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ملف الهجرة ا لخاص بمدينة طنجة وورقة الأولو يات اللذين تم ّت صياغتهما في إطار
ّ
تجمع هذه الوثيقة بين

مشروع الهجرة بين المدن المتوسطية .يهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تحسين حوكمة الهجرة على مستوى

المدينة ،ضمن شبكة من المدن في أورو با ومنطقة جنوب المتوسط .للمز يد من المعلومات ،يمكن الاطلاع على

الرابط التاليwww.icmpd.org/mc2c :

لمحة عا مّة ()2014
طنجة هي المدينة الرئيسية في عمالة طنجة أصيلة ،وعاصمة جهة

الإطار السياسي والإداري

طنجة تطوان ا لحسيمة .تُقسم المدينة إدار يا ً إلى أر بع مقاطعات
تشكّل كل ّها جماعة طنجة ،هي كالآتي :بني مكادة (%38.3

من إجمالي سكان البلدية) ،الشرف مغوغة (  ،)%21.2الشرف
السواني ( )%13.9وطنجة المدينة ()%28.6

عدد السكان
نسبة سكان مدينة طنجة على

المستوى الوطني

٩٤٧ ٩٥٢
%4,6
%0,5

نسبة الأجانب من سكّان المدينة

لا يعكس هذا الرقم العدد الدقيق للأجانب في المدينة و يقلل
من شأنه

إطار الهجرة

بفضل اقتصاد طنجة ا لحيوي وموقعها ا لجغرافي المحاذي لأورو با ،أصبحت مدينة ً جاذبة ً للسكّان الباحثين

عن ظروف معيشة أفضل أو العابر ين نحو السواحل الشمالية للبحر المتوسط .كما تستقبل تحرّكات هجرة

دولية متنو ّعة قادمة ً من الشمال وا لجنوب على السواء .فيمث ّل الإسبانيون والفرنسيون أبرز جنسيات الشمال

م المدينة لاجئين سور يين ومهاجر ين من أفر يقيا جنوب الصحراء.
المتواجدة في طنجة .فضلا ً عن ذلك ،تض ّ

ومع أن ّه يصعب احتساب تدفقات الهجرة المتواجدة في طنجة� ،لكن يمكن ملاحظتها بسهولة في أ نحاء المدينة.
فالمهاجرون من جنوب الصحراء الذين يعانون حرمانا ً اجتماعيا ً واقتصاديا ً يتجمّعون على ضواحي المدينة

في مساكن غالبا ً ما تكون متر دّية .و يعمل القسم الأكبر منهم في الاقتصاد غير الرسمي .في المقابل ،يتمت ّع

المهاجرون من الشمال عاد ة ً بظروف ما دّية أفضل ،و يتو زّعون في مختلف أ نحاء المدينة.

وضع الهجرة الوافدة

لا تملك المدينة إلا إحصاءات قليلة جدا ً عن الهجرة الوافدة (من حيث العدد ،والوضع القانوني ،والنوع

الاجتماعي ،وا لجنسية إلخ .).فوفقا ً للإحصاء العام للسكّان والسكنى الذي أجري عام  ،2014يبلغ

عدد السكّان الأجانب في طنجة  5145شخصا ً ،أي  %0.5من إجمالي سكّان المدينة ،و %6من الأجانب
المنتشر ين في مختلف أ نحاء المغرب� .لكنّ هذا الرقم يعكس عدد السكّان المتواجدين عند إجراء الإحصاء
ن عدد الأجانب يبقى ،في الواقع ،أكبر بكثير .فوفقا ً للا تحاد الافر يقي لجمعيات التنمية،
فقط ،في حين أ ّ

يقارب عدد المهاجر ين من جنوب الصحراء المتواجدين في طنجة الثلاثة آلاف شخص .ومعظم هؤلاء

شباب ذوو مستوى تعليمي مرتفع نسبيا ً �لكنّ أغلبهم يعمل في
ٌ
ل
الأ شخاص ،وفقا ً للاستطلاعات ،رجا ٌ

الاقتصاد غير الرسمي .أما بالنسبة للاجئين في طنجة ،فقد احتسبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون

