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مشروع نظام استغالل الموارد المعدنية في المنطقة

مضم م مممون المعالير والملادج التوايمية المتعلقة ةافنشم م ممطة في المنطقة و ملية
وضعما ةمواب اإلطار التنظيمي للسلطة
مذكرة من افمانة

أوال  -معلومات أساسية
اجمللس مبعلومات أساسية ذات صلة عن عملية وضع املعايري واملبادئ التوجيهية
 - 1تزود هذه املذكرة َ
وحتديد أولوياهتا مبوجب مشروع نظام استغالل املوارد املعدنية يف املنطقة (.)ISBA/24/LTC/WP.1/Rev.1
وقد شددت الدول األعضاء وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة ،يف التعليقات اليت قدمتها مؤخرا بشأن
مش ر ر ر ررروع النظام ،علع أريية املعايري واملبادئ التوجيهية بوص ر ر ر ر ها جزءا من اإطار القانوين .وأبرزت أيضر ر ر ررا
ضر رررورة وضر ررع معايري ومبادئ توجيهية جوهرية بالتوازم مع النظام ،مع تش ر ررامل اجلهات صر رراحبة املصر ررلحة
ذات الصلة .وسيتم حتديد املزيج املالئم من التدابري اإلزامية يف النظام ،واملعايري واملبادئ التوجيهية املتصلة
بالعمليات واألداء ،وفقا الحتياجات الس ررلطة والقطاع واجلهات ص رراحبة املص ررلحة ذات الص ررلة .وتس رراعد
املعايري واملبادئ التوجيهية يف هتيئة أجواء تك ل كالً من تكافؤ ال رص علع مسر ر ر ر ر ر ررتوة اجلهات املتعاقدة
واالتسر ررا َ يف معاجلة امل اطر ا.ددة .ويتملل الدور الرئيسر ررض الذم تضر ررطلع بد السر ررلطة يف حتديد ورص ررد
النتائج واختاذ التدابري التنظيمية جنباً تىل جنب مع الدول املزكية يف احلاالت اليت حيدث فيها قصر ر ر ر ر ر ررور يف
ضل حتديد غايات وأهداف ووضع معايري أداء (نواتج) دقيقة وقابلة
األداء .واملرونة أمر أساسض أيضا .ويُ ّ
للقيرراس برردال من فرا ترردابري م رطررة يف طررابعهررا اإلزامضي ولررذلر ينبغض توخض املرونررة يف اختيررار املعررايري
املتص ر ر ررلة بالعمليات أو الوس ر ر ررائل أو املعدات املس ر ر ررت دمة لتحقيل تل الغايات واألهداف وللوفاء مبعايري
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األداء .وس رريؤدم ترس رراء هذه األس ررس بش رركل س ررليم تىل تنش رراء تطار قانوين مس ررتقر واإس ررهام يف تنظيم
أنشررطة التعدين تنظيما مكما يتسررم بال عالية والشر افية ،من خالل ك الة أعلع معايري التشررغيل والسررالمة
واحلماية البيئية .ويقدم الش ر ر ر ر ر رركل الوارد يف مرفل هذه املذكرة(. )1ةً عامة عن العالقة بني املدخالت ذات
الصر ر ر ررلة (الغايات واألهداف ،والتدابري التنظيمية ،واملعايري واملبادئ التوجيهية وما تىل ذل ) ويما للتنظيم
يقوم علع النتائج.
 - 2وعند اعتماد نظام االس ر ررتغالل وتن يذه ،ب علع الس ر ررلطة أن تقوم ،ألغراا اارس ر ررة و ائ ها
مبوجب اجلزء احلادم عشر ر ر ر ر ررر من ات اقية األمم املتحدة لقانون البحار ،ب درا ”مسر ر ر ر ر ررتويات واارسر ر ر ر ر ررات
التعدين ،مبا يف ذل تل املتص ر ر ررلة بس ر ر ررالمة التش ر ر ررغيل وح املوارد و اية البيئة البحرية“( .)2ويرد ذل
الش ر ر رررط يف مش ر ر ررروع املادة  92الذم ي يد بأند يتعني علع اللمنة القانونية والتقنية أن تق ّدم توص ر ر رريات تىل
اجمللس بشر ررأن اعتماد املعايري .وعالوة علع ذل  ،تصر رردر اللمنة واألمني العام ،عمال مبشر ررروع املادة ،9٣
وثائل ترشررادية (مبادئ توجيهية) ذات طابع تقي أو تدارم ،يف حني ميارس اجمللس الرقابة لضررمان اتسررا
املبادئ التوجيهية مع قواعد السلطة.
 - ٣وعلع حنو ما أش ر ر ر ررارت تليد اللمنة ،يتعني تجراء مزيد من املناقش ر ر ر ررات بش ر ر ر ررأن الكي ية املللع ألخذ
املعايري واملبادئ التوجيهية يف احلس رربان وتدراجها يف نظام االس ررتغالل وبش ررأن مركزها القانوين ،أم ما تذا كان
ينبغض أن تتسم بطابع تلزامض أو مبمرد طابع تيصائض ( ،ISBA/24/C/20ال قرة .)1٣
 - 4وترّكز هذه املذكرة أسر ر رراس ر ر راً علع اعتماد وتن يذ املعايري واملبادئ التوجيهية اليت تنطبل علع تنظيم
وتن يذ األنش ررطة اليت تض ررطلع ا اجلهات املتعاقدة يف املنطقة اواض ررعة للوالية القض ررائية للس ررلطة وللدول
املزكية .وسر ر ررتنبلل قواعد ومعايري أخرة من سر ر ررلطات دتصر ر ررة أخرة ملل دول العلم فيما يتعلل بالعمليات
العادية اليت تقوم ا السر ن .ومن األريية مبكان أيضررا عدم تغ ال املعايري املتصرلة بالعمليات لضررمان سررري
عمل الس ر ررلطة علع حنو س ر ررليم وشر ر ر اف بوصر ر ر ها جهة تنظيمية ،ملل املعايري املعتمدة فيما يتص ر ررل ب طار
لتقييم امل اطر( ،)٣أو تنش ر رراء وتعهد س ر ررمل التعدين يف قاع البحار ،أو وض ر ررع تجراءات للت تي يف تطار
آلية للت تي يف املستقبل (انظر .)ISBA/25/C/5

