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مشروع نظام استغالل الموارد المعدنية في المنطقة

المصط طططلاار الرةيسط ططيةز التمييم ايس الممارسط ططار الجيدة في القطاع و ف ط ط
الممارسار في إطار مشروع نظام استغالل الموارد المعدنية في المنطقة
مذكرة مس األمانة

وال  -معلومار ساسية
 - 1يورد مش ررروع نظام اس ررتغال املوارد امليدنية املنطقة ( )ISBA/24/LTC/WP.1/Rev.1إش ررارا
متكررة إىل تطبيق ”املمارس ر را اجليدة القطاع“ ،و ”أفض ررم املمارس ررا البي ية“ و ”أفض ررم التقنيا
املتاحة“ واألخذ ب ر ”أفضم األدلة اليلمية املتاحة“.
 - 2هذه املص ر ر ر ر ررطلحا ليس ر ر ر ر ررت جديدة عل مدونة التيدين اخلاص ر ر ر ر ررة بالس ر ر ر ر ررلطة .فبموجب نظام
االسررتكشررا  ،يطلب إىل املتياقدين والسررلطة والدول املزكية تطبيق أفضررم املمارسررا البي ية .وعاوة عل
ذلك ،ومبوجب هذا النظام ،يتيني عل اللجنة القانونية والتقنية وض ر ررف وتنجيذ إجراءا ميينة عل أسر رراس
أفضم امليلوما اليلمية والتقنية املتاحة .ومبوجب البند  4من الشروط القياسية ليقد االستكشا ُ ،يوز
للمتياقد ،مبوافقة من السلطة ،أن يدخم عل برنامج أنشطته التغيريا اليت ”قد يكون من الضروري ومن
احلكمة إدخاهلا وفقا للممارسا احلميدة صناعة التيدين“ .و توصياهتا التوجيهية للمتياقدين لتقييم
اآلثار البي ية احملتملة الناشر ر ر ر ة عن اس ر ر ررتكش ر ر ررا امليادن البحرية املنطقة ( ،)ISBA/19/LTC/8توصر ر ر ر
اللجنة القانونية والتقنية باس ررت دام أفض ررم التكنولوجيا املتاحة وأفض ررم املنهجيا املتاحة ومزيج منهما.
نظام االستكشا أو توصيا اللجنة .إال أن املصطلحا املشار إليها
ير املصطلحا
وال تُ ّ
الجقرة  1أعاه قد مت تيريجها مؤقتاً اجلدول  1من مشروع نظام االستغال.
* .ISBA/25/C/L.1
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 - 3قد ترد أيضا هذه املصطلحا أو صيغ بديلة قريبة منها اليديد من الصكوك الدولية واإلقليمية
و امليرايري الردوليرة ،فضر ر ر ر ر ر ررا عن القوانني واألنظمرة والااخي الوطنيرة املتيلقرة برالتيردين والنجط( )1والبي رة.
وعادة ما يتم إيرادها لضر ر ر ر ر ر ررمان تنجيذ أو لاويج ممارسر ر ر ر ر ر ررا أو طرائق أو تدابري أو ميايري ميينة بش ر ر ر ر ر ر ر ن
االسررتجادة من أحد املوارد بشرركم فيال ومسررتو احلماية اليت ُُتنح للصررحة والسررامة والبي ة .إال أن عامة
الناس قد يدون أن ما ينش عن تلك املصطلحا من متطلبا قانونية خاصة يكون أحيانا غري واضح،
مف ما ياتب عل ذلك من احتماال انيدام اليقني واملوضر ر ر ر رروعية تنجيذها .ونتيجة لذلك ،يب توفري
التوجيها ذا الصلة فيما يتيلق بنطاقها أو والغرض منها.
 - 4وإىل جانب احلاجة إىل تيريف أوضر ررح هلذه املصر ررطلحا  ،مت تسر ررليط الضر رروء خال مشر رراورا
أجريت مف جها ص ر رراحبة املص ر ررلحة عل أن بيضر ر را من أعض ر رراء الس ر ررلطة وغريهم من اجلها ص ر رراحبة
ض را فهما أفض ررم للياقة القائمة بني املص ررطلحا  .وعند ص ررياغة نظام االس ررتغال،
املص ررلحة يلتمس ررون أي ً
سررياقها الصررحيح وأن تتيح التنجيذ بدرجة عالية
تواجه اللجنة مهمة ضررمان أن تسررت دم املصررطلحا
من اليقني اقاانا بااللتزاما احملددة اليت ين عليها مشروع النظام والواردة خطة عمم ميتمدة.
 - 5وتطرح هذه املذكرة عل األمانة واجمللس واللجنة أفكارا إضر ر ر ررافية بش ر ر ر ر ن هذه املصر ر ر ررطلحا من
أجم املضر ر ر قدما باملناقش ر ررة املتيلقة مبوض ر رريها مش ر ررروع النظام والياقة القائمة بني كم منها إطاره،
فضاً عن تجسريها سياق األنشطة املنطقة وتنجيذها اليمل .

