ووفدا من تجار جبل لبنان: السوق المالية عادت أحسن مما كانتاعون  •

News  |ليبانون ديبايت) 

 (الجمهورية) عون: السوق المالية عادت أحسن مما كانت عليه •

 (الجديدبنان ل) الرئيس عون: عودة الثقة بلبنان هي الخطوة االولى لتحسين االوضاع االقتصادية •

 (أل بي سيعون: السوق المالية عادت أحسن مما كانت عليه ) •

• ESCWA to launch programs to create jobs for youth in Lebanon: UN (Xinhua) 

 

 تفرقاتم

• ESCWA Reviews Application of Digital Technologies for SDGs in Arab Region 

(IISD Knowledge Hub) 

• Africa: Is UN Planning to Replace Humans With Machines And Robots? (All 

Africa) 
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 "اإلسكوا": تحقيق التنمية المستدامة يتطلب عمال دؤوبا لمكافحة الفقر

 بوابة العرب

 2019 فبراير/شباط 13
 

 آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة دشتي روال الدكتورة أكدت

 مشيرة..الفقر مكافحة على الدؤوب العمل تتطلب 2030 لعام المستدامة التنمية خطة أهداف وتنفيذ التنمية مسيرة أن( اإلسكوا)

 .المنطقة خدمة في برامجها خالل من االتجاه هذا في ستعمل اإلسكوا منظمة أن إلى

 فيه استعرضا ، بيروت في /األربعاء/ اليوم عون ميشال اللبناني الرئيس مع لإلسكوا التنفيذية األمينة جمع لقاء خالل ذلك جاء

 .والمنطقة لبنان في اإلنمائية التحديات

 وزيرة أول بينهن من وزيرات أربع بتعيين شادتوأ للبالد، الجديدة الحكومة تشكيل على اللبناني الرئيس التنفيذية األمينة وهنأت

 .المرأة دعم في الرائد لبنان بدور يقطع األمر هذا أن مؤكدة.. العربية المنطقة في داخلية

 ال لبنان دعم على ستعمل المقابل في المنظمة أن مؤكدة"..اإلسكوا لمنظمة دعمه اللبناني الرئيس من لمست إنها: " دشتي وقالت

 االقتصادية والتنمية والبيئة والمياه الطاقة إلى إضافة المرأة وتمكين للشباب العمل فرص وخلق الفقر مكافحة تمجاال في سيما

 .واالجتماعية

 البطالة مكافحة إطار في وذلك العربي والعالم لبنان في المعنية الوزارات مع بالتعاون برامج لها سيكون اإلسكوا أن وأضافت

 لدى كفاءات وجود رغم العالم، دول بين النسب أعلى من تعتبر نسبة وهي%  30 إلى الشباب فصفو في نسبتها وصلت التي

 .وقدراتهم الشباب

 آفاق فتح تنموية، مشاريع خالل من وستدعم االقتصادية والتنمية االقتصادي الملف ستتابع اإلسكوا أن إلى دشتي وأشارت

 منح على القادرة وهي الوسطى الطبقة حماية على إيجابا ينعكس أن ذلك شأن من ألنه المنطقة، في كما لبنان في للشباب

  .للدول االستقرار

 

  

https://www.albawabhnews.com/show.aspx?id=3485358
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 تح آفاق الشباب بالمنطقةف"االسكوا": سندعم مشاريع تنموية ت

  عمون | المدينة اإلخبارية

 2019 فبراير/شباط 13
 

 من ستدعم" االسكوا" ان" دشتي، روال الدكتورة" االسكوا" لـمنظمة التنفيذي واالمين المتحدة لالمم العام لالمين الجديد الوكيل أعلنت

 منح على القادرة وهي الوسطى الطبقة حماية على ايجابا   ينعكس أن شأنه من ألن المنطقة، في للشباب آفاق فتح تنموية، مشاريع خالل

 ان: صحافي تصريح في قالت الجديدة مهامها تسلمها لمناسبة عون ميشال اللبناني الرئيس مع عقدته اجتماع وبعد."للدول االستقرار

 الى اضافة اقتصادية مسائل من يواجهه ما ظل في رارواالستق الكريم بالعيش مكانته وتعزيز العربي المواطن يبقى االساسي هدفنا

 .اليها اتطرق لن التي السياسية التحديات

 الى اضافة الدول، بعض في والحروب السياسي االستقرار عدم بسبب العربية منطقتنا في يتزايدان والفقر البطالة ان الى ولفتت

