
مذكرة تفاهم 
بني حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الواليات املتحدة األمريكية 

ح&ول ت&سوي&ة ال&وض&عية امل&ترت&بة على األح&&داث التي ج&دت ب&تون&س ب&تاريخ 14 
سبتمبر 2012 

إن ح&&كوم&&ة الج&&مهوري&&ة ال&&تون&&سية، امل&&شار إل&&يها في م&&ا يلي ب&&مفرده&&&ا ب&&عبارة 
"الطرف التونسي"، وحكومة ال&والي&ات املتحدة األمريكية، امل&شار إليها في م&ا 
&&عبارة  &&& &&&&عا ب& &&&يهما م&& &&شار إل&&& &&& &&&ريكي"، وامل& &&طرف األم&&& &&&عبارة "ال&&& &&&ا ب&&& &&مفرده&&& &&& يلي ب&

"الطرفني"، 

&&بلدي&&ن  إي&&مان&&ا م&&نهما ب&&اه&&&مية ال&&&حفاظ على رواب&&&ط ال&&صداق&&ة وال&&&تعاون ب&&&ني ال&
وتوطيدها في جميع املجاالت: 

واع&&تبارا إلى ال&&خسائ&&ر التي ل&&حقت ب&&ال&&سفارة األم&&ري&&كية وامل&&درس&ة ال&&تعاون&&ية 
 « American Cooperative School of األم&&ري&كية ب&تون&س امل&سماة
&رة  &&&ذك&&& &&ما ورد ب&&&&امل& &&&ريكي، ك&& &&طرف األم& &قدي&&&&ره&&&&ا م&&&&ن ال&& « Tunis والتي ت&&&&م ت&&&
&&&وان 2013، بـــ 12882927,00  &&تاريخ 19 ج&& &&&دد 621 ب&&& &&ة ع&& &&&شفوي&&& ال&&
دوالر أمريكي بالنسبة ملقر السفارة األمريكية، وبـــ 5494888,00 دوالر 

أمريكي بالنسبة ملقر املدرسة التعاونية األمريكية: 

&نهما في ال&&توص&&ل إلى ت&&سوي&&ة رض&&ائ&&ية وب&&صورة ن&&&هائ&&ية ب&&&خصوص  &بة م& ورغ&
ال&تعوي&ضات ع&ن األض&رار التي ل&حقت م&قر سفارة ال&والي&ات املتحدة األم&ري&كية 
واملدرسة ال&تعاون&ية األم&ري&كية ب&تون&س إثر األح&داث التي ج&دت ب&تون&س بتاريخ 

14 سبتمبر 2012، 
وب&&اإلشارة إلى امل&لحق 1 م&ن م&ذك&رة ال&&تفاه&م ه&&ذه وامل&واقع ب&تاريخ 14 م&اي 
&ية األم&&&ري&&&كية  &بل م&&&دي&&&ر ورئ&&&س مج&&&لس إدارة امل&&&درس&&&ة ال&&&&تعاون&& 2015 م&&&ن ق&&

بتونس، 



&&&ار ه&&&&&ذه  &ريكي في إط& &&&لبها ال&&&&طرف األم&&& &ال&&&&نظر إلى ق&&&&طعة األرض التي ط& وب&&&
&ثال  &&&قطعة "أ" حس&&ب م&&& &&قطعة ع&&&&دد 6 (ال& &زء م&&&ن ال&& &&&تمثلة في ج&&& &&ة وامل& ال&&&&تسوي&&
&&&&دد  &&&& &&&& &&&&عقاري ع& &&&& &&&& &&&&م ال& &&&&& &&&&رس&&& &&&& &&&& &&&&&ن ال&& &&&& &&دد 67739) م&&&& &&&& &&&&& &&&&&ختلفة ع&&& &&&& &&&&&غال امل&&&& &&&& األش&&&&
88924/27849 (امل&لحق 2 م&&ن م&&ذك&&رة ال&&تفاه&&&م ه&&ذه) وامل&&اس&حة ج&مليا 
&&ية  &&&تعاون&& &&رف امل&&&&درس&&&ة ال& &&ن ط&& &&يا م&& ال&& &&ة ح&&&& &تخدم&& &&&عا واملس&& &&رب& &ترا م&& 22848 م&&&

