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أوال  -مقدمة
-1

وضع ع ع ع ع عععت الت المبادل التوجيرية لتوفير ةروع ع ع ع ع ععادات عملية وثقنية بئ ع ع ع ع ع ع ن ةعداد بيان ل ثر البيئي

الستغالل الموارد المعدنية في المنطقة ،على النحو المحدد في المادة  47والمرفق الرابع من نظام االستغالل.

ألف  -الغرض
-2

الغرض من بيعان األثر البيئي او ثوثيق نتعاج عمليعة ثقييا األثر البيئي واالبالع عنرعا .وعلى نحو

ما ورد في مئ ععروع نظام اس ععتغالل الموارد المعدنية في المنطقة ،إنبغي ةعداد بيان األثر البيئي بالئع ع ل الوارد

في المرفق الرابع ،وأن ي ون:
(أ)

متضمنا ثقييما مسبقا للمخاطر البيئية؛

(ب)

مستندا ةلى نتاج ثقييا األثر البيئي؛

(ج)

متوافقا مع أاداف وثدابير الخطة االقليمية لإلدارة البيئية ذات الصلة؛

(د)

قد أعد وفقا للمبادل التوجيرية المنطبقة ،والممارس ع ع ع ع ععات الجيدة في الا القطاع ،وأفض ع ع ع ع ععل

األدلة العلمية المتاحة ،وأفضل الممارسات البيئية ،وأفضل التقنيات المتاحة.

ويس ععتخدم بيان األثر البيئي لتوثيق نتاج ثقييا األثر البيئي واالبالع عنرا ،ويقدم ثقييما ل ثر الناجا
-3
ُ
عن الت ثيرات البيئية التي حددت في ثقييا األثر البيئي ،مصعحواا بالتدابير الالممة الدارة الت الت ثيرات ضعمن
مس ع ع ع ععتويات مقبولة .وعلى الا النحو ،ف ن بيان األثر البيئي متضع ع ع ع ع يمن في عملية ثقييا األثر البيئي األوس ع ع ع ععع
نطععاقععا .ومع ذلع  ،ففي حين أن المعععاإير والمبععادل التوجيريععة التي أعععدت أليراض عمليععة ثقييا األثر البيئي

ثئع ع ع ع ع ع عمعل مرحلعة االبالع (بيعان األثر البيئي) ،فقعد أععدت المبعادل التوجيريعة في اعلت الوثيقعة لت ون قعاجمعة بعلاثرعا
ولتتنعاول على وجعا التحعدإعد نموذج بيعان األثر البيئي الوارد في المرفق الرابع لنظعام االسع ع ع ع ع ع ععتغالل .ويوفر ذلع

المرفق نموذجا رفيع المس ع ع ع ععتوأل لبيان األثر البيئي ب ية ثزويد المتعاقدإن بتوص ع ع ع ععيات ثس ع ع ع ععاعداا على ثحقيق
االثساق والتوحيد القياسي فيما إتعلق بتقييمات األثر البيئي.

-4

وينبغي قراءة المبادل التوجيرية باالقتران مع نظام االس ع ع ععتغالل ،ونظام االس ع ع ععت ئ ع ع ععاف ذ الص ع ع ععلة،

وييراما من المعاإير والمبادل التوجيرية ذات الص ععلة الص ععادرة عن الس ععلطة الدولية لقاع البحار ،بما في ذل

على سبيل المثال ال الحصر ثل المتعلقة بما إلي:
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(أ)

طلب الموافقة على خطة العمل في و ل عقد (للقيام ب نئطة االستغالل في المنطقة)؛

(ب)

عملية ثقييا األثر البيئي؛

(ج)

خطط االدارة والرصد البيئيين؛

(د)

نظا االدارة البيئية؛

(ه)

جمع البيانات األساسية البيئية؛

(و)

ثحدإد األخطار وثقييا المخاطر.

21-17328

ISBA/27/C/5

-5

وثئ ع ع ع ع ع ععجع المبادل التوجيرية بقوة مقدمي الطلبات أو المتعاقدإن على اللجوء ةلى المبادل التوجيرية

المتعلقة بالنطاق المتوقع لعملية جمع البيانات األسعاسعية ومعاإيراا أثناء ةعداد بيان األثر البيئي .ثل المبادل

التوجيرية بدوراا سعتسعاعد مقدمي الطلبات أو المتعاقدإن على ثجميع وثوليا البيانات األسعاسعية الالممة التي

ثئع ع ع ع ل جزءا حاسع ع ع ععما من عملية ثقييا األثر البيئي واالبالع عنا في بيان األثر البيئي ،بما في ذل وصع ع ع ععف

الظروف القاجمة وثقييا آثار األنئطة.
-6

وينبغي أيضع ع ع ع ععا أن إنظر مقدم الطلب أو المتعاقد في الخطة االقليمية لإلدارة البيئية السع ع ع ع ععارية أثناء

درج أ ُنر ةداريععة مبينععة في الخطععة االقليميععة لإلدارة البيئيععة في منرجيتي
عمليععة ثقييا األثر البيئي ،وأن ثُ ع ي
االدارة والتخفيا المتعلقتين بتقييا األثر البيئي وايان األثر البيئي.

باء  -المصطلحات
-7

المصع ع ععطلحات وال بارات المعريفة في نظام االسع ع ععتغالل لرا نفس المعنى في الت المبادل التوجيرية،

-8

”الت ثير“ او عواقب أو نتاج عمل أو نئع ععا ما أثناء ثنفيل المئع ععروع .وعادة ما ي ون الت ثير أوسع ععع

-9

”ثقييا األثر البيئي“ او عمليع ععة ثحع ععدإع ععد مع ععا لمقترحع ععات التطوير من آثع ععار فيزيع ععاجيع ععة  -كيميع ععاجيع ععة،

ما لا إنص انا على خالف ذل .

نطاقا وأكثر وقعا من األثر على البيئة من حيث وظاجفرا (انظر التعريا أدنات).

وايولوجيعة ،واجتمعاةيعة – اقتصع ع ع ع ع ع ععاديعة ،ومعا ةلى ذلع من ااثعار ذات الصع ع ع ع ع ع علعة ،والتنبؤ بتلع ااثعار وثقييمرعا

والتخفيا من حدثرا قبل اثخاذ الق اررات الرجيس ع ع ع ع ععية ومعالن االلتزامات .ويئ ع ع ع ع ععمل ذل جميع ااثار المحتملة،

االيجابي منرا والسلبي ،ويئمل المستقِبالت الطبي ية والبئرية.
- 10

”بيععان األثر البيئي“ او ثوثيق عمليععة ثقييا األثر البيئي التي ثصع ع ع ع ع ع ععف ااثععار المتوقع أن يحععدثرععا

المئع ع ع ع ع ع ععروع في البيئععة (وحجا ثلع ااثعار) ،والتععدابير التي إلتزم مقععدم الطلععب بعاثخععاذاعا لتجنبرععا والتقليععل منرععا

ةلى أدنى حد والحد منرا حيثما أم ن ،وااثار الباقية التي ال يم ن ثفادإرا.
- 11

”ثقييا المخاطر البيئية“ او عملية لتحدإد وثحليل وثقييا طبيعة ومدأل األنئ ع ععطة ومس ع ععتوأل المخاطر

- 12

”األثر“ او ما ي ون لعمل أو نئا ما أثناء ثنفيل المئروع من ث ثير في البيئة.

- 13

المصع ع ععطلحات وال بارات المعريفة في نظام االسع ع ععتغالل لرا نفس المعنى في الت المبادل التوجيرية،

على خصاجص البيئة.

ما لا إنص انا على خالف ذل .

ثانيا  -بيان األثر البيئي :النموذج
- 14

إنبغي لمقعدم الطلعب أو المتععاقعد ةععداد بيعان ل ثر البيئي وفقعا للنموذج الوارد في المرفق الرابع لنظعام

االسع ع ععتغالل ،حسع ع ععب االقتضع ع ععاء .والغرض من وع ع ع ل النموذج او ”ثزويد السع ع ععلطة الدولية لقاع البحار والدول

األعضععاء وأصععحاب المصععلحة ااخرين بتوثيق ال لبس فيا للثار البيئية المحتملة التي يم ن أن ثسععتند ةليرا

السلطة في ثقييمرا ،وفي أ موافقة ثمنح بعد ذل “.
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وقد صع ع ععما الئ ع ع ع ل الموصع ع ععى با لنموذج بيان األثر البيئي بحيث يغطي المحتوأل العام للبيان ،من

منطلق أن ثفاصع ع ععيل المنرجية أو العتبات من المرجح أن إتا ثحدإداا بحسع ع ععب الموارد والمئع ع ععاريع .ويرد أدنات

جعدول المحتويعات ا لموصع ع ع ع ع ع ععى برعا في المرفق (مع االقرار بع ن نموذج بيعان األثر البيئي يير ةلزامي ،بعل او

دليعل ععام للري عل والمحتوأل) ،ةلى جعانعب األقسع ع ع ع ع ع ععام الفرةيعة المقعابلعة لرعا من اعلت المبعادل التوجيريعة التي ثقعدم

ةروادات بئ ن المحتوأل المحدد من بيان األثر البيئي:
الفرع في بيان األثر البيئي

الفرع في المبادل التوجيرية

موجز ثنفيل

ثانيا1-

مقدمة

ثانيا2-

السياسة العامة والسياق القانوني واالدار

ثانيا3-

وصف المئروع المقترح

ثانيا4-

وصف البيئة الفيزياجية ال يماجية الحالية

ثانيا5-

وصف البيئة البيولوجية الحالية
وصف البيئة االجتماةية  -االقتصادية الحالية
ثقييا ااثار على البيئة الفيزياجية  -ال يمياجية والتخفيا المقترح

ثانيا6-

ثقييا ااثار على البيئة البيولوجية والتخفيا المقترح
ثقييا ااثار على البيئة االجتماةية االقتصادية والتخفيا المقترح

-1

األحداث العرضية واألخطار الطبي ية

ثانيا7-

االدارة والرصد واالبالع في السياق البيئي

ثانيا8-

االدارة الجيدة للمنتجات

ثانيا9-

المئاورة

ثانيا10-

المسرد والمختصرات

ثانيا11-

فريق الدراسة

ثانيا12-

المراجع

ثانيا13-

التلإيالت

ثانيا14-

موجز تنفيذي
- 16

الغرض من الموجز التنفيل او أن ي ون موج از يير ثقني يقدم لمحة موجزة عن ثقييا األثر البيئي

ونظرة أولية عن المس ع ععاجل المحتملة المرثبطة بنئ ع ععا االس ع ععتغالل المقترح من جانب الجرات المعنية المرتمة.

وينبغي أن إتضمن العناصر التالية:
4/47
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(أ)

وصف للمئروع المقترح واألاداف المرجوة منا؛

(ب)

الفواجد االقتصادية والمالية وييراا من الفواجد التي ستُجنى من المئروع؛

(ج)

ااثععار المتوقع ععة للنئ ع ع ع ع ع ع ععا (ااثععار الفيزيععاجي ععة  -ال يمي ععاجي ععة ،والبيولوجي ععة ،واالجتم ععاةي ععة -

(د)

التدابير التخفيفية لتجنب ااثار البيئية ومعالجترا والتقليل منرا ةلى أدنى حد؛

(ه)

الصالت مع وضع خطة االدارة والرصد البيئيين وخطة االيالق؛

(و)

وصف لعملية التئاور مع الجرات المعنية واألطراف المرتمة.

االقتصادية)؛

- 17

وينبغي التطرق للمواض ع ععيع ب يجام قدر االم ان واثباع نفس التس ع ععلس ع ععل الوارد في التقرير الرجيس ع ععي،

- 18

وينبغي للمتعاقد ةعداد الموجز التنفيل بطريقة ثجعلا يئ ع ع ع ع ل وثيقة مس ع ع ع ععتقلة في حد ذاثرا .وينبغي

ثيسي ار للرجوع ةلى األوصاف األكثر ثفصيال.

أن إتض ععمن الموجز التنفيل ثفاص ععيل كافية ثتيح للمس ععتخدم فرا الجوانب الرجيس ععية للتقييا ،وال س ععيما الجوانب
ذات الصلة بنقا اثخاذ القرار.

- 19

وينبغي أن ي ون وصع ع ع ع ع ع ععف ااثار التي نوقئع ع ع ع ع ع ععت في الموجز التنفيل متسع ع ع ع ع ع ععقا مع مخاطر ااثار

وأولويترا ،التي يم ن ثحدإداا بالنظر في ما إلي:
(أ)
(ب)

حجا أثر المئروع ومنطقة األثر المحتمل ،بحيث يم ن ثمييزاا عن منطقة األثر المتوقع؛
ااثار على النظام االي ولوجي البحر  ،مع االوع ع ع ع ع ع ععارة بئع ع ع ع ع ع ع ل خا

ةلى النتاج الرامة

المتعلقة بالبيئات الفيزياجية ال يمياجية والبيولوجية واالجتماةية االقتصادية خالل عملية ثقييا األثر البيئي.
-2

مقدمة
- 20

الغرض من المقدمة او التمريد لتقييا األثر البيئي :فري ثقدم خلفية للمقترح ،وملخصع ع ع ع ع ععا للنئع ع ع ع ع ععا

المقترح (مع االوع ععارة ةلى التفاصع ععيل االض ع عافية التي ال إزال إتعين ثقديمرا) ،وثحدد و ع ع ل ثقييا األثر البيئي،

بحيث إتضعح للقارل أإن يسعتطيع العثور على معلومات معينة .وسعتعتمد المقدمة بئع ل كبير على المعلومات
المدرجة في خطة العمل ذات األامية في سياق ثقييا األثر البيئي ونتاججا.

- 21

وينبغي أن إتضع ع ععمن الا الفرع ثفاصع ع ععيل كافية ثم ن القارل من ثئع ع ع يل انطباع عام عن المئع ع ععروع

المقترح وكيفيعة ثطورت ،ومن فرا ال يفيعة التي ُوضع ع ع ع ع ع ععع برعا لي عل ثقييا األثر البيئي .وامعا أن اعلا الفرع يقعدم
أساسا خريطة طريق لمواد أكثر ثفصيال في ثقييا األثر البيئي ،فيم ن أن ي ون قصي ار نسبيا.

(أ)

المعلومات األساسية
- 22

إنبغي أن إتضع ععمن الا الفرع وصع ععفا موج از للمئع ععروع المقترح ،بما في ذل جميع األنئع ععطة والمواقع

الرجيسع ععية ،وأن إبين األعمال األسع ععاسع ععية التي أجريت قبل ثقييا األثر البيئي ،مثل الد ارسع ععات البيئية المرج ية،

وثقييمات المخاطر التي أجريت كجزء من عملية ال تنقيب أو االسع ع ع ع ع ع ععت ئع ع ع ع ع ع ععاف ،والمئع ع ع ع ع ع ععاورات السع ع ع ع ع ع ععابقة مع

الجرات المعنية.
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وينبغي أن ثتضع ععمن المعلومات األسع ععاسع ععية النقا البارمة المسع ععتقاة من األنئع ععطة السع ععابقة وأن ثحيل

القارل ةلى الفروع المناسبة في بيان األثر البيئي لمزيد من المعلومات.

(ب)

قابلية المشروع لالستمرار
- 24

يعرض الا الفرع ويناقش ثفاصعيل السعياق االقتصعاد للمئعروع ،ويقدم ثبري ار لتنفيل المئعروع ووصعفا

للفواجد التي ثعود على السع ان .وسععتجر االوععارة ةلى العناصععر الرجيسععية لخطة العمل (التي ثرد بصععورة أوفى
في فرع وصع ععف المئع ععروع ،ثانيا ،)4-ومن المحتمل أن ثركز على الجوانب المتعلقة ب دارة النظا االي ولوجية،
أ االعتبارات الفيزياجية ال يمياجية والبيولوجية واالجتماةية االقتص ع ععادية .وقد إتض ع ععمن ثحدإد قابلية المئ ع ععروع

لالس ع ع ع ععتمرار موج از للتحقيقات المتعلقة بالجدوأل ذات الص ع ع ع ععلة بالم ونات الجيوفيزياجية والرندس ع ع ع ععية والجيوثقنية
واألوقيانويرافية والبيولوجية ،وييراا من م ونات عمليات المئروع.

(ج)

تاريخ المشروع
- 25

إنبغي للمتعاقد أن إلخص األعمال التي أجريت قبل ثقييا األثر البيئي .ويم ن ثض ع ع ع ع ععمين وص ع ع ع ع ععف

موجز لما إلي:
(أ)

اكتئاف الموارد؛

(ب)

أعمال االست ئاف المضطلع برا؛

(ج)

اختبارات الم ونات المضطلع برا ،بما في ذل ثقديا وصف ل نئطة ،ةن وجدت.

