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� ســائر دول العالــم، مــن 
ر، �مــا هــو الحــال �� � �الدنــا قــد تــ��

�جــدر التذكــ�� �ــأن قطــاع الص�ــد ��
� عــ� دينام�ك�ــة االقتصــاد  � �ان لهــا تأثــ�� ســل�� وس كورونــا COVID-19، الــ�� آثــار جائحــة فــ��

� �ش�ل عام وقطاع الص�د واالقتصاد ال�حري �ش�ل خاص. الوط��

� الموســع لرئ�ــس 
� برنامــج أول��ــا��

� قطــاع الص�ــد �اهتمــام خــاص ��
� هــذا اإلطــار، حــ��

و��
ُن 

�
الجمهور�ــة، تقديــرا لمــا َحـَ�ـــا هللا �ــه هــذا القطــاع مــن ثــروات ســمك�ة هائلــة متجــددة، ُتـــمك

� وت�ب�ــٍت 
ــَرص� للعمــل ومــن تع��ــز� لألمــن الغــذا��

ُ
مــن خلــق �شــاطات ُمــِدَرٍة للدخــل وتوفــ�� ف

� مواطنهم األصل�ة. 
للس�ان ��

ات�ج�ة  وة، اعتمــدت الســلطات العموم�ــة اســ�� وســع�ا إ� المحافظــة عــ� اســتدامة هــذە الــ��
� ُتوجــه العمــل العمــو��  االســتصالح والتنم�ــة المســتدامة والمت�املــة للص�ــد ال�حــري، والــ��
ة 2024-2020، ســع�ا للحفــاظ عــ� المــوارد ووســطها ال�حــري  � القطــاع عــ� امتــداد الفــ��

��
الح�امــة  و�رســاء   �

الغــذا�� األمــن  وتع��ــز  العمــل،  فــرص  وتوفــ��  وة،  الــ�� ، وخلــق  � والشــاط��
الرش�دة.

ات�ج�ة عــ� ثالثــة محــاور أساســ�ة �� : محــور خــاص �المــوارد والب�ئــة  وترتكــز هــذە االســ��
ال�ح��ة والشاطئ�ة و�المصائد ومحور يتعلق �سالسل الق�مة والثالث �ح�امة القطاع.

وات وعــ�  ات�ج�ة الجد�ــدة مــن خــالل هــذە المحــاور إ� المحافظــة عــ� الــ��  وتهــدف االســ��
� مور�تان�ــا، وتع��ــز آل�ــات تح��ــل 

، وز�ــادة ال�م�ــات المفرغــة �� � وســطها ال�حــري والشــاط��
التحت�ــة،  البــ��  تط��ــر  وكــذا  المضافــة،  الق�مــة  خلــق  �عــزز  �مــا  الص�ــد  منتجــات   � وتثمــ��

والتوز�ــــع العادل ل��ــــع القطاع.

 �
�� الص�ــد  لقطــاع  ــع  ـ ـ ـ ��ـ ودمــج  مضطــردة  وتنم�ــة  مضبوطــة  ح�امــة  إرســاء  أجــل  ومــن 

� يــوم 21 نوفمــ��  ، تــم إطــالق برنامــج ع�نــة الص�ــد التقل�ــدي والشــاط�� � االقتصــاد الوطــ��
� األداء  امــج التنم��ــة واعتمــادا عــ� تحســ�� � نواذيبــو، بنــاء عــ� مقار�ــة مبتكــرة لل��

�� 2020
والمتا�عة والتقي�م والح�امة الرش�دة.

 
� نفــس الســ�اق، تــم، يــوم 26 نوفمــ�� 2020، إطــالق مكّونــة نموذج�ــة أخــرى مــن برنامــج 

و��
� "ترق�ــة الص�ــد القــاري" 

� الموســع للرئ�ــس، ال تقــل أهم�ــة عــن ســا�قتها، تتمثــل ��
أول��ــا��

عــ� مســتوى  أو�، ســ�تواصل  النعمــة، �مرحلــة  �مدينــة  ة محمــودە"  "�حــ�� مــن  انطالقــا 
المسطحات المائ�ة األخرى.

� مور�تان�ــا لســنة 2020 مــع �عــض التحل�ــل 
�قــدم هــذا التق��ــر الســنوي إحصائ�ــات الص�ــد ��

والمقار�ات �اإلضافة إ� �عض المعلومات الهامة األخرى.

 مــقــدمـــة



06

المرصد االقــتصادي واالجــتــماعي للصــیــدالتقریر السنوي إلحصائیات 

التقریر السنوي إلحصائیات الصید
المرصد االقــتصادي واالجــتــماعي للصــیــد

الجزء األول

الصیـــد البحـــري

الجزء األول



المرصد االقــتصادي واالجــتــماعي للصــیــدالتقریر السنوي إلحصائیات 

08

2020

1.1ـ الكمیات المسموح باصطیادھا لكل مصیدة
ســعیا إلــى حصــر كمیــات الثــروات الســمكیة التــي یمكــن اصطیادھــا 
خــالل فتــرة زمنیــة محــددة، علــى كمیــات إنتــاج المخــزون المســموح 
باصطیــاده، یتــم تحدیــد الحــد المســموح باصطیــاده المقتطــع مــن 
أقصــى عائــد مســتدام، ســنویًا لمختلــف المصایــد مــن طــرف وزیــر 
الصیــد واالقتصــاد البحــري. ویتطلــب ذلــك معرفــة مســبقة بالمخــزون 
ــى  ــنة إل ــن س ــة م ــب متفاوت ــره بنس ــة تغیّ ــم إمكانی ــة رغ ــاح بدق المت
الثــروة  إلــى  الولــود  فــي  الحــق  یُمنــح  الســبب،  ولھــذه  أخــرى. 
الســتخراج كمیــة محــددة (حصــة) لمصیــدة محــددة وفــي إطــار 
ــد  ــد. ویســتوجب ھــذا النظــام، تحدی ــوع الصی ــا لن ــة محــددة وفقً منطق
الحــد المســموح باصطیــاده لتقســیمھ بعــد ذلــك إلــى حصــص فردیــة أو 
جماعیــة فــي حــدود المخــزون المتــاح. وفــي ھــذا اإلطــار، یتــم 
ــروة  ــة الث ــى حال ــاًدا عل ــاز، اعتم تخصیــص حصــة ألصحــاب االمتی
المســتھدفة ومســتوى االســتثمار الــذي تــم إجــراؤه، وذلــك بشــكل 

یضمن أقصى نتیجة مع استمراریة النشاط.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الحــد المســموح باصطیــاده حســب كل 
مصیــدة أو عیّنــة الــذي تــم اعتمــاده خــالل ســنة 2019 لــم یتغیـّـر ســنة 
2020 (الجــدول 1)، ویصــل إجمالــي الكمیــات إلى 1874633 طن 
الســطحیة  األســماك  وتحتــل  فئــة.  عشــر  إحــدى  علــى  موزعــة 
الصغــرى المرتبــة األولــى بكمیة 1353000 طن، ثــم المخزون غیر 

المستغل للصدفیات 350000 طن. وتأتي األسماك القاعیة في 

عرفت الحصص الممنوحة ســنة 2020 تراجعا بنســبة %30 مقارنة 
بســنة 2019 أي مــا یمثــل 700000 طــن، ویعــود ذلــك إلــى العــدد 
المرتفــع مــن االمتیازات الممنوحة ســنة 2019 والتي تم إلغاؤھا ســنة 

 .2020
ــماك  ــلطعون وأس ــطحیة، والس ــماك الس ــا باألس ــر أساس ــق األم ویتعل
ــك أن الحصــص الممنوحــة ألســماك  ــھ. فیمــا یالحــظ عكــس ذل التون

القاع عرفت زیادة بنسبة 6%.
وفیما یتعلق باستغالل الحصص، فقد بلغ المستوى العام لالستغالل 

1. المخزون المتاح

الجدول 1 : المخزون المتاح لكل مصیدة (طن)

المصدر: م.ا.ث.د ــ م.م.ب.م.ص

الشكل 1 : الحصص الممنوحة والمستغلة حسب المصیدة

نســبة %89، مســجال بذلــك تحســنا بنســبة %6 مقارنــة 
ــاء بعــض  ــا یمكــن أن یفســر بإلغ بســنة 2019 وھــو م
امتیــازات ل تراجــع الححــص الممنوحــة. وعلى مســتوى 
المصایــد، فقــد تم وبنســبة %100 اســتغالل جــراد البحر 
األخضــر والجمبــري، ثــم رأســیات األرجــل واألســماك 
السطحیة التي تجاوزت حاجز %90. فیما تترواج نسب 
استغالل المصاید األخرى األقل استغالل من %74 إلى 

%87. (الشكل 1).

2.1ـ استغالل الحصص

المرتبــة الثالثــة بـــ 87000 طــن ثم راســیات األرجل 
بـــ 42700 طــن یمثل االخطبوط كمیة 32700 طن 
والخبــار 6000 طــن والكلمــار 4000 طــن. وتأتــي 
كمیة أسماك التونة في المرتبة الخامسة بـكمیة 24000 
طن. وتشــمل الالئحة كذلك 10093 طن من أســماك 
النازلــي، و7200 طــن مــن الجمبــري، و400 طــن 
البحــر  جــراد  مــن  الســلطعون و240 طــن  مــن 

الوردي.

الحصص الممنوحةالحصص المستغلة

الروبیان
رأسیات األرجل

السلطعون
النازلي
أسماك القاع

جراد البحر
التونھ
األسماك السطحیة
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تــم منــح 12883 امتیــاز خالل ســنة 2020 
ــاز  ــل 14626 امتی مــن طــرف القطــاع مقاب
خــالل ســنة 2019، وھــو مــا یمثــل تراجعــا 
بنسبة %12 (الجدول 2). وتھیمن بشكل كبیر 
امتیازات رأسیات األرجل بنسبة %39 أي ما 
ــة  ــماك القاعی ــم األس ــاز، ث ــل 4975 امتی یمث
بسنبة %33 بحدود 4317 امتیاز، واألسماك 
ــاز.  ــبة %27 أي 3536 امتی ــطحیة بنس الس
البحــر  كجــراد  األخــرى  المصایــد  وتمثــل 
الوردي، والصدفیات والجمبري أقل من 1% 

(الجدول 2، الشكل 2).

2. حق االنتفاع
الجدول 2 : عدد االمتیازات حسب المصیدة

المصدر: م.ا.ث.د

الشكل 3: عدد االمتیازات حسب المصاید  

1.2 حقوق االمتیاز حسب المصیدة

ت
زا

تیا
الم

د ا
عد

ــة  ــة المتعلق ــات الماضی ــد أوضحــت البیان لق
الممنوحــة  لالمتیــازات  اإلجمالــي  بالعــدد 
زیــادة  األخیــرة  الخمــس  الســنوات  خــالل 
منتظمة بلغت 14625 امتیازا خالل سنة 2019 
(الشــكل 3). وفي ســنة 2020، ُســجلت زیادة 
عامــة بنســبة %11 خاصــة علــى مســتوى 
مصیــدة رأســیات األرجــل التــي تراجعــت 
بنســبة %25 (الشــكل 4). ویمكــن تفســیر ھذا 
التراجــع بإعفــاء الصیــد التقلیــدي مــن تســدید 
برخصھــا  عملھــا  وإمكانیــة  الولــوج  حــق 
لسنة 2019، ینضاف إلى ذلك األزمة الصحیة 
ـ 19 واإلجــراءات الصارمة  العالمیــة لكوفیــدـ 
التــراب  كافــة  علــى  اتخاذھــا  تــم  التــي 

الوطني.

الشكل 2: توزیع االمتیازات حسب المصاید لسنة 2020

ت
زا

تیا
الم

د ا
عد

الشكل 4: االمتیازات حسب المصاید  
السنوات

السنوات

ت
زا

تیا
الم

د ا
عد
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یبین الجدول 3 عدد االمتیازات حسب فئات الصید وأنواعھ الثالث الصید في أعالي البحار والصید الشاطئي والصید التقلیدي.

الجدول 3 : عدد االمتیازات حسب نوع الصید والمصیدة

الشكل 5 : إجمالي الكمیات المصطادة حسب نوع الصید  (2013 ـ 2020)

1.2.2 الصید التقلیدي
ھیمــن شــبھ قطــاع الصیــد التقلیــدي 
األكثر شعبة في بالدنا بنسبة %79 على 
االمتیازات الممنوحة سنة 2020. وقد 
احتلــت امتیــازات رأســیات األرجــل 
المرتبة األولى خالل سنة 2020 بنسبة 
تراجعھــا  مــن  الرغــم  علــى   39%
بنسبة %25 مقارنة بسنة 2019. وتأتي 
األســماك القاعیــة فــي المرتبــة الثانیــة 
رغــم تراجعھــا كذلــك بســنة %6. فیما 
احتلــت األســماك الســطحیة المرتبــة 
الثالثة بزیادة تقدر بنسبة %9 سنة 2020 
امتیــازا   185 زیــادة  یمثــل  مــا  أي 
مقارنــة بســنة 2019. وقــد بلــغ عــدد 
امتیازات المصاید األخرى 36 بالنسبة 

لشبھ ھذا القطاع (الجدول 3).

2.2.2 الصید الشاطئي
قطــاع  شــبھ  امتیــازات  تراجعــت 
الصید الشــاطئي بنســبة %30 منتقال 
بذلك من 294 سنة 2019 إلى 207 
امتیــازا خــالل ســنة 2020. وقــد 
األســماك  بذلــك  أساســا  تأثــرت 
والمصایــد  الصغیــرة  الســطحیة 
الصدفیــات)  (القشــریات،  األخــرى 
ــي تراجعــت بشــكل ملحــوظ جــدا  الت
 2019 ســنة  امتیــازات   95 بـــ 
ــنة  ــالل س ــط خ ــازات فق ــى 9 امتی إل

.2020
بینمــا اســتقرت وضعیــة األســماك 
ــت  ــل وظل ــیات األرج ــة ورأس القاعی
تمثل على التوالي نسبة %15 و16% 

من شبھ ھذا القطاع (الجدول 3).

3.2.2 الصید في أعالي البحار
فــي  الممنوحــة  االمتیــازات  عرفــت 
إطــار الصیــد فــي أعالــي البحــار زیــادة 
انتقلــت بموجبھــا من 156 امتیازا ســنة 
2019 إلــى 164 امتیــازا خــالل ســنة 
2020 أي ما یمثل زیادة بحدود 5%. 
حصریــا  الزیــادة  ھــذا  وتتعلــق 
ــي زادت بـــ 12  ــة الت باألســماك القاعی
المصایــد  تراجعــت  فیمــا  امتیــازا. 
ــات  ــل القشــریات والصدفی األخــرى مث
من 14 إلى 10 امتیازات. وفي المقابل، 
الممنوحــة  االمتیــازات  تتغیــر  لــم 
لرأســیات األرجــل (المســتخدمة مــن 
طــرف الوطنییــن) وأســماك الســطح 
طــرف  مــن  (المســتخدمة  الصغیــر 

االتحاد األوروبي).

ــاطئي  ــد الش ــي الصی ــبیة لقطاع وبالنس
فــي أعالــي البحــار والصیــد التقلیــدي، 
یُالحــظ توجھــا مقلوبــا من ســنة 2017 
إلــى 2020. ممــا یعنــي أنــھ إذا زادت 
أعالــي  فــي  المصطــادة  الكمیــات 
البحــار، تتناقــص الكمیــات المصطــادة 
ــس  ــي نف ــدي ف ــد التقلی ــي إطــار الصی ف
ــك، وھــو یمكــن  ــح كذل والعكــس صحی
الصیــد  أســماك  باســتغالل  تفســیره 
طریــق  عــن  الصغیــرة  الســطحي 

القطاعین (الشكل 5).

