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مشررو نظررا اسرغالل المرروارد المعدنيرة فر
المنطقة

غطبيق النهج الغحوط على األنشطة المضطلع بها ف المنطقة
مذكرة من األمانة

معلومات أساسية أولا -
-1
) فة ISBA/24/LTC/WP.1/Rev.1يشير مشروع نظام استغالل الموارد المعدنيةة فة المنطقةة (
ثالثة أحكام تنظيمية إلى تطبيق نهج تحوط  ،علةى النحةو التةال  :فة مشةروع المةادة ( )5( 2ب) باعتبةار
أحد المبادئ األساسية؛ وفة مشةروع المةادة  )2( 14فيمةا يتعلةق بةالنظر فة الخطةط البيئيةة؛ وفة مشةروع
المادة ( 46أ) باعتبار أنه مطلوب من السلطة والدول المزكية والمتعاقدين تطبيق هذا النهج ف تقيةيم وإدارة
مخاطر تعرض البيئة البحرية للضرر.
-2
وقد جرى إقرار النهج التحوط ايضًا على المستوى االستراتيج باعتبةار مبةدأ ً توجيهيًةا للخطةة
 ،المرفةق ،الفقةرة ( 4ط)) ،وسةو ISBA/24/A/10االستراتيجية للسلطة للفتةرة ( 2023 - 2019انظةر
يطبَّق هذا النهج من خالل إنفاذ كثيةر مةن التوجهةا االسةتراتيجية للسةلطة ،وتطبيةق الةنهج القةائم علةى تقيةيم
المخاطر الذي تتبعه السلطة ف مجال التنظيم .وباإلضافة إلى ذلك ،يجري تفعيل النهج التحوط مةن خةالل
()1

الخطط اإلقليمية لإلدارة البيئية الموضوعة بموجب إطار السياسة البيئية للسلطة

.
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-3
وتماشيًا مع المجموعا الثالث من األنظمة المتعلقة بالتنقيب واالستكشا  ،يتجلى محتوى الةنهج
التحوط المنصوص عليه ف مشروع النظام المتعلق باالستغالل ف المبدأ  15من إعالن ريو بشةنن البيئةة
والتنمية ،ونصه كالتةال ” :مةن أجةل حمايةة البيئةة ،تنخةذ الةدول ،علةى نطةا واسةع ،بةالنهج الوقةائ  ،حسةب
قدراتها .وف حال ظهور خطر حدوث ضرر جسيم أو ال سبيل إلى عكس اتجاهه ،ال يسةتخدم االفتقةار إلةى
التيقن العلم التام سببا ً لتنجيل اتخاذ تدابير فعالة من حيث التكلفة لمنع تدهور البيئة“ .ووفقًا لغرفة منازعا
حولة هةذا البيةان غيةر الملةزم المتعلةق
قاع البحار ،فإن أحكام أنظمة السلطة بشنن التنقيب واالستكشا قةد ّ
بالنهج التحوط إلى واجب ملزم ،ألغراض النظام المنشن ف إطةار الجةزء الحةادي عشةر مةن اتفاقيةة األمةم
المتحدة لقةانون البحةار .وقةد أقةر غرفةة منازعةا قةاع البحةار تطبيةق الةنهج التحةوط حسةب تعريفةه فة
()2

عنصرا من عناصر االلتزام العام من جانب الدول المزكية ببذل العناية الواجبة
أنظمة السلطة باعتبار
ً

.

-4
وتهد هذ المذكرة إلى مساعدة المجلس على زيادة فهم التطبيق العمل للنهج التحوط ف إطةار
قةةانون التعةةدين الخةةاص بالسةةلطة ،بغيةةة تمكةةين المجلةةس مةةن تقةةديم اإلرشةةاد والتوجيةةه للجنةةة القانونيةةة والتقنيةةة
()3

ف وضع توصيا للمجلس من أجل تحسين تطبيق هذا النهج  .وحسب ما ذكر آنفا ،فةإن السةاال األساسة
الذي يتعين على السلطة أن تجيب عنه هو كي

ستنخذ السلطة والدول المزكية والمتعاقدون بةالنهج التحةوط
()4

وتطبقه على األنشطة المضةطلع بهةا فة المنطقةة  .وتسةلط هةذ المةذكرة الضةوء بشةكل خةاص علةى بعةض
التدابير اإلجرائية الت نفذتها السلطة أو تنظر فيها حاليا فيما يتعلق بتطبيق هذا النهج.

