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دارة ينطبق عىل  طاري) هو نظام عالمي للتصنيف والإ طاري للموارد (التصنيف الإ تصنيف الأمم المتحدة الإ
والحْقن  المياه  مشاريع  عن  فضالً  المنشأ،  ية  الب�ش والموارد  المتجددة،  والطاقة  النووي،  والوقود  والنفط،  المعادن، 
لأغراض التخزين الجيولوجي. ومنذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة، أضحت إدارة موارد الطاقة والمواد الخام إدارًة 
والمستثمرون  الصناعة  وقطاع  الحكومات  ذلك  ي 

�ف بما  قصوى،  أهمية  المصلحة  أصحاب  جميُع  يوليه  أمراً  مستدامة 
والمجتمعات المحلية.

الموارد  قطاعات  مختلف  احتياجات  تلبية  هو  طاري  الإ التصنيف  من  ثة  المحدَّ النسخة  هذه  من  والغرض 
ي دعت إليها خطة التنمية المستدامة 

دارة المستدامة للموارد ال�ت وتطبيقاتها، فضالً عن مواءمة التصنيف عىل نحو تام مع الإ
طاري قابالً للتطبيق  ي ذلك ما أُدرج لأغراض توحيد النص، جعل التصنيف الإ

ات الرئيسية، بما �ف لعام 2030. وتتيح التغي�ي
طاري.  ف للتصنيف الإ ف الحالي�ي عىل جميع الموارد. ول يغ�ي هذا التحديث نظاَم التصنيف، وبالتالي ل يؤثر عىل المستعمل�ي

طاري. ث هو تيس�ي التطبيق عىل مستعمىلي التصنيف الإ فالمتوخى من النص المحدَّ
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iii

شكر وتقدير

ي تتضمن مواصفات 
طاري)، ال�ت طاري للموارد (التصنيف الإ أُعّدت النسخة المحّدثة لعام 2019 من تصنيف الأمم المتحدة الإ

ي اللجنة القتصادية 
ك ساهمت فيهما لجنة الأمم المتحدة القتصادية لأوروبا، وبلدان غ�ي أعضاء �ف لتطبيقه، بفضل تعاون وجهد مش�ت

لأوروبا، ووكالت تابعة لالأمم المتحدة، ومنظمات دولية أخرى، وهيئات حكومية دولية، ورابطات وجمعيات مهنية، والقطاع الخاص.

ي بإدارة الموارد التابع للجنة القتصادية لأوروبا، ل سيما مكتبه، 
اء المع�ف والشكر موصول إل كل من أعضاء فريق الخ�ب

ي إعداد هذه النسخة المحدثة لعام 2019. وتشمل 
سهامهم �ف ، والأفرقة العاملة وفرق العمل الأخرى، لإ ي

والفريق الستشاري التق�ف
ية المنشأ،  ي بالموارد الب�ش

: الفريق العامل المع�ف ي بإدارة الموارد ما يىلي
اء المع�ف الأفرقة العاملة وفرق العمل التابعة لفريق الخ�ب

ي
ي بالمياه الجوفية، والفريق العامل المع�ف

ي بالتصالت، والفريق العامل المع�ف
والفريق العامل التجاري، والفريق العامل المع�ف

ول،  ي بالب�ت
ي بالوقود النووي، والفريق العامل المع�ف

ي بالمعادن، والفريق العامل المع�ف
بمشاريع الَحْقن، والفريق العامل المع�ف

ي ذلك أفرقته الفرعية المعنية بالطاقة الأحيائية، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة 
ي بالطاقة المتجددة، بما �ف

والفريق العامل المع�ف
ي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفرقة العمل المعنية 

الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية البحرية، والفريق العامل المع�ف
بالكفاءات، وفرقة العمل المعنية بالعتبارات البيئية والجتماعية.
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مقدمة

طاري، لأن لهما تعاريف محددة تختلف من قطاع لآخر. ويُستعمل المصطلحان هنا  ي التصنيف الإ
لم يُقّدم تعريف لمصطلحي "مورد" و"موارد" �ف (1)

بالمع�ف العام البحت.

لة تحديث لتصنيف  ف طاري) هي بم�ف طاري للموارد (التصنيف الإ هذه النسخة الجديدة لعام 2019 من تصنيف الأمم المتحدة الإ
طاري للطاقة الأحفورية والحتياطيات والموارد المعدنية لعام 2009، وهي تتضمن مواصفات تطبيقه (المنشور  الأمم المتحدة الإ
وروبا والوثيقة ECE/ENERGY/94) ال�تي صدرت �في نهاية عام 2013.

أ
42 من سلسلة منشورات الطاقة الصادرة عن اللجنة القتصادية ل

ين  ي دورتها السادسة والع�ش
2017، وافقت لجنة الطاقة المستدامة التابعة للجنة القتصادية لأوروبا �ف ي أيلول/سبتم�ب

و�ف
طاري لحتياطيات وموارد الطاقة الأحفورية والمعادن لعام 2009 ليصبح تصنيف الأمم  عىل تغي�ي اسم تصنيف الأمم المتحدة الإ

طاري(. طاري للموارد )التصنيف الإ المتحدة الإ

ة (جنيف، سوي�ا، 29 نيسان/أبريل – 3 أيار/مايو 2019؛ تقرير  ي دورته العا�ش
ي بإدارة الموارد �ف

اء المع�ف وأوىص فريق الخ�ب
طاري لجعلها مستوعبة للمجموعة الكاملة من  ي الصيغ النصية للتصنيف الإ

الدورة: ECE/ENERGY/GE.3/2019/2) بإعادة النظر �ف
ف بالتصنيف. مختلف السلع الأساسية وأصحاب المصلحة المعني�ي

طاري هو تلبية متطلبات مختلف قطاعات الموارد وتطبيقاتها، فضالً ثة من التصنيف الإ والغرض من هذه النسخة المحدَّ
ات  التغي�ي وتتيح  لعام 2030.  المستدامة  التنمية  خطة  إليها  دعت  ي 

ال�ت للموارد  المستدامة  دارة  الإ مع  تامة  بصورة  مواءمتها  عن 
طاري قابالً للتطبيق عىل جميع الموارد. ول يغ�ي هذا التحديث  ي ذلك من حيث توحيد النص، جعل التصنيف الإ

الرئيسية، بما �ف
طاري. والغرض من النص المحّدث هو تيس�ي تطبيقه من  ف للتصنيف الإ ف الحالي�ي ل يؤثر عىل المستعمل�ي نظام التصنيف، وبالتالي

طاري. جانب مستعمىلي التصنيف الإ

أولً– التطبيق

طاري) هو نظام تصنيف يقوم عىل أساس مشاريع استغالل الموارد  طاري للموارد (التصنيف الإ تصنيف الأمم المتحدة الإ
البيئية والجتماعية والقتصادية والجدوى التقنية لهذه المشاريع(1). ويتيح التصنيف  ويستند إل مبادئ لتحديد قابلية الستمرار 

وع مستقباًل. طاري نظاماً متسقاً لتوصيف درجة الثقة �في تحقق الكميات المتوخاة من الم�ش الإ

وتشّكل المصادر، مثل الطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة المائية البحرية، والطاقة الأحيائية، 
ي يمكن استغاللها 

والَحْقن لأغراض التخزين، والهيدروكربونات، والمعادن، والوقود النووي، والمياه، العن� الأساسي لمشاريع الموارد ال�ت
ية المنشأ، والمخلفات، وما إل ذلك). ي حالتها الطبيعية أو الثانوية (المصادر الب�ش

للحصول عىل منتجات. وقد تكون المصادر �ف

 ، ف ي ذلك الكهرباء، والحرارة، والهيدروكربونات، والهيدروج�ي
ى أو تُباع أو تُستخدم، بما �ف وع أن تُش�ت ويمكن لمنتجات الم�ش

ف ي مجال الطاقة المتجددة، أن المنتجات (الكهرباء، والحرارة، والهيدروج�ي
ي بعض المشاريع، مثالً �ف

والمعادن، والمياه. ويالحظ �ف
ي مشاريع 

، وما إل ذلك). وقد تكون المنتجات والمصادر متشابهة �ف شعاع الشمسي وما إل ذلك) تختلف عن المصادر (الرياح، والإ
ي تكون المصادر والمنتجات فيها هي النفط و/أو الغاز، عىل الرغم من أن حالة السوائل وخصائصها 

أخرى، مثل المشاريع النفطية ال�ت
ي الخزان وظروف السطح.

قد تتغ�ي حسب الظروف السائدة �ف
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ي ولتخاذ 
ي واجتماعي واقتصادي وتق�ف

ديْن يتيحان أساساً لإجراء تقييم بي�أ وع هو عبارة عن استغالل أو تشغيل محدَّ والم�ش
ي حالة التخطيط الطويل الأجل للموارد الوطنية). وينبغي أن تكون خطة 

وع مفصلة أو مفاهيمية (�ف القرار. وقد تكون خطة الم�ش
ف من النُّضج.

ّ تاحة إجراء تقييم مناسب لحتياجات أصحاب المصلحة عند مستوى مع�ي وع مفّصلة بما فيه الكفاية لإ الم�ش

: مكان، احتياجات التطبيقات المتصلة بما يىلي ، قدر الإ ي طاري بحيث يل�ب وُصمم التصنيف الإ

صياغة السياسات استناداً إل الدراسات المتعلقة بالموارد؛	

مهام إدارة الموارد؛	

كات؛	 العمليات التجارية لل�ش

تخصيص الأصول المالية.	

ثانياً– الفئات والفئات الفرعية 

معاي�ي أساس  عىل  بالموارد  متعلق  وع  مــ�ش منتجات  فيه  تُصنَّف  مبادئ  عىل  قائم  نظام  هو  ــاري  ط الإ التصنيف 
 ،(G) التقديرات  ي 

�ف الثقة  ودرجة   ،(F) التقنية  والجدوى   ،(E) والقتصادية  والجتماعية  البيئية  الستمرار  قابلية  هي  ثالثة  أساسية 
فئات  وتستخلص   .(1 (الشكل  الأبعاد  ي 

ثال�ش نظام  تكوين  المعاي�ي  هذه  من  توليفات  وتتيح  العددي.  ف  م�ي لل�ت نظام  باستخدام 
ف
ّ ي بعض الحالت، فئات فرعية (مثاًل، E1-1) لكل معيار بناء عىل المعاي�ي الثالثة وفق ما هو مب�ي

(مثالً، E3 ،E2 ،E1) وكذلك، �ف
 . ي

ف الأول والثا�ف ي المرفق�ي
ومعرف �ف

وترمز المجموعة الأول من الفئات (المحور E) إل درجة مواتاة الظروف البيئية والجتماعية والقتصادية عند تحديد قابلية 
وط القانونية والتنظيمية والجتماعية والبيئية والتعاقدية ذات الصلة.  وع، ويشمل ذلك مراعاة أسعار السوق وال�ش استمرار الم�ش
اوح  وع. وت�ت تنفيذ الم�ش ي يتطلبها 

ال�ت امات  ف التكنولوجيا والدراسات والل�ت (المحور F) فتش�ي إل مدى نضج  الثانية  أما المجموعة 
نتاج، كما تعكس المبادئ  وع الذي اكتملت تهيئته ودخل مرحلة الإ مراحل هذه المشاريع من الدراسة المفاهيمية المبكرة إل الم�ش

وع. ي تقدير كميات منتجات الم�ش
دارة سالسل القيمة. وتش�ي المجموعة الثالثة من الفئات (محور G) إل درجة الثقة �ف القياسية لإ

طاري  وتشكل الفئات والفئات الفرعية َلِبنات النظام، كما تتيح توليفاٌت منها تحديَد "الأصناف". ويمكن تصور التصنيف الإ
ي الشكل 2.

