تبادالتُمجتمعاتُالغربةُالعربُيّةُُُُ

صيفُُالعامُُ–ُ2015العددُالثّالث ُ

IOM’s quarterly
communication with
expatriate groups from
MENA
تواصالتُُالم ّ
نظمةُالدوليةُللهجرةُ
الفصليّةُمعُمجموعاتُمنُمجتمعاتُ
الغربةُالوافدةُمنُمنطقةُال ّ
شرقُاألوسطُ
وشمالُإفريقيا.

داخــــــلُهـــــذاُالــــعـــدد:
ضوءُعلىُجمعيّةُمنُمجتمعاتُالغربةُ:تعبئةُالمغاربةُالمقيمينُفيُبلجيكاُمنُأجلُتنميةُالمغرب
تسليطُال ّ

-1
 -2مشروعُإلشراكُمجتمعاتُالغربة :عملُمنظمةُالمهنيينُالشبابُالتونسيةُاألمريكيةُمنُأجلُبناءُتونسُجديدةُمنُالخارج
صقّالُيحدّثناُعنُال ّرياضةُواإلبحارُفيُفضاءُالثّقافاتُالمتعدّدة
ضوءُعلىُأفرادُُناجحينُمنُمجتمعاتُالغربة :العبُُكرةُالقدمُسابقًاُ،زهيرُال ّ
 -3تسليطُال ّ

يُفيُالمغرب
إشراكُُالمغتربينُالمغربيّينُالمتواجدينُفيُبلجيكاُفيُعجلةُالنم ُّوُاالقتصاد ُّ
عقد مكتب المنظّمة الدوليّة للهجرة في المغرب
وعدد من ال ّشركاء مؤتمرًا ختاميًّا لمشروع «تعبئة
المغاربة المقيمين في بلجيكا من أجل تنمية
المغرب» ،وذلك في العاصمة المغربيّة الرّباط في
األسبوع الماضي .وقد حضر المؤتمر ك ّل من
ِوليم السي سوينغ ،المدير العا ّم للمنظّمة الدوليّة
للهجرة ،جنبًا إلى جنب مع ممثّلين عن ال ّشركاء
المنفّذين.
ّ
إن مشروع «تعبئة المغاربة المقيمين في بلجيكا
ّ
من أجل تنمية المغرب» ،المموّل من قبل التعاون
اإلنمائ ّي البلجيك ّي ،هو عبارة عن مشروع
نموذج ّي قامت بتنفيذه المنظّمة الدوليّة للهجرة
للبحث في كيفيّة مشاركة مجتمعات الغربة
المغربيّة في تنمية المغرب بشكل إيجابي عبر
استثماراتها .وخالل عمليّة تنفيذ المشروع التي
استمرّت طوال ثالث سنوات ،قام شركاء
المشروع التعبو ّ
ي هذا بمرافقة وإرشاد األفراد
المختارين الذين رغبوا باالستثمار في مختلف
الميادين والمجاالت ،كقطاع الصحّة والخدمات
والسّياحة واللّوجستيّات .هذا وقد ر ّكز المشروع
على ثالثة مناطق أساسيّة في المغرب هي:
طنجة/تطوان ،وتازة/الحسيمة/تاوانت ،والجهة
ال ّشرقيّة ،وهي المناطق التي تعتبر مناطق المنشأ
بالنّسبة ألغلب المغاربة المقيمين في بلجيكا.
وفي كلمته االفتتاحيّة ،أشار السيّد سوينغ ،المدير
العام للمنظّمة الدوليّة للهجرة إلى أهميّة إيجاد
آليّات مناسبة لتمكين أفراد مجتمعات الغربة
للمساهمة في تنمية بلدانهم األ ّم ،ولمشاركة

