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مشروع نظام استغالل الموارد المعدنية في المنطقة

العتبات البيئية المعيارية للتعدين في قاع البحار العميقة
وثيقة مقدمة من وفد ألمانيا

أول  -مقدمة
ظلت مش ا ا ااار المعايير والمبادئ التوجيهية التي وض ا ا ااعتها اللجنة القانونية والتقنية تراز ت ا ن
-1
أساسا عل العمليات وتفتقر ِلقيم العتبات الالزمة لحماية البيئة البحر ة .في ين أن تحديد عتبات بيئية امية
مسألة مهمة لوض قواعد معيار ة ألقص مستوى من الضرر الناجم عن األنشطة المضطل بها في المنطقة

يمكن اعتباره مقبوال .وقد أشار أعضاء مجلس السلطة الدولية لقاع البحار والمراقبون في العديد من المناسبات
إل ضارورة وضا عتبات من ا ا القبي  .وتهده ا ه الم ارة إل عرن نقطة انطالل لمناقشاة العتبات من

خالل التأكيد عل دوراا واقتراح عملية وبعض االعتبارات الرئيسية لوض تلك العتبات.
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وتكتسا ا ا ا ااي ِايم العتبات البيئية المعيار ة أامية اسا ا ا ا اامة للبرانة عل إنفار وتنفي األ كا الواردة في

اتفااية األمم المتحدة لقانون البحار المتعلقة بحماية البيئة البحر ة.

اتباع نهج تدر جي إزاء االلتزامات البيئية .واما او مبين في الشا ا ا ا ا ااك الوارد أدناه
وتتوخ االتفااية
-3
َ
باس ا ا ا ا ااتشدا ناا إش ا ا ا ا ااارات المرور ،تنقيم االتفااية رابطا بين المس ا ا ا ا ااتو ات المشتلفة ل ار البيئية الناجمة عن
التعدين في قاع البحار وعواقب محددة عل مس ا ا ا ا ااتوى اودارة القانونية والبيئية .أوال ،يتمث الهده الش ا ا ا ا ااام ،

المحدد في المادة  145من االتفااية ،في تحقيق الحماية الفعالة للبيئة البحر ة من ا ار الضارة التي قد تنشأ
عن األنش ا ا ااطة في المنطقة .وا ا أيض ا ا ااا ش ا ا اارا يجب االمتثال له للموافقة عل أ

لب بش ا ا ااأن خطة عم .

و انيا ،تنص االتفااية عل إصاادار أوامر في االت الطوارئ ،تشاام إيقاه العمليات أو تعديلها لمن إلحال
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المجلس الموافقة عل اس ا ااتغالل قطاعات عندما تتوافر أدلة قو ة
ض ا اارر خطير( .)1وبالمث  ،يجب أن يرفض
ن
تبين وجود خطر إلحال ضارر جسايم بالبيئة البحر ة( .)2و الثا ،تنص االتفااية عل المساوولية والتعو ض عن

الض ا اارر البيئي( ،)3وإن اان ال يزال من غير الواض ا ااك إن اانت عتبة المس ا ااوولية عن الض ا اارر ال

التعو ض تق عند مستوى ”الضرر الجسيم“ أو دونه ،اما او الحال في النام األخرى(.)4

يس ا ااتحق

و تطلب تنفي ا ا النهج التدر جي إزاء االلتزامات البيئية بموجب االتفااية وضا َ وتنفي عتبات بيئية
-4
معيار ة قابلة للقياس وقائمة عل أسااس علمية .وساايساااعد رلك عل تحديد مسااتو ات األ ر البيئي التي يمكن
ربطهاا باااللت ازماات القاانونياة المقاابلاة بموجاب االتفاااياة .والعتباات مفيادة بشا ا ا ا ا ا اكا خاا

المبكر ،قب بلوغ عتبة المسوولية.

