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شكر وتقدير
يعرب المؤلفون عن بالغ امتنانهم لجميع الخبراء وأصحاب المصلحة ومقدمي البيانات الذين ساهموا بطرق مختلفة
في نجاح هذا المشروع ،كل بحسب مجاله فيما يتعلق بتبادل البيانات وإيضاح منهجيات مجموعة البيانات والمؤشرات،
ومناقشة المفاهيم والمقاييس ،وتقديم الرؤى من مختلف السياقات القطرية ،وتبادل وجهات النظر بشأن أفضل
السبل لقياس األبعاد المختلفة للمؤشر ،والتحقق من صحة النتائج ،وتطوير بوابة المؤشر على شبكة اإلنترنت،
والمساعدة في المنشورات والفعاليات والتواصل المتعلقة بهذا المؤشر.
نخص بالذكر منهم :د .أنفيتا أرورا ،ود .فهد التركي ،ود .فرانك فيلدر ،ود .فهد العجالن ،ود .قاسم فالتة وفريقه،
وأحمد الزهراني ،وعمار أمارناث ،وبافيثرا كومار شيتي ،وآالء العرفج من برنامج إدارة معلومات الطاقة في كابسارك
وزمالؤهم في فريق برنامج كابسارك للمناخ والبيئة ،وبرنامج تحوالت الطاقة والطاقة الكهربائية ،وبرنامج األسواق
والتنمية الصناعية ،والمكتبة ،وفريق الفعاليات واالتصاالت ،والمتحدثون والمشاركون في ورشة العمل الخاصة
بالمؤشر المنعقدة بمشاركة أصحاب المصلحة في مركز كابسارك بتاريخ  6يونيو من عام .2021
كما أننا التقينا وتبادلنا رسائل البريد اإللكتروني مع العشرات من الخبراء ومقدمي البيانات اآلخرين ،ونعرب عن عميق
امتناننا للخبراء ومقدمي البيانات في مؤسسات ( )BloombergNEF, EYوالمعهد العالمي الحتجاز الكربون وتخزينه
والمنظمة العالمية للملكية الفكرية لمشاركتهم للبيانات اإلضافية وتقديمهم المشورة بشأن االفتراضات.
كذلك نود أن نتقدم بشكر خاص ألعضاء اللجنة االستشارية الفنية الدولية لمؤشر االقتصاد الدائري للكربون ،وهم:
•الدكتور كريستوفر كونسولي ،المعهد العالمي الحتجاز الكربون وتخزينه
•البروفيسور جورج جاسكون ،جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية
•يوشيكازو كوباياشي ،معهد اقتصاديات الطاقة ،اليابان
•الدكتور كوبي فان دير ليندي ،برنامج كلنغندال الدولي للطاقة
•الدكتور أنوباما سين ،معهد أكسفورد لدراسات الطاقة
عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز عالمي غير ربحي يجري
بحوثًا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات
البيئية المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه
العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح
المجتمع ،ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إشعار قانوني
© حقوق النشر  2020محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه
دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه
دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان
أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية –سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو اكتمالها
أو فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند–أو أي جزء منه -أو أن يفسر كنصيحة أو
دعوة التخاذ أي قرار .اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين معدي الدراسة ،وال تعكس
بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.
تصحيح
تم تحديث هذا التعليق في  3مارس  2022لتفسير خطأ في مؤشر “الصحة البيئية” الذي
له نطاق تنازلي للنتائج .استخدمت النسخة السابقة نطاق تصاعدي للنتائج .ينتج عن
التغير تغيرات صغيرة في نتائج الدولة وتصنيفاتها.
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الملخص
يهدف مؤشر االقتصاد الدائري للكربون ()CCE Index
إلى قياس مدى تقدم الدول وإمكانية تحقيقها
القتصادات دائرية للكربون ( ،)CCEsويعتمد هذا المؤشر
على مؤشرين فرعيين :حيث يقوم أحدهما بقياس األداء
الحالي للدول في األبعاد المختلفة لـالقتصاد الدائري
للكربون ،بينما يقيس اآلخر وضع الدول فيما يتعلق بإحراز
استنادا إلى
تقدم نحو تحقيق االقتصاد الدائري للكربون
ً
عوامل التمكين الرئيسة .كما يتيح هذا المؤشر إمكانية
إجراء مقارنات إضافية بين أكبر الدول المنتجة للنفط من
خالل مجموعة منفصلة من المؤشرات اإلضافية التي
تقدر مدى توافق األداء الصناعي وبيئات األعمال في هذه
الدول مع االقتصاد الدائري للكربون.
يسجل مؤشر االقتصاد الدائري للكربون الدول على
مقياس من  ،100-0كما أنه يوفر تصنيفا لكل دولة
بهدف تسهيل عقد المقارنات فيما بينها .وتضم نسخة
مؤشر االقتصاد الدائري للكربون لعام  2021ما
مؤشرا ،ثمانية منها لقياس األداء ،و29
مجموعه 47
ً
لقياس عوامل التمكين .وبالتالي ،فإن مؤشر االقتصاد
الدائري للكربون يتكون من ثالث درجات مجمعة:
درجة أداء االقتصاد الدائري للكربون ،ودرجة عوامل
تمكين مؤشر االقتصاد الدائري للكربون ،وإجمالي
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درجة االقتصاد الدائري للكربون .كما يتم تطبيق
عشرة مؤشرات خاصة بمنتجي النفط يشار إليها
باسم منظور منتجي النفط ،التي يتم تطبيقها
على الدول الرئيسة المنتجة للنفط لتشكيل ثالث
درجات إضافية :درجة أداء منظور منتجي النفط،
ودرجة عوامل تمكين منظور منتجي النفط ،والدرجة
اإلجمالية لمنظور منتجي النفط.
تقدم هذه الورقة إطار عمل ومنهجية مؤشر االقتصاد
الدائري للكربون لعام  ،2021مقسمة وفقا لما
يلي :اإلطار المفاهيمي ،اختيار البيانات وإعدادها
ومعالجتها ،التحقق من صحتها ،ومشاركة أصحاب
المصلحة ،واإلصدارات المستقبلية .ويتم تضمين
معلومات مفصلة عن إصدار عام  2021في الجداول
داخل األقسام والمالحق.
يتم تقديم تحليل وتفسير لنتائج مؤشر االقتصاد
الدائري للكربون لعام  2021في ورقة مناقشة
منفصلة من مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث
البترولية (كابسارك) ،كما تتوفر نتائج المؤشر على
البوابة اإللكترونية لمؤشر االقتصاد الدائري للكربون
(.)https://cceindex.kapsarc.org
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المقدمة
تقدم هذه الورقة إطار ومنهجية مؤشر االقتصاد الدائري
للكربون وإصداره األول ،ولقد جرى تقديم تحليل وتفسير
لنتائج المؤشر لعام  2021في ورقة مناقشة كابسارك
التي تحمل عنوان “مؤشر االقتصاد الدائري للكربون
لعا م  - 2021النتائج” (�Luomi, Yilmaz and Alsheh
 ،)ri 2021aكما تتوفر النتائج بتنسيق تفاعلي على
البوابة اإللكترونية لمؤشر االقتصاد الدائري للكربون
(.)https://cceindex.kapsarc.org

الهدف
يهدف مؤشر االقتصاد الدائري للكربون( (�CCE In
 )dexإلى قياس مدى تقدم الدول وإمكانية تحقيقها
القتصادات دائرية للكربون (( ،)CCEsراجع الشكل “.)”1

ويعتمد مؤشر االقتصاد الدائري للكربون على مؤشرين
فرعيين :أحدهما لقياس األداء الحالي للدول من جوانب
مختلفة لالقتصاد الدائري للكربون ،بينما يقيس
المؤشر اآلخر وضع الدول فيما يتعلق بإحراز تقدم نحو
تحقيق االقتصاد الدائري للكربون القائم على عوامل
التمكين الرئيسة .كذلك يتيح مؤشر االقتصاد الدائري
للكربون إمكانية إجراء مقارنات إضافية بين أكبر الدول
المنتجة للنفط من خالل مجموعة منفصلة من المؤشرات
اإلضافية التي تقوم بتقدير مدى توافق األداء الصناعي
وبيئات األعمال في هذه الدول مع االقتصاد الدائري
للكربون.

الشكل  .1مخطط زمني للوغاريتم الطبيعي لالستثمار بحسب القطاع
اﻟﺨﻔﺾ

إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ

ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻮﻗﻮد إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻮﻗﻮد إﻟﻰ وﻗﻮد ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻜﺮﺑﻮن

اﻟﻜﻬﺮﺑﺔ
اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ اﻷﺧﻀﺮ واﻷزرق

اﺣﺘﺠﺎز اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﺰز ﻟﻠﻨﻔﻂ(
اﺣﺘﺠﺎز اﻟﻜﺮﺑﻮن واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻬﻮاء
اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

إﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺪام

اﻹزاﻟﺔ

استنادا إلى بيانات كابسارك ( ،)2020وزراء الطاقة في مجموعة العشرين ()2020
المصدر :المؤلفون
ً
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المقدمة
تشرح ورقة كابسارك بعنوان “مؤشر االقتصاد الدائري
للكربون  -المنظور المنهجي واإلطار المفاهيمي”
للباحثين ( )Luomi et al. 2021بالتفصيل األساس
المنطقي والحاجة إلى إيجاد مؤشر مركب لقياس

ومقارنة الدول من حيث أدائها وإمكانياتها بالنسبة
لالقتصاد الدائري للكربون .ويوضح (اإلطار “ )”1قائمة
باالستخدامات المقصودة لمؤشر االقتصاد الدائري
للكربون.

اإلطار  .1أمثلة على االستخدامات المقصودة لمؤشر االقتصاد الدائري للكربون

دعم مناقشات السياسات العالمية:
توضيح مفهوم االقتصاد الدائري للكربون من خالل تحديد األنشطة والعناصر الرئيسة والعوامل التمكينية.
قابال للقياس على المستوى القطري.
المساعدة في جعل مفهوم االقتصاد الدائري للكربون ً
توفير أداة لتتبع االقتصاد الدائري للكربون من الناحية الكمية عبر الدول.
تسليط الضوء على مجاالت التقدم والفجوات واإلمكانات في طريق دائرية الكربون والحياد الصفري لالنبعاثات.
متسقا ومتوافقا مع عالم يخلو من االنبعاثات الصفرية (من خالل
توضيح سبل لجعل استخدام الوقود األحفوري
ً
التقنيات التي تشمل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه والهيدروجين األزرق).
خلق فرص لتبادل الخبرات وتعلم السياسات بين البلدان.

دعم مناقشات السياسات المحلية:
توفير مقاييس أكبر لقياس األداء والعوامل التمكينية على مستوى االقتصاد ككل.
إيجاد “لغة مشتركة” لمناقشات السياسات بين جميع أصحاب المصلحة.
التوصل إلى رؤية شاملة الستخدام الطاقة واالنبعاثات من أجل التخطيط للسياسات.
المساعدة في تحديد مواطن القوة والضعف في األداء والعوامل التمكينية.
دعم اتخاذ القرارات التي تستند إلى البيانات من خالل إبراز الثغرات الموجودة في توافر البيانات.
إتاحة فرص إلجراء مناقشات بشأن ما إذا كانت المقاييس المستخدمة في مؤشر االقتصاد الدائري للكربون مناسبة
للسياق الوطني المعني ،وما البدائل الموجودة بما فيها المقاييس على مستوى القطاعات والمؤسسات.
تحفيز المناقشات حول السياسات والتقنيات المثلى وغيرها من العوامل التمكينية األخرى على المستوى القطري.
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المقدمة

نظام التقييم

أوال حساب الدرجات المنفصلة لنتائج األداء
ويتم ً
والعوامل التمكينية التي يتم تجميعها بعد ذلك للحصول
على إجمالي درجة مؤشر االقتصاد الدائري للكربون.
ويتكون مؤشر االقتصاد الدائري للكربون من ثالث
درجات مجمعة ،هي :درجة أداء االقتصاد الدائري للكربون،
ودرجة عوامل تمكينه ،وإجمالي درجات مؤشر االقتصاد
الدائري للكربون.

