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ــة  ــة واملتعلق ــات الفوري ــم االحتياج ــة لدع ــا املختلف ــالل أدواته ــن خ ــورو م ــون ي ــن 330 ملي ــر م ــة أك ــأت املفوضي عب

ــتجابة  ــج االس ــن برنام ــس م ــتفيد تون ــق ، تس ــذا املنطل ــن ه ــالد. وم ــة يف الب ــة واالقتصادي ــات االجتامعي ــة و االحتياج بالصح

الطارئــة اإلقليميــة لفــروس كورونــا يف شــامل إفريقيــا التابــع لالتحــاد األورويب EUTF Africa بقيمــة 10 ماليــن يــورو. 

ســيتم تقديــم املســاعدة املســتهدفة للمهاجريــن والالجئــني املســتضعفني ، مبــا يف ذلــك مــن خــالل دعــم املؤسســات التونســية 

ومنظــامت املجتمــع املــدين.

االستجابة لجائحة كورونا 

أهم املراحل

 الجــوار الجنويب
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الّتجارة 
واالستثامر 

أولويّات الّشاكة 
بن االتحاد 

األورويب وتونس
تنّقــل 4100 طالب ومدّرس 

وموظـّـف جامعــّي تونيّس نحو 

أوروبــا بينــام تنّقل 1900 من 

نظرائهــم األوروبيّــني إىل تونس 

يف الفــرتة املمتــّدة بني 2015 

و2019.

التنّقل 

تونس

دفع الحوكمة الرّشــيدة 
القانون  وعلويّة 

االســتثامر يف املستقبل: 
ــز النمّو االقتصادي  تحفي

املســتدام وخلق فرص 
لعمل  ا

تعزيز التاّمســك االجتامعي 
بــني األجيال والجهات 

• االتحاد األورويب هو الرشيك التجاري الرئييس لتونس. 
يف عام 2019 ، بلغت حصة االتحاد األورويب يف إجاميل 

واردات تونس 52.1 ٪ ، يف حني بلغت حصة صادرات 
تونس نحو االتحاد األورويب 69.7 ٪. وبلغت واردات 
االتحاد األورويب من السلع من تونس 14.4 مليار يورو 

، وبلغت صادرات االتحاد األورويب من السلع إىل تونس 
19.9 مليار يورو.

• يف عام 2018 ، بلغت واردات االتحاد األورويب من 
الخدمات مع تونس 2.5 مليار يورو ، وبلغت صادرات 

االتحاد األورويب يف الخدمات 1.1 مليار يورو.

• يف عام 2018 ، بلغت مخزونات االستثامرات األجنبية 
املبارشة يف االتحاد األورويب يف تونس 4 مليارات يورو ، 

وبلغت أسهم االستثامر األجنبي املبارش التونيس يف 
االتحاد األورويب 800 مليون يورو.
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يقــدم االتحــاد األورويب الدعــم لتونــس بشــكل رئيــيس مــن خــالل أداة الجــوار األوروبيــة بأكــر مــن 1.6 مليــار 

يــورو يف الفــرتة 2020-2014. وهــي تشــمل مــن بــني أمــور أخــرى:

• كانــت تونــس املســتفيد األول مــن اآلليــة القامئــة عــىل الحوافــز كل عــام منــذ 2011 بعــد التقــدم يف احــرتام حقــوق 
اإلنســان وســيادة القانــون ، وحصلــت عــىل متويــل إضــايف بقيمــة 90 مليــون يــورو يف عــام 2020.

• تســتفيد تونــس مــن منصــة الجــوار لالســتثامر التــي جمعــت 2.3 مليــار يــورو منــذ 2014 يف اســتثامرات 
ملشــاريع يف قطــاع التعليــم والنقــل والطاقــة وإعــادة التنميــة الحرضيــة.

تبلــغ قيمــة املشــاريع يف إطــار نافــذة شــامل إفريقيــا لصنــدوق االتحــاد األورويب االســتئامين للطــوارئ 

ألفريقيــا )EUTF Africa( يف تونــس 69.7 مليــون يــورو.

تســتفيد تونــس أيًضــا مــن األدوات املوضوعيــة األخــرى لالتحــاد األورويب: األداة األوروبيــة للدميقراطيــة وحقــوق 

اإلنســان مببلــغ إجــاميل قــدره 10 ماليــن يــورو يف 2014-2020.

استفادت تونس من عمليتني للمساعدة املالية الكلية مببلغ إجاميل قدره 800 مليون يورو منذ 2014.