2.2 االمتیازات حسب نوع الصید

المصدر: م.ا.ث.د

ان
كن
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ف 

أال

الصید في أعالي البحار والشاطئي

الصید التقلیدي والزورقي

المجموع
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الجدول 4 : إجمالي الكمیات المصطادة السنویة حسب نوع الصید (الطن)

المصدر: م.ا.ث.د ـ خ.س.م ـ م.م.ب.م.ص

الجدول 6: مساھمة مصاید الصید في أعالي البحار

وبشــكل عــام، تھیمــن، بشــكل منتظــم، أســماك الســطح الصغیــرة علــى الكمیــات المصطــادة فــي إطــار 
الصیــد فــي أعالــي البحــار والصیــد الشــاطئي. وقــد ســاھمت بحــدود %94 (900149 طــن) خــالل ســنة 
2020 فــي إجمالــي الكمیــات المصطــادة فــي ھــذا النــوع مــن الصیــد. فیما تحتل األســماك القاعیــة المرتبة 
الثانیــة مــن حیــث األھمیة بنســبة %4 (37104 طن)، تلیھا رأســیات األرجل بنســبة %2 (17316 طن). 

وتحتل القشریات المرتبة األخیرة بنسبة %0,2 (1950 طن). (الجدول 5).

الجدول 5: مكونات الكمیات المصطادة لسنة 2020

یتــم تســجیل الكمیــات المصطــادة 
فــي إطــار الصیــد البحــري إمــا فــي 
دفاتــر متــن ســفن الصیــد فــي أعالــي 
أو  الشــاطئي  الصیــد  أو  البحــار 
ــن  ــد العاملی ــدّرة مــن طــرف أحم مق
ــدي  ــد التقلی ــة الصی ــي نظــام متابع ف
الصیــد  یخــص  فیمــا   (SSPC)
الشــاطئي  والصیــد  التقلیــدي 
الزورقي. وقد بلغ خالل ســنة 2020 
المصطــادة  الكمیــات  إجمالــي 
1272866 طــن، وھــو مــا یمثــل 
تراجعا بنسبة %6 مقارنة بسنة 2019 
وبنســبة %16 مقارنة بســنة 2018. 
لسلســلة  العــام  التوجــھ  یتمیّــز 
الكمیــات المصطــادة خالل (2015 ـ 
ــى ســنة 2018  ــد حت 2020) بالتزای
ــا  ــن متبوع ــكمیة 1.533.000 ط بـ
بانخفاض في سنتي 2019 و2020. 
ویعــود ھــذا التراجــع أساســا إلــى 
فــي  الصیــد  مقبوضــات  ھبــوط 
تأثــرت  التــي  البحــار  أعالــي 
باألزمــة الصحیــة العالمیــة لكوفیــد ــ 

19. (الجدول 4، الشكل 6).

ونالحــظ بالنســبة لقطــاع الصیــد فــي 
التقلیــدي  البحــار والصیــد  أعالــي 
توجھا معكوســا من ســنة 2017 إلى 
إذا  أنــھ  یعنــى  مــا  وھــو   .2020
ــد  ــادة للصی ــات المصط زادت الكمی
تتناقــص  البحــار،  أعالــي  فــي 
للصیــد  المصطــادة  الكمیــات 
أو  الوقــت  نفــس  فــي  التقلیــدي 
العكــس، وھــو مــا یمكــن تفســیره 
باســتغالل صیــد األســماك الســطحیة 
الصغیــرة مــن طــرف نوعــي الصیــد 

(الشكل 8)

3. الكمیات المصطادة 

1.3 الكمیات المصطادة حسب نوع الصید

2.3 تشكیلة الكمیات المصطادة في أعالي البحار والصید الشاطئي

ــ 2020) الشكل 6: الكمیات المصطادة في أعالي البحار وفي الصید الشاطئي حسب المصیدة (2013ـ 

الصید في أعالي البحار والشاطئي
الصید التقلیدي والزورقي
المجموع
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الصید التقلیدي

أسماك السطح

رأسیات األرجل

أسماك القاع

یتــم تفریــغ الكمیــات المصطــادة فــي 
إطــار الصیــد التقلیــدي والزورقــي التــي 
تســتخدم الشــبكة الــدّوارة أساســا فــي 
وحســب  ونواذیبــو.  نواكشــوط 
إحصائیات 2020 للصید التقلیدي، تھیم األسماك 
القاعیة بشكل واسع وبنسبة 69% (71.378 
طــن). وتحتــل راســیات األرجــل المرتبة 
الثانیة بنسبة %26 (26940 طن)، وفي 
الســطحي  الصیــد  أســماك  األخیــر 
الصغیرة بنسبة %5 (4695 طن). وفیما 
الزورقــي،  الشــاطئي  بالصیــد  یتعلــق 
تھیمــن أســماك الســطح الصغیــرة بشــكل 
واســع وبنســبة أكثر %78.3 أي ما یمثل 
166.943 طــن، تلیھــا األســماك القاعیــة 
بنسبة %21.6 بینما تمثل راسیات األرجل 

كمیة ثانویة بنسبة %0.1 (الشكل 9).

3.3 مكونات الكمیات المصطادة بواســطة الصید التقلیدي

الشكل 9: التكوینة الخاصة للكمیات المصطادة للصید التقلیدي لسنة 2020

الشــكل 7: الكمیــات المصطــادة للصیــد فــي أعالــي البحار والصیــد الشــاطئي دون زوارق 
الشباك الدوارة حسب المصیدة (2016ـ 2020)

الشكل 8: الكمیات المصطادة شھریا للصید في أعالي البحار والصید الشاطئي سنة 2020

لقــد أظھــرت سلســلة معطیــات الكمیــات المصطــادة 
لألســماك الســطحیة الصغیــرة للصیــد فــي أعالــي البحــار 
وللصیــد الشــاطئي زیــادة ســریعة مــا بیــن 2015 و 
2018، ثــم تلــى ذلــك انخفــاض في ســنتي 2019 و 2020 
بســبب األزمة الصحیة كوفید ـ 19. أما بالنســبة لألســماك 
القاعیة فقد لوحظت زیادة خالل سنة 2020 بعد ھبوط من 
ســنة 2016 إلــى 2019. وعكســا لذلــك تراجعــت الكمیات 
المصطــادة مــن راســیات األرجــل المصطــادة حصریا من 
طــرف الوطنییــن خــالل ســنة 2020 بعــد منحــى التزایــد 
تعلیلــھ  الماضیــة، وھــو مــا یمكــن  الســنوات  خــالل 
بانخفــاض تواجــده ووفرتــھ. فیمــا حافظت القشــریات على 

استقرارھا بانتظام في الفترة الحالیة. (الشكل 7).
تمیـّـز معــدل الصیــد الموســمي خــالل ســنة 2020 بالتزاید 
ــو ـ  ــادي بعــد التوقــف البیولوجــي (مای المضطــرد االعتی
األســماك  باســتثناء  المصایــد  لــكل  بالنســبة  یونیــو) 
الســطحیة، وبانخفاضــھ التدریجــي فــي األشــھر الموالیــة. 
ومــع ذلــك، وبعــد التوقــف البیولوجــي خــالل فصــل الربیع 
لســنة 2020 فقــد كان اإلنتــاج ضعیفــا جــدا خاصــة 
بالنســبة لراســیات األرجــل، وھــو مــا یمكــن تفســیره فیمــا 

بعد بضعف الوفرة خاصة في المناطق الشاطئیة.
الكمیــات  أن  نالحــظ  الســطحیة،  لألســماك  وبالنســبة 
المصطــادة تتزایــد بانتظــام مــن ینایــر إلى ابریــل، لتتراجع 
حتــى شــھر ســبتمبر بالتزامــن مــن فتــرة الوفــرة الكبــرى 
الموریتانیــة. وفــي  المنطقــة  الســاردینل فــي  لعینــات 
أكتوبــر، تتزایــد مــن جدیــد، وھــو مــا یمكــن تفســیره كذلــك 
بفتــرة وفــرة "الشینشــار" و"الســاردین" بالخصــوص. 

(الشكل 8).

أسماك السطح الصید الشاطئي الزورقي
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یوجــھ جھــد الصیــد لمختلــف أنــوع الصیــد فــي أعالــي البحــار، بشــكل أساســي، إلــى العیّنــات ذات القیمــة التجاریــة الھامــة 
ــي  ــاس ف ــز أس ــاطئي المرتك ــد الش ــط الصی ــر. وینش ــة للتصدی ــریات) الموجھ ــل والقش ــیات األرج ــاع، رأس ــماك الق (أس
ــطح  ــماك الس ــا بأس ــق تموینھ ــن طری ــمك ع ــوت الس ــق وزی ــة لدقی ــع المحلی ــح المصان ــر لصال ــي أول األم ــو، ف نواذیب
ســفینة   188 بینھــا  مــن  ســفینة   348 الحفــظ،  آللیــات  وفقــا  الصیــد،  جھــد  بلــغ   2020 ســنة  وفــي  الصغیــرة. 

مبردة و 158 سفینة مجمدة وسفینتان (2) من نوع RSW تعمل أساسا في إطار النظام الوطني. (الجدول 7).

4.3. جھد الصید في أعالي البحار والصید الشاطئي

1.5.3. عدد السفن حسب معدات الحفظ

الجدول 7: عدد السفن حسب معدات الحفظ

تھیمــن، بشــكل واســع، الســفین الجــرارة، مــن حیــث آلیــات الصیــد المســتخدمة، بـــ 228 ســفینة بشــباك الجــر مــن بینھــا 56 
تعمــل فــي إطــار النظــام األجنبــي وأربــع (4) ســفن تعمــل بشــباك الجــر المــزدوج، تعمــل تحــت النظــام الوطنــي. أمــا بقیــة 
الســفین فھي ســفن تعمل بشــباك المحفظة (52)، وســفن تعمل بالشــباك (32)، وســفن تعمل باألقفاص(28) باإلضافة إلى 8 

سفن تعمل بالخیط من بینھا 5 تعمل في إطار النظام األجنبي. (الجدول 8).

2.5.3. عدد السفن حسب آلیات الصید

الجدول 8: عدد السفن حسب آلیات الصید

المصدر: م.ص.أ.ب.ش/ م.ا.ث.د

المصدر: م.ص.أ.ب.ش/ م.ا.ث.د
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2. صادرات منتجات قطاع الصید
1.2. حجم الصادرات

1.1.2 تغیرات إجمالیة
1.1.1.2 التطویر السنوي

بلــغ إجمالــي الصــادرات خالل ســنة 2020 حدود 
762 ألف طن أي بانخفاض بنســبة %13 مقارنة 
بســنة 2019، وھــو مــا یعادل أكثــر من 115 ألف 
طــن. وتبقــى الھیمنــة علــى مســتوى منتجــات 
ــات "مجمــدات  ــد المصــّدرة مــن طــرف عیّن الصی
مختلفة" بحدود %66، وقد عرف، رغم ذلك، ھذا 
المنتــج انخفاضــا مقارنــة بســنة 2019. كمــا مثلت 
منتجات دقیق وزیوت السمك قرابة %22 من حجم 
حجــم  عــرف  فیمــا  اإلجمالــي.  الصــادرات 
رأسیات األرجل تراجعا ھاما بحدود 13000 طن 
منتقــال مــن %6.5 ســنة 2019 إلى %5.7 ســنة 
2020. وقــد عرفــت كمیــات األســماك الســطحیة 
المصــّدرة التــي كانت في تراجع ثابت منذ 2016، 
زیــادة خــالل ســنة 2020 تتجــاوز 32000 طــن. 
بنفــس  القاعیــة مســتقرة  األســماك  فیمــا ظلــت 
المســتوى المســّجل ســنة 2019 مــع مســاھمة فــي 

حدود 0.3%.

الجدول 9 : مساھمة المنتجات في حجم الصادرات السنویة

الشكل 10: تطور أحجام الصادرات حسب المصیدة وحسب نوع المنتج

2.1.1.2. حجم الصادرات حسب الوجھة
تــم، خــالل ســنة 2020، تصدیــر منتجــات الصیــد 
انطالقا من موریتانیا نحو 68 دولة مقابل 75 دولة 
ــا  ــن افریقی ــدول بی ــذه ال ــوزع ھ ــنة 2019. وتت س
(%41)، وأوروبا (%29)، وآسیا (%25) وأمریكا 

الجنوبیة والشمالیة (5%).
وتُظھــر أحجــام منتجــات الصیــد المصــّدرة ھیمنــة 
واضحــة، علــى مــدار الســنة، للمنتجــات الموجھــة 
ــذه الصــادرات،  ــت ھ ــد بیّن ــا. وق ــارة افریقی نحــو ق
بشــكل إجمالــي، توجھــا نحــو الزیــادة انطــالق مــن 
بدایــة إلــى وســط الســنة لتصــل علــى أعلى مســتوى 
ــة قبــل االتجــاه نحــو التناقــص  لھــا فــي شــھر یونی
 .(13 (الشــكل  دیســمبر  شــھر  غایــة  إلــى 
ــى نفــس المســتوى  ــا عل ــارة افریقی ــد حافظــت ق وق
خالل سنة 2019 بنسبة %51 من استقبال الكمیات 

المصدرة.
ومــع ذلــك، فــإن قــارة آســیا التــي كانــت تحتــل 
المرتبــة الرابعــة ســنة 2019 انتقلــت إلــى المرتبــة 
الثانیة سنة 2020 متساویة مع روسیا بنسبة 17% 
الــدول  تســتلم  ولــم  الصــادرات.  حجــم  مــن 
األوروبیة خالل سنة 2020 سوى نسبة %14 من 
الصــادرات، ویعــود ذلــك إلــى إغــالق الحــدود 
ــن  ــة ع ــة الناتج ــة الصحی ــبب األزم ــل بس والمداخ

الشكل 11: حجم الصادرات الشھریة حسب الوجھةكوفید ـ 19.

المصدر: م.ا.ث.د / الجمارك
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ــج  ــب المنت ــھري للصــادرات حس ــر التطــور الش ویُظھ
توجھــا نحــو االنخفــاض مــن ینایــر إلــى ابریــل بالنســبة 
لـــ "مجمــدات مختلفــة"، منتقلــة بذلــك مــن 45000 
طــن إلــى قرابــة 27000 طــن، ثــم بارتفــاع ملحــوظ في 
مایــو، یونیــو ویولیــو وبأعلــى مســتوى بأكثــر مــن 
ــك یأتــي انخفــاض  ــو. وبعــد ذل 70000 طــن فــي یونی
ثابت بحدود 35000 طن بالنسبة لبقیة السنة (الشكل 14). 
ــو  ــھ نح ــظ توج ــد لوح ــمك، فق ــق الس ــبة لدقی ــا بالنس أم
االرتفــاع ابتــداء مــن ینایــر حتــى یونیــو مــع بلــوغ أعلــى 
مســتوى لــھ 20000 طــن فــي شــھر یونیــو، قبــل 
أن یتراجــع فــي یولیــو لیصــل إلــى مســتواه األدنــى 
خالل السنة (حوالي 5700 طن)، لیواصل االرتفاع بشكل 
ــي  ــع ف ــم یتراج ــر ث ــھر نوفمب ــة ش ــى غای ــرد إل مضط
ــد  ــل، فق ــیات األرج ــبة لرأس ــا بالنس ــمبر. أم ــھر دیس ش

عرف التطور الشھري للصادرات من حیث الحجم 
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خــالل بدایــة ســنة 2020 توجھــا معاكســا لوضعیــة دقیــق 
السمك.

