بيان صحافي
"ايدال" تشارك في االتجتاا النهائي للخريطة التفاعلية لهتجرة العبور عبر الاتوسط MTM I-MAP
بروكسيل ،في  6حزيران  – 4102شاركت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان ممثلة برئيس مجلس
إدارتها المهندس نبيل ييتلاني فلي االجتملا النهلائي للرريةلة التفايليلة لهجلرا العبلعر يبلر المتعسلة MTM I-
 MAPالذي يُقد في العاصمة البلجيكية برعكسي في  4ع 5حزيران  4104تحت ينعان" :نحع سياسات هجرا
أكثر استهدافا"  ،في حضعر ممثلين ين الهيئات االغترابية عدعائر الجهرا من اللدع اعيضلاك كافلة .كملا حضلر
مدير يام المغتربين اعستاذ هيثم جمعة.
عقد شك هذا المؤتمر فرصة بالنسبة إلى الدع المشلاركة ملن أجل تبلاد الربلرات حلع صلياغة سياسلة عةنيلة
لتعزيز رعابة اعيما بين المعةن اعم عبالد االغتراب ،فضال ين اسلتردام الرريةلة التفايليلة بهلدت التعصل
إلى سياسات ترتكز يلى عقائع فعلية ،عمناقشة معاةن القعا عالضعت عاسترالص العِبر عالدرعس ملن التجلارب
المعرعضة.
عقا المهندس ييتاني إن الهدت من يقد هذا االجتما هع تحسلين إمكانيلات الهيئلات الحكعميلة ،ملن رلال إدارا
المعلعمات المتعلقة بإدارا تدفقات الهجرا ،إضافة إلى تعزيز الرعابة اإليجابية بين الهجلرا عالتنميلة .عأعضل أن
أهدات المرحلة الحالية تتمث بتعسيع نةاق المعلعمات االستراتيجية المتبادلة بين الدع المشاركة حع التعجهات
عالتةللعرات فللي مجللا الهجللرا ،إضللافة إلللى تعزيللز قللدرا الهيئللات الحكعميللة يلللى االسللتفادا مللن يمليللة تبللاد
المعلعمات.
عأكد ييتلاني أن مشلاركة "ايلدا " فلي هلذا االج تملا تليتي فلي إةلار االسلتفادا ملن الربلرات الدعليلة لبنلاك سياسلة
عةنية إلدارا ملت االغتراب ،لما للمغتربين اللبنانيين المنتشرين في جميع دع العالم من ةاقات عإمكانات هائلة.
عالجدير بالذكر أن مشرع الرريةة التفايلية للهجلرا يُعتبلر أداا ديلم فلي إةلار الحلعار المتعسلةي حلع هجلرا
العبعر ،عذلك من رال الترعيج عتسهي العصع إلى المعلعمات حع مسائ الهجرا عتباد هذه المعلعمات بين
الدع اعفريقية عالعربية عاععرعبية المشاركة.
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لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  ٤٩٩١بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألمعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لهاا
والحفاااع معهيهااا ومااع إصاادار القااانون  063لتشااجيع االسااتثمارات فااي لبنااان فااي العااام  ،١٠٠٤تاام تعزيااز دور المؤسسااة لتااوفر الخاادمات والتسااهيلت الل مااة
لهمستثمرين وقد ح ّدد هذا القانون معددا من القطامعات الهدف التي تتمتع بمقومات الستقطاب االستثمار وتحقيق النم ّو االقتصادي واالجتمامعي
تشمل القطامعات الهدف :الصنامعة والزرامعة والتصنيع الزرامعي والسياحة والمعهومات واالتصاالت والتكنولوجيا واالمعلم
باإلضافة إلى دورها كمؤسسة لتشجيع االستثمارات ،تهتم "إيدال" أيضا بالترويج لصادرات القطامعات اإلنتاجية السيما الصنامعات الغذائية والزرامعة
تتمتع "إيدال" باالستقللية المالية واإلدارية وترتبط برئيس مجهس الو راء الذي يمارس سهطة الوصاية معهيها
للمزيد من المعلومات:
رياض الصهح ،شارع االمير بشير ،بناية الهعا رية
الطابق الرابع ,ص ب 1521-110
بيروت ,لبنان
هاتف 100036 1 161+ :فاكس100035 1 161+ :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
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