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مشروع نظام استغالل املوارد املعدنية يف املنطقة

تطو ووو ر تكنولوجيو ووا للتعو وود مس و و ولية بيئيو ووا حنو ووو عمليو ووة موافقو ووة بش و و ن
معدا التعد
وثيقة مقدمة م وفد هولندا

أوال  -مقدمة
 - ١يق رت ب وقرترتت اسرترتتغ ل العقيرترتدا املتعرترتد الفل رت ا يف املنطقرترتة وجي رت وض رت إطرترتار لتنظرترتي ه رت ا
النشاط .ويف متوز/يوليه  ،٢٠١١طلب جملس السلطة الدولية لقاع البحار إىل األمانة أن تعد خطرتة عمرت
اس اتيجية لوض نظام الستغ ل املعا ن يف أعماق البحار يف املنطقة.
 - ٢وعم رت رت مبق رت رت ر اجملل رت رترتس ،أع رت رترتد أمان رت رترتة الس رت رترتلطة خط رت رترتة عم رت رت اس رت رت اتيجية لوض رت رت ذل رت رت النظ رت رترتام
(انظ رت رت الوثيق رترتة  .)ISBA/18/C/4ويف ع رترتام  ،٢٠١3ب رترتدأ اللجن رترتة القانوني رترتة والتقني رترتة نظ ه رترتا يف املس رترتا
املتصلة ابلنظام املق ح الستغ ل العقيدا املتعد الفل ا يف املنطقة (.)ISBA/19/C/14
 - 3ورحب اجمللس يف ورته الثانية والعش ين املعقو يف متوز/يوليرته  ٢٠١6ابلعمرت الرت اضرتطلعت
برترته اللجنرترتة خبصرترتو إطرترتار نظرترتام االسرترتتغ ل ،وال سرترتيما إعرترتدا مسرترتو العم رت األوىل للنظرترتام ،وطلرترتب إىل
اللجنة أن تواص ذل العم على سبي األولوية (.)ISBA/22/C/28
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اثنيا  -أسباب التقدمي
 - 4يُتوقرت رت أن تضرت رت التكنولوجي رترتا املتاح رترتة حالي رترتا الس رترتت ا املع رترتا ن ض رترتغوطا خمتلف رترتة عل رترتى النظ رترتام
اإليكولرترتوج ميكرترتن أن تفض رت إىل خمتل رت أن رتواع اآلاثر البيئيرترتة علرترتى النظرترتام اإليكولرترتوج البح رت  .وهنرترتا
حاجرتة إىل تطرتوي تكنولوجيرتا يف املسرتتقب للحرتد مرتن تلرت اآلاثر .وتتعلرت إحرتد املسرتا املثرتار يف هرت ا
الصرتد ابلكيفيرترتة الرتي سرترتيت هبرتا تقيرترتي أنشرتطة التعرترتدين واسرتت دام املعرترتدا ل ضرتط ع أبنشرترتطة االسرترتتغ ل
يف سرترتياق أث مهرترتا علرترتى البيئرترتة البح يرترتة .وهرت ا التقيرترتي ضرت ور للتقليرت إىل أ ىن حرترتد مرترتن الضرت ر الرت يلحرت
ابلبيئة البح ية هبدف محاية البيئة البح ية وحفظها.
 - 5وتعد اإل ار التكيفية واحرتد مرتن أفضرت املمارسرتا البيئيرتة ويتوقرت أن يرتؤ تطبيقهرتا إىل التقليرت
مبرت ور الوقرترتت مرترتن حرترتاال عرترتدم الترترتيقن مرترتن خرت ل عمليرترتة ”الرترتتعل ابملمارسرترتة“ .وميكرترتن أن ييسرت اسرترتت دام
هنج لإل ار التكيفية تطبي التطورا التكنولوجية يف املستقب .

اثلثا  -اهلدف
 - 6يعترترتر تطبي رت منهجيرترتة لتقيرترتي املعرترتدا واإلج رت ا ا التشرترتغيلية والعمليرترتا املسرترتت دمة يف أنشرترتطة
استغ ل التعدين يف أعماق البحار عنص ا اعما لنهج اإل ار التكيفية .وي يف م ف ه ه الوثيقرتة مقرت ح
لوض منهجية التقيي ه ه وعملية موافقة الحقة.

رابعا  -التوصيا
-٧

اجمللس مدعو إىل أخ النقاط امل كور أع ه يف االعتبار لد نظ ه يف املق ح الوار يف امل ف .

