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بمشاورات حول مسار تونس نحو اإلصالحات  للقيام  ؤون الخارجية بالبرلمان األوروبي زيارة  إلى تونسسيؤّدي أعضاء لجنة الشّ 

 السياسية والعودة إلى االستقرار المؤسسي.

 ين عنئيس التونسي وممثليرّ لمستوى من البرلمان األوروبي بالريل ، سيلتقي وفد رفيع افأ 13إلى  11التي ستمتّد من  خالل الزيارة 

اإلصالحات السياسية  عمليةدعم تونس في التحاد األوروبي ا ية مواصلةالحكومة واألحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة كيف

 يمقراطية. الد وتعزيز

والحريات المدنية حوار سياسي شامل واحترام سيادة القانون الى أكيد على الحاجة إلى إعادة التّ   سيسعى أعضاء البرلمان األوروبي

لط الذي بين  السّ  فصلال منها مبدأ ماعلى المبادئ الديمقراطية ال سيّ  يقومنظام سياسي  الحاجة الى وجود فضالً عن وحقوق اإلنسان، 

  لوح جهات ذات الصلةالمع  تحاورالوفد المخصص أيًضا الفرصة لل هذا يتيح. سسيةالمؤسّ وابط والموازين الضّ خالل من يتّم ضمانه 

 .2022 سنةلالنتخابات المتوقعة نهاية  في عملية االعدادتونس ل لبرلمان األوروبي ا إمكانية وكيفية دعم

لالتحاد األوروبي أن يدعم بها  المثلى التي يمكنوالطريقة ، سيولي الوفد اهتماًما خاًصا للوضع االقتصادي في تونس باإلضافة إلى ذلك

الوباء جائحة و أزمة األمن االقتصادي والغذائي ظلّ جميع التونسيين في  فائدةالسلطات التونسية في تنفيذ اإلصالحات االقتصادية ل

 وآثار العدوان الروسي على أوكرانيا.ة العالمي

 أعضاء الوفد 

 ماؤهم:يتألف الوفد من األعضاء التالية أس

 درئيس الوف -مايكل جالر 

  ( تجديد أوروباكتلة خافيير نارت) 

 ( جاكوب دالوند)كتلة الخضر/التحالف األوروبي الحر 

  ( التحالف التقدمي لالشتراكيين والديمقراطيينأندريا كوزولينو) 

 خلفيةال

في إطار الشراكة  .اء فيهمهمة مع الدول األعضولها روابط سياسية واقتصادية وثقافية بي لالتحاد األورو اوثيق اتونس شريكتعتبر 

نوات الماضية السّ  في. الهاّمة ماليةالساعدات ن خالل المبما في ذلك م متعّددةتونس بطرق الّدعم الى  االتحاد األوروبي قّدم ، يزةمّ تالم

منذ  الحفاظ على مكاسبها الديمقراطيةيات في تحدّ  وجود ، فضالً عن مطّولوتراجع اقتصادي متغيّرة إقليمية  حركيّاتتونس  شهدت

 .2011سقوط نظام بن علي الدكتاتوري في عام 

 

 جهة االتّصال: •



 فيكتور ألمكفيست

ف باالعالم
ّ
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o 31834 28 2 )32(+ بروكسل(     ) 
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o 42 29 88 470 )32(+  

o viktor.almqvist@europarl.europa.eu  

o press@europarl.europa.eu-foreign  

o EP_ForeignAff@  
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