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 بسم الله الرحمن الرحيم

 وصلى الله على نبيه الكريم

 

 الواليالسيد 

 رئيس منطقة نواذيبو الحرةالسيد 

 السيد رئيس الجهة

 الحاكمالسيد 

 السيد العمدة

 ادة المنتخبونالس

 قطاعالفي  السادة الفاعلون

 ها الحضور الكريمأي

 

إطالق فعاليات كم بجزيل الشكر على حضوركم يلإاسمحوا لي في البداية أن أتقدم 

محور مكونة تثمين مقدرات الصيد  ضمن عصرنة الصيد التقليدي والشاطئي، برنامج

 .رئيسلالموسع ل أولوياتيبرنامج  في إطار

 

ما هو الحال في ك ،قد تضرر  دنا قطاع الصيد في بال  ، قبل ذلك، بأنالتذكير  ويجدر

تأثير التي كان لها  ،COVID-19فيروس كورونا  جائحةمن آثار م، لسائر دول العا

بشكل عام وقطاع الصيد واالقتصاد البحري  االقتصاد الوطني ةسلبي على ديناميكي

 .بشكل خاص
 

امج أولوياتي الموسع ظي قطاع الصيد باهتمام خاص في برنح   وفي هذا اإلطار،

ص  توفير للدخل و ة ُمِدر ة النشطال خلق للرئيس، نظرا لمحوريته في 
ر 
ُ
من لعمل و ل ف

 . ألمن الغذائيل تعزيز  
 

ـفضي إلى "تحّول 
ُ
ويسعى برنامج أولوياتي الموسع للرئيس إلى خلق ديناميكية نوعية ت

من االهتمام بالقطاعات اإلنتاجية هيكلي" لتحفيز النشاط االقتصادي وإضفاء المزيد 

 لخاص. من خالل التغلب على نقاط الضعف البنيوية، فضال عن دعم القطاع ا

 

 أيها الحضور الكريم



على المستوى االقتصادي واالجتماعي، مكانة بارزة  والشاطئي الصيد التقليدي يحتل

قطاع على إرساء عمل الي، و وانعكاساتها على المواطنين من حيث الكميات المفرغة

 نوعية تؤدي إلى نمو شامل لجميع المواطنين. حكامة 

 

على  اليوم الذي نشرف ،التقليدي والشاطئيقد تم إعداد برنامج عصرنة الصيد و 

رجعية أحدث المصفوفات الم ، تعتمد لى مقاربة مبتكرة للبرامج التنمويةع، إطالقه

 مرونةال اعتماد في مجال تحسين الداء والمتابعة والتقييم والحكامة الرشيدة، مع

 .المنشودةالهداف  بما يضمن بلوغاإلجراءات في مسار  سالسةالو 
 

في تحسين نوعيا  إلى المساهمة ج عصرنة الصيد التقليدي والشاطئيبرنام ويــهدف

إجراءات جوهرية وأساسية لحمايتهم من خالل  ظروف عمل الصيادين التقليديين

ات المن والسالمةوتخفيف العباء عنهم، مثل توفير 
ّ
وضمان الحماية ، معد

 وغيرها. االجتماعية والتأمين الصحي، 

 

فضال ته، وجودالمنتج تحسين نوع إنشاء بنية تحتية ضرورية لج كما يشمل البرنام 

القيمة  لى زيادةأثر إيجابي عوهو ما سيكون له  ،القيمةسالسل  مراحل تطوير عن 

 الصيادين. الرفع من مستوى دخل ل و فرص العم توفيرالمضافة للقطاع، عالوة على 

 

  22حواليشهرا،  03الذي تصل مدة تنفيذه إلى  جمالية للبرنامجكلفة اإل وتبلغ ال

 .وقية قديمةأمليار 

البنك للشركاء الفنيين والماليين لبالدنا، وال سيما  لشكراأن أتقدم بوال يسعني إال 

مواكبتهم الدائمة الستراتيجيات على ، بي والتعاون اللمانيوالور  التحاد الدولي وا

 ٠قطاعوسياسات ال

 ،ج عصرنة الصيد التقليدي والشاطئيبركة الله انطالق برناموفي الختام أعلن على 

 .رئيسلالموسع ل أولوياتيبرنامج  محور مكونة تثمين مقدرات الصيد في إطار  ضمن
 

 أشكركم

 والسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

 


