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 األسماك مصايد لجنة
 اللجنة الفرعية المختصة بتجارة األسماك

 الدورة السابعة عشرة

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  29-25فيغو، إسبانيا، 

 إلى األسواقل األسماك والمنتجات السمكية و االتفاقات التجارية األخيرة ووص
  

 موجز
 

هذه الوثيقة حملة عامة عن األحكام الرئيسـية الواردة يف اتفاقات التجارة اإلقليمية اليت تنطبق على التجارة  توفّر 
باألمساك واملنتجات الســــــــــــــمكية. وتُعرض بعض اتفاقات التكامل العميقة األكثر طموحاً اليت مت إبرامها مؤخراً، وهي 

اق، مبا يف ذلك احلواجز التعريفية وغري التعريفية، إمنا أيضــاً بعض تغطي القضــايا التقليدية املتصــلة بالوصــول إىل األســو 
 اجملاالت غري التقليدية مثل األحكام البيئية والضوابط اخلاصة باإلعانات.

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة الفرعية
 

  والتحديات الرئيسية املرتبطة فيها؛تقاسم التجارب الوطنية يف جمال العمل على اتفاقات التجارة اإلقليمية 
  ومناقشة التغيري الذي حصل يف السنوات األخرية يف املنافع اليت توفرها تفضيالت التعريفة يف اتفاقات التجارة

اإلقليمية، مع األخذ يف االعتبار أن املعدالت املطبقة على األمساك واملنتجات الســمكية هي أصــالً منخفضــة 
 نسبياً؛

 قات على قواعد منشــــــــــأ األمساك واملنتجات الســــــــــمكية لضــــــــــمان املنافع التفضــــــــــيلية يف اتفاقات وإبداء التعلي
 اإلقليمية؛ التجارة

 وإبداء التعليقات على األحكام غري التقليدية اليت يتّم إدراجها يف اتفاقات التجارة اإلقليمية؛ 
 يتعلق بوضع منظمة األغذية والزراعة يف املستقبل لدراسة شاملة بشأن اتفاقات التجارة  وإسداء املشورة يف ما

اإلقليمية ترّكز على األمساك واملنتجات الســـــمكية، من أجل تيســـــري نشـــــر اجلوانب الرئيســـــية والقواعد املتصـــــلة 
 بالوصول التفضيلي، فضًال عن إلقاء الضوء على االجتاهات اجلديدة؛

 لتوفري الدعم املايل لوضع هكذا دراسة شاملة. والبحث يف آليات 
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 مقدمة
 
أصـــبحت اتفاقات التجارة اإلقليمية، اليت ّمت تعريفها بأ�ا اتفاقات جتارية تفضـــيلية متبادلة بني شـــريكني أو أكثر،  -1

يف احملادثات التجارية مركزاً حاســـــــــم األمهية للتكامل التجاري العاملي يف الســـــــــنوات األخرية. وقد دفع التقدم البطيء احملرز 
يمية مع شـــــركاء جتاريني رئيســـــيني، على املســـــتوى املتعدد األطراف حبكومات عدة إىل الســـــعي إىل عقد اتفاقات ثنائية وإقل

اتفاقاً هي حالياً قيد  294االرتقاء بالتكامل اإلقليمي من خالل اتفاقات تفضـــــــــيلية. ووفقاً ملنظمة التجارة العاملية، فإن  وأ
أكثر الوقت، اتســـع نطاق هذه االتفاقات وأصـــبحت  ض. ومع مرورالتنفيذ، يف حني أن اتفاقات عديدة أخرى قيد التفاو 

 .تطوراً وعمقاً جلهة التكامل
 
ويف حالة األمساك واملنتجات الســــــــمكية، تدمج اتفاقات التكامل العميق األخرية بشــــــــكل متزايد الضــــــــوابط غري  -2
تقليدية، مثل األحكام البيئية اإللزامية أو الضــــوابط اليت حتظر بعض أشــــكال اإلعانات ملصــــايد األمساك. ولدى التفاوض ال

بشأ�ا بني كبار املنتجني، أو التّجار أو مستهلكي األمساك، ميكن أن تؤثر هذه الضوابط إىل حّد بعيد على اإلنتاج العاملي 
 ة هبا.للموارد السمكية، وإدارهتا والتجار 

 
وتوّلد األحكام املتصـــــلة بالتجارة الواردة يف االتفاقات التجارية اإلقليمية بصـــــورة رئيســـــية موجبات على األطراف  -3

املعنية، إمنا يتســـع نطاق منافعها يف النهاية لتشـــمل مجيع الشـــركاء التجاريني على أســـاس الدولة األوىل بالرعاية. إضـــافًة إىل 
األرصــدة الســمكية، والرتويج لتدابري صــو�ا ووضــع الضــوابط على إعانات مصــايد األمساك ذلك، من خالل حتســني إدارة 

وتعزيز مكافحة الصــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، ميكن لألطراف يف االتفاقات التجارية اإلقليمية أن تســــــاهم 
 أيضاً يف احلفاظ على املصلحة املشرتكة مبا فيه منفعة اجلميع.