وضع النهج الغحوط ف سياقه ثانيا ا -
-5
يعتر ف كثير من الصكوك الدولية واإلقليمية والوطنية المتعلقةة بحمايةة البيئةة بإمكانيةة تطبيةق
النهج التحوط على نطا واسع ،على الرغم من تباين محتوا المحدد وعدم تعريفه ف كثيةر مةن األحيةان.
ومع ذلك ،ينبغ أال يفهم النهج ف معزل عن سياقه .فبموجب مشروع النظام المتعلق باالستغالل ،ينظر ف
النهج التحوط جنبا ً إلى جنب مع المبادئ والنهج وااللتزاما البيئية األخرى ،بما ف ذلةك مةا يلة  :تطبيةق
نهج النظام اإليكولوج (مشروع المادة ( )5( 2ج))؛ وااللتزام بتطبيق أفضل الممارسةا البيئيةة (مشةروع
المادة ( 46ب)) ،واشتراط إدماج أفضل األدلة العلمية المتاحة (مشروع المادة ( 46ج)) ،وهو مكمل لها.
-6
والنهج الموضوع ف إطار المبدأ  15من إعةالن ريةو ،الةذي اعتمدتةه السةلطة ،ال يمنةع اسةتمرار
األنشطة الت لها تنثيرا يجهلها العلم ،وإنما يشترط أال تستمر هذ األنشطة إال ف وجود الضوابط الالزمة

__________
 ،الفقرة  1المتعلقة بالموافقة على خطة اإلدارة البيئية لمنطقة صدع كالريون ISBA/18/C/22 -انظر ()1
كليبرتون.
)2( Seabed Disputes Chamber, Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and entities with
respect to activities in the Area, case No. 17, Advisory Opinion, 1 February 2011, paras. 131 and 132.
تقع على عاتق اللجنة القانونية والتقنية مسئولية تقديم التوصيا للمجلس بشنن تطبيق النهج ()3
التحوط ف سيا األنشطة المضطلع بها ف المنطقة .انظر المادة  ،31الفقرا ( )2و ( )3من
 ،المرفق)ISBA/19/C/17.نظام التنقيب عن العقيدا المالفة من عدة معادن واستكشافها ف المنطقة (
International Seabed Authority, “Developing a regulatory framework for mineral exploitationانظر)4( :
in the Area: a discussion paper on the development and drafting of regulations on exploitation for
mineral resources in the Area (environmental matters)”, Kingston, January 2017.
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()5

وتدابير الحد من المخاطر  ،بما يشمل وجود عمليا

صةنع القةرار القائمةة علةى أسةاس علمة متةين علةى
()6

مدى دورة حياة أنشطة عملية التعدين

.

-7
ويشجع النهج التحوط أساسةا ً علةى تحسةين واسةتنارة عمليةة اتخةاذ القةرار .ومةع أن تلةك العمليةة
ينبغ أن تستند إلى أفضل األدلة العلمية المتاحة ،فمن المسلَّم به ف هذا النهج أن األدلة العلمية غيةر كاملةة،
ومن ثم فإن األمر يقتض تنفيذ تقنيا وتدابير للتعامل مع عدم اليقين العلم وما يرتبط به من مخاطر .وقد
اعتمد المبدأ  15ف سيا التنمية المستدامة ويقتضة تطبيقةه أن تاخةذ فة االعتبةار فعاليةة تكلفةة أي تةدابير
تحوطية تتخذ ومدى تناسبها ،أي أن التدابير الفعالة التكلفة ال بد أن تراعى عند اتخاذهةا درجةة مةن التناسةب
ف تقدير حجم المزايا الت ستتحقق من أي تقليل للمخاطر ينجم عنها.
-8
ومن األهمية بمكان أن يتم تركيز االنتبا ف هذ المرحلةة مةن التطةوير التنظيمة علةى العمليةا
(أي ،اآلليا اإلجرائية) الت تتخذ من خاللها القرارا المستنيرة ،الت تدعمها أطر التقييم المالئمة ،وعلى
إمكانية تواام تلك العمليا مع تحسُّن المعار من ناحيةة واسةتمرار عةدم اليقةين العلمة مةن ناحيةة أخةرى.
ويعن ذلك أن من المهم التركيز على كيفية إيالء االعتبةار الةالزم لعةدم اليقةين العلمة والموازنةة بينةه وبةين
االعتبارا األخرى ف عملية صنع القرار بدال من التركيز على النتيجة ذاتها .ويتفق هذا النهج مةع التعليةل
المنطق الذي تستخدمه غرفة منازعا قاع البحر لتعرية االلتةزام بانتهةاج سةلوكيا معينةة وببةذل العنايةة
()7

()8

الواجبة  ،الذي يشكل النهج التحوط جزءا ال يتجزأ منه

.

