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تصدير

إن تكوين صورة كاملة راسخة عن قاعدة اإلمداد مبوارد الطاقة األحفورية واملعادن يف الوقت الراهن ويف املستقبل عملية 
ضرورية إلدارة املوارد بصورة فعالة. فإعداد تقديرات دقيقة ومّتسقة الحتياطيات وموارد الطاقة األحفورية واملعادن، تكون منسجمة 
مع املعلومات العلمية واالجتماعية/االقتصادية األخرى، هو األساس الذي تقوم عليه أّي عمليات تقييم من هذا النحو. وقد تطّور 
عدد من املعايري املختلفة على مّر الزمن استجابًة إىل املتطلبات املحلية أو اخلاصة بالقطاع، لكننا مطالَبون اليوم بتلبية احتياجات اقتصاد 
ُمَعوَلم. ونتيجة لذلك، أخذ يظهر اهتمام متناٍم مبسألة إعادة صياغة العمل املضَطلع به سابقًا وفق معايري مشتركة وقابلة للتطبيق عامليًا.

د وبسيط وسهل االستعمال لتصنيف  وبادرت اللجنة االقتصادية ألوروبا يف التسعينات من القرن املاضي إىل تطوير نظام موحَّ
احتياطيات وموارد الوقود الصلب والسلع األساسية املعدنية وإعداد تقارير اإلبالغ عنها، استجابًة إىل رغبات البلدان األعضاء يف 
اللجنة يف استحداث نظام إبالغ موّحد معياريًا. ونتيجًة هلذه اجلهود أُنشئ تصنيف األمم املتحدة اإلطاري الحتياطيات وموارد 
الوقود الصلب والسلع املعدنية )التصنيف اإلطاري لعام 1997(، الذي أقّره املجلس االقتصادي واالجتماعي يف األمم املتحدة يف 
عام 1997. مّث ُوّسع نطاق التصنيف يف عام 2004 لكي ُيطبَّق أيضًا على البترول )النفط والغاز الطبيعي( واليورانيوم، وأعيدت 
تسميته ليصبح تصنيف األمم املتحدة اإلطاري ملوارد الطاقة األحفورية واملعدنية لعام 2004 )التصنيف اإلطاري لعام 2004(. 
ودعا املجس االقتصادي واالجتماعي يف مقرره 233/2004 الدول األعضاء يف األمم املتحدة واملنظمات الدولية واللجان اإلقليمية 
الفرصة  املقرر  وأتاح هذا  العاملي.  النطاق  على  اإلطاري  التصنيف  تطبيق  لضمان  مناسبة  تدابري  اختاذ  النظر يف  إىل  املتحدة  لألمم 
للتنسيق بني ما كان موجودًا من تصنيفات لالحتياطيات واملوارد، استجابًة إىل تكامل األنشطة املالية وأنشطة استخراج املوارد على 

النطاق العاملي.

وتوخيًا لتسهيل تطبيق التصنيف على النطاق العاملي، وّجهت جلنُة الطاقة املستدامة التابعة للجنة االقتصادية ألوروبا طلبًا إىل 
فريق اخلرباء املخّصص للتنسيق بني مصطلحات موارد الطاقة األحفورية واملعدنية )يسمى اآلن فريق اخلرباء املعين بتصنيف املوارد( 
من أجل العمل على إعداد وتقدمي صيغة منّقحة من تصنيف األمم املتحدة اإلطاري ملوارد الطاقة األحفورية واملعدنية، لكي ينظر فيها 
ع التابع للجنة. واستجابًة إىل ذلك الطلب، ُأعّدت صيغة حمّسنة، ولكنها أبسط، من ذلك التصنيف - هي تصنيف األمم  املكتب املوسَّ

املتحدة اإلطاري الحتياطيات وموارد الطاقة األحفورية واملعادن لعام 2009 )التصنيف اإلطاري - 2009(.

على صعيد  اإلطاري - 2009  التصنيف  تطبيق  ينبغي  عن كيف  التفاصيل  من  املزيد  تتيح  تطبيقية  قواعد  وضع  ويتعني 
املمارسة، لضمان االتساق وإمكانية املقارنة. وقد أعّد فريق اخلرباء املعين بتصنيف املوارد املواصفات اليت تسمح بدخول التصنيف 
اإلطاري - 2009 حيز التشغيل على أكمل وجه، يف الفترة بني عام 2010 ونيسان/أبريل 2013، من خالل عملية شاملة وشفافة 
وحمكمة أعقبت وضع التصنيف اإلطاري - 2009. ووافق فريق اخلرباء على هذه املواصفات اليت أقرهتا الحقًا جلنة الطاقة املستدامة 

يف أواخر عام 2013.

وقد وضعت اللجنة االقتصادية ألوروبا تصنيف األمم املتحدة اإلطاري لعام 2009 ومواصفات تطبيقه، مبقتضى الوالية 
اللجنة والبلدان  البلدان األعضاء يف  إليها املجلس االقتصادي واالجتماعي، ومن خالل تعاون وعمل  اليت أسندها  النطاق  العاملية 
غري األعضاء فيها على حد سواء، وسائر وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية واهليئات احلكومية الدولية والرابطات املهنية 
والقطاع اخلاص والعديد من اخلرباء األفراد. وقد أّدت عملية اإلعداد الدقيقة، اليت اشتملت على دراسة استقصائية ملتطلبات أصحاب 
املصلحني ومشاورتني عامتني، إىل وضع تصنيف إطاري عام وواضح وسهل االستخدام، مرفق مبواصفات تطبيقه، حسبما هو مبّين 

يف هذا املنشور.
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ويعتمد تنفيذ مشاريع الطاقة املستدامة على إدارة حذرة ملوارد الطاقة غري املتجّددة يف العامل، أي النفط والغاز الطبيعي والفحم 
واليورانيوم. ولتصنيف األمم املتحدة اإلطاري لعام 2009 دور هام يف هذه العملية. فتوافر هذه املوارد الطاقية غري املتجّددة على 
مدى طويل األجل عامل حاسم األمهية من منظور مستهلكي الطاقة ومنتجيها على حد سواء، ال سيما بالنظر إىل أن أعدادًا كبريًة 
ومتنامية من السكان آخذة يف التحرر اآلن من إسار الفقر. ومن مث فتصنيف األمم املتحدة اإلطاري لعام 2009 سوف يسّهل بقدر 
كبري إتاحة املعلومات الالزمة واملوثوقة عن احتياطيات الطاقة ومواردها لدعم إدارة املوارد على الصعيدين الدويل والوطين، وعمليات 
إدارة استكشاف املوارد وإنتاجها يف ميدان الصناعة، وإدارة املوارد املالية الدولية املقترنة بذلك، ومن أجل التوعية العامة أيضًا. ويلّبي 
التصنيف كذلك احتياجات أساسية يف سياق مساعينا الرامية إىل بناء حضاراتنا املستدامة. وجناح هذا العمل يف جمال مصادر الطاقة 
التقليدية حدا بأصحاب املصلحة إىل إجراء تقييم معمق ملدى انطباق هذا التصنيف اإلطاري على مصادر الطاقة املتجددة وختزين ثاين 

أكسيد الكربون حتت األرض. ومل ينته بعد عملنا يف هذا املجال.

وإن من دواعي سروري أن أقدم لكم التصنيف اإلطاري - 2009 متضمنًا مواصفات تطبيقه، وأن ُأعرب عن تقديري لكل 
من ساهم يف إعداده.

سفني الكاالج
األمني التنفيذي

جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا
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متهيد

تصنيف األمم املتحدة اإلطاري الحتياطيات وموارد الطاقة األحفورّية واملعادن لعام 2009 )التصنيف اإلطاري - 2009( 
خمطٌط مقبول عاملياًَ وقابل للتطبيق دوليًا لتصنيف احتياطيات وموارد الطاقة األحفورية واملعادن واإلبالغ عنها، وهو حاليًا التصنيف 
الوحيد املوجود يف العامل من أجل القيام بذلك. أما مواصفات تطبيق التصنيف اإلطاري فهي جتعله قاباًل لإلنفاذ. فهذه املواصفات 
حتدد القواعد الرئيسية اليت تعترب ضرورية لضمان مستوًى مناسب من االتساق يف تطبيقه. وهي تقدم إرشادات إضافية هامة عن 

كيف ينبغي تطبيق التصنيف اإلطاري - 2009 يف ظروف معينة.

ويتضمن تصنيف األمم املتحدة اإلطاري لعام 2009 صورة واضحة عن شروط أنشطة استخراج املوارد، وكذلك الشروط 
األخرى يف املضمار االقتصادي واالجتماعي، مبا يشمل شروط األسواق واألطر احلكومية والنضج التكنولوجي والصناعي، وحاالت 
انعدام اليقني الدائمة احلضور يف هذا الصدد. وهو يقّدم إطارًا فريدًا ُيستند إليه يف إعداد الدراسات الدولية عن الطاقة واملعادن، 

وحتليل السياسات العامة احلكومية يف إدارة املوارد، والتخطيط للعمليات الصناعية، وختصيص رؤوس األموال الالزمة بكفاءة.

وتصنيف األمم املتحدة اإلطاري لعام 2009 نظاٌم يقوم على مبادئ عامة ُتصنَّف فيه الكّمياُت بناًء على املعايري األساسية 
الثالثة اخلاصة بالصالحية االقتصادية واالجتماعية )E(، وحالة املشروع امليدانية وجدواه )F(، واملعرفة اجليولوجية )G(، باستعمال 
التصنيف  وُيعّد  األبعاد.  ثالثي  نظام  تكوين  إىل  املعايري  هذه  من  توليف جمموعات  ويؤدي  مستقل.  ولغوي  عددي  ترميز  خمطط 
اإلطاري - 2009، الذي ُيمكن إّما تطبيقه على حنو مباشر وإما استخدامه أداَة مواءمٍة، خلفًا للتصنيف اإلطاري لعام 2004. وقد 
طة وسهلة االستعمال تتضمن تعاريف عامة عالية املستوى. وهذه  أّدت عملية التنقيح اليت جرت إىل وضع التصنيف يف صيغة مبسَّ
التعاريف مصّممة بقصد ضمان االتساق مع نظم أخرى ُتستعَمل على نطاق واسع يف ميدان صناعات استخراج املوارد - ومنها 
 SPE-PRMS)( ونظام إدارة املوارد النفطية ،)CRIRSCO( مثاًل منوذج اللجنة املعنية باملعايري الدولية لإلبالغ عن االحتياطيات املعدنية
 )AAPG( والرابطة األمريكية لعلماء اجليولوجيا النفطية )WPC( واملجلس العاملي للنفط )SPE( املشترك بني مجعية مهندسي النفط
ومجعية مهندسي تقييم االحتياطيات واملوارد النفطية )SPEE( - وكذلك بقصد تسهيل املطابقة مع نظم التصنيف األخرى. وقد 
استعمااًل، وذلك  األشيع  األصناف  وُعرِّفت  اإلطاري - 2009،  التصنيف  الواردة يف  الفرعية  والفئات  الفئات  تعاريف  ُبّسطت 
باستعمال لغة واضحة، وتقدمي مصطلحات عامة متوائمة على مستوى مالئم لالتصاالت على الصعيد العاملي. واجُتِنب استعمال 
الكلمات الشائعة اليت ُيساء فهمها على نطاق واسع من غري اخلرباء واليت ليس هلا معىًن فريد بذاته؛ وأهم ما ُيذكر يف هذا اخلصوص 
أن مفردة "االحتياطيات" ال ُتستعمل خالفًا ملعناها العام - ذلك أن "االحتياطيات" مفهوم له معان خمتلفة واستعماالت خمتلفة، حىت 

ضمن نطاق الصناعات االستخراجية، اليت ُيعرِّف وُيطبِّق فيها اخلرباء التقنيون املصطلح بعناية.

لقد أّدت العوملة يف عامل اليوم إىل تزايد عدد الشركات املتعددة املوارد اليت تعمل يف بلدان وواليات قضائية خمتلفة. وإضافة 
إىل ذلك، يتبني بوضوح من تنفيذ مشاريع متعلقة بأنواع جديدة من املوارد، ومن ذلك مثاًل تعدين القار )البيتومني( من أجل إنتاج 
النفط اخلام االصطناعي )التركييب(، أن اّتباع احلدود التارخيية الفاصلة بني قطاعي املعادن والنفط، اليت تتجلى يف خمتلف نظم تصنيف 
املوارد، ومتطّلبات اإلبالغ العمومي، وقواعد املحاسبة، مل يعد قاباًل لالستدامة. وحييط التصنيف اإلطاري - 2009، الذي يشمل 
كل الصناعات االستخراجية، باملبادئ املشتركة ويقّدم أداة لإلبالغ املّتسق بشأن هذه األنشطة، بصرف النظر عن السلع األساسية. 
وهو نظام ترميز قوي ميّهد الطريق حنو حتسني االتصاالت على الصعيد العاملي، الذي من شأنه أن ُيِعني على استقرار اإلمدادات 
وأماهنا، على حنو حيكمه عدد أقل من القواعد واملبادئ التوجيهية املفهومة على نطاق أوسع. ومن مث فالكفاءات املتوخاة من استعمال 

التصنيف اإلطاري - 2009 بالغة األمهية.
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شكر وتقدير

ُأعّد تصنيف األمم املتحدة اإلطاري الحتياطيات وموارد الطاقة األحفورية واملعادن لعام 2009 )التصنيف اإلطاري - 2009( 
بفضل التعاون والعمل املشترك بني البلدان األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألوروبا والبلدان غري األعضاء فيها، وسائر وكاالت األمم 

املتحدة واملنظمات الدولية واهليئات احلكومية الدولية والرابطات املهنية والقطاع اخلاص.

املعنية  العمل  فرقة  الرئيسية، وهي  التصنيفات  فرقة عمل تولت مطابقة  به  الذي اضطلعت  العمل  الوثيقة إىل  وتستند هذه 
باملطابقة املتعلقة بتصنيف األمم املتحدة اإلطاري. وقد توىل قيادة فرقة العمل موسياّل ايروزي )الشركة التركية ملؤسسات التنقيب 
وفريناندو   )CRIRSCO( املعدنية  االحتياطيات  جلنة  ويذرستون،  نيال  مع  النروجيية(،  البترول  )مديرية  باليستاد  وبري  الفحم(  عن 
 )SPE - النفط التابعة جلمعية مهندسي  النفط والغاز  كاميساين - كالزوالري )CRIRSCO( وجون إذيرنغتون )جلنة احتياطيات 
وكرييل رافون )معهد أحباث اقتصاديات احتياطيات املعادن واستخدام تربة األرض الباطنية )VIEMS( يف االحتاد الروسي( ومجيس 

روس )شركة روس بتروليوم ليمتد( وأندريه سوبيلج )سلوفينيا(.

وجتدر أخريًا اإلشادة باجلهود الدؤوبة اليت ُبذلت يف هتيئة األسس الالزمة لتنقيح تصنيف األمم املتحدة اإلطاري وتقديرها بالغ 
التقدير، ومن تلك اجلهود على وجه اخلصوص العمل الذي اضطلعت به فرقة العمل املعنية بتنقيح تصنيف األمم املتحدة اإلطاري، 

اليت تألفت من أعضاء املكتب املوّسع لفريق اخلرباء املخصص، ومن خرباء خمتارين.

التطبيق، وهي عبارة عن فريق خرباء  املوارد والتابعة لفريق اخلرباء إعداد مواصفات  املعنية بتصنيف  العمل  وتكفلت فرقة 
بول  ديلوزيو، وروجر ديكسون )مبساعدة من  )الرئيس( وفريناندو كاميساين - كالزوالري، ودانيال  قيادته جيمس روس  توىل 
بانكس منذ أواسط عام 2012(، وديفيد إليوت، وتيمويت كليت، وكجيل رايدار كنودسن، وايان المبريت الذي حلت حمله ليسا 
كارسون يف أواسط عام 2012 )يساعدها يانس مييزتس(، وديفيد مكدونالد، ويوري بودتوركن )يساعده فريق العمل الروسي(، 

ودانيل ترومتان.
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مقدمة
وّجهت جلنُة الطاقة املستدامة، التابعة للجنة االقتصادية ألوروبا، طلبًا خالل دورهتا السادسة عشرة يف تشرين الثاين/نوفمرب 
2007، إىل فريق اخلرباء املخصص للتنسيق بني مصطلحات موارد الطاقة األحفورية واملعادن )يسمى اآلن فريق اخلرباء املعين بتصنيف 
املوارد( بأن حييل أّي صيغة منّقحة ُتعّد بشأن تصنيف األمم املتحدة اإلطاري ملوارد الطاقة األحفورية واملعدنية إىل املكتب املوّسع 
للجنة الطاقة املستدامة لكي ينظر فيها يف عام 2008، بغية تسهيل تطبيق هذا التصنيف اإلطاري على النطاق العاملي. واستجابًة 
طة من هذا التصنيف )تصنيف األمم املتحدة  إىل ذلك الطلب، أعّدت فرقُة العمل املعنية بتنقيح التصنيف اإلطاري صيغة منّقحة مبسَّ
اإلطاري الحتياطيات وموارد الطاقة األحفورية واملعادن لعام 2009 )التصنيف اإلطاري - 2009(؛ وتكّونت الفرقة من أعضاء 
املكتب املوّسع لفريق اخلرباء املخصص، وجمموعة خمتارة من اخلرباء. وتوّضح املالحظة التفسريية املرفقة بالتصنيف اإلطاري - 2009 

)اجلزء الثالث( ببعض التفصيل املسائَل الواردة يف التصنيف املنّقح، ولكنها ال تشّكل جزءًا من هذا التصنيف بذاته.

وينص برنامج عمل فريق اخلرباء املخّصص للفترة ECE/ENERGY/GE.3/2009/2( 2010/2009(، بصيغته املتَّفق عليها يف 
الدورة السادسة، على أنه ينبغي إعداد نص املشروع املنقَّح للتصنيف اإلطاري لعام 2009 من أجل تقدميه إىل الدورة السابعة للفريق.

أواًل- التطبيق

ُيطبَّق التصنيف اإلطاري الصادر عام 2009 على احتياطيات وموارد الطاقة األحفورية واملعادن املوجودة على سطح األرض 
أو حتت سطحها. وقد ُصّمم بقصد أن يلّبي، قدر اإلمكان، احتياجات التطبيقات اخلاصة بدراسات الطاقة واملعادن، ووظائف إدارة 

املوارد، وإجراءات أعمال املؤسسات، ومعايري اإلبالغ املايل.

ثانيًا- الفئات والفئات الفرعية

التصنيف اإلطاري - 2009 نظام قائم على مبادئ شاملة، ُتصنَّف فيه الكميات بناًء على املعايري األساسية الثالثة املتمثلة يف 
املالءمة االقتصادية - االجتماعية )E(، وحالة املشروع امليدانية وجدواه )F(، واملعرفة اجليولوجية )G(، باستعمال نظام ترميز عددي. 
ويؤّدي توليف جمموعات من هذه املعايري إىل تكوين نظام ثالثّي األبعاد. وُتعرَّف فئات )مثاًل E1، E2، E3(، وكذلك فئات فرعية، 

يف بعض احلاالت )مثاًل E1.1(، لكل من هذه املعايري الثالثة، حسبما هي واردة ومعرَّفة يف املرفقني األول والثاين.

املجموعُة األوىل من هذه الفئات )املحور E( تبّين مدى مواتاة الظروف االجتماعية واالقتصادية لتحديد صالحية املشروع 
التجارية، مبا يف ذلك النظر يف أسعار السوق والشروط القانونية والتنظيمية الرقابية والبيئية والتعاقدية ذات الصلة. أما املجموعة الثانية 
منها )املحور F( فتعّين مدى نضج الدراسات وااللتزامات الضرورية لتنفيذ خطط التعدين أو املشاريع التنموّية، ابتداًء من جهود 
االستكشاف املبّكرة قبِل تأكيد وجود ُمستجَمع ترّسبات أو تراكمات وانتهاًء إىل قيام مشروع الستخراج سلعة أساسية ما وبيعها، 
وتتمّثل فيها سلسلة القيمة املعيارية واملبادئ اإلدارية. وأما املجموعة الثالثة من الفئات )املحور G( فتعّين مستوى الثقة يف املعرفة 

اجليولوجية ومدى قابلية الكميات املحتملة لالستخالص.
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التصنيف  رؤية  وميكن  "أصناف"،  شكل  على  جمّمعة  وهي  النظام،  هذا  بنية  يف  األساسية  الّلبنات  هي  الفرعية  والفئات 
اإلطاري - 2009 من خالل ثالثة أبعاد، حسبما هو مبّين يف الشكل 1، أو حسبما هو ممثَّل يف صيغة خمتصرة لنظام عملّي ُثنائّي 

األبعاد يبينها الشكل 2.

ثالثًا- األصناف

ُيعرَّف الصنف يف صيغة فريدة متّيزه وذلك باختيار توليفة من كٍل من املعايري الثالثة جتمع بني فئة أو فئة فرعية )أو جمموعة 
من الفئات والفئات الفرعية(. وألن الرموز ُتذكر مقتَبسة دائمًا يف السياق املتسلسل نفسه )أي E؛ وF؛ وG(، فمن اجلائز إسقاط 
األحرف واستبقاء األعداد فحسُب. ومن مث فإن الرمز العددي الذي حيّدد صنفًا ما يكون مطابقًا يف كل التعابري اللغوية اليت تستخَدم 

فيها أعداد عربية.