خبراتهم ومواردهم .وأ ّكد على ّ
أن «مساهماتهم
ليس ماديّة فقط ،ولكنها أيضًا تشتمل على معارفهم
ومهاراتهم وخبراتهم وتجاربهم وشبكات العالقات
الخاصّة بهم».
هذا كما وأثنى المدير العا ّم ،السيّد سوينغ ،على
الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة المغربيّة
لالعتراف بال ّدور الذي يلعبه مواطنوها المقيمون
في الخارج ،وعلى وجه التّحديد ،مهاراتهم
ومواردهم .ويظهر المغاربة المقيمون في الخارج
«إمكانات استراتيجيّة بالغة األهميّة» تصبّ في
تنمية المغرب ،والسيّما عبر مدة قوّة الحوّاالت
الماليّة التي يرسلونها ،إذ تش ّكل هذه الحوّاالت ما
ي
يصل إلى  %7من الناتج اإلجمال ّي المحل ّ
للمغرب.
ّ
وأشار الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في
الخارج وشؤون الهجرة ،أنيس بيرو ،إلى ّ
أن هذا
المشروع ،الذي يهدف إلى تعبئة مهارات
وخبرات المغاربة المتواجدين في بلجيكا ،هو
عبارة عن «تجربة أولى» يجب أن تعتبر بمثابة
نموذج يحتذى به في البلدان األخرى.
لقد جمع هذا المؤتمر ما يزيد عن  60مشار ًكا
ي
يمثّلون مؤسّسات وطنيّة والمجتمع المدن ّ
المغرب ّي واألمم المتّحدة وأعضاء السّلك
ً
فضال عن
ال ّدبلوماس ّي المعتمدين في المغرب،
الباحثين وممثّلين عن المناطق المخصوصة من
قبل هذا المشروع ،باإلضافة إلى األشخاص األحد
عشر الذين ت ّم اختيارهم.

وقد ت ّم إجراء تقييم خارجي للمشروع ،ت ّم تنفيذه
من قبل جامعتي أنتويرب ووجدة ،وت ّم عرض
هذا التّقييم والتّوصيات النّاتجة عنه للعا ّمة.
ً
وفضال عن ذلك ،أتاح المؤتمر المجال أمام
المشاركين لمناقشة موضوع االستثمارات
بصورة عا ّمة ،وأخيرًا لتسليط الضّوء على
ال ّدور الرّئيس ّي الذي تلعبه مجتمعات الغربة
المغربيّة في تنمية المغرب.
للمزيد من المعلومات أو االستفسارات ،الرّجاء
التّواصل مع كريستس كريستودولي ِدس على
ي التّاليcchristodoulides@iom.int :
البريد اإللكترون ّ

السّفير وِليم السي سوينغ ،المدير العا ّم للم ّ
نظمة
الدوليّة للهجرة ،يلتقي مع مم ّثلين عن ال ّشركاء
المن ّفذين؛ ومن بينهم الوزير المك ّلف بالمغاربة
المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة ،أنيس بيرو،
والسّفير البلجيك ّي في المغرب ،فرانك كاروي،
ً
فضال عن أمين عام خزانة مؤسّسة الحسن الثاني
للمغاربة المقيمين بالخارج ،عبدالسالم الفتوح
جميع الحقوق محفوظة © المنظمة الدولية للهجرة 2014 -
أطبّاء من الجمعيّة الطبيّة السوريّة األميركيّة يجرون
عمليّة جراحيّة لطفل

تــبـــادالت مـــجـــتــمــعــات الــغــربــة الـعـربـيـة
إعــــــــالنــــــات
أصحابُاألعمالُالمغاربة
هلل أنلت مغربل ّي يعلي فللي فرنسلاأ هلل بلدأت بنشلاط تجللار ّ
ي
جديد في المغربأ إن كان األمر كذلك ،فبإمكانك االستفادة من
دورة تدريب مجانيّة وشخصليّة فلي كل ّل ملن فرنسلا والمغلرب.
يق ل ّدم مشللروع «أصللحاب األعمللال المغاربللة» دورات تدريبيّللة
في بدء األعمال التّجاريّة الجديلدة لمجتمعلات الغربلة المغربيّلة
المقيمة في فرنسا ،وهي دورات بتنسيق من قبل وكالة التّعاون
اللللدولي والتنميلللة المحليلللة لمنطقلللة البحلللر األبلللي المتوسلللط،
وبتمويلللل ملللن قبلللل اللللوزارة المكلّفلللة بالمغاربلللة المقيملللين فلللي
الخلللارج وشلللؤون الهجلللرة بلللدعم ملللن قبلللل الوكاللللة الفرنسللليّة
للتّنمية).
الموعد النّهائي للتقديم 31 :كانون األوّ ل ،ديسمبر2015 ،
اإللكترونلي:
للمزيد من المعلومات ،الرّ جاء إرسال رسلالة إللى البريلد
ّ
veronique.manry@agenceacim.com
أو زيارة الموقعwww.entreprendre-mediterranee.com :

