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بتوفيیر خاررططة االطريق لتقليیص تكاليیف االمباددالتت  HumaWealth أأميیركي سنوياً. كما سيیقومم برنامج
مليیارر ددووالرر أأميیركي ووززياددةة حجم نمو االتجاررةة  74ة في منطقة االشرقق ااألووسط ووإإفريقيیا بقيیمة االتجارريّ 

مليیونن فرصة  32مليیارر ددووالرر أأميیركي ووخلق ما يصل إإلى  389في االمنطقة ااألوورروومتوسطيیة بقيیمة 
 .عمل جديدةة في جنوبي االمتوسط

دتت االنجاحح في كّل من تونس وويأتي مؤتمر بيیرووتت في أأعقابب سلسلة من نشاططاتت االتوعيیة االّتي حص
ووااألررددنن ووتركيیا وواالّتي حضرهھھھا ووززررااء ووموظظّفيین تنفيیذييّین من االشركاتت االراائدةة في ميیاددين االتمويل 

وواالتأميین وواالتكنولوجيیا في االمنطقة. كما ووأأنّن االتحالف االعالمي للّوجستيیّة االفعالة قد ووقّع على مذكرةة 
لتعزيز ددووررهھھھا االقيیادديي في برنامج 2012ارريخ نيیسانن تفاهھھھم مع مفوضيیّة ااالتحادد ااالفريقي في بيیرووتت بت  

HumaWealth.  كما ووتم االتوقيیع على مذكرااتت تفاهھھھم أأخرىى في منطقة آآسيیا حيیث تم عقد مؤتمرااتت
توعيیة مشابهھھة. وومن االمنويي عقد نشاططاتت أأخرىى في كّل من االمملكة االعربيیة االسعوددية وواالمغربب 

لقاددمة لتنتقل االحملة من بعدهھھھا إإلى ااألميیركيیتيین وومن ثم ووااإلماررااتت االعربيیّة االمتحدةة خاللل ااألسابيیع اا
 .أأووررووبا

بدووررهه٬، أأشارر مدير قطاعع االتنميیة ااالقتصاددية وواالعولمة في ااإلسكواا عبدهللا االدررددرريي إإلى أأنّن 
"االنشاططاتت االّتي يضطلع بهھھا االتحالف االعالمي للّوجستيیّة االفعالة تكمل إإلى حد كبيیر ما تقومم به 

ن في مجالل االبنيیة االتحتيیة ووقطاعع االنقل نحو تحقيیق االتكامل ااالقليیمي"٬، منظمة ااالسكواا من تحسيی
الفتا إإلى أأنن "منظمة ااإلسكواا تؤمن بأهھھھميیّة تقليیص تكاليیف االتجاررةة عبر حدوودد االمنطقة االعربيیّة كأددااةة 

لتعزيز االتجاررةة ووتحقيیق االنمو ووتحسيین االعمالة"٬، مؤكداا أأنن "نجاحح االتحالف سيیساهھھھم في تحقيیق هھھھذهه 
االمذكوررةةااألهھھھداافف  ". 

  
	  


