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تم  التقرير    لقد  هذا  يولإعداد  السيدي  2021ومارس    2020يو  بين  طرف  ن  من 
كيبي امعييف  و  مصطفى  األطراف  محمد  المتعدد  الوطني  الفريق  من  بتكليف 

الصيد   قطاع   7 الشفافية  بوصفهما  للمبادرة  لسنة  معدموريتانيا،  المبادرة  تقرير  ي 
2018 .  

نا الشفافية � قطاع الصيد  قش  وقد  المتعدد األطراف لمبادرة  الوطني  الفريق 
 2021إبريل   26هذا التقرير وصادق عليه يوم    لموريتانيا

 

لحفاظ  لشراكة اإلقليمية  لابدعم من  قرير  هذا الت   عداد تم إ                                 

الس المناطق  � ا على  والبحرية  إفريقيا    حلية  غرب 
)PRCM(  " مشروع  إطار  المستدامة  7    لألسماك اإلدارة 

  . طرف هيئة مافا ، الممول من  " الصغيرة   السطحية 
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  ة توطئ

ال قطاع  لمحركصيد  يعتبر  موريتانيا.ا   7 والنمو  وو  القتصاد  للدولة   هاسكانليمكن 
الموارد  الستغالل  واالقتصادية  االجتماعية  الفوائد  من  االستفادة   7 االستمرار 

طالسمكية   مصادر  إذا  بوصفها  متجددة،  بطريقة ما  بيعية  القطاع  إدارة  تمت 
إال على إلدارة المستدامة للقطاع  أن تعتمد اة. ومع ذلك، ال يمكن  إدماجيمستدامة و

  .قرارالصنع مسطرة تشاركية وشفافة ومستنيرة ل، عالوة على موثوقةوبيانات معلومات 

ضوء   أ7  الرهانات  رهذه  الجمهوريةعرب  ا  ،2015ر  يناي  19يوم  ،  ئيس  مبادرة بإطالق  هتمامه  عن 
البحريل الصيد  مجال   7 للشفافية  الرسمي  االفتتاح  خالل  وذلك  حول  ،  المستوى  رفيع   cالدو لمؤتمر 

الل هذا خ  الرئيسالسيد  وقال  الذي احتضنته موريتانيا حينها.    ،الشفافية والتنمية المستدامة 7 إفريقيا
فهي مسؤوليتنا اتجاه   ؛كل من موقعه  ؛علينا جميعا احترامه  ،اأخالقي  االتزامتمثل  لشفافية  إن ا: "المؤتمر

القادم  بلداننا مبادرة ل موريتانيا  س الجمهورية عن انضمام  رئيأعلن  إi ذلك  ".  ةومواطنينا وأمام األجيال 
  7 الصيد  الشفافية  حولخالل  )  FiTI(قطاع  األول   cالدو المؤتمر  ان  افتتاح  والذي  7  المبادرة،  عقد 

  . 2016فبراير   3يوم نواكشوط ا

قرر المشترك بموجب الم  لفريق الوطني المتعدد األطرافأعضاء ات ترجمة هذا االنضمام بتعيين  تم  وقد
بتاريخ  115رقم   الصادر  معاc    2017يناير    23/و.ا.م/و.ص.ا.ب  وعن  والمالية  االقتصاد  معاc  وزير 

7 قطاع الصيد  تعيين مسؤول سام مكلف بتنفيذ مبادرة الشفافية  أعقبه  ،  وزير الصيد واالقتصاد البحري
الع( لالستثمارات  العام  الوزامومية  المدير   7 االقتصادي  الموالتعاون  برة  المقرر بموجب    االقتصاد)كلفة 

رقم   بتاريخ  55المشترك  الصادر  والمالية   2017يناير    23/و.ا.م/و.ص.ا.ب  االقتصاد  معاc وزير  عن 
البحري،  معاc  و واالقتصاد  الصيد  األمين  وزير  تعيين  (ني  الوطثم  و  ر  مديللمبادرة  الثروات  استصالح 

  7 بموجب  وزارة  الدراسات  من رسالة  الصيد)  البحري    إحالة  واالقتصاد  الصيد  لوزارة  العام  األمين 
جهة من  كل  . بعد ذلك قامت  2017يناير   24بتاريخ    لفريق الوطني المتعدد األطرافالسامي لمسؤول  لل

للفريق   المكونة  عالهيئات  ممثلها  المراقبيو.  إداريةإحالة  لة  رسابر  بتعيين  األعضاء  مستوى  فإن   ،ن على 
ب يتمتع  ال  الذي  الوحيد  ال  صفةالعضو  اوالذي    الصيدقطاع  7  خبير  الهو  فريق  7  طرف  من  كتتابه  تم 

  الفريق.

7 برلين  لتئم  المالدوc لمبادرة الشفافية 7 قطاع الصيد،   دارةاإلمجلس  تقدمت موريتانيا ل  2018سنة  7  
بطل  13-12يومي   على  ب  دجمبر،  قطاع "صفة  للحصول   7 الشفافية  مبادرة  لعضوية  مرشح  بلد 
سنة    أول تقرير لهبإصدار  المبادرة،  وفقا لمعيار  ،  لصفة، أصبح البلد ملزماهذه اوبعد حصولها على    ."الصيد
  . 2018ومعطيات لى أساس بيانات ، ع2019
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على أساس لكن  ، و2020يرها األول إال سنة  تقر  عداد إة، لم تتمكن موريتانيا من  سباب مختلفونظرا أل
  لمبادرة. نموذج ا ) األوi ل6(تطلبات الست مالمع االقتصار على دائما،  2018سنة  بيانات

اوي األطرافسعى  المتعدد  الوطني  إ،  لفريق  خالل  التقريرعداد  من  (،  هذا   :iتمت  )  1إ ما  مدى  إظهار 
أي ما إذا كانت المعلومات المنشورة من قبل لدى المبادرة؛    الشفافية المعتمدةمتطلبات  االستجابة له من  

الموريتانية   الومكتملة  السلطات  كانت  و  ،إليهانفاذ  يمكن  إذا  ال ما  أفضل  والمتاحةات  معلومتمثل  ) 2(؛ 
ب المتعلقة  للمعلومات  مقتضب  ملخص  لالشفافيةتطلبات  م تقديم  سعيا   ،7 على   لمساهمة  نقاشها 

 العامة.الفضاءات 

بقطاع  هذا  ويعني   المتعلقة  المعلومات  (أن  (الصيد  ونشرها  وتحليلها)  ومعالجتها  البيانات  اإلفصاح جمع 
الموثوقة  عن  اإلحصائية  أولويات  نظالي)  ها وبث  البيانات  لحكامة  لا  إحدى  الصيد؛  الرشيدة  ألنها قطاع 

القرار  زود  ت صنع  ضمان  بما  عملية  شأنه  السمكية.  من  للموارد  المستدامة  الموثوقة   إناإلدارة  البيانات 
ا تُمكِّن  إلبلد  المتاحة  وتشاركية،  من  شفافة  إدارة  له  ونشاء  قرارات  اتتيح  نشاط لصالح  مؤسسة  تخاذ 

و ذلك.  للصيد  مستداممسؤول   iالصيد  إشراك  فإن    إ قطاع  إدار فاعلي  إi    ته7  فادي  تستفضي 
تفادة من الفوائد اإليجابية للصيد  ساالدوام مواطنيها للموريتانيا ومن ثم تضمن ، ورالتعسف 7 صنع القرا

  البحري. 

، ويمكن ) األو6iالستة (   متطلبات الشفافيةمعظم المعلومات المتعلقة بة إلتاحمعتبرة  جهود تم بذل  وقد
عليها   لهذ  إلكترونيموقع  على  االطالع  إنشاؤه  دمجه  تم  وتم  الغرض،  الحكومي   قعموال7  ا  اإللكتروني 

البحري( واالقتصاد  الصيد  ا  ).وزارة  لتوستتواصل هذه  بلجهود  الجمهور  ، منتظم  بشكل  معلوماتال زويد 
 7 الوقت المناسب. و

كلفة للسلطات الموريتانية المنانه  رب عن امتيعأن  ،  موريتانيال  متعدد األطرافلفريق الوطني الويطيب ل
ولد السيد عبد العزيز    ،واالقتصاد البحريوزير الصيد    خاصة لمعاcوبمبادرة الشفافية 7 قطاع الصيد،  

تقدم فريق. كما يلعمل الالقوي  ولدعمه  الصيد،    إدارة قطاع  الشفافية 7رقية  ت7    التام  هنخراطالالداهي،  
) PRCMحلية والبحرية 7 غرب إفريقيا (الحفاظ على المناطق السلة  الشكر الجزيل للشراكة اإلقليميب

لألسماك  7 إطار مشروع "اإلدارة المستدامة  هذا التقرير،  إعداد  طوال عملية    ةوالمالي   ةالفني مواكبتها  على  
  .الذي تموله هيئة مافاالصغيرة"  السطحية

  السيد محمد سالم ولد الناني

 موريتانيا -لمبادرة الشفافية � قطاع الصيد  ألطرافلفريق الوطني المتعدد ارئيس ا
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 تقديم  )1

ن مصب  ؛ مالمحيط األطلسيلم تطل على  ك  720تاني على واجهة بحرية بطول  يمتد الساحل الموري
  iإ السنغال  األبيض.  قمة  نهر  الموريتانيةوالرأس  اإلسالمية  للجمهورية  الخالصة  االقتصادية   المنطقة 

عن  بحري  200  عبارة  بعرجرفتضم    ²كلم  234.000تبلغ  بمساحة    ،ميل  قاريا  كلم،    39.000ض  ا 
السمكية  ر  تشتهو والوفرة والبمواردها  التنوع  حيث عرفت  ةتجارياألهمية  نوع من   600حواc  جرد  ؛ 

 لالستغالل التجاري.ابل نوع ق 200ها أكثر من بين ، من األسماك

ساهمته 7 االقتصاد ، نظرا لمنيموريتاتصاد اليجية لالقلقطاعات االستراتالصيد واحدا من اقطاع    عديو
 .بالدللواألمن الغذائي والتغذوي تشغيل والة خلق الثرو7 ، والوطني

وجود   واسع  رغم  ضرورة  اتفاق  لإرساء  على  مستدامة  المصايدلإدارة  فإن  السا،  مثل حليةدول   ،
تجارة السمك  وصيد  المة  اهمساستمرار  ضمان  ضرورة السعي ليتمثل 7    اركبم   اموريتانيا، تواجه تحدي

اإل الوطنيشغيل  والت  يرادات 7  والتغذوي  الغذائي  البحري واألمن  البيولوجي  التنوع  على  الحفاظ  مع   ،
  ة.لألجيال القادم

ال   .مستدامضمان صيد  لالعديد من العوامل  د  مع وجوا  ضروري  االمعلومات للجمهور أمريعد توفير  
الشفافية   دور  ص يقتصر  عملية  تحسين  القرار  على  قبل  نع  إن بل  ؛  فحسب  الوطنية  السلطاتمن 

إب وراء  بإمكانها  الكامنة  العوامل  المستدام.  نشاط  راز  غير  فإن  الصيد  ثم   الوطنية  السلطاتومن 
7    شركاتالو العاملة  المحلية  وم  القطاعالخصوصية  الصيد  والفاعلين    ن يوالمستثمرجتمعات 

) االصطياد  بعد  ما  مرحلة   7 اتفاقيات عالجين)  والم   التجارالقطاعيين   7 المنخرطة  الشريكة  والبلدان 
األطرافال هذه  كل  الستحقق    ،صيد،  من  من  المزيد  القطاع    الشفافية  إرساءمكاسب  كبيرعلى  .  بشكل 
  .قطاع الصيدمبادرة الشفافية 7 صميم 7 اإليجابية  تعزيز هذه الجوانب دخليو

 

  � الشفافية  الصيدمبادرة  هFiTI(فيتي/  قطاع  ش)  عالمية  ي  راكة 
قطاع  المتعلق بعلومات  م بتحديد ال  ،ألول مرة  ،قومتاألطراف    متعددة
يالبحري  الصيد   عبر    الوطنية  السلطاتعلى    تعينالتي  نشرها 

 اإلنترنت.

مستنيرة وحوارات نقاشات إطالق  ِفيِتيتحفز ، وشموالفية أكثر شفاالصيد جعل إدارة  من خاللو
تتناول   العامة  الفضاءات  وتدعم  ات  اسسيعلى  � الصيد  الطويل  المدى  على  القطاع  مساهمة 

 . سليمةئة بحرية المرتبطة ببي الشركاتازدهار و تصادات الوطنية ورفاهية المواطناالق
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ت ترشحها    2018دجمبر    11بتاريخ  موريتانيا  قدمت  لقد  مبادرة بملف  لعضوية  مرشح  "بلد  صفة  لنيل 
ا من طرف الدورة الخامسة لمجلس اإلدارة الدوc للمبادرة الشفافية 7 قطاع الصيد"، وتم قبول ترشحه

) برلين   7 مبادرة 2018دجمبر    13-12الملتئم  لعضوية  يترشح  بلد  أول  موريتانيا  من  جعل  ما  وهو   ،(
لمبادرةهو7 قطاع الصيد.    الشفافية التقرير هو أول تقرير  بيانات غطي  يهو  ، و7 موريتانيا الشفافية    ذا 

 . 2018سنة 

عضوا يمثلون   15مكون من  ال،  موريتانيال  األطراف  متعددال  الوطنيفريق  العداد التقرير من قبل  إ  تملقد  
و  الحكومة الصيد  قطاع   7 المستثمرة  والشركات  المدنيوالمهنيين  به  المجتمع  هؤالء  و.  المعترف 

  نيا. موريتاالشفافية 7 قطاع الصيد ب عن كيفية تطبيق مبادرةبشكل جماعي، ون، مسؤولعضاء األ

 ممثلو اإلدارة  ممثلو القطاع الخاص عترف به ممثلو المجتمع المدني الم 

  1ني محمد سالم النا  أحمد عبيد  السيد سيد النش السيدة ندوة مختار 

 السيدة عزة منت جدو السيد محمد ولد السالك السيد أحمد طاهر

 السيد سيدي محمد آداب السيد الشيخان محمد ابيطات السيد جدنا ديده

 السيد أحمد سالم بوهده  السيد أحمد خباه أحمد ولد الطالب أحمد السيد سيد

 السيد حسينو بال السيد سيمون زانغ  التجاني السيد محمدو 

صيد وزارة ال، والتي تحتضنها  وطنية لمبادرة الشفافية 7 قطاع الصيدمانة الاألالفريق بتم تعزيز  إi ذلك  
 بالوزارة.  والدراساتالثروات ستصالح ؛ مدير اان كامارميالواالقتصاد البحري ويرأسها السيد 

انحن أعضاء  الصيد  ،  قطاع   � الشفافية  لمبادرة  األطراف  المتعدد  الوطني  لفريق 
جدلموريتانيا،   التقرير فخورون  بهذا  الدوليين  وشركائنا  الموريتاني  الشعب  بتزويد  ا 

ت موريتانيا رائدة � هذه المبادرة منذ نا). لقد كFiTIالصيد (األول لمبادرة الشفافية � مجال  
والبداي اة،  التقرير  بيؤكد هذا  البالد  التزام  الصيدداراإلألول  لقطاع  المفتوحة واإلدماجية  .  ة 

مستنيرة على الفضاءات   وحوارات  نقاشاتنسعى إl تحفيز  فإننا  ،  هذا التقرير  انطالقا منو
لصيد البحري،  أكثر استدامة لإدارة  تحقيق  بهدف  � بالدنا  الصيد  قطاع  العامة تتناول  

  ريالبحمجال الالمرتبطة ب كاتازدهار الشررفاهية المواطنين وفضال عن 
  

 
 موريتانيا  -رئيس الفريق الوطني المتعدد األطراف لمبادرة الشفافية 7 قطاع الصيد  1
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 يرمي هذا التقرير إi تحقيق ثالثة أهداف تتمثل 7:

األساسية المعلومات  قطاع  وضعيعن    تلخيص  البحريصيالة  من   د  موريتانيا   7
  2ع ه للقطاييمالجمهور وتقاستيعاب أجل تحسين 

 

موريتانيا   امتثال  مستوى  (امتطلبات  للتقييم  ل6لستة    نموذج لوفقا  لشفافية  ) 
  3ي فيت

 

  
 

الموريتانية   الوطنية  السلطات   lإ توصيات  نشر تقديم  تحسين  كيفية  حول 
  الحكومية. مومي، مثل المواقع اإللكترونية المعلومات 7 المجال الع

 

 

 
 عدد الصيادين التقليديين، إلخ ، المساهمات المالية للسفن الكبيرة، 2018سنة د المبرمة مع الدول األجنبية الصي   عقود اتفاقمثال: عدد   2
ل   3  المتطلبات  وفقا  التقرير  (نموذج فيتي، يغطي هذ  الثاني  6الستة  التقرير  المبادرة، فيما يغطي  األوi للشفافية كما حددتها  تطلبا  م  12) 

  . نفس النموذجعلى 
المعلومات المتعلقة بالصيد والتي يتعين    طبيعةإطارا للشفافية معترفا به على المستوى الدوc، يحدد، للمرة األوi،    ذج فيتينمويعتبر  
ا  السلطاتعلى   عبر  نشرها  فيتي،  الوطنية  نموذج  تطوير  تم  وقد  ممثلي  عديدة  سنتين  بعد  إلنترنت.  مع  العالمية  المشاورات  من 

 عي والتقليدي، والمجتمع المدني والمنظمات الحكومية البينية. مجتمعات الصيد، والصيد الصنا

1 

2 

3 
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لفت االنتباه ه، يطيب للفريق الوطني المتعدد األطراف واستخدام هذا التقرير  استيعاب تسهيل من أجل
 iاألساسية التالية: محددات الإ 

   لكل  بيانات كاملة    � البداية،  البلدان أن تكون بحوزة  الشفافية � قطاع الصيد  مبادرة  وقع  تتال
 و7تي بحوزتها،  عن المعلومات الاإلفصاح    الوطنية  السلطاتعلى  يتعين  بل  ؛  متطلبات الشفافية

التيمستوى  عليها إظهار  فإن  ،  كبيرةثغرات    وجود  حال  الوقت.    تقوم بإدخالها  التحسينات  بمرور 
هالتوصيتقديم  كون  يوس إلدخال  وات  التحسينات  األساسية    متابعتهالذه  المسؤوليات  إحدى 

 للفريق الوطني المتعدد األطراف.

 ي اعتبار  ال  المعلومامكن  عن  العلني  فعليات  اإلفصاح  المستدامة مباشرا    تقدما  اإلدارة  نحو 
ال    .لصيدل قد  أخرى،  المستتبعبارة  مرادف كون  الشفافية  من  المنخفضة  اإل  ةويات  مع  لسوء  دارة، 

الساأهمية   الفرص  الممكنة  استغالل  اإلفصاح  لنحة  المعنية. تحسين  لألطراف  المعلومات  عن 
المعلقابل  وبالم توافر  من  العالية  المستويات  لإلفصاحومات  فإن  قوية  نظما  تمثل  ولكن  للجمهور   ،
7  ول لموريتانيا  التقرير األفإن  ومن ثم  .  لبحريالصيد استدامة  تطبيقيا الا  نجاحقد ال يعكس  ذلك  

الحالية    ممارساتالفرصة لتقييم  وإنما هو    ،ليس غاية 7 حد ذاتهالشفافية 7 قطاع الصيد    بادرةم
مع جميع  وحوارات  ت  قاشاإطالق نمن أجل  ،  به دوليامعترف    لشفافيةلفيما يتعلق بإطار  إلفصاح  ل

،  سنوير مثل هذا التقرير على أساس  سيتم نشوالحقا  موريتانيا.  ب صيد  ال7 قطاع  طراف الفاعلة  األ
 . السنواتمختلف بين ات وسيتضمن مقارن

 التقري يسلط  هذا  ال  علىر  القرار  أخطاء  الضوء  في  صنع  الضعف  نقاط  على أو  وال   ه، 
قطاع    الممارسات  � ذلكالصيدالسيئة  ومع  يوفر    .  االنفتاح أداة  فإنه  مستويات  لزيادة  مهمة 

تحقيق /الحفاظ علىاألطراف الفاعلة على  ساعد جميع  هو ما قد ي، وإi المعلوماتنفاذ الجمهور  و
 ا. موريتاني7 قطاع الصيد بقوية مساءلة إرساء وقوية  ةديمقراطيوكمة ح

 ال ه التقرير  يستنسخ  يس   ذا  وال  اتبدل  الوطنيةلجهود  السنوية سلطات  التقارير  مثل   ،
ائيإلحصاا قطاع  عن  ذلكلصيد.  ة  من  العكس  مبادرة    ،على  الصيد تشدد  قطاع   7 الشفافية 

الو السلطات  قيام  ضرورة  أنظمتها  على  وتعزيز  بتطوير  عبر طنية  المعلومات  ونشر  لجمع 
شاملة    ،اإلنترنت البطريقة  لذلإليهانفاذ  يسهل  على.  التركيز  يتم  مستويات على  والوضعية    ك 

 ا. الجوانب األساسية لقطاع الصيد البحري 7 موريتاني7 الشفافية 

 تأكيد ي  بكل  تال  لتمثل  السنوية  التقارير  الصيد  مبادرةأثير  قطاع   � نشر   الشفافية   �
7  المعلومات بل  و ،  المعلومات  هذه  استخدام  القرار  كيفية  صناع  رغبة  ا7  أفكار 7   iإ  الستماع 

 كيفية إدارة الصيد البحري.األطراف الفاعلة واهتماماتها فيما يخص 
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 ألهم المعلوماتمختصر   )2

بموريتانيا   الصيد  قطاع   � بالشفافية  يتعلق  فيما  األساسية  سنة  خالل  المالحظات 
2018 

ت والوطنية  السلطاتقوم  بالفعل  البحري  واالقتصاد  الصيد  وزارة   7 ممثلة   ، المختلفة  إداراتها، 
  الصيد.من المعلومات عن قطاع هائل جمع قدر ب

أن   لم يكن بعض هذه  بيد  اإلنترنت  متاحا    المعلومات  تدخل  عبر  إطار   7 7 إال  الشفافية  مبادرة 
 قطاع الصيد.

  

 

 كون متاحة 7 السابق. الكثير من المعلومات التي لم ت7 إطار هذا التقرير، تم نشر 

 ا نشرت  المورهكذا  علىلحكومة  للمبادرة موقع    يتانية  مخصص  وجه  إلكتروني  على   ،
 الخصوص:

نشرها إال 7 إطار  تم  لم ي) والتي  28(عددها  الصيد  ة بمتعلقاللتشريعات  القوانين واعض  ب -
 ؛ملية إعداد هذا التقريرع

 ة؛ يانيا والدول األجنبالموقعة بين موريت الصيدعقود اتفاق  -

 السمكمن  مخزونحالة العن  املخص -

 العاملين 7 الصيد ذي النطاق الصغير  العدد اإلجماc للصيادين و العدد اإلجماc للسفن  -

   مؤقت): إجراء (كتم نشر البيانات التالية  التقرير األول للمبادرة بموريتانيا7 إطار هذا 

 4ر الصيد الكبيائمة سفن ق -

 5بشكل إجماc الصيد الكبيرمدفوعات سفن  -

 صغير السفن الصيد مدفوعات  اإلجماc للمبلغ ا -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 مات عن السفن.، لكن بدون معلو2018رخص الصيد لسنة  قائمةنشرت الحكومة الموريتانية على موقعها اإللكتروني   4
سفينة على حدة، بيد أن الفريق  يجدر التنويه إi أن السلطات الوطنية بموريتانيا قامت بتقديم المعلومات المتعلقة بمدفوعات كل    5

  بسبب طولها وتشعبها.7 الملحق (ج)  قائمةالوطني المتعدد األطراف رأى أنه ال يدخل 7 إطار تقرير المبادرة الحاc نشر هذه ال
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األطراف   المتعدد  الوطني  الفريق  جمع  التقرير،  إعداد هذا  عملية  إطار  من لكل    املخص7  واحد 
ألغراض البحث  والصيد  الصيد التجاري  و  صيد اإلعاشة أي  (  الخمسة 7 موريتانياأنواع الصيد  

ووالصيد  لمي  العوالتقني   بغية  الرياضي)الصيد  االستكشا7  وذلك  الجمهور تسهيل  ،  استيعاب 
 .تحويله أو قسمتهقابلية حق الصيد وشروطه ومدته و، ال سيما ما يتعلق ب نظمة الحيازةأل

  

ال   ذلك  فئاتزال  يمع  من  هام  للجمهو  عدد  متاح  غير  وجه  رالمعلومات  على  األمر  ويتعلق   .
ب الخصوص   الحكوبمعلومات  سنة  حوزة  الموريتانية  منشورة2018مة  غير  ولكنها  على    ،  (ال 

  الموقع اإللكتروني الحكومي وال 7 إطار هذا التقرير). مثل:

 الكبير الصيد  لسفن  الكامل  مع  السجل  عددها  ،  البالغ  معايير   14الخصائص  تستوجبها  التي 
 ؛6الشفافية 7 قطاع الصيد مبادرة 

  

  

  

 

 ل: ن قبيم، 2018سنة ة لالحكومة الموريتانيمعلومات لم تجمعها 

، مثل تفاصيل ذلك على الناجمة  دفوعاتالمكذلك  ويد الصغير  الص  رخصعدد  بيانات   -
 أساس فئات رخص الصيد أو على أساس نوع أداة الصيد 

 72018، برسم سنة الكبير والصغيريد التجاري رتجاع الصابيانات  -

رير متالموانئ المحلية واألجنبية وي، 7 النظام األجنب ارإط7 التي تعمل سفن الصيد  يغتفربيانات 
  شحنها بها 

  

  سلطات لل  واضحة  توصية  15  األطراف  المتعدد   الوطني  الفريق   صاغ  التقرير،   هذا  إطار  7
  .الوقت مرور مع الصيد إدارة 7 الشفافية تحسين  زيادة بهدف ،لموريتانيا الوطنية

iجميع   نشر  ضمان  على  الوطنية  السلطات  األطراف،  المتعدد  الوطني  الفريق   حثي  ذلك  إ  
  اإللكتروني  الموقع  وعلى  البحري،  واالقتصاد  الصيد  لوزارة  اإللكتروني  الموقع  على  المعلومات

 موريتانيا. 7 للمبادرة الموجه

 

  

 

 

بحري، يحق للوزير  المتضمن مدونة الصيد ال  2015يوليو  29الصادر بتاريخ  017- 015من القانون رقم  43أنه طبقا للمادة إi يشار       6
 المكلف بالصيد أن ينشئ سجال للسفن 

 .لجمع هذه المعلومات جديد إطالق برنامج 2019 إi ذلك تم 7 سنة    7
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الصيد المتعلقة ب، ة الرسميةيوثائق السياسالتشريعات والسجل العام للقوانين وال 
  الوطني

 :2018رئيسية لسنة مات الالمعلو 

 البحر   حدود، المتضمن  1988أغشت    31صادر بتاريخ  ال  120-88قم  ر القانوني راألم
ا ، والمنطقة االقتصادية الخالصة والجرف  لمنطقة المتاخمة ، والقانونياإلقليمي ووضعه 

 القاري للجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

 رقم بتاريخ    017-015  القانون  المتضمن  2015و  يولي  29الصادر  الصيد  ،  مدونة 
 يالبحر

 بتاريخ    029-013رقم    لقانونا البحرية    2013يوليو    30الصادر  مدونة  المتضمن 
 ة التجاري

   بتاريخ  ال  041-013م  رقالقانون ب  2013نوفمبر    12صادر  يسمى جهاز  إنشاء  القاضي 
  ي خفر السواحل الموريتان

 رقم  المرسو ا2015أكتوبر  فاتح    صادرال  159-015م  للقانون  لمط،   017-015بق 
ل بالمرسوم رقم    ،المتضمن مدونة الصيد  2015يوليو    29بتاريخ  الصادر   -018والمعدَّ

مارس  الصادر    044 رقم    2018فاتح  بتاريخ    088-018وبالمرسوم  مايو   14الصادر 
2018 

 ب  2015دجمبر    04الصادر بتاريخ    176-015م  المرسوم رق حق تحديد  آليات  المتعلق 
 iةالسمكي المواردالولوج إ 

   رقم بتاريخ  1724المقرر  الصادر  الصيد   2015ر  دجمب  03/و.ص.ا.ب  وزير  عن 
بتحدي القاضي  البحري،  االمتياواالقتصاد  أنواع    أنماط و  ،لمستهدفةا  السمك  أنواعوز  د 

 رخصة الصيد المأدوات و  حق االنتفاع

 رقم  ال ب/1796مقرر  الصادر  ال،  2015مبر  جد  15تاريخ  و.ص.ا.ب  مصادقة  المتضمن 
 .حق االنتفاععلى نموذج عقد امتياز  

  

  

8  

  

  

  نظمالقوانين والأهم 
 البحري  الصيدالمتعلقة ب

   رقم بتاريخ  ا  024-2000لقانون  ب  2000يناير    19لصادر  الوطنية  المتعلق  الحظيرة 
 لحوض آرغين 

   رق رقم  2006يوليو    03بتاريخ    الصادر  068-2006م  المرسوم  للقانون  المطبق   ،
بتاريخ  ا  2000-024 ب  2000يناير    19لصادر  لحوض  المتعلق  الوطنية  الحظيرة 

2 

  القوانين والنظمأهم 
المتعلقة بالصيد  

  الحماية البيئية و
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 آرغين 

      المسؤولة لإلدارة  الوطنية  تنمية  االستراتيجية  أجل  واالقتصاد للصيد  مستدامة  من 
 2019-2015للفترة  ،البحري

  ل  طاراإل ت لصيد  االستثماري  أجل  ل  نميةمن  موريتانيلصيد  مستدامة  للفترة  7  -2015ا 
2020 

2 

الوثائق السياسية أهم 
المتعلقة    الرسمية

 بالصيد البحري 

      خطة استصالح األخطبوط 

   :اإلعداد قيد  أخرى  لمصايد  استصالح  خطط  السطحيةتوجد  الصغيرة،    األسماك 
 والبوري، والكوربين، إلخ. الجمبري، الصيد التقليدي والشاطئي، 

1 
خطط استصالح  

 المصايد 

    خطة تسيير جراد البحر 
 الصيد  خطط تسيير 1

    2019-2015للفترة خطة استصالح وتسيير الحظيرة الوطنية لحوض آرغين 

1 

خطة الحفاظ على 
الحظيرة الوطنية  

 لحوض آرغين 

  2018تقييم الشفافية لسنة مختصر نتائج 

هل يعتبر الفريق الوطني  
المتعدد األطراف أن 

 ؟ مكتملة  المنشورة معلوماتال

هل تم نشر المعلومة على موقع 
إلكتروني حكومي يمكن تصفحه 

 ؟ بكل حرية 

 جمعهل قامت الحكومة ب
المعلومات الالزمة لمتطلب 

 ؟ الشفافية

   

 نعم نعم نعم

 

ل  cاألو التقييم  الأثناء  أن  ،  رتقريهذا  والالحظنا  القوانين  فقط،  ورقيا  نشورة  متشريعات  بعض 
لجمعها ونشرها عبر  برنامج  ال يوجد  ا، وأنه  هذه النصوص قديمة نسبيإi أن  أساسا    عود ذلكوي

بإنشاء  اإلنترنت. البحري  واالقتصاد  الصيد  وزارة  قامت  مخصص موقع    وقد  إلكتروني 
 لتحسين النفاذ إi المعلومات

  

  قوانينلشاملة ل قائمةالفريق الوطني المتعدد األطراف  تقرير أعد7 إطار إنتاج هذا ال
  ملخص لها (المرفق ج). فضال عن المتعلقة بالصيد،  والتشريعات
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 نظم الحيازة � قطاع الصيد 
 

الصيد،  حيازة  ال  نظمعني  ت قطاع  أ7  بين  له  ،  أخرى  مورمن  يحق  من  من  تحديد  نوع  االنتفاع  من أي 
اإلدارة وفق أي الشروط، وهي من الجوانب األكثر حساسية 7  وألي مدة من الزمن، و  السمكية،موارد  ال

 .لحكوماتا ية ومآالت حق الصيد الذي تمنحهكيف 7 الصيد نظم الحيازة تحدد . ولصيدالمستدامة ل

 : 2018المعلومات الرئيسية لسنة 

الصيد  أ موريتانيا  نواع  رقم  محددة  7  القانون   2015يوليو    29  بتاريخ  الصادر  017- 015بموجب 
رقم المطبق للقانون    2015أكتوبر  فاتح  ر  الصاد  159-015المرسوم رقم  المتضمن مدونة الصيد، وكذا  

بتاريخ    017- 015 وال  2015يوليو    29الصادر  الصيد،  مدونة  رقم  معدَّ المتضمن  بالمرسوم  - 018ل 
  رة الصيد واالقتصاد البحري.منشور على الموقع اإللكتروني لوزاوال 2018س فاتح مارصادر ال 044

 

 

  

ياأنواع الصيد البحري � موريتان

الصيد ةصيد اإلعاش
االستكشا7

 الصيد ألغراض تتعلق بالبحث
العلمي والتقني

الصيد 
الرياضي

الصيد 
التجاري

حريالصيد التقليدي الب

حريالصيد الشاطئي الب

ارالصيد 7 أعاc البح
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  2018مختصر نتائج تقييم الشفافية لسنة  

هل يعتبر الفريق الوطني  
 المتعدد األطراف أن المعلومات

 ؟ مكتملة المنشورة

هل تم نشر المعلومة على موقع 
إلكتروني حكومي يمكن تصفحه 

 ؟ بكل حرية

المعلومات   جمعهل قامت الحكومة ب
 ؟ ةالشفافي  الالزمة لمتطلب

   

 جزئيا  8جزئيا جزئيا

 

ل  cاألو التقييم  التقرير،  أثناء  أصدرت  هذا  قد  الوطنية  السلطات  تكن  النصوص   حينهالم  بعض 
ال رقمواردة  التنظيمية  القانون  بتاريخ    015-017  7  مدونة  2015وليو  ي  29الصادر  المتضمن   ،

شروط ممارسة أنواع معينة  دة لالمحدِّ   يتعلق األمر بالمقررات.  طبيقيالت  همرسوم الصيد البحري و7  
 الرياضي).الصيد االستكشا7 وألغراض علمية وتقنية، الصيد ، الصيد صيد اإلعاشةمن الصيد (

وقع  الم ، علىلحيازةالناظمة لإi المعلومات، تم نشر النصوص األساسية  نفاذسهيل الولإi ذلك، 
 . لكتروني للمبادرة 7 موريتانياإلا

  

  
  

  

 
ملخصات بأهم جوانب إدارة وتسيير األنواع الخمسة للصيد 7 موريتانيا، ويتعين نشر هذه  لقد أعد الفريق الوطني المتعدد األطراف   8

 . تطلبات نموذج فيتيم كومي لتستجيب بشكل كامل لإلكتروني ح المعلومات 7 موقع 
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 إl الصيد األجنبي عقود اتفاق الولوج 
 

مع )  موريتانيا مثالحلية (بين دولة ساا يتم إبرامه  تعاقدي  ا األجنبي إطارi الصيد  إولوج  ال  اتفاق عقد    يعتبر
الخاضع،  طرف أجنبي المياه  بالعمل 7  التابعة للطرف األجنبي  الصيد  الدولة   تشريعاتة ليسمح لسفن 

األجنبي  والساحلية.   الطرف  هذا  يكون  أن  اتحادحيمكن  أو  أجنبية،  لحكوماكومة  (مثل  ا  أجنبية  ت 
عقود االتفاق هذه، وفر  وت.  صوصيةركات خعدو ش، أو اتحادا لصوصية، أو شركة خوروبي)االتحاد األ

أنشطة  ممارسة  ي تحكم  لتا  ظروف ال  ،بشكل عام  ، وتحدد  ،صيد مقابل مدفوعات أو استثماراتلا لفرص
  الصيد. 

 : 2018المعلومات الرئيسية لسنة 

 المياه الموريتانية تتيح للسفن األجنبية ممارسة الصيد � العقود التي عدد  5

0 
لتي تتيح للسفن التي ترفع العلم الموريتاني ممارسة الصيد � مياه دولة العقود ا  عدد

  أجنبية
 

  
  تقييم ال  نتائج  هل

 ؟للعموم  ةمتاح

  
  يوجد هل

  تقييم
 ؟ لالتفاق

  
  االتفاق هل
 ؟ للعموم متاح

  
 الفترة/المدة 

 
 المتعاقد  الشريك

 نعم  نعم  نعم 
- 2015( سنوات 4

2019( 

 األوروبي االتحاد

 نعم  ال 
  17/02/2016( سنتان
 ) 16/02/2018 حتى

  تعاونية اتحاد
 Tuna apanJ

 Fisheries 

 نعم  ال 
- 02/07/2018( سنتان
01/07/2020 ( 

 السنغال

 نعم ال 
  الحر النفاذ اتفاقية )2018( واحدة سنة

 السطحي  للصيد

 نعم ال 

  
 )2018( واحدة سنة

 لصيد الحر النفاذ اتفاقية
  عن (خارجا التونه

a)Tun Japan ( 
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سفن    FUZHOU HONGDONG PELAGIC FISHERY CO. LTDشركة    سفن إن  :  مالحظة هي 
  عن يختلف  تفاهم  ها تعد شكال من أشكال التأسيسقية  اتفا؛ حيث إن  العلم الموريتانيترفع    ممرتنةصيد  

. االتفاقية 7 موريتانيا بالقيام به لشركةتلتزم ار باستثما كالسيكية، ومن ثم فهو يتعلق  الصيد العقود اتفاق 
على   وت  25تمتد  لشركة  سنة،  صناعي    Poly Hong Dong Pelagic Fisheryسمح  مجمع  بتشغيل 

نواذيبو  متكامل س  7  من  وتووحدات  للصيد  فن  يتألف  الملمعالجة  صاحب    وهكذا.  صايدثمين  فإن 
السمكية  يفرغ    Fuzhou Hong Dong Pelagic Fishery Co. LTDاالمتياز     ها ويعالجالمنتجات 

  ا. من موريتاني  انطالقاها ويسوقها 7 موريتانيا نثموي

  2018مختصر نتائج تقييم الشفافية لسنة  

هل يعتبر الفريق الوطني  
 ألطراف أن المعلوماتالمتعدد ا

 ؟مكتملة المنشور

هل تم نشر المعلومة على موقع 
بكل  إلكتروني حكومي يمكن تصفحه 

 ؟حرية

  جمعهل قامت الحكومة ب
المعلومات الالزمة لمتطلب  

 ؟ الشفافية

   

 بشكل كبير  نعم نعم

 

 أي من   لصيد علىاق امن عقود اتفوحظ أنه لم يتم نشر أي  ، لمبادرةاللتقرير  وc  التقييم األ  أثناء
االتفاق عقود  عقبات 7 توفير ونشر بعض  ت  لوحظاإللكترونية للحكومة الموريتانية، كما    مواقعال

كانت   معلوماتها  أن  ويعود  متاحةرغم  الرئيسي  ،  إi  السبب  ذلك  هذه  سرية/حساسية  7 
ذلك   ومع  وزيرالمعلومات.  البحري،    أصدر  واالقتصاد  اجتماع  الصيد  ائج نتال إرجاع  خالل 

تي طلبها الفريق الوطني المعلومات الكافة بنشر معاونيه تعليماته إl ، حاxالتقرير لاألولية ل
  .المتعدد األطراف، عبر اإلنترنت، وبدون استثناء

توجد   هذه  واليوم  على  كل  عالوة  ُوِجَدت،تقييمعمليات  العقود،  إن  اإللكتروني   ها  الموقع  على 
cالحكومي التا:fiti-mauritanie.mr/normes-http://www.fiti 

 

عقود   تقم الحكومة الموريتانية بنشر العديد من  لم) األخيرة،  75 غضون السنوات الخمس (
 اسب.7 الوقت المند نشرها اليوم أمرا جيدا، بيد أنه لم يأت . ويعاالتفاق المبرمة
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 وضعية المخزون السمكي
 

  الموريتاني  المعهد  قبل  من  لموريتانيا  الخالصة  االقتصادية  المنطقة  7  السمكي  خزونالم  تقييم  يتم
  السمكية.  للبحوث الوطنية الهيئة هبوصف والصيد، المحيطات لبحوث

 المحيط  ووسط  شرق  أجل  من   الصيد  لجنة  عمل  مجموعة  طرف  من   2018  سنة  بيانات  تحليل  تم   وقد
 سنة  (غامبيا)  بانجول   7  الشمالية،   المنطقة  7  السطحية  األسماك  يخص  فيما  )COPACE(  األطلسي

 7   التأمت  2017  سنة  و7  والصيد.  المحيطات  لبحوث  الموريتاني  المعهد  عمل  فريق   عن   فضال   ،2018
  األسماك  مخزون  حول   )COPACE(  األطلسي   المحيط  ووسط  شرق   أجل  من   الصيد  لجنة  انواكشوط

 لبحوث  الموريتاني  المعهد  نتدبي  ذلك  إi  تين.سن  كل  لتئمت  والتي  الشمالية،  المنطقة  7  يةالقاع
 استغاللها  يتم  تيال  الرئيسية  األنواع  مخزون  لتقييم  سنوات  )4(  أربع  كل  ،عمل  فريق   والصيد  المحيطات

  موريتانيا.  7

 : 2018 لسنة  الرئيسية المعلومات

ن  ر بيانات عالتي تتوف القاعية عدد أنواع األسماك
 حالة مخزونها 

التي تتوفر بيانات عن   ألسماك السطحيةعدد أنواع ا
 حالة مخزونها 

7 12 

  الصبيدح 

 خطبوط األ 

 cالناز 

  الحبار 

  القريدس 

  جراد البحر 

  جراد البحر الوردي 

 

 األنشوفة  
  شاخور األطلسي 

  الشاخور األصفر 

  الشاخور األسود 

  اإلثمالوزة 

  الماكريل 

  السردين 

 مسطحة السردينيال ال 

  السردينيال المدورة 

  سماك التونة االستوائية أ
 آلباكور  

  الوثاب 

      التونة الضخمة 
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  حالة المخزون من األسماك القاعية 

 الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد)(المعهد  

  ة سطحيحالة المخزون من األسماك ال

 (المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد)

 

  

  

  2018سنة  ييم الشفافية لمختصر نتائج تق

هل يعتبر الفريق الوطني المتعدد  
  المنشورة األطراف أن المعلومات

 ؟ مكتملة

هل تم نشر المعلومة على موقع 
إلكتروني حكومي يمكن تصفحه 

 ؟ بكل حرية

المعلومات   جمعهل قامت الحكومة ب
 الشفافية؟   تطلبالالزمة لم

   

 بشكل كبير  نعم جزئيا

 

 

فومع ذلك لتقرير اء  أثن،   cاألو لم تكن    التقييم  التقييم متاحة  المبادرة،  نتائج  وقد  .  ورقياإال  بعض 
إعداد   الذي  التهذا  أتاح  الجديد  اإللكتروني  الموقع  على  اإلنترنت  عبر  المعلومات  نشر  قرير 

 ه وزارة الصيد واالقتصاد البحري.أنشأت

على  عمليات  جميع  نتائج  وتوجد   المخزون  اإلتقييمات  الالموقع   حكومي لكتروني 
cالتا:fiti-mauritanie.mr/normes-http://www.fiti 
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 (الصيد الكبير)  على نطاق كبيرالصيد 
 

  مهما  مصدرا  الصناعي،  الصيد  اسم  كذلك  عليه  يطلق   والذي  ،كبير  نطاق  على  التجاري  الصيد  كوني  قد
 سفن   استخدام  فيه  تمي  ما  وغالبا  دول.ال  من   لعديدا  لدى  إليراداتا  واستدرار  للتشغيل و  ،لغذاءبا   لتموين ل

  7   السفن   هذه  وتبقى  .المتن   على  تهاومعالج  البحرية  المنتجات  تجميدل  عداتبم   مجهزة  ،كبيرة  سعة  ذات
  ها.متن على ومعالجتها األسماك صيدل بيرةك طواقم وتحمل ،طويلة لفترات البحر

 بتاريخ  الصادر   1740-015  رقم   القانون  7  ،بوضوح  ،موريتانيا   7  به  مسموحال  الصيد  أنواع  تحديد  تم   وقد
  2018  مارس   فاتح  صادرال  044-018  رقم  مرسومالو   البحري  الصيد  مدونة  المتضمن  2015  ليويو  29

 بتاريخ   الصادر 017-015  رقم  لقانونل  والمطبق   2015  مايو  فاتح  صادرال  159-015  رقم  للمرسوم  المعدل 
  الصيد   من   كال  التجاري  البحري  الصيد  ويتضمن   .البحري  الصيد  مدونة  المتضمن  2015  ليويو  29

  البحار.  اcأع 7 والصيد الشاطئي  والصيد التقليدي

 

  أي (  كبير  نطاق  على  التجاري  الصيد  ضمي  األطراف،  المتعدد  الوطني  الفريق   ه قدم  الذي  للتعريف  وفقاو
 . الدوارة الشباك باستثناء شاطئيال والصيد البحار اcأع 7 الصيد من  كال الصناعي) الصيد
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 ؟ بممارسة الصيد امرخص لها هي الجهات الم

 كبير السجل سفن الصيد 
 

 : 2018 لسنة  الرئيسية المعلومات

  :71سفينة ( 322النظام الوطني(٪ 

  :29(سفينة  130النظام األجنبي(٪ 

ال  524 التجاري  الصيد  سفن  المعدد  �    سموحكبير  بالصيد  لها 
 المياه الموريتانية 

 

 10التوزيع حسب بلد المنشأ   9الذي ترفعه السفينة  التوزيع حسب العلم

 التوزيع حسب نظام االستغالل  التوزيع حسب األدوات 

 

 
  ي ) ال تمارس النشاط 7 إطار االتفاق مع االتحاد األوروب6الست (  بالنسبة للملكة اإلسبانية، فإن السفن        9

العلم الموريتاني. أما  تحمل  هي سغن ممرتنة،  40، والبالغ عددها Fuzhou HongDong Pelagic Fisheryالسفن التابعة لشركة       10
  ، فهي مؤجرة هيكال عربيا، وتعمل 7 إطار النظام األجنبي.66السفن ذات الجنسية غير المحددة، والبالغ عددها 

1 

1 

6 

6 

10 

11 

18 

66 

77 

256 

 -   50   100   150   200   250   300

سانت فانسان غرينادين
كوريا الجنوبية

إسبانيا
جورجيا

بيليز
روسيا
اليابان

غير معروف
االتحاد األوروبي

موريتانيا

1 
1 
6 
6 
10 
11 
18 

40 
66 

77 
216 

 -   50   100   150   200   250

سانت فانسان غرينادين
كوريا الجنوبية

إسبانيا
جورجيا

بيليز
روسيا
اليابان
الصين

غير معروف
االتحاد األوروبي

موريتانيا

شباك الجر
58%

أعزل
2%

الشباك
24%

الخيط، الدبوس، الشبكية
16%

216 

40 

66 

130 

 -   50   100   150   200   250

 للنظام ةالخاضع الموريتانية الصيد سفن
)الموريتاني العلم ترفع( الوطني

Fuzhou صيد سفن HongDong
Pelagic Fisheryالممرتنة 

 … ترفع( الوطني للنظام والخاضعة

 الهيك المؤجرة األجنبية الصيد سفن
 فعتر( الوطني للنظام والخاضعة عاريا
)أجنبية أعالما

 نظاملل الخاضعة األجنبية الصيد سفن
)أجنبية أعالما تحمل( األجنبي
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ال عدد   0 بية  الموريتاني والمسموح لها بالصيد � المياد األجنكبير التي ترفع العلم  صيد السفن 
 و� أعاx البحار

  

  2018مختصر نتائج تقييم الشفافية لسنة 

هل يعتبر الفريق الوطني المتعدد  
المنشورة   األطراف أن المعلومات

 ؟ مكتملة

هل تم نشر المعلومة على موقع 
بكل  إلكتروني حكومي يمكن تصفحه 

 ؟حرية

  جمعهل قامت الحكومة ب
  تطلبالمعلومات الالزمة لم 

 الشفافية؟ 

 

 

 

 بشكل محدود  ال بشكل محدود 

 

سجلل الموريتانية  الحكومة  تنشر  الكبير  م  الصيد  الو7.  سفن  فإن    سفن حقيقة  سجل 
  البحرية التجارية المسؤولة عنه. لدى مديرية ) 2021ا (حاليقيد اإلنشاء  الصيد

iوذلك  إ إطار،  ا  7  هذا  التجاريةلتقريرإعداد  البحرية  مديرية  أعدت    452تضم    قائمة  ، 
الموريتاني  امرخص  كبير  سفينة صيد تجاري المياه  بالصيد 7  أسماة، وقد  لها  7  ؤها  أدرجت 

 مؤقت). إجراءمن هذا التقرير (ك )ج(الملحق  

 

عكف مديرية  السجل الذي ت بفضل  ، والتي تم توفيرها  الكبيرالمعلومات المتعلقة بسفن الصيد  
التجارية على إعداده، 7 إطار عملية إع لخصائص  اال تغطي جميع  داد هذا التقرير،  البحرية 

إن السجل المذكور ال يحتوي إال على والتي يستوجبها نموذج ِفيتي؛ حيث    14البالغ عددها  
العناصر من  قليل  ل  عدد  قبيل   لسفن،المحددة  السفينة:  من  الوكيل    اسم  واسم  وطولها 

الصيدومفتاح   ومنطقة  الالسلكي  المستخدم  أدواتواسم    النداء  فةالصيد  ذلك  ومع  من . 
واحد   لكن لم يتم دمجها 7 سجل،  لسلطات الوطنيةبحوزة ا  موجودة  ماتالمرجح أن المعلو

 .للسفن 

  

بسفن  المتعلقة  المعلومات  الكبير  تتضمن  عددها    الصيد  مديرية   452البالغ  قدمتها  والتي 
التقرير،   هذا  إطار   7 التجارية،  تعمل    66البحرية  أجنبية  ا�  سفينة  وترفع    لوطنيالنظام 

 يتم تحديد بلدها األصلي. دون أن  أعالما أجنبية،

  



  2018معطيات سنة  |                                                                                                                                                  التقرير الموريتاني األول لمبادرة الشفافية � قطاع الصيد           

23 

 

  الصيد؟ق كم يجب دفعه مقابل ح

  مدفوعات سفن الصيد الكبير
 

 2018 لسنة  الرئيسية المعلومات

 أوقية 180.019.184
ا  الكبير  المدفوعات  الصيد  سفن  قبل  من  لها  لمقدمة  المرخص 

 صة لموريتانيا االقتصادية الخال بالصيد � المنطقة 

    

452/452 
المدفوعات المقدمة من قبل سفن الصيد الكبير التي أتيح االطالع على مدفوعاتها  

 مقابل الترخيص 

 

  2018مختصر نتائج تقييم الشفافية لسنة  

المتعدد  هل يعتبر الفريق الوطني 
  األطراف أن المعلومات

 ؟ مكتملة المنشورة

تروني هل تم نشر المعلومة على موقع إلك 
 ؟بكل حريةحكومي يمكن تصفحه 

  جمعهل قامت الحكومة ب
  تطلبالمعلومات الالزمة لم 

 الشفافية؟ 

 

  

 نعم  ال على مستوى كبير 

 

 

25%

20%

55%

0% 20% 40% 60%

 عةالخاض األجنبية الصيد سفن
 أعالما تحمل( األجنبي للنظام
)أجنبية

 ةالمؤجر األجنبية الصيد سفن
 للنظام والخاضعة عاريا هيكال

الوطني

 اضعةالخ الموريتانية الصيد سفن
  نسف فيها بما الوطني، للنظام

Fuzhou HongDong
Pelagic Fishery

النسبة حسب فئة السفن
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 ؤقت. كإجراء مدمج هذه المعلومات ونشرها � التقرير خالل عملية إعداد هذا التقرير تم 
 

الفريق  ، لكن  إعداد هذا التقريرية  لمكل سفينة على حدة 7 إطار ع  م تقديم قائمة مدفوعاتت
األطراف   المتعدد  يا  نشره  أن قرر  الوطني  ال  (ج)  الملحق  مبادرة 7  تقرير  نطاق   7 دخل 

  ها.شعبلطولها وتد، نظرا الشفافية 7 قطاع الصي

ات عن ال يتضمن معلومسجل  اللكن  ،  متاحعلى حدة أمر    كل سفينةمدفوعات  إi ذلك فإن  
 ها. تواريخ

  

  

 

الشّكلت    2018ة  7 سن المالية  اتفاق   االتحاد األوروبي مقدمة من قبل  المساهمات    بموجب 
مليون   4,125مليون يورو للسنة، من بينها    61,625صيد مستدام (تبلغ  الشراكة من أجل  

عن   إضافيا  تعويضا  موريتانيا)   7 الصيد  قطاع  لدعم  7  يورو  الصيد  المنطقة أنشطة 
 ا. لموريتاني االقتصادية الخالصة
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 ؟ ادهايطصاتم  ما هي كميات السمك التي

   من قبل سفن الصيد الكبير السنوية المسجلة المصطادة  الكميات

  

 : 2018 لسنة الرئيسية المعلومات

  طنا   1.262.526

 

  xرفع ت  كبيرصيد    سفنمن قبل  المصطادة  السنوية المسجلة  الكميات  إجما
 لموريتانية: المياه ا أجنبية �موريتانية وا أعالم

مصطادة � الالسنوية المسجلة    كمياتالتوزيع  
الكبير   الصيد  سفن  قبل  من  الموريتانية  المياه 

 العلم المرفوع حسب 

 

الموريتا العلم  ترفع  التي  السفن  إجماc ٪  77ني  تمثل  من 
عن    ،األسطول مسؤولة  من7وهي  ويرجع  الصيكميات    ٪  د، 
 iعليها.  ل هيمنة رأسيات األرجذلك إ 

86.329  
 طن 

المسجلة  كمياتال    السنوية 
قبل  مصطادة  ال  ترمن  العلم  سفن  فع 

الممرتنة (  الموريتاني السفن  فيها  بما 
لـ  Fuzhou  التابعة 

HongDong( :  

              
                                                                              

سفن صيد كبير 
ترفع العلم الوطني

7%

 سفن صيد كبير
يةترفع أعالما أجنب

93%

رأسيات 
األرجل

18%
القشريات

1%

أسماك 
القاع

ةاألسماك السطحي17%
64%
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  ضمن عاملة  كبير  صيد  سفن  قبل  من  المصطادة  الكميات 
الوطني عاريا):   النظام  هيكال  المؤجرة  السفن  ذلك   7 (بما 

 ٪) 51طن ( 598.712

  أعالما تحمل  كبير  صيد  سفن  قبل  من  المصطادة  الكميات 
ضمن   وتعمل  األجنبيأجنبية  طن   577.485:  النظام 

)49 .(٪  

 سفن الكبير  تمثل  ترفع  الصيد  أجنبية    التي  من ٪  23أعالما 
(أي  إجماc األسطو الوطني  وهي   سفينة صيد كبير)،  196ل 
عن   من93مسؤولة  بسبب الالكميات    ٪  وذلك  مصطادة، 

 األسماك السطحية عليها. هيمنة 

على  ت اشتمالها  عدم  بسبب  مكتملة،  غير  المعلومات  هذه  عتبر 
ل تتم متابعة سفنها من قب  أسماك التونة التي  الكميات المصطادة من

 . لمحيط األطلسيأسماك التونة 7 ا  ة علىفظلمحااللجنة الدولية ل

.176.1971  
   طن

 

  ة السنوياإلجمالية    كميات ال
المصطادة   من  المسجلة 

كبير  سفنقبل   ترفع    صيد 
المنطقة    أجنبية  اأعالم  �

الخالصة   االقتصادية 
ذلك    � (بما  لموريتانيا 

هيكال  ال المؤجرة  سفن 
 عاريا)

 11تنطبق ال 
� ي � مياه أجنبية أو فع العلم الموريتانسفن ترمن قبل  المصطادة المسجلة السنوية   كمياتال

 ر: أعاx البحا

 

 
  ال تمتلك موريتانيا سفنا للصيد الكبير تعمل 7 مياه أجنبية أو 7 أعاc البحار.       11

1 145 7
60   

27 294   

2 164   

979   

 -  500 000  1 000 000 1 500 000

األسماك السطحية

أسماك القاع

القشريات

رأسيات األرجل



  2018معطيات سنة  |                                                                                                                                                  التقرير الموريتاني األول لمبادرة الشفافية � قطاع الصيد           

27 

   سفن قبل  من  موريتانيا   7 التفريغ  ترفع يتم  كبير  صيد 
سفن   ذلك   7 (بما  الموريتاني   Fuzhouالعلم 

HongDong   وال هالممرتنة  المؤجرة  عاريا سفن  يكال 
  الخاضعة للنظام الوطني). 

