
 
 
 

 
 

 

 الغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنية تستضيف وفدا من رجال
 األعمال اليمنيين في جولة على ست مدن في الواليات المتحدة

 

 السفير األمريكي يقول أن كبار رجال األعمال
 "سيكشفون عن وجه آخر لليمن" اليمنيين

 
 

حفل استقبال مساء اليوم لوفد رفيع ( NUSACC)استضافت الغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنية 
وقد نظمت زيارة هذا الوفد، والذي يتألف من اثني . المستوى من رجال األعمال من الجمهورية اليمنية

السفارة األمريكية في صنعاء، ويرافقه سعادة السفير  و الدولي للتفاهم األعمال مجلس عشر عضوا،
الواليات المتحدة حتى وسيكون المندوبون في . جيرالد فيرستاين، سفير الواليات المتحدة لدى اليمن

مدينة نيويورك، فيالدلفيا، واشنطن : أكتوبر، وسيزورون ست مدن هي/السادس والعشرين من تشرين أول
 .العاصمة، مدينة كانساس سيتي، وهيوستن، وسان فرانسيسكو

 
إن زيارتنا إلى الواليات المتحدة في هذا الوقت تأتي "

ة التي في وقت تخرج فيه اليمن من أزمتها السياسي
دامت عاما كامال، ومواجهتها للتهديدات الناجمة عن 
التطرف والعنف، وهدفنا هو أن نكشف عن وجه آخر 
لليمن حيث يتم التركيز على تحقيق النمو االقتصادي 

: وأضاف السفير فيرستاين." واالزدهار للشعب اليمني
إن الوفد يمثل الطاقات الحيوية الكامنة في القطاع "

، ونأمل في أن نغادر الواليات المتحدة الخاص اليمني
وقد أسسنا عالقات بين الشركات ورجال األعمال من 

 ."شأنها النمو والتوسع لسنوات قادمة
 

نحن نقدر بعمق الدعم "وأضاف السفير فايرستاين، 
الذي قدمته الغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنية 

فضال عن  لهذه الزيارة التي قام بها الوفد اليمني،
 ."المساهمات التاريخية للغرفة، للعالقات التجارية بين الواليات المتحدة واليمن



 
 
 

 
 

 

 
واستجاب ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي للغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنية بقوله، 

في صنعاء إلتاحتها تتشرف غرفتنا باستضافة هذا الوفد اليمني المميز ونحن ممتنون للسفارة األمريكية "
الفرصة لنا لنقدم هذه الخدمة؛ وسيحمل هؤالء المندوبون معهم رسالة إيجابية للغاية إلى مجتمعات األعمال 
في كافة أنحاء الواليات المتحدة، ويدعم فحوى رسالتهم الملهمة بيانات من الغرفة التجارية األمريكية 

 ."بيا في العالقات التجارية اليمنية األمريكيةالعربية الوطنية والتي تبين نموا متواصال وإيجا
 

، فإن 5102وطبقا لتوقعات الغرفة، والتي ستنشر هذه البيانات قريبا كجزء من استشرافاتها لعام 
 5100بليون دوالر في عام  0،،1صادرات السلع والخدمات األمريكية إلى اليمن توشك أن تتوسع من 

بالمائة خالل السنوات األربع  ،2ما يمثل نموا بمقدار م—5102بليون دوالر في عام  0،،1إلى 
ستشمل أغلبية صادرات الواليات المتحدة السيارات والمركبات الخفيفة،  5102وبحلول عام . القادمة

وعلى رأس قائمة الفرص االستثمارية طبقا للسفارة األمريكية، . والقمح وحبوب أخرى إضافة إلى األدوية
ع مشترك في مجال النفط والغاز والتنقيب عن المعادن، ومصائد األسماك، هي إمكانية إقامة مشرو

 .والصناعات الزراعية
 

وتشير بيانات الغرفة إلى أن نصيب الواليات المتحدة من الواردات السلعية اليمنية نسبة إلى الواردات من 
وفي قطاع . 5102في المئة بحلول عام  0.،في المئة العام الماضي الى  0.،بقية أنحاء العالم ستنمو من 

٪ بحلول نهاية عام ،إلى  5100في المائة في عام  0الخدمات ستنمو حصتها في السوق األمريكية من 
وفي حين انكمش اقتصاد اليمن في العام الماضي، إلى حد كبير نتيجة لعدم االستقرار السياسي . 5102

في المئة هذا العام وفقا لصندوق النقد الدولي  0.،اد بنسبة داخل البالد، فمن المتوقع أن ينمو االقتص
(IMF.) 
 