وعلیــھ، فقــد واصلــت أحجــام صــادرات راســیات األرجــل فــي 
التراجــع ابتــداء مــن شــھر ینایــر إلــى مایــو، منتقلــة مــن حوالــي 
5200 طــن إلــى قرابــة 1500 طــن أي ما یمثــل تراجعا بأكثر 
من %70، ویرتبط ھذا التراجع ارتباطا وثیقا بإغالق المطاعم 
الــذي صــادف نفــس الفتــرة فــي معظــم الــدول األوروبیــة 
وبعــض الــدول اآلســیویة، كأھــم وجھــات ھــذا النــوع مــن 
ــل  ــیات األرج ــام صــادرات رأس ــتقر أحج ــم تس ــات. ول المنتج
طــن  و5800  طــن   2888 بیــن  انحصــرت  التــي 
قبــل أن تتراجــع فــي شــھري نوفمبــر ودیســمبر. وقــد تــم، ولــو 
جزئیــا، تــدارك التراجــع المالحــظ ســنة 2020 فــي صــادرات 
رأســیات األرجــل بعــد زیــادة صــادرات دقیــق وزیــوت الســمك 

واألسماك السطحیة، خاصة في بدایة السنة.

الشكل 12: الحجم الشھري للصادرات حسب المنتج

تُظھــر المكونــة الخاصــة لصــادرات رأســیات 
ــث  ــوط. حی ــة لألخطب ــة واضح ــل ھیمن األرج
فــي  العیّنــة  ھــذه  مســاھمة  معــدل  تصــل 
ــرة  ــع األخی الصــادرات خــالل الســنوات األرب
فقــد   ،2020 ســنة  وخــالل   .80% إلــى 
عرفــت ھــذه العیّنة زیادة انتقلت من %73 إلى 
عــرف  اإلجمالــي  الحجــم  أن  مــع   ،77%
تراجعــا بأكثر من 7000 طن. وتواصل نســبة 
ــل  ــیات األرج ــة رأس ــن مكون ــبیدج" ضم "الس
ــد  ــذ ســنة 2017. وق ــد من الخاصــة فــي التزای
طریــق  عــن  المصــدرة  الكمیــة  تضاعــف 

الشركة الموریتانیة لتسویق األسماك من 

2.1.2 صادرات رأسیات األرجل
1.2.1.2. المكونة الخاصة

الجدول 10: تشكیلة حجم صادرات رأسیات األرجل

ھــذه العیّنــة خــالل أربــع ســنوات حیــث انتقــل مــن 2077 طــن (أي %5 مــن 
راسیات األرجل) سنة 2017 إلى 4700 طن سنة 2020 (أي نسبة 12% 
من راســیات األرجل). وتتباین مســاھمة "الكالمار" لتصل إلى %12 كمعدل 

خالل السنوات األربع األخیرة.

المصدر: ش.م.ت.أ
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مــن  األوروبیــة  القــارة  اســتقبلت 
ــالل  ــل خ ــیات األرج صــادرات رأس
سنة 2020 بنسبة %59 مقابل 65% 
ســنة 2019 وھــو مــا یمثــل تراجعــا 
بأكثــر من 11000 طــن. فیما انتقلت 
إلــى  الموجھــة  المنتــج  ھــذا  نســبة 
الســوق اآلســیوي مــن %34 ســنة 
 ،2020 ســنة   40% إلــى   2019
ــھ  ــادة توجی ــى إع ــیر إل ــا یُش ــو م وھ
جــزء مــن الكمیــات، الموجھــة عــادة 
إلــى بعــض الــدول األوروبیــة، نحــو 
ــة  ــھ قراب ــد ُوِج ــیویة. وق ــارة اآلس الق
184 طــن نحــو الســوق االفریقــي 
وحوالي 5 طن نحو السوق األمریكي 
خالل شھر دیسمبر 2020. وقد تبیّن 
ــات  ــي الكمی ــوظ ف ــع الملح أن التراج
ــو  ــارس نح ــن م ــداء م ــدرة ابت المص
الــدول األوروبیــة قــد تــم توجیھــھ 
نحــو الــدول اآلســیویة منــذ ینایــر. 
األحجــام  مســتوى  اســتقر  فیمــا 

المصدرة خالل شھري ابریل 

2.2.1.2. الصادرات الشھریة حسب القارات

الشكل 14: الحجم الشھري لصادرات أھم الوجھات

الجدول 11: توزیع المساھمة في حجم صادرات البالد

تأثیــرات  جلیــا  بــدت  ولقــد  ومایــو. 
اســتئناف النشــاط خــالل شــھر یونیــو 
الــدول  مســتوى  علــى  التوقیــف  بعــد 

اآلسیویة، فیما كانت الدول االوربیة 

األكثــر اســتفادة ابتــداء منــذ شــھر یولیــو إلــى 
غایــة نھایــة الســنة، فــي حیــن أظھــرت القارتیــن 
خــالل  حــادا  ھبوطــا  واألمریكیــة  االفریقیــة 

شھري نوفمبر ودیسمبر. 

3.2.1.2. أھم أسواق الوجھة
حافظــت اســبانیا، رغــم األزمــة الصحیــة لســنة 2020، علــى صــدارة أســواق وجھــة منتجــات رأســیات األرجــل. حیــث اســتقبلت 
خالل سنة 2020 نسبة %47 من ھذا المنتج، تلیھا الیابان بحدود %26، والصین بنسبة %10، ثم إیطالیا بنسبة %7، وجمھوریة 
كوریــا بنســبة %5، والبرتغــال %3 ثــم الیونــان بنســبة %2، فیما اســتقبلت باقي الدول كمیة تمثل نســبة %1 مــن الحجم اإلجمالي 
ــا،  ــدة، لیبی ــات المتح ــدة، الوالی ــة المتح ــارات العربی ــا، اإلم ــا، أوكرانی ــرص، تركی ــا، قب ــا، فرنس ــر، غینی ــي، الجزائ ــي (مال وھ

بلجیكا، كندا وآنغوال).

ــث  ــن حی ــا م ــع الشــھري ضعف ــن التوزی یبی
الحجــم خــالل الربــع الثانــي من ســنة 2020 
بالنســبة ألھــم دول أســواق وجھــة رأســیات 
األرجــل مثــل اســبانیا والیابــان. إال أنــھ ومــع 
ذلــك فقــد لوحــظ تعویضــا ولــو جزئیــا عــن 
طریــق الكمیــات المصــدرة نحــو الصیــن 
أولــى الــدول المتأثــرة باألزمــة الصحیــة 
ابتــداء مــن شــھر مــارس. ومــع ذلــك فرغــم 
أن الصیــن كان أول الــدول التــي اتخــذت 
ــت  ــد كان ــة، فق ــراءات اإلغــالق الصارم إج
كذلــك أول الــدول التــي رفعــت الحظــر فــي 
ــدأت  ــدول األخــرى ب ــذي كانــت ال الوقــت ال
الحجــر  إجــراءات  نفــس  تنفیــذ  فــي 

واإلغالق.

الشكل 13: حجم صادرات رأسیات االرجل  (طن) حسب سوق الوجھة
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الشكل 15: األحجام الشھریة للصادرات حسب سوق الوجھة

1.3.1.2 الصادرات الشھریة حسب 
القارات

لقــد تــم تصدیــر قرابــة 2400 طــن مــن عینات 
األســماك القاعیــة خــالل ســنة 2020، حیث تم 
توجیــھ ھــذه المنتجــات فــي أغلبھــا نحو الســوق 
األوروبي بحدود %96 من الحجم اإلجمالي. وقد 
تفاوتــت الصــادرات الشــھریة نحــو ھــذه القــارة 
مــا بیــن 100 و 300 طــن، وقد لوحظت أعلى 
فبرایــر  شــھري  خــالل  التصدیــر  نســب 
تابعــت  فقــد  العمــوم،  وعلــى  ودیســمبر. 
الصــادرات تراجعــا مــن ینایــر حتــى أغســطس 
ــي  ــم القیاس ــن الرق ــرب م ــد لتقت ــل أن تتزای قب

المسجل في شھر فبرایر.

3.1.2 صادرات أسماك القاع

2.3.1.2 صادرات أھم أسواق الوجھة
إن أھــم دول ســوق الوجھــة علــى مســتوى 
القــارة األوروبیــة ھــي البرتغــال، اســبانیا، 
ــا وفرنســا. وقــد بلغــت صــادرات ھــذه  إیطالی
الــدول األربعــة %96 مــن إجمالــي صادرات 
األســماك القاعیة خالل ســنة 2020 (الجدول 
12). وتلیھــا لبنــان والجزائر بنســبة %2 لكل 
منھــا ثــم بلجیــكا بنســبة %1. فیما حصلت 11 
دولــة المتبقیــة علــى قرابــة 28 طــن وھــو مــا 

یمثل نسبة 1%.

الجدول 12: توزیع المساھمة في حجم صادرات األسماك القاعیة

الشكل 16: األحجام الشھریة للصادرات حسب سوق الوجھة

ــا وآســیا أھــم أســواق وجھــة  تعتبــر أســواق قارتــي أوروب
منتجات دقیق وزیوت السمك، فقد استقبلت %97.5 من إجمالي 
الكمیــات المصــّدرة ســنة 2020.  حیــث تــم تصـــدیر قرابة 
%59 مــن إجمالــي ھــذا المنتــج خــالل نصــف الســنة 
األول، %63 مــن ھــذه الكمیات كانت وجھتھا آســیا وخالل 
عرفــت  وقــد  الســنة.  مــن  األولــى  الســت  األشــھر 
الصــادرات نحــو الــدول اآلســیویة منحــى متزایــدا فــي 
الفتــرة مــا بیــن ینایــر و یونیــو، وقــد تبــع ذلــك ھبــوط حــاد 
خــالل شــھر یولیــو، لتســتقر بعــض الشــيء خــالل الربــع 
ــالل  ــاع خ ــى االرتف ــود إل ــل أن تع ــنة قب ــن الس ــر م األخی
تحــت  بقائھــا  مــع  دیســمبر  إلــى  أكتوبــر  مــن  الفتــرة 
المســتوى المســجل خــالل الفتــرة مــن ابریــل إلــى یونیــو. 
وقــد ظلــت الصــادرات نحــو القــارة األوروبیــة تــدور حــول 

5000 طن كمعدل.

4.1.2 صادرات دقیق وزیوت السمك
1.4.1.2 الصادرات الشھریة حسب القارات

الشكل 17: أحجام الصادرات الشھریة لدقیق وزیوت السمك حسب الوجھات الكبرى
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تســتقبل القــارة االفریقیــة لوحدھــا 70% 
المنتجــات  "مختلــف  فئــة  حجــم  مــن 
المجمــدة" أي أكثــر مــن 350000 طن. 
وتلیھا روســیا بنســبة %25 أي أكثر من 
ــى نســبة  125000 طــن. وتالحــظ أعل
الوجھتیــن  ھاتیــن  نحــو  للصــادرات 
أشــھر مایــو ویونیــو ویولیــو.  خــالل 
وتســتقبل كل مــن قارتــي أوروبــا وآســیا 
حدود 1200 طن لكل منھا بمعدل 1000 

الشكل 19: حجم الصادرات الشھریة لـ"منتجات مجمدة مختلفة" حسب األسواقطن شھریا. 

الشكل 18: أحجام الصادرات الشھریة لدقیق وزیوت السمك حسب الدول 

لوجھــة  األول  الســوق  الصیــن  ظلــت 
حیــث  الســمك،  وزیــوت  دقیــق  منتجــات 
تضاعــف الحجــم المصــدر ســنة 2020 نحو 
ھــذه الدولــة، مســجال بذلــك زیــادة بأكثــر مــن 
%120. حیــث بلغــت مســاھمة ھــذه الــدول 
فــي صــادرات ھذا المنتج خالل ســنة 2020 
ــن  ــدا ع ــا، بعی ــي تركی ــدود %60. وتأت بح
بمســاھمة  الثانیــة  المرتبــة  فــي  الصیــن، 
بنسبة %12 ثم فرنسا التي استقبلت %11 من 
الحجــم اإلجمالــي. فیمــا ســاھمت الدانمــارك 
وإسبانیا بحدود %5 لكل منھا. وتتقاسم 21 دولة 

أخرى نسبة %7 من حجم الصادرات.

الجدول 13: مساھمة الدول في أحجام صادرات دقیق وزیوت السمك

2.4.1.2 أھم أسواق الوجھة لدقیق وزیوت السمك

1.5.1.2 الصادرات الشھریة حسب القارات
5.1.2 صادرات المنتجات المجمدة

الشكل 20: أحجام الصادرات حسب أھم دول الوجھة

اســتقبلت روســیا وســاحل العــاج، كأســواق 
نصــف  متســاویة  وبنســب  وجھــة، 
صــادرات ھــذا المنتــج. وتأتــي نیجیریــا 
في المرتبة الموالیة بنســبة %16 ثم البنین 
بنسبة %9، ومالي %6، الكامیرون 5% 
وغانــا بنســبة %4. فیمــا تســتقبل 49 دولة 
كأســواق وجھــة نســبة %11 مــن الحجــم. 
ویمثــل موســم تصدیــر ھــذا المنتــج الفتــرة 
ــبة  ــو وخاصــة بالنس ــى یولی ــو حت ــن مای م
ألھــم دول الوجھــة باإلضافــة إلــى شــھري 

ینایر ودیسمبر.

2.5.1.2 أھم أسواق وجھة المنتجات المجمدة
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لقــد تــم خــالل ســنة 2020 تصدیــر مــا 
األســماك  مــن  طــن   32900 مجموعــھ 
الســطحیة الكاملــة والمجمــدة. ویوجــھ ھــذا 
ــكل  ــج بش ــذا المنت ــھ ھ ــم توجی ــج. ویت المنت
حصري إلى القارة االفریقیة بحدود 99%. 
ورغــم أن القــارة اآلســیویة اســتقبلت خــالل 
سنة 2019 نسبة %22 من حجم صادرات 
ھــذا المنتــج، فلم تســتقبل خالل ســنة 2020 
ــد  ــرى، فق ــة أخ ــن جھ ــوى %0.2. وم س
منحــى  الشــھریة  الصــادرات  شــھدت 
متزایــدا ابتــداء مــن شــھر فبرایــر حتــى 
لتتراجــع بعــد ذلــك حتــى شــھر  مایــو، 
أكتوبــر قبــل أن تعــرف أعلــى مســتوى لھــا 
نوفمبــر  شــھر  فــي  الســنة  خــالل 
ثــم  اإلجمالــي)،  الحجــم  مــن   16%)
الشكل 21: أحجام الصادرات الشھریة لألسماك السطحیة حسب القارةشھر دیسمبر (%14 من الحجم اإلجمالي).

اســتقبلت خمس دول افریقیة ثلثي (3/2) صادرات األســماك الســطحیة خالل ســنة 2020. حیث اســتقبلت ســاحل العاج %28 من 
الحجم اإلجمالي، تلیھا التوغو بحدود %14، وغانا والسینغال بنسبة %13 لكل منھا ثم الكونغو الدیمقراطیة %9، ونیجیریا8%، 
والبنیــن %7 ثــم الكامیــرون %4. لقــد تــم تصدیــر كمیــات ھامــة بصفــة غیــر منتظمــة إلــى ســاحل العــاج خــالل شــھیرـ ابریــل 

ومایو ونوفمبر ـ دیسمبر.