" االسكوا" لـمنظمة التنفيذية االمينة ان يذكر. الخاصة االحتياجات ذويو المرأة موضوع مقدمها وفي واالجتماعية التنموية القضايا

 .غوتيريس انطونيو المتحدة لالمم العام االمين للقاء نيويورك الى ستغادر

 (بترا)--

  

  

http://www.almadenahnews.com/article/727290-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%AD-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://www.ammonnews.net/article/436751
https://www.ammonnews.net/article/436751


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   4 | ص  ا
 

 اإلسكوا تدعو لتعزيز دورها اإلقليمي لمواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية

 الجون|  وكالة األنباء الكويتية/كونا

 2019 فبراير/شباط 13

 

 

 

  

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2777602
http://www.aljone.com/News-93895-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7_%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88_%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://www.aljone.com/News-93895-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7_%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88_%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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عون إستقبل دشتي ووفدا من تجار جبل لبنان: السوق المالية عادت أحسن مما كانت والموازنة الجديدة 

 سترسل إشارات لدول خارجية تريد تقديم المساعدة

 للواءا | المستقبل|  الوكالة الوطنية لإلعالم

 2019 فبراير/شباط 13
 

ذية استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الوكيلة الجديدة لالمين العام لالمم المتحدة واالمينة التنفي

ها الى نيويورك للقاء االمين العام لالمم المتحدة لمنظمة "االسكوا" الدكتورة روال دشتي لمناسبة تسلمها مهامها الجديدة، وذلك قبل سفر

 انطونيو غوتيريس.

 

وتمنى الرئيس عون للدكتورة دشتي التوفيق، مشددا على "اهمية التعاون بين لبنان و"االسكوا"، ال سيما في المواضيع التنموية 

 واالقتصادية واالجتماعية.

 

 دشتي

رت اليوم بلقاء فخامة الرئيس وتحدثت معه في الكثير من القضايا التي تهم لبنان بعد اللقاء قالت الدكتورة دشتي في تصريح: "سر

ه تعزيز الدور االقليمي للمنظمة في والمنطقة. وقد اكدت لفخامته دور "االسكوا" في التنسيق والتعاون بين دول المنطقة، وفي الوقت نفس

 العمل مع لبنان والدول االخرى في المنطقة لمواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية".

 

اضافت: "ان هدفنا االساسي يبقى المواطن العربي وتعزيز مكانته بالعيش الكريم واالستقرار، في ظل ما يواجهه من مسائل اقتصادية، 

السياسية التي لن اتطرق اليها. فالبطالة والفقر يتزايدان في منطقتنا العربية بسبب عدم االستقرار السياسي والحروب اضافة الى التحديات 

في بعض الدول، اضافة الى القضايا التنموية واالجتماعية وفي مقدمها موضوع المرأة وذوي االحتياجات الخاصة. وسنعمل كمنظمة 

الكثير من الملفات على امل المساهمة في مواجهة التحديات العديدة، واالنطالق من الفرص الموجودة "اسكوا" مع الحكومة اللبنانية في 

 والبناء عليها لمزيد من االزدهار والتطور".

 

 حوار

 سئلت: كيف تنظرين الى خطوة تعيين اربع سيدات لبنانيات في الحكومة الجديدة؟

الى تمثيل نسائي اكبر. ال شك ان لبنان داعم للمرأة العربية عموما واللبنانية بشكل  اجابت: "نهنىء الحكومة على هذا االختيار ونتطلع

خاص، واتطلع للعمل مع الوزيرات اللبنانيات وجميع الوزراء، حول الملفات المعنية بها الوزارات. ولبنان رائد ونموذج في هذا المجال، 

ان تدفع الدول االخرى الى كسر الحواجز في التعيينات النمطية، فقد نقض خصوصاً مع تعيين وزيرة للداخلية في خطوة ايجابية نأمل 

 لبنان هذا االمر وسلم سيدة وزارة سيادية".