ثانيا  -دليل تمميدي ةشأن المعالير والملادج التوايمية ومركزها القانوني
 - 5ينبغض أن تكون املعايري واملبادئ التوجيهية للسر ر ر ر ر ررلطة متماشر ر ر ر ر ررية مع متطلبات االت اقية واالت ا
بش ر ر ر ر ر ر ررأن تن يذ اجلزء احلادم عشر ر ر ر ر ر ررر من ات اقية األمم املت حدة لقانون البحار املؤرخة  10كانون األول/
ديسمرب  ،1982وأن تستند تىل املعايري واملبادئ الدولية املقبولة عموما أو تكون مت قة معها ،وأن تساعد

__________
عمم املرفل باللغة اليت قُدِّم ا فقط.
( )1يُ َّ
( )2املرفل اللالث ،املادة ( )1( 17ب) ’ ‘12من االت اقية.
( )٣ال تزال األسئلة الرئيسية املتصلة باملسائل اليت تنظمها السلطة ،وكي ية وتوقيت تنظيمها باالشرتامل مع الدول املزكية ،تشكل
جزءا أساسيا من النقاش بشأن النَهج القائم علع تقييم امل اطر الذم تتبعد السلطة يف جمال التنظيم .ومن الضرورم وضع
منهمية مالئمة لتقييم امل اطر وتدارهتا.
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يف النهوا بتن يذ أهداف التنمية املس ر ر ر ر ررتدامة ذات الص ر ر ر ر ررلة( .)4وقد اعتُمد ونُش ر ر ر ر ررر كم هائل من املعايري
واملبادئ التوجيهية من جانب قطاعات موازية وهيئات تنظيمية وطنية ومنظمات معنية بوضر ر ر ر ر ر ررع املعايري،
وال سرريما يف قطاع الن ط والغاز .والعديد منها (مبا يف ذل املبادئ اليت تقوم عليها) ينطبل انطباقا مباشررا
علع األنشر ر ر ر ر ر ررطة يف املنطقة أو ميكن تكيي ها تبعا لذل  .وهنامل أيضر ر ر ر ر ر ررا عدد من املعايري واملبادئ الدولية
الشر ر ر ر ر ر ر رراملررة املنبلقررة عن املبررادرة العررامليررة لتقررارير األداءي واالت ررا العرراملض ل مم املتحرردةي ودتل املبررادئ
التوجيهية واملعايري اواص ر ررة مبؤسر ر رس ر ررة التمويل الدولية فيما يتعلل بالبيئة واالس ر ررتدامة االجتماعية والص ر ررحة
والسالمةي ومبادئ التعادلي ومبادرة الش افية يف جمال الصناعات االست راجية.
-6

ولدة النظر يف املعايري ذات الصلة ،من املهم التمييز بني املعايري املتصلة بالعمليات ومعايري األداء.

