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 ياحةلمالية والسالوطنية تستضيف وزراء تونس ل غرفة التجارة االمريكية العربية
 

 جديدة لمراحلرئيس التونسي تنقل الشراكة االمريكية التونسية الى فخامة ازيارة تاريخية ل
 

للتغيير ملموسة بفوائد يشعروا" الى أن بحاجة ن التونسيو :االقتصاديةرسالة اوباما   
"وقادرا  على المنافسة إنفتاحا   أكثر اقتصاد ومنها  

 

ورية التونسية، رة الجمهإستضافت غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية بالشراكة مع سفا - العاصمة واشنطن
أثنين من وزراء تونس المعينين مؤخراً وهم: سعادة السيد سليم شاكر، وزير المالية، وسعادة السيدة سلمى اللومي 

. وقد أقيمت مأدبة الغداء للسادة الضيوف في فندق ويالرد التقليديةالرقيق، وزيرة السياحة والصناعات 
، حيث لبيت االبيضإنتركونتيننتال، على بعد خطوات من ا

عقد الرئيس باراك اوباما إجتماعاً تاريخياً مع فخامة الرئيس 
ول ا االجتماع االالتونسي الباجي قائد السبسي، ويعد هذ

تاريخ في سنة  220منتخبين ديمقراطيًا منذ  لرئيسين
 البلدين.

 

 نطقةم في الوحيدة الدولة هي العربي، الربيع مهد تونس،
 في بنجاح التي انتقلت أفريقيا وشمال األوسط الشرق 

. ليدةو  ديمقراطية إلى استبدادي نظام من األخيرة السنوات
 درباً  اليوم شقت تونس ولكن سهاًل، االنتقال هذا يكن ولم

 مثال بمثابة أن يكون   تونس تأمل الدرب الذي بها، خاصاً 
 .المنطقة في األخرى  للدول

 

تمر " سعادة السيد سليم شاكر، وزير المالية  التونسي: 
جاذب  عصري مفتوح مجتمع إلى تحول بمرحلة تونس

 ."للمستثمرين
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 ثماراالست من أجل جذب إقتصادها إلصالح طاقاتها كل المتوسط، والمدى القصير المدى تضع تونس على
والذي أقيم مؤخرا منذ شهرين في تونس  ،مؤتمر اإلستثمار وريادة االعمال محور هذا وكان المباشر. األجنبي

 بية الوطنية.برعاية غرفة التجارة االمريكية العر 

 
أخرى هامة تمثلت  سمةوقد شهدت مأدبة الغداء 

أربعة اعضاء في البرلمان التونسي، مشاركة في 
إلى واشنطن العاصمة من قبل الرئيس  تم دعوتهم

السبسي وهم: السيد رياض المؤخر )حزب أفاق(، 
والسيد علي بلخوة )االتحاد الوطني الحر(، والسيد 
أسامة صغير )حزب النهضة(، والسيدة وفاء 

 68وهي واحدة من مخلوف )كتلة نداء تونس( 
 نس.برلمانية في تو 

 

غداء ل كان ،التونسي ولمواجهة التراجع االقتصادي
 100والذي حضره أكثر من كبار الشخصيات 

وزارة أهمية خاصة. ويذكر أن  شركة أمريكية
المالية لها تأثير مباشر على قوانين االستثمار 

أهم مصادر  نووزارة السياحة التي تشرف على أثنين م تهدف الى تحفيز النمو االقتصادي، التونسي، والتي
 الدخل للجمهورية التونسية وهما: السياحة والحرف اليدوية.

 

ا ان تشكر لغرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية: " تود غرفتن قال السيد ديفيد حمود،  الرئيس والمدير التنفيذي
سفارة تونس على إتاحة الفرصة الستضافة هذا الوفد الرفيع. كان غداء اليوم هو الحدث التجاري الذي نظمه 

مع  ةالقطاع الخاص في الواليات المتحدة االمريكية للوفد التونسي، والذي وفر لهم فرصة فريدة للتواصل مباشر 
الشركات االمريكية الصغيرة والمتوسطة الحجم. إن نجاح هذا العالقة االقتصادية قد تعتمد في نهاية المطاف 
على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم االمريكية والتونسية، التي تتحدث نفس اللغة وتواجه نفس التحديات، 

 وقدرتها على تكوين الشراكات."