وثجدر االوارة ةلى أنا ةذا أجريت اختبارات للم ونات ،إنبغي ةدراج التقارير في مرفق لبيان األثر البيئي.
- 26

ويم ن ثقديا ثفاص ع ععيل عن عمليات اكتئ ع ععاف الموارد واالس ع ععت ئ ع ععاف المض ع ععطلع برا ومناطق العمق

والموقع الماد في وع ع ع ع ع ع ل س ع ع ع ع ععرد  ،وأن ث ون مص ع ع ع ع ععحواة باألرقام .وينبغي ةدراج الوقت والموقع واألطراف

المئاركة في أعمال االست ئاف.
(د)

الجهة المقترحة للمشروع
ُ - 27يقعدم اعلا الفرع من المقعدمعة موج از لمؤاالت الجرعة المقترحعة للعقعد ،بمعا في ذلع كبعار المسع ع ع ع ع ع ععاامين
والعقود أو التراخيص األخرأل الممنوحعة لتلع الجرعة (بمعا في ذلع العقود والتراخيص الممنوحعة لرعا في واليعات
قضع ععاجية أخرأل) ،والعقود السع ععابقة والقاجمة مع السع ععلطة ،والسع ععجل البيئي للجرة المقترحة للمئع ععروع .وينبغي أن
يغطي اععلا الفرع أيض ع ع ع ع ع ع ععا الخبرة الت نولوجيععة والبيئيععة للجرععة المقترحععة للمئع ع ع ع ع ع ععروع وقععدراثرععا وموارداععا المععاليععة

(إالحظ أن مناقئ ع ععة الخبرة التقنية والتجراة التقنية ل فراد اللإن يقومون ب عداد بيان األثر البيئي مئ ع ععمولة في
الفرع ثانيا.)12-

- 28

وينبغي أن ثتض ع ع ع ععمن مناقئ ع ع ع ععة الجرة المقترحة للمئ ع ع ع ععروع في بيان األثر البيئي الجوانب التي ثدعا

ثعردات المتعاقد في الموجز التنفيل وفي خطة االدارة والرصد البيئيين.
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(ه)

نطاق التقرير وبنيته
- 29

الغرض من القسع ع ع ع ع ع ععا الفرعي المعنون ”اع ععلا التقرير“ ،الوارد في نموذج المرفق الرابع ،او ثوجيع ععا

مس ع ع ع ععتخدمي بيان األثر البيئي فيما إتعلق باالس ع ع ع ععتخدام الفعال للمعلومات الواردة في البيان .ويتض ع ع ع ععمن الفرع

العناصر التالية:
(أ)

النطاق :إنبغي أن إتضعمن الا القسعا الفرعي مناقئعة لما او مدرج في بيان األثر البيئي،

وما يعتبر خارج النطاق ،اسعتنادا ةلى األعمال السعابقة .ومن الجوانب الرامة انا وجود صعلة بمعلومات داعمة

أخرأل ،بمعا في ذلع ثقرير ثحعدإعد النطعاق العل أجر في بعدايعة عمليعة ثقييا األثر البيئي ،وثقييمعات المخعاطر

السعابقة التي يقميمت األنئعطة المنخفضعة المخاطر وثل التي حظيت بتركيز أقل في ثقييا األثر البيئي .ويجب
ثوفير معلومات كافية ل فالة فرا االس ع ععتنتاجات فرما س ع ععليما ،أو ثوجيا القارل ةلى المعلومات المس ع ععتخدمة في
ثحدإد المخاطر ،لتم ينا من ثقييا المخاطر بئع ل مسعتقل .وينبغي لمقدم الطلب أو المتعاقد أن يسعلط الضعوء

على األنئع ع ع ع ع ع عط ععة المح ععددة في ثقييم ععات المخ ععاطر على أنر ععا أكثر خطورة ،والتي ث ون ب ععالت ععالي محور ثقييا

األثر البيئي؛

(ب)

الري ل :إنبغي أن يئير الا القسا الفرعي ةلى الري ل المحدد للنموذج ،ول ن إنبغي أيضا

أن إبين أإن يم ن العثور على المعلومات عندما ي ون ذل يير واضع ع ععح من جدول المحتويات ،على سع ع ععبيل
المثعال في الحعاالت التي إتعلق فيرعا بيعان األثر البيئي بمئع ع ع ع ع ع ععروع أكبر نطعاقا يغطي عددا من منعاطق التععدإن

داخل المنطقة المئمولة بالعقد ،أو عندما إتضمن بيان األثر البيئي كمية كبيرة من المعلومات.
-3

السياسة العامة والسياق القانوني واإلداري
- 30

يجب مناقئع ع ععة السع ع ععياسع ع ععات والتئع ع عريعات واالثفاقات والمعاإير والمبادل التوجيرية ذات الصع ع ععلة التي

ثنطبق على عملية التعدإن المقترحة في بيان األثر البيئي من أجل فرا التوقعات الوطنية والدولية من مئروع

التعدإن الل يقترحا المتعاقد .وفي حين أن الا األمر واضع ع ععح نسع ع ععبيا ،ف نا ال إزال من المرا كفالة أن ي ون

الا الفرع واضحا وكامال.
- 31

وينبغي للمتعاقد أن يحدد الجوانب التالية التي قد ثنطبق على األنئع ع ع ع ع ع ععطة المقترحة ،وأن إبين كيا

سيتا ضمان االمتثال لرا:
(أ)

التئع ع ع ع ع ع عريععات واألنظمعة والمبعادل التوجيريعة الوطنيعة والعدوليعة التي ثنطبق على أنئع ع ع ع ع ع عطعة

(ب)

التئ ع ع عريعات أو الس ع ع ععياس ع ع ععات أو األنظمة يير المتعلقة بالتعدإن التي قد ث ون ذات ص ع ع ععلة

االستغالل المقترحة؛

ب نئع ع ععطة االسع ع ععت ئع ع ععاف المقترحة ،مثل أنظمة الئع ع ععحن البحر  ،ومعالنات الئع ع ععحن البحرية ،والبحوث العلمية
البحرية ،والسياسات المتعلقة بتغير المناخ ،وأاداف التنمية المستدامة؛
(ج)

االثفععاقععات الععدوليععة ،بمععا في ذلع اثفععاقيععة األما المتحععدة لقععانون البحععار ،واالثفععاقيععة الععدوليععة

لس ع ع ع ععالمة األرواح في البحار (اثفاقية س ع ع ع عوالس) ،واالثفاقية الدولية لمنع التلوث من الس ع ع ع ععفن (اثفاقية ماراول)،

واثفاقية منع ثلوث البحار الناجا عن رمي النفايات ومواد أخرأل فيرا (اثفاقية لندن)؛
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(د)

االثفاقات االقليمية ذات الصلة بمنطقة النئا  ،وال سيما الخطة االقليمية المناسبة للسلطة

(ه)

المعاإير والمبادل التوجيرية التي سع ععيتا االلتزام برا خالل مدة العقد ،بما في ذل المعاإير

الدولية لقاع البحار ذات الصلة ب دارة البيئية؛

والمبادل التوجيرية للسعلطة؛ ومبادل التعادل؛ والمعاإير البيئية ومعاإير ةدارة المخاطر للمنظمة الدولية لتوحيد

المقاإيس؛ وم يار االدارة البيئية للجم ية الدولية للمعادن البحرية؛ ومعاإير األداء فيما إتص ع ع ع ع ععل باالس ع ع ع ع ععتدامة

البيئية واالجتماةية لمؤسسة التمويل الدولية.
-4

وصف المشروع
- 32

يجب أن إتضع ع ععمن بيان األثر البيئي وصع ع ععفا لالسع ع ععتغالل المقترح ،مع ثقديا ثفاصع ع ععيل عن األنئ ع ععطة

المقترحة ثئععمل الرسععوم البيانية والرسععومات ذات الصععلة .ووفقا للعناوين والعناوين الفرةية في النموذج ،إنبغي

أن يئمل وصف االستغالل المقترح المعلومات التالية:
(أ)

بيان باألاداف التي يسع ع عععى المئع ع ععروع ةلى ثحقيقرا ،بما في ذل الغرض األسع ع ععاسع ع ععي من

(ب)

الموقع الدقيق للمئ ع ع ععروع المقترح وحدودت (بما في ذل منطقة أو مناطق التعدإن والمنطقة

النئا المقترح والحاجة ةليا؛

المئ ع ععمولة بالعقد) ،ويفض ع ععل أن ي ون ذل على خريطة مفص ع ععلة ل عماق ،ةلى جانب الموقع العام للمئ ع ععروع

على خريطة ةقليمية؛
(ج)

نوع الرواسب المعدنية وحجمرا وو لرا وحمولترا ودرجة نقاجرا؛

(د)

النطاق الم اني والزمني لعملية التعدإن ،بما في ذل ثسع ع ع ع ع ع ععلسع ع ع ع ع ع ععل التعدإن والت نولوجيات

(ه)

حجا المواد التي إنبغي اس ع ع ععتخراجرا أو معالجترا أو ةإداعرا أو ثص ع ع عريفرا في عمود الماء

(و)

عمق النفاذ ةلى قاع البحر وثقنية جمع المعادن المقترحة؛

(م)

النطاق المحتمل أل آثار ثانوية مثل رواش الرواسب؛

(ح)

الطريقة المستخدمة لنقل المعادن المستخرجة ةلى السطح؛

( )

الطريقة المقترحة على متن السع ع ع ع ع ععفن لنزح الميات وفصع ع ع ع ع ععل الموارد المعدنية عن رواسع ع ع ع ع ععب

( )

طريقة الئحن العابر أو النقل في البحر للخام المحتو على معادن؛

(ك)

األنئععطة المقترحة الدارة النفايات ونقلرا والتخلص منرا بالنسععبة للمواد أو النفايات السععاجلة

المتوقع استخدامرا في أنئطة االستغالل؛
أو ةلى قاع البحر مرة أخرأل؛

قاع البحر؛

التي إتعين ثفريغرا في البيئة البحرية ،ومدارة النفايات على متن الس ع ع ع ع ععفن التي إتعين نقلرا ةلى مرافق التخلص

من النفايات على الساحل ،بما في ذل مناولة ومدارة المواد الخطرة؛
(ل)
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معاإير ثركيب وثئغيل المعدات التي ستستخدم في أنئطة التعدإن؛
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(م)

أنئطة االستغالل؛

القوة العاملة ،بما في ذل ةجراءات الحفاظ على ص ع ع ععحة وس ع ع ععالمة األفراد المئ ع ع ععاركين في

(ن)

التزامات بناء القدرات التي ثعرد برا المتعاقد؛

(س)

ةجراءات االدخال في الخدمة والسحب من الخدمة؛

(ع)

الجدول الزمني التفصيلي للتطوير بالنسبة لدورة حياة المئروع ب كملرا؛

(ف)

التفاصيل المقترحة عن أ عملية ةصالح قابلة للتنفيل في منطقة المئروع؛

- 33

ويم ن ثوفير معلومات أس ع ع ععاس ع ع ععية مثل مراحل المئ ع ع ععروع والمرافق وااالت والرس ع ع ععوم البيانية لس ع ع ععير

- 34

ومن الجوانب الرجيسع ععية لرلا الفرع وصع ععف منرجيات التعدإن .وثسع ععتخدم معظا عمليات ثعدإن النفط

العمليات في و ل ثلإيالت.

والغام ثقنيات ومعدات ومجراءات ثئغيلية عامة معروفة جيدا ،في حين أن ثعدإن المعادن في قاع البحار او
نئع ع ع ع ععا جدإد نسع ع ع ع ععبيا وال ثوجد منرجية موحدة في الا الصع ع ع ع ععدد .وثختلف المنرجيات باختالف أنواع المعادن

وعمقرا .وعندما ث ون الت نولوجيا جدإدة أو يير مجراة ،يجب أن ي ون الا الفرع مفصع ع ع ع ععال للغاية ،ألنا أمر
أسععاسععي في فرا ااثار المحتملة .وينبغي أن يئععمل ذل العمليات في قاع البحر ،وكلل أنئععطة أعمدة الميات

(مثعل النقعل بعاألنعابيعب الرافععة) ،وكعللع أسع ع ع ع ع ع ععاليعب التخلص من ميعات المععالجعة والرواسع ع ع ع ع ع ععب العدقيقعة وييراعا من

المنتجات العرض ععية .ومذا كانت اناك ممارس ععات فض ععلى وطنية أو دولية ذات ص ععلة ،س ععي ون من المفيد ةدراج
ثقييا ل يفية مواءمة العملية المقترحة مع ثل الممارسات.

- 35

ولتحدإد مدأل وطبيعة مختلف ااثار البيئية ،سع ععي ون من المرا ثقديا وصع ععف للجدول الزمني العام،

بدءا من ةطالق المئ ععروع وثركيب المعدات وانتراء بالس ععحب من الخدمة وميالق العمليات .وينبغي أن يئ ععمل
الوص ع ع ع ععف المراحل الرجيس ع ع ع ععية للعملية ،وكلل التواري الرجيس ع ع ع ععية المحددة التي إتوقع فيرا االنتراء من المرام

واألنئع ع ع ع ع ععطة ذات الصع ع ع ع ع ععلة .وينبغي للجدول الزمني للتطوير المقدم في الا الفرع أن إبين بوضع ع ع ع ع ععوح المراحل
المختلفععة في مقترح التطوير .وأليراض التوضع ع ع ع ع ع ععيح ،إنبغي اسع ع ع ع ع ع ععتخععدام رسع ع ع ع ع ع ععا ثخطيطي أو خريطععة يععانععت

عند االقتضاء.
- 36

وفي الفرع األخير ،إنبغي للمتعاقد أن يقدم ثحليال للبداجل إبين أن البداجل المعقولة للمئ ععروع المقترح

قد ثا است ئافرا بدقة وثقييمرا بموضوةية .وثئمل معاإير الفحص البدإلة في العادة ما إلي:
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(أ)

ااثار البيئية؛

(ب)

العوامل التقنية؛

(ج)

اللوجستيات؛

(د)

الجدوأل المالية؛

(ه)

دعا الجرات المعنية.
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ويم ن أن إتضمن موجز التحليل وصفا مقتضبا للخيار البدإل المفضل واألساس المنطقي لتحدإدت،

وأن إوجعا القعارل ةلى الفروع الواردة في بيعان األثر البيئي أو في وثعاجق أخرأل والتي ثبين التفعاصع ع ع ع ع ع عيعل ال عاملعة
للعملية التي أدت ةلى ثحدإد الخيار المفضل ومناقئة البداجل المستبعدة وأسباب استبعاداا.

-5

وصف البيئات الفيزيائية الكيميائية والب يولوجية واالجتماعية االقتصادية القائمة
- 38

يقدم الا الفرع معلومات ةقليمية وخاصعة بمواقع محددة ثتضعمن الظروف البيئية المختلفة في الموقع

أو المواقع المئع ععمولة بالنئع ععا  .ويجب على مقدم الطلب أو المتعاقد ثقديا وصع ععف للظروف األسع ععاسع ععية للبيئة

الفيزياجية ال يمياجية والبيولوجية واالجتماةية االقتصع ع ع ع ع ع ععادية .والردف من ذل او ثقديا ثقييا بيئي متين يجر

على أسع ع ععاسع ع ععا ثقييا ااثار .وفي حين أن النموذج الوارد في المرفق الرابع بئع ع ع ن نظام االسع ع ععتغالل إوفر فرعا
منفصع ع ع ع ععال ل ل من الت البارامترات ،إنبغي للمتعاقد أن إنظر في الترابط بين الت البارامترات وااثار المحتملة

للمئروع المقترح على كل من البارامترات.
- 39

واالنسع ع ععبة ل ل من البارامترات الثالثة (الفيزياجية ال يمياجية ،والبيولوجية ،واالجتماةية االقتصع ع ععادية)،

إنبغي أن إتضععمن بيان األثر البيئي وصععفا مفصععال لمعرفة المتعاقد بالظروف األسععاسععية في المنطقة المقترحة
المئ ع ع ععمولة بالعقد .وينبغي أن ثس ع ع ععتند الت األوص ع ع ععاف ةلى كل من البيانات األولية المس ع ع ععتمدة من الد ارس ع ع ععات
األسع ع ع ع ععاسع ع ع ع ععية التي أنجزت في المنطقة المقترحة المئع ع ع ع ععمولة بالعقد (على سع ع ع ع ععبيل المثال ،كجزء من أنئع ع ع ع ععطة

االسععت ئععاف) والمعلومات الثانوية المسععتمدة من اسععتعراض ل دبيات والد ارسععات العلمية القاجمة بئ ع ن المنطقة

المحيطة .وينبغي للمتعاقد أن يس ع ععتخدم المعلومات التي ُيحتفظ برا في قاعدة بيانات الس ع ععلطة ()DeepData
لد ارسعة خصعاجص المنطقة المحيطة .وينبغي اسعتخدام الخراجط والرسعوم البيانية والصعور في كل فرع على حدة
لتوضيح ووصف الظروف القاجمة ،وينبغي ةدراج األعمال السابقة ذات الصلة في المنطقة المقترحة المئمولة
بالعقد في ثلإيالت بيان األثر البيئي.
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وينبغي أن ثسععتند التفاصععيل الواردة في الت الفروع ةلى ثقييمات المخاطر البيئية االقليمية والخاصععة

بمواقع محععددة ،واي التقييمععات التي ثحععدد ااثععار األكثر خطورة التي إنبغي ثع كيععداععا في ثقييا األثر البيئي.

