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 األمساك مصايد جلنة
 بتجارة األمساك ةاللجنة الفرعية املختص

 الدورة الثامنة عشرة

  2022مايو/أ�ر  8أبريل/نيسان إىل  8إجراءات املراسالت اخلطية: 
 2022يونيو/حزيران  20و 9و 8و 7اجللسات العامة االفرتاضية: 

 االتفاقات التجارية ووصول منتجات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية إىل األسواق
 

 وجزامل
وتوســــــع نطاق التحليل ليشــــــمل  COFI:FT/XVII/2019/10 ، الوثيقةعلى طلب األعضــــــاء بناءً تكّمل هذه الوثيقة، 

حياء املائية ولكي االتفاقات بســـــبب صـــــلتها مبصـــــايد األمساك وتربية األثالثة اتفاقات جتارية إضـــــافية. وقد اختريت هذه 
 ؛) الشــراكة االقتصــادية اإلقليمية الشــاملة1واســعة من مســتو�ت التنمية. واالتفاقات املشــمولة هي: ( موعةتكون ممثلة جمل

اإلفريقية. ويرّكز كّل قســــــــم على أحد هذه منطقة التجارة احلرة القارية و ) 3( ؛رة احلرة بني الصــــــــني وبريواتفاق التجاو ) 2(
ا لالتفاق املعين، وصــــلته مبصــــايد األمساك واألحكام الرئيســــية ذات الصــــلة ابلتجارة يف ا عامً االتفاقات، ويقدم اســــتعراضــــً 

، مثل مصـايد األمساك ومنتجات تربية األحياء املائية. ويتم تغطية كل من القضـا� التقليدية املتعلقة ابلوصـول إىل األسـواق
  التعريفية وغري التعريفية، وجماالت خمتارة غري تقليدية، مثل األحكام البيئية أو آليات التعاون احملددة. اإلجراءات

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من قبل اللجنة الفرعية

  ا؛هبيف جمال التفاوض على اتفاقات جتارية والتحد�ت الرئيسية املرتبطة الوطنية  التجاربتبادل 
  بواثئق االمتثالضـــــــا� ذات الصـــــــلة إبداء التعليقات على القضـــــــا� املتعلقة ابلوصـــــــول التفضـــــــيلي، مبا يف ذلك القو 

 مجلة أمور؛ بني وقواعد منشأ األمساك واإلجراءات التعريفية وغري التعريفية واألحكام التجارية غري التقليدية، من 
  توجيهات بشــأن إمكانية قيام منظمة األغذية والزراعة بوضــع قاعدة بيا�ت شــاملة جتمع العناصــر الرئيســية  إعطاءو

ة التفضيلية ذات الصلة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية، هبدف حتسني الشفافية واالمتثال، يالتفاقات التجار ل
وز�دة فرص الوصـــول التفضـــيلية، وز�دة الوعي داخل القطاع اخلاص ابلفرص التجارية اجلديدة، وال ســـيما ابلنســـبة 

 صغار املشّغلني.إىل 
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 مقدمة

عية املعنية بتجارة األمساك التابعة للجنة مصـــــــــايد األمساك ملنظمة األغذية خالل الدورة الســـــــــابعة عشـــــــــرة للجنة الفر  -1
 لألحكام التجارية امللزمة ضـــــــــــمن  شـــــــــــامًال حتليًال  COFI:FT/XVII/2019/10 1 ، قدمت الوثيقة(اللجنة الفرعية) والزراعة

 اليت حتظر أشـــكاًال  األنظمة األحكام البيئية أووقد مشل ذلك الضـــوابط غري التقليدية، من قبيل االتفاقات التجارية اإلقليمية. 
االتفاق الشـــــامل والتدرجيي بشـــــأن شـــــراكة احمليط  هيمعينة من اإلعا�ت ملصـــــايد األمساك. وكانت االتفاقات اليت مت حتليلها 

ني كندا واالحتاد ب اهلادئ، واالتفاق بني الوال�ت املتحدة األمريكية واملكســيك وكندا واالتفاق االقتصــادي والتجاري الشــامل
) اتفاق 1األورويب. وتكّمل هذه الوثيقة املعلومات الســــابقة عن طريق توســــيع نطاق التحليل لثالثة اتفاقات جتارية إضــــافية: (

 فريقية. ألمنطقة التجارة احلرة القارية او ) 3( ؛اتفاق التجارة احلرة بني الصني وبريوو ) 2( ؛الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة

 اتفاق الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة

أعضــاء من رابطة دول جنوب  10ُمربم بني لشــاملة هو اتفاق للتجارة احلرّة اتفاق الشــراكة االقتصــادية اإلقليمية ا -2
 2020 تمت املفاوضــــات يف نوفمرب/تشــــرين الثاينواختُ  ومجهورية كور�. اوأســــرتاليا والصــــني والياابن ونيوزيلند 2شــــرق آســــيا

.  2022يناير/كانون الثاين  1ألعضـــــــاء الذين قاموا ابلتصـــــــديق على االتفاق يف إىل اودخل االتفاق حيز التنفيذ ابلنســـــــبة 
أكرب اتفاق للتجارة احلرة على الصـعيد العاملي حيث ميثل املشـاركون ة االقتصـادية اإلقليمية الشـاملة وسـيكون اتفاق الشـراك

يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي. وهو يشــــــــمل التجارة يف الســــــــلع واخلدمات  30فيه حوايل ثلث ســــــــكان العامل و
واالســــــتثمار والتعاون االقتصــــــادي والفين والتجارة اإللكرتونية وامللكية الفكرية واملشــــــرت�ت احلكومية واملنافســــــة واملشــــــاريع 

فات اجلمركية على الواردات بني البلدان املوقعة عليه على يف املائة من التعري 90الصــغرية واملتوســطة احلجم. وســيزيل حوايل 
 ا.عامً  20مدى 

وجيمع اتفاق الشـــراكة االقتصـــادية اإلقليمية الشـــاملة العديد من أكرب منتجي ومســـتهلكي وجتار مصـــايد األمساك  -3
مصايد ملنتجات ولة منتجة د 20ومنتجات تربية األحياء املائة يف العامل. وتعد تسعة من األطراف يف االتفاق من بني أكرب 

يف املائة من اإلنتاج العاملي. وتعد مخســـــــــــة من األطراف من بني  55األمساك وتربية األحياء املائية، وهي متثل ما يقرب من 
ة االقتصــادية اإلقليمية ما بني بلدان اتفاق الشــراك ويبلغ متوســط التجارة يفالعاملي.  دولة مســتوردة على الصــعيد 20أكرب 

يف املائة من  48، وهو ما ميثل مليار دوالر أمريكي ســـــنو�ً  23يف مصـــــايد األمساك ومنتجات تربية األحياء املائية  الشـــــاملة
 يف املائة من التجارة العاملية للقطاع. 16صادرات األطراف من مصايد األمساك وتربية األحياء املائية و جممل

ا معظم التعريفات املفروضــة على منتجات مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية على االتفاق تدرجييً هذا وســيزيل  -4
ا لبعض املنتجات والشـــــركاء التجاريني. ويف حني أن متوســـــط عامً  35صـــــل إىل الفرتات مبا قد ي ا، مع متديدعامً  20مدى 

مجيع  لن يلغيا حبلول �اية الفرتة االنتقالية، فإن االتفاق ا كبريً لحماية ســــــــــــــيكون قد اخنفض اخنفاضــــــــــــــً ل مسيةاإل عدالتامل
التعريفات املفروضــــــــة على منتجات مصــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية. وعالوة على ذلك، ميكن لكل طرف أن حيدد 

 جداول زمنية فردية خمتلفة.سوم ألطراف أخرى، مما سيؤدي إىل التزامات حمددة بتخفيض الر 

                                                      
1  https://www.fao.org/3/nb388ar/nb388ar.pdf 
 وفييت �م وكمبود� وماليز� وميامنار.هورية الو الدميقراطية الشعبية وسنغافورة والفلبني دار السالم واتيلند ومجإندونيسيا وبروين   2

https://www.fao.org/3/nb388ar/nb388ar.pdf
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ســـــــــــب الشـــــــــــريك التجاري. حبا ملنتجات مصـــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية أيضـــــــــــً  اإللزاميةطية وختتلف التغ -5
حلصة كبرية من منتجات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية،  اف خبطوط تعريفية غري مقيدة متامً وستحتفظ بعض األطرا

تظل النســــــــــــبة املئوية للخطوط . ويف بعض احلاالت، وجب االتفاقاليت لن ختضــــــــــــع ابلتايل اللتزامات ختفيض التعريفات مب
 التعريفية غري املقيدة كبرية حىت بعد �اية الفرتة االنتقالية.