 

 سئلت: ما هي الخطط التي تضعها المنظمة لمعالجة التحديات التي ذكرتها؟

يسف"، وسيكون هناك برامج في لبنان بالتعاون اجابت: "هناك مشاريع تنموية، ونواجه مثال مشكلة الفقر في العراق بالتعاون مع "اليون

% في صفوفهم، وهو رقم يعتبر من االعلى 30مع الوزارات المعنية حول كيفية خلق فرص عمل للشباب بعد وصول نسبة البطالة الى 

دة فرص العمل، وستدعم في دول العالم، رغم وجود كفاءات لدى الشباب وقدراتهم. وسنتابع الملف االقتصادي والتنمية االقتصادية وزيا

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/391838/
https://almustaqbal.com/article/2120416/%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://almustaqbal.com/article/2120416/%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://aliwaa.com.lb/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9/
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"االسكوا" من خالل مشاريع تنموية، فتح آفاق للشباب في لبنان كما في المنطقة، ألن من شأنه ان ينعكس ايجابا على حماية الطبقة 

 الوسطى وهي القادرة على منح االستقرار للدول".

 

 جمعية تجار جبل لبنان

برئاسة الشيخ نسيب الجميل الذي هنأ رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة، ثم استقبل الرئيس عون، وفد "جمعية تجار جبل لبنان" 

خاذ وقال: "لن نتحدث امامكم عن الصعوبات الكثيرة والمؤلمة، انما نتطلع بإيجابية إلى المستقبل، وكلنا أمل بعهدكم وبالحكومة العتيدة الت

 ار".االجراءات التي من شأنها خلق جو إيجابي لألعمال واالستثم

 

 اضاف: "يبقى ترسيخ االستقرار السياسي واألمني والتوافق بين مكونات الحكومة الركيزة االساسية للتقدم على مسار التعافي والنهوض".

 

 رئيس الجمهورية

زمة. ومع ورد الرئيس عون بكلمة اكد فيها "اننا تجاوزنا حاليا المرحلة الخطرة، وعادت السوق المالية أحسن مما كانت عليه قبل األ

 تشكيل الحكومة تحسنت األوضاع أكثر وزال كذلك القلق النفسي للبنانيين، فاألزمة االقتصادية لن تحل طبعا بين ليلة وضحاها".

 

اضاف: "بعد نيل الحكومة الثقة، ستكون هناك في الموازنة اشارات عدة للدول الخارجية التي تريد تقديم المساعدة، وكذلك في المقررات 

 ية، وهذا ما سيساعد لبنان اقتصاديا. فعودة الثقة بلبنان هي الخطوة االولى لتحسين االوضاع االقتصادية".الحكوم

 

وأمل رئيس الجمهورية "أن تزدهر االسواق اللبنانية في المرحلة المقبلة، مع عودة األشقاء العرب لزيارة لبنان، وهو ما نعتقد انه 

 سيحصل قريبا".

 

 الجمهورية وأعضاء الوفد تناول عددا من المواضيع التي تهم التجار في جبل لبنان. ثم دار حوار بين رئيس
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 ”االسكوا”عون: نشدد على اهمية التعاون بين لبنان و

 IMLebanon|  نافذة العرب

 2019 فبراير/شباط 13
 

، ال سيما في المواضيع التنموية واالقتصادية واالجتماعية، ”االسكوا”و لبنان اهمية التعاون بين“على  ميشال عون شدد رئيس الجمهورية

الدكتورة روال دشتي ” االسكوا“وذلك خالل لقائه في قصر بعبدا، الوكيلة الجديدة لالمين العام لالمم المتحدة واالمينة التنفيذية لمنظمة 

  .لمناسبة تسلمها مهامها الجديدة

سررت بلقاء فخامة الرئيس وتحدثت معه في الكثير من القضايا التي تهم لبنان “د اللقاء في تصريح: من جهتا، قالت الدكتورة دشتي بع

في التنسيق والتعاون بين دول المنطقة، وفي الوقت نفسه تعزيز الدور االقليمي للمنظمة في ” االسكوا“والمنطقة. وقد اكدت لفخامته دور 

  .”لمواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعيةالعمل مع لبنان والدول االخرى في المنطقة 

ان هدفنا االساسي يبقى المواطن العربي وتعزيز مكانته بالعيش الكريم واالستقرار، في ظل ما يواجهه من مسائل اقتصادية، “واضافت: 

بسبب عدم االستقرار السياسي والحروب  اضافة الى التحديات السياسية التي لن اتطرق اليها. فالبطالة والفقر يتزايدان في منطقتنا العربية

في بعض الدول، اضافة الى القضايا التنموية واالجتماعية وفي مقدمها موضوع المرأة وذوي االحتياجات الخاصة. وسنعمل كمنظمة 

من الفرص الموجودة مع الحكومة اللبنانية في الكثير من الملفات على امل المساهمة في مواجهة التحديات العديدة، واالنطالق ” اسكوا“