بااعتباارااا أداة ل نا ار

مستتتتتتتتويات اللتلامات البيئية بموقي ااألامية اتمد المتحدة لقانون البحار ومشتتتتتتتروع نظام الستتتتتتتتغالل
للسلطة الدولية لقاع البحار

الحماية
الألعالة

• االلت از بضمان الحماية الفعالة من ا ار الضارة
(االتفااية ،المادة  ،145و  ،ISBA/25/C/WP.1مشروع المادتين ( 2ه) و )44
• قواعد الموافقة عل

لب خطة عم أو الرفض

• رفض الموافقة عل استغالل قطاعات

احتمال
وقوع ضرر
قسيد

(االتفااية ،المادتان ( )2( 162خ) و ( )2( 165ل))
• أوامر في االت الطوارئ لمن وقوع ضرر جسيم
(االتفااية ،المادتان ( )2( 162ث) و ( )2( 165ك) ،و ،ISBA/25/C/WP.1
مشروع المادة (4) 4
• إخطار االمتثال
( ،ISBA/25/C/WP.1مشروع المادة ))5( 4

الضرر
الجسيد

• ا تمال بلوغ عتبة المسوولية

__________

( )1اتفااية األمم المتحدة لقانون البحار ،المادتان ( )2( 162ث) و ( )2( 165ك).
( )2المرج نفسه ،المادتان ( )2( 162خ) و ( )2( 165ل).
( )3المرج نفسه ،المادتان  )2( 139و .)2( 235
(Ruth Mackenzie, “Liability for environmental harm from deep seabed mining activities: defining )4
environmental damage”, Liability Issues for Deep Seabed Mining Series Paper, No. 8 (Waterloo,
.Ontario, Centre for International Guidance Innovation, 2019), p. 15
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وسا ا ا ااتسا ا ا ا ااه العتبات المعيار ة اتباع نهج قائم عل النواتج أو النتائج ،مما يترك مجاال للمرونة أما
-5
معين محددد مسابقا ،بعد التقسايم إل عتبات قابلة للقياس ،وان اك يساتشد
المتعاقدين بشاأن اييية تحقيق ناتج ا

وتقد خطة اودارة البيئية اوقليمية معلومات
المشرعون والدول ا ه العتبات لتقييم ما إرا اان الناتج قد تحقق .ا
ا
المعنية .وال يمكن
ق
المنا
في
اتغالل
ا
ا
س
اال
اطة
ا
ا
ش
أن
اأن
ا
ا
ش
ب
ات
ر
ر
ا
الق
اتشار
عملية
ر
ا
ا
س
ي
ت
بعينها
بمنطقة
اة
ا
ا
ص
خا
ا
نا
النار اما ينبغي في أاداه خاصا ااة بمنطقة بعينها ،م مراعاة قدرة المنطقة عل اسا ااتيعا

األنشا ااطة وا ار

التراكمية له ه األنشا ا ا ا ااطة وتضا ا ا ا ااارنبها م اسا ا ا ا ااتشدامات مشا ا ا ا ااروعة أخرى ،إال من خالل خط اودارة البيئية
اافو الفر أمااا
اوقليميااة .وإض ا ا ا ا ا ا ااافااة إل رلااك ،تنتيك ا ا ه الشط التعو ا َ عل تشطي
و ا الماادى وتكا َ
المتعاقدين ،وال سيما عند االنتقال من أعمال االستكشاه إل أعمال االستغالل.
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وبينما تراز ا ه الم ارة عل العقيدات المتعددة الفلزات ألسا اابا

عملية ،فلن العديد من االعتبارات

التي تنار فيها الم ارة قد تنطبق أيض ا ا ا ا ا ااا عل الموارد المعدنية األخرى .بيد أن ا ار التعدين في قاع البحار
العميقاة عل البيئاة البحر اة وماا ينجم عنهاا من تادالياات عل الكاائناات الحياة في أعماال البحاار سا ا ا ا ا ا ااتشتل
ِ
القيم المحددة للعتبات
المرجك أن تشتل
باختاله المكان والزمان س ا ا ا ااب نوع الموارد المس ا ا ا ااتغلة وله ا من
ا
سب أنواع الموارد والنام اويكولوجية الشاصة بك منها.

ثانيا  -العتبارات الرئيسية المتعلقة ِ
بقيد العتبات
-7

ألداء الدور المشاار إليه أعاله ،ال ينبغي للعتبات أن تكون متصالة بالتكنولوجيا ،ب ينبغي أن تساتند

إل األاداه والغايات الشااملة المتمثلة في ماية البيئة البحر ة من ا ار الضاارة التي قد تنشاأ عن األنشاطة
في المنطقة ،و نبغي أن تس ا ا ا اااعد عل تقس ا ا ا اايمها إل و دات قابلة للقياس .و جب أن تتض ا ا ا اامن الموشا ا ا ا ارات

رات الصاالة القائمة عل أسااس علمية وصاافا للبيئة قب ا ار ،بما في رلك للتقالبية الطبيعية وأن تقيس تأ ير
األنشطة عل المنطقة.