-9
ويشكل هذا التطبيق اإلجرائ بما له من أهمية ضمن إطار لتقييم المخاطر وإدارتها العامل الفعال
ف األخذ الفعل بالنهج التحةوط  ،بحيةث ييسةر تحقيةق الهةد األساسة الةذي تةنص عليةه المةادة  145مةن
االتفاقية ،وهو ضمان الحماية الفعالة للبيئة البحرية.
- 10
ومن المهم اإلشارة إلى أن النهج التحوط  ،بوصفه أداة إجرائية ،يعزز أخذ التدابير الفعالة التكلفة
ف االعتبار ف مواجهة عدم اليقين العلم ؛ وف تطبيقه وسيلة للنظر ف العملية المتبعة حاليا التخاذ القرار
البيئ بنظرة نقدية ولتحسين تلك العملية .غير أن هذا التطبيق ال بد أن يكون متسقا مع الجزء الحادي عشةر
مةن االتفاقيةة ومةةع اتفةا عةةام  1994المتعلةق بتنفيةذ الجةزء الحةةادي عشةر مةةن اتفاقيةة األمةةم المتحةدة لقةةانون
البحار المبرمة ف  10كانون األول/ديسمبر  ،1982وال سيما فيما يتعلق بسلطة اتخاذ القرار الت تتمتع بها
األجهزة الرئيسية للسلطة ،وكذلك مع المعايير الت ستستخدم ف تقييم الطلبا المتعلقة بخطط العمل.
- 11
وتدعو قلة من أصحاب المصلحة إلةى أن تعتمةد السةلطة مبةدأ تحوطيةا بةدال مةن الةنهج التحةوط .
ولكن يمكن القول بنن هذ المسنلة تتعلق باأللفاظ وال تاثر تنثيرا ملحوظا ف المحتوى والقصد عند التطبيق
ف سيا المبدأ  .15غير أنها يمكن أن تسلط الضوء على االختالفا اإلقليمية والوطنية التة قةد تنشةن فيمةا
يتعلق بمحتوى النهج التحوط وتطبيقه .وكذلك يقر المبدأ  15بنن القدرا قد تتفاو من دولة ألخرى وفقا

__________

)5( International Seabed Authority, Environmental Management Needs for Exploration and Exploitation of
Deep Sea Minerals, ISA Technical Study No. 10 (Kingston, 2012), p. 32.
تطبيق النهج التحوط ف جميع مراحل عمليا التعدين ف أعما البحار أمر معتر به ف ()6
مدونة اإلدارة البيئية للتعدين البحري .انظر الصفحة  3من النسخة المنقحة من المدونة ،المعتمدة
ف  16أيلول/سبتمبر .2011
)7( Seabed Disputes Chamber, Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and entities, para. 110.
المرجع السابق ،الفقرة )8( .131
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لقدرا

()9

الدولة التقنية والمالية فيما يتعلق بإدارة المخاطر

 .وبالتةال  ،ينبغة للسةلطة ،ضةمانا لكفالةة تكةافا

الفةةرص بةةين قاعةةدة المتعاقةةدين معهةةا وكةةذلك للوفةةاء ب ةنعلى معةةايير الحمايةةة البيئيةةة ،أن تسةةعى ،مةةن خةةالل
التوصيا الت تقدمها اللجنة إلى المجلس بشنن تنفيذ أحكةام المبةدأ  ،15إلةى تطبيةق الةنهج التحةوط تطبيقةا
متسقا على األنشطة المضطلع بها ف المنطقة.

غطبيق السلطة للنهج الغحوط
أصدر األمانة ف آذار/مارس  2017ورقة مناقشةة تتضةمن تقييمةا ً نقةديا ً لتطبيةق السةلطة للةنهج

ثالثا ا -

- 12

()10
 .كةةذلك تحةةدد الورقةةة أيض ةا ً ثالثةةة أبعةةاد ممكنةةة لتطبيةةق هةةذا الةةنهج ،وه ة التةةدابير الوقائيةةة،
التحةةوط

