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كينغستون ،جامايكا
 22-11متوز/يوليه 2٠16

استعراض تنفيذ خطة اإلدارة البيئية يف منطقة صدع كالريون  -كليربتون
من إعداد األمانة

أوال  -مقدمة
 - 1تعمللا السلللطة الدوليللة لقللاع البحللار واقللا اللتيامللاو ومسللنولياو و واعللد وأن مللة
وإجراءاو بعيدة األثر من أجا محاية البيئة البحرية .ووضع خطط اإلدارة البيئية ملن األدواو
اليت تستعني هبلا السللطة ملن أجلا قيلا أالداااا يف دلاة اإلدارة البيئيلة .وتعل اد خطلة اإلدارة
البيئية ملنطقة صدع كالريلون  -كليربتلون اططلة األو  ،والوديلدة دلن اان ،الليت وضلعتاا
السلطة يف داة اإلدارة البيئية )ISBA/17/LTC/7( .و لد أ رالا اسلل يف دورتله الثامنلة عشلرة
وكان من املقرر أن تنفذ على ملد اتلرة أوليلة ملد ا ثلال سلنواو (ان لر .)ISBA/18/C/22
وتضمانت اططة ديد شبكة من املناطا اليت هلا أمهية بيئية خاصة.

ثانيا  -معلوماو أساسية واألساس التشريعي ططة اإلدارة البيئية
 - 2تتضللمن خطللة اإلدارة البيئيللة ملنطقللة صللدع كالريللون  -كليربتللون اططللوع العريضللة
لإلطار القانوين املتعلا بصلالدياو السللطة يف دلاة محايلة البيئلة البحريلة .ويلرد سلرد مفصلا
لألساس التشريعي الذي تستند إليه اططة يف اقرا ا  1إ .11
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 - ٣و د استُمدو البياناو واالاتراضاو الليت تسلتند إليالا خطلة اإلدارة البيئيلة ملن دلقلة
عما بشأن تصميم املناطا احملمية البحرية للجباة البحريلة ومنطقلة العقيلداو السلحيقة العملا
يف أعايل البحار الوا عة يف احمليط اهلادئ ،عُقدو يف جامعة ااواي يف مانوا ،الوالياو املتحلدة
األمريكية ،يف الفترة من  2٣إ  26تشلرين األوة/أكتلوبر ( 2٠٠7ان لر .)ISBA/14/LTC/2
و لللللدمت دلقلللللة العملللللا دججلللللا علميلللللة تسلللللتند إ مبلللللادئ إيكولوجيلللللة ومعلوملللللاو
بيولوجيلللة جغراايلللة سلللليمة ملللن أجلللا وضلللع خطلللة للللإلدارة املكانيلللة تقسلللم منطقلللة صلللدع
كالريللللون  -كليربتللللون إ ثللللال طبقللللاو يف اال للللا شللللر ا  -غربللللا وثللللال طبقللللاو
يف اال للا مشللاال  -جنوبللا ألغللراض إدارة ا فللت .واسللتنادا إ التللدرجاو القويللة املداوعللة
باإلنتاجية يف عما احمليط وسطحه ،ومها عامالن من العواما الرئيسية اليت تن م ايكلا الن لا
اإليكولوجي ووظيفته يف أعماق احمليطاو ،اقد أسفر اذا التقسيم الطبقي تسلع منلاطا ارعيلة
متميية داخا املنطقة ،تتطلب كا مناا ديد منطقة ذاو أمهية بيئية خاصة.