ف �ف ي الشكل 1، أو بلورته وفق صيغِة عمليٍة مخت�ٍة ثنائية الأبعاد كما هو مب�ي
ف �ف ضمن ثالثة أبعاد، حسبما هو مب�ي

ثالثاً– الأصناف

يُعرَّف الّصنف بصيغة فريدة عن طريق تشكيل توليفة معّينة تتألف من فئة أو فئة فرعية (أو مجموعة من الفئات/الفئات 
الفرعية) تُختار من كل واحد من المعاي�ي الثالثة. وبما أن الرموز تُذكر حسب نفس التسلسل (أي E؛ F؛ G)، فمن الجائز إسقاط الأحرف 

ي تُستعمل فيها أعداد عربية.
ف كل اللغات ال�ت واستبقاء الأعداد فقط. ومن ثم يكون الرمز العددي الذي يحّدد صنفاً ما متطابقاً ب�ي

ي يمكن تشكيلها من الفئات والفئات الفرعية E وF وG يبقى 
ل توجد قيود رصيحة مفروضة عىل التوليفات ال�ت ف ي ح�ي

و�ف
دة  ي حالة التوليفات الأهم (الأصناف والأصناف الفرعية)، تضاف مسميات محدَّ

بعض هذه التوليفات أجدى من البعض الآخر. و�ف
ي الشكل 2.

تكّمل الرمز الرقمي، كما هو موضح �ف
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الشكل 1
طاري وأمثلة عىل الأصناف فئات التصنيف الإ

نتاج المبيع ا��
أو المستخدم

نتاج غ� المستخدم ا��



أو المستهلك 	

العمليات

الجدوى التقنية

رار
تم

�س
ة ا

بلي
قا

ية
اد

ص
قت

ا�
 و

ية
اع

تم
�ج

وا
ة 

يئي
الب

درجــة الـثـقـة

مشاريع قابلة ل�ستمرار

مشاريع يمكن أن تكون قابلة ل�ستمرار

مشاريع غ�� قابلة ل�ستمرار

مشاريع مزمعة

منتجات متبقية غ�� مستغلة

توليفات أخرى

الكميات الُمنَتجة

(G3 ؛F2 ؛E1) � م�� ال��

. وقد يتطلب التحديد الكمي  ف
ّ ناً بتاريخ مع�ي ي الشكل 2، يكون تصنيف إجمالي المنتج المتاح لالستغالل مق�ت

ف �ف
ّ وكما هو مب�ي

: ي مشاريع الطاقة المتجددة). ويُنجز التصنيف بناء عىل ما يىلي
وع (مثالً، �ف للمنتج مراعاة عمر/حدود الم�ش

إمداد  لية أو ف ات الطاقة الشمسية الم�ف ف ي بيعت أو استخدمت. وقد يشمل ذلك الستخداَم المبا�ش لتجه�ي
الكميات المنتجة ال�ت (أ) 

لي غ�ي تجاري.
ف السوق المحىلي بمنتج م�ف

ي العمليات.
ي اسُتهلكت �ف

ال�ت الكميات المنتجة غ�ي المستخدمة أو (ب)

ي والجتماعي والقتصادي القائمة عىل 
ي والبي�أ

ي المستقبل. وتشكل دراسات التقييم التق�ف
كميات منتج معروف قد يُنتج �ف (ج)

المشاريع أساَس التصنيف.

وع. ي أي م�ش
ي لم تُستغل �ف

الكميات المتبقية من المنتج ال�ت (د)

ي والجتماعي والقتصادي 
ي والبي�أ

ي قد تُستمد مستقبالً من المشاريع المزمعة. وتشكل دراسات التقييم التق�ف
كميات المنتج ال�ت (ه) 

القائمة عىل المشاريع المزمعة أساس التصنيف.

وع مزمع. ي أي م�ش
الكميات المتبقية من المنتج غ�ي المستغل �ف (و)
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الشكل 2
طاري – الأصناف الرئيسية الصيغة المخترصة للتصنيف الإ

ت
جا

منت
 ال

لي
ما

ج
إ

المنَتج

المستخدم نتاج المبيع أو الإ

ي العمليات)أ(
المستهلك �ن نتاج غ�ي المستخدم أو الإ

الصنف
الفئات الدنيا

EF)ب(G

تأكدت قابلية االستمرار البيئية واالجتماعية 
وع وجدواه التقنية واالقتصادية للمرسش

1، 2، 113المشاريع القابلة لالستمرار)ج(

لم تتأكد بعد قابلية االستمرار البيئية 
وع وجدواه  واالجتماعية واالقتصادية للمرسش

التقنية

ي يمكن أن تكون قابلة 
المشاريع ال�ت

لالستمرار)د(
1، 2، 223)ه(

1، 2، 323المشاريع غ�ي القابلة لالستمرار)و(

ي مشاريع محددة)ز(
تستغل �ن ي لم

1، 2، 343المنتجات المتبقية ال�ت

ال توجد معلومات كافية عن المصدر 
لتقييم قابلية االستمرار البيئية واالجتماعية 

وع وجدواه التقنية واالقتصادية للمرسش
334المشاريع المزمعة

ي المشاريع المزمعة)ز(
تستغل �ن ي لم

344المنتجات المتبقية ال�ت

نتاج المقبل غير المستخدم أو المستهلك في عمليات المشروع ضمن الفئة E3-1. ويمكن أن يشمل ذلك جميع أصناف الكميات التي يمكن  يصنف الإ (أ)  
الستفادة منها.

.(G2+G1 على سبيل المثال) في شكل توليفة تراكمية يمكن استخدام الفئات G بشكل منفصل، أو (ب)  

تُعرَّف التقديرات المرتبطة بالمشاريع القابلة لالستمرار في العديد من نظم التصنيف بأنها احتياطيات، لكن ثمة بعض الختالفات الجوهرية بين  (ج)  
التعاريف المحددة التي تطبق داخل قطاعات مختلفة، وبالتالي ل يُستخدم المصطلح في هذا السياق.

ل تُستغل جميع المشاريع التي يمكن أن تكون قابلة لالستمرار. (د)  

.E1 قد تفي المشاريع التي يمكن أن تكون قابلة لالستمرار بمتطلبات الفئة الفرعية (ه)  

تشمل المشاريع غير القابلة لالستمرار المشاريع التي توجد في مرحلة مبكرة من التقييم إضافة إلى المشاريع التي من غير المرجح أن تؤدي إلى  (و)   
استغالل قابل لالستمرار في المستقبل المنظور.

مشاريع مزمعة، قابلة لالستغالل في المستقبل مع تغير الظروف  تستغل، سواء في إطار مشاريع محددة أو قد تصبح المنتجات المتبقية التي لم (ز)  
كلها بسبب القيود المادية و/أو البيئية والجتماعية والقتصادية.  البيئية والجتماعية والقتصادية. وقد ل تتحقق بعض هذه التقديرات أو التكنولوجية أو
مكانات غير المحققة. وجدير بالتأكيد  شارة إلى مقدار الإ وقد يكون هذا التصنيف أقل فائدة لمشاريع الموارد المتجددة، ويمكن مع ذلك استخدامه لالإ
إلى ذلك، لكن باستثناء الرياح  استخدامها في حالة إنتاجها (مثل الكهرباء والحرارة وما بيعها أو أن المنتجات المتبقية هي كميات يمكن شراؤها أو

إلى ذلك). شعاع الشمسي، وما والإ

ويمكن الحتفاظ بوصف إجمالي المنتج عن طريق التطبيق الكامل للتصنيف عىل جميع المشاريع المتعلقة بالمصدر. ولهذا 
ف فيها كمية المنتج ونوعيته وسعر بيعه (أو نقله(2)).

َّ د نقطة مرجعية تُب�ي الغرض، تُحدَّ

نتاج السابق الذي يمكن قياسه، تظل الكميات دائماً تقديرية. وتنطوي التقديرات عىل درجة من عدم  وباستثناء حالة الإ
التيقن. ويُبلَّغ عن درجة عدم التيقن إما بذكر كميات منفصلة حسب مستويات ثقة تنازلية (عالية ومتوسطة ومنخفضة) وإما باستنباط 

ي المراحل العليا" و"المراحل الوسطى" 
نتاج "�ف ف عمليات مسار الإ وري تحديد سعر "نقل" داخىلي ب�ي ة، قد يكون من ال�ف ي المشاريع المتكاملة الكب�ي

�ف (2)
ي المردود.

أو "المراحل السفىل" استنادا إل حساب صا�ف
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ف السيناريو القائم عىل تقدير  ثالثة سيناريوهات وأو نتائج محددة (تقدير منخفض أو تقدير أقرب أو تقدير عال). وثمة تكافؤ مبا�ش ب�ي
ف ف أن السيناريو القائم عىل أقرب تقدير يقابل توليفة تجمع ب�ي ي ح�ي

منخفض والتقدير المستند إل درجة عالية من الثقة (أي G1)، �ف
تقدير مستند إل درجة عالية من الثقة وتقدير مستند إل درجة متوسطة من الثقة (G2+G1). أما السيناريو القائم عىل تقدير عال 
ف التقديرات المستندة إل درجة عالية ومتوسطة ومنخفضة من الثقة (G3+G2+G1). ويمكن تقدير الكميات  فيقابل توليفة تجمع ب�ي

باستخدام أساليب قطعية أو احتمالية.

ط أو أك�ش لم يُستوف بعد. وتتفرع المشاريع  وع قابل لالستمرار مرهونة ب�ش ل تفي بمتطلبات م�ش ي
وتكون المشاريع ال�ت

وطها البيئية والجتماعية والقتصادية مقبولة من منظور التنفيذ ومشاريع أخرى غ�ي مقبولة  وطة إل مشاريع يتوقع أن تكون �ش الم�ش
وط. ال�ش

رابعاً– الأصناف الفرعية

طاري  ي مجال التصال عىل الصعيد العالمي، تُحّدد أصناف فرعية إضافية ضمن التصنيف الإ
تاحة مزيد من الوضوح �ف لإ

ي الشكل 3.
. ويرد بيان هذه الأصناف الفرعية �ف ي

ي المرفق الثا�ف
بالستناد إل التفصيل الكامل للفئات الفرعية الوارد �ف

ن جرود الموارد خامساً– المواءمة ب�ي

يمكن استخالص تصنيفات غ�ي ما يبّينه الشكل 2 عن طريق انتقاء توليفات مناسبة من الفئات أو بتجميع الفئات أو زيادة 
ي تُب�ف عىل أساس نظم تصنيف مختلفة.

ف الجرود ال�ت تفريعها. ويسمح ذلك بالمواءمة ب�ي

ي إعداد جرد، يمكن تحويل هذا الجرد إل جرود 
طاري بصيغته غ�ي المخت�ة �ف ي المقابل، عندما يُستعمل التصنيف الإ

و�ف
مبنية عىل تصنيفات منسقة أخرى دون الرجوع إل المعلومات الأساسية.