اللاجئين وجود  275لاجئا ً وملتمس لجوء للعام .2016

سياسة الهجرة المحلية

تضمن الأحكام المطب ّقة في إطار السياسة الوطنية ا لجديدة للهجرة في البلاد ،والمدرجة ضمن الاستراتيجية

الوطنية للهجرة واللجوء (  )2014د مجا ً أفضل للمهاجر ين� .لكنّ يكشف تحليل الوضع في طنجة صعو بة تطبيق
هذه السياسة على المستوى المحلي ،و محدودية الاختصاصات والموارد المالية والبشر ية لجماعة طنجة ،مما يحول
من دون إدارة مسائل الهجرة في المدينة بطر يقة فعالة.

تعتمد جماعة طنجة نهجا ً يرمي إلى تعز يز صورتها كمؤسسة ترافق المهاجر ين وتو جّههم ،وتدعم المنظّمات غير

ا لحكومية الناشطة في مجال الهجرة والدمج وتوف ّر لها الإرشادات اللازمة ،وتقدّر ثقافات المهاجر ين ،وتعمل

1

ن هذا النهج المتعدّد الأبعاد يستند أيضا ً
على صياغة ميثاق محلي من أجل إدارة الهجرة .تجدر الإشارة إلى أ ّ
إلى أدوات التعاون الدولي ،و يترافق مع تزايد إدراك المسؤولين المنتخَبين محليا ً لأهمية المسائل المتعلقة
با لهجر ة .

ضمن إطار مشروع الهجرة بين المدن المتوسطية ،حدّدت مجموعة أ صحاب الشأن في مدينة طنجة (مثل بلدية

طنجة ،وقطاع ا لجمعيات والمنظّمات غير الر بحية ،وإدارات الدولة اللامركز ية) الأولو يات التالية:

.1

حشد المؤسسات المعنية بدمج المهاجر ين

.2

مكا فحة رهاب الأجانب والعنصر ية

.4

الإلمام بتحركات الهجرة في المدينة

.3
.5
.6

تطو ير قطاع ا لجمعيات والمنظمات غير الر بحية التي تُعنى بالهجرة الوافدة

استقبال المهاجر ين وتوجيههم

صحة المهاجر ين

.7

إ يواء المهاجر ين وتوفير المساكن لهم

.9

تعليم أطفال المهاجر ين

.8

الوصول إلى العمل

دمج الهجرة في ا لخطط المحلية

ُأ طلقت عملية دراسة وتفكير على مستوى ا لجماعة ،بالتشاور مع الأطراف المحلية المعني ّة ،من أجل صياغة

حلول (وإن مؤقتة) لدمج المهاجر ين في حياتهم اليومية .ولعل ز يادة عدد المساحات واللقاءات المخصّ صة

للحوار وتبادل الآراء تشكل خطو ة ً ضرور ية ً أولى لتحر يك عجلة الدمج والمشاركة والإدماج.
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السلطات المحلية المختصة بحوكمة الهجرة على المستوى المحلي
ينص ميثاق ا لجماعة الذي يعر ّف باختصاصات جماعة طنجة على
ّ
لا

امتيازات وا ضحة توكل إليها في مجال الهجرة .كذلك ،لا يندرج التعليم،
والتوظيف ،والصحة ،والإسكان ضمن الاختصاصات المتعلقة با لجماعة؛

�لكن يمكن لهذه الاختصاصات أن تصبح اختصاصات مشتركة مع الدولة
أو منقولة من الدولة إلى ا لجماعة في شروط معي ّنة وفي ما يتعلق بجوانب

مح ّد د ة

مع ذلك ،واستنادا ً إلى القوانين والمواثيق التي تنظّم وظائف ا لجماعات
جماعة طنجة

(والتي ترك ّز على مهمّة تعز يز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)،