  .”والبناء عليها لمزيد من االزدهار والتطور

نتطلع الى تمثيل نسائي اكبر. ال شك ان لبنان داعم للمرأة العربية عموما واللبنانية بشكل “كما هنأت دشتي الحكومة على اختيارها، قائلة: 

ت المعنية بها الوزارات. ولبنان رائد ونموذج في هذا المجال، خاص، واتطلع للعمل مع الوزيرات اللبنانيات وجميع الوزراء، حول الملفا

خصوصاً مع تعيين وزيرة للداخلية في خطوة ايجابية نأمل ان تدفع الدول االخرى الى كسر الحواجز في التعيينات النمطية، فقد نقض 

  .”لبنان هذا االمر وسلم سيدة وزارة سيادية

، وسيكون هناك برامج في لبنان ”اليونيسف“ بالتعاون مع العراق اجه مثال مشكلة الفقر فيهناك مشاريع تنموية، ونو“ولفتت إلى أن 

% في صفوفهم، وهو رقم يعتبر من 30لتعاون مع الوزارات المعنية حول كيفية خلق فرص عمل للشباب بعد وصول نسبة البطالة الى با

االعلى في دول العالم، رغم وجود كفاءات لدى الشباب وقدراتهم. وسنتابع الملف االقتصادي والتنمية االقتصادية وزيادة فرص العمل، 

الل مشاريع تنموية، فتح آفاق للشباب في لبنان كما في المنطقة، ألن من شأنه ان ينعكس ايجابا على حماية من خ” االسكوا“وستدعم 

  .”الطبقة الوسطى وهي القادرة على منح االستقرار للدول

  

https://arabwindow.net/lebanon/news92035.html
https://www.imlebanon.org/2019/02/13/michel-aoun-escwa/
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 عون استقبل دشتي وهنأها بتسلمها مهامها

 فايلزيبانون ل

 2019 فبراير/شباط 13
 

وا إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في القصر الجمهوري في بعبدا، وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لألسك

  .في لبنان الدكتورة روال دشتي وهنأها بتسلمها مهامها الجديدة

 "الوكالة الوطنية"

 

  

http://www.lebanonfiles.com/news/1426709
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 ستقبل دشتي ووفدا من تجار جبل لبنان: السوق المالية عادت أحسن مما كانتاعون 

DMC News  |ليبانون ديبايت 

 2019 فبراير/شباط 13
 

األربعاء في قصر بعبدا، الوكيلة الجديدة لألمين العام لالمم المتحدة واألمينة  رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر استقبل

دشتي لمناسبة تسلمها مهامها الجديدة، وذلك قبل سفرها الى نيويورك للقاء االمين العام لالمم  التنفيذية لمنظمة "االسكوا" الدكتورة روال

  المتحدة انطونيو غوتيريس.

وتمنى الرئيس عون لدشتي التوفيق، مشدداً على أهمية التعاون بين لبنان واالسكوا، ال سيما في المواضيع التنموية واالقتصادية 

التنسيق والتعاون بين دول المنطقة، وفي الوقت نفسه تعزيز الدور  بعد اللقاء مؤكدة دور "اإلسكوا في واالجتماعية. وتحدث دشتي

االقليمي للمنظمة في العمل مع لبنان والدول االخرى في المنطقة لمواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية". وتابعت: "سنعمل كمنظمة 

ر من الملفات على أمل المساهمة في مواجهة التحديات العديدة، واالنطالق من الفرص الموجودة "إسكوا" مع الحكومة اللبنانية في الكثي

 والبناء عليها لمزيد من االزدهار والتطور".

 

ثم استقبل الرئيس عون، وفد "جمعية تجار جبل لبنان" برئاسة الشيخ نسيب الجميل الذي هنأ رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة، 

 "يبقى ترسيخ االستقرار السياسي واألمني والتوافق بين مكونات الحكومة الركيزة االساسية للتقدم على مسار التعافي والنهوض". وقال:

ورد الرئيس عون بكلمة اكد فيها "اننا تجاوزنا حاليا المرحلة الخطرة، وعادت السوق المالية أحسن مما كانت عليه قبل األزمة. ومع 

 نت األوضاع أكثر وزال كذلك القلق النفسي للبنانيين، فاألزمة االقتصادية لن تحل طبعا بين ليلة وضحاها".تشكيل الحكومة تحس

اضاف: "بعد نيل الحكومة الثقة، ستكون هناك في الموازنة اشارات عدة للدول الخارجية التي تريد تقديم المساعدة، وكذلك في المقررات 

صاديا. فعودة الثقة بلبنان هي الخطوة االولى لتحسين االوضاع االقتصادية". وأمل رئيس الجمهورية الحكومية، وهذا ما سيساعد لبنان اقت

 "أن تزدهر االسواق اللبنانية في المرحلة المقبلة، مع عودة األشقاء العرب لزيارة لبنان، وهو ما نعتقد انه سيحصل قريبا".

