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 مشروع لإلسكوا وشركاء إيطاليين لتمكين الالجئات من سوريا
  

 :اطالق مشروع بين اإلسكوا وشركاء إيطاليين لتمكين الالجئات من سوريا  الوكالة الوطنية لإلعالم
 ماروتي: يؤكد التزام ايطاليا برفاه الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم

  :االسكوا تنبؤ مشروعا لخدمة الالجئات من سوريا للبنان واالردن ومصرالعرب نيوز 
 14march.org :اطالق مشروع بين اإلسكوا وشركاء إيطاليين لتمكين الالجئات من سوريا 
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 ESCWAاإلسكوا/
 

 مشروع لإلسكوا وشركاء إيطاليين لتمكين الالجئات من سوريا
  

   الوكالة الوطنية لإلعالم:
اطالق مشروع بين اإلسكوا وشركاء إيطاليين لتمكين الالجئات من سوريا ماروتي: يؤكد التزام ايطاليا برفاه 

  الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم
  2018آب  03الجمعة 

  
وقع السفير اإليطالي ماسيمو ماروتي ووكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا الدكتور محمد علي  -وطنية 

الحكيم، اليوم، على إطالق مشروع جديد لخدمة الالجئات من سوريا والنساء والفتيات المعرضات للمخاطر في المجتمعات 
  .ال لتحسين حياتهن والدفاع عن حقوقهنالمضيفة، لتمكينهن من أداء دور فع

  
وأوضح بيان لالسكوا، ان "هذا المشروع يقع في إطار شراكة جديدة بين لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

لة اإليطالية آسيا (اإلسكوا)، والمديرية العامة للتعاون من أجل التنمية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي اإليطالية، والوكا
للتعاون اإلنمائي، بهدف زيادة مشاركة النساء في عمليات بناء السالم والمساهمة بشكل أكبر في بناء مجتمعاتهن المحلية. وقد 

الف يورو تخصص للمشاريع التي  200ماليين يورو للمبادرة ككل، بما فيها  6التزمت الحكومة اإليطالية بالمساهمة بمبلغ 
  .2020وحتى أيلول  2018بتداء من آب تنفذها اإلسكوا، ا

  
المشروع الذي يمتد على فترة سنتين يسعى إلى بناء قدرات النساء اللواتي يتمتعن بصفات القيادة من بين الالجئات السوريات 

جتمع وممثالت منظمات المجتمع المدني في األردن ولبنان ومصر، من أجل مناصرة احتياجات المرأة الالجئة والمواطنة في الم
المضيف على حد سواء، مع تركيز خاص على تحسين توافر الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية للجميع ومنع العنف القائم 
   ."على النوع االجتماعي وتمكين المرأة على الصعيد االجتماعي االقتصادي من خالل أنشطة يمكن أن تكون مصدر دخل لهن

  
  

ء تدريبا، يمكنهن من نشر الوعي في مجتمعاتهن حول األطر الدولية والوطنية التي تنظم وفي إطار هذا المشروع، ستتلقى النسا
حقوق المرأة والسالم واألمن وتحديد احتياجات اإلنعاش في المرحلتين الفورية وما بعد النزاع. وسيتدربن أيضا على كيفية 

  .صمودإيجاد سبل للعمل مع المجتمعات المضيفة واالستثمار في قدرتها على ال
  

وستتلقى النساء توجيهات حول إنتاج مواد للنشر عن طريق شبكات اإلسكوا في مؤسسات البلد المضيف المسؤولة عن تمكين 
المرأة والفتاة وعن طريق الجهات المعنية الرئيسية المشاركة في المداوالت المتعلقة ببناء السالم واإلنعاش بعد انتهاء النزاع في 

  ."سوريا
  

ماروتي: "تؤكد االتفاقية التي نوقعها اليوم على االلتزام اإليطالي برفاه الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة  وقال السفير
لهم التي تستمر ببذل جهد غير مسبوق سنواصل اإلشادة به ودعمه، مع تركيز خاص على أكثر المجموعات عرضة للخطر 

  ."المتمثلة بالمرأة والفتاة
  

ي اللجنة اإلقليمية التي تخدم المنطقة العربية، بموقع فريد يمكنها من إنجاز هذا المشروع بنجاح بفضل وتتميز اإلسكوا، وه
  .سجلها الحافل في مجال تكييف االتفاقات الدولية المتعلقة بتمكين المرأة في المنطقة واعتمادها