يسجل مؤشر االقتصاد الدائري للكربون الدول على
مقياس من  ،100-0ويتم تطبيق التصنيفات على
مستوى المؤشر ومستويات المؤشر والمؤشر الفرعي،
على أن يتم تفسير نتيجة دولة ما على أنها مؤشر لمدى
اقترابها من األداء المثالي ،إما بالمقارنة مع نظيراتها
من الترتيب األعلى أو بالمستوى التقني األمثل .بعبارة
أخرى ،فإن الدرجة  ،66على سبيل المثال ،ستساوي
ثلثي الحد األقصى المحتمل لهذه الدرجة .كما يوفر
مؤشر االقتصاد الدائري للكربون تصنيفا لكل دولة
على مستوى المؤشر والمؤشر الفرعي لتسهيل عقد
المقارنات بين الدول.

كما يتم تطبيق عشرة مؤشرات خاصة بمنتجي النفط
ويشار إليها باسم “منظور منتجي النفط” على الدول
المنتجة للنفط من أجل تشكيل ثالث درجات إضافية،
هي :درجة أداء منظور منتجي النفط ودرجة عوامل
تمكين منظور منتجي النفط ،والنتيجة اإلجمالية
لمنظور منتجي النفط.

تتضمن نسخة مؤشر االقتصاد الدائري للكربون
مؤشرا ،ثمانية منها
لعام  2021ما مجموعه 47
ً
مؤشرات لقياس األداء ،و 29لقياس عوامل التمكين.

يوضح الشكل  .2إطار عمل مؤشر االقتصاد الدائري
للكربون لعام 2021

الشكل  .2إطار مؤشر االقتصاد الدائري للكربون لعام 2021
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣؤﺷر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري ﻟﻠﻛرﺑون

 +ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻧظور ﻣﻧﺗﺟﻲ اﻟﻧﻔط
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋواﻣل
اﻟﺗﻣﻛﯾن

ﻧﺗﯾﺟﺔ
اﻷداء

ﻣؤﺷرات ﻣﻧظور ﻣﻧﺗﺟﻲ اﻟﻧﻔط

ﻣؤﺷرات ﻣﻧظور ﻣﻧﺗﺟﻲ اﻟﻧﻔط

ﺟودة إدارة اﻟﻣوارد

ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻛرﺑون ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط اﻟﺧﺎم

اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﺧﺎطر
اﻟﺣوﻛﻣﺔ

ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺣرق ﻋﻧد اﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط

أﻧظﻣﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ

ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﯾﺛﺎن اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن إﻧﺗﺎج اﻟوﻗود
اﻷﺣﻔوري

إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺣﺗﺟﺎز اﻟﻛرﺑون وﺗﺧزﯾﻧﮫ

ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻛرﺑون ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ

اﻟﺗزام اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎد
اﻟﺻﻔري ﻟﻼﻧﺑﻌﺎﺛﺎت

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ

ين
ﺗﻤﻜن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺋﺮي ﻟﻠ���ﻮن
ﻧت�ﺠﺔ ﻋﻮاﻣﻞ
اﻟدﻋم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻛﻔﺎءة اﻟطﺎﻗﺔ واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة

ﻛﻔﺎءة اﻟطﺎﻗﺔ

ﺳﯾﺎﺳﺎت اﺣﺗﺟﺎز اﻟﻛرﺑون وﺗﺧزﯾﻧﮫ وﻗواﻧﯾﻧﮫ وﻧظﻣﮫ
ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻷﻧظﻣﺔ

اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت

اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎر

اﻟﺗﺣول ﻋن اﻟوﻗود اﻟﻧﻔطﻲ
ّ
اﻟﻣﺻﺎرف اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ

اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري ﻟﻠﻛرﺑون

اﺣﺗﺟﺎز اﻟﻛرﺑون واﺳﺗﺧداﻣﮫ وﺗﺧزﯾﻧﮫ

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗدام
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل

اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة
اﻟﻛﮭرﺑﺔ

ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ
ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر
ﺑراءات اﺧﺗراع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧظﯾﻔﺔ
ﻏزارة اﻟﺑﺣث اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ
اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻔﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ذات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ

ﻧت�ﺠﺔ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺋﺮي ﻟﻠ���ﻮن

اﻟﺗﻣوﯾل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

اﻟﮭﯾدروﺟﯾن اﻷﺧﺿر

اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻛرﺑون
اﻷﻧظﻣﺔ اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﻧﻘل
ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎر وﻧﺷر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة

ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل وأﻣن اﻟطﺎﻗﺔ

أﻣن اﻟطﺎﻗﺔ
اﺳﺗﻘرار اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ
اﻟﺗوظﯾف

اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي

ﺟودة اﻟﺣوﻛﻣﺔ

إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﻌدﻟﺔ

اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ

اﻻﻧﺻﺎف ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ

اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري

اﻟﺳﯾﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي

استنادا إلى بيانات كابسارك ( ،)2020وزراء الطاقة في مجموعة العشرين ()2020
المصدر :المؤلفون
ً
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المنهجية
وفقا ألفضل
تم تصميم مؤشر االقتصاد الدائري للكربون ً
الممارسات الدولية في تطوير المؤشرات المركبة من
أجل عقد المقارنات القطرية (incl. Eurostat [2014],
;][2017a-b]; JRC [2004]; Lafortune et al. [2018
 .)]OECD [2008]; UNECE [2019وقد تم وصف النهج
المعتمد بمزيد من التفصيل في الملحق الثاني “ ”2من
ورقة كابسارك التي تحمل عنوان “مؤشر االقتصاد الدائري
للكربون  -المنظور المنهجي واإلطار المفاهيمي”( (�Lu
 )omi et al. 2021التي تصف اإلطار العام لوضع مؤشر
		
االقتصاد الدائري للكربون.
يستعرض هذا القسم من الدراسة الخطوات المنهجية التي
تم اتخاذها والخيارات ،باتباع الفئات العريضة المحددة في
ورقة تأطير كابسارك المذكورة أعاله (اإلطار المفاهيمي)
واختيار البيانات وإعدادها ومعالجتها والتحقق من صحتها،
وإشراك أصحاب المصلحة .كذلك تحدد الورقة سبل توسيع
نطاق هذا المؤشر وتحسينه في اإلصدارات المقبلة.
فضال عن ذلك ،تم تضمين معلومات تفصيلية عن إصدار
عام  2021في الجداول الواردة في هذا القسم والمالحق.

اإلطار المفاهيمي
يتكون مؤشر االقتصاد الدائري للكربون من مؤشرين
فرعيين رئيسيين ،هما :األداء وعوامل التمكين .وتجدر
اإلشارة إلى أنه لم يصل أي بلد حتى اآلن إلى االقتصاد

مؤشر االقتصاد الدائري للكربون لعام  - 2021المنهجية

الدائري للكربون ،ولذلك فمن المهم قياس موقف الدول
وأيضا تقدير قدرتها على التحرك نحو
في الوقت الراهنً ،
دائرية الكربون بحلول منتصف القرن.
نتائج المؤشر الفرعي لألداء :في حين تبدو المقاييس
خيارا واضحا لقياس دائرية الكربون،
القائمة على االنبعاثات ً
إال أنها تضيف قيمة ضئيلة من حيث اإلشارة إلى الكيفية
التي تحقق بها الدول النتائج ذات الصلة .وتتمسك بصحة
التصور المبكر لالقتصاد الدائري للكربون على النحو
الذي وضعه كل منMcDonough (2016), Wil�( (:
liams (2019), KAPSARC (2020), Mansouri et al.
(2020), Al Saud and Al Shalan (2020), IEF (2020),
 )IEEJ (2021وآخرون ،ويؤكد مؤشر االقتصاد الدائري
للكربون على اتباع ُنهج شاملة وعملية وفعالة من حيث
التكلفة للحد من االنبعاثات وتجنبها .وقد وضع معظم
إطارا لالقتصاد الدائري للكربون من خالل
هؤالء المؤلفين ً
تقنيات وسياسات وخيارات رئيسة متعلقة بالتخفيف من
حدة االنبعاثات أو إدارتها ،التي تنقسم إلى “أربعة محاور” –
الخفض وإعادة التدوير وإعادة االستخدام واإلزالة .كما يبين
الشكل ( )3بعضا من أحدث المفاهيم الرئيسة لالقتصاد
الدائري للكربون .بينما يراعي مؤشر االقتصاد الدائري
للكربون كل هذه التصنيفات ،وعندما يكون من الضروري
تصنيف أحد أنشطة االقتصاد الدائري للكربون ،فيتم اتباع
المفهوم الذي طوره مركز كابسارك (.)2020

7

المنهجية
الشكل  .3المفاهيم الرئيسة لالقتصاد الدائري للكربون
اﻟﺧﻔض

إﻋﺎدة اﻟﺗدوﯾر

إﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺧدام

اﻹزاﻟﺔ

اﻟﺧﻔض

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﺑﺳﺎرك ،ﻟﻌﺎم 2020
ﻛﻔﺎءة اﻟطﺎﻗﺔ
ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة ﻏﯾر اﻟﺣﯾوﯾﺔ
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ
اﻟﺗﺣول ﻋن اﻟوﻗود اﻟﻧﻔطﻲ
ّ

اﺣﺗﺟﺎز اﻟﻛرﺑون واﺳﺗﺧداﻣﮫ
)اﻻﺳﺗﻣرار واﻟدﯾﻣوﻣﺔ(
ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء
اﻟﺑوﻟﯾﻣرات

اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ
اﻟﻣﺻﺎرف اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ

اﻟﮭﯾدروﺟﯾن
اﻷﺧﺿر )اﻟﺧﻔض وإﻋﺎدة اﻟﺗدوﯾر(
اﻷزرق )اﻹزاﻟﺔ(

اﺣﺗﺟﺎز اﻟﻛرﺑون وﺗﺧزﯾﻧﮫ ) (CCSﻣﺗﺿﻣن
اﻻﺳﺗﺧﻼص اﻟﻣﻌزز ﻟﻠﻧﻔط ) ،(EORاﻟطﺎﻗﺔ
اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻣﻊ اﺣﺗﺟﺎز اﻟﻛرﺑون وﺗﺧزﯾﻧﮫ
) ،(BECCSاﻻﺳﺗﺧﻼص ﻣن اﻟﮭواء
ﻣﺑﺎﺷرة ،اﻟﻣﺻﺎرف اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ

اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ :وزراء طﺎﻗﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﺷرﯾن ) ،(2020ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎخ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﺷرﯾن )(2020
ﻛﻔﺎءة اﻟطﺎﻗﺔ
ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة
)ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ(
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ

إﺑطﺎل أﺛر اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت )ﺗﺣﯾﯾدھﺎ(
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ )اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ(
ﻧﺎﻗﻼت اﻟطﺎﻗﺔ
)اﻟﻣﯾﺛﺎﻧول واﻷﻣوﻧﯾﺎ واﻟﯾورﯾﺎ(

ﺗﺣوﯾل اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ
إﻋﺎدة ﺗدوﯾر اﻟﻛرﺑون

اﺣﺗﺟﺎز اﻟﻛرﺑون وﺗﺧزﯾﻧﮫ )ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ:

ﻻﺳﺗﺧﻼص اﻟﻣﻌزز ﻟﻠﻧﻔط واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻣﻊ
اﺣﺗﺟﺎز اﻟﻛرﺑون وﺗﺧزﯾﻧﮫ
اﻻﺳﺗﺧﻼص ﻣن اﻟﮭواء ﻣﺑﺎﺷرة
اﻟﻣﺻﺎرف اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ

اﻟﮭﯾدروﺟﯾن
أﻧواع اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي اﻟﺣدﯾﺛﺔ
اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ،Al Saud and Al Shalan, (2020) :ﻣﻧﺗدى اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ) ،Mansouri et al. (2020) ،(2020ﺷرﻛﺔ أراﻣﻛو اﻟﺳﻌودﯾﺔ )(2020
ﻛﻔﺎءة اﻟطﺎﻗﺔ
ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة
)ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ :اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ(
اﻟﻧظم اﻷﺧرى اﻟﻣﺗطورة

ﻋدم وﺟود ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ
ﻟﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون
اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ
اﻻﺳﺗﺧﻼص اﻟﻣﻌزز ﻟﻠﻧﻔط

اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ
ﻟﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون
اﻟﯾورﯾﺎ واﻷﺳﻣدة واﻻﺳﻣﻧت
اﻟوﻗود اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ

اﻟﻣﺻﺎرف اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
اﻷﺳﻣﻧت
اﺣﺗﺟﺎز اﻟﻛرﺑون وﺗﺧزﯾﻧﮫ

اﻟﻛرﺑون اﻟداﺋم

اﻟﻛرﺑون اﻟﻣُ ﻌ ّﻣ ر

اﻟﻛرﺑون اﻟﻣُ ﺗﺳرب
)Based on: McDonough (2016

اﻟﻛرﺑون اﻟﻌﺿوي اﻟذي ﯾﺗدﻓﻖ ﻋﺑر اﻟدورات اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ
اﻟﻛرﺑون اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ )اﻹدارة(
إطﻼق اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟدﻓﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي أو اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﺣﯾطﺎت

اﻟﻛرﺑون ﻣﺣﺑوس ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘر ﻣﺛل اﻟﻔﺣم واﻟﺣﺟر اﻟﺟﯾري واﻟﺑوﻟﯾﻣر اﻟﻘﺎﺑل
ﻹﻋﺎدة اﻟﺗدوﯾر واﻷﻟﯾﺎف وﻣواد اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺣﯾﺎد اﻟﻛرﺑوﻧﻲ )اﻹدارة(
اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺣول أو ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻛرﺑون اﻟداﺋم أو اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗطﻠﻖ اﻟﻛرﺑون،
ﻣﺛل ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة

اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟدﻓﯾﺋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄ واﻟﻣواد اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ
اﻻﻧﺑﻌﺎث اﻟﻛرﺑوﻧﻲ اﻟﺳﻠﺑﻲ )اﻹدارة( اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟدﻓﯾﺋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄ واﻟﻣواد
اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ
اﻻﻧﺑﻌﺎث اﻟﻛرﺑوﻧﻲ اﻟﺳﻠﺑﻲ )اﻹدارة(
ﺗﺣوﯾل اﻟﻛرﺑون ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي أو اﻟﻛرﺑون اﻟﻣﺗﯾن "اﻟداﺋم" ،ﻣﺛل اﻟﺑوﻟﯾﻣرات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺗﺳﻣﯾد ،إﻟﻰ اﻟﻛرﺑون اﻟﻣﻌﻣر ،أو اﻟﻛرﺑون ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي إﻟﻰ ﻛرﺑون داﺋم ،ﻣﺛل
اﻟﺑوﻟﯾﻣرات

المصدر :مقتبس من دراسة ()Luomi et al. (2021

الستيعاب حقيقة أن مختلف المؤلفين والجهات الفاعلة
يضعون تقنيات وخيارات مختلفة تحت العناصر المختلفة
إلدارة الكربون .فإن إطار المؤشر ال يشمل الفئات القائمة
بدال من ذلك ،بتجميع
على العناصر .وإنما يقوم المؤشر ً
األنشطة األساسية لالقتصاد الدائري للكربون التي
تتفق عليها جميع المفاهيم جن ًبا إلى جنب (راجع الشكلين
1و .)2وبالتالي ،كانت المعايير الرئيسة لتطوير مكونات
مؤشر األداء الفرعي متمثلة فيما إذا كانت التكنولوجيا
أو خيار إدارة أو خفض االنبعاثات يساعد على منع انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون ( )CO2أو الغازات الدفيئة األخرى
( )GHGفي الغالف الجوي .وسيكون تجنب هذه
أمرا
االنبعاثات وخفضها على المدى القصير والمتوسط ً
أساس ًيا للحفاظ على الميزانية العالمية المتبقية للكربون يتمثل التحدي في أنه من غير الممكن وضع صيغة عالمية
تسمح باستبدال مؤشرات األداء على نحو يعكس هذا
وتحقيق أهداف اتفاقية باريس (راجع الشكل “.)”2
التنوع في المسارات المحتملة لالقتصاد الدائري للكربون
هناك مالحظتان يجب إبداؤهما بشأن تفسير نتائج مؤشر على المستوى القطري ،لذلك اخترنا إعطاء جميع
األداء الفرعي .تتعلق المالحظة األولى بالتحدي المتمثل مؤشرات األداء وز ًنا متساو ًيا .مما يؤدي إلى الوصول

في وضع خطة موحدة لترجيح قياس األنشطة المختلفة
لالقتصاد الدائري للكربون .كما تؤكد المؤلفات الحالية
المتعلقة باالقتصاد الدائري للكربون ضرورة تحديد ال ُنهج
وفقا للظروف الوطنية للدول ،بما فيها وفرة مواردها
ً
الطبيعية واحتياجاتها وإستراتيجياتها اإلنمائية (على
سبيل المثال .)]Williams [2019 :فعلى سبيل المثال،
قد تختار إحدى الدول اتباع نهج يعتمد أساسا على كفاءة
الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة ،في حين قد تتمكن دولة
أخرى من زيادة مصارفها الطبيعية ،بينما تكون دولة أخرى
في وضع جيد بالنسبة لنشر تقنيات احتجاز ثاني أكسيد
الكربون وتخزينه أو إنتاج الهيدروجين على نطاق واسع.
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إلى مؤشر فرعي لألداء يكافئ الدول التي تعتمد على
مجموعة متنوعة من ُنهج االقتصاد الدائري للكربون.
تتمثل الحجة الرئيسة الداعمة لهذا الخيار في أنه من
عموما أن خفض االنبعاثات سيتطلب
المتفق عليه
ً
مجموعة متنوعة من النهج – مثل نهج “الرصاصة الفضية/
الحلول المتنوعة” الشهير .ومن ثم ،يجب تفسير مؤشر
األداء الفرعي على أنه مؤشر لألداء العام لكال البلدين
عبر األنشطة المختلفة لالقتصاد الدائري للكربون ،بما
فيها األنشطة المتداخلة ،وتنوع هذه االرتباطات.
بينما تتعلق المالحظة الثانية بوجود فجوة في إطار
عمل المؤشرات الحالي .هذا ،وتتمثل بعض من السمات
األساسية للمؤلفات المفاهيمية لالقتصاد الدائري
للكربون في تركيزها على خلق القيمة :إذ يمكن للكربون
في االقتصاد الدائري للكربون ،أن يولد أيضا قيمة
اقتصادية ما دام تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في
الغالف الجوي ممك ًنا ( .)McDonough 2016أما فيما
يتعلق بالتركيز على “االقتصاد” في “ االقتصاد الدائري
أيضا
للكربون” ،فينبغي لمؤشر األداء الفرعي أن يقيس ً
الكيفية التي تحصل بها الدول على القيمة االقتصادية من
دائرية الكربون .ومع ذلك ،فإن بعض التطبيقات الرئيسة
في هذا المجال التي تتعلق باحتجاز الكربون واستخدامه
ال تزال غير منفذة على نطاق واسع .لذلك ،ال يزال هذا
البعد ألداء االقتصاد الدائري للكربون بحاجة إلى مزيد من
أيضا
التطوير في اإلصدارات المقبلة من المؤشر (راجع ً
الجدول “ ”4في قسم التحقق من صحة البيانات).
المؤشر الفرعي ونتائج عوامل التمكين :يهدف المؤشر
الفرعي لعوامل التمكين وأبعاده الفرعية الخمسة
إلى تحديد محددات النجاح في االنتقال نحو مؤشرات
االقتصاد الدائري للكربون ذات الصلة والموجهة نحو
المستقبل .ويشار إلى أنه تم الحصول على الخيارات
المتعلقة بالمؤشرات من المؤلفات ذات الصلة ،وكان
مشابها لتلك النهج
النهج المتبع في بناء األبعاد الفرعية
ً
المتبعة في المؤشرات األخرى ذات الصلة ،مثل مؤشر
التحول في مجال الطاقة ومؤشر تريليما للطاقة( (�Tri
مؤشر االقتصاد الدائري للكربون لعام  - 2021المنهجية

 .)lemma) (Singh et al. 2019; WEC 2020وينقسم
المؤشر الفرعي للعوامل التمكينية إلى خمسة أبعاد،
هي:
السياسات والتنظيمات
التكنولوجيا والمعرفة واالبتكار
التمويل واالستثمار
بيئة األعمال وأمن الطاقة
السياق االجتماعي واالقتصادي
تهدف هذه األبعاد الفرعية إلى تمييز وقياس مجموعة
مواضيع منفصلة ولكنها متساوية من حيث األهمية تتيح
إلقاء نظرة عامة وشاملة على العوامل التمكينية التي
تدعم الدول في انتقالها نحو االقتصادات الدائرية للكربون
(انظر الشكل .)2
كذلك تتعلق المالحظة المنهجية الرئيسة هنا بتخصص
المؤشرات .إذ عادة ما تكون في مؤشرات المقارنة
القطرية بين الدول مفاضلة رئيسة بين عدد هذه الدول
ومدى تعقيد المؤشرات .وكان هدفنا متمثال في اختيار
أكثر المؤشرات الخاصة باالقتصاد الدائري للكربون كلما
أمكن .وقد أفادنا ذلك باختيار الدول في اإلصدار األول
للمؤشر لعام ( 2021انظر أدناه) ،وذلك ألن البيانات
تفصيال وتنسيقا تكون متاحة بصفة عامة
األكثر
ً
وبسهولة أكبر لالقتصادات الكبرى.
ومع ذلك ،ال تتوافر في الوقت الحالي المؤشرات الخاصة
باالقتصاد الدائري للكربون بصورة مباشرة للعديد من
المجاالت ،حتى بالنسبة لمجموعة محدودة من الدول
المدرجة في إصدار عام  .2021كما أن العديد من
مزودي البيانات الدوليين ال يوفرون تصنيفات قائمة
على التكنولوجيا لمجموعات البيانات التي تقيس
عوامل التمكين الرئيسة ،مثل نفقات البحث والتطوير أو
االستثمار األجنبي المباشر .ومع ذلك ،توفر المؤلفات
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نطاقا بشأن عمليات االنتقال في مجال الطاقة
األوسع
ً
مناقشات ثرية عن البدائل الوثيقة التي يستخدم العديد
منها في المؤشر (.)Bourcet 2020
أما في الحاالت التي توجد فيها مؤشرات ذات صلة
باالقتصاد الدائري للكربون مع توافر البيانات الكافية،
فإنها غال ًبا ال تغطي سوى األنشطة ذات الصلة بركيزة
أي الطاقة
“الخفض” لالقتصاد الدائري للكربونّ ،
المتجددة ،وفي بعض الحاالت كفاءة استخدام الطاقة.
ومن األمثلة على ذلك براءات االختراع واالستثمارات
في مجال تكنولوجيا الطاقة ،وتهيئة البيئات المواتية
لألعمال التجارية .فيما تنشأ في بعض األحيان البيانات
والمؤشرات التي تتيح قياس العوامل التمكينية ذات
الصلة بأنشطة االقتصاد الدائري للكربون األخرى ،
ويعتبر مؤشر جاهزية االقتصاد الدائري للكربون ً
مثال
رائدا في هذا الصدد (Consoli, Havercroft and Irlam
ً
 .)2017ومع ذلك ،ال تزال المؤشرات الكلية غير متوفرة
في العديد من المجاالت.
منظور ونتائج منتجي النفط :يتألف منظور منتجي النفط
من  10مؤشرات في اإلصدار األول لمؤشر االقتصاد
الدائري للكربون :خمسة منها لقياس األداء ،واألخرى
لقياس عوامل التمكين .ويتمثل الغرض منها في أن تكون
بمثابة نقطة انطالق للمحادثات حول سبل قياس الكيفية
التي يمكن بها للدول ذات القطاعات الهيدروكربونية
الكبيرة التي يعتمد الكثير منها اقتصاد ًيا على صناعات
تقدما ملحوظا نحو االقتصاد
التصدير ذات الصلة ،أن تحرز
ً
الدائري للكربون.
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شهدت السنوات األخيرة زيادة متنامية في اهتمام العالم
وتطبيق معايير ومقاييس استدامة الهيدروكربونات
كثيفة االستخدام للطاقة وتلك المتعلقة بالصناعة
وتطبيقه لها .فيما ال تزال مجموعات البيانات ذات
الصلة مفصلة ولم تظهر بعد طرق موحدة لقياس األداء
واإلمكانات .ولذلك ،ينبغي تفسير إصدار عام  202من
مؤشر االقتصاد الدائري للكربون على أنه بداية للحوار في
هذا المجال .وستشمل اإلصدارات المستقبلية مقاييس
محسنة محتملة وطرق أكثر دقة لقياس األبعاد المختلفة
التي يسعى المؤشر إلى تضمينها.
اختيار الدولة :يتضمن مؤشر االقتصاد الدائري للكربون
في البداية دوال تندرج ضمن مجموعتين :الدول األعضاء
في مجموعة العشرين ( ،)G20والدول العشرين ()20
األكثر إنتاجا للنفط وذلك للسماح بإدراج مؤشرات أكثر
(استنادا إلى  .)BP 2020, 16وغال ًبا ما تتمتع
تحديدا،
ً
مجموعات البيانات العالمية بتغطية جيدة للدول الـ19
في المجموعة األولى ،ويتم إضافة أكبر  20دولة منتجة
للنفط للتمكن من عقد المقارنات الخاصة بالسياق بين
مجموعة كبيرة من الدول.
بسبب التداخل الجزئي بين المجموعتين  ،تم تضمين
 30دولة في إصدار عام  2021من المؤشر .وقد وضعنا
متطلبا ال يقل عن %80من تغطية بيانات المؤشرات
ألي دولة من الدول المشمولة ،وهو ما لم تستوفه ليبيا.
ّ
ويبين الشكل ( )4الدول المدرجة في مؤشر االقتصاد
الدائري للكربون لعام  ،2021وباإلمكان زيادة عدد الدول
المدرجة في اإلصدارات المقبلة.
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الشكل  .4الدول المدرجة في مؤشر االقتصاد الدائري للكربون لعام 2021

اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣؤﺷر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري
ﻟﻠﻛرﺑون ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ 30دوﻟﺔ

 +ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧظور ﻣﻧﺗﺟﻲ اﻟﻧﻔط
ﻧﺗﺎﺋﺞ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻌدد  19دوﻟﺔ

Saudi Arabia

Nigeria

Iraq

China

Algeria

South Africa

Norway

Italy

France

Angola

Turkey

Oman

Japan

Germany

Argentina

United Arab Emirates

Qatar

Kazakhstan

India

Australia

United Kingdom

Republic of Korea

Kuwait

Indonesia

Brazil

United States

Russian Federation

Mexico

Iran

Canada

المصدر :مقتبس من دراسة ()Luomi et al. (2021

اختيار البيانات
نحدد أدناه ،المعايير التي تم تطويرها وتطبيقها على
اختيار المؤشرات ونشرح مصادر البيانات المستخدمة،
كما نورد في القسم الخاص بإشراك أصحاب المصلحة
وصفا لمشاورات أصحاب المصلحة والخبراء التي
استرشد بها في عملية اختيار المؤشرات .أما فيما يتعلق
باإلصدار األول لعام ( )2021من مؤشر االقتصاد الدائري
متغيرا
للكربون ،فقد قمنا بمراجعة ما يقرب من 150
ً
متغيرا.
محتمال وقلصناها إلى 47
ً
ً
كما تتوفر في الملحقين األول والثاني ( 1و )2قائمة
بجميع المؤشرات واإلحصاءات الموجزة ذات الصلة بما
فيها توصيف المنهجيات المتبعة ،ومصادر البيانات،
واالفتراضات ،ومنطق التصنيف والروابط بجوانب
االقتصاد الدائري للكربون التي يسعون إلى قياسها.
كذلك وفرنا ملف إكسل ( )Excelيحتوي على معلومات
حول المؤشرات المتوفرة على الموقع اإللكتروني لمؤشر
االقتصاد الدائري للكربون للمهتمين من الخبراء وأصحاب
المصلحة.
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معايير االختيار :ساهمت المعايير التالية في اختيار
المؤشر:
المالءمة والخصوصية :يجب ربط المؤشر من الناحية
المفاهيمية بجوانب إطار االقتصاد الدائري للكربون
الذي يجري قياسه.
البساطة والقدرة على التواصل :يجب أن يكون
المؤشر سهال للفهم والتواصل.
العالمية :ينبغي أن تكون المؤشرات قابلة للتطبيق
على كل الدول أو أكبر عدد ممكن منها.
الصالحية والجودة :يجب أن تكون البيانات من مصادر
موثوقة وأن تكون دقيقة وموثوقة.
التوافر :يجب أن تكون البيانات حديثة (ال يزيد عمرها
عن خمس سنوات كقاعدة عامة) ،وأن تكون القيم
متاحة لما ال يقل عن  80٪من الدول المدرجة في
أي
المؤشر ،وأن تكون البيانات قابلة لالستدالل عن ّ
مالحظات مفقودة.
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الشفافية وقابلية التكرار :ينبغي أن تكون مجموعات
البيانات المستخدمة مفتوحة المصدر أو متاحة للجمهور
أو أن تكون نقاط البيانات (القيم) المستخدمة في
الفهرس على األقل قابلة لإلفصاح عنها.
ُتترجم المالءمة والخصوصية بشكل مختلف إلى األبعاد
أوال ،بالنسبة لمؤشر األداء
الثالثة للمؤشر ،وهيً :
الفرعي ،ينبغي أن يكون المؤشر أفضل مقياس متوفر
لكيفية تنفيذ أي دولة لنشاط من أنشطة االقتصاد
الدائري للكربون .أما فيما يتعلق ببعض األنشطة مثل
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ،فتوجد بالفعل مؤشرات
محددة .وبالنسبة للدول األخرى ،فال تزال األنشطة في
مراحلها األولى ،وبالتالي ،يتوفر عدد أقل من مجموعات
البيانات.
ثان ًيا ،بالنسبة للمؤشر الفرعي للعوامل التمكينية،
فتعني المالءمة الصلة بالبعد الفرعي (مثل السياسات
والتنظيمات أو التمويل واالستثمار) الذي يجري قياسه.
تحديدا (مثل طلبات
وقد أعطيت األفضلية لمقاييس أكثر
ً
براءات االختراع المتعلقة بالطاقة المرتبطة باالقتصاد
بدال عن إجمالي طلبات براءات االختراع).
الدائري للكربون ً
أما البعد الفرعي األخير الذي يقيس عوامل التمكين
االجتماعية واالقتصادية ،فهو استثناء جزئي ،ألنه يحتوي
على عدد من التدابير العامة التي تهدف إلى اإلشارة
إلى “صحة” السياق االقتصادي واالجتماعي والبيئي
والحوكمة األوسع نطاقا ،الذي تحدث فيه عمليات االنتقال
في االقتصاد الدائري للكربون.
ثال ًثا ،بالنسبة لمنظور منتجي النفط ،لقد أكدنا أهمية
المؤشرات بالنسبة لقطاع النفط والهيدروكربون
والصناعات ذات الصلة كثيفة االستهالك للطاقة.
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بينما تضمنت المعايير األخرى الختيار المؤشرات
مجموعات البيانات المتسقة :إذ يتعين أن تكون مجموعة
البيانات متاحة من مصدر واحد  ،وأال تقبل نقاط البيانات
اإلضافية من مصادر أخرى (مثل التقديرات الوطنية
المبلغ عنها ذات ًيا) .كما تم النظر في توافر البيانات بمرور
الوقت ،في شكل تحديثات منتظمة للبيانات المستقبلية
وتجنب المتغيرات المبتورة أو المنقضية لضمان إمكانية
تحديث المؤشر دوريا.
مصادر البيانات :تشمل مصادر البيانات المدرجة في
مؤشر االقتصاد الدائري للكربون لعام  2021ما يلي:
إحصاءات رسمية من األمم المتحدة والمنظمات
الدولية األخرى.
البيانات والمؤشرات واألدلة التي وضعتها المنظمات
البحثية (بما فيها الجامعات ومعاهد البحوث
واالستشارات ذات السمعة الجيدة) والمنشورة في
المنشورات األكاديمية التي تخضع لمراجعة النظراء أو
األقران.
البيانات والمؤشرات الصادرة عن مزودي البيانات من
الشركات ذات السمعة الجيدة.
يوضح الجدول ( )1المؤسسات والمؤلفين األساسيين
الذين قاموا بوضع المؤشرات المستخدمة في مؤشر
االقتصاد الدائري للكربون لعام  ،2021ويمكن االطالع
على مزيد من المعلومات حول مصدر كل مؤشر من هذه
المؤشرات والمعلومات المتعلقة بالمنهجية في الملحق
األول ( )1من هذهاالبحث ،وعبر البوابة اإللكترونية
لمؤشر االقتصاد الدائري للكربون.
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الجدول  .1مصادر البيانات المستخدمة في مؤشر االقتصاد الدائري للكربوني لعام 2021

مصدر البيانات (المؤسسة /المؤلفون)
نوع مصدر البيانات
الوكالة الدولية للطاقة ،منظمة العمل الدولية ،صندوق النقد الدولي،
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة ،معهد اإلحصاء
التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،اتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،منظمة األمم المتحدة للتنمية
اإلحصاءات والبيانات الرسمية
الصناعية ،البنك الدولي (بما في ذلك برنامج المساعدة في إدارة قطاع
2
1
الطاقة ،مبادرة  ، TCdata360ومبادرة  ، GovData360ومعهد إدارة
الموارد الطبيعية ومعهد بروكينغز) ،منظمة الصحة العالمية ،المنظمة
العالمية للملكية الفكرية (بما فيها جامعة كورنيل ومعهد انسياد إلدارة
األعمال)
;)Burck et al. (2020); Eckstein, Künzel and Schäfer (2021
Energy & Climate Intelligence Unit (2021); Global CCS Institute
البيانات الواردة من المنظمات البحثية
(2021); Global Reporting Initiative (2020); Harvard Growth
والمنشورات الخاضعة الستعراض
Lab (2021); Jing et al. (2020); Natural Resource Governance
األقران
Institute (2017); Springer Nature (2021); Wendling et al.
) (2020); World Energy Council (WEC) (2020
Bloomberg; Enerdata; EY (2021); GRI (2020); Global Risk
البيانات الواردة من الشركات المزودة
)Profile (2019

لضمان الشفافية وقابلية التكرار ،فإن جميع البيانات
األساسية (القيم) ودرجات المؤشرات المقابلة لمؤشر
االقتصاد الدائري للكربون لعام  ،2021متاحة ومتوفرة
للخبراء والمستخدمين المهتمين.
تحديد أعوام البيانات :يتم اختيار البيانات المتوفرة آلخر
سنة بوصفها قيمة للمؤشر على اعتبار أنها خيار أساسي،
وتمثل البيانات المتعلقة بمعظم المؤشرات في إطار
مؤشر االقتصاد الدائري للكربون لعام  ،2021بيانات
األعوام  .2021-2018أما بالنسبة لبعض المؤشرات،
عددا من األعوام .وقد كان
فتغطي قيم المؤشرات ً
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أحد مبررات القيام بذلك متمثال في الحاجة إلى قياس
التغيير (مثل تبديل الوقود) .بينما استخدمنا في بعض
الحاالت ،متوسطات أو أرصدة (مجاميع) األعوام الثالث
أو الخمس الماضية .فعلى سبيل المثال ،وبالنسبة
للمؤشرات المتعلقة بالتمويل مثل الديون المستدامة،
أو االستثمار في االقتصاد الدائري للكربون ،أو رسملة
سوق األوراق المالية ،فقد تتقلب القيم بدرجة كبيرة في
أعوام محددة ،مما قد يؤدي إلى التوصل إلى نتائج مضللة
في المؤشرات  .كما قمنا في إحدى الحاالت (إفصاحات
الشركة عن االستدامة) ،بتضمين نقاط بيانات من 10
أعوام بسبب العدد اإلجمالي المحدود للمالحظات في
بعض الدول.
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استثناءات متطلبات تغطية البيانات :تتمثل حدود
إدراج المؤشر (باستثناء االفتراضات ألكثر من الصفر)
في مؤشر االقتصاد الدائري للكربون لعام  ،2021في
 24دولة بالنسبة للمؤشر العالمي لالقتصاد الدائري
للكربون ،و 15دولة بالنسبة لمنظور منتجي النفط .ولم
ترد سوى ثالثة استثناءات فقط على النحو التالي:
استخدمنا بالنسبة “لسياسات وقوانين وأنظمة
احتجاز الكربون وتخزينه” التي لها قيم لعدد 28
دولة لعنصر مؤشرات السياسات ،و 22دولة لعنصر
المؤشرات القانونية والتنظيمية االفتراضات الواردة
مباشرة من واضعي المؤشرات.
“سياسة تغير المناخ” التي لها قيم لعدد  23دولة في
إطار البعد الفرعي للسياسات واألنظمة .ولقد اعتبرنا
ذلك عنصرا محوريا لهذا البعد الفرعي ،ونرى أن المؤشر
الحالي المأخوذ من مؤشر أداء تغير المناخ يعد أفضل
مؤشر متوفر.
تتألف “إمكانية الحصول على التمويل” من ثالث
متغيرات (االئتمان المحلي للقطاع الخاص ورسملة
سوق األوراق المالية وحجم إصدار سندات الشركات)،
وتحتوي على بيانات  23دولة لجميع المتغيرات .أما
بالنسبة لستة دول ،فقد تم احتساب قيمة واحدة أو
قيمتين .بينما تم احتساب البيانات لجميع المتغيرات
لدولة واحدة فقط.