وينبغي أن يقدم كل فرع على حدة ثقييما بيئيا متينا يجر على أسعاسعا ثقييا ااثار .وينبغي أن ثتناسعب درجة
التفصيل في كل فرع مع نطاق النئا المقترح وودثا.
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وينبغي أن ثتض ععمن الفروع المتعلقة بالبيئتين الفيزياجية ال يمياجية والبيولوجية األوص ععاف والمناقئ ععات

المئتركة التالية:
(أ)

الرساجل الرجيسية (لمحة عامة عن النتاج الرجيسية ،إتا ثناولرا في ست نقا أو أقل)؛

(ب)

لمحة عامة ةقليمية (الظروف البيئية العامة في سع ععياق ةقليمي أوسع ععع ،بما في ذل خريطة

مرج ية ةقليمية)؛
(ج)

الد ارسععات المنجزة (بما في ذل البيانات األسععاسععية المرج ية البيئية التي جمعت وفقا لعقد

(د)

موجز عن البيئة (الفيزياجية ال يمياجية أو البيولوجية أو االجتماةية االقتص ع ع ع ع ع ععادية) الحالية

االست ئاف والواردة في قاعدة البيانات )DeepData؛

(بما في ذل النتاج والمالحظات الرجيس ع ع ع ععية المتعلقة باالعتبارات الخاص ع ع ع ععة ،واي أو ع ع ع ععمل من الفرع المتعلق

بالرساجل الرجيسية)؛
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(ه)
- 42
(أ)

الثغرات ومستويات عدم اليقين في المعارف القاجمة.

ويرد أدنات مزيد من المعلومات الخاصة ب ل بيئة من البيئات الثالث.

الجوانب الخاصة بوصف البيئة الفيزيائية الكيميائية الحالية
- 43

إنبغي أن إتضععمن الا الفرع من بيان األثر البيئي أيضععا مناقئععة للجوانب الخاصععة بالبيئة الفيزياجية

ال يمياجية الحالية ،بما في ذل :
(أ)

األرصعاد الجوية وجودة الرواء (لمحة عامة عن المناخ ووصعف جودة الرواء ،بما في ذل

(ب)

الس ععياق الجيولوجي (التض ععاريس الجيولوجية العامة والطبويرافيا ،والخص ععاجص البارمة مثل

(ج)

السععياق الفيزياجي األوقيانويرافي االقليمي والخا

بمواقع محددة (الجوانب األوقيانويرافية

(د)

السععياق األوقيانويرافي ال يمياجي (خصععاجص كتلة الماء في أعماق مختلفة ،مثل المغليات

(ه)

خصععاجص الطبقة التحتية لقاع البحر (ث وين الطبقة التحتية ،بما في ذل موجزات بيانات

(و)

األخطععار الطبي يععة (األخطععار المحتملععة على المنطقععة ،بمععا في ذل ع النئع ع ع ع ع ع ع ععا الزلزالي

الخصاجص ال يمياجية)؛

المنافث الح اررية الماجية ،والجبال البحرية ،والتالل واألخادإد السحيقة ،وطبيعة الموارد وحجمرا)؛
العامة ،مثل درجة الح اررة والملوحة والطباقية والتيارات والمد والجزر ومعدالت الترسب)؛
وثركيز الجسيمات ودرجة التع ر وما ةلى ذل )؛

الميات المسامية ،وحجا الحبيبات ،ومي اني ا الرواسب ،وث وين الرواسب)؛

والنئ ع ععا البركاني واألعاص ع ععير واألعاص ع ععير المدارية وأمواج ثس ع ععونامي) وكيا يم ن أن ثتغير في المس ع ععتقبل

نتيجة لتغير المناخ؛
(م)

الضع ععوضع ععاء والضع ععوء ،بما في ذل ال ثافة والتبعثر المرثد والخفوت (المسع ععتويات المحيطة

(ح)

انبع ععاث ععات ي ععامات ال ععدفيئ ععة وثغير المن ععاخ ،بم ععا في ذلع ع انبع ععاث ععات الغ ععامات واالنبع ععاث ععات

وث ثير النئا البحر واالست ئافي واالستغاللي القاجا في المنطقة المقترحة المئمولة بالعقد وحولرا)؛

ال يمياجية الناجمة عن األنئع ع ع ع ع ععطة الطبي ية والبئع ع ع ع ع عرية في المنطقة والتي ثؤثر على بيئة قاع البحر والتركيبة

ال يمياجية ل عمدة الماجية ،وكلل وظاجف وخدمات النظا االي ولوجية.

وينبغي االو ع ع ع ع ع ع ععارة ةلى ثوصع ع ع ع ع ع عيععات السع ع ع ع ع ع ععلطععة الععدوليععة لقععاع البحععار بئ ع ع ع ع ع ع ع ن جمع البيععانععات األس ع ع ع ع ع ع ععاسع ع ع ع ع ع عيعة

( ) ISBA/25/LTC/6/Rev.1وملى المبعادل التوجيريعة المتعلقعة بعالبيعانعات األسع ع ع ع ع ع ععاسع ع ع ع ع ع عيعة البيئيعة ،لمزيعد من
التفاصيل عن بعض البارامترات األوقيانويرافية وال يمياجية.

(ب)

ا لجوانب الخاصة بوصف البيئة البيولوجية الحالية
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باالض ععافة ةلى مواض ععيع المناقئ ععة الواردة في الفقرة  41أعالت ،إنبغي أن إتض ععمن الا الفرع مناقئ ععة

للجوانب الخاص ع ع ع ععة بالبيئة البيولوجية الحالية .وينبغي للمتعاقد أن يقس ع ع ع ععا المناقئ ع ع ع ععات حس ع ع ع ععب نس ع ع ع ععق العمق

(الجزء السع ععطحي والعمق المتوسع ععط والجزء القاعي ،حسع ععب االقتضع ععاء) ،وأن إدرج مناقئع ععة لمختلف الم ونات
البيولوجية والتجمعات األحياجية الموجودة في المنطقة أو المستفيدة منرا في المنطقة المقترحة المئمولة بالعقد
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وحولرا .ومن خالل عرض الظروف البيولوجية بحسع ع ع ع ع ععب العمق ،يم ن لمسع ع ع ع ع ععتخدمي بيان األثر البيئي ثقييا

الروابط بين ااثار المالحظة أو المتوقعة ومصدر الت ااثار وموقعرا.
- 45

وس ع ع ع ع ع ععتتناول المناقئ ع ع ع ع ع ععة التنوع ،والوفرة ،وال تلة األحياجية ،والترابط ،والعالقات الغلاجية ،والقدرة على

الت يا ،ووظيفعة النظعام االي ولوجي ،والتغير الزمني للتجمععات األحيعاجيعة الموجودة على مسع ع ع ع ع ع ععتوأل كعل عمق

على حدة .وينبغي أيضعا أن ثدرج في الت المناقئعة ثحليالت على مسعتوأل المجتمعات المحلية ،وأعمال سعابقة
مع نماذج النظا االي ولوجية ،ومؤورات النظا االي ولوجية.
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وينبغي للمتععاقعد أن يقعدم قعاجمعة وع ع ع ع ع ع ععاملعة بعاألنواع المعروفعة في المنطقعة المقترحعة المئع ع ع ع ع ع ععمولعة بعالعقعد

وحولرا .وثئ ع ع ع ع ع ععمل المجموعات التص ع ع ع ع ع ععنيفية األحياجية والمجموعات االي ولوجية (التي ثتراوح بين المجتمعات
الجرثومية والحيوانات الضخمة) التي إنبغي ةدراجرا في كل عمق ما إلي:
(أ)

الميعات الس ع ع ع ع ع ععطحيعة (من الس ع ع ع ع ع ععطح ةلى عمق  200متر ثقريبعا) – العوالق النبعاثيعة ،والعوالق

(ب)

ميات العمق المتوسععط (من عمق حوالي  200متر ةلى حوالي  50مت ار فوق قاع البحر) -

الحيوانية ،واألسماك السطحية ،واألسماك القريبة من السطح ،والطيور البحرية ،والسالحف ،والثدإيات البحرية؛

العوالق الحيوانية ،والس ع عوابح ،وأس ع ععماك الميات المتوس ع ععطة العمق وأس ع ععماك األعماق الس ع ععحيقة ،والثدإيات القادرة
العميق؛

على الغو

(ج)

الميات القاةية (من حوالي  50مت ار فوق قاع البحر ةلى سع ع ع ععطح قاع البحر) – الالفقاريات

ومجتمعات األسماك القاةية ،بما في ذل الفونة الداخلية واألسماك القاةية.
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وثجدر االوععارة ةلى أن مسععافات العمق المحددة لقياس البيانات األسععاسععية وعرضععرا إنبغي أن ث ون

مناسع ع ععبة للبيئة المعينة ،وأنا إنبغي اسع ع ععتخدام الوصع ع ععف األكثر ثفصع ع ععيال الوارد في المبادل التوجيرية من أجل

وضع بيانات أساسية بيئية.
- 48

ومن المتوقع أن ي ون جزء كبير من اععلت المعلومععات ةبععارة عن بيععانععات جمعععت من البحوث التي

أجرااا المتعاقد والبيانات األسععاسععية المجمعة أثناء االسععت ئععاف ،ول نرا يم ن أن ثئععمل أيضععا مصععادر أخرأل
للبيانات ،بما في ذل :
(أ)

استعراض األدبيات ل ئف جميع السجالت المنئورة؛

(ب)

سجالت العينات المج يمعة من قبل المتاحف أو الجامعات أو معااد البحوث؛

(ج)

قواععد بيعانعات البحوث المتعاحعة من المععااعد الوطنيعة أو العدوليعة (بمعا في ذلع قعاععدة بيعانعات

(د)

قواععد بيعانعات التنوع البيولوجي الععالميعة المتعاحعة على االنترنعت (مثعل www.iobis.org

السلطة ( )DeepDataللمنطقة)؛

و  www.fishbase.orgللالفقاريات واألسماك على التوالي).
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وينبغي أن إدرج المتعاقد وص ع ع ع ع ععفا لت وين األنواع ووفرثرا .وينبغي أن يئ ع ع ع ع ععمل ذل ثوميع الحيوانات

بحسعب حجمرا ومراحل ثاري حياثرا (مثل مراحل اليرقات والصعغار ،التي ثختلف عن مرحلة البلوع) .وينبغي

أن ثُعدرج ع لى وجععا التحععدإععد اعتبععارات ثراء األنواع وكثععافععة ال ععاجنععات الحيوانيععة والريععاكععل المجتم يععة والترابط.
وينبغي أن ثئع ع ع ع ع ع عمعل المنعاقئع ع ع ع ع ع ععات المتعلقعة بعاألنواع اعتبعار معا ةذا كعانعت متوطنعة (ثقتصع ع ع ع ع ع ععر فقط على الموقع
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أو الطبقععات التحتيععة للموارد أو المنطقععة) ،أو مععا ةذا كععان معلومععا أنرععا نععادرة أو معرض ع ع ع ع ع ع ععة للخطر أو مرععددة
باالنقراض.
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واعاالضع ع ع ع ع ع ععافعة ةلى ذلع  ،إنبغي أن إتضع ع ع ع ع ع ععمن اعلا الفرع موج از للعد ارسع ع ع ع ع ع ععات القعاجمعة في مجعال النظا

االي ولوجية والتجمعات في مختلف األعماق ،وأن إدم عناص ع ع ع ع ع ععر من ثل الد ارس ع ع ع ع ع ععات ،بما في ذل مراحل

ثاري الحياة ،واالنض ع ع ع ع ع ععمام ةلى الجماعة األحياجية ومعلومات س ع ع ع ع ع ععلوكية .وينبغي ةدراج روابط الطاقة الغلاجية
وثعقيد الئ ع ع ععب ة الغلاجية ،والنظر في ااثار التي قد ثنجا عن الملوثات أو ييراا من أوجا الخلل في الئ ع ع ععب ة

الغععلاجيععة .ونظ ار للتركيز على نر النظععام االي ولوجي في االدارة ،من المرا النظر في العالقععات المجتم يععة

األوسععع نطاقا فيما إتعلق بالمعلومات المتاحة التي سععتم ن التقييمات من ثجاوم األوصععاف المجتم ية لتئععمل
التغيرات المحتملعة في وظيفعة النظعام االي ولوجي (انظر على سع ع ع ع ع ع ععبيعل المثعالArmstrong and others, :

2012؛ و Tuck and others, 2014؛ و  .)Thurber and others, 2015ومن الئععاجع ةج ارء ثحليالت
من النوع العنقود وثحليالت للتجميع المتعدد المتغيرات للحيوانات الالفقارية القاةية على وجا الخصع ع ع ععو

.

يير أنا حيثما يم ن أن ثئمل التحليالت مواجل العمق ،إنبغي ةدراجرا في فرع النظا االي ولوجية والتجمعات.

وينبغي ،على أقل ثقدإر ،أن ي ون اناك وصع ععف وثقييا للمعلومات المتعلقة بالتفاعالت التغلوية والروابط بين

الطاقة الغلاجية والملوثات في السععلسععلة الغلاجية .ويم ن التركيز على معرفة مسععتويات التغلية ،ودرجة التفاعل
بين ثجمعات ال اجنات البحرية القاةية والسعطحية ،وما ةذا كانت اناك كاجنات مفترسعة ألنواع محددة يم ن أن

ث ون أكثر عرضعة للخطر من ثل المفترسعة بئع ل عام ،وثعقيد الئعب ة الغلاجية والتفاعالت بين األنواع ،ب ية
ث وين ف رة عن قدرة النظام على الصمود في وجا االضطرابات.
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وقعد ثعدفع المص ع ع ع ع ع ع ععالح العلميعة ةلى ةلقعاء نظرة أعمق وثطوير نمعاذج للتحعدإعد ال مي للري عل التغعلو

وثدفقات الطاقة من خالل النظام االي ولوجي .واناك عدد من نماذج النظا االي ولوجية التي يم ن أخلاا في
االعتبار خالل جمع البيانات في مراحل االسع ع ععت ئع ع ععاف .ويم ن لرلت البيانات أن ثبدأ في دعا لي ل نموذجي

ثغلو يحدد كميا نقل المواد العض ع ع ع ع ععوية من خالل و ع ع ع ع ععب ة يلاجية ،مثل نموذج التغلية  Ecopathالئ ع ع ع ع ععاجع

االسع ع ع ع ع ععتخدام الل إراعي ثوامن ال تلة األحياجية ( .)Christensen and Walters, 2004ومن المرجح أن

ثصع ععبح النملجة سع ععمة أكثر وع ععيوعا في ثقييمات األثر البيئي ،مما إتيح نملجة وثقييا االضع ععطرابات المئع ععابرة

للتععدإن في النظعام (انظر على سع ع ع ع ع ع ععبيعل المثعال .)Chatham Rock Phosphate, 2014 :يير أنعا إلزم

ةدراج الت كد من فعالية النماذج أو التحقق منرا كجزء ال إتج أز من العملية.
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وينبغي ل ل فرع من الت الفروع أن يصف مصادر عدم اليقين ومستوياثا في البيانات أو التحليالت

المستخدمة .واناك العدإد من الموارد المتاحة لمساعدة المتعاقد في ثقييا الجوانب الملكورة أعالت ،واي ليست
م ررة انعا .ويم ن االطالع على قعاجمعة بعالموارد المفيعدة التي يم ن اسع ع ع ع ع ع ععتخعدامرعا في عرض البيئعة البيولوجيعة

القاجمة في الفرع ثالثا-باء أدنات.
(ج)

الجوانب الخاصة بوصف البيئة االجتماعية  -االقتصادية الحالية
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باالضععافة ةلى مواضععيع المناقئععة العامة الملكورة أعالت ،إنبغي أن إتضععمن الا الفرع من بيان األثر

البيئي مناقئع ععة الجوانب الخاصع ععة بالبيئة االجتماةية  -االقتصع ععادية الحالية ،المتصع ععلة على وجا الخصع ععو

بخععدمععات النظا االي ولوجيععة في المنطقععة المقترحععة المئع ع ع ع ع ع ععمولععة بععالعقععد وحولرععا ،واي المنطقععة التي قعد ثتع ثر
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بالمئ ع ععروع المقترح .ونظ ار ألن المئ ع ععاريع المقترحة س ع ععتنفل في الت المنطقة ،ال ُإتوقع بالض ع ععرورة انع اس آثار
اجتماةية  -اقتصادية مباورة على مجتمعات محلية بعينرا.
- 54

يير أنا قد ي ون للمئروع آثار اجتماةية على الناس ،من خالل ثغيير ما إلي:
(أ)

طريقة الحياة (أنما الحياة والعمل والتفاعل واالستجمام ،ةل )؛

(ب)

الثقافة (العادات والقيا والمعتقدات)؛

(ج)

المجتمع المحلي (التماس واالستقرار والطابع والخدمات)؛

(د)

النظا السع ع ع ع ع ع عيععاسع ع ع ع ع ع عيععة ونظا الح ا (مثععل مععدأل قععدرة النععاس على التح ا في الق اررات التي

ثؤثر عليرا)؛
(اع)

البيئة (الجودة واألمن الغلاجي والسالمة)؛

(و)

الصحة والسالمة (البدنية والعقلية واالجتماةية والروحية)؛

(م)

الحقوق الئخصية وحقوق المل ية (ااثار االقتصادية والحقوق العرفية)؛

(ح)

المخاوف والتطلعات (التصورات حول السالمة والمستقبل).