 الشكل 1
الفئات وأمثلة على األصناف يف التصنيف اإلطاري - 2009

املعرفة اجليولوجية

جدوى املشروع

دية
صا

القت
ة-ا

اعي
جتم

 اال
حية

صال
ال

 اإلنتاج
املبيع

 اإلنتاج
غري املبيع

املشاريع التجارية

املشاريع التجارية املحتملة اجلدوى 

املشاريع غري التجارية

مشاريع االستكشاف 

الكميات اإلضافية يف املوضع

توليفات أخرى

الكميات املستخرجة

(G3و F2و ،E1) التصديق واالعنماد
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 الشكل 2
الصيغة املختصرة للتصنيف اإلطاري لعام 2009، مبا يف ذلك تبيان األصناف األولية

ودة
وج

ة امل
اسي

ألس
ع ا

سل
ت ال

ميا
 ك

ايل
إمج

الكمية املستخَرجة
إنتاج املبيعات

إنتاج غري املبيعات)أ(

الصنف
الفئات

EF)ب(G

استخراج يف املستقبل بفضل مشاريع جتارية أو 
عمليات تعدين

1، 2، 113مشاريع جتارية)ج(

استخراج حمتمل يف املستقبل بفضل مشاريع 
تطوير أو عمليات تعدين مشروطة

1، 2، 223)ه(مشاريع جتارية حمتملة)د(

1، 2، 323مشاريع غري جتارية)و(

1، 2، 343الكميات اإلضافية املوجودة واملقترنة بترّسبات معروفة)ز(

استخراج حمتمل يف املستقبل بفضل أنشطة 
334مشاريع استكشافاستكشاف ناجحة

344الكميات اإلضافية املوجودة واملقترنة بترّسبات حمتملة)ز(

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

 ،)G1 + G2 على حنو منفصل، وخصوصًا عند تصنيف املعادن الصلبة والكمّيات املوجودة، أو يف شكل تراكمّي )مثاًل G جيوز أن ُتستخَدم الفئات )ب(   
حسبما يشيع تطبيقه على السوائل اليت ميكن استخالصها.

مشاريع جتارية ُأّكد أهنا جمدية عمليًا من النواحي التقنية واالقتصادية واالجتماعية. وُتعرَّف الكميات اليت ميكن استخالصها، املقترنة هبذه املشاريع  )ج(   
الصناعات  ُتطبَّق ضمن  اليت  املحّددة  التعاريف  املادية بني  بأهنا احتياطيات، ولكن هنالك بعض االختالفات  التصنيف  التجارية يف كثري من نظم 

االستخراجية، ومن مث فإن هذا املصطلح ال ُيستعَمل هنا.
ر بأهنا تنطوي على إمكانات تنقيبية معقولة تتيح استخراجها  من املتوقع يف املستقبل املنظور إعداد مشاريع جتارية حمتَملة، مبعىن أن الكّميات ُتقدَّ )د(   
بطريقة اقتصادية يف هناية املطاف، ولكن اجلدوى العملية من الناحية التقنية و/أو االقتصادية مل تؤكد بعُد. وتبعًا لذلك، ليست كل املشاريع التجارية 

املحتَملة قابلة للتطوير.
.E1 قد تفي املشاريع التجارية املحتَملة مبتطلبات الفئة )ه(   

تشمل املشاريُع غري التجارية املشاريَع اليت ال تزال يف مرحلة مبكرة من التقييم، إضافة إىل املشاريع اليت ال ُيرّجح أن تصبح مشاريع جمدية جتاريًا يف  )و(   
املستقبل املنظور.

وتكنولوجيا  األساسية  السلعة  نوع  ووفق  تكنولوجية.  تطورات  حدوث  بفضل  املستقبل  يف  لالستخالص  قاباًل  الكميات  هذه  من  جزء  يصبح  )ز(   
االستخالص اليت ُطبقت من قبُل )إن ُوجدت(، فإن بعض هذه الكميات أو كلها قد ال ُيستخلص أبدًا بسبب معّوقات فيزيائية و/أو كيميائية.
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ويف حني ال توجد قيود صرحية مفروضة على إمكانية مجع توليفات من الفئات أو الفئات الفرعية E وF وG، فإنه ال ميكن أن 
م وسائَم تصنيفية حمّددة تدعم  يطّبق سوى عدد حمدود منها. وأما التوليفات اليت هي أكثر أمهيًة )األصناف واألصناف الفرعية(، فُتقدَّ

الرمز الرقمي، كما هو مبيَّن بوضوح يف الشكل 2.

وحسبما يظهر يف الشكل 2، فإن إمجايل السلع األساسية املوجودة ُيصنَّف يف تاريخ معيَّن وفق ما يلي:

الكّميات املستخَرجة اليت بيعت - اإلنتاج املبيع؛ )أ( 

الكّميات املستخَرجة اليت مل تبع - اإلنتاج غري املبيع؛ )ب( 

الكّميات املقترنة مُبسَتجَمع ترّسبات معلوم قد ُتستخلص يف املستقبل بواسطة أنشطة االستخراج. ودراسات التقييم  )ج( 
عليه  ُيبىن  الذي  األساس  تشّكل  معّينة  تعدين  أو عمليات  حمّددة  تنموية  مشاريع  إىل  تستند  اليت  والتجاري  التقين 

التصنيف؛

الكّميات اإلضافية املوجودة واملقترنة مُبسَتجَمع رواسب معلوم ولكن لن ُيستخَلص بأّي مشروع تطوير أو عملية  )د( 
تعدين حمّددْين؛

الكّميات املقترنة مُبسَتجَمع رواسب حمتَمل وقد ُيستخَلص يف املستقبل شريطة تأكيد وجود ُمسَتجَمع الرواسب؛ )ه( 

الكّميات اإلضافية املوجودة واملقترنة مُبسَتجَمع رواسب حمتَمل ولكن ال ُيتوقَّع استخالصه حىت وإن تأكد وجود  )و( 
ُمسَتجَمع الرواسب.

د هبا  وميكن متديد الرصيد املادي إلمجايل الكميات بتطبيق التصنيف تطبيقًا تامًا. وألجل هذا الغرض ُتقرَّر نقطٌة مرجعية ُتحدَّ
كمية املوارد املستخَلصة ونوعيتها وسعر مبيعها )أو سعر حتويلها()1(.

من عدم  درجة  التقديرات  هبذه  وتقترن  دائمًا.  تقديرية  الكميات  هذه  تظل  قياسه،  الذي ميكن  السابق  اإلنتاج  وباستثناء 
التيقن. ويبلغ عن درجة عدم التقني إّما بتبيان كميات منفصلة مبستويات ثقة تنازلية )عالية ومتوسطة ومنخفضة( وإما باستنباط 
يطبَّق منطّيًا خبصوص  والنهج األسبق  أو عاٍل(.  أو األفضل  التالية: منخفض  )التقديرات  نتائج حمّددة  أو ثالث  ثالثة سيناريوهات 
املعادن الصلبة، يف حني يشيع استعمال األسلوب اآلخر يف جمال النفط. علمًا أن سيناريو التقدير املنخفض يكافئ مباشرًة تقديرًا 
عايل مستوى الثقة )أي G1(، يف حني أن سيناريو التقدير األفضل يكافئ توليفًة جتمع بني التقديرات العالية مستوى الثقة واملتوسطة 
مستوى الثقة )G1+G2(. وأما سيناريو التقدير العايل املستوى فيكافئ توليفة جتمع بني التقديرات العالية واملتوّسطة واملنخفضة من 

حيث مستوى الثقة معًا )G1+G2+G3(. وميكن تقدير الكميات باستخدام طرائق قطعية أو احتمالية.

وحيثما يكون مناسبًا، فإن الكّميات املكَتَشفة اليت قد يتسىن استخالصها يف املستقبل ُتفرَّع إىل كّميات من املرتَقب بيعها 
وكميات من املرتَقب استخراجها ولكن ليس بيعها.

وأما الكّميات اليت ُيحتمل أن تكون قابلة لالستخالص فقد ُتستخلص يف املستقبل من خالل مشاريع يكون تنفيذها متوقفًا 
تكون شروطها  أن  يتوّقع  مشاريع  إىل  ُتصنَّف  املشروطة  املشاريع  وهذه  استيفاؤها.  ُينتظر  اليت  الشروط  من  أو أكثر  واحد  على 
االجتماعية واالقتصادية مقبولًة من أجل تنفيذها، ومشاريع أخرى غري مقبولة الشروط. أما يف احلالة األوىل، فما يسبب املشروطّية 
هو كون مشروع االستخالص غري ناضج بقدر كاٍف لتأكيد اجلدوى التقنية و/أو التجارية، اليت ميكن أن تكون األساس اللتزاٍم 

الوسطى"  العليا" و"املراحل  املراحل  اإلنتاج "يف  الضروري حتديد سعر "حتويل" داخلي بني عمليات مسار  الكبرية، قد يكون من  املتكاملة  املشاريع  يف   )1(
أو "املراحل السفلى/النهائية" استنادًا إىل حساب صايف املردود بني سعر اخلام وسعر املنتج يف السوق.
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فيها املشروع وال الشروط االقتصادية  السلعة األساسية وبيعها على نطاق جتاري. وأما يف احلالة األخرى، فال يكون  باستخراج 
واالجتماعية على نضٍج كاٍف لكي يدل على إمكانات معقولة تتيح استخالص املواد اخلام وبيعها على نطاق جتاري يف املستقبل 

املنظور. وقد يتمخض وجود ُمستجمع ترّسبات أو تراكم ترّسبات عن عّدة مشاريع تتفاوت أوصافها.

رابعًا- األصناف الفرعية

د أصناف فرعية عامة إضافية يف التصنيف اإلطاري - 2009  لتوفري مزيد من الوضوح يف االتصال على الصعيد العاملي، حتدَّ
باالستناد إىل درجة تفصيل الفئات الفرعية املشمولة يف املرفق الثاين؛ واليت يبّينها بوضوح الشكل 3.

خامسًا- املواءمة بني قوائم جرد املوارد

ميكن استنباط تصنيفات غري ما يبينه الشكل 2 وذلك بانتقاء توليفات مناسبة من الفئات، أو بتجميع عّدة فئات أو بتفريعها 
على حنو إضايف. وهذا األسلوب يسمح باملواءمة بني قوائم جرد املوارد اليت ُتعّد على أساس نظم تصنيف خمتلفة.

ويف املقابل، عندما ُيستعمل التصنيف اإلطاري - 2009 بصيغته غري املختَصرة من أجل إعداد قائمة جرد للموارد، فإن هذا 
اجلرد ميكن أن حيول إىل جرود مبنية على تصنيفات أخرى متت مواءمتها، دون الرجوع إىل معلومات املوارد األساسية.

سادسًا- التكّيف مع االحتياجات الوطنية أو املحلّية

هلذا  ُتجرى  اليت  التعديالت  تدقيق  وينبغي  أو املحلّية.  الوطنية  االحتياجات  تكييف حبسب  إىل  التصنيفات  ما حتتاج  كثريًا 
الغرض، وذلك حرصًا على االتساق مع التصنيف اإلطاري - 2009 بصيغته غري املختَصرة ومع غريه من تطبيقات النظم التصنيفية 

اليت هي قيد االستعمال.
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 الشكل 3
تصنيف األمم املتحدة اإلطاري لعام 2009 - تعريف األصناف واألصناف الفرعية بفئات فرعية)أ(

األصناف املعرَّفة بفئات وفئات فرعية يف تصنيف األمم املتحدة اإلطاري

صال
ة أ

ود
وج

ة امل
اسي

ألس
ع ا

سل
يل ال

مجا
إ

رد 
ملوا

ا
جة

خر
ست

اإلنتاج املبيعامل

اإلنتاج غري املبيع)أ(

الصنف الفرعيالصنف
الفئات

EFG

ات
رّسب

 الت
َمع

تج
مس

املشاريع التجارية

1، 2، 13-11قيد اإلنتاج

1، 2، 13-12أُقّر تنفيذه

1، 2، 13-13ُسّوغ تنفيذه

1، 2، 23-21)ب(يف انتظار التنفيذ

1، 2، 23-22تنفيذ موقوف

1، 2، 23-32-2تنفيذ غري موضح

1، 2، 23-33-3تنفيذ غري جمٍد

1، 2، 343-3الكميات اإلضافية املوجودة يف املواضع
َمع 

تج
مس

ات
رّسب

334-2ال توجد أصناف فرعية معرَّفة)ج(مشاريع االستكشافالت

344-3الكميات اإلضافية املوجودة

تشري أيضًا إىل امللحوظات على الشكل 2. )أ(   
.E1 مشاريع يف انتظار التنفيذ قد تلّبي املتطّلبات خبصوص الفئة )ب(   

األصناف الفرعية العامة مل ُتعرَّف هنا، ولكن ُيالحظ أن يف جمال النفط، أنه يشيع اعتماد املصطلحات: مناطق موضع اهتمام، ومناطق تنقيب ومناطق  )ج(   
حقول.
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 املرفق األول)أ(
تعريف الفئات واإليضاحات الداعمة له

اإليضاح الداعم)ج(التعريف)ب(الفئة

E1

مت التأكد من أن االستخراج والبيع 
صاحلان اقتصاديًا)د(

االستخراج والبيع اقتصاديان بناًء على شروط السوق احلالية وعلى افتراضات 
واقعية بشأن شروط السوق يف املستقبل. وكل املوافقات/العقود قد مت تأكيدها 
أو أن هنالك إمكانات متاحة معقولة بأن كل تلك املوافقات/العقود سوف يتم 
احلصول عليها يف غضون إطار زمين معقول. كما أن الصالحية االقتصادية ال 
تتأّثر بشروط سوقّية سلبّية قصرية األجل، على شرط أن تظّل العوامل الطويلة 

األجل إجيابية

E2
يتوقع أن يصبح االستخراج والبيع 

صاحلني يف املستقبل املرَتَقب)د(
مل يؤكد أن االستخراج والبيع اقتصاديان، وذلك بناًء على افتراضات واقعية 

بشأن شروط السوق يف املستقبل، وهنالك إمكانات متوّقعة متاحة لالستخراج 
والبيع االقتصاديني يف املستقبل املرَتَقب

E3

ال ُيتوّقع أن يصبح االستخراج 
والبيع صاحلني اقتصاديًا يف املستقبل 

املرَتَقب، أو أن التقييم ال يزال يف 
مرحلة مبّكرة جدًا لتقرير الصالحية 

االقتصادية)د(

بناء على افتراضات معقولة بشأن شروط السوق يف املستقبل، ُيعترب حاليًا أنه 
ليس مثة إمكانات معقولة متاحة لالستخراج والبيع االقتصاديني يف املستقبل 

املرَتَقب؛ أو أنه ال ميكن بعُد تقرير الصالحية االقتصادية لالستخراج من جّراء 
عدم كفاية املعلومات )مثاًل، أثناء طور االستكشاف(. ويشمل ذلك أيضًا 

الكّميات املتكّهن باستخراجها، ولكن لن تكون متاحة لبيعها

يشّكل املرفق األول جزءًا ال يتجّزأ من تصنيف األمم املتحدة اإلطاري لعام 2009. )أ(   
مصطلح "االستخراج" يكافئ مصطلح "اإلنتاج" حينما ُيطبَّق على النفط. )ب(   

مصطلح "مستجَمع ترّسبات" يكافئ مصطلح "تراكم" أو "حوض" حينما ُيطبَّق على النفط. )ج(   
عبارة "صاحل اقتصاديًا" تشتمل على "شروط السوق" االقتصادية )باملعىن الضّيق( إضافة إىل سائر الشروط ذات الصلة، وتشمل النظر يف اعتبارات  )د(   
األسعار والتكاليف واإلطار القانوين/املايل )الضرييب(، والعوامل البيئية واالجتماعية وكل العوامل األخرى غري التقنية اليت ميكن أن تؤثر مباشرة على 

صالحية مشروٍع ما لإلعداد والتنفيذ.
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اإليضاح الداعمالتعريفالفئة

F1

مت تأكيد اجلدوى العملية 
لالستخراج بواسطة مشروع 

تنموي معرَّف أو عملية تعدين 
معرَّفة

االستخراج جاٍر حاليًا؛ أو أن تنفيذ املشروع التنموي أو عملية التعدين سائر 
ُقدمًا؛ أو أن الدراسات التفصيلية بقدر كاٍف قد اسُتكملت من أجل إثبات 
اجلدوى العملية لالستخراج من خالل تنفيذ مشروع تنموي أو عملية تعدين

F2

اجلدوى العملية لالستخراج 
بواسطة مشروع تنموي معرَّف أو 
عملية تعدين معرَّفة مرهونة مبزيد 

من التقييم

الدراسات األولّية تبّين بوضوح وجود مستجَمع ترّسبات يدل من حيث 
الشكل والنوعية والكمية على أن اجلدوى العملية من االستخراج بواسطة 

مشروع تنموي معرَّف أو عملية تعدين معرَّفة )بعبارة عامة على األقل( هي من 
النمط الذي ميكن تقييمه. وقد يكون من الالزم القيام باحلصول على مزيد من 
البيانات أو إجراء املزيد من الدراسات أو كليهما معًا لتأكيد اجلدوى العملية 

من االستخراج

F3

اجلدوى العملية يف االستخراج 
بواسطة مشروع تنموي معرَّف أو 

عملية تعدين معرَّفة ال ميكن تقييمها 
ألن البيانات التقنية املتاحة حمدودة

الدراسات األولية جدًا )مثاًل أثناء طور االستكشاف اليت قد تستند إىل مشروع 
تنموي معرَّف أو عملية تعدين معرَّفة )من حيث املفهوم النظري على األقل(، 

تشري إىل احلاجة إىل احلصول على مزيد من البيانات من أجل تأكيد وجود 
مستجَمع ترّسبات متّكن من حيث الشكل والنوعية والكّمية من تقييم اجلدوى 

العملية من االستخراج

F4 مل ُيحدد أّي مشروع تنموي أو
عملية تعدين

الكميات يف املوقع )املوضعية( اليت لن ُتستخَرج بواسطة أّي مشروع تنموي 
معرَّف حاليًا أو عملية تعدين معرَّفة حاليًا

G1
كميات مقترنة مبستجَمع ترّسبات 
معلوم ميكن تقديرها مبستوى عال 

من الثقة

خبصوص الكميات يف املوقع )املوضعية(، وخبصوص التقديرات اليت ميكن 
استخالصها من موارد الطاقة األحفورية واملعادن اليت ُتستخَرج كمواد صلبة، 

فإن الكّميات ُتصنَّف منطيًا باعتبارها فئات تقديرية متفّرقة، حيث ميثل كل 
تقدير متفّرق مستوى املعرفة اجليولوجية والثقة الذي يقترن جبزء حمّدد من 

مستجَمع الترّسبات. وُتصنَّف التقديرات يف فئات G1 وG2 أو G3 أو كلها 
معًا حسبما يكون مناسبًا.

وخبصوص التقديرات اليت ميكن استخالصها من موارد الطاقة األحفورية 
واملعادن اليت ُتستخَرج كسوائل، فإن طبيعتها املتنقلة حتول عمومًا دون ختصيص 

كّميات قابلة لالستخالص بأجزاء متفّرقة من التراكمات. وينبغي تقييم 
الكميات القابلة لالستخالص بناء على تأثري املخطط التنموي على التراكم 

بأمجعه، وُتصنَّف عادًة بفئات بناًء على ثالثة سيناريوهات أو حمّصالت نتائج 
G1+G2+G1+G2+G3و G1 تكافئ

G2
كّميات مقترنة مبستجَمع ترّسبات 

معلوم ميكن تقديرها مبستوى 
متوسط من الثقة

G3
كّميات مقترنة مبستجَمع ترّسبات 

معلوم ميكن تقديرها مبستوى 
منخفض من الثقة



11

اإليضاح الداعمالتعريفالفئة

G4

كّميات مقترنة مبستجَمع ترّسبات 
حمتَمل، تستند يف املقام األول إىل 

أدلة إثبات غري مباشرة

ر أثناء طور االستكشاف تكون مرهونة مبجال ضخم من  الكّميات اليت تقدَّ
انعدام اليقني وكذلك مبخاطرة كبرية حمتملة بأنه قد ال يتسىن الحقًا تنفيذ 

مشروع تنموي أو عملية تعدين الستخراج الكّميات املقّدرة. ويف حال توفر 
تقدير وحيد، فينبغي أن يكون هو املحّصلة املتوّقعة، ولكن ينبغي حيثما أمكن 

توثيق كامل جمال انعدام اليقني بشأن حجم مستجَمع الترّسبات الكامنة )وذلك 
مثاًل على شكل توزيع االحتماالت(. وإضافة إىل ذلك، يوصى بأن ُتوثق أيضًا 

الفرصة )االحتمال( يف أن يصبح مستجَمع الترّسبات الكامن مستجَمع ترّسبات 
له أمهية جتارية
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 املرفق الثاين)أ(
تعريف الفئات الفرعية

تعريف الفئات الفرعيةالفئة الفرعيةالفئة

E1

E1.1
االستخراج والبيع صاحلان اقتصاديًا وذلك بناًء على شروط السوق احلالية وعلى افتراضات 

واقعية بشأن شروط السوق يف املستقبل

E1.2
االستخراج والبيع غري صاحلني اقتصاديًا وذلك بناًء على شروط السوق احلالية وعلى 

افتراضات واقعية بشأن شروط السوق يف املستقبل، ولكنهما يصبحان صاحلني الحقًا من 
خالل إعانات حكومية أو اعتبارات أخرى أو كلتيهما معًا

E2 ال توجد فئات فرعية
معّرفة

E3

E3.1كّميات متنبأ باستخراجها، لكنها لن تكون متاحة للبيع

E3.2
الصالحية االقتصادية لالستخراج ال ميكن تقريرها بعد لعدم كفاية املعلومات )مثاًل أثناء طور 

االستكشاف(

E3.3
بناًء على افتراضات واقعية بشأن شروط السوق يف املستقبل، ُيعتَبر حاليًا أنه ال توجد 

إمكانات معقولة متاحة لالستخراج والبيع االقتصاديني يف املستقبل املرتَقب

F1

F1.1االستخراج جيري حاليًا

F1.2اعتمادات التمويل الرأمسالية مت االلتزام هبا، وجار تنفيذ املشروع التنموي أو عملية التنقيب

F1.3
ُأجنزت الدراسات التفصيلية بقدر كاف لتبيان اجلدوى العملية من االستخراج بتنفيذ مشروع 

تنموي معرَّف أو عملية تعدين معرَّفة

F2

F2.1أنشطة املشروع جارية لتسويغ العمل التنموي يف املستقبل املرتَقب

F2.2
أنشطة املشروع موقوفة مؤقتًا و/أو قد يكون تسويغها من حيث العمل التنموي التجاري 

رهنًا بتأّخر شديد

F2.3
ال توجد خطط حالية للبدء بالعمل التنموي أو حليازة بيانات إضافية يف الوقت الراهن من 

جراء كون اإلمكانات حمدودة

املرفق الثاين يشّكل جزءًا ال يتجزأ من التصنيف اإلطاري - 2009. )أ(   
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اجلزء الثاين*

مواصفات تطبيق تصنيف األمم املتحدة اإلطاري 
الحتياطيات وموارد الطاقة األحفورية واملعادن لعام 2009 

)التصنيف اإلطاري - 2009(

مجيع الفروع واملرافق املدرجة يف اجلزء الثاين تتعلق باجلزء الثاين فقط، ما مل تِرد إشارة خبالف ذلك.  *
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أواًل- مقدمة

أقّرت جلنة الطاقة املستدامة، يف دورهتا الثامنة عشرة املعقودة يف تشرين الثاين/نوفمرب 2009، النص النهائي لتصنيف األمم 
املتحدة اإلطاري الحتياطيات وموارد الطاقة األحفورية واملعادن لعام 2009 )التصنيف اإلطاري - 2009(. وكان نص التصنيف 
اإلطاري )بصيغته الواردة يف اجلزأين األول والثالث( قد ُنشر عام 2010 يف هيئة منشور للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 
هو املنشور ECE/ENERGY/85 واملنشور 39 من سلسلة منشورات الطاقة الصادرة عن اللجنة االقتصادية ألوروبا باللغات الست 

الرمسية لألمم املتحدة )اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية(.