املعايري املتصلة بالعمليات
 - 7من امل هوم عموما أن املعايري املتصررلة بالعمليات ّلّل توافقا يف ااراء بشررأن مسررألة معينة و ِّس رد
اارس ر ررة أو تجراء مت قا عليد (توحيد) .وهض تتطور من خالل العديد من املنظمات املعنية بوض ر ررع املعايري،
ويتم وضررع العديد من املعايري علع مسررتوة القطاعات أو علع املسررتويات الوطنية أو اإقليمية أو العاملية،
حس ررب املوض رروع أو بش ررأن مس ررائل خاص ررة بالقطاع ،وأبرز هذه املعايري هض معايري املنظمة الدولية لتوحيد
املقاييس .ويف حني تكتسض املعايري املتصلة بالعمليات طابعا طوعيا بشكل عام ،ميكن للمهات التنظيمية
اإش ر ر ر ر ر ر ررارة تىل هذه املعايري أو تىل أجزاء أو مبادئ معينة منها ،باعتبارها تما النهج الوحيد أو واحدة من
جمموعة ُي ٍج موصع ا(.)5
 - 8وي تصل أحد األمللة اجليدة علع املعايري املتصلة بالعمليات فيما يتعلل باألنشطة يف املنطقة بنظم
اإدارة البيئية لدعم تن يذ السر ر ر ررياسر ر ر ررات البيئية وحتسر ر ر ررني األداء البيئض .وينبغض أن يشر ر ر رررتط مشر ر ر ررروع نظام
راد نظر ٍرام ل دارة البيئيررة( .)6ومع ذلر  ،فبرردال من أن ت را السر ر ر ر ر ر ررلطررة ،يف تطرار نظرام
االسر ر ر ر ر ر ررتغالل اعتمر َ
االسر ر ر ر ر ر ررتغالل ،اعتمرراد معيررار مرردد فيمررا يتعلل بنظررام ل دارة البيئيررة (ملررل معيررار املنظمررة الرردوليررة لتوحيررد
املقرراييس  ،)ISO 14001:2015ينبغض هلررا أن تص ر ر ر ر ر ر رردر مبررادئ توجيهيررة حترردد املعيررار واألهررداف واملبررادئ
املرجعية وغري ذل من املعايري ِ
املعادلة .ومن شر ر ر ر ر ر ررأن ذل تتاحة املرونة يف احلاالت اليت تكون فيها اجلهة
املتعاقدة خاضررعة ملعايري ِ
معادلة أو معايري أعلع منها مبوجب القوانني الوطنية للدولة املزكية أو عندما يكون
تعديل املعيار مطلوبا.
 - 9ومن اجلدير باملالحظة أند ميكن أيض ر ر ر ررا اس ر ر ر ررتقاء املعايري من املعايري واملبادئ التوجيهية ومدونات
قواعد الس ر ر ررلومل والتوص ر ر رريات واملقررات والقرارات احلالية الص ر ر ررادرة عن اهليئات التنظيمية اإقليمية والدولية
األخرة ،ملل املنظمة البحرية الدولية ،حيث يتم توثيل قاعدة أو اارس ر ر ررة أو تجراء مقبول عموما بوص ر ر ر د
جزءا من عملية رمسية لوضع املعايري واعتمادها.
__________
( )4انظر التوجهات االسرتاتيمية  1-1و  1-2و  2-2لل طة االسرتاتيمية للسلطة الدولية لقاع البحار لل رتة 202٣-2019
( ،ISBA/24/A/10املرفل).
قطاع ما معايري من خالل مدونات طوعية للممارسة (ملل مدونة اإدارة البيئية للتعدين البحرم اليت
( )5ميكن أيضا أن يعتمد ٌ
اعتمدهتا اجلمعية الدولية للمعادن البحرية) وأن تُعترب هذه املعايري اارسة جيدة يف القطاع.
( )6علع النحو املبني يف التعليقات اليت قدمتها اجلهات صاحبة املصلحة يف ااونة األخرية بشأن مشروع نظام االستغالل،
مت حذف هذا الشرط من مشروع النظام احلايل .وينبغض تصويب ذل يف نص املشروع الذم يليد.
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معايري األداء
 - 10س ر ررتكون معايري األداء خاص ر ررة بالس ر ررلطة .وينبغض أن ُحتدَّد وفقا إطا ِر تقييم مناس ر ررب وس ر ررتكون
ذات طابع تلزامض .وسيشكل استي اء معايري األداء جزءا من أحكام وشروط عقد االستغالل (علع النحو
املبني يف خطة عمل أو خطة فرعية معتمدة ذات ص ررلة) وس رريش ر ّكل جزءا أس رراس رريا من املقياس العام ألداء
ضر ر رل التنظيم القائم علع النواتج
اجلهة املتعاقدة .وبالنظر تىل أن الس ر ررلطة والعديد من اجلهات التنظيمية ت ّ
أو النتائج ،س ر ررتكتس ر ررض معايري األداء أريية رئيس ر ررية .ومعايري األداء املناس ر رربة اليت حت ّد ُد ما ب علع اجلهة
املتعاقدة تجنازه ،واليت تتيح هلذه اجلهة مع ذل املرونة يف اختيار الكي ية اليت ستُنمز ا العمل ،من شأيا
تشميع االبتكار واإسهام يف وضع أفضل املمارسات ل نشطة يف املنطقة .وال ئة األبرز بني فئات معايري
األداء هض معايري األداء البيئض اليت تشمل العتبات البيئية الكمية ونقاط البدء بالنسبة اثار بيئية معينة(.)7
وفيمرا يتعلل باحلمراية البيئيرة ،سر ر ر ر ر ر ررتترأثر هذه املعرايري بالغرايات واألهداف اإقليميرة ،ملرل تلر الواردة يف
خطط اإدارة البيئية اإقليمية ،وستتأثر كذل بالغايات اواصة باملشاريع.
 - 11وينبغض أن يكون وضر ر ر ررع املعايري يف املقام األول مبادرًة يقودها القطاع ،وهض نقطة أكدهتا اللمنة
منذ عام  .)8(2015والواقع أن اجلهات التنظيمية عادةً ما تس ر ر ر ر ر ررت يد من املعايري املتبعة يف القطاع واملعايري
الوطنيرة واإقليميرة والردوليرة للوفراء برااللتزامرات التنظيميرة ،بردعم من مبرادئ توجيهيرة ص ر ر ر ر ر ر ررادرة عن اجلهة
التنظ يمية فيما يتعلل مبواضيع مددة .وينبغض أن تنطوم أم عملية لوضع املعايري علع تقرار بذل .