  
وفي هذه المناسبة، رأى األمين التنفيذي لإلسكوا الدكتور محمد علي الحكيم "أن النساء والفتيات من الجمهورية العربية السورية 

هن من بين الفئات األكثر عرضة للمخاطر في صفوف الالجئين، والعديد من الالجئات إلى األردن ولبنان ومصر مسؤوالت 
النزاع أو تركهن في الوطن لحماية األرزاق". وقال: "ان المرأة ال تشارك بما فيه الكفاية  عن أسرهن بعد أن فقدن أزواجهن في
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في تصميم مبادرات اإلغاثة التي تستهدف الالجئين السوريين وتفتقر إلى الوعي بحقوقها كالجئة وباألدوار المحتملة التي يمكن 
في سوريا"، مركزا على "الحاجة الملحة إلى مثل هذه المبادرة في بناء أن تقوم بها في عملية السالم واإلنعاش بعد انتهاء النزاع 

  القدرات ألهميتها في إحداث التغيير".
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  العرب نيوز: 
  االسكوا تنبؤ مشروعا لخدمة الالجئات من سوريا للبنان واالردن ومصر

  2018آب  03الجمعة 
  

وقعت االسكوا والسفارة االيطالية اليوم مشروعا جديدا لخدمة الالجئات من ســوريا والنساء  -آب (العرب نيوز) 3بيروت 
  .والفتيات المعرضات للمخاطر في المجتمعات المضيفة، لتمكينهن من أداء دور فعال لتحسين حياتهن والدفاع عن حقوقهن

اإليطالي ماسيمو ماروتي ووكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا الدكتور محمد علي ووقع االتفاق السفير 
الحكيم. واضاف األمين التنفيذي لإلسكوا الدكتور محمد علي الحكيم "أن النساء والفتيات من ســوريا هن من بين الفئات األكثر 

الالجئات إلى األردن ولبنان ومصر مسؤوالت عن أسرهن بعد أن فقدن  عرضة للمخاطر في صفوف الالجئين، والعديد من
أزواجهن في النزاع أو تركهن في الوطن لحماية األرزاق". واضاف: "ان المرأة ال تساهم بما فيه الكفاية في تصميم مبادرات 

لمحتملة التي يمكن أن تقوم بها في اإلغاثة التي تستهدف الالجئين السوريين وتفتقر إلى الوعي بحقوقها كالجئة وباألدوار ا
عملية السالم واإلنعاش بعد انتهاء النزاع في ســوريا"، مركزا على "الحاجة الملحة إلى مثل هذه المبادرة في بناء القدرات 

دة ألهميتها في إحداث التغيير". وأوضح ظهور لالسكوا، ان "هذا المشروع يقع في إطار شراكة جديدة بين لجنة األمم المتح
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، والمديرية العامة للتعاون من أجل التنمية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي 

اإليطالية، والوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي، بهدف زيادة مشاركة النساء في عمليات بناء السالم والمساهمة بشكل أكبر في 
  ."لمحلية. وقد التزمت الحكومة اإليطالية بالمساهمة بمبلغ ستة ماليين يورو للمبادرة ككلبناء مجتمعاتهن ا

واضاف البيان" ان المشروع الذي يمتد على فترة سنتين يسعى إلى بناء قدرات النساء اللواتي يتمتعن بصفات القيادة من بين 
لبنان ومصر، من أجل مناصرة احتياجات المرأة الالجئة الالجئات السوريات وممثالت منظمات المجتمع المدني في األردن و

والمواطنة في المجتمع المضيف على حد سواء، مع تركيز خاص على تحسين توافر الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية 
يمكن أن  للجميع ومنع العنف القائم على النوع االجتماعي وتمكين المرأة على الصعيد االجتماعي االقتصادي من خالل أنشطة

تكون مصدر دخل لهن". واضاف السفير ماروتي: "تركز االتفاقية التي نوقعها اليوم على االلتزام اإليطالي برفاه الالجئين 
السوريين والمجتمعات المضيفة لهم التي تستمر ببذل جهد غير مسبوق سنواصل اإلشادة به ودعمه، مع تركيز خاص على أكثر 

  ثلة بالمرأة والفتاة".المجموعات عرضة للخطر المتم
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14march.org : 
  اطالق مشروع بين اإلسكوا وشركاء إيطاليين لتمكين الالجئات من سوريا