الجدول 14: مساھمة الدول في حجم الصادرات

6.1.2 صادرات األسماك السطحیة
1.6.1.2  الصادرات الشھریة حسب القارات

2.6.1.2  أھم أسواق وجھة األسماك السطحیة

الشكل 22: أحجام الصادرات الشھریة لألسماك السطحیة حسب الدول
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تمثــل فیئــة "منتجات أخــرى" %1.7 من حجم 
أساســا  وتشــمل  اإلجمالــي.  الصــادرات 
المنتجــات الطازجة بحدود %54، والمنتجات 
المملحــة والمجففــة والمدخنــة بمســاھمة بنســبة 
%19، والجمبري بنســبة %9، وجراد البحر 

بنسبة %6 والمعلبات 5%.

الشكل 23: ربط المنتج بوجھة الصادرات

2020

تشــكل الــدول األوروبیــة (أساســا إســبانیا 
المنتجــات  فھــذه  وجھــة  أھــم  والبرتغــال) 
بنســبة %74، وتعتبــر أھم منتجــات ھذه الفئة 
"المنتجــات   : أوروبــا  إلــى  الموجھــة 
الطازجــة" و"جــراد البحــر"، و"الجمبــري". 
فیمــا تســتقبل القــارة االفریقیــة (مالــي وغانــا 
والمجففــة  المملحــة  المنتجــات  أساســا) 
ــن  ــارة آســیا (الصی ــس نســبة ق ــة بنف والمدخن

الشكل 24: أحجام الصادرات الشھریة لفئة المنتجات األخرىأساسا).

7.1.2 صادرات منتجات أخرى
1.7.1.2  تالصادرات الشھریة حسب الوجھة

2.7.1.2  الصادرات الشھریة حسب الوجھة

1.1.2.2 التغیرات السنویة
ــد  ــات الصی ــة لمنتج ــة الصــادرات اإلجمالی ــت قیم بلغ
خالل سنة 2020 قرابة 30.6 ملیار أوقیة جدیدة، وھو 
ما یمثل تراجعا بنسبة %18 مقارنة بسنة 2019. ویتعلق 
ــیات  ــات رأس ــا بمنتج ــة الصــادرات أساس ــع قیم تراج
األرجــل إال أنــھ تــم تداركــھ، ولــو جزئیــا، عــن طریــق 
ــادة المالحظــة فــي قیمــة المنتجــات الناجمــة عــن  الزی
األســماك الســطحیة الصغیــرة بصــورة عامــة (أســماك 
ســطحیة، دقیــق وزیــوت الســمك). وعلیــھ، فــإن قیمــة 
 45% تمثــل  التــي  األرجــل  رأســیات  صــادرات 
مــن القیمــة اإلجمالیــة لســنة 2019، تراجعــت بنســبة 
%38 خــالل ســنة 2020 مقارنة بســنة 2019، وفي 
األســماك  نســبة صــادرات  ارتفعــت  فقــد  المقابــل، 
السطحیة إلى %73، ودقیق السمك بنسبة %18 وزیوت 
الســمك بنســبة %7. وقــد تراجعــت قیمــة منتجــات 
(مجمدات مختلفة) بنسبة %10 وفئة "منتجات أخرى" 

بنسبة 23%.
لفئــة "مجمــدات مختلفــة"  القیمــة المســجلة  وتمثــل 
خالل سنة 2020 نسبة %37.6، متجاوزة بذلك أعلى 

2.2. قیمة الصادرات

الشكل 25: أحجام الصادرات السنویة حسب نوع المنتج

1.2.2. القیم اإلجمالیة
نســبة لرأســیات األرجل مســجلة ســنة 2016. حیث ســجلت رأســیات 
األرجــل خــالل ســنة 2020 نســبة %34.6. ویأتــي دقیــق وزیــوت 
الســمك في المرتبة الثالثة بمســاھمة بحدود %21,3. وتمثل األســماك 

السطحیة نسبة 1.2%.
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ــات  ــن المنتج ــة م ــم الناتج ــى القی ــت عل ــد ھیمن لق
المصــدرة كل مــن "مجمــدات مختلفة"، و"راســیات 
األرجــل" و"دقیــق الســمك". حیــث تمثــل ھــذه 
ــة  ــن القیم ــا نســبة %90 م ــالث لوحدھ ــات الث الفئ
فیئــة  منتجــات  قیمــة  ظلــت  وقــد  اإلجمالیــة. 
"مجمــدات مختلفــة" دون الملیــار أوقیــة جدیــدة 
خــالل أشــھر مایــو، یونیــو، یولیــو وســبتمبر. ولقــد 
لوحظــت أعلــى نســبة للكمیــات خــالل األشــھر 
الثــالث األولــى (مایــو، یونیــو ویولیــو) وھــو یعنــي 
ارتفــاع ســعر ھــذا المنتــج خــالل ھــذا الشــھر 
ــي  ــادة ف ــت ھــذه الزی ــد مكن ــر (ســبتمبر). وق األخی
القیمــة، بمســتوى تمكــن مقارنتھ بمســتوى راســیات 
األرجــل بــل ویتجــاوزه فــي بعــض األشــھر، مــن 
ــد  ــل العائ ــیات األرج ــة راس ــع قیم ــض تراج تعوی

أساسا إلى ھبوط أسعار المنتج.
وقــد تواصــل ھبــوط القیمــة مــن ینایــر حتــى مایــو 
(الموجــة األولــى مــن كوفیــد). كمــا تمــت مالحظــة 
یونیــو حتــى  بوتیــرة تصاعدیــة مــن  اســتئناف 
ــبتمبر  ــي شــھري س ــوط ف ــم عــودة الھب ــر، ث أكتوب

ونوفمبر (الموجة الثانیة لكوفید). وقد عرفت 

الشكل 26: قیّم الصادرات الشھریة

الجدول 15: المساھمات في الصادرات حسب الوجھات الكبرى

لقــد ظلــت الصــادرات نحــو القــارة 
األوروبیــة مھیمنــة رغــم تراجــع قیــم 
راســیات األرجــل، المنتــج المســتورد 
ــت قیمــة  ــد مثل ــارة. وق األول لھــذه الق
المنتجــات الموجھــة لھــذه القــارة نســبة 
%34 ســنة 2020 مقابل %42 سنة 
المنتجــات  عرفــت  فیمــا   .2019
الموجھــة نحــو آســیا، فــي المقابــل، 
زیادة خالل ســنة 2020 مقارنة بســنة 
2019 منتقلــة بذلك من %24.6 إلى 
%29. كمــا لوحظــت زیــادة كذلــك 
على مستوى قارة افریقیا من 18.5% 
سنة 2019 إلى %25 سنة 2020.

ــة  ــث وجھ ــن حی ــص م ــل التخص یظ
فــي  للتخصــص  مشــابًھا  المنتــج 
الســنوات الســابقة مــع خصوصیــة أن 
ــى  ــة إل ــة" الموجھ ــدات مختلف الـ"مجم
إفریقیــا ســجلت قیمــة تمكــن مقارنتھــا 
مــع قیمــة منتجــات راســیات األرجــل 
وبالمثــل،  أوروبــا.  إلــى  الموجھــة 
ــق الســمك  ســجلت قیمــة منتجــات دقی
الموجھــة إلــى آســیا قیمــة مماثلــة لتلــك 
الخاصــة بمنتجــات رأســیات األرجــل 

الموجھة لنفس القارة.

2.1.2.2 التغیرات الموسمیة

3.1.2.2 االقیمة حسب أنواع المنتجات

الشكل 28: قیمة الصادرات حسب نوع المنتج والوجھات الكبرى

قیمة "دقیق الســمك" وتیرة متزایدة خالل نصفي ســنة 2020، كل على حده، 
ولكــن بمســتویات مختلفــة أكثــر حــدة فــي األول. فیمــا بقیــت المنتجــات 

األخرى مستقرة ولو نسبیا.

الشكل 27: قیمة الصادرات حسب االمتیاز ونوع المنتج
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تنتــج إســبانیا والیابــان أكثــر مــن 
اإلجمالیــة  القیمــة  مــن   76%
لھــذا المنتــج مــع ســیطرة إســبانیا 
على %49 من اإلجمالي. وتضاھي 
حصــة الصیــن حصــة إیطالیــا 
حوالي %6، وتولد جمھوریة كوریا 
 ،3.2% والبرتغــال   ،5.4%

والیونان 1.9%.

الجدول 16: المساھمات في قیّم الصادرات حسب الدول

قیمــة  إجمالــي  یمثــل 
رأســیات  مــن  الصــادرات 
األرجل ما یقارب 10.6 ملیار 
أوقیــة جدیــدة. یتــم تقاســم ھــذه 
أوروبــا  بیــن  عملیًــا  القیمــة 
بنســبة %60.3 وآســیا بنســبة 
مســاھمة  وتبقــى   .39.6%
إفریقیــا  إلــى  الصــادرات 
ــة أو  ــة للغای ــكا منخفض وأمری

حتى ضئیلة.

23

2020

الشكل 29: قیمة الصادرات الشھریة حسب الوجھات الكبرى

2.2.2 قیمة صادرات رأسیات األرجل

1.2.2.2 قیمة الصادرات الشھریة حسب القارات

الشكل 30: قیمة الصادرات حسب أھم الدول

ــة  ــة صــادرات األســماك القاعی ــغ قیم تبل
لسنة 2020 ما یقارب 124 ملیون أوقیة 
جدیــدة. ویظھــر االتجــاه الموســمي ثــالث 
مســتویات علیــا فــي بدایــة ومنتصــف 
ــة العــام. وتأتــي قیمــة ھــذا المنتــج  ونھای
بنســبة  أوروبــا  إلــى  الصــادرات  مــن 
ســیما  وال   ،96% إلــى  تصــل 
 .(31%) وإســبانیا   (46%) البرتغــال 
مــن  الثالثــة  المرتبــة  إیطالیــا  وتحتــل 

حیث قیمة صادرات ھذا المنتج.
الشكل 31: قیمة الصادرات الشھریة حسب القارات

3.2.2 قیمة صادرات األسماك القاعیة
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لقــد دّرت المنتجــات الســمكیة المحولــة إلــى دقیــق وزیــت الســمك فــي عــام 2020 قیمــة 6.5 ملیــار أوقیة جدیــدة. ویعود 
األصل في ذلك إلى ثالث دول بنســبة %83.3 من ھذه القیمة، وھي الصین بنســبة (%61)، وتركیا (%12) وفرنســا 
(%10). وقــد تــم تســجیل مــا یقــرب مــن %60 من قیمــة ھذا المنتج في النصــف األول من العام. رغــم ھیمنة صادرات 
ھــذا المنتــج إلــى آســیا خــالل النصــف األول مــن الســنة، فقــد عرفــت ھــذه القیمــة تراجعــا ابتــداء مــن شــھر یولیــو لتصــل 
إلــى مســتوى قریــب مــن القیمــة الناتجــة مــن أوروبــا قبــل أن تتجــھ إلــى التصاعــد مــن جدیــد خــالل األشــھر الثالثــة 

األخیرة من السنة.

الشكل 32: القیم الشھریة لصادرات دقیق وزیوت السمك حسب الدول

4.2.2 قیمة صادرات دقیق وزیوت السمك
1.4.2.2 قیمة الصادرات الشھریة حسب القارات

یمثــل مــا یقــرب مــن 11.5 ملیــار قیمــة صــادرات "مجمــدات 
مختلفــة" ســنة 2020، ممــا یعنــي انخفاًضا بنســبة %10 تقریبًا 
مقارنــة بســنة 2019. ویأتــي مــا یقــارب %60 مــن ھــذه القیمة 
من الصادرات إلى إفریقیا مقابل %31 بالنسبة لروسیا. وتعتبر 
البلــدان األفریقیــة الرئیســیة التــي تســاھم فــي تولیــد ھــذه القیمــة 
ھي ساحل العاج (%21) ونیجیریا (%9.5) والتوغو (%7) والبنین 

.(6%)

5.2.2. قیة صادرات «المنتجات المجمدة»

ویمثــل الســوق الروســي الدولــة األولــى مــن حیــث قیــم 
ــم الصــادرات  ــت قی ــدة"، وظل الصــادرات المنتجــات "المجم
فــي ھــذا البلــد مســتقرة نســبیًا خــالل الســنة مــع أھمیــة 
ــل،  ــة أق ــو وأغســطس، وبدرج ــھري یولی ــالل ش ــدة خ متزای
فــي نوفمبــر ودیســمبر. وتســاھم ســاحل العــاج، ثانــي دولــة، 
تمثــل  التــي  نیجیریــا  علــى  متقدمــة   ،21% بنســبة 

قیمة صادراتھا 9%.

الشكل 33: القیم الشھریة لصادرات المنتجات المجمدة

1.5.2.2 قیمة الصادرات الشھریة حسب القارات
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تختص الشركة في مجال بناء السفن والزوارق من األلیاف الزجاجیة المدعة، وتسّوق ثالثة نماذج من السفن:
الباخرة الشاطئیة بطول 14 متًرا (DT46)؛  .1  

ابة بطول 19 مترا، ألغراض الصید السطحي؛ سفینة صید َسحَّ  .2  
زورِق خدمات بطول 7 أمتار، صالحٍ ألغراض الصید الریاضي والترفیھ.  .3  

كة المور�تان�ة لبناء السفن ال��
ــم إنشــاؤھا بموجــب  ــة ت ــاء الســفن ھــي شــركة وطنی ــة لبن الشــركة الموریتانی
مرســوم صــادر عــن مجلــس الــوزراء بتاریــخ 31 دجمبــر 2014 براســمال 

300.000.000 أوقیة جدیدة، موزعة كما یلي:
ـ الدولة (%25)؛  

ـ میناء نواذیبو المستقبل (%30)؛  
ـ الشركة الموریتانیة لتسویق األسماك (45%).  

ــر،  ــول 14 مت ــفن : DT46 بط ــن الس ــواع م ــة أن ــركة ثالث ــذه الش ــج ھ وتنت
وسفن الصید الشاطئي بطول 19 متر، وسفینة الخدمات بطول 7 متر.

ویقع مقرھا في نواذیبو وتقوم بتشغیل 194 شخصا.

الجدول 17: المعلومات األساسیة المتعلقة بأنواع السفن

 بإنشــاء ھــذه الشــركة، أصبــح البلــد یتوفــر علــى منشــأة إنتــاجٍ تعمــل بفعالیــة، وتتمتــع بخبــرة وتجربــة ناجحــة فــي مجــال تصنیــع
 الســفن مــن األلیــاف الزجاجیــة الُمقـَـَواةِ، طبقــا للمواصفــات المعتمــدة. ولــدى الشــركة - فضــال عــن ذلــك – آفــاٌق واعــدة فــي مجــال
 خدمــات مــا بعــد البیــع والتــي باشــرت العمــل فیھــا منــذ نوفمبــر 2019، علــى أن یكــون نشــاُط صیانــة الســفن بدایــة

تُفضي إلى إنشاء حوض إلصالح سفن األسطول الوطني، وإلى رفع السقف اإلنتاجي للشركة وفتح فرع في نواكشوط.ـ

اآلفاق المستق�ل�ة

 ترتكزاألھــداف اإلســتراتیجیة التــي حددھــا تســییر
 الشركة كجزء من نھج تشاركي وشفاف للفترة 2019ـ 

2021 حول محورین  رئیسیین:ـ
أ) تحسین أداء الشركة

ب) استدامة نشاطھا
 بالنســبة لألھــداف االســتراتیجیة ، یتــم تحدیــد األھــداف
 والتحقــق مــن صحــة خطــة العمــل الســنویة مــع بدایــة

كل سنة مالیة.ـ
 منذ عام 2017 ، شــھدت الشــركة تطوًرا مســتمًرا من

.حیث اإلنتاج السنوي وعلى المستوى التجاري كذلك
 وقــد تمحــور ھذا التطــور في عــام 2019 حول تحقیق
 أداء مھــم، تمثــل فــي العدید مــن اإلصالحات التنظیمیة
 واإلداریــة، عــالوة عــن اعتمــاد مخطــط تنظیمــي

وإنشاء نظام معلومات وإدارة قائمة على النتائج.ـ

كة ات�ج�ة لل�� األهداف االس��
المصدر: ش.م.ب.س

عرض المؤسسات
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ــي  ــى اإلســھام ف ــن المنتجــات، إل ــن خــالل، تثمی ــدف القطــاع م یھ
بلــورة و تنفیــذ تصــور شــامل لزیــادة الرفــع مــن القــدرة التنافســیة 
تمیزھــا  وضمــان  الواعــدة،  األســواق  نحــو  الصیــد  لمنتجــات 
ــھیل  ــى تس ــعیا إل ــتھلكین، س ــات المس ــا لتوقع ــا و مالءمتھ وجودتھ
ولوجھــا لألســواق الوطنیــة، وتشــجیع االســتھالك الداخلــي للمنتجات 

السمكیة.