وســـــتســـــتفيد منتجات مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية من ختفيض التعريفة املتوقعة يف إطار اتفاق الشـــــراكة  -6
أحكام لقواعد املنشـــأ الرتاكمية،  ااملنشـــأ. وهناك أيضًـــ مفصـــلة من قواعد االقتصـــادية اإلقليمية الشـــاملة إذا امتثلت جملموعة 

من جانب طرف آخر،  تســــمح ابســــتخدام الســــلع الناشــــئة من أي طرف من األطراف كمدخالت يف صــــنع منتج جديد
ســـــلســـــلة  ، وتســـــهم يف تكامل1من املرونة ابملقارنة مع االتفاقات الســـــابقة لرابطة أمم جنوب شـــــرق آســـــيا +  اوتوفر مزيدً 

 اإلمداد يف املنطقة.

والســـــلع اليت يتم احلصـــــول عليها عن طريق صـــــيد األمساك أو تربية األحياء املائية اليت تتم يف إقليم أحد األطراف  -7
ســــــجلة لدى  اأيضــــــً مؤهلة العتبار احلصــــــول عليها ابلكامل. وينطبق ذلك 

ُ
على املصــــــيد البحري الذي تقوم به الســــــفن امل

للقانون الدويل من أعايل البحار أو منطقة اقتصـــــادية خالصـــــة  اإذا أخذت وفقً  ع علم ذلك الطرفالطرف واليت حيق هلا رف
ا ألن تعترب منتجات . كما أن الســلع اجملهزة من األمساك املســتوفية لتلك الشــروط تكون مؤهلة أيضًــ 3حيق للطرف اســتغالهلا

الطرف وحيق هلا رفع علم ذلك  الدولة ســـــــجلة يفتصـــــــنيع أمساك م ةنيإذا مت جتهيزها أو صـــــــنعها على منت أي ســـــــف �شـــــــئة
منتجات مصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية املنتجة ابســــــتخدام مواد على  الطرف. والقواعد اخلاصــــــة ابملنتجات املطبقة

  4رقمني. مؤلف من ا يف التصنيف التعريفي على مستوىا تغيريً تتطلب عمومً  �شئةغري 

ضــوابط منظمة التجارة  بشــكل أســاســيالنباتية، فإن االتفاق يتضــمن ما يتصــل مبتطلبات الصــحة والصــحة  ويف -8
اتفاق تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية يف جماالت معينة، مثل االعرتاف  بعض الشيءالعاملية القائمة. غري أنه يتجاوز 

صــدر مبوضــوعية أن التدبري حيقق نفس مســتوى احلماية أو أن له مبعادلة تدبري الصــحة والصــحة النباتية إذا أثبت الطرف امل
يف حتقيق اهلدف املنشــــــود. وهناك أحكام حمددة للتعاون بشــــــأن حتليل املخاطر وإصــــــدار الشــــــهادات وتدابري نفســــــه األثر 

 الطوارئ والشفافية.

ة االقتصـــــــادية اإلقليمية الشـــــــاملة لغالبية االتفاقات التجارية اإلقليمية احلديثة، ال يتضـــــــمن اتفاق الشـــــــراك اوخالفً  -9
من الفصل املتعلق ابألحكام واالستثناءات العامة تؤكد فقط  -1710يتناول البيئة أو التنمية املستدامة. فاملادة  امعينً  فصًال 

الســـــــتثناءات البيئية ا -1712املادة . وتتضـــــــمن 1992حقوق األطراف ومســـــــؤولياهتا مبوجب اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 
العامة املنصــــــوص عليها يف منظمة التجارة العاملية مبوجب املادة العشــــــرين، وتوضــــــح أن الفقرة الفرعية (ب) تشــــــمل تدابري 

 بيئية وأن اإلشارة إىل املوارد الطبيعية تشمل احلفاظ على املوارد الطبيعية غري املستنفدة احلية وغري احلية.