والماسسية (فيما يتعلق بالقدرا ) ،واإلجرائية .وال تتخذ هذ التدابير ف معزل عن بعضها البعض ،بل ه
جةةزء ال يتجةةزأ مةةةن الحزمةةة التنظيميةةة قيةةةد اإلعةةداد ،وخاصةةة فيمةةةا يتعلةةق بوضةةع إطةةةار يةةنظم ”التةةةدابير
الضرورية“ بموجب المادة  145من االتفاقية.
- 13
ويمثل البعد اإلجرائ  ،الذي يشمل عمليا اتخاذ القرار الخاصة بالسلطة ،مجال التركيز الرئيس
لهذ المذكرة .ويعتر ف إطار هذا البعد بنهمية النهج التحوط كنداة لتعزيز الوفاء بالتزاما بةذل العنايةة
الواجبة (االلتزاما اإلجرائية) بموجب المادة  145من االتفاقية .ويشتمل البعد اإلجرائة علةى تقيةيم خطةر
أي آثار ضارة قد تنشن عن أنشطة االستكشا أو التعدين ،بما ف ذلك فحص االدلة العلمية وأوجه عدم اليقين
ف ة المعلومةةا العلميةةة ،وتقيةةيم مةةدى مقبوليتهةةا .وف ة هةةذا الصةةدد ،مةةن شةةنن السةةما بالوصةةول إلةةى البيانةةا
والمعلومةةا غيةةر السةةرية ،والنهةةوض بالشةةفافية والمسةةاءلة ف ة اتخةةاذ القةةرار ،مةةن خةةالل مشةةاركة أصةةحاب
()11

المصلحة

 ،أن يعززا اتخاذ السلطة لقرارا مستنيرة تخضع للمساءلة (انظر الفقرتين  6و  7أعال ).

ويتضمن مرفق هذ المذكرة قائمة غير شاملة بالتدابير اإلجرائية القائمة والمحتمل وضعها لتعزيز - 14
التطبيةةق العمل ة للةةنهج التحةةوط  .ومةةن خةةالل الجمةةع بةةين التةةدابير الت ة تةةم تحدي ةدها ،س ةيجري إنفةةاذ إطةةار
عام لتوخ التحوط ف عمليا التقييم واتخاذ القرار ،كما سيجري تعزيز ذلك اإلطار.
- 15
أما بالنسبة للتدابير الماسسية ،فه تتصل أساسا بقدرة السلطة وما لديها مةن كفةاءا فيمةا يتعلةق
بالتقييم والرصد واإلنفاذ ،وسو تتطلب ،مع تطور احتياجا السلطة ،تقييما مستمرا الحتياجا األمانة من

__________
أقر بهذ النقطة غرفة منازعا قاع البحار ف فتواها بشنن مساوليا الدول المزكية ()9
لألشخاص والكيانا والتزاماتها فيما يتعلق باألنشطة المضطلع بها ف المنطقة ،الت أشار فيها
إلى أنه بناء على تفسيرها للمبدأ ” 15يترتب على ذلك أن متطلبا االمتثال لاللتزام بتطبيق النهج
التحوط قد تكون أكثر صرامة بالنسبة للدول المزكية المتقدمة مقارنة بالدول المزكية النامية“
(الفقرة  .)161ورغم ذلك ،فقد وجد الغرفة أن اإلشارة إلى ”القدرا “ ف المبدأ  15ه ”إشارة
عامة وغير دقيقة إلى الفرو بين الدول المتقدمة والنامية“ وأن ”األمر المهم ف حالة معينة هو
مستوى المعار العلمية والقدرا التقنية المتاحة لدولة ما ف المجاال العلمية والتقنية ذا
الصلة“ (الفقرة  .)162وينبغ توفير التدريب (أي ،بناء القدرا ) (انظر الفقرة  )163وتبادل
البيانا والمعلوما من أجل سد الفجوا المعرفية والتقنية.
)10( International Seabed Authority, “The implementation of the precautionary approach by the International Seabed
Authority”, Discussion Paper No. 5, March 2017. Available at https://ran-s3.s3.amazonaws.com/isa.org.jm/s3fspublic/documents/EN/Pubs/DPs/DP5.pdf.

