
 

 

 

  
 
    النسخة الرابعة من ُمنتدى التشجيع عىل بعث المشاري    ع و  موعدنا ف

 
ستثمار إتطاوين ف

 التونسيي   الُمقيمي   بالخارج

 

 

ن بالخارج   والية تطاوينتحتضن  ن الُمقيمي  النسخة الرابعة من ُمنتدى التشجيع عىل بعث المشاري    ع واستثمار التونسيي 

ونسية الُمقيمة بالخارج   19إىل  9إنطالقا  من  
ُ
ي " الهجرة كمورد: حشد الجالية الت وع موبيتر ماي ، وهو ُمنتدى وليد مشر

ي تونس
" وذلك بتنفيذ الُمنظمة الدولية للهجرة وبتمويل من   والعمل عىل ضمان استقرار اقتصادي للجهات الُمهمشة فن

 الوكالة اإليطالية للتعاون والتنمية. 

 

سخة الرابعة من ال
ُ
عد هذه الن

ُ
 ال إمتداد للثالث نتدىمُ ت

ُ
ن سخ السابقة ن ي   بوالية مدني 

ي ساهمت فن
والكاف وجندوبة والتر

درات
ُ
ي مجال ريادة األعمال   286 تعزيز ق

الذكور   من بالمئة  31ومن النساء  بالمئة 68ية الشخص والمهاراتُمنتفع فن

ن   : موزعي  ي
وع 18وصاحب شهادة ُعليا  64وطالب  49و ورائدة أعمالرائد  140 كاآلتر  صاحب فكرة مشر

إعدادية لميدان ريادة األعمال غرست فيهم روح الُمبادرة وكيفية تحويل الفكرة إىل   دورات تكوينيةالشباب من  إستفاد 

وع  وع    إىل تطاوينالعام رحاله هذا  ويشد المنتدىمشر ليعمل عىل استكمال تغطية المناطق األرب  ع المستهدفة من مشر

ي خفض ُمعدل البطالة الحاىلي 
ي بيك هادفا إىل الُمساهمة فن

ي حاشتر نسبيا عند الشباب ب  والمرتفع  ٪18البالغ  "موبيتر

 خاصة أصحاب الشهائد الُعليا واإلناث بشكل رئيسي  42٪

 

ي  
ي تونس منذ موجات الهجرة األوىل التر

ي النمو االقتصادي فن
ي فن ي الخارج بشكل إيجات 

يساهم التونسيون المقيمون فن

ي  أموالتحويالت شهدتها البالد إىل أوروبا. ارتفعت 
ي األول من   ٪16.8 الخارج بنسبةالتونسيون المقيمون فن

الت 
ُ
خالل الث

. ويمكن أن يكون لهذه التحويالت التأثت  الُمباشر عىل  خلق فرص  مليار دينار 1.732، لتصل إىل حواىلي  2022سنة 

وة، إذا كانت موجهة نحو تمويل المشاري    ع الشابة و ذات الطابع التجديدي بالجهات .   العمل والت 

اتيجية الرامية  ن بالخارج ، ستتضمن هذه النسخة الرابعة من  ضمن هذه االستر ن الُمقيمي  إىل تشجيع استثمارات التونسيي 

ي عدة  
المنتدى دورات تدريبية موجهة إىل رواد األعمال الشباب والطلبة وأصحاب الشهائد الُعليا من شباب الجهة   فن

، وتقنية االتصال والتفاوض، (، واإلدارة و اإلدارة  المالية، والتسويق BMCتخصصات، مثل نموذج األعمال ) الرقمي

اليوم الختامي للمنتدى  كفرصة لرواد   – 2022ماي  19وإجراءات التصدير؛ باإلضافة إىل ذلك، سُيعقد يوم الخميس  

ن عن  هياكل بعث المشاري    ع واالستثمار من  ورائدات  األعمال الشباب والشابات   وأصحاب أفكار المشاري    ع   للقاء ممثلي 

ي  الجهات العم  اتهم خالل ورشة العمل "ت  ي حول  إجراءات بعث المشاري    ع  و تبادل  خت 
ومية  لتعزيز وإثراء زادهم المعرفن

ي   تشمل  قطاعات خاصة بالجهة  كالفالحة والحرف اليدوية والصناعة والخدمات واألغذية الزراعية. 
" والتر ي تو ت 

نامج   وهو برنامج ُممول  من الوكالة اإليطالية للتعاون والتنمية لدعم   PRASOCباإلضافة إىل َجلسة إعالمية مخصصة لت 

قدر ب  
ُ
انية ت ن ي تونس بمت 

ن  األول ُمخصص  للزراعة    57القطاع الخاص فن مليون يورو موزعة عىل  خطي تمويل  رئيسيي 

 عن صندوق لدعم ا
ً
، فضال ي

ي ُمخصص لإلقتصاد  الجتماعي والتضامتن
إلدماج الماىلي  والصيد البحري وخط التمويل الثاتن

ن يورو.   7بمبلغ إجماىلي قدره   ماليي 

 


