
 
 
 

 
 

 

 الغرفة األمريكية العربية تنظم
 وفد من السفراء للقاء مع حكام الدول

 

 يركز الحكام على خلق -في مستعمرة ويليامسبورغ 
 فرص عمل من خالل التصدير واالستثمار

 

 زيارة الغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنية السادسة لإلجتماع السنوي
 ين والمستوردين المتماثلينتحقق نفع للمصدر  لرابطة الحكام الوطنية

 
الغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنية قد خلصت 
(NUSACC)   من زيارة رفيعة المستوى من قبل سفراء الدول
هذه (. NGA)السنوي لرابطة الحكام الوطنية  العربية لإلجتماع

الغرفة التجارية هي السنة السادسة على التوالي التي ترأس فيها 
مثل هذا الوفد، حيث  (NUSACC) العربية الوطنيةاألمريكية 

احدى  –بوالية فرجينيا  ويليامسبورغعقد هذا األجتماع في 
و ضمن السفراء العرب الذين . الثروات التاريخية األمريكية

مملكة البحرين بالواليات  ةانضموا لوفد هذه السنة كان سفير 
 -فير مصر هدى نونو، وس ةسعادة  السفير  –المتحدة االمريكية 

سعادة  السفير  –سعادة  السفير سامح شكري، وسفير المغرب 
حنينة  ةسعادة  السفير  –سلطنة عمان  ةرشاد بوهالل، وسفير 
 .سعادة السفير محمد الرميحي –المغيري، وسفير قطر 

 



 
 
 

 
 

 

د، الرئيس والمدير التنفيذي كما أشار ديفيد حمو " تتشرف غرفتنا مرة أخرى بإستضافة السفراء العرب جنبًا الى جنب مع الحكام"
مع كل عام يمر، ينمو التآزر بين . على منحنا هذه الفرصة (NGA)ونشكررابطة الحكام الوطنية "للغرفة العربية األمريكية 

 ".السفراء والحكام ، وخاصة عندما يتعلق األمر بتحديد سبل نمو اقتصاداتنا من خالل التجارة البينية واالستثمار 
 

وقال . نطلق، كان موضوعا النمو االقتصادي والتوظيف في مركز الصدارة خالل االجتماع السنوي لهذا العامومن هذا الم
النمو االقتصادي هو مفتاح نجاحنا كحكام "وحاكم والية نبراسكا، أن  (NGA) رابطة الحكام الوطنيةديف هاينمان، رئيس 

 . "قتصادي هما على رأس اولويات كل دولةواآلن، وأكثر من أي وقت مضى، خلق فرص العمل والنمو اال
 

. وأضاف الحاكم هاينيمان أن الحكام يبحثون عن سياسات التي من شأنها مساعدة الدول على تعزيز االبتكار و العمل الحر
 األعمال ذات معدالت النمو العالية." نريد مساعدة القطاع الخاص على النمو وخلق فرص عمل جديدة لمواطنينا"كما اضاف 

هي واحدة من القوى الدافعة لالقتصاد العالمي الحديث، وهي مصدر رئيسي لخلق فرص العمل واالزدهار، والقدرة على 
 ".المنافسة االقتصادية

 
كما ُأرجع الصدى في هذا الموضوع خالل جلسة جمعية 
التنمية االقتصادية والتجارة ، التي عقدت مناقشة واسعة 

السفراء  وحضر. زراعيةالنطاق على تجارة المنتجات ال
رسميين، وتم تقديمهم " كمراقبين"تلك الجلسة وغيرها  

رسميًا من قبل رئيس اللجنة جاي نيكسون ، حاكم والية 
وشملت قائمة المتحدثين الرئيسيين لتلك . ميسوري

الجلسة ديفراي بوغنير فورورك، مدير العالقات التجارية 
ادرة األعمال الدولية في كارجيل، وكيفن كيمل، مدير مب

 .الزراعية الحرة في جامعة والية ايوا
 



 
 
 

 
 

 

وفد من سفراء الدول العربية في  (NUSACC)الغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنية هذه هي السنة السادسة التي ترأس 
، (بنسلفانيا)الدلفيا ، وفي(ميشيغان)وشملت الوجهات السابقة ترافيرز سيتي . (NGA) لرابطة الحكام الوطنية االجتماع السنوي

كما أن الدعم السخي من مؤسسة لوكهيد مارتن (. يوتا)، وسولت اليك سيتي (ماساتشوستس)وبوسطن ( ميسيسيبي)بيلوكسي 
 .أتاح فرصة تنظيم رحلة هذا العام

 
واحدى ، هى الصوت المزدوج الذي يجمع بين حكام البالد 8091، و التي تأسست في عام (NGA)رابطة الحكام الوطنية 

الحكام معًا ) (NGAرابطة الحكام الوطنيةكما يجمع االجتماع السنوي ل. الهيئات الموقرة في السياسة العامة بواشنطن العاصمة
لتبادل أفضل الممارسات والمسائل المتعلقة بسياسة العنوان، كما يتيح هذا األجتماع فرصا للحكام للقاء مع الحكومة وقادة 