ويتمثل اهلدف الرئيسي للتصنيف اإلطاري لعام 2009 يف تعزيز التواصل الدويل بإتاحة تصنيف إطاري عام لإلبالغ عن 
احتياطات وموارد الطاقة األحفورية واملعادن، مع أن هذه التقديرات رمبا أُنتجت باستخدام ُنظم تصنيف أو إبالغ: )1( قد تستخدم 
مصطلحات مغايرة إلنتاج تقديرات مقارنة أو تستخدم املصطلحات ذاهتا ولكن مبعاٍن خمتلفة؛ )2( تتضمن مبادئ توجيهية للتطبيق 
ختص كل سلعة كمالية على حدة؛ )3( قد تعكس استخراج املواد الصلبة عن طريق التعدين أو إنتاج السوائل عن طريق اآلبار. وقد 
ُأعّد التصنيف اإلطاري - 2009 ليليب قدر اإلمكان احتياجات التطبيقات املتعلقة بالدراسات الطاقة واملعادن الدولية ووظائف إدارة 

املوارد احلكومية وعمليات مؤسسات األعمال والشركات ومعايري اإلبالغ املايل.

لقطاعي  مشترك  أساس  لوضع  إمكانات  من  ما يتيحه  يف  لعام 2009  اإلطاري  للتصنيف  الرئيسية  املنافع  إحدى  وتتمثل 
املعادن والنفط اللذين ُأعدت نظم التصنيف اخلاصة هبما أساسًا لتعدين املواد الصلبة وإنتاج املواد السائلة، غري أهنا جيب أن تتصدى 
اآلن للتداخل املتزايد بني هذين القطاعني االستخراجيني. وتشمل األمثلة على هذا التداخل تعدين القار الطبيعي أو الفحم لتحويله 
إىل زيت اصطناعي أو غاز، وإنتاج املعادن يف هيئة سوائل، كنض اليورانيوم يف املوقع وإنتاج امللح/البوتاس من حماليل حتت سطح 

البحريات املاحلة.

ويسلم التصنيف اإلطاري - 2009 كما ينبغي بأمهية املسائل البيئية واالجتماعي يف سياق استخراج املوارد، على النحو 
املبني يف الفرع الثاين.

واُتفق يف الدورة األوىل لفريق اخلرباء املعين بتصنيف املوارد، املعقودة يف نيسان/أبريل 2010، على إعداد مواصفات عامة 
لتطبيق التصنيف اإلطاري - 2009 إىل املدى الذي يعترب ضروريًا لتحقيق مستوى مالئم من االتساق يف اإلبالغ عن تقديرات 
االحتياطيات واملوارد مبوجب هذا التصنيف اإلطاري. ولن جيري التطرق إىل املواصفات اليت تعترب ضرورية لسلع أساسية معينة، 
إذ اُتفق على إدماجها يف ُنظم التصنيف القائمة املتعلقة بسلع أساسية حمددة. وعليه، فباإلضافة إىل تقدمي مواصفات عامة، سيتعني 
أيضًا إقامة روابط بني التصنيف اإلطاري - 2009 وهذه النظم املختصة بسلع أساسية معينة حبيث يتسىن تطبيق املواصفات املالئمة 

على مستوى السلعة ألغراض تقدير االحتياطيات واملوارد. ويتطرق الفرع الثالث إىل اإلطار املتفق عليه إلقامة هذه الروابط.

ومن املسلم به أن اإلبالغ على مستوى الشركة قد خيتلف عن إبالغ اهليئات احلكومية على املستوى الوطين، حيث جيري 
جتميع التقديرات و/أو اشتقاقها بواسطة معلومات وإجراءات خمتلفة. وهو ما يتناوله الفرع اخلامس بتفصيل أكرب.

ويتناول الفرع اخلامس مسألة الكشف عن املعلومات، مشريًا إىل أن التصنيف اإلطاري - 2009 هو نظام طوعي ال يشترط 
الكشف عن فئات معينة من االحتياطيات أو املوارد)1(. ويتضمن الفرع السادس مواصفات عامة ُتعّد ضرورية لضمان أن تكون 

مل يِرد تعريف ملصطلحي "االحتياطيات" و"املوارد" يف التصنيف اإلطاري لعام 2009 ألن لكل منهما تعريف حمدد ولكم خمتلف يف قطاعي املعادن الصلبة   )1(
والنفط. واملصطلحان ُيستخدمان هنا مبفهوم عام حبت ليشمال مجيع األصناف واألصناف الفرعية الواردة يف التصنيف اإلطاري لعام 2009.
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التصنيف اإلطاري - 2009، قابلة  املبلغ عنها بوصفها ممتثلة ألحكام  كميات االحتياطيات/املوارد )املتعلقة بأي سلعة أساسية( 
للمقارنة مبا يكفي لتوفري معلومات جمدية ملستخدمي هذه البيانات.

وتقع مسؤولية إدارة التصنيف اإلطاري ومواصفاته على عاتق فريق اخلرباء املعين بتصنيف املوارد.

اليت  اإلطاري - 2009  بالتصنيف  اخلاصة  املصطلحات  على  تقتصر  أهنا  األول( غري  املرفق  )يف  قائمة مصطلحات  وتِرد 
مل ُتدرج هلا تعريفات مناسبة يف الُنظم املنسقة. كما تِرد يف املرفق الثاين مبادئ توجيهية بشأن تطبيق اإلرشادات الرئيسية للتصنيف 

اإلطاري لعام 2009.

ثانيًا- االعتبارات البيئية واالجتماعية

ُصمم التصنيف اإلطاري - 2009 ليأخذ يف احلسبان أمهية املسائل البيئية واالجتماعية يف سياق استخراج املصادر. ويف إطار 
تصنيف الكميات املقّدرة اليت ميكن استخراجها يف املستقبل من مشروع تنموي أو عملية تعدين ما، ُعّرفت بوضوح فئات املحور 
E لتتضمن االعتبارات البيئية واالجتماعية اليت قد تتصل بالصالحية التجارية ألي مشروع، فضاًل عن العوامل االقتصادية والقانونية 

والعوامل األخرى غري التقنية)2(.

حياته  دورة  يف  املشروع  تواجه  اليت  أو االجتماعية  البيئية  أو العراقيل  املوانع  مجيع  حتديد  أصبح  اخلصوص،  وجه  وعلى 
بأكملها موضع تسليم باعتباره جزءًا ال يتجزأ من تقييم املشروع. ووجود مثل هذه املوانع البيئية أو االجتماعية ميكن أن حيول دون 
تنفيذ املشروع أو يؤدي إىل تعليق األنشطة أو إهنائها يف عملية قائمة. وُيرجى الرجوع إىل الوصف العام "ح" ملزيد من التفاصيل 

هبذا الشأن.

 ثالثًا- املواصفات اخلاصة بسلع أساسية حمددة 
والعالقة مع الُنظم األخرى لتصنيف املوارد

مت تنسيق التصنيف اإلطاري - 2009 مع نظامي تصنيف آخرين، مبا يسهل اإلبالغ عن نفس كميات املوارد مبوجب أي 
من التصنيف اإلطاري أو النظام املنسق. والنظامان املعنيان مها منوذج اللجنة املعنية باملعايري الدولية لإلبالغ عن االحتياطيات املعدنية 
لعام CRIRSCO( 2006()3(، وما يستند إليه من رموز ومعايري اإلبالغ، والثاين هو نظام إدارة املوارد النفطية )PRMS()4(. املشترك 
بني مجعية مهندسي النفط )SPE( واملجلس العاملي للنفط )WPC( والرابطة األمريكية لعلماء اجليولوجيا النفطية )AAPG( ومجعية 
اجليوفيزيائيني  باإلضافة إىل مجعية  اهليئات مجيعًا  الذي صدقت عليه هذه   ،)SPEE( النفطية  واملوارد  االحتياطيات  تقييم  مهندسي 

.)SEG( العاملني يف جمال التنقيب

ميكن الرجوع إىل املرفق األول للتصنيف اإلطاري لعام 2009 )انظر اجلزء األول(.  )2(
.www.crirsco.com/crirsco_template_v2.pdf :متاح على الرابط  )3(

.www.spe.org/industry/docs/petroleum_Resources_Management_system_2007.pdf :متاح على الرابط  )4(
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املعادن  لقطاعي  املحددة  األساسية  السلع  للتزويد مبواصفات  النظامني  هيئيت هذين  األمد مع  قائمة طويلة  اتفاقات  وهناك 
الصلبة والنفط. ووفقًا هلذه االتفاقات، فقد زودت هيئتا هذين النظامني مبواصفات للسلع املحددة عن طريق منوذج اللجنة املعنية 
باملعايري الدولية لإلبالغ عن االحتياطيات املعدنية لعام CRIRSCO( 2006( ونظام إدارة املوارد النفطية املشترك )PRMS(. ويرسي 
التصنيف  لتطبيق  العامة وباالقتران مع وثيقة ربط لكل منهما، األساس والدعامات الالزمة  النظامان، إىل جانب املواصفات  هذا 
اإلطاري - 2009 تطبيقًا متسقًا. ومن املسلم به أن هذين النظامني سيستمر تطويرمها استجابة الحتياجات أصحاب املصلحة 
والتغريات يف املشهد التكنولوجي، وبالتايل فقد ُتدمج مواصفات إضافية لسلع حمددة يف املستقبل، رهنًا بإقرارها من فريق اخلرباء 

املعين بتصنيف املوارد.

ويرد وصف العالقة بني التصنيف اإلطاري - 2009 وكل من منوذج CRIRSCO ونظام PRMS يف وثيقيت الربط املدرجتني 
يف املرفقني الثالث والرابع على التوايل.

 ،PRMS أو نظام   CRIRSCO منوذج  خالل  من  إما   2009  - اإلطاري  بالتصنيف  أخرى  تصنيف  ُنظم  مطابقة  وميكن 
التصنيف  يتضمنها  اليت  التعاريف  جلميع  املطابقة  متتثل  أن  ينبغي  احلالتني،  ويف كلتا  مباشرة.  اإلطاري  التصنيف  مع  أو مطابقتها 
اإلطاري واملواصفات العامة هلا. وينبغي بشكل خاص أن تكون العالقة بني الُنظم املربوطة بالتصنيف اإلطاري موثقة يف وثيقة ربط 
ختضع لتقييم الفريق االستشاري الفين الذي سيوصي من مث فريق اخلرباء املعين بتصنيف املوارد بأن يصادق عليها فقط عندما تعترب 
التقديرات الناجتة املبلغ عنها باستخدام التصنيف اإلطاري - 2009 قابلة للمقارنة دون اختالفات كبرية عن تلك اليت ستنتج من 

تطبيق ُنظم التصنيف اليت صادق فريق اخلرباء املعين بتصنيف املوارد على وثائق ربطها )النظم املنسقة(.

ويف بعض الواليات القضائية خيضع إبالغ الشركات )علنًا أو للحكومة( الشتراطات و/أو قيود تنظيمية. وقد تستبعد هذه 
التصنيف  وثيقة مواصفات  إضافية، وليس يف  أو فئات موارد  بديلة  ُنظم  باستخدام  التقديرات  العام عن  اإلبالغ  األنظمة صراحًة 

اإلطاري - 2009 ما ميكن اعتباره أساسًا للحياد عن األنظمة ذات الصلة.

وينبغي أن ال يقيد تطبيق مواصفات السلع املحددة يف النظم املطابقة بأي شكل من األشكال مستوى تشعب اإلبالغ مبوجب 
التصنيف اإلطاري - 2009 )انظر وثيقيت الربط يف املرفقني الثالث والرابع(، ما مل توجد قيود تنظيمية هبذا الشأن.

وميكن تطبيق التصنيف اإلطاري - 2009 لتصنيف الكميات استنادًا إىل نظام منسق إما بإنتاج التقديرات أواًل بواسطة النظام 
املنسق مث إسناد الصنف أو الصنف الفرعي املناسب هلا مبوجب التصنيف اإلطاري - 2009، أو بإنتاج هذه التقديرات بواسطة 
التصنيف اإلطاري مباشرة عن طريق تطبيق املواصفات ذات الصلة من النظام املنسق. غري أن ذلك يقتضي، يف احلالتني، االلتزام 

بالتعاريف واملواصفات العامة الواردة يف التصنيف اإلطاري واملتطلبات املتعلقة بالسلعة األساسية املحددة يف النظام املنسق.

التصنيف  عن  مستقالن   PRMS ونظام  رموز/معايري(  من  عليه  ينطوي  )وما   CRIRSCO منوذج  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
اإلطاري - 2009 وقد يكون استخدامها إلزاميًا ألغراض اإلبالغ يف بعض الواليات القضائية أو يف ظروف معينة. وال يترتب 
على هذه الوثيقة اليت تتضمن مواصفات التصنيف اإلطاري - 2009 أي أثر على متطلبات اإلبالغ اإللزامية هذه أو على التطبيق 

املستقل للنظم/الرموز/املعايري األخرى.

وهناك اختالفات كبرية بني النطاق والتطبيق املنشود لكل من منوذج CRIRSCO )للمعادن الصلبة( ونظام PRMS )للنفط(. 
ونتيجة لذلك، فقد توجد مسائل ميكن تناوهلا يف إطار أحد هذين النظامني دون اآلخر، أو ميكن تناوهلا بشكل خمتلف يف إطار كل 
منهما. ولكي يتيح التصنيف اإلطاري - 2009 أساسًا مشتركًا لإلبالغ عن احتياطيات وموارد املعادن الصلبة والنفط، على حنو 
التصنيف اإلطاري. ومع أن هذه  إلزامية لدى تطبيق  يالئم مجيع أصحاب املصلحة، فمن الضروري أن يتضمن مواصفات عامة 
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املتطلبات ال تؤثر بأي شكل على التطبيق املستقل ألي من منوذج CRIRSCO أو نظام PRMS )على النحو املبني يف الفقرة السابقة(، 
فإنه ينبغي التسليم بأن أي إبالغ مبوجب التصنيف اإلطاري - 2009 جيب أن ميتثل املواصفات العامة اليت يتضمنها هذا التصنيف.

وال مييز التصنيف اإلطاري - 2009 بني املوارد "التقليدية" و"غري التقليدية". وينبغي لدى تطبيق هذا التصنيف مالحظة أن 
التعاريف والشروح الداعمة للمحور G تستند إىل التمييز بني السلع األساسية اليت ُتستخرج يف هيئة صلبة وتلك اليت ُتستخرج يف 

هيئة سائلة.

رابعًا- اإلبالغ عن املوارد الوطنية

تبلغ عن الشركات أو تنشرها  للتقديرات اليت  على املستوى احلكومي، ميكن أن تستند تقديرات اجلرد الوطين إىل جتميع 
األحفورية  الطاقة  موارد  مجيع  ال تغطي  قد  التقديرات  هذه  أن  غري  التعدين)5(.  أو عمليات  التنموية  املشاريع  فرادى  خبصوص 
والترسبات املعدنية املعروفة أو املمكنة يف البلد. وعالوة على ذلك، عندما تكون هناك منظمات حكومية مسؤولة عن وضع تقديرات 
لالحتياطيات/املوارد على الصعيد املحلي أو الوطين، فإن هذه التقديرات قد ختتلف عما تبلغ عنه الشركات من تقديرات على أساس 
فرادى املشاريع، بغض النظر عن نظام التصنيف املستخدم. ويف هذه احلاالت، فإن تقديرات اجلرد املحلية أو الوطنية املستندة إىل 
التصنيف اإلطاري - 2009 ينبغي أن ُتشتق باستخدام منهجية مناسبة تستند إىل طابع البيانات املتاحة ونطاقها. وينبغي الكشف 

عن منهجية التجميع املستخدمة، وفقًا للوصف العام ك.

ويلزم، عند اإلبالغ عن تقديرات جممعة باستخدام التصنيف اإلطاري - 2009، الكشف عن الرموز الرقمية ذات الصلة 
لفرادى األصناف املبلغ عنها. فقد يكون مفيدًا على املستوى الوطين، مثاًل، حتديد مبلغ الكميات املقّدرة للمشاريع التجارية واملشاريع 

التجارية املحتملة على مستوى "أفضل تقديرات ممكنة" مع أن األفضل هو تقدمي تقديرات مفصلة لكل صنف.

خامسًا- الكشف عن الكميات

إن التصنيف اإلطاري - 2009 نظام طوعي ال يفرض أي قواعد تتعلق بفئات املوارد )األصناف أو األصناف الفرعية( اليت 
ينبغي الكشف عن كمياهتا. وما مل تقتضي حكومة أو أي هيئة تنظيمية أخرى مثل هذا الكشف أو تفرض عليه قيودًا، فإن الكشف 
عن كميات املوارد مبوجب التصنيف اإلطاري - 2009 متروك مجلة وتفصياًل لتقدير اجلهة املبلغة. غري أنه لضمان أن تتيح الكميات 
الوضوح  أدناه مواصفات عامة معينة لغرض ضمان  ُأدرجت  املعلومات، فقد  اليت ُيكشف عنها معلومات جمدية ملستخدمي هذه 

والقابلية للمقارنة. ويف بعض احلاالت، يكفي لتناول هذه املواصفات إدراج حواٍش مناسبة يف التقرير عن املوارد.

ُيالحظ أن اهليئات التنظيمية قد تستبعد صراحًة جتميع ما تبلغ عنه الشركات حتت أي ظرف من الظروف.  )5(
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سادسًا- املواصفات العامة

يف سياق املواصفات العامة، حتمل املفردات التالية معاٍن حمددة:

ُيستخدم الفعل "جيب" عندما يكون احلكم إلزاميًا؛	 
ُيستخدم الفعل "ينبغي" عندما يكون احلكم مفضاًل؛	 
ُيستخدم الفعل "ميكن" عندما توجد بدائل مقبولة.	 

وعندما ُيعّرف وصف عام أدناه، فإنه حيدد املعيار األدىن لإلبالغ مبوجب التصنيف اإلطاري. غري أنه عندما يوجد وصف 
للمسألة نفسها يف النظام املنسق وكان يفي متامًا مبتطلبات الوصف العام املبني أعاله، فيمكن اعتماد الوصف األول.

استخدام الرموز الرقمية ألف- 
يف حني ميكن استخدام األصناف الفرعية املبينة يف الشكلني 2 و3 من التصنيف اإلطاري كمصطلحات تكميلية، فإن الرموز 
االستمارة 111, 112+111  مثاًل يف  توثيقها  املقّدرة. وميكن  بالكمية  مقترنًة  عنها  اإلبالغ  اليت جيب  الصلة هي  ذات  الرقمية 

أو 1,1؛ 1,2؛ 1، حسب االقتضاء.

وجيدر بالذكر أن بعض الفئات الفرعية ُأدرجت أدناه غري تلك الواردة يف املرفق الثاين للتصنيف اإلطاري. وقد ُحددت هذه 
الفئات الفرعية من منطلق جدواها املحتملة يف أوضاع معينة وُعّرفت أدناه لضمان تطبيقها بشكل متسق. وال يوجد يف هذه الوثيقة 
ما يستبعد إمكانية استخدام أي أصناف فرعية إضافية يف املستقبل قد تعترب مفيدة يف حاالت خاصة، ال سيما عندما تيّسر هذه 

األصناف الفرعية الربط مع ُنظم أخرى وميكن تعريفها يف وثائق الربط.

وثيقة الربط باء- 
يقتضي تطبيق التصنيف اإلطاري - 2009 الرجوع إىل وثيقة الربط لالطالع على املواصفات املتصلة بسلع أساسية حمددة. 

وجيب الكشف عن وثيقة الربط اليت اسُتخدمت أساسًا للتقييم باالقتران مع الكميات املبلغ عنها.

التاريخ الفعلي جيم- 
الفعلي بوضوح جبوار  التاريخ  للتقييم. وجيب ذكر  الفعلي  التاريخ  املتبقية يف  املبلغ عنها هي تقديرات للكميات  الكميات 
الكميات املبلغ عنها. وينبغي أن يأخذ التقييم يف احلسبان مجيع البيانات واملعلومات املتاحة ملن جيري التقييم قبل التاريخ الفعلي. وإذا 
توفرت معلومات تؤثر بشكل كبري على الكميات املقّدرة يف التاريخ الفعلي بعد هذا التاريخ ولكن قبل اإلبالغ، فيجب اإلبالغ عن 

األثر املحتمل هلذه املعلومات.
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السلعة األساسية أو نوع املنتج دال- 
ينبغي اإلبالغ بشكل منفصل عن الكميات املقّدرة لكل سلعة أساسية أو نوع منتج هام سيجري بيعه أو استخدامه أو نقله 
املنتجات ألغراض اإلبالغ ومل ُتقّدم  أو أنواع  السلع األساسية  أو التخلص منه على حدة. وعندما جيري جتميع تقديرات خمتلف 
تقديرات منفصلة لكل منها، جيب إرفاق مذكرة بالتقديرات املجّمعة توضح السلع األساسية أو أنواع املنتجات اليت مت جتميعها وعامل 

)عوامل( التحويل اليت اسُتخدمت جلعلها متساوية ألغراض التجميع)6(.