ضمــن  األساســیة  المحــاور  أحــد  المنتجــات  تثمیــن  ویعتبــر 
ــل  ــي ظ ــا، ف ــا قوی ــھ رھان ــى تحقیق ــة، إذ یبق ــتراتیجیة القطاعی اإلس
الســعي المضطــرد لتشــجیع االســتھالك المحلــي وخلــق ســوق محلیة 
ــة، عــالوة عــن  ــى المنتجــات البحری ــب عل ــادة الطل مــن خــالل زی
انفتــاح األســواق الخارجیــة. وھــو مــا یجعــل وضــع سیاســة حقیقیــة 
للتثمیــن والتعریــف بالمنتجــات الســمكیة، أمــرا المنــاص منــھ 
ــد و  ــد المصای ــتوى تحدی ــى مس ــة عل ــودات المبذول ــة المجھ لمرافق

التتبع الفعلي للمنتجات السمكیة من المنشأ إلى أسواق البیع.

ویقتصــر تثمیــن المنتجــات بشــكل أساســي علــى تجمیــد المنتجــات 
الكاملــة، وعلــى علمیــات اإلعــداد (فصــل الــرأس، نــزع األحشــاء، 
ــف،  ــة (التجفی ــل التقلیدی ــات التحوی ــى عملی ــخ.)، وعل ــرائح، إل الش
التملیــح - التجفیــف، التدخیــن...) وعلــى تصنیــع المنتجــات المحّولــة 
الصناعیــة مثــل دقیــق وزیــوت الســمك التــي یتــم إنتاجھــا علــى متــن 
الســفینة وعلــى الیابســة. وال یــزال إنتــاج األغذیــة المعلبــة والوجبات 
الجاھــزة المشــھورة فــي صناعــات الصیــد (التونــة والســردین 

إلخ..) غائبًا فعلیًا عن المشھد الصناعي الموریتاني.

ــا  ــي حددتھ ــطة الت ــع النش ــدد المصان ــي ع ــغ إجمال ــك، بل ــع ذل وم
القطــاع لســنة 2020، 155 مصنعـًـا ومركبــا للتبریــد موزعــة بیــن 

نواذیبو ونواكشوط. وتبلغ سعة التخزین اإلجمالیة 73948 طنًا.

1.3 تثمین المنتجات
ال تــزال نواذیبــو تھیمــن علــى صناعــات الصیــد، حیــث یوجــد 
حالیًا 70 مصنعًا للمنتجات الســمكیة و31 مصنعًا لدقیق وزیوت 
الســمك، یعالــج أحدھــا المخلفــات الناتجــة عــن الطــرد المركــزي 
لدقیــق وزیــوت الســمك. حیــث تبلــغ الســعة التخزینیــة اإلجمالیــة 
لمحطــات المعالجــة والتجمیــد فــي نواذیبــو 68.092 طنـًـا بطاقــة 

تجمید یومیة تبلغ 3583 طنًا. (الجدول 17).

فــي نواكشــوط، ونقطــة الكیلومتــر 28 ومینــاء تانیــت، یبلــغ عــدد 
مصانــع المنتجــات الســمكیة 42 مصنعًــا، بمــا فــي ذلــك مصنــع 
متخصــص فــي تجفیــف وتدخیــن األســماك. كمــا یوجــد كذلك 12 
مصنعــا لدقیــق وزیــوت الســمك. وتبلــغ الطاقــة التخزینیــة 
اإلجمالیة لھذه المصانع 5856 طنًا، بطاقة تجمید یومیة تقدر بـ 302 

طنًا. (الجدول 18).

حتــى لــو تضاعفــت القــدرة اإلنتاجیــة ثــالث مــرات فــي غضــون 
ــتوى  ــى المس ــة للوصــول إل ــاك حاج ــزال ھن ــال ت ــنوات، ف 5 س
األمثــل الضــروري لتخزیــن وتجمیــد المنتجات الســمكیة الوطنیة 
ــد حــدوث  ــان عن ــي بعــض األحی ــة ف ــب الوخیم ــب العواق ولتجن

أزمات بیع في األسواق العالمیة.

الجدول 18: عدد وسعة التخزین المصانع المعتمدة

ــي ســوق  ــت ف ــي أجری ــة أســعار األســماك الت أظھــرت مراقب
السمك بنواكشوط خالل سنة 2020 انخفاًضا عاًما حتى یولیو 
وانتعاًشــا تصاعدیــا فــي نھایــة العــام. ویمكــن تفســیر ھــذا 
مراقبــة  إجــراءات  خــالل  مــن  األســعار  فــي  االنخفــاض 
ــي  ــد ف ــاع الصی ــا قط ــي وضعھ ــع الت ــاط البی ــي نق ــعار ف األس

أعقاب األزمة الصحیة لـكوفید ـ 19.
الرئیســیة  التجاریــة  األنــواع  أســعار  متوســط  وتفــاوت 
المخصصــة لالســتھالك المحلي ما بیــن 240 أوقیة جدیدة/كغم 
بالنســبة للكوربیــن الكبیــرة، و8 أوقیــة جدیــدة لــكل قطعــة 

بالنسبة للسردینیال (Sardinella spp). وتشكل الكوربین 

2.3. أسعار السمك في نواكشوط
  Thiof و  و"المیــرو"   ((Argirosomus regis) الكبیــرة 
Epinephellus aenus)) النوعیــن األكثــر قیمــة تجاریــة فــي 

السوق.
 (Sparus spp) والدنیس ، Thiof األنــواع المعدة للتصدیر ھــي
والوحیــد (Solia senegalensis). ظــل ســعر البوري األســود 
واألصفر (mugilidae ssp) والكوربین الصغیر المشھور جًدا، 
مســتقًرا عند مســتوى 95 و 25 أوقیة جدیدة/قطعة. وبالنسبة لسمك 
الدنیــس الرمــادي (Pagelus spp) وبقیــة األنــواع التي تباع لكل 
قطعــة، نالحــظ أن متوســط األســعار قد رتفع بنحــو %20 في نھایة 

العام. (الجدول 19).
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الجدول 19: متوسط أسعار السمك في نواكشوط (أوقیة جدیدة)

1.1.3.3. العمالة المباشرة على المتن حسب 
نوع الصید

ــف  ــفن مختل ــن س ــى مت ــن عل ــدد الصیادی ــي ع ــغ إجمال یبل
القطاعات التقلیدیة والشاطئیة وأعالي البحار 53890 بحاًرا. 
ــد  ــزال الصی ــات، ال ی ــب القطاع ــع حس ــث التوزی ــن حی م
التقلیــدي یھیمــن علــى الوظائــف علــى متــن الــزوارق فــي 
شــبھ ھــذا القطــاع. یعــود ســبب االنخفــاض فــي حصــة شــبھ 
ــد  ــل الصی ــر. ویحت ــى تراجــع نظــام التأجی ــذا القطــاع إل ھ
الشــاطئي المرتبــة الثانیــة وال یمثــل الصیــد فــي أعالــي 

البحار إال نسبة ضئیلة.

یمثــل البحــارة الموریتانیــون علــى ظھــر الســفینة ٪87 مــن 
إجمالي البحارة النشــطین مقابل ٪13 من البحارة األجانب، 
بشــكل أساســي فــي أعالــي البحــار وفــي الصیــد الشــاطئي 

والمرخص لھم بموجب إعفاءات خاصة أو اتفاقیات أو 

3.3 العمالة في القطاع

معاھدات الصید.

2.1.3.3. العمالة على الیابسة
ــة  ــد كل وظیف ــا، تول ــي موریتانی ــھ ف ــى أن ــرات إل ــیر التقدی تش
علــى متــن الصیــد التقلیــدي مــا معدلــھ 3 وظائــف على الیابســة. 
وتشــیر التقدیــرات المتاحــة إلــى أن إجمالــي عــدد العاملیــن فــي 
مؤسســات ومصانــع الصیــد البحــري على الیابســة یبلــغ 8394 
شــخًصا. إضافــة إلــى 2248 مــا بین ســماكین وبائعي األســماك 

في مختلف الموانئ وفي مناطق التفریغ.

2.3.3. العمالة غیر المباشرة
فیمــا یتعلــق بالعمالــة غیــر المباشــرة فــي قطــاع الصیــد، تشــیر 
التقدیــرات المنجــزة إلى 161.468 وظیفة معنیة بالصید بصفة 
عامــة. ولــم یتم خالل ســنة 2020 أي مســح لتقدیر عــدد العمالة 

غیر المباشرة بصفة دقیقة.

1.3.3 العمالة على متن السفن حسب نوع الصید
فــي ظــل غیــاب المراقبــة الیومیــة لإلحصــاءات المتعلقــة بالتوظیــف فــي قطــاع الصیــد، تســتند اإلحصائیــات دائًمــا إلــى 
حســابات تقدیریــة. وفــي الســنوات األخیــرة، شــھد القطــاع تطــورا كبیــرا فــي الصیــد التقلیــدي والشــاطئي مــن خــالل تعــدد 
مراحــل النقــل والتوزیــع، ممــا أدى إلــى زیــادة اســتھالك األســماك داخــل البــالد، ونمــو التجــارة الفرعیــة فــي الوالیــات 

الداخلیة وكذلك تطور األنشطة ذات الصلة، مما أدى إلى توسع نطاق العمالة غیر المباشرة.

المصدر: س.س.ن
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المــوارد  تجمیــع  أجــل  مــن  البحریــة  األكادیمیــة  أنشــئت 
ــات  ــة التكوین ــع كاف ــن خــالل إنشــاء نظــام یجم وترشــیدھا، م
البحریــة، ویضمــن تعلیــم أطــر ووكالء الصیــد والشــؤون 
ــي  ــة ف ــف التخصصــات العســكریة والمدنی ــي مختل ــة ف البحری
البــالد. وتتكــون ھــذه األكادیمیــة مــن أربــع مؤسســات تدریبیــة 
بمــا فــي ذلــك مؤسســتان للتعلیــم العالــي تقــدم جمیعھــا التدریــب 
فیمــا یتعلــق بالبحــر. وھــذه المؤسســات ھــي: المدرســة العلیــا 
للعلــوم  العالــي  والمعھــد   (ESO) للضبــاط 
البحریة (ISSM) والتدریب البحري مركز (CFN)، ومركز 

.(CQFMP) تأھیل مھن الصید والتدریب
تختلف مدة التدریب من مؤسسة إلى أخرى، فھي 5 سنوات في 
ESO، و3  سنوات في ISSM (نظام LMD)، وسنة واحدة 
في CFN و 6 أشھر في CQFMP (3 أشھر من التدریب و 
3 أشــھر مــن التدریــب). كمــا تخضــع ترقیــات الطــالب 

والمتدربین لتدریب عسكري لبضعة أشھر قبل التخصص.
 (CQFMP) یعتبــر مركــز التأھیــل والتدریب في مھن الصیــد
الفاعــل الرئیســي فــي مجــال التكویــن فــي قطــاع الصیــد 
ــا بشــكل متزایــد لتوفیــر التكویــن  التقلیــدي. لقــد أصبــح مطلوبً
القطــاع.  فــي  العاملیــن  المھنییــن  تأھیــل  وإعــادة  األولــي 

وتتوزرع البنى التحتیة لھذا المركز في أربعة مواقع: 

المصدر : مركز التأھیل والتكوین على مھن الصید

4.3 التكوین البحري
نواكشــوط، نقطــة الكیلومتر 28، ونقطــة الكیلومتر 144، و 

بالواخ.
ویســتضیف المركــز فــي نواكشــوط ثــالث شــعب للتكویــن، 
وھــي: الشــباك الــدوارة، والنجــارة وتحویــل المنتجــات، 
والمیكانیــكا الطالبیــة، والطــالب الصیــادون التقلیدیــون، 
وھي موزعة بین "بالواخ" و"نقطة الكیلومتر 28" على محور 

نواكشوط – روصو.
قام المركز في الفترة من 2016 إلى 2020، بتكوین 5550 
شــخًصا، مــن بینھــم 3106 صیادا تقلیدیا، و1516 شــخًصا 
علــى الســالمة فــي البحــر، و381 امــرأة ُمحّولــة للمنتجــات 
الســمكیة، و207 صیادین قاریین، و123 قبطانًا شــاطئیا، و

ــة ذات  ــي تخصصــات مختلف ــم ف ــم تكوینھ ــخًصا ت 217 ش
صلة (الجدول 20؛ الشكل 34).

فــي عــام 2020، قــام مركــز التأھیــل والتكویــن علــى مھــن 
الصید بتكوین 439 شخًصا، من بینھم %27 من الصیادین 
التقلیدییــن، و%21 فــي مجــال الصیــد القــاري، و%10 من 
القباطنــة  مــن  و4%  لألســماك،  المعالجــات  النســاء 
الشــاطئیین، باإلضافــة إلــى %8 موزعیــن علــى تخصصات 

أخرى (الشكل 35).

الشكل 34: تطور التكوین على مھن الصید

� مركز التأه�ل والتك��ن ع� مهن الص�د
الجدول 20: عدد ون�ع التك��ن ��

الشكل 35: نسبة التكوین خالل سنة 2020

تكوینات أخرى
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بلــغ إجمالــي إیــرادات قطــاع خــالل ســنة 2020، حدود 
ــام  ــن النظ ــا م ــي %61 منھ ــدة، یأت ــة جدی ــار أوقی 8.89 ملی
األجنبــي، و%25 مــن النظــام الوطنــي، و٪14 مــن الرســوم 

المختلفة (الجدول 18، الشكل 33).
وقــد انخفــض إجمالــي إیــرادات المیزانیــة لقطــاع الصیــد فــي 
عــام 2020 بنســبة %11 أو 1.12 ملیــار أوقیــة جدیدة مقارنة 
بعــام 2019، وھــو مــا یمكــن تفســیره بآثــار األزمــة الصحیــة 
العالمیــة لكوفیــد ـ 19. وقــد أثــر ھــذا االنخفــاض بشــكل 

رئیسي على عائدات النظام األجنبي التي انخفضت بنسبة 

5.3. المداخیل العمومیة لقطاع الصید
%13 أو 820 ملیــون أوقیــة جدیــدة. وفــي إطــار ھــذا 

ــن  ــد م ــاوات صی ــة وإت ــة تعویضــات مالی ــى الدول ــام، تتلق النظ
ــع  ــد م ــة الصی ــن اتفاقی ــي، وم ــاد األوروب ــع االتح ــة م االتفاقی
ــرادات  ــا انخفضــت اإلی ــن المعاھــدات الحــرة. كم الســنغال وم
األخــرى لصالــح مؤسســات وزارة الصیــد واالقتصــاد البحــري 
ملیــون   230 یمثــل  مــا  أي   15% بنســبة  المالیــة  ووزارة 
أوقیــة جدیــدة، وال ســیما بســبب اإلعفــاءات الضریبیــة المتعــددة 
ــي  ــكل أساس ــدي بش ــد التقلی ــم الصی ــة لدع ــا الدول ــي اتخذتھ الت

(الشكل 36).