سادساً– التكييف مع الحتياجات 
الوطنية أو المحلّية

ي تُدخل 
اً ما تحتاج التصنيفات إل تكييف بحسب الحتياجات الوطنية أو المحلّية. وينبغي التحقق من التعديالت ال�ت كث�ي

الأخرى قيد الستعمال. وتوخياً التطبيقات  المختَ�ة ومع  طاري بصيغته غ�ي  الإ التصنيف  الغرض حرصاً عىل التساق مع  لهذا 
طاري. ي حالة التكييف توثيق أوجه الختالف مقارنة بالتصنيف الإ

للشفافية، ينبغي �ف
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العتبارات البيئية والجتماعية سابعاً–

ي تنفيذه، 
ي قد تؤثر �ف

وع من المشاريع مراعاة المسائل البيئية والجتماعية ال�ت طاري عىل م�ش يشمل تطبيق التصنيف الإ
وع،  سياق تصنيف الم�ش ي

2030 وأهداف التنمية المستدامة. و�ف ي خطة التنمية المستدامة لعام
ي ذلك المسائل المحددة الواردة �ف

�ف بما

وع، فضالً ي تحديد قابلية استمرار الم�ش
ي قد تكتسي وجاهة �ف

تُعرَّف بوضوح فئات المحور E لتشمل العتبارات البيئية والجتماعية ال�ت
خرى غ�ي التقنية.

أ
عن العوامل القتصادية والقانونية والعوامل ال

الشكل 3
طاري بحسب الفئات الفرعية)أ( تعريف الأصناف والأصناف الفرعية للتصنيف الإ

طاري بحسب الفئات والفئات الفرعية تعريف أصناف التصنيف الإ

ت
جا

منت
 ال

لي
ما

ج
إ

ج
منَت

المستخدمال نتاج المبيع أو الإ

ي العمليات
المستهلك �ن نتاج غ�ي المستخدم أو الإ

الصنف الفرعيالصنف
الفئات

EFG

فة
رو

مع
 ال

در
صا

لم
ا

المشاريع القابلة لالستمرار

نتاج ي مرحلة االإ
1، 2، 13-11�ن

1، 2، 13-12استغالل معتمد

ر 1، 2، 13-13استغالل م�ب

ي يمكن أن تكون 
المشاريع ال�ت

قابلة لالستمرار

ي انتظار االستغالل
1، 2، 23-21)ب(�ن

1، 2، 23-22استغالل معلق

غ�ي قابل لالستمرار
المشاريع

1، 2، 23-32-2استغالل غ�ي واضح

1، 2، 23-33-3استغالل غ�ي قابل لالستمرار

ي المشاريع المحددة
1، 2، 343-3منتجات متبقية غ�ي مستغلة �ن

ر 
اد

ص
لم

ا
نة

مك
لم

334-2]دون صنف فرعي محدد[المشاريع المزمعةا

ي المشاريع المزمعة
344-3المنتجات المتبقية غ�ي المستغلة �ن

انظر أيضاً مالحظات الشكل 2. (أ)  

.E1 قد تفي المشاريع التي تنتظر الستغالل بشروط الفئة (ب)  

ي
البيئية المعروفة ال�ت ي وقت وضع التقديرات، عىل تحديد جميع الجوانب الجتماعية أو

ومن المسلم به أن الحرص، �ف
بيئية إل ل يتجزأ من التقييم. ويمكن أن تؤدي عوامل اجتماعية أو وع خالل دورة حياته ومعالجتها يشكالن جزءاً ي الم�ش

قد تؤثر �ف
بعض الحالت، يمكن أن تكون العوامل الخارجية  ي

وع منتج. و�ف ي م�ش
إنهاء الأنشطة �ف إل تعليق أو وع أو ي قدماً بالم�ش

منع الم�ف
وع. ويشمل التصنيف تدوين مدى نضج الجوانب البيئية والجتماعية وأثرها  يجابية محركاً رئيسياً لبدء الم�ش الجتماعية الإ البيئية أو

وع. ي تنفيذ الم�ش
�ف
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المرفق األول)أ(
تعريُف الفئات والمالحظاُت التوضيحية

المحور E – قابلية الستمرار البيئية والجتماعية والقتصادية

المالحظة التوضيحيةالتعريفالفئة

E1 تأكد أن االستغالل والتشغيل قابالن
لالستمرار من الناحية البيئية واالجتماعية 

واالقتصادية.

ن أن االستغالل والتشغيل قابالن لالستمرار من الناحية البيئية واالجتماعية واالقتصادية  تب�ي
ي المستقبل. واستوفيت 

اضات الواقعية بشأن الظروف �ن ي ظل الظروف الراهنة واالف�ت
�ن

هناك توقعات  ي ذلك الموافقات والعقود ذات الصلة( أو
وط الالزمة )بما �ن جميع الرسش

ة زمنية معقولة وليس  ي غضون ف�ت
وط الالزمة سُتستو�ن �ن معقولة تفيد بأن جميع الرسش

السوق. وليس ثمة ظروف سلبية  هناك عوائق تمنع تسليم المنتج إىل المستخدم أو
ط  ي قابلية االستمرار البيئية واالجتماعية واالقتصادية، برسش

ة االأجل من شأنها أن تؤثر �ن قص�ي
أن تظّل العوامل الطويلة االأجل إيجابية.

E2 يُتوقع أن يصبح االستغالل والتشغيل
ن لالستمرار من الناحية البيئية  قابل�ي

ي المستقبل 
واالجتماعية واالقتصادية �ن

المنظور.

لم يتأكد بعد أن االستغالل والتشغيل قابالن لالستمرار من الناحية البيئية واالجتماعية 
ي المستقبل تدل عل وجود آفاق 

اضات الواقعية بشأن الظروف �ن واالقتصادية، لكن االف�ت
ي المستقبل المنظور.

معقولة لقابلية االستمرار البيئية واالجتماعية واالقتصادية �ن

E3 ال يُتوقع أن يصبح االستغالل والتشغيل
ن لالستمرار من الناحية البيئية  قابل�ي

ي المستقبل 
واالجتماعية واالقتصادية �ن

ي مرحلة 
يزال التقييم �ن ال المنظور، أو

تسمح بتحديد قابلية  مبكرة جداً ال
االستمرار البيئية واالجتماعية واالقتصادية.

ي المستقبل، 
اضات الواقعية بشأن الظروف �ن ي الوقت الراهن، استناداً إىل االف�ت

يُستنتج �ن
ي المستقبل 

توجد آفاق معقولة لقابلية االستمرار البيئية واالجتماعية واالقتصادية �ن أنه ال
ليس من الممكن بعد تحديد قابلية االستمرار البيئية واالجتماعية واالقتصادية  المنظور؛ أو

بسبب عدم كفاية المعلومات.
ي يُتوّقع استغاللها، لكن منتجها 

ويشمل ذلك أيضاً التقديرات المرتبطة بالمشاريع ال�ت
ي العمليات.

سُيستهلك �ن يُستخدم أو لن

المحور F – الجدوى التقنية والنضج

المالحظة التوضيحية التعريفالفئة

F1 وع تأكدت الجدوى التقنية لمرسش
االستغالل.

فيه  اسُتكملت دراسات مفصلة بما ي الوقت الراهن، أو
التشغيل جاريان �ن االستغالل أو

ثبات الجدوى التقنية لالستغالل والتشغيل. وينبغي أن تكون جميع االأطراف  الكفاية الإ
أن هذا  وع االستغالل أو نمت بمرسش يشمل الحكومات، قد ال�ت وع، بما المرتبطة بالمرسش

ام وشيك. ن االل�ت

F2 وع تخضع الجدوى التقنية لمرسش
االستغالل لمزيد من التقييم.

وع محدد أدلة كافية عل إمكانية االستغالل وعل أن ثمة  تتيح الدراسات االأولية لمرسش
ر إجراء مزيد من الدراسة. وقد يستلزم االأمر الحصول عل مزيد من البيانات و/أو  ي�ب ما

إجراء المزيد من الدراسات لتأكيد جدوى االستغالل.

F3 وع ال يمكن تقييم الجدوى التقنية لمرسش
استغالل بسبب محدودية البيانات.

وع إىل الحاجة إىل الحصول عل مزيد من  تش�ي دراسات المرحلة المبكرة من المرسش
وع  إجراء المزيد من الدراسة من أجل تقييم الجدوى المحتملة لمرسش البيانات أو

االستغالل.

F4.وع استغالل د أّي مرسش اؤها لم يُحدَّ وع. وهذه كميات يمكن �ش ي أي مرسش
تُستغل �ن الكميات المتبقية من المنتج لم

إىل ذلك، لكن باستثناء  ي حالة إنتاجها )مثل الكهرباء والحرارة وما
استخدامها �ن بيعها أو أو

إىل ذلك(. ، وما شعاع الشمسي الرياح، واالإ

طاري. ل يتجزأ من التصنيف الإ يشكل المرفق الأول جزءاً (أ)  
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المحور G – درجة الثقة

المالحظة التوضيحيةالتعريفالفئة

G1 وع يمكن كمية منتج مرتبطة بمرسش
تقديرها بدرجة عالية من الثقة.

يمكن تصنيف تقديرات كمية المنتج عل نحو منفصل ضمن الفئات G1 و/أو G2 و/أو 
ي التقديرات )ثقة عالية 

E وF(، استناداً إىل درجة الثقة �ن ن ن المناسبت�ي G3 )إىل جانب الفئت�ي
ة. ( وعل أساس أدلة مبا�ش ومعتدلة ومنخفضة، عل التواىلي

وكبديل، يمكن تصنيف تقديرات كمية المنتج ضمن مجموعة من حاالت عدم التيقن 
المستندة إما إىل '1' ثالثة سيناريوهات محددة حتمية )مستوى منخفض وأقرب وعال( 

كال النهج�ين ي
إىل '2' تحليل احتماىلي تُختار منه ثالث نتائج )P10 ،P50 ،P90((3). و�ن أو

G ي المحور
)نهج "السيناريوهات" ونهج "االحتماالت"(، تُصّنف التقديرات بعد ذلك �ن

G3+G2+G1و ،G2+G1 ،G1 : باعتبارها، عل التواىلي

وع. ي جميع الحاالت، تكون تقديرات كمية المنتج مرتبطة بالمرسش
و�ن

تعليقات إضافية:

الغرض من فئات المحور G هو أن تعكس جميع أوجه عدم التيقن الهامة )مثل عدم 
التيقن المتعلق بالمصدر، وعدم التيقن الجيولوجي، وعدم التيقن المتعلق بكفاءة 

وع. وتشمل أوجه عدم  ي التوقعات التقديرية للمرسش
ي تؤثر �ن

إىل ذلك( ال�ت المرافق، وما
التيقن تقلب عمليات االستغالل والتشغيل وتقطعها وكفاءتها )حسب كل حالة(. وعادة 

مثل هذه  ي
ي إىل طائفة من النتائج. و�ن

تتداخل أوجه عدم التيقن المختلفة لتف�ن ما
: يلي نتائج تقابل ما الحاالت، ينبغي أن يعكس التصنيف ثالثة سيناريوهات أو

.G3+G2+G1و ،G2+G1 ،G1

G2 وع يمكن كمية منتج مرتبطة بمرسش
تقديرها بدرجة معتدلة من الثقة.

G3 وع يمكن كمية منتج مرتبطة بمرسش
تقديرها بدرجة منخفضة من الثقة.

G4 ،وع مزمع كمية منتج مرتبط بمرسش
ي المقام االأول عل أساس 

مقدرة �ن
ة. أدلة غ�ي مبا�ش

ي المقام 
وع الذي يستند فيه وجود منتج قابل لالستغالل �ن وع المزمع المرسش يُقصد بالمرسش

تتأكد بعد. وقد يلزم الحصول عل مزيد من البيانات  ة لم االأول إىل أدلة غ�ي مبا�ش
وإجراء عملية تقييم من أجل التأكد.

