
 

 

 

 غرفة التجارة األمريكية العربية ترحب بالسفير التونسي الجديد إلى واشنطن
 

السفير مختار الشواشي يسلط الضوء على اإلصالح االقتصادي وحوافز االستثمار وأهمية فرص 

 العمل للشباب في تونس

 
استضافت الغرفة التجارية  –واشنطن، العاصمة  

األمريكية العربية الوطنية هذا األسبوع مأدبة غداء 

ترحيبية تكريما لسفير تونس الجديد لدى الواليات 

المتحدة معالي السيد مختار الشواشي. وقد استقطب 

كثير منها الالحدث أكثر من مائة شركة أمريكية يقوم 

 .ربدراسة تونس كسوق ناشئة للصادرات واالستثما

 
وقال ديفيد حمود الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة 

مجتمع األعمال  األمريكية العربية أن "جلسة اليوم مع

 ساعد على إعادة التأكيد على دور أمريكااألمريكي ت

للجمهورية التونسية. فتونس هي أمة تمر  أساسيكشريك 

بمرحلة انتقالية، والقطاعين العام والخاص في أمريكا 

قيق المساعدة لتحفرصة ا في وضع فريد من نوعه يتيح هم

 النهضة في تونس."
 

عملت تونس على الدخول في مرحلة جديدة  1122السفير الشواشي على ذلك حيث قال، "منذ ثورة عام وقد وافقه 

ونس تمن الفرص االقتصادية الواسعة النطاق." وأضاف بقوله، "والواليات المتحدة هي شريك رئيسي في مساعدة 

 1121على تحقيق أهدافها نحو توفير المزيد من الرخاء والفرص االقتصادية لشعبها." وأشار إلى أنه في عام 

تجاوز حجم التجارة الثنائية في السلع مبلغ المليار دوالر ألول مرة، في حين بلغ حجم الصادرات األمريكية إلى 

مليون  011خالل العامين الماضيين إلى  ضاعفتلصادرات األمريكية من تونس تامليون دوالر و 011تونس 

بالمائة في العام الماضي؛ وقال أن الكثير من هذا النمو يعود إلى حدوث  6.0. ونما االقتصاد بمعدل تقريبا دوالر

 انتعاش في قطاعي السياحة والتعدين.

 

ية بطرح تقوم الحكومة التونسوس المباشر، األجنبي االستثمار لتعزيز جاهدة تعمل الشواشي أن تونس السفير وقال

ب حمايات أكبر للمستثمرين األجان ح  ق  ن  قانون جديد لالستثمار في غضون األشهر القادمة. وسوف يشمل القانون الم  

 ومجموعة واسعة من الحوافز وتعزيز عملية التحكيم وتبسيط البيروقراطية الهائلة في تونس.

 

 ،القانون الجديد فإن جاذبية تونس ستزداد كوجهة لالستثمارات األمريكيةأنه بطرح هذا إلى السفير الشواشي  ونوه

 الجذب الرئيسية لبالده: مقوماتواستشهد ببعض 
 

 

معالي السيد مختار الشواشي، السفير التونسي الجديد إلى 
الواليات المتحدة، تكلم عن قانون االستثمار التونسي الجديد 

 وكيف يعالج حاجات المستثمرين التجاريين األمريكيين.
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 .التحول الديمقراطي في تونس وااللتزام بالحكم الرشيد وسيادة القانون 

  مما يجعلكيلومترا من الخط الساحلي على طول البحر األبيض المتوسط  0011ما يزيد على –الموقع 

رحلة طيران ما بين تونس  0011منفذا إلفريقيا إلى الجنوب وأوروبا إلى الشمال )ويوجد أكثر من تونس 

 وأوروبا كل أسبوع(.

  كما قال أنه يتوفر لدى تونس علماء ومهندسون يزيد عددهم على ما هو متوفر في  –القوى العاملة الماهرة

 ريج جامعي جديد كل عام يبحثون عن العمل.خ 00111بعض دول أوروبا الغربية حيث يوجد 

 حوافز لعشرة أعوام على ضريبة الدخل وحوافز ومنطقة صناعية  011مع ما يقرب من  --حوافز االستثمار

ضريبية متعددة للصادرات والتنمية اإلقليمية، وعالوات استثمارية للمشاريع الصناعية في مناطق التنمية 

اب العمل في مناطق إعانات مالية حكومية لمساهمات أصحوالزراعية، واإلقليمية وللمشاريع السياحية 

 التنمية اإلقليمية وإعانات مالية حكومية للمصاريف على البنية التحتية في مناطق التنمية االقتصادية.

ن الجهود التونسية وقال السفير الشواشي إ  

الستقطاب االستثمارات تقوم على التزام دولته 

وفي إشارة إلى انتشار يادة القانون. بالحكم الرشيد وس

الفساد والمحسوبية والتي استشرت في ظل النظام 

"قبل عامين ونصف بدت مصطلحات السابق قال، 

مثل الحكم الرشيد واالنفتاح وسيادة القانون والشفافية 

" مجرد شعارات جوفاء للشعب التونسي.والمساءلة 

دروسا وأضاف بالقول، "لقد علمتنا العقود السابقة 

حول أهمية بناء ديمقراطية شفافة ومتماسكة كفيلة 

تونسيين من المذلة التي بحماية األجيال المقبلة من ال

. وإضافة إلى دستور جديد يكرس القيم عانيناها

اإلنسانية فإن تونس تقوم ببناء نظام قضائي مستقل 

وقبل كل شيء  مع مدني بال قيود وسيادة القانونومجت

تزمة بالشفافية والديمقراطية حكومة مفتوحة مل

 التشاركية."
 