الجدول 21: مداخیل قطاع الصید (ملیار أوقیة جدیدة)

المصدر: م.أ.ث.د / ب.م.م

الشكل 36: توزیع مداخیل القطاع

بلــغ وزن قطــاع الصیــد ســنة 2020 نســبة 16% 
مقارنــة باإلیــرادات اإلجمالیــة للبــالد، وھــو مــا 
یمثل تراجعاً واضحاً بنسبة %3 مقارنة بمستواه في 
ســنة 2019. ویعــود ھــذا االنخفاض مــن ناحیة إلى 
ارتفــاع اإلیــرادات اإلجمالیــة للبــالد. التــي ارتفعــت 
من 51.4  ملیار أوقیة جدیدة سنة 2019 إلى 55 
ملیــار أوقیــة جدیــدة فــي عــام 2020 أي بنســبة (+ 
قطــاع  مداخیــل  إجمالــي  تراجــع  وإلــى   (6%

الصید من ناحیة أخرى. (الشكل 37)
الشكل 37: تطور وزن مداخیل القطاع
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األســماك  لتوزیــع  الوطنیــة  الشــركة  واصلــت 
(SNDP)، في سنة 2020، ھذه الجھود في إطار 
اســتھالك  لتعزیــز  الوطنیــة  السیاســة  تطبیــق 
المنتجــات الســمكیة. وقــد تــم تنظیــم عملیــات 
توزیــع بأســعار رمزیــة علــى أســاس منتظــم فــي 
ــع  ــد ســاھم توزی ــالد. وق ــن الب ــة م المناطــق النائی
األمــن  تعزیــز  فــي  خــاص  بشــكل  األســماك 
ــر احتیاجــا. وتغطــي شــبكة  الغذائــي لألســر األكث
اآلن  حتــى  الشــركة  بھــذه  الخاصــة  التوزیــع 
373 نقطة توزیع (110 في نواكشوط و263 في 
الداخــل)، موزعــة علــى 25 مركــز توزیــع بما في 
ذلك 4 تم إنشاؤھا في عام 2020، و8 منصات على 
مســتوى جمیــع عواصــم الوالیــات باإلضافــة إلــى 
ــة.  ــا أولوی ــم اعتبارھ ــي ت ــات الت ــض المقاطع بع
ــة فــي  ــع تجریبی ــم استكشــاف مواقــع توزی كمــا یت
فــي  بلدیــة   14 مــع  مؤقتــة  شــراكات  إطــار 

المناطق الداخلیة من البالد.

یبلــغ إجمالــي حجم التوزیع الیومي 52.8 طنًا، في 
المتوسط ، على مستوى البالد، من بینھا 21.8 طنًا 

في نواكشوط و31 طنًا في الداخل.

ویشــمل أســطول نقل الشــركة حالیا 34 وسیلة نقل 
بســعات مختلفــة (9 شــاحنات 40 طــن من بینھا 4 
مقتناة ســنة 2020 و3 ســیارات ربط و6 سیارات 

خدمة.

وفــي ســنة 2020، وزعت الشــركة 12845 طنًا 
مقابــل 8214 طنًــا ســنة 2019، وھــو مــا یمثــل 

زیادة كبیرة بنسبة %36 و%100 في غضون 

6.3 استھالك األسماك على المستوى الوطني

الشكل 38: التوزیع الجغرافي للكمیات الموزعة خالل سنة 2020

الشكل 39: تطور كمیات األسماك الموزعة من طرف الشركة الوطنیة لتوزیع األسماك

خمس سنوات (الشكل 38). وقد غطت عملیات التوزیع 36 مدینة 
وعدة طرق، وتتناسب حصة كل مدینة مع عدد سكانھا.

یتم توزیع معظم الكمیات في نواكشوط (%33) عن طریق 110 
نقــاط. وقد اســتفادت الوالیــات األربع المحاذیة للنھر بنســبة 24% 
ــات  ــت الوالی ــا حصل ــات الشــرقیة بنســبة %16. كم ــا الوالی تلیھ
ــى 14%  ــة إل ــو %5 إضاف ــة نواذیب ــى %8، ومدین ــمالیة عل الش
للتجمعــات األخــرى وعلــى الطرق األخرى. (الجدول 22، الشــكل 

.(39
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المصدر: ش.و.ت.أ
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7.3. مناطق التفریغ على طول الساحل

نواذیبــو :  تحتضــن مدینــة نواذیبــو المیناءیــن الرئیســیین للصیــد: مینــاء نواذیبــو المســتقل ذو 
الطابــع الصناعــي، ومؤسســة مینــاء خلیــج الراحــة لســفن وزوارق الصیــد الشــاطئي والتقلیــدي. 
وتســتضیف مدینــة نواذیبــو مقــرات الھیئــات الرئیســیة لتأطیــر ودعــم الصیــد التقلیــدي 

والشاطئي. كما ترتكز في ھذه المدینة حدود %77 من المصانع على الیابسة.
كمــا یوجــد فیھــا أكثــر مــن نصــف المنتزھــات العاملــة فــي البــالد، الــزوارق التقلیدیــة المصنوعة 
مــن البولیســتر والخشــب. وفیمــا یتعلــق بمحــركات الــزوارق، تعــود الھیمنــة لمحــركات البنزیــن 
بـــ 40 حصانــا. ینضــاف إلــى ذلــك أن تقنیــات الصیــد الرئیســیة المســتخدمة ھــي وعــاء 

األخطبوط والشبكة الدّوارة.
ومــن حیــث الكمیــات المصطــادة، تعــد نواذیبــو أول موقــع تفریــغ للصیــد التقلیدي فــي موریتانیا، 
ومركــز لشــعبة المنتجــات المجمــدة (األخطبــوط أساســا) وكــذا إنتــاج دقیــق وزیــوت الســمك. 
ویجمــع نواذیبــو حوالــي %73 مــن إجمالــي الكمیــات المصطــادة للصیــد التقلیــدي والشــاطئي. 

ویتكون ھذا اإلنتاج أساًسا من السردینیل المستدیرة، والشینشار، والسردین، واألخطبوط.

قرى الحظیرة الوطنیة لحوض آرغین
تمثــل الحظیــرة الوطنیــة لحــوض آرغیــن احتیاطیــا طبیعیــا، حیــث یتــم ضبــط تنظیــم كل نشــاط ذا صلــة بالصیــد وحصــره علــى 

السكان األصلیین إلیمراغن موزعة على القرى التسع ألكادیر شمال مامغار في الجنوب.
وال یرخــص إال لصیــادي مامغــار باســتخدام زوارق بولیســتیر ذات المحــركات التــي تعمــل بمحــركات بنزیــن بقــوة 15 حصــان. أمــا 
فــي القــرى األخــرى، فــال یُرخــص إال لـــ 114 زوارقا ذات الشــراع. ویتم اســتخدام ســتة (6) آلیات صید في منطقــة الحظیرة الوطنیة 
لحــوض آرغیــن، ویتعلــق األمــر بشــبكة الكوربیــن، وشــبكة "البــوري"، وشــبكة "توالــو"، والخیــط الیــدوي، و"نــاس" للســمك، ووقــاع 

االخطبوط. ویتم اصطیاد العیّنات األساسیة التالیة: "راي"، البوري األصفر، وسمكة القط، والكوربین.

أج��ف
�قــع "أج��ــف" عــ� �عــد حــوا�� 12 �لــم جنــوب مامغــار، وهــو �مثــل منطقــة 

ص�د تحوي مخ�مات دائمة للزوارق �مل�ها سما�و نوا�شوط.
� هــذا 

و�ســتخدم أر�عــة آل�ــات أساســ�ة مــن طــرف وحــدات الص�ــد العاملــة ��
الخ�ــط  للبــوري،  الخ�شــوم�ة  الشــ�كة  لألســماك،  "نــاس"   : و�� الموقــع، 
� اج��ــف و�� زوارق 

الــزوارق �� مــن ه�ــا�ل   � �مــا �ســتخدم نوعــ�� ال�ــدوي. 
. ومهما �انت نوع�ة الزوارق، ف�� تعمل �محر�ات  الخشب وزوارق بول�س��
� هذا الموقع تقل�ات هامة 

�ن �قوة 15 حصان. وتعرف ال�م�ات المصطادة �� � ب��
من سنة إ� أخرى.

امح�جرات
تقــع ق��ــة امح�جــرات عــ� �عــد 115 �ــم شــمال نوا�شــوط. وتجمــع هــذە 
 � � منحدر�ــن مــن مجتمــع ا�مراغــن وص�اديــن موســمي�� الق��ــة ص�اديــن أصليــ��

�عملون لحساب سما�� نوا�شوط.
� �مهنــة  : شــ�اك ال�ور�ــ�� � امح�جــرات، و��

وتعمــل أر�عــة آل�ــات أساســ�ة ��
أساســ�ة، شــ�كة البــوري، وأوع�ــة األخطبــوط. �مــا �ســتخدم ثالثــة أنــواع مــن 
: زوارق الخشــب وزوارق بول�ســ�� وزوارق األلمنيــوم.  الــزوارق، و�� ه�ــا�ل 
�ن �قوة 15 حصان.  � و�غض النظر عن طب�عة اله��ل، تعمل الزوارق �محر�ات ب��
� إطــار 

� موقــع امح�جــرات، تــم بناؤهــا ســنة 2020 ��
توجــد عــدة بــ�� تحت�ــة ��

الجوانــب  متعــدد   � �قاعتــ�� األمــر  و�تعلــق   . �
ال�ا�ــا�� الدعــم  برنامــج 

اســتق�ال  ومكتــب  التقل�ــدي  للتح��ــل  أ�ــواخ  خمســة  واالســتعماالت، 
المنتجات. ُ�ذكر أن هذە الب�� التحت�ة �ستخدم جزئ�ا وأن الموقع ال �حوي 
شــ�كة م�ــاە وال شــ�كة كه��ــاء و�تــم تم��نــه �ــ(المحروقــات والثلــج) عــن ط��ــق 

سما�� نوا�شوط.

ت��ل�ت
شــمال  �لــم   90 �عــد  عــ�  ت��ل�ــت  ق��ــة  تقــع 
� منطقة 

� للص�ادين ��
نوا�شوط، وهو الموقع الثا��

األصليــون  الص�ــادون  يتجمــع  ح�ــث  الوســط، 
وص�ــادون  ا�مراغــن  مجتمــع  مــن  المنحدر�ــن 
نوا�شــوط  ســما��  لحاســب  �عملــون  موســميون 

و�ستخدمون مخ�مات موسم�ة.
� ت��ل�ــت، 

� مــن ه�ــا�ل الــزوارق �� و�ســتخدم نوعــ��
وتعمــل   . بول�ســ�� وزوارق  الخشــب  زوارق   : و��
�ــن �قــوة 15 و 18 حصــان.  � الــزوارق �محــر�ات ب��
 : � ت��ل�ت، و��

و�ستخدم خمسة آل�ات أساس�ة ��
شــ�اك ت��ماي، ووعاء األخطبوط، والخط ال�دوي، 

وش�كة البوري وش�كة "الصول".
تمتلــك  المح�جــرات،  �ال�ســ�ة  الشــأن  هــو  و�مــا 
� عــام 

� تــم بناؤهــا �� ت��ل�ــت �عــض البــ�� التحت�ــة الــ��
� ذلــك 

، �مــا �� �
� إطــار برنامــج التعــاون ال�ا�ــا��

�� 2000
كوخــان  ــا  أ�ض� هنــاك  المنتجــات.  تح��ــل  مركــز 
للمنتجــات  التقل�ــدي  لتح��ــل  مجهــزة  تقل�د�ــان 
وتصف�ــف معــدات الص�ــد. وُ�ذكــر وجــود محطــة 
رادار لخفر السواحل المور�تان�ة (GCM). وال �حتوي 
و�ــزود  كه��ــاء،  أو  م�ــاە  خدمــات  عــ�  الموقــع 
مــن  والجل�ــد)  (الوقــود  بتم��نــات  الص�ــادون 

نوا�شوط.

ة الوطن�ة لحوض  : 1. الشمال (نواذيبو)؛ 2. الحظ�� � حسب �شاط الص�د ومناطق التف��ــــغ إ� 5 مناطق ��
ينقسم الساحل المور�تا��

؛ 3. الوسط (جنوب مامغار، شمال نوا�شوط)؛ 4. نوا�شوط؛ 5. الجنوب من جنوب نوا�شوط إ� ند�اغو � آرغ��

منطقة الوسط
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لــمـــســـیـــد
تقــع قریــة لمســید علــى بعــد 70 كلــم شــمال نواكشــوط وعلى بعــد حوالي 10 كلم شــمال میناء تانیت، وھي قریة للصیادین تشــمل نشــاط 

أصلي لصیادین منحدرین من مجتمع ایمراغن ومخیمات موسمیة تابعة لسماكي نواكشوط.
ــوم. وتســتخدم  ــزوارق فــي لمســید، وھــي: زوارق الخشــب وزوارق بولیســتر وزوارق االلمنی ــاكل ال ــواع مــن ھی ــة أن ویســتخدم ثالث
الــزوارق بمحــركات بنزیــن بقــوة 15 حصــان بشــكل واســع. وتســتخدم اربعــة آلیــات أساســیة فــي لمســید، وھــي: وعــاء األخطبــوط، 

وشبكة الكوربین وشبكة "الصول".
وكمــا ھــو الشــأن بالنســبة للقــرى األخــرى، تمتلــك قریــة لمســید بعــض البنــى التحتیــة التــي تــم بناؤھا فــي عــام 2000 في إطــار برنامج 

التعاون الیاباني. وال یحتوي الموقع على خدمات میاه أو كھرباء، ویزود الصیادون بتموینات (الوقود والجلید) من نواكشوط.

مناطق التفریغ على طول الساحل (2)

میناء تانیت
لقد تم تدشــین میناء صید تانیت الواقع على بعد 70 كم شــمال نواكشــوط، 
سنة 2018 بمناسبة الذكرى 58 لعبد االستقالل الوطني. ویستجیب لطلب 
ــر  ــن مــن تطوی ــذ عــدة ســنوات ویجــب أن یتمك ــن من ــن الفاعلی ــوي م ق
الصیــد التقلیــدي والشــاطئي والتخفیــف علــى المنطقة الشــمالیة. ویمكن أن 

یستقبل بدایة 300 زورق تقلیدي وعدد ھام من السفن الشاطئیة.

وتشــمل مرافقــھ أرصفــة للشــحن والتفریــغ وغــرف التبریــد والتخزیــن، 
باإلضافة إلى سوق لألسماك تم إنشاؤه على مساحة 1740 م2. كما یوجد 
فــي مینــاء تانیــت مدینــة إلیــواء الصیادیــن التقلیدییــن، مــع شــبكات میــاه 
وصــرف صحــي ومحطــة إلنتــاج الكھرباء بطاقــة 3000 كیلــووات. كما 

أنھا مزودة بمحطة لتحلیة میاه البحر بسعة 1000 م3.

ــة أقطــاب  ــتراتیجیة تنمی ــن اس ــیطھا كجــزء م ــا وتنش ویجــري تطویرھ
الصید المندمجة في المنطقة الوسطى.