ي يُقدم فيها تقدير واحد، ينبغي أن يكون هذا التقدير متعلقاً بالنتيجة 
ي الحاالت ال�ت

و�ن
وع المزمع. ي حالة المرسش

المتوقعة، لكن ينبغي، حيثما أمكن، حساب هامش عدم التيقن �ن

وع  ي يصبح فيها المرسش
وإضافة إىل ذلك، يوىص بتقييم وتوثيق فرصة النجاح )االحتمال( ال�ت

وعاً قابالً لالستمرار. المزمع مرسش

ي المائة. وبالمثل، يش�ي الرمزان P50 وP10 إل أن احتمال 
P90 إل أن احتمال أن تعادل النتيجة الفعلية هذا التقدير أو تتجاوزه يبلغ 90 �ف يش�ي الرمز  (3)
. ي المائة عىل التوالي

ي المائة و10 �ف
أن تعادل النتيجة الفعلية التقدير أو تتجاوزه يبلغ 50 �ف
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المرفق الثاني)أ(
تعريف الفئات الفرعية

تعريف الفئات الفرعيةالفئة الفرعيةالفئة

E1E1-1 االستغالل قابل لالستمرار من الناحية البيئية واالجتماعية واالقتصادية بناء عل الظروف الراهنة
ي المستقبل.

اضات الواقعية بشأن الظروف �ن واالف�ت

E1-2 االستغالل ليس قابالً لالستمرار من الناحية البيئية واالجتماعية واالقتصادية بناء عل الظروف الراهنة
عانات  ي المستقبل، لكنه أضحى قابالً لالستمرار بفضل استفادته من االإ

اضات الواقعية للظروف �ن واالف�ت
الحكومية و/أو اعتبارات أخرى.

E2 ليس لهذه الفئة
فئات فرعية ُمعرَّفة

E3E3-1.ي العمليات
سُيستهلك �ن يُستخدم أو تقدير منتج يُتوقع استغالله، لكنه لن

E3-2
لم يتسن بعد تحديد قابلية االستمرار البيئية واالجتماعية واالقتصادية بسبب عدم كفاية المعلومات.

E3-3
توجد آفاق معقولة لقابلية  ي المستقبل، أنه ال

اضات واقعية بشأن الظروف �ن يُستنتج، استناداً إىل اف�ت
ي المستقبل المنظور.

االستمرار البيئية واالجتماعية واالقتصادية �ن

تعريف الفئات الفرعيةالفئة الفرعيةالفئة

F1F1-1.ي الوقت الراهن
نتاج جار �ن االإ

F1-2.رؤوس االأموال رُصدت وتنفيُذ االستغالل جار

F1-3 ن الجدوى التقنية لالستغالل والتشغيل. يجب أن يكون ثمة توقع معقول لقرب
ُّ أُنجزت دراسات لتب�ي

وع. الحصول عل جميع الموافقات/العقود الالزمة النطالق المرسش

F2F2-1.ي المستقبل المنظور
ر توقع بدء االستغالل �ن وع جارية وت�ب أنشطة المرسش

F2-2. ر االستغالل مرهوناً بتأّخر كب�ي يجعل م�ب وع موقوفة مؤقتاً و/أو وجود ما أنشطة المرسش

F2-3.مكانات ي الوقت الراهن بسبب محدودية االإ
للحصول عليها �ن ال توجد خطط لتهيئة بيانات إضافية أو

F3F 3-1 ر إجراء مزيد من حددت الدراسات الموقعية استغالالً ممكناً يقوم عل درجة كافية من الثقة ت�ب
االختبارات.

F 3-2ي منطقة محددة لكن ذلك يتطلب الحصول عل
تش�ي الدراسات المحلية إىل وجود إمكانية استغالل �ن

ر إجراء مزيد من االختبارات. المزيد من البيانات و/أو إجراء تقييم من أجل بلوغ درجة كافية من الثقة ت�ب

F 3.3ي
ي ظل إمكانية لالستدالل عل ظروف مواتية لالستغالل المحتمل �ن

ي مرحلة أوىل، �ن
تزال �ن الدراسات ال

استناداً إىل دراسات إقليمية. منطقة ما

F4F 4-1 وع ي سياق المرسش
تجري تهيئة التكنولوجيا الالزمة، بعد إجراء دراسات استطالعية ناجحة، لكن جدواها �ن

تُثبت بعد من الناحية التقنية. لم

F 4-2.تتكلل بعد بالنجاح يجاد التكنولوجيا الالزمة، لكن الدراسات التجريبية لم البحث جار الإ

F 4-3.تطوير ي الوقت الراهن موضع بحث أو
التكنولوجيا ليست �ن

طاري. ل يتجزأ من التصنيف الإ يشّكل المرفق الثاني جزءاً (أ)  
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المحور G – درجة الثقة

تعريف الفئات الفرعيةالفئة الفرعيةالفئة

G4G4-1.تقدير منخفض للكميات

G4-2.التقدير الأقرب للكميات G4-2+G4-1 بحيث يعادل المستوى G4-1 مقدار يزيد عىل

G4-3ًتقديرا G4-3+G4-2+G4-1 بحيث يعادل المستوى ،G4-2+G4-1 مقدار يزيد عىل
عالياً للكميات.
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الجزء الثاني*

مواصفات تطبيق تصنيف الأمم المتحدة 
طاري( طاري للموارد )التصنيف الإ الإ

ي فقط، ما لم يُ�ش إل خالف ذلك.
ي تتعلق بالجزء الثا�ف

ي الجزء الثا�ف
جميع الأقسام والمرفقات المدرجة والمشار إليها �ف *
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أولً– مقدمة

طاري، لأن لهما تعاريف محددة تختلف من قطاع لآخر. ويُستعمل المصطلحان هنا  ي التصنيف الإ
لم يُقّدم تعريف لمصطلحي "مورد" و"موارد" �ف (1)

بالمع�ف العام البحت.

طاري) هو نظام تصنيف مقبول عالمياً وقابل للتطبيق دولياً يقوم عىل  طاري للموارد (التصنيف الإ تصنيف الأمم المتحدة الإ
ي مشاريع 

أساس مشاريع الموارد ويستند إل مبادئ لتحديد قابلية الستمرار البيئية والجتماعية والقتصادية والجدوى التقنية والنضج �ف
وع مستقباًل. ي تحقق الكميات المتوخاة من الم�ش

طاري إطاراً متسقاً لتوصيف درجة الثقة �ف . ويتيح التصنيف الإ استغالل الموارد(1)

وتشكل المصادر، مثل الطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة المائية البحرية، والطاقة الأحيائية، 
ي يمكن استغاللها 

والَحْقن لأغراض التخزين، والهيدروكربونات، والمعادن، والوقود النووي، والمياه، العن� الأساسي لمشاريع الموارد ال�ت
ية المنشأ، والمخلفات، وما إل ذلك). ي حالتها الطبيعية أو الثانوية (المصادر الب�ش

للحصول عىل منتجات. وقد تكون المصادر �ف

طاري للطاقة  لة تحديث لتصنيف الأمم المتحدة الإ ف طاري هي بم�ف وهذه النسخة الجديدة لعام 2019 من التصنيف الإ
الأحفورية والحتياطيات والموارد المعدنية لعام 2009، وهي يتضمن مواصفات تطبيقه (المنشور 42 من سلسلة منشورات الطاقة 
ي نهاية عام 2013. وُعّدل اسم تصنيف الأمم المتحدة 

ي صدرت �ف
الصادرة عن اللجنة القتصادية لأوروبا وECE/ENERGY/94) ال�ت

طاري – 2009) ليصبح "تصنيف الأمم المتحدة  (التصنيف الإ طاري لحتياطيات وموارد الطاقة الأحفورية والمعادن لعام 2009 الإ
ي الجزأين الأول والثالث من ذلك 

(بصيغته الواردة �ف طاري – 2009 ي عام 2017. وقد سبق ن�ش نص التصنيف الإ
طاري للموارد" �ف الإ

(المنشور رقم 39 من  ي عام 2010
المنشور (المنشور رقم 42 من سلسلة منشورات الطاقة الصادرة عن اللجنة القتصادية لأوروبا)) �ف

.(ECE/ENERGY/85 سلسلة منشورات الطاقة الصادرة عن اللجنة القتصادية لأوروبا والوثيقة

ي
طاري أهمية المسائل البيئية والجتماعية �ف ي كل هذه النسخة المحدثة من التصنيف الإ

وتراعى عىل النحو المناسب �ف
سياق تصنيف الموارد.

ي
اء المع�ف ي بإدارة الموارد (المعروف سابقاً ح�ت نهاية عام 2018 باسم فريق الخ�ب

اء المع�ف ي الدورة الأول لفريق الخ�ب
و�ف

ي
طاري، مع القتصار �ف ي نيسان/أبريل 2010، اتُّفق عىل وضع مواصفات عامة لأغراض التصنيف الإ

بتصنيف الموارد)، المعقودة �ف
طاري.  ي إطار التصنيف الإ

بالغ عن الكميات المقدرة �ف ي الإ
ورياً لتحقيق مستوى مناسب من التساق �ف رصف ذلك عىل القدر الذي يعت�ب

طاري  ف التصنيف الإ طاري مع بعض نظم التصنيف الأخرى من خالل وثيقة ربط. وتوضح وثيقة الربط العالقة ب�ي ق التصنيف الإ ونُسِّ
وأي نظام تصنيف آخر، بما يشمل إرشادات بشأن كيفية وضع تصنيف للتقديرات المستخلصة من تطبيق النظام المذكور باستخدام 

طاري. الرموز الرقمية للتصنيف الإ

ت وثائق الربط التالية: 2019، نُ�ش واعتباراً من كانون الأول/ديسم�ب

طاري. بالغ عن احتياطات المعادن (CRIRSCO) والتصنيف الإ ف نموذج لجنة المعاي�ي الدولية لالإ وثيقة ربط ب�ي (أ)

طاري. ول (SPE) والتصنيف الإ ف نظام إدارة الموارد النفطية (PMRS) لرابطة مهندسي الب�ت وثيقة ربط ب�ي (ب)

ي الميدان القتصادي/الوكالة 
ي وكالة الطاقة الذرية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية �ف

ف تصنيف اليورانيوم �ف وثيقة ربط ب�ي (ج)
طاري. الدولية للطاقة الذرية والتصنيف الإ

طاري. ي التحاد الروسي لعام 2013 والتصنيف الإ
ف تصنيف احتياطيات وموارد النفط والغاز �ف وثيقة ربط ب�ي (د)

ف الشعبية المعنون "تصنيف الموارد/احتياطيات الوقود الصلب والسلع  ي لجمهورية الص�ي
ف المعيار الوط�ف وثيقة ربط ب�ي (ه)

طاري. المعدنية (GB/T 17766-1999)" والتصنيف الإ



النفطية النفطية/الحتياطيات  الموارد  "تصنيف  المعنون  الشعبية  ف  الص�ي لجمهورية  ي 
الوط�ف المعيار  ف  ب�ي ربط  وثيقة  (و)

طاري. (GB/T 19492-2004)" والتصنيف الإ

https://www.unece.org/energy/se/ :طاري ي الموقع الشبكي للتصنيف الإ
وترد أحدث نسخة من جميع وثائق الربط �ف

.reserves.html

 ، ي
ي سياق الهيئات الحكومية عىل المستوى الوط�ف

بالغ �ف كات قد يختلف عن الإ ي سياق ال�ش
بالغ �ف ومن المسلم به أن الإ

ف بالعتماد عىل معلومات وإجراءات مختلفة. وتُتناول هذه المسألة بمزيد من التفصيل  ي الحالت�ي
ع التقديرات و/أو تُستخلص �ف تُجمَّ إذ

بالغ عن الموارد الوطنية". ي المعنون "الإ
ي الفرع الثا�ف

�ف

فصاح عن فئات  ط الإ طاري نظام طوعي ل يش�ت فصاح عن المعلومات، علماً أن التصنيف الإ ويتناول الفرع الثالث مسألة الإ
ورية لكفالة  ي الفرع الرابع. وتعت�ب هذه المواصفات رصف

الأصناف الفرعية). وترد المواصفات العامة �ف معينة من المشاريع (الأصناف أو
طاري قابلة بصورة كافية للمقارنة لكي تُتاح المعلومات  ي يبلغ عنها وفق التصنيف الإ

ي حالة كل منتج) ال�ت
أن تكون كميات المنتجات (�ف

طاري، لأن لكل منهما تعاريف  ي التصنيف الإ
عىل نحو مفيد لمستخدمي البيانات. ول يرد تعريف لمصطلحي "احتياطيات" و"موارد" �ف

محددة تختلف حسب القطاع.