انظر التوجه االستراتيج  9المتعلق بااللتزام بالشفافية ،المنصوص عليه ف الخطة االستراتيجية ()11
)ISBA/24/A/10.للسلطة الدولية لقاع البحار للفترة ( 2023-2019
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()12

الخبراء ولتشةكيل اللجنةة .وهةذا أمةر مسةلَّم بةه فة إطةار الخطةة االسةتراتيجية للسةلطة
اسةةتعراض مسةةتمر .وبالمثةةل ،فةةإن اسةةتمرار بنةةاء قةةدرا

()13

الةةدول الناميةةة
()14

والشراكا االستراتيجية مع المنظما وهيئا الخبراء األخرى
()15

المستدامة المتعلقة بواليتها

 ،وال يةزال محةل

 ،وإنشةةاء وتعزيةةز التحالفةةا

 ،والتزام السلطة بتحقيق أهدا

 ،جميعها أمور تسهم ف بناء وتعزيز المعار

التنمية

مةن خةالل التعةاون والتةززر،

وبالتال فه تحسن عملية اتخاذ القرار المستنير.
- 16
وفيما يتعلق بالتدابير الوقائية ،تعمل السلطة على النهوض باستراتيجيتها الهادفة إل وضع خطةط
) .وباإلضةافة إلةى ذلةك ،سةو  ISBA/25/C/4و ISBA/24/C/3اإلدارة البيئية اإلقليمية للمنطقة (انظةر
تنظر اللجنة ف محتوى إطار السياسة البيئية الشاملة ف االجتماعا الت تعقةدها فة عةام  .2019وسةو
) لدى تحديد ISBA/25/C/3تفيد هذ السياسة عملية وضع المعايير والمبادئ التوجيهية لألداء البيئ (انظر
األهدا والغايا بما يتفق مع المادة  145من االتفاقية.
- 17
وتنفيذ استراتيجية السلطة إلدارة البيانا  ،وتقييم البيانا األساسية الحالية ،واتخاذ تدابير لتعزيةز
وتشةةةجيع البحةةةث العلمةةة البحةةةري فةةة المنطقةةةة ،خطةةةوا مةةةن شةةةننها أن تعةةةزز صةةةنع القةةةرار المسةةةتنير
()16

ف المنطقةة

 ،وأن تتةيح للسةلطة التركيةز علةى مجةاال عةدم اليقةين العلمة  ،بالتعةاون مةع قاعةدة متعاقةديها

واألوساط العلمية األوسع نطاقا ً .وسو تتطور التدابير واألساليب الوقائية أيضا مةع وضةع المجموعةة الكاملةة
مةةن المعةةايير والمبةةادئ التوجيهيةةة .وتمثةةل اآلليةةة اإلجرائيةةة لوضةةع المعةةايير والمبةةادئ التوجيهيةةة واعتمادهةةا،
ومن ثم تحديثها ،أحد االعتبارا المهمة فيما يتعلق بتنفيذ النهج التحوط من خالل عملية شاملة وشفافة.

ملحظات خغامية رابعا ا -
- 18
يتضةةح مةةن المناقشةةة الةةواردة أعةةال ومةةن محتةةوى المرفةةق أن خطةةة السةةلطة وعملياتهةةا المتعلقةةة
بالتطوير التنظيم تول االهتمام الواجب للنهج الموضوع ف إطار المبدأ  15من إعالن ريو ،وخاصة فيما
يتعلق بالنهوض بمعار السلطة وعملها ودورها من خةالل بةرامج التوعيةة ومشةاركة المةراقبين (مةثالً مةن
خالل عقد المجلس اجتماعا غير رسمية) .وسةو تنشةن تةدابير إضةافية بمةرور الوقة مةن خةالل الحةوار
البنّاء بين أصحاب المصلحة.
- 19
وسةةتتباين تصةةورا أصةةحاب المصةةلحة لمحتةةوى الةةنهج التحةةوط ومعنةةا ف ة سةةيا األنشةةطة
ً
المضطلع بها ف المنطقة .ومع أن الجدل بشنن المحتوى والتطبيق سو يستمر ،فإن هناك خطرا ف تعقيد
هذا النهج الموضوع ف إطار المبدأ  15بال داع .ويشكل وضع إطار يعزز المشاركة والنقةا فة عمليةا
اتخاذ القرار الهد الرئيس بالنسبة للسلطة فيما يتعلق بالتطبيق النةاجح للةنهج التحةوط  ،ومةن الواجةب أن
يولى االعتبار الواجب لضمان فعالية التكلفة ف أي تدابير تتخذ بموجب هذا اإلطار.