إعداد ومعالجة البيانات
االفتراضات والبيانات المفقودة :تفرض منهجية اختيار
المؤشر بالفعل قاعدة تغطية البيانات التي تقلل
المالحظات المفقودة إلى أدنى حد ممكن .أما فيما
يتعلق بالثغرات المتبقية ،فقد اتبعنا تسلسال هرميا
مؤلفا من ثالث خطوات للمالحظات المفقودة:
ً
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1 .استخدمنا بيانات من آخر سنة متاحة (ولكن لم يتم
عموما تضمين البيانات األقدم من خمس أعوام) 4
عندما لم تكن المالحظات الحالية متاحة لبعض الدول.
2 .بينما في بعض الحاالت المحددة حيث يمكن تفسير
عال من الثقة على أنه نقص
عدم وجود قيمة بمستوى ٍ
في النشاط ،قمنا بإسناد القيمة صفر إلى القيم
المفقودة (مثل“ :الهيدروجين األخضر” أو “احتجاز
الكربون واستخدامه وتخزينه” تحت المؤشر الفرعي
لألداء).
3 .ومن ثم عمدنا إلى احتساب العدد الصغير
للمالحظات المفقودة المتبقية باستخدام تقنيات
إحصائية معيارية تتبعها مؤشرات مماثلة :فقمنا
بتقسيم الدول إلى مجموعتي دخل (الدخل المتوسط
والمرتفع) ،وأربع مناطق (األمريكيتان ،وجنوب وشرق
آسيا والمحيط الهادئ ،وأوروبا وآسيا الوسطى
والشرق األوسط وأفريقيا) ،بنا ًء على تصنيفات
البنك الدولي .واستخدمنا متوسط البيانات المتاحة
في كل فئة من فئات الدخل لحساب المالحظات
المفقودة.
نتيجة لذلك ،تمتلك جميع الدول في مؤشر االقتصاد
قيما لجميع المؤشرات يبلغ
الدائري للكربون لعام ً ،2021
مجموعها  1300مالحظة .ويتم احتساب  5.0٪فقط من
مجموع البيانات الصادرة إلصدار عام  ،2021فيما تم
في المتوسط احتساب  1.38قيمة فقط على المستوى
المتغير ،و 2.17على مستوى الدولة .يوجد ما مجموعه
 31مؤشرا ( )٪66و 10دول ( )٪33تتوافر عنها بيانات
لجميع المؤشرات .وقبل أن نأخذ األصفار المحسوبة في
االعتبار ،فإننا نشير إلى امتالك ثالث دول ما بين ثمانية
إلى  10قيم محسوبة (هي :أنغوال والعراق ونيجيريا)،
وامتالك ثالث دول لخمس قيم محسوبة (إيران وسلطنة
عمان وقطر) ،بينما تمتلك الـ 14دولة المتبقية ما يتراوح
ما بين واحد وأربع قيم محسوبة.
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فإذا استبعدت األصفار المحسوبة ،فسيتم احتساب
 ٪2.4فقط من مجموعة البيانات الكاملة ،وال تنفرد دولة
واحدة بامتالك أكثر من ستة قيم محتسبة .ويتم إيراد
خريطة تفصيلية لالحتساب في الملحق الثالث ( )3من
هذا البحث .فيما تتم اإلشارة إلى القيم المتنازع عليها
بعالمة النجمة كلما عرضت قيم المؤشرات.
القياس :جرى بعد االفتراضات ،توسيع نطاق قياس
جميع المؤشرات إلى ما يتراوح ما بين  ،0-100ومعايرة
االتجاه بحيث ينعكس المقياس في المؤشرات التي
تشير فيها النتيجة المتناقصة إلى تحسن (مثل :كثافة
الطاقة أو كثافة الحرق إلنتاج النفط).
كما قمنا عند الضرورة ،بتوسعة نطاق المتغيرات لمراعاة
البارامترات المتعلقة بالحجم لتجنب التحيزات ذات الصلة،
وقد تم بالفعل قياس العديد من المؤشرات بحسب
الحجم ،مثل درجات المؤشرات الحالية ،والمؤشرات المعبر
عنها بالنسب المئوية ،والمؤشرات التي يتولى مزودو
البيانات قياسها (مثل :نفقات البحث والتطوير والناتج
المحلي اإلجمالي) .أما بالنسبة للمؤشرات المتبقية ،فقد
استخدمنا إما عدد السكان (مثل :لكل  100,000نسمة)
أو حجم االقتصاد (إجمالي الناتج المحلي ،تعادل القوة
الشرائية [ ]PPPبالسعر الحالي للدوالر األمريكي).
القيم الحدية :استخدمنا التسلسل الهرمي التالي عند
تحديد قيم الحد األدنى واألعلى لكل مؤشر:
1 .نطاقات تحديد درجة المؤشرات الحالية (لجميع
المؤشرات التي تنشأ من األدلة الحالية) ،عند
االقتضاء.
2 .الحدود الفنية أو تلك المقبولة عالم ًيا (مثل :القيم
اإليجابية في تبديل الوقود مقابل إحداث تغييرات في
استخدام النفط والفحم تساوي درجة الصفر).
3 .متوسط القيم العليا والدنيا:
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أ .يتم بالنسبة للمؤشرات العالمية ،حساب الدرجات
الدنيا (الحد األدنى) ،والعليا (الحد األقصى) للدرجات من
(أي بنسبة .)10٪
متوسط القيم الثالث الدنيا أو العليا ّ
ب .أما بالنسبة لمؤشرات منظور منتجي النفط،
فتحسب الدرجات الدنيا والعليا من متوسط القيمتين
الدنيا أو العليا (أي بنسبة .)10٪
أما عند تطبيق الطريقة الثالثة (متوسط األداء األعلى أو
األدنى) بالنسبة لبعض المؤشرات ،فإننا استبعدنا القيم
المتطرفة التي كانت ستؤدي إلى تشوه النتائج .ومن
األمثلة على ذلك أدنى قيمة في “كثافة انبعاثات الميثان
المتسربة من إنتاج الوقود األحفوري” ( ،)0.138التي
كانت أصغر بـ 24مرة من القيمة األقل التالية ()3.254
وأصغر بـ 190مرة من القيمة األعلى (.)26.125
تم سرد المبررات والقيم الدنيا أو العليا لكل متغير في
الملحق األول ( )1في هذا البحث.
االحتفاظ بعالقة إيجابية :قمنا من أجل ضمان وجود
عالقة إيجابية بين المؤشرات ومفاهيمها المستهدفة،
بتغيير اتجاه المتغيرات المعاد قياسها عند الضرورة.
فعلى سبيل المثال ،وبالنسبة لمؤشر كفاءة الطاقة
الذي يتم قياسه بواسطة كثافة الطاقة في االقتصاد،
فتشير القيمة األعلى إلى انخفاض كفاءة الطاقة .أما
بالنسبة للمؤشرات من هذا القبيل ،فقمنا بطرح الدرجة
المعاد قياسها من  ،100بحيث يعطي المتغير الجديد
(المعكوس) درجة أعلى لألداء األعلى.
الترجيح والتجميع :قمنا بعد اختبار طرق التجميع
المختلفة (راجع القسم الخاص بالتحقق من صحة
البيانات) ،باختيار متوسط بسيط للتجميع ،مما يعني
ترجيحا متساويا لكل مؤشر ،ويعد هذا اإلجراء شائعا في
المؤشرات االجتماعية واالقتصادية المركبة التي تقيس
المفاهيم متعددة األبعاد ( ،)UNECE 2019, 78كما
أنه يسمح بالتواصل السهل والشفاف لمنهجية الترجيح
والتجميع لجميع فئات الجمهور المستهدفة.
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يحصل كل مؤشر في مؤشرات األداء الفرعي على وزن
متساوي ،ويتم احتساب النتيجة كمتوسط بسيط لجميع
المؤشرات.
بينما يحصل كل مؤشر في المؤشرات الفرعية لعوامل
التمكين في البداية على وزن متساوي ،ومن ثم
يتم حساب درجات األبعاد الفرعية كمتوسط بسيط
لمؤشراتها ،ومن ثم يتم تجميع األبعاد الفرعية إلى
مستوى المؤشر الفرعي عن طريق حساب المتوسط
البسيط (الوسط الحسابي).
كما يهدف كل ُبعد فرعي إلى قياس ما نعتبره جان ًبا
رئيسا من عوامل التمكين في عمليات االنتقال المتعلقة
باالقتصاد الدائري للكربون ،مثل :السياسات واألنظمة
والتكنولوجيا والمعرفة واالبتكار والتمويل واالستثمار،
وتمكين بيئات األعمال والبنية التحتية ،والعوامل
التمكينية االجتماعية واالقتصادية العامة .ولتجنب اتخاذ
موقف بشأن األهمية النسبية لكل مجال من المجاالت
الخمسة ،وتجنب تقديم أوزان ضمنية لألبعاد الفرعية
بمزيد من المؤشرات ،فإن كل ُبعد فرعي يحصل على وزن
مساوي عند تجميعه على مستوى المؤشر الفرعي.
تتكون النتيجة اإلجمالية لمؤشر االقتصاد الدائري
للكربون من متوسط بسيط لنتائج المؤشر الفرعي لألداء
والعوامل التمكينية ،وينطبق نفس األساس المنطقي

مؤشر االقتصاد الدائري للكربون لعام  - 2021المنهجية

على الترجيح المتساوي هنا :ويهدف هذان المؤشران
الفرعيان إلى قياس بعدين مفاهيميين  -الحاضر
والمستقبل .لذلك ،ينبغي أال يؤثر عدد المؤشرات تحت
كل مؤشر فرعي على النتيجة.
بينما يتضمن منظور منتجي النفط خمسة مؤشرات
عن الجانب المتعلق بالمؤشرات الفرعية لألداء ،وخمسة
مؤشرات لجانب المؤشرات الفرعية للعوامل التمكينية.
أما بالنسبة إلى نتيجة أداء منظور منتجي النفط ،فإننا
أوال متوسط بسيط لمؤشرات منظور منتجي
نحسب ً
النفط ،ومن ثم نجمعها مع مجموع نقاط مؤشر االقتصاد
الدائري للكربون عبر متوسط بسيط من درجتين.
أما بالنسبة لنتيجة عوامل تمكين منظور منتجي النفط،
فإننا نقوم أوال بحساب متوسط بسيط لمؤشرات
منظور منتجي النفط ،ومن ثم نحسب متوسط بسيط
جديد لألبعاد الفرعية الستة (تتضمن اآلن عناصر تمكين
منتجي النفط باعتبارها بعدا فرعيا) .وعلى غرار النتيجة
اإلجمالية لمؤشر االقتصاد الدائري للكربون ،يتم حساب
النتيجة اإلجمالية لمنظور منتجي النفط بوصفها متوسط
بسيط ألداء منظور منتجي النفط ودرجات التمكين.
يوضح الشكل  .5منطق الترجيح والتجميع لمؤشر
االقتصاد الدائري للكربون لعام 2021
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الشكل  .5منطق الترجيح والتجميع لمؤشر االقتصاد الدائري للكربون لعام 2021
ﻣﺳﺗوي اﻟﻣؤﺷر