ثانيا  -الممارسار الجيدة في القطاع
 - 6ميثم مصررطلح املمارسررا اجليدة القطاع مصررطلحا رئيسرريا إطار مشررروع النظام .ويب أن
تس ر ر ر ررتو أنش ر ر ر ررطة االس ر ر ر ررتغال املنطقة مييار املمارس ر ر ر ررا اجليدة القطاع .فبموجب مش ر ر ر ررروع املادة
( )3( 13أ) ،تقرر اللجنة ما إذا كان مقدم الطلب قد تزود بالقدرة التقنية والتشغيلية الازمة لتنجيذ خطة
اليمم املقاحة وفقا للممارسررا اجليدة القطاع ،وتن الجقرة  2-3من البند  3من الشررروط القياسررية
ليقد االس ر ر ر ر ر ررتغال ( ،ISBA/24/LTC/WP.1/Rev.1املرفق الياش ر ر ر ر ر ررر) عل أن ينجذ املتياقد خطة اليمم،
إذا ُتت املوافقة عليها ،وفقا هلذه املمارس ر ر ر ر ر ر را  .وبالتايل ،من املهم أن يكون لد اجلهة املقدمة للطلب
فهم واض ر ر ر ررح للميلوما املطلوبة ك تثبت للجنة أهنا ُتتلك القدرة املالية والتقنية للقيام بيمليا التيدين
مبوجب خطة عمم ما وفقاً هلذه املمارس ر ر ر ر را ( )2وأن عملياهتا يتم فيا االضر ر ر ر ررطاع ا عل هذا النحو.
ولذلك من األمهية مبكان أن تقدم السررلطة ،من خال مبادت توجيهية ،تجس رريا واضررحا لطريقتها النظر
إىل املمارسا اجليدة القطاع و تطبيقها ،فضا عن تيريف واضح لنطاقها التشغيل .
-7

القطاع

اجلدول  1من مشروع النظام كما يل :

ير املمارسا اجليدة
وتُ ّ
”املمارسا اجليدة القطاع ه ممارسة درجة من املهارة واليناية واحلذر والبصرية يتوقف بصورة
يتمتف باملهارة واخلربة ييمم قطاع التيدين البحري وس ررائر
ميقولة وطبييية أن يطبقها شر ر
القطاعا االست راجية ذا الصلة أحناء اليامل ،مبا يشمم أفضم املمارسا البي ية وشروط

__________
( )1سياق عملية استكشا النجط وإنتاجه ،تست دم مصطلحا مقابلة مثم ”املمارسا اجليدة قطاع النجط“.
( )2مرحلة التطبيق وما قبم االنتاج ،تكون دراسا اجلدو التمهيدية ودراسا اجلدو مصادر هامة للداللة عل أنه جر
تطبيق املمارسا اجليدة القطاع وسيستمر تطبيقها طوال عملية التيدين.
2/7