ثالثا  -املعلوماو األساسية لالستعراض
 - ٤طلب اسل يف مقرر  ISBA/17/C/19إ األمني العا أن يعقد يف أ رب و لت ككلن
و بللا انعقللاد الللدورة الثامنللة عشللرة للجنللة القانونيللة والتقنيللة ،دلقللة العمللا املشللار إلياللا يف
الفقرة  ٤2من خطة اإلدارة البيئية ،تركي بشكا خاص على املسائا املشلار إليالا يف الفقلراو
الفرعيللة (أ) إ (د) .ويف شللباع/ارباير  ،2٠16للررو اللجنللة القانونيللة والتقنيللة عللد متابعللة
االختصاصاو اليت دمت ألغراض دلقة العما.
 - ٥وعمال بالفقرة  ٤6من اططة ،ختضع اططة الستعراض خلارجي دوري ريله اللجنلة
القانونية والتقنية كا سنتني إ مخ سنواو ،دسب اال تضاء ،وللتحديث بلا سلنتني عللى
األ ا من انتااء مدة اططة يف عا  ،2٠16وذلك بالتيامن مع انتلااء أجلا تلراخي التنقيلب
املمنودة داليا لستة متعا دين يف منطقة صدع كالريون  -كليربتون.
 - 6وعالوة على ذلك ،وواقا للفقرة  2٥من اططة ،صممت املناطا التسلع ذاو األمهيلة
البيئيلللة اطاصلللة للحفلللاا عللللى أعلللداد مسلللتدامة والسلللتيعاب الطيل ل الكاملللا ملللن املوائلللا
والتجمعللاو وذلللك بكفالللة اتسللاع ر عتللاا مبللا يكفللي للحفللاا علللى دللد أد مللن أعللداد
الكائناو اليت تتواار هلا مقوملاو البقلاء ملن األنلواع احملتملا أن يقتصلر وجودالا عللى منطقلة
ارعية تابعة ملنطقة صدع كالريون  -كليربتون ،دون أن تتلأثر باالنبعاثلاو العموديلة للتعلدين
النامجة عن أي أنشطة متامخة للمنطقة.
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 - 7وايما يتعلا باستعراض املناطا التسع ذاو األمهية البيئية اطاصة ،ذكلر يف الفقلرة ٤2
من اططة أنه:
”ينبغللي للجنللة القانونيللة والتقنيللة أن تسللتعرض املنللاطا ذاو األمهيللة البيئيللة
اطاصة وأن دد مد صالديتاا أو ضرورة تعديلاا .ويشما اذا عقلد دلقلة عملا
الختصاصللليني علميني/نيلللريني يف ا فلللت/اإلدارة إلجلللراء اسلللتعراض أ لللران وانتقلللاد
املقترح ا ايل وأي بياناو ومعلوماو جديدة مقدملة ملن املتعا لدين .وتلرد ايملا يللي
ماا دلقة العما اليت من املقرر أن تعقد يف أ رب و ت ككن عملياً:
استعراض البياناو واالاتراضاو الواردة يف املقترح األصلي للمنطقلة
(أ)
ذاو األمهية البيئية اطاصة املستمدة من دلقيت عما كا من عا  2٠٠7و 2٠1٠؛
(ب)

ديد الصالدية العلمية للناج املتبع؛

(ج) تقييم البياناو املوجودة لتحديد تفاصيا دجلم املنلاطا ذاو األمهيلة
البيئية اطاصة الالزمة ومو عاا وعدداا؛
(د) متكني اللجنة القانونية والتقنية من تقدمي توصلية واضلحة ايملا يتعللا
مبقترح املناطا ذاو األمهية البيئية اطاصة إ دل السلطة الدولية لقاع البحار“.
-٨

ودعت اططة إ عقد دلقاو عما إضااية ،مبا يف ذلك ما يلي:

سلسلة من دلقاو العما املركلية عللى أنلواع ةلددة .و لد عُقلدو دلقلاو
(أ)
العما اذ سنويا بني عامي  2٠1٣و  ،2٠1٥يف ايلايلمسلااان ،بأملانيلا ،وأو،لني ،بكوريلا
ا،نوبية ،وغينت ،ببلجيكا ،على التوايل؛
(ب) دلقة عما لوضع مبادئ توجيايلة ةلددة للمتعا لدين السلتهداماا يف إنشلاء
املناطا املرجعية لألثر واملناطا املرجعية للحفت ،تُعقد با تاريخ انتااء التلرخي األوة بسلنة
وادللدة علللى األ للا .ويف متوز/يوليلله  ،2٠1٥للررو اللجنللة القانونيللة والتقنيللة عللد متابعللة
االختصاصاو اليت ُدمت لقة العما.
 - ٩و للدد املنللاطا املرجعيللة لألثللر واملنللاطا املرجعيللة للحفللت بوضللوح باعتباراللا منللاطا
خمصصة يقتصر استعماهلا عللى تللك األغلراض .ويقصلد بلل ”املنلاطا املرجعيلة لألثلر“ املنلاطا
اللليت ستسللتهد لتقيلليم أثللر األنشللطة اللليت يُضللطلع هبللا يف املنطقللة علللى البيئللة البحريللة وتكللون
منوذجا للهصائ البيئية اليت تتسم هبا املنطقة .ويُقصد بل ”املناطا املرجعيلة للحفلت“ املنلاطا
اليت لن حيد اياا أي تعدين لضمان بقاء واستقرار مناذج نباتاو لاع البحلر ملن أجلا تقيليم
16-10203
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أي تغرياو يف التنوع البيولوجي للبيئة البحرية (ان لر  ،ISBA/19/C/17امللادة  ،٣1الفقلرة .)6
ولذلك ،اإن ترسيم املناطا املرجعية للحفلت حيتلاج إ االعتملاد عللى املعرالة املفصللة للتنلوع
البيولوجي ومجع البياناو األساسية لضمان محاية مناطا يضااي التنوع البيوللوجي ايالا ذللك
املوجود يف املناطا املرجعية لألثر.