وينبغي ثبيان الت الجوانب حيثما كان ذل مناسبا.
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وثرد ااثار المحتملة على خدمات النظا االي ولوجية في نظام االسع ع ع ععتغالل ،مع االوع ع ع ععارة ةلى ةعداد

- 56

وانعاء على ذلع  ،يم ن لرعلا الفرع منعاقئع ع ع ع ع ع ععة االسع ع ع ع ع ع ععتخعدامعات القعاجمعة التي ثئع ع ع ع ع ع عمعل خعدمعات النظا

بيان األثر البيئي.

االي ولوجية لمناطق التعدإن المقترحة أو المنطقة المئمولة بالعقد ،بما في ذل على سبيل المثال ال الحصر:
(أ)

مصع ع ع ععاإد األسع ع ع ععماك (على سع ع ع ععبيل المثال ،مناطق التفري أو المحاضع ع ع ععن أو مواقع التغلية

(ب)

حركة النقل البحر (على سع ع ععبيل المثال ،حركة النقل البحر يير المتصع ع ععلة بالعقود التي

(ج)

الس ع ععياحة (على س ع ععبيل المثال ،طرق الس ع ععفن الس ع ععياحية أو المناطق المس ع ععتخدمة أليراض

السطحية ،حسب االقتضاء)؛

ثحدث في المنطقة المقترحة المئمولة بالعقد أو بالقرب منرا)؛

الصيد الترفيري ،والتنزت ،ومئاادة الثدإيات البحرية ،ويير ذل من األنئطة السياحية ذات الصلة)؛

البحوث العلمية البحرية (أ م بحوث علمية ثجر في المنطقة المقترحة المئع ع ع ع ع ععمولة بالعقد
(د)
أو حولرععا خععارج نطععاق الععد ارس ع ع ع ع ع ع ععات البيئيععة أو عمليععات أخععل العينععات التي ثُجرأل من أجععل ثقييا األثر البيئي

أو بيان األثر البيئي أو ثل المقترحة في خطة االدارة والرصد البيئيين)؛
(اع)

اس ع ععتخدامات أخرأل للمنطقة في المنطقة المقترحة المئ ع ععمولة بالعقد وحولرا (مثل ال ابالت

(و)

المواقع ذات األامية األثرية أو التاريخية الموجودة في المنطقة المقترحة المئع ع ععمولة بالعقد

البحرية أو مئاريع االست ئاف أو مئاريع االستغالل األخرأل)؛
أو حولرا.
14/47
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وينبغي ثحدإد ثصععنيفات أو األدوات االدارية ذات الصععلة القاجمة على أسععاس المناطق والمنئ ع ة في

ةطار العمليات دون االقليمية أو االقليمية أو العالمية ،ووعرح أسعباب ثعيينرا ،ألن من وع ن ذل أن يعزم فرا
األاميعة االي ولوجيعة لبعض المنعاطق .وينبغي أيضع ع ع ع ع ع ععا وع ع ع ع ع ع ععرح نطعاق اعلت التصع ع ع ع ع ع ععنيفعات واألدوات وثغطيترعا

الجغرافية وأادافرا.
- 58

وينبغي للمتعاقدإن أيضعا أن ي خلوا في االعتبار خصعاجص القوة العاملة المقترحة والمسعاجل الخاصعة

برا كجزء من البيئة االجتماةية  -االقتصع ع ع ع ععادية الحالية ،بما في ذل مواضع ع ع ع ععيع من قبيل صع ع ع ع ععحة الموظفين
المئع ع ع ععاركين في أنئع ع ع ععطة االسع ع ع ععتغالل وسع ع ع ععالمترا ورفاارا ،وأ التزامات إتعرد برا المتعاقد فيما إتعلق ببناء

القدرات في المنطقة.
-6

تقييم اآلثار على البيئات الفيزيائية  -الكيميائية والبيولوجية واالجتماعية  -االقتصادية والتخفيف المقترح
- 59

إنبغي للمتعععاقععد أن يقععدم ثقييمععا للثععار المحتملععة على البيئععات الفيزيععاجيععة  -ال يميععاجيععة والبيولوجيععة

واالجتماةية  -االقتصع ع ع ع ععادية .وفي حين أن نموذج بيان األثر البيئي إتضع ع ع ع ععمن فرعا منفصع ع ع ع ععال ل ل من الت

البارامترات ،إنبغي للمتعاقد أيضععا أن ي خل في االعتبار الترابط بين الت البارامترات وااثار المحتملة للمئععروع
المقترح على ٍ
كل منرا.
- 60

واالنسبة ل ل من الت البارامترات (الفيزياجية  -ال يمياجية ،والبيولوجية ،واالجتماةية  -االقتصادية)،

إنبغي أن يقدم بيان األثر البيئي وصع ع ععفا وثقييما مفصع ع ععلين للثار المحتملة التي يم ن أن ثنجا عن المئع ع ععروع

المقترح .وينبغي أن ثنظر المناقئع ع ععة في ااثار المحتملة الناجمة عن جميع مراحل أنئع ع ععطة التعدإن المقترحة،
وكععلل ع عن األحععداث العرضع ع ع ع ع ع عيععة المحتملععة .ول ععل مرحلععة من م ارحععل التعععدإن اععلت (بمععا في ذل ع األحععداث

العرضع ع ع ع ع ع عي ععة) ول ععل بيئ ععة من البيئ ععات التي يحتم ععل ثع ع ثرا ععا (البيئ ععات الفيزي ععاجي ععة  -ال يمي ععاجي ععة أو البيولوجي ععة

أو االجتماةية  -االقتصادية ،أو مزي منرا) ،إنبغي للمتعاقد أن ُإدرج مناقئة لما إلي:
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(أ)

طبيعة ومدأل أ آثار فعلية أو محتملة؛

(ب)

التدابير التي سيتا اثخاذاا لتفاد ثل ااثار أو عالجرا أو التخفيا منرا؛

(ج)

ااثار الحتمية (المتبقية) التي قد ثظل موجودة.

والردف الرجيسع ع ع ععي من الت الفروع او أن إبلق المتعاقد بوضع ع ع ععوح عن طبيعة ااثار المتبقية ومدااا،

وطول الفترة الزمنية السع ع ع ع ععتمرار أ ٍ منرا ،وما ةذا كان ُإتوقع للبيئة أن ثتعافى أم ال (وفي أ ةطار ممني بعد
حدوث اضععطرابات) .وينبغي أن إركز كل فرع على العناصععر المحددة في ثقييا المخاطر البيئية السععابق التي

سلطت الضوء على آثار المخاطر األعلى لنئا التعدإن المقترح.

21-17328

- 62

وينبغي أن ثتناسب درجة التفصيل في كل فرع مع نطاق النئا المقترح وودثا.

- 63

ويتعين أن إتضمن كل فرع ما إلي:
(أ)

الرساجل الرجيسية (لمحة عامة على النتاج الرجيسية)؛

(ب)

وصف ااثار:
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’‘1

طبيعععة ومععدأل أ أثر فعلي أو محتمععل ،بمععا في ذلع ااثععار يير المبععاوع ع ع ع ع ع عرة والتراكميععة،

’‘2

التدابير التي سع ع ع ع ععتتخل لتجنب الت ااثار أو عالجرا أو التخفيا منرا (والتي سع ع ع ع ععتتناولرا

’‘3

ااثار الحتمية (المتبقية) التي ستظل موجودة.

(ج)

مناقئع ع ع ع ع ع ععة محددة للثار التراكمية ،بما في ذل ااثار الناجمة عن العمليات المقترحة من

(د)

موجز بااثار المتبقية (في و ل جداول مثال).

والتفاعالت بين مختلف ااثار؛
خطة االدارة والرصد البيئيين)؛

قبل المتعاقد والعمليات األخرأل في المنطقة؛

- 64

وينبغي وصععف مجال األثر المحتمل بالتفصععيل .وي تسععي الا األمر أامية خاصععة بالنسععبة الحتمال

- 65

وينبغي ثحدإد مصع ع ععادر ومسع ع ععتويات عدم اليقين المرثبطة بااثار ثحدإدا كميا قدر االم ان .ومسع ع ععناد

انتئار ااثار خارج منطقة التعدإن أو المنطقة المئمولة بالعقد.

الثقعة ةلى ثحليعل ااثعار والتنبؤ برعا أمر اعام لفرا األاميعة النسع ع ع ع ع ع ععبيعة للثعار والفععاليعة المحتملعة لتعدابير التخفيا

على السواء .وينبغي لتقييا عدم اليقين أن:
(أ)

يحدد مجاالت عدم اليقين ذات الصع ع ع ع ع ع ععلة والثغرات المعرفية ،مع ما إترثب عليرا من آثار

(ب)

يقدم اقتراحا بئ ن كيفية الحد من عدم اليقين الا أو ةدارثا.

على ثقييا األثر البيئي ونتاججا؛

- 66

وينبغي للمتع ععاق ععد أن إن ععاقش المعلوم ععات المتعلق ععة ب ععالفترات الزمني ععة المحتمل ععة للتع ععافي بع ععد ح ععدوث

اض ع ع ع ععطرابات وطول مدة ااثار المتبقية .والا من وع ع ع ع ع نا أن يعطي القراء فرما للم ون الزمني وفعالية ثدابير
التخفيا المقترحة.

- 67

وثرد أدنعات بمزيعد من التفصع ع ع ع ع ع عيعل المعلومعات الخعاصع ع ع ع ع ع ععة ب عل بيئعة من البيئعات الثالث (الفيزيعاجيعة -

ال يمياجية والبيولوجية واالجتماةية  -االقتصادية).

(أ)

الجوانب الخاصة بتقييم اآلثار على البيئة الفيزيائية  -الكيميائية
- 68

إنبغي أن إتضع ععمن الا الفرع من بيان األثر البيئي أيضع ععا مناقئع ععة للثار وجرود التخفيا الخاصع ععة

بالبيئة الفيزياجية  -ال يمياجية القاجمة ،بما في ذل :
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(أ)

األرصاد الجوية وجودة الرواء

(ب)

السياق الجيولوجي؛

(ج)

خصاجص الطبقة التحتية لقاع البحر؛

(د)

السياق األوقيانويرافي الماد ؛

(ه)

السياق األوقيانويرافي ال يمياجي؛

(و)

مسارات ثدفق الطاقة (مثل السواجل الح اررية الماجية)؛
21-17328
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(م)

األخطار الطبي ية؛

(ح)

الضوضاء والضوء؛

( )

انبعاثات يامات الدفيئة وثغير المناخ؛

( )

السالمة البحرية والتفاعالت مع النقل البحر ؛

(ك)

ةدارة النفايات؛

(ل)

مساجل أخرأل.

وينبغي للمتعاقد أن يقدم وصع ععفا وثقييما للثار المحتملة للمئع ععروع المقترح على البيئة المادية المبينة

في الفرع السع ع ععابق ذ الصع ع ععلة بالظروف القاجمة .وقد ثئع ع ععمل مصع ع ععادر الت ثير المحتمل االضع ع ععطرابات المادية

وثغير قاع البحر أثناء أنئ ع ع ع ععطة التعدإن ،ورو ع ع ع ععاو ع ع ع ععات الرواس ع ع ع ععب التي يم ن أن ثتفرق خارج نطاق المنطقة
المئمولة بالعقد ،ونقل وثجريز المواد على السطح في المنطقة المئمولة بالعقد.

- 70

وينبغي ثوفير مراجع ثتقععاطع مع فروع أخرأل في بيععان األثر البيئي الثععاحععة ةجراء ثقييا للصع ع ع ع ع ع ععالت

القاجمة بين األسباب والنتاج .

(ب)

الجوانب الخاصة بتقييم اآلثار على البيئة البيولوجية
- 71

إنبغي أن إتضعمن الا الفرع من بيان األثر البيئي أيضعا مناقئعة للجوانب الخاصعة بالبيئة البيولوجية

الحالية ،بما في ذل :
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(أ)

السطح؛

(ب)

الميات المتوسطة العمق؛

(ج)

المنطقة القاةية؛

(د)

النظام االي ولوجي ومستوأل التجمعات.

وينبغي للمتعاقد أن يقدم وص ععفا وثقييما للثار المحتملة للمئ ععروع المقترح على البيئة البيولوجية الحالية

على النحو المبين في الفرع  5أعالت .وينبغي مناقئعة مصعادر األثر المحتمل من حيث نسعق العمق الخا

برا

وعلى مسع ععتوأل التجمعات والنظام االي ولوجي .وقد ثئع ععمل مصع ععادر األثر المحتمل ميادة أنئع ععطة السع ععفن واحتمال
التلوث الناجا عنرا؛ والتغيرات في ث وين الميات أو نقاجرا؛ والض ععوض ععاء التي ثؤثر على الس ععلس ععلة الغلاجية وثوافر
الفراجس؛ واحتمال نضع ععوب األكسع ععجين؛ وآثار روع ععاوع ععات الرواسع ععب في العمود الماجي؛ والتراكا األحياجي للمعادن

السامة وييراا من الملوثات .وينبغي مناقئة ااثار الزمنية والم انية في كل قسا فرعي.

 - 73ومن المرا أن ُإنظر في اععلا الفرع في ثقييا المخ ععاطر البيئي ععة النر ععاجي المرثبط بعملي ععة ثقييا األثر
البيئي .وس ععتتوقف آثار عمليات التعدإن أو الحفر على الموارد والمواقع واألس ععاليب المس ععتخدمة ،واناك العدإد
من ااثعار المحتملعة الممعاثلعة .وفيمعا إلي بعض ااثعار الرجيسع ع ع ع ع ع عيعة على الري عل البيولوجي والوظيفعة البيولوجيعة

التي إنبغي لرلا الفرع أن إنظر فيرا على الدوام:
(أ)

21-17328

ااثار السطحية المحتملة ( 200-0متر):
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’‘1

ميادة أنئطة السفن والتلوث المحتمل (من مخلفات السفن ونفاياثرا) في المنطقة المحيطة؛

’‘2

انخفاض االنتاج األولي (على س ع ع ع ع ععبيل المثال ،من خالل الحجب بالمخلفات)؛ وفي الميات

الضع ع ع ع ع ع ععحلعة أو العميقعة النقيعة ،قعد إؤثر اعلا على الطحعالعب ال بيرة أو الطحعالعب العدقيقعة في

قاع البحر؛
’‘3

ثحفيز االنتععاج األولي عن طريق ميععادة ةطالق المغععليععات (مثععل النيتروجين أو الحععدإععد في

’‘4

الحع ع ععد من ثوافر الفراجس (من خالل التغيرات في الوفرة أو االنتقع ع ععال أو الرميع ع ععة) ،مع

المواد المفرية) في األعماق التي يصلرا الضوء؛

الغواصع ع ع ع ععة ،واألسع ع ع ع ععماك
ما إترثب على ذل من آثار على الثدإيات والطيور السع ع ع ع ععطحية و م
والالفقاريات السع ع ععطحية المتنقلة (بما في ذل من خالل التغييرات في ث وين الميات ونقاجرا

أو من خالل الضوضاء واألضواء)؛

18/47

’‘5

آثار أنئطة السفن على سطح البحر الفعلي وفوقا؛

(ب)

ااثار المحتملة لعمود الميات ( 200متر من السطح ةلى  50مت ار فوق قاع البحر):

’‘1

نفوق العوالق وأسماك الميات المتوسطة العمق؛

’‘2

ااثار الس ععامة الطالق المعادن والملوثات األخرأل (مثل األمونيا وال بريتيدات ،مما يس ععبب

’‘ 3

التراكا األحياجي للمعادن السامة من خالل السلسلة الغلاجية في الميات المتوسطة العمق؛

’‘4

ث ثيرات رواش الرواسب من خالل عمود الميات (مثل ثراجع وضوح الرمية من أجل التغلية)؛

’‘5

احتمال نضوب األكسجين في األعماق؛

’‘6

الغواصة؛
ااثار على الثدإيات البحرية م

’‘7

ااثار المحتملة للضع ع ع ع ععوضع ع ع ع ععاء (مثل التجنب المباوع ع ع ع ععر ،وحجب التواصع ع ع ع ععل بين ال اجنات

(ج)

ااثار القاةية المحتملة (من قاع البحر ةلى  50مت ار فوق قاع البحر):

’‘1

األثر الماد المباور لمعدات التعدإن وأخل العينات؛

’‘2

خنق ودفن الحيوانات بالرواسب؛

’‘3

انسداد لياكل التغلية بالمواد العالقة؛

’‘4

ااثار السامة الطالق المعادن والملوثات األخرأل (مثل األمونيا وال بريتيدات)؛

’‘5

ااثار المحتملة للضوضاء؛

’‘6

فقدان المواجل األساسية (مثل مواقع التفري والحضانة والتغلية)؛

’‘7

فقدان المواجل والتجمعات األخرأل ذات األامية البيولوجية الخاصة.

