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واستثمار  بعث المشاريعنحن في إنتظاركم في النسخة الثالثة من ُمنتدي التشجيع على 

 التونسيين الُمقيمين بالخارج بوالية جندوبة

 2022 فيفري  18تونس في 

 

التونسيين الُمقيمين بالخارج  المشاريع واستثماربعث جندوبة النُسخة الثالثة من ُمنتدى التشجيع على  تحتضن والية

الجالية  حشد :كموردوهو ُمنتدى وليد مشروع موبيتري " الهجرة  2022مارس  3فيفري إلى  21من  انطالقا

الُمهمشة في تونس " وذلك بتمويل من  للجهات اقتصادي استقرارالتُونسية الُمقيمة بالخارج والعمل على ضمان 

 .الُمنظمة الدولية للهجرة  بتنفيذو الوكالة اإليطالية للتعاون والتنمية

بالجهة على ِغرار الوكالة  ُسلط اإلشراف الجهويةسينتظم الُمنتدى برعاية السيد والي جندوبة وبتعاون وثيق مع 

الوطنية للتشغيل والعمل وديوان التونسيين الُمقيمين بالخارج وديوان تنمية الشمال الغربي ووكالة النُهوض 

 باالستثمارات الفالحية ووكالة النُهوض بالصناعة واالبتكار ومركز األعمال. 

شابة   174شابة وشاب ) 248والكاف تعزيز قُدرات شهدت النُسخ السابقة من الُمنتدى التي احتضنتها واليتي مدنين  

صاحب شهادة ُعليا باحث عن ُشغل  65طالب و 49رائد ورائدة أعمال و 192الُجملي ومن ضمن العدد  بشا 74و

 ذلك عبر تمتيعهم بِدورات تكوينية كتسجيل النطالقه خوضهم تجربة ريادة األعمال.  ُموظف( 12و 

السابقة لكن في هذه النُسخة يُشد رحاله إلى والية جندوبة  لنُسخاينسج المشروع على نفس ِمنوال  ،في هذه السنة

وتطاوين ليُغطي األربع جهات الُمستهدفة للَمشروع فهذه الُمبادرة تهدف بشكل رئيسي إلى التخفيض من نسبة البطالة 

 .2021بالمئة خالل الثاُلثية األخيرة لسنة  18التي بلغت 

يساهم التونسيون المقيمون بالخارج بشكل إيجابي في النمو االقتصادي في تونس وذلك منذ موجات الهجرة األولى 

مليار  7.5حيث بلغت  2021حققت رقًما قياسيًا جديدًا في عام  تحويالتهم  اليوم،التي شهدتها البالد نحو أوروبا. 

. يمكن أن يكون لهذه األرقام تأثير مضاعف من حيث خلق 2020٪ مقارنة بعام  28وهو ما يمثل زيادة بنسبة    دينار،

 إذا كانت موجهة نحو تمويل المشاريع المبتكرة في المناطق. والثروة،فرص العمل 

مزيد تشجيع استثمارات التونسيين الُمقيمين بالخارج يُقدم الُمنتدى في نُسخته   ضمن نفس اإلستراتيجية التي تعمل على

الثالثة دورات تكوينية ُموجهة للشباب من رواد ورائدات األعمال وأصحاب وصاحبات الشهائد العُليا والطلبة في 

ة واإلدارة واإلدارة  المالية ُمتعددة كاآلتي : نماذج األعمال التجاري  اختصاصاتالِجهات وتتمحور هذه الدورات حول  

تجمع   B2Bوالتسويق الرقمي وتقنيات التواصل والتفاوض وإجراءات التصدير وكذلك ورشة عمل تستدعي لقاءات  

وبين التونسيين الُمقيمين بالخارج وأصحاب  الزراعات الغذائيةالِقطاعات الخاصة بالجهة كالسياحة البيئية والحرف و

 03المشاريع وذلك لتحسيس التونسيين الُمقيمين بالخارج بأهمية االستثمار وِمن جهة أُخرى يُسجل يوم الخميس 

هياكل بعث المشاريع واالستثمار بالجهة حتى يتسنى للشباب إختتام الُمنتدى عبر معرض يجمع  2022مارس 

 .والنُهوض بها في والية جندوبةم وضمان المعلومة الُمحينة في إطار بعث المشاريع والشابات طرح تساؤالته
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