ي بإدارة الموارد التابع للجنة القتصادية 
اء المع�ف طاري ومواصفاته عىل عاتق فريق الخ�ب وتقع مسؤولية إدارة التصنيف الإ

لأوروبا.

تُدرج لها  ي لم
طاري ال�ت ي المرفق الأول) غ�ي أنها تقت� عىل المصطلحات الخاصة بالتصنيف الإ

وتِرد قائمة مصطلحات (�ف
رشادات الرئيسية للتصنيف  ي مبادئ توجيهية بشأن تطبيق الإ

ي المرفق الثا�ف
ي النُّظم المنسقة. وإضافة إل ذلك، تِرد �ف

تعريفات مناسبة �ف
طاري. ي التصنيف الفرعي للمشاريع وفق التصنيف الإ

ي المرفق الثالث مبادئ توجيهية بشأن استخدام نضج المشاريع �ف
طاري. وترد �ف الإ

كات أيا كانت الظروف. بالغ من جانب ال�ش ي عملية الإ
شارة إل أن الهيئات التنظيمية قد تمنع رصاحة هذا التجميع �ف تجدر الإ (2)

بالغ عن الموارد الوطنية الإ ثانياً–

كات  ال�ش عنها  تبلِّغ  ي 
ال�ت للتقديرات  تجميع  إل  للمنتجات  الوطنية  التقديرات  تستند  أن  يمكن  الحكومي،  المستوى  عىل 

الممكنة. وعالوة  ها بخصوص فرادى المشاريع(2). غ�ي أن هذه التقديرات قد ل تغطي جميع خيارات الستغالل المعروفة أو تن�ش أو
، فإن هذه التقديرات  ي

الوط�ف قليمي أو عىل ذلك، عندما تكون هناك منظمات حكومية مسؤولة عن وضع تقديرات عىل الصعيد الإ
هذه  ي

كات من تقديرات عىل أساس فرادى المشاريع، ب�ف النظر عن نظام التصنيف المستخدم. و�ف قد تختلف عما تبلغ عنه ال�ش
طاري باستخدام منهجية مناسبة تستند إل الوطنية المستندة إل التصنيف الإ قليمية أو الحالت، ينبغي أن تُستخلص التقديرات الإ

طبيعة البيانات المتاحة ونطاقها. وعمالً بالمواصفة العامة J، يجب أن يُفصح عن منهجية التجميع.

فصاح عن الرموز الرقمية ذات الصلة لفرادى الأصناف.  بالغ عن تقديرات مجّمعة باستخدام التصنيف الإطاري الإ ويلزم، عند الإ
ي تحديد مجموع الكميات المقدرة للمشاريع القابلة لالستمرار والمشاريع 

فعىل سبيل المثال، قد يكون من المفيد عىل الصعيد الوط�ف
ي يمكن أن تكون قابلة لالستمرار عىل أساس مستوى "أقرب تقدير"، وإن كان من المفّضل أن يُقدم أيضاً التوزيع حسب الصنف.

ال�ت

14
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فصاح ثالثاً– الإ

فصاح  ي ينبغي الإ
التصنيف الإطاري نظام طوعي ل يفرض أي قواعد تتعلق بفئات المشاريع (الأصناف أو الأصناف الفرعية) ال�ت

طه حكومة  وكاً بصورة كلية لتقدير الجهة المـُبــلِّغة، ما لم تش�ت طاري م�ت فصاح عن كميات الموارد بموجب التصنيف الإ عنها. ويبقى الإ
ي يُفصح عنها معلومات مجدية لمستخدمي 

أو أي هيئة تنظيمية أخرى أو تفرض عليه قيوداً. غ�ي أنه لضمان أن تتيح الكميات ال�ت
ي بعض الحالت، يمكن تناول 

معلومات المنتج، فقد أُدرجت أدناه مواصفات عامة معّينة لغرض ضمان الوضوح وقابلية المقارنة. و�ف
ي التقرير.

مسألة هذه المواصفات عىل النحو المناسب من خالل إدراج حواش �ف

رابعاً– المواصفات العامة

ي سياق هذه المواصفات العامة، تحمل المفردات التالية معاٍن محددة:
�ف

يُستخدم الفعل المضارع أو الفعل "يجب" عندما يكون الحكم إلزامياً؛	 

يُستخدم الفعل "ينبغي" عندما يكون الحكم مفضالً؛	 

يُستخدم الفعل "يمكن" عندما توجد بدائل مقبولة.	 

طاري. بالغ بموجب التصنيف الإ وعند إيراد تعريف لوصف عام أدناه، فإن ذلك يحدد معياراً أد�ف لالإ

استخدام الرموز الرقمية ألف–

(انظر الجزء الأول) كمصطلحات تكميلية،  2 و3 ف ي الشكل�ي
ف يمكن استخدام الأصناف والأصناف الفرعية المبّينة �ف ي ح�ي

�ف
نًة بالكمية المقّدرة. ويمكن توثيقها مثالً وفق الصيغة: 111، 111+112 أو 1-1؛ 1-2؛  يجب دائماً إيراد الرموز الرقمية ذات الصلة مق�ت

1، حسب القتضاء.

طاري. وقد ُحددت  ي للتصنيف الإ
ي المرفق الثا�ف

ويُذكر أن بعض الفئات الفرعية المعرّفة أدناه أُدرجت كإضافة إل تلك الواردة �ف

ي
ي تطبيقها. ول يوجد �ف

ي أوضاع معّينة وُعرّفت هنا لضمان التساق �ف
هذه الفئات الفرعية الختيارية من منطلق جدواها المحتملة �ف

ي حالت خاصة، ل سيما عندما 
ي المستقبل قد تعت�ب مفيدة �ف

هذه الوثيقة ما يستبعد إمكانية استخدام أي أصناف فرعية إضافية �ف
ي وثائق الربط.

ابط مع نُظم أخرى ويمكن تعريفها �ف تيّ� هذه الأصناف الفرعية ال�ت

وثيقة الربط باء–

طاري  ف التصنيف الإ ح وثيقة الربط العالقة ب�ي طاري مع بعض نظم التصنيف الأخرى. وتُوضِّ يمكن تنسيق التصنيف الإ
وأي نظام تصنيف آخر، بما يشمل إرشادات بشأن كيفية وضع تصنيف للتقديرات المستخلصة من تطبيق النظام المذكور باستخدام 
ان مع الكميات المبلغ عنها. ي اسُتخدمت أساساً للتقييم بالق�ت

فصاح عن وثيقة الربط ال�ت طاري. ويجب الإ الرموز الرقمية للتصنيف الإ

التاريخ الفعىلي جيم–

ناً بتقدير الكميات.  تؤرخ كميات المنتج المبلغ عنها وفق التاريخ الفعىلي للتقييم. ويجب ذكر التاريخ الفعىلي بوضوح مق�ت
. وإذا أُتيحت بعد  ي الحسبان جميع البيانات والمعلومات المتاحة للجهة المـُـــقيِّمة قبل التاريخ الفعىلي

وينبغي أن يأخذ التقييم �ف
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بالغ عن الأثر  ، فيجب الإ ي التاريخ الفعىلي
اً عىل تقدير الكميات �ف اً كب�ي بالغ، معلومات يمكن أن تؤثر تأث�ي ، لكن قبل الإ التاريخ الفعىلي

ي التقرير.
المحتمل لهذه المعلومات �ف

المنتج دال–

العمليات.  ي 
أو يُنقل أو يستخدم أو ل يستخدم أو يستهلك �ف يباع  التقديرات بصورة منفصلة لكل منتج  ينبغي تصنيف 

التجميعية  التقديرات  إرفاق  تقديرات منفصلة، يجب  التصنيف، ولم تُقّدم  المنتجات لأغراض  تقديرات مختلف  ي حالة تجميع 
و�ف

ي ُجّمعت وُمعامل التحويل المستخدم أو ُمعاِمالت التحويل المستخدمة لجعل التقديرات متكافئة من 
ببيان يوّضح المنتجات ال�ت

منظور التجميع(3).

أساس التقديرات هاء–

ي تعزى إل المصلحة البيئية والجتماعية 
ف فيها نسبة التقديرات ال�ت

ّ وع ككل أو أن تُب�ي يمكن أن تعزى التقديرات إل الم�ش
امات  اً ما تُعامل ال�تف ان مع التقدير. وكث�ي بالغ بوضوح بالق�ت وع(4). ويجب وصف أساس الإ ي سياق الم�ش

والقتصادية للكيان المبلغ �ف
ي هذه الحالت، يمكن أن يتضمن 

يبة تُدفع نقداً، وبالتالي تُصنف عموماً بوصفها تكلفة للعمليات. و�ف تاوات الحكومية عىل أنها رصف الإ
ي تعزى 

ي يستبعد فيها التقدير المبلغ عنه النسبة ال�ت
ي الحالت ال�ت

تاوات. و�ف ام دفع الإ ف ي تعزى إل ال�ت
التقدير المبلغ عنه النسبة ال�ت

تاوات، يُفصح عن ذلك. ام بالإ ف إل الل�ت

النقطة المرجعية واو–

النقطة المرجعية هي نقطة محّددة من عملية الستغالل يُنجز فيها التقدير أو القياس المبلغ عنهما. وقد تكون النقطة 
ي الكميات المبلغ 

ي هذه الحالة تُحسب �ف
المرجعية نقطة مبيعات أو نقل أو استخدام ضمن الستغالل أو قد تكون مرحلة وسيطة، و�ف

ي
ي الحالت ال�ت

ان مع التصنيف. و�ف فصاح عن النقطة المرجعية بالق�ت عنها الخسائر قبل نقطة التسليم وليس بعدها. ويجب الإ
اف إل عمليات أخرى ضمن الكيان)، ويكون  �ش ل تكون فيها النقطة المرجعية هي نقطة البيع إل أطراف ثالثة (أو عندما يُنقل الإ

تصنيف هذه الكميات ضمن E1، فيجب أيضاً تقديم المعلومات الالزمة لستخالص المبيعات المقدرة.