انخفاض درجة الحموضة)؛

الحيوانية وثعطل التغلية)؛
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ويالبا ما ثركز ثقييمات األثر على النطاق الم اني ،ول ن الطبيعة الزمنية ومدأل ااثار متسع ع ع ععاويان
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وينبغي النظر في ععدد من مجموععات المسع ع ع ع ع ع ععتقِبالت عنعد ثقييا ااثعار على البيئعة البيولوجيعة .واي

في األامية ،واما سيختلفان باختالف مجموعات ال اجنات الحيوانية ومصدر األثر.

ثتعلق بمجموعات ال اجنات الحيوانية األسع ععاسع ععية (انظر المبادل التوجيرية بئ ع ع ن البيانات البيئية األسع ععاسع ععية)،

وسوف ثختلف حسب الموقع ،ول نرا ستئمل عموما ما إلي:
(أ)

المنتجون األوليون (مثل العوالق النباثية والطحالب الدقيقة والطحالب ال بيرة)؛

(ب)

التجمعات السطحية (مثل األسماك والحبار)؛

(ج)

القمامات)؛
األسماك القاةية (مثل الحيوانات المفترسة و م

(د)

الالفقاريات القاةية (مثل الحيوانات المتنالية الصع ع ع ع ع ععغر ،والحيوانات المتوسع ع ع ع ع ععطة الحجا،

(ه)

الثدإيات البحرية؛

(و)

الطيور البحرية؛

(م)

األنواع األخرأل النادرة أو المرددة باالنقراض؛

(ح)

األنواع المئ مِ لة للمواجل األحياجية الرامة أو الحساسة من الناحية االي ولوجية.

وال اجنات الحيوانية ال يانية ،والحيوانات الضخمة ،والمي رواات والطالج يات)؛

وثئ ل الت المجموعات األساس الجراء ثقييمات ل ثر أكثر ث امال على مستوأل التجمعات والنظا االي ولوجية.
- 76

وينبغي ثوفير مراجع ثتقاطع مع فروع أخرأل في بيان األثر البيئي الروعاد المسعتخدم بئع ن الصعالت

القاجمة بين األسباب والنتاج .

(ج)

الجوانب الخاصة بتقييم اآلثار على البيئة االجتماعية  -االقتصادية
- 77

إنبغي لتقييمات األثر االجتماعي  -االقتصاد أن:
(أ)

ثحدد أصحاب المصلحة والمجموعات والمجتمعات المحلية المت ثرة بالمئروع؛

(ب)

ثصع ع ع ععف البيانات التي ثغطي القضع ع ع ععايا االجتماةية  -االقتصع ع ع ععادية الرجيسع ع ع ععية للمجتمعات

المحلية المتضعررة (مثل ثاري المجتمعات المحلية ومجتمعات الئععوب األصعلية وثقافترا) التي وع لت التنمية
االجتماةية واالقتصادية؛

- 78

(ج)

ثئرح األساليب المستخدمة الجراء التقييا؛

(د)

ثحدد ااثار االجتماةية  -االقتصادية وثتنب ب امية ااثار ومدثرا ومدااا؛

(ه)

ِ
ثحدد ثدابير التخفيا المحتملة.
م

(و)

ثصف ةطا ار مناسبا للرصد.

وقد ثئ ععمل ثقييمات األثر االجتماعي واالقتص ععاد النظر في نطاق ااثار (مثل ةيجاد فر

العمل

وثقدإرات مخاطر ااثار البيئية) ،ونطاق الفترة الزمنية للثار المترثبة من حيث الزمان والم ان ،وو ع ععدة ااثار
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االجتماةية أو قسع ععاوثرا ،وثقييا ما ةذا كان من المرجح أن ث ون ااثار ثراكمية .ومن المرا النظر في مسع ع لة

االنصع ع ع ع ععاف االجتماعي أو ثوميع ااثار على مختلف فئات السع ع ع ع ع ان :وا بارة أخرأل ،ما اي الفئات التي من
المرجح أن ثتع ثر ،والطرق التي يم ن أن ثتع ثر برععا .ومن بين المتغيرات التي إنبغي النظر فيرععا عنععد ثحععدإععد

أامية ااثار المواقف من المئروع المقترح والتصورات الخاصة با.
- 79

ويم ن لععدد من الخطوات أن يس ع ع ع ع ع ع ععاععد في ثحعدإعد الطبيععة المحتملعة ومعدأل ااثعار المحتملعة على

المصع ععالح الحالية .وثوصع ععي االدارة الوطنية لد ارسع ععة المحيطات والغالف الجو في الواليات المتحدة ()1994
باثخاذ الخطوات المحددة أدنات:
(أ)

أوال ،قد يسععتند ثحدإد مدأل ااثار االجتماةية المحتملة ل ل مصععلحة من المصععالح القاجمة

والتعرف عليرا ةلى عملية التئعاور أو المقابالت التي أجريت .وينبغي مراعاة ااثار المتص يعورة لدأل الجماعات
والمجتمعات المحلية المت ثرة .ويم ن أن ثئع ع ععمل األسع ع ععاليب الرجيسع ع ععية المتبعة عقد االجتماعات العامة ،ومجراء

المقابالت ،وحلقات العمل ،واالستقصاءات ،ومجراء استعراضات ألدبيات العلوم االجتماةية القاجمة؛
(ب)

ثانيا ،إتعين ثقدإر ااثار المحتملة والمم نة .ويم ن ص ع ع ععياية ااثار االجتماةية المحتملة

من حيث الظروف المتوقعة بدون ةجراء النئع ععا المقترح (التوقعات األسع ععاسع ععية ،من الفرع  6من المرفق الرابع
لنظام االسع ع ععتغالل)؛ والظروف المتوقعة المرافقة للنئع ع ععا المقترح؛ وااثار المتوقعة ،التي يم ن ثفسع ع ععيراا على

أنرا اختالف المستقبل ب جراء النئا المقترح أو بدونا؛
(ج)

ثالثا ،بعد ثقدإر ااثار المباو ع ع عرة ،إنبغي أن إنظر التقييا في كيفية اس ع ع ععتجابة األو ع ع ععخا

المتض ععررين من حيث المواقف واألفعال .وثئ ععمل العناص ععر الرامة في الا الص ععدد ثدابير التخفيا المقترحة.

ويئع ع ع ع ععمل التخفيا ثجنب األثر عن طريق عدم اثخاذ أ ةجراء ،أو ثعدإل االجراء المتخل؛ والتقليل ةلى أدنى

حد من ااثار من خالل ثصع ع ع ععميا الم ئع ع ع ععروع أو ثئع ع ع ععغيلا؛ والقيام ب جراءات السع ع ع ععتعادة البيئة أو ةصع ع ع ععالحرا،

أو التعويض عن األثر من خالل ثوفير مرافق أو موارد بدإلة.

 - 80ويم ن للمتعععاقععد أن ُإ عدرج النظر في النتععاج المرجوة (مثععل ااثععار التي ثعود بععالفععاجععدة) ،وينبغي أن
إععدرج نطععاق ااثععار ،والمععدة المتوقعععة لرععلت ااثععار ،وثقييمععا لمععا ةذا كععان من المرجح أن ث ون ااثععار ثراكميععة.
وينبغي عرض ااثار الض ع ع ع ععارة المحتملة باس ع ع ع ععتخدام نفس الئ ع ع ع ع ل .وينبغي أن إدرج المتعاقد مناقئ ع ع ع ععة ااثار

االجتماةية  -االقتصادية المحتملة بالمقارنة مع الظروف المتوقعة في غياب ةجراء المئروع المقترح.
- 81

وينبغي ثبيان ااثار االقتصععادية التي إتعين أن ثئععمل جوانب الراح والخسععارة (بعد خصععا الت اليا)

وااثعار على العمعالعة ،بمعا في ذلع مواقع ثلع الوظعاجف والمجتمععات المحليعة التي سع ع ع ع ع ع ععتتع ثر .وينبغي ثحعدإعد

ااثار االقتص ع ع ععادية يير المباو ع ع عرة (مثل فواجد الوظاجف االض ع ع ععافية أو االإرادات أو النئ ع ع ععا االقتص ع ع ععاد في

القطاعات ذات الصلة أو الثانوية) بمعزل عن العمالة المباورة واالإرادات الناوئة عن النئا المقترح.
- 82

ويتعين أن يئ ع ععمل الا الفرع من بيان األثر البيئي مناقئ ع ععة للجوانب الخاص ع ععة بالبيئة االجتماةية -

االقتصادية الحالية ،بما في ذل :
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(أ)

مصاإد األسماك؛

(ب)

حركة النقل البحر ؛

(ج)

السياحة؛
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(د)

البحوث العلمية البحرية؛

(اع)

األدوات االدارية القاجمة على أساس المناطق؛

(و)

جوانب أخرأل.

وقععد ثتجععاوم ااثععار على اععلت العنععاصع ع ع ع ع ع ععر منطقععة المئع ع ع ع ع ع ععروع المقترح ،وقععد ثؤثر على الجوانععب االجتمععاةيععة

أو االقتصادية في السياق االقليمي.
- 83

وينبغي ثوفير مراجع ثتقاطع مع فروع أخرأل في بيان األثر البيئي الروعاد المسعتخدم بئع ن الصعالت

القاجمة بين األسباب والنتاج .

-7

األحداث العرضية واألخطار الطبيعية
- 84

إنبغي وض ععع خطة قاجمة بلاثرا لالس ععتجابة لحاالت الطوارل كجزء من وض ععع خطة االدارة والرص ععد

البيئيين ،وفقا لنظام االسع ععتغالل ،الل إنص على ما إلي” :يجب أن ث ون خطة االسع ععتجابة لحاالت الطوارل
حدإثة وقاجمة على أخطار محتملة محددة ،وأن ثئع ععمل االجراءات المعمول برا الدارة حاالت الطوارل البيئية.

وااالضع ععافة ةلى ذل  ،إنبغي أن ثرد في خطة االسع ععتجابة لحاالت الطوارل أيضع ععا جرات االثصع ععال الرامة في

حاالت الطوارل التي ثعال حاالت الطوارل البيئية المتصلة ب نئطة التعدإن وثفاصيل جرات االثصال الت“.
وينبغي أن ثئمل الخطة االستجابات ل خطار الطبي ية ،والظواار الجوية البالغة الئدة ،والحوادث.

- 85

وينبغي لبيان األثر البيئي أن يحيل المستخدمين ةلى خطة االستجابة لحاالت الطوارل ،ول ن إنبغي

أن إتضع ععمن البيان نفسع ععا مناقئع ععة بئع ع ن المخلفات الخطرة بيئيا التي يم ن أن ثنجا عن الحوادث أو األحداث

الطبي ية الئع ععدإدة ،ألن الت الحوادث ثختلف اختالفا جواريا عن مخلفات نفايات التئع ععغيل العادية وثص ع عريا
ميات النفايات .وينبغي أن ثحدد المناقئع ععة احتمال حدوث مثل الت المخلفات العرضع ععية ،واألثر الل يم ن أن
ثحدثا ،والتدابير التي س ع ع ع ععتتخل لمنع وقوع مثل الت األحداث أو االس ع ع ع ععتجابة لرا .وينبغي أيض ع ع ع ععا ةدراج ااثار

المتبقية الناجمة عن مثل الت األحداث.
-8

اإلدارة والرصد واإلبالغ في السياق البيئي
 - 86ةن خطة االدارة والرص ع ع ععد البيئيين منفص ع ع ععلة عن بيان األثر البيئي الل ُيقديم مع خطة العمل ،واي
ثُنايقش بمزيد من التفصع ع ع ععيل في ةطار معاإير ومبادل ثوجيرية منفصع ع ع ععلة .وينبغي لبيان األثر البيئي أن يحيل
المسععتخدمين ةلى خطة االدارة والرصععد البيئيين ،وعليا أن إتضععمن فقط مناقئععة موجزة ثبرم القضععايا الرجيسععية

التي سيتا ثناولرا في الخطة ،بما في ذل :

21-17328

(أ)

الري ل التنظيمي وثسلسل المسؤوليات؛

(ب)

نظام أو نظا االدارة البيئية؛

(ج)

األاداف البيئية؛

(د)

ثدابير التخفيا واالدارة؛

(ه)

خطة الرصد؛
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- 87

(و)

االجراءات التصحيحية؛

(م)

خطة االيالق؛

(ح)

االبالع عن أنئطة الرصد؛

( )

االبالع عن الحوادث.

ص عل فيرا آثار المئععروع المقترح ،ويلزم ثقديا معلومات
يير أن بيان األثر البيئي او الوثيقة التي ثُيف ي

كافية لتم ين السععلطة من ثوقع الئععرو المم نة لإلدارة والرصععد واالبالع في السععياق البيئي من أجل الموافقة
البيئية .وينبغي أن ثع س المعلومات الواردة الس ع ع ع ع ععياس ع ع ع ع ععة البيئية للجرة المقترحة للمئ ع ع ع ع ععروع وكيفية ثنفيل ثل

السع ععياسع ععة لتلبية االحتياجات الواردة في الا الفرع والفروع السع ععابقة خالل المراحل المختلفة من حياة المئع ععروع

(أ من التئييد ةلى السحب من الخدمة وااليالق).
-9

اإلدارة الجيدة للمنتجات
- 88

ثئ ع ع ع ع ع ععجع مب ععادل االدارة الجي ععدة للمنتج ععات أولئع ع ال ععلإن يص ع ع ع ع ع ععممون منتج ععا أو إنتجون ععا أو إبيعون ععا

أو يسع ععتخدمونا على ثحمل المسع ععؤولية عن الحد من ااثار السع ععلبية على البيئة والصع ععحة العامة وسع ععالمة العمال
واالقتص ععاد .وينبغي أن إتض ععمن بيان األثر البيئي وص ععفا لالس ععتخدام المزمع للخام المحتو على معادن .ويتعين

أن إتناول الا الوص ع ععف ال يفية التي س ع ععيقلص برا المتعاقد ةلى أدنى حد ااثار الص ع ععحية وااثار على الس ع ععالمة
والبيئة والمجتمع واالقتصاد للمنت أو المنتجات المزمع استخراجرا ،وأن إتصدأل للثار المحتملة التالية:

- 89

(أ)

استرالك الطاقة والمواد؛

(ب)

ثوليد النفايات؛

(ج)

المواد السامة؛

(د)

االنبعاثات في الرواء والماء.