-8

وعالوة عل رلااك ،ينبغي وضا ا ا ا ا ا ا عتبااات قااابلااة للقياااس قبا النار في لااب خطااة عم ا متعلقااة

باساتغالل المعادن .وفي عمليات الموافقة المساتقبلية ،يمكن للجنة القانونية والتقنية ان اك تقييم أ خطة عم
مقتر ااة عل ضا ا ا ا ا ا ااوء ِايم العتبااات المعيااار ااة المتفق عليهااا .و نبغي تحااديااد ِايم العتبااات في و ااائق نمورجيااة
مسا ا ا ا ا ا ااتقلاة ،في ين يمكن أيضا ا ا ا ا ا ااا إدمااف العتباات المتعلقاة بمنطقاة جغ ار ياة باأكملهاا في خطاة اودارة البيئياة

اوقليمية السا ااار ة .ومن شا ااأن رلك أن يسا اااعد عل نشا ااأة يقين تنايمي وأن يم اكن المتعاقدين م السا االطة من
تصميم عملياتهم بطر قة تكف االمتثال للعتبات المطلوبة.

ثالثا  -التغلي على عدم اليقين
-9

يتمث أ د التحديات الرئيس ا ااية الما لة أما وض ا ا ِايم العتبات في عد وجود بيانات ومعاره اا ية

- 10

و نبغي تحديد العتبات الفعالة اسا ا ا ااتنادا إل معلومات مو وقة عن خ األسا ا ا اااس البيئي للمنطقة قيد

بشاأن النام اويكولوجية في أعمال المحيطات و ر قة عملها .غير أنه توجد خيارات قانونية وعلمية عل
السواء لتحديد ِايم العتبات رغم أوجه عد اليقين المتبقية ،اما نوقش رلك في الفقرات التالية.
النار .فعل سا اابي المثال ،من أج تحديد عتبة المسا ااتوى ا من للتلوث بالمعادن الثقيلة من الرشا ااا

د

الناجم

عن التعدين ،سا ا ا اايكون من المهم معرفة المسا ا ا ااتوى الطبيعي لالنبعا ات من ا ه المعادن ،بما في رلك الفوارل
22-09138
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المحتملاة بين الجاداول الزمنياة الشا ا ا ا ا ا ااهر ة والجاداول الزمنياة المتعاددة السا ا ا ا ا ا اانوات ،وتفااعالت األنواع م ارتفااع

امية في موق التعدين المحتم و وله .وتم اكن تلك البيانات من وض ا ا ا عتبات مالئمة وقائمة
مس ا ا ااتو ات الس ا ا ا ا
عل األدلة .بيد أنه ال تزال اناك شا اواغ بشا ااأن اسا ااتمرار محدودية توافر البيانات األسا اااسا ااية المتعلقة ببعض

البارامترات البيئية في المنطقة( .)5وم أن جودة المعاره األساسية قد شهدت تحسنا ابي ار عل مدى السنوات
العش اار ن الماض ااية إجماال( ،)6قد أكدت اللجنة القانونية والتقنية موخ ار أنه ال تزال اناك تس ااا الت بش ااأن افاية

ما يتم القيا به للد ارساات األسااساية ،عل مساتوى نطال واسا من الجوانب البيئية( .)7ومن المواد أن الجهود
الرامية إل ز ادة جم البيانات األس ا اااس ا ااية س ا ااتس ا اااعد عل تحديد ِايم العتبات .ول لك ،نحن ندعو أيض ا ااا إل
االتفال عل معيار ملز بش ا ا ا ااأن جم البيانات األس ا ا ا اااس ا ا ا ااية باالعتماد عل مجموعة محدودة من البارامترات

الضرور ة التي يجب أن يقيسها جمي المتعاقدين.
- 11

ونا ار ألوجه عد اليقين الحالية ،يوفر النهج التحو ي سا ا اابيال للمضا ا ااي قدما( .)8فقد اان ا ا النهج

مفيدا عل سبي المثال أ ناء اتفال عا  1995لتنفي ما تتضمنه اتفااية األمم المتحدة لقانون البحار المورخة