تحاول طنجة تطبيق مرافق استقبال وأطر عمل ،والانفتاح قدر المستطاع

على المنظمات غير ا لحكومية العاملة في مجال الهجرة

أما أقسام ا لجماعة الأكثر ات ّصالا ً بمجال الهجرة ،فهي:
•رئاسة ا لجماعة

•مصلحة العلاقات ا لخارجية
•قسم الشؤون الثقافية

فضلا ً عن ذلك ،يجوز للجماعة أن ترفع الاقتراحات وتصدر الإشعارات

المتعلقة بمصالح ا لجماعة التي تكون من اختصاص الدولة أو أيّ شخص

معنوي في إطار القانون العام

م هذه الهيئة العامة إدار ة ً متخصّ صة ً في دراسة الهجرة ومتابعتها ،فضلا ً
تض ّ

المجلس ا لجهوي لحقوق
الإنسان في طنجة

عن النظر في شكاوى المهاجر ين (المتعلقة بحقوقهم)

ارتبط اسم المجلس ا لجهوي لحقوق الإنسان ،في المقام الأول ،بحملة تنظيم

أوضاع المهاجر ين التي ُأ طلقت في نهاية العام 2013

3

منظمات المجتمع المدني الناشطة محليا ً في مجالات الهجرة والدمج
جمعية التضامن
جمعية أحلام

مساعدة الأطفال الذين يعانون وضعا ً صعبا ً والتكفّل بهم
تعز يز حقوق المهاجر ين مع اعتماد مقار بة قائمة على النوع

ا لا جتما عي

جمعية اللقاء المتوسطي للهجرة والتنمية

تصب في صالح المهاجر ين
ّ
مروحة كبيرة من الأنشطة التي

جمعية العيادة القانونية -الهجرة

ّ
والمرش�حين
مساعدة قضائية واجتماعية للمهاجر ين واللاجئين

CLINIQUE JURIDIQUE HIJRA

جمعية صوت المهاجر ين

للهجرة إلى ا لخارج

VOIX DES MIGRANTS

جمعية للمهاجر ين من جنوب الصحراء

مركز استقبال المهاجر ين

توفير المساعدات والإعانات للمهاجر ين

طنجة تستقبل المهاجر ين
)TANGER ACCUEIL MIGRANTS (TAM

جمعية المغرب الدمج
MAROC INTÉGRATION

توفير المساعدات والإعانات للمهاجر ين

جمعية تُعنى بالمهاجر ين
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جمعية جماعات جنوب الصحراء في
ا لمغر ب

COLLECTIF DES COMMUNAUTÉS

أسّ سها طلاب من جنوب الصحراء

SUBSAHARIENNES AU MAROC

الا تحاد الأفر يقي لجمعيات التنمية
UNION AFRICAINE DES
ASSOCIATIONS DE
DÉVELOPPEMENT

جمعية ا لخيمة
جمعية جسور التضامن
PONTS SOLIDAIRES

 14مجالا ً من الأنشطة ،تعتبر الهجرة بينها المجال ذا

الأولو ية .في هذا الإطار ،يولي الا تحاد اهتماما ً خا صّا ً
بتنظيم المناسبات والأنشطة وتوطيد علاقات التعاون

استنادا ً إلى مقار بة المشاركة في تحقيق التنمية

تعطي الأولو ية لحماية أطفال المهاجر ين من أفر يقيا جنوب

ا لصحراء

جمعية تُعنى بالمهاجر ين
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التنسيق والتعاون على مستوى المدينة ،وعلى الصعيدين ا لجهوي والوطني

تشارك ا لجماعة في عملية مأسسة التعاون والتنسيق مع بعض المنظمات غير ا لحكومية المحلية (دعم ماليّ

للجمعيات تقدّمه سلطات ا لجماعة وخدمات استشار ية) .كما بدأ المجلس ا لجهوي يتولى النظر في مسألة الهجرة؛
ل فيض الوسائل التي يتمتع بها هذا المجلس والتعاون مع ا لجماعة سيمكّن من تمتين عمل طنجة و يحسّن من
ولع ّ

دمج المهاجر ين .أما الوزارة المكل ّفة بشؤون الهجرة ،فتدير أنشطة منتظمة ،إما بمفردها أو بالشراكة مع مصالح
وزار ية أخرى ومنظّمات غير حكومية� .لكنّ هذه الوزارة ما زالت غير ممثلة في طنجة حتى اليوم .أخيرا ً،

تنظّم مفوضية الأمم المت ّحدة السامية لشؤون اللاجئين ز يارات منتظمة إلى طنجة ،وتنوي افتتاح مكتب لها

في المدينة قر يبا ً.