تونس للسياحة  ةسعادة السيدة سلمى اللومي الرقيق، وزير
والصناعات التقليدية: "تسعي تونس إلى السياحة الثقافية، 

وهذا على سبيل الذكر ال  ،والسياحة البيئة، والسياحة الطبية
 الحصر."
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يفة، والكيانات المض للسياحة تسويقية الذي يقدم دراسات ،مركز مانديال للبحوثالغداء  رعاة قائمة وضمت
 للشركات المعلومات تكنولوجيا حلول توفير مجال في الرائدة تونس احدى شركات ،للتكنولوجيا ومؤسسة سام

جيا جولة غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية السنوية للتكنولو منتظم في  ومشارك الحجم والمتوسطة الصغيرة
 المتطورة.

 
 

 وزارة المالية

 

 األبيض البيت باجتماع تونس، في العامة الخدمة من عاما 30 من أكثر ، صاحبشاكر الوزيرسعادة أشاد 
 حليف" لها. وأحدث الديمقراطيات أحدث" مع أمريكا عالقة في مهمة أولى خطوة بوصفه

وهم: سعادة السيد سليم شاكر، وزير المالية التونسي، سعادة السيدة سلمى  الغداء مأدبة حضروا الذين الشخصيات كبار من بعض
التونسية، أعضاء البرلمان التونسي االربعة، سعادة السيدة حنان التاجوري، اللومي الرقيق، وزيرة السياحة والصناعات التقليدية 

الوزيرة المستشارة بالسفارة التونسية، سعادة السفير جوردن جاري، السفير االمريكي السابق لدى تونس، معالي السيد مارك 
ا مانديال، السيدة لورحاكم والية ميريالند، بيجتش، عضو مجلس الشيوخ االمريكي السابق من أالسكا، السيدة إيمان عوض، ممثلة 

راعي الحدث، واثنين من مسؤولي وزارة التجارة االمريكية: السيدة كيلي كريجهيد، المديرة التنفيذية للمكتب الوطني للسياحة 
  والسفر، والسيد كريستيان رييد، المدير التنفيذي لمكتب الشرق االوسط وإفريقيا. 
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 طليعة في دائما تونس كانت أن وأكد شاكر
 المرأة بحقوق  القوي  بالتزامها" المدني المجتمع
 تمر تونس ، واآلن الوسطى والطبقة وتعليمها،
جاذب  عصري  مفتوح مجتمع" إلى تحول بمرحلة

 ." للمستثمرين

 

 على اليوم تونس تعمل "كما صرح شاكر أن 
أوضاعكم  تجعل أن شأنها من إصالحات
 ثمانية على الضوء وسلط" أسهل، كمستثمرين

 الضرائب: ا وهيتحديثه يجري  هامة قوانين
 و العام القطاعين بين والشراكات والجمارك

المقترح  فالساإل قانون إن . المصرفية القوانيناثنين من  و واإلفالس، التنافسية، والقدرة ستثمار،واإل الخاص،
لمجازفة حين ا في يترددون  الذين تونس، في والمتوسطة الصغيرة والشركات المشاريع ألصحاب خاصة أهميةله 

 ".السجن مصيره فشلال يكون 

 

 بعةر األ التونسيين برلمانيينلل وبنظرة خاطفة ،"%50" في صياغتها النهائية بنسبة  القوانين هذهأن  وأشار إلى
 الواليات حكومة من المقدم الدعم أهمية على الضوء سلط كما ،".للبرلمان والباقي متروك" :قالالحضور، 

 .الدولي النقد وصندوق  الدولي البنك مثل األطراف متعددة المؤسساتو  المتحدة

 عمالاأل ممارسات أفضل بسبب وذلك شاكر، أشار خاصة، أهمية تمثل األمريكية الشركات مع شراكاتالإن 
اد في النماذج القديمة" لالقتصأن االستثمارات االمريكية في تونس تنتقل إلى دول اخرى. كما أكد أن "  والهدف

تونس لم تعد قابلة للتطبيق، مشيراً الي " النماذج الحديثة" التي تركز على التكنولوجيا والقيم المضافة، والمنتجات 
 التي تضم أعلى محتوى تونسي.