 10اانون األول/ديسامبر  1982من أ كا بشاأن ف وإدارة األرصادة السامكية المتداخلة المنا ق واألرصادة
السا ا اامكية الكثيرة االرتحال( .)9و نبغي إدراف واجز تحو ية في ايم العتبات ،وا ا يعني أن العتبات يجب أن
تكون أكثر صا ا ا ا ا ا ارامة من البداية .وعندما تتراج أوجه عد اليقين ،يمكن خفض الحاجز التحو ي .وبالمث ،

قااد يتعين أن تكون العتبااات ص ا ا ا ا ا ا ااارمااة أو تحو يااة بشا ا ا ا ا ا اكا خااا

اويكولوجية البحر ة الهشة أو الموائ التي تتمت بحماية خاصة(.)10

- 12

عناادمااا يتعلق األمر بااا ااار عل النام

وعالوة عل رلك ،قد تو ر أوجه عد اليقين عل نوع العتبات وساتشتل

باختاله الاروه البيئية،

أو مرتبطة بالحالة .وبالنسابة للموشارات المرتبطة بالضاغ  ،يتمث الهده في وصا

الضاغ من صان اونساان

وال سيما بالنسبة للمعادن التي سيتم استشراجها .وعادة ما تكون موشرات المعايير البيئية إما مرتبطة بالضغ

أو الضاغ البشار المنشاأ ال

ينبعي في البيئة الطبيعية أو إل الحد من ا ا الضاغ (عادة ما يكون ايميائيا

أو فيز ائيا بطبيعته) .أما بالنس ا ا ا ا اابة للموشا ا ا ا ا ارات المرتبطة بالحالة ،فيتمث الهده في الحفا عل

الطبيعية المنشودة أو في إنشاء ا ه الحالة (كثي ار ما تكون متصلة بالناا اويكولوجي).
- 13

الة البيئة

وفي الاروه المثالية ،من ش ااأن المقاييس المثالية للعتبات المتص االة بالحالة أن تض اامن عد إلحال

ضا ا اارر دائم بالتراث الطبيعي للبشا ا اار ة .غير أنه نا ار إل أن أغلبية األنواع ال تزال غير معروفة علميا ،عل

سا ا اابي المثال ،في منا ق موارد العقيدات ،سا ا اايا ا ا النهج غير عملي في المسا ا ااتقب المناور وسا ا اايتطلب

__________
(Diva J. Amon and others, “Assessment of scientific gaps related to the effective environmental )5
management of deep-seabed mining”, Marine Policy, vol. 138 (April 2022); and Jeffrey C. Drazen
and others, “Midwater ecosystems must be considered when evaluating environmental risks of deepsea mining”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol.
117, No. 30 (July 2020).
(.ISBA/26/C/43 )6
( ،ISBA/26/C/12/Add.1 )7الفقرة .13
( ،ISBA/19/C/17 )8المرفق ،المادة .)5( 31
( )9انار ،عل وجه الشصو

 ،المواد  5و  6و  7من االتفال.

( ،ISBA/19/C/17 )10المرفق ،المادة .)4( 31
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الكثير من المعاره األسااساية .وللسابب نفساه ،ال نيعره ساوى القلي عن ا ار المحتملة وزالة أنواع سااساة
من النام اويكولوجية التي تعم اك  .وعالوة عل رلك ،فلن الموش ا ا ا ا ارات غير البيولوجية ،مث مس ا ا ا ا ااتو ات
ترايز األكس ا ااجين عل

ول أعمدة الرواس ا ااب أو دوران الرواس ا ااب (بس ا اابب االض ا ااط ار البيولوجي) يمكن أن

تسا ا اااعد فق  ،وال يمكن اسا ا ااتشدامها بوصا ا اافها عتبات متصا ا االة بالحالة .ولكن المعايير المتصا ا االة بالحالة قابلة
للتعر ف بالنساابة ألنواع معينة من الكائنات الحيوانية أو النباتية أو الموائ باالعتماد عل خصااائصااها الفر دة

واشاشتها ،مث المنافس النشطة.
- 14

وفي ظا عاد وجود معااره بش ا ا ا ا ا ا ااأن األغلبياة العام من المكوناات اويكولوجياة وتفااعالتهاا ،قاد

تضااطر الساالطة  -في الوقت الحالي  -إل االعتماد أسااا لس اا عل العتبات المتصاالة بالضااغ  .وقد توفر تلك
العتبات س ا اابيال للمض ا ااي قدما نا ار إل المس ا ااتوى الحالي من عد اليقين والثغرات في األبحاث .وعل ض ا ااوء

ا ااار التراكمي ااة لتحم ض المحيط ااات عل نط ااال واسا ا ا ا ا ا ا وغير رل ااك من ا ااار تغير المن اااخ عل أعم ااال
المحيطات ،تزداد أامية تطبيق نهج تحو ي بحت.