التعاون الدولي

بالإضافة إلى اتفاقات التعاون مع حكومتي كاتالونيا والأندلس الإسبانيتين المستقلتين ،تشارك طنجة في

برنا م�جين للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (  :)GIZالأ وّل يعنى بتعز يز قدرات المسؤولين المنت َخبين في مجال

إدارة الهجرة ،والثاني يهدف إلى تبادل ا ل�خبرات والممارسات السليمة على المستوى الدولي في ما يتعلق بدمج
ا لمها جر ين .

فضلا ً عن ذلك ،أصبحت طنجة ،منذ العام  ،2016مقر ّ الشبكة المغر بية للمدن المتعدّدة الثقافات ،منضمّة ً

بذلك إلى شبكة المدن المتعدّدة الثقافات التي أنشأها مجلس أورو با ،ومستفيد ة ً من تمو يل الا تحاد الأورو بي.

ل كبير
تعمل هذه الشبكة على تعز يز قيم التنو ّع الثقافي والتسامح والانفتاح ضمن المدن .و يندرج عملها بشك ٍ

ضمن البرنامج العالمي للدفاع عن حقوق المهاجر ين ومناهضة جميع أشكال الإقصاء ورهاب الأجانب .جدير ٌ
ن الشبكة المغر بية أبرمت اتفاقية تعاون مع نظيرتها الإسبانية.
بالذكر أ ّ

النظرة العامة إلى المهاجر ين والهجرة والدمج

ن النظرة إلى
ل عام ،في حين أ ّ
ُظهر الاستطلاعات أ ّ
ن النظرة إلى المهاجر ين الأورو بيين إ يجابية بشك ٍ

ضعيف
ٍ
الأفر يقيين من جنوب الصحراء تكون سلبية ً جدا ً .وتترافق هذه التصو ّرات المتعارضة مع دع ٍم

من قبل المواطنين لحقوق الإنسان المرتبطة بمسألة الهجرة .في هذا الإطار ،يجب أن يركز عمل ا لجمعيات

المهتمّة بمسألة الهجرة على رفع الوعي العام لدى المواطنين تجاه مشاكل المهاجر ين في المدينة ،و يحسّن عمل

ل أساسي إلى تعز يز
المؤسسات العامة .من هنا ،تنظّم ا لجمعيات والمنظّمات وجماعة طنجة أنشطة ً تهدف بشك ٍ

حقوق المهاجر ين من جنوب الصحراء وثقافة العيش المشترك.
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مدى تمتع المهاجر ين بحقوق الإنسان ووصولهم إلى ا لخدمات ،والمهام ذات الصلة للسلطات المحلية

اختصاص جماعة طنجة

التعليم والتكو ين المهني

التوظيف ور يادة الأعمال

الصحة والشؤون الاجتماعية

ا لحماية من التمييز

ا لسكن

كلا

كلا

كلا

كلا

كلا

المشاركة السياسية والدمج في عمليات صنع القرار على

المستوى المحلي
كلا

المؤسسة المسؤولة في ا لجماعة

السياسات العامة المحلية المتعلقة
با لمها جر ين

تتيح أحكام وأنظمة قديمة العهد تشرف عليها البلدية أن تلبي بعض

تدعم جماعة طنجة عمل ا لجمعيات

احتياجات المهاجر ين في مجال الصحة:

المهتمة بتعليم أطفال المهاجر ين في
المدارس الرسمية ،وتوفير التدر يب

المهني للأ شخاص الأكبر سن ّا ً

دمج المهاجر ين

•برنامج مكا فحة ناقلات الأمراض

•أحكام في الموازنة تتيح دفن الأ شخاص المتوفين المعدمين

تؤدي الهجرة إلى تحدّيات جديدة غير أن المدينة غير مستعدّة

رغم إلزام المدارس بتعليم أطفال

المهاجر ين ،يواجه الأطفال القادمون

لمواجهتها ( صحة النساء ا لحوامل ،الأمراض المتعلقة بالنظم البيئية

صعو بات في ما يتعلق بارتياد

خدمات الرعاية الصحية)