أساس التقديرات هاء- 
ميكن أن تعرب الكميات املبلغ عنها عن الكميات اليت ُتعزى للمنجم/املشروع التنموي ككل، أو تعكس من هذه الكميات 
النسبة اليت ُتعزى للمصلحة االقتصادية للهيئة املبلغة يف عملية التعدين أو املشروع التنموي)7(. وجيب ذكر األساس الذي يستند إليه 
اإلبالغ بوضوح باالقتران مع الكميات املبلغ عنها. وُتعامل اإلتاوات احلكومية عادًة باعتبارها ضريبة ُتدفع نقدًا وُتصنف من مث 
عمومًا بوصفها من تكاليف العمليات. ويف هذه احلاالت، ميكن أن تتضمن الكميات املبلغ عنها اجلزء املنسوب إىل اإلتاوة. وعندما 

تستثين الكميات املبلغ عنها هذا اجلزء، فهي معلومة جيب الكشف عنها.

النقطة املرجعية واو- 
النقطة املرجعية هي موقع حمدد يف عملية االستخراج واملعاجلة جيري فيه قياس الكميات املبلغ عنها أو تقديرها. وقد تكون 
النقطة املرجعية موقع بيع السلعة األساسية من عملية االستخراج واملعاجلة أو قد تكون مرحلة وسطى، قبل املعاجلة مثاًل )إذا اقتضى 
األمر(. ويف هذه احلالة، لن تراعي الكميات املبلغ عنها خسائر املعاجلة. وجيب الكشف عن النقطة املرجعية باالقتران مع الكميات 
املبلغ عنها. وعندما ال تكون النقطة املرجعية هي نقطة البيع إىل أطراف ثالثة )أو عندما ُتنقل حضانة املشروع إىل العمليات الفرعية 
املتممة لإلنتاج لدى اهليئة املعنية( ويكون تصنيف هذه الكميات هو E1، فيجب كذلك تقدمي املعلومات الالزمة الشتقاق كميات 

املبيعات املقّدرة.

تصنيف املشاريع على أساس مستوى النضج زاي- 
عندما يعترب من املفيد أو املالئم تصنيف املشاريع فرعيًا للتعبري عن تفاوت مستويات نضجها، استنادًا إىل حالة املشروع 
)انظر اجلزء األول(  التصنيف اإلطاري - 2009  الشكل 3 من  املذكورة يف  الفرعية االختيارية  اعتماد األصناف  احلالية، ميكن 

ألغراض اإلبالغ. وتِرد يف املرفق اخلامس إرشادات إضافية عن الفرق بني خمتلف األصناف الفرعية للتصنيف اإلطاري.

أحجام النفط اخلام مثاًل ميكن اإلبالغ عنها متضمنًة مكثفات الغاز الطبيعي وسوائله، وهو ما جيب الكشف عنه يف هذه احلالة. وكذلك إذا مت حتويل أحجام   )6(
الغاز إىل أحجام "مكافئ النفط" وجتميعها مع تقديرات النفط اخلام، فيجب الكشف عن هذه املعلومة كذلك. وباإلضافة إىل ذلك، عندما جيري حتويل 

تقديرات مورد من املوارد )النفط أو الغاز أو الفحم أو اليورانيوم مثاًل( إىل مقياس ملعادلة الطاقة، فيجب الكشف عن عوامل التحويل املستخدمة.
التعاقدية املحددة اليت تنظم عمليات التطوير واالستخراج، وميكن أن ُتحدد مبوجب  الترتيبات  تتوقف نسبة الكميات اإلمجالية اليت ُتعزى للشركة على   )7(

األنظمة. أما بالنسبة إلبالغ الشركات، فينبغي توثيق املبدأ العام املستخدم لتحديد الكميات الصافية.



21

E3و E2و E1 التمييز بني الفئات حاء- 
الفئات E1 أو E2 أو E3، إىل عبارة "آفاق معقولة  باعتبارها  الكميات املصنفة على املحور االقتصادي  التمييز بني  يستند 
الستخراجها وبيعها اقتصاديًا يف املستقبل املرتقب". وميكن أن يتفاوت تعريف "املستقبل املرتَقب" حسب نوع السلع األساسية، 

وميكن من مث احلصول على املزيد من املواصفات املفصلة يف ُنظم السلع املحددة اليت مت تنسيقها مع التصنيف اإلطاري - 2009.

وتشمل فئات املحور االقتصادي مجيع املسائل غري التقنية اليت ال تؤثر مباشرة على صالحية املشروع، مبا فيها أسعار السلع 
فأي  املعروفة.  أو االجتماعية  البيئية  أو احلواجز  والعراقيل  البيئية،  واللوائح  املايل/الضرييب،  واإلطار  التشغيل،  وتكاليف  األساسية، 
مسألة من هذه املسائل ميكن أن توقف تنفيذ مشروع جديد )وبالتايل ُتصنف الكميات يف إحدى الفئتني E2 أو E3، حسب مقتضى 
احلال( أو ميكن أن تؤدي إىل وقف أنشطة االستخراج أو إهنائها إذا كانت العملية قائمة. وعندما توقف أنشطة االستخراج غري أن 
هناك "آفاق معقولة الستخراجها وبيعها اقتصاديًا يف املستقبل املرتقب"، فإن الكميات القابلة الستخالصها تقنيًا جيب أن ُتصنف 
يف إحدى الفئتني E1 أو E2. وعندما ال يتسىن إثبات وجود "آفاق معقولة الستخراجها وبيعها اقتصاديًا يف املستقبل املرتقب" فإن 

.E3 إىل E1 الكميات املتبقية جيب أن ُتصنف يف إحدى الفئات من

G3و G2و G1 مستويات الثقة للفئات طاء- 
و"متوسطة"  "عالية"  بأهنا   G3و  G2و  G1 الفئات  حتت  اجليولوجي  املحور  يف  املصنفة  للكميات  الثقة  مستويات  ُتحدد 
و"منخفضة" على التوايل. وال ُتحدد هذه املستويات بدقة أكرب على املستوى العام ألن هناك اختالفات جوهرية بني الُنهج املالئمة 
للسلع املستخرجة كمواد صلبة وتلك املستخرجة كسوائل، على النحو املبني يف الشرح التفسريي لتعريف هذه الفئات يف التصنيف 
اإلطاري - 2009. وميكن بالتايل االطالع على املزيد من املواصفات املفصلة يف ُنظم السل املحددة اليت مت تنسيقها مع التصنيف 

اإلطاري - 2009.

التمييز بني الكميات اليت ميكن استخالصها والكميات يف املوقع )املوضعية( ياء- 
باستثناء الكميات املصنفة يف حمور اجلدوى حتت الفئة F4، جيب حصر مجيع الكميات املبلغ عنها بتلك اليت ميكن استخالصها 
املستقبل.  أو ممكنة يف  فعلية  تعدين  أو عمليات  استخراجية/تنموية  التطوير، وترتبط مبشاريع  أو قيد  قائمة  على أساس تكنولوجيا 
وبالنسبة ملشاريع املعادن اليت مل تؤكد بعد منهجية استخراجها النهائية )E2F2(، ميكن اإلبالغ عن الكميات يف املوقع، شريطة أن 
تكون جلميع هذه الكميات "آفاق معقولة الستخراجها وبيعها اقتصاديًا" يف املستقبل املرتقب. وإذا أبلغ عن كميات موجودة يف 
التركز، فيجب الكشف عن ذلك  التوقعات أن تؤدي منهجية استخراجها إىل خسائر كبرية و/أو ختفيف درجة  املوقع وجاءت 
 .F4 يف احلاشية مثال. ويف غياب أي دراسة إلمكانية االستخالص االقتصادي، فيجب تصنيف مجيع الكميات املبلغ عنها يف الفئة
وبالنسبة للسلع األساسية املستخرجة يف هيئة سائل، فإن عامل االستخالص يغلب عليه عدم التيقن بشكل رئيسي، وينبغي من مث أخذ 

ذلك يف االعتبار يف هذا النوع من املشاريع )F2 وF3( وجيب إدراجها باستخدام فئات املحور G )املحور اجليولوجي()8(.

.)G1/G2/G3 كما مت التطرق إليه يف املرفق األول من التصنيف اإلطاري )اإليضاح الداعم للفئات  )8(
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جتميع الكميات كاف- 
جيب عدم جتميع الكميات املقّدرة املرتبطة بعمليات التعدين أو املشاريع التنموية املصنفة يف فئات خمتلفة يف حموري الصالحية 
االقتصادية أو اجلدوى مع بعضها البعض دون تربير سليم وإفصاح عن املنهجية املعتمدة)9(. ويف مجيع احلاالت، جيب الكشف عن 
األصناف املحددة اليت مت جتميعها باالقتران مع الكمية املبلغ عنها )مثاًل، 222+221+112+111( وإضافة حاشية لتسليط الضوء على 

وجود خماطرة بأن املشاريع غري املصنفة حتت فئة E1F1 )املشاريع التجارية( ميكن أن ال تصل مرحلة التفعيل التجاري الحقًا.

وعندما يتم جتميع الكميات املقّدرة من مشاريع متعددة، فينبغي إيالء االعتبار لتفريع األرقام اإلمجالية املجمعة حسب نوع 
مستجمع الترسبات واملكان )ساحلي مقابل حبري مثاًل(.

االفتراضات االقتصادية الم- 
وفقًا لتعريف الفئات E1 وE2 وE3، جيب أن تستند االفتراضات االقتصادية إىل أوضاع السوق احلالية وافتراضات واقعية 
عن أوضاع السوق يف املستقبل. وما مل تكن هناك قيود تنظيمية، ينبغي أن تعكس االفتراضات عن أوضاع السوق يف املستقبل أحد 

األمور التالية:

املنظمة املسؤولة عن التقييم؛ )أ( 
رأي شخص خمتص)10(. أو خبري تقييم مستقل؛ )ب( 

رأي مستقل منشور خارجيًا، يعترب تنبؤًا معقواًل بأوضاع السوق يف املستقبل؛ )ج( 
وجيب الكشف عن األساس الذي استندت إليه االفتراضات )يف مقابل التنبؤات الواقعية(.

مؤهالت خبري التقييم ميم- 
الترسبات  مستجمعات  من  بنوع  املرتبطة  الكميات  تقييم  يف  واخلربة  الدراية  من  مستوى  التقييم  خرباء  ميتلك  أن  جيب 
التصنيف  تنسيقها مع  اليت مت  الصلة  املحددة ذات  السلع  ُنظم  الشأن يف  التقييم. وميك االطالع على مواصفات مفصلة هبذا  قيد 

اإلطاري - 2009)11(.

الوحدات ومعامل التحويل نون- 
يوصى باعتماد النظام الدويل للوحدات )الوحدات الدولية( لإلبالغ عن كميات املوارد، من أجل تيسري مقارنة تقديرات 
املوارد عامليًا. غري أن من املسلم به أن هناك وحدات قياس تقليدية ُتستخدم على نطاق واسع وحتظى بالقبول لسلع أساسية معينة، 

يالحظ أن اهليئات التنظيمية ميكن أن تستبعد صراحًة جتميع الكميات يف إبالغ الشركات حتت أي ظرف من الظروف.  )9(
ميكن تعريف "الشخص املختص" مبوجب اللوائح التنظيمية.  )10(

باإلضافة على ذلك، ميكن للهيئات التنظيمية أن تقتضي صراحًة استخدام "شخص خمتص"، باملعىن الذي حتدده اللوائح التنظيمية، يف سياق إبالغ الشركات.  )11(
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وعندما ُتستخدم هذه الوحدات ألغراض اإلبالغ، جيب إضافة معامل حتويلها إىل الوحدات الدولية. وباملثل، فعندما حتول الكميات 
من احلجم أو الكتلة إىل معادالت الطاقة، أو عندما تطبق وحدات حتويل أخرى، جيب الكشف عن معامل التحويل املستخدمة.

التوثيق سني- 
جيب توثيق تقديرات املوارد مبا يكفي من التفصيل للسماح خلبري التقييم أو املدقق املستقل أن يفهم بوضوح األساس الذي 

استندت إليه تقديرات الكميات املبلغ عنها وتصنيفها)12(.

توسيع الفئة G4 لتشمل حاالت عدم التيقن عني- 
املحور  يف  املصنفة  الكميات  بشأن  التيقن  عدم  من  متفاوتة  مستويات  عن  التعبري  احلاالت  بعض  يف  املفيد  من  يكون  قد 

اجليولوجي يف الفئة G4، كما هو احلال يف مشاريع االستخراج مثال. ويف هذه احلاالت، جيب تطبيق املواصفات التالية:

G4.1: تقدير منخفض للكميات؛ )أ( 

G4.2: مقدار تصاعدي إىل املستوى G4.1، حبيث يعادل املستوى G4.1+ G4.2+ G4.3 التقدير األحسن للكميات؛ )ب( 

G4.3: مقدار تصاعدي إىل املستوى G4.1 +G4.2، حبيث يعادل املستوى G4.1+ G4.2+ G4.3 تقدير عال للكميات. )ج( 

.G4.1+G4.2 منفردًة، فإهنا جيب أن تعكس التقدير األحسن وتعادل املستوى G4 وعندما تستخدم الفئة

العناوين االختيارية للتقديرات فاء- 
عندما يعترب من املالئم أو املفيد استخدام عناوين باإلضافة الرموز الرقمية لطائفة من التقديرات يف سياق مشروع تنموي معني 
أو عملية تعدين حمددة، ميكن استخدام التعابري "تقدير منخفض" أو "التقدير األحسن" أو "تقدير عال" للكميات املصنفة يف املحور 

اجليولوجي باعتبارها من الفئة G1 أو G1+ G2 أو G1+G2+G3 على التوايل.

تصنيف الكميات املرتبطة مبشاريع استكشاف صاد- 
قد يكون مفيدًا يف بعض احلاالت تصنيف مشاريع االستكشاف تصنيفًا فرعيًا على أساس مستوى نضجها. يف هذه احلاالت، 

جيب تطبيق املواصفات التالية:

F3.1: عندما حتدد الدراسات اجليولوجية أو أنشطة االستكشاف يف املوقع إمكانية وجود مستجمع ترسبات واحد  )أ( 
مبستوى ثقة كاٍف لتربير احلفر أو التجارب املصممة للتأكد من وجود مستجمع باهليئة والنوعية والكمية اليت تربر 

تقييم جدوى االستخراج؛

يالحظ أن هناك التزام بضمان إنتاج وحفظ الوثائق الداخلية املالئمة وليس هناك إلزام بالكشف عنها للخارج.  )12(
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الدراسات اجليولوجية أو أنشطة االستكشاف املحلية إمكانية وجود مستجمع ترسبات واحد  F3.2: عندما تشري  )ب( 
أو أكثر يف جزء معني من إقليم جيولوجي ما، لكن يتعني احلصول على املزيد من البيانات و/أو التقييم للتوصل إىل 
مستوى ثقة كاٍف لتربير احلفر أو التجارب املصممة للتأكد من وجود مستجمع باهليئة والنوعية والكمية اليت تربر 

تقييم جدوى االستخراج؛

F3.3: يف املرحلة األوىل من أنشطة االستكشاف، عندما ُيستنبط من الدراسات اجليولوجية املحلية وجود ظروف  )ج( 
مواتية إلمكانية اكتشاف ترسبات يف إقليم جيولوجي ما.

تصنيف الكميات اإلضافية املوضعية قاف- 
قد يكون مفيدًا يف بعض احلاالت تصنيف الكميات اإلضافية املوضعية تصنيفًا فرعيًا على أساس حالة التطورات التكنولوجية 

الراهنة. يف هذه احلاالت، جيب تطبيق املواصفات التالية:

F4.1: جيري العمل بنشاط على تطوير التكنولوجيا الالزمة الستخالص بعض هذه الكميات أو مجيعها، يف أعقاب  )أ( 
دراسات رائدة ناجحة على ترسبات أخرى، لكنها مل تثبت بعد إمكانية تطبيقها تقنيًا لنوع وطبيعة املستجمع الذي 

توجد فيه السلعة األساسية أو نوع املنتج املعين؛

F4.2: ُتجرى أحباث حاليًا يف التكنولوجيا الالزمة الستخالص بعض هذه الكميات أو مجيعها، لكن مل ُتنجز دراسات  )ب( 
رائدة بنجاح حىت اآلن؛

F4.3: ال توجد أنشطة حبث أو تطوير خبصوص التكنولوجيا الالزمة الستخالص بعض هذه الكميات أو مجيعها. )ج( 

الكميات املستخرجة اليت ميكن بيعها يف املستقبل راء- 
تتيح الفئات الفرعية للفئة E3 التمييز بني الكميات اليت ميكن التنبؤ باستخراجها ولكن لن تكون متاحة لبيعها )E3.1( وتلك 
اليت ال توجد آفاق معقولة الستخراجها أو بيعها اقتصاديًا يف املستقبل املرتقب )E3.3(. ويف احلالة األخرية، فإن الكميات هي تلك 
اليت سُتستخدم أو ُتفقد أو ُتتلف أو يتم التخلص منها بشكل آخر أثناء عملية االستخراج، وبالتايل لن ُتتاح للبيع، مثل الغاز الطبيعي 

الذي ُينتج مع النفط مث يشتعل يف اجلو أو ُيستخدم يف املوقع ألغراض تشغيلية.

غري أنه ميكن يف بعض احلاالت تصنيف الكميات اليت ميكن استخراجها للسطح مث ختزينها بشكل أو بآخر إلمكانية بيعها 
اقتصاديًا يف املستقبل ضمن الفئة الفرعية E3.3 )ومن مث نقلها إىل إحدى الفئتني E1 أو E2 حسب االقتضاء()13(.

أحد األمثلة على ذلك هو الغاز الطبيعي الذي يستخرج للسطح مث يعاد حقنه حتت السطح يف نفس التشكل الصخري أو غريه على حنو حيفظ إمكانية   )13(
استخراجه وبيعه يف املستقبل. ومثال آخر هو الثوريوم الذي ُيستخرج مع غريه من السلع األساسية املباعة جتاريًا، ولكن ال توجد له سوق يف الوقت احلاضر. 

وميكن حينئذ تصنيفه يف الفئة الفرعية E3.3، شريطة أن ُيخزن بعد ذلك على حنو حيفظ إمكانية بيعه يف املستقبل.
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 املرفق األول
مسرد املصطلحات

التعريفاملصطلح

نظام تصنيف مت تنسيقه مع التصنيف اإلطاري - 2009 على النحو املبني بوثيقة ربط صادق عليها فريق اخلرباء املعين النظام املنسق
بتصنيف املوارد

وثيقة توضح العالقة بني التصنيف اإلطاري - 2009 وأي نظام تصنيف آخر، وتشمل إرشادات ومبادئ توجيهية عن وثيقة الربط
كيفية تصنيف التقديرات الناجتة عن تطبيق النظام املذكور باستخدام الرموز الرقمية للتصنيف اإلطاري لعام 2009

األساس األول للتصنيف باستخدام كل معيار من املعايري الثالثة الرئيسية املتمثلة يف الصالحية االقتصادية واالجتماعية الفئة
)الفئات E1 وE2 وE3(؛ وحالة املشروع امليدانية وجدواه )الفئات F1 وF2 وF3 وF4( واملعرفة اجليولوجية )G1 وG2 و

G3 وG4(. وتِرد تعاريف الفئات املذكورة يف املرفق األول للتصنيف اإلطاري لعام 2009

املستوى األول لتصنيف املوارد املنبثق عن مزج فئة من كل املعايري )املحاور( الثالثةاألصناف

نصوص إضافية تنص على متطلبات إلزامية )مواصفات( وتوجيهات إضافية خبصوص تطبيق التصنيف اإلطاري - النصوص التكميلية
2009. )ُتعد وثيقة املواصفات هذه مثااًل على النصوص التكميلية(

منوذج اللجنة املعنية باملعايري 
الدولية لإلبالغ عن احتياطيات 

)CRIRSCO( املعادن

منوذج CRIRSCO لعام 2006 هو نظام وضعته اللجنة املعنية باملعايري الدولية لإلبالغ عن االحتياطيات املعدنية 
)CRIRSCO( للمعادن الصلبة، ويتضمن ألغراض وثيقة املواصفات هذه، رموز ومعايري اإلبالغ اليت ُنسقت معه

يستخدم التصنيف اإلطاري - 2009 ثالثة معايري جوهرية لتصنيف االحتياطيات واملوارد: الصالحية االقتصادية املعايري
واالجتماعية؛ وحالة املشروع امليدانية وجدواه؛ واملعرفة اجليولوجية. وُيفّرع كل من هذه املعايري إىل فئات وفئات فرعية 

ُتمزج من مث يف شكل أصناف أو أصناف فرعية

الشخص أو األشخاص الذين يضطلعون بتقييم املوارد و/أو تصنيفهاخبري التقييم

مشروع يرتبط مبستجمع ترسبات حمتمل واحد أو أكثر )كما هو معرف أدناه(مشروع االستكشاف

مواصفات )على النحو املوثق يف وثيقة املواصفات( تنطبق على تصنيف كميات أي سلعة أساسية بواسطة التصنيف مواصفات عامة
اإلطاري - 2009

مستجمع ترسبات ثبت وجوده بالدليل املباشر. وميكن االطالع على مواصفات مفصلة يف الُنظم املنسقة املتصلة بالسلعة مستجمع ترسبات معروف
األساسية ذات الصلة

هي نتاج املقارنة بني نظام آخر لتصنيف املوارد والتصنيف اإلطاري - 2009، أو بني ذلك النظام والُنظم املنسقة وثيقة مطابقة
القائمة، وتسلط الضوء على أوجه التشابه واالختالف بني هذه الُنظم. وميكن أن تتيح وثيقة املطابقة أساسًا لتقييم 

إمكانية إدراج نظام تصنيف آخر ضمن الُنظم املنسقة من خالل وضع وثيقة ربط

ترقيم كل صنف أو صنف فرعي لكميات املوارد، على النحو املعرف يف التصنيف اإلطاري - 2009. وُتذكر الرموز الرمز الرقمي
) G ؛F ؛E( الرقمية يف نفس التسلسل دومًا

مستجمع ترسبات مل يثبت وجوده بعد بالدليل املباشر )احلفر أو أخذ العينات مثاًل( ولكن ُيقيم احتمال وجوده استنادًا مستجمع ترسبات حمتمل
إىل أدلة غري مباشرة بشكل أساسي )قياسات جيوفيزيائية سطحية أو جوية(. وميكن االطالع على مواصفات مفصلة يف 

الُنظم املنسقة املتصلة بالسلعة األساسية ذات الصلة
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التعريفاملصطلح