 
انتشــار االتفاقات التجارية اإلقليمية، فإن تصــّفح مجيع أحكامها، والتفاعل بينها وتبعاهتا يطرح حتدياً متزايداً،  ويف ظل -4

من األمهية مبكان احلرص على أالّ تقوم فوخباصــة يف البلدان النامية. وأّما بالنســبة إىل البلدان اليت ال تشــارك يف هذه االتفاقات، 
 ات الصلة بأقاليمها.ذالتجارة إمنا أن تضمن قابلية التشغيل البيين مع اتفاقات أخرى  هذه املبادرات بتحويل مسار

 
ة اإلقليمية واآلثار املمكنة لألحكام اجملاالت اجلديدة اليت تغطيها اتفاقات التجار ويف هذا اخلصـــــوص، مع مراعاة  -5

شــــأن أمهية إجراء حتليل شــــامل هلذه الظاهرة اجلديدة يف اتفاقات جتارية أخرى وحىت يف مفاوضــــات متعددة األطراف، من 
 والبنود واخلصائص املرتبطة هبا أن توفر معلومات أفضل لألعضاء حول االجتاه األخري املتصل باألنظمة التجارية.

 
 لمحيط الهادئا ةشراكبشأن االتفاق الشامل والتدريجي 

 
 2018لتجارة احلرّة مت توقيعه يف مارس/آذار اتفاق لهو  بشـــــأن شـــــراكة احمليط اهلادئاالتفاق الشـــــامل والتدرجيي  -6

فورة، اعضواً: أسرتاليا، وبروين دار السالم، وكندا، وشيلي، واليابان، وماليزيا، واملكسيك، ونيوزيلندا، وبريو، وسنغ 11بني 
 وفييت نام.
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ي، وتفوق التجارة بينها قيمة يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العامل 13.3وتشــــــكل هذه االقتصــــــاديات نســــــبة  -7
مهمني للمنتجات الســمكية،  اومنتجني وجتارً  متثل هذه األطراف مســتهلكنيمليار دوالر أمريكي يف الســنة. كذلك،  400

االقتصــادية االســرتاتيجية االتفاق الشــامل والتدرجيي للشــراكات ســيما أن ســتة من أصــل البلدان األحد عشــر األعضــاء يف 
. وهي متثل مع بعضــــــــــها حوايل الطبيعية هي من بني املنتجني العشــــــــــرين األكرب ملصــــــــــايد األمساك البحرية للمحيط اهلادئ

يف املائة من اإلنتاج العاملي ملصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية وقد بلغت التجارة يف املنتجات الســــــــــــــمكية بني  14
 .2018، وازدادت على حنو أكرب عام 2017مليار دوالر أمريكي عام  6.3حوايل االتفاق األعضاء يف 

 
وصوًال و مروراً باالستثمار من معايري العمل،  املواضيع بدءً غطي جمموعة واسعة من افصالً ي 30ويتضمن االتفاق  -8

إىل التجارة اإللكرتونية فضـــــالً عن التزامات حترير عميقة. وبصـــــورة خاصـــــة، االتفاق هو الوثيقة األوىل اليت تضـــــع ضـــــوابط 
ويتضمن أيضاً سلسلة من االلتزامات اجلديدة للقضاء على الصيد غري ملزمة وقابلة للتنفيذ على إعانات مصايد األمساك. 

وإعادة بناء األرصــــــــدة يف إطار الفصــــــــل اخلاص بالبيئة. وســــــــوف يلغي االتفاق يف �اية القانوين، دون إبالغ ودون تنظيم 
املطاف مجيع احلواجز التعريفية على املنتجات السمكية، مبا يوفّر لألطراف فرصاً معّززة بشكل كبري للوصول إىل األسواق. 