رابعا  -التدابري األخر يف خطة اإلدارة البيئية
 - 1٠يف دني تشكا املنلاطا ذاو األمهيلة البيئيلة اطاصلة واملنلاطا املرجعيلة لألثلر واملنلاطا
املرجعية للحفت مساو بارزة يف خطة اإلدارة البيئية ،انلا داجلة أيضلا إ اسلتعراض التقلد
احملللرز يف تنفيللذ تللدابري اإلدارة األخللر املنصللوص علياللا يف اططللة ،مبللا يف ذلللك اإلجللراءاو
احملددة التالية اليت تسو اا اططة لكا من األمانة واملتعا دين:
ايما يتعلا باألمانة:
إجراء تقييماو لألثر البيئي التراكمي ،دسب اال تضاء ،بناء على مقتردلاو
(أ)
االستغالة ،من أجا نيث ااثار التراكمية للتعدين وغري من األنشطة اإلنسانية؛
(ب) ميع البياناو البيئية اليت مجعاا املتعا دون ألغراض تقييم األثلر ونشلراا ملن
خالة واعد بياناو متادة للجماور وميكن الوصوة إلياا بساولة؛
(ج) القيللا كللإجراء موصللى بلله ذي أولويللة ،بتشللكيا اريللا عامللا لتيسللري إنشللاء
واعد بياناو بيئيلة باسلتهدا البيانلاو اللواردة ملن املتعا لدين وملن مصلادر خارجيلة خمتلارة.
وكان من املتعني بدء اذ املامة يف أ رب و ت ككن و با هناية عا 2٠11؛
(د) االدتفلللاا مبجموعلللة ملللن اطلللرباء االستشلللاريني لتيسلللري توديلللد البيانلللاو،
مبللا يف ذلللك املعللايرة التصللنيفية ،علللى نطللاق دموعللاو بيانللاو املتعا للدين ومنطقللة صللدع
كالريون  -كليربتون؛
(ال) السعي إ إصدار تقرير مردلي دوري (مثال كلا  ٥إ  1٠سلنواو) متلاح
للجماور عن ا،ودة البيئية للمنطقة.
ايما يتعلا باملتعا دين:
(و) وضع خطط لضمان اإلدارة البيئية املسلنولة الراميلة إ تعييلي انتعلاو املوائلا
و معاو الكائناو ا يوانية؛
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(ز) تطبيلللا املبلللادئ  1٤٠٠1للمن ملللة الدوليلللة لتوديلللد املقلللايي عللللى وضلللع
خططام لإلدارة البيئية اطاصة بكا مو ع؛
(ح) تقللدمي خطللط لللإلدارة البيئيللة للدد املنللاطا املرجعيللة لألثللر وا فللت الالزمللة
وذلك ألغراض تتمثا بالدرجة األو يف كفاللة دفلت التجمعلاو البيولوجيلة املتلأثرة بأنشلطة
التعدين وتيسري رصداا؛
(ع) تقلللدمي خطلللط للللإلدارة البيئيلللة تُلللدرج تلللدابري ةلللددة ملللن شلللأهنا أن تييلللد
إ أ صللى دللد ادتمللاالو انتعللاو الكائنللاو ا يللة اللليت تللأثرو بأنشللطتام يف منطقللة صللدع
كالريون  -كليربتون.
 - 11و د كان للحاجة املسلَّم هبا إ العما مع املن ماو الدولية األخر والتقيلد باملبلادئ
التوجياية السلتة ططلة اإلدارة البيئيلة تلأثري لوي عللى التصلميم العلملي للمنلاطا ذاو األمهيلة
البيئيللة اطاصللة .وينبغللي أن يللندي الللدعم املنصللوص عليلله يف اططللة لنللاجي اتفا يللة التنللوع
البيولوجي ومن مة األغذية واليراعة لألمم املتحدة إ التعاون الدويل من أجا تطلوير املنلاطا
ذاو األمهيللة البيئيللة اطاصللة لتتحللوة إ منللاطا نيريللة ةميللة مقبولللة دوليللا خللارج دللدود
الوالية الوطنية.
 - 12وتتيايد باستمرار كمية املعلوملاو األساسلية البيئيلة املسلتقاة ملن املنلاطا ذاو األمهيلة
البيئية اطاصة و د تستويف عما ريب املعايري املقبولة دوليا للحصوة على مركي املنطقة احملميلة
البحرية على النحلو املفصلا ،عللى سلبيا املثلاة ،يف املبلادئ التوجيايلة اللل  12لال لاد اللدويل
فللت الطبيعللة أو املعللايري السللبعة للمنللاطا املامللة إيكولوجيللا أو بيولوجيللا احملللددة يف اتفا يللة
التنوع البيولوجي.