استثمارُالتّونسيّينُأوُ«توانسةُإنفِست»:
هل أنت تونس ّي وتعي فلي فرنسلا أو سويسلرا أو ألمانيلاأ هلل
بللدأت بنشللاط تجللار ّ
ي جديللد فللي تللونسأ إن كللان األمللر كللذلك،
فبإمكانللك االسللتفادة مللن دورة تللدريب مجانيّللة وشخصلليّة فللي
تونس .يق ّدم مشروع «توانسة إنفِست» دورات تدريبيّة في بلدء
األعمال التّجاريّة الجديدة لمجتمعلات الغربلة التونسليّة المقيملة
فلللي أوروبّلللا ،وهلللي دورات بتنسللليق ملللن قبلللل وكاللللة التّعلللاون
اللللدولي والتنميلللة المحليلللة لمنطقلللة البحلللر األبلللي المتوسلللط
ووزارة ال ّ
صلللللناعة التّونسللللليّة ،وبتمويلللللل ملللللن قبلللللل الوكاللللللة
السويسرية للتنمية والتعاون.
الموعد النّهائي للتقديم 30 :أيلول ،سبتمبر2015 ،
للمزيد من المعلومات ،الرّ جاء إرسال رسالة إلى

اإللكترونيveronique.manry@agenceacim.com :
البريد
ّ
أو زيارة الموقعwww.entreprendre-mediterranee.com :

ندوةُحولُحشدُطاقاتُمجتمعاتُالغربة
فللللي إطللللار عمللللل مشللللروع جيللللل المتو ّسللللط أو باإلنكليزيّللللة:
 ،MedGenerationوهلللو مشلللروع مملللولل ملللن قبلللل االتّحلللاد
األوروبللل ّي ،سلللتقوم كللل ّل ملللن شلللبكة أنيملللا لالسلللتثمار وغرفلللة
التّجللارة فللي بيللروت وجبللل لبنللان بتنظلليم نللدوة ،لملل ّدة يللومين
اثنللين ،حللول حشللد طاقللات مجتمعللات الغربللة .سللتجمع النّللدوة
منظّمات غير حكوميّلة ومنظّملات دوليّلة ومسلؤولين حكلوميّين
والقطللاع الخللاصّ وجمعيّللات مجتمعللات الغربللة مللن مختللللف
أنحلللاء العلللالم لتبلللادل األفكلللار والمعلوملللات حلللول المبلللادرات
اإلبداعيّة الجديدة في ميدان الهجرة والتّنمية.
الموعد 17-16 :أيلول ،سبتمبر2015 ،
للمزيلللد ملللن المعلوملللات ،الرّجلللاء إرسلللال رسلللالة إللللى البريلللد
يexpertmedgeneration@ccib.org.lb :
اإللكترون ّ

دورةُتدريبيّةُحولُالهجرةُوالتّنميةُالدوليّة
يقوم المنظّمة الدوليّلة للهجلرة فلي مصلر ،بالتّعلاون ملع وزارة
بتنظيم دورة تدريبيّة ،مل ّدتها
القوى العاملة والهجرة المصريّة،
ِ
ثالثلللة أيّلللام ،حلللول الهجلللرة والتّنميلللة .وسلللتجمع هلللذه الللل ّدورة
التّدريبيّلة مسللؤولين حكللوميّين وممثّللين عللن مجتمعللات الغربللة
المصللريّة لمناقشللة العالقللة بللين الهجللرة والتّنميللة ،ولتقللديم فهللم
أفضللل للسّياسللات والممارسللات المتعلّقللة بال ّ
صللالت وال لرّوابط
التي تجمع بين عمليّات التّنقّالت البشريّة والتّنمية.
للمزيلللد ملللن المعلوملللات ،الرّجلللاء إرسلللال رسلللالة إللللى البريلللد
يpfanti@iom.int :
اإللكترون ّ

