
 
 

 بيان صحفي

 0208مايو  81

 اتقريرهشرها لوذلك بنواالقتصاد البحري، الصيد علق بالشفافية يف إدارة قطاع للغاية تتدنا للتو خطوة مهمة بال خطتلقد 

موريتانيا الدولة األوىل ل من ما يجعوهو ، 0281والذي يغطي سنة ، (FiTIفيتي/)الصيد مبادرة الشفافية يف مجال يف إطار األول 

 .لهذه المبادرة الدولية الهامة غرب إفريقيا والعالم العربي التي تنضميف 

الوحيد  اإلطارالصيد استنادا لمعايير مبادرة الشفافية يف مجال الصيد، وهي هذا التقرير، ألول مرة، معلومات عن تضمن ي

ال بالمعترف به دوليا في التقرير بتلخيص وال يكتاإلنترنت. نشرها عبر على الحكومات تعين يالتي  الصيدمعلومات تحديد ، بوصفه مَخوَ 

عقود ة عن معلومات غير منشور نفاذا إىلتيح ي ها من قبل الجمهور فحسب، بل إنهلتسهيل استيعابالمعلومات األساسية حول القطاع 

ميات الكو عاتالمدفومستوى وعدد السفن و حالة المخزونفضال عن ، أجنبيةخاصة شركات و لصيد مع دوللواتفاقيات  اتفاق

 ، من بين أمور أخرى.طادةالمص

 ،مراقبين 1عضوا و 81، والمكون من موريتانياللفريق الوطني المتعدد األطراف يف جهد جماعي ثمرة هذا التقرير يأتي و

 .المجتمع المدنيالفاعلين يف القطاع وهيئات الحكومة ويمثلون 

ة فاليريا الدكتورخاطبت لمعايل وزير الصيد واالقتصاد البحري، السيد عبد العزيز ولد الداهي، ويف رسالة تهنئة وجهتها 

ي لشخصطكم اانخرا علىالص التهانئ بخلكم أن أتقدم يطيب يل لمبادرة، معايل الوزير بقولها: "، رئيسة مجلس اإلدارة الدويل لميرينو

 ".األخرىالعالم لدان ب منه لهمتستيمكن أن جسدتم نموذجا  ملحوظ، ولكونكم بشكل د يف بالدكميف إدارة الصي الشفافيةلرفع مستوى 

كما سيقدُم ، 0202و 0282السنة الجارية، على أن يغطي معطيات سنتي نهاية تقريرها الثاني قبل موريتانيا وستصدر 

ما يخص ييادة البالد فتعزيز رالفريق الوطني المتعدد األطراف، يف إطار  لتقدم المحرز يف تنفيذ التوصيات الصادرة عنحصيلة ا

 .الشفافية يف قطاع الصيد

 يغتنم هذه السانحة ليتقدم بتهانئه الحارة للفريق الوطني المتعدد األطراف على تحقيق وزير الصيد واالقتصاد البحريإن 

ما يعرب معاليه كن يتكلل التقرير الثاني لموريتانيا بنفس المستوى من النجاح. ، ويدعوه إىل بذل الجهود الكفيلة بأهذه النتيجة الرائعة

شراكة اإلقليمية للحفاظ على المنطقة الساحلية والبحرية يف لل( وFiTI)لمبادرة الشفافية يف قطاع الصيد وامتنانه  عن خالص شكره

 الصيد يف قطاع الشفافيةبالدنا يف إطار مساعيها إلرساء لقدمانه تا توالمساندة اللذين ما فتئ، على الدعم (PRCM)غرب إفريقيا 

 .واالقتصاد البحري

على الرابط التايل: تم نشر التقرير على الموقع اإللكتروني للوزارة قد و

https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/gmn_vfrapport_fiti_mauritanie_2018_20210

518.pdf 
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