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االستثمار الُموجھ    الرسمي لدلیل حفل اإلطالق    2022أكتوبر    15مع بلدیة میالنو یوم    وإیطالیا بالشراكة   للھجرة بتونستنظم المنظمة   الدولیة  
 Mobi-TREوقع إعداده في إطار مشروع   بالخارج الذيللتونسیین المقیمین 

تونس".   یھدف ھذا المشروع، الذي    الُمھمشة في "الھجرة كمورد: تعبئة الجالیة التونسیة الُمقیمة بالخارج   وتحقیق االستقرار للمجتمعات   
مالیة )، إلى المساھمة في التنمیة االقتصادیة للمنطقتین الشAICS(  والتعاونللتنمیة  تنفذه المنظمة الدولیة للھجرة وتمولھ الوكالة اإلیطالیة  

 ةالجالی  بالخارج، وخاصةالتونسیة الُمقیمة  وإشراك الجالیةخالل تعبئة   عالیة، من  ُمعدالت ھجرة تونس، ذاتالغربیة والجنوبیة الشرقیة من 
" مباشرةالحفل  التُونسیة الُُمقیمة في إیطالیا.  كما سیتم بث الرسمیة للمنظمة  االتصالوقنوات  الرسمیة والمنصاتحاجتي بیك" على صفحة 

ممثلین عن الشركاء الحكومیین والمانحین والمجتمع الدولي والجالیة التونسیة   االستثمارالدولیة للھجرة في تونس، وسیجمع حفل إطالق دلیل  
  بإیطالیا.الُمقیمة 

أعضاء  الدلیل مع صیاغة  عملیة بقیادة المنظمة الدولیة للھجرة قامتإي، تي آر  - استنادا على التوصیات النابعة من تجربة    مشروع موبي 
االستشاریة   والعمل    التقنیة:اللجنة  للتشغیل  الوطنیة  بالصناعة  المستقل الوكالة  النھوض  وكالة  النھوض    والتجدید،،   باالستثماراتوكالة 

بالصادرات    الفالحیة، النھوض  وزارةومركز  (  التونسیة،  والتخطیط  التونسیین  MEPاالقتصاد  ()ودیوان  الوطني OTEبالخارج  )الّدیوان 
 .)ONATالّتقلیدیة (التّونسي للّصناعات 

یُعادل    ما   عدد السكانمن إجمالي    %14.7الخارج  حیث یمثل التونسیون المقیمون في    بالخارج، یمكن لتونس التعویل على جالیتھا الُمقیمة  
 ).  OTE ،2021مواطنا في الخارج وفقا آلخر إحصاء (  1,731,619

 سیما من خالل تحویالتھم أساسیا في تنمیة البلدان، وال    بالخارج دوراالثقافیة للجالیة التونسیة الُمقیمة    -االقتصادیة واالجتماعیة    تلعب الموارد 
مكافحة الفقر والحد من أوجھ عدم المساواة في بلدانھم   خاص،وبشریة وثقافیة. وتتیح تحویالتھم المالیة، بشكل  مالیة واجتماعیة موارد من 

"  10األصلیة (الھدف   ).BCT ،2022( الخام المحلي ٪ من الناتج 6.6 ما یعادل  م.د 8,618، بلغت ھذه التحویالت   2021عام  ففي.ج).

ثاني أكبر مصدر للُعملة األجنبیة في تونس بعد عائدات التصدیر، وتساھم بشكل كبیر في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة  التحویالت تمثل ھذه  
 لبلد المنشأ للُمھاجرین.    

وال سیما  ،األعمال التونسیینالحكومة التونسیة وشركائھا الدولیین. ومع ذلك، فإن المستثمرین ورواد  إحدى أولویات االستثمار یمثل تشجیع 
بشكل أسرع   في الحصول  للھیاكل العمومیة  وِلخدمات المواطنین على  رغبتھم  یشددون  بالخارج (رواد األعمال منھم) ،  الجالیة التونسیة 

 یھدف   دلیل االستثمار الُموجھ    األساس ،وأسھل على معلومات واضحة  عن خدمات االستقبال والتوجیھ والمعلومات اإلداریة.  وعلى ھذا  
بالفرنسیة والعربیة،  إلى أن یكون عمال مرجعیا   یوفر معلومات أساسیة عن الشكلیات واإلجراءات بالخارج،  المتاح    للتونسیین المقیمین 

 للمستثمرین ورواد األعمال اإلداریة وإجراءات تشجیع االستثمارات وتیسیرھا

 لمزید من المعلومات، یرجى االتصال ب: 

 :  السید بوبكر بوریشا 
bbouricha@iom.int +216 29 686 462  

 السیدة مارتینا باالزو:   
martina.palazzo@aics.gov.it ؛ comunicazione.tunisi@aics.gov.it   144 71 893 216+أو 
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