تصنيف المشاريع عىل أساس مستوى النضج زاي–

ظهار تفاوت مستويات نضجها، استناداً ف أن من المفيد أو المالئم أن تكون المشاريع موضع تصنيف فرعي لإ حيثما يتب�ي
طاري  ي الشكل 3 من التصنيف الإ

بالغ الستعانة بالأصناف الفرعية الختيارية المذكورة �ف وع، يمكن لأغراض الإ إل الحالة الراهنة للم�ش
طاري. ف الأصناف الفرعية للتصنيف الإ ي المرفق الثالث إرشادات إضافية بشأن الفرق ب�ي

(انظر الجزء الأول). وتِرد �ف

ي هذه الحالة يُفصح عن ذلك. وعالوة عىل 
فعىل سبيل المثال، يُمكن أن تشمل كمياُت النفط الخام المبّلغ عنها سوائَل المكثَّفات والغاَز الطبيعي، و�ف (3)

لت أحجام الغاز إل كميات "مكافئة للنفط" وجمعت مع تقديرات النفط الخام، يُفصح عن ذلك. وعندما تُحّول تقديرات المنتجات (مثال  ذلك، إذا ُحوِّ
، يُفصح عن ُمعاِمالت التحويل ذات  ي

أ الطا�ت الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية أو الريحية والنفط والغاز والفحم واليورانيوم) إل مقياس المكا�ف
الصلة.

ي تنظم الستغالل والعمليات، ويمكن تحديدها بموجب 
تيبات التعاقدية المحددة ال�ت كة ما عىل ال�ت ي تُعزى إل �ش

تتوقف نسبة الكميات الإجمالية ال�ت (4)
كات، تُوثَّق المبادئ العامة المستخدمة لتحديد الكميات الصافية. بالغ من جانب ال�ش ي سياق الإ

اللوائح التنظيمية. و�ف



ثة 2019 طاري للموارد – نسخة محدَّ تصنيف الأمم المتحدة الإ

17

E3و E2و E1 ن الفئات ن ب�ي التمي�ي حاء–

ي والجتماعي والقتصادي ضمن الفئات E1 أو E2 أو E3 إل عبارة 
ي المحور البي�أ

ف الكميات المصّنفة �ف ف ب�ي يستند التمي�ي
ي المستقبل المنظور". ويمكن أن يتفاوت تعريف 

"آفاق معقولة لستغالل قابل لالستمرار من الناحية البيئية والجتماعية والقتصادية �ف
طاري. ي التصنيف الإ

"المستقبل المنظور" حسب نوع الستغالل، ويرد المزيد من التفصيل بهذا الشأن ضمن المواصفات المالئمة �ف

وع،  ة عىل قابلية استمرار الم�ش ي تؤثر مبا�ش
ي والجتماعي والقتصادي المسائل غ�ي التقنية ال�ت

وتشمل فئات المحور البي�أ
، واللوائح التنظيمية البيئية، والعراقيل أو الحواجز أو المنافع البيئية  ي ي�ب /ال�ف طار المالي ي ذلك أسعار المنتج، والتكاليف، والإ

بما �ف
ف ي إحدى الفئت�ي

وع جديد (وبالتالي تُصنَّف الكميات �ف أو الجتماعية المعروفة. فأي مسألة من هذه المسائل يمكن أن توقف تنفيذ م�ش
ي حالة تعليق 

نتاج أو إنهائها عندما تكون عملية التشغيل جارية. و�ف E2 أوE3، حسب القتضاء) أو يمكن أن تؤدي إل وقف أنشطة الإ

ي
أنشطة الستغالل أو التشغيل، مع وجود "آفاق معقولة لستغالل قابل لالستمرار من الناحية البيئية والجتماعية والقتصادية �ف

وع من E1 إل E2. وعندما ل يتس�ف إثبات وجود "آفاق معقولة لستغالل قابل لالستمرار  المستقبل المنظور"، يعاد تصنيف الم�ش
.E3 إل E1 وع من ي المستقبل المنظور"، يعاد تصنيف الم�ش

من الناحية البيئية والجتماعية والقتصادية �ف

وع. ويتيح التصنيف  ي بعض الحالت، قد يكون وجود عوامل خارجية اجتماعية أو بيئية إيجابية محركاً رئيسياً لبدء م�ش
و�ف

وع. ي الم�ش
ها �ف تسجيل مدى نضج الجوانب الجتماعية أو البيئية وتأث�ي

ي يمكن إنتاجها والكميات غ�ي المستغلة
ن الكميات ال�ت ن ب�ي التمي�ي طاء–

مكان استغاللها باستخدام  تُصّنف كميات المنتجات المرتبطة بالمشاريع ضمن الفئات من F1 إل F3 عىل اعتبار أن بالإ
ي الوقت الراهن. وقد يكون ثمة كميات متبقية غ�ي مشمولة 

التكنولوجيا المتاحة أو باستخدام تكنولوجيا قيد التطوير أو التشغيل �ف
ي حالة 

اؤها أو بيعها أو استخدامها �ف وع استغالل. وتُصنف هذه الكميات من المنتج ضمن الفئة F4. وهذه كميات يمكن �ش بم�ش
، وما إل ذلك). شعاع الشمسي إنتاجها (مثل الكهرباء والحرارة وما إل ذلك، لكن باستثناء الرياح، والإ

تجميع الكميات ياء–

ي فئات مختلفة من محوري الجدوى البيئية والجتماعية والقتصادية 
ل يجوز تجميع التقديرات المرتبطة بالمشاريع المصنفة �ف

فصاح  ي جميع الحالت، يجب الإ
فصاح عنها(5). و�ف ير سليم للمنهجية المعتمدة والإ أو الجدوى التقنية مع بعضها البعض دون ت�ب

ف
ِّ ي ُجّمعت مع الكمية المصنفة (مثالً، 111+112+221+222) وإضافة حاشية لهذا الغرض. ويجب أن تُب�ي

عن الأصناف المحددة ال�ت
E وF مراعاة لحتمال عدم بلوغها جميعاً مستوى من النضح  ف ي لها تصنيف متباين ضمن الفئت�ي

الحاشية كيفية تجميع المشاريع ال�ت

ي (تجميع حسا�ب G ي
ي لها تصنيف مختلف �ف

ف أيضاً، عند اللزوم، كيفية تجميع الكميات ال�ت
ّ يجعلها قابلة لالستمرار. ويجب أن تب�ي

.( ي
ي حالة استخدام التجميع التصاد�ف

، وكيفية التجميع �ف ي
أو تصاد�ف

ي تقسيم الإجمالي التجميعي حسب نوع المنتج والموقع 
ي تُجّمع فيها تقديرات مشاريع متعددة، ينبغي النظر �ف

ي الحالة ال�ت
و�ف

ي اليابسة).
ي عرض البحر أو �ف

(مثالً، هل متعلق بموقع �ف

اضات البيئية والجتماعية والقتصادية الف�ت كاف–

الراهنة  الظروف  إل  البيئية والجتماعية والقتصادية  اضات  الف�ت تستند  أن  الفئات E1 وE2 وE3، يجب  لتعريف  وفقاً 
اضات بشأن أوضاع السوق  ي المستقبل. وما لم تكن هناك قيود تنظيمية، ينبغي أن تراعي الف�ت

اضات واقعية بشأن الأوضاع �ف واف�ت
ي المستقبل المحددات التالية:

�ف

كات أيا كانت الظروف. بالغ من جانب ال�ش ي عملية الإ
يُشار إل أن الهيئات التنظيمية قد تمنع رصاحة هذا التجميع �ف (5)
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استنتاجات المنظمة المسؤولة عن التقييم؛ أو (أ)

رأي شخص مختص(6) أو خب�ي تقييم مستقل؛ أو (ب)

ي المستقبل.
لة التوقع المعقول لالأوضاع �ف ف رأي مستقل منشور خارجياً له م�ف (ج)

اضات  ي حالة استخدام اف�ت
ي مقابل التوقعات الفعلية). و�ف

اضات (�ف فصاح عن الأساس الذي استندت إليه الف�ت ويجب الإ
اضات المستخدمة. ح لالف�ت بديلة، تُحّدد التقديرات البديلة، وتُقرن ب�ش

مؤهالت المـــُقيِّم لم–

وع الموارد موضع  ة وتجربة وجيهة يخولنه إعداد تقديرات بشأن م�ش يجب أن يمتلك المقيِّم مستوى مناسباً من الخ�ب
التقييم(7).

الوحدات وُمعاِمالت التحويل ميم–

بالغ عن التقديرات، من أجل تيس�ي مقارنة تقديرات المنتجات  ي الإ
يوىص باعتماد النظام الدولي للوحدات (الوحدات الدولية) �ف

ي حالة سلع أساسية معّينة؛ وعندما 
عالمياً. ومع ذلك يُسلم بأن ثمة وحدات قياس تقليدية تُستخدم عىل نطاق واسع وتحظى بالقبول �ف

بالغ، يجب إيراد ُمعامل تحويلها إل الوحدات الدولية. وبالمثل، يجب ذكر ُمعاِمالت التحويل  تُستخدم هذه الوحدات لأغراض الإ
المستخدمة عندما تُحّول الكميات من الحجم أو الكتلة إل المكافئات الطاقية أو عندما تطبق عمليات تحويل أخرى.

التوثيق نون–

ق المستقل من أن يفهم بوضوح الأساس  ف المقيِّم أو المــُــدقِّ يجب توثيق تقديرات الموارد بما يكفي من التفصيل لتمك�ي
ام يتعلق بضمان إعداد الوثائق الداخلية المناسبة والحتفاظ  ف شارة إل أن هذا الل�ت الذي استندت إليه التقديرات وتصنيفها. وتجدر الإ

فصاح الخارجي عن هذه المعلومات. بها، وليس بالإ

يُشار إل أن صفة "الشخص المختص" قد تُحّددها لئحة تنظيمية. (6)

كات الستعانة بـ "شخص مختص"، بالمع�ف الذي تحدده  بالغ من جانب ال�ش ي سياق الإ
إضافة إل ذلك، يجوز للهيئات التنظيمية أن تفرض رصاحة �ف (7)

اللوائح التنظيمية.
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المرفق األول 
مرسد المصطلحات

التعريفالمصطلح

ق اء نظام منسَّ ن من وجود وثيقة ربط معتمدة من فريق الخ�ب
ّ يتب�ي ق مع التصنيف االإطاري كما نظام تصنيف نُسِّ

ي بإدارة الموارد.
المع�ن

ن التصنيف االإطاري ونظام تصنيف آخر، وتشمل إرشادات ومبادئ توجيهية وثيقة ربط وثيقة توّضح العالقة ب�ي
بشأن كيفية تصنيف التقديرات المستندة إىل تطبيق النظام المذكور باستخدام الرموز الرقمية للتصنيف 

االإطاري.

هي االأساس االأول الذي يقوم عليه التصنيف المستند إىل كل واحد من المعاي�ي الثالثة الرئيسية المتمثلة الفئة
 ،F1 (، والجدوى التقنية )الفئاتF3 ،F2 ،F1 ي قابلية االستمرار البيئية واالقتصادية واالجتماعية )الفئات

�ن
ول 

أ
ي المرفق اال

F4 ،F3 ،F2(، ودرجة الثقة )الفئات G4 ،G3 ،G2 ،G1(. وتِرد تعاريف الفئات المذكورة �ن
للجزء االأول من التصنيف االإطاري.