املبادئ التوجيهية
الوثائل
 - 12مبوجب مشروع املادة  ،9٣ستصدر السلطة أيضا مبادئ توجيهية تقنية وتدارية .وستوفر
ُ
اإرشررادية توجيهات فيما يتعلل بالعمليات واملمارسررات .وسررتتضررمن املبادئ التوجيهية املتصررلة بالعمليات
توجيهات بشررأن عملية تقدا الطلبات أو اسررتي اء متطلبات اإبالس السررنوم علع سرربيل امللال .وسررتُحدِّد
املبادئ التوجيهية املتعلقة باملمارس ررات الطر املوص ررع ا لالض ررطالع باألعمال ،ملل الش رركل املس ررت دم
ُ
فهم نظام االسر ر ر ررتغالل واألدوات والربوتوكوالت املتصر ر ر ررلة باإدارة
ز
عز
رت
ر
ر
ر
ر
س
و
ي
األعما
قياس
بيانات
لتقدا
ُ ِّ َ
وستشمع التقيد اي وستساعد علع نشر أفضل املمارسات.
البيئية وتدارة السالمة
ّ
 - 1٣وس ر ر رريكون املركز القانوين هلذه املبادئ التوجيهية مكوما تىل حد كبري مبض ر ر ررمويا .وس ر ر رريُش ر ر ررار تىل
بعض املبادئ التوجيهية يف نظام االستغالل()9ي وميكن اإشارة تىل مبادئ توجيهية أخرة يف خطة العمل.
()10
وينبغض أن يتضر ر ر ر ررمن كل مبدأ توجيهض بيانا واضر ر ر ر ررحا بالغرا مند ومبركزه القانوين  ،وأن يتضر ر ر ر ررمن فرتةَ
__________
( )7تنص ال قرة ( 2م) من املرفل السابع ملشروع نظام االستغالل علع أند ب أن تتضمن خطةُ اإدارة والرصد البيئيني ”وص
معايري ومؤشرات األداء البيئض ذات الصلة( ،نقطتا البدء والعتبة) ،مبا يف ذل قواعد القرارات استنادا تىل نتائج رصد هذه
املؤشرات“.
( )8انظر تقرير السلطة الصادر يف آذار/مارس  2015الذم وجد تىل أعضاء السلطة ومجيع اجلهات صاحبة املصلحة بشأن
مشروع اإطار املتعلل بتنظيم أنشطة استغالل املوارد يف املنطقة.
( )9يقتضض مشروع املادة  )٣( 7علع سبيل امللال أن رم تعداد الطلب وفقا للمبادئ التوجيهية.
( )10ينص البند  ) ( ٣-٣من الشروط القياسية لعقد االستغالل علع وجوب تقيّد اجلهة املتعاقدة ،يف حدود املعقول عمليا،
بكافة املبادئ التوجيهية اليت قد تصدرها اللمنة أو األمني العام من حني تىل آخر وفقا للنظام .ويسهم وضوح املركز القانوين
لكل جمموعة من املبادئ التوجيهية يف تبديد الغموا ا.تمل يف هذا االلتزام.
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يسر املبادئ التوجيهية ،علع حنو يتسم باحلمية ،تن ي َذ اإطار التنظيمض وميكنها أيضا
استعراا مددة .وتُ ّ
أن توفّر توجيهات ت س ر ر ررريية بش ر ر ررأن نص تنظيمض مدد من قبيل م هوم املمارس ر ر ررة اجليدة املتبعة يف القطاع
أو تطبيل ”القدر املعقول من الناحية العملية“ الوارد يف مشر ر ر ر ررروع املادة  .٣4وسر ر ر ر ررتتيح املبادئ التوجيهية
ل طررار التنظيمض املرونررة الالزمررة لكض يكون قررابالً للتكيت مع التكنولوجيررا واملعلومررات واملعررارف اجلررديرردة
ومن تحا عليها( .)11وتتوىل السلطة املسؤولية الرئيسية عن وضع املبادئ التوجيهية.
ريكمل كل منها ااخر يف الزمان
 - 14وال تسر ر ر ر ر ر ررتبعد املعايري واملبادئ التوجيهية أحدها ااخر ،وسر ر ر ر ر ر ر ّ
واملكاني وس ررتس ررهم أيض ررا يف هتيئة اارس ررات جيدة داخل القطاع ويف بلورة أفض ررل املمارس ررات .وس رريدعم
حتقيل معايري األداء .وسر ر ر ر ررتوفّر املبادئ التوجيهية
اسر ر ر ر ررتي اءُ املعايري واملبادئ التوجيهية املتصر ر ر ر ررلة بالعمليات َ
توجيهات بشر ررأن تطبيل املعايري ذات الصر ررلة أو وضر ررع أفضر ررل املمارسر ررات ،وهو أمر ميكن أن ي ضر ررض تىل
نش ر ر ر رروء معايري جديدة يف املنطقة .وميكن اعتماد مزيد من التدابري اإلزامية يف نظام االس ر ر ر ررتغالل يف مرحلة
الحقة من عملية وضر ر ر ررع املعايري ،وكذل عند بروز عملية أو طريقة واضر ر ر ررحة وم ضر ر ر ررلة فيما يتعلل ب دارة
امل اطر الكبرية .ويف حني ينبغض أن تكون املعايري واملبادئ التوجيهية متس ر ر ررقة مع اجلزء احلادم عش ر ر ررر من
االت اقية ،ينبغض تش ر ر ررميع أم خرو عن املعيار أو املبدأ التوجيهض املعرتف بد ش ر ر رريطة أن حيقل ذل قدرا
أكرب من احلماية فيما يتعلل بالصحة والسالمة أو البيئة البحرية وأن يتمشع مع التطور التكنولوجض.

ثالثا  -العمليات التي لمكن اتلا ما لوضم م م م مما وا تماد المعالير والملادج التوايمية
ذات الصلة
 - 15ال تتطلب مجيع املعايري واملبادئ التوجيهية عملية رمسية لوض ررعها واعتمادها .وينطبل ذل بصر ر ة
خاص ر ر ر ررة علع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالعملية اإدارية اواص ر ر ر ررة بالس ر ر ر ررلطة وبعض املعايري املقبولة عموما
املتصر ررلة بالعمليات ملل املعايري ذات الصر ررلة اواصر ررة باملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس اليت تتطلب تعديال
بسيطا أو ال تتطلب أم تعديل ،فضال عن التوصيات التوجيهية احلالية للمهات املتعاقدة .ويف املستقبل،
هن ررامل ح رراج ررة ،فيم ررا يتعلل ب رراجملموع ررة األكلر تعقي رردا من املع ررايري التقني ررة واملب ررادئ التوجيهي ررة املتص ر ر ر ر ر ر رل ررة
باملمارس ر ر ر ر ررات ،تىل يج يقوم علع بناء توافل يف ااراء فيما يتعلل بص ر ر ر ر ررياغة واعتماد هذه املعايري واملبادئ
التوجيهية ،عن طريل اجلمع بني اجلهات اوبرية يف اجملال التقي من أجل تدقيل الوثائل والتعليل عليها.

العملية اليت ميكن اتباعها فيما يتعلل باملعايري واملبادئ التوجيهية اليت تبادر ا السلطة
ُ - 16حدِّد أحد النُهج املمكنة لوضر ر ر ر ر ر ررع املعايري واملبادئ التوجيهية يف حلقة عمل ُعقدت يف برلني يف
آذار/مارس  .)12(2017وميكن االنطال من تعداد دليل حي ّدد التوجيهات املتعلقة بوضع املعايري واملبادئ
التوجيهية التقنية .وينبغض أن يستند ذل تىل أفضل املمارسات املتبعة حاليا ،وأن يعكس املبادئ التوجيهية
__________
( )11انظر التوجد االسرتاتيمض  ٣-2لل طة االسرتاتيمية للسلطة الدولية لقاع البحار لل رتة .202٣-2019
( )12السر ر ررلطة الدولية لقاع البحارTechnical Study No. 17, Report of an international workshop convened by ،
the German Environment Agency, the German Federal Institute for Geosciences and Natural
Resources and the secretariat of the International Seabed Authority in Berlin from 20 to 24 March