األمريكية بتونس على وجه الكراء). 
قد اتفقنا على ما يلي: 

الفصل األول 

&&ية ب&&&ني  &&ائ&&&ية ون&&&&هائ& &ة رض& &&ذك&&&رة ات&&&فاق ت&&&سوي&& &&&برم ال&&&طرف&&&ان بمقتضى ه&&&&ذه امل& يُ
&&كية يتخ&&&لى  &ري& &ة ال&&&والي&&&ات املتح&&&دة األم&& &&سية وح&&&كوم&& &&ة ال&&&تون& &&ة الج&&&مهوري& ح&&&كوم&
بمقتضاه الطرف األم&ريكي، بصفة ال رجعة فيها، ع&ن أي مطال&بة بال&تعوي&ض 
ع&&ن ك&&اف&ة األض&&رار التي ل&&حقت ب&مقر ال&&سفارة األم&&ري&&كية وامل&&درس&ة ال&تعاون&ية 
&&كية إث&&&&ر األح&&&&داث التي ج&&&&دت ب&&&&تون&&&س ب&&&&تاريخ 14 س&&بتمبر 2012،  &&ري& األم&
م&قابل النقل ال&ذي ال رجعة فيه ل&قطعة األرض املقامة ع&ليها امل&درسة ال&تعاونية 

األمريكية واملوصوفة أعاله إلى الطرف األمريكي. 
الفصل الثاني 

يتعهد الطرفان بمراع&اة اإلجراءات القانونية والترت&يبية الجاري بها العمل في 
&&اريخ إب&&&رام ه&&&ذه امل&&&ذك&&&رة وامل&&&تعلقة ب&&&نقل م&&&لكية األرض م&&وض&&وع  ت&&&ون&&س في ت&

مذكرة التفاهم هذه من ملك الدولة التونسية إلى ملك الدولة األمريكية. 
الفصل الثالث 

&&د ال&&&طرف ال&&&تونسي بخ&&&لو األرض م&&&وض&&وع م&&&ذك&&&رة ال&&&تفاه&&&&م م&&&ن ج&&ميع  يتعه&
&&عينية س&&واء م&&&&نها  &&&ة ال&&&&حقوق ال&&&&شخصية وال&&&حقوق ال& &&&ون وك&&&اف& &&دي&&&ون وال&&&ره& ال&&
&&يها  &ة التي ال رج&&&عة ف& &&نقل اإلح&&&ال&& &لية أو ال&&&تبعية ألي أط&&&راف أخ&&&رى. وت& األص&&
ح&قوق امل&لكية ال&كام&لة وال&حصري&ة الستخدام األرض واالن&تفاع ب&ها وال&تصرف 

فيها وفقا للقوانني التونسية والدولية. 



الفصل الرابع 

ي&ؤكد الطرف األمريكي اع&تزام&ه إبرام ع&قد ك&راء ي&نص على استخدام األرض 
ألنشطة املدرسة التعاونية األمريكية. 