 ٢٠١٨اب  ٣
 

ماروتي ووكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا الدكتور محمد علي الحكيم،  وقع السفير اإليطالي ماسيمو
اليوم، على إطالق مشروع جديد لخدمة الالجئات من سوريا والنساء والفتيات المعرضات للمخاطر في المجتمعات المضيفة، 

  .لتمكينهن من أداء دور فعال لتحسين حياتهن والدفاع عن حقوقهن
  

وأوضح بيان لالسكوا، ان "هذا المشروع يقع في إطار شراكة جديدة بين لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي 
آسيا (اإلسكوا)، والمديرية العامة للتعاون من أجل التنمية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي اإليطالية، والوكالة اإليطالية 

بهدف زيادة مشاركة النساء في عمليات بناء السالم والمساهمة بشكل أكبر في بناء مجتمعاتهن المحلية. وقد للتعاون اإلنمائي، 
الف يورو تخصص للمشاريع التي  200ماليين يورو للمبادرة ككل، بما فيها  6التزمت الحكومة اإليطالية بالمساهمة بمبلغ 

  .2020وحتى أيلول  2018تنفذها اإلسكوا، ابتداء من آب 
  

المشروع الذي يمتد على فترة سنتين يسعى إلى بناء قدرات النساء اللواتي يتمتعن بصفات القيادة من بين الالجئات السوريات 
وممثالت منظمات المجتمع المدني في األردن ولبنان ومصر، من أجل مناصرة احتياجات المرأة الالجئة والمواطنة في المجتمع 

يز خاص على تحسين توافر الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية للجميع ومنع العنف القائم المضيف على حد سواء، مع ترك
   ."على النوع االجتماعي وتمكين المرأة على الصعيد االجتماعي االقتصادي من خالل أنشطة يمكن أن تكون مصدر دخل لهن

  
  

ي مجتمعاتهن حول األطر الدولية والوطنية التي تنظم وفي إطار هذا المشروع، ستتلقى النساء تدريبا، يمكنهن من نشر الوعي ف
حقوق المرأة والسالم واألمن وتحديد احتياجات اإلنعاش في المرحلتين الفورية وما بعد النزاع. وسيتدربن أيضا على كيفية 

  .إيجاد سبل للعمل مع المجتمعات المضيفة واالستثمار في قدرتها على الصمود
  

ول إنتاج مواد للنشر عن طريق شبكات اإلسكوا في مؤسسات البلد المضيف المسؤولة عن تمكين وستتلقى النساء توجيهات ح
المرأة والفتاة وعن طريق الجهات المعنية الرئيسية المشاركة في المداوالت المتعلقة ببناء السالم واإلنعاش بعد انتهاء النزاع في 

  ."سوريا
  

وقعها اليوم على االلتزام اإليطالي برفاه الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة وقال السفير ماروتي: "تؤكد االتفاقية التي ن
لهم التي تستمر ببذل جهد غير مسبوق سنواصل اإلشادة به ودعمه، مع تركيز خاص على أكثر المجموعات عرضة للخطر 

  ."المتمثلة بالمرأة والفتاة
  

المنطقة العربية، بموقع فريد يمكنها من إنجاز هذا المشروع بنجاح بفضل وتتميز اإلسكوا، وهي اللجنة اإلقليمية التي تخدم 
  .سجلها الحافل في مجال تكييف االتفاقات الدولية المتعلقة بتمكين المرأة في المنطقة واعتمادها

  
ورية العربية السورية وفي هذه المناسبة، رأى األمين التنفيذي لإلسكوا الدكتور محمد علي الحكيم "أن النساء والفتيات من الجمه

هن من بين الفئات األكثر عرضة للمخاطر في صفوف الالجئين، والعديد من الالجئات إلى األردن ولبنان ومصر مسؤوالت 
عن أسرهن بعد أن فقدن أزواجهن في النزاع أو تركهن في الوطن لحماية األرزاق". وقال: "ان المرأة ال تشارك بما فيه الكفاية 

رات اإلغاثة التي تستهدف الالجئين السوريين وتفتقر إلى الوعي بحقوقها كالجئة وباألدوار المحتملة التي يمكن في تصميم مباد
أن تقوم بها في عملية السالم واإلنعاش بعد انتهاء النزاع في سوريا"، مركزا على "الحاجة الملحة إلى مثل هذه المبادرة في بناء 