19-00658

ISBA/25/C/11

األداء واليمليررا مبوجررب قواعررد وأنظمررة وإجراءا السر ر ر ر ر ر ررلطررة وامليررايري املنطبقررة اليت ميكن أن
تيتمدها السلطة من حني إىل آخر“.
االتجاق النموذج لتطوير التيدين( ،)3ومت توس ر رريف نطاقها
 - 8واس ر ررتند التيريف إىل ص ر رريغة ورد
ليش ررمم أفض ررم املمارس ررا البي ية و وش ررروط األداء واليمليا مبوجب قواعد وأنظمة وإجراءا الس ررلطة،
وكذلك امليايري السر ر ر ر ر ررارية اليت ميكن أن تيتمدها السر ر ر ر ر ررلطة من وقت آلخر .وعل غرار مشر ر ر ر ر ررروع النظام،
يتضر ررمن االتجاق النموذج لتطوير التيدين إشر ررارا إىل تطبيق املمارسر ررا اجليدة القطاع عدد من
اجملاال املواض ر ر ر ر ررييية ،مبا ذلك التقييم البي إال أن االتجاق ال يتض ر ر ر ر ررمن أي إش ر ر ر ر ررارة إىل مص ر ر ر ر ررطلح
”أفضم املمارسا “ سياق البي ة.
 - 9وعادة ما يكون للصر ر رريغ األخر امليتمدة بالنسر ر رربة إىل املمارس ر ر را اجليدة القطاع طابف أكثر
اتص ر ر رراال باملجاهيم وميكن دعمها بتوجيها تجس ر ر ررريية .فيل س ر ر رربيم املثال ،املادة  2من قانون نيوزيلندا
ير املمارسر ر ر ر ر ر ر را اجل يدة القطاع بشر ر ر ر ر ر رركم أعم ،وتوفر
إلدارة امليادن اململوكة للتاج ليام  ،1991تُ َّ
( )4
ير املصطلح كما يل :
توجيها تجسريية
إطار برنامج امليادن القطري .و قانون نيوزيلندا ،يُ ّ
املمارس ر ررا اجليدة القطاع ،فيما يتيلق بنش ر رراط ما ،تيين التص ر ررر عل حنو يتس ر ررم بالكجاءة
التقنية وعل مس ر ررتو من اليناية واحلذر يتوقف بص ر ررورة ميقولة وطبييية أن يطبقها مش ر ررغلون ذوو
خربة ييملون نشاط مماثم و ظرو مماثلة ،ولكنها ال تشمم (ألغراض هذا القانون) أيا من
جوانب النشاط الذي تنظمه التشرييا البي ية.

 - 10وجتدر اإلش ررارة إىل أن هذا التيريف يش ررمم مراعاة امل اطر التش ررغيلية وامل اطر املتيلقة بالص ررحة
والس ررامة ،ولكنه ال يش ررمم امل اطر البي ية .وباإلض ررافة إىل ذلك ،يُش ررار التوجيها التجس ررريية املتيلقة
باملمارسا اجليدة القطاع إىل أن ”املمارسا اجليدة جمايل االستكشا والتيدين ال ميكن تيريجها
بشر ر ر ر ر رركم ال لبس فيه“ ،وأن النظر فيما إذا كان نشر ر ر ر ر رراط ما قد مت أو سر ر ر ر ر رريتم االضر ر ر ر ر ررطاع به وفقا هلذه
املمارسر ر ر ر را  ،يتطلب حس ر ر ر ررن التقدير املهين والتماس املش ر ر ر ررورة املهنية .ويقاح اتباع النهج ذاته فيما يتيلق
بنظام السلطة.
 - 11ويرد مثال آخر عل املمارسررا اجليدة القطاع إطار ميايري األداء فيما يتصررم باالسررتدامة
البي ية واالجتماعية وما يرتبط ا من املبادت التوجيهية ملؤس ر ر ر رسر ر ر ررة التمويم الدولية .وتن امليايري عل أن
عملية حتديد امل اطر واآلثار البي ية واالجتماعية ملشررروع ما يب أن تكون متسررقة مف املمارسررا الدولية
ير ب هنا ”التحل باملهارة واليناية واحلذر والبص ر ر ر ر ر رررية املهنية اليت يتوقف بص ر ر ر ر ر ررورة
اجليدة القطاع ،اليت تُ ّ
ميقولة توفرها لد املهنيني املهرة واملتمرس ر ر ررني الذين ييملون نجس النوع من املش ر ر رراريف ظم الظرو

