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  تصدير
عدة اإلمداد مبوارد الطاقة األحفورية واملعادن يف الوقت الراهن ويف املستقبل           إن تكوين صورة كاملة راسخة عن قا        

سقة الحتياطيات ومـوارد الطاقـة األحفوريـة        تقديرات دقيقة ومتّ  فإعداد  . عملية ضرورية إلدارة املوارد على حنو فعال      
 عمليات   األساس الذي تقوم عليه أيّ     االقتصادية األخرى، هو  /مع املعلومات العلمية واالجتماعية   منسجمة  واملعادن، تكون   

اليـوم  لكننا مطالَبون ، على مّر الزمن استجابةً إىل املتطلبات احملليةاملختلفة وقد تطّور عدد من املعايري . تقييم من هذا النحو   
العمـل  ة صـياغة  مبسألة إعادونتيجة لذلك، أخذ يظهر اهتمام متنامٍ      .  ُمَعولَم تياجات اليت تنشأ يف نطاق اقتصاد     بتلبية االح 

  .عاملياًللتطبيق قابلة مشتركة ومعايري سابقاً وفق املضطَلع به 
بـسيط وسـهل    وإىل تطوير نظـام موحَّـد       يف التسعينات من القرن املاضي      االقتصادية ألوروبا   وبادرت اللجنة     

 اإلبالغ عنها، استجابةً إىل     والسلع األساسية املعدنية وإعداد تقارير    الوقود الصلب   االستعمال لتصنيف احتياطيات وموارد     
تـصنيف األمـم   أُنـشئ  ونتيجةً هلذه اجلهود . رغبات البلدان األعضاء يف اللجنة يف استحداث نظام إبالغ موّحد معيارياً          

، الذي أقّره اجمللـس  )١٩٩٧التصنيف اإلطاري لعام (املتحدة اإلطاري الحتياطيات وموارد الوقود الصلب والسلع املعدنية      
 علـى   أيضاً لكي ُيطبَّق    ٢٠٠٤مثّ ُوّسع نطاق التصنيف يف عام       . ١٩٩٧واالجتماعي يف األمم املتحدة يف عام       االقتصادي  

د الطاقـة   رتصنيف األمم املتحـدة اإلطـاري ملـوا       ليصبح  وأعيدت تسميته   واليورانيوم،  ) النفط والغاز الطبيعي  (البترول  
وعقب ذلك دعا اجملس االقتصادي واالجتمـاعي يف        ؛  )٢٠٠٤التصنيف اإلطاري لعام    ( ٢٠٠٤لعام  واملعدنية  األحفورية  

النظـر يف   ألمم املتحـدة إىل     ل الدول األعضاء يف األمم املتحدة واملنظمات الدولية واللجان اإلقليمية           ٢٠٠٤/٢٣٣مقرره  
مـا كـان   يق بني هذا املقرر الفرصة للتنسأتاح و. اختاذ تدابري مناسبة لضمان تطبيق التصنيف اإلطاري على النطاق العاملي        

استجابةً إىل إدماج األنشطة املالية وأنشطة استخراج املـوارد علـى حنـو             موجوداً من تصنيفات لالحتياطيات واملوارد،      
  .متكامل على النطاق العاملي

 املستدامة التابعة للجنة االقتصادية ألوروبـا     الطاقة  وبغية تسهيل تطبيق التصنيف على النطاق العاملي، وّجهت جلنةُ            
املعـين  يسمى اآلن فريق اخلرباء (واملعدنية مصطلحات موارد الطاقة األحفورية     بني  لتنسيق  لص  فريق اخلرباء املخصّ  طلباً إىل   

حة من تصنيف األمم املتحـدة اإلطـاري ملـوارد الطاقـة             العمل على إعداد وتقدمي صيغة منقّ      من أجل ) تصنيف املوارد ب
حمّسنة، ولكنها  واستجابةً إىل ذلك الطلب، أُعّدت صيغة       . كتب املوسَّع التابع للجنة   ، لكي ينظر فيها امل    واملعدنيةاألحفورية  
لعـام  تصنيف األمم املتحدة اإلطاري الحتياطيات وموارد الطاقة األحفورية واملعادن          هي   -التصنيف  ذلك  أبسط، من   
  .)٢٠٠٩التصنيف اإلطاري لعام ( ٢٠٠٩
 قد وضعته اللجنة االقتـصادية      ٢٠٠٩تصنيف األمم املتحدة اإلطاري لعام      إنين على ثقة تشّجعين على أن أنّوه بأن           

ألوروبا، مبقتضى الوالية العاملية النطاق اليت أسندها إليها اجمللس االقتصادي واالجتماعي، ومن خالل تعاون وعمل البلدان                
املتحدة واملنظمات الدولية واهليئـات     األعضاء يف اللجنة والبلدان غري األعضاء فيها على حد سواء، وسائر وكاالت األمم              

وقد أّدت عملية التنقيح الـصارمة، الـيت        . األفراداخلرباء  احلكومية الدولية والرابطات املهنية والقطاع اخلاص والعديد من         
، حسبما هو مبّين بإمجال     وواضح وسهل االستعمال  اشتملت على مشاورة عمومية، إىل وضع تصنيف إطاري عام بطبيعته           

  .ا املنشوريف هذ
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الطاقة املستدامة على إدارة حذرة ملوارد الطاقة غري املتجّددة يف العـامل، أي الـنفط والغـاز                 يعتمد تنفيذ مشاريع      
هـذه  فتوافر  .  يؤّديه يف هذه العملية     دور هام  ٢٠٠٩ املتحدة اإلطاري لعام     لتصنيف األمم و. الطبيعي والفحم واليورانيوم  

مستهلكي الطاقة ومنتجيها على حـد      من منظور   ة على مدى طويل األجل عامل حاسم األمهية         غري املتجّدد الطاقية  املوارد  
األمم فتصنيف  ومن مث   . اآلن من إسار الفقر   آخذة يف التحرر    ومتنامية من السكان    ال سيما بالنظر إىل أن أعداداً كبريةً        سواء،  

ت الالزمة واملوثوقة عن احتياطيات الطاقـة ومواردهـا    سوف يسّهل بقدر كبري إتاحة املعلوما   ٢٠٠٩املتحدة اإلطاري لعام    
لدعم إدارة املوارد على الصعيدين الدويل والوطين، وعمليات إدارة استكشاف املوارد وإنتاجها يف ميدان الـصناعة، وإدارة                  

سـياق  ياجات أساسـية يف     احتالتصنيف أيضاً   يلّبي  و. املوارد املالية الدولية املقترنة بذلك، ومن أجل التوعية العمومية أيضاً         
  .مساعينا الرامية إىل بناء حضاراتنا املستدامة

ات وموارد الطاقة األحفوريـة     يالحتياطي  تصنيف األمم املتحدة اإلطار   أسلط الضوء على    وإن من دواعي سروري أن        
  .يف إعداده ساهم من عن التحية والتقدير لكل  أيضاً، وأن أُعرب)٢٠٠٩التصنيف اإلطاري لعام ( ٢٠٠٩واملعادن لعام 
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  متهيد
التصنيف اإلطاري لعـام    ( ٢٠٠٩تصنيف األمم املتحدة اإلطاري الحتياطيات وموارد الطاقة األحفورّية واملعادن لعام             
حفورية واملعادن واإلبالغ عنها، وهو     خمططٌ مقبول عاملياًَ وقابل للتطبيق دولياً لتصنيف احتياطيات وموارد الطاقة األ          ) ٢٠٠٩

 صـورة   ٢٠٠٩ويتضمن تصنيف األمم املتحدة اإلطاري لعام       . حالياً التصنيف الوحيد املوجود يف العامل من أجل القيام بذلك         
واضحة عن شروط أنشطة استخراج املوارد، وكذلك الشروط األخرى يف املضمار االقتصادي واالجتمـاعي، مبـا يـشمل           

. ق واألطر احلكومية والنضج التكنولوجي والصناعي، وحاالت انعدام اليقني الدائمة احلضور يف هـذا الـصدد      شروط األسوا 
وهو يقّدم إطاراً واحداً مبفرده لالستناد اليه يف إعداد الدراسات الدولية عن الطاقة واملعـادن، وحتليـل الـسياسات العامـة                     

  .رؤوس األموال الالزمة بكفاءةوختصيص لصناعية، احلكومية يف إدارة املوارد، والتخطيط للعمليات ا
مبادئ شاملة ُتصنَّف فيه الكّمياُت بناًء علـى املعـايري           يقوم على     نظامٌ ٢٠٠٩تصنيف األمم املتحدة اإلطاري لعام      و  