 

 وقال السفير الشواشي على أصداء التصفيق الحار، "في تونس اليوم ليس هناك من هو فوق القانون."

 

وقال السفير الشواشي إن هذه التدابير هي خطوة حيوية نحو إنشاء الشراكات والمشاريع المشتركة الضرورية 

اقتصادها. وأشار إلى أن "ما يقرب من نصف الشركات األجنبية العاملة في تونس لمساعدة تونس على إعادة بناء 

شركة تقوم بتصدير  6611تشارك في مشاريع مشتركة، وأكثر من ثالثة أرباع هذه الشركات األجنبية البالغ عددها 

 نسا والنمسا وإيطالياقطر وفركال من إلى أن  ه  و  شركة أمريكية موجودة في تونس، ون  01كامل إنتاجها." وهناك 

 .هي حاليا أولى الدول المستثمرة بتونس
 

السفير الشواشي )في الوسط( يحيط به )من اليسار إلى اليمين( 
بول فيدا )بالك وفيتش(، ديفيد حمود )غرفة التجارة العربية 

األمريكية الوطنية(، غريغ كالم )بالك وفيتش(، والري والذر 
 اليات المتحدة للصادرات والواردات(.)مصرف الو
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وقد استقطبت مأدبة الغداء الترحيبية التي أقامتها الغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنية العديد من الشركات 

إضافة إلى العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي ترى في  011 المدرجة على قائمة فورتشن

ة حكومي-تونس سوقا جذابا لالستثمارات الجديدة. وتعمل الحكومة األمريكية بدورها على إنشاء برامج حكومية

ض ضمن ااالقتصاد التونسي. ويمكن تبويب هذه المشاريع بشكل فضف تعافيخاصة من شأنها أن تعزز -وحكومية

( السالم 6( اإلصالحات الموجهة نحو السوق والمؤسسات؛ 1( الفرص االقتصادية والعمالة؛ 2أربعة أبواب: 

( الديمقراطية والحكم الرشيد والمجتمع المدني. )ملخص لهذه البرامج تم وضعه من قبل الغرفة التجارية 4واألمن؛ و 

 األمريكية العربية الوطنية يمكن العثور عليه هنا.(
 

وآخر المبادرات المشتركة التي تم إطالقها أ علن عنها في  

يرة غالشهر الماضي تقوم بالتركيز على تنمية المشاريع الص

والمتوسطة الحجم في تونس. وبتمويل وإشراف من الوكالة 

وم فإن البرنامج الجديد سيق DIASUاألمريكية للتنمية الدولية 

ع الصغيرة بتقديم المساعدة التقنية ألصحاب المشاري

 والمتوسطة بهدف تعزيز التجارة الثنائية.

 

وأشارت ألينا رومانوفسكي القائمة بأعمال المدير المساعد في 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إلى أن "نمو الشركات 

سطة هو أحد المكونات الرئيسية للتنمية الصغيرة والمتو

تي تم ات الاالقتصادية في تونس والتي يمكن أن تفيد المجموع

تهميشها عبر التاريخ كالنساء والشباب والذين كانون من 

 األنصار األساسيين لإلصالح الديمقراطي."
 

وقالت مريم سابيرو نائبة الممثل التجاري للواليات المتحدة إن "تعزيز التجارة وبناء عالقات مؤسسية بين الشركات 

ق أوسع في المنطقة، من شأنه أن يعزز النمو االقتصادي الصغيرة في الواليات المتحدة وتونس، وكذلك على نطا

 كال البلدين."وفير فرص العمل في وت
 

ومأدبة غداء غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية برعاية بالك آند فيتش هي جزء من تقليد عريق لتقديم السفراء 

األسبوع في واشنطن العاصمة قام ديفيد  العرب الجدد في واشنطن إلى مجتمع األعمال األمريكي. وخالل حدث هذا

عام من العالقات الرسمية بين تونس والواليات المتحدة. وأشار  111حمود من الغرفة بتسليط الضوء على أكثر من 

إلى أن مساهمة من تونس ي طلق عليها اسم "حجر قرطاجة" كانت الحجر األخير الذي أ ضيف إلى نصب واشنطن 

النصب هو رمز للشراكة األمريكية التونسية. وقال حمود، "إنه يشير إلى أن ار إلى في واشنطن العاصمة. وأش

 صخرة متينة."الطريق نحو األعالي وهو رمز ليراه الجميع وهو 
 

وأشار السفير الشواشي إلى أنه "حيث أن تونس أشعلت الشرارة األولى التي أدت إلى الربيع العربي فقد أخذت على 

تاريخية لتنفذ بنجاح عملية االنتقال نحو الديمقراطية ولتضع نصب عينيها رؤيا جديدة لمستقبلها من عاتقها مسؤولية 

شأنها تحقيق آمال شعبها ورخائه." واختتم بالقول، "إن تونس تكتب فصال جديدا وباهرا في تاريخها. والتونسيون، 

حمسون اآلن لبناء مستقبل جديد وواعد لبلدهم وال سيما الشباب، والذين وضعوا بنجاح حدا للتسلط واالستبداد، مت

 وألنفسهم."

 ةديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي للغرف
التجارية األمريكية العربية الوطنية يرحب بالسفير 

 الشواشي إلى واشنطن العاصمة.
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