                                                      
بني  تشمل حقوق االستغالل تلك احلق يف احلصول على موارد مصايد األمساك يف الدولة الساحلية، على النحو املستمد من أي اتفاقات أو ترتيبات  3

 الساحلية.الطرف والدولة 
 مؤلف من أربعة أرقام.ى يف تصنيف التعريفات على مستوى يف عدد قليل من احلاالت، يكون التغيري املتوخ  4
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 وبريو اتفاق التجارة احلرة بني الصني

ا اثنني من أكرب ، ومجع معًــ 2010مــارس/آذار  1دخــل اتفــاق التجــارة احلرة بني الصــــــــــــــني وبريو حيز التنفيــذ يف  -10
مليون طن، وميثل  67للبلدين حوايل  اإلمجايلمنتجي منتجات مصـايد األمساك وتربية األحياء املائية. وبلغ متوسـط اإلنتاج 

 يف املائة من اإلنتاج العاملي ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية. 38 لدانِ البَ 

يف املائة من التعريفات  92ا معظم التعريفات على مدى فرتة عشــــــــــــــر ســــــــــــــنوات. ومت إلغاء وأزال االتفاق تدرجييً  -11
لصــني، ألغيت على الفور يف املائة املتبقية على مدى مخس ســنوات. ويف حالة ا 8 نســبة اجلمركية يف بريو مباشــرة، مع إلغاء

يف املائة من حترير التعريفات اجلمركية. وتتبع اخلطوط  6.5يف املائة من مجيع اخلطوط التعريفية، وأعفيت نسبة  25.8نسبة 
 التعريفية املتبقية يف اجلدول الزمين الصيين جداول زمنية حمددة متتد على مدى عشر سنوات.

األحياء املائية من التخفيضــــــات التعريفية املتوقعة مبوجب االتفاق إذا  وتســــــتفيد منتجات مصــــــايد األمساك وتربية -12
من االتفاق. وينّص االتفاق على أن الســـــــــلعة مؤهلة للحصـــــــــول على معاملة  3امتثلت لقواعد املنشـــــــــأ املبينة يف الفصـــــــــل 

قليم أحد الطرفني أو ة يف إتفضــــــيلية إذا مت احلصــــــول عليها ابلكامل يف إقليم أحد الطرفني أو كليهما؛ وإذا أُنتجت الســــــلع
تغيري يف تصــــــنيف التعريفات أو حمتوى القيمة  توافق مع، تالناشــــــئة؛ أو يف حالة املواد غري �شــــــئةمن مواد  اكليهما حصــــــرً 

 اإلقليمية أو شرط التجهيز أو متطلبات حمددة أخرى.

عليها عن طريق صـــيد األمساك أو  يتم احلصـــولاألمساك والصـــدفيات وغريها من منتجات احلياة البحرية اليت  وإنّ  -13
ويعترب املصـــــــيد املأخوذ خارج  5ا أ�ا مت احلصـــــــول عليها ابلكامل.الصـــــــني تعترب تلقائيً  تربية األحياء املائية يف أقاليم بريو أو

فينة مت احلصول عليه ابلكامل إذا اصطادته سفينة ترفع علم بريو أو الصني أو إذا جهز على منت سقد هذه املناطق املعنية 
 تصنيع أمساك ترفع علم أحد هذين البلدين.

ما يتعلق مبتطلبات الصحة والصحة النباتية، يتضمن االتفاق ضوابط منظمة التجارة العاملية القائمة. ويذهب  ويف -14
الطرف املســــــــتورد جيب أن يقبل بتدابري الصــــــــحة والصــــــــحة النباتية اليت يتخذها  إذ يشــــــــري إىل أنإىل أبعد من ذلك بقليل 

 من احلماية. اة أن التدابري حتقق مستوى مالئمً إذا أثبت الطرف اآلخر مبوضوعي وازيةرف اآلخر بوصفها تدابري مالط

وينشـــــــئ االتفاق جلنة معنية ابلتجارة يف الســـــــلع تتألف من ممثلني من كل طرف للنظر يف مســـــــائل الوصـــــــول إىل  -15
األســــاســــية يف معاجلة الشــــواغل املرتبطة ابلتدابري التعريفية وغري األســــواق وقواعد املنشــــأ وتيســــري التجارة. وتتلخص وظيفته 

ابلتجارة يف الســــلع الزراعية ومصــــايد األمساك ملعاجلة أي  ةمعني ةخمصــــصــــجمموعة عمل ا إنشــــاء التعريفية. ومن املتوقع أيضــــً 
 عقبات حمددة تعرتض التجارة يف هذه السلع.

، الذي يتناول التعاون، جمموعة من القطاعات اليت 2الفصــل وإىل جانب اعتبارات الوصــول إىل األســواق، يســرد  -16
وتدعو إىل التعاون  ةاملائياألحياء خاصـــــــــــــة بقطاع مصـــــــــــــايد األمساك وتربية  163املادة تعترب و يلتزم فيها الطرفان ابلتعاون. 