ش
ﻣﺆ� اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺪاﺋﺮي
ﻟﻠ���ﻮن

ﻣﺳﺗوي اﻟﻣؤﺷر اﻟﻔرﻋﻲ

ﻣﺳﺗوي اﻟﻣؤﺷر واﻟﺑﻌد اﻟﻔرﻋﻲ

.اﻟﻌدد

ﻧت�ﺠﺔ اﻷداء )(%50

ﻣؤﺷرات اﻷداء ) 6.25ﻟﻛل ﻣﻧﮭﺎ(

8

اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﺗﻣﻛﯾﻧﯾﺔ

ين
اﻟﺘﻤﻜن )(%50
ﻧت�ﺠﺔ ﻋﻮاﻣﻞ

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
واﻷﻧظﻣﺔ
)(٪10

ﻧﺗﯾﺟﺔ أداء ﻣﻧظور ﻣﻧﺗﺟﻲ اﻟﻧﻔط )(٪50

ﻣﻧظور ﻣﻧﺗﺟﻲ
اﻟﻧﻔط

اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
واﻟﻣﻌﺎرف
واﻻﺑﺗﻛﺎر
)(٪10

اﻟﺗﻣوﯾل
واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
)(٪19

ﻗطﺎع
اﻷﻋﻣﺎل
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ
واﻟطﺎﻗﺔ
)(٪10

اﻟﺳﯾﺎق
اﻻﻗﺗﺻﺎدي
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
)(٪10

ﻣؤﺷرات اﻷداء ) 3.3٪ﻟﻛل ﻣﻧﮭﺎ(

8

ﻣؤﺷرات أداء ﻣﻧظور ﻣﻧﺗﺟﻲ اﻟﻧﻔط ) 5٪ﻟﻛل ﻣﻧﮭﺎ(

5

اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﺗﻣﻛﯾﻧﯾﺔ

درﺟﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻣﻛﯾﻧﯾﺔ ﻟﻣﻧظور ﻣﻧﺗﺟﻲ
اﻟﻧﻔط )(٪50

التحقق من صحة البيانات
اختبرنا االفتراضات المرتبطة بعملية النمذجة والقرارات
المعتمدة في وضع مؤشر االقتصاد الدائري للكربون من
خالل عمليات مختلفة للتحقق من صحة البيانات ،التي
شملت ثالث مجاالت ،هي :الصالبة وتحليل التحقق من
الصحة الشاملة والروابط مع اإلحصاءات األخرى ،وذلك
تماشي ًا مع أفضل الممارسات.
أوال ،قمنا بتحليل كيفية تأثير التغييرات في
المتانةً :
طريقة التجميع على النتائج ،مما يوفر معلومات حول
متانة منهجية المؤشر ،ودرسنا طريقتين بديلتين
للتجميع ،هما :حساب المتوسط الهندسي وتحليل
العنصر الرئيسي ( .)PCAوبما أن النهج الكلي لالقتصاد
الدائري للكربون يمنح الدول مرونة كاملة في اختيار
التقنيات النظيفة المختلفة ،فإن تطبيق المتوسط
الهندسي في التجميع كان من شأنه تقويض هذا
المبدأ .ويرجع ذلك إلى أن المتوسط الهندسي ال يمكنه
استيعاب درجات الصفر (ما يسمى بالحلول االستئثارية)
في قيم المؤشر ،ومعاقبة األداء المتفاوت عبر األنشطة
المختلفة لالقتصاد الدائري للكربون.
مؤشر االقتصاد الدائري للكربون لعام  - 2021المنهجية

)(8.33%

29

)(8.33%

)(8.33%

)(8.33%

ﻣؤﺷرات ﻋواﻣل ﺗﻣﻛﯾن ﻣﻧظور ﻣﻧﺗﺟﻲ اﻟﻧﻔط ) 1.67٪ﻟﻛل ﻣﻧﮭﺎ(

)(8.33%

29
5

كذلك يوفر تحليل العنصر الرئيسي ( )PCAبعض
السمات المفيدة ألغراض التحقق من صحة البيانات.
وتعتمد منهجية تحليل العنصر الرئيسي ( )PCAعلى
السلوك المشترك (أي االرتباطات) بين المؤشرات ،مما
يعني ضمنا ،أن الدولة تحتاج من أجل الحصول على درجة
عالية في مؤشرات األداء الفرعي ،إلى اتباع اتجاه مشترك
في كافة أنشطة االقتصاد الدائري للكربون المقاسة.
في حين قد توجد بعض األنماط الشائعة في األداء
عبر األنشطة المختلفة ،ولن يكون فرض هذا الشرط
متماشيا مع تركيز االقتصاد الدائري للكربون على النهج
المتنوعة والمختلفة .لذلك ،قمنا بتطبيق تحليل العنصر
الرئيسي ( )PCAعلى المؤشر الفرعي للعوامل التمكينية
فقط ،حيث كان من المتوقع أن الدول ذات اإلمكانات
العالية لالقتصاد الدائري للكربون تميل إلى الحصول
على درجات عالية في جميع أبعاد التمكين .ولقد قمنا
أيضا باختبار النتيجة اإلجمالية لمؤشر االقتصاد الدائري
ً
للكربون ،ولم نقتصر على نتيجة مؤشر األداء الفرعي.
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اعتمدنا تحليل العنصر الرئيسي ( )PCAواألوزان المرتبطة
به في تجميع المؤشرات التمكينية من أجل إعادة حساب
درجات المؤشر الفرعي للعوامل التمكينية (،) ESpca5
ومن ثم قمنا بتجميع درجات المؤشر الفرعي للعوامل
التمكينية مع درجات األداء األصلية ( ،PSeمحسوبة من
خالل الترجيح المتساوي) للحصول على الدرجة المركبة
لمؤشر االقتصاد الدائري للكربون باستخدام األوزان
المتساوية ( .)CCEpcaو ُتظهر النتائج المستخلصة من
هذا التحليل وجود ارتباط قوي مع درجات خط األساس
(حوالي  ،)99٪مع حدوث تغييرات طفيفة في تصنيفات
الدول الموضحة في الشكل ( .)6وكما هو موضح في هذا
الشكل ،فإن تطبيق تحليل العنصر الرئيسي ( )PCAعلى
المؤشر الفرعي للعوامل التمكينية ال يسبب أي تغيير أو
يؤدي إلى حدوث حد أدنى منه ( )±1في تصنيفات معظم
الدول ( 24من أصل  30دولة).

فعندئذ ستنشأ مشكلة التعدد الخطي في االنحدار .مما
يعني ضمنا أن بعض المؤشرات أو المؤشرات المجمعة
زائدة عن الحاجة ،أو أنها تعكس تركيزها المفاهيمي
بشكل ضعيف .ويوضح الجدول ( )2االرتباطات بين جميع
فحصا
المؤشرات الفرعية والمؤشرات المجمعة ويقدم ً
للخطوات المتعددة.
وال نالحظ في الجدول التعدد الخطي في االنحدار ،وتجدر
اإلشارة إلى أن االرتباطات بين مؤشرات األداء (الجدول
 2ب) منخفضة بصفة خاصة ،وتشير إلى عالمات مختلفة
وداللة إحصائية ضعيفة .كما تنطوي هذه االختالفات
ضم ًنا على المسارات المتغايرة التي تتبعها الدول وفقا
لخصائصها المحلية ومدى توافر التقنيات المختلفة
منخفضة الكربون ،ولعل هذا يمثل بالضبط المنطق
األساسي الكامن وراء االقتصاد الدائري للكربون.

تحليل التحقق المتقاطع :يعد التأكد من قياس مؤشر
االقتصاد الدائري للكربون لتركيزه المفاهيمي المقصود
اختبارا أساسيا آخر من اختبارات التحقق ،وإذا كانت
االرتباطات أو العالقات بين المؤشرات الفردية والمجمعة
وفقا لـ)]Lafortune et al. [2018
( 1أو أعلى من ً 0.9
الشكل  .6التغييرات في التصنيفات عند استخدام تحليل العنصر الرئيس في التجميع (عدد الدول)
نتيجة عوامل تمكين االقتصاد الدائري للكربون

النتيجة اإلجمالية لمؤشر االقتصاد الدائري للكربون
10

9

14

9

8

16
14

8

12

7

10

6

5

5

6

4
2
1

1

1

7

5

3

1

0

-1

Higher rank
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷﻋﻠﻰ

-3

6

3

2
1

-4

8

-5

2

2

1
0

Lower
rank
اﻷدﻧﻰ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺨﻂ اﻷﺳﺎس

4

3
1
2

1

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷﻋﻠﻰ

0

-1

1

1

-2

-3

2

-4

4
2
0

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷدﻧﻰ

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺨﻂ اﻷﺳﺎس

المصدر :حسابات المؤلفين
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الجدول  .2مصفوفات االرتباط بين المؤشرات الفرعية والمجمعة
(أ) المؤشرات الفرعية المجمعة
2

1

4

3

6

5

7

 1نتيجة األداء

1.00

 2منظور منتجي النفط (األداء)

0.50

1.00

 3نتيجة السياسات واألنظمة

0.73

0.35

1.00

 4التكنولوجيا والمعارف واالبتكار

0.66

0.47

0.76

1.00

 5التمويل واالستثمار

0.76

0.42

0.84

0.81

1.00

 6بيئة األعمال وأمن الطاقة

0.45

0.58

0.59

0.61

0.62

1.00

 7العوامل التمكينية االجتماعية واالقتصادية

0.59

0.61

0.49

0.67

0.65

1.00 0.69

 8منظور منتجي النفط (العوامل التمكينية)

0.84

0.54

0.78

0.81

0.89

0.705 0.66

8

1.00

* األرقام المظللة ذات داللة إحصائية بمستوى ثقة  10٪على األقل

(ب) مؤشرات األداء
1

2

4

3

6

5

7

inv_mmx_pf_ee 1

1.00

mmx_pf_re 2

0.43

1.00

mmx_pf_electricity 3

0.22

-0.16

1.00

mmx_pf_nuclear 4

0.08

-0.11

0.36

1.00

inv_mmx_pf_fswitch 5

0.17

0.04

-0.19

0.13

1.00

mmx_pf_natlsinks 6

-0.40

-0.48

-0.20

-0.36

0.27

1.00

mmx_pf_ccus 7

0.04

0.20

0.31

0.22

0.13

-0.03

1.00

mmx_pf_h2 8

0.28

0.21

0.29

0.07

-0.01

-0.07

0.28

8

1.00

* األرقام المظللة ذات داللة إحصائية بمستوى ثقة  10٪على األقل ،بينما يشير الرمز “ ”_invإلى المتغير المعكوس ،والرمز “ ”_mmxإلى الحد األدنى أو األقصى المعدل،
والرمز “ ”_opإلى منظور منتجي النفط ،والرمز “_ ”impإلى أن المتغير يحتوي على قيم محسوبة.

(ج) منظور منتجي النفط (األداء)
1

2

3

4

inv_mmx_pf_op_co2int 1

1.00

inv_mmx_pf_op_flaring 2

0.67

1.00

inv_mmx_pf_op_ch4fug 3

0.57

0.73

1.00

inv_mmx_pf_op_co2mva 4

0.07

0.22

0.44

1.00

mmx_pf_op_chemval_imp 5

0.31

0.23

0.13

-0.18

5

1.00

* األرقام المظللة ذات داللة إحصائية بمستوى ثقة  ٪10على األقل ،ويشير الرمز « »_invإلى المتغير المعكوس ،والرمز « »_mmxإلى الحد األدنى أو األقصى المعدل،
والرمز « »_opإلى منظور منتجي النفط والرمز «_ »impإلى أن المتغير يحتوي على قيم محسوبة.
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(د) مؤشرات البعد الفرعي للسياسات واألنظمة
1

3

2

5

4

mmx_eb_pol_ccs 1

1.00

mmx_eb_pol_cpol_imp 2

0.24

1.00

mmx_eb_pol_rise_imp 3

0.67

0.37

1.00

mmx_eb_pol_mrv 4

0.76

0.11

0.70

1.00

mmx_eb_pol_kbas 5

0.41

0.18

0.35

0.37

1.00

* األرقام المظللة ذات داللة إحصائية بمستوى ثقة  ٪10على األقل ،بينما يشير الرمز « »_invإلى المتغير المعكوس ،والرمز « »_mmxإلى الحد األدنى أو األقصى المعدل،
والرمز « »_opإلى منظور منتجي النفط والرمز «_ »impإلى أن المتغير يحتوي على قيم محسوبة.