بــلــواخ
تقــع قریــر بلــواخ علــى بعــد 50 كلــم شــمال نواكشــوط 
وعلى بعد 10 كلم جنوب میناء تانیت، وھي راقع قریة 
ــاط  ــن لنش ــي موط ــة. فھ ــذه المنطق ــي ھ ــن ف للصیادی
الصیــد األصلــي مــن قبــل الصیادیــن المنحدریــن مــن 
التابعــة  الموســمیة  والمخیمــات  ایمراغــن  مجتمــع 

لسماكي نواكشوط.

ــزوارق،  ــن ال ــواع م ــة أن ــع ثالث ــذا الموق ــي ھ ــد ف یوج
وھــي: الــزوارق الخشــبیة، والــزورق المصنوعــة مــن 
البولیســتر، والــزوارق المصنوعــة مــن األلمنیــوم. 
ــتخدم  ــا تس ــزوارق، فإنھ ــوع ال ــن ن ــر ع ــض النظ وبغ
محــرك بنزیــن بقــوة 15 حصــان. ووفقًــا للمســح 
اإلطــاري للمعھــد الموریتانــي لبحــوث المحیطــات 
والصید (یولیو 2015)، تم استخدام أربعة آلیات رئیسیة 
فــي بلــواخ، وھــي: وعــاء األخطبــوط، وشــبكة البوري، 
وشــبكة الترامیــل، والصنــارة. ویعتبر وعــاء األخطبوط 

ھو اآللیة الرئیسیة من حیث عدد الزوارق العاملة.

ویوجــد بقریــة بلــواخ مركــز تكویــن للبحــارة تــم بنــاؤه 
في إطار مشروع PDPAS وتدیره حالیًا األكادیمیة البحریة 
التابعــة للبحریــة الوطنیــة. وال یســتفید الموقع من شــبكة 
میــاه وال شــبكة كھربــاء، وال توجــد بھ كذلــك بنیة تحتیة 
لصیــد األســماك. فیمــا یــزود بالتموینــات عــن طریــق 

میناء تانیت.

أانخیلھ
أنخیلــھ ھــو موقــع صیــد شــمال نواكشــوط، حیــث تنشــط 

المخیمات الموسمیة التابعة لسماكي نواكشوط.

ــبیة  ــاكل الخش ــا الھی ــاكل، وھم ــن الھی ــان م ــد نوع یوج
وزوارق البولیستر التي تستخدم محركات بنزین 15 حصان. 
اآلالت المســتخدمة فــي انخیلــة ھــي: الخــط الیــدوي 

ووعاء األخطبوط اللذین یشكالن اآللیة الرئیسیة.

ــد  ــق ســمك قی ــع دقی ــع مصن بصــرف النظــر عــن موق
اإلنشــاء، ال توجــد بنیــة تحتیــة فــي ھذا الموقــع، ویحصل 
الصیــادون علــى تمویناتھــم (الوقود والجلیــد) عن طریق 

میناء تانیت.

الطینھ
یقــع موقــع الطینــھ فــي الطــرف الشــمالي مــن نواكشــوط، وھو موقــع لصید 
األســماك حیــث توجــد مخیمــات موســمیة متخصصة فــي صیــد األخطبوط 
باألوقیــة لصالــح ســماكي نواكشــوط. یعتبــر زورق البولیســتر ھــو النــوع 

السائد في موقع الطینھ.
وغالبـًـا مــا یتــم تشــغیل ھــذه الــزوارق بواســطة محــركات بنزیــن بقــوه 15 
حصــان. وتمــارس عملیــة صیــد واحــدة فقــط وھــي الصیــد بوعــاء 
األخطبــوط. وال یحتــوي الموقــع علــى بنیــة تحتیــة لصید األســماك ویســتمد 

الصیادون تمویناتھم من میناء تانیت.
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مناطق التفریغ على طول الساحل (3)
نقطة كلم 28

تقــع نقطــة الكیلومتــر 28 علــى بعد حوالــي 40 كم جنوب نواكشــوط، وھو موقع لصید األســماك 
ومركــز لمعالجــة دقیــق وزیــوت الســمك. وھــو كذلــك المــكان المخصــص مــن قبــل وزارة الصید 
واالقتصــاد البحــري للمعالجــة التقلیدیــة. وتدرس الحكومة مشــروع إنشــاء قطب بحــري (فرنانھ) 
فــي ھــذا الموقــع. وسیشــمل ھــذا المشــروع بنــاء مرســى تفریــغ وبنــاء مركبــات لمعالجــة أســماك 

السطح الصغیرة. ویأوي الموقع مخیمات لسماكي نواكشوط.
تشــكل زوارق البولیســتر النــوع األكثــر شــیوًعا. حیــث یتــم تشــغیلھا بواســطة محــركات بنزیــن 
بقــوة 15 حصــان. ویالحــظ تواجد أربعة معدات رئیســیة في ھذا الموقع، وھــي: الصنارة، ووعاء 
األخطبــوط، وشــبكة الترامیــل، وشــبكة التولــو. كمــا یحتــوي الموقــع علــى بعــض البنــى التحتیــة 
 .PDPAS ــدي ــد التقلی ــة الصی ــم إنجازھــا فــي عــام 2007 كجــزء مــن مشــروع تنمی ــي ت الت
ویشــمل قاعــة لعــرض األســماك ومركــًزا لتكویــن البحــارة یتــم تســییرھا مــن طــرف األكادیمیــة 

البحریة.
یضــم ھــذا المركــز: مبنــى إداریــا، وســكنا للمراقبیــن والطــالب، فصــل دراســي، ورشــة عمــل 
میكانیكیــة، غرفــة للمولــد الكھربائــي وبــرج میــاه. وقــد تم تصمیم بــرج المیاه لالســتخدام المحتمل 
كإشــارة مضیئــة لمســاعدة المالحــة. ویضــم الموقــع أیًضــا مصانــع عاملــة إلنتــاج دقیــق وزیــوت 

السمك.
نقطة كلم 65

یقــع ھــذا الموقــع علــى بعــد 65 كــم (6+ كــم مــن الطریــق) جنــوب نواكشــوط، وھــو موقــع صید 
یحــوي مخیمــات تابعــة لســماكي نواكشــوط. ویتألــف االســطول الزورقــي مــن زوارق خشــبیة 
ــا باســتخدام شــبكة "صــول".  ــي مجملھ ــل ف ــوة 15 حصــان، تعم ــن بق ــل بمحــركات بنزی تعم
ومــن حیــث البنــى التحتیــة، ال یوجــد ســوى مبنــى واحــد تــم بنــاؤه فــي الثمانینیــات ویحتــوي على 
مبنــى للتبریــد یســتخدمھ الصیــادون كســكن. ویتــم تمویــن الموقــع (الثلــج والوقــود) مــن طــرف 

سماكي نواكشوط.
نقطة كلم 93

تقــع نقطــة الكیلومتــر 93 علــى بعد 93 كــم (17+ كم من الطریق) جنوب نواكشــوط، وھي قریة 
صیــد تــم بناؤھــا فــي إطــار مشــروع التعــاون اإلســباني. یتكــون االســطول الزورقــي مــن زوارق 
ــة  ــع ثالث ــادو ھــذا الموق ــوة 15 حصــان. ویســتخدم صی ــن بق خشــبیة مدفوعــة بمحــركات بنزی
ــذي یســتھدف األســماك القشــریة، وشــباك  ــدوي ال ــط الی ــد، وھــي: الخی ــدات رئیســیة للصی مع

البوري الخیشومیة، وشبكة "صول".
یحتــوي الموقــع علــى عــدد مــن البنــى التحتیــة للصیــد، تــم بناؤھــا فــي إطــار مشــروع التعــاون 
اإلســباني عــام 2008. وھــي تشــمل إنشــاء قریــة صیادیــن، وقاعــة عــرض لألســماك، وورشــة 
عمــل میكانیكیــة، ووحــدة صحــي. كمــا یضــم كذلــك مركــًزا لتكویــن البحــارة تــم بناؤه كجــزء من 
مشــروع تنمیــة الصیــد التقلیــدي PDPAS. ویالحــظ أنــھ ال یوجــد فــي ھــذا الموقــع مصنع للثلج 

وھو ما جعل الصیادون یحصلون على إمداداتھم من نواكشوط.
نقطة كلم 144

یقع على بعد 144 كم (35+ كم من الطریق) جنوب نواكشــوط، وتعتبر نقطة الكیلومتر 144 موقعا 
لصیــد األســماك حیــث توجــد مخیمــات تابعــة لســماكي نواكشــوط. ویتكون اســطول ھــذا الموقع أساســا 
مــن زوارق خشــبیة تســتخدم محــركات بنزیــن بقــوة 15 حصــان. وتنتشــر فیــھ ثالثــة معــدات رئیســیة 
ھي: شــبكة البوري الخیشــومیة، والخیط الیدوي الذي یســتھدف األســماك القشــریة، وشــبكة "صول". 
وتحتــوي نقطــة الكیلومتــر 144 علــى قاعــة لعرض األســماك تم بنــاؤه في إطار مشــروع تنمیة الصید 

.PDPAS التقلیدي

نواكشــوط ھــي ثانــي أكبــر موقــع للصیــد التقلیــدي 
المنتجــات  قطــاع  محــور  إنــھ  موریتانیــا.  فــي 
الطازجــة ومركــز اســتقبال المنتجات المعــدة للداخل 
مــن البــالد. تتواصــل إعــادة تأھیــل وصیانــة ھیــاكل 
الســوق باســتمرار لتلبیــة الطلــب المتزایــد علــى 
ــري  ــك ، تج ــى ذل ــة إل ــزال. باإلضاف ــات اإلن عملی
عملیــة خدمــة لمنطقــة الســوق بأكملھــا كجــزء مــن 

.PRAO-MR مشروع
ــة الرئیســیة  تعتبــر الســردینیال إلــى حــد بعیــد العیّن
 Pageot "التي یتم إنزالھا في نواكشوط. وتلیھا "أباجو
 Courbine والكوربیــن "Pagellusbellotti" و
 ."Plectorhyncus-mediterraneus" و 
تمثل ھذه العینات الخمســة نســبة %80 من إجمالي 
الصیــد التقلیــدي الموجــودة فــي نواكشــوط. و"یحتــل 
ســباروس" المرتبــة األولــى مــن حیــث القیمــة، یلیــھ 
ــن. وال تســاھم  ــوط والكوربی ــم األخطب ــوف"، ث "اتی
الســردینیال المســتدیرة، التــي تمثــل %61 مــن 

المصیدة، إال بنسبة %12 فقط من إجمالي القیم.
تــم التعــرف علــى ســتة معــدات صیــد رئیســیة فــي 
نواكشــوط، وھــي: الخیــط الیــدوي، والصنــارة، 
ووعــاء  الــدّوارة،  والشــبكة  الترامیــل،  وشــبكة 
األخطبــوط، وشــبكة التولــو. ویشــكل الخیــط الیدوي 
ــارة األداتیــن الرئیســیتان األكثــر اســتخداما.  والصن
ــریة  ــماك القش ــتھداف األس ــرھا الس ــم نش ــث یت حی
مثــل: "ثیــوف"، و"دوراد"، و"الكوربیــن"... وتلیھــا 
شــبكة ترامیــل لصیــد الحبار، والشــبكة الــدّوارة التي 
ــم  ــوري، ث ــوز والب ــردینیال، واإلیثمال ــتھدف الس تس
أوعیــة األخطبــوط، وأخیــراً شــبكة تولــو التــي 

تستھدف "السالسیان".
تشــكل الھیــاكل الخشــبیة أكثــر أنــواع الــزوارق 
شــیوًعا فــي ھــذه المنطقــة. كمــا یســجل أیًضــا وجود 
زوارق البولیســتر واأللومنیــوم. ویتــم، علــى نطــاق 
واســع، اســتخدام المحــركات بالبنزیــن ذات قــوة 
ــكل  ــة الھی ــك بطبیع ــط ذل ــن رب 15 حصــان. ویمك

الخفیفة وتقارب مناطق الصید.
تتشكل البنیة التحتیة للصید أساسا مما یلي:

- صالتان مركزیتان لبیع األسماك؛
- مخازن للسماكین ومحالت للتخزین؛

- ســوق لألســماك الطازجــة مقســم إلــى عــدة أجنحــة 
تقع جنوب القاعة؛

- صنادیق لمعدات الصیادین في الشمال والجنوب؛ 
- مباني إداریة؛ 

- وحدة لخفر السواحل؛ 
- مباني للمنظمات المھنیة؛
- محطة لتوزیع الوقود؛ 

- وحدة إنتاج الثلج؛  
- وحدة صحیة؛ 

- مخازن للتورید؛  
- ورشات لبناء السفن؛ 

- ورشات لإلصالح المیكانیكي؛
 - مساحات للصناعة التقلیدیة؛
- مساجد؛ - محالت تجاریة؛

- مطاعم.

المنطقة  الجنوبیة

میناء اندیاغو
بــدأ بنــاء مینــاء اندیاغو العســكري والتجــاري الواقع على بعد 220 كیلومتًرا جنوب نواكشــوط و

40 كیلومتًرا من كرمسین في دیسمبر 2016 وتم االنتھاء منھ في عام 2020.
تتكــون البنیــة التحتیــة البحریــة مــن مینــاء عســكري، ورصیــف حیــث یمكــن للســفینة أن ترســو 
ــي  ــوارب بســعة 70 وحــدة ف ــد، وورشــة إصــالح الســفن والق ــاء صی ــھ، ومین ــى كال جانبی عل
الســنة، ومرســى للرســو الســفن التجاریــة بطــول 80 متراً، ونقطــة أخرى للرســو خاصة بالصید 
التقلیــدي خــارج المینــاء. وتجــري حالیا عملیات تثمین وتفعیل ھــذا المیناء الجدید متعــدد األغراض 
(الصیــد والتجــارة والبحریــة) فــي إطــار اســتراتیجیة التنمیة تنمیة أقطــاب الصید المندمجــة، خاصة 

في المنطقة الجنوبیة.

نواكشوط
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ثمانــي  فــي  بموریتانیــا  القــاري  الصیــد  یُمــارس 
ــة الحــوض  ــر بوالی ــق األم ــالد، یتعل ــن الب ــات م والی
الشــرقي والحــوض الغربــي والعصابــھ وكوركــول 

والبراكنھ والترارزه وتكانت وغیدیماغا. 
تــم تحدیــد أكثــر مــن 470 موقــع صیــد علــى أكثــر من 
25 مســطًحا مائیًــا؛ یتجــاوز اإلنتــاج وفقًــا آلخــر 
تقدیرات المكتب الوطني لإلحصاء 23000 طن، مما 
یوفــر 21000 فرصــة عمل، یشــغل أكثــر من 97% 

منھا أجانب من الدول المجاورة.
ــة،  ــة جوھری ــى تنمی ــة إل ــة الحاج ــك، ولتلبی ــع ذل وم

یبقى من المھم تنظیم ھذا النشاط واإلشراف علیھ 

الشكل 40: الصیادون القاریون المكونین في محموده 23 نوفمبر 2020

4. برنامج ترقیة الصید القاري وزراعة األسماك
2020

ــذا  ــن ھ ــع. وضم ــدة للمجتم ــق أقصــى فائ ــل تحقی ــن أج م
اإلطــار، وعلــى ھــذا األســاس، أطلــق وزیــر الصیــد 
واالقتصــاد البحــري فــي 23 نوفمبــر 2020 انطــالق 
برنامــج ترقیــة الصیــد القــاري وزراعــة األســماك انطالقــا 

من بحیرة محمودة في النعمة.
وقــد بــدأ ھــذا البرنامــج بمحــور تكویــن العمــال علــى مھــن 
الصیــد المختلفــة بشــكل عــام والقــاري بشــكل خــاص 
ــة.  ــاط المائی ــي األوس ــاذ ف ــى الســالمة واإلنق ــة إل باإلضاف
كمــا تــم عــرض معــدات للصیــد التقلیــدي ومعــدات صیــد 
نموذجیــة. وســیتم تنفیــذ بقیــة ھــذا البرنامــج الطمــوح فــي 

عام 2021.