، )G(لوجيـة   ، واملعرفـة اجليو   )F(، ووضعية املشاريع امليدانية وجدواها      )E(األساسية الثالثة اخلاصة بالصالحية االجتماعية      
وُيعّد . ويؤدي توليف جمموعات من هذه املعايري إىل تكوين نظام ثالثي األبعاد          . باستعمال خمطط ترميز عددي ولغوي مستقل     

إّما تطبيقه على حنو مباشر وإما استخدامه أداةَ مواءمٍة، خلفاً للتصنيف اإلطاري            ُيمكن  ، الذي   ٢٠٠٩التصنيف اإلطاري لعام    
صيغة مبسَّطة وسهلة االستعمال تتضمن تعاريف عامة التصنيف يف  عملية التنقيح اليت جرت إىل وضع        وقد أّدت . ٢٠٠٤لعام  

وهذه التعاريف مصّممة بقصد ضمان التساوق مع نظم أخرى ُتستعَمل على نطاق واسع يف ميدان صناعات                . عالية املستوى 
، (CRIRSCO) الدولية الصادر عن جلنة االحتياطيات املعدنية         ومنها مثال النموذج احلاسويب ملعايري اإلبالغ      -استخراج املوارد   

 والرابطـة   (WPC) واجمللس العاملي للنفط     (SPE) املشترك بني مجعية مهندسي النفط       (SPE-PRMS)ونظام إدارة املوارد النفطية     
 وكذلك بقصد   - (SPEE)فطية   ومجعية مهندسي تقييم االحتياطيات واملوارد الن      (AAPG)األمريكية لعلماء اجليولوجيا النفطية     

وقد ُبّسطت تعاريف الفئات والفئات الفرعية الواردة يف التصنيف اإلطـاري لعـام             . مع نظم التصنيف األخرى   املطابقة  تسهيل  
، وُعرِّفت األصناف األشيع استعماالً، وذلك باستعمال لغة واضحة، وتقدمي مصطلحات عامة متوائمة علـى مـستوى                 ٢٠٠٩

غري اخلـرباء   من   اليت ُيساء فهمها على نطاق واسع        ةاستعمال الكلمات الشائع  واجُتنِب  . على الصعيد العاملي  مالئم لالتصاالت   
 ذلك -ال ُتستعمل خالفاً ملعناها العام   " االحتياطيات"واليت ليس هلا معًىن فريد بذاته؛ وأهم ما ُيذكر يف هذا اخلصوص أن الكلمة               

اليت ُيعرِّف وُيطبِّق فيها    فة واستعماالت خمتلفة، حىت ضمن نطاق الصناعات االستخراجية،         مفهوم له معان خمتل   " االحتياطيات"أن  
  .املصطلح بعنايةاخلرباء التقنيون 

.  خمتلفـة  يف بلدان وواليات قضائية   اليت تعمل   لقد أّدت العوملة يف عامل اليوم إىل تزايد عدد الشركات املتعددة املوارد               
) البيتـومني (جديدة من املوارد، ومن ذلك مثالً تعدين القار تنفيذ مشاريع متعلقة بأنواع من  ح  يتبني بوضو وإضافة إىل ذلك،    

تتجلى ، أن اّتباع احلدود التارخيية الفاصلة بني قطاعي املعادن والنفط، اليت            )التركييب(من أجل إنتاج النفط اخلام االصطناعي       
التـصنيف  وحيـيط  . مومي، وقواعد احملاسبة، مل يعد قابالً لالسـتدامة      يف خمتلف نظم تصنيف املوارد، ومتطلّبات اإلبالغ الع       

ـ       باملبادئ  يشمل كل الصناعات االستخراجية،     الذي  ،  ٢٠٠٩اإلطاري لعام    ذه املشتركة ويقّدم أداة لإلبالغ املّتسق بشأن ه
االسـتعمال   يتيح بساطة     نظام ترميز قوي   ٢٠٠٩التصنيف اإلطاري لعام    ويعّد  . األنشطة، بصرف النظر عن السلع األساسية     

ُيِعـني  ، الذي من شـأنه أن  ميّهد الطريق حنو حتسني االتصال على الصعيد العاملي   وهو  . التضحية بالشمول التام واملرونة   دون  
ومـن مث   . على استقرار اإلمدادات وأماهنا، على حنو حيكمه عدد أقل من القواعد واملبادئ التوجيهية املفهومة فهماً أفـضل                

  . بالغة األمهية٢٠٠٩استعمال التصنيف اإلطاري لعام  املتوخاة من فالكفاءات
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  شكر وتقدير
التصنيف اإلطـاري   ( ٢٠٠٩تصنيف األمم املتحدة اإلطاري الحتياطيات وموارد الطاقة األحفورية واملعادن لعام           أُعّد    

ية ألوروبا والبلدان غري األعضاء فيهـا،       التعاون والعمل املشترك بني البلدان األعضاء يف اللجنة االقتصاد        بفضل  ) ٢٠٠٩لعام  
  .وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية واهليئات احلكومية الدولية والرابطات املهنية والقطاع اخلاصوسائر 
فرقـة العمـل    وهي  الرئيسية،  تولت مطابقة التصنيفات    به فرقة عمل    اضطلعت  وتستند هذه الوثيقة إىل العمل الذي         

الـشركة التركيـة    (وقد توىل قيادة فرقة العمل موسيالّ ايـروزي         .  اإلطاري األمم املتحدة ابقة املتعلقة بتصنيف    املعنية باملط 
، مع نيال ويذرستون، جلنة االحتياطيات املعدنيـة        )مديرية البترول النروجيية  (وبري باليستاد   ) ملؤسسات التنقيب عن الفحم   

(CRIRSCO)    كالزوالري   - وفريناندو كاميساين (CRIRSCO)    جلنة احتياطيات النفط والغـاز التابعـة       ( وجون إذيرنغتون
معهد أحباث اقتصاديات احتياطيات املعادن واستخدام تربة األرض الباطنية         (وكرييل رافون   ) SPE-جلمعية مهندسي النفط    

(VIEMS)سلوفينيا(وأندريه سوبيلج ) شركة روس بتروليوم ليمتد(ومجيس روس )  يف االحتاد الروسي(.  
الدؤوبة اليت ُبذلت يف هتيئة األسس الالزمة لتنقيح تصنيف األمم املتحـدة اإلطـاري              وجتدر أخرياً اإلشارة باجلهود       

املعنية بتنقيح تـصنيف    تلك اجلهود على وجه اخلصوص العمل الذي اضطلعت به فرقة العمل            ومن  الغ التقدير،   وتقديرها ب 
  . أعضاء املكتب املوّسع لفريق اخلرباء املخصص، ومن خرباء خمتارينمنكانت تتألف األمم املتحدة اإلطاري، اليت 
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  مقدمة
 / خالل دورهتا السادسة عشرة يف تشرين الثـاين        اًوّجهت جلنةُ الطاقة املستدامة، التابعة للجنة االقتصادية ألوروبا، طلب          
يـسمى اآلن فريـق     (حفورية واملعادن   بني مصطلحات موارد الطاقة األ    للتنسيق  ، إىل فريق اخلرباء املخصص      ٢٠٠٧نوفمرب  
بأن حييل أّي صيغة منقّحة ُتعّد بشأن تصنيف األمم املتحدة اإلطاري ملوارد الطاقة األحفوريـة               ) ملعين بتصنيف املوارد  ااخلرباء  

يف اإلطاري   بغية تسهيل تطبيق هذا التصن     ،٢٠٠٨املكتب املوّسع للجنة الطاقة املستدامة لكي ينظر فيها يف عام           واملعدنية إىل   
واستجابةً إىل ذلك الطلب، أعّدت فرقةُ العمل املعنية بتنقيح التصنيف اإلطاري صيغة منقّحة مبسَّطة مـن        . على النطاق العاملي  

التـصنيف  ( ٢٠٠٩تصنيف األمم املتحدة اإلطاري الحتياطيات وموارد الطاقة األحفورية واملعـادن لعـام             (هذا التصنيف   
وتوّضـح  . نت الفرقة من أعضاء املكتب املوّسع لفريق اخلرباء املخصص، ومن خرباء خمتـارين            وتكّو؛  )٢٠٠٩اإلطاري لعام   

ببعض التفصيل املسائلَ الواردة يف التصنيف املنقّح،       ) املرفق الثالث  (٢٠٠٩املالحظة التفسريية املرفقة بالتصنيف اإلطاري لعام       
  .تشكّل جزءاً من هذا التصنيف بذاتهال ولكنها 
ملتَّفـق  ، بـصيغته ا   (ECE/ENERGY/GE.3/2009/2) ٢٠٠٩/٢٠١٠امج عمل فريق اخلرباء املخّصص للفترة       برنوينص    

تقدميـه إىل     من أجـل   ٢٠٠٩أنه ينبغي إعداد نص املشروع املنقَّح للتصنيف اإلطاري لعام          على  ،  عليها يف الدورة السادسة   
  .الدورة السابعة للفريق