املائية" و "تيســــــــــــري تبادل املعلومات وحفظ  لتعزيز "القدرات البحثية واإلنتاجية لتنمية احملاصــــــــــــيل وجتهيز األنواع البيولوجية
املوارد الطبيعية، يف إطار �ج الصـــــيد املســـــؤول". كما تلتزم األطراف بتعزيز املؤســـــســـــات العامة واخلاصـــــة املتصـــــلة مبصـــــايد 

                                                      
أو الريقات غري تعترب القشــــــــــــــر�ت والرخو�ت وغريها من الالفقار�ت املائية اليت تنتج من تربية األحياء املائية أصــــــــــــــلية حىت إذا كانت تزرع من الزريعة   5

 األصلية، شريطة أن تستويف متطلبات حمددة من حيث الوزن والوقت املستغرق يف مرحلة الرتبية.
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دون إبالغ  األمساك وتنمية تربية األحياء املائية، وتشـــجيع اســـتهالك املوارد البيولوجية املائية، ومكافحة الصـــيد غري القانوين
 ودون تنظيم.

شــري إىل يغري أنه اول البيئة والتنمية املســتدامة. ا يتن خاصًــ ال يتضــمن اتفاق التجارة احلرة بني الصــني وبريو فصــًال و  -17
أن التدابري املشــــار  ويوضــــحاالســــتثناءات البيئية العامة املنصــــوص عليها يف منظمة التجارة العاملية مبوجب املادة العشــــرين، 

لفقرة الفرعية (ب) تشــــــــــــــمل تدابري بيئية وأن اإلشــــــــــــــارة إىل املوارد الطبيعية تشــــــــــــــمل احلفاظ على املوارد الطبيعية إليها يف ا
 غري احلّية.املستنفدة احلّية و 

 فريقيةألمنطقة التجارة احلرة القارية ا

فريقية إىل إنشــاء ســوق قارية واحدة للســلع واخلدمات، تدعمها حرية حركة ألهتدف منطقة التجارة احلرة القارية ا -18
رجال األعمال واالســــــــتثمارات، ومتهد يف الوقت نفســــــــه الطريق الحتاد مجركي على نطاق القارة. بلغ عدد ســــــــكان الدول 

جمع بلدً  55نسمة يف  اتمليار  1.3األعضاء 
ُ
؛ وميكن لالتفاق أمريكيتريليون دوالر  3.4ا، وبلغ الناتج احمللي اإلمجايل امل

عزز يميكن أن  ،عند تنفيذه ،تفاقوتشــــــــــري التقديرات إىل أن اال 6من براثن الفقر املدقع. مليون شــــــــــخص 30أن ينتشــــــــــل 
إلغاء التعريفات اجلمركية على الواردات، أو أكثر من عن طريق يف املائة  52.3ما بني البلدان األفريقية بنســـــــــــبة  التجارة يف

وبينما ال تزال املفاوضــــات جارية يف بعض اجملاالت، مبا يف ذلك بشــــأن  7ا ختفيض احلواجز غري اجلمركية.لك إذا مت أيضــــً ذ
ابلنسبة  2019مايو/أ�ر  30جداول حمددة لالمتيازات التعريفية وبعض جوانب قواعد املنشأ، دخل االتفاق حيز النفاذ يف 

 ا ملتطلبات التصديق احمللية. بلدً  41ديقها. ويف الوقت احلايل، امتثل اليت أودعت صكوك تص 24لبلدان الـ إىل ا

للبلدان  اإلمجايلما يتعلق مبنتجات مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية، فإن اإلنتاج  وعلى وجه اخلصـــوص، يف -19
يف املائة  7، وهو ما ميثل قرابة مليون طن ســــــنو�ً  12.2فريقية يبلغ يف املتوســــــط ألاملشــــــاركة يف منطقة التجارة احلرة القارية ا

يف  18.6فريقية ألوتعادل التجارة بني األقاليم بني األعضــــــــــــاء احملتملني يف منطقة التجارة احلرة القارية امن اإلنتاج العاملي. 
 املائة من جمموع صادرات القارة من األمساك.