__________
انظر التوجه االستراتيج  ،8تحسين األداء التنظيم للسلطة ،بما ف ذلك عن طريق تخصيص ()12
الموارد الكافية والخبرة الفنية.
انظر التوجه االستراتيج  ،5بناء قدرا الدول النامية ،والتوجه االستراتيج  ،6ضمان المشاركة ()13
المتكاملة تكامال تاما للدول النامية.
انظر التوجه االستراتيج )14( .2-1
انظر التوجه االستراتيج )15( .1-1
انظر التوجه االستراتيج  ،4تعزيز إجراء البحث العلم البحري ف المنطقة وتشجيعه)16( .
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- 20
وينبغ بذل مزيد من الجهود للنهوض بتطبيق النهج الموضةوع فة إطةار المبةدأ  ،15وخاصةة فيمةا يتعلةق
باآلليةةا اإلجرائيةةة (أي آليةةا صةةنع القةةرار) الواضةةحة المعةةالم ،علةةى أن تمثةةل الخطةةة االسةةتراتيجية والتو ُّجهةةا
االستراتيجية للسلطة اإلطار العام لذلك .ومع أن المجلس واللجنة قد يرغبان ف التفكير ف محتةوى إضةاف (مةن قبيةل
التةةدابير اإلجرائيةةة) يعةةزز تطبيةةق ال ةنهج ف ة إطةةار مشةةروع النظةةام ،فمةةن الواجةةب أن يةةولى االهتمةةام أيضةةا للمبةةادئ
وعمليةا وضةعها؛ فكثيةر مةن تلةك المبةادئ مةن شةننه ISBA/25/C/3التوجيهية المقتر وضعها ف مرفةق الوثيقةة
أن يعزز التطبيق العمل للنهج التحوط ويحسّنه.

البنود المقغرحة للنظر فيها ومناقشغها خامسا ا -
- 21
المجلس مدعو إلى اإلحاطة علما بهذ الوثيقة ،بما ف ذلك مرفقهةا ،وإلةى تقةديم أي إرشةاد أو توجيةه
للجنة بشنن كيفية االستمرار ف تعزيز التطبيق العمل للنهج المنصوص عليةه فة المبةدأ  15مةن إعةالن ريةو،
ف إطار مشروع النظام واإلطار التنظيم بوجه عام.
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المرفق
الغررردابير اإلجرائيرررة القائمرررة والمحغمررر وضرررعها لغعزيرررز غطبيرررق الرررنهج
الغحوط
تم تحديد التدابير اإلجرائية التالية باعتبارها متصلة بتعزيز عملية صنع القرار المستنيرة والشفافة
والشةةاملة علةةى مسةةتوى السةةلطة فيمةةا يتعلةةق بالمسةةائل البيئيةةة .ويهةةد الكثيةةر مةةن هةةذ التةةدابير إل ةى تعزيةةز
الحصةول علةةى البيانةةا والمعلومةةا فة الوقة المناسةةب والنهةةوض بالشةفافية والمسةةاءلة فة عمليةةة صةةنع
القةةرارا المتصةةلة بالبيئةةة ،وإن كان ة تفاصةةيل اآلليةةا الالزمةةة لتنفيةةذ بعةةض التةةدابير تحتةةاج مزيةةدا مةةن
التوضيح عن طريق وضع مبادئ توجيهية ف هذا الشنن.

مواد مشروع نظام اسةتغالل
الموارد المعدنية ف المنطقةة
أو الوثائق المرجعية (حسةب
االقتضاء)
التدابير اإلجرائية
 - 1وضع أطر عامة ومحددة لتقييم
اآلثةةةةةار البيئيةةةةةة التةةةةة يمكةةةةةن
التعر عليها
 - 2وضةةع ضةةمانا إجرائيةةة تكفةةل
إمةةداد السةةلطة بقةةدر كةةا مةةن
البيانةةةةةةا البيئيةةةةةةة األساسةةةةةةية
وبيانا الرصد البيئ

الشر

ISBA/25/C/3مرفق الوثيقة يقتر أن توضع ف إطار عملية شاملة وشفافة مبادئ توجيهية
(عامة) لألخذ ،فة وضةع وتقيةيم العتبةا والماشةرا البيئيةة،
بنه ًج قائم على تقييم المخاطر.
ISBA/25/C/3مرفق الوثيقة ثمة مبادئ توجيهية مقترحةة بشةنن النطةا والمعيةار المتةوقعين
لجمع البيانا األساسةية .ومقتةر أيضةا مبةادئ توجيهيةة بشةنن
رصد اآلثار البيئية لألنشطة المضطلع بها ف المنطقة وتقييمها
واإلبالغ عن نتائجها.
كذلك يندرج تنفيذ استراتيجية السةلطة إلدارة البيانةا ضةمن التةدابير
الرئيسةةية ،جنبةةا إلةةى جنةةب مةةع كفالةةة تةةوافر السةةبل أمةةام الجمهةةور
لالطالع على البيانا والمعلوما .
المرفةةةق الرابةةةع لمشةةةروع ثمة مبادئ توجيهية مقترحة فيما يتعلق بتقيةيم المخةاطر وتقيةيم األثةر،
النظةةةةام ،ومرفةةةةق الوثيقةةةةة تتضمن إرشادا بشنن كيفيةة وصة أوجةه عةدم اليقةين علةى النحةو
 ISBA/25/C/3المناسب وكيفية التعامل معها من خالل تةدابير إجرائيةة ووقائيةة ،بمةا
يشمل أساليب اإلدارة التكيفية.