   التطبيق-    ًأوال 
علـى  املوجـودة    على احتياطيات وموارد الطاقة األحفورية واملعادن        ٢٠٠٩طاري الصادر عام    ُيطبَّق التصنيف اإل    

 اخلاصة بدراسات الطاقة    وقد ُصّمم بقصد أن يلّبي، بالقدر املمكن، احتياجات التطبيقات        . سطح األرض أو حتت سطحها    
  .غ املايلواملعادن، ووظائف إدارة املوارد، وإجراءات أعمال املؤسسات، ومعايري اإلبال

  الفئات والفئات الفرعية -      ًثانيا 
 نظام قائم على مبادئ شاملة، ُتصنَّف فيه الكميات بناًء على املعايري األساسية الثالثة              ٢٠٠٩تصنيف اإلطاري لعام    ال  

فـة اجليولوجيـة    ، واملعر )F(، ووضعية املشاريع امليدانية وجدواها العملية       )E(االجتماعية   -املتمثلة يف املالءمة االقتصادية     
)G(    وُتعـرَّف  . ويؤّدي توليف جمموعات من هذه املعايري إىل تكوين نظام ثالثّي األبعـاد           . ، باستعمال نظام ترميز عددي

، حسبما هي   الثالثة، لكل من هذه املعايري    )E1.1مثال  (، وكذلك فئات فرعية، يف بعض احلاالت        )E1  ،E2  ،E3مثال  (فئات  
  .األول والثاينواردة ومعرَّفة يف املرفقني 

درجة املؤاتاة اليت تّتسم هبا الظروف االجتماعيـة واالقتـصادية يف           تبّين  ) Eاحملور  (اجملموعةُ األوىل من هذه الفئات        
حتديد صالحية املشروع التجارية، مبا يف ذلك النظر يف أسعار السوق والشروط القانونية والتنظيميـة الرقابيـة والبيئيـة                   

فتعّين مدى نضج الدراسات وااللتزامات الضرورية لتنفيذ خطط        ) Fاحملور  (أما اجملموعة الثانية منها     . والتعاقدية ذات الصلة  
ومتتد هذه بنطاقها بدءاً من جهود االستكشاف املبكّرة من قبلِ تأكيد وجود ُمستجَمع ترّسبات              . تعدين أو مشاريع تنموّية   

أساسية ما وبيعها، وتتمثّل فيها سلسلة القيمة املعياريـة واملبـادئ           أو تراكمات وانتهاًء إىل قيام مشروع الستخراج سلعة         
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فتعّين مستوى الثقة يف املعرفة اجليولوجية ومـدى قابليـة الكميـات            ) Gاحملور  (وأما اجملموعة الثالثة من الفئات      . اإلدارية
  .احملتملة لالستخالص

، وميكن رؤية   "أصناف"لنظام، وهي جمّمعة على شكل      والفئات والفئات الفرعية هي اللّبنات األساسية يف بنية هذا ا           
، أو حسبما هو ممثَّل يف صيغة خمتصرة        ١ من خالل ثالثة أبعاد، حسبما هو مبّين يف الشكل           ٢٠٠٩تصنيف اإلطاري لعام    ال

  .٢يف الشكل ترد لنظام عملّي ثُنائّي األبعاد 

  األصناف -      ًثالثا 
 وفئة فرعيـة  أوما باختيار توليفة من كلٍ من املعايري الثالثة جتمع بني فئٍة  ُيعرَّف الصنف يف صيغة فريدة متّيزه وذلك          

، )G؛ و F؛ و Eأي  (وألن الرموز ُتذكر مقتَبسة دائماً يف السياق املتسلسل نفسه          ). أو جمموعة من الفئات والفئات الفرعية     (
 يف  ما يكـون مطابقـاً   الذي حيّدد صنفاًومن مث فإن الرمز العددي . من اجلائز إسقاط األحرف واستبقاء األعداد فحسبُ      ف

 .كل التعابري اللغوية اليت تستخَدم فيها أعداد عربية

  ١الشكل 
  ٢٠٠٩الفئات وأمثلة على األصناف يف التصنيف اإلطاري لعام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اإلنتاج املبيع

 اإلنتاج غري املبيع

جدوى املشروع
 

الصالحية االجتماعية
-

االقتصادية
احملتملة اجلدوى التجاريةاملشاريع  

املشاريع التجارية

التجاريةغري املشاريع 

االستكشافمشاريع 

الكميات اإلضافية يف املواضع

توليفات أخرى

الكميات املستخرجة

G3) وF2، وE1التصديق واالعنماد (

 املعرفة اجليولوجية
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  ٢الشكل 
  ، مبا يف ذلك تبيان األصناف األولية٢٠٠٩الصيغة املختصرة للتصنيف اإلطاري لعام 

  اإلنتاج املبيع
َ  املستخر الكمية   جة      

  )أ(املبيعإنتاج غري 
   الفئات

  الصنف
E  F  G

  )ب(
بفضل مشاريع استخراج يف املستقبل 

 ٣، ٢، ١  ١  ١  )ج(شاريع جتاريةم  جتارية أو عمليات تعدين

بفضل استخراج حمتمل يف املستقبل  ٣، ٢، ١  ٢  )ه(٢  )د(  حمتملة جتاريةشاريعم
   مشاريع تطوير أو عمليات

 ٣، ٢، ١  ٢  ٣  )و(مشاريع غري جتارية  تعدين مشروطة 

 ٣، ٢، ١  ٤  ٣  )ز(املقترنة بترّسبات معروفةوالكميات اإلضافية املوجودة 

أنشطة بفضل استخراج حمتمل يف املستقبل 
  ٤  ٣  ٣  مشاريع استكشاف  استكشاف ناجحة

يل 
إمجا

الس
ت 
ميا
ك

 لع
ودة
وج
ة امل
اسي
ألس
ا

  

  ٤  ٤  ٣  )ز(بات حمتملةاملقترنة بترّسووجودة الكميات اإلضافية امل

املوارد اليت سوف ُتستخَرج ولكن لن ُتباع ميكن أن توجد فيما خيـّص             . .E.3.1ُيصنَّف اإلنتاج لغري املبيعات يف املستقبل يف الفئة           )أ(  
  .وهي غري مبّينة يف هذا الشكل. اليت ميكن استخالصهااألصناف كل 

، أو يف شـكل     عادن الصلبة والكمّيـات املوجـودة      على حنو منفصل، وخصوصاً عند تصنيف امل       Gئات  جيوز أن ُتستخَدم الف     )ب(  
  .، حسبما يشيع تطبيقه على السوائل اليت ميكن استخالصها)G1 + G2مثال (تراكمّي 
لكميات اليت ميكن استخالصـها،     وُتعرَّف ا . مشاريع جتارية أُكّد أهنا جمدية عملياً من النواحي التقنية واالقتصادية واالجتماعية            )ج(  

املقترنة هبذه املشاريع التجارية يف كثري من نظم التصنيف، بأهنا احتياطيات، ولكن هنالك بعض االختالفات املادية بني التعاريف احملّددة الـيت                     
  .ُتطبَّق ضمن الصناعات االستخراجية، ومن مث فإن هذا املصطلح ال ُيستعَمل هنا

، مبعىن أن الكّميات ُتقدَّر بأهنا تنطوي على إمكانات تنقيبية معقولة           حمتَملةجتارية  إعداد مشاريع   املنظور  ملستقبل  من املتوقع يف ا     )د(  
 لـذلك،  وتبعـاً . بعـدُ مل تؤكد أو االقتصادية /وتتيح استخراجها بطريقة اقتصادية يف هناية املطاف، ولكن اجلدوى العملية من الناحية التقنية        

  .قابلة للتطويراحملتَملة التجارية   كل املشاريعتليس
  .E1احملتَملة مبتطلبات الفئة التجارية قد تفي املشاريع   )ه(  
تـصبح  ال ُيـرّجح أن     تشمل املشاريُع غري التجارية املشاريَع اليت ال تزال يف مرحلة مبكرة من التقييم، إضافة إىل املشاريع اليت                    )و(  

  . ظور املنمشاريع جمدية جتارياً يف املستقبل
نـوع الـسلعة    ووفـق   . يصبح جزء من هذه الكميات قابالً لالستخالص يف املستقبل بفضل حدوث تطورات تكنولوجيـة               )ز(  

من قبلُ، فإن بعض هذه الكميات أو كلها قد ال ُيستخلص أبداً من جّراء وجود               طُبقت  اليت  ) إن ُوجدت (األساسية وتكنولوجيا االستخالص    
  .يائيةأو كيم/ومعّوقات فيزيائية 
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، فانـه   G و F و Eويف حني ال توجد قيود صرحية مفروضة على إمكانية مجع توليفات من الفئات أو الفئات الفرعية                   
 ، فُتقدَّم وسائمَ  )األصناف واألصناف الفرعية  (وأما التوليفات اليت هي أكثر أمهيةً       . ال ميكن أن يطّبق سوى عدد حمدود منها       