 .القطاع الخاص من مختلف أنحاء الواليات المتحدة
 

مرة كل شتاء في  )(NGAرابطة الحكام الوطنيةوتجتمع 
ذه هي المرة عاصمة البالد، واشنطن العاصمة، ولكن ه

األولى في الذاكرة التي تم عقد االجتماع السنوي في والية 
قد يتعلم "كما أن شعار المستعمرة ويليامسبورغ، . فرجينيا

، يجسد روح ويليامسبورغ كوجهة "المستقبل من الماضي
بالنسبة لحكام الواليات واضعي السياسات الذين يبحثون عن 

رابطة كان عقد أجتماع  إجابات لعجز ميزانياتها، إلى حد ما
السنوي بعاصمة والية فرجينيا في  )(NGAالحكام الوطنية

القرن الثامن عشر ،قد جعل الحكام ُيقدروا األمثلة الشجاعة 
 .للوطنيين األمريكيين الذين ساعدوا على خلق أساس الديمقراطية في البالد

 
لمزدهرة عندما كان حلم الحرية واالستقالل األميركي يأخذ ، كانت ويليامسبورغ عاصمة والية فرجينيا اHistory.orgوفقا ل

على مدار . شكاًل، كما كانت المستعمرة أرض غنية وقوية تمتد غربا إلى نهر المسيسيبي، وشماال إلى منطقة البحيرات الكبرى
في ذلك الحين األكبر ، كانت ويليامسبورغ المركز السياسي والثقافي والتعليمي لما كان 8819-8900سنة من التكوين،  18



 
 
 

 
 

 

القيادة  المسؤولة،  –وترعرت هنا المفاهيم األساسية لجمهورية أميركا . واالكثر سكانا واألكثر تأثيرا في المستعمرات األميركية
في ظل قيادة الوطنيين مثل جورج واشنطن، توماس جيفرسون، وجورج  –وروح الخدمة العامة، والحكم الذاتي، والحرية الفردية 

 .نميسو 
 

مع مرور . ، بدأ القس غودوين والمتصدق جون روكفلر جونيور حملة لحماية التراث التاريخي لويليامسبورغ8099وفي عام 
 .في المئة من المنطقة األصلية لعاصمة القرن الثامن عشر 18الوقت، تم الحفاظ على 

 
رابطة اثنان من السفراء الذين حضروا االجتماع السنوي ل

لهذا العام يمثلوا دول تدعم اتفاقيات  ) (NGAالحكام الوطنية
مملكة : وهما, مع الواليات المتحدة( FTAs)التجارة الحرة 

ويمثل كال البلدين باقتدارفي الواليات . البحرين وسلطنة عمان
المتحدة سفيرتان، وهم في ازدياد في العالم العربي، وكلتاهما 

لغرفة ات اإجتماع وقد سبقا لهما حضور" قدامى المحاربين"
لرابطة  (NUSACC) التجارية األمريكية العربية الوطنية

 .(NGA)الحكام الوطنية 
 

مملكة البحرين  ةهدى نونو، سفير  ةو قد أعربت سعادة السفير 
أنه منذ وصولي إلى الواليات المتحدة قبل أربع " (NGA)أنثاء حضورها لإلجتماع السنوي الثاني لرابطة الحكام الوطنية 

ريبا، وقد استمتعت دائما بفرصة السفر لجميع أنحاء البالد للتفاعل مع الشعب األميركي وممثليه المنتخبين خارج سنوات تق
وكانت زيارة ويليامسبورغ فرصة مهمة لمناقشة جهود اإلصالح الجارية في البحرين وتبادل مزيد من المعلومات . العاصمة

 ".يات المتحدة في الخلي  العربي حول ما يجعل من البحرين مركزا فريدا لعمل الوال
 



 
 
 

 
 

 

تعمل باستمرار على تسليط الضوء على  (NUSACC) لغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنيةإن ا: "واختتمت حديثها
المصالح المشتركة لمجتمع األعمال في الواليات المتحدة والشرق األوسط، وأشكرهم لتمكيني من المشاركة في اجتماع هذا 

 ." (NGA)ابطة الحكام الوطنية العام لر 
 

سلطنة عمان بالواليات المتحدة، قامت بزيارتها الرابعة لحضور االجتماع السنوي  ةحنينة المغيري، سفير  ةكما أن سعادة السفير 
رحلة هذا العام لويليامسبورغ أتاحت فرص ممتازة للتواصل مع الحكام، وكذلك : "وقالت. (NGA)لرابطة الحكام الوطنية 

في مكان واحد، كنا قادرين على تعزيز العالقات : "وختمت." اء الكونغرس وقادة من مجتمع األعمال في الواليات المتحدةأعض
 لغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنيةوا (NGA)التجارية والتواصل مع خمسين والية، وأشكر رابطة الحكام الوطنية 

(NUSACC) لجعل ذلك ممكنا" . 


