
 

 

 رسالة مفتوحة الى السيد

 رئيس الحكومة المغربية

وكذا  األسيويةو االفريقيةوفي الكثير من الدول األوروبية ات /من المواطنين واآلالفشهر أمنذ أربعة 

كارثية جراء عدم  في وضعيةاغلب هؤالء حيث ، وباء كروناتفشي نتيجة ات /عالقين وأمريكادول الخليج 

 ىوال  ،..غير المتوقعة التي اصبحوا يعيشونهاالظروف  وكدا نظرا لصعوبة ،تمكنهم من الدخول الى بلدهم

مستقرة في فرنسا الجالية المغربية ال فرادأعددا من ن أكما . هؤالءالقليل من  إال يتم دخولحدود اليوم لم 

وبلجيكا واسبانيا وإيطاليا ال زالت عالقة في المغرب محرومة من الرجوع الى بلدان عملها نتيجة التدبير 

    .لهذا الملف مع سفارات هذه البلدان السيئ

 رئيس الحكومة،السيد 

المغربية حالة  اعالن الحكومة ومنذ  ،لقد اثارت الحركة الحقوقية المغربية سواء في الداخل او الخارج

وطالبت  ،تها ورسائلها و نداءاتهااانعكاسات هذه الوضعية من خالل بيان ،الحدود وإقفال الطوارئ الصحية

عن استيائهم من في الدول  ات/كما عبر الكثير من العالقين ،واقترحت حلول ممكنة بإيجاد الحلول المالئمة

 كما أن .الظروف المالئمة لهذا االنتظار غير المتوقعوعدم توفير  ،ة السفارات والقنصليات المغربيةالمباال

تسمت باالنتقائية والزبونية مما دفع الكثير من ا عليهم في عدد من الدولم توزيعها تالمساعدات التي 

 .ات رفض تسلمها/المواطنين

 ؛رئيس الحكومةالسيد 

من  شهرأبعد مرور ثالثة   المحتلة في مدينة مليلية ول ضحية ألقد انتظرت الحكومة المغربية سقوط 

 وعدد من ، ات من هذه المدينة/من العالقين 033نها بصدد ارجاع أ فجأةلتعلن  ،حالة الطوارئإقرار 

وضاع مزرية أيعيشون في حيث تم استثناء عدد من المواطنين الذي  المحتلة، ات من سبتة/المواطنين

انطالق  ، عنوزارة الخارجية والتعاون الدوليأعلنت  في األسابيع األخيرة و .واألطفالكالمسنين والنساء 

في ، والتي تميزت كذلك حسب المعطيات التي نتوفر عليها اع الشاملة من كل الدول االجنبيةحمالت االرج

انتقاء األشخاص المستفيدين دون  كما تم  ،التعتيم من طرف السفارات والقنصلياتبكل من اسبانيا وتركيا 

 .المزمنة من الدخول لبلدهم ضمراألا وذو وللمعايير خصوصا حرمان الكثير من المسنين  مراعاة

تجدد الجمعية ات /ات العالقين/كل هذه الوقائع ونظرا للوضعية الكارثية المستمرة للمواطنينمام أ

 :يلالمغربية لحقوق االنسان مطالبها التي تتجلى في ما ي
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