يؤكد الطرفان، أنه ع&مال باملادة 19 من االتفاق املبرم بأن حكومة الجمهورية 
&&&ية  &&&تعاون& &&ة ال&& &&&ول امل&&&&درس& &&&كية ح&& &&ري&& &&&دة األم&&& &&ات املتح&& &&والي&&& &&ة ال&& &&كوم&& &&تون&&&&سية وح&& ال&&
األم&ري&كية ب&تون&س واالت&فاق ح&ول ال&وضع ال&قان&وني ل&لمدرسة) وامل&وقع في 08 
&&تم ت&&&طبيق االت&&&فاق ح&&&ول ال&&&وضع ال&&قان&&وني ل&&لمدرس&ة  أف&&ري&&&ل 2010، ف&&إن&&ه ي&
&&ريكي  &&&طرف األم&&& &&د ال&& &ؤك&&& &&لية 2009. وي&&& &&وي&&& &&&تبارا م&&&&ن 1 ج&& &&&تة اع& &&&ؤق&& &&&صفة م&& ب&&
&&ول ال&&&وضع  &&فاق ح&& &&&ال االت&& &بلوم&&&&اس&&ية إلدخ& &&دي&&& &ذك&&&&رات ال&& &&تبادل امل&&& اس&&&تعداده ل&&
ال&&قان&وني ل&&لمدرسة ح&يز ال&نفاذ، وف&&قا ل&لمادة 19 م&&ن ه&ذا االت&فاق بمج&&رد أن 

ينتهي الطرف التونسي من إجراءاته الداخلية. 

الفصل الخامس 

ي&&واف&&ق ال&&طرف&&ان على اس&تمرار االستخدام ال&&حالي ل&ألرض ك&&مكان ل&&لمدرسة 
األمريكية، ويتعهد الطرف األمريكي بالتشاور مع الدولة التونسية في كل ما 
&&ليا أو  &&يها ك&& &&&ت ف&& &&&تفوي&& &&بيعة األرض أو ال& &&نشاط أو ط&&& &&&بغة ال&&& &&&تغيير ص&& &&تعلق ب& ي&&

جزئيا وفقا لإلجراءات القانونية والترتيبية الجاري بها العمل في تونس. 
الفصل السادس 

يلتزم الطرف التونسي بإنهاء العمل بكافة ع&قود ال&كراء نافذة املفعول واملبرمة 
&&ية األم&&&ري&&&كية  &ة وامل&&&درس&&ة ال&&&تعاون& &&عقاري&& &ة وال&&&شؤون ال& &&دول&& ب&&&ني وزارة أم&&&الك ال&

بمجرد نقل ملكية األرض إلى الطرف األمريكي. 
&زاءات  &ميع الج&&& &&&ن ج&&& &&لي ع& &&التخ&& &تونسي ع&&&&&الوة على ذل&&&&&ك ب&& &&د ال&&&&طرف ال&&& ويتعه&&

املترتبة عن إنهاء العمل بعقود الكراء املشار إليها أعاله. 



الفصل السابع 

تُعفى ع&&ملية ن&&قل م&&لكية األرض ل&لطرف األم&ريكي م&&ن م&عال&&يم ال&تسجيل وم&&ن 
معال&يم ال&ترسيم العقاري كما يُعفى الطرف األمريكي أيضا من املعلوم على 

األراضي غير املبنية واملعلوم على العقارات املبنية. 

&&طعة  &&&شييد امل&&&باني على ق&& &بناء املس&&تعملة في ت& &&&ما تنتفع اق&&&تناءات م&&&&واد ال&&& ك&
األرض ب&&توق&&يف ال&&عمل ب&األداء على ال&قيمة وف&&قا ل&إلج&راءات اإلداري&&ة ال&&جاري 
بها العمل ملدة ث&الث&ة أع&وام من تاريخ التوقيع على ه&ذه املذكرة، ل&غرض إع&ادة 