 على املنتجات احملولة أو اجملهزة. وسوف يلغي أيضاً الزيادات على التعريفة اجلمركية حيث تطبق معدالت أعلى
 
وتســـــــــتفيد األمساك واملنتجات الســـــــــمكية من ختفيض التعريفة املتوقعة يف االتفاق يف حال ّمت احلصـــــــــول عليها أو  -9

إنتاجها بالكامل يف أراضــي أحد األطراف أو أكثر. ويُعترب أنه مت احلصــول بالكامل على األمساك، والصــدفيات وغريها من 
ياة البحرية إذا ُأخذت من البحر، أو من قاع البحر أو من الرتبة الســــــفلى خارج أراضــــــي البلدان الشــــــريكة يف منتجات احل

االتفاق أو خارج البحار اإلقليمية للبلدان غري الشـريكة من جانب سـفن مسـجلة لدى بلد شـريك يف االتفاق، أو مدرجة 
الشـــريك. وهذا يشـــمل األمساك اجملهزة اليت يتم إنتاجها من هذه  يف قائمة أو قيد الســـفن لديه وحيق هلا رفع علم هذا البلد

الســـلع على منت ســـفينة لتصـــنيع األمساك تكون مســـجلة لدى بلد شـــريك يف االتفاق، أو مدرجة يف قائمة أو قيد الســـفن 
االتفاق إذا ّمت إنتاجه لديه وحيق هلا رفع علم هذا البلد الشريك. وميكن أن يُعترب أيضاً منتج ناشئ من البلدان اليت يشملها 

 من مواد غري أصلية خضعت لعملية حتويل جوهرية يف بلد عضو يف االتفاق. 
 

أمام التجارة فهي تدرج إىل حّد  التقنيةوأّما الفصول يف االتفاق املتعلقة بتدابري الصحة والصحة النباتية واحلواجز  -10
تدابري الصـــحة والصـــحة النباتية املســـتندة إىل العلوم  تنفيذ ية إىلتدعو بصـــورة أســـاســـكام منظمة التجارة العاملية. و بعيد أح

تنظيم ومحاية سالمة األغذية. وختضع تدابري ية، مع احلفاظ على قدرة األطراف على بطريقة شفافة، وقابلة للتنبؤ وغرب متييز 
 د غري الضرورية.الصحة والصحة النباتية إىل متطلبات الشفافية املعززة وخفض تكاليف االختبار واالعتما

 
املتعلق  20وترد بعض األحكام األكثر ابتكاراً يف االتفاقات التجارية لألمساك واملنتجات الســــــــمكية يف الفصــــــــل  -11

بالبيئة. ويرمي هذا الفصــــل إىل الرتويج للســــياســــات التجارية والبيئية الداعمة لبعضــــها البعض، وملســــتويات عالية من محاية 
البيئة، واإلنفاذ الفعال للقوانني البيئية وتعزيز القدرات ملعاجلة القضــــــــــــــايا البيئية املتصــــــــــــــلة بالتجارة، مبا يف ذلك من خالل 

. ويعّرف الفصل االلتزام العام بالعمل بشكل تعاوين، إمنا أيضاً االلتزامات اهلامة القابلة للتنفيذ يف عدد من القضايا التعاون
البيئية، مبا يف ذلك الســــــــــــــلع واخلدمات البيئية، ومحاية طبقة األوزون، وتلوث الســــــــــــــفن، واحلفاظ على التنوّع البيولوجي، 

 شروعة باحلياة الربية ومصايد األمساك البحرية الطبيعية، باستثناء تربية األحياء املائية. واألنواع الغازية، والتجارة غري امل
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أن اإلدارة غري املالئمة ملصايد األمساك، فضالً  16-20ويف ما خيص مصايد األمساك البحرية الطبيعية، تقّر املادة  -12
نات األمساك، ميكن أن تؤثر سلباً على التجارة والتنمية عن الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وبعض أشكال إعا

املســتدامة، وتقّر باحلاجة إىل إجراءات فردية ومجاعية. وبصــورة خاصــة، تلتزم األطراف بالســعي إىل تشــغيل نظم إدارة حتول 
األمساك؛ دون اإلفراط يف الصـــــــــيد واإلفراط يف قدرات الصـــــــــيد؛ وخفض الصـــــــــيد العرضـــــــــي لألنواع غري املســـــــــتهدفة وفراخ 

بالنســـــبة إىل مجيع مصـــــايد األمساك البحرية اليت جتري فيها  األرصـــــدة املســـــتغلة اســـــتغالًال مفرطاً والتشـــــجيع على النهوض ب
 أنشطة صيد.

