
 
 
 

 
 

 

 

 غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية تستضيف وفد يمني
 فيع المستوى في واشنطن العاصمةر

 

غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية 

(NUSACC)   استضافت اليوم وفداً يمني رفيع

المستوى من قادة القطاعين العام والخاص خالل 

زيارته للواليات المتحدة األمريكية كجزء من 

 امج الزائر الدولي للشخصيات القيادية برن
(IVLP)تحت رعاية وزارة الخارجية األمريكية ، 

 .لقادة الدول األجنبية الحالية والناشئة 
 

و  وخالل االجتماع، ناقش المندوبون

(NUSACC)    فرص التعاون المحتملة، بما في

ذلك برامج بناء القدرات وخلق فرص العمل، 

يع االستيراد والمعارض التجارية، وتشج

وشملت النقاط البارزة للنقاش تنظيم  .والتصدير

زيارات الى الواليات المتحدة لوفود متعددة من 

القطاعات االعمال اليمنية، وزيادة المشاركة 

في يناير كانون ( المعرض المتجول للتكنولوجيا الحديثة)السنوي هاي تيك برنامج غرفة التجارة اليمنية في

، واألهم من ذلك، تعزيز وتطويرالعالقات التاريخية القائمة والبرامج بين غرفة التجارة الثاني من كل سنة

 .والغرف التجارية في جميع أنحاء اليمن (NUSACC)االمريكية العربية الوطنية 
 

ية إن الجمهورية اليمن"وقال ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي للغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية 

يحتاج إلى أن يكون  والنهوض، وهناك اعتراف متزايد أن النمو االقتصادي في اليمن  على طريق التعافي 

غرفتنا تتطلع إلى العمل مع نظرائنا في مجتمع األعمال " ، وأضاف قائالً "مدعوم من قبل القطاع الخاص

المشاريع الصغيرة )اليمني لتعزيز روح المبادرة، وتعزيز النمو بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

 ".ثر جاذبية في جميع أنحاء اليمن، والمساعدة على وضع األسس لبيئة عمل أك(والمتوسطة
 



 
 
 

 
 

 

 خالل مناقشة مائدة مستديرة أخيرة استضافتها
(NUSACC)  ،عادةأشار س األمريكي في  السفير  

جيرالد فايرستاين، على أبرز الجهود التي  .اليمن،

بذلت مؤخرا للعمل مع الحكومة اليمنية لتشجيع 

ليس هناك شك " زيادة مشاركة القطاع الخاص

، في نهاية المطاف، أن المحرك للنمو في أذهاننا

االقتصادي واالزدهار لليمن، و كل أنحاء العالم، 

 ، واضاف فايرستاين"سيكون القطاع الخاص
نعتقد ان القطاع الخاص اليمني هو في وضع "

جيد، وحريص جداً على تولي دور أكبر في 

 ".إزدهار اقتصاد اليمن
 

 9083.حتي  1121في المئة من  1.0متحدة إلى اليمن بنسبة ، انخفضت صادرات الواليات ال1122في عام 

في  113.2خالل تلك الفترة نفسها، ومع ذلك، قفزت واردات الواليات المتحدة من اليمن من قبل  .مليون دوالر

يون 165 7.المئة عن العام السابق، إلى  ل اليات اإلمريكية المصدرة إلى اليمن أوريغون، وشملت الو $ م

و جيرسي، ونيويورك، وتكساس، وأعلى قطاعات االستيراد من الواليات المتحدة شملت المنتجات واشنطن، ني

 .يرجى الضغط هنالمزيد من المعلومات التفصيلية،   .الزراعية، ومعدات النقل، واآلالت غير الكهربائية

http://www.nusacc.org/trade-data/2011/11yemen.pdf