الشكل 41: نموذج من أقفاص الصید العائمة المستخدمة في محموده



الملحق 1: قاموس مصطلحات المنتجات المصدرة

المصدر: الجمارك

1. یتعلق األمر بكمیات قلیلة من األخطبوط
2. موجھة في األساس إلى األسواق اإلفریقیة والروسیة

3. مجمدة أساسا
4. موجھة غالبا إلى إفریقیا (90%)

5. منتجات طازجة أو مثلجة
6. منتجات مجمدة، طازجة أو حیّة من الصید البحري و الصید القاري

7. أساسا معلبات على متن السفن ـ المصانع
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قات
ملح

ال
االختصار

Soles, Dorades, Truites, Turbots, Merlus, Tilapias, Anguilles, Squales, Reais, Bars, 
Homards, Crabes, Coquilles, Clams, Coques, Arches, Ormeaux, Méduses, Pois-
sons plats, Foies, Oeufs, Laitances, Salés, Séchés, Fumés, Saumure, Sparidae, 
Autres 

Soles, Turbots, Poissons plats, Thons, Sardinelles, Sardine, Chinchards, 
Maquereaux, Merlus, Reais, Bares, Œufs foies, Filets, Autres poissons

Thons, Maquereaux, Moules, Vivants, Fraiches, Réfrigérées, Autres Œufs foies, 
Filets
Farines et Poudres de poissons
Huiles, graisse
Langoustes, Langoustines, Crevettes et autres crustacés
Calmars, Seiches, Autres Préparations, Saucissons

المعني المقصود

األخطبوط المجمد غالبا والطازج أحیانا، والحبار والحبار المجمد

االنشوفة، السردین، سردینیال، الماكریل، حصان الماكریل، سمك التونة األحمر،
تونة الجاحظ المجمدة
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�
البنك المركزي المور�تا�� ب.م.م 

اللجنة الفن�ة لإلحصائ�ات ل.ف.إ 
وات والدراسات مدي��ة استصالح ال�� م.إـث.د 

� المنتجات مدي��ة تنم�ة وتثم�� م.ت.ت.م 
مدي��ة ال�ح��ة التجار�ة م.ب.ت 

مدي��ة الص�د القاري وزراعة األسماك م.ص.ق.ز.أ 
خفر السواحل المور�تان�ة خ.س.م 

المعهد المور�تان�ة ل�حوث المح�طات والص�د م.م.ب.م.ص 
ك�لوغرام كغ 

وزارة االقتصاد والمال�ة و.إ.م 
ائب وزارة االقتصاد والمال�ة ـ المدي��ة العامة لل�� و.إ.م.م.ع.ض 

المدي��ة العامة للجمارك م.ع.ج 
وزارة الص�د واالقتصاد ال�حري و.ص.إ.ب 

أق� عائد مستدام أ.ع.م 
المرصد االقتصادي واالجتما�� للص�د م.إ.إ.ص 

� لإلحصاء المكتب الوط�� م.و.إ 
� واالقتصادي

الو�الة الوطن�ة لإلحصاء والتحل�ل الد�مغرا�� و.و.إ.د.إ 
الص�د التقل�دي ص.ت 

� الص�د الشاط�� ص.ش 
� أعا�� ال�حار

الص�د �� ص.أ.ب 
الناتج الداخ�� الخام ن.د.خ 

� ة الوطن�ة لحوض آرغ�� الحظ�� ح.و.ح.آ 
كة المور�تان�ة ل�س��ق األسماك ال�� ش.م.ت.أ 

كة الوطن�ة لتوز�ــــع األسماك ال�� ش.و.ت.أ 

� نظام متا�عة الص�د التقل�دي والشاط�� ن.م.ص.ت.ش 
�س�ة االصط�اد المسم�ح بها ن.ا.م.ب 

الق�مة المضافة ق.م 
المنطقة االقتصاد�ة الخالصة م.إ.خ 

المنطقة االقتصاد�ة الخالصة المور�تان�ة م.إ.خ.م 

المخت�ات
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ــة  ــأي طریق ــاد أو اســتخراج أو قتــل، ب ــة اصطی ــاد أو محاول ــة اصطی ــد علــى كل عملی ــق الصی ــد: یُطلَ الصی
كانت، تستھدف األحیاء التي یشكل الماء موطنھا المعتاد أو األعم.

ــات صالحــة  ــى عین ــى الحصــول عل ــدي، وبھــدف إل ــد الممــارس بالشــكل التقلی ــد اإلعاشــة: ھــو الصی  صی
لإلستھالك إلعاشة الصیاد وعائلتھ ولیس للبیع في أغلب حاالتھ.
الصید التجاري: وھو الصید الذي یمارس من أجل جني األرباح.

الصیــد التقلیــدي البحــري: كل نشــاط صیــد یمــارس علــى األقــدام أو بواســطة ســفن مســطحة أو غیــر مســطحة 
بطول إجمالي یقل أو یساوي 14 مترا بدون محركات أو بمحركات ذات قوة أقل أو تساوي 150 حصانا، وتستخدم 

فیھ آلیات صید یدویة باستثناء شبكة التطویق المنزلقة 
الصیــد الشــاطئي: كل نشــاط صیــد یمــارس بواســطة ســفینة: (i) بطــول إجمالــي أقــل أو یســاوي 26 مترا، وال 
تســتجیب للشــروط الخاصــة بالصیــد التقلیــدي، بالنســبة لرأســیات األرجــل والقشــریات وعینــات األعمــاق، 
(ii) بطــول أقــل مــن 60 متــر بالنســبة للصیــد الســطحي. وتعمــل الســفن الشــاطئیة بآلیــات صید یدویــة أو غیر 

یدویة وبدون أیة وسیلة جرف للقاع أو كسح لھ. 
صیــد األعمــاق فــي عــرض البحــار: كل صیــد تجــاري یمــارس بواســطة ســفن بخصائــص تختلف عــن الصید 

التقلیدي والشاطئي.
الصید القاري: ھو كل نشاط یھدف إلى اصطیاد األسماك أو أي أحیاء مائیة في المیاه القاریة.

النظــام الوطنــي : ھــو النظــام المبدئــي المعتمــد فــي اســتغالل الثــروات البحریــة فــي المیــاه الخاضعــة للقوانیــن 
الموریتانیة.

النظــام األجنبــي:  ھــو نظــام اســتثنائي یتــم منحــھ لــكل صاحــب امتیــاز حائــز علــى حــق انتفــاع ممنــوح فــي 
إطــار اتفاقیــات دولیــة للصیــد أو أي نــوع آخــر مــن التفاھمــات مــع دول أخــرى أو مجموعــة دول أو كیــان 

خصوصي أجنبي. 
مؤسســات معالجــة وتحویــل منتجــات الصیــد :  كل مبنــى أو منشــأة علــى الیابســة أو  فــي البحــر، تتــم فیھــا 
ــا أو أي  ــا وتدخینھ ــا وتجمیدھــا وتملیحھ ــا وتجفیفھ ــا وتعلیبھ ــا وتخزینھ معالجــة المنتجــات الســمكیة وتداولھ

طریقة أخرى ألغراض تجاریة.
نسبة االصطیاد المسموح بھا: تعني كمیة الثروات السمكیة المسموح باصطیادھا في فترة محددة.

ــا بشــكل مســتدیم مــن المخــزون فــي ظــل  أقصــى عائــد مســتدام: أعلــى معــدل صیــد یمكــن اصطیــاده نظریً
الظروف البیئیة الحالیة.

المنتجــات المجمــدة: كل منتــج خضــع لعملیــة تجمیــد تمكــن مــن الوصــول إلــى درجــة حــرارة مســتقرة أقــل أو 
تساوي (18-)

دقیــق وزیــوت الســمك: ھــو منتــج نھائــي تــم الحصــول علیــھ عــن طریــق فضــالت مصانــع التحویــل وكمیــات 
األسماك التي تم إلغاؤھا طازجة خاصة األسماك السطحیة.

المنتجــات الطازجــة والحیــة والمنتجــات الكاملــة والمعــدة: ھي المنتجــات التي لم تخضع، خــالل االحتفاظ بھا، 
ألي معالجــة عــدا التثلیــج، كمنتــج تــم اصطیــاده والمحافظــة علیــھ حیّــا مثــل جــراد البحــر األخضــر 

والوردي.

تعریفات
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تأتــي المعلومــات والتحالیــل الــواردة فــي ھــذا التقریــر مــن تجمیــع مصــادر معطیــات مــن مختلــف 
ھیئــات القطــاع وكــذا القطاعــات األخــرى، وھــي : خفــر الســواحل الموریتانیــة (خ.س.م)، والمدیریــة 
التجاریــة (م.ب.ت)،  البحریــة  (م.ع.ا.ث.س)، ومدیریــة  الســمكیة  الثــروات  العامــة الســتغالل 
المنتجــات  وتثمیــن  تنمیــة  ومدیریــة  (م.ا.ث.د)،  والدراســات  الثــروات  اســتصالح  ومدیریــة 
(م.ت.ت.م)، ومدیریــة الصیــد القــاري وزراعــة األســماك (م.ص.ق.ز.أ)، والمعھــد الموریتانــي 
لبحــوث المحیطــات والصیــد (م.م.ب.م.ص)، والشــركة الموریتانیــة لتســویق األســماك (ش.م.ت.أ)، 
ــش الصحــي لمنتجــات  ــي للتفتی ــب الوطن ــع األســماك (ش.و.ت.أ)، والمكت ــة لتوزی والشــركة الوطنی
الصیــد وزراعــة األســماك (م.و.ت.ص.م.ص.ز.أ)، والمدیریــة العامــة للجمــارك (م.ع.ج)، والبنــك 
ــن طــرف  ــات م ــذه المعلوم ــى ھ ــة عل ــت المصادق ــد تم ــخ.. وق ــي (ب.م.م)، إل ــزي الموریتان المرك

اللجنة الفنیة لإلحصائیات التي تضم كافة الھیئات المنتجة لمعلومات قطاع الصید.

ــي عــرض  ــة ف ــى أن الســفن العامل ــات المصطــادة، نشــیر إل ــات حــول الكمی ــق بالمعلوم ــا یتعل ففیم
البحــر والســفن الشــاطئیة العاملــة فــي المنطقــة االقتصادیــة الخالصــة، ملزمــة یومیــا بتعبئــة ســجل 
المتــن وإحالتــھ إلــى خفــر الســواحل الموریتانیــة عنــد نھایــة كل رحلــة صیــد. ویتــم فــي ھــذا الســجل 
ــد  ــات الصی ــذا عملی ــة وك ــفینة وللرحل ــة للس ــات الفنی ــة بالمواصف ــات المتعلق ــع المعلوم ــة جمی تعبئ

المنجزة، وتاریخ ومحل النشاط.

ویجــدر التنبیــھ إلــى أن المعلومــات المتعلقــة بمصائــد التونــة غائبــة فــي ھــذا التقریــر، نتیجــة لعــدم 
ــذه  ــاد ھ ــم اصطی ــث یت ــرة، حی ــدة األســماك الســطحیة الكبی ــي یســتھدف مصی وجــود اســطول وطن
العینــات فــي إطــار االتفاقیــات الثنائیــة بیــن موریتانیــا وبعــض الــدول أو مجموعــات دول مــن بینھــا 
الیابــان واالتحــاد األوروبــي. وتصــرح ھــذه الــدول بالكمیــات المصطــادة مباشــرة إلــى اللجنــة الدولیــة 
ســنة  مــن  ابتــداء  المعلومــات  ھــذه  وســتتوفر  األطلســي.  المحیــط  فــي  التونــة  لصیانــة 

2018 لدى خفر السواحل الموریتانیة، وسیمكن استغاللھا من طرف المرصد مستقبال.

أمــا بالنســبة للصیــد التقلیــدي، فقــد تــم وضــع نظــام متابعــة للصیــد التقلیــدي والشــاطئي لــدى المعھــد 
ــد  ــادة ولجھ ــات المصط ــر للكمی ــم تقدی ــن تقدی ــن م ــد، یمك ــات والصی ــوث المحیط ــي لبح الموریتان
ــودة  ــد ع ــات عن ــذ عین ــى أخ ــام عل ــذا النظ ــد ھ ــاع. ویعتم ــذا القط ــرف ھ ــن ط ــذول م ــد المب الصی
الصیادیــن علــى مســتوى أھــم نقــاط التفریــغ علــى طــول الســاحل. وتُـَكـّمـــل ھــذه العینــات بإحصــاء 

شھري لوحدات الصید العاملة، ویعمل كأساس الستقراء المصیدة وجھد الصید.

كمــا یتــم إجــراء مســح إطــاري نصــف ســنوي مــن طــرف المعھــد الموریتانــي لبحــوث المحیطــات 
والصیــد مــن أجــل إحصــاء المــوارد المادیــة والبشــریة للصیــد التقلیــدي. ویُقــدم كذلــك، تقدیــرا للیــد 

العاملة على المتن في الصید التقلیدي.

وفیمــا یتعلــق بالمعلومــات المتعلقــة بالتصدیــر، فیتــم تقدیمھــا مــن طــرف الشــركة الموریتانیــة 
لتسویق األسماك ومصالح الجمارك المكلفة بنظام المعلوماتیة (سیدونیا).

وفــي مجــال الصیــد القــاري، تحظــى موریتانیــا بمخــزون كبیــر قابــل لالســتغالل ویشــكل، كجــزء مــن 
نھــج متكامــل، تكملــة لسیاســات التســییر والتنمیــة المســتدامة. وعلــى ھــذا األســاس، أفــردت 
االســتراتیجیة الوطنیــة للقطــاع للفتــرة 2015 ـ 2019 محــورا خاصــا بترقیــة وتنمیــة الصیــد 
القــاري واســتزراع األســماك. كمــا تــم إنشــاء مدیریــة مركزیــة مكلفــة حصریــا بترقیــة وتنمیــة شــبھ 

ھذا القطاع. وقد تم تخصیص جزء من ھذا التقریر ألھم مؤشرات شبھ ھذا القطاع.

2020

المعلومات المستخدمة في التقریر ومصادرھا
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Lexique de Poissonمن معجم لعینات األسماك

اإلسم المعتاد
انكلیز

اسبانیا
فرنسي
بولونیا

 اللون:  جسم أبیض مع بقع زرقاء على أطراف الصدر وعلى الرأس
الطول: 12 سم للذكور و 20سم لإلناث

التوزیع الجغرافي: أطلسي و(جنوب المغرب في أنغوال)ـ
التوزیع المائي: أعماق من 300 إلى 600م

الصید: جر األعماق
الفائدة التجاریة: ھامة جدا

الوصف

اإلسم المعتاد

البانیا
انكلیز

اسبانیا
فرنسي

الیابان
بولونیا
روسیا

 اللون:  جسم أحمر حي أكثر كثافة على القشرة والجانب الظھري
  للبطن

الطول: 19 ــ 33 س
التوزیع الجغرافي: أطلسي و(البرتغال ــ جنوب افرقیا)ـ

التوزیع المائي: القاع الموحل للمنحدر القاري (400 ــ 900 م)ـ
الصید: جر األعماق

الوصف
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