__________
(Model Mining Development Agreement Project and International Bar Association, MMDA 1.0: Model Mine )3
.Development Agreement – A Template for Negotiation and Drafting, 4 April 2011
( )4أنظر New Zealand, Ministry of Business, Innovation and Employment, New Zealand Petroleum and
.Minerals, “Guidance on good industry practice”, June 2017
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نجس ر ر ر ر ررها أو ظرو مماثلة عل الص ر ر ر ر ررييد اليامل أو اإلقليم “( .)5وجتدر اإلش ر ر ر ر ررارة من جديد إىل أن
التيريف له طابف أكثر اتصاال باملجاهيم وأنه ال يتضمن أي إشارة إىل ميايري حمددة.
 - 12ومن التحديا اليت تواجه السلطة توفري التوجيها بش ن تنجيذ املمارسا اجليدة القطاع
االعاا ب ن عمليا التيدين املنطقة س ر ر ر ر ر ررتكون عبارة عن مس ر ر ر ر ر رري جديد .ومف ذلك ،و حني أن
مش ر ررروع النظام يش ر ررري إىل أشر ر ر ا يتمتيون باملهارة واخلربة ييملون قطاع
تيريف هذه املمارسر ر را
التيردين البحري ،فرهنره يقر كرذلرك برهمكرانيرة أن يطور األش ر ر ر ر ر ر ر را مهرارا وخربا ممراثلرة قطراعا
اس ر ر ررت راجية أخر ذا الص ر ر ررلة ،مبا ذلك س ر ر ررائر قطاعا االس ر ر ررت راج البحري ،من قبيم اس ر ر ررت راج
النجط والغاز.
 - 13وال ميكن أن حتم املمارس ر ر ر ر ر ر ررا اجليدة القطاع حمم االلتزاما الواضر ر ر ر ر ر ررحة اليت ال لبس فيها
مييارا
املنص ررو عليها النظام واحملددة خطة عمم ميتمدة .إال أهنا تض ررف فيا ،س ررياق تنظيم ً ،
مرجييًا من حيث املهارا التش ررغيلية والقدرا التقنية ،يتص ررم أس رراس ررا بهدارة امل اطر التش ررغيلية ،ويتطور
مبرور الوقت .وتكون املمارس را اجليدة القطاع مبثابة مرجف ميكن أن ُير  ،عل أسرراسرره ،تقييم ملا إذا
كان املتياقد يج بالتزاماته املتيلقة ببذل اليناية الواجبة مبوجب عقد االستغال.

ثالثا  -ف

الممارسار البيئية و ف

التقنيار المتاحة

 - 14مبوجب مشررروع املادة ( 46ب) ،يقوم كم من السررلطة والدول املزكية واملتياقدين بضررمان تطبيق
أفض ررم التقنيا املتاحة وأفض ررم املمارس ررا البي ية االض ررطاع بالتدابري الازمة لض ررمان احلماية الجيالة
للبي ة البحرية .ويرد تيريف لكا املصررطلحني الرئيسرريني اجلدول  1من مشررروع النظام .وتُير ”أفضررم
التقنيا املتاحة“ ب هنا ” أحدث مراحم التطوير وأحدث اليمليا فيما يتيلق باملرافق أو طرائق اليمم
اليت تش ر ررري إىل املاءمة اليملية لتدبري خا ملنف التلوث وخجض ر رره والس ر رريطرة عليه وةاية البي ة البحرية من
اآلثار الض ر ر ررارة النانة عن أنش ر ر ررطة االس ر ر ررتغال ،مف مراعاة امليايري الواردة املبادت التوجيهية املنطبقة“.
ير ”أفض ر ررم املمارس ر ررا البي ية“ ب هنا ”تطبيق املزيج األكثر ماءمة من تدابري واسر ر رااتيجيا الرقابة
وتُ ّ
البي ية ،مف مراعاة امليايري الواردة املبادت التوجيهية املنطبقة“ .و كا التيريجني ،يتوخ وض ر ر ر ررف مبادت
توجيهية لتطبيق هذه التقنيا واملمارسا .
 - 15ولكررم من هررذين املصر ر ر ر ر ر ررطلحني تيريف دينررام  ،ممررا ييين أن حمتواه يتغري مف تقرردم التكنولوجيررا
وامليرفة والجهم اليلميني مبرور الوقت .ومن األمثلة عل الص ر رركوك الدولية واإلقليمية األخر اليت تتض ر ررمن
تياريف لر ر ر ر ر ر ر ر ر ”أفضررم املمارسررا البي ية“ و ”أفضررم التقنيا املتاحة“ اتجاقية اسررتكهومل بش ر ن امللوثا
اليضوية الثابتة واتجاقية ةاية البي ة البحرية لشمال شرق احمليط األطلس .
 - 16ومبوجب الجقرة ( 3ب) ’‘2من املادة  2من اتجاقية ةاية البي ة البحرية لشر ر ر ر ر ررمال شر ر ر ر ر رررق احمليط
األطلس ر  ،يطلب إىل األطرا املتياقدة ،سررياق تنجيذ االتجاقية ،ضررمان تطبيق أفضررم التقنيا املتاحة
ير املص ر ررطلحان عل
وأفض ر ررم املمارس ر ررا البي ية عند تنجيذ الربامج والتدابري .و التذييم  1لاتجاقية ،يُ ّ
مدرجة
أس ر رراس جمموعة من امليايري .و حالة أفض ر ررم املمارس ر ررا البي ية ،يتض ر ررمن التذييم قائمة مبجموعة ّ