  .٢، كما هو مبيَّن بوضوح يف الشكل تصنيفية حمّددة تدعم الرمز الرقمي
  :ما يليوفق ، فإن إمجايل السلع األساسية املوجودة ُيصنَّف يف تاريخ معيَّن ٢وحسبما يظهر يف الشكل   
  ؛ املبيع اإلنتاج-بيعت الكّميات املستخَرجة اليت   )أ(  
  ؛ املبيع اإلنتاج غري-تبع الكّميات املستخَرجة اليت مل   )ب(  
ودراسات . معلوم قد ُتستخلص يف املستقبل بواسطة أنشطة االستخراج       ُمبسَتجَمع ترّسبات   املقترنة  الكّميات    )ج(  

التقييم التقين والتجاري اليت تستند إىل مشاريع تنموية حمّددة أو عمليات تعدين معّينة تشكّل األساس الـذي ُيـبىن عليـه            
  ؛التصنيف
أو تطـوير    رواسب معلوم ولكن لن ُيستخلَص بأّي مشروع         َتجَمعُمبسالكّميات اإلضافية املوجودة واملقترنة       )د(  

  ؛ حمّددْينعملية تعدين
 ُمـسَتجَمع  رواسب حمتَمل وقد ُيستخلَص يف املستقبل شريطة تأكيـد وجـود             ُمبسَتجَمعالكّميات املقترنة     )ه(  
  ؛الرواسب
تأكـد   ال ُيتوقَّع استخالصه حىت وإن        رواسب حمتَمل ولكن   ُمبسَتجَمعنة  واملقتريات اإلضافية املوجودة    الكّم  )و(  
  . الرواسبُمسَتجَمعوجود 
 مرجعية  قرَّر نقطةٌ وألجل هذا الغرض تُ   . الرصيد املادي إلمجايل الكميات بتطبيق التصنيف تطبيقاً تاماً       متديد  وميكن    

  .)١()أو سعر حتويلها(حدَّد هبا كمية املوارد املستخلَصة ونوعيتها وسعر مبيعها ُت
وتقترن هبذه التقديرات درجة مـن      . دائماًميكن قياسه، تظل هذه الكميات تقديرية       ء اإلنتاج السابق الذي     وباستثنا  

عالية ومتوسطة  (من حيث الثقة    تنازلية  على مستويات   منفصلة  إّما بتبيان كميات    ويبلغ عن درجة عدم التقني      . عدم التيقن 
 ).منخفض أو األحـسن أو عـالٍ      : التاليةتقديرات  ال(ائج حمّددة   وإما باستنباط ثالثة سيناريوهات أو ثالث نت      ) ومنخفضة

علمـاً أن  . والنهج األسبق يطبَّق منطّياً خبصوص املعادن الصلبة، يف حني يشيع استعمال األسلوب اآلخر يف جمـال الـنفط      
يكـافئ  التقدير األحسن ، يف حني أن سيناريو )G1أي (سيناريو التقدير املنخفض يكافئ مباشرةً تقديراً عايل مستوى الثقة       

وأما سيناريو التقدير العايل املـستوى      ). G1+G2(توليفةً جتمع بني التقديرات العالية مستوى الثقة واملتوسطة مستوى الثقة           
تقدير وميكن  ). G1+G2+G3(فيكافئ توليفة جتمع بني التقديرات العالية واملتوّسطة واملنخفضة من حيث مستوى الثقة معاً              

  .تخدام طرائق قطعّية التحديد أو طرائق احتماليةالكميات باس
وحيثما يكون مناسباً، فإن الكّميات املكَتَشفة اليت قد يتسىن استخالصها يف املستقبل ُتفرَّع إىل كّميات من املرتقَب                   

  .بيعها وكميات من املرتقَب استخراجها ولكن ليس بيعها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" يف املراحل العليـا "داخلي بني عمليات مسار اإلنتاج      " حتويل"يف املشاريع املتكاملة الكبرية، قد يكون من الضروري حتديد سعر            )١(
 .استناداً إىل حساب صايف املردود بني سعر اخلام وسعر املنتج يف السوق" النهائية/املراحل السفلى"أو " راحل الوسطىامل"و
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خالص فقد ُتستخلص يف املستقبل من خالل مشاريع يكـون تنفيـذها            ابلة لالست  الكّميات اليت ُيحتمل أن تكون ق      وأما  
ـ يوهذه املشاريع املشروطة ُتصنَّف إىل مشاريع       . متوقفاً على واحد أو أكثر من الشروط اليت ُينتظر استيفاؤها          ع أن تكـون    توقّ

مـا  فأمـا يف احلالـة األوىل،       . شروطها االجتماعية واالقتصادية مقبولةً من أجل تنفيذها، ومشاريع أخرى غري مقبولة الشروط           
الـيت ميكـن أن     ،  أو التجارية /ويسبب املشروطّية هو كون مشروع االستخالص غري ناضج بقدر كاٍف لتأكيد اجلدوى التقنية              

وأما يف احلالة األخرى، فال يكون فيها املـشروع         . األساس اللتزامٍ باستخراج السلعة األساسية وبيعها على نطاق جتاري        تكون  
شروط االقتصادية واالجتماعية على نضجٍ كاٍف لكي يدل على إمكانات معقولة تتيح استخالص املـواد اخلـام وبيعهـا          وال ال 

وإن وجود ُمستجمع ترّسبات أو وجود تراكم ترّسبات قد يـؤدي إىل نـشوء عـّدة                . على نطاق جتاري يف املستقبل املرتقب     
  .مشاريع ذات أوضاع خمتلفة

   األصناف الفرعية-      ًرابعا 
تصنيف الحتدَّد أصناف فرعية عامة إضافية يف       وفري مزيد من الوضوح يف االتصال على الصعيد العاملي،          لغرض ت   

الفئات الفرعية املشمولة يف املرفق الثاين؛ واليت يبّينـها بوضـوح           تفصيل   باالستناد إىل درجة     ٢٠٠٩اإلطاري لعام   
  .٣الشكل 

  د املواءمة بني جرود خمزونات املوار-      ًخامسا 
 وذلك بانتقاء توليفات مناسبة من الفئات، أو بتجميع عّدة فئات           ٢الشكل  يبينه  ميكن استنباط تصنيفات غري ما        

وهذا األسلوب يسمح باملواءمة بني جرود خمزونات املوارد اليت ُتعّد علـى أسـاس نظـم        . أو بتفريعها على حنو إضايف    
  .تصنيف خمتلفة

ملخـزون  جرد  إعداد   بصيغته غري املختَصرة من أجل       ٢٠٠٩ف اإلطاري لعام    ويف املقابل، عندما ُيستعمل التصني      
على تصنيفات متواَءمة أخرى من دون الرجـوع إىل معلومـات           جرود مبنية   إىل  أن حيول   ميكن  اجلرد  ، فإن هذا    املوارد

  .املوارد األساسية

       ّ                              ّ   التكي ف مع االحتياجات الوطنية أو احمللي ة-      ًسادسا 
وينبغي تدقيق التعديالت اليت ُتجـرى      . حبسب االحتياجات الوطنية أو احمللّية    تصنيفات إىل تكييف    ال ما حتتاج    كثرياً  

 بصيغته غري املختَصرة ومع غريه من تطبيقات        ٢٠٠٩هلذا الغرض، وذلك حرصاً على االتساق مع التصنيف اإلطاري لعام           
  .النظم التصنيفية اليت هي قيد االستعمال
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  ٣الشكل 
  )أ( تعريف األصناف واألصناف الفرعية بفئات فرعية - ٢٠٠٩تحدة اإلطاري لعام تصنيف األمم امل

             َّ                                               األصناف املعر فة بفئات وفئات فرعية يف تصنيف األمم املتحدة اإلطاري

  املبيعاإلنتاج 

جة
خر
ملست

رد ا
ملوا
ا

  

  

  )أ(املبيعاإلنتاج غري 

  عيالصنف الفر الصنف  الفئات
E  F  G

  )ب(
  ٣، ٢، ١  ١- ١  ١  قيد اإلنتاج

  املشاريع التجارية ٣، ٢، ١  ٢- ١  ١  على تنفيذهموافَق 
  ٣، ٢، ١  ٣- ١  ١  التنفيذمسوَّغ ألجل 