   54  سفن قبل  من  المصطادة  الكميات  مجموع  من   ٪
 الموريتانية الصيد الكبير يتم تفريغها 7 الموانئ 

679.898  
 طنا 

� الكميات   المفّرغة  السنوية 
موريتانيا سفن   موانئ  قبل  من 

المنطقة    � العاملة  الكبير  الصيد 
  لموريتانيا   االقتصادية الخالصة

   كبير  الصيد  ال من قبل سفن  تمرير الكميات المصطادة  يتم
  الخاضعة للنظام األجنبي األجنبية 

   المممرة الكميات  الكميات  46تمثل  مجموع  من   ٪
  المصطادة من قبل سفن الصيد الكبير 

اشتمالها ت عدم  بسبب  مكتملة،  غير  المعلومات  عتبر 
ال التونة  أسماك  من  المصطادة  الكميات  تتم على  تي 

قب من  سفنها  لل  متابعة  الدولية  علىفظ لمحااللجنة    ة 
.أسماك التونة � المحيط األطلسي

582.628  
  طنا 

الممررة  السنوية  الكميات 
،  موانئ أجنبيةعبر  /�   والمَفرَّغة

من قبل سفن صيد كبير تعمل � 
الخالصة   االقتصادية  المنطقة 

  لموريتانيا 

  ي للبعثاتتمكن  لم  المنخفض    4(  2018  نةس  العدد 
الصيد    معلوماتمن توفير    بعثات) من  هامة عن ارتجاع 

 البحار اc 7 أع  د الكبيرسفن الصيقبل 

 ير معروف غ

 

نشاط   االرتجاع نتيجة  البحر   �
المنطقة    � الكبير  الصيد  سفن 

 االقتصادية الخالصة لموريتانيا 

  :51( رحلة صيد 39.300الصيد الشاطئي(٪ 

  :البحار c49( رحلة صيد 37.474 الصيد 7 أعا(٪ 

76.774 
 رحلة صيد 

الكبير    صيدهد  ج الصيد  سفن 
الخالصة  ب االقتصادية  المنطقة 

 لموريتانيا 
  

 

  2018مختصر نتائج تقييم الشفافية لسنة  

هل يعتبر الفريق الوطني  
 المتعدد األطراف أن المعلومات

 ؟ مكتملة المنشورة

هل تم نشر المعلومة على موقع 
مكن تصفحه إلكتروني حكومي ي

 ؟ بكل حرية

المعلومات   جمعهل قامت الحكومة ب
 ؟ الشفافية  تطلبالالزمة لم

 

  

 جزئيا جزئيا جزئيا
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  cإجما عن  المعلومات  وهامةهذه  مكتملة  الصيد  تمتللغاية  كميات  وقد  قبل إجازتها    ،  من 
الم تإلحصاءات  صغرة  اللجنة  لم  موريتانيا   7 الوطنية  السلطات  أن  بيد  على  نشرها  الصيد، 

سم .  اإلنترنت إعداد  وقد  الح  بتقريهذا  الموقع هذه  نشر  ر  على  اإلنترنت  عبر  المعلومات 
البحريته  أطلقالذي    الحكومي  اإللكتروني واالقتصاد  الصيد  لمبادرة   وزارة  خصيصا 

ا العنوان  على  الصيد،  قطاع   7 http://www.fiti-لتاc:  الشفافية 

fiti-mauritanie.mr/normes 

  

  

يتم   ا تلم  حدةلقديم  على  للصيد  سفينة/أداة  لكل  وفقا  أن  كميات  بيد  متاحة.  ، المعلومات 
 وإن كانت غير منشورة.

 

 

المحلية واألجنبية  التي تم إفراغهاالمتعلقة بالكميات  معلومات  اللم يتم جمع   الموانئ  ، وال 7 
 لنظام األجنبي. خاضعة لال السفنقبل من تمريرها  تميات التي متعلقة بالكمتلك ال

 

 . 2018سنة االرتجاع معلومات عن وطنية 7 موريتانيا لم تجمع السلطات ال
 

توجد تقييم  ال  عمليات  موريتانيا  عن    وتدقيق   7  اامحينة  القتصادية  لمساهمات 
 12كبيرلا للصيد ، األمن الغذائيو� مجال  واالجتماعية

 

  

   

 
صيد  مساهمة الطاع الصيد، ولكنها ال تركز على  حيطات والصيد المساهمة اإلجمالية لقعموما تقدم تقارير المعهد الموريتاني لبحوث الم   12

 تلك المتعلقة باألمن الغذائي. و7 للبلد كبير 7 الخطط االقتصادية واالجتماعية ال
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 (الصيد الصغير)  على نطاق صغير الصيد 
 

  

 على  عالوة  ،لموريتانيا  مهمة  تقليديال  للصيد  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  المساهمات  تعتبر
  . الحيوانية لبروتيناتل توفيره حيث من  الغذائي األمن  7 مساهمته

 الصيد   يضم  صغير  نطاق  على  التجاري  يدلصا  فإن  األطراف،  المتعدد  الوطني  الفريق   تعريفل  ووفقا
  .دوارةال الشباك يستخدم الذي شاطئي ال والصيد تقليديال

 

 : 2018 لسنة  الرئيسية المعلومات

  مركب صيد  6.454 :التقليديالصيد 

    :مركب صيد  355الصيد الشاطئي 

مراكب   809.6
 صيد 

العاملة على  عدد مراكب الصيد
 نطاق صغير 

الصيد الصغير � موريتانيا

  باكالشالصيد الشاطئي باستخدام الصيد التقليدي
ةالدوار

175

40

140

0 50 100 150 200

القوارب الخشبية

القوارب البالستيكية

السفن

مراكب الصيد الشاطئي

13

114

52

1889

4234

152

0 1000 2000 3000 4000 5000

الزوارق البخارية

الزوارق الشراعية

زوارق ألومينيوم

الزوارق الخشبية

الزوارق البالستيكية

ةالزوارق البخارية السريع

مراكب الصيد التقليدي
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   :التقليدي توجد  الصيد  الصيد    قائمةال  بمراكب 
 التقليدي الحاصلة على رخص للصيد 

  :لشباك الدوارة لمركبا  138الصيد الشاطئي 

   ،أيضا متاحة  االمتيازات  عدد  بشأن  المعلومات 
مجموعها   بي  12.736ويبلغ    3.836نها  من 

و السطحي،  األرجل،    6.419للصيد  لرأسيات 
 لألنواع األخرى.  43ألسماك القاع و 2.438و

 إلزامية. معطيات تعتبر              

 غير معروف

 

الصيد رخص  الممنوحة    عدد 
نطاق  على  الصيد  لمراكب 

 صغير

 83  من الصيادين  من  التقليدي  ٪  الصيد  قسم 
 (جميعهم ذكور) 

 17(جميعهم ذكور) من قسم الصيد الشاطئي ٪ 

   كلهم تقريبا يعملون بدوام كامل 

24.984  

 صيادا

على  العدد اإلجماx للصيادين
 نطاق صغير 

   المبلغ هذا  ل  الرسوميشمل  لوصول الموحدة 
 رسوم الرقابةللموارد السمكية و

 توجد ب  ال  الخاصة  علالتفاصيل  مركب  ى  كل 
بسبب غياب  حدة فيما يخص الصيد التقليدي،  

 ة فيه جرد بالمراكب العامل

36.545.200  

 أوقية
 الصغيرالصيد  مدفوعات

  :طن172.291الصيد التقليدي 

  طن 98.415شاطئي الزورقي: ل االصيد 

270.706 

 طن

المصطادة قبل  ن  م  الكميات 
 صغير الصيد ال
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 الصيد التقليدي   الكميات المصطادة من قبل الصيد الشاطئي الزورقي الكميات المصطادة من قبل  

    7وجد  يال الصيد   ارتجاع  وحدات  من   البحر 
الصغيرال نظرا  ساسية  ألا  الصيداة  أدنتقائية  ، 

 المستخدمة (وعاء األخطبوط)

0  

 

 الصيد على نطاق صغير حجم ارتجاع

  :98( رحلة صيد 850.000الصيد التقليدي(٪ 

   :(الدوارة الشباك  (زوارق  الشاطئي   20.000الصيد 
 ٪)2( رحلة صيد

870.000 

 رحلة صيد 

الصيد مراكب    جهد  مستوى  على 
 صغير ال   الصيد

  

  2018ة  الشفافية لسن مختصر نتائج تقييم 

هل يعتبر الفريق الوطني المتعدد  
  المنشورة األطراف أن المعلومات

 ؟ مكتملة

هل تم نشر المعلومة على موقع 
إلكتروني حكومي يمكن تصفحه 

 ؟ بكل حرية

المعلومات   جمعهل قامت الحكومة ب
 ؟ الشفافية  تطلبالالزمة لم

 

  

 جزئيا جزئيا جزئيا

 

 

 

98 415   

األسماك السطحية الصغيرة األسماك القاعية رأسيات األرجل القشريات

)بالطن(الصيد الشاطئي 

520   68 755   

21 439   577   

األسماك السطحية 
الصغيرة

األسماك القاعية رأسيات األرجل القشريات

)بالطن(الصيد التقليدي 
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لموري الوطنية  السلطات  نشرت  عن  لقد  معلومات  بالفعل  المسجلة تانيا  المصطادة    الكميات 
عدد بيانات  على الموقع اإللكتروني للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد. وقد تم نشر  

والصيادين  ال حدة  المسجلةالمصطادة    كمياتالومراكب  على  مركب  كل  ، ومدفوعات 
التقرير.   هذا  إعداد  إطار   7 مرة،  ا  متاحةوهي  ألول  http://www.fiti-:  الحكوميلموقع  على 

fiti-mauritanie.mr/normes 

 

الل بجمع  لموريتانيا  الوطنية  السلطات  تقم  وبالصيد المتعلقة  معلومات  م  الصيد  رخص  بعدد 
الصغير  المرَتَجع   الصيد  إطار   7)cاإلجما حجمها  والتقاريردراوال،  مثال:  بها  سات  ،  )المتعلقة 

وكذلك المعلومات المفصلة المتعلقة بمدفوعاته (مثال: حسب أذون الصيد وأدوات الصيد). فيما 
 يد.تتوفر المعلومات المتعلقة بعدد االمتيازات وتوزيعها حسب المصا

  

  االجتماعيةلمساهمات االقتصادية وامحينة عن  وتدقيق  7 موريتانيا عمليات تقييم ال توجد
 13د الصغير � موريتانياللصي،  األمن الغذائيو� مجال 

 

  
   

 
ال   13 ولكنها  الصيد،  لقطاع  اإلجمالية  المساهمة  والصيد  المحيطات  لبحوث  الموريتاني  المعهد  تقارير  تقدم  المساهمة  عموما  على  تركز   

 7 الخطط االقتصادية واالجتماعية و7 تلك المتعلقة باألمن الغذائي. الصغير المحددة للصيد 
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االستنتاجات المفصلة بشأن متطلبات الشفافية � قطاع الصيد   )3
  ) 2018بموريتانيا ( 

7 اتفاقية األمم المتحدة لقانون  الصيد هو أمر وارد  المعلومات حول  قاسم  قيام الحكومات بتضرورة  إن  
 ألغذية والزراعةاألمم المتحدة ل منظمة  لبشأن الصيد المسؤول    السلوك  مدونة7  ، و1982سنة  البحار ل
7 وثائق مرجعية أخرى حول الفاعلين،  ها مع جميع  قاسمأهمية جمع المعلومات وتمنذئذ برزت  . و(الفاو)

  الصيد.الحات إص

7  إدماج  يتزايد  و الشفافية  الصيدمفهوم  فيها  منذ    قطاع  أصبح  التي  حينما    اوضوحأكثر  األمر  اللحظة 
والزراعة األغذية  منظمة  حالة    2010سنة    (الفاو)  أصدرت  عن  حيث  تقريرها  العالم؛   7 كانت الصيد 

لتسوية  إi الشفافية باعتبارها ذات أهمية قصوى  ممية  منظمة األالهذه هي المرة األوi التي تشير فيها  
  : حاء العالم7 جميع أن الصيد البحري لتي تؤثر على الكثير من المشاكل ا

  

لمساعدة البلدان الساحلية )  فيتي نموذج  أي  (ر مبادرة الشفافية 7 قطاع الصيد إطارا عالميا وحيدا  وفتو
لصيد وإظهار التزامها بإدارة أفضل لالوطنية حول قطاع الصيد،  معلومات  العلى زيادة مصداقية وجودة  

 البحري. 
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فيتيقدم  ي األوi    نموذج  للمعلوللمرة  المات  تحديدا  السلطات  تنشرها  أن  يجب  على وطنية  التي 
زيادة بفضل جهود عالمية متعددة األطراف استمرت على مدى سنتين، بهدف  تم تطويره  وقد  اإلنترنت.  

 .الصيدمصداقية وجودة المعلومات الوطنية حول إدارة 

افية) ات الشفا متطلب(تسمى أيضالصيد  ا إلدارة  يات موضوعال) مجا12اثني عشر (نموذج فيتي  يغطي  
 وتنطبق على جميع البلدان.

إi دعم تطوير هذه  أو استنساخ المواقع اإللكترونية الحكومية، وإنما تهدف  تسعى المبادرة إi استبدال    ال
 المواقع وصيانتها. 
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 لسجل العمومي للقوانين والنظم والوثائق السياسية المتعلقة بالصيد الوطني ا  3.1

 د األطراف حول متطلب الشفافية عد استنتاجات الفريق الوطني المت 3.1.1

 الشفافية متطلب  اإلتاحة  قابلية النفاذ  الشمول 

موريتانيايتعين      منشور   على  محينا  سجل    توفير 
 على اإلنترنت يتضمن: 

بقطاع   نعم نعم نعم  المتعلقة  الوطنية  التشريعات  كافة 
 الصيد البحري 

 

المتعلق  نعم نعم نعم  الرسمية  السياسية  الوثائق  ة جميع 
 بقطاع الصيد البحري 

 

  

مت على  المعلومات  البحرياحة  واالقتصاد  الصيد  لوزارة  اإللكتروني  تروني  اإللك  الموقعوعلى    الموقع 
ة لمصادر المعلومات 7 قسم "ملخص  مفصلروابط  وتوجد  .  وريتانيالمبادرة الشفافية 7 قطاع الصيد بم 

 .) من هذا التقريرج (المعلومات" و7 الملحق 

 المعلومات بالتفصيل  3.1.2

 ، كما يلي طاع الصيد البحريق قانونا وتشريعا تحكم 44تم تعداد  2018سنة 7 

 1( داحأمر قانوني و ( 

 4 قوانين 

 22  مرسوما 

 17 مقررا 

الج هذه  وزارة  نصوصميع  موقع  على  إما  للجمهور  متاحة  البحري    القانونية  واالقتصاد  7  الصيد 
  7 موريتانيا. الشفافية 7 قطاع الصيد    مبادرةل، أو على الموقع اإللكتروني الحكومي موريتانيا

 هما: و، اعللقط ) للسياسة والتوجيه االستراتيجي2وثيقتان (وجد كما ت

المسؤولةاال )1 لإلدارة  الوطنية  أجل    ستراتيجية  للصمن  مستدامة  البحري تنمية  واالقتصاد  يد 
 2019-2015للفترة 

  2020-2015ا للفترة  7 موريتانيلصيد مستدامة ل من أجل تنميةالصيد 7 االستثماري طار اإل )2
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  :ضمت الترسانة القانونية الموريتانية كذلك، 72018 سنة 

 استص رقم    األخطبوطالح  خطة  المقرر  بموجب  عليها    2018و.ص.ا.ب//764المصادق 
البحري  الصادر   واالقتصاد  الصيد  وزير   cمعا بتحيين   2018أكتوبر    18بتاريخ  عن  القاضي 

اإلعداد:   قيد  أخرى  لمصايد  استصالح  خطط  وتوجد  األخطبوط.  استصالح  األسماك خطة 
 الكوربين، إلخ.الشاطئي، البوري، مبري، الصيد التقليدي والصغيرة، الج السطحية

 14خطة تسيير جراد البحر 

 2019- 2015رة للفت خطة استصالح وتسيير الحظيرة الوطنية لحوض آرغين 

القانونية (وعملخص  وجد  ي النصوص  (44ددها  لهذه  السياسية  الملحق  )  2عددها  و ) وللوثائق  .  )ج(7 
الوثائق   يتم  28عددها  و (بعض هذه  لم  إ  7 إطار  إال  نشره)  ال  عدادعملية  ر، وقد تمت إضافتها تقريهذا 

متاحة بالفعل إعداد هذا التقرير  عند  األخرى  فيما كانت الوثائق    )،ج(الملحق    7 (متبوعة بعالمة النجمة)  
ال مواقع  نفاذ  ويمكن  على  الوطنية    مختلفةإلكترونية  إليها  الحظيرة  البحري،  واالقتصاد  الصيد  (وزارة 

على هذه   هانشرلم يتم تحديد تاريخ  ومع ذلك    ،)ريتانية لتسويق األسماكلحوض آرغين والشركة المو
 المواقع. 

 . 2018برسم سنة هامة وجيهات استراتيجية تانون أو تشريع أو وثيقة سياسية أو أي قإغفال لم يتم 

القانوني اإلطار  الصيد  يتم وضع  لقطاع  وا  الناظم  الملمقررات(القوانين والمراسيم  الوزارة  من قبل  كلفة ) 
7 قطاع الصيد  األطراف الفاعلة  والوزارية المعنية (ال سيما وزارة المالية)  قطاعات  بالتشاور مع البالصيد،  

 ). الصيدالمنظمات غير الحكومية النشطة 7 قطاع ووالنقابات  لمهنيةا-ت االجتماعيةمنظما(ال

من تشريعات  يتم إعداد الالحظيرة الوطنية لحوض آرغين،  كما هو حال  والصيد،    الحفظفيما يتعلق ب
  ة. بيئقطاعات الوزارية المكلفة بالصيد وبالبالتعاون الوثيق مع ال، قبل األمانة العامة للحكومة

المعنية واألطراف  الوزارية  قطاعات  جميع الإدماجي ل  نهج تشاركيوفق  يتم إعداد الوثائق االستراتيجية  
  الفاعلة األخرى 7 قطاع الصيد. 

هياكل  من خالل  إعداد التشريعات وتنفيذها،  المجتمع المدني 7  يد وفاعلي  ع الصي قطامهنيإشراك  يتم  
 ها:أبرز وطنية 

 
14  https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/circulaire_langouste_081116.pdf 
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وت • الستصالح  الوطني  االستشاري  (15المصايد   نمية المجلس  عشر  ستة  يضم  عضوا،  16:   (
) ستة  بينهم  (6من  وستة  اإلدارة،  يمثلون  أعضاء   (6) واثنان  الصيد،  مهنيي  يمثلون  أعضاء   (2 (

 الباحثين.  ) من 2تمع المدني المختص، واثنان (يمثالن المج 

 ) 7: 2015من مدونة الصيد الصادرة سنة  21ادة حدد 7 الميتمثل دوره (الم 

o ) بها  المسموح  الصيد  كميات   cإجما استخدام  حول  الرأي  اختيار  TACإبداء  وحول   (
 ؛ استراتيجيات استصالح الصيد

o ؛دإبداء رأي مسبق حول خطط استصالح وتسيير المصاي 

o   iالوزير المكلف بالصيد، بناء على طلب منه، حول المسائل ذات تقديم استشارات دورية إ
وحول  منتجاته  وتسويق  الصيد  بممارسة  الخصوص  وجه  على  المتعلقة  العام  الطابع 

 . اإلجراءات التسييرية الفنية المحتمل اتخاذها

مستدامة   • إدارة  أجل  من  للتشاور  الوطنية  أربعة 16ةالصغير  يةالسطحلألسماك  اللجنة  تضم   :
(عشر   (14عضوا  أعضاء  ستة  بينهم  من   ،(6 ) أعضاء  وأربعة  اإلدارة  يمثلون  مهنيي  4)  يمثلون   (

) واثنان  الصيد  (2قطاع  وواحد  المدني  المجتمع  يمثلون  يمثل1)  الوطني    )  االستشاري  المجلس 
 ) يعد شخصية مرجعية.1وواحد (الستصالح وتنمية المصايد 

 :7للجنة هذه ا يتمثل دور

o  الصغيرة  السطحيةلألسماك تطوير مسار وطني شامل للتشاور حول اإلدارة المستدامة 

o   7 التشاور حول اإلدارة المستدامة للمخزون العابر للحدود على الصعيد اإلقليمي  المساهمة
 الصغيرة  األسماك السطحيةمن 

o  المشاركة 7 مسار تفكيري إلعداد خطط استصالح المصايد 

  .موجود 7 وضعية استغالل مفرطخاصة لسمك السردينيل الصغير ال عناية جنةوتوc الل

 
من المرسوم رقم    7المتضمن مدونة الصيد البحري، والمادة    2015يوليو    29الصادر بتاريخ    017- 015من القانون رقم    20المادة    15

أكتوبر    159- 015 فاتح  رقم  ا  2015الصادر  للقانون  بتاريخ    017-015لمطبق  الصيد    2015يوليو    29الصادر  مدونة  المتضمن 
 البحري.

16  http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/11/Arrete-n%C2%B0950-du-22-mai-
2012-portant-creation-dune-Commission-Nationale-de-Concertation-pour-la-gestion-durable-
des-petits-pelagiques-et-fixant-ses-regles-d’organisation-et-de-fonctionnement.pdf 
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المصايد • استصالح  دعم  مساعدة  :  17لجنة   7 دورها  المتعلقة ويتمثل  مهمته  إطار   7 الصيد  وزير 
وتضم   المصايد،  وجه    10باستصالح  على  وتضطلع  المهني.  القطاع  من  أحدهم  ينحدر  أعضاء 

 الخصوص بـ:

o عملية تنفيذ وتقييم خطط استصالح المصايد  سيق وتنتنشيط برمجة و 

o  اعتماد ومتابعة تنفيذ خطط العمل السنوية لتطبيق خطط استصالح المصايد، بما 7 ذلك
 المعنية بعملية استصالح المصايدالمهام بين الهيئات والجهات توزيع 

o عليها 7    والمؤسسي المنصوصي والعلمي  فنذات الطابع ال  إجازة األطر المرجعية للدراسات
 ؛ منبثقة عنهاة الدراسات الخطط استصالح المصايد، فضال عن إجاز مختلف

o المصايد،  عبئة  ت استصالح  خطط  لتنفيذ  الالزمة  واللوجستية  والمالية  البشرية  من الموارد 
 عنيين؛ والشركاء الم هيئات خالل ال

o ما يخص صالح المصايد، فيخطط استتنفيذ  دعما ل  ،مصايدخاص بال  نظام معلوماترقية  ت
 ؛ التصميم والتوجيه

o دعما لتنفيذ خطط استصالح المصايد؛التصال لاستراتيجية  طبيق ت ، 

o وبشكل عام، القيام بأي مهمة تدخل 7 إطار دعم استصالح المصايد 

 توصيات  3.1.3

 نقدم التوصيات التالية لتحسين الشفافية فيما يتعلق بتوفير سجل عام ، أعضاء الفريق الوطني المتعدد األطراف،  نحن
  : الوطنيالصيد ووثائق السياسة الرسمية المتعلقة بوالنظم للقوانين 

التاريخ  
المقترح 
 لإلنجاز

درجة  
 األولوية 

 التعريف  التوصية 

  الصيدتشريعات  ميع قوانين وبج   ظمة ومنهجية ومن تطوير وثيقة موجزة   متوسطة  2021دجمبر 
،  نونياقلكل نص  ، بحيث تتضمن، بالنسبة  عبر اإلنترنتيينها ونشرها  وتح

  . تحيل إi المواقع اإللكترونية المنشور عليهاابط وورله   املخص

 18تي تم إلغاؤها لى قائمة بالنصوص الكذلك ع الوثيقةويمكن أن تحتوي 

1 -2018 

 
17  http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mau146550.pdf 

 ن لملخص القوانين والتشريعات الواردة 7 الملحق (ج) أن تشكل مصدرا جيدا لالستلهام.يمك  18
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 أنظمة الحيازة � قطاع الصيد  3.2

 استنتاجات الفريق الوطني المتعدد األطراف فيما يخص متطلب الشفافية 3.2.1

ال  ظهرت الرئيسية  بالمعلومات  7    متطلبمتعلقة  هذا،  ( الشفافية  ( 1قوانين  ومراسيم  و5)  )  2(مقررات  ) 
الموريتانية السلطات  واتخذتها  اتفاق  ،  عقود  معصيد  لل  تفاهماتو7  إبرامها  وشركات    تم  أجنبية  دول 

  ة. صوصيخ

قابلية  الشمول 
 النفاذ 

 متطلب الشفافية  اإلتاحة

 

 
19نعم

متعلقة بظروف الحيازة 7 الصيد،  ال  والمراسيم بالقوانين  ملخصلى موريتانيا نشر يتعين ع 
 :وال سيما

ب . I  20جزئيا  جزئيا  جزئيا والاالتعريف  المرسومطبقة  مالرخص  لحقوق  أو  القانون  7  بموجب  بما   ،
نظام    iإ تستند  التي  تلك  ا،  ةجماعيالأو    ةفرديالحصص  الذلك  لصيد  7 

الرياضي أو أو  البحث  التجاري  ألغراض  الصيد  أو    يوالتقن  العلمي  الصيد 
الثقا7 لالستخدام  أو  األاالستكشا7  المواقع   iإ للوصول  وكذلك  ثرية ، 

تفريغ  واستخدام  7 المؤق  ، األسماكها  الصيد  لمعسكرات  لتأو  حويل تة 
 ؛أخرىة و الستخدامات تقليدياألسماك أ

الحق أو   نقلمن الرخصة ومدة هذه األخيرة، وقابلية  المتأتيةحقوق ال . II  نعم  جزئيا  جزئيا
 تهقسم

الصيد، واإلجراءات    وتصاريح  رخصإصدار  يا بن قانونواألشخاص المخول  . III  نعم  جزئيا  جزئيا
  ؛ذي العالقة عامالتشاور  الرقابة أو لل، وطبيعة أي عملية ةالالزم اإلدارية

د  ، بما 7 ذلك تلك المتعلقة بجهد الصيالصيد أذون  الشروط المطبقة على   . IV  نعم  جزئيا  جزئيا
  التصريح بهاو  تمريرهاوالمصايد تفريغ ب ، وم اإليكولوجي وتأثيره على النظا

ال الجراءات و اإل . V  ال ينطبق   ال ينطبق   ال ينطبق  بالصيد    سفينة ترفع العلم الموريتانيكفيلة بالسماح لقواعد 
7 بلد أجنبي أو 7 أعاc البحار، بما 7 ذلك معلومات عن الرسوم المدفوعة  

الوطنية   اإلب  االمتيازهذا  مقابل  للحكومة  ذات  ومتطلبات  واألحكام  الغ 
 . راخيصهذه الت لغاءالصلة عند إ

  

مت  البحريعلى    احةالمعلومات  واالقتصاد  الصيد  لوزارة  اإللكتروني  اإللكتروني وعلى    الموقع  الموقع 
 . وريتانيالمبادرة الشفافية 7 قطاع الصيد بم

 
يتم  19 لإعداد    لم  الوطنية.    حيازة لملخصات  السلطات  قبل  ذلكمن  األطراف،  ومع  المتعدد  الوطني  الفريق  قام  التقرير،  هذا  إطار  و7   ،

 ا. 7 موريتانيصيد  لنواع المختلفة لكإجراء مؤقت، بتعريف األ
،  مثالمارسة صيد اإلعاشة والصيد الرياضي، على سبيل التحديد شروط ممدونة الصيد البحري من أجل  7  واردة  عض النصوص الب  20

 من قبل السلطات الوطنية  2018سنة تخاذها لحد لم يتم ا
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 المعلومات بالتفصيل  3.2.2

رقم القانون  بتاريخ    017- 015  يحدد  مدونة    2015يوليو    29الصادر  البحريالمتضمن  7   ،الصيد 
 13ة للصيد التجاري 7 المادة  نواع المختلفتم تحديد األ، كما  أنواع الصيد وأغراضه)،  6(مادته السادسة  

المرسوم مارس  الصادر    044- 018  رقم  من  للمرسوم    ،2018فاتح    الصادر  159-015رقم  المعدل 
المتضمن مدونة   2015يوليو    29الصادر بتاريخ    017-015  لقانون رقمطبق لالم  2015أكتوبر  فاتح  

 . الصيد البحري

 

  ريتانيا . أنواع الصيد البحري � مو1الشكل 

7  ماَرس  أنواع الصيد الم بريف  تعلى الموقع اإللكتروني لوزارة الصيد واالقتصاد البحري  ليس منشورا ع
الحاc  موريتانيا التقرير  يقدم  وعليه،    7   الصيد  أنواع  من   نوع  لكل  الرئيسية  للجوانب  ا موجز  اوصف. 

الجوانب  وتتضح  .  البالد رقم    7جلية  هذه    2015يوليو    29بتاريخ    الصادر  017-015القانون 
رقم  المتض والمرسوم  البحري  الصيد  مدونة  رقم  ا  159-015من  للقانون  الصادر   017- 015لمطبق 

البحري  2015يوليو    29بتاريخ   الصيد  مدونة  المعدَّ المتضمن  بم،  رقم  ل  المرسوم    044- 018وجب 
  قتصاد البحري. اإللكتروني لوزارة الصيد واالالمنشور على الموقع  2018فاتح مارس الصادر 

 

اأنواع الصيد البحري � موريتاني

صيد اإلعاشة

  الصيد التقليدي
إيمراغن

الصيد خارج 
الحظيرة الوطنية 

لحوض آرغين

الصيد 
االستكشا7

الصيد 
ألغراض 
ةبحثية وفني

الصيد 
الصيد التجاريالرياضي

حريالصيد التقليدي الب

حريالصيد الشاطئي الب

حارالصيد 7 أعاc الب
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 صيد اإلعاشة 

الم  هو  صيد اإلعاشة  صالحة لالستهالكأنواع    توفير، وهدفه الرئيسي هو  س بشكل تقليديمارَ الصيد 
التي يتم اصطيادها (معيشة الصياد وعائلتهلضمان    البشري الكميات  يمكن  ، وال يقصد منه بيع معظم 

المتضمن مدونة الصيد   2015يوليو    29  الصادر بتاريخ  017-015  القانون رقممن    6لمادة  الرجوع ل
  ). البحري

الراهن   الوقت  أساسا  7  الصيد  من  النوع  هذا  مستوى  يماَرس  آرغين  على  لحوض  الوطنية  الحظيرة 
ل( الرجوع  رقم    11لمادة  يمكن  القانون  المتعلق    2000يناير    19بتاريخ    الصادر  024-2000من 
آرغين ب الوطنية لحوض  الص  يكاد يكون هذاو).  الحظيرة  موجود 7 موريتانيا  النوع من  غير  خارج يد 

محدد  المستخدمة 7 هذا النوع من الصيد  عدد القوارب الشراعية  ، والحظيرة الوطنية لحوض آرغين 
يوليو   03الصادر بتاريخ    068- 006  من المرسوم رقم  14و  13يمكن الرجوع للمادتين  (بسقف أعلى  

ل  2006 رقم  المطبق  ب  2000يناير    19بتاريخ    الصادر  024- 2000لقانون  الوطنية المتعلق  الحظيرة 
 ). لحوض آرغين 

المادة   ال  14تنص  المرسوم  الصيد لسنة  ل  تطبيقيمن  النوع   2015مدونة  أن شروط ممارسة هذا  على 
 . 2018سنة حتى  لم يصدرمقرر هذا الكلف بالصيد، ولممن الوزير امقرر من الصيد سيتم تحديدها ب

i .  ؟ صيد اإلعاشةممارسة ل ناظمةال راخيصوالتالحقوق ماهي 

آرغين،   • لحوض  الوطنية  الحظيرة  اإلعاشةحق  فإن  7  تقليديا  مارَ مال  صيد  على  عبر  س  الصيد 
المعروف باس " الشاطئ  الشراعي"  صيد إيمراغن م  المحليين للحظيرة، السكان  حكر على  ،  والصيد 

) إيمراغن  إi  وهم  العودة  رقم    11لمادة  ايمكن  القانون  يناير   19بتاريخ    صادرال   024-2000من 
ب  2000 المكلالمتعلق  والوزير  آرغين).  لحوض  الوطنية  المخولة  الحظيرة  الجهة  هو  بالصيد  ف 

الصادر بتاريخ   068- 006  المرسوم رقممن    15المادة  يمكن العودة إi  الصيد الشراعي (  لترخيص
ل  2006يوليو    03 رقم  المطبق  المتعلق    2000يناير    19بتاريخ    الصادر  024- 2000لقانون 

 ). الحظيرة الوطنية لحوض آرغين ب

آرغين،   • لحوض  الوطنية  الحظيرة  خارج  اإلعاشة  صيد  سنة    لمبخصوص  حتى   2018يصدر 
  .دهذا النوع من الصيقرر المنظم لالم
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ii . التراخيص؟الولوج وكذا  قح قسمةوقابلية نقل واهي الرسوم والمدة م 

آرغين   7 • لحوض  الوطنية  قبل  دفوعالم  الرسوم  تماثلت  الحظيرة  من  القوارب الصيادين  ة  على 
المع  الشراعية   التقليدي    ولوجرسوم  الصيد   7 بها  المعمول  إi(الثابتة  العودة  رقم   يمكن  المرسوم 

بتاريخ    176- 015 تحديد    2015مبر  جد  04الصادر  بإجراءات  المواردالمتعلق   iإ الولوج    حق 
  ج إيمراغن. ارخ لحقوقهذه ا قسمةنقل أو توجد قابلية  ، وال )سمكيةال

iii . ؟ ما هي الجهات المخولة قانونيا بإصدار حق االنتفاع، وما هي اإلجراءات اإلدارية الالزمة  

إi  حق   • السمالولوج  إيمراغن، الموارد  على  حكر  آرغين  لحوض  الوطنية  الحظيرة  داخل  كية 
رب القواعبر    ي يمارسه إيمراغن ذالرخص الصيد  إصدار  ولة بوزير المكلف بالصيد هو الجهة المخوال

 .الشراعية

iv .  ؟حق االنتفاعما هي الشروط المطبقة على 

 خارج الحظيرة الوطنية لحوض آرغينبالنسبة للنشاط  •

o   الم اإلعاشةممارسة  لحدد  ماللمقرر  يصدر  الناحية ،  لكن،  2018سنة    حتى  صيد  من 
 ته؛ ممارسا، 7 موريتانيقيم ألي شخص يحق ي ،المبدئية

o   يخضع اإلعاشةال  خاصة  صيد  يُ   ؛لقيود  المارَ فهو  طريق  عن  الشاطئ  على  أو س  صنارة 
 ؛غذاءلمن اوبمقدار ال يتجاوز الحاجة الفورية ، ، أو بواسطة زورق صغيريط البسيطالخ

o   الصيدمحددة لممارسة  ال توجد مناطق النوع من   ، بشكل عام،  سُيمارَ   ، فهو ومع ذلك  ،هذا 
البحر  ،على الشاطئ ي، ون الساحلقريبا م  ،أو 7  المحميةَس  رَ مايمكن أن  المناطق  إذا    ،7 

  .ة استصالحهاخطبذلك سمحت 

 الحظيرة الوطنية لحوض آرغين النسبة للنشاط داخلب •

o اإلعاشةخضع  ي خاصة  صيد  إi  (  لقيود  العودة  رقممن    17المادة  يمكن  -006  المرسوم 
بتاريخ    068 ل2006يوليو    03الصادر  المطبق  رقم  ،  بتاريخ   الصادر  024- 2000لقانون 

 . )الحظيرة الوطنية لحوض آرغين المتعلق ب 2000يناير  19

v .   اإلجراءات هي  الما  التي    راخيصلتل  ةناظم والقواعد  للسفن  العلم  الممنوحة  ترفع 
 ؟الموريتاني، للسماح لها بالصيد � المياد األجنبية و� أعاx البحار

 ال تنطبق.  •
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 الصيد االستكشا� 

الجدوى التجارية واالستدامة البيولوجية الستغالل  دى  بهدف معرفة م  الصيد االستكشا�تتم ممارسة  
 ية. تجارممارسة يخضع لمورد سمكي ال 

م االستك تابعة  تتم  لالصيد  الموريتاني  المعهد  قبل  من  والصيد  بحوثشا7  إi (  المحيطات  العودة   يمكن 
الصيد المتضمن مدونة    2015يوليو    29الصادر بتاريخ    017-015  القانون رقم  من   49و  6  ن يالمادت

 ). البحري

المادة  إi ذلك   بتاريخ    017- 015  القانون رقم  من   49تحدد  معينة    اروطش  2015يوليو    29الصادر 
النوع من الصيد المذكورة    ، وتفيد بأن أحكاملممارسة هذا  مجلس ه  بمرسوم يتخذسيتم تفصيلها  المادة 

تقرير    ،الوزراء على  بالمن  بناء  المكلف  تقرر الوزير  كما  التمن    14  المادة  صيد.  لمدونة  المرسوم  طبيقي 
لسنة   صدور2015الصيد  األمر،  مقرر    ،  لزم  إذا  و،  الصيد  من  النوع  هذا  لتعريف  شروط  وزاري  تحديد 

 . 2018المقرر المذكور حتى سنة  صدرلم ي و(تقنيات الصيد، مناطق الصيد، إلخ). ممارسته 

i . ستكشا�؟ صيد االالممارسة ناظمة لال راخيصوالتحقوق لماهي ا 

(الم  الوزير  من   مسبق   إذن  على  الحصول   االستكشا7  الصيد  طلبتي • بالصيد  يمكن  كلف 
i2015يوليو    29الصادر بتاريخ    017-015  القانون رقم  من   50و   49ن  المادتي   العودة إ  

التحاد  ل االتفاق مع الصيد (مثل  ر اتفاقإطا  7و  ذلك،  ومع.  )المتضمن مدونة الصيد البحري
يكوناألوروبي) أن  يمكن  ال   ،  تمبرم  البروتوكول  بمثابة  الطرفين  إطار  رخيص  بين  أو 

 لممارسة الصيد التجريبي. 

ii . التراخيص؟وكذا  الولوج حققسمة ماهي الرسوم والمدة وقابلية نقل و 

ح  ال • منح  المصيالة، 7 إطار  واحد  جهة  ألكثر من االنتفاع  ق  يمكن  لنفس  ورد د االستكشا7 
المنطقة  السمكي نفس  فإن  7  ذلك،  ومع  االنتفاع  حنم.  االستغالل    حق   7 الحق  يعطي  ال 

  التجاري على أساس حصري. 
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  وتحديد مدتها   تحديدها  يتم  بعض الرسوم،  لدفع  لصيد االستكشا7حق االنتفاع ل  يخضع  دق •
دفع   "خيار البحرلمورد السمكي "االستكشا7 ل  صيداليتطلب  مثال:  على حدة (  تبعا لكل حالة

ل  غواص  سنويكل  تدريب  تمويل  ل ،  أوقية  200.000  قدره  البحريةلألكاديمية    مبلغ 
 .21الغواصين) 

 فهو  واحد،  شخصأن يشمل أكثر من    يمكن   الاالستكشا7    دالصيحق االنتفاع 7  نظرا ألن   •
 سمة.للق والنقل لل قابال ليس

iii . ة؟ ما هي الجهات المخولة قانونيا بإصدار حق االنتفاع، وما هي اإلجراءات اإلدارية الالزم  

على    وزير  من   مسبق   لترخيص  النشاط  من   وعالن   هذا  يخضع • بناء  من الصيد،  المعهد   رأي 
والصيد  الم المحيطات  لبحوث  على  وريتاني  امبني  خطة  ستنفذها  تحليل  التي  لعمليات 

 .22هتمة الجهات الم

iv .  ؟حق االنتفاعما هي الشروط المطبقة على 

علميي  يعتبر • إبحار  والصيد    ملزما  المحيطات  لبحوث  الموريتاني  سفنعلى  المعهد    متن 
 ؛ الموريتانيللقانون العاملة 7 المياه الخاضعة  لصيد االستكشا7ا

 تم   التي  النتائج  وكذلك  البحث  عمليات  أثناء  جمعها  تم  التي  البيانات   جميع  إرسال   يتم •
الم  ،تحليل وال  المعالجة  وبعد  قبل  عليها  الحصول  الوزارة   iبالصيد،إ السلطة    كلفة   iإ أو 

 لهذا الغرض. عينة الم

الم • بموجب  طادصالكميات  هي  االستكشا7  الصيدة  له   ملك ،  ويحق  الرخصة  لصاحب 
 تسويقها

 . االستكشا7 الصيدرخصة  7 المحددة تلك هينشاط ال مناطق  •

v . ال والقواعد  اإلجراءات  هي  لما  التي    راخيصلتناظمة  للسفن  العلم  الممنوحة  ترفع 
 � أعاx البحار؟الموريتاني، للسماح لها بالصيد � المياد األجنبية و

 ال تنطبق •

 
21  https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/circulaire_concombres.pdf 

 من مدونة الصيد البحري 49المادة   22
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 الصيد ألغراض البحث العلمي والفني 

والتقني يمارس   العلمي  البحث  ألغراض  و  لدراسة  23الصيد  وبيئتها،  السمكية  الموارد  كذا ومعرفة 
ومعرفة   واألالسفن لدراسة  وال،  ودوات  األالمعدات  للتقنيات  (خرى  إi  صيد  الرجوع    6ن  تيالماديمكن 

إi ).  المتضمن مدونة الصيد البحري  2015يوليو    29الصادر بتاريخ    017-015  القانون رقممن    50و
 شروطا معينة لممارسة هذا النوع من الصيد.مدونة الصيد من  50حدد المادة ذلك ت

زاري لتعريف هذا صدور مقرر وعلى  2015طبيقي لمدونة الصيد لسنة من المرسوم الت 14المادة نص ت
 . 2018المقرر المذكور حتى سنة صدر لم يو. تحديد شروط ممارستهمر، ، إذا لزم األالنوع من الصيد و

i . ؟غراض البحث العلمي والتقنيألصيد ناظمة للال راخيصوالتحقوق لما هي ا  

  من   مسبق   إذن  على  الحصول   التقني  أو  العلمي  البحث  ألغراض  الصيد  ممارسة  تتطلب •
بعد   الوزير بالصيد  لبحو  المكلف  الموريتاني  المعهد  والصيد  استشارة  المحيطات  يمكن  (ث 

iإ رقممن    50ة  الماد  الرجوع  بتاريخ    017- 015  القانون    2015يوليو    29الصادر 
 ). المتضمن مدونة الصيد 

ii . ؟التراخيصحق االنتفاع وكذا  قسمةماهي الرسوم والمدة وقابلية نقل و 

 يتعين دفعها إتاوات توجد ال •

 العلمية باختالف البرامج  صيرختلوا حق االنتفاع مدة تختلف •

 قسمة.وال للل نقليست قابلة للراخيص والتحقوق ال •

iii .  ؟ ةهي الجهات المخولة قانونيا بإصدار حق االنتفاع، وما هي اإلجراءات اإلدارية الالزمما 

ألغراض البحث العلمي والتقني بناء   الصيداالنتفاع 7 إطار    المكلف بالصيد حق   الوزير  يمنح •
من    على لبحورأي  الموريتاني  والصيد  المعهد  المحيطات  خطة على  مبني  ث  تحليل 

  .24هتمة العمليات التي ستنفذها الجهات الم

  

 

 
  مدونة الصيد البحريمن  50المادة   23
 ن مدونة الصيد البحريم 49المادة   24



  2018معطيات سنة  |                                                                                                                                                  التقرير الموريتاني األول لمبادرة الشفافية � قطاع الصيد           

46 

iv . ؟حق االنتفاعا هي الشروط المطبقة على م  

 من   القصوى،  الضرورة  بقدر  التقني،  أو  العلمي  البحث  ألغراض   الصيد  أنشطة  إعفاء  يجوز •
ا  المعتمدة  الحفظإجراءات    احترامإلزامية   الصيد   من   51  لمادةالمنصوص عليها 7  مدونة 
  ؛ البحري

علميي  يعتبر • إبحار  على    ملزما  والصيد  المحيطات  لبحوث  الموريتاني  سفنالمعهد    متن 
 ؛ ةالموريتانيللتشريعات العاملة 7 المياه الخاضعة البحثية  لصيدا