هو المستوى االأول لتصنيف الموارد، ويُستخلص باالعتماد عل توليفة تضم فئة تمثل كل واحد من الصنف )الأصناف(
المعاي�ي )المحاور( الثالثة. 

يستخدم التصنيف االإطاري ثالثة معاي�ي أساسية لتصنيف االحتياطيات والموارد: مواتاة الظروف البيئية المعاي�ي
وع )المحور E(؛ ونضج التكنولوجيا والدراسات  ي تحدد قابلية استمرار المرسش

واالجتماعية واالقتصادية، ال�ت
ي تقدير كميات المنتجات المتوخاة من 

وع )المحور F(؛ ودرجة الثقة �ن امات الالزمة لتنفيذ المرسش ن واالل�ت
ي تشكيل 

وع )المحور G(. ويُفّرع كل معيار من هذه المعاي�ي إىل فئات وفئات فرعية تستخدم �ن المرسش
االأصناف الفرعية. توليفة من االأصناف أو

االأشخاص الذين يضطلعون بتقييم الموارد و/أو تصنيفهاالمقيِّم الشخص أو

وع موارد المواصفات العامة ي وثيقة المواصفات هذه( تنطبق عل تصنيف منتجات مرسش
هو موثق �ن هي مواصفات )وفق ما

استناداً إىل التصنيف االإطاري.

وع المحدد وع مرتبط بمصدر معروف. المرسش وع المحّدد هو مرسش المرسش

ي النُّظم المنسقة المصدر المعروف
. ويمكن االطالع عل مواصفات أك�ش تفصيالً �ن مصدر ثبت وجوده بالدليل المبا�ش

الخاصة بمصادر بعينها. 

ن ذلك النظام والنُّظم المنسقة وثيقة مطابقة ب�ي ن نظام آخر لتصنيف الموارد والتصنيف االإطاري، أو هي نتاج مقارنة ب�ي
ن هذه النُّظم. ويمكن أن تتيح وثيقة المطابقة أساساً لتقييم  براز أوجه التشابه واالختالف ب�ي القائمة، الإ

إمكانية إضفاء صفة النظام المنسق عل نظام تصنيف آخر من خالل وضع وثيقة ربط. 

ي التصنيف االإطاري. وتُذكر الرمز الرقمي
صنف فرعي من كميات الموارد وفق التعريف الوارد �ن ترقيم لكل صنف أو

:)G ؛F ؛E الرموز الرقمية دائماً حسب نفس التسلسل )أي

ي المقام االأول مصدر ممكن
ة، لكن التقييم يفيد بإمكانية وجوده استناداً �ن يثبت بعد أنه موجود بأدلة مبا�ش مصدر لم

ي النُّظم المنسقة الخاصة بمصادر 
ة. ويمكن االطالع عل مواصفات أك�ش تفصيالً �ن إىل أدلة غ�ي مبا�ش

بعينها.

ي ذلك الكهرباء، والحرارة، والهيدروكربونات، المنتج
�ن تُستخدم، بما تُباع أو ى أو وع يُمكن أن تُش�ت منتجات المرسش

، والمعادن، والمياه. ويُذكر أن بعض المشاريع، مثل تلك المتعلقة بمصادر الطاقة  ن والهيدروج�ي
شعاع  إىل ذلك( تختلف عن المصادر )الرياح، واالإ المتجددة، تتعلق بمنتجات )الكهرباء والحرارة وما
ي مشاريع أخرى، مثل المشاريع 

إىل ذلك(. وقد تكون المنتجات والمصادر متشابهة �ن ، وما الشمسي
ي تكون المصادر والمنتجات فيها هي النفط و/أو الغاز، عل الرغم من أن حالة السوائل 

النفطية ال�ت
ي الخزان وظروف السطح.

وخصائصها قد تتغ�ي حسب الظروف السائدة �ن
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التعريفالمصطلح

وع ي واجتماعي المرسش
الإجراء تقييم بي�أ ديْن وهو يتيح أساساً تشغيل محدَّ وع هو عبارة عن استغالل أو المرسش

فيها التحقق، يمكن أن يقترص  المراحل االأوىل من التقييم، بما ي
ي والتخاذ القرار. و�ن

واقتصادي وتق�ن
 . ن تُعرّف المشاريع االأك�ش نضجاً بتفصيل أك�ب ي ح�ي

وع عل العنارص المفاهيمية فحسب، �ن تعريف المرسش
لجزء منه، استناداً تشغيل للمصدر كله أو ي الوقت الراهن تحديد عملية استغالل أو

يتس�ن �ن وعندما ال
قيد التطوير، فإن جميع الكميات المرتبطة بهذا المصدر )أو بجزء منه، حسب  إىل التكنولوجيا القائمة أو

أُنتجت. استخدامها إذا ما بيعها أو اؤها أو ي الفئة F4. وهذه كميات يمكن �ش
االقتضاء( تُصّنف �ن

تشكل المصادر، مثل الطاقة االأحيائية، والطاقة الحرارية االأرضية، والطاقة المائية البحرية، والطاقة المصادر
الشمسية، والرياح، والحقن الأغراض التخزين، والهيدروكربونات، والمعادن، والوقود النووي، والمياه، 

ي حالتها 
ي يمكن من خاللها الحصول عل منتجات. وقد تكون المصادر �ن

عنارص أولية لمشاريع الموارد ال�ت
إىل ذلك(. ية المنشأ، والمخلفات، وما الثانوية )المصادر البرسش الطبيعية أو

يُكمل التعاريف المواصفات هي تفاصيل إضافية )قواعد إلزامية( بشأن كيفية تطبيق نظام لتصنيف الموارد، بما
ي وثيقة المواصفات هذه 

طارية الخاصة بهذا النظام. والمواصفات العامة للتصنيف االإطاري المدرجة �ن االإ
ي النُّظم المنسقة، وفق 

تضمن وضوحه وقابلية مقارنته وتُكّمل المتطلبات المتعلقة بمصادر محّددة ترد �ن
ي وثيقة الربط ذات الصلة. 

ن �ن
ّ هو مب�ي ما

تتضمن مواصفات تطبيق تصنيف االأمم المتحدة االإطاري للموارد )التصنيف االإطاري(. وثيقة المواصفات

تشمل معاي�ي قابلية االستمرار البيئية واالجتماعية واالقتصادية، والجدوى التقنية، ودرجة الثقة.الفئات الفرعية

وع القائمة عل توليف للفئات الفرعية. الأصناف الفرعية هي تفريع اختياري لتصنيف الموارد يستند إىل مبادئ نضج المرسش
ي المرفق الثالث من وثيقة المواصفات 

وع بمزيد من التفصيل �ن ويرد بيان الفئات الفرعية لنضج المرسش
هذه.

ي. وتخضع عملية وضع الوحدات النظام الدولي للوحدات ف به دولياً يشّكل الصيغة الحديثة للنظام الم�ت نظام قياس مع�ت
وسوابقها وتغي�ي تعاريف الوحدات التفاق دوىلي يواكب تطور تكنولوجيا القياس وتحسن دقة القياسات. 

 "SI" مخترصه هو

طاري تصنيف االأمم المتحدة االإطاري للموارد.التصنيف الإ
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المرفق الثاني 
طاري رشادات الرئيسية للتصنيف الإ مبادئ توجيهية بشأن تطبيق الإ

وضع التصنيف )وفقاً للتصنيف 
طاري( الإ

ن ضمن التصنيف االإطاري استناداً إىل 
ّ يُقصد به نَْسُب كميات مقّدرة لصنف )أو صنف فرعي( مع�ي

تعاريف الفئات أو الفئات الفرعية لكل معيار من المعاي�ي الثالثة، وبمراعاة المواصفات العامة 
ي وثيقة الربط ذات الصلة.

ن �ن
ّ ي النُّظم المنسقة، وفق ما هو مب�ي

والمتطلبات الخاصة المحددة �ن

ن نُظم التصنيف، إن ُوجدت، عن طريق مطابقتها ومن ثم تعديل التعاريف مواءمة نُظم التصنيف تحديد االختالفات الهامة ب�ي
ي أحد النُّظم، إذا اقت�ن االأمر ذلك، للتوصل إىل نتائج قابلة للمقارنة. ويمكن 

و/أو المواصفات الواردة �ن
أن يصبح النظام المواَءم مع التصنيف االإطاري نظاماً منسقاً من خالل وضع وثيقة ربط والمصادقة 

ي بإدارة الموارد(.
اء المع�ن عليها )يضعها فريق الخ�ب

ي نظام تصنيف ما مع مطابقة نظم التصنيف
إنتاج وثيقة مطابقة عن طريق مقارنة تعاريف ومواصفات كل فئة/صنف �ن

ي نظام تصنيف آخر من أجل تحديد أوجه الشبه 
التعاريف والمواصفات الواردة لكل فئة/صنف �ن

واالختالفات بينهما.

مطابقة نظام تصنيف ثالث مع التصنيف االإطاري عن طريق مطابقته أوالً مع نظام سبق أن طوبق المطابقة من خالل نظام منسق
ق مع التصنيف االإطاري. ونُسِّ

انظر مواءمة نُظم التصنيف.تنسيق النُّظم

ة طاري مبا�ش ام تطبيق التصنيف الإ ن ي ذلك االل�ت
تصنيف الكميات دون البدء أوالً باستخالص تقديرات بواسطة نظام منسق. ويقت�ن

ي وثيقة 
ن �ن

ّ ي النظام المنسق، وفق ما هو مب�ي
بالمواصفات العامة والمواصفات الخاصة للمورد المدرجة �ن

الربط ذات الصلة.

طاري كأداة  استخدام التصنيف الإ
مواءمة

انظر مواءمة نُظم التصنيف.
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المرفق الثالث 
وع لتفريع  مبادئ توجيهية بشأن استخدام مستوى نضج المرسش

طاري تصنيف المشاريع استناداً إل التصنيف الإ

الفئات  تعاريف  الكامل من  الطيف  تطبيق  المشاريع عن طريق  لتفريع تصنيف  الالزم  النطاق  طاري  الإ التصنيف  يتيح 
ي النظام أمراً اختيارياً، وإن كان من المسلم به عىل نطاق واسع أنه أداة قوية 

الفرعية(8). ويبقى تطبيق هذا المستوى من التفصيل �ف
. وتعكس الأصناف الفرعية مفهوم التصنيف عىل أساس  ي

لأغراض إدارة الحوافظ، سواء عىل الصعيد المؤسسي أو عىل الصعيد الوط�ف
وع إل تشغيل قابل لالستمرار ويتيح بيع المنتج أو استخدامه. وع، وهو ما يش�ي عموماً إل احتمال أن يؤدي الم�ش مستوى نضج الم�ش

ي تحديد الصنف الفرعي المناسب، تطبيق تعاريف الفئات والفئات الفرعية، فضالً عن جميع المواصفات 
ويجب، قبل النظر �ف

ي يمكن أن 
ي فئة المشاريع القابلة لالستمرار، والمشاريع ال�ت

العامة والمواصفات الخاصة للمورد الالزمة لتصنيف المستوى الأعىل �ف
تكون قابلة لالستمرار، والمشاريع غ�ي القابلة لالستمرار.