  جتارية حمتملة مشاريع  ٣، ٢، ١  ١- ٢  )ب(٢  التنفيذيف انتظار 
  ٣، ٢، ١  ٢- ٢  ٢  تنفيذ موقوف
  اريع غري جتاريةمش  ٣، ٢، ١  ٢- ٢  ٢- ٣  تنفيذ غري موضح
  ٣، ٢، ١  ٣- ٢  ٣- ٣  تنفيذ غري جمٍد

ات
رّسب

 الت
َمع
ستج

م
  

  ٣، ٢، ١  ٤  ٣- ٣  الكميات اإلضافية املوجودة يف املواضع

  ٤  ٣  ٢- ٣ )ج(ال توجد أصناف فرعية معرَّفة  مشاريع االستكشاف
صال 

دة أ
جو
املو

سية 
ألسا

ع ا
لسل
يل ا

مجا
إ

ً  
    

  
   

    
   

   
   

   
  

 
  

ات
رّسب

 الت
َمع
ستج

م
  

  ٤  ٤  ٣- ٣  الكميات اإلضافية املوجودة

  .٢ إىل امللحوظات على الشكل شري أيضاًت  )أ(  
  .E1قد تلّبي املتطلّبات خبصوص الفئة التنفيبذ مشاريع يف انتظار   )ب(  
، مناطق موضع اهتمام  : يشيع اعتماد املصطلحات  أنه  األصناف الفرعية العامة مل ُتعرَّف هنا، ولكن ُيالحظ أن يف جمال النفط،               )ج(  

  .ومناطق تنقيب ومناطق حقول
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  )أ(ق األولاملرف

  تعريف الفئات واإليضاحات الداعمة له

  )ج(اإليضاح الداعم  )ب(التعريف الفئة
E1     الستخراج والبيع صاحلان   مت التأكد من أن ا

 .)د(اقتصاديا
االستخراج والبيع اقتصاديان بناًء على شروط السوق احلاليـة وعلـى

وكـل. افتراضات واقعيـة بـشأن شـروط الـسوق يف املـستقبل           
العقود قد مت تأكيدها أو أن هنالك إمكانات متاحة معقولة بأن/تاملوافقا

العقود سوف يتم احلصول عليها يف غضون إطـار/كل تلك املوافقات  
كما أن الصالحية االقتصادية ال تتأثّر بشروط سوقّية سلبّية. زمين معقول 

  .قصرية األجل، على شرط أن تظلّ العوامل الطويلة األجل إجيابية
E2 أن يصبح االستخراج والبيع صاحلني      يتوقع 

  .)د(بيف املستقبل املرَتقَ
مل يتم بعُد تأكيد كون االستخراج والبيع اقتصاديني، وذلك بنـاًء علـى
افتراضات واقعية بشأن شروط السوق يف املستقبل، وهنالـك إمكانـات

  .متوقّعة متاحة لالستخراج والبيع االقتصاديني يف املستقبل املرَتقَب
E3 ُيتوقّع أن يـصبح االسـتخراج والبيـع         ال 

صاحلني اقتصاديا يف املستقبل املرَتقَب، أو أن     
 لتقرير  التقييم ال يزال يف مرحلة مبكّرة جداً      

  .)د(الصالحية االقتصادية

بناء على افتراضات معقولة بشأن شروط السوق يف املستقبل، ُيعترب حالياً          
أنه ليس مثة إمكانات معقولة متاحة لالستخراج والبيع االقتـصاديني يف
املستقبل املرَتقَب؛ أو أنه ال ميكن بعُد تقريـر الـصالحية االقتـصادية

، أثنـاء طـورمـثالً (لالستخراج من جّراء عدم كفايـة املعلومـات         
 الكّميات املتكّهن باستخراجها، ولكنويشمل ذلك أيضاً  ). االستكشاف

  .كون متاحة لبيعهالن ت
  .٢٠٠٩يشكّل املرفق األول جزءاً ال يتجّزأ من تصنيف األمم املتحدة اإلطاري لعام   )أ(  
  .حينما ُيطبَّق على النفط" اإلنتاج"يكافئ املصطلح " االستخراج"املصطلح  )ب(  
  .لنفطحينما ُيطبَّق على ا" حوض"أو " تراكم"يكافئ املصطلح " ترّسباتمستجَمع "املصطلح   )ج(  
إضافة إىل سـائر الـشروط ذات الـصلة،         ) باملعىن الضّيق (االقتصادية  " شروط السوق "تشتمل على   " صاحل اقتصادياً "العبارة    )د(  

، والعوامل البيئية واالجتماعية وكل العوامل األخـرى غـري          )الضرييب(املايل  /وتشمل النظر يف اعتبارات األسعار والتكاليف واإلطار القانوين       
  . والتنفيذ اليت ميكن أن تؤثر مباشرة على صالحية مشروعٍ ما لإلعدادالتقنية
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  اإليضاح الداعم  التعريف الفئة
F1        مت تأكيد اجلدوى العملية لالستخراج بواسـطة

  مشروع تنموي معرَّف أو عملية تعدين معرَّفة
االستخراج جارٍ حالياً؛ أو أن تنفيذ املشروع التنمـوي أو عمليـة

 قُدما؛ أو أن الدراسات التفصيلية بقـدر كـاٍف قـدالتعدين سائر 
اسُتكملت من أجل إثبات اجلدوى العملية لالستخراج من خـالل

  .تنفيذ مشروع تنموي أو عملية تعدين
F2        اجلدوى العملية لالستخراج بواسطة مـشروع

تنموي معرَّف أو عملية تعدين معرَّفة مرهونـة        
  .مبزيد من التقييم

تبّين بوضوح وجود مستجَمع ترّسبات يدل مـنالدراسات األولّية   
حيث الشكل والنوعية والكمية علـى أن اجلـدوى العمليـة مـن
االستخراج بواسطة مشروع تنموي معرَّف أو عملية تعدين معرَّفـة

وقد يكون. هي من النمط الذي ميكن تقييمه ) بعبارة عامة على األقل   (
نات أو إجراء املزيد منمن الالزم القيام باحلصول على مزيد من البيا       

  .الدراسات أو كليهما معاً لتأكيد اجلدوى العملية من االستخراج
F3         اجلدوى العمليـة يف االسـتخراج بواسـطة

مشروع تنموي معـرَّف أو عمليـة تعـدين     
معرَّفة ال ميكن تقييمها ألن البيانات التقنيـة        

  .املتاحة حمدودة

االستكشاف اليت قد تستند إىلمثالً أثناء طور    (الدراسات األولية جداً    
من حيـث املفهـوم(مشروع تنموي معرَّف أو عملية تعدين معرَّفة        

، تشري إىل احلاجة إىل احلصول على مزيـد مـن)النظري على األقل  
البيانات من أجل تأكيد وجود مستجَمع ترّسبات متكّن مـن حيـث

  .خراجالشكل والنوعية والكّمية من تقييم اجلدوى العملية من االست
F4 اليت لن ُتستخَرج بواسطة أّي) املوجودة يف املواضع(الكميات يف املوقع   مل ُيحدد أّي مشروع تنموي أو عملية تعدين

  .مشروع تنموي معرَّف حالياً أو عملية تعدين معرَّفة حالياً
     
G1    كميات مقترنة مبستجَمع ترّسبات معلوم ميكـن

  .تقديرها مبستوى عال من الثقة
G2  َمع ترّسبات معلوم ميكـن  كّميات مقترنة مبستج

  .تقديرها مبستوى متوسط من الثقة

G3    كّميات مقترنة مبستجَمع ترّسبات معلوم ميكـن
  .تقديرها مبستوى منخفض من الثقة

، وخبـصوص)املوجـودة يف املواضـع    (وص الكميات يف املوقع     خبص
التقديرات اليت ميكن استخالصها من موارد الطاقة األحفورية واملعادن
اليت ُتستخَرج كمواد صلبة، فإن الكّميات ُتصنَّف منطياً باعتبارها فئات
تقديرية متفّرقة، حيث ميثل كل تقـدير متفـّرق مـستوى املعرفـة

.قة الذي يقترن جبزء حمّدد من مـستجَمع الترّسـبات       اجليولوجية والث 
 أو كلها معاً حـسبماG3 أو   G2 و G1وُتصنَّف التقديرات يف فئات     

  .يكون مناسباً
وخبصوص التقديرات اليت ميكن استخالصها من موارد الطاقة األحفورية

 دونواملعادن اليت ُتستخَرج كسوائل، فإن طبيعتها املتنقلة حتول عموماً        
. كّميات قابلة لالستخالص بأجزاء متفّرقة مـن التراكمـات         ختصيص

وينبغي تقييم الكميات القابلة لالستخالص بناء على تـأثري املخطـط
التنموي على التراكم بأمجعه، وُتصنَّف عادةً بفئات بناًء علـى ثالثـة

 .G1+G2+G1+G2+G3 وG1سيناريوهات أو حمّصالت نتائج تكافئ 
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  اإليضاح الداعم  التعريف الفئة
G4       كّميات مقترنة مبستجَمع ترّسبات حمتَمل، تستند