__________
(International Finance Corporation’s Guidance Notes: Performance )5

International Finance Corporation,

.Standards on Environmental and Social Sustainability, 1 January 2012, p. 6
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تت لف من تس ر ر ررية تدابري ،ويتمثم التدبري الثاين منها تطوير وتطبيق مدونا املمارس ر ر ررا البي ية اجليدة
غري أنه ال يورد تيريجا للممارسا البي ية اجليدة حبد ذاهتا.
 - 17ومبوجب الجقرا (د) إىل (ز) من املادة  5من اتجاقية اسر ر ر ر ر ر ررتكهومل ،يطلب من األطرا  ،عند
االقتض ر رراء ،الاويج ألفض ر ررم التقنيا املتاحة وأفض ر ررم املمارس ر ررا البي ية وتطبيقها( .)6كما تورد االتجاقية،
عل وجه اخلصو  ،عددا من اليوامم واالعتبارا ألغراض تطبيق أفضم التقنيا املتاحة(.)7
 - 18ويُيتمد هنج تطلي إزاء ةاية البي ة بالنس ر ر رربة إىل أفض ر ر ررم التقنيا املتاحة وأفض ر ر ررم املمارس ر ر ررا
البي ية .كما يب تطبيق هذه التقنيا واملمارس ر ر ر ر ر ر ررا مف إياء االعتبار الواجب للجدو االقتص ر ر ر ر ر ر ررادية
والقابلية التقنية لتطبيق التقنيا والتدابري ،عل التوايل .وفيما يتيلق ب فضر ر ر ر ر ر ررم التقنيا املتاحة ،عل وجه
اخلصر ررو  ،وحسر رربما أبرزته اتجاقية اسر ررتكهومل( ،)8ال ينبغ بالضر رررورة أن تن املبادت التوجيهية للسر ررلطة
عل التكنولوجيا أو التقنيا احملددة اليت يتيني نش ر ر ر رررها ،ولكنها توفر إطاراً أو مرجياً لتطبيقها .وتكون
هذه التقنيا مهمة لتحديد عتبا األداء البي .
 - 19وتوض ررح األمثلة املذكورة أعاه النُر ُه ًج اخلاص ررة املتبية حتديد وتبيان نطاق املص ررطلحني بالنسرربة
إىل ظرو خاص ر ررة باالتجاقيتني .ومن ش ر ر ر ن دراس ر ررة تلك النُهج ،إىل جانب دراس ر ررة أمثلة أخر ألفض ر ررم
التقنيا املتاحة وأفضررم املمارسررا البي ية ،أن يسرراعد السررلطة عل وضررف هنج خا ا لصررياغة مبادت
توجيهية حمددة بش ن هذين املوضوعني ألغراض األنشطة املنطقة.
 - 20وفيما يتيلق مبصررطلح ”أفضررم األدلة اليلمية املتاحة“ ،يقاح أيضررا وض رف مبادت توجيهية للتوسررف
تيريف هذا املص ر ررطلح (انظر  ،ISBA/25/C/3املرفق) .وُتش ر ررياً مف فهم مص ر ررطلح ”أفض ر ررم املمارس ر ررا “
املبني أدناه ،ينبغ أال تقتصر ررر اإلجراءا املت ذة لتوفري أفضر ررم األدلة اليلمية املتاحة عل اسر ررتيراض األقران
لليم ررم اليلم  ،ب ررم رمب ررا تش ر ر ر ر ر ر رم ررم النظر اليم ررم اجل رراري أو املير رار املنش ر ر ر ر ر ررورة فقط املؤلج ررا
غري الرمسية(.)9

