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ESCWA/اإلسكوا

Bahrain News Agency:
Bahrain’s ‘Flexi Permit’ highlighted at UN HQ meeting
24/02/2018
New York, Feb. 24 (BNA): The Kingdom of Bahrain has participated in the first round of
negotiations on the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, organised by the
United Nations (UN) at its headquarters here.

On the side-lines of the first round of negotiations, the Kingdom organised a side forum in
cooperation with the International Organisation for Migration (IOM).

All delegations to the negotiations, all permanent delegations to the UN and its organisations and
agencies, as well as civil society organisations, were invited to the forum.

During the forum, the Bahraini delegation, represented by the CEO of the Labour Market
Regulatory Authority (LMRA), Ausamah Abdulla Al Absi, presented a paper on the LMRA and
its pioneering initiatives. These initiatives include the Flexible Work Permit (Flexi Permit) - a
ground-breaking new programme in the region designed to boost the Kingdom’s private sector
while ensuring concrete protections for expatriate workers in the Kingdom.

The 120-minute session featured statements by a team of experts and a group discussion,
followed by questions and answers.
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Speaking on the occasion, the LMRA’s CEO highlighted Bahrain’s commitment to international
best practices that facilitate opportunities for businesses and workers in equal measure.

The CEO noted that the international community had given its widespread support for a range of
LMRA initiatives. He added that the Flexi Permit, the latest of these initiatives, had been adopted
as a best practice example of effective management of migrant labour markets at the UN
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), as well as being included in the
final report for the preparatory meeting of the Intergovernmental Conference to adopt the Global
Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, to be hosted by Mexico.

The CEO added that the Executive Secretary of the UN Economic and Social Commission for
Asia and the Pacific (ESCAP) had invited Bahrain to make a presentation on the Flexi Permit at
the recent ESCP meeting in Thailand in late 2017, and the LMRA had been invited to attend an
expanded meeting of the “Colombo Process” for labour sending countries in March to explain
and discuss the initiative.

The CEO stressed that recognition of the Flexi Permit reflects Bahrain’s long-standing
commitment to increasing its international and regional competitiveness by strengthening the
role of the private sector.

He added that the Flexi Permit enables the Kingdom to capitalise on available opportunities at
low-cost and within existing legal frameworks, all while improving employment conditions for
Bahrain’s irregular or temporary workforce.
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البيان:
الدولة تشارك في اجتماع «االسكوا» في بانكوك
 25فبراير 2018
تشارك دولة اإلمارات ،برئاسة المهندسة فاطمة الفورة الشامسي ،الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء وطاقة المستقبل ،وفد الدولة
المشارك في اجتماع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا) ،بشأن أهداف التنمية المستدامة (الهدف
السابع  -ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة) .وأوضحت المهندسة فاطمة
الفورة ،ما قامت به دولة اإلمارات في تحقيق الهدف السابع ،ضمن حلقة نقاشية ،حول تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية
المستدامة في المنطقة العربية.
وقد شاركت المهندسة فاطمة الفورة ،الحضور ،قصة نجاح دولة اإلمارات ،من خالل إطالق استراتيجية الطاقة 2050
( ،)50@50التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة ،توازن بين جانبي اإلنتاج واالستهالك ،وااللتزامات البيئية العالمية،
وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات .كما شاركت سعادتها ،في اليوم الثالث لالجتماع ،بحلقة نقاشية حول
زيادة حصة الطاقة المتجددة في المزيج العالمي ،وبينت سعادتها ،مكانة دولة اإلمارات الريادية العالمية في قطاع الطاقة
المتجددة ،وما تنفذه من مشاريع ،استعدادا ً لرفع نصيب الطاقة المتجددة إلى  % 44من مزيج الطاقة في عام .2050
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اليوم العالمي للعدالة االجتماعية في اإلسكوا
المستقبل
اإلسكوا تحيي اليوم العالمي للعدالة االجتماعية :جبران خليل جبران الضيف األكبر
السبت  24فبراير 2018
أحيت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) اليوم العالمي للعدالة االجتماعية على ضوء أعمال
جبران األدبية والفنية في بيت األمم المتحدة المتاخم لحديقة جبران خليل جبران العامة في وسط بيروت بحضور حشد من
المسؤولين والمفكرين والديبلوماسيين برعاية وزير الشؤون االجتماعية اللبناني بيار بو عاصي وحضوره.
وشارك في اللقاء وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا محمد علي الحكيم ورئيسة لجنة التربية النيابية
النائب بهية الحريري ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز وحشد من الديبلوماسيين والمثقفين
والمفكرين المتعمقين بأدب الكاتب اللبناني وفنّه فضالً عن عدد من الخبراء في مجال العدالة االجتماعية في لبنان والمنطقة.
ي اللبناني غبريال عبد النور ومعرضا ً ألشهر
وتض ّمن االحتفال أدا ًء غنائيا ً لمختارات من قصائد جبران قدّمه التينور والموسيق ّ
أعمال جبران الفنية.
وفي مسته ّل اللقاء ،أعرب الحكيم عن غياب العدالة االجتماعية في المنطقة العربية عموما ً وقال« :نحيي يوم العدالة ومنطقتُنا
على ما يشبه السباق ،بين إنجازات ونكسات».
ّ
والمسن والفقير والمرأة المعنّفة وذوي االحتياجات
وتحدّث الوزير بو عاصي عن عمل الوزارة في لبنان الذي يشمل دعم اليتيم
الخاصة ومكافحة اإلدمان.
وقد تحلّق ك ّل من الشاعر اللبناني هنري زغيب والناقد األدبي فرانشيسكو ميديشي ورئيس لجنة جبران الوطنية طارق شدياق
والكاتب اللبناني ألكسندر ن ّجار حول طاولة نقاش أولى تناولت مسألة المساواة والعدالة االجتماعية في أعمال جبران األدبية .كما
جمعت حلقة نقاش ثانية مؤلفة كتاب » «Aliveجمانة بو فخر الدين والناقد الفني ناجي عبد اللطيف حيث سلّطا الضوء على
معوض.
أعماله الفنية .وكان النقاش بإدارة اإلعالمية المخضرمة رلى ّ
وقد أ ُع ِلن اليوم العالمي للعدالة االجتماعية في عام  2007بمثابة التزام متجدد من المجتمعِ الدولي بقيادة األمم المتحدة ،ال بل ّ
إن
العدل اليوم في صلب منظومة أهداف التنمية المستدامة لعام .2030
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