صيف الــعــام 2015

عملُمنظمةُالمهنيينُالشبابُالتونسيةُ
األمريكيةُمنُأجلُبناءُتونسُجديدةُمنُالخارج

ّ
إن منظّمة المهنيّين ال ّشباب التونسيّة
األميركيّة ،هي عبارة عن منظّمة متخصّصة
غير ربحيّة وغير سياسيّة ،تمثّل أكثر من
 1000محترف مهن ّي تونسي أميرك ّي في
الواليات المتّحدة األميركيّة .وقد جاء إنشاء
منظمة المهنيين الشباب التونسية األمريكية
من وحي أحداث كانون الثّاني ،يناير ،في
العام  ،2011التي قادها ال ّشباب التّونس ّي،
هادفين إلى أخذ البالد نحو تحوّل حقيق ّي إلى
دولة ديمقراطيّة .وقد انبثقت المنظّمة على
أساس القناعة ّ
بأن االزدهار االقتصاد ّ
ي هو
عنصر بالغ األهميّة وأساس ّي لتحقيق االنتقال
النّاجح إلى تونس جديدة .وتهدف منظّمة
المهنيّين ال ّشباب إلى زيادة فاعليّة التّدفّقات
االقتصاديّة واالستثماريّة بين الواليات
المتّحدة األميركيّة وتونس ،وإلى إنشا ِء
من ّ
صة للتّواصل بين التّونسيّين الذين
يعيشون ،أو سبق وأن عاشوا ،في الواليات
المتّحدة األميركيّة ،بغية مساعدة بعضهم
البع مهنيًّا.
كانت ،والتزال ،منظّمة المهنيّين ال ّشباب
التونسيّة األميركيّة ،عبر دورها كميسّر
ومستشار بين تج ّمعات التّمويل وأصحاب
والمستثمرين
التونسيّين
المشاريع
األميركيّين ،تقوم بما يلي:
• العمل على تشجيع المستثمرين األميركيّين
للنّظر في تونس كخيار ،وذلك عبر العروض
التّقديميّة واجتماعات المائدة المستديرة في
غرف التّجارة ومراكز البحوث والجمعيّات
المهنيّة.
• خلق بيئة مناسبة لزيادة االهتمام األميرك ّي
بتونس مع الوكاالت األميركيّة والكونغرس
والسّلطة التّنفيذيّة.
• زيادة وعي أصحاب المشاريع التّونسيّين
في مجال ال ّشراكات مع المستثمرين
األميركيّين والوكاالت األميركيّة.
• دعم أصحاب المشاريع ال ّشباب في تطوير
أعمالهم من خالل التّوجيه وتقديم ال ّدعم
التّقن ّي والمال ّي.
ّ
وتقوم منظّمة المهنيّين الشباب التونسيّة
األميركيّة عبر نموذجها «التعليم ،ريادة
األعمال ،التّبادل ،والتّصدير» بالترويج
للقيمة االقتصاديّة األميركيّة المقترحة في
تونس ،واالستفادة من المميزات الطبيعيّة.

