
املقترح األمريكي لجدول أعمال الدورة الثانية 
للحوار االستراتيجي  التونسي األمريكي  

(تونس، 13 نوفمبر 2015) 

  
فريق العمل حول التنمية االقتصادية 

  
1. اإلصالحات االقتصادية (إدراج موضوعي التنمية االقتصادية وإصالح قوانني الشغل لدفع إحداث مواطن 

الشغل) 
2. الشفافية في املجالني الجبائي والتصرف في ميزانية الدولة

 (Trade and Investment Framework Agreement) 3. االتفاقية اإلطارية للتجارة واالستثمار
والخطوات القادمة (اتفاقية التبادل الحّر « Free Trade Agreement » وإدراج خارطة طريق بني 

 ( FTAو TIFA
4. عرض حول نشاط "الصندوق التونسي األمريكي للمؤسسات" و"مؤسسة االستثمار الخارجي الخاص 

)  (Overseas Private Investment Corporation) "اإلسراع في التنفيذ) 
5. التفاوض حول اتفاق ضمان قرض أمريكي لفائدة تونس « loan guarantee » (حّث الجانب 

األمريكي على االسراع في اتخاذ القرار السياسي املتعلق بمنح تونس ضمان قرض ثالث بعنوان سنة 
 .(2015

6. اللجنة االقتصادية املشتركة (تحديد معالم هذه اآللية واقتراح املواعيد خالل سنة (2016.   
  

فريق العمل حول مجال األمن 
  

1. اإلصالح في املجال األمني وإمكانيات املساعدة
أ.  اإلصالح في املجال القضائي وإمكانيات املساعدة

ب. مبادرة الحوكمة األمنية « Security Governance Initiative » (تّّم بمقتضى التنقيح الثالث لرسالة 
التفاهم حول إصالح العدالة الجزائية في سبتمبر 2015، منح تونس3,050 مليون دوالر، مع العلم أّن املبلغ 

الجملي للمساعدة األمريكية في هذا اإلطار يناهز 40 مليون دوالر)   
2. التعاون في مجال مكافحة اإلرهاب

أ. دعم تونس للتحالف الدولي ملحاربة داعش : قرار حول تجسيم مشاركة تونس في أحد املحاور التالية: 
. الدعم العسكري للشركاء صلب التحالف 

1. . وقف تدفق املقاتلني اإلرهابيني األجانب 
2. . قطع سبل تمويل "داعش"  

3. . املساهمة في حل األزمات اإلنسانية باملنطقة 
. كشف الطبيعة اإلرهابية لـ "داعش". 

  



ب.التصدي للتطرف العنيف، من خالل تشريك املجتمع املدنيوالخطاب املضاد للتطرف العنيف ( تقديم املقاربة 
التونسية في هذا املوضوع) 

ج. إعادة إدماج وتأهيل املحاربني اإلرهابيني األجانب(املقاربة التونسية) 
ت.القطب األمني والقضائي ملكافحة اإلرهاب، الخطوات القادمة

3. أمن الحدود، مع التركيز على الحدود التونسية الليبية(توضيح املساندة األمريكية) 
  

فريق العمل حول الحوكمة والشراكات 

1. دعم ترسيخ الديمقراطية
أ. الالمركزية / االنتخابات البلدية

ب. تعزيز بناء قدرات "مجلس نواب الشعب" 
2. اإلصالح التربوي

3. التعاون في مجالي العلوم والتكنولوجيا ) تجسيم مشروع إحداث صندوق مشترك لتمويل أنشطة البحث 
« Endowment Fund ») العلمي بقيادة مشتركة

4. الشراكات الثقافية