يف املائة من اخلطوط التعريفية على  90، ســـــــــتلغي غالبية األطراف الرســـــــــوم اجلمركية على 2020من عام  وابتداءً  -20
من اخلطوط التعريفية يف املائة  90، واليت ســــــــــتلغي اخمتلفة يف حالة أقل البلدان منوً مدى مخس ســــــــــنوات. وتنطبق التزامات 

يف املائة إضافية من  7اء الرسوم املفروضة على ا إلغا، سيتم تدرجييً فصاعدً  2025ا من عام سنوات. واعتبارً  10على مدى 
ســنوات التباع هذا املنحى.  8ا ســيكون لديها أن أقل البلدان منوً  معاخلطوط التعريفية اجلمركية على مدى مخس ســنوات، 

 شريطة التجارة،يف املائة من جمموع خطوطها التعريفية من أي التزامات بتحرير  3وميكن لألطراف أن تستبعد ما يصل إىل 
وقــد عممــت عــدة بلــدان وجمتمعــات إقليميــة  8.ةيف املــائــة من الواردات داخــل القــار  10أال متثــل هــذه اخلطوط أكثر من 

ابلفعل عروضـــــــها التعريفية وجداول حترير التجارة، اليت تشـــــــمل منتجات مصـــــــايد األمساك تربية األحياء املائية. ويف الوقت 
  9احلايل، ال تزال املفاوضات جارية بشأن التغطية الدقيقة لتحرير التجارة حبسب املنتجات ووتريهتا.

                                                      
6  91.pdfopenknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34139/97814648155 
7  cfta.html--area--trade--free--continental--resources/6730--tralac.org/resources/our 
8  concessions-tariff-afcfta.au.int/en/schedules 
9  2021/file.html-march-analysis-offer-tariff-comparative-aafcft-tralac.org/documents/resources/infographics/4276 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34139/9781464815591.pdf
https://unfao.sharepoint.com/sites/NFI/Shared%20Documents/FIAM/NFIMT%20-%20Trade%20and%20Markets/COFI-FT/2022%20-%20XVIII%20Session/Organizational%20Phase/Working%20documents/Working%20Correspondence%20Procedure/06-Director%20clearance/tralac.org/resources/our-resources/6730-continental-free-trade-area-cfta.html
https://afcfta.au.int/en/schedules-tariff-concessions
https://www.tralac.org/documents/resources/infographics/4276%1eafcfta%1ecomparative%1etariff%1eoffer%1eanalysis%1emarch%1e2021/file.html
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فريقية ال تزال قيد التفاوض، فإن ألنشــــــأ ضــــــمن منطقة التجارة احلرة القارية ااملجوانب قواعد ويف حني أن بعض  -21
االتفاق الشــامل ســيتبع النهج العام املتبع يف معظم اجلماعات االقتصــادية اإلقليمية يف القارة. وابلنظر إىل العدد الكبري من 

ا ا واحدً ، اليت ســـــتعترب القارة أبكملها، حبكم الواقع، إقليمً لرتاكميةملتعلقة بقواعد املنشـــــأ االبلدان األعضـــــاء، فإن األحكام ا
عند حتديد املنشأ، ستكون مفيدة للغاية. وأي جتهيز للمدخالت من بلد أفريقي آخر سيعترب مصدره البلد الذي جيري فيه 

 التجهيز النهائي.

، يعترب منتج أنه �شــئ إذا كان قد مت احلصــول عليه ابلكامل يف أحد األطراف أو تعرض لتحول جوهري اوعمومً  -22
على أســـــــــاس معايري القيمة املضـــــــــافة، أو تغيري يف مســـــــــمى التعريفة اجلمركية، أو عمليات حمددة، أو حمتوى ذي مواد غري 

. ويف ميال حبر�ً  12صيدها يف البحر اإلقليمي البالغ طوله  . وتعترب األمساك اليت يتم احلصول عليها ابلكامل يف حالةأصلية
حالة تربية األحياء املائية، جيب أن يولد الســـــــمك أو ينشـــــــأ أو يولد أو ينشـــــــأ يف إقليم طرف من األطراف، من البيض أو 

قليمي، تعترب الريقات أو الزريعة أو اإلصــــــــــــــبعيات اليت يتم احلصــــــــــــــول عليها من دولة طرف يف االتفاق. وخارج البحر اإل
دولة طرف، أو مت جتهيزها على منت ســـــفينة لتصـــــنيع ل اتبعةاملنتجات اليت مت احلصـــــول عليها ابلكامل إذا صـــــادهتا ســـــفينة 