 

  

https://news.dmcnews.org/arab/4802835/%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://www.lebanondebate.com/news/421832
https://www.lebanondebate.com/news/421832
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 عون: السوق المالية عادت أحسن مما كانت عليه

 الجمهورية

 2019 فبراير/شباط 13
 

أكد الرئيس ميشال عون أّن "السوق المالية عادت أحسن مما كانت عليه"، الفتا الى أن "الموازنة الجديدة سترسل إشارات عّدة للدول 

 ."الخارجية التي تريد تقديم المساعدة

ان "اإلسكوا  نان الدكتورة روال دشتي، التي أعلنتوكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لألسكوا في لب الرئيس عون واستقبل

 ."ستعمل مع الحكومة اللبنانية في الكثير من الملفات على أمل المساهمة في مواجهة التحديات العديدة

 .وفداً من أعضاء جمعية تجار جبل لبنان برئاسة الشيخ نسيب الجميّل واّطلع على نشاطات الجمعية كذلك استقبل

 

  

http://www.aljoumhouria.com/news/index/458412
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 الرئيس عون: عودة الثقة بلبنان هي الخطوة االولى لتحسين االوضاع االقتصادية

 الجديدبنان ل

 2019 فبراير/شباط 13
 

كانت عليه قبل األزمة. ومع اننا " تجاوزنا حالياً المرحلة الخطرة، وعادت السوق المالية أحسن مما  ميشال عون رئيس الجمهوريةأكد 

 يين، فاألزمة االقتصادية لن تحل طبعاً بين ليلة وضحاها".لبنانتحسنت األوضاع أكثر وزال كذلك القلق النفسي ل الحكومةتشكيل 

اشارات  موازنةالاوضح عون انه "بعد نيل الحكومة الثقة، ستكون هناك في  جبل لبنانوفي تصريح له خالل لقائه وفدا من جمعية تجار 

ي عدة للدول الخارجية التي تريد تقديم المساعدة، وكذلك في المقررات الحكومية، وهذا ما سيساعد لبنان اقتصادياً. فعودة الثقة بلبنان ه

ب لزيارة الخطوة االولى لتحسين االوضاع االقتصادية".وأمل أن تزدهر االسواق اللبنانية في المرحلة المقبلة، "مع عودة األشقاء العر

 لبنان، وهو ما نعتقد انه سيحصل قريباً".

روال " الدكتورة االسكوالالمين العام لالمم المتحدة واالمينة التنفيذية لـمنظمة " الجديدةمن جهة اخرى استقبل رئيس الجمهورية الوكيلة 

. وتمنى الرئيس انطونيو غوتيريسين العام لالمم المتحدة للقاء االم نيويوركلمناسبة تسلمها مهامها الجديدة وذلك قبل سفرها الى  دشتي

 عون للدكتورة دشتي التوفيق، مشددا على اهمية التعاون بين لبنان و"االسكوا" السيما في المواضيع التنموية واالقتصادية واالجتماعية.

 

 

 

  

https://www.newlebanon.info/lebanon-now/394418/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 عون: السوق المالية عادت أحسن مما كانت عليه 

 أل بي سي

 2019 فبراير/شباط 13
 

 

 

  

https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/427235/عون-السوق-المالية-عادت-أحسن-مما-كانت-عليه/ar
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ESCWA to launch programs to create jobs for youth in Lebanon: UN 

Xinhua 

13 February 2019 

BEIRUT, Feb. 13 (Xinhua) -- Rola Dashti, the newly appointed executive secretary of the United 

Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), said Wednesday that 

ESCWA will launch programs aimed at creating job opportunities for the youth in Lebanon, 

local media reported. 

"We will focus on projects that create job opportunities for the youth in Lebanon especially that 

unemployment rate in the country has reached 30 percent which is among the highest rates in the 

world," Dashti was quoted as saying by the National News Agency. 

Dashti's remarks came during her meeting with President Michel Aoun at Baabda Palace to 

discuss ways of cooperation between Lebanon and ESCWA on the economic and social levels. 

