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إ   السيد رئ س ا  كومة
     تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا    م

كما  علمون السيد الرئ س ا    م، أن قطاع ممو ي ا  فالت واملناسبات بمختلف أنواع ا، قد 

عرف كبا   القطاعات االقتصادية واالجتماعية األخرى أضرارا ملموسة، مما أثر سلبا ع   

املشغل ن والعامل ن فيه، سيما أن أ شط  م  ش د رواجا خالل فص   الر يع والصيف.

وحيث أن جائحة  ورونا ـ  وفيد 19 رافق  ا مجموعة من التداب   واإلجراءات االح  از ة لتف    

ان شار  ذا الو اء، أبرز ا فرض حالة الطوارئ ال  ية مباشرة مع بداية فصل الر يع، ومنع 

التجمعات وا  فالت، مما جعل  ذا القطاع  ع ش  ش ل مباشر انت اسة حقيقية ع    ل 

املستو ات، حيث لوحظ   ز وعدم القدرة ع    سديد الواجبات الكرائية وأداء قيمة الشي ات 

العالقة بذمة العديد من املوردين املدين ن لغ   م، وما ترتب ع  ا من مشا ل    تأدية ما بذم  م، 

و و ما أثر  ش ل سل   عل  م وع   العامل ن مع م، ودفع مجموعة من املقاوالت الصغرى 

واملتوسطة إ   حافة اإلفالس.

وحيث أنه     ذا السياق أفاد السيد يو س البحاري ال اتب العام   معية ممو ي ا  فالت    ة 

فاس مكناس، املنضو ة تحت لواء ا  معية الوطنية للممو ي ا  فالت والتظا رات،    تصر ح 

  ر دة إلك  ونية أن كث  ا من الناس يختلط عل  م األمر، و عتقدون أن ممو ي ا  فالت 

واملناسبات م ساوون ب ن املدن الك  ى والصغرى، و  ن املتخصص     ذا ا  ال ومتعددي 

األشغال، حيث األ شطة    املدن الصغرى والقرى تقتصر ع   ا  فالت الر يعية والصيفية، 

عكس املدن الك  ى ال    شتغل العامل ن   ا    املؤتمرات والتظا رات وغ   ا من األ شطة، وكذا 

املؤسسات العمومية من مس شفيات و  ون وداخليات ...إ  ، ل  داد األمر  عقيدا مع وجود فئة 

تتطاول ع    ذه امل مة خارج اإلطار القانو ي.

وحيث أن األمر يتعلق بفئة    حاجة ماسة إ   إجراءات تحف  ية،   دف تحر ك ال  لة 

االقتصادية والتنمو ة بأماكن تواجد م واملسا مة الفعالة    توف   فرص الشغل    موعة من 

الشباب سواء  ش ل دائم أو موس  .

وحيث أن معا  ة  ذا امللف، يتطلب تدخل عدة قطاعات ح ومية، م  ا الداخلية، الصناعة 

الرقم :13686

شفوي - عادي املوضوع : سؤال

ع   قطاع اإلجراءات املتخذة من طرف ا  كومة ملعا  ة تداعيات جائحة كورونا ـ كوفيد 19

ممو ي ا  فالت واملناسبات

السالم عليكم ورحمة هللا و ر اته، و عد،

والتجارة واالقتصاد األخضر والرق  ، السياحة والصناعة التقليدية والنقل ا  وي واالقتصاد 

االجتما  ، االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، والشغل واإلدماج امل  ... إ  .

لذا أسائلكم السيد رئ س ا   ومة ا    م عما ي  :

 ع   قطاع  ـ ما    اإلجراءات ال   س تخذو  ا من أجل معا  ة تداعيات جائحة  ورنا ـ  وفيد 19

ممو ي ا  فالت واملناسبات؟

ـ وما    اآلجال الزمنية للقيام باملطلوب؟

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و االح  ام.

إمضاء:

 عز ز سعيد,ص  ي ن يل,ا ل امل ي عبد الفتاح
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