سفينة من دولة طرف. ولكي تكون السفينة مؤهلة ألن تكون سفينة  ا صادهتيتالاألمساك واسطة وباألمساك للدولة الطرف 
وأن حتمل علمها. وجيب أن يكون دولة طرف  يع األمساك، جيب أن تكون مســـــجلة يفتعود لدولة طرف أو ســـــفينة لتصـــــن

ذلك، جيب أن تكون أغلبية األســــهم   منبدًال أو الطاقم من رعا� الدول األطراف. و  وظفنييف املائة على األقل من امل 50
من النظام  3مملوكة ملواطنني أو مؤســــــســــــات أو وكاالت أو مؤســــــســــــات أو شــــــركات اتبعة ألي طرف. ومبوجب الفصــــــل 

 املنسق، ينبغي احلصول على املنتجات ابلكامل لكي تعترب �شئة.

يفيــة وغري التعريفيــة وتثين البلــدان على التــدابري التعر  أن تزيــلإىل فريقيــة أللتجــارة احلرة القــاريــة اوتســــــــــــــعى منطقــة ا -23
اعتماد تدابري جديدة. وهي تدمج إىل حد كبري أحكام منظمة التجارة العاملية املتعلقة بتدابري الصـــــــــحة والصـــــــــحة النباتية. 

" كما تســـتحدث وتعتمد "لوحة حتكم آللية قارية على شـــبكة اإلنرتنت لرصـــد احلواجز غري اجلمركية واإلبالغ عنها وإزالتها
 املطروحة، مبن يف ذلك التجار غري الرمسيني، لتحديد العقبات واملتوســــــطة احلجم والكبرية مفتوحة أمام الشــــــركات الصــــــغرية

عند االجتار ابلســـــــــلع عرب القارة واإلبالغ عنها، مثل التأخري املفرط، والرســـــــــوم املخصـــــــــصـــــــــة، واملتطلبات املرهقة، واملعايري 
 التقييدية للمنتجات.

ك جوانب إضـــــــــافية، مبا يف ذلك األحكام البيئية أو جماالت التعاون املمكنة بشـــــــــأن األمساك، معلقة وال تزال هنا -24
 يف املستقبل مبوجب بروتوكوالت إضافية. تغطيتهاوميكن 

 اخلالصة

ا، حيث تشــــــــمل قواعد منشــــــــأ حمددة أصــــــــبحت االتفاقات التجارية اليت تتيح الوصــــــــول التفضــــــــيلي أكثر تعقيدً  -25
وانب االســــــتدامة، وفرتات انتقالية خمتلفة، األمساك وتربية األحياء املائية، وقواعد امتثال إضــــــافية تتعلق جبملنتجات مصــــــايد 

بني عناصـــــر أخرى. ومن شـــــأن قيام منظمة األغذية والزراعة إبنشـــــاء قاعدة بيا�ت شـــــاملة بشـــــأن  ، منملنتجاتاوتغطية 
حياء املائية أن يعزز نشـــــــر املعلومات، مما يعود بفوائد متعددة على االتفاقات التجارية من زاوية مصـــــــايد األمساك وتربية األ

القطاع اخلاص واحلكومات، وال ســـــيما ابلنظر إىل اخلصـــــائص القائمة، مبا يف ذلك منشـــــأ املنتجات واجلوانب ذات الصـــــلة 
اف املعنية من خالل نشر واسع ابلتدابري التعريفية وغري التعريفية. وميكن تيسري وز�دة التدفق التجاري التفضيلي بني األطر 
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النطاق ومنهجي للتعريفات التفضــيلية، وجداول االمتيازات وفرتات االنتقال املختلفة، وقواعد املنشــأ املطبقة على منتجات 
مكافحة الصـــيد جلديدة (جوانب االســـتدامة، وبنود مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية، والقواعد التجارية غري التقليدية ا

صــــــــايد األمساك)، من بني عناصــــــــر أخرى مرتبطة ابلوصــــــــول مل على اإلعا�ت قيودغري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، و 
أن ا، فإن نشــــر املعلومات عن االتفاقات التجارية من منظور مصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية ميكن التفضــــيلي. وأخريً 

طالع على األمثلة ال املشــــاركة يف عمليات تفاوض تفضــــيلية أخرى عن طريق اا من الناحية التقنية األعضــــاء يفيدعم أيضــــً 
 السابقة واالجتاهات احلالية والُنهج اجلديدة.
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