وينبغي أن ثتمعاوع ع ع ع ع ع ععى االدارة الجيعدة للمنتجعات المقترحعة مع أاعداف التنميعة المسع ع ع ع ع ع عتعدامعة ،حسع ع ع ع ع ع ععب

االقتضع ععاء .ويلزم على وجا الخصع ععو

ةرسع ععاء أنما ةنتاج واسع ععترالك مسع ععؤولة .وينطو ذل على ضع ععمان

أال إؤد المئروع المقترح ةلى ثداور البيئة أو ةلى ةنراك الموارد الطبي ية مع الحد من الردر وثحسين كفاءة

الموارد في الوقت نفسا.
- 10

المشاورة
- 90

إنبغي لرلا الفرع من بيان األثر البيئي أن يصع ع ععف األنئع ع ععطة التي انخر فيرا أصع ع ععحاب المصع ع ععلحة

أثن ععاء عملي ععة ثقييا األثر البيئي (انظر المب ععادل التوجيري ععة المتعلق ععة بعملي ععة ثقييا األثر البيئي) ،ةلى ج ععان ععب

أ أنئطة ثئاورية متوقعة من جانب أصحاب المصلحة بعد ثقديا خطة العمل ةلى السلطة.

 - 91وينبغي أن يئععمل بيان األثر البيئي وصععفا لطبيعة ونطاق أ مئععاورات ثُجرأل كجزء من ثقييا األثر
البيئي وأ مئععاورات ُإتوقع ةجراماا كجزء من فترة التعليقات العامة على بيان األثر البيئي أو اسععتع ارضععا من
جانب السلطة .ويتعين أن ثتضمن الت المناقئة وصفا للعملية التي ُحدد بموجبرا أصحاب المصلحة.
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وينبغي للمتعاقد أن إدرج وصععفا للبروثوكول المسععتخدم لجمع ثعليقات أصععحاب المصععلحة وو عوايلرا

وثسععجيلرا والرد عليرا .وينبغي أن إتضععمن بيان األثر البيئي ثقييما لسععبل مواءمة المئععاورات التي أجريت مع

التزامات التئاور ذات الصلة ،ةن وجدت.
- 93

وينبغي للمتعاقد أن إدرج التراخيص والموافقات األخرأل الالممة لتنفيل المئ ع ع ع ععروع (على الص ع ع ع عععيدإن

الوطني والدولي) ،وقاجمة بمتطلبات االسع ع ع ععتعراض البيئي والتئع ع ع ععاور ذات الصع ع ع ععلة بموجب اللواجح أو المعاإير

أو السياسات المعمول برا.
- 11

المسرد والمختصرات
- 94
ب

إنبغي أن إتضع ع ع ع ع ع ععمن بيعان األثر البيئي مسع ع ع ع ع ع ععردا للمصع ع ع ع ع ع ععطلحعات المسع ع ع ع ع ع ععتخعدمعة فيعا ،وكعللع قعاجمعة

مختصع عرات ثس ععتخدم في الوثيقة كلرا .وينبغي أن إتض ععمن بيان األثر البيئي أيض ععا ثعاريا لمص ععطلحات

رجيسع ععية محددة ثسع ععتخدم في البيان ،بغض النظر عما ةذا كانت ثظرر في نظام االسع ععتغالل .وسع ععيسع ععاعد ذل

على ضمان أن إت ون لدأل مستخدمي بيان األثر البيئي ،بمن فيرا الجرات صانعة القرار وصاحبة المصلحة
المعنية ،فرا واضعح للنية ال امنة وراء اسعتخدام مصعطلحات معينة في البيان .وينبغي ةدراج المسعرد في جدول
محتويات بيان األثر البيئي واالوارة ةليا في فرع المقدمة من البيان.

- 12

فريق الدراسة
المسع ععؤولين في المقام األول عن ةعداد البيان وأية ورقات

- 95

إدرج بيان األثر البيئي أسع ععماء األوع ععخا

- 96

عد البيان والمساامين فيا مؤاالثرا ،بما في ذل ما إلي:
وثورد قاجمة ُم م

ويحديد ،حيثما أم ن ،األوععخا
معلومات أسععاسععية اامة ،بما في ذل العناصععر األسععاسععية للبيانُ .
عن ةجراء ثحليالت معينة ،بما في ذل التحليالت الواردة في ورقات المعلومات األساسية.
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(أ)

الخبرة الفنية؛

(ب)

الخبرة المرنية؛

(ج)

التعليا؛

(د)

التخصصات المرنية؛

(ه)

عمليات التسجيل الرامة.

المسععؤولون

ويم ن ةدراج السعير اللاثية ل عضعاء الرجيسعيين في فريق الد ارسعة في التلإيالت ةذا ما ثبين للمتعاقد

أن الت المعلومات ست ون مفيدة للجرات صاحبة المصلحة التي ثستعرض بيان األثر البيئي.
- 13

المراجع
- 98

إنبغي ثوثيق األدلة التي إتا الحص ععول عليرا من مص ععادر خارجية في بيان األثر البيئي ب كملا ،مع

اسع ع ع ع ععتخدام الحواوع ع ع ع ععي أو ييراا من االيات المرج ية المناسع ع ع ع ععبة .وااالضع ع ع ع ععافة ةلى ذل  ،إنبغي ةدراج جميع

المصادر المستخدمة في ةعداد بيان األثر البيئي (بما في ذل المصادر المئار ةليرا ثحدإدا في متن الوثيقة)
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.) ةن وجدت، مع التفاص ع ععيل ال املة للمص ع ععدر (بما في ذل عناوين المواقع الئ ع ععب ية،في و ع ع ل ثبت مرجعي

.والا إتيح لمستخدمي بيان األثر البيئي مراجعة الوثاجق الداعمة بصورة مستقلة
التذييالت

إنبغي أن إتضع ع ع ع ع ع ععمن فرع التلإيالت قاجمة بجميع التقارير التقنية التي أجريت ألجزاء من ثقييا األثر

- 14

- 99

البيئي أو التي ثسع ع ع ععتخدم لدعا أ جانب من جوانب الا التقييا (مثل ثقييمات المخاطر السع ع ع ععابقة أو أنئع ع ع ععطة
، وينبغي ثقديا نسع ع ع ع من الت التقارير كتلإيالت للتقرير.)الرص ع ع ععد التي ثجرأل في ةطار عقود االس ع ع ععت ئ ع ع ععاف

.مئفوعة ب وارات واضحة لجانب بيان األثر البيئي الل ثقدم الوثيقة لدعما
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باء – وصالت مفيدة مختارة
التعليقات

)URL( عنوان االنترنت

مصدر الموضوع

قواعد البيانات
 مركز ععالمي لتبعادل المعلومعات والبيعانعاتhttp://obis.org

المتعاحعة للعموم بئ ع ع ع ع ع ع ع ن التنوع البيولوجي

بععالتنوع

البحر

 قاعدة بيانات ألنواع األسع ع ع ع ع ع ععماك وثوميعرعاhttp://fishbase.se/search.php

 حفظ أنواع الطيورwww.birdlife.org
 معلومععات عن رص ع ع ع ع ع ع ععد الزالمل في جميعwww.seismo.ethz.ch/en/home/
أنحاء العالا
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البيولوجي للمحيطات

FishBase قاعدة البيانات

وخصاجصرا البيولوجية

 القاجمة الحمراء ل نواع المرددة باالنقراضwww.iucnredlist.org

نظععام المعلومععات الخععا

االثحاد الدولي لحفظ الطبيعة
منظمع ع ععة حيع ع ععاة الطيور الع ع ععدوليع ع ععة

)Bird Life International(

داجرة رص ع ع ععد الزالمل الس ع ع ععويسع ع ع عرية
Swiss

Seismological (

))SED( Service
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مصدر الموضوع

عنوان االنترنت ()URL

قعن ع ع ععاة  PBSومعنعظعم ع ع ععة ثعح ع ع ععالعف
الع ع عمع ع عحع ع عيع ع عط ع ع ععات ( The Ocean

التعليقات

 www.pbs.org/odyssey/index.htmlبرنام مدثا خمس سععنوات ،يسععمى "رحلة
األوديس ع ع ع ع ع ع ع ععة" ،إر ععدف ةلى جمع بي ععان ععات
أس ع ع ع ع ع ع ععاسع ع ع ع ع ع عيعة عن مسع ع ع ع ع ع ععتويعات الملوثعات

)Alliance

االصطناةية في المحيطات

 https://argo.ucsd.edu/برنععام دولي يجمع المعلومععات من قلععب

برنام أريو ()Argo

المحيطات

مئروع كوريوليس ()Coriolis

 www.coriolis.eu.orgمئع ع ع ع ع ع ععروع إوفر بيع ععانع ععات األوقيع ععانويرافيع ععا

التئععغيلية لرصععد نئععا المحيطات والتنبؤ

با .واو يئع ع ع ع ععمل رصع ع ع ع ععد سع ع ع ع ععطح البحر،
والقياس ع ع ععات الموق ية واس ع ع ععتيعاب البيانات

الموق ية والساثلية
القواعد واألنظمة واإلجراءات
السلطة الدولية لقاع البحار
الجم ية الدولية للمعادن البحرية

 www.isa.org.jm/mining-codeمدونة التعدإن
 www.immsoc.org/IMMS_downمدونة االدارة البيئية للتعدإن البحرloads/2011_SEPT_16_IMMS_Code.p
df

الجم ية الدولية للمعادن البحرية
مؤس ع عسع ععة Det Norske Veritas

 www.immsoc.org/IMMS_code.htmمدونة االدارة البيئية
 www.dnvgl.com/maritime/index.htmlاالمتثال لئرو الئحن والحد من التلوث

)(DNV

الم ت ع ععب األمري ي للنق ع ععل البحر

( of

Bureau

American

))ABS( Shipping

 https://ww2.eagle.org/en/rules-andالسع ع ع ع ع ع ععالمعة واالمتثععال وحمععايعة البيئععة ذات resources.htmlالصلة بالعمليات البحرية

المعايير والمبادئ التوجيهية
مبادل التعادل

 https://equator-principles.com/reمبادل التعادل وقواعد ةدارة الجم ياتsources/

المنظمة الدولية لتوحيد المقاإيس

21-17328

 www.iso.org/iso-14001-environmenمععاإير المنظمعة العدوليعة لتوحيعد المقعاإيس tal-management.htmlلنظا االدارة البيئية

27/47

ISBA/27/C/5

مصدر الموضوع

مؤسسة التمويل الدولية

عنوان االنترنت ()URL

التعليقات

 https://www.ifc.org/wps/wcm/conمعاإير مؤس ع ع ع عس ع ع ع ععة التمويل الدولية ل داء nect/c02c2e86-e6cd-4b55-95a2فيمع ععا إتص ع ع ع ع ع ع ع ععل بع ععاالسع ع ع ع ع ع عتع ععدامع ععة البيئيع ععة b3395d204279/IFC_Perfor-واالجتماةية

mance_Standards.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kTjHBzk
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(تقدم لقائمة مرجعية لمستتتتتتتاعدة مقدم الطلب أو المتعاقد على تقييم مدب ا تمال ولفاية
استتتتتتتتمارة االستتتتتتتتعراض :محتوب بيان األثر البيئي ج
محتوب بيان األثر
فرع بيع ععان األثر البيئي/فرع

المرفق الرابع

موجز ثنفيل

الفرع ذو الص ععلة في

ال ثفي عناصر بيان األثر البيئي برلت المتطلبات؟

المبادل التوجيرية

ال جرأل ثضمين وصف لتقييا األثر البيئي وأادافا؟

ثانيا1-

وصف كيفية استيفاء بيان األثر البيئي لرلت المعاإير

ال يحتو الوصف على ما إلي:
(أ) أاداف ثقييا األثر البيئي؟
(ب) المقاصد العامة؟
(ج) ملخص العالقع ععة بين البيئع ععات الفيزيع ععاجيع ععة-ال يميع ععاجيع ععة والبيولوجيع ععة
واالجتماةية  -االقتصادية؟

ال ثا وص ععف ااثار الفيزياجية  -ال يمياجية والبيولوجية واالجتماةية-االقتص ععادية
المتوقعة للنئا ؟ ال ثا ثحدإد أولويات ااثار المتبقية على أساس حجا األثر؟

ال إلخص الموجز التنفيل ثدابير التخفيا الموصى برا لتجنب ااثار البيئية
أو معالجترا أو ثقليلرا ةلى أدنى حد مم ن؟

ال إتضع ع ععمن الموجز التنفيل مناقئع ع ععة للفواجد االقتصع ع ععادية والمالية وييراا من
الفواجد التي ستُجنى من المئروع؟

ال أُدرجت وثيقة االلتزام بحفظ البيئة وصونرا وثخفيا المخاطر؟
اععل إلخص الموجز التنفيععل

المصلحة واألطراف المعنية؟

الحوار الععداجر بين المتعععاقععد والجرععات ص ع ع ع ع ع ع ععاحبععة

ال أُدرجت وثيقة التزام وفقا لمئروع النظام في الموجز التنفيل ؟
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المرفق

المرفق الرابع

المقدمة 5-1-1-1

ال ثفي عناصر بيان األثر البيئي برلت المتطلبات؟

المبادل التوجيرية

وصف كيفية استيفاء بيان األثر البيئي لرلت المعاإير

21-17328

فرع بيع ععان األثر البيئي/فرع

الفرع ذو الص ععلة في

ال ثعرض المقدمة السععياق الالمم لفروع التقرير؟ ال ثئععير ةلى المواضععع التي ثانيا2-
يم ن العثور فيرا على معلومات ةضافية عن بيان األثر البيئي؟

ال ثلخص المقدمة المئروع المقترح بدال من ثقييا األثر البيئي؟
ال ثتضمن المقدمة فرعا مخصصا للمعلومات األساسية؟
ال أُدرجت المعلومات المتعلقة باألنئطة السابقة؟
ال ثناقش المقدمة قابلية المئ ع ععروع لالس ع ععتمرار من خالل ثقديا ثفاص ع ععيل ثتعلق
بما إلي:

(أ) السياق االقتصاد ؟
(ب) ثبريرات لتنفيل المئروع؟
(ج) الفواجد؟
ال أُدرج موجز بالعمل المنجز قبل ثقييا األثر البيئي؟
ال نوقئت ثفاصيل أوراق اعتماد الجرة المقترحة للعقد ،بما في ذل ما إلي:
(أ) كبار المساامين؟
(ب) العقود األخرأل؟
(ج) التراخيص المتحصل عليرا؟
(د) الخبرة الت نولوجية؟

(و) القدرات؟
(م) الموارد المالية؟
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(ه) الخبرة البيئية؟

وصف كيفية استيفاء بيان األثر البيئي لرلت المعاإير

ال أُدرج وصف للنطاق ولي ل التقرير في المقدمة؟
السعياسعة العامة والسعياق اعل إنعاقش بيعان األثر البيئي كيا سع ع ع ع ع ع ععيتنعاول المتععاقعد التئع ع ع ع ع ع عريععات الوطنيعة ثانيا3-

القانوني واالدار

4-2–1-2

والدولية ،أو اللواجح أو المبادل التوجيرية ،التي ثنطبق على أنئ ععطة االس ععتغالل

المقترحة؟

ال إناقش بيان األثر البيئي كيفية ثناول المتعاقد للتئع عريعات أو الس ععياس ععات أو
اللواجح الرامة يير ذات الصلة بالتعدإن؟

ال إناقش بيان األثر البيئي كيفية ثناول المتعاقد لالثفاقات الدولية مثل:
(أ) اثفاقية األما المتحدة لقانون البحار؟
(ب) اثفاقية سوالس؟
(ج) اثفاقية ماراول؟
(د) اثفاقية لندن؟
اعل إنعاقش بيعان األثر البيئي كيفيعة ثنعاول المتععاقعد للمععاإير والمبعادل التوجيريعة
التي سيتا التقيد برا خالل مدة العقد من قبل مجموعات من قبيل:
(أ) السلطة الدولية لقاع البحار؟
(ب) مبادل التعادل؟
(ج) المنظمة الدولية لتوحيد المقاإيس؟
(د) الجم ية الدولية للمعادن البحرية؟
(ه) مؤسسة التمويل الدولية؟
(و) المبادرة الخاصة بئفافية الصناعات االستخراجية؟
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المرفق الرابع

ال ثفي عناصر بيان األثر البيئي برلت المتطلبات؟

المبادل التوجيرية
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فرع بيع ععان األثر البيئي/فرع

الفرع ذو الص ععلة في

المرفق الرابع

وصف التطوير المقترح

8-3–1-3

ال ثفي عناصر بيان األثر البيئي برلت المتطلبات؟

المبادل التوجيرية

وصف كيفية استيفاء بيان األثر البيئي لرلت المعاإير

21-17328

فرع بيع ععان األثر البيئي/فرع

الفرع ذو الص ععلة في

ال إتضععمن بيان األثر البيئي وصععفا لالسععتغالل المقترح ،بما في ذل ثفاصععيل ثانيا4-
األنئطة المقترحة والرسوم البيانية والرسومات ذات الصلة؟

ال إتضععمن بيان األثر البيئي ثحليال قام با المتعاقد للبداجل ويبين أنا ثا بحث
بداجل معقولة للمئروع المقترح وثقييمرا بموضوةية؟