املشروع هو عملية تطوير أو تعدين حمددة على حنو يتيح أساسًا للتقييم االقتصادي واختاذ القرار. ويف املراحل األوىل من مشروع
التقييم، مبا فيها االستكشاف، ميكن تعريف املشروع بعبارات مفاهيمية فحسب، يف حني ُتعرف املشاريع األكثر نضجًا 

بتفصيل أكرب. وعندما ال يتسىن حتديد عملية تطوير أو تعدين جلزء من مستجمع الترسبات أو ملجمله، استنادًا إىل 
التكنولوجيا القائمة أو قيد التطوير، فإن مجيع الكميات املرتبطة هبذا املستجمع )أو جبزء منه، حسب االقتضاء( ُتصنف 

F4 يف الفئة

تفاصيل إضافية )قواعد إلزامية( بشأن كيفية تطبيق نظام تصنيف املوارد، حبيث تكمل التعاريف اإلطارية اخلاصة هبذا املواصفات
النظام. واملواصفات العامة للتصنيف اإلطاري لعام 2009 املدرجة يف وثيقة املواصفات هذه تضمن وضوحه وقابليته 

للمقارنة وهي تستكمل املتطلبات املتعلقة بسلع أساسية حمددة يف الُنظم املنسقة، على النحو املبني يف وثيقة الربط ذات 
الصلة

مواصفات تطبيق تصنيف األمم املتحدة اإلطاري الحتياطيات وموارد الطاقة األحفورية لعام 2009 )التصنيف اإلطاري وثيقة املواصفات
)2009 -

نظام إدارة املوارد النفطية 
)PRMS(

 )WPC( واملجلس العاملي للنفط )SPE( نظام إدارة املوارد النفطية لعام 2007 الذي أقرته مجعية مهندسي النفط
 )SPEE( ومجعية مهندسي تقييم االحتياطيات واملوارد النفطية )AAPG( والرابطة األمريكية لعلماء اجليولوجيا النفطية

)SEG( ومجعية اجليوفيزيائيني العاملني يف جمال التنقيب

تفريع اختياري لفئات كل من املعايري الرئيسية الثالثة: الصالحية االقتصادية واالجتماعية، وحالة املشروع امليدانية الفئات الفرعية
وجدواه، واملعرفة اجليولوجية. ويِرد تعريف الفئات الفرعية يف املرفق الثاين للتصنيف اإلطاري لعام 2009

تفريع اختياري لتصنيف املوارد على أساس مبادئ نضج املشروع الناجتة عن مزيج من الفئات الفرعية. ويتطرق املرفق األصناف الفرعية
اخلامس لوثيقة املواصفات بتفصيل أكرب إىل األصناف الفرعية ملستوى نضج املشروع

نظام قياس معترف به دوليًا والصيغة احلديثة للنظام املتري. ومبوجب هذا النظام، ُتنشأ الوحدات وسوابقها وُتغري النظام الدويل للوحدات 
تعاريف الوحدات مبوجب اتفاق دويل مع تطور تكنولوجيا القياس وحتسن دقة القياسات. خمتصرها "الوحدات الدولية"

تصنيف األمم املتحدة اإلطاري الحتياطيات وموارد الطاقة األحفورية لعام 2009التصنيف اإلطاري - 2009 
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 املرفق الثاين
 مبادئ توجيهية بشأن تطبيق اإلرشادات الرئيسية 

يف التصنيف اإلطاري - 2009

التصنيف )وفقًا للتصنيف اإلطاري 
لعام 2009(

تعيني كميات مقدرة لصنف )أو صنف فرعي( معني يف التصنيف اإلطاري - 2009، باإلشارة 
إىل تعاريف الفئات أو الفئات الفرعية لكل معيار من املعايري الثالثة، ومبراعاة املواصفات العامة 

واملتطلبات اخلاصة بفرادى السلع األساسية املحددة يف الُنظم املنسقة، على النحو املبني يف وثيقة 
الربط ذات الصلة

حتديد االختالف اهلامة بني ُنظم التصنيف، إن ُوجدت، عن طريق مطابقتها ومن مث تعديل مواءمة ُنظم التصنيف
التعاريف و/أو املواصفات الواردة يف أحد الُنظم، إذا اقتضى األمر، للتوصل إىل نتائج قابلة 

للمقارنة. وميكن أن يصبح النظام املواَءم مع التصنيف اإلطاري نظامًا منسقًا من خالل وضع 
وثيقة ربط واملصادقة عليها )من فريق اخلرباء املعين بتصنيف املوارد(

إنتاج وثيقة مطابقة عن طريق مقارنة تعاريف ومواصفات كل فئة/صنف يف نظام تصنيف ما مطابقة نظم التصنيف
مع التعاريف واملواصفات الواردة لكل فئة/صنف يف نظام تصنيف آخر لتحديد أوجه الشبه 

واالختالفات بينهما

املطابقة من خالل منوذج 
PRMS ونظام CRIRSCO

مطابقة نظام تصنيف ثالث مع التصنيف اإلطاري - 2009 عن طريق مطابقته أواًل مع منوذج 
CRIRSCO أو نظام PRMS، اللذين متت مطابقتهما وتنسيقهما مسبقًا مع التصنيف اإلطاري - 

2009

انظر مواءمة ُنظم التصنيفتنسيق النظم

تطبيق التصنيف اإلطاري - 
2009 مباشرة

تصنيف الكميات دون إنتاج تقديرات بواسطة نظام منسق أواًل. ويقتضي ذلك االلتزام 
باملواصفات العامة واملواصفات اخلاصة بالسلعة األساسية املعنية الواردة يف النظام املنسق، على 

النحو املبني يف وثيقة الربط ذات الصلة

استخدام التصنيف اإلطاري - 
2009 كأداة مواءمة

انظر مواءمة ُنظم التصنيف
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 املرفق الثالث
وثيقة الربط بني منوذج CRIRSCO والتصنيف اإلطاري - 2009

أواًل- مقدمة

توضح وثائق الربط العالقة بني التصنيف اإلطاري - 2009 ونظام تصنيف آخر صادق عليه فريق اخلرباء املعين بتصنيف 
املوارد بوصفه نظامًا منسقًا. وهي تتضمن اإلرشادات واملبادئ التوجيهية بشأن كيفية تصنيف التقديرات الناجتة عن تطبيق هذا النظام 
املنسق باستخدام الرموز الرقمية للتصنيف اإلطاري لعام 2009. وينبغي حتديد وثيقة الربط ذات الصلة عند اإلبالغ عن تقديرات 

باستخدام الرموز الرقمية للتصنيف اإلطاري لعام 2009.

املعدنية )CRIRSCO( وضع  الدولية لإلبالغ عن االحتياطيات  باملعايري  املعنية  اللجنة  لتويل  قائم طويل األمد  اتفاق  وهناك 
مواصفات السلع املحددة من املعادن الصلبة. ووفقًا هلذا االتفاق، تضع اللجنة املواصفات املتعلقة بسلع أساسية حمددة من خالل 
منوذج CRIRSCO لعام 2006 )املشار إليه يف ما يلي ب  "النموذج"()14(. وتشكل هذه املواصفات املحددة، إىل جانب املواصفات 

العامة، قاعدة وأسس التطبيق املتسق للتصنيف اإلطاري لعام 2006 يف جمال املعادن الصلبة.

والنموذج )باإلضافة إىل املرموز/املعايري املرتبطة به( مستقل عن التصنيف اإلطاري - 2009 وقد يكون استخدامه إلزاميًا 
ألغراض اإلبالغ يف بعض الواليات القضائية أو يف ظروف معينة. وليس لوثيقة الربط هذه أي تأثري على متطلبات اإلبالغ اإللزامية 

أو على التطبيق املستقل للنموذج )والرموز/املعايري املرتبطة به(.

التصنيف  مبوجب  اإلبالغ  تشعب  مستوى  األشكال  من  شكل  بأي  املحددة  السلع  مواصفات  تطبيق  ال حيد  أن  وينبغي 
اإلطاري - 2009، ما مل توجد قيود تنظيمية هبذا الشأن.

)2006( CRIRSCO ثانيًا- عرض عام لنموذج

منوذج CRIRSCO هو أحدث معيار دويل ُوضع لإلبالغ عن نتائج االستكشاف واملوارد واالحتياطيات املعدنية. وهو يقوم 
بدوره على عدد من معايري اإلبالغ املحلية أو اإلقليمية املتطابقة واملتسقة يف ما بينها ومع النموذج، واليت ساهم واضعوها يف إعداد 
النموذج الذي ميثل املمارسات الدولية الفضلى احلالية للتقارير العامة اليت تقدمها الشركات)15(. ويعرض الشكل ثالثًا-1 اإلطار 

األساسي الذي يستند غليه النموذج واملعايري املرتبطة به.

ويركز النموذج على إنشاء وإدامة معايري متسقة ومالئمة للتقارير العامة )على النحو الذي تعرفه اللجنة( وهو ال يتناول من 
مث مجيع مواضيع التعدين اليت قد تتصل بأغراض أخرى، كأغراض اجلرد الوطين أو االستخدام الداخلي. وبالتايل فقد يتجاوز نطاق 

التطبيق الكامل للتصنيف اإلطاري لعام 2009 للمعادن الصلبة األصناف املحددة صراحًة يف هذا النموذج.

.www.crirsco.com/crirsco_templatev2.pdf :النموذج متاح على الرابط  )14(
يشري التقرير العام، يف إطار النموذج، إىل أي تقرير بشأن نتائج استكشاف أو عن املوارد أو االحتياطيات املعدنية، ُيعّد لغرض إحاطة املستثمرين الفعليني   )15(

أو املحتملني ومستشاريهم، أو للوفاء مبتطلبات تنظيمية.
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 الشكل ثالثًا-1
CRIRSCO العالقة العامة بني نتائج االستكشاف واملوارد واالحتياطيات املعدنية، على النحو الوارد يف منوذج

 

حمدد

Indicados

 

ُمقاس  

 

 

 

مستوى متصاعد
من املعرفة اجليولوجية

ودرجة الثقة

دراسة العوامل التعدينية واملعدنية واالقتصادية والتسويقية والقانونية
والبيئية واالجتماعية واحلكومية 

نتائج االستكشاف

املوارد املعدنيةاالحتياطيات املعدنية

حمتمل

مثبت

مستنبطة

(العوامل املتغرية)

ثالثًا- املطابقة املباشرة بني الفئات والفئات الفرعية

G تطبيق املحور ألف- 
عندما تكون الدراسات اجليولوجية أجريت وميكن التوصل إىل تقدير لكمية املعادن )احلجم، األطنان، الدرجة/النوعية، اخل( 
جيري التصنيف على مستوى املحور اجليولوجي الرأسي للنموذج، على أساس مدى تفصيل الدراسات ودرجة الثقة يف النموذج 
اجليولوجي. وُتعّرف املوارد املعنية بوصفها إما مستنبطة أو حمددة أو ُمقاسة، على حنو يعكس مستوى متصاعد من املعرفة اجليولوجية 

ودرجة الثقة.

ويقترن حمور املعرفة اجليولوجية )G( بشكل مباشر مع النموذج، كما يظهر يف الشكل ثالثًا-2، الذي ُيظهر أيضًا اقتران 
املحورين E وF على مستوى الفئة. وُيالحظ أن املحورين E وF حيددان املعايري الدنيا ألصناف التصنيف اإلطاري لعام 2009. 
فاملشروع املحتمل جتاريًا، على سبيل املثال، جيب أن ال يقل تصنيفه عن إحدى الفئتني E2 وF2، ولكن ميكن تصنيفه أيضًا يف الصنفني 

.E2F1 أو E1F2
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 الشكل ثالثًا-2 
مطابقة منوذج CRIRCSO مع فئات وأصناف التصنيف اإلطاري - 2009. انظر الفقرة السابقة )الفقرة الثانية يف القسم ثالثًا-ألف( 

لشرح معىن الفئات "الدنيا".

 الفئات "الدنيا" للتصنيف اإلطاري مشاريع استكشاف
لعام 2009

 الصنف وفق التصنيف 
اإلطاري - 2009 

االحتياطيات املعدنية
مثبت

E1F1

G1

مشاريع جتارية
G2حمتمل

املوارد املعدنية

ُمقاس

E2F2

G1

مشاريع جتارية حمتملة G2حمدد

G3مستنبط

مشاريع استكشافE3F3G4نتائج االستكشاف

Fو E مطابقة مفصلة مع املحورين باء- 
االحتياطيات املعدنية هي تقديرات لكمية املعادن املوجودة يف املوقع قبل حتويلها إىل احتياطيات معدنية )أي دون إدخال 
التعديالت املتعلقة بالتخفيف أو اخلسائر النامجة عن التعدين(، رغم إيالء اعتبار أويل للعوامل املتصلة بالتعدين واملعادن واالقتصاد 
والتسويق واهلياكل األساسية والعوامل القانونية والبيئية واالجتماعية واحلكومية )العوامل املغرية(. وهناك كذلك نسب من الترسبات 
املعدنية اليت ال توجد أفق معقولة الستخراجها اقتصاديًا الحقًا وينبغي عدم إدراجها يف املوارد املعدنية. ووفقًا للتصنيف اإلطاري 
 F2.2 أو F2.1 يف إحدى الفئتني F وميكن تصنيفها فرعيًا ضمن املحور .E2F2 لعام 2009، ُتصنف املوارد املعدنية عمومًا يف الفئة
الفرعية  للتمييز بني األصناف  يتيح إرشادات حمددة  الذي  املواصفات  لوثيقة  ثالثًا-3 واملرفق اخلامس  الرجوع إىل الشكل  )ميكن 
ملستوى نضج املشروع(. ويف بعض احلاالت، ميكن تصنيف تقديرات أحد املوارد املعدنية يف الفئة E1F2، عندما ال يكون هناك شك 
يف الصالحية االقتصادية، أو يف الفئة E2F1، عندما ال يكون هناك شك يف الصالحية التقنية )الفئة الفرعية F1.3(. )يالحظ أن هذه 

التوليفات ال تغري فئة التصنيف اإلطاري - 2009، اليت تظل مشاريع حمتملة اقتصاديًا، كما يتضح يف الشكل ثالثًا-2(.

املستقبل  املشروع يف  إىل عدم صالحية  املغرية  للعوامل  األويل  التقييم  ويشري  املالئمة  اجليولوجية  الدراسات  ُتجرى  عندما 
املرتقب )أي أن املشروع ليست له "آفاق معقولة إلمكانية االستخراج االقتصادي(، ُيصنف التعدين باعتباره "جرد" وال يتم حتويله 
إىل مورد معدين)16(. وال يتضمن النموذج تعريفًا ملصطلح "جرد" وال ُيفصح عن هذه الكميات يف التقرير العام )بالتعريف الوارد 

ملزيد من النقاش بشأن ما يشكل "آفاق معقولة إلمكانية االستخراج االقتصادي" يف سياق خمتلف السلع األساسية املعدنية الصلبة، يرجى الرجوع إىل النقاش   )16(
بشأن املوارد املعدنية يف النموذج.
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أعاله( ولكن، ألغراض أخرى، ميكن تصنيفه يف سياق التصنيف اإلطاري - 2009 إما يف الفئة E3F2 حيث تكون الكميات قابلة 
لالستخالص تقنيًا ولكن ال يتوقع أن تصبح صاحلة اقتصاديًا يف املستقبل املرتقب )الفئتان الفرعيتان E3.3 وF2.3( أو عندما ال ميكن 
حتديد الصالحية االقتصادية بسبب عدم كفاية املعلومات )الفئتان الفرعيتان E3.2 وF2.2(، أو يف الفئة E3F4، عندما ال ميكن حتديد 

صالحية املشروع التنموي أو عملية التعدين تقنيًا )الفئة الفرعية E3.3(. وُيراجع تصنيف اجلرد يف املستقبل إذا تغريت الظروف.

ووفقًا للنموذج، ميكن اإلبالغ عن املوارد املعدنية شاملًة االحتياطيات املعدنية أو باإلضافة إليها. ويالحظ أنه يف التصنيف 
اإلطاري - 2009، فإن بعض األصناف، مثل 221، ال تتضمن أصنافًا األخرى، مثل 111. وعندما ُتجّمع األصناف ينبغي توثيق 

ذلك صراحًة )مثاًل: 111+221()17(.

وُيشار إىل االحتياطيات املعدنية عادًة كنتاج ألنشطة التعدين )احلمولة والدرجة أو النوعية(، أي الكميات اليت ُتسّلم ملصنع 
التجهيز. وبالنسبة لبعض السلع األساسية، كالفحم مثاًل، ُيشار على االحتياطيات املعدنية بوصفها املنتج املباع )احلمولة والنوعية(. 
وعندما حيتاج منتج مباع معني إىل جتهيز ما، تنبغي اإلشارة إىل عوامل االستخالص أو التحصيل. ويعادل االحتياطي املعدين دومًا 

.F1.3 أو F1.2 يف إحدى الفئتني F أو على املحور ،E1.2 أو E1.1 وميكن اختيار تصنيفه فرعيًا يف إحدى الفئتني .E1F1 التصنيف

ويتطلب حتويل املوارد املعدنية إىل احتياطيات معدنية دراسات تقنية على مستوى ما قبل اجلدوى على األقل للتأكد من أن 
العوامل املتعلقة بالتعدين واملعادن والتسويق واهلياكل األساسية والعوامل القانونية والبيئية واالجتماعية واحلكومية )العوامل املغرية( 
مت تناوهلا كما ينبغي وأن املشروع حيقق عائدًا ماليًا إجيابيًا. وينعكس هذا الشرط أيضًا يف التصنيف اإلطاري - 2009 يف تعاريف 

.E2و E1 الفئتني

وميكن حتويل املوارد املحددة إىل احتياطيات حمتملة، شريطة تلبية متطلبات العوامل املغرية. كما ميكن عادًة حتويل املوارد 
املُقاسة إىل احتياطيات مثبتة، ولكن ال ميكن حتويلها إىل احتياطيات حمتملة إال إذا كان مستوى الثقة يف العوامل املغرية دون مستوى 

الثقة اجليولوجية. وال ُتحّول املوارد املستنبطة إىل احتياطيات معدنية )انظر الشكل ثالثًا-1(.

ويعرض الشكل ثالثًا-3 مطابقة ملصفوفة الفئات الفرعية للمحورين E وF ومنوذج CRIRCSO، مع رموز ملونة ومفاتيح 
رقمية. وُيالحظ أن األلوان واألرقام قد ُنسقت مع مطابقة نظام إدارة املوارد النفطية )PRMS( )انظر املرفق الرابع( ومن مث ليست 

مجيع األرقام مستخدمة هنا.

والتصنيف اإلطاري - 2009 نظام يستند إىل املشاريع. فعندما تتضمن عملية تعدين ما احتياطيات معدنية وموارد معدنية )ال 
تتضمن االحتياطيات املعدنية( فإن كل منهما يشكل مشروعًا منفصاًل حسب التصنيف اإلطاري - 2009. وباإلشارة إىل الشكل 
ثالثًا-2، ترتبط االحتياطيات املعدنية مبشروع جتاري يف حني ترتبط املوارد املعدنية مبشروع جتاري حمتمل. وميكن تصنيفها فرعيًا 

عند الرغبة باالستناد إىل األصناف الفرعية للتصنيف اإلطاري لعام 2009 )الشكل ثالثًا-3(.

ويف حاالت نادرة، ميكن اعتبار االحتياطيات املعدنية معدومًة يف مشروع يستخرج بنشاط سلعة أساسية ما، جراء نقص الثقة 
يف تقديرات أي كميات ميكن استخالصها يف املستقبل. ويف هذه احلاالت، ال ميكن إجناز أي تقييم اقتصادي جمدي وُيصنف املشروع 
من مث يف الفئة E2F1.1 على أساس أن الصالحية االقتصادية "متوقعة". وُيوثق املشروع يف هذه احلالة باعتباره مشروعًا اقتصاديًا حمتماًل 

وينبغي حتديده وتوضيحه صراحًة، ضمن حاشية مثاًل.

ال ُيسمح بتجميع أصناف معينة ألغراض اإلبالغ العام.  )17(
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 الشكل ثالثًا-3 
مطابقة منوذج CRIRCSO مع املحورين E وF للتصنيف اإلطاري لعام 2009. ُيالحظ أن مصطلح "جرد" ليس حمددًا يف النموذج. 
ويبني الشكل ثالثًا-2 العالقة بني النموذج وفئات املحور G من التصنيف اإلطاري. وقد ُنسقت األلوان واألرقام املستخدمة مع 

مطابقة نظام إدارة املوارد النفطية )PRMS( )انظر املرفق الرابع( ومن مث ليست مجيع األرقام مستخدمة هنا.

F1.1F1.2F1.3F2.1F2.2F2.3F3F4

E1.11234

E1.2123

E2445

E3.1121212121212

E3.26668

E3.3777711

األصناف الفرعية يف التصنيف اإلطاري لعام 2009

احتياطيات معدنية

يف طور اإلنتاج1

موافق على تنفيذه2

مسوغ ألجل تنفيذه3

موارد معدنية
يف انتظار تنفيذه4

تنفيذ موقوف5

جرد )غري معرف يف النموذج(

تنفيذ غري موضح6

تنفيذ غري جمٍد7

الكميات اإلضافية يف املوضع11

8نتائج االستكشاف

حاالت خاصة
12تصنيف غري مدرج يف النموذج

مقارنات أقل شيوعًا
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نتائج االستكشاف جيم- 
عندما ُتنفذ أنشطة استكشاف ولكن مل تبلغ مرحلة متقدمة مبا يكفي لتقدير كمية املوارد املعدنية، ُيستخدم التعبري العام "نتائج 
االستكشاف". ونتائج االستكشاف ال تكفي )يف سياق التقارير العامة مبفهومها املوضح أعاله( لتحديد كمية املعادن أو محولتها 

أو درجة نقائها أو نوعيتها، وينبغي أن ال ُتدرج بوصفها موارد معدنية.