 - 3قيةام مقةدم الطلةب بتحديةد مواضةع
عةةةدم اليقةةةين فةةة الطلةةةب المقةةةدم
للحصةةةةول علةةةةى الموافقةةةةة علةةةةى
خطة العمل ،بما ف ذلك مواضةع
عةةدم اليقةةين وأوجةةه القصةةور ف ة
البيانةةةةا والمعلومةةةةا المقدمةةةةة،
باإلضةةةةةافة إلةةةةةى قيةةةةةام السةةةةةلطة
بإصةةةةدار توجيهةةةةا بخصةةةةوص
متطلبا ومحتةوى تقييمةا األثةر
البيئ
 - 4االسةةةةةةةةةةتعراض والتحسةةةةةةةةةةةين مشروع المادة ( )5( 2د) أشةةيد بالسةةلطة بسةةبب الطريقةةة الت ة يسةةر بهةةا مشةةاركة أصةةحاب
المصلحة فيما يتعلق بالتطوير التنظيم  .وشمل ذلك إجراء عةدد مةن
المستمران لتدابير المشاركة
استقصاءا أصحاب المصةلحة وعمليةا التشةاور منةذ عةام 2014
ضةةةمن عمليةةةة وضةةةع اإلطةةةار التنظيمةةة  ،وتيسةةةير مشةةةاركة الةةةدول
المراقب ةة غيةةر األعضةةاء ف ة اجتماعةةا المجلةةس والجمعيةةة ،وعقةةد
المجلس الجتماعا غير رسمية فيما يتعلةق بوضةع النظةام .وشةمل
األنشةةطة اإلضةةافية القيةةام ،جنبةةا إلةةى جنةةب م ةع أصةةحاب المصةةلحة
الرئيسةةةيين ،بتنظةةةيم كثيةةةر مةةةن حلقةةةا العمةةةل للخبةةةراء وأصةةةحاب
المصلحة المتعددين ،وتشكيل األفرقة العاملة ،مع تقديم الةدعم الةالزم
لمشاركة ممثلين من الدول النامية.
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مواد مشروع نظام اسةتغالل
الموارد المعدنية ف المنطقةة
أو الوثائق المرجعية (حسةب
االقتضاء)
التدابير اإلجرائية

 - 5قيةةام أعضةةاء السةةلطة وأصةةحاب
المصةةةةلحة بنشةةةةر واسةةةةتعراض
الخطط البيئية
 - 6قيام اللجنةة بةالنظر فة الخطةط
البيئيةةةة ،والتحقةةةق مةةةن أن تلةةةك
الخطةةةط تكفةةةل الحمايةةةة الفعالةةةة
للبيئة البحرية وفقا للمةادة 145
من االتفاقية
 - 7اسةةةةةتعراض خطةةةةةط العمةةةةةل قبةةةةةل
مباشرة اإلنتاج
إيداع ضمان لألداء البيئ
-8
-9
- 10

- 11
- 12
- 13
- 14

- 15

- 16
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الشر

ومةةا يةةنقص األمةةر هةةو وجةةود آليةةة واضةةحة تحةةدد التوقيةة الةةذي
يسةةتطيع فيةةه أصةةحاب المصةةلحة المشةةاركة فة عمليةةة صةةنع القةةرار
الخاصة بننشطة التعدين المستقبلية ف المنطقةة وكيفيةة ذلةك .وسةتقدم
اإلرشةادا فة هةةذا الصةةدد مةةن خةةالل المبةةادئ التوجيهيةةة المقترحةةة
بشنن إجةراءا مشةاركة أصةحاب المصةلحة فة األنشةطة بالمنطقةة
 ،المرفق)(ISBA/25/C/3.انظر
مشروع المادة  11ثمةةة مبةةادئ توجيهيةةة مقترحةةة بشةةنن إجةةراءا مشةةاركة أصةةحاب
 ،المرفق)ISBA/25/C/3.المصلحة ف األنشطة بالمنطقة (انظر
مشروع المادة  )2( 14ال بةةد أن تحةةدد المعةةايير والمسةةائل الت ة ينبغ ة للجنةةة أن تنخةةذها ف ة
االعتبةةةار .وينبغةةة أن تضةةةع اللجنةةةة هةةةذ المعةةةايير باالشةةةتراك مةةةع
األمانةةة وأصةةحاب المصةةلحة اآلخةةرين وينبغ ة أن يوصةةى المجلةةس
باستعراضها واعتمادها.
مشروع المادة  26يقتر وضع آليةة إجرائيةة السةتعراض التغيةرا الماديةة وإقرارهةا،
بما يشمل إجراء استعراض عام للخطط البيئية.
إيداع هذا الضمان إجراء ذو طابع تحوط .
مشروع المادة 27
مشروع المادة ( 46د) ثمةةةةة مبةةةةادئ توجيهيةةةةة مقترحةةةةة بشةةةةنن الحصةةةةول علةةةةى البيانةةةةا
 ،المرفق)ISBA/25/C/3.والمعلوما البيئية (انظر