(هـ) مؤشرات األبعاد الفرعية للتكنولوجيا والمعارف واالبتكار
1

2

4

3

6

5

mmx_eb_tki_rd_imp 1

1.00

mmx_eb_tki_htechtrade_imp 2

0.68

1.00

mmx_eb_tki_nindex 3

0.77

0.43

1.00

mmx_eb_tki_unvindcol 4

0.66

0.44

0.70

1.00

mmx_eb_tki_iva 5

0.72

0.56

0.51

0.66

1.00

mmx_eb_tki_pate 6

0.87

0.56

0.61

0.49

0.64

1.00

* األرقام المظللة ذات داللة إحصائية بمستوى ثقة  ٪10على األقل ،بينما يشير الرمز « »_invإلى المتغير المعكوس ،والرمز « »_mmxإلى الحد األدنى أو األقصى المعدل ،والرمز
« »_opإلى منظور منتجي النفط والرمز «_ »impإلى أن المتغير يحتوي على قيم محسوبة.

(و) مؤشرات البعد الفرعي للتمويل واالستثمار
1

2

3

4

mmx_eb_fin_cp 1

1.00

mmx_eb_fin_sdeb 2

0.55

1.00

mmx_eb_fin_fdi 3

0.28

0.43

1.00

mmx_eb_fin_inv 4

0.56

0.75

0.44

1.00

mmx_eb_fin_acctofin 5

0.56

0.51

0.42

0.69

5

1.00

* األرقام المظللة ذات داللة إحصائية بمستوى ثقة  ٪10على األقل ،بينما يشير الرمز « »_invإلى المتغير المعكوس ،والرمز « »_mmxإلى الحد األدنى أو األقصى المعدل،
والرمز « »_opإلى منظور منتجي النفط والرمز «_ »impإلى أن المتغير يحتوي على قيم محسوبة.
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(ز) مؤشرات البعد الفرعي لبيئة األعمال وأمن الطاقة
1

3

2

5

4

mmx_eb_bei_eob 1

1.00

mmx_eb_bei_lpi 2

0.83

1.00

mmx_eb_bei_recai 3

0.56

0.54

1.00

inv_mmx_eb_bei_ensec 4

0.00

-0.15

-0.18

1.00

inv_mmx_eb_bei_stability_imp 5

0.61

0.56

0.29

0.22

1.00

* األرقام المظللة ذات داللة إحصائية بمستوى ثقة  ٪10على األقل ،بينما يشير الرمز « »_invإلى المتغير المعكوس ،والرمز « »_mmxإلى الحد األدنى أو األقصى المعدل،
والرمز « »_opإلى منظور منتجي النفط والرمز «_ »impإلى أن المتغير يحتوي على قيم محسوبة.

(ح) مؤشرات األبعاد الفرعية للعوامل االجتماعية االقتصادية
1

2

3

5

4

7

6

mmx_eb_see_gov 1

1.00

mmx_eb_see_crisk 2

0.05

1.00

mmx_eb_see_eci_imp 3

0.58

-0.32

1.00

mmx_eb_see_employ 4

0.31

0.31

0.03

1.00

mmx_eb_see_equity 5

0.49

0.29

0.38

0.20

1.00

mmx_eb_see_hci 6

0.76

0.03

0.72

0.32

0.71

1.00

mmx_eb_see_pollution 7

-0.64

-0.06

-0.50

-0.09

-0.78

-0.78

1.00

mmx_eb_see_agni 8

0.86

0.20

0.43

0.47

0.57

0.72

-0.59

8

1.00

* األرقام المظللة ذات داللة إحصائية بمستوى ثقة  10٪على األقل ،بينما يشير الرمز “ ”_invإلى المتغير المعكوس ،والرمز “ ”_mmxإلى الحد األدنى أو األقصى المعدل ،والرمز “”_op
إلى منظور منتجي النفط والرمز “_ ”impإلى أن المتغير يحتوي على قيم محسوبة.

(ط) منظور منتجي النفط (عوامل التمكين)
1
mmx_eb_op_storage 1

2

3

4

5

1.00

inv_mmx_eb_op_esgrisk 2

0.72

1.00

mmx_eb_op_rgi 3

0.41

0.55

1.00

mmx_eb_op_netzero 4

0.66

0.75

0.64

mmx_eb_op_sddisc 5

0.33

0.55

0.20

1.00
0.33

1.00

* األرقام المظللة ذات داللة إحصائية بمستوى ثقة  10٪على األقل ،بينما يشير الرمز « »_invإلى المتغير المعكوس ،والرمز « »_mmxإلى الحد األدنى أو األقصى المعدل،
والرمز « »_opإلى منظور منتجي النفط والرمز «_ »impإلى أن المتغير يحتوي على قيم محسوبة.
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روابط لإلحصاءات األخرى :يتمثل هدف مؤشر االقتصاد
الدائري للكربون في قياس أداء الدول وقدرتها على
تحقيق هدف متصل بمفهوم معقد ومتعدد األبعاد ،
وذلك ما ال يمكن مالحظته بشكل مباشر .فضال عن
أن من شأن مقارنة المؤشرات إما بسلسلة مرجعية أو
بإحصاءات أخرى ذات صلة أن توفر مقاييسا عن مدى
جودة قياس المؤشر وتمثيله لمفهوم االقتصاد الدائري
للكربون.
ونظرا ألن المؤشر الفرعي المرتبط باالقتصاد الدائري
ً
للكربون يهدف إلى تسجيل أداء الدول فيما يتعلق
بمجموعة متنوعة من ُنهج وتقنيات دائرية الكربون ،فإن
ارتباطا سلب ًيا بين الدرجات
باستطاعة المرء أن يتوقع
ً
المرتفعة للمؤشر ومقاييس ثاني أكسيد الكربون على
مستوى الدولة .وبما أن االقتصاد الدائري للكربون
يركز على االقتصاد ،فإن مقارنة كثافة الكربون في
االقتصادات تعد ذات أهمية خاصة.
كذلك ،يوجد عدد من المؤشرات ذات الصلة بالمؤشر
الفرعي لعوامل تمكين االقتصاد الدائري للكربون التي
تركز على استخالص الجوانب المختلفة من التحوالت
العالمية في مجال الطاقة (.)Narula and Reddy 2015
ولقد استحوذ اثنان من هذه المؤشرات على وجه
الخصوص ،على درجة عالية من االهتمام في المناقشات
المتعلقة بالسياسات العالمية :مؤشر التحول في مجال
الطاقة الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي ،ومؤشر
تريليما للطاقة ( ) Trilemmaالتابع لمجلس الطاقة
العالمي (راجع دراسة “Singh et al. [2019] and WEC
 ”][2020للحصول على المزيد من التفاصيل).
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يقيس مؤشر التحول في مجال الطاقة الدول بنا ًء على
أدائها الحالي لنظام الطاقة ومدى استعدادها لعمليات
التحول في مجال الطاقة .بينما يهدف مؤشر تريليما
للطاقة إلى تسجيل أداء أنظمة الطاقة في الدول من
خالل قياس كيفية موازنتها لألبعاد الثالثة المتنافسة
لسياسات الطاقة (األمن واالستدامة واإلنصاف) في
خضم التحوالت العالمية في مجال الطاقة .وفي حين
يركز هذان المؤشران على عمليات التحول في مجال
الطاقة بشكل عام ،إال أنهما يتشاطران مفاهيم
مشتركة مع المؤشر الفرعي لعوامل تمكين االقتصاد
الدائري للكربون ،وهو المكون االستشرافي لمؤشر
االقتصاد الدائري للكربون .ولذلك ،من المتوقع أن
يالحظ المرء وجود ارتباطات إيجابية قوية بين مؤشر
االقتصاد الدائري للكربون والمؤشرين المذكورين أعاله.
يوضح الجدول ( )3االرتباطات بين المجاميع المختلفة
لمؤشر االقتصاد الدائري للكربون وكثافة ثاني أكسيد
الكربون نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي ،ومؤشر
التحول في مجال الطاقة ومؤشر تريليما للطاقة .كما
تبين النتائج أن الدول ذات الدرجات العليا في االقتصاد
الدائري للكربون تميل إلى تسجيل كثافة منخفضة
النبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،ال سيما في درجة أداء
ارتباطا مباشرا
االقتصاد الدائري للكربون الذي يرتبط
ً
بأداء دائرية الكربون في الدول .وبالمثل ،يوجد ارتباط
إيجابي كبير بين مؤشر االقتصاد الدائري للكربون
ودرجات المؤشرات األخرى ذات الصلة.
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الجدول  .3االرتباطات بالسلسلة المرجعية والمؤشرات األخرى
كثافة ثاني أكسيد الكربون نسبة إلى

مؤشر التحول في

مؤشر تريليما

مجال الطاقة 2020

للطاقة 2020

مجموع نقاط مؤشر االقتصاد الدائري للكربون

-0.67

0.90

0.81

درجة أداء مؤشر االقتصاد الدائري للكربون

-0.75

0.87

0.69

نقاط تمكين مؤشر االقتصاد الدائري للكربون

-0.54

0.86

0.82

مجموع نقاط منظور منتجي النفط

-0.61

0.86

0.77

درجة أداء منظور منتجي النفط

-0.67

0.70

0.58

نقاط تمكين منظور منتجي النفط

-0.47

0.91

0.84

الناتج المحلي اإلجمالي (بالقيمة الحالية
للدوالر األمريكي) 2019

المصدر :حسابات المؤلفين بنا ًء على بيانات ( )Enerdata (2021والمنتدى االقتصادي العالمي (.)WEC (2020 ،)2020
جميع االرتباطات ذات داللة إحصائية عند مستوى الثقة .1٪

مشاركة أصحاب المصلحة
توخيا للشفافية ولضمان وجود إطار عمل متين
للمؤشرات ،سمح مطورو المؤشرات ألصحاب المصلحة
والخبراء بالمشاركة من خالل ما يلي:
المشاورات مع الخبراء ومقدمي البيانات :تبادل فريق
المؤشر العديد من رسائل البريد اإللكتروني وعقدوا
مؤتمرات عبر تقنية الفيديو مع العشرات من مقدمي
البيانات (مثل :المؤسسات أو الشركات أو الباحثين
الذين طوروا واحتفظوا بمجموعة بيانات أو مؤشرات)
والخبراء بشأن أبعاد محددة للمؤشر (على سبيل
المثال :محاسبة الهيدروجين والمصارف الطبيعية أو
محاسبة غازات االحتباس الحراري /الغازات الدفيئة)
لتحسين فهم تعريفات البيانات ،واألساليب والخيارات
المنهجية والمسائل الممكنة المتعلقة بجودة البيانات،
وصلتها اإلجمالية بالمؤشر .ولقد ساعدت كل هذه
التبادالت في عملية اختيار المؤشرات بدرجة كبيرة.
المشاورات الجماعية :تواصل فريق المؤشر حتى
شهر سبتمبر من هذا العام  ،2021مع مستخدمي
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المؤشر المستهدفين في المملكة العربية السعودية
ومختلف الدول النامية من خالل ورش العمل والدعوات.
ولقد التمسنا من المشاركين مدخالت بشأن اإلطار
المفاهيمي واختيار المؤشرات وذلك بهدف قياس
مدى مالءمتها بالنسبة لواضعي السياسات وأصحاب
المصلحة اآلخرين .ويحتوي موجز ورشة عمل كابسارك
التي عقدت في سبتمبر  2021على وقائع إحدى هذه
الفعاليات (.)Luomi, Yilmaz and Alshehri 2021b
كما ستتواصل مشاركات أصحاب المصلحة وسيتم
توسيعها لتشمل المزيد من الدول في مرحلة النشر
ودورات التحديث المستقبلية.
ضمان الجودة عبر لجنة استشارية :قام مركز كابسارك
اعتبارا من شهر أغسطس  2021وبنا ًء على التعليقات
ً
الواردة من تبادل الخبراء بتشكيل لجنة استشارية فنية
دولية لمؤشر االقتصاد الدائري للكربون .وقام فريق
المؤشر األساسي بإشراك األعضاء الخمسة األوائل
في هذه اللجنة للمساعدة في تحسين جودة إطار عمل
المؤشرات من خالل تقديم تعليقات تستند إلى الخبراء
ومراجعة ورقة المنهجية التي بين أيدينا .ويوضح اإلطار
( )2أهداف اللجنة االستشارية والغرض منها.
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اإلطار  .2اللجنة االستشارية الفنية الدولية لمؤشر االقتصاد الدائري للكربون