غري أنه عندما ُيستخدم التصنيف اإلطاري - 2009 ألغراض أخرى، ُتصنف الكميات املقّدرة يف الفئة E3F3 عندما تكون 
الكميات قابلة لالستخالص تقنيًا )الفئتان الفرعيتان E3.2 وF3( أو يف الفئة E3F4 عندما ال ميكن حتديد مشروع تنمية أو عملية 

.)E3.3 تعدين صاحل تقنيًا )الفئة الفرعية

وال يتضمن النموذج فئات فرعية لنتائج االستكشاف.
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 املرفق الرابع
وثيقة الربط بني نظام إدارة املوارد النفطية )PRMS( والتصنيف اإلطاري - 2009

أواًل- مقدمة
هتدف وثائق الربط إىل توضيح العالقة بني التصنيف اإلطاري - 2009 ونظام تصنيف آخر صادق عليه فريق اخلرباء املعين 
بتصنيف املوارد بوصفه نظامًا منسقًا. وتتضمن وثيقة الربط إرشادات وتوجيهات حول سبل تصنيف التقديرات الناجتة عن تطبيق 
النظام املنسق املعين باستخدام الرموز الرقمية للتصنيف اإلطاري لعام 2009. وجيب حتديد وثائق الربط ذات الصلة لدى اإلبالغ 

عن تقديرات الكميات باستخدام الرموز الرقمية للتصنيف اإلطاري.

النفط.  لقطاع  املحددة  األساسية  السلع  مبواصفات  للتزويد   )SPE( النفط  مهندسي  مجعية  مع  األمد  طويل  اتفاق  وهناك 
ما يلي  إليه يف  )املشار  لعام 2007  النفطية  املوارد  إدارة  نظام  اجلمعية مبواصفات حمددة من خالل  تزود  االتفاق،  ومبوجب هذا 
بنظام PRMS()18(. وإىل جانب املواصفات العامة، تتيح هذه املواصفات املحددة أساس ودعامات التطبيق املتسق للتصنيف اإلطاري 

لعام 2009 يف قطاع النفط.

ونظام PRMS مستقل عن التصنيف اإلطاري - 2009 وقد يكون إلزاميًا ألغراض اإلبالغ يف بعض الواليات القضائية 
ويف ظروف معينة. وال يترتب على هذه وثيقة الربط هذه أي أثر على متطلبات اإلبالغ اإللزامية هذه أو على التطبيق املستقل لنظام 

.PRMS

التصنيف  مبوجب  اإلبالغ  تشعب  مستوى  األشكال  من  شكل  بأي  املحددة  السلع  مواصفات  تطبيق  ال يقيد  أن  وجيب 
اإلطاري - 2009، ما مل تكن هناك قيود تنظيمية هبذا الشأن.

)PRMS( ثانيًا- عرض عام بشأن نظام إدارة املوارد النفطية
ُوضعت تعاريف نظام PRMS ومبادئه التوجيهية إلتاحة مرجعية مشتركة لصناعة النفط الدولية، مبا يشمل هيئات اإلبالغ 
الوطين ووكاالت الكشف التنظيمية، ولدعم املشاريع النفطية ومتطلبات إدارهتا. وهتدف هذه التعاريف واملبادئ التوجيهية إىل حتسني 
وضوح املراسالت العاملية املتعلقة باملوارد النفطية. ومن املنتظر استكمال نظام PRMS بربامج تثقيف صناعية وأدلة تطبيق تتناول 
النظام  التوجيهية اليت يتضمنها  التعاريف واملبادئ  التجارية. ومن املسلم به أن  التقنية و/أو  تنفيذها يف طيف واسع من األوضاع 
تتيح املرونة الالزمة للمستخدمني والوكاالت لتكييف تطبيقها مع احتياجاهتم اخلاصة، على أن ُتحدد بوضوح أي تعديالت على 
التوجيهات الواردة ضمن نظام PRMS. وجيب عدم النظر إىل هذه التعاريف واملبادئ التوجيهية باعتبارها تغري تفسري أو تطبيق أي 

متطلبات إبالغ تنظيمية قائمة.

وقد وافق جملس إدارة مجعية مهندسي النفط )SPE( يف آذار/مارس 2007 على نظام PRMS لتحديد االحتياطيات واملوارد، 
 )WPC( الذي أعّده فريق دويل يضم خرباء تقييم االحتياطيات بقيادة مجعية مهندسي النفط وبرعاية مشتركة من املجلس العاملي للنفط
والرابطة األمريكية لعلماء اجليولوجيا النفطية )AAPG( ومجعية مهندسي تقييم االحتياطيات واملوارد النفطية )SPEE( وصادقت عليه 

.)SEG( من مث مجعية اجليوفيزيائيني العاملني يف جمال التنقيب

www.spe.org/industry/docs/ :انظر أيضًا الفقرة الثانية من القسم الثاين "عرض عام لنظام إدارة املوارد النفطية" ملزيد من التفاصيل. متاح على الرابط  )18(
.Petroleum_Resources_Management_system_2007.pdf
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ويف تشرين الثاين/نوفمرب 2011، أصدرت اجلهات الراعية لنظام PRMS "املبادئ التوجيهية لتطبيق نظام إدارة املوارد النفطية" 
لتحسني تطبيق النظام واستخدامه)19(.

ثالثًا- مطابقة مباشرة بني الفئات والفئات الفرعية

G تطبيق املحور ألف- 
يرتبط حمور املعرفة اجليولوجية )G( ارتباطًا مباشرًا مبستوى عدم التيقن لنظام PRMS، كما يظهر يف الشكل رابعًا-1.

وكما ورد يف املواصفات العامة، فإذا ُأدرجت كمية ما يف الفئة G4 دون حتديد فئة فرعية هلا، ينبغي حتديد جمموع الفئتني 
.PRMS وهو ما يعادل "أحسن تقدير" للموارد املحتملة يف إطار نظام .G4.2و G4.1 الفرعيتني

 الشكل رابعًا-1 
مطابقة جمموعة فئات عدم التيقن يف نظام PRMS باملحور G يف التصنيف اإلطاري - )20(2009. ملحوظة: ميكن اإلشارة إىل أسلوب 

السيناريو أيضًا بتعبري األسلوب التراكمي.

PRMS فئات التصنيف اإلطاري - 2009 فئات نظام

ت 
طيا

حتيا
اال

ي(
كم

ترا
G1مثبت)

G2حمتمل

G3ممكن

ت 
طيا

حتيا
ا

يو(
نار

)سي

)1P( مثبتG1

)2P( مثبت وحمتملG1+G2

)3P( مثبت وحمتمل وممكنG1+G2+G3

طة
رو

مش
رد 

G1تقدير متدن )1C(موا

)2C( أحسن تقديرG1+G2

)3C( تقدير عالG1+G2+G3

ملة
 حمت

ارد
G4.1تقدير متدنمو

G4.1+G4.2 (=G4)أحسن تقدير

G4.1+G4.2+G4.3تقدير عال

.http://www.spe.org/industry/docs/PRMS_Guidelines_Nov2011.pdf :متاح على الرابط  )19(
ُأدرج يف الشكل مزيج من فئات املحور G )أو فئاته الفرعية(، G1+G2 مثاًل، ألغراض توضيحية فقط. أما عمليًا، فترتبط هذه الفئات دومًا بفئات املحورين   )20(

E وF )أو فئاهتما الفرعية( وتوثق كأصناف على الشكل: 112+111 مثاًل.
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Fو E مطابقة مفصلة مع املحورين باء- 
تتيح املطابقة املباشرة واملنفردة لفئات عدم التيقن يف نظام PRMS مع املحور G ربط األصناف الفرعية لتوصيف مدى نضج 
املشروع وفقًا لنظام PRMS مبصفوفة تتألف من حموري الصالحية االقتصادية واالجتماعية للمشروع )E( وحالة املشروع امليدانية 
وجدواه )F(. ويعرض الشكل رابعًا-2 هذه املطابقة عندما ال ُتستخدم األصناف الفرعية االختيارية، فيما يعرض الشكل رابعًا-3 
مطابقة مصفوفة الفئات الفرعية للمحورين E وF مع األصناف الفرعية لوصف مدى نضج املشروع يف نظام PRMS، مقترنًة برموز 
لونية ومفاتيح رقمية. فعلى سبيل املثال، جيب أن ال يقل تصنيف مشروع جتاري حمتمل ما عن إحدى الفئتني E2 أو F2، ولكن ميكن 

.E2F1 أو E1F2 تصنيفه أيضًا يف إحدى الفئتني الفرعيتني

 الشكل رابعًا-2 
الفئات  الفقرة السابقة لشرح معىن  التصنيف اإلطاري - 2009. انظر  مطابقة أصناف وفئات نظام PRMS مع أصناف وفئات 
"الدنيا". واملوارد املشروطة يف نظام PRMS ُتفّرع دومًا يف التصنيف اإلطاري بني مشاريع جتارية حمتملة ومشاريع غري جتارية، استنادًا 
إىل التمييز بني الفئتني E2 وE3. كما تصنف الكميات غري املباعة دومًا يف الفئة E3 يف التصنيف اإلطاري. انظر النص ملزيد من 

التفاصيل.

PRMS الفئات "الدنيا" للتصنيف اإلطاري لعام الصنف وفق نظام
الصنف وفق التصنيف اإلطاري - 2009 2009

شفة
مكت

رد 
موا

مشاريع جتاريةE1F1G1, G2, G3احتياطيات

موارد مشروطة
E2F2G1, G2, G3مشاريع جتارية حمتملة

E3F2G1, G2, G3مشاريع غري جتارية

إضافية يف املوضع)أ(E3F4G1, G2, G3موارد غري قابلة لالستخالص

ري 
د غ

وار
م

شفة
مشاريع استكشافE3F3G4موارد حمتملةمكت

إضافية يف املوضع)أ(E3F4G4موارد غري قابلة لالستخالص

كميات إضافية يف املوضع ترتبط بترسبات معروفة )مكتشفة( وترسبات حمتملة )غري مكتشفة(. )أ(   

وكما يظهر يف الشكل رابعًا-3، فإن هناك عددًا كبريًا من اخلاليا يف مصفوفة املحورين E وF توصف بأهنا مطابقات أقل 
شيوعًا. فهناك اخلاليا الناجتة عن مطابقات ال يتوقع عمومًا أن تفرز مزجيًا من املحورين E وF دون نفي إمكانية حدوث ذلك، 
أو هناك عدم اتساق منطقي بني مستوى املشروع ومدى نضجه االجتماعي االقتصادي. وتصنيف اخلاليا بأن عناوينها أقل شيوعًا 
يف هذه الوثيقة ال يستبعد استخدامها يف التصنيف اإلطاري - 2009، ولكن يتعني مطابقة الكميات مع نظام PRMS يف كل حالة 
على حدة لضمان اتساقها التام مع التعاريف. وعمومًا، ال ميكن وصف مشروع ما بأنه يستويف املعايري االجتماعية واالقتصادية قبل 

أن يبلغ مستوى نضج تقين حمدد بشكل كاٍف.
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 الشكل رابعًا-3 
مطابقة مصفوفة املحورين E وG مع األصناف الفرعية لوصف مستوى نضج املشروع يف نظام PRMS مقترنًة برموز لونية ومفاتيح 
رقمية. ويبني الشكل رابعًا-1 العالقة بني نظام PRMS وفئات املحور G للتصنيف اإلطاري لعام 2009. ملحوظة 12: وفقًا لنظام 
PRMS، وعندما تسمح األنظمة املنطبقة بذلك، ميكن إدراج الوقود املستهلك يف العمليات )وليس أي نوع آخر من الكميات غري 

املباعة يف الفئة E3.1( ضمن االحتياطيات، ولكن ينبغي اإلبالغ عنه بشكل منفصل عن الكميات املباعة. انظر القسم رابعًا-ألف 
من وثيقة الربط هذه ملزيد من التفصيل.

F1.1F1.2F1.3F2.1F2.2F2.3F3.1F3.2F3.3F4

E1.11234

E1.2123

E2445

E3.1121212121212

E3.26668910

E3.3777711

شفة
مكت

رد 
موا

ت
طيا

حتيا
1قيد اإلنتاجا

2موافق على تنفيذه

3مسوغ ألجل تنفيذه
طة

رو
مش

رد 
موا

4يف انتظار تنفيذه

تنفيذ غري موضح أو موقوف
5موقوف

6غري موضح

7تنفيذ غري جمٍد
11موارد غري قابلة لالستخالص

شفة
مكت

ري 
د غ

وار
م

قعة
متو

رد 
موا

8منطقة واعدة

9منطقة متوقعة

10منطقة نفطية

11موارد غري قابلة لالستخالص

حاالت خاصة
PRMS 12معّرفة لكن غري مصنفة يف نظام

مقارنات أقل شيوعًا
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غري أنه يف ظروف معينة، ميكن اعتبار مشروع ما صاحلًا جتاريًا دون لبس )E1.1( مثاًل، يف حالة اكتشاف حقل نفطي كبري 
جدًا يف إقليم كربوين ناضج، رغم أن أنشطة التقييم ما زالت جارية لوضع خطة التنفيذ على النحو األمثل )F2.1(. وُيصنف هذا 

.PRMS املشروع مع ذلك ضمن املشاريع التجارية املحتملة يف التصنيف اإلطاري - 2009 وضمن املوارد املشروطة يف نظام

وتقترن معظم األصناف الفرعية لتوصيف مستوى نضج املشروع يف نظام PRMS مبوقع أو أكثر يف مصفوفة املحورين E و
F، على النحو املبني يف الشكل رابعًا-3. ويصف القسم رابعًا من وثيقة الربط هذه كيفية إسناد األصناف الفرعية الصحيحة يف 

التصنيف  الكميات املوصوفة يف  لنظام PRMS. وهناك أيضًا بعض  الفرعية  التصنيف اإلطاري للكميات املصنفة ضمن األصناف 
اإلطاري وال تندرج بالضرورة يف أوصاف املوارد ضمن نظام PRMS، مع أهنا تشكل جزءًا من جمموع السلع األساسية املوجودة يف 

املوضع أساسا. ويتطرق القسم اخلامس من وثيقة الربط إىل هذه املسألة.

وهناك أربع خاليا يف مصفوفة املحورين E وF ميكن مطابقتها بصورة مباشرة ومنفردة مع أصناف مستويات نضج املشروع 
اليت تقابلها يف نظام PRMS. وتتعلق هذه اخلاليا مبشاريع االستكشاف )املوارد املحتملة يف نظام PRMS( والكميات اإلضافية يف 

.)PRMS املوضع )املوارد غري القابلة لالستخالص يف نظام

آفاق االستكشاف جيم- 
تعّرف املواصفات العامة للتصنيف اإلطاري لعام 2009 الفئات الفرعية للمحور F اليت ميكن مطابقتها مباشرة مع األصناف 
الفرعية لوصف مستوى نضج املشروع يف نظام PRMS للموارد املحتملة. ويفرض التصنيف اإلطاري - 2009 استخدام الفئتني 
 PRMS لتصنيف مشاريع االستكشاف. ويعرض الشكل رابعًا-4 املطابقة الكاملة بني التصنيف اإلطاري ونظام G4و E3.2 الفرعيتني

لكل من مشاريع االستكشاف واملوارد املحتملة.

 الشكل رابعًا-4
PRMS مطابقة مشاريع االستكشاف يف التصنيف اإلطاري - 2009 مع املوارد املحتملة يف نظام

تقدير عاٍلأحسن تقديرتقدير متدن

ملة
حت

د امل
وار

E3.2, F3.1, G4.1E3.2, F3.1, G4.1+G4.2E3.2, F3.1, G4.1+G4.2+G4.3منطقة واعدةامل

E3.2, F3.2, G4.1E3.2, F3.2, G4.1+G4.2E3.2, F3.2, G4.1+G4.2+G4.3منطقة متوقعة

E3.2, F3.3, G4.1E3.2, F3.3, G4.1+G4.2E3.2, F3.3, G4.1+G4.2+G4.3منطقة نفطية

الكميات اإلضافية يف املوضع دال- 
يف سياق النفط، تعرب الكميات اإلضافية يف املوضع وفقًا للتصنيف اإلطاري لعام 2009 عن الكميات املصنفة حاليًا باعتبارها 
غري قابلة لالستخالص من املوارد املكتشفة وغري املكتشفة. وتقع الكميات اإلضافية يف املوضع، على مصفوفة املحورين E وF، يف 

.PRMS وهي توازي فئة املوارد غري القابلة لالستخالص يف نظام .F4و E3.3 املنطقة املتقاطعة بني الفئتني
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وهناك فئتان للموارد غري القابلة لالستخالص يف نظام PRMS، حيث متثل األوىل الكميات غري القابلة لالستخالص املرتبطة 
مبوارد مكتشفة، ومتثل الثانية الكميات غري القابلة لالستخالص املرتبطة مبوارد غري مكتشفة. ويف التصنيف اإلطاري - 2009، 
ُيصّنف مستوى عدم التيقن اجليولوجي للكميات املكتشفة يف الفئات من G1 إىل G3، يف حني ُيصنف مستوى عدم التيقن اجليولوجي 

للكميات غري املكتشفة يف الفئة G4، وهو ما يتيح عقد مطابقة منفردة بني النظامني، على النحو املبني يف الشكل رابعًا-5.

 الشكل رابعًا-5
PRMS مطابقة الكميات اإلضافية يف املوضع يف التصنيف اإلطاري - 2009 مع الكميات غري القابلة لالستخالص يف نظام

تقدير عاٍلأحسن تقديرتقدير متدن

لة 
 قاب

غري
رد 

موا
ص

خال
الست

E3.3, F4, G1E3.3, F4, G1+G2E3.3, F4, G1+G2+G3مكتشفةل

E3.3, F4, G4.1E3.3, F4, G4.1+G4.2E3.3, F4, G4.1+G4.2+G4.3غري مكتشفة

 PRMS رابعًا- تقسيم فئات مستوى نضج املشروع يف نظام 
إىل فئات فرعية متعددة يف التصنيف اإلطاري - 2009

مبا أن التصنيف اإلطاري - 2009 يتضمن تفاصيل أكثر تشعبًا من نظام PRMS، فمن املتوقع أن تكون هناك حاالت عديدة 
تعكس فيها فئة فرعية واحدة ملستوى نضج املشروع يف نظام PRMS توليفات متعددة من الفئات الفرعية يف التصنيف اإلطاري. 
ويتجلى ذلك بوضوح يف الشكل رابعًا-3. كما أن إحدى الفئات الفرعية يف نظام PRMS تتشعب إىل فئتني فرعيتني يف التصنيف 
اإلطاري. وتِرد املعايري الالزم استخدامها لتفريع الفئات الفرعية لنظام PRMS لالستفادة من التصنيف اإلطاري - 2009 على أكمل 
وجه يف القسمني التاليني للمشاريع التجارية )املوازية للمشاريع املقترنة مبوارد احتياطية( وللمشاريع التجارية املحتملة واملشاريع غري 

التجارية )املوازية للمشاريع املقترنة مبوارد مشروطة(.

تفريع فئات املشاريع التجارية ألف- 
F1.3 على  F1.1 إىل  الفرعية من  بالفئات  PRMS مقارنًة  لتوصيف مستوى نضج املشروع يف نظام  الفرعية  الفئات  تقترن 
املحور F يف التصنيف اإلطاري، ولكن ميكن أن تقترن أيضًا بالفئات الفرعية E1.1 أو E1.2 أو E3.1 على املحور E هلذا التصنيف.

اليت  التعاريف  باتباع   PRMS نظام  االحتياطيات يف  لفئات   E1.2و E1.1 الفرعيتني  الفئتني  بني  الكميات  تفريع  وُيستكمل 
وافتراضاهتا  احلالية  السوق  لظروف  وفقًا  باالقتصادي  وبيعها  استخراجها  يوصف  اليت  فالكميات  الفرعية.  الفئات  معىن  توضح 
املستقبلية ُتصنف يف الفئة الفرعية E1.1. أما الكميات اليت ال ميكن وصف استخراجها وبيعها باالقتصادي استنادًا على هذه الظروف 

.E1.2 واالفتراضات، وإمنا تصبح جمدية بفضل اإلعانات احلكومية أو غريها من االعتبارات، فُتصنف يف الفئة الفرعية
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املبيعة  الكميات  يف  إدراجه  وعدم  متناقصة  كمية  باعتباره  العمليات  يف  املستهلك  الوقود  مبعاملة   PRMS نظام  ويوصي 
أو تقديرات املوارد. غري أن النظام يذكر من مث أنه إذا أُبلغ عن الوقود املستهلك باعتباره من االحتياطيات )األمر الذي تسمح به 
بعض األنظمة( فينبغي اإلبالغ عنه بشكل منفصل عن الكميات املباعة. ويشري النظام كذلك إىل أن مجيع الكميات غري املباعة )الوقود 

املستهلك واملشتعل واملفقود( ميكن حتديدها وتوثيقها على حدة باإلضافة إىل كميات املبيعات.

بالوقود  ولكنه ال يعترف  أكمل وجه،  على  ابتداًء  املوجودة  األساسية  السلع  اإلطاري - 2009 جمموع  التصنيف  وميثل 
املستهلك جزءًا من املشاريع التجارية. ففي التصنيف اإلطاري - 2009، ُيبلغ عن الوقود املستهلك )واملشتعل وغريه من الكميات 
املفقودة( بشكل منفصل دومًا عن كميات املبيعات. وُتصنف مجيع هذه الكميات )الوقود املستهلك أو املشتعل أو غريه من الكميات 
تصف  اليت  ذاهتا  هي   )F )املحور  للمشروع  الفرعية  الفئة  وتكون  مبيعة.  غري  باعتبارها كميات   E3.1 الفرعية  الفئة  يف  املفقودة( 
الكميات املستخرجة واملباعة من هذا املشروع. وباملثل، يعكس مستوى عدم التيقن اجليولوجي مستوى عدم التيقن للمشروع ذاته. 
وعند مطابقة مقدار ما من الفئة الفرعية E3.1 للتصنيف اإلطاري لعام 2009 مع نظام PRMS، جيب احلرص على استبعاد كميات 
االحتياطيات أو إدراج الوقود املستهلك فقط يف فئة االحتياطيات، عند االقتضاء، وتوثيقها يف خانة منفصلة عن كميات املبيعات يف 
هذه احلالة. ويتضمن نظام PRMS تعاريف للغاز املشتعل وغريه من أشكال الوقود املفقود لكنه ال يصنفها صراحًة يف فئات، ويعد 

االحتفاظ بسجل هلذه الكميات دون تصنيفها ممارسة جيدة.

الفئات الفرعية للمشاريع التجارية املحتملة واملشاريع غري التجارية باء- 
تعّد مطابقة املشاريع التجارية املحتملة واملشاريع غري التجارية بفئة املوارد املشروطة يف نظام PRMS عملية أكثر تعقيدًا بعض 

الشيء، إذ حيتاج كل مشروع إىل مراجعة مستوى نضجه االجتماعي االقتصادي والتقين.