رابعا  -مقترحات بشأن المؤشرات المتصلة بالضغط
 - 15نقترح أدناه وض خمسة موشرات متصلة بالضغ ودراجها في معايير المر لة  ،1واي تتناول أام
العوام الكيميائية والفيز ائية .وس ا اايتعين تحديد ِايم العتبات الكمية الشاص ا ااة لتلك الموش ا ارات من خالل عملية
يديراا خبراء اسا ااتنادا إل أفضا ا األدلة العلمية المتا ة ،و جر اسا ااتع ارضا ااها بانتاا الما توفرت أدلة علمية

جديدة .و مكن بعد رلك إضافة مز د من الموشرات في أ وقت.

السمية
 - 1درقة
ّ
- 16

يمكن إ الل مواد س ا ا ا ا ا ا اااماة أ نااء التعادين في قااع البحاار العميقاة إماا بباي مواد ايمياائياة في البيئاة

أو باالدخااال مواد بيعيااة الت اكون إل العمود المااائي ممااا يجعلهااا متااا ااة بيولوجيااا
مرجك أك ثر أ ن اااء التع اادين في ق اااع البح ااار العميق ااة .ف ااالفلزات
كلت ااا العمليتين ،رغم أن وقوع العملي ااة األخيرة ا
 .وتنار اا ه الما ارة في

()11

النزرة ،عل سابي المثال ،مرتبطة في الرواساب وساتعالق بوصافها فلزات محلولة وفلزات متحدة الجسايمات في

التلبد المضا ااافة
رشا اااشا ااات الرواسا ااب المتصا االة بالتعدين .وقد تتسا اابب االنبعا ات البشا اار ة المنشا ااأ مث عوام
ا
أو التس ا ا اار العرض ا ا ااي للز وت الهيدروليكية أيض ا ا ااا في درجة عالية من ال اسا ا ا امية .ونطالب المتعاقدون بقياس
مس ا ااتو ات خلييات المعادن الثقيلة التي تحدث بش ا ااك

بيعي في الرواس ا ااب الس ا ااطحية والمياه المس ا ااامية وفي

العمود المائي أ ناء د ارسا ا اااتهم لشطوا األسا ا اااس( .)12وبمجرد أن تتحول إل محلول ،يمكنها البقاء في العمود

المائي لمئات ب االه السنين(.)13

__________
(Chris Hauton and others, “Identifying toxic impacts of metals potentially released during deep-sea )11
mining: a synthesis of the challenges to quantifying risk”, Frontiers in Marine Science, vol. 4, No. 368
).(November 2017
( ،ISBA/25/LTC/6/Rev.1 )12الفقرات  ) ( 15و (ف) و ( 40و).
(K.W. Bruland, R. Middag and M.C. Lohan, “Controls of trace metals in seawater”, in Treatise on )13

).Geochemistry, 2nd ed., Heinrich D. Holland and Karl K. Turekian, eds. (Philadelphia, Elsevier, 2013
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وللحص ا ااول عل ِايم عتبات قائمة عل األدلة خاص ا ااة بك مادة أو فلزة نزرة ،يجب إجراء مز د من

البحوث بما في رلك التجار (في الموق ) واستشدا ننهج تعتمد عل نمارف لفئات األنواع الرئيسية (أو موشر
فئاات األنواع) ولم ار ا الحيااة الرئيسا ا ا ا ا ا اياة .وقاد يتمثا أ اد النهج العملياة في تحادياد التقالبياة الطبيعياة لترايز

الفلزات النزرة في أجزاء محاددة الحجم في العمود الماائي ،م تحادياد العتباة عل ضا ا ا ا ا ا ااوء تلاك القيماة ضا ا ا ا ا ا اامن
اامش أمان ،لقياسا ااها ضا اامن مسا ااافة مكانية محددة تفصا ا عن العملية .و نبغي أال يغيب عن ال ان أن أ ر