 
أفضــل األدلّة العلمية املتاحة وعلى أفضــل املمارســات املعرتف هبا  إىلوهبدف ضــمان أن تســتند نظم اإلدارة هذه  -13

وهناك أيضــــاً الرتويج للصــــون يف األجل  1بصــــورة مباشــــرة إىل قائمة طويلة من الصــــكوك الدولية. 20دولياً، يشــــري الفصــــل 
الطويل ألمساك القرش والســــــــــــــالحف البحرية، والطيور البحرية والثدييات البحرية من خالل إنفاذ فعال لتدابري الصــــــــــــــون 

 دون إبالغ ودون تنظيم، مع إشـــــارات خاصـــــة إىل واإلدارة، وأمهية اإلجراءات املتســـــقة ملعاجلة مســـــألة الصـــــيد غري القانوين
. وتلتزم األطراف بدعم نظم الرصــــد، واملراقبة، واإلشــــراف واإلنفاذ؛ ومنع أنشــــطة 2العديد من الصــــكوك الرئيســــية للمنظمة

الصـــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛ ومعاجلة مســـــــــــألة نقل من ســـــــــــفينة إىل أخرى يف البحر األمساك واملنتجات 
لســـــمكية اليت ّمت صـــــيدها عرب الصـــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛ وتنفيذ تدابري دولة امليناء؛ والســـــعي إىل اختاذ ا

 التدابري اليت تتماشى مع تدابري اإلدارة املعتمدة يف املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك اليت ال تكون عضواً فيها.
 

لإلعانات للصـيد الذي يؤثر سـلباً على األرصـدة الســمكية  3التجارة احلرة، يرد حظر ملزموللمرة األوىل يف اتفاق  -14
وألي سفينة صيد مدرجة على قائمة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم من جانب دولة العلم،  4املستغلة بإفراط

وجيب التخلص من اإلعانات املقدمة . 5أو منظمة إقليمية ذات الصــــــلة إلدارة مصــــــايد األمساك أو ترتيب هبذا اخلصــــــوص
لألرصــــــدة املســــــتغلة بإفراط على حنو تدرجيي يف خالل ثالث ســــــنوات بعد دخول االتفاق حّيز التنفيذ. ويف حال مل تكن 
اإلعانات حمظورة، جيب أن متتنع األطراف من إدخال إعانات جديدة، أو متديد أو تعزيز اإلعانات القائمة. كذلك، جيب 

خمتلف أنواع الدعم الذي تقدمه للقطاع، مبا يف ذلك ليس فقط اإلعانات احملظورة إمنا أيضــــــــــــــاً أي  عنطراف أن تبلغ األ
ن إعانات أخرى ُمتنح ملصــــــــــــايد األمساك ويتم اإلبقاء عليها، مبا يف ذلك للوقود. وتشــــــــــــمل متطلبات اإلبالغ املعلومات ع

                                                      
املتعلقة بصـــــــون  1982بشـــــــأن تنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار الصـــــــادرة يف ديســـــــمرب/كانون األول  1995اتفاق األمم املتحدة لعام   1

الســـلوك ملنظمة  وإدارة األرصـــدة الســـمكية املتداخلة املناطق واألرصـــدة الســـمكية الكثرية االرحتال (اتفاقية األمم املتحدة بشـــأن أرصـــدة األمساك)، ومدونة
الصادرة عن املنظمة  1993اإلدارة الدولية لعام واتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد يف أعايل البحار لتدابري الصيانة و األغذية والزراعة بشأن الصيد الرشيد، 

  .2001(اتفاقية االمتثال) وخطة العمل الدولية للمنظمة ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم لعام 
أن الصـــــــــــــــيد غري القانوين بشـــــــــــــــ 2005، إعالن روما لعام 2001خطة العمل الدولية للمنظمة ملنع الصـــــــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم لعام   2

تنظيم وردعه والقضـــاء عليه الصـــادر  التفاق بشـــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصـــيد غري القانوين دون إبالغ ودونإبالغ ودون تنظيم، وا دون
 األمساك.، فضالً عن صكوك وضعتها واعتمدهتا املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد 2009عن املنظمة يف عام 

 من اتفاق منظمة التجارة العاملية املتعلق باإلعانات والتدابري التعويضية. 2ينطبق فقط على إعانات حمددة كما يتم تعريفها يف املادة   3
األرصـــــدة اليت تكون االقتصـــــادية االســـــرتاتيجية للمحيط اهلادئ على أ�ا االتفاق الشـــــامل والتدرجيي للشـــــراكات ألرصـــــدة املســـــتغلة بإفراط معّرفة يف ا  4