ومن بين المشاريع التي أقامتها م ّ
نظمة المهنيّين ال ّشباب،
ً
أصال
برنامج تصدير الصّناعات اليدويّة ،الذي كان
برعاية من السّفارة األميركيّة في تونس ،وقد لقي البرنامج
ترحيبًا كبيرًا في سوق المستهلكين األميركيّين ،كما وقد
أ ّدى إلى إيرادات إضافيّة كبيرة بالنّسبة للحرفيّين القائمين
على العمل ،مع وجود كميّة قيد الطّلب بقيمة تزيد عن
خمسمائة ألف دوالر أميرك ّي .وعالوة على ما سبق،
خلق
يحافظ هذا البرنامج على  300عمل ،باإلضافة إلى
ِ
ً
عمال مباشرًا ،وقام إ ًذا بتوليد أثر اقتصاد ّ
ي في 17
50
منطقة مختلفة في تونس.
وتقوم منظّمة المهنيّين ال ّشباب التونسيّة األميركيّة حاليًّا
بإنشا ِء مركز لجمع األشغال اليدويّة ،في تونس ،بغية جمع
وتعليب ووضع العالمات على المنتجات من أجل
تصديرها .وسيت ّم إرسال هذه المنتجات إلى مركز لإلنجاز
والتجهيز في ممفيس ،بوالية تينسي األميركيّة ،حيث
سيقوم هذا المركز بإدارة أمور الطّلبات الكبيرة والصّغيرة
وشحن األشغال اليدويّة هذه بتكاليف مناسبة .إضافةً إلى
ّ
أن الحرفيّين سيواصلون المشاركة في معارض الحرف
اليدويّة في تونس والواليات المتّحدة األميركيّة لكي تتسنّى
لهم الفرصة لعرض منتجاتهم ،ولتكوين وتطوير العالقات
االقتصاديّة ولتعزيز حنكتهم في األعمال التّجاريّة.
وكما تواصل منظّمة المهنيّين ال ّشباب تركيزها على
مبادرة «التعليم ،ريادة األعمال ،التّبادل ،والتّصدير»،
سوف تتع ّمق المنظّمة في نظام التّصدير التّونس ّي ،وتعمل
على إيجاد أداة أق ّل تكلفةً وأكثر استدامةً لتدعيم مستقبل
قطاع الحرف اليدويّة التّونس ّي.
لقد تم االعتراف بجهود ومشاريع منظّمة المهنيّين ال ّشباب
التونسيّة األميركيّة من قبل ع ّدة من المنظّمات .وقد ت ّم
تسليط الضّوء على برنامج تصدير الصّناعات اليدويّة في
اجتماع مبادرة كلينتون العالميّة لمنطقة الشرق األوسط
ً
فضال عن المؤتمر
وإفريقيا ،الذي ت ّم عقده في المغرب،
السّنو ّ
ي للمنظّمة العالميّة للتجارة العادلة ،في مدينة ميالن
اإليطاليّة ،في العام .2015
للمزيد من المعلومات ال ّرجاء التّواصل مع أنيس منيف
على البريد اإللكترون ّي التّاليanis.mnif@tayp.org :

كشك برعاية منظّمة المهنيّين ال ّشباب التونسيّة األميركيّة في
المعرض التّجار ّ
ي للحرف اليدويّة في مدينة نيويورك ،شباط
.2014

تــبـــادالت مـــجـــتــمــعــات الــغــربــة الـعـربـيـة

القدمُوبناءُُال ّروابِط
لعبُُكر ُِةُ ُِ
أن تجد فيه أناسًا من مختلف موجات الهجرة التي شهدتها
بلجيكا .لقد علّمتني كرة القدم منذ ّ
سن مب ّكرة ج ًّدا أنّنا نعي
في مجتمع متع ّدد الثّقافات ،وبأنّه ال يجب على اإلنسان أن
تتشبّث بثقافة واحدة – يمكنك أن تكون بلجيكيًّا ومغربيًّا في
الوقت ذاته.
كيف ُتتعامل ُمع ُالمنطقة ُالعربيّة/المغرب؟ ُهل ُلديك ُأيّةُ
مخطّطاتُلمشاركاتُُمستقبليّة؟