-٨

واجمللس مدعو أيضا إىل أن يطلب إىل اللجنة القانونية والتقنية أن تنظ فيما يل :

وض منهجيرتة لتقيرتي املعرتدا واإلجرت ا ا التشرتغيلية والعمليرتا املسرتت دمة يف أنشرتطة
(أ)
استغ ل التعدين يف أعماق البحار؛
(ب) وضرت عمليرترتة موافقرترتة لكفالرترتة أن املعرترتدا واإلجرت ا ا التشرترتغيلية والعمليرترتا املسرترتت دمة
يف أنش رترتطة االس رترتتغ ل تس رترتتويف الش رت وط ال رترتي ستوض رت لتف رترتا اآلاثر البيئي رترتة الض رترتار أو التقلي رت منه رترتا إىل
أ ىن حد.
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املرفق
وضع منهجية تقييم وعملية موافقة الحقة لتكنولوجيا التعد املس ولة بيئيا
أوال  -مقدمة السياق القانوين
-١
ما يل :

يف الوقرترتت احلرترتاي ،يشرترتم اإلطرترتار القرترتانوي املتعل رت بتطرترتوي تكنولوجيرترتا للتعرترتدين مسرترتؤولة بيئي رترتا
(أ)

اتفاقية األم املتحد لقانون البحار ،الي تتضمن األحكام التالية:

’‘١

الترت ام الرترتدول األطرت اف ابخترترتاذ الترترتدابر ال زمرترتة فيمرترتا يتعلرت ابألنشرترتطة يف املنطقرترتة لضرترتمان
احلماي رترتة الفعال رترتة للبيئ رترتة البح ي رترتة م رترتن اآلاثر الض رترتار ال رترتي ق رترتد تنشرت رت ع رترتن ه رت ه األنش رترتطة،
وحتقيقا هل ه الغاية ،تعتمد السلطة قواعد وأنظمة وإج ا ا مناسبة (املا )١45؛

’‘٢

أن تتناول التدابر الي تت ها الدول ملن تلوث البيئة البح يرتة وخفضرته والسرتيط عليرته
مجي مصا ر تلوث البيئة البح ية (املا ))3( ١94؛

’‘3

املع رت رت رترتاير املوض رت رت رترتوعية ال رت رت رترتي ينبغ رت رت رت رت أن ت رت رت رترتنعكس يف القواع رت رت رترتد واألنظم رت رت رترتة واإلج رت رت رت رت ا ا
ال رترتي س رترتتعتمدها الس رترتلطة فيم رترتا يتعل رت حبماي رترتة البيئ رترتة البح ي رترتة (امل رترتا ( )٢( ١٧و) م رترتن
امل ف الثالث)؛

(ب) االتف رترتاق بش رت ن تنفي رت اجل رت احل رترتا عش رت م رترتن اتفاقي رترتة األم رت املتح رترتد لق رترتانون البح رترتار
املؤرخرترتة  ١٠كرترتانون األول /يسرترتمر  ،١9٨٢وال سرترتيما الفقرت  5مرترتن الفرت ع  ١مرترتن م فقرترته ،الرترتي تبرترتن عرترتد ا
مرترتن جمرترتاال ال كيرت املتصرترتلة حبمايرترتة البيئرترتة البح يرترتة وحفظهرترتا الرترتي يتعرترتن أن تكرت السرترتلطة عليهرترتا قبرت املوافقرترتة
على خطة العم األوىل ل ستغ ل؛
( ) نظام التنقيب عرتن العقيرتدا املؤلفرتة مرتن عرتد معرتا ن واستكشرتافها يف املنطقرتة ،بصرتيغته
املعدلة ( ،ISBA/19/C/17امل ف ) ،ال ينص يف مجلة أمور على ما يل :
’‘١

أن تتب رت السرترتلطة والرترتدول املكيرترتة هنجرترتا حتوطيرترتا وأفض رت املمارسرترتا البيئيرترتة بغيرترتة التكف رت
بتوفر محاية فعالة للبيئة البح ية (اجل اخلامس ،املا  ،3١الفق )٢؛

’‘٢

أن يُل رت م املتعاق رترتد إبج رت ا تقييم رترتا األث رت وال ص رترتد البيئ رت م رترتن أج رت حتدي رترتد أث رت أنش رترتطة
االستكشاف على البيئة البح ية ،وأن يُل م ك ل مبوافا السلطة ،لرتد انتهرتا العقرتد،
ابلبياان واملعلوما املتعلقة ابملعدا املسرتت دمة ل ضرتط ع أبعمرتال االستكشرتاف،
مبرت رت رترتا يف ذل رت رت رت نترت رت رترتا ج التجرت رت رترتارب الرت رت رترتي أج يرت رت رترتت علرت رت رترتى تكنولوجيرت رت رترتا تعرت رت رترتدين مق حرت رت رترتة
(انظ البندين  5و  ١١من امل ف ال اب )؛

( ) التوصرتيا التوجيهيرتة للمتعاقرتدين لتقيرتي اآلاثر احملتملرترتة الناشرتئة عرتن استكشرتاف املعرترتا ن
البح ية يف املنطقة ،الصا ر عن اللجنة القانونية والتقنية (.)ISBA/19/LTC/8
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 - ٢ويتضرترتمن نظرترتام التنقيرترتب واالستكشرترتاف امل رت كور أع رت ه أيضرترتا أحكامرترتا متنوعرترتة تشرترتر إىل القرترتدر
التقني رت رت رترتة وامل رت رت رترتؤه التقني رت رت رترتة ملق رت رت رترتدم الطل رت رت رترتب و/أو املتعاق رت رت رترتد وإىل ور الس رت رت رترتلطة يف تقي رت رت رترتي تلرت رت رت رت الق رت رت رترتدر
(انظ  ،ISBA/19/C/17امل ف ال اب  ،البند  .)١١كما يُل م املتعاقرتد أبن ينجرت أثنرتا م حلرتة االستكشرتاف
األعمال التحضرية ال زمة ل نتقال إىل م حلة االستغ ل (انظ .)ISBA/21/C/19