 تم   التي  النتائج  وكذلك  البحث  عمليات  أثناء  جمعها  تم  التي  البيانات   جميع  إرسال   يتم •
الم  ،تحليل وال  المعالجة  وبعد  لبق   عليها  الحصول  الوزارة   iبالصيد،إ السلطة    كلفة   iإ أو 

 ؛ لهذا الغرضعينة الم

الصيد • بموجب  المصطادة  العلمي  الكميات  البحث  المعهد ،  ألغراض  قبل  من  المماَرس 
م عينات  أساسا،  هي،  والصيد،  المحيطات  لبحوث  والموريتاني  للمختبرات  كذلك وجهة 

 ين على متن السفينة؛ ارة والعلميين الموجودلالستهالك من قبل البح

ا  7  المحددة  تلك  النشاط هي  مناطق  •   ويمكن ألغراض البحث العلمي أو التقني،    لصيدإذن 
 . والتقييم تابعةلم ال سيما ل ،المحميات البحرية أن تشمل كذلك

v . ال والقواعد  اإلجراءات  هي  لما  التي    راخيصلتناظمة  للسفن  العلم  الممنوحة  ترفع 
 بالصيد � المياد األجنبية و� أعاx البحار؟تاني، للسماح لها الموري

 ال تنطبق •

 الصيد الرياضي

الرياضي تحديد  دمعباستخدام  تتم  ،  ترفيهيةألغراض    ربحية،غير  ممارسة    الصيد  يتم  مكوناتها ات 
ة الماد  يمكن الرجوع إi(  المقرر  هايحدد  7 مناطق   كلف بالصيدمن الوزير الم  مقرروشروط استخدامها ب

رقممن    6 بتاريخ    017-015  القانون  البحري  2015يوليو    29الصادر  الصيد  مدونة  ). المتضمن 
شوزاري  ر  رمقصدور  يفترض  و (يحدد  الصيد  رياضة  ممارسة  إiروط  الرجوع  من   14المادة    يمكن 
  . 2018حتى سنة  لم يصدر المقرر المذكور  بيد أن )؛2015التطبيقي لمدونة الصيد لسنة  مرسوم ال
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منح  لقد   وحيدة  تم  مبدئية (رخصة  ا)موافقة  بموجب  رقم  ،  /و.ص.ا.ب/م/م.ا.ث.د  0130لرسالة 
لمدة ستة    ، وذلك2018فبراير    18بتاريخ  الصادرة عن مديرية استصالح الثروات والدراسات بالوزارة،  

.د  /و.ص.ا.ب/م/م.ا.ث0469ه الرخصة بموجب الرسالة رقم  تم تجديد هذو.  قابلة للتجديد  ) أشهر06(
ا أشهر اعتبار)  6لمدة ستة (  2018  يوليو  18بتاريخ  الصادرة عن مديرية استصالح الثروات والدراسات  

 . 2018شت أغ 18من 

 ن الممارسات الحالية. مالمعلومات الواردة أدناه وقد تم استخالص 

i . رياضي؟ صيد الالممارسة ناظمة لال راخيصوالتحقوق لما هي ا 

ال • الممارسين  قانونيا  )صيدلل  ناد   أو(  الرياضي   صيدلل  تحادانتساب  به  لحد   يصدر  ولم.  معترف 
 الصيد الرياضي. ممارسة شروطالوزاري المحدد لالمقرر  2018سنة 

على   • الحصول  لممارسة    والمناطق   القواعد  يحدد  خاصترخيص  ويجب   أنشطةواألدوات، 
 .25ة برمجالم الرياضي الصيد

شريطةزهاتنتالم  داخل  الرياضي  الصيد  ممارسة  تتم •  عن  صادرترخيص    على  الحصول   ، 
بالم  السلطات إi  (  المنتزهات  هذه  إدارةكلفة  الرجوع  رقم  القيمكن   الصادر   024-2000انون 

  068-006  المرسوم رقمالحظيرة الوطنية لحوض آرغين والمتعلق ب  2000يناير    19بتاريخ  
بتاريخ   ل  2006يوليو    03الصادر  رقم  المطبق   يناير   19بتاريخ    الصادر  024- 2000لقانون 

 آرغين).  الحظيرة الوطنية لحوضالمتعلق ب 2000

ii . التراخيص؟ كذا وة حق االنتفاع قسم ما هي الرسوم والمدة وقابلية نقل و 

ر الوزاري المحدد المقر  2018سنة    حتى  يصدر   ولم.  للدولة  مستحقة  مباشرة  إتاوات  توجد  ال •
على األعضاء من اب  انتسقد يتم فرض رسوم  ف،  ذلك  . ومعيرياضالصيد ال  ممارسة  شروطل

  (أو نادي الصيد).األم الصيد الرياضي  جمعيةقبل 

  

  

  

  
 

25  http://www.fao.org/fi/oldsite/FCP/fr/MRT/profile.htm 
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iii . ا هي اإلجراءات اإلدارية الالزمة؟ ا هي الجهات المخولة قانونيا بإصدار حق االنتفاع، ومم 

الوزير  رخص  الصيد الرياضي. وي   ممارسة  شروط محدد لالالمقرر    يصدر  لم  2018حتى سنة   •
الصيد الرياضي (أو أندية الصيد)  ات  ياضي ألعضاء اتحادبممارسة الصيد الركلف بالصيد  الم

 يا. لمعترف بها قانونا

iv .  ؟حق االنتفاعما هي الشروط المطبقة على 

المحدد لشروط   يصدر  لم  2018حتى سنة   • الرياضي.  ممارسة  المقرر  ، من  مع ذلكو  الصيد 
المبدئية، 7    الناحية  عضو  ألي  الرياضي  لاتحاد  يمكن  قانونيا،لصيد  به  هذا   معترف  ممارسة 
 المذكور.  يؤطرها االتحاداألنشطة التي ، 7 إطار النوع من الصيد

 لنادي   طعام  جبةإلعداد و  أو  السكان  علىكميات التي يتم اصطيادها  ال  توزيع  يتمبشكل عام   •
 . الصيد

v . ال والقواعد  اإلجراءات  هي  لما  التي    راخيصلتناظمة  للسفن  العلم  الممنوحة  ترفع 
 بالصيد � المياد األجنبية و� أعاx البحار؟ا الموريتاني، للسماح له

 ال تنطبق.  •

 الصيد التجاري

ممارسة    التجاريتتم  الرجوع إi (ألهداف ربحية    الصيد    017- 015  القانون رقم  من   6المادة    يمكن 
حق ويخضع للحصول المسبق على  ،  البحري)المتضمن مدونة الصيد    2015يوليو    29الصادر بتاريخ  

مدونة موجب الشروط المنصوص عليها 7  صيد واالقتصاد البحري، بمن قبل وزير ال  وحالممن  االنتفاع
البحري المنبثقة.   26الصيد  االنتفاعيتعلق  وتشريعاتها  الموارد  حق  عقد   ،السمكية  بأحد  عنه  وينشأ 

 .27امتياز 

 أنواع الصيد 

لالم  2015أكتوبر  فاتح    الصادر  159- 015رقم  للمرسوم    طبقا رقمطبق  الصادر    017- 015  لقانون 
مدونة    2015يوليو    29بتاريخ   البحريالمتضمن  المعدَّ الصيد  رقم  ،  بالمرسوم    الصادر   044- 018ل 

  : يشمل كال من  الصيد التجاريفإن ، 2018فاتح مارس 
 

 من مدونة الصيد البحري 23المادة   26
 يمن مدونة الصيد البحر 24المادة   27
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)i( ؛الصيد التقليدي البحري 

)ii ( ؛ والصيد الشاطئي البحري 

)iii (  7 البحار الصيد cأعا  

 وريتانياأنواع الصيد التجاري الممارس � م: 1الجدول 

ع الصيد  أنوا التعريف 
 التجاري 

لل   كل أو    ممارسته  تمت يد  صنشاط  األقدام  مجسرة  على  على  غير  أو  مجسرة  سفن  بطول  متن 
 xدفع أقل من أو تساوي   بقوةأو ذات محرك    غير مزودة بمحركمترا؛    14أقل من أو يساوي    إجما  

  إl أربع   تقليديينقسم الصيد ال ة. والدوارباستثناء الشباك  جامدة،  صيد  تعمل بأدوات  ،  احصان  150
ألسماك  فئة صيد اأسماك األعماق،  فيد صيد  ،  القشرياتفئة صيد  رأسيات األرجل،  فئة صيد  فئات:  

 . السطحية

  

الصيد  
التقليدي 

 البحري 

تمارسه   صيد  نشاط  يلي:  سفينةكل  بما  وبالنسبة    )1(  تتسم  والقشريات  األرجل  أسماك  لرأسيات 
يبلغ طولها   أقل    26األعماق،  أو  المتوال  مترا  الشروط  ال   حددةستو�  بالنسبة )  2و(تقليدي؛  للصيد 

عن   طولها  يقل  السطحية  ذلك    مترا.   60لألسماك   lالإ الصيد  سفن  صيد  شاطئي  تعمل  بأدوات 
 .� القاع أو � الجرفباستثناء شباك الجر ثابتة أو بدونها، 

وهي ها،  وتسويقها من� موريتانيا  منتجاته  تفريغ  يتم  موارد بحرية طرية    ي هو صيدشاطئالصيد ال
 واألسماك السطحية. أسماك األعماق، القشريات، رأسيات األرجل،  ) فئات:4تشمل أربع (

 أقسام:  3، توجد األسماك السطحيةبالنسبة لفئة  

 مترا أو أقل؛  26بطول  شباك -

 مترا  40مترا و  26تتراوح بين شباك   -

 مترا  60مترا و 40شباك وشباك جر تتراوح بين  -

ذلك بالصيد،  ،ومع  المكلف  للوزير  االستثناء  يحق  سبيل  العلى  الوطنية  للسفن  يأذن  أن  شاطئية  ، 
  : خصصة المنطقة الم� نشاطها ممارسة ب

 مترا أو أقل؛ 15بالغ طولها الالمجّسرة التقليدي مراكب الصيد ل -

 مترا أو أقل 28البالغ طولها  ،لمراكب القسم األول من فئة األسماك السطحية، ذات الشباك -

  

  

الصيد  
الشاطئي  

 البحري 

�    الصيد المحددة أعاله غير تلك أخرى خصائص ذات باستخدام سفن تتم ممارسته، صيد تجاري  كل
 أعاx البحار  



  2018معطيات سنة  |                                                                                                                                                  التقرير الموريتاني األول لمبادرة الشفافية � قطاع الصيد           

50 

  إi ذلك يمكن تصنيف الصيد التجاري على أساس أنظمة االستغالل. 

 أنظمة االستغالل 

ل  تسعيا  للحصول  ايدالمصوطين  تعزيز  الضروري  أفضل  ،  االقتصاد على   7 الصيد  لنشاط  إدماج 
المحلية  القيمة  زيادة  لو   ،الوطني رقأنشأ  ،  للنشاطالمضافة  بتاريخ    017- 015  مالقانون    29الصادر 
مدونة    2015يوليو   البحريالمتضمن  الالصيد  نظامين  السمكية  ،  الموارد  المنطقة ستغالل   7

  .جنبياألنظام الو طنيالنظام الواالقتصادية الخالصة لموريتانيا، وهما 

  
 بموريتانيا مختلف أنظمة االستغالل � الصيد التجاري . 2الشكل 

، ألصحاب االمتياز الذين يقومون ألساسي الستغالل الموارد السمكية، وهو النظام االنظام الوطني  ُيمنح
دة، إi ستفا7 االالرئيسي    هدفه، ويتمثل  من موريتانياصايدهم 7/ومعالجة وتسويق منتجات متفريغ  ب

 لصالح االقتصاد الوطني.صطياد، أنشطة ما بعد اال فوائد المتأتية من حد أقصى، من ال

االمتي ألصحاب  يسمح  أنه  النظام  لهذا  اإلضافية  المزايا  السمكية  ومن  الموارد  باستغالل  السفن   عبراز 
وفق الم  ااألجنبية،  اللشروط   7 المرسو  26لمادة  حددة  رقم  من  أكتوبر   الصادر  159- 015م  فاتح 

 :مع على سبيل المثال  ،الحال ، كما هو 2016

)i( اإلسالمية جمهورية ال بين  2010يونيو   7لسفن العاملة 7 إطار اتفاقية التأسيس الموقعة 7 ا
-Poly(شركة    Fuzhou HongDong Pelagic Fisheryوشركة  الموريتانية  

Hondone Pelagic Fishery Co؛ ) و 

)ii ( المؤجرة. الشباك الدوارة سفن و ؤجرة هيكال عارياالسفن الم  

 

أنظمة تشغيل الصيد التجاري � موريتانيا

النظام الوطني

السفن الوطنية

ة السفن األجنبية الناشط
ضمن النظام الوطني

النظام األجنبي
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 Fuzhou HongDong Pelagic Fishery Co. Ltd 

7  ، بجالء،  وضع سفن هذه الشركة، ويتضح  لعلم الموريتانيا   Fuzhou HongDongسفن شركة  رفع  ت
  تعد اتفاقية التأسيس شكال؛ حيث  2015أكتوبر  الصادر فاتح    159- 015من المرسوم رقم    26المادة  

ال أشكال  عن    همتفامن  ال مختلفا  الصيد  تتعلق    ؛ةكالسيكياتفاقيات  ماستثمابألنها  7  لشركة  لزم  لر 
مدى    االتفاقيةتمتد  موريتانيا.   لشركة  سنة،    25على  مجمع    إقامةب  Fuzhou HongDongوتسمح 

نواذيبو 7 صناعي متكامل   للصيد  ،    وتلويتألف من سفن ووحدات  فإن  يد. وهكذااالمصثمين  معالجة   ،
من انطالقا  ويحسن ويسوق المنتجات السمكية    يفرغ ويعالج  Fuzhou HongDongاز  صاحب االمتي

على   وزعة م   سفينة   83،  أساسا7 موريتانيا    Fuzhou HongDongأسطول  بلغ    2018سنة    موريتانيا. 7
cالنحو التا: 

أعلسفن   -  7 صيد    10:  البحاراc  لصيد  ولسفن  األرجل  صيد    10رأسيات  لألسماك سفن 
 السطحية؛ 

  يةقاعلألنواع السفينة صيد  20: شاطئيفن الصيد الس -
  .28استخدامه مركبا يرخص للموريتانيين ب  43: تقليديالصيد ال سفن  -

استثنائيإنه   خاصة  اتفاق  حالي،  به  المعمول  الحصص  نظام  لمدة  أن  حصص  على  ينص   ،سنوات  5ا 
  التي يشغلها   خصائص السفن ال يوجد تحديد لال سيما وأنه    يحتاج إi إيضاح أهميته،اتفاق مثير  و  هو

وال   والقوة)  المالمص ل(الحجم  بموجبهيد  ذلك  قررة   iإ سوى  .  االتفاقية  تذكر  السطحيةلم    األسماك 
  .29القاع ألسماك الب سفن صيد7 الغالذي يضم  شركةول الأسطشكيلة توافق مع ت، وهو ما ال يالصغيرة

 

  ريا السفن المؤجرة هيكال عا 

الصيدي من  كال  عاريا  هيكال  السفن  تأجير  ال 30كبيرال  عني  ال( 31صغيروالصيد  ،  السنغالية) دوارة  الشباك 
  . ي التي ترفعهاألصل مهاللسفينة بالحفاظ على علَ يتيح و

 
، 7 فئة "الصيد التجاري الكبير" وتحت خانة "السفن الممرتنة الخاضعة للنظام  40الغ عددها تصنف سفن الشركة 7 أعاc البحار، والب  28

 ، فهي مصنفة 7 خانة "الصيد الصغير". 43الوطني". أما سفنها للصيد التقليدي، البالغ عددها 
29  http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/CONVENTION-HONDONG.pdf 
30  http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/Contrat-daffretement-coque-nue-des-

navires-de-peche1.pdf 
31  http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/CONTRA-AFFRETEMENT-PIROUE-

SENEGA.pdf 
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أ  159- 015رقم    من المرسوم  26لمادة  وطبقا ل - 015  رقم  لقانونل  طبق المو  2015كتوبر  الصادر فاتح 
بتاريخ    017 البحريضمن  المت  2015يوليو    29الصادر  الصيد  ألمدونة  الصيغة  هذه  تسمح  صحاب  ، 

بواسطة السفن األجنبية  المنطقة االقتصادية الخالصة لموريتانيا،  ستغالل الموارد السمكية 7  بااالمتياز  
 النظام الوطني. 7 إطار 

تجات السمكية 7 بتفريغ المنموريتانية،  ال  شركةأي ال  هيكال عاريا،لسفن األجنبية  وتقوم الجهة المؤجرة ل
  موريتانيا، فضال عن معالجتها وتثمينها وتسويقها.

الشاطئية  ينص عقد  و الهيكال عاريا،  الصناعية  تأجير سفن الصيد  إبرامها بموافقة وزارة  صيد بعد  على 
الموريتانياستشارة   المركزي  الم  ،البنك  يتوأن  الالؤجر  الخطوات  جميع  على  خذ  للحصول  كل زمة 

  الموريتانية.  لممارسة أنشطة الصيد 7 المياهورية خيص الضرالترا

 على النحو التاc: ة وزعم سفينة 105ؤجرة هيكال عاريا بلغ عدد السفن الم 2018سنة 7 

 ؛للصيد السطحيسفينة  73 -

 )؛ ةقاعيالسطحي واألنواع ال صيد السفينة مختلطة ( 17 -

 . ةقاعيالاألنواع لصيد سفينة  15 -

التي تم الحصول    حق االنتفاعألصحاب امتيازات    تم منحهام استغالل استثنائي ينظ  هو  النظام األجنبي 
تم تأكيده   اثبتالتي تعرف فائضا م  ستغالل الموارد السمكية، وهو يتيح ااتفاق دوليةعقود  عليها 7 إطار  

  المحيطات والصيد.قبل المعهد الموريتاني لبحوث وتقديره من 

هذوتلزم   ظل   7 العاملة  النظام  السفن  أو  با  الموريتانية  الموانئ   7 حمولتها  هذه عبر    تمريرهاتفريغ 
  رقابة. لالموانئ، ضمانا ل

i . تجاري؟صيد الالممارسة ناظمة لال راخيصوالتحقوق لما هي ا  

 عقد امتياز على للحصول  معين سمكي  مورد إi يخضع الوصول  •

معنويا،  كان أو ا، طبيعياص ملشخبموجبه  تمنح الدولة الذي لفعلبأنه ا االمتياز عقدُيعّرف  •
كان بالموارد  أجنبيا،  أو  مواطنا  االنتفاع  محددة    حق  شروط  لدفتر  وفقا  يمكن  (السمكية، 
  iالمتضمن    2015  يوليو  29الصادر بتاريخ    017- 015القانون    من   27  المادةالرجوع إ

ال الصيد  او   ).بحريمدونة  اعتباري  أو  طبيعي  شخص  ألي  يجوز  من  قتناء  ال    5أكثر 
 . حق االنتفاعمتراكمة لامتيازات 
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  المستفيد، وكذا آلياِت  وواجبات ، وحقوَق حق االنتفاع استغالل  شروَط  االمتياز عقد يغطي •
  15الصادر بتاريخ    1796المقرر رقم  يمكن الرجوع إi  (المبرم    العقد  تنفيذ  متابعة وتقييم

 .32) على نموذج عقد امتياز حق االنتفاع المتضمن المصادقة  2015دجمبر 

االنتفاع  امتيازات  منح  يجوز • اتفاق    إطار  7  حق   من  غيرها  أو  الدولية  الصيدعقود 
يمكن  (  خصوصي أجنبي  كيانمع  أو    البلدان،  من   مجموعة  أو   أجنبية،   دولة  مع  تفاهماتال

المادتين    iإ رقمم  37و  36الرجوع  القانون  بتاريخ  ادالص  017- 015  ن  يوليو   29ر 
 ). بحريالمتضمن مدونة الصيد ال 2015

ا • األخرى  األجنبية  لسفن ترفع   سيما   وال  الوطني،   النظام  بموجب  تعمل  التي  المؤجرة 
 . الوطني العلم السطحي الشاطئي، للصيد

أل  أنواع  تحديد  يتم • وفقا  واالمتيازات  الصيد  المواردلنواع  الرجوع (  السمكية  فئات  يمكون 
  iبتاريخ    1724المقرر  إ واألنواع   االمتيازاتاع  نوألحدد  والم 332015دجمبر    3الصادر 

 ح بها). سموالم أدوات الصيدو أنماط حق االنتفاعو المستهدفة

وجب نظام الحصة، حيازة  بمأو    حق االنتفاعالسفن التي تعمل بموجب امتياز  يجب على   •
 . صيدللرخصة 

ii . التراخيص؟ حق االنتفاع وكذا  ما هي الرسوم والمدة وقابلية نقل وقسمة 

 المتعلقة بنموذج فيتي  : ملخص للمعلومات2الجدول 

الصيد  فئات 
  والتفاهم 

حق 
  الولوج 

نقل    المدة  قابلية 
  متياز اال 

قسمة   قابلية 
  متياز اال 

  المصدر/التعليقات 
  االمتياز   الرخصة 

  النظام الوطني
انظر  الصيد التقليدي 

  أدناه 
للقسم    غير قابل غير قابل سنة  سنتان جماعية  حصة 

ال   cوبالتا التقليدي، 
ل لنقل من طرف إمكانية 

  أي مركب 
الشاطئي   الصيد 

كبير  ال (الصيد  
الشباك   باستثناء 

  الدوارة) 

انظر 
  أدناه 

  سنوات للسفن  4
لشباك  سنتان ل
 الدوارة 

شهر   من 
)1  i12) إ 

 شهرا

االمتياز  نقل  قابلية 
أفق   سنوات    75 

إرجاع   ٪ 30مع 
 منه للدولة

رقم  غير قابل المرسوم  المرجع: 
الصادر    175- 015

  2015ر فاتح أكتوب

 
32  http://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/arrete1796_portant_approbation_modele_de_contrat_de_concession_ 

de_droit_d_usage.pdf 
33  https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/arrete_no1724_-

2015_du_031215_types_de_concession_especes_cibles__supports_de_droits__engins_autorises_fr.pdf 
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  cأعا  7 الصيد 
  البحار

انظر 
  أدناه 

سنوات    10
ألصحاب 

الذين  االمتياز 
على  ستثمرون  ي

و   5اليابسة 
  لآلخرين

  iإ شهر 
شهرا   12

للسفن 
  الوطنية

سنة 
للسفن 

  المؤجرة 

نقله   أفق يمكن   7
مع    5 سنوات 

منه  30إرجاع    ٪
  للدولة 

  غير قابل

  النظام األجنبي
انظر   االتحاد األوروبي

  أدناه 
و  سنوات  4  3شهران 

  12و
    غير قابل  غير قابل

  
  
  مع   تفاقيةالا  المرتبطة  تفاهماتال

Japan Tuna  
انظر 
  أدناه 

  غير قابل  غير قابل  أشهر  6  سنتان

مع   البروتوكول 
  السنغال 

انظر 
  أدناه 

  غير قابل  غير قابل  أشهر  3  سنة 

الصيد   اتفاقية 
 السطحي

انظر 
 أدناه 

 غير قابل غير قابل أشهر  3 سنة 

النفاذ  ات فاقيات 
iإ التونه    الحر 

غير   (أخرى 
Japan Tuna (  

انظر 
  أدناه 

  قابلغير   غير قابل  أشهر 3  سنة 

  

المنطقة االقتصادية الخالصة لموريتانيا، 7    المتعلقة بالموارد السمكية 7  رسومالتمثلت    72018 سنة  
على    المباشر  ولوجال  رسوم أو  (للحصول  عند وكذا  تجارية)  صيد  أذون    رخص  والرسوم  اإلتاوات 

  المعالجة.مصطادة الموجهة للتصدير الخام أو بعد بالكميات الفهرسة ، المالتصدير

الحقوق  ي المتضمن مدونة    2015يوليو    29الصادر بتاريخ    017- 015  لقانون رقمطبقا لتم منح هذه 
والصيد   التلالبحري  حق  و.  34طبيقية نصوصه  تحديد  المواردتم   iإ 7  الولوج   منطقة ال  السمكية 

ب لموريتانيا  الخالصة  رقماالقتصادية  المرسوم  بتاريخ    176- 015  موجب   2015بر  جمد  4الصادر 
  السمكية.  حق الولوج إi المواردالمتعلق بإجراءات تحديد 

  
 

بتاريخ    017- 015رقم  القانون    34 رقم    2015يوليو    29الصادر  المرسوم  البحري؛  الصيد  مدونة  فاتح   159-015المتضمن  الصادر 
رقم    2015أكتوبر   للقانون  بتاريخ    017-015المطبق  والمعدَّلي  29الصادر  البحري  الصيد  مدونة  المتضمن  رقم   وليو  بالمرسوم 

مارس    044- 018 فاتح  رقم  2018الصادر  المرسوم  بتاريخ    176-015؛  حق    2015دجمبر    04الصادر  تحديد  بآليات  المتعلق 
تيازات وأنواع األسماك  المحدد ألنواع االم  2015دجمبر    03/و.ص.ا.ب الصادر بتاريخ  1724الولوج إi الموارد السمكية؛ المقرر رقم  

ا حق  رقم  المعنية وأنماط  المقرر  بها؛  المسموح  الصيد  بتاريخ  1796النتفاع وأدوات  الصادر  المتضمن    2015دجمبر    15/و.ص.ا.ب 
 .على نموذج عقد امتياز حق االنتفاعالمصادقة 
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  � المنطقة االقتصادية الخالصة لموريتانيا حق الولوج إl الموارد: ملخص ل3الشكل 

 نفاذرسوم ال    ←النظام الوطني   

  :فئات )3( ثثالالمباشر نفاذ الرسوم بالنسبة للنظام الوطني، تشمل 

 النفاذ المباشر  إتاوات 

  المبلغ السنوي الثابت عن كل سفينة صيد وعن كل امتياز 

   المرسوم رقم بموجب  والمحددة  للرقابة،  الضريبية  شبه  بتاريخ    010- 2006الرسوم    17الصادر 
  .352006فبراير 

  

  

  

  

 
35  http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mau86922.pdf 

وريتانيا حق الولوج إl الموارد السمكية � المنطقة االقتصادية الخالصة لم
)2018(

النظام الوطني

حق الولوج

رحق الولوج المباش

ت مبلغ سنوي ثاب
للمركب والرخصة

ية رسوم شبه ضريب
للرقابة

إتاوات االستغالل 
وحقوق التصدير

حقوق ولوج السفن 
ن األجنبية العاملة ضم

النظام الوطني
Poly 

Hongdong 
Pelagic 
Fishery

استئجار هيكل 
عاري

النظام األجنبي

االتحاد األوروبي

Japan Tuna

السنغال

ر اتفاقية النفاذ الح
ةلألسماك السطحي

النفاذ الحر ألسماك 
التونه
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 ر للسفن والمراكب العاملة � إطار النظام الوطنيوم النفاذ المباش: رس3الجدول رقم 

  مبالغ ودورية اإلتاوات   السفن والمراكب المعنية   نوع الصيد   الباب 

  
  
 

رخصة   .1
  الصيد 

  
  xأعا  � الصيد 

  البحار
  

  لفريق العمل للشهر  36أوقية  1.900  بشباك الجرسفن الصيد المجمدة العاملة  
العا المبردة  الصيد  المجمدة    ملة سفن  الصيد  وسفن  الجر،  بشباك 

  التي تستخدم أدوات صيد أخرى غير الجر 
  أوقية لفريق العمل للشهر  1.400

  أوقية لفريق العمل للشهر  900  غير الجر  ة ألدوات صيدستخدمسفن الصيد المبردة الم 
  الصيد الشاطئي 

  
  أوقية لفريق العمل للشهر  900  المجسرة السفن 

  أوقية لربع السنة  150.000  لشباك الدوارةة لستخدممدية الالتقليالمراكب 
  
  
  
 

السنوي   .2 المبلغ 
الثابت  

للسفينة  
  ولالمتياز 

  

  
  
  
  

  xأعا  � الصيد 
  البحار

  
  

  أوقية للسنة  150.000  الصيد السطحي 7 أعاc البحار 
  أوقية للسنة  300.000  صيد أسماك التونة 7 أعاc البحار 

  أوقية للسنة  650.000  أعاc البحار رأسيات األرجل 7 صيد 
  أوقية للسنة  650.000  صيد الجمبري 7 أعاc البحار 

  أوقية للسنة  200.000  صيد أنواع النازc 7 أعاc البحار 
  أوقية للسنة  300.000  صيد األنواع القاعية األخرى غير النازc 7 أعاc البحار 

  أوقية للسنة  1.000.0000  حار البحر الوردي 7 أعاc البصيد جراد 
  أوقية للسنة  600.000  صيد سرطانات البحر العميقة 7 أعاc البحار 

  أوقية للسنة  400.000  صيد الرخويات األخرى 7 أعاc البحار 
  
  
  

  الصيد الشاطئي 

  أوقية للسنة  300.000  الصيد الشاطئي لرأسيات األرجل 
  ية للسنة أوق 300.000  الصيد الشاطئي للقشريات 

  أوقية للسنة  150.000  الصيد الشاطئي لألسماك القاعية
  أوقية للسنة  80.000  26: شباك أقل من  1السطحي/القسم  الصيد الشاطئي 

  أوقية للسنة  100.000  40-26: شباك 2الصيد الشاطئي السطحي/القسم  
الشاطئي   الجر  3م  السطحي/القسالصيد  وشباك  الشباك   :

  60- 40السطحية 
  أوقية للسنة  150.000

  أوقية للسنة  100.000  الصيد الشاطئي لباقي الرخويات 
  
  

  الصيد التقليدي 

  أوقية للسنة  30.000  الصيد التقليدي لرأسيات األرجل
  أوقية للسنة  30.000  الصيد التقليدي للقشريات 

  أوقية للسنة  12.000  التقليدي لألسماك القاعيةالصيد 
  أوقية للسنة  8.000  لسطحية دي لألسماك االصيد التقلي

  أوقية للسنة  10.000  للطحلبيات وباقي الرخويات الصيد التقليدي 
 

شبه   .3 الرسوم 
الضريبية  

  للرقابة

  xأعا  � الصيد 
  البحار

ورأسيات   للقشريات  البحار   cأعا  7 واألسماك  الصيد  األرجل 
  القاعية 

لربع    600.000و   100.000بين   أوقية 
  ا إلجماc حمولة سفينة الصيد السنة، تبع

أوقية    1.300.000و  50.000بين    فئة الصيد السطحي (الكبير والصغير) 
  للشهر، تبعا إلجماc حمولة سفينة الصيد 

  أوقية للسنة  50.000    الصيد الشاطئي 
  أوقية للسنة  5.000    التقليدي الصيد 

 

 
 2018) التي بدأ تداولها 7 فاتح يناير MRU) وليس باألوقية الجديدة (MROالحساب باألوقية القديمة (  36
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 إتاوات االستغالل ورسوم التصدير     ←النظام الوطني   

 ترتبط هذه اإلتاوات والرسوم بالكميات المصطادة وتلك المصدرة خاما أو بعد التثمين. 

 إتاوات االستغالل ورسوم التصدير وفقا لنوع المنتج  :1الجدول 

 37نسبة رسوم التصدير من القيمة اإلجمالية
نسبة رسوم التشغيل من القيمة  

   اإلجمالية 

 األنواع 

 كاملة  منتجات

 مجمدة على اليابسة  5 2

 مجمدة على المتن  6 4

 أسماك قاعية طرية 4 1,5

 أسماك سطحية طرية 2 1,5

 قشريات حية 10 1,5

 منتجات محّولة أو مطّورة 

 على المتن  4 2

 على اليابسة 3 2

 دقيق وزيت السمك  8 10

 بيض السمك المعالج  4

 ية المنتجات المنته 1 1                 

 38رسوم نفاذ السفن األجنبية العاملة � إطار النظام الوطني   ←النظام الوطني   

  176- 7015 المرسوم رقم    الوارد  بحق النفاذسفن الصيد األجنبية العاملة ضمن نظام الوطني محكومة  
  . الرسوم شبه الضريبية للرقابة، ومن ثم يتعين عليها دفع 2015دجمبر  04الصادر بتاريخ 

 Fuzhou HongDong Pelagic Fishery Co. Ltd 

توقيع  ت الساريم  االستثمار  اتفاق  سنة    بروتوكول  واالقتصاد    ين ب  2018المفعول  الصيد  وزارة 
للفترة   2016مارس    14، يوم  Fuzhou HongDongوالبحري 7 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  

 .المذكورةترة لتزامات الطرفين للفظل المرجع الوحيد اليعلى أنه  بوضوح، ،نصيو، 2016-2020

 
 2016المتضمن قانون المالية األصلي لسنة  2016يناير   03الصادر بتاريخ  001- 016القانون رقم   37
  017- 015المطبق للقانون رقم    2015الصادر فاتح أكتوبر    159- 015رسوم رقم  من الم  26ن الصيد األجنبية محدد 7 المادة  النظام الوطني المطبق على سف   38

ل بالمرسوم رقم  2015يوليو    29الصادر بتاريخ   .2018الصادر فاتح مارس  044- 018المتضمن مدونة الصيد البحري، والمعدَّ
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طن  80.000تتراوح بين    صة صيدالمذكور، والذي يمنح ح  االستثماريبروتوكول االتفاق  أدى  لقد  
الصيد تشريعات  ل ، طبقا  Fuzhou HongDong جهد صيدطن سنويا، إi إعادة تحويل    100.000و

 األسماك ، هي:  خمسة مصايدن  ومقسمة بي  معبر عنها بالطن   ، إi حصة سنوية2015سنة  المعتمدة  
القاعية،   واألسماك  الصغيرة،  والتونالسطحية  األرجل،  بها،   يداتورأسيات  المرتبطة  واألنواع 

 .7 األعماقوسرطان البحر 

ال وافقتحويل  مقابل  أعاله،  الموارد دفع    على  Fuzhou HongDong  تالمذكور   iإ الولوج  رسوم 
ال وولوج  (حق  طالصيد)إيرادات  المباشر  رقم    بقا،  المرسوم  بتاريخ  ال  176- 015ألحكام    04صادر 
  .الولوج إi الموارد السمكية، مع استبعاد دفع أي حقوق أو رسوم أخرى مقابل 2015دجمبر 

  سفن الصيد المؤجرة هيكال عاريا 

الت السفن نفس رسوم  المرسوم  مدفوعاتدفع هذه  بتاريخ    176- 015  المنصوص عليها 7  الصادر 
 . 2015ر جمبد 04

 39سفن الصيد رسوم ولوج   ←النظام األجنبي   

 االتحاد األوروبي

بموجب  تتمثل   المدفوعة  االتفاق  المبالغ  اإلسالمية بروتوكول  والجمهورية  األوروبي  االتحاد  بين 
 يلي:7 ما  2019ويوليو   2015بين يوليو  ة الموريتاني

 سنويا ليون يوروم 57,5األوروبي:  االتحاد يدفعه اإلجماc الذي الماc التعويض •

 سنويا  يورو مليون 4,125األوروبي:  االتحاد يدفعه الذي القطاعي الدعم •

 األوروبية  أصحاب السفن   يدفعها التي اإلتاوات •

  

  

  

 

 
المادة    39 النظام األجنبي 7  رقم    من  33ورد  بتاريخ    017- 015القانون  الصيد البحري، وهو ينطبق على  المتضمن مد  2015يوليو    29الصادر  الصيد  ونة  سفن 

المادة   ألحكام  طبقا  رقم    27األجنبية  المرسوم  أكتوبر    159- 015من  فاتح  رقم    2015الصادر  للقانون  بتاريخ    017- 015المطبق    2015يوليو    29الصادر 
 . 2018لصادر فاتح مارس ا 044- 018بحري، والمعدَّل بالمرسوم رقم الصيد الالمتضمن مدونة 
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 2018: الرسوم المدفوعة من قبل السفن األوروبية سنة  2الجدول 

رسوم   40الدفع المقدم عن كل سفينة صيد  
الطن  

 احد الو 

العدد 
األقصى  
للسفن  

 سنويا 

الكميات  
القصوى  

المسموح بها  
 سنويا 

 فئات األسماك 

  400 يورو لرخصة الصيد نصف الشهرية  1.000
 يورو

القشريات (باستثناء   طن  5.000 25
جراد البحر وسرطان  

 البحر) 
 أسماك النازc  طن  6.000 6 يورو  90 الشهرية يورو لرخصة الصيد  1.000

  105 ية صة الصيد الشهريورو لرخ 1.000
 يورو

أنواع قاعية أخرى غير   طن 30.000 6
cالناز 

  123 يورو لرخصة الصيد الشهرية  5.000
 يورو

األسماك السطحية   طن 15.000 2
 الطرية 

  123 يورو لرخصة الصيد الشهرية  5.000
 يورو

19 225.000 
 طن 

األسماك السطحية  
 المجمدة 

ن ف سيورو لرخصة الصيد السنوية ل 3.500 
 الخيوط الطويلة 

سفن يورو لرخصة الصيد السنوية ل 2.500 
 عصا والخيط ال
سفن يورو لرخصة الصيد السنوية ل 1.500 

 شباك ال

يورو   70
(السنة 
  الرابعة)
 

 )2018أسماك التونة ( طن 20.000 40

األوروبية   السفن  تدفع  ذلك   iالمرإ  7 عليها  والمنصوص  للرقابة  الموجهة  الضريبية  شبه  سوم  الرسوم 
 . 2006فبراير  17الصادر بتاريخ  010- 006

Japan Tuna 

السارياال سنة    تفاق  اإلسالمية    ين ب  2018المفعول  الجمهورية   7 البحري  واالقتصاد  الصيد  وزارة 
يوم  Japan Tunaوالموريتانية   توقيعه  تم  (  2016فبراير    17،  سنتين  المبالغ .  41) 2لمدة  وتشمل 

  .الرسوم شبه الضريبية الموجهة للرقابةراقبين وورسوم الم ن المدفوعة: رسوم السف

 

 
الدفع المقدم منصوص عليه 7 بروتوكول االتفاق بين موريتانيا واالتحاد األوروبي؛ حيث يتم سداده عند استالم الرخصة، ولكن يتم   40

 م المنشورة 7 هذه الخانة.خصمه من الرسوم المستحقة على السفينة 7 نهاية المطاف. وهذا ما حدث مع األرقا
41  http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/ACCORD-JAPAN-TUNA-FISHERIES-COOP.pdf 
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الصيد  3الجدول   وزارة  بين  االتفاق  إطار   � لموريتانيا  الخالصة  االقتصادية  المنطقة   � السمكية  الموارد  استغالل  ظروف   :
 Japan Tunaواالقتصاد البحري و

مصاريف  الرسوم شبه الضريبية للرقابة 
 ن المراقبي

الكميات  مجموع  اإلتاوات
 ها اصطيادالمسموح ب

مليون  1,3أوقية إi  50.000من 
  cأوقية لسفن الصيد التي يبلغ إجما

  9.000طن و 2.000حمولتها بين 
 طن 

دوالر سنويا  3,5
 لفريق العمل 

أمريكي    15.000 دوالر 
كل   الصيد  (لسفينة  ) 6ستة 

  + دوالر    5.000أشهر 
يوما   30السفينة    لمضي
 ا إضافي

على    1.500 طن 
 ) أشهر6مدى ستة (

 

تدفع   ذلك   iاإ والسفن  البحري  واالقتصاد  الصيد  وزارة  بين  االتفاق  بموجب  ،  Japan Tunaلعاملة 
المرسوم    7 عليها  والمنصوص  للرقابة  الموجهة  الضريبية  شبه  بتاريخ    010- 006الرسوم    17الصادر 

  . 2006فبراير 

 42السنغال 

ا  2018سنة  7   أسطول  يكن  ال لم  نشطا  لصيد   cالسنغا موريتانيا تقليدي  ألن  7  تطبيق  ؛  بروتوكول 
واستزراع  اتفاقية   بتاريخ  األسماك  الصيد  وموريتانيا  2001فبراير    25الموقعة  السنغال  يتم بين  لم   ،

 . 2018 ، فيما لم تكتمل آليات تطبيقه سنة2018يوليو  02توقيعه إال يوم 

 ينص هذا البروتوكول على ما يلي: 

• cطن 750.000 المنطقة االقتصادية الخالصة لموريتانيا:   االمسموح به الصيد كميات إجما 

 ه ورو لكل طن يتم صيدي 10: اإلتاوات •

  . يورو 250.000السنغالية:   الذي تتحمله الدولة الماc التعويض •

  

 
  :2001ر فبراي  25الموقعة يوم تم توقيع بروتوكول االتفاقية   2018يوليو  02بتاريخ   42

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/11/Protocole-dapplication-de-la-
convention-de-peche-Mauritanie-Senegal.pdf 
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 43النفاذ الحر لألسماك السطحية

مدفوعات   األجنبية  بلغت  الصيد  إi  مقابل  سفن  المنطقة   المواردالولوج   7 السطحية  السمكية 
  ما يلي: 2018االقتصادية الخالصة لموريتانيا سنة  

 لكل ثالثة أشهر أقساط ثالثة على يورو سنويا تدفع 300.000 :الماc التعويض •

 صيده  يتم طن  لكل يورو 123: اإلتاوات •

 ة السنوي ربع ةصللرخ يورو 5.000: ةصالرخ إدارة رسوم •

 سنويا لكل فريق عمل.  أمريكي ردوال  3,5 :المراقبين مصاريف  •

-006الرسوم شبه الضريبية الموجهة للرقابة والمنصوص عليها 7 المرسوم  السفن  هذه  إi ذلك تدفع  
 . 2006فبراير  17الصادر بتاريخ  010

 44واالتحاد األوروبي)  Japan Tuna(خارج النفاذ الحر ألسماك التونه 

سفن من الفئة العائمة من ة، لسفن التونة األجنبي، 2018ة ، تم السماح، سناتفاقيات صيد التونةبموجب 
الطويلة،   الخيوط  وسفن  والخيط  العصا  وسفن  التونةالشباك  أنواع  واألنواع   الصغيرة  باستغالل 

  7 بها  والمرتبطة  لموريتانيا.  الخالصة  االقتصادية  األوروبيخالفالمنطقة  االتحاد  لسفن   Japanو  ا 

Tuna  ،  هذا صيد    الدولية التي تنظم  تفاقياتانطالقا من اال  ن التونة األجنبيةفسنفاذ  تم تحديد شروط
  . النوع

خارج  4الجدول األجنبية،  الصيد  سفن  على  المقررة  المدفوعات   :Japan Tunaاألوروبي واالتحاد  مقابل  ،   ،
 2018ة لموريتانيا برسم سنة والموارد المرتبطة � المنطقة االقتصادية الخالصالولوج للتونيدات 

 نوع السفينة  إتاوات مقررة مصاريف المراقبين  الرسوم شبه الضريبية للرقابة 

العمل،  فريق  رقم   حسب  للمرسوم  طبقا 
بتاريخ    010- 006 فبراير   17الصادر 

مليون    1,3إi    50.000(من    2006
  الصيد ذات إجماc الحمولةأوقية لسفن  

 .)طن  9.000طن و 2.000بين 

 سفن الشباك  شهريا للسفينة دوالر 20.000 دوالر أمريكي لفريق العمل  3,5

 سفن العصا والخيط للسفينة شهريادوالر  17.500 دوالر أمريكي لفريق العمل  3,5

 سفن الخيوط الطويلة  شهريا للسفينةدوالر  15.000 دوالر أمريكي لفريق العمل  3,5

 

 
السفن الصناعية للصيد السطحي 7  ولوج    المتضمن تحديد شروط  2012أغشت  28الصادر بتاريخ   1808المراجع: المقرر رقم   43

  :2013و يولي  24در بتاريخ الصا 1390المنطقة االقتصادية الخالصة لموريتانيا، والمكمَّل بالمقرر رقم 
http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/CONVENTION-DE-PECHE-PLAGIQUE.pdf 
44  http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/CONVENTION-DE-PECHE-AU-THON.pdf 
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iii. الالزمة؟ ق االنتفاع، وما هي اإلجراءات اإلداريةما هي الجهات المخولة قانونيا بإصدار ح 

 حق االنتفاع  امتياز

للمادة • أكتوبر    159- 015المرسوم    من   18  طبقا  فاتح  للقانون  2015الصادر  رقم   المطبق 
بتاريخ    017- 015 الصيد  2015  يوليو  29الصادر  مدونة    الوزير   فإن  البحري،  المتضمن 

هو بالصيد   رأسيات(  السمكية  الموارد  امتيازات  بمنح  ولةالمخ  القانونية  السلطة  المكلف 
السطحية،    القشريات،  األرجل، واألسماك  الوطني  للنظام  الخاضعة  للسفن  تلك لإلخ) 

 ي. األجنبالخاضعة للنظام 

بتاريخ    017- 015م  رق  القانون  من   18  المادة  تنص • المتضمن   2015  يوليو  29الصادر 
امتيازلا  اإلدارية  اإلجراءات  على  البحري  مدونة الصيد .  السمكية  الموارد  الزمة للحصول على 

المنح   قويتم هذا  المخصصة لكل  الحصة  حدود  أعاc  (  سم7  الشاطئي البحاصيد  الصيد  ر، 
التق ويفضي)ليديوالصيد  الم  ،  الوزير  قبل  من  امتياز  عقد  توقيع   iبالصيد  إ جهةكلف    ، من 

أخرى جهة  من  االمتياز  طبقا  وصاحب  الم،  به  للنموذج  تُمنح  45مقرراتالظر  (انعمول   .(
أع  7 للصيد  الفردية  و  اcالحصص  ال7  البحار  الشاطئي،  الصيد  الصيد  يستفيد  تقليدي بينما 

 قابلة للتجزئة. غير إجمالية من حصة 

  من   مجموعة  تتضمن   أن  إi الوزير المكلف بالصيد، ويجب  حق االنتفاع  امتياز  طلبات  ُتوجه •
رقم  رالم  من   18  المادة  7  المحددة  المعلومات أكتوبر  ال  159- 015سوم  فاتح    2015صادر 

رقم   للقانون  بتاريخ    017-015المطبق  الصيد   2015يوليو    29الصادر  مدونة  المتضمن 
 البحري. 

يلي:   • كما  الملف  قبول  رسوم  تحديد  أع  1تم   7 بالصيد  المتعلقة  لألنشطة  أوقية  اc مليون 
)  50.000(  ن ألفيي؛ خمسشاطئلأوقية ألنشطة الصيد ا)  300.000(  البحار؛ ثالثمائة ألف

إi صاحبه إذا ما قوبل طلبه بالرفض،   ال يرد المبلغتقليدي. وأوقية لألنشطة المتعلقة بالصيد ال
مواءمة    يتم التحقق من منح  بعد هذا البالغه برسالة رسمية. ويتم إأما إذا حصل على الموافقة ف

  ة.والحصة المخصص السمكي أدوات اإلنتاج مع المورد 

 

 
  فة وأنماط حق االنتفاع وأدوات الصيد المسموح بها. نواع االمتياز واألنواع المستهدالمحدد أل 2015دجمبر  03/و.ص.ا.ب الصادر بتاريخ 1724المقرر رقم   45

 .على نموذج عقد امتياز حق االنتفاعالمصادقة  المتضمن 2015دجمبر   15/و.ص.ا.ب الصادر بتاريخ 1796المقرر رقم           
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امتيازمن  اتإجراءخضع  ت • االنتفاع  ح  إطار  ل  حق   7 األجنبي  أو    االتفاقعقود  لنظام  الدولية 
ال غير من  االمتياز   تفاهماتها  على  الحائز  األجنبي  والطرف  الموريتانية  الدولة  بين  المبرمة 

)  iإ الرجوع  رق  37و  36ن  ي المادتيمكن  القانون  بتاريخ  الصاد  017-015م  من  يوليو    29ر 
 دونة الصيد البحري. المتضمن م 2015

 الالزمة   الخطوات  وم بجميعيق)  مؤجر(  محلي  وكيل  بالتعاقد مع  األجنبية  التجارية  تُلَزم السفن  •
 . الموريتانية المياه 7 الصيد أنشطة إذن أو ترخيص ملزم لممارسة أي على للحصول 

  إجماx كميات الصيد المسموح بها  •

المتضمن مدونة   2015يوليو    29بتاريخ    الصادر  017-015رقم    القانون  من   12  طبقا للمادة •
إجماc كميات  بتحديد    ياهو السلطة المخولة قانون المكلف بالصيد  ، فإن الوزير  الصيد البحري

بها   المسموح  على  ،  دمصايال مختلف  من  )  TAC(الصيد  مبناء  الموريتاني  اقتراح  المعهد  ن 
المحيطات والصيد، و المجلس  لبحوث  وتنمية  الستصالح    طنيالواالستشاري  بعد استشارة 

المتضمن    2015يوليو    29الصادر بتاريخ    017-015رقم    القانونبموجب  المنشأ    ،دالمصاي
 . مدونة الصيد البحري

سنة • تعميم 2016  7  صدر  بها 46،  المسموح  الصيد  كميات   cإجما منح  إجراءات  ، يوضح 
أن  و طبقاالمنْ   هذايحدد  سنويا  توزيعه  يتم  نوعالصيد  طاع  لق  ح  أعاc  صيال(  هأو   7 ،  البحارد 

 التعميم خطوات   ما يعرضسنة. ك، ويمكن تحيينه خالل ال)التقليديالصيد الشاطئي والصيد  
بها تحدي  مسطرة المسموح  الصيد  كميات   cإجما فيها،    وضيحتب،  د  المهام المتدخلين  وإسناد 

الالزمة   التحديد.  والوثائق  عملية  مراحل  من  مرحلة  ال و7 كل  النفاذ  يمكن   iالمذكور  م  ميتعإ
ا لوزارة  اإللكتروني  الموقع  البحري على  واالقتصاد  وي47لصيد  الجدول  .    ه قاطن  8لخص 

  : البارزة

  

  

  

  

 
 

 2016/و.ص.ا.ب الصادرة فاتح مارس 0013رسالة التعميم رقم   46
47  https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/circulaire_13_fixation_du_tac.pdf 
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 ملخص إلجماx كميات الصيد المسموح بها  :5لجدول ا

  باب ال المعلومات 

السلطة المخولة   الوزارة المكلفة بالصيد 
 بتخصيص الموارد 

) المقترحة من قبل المعهد الموريتاني  TACاx كميات الصيد المسموح بها (جمإ  بعد توزيع 
تخصيص الموارد السمكية بين  لبحوث المحيطات والصيد، يقوم الوزير المكلف بالصيد ب 

(قسام  األ والتقليديالثالثة  الشاطئي  البحار،   xمن  )أعا مشورة  على  بناء  المجلس ، 
 . صايدلم ا  الستصالح وتنميةوطني ستشاري ال اال 

 مسطرة المنح 

 مديرية استصالح الثروات والدراسات  •

 وزير الصيد  •

 السكرتاريا المركزية  •

 المجلس االستشاري الوطني الستصالح وتنمية المصايد •

 

الجهات المتدخلة �  
 عملية المنح 

تحديد أ  يتم  وفق  بها  المسموح  الصيد  كميات   xوالتقنية إجما العلمية  المعارف  فضل 
طبال   لدى واالقتصادية   تسييرها  ويتم  والصيد،  المحيطات  لبحوث  الموريتاني  قا  معهد 

، بالنسبة  المصايدالستصالح أو اإلدارة  . وتحدد خطة امصايدال إدارة  استصالح أو  لخطط  
  : ما يلي، من بين أمور أخرىمن المصايد،  لكل واحد

ا   آليات • بالنسبة لكل  توزيع إجماx كميات  بها  المصايدلصيد المسموح  على   واحد من 
 ر؛� البحرتجاع اال من ضي ورَ استراتيجية الحد من الصيد العَ وكذا حدة، 

الحصص   الخاضعة  المصايد  �   المخصصة  للحصص  اإلجماx   المجموع •  لنظام 
بها   المسموح  الكميات   xإجما يتجاوز  ال  بحيث  المرجعية الفردية؛  الفترة  خالل 

 ؛ لتثبيتها

المو  • استغالل  على  المطبقة  والرسوم  استشارة  الضرائب  بعد  السمكية  المجلس ارد 
 بالمالية. كلف موافقة الوزير الم االستشاري الوطني الستصالح وتنمية المصايد، وبعد 

  

  

قواعد المنح  
 واإلدارة 

 

 رخص الصيد

رقم    من   23  للمادة  طبقا • أكتوبر    159- 015المرسوم  فاتح  للقانون    2015الصادر  المطبق 
بتاريخ    017- 015رقم   الصيد  2015  يوليو  29الصادر  مدونة    فإن   البحري،  المتضمن 

بإصدار  الوزير له  المخول  هو  بالصيد  ضمن   العاملة  للسفن   التجاري  الصيد  رخص   المكلف 
المادة   تتطرق  كما  واألجنبي،  الوطني  إل  24النظام  المذكور  المرسوم  إصدار  من  جراءات 

 د.لسفن الصي رخصال
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رخص    إصدار  إجراءات201648ارس  م  1بتاريخ  /و.ص.ا.ب الصادر  18ويورد التعميم رقم   •
. وتنطبق سفن، وهو متاح على الموقع اإللكتروني لوزارة الصيد واالقتصاد البحريالصيد لل

كما  .  حق االنتفاع) 7 إطار امتياز استغالل  أدوات الصيدو(  الصيد  على سفن اإلجراءات  هذه  
رخص   (أو  أن  المواد    أذونالصيد   7 عليها  منصوص  المرسوم    من   25و  24،  23الصيد) 

لال البحريمدونة  قانون  تطبيقي  وفق،  الصيد  تحديدها  ال  ا ويتم  والشكل  7  للنموذج  واردين 
نموذج وشكل رخصة  المحدد ل   2016يناير    13/و.ص.ا.ب الصادر بتاريخ  028المقرر رقم  

 الصيد. 