رااعا  -التمييم ايس الممارسار الجيدة و ف

الممارسار في إطار مشروع النظام

النصر ر ر ر ررو التنظيمية
 - 21عادة ما يسر ر ر ر ررت دم مجهوما املمارسر ر ر ر ررا اجليدة وأفضر ر ر ر ررم املمارسر ر ر ر ررا
واملناقشر ر ر ر ر ر ررا ذا الصر ر ر ر ر ر ررلة .وبالرغم مما يوجد من ُتييز واضر ر ر ر ر ر ررح ميىن وغرض كم منهما من الناحية
القانونية ،غالبًا ما يتم جتاهم ذلك التمييز.

 - 22فمن منظور اجلهة الناظمة ،ميكن اعتبار املمارس ر را اجليدة املييار القانوين األدىن عملية إدارة
الجر وامل اطر .وتُقيّم املمارسر ررا اجليدة عل أسر رراس التدابري اليت تنجذها بطريقة مماثلة جها تشر ررغيم

__________
( )6أعد أيضا مبادت توجيهية

إطار اتجاقية استكهومل ،وه

the Guidelines on Best Available Techniques and

Provisional Guidance on Best Environmental Practices Relevant to Article 5 and Annex C of the Stockholm

.Convention on Persistent Organic Pollutants, October 2008
( )7أنظر اتجاقية استكهومل ،املرفق جيم ،اجلزء اخلامس.
( )8املرجف نجسه.
( )9أنظر International Seabed Authority, Towards an ISA Environmental Management Strategy for the Area, ISA
.Technical Study No. 17 (Kingston, 2017), p. 29
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أخر إلدارة خماطر مقارنة .وميكن اس ر ر ر ررتقاء املمارس ر ر ر ررا اجليدة من القوانني واألنظمة ،واملبادت التوجيهية
القطاع ،وإجراءا فراد جها
التنظيمية ،وامليايري الدولية واإلقليمية والوطنية ،ومدونا املمارسررا
التش ر ررغيم .واملمارس ر را اجليدة ه املمارس ر را اليت يتم تطبيقها وقت ميني ،مف احتمال تطورها مبرور
الوقت .وقد تنش ر املمارسررا اجليدة عن األخذ عل نطاق واسررف ب فضررم املمارسررا اليت تنجذ عل حنو
أكثر انتظاما.
 - 23وأفضر ررم املمارسر ررا ه عملية متواصر ررلة لتحسر ررني وابتكار املمارسر ررا والتدابري والتكنولوجيا
والتقنيا  .وميكن تيريجها ب هنا عملية الس رري إىل جتاوز احلد األدىن القانوين من خال إياد طرق جديدة
إلدارة الجر وامل اطر باالستجادة من امليار واخلربا اجلديدة.