Dashti added that ESCWA aims at opening new horizons for the youth in Lebanon and in the 

region to protect the middle class which will guarantee stability in these countries. 

Dashti was appointed late last month by United Nations Secretary-General Antonio Guterres as 

ESCWA's executive secretary, succeeding Mohamed Ali Alhakim of Iraq.  

  

http://www.xinhuanet.com/english/2019-02/13/c_137819081.htm
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ESCWA Reviews Application of Digital Technologies for SDGs in Arab 

Region 

IISD Knowledge Hub / Catherine Benson Wahlén 

12 February 2019 

1 February 2019: The UN Economic and Social Commission for Western Asian (ESCWA) has 

released a study on digital technologies for development, including recommendations for 

harnessing such technologies for social, economic and human development. The report considers 

digital technologies in line with the 2030 Agenda for Sustainable Development and the ten-year 

review of the World Summit on the Information Society (WSIS). 

The report titled, ‘Arab Horizon 2030: Digital Technologies for Development,’ focuses on seven 

policy areas relevant to digital technologies: digital strategies; information and communication 

technology (ICT) sector; ICT infrastructure; cybersecurity; the digital divide; e-applications; and 

e-government. The report considers Arab country situations within the context of these 

strategies, observing that most Arab countries have “stagnated or lowered over the period 2010-

2011 to 2016-2017” on the digital economy and innovation, even among affluent Arab countries. 

The publication compares a business-as-usual approach with a “Horizon 2030” vision and policy 

changes in line with the 2030 Agenda. Horizon 2030 envisages an Arab region where all 

countries adopt holistic digital strategies supporting a national long-term sustainable 

development vision, and make progress in implementing this vision. 

The authors propose a “Vision 2030 Blueprint” of policy recommendations to support SDG 

achievement. The strategy seeks to contribute to economic growth and well-being through a 

well-developed ICT sector and infrastructure and a reduced digital divide, resulting in reduced 

poverty and inequalities and women’s empowerment, among other outcomes. 

The report also cites challenges facing Arab countries with regard to each of the 17 SDGs, as 

outlined in the first Arab Sustainable Development report issued in 2015, and draws linkages to 

the potential of digital technologies. On SDG 1 (no poverty), for example, the report states that 

digital technologies can make communication more affordable, and help multiply development 

opportunities for the poor and empower women and marginalized communities. The authors 

argue that broadband deployment can have an effect on gross domestic product (GDP) growth, 

creating new markets, encouraging innovation and supporting conditions of economies of scale, 

therefore contributing to job creation and poverty reduction. On SDG 15, the report describes 

how digital technologies can support the conservation and sustainable use of terrestrial 

ecosystems through improved monitoring and reporting, leading to increased accountability, and 

through improving efficiencies in land restoration via data collection, analysis and sensors. On 

SDG 16 (peace, justice and strong institutions) the publication underscores the contribution of 

digital technologies to electoral monitoring, increased transparency and citizen empowerment. 

To support SDG achievement, the report recommends: facilitating a culture of collaboration and 

dialogues that promotes the use of digital technologies for the benefit of sustainable development 

https://sdg.iisd.org/news/escwa-reviews-application-of-digital-technologies-for-sdgs-in-arab-region/
https://www.unescwa.org/publications/arab-sustainable-development-report-2015


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   15 | ص  ا
 

and attaining the SDGs; developing national digital strategies aligned with the 2030 development 

vision, managed at the highest political level and implemented through a whole-of-government 

approach; and adopting an inclusive approach to policy implementation that involves all 

stakeholders and takes into consideration the needs of women and men and engages youth. The 

report further suggests: enhancing the framework for developing human capabilities and skills 

for the digital age, including adoption of technologies for sustainable development; developing 

governance mechanisms and reforming regulatory systems to support a holistic digital economy; 

and formulating policies and incentives for investments in the digital economy. [Report 

Webpage] [Publication: Arab Horizon 2030: Digital Technologies for Development] 

 

  

https://www.unescwa.org/publications/arab-horizon-2030-digital-technologies-development
https://www.unescwa.org/publications/arab-horizon-2030-digital-technologies-development
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/arab-horizon-2030-digital-technologies-development-english_0.pdf
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Africa: Is UN Planning to Replace Humans With Machines And Robots? 