 .2017: Towards an ISA environmental management strategy for the Areaمرتر ر رراح عرلررع الررابررط الرتر ر ررايل
.ran-s3.s3.amazonaws.com/isa.org.jm/s3fs-public/files/documents/berlinrep-web.pdf
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ملل الشمول والش افية وال عالية واملالءمة والتحسني املستمر .وينبغض أن تكون اللمنة مسؤولة عن عملية
وض ر ررع املعايري واملبادئ التوجيهية وأن تتوىل زمامها علع اعتبار أن و ي تها الرئيس ر ررية هض تقدا التوصر رريات
تىل اجمللس وأن واليتها هض وض ر ررع القواعد واألنظمة واإجراءات لكض ينظر فيها اجمللس ،مبا يف ذل تل
املتعلقة مبعايري واارسات التعدين.
 - 17وسرريقع علع عاتل اللمنة مسررؤولية حتديد مسررألة معينة ووضررع تطار مرجعض وتكلي فريل عامل
تقي بالعمل علع تل املس ر ر ر ر ررألة .ويتعني النظر يف تكوين هذا ال ريل العامل علع أس ر ر ر ر رراس كل حالة علع
حدة ،باالس ر ر ررتناد تىل ما يلزم من جمموعة الت صر ر ر رص ر ر ررات القانونية والعلمية والنظر يف تس ر ر ررهامات اجلهات
صرراحبة املصررلحة ذات الصررلة ،مبا يف ذل اجلهات املتعاقدة واملنظمات .وسرريقوم ال ريل العامل بالتشرراور
أو سيعقد اجتماعات يف ال رتة املمتدة بني الدورات اليت تعقدها السلطة وسيقدم معلومات مستكملة تىل
اللمنررة عن تقرردمررد ا.رز .ومت ات قررت اللمنررة علع نص يررائض ،ميكن عرا الوثيقررة ذات الص ر ر ر ر ر ر رلررة علع
اجمللس العتمادها عن طريل اختاذ قرار أو اسررتعراضررها ،حسررب مقتضررع احلال .وم هوم تنشرراء أفرقة عاملة
تقنية للنظر يف موض ر ر ر رروع معني هو اارس ر ر ر ررة ش ر ر ر ررائعة يف العديد من املنظمات الدولية .وقد اعتمد ال ريقان
العلميرران الت رراقيررة منع تلوث البحررار النرراجم عن رمض الن ررايررات ومواد أخرة فيهررا وبروتوكول عررام 1996
امللحل ا عمليةً ااثلة لوض ر ر ر ر ر ررع عدد من أطر التقييم اليت اعتمدهتا الحقا األطراف املتعاقدة يف االت اقية.
وتشر ر رركل منهمية العمل اليت اعتمدها فريل اورباء املشر ر رررتمل املعي بالنواحض العلمية للتلوث البحرم عمليةً
ااثلة أيضا.

التحديات
 - 18ال تزال عملية وضر ر ر ر ر ر ررع املعايري تواجد عددا من التحديات ،وال سر ر ر ر ر ر رريما فيما يتعلل مبعايري األداء
البيئض .وتش ررمل هذه التحديات املس ررتويات احلالية لتوافر البيانات واملعلومات ،والقدرة علع حتديد عتبات
دقيقة وكمية ونقاط بدء (معايري أداء) ،وحداثة القطاع ،وعدم وجود رابطة يف القطاع تعادل علع س ر ر ر ر ر رربيل
امللال الرابطة الدولية للمهات املنتمة للن ط والغاز .وتىل حني اكتسرراب القطاع نضررما ،ب أن تضررطلع
السر ر ررلطة والدول املزكية بدور ريادم للمسر ر رراعدة يف توجيد وتنسر ر رريل عمليات كل منهما ،والتقليل تىل أد
حد من االزدواجية يف العمل وت ادم التشتت يف عملية وضع املعايري واملبادئ التوجيهية.
 - 19وفيما يتعلل مبعايري األداء البيئض ،ينبغض الشروع يف عملية لوضعها يف أقرب وقت اكن .وتشمل
معايري عمليات التص رري املنبلل
ااثار البيئية اليت تص ررلح لوض ررع معايري ل داء وما يرتبط ا من مؤش ررات َ
عن أعمررال التعرردين (العمل ،وموقع امليرراه املر عررة ،ونوعيررة امليرراه)()1٣ي وتعررادة الرتس ر ر ر ر ر ر ر ررب النررامجررة عن
االنبعاثات العمودية واملعايري املتعلقة بالس ر ررماكة واملس ر ررافة من نش ر رراط التعديني وحدود اجلس ر رريمات املعلقة
النررامجررة عن االنبعرراثررات العموديررة يف العمودم املررائض (نوعيررة امليرراه والنقطررة اليت ميكن عنرردهررا اعتبررار أثر
االنبعاث العمودم الناجم عن التعدين علع البيئة البحرية أثرا ال يذكر) واملعايري املتصر ر ر ر ر ر ررلة بالضر ر ر ر ر ر ررميج
واالهتزازي واملعايري املتصلة باإضاءة.
 - 20وبغية املضر ر ر ر ر ر ررض قدما يف وضر ر ر ر ر ر ررع هذه املعايري ،وكذل التدابري املالئمة للت ي واإدارة ،ينبغض
أوال وضع تطار للتقييم .وهذا اإطار ،الذم يتضمن يما موحدا لتقييم امل اطر استنادا تىل مبادئ معيار

__________
( )1٣انظر مشروع املادة  48واملادة ( )2( 17و) من املرفل اللالث من االت اقية فيما يتصل بالت لص من الرواسب أو ال ضالت
أو املواد األخرة وتغراقها وتصري ها يف البيئة البحرية.
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املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس  ،ISO 31000:2018ميكن أن يسر ر ر ر ر ر ررتند تىل النَهج واملنهمية الواردين يف
املبادئ التوجيهية العامة املتعلقة بتقييم الن ايات ،اليت ترد يف املرفل اللاين لربوتوكول عام  1996الت اقية
منع تلوث البحررار النرراجم عن رمض الن ررايررات ومواد أخرة فيهررا( .)14وتتضر ر ر ر ر ر ررمن هررذه املبررادئ التوجيهيررة
تجراءات عملية ومددة اوطوات لتقييم مسر ر ر ر ر ر ررارات الن ايات ،مبا يف ذل حتديد خصر ر ر ر ر ر ررائص الن ايات،
وعمليات التدقيل ألغراا منع الن ايات ،وتقييم ااثار الضارة ا.تملة ،والرصد ،وشروط منح الرتاخيص.