  ".القدرات ألهميتها في إحداث التغيير
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  شبكة الصين: 
 إطالق مشروع بين اإلسكوا وإيطاليا لتمكين الالجئات السوريات في األردن ولبنان ومصر

2018-08-04  
  

واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) وايطاليا اليوم (شينخوا) أطلقت لجنة األمم المتحدة االقتصادية  2018أغسطس  3بيروت 
  .(الجمعة) في بيروت مشروعا مشتركا لخدمة الالجئات السوريات في األردن ولبنان ومصر

  
وذكر بيان صدر عن االسكوا انه تم التوقيع على اتفاقية المشروع بين وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا 

محمد علي الحكيم والسفير اإليطالي ماسيمو ماروتي عن الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي ومديرية التعاون من أجل  الدكتور
  .التنمية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي اإليطالية

  
هن من أداء دور فعال وأشار البيان إلى أن المشروع يخدم النساء والفتيات المعرضات للمخاطر في المجتمعات المضيفة لتمكين

  .لتحسين حياتهن والدفاع عن حقوقهن
  

وأوضح البيان أن "المشروع يقع في إطار شراكة جديدة بين اإلسكوا والحكومة اإليطالية بهدف زيادة مشاركة النساء في 
  ."عمليات بناء السالم والمساهمة بشكل أكبر في بناء مجتمعاتهن المحلية

  
الف يورو تخصص  200ماليين يورو للمبادرة ككل بما فيها  6إليطالية التزمت بالمساهمة بمبلغ وأضاف البيان أن "الحكومة ا

  .2020للمشاريع التي تنفذها اإلسكوا ابتداء من أغسطس الجاري وحتى سبتمبر 
  

يات وممثالت وأشار إلى أن المشروع "يسعى إلى بناء قدرات النساء اللواتي يتمتعن بصفات القيادة من بين الالجئات السور
  ."منظمات المجتمع المدني في األردن ولبنان ومصر

  
ويركز المشروع على "مناصرة احتياجات المرأة الالجئة والمواطنة في المجتمع المضيف على حد سواء مع تركيز على 

ين المرأة على الصعيد تحسين توافر الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية للجميع ومنع العنف القائم على النوع االجتماعي وتمك
  ."االجتماعي االقتصادي من خالل أنشطة يمكن أن تكون مصدر دخل لهن

  
وستتلقى النساء في إطار المشروع تدريبا يمكنهن من نشر الوعي في مجتمعاتهن حول األطر الدولية والوطنية التي تنظم حقوق 

  ."الفورية وما بعد النزاعالمرأة والسالم واألمن وتحديد احتياجات اإلنعاش في المرحلتين 
  

  .كما سيتدربن النساء على كيفية إيجاد سبل للعمل مع المجتمعات المضيفة واالستثمار في قدرتها على الصمود
  

وستتلقى النساء ايضا "توجيهات حول إنتاج مواد للنشر عن طريق شبكات اإلسكوا في مؤسسات البلد المضيف المسؤولة عن 
وعن طريق الجهات المعنية الرئيسية المشاركة في المداوالت المتعلقة ببناء السالم واإلنعاش بعد انتهاء تمكين المرأة والفتاة 

  ."النزاع في سوريا
  

واعتبر السفير االيطالي وفق البيان ان "االتفاقية تؤكد على االلتزام اإليطالي برفاه الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم 
د غير مسبوق سنواصل اإلشادة به ودعمه مع تركيز خاص على أكثر المجموعات عرضة للخطر المتمثلة التي تستمر ببذل جه

  ."بالمرأة والفتاة
  

بدوره، رأى األمين التنفيذي لإلسكوا أن النساء والفتيات من سوريا هن من بين الفئات األكثر عرضة للمخاطر في صفوف 
ن أسرهن بعد أن فقدن أزواجهن في النزاع أو تركهن في الوطن لحماية الالجئين وأن العديد من الالجئات مسؤوالت ع

  .األرزاق
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وأكد ان "المرأة ال تشارك بما فيه الكفاية في تصميم مبادرات اإلغاثة التي تستهدف الالجئين السوريين وتفتقر إلى الوعي 
م واإلنعاش بعد انتهاء النزاع في سوريا" مركزا على بحقوقها كالجئة وباألدوار المحتملة التي يمكن أن تقوم بها في عملية السال