زهير ال ّ
ص ّقال ،المغرب ّي البلجيك ّي ،هو العب كرة قدم
سابق شبه محترف .وهو يعمل حال ًيّا على شهادة
الماجستير في إدارة األعمال ،في جامعة وورِك،
ويعمل كمدير في مجال تكنولوجيا المعلومات لدى
المفوّضيّة األوروبيّة.
ما ُهو ُال ّرابط ُالذي ُيصلكُ ُبأبناء ُمجتمع ُالغربةُ
ي؟
المغرب ُّ
ّ
إن عائلتي من أصيلة؛ مدينة صغيرة تقع في شمال
غربي المغرب .وصل والدي ،الذي يعمل كميكانيك ّي
لتصليح السّيارات ،إلى بلجيكا مع رئيسه لشرا ِء سيّارة
في العام ّ ،1974إال أنّهما ق ّررا البقاء هنا .وتزوّجا هو
وأ ّمي في العام  ،1977وانض ّمت إليه لتعي معه في
بروك ِسل .وما عدا اثنين من أبناء العمومةّ ،
إن ك ّل ما
تبقّى من عائلتي يعيشون في المغرب حاليًّا .ومذ كنت
صغيرًا ،كنت أعود إلى أصيلة ،ألقضي فيها شهرين
من ك ّل عام .وقد كان ذلك أمرًا مه ّمًا إذ انّه أتاح لي
المجال للبقاء على تواصل مع أصولي المغربيّة وألفهم
الثّقاقة المغربيّة.

عندما كنت في الثالثين من عمري ،قمت بتوقيع عقد مع
المغربي ،حيث كان لي دور خاصّ في ذاك
فريق النّجم
ّ
الفريق .كنت كابتن الفريق وفي نفس الوقت كنت مرشدًا
لل ّشباب ،العبين غالبيّتهم من المغاربة .حاولت مساعدتهم
على فهم مكانهم في المجتمع ،وكيف عليهم أن يتصرّفوا،
لكي يتجنّبوا الوقوع في إغراءات اإلجرام وما إلى ذلك .لدى
هؤالء ال ّشباب إمكانيّات كثيرة وكبيرة ،ولكن ولألسف،
يفتقرون إلى اإلرشاد والتّوجيه وغالبًا ما يقعون في ف ّخ الفقر.
بعد انتهائي من ماجستير إدارة األعمال في العام المقبل،
سوف أبحث عن فرص للعمل في األسواق ال ّشرق-أوسطيّة.
وحقيقة ،مذ أنّي أنتمي إلى ثقافتين اثنتين ،يمكنني أن أحمل
قيمة مضافة لل ّشركات الدوليّة التي تعمل في األسواق
األوروبيّة والعربيّة .وبك ّل تأكيد ،سيساعدني فهمي لهذين
العالمين على مواجهة مثل هذه التّح ّديات.
كيف ُترى ُمجتمعات ُالغربة ُالمغربيّة ُتقدّم ُوتسهم ُفي ُتنميةُ
المغرب؟
لقد أدركت المغرب منذ حين ّ
أن الجيل الثّاني من أبناء
الغربة المغاربة هو رصيد قيّم للبلد .وقاموا بإطالق مختلف
الحمالت إلحضار هؤالء األناس المؤهّلين إلى الوطن ،من
أجل تعزيز ال ّشركات المغربيّة .أعتقد ّ
بأن هذه الفكرة رائعة
ج ًّداّ .
إن المغرب بحاجة هؤالء المغاربة ،وهم غالبًا ما
يو ّدون العودة ،وأن يحضروا معهم قيمة مضافة إلى وطنهم.