، وفقا لصندوق النقد الدولي، ومن المتوقع ،5و  01واحد من كل ثالثة يمنيين يتراوح عمره مابين 
، مما سيجعل اليمن 5101مليون شخص أن يتضاعف عددهم بحلول عام  52لسكان اليمن البالغ عددهم 

ماليين  0وقد نمت القوى العاملة في اليمن إلى أكثر من . ألكثر سكانا في العالم العربيواحدة من الدول ا
شخص، وفقا لمصادر الحكومة األميركية، ويعمل العديد من اليمنيين في دول مجلس التعاون الخليجي 

(GCC)وخاصة في المملكة العربية السعودية ،. 
 



 
 
 

 
 

 

وأشار السفير فايرستاين أن مهمة الوفد 
األول هو الجمع ما بين : ات شقينهي ذ

مجتمعي األعمال وبين آخرين من ذوي 
المصالح المشتركة لبحث الفرص 

والثاني هو إعادة التعريف . التجارية
باليمن لدى المجتمع األمريكي وصناع 
القرار فيه، حيث التركيز األكبر هو 
على جهود مكافحة اإلرهاب في اليمن 

وعبر . واالضطرابات السياسية
ايرستاين عن أن هذه قضايا مهمة ف

ولكنها تمثل جزءا مما يجب أن ُيعرف 
 .عن اليمن

 
وأشار السفير إلى أنه بالنسبة للجمهور اليمني فإن المقياس األهم والذي سيحدد نجاح أو فشل التغيرات 

وحتى . ونفببساطة، الوظائف والنمو االقتصادي والتنمية هي كل ما يريده اليمني. السياسية هو االقتصاد
وقال . يكون نجاح التغير السياسي مضمونا فإن ذلك يجب أن يتم بتعاون كامل من جانب القطاع الخاص

يتمتع اليمن باقتصاد حيوي وما نريده هو أن نستغل مثل هذه الفرص لتعزيز دور القطاع "فايرستاين، 
بيئة مالئمة بشكل أكبر الخاص وتشجيع الحكومات على اتخاذ خطوات لتحسين مناخ األعمال، وتطوير 

 ."لالستثمار المحلي والخارجي، ونحن نأمل أن تلعب الشركات األمريكية دورا هاما في تحقيق ذلك
 

وعزز أقوال السفير السيد فتحي عبد الواسع هـائل سعيد، العضو المنتدب لشركة ناتكو ورئيس نادي 
قال السيد هائل سعيد أنه من أجل تحقيق و. رجال األعمال اليمنيين، والذين يشكل أعضاؤها معظم الوفد

فإننا بحاجة إلى استثمارات دولية من شأنها أن تساعد في خلق "النمو االقتصادي المستدام في اليمن، 
إن المجال مفتوح لتحقيق ثروات طائلة من االستثمارات . فرص عمل من خالل نقل التكنولوجيا والمعرفة

وأضاف ." أن توفر عائدا جيدا للغاية على االستثمار للقطاع الخاصالتأسيسية في اليمن والتي من شأنها 
مع أخذ ذلك بعين االعتبار فإننا نشجع أصدقاءنا األمريكيين على أن يهبوا إلى األسواق اليمنية "بالقول، 

 ."بأسرع وقت ممكن
 

واستقبالها الحار  إن ضيافة الغرفة. لقد تجاوزت هذه الرحلة توقعاتنا"واختتم السيد هائل سعيد بالقول، 
 ."جعلنا أكثر حماسا من أي وقت مضى لتعزيز العالقات بين بلدينا