  .""الحاجة الملحة إلى مثل هذه المبادرة في بناء القدرات ألهميتها في إحداث التغيير
  

بلدا عربيا وهي إحدى اللجان اإلقليمية الخمس في األمم المتحدة وتعمل تحت إشراف  18يذكر أن اإلسكوا تضم في عضويتها 
 2030واالجتماعي وتساعد على تنفيذ أطر السياسات العالمية وال سيما خطة التنمية المستدامة لعام  المجلس االقتصادي

  .بالتعاون مع الدول األعضاء
  

أما الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي فتعمل لتحقيق أهداف القضاء على الفقر والحد من الالمساواة وحماية الحقوق المدنية 
  عات ودعم عمليات السالم.إضافة إلى منع النزا
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Lorient Le Jour :  
Un projet de l’Escwa et de l’Italie en faveur des réfugiées 
04/08/2018 
 
Un protocole d’entente pour le lancement d’un projet conjoint entre l’Escwa (Commission 
économique et sociale de l’Onu pour l’Asie occidentale) et le gouvernement italien a été signé 
hier. Il vise à aider les femmes réfugiées syriennes, ainsi que des femmes et des jeunes filles en 
situation vulnérable dans les communautés hôtes au Liban à jouer un rôle plus actif dans 
l’amélioration de leur vie et la revendication de leurs droits. Le document a été signé hier par 
l’ambassadeur d’Italie, Massimo Marotti, et par Mohammad Ali Alhakim, secrétaire général 
adjoint des Nations unies et secrétaire exécutif de l’Escwa. 
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The Daily Star:  
U.N., Italy announce joint refugee women’s empowerment project 
Aug. 04, 2018 
 
BEIRUT: The United Nations and the Italian government announced plans Friday to partner on a 
project aimed at empowering Syrian refugee women in Lebanon to take leadership roles in their 
communities. 
 
The initiative, which will be implemented by the United Nations Economic and Social 
Commission for Western Asia with funding from the Italian government, is part of a larger 
initiative to “increase the participation of women in peace-building processes so they can make 
important contributions in their communities,” the Italian Embassy and ESCWA said in a joint 
press release. 
 
ESCWA will implement the project in Lebanon over the next two years and will receive 200,000 
euros ($230,000) in funding from Italy. 
 
ESCWA spokesperson Mehrinaz Elawady said in the coming months the agency will hold focus 
groups with women from refugee communities across Lebanon in order to develop training 
based on the needs the women identify, which might include reproductive rights, education and 
other topics. The project is part of a larger initiative with 6 million euros of Italian funding, 
which will include projects in Lebanon, Jordan and Egypt over the next two years. 
 
The initiative focuses on improving the livelihoods of women – both refugees and host 
community members – by increasing access to sexual and reproductive health services and rights 
as well as preventing gender-based violence. 
 
The project focuses on holding training sessions for women identified as leaders in their 
communities on topics including international and local protection for women’s rights, peace and 
security and post-conflict recovery, as well as relations between refugees and host communities, 
officials said. 
 
“Women and girls from Syria are among the most vulnerable refugees and many who have 
resorted to refuge in Lebanon, Jordan and Egypt are heads of households, having either lost their 
husbands in the conflict or left them behind to protect their family property,” ESCWA Executive 
Secretary Mohamed Ali Alhakim said. “At the same time, women are not sufficiently involved in 
the design of relief initiatives targeting Syrian refugees and lack awareness of the rights they 
have as refugees as well as the potential roles they could play in the peace process and post-
conflict recovery in Syria.” 
 
Italian Ambassador Massimo Marotti said the project “confirms the Italian commitment to the 
welfare of both the Syrian refugees and the host communities who continue to undertake an 
unprecedented effort that we will continue to commend and support, with a particular focus to 
the most vulnerable groups, [such] as women and girls.” 
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Relief Web:  
UN-ESCWA and Italy partner to support empowerment of women refugees from 
Syria 
03 Aug 2018 
 
Beirut , Lebanon 3rd August, 2018, Beirut — In a signing ceremony today between the 
Ambassador of Italy, Massimo Marotti, and the UN Under Secretary General, and ESCWA 
Executive Secretary, Mohamed Ali Alhakim, a new project was launched that will empower 
women refugees from Syria and vulnerable women and girls in host communities to play an 
active role in improving their lives and advocating for their rights. 
 