  .يف املقام األول إىل أدلة إثبات غري مباشرة
االستكشاف تكون مرهونـة مبجـالالكّميات اليت تقدَّر أثناء طور     

ضخم من انعدام اليقني وكذلك مبخاطرة كبرية حمتملـة بأنـه قـد
 تنفيذ مشروع تنموي أو عملية تعدين السـتخراجال يتسىن الحقاً  

ويف حال توفر تقدير وحيد، فينبغي أن يكون هو. الكّميات املقّدرة 
ق كامل جمال انعـداماحملّصلة املتوقّعة، ولكن ينبغي حيثما أمكن توثي      

 علـىوذلك مثالً (اليقني بشأن حجم مستجَمع الترّسبات الكامنة       
وإضافة إىل ذلك، يوصى بأن ُتوثق أيضاً      ). شكل توزيع االحتماالت  

يف أن يصبح مـستجَمع الترّسـبات الكـامن) االحتمال(الفرصة  
  .مستجَمع ترّسبات له أمهية جتارية
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  )أ(املرفق الثاين

  الفرعيةتعريف الفئات 

  تعريف الفئات الفرعية  الفئة الفرعية  الفئة
E1-1  االستخراج والبيع صاحلان اقتصادياً وذلك بناًء على شروط السوق احلالية وعلى

  .افتراضات واقعية بشأن شروط السوق يف املستقبل
E1 E1-2  االستخراج والبيع غري صاحلني اقتصادياً وذلك بناًء على شروط السوق احلاليـة

على افتراضات واقعية بشأن شروط السوق يف املستقبل، ولكنـهما يـصبحانو
  .صاحلني الحقاً من خالل إعانات حكومية أو اعتبارات أخرى أو كلتيهما معاً

E2 ال توجد فئات فرعية معّرفة    
E3.1  كّميات متنبأ باستخراجها، لكنها لن تكون متاحة للبيع.  

E3.2 
ستخراج ال ميكن تقريرها بعُد من جّراء عـدم كفايـةالصالحية االقتصادية لال  

 E3  ). أثناء طور االستكشافمثالً(املعلومات 

E3.3 
ال توجدأنه  حالياً  بناًء على افتراضات واقعية بشأن شروط السوق يف املستقبل، ُيعتَبر           

  .إمكانات معقولة متاحة لالستخراج والبيع االقتصاديني يف املستقبل املرتقَب
    

F1.1 ًاالستخراج جيري حاليا. 

F1.2 
مت االلتزام هبا، وجار تنفيذ املشروع التنموي أو عمليةدات التمويل الرأمسالية    اعتما

 F1  .التنقيب

F1.3 
أُجنزت الدراسات التفصيلية بقدر كاف لتبيان اجلدوى العملية من االسـتخراج

  .بتنفيذ مشروع تنموي معرَّف أو عملية تعدين معرَّفة
F2.1 أنشطة املشروع جارية لتسويغ العمل التنموي يف املستقبل املرتقَب.  

F2.2 
أو قد يكون تسويغها من حيث العمل التنمـوي/أنشطة املشروع موقوفة مؤقتاً و    

 F2  .التجاري رهناً بتأّخر شديد

F2.3 
ال توجد خطط حالية للبدء بالعمل التنموي أو حليازة بيانات إضافية يف الوقـت

  . من جراء كون اإلمكانات حمدودةالراهن
  .٢٠٠٩املرفق الثاين يشكّل جزءاً ال يتجزأ من التصنيف اإلطاري لعام   )أ(  
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   )أ(املرفق الثالث
  املالحظة التفسريية على تصنيف األمم املتحدة اإلطاري الحتياطيات 

   ٢٠٠٩وموارد الطاقة األحفورية واملعادن لعام 
(UNFC-2009)  

  مقدمة
 قد أجنزت إعداد تصنيف األمم املتحدة اإلطـاري ملـوارد   )ب(، كانت اللجنة االقتصادية ألوروبا ٢٠٠٤ حبلول عام   

  .، وأحالته إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة للنظر فيه(UNFC)واملعدنية  الطاقة األحفورية
، إذ  ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١٦ملعقودة يف   ، ا ٤٢خالل جلسته العامة    ،  )ج(ّحب اجمللس االقتصادي واالجتماعي   وقد ر   

، مبوافقة اللجنة االقتصادية ألوروبا لتصنيف األمم املتحدة        ١٩٩٧يوليه  / متوز ١٨ املؤرخ   ١٩٩٧/٢٢٦أشار إىل مقرره    
اإلطاري ملوارد الطاقة األحفورية، وقرر أن يدعو الدول األعضاء يف األمم املتحدة واملنظمات الدولية واللجان اإلقليمية                

والحـظ اجمللـس أن     .  النظر يف إمكانية اختاذ تدابري مناسبة لضمان تطبيق التصنيف اإلطاري على النطاق العـاملي              إىل
أي على سبيل املثال    (التصنيف اجلديد ملوارد الطاقة األحفورية واملعادن، والذي يشمل اآلن السلع األساسية من الطاقة              

عن امتداد لإلطار السابق الذي كان قد أُعّد خبـصوص أنـواع الوقـود              ، هو عبارة    )الغاز الطبيعي والنفط واليورانيوم   
 بناًء على موافقة اللجنة     ١٩٩٧الصلب والسلع األساسية املعدنية، والذي كان اجمللس قد اختذ بشأنه إجراًء مماثالً يف عام               

  .االقتصادية ألوروبا وعلى توصيتها املقّدمة بشأنه
 التابعة للجنة االقتصادية ألوروبا، يف معاجلة هذه املسألة فريُق اخلرباء املخـّصص      وقد ساعَد جلنةَ الطاقة املستدامة      

  ).فريق اخلرباء املخصص(لتنسيق مصطلحات موارد الطاقة األحفورية واملعادن 
، طلباً إىل   ٢٠٠٧نوفمرب  /ووّجهت جلنة الطاقة املستدامة، خالل دورهتا السادسة عشرة املعقودة يف تشرين الثاين             

ق اخلرباء املخصص بأن حييل أّي صيغة منقّحة من التصنيف اإلطاري إىل املكتب املوسَّع للجنة الطاقة املستدامة للنظر                  فري
 (UNFC-2009)ومت إعداد صيغة مبـّسطة مـن التـصنيف    .  بغية تسهيل تطبيقه على النطاق العاملي      ٢٠٠٨فيها يف عام    

ية ببعض التفصيل املسائل الواردة يف التصنيف املنقّح، ولكنها ال تشكّل وتوّضح املالحظة التفسري. استجابة إىل ذلك الطلب
  .جزءاً من التصنيف ذاته

، (UNFC-2009) ٢٠٠٩، اليت أعّدت التصنيَف اإلطاري لعام        بشأن تنقيح التصنيف اإلطاري    وقد تكّونت فرقة العمل     
  .املخصص، ومن خرباء خمتارين أيضاًمن املكتب املوّسع لفريق اخلرباء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، ولكنها ال تشكّل جزءاً منه٢٠٠٩املالحظة التفسريية مرفقة بالتصنيف اإلطاري لعام   )أ(
وهي متثّل أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا . تابعة لألمم املتحدةاللجنة االقتصادية ألوروبا هي إحدى اللجان اإلقليمية اخلمس ال  )ب(

  .الشمالية وإسرائيل
 الصادر عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة خبصوص تصنيف األمم املتحدة اإلطاري ملوارد ٢٠٠٤/٢٣٣املقرر   )ج(

  .الطاقة األحفورية واملعدنية
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  األخرىبالتصنيفات  العالقة -    ًأوال 
طيلة القرن العشرين، كانت ُتعّد نظم خمتلفة لتصنيف املوارد األرضية، وكانت تتمثّل فيها خمتلف اخلصائص الفيزيائية                  

 يف   رغبة وإرادة   دائماً ت توجد ومع أنه كان  .  االقتصادي يف مناطق إنتاجها    -للموارد، وكذلك التنّوع اجلغرايف واالجتماعي      
ولكن منذ  . هذا اخلصوص، فلم يكن مثة مطلب معّين يقتضي التنسيق بني املصطلحات أو االتفاق على نظم تصنيف مشتركة                

 التجارة بالسلع األساسية واألسواق املالية يف هذا اجملال، تطّورت وجهة نظـر يف أن               عوملةفترة حديثة العهد، حينما رسخت      
أنه أن يعود بأقصى قدر من النفع يف هذا الصدد، ومن مث فقد بدأ العمل على إعـداد                  إجياد نظام تصنيف إطاري منسَّق من ش      
، وأفضى إىل إجياد نظام تصنيف ثالثّي األبعاد أمكن أن يعزى اليه معظم النظم              ١٩٩٢تصنيف األمم املتحدة اإلطاري يف عام       