اثنيا  -الشواغل البيئية
 - 3ي رت ج أن تكرترتون العقيرترتدا املتعرترتد الفل رت ا ه رت املصرترتا ر املعدنيرترتة األوىل الرترتي يرترتت اسرترتتغ هلا يف
املنطقة .وتتكون ه ه العقيدا عا يف السهول السحيقة ملناط احمليطا  ،ويكون است صرتها بطيئرتا.
ورغ رت أن الترترتدفقا ال واسرترتبية للمرترتا العضرترتوية مرترتن املنطقرترتة املنتجرترتة إىل قرترتاع البح رت قليلرترتة جرترتدا ،ف رت ن طبقرترتة
ال واسب الي تتكون يف السهول السحيقة قد يص عمقها إىل آالف األمتار .وحتتو الطبقة العليرتا علرتى
مسام ول ل يق متاسكها بدرجة كبر ويسه تعكرهرتا .ونظرت ا حملدو يرتة مسرتتوت الغرت ا  ،تقرت الكتلرتة
األحيا يرترتة للكا نرترتا احليوانيرترتة الرترتي تسرترتكن ال واسرترتب .غرترتر أن التنرترتوع البيولرترتوج عرترتا مرترتا يكرترتون كبرترا ،مرت
توزع بعض األنواع على نطاق واس على األرج وتقيد أنواع أخ أبماكن واحد فقط(.)١
 - 4وتتعل رت رت رت اآلاثر البيئي رت رت رترتة ال يس رت رت رترتية عن رت رت رترتد املن رت رت رترتاط احمليط رت رت رترتة بعملي رت رت رترتا التع رت رت رترتدين و اخله رت رت رترتا بتعك رت رت رت
الطبق رترتة التحتي رترتة ،واالنبع رترتاث العم رترتو الن رترتاج ع رترتن العملي رترتا وإع رترتا ت س رترتب العوال رت املث رترتار  ،واالنبع رترتاث
العمرترتو النرترتاج عرترتن التصرت ي وآاثره علرترتى الكا نرترتا احليوانيرترتة السرترتطحية و/أو القاعيرترتة الرترتي تتبرترتاين بتبرترتاين
عم التص ي (.)٢
 - 5وميك رترتن أن تش رترتك الش رتواغ املتص رترتلة ابآلاثر االجتماعي رترتة والبيئي رترتة النامج رترتة ع رترتن اس رترتتغ ل املع رترتا ن
يف أعمرتاق البحرترتار عقبرترتة يف سرترتبي مواصرترتلة تنميرترتة هرت ا القطرترتاع .ولرت ل ينبغرت ترترتوخ العنايرترتة لتفرترتا اآلاثر
البيئية أو خفضها إىل مستو مقبول.
 - 6وال توجرترتد حرترتى اآلن أ معرترتاير معتمرترتد وليرترتا ومطبقرترتة ألنشرترتطة االسرترتتغ ل أو لتقييمرترتا األث رت
البيئ املضطل هبا يف سياق تل األنشطة.
 - ٧وتتضرترتمن املعرترتدا والعمليرترتا املترترتوخى تطبيقهرترتا علرترتى اسرترتتغ ل العقيرترتدا املتعرترتد الفل رت ا أ ا
للتع رترتدين تعم رت يف ق رترتاع البح رت ونظام رترتا للنق رت ال أس رت لنق رت امل رترتا اجملموع رترتة إىل س رترتط البح رت ( .)3ومبج رت
وصول املا اجملموعة إىل السط  ،يرتت فصرت الكرتاز علرتى ظهرت منصرتة تعرتدين أو سرتفينة لنقلرته إىل الشرتاط
وإعا املياه وخنالة التعدين إىل قاع البح .

__________
(Craig Smith, “Habitats and biodiversity in manganese nodule regions,” in Deep sea minerals, vol. 1B, )١
Manganese nodules, a physical, biological, environmental, and technical review, Elaine Baker and