قصــوى "مبســتوى منخفض إىل درجة أنه من الضــروري تقييد نفوقها الناجم عن الصــيد للســماح هلا بالتجدد لتصــل إىل مســتوى ينتج الغالت املســتدامة ال
لسمكية اليت تقر هبا على هذا النحو الوالية أو النقاط املرجعية البديلة باالستناد إىل أفضل األدّلة العلمية املتاحة". إضافًة إىل هذا التعريف، إن األرصدة ا

 الوطنية اليت جيري فيها الصيد أو منظمة إقليمية إلدارة مصايد األمساك تُعترب أيضاً أرصدة مستغلة بإفراط.
 )5( 16-20املادة   5
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واإلدارة، وبيانات عن االســـترياد والتصـــدير حســـب النوع، من ســـطول، وتدابري الصـــون حالة األرصـــدة الســـمكية، وقدرة األ
 بني أمور أخرى.

 
 االتفاق بين الواليات المتحدة والمكسيك وكندا

 
الذي يرعى  مريكا الشماليةألاتفاق التجارة احلرة ّل االتفاق بني الواليات املتحدة واملكسيك وكندا حمّل حيسوف  -15

صــــــادق عليه الواليات املتحدة ييات املتحدة األمريكية. لكن ما زال من الضــــــروري أن التجارة بني كندا واملكســــــيك والوال
إطاراً حمدثًا لرعاية التجارة بني األطراف اليت تبلغ ترليون دوالر أمريكي، مبا يف ذلك  االتفاق اوفر هذياألمريكية وكندا. و 

دوالر أمريكي يف األمساك واملنتجات الســــــمكية. ويوفّر الفصــــــل املتعلق بالبيئة إحدى اجملموعات األكثر  اتمليار  5حوايل 
  مشوًال لاللتزامات البيئية القابلة للتنفيذ، مبا يف ذلك الضوابط على اإلعانات ملصايد األمساك.

 
. ولذا، فإن مريكـا الشــــــــــــــمـاليـةألالتجـارة احلرة  يةاتفـاقوقد أُزيلـت احلواجز التعريفيـة بني البلـدان الثالثة يف إطار  -16

بني الواليات املتحدة واملكســـــــــــــيك وكندا على هذا االلتزام  حيافظ االتفاقالتعريفات املطبقة بني األطراف الثالثة معدومة و 
يف بلد طرف  املج السلعة أو احلصول عليها بالكباإلعفاء من الرسوم اجلمركية. وتقّر قواعد املنشأ باملنشأ يف حال ّمت إنتا 

يف االتفاق بني الواليات املتحدة واملكســــــيك وكندا. وبالنســــــبة إىل بعض املنتجات، مبا يف ذلك املنتجات الســــــمكية، اليت 
تتضــمن مواد غري أصــلية، فإن تغيرياً يف تصــنيف التعريفة كاٍف لالســتجابة إىل متطلبات قواعد املنشــأ. وبالنســبة إىل تدابري 

االتفاق بني الواليات املتحدة واملكســــيك وكندا آلية جديدة  درجيُ أمام التجارة،  التقنيةحلواجز ية واالصــــحة والصــــحة النبات
 التقنيةللسعي إىل إجراء مشاورات فنية حلّل املسائل قبل اللجوء إىل اآللية الرمسية لتسوية النزاعات. ويف خصوص احلواجز 

 خرباء يف القطاع العام حول املعايري، واالتساق والتقييم.ضمن االتفاق التزاماً بالعمل مع تيأمام التجارة، 
 

من خالل اإلعالن بوجوب أن يتنازل الطرف أو 6ويتم التشـــــــديد على قابلية تنفيذ موجبات القوانني البيئية احمللية -17
قابلة للتنفيذ يف أن ُيســـتثىن من قانون بيئي لتشـــجيع التجارة أو االســـتثمار. وإضـــافًة إىل ذلك، يضـــع النص موجبات كبرية 

، واإلدارة املســــــــــــــتدامة للغابات أو املســــــــــــــؤولية االجتماعية اهلواءعدد من املســــــــــــــائل البيئية، مثل النفايات البحرية، وجودة 
واتفاقية للشــــــــركات. وتشــــــــمل اإلشــــــــارات إىل تنفيذ االلتزامات يف ظل اتفاقات بيئية متعددة األطراف بروتوكول مونرتيال، 

ألنواع املهــددة بــاالنقراض من جمموعــات احليوان والنبــات الربيــة ومؤمتر األمم املتحــدة لقــانون البحــار التجــارة الــدوليــة يف ا
وخمتلف صـــــكوك منظمة األغذية والزراعة ذات الصـــــلة بإدارة مصـــــايد األمساك، مبا يف ذلك بشـــــأن  النظام املتعدد األطراف

 الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.
 