خامسا  -ا الة الراانة للتنفيذ
 - 1٣ايما يلي دالة تنفيذ التدابري املوصى هبا يف خطة اإلدارة البيئية:
التقددباملاز د امل ملال ت د ةملع د مل د مل د ع مل
دمل التقددددباملاصتىلددددامل ددددى مل ددد امل،2021مل مل
التددبا املاصى ددديفملخدد مل مل دد ملاإلدارةمل 2012ملومل2016مل(أيملعنددددتملا ت دددد مل
الىلتملاصن سبمللالستع اضملاصقبل مل
اصق ر مل )ISBA/18/C/22مل
البيئي مل

دلقللة عمللا تتعلللا دصللرا باملنللاطا
التسع ذاو األمهية البيئية اطاصة
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سللتقو األمانللة بتن لليم دلقللة العمللا يف
عا 2٠17
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التقددباملاز د امل ملال ت د ةملع د مل د مل د ع مل
دمل التقددددباملاصتىلددددامل ددددى مل ددد امل،2021مل مل
التددبا املاصى ددديفملخدد مل مل دد ملاإلدارةمل 2012ملومل2016مل(أيملعنددددتملا ت دددد مل
الىلتملاصن سبمللالستع اضملاصقبل مل
اصق ر مل )ISBA/18/C/22مل
البيئي مل
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التعللاون اللللدويل مللن أجلللا تطلللوير
املنلاطا ذاو األمهيللة البيئيلة اطاصللة
لتتحلللوة إ منلللاطا نيريلللة ةميلللة
مقبولة دوليا خلارج دلدود الواليلة
الوطنية

مل يُنفذ بعد

سللتن م أمانللة السلللطة دلقللة عمللا مللع
كلللللثلني علللللن أمانلللللة اتفا يلللللة التنلللللوع
البيولللوجي ،واملن مللة البحريللة الدوليللة،
ومن مة األغذية واليراعة التابعلة لألملم
املتحللدة وأصللحاب املصلللحة ااخللرين
يف عا 2٠1٨

سلسلللة مللن دلقللاو العمللا تركللي
على أنواع ةددة.

نُفللذو ملللن خللالة عقلللد دلقلللاو
عمللا عللن ا يوانللاو الضللهمة يف
ايلايلمسلللل لااان ( )2٠1٣وعللللللن
ا يوانللللللاو العيانيللللللة يف أو،للللللني
( ،)2٠1٤وعلللللللللن ا يوانلللللللللاو
املتوسطة يف غينت ()2٠1٥

ستنشلللر األمانلللة دراسلللة تقنيلللة تلللدمج
التوصللللياو املتمهضللللة عللللن دلقللللاو
العما الثال

دلقة عما لوضلع مبلادئ توجيايلة
ةللددة للمتعا للدين السللتهداماا يف
إنشللللاء املنلللللاطا املرجعيلللللة لألثلللللر
وا فت

مل تُنفذ بعد

سللتقو األمانللة بتن لليم دلقللة العمللا يف
عا 2٠16

يلللا املتعا لللدين بتحديلللد املنلللاطا
املرجعية لألثر وا فت الالزمة

يُنفللذ بعللد عقللد دلقللة عمللا لوضللع
مبلادئ توجيايلة ةلددة للمتعا للدين
السلللللتهداماا يف إنشلللللاء املنلللللاطا
املرجعية لألثر وا فت

سللتقو األمانللة بتن لليم دلقللة عمللا يف
عا  2٠16عن يا املتعا لدين بتطبيلا
التوجيالللللاو الصلللللادرة علللللن اللجنلللللة
القانونيلللة والتقنيلللة تطبيقلللا سلللليما ويف
أ رب و ت ككن

تشللكيا اريللا عامللا لتيسللري إنشللاء
واعللللد بيانللللاو بيئيللللة باسللللتهدا
البياناو الواردة من املتعا دين ومن
مصادر خارجية خمتارة

مل يُنفذ بعد

سللتقو األمانللة بتشللكيا الفريللا العامللا
نيلوة عا 2٠17

االدتفلللاا مبجموعلللة ملللن اطلللرباء
االستشللللللاريني لتيسللللللري توديللللللد
البيانللللاو ،مبللللا يف ذلللللك املعللللايرة
التصللنيفية ،علللى نطللاق دموعللاو
بياناو املتعا دين

مل يُنفذ بعد

سلتحتفت األمانلة مبجموعلة ملن اطلرباء
االستشاريني نيلوة عا 2٠17
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التقددباملاز د امل ملال ت د ةملع د مل د مل د ع مل
دمل التقددددباملاصتىلددددامل ددددى مل ددد امل،2021مل مل
التددبا املاصى ددديفملخدد مل مل دد ملاإلدارةمل 2012ملومل2016مل(أيملعنددددتملا ت دددد مل
الىلتملاصن سبمللالستع اضملاصقبل مل
اصق ر مل )ISBA/18/C/22مل
البيئي مل
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إجلللللراء تقييملللللاو األثلللللر البيئلللللي
التراكمي

مل يُنفذ بعد

ستحاوة األمانة إجراء تللك التقييملاو
داملللا يتللواار مللا يكفللي مللن البيانللاو
البيئيلللة األساسلللية ذاو النوعيلللة ا،يلللدة
املقدمة من املتعا دين

ميع البياناو األساسية البيئية الليت
مجعاللللا املتعا للللدون ونشللللراا مللللن
خلللللالة واعلللللد بيانلللللاو متادلللللة
للجمالللور وميكلللن الوصلللوة إليالللا
بساولة

يُنفللذ بعللد وضللع اسللتراتيجية إلدارة
البياناو وإنشلاء مسلتودع مركليي
للبياناو على شبكة اإلنترنت

ستقو األمانة بتنفيذ اسلتراتيجية إلدارة
البيانلللاو وإنشلللاء مسلللتودع مركللليي
للبيانللاو نيلللوة عللا  ،2٠17وسللتتاح
أو واعللد البيانللاو للجماللور نيلللوة
عا 2٠1٨

إصدار تقريلر مردللي دوري متلاح
للجمالللللور علللللن ا،لللللودة البيئيلللللة
للمنطقة

مل يُنفذ بعد

ستقو األمانة بتنفيذ اسلتراتيجية إلدارة
البيانلللاو وإنشلللاء مسلللتودع مركللليي
للبياناو نيللوة علا  ،2٠17وسيُنشلر
أوة تقريللر مردلللي عللن ا،للودة البيئيللة
للمنطقة نيلوة عا 2٠1٨

يللللا املتعا للللدين بوضللللع خطللللط
لضللللمان اإلدارة البيئيللللة املسللللنولة
الراميلللة إ تعييلللي انتعلللاو املوائلللا
و معاو الكائناو ا يوانية

مل يُنفذ بعد

سيقد املتعا لدون خططالم بلا طللب
تلللرخي االسلللتغالة أو تقلللدمي خطلللة
عما مخسية جديدة

يللللا املتعا للللدين بتقللللدمي خطللللط
لإلدارة البيئية تتضمن تلدابري ةلددة
مللن شللأهنا أن تييللد إ أ صللى دللد
ادتمللاالو انتعللاو الكائنللاو ا يللة
اليت تأثرو بأنشطتام

مل يُنفذ بعد

سيقد املتعا لدون خططالم بلا طللب
تلللرخي االسلللتغالة أو تقلللدمي خطلللة
عما مخسية جديدة

تطبيللا املبللادئ  1٤٠٠1للمن ملللة
الدولية لتوديد املقايي على وضلع
خططالللم للللإلدارة البيئيلللة اطاصلللة
بكا مو ع

مل يُنفذ بعد

سللليطبا املتعا لللدون املبلللادئ 1٤٠٠1
للمن ملة الدوليلة لتوديلد املقلايي بللا
طللللب تلللرخي االسلللتغالة أو متديلللد
الترخي
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 - 1٤وباختصللار ،بعللد مللرور أربللع سللنواو علللى اعتمللاد خطللة اإلدارة البيئيللة ،ي للا تنفيللذ
التدابري ةلدودا عللى ملا يبلدو ،ايملا علدا إنشلاء منلاطا ذاو أمهيلة بيئيلة خاصلة وعقلد ثلال
دلقاو عما بشأن التصني .

سادساً  -اإلجراءاو الالزمة للناوض بتنفيذ خطة اإلدارة البيئية
 - 1٥يتطللللب اسلللتعراض املنلللاطا ذاو األمهيلللة البيئيلللة اطاصلللة ،عللللى النحلللو امللللذكور يف
الفقللرة  ،7تقيللليم ملللا يلللي( :أ) البيانلللاو املتادلللة؛ و (ب) الصللالدية العلميلللة للنلللاج املتبلللع؛
و (ج) دجم املناطا ومو عاا وعدداا.
 - 16و للد مج مجللع البيانللاو مللن بعللق مللن املنللاطا التسللع ذاو األمهيللة البيئيللة اطاصللة يف
السللنواو األخللرية .ودللن اان ،ال تتللواار أي بيانللاو مسللتقاة مللن ثللال مللن اللذ املنللاطا.
وايما يلي املناطا واملتعا دون ذوو الصلة:
املنطقة ر م :1
املنطقة ر م :2
املنطقة ر م :٣
املنطقة ر م :٤
املنطقة ر م :٥
املنطقة ر م :6

املنطقة ر م :7
املنطقة ر م :٨
املنطقة ر م :٩
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الرابطللللة الصللللينية للبحللللث والتطللللوير يف دللللاة املللللوارد املعدنيللللة
للمحيطاو ()2٠1٣
ال توجد بياناو
املبادرة األوروبية للربدة املشتركة ملن أجلا نيلار وةيطلاو سلليمة
ومنتِجة ()2٠1٥
الرابطللللة الصللللينية للبحللللث والتطللللوير يف دللللاة املللللوارد املعدنيللللة
للمحيطاو ()2٠1٣
ال توجد بياناو
شللللللللللللللللركة )،Global Sea Minerals Resources NV (GSR) (2015
ومشروع اال اد األورويب إلدارة آثار اسلتغالة ملوارد لاع البحلار
( ،)2٠1٥وشلللللركة )UK Seabed Resources Ltd (UKSRL) (2015
(دلللددو الشلللركتان األخريتلللان الللذ املنطقلللة علللن طريلللا اططلللأ
بوصفاا املنطقة ر م )٤
الرابطللللة الصللللينية للبحللللث والتطللللوير يف دللللاة املللللوارد املعدنيللللة
للمحيطاو ()2٠1٣
دكومة مجاورية كوريا (خالة سلبع سلنواو يف الفتلرة بلني علامي
 1٩٩٨و )2٠1٣
ال توجد بياناو
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 - 17إن الصالدية العلمية للنلاج املتبلع يف املنلاطا ذاو األمهيلة البيئيلة اطاصلة إزاء ا فلاا
على أعداد مستدامة من الكائناو واستيعاب الطيل الكاملا ملن املوائلا والتجمعلاو بكفاللة
اتساع ر عة تلك املناطا مبا يكفي للحفاا على دد أد من أعلداد الكائنلاو الليت تتلواار هللا
مقوماو البقاء من األنواع احملتما أن يقتصر وجوداا عللى منطقلة ارعيلة تابعلة ملنطقلة صلدع
كالريللون  -كليربتللون ،دون أن تتللأثر باالنبعاثللاو العموديللة للتعللدين النامجللة عللن أي أنشللطة
متامخة ملنطقة من املناطا ،تستند أساسا إ ا،غراايا األديائيلة للكائنلاو ا يوانيلة الليت توجلد
على امتداد منطقة واسعة من امليا املتشاهبة من ديث العما ومن ديث اإلنتاجية األوليلة عنلد
سطح البحر.
 - 1٨وأتادللت للليالو دموعللاو عديللدة مللن البيانللاو أجر للا أار للة نيللو أوروبيللة
معلومللاو عللن نطا للاو توزيللع بعللق أنللواع الكائنللاو (انطال للا مللن الدراسللاو التصللنيفية
املوراولوجيلللة) أو الودلللداو التصلللنيفية التشلللغيلية ا،ييئيلللة (معادِال لللا الوراثيلللة) عللللى طلللوة
مساااو تتراوح بني  6٠كيلومترا و  1 ٣٠٠كيللومتر .وعُثلر عللى علدد ملن أنلواع الديلدان
املتعددة األشوا على طوة مسااة  1 ٣٠٠كيلومتر ،بينما ا تصر توزيلع املتسلاوياو األرجلا
( شللرياو) علللى نطللاق أضلليا امتللد ملسللااة بضللع املئللاو مللن الكيلللومتراو اقللط .و للة بعللق
أنواع األدياء ،مثلا األنلواع الليت تنتملي إ طائفلة ذواو الصلداتني ،لد تكلون موزعلة عللى
نطا او أصغر بكثري .وتدعم اذ املعلوماو بشدة ا تلراح جعلا املسلااة الفاصللة بلني املنلاطا
ذاو األمهية البيئية اطاصة أ ا من  1 ٠٠٠كيلومتر.
 - 1٩وايمللا يتعلللا بتقيلليم البيانللاو املوجللودة لتحديللد تفاصلليا املنللاطا ذاو األمهيللة البيئيللة
اطاصة من ديث دجماا ومو عاا وعدداا ،ال يياة من غري الواضلح يف الذ املردللة ملا إذا
كانللت املنطقللة العازلللة البللال عرضللاا  1٠٠كيلللومتر كاايللة لتجنللب آثللار االنبعللا العمللودي
علللى املنطقللة األساسللية اللليت متتللد علللى مسللادة  2٠٠كيلللومتر .بيللد أن مو للع املنللاطا التسللع
ا الية د ال يكون املو ع ا ألمثا يف بعق ا االو ،كملا الو ا لاة عنلدما يقلع ا،ليء األكلرب
مناا خارج منطقة صدع كالريون  -كليربتلون .و لد يكلون ذللك ملا جعلا أيضلا تضلاري
اع البحار يف بعق املناطا أكثر خشونة بكثري ،والي بلذلك ال تشلكا عيانلة متثيليلة للمنلاطا
املهصصلة للتعلدين وتتضللمن دموعلة أديائيلة (أي مجاعللة إيكولوجيلة) خمتلفلة نوعللا ملا .ومللع
ذللللك ،يبلللدو ملللن املستصلللوب اإلبقلللاء عللللى املنلللاطا التسلللع يف مو عالللا ا لللايل .بيلللد أن
انا منطقتني ال يان داليا بتغطية جيدة وتتجاوز املسااة اليت تفصللاما علن أ لرب منطقلة
 1 ٠٠٠كيلومتر .وملعا،لة الذا القصلور ،ينبغلي إدخلاة منطقلتني إضلاايتني يف منطقلة صلدع
كالريلللون  -كليربتلللون ،إدلللدامها عنلللد  1٥درجلللة مشلللاال و  1٤٥درجلللة غربلللا (ر لللم )1٠
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واألخللر يف الطللرش الشللر ي مللن منطقللة الصللدع (ر للم  ،11مللع نللب املنطقللة اال تصللادية
اطالصة ،ييرة كليربتون واملنطقة اال تصادية اطالصة للمكسيك) .و د أُراا طيله رسلم بيلاين
يوضح املو عني املقتردني للمنطقتني ا،ديدتني (ان ر املراا).
 - 2٠ويف ظا الييادة اليت سُلجلت ملنخرا يف البيانلاو املسلتقلة بشلأن املنلاطا ذاو األمهيلة
البيئيللة اطاصللة ،يبللدو أن التو يللت مناسللب لعقللد دلقللة عمللا تتصللا دصللرا باملنللاطا التسللع،
وميكن لألمانة العامة أن تتو تن يماا يف عا  .2٠17وميكلن أيضلا العملا أثنلاء ا لقلة عللى
تشللجيع النللاوض هبللذ املنللاطا لكللي تر للى إ مركللي املنللاطا احملميللة البحريللة الشللاملة لعللدة
طاعاو ،وذلك مبشاركة سائر أصحاب املصلحة على النحو املبني يف الفقرة .11
 - 21ويتعلا البند الرئيسي الثاين ،على النحلو امللذكور يف الفقلرتني  ٨و  ،٩بوضلع مبلادئ
توجياية ةددة للمتعا دين بغية استهداماا عند إنشاء املناطا املرجعية لألثر واملناطا املرجعيلة
للحفت .وكما او مبني يف املراا األوة للوثيقة  ،ISBA/19/LTC/8ينبغلي ططلة العملا املتعلقلة
باالستكشاش أن تشما األنشطة اليت توار البياناو الالزمة إلجراء تقييم األثر البيئي املطللوب
ايما يتعلا بأي عقد من عقود استغالة املعادن البحرية يف املنطقة ،مبلا يف ذللك ديلد املنلاطا
املرجعية لألثر واملناطا املرجعية للحفت.
وعالوة على ذلك ،تن

الفقرة  ٥٣من الوثيقة  ISBA/19/LTC/8على ما يلي:

يوصللى ،لللد القيللا باالختبللار التعللدي  ،باإلخطللار مبللا اللو مقتللرح ليكللون منطقللة
مرجعية لألثر ومنطقة مرجعية للحفت .ويوصى بأن يتم اختيار املنطقة املرجعيلة لألثلر
نييث تكون منطقة متثِّا اطصائ البيئية للمو ع الذي سليتم ايله التعلدين ،وال سليما
خصللائ كائناتلله األديائيللة .وينبغللي أن للدد املنطقللة املرجعيللة فللت الكائنللاو يف
مو ع يتم اختيار بعناية وأن تكون مسادتاا من السلعة نييلث ال تطوهللا أي آثلار لد
تنشأ عن تفاوتاو طبيعية يف ال روش البيئية احمللية .وينبغلي أن تكلون طائفلة األنلواع
املوجلودة يف ذا املو لع كاثلللة مللا يوجللد يف منطقلة االختبلار .وينبغللي أن تقلع املنطقللة
املرجعية للحفت خارج منطقة االختبار واملناطا اطاضعة لتأثري االنبعا العمودي.
 - 22وينبغلللي ديلللد املنلللاطا املرجعيلللة لألثلللر واملنلللاطا املرجعيلللة للحفلللت خلللالة مردللللة
االستكشاش ،وال بد من القيا بذلك من أجا الشروع يف االسلتغالة .وملن  ،سليلي عقلد
دلقللة عمللا خاصللة لوضللع مبللادئ توجيايللة ةللددة للمتعا للدين بغيللة اسللتهداماا عنللد إنشللاء
املناطا املرجعية لألثر واملناطا املرجعية للحفلت ،وميكلن لألمانلة العاملة أن تلن م دلقلة العملا
اذ اعتبارا من هناية عا .2٠16
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 - 2٣ويُفترض يف دلقلة العملا أن تلندي إ وضلع ائملة مبجموعلة ملن النلواتج املطلوبلة،
مبا يف ذلك اطلرائط ،وجلداوة املنشلراو والقليم ،والتحلليالو والنملاذج املتعلددة امللتغرياو،
واي نواتج متو عة ملن املتعا لدين وستهضلع للتقيليم ملن جانلب السللطة .وتشلما األالداش
اإلضااية املتوخاة من دلقة العما:
ديد معايري (منشراو) االختيار والرصد ملن أجلا املنلاطا املرجعيلة لألثلر.
(أ)
ينبغي أن تشلكا الذ املنلاطا عينلة متثيليلة للمنطقلة الليت سليتم ايالا االسلتغالة ،ديلث يلتعني
رصد ااثار واقا ملُعاما التدرج من املصدر إ اساة البعيد ،على الصعيدين األاقي والرأسلي،
يف مجيع أحناء موا ع التعدين وخارج منطقة األثر احملتما؛
(ب) ديلللد معلللايري (منشلللراو) االختيلللار والرصلللد ملللن أجلللا املنلللاطا املرجعيلللة
للحفت .يلي أن تكون اذ املناطا مبثابة منوذج ميثا املنطقة اليت سليتم ايالا االسلتغالة ،عللى
أال تتأثر بآثار التعد ين ،وأن تكون داخا منطقة االمتياز اطاصة بكا متعا د على ددة؛
(ج) األدواو املتادة الختيار املناطا .سيستعان يف اختيلار املنلاطا املرجعيلة لألثلر
واملنللاطا املرجعيللة للحفللت بللأدواو دعللم اختللاذ القللرار وبنمللاذج التنبللن باملوائللا ،ال سلليما
ايما يتعلا باملسادة اإلمجالية هلذ املناطا وعدداا وتوزيعاا؛
(د) توديللد أسللاليب الرصللد والتقيلليم (ايمللا يتعلللا بالنوعيللة والكميللة والتللواتر)،
والتغطية ،ومواعيد اإلبالغ ،ومواعيلد اسلتجابة اإلدارة .وحيلدد الذا الشلرع األساسلي ططلط
اإلدارة البيئية العتباو البيئية املشتركة والضوابط النسبية على نطاق مناطا االمتياز؛
(ال) إجراءاو اإلبالغ ،وضمان الشفااية وتعديا املنلاطا املرجعيلة لألثلر واملنلاطا
املرجعية للحفت أثناء العملياو ،واستجابةً ملنشراو الرصد؛
و لصللحة الللن م اإليكولوجيللة (مثللا املنشللر املتعللدد املللتغرياو
ديللد منشللرا ح
(و)
هليكا الن ا اإليكولوجي ووظيفته ،ومنشلر التللو أو مقيلاس آخلر ملن بيلا نوعيلة املوائلا
القاعية) ،باعتبار ذلك من اطياراو املتادة.
 - 2٤ولتنفيذ املقايي األخلر ططلة اإلدارة البيئيلة ،يُقتلرح اتبلاع اططلواو التاليلة .وملن
تواارو لألمانة العامة القدرة املالية على إنشاء اريا عاملا ملن اطلرباء االستشلاريني ،سليكون
مبق دوراا الشروع يف إجراء تقييملاو األثلر البيئلي التراكملي ونشلر البيانلاو البيئيلة ،وكلذلك
إعداد تقارير مردلية عن ا،ودة البيئية للمنطقة.
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 - 2٥وتعتمد النواتج األربعة املتوخلاة ملن املتعا لدين عللى خططالم للإلدارة البيئيلة اطاصلة
بكا مو ع على ددة .ويتو ع من اذ اططط اليت يضلعاا املتعا لدون أن تشلما أيضلا ترسليم
ددود املناطا املرجعية لألثر واملناطا املرجعية للحفت اليت مل توضع هلا بعد املبادئ توجياية.
 - 26وخالصللة القللوة أن تنفيللذ خطللة اإلدارة البيئيللة ملنطقللة صللدع كالريللون  -كليربتللون
يتطلب إنشاء منطقتني إضاايتني من املناطا ذاو األمهية البيئيلة اطاصلة ،وتن ليم دلقليت عملا
بشللأن اعاليللة املنللاطا والتنميللة املسللتقبلية ،وبشللأن املبللادئ التوجيايللة للمنللاطا املرجعيللة لألثللر
واملناطا املرجعية للحفت ،وأخريا وللي آخلرا ،إنشلاء اريلا عاملا ملن اطلرباء االستشلاريني،
على أن يتم ذلك كله يف غضون اترة تتراوح بني  1٨و  2٤شارا.

12/13

16-10203

ISBA/22/LTC/12

املراا
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