الز ادة السا اامية ،وال ساايما في المسااتو ات الدنيا ،قد يكون بطيئا وربما يتراكم م مرور الوقت ،مما يقتضااي رص اد
العتبات بش ا ا ااك مس ا ا ااتمر وخفض ا ا ااها ،عند الض ا ا اارورة .ول لك ،يتعين تحديد ِ
القيم األولية للعتبات عل مس ا ا ااتو ات
تحو ية ،باستشدا ايم إرشادية نتأخ من الدراسات األساسية التجر بية والدراسات المتصلة باأل ر الموجودة.

 - 2معدلت الترسي
- 18

يمكن تحر ك عدة االه من األ نان من الرواس ا ا ا ااب وض ا ا ا ااشها في مياه القاع ا يو  ،س ا ا ا ااب نوع

تكنولوجيا التعدين المسا ا ا ااتشدمة .عالوة عل رلك ،يتم ضا ا ا ااه جزء صا ا ا ااغير من ا ه الرواسا ا ا ااب إل المنصا ا ا ااة

السا ا ا ااطحية إل جانب العقيدات .وبمجرد فص ا ا ا ا العقيدات ،نيعاد خلي المياه والرواسا ا ا ااب مجددا إل المحي ،
وقد يكون رلك في المياه المتوسا ا ا ااطة العمق ،ولكن من األفض ا ا ا ا إعادته إل قاع البحر .وفي ين أن معام
النام اويكولوجية في األعمال الس ا ااحيقة تعتمد عل التراسا ا اب الطبيعي للمغ يات والمرابات الحيو ة األخرى،
تجدر اوشا ا ا ااارة إل أن معدل التراس ا ا ا اب الطبيعي في دود  5مم في ا  1 000عا اما اتضا ا ا ااك من أجزاء

()15(،)14
مشتلفاة من منطقاة االر ون  -اليبرتون
تكيفات بشا ا ا ا ا ا اكا ابير م ا ا
 ،ونحتما أن الكاائناات الحياة قد ا
المعدل المنشفض .وفي الاروه المثالية ،لتجنب فقدان التنوع البيولوجي والحد بشا ا ا ا ا ا ااك صا ا ا ا ا ا ااار من ا ار

الس ا ا االبية عل الكائنات الحية الموجودة في قاع المحي  ،س ا ا اايكون من الض ا ا اارور  ،عل س ا ا اابي المثال ،ز ادة
جهود البحي بشاأن نقاا التحول في إعادة تراساب الرواساب العالقة لانواع المرِاشاحة .بيد أن أ د النهج العملية
قد يتمث في تحديد معدالت الترسا ا ااب الطبيعية في منطقة ما وتحديد العتبة عل ضا ا ااوء تلك القيمة بوصا ا اافها
دالة للمس ا ا ااافة المكانية الفاص ا ا االة عن عملية التعدين .وقد يتمث نهج رو منح عملي  -وتحو ي -أكثر في

تحديد مس ا ااتوى منشفض في البداية وعادة التراسا ا اب ،اس ا ااتنادا إل البيانات الموجودة عن الكائنات الحية التي
تتغ ى بالترش ا اايك ،ال ينبغي تجاوزه في مس ا ااافة مكانية معينة تفصا ا ا عن العملية ،وتعدي رلك المس ا ااتوى وفقا

للبيانات اوضا ية التي تتاح في المستقب .

 - 3التع ّكر
- 19

قب االسا ا ااتقرار في قاع البحر ،تقضا ا ااي الرواسا ا ااب المعالقة ،إما من عملية التعدين أو من تصا ا اار ف

الرواساب الفائضاة من منصاة التعدين في الماء ،فترة و لة من الوقت في العمود المائي .وسايعتمد ول تلك

الفترة عل عدة عوام  ،مث

__________

جم الحبو  ،وسارعة التراساب (التجمي ) واالضاط ار  ،وساتتراوح مدة تلك الفترة

(Alexis Khripounoff and others, “Geochemical and biological recovery of the disturbed seafloor in )14
polymetallic nodule fields of the Clipperton-Clarion Fracture Zone (CCFZ) at 5,000-m depth”,
).Limnology and Oceanography, vol. 51, No. 5 (September 2006
(K. Mewes and others, “Impact of depositional and biogeochemical processes on small scale variations )15
in nodule abundance in the Clarion‐Clipperton Fracture Zone”, Deep Sea Research Part I:
).Oceanographic Research Papers, vol. 91 (September 2014
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من دقائق إل أشا ا ا ااهر ،سا ا ا ااب عمق المياه التي يتم فيها تصا ا ا اار ف المواد المعالقة .واالما اان جم الحبو
أصاغر واالما اان عمق المياه التي يتم فيها التصار ف ضاحال ،تطول المدة التي تا فيها الجسايمات د
معلقة.