تقةةةةديم التوجيةةةةه بشةةةةنن كيفيةةةةة
الحصةةةةةةةول علةةةةةةةى البيانةةةةةةةا
والمعلوما
تعمةةةةةةةةيم تقةةةةةةةةارير تقيةةةةةةةةيم أداء
مشروع المادة )4( 50
المتعاقةةةةةةةةةةةدين ،واسةةةةةةةةةةةتنتاجا
وتوصةةةةيا اللجنةةةةة بشةةةةنن تلةةةةك
التقارير
مشروع المادة  52هذا تةدبير تحةوط  ،حيةث ينشةن هةذا الصةندو تحسةبا لحةدوث ثغةرة
إنشةةةةةةةةاء صةةةةةةةةندو اسةةةةةةةةتئمان
ف المسئولية البيئية.
للمساولية البيئية
تعةةديل خطةةة العمةةل مةةن جانةةب
هذا تدبير تحوط .
مشروع المادة 55
المتعاقد
مشروع المادة  56هةةةذا تةةةدبير تحةةةوط  ،وينبغةةة أن يشةةةمل أيضةةةا نشةةةر النتةةةائج
اسةتعراض األنشةةطة المضةةطلع
والتوصيا عقب إجراء االستعراض.
بها ف إطار خطط العمل
اشتراط وجةود خطةط لإلغةال مشةةةةروع المةةةةادتين  57و إن الهد الةذي يةنص علةى أن تةدمج مسةنلة إغةال أنشةطة التعةدين
 59ف دورة حياة تلك األنشطة منذ البداية هو هةد ذو طةابع تحةوط ،
والقيام بالرصةد فة مرحلةة مةا
بةةةاالقتران مةةةع اسةةةتمرار رصةةةد اآلثةةةار المتبقيةةةة فةةة فتةةةرة مةةةا بعةةةد
بعد اإلغال
اإلغال .
وضةةع قائمةةة بالبيانةةا السةةرية مشةةةةروع المةةةةادة  )2( 87إن افتةةراض العلنيةةة ف ة أي بيانةةا ومعلومةةا عةةن خطةةة العمةةل او
(ج) عقةةةد االسةةةتغالل أو جداولةةةه ومرفقاتةةةه أو األنشةةةطة المضةةةطلع بهةةةا
لك يعتمدها المجلس
بموجبةةه ،بخةةال المعلومةةا السةةرية (مشةةروع المةةادة  ))1( 87هةةو
افتراض سيتم تعزيز من خالل هذ التدابير.
وضةةةةع توجيهةةةةا فةةةة مجةةةةال مشةةروع المةةادة ( )2( 87د) و
()5
السياسةةةا لتحديةةةد المعلومةةةا
السةةةةةرية ووضةةةةةع آليةةةةةة لهةةةةةذا
الغرض
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مواد مشروع نظام اسةتغالل
الموارد المعدنية ف المنطقةة
أو الوثائق المرجعية (حسةب
االقتضاء)
التدابير اإلجرائية

الشر

مشروع المادة  90سيسهل ذلك حصول الجمهور على المعلوما من خةالل سةجل
 - 17إنشةةاء سةةجل للتعةةدين فةة قةةاع
مفتو .
البحار
 - 18االسةةةةتعراض المسةةةةتمر لمةةةةدى مشروع المةادتين )3( 93
و 105
مالءمةةةةةةة اإلطةةةةةةار التنظيمةةةةةة
(المةةةةواد والمعةةةةايير والمبةةةةادئ
التوجيهيةةةة) مةةةن خةةةالل آليةةةا
شاملة وشفافة
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