 

السيد ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة 
الشركات الصغيرة والمتوسطة االمريكية العربية الوطنية: "إن 

الحجم االمريكية والتونسية، تتحدث نفس اللغة وتواجه نفس 
 ."التحديات
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 اليوم تونس أن شاكر أكد الختامية، مالحظاته وفي
 تعزيز كيفية: مترابطة وهي تحديات ثالثة تواجه

 كيفيةو  االقتصاد، تعزيز وكيفية الفتية، ديمقراطيتها
 وأختتم بإن جلب. عمل فرص وخلق الفقر من الحد

 على سيساعد تونس إلى األميركية االستثمارات
 .التحديات الثالثة هذه تجاوز

 

 
 

  التقليديةوزارة السياحة والصناعات 

 
 من دالعدي وقد جلبت  ،التقليدية والصناعات للسياحة وزيرة مؤخرا ، عينت اللومي الرقيق السيدة سلمىسعادة 
 مت مجموعةقد حيث كلمتها، بداية في واضحاً  هذا وكان الجديد، لمنصبها التجارية األعمال في الخبرة سنوات

 :منها التونسي  االقتصاد حول واألرقام الحقائق من

 

  الف فرصة . 400وتوفر  للبالد، اإلجمالي المحلي الناتج من المئة في سبعة السياحةتشكل 

  الف وظيفة. 300تخلق الصناعات اليدوية في تونس 

 منها فقط يعمل. 47متحف، حاليًا  150الف موقع أثري واكثر من  40من  أكثر تضم تونس 

 سنة. 3000عمرها  وحضارة العالم، في الثالث الكبرى  التوحيدية تعد تونس موطن للديانات 

 فريد بشكل والتونسية واألفريقية البيزنطية الثقافات بين تونس تربط. 

 

ابلة ق اللومي الرقيق أن النماذج االقتصادية القديمة في تونس لم تعد الوزيرة أكدت شاكر، الوزير ومثلما صرح
 للتطبيق.  وبأخذ هذا في االعتبار، حسب قولها، تركز تونس حاليًا على:

 

، عضو البرلمان التونسي، يقدم بعض علي بلخوة السيد
المالحظات بالنيابة عن البرلمانيين االربعة في مأدبة 

 الغداء.
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 الخدمات. او المنتجات الجودة، سواء كان في (1
المتحف الوطني العالمي  في مؤخرا وقع الذي الهجوم أعقاب في وخاصة تونس، صورة إعادة بناء (2

 الشهير باردو.

 .أوروبا نم المنخفضة السياح عليها تهيمن التي" الشاطئ ثقافة" عن بعيدا ،تونس ما تقدمه تنويع (3

 

 التركيز من بدالوأشارت إلى أنه 
 لىإ الذين يأتون  الشاطئ سياح على
 ،السنة من فقط أشهر أربعة تونس

 سياحية بدائل  تونستستكشف 
منها على سبيل الذكر ال  ،اخرى 

 احةوالسي الثقافية السياحةالحصر: 
ى سبيل فعل)الطبية.  والسياحة البيئية

ثانية في المرتبة ال تونسالمثال، تأتي 
بعد  ،البحر بمياه العالج في عالمياً 
 الجالع أن يقال التي مباشرة، فرنسا
 نشأ فيها.( قد البحر بمياه

 

، ثل الفورسيزونزم الراقية ستقبال السالسل الفندقيةإلالرقيق إنها تتطلع  اللومي تقالفي مالحظاتها الختامية و 
   الذي يقال ان هناك مفاوضات الفتتاح فروعًا لهم في تونس في السنوات المقبلة. ريتز كارلتون، ال
 
 

 األبيضزيارة تاريخية إلى البيت 

 

 ائدق العالم، فخامة الرئيس الباجي رؤساء أصغر أحد مايو، إستضاف فخامة الرئيس باراك أوباما، 21 في يوم
 واضحا التجاوب كان عاما، 35بـ السن فارق  من الرغم وعلى. سناً  العالم في الرؤساء و أحد اكبر السبسي،

  . الدولتين رئيسا بين
 

للسادة الضيوف في فندق ويالرد إنتركونتيننتال، على بعد أقيمت مأدبة الغداء 
خطوات من البيت االبيض، حيث عقد الرئيس باراك اوباما إجتماعاً تاريخياً مع 

 .فخامة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
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 العربية الدولة تبارهاباع وحكومته إهتمامًا بالغًا بتونس، إعترافًا باهميتها الجيواستراتيجية أوباما يولي الرئيس 
 األميركية الحكومة ظلت فقد ، وا عتبارًا لذلك. فاعلة ديمقراطية كدولة العربي الربيع من التي خرجت الوحيدة
 وسطاأل الشرق  منطقة في االحدث للحكومة المتحدة الواليات دعم مفادها واضحة رسالة إيصال على حريصة
 .وأفريقيا

