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 التجارة ةحرك لتسهيل واالسكوا الطرقي للنقل الدولي االتحاد بين تفاهم مذكرة توقيع

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 02:61 الساعة 8102 حزيران 82 الثالثاء

 تسهيل حول واالسكوا الطرقي للنقل الدولي االتحاد بين تفاهم مذكرة بيروت، في المتحدة االمم بيت في اليوم وقعت - وطنية
 . التجارة

 بريتو دي

 تتخطى ال إذ صادمة، العربية المنطقة في التجارة أرقام" أن بريتو دي امبرتو الطرقي للنقل الدولي لالتحاد العام األمين وقال
 ". فقط بالمائة 1 البينية التجارة

 من أولى جهة من تحقيقه نحاول ما وهذا التجارية، للمؤسسات بالنسبة األعمال وتسهيل التجارة كلفة تخفيض مهمتنا: "أضاف
 ."العربي العالم اجل من تحقيقه علينا ما وهو التفاهم، مذكرة خالل

 تقويض في يساهم مما العربية، المنطقة في الشباب حياة في األمل بإدخال اإلقليمية واللجنة االتحاد رغبة" إلى وأشار
 ".الناس حياة إلى األمل ندخل االقتصاد عجلة أدرنا وإن النزاعات،

 تستفيد االقتصادات كافة أن من والتأكد المستدامة التنمية ودعم اآلمنة، التجارة تسهيل ضمان هي االتحاد مهمة" أن الى ولفت
 ". التجارة من

 المختار

 واالتحاد اإلسكوا بين االتفاق هذا" أن الحسن مختار محمد اإلسكوا في والتكامل االقتصادية التنمية إدارة مدير قال بدوره
 البري النقل أنظمة تعزيز بهدف 8111 العام منذ لطرفينا بين التعاون من طويلة مسيرة نتيجة يأتي الطرقي للنقل الدولي

 ".والنقل التجارة تسهيل خالل من االقتصادية التنمية لدعم العربية المنطقة في المتكامل

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/232075/ 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/232075/


  

 تفاهم حول تسهيل التجارةإلسكوا واالتحاد الدولي للنقل الطرقي يوقعان مذكرة ا

 

 إذاعة األمم المتحدة 

 اإلسكوا
قال األمين العام لالتحاد الدولي للنقل الطرقي، السيد امبرتو دي بريتو اليوم إن أرقام التجارة في المنطقة العربية صادمة، إذ ال 

 .بالمائة فقط 1تتخطى التجارة البينية 
تتناول التعاون المشترك والتنسيق بين  اإلسكوا مذكرة تفاهم مع جاء ذلك في حديثه ببيت األمم المتحدة في بيروت، قبيل توقيعه
 .الطرفين في إطار جهودهما لدعم الدول العربية في مجال النقل

وهذا ما نحاول . مهمتنا تكمن في تخفيض كلفة التجارة وتسهيل األعمال بالنسبة للمؤسسات التجارية" وقال دي بريتو إن 
 ."قيقه من جهة أولى من خالل مذكرة التفاهم، وهو ما علينا تحقيقه من أجل العالم العربيتح

وخالل لقائه األمينة التنفيذية لإلسكوا، تكلّم الطرفان عن األمل، ورغبة االتحاد واللجنة اإلقليمية بإدخال األمل في حياة الشباب 
ندخل  إذا أدركنا عجلة االقتصاد،"في هذا السياق أوضح دي بريتو أنه و. في المنطقة العربية، مما يساهم في تقويض النزاعات

، مضيفا أن مهمة االتحاد هي ضمان تسهيل التجارة اآلمنة، ودعم التنمية المستدامة والتأكد من أّن "األمل إلى حياة الناس
 .كافة االقتصادات من التجارة تستفيد 

ة والتكامل في اإلسكوا السيد محمد مختار الحسن إن هذا االتفاق بين اإلسكوا ومن جانبه، قال مدير إدارة التنمية االقتصادي
بهدف تعزيز أنظمة النقل  8111واالتحاد الدولي للنقل الطرقي يأتي نتيجة مسيرة طويلة من التعاون بين الطرفين منذ العام 

 .التجارة والنقل البري المتكامل في المنطقة العربية لدعم التنمية االقتصادية من خالل تسهيل
 

http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/206494/#.V3ShLvl9670  

  

https://www.unescwa.org/ar
https://www.unescwa.org/ar
http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/206494/#.V3ShLvl9670