).Yannick Beaudoin, eds. (Pacific Community, 2013
( )٢انظرت رت Ecorys and others, “Study to investigate state of knowledge of deep sea mining: final report, annex 6,
”) ،environmental analysis (FWC MARE/2012/06 – SC E1/2013/04تق ي رت أعرترتد للمدي يرترتة العامرترتة للشرترتؤون البح يرترتة
ومصرتا د األارترتا يف االحترتا األوروو (روترت ام ،هولنرتدا ٢٨ ،آب/أغسرترتطس  .)٢٠١4وميكرتن االطرت ع علرتى هرت ا التق يرت يف
املوق رت رت رت رت رت رت رت الشرت رت رت رت رت رت رترتبك https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/sites/maritimeforum/files/Annex%206%20 :
.Environmental%20analysis.pdf
( )3انظ .www.bluemining.eu/inside
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 - ٨وخ ل التنقيب عن املعا ن البح يرتة واستكشرتافها ،جترت تقييمرتا بيئيرتة وتبلرت سرتنوت إىل األمرتن
العام للسلطة .وإىل جانرتب هرت ه التقييمرتا البيئيرتة ،ميكرتن اسرتت دام مجيرت املعلومرتا األخرت ذا الصرتلة
املقدم رترتة م رترتن املتعاق رترتدين كنقط رترتة انطرت رت ق لوض رت وحتدي رترتد أفضرت رت املمارس رترتا لتقي رترتي اآلاثر البيئي رترتة ألنش رترتطة
االستكشاف.
 - 9وي رت رت يف اجل رترتدول  ١مرت رترتوج لعين رترتة م رترتن بعرت رترتض الض رترتغوط الناش رترتئة عرت رترتن مع رترتدا التنقي رترتب املتاحرت رترتة
حاليا( .)4وميكن أن تكون الضغوط املبينة يف اجلدول مفيد يف إعدا التقييما البيئية(.)5
اجلدول ١
قائمة ابلضغوط البيئية اليت ميك أن تنش ع عملية التنقيب
نوع الضغط البيئ
االختناق
فقدان الطبقة التحتية
حدوث تغرا يف التغ ين (تكي ال واسب)
الكشط الناتج عن االحتكا
الضوضا حتت املا
تغر النظام احل ار
االست ا االنتقا لألنواع
وجو حاج حيول ون حكة األنواع
التغرا يف رجة احلموضة أو القلوية
الضو
االهت از

حت ي األ ا

أعمال التنقيب
موا الشفط
مج العقيدا






























__________
(Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies, and others, “Towards zero impact of deep sea )4
offshore projects: an assessment framework for future environmental studies of deep sea and offshore

” ، miningتق ي هنا أعد ملش وع يش يف متويله ب انمج االبتكار البح التاب لوزار الشؤون االقتصا ية وال راعة
واالبتكار يف هولندا ويتوىل تنسيقه سيس فان ر من جامعة يلفت للتكنولوجيا ،مقدم يف  4نيسان/أب ي .٢٠١4
وميكن االط ع عليه يف املوق الشبك www.epa.govt.nz/eez/EEZ000006/EEZ000006_05_03_Towards_ :
.Zero_Impact_of_Deep_Sea_Offshore_Projects_Final_Report.pdf
( )5انظرت علرترتى سرترتبي املثرترتال التوجيرترته  2008/56/ECالصرترتا ر عرترتن الرملرترتان األوروو وعرترتن اجمللرترتس ،املرترتؤر  ١٧ح ي ان/يونيرترته ٢٠٠٨
واملنشرت رت رت رت إلط رت رت رترتار لإلجرت رت رت رت ا ا ال رت رت رترتي تت رت رت رت رت ها اجلماع رت رت رترتة األوروبيرت رت رترتة يف مي رت رت رترتدان السياسرت رت رترتة البح يرت رت رترتة البيئيرت رت رترتة (توجيرت رت رترته إطرت رت رترتار
االس اتيجية البح ية).
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اثلثا  -احلوكمة م خالل اإلدارة التكيفية
 - ١٠تعد اإل ار التكيفية واحد من أفض املمارسا البيئة وه هتدف إىل التقلي مب ور الوقت من
حاال عدم التيقن من خ ل عملية ”التعل ابملمارسة“.
 - ١١وأحدث املمارسا املتبعة يف استغ ل العقيدا املتعد الفلرت ا قرتد ال حترتول ون وقرتوع ضرت ر
للبيئ رترتة البح ي رترتة .وس رترتيكون م رترتن الرت رت زم اللج رترتو إىل ابتك رترتارا تقني رترتة للح رترتد م رترتن اآلاثر احملتمل رترتة .وم رترتن أجرت رت
تش رترتجي التنمي رترتة املس رترتتدامة والس رترتليمة بيئي رترتا ،ع رترتن ط يرت رت التقليرت رت إىل أ ىن ح رترتد م رترتن األثرت رت البيئرت رت يف ال رترتنظ
اإليكولوجيرترتة الضرترتعيفة ،ينبغرت م اعرترتا اجلوانرترتب البيئيرترتة يف م حلرترتة مبكرت للغايرترتة ،وال سرترتيما أثنرترتا اسرترتتحداث
تكنولوجيا لعمليا التعدين يف أعماق البحار وأثنا التحضر لتل العمليا .
 - ١٢وميك رترتن أن ي رترتؤ اعتم رترتا عملي رترتة أتخرت رت يف احلس رترتبان االعتب رترتارا البيئي رترتة أثن رترتا م حل رترتة التص رترتمي ،
إىل جانرترتب االعتبرترتارا التقنيرترتة واالقتصرترتا ية والتنظيميرترتة ،إىل إجيرترتا تكنولوجيرترتا مسرترتتدامة جديرترتد تنتف رت
معها احلاجة إىل اختاذ تدابر ختفيفية مكلفة.
 - ١3وال ميكرترتن تع يرت الطرت ق والتصرترتميما املثلرترتى ون ترتواف اخلرترتر التشرترتغيلية ،أ الرترتتعل ابملمارسرترتة.
وينبغ رت أن ي رترتوف هن رترتج اإل ار التكيفي رترتة القرترتدر الك رترتايف م رترتن الوق رترتت وامل رتوار إلاتح رترتة التوص رت بص رترتور رش رترتيد
إىل حتدي رترتد مس رترتتوت االس رترتتعدا البيئرت رت واملع رترتاير التش رترتغيلية والتقني رترتة وط يق رترتة للتقي رترتي وم رترتا يتصرت رت ب رت رت ل
من إج ا ا .
 - ١4وميكن تطبي اإل ار التكيفية من خ ل رصرتد وتقيرتي أنشرتطة االسرتتغ ل يف املنطقرتة .وينبغرت أن
يكرترتون مبقرترتدور ك رت مرترتن السرترتلطة واملتعاقرترتد االضرترتط ع أبعمرترتال ال صرترتد والتقيرترتي ه رت ه مرترتن خ رت ل الت امرترتا
اإلبرت السرترتنو  .وعنرترتدما تترترتاح معلومرترتا جديرترتد عرترتن التطرترتور التكنولرترتوج  ،ميكرترتن أن يتفرت األمرترتن العرترتام
واملتعاقد على اسرتتع ا خطرتة العمرت وتعرتديلها .ويف األجرت القصرتر ،قرتد ينطرتو ذلرت علرتى تطبيرت ترتدابر
ختفيفية ملعاجلة اآلاثر البيئية الضار النامجرتة عرتن أنشرتطة االسرتتغ ل .ويف األجرت الطويرت  ،قرتد ينطرتو ذلرت
علرترتى اسرترتت دام تكنولوجيرترتا مبتكرت جديرترتد ملواصرترتلة احلرترتد مرترتن اآلاثر الرترتي تلحرت ابلبيئرترتة البح يرترتة مرترتن جرت ا
أنشطة االستغ ل.