المرجك أن تلتص ا ا ا ا ا ااق الجس ا ا ا ا ا اايمات الص ا ا ا ا ا ااغيرة بالعوالق ،مما قد يود إل إزالة العوالق الجيالتينية من
ومن
ا
مس ا ا ااا ات ابيرة من العمود المائي ،خاص ا ا ااة إرا تم تص ا ا اار ف المياه الزائدة بالقر من الس ا ا ااطك ،عل س ا ا اابي
المثال ،مباشرة تحت منطقة الحد األدن من األكسجين ،واك ا تا عدة االه من األمتار من العمود المائي

في انتاار التش ا ا ااتات .والما اقتر تص ا ا اار ف الرواس ا ا ااب المفرغة من قاع البحر ،يق الحيز الزماني والمكاني
المتاح لها للتشتات.
- 20

ولتجنب فقدان التنوع البيولوجي ،سا ا ا ا ا اايتعين إجراء مز د من البحوث بشا ا ا ا ا ااأن ا ار التع اكر عل أنواع

العوالق .وقاد يتمثا أ اد النهج العملياة في تحادياد التقالبياة الطبيعياة للتعكر ،م تعيين العتباة عل ضا ا ا ا ا ا ااوء تلاك
القيمة ،ضا اامن مسا ااافة محددة تفص ا ا عن مصا اادر الناتج .وتتمث عتبة عملية أخرى يمكن تحديداا للرشا ااا
الناجم عن التعدين لكي يا تأ يره قر با من قاع البحر في فرن د أقص ا لالرتفاع ال أرسااي ال

له بالوصول إليه في العمود المائي السفلي.

سا نايساامك

 - 4الضجيج احت الماء
 - 21نيحتم أن تكون نمدة الض ا ا ااغوا المادية ،مث انبعا ات الض ا ا ااجيج أو االنبعا ات الض ا ا ااوئية ،أقص ا ا اار
و ايزاااا المكاااني محاادودا أكثر ،ولكنهااا قااد تود إل اختالالت خالل تلااك الفترة والحيز المكاااني .وقااد تكون
النبع ااا ااات الضا ا ا ا ا ا ااجيج تح اات الم اااء ا ااار ضا ا ا ا ا ا ا ااارة عل الك ااائن ااات الحي ااة البحر ااة ،وال سا ا ا ا ا ا اايم ااا الحوتي ااات

(الحيتان والدالفين)( .)16بعض ا ه األنواع ،عل سا ا ا اابي المثال ،تعتمد عل الجبال البحر ة للحصا ا ا ااول عل

الغ اء( ،)17و مكن أن تتأ ر بعمليات التعدين السا ا ا ا ااتشراف القشا ا ا ا ااور الغنية بالكوبالت في أعمال المنا ق التي
تغو

- 22

فيها.

ومن أجا تحادياد ِايم عتباات الضا ا ا ا ا ا ااجيج تحات المااء ،يمكن العثور عل مثاال مفياد في العملياة التي

بلوراا االتحاد األوروبي موخ ار في التوجيه المنشا ااا و ار إجراءات الجماعة األوروبية في مجال السا ااياسا ااات
البيئية البحر ة .وبالنسا ا اابة للضا ا ااجيج العالي المفاجا ،يتم اليا تحديد ِ
القيم يما يتعلق بضا ا ااع السا ا اام لدى
الثدييات البحر ة .أما بالنسا ا اابة للضا ا ااجيج المسا ا ااتمر ،فسا ا ااتعتمد ِ
القيم عل أمور من بينها من اتم األص ا ا اوات

المهمة بيولوجيا .ونتودق تقديم مقتر ات محددة العتماداا في دود نهاية عا  ،2022وقد يلهم رلك الس االطة
لتطور عملية مما لة.
ا

