
  مجلس النواب
الفر ق االش  ا ي

الر اط    : 27/5/2020

إ   السيد وز ر الشؤون ا  ارجية والتعاون اإلفر قي واملغار ة املقيم ن با  ارج
     تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا    م

كما  علمون السيد الوز ر ا    م، أنه ال أحد يجادل     ون التداب   واإلجراءات االح  از ة ال   

اتخذت من أجل  عليق جميع الرحالت ا  و ة والبحر ة وإغالق ا  دود، ابتداء من يوم األحد 15

، أ  ا  مارس 2020،  عد يوم ن من    يل أول حالة إصابة محلية بف  وس  ورونا ـ  وفيد 19

 انت محط إجماع وإشادة ا  ميع، بمن ف  م املغار ة العالقون با  ارج واملدي ت ن السلي ت ن، 

حفاظا ع   األمن الص   للبالد، لكن مع توا   األيام، ومرور أز د من ش ر ن، تفاقم الوضع 

االجتما   للمعن ن، فتعالت األصوات املطالبة بوضع حل   ا ي ألزم  م.

وحيث أنه    الوقت الذي  ان ا  ميع ي تظر مواصلة اإلجراءات ال   انطلقت من مدينة مليلية 

ا  تلة، قصد وضع حد ملعاناة املغار ة العالق ن بالداخل (املدي ت ن السلب ت ن)، و ا  ارج، 

تداولت  عض املواقع خ   ال  وء إ   االنتقائية والتمي      معا  ة  ذا امللف، اعتبارا لوضع م 

امل  ، حيث سمحت السلطات املغر ية لشركة "رونو" الفر سية بنقل حوا   80 إطار مغر ي عالق 

با  ارج، ع   م ن طائرت ن من فر سا ورومانيا، ل م عالقة بالعمل    مجال صناعة السيارات 

باملغرب. 

وحيث أن جميع املغار ة العالق ن با  ارج ي تظرون عود  م، و طر قة عادلة ومنصفة، دون 

اعتماد أي عنصر تفضي  ، أو محاباة أو ز ونية أو غ   ذلك من أنواع وأش ال التمي   والتفضيل. 

وحيث أن الدولة املغر ية تؤكد وتل  م    ديباجة الدستور، بحظر وم افحة  ل أش ال التمي  ، 

 س ب االنتماء االجتما   أو أي وضع      ، م ما  ان. وا  ال أن  ذا اإلجراء تمي  ي وخرق 

سافر للدستور.

لذا  سائلكم السيد الوز ر ا    م:

ـ ما    أسباب   وء السلطات املغر ية إ   االنتقائية والتعامل التفضي      معا  ة ملف املغار ة 

العالق ن؟

ـ وما    اإلجراءات ال   س تخذ ا من أجل ت  يح الوضع ووضع حد ملعاناة املغار ة العالق ن؟

ـ وما    جدولة عود  م إ   أرض الوطن؟

الرقم :13689

شفوي - عادي املوضوع : سؤال

االنتقائية والتعامل التفضي      معا  ة ملف املغار ة العالق ن

السالم عليكم ورحمة هللا و ر اته، و عد،

ـ وما    اآلجال الزمنية للقيام؟

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و االح  ام.

إمضاء:

امام شقران, عز ز سعيد,الطال   مينة
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