رابعا  -مستواي استعداد التكنولوجيا واالستعداد البيئي
 - ١5تعتم رترتد التكنولوجي رترتا ال رترتي جي رت رت تطوي ه رترتا الس رترتت ا ال واس رترتب عل رترتى ن رترتوع ال اس رترتب والس رترتياق
اجليومورفولوج والظ وف املا ية ونطاق العملية.
 - ١6وميكن است دام مستوت استعدا التكنولوجيرتا ،الرتي توجرتد تعرتاري خمتلفرتة هلرتا حبسرتب جمرتاال
التطبي رت امل تلفرترتة ،لتحديرترتد مرترتد نضرترتج التكنولوجيرترتا  .وتسرترتت دم ه رت ه الط يقرترتة لتقرترتدي نضرترتج العناص رت
األساسرتية للتكنولوجيرترتا املتضرترتمنة يف برت انمج مرترتا أثنرترتا عمليرترتة االقتنرترتا  .ويقرترتي مسرترتتو اسرترتتعدا تكنولوجيرترتا
مرترتا ابسرترتت دام تقيرترتي السرترتتعدا التكنولوجيرترتا ،تعط رت فيرترته رجرترتة لنضرترتج التكنولوجيرترتا ت رت اوح مرترتن  ١إىل ،9
حيث تبن الدرجة  9أن التكنولوجيا تعم بكام إمكاانهتا .ويقدم اجلدول  ٢مثاال ل ل النظام(.)6
__________
( )6انظرت امل فقرترتا العامرترتة لرترترانمج العمرت ”أفرت  “٢٠٢٠للفرت  ،٢٠١٧-٢٠١6الترترتاب للمفوضرترتية األوروبيرترتة .وميكرترتن االطرت ع
علي رت رت رت رت رت رترته يف املوق رت رت رت رت رت رت رت الش رت رت رت رت رت رت رترتبك http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_ :
.docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
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اجلدول ٢
عينة م تعار ف مستواي استعداد التكنولوجيا
مس رترتتو اس رترتتعدا
التكنولوجيا

التع ي

١
٢
3
4
5
6

ت اع املبا ئ األساسية
تصي مفهوم التكنولوجيا
جدو املفهوم مثبت ابلتج بة
ج التحق من التكنولوجيا يف امل تر
ج التحق من التكنولوجيا يف البيئة ذا الصلة
ج إثبا التكنولوجيا يف البيئة ذا الصلة

٧
٨
9

ج إثبا النموذ األوي للنظام يف البيئة التشغيلية
ج إكمال النظام وأتهيله
ثبت أن النظام الفعل يعم يف البيئة التشغيلية