العمليات املوازية
 - 21باإضررافة تىل العمليات اليت رم مباشرررة حتت مظلة السررلطة ،سرريكون هنامل علع األرجح عدد
من العمليررات املوازيررة لوضر ر ر ر ر ر ررع املعررايري اليت رم عن طريل القطرراع ،واملنظمررة الرردوليررة لتوحيررد املقرراييس،
وهيئات التص ر ررني  ،واهليئات اإقليمية أو الوطنية ،فض ر ررال عن املعايري التكميلية املوض ر رروعة باالش ر ر ررتامل مع
املنظمات امل تصررة األخرة ملل املنظمة البحرية الدولية( )15فيما يتعلل بالسررالمة التشررغيلية و اية األرواح
البش ر ر ر ر ر ر رري ررة يف البح ررار ،مب ررا يف ذلر ر عملي ررات التمهيز علع منت الس ر ر ر ر ر ر ر ن ،واملالح ررة ،واألمن البحرم،
والربوتوكوالت املتعلقة بالبحث واإنقاذ .وس ر رريكتس ر ررض العمل الذم يض ر ررطلع بد فريل اورباء املش ر رررتمل املعي
باجلوانب العلمية حلماية البيئة البحرية أريية أيضا .وال بد من أخذ هذه اجلهود يف احلسبان.

راةعا  -المجاالت ذات افولولة فيما لتعلق ةوضا المعالير والملادج التوايمية
 - 22علع النحو املبني أعاله ،ينبغض تيالء األولوية لوض ر ر ر ر ر ررع تطار عام للتقييم ميكن تطبيقد علع عملية
وض ر ر ررع معايري األداء فيما يتعلل بااثار البيئية ا.ددة وتدارهتا .وس ر ر رريتم وض ر ر ررع معايري ومبادئ توجيهية أخرة
مبرور الوقت ،وفقا لالحتياجات ذات األولوية اليت حتددها اللمنة واجمللس .ويقدم مرفل هذه املذكرة ،حسب
املوض ر ر رروع ،قائمة ترش ر ر ررادية باملعايري واملبادئ التوجيهية اليت تعترب جوهرية (ذات أولوية قص ر ر رروة) ،واليت ينبغض
وضعها بالتوازم مع مشروع نظام االستغالل ،مع الرتكيز الواضح علع وضع املبادئ التوجيهية.

خامسا  -نظر المجلس في المسألة
 - 2٣اجمللس مدعو تىل النظر يف التوجيهات املناسر ر رربة وتقدميها تىل اللمنة فيما يتعلل مبضر ر ررمون املعايري
واملبادئ التوجيهية وعملية وض ر ررعها مبوجب مش ر ررروع نظام االس ر ررتغالل ،مبا يف ذل بش ر ررأن قائمة اجملاالت
ذات األولوية املتعلقة بعملية وضعها ،علع النحو املبني يف املرفل.
__________
( )14انظر أيضا املبادئ التوجيهية اواصة بتقييم الن ايات وغريها من املواد اليت ميكن حبث مسألة تغراقها .وأعدت أيضا مبادئ
توجيهية مددة مل تل مسارات الن ايات ،مبا يف ذل فيما يتعلل بت زين ثاين أكسيد الكربون ،واملواد اجملروفة ،واملواد
اجليولوجية غري العضوية اواملة.
( )15األمانة علع اتص ر ر ررال باملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس بغية تضر ر ر ر اء طابع رمسض علع العالقة بني املنظمتني والعمل معا علع
معايري قياس
وضر ر ررع املعايري ،وال س ر ر رريما فيما يتعلل بالبيئة البحرية .وميكن أن تشر ر ررمل بعض اجملاالت ا.ددة لوضر ر ررع املعايري َ
العناص ر ر ر ر ررر البيولوجية والكيميائية واجليولوجية للبيئة البحريةي وتصر ر ر ر ررميم العينات للبيانات املرجعية البيئيةي وعملية التوحيد يف
تصر ررني البيانات و هيز العينات ومجع البيانات يف امليداني وحتويل البيانات احلالية تىل معايري جديدة .وقد تكون األعمال
احلرراليررة اليت تضر ر ر ر ر ر ررطلع ررا اللمنررة ال رعيررة للتكنولوجيررا البحريررة التررابعررة للمنظمررة الرردوليررة لتوحيررد املقرراييس وأفرقتهررا العرراملررة
ذات الصر ر ر ر ر ر ررلة ،مبا يف ذل ال ريل العامل املعي بتقييم األثر يف البيئة البحرية ،ذات أريية بالنسر ر ر ر رربة ل نشر ر ر ر ررطة يف املنطقة
(انظر .)www.iso.org/committee/5317919.html
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 - 24واجمللس مدعو أيض ر ر ر ر ررا تىل اإحاطة علما بأن حلقة عمل تقنية بش ر ر ر ر ررأن وض ر ر ر ر ررع املعايري واملبادئ
التوجيهية س ر ر ر ررتعقد يف بريتوريا يف ال رتة من  1٣تىل  17أيار/مايو  .2019و رم وض ر ر ر ررع اإطار املرجعض
حللقة العمل وسررتتم مناقشررتد مع اللمنة .ومع ذل  ،سررتشررمل األهداف الرئيسررية حللقة العمل التوصرل تىل
فهم مش ر ر ر رررتمل للمص ر ر ر ررطلحات والعبارات املتعلقة باملعايري واملبادئ التوجيهية ،وعالقة هذه املعايري واملبادئ
التوجيهية باإطار التنظيمض وامل اهيم الرئيس ر ررية األخرة ،مبا يف ذل مركزها القانويني وتعداد تطار لوض ر ررع
العمليات (حتديد اجلهة املس ر ررؤولة عن وض ر ررعد واإطار الزمي والكي ية) انطالقا من قائمة ترش ر ررادية باملعايري
واملبادئ التوجيهية واملواد املقرتحة (مبا يف ذل املصررادر املرجعية ذات الصررلة)ي وحبث تطار مقرتح للتقييم.
وستتأل حلقة العمل من ثالثة أيام من املناقشة بني اجلهات اوبرية يف اجملال التقي ،مبا يف ذل اجلهات
ٍ
معي
اململلة عن اهليئات املش ر ررار تليها يف ال قرة  21أعاله ،ويومني آخرين مكرس ر ررني ل ريل أص ر ررغر حمما ّ
بالصياغة سيتوىل ميع تقرير ختامض بغية تقدميد تىل اللمنة يف ّوز/يوليد .2019
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المرفق
Development of standards and guidelines under the draft
regulations, including on the list of priority areas for development
1.
The tables below show a list of suggested standards or guidelines for
consideration by the Legal and Technical Commission and the Co uncil. They do not
reflect applicable or supplemental rules and standards in connection with safety,
labour and health standards set by other bodies and outside the International Seabed
Authority’s jurisdiction. Table 1 is a list of standards or guidelines considered to be
critical in terms of priority for development. Table 2 is a list of additional guidelines
that will require development in due course. The secretariat will work with the
Commission to put together a detailed and prioritized development pl an incorporating
comments received from the Council.
2.
The tables do not include engineering, equipment design or vessel certification
or classification standards, which are the responsibility of the individual contractor
and wider industry in conjunction with relevant standard-setting and classification
bodies. 1 However, the appropriate certification and classification followed by the
rules and standards set by such bodies should be indicated in the application and
assessment for the approval of a plan of work. Engineering and design will however
be influenced by the performance standards set by the Authority.
Table 1
List of standards or guidelines considered to be critical in terms of priority for development