وص ع ع ععف البيئة الفيزياجية اعل إتضع ع ع ع ع ع ععمن بيعان األثر البيئي لمحعة ععامعة عن النتعاج الرجيسع ع ع ع ع ع عيعة ،التي إتا ثانيا5-

ال يماجية الحالية

12-4–1-4

ثناولرا في ست نقا أو أقل؟

اعل إتضع ع ع ع ع ع ععمن بيعان األثر البيئي لمحعة ععامعة عن السع ع ع ع ع ع عيعاق االقليمي والخراجط
المرج ية االقليمية للمنطقة المئمولة بالعقد؟

اعل يقعدم بيعان األثر البيئي وصع ع ع ع ع ع عفعا لجميع العد ارسع ع ع ع ع ع ععات المنجزة ،بمعا في ذلع
جمعت بموجب عقد االست ئاف؟
البيانات األساسية المرج ية البيئية التي ُ

ثانيا5-

ال إتضعمن بيان األثر البيئي البيانات العلمية الواردة في قاعدة بيانات السعلطة

الدولية لقاع البحار ( )DeepDataل ل من المنطقة المئع ع ععمولة بالعقد والسع ع ععياق

االقليمي؟

ال إناقش بيان األثر البيئي األرصاد الجوية وجودة الرواء ،بما في ذل :
(أ) لمحة عامة عن علا المناخ؟
(ب) وصف جودة الرواء الموجودة (بما في ذل الخصاجص ال يمياجية)؟
ال إناقش بيان األثر البيئي السياق الجيولوجي ،بما في ذل :

(ب) طبيعة الموارد وحجمرا؟
32/47

ISBA/27/C/5

(أ) التضاريس الجيولوجية العامة والطبويرافيا؟

وصف كيفية استيفاء بيان األثر البيئي لرلت المعاإير

ا ععل إن ععاقش بي ععان األثر البيئي السع ع ع ع ع ع عي ععاق الفيزي ععاجي واألوقي ععانويرافي واالقليمي
والموقعي ،بما في ذل :

(أ) الجوانب األوقيانويرافية العامة مثل الطباقية ومعدالت الترسب؟
(ب) الخصع ع ع ع ع ع ععاجص البعارمة مثعل المنعافث الح اررية المعاجيعة والجبعال البحرية
واألخادإد؟

وص ع ع ععف البيئة الفيزياجية ال إناقش بيان األثر البيئي خصع ععاجص الطبقة التحتية لقاع البحر وث وين الت ثانيا5-

ال يماجية الحالية

12-4–1-4

(ثابع)

الطبقة التحتية ،بما في ذل :

(أ) موجزات بيانات الميات المسامية؟
(ب) حجا الحبيبات؟
(ج) مي اني ا الرواسب؟
(د) ث وين الرواسب؟
اع ععل إنع ععاقش بيع ععان األثر البيئي األخطع ععار الطبي يع ععة المحتملع ععة على المنطقع ععة،
بما في ذل :

(أ) نئا الزالمل؟
(ب) النئا البركاني؟
(ج) األعاصير المدارية أو األعاصير أو أمواج ثسونامي؟
ال إناقش بيان األثر البيئي ظروف الضوضاء والضوء ،بما في ذل :
(أ) مستويات الضوضاء والضوء المحيطة؟
21-17328
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المرفق الرابع

ال ثفي عناصر بيان األثر البيئي برلت المتطلبات؟

المبادل التوجيرية
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فرع بيع ععان األثر البيئي/فرع

الفرع ذو الص ععلة في

المرفق الرابع

ال ثفي عناصر بيان األثر البيئي برلت المتطلبات؟

المبادل التوجيرية

وصف كيفية استيفاء بيان األثر البيئي لرلت المعاإير

21-17328

فرع بيع ععان األثر البيئي/فرع

الفرع ذو الص ععلة في

(ب) ث ثير النئ ععا البحر واالس ععت ئ ععافي واالس ععتغاللي القاجا في المنطقة
المقترحة المئمولة بالعقد وحولرا؟

اععل إنععاقش بيععان األثر البيئي اعتبععار انبعععاثععات يععامات الععدفيئععة وثغير المنععاخ،
بما في ذل :

(أ) االنبعاثات الغامية من ال وارث الطبي ية واألنئع ع ع ع ع ععطة البئع ع ع ع ع عرية في
المنطقة التي ثؤثر في قاع البحر وكيمياء العمود الماجي؟

(ب) االنبعاثات ال يمياجية من ال وارث الطبي ية واألنئع ع ععطة البئ ع ع عرية في
المنطقة التي ثؤثر في قاع البحر وكيمياء العمود الماجي؟

ال إوثق بيان األثر البيئي اس ع ع ع ععتخدام أفض ع ع ع ععل األدلة العلمية المتاحة وأفضع ع ع ععل
التقنيات المتاحة في دراسة الئرو الملكورة أعالت؟

ال يحتو بيان األثر البيئي على موجز إتناول ب سع ع ع ععراب الرسع ع ع ععاجل الرجيسع ع ع ععية

أعالت للبيئة الفيزياجية ال يمياجية التي ثتض ع ع ع ع ع ععمن النتاج الرجيس ع ع ع ع ع ععية واالعتبارات
الخاصة أيضا؟

وصععف البيئة البيولوجية اعل إتضع ع ع ع ع ع ععمن بيعان األثر البيئي لمحعة ععامعة عن النتعاج الرجيسع ع ع ع ع ع عيعة ،التي إتا ثانيا5-

الحالية

5-5–1-5

ثناولرا في ست نقا أو أقل؟

اعل إتضع ع ع ع ع ع ععمن بيعان األثر البيئي لمحعة ععامعة عن السع ع ع ع ع ع عيعاق االقليمي والخراجط
المرج ية االقليمية للمنطقة المئمولة بالعقد؟

جمعت بموجب عقد االست ئاف؟
البيانات األساسية المرج ية البيئية التي ُ
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اعل يقعدم بيعان األثر البيئي وصع ع ع ع ع ع عفعا لجميع العد ارسع ع ع ع ع ع ععات المنجزة ،بمعا في ذلع
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وصف كيفية استيفاء بيان األثر البيئي لرلت المعاإير

ال إتضعمن بيان األثر البيئي البيانات العلمية الواردة في قاعدة بيانات السعلطة

الدولية لقاع البحار ( )DeepDataل ل من المنطقة المئع ع ععمولة بالعقد والسع ع ععياق

االقليمي؟

فيمعا إتعلق بعمق الجزء السع ع ع ع ع ع ععطحي (من سع ع ع ع ع ع ععطح البحر ةلى عمق  200متر
ثقريبا) ،ال إناقش بيان األثر البيئي الفئات التصنيفية واالي ولوجية التالية:
(أ) العوالق النباثية؟
(ب) العوالق الحيوانية؟
(ج) األسماك السطحية؟
(د) األسماك القريبة من السطح؟
(ه) الطيور البحرية؟
(و) السالحف؟
(م) الثدإيات البحرية؟
فيما إتعلق بالعمق المتوسع ع ع ع ععط (من عمق حوالي  200متر ةلى حوالي  50مت ار
فوق قاع البحر) ،ال إناقش بيان األثر البيئي الفئات التصع ع ع ع ع ععنيفية/االي ولوجية

التالية:

(أ) العوالق الحيوانية؟
(ب) السوابح؟
(ج) أسماك الميات المتوسطة العمق وأسماك األعماق السحيقة؟
(د) الثدإيات القادرة على الغو

العميق؟

21-17328

المرفق الرابع

ال ثفي عناصر بيان األثر البيئي برلت المتطلبات؟

المبادل التوجيرية
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فرع بيع ععان األثر البيئي/فرع

الفرع ذو الص ععلة في

المرفق الرابع

ال ثفي عناصر بيان األثر البيئي برلت المتطلبات؟

المبادل التوجيرية

وصف كيفية استيفاء بيان األثر البيئي لرلت المعاإير

21-17328

فرع بيع ععان األثر البيئي/فرع

الفرع ذو الص ععلة في

وصععف البيئة البيولوجية فيمعا إتعلق بعالفئعات التصع ع ع ع ع ع ععنيفيعة واالي ولوجيعة المعلكورة أعالت ،اعل إنعاقش بيعان ثانيا5-

الحالية 5-5–1-5

(ثابع)

األثر البيئي ما إلي:
(أ) التنوع؟

(ب) ال تلة األحياجية؟
(ج) ث وين األنواع؟
(د) ثراء األنواع؟
(ه) وفرة األنواع؟
(و) حجا ال اجنات الحيوانية؟
(م) التغير الزمني؟
(ح) وظيفة النظام االي ولوجي؟
( ) القدرة على الت يا؟
( ) العالقات الغلاجية؟
(ك) مراحل ثاري حياة الحيوانات (مثل مراحل اليرقات والصع ع ع ع ع ععغار التي
ثختلف عن ال اجنات البالغة)؟

(ل) الرياكل المجتم ية والترابط (بما في ذل االنضع ع ع ع ع ع ععمام ةلى الجماعة
األحياجية والمعلومات السلوكية)؟

(ن) اعتبع ععارات األنواع التي ثعرف بع ع نرع ععا نع ععادرة أو معرض ع ع ع ع ع ع ع ععة للخطر
أو مرددة باالنقراض؟
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(م) اعتبارات األنواع المستوطنة؟

وصف كيفية استيفاء بيان األثر البيئي لرلت المعاإير

ال إوثق بيان األثر البيئي اس ع ع ع ععتخدام أفض ع ع ع ععل األدلة العلمية المتاحة وأفضع ع ع ععل
التقنيات المتاحة في دراسة الئرو الملكورة أعالت؟

ال يحتو بيان األثر البيئي على موجز إتناول ب سععراب الرسععاجل الرجيسععية أعالت
المتعلقة بالبيئة البيولوجية ،ويتضمن النتاج الرجيسية وكلل االعتبارات الخاصة؟

وصع ع ع ع ع ع ع ع ع ععف ال ع ع عب ع ع عي ع ع عئ ع ع ععة اعل إتضع ع ع ع ع ع ععمن بيعان األثر البيئي لمحعة ععامعة عن النتعاج الرجيسع ع ع ع ع ع عيعة ،التي إتا ثانيا5-
االج ع ع ع عت ع ع ع عمع ع ع ععاة ع ع ع عيع ع ع ععة  -ثناولرا في ست نقا أو أقل؟

االقتصادية الحالية

4-6–1-6

اعل إتضع ع ع ع ع ع ععمن بيعان األثر البيئي لمحعة ععامعة عن السع ع ع ع ع ع عيعاق االقليمي والخراجط
المرج ية االقليمية للمنطقة المئمولة بالعقد؟

وصع ع ع ع ع ع ع ع ع ععف ال ع ع عب ع ع عي ع ع عئ ع ع ععة ال إناقش بيان األثر البيئي الجوانب التالية لخدمات النظام االي ولوجي:
االج ع ع ع عت ع ع ع عمع ع ع ععاة ع ع ع عيع ع ع ععة -

االقتصادية الحالية

4-6–1-6

(ثابع)

(أ) مصععاإد األسععماك (على سععبيل المثال ،مناطق التفري أو المحاضععن
أو مواقع التغلية السطحية ،حسب االقتضاء)؟

(ب) حركة النقل البحر (مثل حركة النقل البحر يير المتصع ع ع ععلة بالعقود
التي قععد ثحععدث في المنطقععة المقترحععة المئ ع ع ع ع ع ععمولععة بععالعقععد أو بععالقرب

منرا)؟

(ج) السع ع ععياحة (على سع ع ععبيل المثال طرق السع ع ععفن السع ع ععياحية أو المناطق
المس ع ععتخدمة أليراض الص ع ععيد الترفيري ،والتنزت ،ومئ ع ععاادة الثدإيات

البحرية ،ويير ذل من األنئطة السياحية ذات الصلة)؟
(د) البحوث العلمي ع ععة البحري ع ععة (أ

بحوث علمي ع ععة ثجر في المنطق ع ععة

المقترحة المئ ع ع ع ع ععمولة بالعقد أو حولرا خارج نطاق الد ارس ع ع ع ع ععات البيئية

أو عمليع ععات أخع ععل العينع ععات التي ثجرأل من أجع ععل ثقييا األثر البيئي

أو بيععان األثر البيئي أو ثل ع المقترحععة في خطععة االدارة والرص ع ع ع ع ع ع ععد
البيئيين)؟

21-17328
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المرفق الرابع

ال ثفي عناصر بيان األثر البيئي برلت المتطلبات؟

المبادل التوجيرية
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فرع بيع ععان األثر البيئي/فرع

الفرع ذو الص ععلة في

المرفق الرابع

ال ثفي عناصر بيان األثر البيئي برلت المتطلبات؟

المبادل التوجيرية

وصف كيفية استيفاء بيان األثر البيئي لرلت المعاإير

21-17328

فرع بيع ععان األثر البيئي/فرع

الفرع ذو الص ععلة في

(ه) أدوات ةدارة البيععانععات المسع ع ع ع ع ع ععتنععدة ةلى المنطقععة مثععل قععاعععدة بيععانععات
السلطة الدولية لقاع البحار ()DeepData؟

(و) اس ع ع ععتخدامات أخرأل للمنطقة في المنطقة المقترحة المئ ع ع ععمولة بالعقد
وحولرا (مثل ال ابالت البحرية أو مئععاريع االسععت ئععاف أو مئععاريع
االستغالل األخرأل)؟

(م) المواقع ذات األامي ععة األثري ععة أو الت ععاريخي ععة الموجودة في المنطق ععة
المقترحة المئمولة بالعقد أو حولرا؟

ال إوثق بيان األثر البيئي اس ع ع ع ععتخدام أفض ع ع ع ععل األدلة العلمية المتاحة وأفضع ع ع ععل
التقنيات المتاحة في دراسة الئرو الملكورة أعالت؟

ال يحتو بيان األثر البيئي على موجز إتناول ب سع ع ع ععراب الرسع ع ع ععاجل الرجيسع ع ع ععية
أعالت المتعلقة بالبيئة االجتماةية  -االقتص ع ع ععادية ،وثتض ع ع ععمن النتاج الرجيس ع ع ععية
واالعتبارات الخاصة أيضا؟

ثقييا ااثععار على البيئععة فيما إتعلق بالبيئة الفيزياجية  -ال يمياجية ،ال إتضععمن بيان األثر البيئي وصععفا ثانيا6-

الفيزيععاجيععة  -ال يميععاجي ععة للثار المباورة ويير المباورة والتراكمية:
والتخفيا المقترح

15-7–1-7

(أ) طبيعة ومدأل أ آثار فعلية أو محتملة؟
(ب) التدابير التي ستُتخل لتفاد ثل ااثار أو عالجرا أو التخفيا منرا؟
(ج) ااثار المتبقية؟
فيما إتعلق بالبيئة الفيزياجية  -ال يمياجية ،ال إتضمن بيان األثر البيئي مناقئة
(أ) الرساجل الرجيسية (لمحة عامة عن النتاج الرجيسية)؟
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ما إلي:
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وصف كيفية استيفاء بيان األثر البيئي لرلت المعاإير

(ب) وصف ااثار ،ويئمل ما إلي:
’ ‘1طبيعع ععة ومع ععدأل أ

آثع ععار فعليع ععة أو محتملع ععة ،بمع ععا في ذلع ع ااثع ععار

التراكمية يير المباورة ،والتفاعالت بين مختلف ااثار؟

’ ‘2التعدابير التي سع ع ع ع ع ع ععتتخعل لتجنعب اعلت ااثعار أو عالجرعا أو التخفيا
منرا (والتي سيجر ثناولرا في خطة االدارة والرصد البيئيين)؟

’ ‘3ااثار الحتمية (المتبقية) التي ستظل موجودة؟
(ج) منعاقئع ع ع ع ع ع ععة محعددة للثعار التراكميعة ،بمعا في ذلع ااثعار النعاجمعة عن

العمليات المقترحة من قبل المتعاقد والعمليات األخرأل في المنطقة؟

اععل إنععاقش بيععان األثر البيئي الجوانععب التععاليععة المحععددة للثععار المحتملععة على
البيئة الفيزياجية – ال يمياجية:

(أ) األرصاد الجوية وجودة الرواء؟
(ب) السياق الجيولوجي؟
(ج) السياق األوقيانويرافي الماد ؟
(د) السياق األوقيانويرافي ال يمياجي؟
(ه) خصاجص الطبقة التحتية لقاع البحر؟
(و) األخطار الطبي ية؟
(م) الضوضاء والضوء؟
(ح) انبعاثات يامات الدفيئة وثغير المناخ؟
( ) السالمة البحرية والتفاعالت مع النقل البحر ؟