 - ١٧وميك رت رترتن ابلت رت رترتاي تص رت رترتني م رت رترتد نض رت رترتج التكنولوجي رت رترتا املط رت رترتور  ،ك رت رترتاألجه واملرت رت رتوا واملك رت رترتوان
والراجميا وأساليب العم وفقا ملستو استعدا ها.
 - ١٨وإىل جانرترتب مسرترتتوت اسرترتتعدا التكنولوجيرترتا ،ميكرترتن وض رت نظرترتام لتحديرترتد مسرترتتوت االسرترتتعدا
البيئ لتقيي مد استيفا قطعة معدا أو إج ا تشغيل ما أو عملية ما للشرت وط لتفرتا اآلاثر البيئيرتة
الضرترتار أو التقلي رت منهرترتا إىل أ ىن حرترتد .وميكرترتن االسرترتتفا مرترتن املعرترتاير أو املبرترتا ئ الرترتي ترترتدعمها السرترتلطة يف
وض نظام التقيي امل كور.
 - ١9وميكن أن يساعد تطبي هنج لإل ار التكيفية يف إ ما وتنفي تل املعاير أو املبا ئ ابعتبارهرتا
وسيلة لتحقي أفض املمارسا  ،وأفض خيار بيئ عمل  ،وأفض تكنولوجيا متاحة.
 - ٢٠وميكن أن تساعد اإل ار التكيفية أيضا يف إ ما وتنفيرت عناصرت النمرتوذ الرت وضرت يف حلقرتة
العم الي نظمتها السلطة بش ن احتياجا اإل ار البيئيرتة فيمرتا يتعلرت ابستكشرتاف واسرتتغ ل املعرتا ن يف
أعمرترتاق البحرترتار .وميث رت النمرترتوذ إطرترتارا معممرترتا لبيرترتان األث رت البيئ رت ( .)٧وسرترتيكون اهلرترتدف مرترتن تل رت العمليرترتة
املساعد يف وض مستوت االستعدا البيئ واملساعد يف حتسينها حسب االقتضا .