Subject matter

Title

Reference to the draft
regulations on exploitation
of mineral resources in the
area a (where applicable)

Notes

Performance standards
Assessment
framework

Guidelines (generic) for
a risk-based approach to
the development and
assessment of
environmental thresholds
and indicators

Annex VII

Frameworks should set out tools and
techniques for hazard identification and
risk assessment, with reference to
relevant process standards for risk
assessment and management, for
example e.g. ISO 31000:2018 on risk
management. The framework will enable
the development of specific performance
standards
Specific assessment frameworks should
be developed for identifiable impacts
arising from mining discharges, plumes,
noise etc. (e.g. guidelines for the
assessment and management of
sedimentation and plumes)

__________

1 Many reference standards exist for components of a mining system and sub-system, as well as classification
standards for vessels. Preliminary work has been undertaken in listing applicable standards. See Blue Nodules, “Blue Nodules Deliverable Report, D1.5 Report Rules and Regulations”, (2018). Available at
www.blue-nodules.eu/download/public_reports/
public_reports/Blue-Nodules-688975-D1.5-Report-Rules-and-Regulations-FINAL.pdf.
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Subject matter

Title

Reference to the draft
regulations on exploitation
of mineral resources in the
area a (where applicable)

Notes

Plan of work / exploitation contract
Preparation of an
application

Guidelines for the
preparation and
assessment of an
application for the
approval of a plan of
work for exploitation

DR7, DR13–16,
DR26 and annexes
I–III

These guidelines should include an
outline of how a plan of work will be
evaluated by the Legal and Technical
Commission against the criteria set out in
DR13, in particular the financial and
technical capability of the applicant, as
well as criteria for the evaluation of the
environmental plans. In addition, the
guidelines should include standard
application forms and details on the
lodgement of the application and
information on supporting
documentation to be submitted

Use of exploitation Guidelines for the
contract as security application and
assessment for use of an
exploitation contract as
security

DR23

–

Insurance

Guidelines for insurance
requirements under an
exploitation contract and
placing of insurance risk

DR38

–

Modification

Guidelines for the
process modifying a plan
of work and on the
meaning of material
change

DR26 and DR55

–

Training

Guidelines for the
preparation of training
plans and capacitybuilding

DR7 (3) (g)

–

Safety, labour and health
Management
systems

Guidelines for the
application of health and
safety management
systems

DR32

For example, ISO 45001:2018 on
occupational health and safety
management systems

Safe operations

Guidelines for the safe
management and
operation of mining
support vessels

DR 32 and DR34

To outline the “applicable international
rules and standards” referred to under
DR32 (2), and any supplemental rules
and standards relating to activities in the
Area to be developed with competent
international organizations, particularly
in connection with shipboard processing
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Subject matter

Title

Reference to the draft
regulations on exploitation
of mineral resources in the
area a (where applicable)

Notes

and transfer of ore to a barge. To include
a risk assessment framework
Maritime security

Health, safety and
maritime security plan

Annex VI

To be developed in conjunction with the
International Maritime Organization
(IMO)
To include the guidance document on the
IMO/ International Hydrographic
Organization World Wide Navigational
Warning Service adopted by the IMO
Assembly in its resolution A706(17)

Seabed mapping
Mapping

Guidelines for mapping
seabed habitats and
resources in the Area

Not applicable

–

Environmental assessment
Scoping reports

Guidelines for the
preparation of scoping
reports

Not applicable

Under the regulations on exploration

Baseline data

Guidelines on the
expected scope and
standard of baseline data
collection

Annex IV

These guidelines should take ISO 19100
series on geographic
information/geomatics into consideration
and also consider ISO 9001:2015 on
quality management systems

Risk assessment

Guidelines on tools and
techniques for hazard
identification and risk
assessment

Not applicable

See also assessment framework above

Impact assessment

Guidelines for
environmental impact
assessment and
preparation of an
environmental impact
statement

DR46 bis and
annex IV

To include guidance on consultation
mechanisms, including coastal States and
other users of the marine environment

Environmental management and monitoring
Management
system

Guidelines for the
development and
application of
environmental
management systems