 وقيع مذكرة حول تسهيل التجارة بين اإلسكوا واالتحاد الدولي للنقل الطرقيت
 02:66آخر تحديث    8102حزيران  82الثالثاء 

  النشرةموقع 

 

أعلن األمين العام لالتحاد الدولي للنقل الطرقي، السيد امبرتو دي بريتو أن أرقام التجارة في المنطقة العربية صادمة، إذ ال 

 .بالمائة فقط 1تتخطى التجارة البينية 
لدعم الدول  وخالل توقيع مذكرة مذكرة تفاهم مع اإلسكوا تتناول التعاون المشترك والتنسيق بين الفريقين في إطار جهودهما

وهذا ما نحاول . مهمتنا تخفيض كلفة التجارة وتسهيل األعمال بالنسبة للمؤسسات التجارية"العربية في مجال النقل، أوضح ان 
إن أدرنا عجلة االقتصاد، : "وقال". تحقيقه من جهة أولى من خالل مذكرة التفاهم، وهو ما علينا تحقيقه من اجل العالم العربي

، مضيفا أن مهمة االتحاد هي ضمان تسهيل التجارة اآلمنة، ودعم التنمية المستدامة والتأكد من أّن "حياة الناس ندخل األمل إلى

 .كافة االقتصادات تستفيد من التجارة
 

http://www.elnashra.com/news/show/1005206/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%
B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF  
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http://www.elnashra.com/news/show/1005206/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
http://www.elnashra.com/news/show/1005206/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
http://www.elnashra.com/news/show/1005206/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
http://www.elnashra.com/news/show/1005206/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
http://www.elnashra.com/news/show/1005206/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
http://files.elnashra.com/elnashra/pictures/4354224_1467121993.jpg


 

 التجارة حركة لتسهيل واالسكوا الطرقي للنقل الدولي االتحاد بين تفاهم مذكرة توقيع

 

 ليبانون فايلز

 16:01 - 8102 حزيران 82 الثالثاء

 .التجارة تسهيل حول واالسكوا الطرقي للنقل الدولي االتحاد بين تفاهم مذكرة بيروت، في المتحدة االمم بيت في اليوم وقعت

 تتخطى ال إذ صادمة، العربية المنطقة في التجارة أرقام" أن بريتو دي امبرتو الطرقي للنقل الدولي لالتحاد العام األمين وقال

 ".فقط بالمائة 1 البينية التجارة

 من أولى جهة من تحقيقه نحاول ما وهذا التجارية، للمؤسسات بالنسبة األعمال وتسهيل التجارة كلفة تخفيض مهمتنا: "أضاف

 ."العربي العالم اجل من تحقيقه علينا ما هوو التفاهم، مذكرة خالل

 تقويض في يساهم مما العربية، المنطقة في الشباب حياة في األمل بإدخال اإلقليمية واللجنة االتحاد رغبة" إلى وأشار

 ".الناس حياة إلى األمل ندخل االقتصاد عجلة أدرنا وإن النزاعات،

 تستفيد االقتصادات كافة أن من والتأكد المستدامة التنمية ودعم اآلمنة، التجارة تسهيل ضمان هي االتحاد مهمة" أن الى ولفت

 ".التجارة من

 واالتحاد اإلسكوا بين االتفاق هذا" أن الحسن مختار محمد اإلسكوا في والتكامل االقتصادية التنمية إدارة مدير قال بدوره

 البري النقل أنظمة تعزيز بهدف 8111 العام منذ الطرفين بين التعاون من طويلة مسيرة نتيجة يأتي الطرقي للنقل الدولي

 ". والنقل التجارة تسهيل خالل من االقتصادية التنمية لدعم العربية المنطقة في المتكامل

 http://www.lebanonfiles.com/news/1054937  

  

http://www.lebanonfiles.com/news/1054937


 

 بين اإلتحاد الدولي للنقلُمذكرة تفاهم 
 واإلسكوا لتسهيل التجارة

 
 جريدة الديار

 
 11:61الساعة  8102حزيران  81

 

 

 .في بيت االمم المتحدة في بيروت. تم امس توقيع مذكرة تفاهم بين االتحاد الدولي للنقل الطرقي واالسكوا حول تسهيل التجارة