خامسا  -عملية املوافقة
 - ٢١الغ رت مرترتن عمليرترتة املوافقرترتة املق حرترتة هرترتو ضرترتمان أن املعرترتدا واإلج رت ا ا التشرترتغيلية والعمليرترتا
املسرتت دمة يف أنشرترتطة االستكشرتاف تسرترتتويف الشرت وط ذا الصرترتلة لتفرتا اآلاثر البيئيرترتة الضرتار أو التقليرت
منه رت رترتا إىل أ ىن ح رت رترتد .وينبغ رت رت أن تكف رت رت ه رت رت ه الش رت رت وط أيض رت رترتا تطبي رت رت مس رت رترتتوت اس رت رترتتعدا التكنولوجي رت رترتا
واالستعدا البيئ على النحو املبن أع ه.
__________
(.International Seabed Authority technical study No. 10 )٧
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 - ٢٢وتتضمن إحد الط ق املست دمة وليا لتنظي املتطلبا التقنية للمنتجا واملعدا است دام
نظرتام خرترتا لتوحيرتد املعرترتاير وتقيرترتي االمتثرتال .وينطرترتو اجلمرت برتن األنظمرترتة العامرترتة واسرتت دام نظرترتام خرترتا
مرتن هرت ا النرترتوع علرترتى فوا رترتد شرتى .فهرترتو يترترتي للحكومرترتا وسرترتيلة ل سرتتفا مرترتن املعرترتارف املتاحرترتة يف القطرترتاع
اخلرترتا  ،مرت محايرترتة املصرترتاح العامرترتة يف الوقرترتت نفسرترته .ويترترتي اسرترتت دام النظرترتام اخلرترتا هبرت ه الط يقرترتة ضرترتمان
توي األط اف اخلاصة املسؤولية الواجبة عن أنشطتها.
 - ٢3ويقصرترتد بتوحيرترتد املعرترتاير وض رت معرترتاير خاصرترتة مبشرترتاركة مجي رت األط رت اف املعنيرترتة .واملنظمرترتة الدوليرترتة
لتوحيد املقاييس واللجنة الكه اب يرتة التقنيرتة الدوليرتة مهرتا هيئترتان لتوحيرتد املعرتاير متثرت معايرمهرتا الدوليرتة توافرت
آرا الكي رترتاان املش رترتاركة بش رت رت ن ح رت رت ملس رت رت لة معين رترتة .ومه رترتا يق رترتدمان املتطلب رترتا أو املواص رترتفا أو املبرت رترتا ئ
التوجيهيرترتة أو اخلصرترتا ص الرترتي ميكرترتن أن تسرترتت دم ابتسرترتاق لكفالرترتة أن تكرترتون امل رتوا واملنتجرترتا والعمليرترتا
واخلرترتدما م مونرترتة االسرترتت دام وم مرترتة للغ رت املنشرترتو منهرترتا .وتسرترتتند عمليرترتة وض رت املعرترتاير إىل املبرترتا ئ
األساسية ل نفتاح والشفافية والفعالية واجلدو ومشاركة أصحاب املصلحة وتواف اآلرا  .ويضرتمن إ را
تل املبا ئ إمكانية است دام تل املعاير أيضا لدع السياسة العامة.
 - ٢4ويقصرترتد بتقيرترتي االمتث رتال العمليرترتة الرترتي جت رت لتقيرترتي مرترتا إذا كرترتان منرترتتج معرترتن و/أو عمليرترتة معينرترتة
يستويف الش وط املبينة يف املعيار ذ الصلة .وإذا كان ه ا التقيي جي يرته طرت ف اثلرتث مسرتتق ف نرته يسرتمى
تقييما ل متثال أج اه ط ف اثلرتث .وتنرتتظ هرت ه األطرت اف الثالثرتة بوصرتفها هيئرتا لتقيرتي االمتثرتال ،وعرتا
م رترتا تك رترتون ش رتكا خاص رترتة جت رت التقييم رترتا بن رترتا عل رترتى طل رترتب عمي رت مقاب رت م رترتدفوعا يؤ يه رترتا العمي رت .
ويف حالة أنشطة االستغ ل يكون العمي أت مما يل  :جهة طالبرتة تقرتدم طلبرتا للموافقرتة علرتى خطرتة عمرت ،
و/أو جهرترتة إنترترتا و/أو جهرترتة تشرترتغيلية و/أو شرتكة تعرترتدين .وابلنسرترتبة للمنتجرترتا واملعرترتدا  ،فرت ن الشرترتك ن
األكث أمهية من أشكال تقيي االمتثال مها التفتيش ومن الشها ا .
 - ٢5وجت عمليا التفتيش علرتى منرتتج واحرتد أو قطعرتة معرتدا واحرتد ومرتا يتصرت برته مرتن إجرت ا ا
تش رترتغيلية ،كم رترتا ميكرت رترتن أن جت رت رت علرت رترتى فع رترتة مرت رترتن من رترتتج معرت رترتن أو ن رترتوع معرت رترتن م رترتن املعرت رترتدا وتس رترتف عرت رترتن
تق ي تفتيش.
 - ٢6أمرترتا عمليرترتة مرترتن الشرترتها ا فتتجرترتاوز هرت ا احلرترتد إذ تسرترتف عرترتن إعرت ن يبرترتن أنرترته مرترتن املرترترر أن تفرت
املنتجا املستقبلية أيضا بش وط تقيي االمتثال .وتكون الشها صاحلة لفرت زمنيرتة معينرتة ،وخرت ل تلرت
الف  ،جت هيئة من الشها ا عمليا تدقي رقابية منتظمة.
 - ٢٧وميكرت رترتن هليئرت رترتا تقيرت رترتي االمتثرت رترتال أن تطلرت رترتب منحهرت رترتا االعتمرت رترتا بش رت رت ن نشرت رترتاط معرت رترتن ،مث رت رت مرت رترتن
الشها ا وتفتيش منتجا معينة.
 - ٢٨ويعرترتي اعتمرترتا هيئرترتة مرترتن هيئرترتا تقيرترتي االمتثرترتال أن هرت ه اهليئرترتة قرترتد خضرترتعت لتقيرترتي هيئرترتة اعتمرترتا .
ف رت ذا اسرترتتوفت هيئرترتة تقيرترتي االمتثرترتال متطلبرترتا معرترتاير معينرترتة مرترتن معرترتاير املنظمرترتة الدوليرترتة لتوحيرترتد املقرترتاييس،
ميكن أن متن االعتما  ،وهو ما يعي أهنا تعترتر مسرتتقلة وخمتصرتة فيمرتا يتعلرت برت ل النشرتاط احملرتد  .وي فرت
االعتم رترتا مس رترتتو الثق رترتة فيم رترتا تص رترتدره هيئ رترتة تقي رترتي االمتث رترتال م رترتن إعرت رت ان كالش رترتها ا  .وعل رترتى الص رترتعيد
الرتدوي ،توجرترتد منظمترتان متنحرترتان االعتمرتا  ،مهرترتا :منترتد االعتمرترتا الرتدوي ،العتمرترتا هيئرتا تقيرترتي االمتثرترتال
الي تقوم بعمليا من الشها ا ؛ واملنظمرتة الدوليرتة العتمرتا امل ترترا  ،العتمرتا هيئرتا تقيرتي االمتثرتال
الي تقوم بعمليا التفتيش.
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سادسا  -استخدام النظام لتقييم أنواع معدا التعد وإجراءا التشغيل اخلاصة هبا
 - ٢9ميكرترتن اس رترتت دام نظ رترتام توحيرترتد املع رترتاير وتقي رترتي االمتثرترتال لتقي رترتي أن رتواع معرترتدا التعي رترتن وإج رت ا ا
تشغيلها لضمان م اعا اجلوانب البيئية على النحو الكايف .وميكن أن يكون ذل النظام جرت ا مرتن عمليرتة
املوافقة املتعلقة أبنشطة التعدين .وميكن أن تتضمن ش وط قبرتول خطرتة العمرت عرتدم اسرتت دام أ معرتدا
للتعدين ال تكون حاصلة على إع ن امتثال من هيئة معتمد لتقيي االمتثرتال .وسرتتقوم هرت ه اهليئرتة بتقيرتي
املعرترتدا وأتكيرترتد مرترتا إذا كرترتان تشرترتغيلها يسرترتتويف ابرام رت ا حتقي رت أقصرترتى قرترتدر مرترتن الت رت ثر وفقرترتا للمبرترتا ئ
التوجيهيرترتة والقواعرترتد الرترتي وضرترتعت مرترتن خرت ل التجرترتارب امل تريرترتة وامليدانيرترتة علرترتى حرترتد سرتوا  .وسرترتيتعن علرترتى
ذل النظام أن يتكف بتوزي مهام ومسؤوليا القطاعن العام واخلا بصور واضحة .وعلرتى حنرتو أكثرت
حتديدا ،سيتعن أن يتكف بتحقي ما يل :
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(أ)