ضـــــايا املتعلقة مبصـــــايد األمساك البحرية الطبيعية، واإلدارة املســـــتدامة ملصـــــايد األمساك، وصـــــون األنواع كما أن الق -18
ويقّر النص بأمهية  .7البحرية، واإلعانات ملصــــــــايد األمساك والصــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم واردة يف االتفاق

ري التجارة املســتدامة. ويف هذا اخلصــوص، يقّر بضــرورة أن تســتند صــون وإدارة موارد مصــايد األمساك وبضــرورة تعزيز وتيســ
لى أفضــــــــــــــل األدّلة ع ،التدابري التقييدية على التجارة املطبقة حلماية األمساك أو األنواع البحرية األخرى أو احلفاظ عليها

                                                      
 .24الفصل   6
 .21-24و 17-24املادتان   7
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اف املصــــدرة. ويف ما يتعلق ها بعد مشــــاورات مع األطر ذتكون مكّيفة مع أهداف الصــــون، وجيري تنفي العلمية املتاحة اليت
، وخفض الصـــــــيد الصـــــــيد قدراتاإلفراط يف الصـــــــيد واإلفراط يف  توجد أحكام ملنعباإلدارة املســـــــتدامة ملصـــــــايد األمساك، 
التزام حبظر اســـــتخدام الســـــموم واملواد املتفجرة لصـــــيد تكّملها محاية املوائل البحرية و العرضـــــي وتعزيز النهوض باألرصـــــدة، و 

، والســـالحف البحرية، صـــون يف األجل الطويل ألمساك القرشويشـــمل ال .زالة زعانف مسك القرشة ومنع إاألمساك التجاري
أجهزة التخفيف من تأثريات قائمة من التدابري اليت جيب أن تتخذها األطراف مثل  8والطيور البحرية والثدييات البحرية

لألنواع غري املســـــتهدفة. وتتضـــــمن أيضـــــاً حظراً ملزماً لقتل الصـــــيد العرضـــــي من  دحلأو املعدات املعّدلة ل الصـــــيد العرضـــــي
 ، ما مل يكن ذلك جمازاً مبوجب معاهدة متعددة األطراف.ةاحليتان الكبرية ألغراض جتاري

 
االتفاق الشـــــــــامل والتدرجيي للشـــــــــراكات إىل حّد بعيد النهج الذي يتخذه 9وتعكس اإلعانات ملصـــــــــايد األمساك -19

. وتنطبق أشــكال احلظر على اإلعانات للصــيد غري القانوين دون إبالغ ودون 10ة للمحيط اهلادئاالقتصــادية االســرتاتيجي
تنظيم واإلعانات اليت تؤثر سلباً على األرصدة اليت تعاين من صيد مفرط، مع متطلبات جلهة اجلمود، والشفافية واإلبالغ. 

الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم إىل السفن  ويف االتفاق بني الواليات املتحدة واملكسيك وكندا، ال يشري حظر
ع نطاق الضــوابط حني ميلك املشــغل  اته ســفن صــيد خمتلفة. ذفحســب إمنا أيضــاً إىل املشــّغلني، األمر الذي ميكن أن يوســّ

القانوين دون  ويدعو النّص أيضــاً إىل التبليغات الســنوية عن الســفن واملشــغلني الذين ّمت حتديدهم بأ�م مارســوا الصــيد غري
تعزيز  من أجلمنظمة التجارة العاملية  يفإبالغ ودون تنظيم. وأخرياً، يتضــــــــــــــمن النّص التزاماً من جانب األطراف للعمل 

 القواعد الدولية والشفافية بشأن اإلعانات ملصايد األمساك.
 

