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 المفــّوضة االوروبية للتجارة مالم ستروم ،    سيسيليا كلمة  السيدة

 

 السيد الوزير

 السيدات والسادة

اسمحوا لي، بادئ ذي بدء، أن أتوجـه بعبارات الشكر للمعهد التونسي للدراسات االستراتيجية، 

ني لتغمرني لمشاركة في هذه الندوة، واأديناور" لما أتاحا لي من فرصة ل ولمؤسسة "كونراد

 السعادة لوجودي في تونس اآلن، باعتباري الشخصي، وباعتباري المفوضة االوروبية للتجارة.

ة من عدم ل، بسبب األزمة االقتصادية، التي لم تنته بعد، وبسبب حااالضطراب من اننا نشهد فترة

 االستقرار غير مسبوقة في منطقتنا، وذلك على ضفــّتْي المتوسط.

القاتلة في سوسة وفي ،مثل الهجمات اإلرهابية هذه السنة  كبيرة يالتونسي بمآسلقد مّر الشعب 

 .ةاإلرهابيعلى التهــديدات  –لألسف  –تعــّودنا كذلك  ، فإ ننا أيضا متحف باردو، أما في أوروبا

 ،دستوركم  إنلقد بيــّنت لنا تونس أن الوفاق والتعايش والديمقراطية تظــّل أمورا ممكنة دوما، و

 .على ذلك يقومان دليال ساطعابل وأكثر من ذلك تفعيله ، 

وقــد أقــّرت بذلك أيضا، هيئــة جائزة " نوبل" في األسبوع الماضــي، وإن في ذلك  جــزاء وفاقا  

 للجهود التي بذلــها الشــعــب التـونســي.

مل الذي تمثله تونس، بسيطا، وإن األ –بالتأكيد  –ليس إنجازه شرعتم في غير أن المشروع الذي 

مستعد لتوفير ذلك الدعم، في إطار شراكتنا  األوروبيفي حاجة الى الدعم والمساندة، واالتحاد 

األوروبي، المتميــّزة، وهي شراكة تعتمد كذلك على تيسير تنــقـّل األشخاص بين تونس واالتحاد 

، وإلجراءات مبســّطة إلسناد للدفقات الهجرية الموجودة  دارة المشتركة والمسؤولةمن خالل اإل

 تأشيرات الدخول الى بلدان االتحاد.

يجب أن يكون تمتين عالقاتنا االقتصادية وتعميقها محــور هذه الجهود، إذ أن نجاح تونس 

السياسي يمــّر عبر نجاحها االقتصادي، ويضطلع االنفتاح على التجارة واالستثمار بدور مهــّم 

 في ذلك.

التي نطلقها اليوم ، إشارة قوية جدا وعالمة  ديدة للتبادل الحر الشامل والمعمــّقإن االتفاقية الج

 على دعمنا النتعاشكم االقتصادي و لديمقراطيتكم  الشابة.

* * * 
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بي، صرنا على يقين من  ية الشراكة بين تونس واالتحاد األوروبعد عشرين سنة من إمضاء اتفاق

 ري بيننا.القدرات الكامنة في التقارب التجا

ضعف ما كانت عليه  من قبل، وكادت الصادرات التونسية الثنائية تجاوزت تجارتنا  1995فمنذ 

 أن تبلغ ثالثة أضعاف ما كانت عليه. األوروبينحو االتحاد 

أهم طرف في وارداتها وفي هو الشريك التجاري األول لتونس، وهو  األوروبيواالتحاد 

وجهة ثالثة أرباع الصادرات التونسية ،كما أن   األوروبيد ، كان االتحا2014صادراتها، ففي 

 يزيد على النصف من واردات تونس. هو مصدر ما األوروبياالتحاد 

قد جاءت لتستقـّر في تونس،  األوروبيمن االتحاد شركة  3000باإلضافة الى أن ما يناهز 

 ألف موطن شغل في بالدكم. 300وخلقت بذلك حوالي 

 تفاقية واضحة كذلك في مستوى التطور الهيكلي لالقتصاد التونسي:وتأثيرات تلك اال

 الميكانيكية.ومنها ما نراه من ظهور تخصصات جديدة، وخاصة في مجال الصناعات الكهربائية 

الخدمات التي في مجال تكنولوجيات اإلعالم ومنها تنمية خدمات جديدة، وخاصة منها 

 واالتصال..

 اعثين ، أكثر حيوية  وانفتاحا على األسواق العالمية.ومنها بروز جيل جديد من الب

ولست الوحيدة في تـأكيد ذلك، فقد أشار استبيان حديث العهد
1

سات الصغرى ، خاص بالمؤس

لى االنطباع اإليجابي الذي لتلك المؤسسات بشأن شراكتنا، كما ذكرت والمتوسطة التونسية، إ

التي  جمركية سهيالت الأنها استفادت من الت أغلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة المـصــّدرة

 فرصة سانحة. األوروبيأن العالقات التجارية مع االتحاد  في اتفاقية الشراكة، وان منشآتها تعتبر

*** 

تفاقية تبادل حر شامل ومعمـّق"، لى "امن هذا، إمـدى  غير أننا نريد أن نذهب إلى ما هو ابعد 

"اتفاقية تبادل حر شامل ومعمـّق" يكون هدفها د أن نتفاوض بشأن حر، نوالتبادل التجاوز اتفاقية ت

 الوحيدة األوروبيةاألساسي ضمان اندماج تدريجي أهّم لالقتصاد التونسي في السوق 

 

، هذا من األوروبيةويمكــّنكم من نفاذ أحسن إلى السوق  سيعطي دفعا لتنافسيتكم فمثل هذا االتفاق 

 جهة.