امتياز    أن  يجب • إطار   7 الممنوحة  الرخص  االنتفاعتورد  بشكلحق  وصل    ،  مراجع  إلزامي، 
 المباشر؛  رسم الولوج ة العامة المثبت لدفع الخزين

المذكور  يورد • إجراء  التعميم  كذلك،  المتدخلة،   ويحدد  الرخص،  منح  ات أعاله،  األطراف 
المنح.  مو  المسندة  المهامو عملية  مراحل  من  مرحلة  كل  المنظمات وخرجات  تشارك  ال 

التي ال تشمل سوى  اإلجراءهذه  المجتمع المدني 7  ال  المهنية و جهوية  ة (المديرية الداراإلات 
  لالستغالل ووزير الصيد). 

iv .  ؟حق االنتفاعما هي الشروط المطبقة على  

 الصيد   قانون  المتضمن  2015  يوليو  29الصادر بتاريخ    017-015  رقم  القانونيلزم   •
 بـ:  البحري

o ظر استخدام أو نقل المتفجرات أو المواد السامة (ح i؛ 38المادة يمكن الرجوع إ( 

o بعض  ح صيد  (الظر  البحريةاألنواع  البحرية والسالحف    ثدييات  والطيور  البحرية 
يمكن  (  حركتها  تقييدبقوة القانون) وكذلك حبسها أو    لحمايةالخاضعة ل  ،والحيوانات المائية

i؛ 39المادة  الرجوع إ( 

o ميناء نواذيبو المستقل بحضور   تمريرها عبرأو    ةيد 7 موانئ موريتانياتفريغ المنتجات والمص
 )؛ 40المادة  iيمكن الرجوع إ(العمومية المختصة طات السل

o السمكية المنتجات  على  والضرائب  والرسوم  اإلتاوات  لما  دفع  طبقا  القانون  ،  عليه  ينص 
)i؛ )42المادة  يمكن الرجوع إ 

o مقررة المواعيد ال7 يد بالشكل المحدد واالمصتصريح بال)i؛ 44المادة  يمكن الرجوع إ( 

 
48  https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/circulaire_18_attribution_des_licences.pdf 
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o ايدعمليات الصيد (بما 7 ذلك المصتتبع جميع  لمتن السفينة  صيد على  يومية للاالحتفاظ ب 
والمصةالمرتجع العَ ا،  والمصةضيرَ يد  العرضي ا،  بها،  الم  ة يد  أو  يد  اومصسموح  األنواع النوع 

 ؛ 45المادة  يمكن الرجوع إi: المستهدفة)

o الموريتانية ومغادرتها ( دخول المياهشعار باإلi؛ 46المادة  يمكن الرجوع إ( 

o   المصرح  والسفن األجنبية  ة على متن  الموجود  أدوات الصيدإحكام رص باستخدامها،  غير 
 )؛ 47المادة  يمكن الرجوع إi(7 المياه الموريتانية  للصيد ها استخدامطريقة ال تتيح ب

o  يمكن الرجوع  وتحديد أماكنها ( وسم السفن أو استخدام أي وسيلة أخرى كفيلة بالتعريف بها
i48المادة  إ .( 

يلزم   • رقم    المرسومكما  للقانون  بتاريخ    017-015التطبيقي   2015يوليو    29الصادر 
 بما يلي: ،المتضمن مدونة الصيد البحري

o للا الرامية  المتثال  وجه  تشريعات  على  والمتعلقة  والموائل  للموارد  المستدامة  اإلدارة   iإ
) المحظورة  بالمعدات  إi  الخصوص  الرجوع  من  يمكن  األدنى 31  إi  28المواد  والحد   ،(

العَ ا)، المص37إi    34  المواد من يمكن الرجوع إi  ألنواع (اوزان  أحجام وأل يمكن  (  ةضيرَ يد 
الرجوع إi  )، مناطق الصيد المحظورة (39و  38ن  الرجوع إi المادتي    40المواد من  يمكن 

 iالحد األدنى لفتحات الشباك؛ و)، 43إ 

o عا البحارة  من  األدنى  بالحد  العاملة  اللتزام  السفن  متن  األجنبي  لى  أو  الوطني  للنظام  وفقا 
)i؛ 47المادة  يمكن الرجوع إ( 

o يمكن الرجوع  (   على متن السفينة  مع البياناتاآلخرين المكلفين بج  وكالءالالمراقبين و  إبحار
i؛ 51المادة  إ( 

o والرقابة.راقبة تابعة والملخضوع إلجراءات الما 

اللجنة الدولية لقوالل  وفقاصيد  ال سفن التونة بوم  تق • أسماك التونة    ة علىفظلمحاعد التي وضعتها 
 . �49 المحيط األطلسي

o قواعا تستهدفها  التي  الرئيسية  األنواع  هي  الدولية  اللجنة  الصفراء  د  والتونة  الكبيرة،  لتونة 
 .والخرمانالحمراء، والتونة سياف البحر، والتونة البيضاء، ب، وا، والسمك الوث(آلباكورو)

o  بـ من بين أمور أخرى  اللجنة الدولية، اعدق قوتتعل: 

 
49  https://www.iccat.int/Documents/Recs/COMPENDIUM_ACTIVE_FRA.pdf 
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 الكميات المصطادة  ترشيد 

  ت إدارة القدراإجراءات 

 ك تركيز األسمانظم دارة إ 

  تفتيشالإجراءات 

o على الصيد ،  طلسيأسماك التونة 7 المحيط األمحافظة على  اللجنة الدولية لل  تنطبق قواعد
 . الرياضي

v . ال والقواعد  اإلجراءات  هي  لما  التي    راخيصتلناظمة  للسفن  العلم  الممنوحة  ترفع 
 الموريتاني، للسماح لها بالصيد � المياد األجنبية و� أعاx البحار؟

 ال تنطبق •

 توصيات 3.2.3

األطراف،  نحن  المتعدد  الوطني  الفريق  أعضاء  التال،  التوصيات  يتعلق  نقدم  فيما  الشفافية  لتحسين  ية 
  : أنظمة الحيازة 7 الصيدب

التاريخ المقترح 
 نجازلإل

 المرجع  التوصية  درجة األولوية 

البحري  قيام   متوسطة  2021دجمبر  واالقتصاد  الصيد  لوزارة  اإللكتروني  بنشر الموقع 
الصيد  تعريفات   ألنواع  موريتانياموجزة   7 بها  والتي    ،المعمول 

 7 الشفافية  لمبادرة  األطراف  المتعدد  الوطني  الفريق  أعدها 
 قطاع الصيد. 

2 -2018 

ممارسة    متوسطة   2021نوفمبر  لشروط  المحددة  المقررات  المختلفة إصدار  األنواع 
للمادة   طبقا  الصيد    14للصيد،  لمدونة  التطبيقي  المرسوم  من 

 البحري. 

3 -2018 
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  الصيد مع الدول األجنبية عقود اتفاق  . 3.3

 استنتاجات الفريق الوطني المتعدد األطراف بخصوص الشفافية  3.3.1

كما  (  عقود اتفاقليها 7 شكل  طالع عويمكن اال  ،متاحةالشفافية  تطلبات  المعلومات الرئيسية المتعلقة بم
 تفاقية معاالالخاص،  مع القطاع  تفاقيات  الأخرى (اأو تفاهمات  االتحاد األوروبي والسنغال)  هو الحال مع  

)Japan Tuna .( حكومة الموريتانية. إلكتروني لللى موقع عبشكل أو بآخر يمكن العثور عليها كما  

 ة متطلب الشفافي 50اإلتاحة  قابلية النفاذ  ل الشمو

واتفاقيات  اتفاق  يتعين على موريتانيا نشر جميع عقود   
 الملحقة) البروتوكوالت هاالصيد (بما في

تلك التي تتيح نفاذ السفن األجنبية للصيد 7 المياه  نعم نعم نعم 
 51اإلقليمية لموريتانيا 

ي إمكانية  للسفن التي ترفع العلم الموريتانيح تت  تلك التي ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق
52أعاc البحار /الصيد 7 مياه أجنبية

 

التقارير التي  موريتانيا  لى  يتعين ع  نعم  نعم  نعم  الدراسات أو  أعدتها نشر 
األطراف   أو  الوطنية  والخارجيةالسلطات  تقييم،  أو   اتوفر 

االتفاق  اإشراف تبما 7 ذلك تلك  ُوِجَدْت،  إن  ،  على  ورد التي 
الصادرة، ورخص  عدد   الصيد  الصيد  ا،  مفصح عنهال كميات 

أ لوكذا  تقييم  اي  وأحكام  لالمتثال  مستوى    تفاق االشروط 
  المعني. 

مع    غير معروف    وطنية  مشاورة  أي  عن  الناتجة  الوثائق  نشر  يجب 
الفاعلة 7 إطار   المفاوضات  إعداد  األطراف  أو  للصيد  اتفاق 

 متاحة. لوثائق حوله أو متابعته، إذا كانت هذه ا

  

متاحة المعلومات  الصيد  هذه  قطاع   7 للشفافية  الحكومي  اإللكتروني  الموقع  : على 
fiti/-mauritanie.mr/normes-http://www.fiti((  

 
50  cورقيا،  التي لم تكن متاحة 7 ذلك الوقت إال الصيد يات تقرير، لوحظ وجود عقبات 7 توفير ونشر بعض اتفاقهذا الل أثناء التقييم األو

سرية/  iإ المقدم  الرئيسي  السبب  المعلومات.  ويعود  أن  حساسية  تعليماته،  بيد  أعطى  البحري  واالقتصاد  الصيد  خالل وزير 
الفريق الوطني    ن قبلنشر جميع المعلومات المطلوبة م، ب2020أكتوبر    08ر المنعقد يوم  تقريلقديم النتائج األولية لتاجتماع  

  وبدون استثناء.المتعدد األطراف، على اإلنترنت،  
 ة لموريتانيمياه اإلقليمية اi الالتلقائي إ ولوج الب سمحالصيد ال تعقود اتفاق  تجدر اإلشارة إi أن  51
 من هذا القبيل 7 موريتانيا تعاقد ال يوجد   52
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  المعلومات بالتفصيل  . 3.3.2

دولية   عقود اتفاقارية المفعول (تفاهمات سو عقود اتفاقكانت ثمة  2018خالل السنة المدنية 
7 المياه   حق االنتفاعامتياز  تقضي بنفاذ سفن أجنبية تعمل وفق النظام الوطني إi استغالل  تفاهماتو

السمكية 7   الولوج إi المواردحق  جنبيتتيح للسفن األجنبية العاملة تحت النظام األ 53الموريتانية) 
 .الحاc التقريرة لموريتانيا طيلة الفترة التي يغطيها المنطقة االقتصادية الخالص

ا:  6الجدول   ترفع    تفاهماتوال  تفاقال عقود  التي  للسفن  تتيح  التي  المياه ا  أعالماألخرى   � بالصيد  أجنبية 
   2018الموريتانية خالل سنة 

  التقييم   نتائج  هل
 ؟للعموم متاحة

  تقييم يوجد  هل
 54؟لالتفاق

 متاح االتفاق هل
 ؟للعموم

 المتعاقد الشريك المدة/الفترة

  نواتس 4 نعم  55نعم  نعم 
)2015-2019 ( 

 األوروبي االتحاد

 سنتان نعم  ال 
)17/02/2016  

 حتى
16/02/2018 ( 

 Tuna Japan
 Fisheries

 Cooperative
Association 

  واحدة سنة نعم  ال 
)02/07/2018 -

01/07/2019 ( 

 السنغال

  الحر النفاذ اتفاقية واحدة  ةنس نعم  ال 
 السطحي  للصيد

  الحر النفاذ اتفاقية واحدة  سنة نعم  ال 
  (خارجا التونه لصيد

  ) Tuna Japan عن 
  

التحاد  ل  اإللكتروني  موقع الى  ، والمنشور علباستثناء اتفاق الصيد بين موريتانيا واالتحاد األوروبي
الموريتانية الحكومة  موقع  على  وليس  الحكومة    مل،  األوروبي،  من  تنشر    تفاق االعقود  أيا 

السارية  تفاهماتوال سنة    المختلفة  هذا   نشرهاتم  وقد  .  2018المفعول  إطار   � مرة،  ألول  اآلن، 
 التقرير. 

 
 من مدونة الصيد البحري 37المادة   53
ت 54 أي  ال  بهعملية  وجد  قامت  الموريتاني  اتقييم  المةالحكومة  تلك  بينها  من  ومستقلة،  منتظمة  تقييم  بعمليات  بقوم  األوروبي  االتحاد  أن  بيد  سنة  ،  بها    2018قام 

 وريتانية لم تقم قط بنشر هذا التقييم.اإللكتروني. لكن الحكومة الم هموقعوالمنشورة 7 
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قد تم القيام، . و2018  سنةلصيد  تعاقد 7 مجال ال ي  تقييم ألعملية  لوحظ عدم قيام موريتانيا بأي   كما
وذلك إما  االتحاد األوروبي والسنغال،  مع  ، سيما  مختلف عقود االتفاقلإجراء تقييم  ، ب2010، سنة  بالفعل

ل أو 7 إطار اللجان المعينة لهذا الغرض من قب  ،كل أربع سنواتلعلمية الملتئمة  ا  7 إطار مجموعات العمل
   .الصيد واالقتصاد البحري وزير

 7ة التأسيس الموقعة 7  7 موريتانيا 7 إطار اتفاقيالعاملة    FUZHOU HONGDONGة  شرك  سفن إن  
الموريتانية   2010و  يوني  والحكومة  المذكورة  الشركة  سفن    ،بين  تهي  الموريتانيرفع  ممرتنة،  ،  العلم 

 cالموارد السمكية الموريتانيةتفاقية فإن هذه االوبالتا lال تعد نفاذا لسفن أجنبية إ .  

 وروبي : االتفاق مع االتحاد األ7الجدول

-mauritanie.mr/wp-://www.fitihttp
-fixant-content/uploads/2020/11/PROTOCOLE

-contrepartie-la-et-peche-de-possibilites-les
-de-laccord-par-prevues-financiere

-peche-la-de-secteur-le-dans-partenariat
-la-et-europeenne-Communaute-la-entre

RIM.pdf 

 رابط النشر

اآلخرخ  ريتا لبعضهما  الطرفين  لهذا   إشعار  الضرورية  اإلجراءات  بإنهاء 
  من البروتوكول)  17المادة يمكن الرجوع إi الغرض (

 تاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ 

 أسماء الموقعين على البروتوكول تم توقيع البروتوكول، لكن لم يرد أسماء الموقعين 

 ول البروتوك مدة  ) 2019- 2015سنوات ( 4

بروتوكول  تاريخ   2015- 2014 بين    اتفاقأحدث  سابق 
 الطرفين 

القاعية   األنواع   ،cالناز السطحية    غير القشريات،  األسماك   ،cالناز
 ت األسماك السطحية المجمدة، التونيداالطرية، 

أدوات   ذلك   � بما  المرخصة،  الصيد  أنواع 
 تهدفة واع األسماك المس الصيد/وأن 

الصيد وأدواته، 7 الملفات  ح بها ومنطقةالحصص المسمو تم تحديد 
  الفنية. 

 سفينة صيد  77بلغ عدد السفن األوروبية  72018 سنة 

السفن   بأعداد  المتعلقة  القيود  بكل  ملخص 
 وبالكميات المصطادة 

من  38المادة  يمكن الرجوع إi( انسبة االصطياد الَعَرضي المسموح به
 )2015ر الصادر فاتح أكتوب 159- 015المرسوم رقم 

القواعد المتعلقة باألنشطة المحرمة، من  
قبيل مستويات اإلرجاع/واالصطياد 

 الَعَرضي أو إعادة الشحن � البحر
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iالتعويضية    اتاإلتاو  5 رقم الجدول يمكن الرجوع إ المدفوعات  وتفاصيل 
 أو االستثمارات ذات الصلة 

 انية من قبل خفر السواحل الموريت  أنشطة سفن الصيد تتم متابعة 

  اونصوصه مدونة الصيد البحريالمعمول بها (تشريعات تطبيق اليتم 
 خفر السواحل الموريتانية التطبيقية) من قبل 

المصالح المختصة 7  7 الميناء من قبل التمرير  مراقبة عمليات تتم 
 الدولة 

 السنغال). تم مراقبة عمليات التفريغ 7 سان لويس (ت

  

 د الصي   سفن ة أنظم  وتطبيق مراقبة قواعد

فعالية  كان بالنسبة  البروتوكول  ت  � متوسطة  المتمثل  لهدفه 
الموريتانية. المياه   � الموارد  استغالل  استدامة   � وقد   المساهمة 

مخزون للحفاظ على  إجراءات  على وجه الخصوص،  ،  ت عليهأدخل
الصغيرةا السطحية  وضعية  ألنواع   7 الموجودة  تلك  منها  سيما  ال   ،

مثل مفرط،  فإن    الشاخور  مكس  استغالل  ذلك  ومع  والسردينيال. 
من  الم   نتائجال اإلرجوة  هذه  وجراءاتبعض  إبعاد،  بينها  سفن  ال  من 

نشطة صيد تطوير موريتانيا ألانعدمت بسبب  قد  عمق،  الالجرارة نحو  
ال المنطقة   7 السردينيال  بهدف  تستهدف  مصانعشاطئية  دقيق    تزويد 

ال طرق  وزيت  فإن  ذلك   iإ باإلضافة  سفن  امص   تابعةم سمك.  يد 
لمنع تجاوز حجم الصيد   ،االتحاد األوروبي لم تكن فعالة بما فيه الكفاية

ش  سموحالم أن  كما   .cالناز ألسماك  بشأن  به  موريتانيا  جهد  الفافية 
 للغاية. محدودة لصيد اإلجماc ل

  iالناحية اإلجمالية،  فإن البروتوكولذلك،  إ ، من حيث  فعال، من 
؛ حيث َدَعَم  � موريتانيا صيد  تنمية قطاع ال   دفه المتمثل � دعمه

البروتوكول (بمساعدة  ، وأسهم، طيلة مدة  البحارة الموريتانيينتشغيل  
الصيد على  تفريغ  لدعم القطاعي)، 7 تعزيز عمليات  اجوانب  مختلف  

صغير والح  ،نطاق  التحتية  البنية  تمويل  خالل  دعم  من  عبر  كامة 
 صيد. رقابة الإدارة وكلفة بالم مصالحال

االتحاد   ملخص عملية التقييم التي قام بها
  األوروبي 
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مع  8الجدول   الموقعة  التونة  صيد  اتفاقية   :Japan Tuna Fisheries Cooperative 

Association 

-content/uploads/2020/12/ACCORD-mauritanie.mr/wp-http://www.fiti

COOP.pdf-FISHERIES-TUNA-JAPAN 
 رابط النشر

 تاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ  2016فبراير  17تاريخ التوقيع: 

cنية،الموريتا اإلسالمية للجمهورية البحري واالقتصاد الصيد وزير معا  
  اشروقه  ولد الناني السيد

 Tuna Japan لشركة الخاص المستشار كاتسوياما، شيت كليو السيد

 البروتوكول على الموقعين أسماء

 البروتوكول  مدة ) 2018فبراير 16- 2016فبراير  17سنتان (

  بين   سابق  اتفاق  بروتوكول  أحدث  تاريخ غير معروف 
 الطرفين 

  أدوات   ذلك  �  بما  المرخصة،  واعاألن سمك التونه والمواد المرتبطة 
 بها  المسموح األسماك الصيد/وأنواع

  على لمحافظةل الدولية اللجنة لقواعد طبقا  الصيد نشاط ممارسة تتم
  األطلسي  المحيط 7 التونة أسماك

 صيد  سفينة 18 بلغ 2018 سنة العاملة السفن عدد

  السفن  بأعداد المتعلقة القيود بكل ملخص
 ة المصطاد وبالكميات

الصيد   ممارسة نشاط  الدولية  فعال  تمت  اللجنة  لقواعد  لمحافظة  لطبقا 
 أسماك التونة 7 المحيط األطلسي على 

 من   المحرمة،  باألنشطة  المتعلقة   القواعد
  اإلرجاع/واالصطياد   مستويات  قبيل

 البحر  �  الشحن إعادة أو الَعَرضي

 iعات المدفو  وتفاصيل   اتاإلتاو  6الجدول رقم يمكن الرجوع إ  
 الصلة  ذات االستثمارات وأ التعويضية

 من قبل خفر السواحل الموريتانية  أنشطة سفن الصيد تتم متابعة 

  اونصوصه مدونة الصيد البحريالمعمول بها (تشريعات تطبيق اليتم 
  خفر السواحل الموريتانية التطبيقية) من قبل 

 المتن. يتم تسليم نسخة من يومية الصيد على 

  

  ةأنظم وتطبيق مراقبةب قةالمتعل قواعدال
 الصيد  سفن
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 : بروتوكول االتفاق مع السنغال 9الجدول

-content/uploads/2020/11/Protocole-mauritanie.mr/wp-itihttp://www.f

Senegal.pdf-nieMaurita-peche-de-convention-la-de-dapplication 
 موقع النشر 

 تاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ  2018يوليو  02تاريخ التوقيع: 

معاc وزير الصيد واالقتصاد البحري لجمهورية السنغال، السيد عمر 
  غيي 

معاc وزير الصيد واالقتصاد البحري للجمهورية اإلسالمية الموريتانية،  
 السيد الناني ولد اشروقه 

 البروتوكول  على الموقعين أسماء 

 البروتوكول  مدة )2019فاتح يوليو  -  2018يوليو  02سنة واحدة (

 بين سابق  اتفاق بروتكول أحدث تاريخ 2015- 2014
 الطرفين 

  ذلك   �   بما  بها،   المسموح   الصيد  أنواع الشباك الجرارةمراكب الصيد ذات 
 المشمولة  األسماك وأنواع الصيد أدوات

من    50.000ا  قدرهصة  ح السطحاألطن  يتم   ،الصغيرة  يةسماك 
بعدد محدود ال يتجاوز   ما   شباكال مركب من    200صيدها  الدوارة؛ أي 

  . 56قارب صيد  400مجموعه 
ذلك ي  مع  سنغاcأي  مارس  لم  نشاطهصيد  لل  مركب  المياه    التقليدي   7

  . 2018 طيلة سنةالموريتانية 

بعدد   المتعلقة  القيود  بكل  السفن  ملخص 
 أو كميات الصيد المسموح بها

العَ م الصيد  المرَ عدل  بضي  (سموح  إiه  الرجوع  من    38المادة    يمكن 
 )2015صادر بتاريخ فاتح أكتوبر ال 159- 015 المرسوم رقم

  من المحرمة، طةباألنش  المتعلقة القواعد
 اإلرجاع/واالصطياد  وياتمست قبيل

 البحر  �  الشحن إعادة أو الَعَرضي

 يورو لكل طن يتم صيده  10اإلتاوات: 

 يورو 250.000من الدولة السنغالية: مقدم التعويض الماc ال

  المدفوعات  وتفاصيل   اتاإلتاو 
 الصلة  ذات االستثمارات أو التعويضية

 من قبل خفر السواحل الموريتانية  صيد أنشطة سفن التتم متابعة 

اليتم   (تشريعات  تطبيق  بها  البحريمدونة  المعمول   ا ونصوصه  الصيد 
 خفر السواحل الموريتانية التطبيقية) من قبل 

 السنغال)تتم مراقبة عمليات التفريغ 7 سان لويس (

  ةأنظم وتطبيق مراقبةب المتعلقة قواعدال
 الصيد  سفن

 
) صيد، يحمل أحدهما  الطاقم وأدوات الصيد، ويخصص الثاني لحمل الكميات  2ربي (يفرض الصيد بالشباك الدوارة وجود قا  56

 المصطادة.
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  الموارد   الستغالل   اأطر  التونه،  أسماك  وصيد  السطحي  الصيد  سفن   ابأصح   مع  تفاهماتال  تعتبر
 اتفاقيات  تبرتع  أنها  غمر  اتفاق،  عقود  تشكل  ال  ولكنها  ،أشهر  6و  شهرا  12  لمدة  المعنية  السمكية

 خصوصية. 

 الخالصة  ةاالقتصادي  المنطقة  7  الصغيرة   السطحية  األسماك   باستغالل   األجنبية   للسفن   يسمح
  إi   الحر  نفاذال  اتفاقية  أو 57سطحيال  الصيد  اتفاقية  باسم-عادةً -  إليها  يشار  فاهماتت  إطار  7  لموريتانيا،

 )، 6(  جورجيا  هي:  أعالم  5  ترفع  سفينة  29  ةعاملال  السفن   ددع  بلغ  2018  سنة  7  .سطحيال  صيدال
 ).1(  الجنوبية وكوريا )11(  روسيا )،10( ليزيب  )،1(  غرينادين  فينسان نتسا

  التونة  أنواع  باستغالل   التونة،  صيد   اتفاقيات  بموجب  األجنبية،  التونة  سفن ل  السماح  تم  2018  سنة  7
  سفنو   شباكال  سفن   عن   عبارة  وهي  لموريتانيا،  الخالصة  االقتصادية  منطقةال  7  بها  المرتبطة  واألنواع

 ءاستثناب  األجنبية،  التونة  فن س  ولوج  وطشر  تحديد  تم  وقد  الطويلة.  الخيوط   سفن و  والخيط  العصا
 سنة   و7   تنظمها.  التي  التونة  صيد  اتفاقيات  Tuna Japan،58 7و  األوروبي  االتحاد  إطار  7  عاملةال  لكت

 سفن   6  تضم  سفينة،  24  تونةال  أسماك  إi   الحر  نفاذ ال  اتفاقية  بموجب  عاملةال  السفن   عدد  بلغ  ،2018
 . Tuna Japan لـ تابعة تونة سفينة 18و إسبانية صيد

 اعتبارها  يمكن   ثم  ومن   الموضوع،  هذا  حول   توفرةالم  الوحيدة  المعلومات  يه  الحكومية  المعلومات
 ة".المتاح المعلومات أفضل"

  مياه  إl  ولوجبال  الموريتاني  العلم  ترفع   التي  للسفن   يسمح  اتفاق   أي  على  موريتانيا  توقع   لم
  . عقودال هذه  بمثل لها يسمح ما تشريعاتها � يوجد الو ،أجنبية

  

  

  

  

 

 
57  http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/CONVENTION-DE-PECHE-PLAGIQUE.pdf 
58  http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/CONVENTION-DE-PECHE-AU-THON.pdf 
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 توصيات  . 3.3.3

أنحن  األطراف،  عضا،  المتعدد  الوطني  الفريق  يتعلق  ء  فيما  الشفافية  لتحسين  التالية  التوصيات  نقدم 
  :عقود االتفاق 7 مجال الصيدب

التاريخ  
المقترح 
 لإلنجاز

درجة 
 األولوية 

 المرجع التوصية

ونشر    متوسطة   2021دجمبر  الصيد  اتفاق  عقود  لمختلف  تقييم  بعملية  القيام 
 نتائجها 

2018_4 

الحكومي    قيام  متوسطة   2021 دجمبر اإللكتروني  عملية الموقع  نتائج  بنشر 
الت بهالتقييم  قام  تطبيق    اي  لبروتوكول  األوروبي  االتحاد 

  2019- 2015اتفاق الصيد بين موريتانيا واالتحاد للفترة 

2018_5 

7   متوسطة   2021دجمبر  الهامة  المعلومات  تقاسم  ينبغي  السياسي،  الصعيد  على 
  سب إلتاحة نقاشها على الفضاءات العامة الوقت المنا 

2018_6 

  

 الموارد السمكية  حالة مخزون . 3.4

 استنتاجات الفريق الوطني المتعدد األطراف حول متطلب الشفافية . 3.4.1

لحكومية،  لكترونية امواقع اإلال  برليها عنفاذ إويمكن ال   ،طلب متاحةتالمعلومات الرئيسية المتعلقة بهذا الم
تقارير   شكل  عل7  والصيدمل  مجموعة  المحيطات  لبحوث  الموريتاني  تنظيم   .المعهد  يتم 

توصيات التخاذ ، وصياغة  ) سنوات لتقييم المخزونات الرئيسية4مجموعات العمل المذكورة كل أربع ( 
  . خزوناتالقرار فيما يتعلق باإلدارة المستدامة لهذه الم
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قابلية  الشمول 
 النفاذ

اإلتاحة
59 

 متطلب الشفافية 

نشر   ائيجز نعم  جزئيا موريتانيا  على  الوطنيةيتعين  التقارير  ب   أحدث  حالة  المتعلقة 
 ، بما 7 ذلك:المخزونات السمكية

واالستنتاجات حول  ،حالة المخزون أي معلومات عن اتجاهات نعم  نعم  نعم
  ر يطرأ تغييأي أسباب 

 

غير 
 معروف 

 7 الوطنيةكل الدراسات والتقارير المتخذة من قبل السلطات  نعم  نعم 
 الصيد7 ستدامة الاإطار تقييم مدى 

 

غير 
  معروف 

الطرق والبيانات المستخدمة 7 إلزامية وصف المعلومات حول    نعم   نعم 
  تقييم المخزونات السمكية 

  

المخطط  إلزامية    ال   أو  الجارية  بالجهود  المتعلقة  المعلومات  وصف 
 تقييم المخزون عمليات وتوسيع حيين لها لت

 

  

 إعداد  أتاح  وقد  ورقية.  نسخ  7  إال  متاحة  التقييم  نتائج  بعض  تكن   لم  الحاc،  ر لتقريل  وcاأل  التقييم  أثناء
  البحري:   واالقتصاد  الصيد  وزارة  أنشأته  الذي  اإللكتروني   الموقع   على  هاشرن  تقريرال  هذا

fiti/-mauritanie.mr/normes-http://www.fiti 

 المعلومات بالتفصيل   . 3.4.2

 ،اموريتانيل  الخالصة  االقتصادية  المنطقة  7  السمكية  الموارد  قييمت  7  ليباألسا  من   فئتين   استخدام  يتم
  السمكية،  للبحوث  الوطنية  الهيئة  باعتباره  والصيد،  المحيطات  لبحوث  الموريتاني  المعهد  طرف  من 

 : وهما

 البيانات  من   انطالقا  ،المخزونات  وفرة  تطور  تحليل  7  المتمثلة  المباشرة  بالطرق  يسمى  ما •
 السنوية؛  العلمية المسوحات من  المأخوذة

  المتعلقة   ائيةاإلحص  للبيانات  السكان  ديناميكيات  نمذجة  على  تعتمد  التي  المباشرة  غير  الطرق •
  الصيد  وجهد يدابالمص

  

 
عبر المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد) هي السلطة المسؤولة عن جمع ونشر المعلومات  وزارة الصيد واالقتصاد البحري (  59

 المتعلقة بهذا المتطلب 
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 مواردلل  مسوح  )4(  أربعة  والصيد   المحيطات  لبحوث   الموريتاني  المعهد  أجرى  2018  سنة  �
 القاعية  المسوح  من  )2(  اثنان  بينها  من  لموريتانيا،  الخالصة  االقتصادية  المنطقة  �  السمكية
  (بين   السطحية  المسوح  من  )2(   واثنان  رد)االب   موسمال  �  واآلخر  الحار  الموسم  �  (أحدهما

 مصغرة).  (حمالت ألخطبوطا متابعةل شهرية حمالت )9( تسع  تنفيذ تم ذلك إl المواسم).

  واالقتصاد  الصيد  لوزارة  اإللكتروني  الموقع   ىعل  متاحة  وهي  هذه،  التقييم  عمليات  نتائج  نشر  تم
 . 60البحري 

  المحيط   ووسط  شرق  أجل  من   الصيد  لجنة  عمل  فريق   طرف  من   2018  سنة   بيانات  تحليل  تم  وقد
  سنة   (غامبيا)  بانجول   7  الشمالية،   المنطقة  7  السطحية  األسماك   يخص  فيما  )COPACE(  األطلسي

  7  مقررا   التئامه  كان  الذي  والصيد  المحيطات  لبحوث  يالموريتان  المعهد  عمل  فريق   قبل  ومن   ،2018
  . 2019 فبراير 7 وتم ،2018 دجمبر

 األطلسي  المحيط  ووسط  شرق  أجل  من   الصيد  لجنة  انواكشوط  7  التأمت   2017  سنة  و7
)COPACE(  سنتين.  كل  لتئمت والتي الشمالية، المنطقة 7 القاعية األسماك مخزون حول  

 )4(  أربع  كل  ،عمل  مجموعة  ينظم  والصيد  المحيطات  لبحوث  الموريتاني  لمعهدا  أن  إi  التنويه  ويجدر
  موريتانيا.  7 استغاللها يتم تيال الرئيسية األنواع مخزون لتقييم سنوات،

  للجنة   ةالتابع  العلمية  اللجنة  قبل  من   والتقييم  تابعةالم   عمليات  إجراء  يتم  االستوائية،  يداتلتونل  بالنسبةو
  الصيد  كميات  إجماc  كذلك  تحدد  والتي  األطلسي  المحيط  7  ةالتون  أسماك  على  للمحافظة  الدولية

  المخولة  الوحيدة  الجهة  تعتبر  يالت  ةالدولي  المنظمة  هذه  قبل  من   العمل  هذا  نتائج  نشر  يتمو  ا.به  المسموح
 التونة.  موارد بإدارة

 7:  ريتانيالمو الخالصة صاديةاالقت المنطقة 7 السمكية الموارد لتقييم الرئيسية االستنتاجات تتمثل

    القاعية الموارد  يوضح تشخيص أبرز الموارد القاعية أنها   :[2018]وضعية مخزون 
  فئات: 3تتضمن 

 ) الصبيدح، الحبار والجمبري(  في وضع استغالل ضعيفأنواع  -

 كامل (األخطبوط والنازلي) في وضع استغالل أنواع  -

  الوردي) ط (جراد البحر أنواع في وضع استغالل مفر -

 
60  http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/Rapport-de-Synthese-du-groupe-de-travail-

IMROP-2019.pdf 
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 يالَحظلها، ولكن    ةتقييم محددعمليات  إجراء  أما أنواع السمك القاعية المستغلة األخرى فلم يتم  
 . 2018و  2017وجود مؤشرات تشي بانخفاض وفرتها سنتي 

األخطبوط  عرف   الصيد  انزياحا  مخزون  جهد   7 فائض  وجود  مع  المفرط  االستغالل  حالة  من 
نتيجة ، وذلك  2018سنة  ) إi حالة االستغالل الكامل  2014  لسنة  ٪ (مجموعة العمل17بنسبة  

ال  العديدتضافر   وقدرات  إلدارة  عوامل  من  بعدة  الصيد،  الدقيقة  للمتابعة  ولالستصالح  تدابير  للقيام 
الشهرية.   خالل الحمالت  المحيطات  والمنتظمة للمخزون من  لبحوث  الموريتاني  المعهد  وأوصى 

بسبب سنوات   ا7 استغالل هذا المخزون الذي ال يزال ضعيف  ةطيبمراعاة قدر كبير من الحوالصيد  
وقد تم    ،إضافيةمقدرات  والحبار توفر  الصبيدح  ال تزال أنواع مثل  ون االستغالل المفرط.  طويلة م

 iتها. أعلى بما يتماشى مع مؤشرات وفرمستوى تعديل إمكاناتها إ 

   السطحية الموارد  مخزون  سماك  األمخزون  تقييم    عمليات  تُظهر  :[2018]  وضعية 

أن  حية  السط الشاخور  الصغيرة  واإليثمالوسمك  المستديرة  توجد  والسردينيال  في  ز 
مفرط  استغالل  وقد  حالة  والصيد أوص،  المحيطات  لبحوث  الموريتاني  المعهد  ى 

اإل با عل   جراءاتتخاذ  المطبق  الصيد  جهد  لتقليل  نوعا  الالزمة  أما  السردين  يها. 
ة. وقد د إضافي تحمل جهو   ، بالتالي،ويمكنهما  ،ل كاف ين بشك مستغل   نشوفة فليساواأل

مجموع   األالازداد  من  المصطادة  السطح كميات  المنطقة    يةسماك  في  الصغيرة 
 .تجاوز أحيانا مليون طن سنويالت بشكل منتظم،   ا،االقتصادية الخالصة لموريتاني 

    لالستغالل القابلة  لبحوث  الموريتا المعهد    عملفريق    خلص :[2018] اإلمكانيات  ني 
والصيد   لالستغالل  المحيطات  القابلة  اإلمكانات  أن  الإلى  في  من  السمكية  موارد 
طن من مختلف األنواع.    1.830.000تبلغ  الخالصة لموريتانيا    المنطقة االقتصادية

 من حوالي: التي تتكون و هذه التقديرات أهمية اإلمكانات القابلة لالستغالل وتوضح 

 عماق األأسماك من  ن سنوياط  97.000 -

 طن من القشريات  7.440 -

 والحبار) صبيدح  طن من رأسيات األرجل (األخطبوط وال  42.700 -

 السطحية الصغيرة األسماك من سنويا  طن  1.383.000 -

  يتم   وال  سنويا،  طن   300.000  حواc  ر)المحا  (خاصة   الصدفتين   ذات   الرخويات  إمكانات  تبلغو
 . فيه (Cd) الكادميوم وىستم اعارتف بسبب حاليا المخزون هذا استغالل 

  عمليات   استنتاجات  بجميع   ملخص  يوجد  المتوفرة،  السمكية  المخزونات  من  واحد  لكل  بالنسبة
القاعية).   (الموارد  14و  السطحية)  (الموارد  13  الجدولين  �  التقييم 
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 612018االقتصادية الخالصة لموريتانيا برسم سنة   رد السمكية السطحية � المنطقةعمليات تقييم المخزون من الموا: ملخص باستنتاجات 10الجدول 

  المدة/الفترة  المخزون 

الطرق  
والمعطيات  

المستخدمة �  
  عملية التقييم 

  

نتائج   هل 
التقييم  
متاحة  

  للجمهور؟ 

  وضعية االستغالل (تشخيص) 

حسب فريق لجنة الصيد من أجل شرق    توصيات البحث العلمي 
  المحيط األطلسي  ووسط

المعهد   فريق  حسب 
لبحوث   الموريتاني 

  المحيطات والصيد 
  
  

  المغرب -موريتانيا 

  عمل   فريق   السردين المخزون ج 
 المعهد

 الموريتاني
  لبحوث

  المحيطات
  الملتئم   والصيد

  فبراير   7
  والذي   ،2019
  أربع   كل  يجتمع

 سنوات  )4(
 
عمل   فريق 
الصيد   لجنة 
شرق   أجل  من 

ووسط  
المحيط 

7  األط لسي 
اجتماعه  

لسنة   السنوي 
2018  

 التقييم طرق
  (تحليل المباشرة

  وفرة تطور 
  انطالقا المخزونات 

  معطيات  من
  العلمية) الحمالت

 
 

غير  الطرق 
) توفيق  المباشرة 

نماذج   مختلف 
السكان   ديناميكية 
المعطيات   مع 
للصيد   اإلحصائية 

  ولجهد الصيد) 

  جهود إضافية  إمكانية تحمل   ضعيف استغالل    ضعيفاستغالل   نعم 
  إمكانية تحمل جهود إضافية   استغالل ضعيف   استغالل كامل   نعم   الماكريل

  وقائية  اعتماد مقاربة  ال يوجد تشخيص   ال يوجد تشخيص   نعم   األنشوفة 

الصيد    إبقاء   متوسط استغالل   استغالل كامل   نعم   ور األطلسي الشاخ وضعه  على  جهد 
 cالحا  

اللجنة   -موريتانيا 
إلقليمية  شبه ا
  د للصي

  تقليص جهد الصيد   -  استغالل مفرط   نعم   ور األسودالشاخ

  وقائية  اعتماد مقاربة  -   ال يوجد تشخيص   نعم   ر األصفرالشاخو 
ولكن    ،المؤشراتقارب ت  استغالل مفرط   نعم   السردينيال المستديرة

آراء متباينة  توجد  
وبعض أوجه عدم  

  بشأن وحدةاليقين 
  ت يناالعوحول المخزون  

  تقليص الكميات المصطادة 

    -  استغالل غير كامل   نعم   السردينيلال المسطحة 
  وشكوكنوع متبقي،   استغالل مفرط   نعم   اإلثمالوز

المخزون  حول وحدة 
  خذ العينات أحول و

  تقليص الكميات المصطادة 

اللجنة    - موريتانيا  
للمحافظة   الدولية 

التون أسماك  ة  على 
المحيط    7

  األطلسي

للجنة الدولية للمحافظة على  ا نتائج   نعم   االستوائية  ونةالت
  : ة 7 المحيط األطلسيأسماك التون

  مخزون السمك الوثاب: استغالل ضعيف
  مخزون التونه الكبيرة: استغالل مفرط 

  استغالل كامل مخزون آلباكور: 

    

  
  

  
 

 . 2019والتأم 7 النهاية 7 فبراير  2018المعلومات إi اجتماع فريق عمل المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد الذي كان مقررا 7 دجمبر ستند ت   61
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 2018ة � المنطقة االقتصادية الخالصة لموريتانيا برسم سنة  لمخزون من الموارد السمكية القاعي: ملخص باستنتاجات عمليات تقييم ا11الجدول 

  المدة/الفترة  المخزون

الطرق والمعطيات 
المستخدمة � عملية  

  التقييم 
  

هل نتائج  
التقييم متاحة  

  للجمهور؟ 

وضعية االستغالل 
 توصيات البحث العلمي  (تشخيص) 

  المعهد   عمل  فريق  األخطبوط
  لبحوث   الموريتاني 

  والصيد   المحيطات
  ، 2019  فبراير  7  الملتئم
  ) 4(  أربع   كل  يلتئم  والذي 

 سنوات 
 

الصيد    عمل  فريق لجنة 
ووسط  شرق  أجل  من 

األطلسي    حول   المحيط 
  المنطقة   7   القاعية   الموارد

  اجتماعه   7   الشمالية، 
  خالل   ،2017  لسنة

  كل   تنعقد  التي  جلساته
  سنتين 

  المباشرة   التقييم  طرق
  وفرة   تطور  تحليل(

  من  انطالقا  ناتالمخزو
  الحمالت   معطيات

  العلمية) 
  
 

  المباشرة   غير  الطرق
 ماذجن  مختلف  (توفيق

  مع   السكان  ديناميكية
  اإلحصائية   المعطيات

  الصيد)  ولجهد  للصيد

 مع  كامل،  استغالل  نعم
 7  ملحوظ  تحسن 

  حتى   حيائية األ  الكتلة 
  تالها   ،2015  سنة

  سنتي   نسبي  انخفاض 
 ثم  ، 1720و  2016

  سنة   طفيفة  زيادة
2018 .  

 من   أقل  هاب  المسموح   الصيد  كميات  إجماc   مستوى  إبقاء - 
 طن) 32.700(  المتاحة  اإلمكانيات

  نوعي   إi  األخطبوط   نحو  الموجه  الجهد   من   جزء   توجيه - 
 حاليا  االستغالل  ضعيفي والحبار الصبيدح 

  نوع   من   بها  المسموح   الصيد  كميات  إجماc  تحديد - 
  عن   وفصلها  األرجل،  رأسيات  من   جماcاإل  داخل  األخطبوط

cوالحبار  الصبيدح  من  بها حالمسمو  الصيد  كميات إجما  

 ضعيفا  النوعين  استغالل يظل عليهما، اإلقبال  تزايد رغم -   ضعيف استغالل  نعم  الصبيدح 
 هذين   إi  األخطبوط  نحو  الموجه  الجهد  من   جزء  وجيهت - 

  (ال   ضعيف  استغالل  نعم  الحبار  النوعين 
  تقدير   سوء  ثمة  نأ  شك
  نياتها) إلمكا

  زيادة متدرجة لجهد الصيد   ضعيف استغالل  نعم  البحر جراد
  زيادة متدرجة لجهد الصيد   ضعيف استغالل  نعم  القريدس

  الصيد جهد خفض   مفرط  استغالل  نعم  جراد البحر الوردي 
cللكمية المصطادة -   مفرط  استغالل  نعم  الناز cتجميد للمستوى الحا 

الَعَرضي  فيتخ -  بالصيد  السماح  تحريم،  وربما  ض، 
  للنازc األسود، بالنسبة ألساطيل الصيد السطحي

التسيير واإلبقاء على المستوى الحاc للكميات    -  نعم  األنواع القاعية األخرى  تعزيز إجراءات 
  المصطادة
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  ما   هذاو  تقييم.  لياتعم  عدةل  موريتانيا  7  الرئيسية  التجارية  كيةالسم  الموارد  جميع  مخزون  خضعي
  ، العمل  فريق   أشغال   نهاية  منذ  متاح  موجز  تقرير  موضوع  التقييم  نتائج  كانت  حيث  ؛2018  سنة  حدث
    .التقرير هذا إعداد إطار 7 إال نشره تمي لم ولكن 

  2019  لسنة  والصيد  المحيطات  لبحوث  الموريتاني  المعهد  عمل  فريق ل  الكامل  النهائي  التقرير  إنهاء  تم  لقد
 موقع ال  على  نشره  تمو  622020  سنة  أواخر  ،2018  سنة  إi  2014  سنة  نم  لبياناتا  يغطي  الذيو

 للمعهد.  اإللكتروني

 توصيات . 3.4.3

 ال توجد 

  

  

   

 
 . 2019فبراير  14- 11ة لفريق عمل المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، من الدورة التاسع  62
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 الصيد على نطاق كبير  .3.5

 استنتاجات فريق الصيد بشأن متطلب الشفافية .3.5.1

ال ت  مدفوعات، وكذا  فن إi المعلومات الخاصة بسجل الس  نفاذوضح الجداول أدناه نتائج تقييم إمكانية 
  . كبيرالالكميات المصطادة 7 إطار الصيد و السفن 

 السفن سجل معلومات 

لسفن    إلكترونيلم يكن لدى موريتانيا سجل    2018  الحظ الفريق الوطني المتعدد األطراف أنه 7 سنة
رية رية البحأعدت مديلية إعداد هذا التقرير،  عمو7 إطار  مياهها.  المرخص لها بالنشاط 7    كبيرال  الصيد

س ضمنته  أكسل  بصيغة  ملفا  الصيد  التجارية  سنة  فن  ترخيصها  الساري  إلحاق  2018الكبير  تم  وقد   .
  نظر الملحق ج). يكإجراء مؤقت ( هذا التقريرهذه الوثيقة 7 

 الشمول 
قابلية 
 النفاذ 

 متطلب الشفافية  اإلتاحة

  1 الصيد اسم سفينة  نعم ال نعم
 2  ك عنوانه وجنسيته سفينة، بما 7 ذلالمالك الشرعي لل غير معروف  

 3 الميناء الذي تم تسجيل السفينة فيه  غير معروف 

  4  البلد الذي ترفع السفينة علمه   غير معروف 
 5 الرقم أو األرقام المرجعية للتعريف بالسفينة  نعم  ال  نعم

 6 عات البلد وطريقة الصيد المستخدمة بالتطابق مع تشرينوع السفينة، حسب أداة   نعم  ال  نعم

 7  قوة محركهاللسفينة، بما 7 ذلك طولها وعرضها وقدرتها االستيعابية ولمادية الخصائص ا  نعم  ال  نعم

 8 اسم وكيل السفينة، إن كان موجودا   نعم  63ال  نعم

 9  ، إن كان موجوداإi المياه الموريتانية االتفاق الذي يسمح للسفينة بالولوج  غير معروف   

 10  التي بحوزة السفينةالصيد  رخصة نوع   غير معروف 

واألنواع التي تستهدفها السفينة، والصيد الَعَرضي والمرَتَجع المسموح لها بهما إذا كان   الكمية  غير معروف 
  ذلك محددا 7 رخصة السفينة.

