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ESCWA/اإلسكوا
Trade Arabia:
Bahrain set to host sustainability workshops
11/3/2018
The Bahrain Centre for Strategic and International and Energy Studies (Derasat) will launch
tomorrow a series of workshops to analyse how to promote the sustainable development goals
through innovation and economic diversification.
The event is organised jointly with the United Nations Development Programme (UNDP) and
the United Nations Economic and Social Commission for West Asia (ESCWA).
The workshop will gather several participants, including government authorities, entrepreneurs,
academic institutions, civil society organizations and representatives of the media.
The first workshop will be held under the title “Technology and Innovation: Means of Economic
Diversification”. Sessions, led by experts and several UN Agencies, will aim to foster the role of
technology and innovation in implementing the 2030 Development Agenda while highlighting
the progress of national strategies to build a knowledge-based economy in Bahrain.
The second workshop, which will be held on the March 13-14 under the title “Economic
Diversification and Competitiveness: From Policies to Implementation” at the Radisson Blu
Hotel, will aim to raise awareness about the challenges and opportunities of the fast-changing
international landscape, identify opportunities to raise the Kingdom’s competitiveness and
analyze options towards economic diversification.
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الوطن:
األمم المتحدة تفتتح أول مختبر رقمي في جامعة البحرين
االحد  11مارس 2018
افتتح في جامعة البحرين األحد مختبر رقمي جديد ،يعدّ األول من نوعه في مملكة البحرين ،إذ يعمل على دعم تمكين المرأة
وتزودها باألدوات الضرورية لتصبح قائدة في
البحرينية ،وتعليمها مهارات جديدة تؤهلها للمنافسة في االقتصاد العالمي،
ّ
صناعة تكنولوجيا المعلومات ،في إطار مبادرة تعاونية ،بعنوان "فرصتي لها" ،بين مكتب األمم المتحدة في البحرين ،وجامعة
البحرين ،وصندوق العمل "تمكين" ،وشركة مايكروسوفت ،وThinksmart.
وحضر حفل االفتتاح ،الذي أقيم في مقر جامعة البحرين بالصخير ،كل من :رئيس جامعة البحرين د.رياض حمزة ،والمنسق
المقيم ألنشطة األمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أمين الشرقاوي ،والرئيس التنفيذي لشركة الخليج
لمستقبل األعمال " "GFBأحمد الحجيري ،وحمد الساعي من شركة مايكروسوفت ،باإلضافة إلى الدفعة األولى المؤلفة من 17
فتاة وامرأة بحرينية ،وعدد من المهتمين والمدعوين.
مدرسات بحرينيات ،عبر تزويد المشاركات بالمهارات الالزمة لتلبية الطلب في سوق العمل،
ويهدف "فرصتي لها" إلى تطوير ِّ ّ
وبناء المعرفة الرقمية لدى الشابات ،كما يهدف إلى توفير كوادر بحرينية مؤهلة ومدربة وجاهزة للعمل ،وإلى تشجيع الشباب
على المواصلة في ريادة األعمال .كما يشجع البرنامج كذلك ،التمكين الرقمي متضمنا ً عناصر الترميز ،وتطوير صفحات
الويب ،وإدارة البيانات ،وتمكين المشاركين من تطوير التطبيقات والحلول البرمجية ومهارات أخرى ،من خالل تعزيز بيئة
إبداعية للتدريب على علوم الكمبيوتر والتفكير الحسابي والبرمجة.
وقال الشرقاوي" :ال يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من دون دعم القطاع الخاص ،وضمان مساهمته االستباقية" ،مضيفاً:
"يسعدني جدًا أن أشهد هذه الشراكة الرباعية المهمة على الصعيدين العالمي والمحلي ،من أجل بناء مهارات الشباب
البحرينيين ،للحصول على وظائف الئقة ،كما هو منصوص عليه في الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة ،المتعلق بالعمل
الالئق ،والنمو االقتصادي" .وتابع الشرقاوي" :نعمل مع شركائنا على تطوير برامج ومبادرات تتماشى مع خطة عمل حكومة
البحرين  2018-2015وأهداف التنمية المستدامة".