                                                           
سنة بعد اتفاقية الشراكة"، أنجزته وكالة "سيقما  20أوروبا،  –سات الصغرى والمتوسطة، وعنوانه " تونس من مسيري المؤس 504هو استبيان شمل  -

كونساي"، بدعم مالي من مؤسسة "كونراد أديناور"
1
 - 



3 
 

ثم إن وجود إطار قانوني قريب جدا أو مماثل  إلطار االتحاد االوروبي  سيحــسـّن مناخ االعمال 

، من جهة أخرى، إذ أن محيطا أفضل توقعا  و استقرار سيجعل تونس أكثر اجتذابا لالستثمارات 

 الخارجية المباشرة.

مشترك بين جديد صادي بتركيزنا هذه االتفاقية، نضع أسس فضاء اقت –مر في واقع األ –اننا 

 االتحاد االوروبي وتونس.

*** 

 عن انشراحه النطالق هذه المفاوضات اليوم. األوروبييعبر االتحاد   ولذلك

 ولكن علينا أن نكون على حــذر، وذلك ألربعة أسباب:

س، على وعي بما قد تمثله هذه االتفاقية من   تحــّد، بالنسبة الى تون األوروبيأوال، ألن االتحاد 

 ألنها تقتضي اصالحات مهمــّة.

،وخاصة في ما يتصل بااللتزامات في مجال تقريب تدريجية وغير متوازنة ولذلك نقترح مقاربة 

 .األوروبيالتشريع التونسي من تشريع االتحاد 

ونحن على استعداد ايضا لدعم المفاوضات بشأن  االتفاقية المزمع عقدها وتفعيلها، وذلك من 

، وتأهيل بعض اإلصالحاتستدعم مسار  التي ،المرافقة  اإلجراءاتن خالل مجموعة م

 كالفالحة والخدمات، ومساندة القطاع الخاص. األساسيةالقطاعات 

 األبعادمن بعــد ثانيا، إني مقتنعة بأن التجارة يجب أيضا أن تساهم في التنمية المستدامة، وهي 

 التي أوليها أهمــّية خاصة.

في اتفاقياتنا التجارية، وسيكون األمر كذلك بالنسبة الى "اتفاقية  –لية بصفة آ –ونحن ندرج 

، بابا مخصصا للمعايير االساسية للعمل، مع تونس تكونالتبادل الحر الشامل والمعمـّق" التي س

والحترام االتفاقيات الثنائية في مجال البيئة، ويغطي هذا الباب كذلك مسائل أخرى مرتبطة 

، وسيضطلع والتجارة على أسس أخالقية ،مة، مثل المسؤولية االجتماعية للمنشآتبالتنمية المستدا

 .التعاون الثنائي والتأثير الهام والمتواصل للمجتمع المدني، بــدْور أساسي في تفعيل هذا الباب

، وهي مسائل قد تّم  األساسيةوالحريات  اإلنسانثالثا،اننا بحاجة للتأكــّد من احترام حقوق 

بما فيها"  لها في إطار اتفاقية الشراكة، التي تخضع لها مختلف مجاالت العالقة بيننا، التعرض

 اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمـّق" المزمع عقدها.

 وقد أنجزت تونس في هذا المجال تقــدما ، أوّد ان أشيد به.

إذ أن إنشاء ثقافة سياسية  غير أني أوّد أيضا أن ألــّح على أهمية مواصلة السير في هذه الطريق،

 ليس أمرا سهــال، وخاصة في سياق  يكون فيه اإلرهاب تهديدا يوميا. اإلنسانتحترم حقوق 
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على وعي وأنا بحاجة الى حوار إدماجي متواصل مع المجتمع المدني،  إنناوفي آخر األمر، 

 االنتقال السياسي .بالدور البالغ االهمية الذي اضطلع به المجتمع المدني التونسي في مسار 

وإني كذلك  لمتفهمة مطلب المجتمع المدني التونسي في ان يتّم إشراكه بصفة كاملة في مجريات  

 المفاوضات التي نطلقها اليوم.

بها  مبادرة تقدم 55اهز يشجع هذا الحوار من خالل تمويله المباشر لما ين األوروبيفاالتحاد 

 المجتمع المدني التونسي.

*** 

 ت والسادة،السيدا 

لشراكتنا تعزيزا ان "اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمـّق" ستكون فرصة سانحة لتونس، و

 المتنامية.

 بالعناية، يتطلــّب منا جميعا جهودا وإبداعية. لجديرة مشروع، شأنها شأن المشاريع ا إنها

ق هو أمر دون ذلك فإيجاد توازن بين عناصر شتى ليس البتة أمرا يسيرا، وإيجاد تراض ووفا

 يسرا وسهولة.

 ولكن لي ثـــقة كبيرة في قدراتنا على التعاون والتفاهم .

على تبيــّن منهما،والعمل اليومي الذي يقوم به االتحاد األوروبي، قد فاالنتقال السياسي التونسي 

 حد السواء، أن كّل شيء ممكن إذا توفــّرت اإلرادة الحسنة.

تنا المتميـّزة مع تونس تقوى وتتعّزز على هذا النحو من األهمية، وإني لسعيدة أن أرى شراك

وأعبـّر عن األمل الذي يمأل قلبي  في ان ُتكــلّل "اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمـّق" بين 

 االتحاد األوروبي وتونس، بالنجاح الباهر.

 وشكرا لكم على حسن إصغائكم.