وع إل الإجراءات ذات الصلة (القرارات التجارية، والرخص الحكومية، وما إل وتستند الأصناف الفرعية لمستوى نضج الم�ش
وع لتتواءم  ف مختلف مستويات نضج الم�ش نتاج القابل لالستمرار. وقد ُصّممت الحدود ب�ي وع ما إل مرحلة الإ ذلك) الالزمة لنقل م�ش
ف صنع القرار وعملية تحديد القيمة الرأسمالية  ة ب�ي (عىل مستوى المؤسسة) بحيث تتيح صلة مبا�ش مع "مراحل اتخاذ القرار" الداخىلي

كة، وتوصيف حافظة أصولها من خالل تصنيف الموارد. ي ال�ش
�ف

نتاج القابل  وع إل مستويات نضج أعىل، وبالتالي إل مرحلة الإ ي "رفع" الم�ش
وع يتمثل عادة �ف ف كان هدف صاحب الم�ش ول�أ

ي ي�ب ي العتبارات البيئية أو الجتماعية أو السوقية المحلية أو النظام ال�ف
ي الظروف (بسبب حدوث تغي�ي �ف

لالستمرار، فإن أي تغي�ي �ف
المطبق أو بسبب نتائج مخيبة لالآمال اسُتخلصت من جمع المزيد من البيانات، عىل سبيل المثال) يمكن أن يؤدي إل "إنزال مستوى" 

. نضج المشاريع إل صنف فرعي أد�ف

طاري (انظر الجزء الأول) تطبيق المبادئ التوجيهية  ي الشكل 3 للتصنيف الإ
وينبغي عند اعتماد الأصناف الفرعية المدرجة �ف

التالية.

المشاريع القابلة لالستمرار )أ(

وع يُنتج ويبيع أو يستخدم، بصورة فعلية، منتجاً واحداً أو أك�ش ي يكون فيها الم�ش
ي الحالة ال�ت

نتاج" �ف "قيد الإ يُستخدم تعب�ي
وع الكامل يجب  ي هذا التاريخ، فإن الم�ش

ي المائة �ف
وع قد ل يكون اكتمل بنسبة 100 �ف ي التاريخ الفعىلي للتقييم. ومع أن تنفيذ الم�ش

�ف
أن يكون قد حصل عىل جميع الموافقات وأن تكون جميع العقود جاهزة ورؤوس الأموال مرصودة(9). وإذا كان جزء من خطة تنفيذ 

ي قدماً بالتنفيذ أمراً غ�ي
وع ل يزال مرهوناً بخطوة منفصلة متعلقة بصدور موافقة و/أو برصد رؤوس أموال، بما يجعل الم�ف الم�ش

ي الفئة الفرعية المناسبة.
وع منفصل �ف مؤكد، فإن ذلك الجزء ينبغي أن يُصّنف كم�ش

طاري (انظر الجزء الأول). انظر الشكل 3 من التصنيف الإ (8)

وع وبيع المنتجات أو استخدامها أمرا ممكنا عىل الرغم من أن أجزاء من خطة التنفيذ الموافق عليها لم  ي بعض الحالت، قد يكون بدء تشغيل الم�ش
�ف (9)

ف هذه الحالة وحالة التنفيذ  ف ب�ي ي التمي�ي
نتاج و/أو توصيلها). ومع ذلك، من الالزم توخي الحرص �ف ف حفر بعض آبار الإ تُنجز بعد (مثالً، ل يزال يتع�ي

وطة هي أيضاً بنتائج المرحلة الأول. ، حيث يكون تنفيذ المراحل الالحقة مرهوناً بعملية موافقة منفصلة قد تكون م�ش المرحىلي
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"تنفيذ حظي بالموافقة" أن تكون جميع الموافقات/العقود جاهزة ورؤوس الأموال مرصودة. وينبغي أن  ي تعب�ي
ويقت�ف

ي غضون 
وع �ف وع وتركيبها جارية أو توشك عىل النطالق. ول يُقبل أي سبب للتخلف عن تنفيذ الم�ش تكون أعمال بناء مرافق الم�ش

وع. ة زمنية معقولة، ما عدا عند حدوث تغ�ي للظروف غ�ي متوقع نهائياً وخارج عن سيطرة أصحاب الم�ش ف�ت

وع وقابلية استمراريته البيئية والجتماعية والقتصادية؛ ويجب  ر" إل ثبوت الجدوى التقنية للم�ش "تنفيذ م�ب ويش�ي تعب�ي
أن يكون ثمة توقع معقول بقرب الحصول عىل جميع الموافقات/العقود الالزمة لبلوغه مرحلة التنفيذ والتشغيل.

ي يمكن أن تكون قابلة لالستمرار
المشاريع ال�ت )ب(

وع، مثل تحصيل بيانات إضافية  ي المشاريع المرهونة بأنشطة تقنية خاصة بالم�ش
ي انتظار التنفيذ" �ف

"�ن ينح� تعب�ي
وع وما يرتبط بها من تحليالت اجتماعية وبيئية واقتصادية للتأكد من قابلية استمرار  (حفر تقييمي) أو إنجاز دراسات جدوى الم�ش

ي تواجه عقبات غ�ي
وع التجارية و/أو لتحديد سيناريو التنفيذ الأمثل. وإضافة إل ذلك، يمكن أن يشمل ذلك المشاريع ال�ت الم�ش

ي جهودهم إل تسوية 
وع بصدد العمل بنشاط عىل تذليل هذه العقبات مع توقع أن تف�ف يطة أن يكون أصحاب الم�ش تقنية، �ش

ي هذه المشاريع أن يكون احتمال قابلية استمرارها عالياً.
ة زمنية معقولة. ويُتوقع �ف إيجابية خالل ف�ت

قابلية الستمرار  لتحقيق  تقدير فرصة معقولة  أقل  وع عىل  للم�ش أن  يعت�ب  التنفيذ" عندما  "موقوف  تعب�ي ويُستخدم 
ف تسويتها  ة يتع�ي ن بوجود عقبات غ�ي تقنية كب�ي نتاج القتصادي)، لكن ذلك يق�ت مكانية بلوغ مرحلة الإ (أي أن هناك آفاقاً معقولة لإ
وع  ي انتظار التنفيذ" وم�ش

وع "�ف وع إل مرحلة التنفيذ (مسائل بيئية أو اجتماعية مثالً)(10). والفرق الرئيسي ب�يف م�ش قبل انتقال الم�ش
ة،  وع أن يؤثروا فيها مبا�ش ي الحالة الأول هي عقبات يمكن لأصحاب الم�ش

"موقوف التنفيذ" هو أن العقبات الرئيسية الوحيدة �ف
ي الحالة الثانية تكون مرهونة بقرارات 

ف أن العقبات الرئيسية �ف ي ح�ي
أو أنهم بصدد التأث�ي فيها بالفعل (من خالل المفاوضات مثالً)، �ف

ف بدرجة  ، ويكون مآل هذه القرارات وتوقيتها معاً مرهون�ي هم المبا�ش وع أو لتأث�ي أطراف أخرى غ�ي خاضعة لسيطرة أصحاب الم�ش
عالية من عدم التيقن.

المشاريع غ�ي القابلة لالستمرار )ج(

ي والجتماعي والقتصادي 
ي والبي�أ

ي مراحل التقييم التق�ف
ل تزال �ف ي

"تنفيذ غ�ي واضح" المشاريع ال�ت يناسب استخدام تعب�ي
ضافية للتوصل إل تقييم هادف  ي الأمر تحصيل قدر كب�ي من البيانات الإ

الأول (اكتشاف جديد أو حديث مثالً) و/أو عندما يقت�ف
مكانية  ي الوقت الراهن أساس غ�ي كاٍف للخلوص إل وجود آفاق معقولة لإ

مكانية التنفيذ القابل لالستمرار، أي عندما يكون هناك �ف لإ
نتاج القابل لالستمرار. الإ

وع ُمـجٍد تقنياً ولكن تقييمه خلص إل أنه ل ينطوي  "تنفيذ غ�ي قابل لالستمرار" فهو يُستخدم عند تحديد م�ش أما تعب�ي
ي هذه الحالت، قد 

زالة العقبات. و�ف ة لإ ر أي أنشطة إضافية لتحصيل المزيد من البيانات أو أي جهود مبا�ش عىل إمكانيات كافية ت�ب
ات  ي حال طرأت تغي�ي

يكون من المفيد تحديد هذه الكميات وتسجيلها، بحيث يتس�ف التسليم بوجود فرصة تنفيذ قابل لالستمرار �ف
ة عىل الظروف التكنولوجية أو البيئية والجتماعية والقتصادية. كب�ي

ي المشاريع
المنتجات المتبقية غ�ي المستغلة �ن )د(

تحديد مشاريع مجدية  المشاريع عندما ل يتس�ف  ي 
�ف المستغلة  المتبقية غ�ي  الكميات  ي خانة 

�ف الكميات  ينبغي تصنيف 
ي حالة تطوير 

ي المستقبل �ف
نتاج �ف ي إل إنتاج أي من هذه الكميات. ويمكن أن يصبح بعض هذه الكميات قابالً لالإ

تقنياً يمكن أن تف�ف
تكنولوجيا جديدة تسمح بذلك.

وع ما �في خانة "موقوف التنفيذ"، ولكن  قد يكون الفتقار إل طلب كاٍف �في سوق قائمة وقابلة لالستمرار ويمكن الوصول إليها سبباً آخر لتصنيف م�ش (10)
ي ل توجد فيها أساساً سوق قابلة لالستمرار اقتصادياً (تنفيذ غ�ي قابل لالستمرار).

ف هذه الحالة والحالة ال�ت ف ب�ي ي التمي�ي
ف توخي الحرص �ف يتع�ي
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دارة ينطبق عىل  طاري) هو نظام عالمي للتصنيف والإ طاري للموارد (التصنيف الإ تصنيف الأمم المتحدة الإ
والحْقن  المياه  مشاريع  عن  فضالً  المنشأ،  ية  الب�ش والموارد  المتجددة،  والطاقة  النووي،  والوقود  والنفط،  المعادن، 
لأغراض التخزين الجيولوجي. ومنذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة، أضحت إدارة موارد الطاقة والمواد الخام إدارًة 
والمستثمرون  الصناعة  وقطاع  الحكومات  ذلك  ي 

�ف بما  قصوى،  أهمية  المصلحة  أصحاب  جميُع  يوليه  أمراً  مستدامة 
والمجتمعات المحلية.

الموارد  قطاعات  مختلف  احتياجات  تلبية  هو  طاري  الإ التصنيف  من  ثة  المحدَّ النسخة  هذه  من  والغرض 
ي دعت إليها خطة التنمية المستدامة 

دارة المستدامة للموارد ال�ت وتطبيقاتها، فضالً عن مواءمة التصنيف عىل نحو تام مع الإ
طاري قابالً للتطبيق  ي ذلك ما أُدرج لأغراض توحيد النص، جعل التصنيف الإ

ات الرئيسية، بما �ف لعام 2030. وتتيح التغي�ي
طاري.  ف للتصنيف الإ ف الحالي�ي عىل جميع الموارد. ول يغ�ي هذا التحديث نظاَم التصنيف، وبالتالي ل يؤثر عىل المستعمل�ي

طاري. ث هو تيس�ي التطبيق عىل مستعمىلي التصنيف الإ فالمتوخى من النص المحدَّ

لجنة الأمم المتحدة القتصادية لأوروبا

 تصنيف الأمم المتحدة
طاري للموارد الإ
ثة 2019 نسخة محدَّ

مبادئ فعالية اهليئات املشرتكة للتعاون
يف جمال املياه العابرة للحدود
وفقاً التفاقية محاية واستخدام
املجاري املائية العابرة للحدود والبحريات الدولية
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