الاستوائية ،والعوائق المالية التي تحول من دون الوصول إلى

من أفر يقيا جنوب الصحراء

المدارس ،نظرا ً لضعف تجاوب

إدارات المدارس المحلية (التابعة

لوزارة التر بية الوطنية) مع الأحكام

المت ّخذة على المستوى الوطني ،وعدم
توعية الأهالي المهاجر ين

ملا حظا ت

يقتصر دور ا لجماعة على صيانة مرافق

التعليم الأساسي ،وتوفير المساعدة

للطلاب المحتاجين ،وإنشاء دور

حضانة (اختصاصات مشتركة مع

الدولة) .و يمكن للجماعة أن تتدخل

ل
حث إدارات الدولة المعني ّة على ح ّ
وت ّ

المشاكل المتعلقة بالتعليم على أراضيها

لا تتمت ّع ا لجماعة بأيّ اختصاص في مجال

يقتصر عمل ا لجماعة على صيانة المستوصفات الواقعة في نطاق ولايتها

لا تتمت ّع ا لجماعة بأيّ اختصاص في مجال بناء المساكن� .لكن

لها أن تنظّم حملة تستهدف القطاع

خدمات رعاية صحية� .لكن يجوز للجماعة أن تطلب من إدارات

يتعلق بشؤون السكن على أراضيها ،و بالتالي تنبّهها إلى ضرورة

التوظيف ور يادة الأعمال� .لكن يمكن
الاقتصادي مثلا ً للتوعية بشأن سياسة

الهجرة التي يت ّبعها البلد وتدابير دمج

العمّال المهاجر ين .كما يمكن للجماعة أن
ترفع طلبات مماثلة إلى إدارات الدولة

بهذا الشأن

ا لجهو ية .فليس من مهمّة المكتب البلدي لحفظ الصحة أن يوف ّر

الدولة المعنية بالصحة التدخل لمعا لجة مسائل ذات صلة بالصحة

العامة في أراضيها

يجوز لها أن تطلب من الإدارات الدولة المعنية التدخل في ما
صياغة خطة عمل لإ يواء المهاجر ين

تتمت ّع ا لجماعة باختصاص افتتاح مراكز استقبال لإ يواء النساء

ن صعو بات
اللواتي يواجه َ

يمنح دستور  2011السكّان الأجانب حقّ التصو يت في
.الانتخابات المحلية

المركز الدولي لتطو ير سياسات الهجرة (  ،)ICMPDمنظّمة المدن وا لحكومات المحلية المت ّحدة ( ،)UCLG

و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشر ية  -موئل الأمم المتحدة ( )UN - HABITAT
WWW.ICMPD.ORG/MC2CM

ل
جميع ا لحقوق محفوظة .لا يجوز إعادة إصدار أيّ جزء من هذا ا�لكتي ّب ،أو نسخه ،أو نقله ،بأيّ شك ٍ

أو وسيلة ،سواء أكانت إ�لكترونية أم ميكانيكية ،بما في ذلك النسخ ،أو التسجيل ،أو تخز ينه في أنظمة

تخز ين البيانات واسترجاعها من دون ا لحصول على إذن مسبق من أ صحاب التأليف والنشر.

تم ّ إصدار هذا ا�لكتي ّب بمساعدة الا تحاد الأورو بي ( )EUوالوكالة السو يسر ية للتنمية والتعاون ( .)SDC
ل من الأشكال أنه
تقع مسؤولية مضمون ا�لكتي ّب على المؤل ّفين وحدهم ،ولا يمكن الاعتبار بأيّ شك ٍ

يعكس وجهة نظر الا تحاد الأورو بي أو الوكالة السو يسر ية للتنمية والتعاون.

بتمو يل مشترك من

بتمو يل مشترك من الا تحاد الاورو بي

من تنفيذ