ماُهوُُدربُُالنّجاحُالذيُاتّبعته؟

صيف الــعــام 2015
ماُهوُالجديدُلدىُالمنظّمةُالدوليّةُ
للهجرة
• في حزيران ،يونيو ،نشرت المنظّمة الدوليّة للهجرة
استراتيجيّتها لمعالجة أزمة منطقة البحر األبي
المتوسّط :معالجة تدفّقات الهجرة المعقّدة في البحر
المتوسّط – خطّة استجابة المنظّمة الدوليّة
األبي
للهجرة .وتح ّدد الخطّة أولويّات مكاتب المنظّمة الدوليّة
للهجرة على امتداد طرق الهجرة في البحر األبي
المتوسّط ،وتق ّدم توضيحًا بدينميّات الهجرة الرّئيسيّة التي
تواجه هذه المناطق.
• في حزيران ،يونيو ،أطلقت الم ّ
نظمة الدوليّة للهجرة
مشروعًا بحثيًّا كبيرًا ر ّكز على قطاع توظيف اليد
العاملة بين الهند ونِبال واإلمارات العربيّة المتّحدة .وقد
ت ّم عقد اجتماع تمهيدي مع شركاء المشروع ،وهم جامعة
زايد والمعهد الهندي لإلدارة ،في أحمد آباد ،ووزارة
العمل في دولة اإلمارات العربيّة المتّحدة ،في أبوظبي،
وت ّم عقد االجتماع في األوّل والثّاني من حزيران ،يونيو.
وقد ت ّم تمويل هذا المشروع البحث ّي ،الذي استم ّر أحد
عشر شهرًا ،من قبل وزارة العمل اإلماراتيّة.
• في الفترة ما بين  6و 9ت ّموز ،يوليو ،قام مكتب
المنظّمة الدوليّة للهجرة في العراق بتنفيذ ورشة عمل
متق ّدمة ،استم ّرت أربعة أيّام ،وتناولت مشاركة مجتمعات
الهجرة ،وقد حضرها مسؤولون من وزارات ال ّشؤون
الخارجيّة والهجرة والمهجّرين والتّعليم العالي والتّخطيط
والعمل وال ّشؤون االجتماعيّة .وقد هدفت ورشة العمل
هذه إلى بناء القدرات وتقديم أمثلة ملموسة الستراتيجيّات
التي قامت الحكومات بوضعها حيّز التّشغيل لالنخراط
مع مجتمعات بلدانها في الغربة.
تواصل معنا على وسائل التّواصل االجتماعيّة

راسلوناُوشاركوناُفيُالعددُالقادم ُ

لقد بدأت لعب كرة القدم عندما كنت في الثّامنة من
العمر .في بادئ األمر لعبت في الح ّي الذي كنت أعي
فيه .والحقًا ق ّرر والدي أن يضعني في فريق رسمي.
المغربي»؛ كان
وبعد ذلك لعبت في فريق اسمه «النّجم
ّ
هذا الفريق فريق كرة قدم مناطق ّي ت ّم تأسيسه من قبل
المجتمع المغرب ّي .ولعبت في فريق النّجم المغرب ّي لم ّدة
عامين اثنين ،قبل التحاقي بفريق من دوري ال ّدرجة
األولى ،وذلك عندما كنت أبلغ  17عا ًما.

نتطلّع لمساهماتكم .التّقديمات المقبولة لألقسام التالية:
ضوءُعلىُجمعيّةُمنُمجتمعاتُالغربة
تسليطُال ّ
ضوءُعلىُمشروعُبارزُ
تسليطُال ّ
ضوءُعلىُأفرادُناجحينُمنُمجتمعاتُالغربة
تسليطُال ّ
إعالنات ُ
أخبرونا عن المؤتمرات القادمة وورشات العمل والفعاليّات
والدّعوات لتقديم مقترحات وعروض المشاريع ،وما إلى
ذلك.

ماُهوُاألثرُالذيُتركتهُكرةُُالقدمُعلىُصلتكُبأوروبّا؟ُ
بالمغرب؟
لقد ساعدتي كرة القدم في العثور على موقعي في
المجتمع البلجيك ّي .عندما بدأت لعب الكرة ،كان الفريق
مكانًا تختلط فيه ثقافات كثيرة مختلفة؛ حيث كان هناك
العبون بلجيكيّون ،وآخرون كونغوليّون وأتراك
وإيطاليّون .غالبًا ما كان ملعب كرة القدم مكانًا يمكنك

سيت ّم إصدار العدد القادم من هذه الرّسالة اإلخباريّة في نهاية
شهر تشرين األوّ ل ،أكتوبر ،القادم .للمزيد من المعلومات،
اإللكتروني التّالي:
وللتقديم ،الرّجاء مراسلتنا على البريد
ّ
iommenanews@iom.int
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