11 

 12  مدة رخصة الصيد، بإدراج تاريخ بدايتها وتاريخ نهايتها   غير معروف 

ا  غير معروف  الحق  اصاحب  تمارس  كان  لذي  إذا  الصيَد  بموجبه  اسمه  لسفينُة  ذلك   7 بما  موجودا، 
  وجنسيته

13 

التي ترفع   64ال ينطبق   ال ينطبق   ال ينطبق  السفن  على  المسموح للسفينة بالصيد فيها (ينطبق  البحار   cالبلد و/أو مناطق أعا
  العلم الوطني والمسموح لها بالصيد 7 دول أجنبية أو 7 أعاc البحار)

14 

 
 

 اإليداع تم تسجيل معلومات وكيل   63
 ال توجد سفن موريتانية تمارس الصيد 7 أعاc البحار 7 المنطقة االقتصادية الخالصة لموريتانيا   64
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  بالمدفوعات � إطار أنشطة قطاع الصيد المعلومات المتعلقة 

قابلية   الشمول 
 النفاذ 

 متطلب الشفافية  اإلتاحة 

البشأن  معلومات  ال   عن  المدفوعات  سفينة  مقدمة  إطار كل   7 السفن،  سجل  ضمن 
  صيد تها للأنشط

 1  طبيعي أو المعنوي الذي قام بالدفع اسم الشخص ال   نعم  ال  نعم 

 2  الوطنية التي تلقت المدفوع اسم السلطة   نعم  ال  نعم 

 3 التاريخ الذي تلقت فيه السلطة الوطنية المدفوع   نعم  ال  ال 

 4  موضوع الدفع   نعم  ال  نعم 

  

متوفرة   لموريتانيا  المعلومات  الحكومي  اإللكتروني  الموقع  w.fitihttp://ww-(على 

fiti/-mauritanie.mr/normes (

 

 المعلومات المتعلقة بالكميات المسجلة لصيد السفن

قابلية    اإلتاحة   متطلب الشفافية 
  النفاذ 

  الشمول 

المقيدة 7  تعين عي بالسفن  التالية فيما يتعلق  المعلومات  سجل  اللى موريتانيا نشر 
  مخصص لها: ال

  

i. سفن    كمياتال قبل  من  العالمصطادة  الوطنترفع  الكميات  :  يلم 
ع أو مجموعة األنواع، نوحسب الالمسجلة،  لسنوية المحفوظة  ا

  األجنبية  دولمياه ال  أعاx البحار و� موريتانية و� المياه ال

  نعم  جزئيا   نعم

  نعم  جزئيا   65نعم  مصنفة حسب إذن الصيد أو نوع أداة الصيد 
  نعم  جزئيا   نعم  المرفوع م  لَ عَ المصنفة حسب  

ii. الكميات  :  أعالما أجنبيةترفع  من قبل سفن صيد    طادةالمص كميات  ال
  ع أو مجموعة األنواعنوحسب الالسنوية المحفوظة والمسجلة، 

  جزئيا   جزئيا   نعم

  جزئيا   جزئيا   نعم  مصنفة حسب إذن الصيد أو نوع أداة الصيد 
  جزئيا   جزئيا   نعم  الَعَلم المرفوع مصنفة حسب  

iii.  ال الوطنيةتفريغ  عمليات  الموانئ  السنوية  مياالك:  7  المسجلة ت 
الوطنية المَفرَّغة   الموانئ  ال  ،�  األنواع نوحسب  مجموعة  أو  ع 

  للبلد التي تم اصطيادها � المياه البحرية 

  نعم  جزئيا   نعم

  جزئيا   جزئيا   جزئيا   مصنفة حسب إذن الصيد أو نوع أداة الصيد 
  الَعَلم المرفوع مصنفة حسب  

  
  جزئيا   جزئيا   جزئيا 

 
 تم عرض الكميات المصطادة حسب نوع االمتياز   65



 2018سنة طيات مع      |                                                         ي  مبادرة الشفافية � قطاع الصيد البحر� إطار  األول اتقرير موريتاني

84 

iv. الموانئ األجنبيةتفريغ  وال   عمليات إعادة الشحن ت عملياحجم  :  7 
  � الشحن  أوإعادة  سنويا، تفريغ  ال  البحر  األجنبية  الموانئ   �

المياه النوع  حسب    � صيدها  يتم  التي  األنواع  مجموعة  أو 
  ة للبلد البحري

  جزئيا   جزئيا   نعم

    ال  مصنفة حسب إذن الصيد أو نوع أداة الصيد 
  ال  العلم المرفوع مصنفة حسب  

المسجل  يتعين على موريتانيا   المرتجع الص�  نشر معلومات عن الحجم   يد 
  ألنواع أو مجموعات األنواع وفقا ل

  ال

  ال  مصنفة حسب إذن الصيد أو نوع أداة الصيد 
  ال  الَعَلم المرفوع مصنفة حسب  

حولتعين  ي والتقارير  الدراسات  أحدث  نشر  موريتانيا  الصيد   على    جهد 
قبل  ال من  الَعَلم  األدوات، وحسب  أو    المصايد  حسب  امصنف  فن،السمسجل 

  إن وجدت. المرفوع، 

  نعم  نعم  نعم

لموريتانيا   الشر  نينبغي  أو  عمليات  بهاتقييم  المقام  للمساهمة    التدقيق 
  ا ، إذا كان ذلك متاح كبيرالصيد لل  االقتصادية واالجتماعية واألمن الغذائي

  جزئيا   جزئيا   نعم

  

متوفرة   الالمعلومات  (موقع  على  لموريتانيا  الحكومي  http://www.fiti-اإللكتروني 

fiti/-mauritanie.mr/normes (  

 المعلومات بالتفصيل  . 3.5.2

  017- 015  مرق  القانون  7  بوضوح  محددة  موريتانيا  7  ةممارسال  الصيد  أنواع  أن   إi  اإلشارة  تجدر
  الصادر   2018- 044  رقم  والمرسوم 66البحري  الصيد  مدونة  المتضمن   2015  يوليو  29  اريخبت  الصادر

 للقانون   والمطّبق   ،2015  أكتوبر  فاتح  الصادر  2015-159  رقم  مللمرسو  المعدل   2018  ارسم  فاتح
 .67البحري الصيد مدونة المتضمن  2015 يوليو 29 بتاريخ الصادر 017-015 مرق

 والصيد  تقليديال  الصيد  من   كال  ،)1.1  ب  (المتطلب  أعاله  وارد  هو  كما  ،التجاري  البحري  الصيد  يشمل
  البحار.  اcأع 7 والصيد شاطئيال

  

 

 
66  http://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/code_peches_2015-017_fr_version_finale_scannee.pdf 
67  http://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/fr_decret_2018-044_modifiant_decret_2015-159.pdf 
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 الصيد   من   جزءاو  البحار  اcأع  7  الصيد  ،68األطراف   المتعدد  الوطني  فريق لا  حسب  كبير،ال  الصيد  يشمل
  7  الصيد  التالية:  الصيد  واعأن  كبيرال  الصيد  ضمي  أخرى،  بعبارة  .4  الشكل  7  وضحم  هو  كما  ،ئيالشاط

cد الصي  يشمل  الصغير  الصيد  أن   يعني  ما  وهو  الدوارة.  الشباك  باستثناء  الشاطئي  والصيد  البحار  أعا 
 دوارة. ال الشباك تستخدم التي القوارب أي شاطئي؛ال الصيد من  متبقيال والجزء التقليدي

 

  
 صغير � موريتانيا ال   كبير والصيدال: الصيد 1الشكل

 سجل سفن الصيد 

التجارية  يفيد   البحرية  مديرية  أعالهدليل  برسم    المذكور  توجد  2018سنة  أنه  صيد   69452،  سفينة 
 ة. موريتانيالالصيد التجاري 7 المياه مارس كبير ت

الوطني  ويضم   (أي  كبيرسفينة صيد    322النظام  7   سفينة  130٪ من إجماc األسطول) مقابل  71ة 
 ). إجماc األسطول ٪ من  29( األجنبي لنظاما

 
 .من قبل الفريق الوطني المتعدد األطراف 2019/ 29/03الصيد بموريتانيا، المصاَدق عليه يوم  ر األول لمبادرة الشفافية 7التقرياإلطار المرجعي لمهمة جمع   68
سجل سفن مديرية البحرية التجارية، ولم  ) للصيد تابعتين للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ال توجدان 7 2جهة أخرى تم تسجيل سفينتين ( من  69

 . 2018يتم قيد أي سفينة صيد استكشا7 لسنة 

Navires chalutiers glaciers 

Navires congélateurs 
utilisant des engins autres 

que le chalut

Embarcations de pêche 
artisanale utilisant la senne 

tournante et coulissante

Navires pontés 

Pêche hauturière

Navires chalutiers 
congélateurs 

Pêche à grande 
échelle

Pêche côtière

Embarcations utilisant des 
engins autres que la senne 

tournante et coulissante

Pêche à petite 
échelle

Pêche artisanale
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 : توزيع عدد سفن الصيد التجاري على نطاق كبير حسب نظام االستغالل ومنشأ السفينة 12الجدول 

مديرية    من قبل لمتابعةا سفن العدد 
 البحرية التجارية 

  نظام االستغالل  أصول السفن 

256 
 Fuzhouها سفن بما في ةالسفن الموريتاني

HongDong  الممرتنة 

  

 النظام الوطني 

 السفن األجنبية (السفن المؤجرة هيكال عاريا) 66

130 
إطار  العاملة  األجنبية  السفن   ضمن  7  أو  اتفاق  عقود 

 تفاهمات أخرى للصيد 

السفن 
 األجنبية 

 المجموع   452

 

٪) ترفع 57سفينة (أي    256ن بينها  سفينة، م  452يبلغ عدد سفن الصيد التجاري الموجودة 7 السجل  
  ٪) ترفع أعالما أجنبية. 43أي سفينة (  196العلم الوطني و

سفن    106ها  بين  ، من سفينة  236صل األجنبي العاملة 7 موريتانيا  ذات األ  يبلغ عدد سفن الصيد الكبير
 النظام األجنبي.  بموجبتعمل  130و تعمل بموجب النظام الوطني) ٪45(أي 

فإن   ذلك  الومع  السفن  قدمتهسجل  ال  ذي  التجارية  البحرية  يمديرية  جنسية  تضمن    عن  معلومات 
و االسفن.  فقد  ثم  المع  غلستمن  األطراف  المتعدد  الوطني  المدفوعات الفريق  سجل   7 الواردة  لومات 

المتاحة عن عدد السفن تلك باإلضافة إi  ،)دوارةحسب نوع الصيد (باستثناء زوارق الشباك ال صنف الم
يمكن (  الذي ترفعه  للعلم  ا تحديد توزيع السفن وفق، من أجل  صيدللل اتفاق أو اتفاقية  ك7 إطار    ملةلعاا

 i17و  16الجدولين الرجوع إ.( 

 العلم الوطني   كبير التي ترفعال توزيع عدد سفن الصيد : 13الجدول

بالصيد � المنطقة االقتصادية الخالصة  عدد السفن التي ترفع العلم الوطني المسموح لها  256
 يا لموريتان 

 عدد السفن الموريتانية العاملة � إطار النظام الوطني  216

 الممرتنة العاملة � إطار النظام الوطني  Fuzhou HongDongعدد سفن  40
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 أجنبية   أعالما كبير التي ترفعال توزيع عدد سفن الصيد : 14الجدول 

 عدد السفن التي ترفع أعالما أجنبية والمسموح لها بالصيد � المنطقة االقتصادية الخالصة لموريتانيا  196

 العاملة � إطار النظام الوطني وعدد السفن المؤجرة هيكال عاريا،  66

66 o  عدد السفن المؤجرة هيكال عاريا 

 ألجنبي عدد السفن األجنبية العاملة � إطار النظام ا 130

77  
33  
32  
12 

o  عدد السفن العاملة 7 إطار اتفاق الصيد مع االتحاد األوروبي 

  األسماك القاعية صيد سفنcاألخرى غير الناز 

  سفن صيد التونه 

  سفن الصيد السطحي 

18 o   موارد التونه مع iالسفن العاملة 7 إطار اتفاقية النفاذ الحر إJapan Tuna  (اليابان) 

0 o وكول االتفاق مع السنغال 7 إطار بروت السفن العاملة 

29 

11  
10  
6  
1  
1 

o  األسماك السطحيةالسفن العاملة 7 إطار iاتفاقية النفاذ الحر إ 

  روسيا 

  بيليز 

  جورجيا 

  سان فينسان غرينادين 

  كوريا الجنوبية 

6 

6 

o  السفن العاملة 7 إطار اتفاقية الصيد الحر للتونه (خارجJapan Tuna ( 

  إسبانيا 

أنفريال  الحظ األطراف  المتعدد  الوطني  المت  ق  السفن  سنةسجل  بعض    2018  اح  العناصر تضمن 
النداءمفتاح  و  وكيل اإليداع اسم السفينة وطولها واسم  وهي:    ،النادرة التي تميز السفن  ومنطقة    جهاز 

و الصيد  اسم  الصيد  معظم  و.  ةالمستخدمأداة  أن  الواضح  امن  عددها  الخصائص  والتي  ،  14لبالغ 
م  )،1.5ب.( نموذج فيتي  ها  يستوجب السفن، غير  يتعين  التي  ثيقة أكسل  7 وشمول  لتسجيل  أن كان 

  لتطوير سجل السفن. شكل أساسات

الصيد   سفن  قائمة  الستكمال/تصحيح  عاتقها  الوسعيا  على  التجارية  البحرية  مديرية  وضعت  كبير، 
ال  ،لعملا مع  الوثيق  األمديرية  بالتعاون  موارد  الستغالل  اسماالعامة  بمتابعة  ك،  جميع لمكلفة  مدفوعات 

ة االقتصادية الخالصة لموريتانيا، من أجل استكمال مكية 7 المنطقإi الموارد السمقابل الولوج    السفن 
  وتصحيح قائمة سفن الصيد الكبير. 

� مياه الدول   لم تمارس نشاط الصيد   أي سفينة صيد ترفع العلم الموريتاني  وتجدر اإلشارة إl أن
 . 2018، طيلة سنة ة و� أعاx البحاراألجنبي
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 الصيد المدفوعات مقابل أنشطة 

 االقتصادية  المنطقة  7  كبيرال  الصيد  أنشطة  من   المتأتية  الموريتانية  الحكومة  إيرادات  مصادر  تتنوع
 . المعتمد الصيد نظام حسب لموريتانيا، الخالصة

 
 إi الصيد 7 موريتانيا تأتية من حقوق النفاذ : مصادر اإليرادات الم2الجدول 

  من   المسجلة،  السفن   عدد  بين   2018  سنة  معطيات  7  التوفيق   بعد  األطراف،  المتعدد  الفريق   يعتبر
  ، الموريتانية  المياه  7  بالمزاولة  لها  المرخص  الصيد  سفن   أن  أخرى،  ناحية  من   المحصلة،  والمبالغ  ناحية،

 خالل   السمكية  الموارد  إi  ولوجلل  سعيها  إطار  7  عليها،   المنصوص  المدفوعات  كافة  من   استبرأت  قد
  7   جداول   شكل  7  وتوليفها  المعلومات  هذه  تجميع  تم  األول،  التقرير  هذا  إعداد  أثناءو  .المذكورة  سنةال

 . 70الجمهور  متناول 

 4180.019.18  موريتانيا  7  البحري  الصيد  ألنشطة  2018  سنة  برسم  المدفوعات  حجم  بلغ  وبذلك
 تم   حيث  ؛2018  سنة  عليها  نصوصالم  المدفوعات  جميع  بالفعل  موريتانيا  تلقت   وقد   .71أوقية
  ال و   ها،خالل  أو  2018  سنة  بداية  7  ،ممثليهم  أو  السفن   أصحاب  قبل  من   العامة  الخزينة  إi  دهاتسدي
  الخزينة  فيها تاستلم  التي لتواريخا إi  بالتحديد األسماك موارد الستغالل  العامة المديرية معطيات تشير
 . المدفوعات هذه العامة

 
  المتعدد   الوطني  الفريق  ارتأى  فقد  ذلك  ع وم  التقرير،  هذا  إعداد  عملية  إطار  7   حدة  على   صيد   سفينة  كل  مدفوعات  تقديم  تم  لقد  70

 ها.وتشعب لطولها نظرا لتقرير،ا هذا   إطار 7 يدخل ال ج المرفق 7  القائمة  هذه نشر أن األطراف
 .اإلعاشة  صيد أو االستكشا7  الصيد أو العلمي، البحث  ألغراض  الصيد  سفن  قبل من  مدفوعات أي تقديم يتم لم  71

ر � مصادر إيرادات الحكومة الموريتانية المتأتية من أنشطة الصيد الكبي
[2018]المنطقة االقتصادية الخالصة لموريتانيا 

النظام الوطني

رسوم الولوج المباشر

موجهة الرسوم شبه الضريبية ال
للرقابة

الرسوم الثابتة للولوج

إتاوات االستغالل

رسوم التصدير

النظام األجنبي

إتاوات

وجهة الرسوم شبه الضريبية الم
للرقابة

مصاريف المراقبين

مصاريف اإلدارة

التقديمات
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سنة  15الجدول المقدمة  المدفوعات  الصيد    2018:  سفن  قبل  االقتصادية  ال   من  المنطقة   � العاملة  كبير 
 الخالصة لموريتانيا 

  موضوع
 الدفع 

 تلقي تاريخ
  السلطة

   للدفع  الوطنية

  اسم
  السلطة
  الوطنية

  تلقت التي
 الدفع 

  الشخص  ماس
  الطبيعي

  الذي والمعنوي 
 بالدفع قام

  المدفوعات
  عن المقدمة

  الصيد أنشطة 
 722018 لسنة 

  االقتصادية المنطقة � العاملة السفن 
 لموريتانيا الخالصة 

 
 
 
 
  iإ الولوج 

 الموارد
  7 السمكية 

المنطقة 
االقتصادية 

الخالصة  
 لموريتانيا 

  
  
  
  
  

 غير محدد 

  
  
  
  
  

الخزينة 
 العامة

  
  
  
  
  

ب أصحا
السفن أو  

 ممثلوهم 

134.965.133  
)75 (٪ 

 السفن العاملة ضمن النظام الوطني

السفن الموريتانية التي ترفع العلم   99.549.585
 Fuzhouسفن فيها (بما  موريتانيال

HongDong (الممرتنة 

السفن األجنبية التي ترفع أعالما أجنبية   35.415.548
 (السفن المؤجرة هيكال عاريا) 

45.054.041  
)25 (٪ 

 السفن العاملة ضمن النظام األجنبي

 االتفاق مع االتحاد األوروبي 6.832.667

 73االتفاق مع السنغال  0

 Japanاتفاقية النفاذ الحر إi التونة، بما فيها   2.582.206

Tuna 

 ية النفاذ الحر إi الصيد السطحياتفاق 35.639.178

 المجموع  84180.019.1

 النظام الوطني  كبير العاملة 7 إطارال  من قبل سفن الصيد  2018: تفاصيل المدفوعات المقدمة سنة 16الجدول 

  
المجامي

 ع

  
 المجموع 

اإلتاوات الثابتة  
 مقابل الولوج 

الرسوم شبه  
 الضريبية للرقابة 

  رسوم الولوج
 المباشر 

النظام   السفن العاملة � إطار
 الوطني

السفن الموريتانية التي ترفع العلم   73.264.585 11.362.000 14.923.000 99.549.585 ٪ 74
 Fuzhouسفن ها بما فالوطني (

HongDong الممرتنة ( 

السفن األجنبية التي ترفع أعالما  30.906.048 1.510.500 2.999.000 35.415.548 ٪ 26
 )(السفن المؤجرة هيكال عارياأجنبية 

100 ٪ 134.965.13

3 

 المجموع  104.170.633 12.872.500 17.922.000

  

 
 باألوقية   72
 ان اتفاق الصيد بين موريتانيا والسنغال 7 مرحلة المفاوضاتك 72018 سنة   73
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 النظام األجنبي  كبير العاملة 7 إطارالمن قبل سفن الصيد  2018تفاصيل المدفوعات المقدمة سنة : 17الجدول

مصاريف  إتاوة الصيد التقديمة  المجموع  المجاميع
 التسيير 

مصاريف 
 ين المراقب

الرسوم شبه  
الضريبية  

 للرقابة

سفن (األجنبية)  ال
التي ترفع أعالما 

 أجنبية 
االتفاق مع االتحاد  6.479.167 -  - 353.500 6.832.667 ٪ 15

 األوروبي

 االتفاق مع السنغال  - -  - - - ٪ 0

اتفاقية النفاذ الحر   1.052.976 32.564  1.496.666  2.582.206 ٪ 6
 للتونة، بما فيها  
Japan tuna 

اتفاقية النفاذ الحر   26.475.000 414.178 450.000 8.300.000  35.639.178 ٪ 79
 للصيد السطحي 

 المجموع  34.007.143 446.742 450.000 9.796.666 500 353 45.054.051 ٪ 100

 
 . التقرير  هذا إعداد عملية إطار 7  المينائية السلطات لدى المدفوعات بشأن المعلومات جمع  يتم لم
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 المعطيات بشأن المصايد المسجلة 

  التي   البحري  واالقتصاد  الصيد  وزارة  تبيانا  قاعدة  7  متاحة  2018  سنة  ةالمسجل  يداالمص  معلومات
  الصيد  سطول أل  ةالمسجل  ةالسنوي  يدابالمص  وتتعلق   والدراسات،  الثروات  استصالح   مديرية  اتديره
  موريتانيا   7  العاملة  السفن   يدامص  تسجيل  تمو  .يداتن توال  أسماك  باستثناء  المرفوع،   ملَ عَ لل  وفقا  الكبير،

  نفة مص  )،يةالسطح   سماكواأل  القشريات،  األرجل،  (رأسيات  األنواع   مجموعات  حسب  2018  سنة
 . االمتياز نوع حسب

  الموريتاني   العلم  ترفع   صيد  سفينة  توجد  وال  الموريتانية،  المياه  �  تمت  الصيد  عمليات  جميع 
 البحار.  أعاx � أو  ةأجنبي بلدان � وتعمل

 1.262.526  لموريتانيا  الخالصة  االقتصادية  المنطقة  7  المصطادة  الكميات  إجماc  بلغ  ،2018  سنة  7
  . طنا

 HongDong Fuzhou  سفن  ذلك  �  (بما  الموريتاني  العلم   ترفع   التي  السفن  أن  إl  اإلشارة   تجدر
  طنا  86.329  صيد  مقابل  وعات)المدف   إجماx  من   ٪55(  وقيةأ   99.549.585  دفعت  مرتنة)الم 

 من  ٪45(  أوقية  80.496.599  سوى  أجنبية  عالماأ  تحمل  التي  السفن  تدفع   لم   ينماب  فقط،
xالمصطادة.  الكميات من ٪93 مقابل المدفوعات) إجما 

 أن:   إi عودي هذا أن يبدوو

)i( القيمة  ذات  ية السطح  سماكاأل  من   أساسا   تتكون  األجنبي  صلاأل   ذات  السفن   مصايد 
 المقام  7  الموريتانية  السفن   تستهدفها  التي   األرجل  رأسياتب  مقارنةلبا  المنخفضة  اريةالتج

 األول؛

)ii ( اإلشارة   تجدر  ذلك  ومع  .جدا  هامة  الوطني  النظام  ظل  7  العاملة  األجنبية   لسفن ا  تعويضات  
i7   أهمية  أكثر  عالية)  تجارية  قيمة  َذَوا  نوعان  وهما(  القاعية  نواعواأل  القشريات  أن  إ 

  من   اإليرادات  إجماc  7  المنخفضة  اممساهمته  رغم  أجنبية،  أعالما  ترفع  التي  السفن   يدامص
 د.الصي إi ولوجال صرخ مدفوعات

 

 2018 سنة برسم الوطني العلم ترفع  التي السفن قبل من  المسجلة الصيد كميات

ر  ،2018  سنة  7  ترفع   والتي  الوطني  ظامالن  ظل  7   العاملة  الكبير  الصيد  سفن ل  مصطادةال  كمياتال  تَُقدَّ
 . طنا 86.329 ونح )الممرتنة HongDong Fuzhou سفن  ذلك 7 (بما الموريتاني العلم
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لسنة  18الجدول   الصيد  كميات  في   2018:  بما  الموريتاني،  العلم  ترفع  التي  الكبير  الصيد   سفن    هالسفن 

Fuzhou HongDong  الممرتنة 

 المتطلبات  طنان) (باأل الكميات

  حسب   المسجلة   المحفوظة   مصطادةال  كمياتلل  السنوي  المجموع  86.329
 األنواع  النوع/مجموعة

 السطحية  األسماك ]64٪[ 55.019

 األرجل  رأسيات ]18٪[ 15.390

 القاعية  األسماك ]17٪[ 15.242

 القشريات  ]1٪[ 687

  االمتياز  نوع حسب صنفةم
 3 قسمالسطحية/ال اكلألسم  الشاطئي الصيد 32.977

19.181 
 األخرى القاعية لألنواعو & األرجل لرأسيات  البحار أعاc 7  الصيد

 النازc  غير

 السطحية  لألسماك  البحار أعاc 7  الصيد 9.564

 األرجل لرأسيات  البحار أعاc 7  الصيد 6.044

 2 السطحية/القسم لألسماك  الشاطئي الصيد 5.770

 عية القا لألسماك  الشاطئي الصيد 5.705

 1 السطحية/القسم لألسماك  الشاطئي الصيد 5.175

 القاعية  لألسماكو األرجل لرأسيات  الشاطئي الصيد 682

 النازc  غير األخرى القاعية لألنواع البحار أعاc 7  الصيد 570

 للجمبري البحار أعاc 7  الصيد 303

 عماق األ  7 البحر لسرطان  البحار أعاc 7  الصيد 174

 للقشريات   الشاطئي الصيد 165

 للقشريات   الشاطئي الصيد 17

 األرجل  لرأسيات  الشاطئي الصيد 2

  قاعدة  من   مستخلصة  إنها  حيث  شكل؛ال  هذاب  اإلنترنت  عبر  ليهاإ  نفاذال  يمكن   ال  ولكن   ،متاحة  لمعلوماتا
 ع. األنوا ومجموعات واعألنل  بالنسبة مكتملة اعتبارها  وتم البحري، واالقتصاد الصيد وزارة بيانات

  أسماك   على  للحفاظ  الدولية  للجنة  إدارتها   تعود  التي  التونيدات  تصطاد  موريتانية  سفينة  أي   توجد  ال
  التونه. 
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 أجنبية  أعالما تحمل سفن  قبل من  2018 سنة المسجلة الصيد كميات

 7  وتعمل  أجنبية  أعالما  ترفع   التي   رالكبي  الصيد  سفن   حققتها   التي  الصيد  كميات  بلغت  2018  سنة  7
 لصيد)،ل  واتفاقيات  اتفاق  عقود(  األجنبي  النظام  وأ  عاريا)  هيكال  المؤجرة  السفن (  الوطني  النظام  إطار

cطنا 1.176.197 حوا . 

ن  لسفن الصيد الكبير التي ترفع أعالما أجنبية، بما فيها السف   2018كميات الصيد السنوية لسنة  :  19الجدول  
 المؤجرة هيكال عاريا، العاملة � المنطقة االقتصادية الخالصة لموريتانيا 

 المتطلبات (باألطنان) الكميات

 األنواع النوع/مجموعة حسب  المسجلة المحفوظة   الصيد لكميات السنوي المجموع 1.176.197

 السطحية  األسماك ] 79٪[  1.145.760

 القاعية  األسماك ] ٪ 2[ 27.294

 القشريات  ] 1٪<[  2.164

 األرجل رأسيات ] 1٪<[ 979

 منفصل  بشكل المرفوع، للَعَلم وفقا - االمتياز حسب مصنفة 1.176.197

 البحر   جراد باستثناء القشريات، 2.247

 إسبانيا  2.202

 اليونان  45

 النازx باستثناء القاعية األسماك 2111

 إسبانيا  2111

12.672 xاألسود الناز 

 إسبانيا  12.672

  القاعية لألسماك الشاطئي  الصيد & األرجل  لرأسيات  الشاطئي الصيد 37
 السنغال  34

 إندونيسيا 3

 القاعية لألسماك  الشاطئي الصيد 6.523

 الصين  6.262

 المغرب  160

 السنغال  89

 إندونيسيا 12

  1 السطحية/القسم  واألسماك & القاعية لألسماك  الشاطئي الصيد 395
 الصين  395

 1  السطحية/القسم األسماك 63.48

 تركيا 3.466

 الصين  20
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 المتطلبات (باألطنان) الكميات

 2  السطحية/القسم لألسماك  الشاطئي الصيد 206.942

 تركيا 137.284

 الكاميرون  62.932

 بيليز  6.045

 الصين  371

 إندونيسيا 310

 3  السطحية/القسم لألسماك  الشاطئي الصيد 393.468

 تركيا 336.674

 بيليز  27.021

 ن الصي 20.326

 شاو تكورا 5.697

 ناميبيا 3.750

 األعماق  � البحر لسرطان البحار أعاx  � الصيد 18

 السنغال  18

 األرجل لرأسيات البحار أعاx  � الصيد 929

 الصين  929

  النازx غير األخرى القاعية لألسماكو & األرجل لرأسيات البحار أعلي  � الصيد 479
 تركيا 359

 إندونيسيا 77

 السنغال  43

    البحار أعاx  � الصيد 635
 ناميبيا 635

 النازx غير األخرى القاعية  لألسماك البحار أعاx  � الصيد 156

 المغرب  67

 إندونيسيا 52

 تركيا 32

 الصين  5

 السطحية  األسماك 546.100

 بيليز  174.176

 جورجيا  141.551

 روسيا 82 067

 الكاميرون  67.410

 نيا توايل 48 858

 ألمانيا 16.401

 هولندا  15.375

 الجنوبية  كوريا 262
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  قاعدة  من   مستخلصة  إنها  حيث  شكل؛ال  هذاب  اإلنترنت  عبر  ليهاإ  نفاذال  يمكن   ال  ولكن   ،متاحة  المعلومات
  ع،األنوا  ومجموعات  األنواع  لجميع  بالنسبة  مكتملة  اعتبارها   وتم   البحري،  واالقتصاد  الصيد  وزارة  بيانات

  التونة.  أسماك على للحفاظ الدولية للجنة إدارتها تعود التي  التونيدات باستثناء

 والمغرب  وإندونيسيا  تركيال  سفن   األرجح  على  هي  )ةمعروف  غير  (بأعالم  عاريا  هيكال  المؤجرة  السفن 
 ا. وناميبي اوتشوكورا والسنغال  ليزيوب والكاميرون

 2018  سنة ل خال  الشحن  وإعادة واألجنبية الوطنية الموانئ 7 التفريغ

  عمليات   وتتم  ٪)،62(  موريتانيا  7  لموريتانيا  الخالصة  االقتصادية  المنطقة  7  المصطادة  الكميات  إجماc  تفريغ  يتم
 . األجنبي النظام ظل 7  العاملة نالسف  عبر األجنبية الموانئ 7 ٪)38( المتبقية الكمية تفريغو شحن إعادة

ت20الجدول   الالوزيع  :  سنة  مصطادة  كميات  لموريتانيا  الخالصة  االقتصادية  المنطقة  الموانئ  �2018   � التفريغ  حسب   ،
 والتفريغ � الموانئ األجنبية الموريتانية وإعادة الشحن 

لخالصة لموريتانيا من قبل � المنطقة االقتصادية ا مصطادةكميات الال 1.262.526
 كبير (بالطن)الصيد ال

 ات المَفرَّغة � موريتانياالكمي ٪ 62

 التفريغ وإعادة الشحن � الموانئ األجنبية (النظام األجنبي) ٪ 38

 

 2018 سنة المرتَجع الصيد عن  معلومات

 ارنامجب  والصيد  المحيطات  لبحوث  الموريتاني  المعهد  اعتمد  ،الموريتانية  السمكية  الموارد  متابعة  إطار  7
  سنة  البرنامج  هذا  تنشيط  تم  وقد  المرتجعة.  المصايد  تقدير  إi  ساس،األ  7   موجَّها،  علميةال  للمتابعة
 على  للحصول   كافية  غير  وهي  السنة،  تلك  ةطيل  مهام  )4(   أربع  سوى  تنفيذ  تمي  لم  ولكن   ،2018

  بعثات   عدة  إرسال   تم   وقد  البحار.  اc أع  7   الصيد  سفن   من   البحر  7  رتجاعاال  ن ع  أهمية  ذات   معلومات
  النحو   على  للمعهد  اإللكتروني  الموقع  على  نشره  يتم   ولم  بنتائجها،  ختصرم  يرتقر  رصدو  2019  سنة

  الكميات   إلدراج  مخصصة  خانة  المتن،  على  الصيد  يومية  7  وجدت  ال  آخر،  صعيد  على  إليه.  المشار
  . 2018 سنة المرتجع  الصيد عن متاحة معلومات توجد ال لذلك يومي. بشكل المرتجعة
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 الصيد: جهد عن معلومات

  صيد   حلةر  39.300  بينها  من   بحرية،  صيد  رحلة  76.774  بـ   الكبير  الصيد  سفن   قامت  2018  سنة  7
 البحار. اcأع 7 لصيدا بها قام ٪)49 ي(أ صيد رحلة 37.474و شاطئيال لصيدا بها قام ٪)51(

 742018صة لموريتانيا سنة : جهد صيد السفن الكبيرة � المنطقة االقتصادية الخال 21الجدول 

 القسم  الخانة  عدد رحالت (أيام) الصيد سنويا

 الشاطئيالصيد    سفن الصيد السطحي 16.000

 ة القاعي  األسماك صيدسفن  23.300

   سفن صيد رأسيات األرجل  23.000

 سفن صيد الجمبري  5.058 الصيد � أعاx البحار 

  سفن صيد جراد البحر 1.316

  يد النازcسفن ص  1.900

 مسمكيات  6.200

 المجموع   76.774
 

 الصيد  عن أخرى هامة معلومات

لمتعلقة بتقييم الموارد  المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ا  في إطار مجموعات عمل
في كذلك    السمكية  يتم  لموريتانيا،  الخالصة  االقتصادية  للمعلومات  المنطقة  تحليالت  إجراء 

ال حول  البيئي المتاحة  الجوانب  والمؤشرات  الصيد  وجهد  تطوير  -سوسيو ة  بهدف  اقتصادية 
الستصالح  للحفاظ على الموارد والبيئة البحرية والالزمة  جراءات  تعلقة باإلمعلمية  تصورات  

استخالص   تم  وقد  المصايد.  التالية  وإدارة  تقرير  مالعناصر  لسنة  ن  المعهد  عمل  فريق 
752019.  

  

  

  

 
  االجتماع التاسع لفريق عمل المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد:معلومات مستخلصة من بيانات تقرير   74

https://www.imrop.mr/document/rapport-du-groupe-de-travail-2019/ 
 :2019فبراير  14-11المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، المنعقدة بين ) لفريق عمل 9أبرز نتائج الدورة التاسعة (  75

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/Rapport-de-Synthese-du-groupe-de-travail-
IMROP-2019.pdf 
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 لجوانب البيئية ا )1

على    2018  سنة7   الضوء  تسليط  المياه  تم  لحرارة  متدرج  موريتانيا تزايد  ارتباط 7  على   ،
  7 الحراريةباضطرابات  الجبهة  إقامتهاديناميكيات   7 بجالء  تتضح  المياه  رات  لفت  ،   7 أطول 

تأكيد  والموريتانية.   متم  التزايدية  الحرارية  النزعة  الم هذه  بيانات  خالل  من  ن  المأخوذة  وقع 
كان اادصمحطة  من  ألستنادا  و،  اليومية  3كثر  السجالت  من  ارتفاع  عقود  ُتظهر  درجة    ا التي   7

  درجة مئوية.  0,6حو بحر بن حرارة مياه ال

لمنطقة الحد أن ثمة توسعا    ،الوطنية والدوليةمحيطية  تحليل بيانات مختلف الحمالت اليوضح  
األ من  رصدهالذي    كسجين واألدنى  منطقة  تم  وه  7  األبيض،  يالرأس  قد  ما  موائل  و  على  ؤثر 
 ة. األنواع البحري

المتزايد   الساحلي  التآكل  تراجعبشكل ملحوظ  يؤدي   iالحد  إ 7 بعض   يالساحل  معتبر 7 خط 
البحرية  البيئات  فإن  والصيد،  المحيطات  لبحوث  الموريتاني  المعهد  ووفق  الشاطئية.  المناطق 

رغم تطوير أنشطة صناعية على طول    والساحلية (الموائل والمياه) تظل صحية وسليمة نسبيا،
 لتنقيب عن النفط.المزدهر لشاط شاطئ، بما 7 ذلك النال

ذ  iتغيير  إ لوحظ  7  لك  الواضح  الريح  الغربي/الشمال اتجاه  والشمال  الشمال  من  انتقل  ذي 
. وقد أثر هذا الوضع بال شك على 2018إi    2000  من إi الشمال    1999- 1960لفترة  الغربي ل

 ة.السنوات األخير خالل ت تراخيا ظهرأوجات التي تمات الييكدينام

 اقتصادية -السوسيوالمؤشرات  )2

 7 السنوات األخيرة.الكبير تطورا ملحوظا لصيد قتصادية لا-السوسيو شهدت المؤشرات

الصيد ا7  بلغ إجماc صادرات قطاع تقريبا؛ حيث  ينة العامةاإليرادات السنوية للخزتضاعفت فقد 
أمريكيأكموريتانيا   دوالر  مليار  من  منثر  يجعل  ما  وهو  األه  ،  التصديري  حيث ول  القطاع  من 

 ة. القيم

أ التي  عيد تقييم  وقد  التشغيل  تباستخدام    الصيديوفرها قطاع  فرص  مندمجة  عتمد على مقاربة 
فرصة عمل   226.000حاليا    يوفر القطاع؛ حيث  معايير موضوعية ونسب متسقة ومعترف بها

 . هذه المقاربةالنهري والصيد القاري 7 وظائف الصيد ، فيما لم يتم دمج رة)(مباشرة وغير مباش
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المضافة  شهدت   خالل    لصيدلالقيمة  معتبرا  األخيرةنموا  من  السنوات  ارتفعت  حيث  مليار   2,9؛ 
سنة   سنة    6,2إi    2014أوقية  أوقية  و2018مليار  الصيد.  حصة  المحلي من    زادت  الناتج 

  cاألو للقطاع   cسنة  1,7ن  م اإلجما  ٪2015    iسنة  13,3إ شهد٪2018  كما  مساهمة  .  ت 
؛ الناتج المحلي اإلجماcإجماc  ع زيادة 7  ، توازيا مجماc نفس االتجاهالناتج المحلي اإل اع 7  قطال

 . 2018٪ سنة 3,3إi  2015٪ سنة 1,8من  حيث ارتفع

سنة   الرئيسيةوصلت    2018و7  الخاصة  إi  االستثمارات  القطاع  أي   مليار  13,5  7    أوقية؛ 
  cأمريكي  370حوا دوالر  زيادة  مليون  يمثل  ما  وهو  أمريكي  105بقيمة  ،  دوالر  عن    ماليين 
  . 72019/2020 أفق استراتيجية القطاع رسمته الذي الهدف 

رفع  ، وهو ما  2018سنة  مصنعا    149إi    2013عا سنة  مصن  68من    عدد المصانع المرخصةوزاد  
  70.000إi    2013سنة  طن    20.000  زادت من   منتجات السمكية التيالسعة التخزينية لل  من 

 . ٪300بزيادة أكثر من أي ، 2018سنة  ن ط

للفردارتفع  و الوطني  كلغ   12,6إi    2014لغ سنويا سنة  ك  10حواc  السمك من    من   االستهالك 
  . 2018سنويا سنة  
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  توصيات  .3.5.3

األطراف،  نحن  المتعدد  الوطني  الفريق  أعضاء  يتعلق    نقدم،  فيما  الشفافية  لتحسين  التالية  التوصيات 
  :كبيرالالصيد ب

المقترح  التاريخ 
 لإلنجاز

درجة 
 األولوية 

 التعريف التوصية

سجل  عليا  2021دجمبر  يضم    نشر  محين  سفن معلومات  إلكتروني  جميع 
الكبير ترفع    الصيد  أعالما  التي  أو  الموريتاني  أجنبية،  العلم 

مع ضمان تحقيقه مياه الموريتانية،  لها بالصيد 7 ال رخص  والم
 . 14للخصائص المحددة 7 نموذج فيتي، والبالغ عددها 

7-2018 

د  سفن الصي تقدمها  نشر معلومات سنوية عن المدفوعات التي  عليا   2021دجمبر 
ة  كل سفينمدفوعات على أساس تها، وذلك مقابل أنشطالكبير 

 على حدة.

  

8-2018 

الشالن  متوسطة   2021دجمبر  المصطادة سنويا  ر  بالكميات  المتعلقة  للمعلومات  منتظم 
لموريتاني الخالصة  االقتصادية  المنطقة  حسب 7  مصنفة  ا، 

 مجموعة األنواع ونوع االمتياز. 

9-2018 

ة،  7 الموانئ الوطنيلتفريغ  عمليات ا  عن   اعلومات سنويالم  نشر  ضعيفة   2021دجمبر 
أ  وكذلك البحر  التفرعمليات إعادة الشحن 7  الموانئ يغ  و   7
 ة، طبقا لنموذج فيتي.األجنبي

  

10 -2018 

البحار للحصول اc  تعزيز المراقبة على متن سفن الصيد 7 أع  متوسطة   2021دجمبر 
 البحر.على معلومات منتظمة عن المصايد المرتجعة 7 

11 -2018 

بحر نشر المعلومات المتاحة عن المصايد المرتجعة 7 الالبدء ب  متوسطة   2021دجمبر 
أع  7 الصيد  سفن  لنتائج    البحار،اc  من  الوفقا  رصد برنامج 

 العلمي للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد. 

12 -2018 
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 (الصيد الصغير)  صغير على نطاق  الصيد  .3.6

  استنتاجات الفريق الوطني المتعدد األطراف حول متطلب الشفافية  .3.6.1

قابلية    اإلتاحة   متطلب الشفافية 
  النفاذ 

  الشمول 

عي التالية  تعين  المعلومات  نشر  موريتانيا  (لى  الصغير  الصيد  لحول  لتشريعات  طبقا 
  الوطنية): 

  

  نعم  نعم  نعم  وأدواتهصغير، مصنفا حسب فئة الصيد ال الصيد العدد اإلجماc لسفن  .1

، مصنفة على أساس  الممنوحة 7 إطار الصيد الصغير  العدد اإلجماc لرخص الصيد .2
  فئات الموارد 

  جزئيا   ا جزئي  ال

للصيادينعال .3  cاإلجما الصيد  دد  وتحديد    7  منهم،  كل  لجنس  اإلشارة  مع  الصغير، 
نسبة أولئك الذين يعملون منهم بدوام تام، وأولئك الذين يمارسون الصيد الموسمي،  

  الترفيهي. وأولئك الذين يعملون بدوام جزئي، وأولئك الذين يمارسون الصيد 

  نعم  نعم  نعم

4.   cعن  ا  مدفوعاتإجما الصغير  المصطادة   رخص لصيد  الكميات  وعن  الصيد، 
مع اإلشارة  األدوات،  الصيد أو أنواع    رخصحسب فئات    والكميات المفّرغة، مصنفة

  ت من هذه المدفوعا  ةمستفيدجهة ال إi ال

جزئيا  
76  

  ال  ال

  نعم  نعم  نعم  الصيد وأدواته  رخص، مصنفة حسب األنواع وفئات حجم الكميات المصطادة .5

    ال  مصنفا حسب النوع وفئة رخص الصيد وأدواته ، يد المرتجعحجم الص .6

عل ي أحدث  تعين  نشر  موريتانيا  والتقاريرى  األسماك   الدراسات  وأنواع  كميات  حول 
  ت موجودة. كان نمن قبل الصيد الصغير، إمرَتَجَعة ال

  ال

موريتانيا  ي على  والت نشر  تعين  التقييم  عمليات  الص7    دقيق نتائج  الصيد  7 مساهمة  غير 
  ، إن كانت موجودة االقتصاد والمجتمع واألمن الغذائي

غير    جزئيا 
  معروف 

غير  
  معروف 

  على الموقع الحكومي المخصص لمبادرة الشفافية 7 قطاع الصيد بموريتانيا  المعلومات متاحة

(http://www.fiti-mauritanie.mr/normes-fiti/) 

 
 الدفع اإلجماc متاح، ولكنه ليس مصنفا طبقا لمتطلبات نموذج فيتي   76
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 المعلومات بالتفصيل  .3.6.2

 صغير ال الصيد لسفن  اإلجماc العدد

،  2018يونيو    03مايو و  14وفقا للمسح الذي أعده المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد بين  
سابقا ينشر  لم  تم نشره  والذي  وقد  الحاc اآلن  ،  التقرير  إعداد  عملية  إطار  بلغ 777  المراكب  عدد  فإن   ،

  ، تتوزع كما يلي:للصيد مركبا 6.809

 94,9٪ التقليدي  الصيد قسم 7 تعمل 

 5,1٪ الدوارة)  بالشباك  (قوارب الشاطئي الصيد  إطار 7 تعمل 

  2018خالل سنة  الصغير : نوع القوارب المستخدمة � إطار الصيد22الجدول 

 المجموع 
زورق 
 بخاري

زورق 
 ألمونيوم 

زورق 
 بواخر   شراعي

زورق بخاري 
 سريع

زورق 
 خشبي

زورق 
 نوع القارب بالستيكي

 الصيد التقليدي 4.234 1.889 152 - 114 52 13 6.454

 الصيد الشاطئي  40 175 - 140 - - - 355

 المجموع  4.274 2.064 152 140 114 52 13 6.809

 

  المركز  7و  ،٪)55,9  بنسبة  (أي  ربقا  3.801  بواقع  نواذيبو)ا(  الشمالية  المنطقة  7  القوارب  هذه  تتركز
 ). ٪ 15,6(  نواكشوطا 7و ٪)19,4(  نواكشوطاو نواذيبوا بين 

  2018  إبريل  23  بتاريخ  الصادر  /و.ص.ا.ب0313  رقم  (المقرر  البيولوجي  التوقيف  فترة  خالل 
 شاطئيال  األرجل  رأسيات  وصيد  تقليديال  األرجل  رأسيات  لصيد  األول   البيولوجي  التوقيف  المتضمن 

  بالشباك   الصيد  نشاط  والشاطئي  التقليدي  الصيد  على  يهيمن   ،)782018  لسنة  البحار  أعاc  7  صيدوال
 فخال  تيمجموع  ثم  ٪)3(   الصنارة  الفرعية  المجموعة  ثم  ٪)13(   الخط  مجموعةب  متبوعا  ٪،30  بنسبة
  فترة   قبل  ٪53  سوى  األخطبوط)  صنارةو  األخطبوط  أوعية(  األخطبوط  صيد  يمثل  ال  ٪).1(  والجر

 البيولوجي.  توقيفلا

 بهذه  كلفةالم  السلطات  تعهدت   وقد  .صغيرال  الصيد  مراكبب  قائمة  إعداد  يجري  أنه  إi  اإلشارة  تجدر
  ممكن. وقت  أقرب 7 اإلنترنت على بنشره القائمة

 
 عهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ووزارة الصيد واالقتصاد البحري)(الم 2018اإلطار لمايو -تقارير التحقيق   77

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/Rapport-de-lEnquete-Cadre-Mai-2018.pdf 
78  http://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/1_arret_2018_-esions_arret_fermeture_peche.pdf 
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cالصغير  النطاق ذي الصيد  لمراكب الممنوحة الصيد رخص دعد إجما 

  المحيطات   لبحوث  الموريتاني  المعهد  علوماتم  على  بناء  الصغير،  الصيد  مراكب  عدد  معرفة  رغم
 لسنة  رخصها  عن   معلومات  مع  المراكب  هذهل  رسمي  سجل  يوجد  ال  فإنه  مركبا)،  6.809(   والصيد
 سارية  التقليدي  للصيد  الممنوحة  صرخال  عدد  عن   2018  سنة  متاحة  معلومات  توجد  الو  .2018

 التقليدي  الصيد  بمراكب  قائمة   انعدامب  سيرهتف  يمكن   ما  وهو  الموريتاني،  الشاطئ  امتداد  على  ول المفع
 تها. قائم اعتمادو الصغير الصيد سفن  قيد من  االنتهاء بمجرد المعلومات وستتاح .حاليا العاملة

  يلي: كما موزعة ،12.736 مجموعها يبلغ التي االمتيازات عدد ن ع  معلومات سوى تتوفر وال

  3.836السطحي  للصيد 

 6.419 األرجل رأسيات لصيد 

 .4382 القاعية  األنواع لصيد 

 43 األخرى لألنواع 

 صغير ال للصيد الفرعي القطاع 7 العاملين  للصيادين اإلجماc العدد

طيلة سنة   موريتانيال على طول الشاطئ الصغير الصيد 7 عامال صيادا 24.984 إحصاء تم7 المجمل 
 ، موزعين كما يلي:2018

 38٪ التقليدي الصيد قسم 7 يعملون منهم 

 17٪ الشاطئي  الصيد قسم 7 عملوني منهم 

 . كامل بدوام عملوني الصيادين  هؤالء كلو مجموع،٪ من ال9األجانب يمثل 

قوارب الصيد  على  قوارب الموريتانية أو  ، سواء على متن الالصيد  تمارس  امرأة  أي  توجد  ال7 موريتانيا  
 رة. ؤجالسنغالية المدوارة بالشباك ال

يتم ال   لم  المعلومات  النشر  الصيادين  بعدد  الصيدعاملين  متعلقة  اآلن    ،سابقاصغير  ال  7  متاحة  وهي 
 79هذا التقرير. ية إعدادبفضل عملللجمهور ألول مرة 

  
 

79  http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/Rapport-dare-Mai-2018.pdf  
http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/Rapport-de-lEnquete-Cadre-Mai-2018.pdf 
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 صغير ال الصيد مهنيي قبل  من  المقدمة المدفوعات

الوصل    cاإلجما سنة  المبلغ  الصغير    2018مدفوع  الصيد  إطار  الولوج  (7  إi  حق  الرقابة)  ورسوم 
  على حدة.  مركبكل  تفاصيلتتوفر ال و؛ أوقية 0036.545.2

 : محددة 7 مقررات، وتشملالصيد  ممارسة نشاط عن مدفوعات ورغم عدم تجميعها فإن مختلف ال

 المينا المجمدة :  80ء ضريبة  المنتجات  على  ال،  مفروضة  الصيد  من  المجففة  و/أو  تقليدي  الطازجة 
بنسبة   محددة  وهي  قيمة  ٪  0,65والشاطئي،  األرجل    منتجاتمن  ورأسيات  ٪ 1,5والقشريات، 

األخر المنتجات  قيمة  هذه  من  بتحويل  شهريا  األسماك  لتسويق  الموريتانية  الشركة  وتقوم  ى. 
 ها.بتفاصيلالية كل تسوية مج الراحة، مع إرفاق مؤسسة ميناء خليالضرائب إi حسابات 

 المقدمة من  مقابل    والمدفوعات  رسومال السمك � نوا  طرفالخدمات  :  نها ، وم81كشوط سوق 
السوق1 ضريبة  المجمدةمفروضة  ال  )  المنتجات  الصيد  االم،  الطازجة،  على  من  المجففة  و/أو  لحة 
والشاطئي  ال نواكشوطتقليدي  من  قيمة  ٪  0,65(   المصدرة  األرجل منتجات  من  رأسيات 

و األخر1,5والقشريات،  المنتجات  قيمة  من  على  ى)٪  المفروضة  السوق  ضريبة  ب)  نتجات الم؛ 
(دقيق  لمصانع  جهة  والم السمك  وزيت  كل  أوقية    1السمك  الموكيلوغرام)؛  عن  رتبطة  األسعار 

 ب. لقوارالجائر لقوف وبالو قمامةبالبالتنظيف و

 ال األسماك عمليات  لتسويق  الموريتانية  الشركة  بها  تقوم  التي  األسماك  ع 82خصم  المجمدة  لى 
ال  وعلى  السفن  متن  اليتم تسويقها    التي  يابسةعلى  قبل  وتتعلق من  أخرى،   ،شركة،  أمور  بين  من 

الصو الشركة  ب  تسويق اللجنة  ب ل التي تستقبل منتجات  المينائية  التقليدي والرسوم  ميناء   مؤسسةيد 
انواكشوط، السمك 7  الراحة، ورسوم سوق  الموجه  وال  خليج   cالما ادعم  الصيد  لتقليدي 7 لقسم 

للصيد(اانواذيبو   الوطنية  المال) التحادية  واإلعانة  المصدرين ،  السماكين  التحادية  الموجهة  ية 
  . والموزعين والمجمعين 

 

 

 
 . 2009و.ص.ا.ب/و.م الصادر فاتح مارس / 00000982المقرر المشترك رقم   80

http://smcp.mr/wp-content/uploads/2020/10/Arret%C3%A9-0982-2009-mpem-et-mf-tarification-EPBR.pdf 
81  http://smcp.mr/wp-content/uploads/2020/10/ARRETE-3327-2014-MPN.pdf 
82  http://smcp.mr/wp-content/uploads/2020/10/Tableau-de-tarification-de-retenues.pdf  
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 الصغير النطاق ذي الصيد قبل من  المصطادة الكميات

ية والفنية،  جنة العلم اللالمؤسسات المعينة من قبل    طرف  م التحقق من صحة هذه البيانات المقدمة من ت
 سنوي.7 تقريره ال 83وأوردها المرصد االجتماعي واالقتصادي للصيد 

لمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، وال سيما نشورات اهذه المعلومات 7 متم تضمين  إi ذلك  
إحصا7   البحري  ئينشرة  الصيد  نتا  تقرير وال 842018- 2012ات  بأبرز    عمل  مجوعةئج  المتعلق 

 . ) سنوات4كل أربع (التي تنظم  85المعهد 

البلغوقد   الصيد  قبل  من  المصطادة  الكميات  سنة    172.291تقليدي  ت  برسم  مقابل 2018طنا   ،
98.415  iطنانأ 270.706طنا للصيد الشاطئي الزورقي؛ وهو ما يصل 7 المجمل إ.  