وهناك صلة وثيقة بني الفئات الفرعية ملستوى نضج املشروع يف نظام PRMS والفئات الفرعية يف التصنيف اإلطاري - 2009، 
على النحو املبني يف الشكل رابعًا-6. وُيالحظ أن الفئات الفرعية حتدد املعايري الدنيا لألصناف الفرعية يف التصنيف اإلطاري - 2009. 
 E.3 وال ميكن أن يعادل تصنيفها الفئة ،F2.1 أو E2 فعلى سبيل املثال، املشاريع "يف انتظار التنفيذ" جيب تصنيفها يف إحدى الفئتني

.E2F1.3 أو E1F2.1 أو أدىن من ذلك(. ومن جهة أخرى، فيمكن تصنيفها يف إحدى الفئتني الفرعيتني( F2.2 أو

 الشكل رابعًا-6
مطابقة الفئات الفرعية للموارد املشروطة يف نظام PRMS مع األصناف الفرعية يف التصنيف اإلطاري - 2009، باستخدام الفئات 

والفئات الفرعية للمحورين E وF. انظر الفقرة السابقة لشرح معىن الفئات "الدنيا".

PRMS الفئة او الفئة الفرعية الفئة الفرعية يف نظام
E الدنيا" يف املحور"

الفئة الفرعية "الدنيا" 
F يف املحور

 الصنف الفرعي 
يف التصنيف اإلطاري - 2009 

طة
رو

ملش
د ا

وار
امل

يف انتظار التنفيذE2F2.1يف انتظار التنفيذ

تنفيذ غري موضح أو موقوف
E2F2.2تنفيذ موقوف

E3.2F2.2تنفيذ غري موضح

تنفيذ غري جمدE3.3F2.3تنفيذ غري جمد
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وجيب أن تستند مطابقة الفئات الفرعية الثالثة يف نظام PRMS مع الفئات والفئات الفرعية للتصنيف اإلطاري إىل املبادئ 
التوجيهية التالية.

فاملشاريع اليت تنتظر التنفيذ جيب يف احلد األدىن أن تستويف شروط الفئتني F2.1 وE2، ولكن ميكن أن تقع كذلك ضمن 
الفئتني الفرعيتني F1.3 أو F2.1، حسب مستوى اجلدوى التقنية للمشروع. وُيصنف املشروع الذي يستويف مجيع املتطلبات التقنية 
ولكن ال يليب العتبة االقتصادية الراهنة يف الفئة الفرعية F1.3. أما املشروع الذي يواجه مسائل عالقة بشأن اجلدوى التقنية فُيصنف 

.E1.1 ولكن إذا مل يكن هناك شك يف صالحيته االقتصادية فيمكن أن يليب مقتضيات تعريف الفئة الفرعية ،F2.1 يف الفئة الفرعية

وال ُيتوقع يف العادة أن ُتربط الفئة الفرعية E1.2 مبشروع ُمصنف باعتباره "يف انتظار التنفيذ" وفقًا لنظام PRMS. والسبب هو 
أنه ينبغي أن ال يكون هناك شك يف الصالحية التجارية هلذا املشروع )على النحو املبني يف الفقرة السابقة( وهو ما يرجح أن ال يتحقق 

يف هذه املرحلة )أي عندما يكون املشروع ال يزال يف طور التقييم( إذا كان املشروع يتطلب دعمًا حكوميًا)21(.

ويتضمن نظام PRMS فئة فرعية واحدة للمشاريع اليت يوصف تنفيذها بأنه "غري موضح أو موقوف" وهي توازي صنفني 
فرعيني يف التصنيف اإلطاري - 2009، كما يتضح يف الشكل رابعًا-5. لذا ينبغي إيالء عناية خاصة لضمان التمييز بشكل سليم 
بني هاتني الفئتني وفقًا لتعاريف الفئات الفرعية للتصنيف اإلطاري لعام 2009 حبيث ُتعزى املشاريع إىل الصنف الفرعي الصحيح 

وفقًا هلذا التصنيف.

واملشاريع املوقوف تنفيذها متاثل املشاريع اليت تنتظر التنفيذ، غري أن تقدمها حنو الصالحية التجارية مقيد بأنشطة قد تكون أو 
ال تكون خارج نطاق سيطرة املقّيم. وُتصنف املشاريع املوقوف تنفيذها يف الفئة الفرعية E2F2.2 لتعكس فرصة حتقيقها الصالحية 

االقتصادية دون النظر على توقف األنشطة الراهن.

أما مشاريع التنفيذ غري املوضح فهي تلك اليت تفتقر إىل أساس كاٍف للخلوص إىل وجود آفاق معقولة إلمكانية االستخراج 
االقتصادي. ويرجع ذلك عمومًا إىل نقص يف البيانات الالزمة للتقييم، أو عندما ال يزال التقييم يف مرحلة مبكرة. وُتصنف هذه 
يليب مجيع  الذي  املشروع  التقين. وُيصنف  أو F2.2، حسب مستوى نضجها   F2.1 أو  F1.3 أو  E3.2 الفرعية  الفئات  املشاريع يف 
املتطلبات التقنية يف حني ال يليب املتطلبات التجارية الراهنة يف الفئة الفرعية F1.3. أما املشروع الذي يواجه مسائل تقنية وجتارية عالقة 
.F2.2 وإذا كانت األنشطة موقوفة أو ال يزال يتعني إهناء تقييمها، ُيصنف املشروع يف الفئة الفرعية .F2.1 فُيصنف يف الفئة الفرعية

واملشاريع اليت ُيعد تنفيذها غري جمٍد هي تلك املشاريع املجدية تقنيًا )استنادًا إىل التكنولوجيا املتوفرة أو اجلاري تطويرها( 
ولكن تقييمها خلص إىل عدم كفاية إمكاناهتا لتربير أي أنشطة إضافية للحصول على املزيد من البيانات أو بذل أي جهود مباشرة 
إلزالة العوائق التجارية يف هذه املرحلة. ويف هذه احلاالت، قد يكون من املفيد حتديد هذه الكميات وتسجيلها، حبيث يتسىن الرجوع 
إليها والتسليم بفرصة تطويرها التجاري يف حالة حدوث تغيري كبري يف الظروف التجارية. وال يعترب أن هذه املشاريع تنطوي على 
إمكانات لتطويرها جتاريًا يف املستقبل املرتقب يف التاريخ الفعلي للتقييم، لذا ال فهي ُتصنف دومًا يف الفئة الفرعية E3.3 يف التصنيف 
اإلطاري - 2009. وال يكون املشروع عادًة قد بلغ مرحلة النضج التقين بسبب نقص إمكاناته، ومن مث فإنه ُيصنف يف الفئة الفرعية 
F2.3. غري أن هناك حاالت مثاًل يكون املشروع قد حقق فيها نضجًا يف مستوى الفئة F1.3، غري أن تغيريات كبرية طرأت على 

الظروف التجارية.

رغم أن احتمال مزج الفئات الفرعية للمحورين E وF يعترب مستبعدًا، إال أنه غري منتٍف ويتعني مراجعة كل حالة على حدة يف ضوء ظروفها اخلاصة.  )21(
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PRMS خامسًا- حتديد الكميات املعرفة ولكن غري املصنفة يف نظام

كما ورد أعاله، يشري نظام PRMS إىل أن مجيع الكميات غري املبيعة )الوقود املستهلك واملشتعل وغريه من أشكال الوقود 
املفقود( ميكن حتديدها وتوثيقها بشكل منفصل باإلضافة إىل كميات املبيعات. وعندما تكون هناك حاجة إىل التمييز بني الوقود 
املستهلك واملشتعل وأشكال الوقود املفقود األخرى يف التصنيف اإلطاري - 2009، فإن كميات كل نوع من هذه األنواع غري 

املبيعة ينبغي اعتباره نوع منتج خمتلف )انظر املواصفات العامة "دال"( واإلبالغ عنه بشكل منفصل.

PRMS سادسًا- وصف حالة االحتياطيات يف نظام

يف إطار نظام PRMS، ميكن تفريع الكميات املصنفة باعتبارها احتياطيات على النحو التايل، استنادًا إىل وضعها التمويلي 
واحلالة التشغيلية لآلبار واملرافق ذات الصلة يف خطة تطوير املستجمع:

االحتياطيات املطورة هي الكميات املتوقع حتصيلها من اآلبار واملرافق القائمة:	 
االحتياطيات املطورة املنتجة يتوقع حتصيلها من مدد إجناز مفتوحة وتكون منتجة إبان إجراء التقييم؛ |
االحتياطيات املطورة غري املنتجة تتضمن االحتياطيات املنحبسة وغري املستخرجة؛ |

االحتياطيات غري املطورة هي الكميات املتوقع حتصيلها من خالل استثمارات مستقبلية.	 
وال يتضمن التصنيف اإلطاري - 2009، بوصفه نظامًا عموميًا، فئات فرعية إضافية تعادل تفريعات االحتياطيات يف نظام 

PRMS. كما إنه ال يستخدم مصطلح "احتياطيات".

غري أن من املسلم به أنه قد يكون مفيدًا على املستوى العمومي اإلشارة إىل حالة متويل اآلبار واملرافق املتصلة هبا وحالتها 
التشغيلية لدى اإلبالغ عن الكميات النفطية باستخدام التصنيف اإلطاري - 2009. ويف هذه احلاالت، ميكن اإلبالغ عن الكميات 
يبلغ عن هذه  أن  التفريعات، شريطة  إذا اسُتخدمت( وفقًا هلذه  الفرعية  فئاته  التصنيف اإلطاري )أو  فئات  فئة من  املرتبطة بكل 

الكميات جممعًة أيضًا يف مجيع احلاالت ومقترنة بالرمز الرقمي املناسب لكل فئة أو فئة فرعية يف التصنيف اإلطاري.

وميكن اختصار تفريعات حالة االحتياطيات على النحو املبني أدناه، على أن ُيذكر االسم كاماًل )باستثناء مفردة "احتياطيات"( 
يف مجيع احلاالت )ضمن حاشية مثاًل( باالقتران مع الكميات املبلغ عنها. وفيما يلي الصيغة املقبولة لألمساء الكاملة وخمتصراهتا:

مطور منتج  :DP

مطور غري منتج  :DNP

غري مطور  :U

وال تشكل أمساء هذه التفريعات وخمتصراهتا جزءًا من الرموز الرقمية للتصنيف اإلطاري، وُتدرج إما بوضعها بني قوسني بعد 
الرمز الرقمي أو بإدراجها يف خانة منفصلة مالصقة للرمز الرقمي.
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 املرفق اخلامس
مبادئ توجيهية بشأن استخدام مستوى نضج املشروع لتفريع تصنيف املشاريع بواسطة 

التصنيف اإلطاري - 2009)22(
الفئات  تعاريف  من  الكامل  الطيف  بتطبيق  املشاريع،  تصنيف  لتفريع  الالزم  النطاق   2009  - اإلطاري  التصنيف  يتيح 
النطاق بوصفه أداة قوية  أنه أصبح موضع تسليم واسع  النظام اختياري، رغم  التشعب يف  الفرعية)23(. وتطبيق هذا املستوى من 
ألغراض إدارة حوافظ املشاريع، سواء على مستوى الشركة أو على الصعيد الوطين. وتعكس األصناف الفرعية مفهوم التصنيف 
على أساس مستوى نضج املشروع، وهو ما يعين عمومًا احتمالية بلوغ املشروع مرحلة التشغيل التجاري والسلع األساسية املبيعة.

وجيب استيفاء تعاريف الفئات والفئات الفرعية، فضاًل عن مجيع املواصفات العامة واملواصفات اخلاصة بسلع أساسية حمددة 
الالزمة للتصنيف الرفيع املستوى إىل مشاريع جتارية أو مشاريع جتارية حمتملة أو مشاريع غري جتارية، قبل النظر يف الصنف الفرعي 

الذي يناسب إسناده للمشروع.

لنقل مشروع  الالزمة  التجارية(  )القرارات  الصلة  ذات  اإلجراءات  إىل  املشروع  نضج  ملستوى  الفرعية  األصناف  وتستند 
ما إىل مرحلة اإلنتاج/االستخراج التجارية. وقد ُصممت احلدود بني خمتلف مستويات نضج املشروع لتتواءم مع مراحل اختاذ القرار 
الداخلية )على مستوى الشركة( حبيث تتيح وصلة مباشرة بني صنع القرار وعملية ختصيص رأس املال الالزم يف الشركة، وتوصيف 

حافظة أصوهلا من خالل تصنيف املوارد.

ومن املهم اإلشارة إىل أنه يف حني يتمثل هدف منفذ املشروع دومًا يف نقل املشروع إىل املرحلة التالية حنو مستويات نضج 
البيئية  االعتبارات  يف  تغيري  )بسبب حدوث  الظروف  يف  تغيري  أي  فإن  التجاري،  اإلنتاج/االستخراج  مرحلة  إىل  وبالتايل  أعلى، 
أو االجتماعية أو السوقية املحلية أو النظام الضرييب املطبق أو حتقق نتائج خميبة لآلمال بعد مجع املزيد من البيانات، على سبيل املثال( 

ميكن أن تؤدي إىل "إنزال مستوى" نضج املشاريع إىل صنف فرعي أدىن.

وإذا اعُتمدت األصناف الفرعية املدرجة يف الشكل 3 للتصنيف اإلطاري لعام 2009 )انظر اجلزء األول(، فينبغي تطبيق 
املبادئ التوجيهية التالية.

املشاريع التجارية )أ( 
ينتج املشروع أو يستخرج فعليًا سلعة أساسية واحدة أو أكثر ويبيعها يف السوق يف  ُيستخدم تعبري "قيد اإلنتاج" عندما 
التاريخ الفعلي للتقييم. ومع أن املشروع مل ُينفذ بنسبة 100 يف املائة بعد يف هذا التاريخ، فيتعني أن يكون املشروع الكامل قد حصل 
على املوافقات الالزمة والعقود املعنية وُرصدت له رؤوس األموال املطلوبة)24(. وإذا كان جزء من خطة تنفيذ املشروع ال يزال مرهونًا 

يتيح نظام PRMS خيار استخدام أصناف فرعية مشاهبة جدًا لوصف مستوى نضج املشروع. وعندما ُتعتمد هذه األصناف الفرعية للنظام، ميكن مقارنتها   )22(
باألصناف الفرعية اليت توازيها يف التصنيف اإلطاري، على النحو املبني يف املرفق الرابع. ويف مجيع احلاالت األخرى، تنطبق املبادئ التوجيهية الواردة يف هذا 

املرفق اخلامس لتيسري التطبيق املتسق لألصناف الفرعية االختيارية يف التصنيف اإلطاري.
انظر الشكل 3 يف التصنيف اإلطاري لعام 2009 )اجلزء األول(.  )23(

يف بعض احلاالت، ميكن أن يكون مشروع ما قادرًا على بدء العمليات وبيع السلع األساسية مع أن أجزاء من خطة التنفيذ املوافق عليها مل ُتنجز بعد )ال   )24(
تزال هناك مثاًل آبار مل ُتحفر أو توصل بعد(. غري أنه يلزم توخي احلرص يف التمييز بني هذه احلالة وحالة التنفيذ املرحلي، حيث يكون تنفيذ املراحل الالحقة 

مرهونًا بعملية موافقة منفصلة قد تكون مشروطة هي أيضًا بنتائج املرحلة األوىل.
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مبوافقة منفصلة و/أو ختصيص رؤوس أموال لتنفيذها على حنو جيعل من الصعب التكهن مبضي املشروع قدمًا يف الوقت الراهن، ينبغي 
تصنيف هذا اجلزء من املشروع بوصفه مشروعًا منفصاًل يف الصنف الفرعي املناسب.

ويقتضي تعبري "مواَفق على تنفيذه" أن تكون مجيع املوافقات/العقود جاهزة ورؤوس األموال مرصودة. وينبغي أن تكون 
أعمال بناء مرافق املشروع وتركيبها جارية أو توشك على البدء. وال ُيقبل أي سبب للتخلف عن تنفيذ املشروع يف غضون فترة 

زمنية معقولة غري حدوث تغيري غري متوقع هنائيًا يف الظروف وخارج عن سيطرة اجلهات القائمة على تنفيذه.

ويستلزم تعبري "مسوغ لتنفيذه" أن يكون املشروع قد أثبت جدواه التقنية وصالحيته التجارية، وأن تكون هناك توقعات 
معقولة حبصوله على مجيع املوافقات/العقود الالزمة لبلوغه مرحلة التنفيذ.

املشاريع التجارية املحتملة )ب( 

ينحصر تعبري "يف انتظار التنفيذ" يف املشاريع اخلاضعة إىل أنشطة تقنية خاصة باملشروع، مثل حتصيل بيانات إضافية )حفر 
تقييمي( أو إجناز دراسة جدوى املشروع وما يرتبط هبا من حتليالت اقتصادية للتأكد من صالحية املشروع التجارية و/أو لتحديد 
سيناريو التنفيذ أو خطة التعدين األمثل. كما ميكن أن يتضمن املشاريع اليت تواجه عقبات غري تقنية، شريطة أن تكون اجلهات املنفذة 
للمشروع يف طور العمل بنشاط لتذليل هذه العقبات ويتوقع أن تفضي جهودها إىل تسوية إجيابية خالل فترة زمنية معقولة. ويتوقع 

أن تتصف هذه املشاريع باحتماالت عالية لتحقيق جدوى جتارية.

وُيستخدم تعبري "تنفيذ موقوف" عندما يعترب أن للمشروع فرصة معقولة على أقل تقدير لتحقيق اجلدوى التجارية )أي 
أن هناك آفاق معقولة إلمكانية االستخراج االقتصادي( ولكن مثة عقبات غري تقنية كبرية يتعني تسويتها قبل انتقاله إىل مرحلة 
التنفيذ" هو  التنفيذ" واملشروع "املوقوف  انتظار  الرئيسي بني املشروع "يف  بيئية أو اجتماعية مثاًل()25(. والفرق  التنفيذ )مسائل 
على  وتعمل  مباشرة  للمشروع  املنفذة  اجلهات  عليها  تؤثر  أن  اليت ميكن  تلك  الوحيدة هي  اهلامة  العقبات  األوىل  احلالة  أنه يف 
ذلك فعاًل )من خالل املفاوضات مثاًل(. يف حني أن العقبات الرئيسية يف احلالة الثانية ختضع لقرارات أطراف أخرى غري خاضعة 
لسيطرة اجلهات املنفذة للمشروع أو لتأثريها املباشرة، وبالتايل فإن حصيلة هذه القرارات وتوقيتها كالمها عرضة لدرجة مرتفعة 

من عدم التيقن.

املشاريع غري التجارية )ج( 
يناسب استخدام تعبري "تنفيذ غري موضح" للمشاريع اليت ال تزال يف مراحل التقييم التقين والتجاري األوىل )اكتشاف جديد 
مثاًل( وعندما يقتضي التقييم حتصيل قدر كبري من البيانات اإلضافية للتوصل إىل تقييم جمٍد إلمكانية التنفيذ التجاري للمشروع. أي 

عندما يكون هناك أساس غري كاٍف للخلوص إىل وجود آفاق معقولة إلمكانية االستخراج االقتصادي.

أما تعبري "تنفيذ غري جمٍد" فهو ُيستخدم عند حتديد مشروع جمٍد تقنيًا ولكن خلص تقييمه إىل أنه ال ينطوي على إمكانيات 
كافة تربر أي أنشطة إضافية لتحصيل املزيد من البيانات أو أي جهود مباشرة إلزالة العقبات التجارية. ويف هذه احلاالت، قد يكون 

قد يكون االفتقار إىل طلب كاٍف يف سوق قائمة صاحلًة اقتصاديًا وميكن الوصول إليها سببًا آخر لتصنيف مشروع ما يف خانة "تنفيذ موقوف"، ولكن يتعني   )25(
توخي احلرص يف التمييز بني هذه احلالة واحلالة اليت ال توجد فيها أساسًا سوق صاحلة اقتصاديًا )تنفيذ غري جمد(.
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من املفيد حتديد هذه الكميات وتسجيلها، حبيث يتسىن التسليم بوجود إمكانية لفرصة تنفيذ مشاريع استخراجها جتاريًا، يف حال 
طرأت تغيريات كبرية على الظروف التكنولوجية أو التجارية.

الكميات اإلضافية يف املوضع )د( 
ينبغي تصنيف الكميات يف فئة "كميات إضافية يف املوضع" فقط عندما ال يتسىن حتديد مشاريع جمدية تقنيًا ميكن أن تفضي 
إىل استخراج أي من هذه الكميات. وميكن أن يصبح بعض هذه الكميات قاباًل لالستخالص يف املستقبل يف حالة تطوير تكنولوجيا 

جديدة تسمح بذلك.
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اجلزء الثالث

املالحظة التفسريية على تصنيف األمم املتحدة اإلطاري 
الحتياطيات وموارد الطاقة األحفورية واملعادن لعام 2009 

)التصنيف اإلطاري - 2009(*

هذه املالحظة التفسريية ترافق التصنيف اإلطاري - 2009 وليست جزءًا منه.  *
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مقدمة
الطاقة  ملوارد  اإلطاري  املتحدة  األمم  تصنيف  إعداد  أجنزت  قد  ألوروبا)1(  االقتصادية  اللجنة  كانت  عام 2004،  حبلول 

األحفورية واملعدنية )UNFC(، وأحالته إىل املجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة للنظر فيه.

وقد رّحب املجلس االقتصادي واالجتماعي)2(، خالل جلسته العامة 42، املعقودة يف 16 متوز/يوليه 2004، إذ أشار إىل 
مقرره 226/1997 املؤرخ 18 متوز/يوليه 1997، مبوافقة اللجنة االقتصادية ألوروبا لتصنيف األمم املتحدة اإلطاري ملوارد الطاقة 
األحفورية، وقرر أن يدعو الدول األعضاء يف األمم املتحدة واملنظمات الدولية واللجان اإلقليمية إىل النظر يف إمكانية اختاذ تدابري 
مناسبة لضمان تطبيق التصنيف اإلطاري على النطاق العاملي. والحظ املجلس أن التصنيف اجلديد ملوارد الطاقة األحفورية واملعادن، 
والذي يشمل اآلن السلع األساسية من الطاقة )أي على سبيل املثال الغاز الطبيعي والنفط واليورانيوم(، هو عبارة عن امتداد لإلطار 
السابق الذي كان قد ُأعّد خبصوص أنواع الوقود الصلب والسلع األساسية املعدنية، والذي كان املجلس قد اختذ بشأنه إجراًء مماثاًل 

يف عام 1997 بناًء على موافقة اللجنة االقتصادية ألوروبا وعلى توصيتها املقّدمة بشأنه.