  .اليت تنضوي فيها املعادن الصلبة
مم املتحدة اإلطاري على حنو إضايف من أجل العناية مبوضوع موارد الطاقة            مت تطوير تصنيف األ   ،  ٢٠٠٤وحبلول عام     

وهي .  هامة أخرى أو جرى حتديث عهدها على حنو ملحوظتصنيفاتومنذ ذلك احلني، مت إعداد . األحفورية والثروة املعدنية
غ عـن املـوارد اخلـاص بلجنـة         ، والنموذج احلاسويب للمعايري الدولية لإلبال     ٢٠٠٥تشمل التصنيف الروسي اجلديد لعام      

 املشترك بـني مجعيـة      ٢٠٠٧ لعام   (SPE-PRMS)، ونظام إدارة املوارد النفطية      ٢٠٠٦ لعام   (CRIRSCO)احتياطيات املعادن   
 ومجعية مهندسي   (AAPG) والرابطة األمريكية لعلماء اجليولوجيا النفطية       (WPC) واجمللس العاملي للنفط     (SPE)مهندسي النفط   

، اضطلع فريق اخلرباء املخصص، بالتعاون مع خرباء        ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ويف عامي   . (SPEE)اطيات واملوارد النفطية    تقييم االحتي 
 إطار فرقة العمل املعنية مبواءمة تطبيق تـصنيف         يفميثلون هذه اهليئات املهنية املذكورة، بعملية مواءمة تطبيقية واسعة النطاق،           

      ونظـام إدارة املـوارد النفطيـة      ) (CRIRSCOملضطلع به أن النموذج احلاسـويب       وقد أظهر العمل ا   .  اإلطاري األمم املتحدة 
(SPE-PRMS)     وقد أوصى التقرير الصادر عن فرقة العمـل  .  وبني تصنيف األمم املتحدة اإلطاري  بينهما ميكن حتقيق التساوق

تعديالت على التصنيف اإلطـاري  بإجراء بعض ال ECE/ENERGY/71)و (ECE ENERGY SERIES No. 33.  باملطابقةاملعنية
  . املطابقةبغية تسهيل هذه

وذلك بتقـدمي   باملطابقة   توصيات فرقة العمل املعنية      (UNFC-2009) ٢٠٠٩وجيّسد تصنيف األمم املتحدة اإلطاري لعام         
ة، والـيت تتبـّدى يف      توجيهية اخلاصة بالسلع األساسية احملـّدد      املبادئ ال  تصنيف إطاري عايل املستوى، ميكن أن تتآلف فيه معاً        

. (SPE-PRMS) ونظام إدارة املوارد النفطية املـشترك  (CRIRSCO)النموذج احلاسويب للمعايري الدولية لإلبالغ عن املوارد املعدنية     
 ولكـن   .وقد طُّورت التعاريف العامة العالية املستوى من أجل ضمان اإلمكانية القصوى للتساوق مع سائر الـنظم التـصنيفية                 

الفئات والفئات الفرعية يف التصنيف اإلطاري الصادر عن األمم املتحدة جرى تبسيطها، وجـرى تعريـف أشـيع                  تعاريف  
األصناف املستعملة باستخدام صيغ لغوية واضحة، من خالل توفري مصطلحات عامة منّسقة على مستوى مالئم لالتصاالت                

  .العاملية ألغراض اإلبالغ

   احلفاظ على التصنيف-      ًثانيا 
مبتطلبات الصلة الوثيقة واألمهية النسبية واملوثوقية      ) الناجتةالتصنيفات  ( يكون من الالزم أن يفي التصنيف الناتج         سوف  

وقد يقتـضي   . ، إىل تلبيتها  التصنيفاتوالقابلية للمقارنة فيما خيص االحتياجات الرئيسية اليت يرمي التصنيف، وكذلك سائر            
  . مع أصحاب املصلحة يف هذا اجملالهذا وضع نصوص تكميلية من خالل احلوار
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   اإلحاالت املرجعية املعيارية-      ًثالثا 
، والنظام الـدويل    ١٩٩٢:١٠٠٠، إيسو   (ISO)الوثيقة املرجعية املعيارية الصادرة عن املنظمة الدولية للتوحيد القياسي            

 على بنود، تشكّل، من خالل اإلحالة للوحدات، والتوصيات بشأن استعمال تعّدداهتا وبعض الوحدات املعّينة األخرى، حتتوي       
أما فيما خيص اإلحاالت املرجعية املؤرخة، فال ُتطبَّق بشأهنا التعديالت أو           . املرجعية يف هذا النص، بنوداً من أجل هذه الوثيقة        

ون علـى تقـّصي     غري أن األطراف يف االتفاقات اليت تستند إىل هذه الوثيقة ُيشجَّع          . التنقيحات الالحقة اخلاصة هبذا املنشور    
وأما فيما خيص اإلحاالت املرجعية غري املؤرَّخة، فُتطبق بشأهنا . إمكانية تطبيق أحدث طبعة من الوثيقة املعيارّية املذكورة سابقاً

ليـة  وُيعىن األعضاء يف املنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهروتقنية الدو         . آخر طبعة من الوثيقة املعيارية املشار إليها        
(IEC)باحلفاظ على سجالّت باملعايري الدولية الصاحلة يف الوقت الراهن .  

  ٢٠٠٩ التعليقات على تصنيف األمم املتحدة اإلطاري لعام -      ًرابعا 
  . للرجوع إليهاوهي ملحقة بالتصنيف تسهيالً. التعليقات التالية ُتحيل إىل أقسام حمّددة من التصنيف  

   )    ٢٠٠٩             صنيف اإلطاري،    الت (                       التعليق على القسم األول 

غري أنه ال يـشري  .  هو تصنيف شامل ملوارد الطاقة األحفورية واملوارد املعدنية      ٢٠٠٩يبّين هذا القسم أن تصنيف عام         
 إىل مـوارد    وال يشري أيضاً  ). من حيث خواص الضغط ودرجة احلرارة     (إىل موارد الطاقة اليت حتتوي عليها احلقوق الفيزيائية         

  . مع أنه ميكن تطبيقه على مشاريع استخراج موارد املياه اجلوفية غري املتجّددةاملياه اجلوفّية،
 إىل مسألة تطبيقه على مستودعات االحتياطيات املتلقّية إما من أجل التخـزين             ٢٠٠٩وال يتطّرق هذا التصنيف لعام        

  .الدائم وإما من أجل اجلرد املؤقت
  .ة األربعة املذكورة يف القسم األولويهدف التصنيف إىل تلبية االحتياجات الرئيسي  

   )    ٢٠٠٩                التصنيف اإلطاري،  (                        التعليق على القسم الثاين 

جـدوى  (حيدد التصنيف كيف تتبّدى الشروط يف املـضمار االقتـصادي واالجتمـاعي، واملـضمار الـصناعي                   
دة يف املواضـع والقابلـة      ، واملضمار اجليولوجي، يف الفئات املستخدمة لتعريف أصناف الكميات املوجـو          )املنجم/املشروع

  .لالستخالص

   )    ٢٠٠٩                التصنيف اإلطاري،  (                         التعليق على القسم الثالث 

  .أصناف الكميات املوجودة يف املواضع والقابلة لالستخالص ُتعرَّف هنا بالنسبة إىل الفئات املذكورة يف القسم الثاين  
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ومن اجلوانب اهلامة مـن     . ر إنتاجها يف هناية املطاف    الكّميات القابلة القابلة لالستخالص هي تلك الكّميات اليت ُيقدَّ          
التصنيف تعريف نقطة مرجعية خبصوص الكّميات املنَتَجة، حيث ُيقاس اإلنتاج مباشرةً أو ُيقدَّر من خالل القياسـات غـري                   

  .لنوعياتوهذه الطريقة تتيح تعريف الكّميات وا. املباشرة، سواء أكان إنتاجاً للبيع أم كان إنتاجاً لغري البيع
وأهم مالحظة هنـا  . وُتستعَمل لغة بسيطة يف التصنيف كله، باجتناب الكلمات الرئيسية اليت ليس هلا معىن فريد بذاته               

  .ال ُتستعَمل يف غري معناها العام" االحتياطيات"أن الكلمة 
يات اليت تتنّبـأ مـشاريع      على األكثر لوصف الكمّ   " االحتياطيات"املوجودة حالياً، ُيستعَمل املصطلح     التصنيفات  يف    

 ما تضيف التقييد اإلضايف بأن      اليت تتعلّق باستخالص املعادن الصلبة كثرياً     التصنيفات  ذلك أن   . االستخالص التجارية بإنتاجها  
بأن علما  ". املُثبتة"أو  " املؤكّدة] "املعدنية[الكّمية تكون معلومة مبستوى عال من الثقة حيث ُتستعَمل يف سياق االحتياطيات             