 

 جاحبن أوباما أشاد األبيض، البيت في االجتماع وخالل
 قطاعات وجميع األطراف لجميع السماح" في تونس

ي بالمشاركة ف واألقليات، النساء ذلك في بما المجتمع،
 ةصحيف في نشرت افتتاحية مشتركة وفي الحكم."
 الرئيسان:  نفسه، قال اليوم في بوست واشنطن

 راكةش إلقامة مسبوقة غير فرصة لديهما اآلن بلدينا إن"
 امقي منذ. المشتركة والقيم المصالح على تقوم دائمة
 مليون  570 من أكثرب المتحدة الواليات التزمت الثورة،
 الكبرى، القروض ضمانات من اثنين ودعمت دوالر،

 يةالسياس االصالحات مواصلة في التونسيين مساعدةل
 منحة ليست هذه. . . . الملحة واألمنية واالقتصادية

نما خيرية،  ".المشترك مستقبلنا في ذكي استثمار وا 

 

 رئيسي حليف بجعل تونس أوباما هو إلتزام األبيض البيت في إجتماع من وضوحاً  األكثر االنجاز كان ربما
 اتمساعدال من تطوراً  كثراالو المزيد  على لحصولل لتونس الطريق يمهد مما ، االطلسي شمال حلف غير
 .عسكريةال

 

 مليون  570 حوالي قدمت األمريكية قد المتحدة ، فإن الوالياتUSA TODAYلمجلة  وفقا الثورة، قيام منذ
 المساعدات من دوالر مليون  175و اقتصادية، كمساعدات دوالر مليون  300 حوالي تضمنت لتونس، دوالر

 134بـ  اماأوب تعهد السبسي، مع االبيض البيت اجتماع وخالل. الديمقراطية لبناء دوالر مليون  80و العسكرية،
مليون دوالر للعام المقبل. باالضافة إلى ذلك، صرح البيت االبيض، وفقًا إلذاعة صوت أمريكا، بأن الواليات 

 االمريكي  رئيس المجلس نائب دونلي، السفير شون
 ىسلم سعادة السيدة قدم الدولية، التجارية لألعمال

 .اللومي الرقيق
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مليون دوالر على شكل ضمانات قروض لتونس، إذا لزم االمر، إلجراء  500المتحدة ستوفر ما يصل إلى 
 إصالحات إقتصادية. 

 

"  أوباما الق" العالم، تاريخ من الحرج الوقت هذا في"
 توسيع مواصلة لنا بالنسبة جدا المهم من أنه نعتقد

 يشعر نقدمها حتى التي االقتصادية المساعدات
 كثرأومنها إقتصادًا  للتغيير ملموسة فوائدب ن التونسيو 
 ."المنافسة على اً قادر  و انفتاحاً 

 

وقال السبسي إن إصالحات تونس "في منتصف الطريق 
 األخيرة اللمسات بوضع سنقوم العام تقريبًا، وهذا
 االقتصاد إصالح منها أخرى، الهدف إلصالحات

يصال  مالئم مكان تونس بأن العالم إلى رسالة وا 
 ."والنمو لالستثمار

 

 إجتماع اللخ السبسي أختتم" اآلن. تونس إلى المتحدة الواليات تحتاج وربما المتحدة، الواليات إلى بحاجة نحن"
 البيضاوي الرئاسي.  المكتب

 
 

 إجتماع الدائرة المستدرية لبريتزكر في بلير هاوس

 

 زيارته اللخ المسؤولين في اإلدارة االمريكية وكبار الكونجرس أعضاء من عدد مع السبسي فخامة الرئيس التقى
 األميركي فاعالد ووزير كيري، جون  األميركي الخارجية ووزير بايدن، جو الرئيس نائب بينهم ومن واشنطن، إلى

 .ليو جاك األمريكية الخزانة ووزير كارتر، اشتون 

 

ولمغزى خاص من وجهة النظر التجارية، نظمت السيدة بيني بريتزكر، وزيرة التجارة االمريكية، إجتماع دائرة 
مستديرة لفخامة الرئيس السبسي والوفد المرافق له، عقد االجتماع في بلير هاوس. وقد دعي نحو عشرة رجال 

السيد كريستيان رييد، المدير التنفيذي لمكتب الشرق 
، قدم  االوسط وشمال إفريقيا بوزارة التجارة االمريكية