بناء أو إحالل املبنى الذي دمرته أحداث 14 سبتمبر 2012. 
الفصل الثامن 

يتعه&&د ال&&طرف األم&ريكي ب&عدم ال&&حصول أو امل&&طال&&بة، ب&عد ال&&توقيع على ه&&&ذه 
امل&ذك&رة، ب&أي ت&عويضات أخ&رى م&ن م&ؤسسات م&ال&ية أو م&ؤسسات تأمني في 
ت&ونس أو في ال&خارج ع&ن األضرار التي ل&حقت ب&مقر سفارة الواليات املتحدة 
&&تيجة ألح&&&&داث 14  &&&س ن&& &&&ون& &&كية في ت& &&ية األم&&&&ري&& &&&تعاون&& &&كية وامل&&&&درس&&&ة ال& األم&&&&ري&&
&&سات  &يام امل&&&&ؤس& &&ؤدي إلى ق&&& &&ك أن ي&& &&أن ذل&& &&ان م&&&&ن ش& &بتمبر 2012، إذا ك&& س&&
املالية أو مؤسسات التأمني برفع دع&اوي بمطالبات أو ره&ون أو حقوق أخرى 
ذات م&&صداق&&ية ض&د ال&طرف ال&تونسي، ويتعه&د ال&طرف األم&ريكي ب&إي&قاف أو 
التخ&&لي ع&&ن أي إج&&راءات ت&&ؤدي إلى خ&&لق م&&طال&&بات أو ره&&&ون م&&ن ق&بل ك&&يان 

ليس طرفا في هذا االتفاق. 

الفصل التاسع 

تبرئ مذك&رة التفاه&م ه&ذه الطرفني األمريكي والتونسي وال&وكاالت أو الهيئات 
والهياكل التابعة ل&هما، واملسؤولني والعاملني والوكالء ال&تابعني لكال الحكومتني 
&ياك&&لهما م&&ن أي م&&&سؤول&&ية م&&ن أي ن&&&وع ك&&ان،  &ال&&تهما أو ه&&يئات&&هما أو ه& أو وك&
ب&&النسبة ل&&كاف&ة األض&&رار امل&ال&ية أو امل&تعلقة ب&امل&&متلكات امل&تصلة ب&&أح&&داث 14 
سبتمبر 2012 وال ي&وج&د في مذك&رة ال&تفاه&م ه&ذه م&ا ي&وحي بتخ&لي أي م&ن 
&ة ع&&ن  ال&&&طرف&&ني ع&&&ن ب&&&ذل الجه&&&د م&&ن أج&&ل تح&&دي&&د األف&&&راد وامل&&&نظمات امل&&&سؤول&

التسبب في هذه األضرار، وذلك في إطار القوانني الوطنية أو الدولية. 



الفصل العاشر 

ك&ل خ&الف ق&د ي&نشأ ب&ني ال&طرف&ني ب&خصوص ت&أوي&ل أو ت&طبيق م&ذك&رة ال&تفاه&&م 
هذه يتم حله بالطرق الدبلوماسية. 

الفصل الحادي عشر 

&&ثاني  &&يز ال&&&تنفيذ في ت&&&اريخ تلقي اإلش&&عار ال& ت&&&دخ&&&ل م&&&ذك&&&رة ال&&&تفاه&&&م ه&&&&ذه ح&
&علم ب&&موج&به أح&&د ال&&طرف&&ني ال&طرف اآلخ&&ر ب&&إت&&مام اإلج&راءات ال&&داخ&&لية  ال&&ذي يُ

الالزمة للمصادقة عليها. 
ي&جوز ت&عدي&ل ه&&ذه امل&ذك&رة ب&تراضي ال&طرف&ني ك&تاب&يا وت&دخ&ل ال&تنقيحات امل&تفق 
&&ال&&&فقرة األولى م&&&ن ه&&&ذا  &&يها ب& &&بقا ل&&&إلج&&&راءات امل&&&شار إل& &&تنفيذ ط& &ليها ح&&&يز ال& ع&&

الفصل. 

وإث&بات&ا مل&ا ت&قدم وقع امل&ندوب&ان امل&فوض&ان امل&رخ&ص ل&هما م&ن ق&بل ح&كوم&تيهما 
مذكرة التفاهم هذه. 

&ر م&&&اي 2015 في  &&تون&&&&س في ه&&&&ذا ال&&&يوم ال&&&&خام&&&س عش&&ر م&&&ن شه&& &&ررت ب& ح&
نظيرين باللغتني العربية واإلنجليزية، لكل منهما نفس الحجية. 