 االتفاق االقتصادي والتجاري الشامل بين كندا واالتحاد األوروبي
 

هو اتفاق للتكامل العميق بني االحتاد األورويب  االقتصــادي والتجاري الشــامل بني كندا واالحتاد األورويباالتفاق  -20
يتطلب . وكانت املفوضــــــــــــــية األوروبية قد اقرتحته باعتباره "اتفاقاً خمتلطاً"، 2016وكندا موّقع يف أكتوبر/تشــــــــــــــرين األول 

، جرى تطبيق 2017سبتمرب/ايلول  21ضاء يف االحتاد األورويب. ومنذ مصادقة برملان االحتاد األورويب وكل من الدول األع
اء الفردية يف االحتاد الدول األعضــ على أســاس مؤقت، يف حني تنخرط -ســتثمارباســتثناء األحكام املتصــلة باال -االتفاق

بدءاً من التجارة الرقمية، واســــعة من املواضــــيع  ن يف االتفاق جمموعةً و عملية املصــــادقة. وتغطي الفصــــول الثالثاألورويب يف 
مليار  70ومروراً بالتعاون التنظيمي وصـــــــــوًال إىل محاية االســـــــــتثمارات، وحيّدد القواعد اليت ترعى التجارة يف الســـــــــلع البالغة 

مليون دوالر أمريكي يف التجارة يف األمساك واملنتجات الســــــــمكية. ومثّلت البلدان املعنية  600دوالر أمريكي، مبا يف ذلك 
 يف املائة من إنتاج مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل. 4.6معًة نسبة جمت
 

ويلغي االتفاق مجيع التعريفات على األمساك واملنتجات الســـــمكية للبلدان املشـــــاركة يف االتفاق. ويف حال كندا،  -21
حيث املعدالت املطبقة على أســـــاس الدولة األوىل بالرعاية منخفضـــــة نســـــبياً وتركز بصـــــورة رئيســـــية على املنتجات اجملهزة، 

حيز التنفيذ. وأّما يف حالة االحتاد األورويب، ســـــــوف تُلغى مباشـــــــرة ســـــــوف يتم إلغاء مجيع التعريفات لدى دخول االتفاق 

                                                      
 .19-24املادة   8
 .20-24املادة   9

 .)12(- )5( 16-20املادة   10



7 COFI:FT/XVII/2019/10 

 

يف املائة على حنو تدرجيي خالل فرتة  4يف املائة من مجيع اخلطوط التعريفية. وســـــــوف يتم إلغاء النســـــــبة املتبقية البالغة  96
كية يف السنة الثامنة من التنفيذ. انتقالية تصل إىل حّد سبع سنوات، على أن تصبح مجيع املنتجات معفاة من الرسوم اجلمر 

االنتقالية على شــرائح مسك القّد والروبيان الذي  حصــص معدالت التعريفة اجلمركيةوســيحافظ االحتاد األورويب أيضــاً على 
 11يتم إعداده وحفظه، على أن تلغى تدرجيياً بعد سبع سنوات.

 
االتفاق  يلي إىل األسواق يف ظلضهلة للوصول التفطرف معني تكون مؤ يف إقليم  تنشأ واملنتجات السمكية اليت -22

. وهي تشمل األمساك اليت يتم صيدها يف املياه اإلقليمية لكندا أو االقتصادي والتجاري الشامل بني كندا واالحتاد األورويب
املنطقة االقتصـــــــادية لالحتاد األورويب. لكن ما بعد املياه اإلقليمية، فإن األمساك واملنتجات الســـــــمكية اليت يتم صـــــــيدها يف 

اخلاصــــــــة للطرف أو يف أعايل البحار ال تُعترب تلقائياً ناشــــــــئة يف أحد البلدان األطراف. بل توجد ســــــــلســــــــلة من املتطلبات 
املعقدة اليت متنح صفة املنشأ باالستناد إىل جنسية أسطول الصيد، مبا يف ذلك ضرورة أن تكون السفينة مسجلة أو جمازة 

فًة إىل متطلبات تتعلق مبلكية الســـفينة واملقر الرئيســـي ملالكها. وكقاعدة عامة، تكون املنتجات اجملهزة لرفع علم البلد، إضـــا
إىل األســـواق فقط إذا كانت مصـــنوعة حصـــراً من املنتجات األصـــلية بالكامل. غري أن االتفاق  التفضـــيلي مؤهلة للوصـــول

بة إىل بعض األمساك واملنتجات الســـــمكية، رهناً باحلدود يلحظ اســـــتثناءات بشـــــكل قواعد منشـــــأ بديلة وأكثر حترراً بالنســـــ
 الكمية السنوية.