ولفت إلى أن "هناك ثروة من المواهب البحرينية الشابة ،ونحن هنا نوفر الفرص لهؤالء الشابات الموهوبات لتعلم الترميز
وتعزيز آفاقهن المعرفية لتمكينهن من بدء أعمالهن الخاصة ودخول حقول العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات".
فيما عبَّر رئيس جامعة البحرين د .رياض حمزة ،في كلمة له في الحفل ،عن اعتزازه بالمبادرة التعاونية مع "فرصتي لها" ،بين
مكتب األمم المتحدة في البحرين ،وجامعة البحرين ،وصندوق العمل (تمكين) ،وشركة مايكروسوفت ،وThinksmart.
وأوضح أن "المختبر الجديد سيسهم في فتح آفاق معرفية وتكنولوجية جديدة أمام المرأة البحرينية ..الجامعة تعمل دائماً ،على
توفير البيئة التعليمية المناسبة ،وتضع خدمة المجتمع في البحرين ،ضمن أولوياتها وخططها االستراتيجية" ،معتبرا ً أن المختبر
سيعد واحدا ً من روافد المعرفة الرقيمة التي ستستفيد منها المرأة البحرينية في التدرب على المهارات الرقمية الحديثة ،مما
يجعلها مؤهلة للدخول إلى سوقي العمل المحلي والعالمي".
فيما أكدت ممثلة اليونسكو في مجلس التعاون الخليجي واليمن ،أنّا باوليني ،أن هذه المبادرة مهمة بالنسبة لليونسكو نظراً
لألولوية التي تعطيها المنظمة للمساواة بين الجنسين ولرسالة اليونسكو الرامية لتطوير مجتمعات المعرفة الشاملة وتعزيز
الوصول إلى التعليم الجيد وفرص التعلم مدى الحياة للجميع.
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وأضافت "أنه من خالل تزويد النساء في البحرين بالمهارات والمعرفة والمقدرة على التدوين ،فإن البرنامج يعد فرصة لتمكين
يكن رائدات أعمال ومبتكرات يمكن أن يكون ّ
النساء البحرينيات الشابات من أن ّ
لهن تأثير إيجابي في مجتمعهن".
إلى ذلك ،قالت نائبة األمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" د.خولة مطر" :إن بناء مهارات
الشابات وقدراتهن في المنطقة العربية أمر مهم لخلق المزيد من فرص العمل ،وهذا التمكين االقتصادي ضروري لكسر السقف
الزجاجي ،حيث يمكن سماع أصوات النساء".
وأردفت "تؤكد بحوثنا في اإلسكوا أن معدالت البطالة بين النساء هي األعلى في أي مجموعة ديموغرافية ،ومثل هذه المبادرة
من شأنها دعم التغيير التحويلي بحيث تتمكن النساء والفتيات من المساهمة في المجتمع كشركاء متساوين".
وفي السياق نفسه ،قال رئيس منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والمركز العربي للتدريب في مجال الريادة
واالستثمار في البحرين د.هاشم حسين" :تماشيا مع التقدم التكنولوجي السريع والتحديات التي تطرحها الثورة الرقمية الرابعة
واالستخدام األوسع للذكاء االصطناعي ،تأتي هذه المبادرة في الوقت المناسب ،حيث إنها لن تم ِّ ّكن المرأة فحسب ،بل ستوسع
خياراتها أيضا ً لتصبح أكثر فاعلية من الناحية االقتصادية".
وأضاف "يحرص مكتب اليونيدو لترويج االستثمار والتكنولوجيا من خالل المركز العربي الدولي لريادة األعمال واالستثمار،
على المشاركة في هذه المبادرة الرائدة من خالل توفير الخدمات غير المالية لضمان تحفيز هؤالء النساء في البحث عن عمل،
والسعي إلى تطوير أعمالهن الخاصة ،عبر برامج ريادة األعمال واالبتكار".