أرقام التجارة في المنطقة العربية صادمة، إذ ال تتخطى »بريتو أن وقال األمين العام لالتحاد الدولي للنقل الطرقي امبرتو دي 

 .«بالمائة فقط 1التجارة البينية 

مهمتنا تخفيض كلفة التجارة وتسهيل األعمال بالنسبة للمؤسسات التجارية، وهذا ما نحاول تحقيقه من جهة أولى من »: أضاف

 «.لم العربيخالل مذكرة التفاهم، وهو ما علينا تحقيقه من اجل العا

رغبة االتحاد واللجنة اإلقليمية بإدخال األمل في حياة الشباب في المنطقة العربية، مما يساهم في تقويض »وأشار إلى 

مهمة االتحاد هي ضمان تسهيل التجارة »ولفت الى أن . «النزاعات، وإن أدرنا عجلة االقتصاد ندخل األمل إلى حياة الناس

 .«تدامة والتأكد من أن كافة االقتصادات تستفيد من التجارةاآلمنة، ودعم التنمية المس

هذا االتفاق بين اإلسكوا واالتحاد »بدوره قال مدير إدارة التنمية االقتصادية والتكامل في اإلسكوا محمد مختار الحسن أن 

تعزيز أنظمة النقل البري بهدف  8111الدولي للنقل الطرقي يأتي نتيجة مسيرة طويلة من التعاون بين الطرفين منذ العام 

 .«المتكامل في المنطقة العربية لدعم التنمية االقتصادية من خالل تسهيل التجارة والنقل

 

-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-1193957http://www.addiyar.com/article/
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 التجارة لتسهيل مذكرة يوقعان الطرقي النقل واتحاد «إلسكواا»
 

 جريدة المستقبل
   

 تتخطى ال إذ صادمة، العربية المنطقة في التجارة أرقام إن بريتو، دي امبرتو الطرقي، للنقل الدولي لالتحاد العام األمين قال
  .فقط بالمائة 1 البينية التجارة

 
 المشترك التعاون تتناول اإلسكوا مع تفاهم مذكرة توقيعه قبيل بيروت، في المتحدة األمم بيت من أمس يتحدث كان بريتو دي

 .النقل مجال في العربية الدول لدعم جهودهما إطار في الطرفين بين والتنسيق
 

 جهة من تحقيقه نحاول ما وهذا. التجارية للمؤسسات بالنسبة األعمال وتسهيل التجارة كلفة تخفيض مهمتنا» بريتو دي وقال
 .»العربي العالم اجل من تحقيقه علينا ما وهو التفاهم، مذكرة خالل من أولى

 
 التجارة تسهيل ضمان هي االتحاد مهمة أن مضيفا ،«الناس حياة إلى األمل ندخل االقتصاد، عجلة أدرنا إن» بريتو دي وقال

  .التجارة من تستفيد االقتصادات كافة أنّ  من والتأكد المستدامة التنمية ودعم اآلمنة،
 

 واالتحاد اإلسكوا بين االتفاق هذا إن الحسن مختار محمد اإلسكوا في والتكامل االقتصادية التنمية إدارة مدير قال جانبه، ومن
 البري النقل أنظمة تعزيز بهدف 8111 العام منذ الطرفين بين التعاون من طويلة مسيرة نتيجة يأتي الطرقي للنقل الدولي

 .والنقل التجارة تسهيل خالل من االقتصادية التنمية لدعم العربية المنطقة في المتكامل
 

http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=708766  

http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=708766


  
 
 

 

 الدولي النقل اتحاد بين تفاهم مذكرة
 التجارة حركة لتسهيل واالسكوا

 
 جريدة األنوار

 
 . التجارة تسهيل حول واالسكوا الطرقي للنقل الدولي االتحاد بين تفاهم مذكرة بيروت، في المتحدة االمم بيت في امس وقعت

  بريتو دي

 التجارة تتخطى ال إذ صادمة، العربية المنطقة في التجارة أرقام أن بريتو دي امبرتو الطرقي للنقل الدولي لالتحاد العام األمين وقال

 . فقط بالمائة 1 البينية

 مذكرة خالل من أولى جهة من تحقيقه نحاول ما وهذا التجارية، للمؤسسات بالنسبة األعمال وتسهيل التجارة كلفة تخفيض مهمتنا: أضاف

 .العربي العالم اجل من تحقيقه علينا ما وهو التفاهم،