21-17328

المرفق الرابع

ال ثفي عناصر بيان األثر البيئي برلت المتطلبات؟

المبادل التوجيرية
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فرع بيع ععان األثر البيئي/فرع

الفرع ذو الص ععلة في

المرفق الرابع

ال ثفي عناصر بيان األثر البيئي برلت المتطلبات؟

المبادل التوجيرية

وصف كيفية استيفاء بيان األثر البيئي لرلت المعاإير

21-17328

فرع بيع ععان األثر البيئي/فرع

الفرع ذو الص ععلة في

( ) ةدارة النفايات؟
(ك) مساجل أخرأل؟
ثقييا ااثععار على البيئععة ال إناقش بيان األثر البيئي ،على األقل ،مصادر األثر المحتمل التي ثئمل:

الفيزيععاجيععة  -ال يميععاجي ععة
والتخفيا المقترح

15-7–1-7

(ثابع)

ثانيا6-

(أ) االضطرابات المادية في قاع البحر أثناء أنئطة التعدإن؟
(ب) روع ع ع ع ععاو ع ع ع ع عات الرواسع ع ع ع ععب التي يم ن أن ثتفرق خارج نطاق المنطقة
المئمولة بالعقد؟

(ج) التع ثير المحتمعل النعاجا عن أنئع ع ع ع ع ع عطعة نقعل المواد وثجريزاعا التي ثتا
على السطح في المنطقة المئمولة بالعقد؟

ال ثوفر المناقئع ع ع ع ع ع ععة ةوع ع ع ع ع ع ععارات مرج ية ةلى فروع أخرأل من بيان األثر البيئي
الطالع المستخدم على الصالت القاجمة بين األسباب والنتاج ؟

ال ثئععمل المناقئععة الوقت المتوقع للتعافي بعد االضععطرابات وطول مدة ااثار
المتبقية؟

ال إتضمن بيان األثر البيئي موج از للثار المتبقية في و ل جداول؟
ثقييا ااثععار على البيئععة فيمععا إتعلق بععالبيئععة البيولوجيععة ،اععل إنععاقش بيععان األثر البيئي وصع ع ع ع ع ع عفععا للثععار

العبعيعولعوجعي ع ع ععة والعتعخعفعيعا المباورة ويير المباورة والتراكمية؟

المقترح

8-8–1-8

(أ) طبيعة ومدأل أ آثار فعلية أو محتملة؟
ستتخل لتفاد ثل ااثار أو عالجرا أو التخفيا منرا؟
(ب) التدابير التي ُ
فيما إتعلق بالبيئة البيولوجية ،ال إتضمن بيان األثر البيئي مناقئة ما إلي:
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(ج) ااثار المتبقية؟

وصف كيفية استيفاء بيان األثر البيئي لرلت المعاإير

(أ) الرساجل الرجيسية (لمحة عامة عن النتاج الرجيسية)؟
(ب) وصف ااثار ،ويئمل ما إلي:
’ ‘1طبيعع ععة ومع ععدأل أ

آثع ععار فعليع ععة أو محتملع ععة ،بمع ععا في ذلع ع ااثع ععار

التراكمية يير المباورة ،والتفاعالت بين مختلف ااثار؟

’ ‘2التعدابير التي سع ع ع ع ع ع ععتتخعل لتجنعب اعلت ااثعار أو عالجرعا أو التخفيا
منرا (والتي سيجر ثناولرا في خطة االدارة والرصد البيئيين)؟

’ ‘3ااثار الحتمية (المتبقية) التي ستظل موجودة؟
(ج) منعاقئع ع ع ع ع ع ععة محعددة للثعار التراكميعة ،بمعا في ذلع ااثعار النعاجمعة عن

العمليات المقترحة من قبل المتعاقد والعمليات األخرأل في المنطقة؟

ثقييا ااثععار على البيئععة ال إناقش بيان األثر البيئي جوانب خاص ععة بالبيئة البيولوجية القاجمة ،من قبيل

العبعيعولعوجعي ع ع ععة والعتعخعفعيعا ما إلي:

المقترح

8-8–1-8

(ثابع)

(أ) العمق؟
’ ‘1سطح البحر؟
’ ‘2الميات المتوسطة العمق؟
’ ‘3المنطقة القاةية؟
(ب) النظا االي ولوجية؟
(ج) التجمعات؟
إنبغي أن إتض ع ععمن الا الفرع أيض ع ععا موج از للد ارس ع ععات القاجمة للنظا االي ولوجية

والتجمعات ،وينبغي مناقئة ااثار الزمنية والم انية في كل قسا فرعي.
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المرفق الرابع

ال ثفي عناصر بيان األثر البيئي برلت المتطلبات؟

المبادل التوجيرية
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الفرع ذو الص ععلة في

المرفق الرابع

ال ثفي عناصر بيان األثر البيئي برلت المتطلبات؟

المبادل التوجيرية

وصف كيفية استيفاء بيان األثر البيئي لرلت المعاإير

21-17328

فرع بيع ععان األثر البيئي/فرع

الفرع ذو الص ععلة في

ل ععل جععانععب من الجوانععب المععلكورة أعالت ،اععل إنععاقش بيععان األثر البيئي ااثععار
المحتملة التي ثئمل ما إلي:

(أ) ااثار الناجمة عن ميادة أنئ ع ع ع ع ع ععطة الس ع ع ع ع ع ععفن والتلوث المحتمل الل
ثتسبب فيا الت السفن؟

(ب) ااثع ععار النع ععاجمع ععة عن التغيرات في ثركيبع ععة الميع ععات أو صع ع ع ع ع ع عفع ععاجرع ععا
أو ضجيجرا ،مما إؤثر في السلسلة الغلاجية وثوافر الفراجس؟

(ج) ااثار المترثبة على احتمال نضوب األكسجين؟
(د) آثار رواوات الرواسب في العمود الماجي؟
(ه) التراكا األحياجي للمعادن السامة وييراا من الملوثات؟
(و) ااثار الزمنية والم انية؟
ال ثوفر المناقئع ع ع ع ع ع ععة ةوع ع ع ع ع ع ععارات مرج ية ةلى فروع أخرأل من بيان األثر البيئي
الطالع المستخدم على الصالت القاجمة بين األسباب والنتاج ؟

ال ثئععمل المناقئععة الوقت المتوقع للتعافي بعد االضععطرابات وطول مدة ااثار
المتبقية؟

ال إتضمن بيان األثر البيئي موج از للثار المتبقية في و ل جداول؟
ثع عقع عيع عيع ععا ااث ع ع ععار عع علع ععى فيما إتعلق بالبيئة االجتماةية  -االقتصع ع ع ععادية ،ال إتضع ع ع ععمن بيان األثر البيئي ثانيا6-
البيئ ععات االجتم ععاةي ععة  -وصفا للثار المباورة ويير المباورة والتراكمية:

ISBA/27/C/5

المقترح

5-9–1-9

ستتخل لتفاد ثل ااثار أو عالجرا أو التخفيا منرا؟
(ب) التدابير التي ُ
(ج) ااثار المتبقية؟
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االقتص ع ع ع ع ععادية والتخفيا

(أ) طبيعة ومدأل أ آثار فعلية أو محتملة؟
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وصف كيفية استيفاء بيان األثر البيئي لرلت المعاإير

فيما إتعلق بالبيئة االجتماةية  -االقتصع ع ع ععادية ،ال إتضع ع ع ععمن بيان األثر البيئي

مناقئة ما إلي:

(أ) الرساجل الرجيسية (لمحة عامة عن النتاج الرجيسية)؟
(ب) وصف ااثار ،ويئمل ما إلي:
’ ‘1طبيعع ععة ومع ععدأل أ

آثع ععار فعليع ععة أو محتملع ععة ،بمع ععا في ذلع ع ااثع ععار

التراكمية ويير المباورة ،والتفاعالت بين مختلف ااثار؟

’ ‘2التعدابير التي سع ع ع ع ع ع ععتتخعل لتجنعب اعلت ااثعار أو عالجرعا أو التخفيا
منرا (والتي سيجر ثناولرا في خطة االدارة والرصد البيئيين)؟

’ ‘3ااثار الحتمية (المتبقية) التي ستظل موجودة؟
(ج) منعاقئع ع ع ع ع ع ععة محعددة للثعار التراكميعة ،بمعا في ذلع ااثعار النعاجمعة عن

العمليات المقترحة من قبل المتعاقد والعمليات األخرأل في المنطقة؟

فيما إتعلق بالبيئة االجتماةية  -االقتصع ع ع ععادية ،ال إتضع ع ع ععمن بيان األثر البيئي

مناقئة ما إلي:

(أ) مصاجد األسماك؟
(ب) حركة النقل البحر ؟
(ج) السياحة؟
(د) البحوث العلمية البحرية؟
(ه) األدوات االدارية القاجمة على أساس المناطق؟
(و) اعتبارات أخرأل؟

21-17328

المرفق الرابع

ال ثفي عناصر بيان األثر البيئي برلت المتطلبات؟

المبادل التوجيرية
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فرع بيع ععان األثر البيئي/فرع

الفرع ذو الص ععلة في

المرفق الرابع

ال ثفي عناصر بيان األثر البيئي برلت المتطلبات؟

المبادل التوجيرية

وصف كيفية استيفاء بيان األثر البيئي لرلت المعاإير
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فرع بيع ععان األثر البيئي/فرع

الفرع ذو الص ععلة في

ال إتضع ع ععمن بيان األثر البيئي مناقئع ع ععة النتاج المريوب فيرا أو ااثار المفيدة
وكلل ااثار السلبية المحتملة على البيئة االجتماةية  -االقتصادية؟

ال إتضع ععمن بيان األثر البيئي مناقئع ععة لحجا ااثار ،والمدة المتوقعة لمثل الت
ااثار ،وثقييما لما ةذا كان من المرجح أن ث ون ااثار ثراكمية؟

اععل يقععدم اععلا الفرع ةو ع ع ع ع ع ع ععارات مرج يععة ةلى فروع أخرأل من بيععان األثر البيئي
الطالع المستخدم على الصالت القاجمة بين األسباب والنتاج ؟

ال إتضمن بيان األثر البيئي موج از للثار المتبقية في و ل جداول؟
األح ع ععداث العرضع ع ع ع ع ع عي ع ععة اعل يحيعل بيعان األثر البيئي المسع ع ع ع ع ع ععتخعدمين ةلى خطعة اسع ع ع ع ع ع ععتجعابعة طعارجعة قعاجمعة ثانيا7-

واألخطار الطبي ية

3-10–1-10

بععلاثرععا ،ثحععدد بععالتفصع ع ع ع ع ع عيععل األخطععار المحتملععة واالجراءات المعمول برععا الدارة

حاالت الطوارل البيئية؟ ال إتض ععمن بيان األثر البيئي مناقئ ععة حول المخلفات
الخطرة بيئيععا ،بمععا في ذل ع احتمععال حععدوثرععا والتععدابير المقترحععة لمنع مثععل اععلت

الحوادث أو التصد لرا؟

االدارة والرصععد واالبالع ال يحيل بيان األثر البيئي المس ع ع ع ع ععتخدمين ةلى خطة االدارة والرص ع ع ع ع ععد البيئيين ثانيا8-
في السياق البيئي

4-11–1-11

ويتض ع ع ععمن مناقئ ع ع ععة موجزة للقض ع ع ععايا الرجيس ع ع ععية التي ثا ثناولرا في الت الخطة،

بما في ذل ما إلي:

(أ) الري ل التنظيمي وثسلسل المسؤوليات؟
(ب) نظام أو نظا االدارة البيئية؟
(ج) األاداف البيئية؟

(ه) خطة الرصد؟
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(د) ثدابير التخفيا واالدارة؟

وصف كيفية استيفاء بيان األثر البيئي لرلت المعاإير

(و) االجراءات التصحيحية؟
(م) خطة االيالق؟
(ح) االبالع عن أنئطة الرصد؟
( ) االبالع عن الحوادث؟
االدارة الجيدة للمنتجات
12

ال إتضع ع ععمن بيان األثر البيئي وصع ع ععفا لالسع ع ععتخدام المزمع للخام المحتو على ثانيا9-
معععادن واععل إتنععاول كيفيععة ثقليععل ااثععار الصع ع ع ع ع ع ععحيععة والبيئيععة واالجتمععاةيععة -

االقتص ععادية وااثار المتعلقة بالس ععالمة للمنت أو المنتجات المزمع اس ععتخراجرا،
بما في ذل ااثار المحتملة لما إلي:
(أ) استرالك الطاقة والمواد؟
(ب) ثوليد النفايات؟
(ج) المواد السامة؟
(د) االنبعاثات في الرواء والماء؟

التئاور

4-13–1-13

ال يحدد بيان األثر البيئي بوضع ععوح الجرات صع ععاحبة المصع ععلحة في المئع ععروع ثانيا10-
ودوراا فيمعا إتعلق بالموافقعات والتئع ع ع ع ع ع ععاور؟ ال إنعاقش بيعان األثر البيئي طبيععة
جرأل في ةطار بيان األثر البيئي؟
ومدأل أ مئاورات ثُ ي

ال إتض ع ع ع ععمن بيان األثر البيئي وص ع ع ع ععفا للبروثوكول المس ع ع ع ععتخدم لجمع ثعليقات

أصع ع ععحاب المصع ع ععلحة ووع ع عوايلرا وثسع ع ععجيلرا والرد عليرا ،وثقييما لسع ع ععبل مواءمة

المئاورات مع التزامات التئاور ذات الصلة ،ةن وجدت؟

ال إتضع ععمن بيان األثر البيئي بيانا يصع ععف االسع ععتخدام المزمع لا ،بما في ذل

قاجمة بالجرات صع ع ععاحبة المصع ع ععلحة المتوقع اسع ع ععتخدامرا لرلا البيان؟ إنبغي أن

21-17328

ISBA/27/C/5

المرفق الرابع

ال ثفي عناصر بيان األثر البيئي برلت المتطلبات؟

المبادل التوجيرية
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فرع بيع ععان األثر البيئي/فرع

الفرع ذو الص ععلة في

المرفق الرابع

ال ثفي عناصر بيان األثر البيئي برلت المتطلبات؟

المبادل التوجيرية

وصف كيفية استيفاء بيان األثر البيئي لرلت المعاإير

21-17328

فرع بيع ععان األثر البيئي/فرع

الفرع ذو الص ععلة في

إتضمن الا الفرع قاجمة بالتراخيص والموافقات األخرأل الالممة لتنفيل المئروع،
والمتطلبات المتعلقة باالستعراض البيئي والتئاور.

المسرد والمختصرات
14
فريق الدراسة
15

ال إتضععمن بيان األثر البيئي مسععردا للمصععطلحات المسععتخدمة فيا وقاجمة ب
مختصرات مستخدمة في جميع الوثاجق؟

ال يسع ع ععرد بيان األثر البيئي أسع ع ععماء األوع ع ععخا

ثانيا11-

المسع ع ععؤولين عن ةعداد البيان؟ ثانيا12-

معد البيان والمس ععاامين فيا ،بما في ذل
إنبغي أن ثتض ععمن القاجمة مؤاالت م
ما إلي:
(أ) الخبرة الفنية؟
(ب) الخبرة المرنية؟
(ج) التعليا؟
(د) التخصصات المرنية؟
(ه) عمليات التسجيل الرامة؟

ال أُدرجت السير اللاثية ل عضاء الرجيسيين في التلإيالت؟
المراجع
16

ال جميع األدلة المس ع ععتقاة من مص ع ععادر خارجية والمقدمة في بيان األثر البيئي ثانيا13-
موثقة في الحواوي أو بواسطة آلية مرج ية مناسبة أخرأل؟

ال جميع المراجع المستخدمة في ةعداد بيان األثر البيئي (بما في ذل المراجع
المئع ع ع ععار ةليرا ثحدإدا في متن الوثيقة) مدرجة في وع ع ع ع ل ثبت مرجعي ،بما في

ISBA/27/C/5

46/47

ذل التفاصيل ال املة للمصادر؟

التلإيالت
17

ISBA/27/C/5

وصف كيفية استيفاء بيان األثر البيئي لرلت المعاإير

اعل إتضع ع ع ع ع ع ععمن بيعان األثر البيئي فرععا للتعلإيالت ثرد فيعا قعاجمعة بجميع التقعارير ثانيا14-
الفنية التي أجريت ألجزاء من ثقييا األثر البيئي أو التي اسع ع ع ع ع ععتخدمت لدعا أ
جانب من جوانب ثقييا األثر البيئي أو بيان األثر البيئي؟

21-17328

المرفق الرابع

ال ثفي عناصر بيان األثر البيئي برلت المتطلبات؟

المبادل التوجيرية
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فرع بيع ععان األثر البيئي/فرع

الفرع ذو الص ععلة في