 - 5التلوث الضوئي
- 23

نا ار للوضاوح االساتثنائي للعمود المائي في الساهول الساحيقة يي توجد العقيدات المتعددة الفلزات،

وللحسااساية الشاديدة لعيون الحيوانات التي تعيش في األعمال الساحيقة ،قد تود اوضااءة االصاطنالية عبر

مس ا ااافات غير معروفة إل إ ارة اض ا ااطرابات .وبالنس ا اابة لانواع المتنقلة ،قد يود رلك إل تغيير س ا االوك تلك

__________
(B. Southall and others, “Marine mammal noise exposure criteria: initial scientific recommendations”, )16
).Aquatic Mammals, vol. 33, No. 4 (January 2008

(Simone Baumann‐Pickering and others, “Odontocete occurrence in relation to changes in oceanography )17
).at a remote equatorial Pacific seamount”, Marine Mammal Science, vol. 32, No. 3 (July 2016
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األنواع أو يود إل إبعاداا .أما بالنساابة لانواع القالية ،فقد يكون للضااوء تأ ير مباشاار عل ا تمال بقائها.

ولحس اان الح  ،يثير ا تواء االنبعا ات الض ااوئية وانبعا ات الض ااجيج تحديا تكنولوجيا أس ااا لسا اا يمكن له بب ل
جهود اا ية ،ونتوق أنه يمكن اتباع نهج عملي لتحديد ِايم العتبات.

خامسا  -اإلقراء المقترح لتحديد ِميد العتبات
- 24

سا اايتطلب تحديد ِايم العتبات البيئية مسا اااامات من الشبراء من العلماء وا لك من أعضا اااء المجلس

ومراقبياه .وتتمثا إ ادى العملياات الم قتر اة في إنشا ا ا ا ا ا اااء فر ق عااما وا اد أو أكثر يماا بين الادورات ،بقياادة

الدول األعض ا اااء المهتمة في الس ا االطة .و مكن دعوة األ راه المعنية إل ترش ا اايك ممثلين من رو الشبرة في
ا ه المجاالت ،مث اودارة البيئية أو العلو البحر ة ،لالنضا ا ااما إل األفرقة العاملة .ومن األامية بمكان في

ا ا الصا ا اادد إشا ا اراك العلماء المسا ا اااامين في مشا ا ااار لد ارسا ا ااة مشا ر وا ار التعدين في قاع البحار العميقة.
و مكن لافرقة العاملة أن تقد تقر ار إل المجلس ،من أج إ راء المناقشا ااة داخ المجلس بشا ااأن ِايم العتبات

التي قد تكون مقبولة للحفا عل التراث المشا ا ااترك للبشا ا اار ة .وقد سا ا اابق أللمانيا أن اقتر ت إنشا ا اااء مث ا ه
األفرقة العاملة يما بين الدورات في تقر ر سابق(.)18

- 25

و نبغي للفر ق العااما أو األفرقاة العااملاة يماا بين الادورات أن تعما وفقاا لالختصا ا ا ا ا ا اااصا ا ا ا ا ا ااات التي

سيعتمداا المجلس .و نبغي أن تشم االختصاصات عل األق ”مجموعات العم “ التالية:
• وض أاداه شاملة
• تحديد الموشرات التي يتعين وض عتبات لها
• تحديد ايم العتبات عل أسس علمية
• تحديد اال تياجات الحالية من األبحاث

• توضا ا ا اايك األسا ا ا االو المنهجي للتعام م أوجه عد اليقين وعد افاية البيانات والمعاره المتا ة،
واقتراح ننهج ودخال تعديالت في المستقب عل ِايم العتبات لتعكس المعاره والبيانات الجديدة.
- 26

و نبغي أن يضا ا ا ا ا ا اام الفر ق العاام أو األفرقة العااملاة المراقبين وأن يعما بطر قاة شا ا ا ا ا ا افاافة ومو وقة،

وأن يسا ا ا اامك لجمي أعضا ا ا اااء المجلس بتحديد النقاا المثيرة للشاله العلمي أو موا ن عد اليقين .وا ا بدوره
سيتيك للمجلس اتشار قرار مستنير بشأن ايم العتبات المتعلقة باألنشطة المضطل بها في المنطقة.

__________
(.ISBA/24/C/18 )18
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