مشاريع االستخالص اليت تنتج أو تستخِدم السوائل تّتسم منطياً مبدًى أوسع من عدم اليقني بالنسبة إىل الكميات اليت ميكـن                    
ُيطبَّـق علـى    " املُثبَتة"أو  " املؤكّدة"وأما هنا، فإن مصطلح االحتياطيات      . استخالصها اليت تتأتى من جهد استخالصي معني      

 ٢٠٠٩وإن تصنيف األمم املتحدة اإلطاري لعام       .  على درجة عالية من احتمال كوهنا فائقة الزيادة        حمّصلة النتائج اليت تنطوي   
  .متوافق متاماً مع هذه املمارسات املّتبعة

وحىت ضمن الصناعات االستخراجية، حيـث      . ينطوي على معاٍن واستعماالت خمتلفة    " االحتياطيات"غري أن مفهوم      
ففـي  .  بعناية، توجد بعض االختالفات اجلوهرية بني الشروط احملّددة اليت ُتتَّبع يف قطاعات خمتلفة             ُيعرَّف وُيطبَّق هذا املصطلح   

مضمار املُلك العام، يستعمل كثريون هذا املصطلح لوصف الكّميات اليت ميكن استخالصها من مستجَمعات أو تراكمـات                 
) بعُد(الص بواسطة مشاريع جتارية أو بواسطة مشاريع ال تعترب التّرسبات املكَتَشفة، بصرف النظر عّما اذا كانت قابلة لالستخ

جتارية، أو عّما اذا كان ُيظن أهنا قابلة لالستخالص تقنياً من دون أّي اعتبار ملشاريع االستخالص املمكنة اليت يلزم االضطالع            
 ، يعنـون هبـا    "لقابلة لالستخالص ت ا االحتياطيا"وهنالك آخرون يستعملون تعابري مثل      . هبا الستخاص تلك الكميات فعالً    

احتياطيـات غـري    "ضمناً أن بعض االحتياطيات تعترب بالنسبة إليهم غري قابلة لالستخالص؛ كما يستعملون عبارات مثـل                
  ".احتياطيات يف املواضع"، وكذلك حىت عبارات مثل "مكَتَشفة
يف اللغة " االحتياطيات"ت شائعة أخرى للكلمة وهذا الرأي تسانده على حنو إضايف املالحظة القائلة بأن هناك استعماال  

فهي ال ُتستعَمل   . اإلنكليزية هلا يف الواقع معًىن متعارض متاماً مع املعىن املتواتر استعماله على األكثر يف األنشطة االستخراجية               
نَّدين االحتياطيني واألنبِذة وغري    على سبيل التشبيه باجمل   " احتياطيا"لوصف الكّميات اجلاهزة لإلنتاج، بل الكّميات احملُتفَظ هبا         

  . أي ال ُتنَتج إال الحقاً، أو رمبا ال ُتنَتج مطلقاً-ذلك 
وهو ُيستعَمل مبعناه األصلي لتبيان ما الـذي        . فهو من املفاهيم الرئيسية يف التصنيف     " التجاري"وأما مفهوم املصطلح      

  .ُيعدُّ من أجل الشراء والبيع على النطاق الكبري
  :كاملّيةغ عن عدم اليقني بثالث طرق توُيبلَّ  
     ، "قـيسَ "أو " ُشـوِهدَ "أقدمها، وتنبثق من أفضل املمارسات املّتبعة يف التحليل اجليولوجي، هي التبليغ عّمـا               )أ(  

ت، ولكن  وما قُدِّر، أو اسُتدلّ عليه، مبراقبة جيولوجية جيدة على حنو معقول، وما اسُتقرئ أو ُخمِّن من سلسلة من املالحظا                  
وهذا األسلوب يف التقدير العشوائي ُمالئم جداً خصائص الكّميات املتوّضـعة  . بقدر من املراقبة أقل من سابقة أو بعدم مراقبة  
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 حيث تكون الكّميات املقّدرة اليت ُيحتمل أن تكون قابلة لالستخالص  أو تراكمات، وهو مناسب أيضاً    /يف مستجَمع ترّسبات  
   يف حالة املعادن الصلبة؛التقديرات املوضعّية العشوائية، كمامستندة مباشرة إىل تلك 

وقد يتوقف ذلك   . النهج الصناعي والتجاري الالحق هو التبليغ عن الكّميات اليت قد يستخلصها مشروع معني              )ب(  
هذا األسلوب القائم   والتقليد السائد يف    . تراكمات/على عدد من العوامل، إضافة إىل الكّميات املتوّضعة يف مستجَمع ترّسبات          

  على هذا السيناريو هو التبليغ عن احتمالّية يف أن مشروع ما سوف ينتج الكمية املقدَّرة، على األقل؛
وتتضح . ما عدا يف حالة املشاريع التجارية، قد يكون مثة مصادفة طارئة يف عدم إجناز مشاريع تنموية وإنتاجية                  )ج(  

 أفضل ممارسة ُتتبع هي التبليغ عن احتمال يف القيام باستكشاف كّميات حبجـم              هذه احلالة يف طور االستكشاف، حيث إن      
كاٍف لكي ُتتاح اإلمكانية اليت تؤدي إىل مشروع جتاري، ومن مث إىل احتمال توزيع الكّميات املتنبأ هبا القابلة لالسـتخالص                   

الع فعالً يف املستقبل املرتقَب مبشاريع ذات       ويف هذا الصدد، فإن االحتمال يف أن يتسّنى االضط        . من ذلك املشروع التجاري   
وعلى حنو بديل،   . إمكانية اقتصادية تقترن ُمبستجَمعات ترّسبات معلومة، ميكن كذلك التبليغ عنه اذا كانت املعلومات متاحة             

مبفردهـا  وفيما خيص أّي إمكانية واحـدة       . قد يتسّنى التبليغ عن تلك املعلومات بتخصيص تلك الكّميات يف أصناف فرعية           
لالستكشاف أو مشروع تنموي قد يكون من اإلجيايب التبليغ على حد سواء عن املصادفة الساحنة يف أن يـؤدي ذلـك إىل                      

وعند العمل بشأن حافظات مـشاريع، فـإن هـذه          . مشروع جتاري، وعن جمال الكّميات اليت ميكن إنتاجها من املشروع         
  .ف جيّسدها مادياًالكّميات ُتخصم عموماً مقابل االجتمال الذي سو

وإن تصنيف األمم املتحدة اإلطاري مّتسق مع هذه املمارسات الثالث اليت هي أفضل ما هو متَّبع يف التبليغ عن عـدم                   
  .اليقني

   )    ٢٠٠٩                التصنيف اإلطاري،  (                                 التعليق على القسمني الرابع واخلامس 

 حبكم طبيعته، فإن تعاريف فئاته الـشاملة         هو تصنيف قائم بذاته    ٢٠٠٩مع أن تصنيف األمم املتحدة اإلطاري لعام          
أخرى من خالل الوحدات النموذجية للمواءمة البيانية التطبيقية، ومن مث ميكن استعماله            بتصنيفات   جداً للمقارنة    جتعله مالئماً 

ـ                  ات اجلوهريـة   لتسهيل التنسيق فيما بينها من خالل تسليط الضوء على التغيريات اليت ميكن تنفيذها من أجل إزالة االختالف
أخرى علـى حـد     بتصنيفات   واستعماله من أجل املقارنة       قائماً كما إن تطبيق هذا التصنيف اإلطاري باعتباره تصنيفاً       . بينها

سواء تسّهلهما الفئات التفّرعية أو التجميعية الواردة بتعريف األصناف اليت تبّين الكّميات األّولية اليت ُيبلّغ عنها عموماً ومبـا                   
  .ثر قدر من النفعيعود بأك

   )    ٢٠٠٩                التصنيف اإلطاري،  (                         التعليق على القسم السادس 

من اجلائز تطبيق اإلجراء نفسه املتَّبع إما يف تفريع الفئات وإما يف جتميعها على املستوى الوطين أو احمللي بغيـة تلبيـة                        
جراءات القرارات املؤسسية أو االحتياجات     االحتياجات احملددة اليت تنشأ على سبيل املثال من خالل التشريعات الوطنية أو إ            

وبغية ضمان إجياد حلول للمشاكل اليت تتسم بطبيعة من هذا النوع بطريقة مّتسقة لـدى               . رتقَبة عند إصدار التصنيف   غري امل 
 خمتلف مستعملي هذا التصنيف، من املهم تدقيق الصَيغ التكّيفية حرصا على االتساق مع تصنيف األمم املتحـدة اإلطـاري                  

  .األساسي وغريه من الصيغ التكيُّفية الوطنية أو احمللية
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