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 الرحميبسم هللا الرمحن 

 الكرميوصىل هللا عىل نبيه 

 

 الس يد الوايل

 الس يد رئيس اجمللس اجلهوي

 الس يد العمدة

 السادة املنتخبون

 السادة رؤساء الهيئات واملنظامت املهنية

 السادة الفاعلون يف قطاع الصيد

 السادة اخلرباء

 الس يدات والسادة

 السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

 

يطيب يل أأن أأرشف معمك اليوم عىل اإطالق سلسةٍل من لقاءات التبادل والتشاور حول شؤون قطاع الصيد 

 والاقتصاد البحري. 

امت الأبرز  اإحدى-بفضل هللا تعاىل  –لس نة املشاروة واملشاركة اليت يه اليوَم  اوتأأيت هذه اللقاءات تكريس   الس ِّ

 لس ياسات تدبري الشأأن العام يف بدلان. 

د  كام تَتَََنَُّل هذه اللقاءات يف اإطار املراجعات ادلورية اليت جيرهيا القطاع حول ما  تجِّ من  أ  يَْطرَ من تطورات، وما  يَس ْ

تمنية الوطن وضامن  عراقيَل وعرثاٍت قد تعرتض السرَي به عىل طريق الارتقاء اإىل مس توى الآمال املعلقة عليه يف

 رفاهية املواطن.

 

 الس يدات والسادة،

مبوضوع الاس تغالل املس تدمي ملصايد منطقتناالاقتصادية اخلالصة،  –يف اإطار أ وىَل الورشات  –نَس ََتِّل  اليوم لقاءاتنا 

ياإىل طرحه للنقاش والتداول، لس امي يف ظل  –مجيعا  - تَتََطلَُّعونل شك أأنمك  وهو موضوع   جملهود  املُْضَطرِّدِّ  التَّنامِّ

 الأخطبوط املصطادة يف الفرتة اليت أأعقبت التوقيف البيولويج الأخري.الصيد مؤخرا، وتناقص مكيات 

ايتِّ والتَّ خالل ورش تمك هذه، عىل حصيةل ادلراسات  -ابلتحليل والمتحيص  – نوتَْعكِّفُ من أأجل ذكل، سوف  ِّ  َحر 

تِّْجالءاليت أأجراها املعهد املوريتاين لبحوث احمليطات والصيد بُْغيَة  الأس باب الاكمنة وراء هذه التطوارت املُْقلقة،  اس ْ

جراءاٍت   اس تغاللها. الرثوة واس تدامةِّ  سالمةِّ  من شأأهنا ضامنُ  وتدابريَ  ُوصول اإىل اقرتاح ما يلزم من اإ

 

وتتناول الورشة الثانية الصناعات يف جمال الصيد؛ حيث تركز عىل أأمهية اجلودة يف املنتجات السمكية، فضال عن 

، مع ما يتطلبه ذكل من ضبط نشاط الأْعىَل اع لإعطاء الأولوية املطلقة للنشاطات ذات القمية املضافة مساعي القط

 صناعة دقيق السمك، والإجراءات املتخذة هبذا اخلصوص.



وتتناول الورشة الثالثة مرتنة طوامق السفن والبواخر العامةل يف جمال الصيد، مع الرتكزي عىل أأمهية تطوير الأسطول 

 ين ورضورة حتسني الأداء يف جمال التكوين البحري.الوط

الصيد السطحي )بطول  عرصنُة الصيد التقليدي والشاطيئ، مع الرتكزي عىل تقدمي سفينةِّ  هَاأأما الورشة الرابعة مفوضوعُ 

نتاج الرشكة الوطنية لصناعة السفن، فضال عن أأبرز املقارابت الكفيةل بعرصنة الصيد التقليدي والشاطيئ.19  م( من اإ

 

ختلف الإشاكليات والتحدايت الراهنة للقطاع، واليت ل مناَص مب  أأحاطتالأربع قد  اتوكام تالحظون، فاإن الورش

نْ  ماكنياته  الإقالعَ  أأردان حننُ  من التصدي لها اإ نَةِّ به، سبيال  اإىل وضع اإ الهائةل يف خدمة الربانمج التمنوي الطموح  الاَكمِّ

 لفخامة رئيس امجلهورية، الس يد محمد ودل الش يخ الغزواين.

 

 أأهيا املشاركون الكرام

 واملَُحاَجَجةِّ النقاش أأايم متتالية، اإىل تناول خمتلف هذه الإشاكليات ابعامتد أأفضل أأساليب  4أأنمت مدعوون، عىل مدى 

 الهادئة، مع تغليب الطابع العلمي واملصلحة العامة والعمل املشرتك وروح الفريق.

َيةٍ  وستشلك توصياتمك ونتاجئ أأعاملمك أأهَّ  طار حتقيق  ،صناعة القرارات العمومية اليت سيتخذها القطاع لحقال  َمْرَجعِّ يف اإ

 رؤيته الاسرتاتيجية.

ل أأن أأتوجه جبزيل الشكر لأرستنا العلمية والفنية عىل تفانهيا ادلامئ يف أأداء هممَتا، بلك اإخالص ويف اخلتام ل يسعين  اإ

 .ونكراٍن لذلات واحرتاٍم لأخالقيات املهنة

 وعىل بركة هللا أأعلن انطالق الورشات التشاورية املنظمة من طرف قطاع الصيد والاقتصاد البحري.

 

 أأشكرمك

 تعاىل وبراكته. والسالم عليمك ورمحة هللا
 