All Africa / Thalif Deen 

11 February 2019 

United Nations — The United Nations- once facetiously described as an institution whose 

bloated bureaucracy moves at the leisured pace of a paralytic snail -- is steadily zooming into 

the field of fast-paced, cutting-edge digital technology where humans may one day be replaced 

with machines and robots. 

Is this a glimpse into a distant future or a far-fetched fantasy? 

The technological innovations currently being experimented at the UN include artificial 

intelligence (AI), machine-learning, e-translations (involving the UN's six official languages 

where machines are taking over from humans) and robotics. 

The United Nations says it has also been using unarmed and unmanned aerial vehicles (UAVs), 

or drones, in peacekeeping operations, "helping to improve our situational awareness and to 

strengthen our ability to protect civilians". 

At a joint meeting of the UN's Economic and Social Council (ECOSOC) and its Economic and 

Social Committee, a robot named Sophia had an interactive session last year with Deputy 

Secretary-General Amina J. Mohammed. 

Among the technological innovations being introduced in the world body, and specifically in the 

UN's E-conference services, is the use of eLUNa -Electronic Languages United Nations -- "a 

machine translation interface specifically developed for the translation of UN documents." 

What distinguishes eLUNa from commercial CAT (Computer-Assisted Translation) tools is that 

it was developed entirely by the United Nations and is specifically geared towards the needs and 

working methods of UN language professionals, says the UN. 

Besides the UN headquarters in New York, the spreading eLUNa network includes the UN 

Office in Geneva (UNOG), the UN Office in Vienna (UNOV), the UN Office in Nairobi 

(UNON) and the Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) based in Beirut. 

Secretary-General Antonio Guterres says the breakthrough has been brought on by a 

combination of computing power, robotics, big data and artificial intelligence--even as they 

generate revolutions in healthcare, transport and manufacturing worldwide. 

"I am convinced that these new capacities can help lift millions of people out of poverty, achieve 

the Sustainable Development Goals (SDGs) and enable developing countries to leapfrog into a 

better future," he predicted last year. 

Addressing the executive heads of some 31 UN agencies last November, Guterres singled out 

some of the challenges emanating from global mega trends and technological advancements in 

four distinct areas -- artificial intelligence; cyberspace; biotechnology; and the impact of 

https://allafrica.com/stories/201902130627.html
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technological applications on peace and security -- "with a view to identifying specific entry 

points for UN engagement and to determine focus areas where the UN system can add value." 

He said, he is working with colleagues throughout the entire UN system to determine "how our 

organization can better harness the benefits and address the risks of new technologies, and how 

the United Nations itself can make better use of innovation." 

Christopher Fabian, Principal Adviser in the Office of Global Innovation at the UN's children's 

agency UNICEF, one of the agencies making headway in AI, told IPS that UNICEF is using 

Machine Learning and Artificial Intelligence (ML/AI) for both programmatic and operational 

purposes. 

Based on the "Principles of Digital Development," the organization promotes applications and 

development of Machine Learning and Artificial Intelligence with equity at their core, whether 

through fair and open training sets or through discussions on algorithmic equity and information 

poverty, he added. 

For example, he pointed out, UNICEF is developing Magic Box, a collaborative platform that is 

made possible through the contributions of private sector partners such as Telefonica, Google, 

IBM, Amadeus and Red Hat, which share their data and expertise for public good. 

By harnessing real-time data generated by the private sector, UNICEF can gain critical insights 

into the needs of vulnerable populations, and make more informed decisions about how to invest 

its resources to respond to disaster, epidemics and other challenges, said Fabian. 

In addition, UNICEF, through its Venture Fund, the first financial vehicle of its kind in the 

United Nations, collaborates with innovators on the ground in UNICEF programme countries to 

build and test new solutions at the pace required to keep up with the rapidly evolving challenges 

facing children. 

The Venture Fund was launched by UNICEF in 2016 -- a $17.9 million investment fund -- 

applying lessons learned over 8+ years, undertaking the complex work of helping to identify and 

grow innovations for children. 

The UNICEF Venture Fund makes $50-100K early stage investments in technologies -- 

including data science and AI -- for children, developed by UNICEF country offices or 

companies in UNICEF programme countries. 

By providing flexible funding to early-stage innovators, it allows UNICEF to quickly assess, 

fund and grow open-source technology solutions that show potential to positively impact the 

lives of vulnerable children, declared Fabian. 