 
أمام التجارة ملنظمة التجارة العاملية واتفاقات  التقنيةوكما يف معظم االتفاقات التجارية، يدمج االتفاق احلواجز  -23

والتجاري الشــــامل بني كندا واالحتاد  االتفاق االقتصــــاديضــــعها لتســــوية النزاعات يف تدابري الصــــحة والصــــحة النباتية، وخيُ 
. ويشــــــــمل أيضــــــــاً التزامات لتشــــــــجيع التعاون من خالل تبادل املعلومات والشــــــــفافية يف مرحلة مبكرة من العملية األورويب

 التنظيمية. والفصل اخلاص بتدابري الصحة والصحة النباتية حتديداً يضع إطاراً لكندا واالحتاد األورويب حبيث يقّر كل منهما
 بأن هذه التدابري موازية لدى الطرف اآلخر، مبا يف ذلك األمساك واملنتجات السمكية.

 
إىل  االتفاق االقتصــــادي والتجاري الشــــامل بني كندا واالحتاد األورويب، يدعو 12ويف ما يتعلق بالتنمية املســــتدامة -24

ألطراف؛ وتعزيز إنفاذ قوانينهما واتفاقاهتما الدولية؛ تنســيق وتكامل الســياســات البيئية والتجارية؛ وإىل احلوار والتعاون بني ا
وإضـــــافًة إىل التعاون، ُتشـــــّجع األطراف أيضـــــاً إىل الرتويج  13وإىل اســـــتخدام تقييم األثر ومشـــــاورات أصـــــحاب املصـــــلحة.

 14بيئي.للتوسيم البيئي وبرامج التجارة العادلة، واملسؤولية االجتماعية للشراكات وحتسني أهداف ومعايري األداء ال
 

وأّما األحكام البيئية، وااللتزامات العامة واملوجبات اخلاصـــــــــــــة حول جمموعة من املواضـــــــــــــيع مثل الغابات، وجتارة  -25
. وتضم االلتزامات العامة إعادة التأكيد على حق األطراف يف التنظيم، 24األمساك واملنتجات السمكية، فيتناوهلا الفصل 

واســـــتخدام عدم التنازل أو االســـــتثناء من القانون البيئي  15يئية املتعددة األطراف اخلاصـــــة هبماات البيوالتزاماً بتنفيذ االتفاق

                                                      
 .طن من مسك القد يف السنة 1 000طن من الروبيان و 23 000من الرسوم اجلمركية لـ املعفىتتيح هذه احلصص احلصول   11
 .22الفصل   12
 .1-22الفصل   13
 .3-22الفصل   14
 .4-24و 3-24املادتان   15



COFI:FT/XVII/2019/10 8 

 

لتشـــجيع التجارة أو االســـتثمار. ويتضـــمن أيضـــاً التزاماً بالتعاون حول جمموعة واســـعة من القضـــايا البيئية املتصـــلة بالتجارة، 
 جي، وحتليل دورة احلياة أو احلد من اهلدر.مثل تغري املناخ، والتكنولوجيات اخلضراء، والتنوع البيولو 

 
. وتعرتف هذه املادة بأمهية الصــــون واإلدارة 11-24وترد مســــألة التجارة يف األمساك واملنتجات الســــمكية يف املادة  -26

والرامية إىل صون املستدامة، وتدعو األطراف إىل اختاذ تدابري فعالة يف جمال الرصد، واملراقبة واإلشراف والعقوبات املرتبطة هبا 
األرصـــــــــدة والوقاية من الصـــــــــيد املفرط. وينطبق التزام مماثل على اإلجراءات ملكافحة الصـــــــــيد غري القانوين، دون إبالغ ودون 

ون تنظيم، مبا يف ذلك من خالل تبادل املعلومات والتدابري املتخذة الســــــــتبعاد منتجات الصــــــــيد غري القانوين، دون إبالغ ود
خرياً، تدعو هذه املادة إىل التعاون مع املنظمات اإلقليمية إلدارة مصــــــــــايد األمساك من خالل التجارية. أ تنظيم من التدفقات

 الصلة القائم على القرارات والرتويج لرتبية األحياء املائية املستدامة. يالدعوة إىل قرارات قائمة على العلوم، واالمتثال ذ
 

وضـــع حل عاملي ومتعدد األطراف إلعانات مصـــايد األمساك يف رويب وكندا لك بني االحتاد األو ويرد اهلدف املشـــرت  -27
طرف تؤثر ســــــــــــــلباً، أو قد تؤثر ســــــــــــــلباً على  . وتنّص هذه املادة على أنه يف حال كانت إعانة مقدمة من أي4-7املادة 

اجمليب قصـــارى جهده ينبغي عندها أن تبدأ املشـــاورات. وباالســـتناد إىل هذه املشـــاورات، يبذل الطرف مصـــاحل األطراف، 
 ، أو التخفيف منها. ةللقضاء على أي آثار سلبية نامجة عن اإلعان

 