لتنسيق  املخّصص  اخلرباء  فريُق  املسألة  معاجلة هذه  االقتصادية ألوروبا، يف  للجنة  التابعة  املستدامة  الطاقة  وقد ساعَد جلنَة 
مصطلحات موارد الطاقة األحفورية واملعادن )فريق اخلرباء املخصص(.

ووّجهت جلنة الطاقة املستدامة، خالل دورهتا السادسة عشرة املعقودة يف تشرين الثاين/نوفمرب 2007، طلبًا إىل فريق اخلرباء 
ع للجنة الطاقة املستدامة للنظر فيها يف عام 2008 بغية  املخصص بأن حييل أّي صيغة منّقحة من التصنيف اإلطاري إىل املكتب املوسَّ
تسهيل تطبيقه على النطاق العاملي. ومت إعداد صيغة مبّسطة من التصنيف )UNFC-2009( استجابة إىل ذلك الطلب. وتوّضح املالحظة 

التفسريية ببعض التفصيل املسائل الواردة يف التصنيف املنّقح، ولكنها ال تشّكل جزءًا من التصنيف ذاته.

التصنيف اإلطاري - UNFC-2009( 2009(، من  اليت أعّدت  التصنيف اإلطاري،  تنقيح  العمل بشأن  وقد تكّونت فرقة 
املكتب املوّسع لفريق اخلرباء املخصص، ومن خرباء خمتارين أيضًا.

أواًل- العالقة بالتصنيفات األخرى

طيلة القرن العشرين، كانت ُتعّد نظم خمتلفة لتصنيف املوارد األرضية، وكانت تتمّثل فيها خمتلف اخلصائص الفيزيائية للموارد، 
وكذلك التنّوع اجلغرايف واالجتماعي - االقتصادي يف مناطق إنتاجها. ومع أنه كانت توجد دائمًا رغبة وإرادة يف هذا اخلصوص، 
فلم يكن مثة مطلب معّين يقتضي التنسيق بني املصطلحات أو االتفاق على نظم تصنيف مشتركة. ولكن منذ فترة حديثة العهد، 
حينما رسخت عوملة التجارة بالسلع األساسية واألسواق املالية يف هذا املجال، تطّورت وجهة نظر يف أن إجياد نظام تصنيف إطاري 
ق من شأنه أن يعود بأقصى قدر من النفع يف هذا الصدد، ومن مث فقد بدأ العمل على إعداد تصنيف األمم املتحدة اإلطاري يف  منسَّ

عام 1992، وأفضى إىل إجياد نظام تصنيف ثالثّي األبعاد أمكن أن يعزى إليه معظم النظم اليت تنضوي فيها املعادن الصلبة.

الطاقة  موارد  مبوضوع  العناية  أجل  من  إضايف  حنو  على  اإلطاري  املتحدة  األمم  تصنيف  تطوير  مت  عام 2004،  وحبلول 
األحفورية والثروة املعدنية. ومنذ ذلك احلني، مت إعداد تصنيفات هامة أخرى أو جرى حتديث عهدها على حنو ملحوظ. وهي تشمل 

اللجنة االقتصادية ألوروبا هي إحدى اللجان اإلقليمية اخلمس التابعة لألمم املتحدة. وهي متّثل أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية وإسرائيل.  )1(
املقرر 233/2004 الصادر عن املجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة خبصوص تصنيف األمم املتحدة اإلطاري ملوارد الطاقة األحفورية واملعدنية.  )2(
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التصنيف الروسي اجلديد لعام 2005، والنموذج احلاسويب للمعايري الدولية لإلبالغ عن املوارد اخلاص بلجنة احتياطيات املعادن 
)CRIRSCO( لعام 2006، ونظام إدارة املوارد النفطية )PRMS( لعام 2007 املشترك بني مجعية مهندسي النفط )SPE( واملجلس 
العاملي للنفط )WPC( والرابطة األمريكية لعلماء اجليولوجيا النفطية )AAPG( ومجعية مهندسي تقييم االحتياطيات واملوارد النفطية 
)SPEE(. ويف عامي 2007 و2008، اضطلع فريق اخلرباء املخصص، بالتعاون مع خرباء ميثلون هذه اهليئات املهنية املذكورة، بعملية 
مواءمة تطبيقية واسعة النطاق، يف إطار فرقة العمل املعنية مبواءمة تطبيق تصنيف األمم املتحدة اإلطاري. وقد أظهر العمل املضطلع 
به أنه ميكن التنسيق بني النموذج احلاسويب )CRIRSCO( ونظام إدارة املوارد النفطية )PRMS( وبني تصنيف األمم املتحدة اإلطاري. 
وقد أوصى التقرير الصادر عن فرقة العمل املعنية باملطابقة )ECE ENERGY SERIES No. 33 وECE/ENERGY/71( بإجراء بعض 

التعديالت على التصنيف اإلطاري بغية تسهيل هذه املطابقة.

بتقدمي  وذلك  باملطابقة  املعنية  العمل  فرقة  توصيات   )UNFC-2009( لعام 2009  اإلطاري  املتحدة  األمم  تصنيف  وجيّسد 
تصنيف إطاري عايل املستوى، ميكن أن تتآلف فيه معًا املبادئ التوجيهية اخلاصة بالسلع األساسية املحّددة، واليت تتبّدى يف النموذج 
ُطّورت  املشترك )PRMS(. وقد  النفطية  املوارد  إدارة  املعدنية )CRIRSCO( ونظام  املوارد  الدولية لإلبالغ عن  للمعايري  احلاسويب 
التعاريف العامة العالية املستوى من أجل ضمان اإلمكانية القصوى للتساوق مع سائر النظم التصنيفية. ولكن تعاريف الفئات والفئات 
الفرعية يف التصنيف اإلطاري الصادر عن األمم املتحدة جرى تبسيطها، وجرى تعريف أشيع األصناف املستعملة باستخدام صيغ 

لغوية واضحة، من خالل توفري مصطلحات عامة منّسقة على مستوى مالئم لالتصاالت العاملية ألغراض اإلبالغ.

ثانيًا- احلفاظ على التصنيف

سوف يكون من الالزم أن يفي التصنيف الناتج )التصنيفات الناجتة( مبتطلبات الصلة الوثيقة واألمهية النسبية واملوثوقية والقابلية 
للمقارنة فيما خيص االحتياجات الرئيسية اليت يرمي التصنيف، وكذلك سائر التصنيفات، إىل تلبيتها. وقد يقتضي هذا وضع نصوص 

تكميلية من خالل احلوار مع أصحاب املصلحة يف هذا املجال.

ثالثًا- اإلحاالت املرجعية املعيارية

الدويل  والنظام   ،1992:1000 إيسو   ،)ISO( القياسي  للتوحيد  الدولية  املنظمة  عن  الصادرة  املعيارية  املرجعية  الوثيقة 
اإلحالة  بنود، تشّكل، من خالل  املعّينة األخرى، حتتوي على  الوحدات  تعّدداهتا وبعض  استعمال  والتوصيات بشأن  للوحدات، 
التعديالت  بشأهنا  فال ُتطبَّق  املؤرخة،  املرجعية  اإلحاالت  خيص  أما فيما  الوثيقة.  هذه  أجل  من  بنودًا  النص،  هذا  يف  املرجعية 
عون على تقّصي إمكانية  أو التنقيحات الالحقة اخلاصة هبذا املنشور. غري أن األطراف يف االتفاقات اليت تستند إىل هذه الوثيقة ُيشجَّ
تطبيق أحدث طبعة من الوثيقة املعيارّية املذكورة سابقًا. وأما فيما خيص اإلحاالت املرجعية غري املؤرَّخة، فُتطبق بشأهنا آخر طبعة 
من الوثيقة املعيارية املشار إليها. وُيعىن األعضاء يف املنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهروتقنية الدولية )IEC( باحلفاظ على 

سجاّلت باملعايري الدولية الصاحلة يف الوقت الراهن.
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رابعًا- التعليقات على تصنيف األمم املتحدة اإلطاري لعام 2009

التعليقات التالية ُتحيل إىل أقسام حمّددة من التصنيف. وهي ملحقة بالتصنيف تسهياًل للرجوع إليها.

التعليق على القسم األول )التصنيف اإلطاري، 2009(
يبّين هذا القسم أن تصنيف عام 2009 هو تصنيف شامل ملوارد الطاقة األحفورية واملوارد املعدنية. غري أنه ال يشري إىل موارد 
الطاقة اليت حتتوي عليها احلقوق الفيزيائية )من حيث خواص الضغط ودرجة احلرارة(. وال يشري أيضًا إىل موارد املياه اجلوفّية، مع 

أنه ميكن تطبيقه على مشاريع استخراج موارد املياه اجلوفية غري املتجّددة.

وال يتطّرق هذا التصنيف لعام 2009 إىل مسألة تطبيقه على مستودعات االحتياطيات املتلّقية إما من أجل التخزين الدائم 
وإما من أجل اجلرد املؤقت.

ويهدف التصنيف إىل تلبية االحتياجات الرئيسية األربعة املذكورة يف القسم األول.

التعليق على القسم الثاين )التصنيف اإلطاري - 2009(
حيدد التصنيف كيف تتبّدى الشروط يف املضمار االقتصادي واالجتماعي، واملضمار الصناعي )جدوى املشروع/املنجم(، 

واملضمار اجليولوجي، يف الفئات املستخدمة لتعريف أصناف الكميات املوجودة يف املواضع والقابلة لالستخالص.

التعليق على القسم الثالث )التصنيف اإلطاري - 2009(
أصناف الكميات املوجودة يف املواضع والقابلة لالستخالص ُتعرَّف هنا بالنسبة إىل الفئات املذكورة يف القسم الثاين.

ر إنتاجها يف هناية املطاف. ومن اجلوانب اهلامة من التصنيف تعريف  الكّميات القابلة لالستخالص هي تلك الكّميات اليت ُيقدَّ
ر من خالل القياسات غري املباشرة، سواء أكان إنتاجًا  نقطة مرجعية خبصوص الكّميات املنَتَجة، حيث ُيقاس اإلنتاج مباشرًة أو ُيقدَّ

للبيع أم كان إنتاجًا لغري البيع. وهذه الطريقة تتيح تعريف الكّميات والنوعيات.

وُتستعَمل لغة بسيطة يف التصنيف كله، باجتناب الكلمات الرئيسية اليت ليس هلا معىن فريد بذاته. وأهم مالحظة هنا أن الكلمة 
"االحتياطيات" ال ُتستعَمل يف غري معناها العام.

يف التصنيفات املوجودة حاليًا، ُيستعَمل املصطلح "االحتياطيات" على األكثر لوصف الكّميات اليت تتنّبأ مشاريع االستخالص 
التجارية بإنتاجها. ذلك أن التصنيفات اليت تتعّلق باستخالص املعادن الصلبة كثريًا ما تضيف التقييد اإلضايف بأن الكّمية تكون معلومة 
مبستوى عال من الثقة حيث ُتستعَمل يف سياق االحتياطيات ]املعدنية[ "املؤّكدة" أو "املُثبتة". علمًا بأن مشاريع االستخالص اليت 
تنتج أو تستخِدم السوائل تّتسم منطيًا مبدًى أوسع من عدم التيقن بالنسبة إىل الكميات اليت ميكن استخالصها اليت تتأتى من جهد 
استخالصي معني. وأما هنا، فإن مصطلح االحتياطيات "املؤّكدة" أو "املُثبَتة" ُيطبَّق على حمّصلة النتائج اليت تنطوي على درجة عالية 

من احتمال كوهنا فائقة الزيادة. وإن تصنيف األمم املتحدة اإلطاري لعام 2009 متوافق متامًا مع هذه املمارسات املّتبعة.

غري أن مفهوم "االحتياطيات" ينطوي على معاٍن واستعماالت خمتلفة. وحىت ضمن الصناعات االستخراجية، حيث ُيعرَّف 
وُيطبَّق هذا املصطلح بعناية، توجد بعض االختالفات اجلوهرية بني الشروط املحّددة اليت ُتتَّبع يف قطاعات خمتلفة. ففي مضمار املُلك 
العام، يستعمل كثريون هذا املصطلح لوصف الكّميات اليت ميكن استخالصها من مستجَمعات أو تراكمات التّرسبات املكَتَشفة، 
بصرف النظر عّما إذا كانت قابلة لالستخالص بواسطة مشاريع جتارية أو بواسطة مشاريع ال تعترب )بعُد( جتارية، أو عّما إذا كان 
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ُيظن أهنا قابلة لالستخالص تقنيًا من دون أّي اعتبار ملشاريع االستخالص املمكنة اليت يلزم االضطالع هبا الستخالص تلك الكميات 
فعاًل. وهنالك آخرون يستعملون تعابري مثل "االحتياطيات القابلة لالستخالص"، يعنون هبا ضمنًا أن بعض االحتياطيات تعترب بالنسبة 
إليهم غري قابلة لالستخالص؛ كما يستعملون عبارات مثل "احتياطيات غري مكَتَشفة"، وكذلك حىت عبارات مثل "احتياطيات يف 

املواضع".

اللغة  للكلمة "االحتياطيات" يف  القائلة بأن هناك استعماالت شائعة أخرى  الرأي تسانده على حنو إضايف املالحظة  وهذا 
اإلنكليزية هلا يف الواقع معىًن متعارض متامًا مع املعىن املتواتر استعماله على األكثر يف األنشطة االستخراجية. فهي ال ُتستعَمل لوصف 
الكّميات اجلاهزة لإلنتاج، بل الكّميات املُحتَفظ هبا "احتياطيًا" على سبيل التشبيه باملجنَّدين االحتياطيني واألنِبذة وغري ذلك - أي 

ال ُتنَتج إال الحقًا، أو رمبا ال ُتنَتج مطلقًا.

وأما مفهوم املصطلح "التجاري" فهو من املفاهيم الرئيسية يف التصنيف. وهو ُيستعَمل مبعناه األصلي لتبيان ما الذي ُيعدُّ من 
أجل الشراء والبيع على النطاق الكبري.

وُيبلَّغ عن عدم التيقن بثالث طرق تكاملّية:

أقدمها، وتنبثق من أفضل املمارسات املّتبعة يف التحليل اجليولوجي، هي التبليغ عّما "ُشوِهَد" أو "قيَس"، وما ُقدِّر،  )أ( 
أو اسُتدّل عليه، مبراقبة جيولوجية جيدة على حنو معقول، وما اسُتقرئ أو ُخمِّن من سلسلة من املالحظات، ولكن 
بقدر من املراقبة أقل من سابقة أو بعدم مراقبة. وهذا األسلوب يف التقدير العشوائي ُمالئم جدًا خصائص الكّميات 
املتوّضعة يف مستجَمع ترّسبات/أو تراكمات، وهو مناسب أيضًا حيث تكون الكّميات املقّدرة اليت ُيحتمل أن تكون 

قابلة لالستخالص مستندة مباشرة إىل تلك التقديرات املوضعّية العشوائية، كما يف حالة املعادن الصلبة؛

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

رة، على األقل؛ القائم على هذا السيناريو هو التبليغ عن احتمالّية يف أن مشروع ما سوف ينتج الكمية املقدَّ

ما عدا يف حالة املشاريع التجارية، قد يكون مثة مصادفة طارئة يف عدم إجناز مشاريع تنموية وإنتاجية. وتتضح هذه  )ج( 
باستكشاف كّميات  القيام  التبليغ عن احتمال يف  ُتتبع هي  أفضل ممارسة  إن  احلالة يف طور االستكشاف، حيث 
حبجم كاٍف لكي ُتتاح اإلمكانية اليت تؤدي إىل مشروع جتاري، ومن مث إىل احتمال توزيع الكّميات املتنبأ هبا القابلة 
لالستخالص من ذلك املشروع التجاري. ويف هذا الصدد، فإن االحتمال يف أن يتسّنى االضطالع فعاًل يف املستقبل 
التبليغ عنه إذا كانت  اقتصادية تقترن مُبستجَمعات ترّسبات معلومة، ميكن كذلك  املرتَقب مبشاريع ذات إمكانية 
املعلومات متاحة. وعلى حنو بديل، قد يتسّنى التبليغ عن تلك املعلومات بتخصيص تلك الكّميات يف أصناف فرعية. 
وفيما خيص أّي إمكانية واحدة مبفردها لالستكشاف أو مشروع تنموي قد يكون من اإلجيايب التبليغ على حد سواء 
عن املصادفة الساحنة يف أن يؤدي ذلك إىل مشروع جتاري، وعن جمال الكّميات اليت ميكن إنتاجها من املشروع. وعند 

العمل بشأن حافظات مشاريع، فإن هذه الكّميات ُتخصم عمومًا مقابل االحتمال الذي سوف جيّسدها ماديًا.

ويتسق التصنيف اإلطاري - 2009 مع هذه املمارسات الثالث اليت هي أفضل ما هو متَّبع يف اإلبالغ عن مستوى عدم 
التيقن.

التعليق على القسمني الرابع واخلامس )التصنيف اإلطاري - 2009(
مع أن تصنيف األمم املتحدة اإلطاري لعام 2009 هو تصنيف قائم بذاته حبكم طبيعته، فإن تعاريف فئاته الشاملة جتعله 
مالئمًا جدًا للمقارنة بتصنيفات أخرى من خالل الوحدات النموذجية للمواءمة البيانية التطبيقية، ومن مث ميكن استعماله لتسهيل 
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التنسيق فيما بينها من خالل تسليط الضوء على التغيريات اليت ميكن تنفيذها من أجل إزالة االختالفات اجلوهرية بينها. كما إن تطبيق 
هذا التصنيف اإلطاري باعتباره تصنيفًا قائمًا واستعماله من أجل املقارنة بتصنيفات أخرى على حد سواء تسّهلهما الفئات التفّرعية 

أو التجميعية الواردة بتعريف األصناف اليت تبّين الكّميات األّولية اليت ُيبّلغ عنها عمومًا ومبا يعود بأكثر قدر من النفع.

التعليق على القسم السادس )التصنيف اإلطاري - 2009(
من اجلائز تطبيق اإلجراء نفسه املتَّبع إما يف تفريع الفئات وإما يف جتميعها على املستوى الوطين أو املحلي بغية تلبية االحتياجات 
املحددة اليت تنشأ على سبيل املثال من خالل التشريعات الوطنية أو إجراءات القرارات املؤسسية أو االحتياجات غري املرتَقبة عند 
إصدار التصنيف. وبغية ضمان إجياد حلول للمشاكل اليت تتسم بطبيعة من هذا النوع بطريقة مّتسقة لدى خمتلف مستعملي هذا 
التصنيف، من املهم تدقيق الصَيغ التكّيفية حرصًا على االتساق مع تصنيف األمم املتحدة اإلطاري األساسي وغريه من الصيغ التكيُّفية 

الوطنية أو املحلية.
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الطاقة  وموارد  الحتياطيات  اإلطاري  املتحدة  األمم  تصنيف  نص  املنشور  هذا  يتضمن 
األحفورّية واملعادن لعام 2009 )التصنيف اإلطاري لعام 2009( ومواصفات تطبيقه. والتصنيف 
اإلطاري لعام 2009 خمطٌط مقبول عامليًا وقابل للتطبيق دوليًا لتصنيف احتياطيات وموارد الطاقة 
األحفورية واملعادن واإلبالغ عنها، وهو حاليًا التصنيف الوحيد يف العامل املتاح هلذا الغرض. وبالنسبة 
لألنشطة االستخراجية، يعكس التصنيف اإلطاري لعام 2009 بوضوح الشروط السائدة يف امليدانني 
االقتصادي واالجتماعي، مبا يشمل شروط األسواق واألطر احلكومية والنضج التكنولوجي والصناعي 
وحاالت انعدام اليقني الدائمة احلضور يف هذا الصدد. وهو يقّدم إطارًا أوحد لالستناد إليه يف إعداد 
الدراسات الدولية عن الطاقة واملعادن، وحتليل السياسات العامة احلكومية إلدارة املوارد، والتخطيط 

للعمليات الصناعية، وختصيص رؤوس األموال الالزمة بكفاءة.

والتصنيف اإلطاري لعام 2009 نظاٌم يقوم على مبادئ شاملة ُتصنَّف فيه الكّمياُت بناًء على 
 ،(F) ووضعية املشاريع امليدانية وجدواها ،(E) املعايري األساسية الثالثة اخلاصة بالصالحية االجتماعية
واملعرفة اجليولوجية (G)، باستعمال نظام ترميز رقمي. ويؤدي توليف جمموعات من هذه املعايري إىل 

تكوين نظام ثالثي األبعاد.

واملواصفات اخلاصة بتطبيق التصنيف اإلطاري لعام 2009 جتعله قاباًل لإلنفاذ عمليًا. وهي 
حتدد القواعد األساسية اليت تعترب ضرورية لضمان مستوى مالئم من االتساق يف تطبيق التصنيف 

اإلطاري، وتتيح إرشادات إضافية عن كيف ينبغي تطبيقه يف ظروف حمددة.

ويشمل التصنيف اإلطاري لعام 2009 مجيع األنشطة االستخراجية، فيحيط باملبادئ املشتركة 
ويقّدم أداة لإلبالغ املّتسق بشأن هذه األنشطة، بصرف النظر عن السلع األساسية. وهو نظام ترميز 
قوي ميّهد الطريق حنو حتسني االتصاالت على الصعيد العاملي، مما من شأنه أن ُيِعني على استقرار 
اإلمدادات وأماهنا، على حنو حيكمه عدد أقل من القواعد واملبادئ التوجيهية املفهومة فهمًا أفضل. 

وُيتوخى من مث حتقيق كفاءات بالغة األمهية بفضل استعمال التصنيف اإلطاري لعام 2009.

ف األمم املتحدة اإلطاري 
تصني

الحتياطيات وموارد الطاقة األحفورية واملعادن، 2009 
 

متضمنًا املواصفات الالزمة لتطبيقه
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