 (بالطن)  2018: الكميات المصطادة من قبل الصيد التقليدي والصيد الشاطئي خالل سنة  23الجدول

2018 
 مجموعات األنواع 

 الصيد التقليدي  الصيد الشاطئي الزورقي  المجموع 

 الصيد السطحي  81.520 98.415 179.935

 صيد األسماك القاعية  68.755  68.755

 األرجل رأسيات صيد  21.439  21.439

 القشريات صيد  577  577

 المجموع  172.291 98.415 270.706

 الصغير  دالصي قبل من   البحر � المرتجع  الصيد

  عية بأو   أساسا،  ،تعلق ي  ه ارتجاع  إن  حيث  البحر؛  7  للصيد  ارتجاع  أي  صغيرال  دالصي  يسجل  ال
  انتقائية. دتع التي األخطبوط

 

 
83  Rapport Annuel des Statistiques de Pêche pour l’année 2018 ; OESP: Bulletin d’Informations et d’Analyse pour 

l’année 2018  
84  http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/BULLETIN-STATISTIQUE-des-Peches-Maritimes-

2012-2018.pdf 
85  http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/Rapport-de-Synthese-du-groupe-de-travail-

IMROP-2019.pdf 
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 الصيد  جهد

 للصيد  ٪)98(  رحلة  850.000  بينها  من  ،الصغير  الصيد  مراكبب   صيد  رحلة  870.000  إجراء  مت  2018  سنة  برسم
  . ي الشاطئ الصيد تمارس التي الدوارة شباكال قوارب متن على ٪)2( صيد رحلة 20.000و تقليديال

المنطقة  24الجدول    � الصغير  النطاق  ذي  الصيد  مراكب  صيد  جهد  سنة  :  لموريتانيا  الخالصة  االقتصادية 
862018 

 القسم  الفئة  عدد رحالت الصيد للسنة 

 الصيد التقليدي  الشباك الدوارة قوارب القوارب باستثناء  850.000

 الصيد الشاطئي  قوارب الشباك الدوارة 20.000

 المجموع   870.000

 صغير ال الصيد بشأن مهمة أخر معلومات

التي    اقتصادية-سوسيوالجوانب البيئية وجهد الصيد والمؤشرات البشأن  معلومات  للبالنسبة   
تكوين  بهدف    ل المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد،تم تحليلها خالل مجموعات عم

، مصايدالوإدارة  استصالح  الحفاظ على الموارد والبيئة البحرية و إجراءات  آراء علمية تتعلق ب 
 عدد الزوارق إلى  وصل؛ حيث  كبيرا في السنوات األخيرة  اد شهد تطورقصغير  الن الصيد  فإ

 . 2018قوارب سنة  6.809

بة لتنفيذ االستراتيجية  المصاح  2015  تشريعات سنة  تسبب تطبيقشاطئي،  فيما يتعلق بالصيد ال 

المسؤولة   لإلدارة  أجل  الوطنية  ل  تنميةمن  و مستدامة  للفترة  لصيد  البحري  - 2015االقتصاد 

سفن شباك من نوع مبرد  واستبدالها ب   2016ة سنة  المراكب السنغالي   في توقف نشاط ،  2019

األقسام   تم إحصاء مائة وحدة من هذه الوحدات موزعة على، وقد  جرة) المؤRSWمياه البحر (

 . 2018سنة   الشاطئيلصيد ) ل3( ةثالث ال

ومن  ر،  التصدي دات  ارتفاع عائ في    شاطئي بشكل معتبر الصيد التقليدي و إلى ذلك ساهم الصيد ال
في   للبلد.  ثم  التجاري  يمثالن  الميزان  القسمين  هذين  فإن  التشغيل،  حيث  من  من  39أما   ٪

  . 2018لسنة  التشغيل إجمالي

 
  ) لمجموعة عمل المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد:  9تلف بيانات تقرير الدورة التاسعة (معطيات مستقاة من مخ  86

https://www.imrop.mr/document/rapport-du-groupe-de-travail-2019/ 
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  وصيات ت . 3.6.3

النحن  أعضاء  األطراف،  ،  المتعدد  الوطني  يتعلق  فريق  فيما  الشفافية  لتحسين  التالية  التوصيات  نقدم 
  :التقليديالصيد ب

المقترح  التاريخ 
 لإلنجاز

درجة 
 األولوية 

 التعريف التوصية

عملية   عليا  2021دجمبر  الصيد مراكب  قائمة  إعداد  مواصلة 
التقليدي  ال طول  على  ونشرها شاطئ  العاملة 
 اإلنترنت.  برع

2018_13 

مدفوعات    معلوماتال  جمع  متوسطة   2021دجمبر  د الصي  مراكبعن 
 صغير ال

2018_14 

المرتجعة  تقدي  ضعيفة   2021دجمبر  المصايد  عن  معلومات  للصيد  م 
 ). والدراسات ،حجم اإلجماcال(مثل التقليدي 

2018_15 
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 التقارير الخبيرين المكلفين بجمع الملحق (أ): إعالن 

الالاستفاد  لقد   الوطني  األفريق  لمتعدد  الماcطراف  الدعم  من  أجل لل  موريتانيا  من  اإلقليمية  شراكة 
) 7 2( خبيرين  تعيين  أسفر عن    )PRCM(  الغربية  حلية والبحرية 7 إفريقيااالحفاظ على المناطق الس

العديد  قطاع   على  معا  عمال  المنطقة؛  بشبه  عديدةالصيد  لسنوات  الملفات  قبل  من   ، التقرير  إعداد هذا، 
الدكتور   ك وهما  اليبيمصطفى  ا،  الصيد  قتصادي  الخبير  عابوالدكتور  7  ولد  ،  امعييف   دينمحمد 

 المحيطات. المتخصص 7 شؤون 

 كبيرةمعرفة  حكامة الصيد، كما أن لديهما    7 مجاالت جيدة  بخبرة  ور كيبي والدكتور امعييف  يتمتع الدكت
إi ذلك الشفافية 7 صناع الصيد.    مبادرةلعرفتهما الجيدة  فضال عن م  ،بسياق وبيئة الصيد 7 موريتانيا

األ  ،كبيربشكل  انخرطا،  فإنهما   المتعلقة ب7  الغربية    7الصيد    الشفافية 7 قطاععمال    وموريتانيا. إفريقيا 
الغربية   حلية والبحرية 7 إفريقيااشراكة اإلقليمية من أجل الحفاظ على المناطق السو7 إطار أنشطة ال

)PRCM(  للصيد  و الجهوية  أنتج CSRP(اللجنة  د  )،  مشتركين:  الخبيران  مناص1ليلين  دليل  رة ) 
إدارة  ا الغربية؛  لشفافية 7  إفريقيا   7 دليال2الصيد  ااتفاقات  للمفاوضات بشأن    اعملي  )   7 لدول الصيد 

  اللجنة الجهوية للصيد. األعضاء 7

آخر   صعيد  7  على  الخبيران  اللهام  بعمل    2010سنة  قام  تشامل  لتقييم  مراكب  لنظام  الصيد رقيم 
  . التابعة لألمم المتحدة موريتانيا، بدعم من منظمة األغذية والزراعة7 تقليدي والشاطئي ال

إطار  و الدكتو7   iتو التقرير،  امعييف،  هذا  والدكتور  كيبي  التواcر  المرتبطة   مسؤولية  ،على  المهام 
واإلحصائي،    cوالما االقتصادي  وإدارة  وبالتحليل  واالستراتيجي  القانوني  وحالة  الصيد  اإلطار 

  األسماك.  مخزون من ال

( لقد   الخبيرين  تعبئة  بين  2تمت  أمانةبت  وعمال،  2021ومارس    2020يوليو  )  الفريق    عاون وثيق مع 
 دولية لمبادرة الشفافية 7 قطاع الصيد.ألمانة اللكما استفادا من الدعم الفني  الوطني المتعدد األطراف.  

سبب  ة، جزئيا، بمن متطلبات الشفافيواحدة  قد تأخرت عملية جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بكل  و
 . 19-كوفيد  جائحة
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إلطار  ل، وفقا  التقرير  عدادالمراحل المختلفة إلمراعاة  ) مراحل رئيسية، مع  6تم تنفيذ العمل 7 ست (لقد  
ة لمبادرة الشفافية 7 عليه األمانة الدولي  قتالمرجعي لمهمة الفريق الوطني المتعدد األطراف الذي صاد

 لصيد:قطاع ا

اجتماعات )1 النطاق    تنظيم  واستيعاب  1(المرحلة  تحديد  لتوضيح  نواكشوط   7 تطبيق مجال  ) 
كذا  وتحديد الفاعلين الذين يمكن استشارتهم  بما 7 ذلك  مبادرة الشفافية 7 قطاع الصيد،    تقرير

ها من قبل المبادرة المتفق علي  عملية إعداد تقاريرالمعتمدة 7    ساليب، فضال عن األمقدمي البيانات
ت وقد  األطراف.  المتعددة  الوطني  تم  الفريق  التي  الخرائط  استخدام  الفريق م  قبل  من  بها  القيام 

 لمبادرة الشفافية 7 قطاع الصيد. نضمامتلبية مراحل االعملية ثناء الوطني المتعدد األطراف أ

وتحليله )2 البيانات  (المرحلة  جمع  خالل  2ا  لمصادر  الارات  زي)  7  لمعلومالمختلفة  نواكشوط اات 
(الاو االمنظماتفاعلين،  نواذيبو  والدوليين ،  الوطنيين  المرحلة    ،لخبراء  جمع من    1خالل 

على نموذج  1.6إi ب. .1.1ب .من 7 ضوء المتطلبات عمومي، المعلومات الموجودة 7 المجال ال
 ) فيتي

 )3المرحلة سلطات (7 المعلومات المنشورة من قبل الروق والف تحديد الثغرات )3

لمالحظات والتعليقات التي كانت بمثابة  تلقي ا) ل4(المرحلة  للمبادرة    ر األوcتقريالإعداد وتقديم   )4
 ر التمهيديتقريإنهاء الاألساس لتكييف/ 

للمبادرة   )5 النهائي  التقرير  على  قبل5(المرحلة  المصادقة  من  ال  )  الوطني  األطراف الفريق  متعدد 
الفريق، والتي  ورشة عمل إعادة/خالل   الوطني المتعدد األطرافجمعت  إجازة  الفريق  7    أعضاء 

 الدولية لمبادرة الشفافية 7 قطاع الصيد للمصادقة عليه مانةاألتقديمه إi ، ثم نواكشوط

(المرحلة   )6 التقرير  بعد  6مراجعة  األمورود  )  التعليقات/اقتراحات  للمبا انة  درة واعتمادها من  دولية 
 عتماده الدولية إi األمانة الرجاعه من جديد إقبل الفريق، ثم 

ن  مبادرة الشفافية 7 قطاع الصيد، بينما يعتبر نشره م  ريرالتق  ةاإللزامي  بنيةلل  ا هذا التقرير وفقتحرير    تم
 موريتانيا. طراف لاأل متعددالالوطني فريق مسؤولية ال

ليمكن  و االتطرق  الصعوبات  ال  واجهتلتي  بعض  أنشطة فريق  وقبل أداء  أوال  العمل،  إن  حيث  تجميع؛ 
تم   ب19-بكوفيد مرتبطة  الصحية  الزمة  األخالل  كل شيء،  أجََّل  ما  وهو  العمل،  ع  دء  تأثيرا  لى  وأحدث 

ب الميدانية.  تنقالت  ال األطراف  المتعدد  الوطني  الفريق  يقم  لم  ذلك،  عن  تمهيدوفضال  عمل  لجمع  ي  أي 
 ). 6متطلبات الشفافية الست (لطبقا علومات الم
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لتي توفر الفريق الوطني المتعدد األطراف والجهات اقويا مع أعضاء    تأثر العمل، الذي تطلب تفاعال لقد  
بشدة ال  ،البيانات،  تمديد  البدايةالمقررة    فترةمع  أن  7  كما  بالميزانية  ،  سوى  تسمح   ميدانية   إقاماتلم 

كثير مع الالفريق الوطني المتعدد األطراف،    أو إضافية من ية  تكميلمعلومات  جمع  إi ذلك تم  .  محدودة
كان و،  عنهاالمسؤولة  ئات  المعلومات المطلوبة من الهي. و7 الغالب لم يتسن جمع  تأخيروال  التذكير  من 

المرور   الضروري  أحمن  عليها،  تعين  التي  األطراف  المتعدد  الوطني  الفريق  أمانة  وزير عبر  تعبئة  يانا، 
تم التخطيط كان  تمديد العمل، الذي  أخيرا  تم    ،لكل هذه األسبابتصاد البحري لهذا الغرض.  الصيد واالق

  . 2021بريل شهر إ) أشهر، حتى 3له 7 البداية على مدى ثالثة (

يج إi  أخيرا  التنبيه  ومحفزةدر  موضوعية  والتوصيات  اآلراء  نظرا،أن  ال  ،  شيء،  كل  وقبل   مام هتأوال 
 .نضمام لنموذج فيتيالمستمر بتعزيز الشفافية واالطراف الفريق الوطني المتعدد األ
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 الملحق (ب): االستشارات من أجل إعداد تقرير مبادرة الشفافية � قطاع الصيد

العمل على   الذي  اعتمد هذا  الخرائط  المتعدد األطراف،  رسم  الوطني  الفريق  البداية  أثناء عملية  أعده 7 
  نتساب للمبادرةتلبية مراحل اال

 

 

 الصيد 7 موريتانيا   قطاع خريطة الفاعلين 7

زيارة  لقد   تم تحديدهامختلف  تمت  التي  المعلومات  وا7    ،مصادر  المعلومات   ،نواذيبوانواكشوط  لجمع 
التقرير إلعداد  تتعلق  ،  الالزمة  الصيدوهي  بقطاع  المكلفة  بالسلطة  واالقتصاد   أساسا  الصيد  (وزارة 

مسؤوc  البحري)) لها،  ال ئات  الهيمختلف  ، فضال عن  والنقابات،  تابعة  المهنية  عالوة على والمجموعات 
 نواذيبو.الالمنطقة الحرة الهيئات الواقعة تحت وصاية 

حيث تم   لتجميع؛ بداية ونهاية مهمة االفريق الوطني المتعدد األطراف 7  مع أعضاءنقاشات  إجراء    كما تم
  .تفاصيل المشاورات أدناهقد تم إيراد ، وتنظيم جلستي عمل (7 بداية المهمة و7 نهايتها)

 السيد عبد العزيز ولد الداهيمعاc وزير الصيد واالقتصاد البحري،  )1
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 السلطات  )2

 المؤسسات األشخاص الذين تم االجتماع بهم

مديرية استصالح الثروات والدراسات (وزارة الصيد واالقتصاد  السيد المين كامارا/المدير
الدراسات  السيد   انواكشوط   -البحري)  مصلحة  رئيس  انديلله،  محمد  سيدي 

 واإلحصاءات

(وزارة الصيد  موارد مصايد األسماك المديرية العامة الستغالل  السيد آمادو بوكار جا
  انواكشوط  -واالقتصاد البحري) 

  -(وزارة الصيد واالقتصاد البحري) مديرية البحرية التجارية  السيد محمد المختار الطلبه/المدير
 السيد تراوري  ط انواكشو

السيد محمد محمود ولد سيدي محمود، رئيس مصلحة النقل  
  والنهري والموانئ البحري 

المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية األسماك  السيد حمود ابراهيم 
الصحيالدكتور محمد األمين بالل، رئيس قطاع التفتيش  انواكشوط -(وزارة الصيد واالقتصاد البحري) 

  -(وزارة الصيد واالقتصاد البحري) خفر السواحل الموريتانية  القائد المساعد
 النقيب أحمد موالي انواذيبو 

   السيد محمدو أحمد ديه، المدير التجاري
  

(وزارة الصيد واالقتصاد الشركة الموريتانية لتسويق األسماك 
 انواذيبو   -البحري)

 العام بالوكالة ر السيد محمد المامي بوحبيني، المدي

 xمحمد عبد اهللا خيري، المدير اإلداري والما 

 السيد الحسين السيد، مراقب الجودة 

   السيد أحموديت ولد الشين، المدير العام 
 السيد جينغ آمادو فاربا، المدير العام المساعد انواذيبو  -ميناء انواذيبو المستقل 

 السيد أحمدو أحمد طالب، قائد 

 عاليون سوماري، المستشار الفني للمدير العام السيد 

 انواذيبو  -نقابة الصيد التقليدي والصناعي  طاهر، األمين العام ال لسيد أحمد  ا

  -االتحادية الوطنية للصيد/قسم الصيد التقليدي والشاطئي   السيد سيدأحمد َعبيد، الرئيس 
 العام المساعدالسيد أحمد مختار ُخباب، األمين  انوذيبو 

 انواذيبو   -الراحة   جمؤسسة ميناء خلي السيد محمد فال ولد يوسف، المدير العام 

 السيد سيد أحمد حميده، المدير الفنبي

 السيد عبد العزيز بوبكر، مدير االستغالل

   السيد خالهي إبراهيم، المستشار العلمي
(وزارة الصيد  المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد 

 انواذيبو  -لبحري) واالقتصاد ا

 السيد اعل بيبو، منسق برنامج البحث  

 ، رئيس مصلحة اإلحصاءاتابرهام السيد الشيخ باي

 السيد الشيخ إبراهيم ساخو، باحث
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 المؤسسات التي تمت زيارتها  )3

ليوم   ) 4 اإلحاطة  جلسة   � المشاركين  ل  08/10/2020قائمة  التمهيدي  العمل  ا  معدحول  لمبادرة  األول  �  التقرير  لشفافية 
 قطاع الصيد � موريتانيا (انواكشوط، قاعة االجتماعات � وزارة الصيد واالقتصاد البحري) 

 االسم واللقب  الجهة المنتدبة  رقم الهاتف 

  كامارا السيد المين  مديرية استصالح الثروات والدراسات/وزارة الصيد واالقتصاد البحري  98 54 41 46 222+

السيد علي سيسه   يزسانرا 91 12 38 32 222+
 حيبلتي 

 السيد أحمد خوباه  االتحادية الوطنية للصيد  40 21 36 36 222+

 السيد سيدأحمد عبيد  االتحادية الوطنية للصيد  31 34 77 46 222+

 طاهرال السيد أحمد   النقابة الوطنية للصيد التقليدي/نقابة الصيد  30 84 60 22 222+

 السيدة عزه جدو  القتصاد البحري وزارة الصيد وا 07 10 42 22 222+

 السيد محمد السالخ  االتحادية الوطنية للصيد/قسم جراد البحر 71 77 45 46 222+

 البركه السيد عبد   مديرية استصالح الثروات والدراسات/وزارة الصيد واالقتصاد البحري  41 59 59 46 222+

 السيد أحمد طالب موسى  رة الصيد واالقتصاد البحري مديرية استصالح الثروات والدراسات/وزا 42 98 47 46 222+

مختار الالسيدة ندوى   غير الحكومية 2000منظمة موريتانيا  73 69 30 36 222+
 النش 

السيد سيدي محمد   واالقتصاد البحري مديرية استصالح الثروات والدراسات/وزارة الصيد   45 02 47 26 222+
 انديلله 

 السيد غيي جيبي صالح الثروات والدراسات/وزارة الصيد واالقتصاد البحري مديرية است 37 71 47 46 222+

 السيد أباي سيدينا  الحظيرة الوطنية لحوض آرغين  63 47 74 47 222+

الستغالل موارد مصايد األسماك/وزارة الصيد  المدير العام/ المديرية العامة  05 17 41 46 222+
 واالقتصاد البحري 

  السيد سيدي عاx سيدي 
 بوبكر

 السيد جينغ آمادو فاربا  المدير العام المساعد/ميناء انواذيبو المستقل 20 11 30 36 222+

 السيدة آمي خالد الفريق الوطني المتعدد األطراف لمبادرة الشفافية 7 قطاع الصيد  01 60 05 49 222+

 رالسيد يحي المختا النقابة المهنية للصيد وخدمات الصيد 20 11 30 36 222+

السيدة خدي حسن   سكرتيرة/مديرية استصالح الثروات والدراسات/وزارة الصيد واالقتصاد البحري 04 69 03 22 222+
 السالك 

الطالب  السيد سيد أحمد   المكتب الوطني لإلحصاء 04 69 03 22 222+
 أحمد

 ونا كاماراالسيد سيري هار نظام المعلومات/وزارة الصيد واالقتصاد البحري  21 55 57 46 222+
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قائمة المشاركين � ورشة اعتماد التقرير األول لمبادرة الشفافية � قطاع الصيد � موريتانيا (قاعة االجتماعات � وزارة  ) 5
 ) 22/12/2020الصيد واالقتصاد البحري، 

 االسم واللقب  الجهة المنتدبة  رقم الهاتف 

ولد    السيد عبد العزيز معاx وزير الصيد واالقتصاد البحري 
 الداهي 

 السيد المين كامارا  ة استصالح الثروات والدراسات/وزارة الصيد واالقتصاد البحري يمدير 98 54 41 46 222+

 سيسه حيبلتيالسيد علي  سانرايز 91 12 38 22 222+

 السيد أيده بمبه  االتحادية الوطنية للصيد/قسم الصيد الشاطئي 40 21 36 36 222+

 السيد سيد أحمد عبيد  تحادية الوطنية للصيد/قسم الصيد التقليدي اال 31 34 77 46 222+

 السيدة عزه جدو  وزارة الصيد واالقتصاد البحري  07 10 42 22 222+

 السيد جدنا ديده  وسائل اإلعالم 37 63 30 36 222+

 السيد عبد الرحمان أحمد  وسائل اإلعالم 37 22 03 22 222+

 السيد مامادو عاليو جا  خبير 7 الصيد  40 64 48 46 222+

 السيد اعل بيبو  المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد/وزارة الصيد واالقتصاد البحري 07 10 42 22 222+

 سيدي محمد انديلله مديرية استصالح الثروات والدراسات/وزارة الصيد واالقتصاد البحري  45 02 47 26 222+

 السيد محمد السالخ  نية للصيد/قسم جراد البحراالتحادية الوط 71 77 45 46 222+

 السيد أباي سيدينا الحظيرة الوطنية لحوض آرغين  63 47 74 47 222+

 السيد محمدو التجاني  الوطني للخبراء المحاسبيينالمكتب   23 34 62 36 222+

ذ/ سيدي أحمد الطالب   الهيئة الوطنية للمحامين  04 69 03 22 222+
  أحمد

السيد أحمد الطالب   مديرية استصالح الثروات والدراسات/وزارة الصيد واالقتصاد البحري  42 98 47 46 222+
 موسى

 طاهرال السيد أحمد   للصيد التقليدي/نقابة الصيد النقابة الوطنية  30 84 60 22 222+

سكرتيرة/مديرية استصالح الثروات والدراسات/وزارة الصيد واالقتصاد  04 69 03 22 222+
 يالبحر

السيدة خدي الحسن  
 السالك 

 مامادو انيانغ الفريق البرلماني للصيد 46 02 99 47 222+
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، تم نشرها فقط � إطار هذا التقرير لمبادرة الشفافية � قطاع الصيد 2018لحق (ج): معلومات إضافية لسنة    

 القوانين والتشريعات المتعلقة بالصيد  قائمة. 1.ج 

 دأبرز القوانين حول الصي قائمة 

والوضع القانوني    ،الحدود  المتضمن رسم  1988أغشت    31صادر بتاريخ  ال   120- 88رقم  القانوني  األمر   )1
اإلقليمي المتاخمة  ،للبحر  الخالصة  ،والمنطقة  االقتصادية  القاري  ،والمنطقة  للجمهورية    ،والجرف 

 اإلسالمية الموريتانية 

Ordonnance-No-88-120-du-31_08_-1988-portant-delimitation-et-statut-juridique-de-Ia-mer-

territoriale 

،  نون البحارللمفاهيم المنصوص عليها 7 اتفاقية األمم المتحدة لقا داخليالقانون ال اجا 7  مر القانوني إدراأل  لحمي
سيما   اإلقليمي  ،الحدود  رسموال  للبحر  القانوني  المتاخمة  ،والوضع  الخالصة  ،والمنطقة  االقتصادية    ، والمنطقة 

 لجرف القاري او

 

 من مدونة الصيد البحريالمتض 2015يوليو  29الصادر بتاريخ  2017- 015القانون رقم  )2

https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/code_peches_2015-017_ar_version_finale_scannee.pdf 

ة على الصيد البحري  قإi تحديد القواعد المطب  2015يوليو    29الصادر بتاريخ    017- 015رقم    هدف القانوني
المور المياه  الداخلية:  نيةيتا 7  البحرية  اإلقليميةالميا،  المياه  ا،  ه  الخالصة  المنطقة  المياه لموريتانيا،  القتصادية 

الستصالح وإدارة المصايد بطريقة مستدامة، وكذا   القانون . كما يتطرقجاج 7 مصاب نهر السينغالالمالحة واأل
الموارد  iإ الصيد  الولوج  منتجات  وتسويق  الغذائية، وتثمين  والسالمة  البحري،  السمك  ،  السمكية، واستزراع 

  وتفتيش ورقابة أنشطة الصيد. 
 

رقم   )3 بتاريخ    008- 017القانون  بشأن   2017فبراير    10الصادر  االتفاق  على  بالمصادقة  يسمح  الذي 
القانوني غير  الصيد  منع  بهدف  الميناء،  دولة  تتخذها  التي  وردعه    التدابير  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون 

 . والقضاء عليه

https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/loi_no_2017-008_ratification_accord_etat_du_port_ar.pdf 

اي رقم  سمح  بتاريخ  الصاد  008- 2017لقانون  األغذية    2017فبراير    10ر  منظمة  اتفاق  على  بالمصادقة 
لسنة  والزرا (الفاو)  المتحدة  لألمم  التابعة  تت 2009عة  التي  بالتدابير  والمتعلقة  منع  ،  بهدف  الميناء،  دولة  خذها 

 . الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، وردعه والقضاء عليه
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 المتضمن مدونة البحرية التجارية  2013يوليو  30الصادر بتاريخ  029- 013 لقانون رقما )4

https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/code_mar_mar_ar_version_finale_07-07-2013.pdf 

، العالقات القانونية الناشئة من المالحة البحرية والتجارة البحرية أو عن أي منهما، مدونة البحرية التجاريةتنظم 
) تطبق:  فإنها  خاصة،  أو  مناقضة  صريحة  أحكام  وجود  الم):  1وباستثناء  للتشريع  الخا  البحرية   هيا7  ضعة 

) الموريتانيين؛  ال2والسيادة  على   (7 المرقمة  والطواقم  سفن  (السفن   تلك  متن  على  والركاب  موريتانيا،  ) 3؛ 
قد يكونوا  أن  يحتمل  الذين  األشخاص  جميع  (  ارتكبوا  على  المدونة؛  هذه  ألحكام  البحارة  )  4مخالفة  أن  غير 

من االمتيازات الخاصة بهم    االستفادة...) يمكنهم مواصلة  عاملة بالمثل (األجانب المسيَّرين حسب اتفاقيات الم
  بقدر ما يخوله النظام المسير لوضعيتهم السابقة. 

الثالثيكمل   "  الكتاب  التجارية  البحرية  مدونة  الجزء األول من  الدومن  العموميالمالحة،   والمياه   البحري  مين 
القانوني رقم  البحرية"،   بتاريخ  120- 88األمر  الذكر. ويتناول  1988شت  أغ  31  الصادر  الثاني ، اآلنف    الجزء 

"ا الحصر،  المدونة على سبيل  القانون 7 تأطير  السالمة واألمنو   نظام األساسيال:  ينةلسف من  كما يسهم هذا   ."
 أنشطة الصيد. 

 المتعلق بالحظيرة الوطنية لحوض آرغين  2000يناير  19الصادر بتاريخ  024- 2000القانون رقم  )5

http://www.pnba.mr/pnba/images/Loi1.pdf 

و الوطنية  ألهميتها  المنطقة،  نظرا  شبه  و7  البحرية    رفعالتم  الدولية  للمساحة  القانوني  الوضع  مستوى  من 
بم المنشأة  آرغين،  الوطنية لحوض  للحظيرة  المرسو المحية  بت  147- 76م رقم  وجب  يونيو    24اريخ  الصادر 

1976  iإ أعلى  وضع  ،  القانون  قانوني  بتاريخ  ال  024- 2000رقم  بموجب    المتعلق  2000يناير    19صادر 
  بالحظيرة الوطنية لحوض آرغين. 

 أبرز التشريعات � مجال إدارة الصيد  قائمة 

  29خ  الصادر بتاري  017- 015المطبق للقانون رقم    2015الصادر فاتح أكتوبر    159- 015المرسوم رقم   )1
رقم    2015يوليو   بالمرسوم  والمعّدل  البحري،  الصيد  مدونة  مارس    044- 018المتضمن  فاتح  الصادر 
 2018و ماي 14الصادر بتاريخ  088- 018وبالمرسوم رقم  2018

https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/_159_2015_017_2015_01_10_2015.pdf 

القانون تطبيق  شروط  تحديد   iإ المرسوم  هذا  بتاريخ    017- 015رقم    يهدف    2015يوليو    29الصادر 
البحر الصيد  مدونة  المجلس  المتضمن  وتشكلة  المصايد،  وإدارة  استصالح  خطط  محتوى  يحدد  كما  ي. 

األسم مصايد  وتنمية  الستصالح  الوطني  البحارة  االستشاري  ونسبة  الحفظ،  وإجراءات  الصيد،  وأنشطة  اك، 
 الموريتانيين على متن سفن الصيد، ونظام متابعة الصيد ومراقبته ورقابته. 
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 2018الصادر فاتح مارس  044- 2018المرسوم رقم  )2

https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/ar_decret_2018-044_modifiant_decret_2015-159.pdf 

رقي المرسوم  مارس    044- 018م  نص  فاتح  إمكانية  2018الصادر  الممنح    على  لالوزير  بالصيد  لسفن  كلف 
بممالوطنية  شاطئية  ال خاصا  الإذنا  ألصيد  ارسة  المخصصة  المناطق  انوا7  الصيد  رخصة  أو  لع  شباك  تقليدي 

  الموجهة للصيد السطحي.  1من الفئة الصيد  

 2018مايو  14الصادر بتاريخ  88- 2018المرسوم رقم  )3

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/Decret-2018_088-des-tailles-et-poid-

minimal-des-especes-V-fra-et-ara.pdf 

المر رقم  يعدل  بتاريخ  ال  088- 2018سوم  ا2018  مايو  14صادر  ترتيبات  ويكمل،  األحجام  ،  من  األدنى  لحد 
األنواع ا ايدبصيدها. كما  لمسموح  واألوزان لبعض  التي ت ، حصرا،  الممنوحةلتساهل  خل عتبات  صرح،  للسفن 

التفريغ 7 موريتانيا، بحوزتها. وتتم مصادرة  األسماك 7 سن  عن    قبل تفتيش  سماك 7 سن  كميات األصغيرة 
 بسبب عدم التصريح بها قبل التفريغ. جاوز عتبة التسامح أو صغيرة لصالح الخزينة العامة، فور ت

الصادر   024- 2000المطبق للقانون رقم  2006يوليو  03الصادر بتاريخ  068- 2006المرسوم رقم  )4
 بالحظيرة الوطنية لحوض آرغين المتعلق  2000يناير  19بتاريخ 

http://www.pnba.mr/pnba/images/Loi3.pdf 

بتاريخ  068-2006رقم    المرسوميهدف   رقم إi    2006يوليو    03  الصادر  القانون  تطبيق  شروط  تحديد 
بتاريخ  ال  024- 2000 آرغين.  باالمتعلق    2000يناير    19صادر  لحوض  الوطنية  المرسوم  يوصي  لحظيرة 

لالستصالح أو إلقامة    شروط تنفيذ مشاريعستصالح والتسيير، وكذا  بالنهج التشاركي لتطوير وتنفيذ خطط اال
العمرانية للقرى،  المنشآت، فضال عن قواعد ا الولوج إi  )  1(الحظيرة 7 سبيل    واألحكام المطبقة داخل لوثائق 

  ذات المحركات ) استخدام القوارب 4) البحث العلمي؛ (3) دخول الزوار وإقامتهم وعبورهم؛ (2(السمكية  الموارد
 رقابة. ) المراقبة وال5و(

محدد ألنواع االمتياز وأنواع األسماك  ال 2015دجمبر  03/و.ص.ا.ب الصادر بتاريخ 1724المقرر رقم  )5
 وأدوات الصيد المسموح باستخدامها  حق االنتفاعالمستهدفة وأطر 

https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/arrete_no1724_-

2015_du_031215_types_de_concession_especes_cibles__supports_de_droits__engins_autorises_ar-

2.pdf 

ز وأنواع األسماك المستهدفة  أنواع االمتيا  2015دجمبر    03/و.ص.ا.ب الصادر بتاريخ  1724  رقم  يحدد المقرر
 ، فضال عن أدوات الصيد المسموح باستخدامها نتفاعحق االأنماط و
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لمصادقة على نموذج عقد المتضمن ا 2015دجمبر  15/و.ص.ا.ب الصادر بتاريخ 1796المقرر رقم  )6
 ق االنتفاع امتياز ح

https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/_1796_.pdf 

ق  صادقة على نموذج عقد امتياز ح الم  2015دجمبر    15/و.ص.ا.ب الصادر بتاريخ  1796رقم    تضمن المقرري
 ، وكذلك دفتر الشروط الناظمة له. االنتفاع

 

  المحدد لعينة وشكلية رخص الصيد 2016يناير  13الصادر بتاريخ  028- 016المقرر رقم  )7

 شكلية الرخص  •

 الصيد 7 أعاc البحار)النظام الوطني (الصيد التقليدي، الصيد الشاطئي و - 

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/Model-Licence-ZEEM-PC-PH-PA.pdf 

صيد   -   iإ الحر  النفاذ  األوروبي،  االتحاد  مع  االتفاق  ضمن  البحار   cأعا  7 (الصيد  األجنبي  النظام 
 التونة، والنفاذ الحر إi الصيد السطحي 7 أعاc البحار 

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/Modele-Licence-Pel-Libtre-_-Pel-UE-_-

Thon-Libre-Hauturiere.pdf 

https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/_028-2016.pdf 

الم  وشكلية  يحدد  نموذج  الصيدقرر  الصيد)  رخص  أذون  عليها  ال  (أو  المواد  منصوص  من   25و  24،  723 
لالم   2015الصادر فاتح أكتوبر    159ـ015المرسوم رقم   يوليو    29بتاريخ    الصادر  017ـ015لقانون رقم  طبق 

النموذج والشكل المنصوص  المتضمن مدونة الصيد البحري التي تنص على إصدار رخص الصيد وفق    2015
  X  12,8سم    B6  )18,2م  بحج  ة مؤمنة، من مادة البوليمير،عليه 7 هذا المقرر. وتتم طباعة الرخصة على ورق

 سم). 

ال  رقم  يحدد  بتاريخ  ال  028- 016مقرر  (أو    2016يناير    13صادر  الصيد  رخص  وشكل  انماذج  لصيد) أذون 
الصادر    017- 015المطبق للقانون    2015ر فاتح أكتوبر  الصاد  159- 015رقم  المرسوم    المنصوص عليها 7 

ي  2015يوليو    29بتاريخ   البحري.  الصيد  مدونة  البوليمير،ورقاستخدام  تم  المتضمن  مادة  من  مؤمنة،  من    ة 
طباعة    X  12,8سم    B6  )18,2م  حج   7 الخالصة  سم)،  االقتصادية  المنطقة   7 الصيد  "رخصة  نموذج 

الممنوحة   ال  ظل  العاملة 7 للسفن  لموريتانيا"  (الصيد  الوطني  الشاطئي  النظام  الصيد  اc والصيد 7 أعتقليدي، 
ولالبحار)  ،) األجنبية  األوروبي  سفن  لسفن  أعاc  االتحاد  االبحار7  النفاذ  سفن   ،  7 التونة   iإ البحارلحر   cأعا ،

  . أعاc البحار)وسفن النفاذ الحر إi الصيد السطحي 7 
 

المحدد لنموذج يومية الصيد على متن   2016مارس  09.ب الصادر بتاريخ /و.ص.ا199المقرر رقم  )8
/و.ص.ا.ب الصادر  264السفن، وكذا كشوف التصريح بالكميات المصطادة المعدل بموجب المقرر رقم 

 2018إبريل  09تاريخ ب
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 2016مارس  09/و.ص.ا.ب الصادر بتاريخ 199المقرر رقم  •

https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/journal_de_peche_ar.pdf 

 كشوف التصريح بالكميات المصطادة  - 2016مارس  09/و.ص.ا.ب الصادر بتاريخ 199المقرر رقم  •

https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/_199_2016.pdf 

 2018إبريل  09/و.ص.ا.ب الصادر بتاريخ 264قرر رقم الم •

https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/arrete_journal_des_peche_2018_ar.pdf 

رقم   المقرر  بتاريخ  199يحدد  الصادر  السفن،    2016مارس    09/و.ص.ا.ب  متن  على  الصيد  يومية  نموذج 
  التصريح بالكميات المصطادة. وكذا كشوف 

ع المقرر  (ينص  يلي:  ما  ال1لى  والصيد  البحار   cأعا  7 الصيد  سفن  قباطنة  يلزم  المج)  بإمساك    ةسرشاطئي 
) إبحار؛  عملية  كل  نهاية   7 الموريتاني  السواحل  لخفر  وإحالتها  يوميا  وملئها  المتن  على  الصيد  يلزم 2يومية   (

سفن   والشاطقباطنة  التقليدي  المجالصيد  غير  الكاملةئي  المعلومات  بإعطاء  االصطياد   سرة  عمليات  عن 
) الكشوف؛  حسب  الصيد  م3ومناطق  تحويل  أو  التخزين  ومصانع  السمك  مخازن  مسؤولو  يلزم  نتجات  ) 

  ، طبقا للنموذج المعتمد. الصيد بتوفير المعلومات

الصيد على المتن، تحيل نسخة من  وبموجب المقرر المذكور، فإن السفن المصطادة للتونيدات، بدال من يومية  
  طبقا لنفس اإلجراءات.  ،يد الخاصة باللجنة الدولية للمحافظة على التونيدات 7 األطلسييومية الص

المقرر رقم   بتاريخ  264وينص  للمادة  2018إبريل    09/و.ص.ا.ب الصادر  المقرر رقم    2، المعدل والمكمل  من 
بتاريخ  199 الصادر  7  ع  2016مارس    09/و.ص.ا.ب  الصيد  سفن  إحالة  إلزام  والصيد  أعاc  لى  البحار 

 سر لنسخ من يوميات الصيد على المتن لديها إi المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد. الشاطئي المج
 

رقم   )9 بتاريخ  0313المقرر  الصادر  رقم    2018إبريل    23/و.ص.ا.ب  الصادر  0699والمقرر  /و.ص.ا.ب 
وال المتض   2018شتمبر    25بتاريخ   األول  التوقيف   xالتوا على  لرأسيات  منان  التقليدي  للصيد  ثاني 

 2018األرجل، والصيد الشاطئي لها وصيد األعماق � أعاx البحار برسم سنة 

 2018إبريل  23/و.ص.ا.ب الصادر بتاريخ 0313المقرر رقم  •

https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/1_arret_2018_fermeture_peche_arab.pdf 

 2018شتمبر  25ريخ /و.ص.ا.ب الصادر بتا0699المقرر رقم  •

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/Arrete-no-0699-portant-2ieme-fermture-

de-peche-artisanale-cephalopodiere-de-peche-cotiere-cephalopodiere-et-de-la-peche-

hauterieure-de-fond-au-titre-de-lannee-2018.pdf 

رقم   المقرران  بتاريخ  0313يتضمن  الصادر  الص0699ورقم    2018إبريل    23/و.ص.ا.ب  ادر /و.ص.ا.ب 
األول والثاني للصيد التقليدي لرأسيات األرجل، والصيد الشاطئي لها وصيد    التوقيف   2018شتمبر    25بتاريخ  

  2018نوفمبر    30أكتوبر إi  ومن فاتح    2018و  يوني  30  مايو إiفاتح  لى التواc من  األعماق 7 أعاc البحار، ع
 . الموريتاني تشريع المياه البحرية الخاضعة لل7 جميع 
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 التشريعات المنظمة للهيئات والمؤسسات المنخرطة � إدارة الصيد  قائمة 

صالحيات وزير الصيد واالقتصاد  ل حدد  الم  2017مايو    29/و.أ الصادر بتاريخ  0211- 017مرسوم رقم   )1
  لقطاعه  التابعة إلدارة المركزيةتنظيم الالبحري و

http://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/fr projet_fr_organibramme_2017_mpem_fini_revu-3 

بتاريخ  0211- 017رقم  المرسوم  يهدف   الصادر  تحديد    2017مايو    29/و.أ   iالصيد  إ وزير  صالحيات 
يات اإلدارات  التنظيمية وصالحمسائل  الال سيما  ، ولقطاعه  التابعة  واالقتصاد البحري وتنظيم اإلدارة المركزية

 تها. تابعإدارتها ومطرق يحدد التابعة للوزارة، كما ) 7المركزية السبع (

رقم   )2 بتاريخ    041- 013القانون  السواحل    2013نوفمبر    12الصادر  خفر  يسمى  جهاز  إنشاء  المتضمن 
 الموريتانية 

http://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/loi_gcm_2013-041.pdf 

هو جهازا يسمى خفر السواحل الموريتانية، و  2013نوفمبر    12الصادر بتاريخ    041- 013ينشئ القانون رقم  
م أمنية  للقوة  المدني  بالعمل  للكلفة  الخاضعة  المياه   7 الدولة  ثم  موريتانيةتشريعات  ومن  عن  فهو  ،  مسؤول 

  ة واإلشراف المدني ألنشطة الصيد والبحث واإلنقاذ 7 البحر. والمراقبتابعة الم

بـ  ) محاربة  2البحري؛ (  وسط) حماية البيئة 7 ال1: (كما أن الجهاز مكلف، مع اإلدارات المختصة، عند االقتضاء، 
الشرعية   (  عبرالهجرة غير  الغش وال 3البحر؛  ا  تهريب) مكافحة  البحواألنشطة  ) سالمة وأمن  4(ر؛  إلرهابية 7 

 ) البحرية؛  والمنشآت  قوانين5الموانئ  تطبيق  وتشريعاتها    )  والدولة  البحر،  الدولية  كذلك  7  7 هذا االتفاقيات 
 .اإلنارة، إلخ)وضع العالمات، المالحة (ة 7 مجال المساعدتقديم ) 6؛ (الصد

رقم   للمقرر  ا199وفقا  فإنII.1.2 -4  نظري(  2016  مارس  9بتاريخ    لصادر/و.ص.ا.ب  السواحل    )،  خفر 
ب أيضا  مكلف  الصيد؛الموريتانية  بيانات  جميع  وتخزين  ومعالجة  ضمان    جمع  عليه  يتعين  موثوقيتها  حيث 

 وسالمتها. 

وريتاني  المحدد لقواعد تنظيم وسير المعهد الم  2002مايو    07الصادر بتاريخ    036- 2002المرسوم رقم   )3
 لبحوث المحيطات والصيد 

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/11/Decret-n°2002-036-du-07-Mai-2002.pdf 

رقم   للمرسوم  بتاريخ    036- 2002طبقا  و2002مايو    07الصادر  أجل  ،  السمكية  من  للموارد  مستدامة  إدارة 
مؤ   ،مسؤولصيد  إلرساء  و وهو  والصيد،  المحيطات  لبحوث  الموريتاني  المعهد  طابع  فإن  ذات  عمومية  سسة 

يوجد   نواذيبإداري،   7 بمهمة  مقرها  يضطلع  و  تحليلو،  والفيزيائية وكراهات  اإلالعقبات  - السوسيوالبيولوجية 
لقطاع   والفنية  استراتيجياتبهدف  الصيد،  اقتصادية  مستدام    والتنميةاالستصالح    تقييم  باستغالل  للسماح 

والقارية،السمكية  موارد  لل األسماك،  بتثمين  و  البحرية  مجال   7 الوطنية  للثروة  الومتزايد    من عائد  بتحسين 
 االستثمار. 
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الو التشريع  ضوء  مكل�  المحيطات والصيد  لبحوث  الموريتاني  المعهد  فإن  حاليا،  به  بمعمول  تحديد  ف 
 xايد المسموح بهكميات الص إجما )TAC(  لكل نوع من المصايد على حدة . 