فيما يتعل ابملتطلبا واملعاير القانونية:

’‘١

سيتعن على السلطة اعتما قواعد وأنظمة وإج ا ا تبن املتطلبا العامة الي يتعن
أن تستوفيها معدا التعدين وإج ا ا التشرتغي قبرت أن ميكرتن اسرتت دامها يف أنشرتطة
االستكشاف؛

’‘٢

يكرت رترتون القطرت رترتاع اخلرت رترتا مسرت رترتؤوال بعرت رترتد ذل رت رت عرت رترتن وض رت رت املعرت رترتاير التقنيرت رترتة الرت رترتي تسرت رترتتويف
املتطلبا األع الي حتد ها تل القواعد واألنظمة واإلج ا ا ؛

’‘3

ميكن أن تضطل بعملية وض املعاير هيئة وليرتة لتوحيرتد املعرتاير ،مثرت املنظمرتة الدوليرتة
لتوحيرترتد املق رترتاييس ،اس رترتتنا ا إىل املب رترتا ئ األساس رترتية امل رت كور أع رت ه (انظ رت الفق رت ،)٢3
لضمان م اعا املصاح امل تلفة عند وض املعاير؛

’‘4

ينبغرت رت أن تتحقرت رت الس رترتلطة مم رترتا إذا كان رترتت هن رترتا أ مع رترتاير قا م رترتة ميك رترتن أن تس رترتتويف
ابلفع املتطلبا العامة أو ميكن أن تشك أساسا لوض معاير جديد ؛

’‘5

ينبغ رت رت رت رت للسرت رت رت رترتلطة ،قب رت رت رت رت املوافقرت رت رت رترتة علرت رت رت رترتى املعرت رت رت رترتاير العتما هرت رت رت رترتا وابلترت رت رت رترتاي اسرت رت رت رترتت دامها
كمعرتاير م جعيرترتة ،أن تتحقرت ممرتا إذا كانرترتت تسرترتتويف املتطلبرتا العامرترتة ملعرترتدا التعرترتدين
وإج ا ا تشغيلها؛

(ب)

فيما يتعل بتقييما االمتثال:

’‘١

ينبغ أن يكون إع ن االمتثال الصا ر عن هيئة لتقيي االمتثرتال جرت ا مرتن اإلجرت ا ا
الرترتي تنظ رت مبوجبهرترتا السرترتلطة ،وال سرترتيما اللجنرترتة القانونيرترتة والتقنيرترتة ،يف الطلبرترتا املقدمرترتة
للموافقة على خطط العم ل ستغ ل؛

’‘٢

يكرترتون املتعاقرترتد مسرترتؤوال عرترتن االسرترتتعانة خبرترتدما هيئرترتة لتقيرترتي االمتثرترتال مرترتن أج رت إج رت ا
تقيي ل متثال وعن ف أتعاهبا؛

’‘3

ينبغ أال تسند مهمة تقيي االمتثال إال هليئا تقيي االمتثرتال امل تصرتة واحملايرتد  ،الرتي
تعينها السلطة؛
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’‘4

لضمان أن تكون هيئا تقيي االمتثال خمتصة وحمايد (وأن تبقى ك ل ) ،ينبغ أن
تستند السلطة يف تعيينها إىل اعتما صحي صا ر عن هيئة اعتما ؛

’‘5

االعتما ا الصا ر عن أعضا منتد االعتما الدوي و/أو املنظمة الدولية العتما
امل ت رترا ه رت فقرترتط الرترتي ينبغ رت اسرترتت دامها ،نظ رت ا ألن هرترتاتن اهليئترترتن تتبعرترتان املعيرترتار
ال رترتدوي ال رت وض رترتعته املنظم رترتة الدولي رترتة لتوحي رترتد املق رترتاييس وابلت رترتاي تس رترتتوفيان متطلب رترتا
االعتما املع ف هبا وليا؛

( )

فيما يتعل ابل قابة واإلنفاذ:

’‘١

عن رترتدما يتب رترتن أن هيئ رترتة تقي رترتي االمتث رترتال مل تع رترتد خمتص رترتة ،ينبغ رت أن تك رترتون ل رترتد الس رترتلطة
ص حية سحب تعيينها أو وقفه أو تقييده؛

’‘٢

ينبغرت رت أن تك رترتون ل رترتد الس رترتلطة م رت رتوار كافي رترتة للتحق رت رت مم رترتا إذا ك رترتان املتعاق رترتد يس رترتتويف
متطلبا خطة العم ؛

’‘3

يعىن من إعرت ن االمتثرتال ألحرتد املتعاقرتدين لتوريرتد معرتدا تعرتدين وإج ا اهترتا التشرتغيلية
أن املعدا متتث فيما يف للمتطلبا املبينة يف املعيار ذ الصلة.
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