خامسا  -اإلسهاب في المناقشة
 - 24من املهم اإلبقاء عل التمييز بني املمارس ر را اجليدة القطاع وأفض ررم املمارس ررا (أي أفض ررم
املمارس ررا البي ية وأفض ررم التقنيا املتاحة) إطار النظام ،رغم أهنا ال تس ررتبيد بيض ررها بيض ررا .ومف أن
تيريف املمارسر ر ررا اجليدة القطاع بشر ر رركم مطلق أمر صر ر رريب املرحلة احلالية من تطور القطاع ،فهنه
ليس مس ر ر ررتحياً ،إذ من ش ر ر ر ن احملادثا اجلارية مف املتياقدين واخلرباء هذا اجملال أن تدفف قدما بيملية
صر ر ر ر ررياغة التيريف .وباملثم ،فمف مواصر ر ر ر ررلة تطوير املبادت التوجيهية للسر ر ر ر ررلطة ،قد تظهر صر ر ر ر ررورة أوضر ر ر ر ررح
للممارسا اجليدة القطاع.
 - 25أما فيما يتيلق ب فض ر ر ر ررم املمارس ر ر ر ررا  ،من منظور اجلهة الناظمة ،فمن املهم أن يش ر ر ر ررجف اإلطار
التنظيم اليام قاعدة املتياقدين والقطاع وحيثهما عل تطوير أفض ررم املمارس ررا كوس رريلة الس ررتيجاء ميايري
األداء عل حنو أكثر فيالية وكجاءة .وحتقيقا هلذه الغاية ،فج مشروع املادة ( 46هر) ،يتم التسليم بضرورة
إنشاء هياكم للحوافز ،منها أدوا قائمة عل السوق ،تدعم وتيزز تطوير التكنولوجيا واالبتكار.
 - 26وقد أقر اللجنة بض ر ر ر ر رررورة االض ر ر ر ر ررطاع مبزيد من اليمم لتطوير تيريف املمارس ر ر ر ر ررا اجليدة
القطاع وأفض ررم املمارس ررا البي ية وأفض ررم التقنيا املتاحة ،وكذلك لتحديد موض رريها املناس ررب الن
التنظيم  .وينبغ وض ر ررف مبادت توجيهية بش ر ر ن كيجية تجس ر ررري املمارس ر ررا اجليدة القطاع وكيجية تطبيق
أفضم املمارسا البي ية وأفضم التقنيا املتاحة عل سبيم األولوية (انظر  ،ISBA/25/C/3املرفق).
 - 27وتظم التياريف احلالية للممارسررا اجليدة القطاع وأفضررم املمارسررا البي ية وأفضررم التقنيا
املتاحة تياريف مؤقتة إىل أن يتم التوص ررم إىل فهم عام لنطاقها وغرض ررها .ومف ذلك ،وعل ض رروء اليناص ررر
املوض ررحة بالتجص رريم أعاه ،قد تود اللجنة إعادة النظر تيريف املمارس ررا اجليدة القطاع .أوالً ،يب
إعادة دراس ر ر ررة مسر ر ر ر لة تض ر ر ررمني ذلك التيريف أفض ر ر ررم املمارس ر ر ررا البي ية فكما الحظت إحد اجلها
صاحبة املصلحة ،فهن تطبيق ”أفضم املمارسا البي ية“ عل قدر من األمهية حيتم إدراجها كالتزام صريح
قائم بذاته إطار مشر ر ر ر ر ر ررروع النظام .باملثم ،قد يؤدي اإلبقاء عل التمييز بني اجلوانب الرئيسر ر ر ر ر ر ررية املتيلقة
بالتش ر ر ررغيم والس ر ر ررامة من جهة واجلوانب البي ية من جهة أخر إىل التقليم من انيدام اليقني تنجيذ هذه
املمارسررا  .وثانياً ،ينبغ للجنة أن تنظر فيما إذا كان تيريف املمارسررا اجليدة القطاع ميقداً ومضررلاً
بشكم مجرط وما إذا كان ينبغ أن يكون أكثر اتصاال باملجاهيم ،تدعمه مبادت توجيهية مناسبة.
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توص ر ررياهتا
 - 28باإلض ر ررافة إىل ذلك ،قد تود اللجنة إعادة النظر كيجية اس ر ررت دام املص ر ررطلحا
التوجيهية للمتياقدين املشررار إليها الجقرة  2أعاه لضررمان االتسرراق اسررت دام املصررطلحا امليتمدة
إطاري االستكشا واالستغال و النهج املتبف إزاءها.

سادسا  -البنود المقترح عرضها على المجلس للنظر فيها ومناقشتها
هذه املذكرة ،وإىل أن يقوم ،اس ر ررتناداً إىل خربا
 - 29اجمللس مدعو إىل النظر املس ر ررائم اليت أثري
األعضرراء فيما يتيلق باألنظمة الوطنية واإلقليمية والدولية اليت حتكم إدارة املوارد ،بتقدمي أي تيليقا إضررافية
قد يرغب أن ت خذها اللجنة احلسبان عند مواصلة التجكري بش ن تلك املصطلحا الرئيسية.
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