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 الرحمن الرحيمبسم الله 

 الكريموصلى الله على نبيه 

 

 الرئيسالسيد 

 السادة النواب،السيدات و 

 مانيالبرل الفريق عملانطالق مراسيم  –اليوم  -معكم  أحضر إن السعادة تغمرني وأنا 

كري أعرب عن خالص شيسعدني أن و  ،واالقتصاد البحري في الجمعية الوطنية للصيد  

 من أجل المحافظة علىالهتمامهم بمتابعة نشاطات قطاع الصيد  فريقألعضاء ال

 .وضمان تسييرها األمثل استدامة هذه الثروة

ِزن قطاع
َ
ت
ْ
ن التعويل عليها في خلق النشاطات  الصيد  وَيخ  هائلة يْمك 

ً
راٍت كامنة

ّ
د
َ
مق

َرة  للدخل وفَرِص العمل وتعزيز األمن الغذائي وت ثبيت السكان في مواطنهم المد 

الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في التنمية االقتصادية  في تجلى ذلكي، و ألصليةا

مليارات أوقية في اإليرادات المباشرة للميزانية،  9واالجتماعية، حيث يساهم بمعدل 

خلق أكثر من يمليون دوالر امريكي من عائدات العملة الصعبة، و  999ويوفر أكثر من 

 .اآلالف من الوظائف غير المباشرة راتألف فرصة عمل مباشرة وعش 66

 

 الرئيسالسيد 

 السيدات والسادة النواب،

ا مع شياتم، و 5909-5902سعيا لرسملة االستراتيجية القطاعية للفترة المنصرمة  

 من حيث الحفاظ على الموارد ال سيما  البرنامج االنتخابي لفخامة رئيس الجمهورية،

عزيز فرص العمل، وتمع المزيد من  وخلق الثروة، البيئي ووسطها  البحرية والشاطئية

صادق مجلس الوزراء في دورته المنعقدة ، األمن الغذائي وإرساء الحكامة الرشيدة

االستصالح والتنمية المستدامة والمتكاملة  استراتيجية على 5959يوليو  52بتاري    خ 

هوض وستشكل قفزة نوعية للن 5952-5959الفترة  والتي تغطي للصيد البحري،

 ا. اتنبالقطاع إلى مستوى تطلعاتنا وطموح

 ائحةجمن آثار م، لسائر دول العاما هو الحال في ك ،دنا تضرر قطاع الصيد في بال قد و  

 لوطنياالقتصاد ا ةتأثير سلبي على ديناميكيالتي كان لها  ،COVID-19فيروس كورونا 

 .بشكل عام وقطاع الصيد واالقتصاد البحري بشكل خاص



ت للتخفيف من هذه اآلثار السلبيةسعيا و 
َ
 صا اهتماما خاالسلطات العمومية ، أول

عاش االقتصادي ضمن البرنامج األولوي الموسع ناإل خطة  ؛ حيث أدرجته فيقطاعالب

 .الجمهورية رئيسفخامة ل

لحفاظ على ا، كما سيتم التنمية المستدامة لقطاع الصيد  سيتم تعزيزوفي هذا اإلطار، 

في شغيل التتحفيز و ، وتطوير سالسل القيمة، والشاطئية البحريةالثروة وبيئتها 

 .يةمن الثقة والشاف في مناخ ،شيدةر كامة الحرساء الوتعزيز األمن الغذائي وإالقطاع، 

 

 الرئيسالسيد 

 السيدات والسادة النواب،

إننا نعتمد في حوكمة القطاع على مقاربة إدماجية مبتكرة تسعى إلشراك جميع 

 والمهتمين في القطاع، فضال عن أصحاب المصلحة واالختصاص. الفاعلين 

 ، تميزتفي القطاع قدنا اجتماعات مطولة مع جميع الفاعلينوفي هذا السياق ع

يتسم س بالصراحة والشفافية، وأسفرت عن اعتماد خارطة طريق للعمل الجاد والبناء

 الثقة المتبادلة. بالنزاهة و تنفيذها 

أبلغتنا األطراف الفاعلة بمطالبها وشكاوي  ها، وسنقوم في  وبموجب خارطة الطريق هذه

غضون أيام وأسابيع قليلة بإطالق برنامجين هامين سيوفران حلوال جوهرية لبعضها، 

 فيما يتواصل التفكير في إيجاد الحلول لما تبقى منها. 

 

 الرئيسالسيد 

 السيدات والسادة النواب،

على نا واطمئنان هذا الفريق البرلمانينشاء التام إل ارتياحنا لكم  جددال يسعني إال أن أ

مع االحترام التام لمبدأ فصل ، واالنفتاح ؤوليةفي جو من الثقة والمس عملهسير 

 . دولة المؤسساتل األبرز سمة الالسلطات الذي يعد 

 وأشكركم

 والسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


