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أيها السيدات والسادة
يطيب يل أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر لحضوركم معنا اليوم ،تظاهر َة إطالق الشركة الوطنية لتوزيع األسماك لعملية التوزيع المجاني
للسمك ،يف إطار عملية رمضان للسنة الجارية.
رص السلطات العمومية على االعتناء بكافة المواطنين ،تناغ ًُما مع تعهد فخامة رئيس الجمهورية ،السيد
ويعكس هذا
الحضور المميز ح َ
ُ
طمأَن الجميع بأنه لن يترك أحدا على قارعة الطريق.
الذي
الغزواني،
الشيخ
محمد ولد
ْ
أيها السيدات والسادة
تشمل العملية التي نشرف اليوم على إطالقها توزيعا مجانيا لـ  022طن من األسماك على أعداد معتبرة من السكان يف انواكشو
وانواذيبو ،تم تحديدهم انطالقا من بيانات السجل االجتماعي لوكالة التضامن الوطني ومكافحة اإلقصاء (تآزر).
وسيستفيد من هذا التوزيع المجاني حوايل  200222أسرة تم تصنيفها يف السجل االجتماعي يف خانة األً َسرِ األكثر فقرا ،فضال عن حوايل
 00222أسرة تُصنّف بأنها ذات هشاشة ،وذلك بمتوسط  22كلغ لألسرة الواحدة ،من السمك المجمد والمعلب من النوع المستهلك من
طرف عموم العائالت الموريتانية.
وسعيا لتقريب الخدمة العمومية من المواطن ،تمت تعبئة  65نقطة توزيع مجاني على أساس كثافة المستفيدين يف مناطقهم ،كما تم
أخضر يتيح لهم التواصل المجاني مع القائمين على
إنشاء خلية تقوم باالتصال بالمعنيين وتعبئتهم وإرشادهم ،فضال عن ف ْت ِح رقم
َ
العملية لالستفسار والتظلم.
وباإلضافة لذلك تم إدخال التكنولوجيا الحديثة والمعطيات اإللكترونية المناسبة لضمان إمكانية تعقب العملية للتأكد من شفافيتها
وإدارتها الرشيدة.
وال َي َسعُني إال أن أتوجه بجزيل الشكر لشريكنا الفني ،اإلدارة العامة للسجل االجتماعي ،التي بذلت جهودا معتبرة إلنجاح العملية،
والشكر موصول لكل من سا َه َم ،من قريب أو بعيد ،فيها.
ويف الختام أعلن على بركة اهلل انطالق عملية التوزيع المجاني للسمك يف إطار عملية رمضان  ،0202راجيا النجاح والتوفيق للقائمين
عليها.
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