
 
 

 

 

 خطاب معايل وزير الصيد واالقتصاد البحري

 الرسمي لعمليات التوزيع المجاني والمدعوم للسمك وتقريب المنتج من المستهلكنطالق البمناسبة ا

 (44.41..1.4/ سوق السمك يف انواكشوط)

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 معايل وزير الشؤون اإلسالمية والتعليم األصلي

 والسياحةمعايل وزيرة التجارة والصناعة 

 معايل مفوض األمن الغذائي

 معايل المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة اإلقصاء )تآزر(

 السيد وايل نواكشوط الغربية

 نواكشوطجهة السيدة رئيسة 

 السيد رئيس االتحاد الوطني ألرباب العمل الموريتانيين

 السادة رؤساء االتحاديات المهنية للصيد

 أيها السيدات والسادة

 

ادة مكم بجزيل الشكر لحضوركم معنا اليوم، إعالن انطالق عمليات التوزيع المجاني والمدعوم للسمك وتقريب قدم إلييطيب يل أن أت

مادة السمك يف عاداتنا الغذائية، وهو ما يعكس اهتمامكم  إطالق عملية اتصال واسعة النطاق إلدخال، فضال عن من المستهلك السمك

ُل عليه السلطات العمومية يف تحقيق العديد من أهدافها االستراتيجية.الكبير بهذا المنتج ا  لوطني الهام الذي تُـَعـو ِّ

 ،هاخدماتِّ َءَمةِّ على ُمَوا لتوزيع األسماك ُُ الوطنية ُُ  الشركة المعظم، تعمل الستقبال شهر رمضان ُُ اإلسالمية ُُ األمةتستعد  حينِّ  ففي

ن مِّ  ن   طِّ َمانِّ مَِّئةِّ رِّ ثَ حيث ستقوم بتوفي دخال، مع النزعة االستهالكية التي تميز هذا الشهَر الكريم؛لفئات األقل خصوصا لاْلـُمـَوجَ َهةِّ 

. كما ستقوم الوالياْت  تغطي كافةَ  ع  يْ بَ  نقطةَ  .46 من خالل، للكيلوغرام( جديدة   أواق  خمسِّ ) ومْ عُ دْ بالسعر المَ  َهاعِّ يْ بَ لِّ  دِّ م َ جَ مُ الْ  السمكِّ 

منها لنزالء السجون والقائمين على المساجد والجمعيات األهلية  %.1 يف مدينتي نواكشوط ونواذيبو، ستخصص امجان طن    ..4 بتوزيع

 الناشطة يف مجال مساعدة الفقراء والمعوزين.

؛ مرحلة أوىل كشوط يفك يف مدينة نوامن المستهل الطازْج  السمكِّ  توفيرِّ  خدمةِّ  لتقريبِّ  مسبوقة   غيرَ  مبادرة   تخذ القطاع مؤخرااوقد 

َحـد ِّ الساعةِّ،  حيث تمَ    .مرار والشمول، على أن تكتسي الحقا طابع االستللسمك الطازج بأسعار مناسبة بيع   نقطةَ  إحدى وأربعين حُ تْ فَ لِـّ



 
 

لى ع إىل تثمين منتجنا الوطني من السمك ومشتقاته،ترمي " حُوْتن  اسعة النطاق تحمل اسم "حملة اتصال وقريبا سيبدأ القطاع كما 

لسلة القيمة التي ستثمين المنتجات الناجمة عن منتجات الصيد القاري، ولتشمل ، الحقا، يوسعها أن يبدأ بمنتجات الصيد البحري، ثم

 سنعمل على ترقيتها وتطويرها.

 

 

 أيها السيدات والسادة

قطاع الصيد واالقتصاد االستراتيجية ل األهدافِّ  ا من أهم ِّ ا، واحد  ي  الِّ مَ ا وَ ي  افِّ رَ غْ إىل مادة السمك، جُ  من النفاذِّ  يف بالدنا المستهلكِّ  تمكيُن ُيَعدُ  

ا البحري، وذلك  َجام   مواطنينا.لظروف المعيشية لكافة التي تراعي ا الحالية العموميةِّ  مع السياساتِّ اْنسِّ

االقطاع سيطلق و را بالقيود التي الذي تأثر كثي ي  النشاط االقتصادي الوطن تحفيزِّ ستسهم يف  نوعية،البرامج المشاريع ومن ال مزيد 

 يف العالم، كما سيكون لها دور كبير يف التشغيل وخلق الثروة يف بالدنا. كورونا على كافة االقتصاداتِّ  فرضتها جائحةُ 

 شك أنها ال التحادية الوطنية للصيد التي سارعت لاللتحاق بهذه المبادرة التيويف هذا اإلطار ال َيَسُعني إال أن أتوجه بجزيل الشكر ل

لهم: إن مكانكم قائال ا، هأدعو باقي االتحاديات المهنية للصيد لاللتحاق بكما  ستعود بالنفع على كافة الفاعلين االقتصاديين يف القطاع.

 عليكم منها كبيرا وجسيما.ت الفائدة العائدة كم، وبقدر ما بادرتم لشغله بقدر ما كانانتظاريف يف المبادرة ال يزال 

ويف الختام أعلن على بركة اهلل انطالق عمليات التوزيع المجاني والمدعوم للسمك وتقريب مادة السمك من المستهلك، فضال عن 

النجاح والتوفيق للقائمين على جميع هذه  واسعة النطاق إلدخال مادة السمك يف عاداتنا الغذائية، راجياالتصال االعملية إطالق 

 العمليات.

 

 أشكركمو

 والسالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته


