
ISBA/16/LTC/2  السلطة الدولية لقاع البحار 

 

  اللجنة القانونية والتقنية
Distr.: Limited 
11 February 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 

020310    260210    10-23617 (A) 

*1023617* 

  دورة السادسة عشرةال
  كينغستون، جامايكا

        ٢٠١٠مايو / أيار٧ -أبريل / نيسان٢٦
ــة         ــة اإلدارة البيئيــة للتعــدين البحــري الــيت وضــعتها اجلمعيــة الدولي مدون

  للمعادن البحرية
    

  )١(ةمذكرة من األمانة العام    
  

  موجـــز  -أوال   
للمعــــادن البحريــــة   عقــــب مــــشاورات مستفيــــضة، اعتمــــدت اجلمعيــــة الدوليــــة         - ١
 مرجعيــة  ونقاطــاًوتــوفر املدونــة إطــاراً.  مدونــة اإلدارة البيئيــة للتعــدين البحــري٢٠٠١ عــام يف

لوضــع وتنفيــذ برنــامج بيئــي ألي موقــع لالستكــشاف أو االســتخراج يتبــع لــشركات التعــدين  
ــة، واجملتمعــات      ــة يف احلكومــات، واملنظمــات غــري احلكومي البحــري، وكــذلك للجهــات املعني

. حمللية، يف جمال تقييم التطبيقـات الفعليـة واملقترحـة للـربامج البيئيـة يف مواقـع التعـدين البحـري               ا
وتساعد املدونة أيضا يف الوفاء بشرط صـناعة التعـدين البحـري القاضـي بتنظـيم القابليـة للتنبـؤ                    

  .وخفض املخاطر إىل احلد األدىن ويف تيسري التخطيط املايل والتنفيذي
لدولية للمعادن البحرية مجعية مهنية ألعضائها مـصلحة مـشتركة يف املعـادن             واجلمعية ا   - ٢

لوفــاء بالطلــب العــاملي علــى املعــادن االبحريــة بوصــفها مــوردا للدراســة والتطبيــق الــسليم بغيــة  
، عضوية على نطاق العامل تتـألف مـن أفـراد           ١٩٨٧وللجمعية، اليت أُنشئت عام     . االستراتيجية

__________ 

 الدوليـة   فـريالن احلاصـلة علـى درجـة الـدكتوراه يف القـانون، اجلمعيـة              . أعدت هذه الورقـة لألمانـة فيلـومني أ          )١(  
  .verlaan@hawaii.edu: للمعادن البحرية، الربيد اإلليكتروين
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اعة، والوكاالت واملنظمات الوطنية والدولية احلكومية وغري احلكوميـة،         ينتمون إىل دوائر الصن   
  :واألهداف الرئيسية للجمعية هي. والدوائر األكادميية

  تعزيز وحتسني تفهم الرواسب املعدنية البحرية يف احمليط العاملي؛  )أ(  
املـساعدة يف تبــادل املعلومــات فيمــا بــني األعـضاء عــن طريــق الــربط الــشبكي     )ب(  

  تنظيم املؤمترات الرمسية؛و
  التشجيع على التنمية احلذرة واملسؤولة بيئيا للموارد املعدنية البحرية؛  )ج(  
  .التشجيع على إجراء البحوث يف مجيع جوانب املعادن البحرية  )د(  

واجلمعية الدولية للمعادن البحريـة هـي الراعـي الرئيـسي ملعهـد التعـدين حتـت البحـار،               - ٣
ــدى دويل   ــو منت ــام       وه ــى قي ــشجيع عل ــادل اآلراء والت ــدين البحــري لتب ــر التع ــن دوائ ــف م مؤل

وتــدعم اجلمعيــة مــشاركة طــالب . الــشراكات مــن أجــل البحــوث، واالستكــشاف، والتعــدين
الدراسات العليا يف املعهد وتعقد اجتماعات عضويتها العامة وجملسها التنفيذي باالشـتراك مـع          

 مـن علومـات عـن اجلمعيـة الدوليـة للمعـادن البحريـة             وميكن االطالع علـى مزيـد مـن امل        . املعهد
  ).www.immsoc.org(املوقع الشبكي للجمعية 

وتنص املدونة على إجراء استعراض دوري هلا يف ضوء اخلربات املكتسبة مـن تنفيـذها                 - ٤
وجيـري اآلن تنفيـذ     . ومن التطورات يف ميدان التعدين البحري واملمارسـات البيئيـة املرتبطـة بـه             

وقــد مت تعمــيم االســتعراض علــى نطــاق واســع مــشفوعا بطلــب   . راض األول للمدونــةاالســتع
 املدونـة وتقييمهـا يف سـياق مـدونات التعـدين األخـرى الـيت وضـعها، علـى                    اآلراء بشأن إلبداء  

سبيل املثال، كل من السلطة الدولية لقاع البحار، وجملس املعـادن األسـترايل، واجمللـس الـدويل                 
  .دراستها يف ضوء أحكام القانون الدويل املنطبقةللتعدين والفلزات، و

ويرد يف مرفق هذه الوثيقة مشروع املدونة املنقح الـذي يعكـس مـا ورد مـن تعليقـات                     - ٥
ومـن املتوقـع    . ٢٠١٠مـايو   / أيار ٣١وباب املسامهات مفتوح حىت     . والتحليل املوصوف أعاله  

ــشرين األول   ــشروع يف ت ــاد امل ــوبر /اعتم ــة اجل. ٢٠١٠أكت ــصك   ومدون ــا ال ــشكل حالي ــة ت معي
ومــن . الوحيــد املــصمم حتديــدا لتوجيــه جممــل أنــشطة التعــدين يف قــاع البحــار املــسؤولة بيئيــا    

  .املرجح أن تتخذ املدونة منوذجا عند وضع تشريع ملزم قانونا يف هناية املطاف
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  مقدمـة  -ثانيا   
إىل اجلمعيـة الدوليـة     يتبدى انشغال صـناعة التعـدين البحـري بالبيئـة البحريـة يف طلبـها                  - ٦

 أن تقوم بوضع املدونة، وأن تنسق عمليـة اسـتعراض وحتـديث    ٢٠٠٠للمعادن البحرية يف عام   
  .، بعد مشاورات واسعة النطاق، اعتمدت اجلمعية املدونة٢٠٠١ويف عام . منتظمة للمدونة

ة لقـانون  سيما اتفاقيـة األمـم املتحـد       لوضع القانون الدويل، وال    واملدونة ضرورية نظراً    - ٧
وعلـى سـبيل املثـال، تلـزم       . وإلزاميـة حلمايـة البيئيـة البحريـة       سـامية   ، معـايري    ١٩٨٢البحار لعام   

كمــا جيــب علــى . “حبمايــة البيئــة البحريــة واحلفــاظ عليهــا ” مــن االتفاقيــة الــدول ١٩٢املــادة 
بحريـة وخفـضه   ملنع تلوث البيئـة ال ”تدابري املتمشية مع االتفاقية   الالدول اختاذ مجيع ما يلزم من       

ــصدره     ــا كــان م ــه، أي ــسيطرة علي ــادة  (“وال ــادة  )). ١ (١٩٤امل ــرف امل ــة  ” ١وتع ــوث البيئ تل
يف حالـة وجـود نـشاط تـنجم عنـه أو حيتمـل أن تـنجم عنـه                   :  بصورة عامة كمـا يلـي      “البحرية

ومـن املـرجح   . ، فإن ذلك النشاط يشكل تلوثا)ترد قائمة غري حصرية بتلك اآلثار(آثار مؤذية   
وجيـب علـى الـدول أيـضا، دون         . ج التعدين البحري يف إطار تعريف االتفاقية للتلـوث        أن يندر 

حلمايــة الــنظم اإليكولوجيــة النــادرة أو الــسريعة التــأثر وكــذلك موائــل   ”حتديــد، اختــاذ تــدابري 
ــواع املــستن ــة     ـاألن ــاة البحري ــزوال وغريهــا مــن أشــكال احلي زفة أو املهــددة أو املعرضــة خلطــر ال
  )).٥ (١٩٤املادة  (“واحلفاظ عليها

مبـا يـشمل   (وتنطبق هذه االلتزامـات يف أي مكـان، بـصرف النظـر عـن موقـع النـشاط                   - ٨
 أو طبيعتـــه )املواقـــع البحريـــة الكائنـــة خـــارج الواليـــة الوطنيـــة، مثـــل أعـــايل البحـــار واملنطقـــة 

 وجيب أن تكفل الـدول امتثـال رعاياهـا وشـركاهتا والـسفن الـيت              . )يشمل البحوث العلمية   مبا(
  .ترفع أعالمها، وأي كيانات أخرى تعمل حتت واليتها أو سيطرهتا، هلذه االلتزامات

يوجـد قـدر يـذكر مـن التـشريعات           ورغم هذه االلتزامات البيئية البحريـة الـصرحية، ال          - ٩
ويف الــساحة . امليــاه اإلقليميــةيتجــاوز البيئيــة الوطنيــة املنظمــة للتعــدين البحــري، خاصــة فيمــا   

ثناء العمل البيئي البحري الذي تقوم به الـسلطة فيمـا يتـصل باستكـشاف املعـادن                 الدولية، باست 
. يوجــد عمــل يف أي جمــال حبــري خــارج الواليــة القانونيــة   البحريــة واســتغالهلا يف املنطقــة، ال 

 مـن املـسؤوليات     مث فإن صناعة التعدين البحري، بوضعها املدونة وإصدارها، تتـوىل قـدراً            ومن
وتـساعد املدونـة    . البيئـة البحريـة املوكلـة إىل الـدول مبوجـب القـانون الـدويل              املمتدة عن محاية    

أيضا يف الوفاء بشرط صناعة التعدين البحري القاضي بتنظـيم القابليـة للتنبـؤ وخفـض املخـاطر                  
يف ذلــك اللــوائح التنظيميــة البيئيــة واملخــاطر البيئيــة، ويف تيــسري التخطــيط   إىل احلــد األدىن، مبــا

  .فيذياملايل والتن
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  حملة عامة عن املدونة  -ثالثا   
  اهلدف  -ألف   

اهلدف من املدونـة هـو توقـع االعتبـارات البيئيـة للتعـدين البحـري املـسؤول وإدماجهـا                - ١٠
مبــادئ توجيهيــة قابلــة للتكيــف تتــسم باالســتجابة للخــربات املكتــسبة مــن خــالل تنفيــذها،  يف

ــة،   ــة علــى أفــضل املمارســات البيئي ــتغريات  والتحــسينات املدخل ــة، وال  والتطــورات التكنولوجي
  . اللوائح التنظيمية يف
  

  اجلهات املستهدفة، والنطاق، واهليكل   -باء   
تــشمل اجلهــات املــستهدفة الــشركات املهتمــة بالتعــدين البحــري أو النــشطة يف ذلــك     - ١١

ت احملليـة  اجملال، واحلكومات، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، واجملتمعا       
ــوث و     ــشطة البحــ ــصلحة يف أنــ ــات ذات املــ ــائر الفئــ ــري، وســ ــدين البحــ ــع التعــ أو /يف مواقــ

والفئـات   أو أنشطة التعـدين البحـري، مثـل العلمـاء،      /يف جمال التعدين البحري، و     االستكشاف
وُيـشجع قيـام دوائـر صـناعة التعـدين البحـري بتطبيـق املدونـة علـى          . الـيت تتـأثر بتلـك األنـشطة    

 وللمدونة نطـاق شـامل  .  معها الذين ُمد نطاق تعميم املدونة ليشملهم بقدر اإلمكان        املتعاقدين
ويتــألف .  مــن مراحــل االستكــشاف واالســتغالل إىل مراحــل إهنــاء العمــل وإعــادة الــتعمريميتــد

ــضم           ــشغيلية ت ــة ت ــادئ توجيهي ــن مب ــة م ــة وجمموع ــادئ بيئي ــستة مب ــان ل ــن بي ــة م هيكــل املدون
  .مبادئ عشرة

  
  القيم  -جيم   

ــة علــى ممارســات حمــددة    - ١٢ ــيم    . ال تــنص املدون فهــي حتــدد توجهــات عامــة يف ســياق ق
  : مشتركة تتمثل، بصفة خاصة، فيما يلي

  توفري نقاط مرجعية لوضع خطط اإلدارة البيئية وتنفيذها؛  )أ(  
  توفري املشورة بشأن أفضل املمارسات البيئية للتعدين البحري؛  )ب(  
  ئح البيئية القائمة؛دعم اللوا/حتسني/تكملة  )ج(  
  توفري إطار لتقييم املمارسات البيئية الفعلية واملقترحة للشركات؛  )د(  
   دائم للممارسات البيئية؛“جتريـبـيحيز ”توفري   )هـ(  
  توفري معايري شفافة لإلبالغ البيئي؛  )و(  
  ومتسقة للمسؤولية البيئية؛سامية توفري معايري   )ز(  
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  .ستجدات البيئية وإدماجهاتوفري جمال للتنبؤ بامل  )ح(  
  :وهي تعاجل ما يلي. وتتضمن املبادئ واملبادئ التشغيلية للمدونة هذه القيم املشتركة  - ١٣

  التنمية املسؤولة واملستدامة؛  )أ(  
  أخالق الشركات املسؤولة بيئيا؛  )ب(  
  الشراكة مع اجملتمعات احمللية؛   )ج(   
  إدارة املخاطر البيئية؛  )د(  
  ة البيئية املتكاملة؛اإلدار  )هـ(  
  أهداف األداء البيئي للشركات؛  )و(  
  استعراض السياسات واملعايري البيئية وحتسينها وحتديثها؛  )ز(  
  إعادة التعمري وإهناء العمل؛  )ح(  
  اإلبالغ والتوثيق؛  )ط(  
  مجع البيانات البيئية وتبادهلا وحفظها؛  )ي(  
  .استعراضات األداء  )ك(  

  
  ونةوظائف املد  -رابعا   

  اإلطار والنقاط املرجعية  -ألف   
 توفر املدونة إطارا ونقاطا مرجعية لوضـع برنـامج بيئـي وتنفيـذه الستكـشاف املعـادن                   - ١٤

وسـتؤدي املدونـة أيـضا إىل       . البحرية واستخراجها من قبل شركات التعدين البحري وعملياهتا       
ونقاطا مرجعية للمجتمعـات احملليـة       وتوفر املدونة أيضا إطاراً   . تيسري التخطيط املايل والتنفيذي   

واجلهات املعنية، واحلكومات واملنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية لتقييم التطبيقـات           
واملدونـة طوعيـة وأي     . الفعلية واملقترحة ألفضل املمارسـات البيئيـة يف مواقـع التعـدين البحـري             

  .لدولية للتعدين البحريتشترط العضوية يف اجلمعية ا وال. شركة مؤهلة العتمادها
  

  اللوائح التنظيمية الوطنية والدولية للتعدين البحري   -باء   
تسعى املدونة إىل تكملة اللوائح الوطنية والدولية امللزمة املنطبقة من أجـل محايـة البيئـة                  - ١٥

وتــسعى املدونــة أيــضا  . البحريــة فيمــا يتعلــق بالتعــدين البحــري حيثمــا وجــدت تلــك اللــوائح   
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فري مبــادئ ومبــادئ توجيهيــة بيئيــة لــشركات التعــدين البحــري مــىت مــا انعــدمت تلــك    تــو إىل
الضوابط أو مىت ما كانت موجودة وهناك إمكانيـة لتحـسينها، وذلـك يف نطـاق املبـادئ املبينـة        

ومىت ما كانت املعايري املضمنة يف املدونة أعلى من املعـايري املطلوبـة قانونـا، ُتـشجع                 . يف املدونة 
ويـشكل  . لى العمل باملدونة والسعي إىل حتسني الشروط امللزمة قانونا وفقا لذلك          الشركات ع 

  . يف هذا الصدد ملحوظاًاعتماد مبدأ حتوطي يف املدونة إجنازاً
  

  الشفافية  -جيم   
ــاإلبالغ        - ١٦ ــة ب ــشطتها البيئي ــشفافية يف أن ــوخي ال ــة بت ــيت تعتمــد املدون ــشركات ال ــزم ال تلت

والرصـد والتقيـيم البيئيـة وغـري ذلـك مـن األعمـال املتـصلة حبمايـة          املنتظم عن أعمال التخطـيط      
  . البيئة البحرية وصوهنا

  
  اإلفادة باآلراء  -دال   

ــالغ         - ١٧ ــى إب ــستخدمها عل ــة أو ت ــيت تعتمــد املدون ــة ال ــشركات واجلهــات املعني ــشجع ال ُت
تتخــذ وأي إجــراءات تــصحيحية تعترضــها اجلمعيــة بفعاليــة املدونــة، مبــا يف ذلــك أي مــشاكل  

 معلومـات التنفيـذ     اتضمن فيهـ  استمارة  وتشمل املدونة على    . يلزم اختاذها عند تنفيذ املدونة     أو
وختطـط اجلمعيـة    . وسيساعد ذلك اجلمعية علـى رصـد الـشركات الـيت تعتمـد املدونـة              . واآلراء

جنـاح املدونـة    مـدى   سـنوية مـن تلـك الـشركات، وذلـك هبـدف تقيـيم               إفـادات   للحصول على   
افها وتيسري إجراء املزيد من التنقيحات على املدونة لتمكينها مـن مواصـلة حتقيـق               حتقيق أهد  يف

 الـيت تـرد إليهـا وتعميمهـا علـى أعـضاء             اإلفـادات ات  استماروستقوم اجلمعية بتجميع    . أهدافها
  . طلبهابناء علىاجلمعية قبل االجتماع السنوي العام للجمعية، وعلى السلطة، 

  
  استعراض املدونة  -هاء   

اهلدف من املدونة هـو أن تكـون وثيقـة حيـة وقابلـة للتكيـف وقـادرة علـى االسـتجابة                        - ١٨
للخربات املكتسبة يف تنفيذها، علـى سـبيل املثـال، وللتحـسينات يف أفـضل املمارسـات البيئيـة،                   

وتتطلب املدونـة قيـام اجلمعيـة بـإجراء         . والتطورات التكنولوجية، والتغريات يف اللوائح املنطبقة     
ات دوريــة هلــا تتركــز حــول التعــديالت الــيت تــتم اســتنادا إىل اخلــربات املكتــسبة مــن   استعراضــ

تنفيـــذها ويف ضـــوء التطـــورات الـــيت يـــشهدها ميـــدان التعـــدين البحـــري واملمارســـات البيئيـــة  
صــناعة التعــدين البحــري وغريهــا دوائــر وجيــب إجــراء االســتعراض بالتــشاور مــع . بــه املرتبطــة

  . التعدين البحرياجلهات املعنية بعمليات من
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ومشــل االســتعراض . ٢٠٠٨يوليــه /يف متــوز) ٢٠٠١(وبــدأ اســتعراض املدونــة احلاليــة    - ١٩
، علـى   الـصادرة تقييم املدونة باملقارنة مع مدونات التعدين األخرى واملبـادئ التوجيهيـة البيئيـة              
واملعهـد الـدويل    سبيل املثال، عن مبادرة اإلبالغ العامليـة، واجمللـس الـدويل للتعـدين والفلـزات،                

للبيئة والتنمية، والسلطة الدولية لقاع البحار، وجملس املعـادن األسـترايل، فـضال عـن املبـادرات         
، وقـانون   ١٩٩٤الصادرة مبوجب قانون البحار الدويل، خاصـة االتفاقيـة واتفـاق التنفيـذ لعـام                

  .الدويل البيئة
 تعليقـات عليهـا، عـن       وجيري تعميم املدونـة علـى نطـاق واسـع بغـرض احلـصول علـى                 - ٢٠

وقد وردت مسامهات مفيدة من طائفـة       . طريق اإلنترنت وبعرضها يف االجتماعات واملؤمترات     
ــا بقــدر كــبري مــن التفــصيل        ــة، حيــث وردت تلــك املــسامهات غالب واســعة مــن اجلهــات املعني

 احلد الذي جيعل من الصعوبة إبقاء مشروع املدونة يف إطـار تـصورها األصـلي القـائم علـى                   إىل
ويعتـزم وضـع مجيـع التعليقـات،      . حتديد القيم املشتركة عوضـا عـن التوصـية مبمارسـات حمـددة            

  .بصيغتها احلرفية مع عدم اإلفصاح عن اجلهات املقدمة هلا، على موقع اجلمعية الشبكي
ــشورة علــى موقــع اجلمعيــة، مفتــوح           - ٢١ وبــاب تقــدمي املــسامهات املتعلقــة باملدونــة، املن
ــىت ــار٣١ حـ ــايو / أيـ ــشبكي     . ٢٠١٠مـ ــع الـ ــى املوقـ ــهائي علـ ــة النـ ــشروع املدونـ ــشر مـ وسينـ
ــوم ــه /متــوز ١ ي ــا بغــرض اعتمــاده     ٢٠١٠يولي ــة ويعــرض رمسي ، وســيعمم علــى أعــضاء اجلمعي
االجتماع العام الـسنوي للجمعيـة الـذي سـيعقد يف تـزامن مـع االجتمـاع التاسـع والـثالثني                      يف

 ٢٠١٠أكتـوبر  / تـشرين األول ١١ إىل ٤ ملعهد التعدين حتت البحار املقرر عقده يف الفترة مـن    
  .االحتاد الروسييف غيليندجيك، ب

  
  استنتاجات  - اسخام 

متثل مدونة اجلمعية الصك الوحيد املصمم خصيصا لتوجيه التعدين البحـري املـسؤول               - ٢٢
ومـن املـرجح أن ُتتخـذ املدونـة منوذجـا لوضـع تـشريع ملـزم قانونـا بـشأن التعـدين                       . بيئيا ككل 
ملدونة مثال مفيد ملبادرة صناعية بناءة واستباقية ملعاجلة الـشواغل البيئيـة الـيت تثريهـا           وا. البحري

ومن املأمول أن متكن املدونة وعملية وضعها وتطويرها من مساعدة الـصناعات            . صناعة ناشئة 
  .الناشئة األخرى اليت تسعى إىل التعامل على حنو بناء مع التحديات البيئية املاثلة أمامها
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  رفقامل
  

حـىت   تنقـيح المـشروع   : مدونة من أجل اإلدارة البيئيـة للتعـدين البحـري             
  ٢٠٠٩أغسطس /آب ٢١

 /تــشرين الثــاين  ٢يف  اعتمــدهتا يف األصــل اجلمعيــة الدوليــة للمعــادن البحريــة         
  ٢٠٠١ فمربنو

  
  .....نقحةاملنسخة اعتِمدت ال    

  
  مقدمة  -أوالً   

ــةامل ــضموهنا وشــكلها : دون ــألف املت - م ــةت ــان  دون ــن بي ــدين    ل م ــصناعة التع ــة ل ــادئ البيئي لمب
 يف مواقــع  التــشغيلية، تطبَّــق حــسب االقتــضاء البحــري، تليهــا جمموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة 

 ، والوكـاالت التنظيميـة    ،الـصناعة تلـك    هذه املبادئ التوجيهية مـصممة خلدمـة      و. تعدين حمددة 
ــة األخــرى، بوصــفها    ــات املعني ــة  واجله ــاً مرجعي ــوضــع لنقاط ــة خط ــذها ط اإلدارة البيئي  وتنفي

ــا ــصدراً و،وتقييمه ــستهدف     ل م ــع امل ــضل املمارســات يف املواق ــشأن أف ــشورة ب  اســتخدامها لم
 وعوضــاً عــن فــرض ممارســات حمــددة، .بحــوث املعــادن البحريــة واالستكــشاف واالســتخراجل

  . يف إطار من القيم املشتركةعامة التوجيهية اجتاهات بادئ املبادئ واملحتدد
 علـى وضـع هـذه املدونـة        الدولية للمعادن البحريـة      معية اجل وافقت - املدونة  من أجل  ةبادرامل

قدمــه جوليــان  اقتــراح علــى أثــر، ٢٠٠٠ ينــاير/ الــسنوي يف كــانون الثــاين العــام هــايف اجتماع
ني، إىل   التنفيـذي  يهادير وكبري مـ   )بابوا غينيا اجلديدة   ( للمعادن ؤسس شركة نوتيلوس  مالنيك، م 

  .٢٠٠٠لتعدين حتت سطح املاء لعام اجتماع معهد ا
 بيانــات ومبــادئ توجيهيــة وسياســات ومــدونات بيئيــة   علــى املدونــةعتمــدت -  املدونــةوضــع

 ،، واحلكومـــات التعـــدين البحـــريصـــناعة، صـــادرة عـــن  التعـــدين البحـــريأخـــرى يف جمـــال
 ني يف  العـامل  ات خـرب  كمـا تـستند إىل    واملنظمات احلكومية الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة،           

ــصناعة ــة العلمــاء واملهندســني واحملــامني يف جمــال   ، وار وعلمــاء البحــ ،ال ــة البحري تراعــي و. البيئ
 وحفظهـا، وتـسعى لالمتثـال    البيئـة البحريـة  املتـصلة حبمايـة   االلتزامات القانونيـة الدوليـة     املدونة  

ارد املعدنيـة    تعـدين املـو    ومنهاأنشطة التعدين البحري،    بلتلك االلتزامات وتنفيذها، فيما يتصل      
 ١٩٨٢ لعـام     اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار          هاتلك اليت وضـعت   ك،   أو حتته  يف قاع البحر  
  .، وااللتزامات املتمشية معها من االتفاقيةاجلزء احلادي عشرذ تنفيل ١٩٩٤واتفاق عام 
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 ائمــة ق٣ تــذييلالة، فيمــا يــضع املــصادر املنــشورة الرئيــسيب قائمــة ٢التــذييل يتــضمن و  
الــوفرية  العمليــة ات اخلــربى، وأمثلــة علــالتنقــيح الــراهن بــشأناألفراد الــذين قــدموا تعليقــات بــ

  . وتنقيحهااملدونة وضعاملستخدمة يف 
 املعنيـة بالتعـدين البحـري أو الـيت          شركات التعـدين  لـ  تـصلح املدونـة    ؟َمن سيستفيد من املدونة   

املنظمـات احلكوميـة    اجلهـات املعنيـة، و     و ، واجملتمعات احمللية  ،، واحلكومات تنشط يف هذا اجملال   
ــة،    ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة اجملموعــات والدولي  البحــري التعــدين بحــوثب األخــرى املعني

  .، واملتأثرة هباأو أنشطة التعدين/ واالستكشاف، أو/و
وضع وتنفيذ برنـامج بيئـي      نقاطاً مرجعية ل   و  إطاراً  املدونة وفرت ؟سيجري العمل باملدونة  كيف  

.  عملياهتـا  خـالل شركات التعـدين البحـري      قبل   من   هاملعادن البحرية واستخراج  اف ا ستكشال
 واحلكومـات واملنظمـات     اجلهـات املعنيـة،    للمجتمعات احمللية و   نقاطاً مرجعية  و وفر إطاراً تكما  

ــة    ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة الدولي ــيم،احلكومي ــات  لتقي ــضل  و  املقترحــةالتطبيق ــة ألف الفعلي
ــدين البحــري   املمارســات البيئ ــع التع ــة يف مواق ــة إىل  . ي ــي املدون ــوائح  وترم ــة الل ــة التكمل وطني

وجـدت تلـك     مـا  التعدين البحـري حيث    ص حلماية البيئة البحرية فيما خي      املنطبقة مةلزِاملدولية  الو
انعـدمت  حيثمـا   وجيهيـة لـشركات التعـدين البحـري         التبـادئ   امل و  البيئية  املبادئ وفري، وت اللوائح

 ونظـراً إىل أن املدونـة     . دونـة  حتـسينها، يف نطـاق املبـادئ املبينـة يف امل            مىت أمكن  أوتلك اللوائح   
 والـسعي   لمدونـة على االمتثال ل  الشركات  ع  ـشجَُّتو،   من تلك املطلوبة قانوناً    مسىدد معايري أ  حت

. اعتمادهـ ال وأي شـركة مؤهلـة     ،واملدونـة طوعيـة   . وفقاً لـذلك  لتحسني الشروط امللزمة قانونا     
  .اجلمعية الدولية للمعادن البحريةيف  عضويةالهلذا الغرض ط تشتر وال

 الــشركات الــيت  تلتــزم،منطبقــةدوليــة و وطنيــة ألي شــروط متثــال االعــالوة علــى - اإلبــالغ
أنـشطة  من خـالل تقـدمي تقـارير منتظمـة عـن             الشفافية يف أنشطتها البيئية   بتوخي   املدونةتعتمد  

 . البيئـة البحريـة    وحفـظ  املتعلقـة حبمايـة      نـشطة األخـرى   واأل ، البيئيـة  التخطيط والرصد والتقيـيم   
علـى   ئهـا أداب وتقـدمي وصـف  ،  ها هلـا  ، وتنفيذ  باملدونة  التزام الشركة  إثبات التقارير   والغرض من 

شجَّع وتُـ . متاحة للجمهـور   تقاريرتلك ال   املبادئ واملبادئ التوجيهية التشغيلية، وستكون     صعيد
 التوجيهيــة التــشغيلية هــابادئم وهــابادئم تتبــع أو د املدونـة الــيت تعتمــ اجلهــات املعنيــةالـشركات و 

  .على اإلعالن عن تقاريرها
لـشركة التعـدين مـن      يتـسىن    نقاطاً مرجعية املبادئ التوجيهية التشغيلية    توفر   - النقاط املرجعية 

 كمـا ميكـن     . البحـري  االسـتخراج أو   لالستكـشاف ألي موقـع    ي  دد برناجمها البيئـ   حتأن  خالهلا  
 واملنظمات احلكومية الدوليـة واملنظمـات       ، الوكاالت احلكومية  ها، مبا في  ملعنية باملوقع للجهات ا 

 مــن حقــق للتكنقــاط مرجعيــة اســتخدام املبــادئ التوجيهيــة ،غــري احلكوميــة، واجملتمعــات احملليــة
  . وتنفيذها للشركةخطط اإلدارة البيئية
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 املدونـة  ة الـيت تعتمـد أو تـستخدم       اجلهـات املعنيـ    الشركات و  ُتدعى - اإلفادة باآلراء التنفيذ و 
مـــشاكل يـــشمل أي ، مبـــا دونـــة فعاليـــة املعــن  اجلمعيـــة الدوليـــة للمعـــادن البحريـــة إبــالغ  إىل

تنفيــذ اســتمارة ال”، تتــوفر هلــذا الغــرض و. ذهانفيــلتطلوبــة م/ متخــذةوإجــراءات تــصحيحية 
يت تعتمــد  الــشركات الــرصــداجلمعيــة علــى هــذا سيــساعد و. ١ يف التــذييل “اإلفــادة بــاآلراءو

تقيـيم مـدى جنـاح املدونـة يف حتقيـق أهـدافها             مـن أجـل     ،  سـنوياً آرائهـا    واحلـصول علـى      املدونة
تعمل اجلمعيـة علـى     سـ و.  على حنو أفـضل    هدافهاأ لتحقيق   اإلضافية للمدونة التنقيحات  تيسري  و
، قبـل   بنـاًء علـى طلبـها     ،  الـسلطة علـى   علـى أعـضائها و     استمارات اآلراء الواردة   وتعميم   عيمجت

  .سطح املاءكل اجتماع ملعهد التعدين حتت 
قـادرة   وأن تكون    ،وقابلة للتكييف كون وثيقة حية،    ت راد من املدونة أن   ُي - املدونةاستعراض  

  جمــال، والتحــسينات يفتنفيــذهااملكتــسبة مــن ات خــربللعلــى ســبيل املثــال، علــى االســتجابة، 
وســتقوم . املنطبقــةاللـوائح  ريات يف التطــورات التكنولوجيـة، والــتغ ، وأفـضل املمارســات البيئيـة  

 كــل مخــس ســنوات، بعــد التــشاور مــع صــناعة التعــدين البحــري   املدونــةباســتعراض اجلمعيــة 
  . عمليات التعدين البحري جمال يفاجلهات املعنية األخرىو

  
  املبادئ  - ثانياً  

  :باملبادئ التالية تلتزم شركات التعدين البحري اليت تعتمد هذه املدونة البيئية  
ــرام  ل االمتثـــال  - ١   ــوانني والـــسياسات واحتـ ــاتلقـ  الـــدول ذات الـــسيادة طموحـ

يف  التطـورات    علـى صـعيد    الفرعية اإلقليميـة، والقـانون الـدويل، حـسب االقتـضاء،             تقسيماهتاو
  .املاء حتت سطحاملعادن 

تطبيق أفـضل اإلجـراءات العمليـة حلمايـة البيئـة واملـوارد، والنظـر يف األنـشطة                    - ٢  
  .ضع للتأثريات املنطقة اليت قد ختداخلات املستقبلية والتطور
 البــدء يف مــشروع  ذ منــ)أ(يتحــوط بــدأ الامللنظــر يف اآلثــار البيئيــة ومراعــاة    ا  - ٣  

  النفايـات،  تـصريف  ومنـها   التنمية والعمليات،  أنشطةب مروراً،  مجيع مراحل االستكشاف   وعرب
  .إلغالقا اإلغالق، والرصد يف مرحلة ما بعدمرحلة وصوالً إىل و

 
  

وجـود عالقـة سـببية بـني نـشاط أو مـدخل يف البيئـة البحريـة         علـى  إن عدم توفر أدلة قاطعة   : املبدأ التحوطي   )أ(  
ضر علــى حنــو خطــري أو هنــائي بالبيئــة البحريــة  ن هــذا النــشاط أو هــذا املــدخل قــد يــ بــأاملعقــول واالحتمــال 

ويتحمـل مؤيـد نـشاط مـا عـبء      .  ُيستخدم لتأجيل إجراء جتنباً هلذا الضرر احملتمل أو تقلـيالً منـه    ميكن أن  ال
 .إثبات أن النشاط املقترح ليس مضراً
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 الشراكات اجملتمعية بـشأن املـسائل       وتيسري مع اجلهات املعنية،     إقامة اتصاالت   - ٤   
  .املشروعتنفيذ  البيئية يف مجيع مراحل

  .اللتزاماتة والوفاء باينوعية البيئال ستعراضالاحلفاظ على برنامج   - ٥   
  .عن األداء البيئي وتنفيذ املدونةعلنية تقارير تقدمي   - ٦   

  
  املبادئ التوجيهية التشغيلية  - ثالثا  

واملـستدامة   التنمية، املـسؤولة     تفق مع ي على حنو إدارة األنشطة    - املستدامةو  املسؤولة التنمية
االقتـصادية  و  البيئيـة  بـارات  االعت حبيـث تكـون   ،  عمليـات  ال نطقـة يف م  بيئيا واقتـصاديا واجتماعيـا    

  . يف التخطيط وصنع القرار واإلدارة على قدم املساواةُمدجمةواالجتماعية 
 مـن خـالل االبتكـارات يف جمـال التكنولوجيـا            العمليات املسؤولة بيئيـاً   اعتماد    - ١  

ــدات، و ــشغيلية واملع ــاءات الت ــدات،   اســتخدام أســاليب ، وحتــسني الكف ــة، واملع ــوارد الطبيعي امل
إعــادة التقليــل مــن االنبعاثــات والنفايــات و و،الوقايــة، واعتمــاد حتــسينات علــى صــعيد اقــةالطو

 علومـات واآلراء  يف جمـال الرصـد البيئـي، وتـوفري امل         و األحباث العلمية واهلندسـية،       ويف ،هاتدوير
، مبــا يف ذلــك  اجلهــات املعنيــة املتــأثرة  لــإلدارة والوكــاالت احلكوميــة ذات الــصلة و   بانتظــام 
  .احلكومية ت غرياملنظما

 مـع مبـادئ     مبـا يتفـق     بالتعـدين  نفايات املرتبطـة  لل البيئية احملتملة    ثاراحلد من اآل    - ٢  
قـاع البحـر    (ويسهِّل اسـتخدام املنطقـة يف املـستقبل علـى حنـو مـسؤول بيئيـاً واجتماعيـاً             دونةامل
 التلـوث البحـري   منـع بـشأن   التفاقيـة وبروتوكـول لنـدن    ، ومبا ميتثـل )العمود املائي يف آن معاً  و

  .الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى
 ،التنــوع البيولــوجيعلــى  عمليــات التعــدين مــن آثــارإىل احلــد األدىن التقليــل   - ٣  

 البيئـة    جمـال   واملعرفـة والقـيم يف     ،الثقـايف و  اإليكولـوجي   والتراث ،وخدمات النظم االيكولوجية  
 واألراضـي اجملـاورة والـسكان    جـوزة، احملقطاعات لامية و احملبحرية  الناطق  امليشمل   البحرية، مبا 
  .، ودعم األنشطة اليت تؤدي إىل حتسني هذه املعرفة، وتوفري احلماية لتلك الفئاتاألصليني
السـتفادة  لالثانويـة   إعادة استخدام وإعادة تدوير املنتجات املعدنية واملنتجـات           - ٤  

  .واملقبلةراهنة ألجيال الصاحل انية لفر املوارد املعدا وتعزيز تومنافعها من إىل أقصى حد
 ومدى توفرها علـى األمـدين       ، املوارد املعدنية البحرية   صائصخبعرفة  املحتسني    - ٥  

  .وآثارها اإليكولوجية والبيئية ذات الصلة، القصري والطويل، وكيفية استخدامها
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ــالء   - ٦   ــشجيع العم ــ و،ت ــال يفشركاءال ــدين ، األعم ــورِّدي  ،واملتعاق ــداتوم  املع
  .اًبيئيواملستدامة سؤولة امل  وممارسات التنمية على اعتماد مبادئ،والسلع واخلدمات

  احملتملـة  واقـع امللكائنات احليـة يف     املوارد البيولوجية وقيمة    إمكانات ا النظر يف     - ٧  
  .املوارد املعدنيةوقيمة  عن إمكانات  فضالً البحري،لتعدينل

املوارد بـ أو املتـصلة    / و اورةيكولوجية اجمل دمات النظم اإل  خلإعداد تقدير كمي      - ٨  
  .وحفظها وتعزيزها) القيمة(ستنمى ودمج اليت 

مـن خـالل      املـسؤولة بيئيـاً    للـشركات أخالقيـات   تطـوير    -ا  أخالقيات الشركة املسؤولة بيئيـ    
ــراز ــزام إب ــوارد لــ     اإلدارة الت ــت وامل ــوفري الوق ــة، وت ــذ نظــم اإلدارة البيئي ــات شرح، وتنفي  متطلب

  .دي املعدات والسلع واخلدماتومورِّ، واملتعاقدين ،لموظفنيل ت البيئيةاألخالقيا
  .متمشية مع املدونة بيئية ات سياسترويجوضع وتنفيذ و  - ١  
ة ــاملتمـــشي التـــزام اإلدارة مـــن خـــالل تطبيـــق ممارســـات اإلدارة البيئيـــة  بـــرازإ  - ٢  

  .املدونة مع
بـضرورة  دات والـسلع واخلـدمات      دي املعـ   ومورِّ ،املتعاقدين و ،إبالغ املوظفني   - ٣  

 البيئيـة   احلمايـة  مـن أجـل    ممارسـاهتا  التوجيهيـة و   هـا ادئمب و وأهـدافها االمتثال لسياسات الـشركة     
  .، ومطالبتهم باالمتثال هلاواالجتماعية واالقتصادية ومحاية التراث

 إذا كــان ذلــك مناســباً وتدريبيــة للمــوظفني،الربامج الــ البيئــي وثقيــف التتنفيــذ  - ٤  
  .للمتعاقدين أيضا ،كناًومم

يسري أنشطة تثقيف اجملتمعات احمللية واجلهات املعنيـة األخـرى بـشأن املبـادئ              ت  - ٥  
  .البيئية للشركة وتطبيقها يف منطقة العمليات واملشاركة فيها

 مهومهــا بــشأن أثرة اجملتمعــات احملليــة املتــ تبــادل اآلراء مــع - مــع اجملتمعــات احملليــة الــشراكة 
 القـيم    مـع االعتـراف بـأن      ، مشاريع التعـدين البحـري     إدارة و إعداد يف إطار  هايم وق طموحاهتاو

  .مترابطة  العلميةاالقتصادية والثقافية والبحثية -االجتماعية واملصاحل البيئية و
، مبا يف ذلك جمتمع البحـوث       هات املتأثرة بشكل مباشر وغري مباشر      اجل حتديد  - ١   

  .اتوشواغل تلك اجلهالعلمية البحرية، 
 ات وعلماء البحـوث البحريـة واجملتمعـ       ،تشجيع االنفتاح واحلوار مع املوظفني      - ٢   

 املــشاركة العادلــة واملناســبة مــن الناحيــة الثقافيــة، كفالــة الــشعوب األصــلية، وومنــها، ةاإلقليميــ
ــوعي   ــز ال ــات وتعزي ــني الثقاف ــة      ب ــار البيئي ــشأن اآلث ــد معاجلــة املخــاوف ب ــى وجــه التحدي ، وعل

  .البحث العلمييف جمال ة وواالجتماعي
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ــةب ة احملليــاتاجملتمعــتزويــد   - ٣   ــا  غــري املعلومــات التقني ــار عــناملــسجلة جتاري  اآلث
، الـتعمري  منتجات النفايـات وإدارهتـا، وإجـراءات إعـادة           وعن،   ومدة تنفيذها  لعملياتلاحملتملة  

  .قتصاديةاالجتماعية وال ا والتكاليففوائدالو
 التأهـب عمليـات، و مـن مراحـل ال   كـل مرحلـة   حمللـي قبـل   التشاور مع اجملتمـع ا      - ٤  

  املالئــم مــع التــشاورإعــداد وصــون و، للمــشاورات املــشروع وفقــاً وممارســاتلتعــديل خطــط
 واإلغــالق، ، النفايــاتتــصريف و، واالســتخراجستكــشاف مجيــع مراحــل االيف  احمللــياجملتمــع

دعـوة  لزيـارة و  ل  احمللـي  جملتمـع  ا  مـن  ، دعـوة مراقـب     وممكنـاً  مناسـباً ذلـك   ، حيثما كان    يشمل مبا
  . البحريسفينة للتعدينىل إالبحوث البحرية لالنضمام يف جمال عامل 

ــة  ــدأ الاملناســبة الســتخدام اســتراتيجيات إدارة املخــاطر    - إدارة املخــاطر البيئي  تحــوطيواملب
 واإلغـالق، وحتديـد املخـاطر البيئيـة،         ، النفايـات  تصريفواالستخراج، و ستكشاف،   اال توجيهل

  :احلصر ما يلي حدوثها، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال ونتائجها احملتملة، واحتماالت
ــية البيئيـــة   - ١   ــة ودراســـات الرصـــد  إجـــراء واســـتخدام الدراســـات األساسـ البيئيـ

 املبادئ التوجيهية ذات الـصلة الـصادرة عـن    يف بهكأساس إلدارة املخاطر، على النحو املوصى  
  . مثالالسلطة الدولية لقاع البحار

 ، اإلجيابيـة  رصـد اآلثـار البيئيـة     فاهيم املـشاريع البديلـة، و     ملتقييم املخاطر البيئية      - ٢  
اجلهـات  ، وتـوفري الفـرص ملـشاركة        ة، والثانويـة   وغـري املباشـرة، والتراكميـ      ،املباشرةوالسلبية،  و

مفـاهيم املـشاريع الـيت تتـسم بـأكرب           اختيـار وتنفيـذ   ، و  علـى النحـو املالئـم      ذا التقيـيم   يف ه  املعنية
  .رجة من املسؤولية البيئيةد

 ت، وإذا كانــيــة، ويفــضَّل أن تكــون وقائيــة وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات إدار   - ٣  
 مــن اآلثــار البيئيــة تخفيــف إىل أقــصى حــدتقليــل واللل ة، وضــع اســتراتيجياتممكنــ  غــريوقايــةال

  .املختار للمشروع
  .حتديدهايتم  يف إدارة املخاطر البيئية اليت تحوطيبدأ الاملاعتماد   - ٤  
 طوارئ ملعاجلـة احلـوادث     الطوارئ واالستجابة لل   واختبار وتنفيذ خطط  وضع    - ٥  

حتمــل أن تكــون قــد عاديــة، بالتعــاون مــع األطــراف الــيت ُيال غــري ية والبيئيــة التــشغيلوالظــروف
  .كاالت احلكومية ذات الصلة والوتأثرت هبا،

ــذ   - ٦   ــي  وضــع وتنفي ــربامج املالئمــة للرصــد البيئ ــل  ال ــات األجــل  الطوي يف النطاق
  .املكانية والزمانية املناسبة
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ــاً إقامــة  - ٧   ــاطق حمظــورة مؤقت ــاطق حبريــ أو   من ــصة  ةمن ــة المعــايري ل لوفقــاًخال بيئي
وجــودة علــى  امل العوامــل اخلارجيــةختــضع لتــأثري الــيت ملاملماثلــة   املوائــلدراســةهبــدف  املالئمــة
  . وخالهلا وبعدها من عمليات التعدين هلذا الغرض، قبل عمليات التعدينمالئمة مسافة

  علـى   للمـساعدة  أثرة داخل املنطقة املت   ختضع للتعدين   ال  ممرات بيولوجية  إقامة  - ٨  
  .نباتات وحيوانات املنطقة جتديد

، كجزء من املـشاورات مـع       تتأثرحتمل أن   اليت يُ أو  /إبالغ األطراف املهتمة و     - ٩  
 عمليـات التعـدين والتـدابري الـيت سـيتم اختاذهـا        جراءمن  أي خماطر بيئية كبرية     ب،  اجلهات املعنية 

  .إلدارة هذه املخاطر
 مـن أولويـات     ولويـة االعتراف باإلدارة املسؤولة واملستدامة بيئياً كأ      - اإلدارة البيئية املتكاملة  

مــن مرحلــة  ، بــدءاً يف مجيــع العمليــات رة املــسؤولة واملــستدامة بيئيــاً   اإلدا ودمــج الــشركات
املعـادن،  جتهيـز   التعـدين، و  وصوالً إىل مراحل     و ،التصميم والبناء مروراً مبراحل   و االستكشاف،

  .وإهناء العمل تعدينمواقع التعمري  النفايات، وإعادة تصريفو
 أمــام ل أن يكــون مــسؤوالًضَّ التنفيــذيني، ويفــ البيئــينيلمــديرينل كــبري تعــيني  - ١  

 سؤولياتاملــ، خيــصص  بيئيــاًةستداماملــ وةسؤولاملــدارة لــإلإنــشاء نظــام  التنفيــذي، ودير العــاماملــ
  :ا يليمب ذات الصلة اإلدارية ومسؤوليات املوظفني

  أنشطة املنظمة؛  )أ(  
  ؛نطبقةاملتطلبات القانونية والتنظيمية امل  )ب(  
ــشغيل    )ج(   ــة الت ــادئ التوجيهي ــذاملب ــةية هل ــة أوي أ وه املدون ــة  مدون ــادئ توجيهي  مب

  ؛منطبقة أخرى
  ا؛ وغاياهتهاهدافأ و للشركةالسياسات البيئية  )د(  
  خطط وإجراءات اإلدارة البيئية؛  )ـه(  
  إجراءات الرصد البيئي؛  )و(  
ومجـع   وشفاف وسهل املنـال،      مأمونوختزين البيانات البيئية على حنو موثوق         )ز(  
  ؛ن ذلك عملياًحيثما كا العينات

  وضع واختبار خطط الطوارئ واالستجابة للطوارئ؛  )ح(  
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جدولتـــه مراجعـــة حـــسابات نظـــام اإلدارة البيئيـــة واألداء البيئـــي بانتظـــام أو    )ط(  
  ؛بشكل مالئم

  . الداخلية واخلارجيةإجراءات اإلبالغ  )ي(  
 منظمـة،   إجراء استعراض دوري لنظام اإلدارة البيئيـة وحتديثـه يف إطـار عمليـة               - ٢  

النظام حمـدَّثاً، وفعـاالً، ومناسـباً       يظل  تكرارية، تشمل اجملتمع احمللي أو اجملتمع املتأثر، لكفالة أن          
ــة، و    ــات البيئيـ ــار أفـــضل املمارسـ ــسينات يف إطـ ــتغرية، وللتحـ ــشركة املـ ــات الـ ــَيللالحتياجـ  مقـ

  .ات احمللية اجملتمعوالتوقعات املتغرية يف
جتـاوز متطلبـات    تستهدف  ع أهداف لألداء البيئي تليب و     ْضَو - أهداف األداء البيئي للشركة   

ــشكل مباشــر      ــق ب ــيت ُتطبَّ ــرخص واإلجــازات ال ــشريعات واألنظمــة وال ــى وجــه  وهــي  .الت عل
  : ما يلياخلصوص
حتديــد املتطلبــات القانونيــة وغريهــا مــن املتطلبــات الــيت تنطبــق علــى اجلوانــب   - ١  

  .ا يف جمال التعدين البحريالشركة أو خدماهتا أو منتجاهت البيئية ألنشطة
ع أهــداف لــألداء البيئــي الــداخلي وإجــراء تقيــيم دوري لإلجنــازات بغيــة  ْضــَو - ٢  

  .تعزيز التزامات السياسة العامة والتمكني من إظهار التحسن املتواصل
ــ - ٣   إىل  ل باملتطلبـــات القانونيـــة وأهـــداف األداء الـــداخلي اكفالـــة اإلبـــالغ الفعـ

 . الذين يساءلون عن األنشطة ذات الصلةاملوظفني واملتعاقدين
  

 استعراض السياسات واملعايري البيئية وحتسينها واستكماهلا    

تنفيذ استراتيجيات إدارية لتلبية املعايري البيئيـة احلاليـة واملتوقعـة، واسـتعراض األهـداف                 
املتطلبـات  بشكل منتظم يف سياق االحتياجات املتغرية للـشركة واجملتمـع احمللـي، والتطلعـات، و      

  .ة مثلىيبغية حتقيق إدارة بيئ) اآليزو(القانونية ومعايري املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس 
القيام بشكل منـتظم باسـتعراض وحتـديث الـسياسات والـربامج البيئيـة واألداء                - ١  

  .البيئي للشركة من أجل تصحيح أوجه اخللل احملتملة
تحديـد اجملـاالت ذات األولويـة الـيت ميكـن فيهـا             تقييم القضايا البيئية وترتيبها ل     - ٢  

  .حتقيق القدر األكرب من املنافع البيئية
أو املـشاركة يف     الشروع يف إجراء حبوث بشأن القـضايا البيئيـة ذات األولويـة             - ٣  

  . ذلكقع، وما إىلاإجرائها أو دعمها بطرق منها مثالً توفري التمويل، وتوفري الدعم يف املو
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قيف املوظفني بشأن ما يتصل بالبيئة من تطـورات تقنيـة غـري مـسجلة               تيسري تث  - ٤  
ــاً ــة، واحتياجــات املــستهلك، وتوقعــات اجملتمــع احمللــي، حــسب احلاجــة،     جتاري ــة علمي ، ومعرف

  .لتحسني معرفتهم بالسياسات البيئية للشركة
ــتقين واملهــين     - ٥   ملــوظفني لــدى اإتاحــة فــرص تعزيــز املهــارات علــى املــستويني ال

  .ئيني، بطرق منها مثالً، حضورهم حلقات العمل واملؤمترات ذات الصلةالبي
إتاحة الفرص للموظفني البيئـيني املهنـيني لكتابـة التقـارير عـن املواضـيع البيئيـة                  - ٦  

  .شورات البيئية الدولية احملكّمةيف املؤمترات ذات الصلة ويف املنجتارياً غري املسجلة 
إىل اجملتمــع احمللــي جتاريــاً ت الــصلة غــري املــسجلة تيــسري إيــصال املعلومــات ذا - ٧  
يتصل بالبيئة من تطـورات تقنيـة، ومعرفـة علميـة، واحتياجـات املـستهلك، وتوقعـات                  بشأن ما 

 .اجملتمع احمللي، حسب احلاجة، لتحسني معرفته بالسياسات البيئية للشركة

 ،لسابقة منها واحلالية واملقبلـة    ، ا املفيدةمع مراعاة االستعماالت     -التعمري وإهناء العمل    إعادة  
وضع خطة إهناء مناسبة وفقا ألفضل املمارسات وتنفيذها مـن أجـل            تللموقع والبيئة احمليطة به،     

والـنظم اإليكولوجيـة املرتبطـة هبـا، يف حالـة آمنـة ومـستقرة،             العمـل هبـا     ـي  أهنـ إبقاء املواقع الـيت     
  .تعمريها بقدر اإلمكانأعيد  قدو

يف وإهنـاء العمـل بـه       املوقـع   تعمـري   النظام اإليكولوجي وإعـادة     إدماج خيارات    - ١  
  .التصميم املفاهيمي للعمليات يف مرحلة دراسة اجلدوى

ــوجي وإعــادة تأهيــل      - ٢   وضــع خطــط وأهــداف واضــحة املعــامل للنظــام اإليكول
 قارنـة املوقع، ورصد أداء عملية إعـادة التأهيـل واستعراضـها، وتنقـيح هـذه اخلطـط تـدرجييا بامل                  

  .األهداف مع
وإهنــاء حتديــد التكــاليف املتعلقــة بالنظــام اإليكولــوجي وإعــادة تأهيــل املوقــع     - ٣  
، وإجراء استعراض دوري ملدى مالءمتها طيلة فترة العملية، وتعـديل امليزانيـة لـسداد               هـالعمل ب 

  .الزيادات احملتملة يف تلك التكاليف
 ،للموقـع تـدرجييني   تعمـري   دة  نظام إيكولوجي وإعـا   يشتمل على   إنشاء برنامج    - ٤  

  .يكون متناسبا مع طبيعة العملية ونوع االضطراب ومعدله
ــوجي وإعــادة تأهيــل     - ٥   إجــراء اســتعراض دوري الســتراتيجيات النظــام اإليكول

املوقع ووقف تشغيله خالل فترة العمليات لكي تتضمن الشروط التنظيميـة املـتغرية، وتوقعـات               
  .والثقافيةالعامة، واملعلومات البيئية 
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معاجلــة القــضايا والــربامج املتــصلة باملــسؤولية الطويلــة األجــل عــن قــاع البحــر  - ٦  
، مبـا يف ذلـك الرصـد الطويـل     العمـل والنظم اإليكولوجية املرتبطـة بـه يف اخلطـة النهائيـة لوقـف           

تكـن   األجل وحتديد الفترة الالزمة لكفالة فعالية خطـط املعاجلـة والكـشف عـن أيـة عواقـب مل                 
  .احلسبان يف

تقدمي التعويض الكايف باستخدام اآلليات املناسبة يف احلاالت اليت تسبب فيهـا             - ٧  
 .املشروع حبدوث الضرر/أنشطة الشركة

إظهـار االلتـزام مببـادئ املدونـة عـرب اإلبـالغ عـن تنفيـذ الـشركة للمدونـة            - اإلبالغ والتوثيـق 
  .وعن أدائها البيئي

مجيــع إىل عـن األداء البيئــي بـشكل منــتظم   ) ألقــلسـنويا علــى ا (تقـدمي تقــارير   - ١   
، واهليئـات والـسلطات     املـوظفني أصحاب املصلحة مبن فيهم جملس اإلدارة، وَحَملـة األسـهم، و          

ــة،      ــة، والبــاحثني العلمــيني، واملنظمــات غــري احلكومي ــة ذات الــصلة، واجملتمعــات احمللي احلكومي
  .واجلمهور

يع السلطات مـن حيـث النطـاق ويف الوقـت           كفالة تلبية متطلبات اإلبالغ جلم     - ٢   
  .املناسب

  .تقدمي تقرير بيئي سنوي لغرض ضمان الفهم على مستوى اجملتمع احمللي - ٣   
ينبغي أن تصف التقارير العمليات اليت تقـوم هبـا الـشركة فيمـا يتعلـق بـاألمور         - ٤   

 :التالية

 ؛ عنهاوضع سياسة بيئية واإلبالغ )أ( 

 بيئي واإلبالغ عنه؛تقييم األداء ال )ب( 

 التشاور مع اجملتمع احمللي واالستجابة للشواغل؛  )ج(  

  .تنفيذ املدونة )د( 
 :احلصر ما يلي وينبغي أيضا أن تشمل التقارير على سبيل املثال ال - ٥   

 موجز عن سرية الشركة، وسياساهتا وأهدافها البيئية؛ )أ( 

 عمليات اإلدارة البيئية؛ )ب( 

 اط مرجعية ميكن وفقا هلا قياس التحسن املستمر؛وضع نق  )ج(  
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التوثيق للبيانات ذات الصلة واخلاصة بكل موقع على حدة وإتاحتـها لألطـراف املعنيـة         )د( 
 بلّغ عنها؛لكي جتري على حساهبا اخلاص استعراضا مستقال هنائيا من أجل دعم النتائج املُ

 ؛الفرص املتاحة والتقدم يف إجراء التحسينات ) ه( 

 األحداث البيئية اهلامة وآثارها؛ )و( 

وأيــة إجــراءات ، “احلــوادث الــيت مت تفاديهـا يف اللحظــة األخــرية ” واحلـوادث البيئيــة،   )ز( 
 تنظيمية أو عالجية متخذة؛

 األداء فيما يتصل باملتطلبات التنظيمية واألهداف الداخلية؛ )ح( 

ــة   )ط(  ــة، واالجتماعيــ ــسائل البيئيــ ــصادية،  -املــ ــها،   االقتــ ــتعني معاجلتــ ــة الــــيت يــ والثقافيــ
  .واالستراتيجيات الالزمة حللّها

  .يتعني إصدار التقرير األول بعد اعتماد الشركة للمدونة يف غضون سنتنيو  - ٦   
ســتتاح التقــارير البيئيــة الــسنوية ليطّلــع عليهــا اجلمهــور ّجمانــا، علــى مــستوى و  - ٧   

وميكـن إيـداع نـسخ     .ى املوقع الشبكي للشركةالشركة ذاهتا ومن خالل مكاتبها اإلقليمية وعل
إضافية، يفضل أن تكون إلكترونية، من كل تقرير سنوي يف املكتبة املركزية للدولـة أو الـدول                 
الــيت متــارس حقــوق الــسيادة أو الواليــة حيــث تعمــل الــشركة، أو إيــداعها، يف حالــة األنــشطة   

ة، يف املكتبة املركزية للدولة الـيت تأسـست         املنفذة يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطني       
وسوف حتدد الشركات األماكن اليت ستودع فيها النسخ اإلضـافية عنـدما تقـدم     .فيها الشركة

 .تقريرها السنوي، وعلى املوقع الشبكي للشركة

ــة وتبادهلــا وحفظهــا   ــادل  - مجــع البيانــات البيئي ــة مــن دون قيــد تيــسري التب للمعلومــات البيئي
 الــيت ُجِمَعــت مــن أجــل   ) جتاريــاخبــالف املعلومــات التقنيــة املــسجلة    (العّينــات وجمموعــات 

استعراض األقران والفهم العلمي على الصعيد الدويل، واستخدامها فيما خيص التـراث الـوطين              
  .والعاملي، وإتاحة احلصول عليها بسهولة

 وتوحيــدها  مــن شــروط الــسرية،جتاريــااســتثناء البيانــات البيئيــة غــري املــسجلة  - ١   
ــايري    ــستويات مع ــى م ــا ألحــدث وأعل ــسري إجــراء      وفق ــن أجــل تي ــصلة م التخصــصات ذات ال

، ومـن أجـل تبادهلـا واستعراضـها         اجلهـات املعنيـة   التحليالت واملقارنات، وإتاحتها ّجمانا جلميـع       
  .وحتليلها يف حمافل من قبيل حلقات العمل
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ــة غــري املــسجلة    - ٢   ــات البيئي ــداع البيان ــاإي ــجتاري ــشكل آمــن يف  ، عن د الطلــب، ب
ــة املناســبة   ــة والدولي ــسهولة   احملفوظــات الوطني ــا وب ــا جمان ــيت ميكــن االطــالع عليه ، ألغــراض  ال

  .االستعراض وإجراء مزيد من التحليل العلمي واإلبالغ
القيام، ألغراض االستعراض، واملزيد مـن اإلبـالغ، والبحـث العلمـي، بإيـداع          - ٣  

يولوجيــة والبيولوجيــة يف مــستودعات مناســبة ذات مرافــق جمموعــات منوذجيــة مــن العينــات اجل
 الطويــل، ميكــن أن تــضم متــاحف وطنيــة، ومؤســسات حكوميــة،  ىختــزين أساســية علــى املــد

الطلب وبعد مشاورات مسبقة مـع الدولـة         ومستودعات وجامعات متخصصة ذات صلة، عند     
ت يف وقــت مبكــر مــن  املــضيفة أو الــدول املــضيفة املختــارة؛ ويــتعني أن جتــري هــذه املــشاورا   

  .مرحلة التخطيط للمشروع
 ُجِمَعـت َعَرضـاً     أنثروبولوجيـة مـشغوالت ثقافيـة أو أثريـة أو          احملافظة على أيـة    - ٤  

  .واإلبالغ عنها وتسليمها للوكاالت واملستودعات املعنية هبذا األمر
ة  عــن تقيــيم وإدارة البيئــة البحريــ جتاريــاسجلة املــعلميــة غــري البيانــات النــشر  - ٥  

  .والتنوع البيولوجي البحري، والدروس املستفادة من ذلك
تشجيع املمارسات السليمة يف تقييم وإدارة البيئة البحرية والتنوع البيولـوجي            - ٦  
 .البحري

بتقيـيم أداء الـشركة   ) يفـضل كـل ثـالث سـنوات    (القيام بشكل منـتظم   - استعراضات األداء 
مراجعــي احلــسابات البيئــيني املعتمــدين مــن اخلــارج يف إطــار املدونــة البيئيــة علــى يــد فريــق مــن 

 .واملؤهلني، من داخل الشركة املعتِمدة وخارجها على حد سواء
  

 كلمات شكر -رابعا   
الـذين سـامهوا يف وضـع هـذه       العديدين  تشكر اجلمعية الدولية للمعادن البحرية األفراد         - ١

ذي أســداه جوليــان مالنيــك،  وتعتــرف اجلمعيــة بوجــه خــاص باجلميــل الــ   .املدونــة وتنقيحهــا
صــاحب املبــادرة يف املدونــة ومهندســها األصــلي، وديريــك إيلــيس، الــذي واصــل العمــل علــى  

 أمسـاء األفـراد   ٣وتـرد يف التـذييل    . من املدونة وحتريرها واسـتكماهلا ٢٠٠١صياغة نسخة عام 
يف أســتراليا وتــدين اجلمعيــة أيــضا بالفــضل جمللــس التعــدين   .احلــايلالتنقــيح الــذين شــاركوا يف 

وتثّمن اجلمعيـة الـدعم    .٢٠٠٠ أجزاء من نص مدونة اإلدارة البيئية للمجلس لعام ـهالستخدام
الــذي تلقتــه مــن منظمــة إنترريــدج وفريقهــا العامــل املعــين بالتعــدين يف قــاع البحــار، ومؤســسة 

ة مـن   النـسخة املنقحـة احلاليـ     عـرض   فيلـومني فـريالن مـن        وودز هول األوقيانوغرافية، يف متكـني     
يف حلقــة العمــل العلميــة والــسياساتية عــن اســتخراج معــدن الكربيتيــدات         املدونــةمــشروع 

 .والية ماساتشوستسب يف وودز هول ٢٠٠٩يت عقدت عام الضخمة من أعماق البحار، ال
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 معلومات عن جهات االتصال  - خامسا 

 ,Pope Road, MSB 303 1000 :اجلمعيـة الدوليـة للمعـادن البحريـة، املكتـب اإلداري      ‐ ١

Honolulu, Hawai`i 96822 USAرقـــم الفـــاكس)٨٠٨ (٩٥٦٦٠٣٦: ، رقـــم اهلـــاتف ، :
ــروين )٨٠٨ (٩٥٦٩٧٧٢ ــد اإللكتــ ــى  Administrator@immSoc.org :، الربيــ ــع علــ ، املوقــ
 www.immSoc.org :اإلنترنت

mailto:Administrator@immSoc.org�
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 ١التذييل 

 ية للتعدين البحريةمدونة اإلدارة البيئ    

 استمارة التنفيذ وإبداء اآلراء    
  

 التفاصيل البند  الرقم املسلسل

   أصحاب املصلحة/اسم الشركة ١
٢ 
 

 اسم الشخص :جهة االتصال
  

  :العنوان
  

  :الربيد اإللكتروين
 

  :اهلاتف
 

  :الفاكس
 

  :املوقع الشبكي
   

   االنشاط أو األنشطة اليت اعتمدت املدونة من أجله ٣
   التدابري املتخذة لتنفيذ املدونة ٤
   املشاكل اليت اعترضت تنفيذ املدونة ٥
   اإلجراءات التصحيحية املتخذة ٦
   اقتراحات تتعلق بتنقيح املدونة ٧
   أية معلومات أخرى ٨
  التوقيع  :التاريخ 
  

 :يرجى إرسال النموذج بالفاكس أو الربيد اإللكتروين على العنوان التايل    

International Marine Minerals Society. Administrative Office 

 1000 Pope Road, MSB 303 • Honolulu, Hawai`i 96822 USA 

Phone (808) 956-6036 • Fax (808) 956-9772 • Email: Administrator@immSoc.org   
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 ٢التذييل 

 اليت مت الرجوع إليهااملصادر املنشورة     

 سترايل للبحوث العلمية والصناعيةولث األمنظمة الكومن

Seafloor exploration and mining industry: a desktop study of international and 

selected country experiences (Tsamenyi, Kaye and Mfodwo, 2007). 

Exploring the social dimensions of Australia's seafloor exploration and mining 

industry. (Littleboy and Boughen, 2007) Report number P2007/917. Wealth from 

Oceans Flagship. 
  

 )٢٠٠٦(أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي 

Voluntary guidelines for biodiversity-inclusive impact assessment. Available at: 

http://www.cbd.int/impact/guidelines.shtml.  
The Ecosystem Approach Beginners' Guide. Available at: 

http://www.cbd.int/ecosystem/sourcebook/beginner-guide/. 

The Ecosystem Approach Advanced User Guide. Available at: 

http://www.cbd.int/ecosystem/sourcebook/advanced-guide/.  
  

 .يةمبادرة اإلبالغ العامل

Sustainability Reporting Framework Overview. Available at: 

http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/ReportingFrameworkOverview/. 

Sustainability Reporting Guidelines (G3 Guidelines, 2006). Available at:  
http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/G3Guidelines/. 

Draft Final Mining and Metals Sector Supplement. Available at: 
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http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/SectorSupplements/MiningAndMe

tals/.  
  

 . الدويل“غرين بيس”جملس 

Mining Submarine Tailings Disposal [Std] – Summary Concepts. Available at: 

http://www.imo.org/includes/blastData.asp/doc_id=9122/INF-14.pdf .  
  

  .اجمللس الدويل للتعدين والفلزات
Sustainable Development Framework. Available at: 

http://www.icmm.com/ourwork/sustainable-development-framework/.  
Sustainable Development Framework - 10 Principles. Available at:  

http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/10-principles. 

Sustainable Development Framework - Public Reporting. Available at: 

http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/publicreporting. 

Sustainable Development Framework - Assurance. Available at:  
http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/assurance. 

Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity 2004. Available at: 

http://www.icmm.com/page/1182/good-practice-guidance-for-mining-andbiodiversity. 

Planning For Integrated Mine Closure Toolkit. Available at: 

http://www.icmm.com/page/9568/planning-for-integrated-mine-closure-toolkit. 

Good Practice: Sustainable Development in the Mining and Metals Sector website. 

Documents available at: http://www.goodpracticemining.org/. 

Tailings: Good Practice website. Documents available at: 

http://www.goodpracticemining.com/tailings/.  
  

 .املعهد الدويل للبيئة والتنمية

http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/SectorSupplements/MiningAndMetals/�
http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/SectorSupplements/MiningAndMetals/�
http://www.goodpracticemining.com/tailings/�
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Mining, Minerals and Sustainable Development Project. Available at: 

http://www.iied.org/sustainable-markets/key-issues/business-and-

sustainabledevelopment/mining-minerals-and-sustainable-development#resources. 

MMSD Final Report: Breaking New Ground. Available at: 

http://www.iied.org/pubs/display.php?o=9084IIED.  
Finding the Way Forward: how could voluntary action move mining towards 

sustainable development? Available at:  
http://www.iied.org/pubs/display.php?o=9203IIED. 

Room to Manoeuvre? Mining, biodiversity and protected areas. Available at: 

http://www.iied.org/pubs/display.php?o=9266IIED.  
Finding Common Ground: Indigenous Peoples and their Association with the Mining 

Sector. Available at:   
http://www.iied.org/pubs/display.php?o=9267IIED  

  
 .السلطة الدولية لقاع البحار

Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Nodules in the Area 

(adopted 13 July 2000). Available at: http://www.isa.org.jm/en/documents/mcode. 

Draft Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Sulphides in the 

Area (ISBA/13/C/WP.1). Available at:  
http://www.isa.org.jm/en/sessions/2007/documents/. 

Draft Regulations on Prospecting and Exploration for cobalt-rich ferromanganese 

crusts in the Area (ISBA/13/LTC/WP.1). Available at:  
http://www.isa.org.jm/files/documents/EN/13Sess/LTC/ISBA-13LTC-WP1.pdf. 

Legal and Technical Commission Recommendations for the guidance of contractors on 

the assessment of the environmental impacts of exploration for polymetallic nodules. 

Available at:  

http://www.iied.org/pubs/display.php?o=9267IIED�
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http://www.isa.org.jm/files/documents/EN/7Sess/LTC/isba_7ltc_1Rev1.pdf.  
  

http://www.isa.org.jm/files/documents/EN/7Sess/LTC/isba_7ltc_1Rev1.pdf�
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  .جملس التعدين يف أستراليا
The Australian Minerals Industry Code for Environmental Management (2000; 

formally retired in 2005). Available at: http://www.minerals.org.au. 

Enduring Value - the Australian Minerals Industry Framework for Sustainable 

Development (2005-present). Available at: http://www.minerals.org.au. 

Offshore Minerals Policy - The Madang Guidelines (1999). Available from IMMS 

Administrator.  
  

 . االحتاد األورويب-اجلمعية االسكوتلندية للعلوم البحرية 

Project on Deep-sea Tailings Placement (DSTP) for Papua New Guinea (PNG): 

available at: http://www.sams.ac.uk/sams-news/events-sams/png-conference/aboutthe-

png-contract.  
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 ٣التذييل 

 :مت التنويه هبا مع التقدير -تعليقات األفراد املسامهني     

 االدكتور غريغ بيدن، جامعة لورنشن، كند

 الدكتور ريه بيرت، منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية، أستراليا

 جامعــة هــاواي والعلــوم اجليولوجيــة التطبيقيــة،مهنــدس مــشاريع، الــدكتور هورســت برانــديز، 
  الواليات املتحدة األمريكيةمستشار قانوين جماز،

 ، النرويجأريندال/الدكتور يانيك بودوان، قاعدة بيانات املوارد العاملية

 األمريكية الدكتور مايكل كروكشانك، باحث فخري، جامعة هاواي، الواليات املتحدة

 الدكتور كورنيل دي روند، علم الغاز الطبيعي التركييب، نيوزيلندا

 الدكتور ديريك إيليس، جامعة فكتوريا، كندا

 *ألمريكيةاألستاذ الدكتور تشاك فيشر، جامعة والية بنسلفانيا، الواليات املتحدة ا

 الدكتور كريستوفر جريمان، مؤسسة وود هول األوقيانوغرافية

 ليل غلوكا، حمامية، كندا

 الدكتور ديفيد غويثر، نظم كويف الطبيعية، أستراليا

 األستاذ الدكتور بيتر هالباخ، جامعة فراي يف برلني، أملانيا

  األمريكيةالدكتور جيمس هني، املسح اجليولوجي األمريكي، الواليات املتحدة

 الدكتور ديفيد هيدون، معادن أعماق البحار، أستراليا

 السيد مايك جونستون، شركة نوتيلس للمعادن، كندا

 ، كوريااحمليطاتوتنمية سو كيم، املعهد الكوري لبحوث  - الدكتور وونغ

 األستاذ، ريزارد كوتلينسكي، منظمة إنترأوشنميتال املشتركة 

  الدولية الستكشاف موارد البحار، هولنداالدكتور جيمس لوسون، الشركة

 مايكل لودج، حمام، السلطة الدولية لقاع البحار، جامايكا

 األستاذ الدكتور آيان ماكدونالد، جامعة تامو يف تكساس، الواليات املتحدة األمريكية

 ، شركة دايركت نيكل القابضة احملدودة، أستراليامالنكالسيد جوليان 
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 ناكي، شركة بلو ووتر ميتال القابضة احملدودة، أسترالياالدكتور تيموثي ماكو

 الدكتور ساميون ماكدونالد، شركة نبتون مينريال احملدودة العامة

 السيد كامبل ماكيرتي، شركة نبتون مينريال احملدودة العامة، نيوزيلندا

 الدكتور ين أودونتون، السلطة الدولية لقاع البحر، جامايكا

 ر، الـــنظم املعلوماتيـــة املتقدمـــة للـــديناميات العامـــة، الواليـــات املتحـــدةملاالـــدكتور هارولـــد بـــ
 األمريكية

 األستاذة روزمريي ريفوس، جامعة نيو ساوث ويلز، أستراليا

 *والغالف اجلوي الدكتور آشلي رودن، املعهد الوطين ألحباث املياه

  الدويل، اململكة املتحدة“غرين بيس”الدكتور ديفيد سانتيلو، جملس 

 لدكتور غريد شريفر، معهد بايوالب لألحباث، أملانياا

 ستاذ فخري الدكتور ستيف سكوت، جامعة تورونتو، كندااأل

 بيكوكا، إيطاليا - األستاذ الدكتور توليو سكوفاتزي، جامعة ميالنو

 الدكتور راهول شارما، املعهد الوطين لألوقيانوغرافيا، اهلند

  مينريال، أسترالياالدكتورة سامانثا مسيث، شركة نوتيلس

 أريندال، النرويج/السيدة آن سولغارد، قاعدة بيانات املوارد العاملية

 السيدة كارولني سويكريبويك، شركة آي إتش سي مريويد، هولندا

 األستاذ الفخري الدكتور يلمار تيل، جامعة هامبورغ، أملانيا

 *تحدة األمريكيةاألستاذة الدكتورة سيندي فان دوفر، جامعة ديوك، الواليات امل

 الدكتورة سو فينك، معهد املعادن املستدامة، جامعة كويرتالند، أستراليا

 املتقدمة، اليابان الدكتور تيتسوو يامازاكي، معهد العلوم والتكنولوجيا الصناعية

 الدكتور روي يونغ، مجعية نيتشرز أون لألحباث، الواليات املتحدة األمريكية

 

 
  

 .اة البحريةعضو يف مشروع اجلغرافيا األحيائية للنظم اإليكولوجية الكيميائية التركيب، اخلاص بتعداد احلي  *  
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 ٤التذييل 

 :اخلربة الصناعية مع التقييمات البيئية ذات الصلة مبا يلي    

ــا     - ١ ــا وناميبي ــوب أفريقي ــدين البحــري يف جن ــاس(التع ــاواي )امل ــة  (، وه ــشور املنغنيزي الق
الترسـبات الكربيتيـة    (، وبـابوا غينيـا اجلديـدة        )الـذهب (، وأالسـكا    )تاحلديدية الغنيـة بالكوبالـ    
 ).القصدير(، وجنوب شرق آسيا )الضخمة يف قاع البحر

التجريف يف أوروبـا وأمريكـا الـشمالية مـن أجـل احلـصول علـى التربـة الرمليـة وكتـل                       - ٢
 .لمالحةشق قنوات لالبناء و

ملناجم الـساحلية، أالسـكا وجنـوب شـرق         التخلص من املخلفات البحرية الناشئة عن ا       - ٣
 .آسيا، واألرخبيالت الواقعة يف جنوب احمليط اهلادئ

إضــافة إىل ذلــك، وبغيــة وضــع مرجعيــات للمبــادئ التوجيهيــة التــشغيلية، فــإن املدونــة  - ٤
ــسبها        ــيت اكت ــاق البحــر ال ــة الواســعة يف أعم ــى اخلــربة العاملي ــد عل ــا   تعتم ــاء األوقيانوغرافي علم

 البحرية من االحتاد الروسي، أستراليا، أملانيـا، مجهوريـة كوريـا، الـدامنرك، الـصني،                والبيولوجيا
يرلنـدا الـشمالية، نيوزيلنـدا، اهلنـد، هولنـدا،          أفرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى و       

احليــوي للمنافــث احلراريــة املائيــة،     الواليــات املتحــدة األمريكيــة، اليابــان، يف تقيــيم التنــوع     
الفلزات، اليت تعود إىل أكثر من مائة عـام حيـث    والرواسب العقيدية والقشرية، والطني املتعدد

  .١٨٧٦-١٨٧٣بني عامي العلمية لدراسة احمليطات يف الفترة تشالنجر بعثة أُرسلت 
  