 .سعادة السيد سليم شاكر

. 
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 صندوق سوروس للنقد، والسيد كريس أعمال لحضور االجتماع، منهم السيد جورج سوروس، رئيس مجلس إدارة
 العالمي.   KKRنسيتا، الرئيس التنفيذي لشركة هيلتون العالمية، والجنرال ديفيد بترايوس، رئيس معهد 

 

 من تقييمهم ىعل بناء قراراتال يتخذ الخاص القطاع ولكن لحكومتنا، كبيرة جيوسياسية أهمية تمثل تونسإن "
 عمل طةخ فهم ن المستثمرو  هؤالء يحتاج" ،بريتزكر تقال" ،االستثمار من عائد أفضل على لو حصال حيث

 لعمودا تصبحالتي س القطاعات أو الصناعات عن ورؤيتهم لألمن األجل طويل المنهج ذلك في بما تونس،
 ."الطويل المدى على تونس لالزدهار الفقرى 

 

 

 لفخامة سفي بلير هاو مستديرة دائرة إجتماع االمريكية، التجارة وزيرة ،)الثالثة على اليسار(بريتزكر بيني السيدة نظمت
 .له المرافق والوفد )الثاني على اليمين( السبسي الرئيس

 (.نغان ماندل ،Getty images)صورة خاصة بـ 
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 يسمعوا أن ريدون ي وفريقه السبسي قائد الرئيسإن " كالمها قائلة: بريتزكر، وجهت  االمريكيين االعمال لرجالو 
فهم  يريدون معرفة ما يجب فعله لجذب أعمالهم التجارية إلى سوق تنافسي صعب، وبشكل خاص . ممنك

ذا كنتم  بالقعل تعملون في تونس، يريدون معرفة العوائق التي تواجهكم على ارض الواقع، لجذبكم إلى تونس. وا 
 والتحديات التي تحول دون المزيد من االستثمارات."  

 

 كلمات ختامية

غرفة التجارة ل تقديره عن المتحدة، الواليات لدى الجديد التونسي السفير قويعة،فيصل أعرب سعادة السفير 
رفة التجارة غ إن: "وقال للوزرين والبرلمانيين االربعة غداء حفل استضافة في للمشاركةاالمريكية العربية 

 ،االمريكية العربية الوطنية كانت  صديق دائم يمكن االعتماد عليه لجمهورية تونس على مدى سنوات عديدة 
واليات ين حديثًا لدى التمثل تأكيدًا مجددًا على دعم الغرفة الثابت لتونس. وكسفير مع اليوم غداءال ومأدبة

 لتعزيز ، غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية مع والعمل الفرص، من المزيد إلى أتطلعالمتحدة االمريكية، 
  ية االمريكية في مجاالت االستثمار والسياحة والشراكات والتجارة والمالية." تونسالعالقات ال

 

في مجلة ة في االفتتاحية المشتركف .والرئيس السبسي أوباما الرئيستذهب  الحال، وبطبيعة األخيرة، والكلمة
  واشنطن بوست، أختتما: 

 

 هناك تزال وال .وبالديمقراطية بحريتهم التونسيون  فاز االنتقال والتحول، من وسنوات الدكتاتورية من عقود "بعد
يجاد الكرامة فيها لتحقيق التونسيين يسعى المهمة أيام من العديد يها هذا البائع كما سعى ال واالزدهار الفرص وا 

 ديمقراطية دثأح بناء إلى التونسيون  يسعى بينما ولكن االمر سهال، الشاب منذ أكثر من أربع سنوات. لن يكون 
 لمتحدةا وهو الواليات العالم، في ديمقراطية أقدم في وشريك قوي  صديق لديهم سيظل العربي، العالم في

 ".األمريكية
 
 
 
 
 مع صالات على العربي، العالم في التجارية األعمال قطاع صوت واسع نطاق على تعتبر التي الوطنية، العربية األمريكية التجارة رفةغ

 التي العربية الدول في الوطنية التجارة لغرف األمريكية االتصال نقطة بدور وتقوم المتحدة، الواليات أنحاء جميع في األعمال مجتمعات
 فضلً  العربي، العالم أنحاء جميع في القادة مع يومي بشكل كثب عن الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة تعمل. دولة 22 عددها يبلغ
 اتوالمنظم األطراف متعددة والمؤسسات العامة، السياسة أبحاث ومراكز األمريكي، األعمال مجتمع في المستوى رفيعي القرار صناع عن
 .األمريكية والحكومة اإلعلم، ووسائل الحكومية، غير
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