للتفتيش    2007مارس    13الصادر بتاريخ    066- 2007المرسوم رقم   )4 المكتب الوطني  إنشاء  المتضمن 
رقم   بالمرسوم  المعدَّل  وتنظيمه،  سيره  لقواعد  والمحدد  األسماك  والستزراع  الصيد  لمنتجات  الصحي 

  2008مايو  7الصادر بتاريخ   117- 2008

 2008مايو  7الصادر بتاريخ  117- 2008المرسوم رقم 

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/Decret-n°-2008-117-du-07-mai-2008.pdf 

 2007مارس  13الصادر بتاريخ  066- 2007المرسوم رقم 

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/Decret-n°-2007-066-du-13-mars-

2017.pdf 

مايو   7الصادر بتاريخ  117- 2008والمرسوم رقم  0720مارس  13الصادر بتاريخ  066- 2007يحدد المرسوم رقم 
الصيد والستزراع األسماك، وهو مؤسسة وطنية    2008 للتفتيش الصحي لمنتجات  المكتب الوطني  له، مهام  المعدِّل 

 :يوجد مقرها 7 انواذيبو، فيما يلي

7  لما -  ب ساهمة  المتعلقة  والدولية  الوطنية  التشريعات  وتطبيق  او   ونظافةِ   جودةِ اعتماد  لمنتجات  سالمِة 
 مناطق اإلنتاج؛ اإلنتاجية، و  والمؤسسات

 ومناطق اإلنتاج؛ اإلنتاجية لمنتجات والمؤسسات اراقبة متنظيم عمليات   - 

 ؛ واإلبالغ عنهاصيد توصيف المخاطر الصحية لمنتجات ال  - 

 على المنتجات السمكية؛  ماراءات الرقابة والتفتيش الموثوق به تطوير طرق وإج - 

المختصةت -  الوطنية  للسلطة  والعلمية  الفنية  المشورة  وبال  قديم  والنظافة  يتعلق جودة  فيما  السالمة 
 ومناطق اإلنتاج؛ اإلنتاجية المنتجات والمنشآت ب

 خارجها؛ إi موريتانيا و  داخلإصدار الشهادات الصحية لشحن المنتجات  - 

 ؛قييم منشآت الصيد العتمادهات - 

َمكي ج المعايرة وضمان الجودة لمنتجات المصايد واالستزراع الالمشاركة 7 تطوير وتنفيذ برام  -   . سَّ

أن    ونص على  الذكر  اآلنف  هو  المرسوم  األسماك  والستزراع  الصيد  لمنتجات  الصحي  للتفتيش  الوطني  المكتب 
المعتمدة من   ميع  الشهادة الصحية لج بما 7 ذلك إصدار  ت التي تدخل 7 اختصاصه،  اإلدارة 7 المجاالقبل  المؤسسة 

 . وجهة للتصدير المنتجات الم
 

رقم  )5 بتاريخ    153- 018  المرسوم  مؤس  2018أكتوبر    22الصادر  وتنظيم  إنشاء  مينائية  المتضمن  سة 
 ليات وطرق سيره وتنظيمه آل حددتسمى "ميناء تانيت" والم

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/Decret-creation-Port-Tanit.pdf 
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سم "ميناء تانيت"، ئية تحمل امؤسسة مينا،  2018ر  أكتوب  22بتاريخ  الصادر    153- 2018المرسوم رقم  ينشئ  
طابع  مؤسسة  وهي   ذات  وتجاريوطنية  يوجد  صناعي  تانيت  يهدف  تانيت.  7  مقرها  ،  جميع  إi  ميناء  إدارة 

المينائية   وتوسيعهااستغاللها  لضمان  المنشآت  وتحسينها  وتجديدها  بإدارة  وصيانتها  تكليفه  ويمكن   خدمات ، 
 خرى متعلقة بأنشطة الموانئ. عمومية أ

 

رقم   )6 بتار  115- 014المرسوم  االقتصاد   2014يوليو    31يخ  الصادر  ذات  المؤسسة  تحويل  المتضمن 
المختلط المسماة سوق السمك � انواكشوط إl مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري والمحدد  

 لنظم سيرها وإدارتها 

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/11/decret-N°2014-115-du-31-juillet-2014-

portant-transformation-de-la-societe-deconomie-mixte-denommeeMPN-en-EPIC.pdf 

رقم   المرسوم  بتاريخ    115-014بموجب  وهو ،  2014يوليو    31الصادر  انواكشوط،   7 السمك  سوق  فإن 
  iإ يهدف  انواكشوط،   7 مقره  يوجد  وتجاري،  صناعي  طابع  ذات  عمومية  المنشآت  مؤسسة  جميع  إدارة 

البحري  للم مومية  الع العمومي  إليجال  الموكلة  وإi  هاوالبري  و،  صيانتها  وتحسينها  ا  استغاللهضمان  وتجديدها 
 ر. إذا لزم األموسيعها وت

بب المؤسسة  تكليف  يتم  ت وقد  التي  تلك  سيما  ال  العامة،  الخدمات  التقليدي عض  الصيد  ترقية  إطار   7 دخل 
 والشاطئي. 

 

رقم   )7 بتاريخ    2013/و.أ/181- 013المرسوم  المتضمن  2013نوفمبر    13الصادر  مؤسسة  ،  إنشاء 
 تسمى الشركة الوطنية لتوزيع األسماك  عمومية ذات طابع صناعي وتجاري

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/Decret-SNDP.pdf 

بتاريخ    2013/و.أ/181- 013المرسوم رقم  يقضي   ذات 2013نوفمبر    13الصادر  بإنشاء مؤسسة عمومية   ،
مقرها   يوجد  األسماك،  لتوزيع  الوطنية  الشركة  تسمى  وتجاري  صناعي  تموين  نواكشوط7  طابع  بهدف   ،

والجودة   لألسعار  مثلى  ظروف  ظل   7 موريتانيا،   7 الغذائي  األمن  تحقيق   7 والمساهمة  باألسماك  السكان 
 وتجديد وتحسين وتوسيع المرافق المتاحة لها. ستغالل ا بإدارة وصيانة وتكفل الشركة ت كما سالمة. وال

ل أنه يمكن  المرسوم على  السكان، ينص  أو توزيعها على  أمر المشاركة 7 أي  لشركة  7 سياق تسويق األسماك 
ببيرتبط   ال نشاطها،  المساحات  الثلج، وتأجير  لبيع  عالوة على  أخرىألطراف  مبردة  اإلضافة  والتشغيل ،   النقل 

إمداد السكان الموريتانيي سف الاستئجار  و لتلبية احتياجات  بالسمك. أخيرا تساهم الشركة،  ن  ،  ا7 إطار مهامهن 
  ألمن الغذائي. لاستهالك السمك 7 موريتانيا ولترقية 7 تحقيق أهداف السياسة الوطنية 
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رقم   )8 بتاريخ    027- 017المرسوم  الموجهة    2017مارس    6الصادر  الصيد  منتجات  بتسويق  المتعلق 
 دير/الشركة الموريتانية لتسويق األسماك للتص 

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/DECRET-130-1984-CREATION-SMCP-

FR.pdf 

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/STATUTS-DE-LA-SMCP-FR.pdf 

http://smcp.mr/wp-content/uploads/2020/10/decret-027-2017.pdf 

يونيو   6اريخ  الصادر بت  130- 84رقم  الشركة الموريتانية لتسويق األسماك التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم  
عبوصفها    1984 الممؤسسة  األساسي  نظامها  بموجب  تحويلها  تم  وتجاري،  صناعي  طابع  ذات  عتمد مومية 
تمت إعادة    2011فبراير    08مؤسسة اقتصادية ذات رأسمال مختلط. و7 تاريخ  إi  ،  1995فبراير    27بتاريخ  

لتوجيه   األساسي  األسماك/الشرك   شركةلالنظام  لتسويق  المختلط،  الموريتانية  المال  رأس  ذات  االقتصادية  ة 
الكبيرة، بينما  االستراتيجية  ذات األهمية  كة  وأصبحت الدولة الموريتانية المساهم األكبر 7 رأس مال هذه الشر

 صيد. القطاع من بنوك تجارية وطنية وفاعلين وطنيين 7 المساهمون اآلخرون  يتكون 

) تسويق  1الشركة مكلفة بـ (  ، فإن2017مارس    6ر بتاريخ  الصاد  027- 017رقم    من المرسوم  3لمادة  طبقا ل
إل الخاضعة  المجمدة  السمكية  المنتجات  التفريغ،  لزوتصدير  السطحاألباستثناء  امية  )  2(؛  الصغيرة   يةسماك 

وومراقبة   وتصدير  متابعة  تفتيش  السطحاألتسويق  المجمدة  يةسماك  ودقيقالصغيرة  األسماك.    ،  وزيوت 
 هذا المرسوم. منشأة بموجب لجنة تحديد األسعار ال، عبر  ديد السعر األساسي7 تحالشركة تشارك و

أن على  المرسوم  نفس  عن الش  وينص  بالنيابة   ،iتتو الع   ركة  والسلطات  لةموميالدولة  وطبقا  المطبق  ،  لنظام 
المنتج،   القوانين والحقوق والرسوم واإلتاوات  الضرائب والجباية  على  المعمول  تشريعات  المنصوص عليها 7 

 ر 7 الظرف الراهن. غير متوف، 2011فبراير  08بصيغته المعدلة 7 للشركة،  النظام األساسيوبها. 
 

رقم   )9 بتاريخ    207- 014المرسوم  الشركة   2014دجمبر    31الصادر  تدعى  مؤسسة  إنشاء  المتضمن 
 الموريتانية لصناعة السفن 

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/11/Decret-CNM.pdf 

رقم   المرسوم  بتاريخ  ال  207-014يقضي  اإلسالمية    2014دجمبر    31صادر  الجمهورية   7 شركة  بإنشاء 
 نواذيبو. اوهي شركة وطنية مقرها 7  الموريتانية تحت اسم الشركة الموريتانية لصناعة السفن،

مهمة وإصالح إنشاء  7  الشركة    تتمثل  السفن  لبناء  صناعية  تحتية  7  وتطويها  بنية  تساهم  التي  األنشطة  ر 
 تحقيق مهمتها. 

 

رقم   )10 بتاريخ    265المقرر  رقم    2018إبريل    09الصادر  المقرر  محل  ويحل  يلغي  الذي 
وتنظيم 0118/2017 إنشاء  المتضمن  واالجتماعي   /و.ص.ا.ب  االقتصادي  المرصد  تسمى  خلية 

 للصيد. 

http://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/fr_arrete_no_265_creation_et_organisat_oesp.pdf 
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بتاريخ  ال  265رقم    مقررال  تضمني وتنظيم    2018بريل  إ  9صادر  االقتصادي إنشاء  المرصد  تسمى  خلية 
اال للمتابعة  دائم  جهاز  إطار   7 للصيد،  قطاع  ة  جتماعيالوا  ةصادي قتواالجتماعي  وألنشطة  لتصميم  الصيد. 

إنشاء ومراقبة  الخلية    وإعداد  تكليف  يتم  خاص  المرصد،  للموضع  )  1(بـ  بشكل  دائمة  االقتصادية    تابعةآلية 
لقطاع   ت2(الصيد؛  واالجتماعية  إطار  تحديد  ومؤسسي  شريع)  االجتماعيلي  والتقييم  الرصد  - ضمان 
لقطاع   وألواالقتصادي  ا)  3(  ؛هدائالصيد  إطار   7 الشروط  دفاتر  ومستخدمي  بلورة  المنتجين  مع  لشراكة 

القطاعية  والبيانات  ل4(؛  المنتظم  النشر  ضمان  وال)  الصيد  وضعية  تتناول  قارير  تمذكرات  القطاع التي  أداء 
 ومساهمته 7 االقتصاد الوطني. 

 اعات أخرى التشريعات الناظمة للمؤسسات المعنية بإدارة الصيد، والتابعة لوصاية قط

ال  نخرطت المؤسسات  مهامها،  بعض  إطار   7 أخرى،  قطاعات  لوصاية  لتابعة  المباشرة  اإلدارة  ما  7  وهو  الصيد،  قطاع 
 : هيهذه المؤسسات ن لوزارة الصيد واالقتصاد البحري. وساسيي أيجعل منها شركاء 

 

 وزارة الدفاع الوطني  )1

 المتضمن إنشاء األكاديمية البحرية  2014أكتوبر  23الصادر بتاريخ  157- 014المرسوم رقم 

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/decret-creation-academie-navale.pdf 

بتاريخ    157- 014رقم  المرسوم  يتناول   وهي  وسير  إنشاء    2014أكتوبر    23الصادر  البحرية،  األكاديمية 
للتعليم عسكرية  مه  البحري  العاc  مؤسسة  (امها  تتمثل  ت71  السواحل   كوي)  وخفر  الوطنية  البحرية  ضباط 

بط  ، وعمال الضضباط صف البحرية الوطنية وخفر السواحل كوين) ت2(؛ الموانئوالصيد ووالبحرية التجارية 
البحرية  و  7 والتنفيذ  ت3و(  ؛والموانئالصيد  التجارية  و)  التقليدي كوين  الصيد   7 العاملة  اليد  وتدوير  تطوير 

  والشاطئي. 

على أن األكاديمية البحرية تتكون من مدرسة عليا لتدريب الضباط،   اآلنف الذكر  من المرسوم  16تنص المادة  
ال لعلوم  أعلى  ومعهد  والتطبيق،  للتخصص  البحار، ومركز  ومدرسة  ومركز  ب للتكوين  دريب والتتأهيل  للحري، 

 مهن الصيد.  على

 الوزارة األمانة العامة للحكومة )2

رقم   بتاريخ    054- 015المرسوم  الوطنية   2015مارس    05الصادر  الحظيرة  وسير  تنظيم  لقواعد  المحدد 
  .2018ل إبري 12/و.أ الصادر بتاريخ 060- 018لحوض آرغين، المعّدل بموجب المرسوم رقم 

  

 2015مارس  05الصادر بتاريخ  054- 015المرسوم رقم 

http://www.pnba.mr/pnba/images/Decret_054_2015.pdf 
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 2018إبريل  12/و.أ/ الصادر بتاريخ 060- 018المرسوم رقم 

http://www.pnba.mr/pnba/images/Decret_060.pdf 

  
رقميتضمن   بتاريخ    054-015  المرسوم  المعدّ 2015مارس    5الصادر  رق،  بالمرسوم  /و.أ 060- 018م  ل 

ة  سير مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى الحظيرقواعد تنظيم و   ، وضعَ 2018بريل  إ  12بتاريخ  الصادر  
إنشاؤها   آرغين تم  لحوض  المادة  الوطنية  القانون رقم  6بموجب  يناير    19بتاريخ  الصادر    024- 2000  من 

المنطقة البحرية المستصَلحة 7    ضمان إدارة وحمايةوتكلف المؤسسة التي يوجد مقرها 7 الشامي، ب.  2000
 ف الذكر. نآلمن القانون ا 3و  72 المادتين المحددة غين، الحظيرة الوطنية لحوض آر

- 015من المرسوم رقم  10لمادة ويكمل ا 2018بريل إ 12و.أ الصادر بتاريخ /060- 018المرسوم رقم ويعدل 
 حظيرة. لمجلس العلمي للالمتعلق با 2015مارس  05صادر بتاريخ ال 054

 سلطة منطقة انواذيبو الحرة  )3

المادة   ا  13تنص  بتاريخ  ال  001- 013  لقانون رقممن  المنطقة الحرة 7  المتضمن    2013يناير    2صادر  إنشاء 
على   يلي:  نواذيبو  الما  عن  "تمارس  بالنيابة  والسلطة،  اإلدارات  المحلية  مصالح  جميع  والسلطات  الحكومية 

 هذا القانون". ، طبقا ألحكام الصالحيات المسندة إليهاكافة ، وباسمها ةموميوالمؤسسات الع

او وزارة  أسندت  القانون،  هذا  لمقتضيات  لتطبيقا  البحري  واالقتصاد  نواذيبولصيد   7 الحرة  المنطقة  ، سلطة 
  ج الراحة. مؤسسة ميناء خليو على ميناء نواذيبو المستقلالوصاية 

رقم   • بتاريخ  186- 1983المرسوم  الصادر  تنظيم    1983يوليو    19/مكرر  إعادة  المتضمن 
بالمرسوم  المؤسسة   المعدَّل  المستقل"  انواذيبو  "ميناء  المسماة  الصادر   103- 015رقم  العمومية 

 2015يونيو  11بتاريخ 

 1983يوليو  19/مكرر الصادر بتاريخ 186- 1983المرسوم رقم 

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/11/Decret-n°83-186-portant-reorganisation-

de-letablissement-public-denomme-Port-Autonome-de-NOUADHIBOU.pdf 

 2015يونيو  11الصادر بتاريخ  103- 015المرسوم رقم 

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/PAN-NDB-2020.pdf 

بتاريخ  186-1983المرسوم رقم  يتناول   بالمرسوم رقم  الم  1983يوليو    19/مكرر الصادر  -015عدَّل 
ة تنظيم المؤسسة العمومية المسماة "ميناء انواذيبو المستقل"  ، إعاد2015يونيو   11الصادر بتاريخ    103

المرسوم  وبموجب  . 1975فبراير    6صادر بتاريخ  ال   035- 1975المرسوم رقم  التي تم إنشاؤها بموجب  
إدارة جميع  فإن ميناء انواذيبو المستقل مكلف ب،  1983يوليو    19/مكرر الصادر بتاريخ  186- 1983رقم  

كما قد يتم تكليف الميناء  ها وتجديدها وتحسينها وتوسيعها.  استغاللضمان صيانتها وينائية، ومرافق المال
  الموانئ.  مصالحالملحقة ب مصالح العمومية  إدارة بعض ال ب
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رقم   • بتاريخ    071- 96المرسوم  إنشاء    1996نوفمبر    23الصادر  مؤسسة  المتضمن  وتنظيم 
  17الصادر بتاريخ    140- 014م رقم  ج الراحة" المعدل بالمرسومؤسسة ميناء خليعمومية تسمى " 

 2014شتمبر 

 1996نوفمبر  23الصادر بتاريخ  071- 96المرسوم رقم 

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/11/Decret-n°96-071-EPBR.pdf 

 2014شتمبر  17الصادر بتاريخ  140- 014المرسوم رقم 

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/11/Decret-n°140-2014.pdf 

رقم  المرسينشئ   بتاريخ    071- 96وم  صناع   1996نوفمبر    23الصادر  طابع  ذات  عمومية  ي  مؤسسة 
وبموجب المرسوم المذكور فإن  مقرها 7 نواذيبو.  ج الراحة"، يوجد  مؤسسة ميناء خليوتجاري تسمى " 

ب مكلفة  الصيد  المؤسسة  ميناء  منشآت  جميع  صيانتها  منشآت  والالتقليدي  إدارة  وضمان  به،  الملحقة 
وتحسينها  وتشغيلها األموتوسيعها،    وتجديدها  لزم  بمقرر  إذا  ال ر،  كممن  الوصية.  تكليف  جهة  يتم  قد  ا 

 . تقليديالصيد الرقية 7 إطار ت عملتلك التي ت، وال سيما الملحقةمصالح العمومية إدارة بعض الالميناء ب 

التشريعات المتعلقة باألطر المؤسسية المنبثقة من إدارة الصيد واستصالح   قائمة 
 المصايد

رقم   )1 بتاريخ  512المقرر  الصادر  المجلس   2015أكتوبر    14/و.ص.ا.ب  أعضاء  تعيين  المتضمن 
 االستشاري الوطني الستصالح وتنمية المصايد  

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/11/ARRETE-CCNADP.pdf 

رقم   المقرر  بتاريخ  512يتضمن  الصادر  أعضاء    2015أكتوبر    14/و.ص.ا.ب  المجلس  تعيين 
لدى الوزير المكلف بالصيد. ويتيح هيئة استشارية االستشاري الوطني الستصالح وتنمية المصايد، وهو 

دائم  حوار  الرشيد، لجميع الفاعلين المعنيين بإرساء    للحكم  الذي ُينظر إليه على أنه إجراءإنشاء المجلس  
ال الحول االهتمامات  الصيد، وال سيما  لقطاع  المصايد. ولذلك  المرتبطقضايا  كبرى  باستصالح وتنمية  ة 

  ستصالح، سبيال لإلدارة الجيدة للمصايد. شرط أساسي العتماد خطط االفإن رأي المجلس  

 يتين: عقد المجلس دورتيه العاد 2018و7 سنة 

على)  2018  يناير (  األوi  العاديةالدورة   • لسنة  دراسة  رّكزت  اإلنتاج  كميات    ،2017  وضعية   cوإجما
المسموح لسنة    الصيد  والمقترحة  والصيد،    2018بها  المحيطات  لبحوث  الموريتاني  المعهد  قبل  من 

 ) واإلخطبوط. والقاروس (الكوربينإجراءات إدارة وبلورة خطط استصالح مصايد اإلثمالوز تعزيز و

 2018محضر دورة المجلس العادية لشهر يناير  رابط فيما يلي

https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/pv_ccnadp_28_janvier_2018.pdf 
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إعداد خالصات مهمة  )  1: (التالية  نقاش ودراسة النقاط  ركزت على )  2018  إبريل(  الدورة العادية الثانية •
المحينة الستصالح اإلخطبوط  عرض)  2(  ؛2018  سنة  من  األول  للربع  يالسمك   اإلنتاج  تقييم  الخطة 

 . عليها  للمصادقة

  2018محضر دورة المجلس العادية لشهر إبريل رابط فيما يلي 

http://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/pv_2eme_session_ccnadp_2018_fin-2.pdf] 

 2007مارس  13الصادر بتاريخ  066- 2007المرسوم رقم   •

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/Decret-n°-2007-066-du-13-mars-

2017.pdf 

رقم   )2 بتاريخ  951المقرر  الصادر  المتضمن  2012مايو    22/و.ص.ا.ب  دعم  ،  لجنة  استصالح  إنشاء 
 ها سيرها وتنظيم  قواعدل  المصايد، والمحدد

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/11/Arrete-n°-00951MPEM-du-22-mai-2012-

portant-creation-de-la-commission-dappui-a-lamenagement-des-pecheries-CAAP-et-fixant-ses-

regles-dorganisation-et-de-fonctionnement.pdf 

دعم رقم    لجنة  المقرر  بموجب  المنشأة  المصايد،  ال 951استصالح  بتاريخ  /و.ص.ا.ب  مايو   22صادر 
هيئة  ،  2012 الهي  واالستشارة  جميع  فنية  للتشاور  بشأن  استشاريا  رأيا  بالصيد،  المكلف  للوزير  تقدم 

  . مصايد استصالح ال القضايا الفنية المتعلقة بعملية تنفيذ خطط 

 . 2018سنة لم تعقد اللجنة أي اجتماع طيلة 

 

المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للتشاور من    2012مايو    22/و.ص.ا.ب الصادر بتاريخ  950المقرر رقم   )3
 أجل إدارة مستدامة لألسماك السطحية الصغيرة، والمحدد لقواعد سيرها وتنظيمها 

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/11/Arrete-n°950-du-22-mai-2012-portant-

creation-dune-Commission-Nationale-de-Concertation-pour-la-gestion-durable-des-petits-

pelagiques-et-fixant-ses-regles-dorganisation-et-de-fonctionnement.pdf 

ب المنشأة  الصغيرة،  السطحية  لألسماك  مستدامة  إدارة  من أجل  للتشاور  الوطنية  المقرر  اللجنة  موجب 
بتاريخ  950رقم   الصادر  ه 2012مايو    22/و.ص.ا.ب  ل،  جهاز  بيني  ولتقديم    لتشاور  الفاعلين، 

الفنية   بالصيد،  االستشارات  المكلف  الللوزير  الفنية  المسائل  أكثر  تي من شأنها  بشأن جميع  إدارة  ضمان 
  فعالية لمخزون األسماك السطحية الصغيرة. 

الوطنية   اللجنة  ب   للتشاوروتكلف  الصغيرة  السطحية  لألسماك  مستدامة  إدارة  أجل  عمليرساإمن  ة  ء 
المستدامة  لل اإلدارة  حول  السطح ل تشاور  وتوسيع  الصغيرة  يةألسماك  اال،  نحو  عملها  تصال  مجال 

أف انخراط  ضمان  أجل  من  والمناصرة،  لصوالتحسيس  7  القراناع  ضل  المستدامة  ر  اإلدارة  قواعد 
  الصغيرة. ألسماك السطحية ل



 2018سنة طيات مع      |                                                         ي  مبادرة الشفافية � قطاع الصيد البحر� إطار  األول اتقرير موريتاني

127 

  . 2018لم تعقد اللجنة أي اجتماع طيلة سنة 

رقم   )4 بتاريخ  /و.ص.1109المقرر  الصادر  المصغرة   2007مارس    28ا.ب  اللجنة  إنشاء  المتضمن 
 2018دجمبر  18/و.ص.ا.ب الصادر بتاريخ 1016إلحصائيات الصيد، المعدَّل بالمقرر رقم 

 2007مارس  28/و.ص.ا.ب الصادر بتاريخ 1109المقرر رقم  •

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/ arrete_1016_cts_2017_fr.pdf 

 2017دجمبر  18/و.ص.ا.ب الصادر بتاريخ 1016المقرر رقم  •

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/ arrete_1109_cts_2007_fr.pdf 

سير اللجنة المصغرة  مهام وقواعد    2007مارس    28و.ص.ا.ب الصادر بتاريخ  /1109قم  قرر رحدد الم ي
تضم   التي  الصيد  الرئيسية  إلحصائيات  لديها  الهياكل  باإلضافة  بيانات  قواعد  التي  الصيد،  قطاع  حول 

طرف اللجنة الفنية  ستة أشهر، من  اللجنة المصغرة، التي تجتمع كل  يتم دعم  للجنة الفنية العلمية للصيد.  
كل ثالثة أشهر.    اتعقد اجتماعاته  الصيد والتيمعلومات  إطار التنسيق الفني لنظام  العلمية التي تعد بمثابة  

للجنة  التقارير الفصلية  ، اعتمادا على  سنويإحصائي  إعداد تقرير  بخاص  بشكل    اللجنة المصغرة مكلفةو
  كلف بالصيد. وتقديمه إi الوزير المالفنية العلمية، 

غييرا 7 دورية اجتماعات  ، ت2017دجمبر    18/و.ص.ا.ب الصادر بتاريخ  1016وقد تضمن المقرر رقم  
نا  ومن  ناحية،  من  العلمية  الفنية  واللجنة  المصغرة  أعضاء  اللجنة  تشكلة  توسيع  تضمن  أخرى،  حية 

  اللجنة الفنية العلمية. 

 اجتماعات: 7 مارس ومايو وأغشت ودجمبر.  4عقدت اللجنة الفنية العلمية  2018خالل سنة 

 )2018مارس  02- 01ليومي محضر االجتماع رابط اجتماع مارس ( •

https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/pv_1ere_reunion_cts_mars_2018.pdf 

ال االجتماع  مارس،منخالل   7 رقم    عقد  المقرر  تقديم  بتاريخ  1016تم  الصادر   2017دجمبر    18/و.ص.ا.ب 
 لتحقق الفني من صحتها. جهات المختصة لالبيانات المقدمة من قبل الودراسة 

 )2018مايو  16- 14حضر اجتماع مايو (رابط ماجتماع   •

https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/pv_2eme_reunion_cts_mai_2018.pdf 

المنعقداجتماع  رّكز   العلمية  الفنية  مايو  اللجنة  األ البيادراسة  على  ،  7  قبل  من  المقدمة  المعنية،  نات  جهزة 
 ، من أجل اعتمادها فنيا. تم إجراء التعديالت عليها و

 )  2018أغشت  15محضر اجتماع يوم رابط اجتماع أغشت ( •

https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/pv_3eme_reunion_cts_aout_2018.pdf 

جهزة المعنية،  قدمة من قبل األ البيانات المدراسة  على  أغشت،  7    اللجنة الفنية العلمية المنعقداجتماع  رّكز  
 ، من أجل اعتمادها فنيا. تم إجراء التعديالت عليها و
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 ) 2018دجمبر  26- 24محضر اجتماع يومي رابط اجتماع دجمبر ( •

https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/pv_du_cts_dec2018.pdf 

 تقديم التوصيات بشأنها. جهزة المختصة فنيا، وتم البيانات المقدمة من قبل األت دراسة مبر تمجد  اجتماع 7

 مية:خالل اجتماعات اللجنة الفنية العلن  يمالحظت تم تقديم 

اج  .أ تهدف  معينة،  سنة  الخالل  الفنية  اللجنة  إi  تماعات  وتعلمية  وإجازةمراجعة  ربع   دقيق  اإلحصاءات 
  السنوية؛ 

 للجنة للسنة الموالية  7 االجتماع األولشاملة لسنة معينة، الفنية لإلحصاءات التتم اإلجازة   . ب

 

رقم   )5 بتاريخ  764المقرر  الصادر  تح  2018أكتوبر    18/و.ص.ا.ب  استصالح  المتضمن  لخطة  يينا 
 اإلخطبوط 

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/Arrete-n-0764-_2018-PA-Poulpe-VF-

6.pdf 

ال  رقم  يمثل  بتاريخ  /و764مقرر  الصادر  من  نسخة  ،  2018ر  أكتوب  18.ص.ا.ب  استصالح  خطة  محينة 
تم  األخطبوط  بلورتها طبقا  التي  ال ت   7 عليها  المنصوص  وال تشريعات  للعملية  بها  إبريل  المعمول  مقدمة 7 شهر 

لمشورة المجلس االستشاري الوطني الستصالح وتنمية المصايد. وتهدف خطة استصالح اإلخطبوط،    2018
وضع حد  ، بهدف مع إمكانات المخزوناتليتناغم تعديل جهد الصيد i خطة استصالح ألي مصايد أخرى، إكأي 

 السمكي.  مخزونمنع استنفاد ال، ول لالستغالل المفرط

 )CTEPHS( الصيد للجنة الفنية لتقييم اإلنتاج السمكي � قطاعا )6

 2017مايو  24الصادرة بتاريخ  0083 العمل رقم مذكرة •

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/11/RAPPORT-DEVALUATION-DE-LA-

PRODUCTI-2018.pdf 

 اع القط �  السمكي اإلنتاج   قييمعملية ت  تقرير •

http://www.fiti-mauritanie.mr/wp-content/uploads/2020/12/Projet-Rpprt-CEPHSP-2017.pdf 

تم  فقد  يد،  الى مراقبة المصأنه يقوم ع، وبما  الحصص حيز التنفيذعلى أساس  دارة  اإل  دخل نظام،  72016 سنة  
السمكي 7   اإلنتاج  لتقييم  مذكرة  الإنشاء لجنة فنية  بتاريخ    0083رقم  العمل  قطاع بموجب  مايو   24الصادرة 

2017.  

سب السمكي لقطاع الصيد ح نتاجاإلعن تقييم  هتقريرتم تجديد مأمورية المجلس، بعد إصدار  2018و7 سنة 
.  2018مبر  جإi د  2018متياز المنفذ خالل الفترة من يناير  االألجنبي) ونوع  نظام االستغالل (النظام الوطني/ا

سلط   على  الكما  الضوء  اإلنتاج تقرير  ومراقبة  باستغالل  المتعلقة  والتوصيات  االمتيازات  استغالل  مستوى 
 السمكي. 
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 الوثائق الوطنية الرسمية المتعلقة بالصيد  قائمة

م  )1 المسؤول  للصيد  الوطنية  للفترة االستراتيجية  البحري  واالقتصاد  للصيد  مستدامة  تنمية  أجل  ن 
2015 -2019 

https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/strategie_mpem_fr.pdf 

فبراي قطاعخ  2015ر  7  إصالحالصيد    ضع  7    لعملية  استراتيجيتمثلت  جديدة    ةاعتماد  لإلدارة وطنية 
مستدامة   تنمية  أجل  من  للفترة  واالللصيد  المسؤولة  البحري  نتيجة  2019- 2015قتصاد  تشاور  ،  عملية 

قوة دافعة لتعزيز الهادفة إi جعل قطاع الصيد  االستراتيجية المذكورة  موسعة شملت جميع الفاعلين. وتتماشى  
يت فيما  الحكومة  سياسة  مع  والشامل،  القوي  على  النمو  والحفاظ  الفقر  ومكافحة  الرشيد  والحكم  بالتنمية  علق 

 بحرية. البيئة ال

القطاعالاهدف رؤية  ت للإi    2019- 2015  يةستراتيجية  المستدامة  البحرية  وساط  أللالسمكية وثروة  اإلدارة 
الصيد. ريع قطاع  لوزيع العادل  7 االقتصاد الوطني والت  الصيددمج قطاع  فضال عن  إيكولوجي،    من منظور نهج 

التحكم 7    بدل(المصايد  يركز على التحكم 7  صيد  الإi نموذج جديد إلدارة  و7 سبيل ذلك تدعو االستراتيجية  
ب؛ حيث إن من شأن ذلك أجهد)ال الصيدضبط  ن يسمح  لنشاط  السمكيةو  ،أفضل  الموارد   iإ ، وزيادة  الولوج 

توزيع التحتية، و  يةوتطوير البنصيد،  منتجات الثمين  طرق معالجة وت  الكميات المفرغة 7 موريتانيا، وتحسين
 استغالل الموارد السمكية. عادل لإليرادات الناجمة عن 

 2020- 2015 ا للفترة� موريتانيلصيد مستدامة ل من أجل تنميةالستثماري للصيد  اإلطار ا )2

https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/rapport_finalcadre_d_investissement.pdf 

االستثماري اإلطار  تنميةللصيد    يهدف  ل  من أجل  موريتانيلصيد  مستدامة  للفترة7  تم ،  2020- 2015  ا  الذي 
من حيث    ،2019- 2015  المشاريع القطاعية ذات األولوية 7 استراتيجيةمواكبة    ، إ2015iبريل  إإعداده 7  

بحشدهاالالزم  االستثمارات   أو  بالحكامة  يتعلق  ما  سواء  التحتية ،  يسمحالبنية  حيث  لقطاع  بتنمية    ؛  مندمجة 
النمو المتسارع والالصيد   للفترة    رفاه7 إطار استراتيجية  والتي تعد اإلطار المرجعي    2030- 2016المشترك 

 للسياسة العامة للحكومة. 
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 لصيد الكبير . سجل سفن ا2ج.

N° NAVIRE 
LONGUEUR 

(M) 
CONSIGNATAIRE 

INDICATIF 
RADIO 

ZONE DE PECHE ENGIN DE PÊCHE 

1 8 FISHING 35.26 8 FISHING.SARL 412671010 Z7 CHALUT 

2 ABDINE 877 38.8 CEPP.SARL 412329116 Z3 CHALUT 

3 ABIDINE 6 40.38 OCF.SARL 412329115 Z4 CHALUT 

4 ABIDINE 7 40.38 OCF.SARL 412329118 Z4 CHALUT 

5 ABIDINE 8 40.38 OCF.SARL 412329120 Z4 CHALUT 

6 ABIDINE 866 38.8 CEPP.SARL 4123229115 Z3 CHALUT 

7 ABIDINE 888 38.8 CEPP.SARL 412329118 Z3 CHALUT 

8 ABIDINE 899 38.8 CEPP.SARL 412329117 Z3 CHALUT 

9 ABIDINE 9 40.38 OCF.SARL 412329125 Z4 CHALUT 

10 ADAMIM 17.25 DELTA FISH RIM TCA4300 Z4 CHALUT 

11 AFRIKA 126.2 MFG PEAT 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

12 AHMED MOLLAOGLU 1 46.7 BURNYSTEM SARL TCA4257 Z4 SENNE 

13 AHMET OCAK BALIKCILIK 55 39.2 ATLAS FISH SARL TCA3033 Z3 SENNE 

14 AITA FRAXKU 32.26 SOPAC E A C D 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CANNE 

15 AKCHAR (EX HARGO) 27   5DTTA Z3 SENNE 

16 AKCHAR 2 27.2     Z3 SENNE 

17 AKGUN BALIKCILIK-3 52.2 
ATLANTIC RIM 
COMMERCE.SARL 

TCB2021 Z4 SENNE 

18 AKTASLAR-C 46.1 
TRANS RECO PECHE - 
Sarl 

TC2612 Z4 SENNE 

19 AL ASMAC 1 (EX HUYU 743) 38.5 AL ASMAC SA 5THA Z7 CHALUT 

20 AL ASMAC 2 (EX HUYU744) 38.5 AL ASMAC SA 5TKR Z7 CHALUT 

21 AL ASMAC 3 (EX HUYU745) 38.5 AL ASMAC SA 5TKS Z7 CHALUT 

22 AL ASMAC 4 (EX HUYU 746) 38.5 AL ASMAC SA 5TKT Z7 CHALUT 

23 AL ASMAC 5 (EX HUYU 747) 38.5   5TKU Z7 CHALUT 

24 AL ASMAC 6 (EX HUYU 749) 38.5 AL ASMAC SA 5TKV Z7 CHALUT 

25 AL ASMAC 7 (EX HUYU 750) 38.5   5TKW Z7 CHALUT 

26 AL ASMAC 8 (EX HUYU751) 38.5 AL ASMAC SA 5TKX Z7 CHALUT 

27 AL VALAH 36   5THB Z7 CHALUT 

28 ALBACAN 85.85 SMNCS EACO 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

SENNE 

29 ALBACORA 6 76.75 SMNCS PJGS Z6 SENNE 

30 ALBACORA NUEVE 76.74 SOPAC PJXU Z6 SENNE 

31 ALBACORA QUINZE 85.85 SMNCS E D U S 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

SENNE 

32 ALBONIGA 54.5 SMNCS EDKU 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

SENNE 

33 ALCADE UNO 28 SOPAC EA-3031 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

PALANGRE 

34 ALEKSANDR MIRONENKO 120.47 INTERFISH U B A U 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

35 ALFONSO RIERA CUATRO 25.5 SACOP SA EBSY 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

36 ALFONSO RIERA SEGUNDO 27.5 SACOP SA EAQQ 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 
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N° NAVIRE 
LONGUEUR 

(M) 
CONSIGNATAIRE 

INDICATIF 
RADIO 

ZONE DE PECHE ENGIN DE PÊCHE 

37 ALFONSO RIERA TERCERO 26 SACOP SA LAGP 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

38 ALMAP 1 22.27     Z8 
FILET( MAXIMUM 
800 FILETS) 

39 ALMAP 4 22.27 
ETS MOHAMED 
ABDERAHMANE EL 
ARB 

  Z2 CASIERS - FILETS 

40 ALTARRI 28.63 SOPAC V3VQ9 Z6 DÉSARMÉ 

41 AMABAL 2 (EX BALAKA) 33.45 AMABAL PECHE SA 5T952 Z7 CHALUT 

42 AMINE 37.17 FIMBO.SARL 6WKH Z7 CHALUT 

43 AMLIL 24.1 ETS MOUHAB N.C Z2 
FILET DROIT FIXE 
NASSES 

44 ANAGIM 1 (EX ATAR II) 39.4 MAFISH SARL VHF Z7 CHALUT 

45 ANAGIM 2 30.45 MAFISH SARL 5T64C Z7 CHALUT 

46 ANNAJAH 2 36   5TJJ Z7 CHALUT 

47 ANNAJAH 3 36   5TJM Z7 CHALUT 

48 ARENE 29.63 SOPAC VHF Z6 DÉSARMÉ 

49 ARGANE 2 24 CARMEN POISSON   Z8 PALANGRIER 

50 ARMENAK BABAEV 104.5 BCDP UIMQ 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

51 ARPECO 4 39 ARPECO SA 5TDA Z7 CHALUT 

52 ARPECO VI (EX BURMAPECHE 2) 36 ARPECO SA 5TJR Z7 CHALUT 

53 ARPECO VII (EX BURMA PECHE 3) 36   5TIL Z7 CHALUT 

54 ARTIKE 35.15 SMNCS HP5562 Z6 DÉSARMÉ 

55 ARZAK (EX SEBASTIOA PAULO) 25   C U K V 7 Z2 
FILET MAILLANT 
FIXE, PAL.LIGN 

56 ARZAK-2 (EX IZIV-1). 29.8   5-T- E J Z8 
CASIER. FILLET 
MAILLANT 

57 ASTRID 92.04 
TIMIRIS FISH POUR LA 
CONSIGNATION SARL 

V3ZY3 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

58 ATLANTIC HERMES (EX NORDIC) 108.1 PACT INDUSTRIE SA V3QW3 Z5 CHALUT 

59 ATLANTIC ORION (EX POLAR) 93.1 PACT INDUSTRIE SA V3QD4 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

60 ATLANTIC SIRIUS(EX ODIN) 91.104 PACT INDUSTRIE SA V3QA3 Z5 CHALUT 

61 ATLAS(EX FRANZISKA) 119.18 PACT INDUSTRIE SA UAIU Z5 CHALUT 

62 AVCI RECEBINA-3 45 EL HOUDA SARL TCPG9 Z4 SENNE 

63 AVEL VOR 61 MIC FGPK 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

SENNE 

64 AYSE 36 

SOCIETE DE 
TRAITEMENT ET 
VALORISATIONDU 
POISSON 

V3PF4 Z3 SENNE 

65 BAB EL KHAIR 3 (EX MOURABIT.2) 36 SMCRP 5TCR Z7 CHALUT 

66 BAB EL KHAIR II( EX MOURABIT1) 36 SMCRP 5TCQ Z7 CHALUT 

67 BAFRALI 6 20.9 
ATLANTIQUE 
PECHE.SARL 

TCA4322 Z4 CHALUT 

68 BAKAR ll 22.77 OPM SARL   Z8 
FILETS PALANGRES 
NASSES(MAXIMUM 
800 FILETS) 
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N° NAVIRE 
LONGUEUR 

(M) 
CONSIGNATAIRE 

INDICATIF 
RADIO 

ZONE DE PECHE ENGIN DE PÊCHE 

69 BAKAR-1 22 OPM SARL TCG2 Z8 

FILET MAILLANT 
DROIT 
FIXE(MAXIMUM 
800 FILETS) 

70 BALAMIDA 35.9 PAS SA ECIV 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

71 BARBAROS-T 25.85 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

TC9236 Z2 SENNE 

72 BATAM 15.47 LEJOUAD   Z2 
FILLET 
DROIT.NASSE 

73 BERRIZ SAN FRANCISCO 29.86 TRANSAC EAID 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CANNES 

74 BOUCHRA 23.98 HIMAFRI S.a N.C Z2 
FILLET MAILLANT 
DROIT FIXE NASSES 

75 BURAK YAGIZ 39.95 
ATLANTIC RIM 
COMMERCE.SARL 

TCA4260 Z3 SENNE 

76 CAKIROGULLARI 6 39.65 COFRIMA.SA TC5012 Z3 SENNE 

77 CAP BLANC 56 
CAP BLANC 
PELAGIQUE .SARL. 

PJBO Z4 CHALUT 

78 CAP BOJADOR 61 MIC F G P I 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

SENNE 

79 CAP MAURITANIE 1 23.41 COFRIMA.SA PQLN Z7 CHALUT 

80 CAPE CORAL 71.28 SOPAC 3FEM8 Z6 SENNE 

81 CARMEN E PILAR 29.5 SAMAPECHE SARL EAGZ 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

82 CARMINCHIN 16.04 ACOMAT EA3047 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

PALAGRE 

83 CAROLIEN 119.01 MFG PDHC 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

84 CAVIT PIRLANT 26.88 AVCI TC7007 Z3 SENNE 

85 CHANG XING1 27.1 INK SARL PKML Z3 SENNE 

86 CHOKYU MARU NÂ°1 49.23 MIC 7JLK Z6 PALANGRE 

87 CHOKYU MARU NÂ°11 52.52 MIC JINE Z6 PALANGRE 

88 CHOR 36 ARPECO SA 5TKQ Z7 CHALUT 

89 CINAR IBRAHIM 50 MARISE TC9967 Z4 SENNE 

90 CINAROGULARI -1 45.6 ETS FOM TCB 2058 Z4 SENNE 

91 CIUDAD DE HUELVA 32.53 SACOP SA LAVC 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

92 COMEP-1 14 
CHEKRAD OULD 
MOHAMED 

TCA4113 Z2 
FILLET MAILLANT 
DROIT FIXE NASSES 

93 COMMANDANT BIRAME THIAW 26.92 SMCC-HD CUTT Z6 CANNE 

94 CORONA DEL MAR 33.53 INTERCOP FIPY 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CANNES+ FILET 
APPAT 

95 COSTA DE HUELVA 31 SACOP SA E C K X 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

96 CPMC 12 (EX HUYU 736) 38.3 
GROUPE ABDELLAHI 
NOUEGHUED 

5TKM Z7 CHALUT 

97 CPMC 13 (EX HUYU 737) 38.3 COPEMAC 5TKN Z7 CHALUT 

98 CPMC1 (EX HUYU 849) 44.82 COPEMAC 5TGT Z7 CHALUT 

99 CPMC11 (EX HUYU 735) 38.3 
GROUPE ABDELLAHI 
NOUEGHUED 

5TKL Z7 CHALUT 

100 CPMC14 (EX HUYU 738) 38.3 COPEMAC 5TKO Z7 CHALUT 

101 CPMC15 (EX HUYU 739) 38.3 COPEMAC 5TKP Z7 CHALUT 
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N° NAVIRE 
LONGUEUR 

(M) 
CONSIGNATAIRE 

INDICATIF 
RADIO 

ZONE DE PECHE ENGIN DE PÊCHE 

102 CPMC2 (EX HUYU 850) 44.82 COPEMAC 5TJE Z7 CHALUT 

103 CPMC3 (EX HUYU 851) 44.82 COPEMAC 5TJF Z7 CHALUT 

104 CPMC4 (EX HUYU 852) 44.82 COPEMAC 5TJG Z7 CHALUT 

105 CPMC6 (EX HUYU 854) 44.36 COPEMAC 5TJI Z7 CHALUT 

106 CRONA 29.97 IPR D6A2141 Z4 CHALUT 

107 CURBEIRO 32.16 PAS SA EACV 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

108 DARE SALAME 1 38.8 DARE SALAME 0 Z7 CHALUT 

109 DAVUT KIYAK-A 42.5 AM FISHING SA TCB 2039 Z4 SENNES 

110 DENIZER 50.64 ZAK FISHING FOOD TCA2379 Z4 SENNE 

111 DEWAS-1 52.6 
OCEAN PELAGIQUE 
FISHING SARL 

  Z4 CHALUT 

112 DEWAS-2 44.35 
OCEAN PELAGIQUE 
FISHING SARL 

OVUW Z4 CHALUT 

113 DIMITRIOS 1 32 TRANSAC SX6000 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

114 DONGGANXING 11 51 
MAURITANO TOUR 
FISHING 

412473251 Z4 CHALUT 

115 DONGGANXING 12 51 
MAURITANO TOUR 
FISHING 

  Z4 CHALUT 

116 DONGGANXING 15 51 VAL PESCA SARL   Z4 CHALUT 

117 EGALUZE 52.3 SMNCS EFHD 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

SENNE 

118 EIGH 3 16.4     Z8 
FILETS (MAXIMUM 
800 FILETS) 

119 EL GHALEM 29.5   5T611 Z7 CHALUT 

120 EL KHAIR II 22.96 
SEYEDNA OUMAR EL 
HACEN 

  Z2 
FILLET MAILLANT 
DROIT FIXE NASSES 

121 EL KOWTHAR-1 21.97 TENMIYA SARL TCNW7 Z7 CHALUT 

122 EL KOWTHAR-2 20.4 
AL NAJAH 
SEAFOOD.SARL 

TCZA3 Z7 CHALUT 

123 EL MELZEM -1 17.84 MTCPM.SARL 5TGJ Z2 
FILLET MAILLANT 
DROIT FIXE NASSES 

124 EL MELZEM -2 17.84 MTCPM.SARL 5TSV Z2 
FILLET MAILLANT 
DROIT FIXE NASSES 

125 EL YOUSRE 1 23.8 ARGUIN FISHING Sari TCQJ8 Z7 CHALUT 

126 EMIR 1(EX ETHERAA 1) 16 
ABDALLAHI AHMED 
CHREIF 

  Z2 FILETS NASSES 

127 ERGUN BASARAN 43.97 SENA SARL N.C Z4 SENNE 

128 EROL REIS 14.5 
PROTEINE AFRIQUE 
DU NORD.SARL 

TC39025 Z7 CHALUT 

129 ESSALEM 1 (EX: ALMAP 2) 22.27   VHF Z2 LIGNE NASSE 

130 ESSALEM 2 (EX MAURAL 1) 20.4     Z2 FILET NASSES 

131 ESSALEM 3 20.4     Z2 
FILLET MAILLANT 
ET NASSES 

132 ESSAVA – 4 39.6 
UNIVERSAL TRADING 
DE MAURITANIE 

5TQD Z7 CHALUT 

133 ESSAVA 1 30.53 SOMAGEL.SARL 412697280 Z7 CHALUT 

134 ESSAVA 2 30.53 SOMAGEL.SARL 412697290 Z7 CHALUT 

135 ESSAVA 3 30.53 SOMAGEL.SARL 412697310 Z7 CHALUT 
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N° NAVIRE 
LONGUEUR 

(M) 
CONSIGNATAIRE 

INDICATIF 
RADIO 

ZONE DE PECHE ENGIN DE PÊCHE 

136 EVER RICH NÂ° 636 47.21 PACT INDUSTRIE SA TUN 5073 Z6 PALANGRE 

137 EVER RICH NÂ°1 43.54 PACT INDUSTRIE SA TUN 5072 Z6 PALANGRE 

138 EYUPOGLU KARDESLER-2 38.1 TANIT FISHING SARL TC3299 Z3 SENNES 

139 FARRUCO 45.62 SMNCS EBUH 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

140 FIRTINA BALIKCILIK 41.5 ATLANTIQUE PROTEIN   Z4 SENNE 

141 FISHING SUCCESS 98.1 PAS SA YLOJ 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

142 FU YUAN YU 963 40.4 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

412440068 Z5 CHALUT BOEUF 

143 FU YUAN YU 097 43.41 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

412440173 Z4 SENNE 

144 FU YUAN YU 098 43.41 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

412440174 Z4 SENNE 

145 FU YUAN YU 099 42.31 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

412440175 Z2 DESARME 

146 FU YUAN YU 801 23.22 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

412440277 Z2 
CASIERS PALANGRE 
FILET DROIT 

147 FU YUAN YU 802 23.22 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

412440278 Z2 
CASIERS PALANGRE 
FILET DROIT 

148 FU YUAN YU 803 23.22   412440279 Z2 
CASIERS PALANGRE 
FILET DROIT 

149 FU YUAN YU 804 23.22 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

412440281 Z2 
CASIERS PLANGRE 
FILET DROIT 

150 FU YUAN YU 805 23.22 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

  Z2 
CASIERS PALANGRE 
FILET DROIT 

151 FU YUAN YU 806 23.22 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

  Z2 
CASIERS PALANGRE 
FILET DROIT 

152 FU YUAN YU 807 23.22 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

  Z2 
CASIERS 
PALANGRES FILETS 
DROITS 

153 FU YUAN YU 808 23.22 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

  Z2 
CASIERS PALANGRE 
FILET DROIT 

154 FU YUAN YU 809 36.83 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

412440332 Z7 CHALUT 

155 FU YUAN YU 810 36.83 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

412440333 Z7 CHALUT 

156 FU YUAN YU 811 36.83 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

412440334 Z7 CHALUT 

157 FU YUAN YU 812 36.83 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

412440335 Z7 CHALUT 

158 FU YUAN YU 813 36.83 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

413440336 Z7 CHALUT 

159 FU YUAN YU 8666 44.9 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

BVRC7 Z4 SENNE 

160 FU YUAN YU 951 25.9     Z2 
CASIERS PALANGRE 
FILET DROIT 

161 FU YUAN YU 952 25.9     Z2 
CASIERS PALANGRE 
FILET DROIT 

162 FU YUAN YU 953 25.9     Z2 
CASIERS PALANGRE 
FILET DROIT 

163 FU YUAN YU 954 25.9     Z2 
CASIERS PALANGRE 
FILET DROIT 

164 FU YUAN YU 955 25.9 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

  Z2 
CASIERS PALANGRE 
FILET DROIT 

165 FU YUAN YU 956 25.9 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

  Z2 
CASIERS PALANGRE 
FILET DROIT 

166 FU YUAN YU 957 39.32 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

XCW6200ZC Z5 CHALUT BOEUF 

167 FU YUAN YU 958 39.32 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

412440 Z5 CHALUT BOEUF 

168 FU YUAN YU 959 44.18 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

  Z5 CHALUT A BOEUF 

169 FU YUAN YU 960 44.18 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

  Z5 CHALUT A BOEUF 

170 FU YUAN YU 961 40.4 FUZHOU HONGDONG 412440066 Z5 CHALUT BOEUF 
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N° NAVIRE 
LONGUEUR 