This new partnership between the United Nations Economic and Social Commission for Western 
Asia (UN-ESCWA), the Directorate General for Development Cooperation (DGCS) of the 
Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, and the Italian Agency for 
Development Cooperation (AICS) seeks to increase the participation of women in peace-
building processes so they can make important contributions in their communities. The 
Government of Italy committed to a contribution of 6 million Euros to the overall initiative, 
including 200.000 Euros disbursed in favor of projects implemented by ESCWA, beginning in 
August 2018 through September 2020. 
 
During the next two years, the project will build the capacity of women leaders among refugees 
from Syria and women representatives of civil society organizations (CSOs) in Lebanon, Jordan 
and Egypt. It will be aimed at improving the livelihoods of women, both refugees and nationals 
of host countries, with a specific focus on improving access to sexual and reproductive health 
and rights, the prevention of gender-based violence, and the socio-economic empowerment of 
women, through activities oriented to income generation. 
 
The project will train women leaders to raise awareness among their communities about 
international and national frameworks governing women’s rights, peace and security, and to 
identify immediate and post-conflict recovery needs. It will also support them in determining 
ways of working with host communities and how to invest in their resilience. 
 
In addition, the project will offer guidance to women leaders on producing advocacy materials 
that will be conveyed through UN-ESCWA’s existing networks to host country institutions in 
charge of advancing the empowerment of women and girls, as well as through key stakeholders 
involved in deliberations regarding peacebuilding and post-conflict recovery in Syria. “The 
agreement we sign today confirms the Italian commitment to the welfare of both the Syrian 
refugees, and the host communities, who continue to undertake an unprecedented effort that we 
will continue to commend and support, with a particular focus to the most vulnerable groups, as 
women and girls”, Ambassador Marotti declared. 
 
As a Regional Commission serving the Arab region, UN-ESCWA is uniquely placed to 
successfully implement such a project thanks to its history and proven track record of promoting 
the adaptation and adoption of international conventions related to women’s empowerment in the 
region. 
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“Women and girls from Syria are among the most vulnerable refugees and many who have 
resorted to refuge in Lebanon, Jordan and Egypt are head of households, having either lost their 
husbands in the conflict or left them behind to protect their family property,” said Mohamed Ali 
Alhakim, the Executive Secretary of UN-ESCWA. “At the same time, women are not 
sufficiently involved in the design of relief initiatives targeting Syrian refugees and lack 
awareness of the rights they have as refugees as well as the potential roles they could play in the 
peace process and post-conflict recovery in Syria,” he added, highlighting the urgent need for 
this life-changing capacity building initiative. 
 
UN-ESCWA 
 
ESCWA is one of the five UN regional commissions. It is part of the UN Secretariat, and works 
under the supervision of the Economic and Social Council (ECOSOC). It provides a framework 
for the formulation and harmonization of sectoral policies for member countries; a platform for 
congress and coordination; a home for expertise and knowledge, and an information observatory. 
It aims at supporting economic and social cooperation between the region’s countries and 
promoting development process in order to achieve regional integration. It helps to implement 
global policy frameworks, notably the 2030 Agenda for Sustainable Development and the 
Sustainable Development Goals (SDGs), hand in hand with its 18 member States. 
 
The 18 member countries of ESCWA are: Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, 
Morocco, Mauritania, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, The Sudan, The Syrian Arab 
Republic, Tunisia, The United Arab Emirates and Yemen. 
 
AICS - the Italian Agency for Cooperation and Development 
 
AICS - the Italian Agency for Cooperation and Development - is one of key innovations 
established by the Italian law on international cooperation (Law No. 125/2014), and began 
operating in January 2016. 
 
Law 125 indicates the goals of cooperation as including the eradication of poverty, the reduction 
of inequalities, the protection of civil rights and personal dignity – including gender equality and 
equal opportunity – as well as the prevention of conflict and support for peace processes. 
 
The commitment of the Italian Cooperation in Lebanon for on-going and approved projects is 
around 200 million Euro through soft loans and grants. 
 
For more information, please contact 
 
UN-ESCWA: Ms. Mehrinaz Elawady; E: elawady@un.org (link sends e-mail); T: +961 1 978 
650 
Mr. Nabil Abu-Dargham; E: dargham@un.org (link sends e-mail); T: +961-70-993-144 
 
AICS: Ms. Donatella Procesi; E: donatella.procesi@aics.gov.it (link sends e-mail); T: +961 5 -
451 406 

 