Annex VII

By reference to ISO 14001:2015 on
environmental management; European
Union Commission Regulation (EC) No
761/2009, the European Union EcoManagement and Audit Scheme, etc

Management plan

Guidelines for the
preparation of
environmental

DR46 ter and annex
VII

–
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Subject matter

Title

Reference to the draft
regulations on exploitation
of mineral resources in the
area a (where applicable)

Notes

management and
monitoring plans
Monitoring

Guidelines for the
DR49 (a) and annex
monitoring and
VII
evaluation of and
reporting of results for
the environmental effects
of activities in the Area

For example, the Guidelines for
Monitoring the Environmental Impact of
Offshore Oil and Gas Activities of the
Convention for the Protection of the
Marine Environment of the North-East
Atlantic; Guidelines for the Conduct of
Benthic Studies at Marine Aggregate
Extraction Sites (2nd edition)

Pollution

Guidelines for the
control of pollution

DR47

To be developed in conjunction with
IMO

Closure

Guidelines for the
preparation of closure
plans and post-closure
monitoring and
evaluation

Part VI

–

Environmental
guarantee

Guidelines for the form
and calculation of an
environmental
performance guarantee

DR27

–

Transparency in environmental decision-making
Access to data

Guidelines for access to
environmental data and
information

DR2 (5) (d)

–

Participation

Guidelines for
procedures for
stakeholder participation
in activities in the Area

DR2 (5) (d) and
DR11 (a)

–

Other users of the marine environment
Reasonable regard

Guidelines for the
practical application of
reasonable regard for
other activities in the
marine environment

DR33

–

Marine scientific
research

Guidelines on protocols
for the conduct of
marine scientific
research in the Area

DR1 (4)

–
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Subject matter

Title

Reference to the draft
regulations on exploitation
of mineral resources in the
area a (where applicable)

Notes

Emergency response and incidents
Emergency
response plans

Guidelines for the
preparation and
implementation of an
emergency response and
contingency plan

DR35, DR51 and
annex V

These guidelines should draw on ISO
15544:2000 on petroleum and natural gas
industries – Offshore production
installations – Requirements and
guidelines for emergency response

Books, records and samples
Records and
samples

Guidelines for the
keeping of books,
records and samples

DR41 and DR72

–

Accounting
principles

Guidelines on
internationally accepted
accounting principles

DR101 (6)

–

Concepts and definitions
Good industry
practice

Guidelines for the
application of good
industry practice

Schedule 1

–

Best available
techniques

Guidelines on the
application of best
available techniques

DR46 (b) and
schedule 1

–

Best
environmental
practice

Guidelines on the
application of best
environmental practice

DR46 (b) and
schedule 1

–

Best available
scientific evidence

Guidelines on the
application of best
available scientific
evidence

DR46 (c) and
schedule 1

–

Commercial
production

Guidelines on criteria for
determining the date of
commercial production

Schedule 1

–

Serious harm

Guidelines on the
interpretation of serious
harm

Schedule 1

In connection with emergency orders and
disapproval of mining areas under the
Convention

Change on control

Guidelines on a change
of control

DR25

–

Risk of incidents

Guidelines on the
interpretation of “as
much as reasonably
practicable”

DR34

–
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Table 2
List of additional guidelines that will require development in due course

Subject matter

Title

Reference to the draft
regulations on exploitation of
mineral resources in the area a
(where applicable)

Notes

Plan of work / exploitation contract
Renewal

Guidelines for the preparation and
assessment of an application to
renew an exploitation contract

DR21

–

Transfer of rights and
obligations

Guidelines for the application and
assessment on the transfer of
rights and obligations under an
exploitation contract

DR24

–

Annual and other
reporting

Guidelines for annual and other
reporting requirements under an
exploitation contract

DR40

–

Review

Guidelines for the review of
activities under a plan of work

DR56

–

Expiration of contract

Guidelines on information to be
submitted upon expiration of an
exploitation contract

DR89

–

Guidelines for the adoption of
international labour rules and
standards

DR32

In conjunction with the
International Labour
Organization

Labour
Labour

Safety, labour and health
Safety assessment

Guidelines for formal safety
assessment

–

Environmental management and monitoring
Technology

Guidelines for the use of remote
monitoring technology

DR100

See also ISBA/25/C/5 on
implementing an
inspection mechanism for
activities in the Area

Performance
assessment

Guidelines on the conduct of
performance assessments

DR50

–

Adaptive management

Guidelines on the use of adaptive
management measures

Annex VII

This should be industrydriven

DR36

–

Emergency response and incidents
Notifiable events

18-22117

Guidelines for protocols relating
to notifiable events
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Subject matter

Title

Reference to the draft
regulations on exploitation of
mineral resources in the area a
(where applicable)

Guidelines for the preparation and
processing of royalty returns

DR64 and appendix
IV

–

DR101 (6)

–

Notes

Financial terms
Royalty returns

Compliance and enforcement
Compliance

Guidelines for plan of work
compliance

Enforcement and
penalties

Guidelines for enforcement under
the regulations and the setting and
application of monetary penalties

a
ISBA/24/LTC/WP.1/Rev.1.
Abbreviations: DR, draft regulation; ISO, International Organization for Standardization.

3.
The figure below shows the relationship between the respective inputs (goals
and objectives, regulatory measures, standards and guidelines and so forth) and an
outcome-based approach to regulation.
Figure
Relationship between an outcome-based approach and standards and guidelines
Outcome / result-based approach for
mining operations

Operating management systems (health,
safety and environmental)

•

•

•
•

Contractual duty to meet clearly defined
performance objectives and requirements
(regulatory compliance).
Monitoring and reporting
Best practice development

Performance
•
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standards

for

specific
impacts

Examples: mining discharges, plume,
sound, light, ecological objectives and indicators

•
•

Opportunity and risk management systems (benchmark: ISO standards)
Good industry practice
Process standards

Regulatory framework
•
•
•

Convention / Policy: goals and objectives
Prescriptive measures (regulations)
Process and practice guidelines, including
assessment frameworks
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