(M) 
CONSIGNATAIRE 

INDICATIF 
RADIO 

ZONE DE PECHE ENGIN DE PÊCHE 

PELAGIC FISHERY 

171 FU YUAN YU 962 40.4 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

XCW6200ZC Z5 CHALUT BOEUF 

172 FU YUAN YU 964 40.4 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

412440069 Z5 CHALUT B?UF 

173 FU YUAN YU 965 40.4 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

412440071 Z5 CHALUT A BOEUF 

174 FU YUAN YU 966 40.4 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

412440173 Z5 CHALUT A BOEUF 

175 FU YUAN YU 967 36.83 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

412440107 Z7 CHALUT 

176 FU YUAN YU 968 36.83 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

412440108 Z7 CHALUT 

177 FU YUAN YU 969 36.83 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

412440109 Z7 CHALUT 

178 FU YUAN YU 970 36.83 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

4124400111 Z7 CHALUT 

179 FU YUAN YU 971 36.83 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

4124400112 Z7 CHALUT 

180 FU YUAN YU 972 25.9     Z2 
CASIERS 
PALANGRES FILETS 
DROITS 

181 FU YUAN YU 973 25.9   412440277 Z2 
CASIERS PALANGRE 
FILET DROIT 

182 FU YUAN YU 974 25.9     Z2 
CASIERS 
PALANGRES FILET 
DROIT 

183 FU YUAN YU 975 25.9 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

  Z2 
SENNE 
TOURNANTE 

184 FU YUAN YU 976 25.9     Z2 
CASIERS PALANGRE 
FILET DROIT 

185 FU YUAN YU 977 25.9     Z2 
CASIER FILET 
DROIT PALANGRE 

186 FU YUANYU 9507 39.9 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

412440584 Z7 CHALUT 

187 FU YUANYU 9508 39.9 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

412440585 Z7 CHALUT 

188 FU YUANYU 9509 39.9 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

412440586 Z7 CHALUT 

189 FU YUANYU 9510 39.9 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

412440586 Z7 CHALUT 

190 FU YUANYU 9511 39.9 
FUZHOU HONGDONG 
PELAGIC FISHERY 

412440588 Z7 CHALUT 

191 FUENTE DE MACENLLE 32.6 SOPAC ecek 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

192 FUNCHO 41.92 SMNCS EAUS 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

193 GALERNA 69.85 SOPAC PJQD Z6 SENNE 

194 GAZTELLUGAITZ (EX SIEMPRE ARTURO 25.54 SOPAC E A K I 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CANNE 

195 GESPECHE 1 19.9 TRARZA FRIGO SARL 5TXK Z4 CHALUT 

196 GEVRED 67.46 MIC FIUO 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

SENNE 

197 GLORIA 95.06 TCA V3FQ Z5 CHALUT 

198 GLORIA (EX MESTRE TORRAO) 21.5 GLORIOSA DE PECHE CILP Z2 FILET NASSE 

199 GOBER CUATRO 29 SACOP SA ECAE 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

200 GOBER TERCERO 29 SACOP SA E B W Z 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

201 GRANADA 67.5 PACT INDUSTRIE SA 6WLH Z6 SENNE 

202 GREY WHALE 86.98 CONSMAR TJMC34 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

203 GUEOTEC 81.83 MIC FGPG 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

SENNE 
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204 GUERIDEN 81.83 MIC FGQC 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

SENNE 

205 H.A.A.OGULLARI-3 39.95 
RAHMA MARINE 
PROTEINE 

  Z3 SENNE 

206 HABIBIN ENVER 49.95 
EL VETH POUR LA 
PECHE 

TCA4375 Z4 SENNES 

207 HELEN MARY 116.7 MFG DQLI 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

208 HELGE OUMSAID 16.55 SAYADINE.SA N.C Z2 
FILLET MAILLANT 
DROIT FIXE NASSES 
ET PALANGRE 

209 HELLODDEN 38.17 
MAURITANIENNE 
POUR LES PROTEINES 
DE LA MER 

LQZO Z3 SENNE 

210 HELSINGFORS (EX KING BORA) 104.5 BCDP TJMC100 Z5 CHALUT 

211 HIMAPECHE 4 25.45   5TJY Z7 CHALUT 

212 HIMAPECHE 5 25.45   5T684 Z7 CHALUT 

213 
IEVA SIMONAITYTE (EX ADMIRAL 
STARIKOV) 

108.12 TENWEICH-PECHE LYAD 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

214 ILHAN YILMAZ 41.9 ZAK FISHING SARL TCA2309 Z4 SENNE 

215 ILHAN YILMAZ -3 49.6 GOBAL FISHING TC0506 Z4 CHALUT 

216 ILHAN YILMAZ-1 46 SEPH SA TC7499 Z4 SENNE 

217 IMAN - 1 28.35 
TEISSIR IMPORT 
EXPORT 

N.C Z8 CHALUT 

218 IRENE 35.1 SMNCS HP3077 Z6 DÉSARMÉ 

219 IRIBAR ZULAIKA 36 TRANSAC EANS 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CANNE 

220 ISLA DE SANTA( LAMEIRRO UNO) 29.5 SOPAC EALF 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

221 ISMAIL 1 39.59   VHF Z7 CHALUT 

222 ISMAIL10 (EX ZHONG SHUI 9407) 44.38   VHF Z7 CHALUT 

223 ISMAIL11 (EX SHONG SHUI 9408) 44.38   VHF Z7 CHALUT 

224 ISMAIL2 (EX YING YU 801) 38   VHF Z7 CHALUT 

225 ISMAIL5 (EX YANG YU 805) 41   BBDP Z7 CHALUT 

226 ISMAIL7 (EX YANG YU 806) 41   BBDC Z7 CHALUT 

227 ISMAIL8 (EX ZHONG SHUI 9405) 44.38   VHF Z7 CHALUT 

228 ISMAIL9 (EX ZHONG SHUI 9406) 44.38   VHF Z7 CHALUT 

229 ISTAKOZ BALIKCILIK 29 
PROTEINE AFRIQUE 
DU NORD.SARL 

TC 5732 Z7 CHALUT 

230 IVAN GOLUBETS 96.7 
Peche Armement 
Services (PAS) 

4LSH2 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

231 JIN SHENG SHUI 09 45.38 RIM ASMAK SARL 5TUL Z7 CHALUT 

232 JIN SHENG SHUI 10 45.38 GSC MARINE SARL 5TUW Z7 CHALUT 

233 JIN SHENG SHUI 11 45.38 GSC MARINE SARL 5TUY Z7 CHALUT 

234 JIN SHENG SHUI 12 45.38 RIM ASMAK SARL 5TUZ Z7 CHALUT 

235 JOMAFRAN 26.7 SACOP SA EAUC 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

236 JORGE R. 40 SEPH SA LAHA Z3 SENNE 

237 KAMOR 20     Z8 
FILETS (MAXIMUM 
800 FILETS) 

238 KAMOR - 2 (EX SAWA II) 27.5   VHF Z7 CHALUT 
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239 KAMOR 1 19.2     Z8 
FILETS (MAXIMUM 
800 FILETS) 

240 KAPITAN BOGOMOLOV 120.43 SCOMAT UCUE 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

241 KAPITAN MORGUN 104.5 PAS SA YLPN 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

242 KAPITAN RUSAK 96.7 PAS SA 4LSF2 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

243 KAPITAN SUKHONDYAYEVSKIY 96.7 PAS SA 4LSB2 Z5 CHALUT 

244 KARA BERA 26.4 DELTA FISH RIM TC8588 Z4 CHALUT 

245 KAVRAMIS MAHMUT 39.95 SMAC SARL TC9193 Z3 SENNES 

246 KEMAL REIS 3 39.5 FIMOL TC9475 Z3 SENNES 

247 KEMANE 20.4     Z2 
FILET DROIT FIXE 
PALANGRE 

248 KERIM 1 21 SAYADINE.SA VHF M304 Z2 SENNES 

249 KERIM 3 16 EL MENARA SARL   Z2 
FILLET MAILLANT 
DROIT FIXE NASSES 

ET PALANGRE 

250 KERMANTXO 32.26 TRANSAC E A X I 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CANNES 

251 KING CRAB 30.7 SPARUS 6WIN Z8 CASIERS NASSES 

252 KIYAK KARDESLER 31.6 
ATLANTIQUE 
PECHE.SARL 

TC7193 Z4 CHALUT 

253 KIYAK KARDESLER 9 24 AM FISHING SA TCPH5 Z4 CHALUT 

254 KIYAK KARDESLER-1 31.5 
ATLANTIQUE 
PECHE.SARL 

N.C Z4 CHALUT 

255 KIYAK OMER 24.18 
MAURITANO TOUR 
FISHING 

TC7555 Z4 CHALUT 

256 KURTZIO 56.1 SMNCS EAUN 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

SENNE 

257 LAGHDAF (EX RAMADHANE) 17 
AHMED ABDALLAHI 
CHERIF 

  Z2 
FILETS MAILLANTS 
ET NASSES 

258 LANPUL 23.68 INK SARL   Z8 
FILET ( MAXIMUM 
800 FILETS) 

259 LAO TING 02 24.2 CEPP.SARL 412280946 Z2 SENNE 

260 LAO TING 05 24.2 OCF.SARL 412280949 Z2 SENNE 

261 LAO TING 07 24.2 OCF.SARL 412280952 Z2 SENNE 

262 LAO TING 08 24.2 CEPP.SARL 412280953 Z2 SENNE 

263 LAO TING 4 24.2 OCF.SARL 412280948 Z2 SENNE 

264 LAOTING 03 24.2 OCF.SARL 412280947 Z2 SENNE 

265 LAOTING 10 42.28 
DUBAI FISHING AND 
SERVICES SARL 

412280925 Z7 CHALUT 

266 LEJOUAD 1 20.5 
ISELMOU SADVI 
SALEM EL JOUD 

5TLJ Z7 CHALUT 

267 LEJOUAD 2 20.5 
ISELMOU SADVI 
SALEM EL JOUD 

5TSZ Z7 CHALUT 

268 LEJOUAD 4 (EX SALIMAUREM 10) 20.4 
ISELMOU SADVI 
SALEM EL JOUD 

5TLL Z7 CHALUT 

269 LEMBAREK 1 29.5 
ETS CHEIKH SIDIYA 
OULD MED LEMINE 

VHF Z7 CHALUT 

270 LEMBAREK 2 (EX ARPECO 3) 29.5 
ETS CHEIKH SIDIYA 
OULD MED LEMINE 

VHF Z7 CHALUT 

271 LEMI 1 16.13 MAY PECHE   Z2 
FILET DROIT 
NASSES 

272 LIAODAN 25990 30.8 MACCOPECHE 412331114 Z4 CHALUT 

273 LIAODAN 25991 30.8 MACCOPECHE N.C Z4 CHALUT 
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274 LOATING 09 42.28 
DUBAI FISHING AND 
SERVICES SARL 

412280924 Z7 CHALUT 

275 LU GUANG YU 62367 37.6 VALENCIA FRIGO N.C Z4 CHALUT À BŒUF 

276 LU GUANG YU 62368 37.6 VALENCIA FRIGO N.C Z4 CHALUT À BŒUF 

277 LU GUANG YU 62567 37.6 VAL PESCA SARL N.C Z4 CHALUT À BŒUF 

278 LU GUANG YU 62568 37.6 VAL PESCA SARL N.C Z4 CHALUT À BŒUF 

279 LU RONG YU 71168 36.39 
SUNRISE RESSOURCES 
EXPLOITATION 
COMPANY 

312280548 Z4 CHALUT 

280 LURONG YU 71167 36.39 
SUNRISE RESSOURCES 
EXPLOITATION 
COMPANY 

312280547 Z4 CHALUT 

281 MAARTJE THEADORA 140.8 MFG DEAN2 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

282 MABROUKA 5 16   VHF Z2 FILETS NASSES 

283 MABROUKA 8 16 ETS LEJOUAD N.C Z2 FILETS ET NASSES 

284 MACCOP 1 (EX BURMA PECHE 1) 20.25 MACCOP SARL VHF Z7 CHALUT 

285 MACCOP 2 (EX BURMA PECHE 5) 20.25 MACCOP SARL VHF Z7 CHALUT 

286 MACCOP 3 (EX ARPECO 1) 28.5 MACCOP SARL VHF Z7 CHALUT 

287 MAKKAH 20.4 
OCEAN FISH 
INTERNATIONAL 

VHF Z2 FILET DROIT FIXE 

288 MAMATI ORHAN 41.98 
EXCELLENCE FISH 
POUR LES INDUSTRIES 
DE PECHES SARL 

TCA2377 Z4 SENNE 

289 MAR DE SERGIO 84.2 SMNCS E H N B 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

SENNE 

290 MARGIRIS (EX ANNELIES ILENA) 136.12 MFG LYRV 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

291 MARSHAL KRYLOV 103.7 PAS SA 4LRX2 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

292 MARSHAL NOVIKOV 103.7 PAS SA 4LTT2 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

293 MARSHAL VASILEVSKIY 98.1 PAS SA TJMC72 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

294 MATA MOULANA 1 (EX PLAMAR) 18.55     Z2 
FILETS NASSES ( 
MAXIMUM 800 
FILETS) 

295 MAURICAP 1 (EX TENDEWJA 1) 29.5   VHF Z7 CHALUT 

296 MAYEL 28.05 LUSOMAR SARL CUP2 Z7 
FILLET MAILLANT 
FIXE PALANGRES 
LIGNE 

297 MERZOUGH 3 16     Z8 
FILETS (MAXIMUM 
800 FILETS) 

298 MERZOUGH-1 15.15     Z8 
FILETS (MAXIMUM 
800 FILETS) 

299 MESSOUD 1 34.5 S.M.P.I - SA 5TMN Z7 CHALUT 

300 MESSOUD 3 27.5 
MOHAMED LEMINE 
MOHAMED YEDASSI 

  Z7 CHALUT 

301 MESSOUD 4 29.5 
ETS ALEXPAK 
GESTION ARPECO 2 

5TCY Z7 CHALUT 

302 MONTE BRANCO 23.47 ARECA FRIGO 5TPQ Z2 SENNE 

303 MONTECLARO 26.7 SMNCS HO-2095 Z6 DÉSARMÉ 

304 MONTEFRISA NUEVE 66 SMNCS YSC3216 Z6 SENNE 

305 MONTEMAIOR 76.75 SMNCS EHTT 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

SENNE 

306 MORMARIN 5 39.49 SAFIR FISH TC5133 Z3 SENNES 
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307 MORMARIN T 27.2 ATLAS FISH SARL TCXP2 Z3 CHALUT 

308 MOULAYE MEHDI 24.31 C.P.A.A .SA CNA-4726 Z7 PALANGRE 

309 MUHAMMET KIYAK 29.42 
ATLANTIQUE 
PECHE.SARL 

TCA3868 Z4 CHALUT 

310 NABOEIRO 28 TRANSAC EA 8968 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

PALANGRES 

311 NAVIGATOR 121.4 SCARP V3RB9 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

312 NDM 1 14.96 ETS ABABA N.C Z2 PALANGRE 

313 NECATI REIS 2 39.9 STVP.SARL TCA2930 Z4 SENNE 

314 NEJAT 22 TANIT FISHING SARL 5TMW Z7 CHALUT 

315 NIHAT BABA 24 
ATLANTIQUE 
PECHE.SARL 

TC8517 Z4 CHALUT 

316 
NIKOLAY TELENKOV (EX BORIS 
DEREVYANKO) 

120.47 PACT INDUSTRIE SA UBXE 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

317 NOUH-1 39.7 ECPM.SARL 5TQE Z7 CHALUT 

318 NOUH-2 39.7 ECPM.SARL 5TQQ Z7 CHALUT 

319 NOUH-3 39.7 ECPM.SARL 5TQX Z7 CHALUT 

320 NOUH-4 39.7 ECPM.SARL 5TQC Z7 CHALUT 

321 NUEVO SALMON 28.08 TRANSAC EHDG 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

PALANGRES 

322 NUEVO SAN LUIS 31.5 TRANSAC EDXL 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CANNES 

323 OCEAN 1 38.8 
OCEAN DE 
MAURITANIE 

5TJL Z7 CHALUT 

324 OCEAN MARIA 37 SEPH SA TJP431 Z3 SENNE 

325 OCF - 2 40.38 ETS EL HOUDA.SARL 412500731 Z7 CHALUT 

326 OCF-1 40.38 ETS EL HOUDA.SARL 5TBT Z7 CHALUT 

327 OCF-3 40.38 
NOUAKCHOTT 
FISHING SARL 

5TQO Z7 CHALUT 

328 OCF-4 40.38 
NOUAKCHOTT 
FISHING SARL 

5TRR Z7 CHALUT 

329 ORIENTAL KIM 68.82 PACT INDUSTRIE SA 6WNE Z6 SENNE 

330 ORUC REIS BALIKCILIK 44.25 
AKSOY 
DENIZCILIK.SARL 

TC7390 Z4 SENNE 

331 OSMAN SERTER 1 25.5 CACEPP .SARL N.C Z4 CHALUT 

332 OZLEM 41.914   V3PM4 Z4 SENNE 

333 PACIFIC STAR 92.11 SOPAC PJEW Z6 SENNE 

334 PEIX MAR VEINTICINCO 32.53 PAS SA EAXG 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

335 PEIX MAR VEINTICUATRO 30.1 CAS EARE 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

336 PEIX MAR VEINTIOCHO 33.53 PAS SA EAKU 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

337 PEIX MAR VEINTISEIS 30.1 PAS SA EAVA 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

338 PEIX MAR VINTINUEVE 33.53 PAS SA EAEL 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

339 PEIX MAR VINTISIETE 33.53 PAS SA ECEH 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

340 PENDRUC 77 MIC FIXF 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

SENNE 

341 PENG 03 39.8 SARCOP SARL   Z4 CHALUT 

342 PENG 04 39.8 SARCOP SARL 0 Z4 CHALUT 
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N° NAVIRE 
LONGUEUR 

(M) 
CONSIGNATAIRE 

INDICATIF 
RADIO 

ZONE DE PECHE ENGIN DE PÊCHE 

343 PENG 05 39.8 HOUDA.SARL   Z4 CHALUT 

344 PENG 06 39.8 EL HOUDA SARL   Z4 CHALUT 

345 PENG 07 37.8 EL HOUDA SARL   Z4 CHALUT 

346 PENG 08 37.8 EL HOUDA SARL 0 Z4 CHALUT 

347 PESCADOR 35.5 TANIT FISHING SARL TC7641 Z7 CHALUT 

348 PILLAR TORRE 27.9 TRANSAC EAIQ 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CANNES 

349 PILOT WHALE 86.98 CONSMAR TJMC43 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

350 PLAYA DE BAKIO 75.6 SMNCS E G W J 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

SENNE 

351 PLAYA DE LOUREIRO 34.46 PAS SA EBSU 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

352 PLAYA DE NOJA 77.3 SMNCS EFAO 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

SENNE 

353 PLAYA DE RIS 87 SMNCS E A K V 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

SENNE 

354 PLAYA DO VILAR 26.4 SOPAC EA-3315 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

PALANGRE 

355 PORT ET 7777 38.8 SARCOP SARL 0 Z4 CHALUT 

356 PORT ET 7778 38.8 SARCOP SARL 412329138 Z4 CHALUT 

357 POYRAZ 3 30 MPH.SARL TCA4701 Z4 CHALUT 

358 PRAIA DE RODEIRA 0 PAS SA ECAL 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

359 PRESIDENT MAGATTE AYA DIACK II 26.92 SMCC-HD CUTH Z6 CANNE 

360 PRESIDENT MATAR NDIAYE II 45 SMCC-HD 6WLQ Z6 CANNE 

361 PUERTO DE FIGUERAS 24.7 ACOMAT EA-7599 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

PALANGRE 

362 QIONGLINGSHUI13007 24.6 
OCEAN PELAGIQUE 
FISHING SARL 

N.C Z4 CHALUT 

363 QIONGLINGSHUI13008 25 
OCEAN PELAGIQUE 
FISHING SARL 

N.C Z4 CHALUT 

364 RABIH WASSALAM 29.5   5T638 Z7 CHALUT 

365 RAHMA-1 26 
MBAW 

INVESTMENT.SARL 
5TBG Z8 

FILETS (MAXIMUM 

800 FILETS) 

366 RIDHA-1 15.15     Z8 
FILETS ( 800 filets 
au maximum) 

367 RIMBAL1 30.18 RIMBAL PECHE VHF Z7 CHALUT 

368 RIMBAL2 30.18 RIMBAL PECHE VHF Z7 CHALUT 

369 RIODOMAR CUATRO 31.3 SACOP SA EAYH 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

370 RIODOMAR QUINTO 31.3 SACOP SA ECHY 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

371 RISHENG 607 40.38 OCF.SARL 412500723 Z7 CHALUT 

372 RISHENG 608 40.38 OCF.SARL 412500724 Z7 CHALUT 

373 RISHENG 611 40.38 OCF.SARL 412500727 Z7 CHALUT 

374 RISHENG 612 40.38 
SUNRISE RESSOURCES 
EXPLOITATION 
COMPANY 

412500728 Z7 CHALUT 

375 RISHENG 616 42.33 

SUNRISE OCEANIC 
RESSOURCES 
EXPLOITATION 
COMPANY 

412500732 Z4 SENNE 

376 RISHENG 618 42.33 
SUNRISE OCEANIC 
RESSOURCES 
EXPLOITATION 

412500733 Z4 SENNE 



 2018سنة طيات مع      |                                                         ي  مبادرة الشفافية � قطاع الصيد البحر� إطار  األول اتقرير موريتاني

141 

N° NAVIRE 
LONGUEUR 

(M) 
CONSIGNATAIRE 

INDICATIF 
RADIO 

ZONE DE PECHE ENGIN DE PÊCHE 

COMPANY 

377 SABAN KIYAK-1 39.95 SMDP.SARL TCA4773 Z3 SENNES 

378 SAHEL 1 39.6 
SAHEL POUR LA 
PECHE 

BBFQ Z7 CHALUT 

379 SAHEL 2. 39.6   BBFR Z7 CHALUT 

380 SAHEL 5 34.24 
SAHEL POUR LA 
PECHE 

VHF Z7 CHALUT 

381 SAHEL 6 34.24   VHF Z7 CHALUT 

382 SAHILIYA - 2 40.38 SAHILIYA.SARL 412500718 Z7 CHALUT 

383 SAHILIYA -1 40.38 SAHILIYA.SARL 412500719 Z7 CHALUT 

384 SAJABI (EX NUEVO ATIS) 25 ACOMAT EAWP 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

PALAGRE 

385 SALIMAUREM 8 20.4 
ETS MOHAMED 
ABDERAHMANE EL 
ARB 

  Z2 FILET MAILLANT  

386 SANT YAGO TRES 79.8 SMNCS TGSY3 Z6 SENNE 

387 SANTIAGO 65 SEPH SA PJCJ 9264180 Z4 CHALUT 

388 SANTO DO MAR 49.9 PAS SA E C F A 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

389 SAPECHE 1 30.53 SAPECHE.SARL 5TMI Z7 CHALUT 

390 SARCOP - 1 40.38 SARCOP SARL 412500721 Z7 CHALUT 

391 SARCOP - 2 40.38 SARCOP SARL N.C Z7 CHALUT 

392 SAYADE 1 37.5 AKHI PECHE.SARL 412300402 Z7 CHALUT 

393 SEI WHALE 86.98 CONSMAR TJMC32 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

394 SEJONG 110.22 PACT INDUSTRIE SA DTBX8 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

395 SEPTIMO 22.5 SOPAC EA3135 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

PALANGRE 

396 SHAMS-1 27.95 
BLUE ATLANTIC 
FISHERY SARL 

5T5B92 Z3 SENNE 

397 SHEILA 39.9 
AL FOULK 
FISHING.SARL 

5TABB Z4 SENNE 

398 SHO SHIN MARU NÂ°83 49.99 SMAP J Q K C Z6 PALANGRE 

399 SIEMPRE NUEVO ANGEL 29 TRANSAC EAXQ 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

PALANGRE 

400 SIMONAS DAUKANTAS (EX BETA 1) 108.12 TENWEICH-PECHE LYAH 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

401 SINIYA 18 (EX YUAN YU 861) 34.24   412280975 Z7 CHALUT 

402 SINIYA 2 39.59   B B R K Z7 CHALUT 

403 SINIYA 3 39.59 MCF CO SA B R R L Z7 CHALUT 

404 SINIYA 4 (EX YUN FENG-855) 40.9   FE1501 Z7 CHALUT 

405 SINIYA 5 (EX YEN FENG 856) 40.9 MCF CO SA FE 1501 Z7 CHALUT 

406 SINIYA 88 YUAN YU 862) 34.24   412280976 Z7 CHALUT 

407 SINIYA NÂ° 1 39.59 MCF CO SA B K U H Z7 CHALUT 

408 SIPECHE 2 (EX BARAKAT 1) 30   VHF Z7 CHALUT 

409 SIS 1 28.1 KOZAN FISHING TCA4330 Z7 CHALUT 

410 SOLEVANT 55.43 PACT INDUSTRIE SA 6WLG Z6 SENNE 

411 SOLEY 108.12 
TIMIRIS FISH POUR LA 
CONSIGNATION SARL 

V 3 P U 5 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 



 2018سنة طيات مع      |                                                         ي  مبادرة الشفافية � قطاع الصيد البحر� إطار  األول اتقرير موريتاني

142 

N° NAVIRE 
LONGUEUR 

(M) 
CONSIGNATAIRE 

INDICATIF 
RADIO 

ZONE DE PECHE ENGIN DE PÊCHE 

412 ST1-0054 22 
ABDOULAYE 
MEDOUN SALL 

0 Z2 SENNE 

413 STARYY ARBAT 104.5 BCDP UDHL 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

414 STERENN 67.3 MIC FIYL 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

SENNE 

415 SVANAVAG 47 SENA SARL LALN Z4 SENNE CHALUT 

416 SVEABORG (EX KING DORY) 107.17 BCDP TJMC97 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

417 TAHA-1 26.4 MUSC.SARL 5TACK Z4 CHALUT 

418 TANIT-1 24.82 SCOMAT N.C Z8 
FILETS (MAXIMUM 
800 FILETS) 

419 TANOUDERT 22 AFRIS FISH 5TYP Z2 
FILET, LIGNE, 
CASIER 

420 TAZADIT 56.62 FIMBO.SARL 5TUE Z7 CHALUT 

421 TAZIAZET -1 27.28   5TTDB Z3 SENNE 

422 TAZIAZET-2 49.76 I.P.R 5DTTA Z4 SENNE 

423 TERRACE BAY 58.56 MPM V5AL Z8 CHALUT 

424 TICHITT 1 29.5   5T634 Z7 CHALUT 

425 TICHITT 6 29.5   VHF Z7 CHALUT 

426 TIGIRIT 38.8 
ZEMMOUR 
FISHING.SARL 

5TDL Z7 CHALUT 

427 TRONDERHAV 37 SEPH SA LLJN Z3 SENNE 

428 TURKMENLER 45.6 MMOA SARL TC5319 Z4 SENNES 

429 TXORI 32.16 SMNCS V3CP3 Z6 DÉSARMÉ 

430 TXORI BERRI 81 SMNCS V3U09 Z6 Senne 

431 VARDBERG (EX AFRICAN VIKING) 69.88 T C A V3W07 Z5 CHALUT 

432 VASILIY LOZOVSKIY 120.47 SCOMAT UCUD 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

433 VASK 11 (EX Peix Del Mar 11) 36.71 
EURORIM INDUSTRIES 
SA 

5THF Z7 CHALUT 

434 VIA AVENIR 78.33 MIC FGPJ 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

SENNE 

435 VIA EUROS 78.33 MIC FGRS 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

SENNE 

436 VIA MISTRAL 78.33 MIC FGRY 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

SENNE 

437 VICTORIA ( EX MAI ) 95.06 TCA V3BN2 Z5 CHALUT 

438 VIRGEN DE CONSOLATION ( EX CATRUA) 32 SOPAC EAWY 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 

439 WAFA 12 (EX Peix Del Mar 12 ) 36.71   5TMK Z7 CHALUT 

440 WAFA-2 24.16 C.A.S. SARL   Z8 
FILET MAILLANT 
DROIT FIXE 

441 WESTERN KIM 68.17 PACT INDUSTRIE SA 6WLN Z6 SENNE 

442 WIDAD1 24.3 ATLANTIC FISHING 5TPY Z7 CHALUT 

443 XIXILI 78.8 PACT INDUSTRIE SA 6WMG Z6 SENNE 

444 YASMINA 1 22.86     Z2 FILET DROIT 

445 ZAHARA DOS 30.35 SMNCS HP5241 Z6 DÉSARMÉ 

446 ZAID 36   5TKK Z7 CHALUT 

447 ZAKHAR SOROKIN 120.47 INTERFISH UDYG 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

CHALUT 
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N° NAVIRE 
LONGUEUR 

(M) 
CONSIGNATAIRE 

INDICATIF 
RADIO 

ZONE DE PECHE ENGIN DE PÊCHE 

448 ZAMAN AVCI 33.5 
MAURITANO TOUR 
FISHING 

TC7044 Z4 CHALUT 

449 ZEIN 1 (EX TINERI) 21.95     Z2 NASSES - FILETS 

450 ZHI JIANG 05 39.68 
ZEMMOUR 
FISHING.SARL 

BKZA/412280943 Z7 CHALUT 

451 ZHIJIANG 06 39.68 SOMAGEL.SARL BKZA Z7 CHALUT 

452 ZUBEROA 77.3 SMNCS EGVV 
Conformément à 
l'accord RIM-UE 

SENNE 
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 ت اإلضافية للفريق الوطني المتعدد األطراف . المتطلبا3ج.

المتعدد األطراف قد باَدَر إi    تجدر اإلشارة إi أن األول لمبادرة الشفافية 7 قطاع    تقريرالتوسيع نطاق  الفريق الوطني 
 : FiTl نموذجلشفافية إi متطلبات ) التالية ل4األربعة (عناصر الإضافة )، عبر FiTIالصيد (

  َضي المصرح به؛ رَ معدل الصيد الع 

  الصيد 7 حصص السياسة حصيلة تقييم/ عمليات 

 النظام الوطني  نفيذ (النظام الوطني/النظام األجنبي) وطرق ت حق االنتفاعتحليل سياسة استغالل امتيازات /ةدراس
 فيما يخص استئجار السفن األجنبية هيكال عاريا 

 وكالء إيداع السفن. ور د 

 معدل الصيد العرضي المصرح به

واحدب  صيدال  يتم نوع  األسماك  استهداف  (رأسيات  (اإل  من  األنواع  من  مجموعة  أو  إلخ)   ،cالناز الجمبري،  خطبوط، 
السط األاألرجل،   القاع األ الصغيرة،    حيةسماك  إلخ).  يةسماك  الصيد  ونظرا  ،  منطقة  نفس   7 متعددة  أنواع  لوجود 

على    ،إعادة تقييم أولويات الصيدإطار  7  المصايد،  ، ينصب تركيز مسيري  انتقائيةغير  الستخدام المتكرر لمعدات  لو
إi  المكون،    مكان االستمرار 7 إهمال المصيد العرضي والمرتجعاإللم يعد بو  ،ضيرَ األنواع غير المستهدفة أو الصيد العَ 

 صغار السمك. من  ،حد كبير

تقييما لتأثير  العمل التابعة له،  لصيد، وخاصة مجموعاتالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات وا أجرى 2002سنة منذ 
السمك  لوحظ أن    2002  سنةخالل مجموعة العمل المنعقدة  و .  على الثروة الصيد العرضي على النظم اإليكولوجية و 

نوع   تسببمن   cمن  7  الناز رئيسي  بشكل  المكون  العرضي  الصيد  من  البحر    الكثير  وجراد  واألشالق  األسبوريات 
  إفراط 7 االستغالل. وربما 7 حال أن تكون 7 وضع استغالل كامل، اعية يرجح ، باإلضافة ألنواع قالوردي

تحديد  مع    ،ضي" و"الصيد المرتجع" 7 وجود مئات األنواع 7 مناطق الصيدرَ ظاهرَتي "الصيد العَ ارتفاع    تكمن أسبابو
غير انتقائية   التي تكون  دمةاألساليب المستخد، وللمصاي  مستوى معدل الصيد العرضي دون مراعاة التركيبة المحددة

إل كاف  فيهااالمصقصاء  بشكل  المرغوب  غير  واألحجام  األنواع  من  ويد  المناطق  ،   7 (الصيد  االحتيالية  الممارسات 
  المحظورة و/أو بأحجام شبكية محظورة). 

لقانون رقم المطبق ل 2015أكتوبر صادر فاتح ال 159- 015من المرسوم رقم  38، فإن المادة شريعيعلى المستوى الت
بتاريخ    017- 015 مدونة  2015يوليو    29الصادر  المتضمن  والمخصص،  البحري،  بشكل  الصيد  للصيد  ة  كامل 

المصريحة  ضي،  رَ العَ  المعدل  الرحلة  سموح بشأن  من  وقت  أي   7 العرضي  للصيد  متن  به  وعلى  صيد،  ،  سفينة  أي 
عن   لنوع فضال  العرضي  الصيد  مستهدفة   حظر  غير  أنواع  عدة  أو  حظرواحد  فإن  الصدد  هذا  و7  العرضي ال   .  صيد 

 ، على سبيل المثال، هو أمر غير واقعي  ،النازc األسودالتي تصطاد  سفن شباك الجر  على    رأسيات األرجلجمبري وللل
"آلة عمياء    ،بحكم تعريفهاتبر،  تعوالتي    ،عند استخدام شباك الجر 7 قاع البحار، وال سيما  لمصايدلنظرا للطبيعة المتعددة  

 ."  
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المادة   المحددة 7  النسب  مقارنة  أعاله مع    38تكشف  منالمذكورة  المادة  المحددة 7 نفس  المعتمد    النسب  المرسوم 
الصيد  لتطبيق    2000سنة   السابقمدونة  مدةالبحري  على  أنه  وحيدسنة،    15ى  ،  تغير  مستوى لوحظ  على  وكان   ،

العَ   حيث كانت معدالت  ؛الجمبري  لرَ الصيد  بها  المسموح  ٪ على  15٪ و20  تتمثل 7  ألسماك ورأسيات األرجلضي 
 cسنة ٪ 8٪ و 15 7و 2000سنة التوا c2015على التوا.  

طق الصيد وحجم الشبكة،  ا منتشريعات المعمول بها، والمتعلقة ب من المرجح أن يؤدي التطبيق الصارم بشكل متزايد لل
 شاطئية. 7 المناطق الالذي يتم تنفيذه بشكل أكثر شيوعا ضي رَ إi تقليل الصيد العَ 

 حصصالسياسة  حصيلة  /تقييم

قائم على    نظامإi    ،قائم على التحكم 7 جهد الصيد  نظامالسمكية من    الولوج إi المواردت إدارة  ، تحول 2016سنة  7  
نح  معلى  حاc  ويستند النظام البها؛    ا عبر مرجع يتمثل 7 إجماc كميات الصيد المسموحد والتحكم فيهصايتحديد الم 

االنتفاعامتياز   ل   حق  بها  تخصيص الحصص  طبقا  األنواع.  المسموح  األنواع أو مجموعة  العملية،  و حسب  الناحية  من 
محدداتاإلتعتمد طريقة   بها،:  هي  دارة على ثالثة  المسموح  الصيد  االنتفاعمنح امتياز  و   إجماc كميات  ورخصة    حق 

 الصيد. 

 إجماx كميات الصيد المسموح بها 

كلف بالصيد، بناء على رأي من ن قبل الوزير الم جماc كميات الصيد المسموح بها لكل نوع من المصايد مإ يتم تحديد  
تتم إدارتها وفقا    التيجذاذة إجماc كميات الصيد المسموح بها،  هدف  المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد. وت

  قدرات اإلنتاجية لمخزونها. صيدها اعتمادا على ال كميات الموارد التي يمكن تحديدإi المصايد، لخطة استصالح 

 حق االنتفاع  متيازوا حق االنتفاع

 أو مجموعة أنواع. لكل نوع بعد تخصيص الحصص   ،حق االنتفاعمتياز منح امن خالل ما ُيمنح حق استخدام مورد  

 . حق االنتفاع امتياز منح ل  إلنتاج شرطا مسبقالوجود وسائل وال يعد 

  iإ امتيازات  استغالبالنظر  االنتفاعل  استشارة    حق  بعد  بها،  المسموح  الصيد  كميات   cإجما توزيع  يتم  الممنوحة، 
المصايد،   وتنمية  الستصالح  الوطني  االستشاري  أعالصيد    قطاعات  بينالمجلس  الشاطئي  7  والصيد  البحار   cا

 . والصيد التقليدي 

يما يستغل الصيد التقليدي  ، فسيلة إنتاج حصة فرديةتستغل كل وأعاc البحار والصيد الشاطئي،    قطاع  على مستوى
 . ين أو مجموعة األنواع 7 االمتياز المع النوعستهدف بمختلف وسائل إنتاجه حصة جماعية ت

 رخصة الصيد 

الصيد هي اإل لالذي تمنح الدولة  جراء  رخصة  إنتاج  بموجبه  ق ممارسة  ح)  تقليدية(سفينة صيد صناعية أو  ما  وسيلة 
 د. i المور، بعد دفع الرسوم السنوية للنفاذ إحق االنتفاع  امتيازاه الموريتانية 7 إطار الصيد 7 المي
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الصيد  يعد إصدار   اللسفينة  رخصة  اإلدارة على أساس  على  خيرة  األخطوة  ما  ؛ حيث يتعين،  الحصصنظام  طريق 
  ب رخصة الصيد. كميات التي سيتم اصطيادها بموجومراقبة ال ، أن تتم متابعة تلك اللحظةاعتبارا من 

النظام  نفيذ  (النظام الوطني/النظام األجنبي) وطرق ت حق االنتفاعتحليل سياسة استغالل امتيازات / ةدراس
 فيما يخص استئجار السفن األجنبية هيكال عاريا الوطني 

امتيازات   استغالل  سياسة  االنتفاعتهدف  المسؤو   حق  لإلدارة  الوطنية  االستراتيجية   7 المحدد  النحو  للتنمية  على  لة 
لالمستدام واة  للفترة  لصيد  البحري  االستراتيجية    2019- 2015القتصاد  التوجهات  دعم   iتوطين  إ  iإ الرامية 

و7  أفضل بين نشاط الصيد 7 االقتصاد الوطني وزيادة قيمته المضافة المحلية.  اندماج    حقيق، بما يضمن تيدامصال
ذلك   الذيسبيل  والتنظيمي  التشريعي  اإلطار  سنة  تم  وضع  بلورته  7  ،  2015ت  السمكية  الموارد  الستغالل  نظامين 

 جنبي. األ نظام الوطني والنظام االقتصادية الخالصة لموريتانيا، هما: ال منطقةال

الوطنييشجع   المصايد التي يتم تفريغها  النظام  الموارد السمكية، على زيادة كميات  النظام األساسي الستغالل  ، وهو 
7    تي يتم توطينهالقيمة المضافة الزيادة ايهدف بشكل أساسي إi  واألراضي الموريتانية؛    7/من  ومعالجتها وتسويقها

  البلد. 

  عقود اتفاق عليها 7 إطار الحاصلين  ال  حق االنتفاعهو نظام استغالل استثنائي يمنح ألصحاب امتيازات    النظام األجنبي
السفن العاملة    وتلزم  فائض مثبت. التي تتسم ب  لموارد السمكية استغالل اوذلك بهدف  ،  تفاهماتالدولية أو غيرها من ال 

 تفتيش. ألغراض الها عبر تمريرهاأو  ،تفريغ حمولتها 7 الموانئ الموريتانيةب7 ظل هذا النظام 

باستغالل حصص الموارد السمكية ، 7 موريتانيامقيمين يسمح النظام الوطني ألصحاب االمتياز الوطنيين واألجانب ال
عاريا حال لإلمداد المنتظم    سفن هيكالخيار استئجار الشّكل  7 ظل هذا النظام،  وصة لهم من قبل سفن أجنبية.  المخص

الذين صحاب االمتياز  من ناحية أخرى، لمواكبة غير مكلفة أل، من ناحية، ووليةالمحلية بالمواد األاحونية  صناعة الطلل
يمتلكون   7  ال  اإلنتاج.  ال 2018سنة  وسائل  عملت  الم،  األجنبية  أعاcسفن  صيد   7 عاريا  هيكال  (  ؤجرة  عدد  بالبحار 
بأعداد كبيرة نسبيا)  - RSWلمحفظية ا- العاملة بنظام مبرد مياه البحر   لشباكاالصناعي (شاطئي يد الالص 7  محدود)، و

الالتقليدي  الصيد  7  و المو).  دوارة(الشباك  األجنبية  الصيد  سفن  الجتزود  وشباك  عاريا  هيكال  السنغالية  ر  ؤجرة 
 لصغيرة. سماك السطحية االمحلية لدقيق السمك وزيوت األسماك، باأل صناعة ؤجرة، أساسا، ال الم

، ال يبدو 7 الموانئ الموريتانيةالصغيرة    يةسماك السطحرغم أنه أفضى إi زيادة كبيرة 7 توطين المصايد وتفريغ األ 
األجنبية السفن  تأجير  المأعطى    أن  مرجوة،  النتائج  حيث  ال  مضافة  ن  قيمة  مستوى  خلق  منتجات  على  تثمين 

الثروةالصيد، وال من حيث   المصايد ال  توطين  لتوطي ربما يو.  ناجمة عن  المنخفض  المستوى  إi كون ن  عود    الثروة 
الناجم عن عملية    نسبة بشكل شائع لدى    من تلك المقدمة(المؤجر)  مالك السفينة  لدى  أعلى بكثير  هي  اإليجار  الريع 

7 ضوء عقد إيجار    ،تكلفة اإليجار7 حالة المنتجات الموجودة 7 حالة طرية، يجب أن ال تتجاوز  (العمومية  لمصالح  ا
  ٪ من القيمة اإلجمالية). 30السفينة هيكال عاريا، 

إi  تكلفة اإليجار هي مكافأة لرأسمال استثماري أجنبي، فإن تصدير هذه الثروة المالية بالعملة األجنبية  كون    بالنظر إiو
،  العمالت تأثيرها على سوق صرف  التي ترفع السفينة علمها، وفق طرق غير خاضعة تماما للرقابة، عالوة على    دولةال

  ا. يد ومعالجتهاالمص من تفريغمن اآلثار اإليجابية المتوقعة على االقتصاد الوطني   ،بال شك ،يحد
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 دور وكالء إيداع السفينة 

 أصول المهنة البحرية لوكيل اإليداع  )1

 المتضمن مدونة البحرية التجارية  2013يوليو  30الصادر بتاريخ  029- 013قم القانون ر •

القانون رقم  يت المتضمن مدونة البحرية التجارية، 7    2013يوليو    30الصادر بتاريخ    029- 013ناول 
السابع،   البحري  جزئه  للنقل  المساعدة  السل الوظائف  هذا خدمة  من  الثامن  الكتاب  ويخصص  فينة، 

  . اإليداعلوظائف المساعدة للنقل البحري. وقد تم تخصيص الجزء األول من هذا الكتاب لوكالء للجزء  ا

هو شخص طبيعي أو اعتباري   وكيل إيداع السفينة  البحرية التجارية، فإنمدونة  من    538وطبقا للمادة  
ومتابعة النشاطات التي  بتنفيذ    ، من بين أمور أخرى،، يتعهد بموجبهمن المالكراتبا    يتقاضى  يعمل وكيال

 نفسه.  القبطان ال يقوم بها 

وكيل اإليداع من قبل شخص  فإن ممارسة مهنة بحرية التجارية، مدونة المن نفس  549المادة وبموجب 
لل بالنسبة  تخضع،  اعتباري،  أو  بالبحرية  تجارة  طبيعي  المكلف  الوزير  عن  صادر  العتماد  والصيد، 

 . لالعتماد   الستشاريةاللجنة ا التجارية، بناء على رأي 

رقم  المر • بتاريخ  ال  05- 99سوم  مماضمن  المت  1999يناير    25صادر  الشروط  البحرية  وظائف  رسة 
فيهواال رقعتماد  المرسوم  بموجب  إلغاؤه  تم  والذي   2019يوليو    18بتاريخ    الصادر  164- 019م  ا، 

 ة واالعتماد فيها. حريالب وظائف شروط ممارسة الالمتضمن  و لجنة االستشارية لالعتمادالمتعلق بال

الماضي   إنشاءو7  مدونة    تم  عليها  نصت  التي  لالعتماد  االستشارية  التجارية،  اللجنة  بموجب  البحرية 
رقم   بتاريخ  ال  05- 99المرسوم  شالمت  1999يناير    25صادر  الضمن  ممارسة  البحرية    وظائفروط 

فيواال رقعتماد  المرسوم  بموجب  مؤخرا  إلغاؤه  تم  والذي  يوليو   18بتاريخ    الصادر  164- 019م  ها، 
ب  2019 لالعتمادالالمتعلق  االستشارية  الالمتضمن  و  لجنة  ممارسة  واالعتماد  البحريوظائف  شروط  ة 

  فيها. 

 وكالء إيداع سفن الصيد  )2

اإلضافة إi األحكام المتعلقة  وبصيد.  سفن ال لتجارة واسفن  وكالء إيداع السفن كال من البحرية لوظيفة  تشمل ال
7  الب وظائف  بال عليها  المنصوص  التطبيقية،  حرية  ونصوصها  التجارية  البحرية  رقم  مدونة  المرسوم  سيما  وال 

آنفا، فإن وكالء سفن الصيد تحكمهم ترتيبات المقرر رقم  المذكور    2019يوليو    18صادر بتاريخ  ال  164- 019
بتاريخ  876 الصادر  ل  1999يناير    10/و.ص.ا.ب  المحددة  بالشروط  نشاط  م و  العتمادالمتعلق  وكيل  مارسة 

رقم   المشترك  المقرر  وكذا  الصيد،  سفن  بتاريخ    2007/و.ص/و.ن/ب.م.م/2454إيداع  أكتوبر    11الصادر 
  7 موريتانيا. اإليداع نشاط المحدد لألسعار واإليرادات الناجمة عن  2007
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اليتم   اال شخص  اعتماد  أو  لممارسة  الطبيعي  سوكيل  وظيفة  عتباري  صادفن  إيداع  بمقرر  عن  الصيد  الوزير ر 
بالم التجاريةكلف  الشخص  ب   ،البحرية  ويلزم  لالعتماد.  االستشارية  اللجنة  من  رأي  على  أو  ناء  الطبيعي 

المعتمد   ل االعتباري  االعتماد  صالحية  وتمتد  وثائقه.  جميع   7 اعتماده  مقرر  رقم  سنواتبإدراج  قابلة   ،ثالث 
 للتجديد عند الطلب. 

للمادة   ا  5طبقا  بتاريخ  /و876لمقرر رقم  من  الصادر  اإليداع  1999يناير    10.ص.ا.ب  التزامات وكيل  تتمثل   ،
 :فيما يلي

  ؛ إنصافبأمانة ونزاهة وتعهداته لمنتدبه لوفاء با  .أ
 وفعالة؛ فورية بطريقة التي تعهد تقديم جميع الخدمات كفيل ب الحفاظ على مستوى من الكفاءة   . ب

 ؛ فيها بالنيابة عن منتدبه صول التي يتصرفتوخي العناية الواجبة 7 التعامل مع األ  . ت

 لبحارة الموجودين على متن السفينة؛ محينة ل  االحتفاظ بسجالت  . ث

 ؛ وفقا لألحكام القانونية والتعاقدية ينة،دفع رواتب البحارة على متن السف  . ج

 إبالغ اإلدارة بأي تغيير يطرأ على وضعه؛   .ح 

 ة؛ عن مالك السفين نيابةبالتفويض لجميع العمليات التي يقوم بها حيازة   . خ

 ) سنوات على األقل. 10لمدة عشر (المهني  رشيفاألاالحتفاظ ب  . د

مالكو  من ذلك  ُيعفى  وكيل إيداع سفن معتمد، وستخدام  تقليدي، با السفن النشطة، باستثناء سفن الصيد ال تلزم  
 السفن. ، فضال عن مؤجري الخاصة على متن سفنهم السفن

خدمات  أخيراو بتقديم  المعتمد  السفن  إيداع  وكيل  لكل  يلزم  يه  الذين  أن  العمالء  له  يحق  أنه  بيد  منه.  طلبونها 
  سفينة. أي مشروعة، إيداع مؤسسة وألسباب  يرفض، 

  سفن الصيد. إيداع  وكيل وظيفة ممارسة شخصا اعتباريا ل  16تم اعتماد  72018 سنة 

رقم   المقرر  بتاريخ  876يؤطر  الصادر  وب1999يناير    10/و.ص.ا.ب  جيد،  بشكل  ن ،  مطلوبة،  شاط  ضمانات 
الصيدإيداع    ءوكال ضمانا  سفن  يقدم  أن  الصيد،  سفن  إليداع  وكيال  لالعتماد  يترشح  من  كل  على  ويفرض   ،

يغطي   ل  3مصرفيا  شهرية  التي  العاملين  لبحارة  أجور  السفن  متن  إيداعها  على   iرقم  (يتو المشترك  المقرر 
بتاريخ    2007/و.ص/و.ن/ب.م.م/2454 على  ،  )2007أكتوبر    11الصادر  مع  عالوة  جدارته  تثبت  وثائق 

وزارة الصيد واالقتصاد البحري)،    إداراتينائية،  سلطات المال(الضرائب، الضمان االجتماعي،    مختلف اإلدارات
ل مكاتبه. وو  هعنوانباإلضافة  الخدمة  ال يمقرات  معتمد أن يتحكر  إيداع سفن  األمر  حق ألي وكيل  الواقع، بحكم 

  الوكالء المعتمدين. من بين   إيداع ينتدبه لحرية اختيار وكيبلسفينة يتمتع مالك  و
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