ويتماشى برنامج "فرصتي لها" ،مع  6من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر المتعلقة بالتعليم والمساواة بين الجنسين والعمل
الالئق والنمو االقتصادي والصناعة واالبتكار والحد من عدم المساواة والشراكات ،ويشارك في البرنامج أربع وكاالت تابعة
لألمم المتحدة وهي :اإلسكوا ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،واليونسكو ،واليونيدو.
وتسلمت الطالبات المشتركات في البرنامج شهادات تقديرية من المنسق المقيم ألنشطة األمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي.
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النهار:
مشاورات إقليمية في بيروت إلدماج ذوي اإلعاقة تنسيق المعايير في العمل اإلنساني والتزام المشاركة
 9آذار 2018
عقدت مشاورات إقليمية ألصحاب المصلحة المتعددين لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في بيروت ،بتنظيم من المنظمة
العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة وبالشركة مع فريق العمل المشترك بين الوكاالت المعنية بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في
العمل اإلنساني ،والتحالف الدولي لالعاقة (الرئيس المشارك لفريق العمل) ،وذلك بدعم حكومات فنلندا ولوكسمبرغ
وأوستراليا .
وتعد حلقة العمل الثانية في سلسلة من المشاورات اإلقليمية التي تدعم وضع المبادىء التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين
وكاالت االمم المتحدة بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني.
"المبادىء التوجيهية"
وناقش  60مشاركاً ،بمن فيهم منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة وأصحاب المصلحة في المجال اإلنساني والتنمية والحكومات
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،المجاالت ذات األولوية والمكونات الرئيسية للمبادىء التوجيهية ،وتبادل التعليقات
لضمان أن تكون المبادىء التوجيهية فعالة وذات صلة في الميدان.
وترتكز اهداف هذه المشاورات اإلقليمية على :تبادل التعليقات حول مجاالت األولوية ،المكونات الرئيسية للمبادىء التوجيهية.
استمزاج اراء أصحاب المصلحة على مستوى التفاصيل المطلوبة لتكون المبادىء التوجيهية فعالة وذات صلة في الميدان.
جمع المعلومات الموجودة والممارسات الواعدة وغيرها من المعلومات ذات الصلة من المشاركين لدعم تطوير المحتوى.
وقد وجه كل من رئيس الجلسة االفتتاحية رئيس مجلس المفوضين في المنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة نواف كبارة
ورئيس المنظمة ابراهيم العبدهللا رسالة تؤكد حاجة المنطقة إلى االنتقال الى نهج شامل يتعاون فيه كل االطراف بمن فيهم
منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ،لمواجهة أزمات الخطر وحاالت الطوارئ اإلنسانية.
وأكد رئيس قسم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (اإلسكوا) فريد نيتو ومديرة اليونيسف في لبنان
تانيا تشابويزات" ،أهمية التشاور باعتباره فرصة لتعزيز االلتزام بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني" ،وأشارا
"إلى أهمية بناء مشاركة ذات معنى لألشخاص ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني".
بدوره ،ألقى وزير الشؤون االجتماعية بيار بو عاصي ،كلمة ضمنها رسالة مفادها "أن التركيز على جميع أصحاب المصلحة
يجب أن يكون على األشخاص ذوي اإلعاقة ،وليس فقط اإلعاقة نفسها ،وأقر بأهمية تنسيق المعايير في العمل اإلنساني من أجل
ضمان عدم ترك األشخاص ذوي اإلعاقة وراءهم" ،وقال "ان التحديات التي يواجهها لبنان في ظل اللجوء وكثافة المهجرين
تحتاج الى تعاطي مسؤول يكفل للجميع حياة كريمة والئقة".
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