Meanwhile, Guterres said new technologies could enhance the maintenance of peace and 

security, including disarmament and non-proliferation objectives, by providing new tools and 

augmenting existing ones. 
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For example, he noted, the use of shared ledger technology such as Blockchain in nuclear 

safeguards, or machine learning in multilateral disarmament verification -- as the Comprehensive 

Nuclear-Test-Ban Treaty Organization is pioneering. 

Excerpts from an interview with UNICEF's Christopher Fabian: 

IPS: What is the upside and downside of automation- and particularly at UNICEF? Is reaching 

efficiency a key criterion? 

Fabian: AI can help UNICEF in several ways -- from deep learning algorithms that can learn 

underlying patterns in satellite imagery to map every school in the world, to predictive models 

that can help us prevent the spread of diseases. These type of solutions can help improve the 

reach and efficiency of programmes in the field as well as optimize the allocation of the scarce 

resources. 

However, challenges are many. First, is the lack of quality training sets. Data around the most 

vulnerable populations is often scarce and inaccurate. As a collective, we need to start putting 

more resources towards collecting data from the ground, to validate existing records, and to 

debias these datasets. 

But what happens once we have diverse, good quality datasets? We still need to keep working 

together to ensure that the data is used to build fair, inclusive algorithms. At UNICEF, we need 

to make sure that we are part of the conversations happening globally, so that we can bring the 

voice of children, in particular the most vulnerable, to the table. 

As one of the efforts to mitigate these risks, UNICEF is a founding partner of the Partnership on 

AI to Benefit People and Society - and a member of several Working Groups including the 'Fair, 

Transparent and Accountable AI' and the 'AI, Labor and Economy'-. The partnership was 

established to study and formulate best practices on AI technologies, to advance the public's 

understanding of AI and its influences on people and society. 

IPS: To the best of your knowledge, is UNICEF the only -- or one of the few UN agencies -on 

the path to digitized, highly-automated operations? 

Fabian: Initiatives around the use of Big Data, AI, blockchain and other digital innovations are 

being piloted in several UN agencies and programmes -- and sometimes through joint 

collaborations among them. 

In order to promote the sharing of these experiences and learn from each other's successes and 

failures, UNICEF co-funded, together with the World Food Programme (WFP), the UN 

Innovation Network -- an informal, collaborative community of UN innovators interested in 

sharing their expertise and experience with others to promote and advance innovation within the 

UN System. 

Similarly, frontier technologies and digitalization are one of the main priorities of the Secretary 

General. To strengthen digital cooperation and advance proposals among governments, the 

private sector, civil society, international organizations, academia, technical community and 
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other relevant stakeholders in the digital space, the High-level Panel for Digital Cooperation was 

set. 

The Panel is expected to raise awareness about the transformative impact of digital technologies 

across society and the economy, and contribute to the broader public debate on how to ensure a 

safe and inclusive digital future for all, taking into account relevant human rights norms. 

IPS: Kai-fu Lee, author of "AI Superpowers" and a longtime tech executive, is quoted by the 

New York times as saying that AI will eliminate 40 percent of the world's jobs within 15 years? 

And a report by the World Economic Forum (WEF), which met in Davos last month, has 

estimated that 1.37 million workers will be displaced by automation in the next decade. What is 

your prediction for UNICEF? 

Fabian: According to recent studies, between 75 million and 375 million workers (3 to 14% of 

the global workforce) will need to switch occupational categories by 2030 if automation happens 

at a medium-to-rapid rate. Similarly, according to World Economic Forum, 65% of children 

entering school today, will have jobs that don't exist yet. This means that even though many jobs 

will disappear, many new ones will be created. 

However, there is a strong evidence of skills mismatch between young people and employers; 

young people are not learning the skills they need to get jobs. If we manage to understand the 

skills necessary for the future of jobs and are able to adjust education systems accordingly, 

children and youth will be more resilient to automation and better prepared for the future. 

One of UNICEF's efforts in this front is Information poverty, an initiative that aims at ensuring 

that every child has access to the right information, opportunity and choice. 

Further Info -- UNICEF Generation AI stats (i.e. stats UNICEF predicts/works with): 

IPS: Do you think the benefits of AI at UNICEF will eventually spillover -- and leading by 

example -- into the UN secretariat and other UN agencies? 

Fabian: Similar to question 3 (vis a vis UN Innovation Network and High Level Panel on Digital 

Cooperation). We are working with/through both groups and see support for the benefits of AI 

(and attention paid to identifying and mitigating risks) growing. 

Read the original article on IPS. 

 

 

 

 

http://www.ipsnews.net/2019/02/un-planning-replace-humans-machines-robots/
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