تتألف اللجنة االستشارية الفنية الدولية لمؤشر االقتصاد الدائري للكربون من مجموعة من الخبراء
المشهورين على الصعيد الدولي في المجاالت ذات الصلة ،وهم يعملون على أساس تطوعي على تطوير
القدرات الفردية .ويتمثل الغرض من ذلك في المساعدة في دعم تقديم ونشر مؤشر يمتاز بالمتانة.
من ناحية أخرى ،تتمثل األنشطة الرئيسة ألعضاء هذه اللجنة في تقديم تعليقات الخبراء ومدخالتهم
بشأن جملة أمور من بينها الخيارات المنهجية والمسائل الموضوعية المتعلقة بمجال خبرة كل عضو منهم،
واإلطار العام للمؤشر ومنهجياته .كذلك سيتبادل هؤالء األعضاء اقتراحاتهم بشأن اإلصدار التالي من
المؤشر ،بما في ذلك ما يتعلق بمجموعات البيانات والبحوث الجديدة .كما سيساهم أعضاء اللجنة في
نشر المؤشر.
تضم اللجنة في عامها األول  ،2021-2022خمسة من كبار الباحثين واألكاديميين والخبراء المتخصصين
يمثلون أربع مناطق عالمية وخمس دول.

كما سيتم تطبيق نهج تشاوري مماثل على اإلصدارات
المقبلة من مؤشر االقتصاد الدائري للكربون ،وستساعد
المراجعات والتنقيحات المنتظمة إلطار المؤشرات من
جانب مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والخبراء على
ضمان أن يقيس المؤشر ما يقصد به قياسه ،ودمج أفضل
المؤشرات والبيانات المتاحة للقيام بذلك.

اإلصدارات المستقبلية
تم تصميم إطار مؤشر االقتصاد الدائري للكربون بحيث
يتم تعديله بمرور الوقت لضمان مالءمته للمستخدمين
من خالل استيعاب التطورات الناشئة في مفهوم
االقتصاد الدائري للكربون ومجموعات البيانات الجديدة
وطرق قياس االقتصاد الدائري للكربون والتحسينات
التي يتم إدخالها على توافر البيانات .ويعد االقتصاد
الدائري للكربون مفهوما جديدا ،ولقد بدأت التقنيات
واألنشطة القائمة عليه في كثير من الحاالت في التوسع
في جميع أنحاء العالم .ويحدونا األمل في أن يساعد هذا
المؤشر في إطالق المحادثات بشأن هذه األبعاد الثالثة
المذكورة آنفا ،ونقصد بذلك ما تعنيه دائرية الكربون
بالنسبة للدول المختلفة ،وكيفية قياس التقدم المحرز
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والعوامل التمكينية ذات الصلة على أفضل وجه ،وما
يمكن عمله من أجل تحسين تطوير البيانات ونوعيتها
وشفافيتها.
نظرا لتصميم مؤشر االقتصاد الدائري للكربون بصورة
ً
تسمح بمراجعته وتحديثه بصفة دورية ،فلن تكون
نتائجه قابلة للمقارنة مباشرة عبر السنوات المختلفة.
إال أنه يمكننا على الرغم من ذلك ،تضمين بيانات
عن االتجاهات في المؤشرات الفردية في اإلصدارات
المستقبلية للمؤشر ،مما سيمكننا من مالحظة مدى
تقدم الدول بمرور الوقت في تحقيق األبعاد المختلفة
للمؤشر.
كذلك قد نقوم بتضمين مجموعة أكبر من الدول في
اإلصدارات المقبلة للمؤشر ،فضال عن احتمال تضمين
منظور مستوردي النفط ليعكس منظور منتجي النفط.
تحديد الثغرات ونطاق المراجعات المستقبلية :الجدير
بالذكر هنا ،أننا حددنا طوال عملية تطوير إطار المؤشر
وعبر المشاورات الموضحة أعاله ،العناصر المختلفة ألداء
االقتصاد الدائري للكربون وعوامل التمكين التي لم
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نتمكن من العثور على مؤشرات مناسبة أو أكثر مثالية
لها .وقمنا بتصنيفها إلى ستة أنواع ،على النحو التالي:
مؤشرا
سابقا وفي عدد محدود من الحاالت،
1 .حددنا
ً
ً
على أنه بمثابة األساس لإلطار المفاهيمي،
واعتبرنا غياب المؤشرات بمثابة فجوات فعلية في
إطار المؤشرات .وتتضمن هذه الحاالت تطبيقات
احتجاز الكربون واستخدامه (( )CCUفي مؤشر
األداء الفرعي) ،وقياسات توليد القيمة المرتبطة
باحتجاز الكربون واستخدامه (في منظور أداء منتجي
النفط) .ولم تكن األنشطة في هذين المجالين حتى
اآلن واسعة النطاق بالقدر الكافي ليتم ادراجها في
مجموعات البيانات الدولية المنسقة ،إال أننا نتوقع
توافر المزيد من البيانات بالتزامن مع زيادة االهتمام
بهذه التطبيقات وزيادة وتيرة التنفيذ .وينطبق األمر
ذاته على التقنيات األخرى إلزالة الكربون ،مثل تقنية
الجمع المباشر للهواء على سبيل المثال (التقاط
الهواء).
2 .كما أننا اخترنا في بعض الحاالت ،استخدام مجموعات
البيانات أو المؤشرات حتى ولو لم تكن مكتملة
بنسبة  ،100٪أو عندما حددنا بعض المجاالت لتحقيق
المزيد من المتانة المنهجية .غير أننا شعرنا في هذه
الحاالت ،أنه سيكون من األجدى تضمين البيانات
لتحفيز المناقشات حول تحسين توافرها وجودتها،
بدال من عدم قياس العنصر على اإلطالق.
ً
3 .كذلك اخترنا في العديد من الحاالت ،استخدام المزيد
جيدا
من المؤشرات العامة التي نرى بأنها توفر بديال ً
بما يكفي للجوانب األكثر تحديدا فيما يتعلق بنفس
عنصر االقتصاد الدائري للكربون .وقد نستبدل هذه
المؤشرات بـأخرى أكثر تحديدا في اإلصدارات المقبلة
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إذا حددنا مجموعات بيانات جديدة ومناسبة .كما
كانت هنالك مجاالت لم نتمكن فيها من قياس
األبعاد المختلفة لالقتصاد الدائري للكربون بطريقة
متوازنة ،لكننا قررنا أنه من المهم تضمين مقياس
محدد وقائم لتوجيه االنتباه إلى هذه الفجوة وتشجيع
توفير المزيد من البيانات في هذا الصدد.
عددا من الطرق األخرى الممكنة لقياس
4 .حددنا ً
أيضا ً
أداء االقتصاد الدائري للكربون ،أو عوامل التمكين
التي نتوقع أن تتوفر لها مجموعات بيانات في
المستقبل القريب.
5 .خلصنا إلى أن بعض المؤشرات لم تكن مالئمة
إلطار المؤشرات في نسخته األولى ،وقد تضمنت
األمثلة على ذلك المؤشرات التي تقيس الجوانب
ضيقا ألداء أو عوامل تمكين
األقل أهمية ،أو األكثر
ً
االقتصاد الدائري للكربون ،أو المؤشرات التي لم
يتم فيها بعد توسيع نطاق األنشطة بدرجة كافية.
6 .كذلك قد تكون هناك مجموعات بيانات يمكن
الوصول إليها عن طريق االشتراك فقط إال أننا
نجهلها ،ويمكن بطبيعة الحال أن ينطبق الشيء
نفسه على بعض مجموعات البيانات أو المؤشرات
ذات الوصول المفتوح.
يعتبر إطار مؤشر االقتصاد الدائري للكربون غير ثابت،
وقد تم تصميمه بحيث يتم تحسينه باستمرار من خالل
اإلصدارات المقبلة بالتزامن مع توافر مجموعات البيانات
استنادا على التعليقات الواردة من
الجديدة أو األفضل
ً
المستخدمين وأصحاب المصلحة اآلخرين .ويبين الجدول
(“ )4الثغرات” الرئيسة ويحدد المجاالت المحتملة للتنقيح
والتوسع المستقبلي لمؤشر االقتصاد الدائري للكربون.
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المنهجية
الجدول  .4المكونات المحتملة لتوسيع نطاق مؤشر االقتصاد الدائري للكربون وتنقيحه في المستقبل
المؤشر

مجال مؤشر
االقتصاد الدائري
للكربون

النوع

التوفر المتوقع للبيانات

الطاقة المتجددة

األداء

( )3يستوعب المؤشر المستخدم كل أنواع الطاقة المتجددة بما فيها الطاقة الحيوية التقليدية
التي لها آثار مضرة بالصحة ،من بين أشياء أخرى .وتستخدم الكهربة اآلن كمتغير “للضبط
والتحكم” للتأكيد على الطاقة المتجددة التجارية .كما يمكن تحديد أفضل السبل لقياس مصادر
الطاقة المتجددة من خالل التشاور مع مجموعة من الخبراء ممن لديهم علم ومعرفة بهذه القضايا.

متاح فعليا بدرجة كبيرة
(بيانات مفصلة عن
الكتلة الحيوية الحديثة
التي تعد فجوة محتملة)

احتجاز الكربون واستخدامه

األداء

( )1الفجوة المفاهيمية

المدى المتوسط

الهيدروجين األزرق

األداء

( )3تعتبر مجموعة البيانات الخاصة بالهيدروجين األزرق غير مكتملة (ولكن تم قياس الهيدروجين
األزرق بالفعل من خالل مؤشر احتجاز الكربون وتخزينه) ،كما يتطرق مؤشر جاهزية احتجاز الكربون
وتخزينه إلى الهيدروجين األزرق.

العام أو العامين
القادمين

كهربة النقل والتدفئة

األداء أو العوامل
التمكينية

( )5يمكن التطرق للجوانب األخرى للكهربة في اإلصدارات المستقبلية (المحاذية لالقتصاد
الدائري للكربون).

المدى المتوسط

االنبعاثات األخرى للغازات الدفيئة

األداء

( )4/5بينما يحسب منظور منتجي النفط انبعاثات غاز الميثان المتسربة ،نجد أن مؤشر االقتصاد
المتاحة بالفعل إلى
الدائري للكربون إصدار عام  2021يركز على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .كما يمكن النظر في
حد ما
إدراج الغازات الدفيئة األخرى.

المنافع المشتركة للتكيف

األداء

( )5ال تتوفر بسهولة السبل العالمية للتحديد الكمي للمنافع المشتركة أو تدابير التكيف (مثل
الزراعة المائية واألراضي والبنية التحتية وإدارة النفايات).

المدى المتوسط

إعادة تدوير المواد البالستيكية

األداء

شامال ألداء الحتجاز
مؤشرا
( )5عدم وجود نشاط أساسي لالقتصاد الدائري للكربون ،وال
ً
ً
الكربون واستخدامه.

المدى المتوسط

توليد قيمة احتجاز الكربون
واستخدامه وتخزينه

منتجي النفط
(األداء)

( )1الفجوة المفاهيمية  -يمكن أن تشمل المؤشرات المحتملة احتجاز الكربون وتخزينه أو نسبة
احتجاز الكربون واستخدامه إلنتاج الهيدروكربون.

المدى المتوسط

قياس االنبعاثات واإلبالغ عنها
والتحقق منها

( )3يمكن تحسين هذا المؤشر بقدر أكبر ،على سبيل المثال من خالل تحديث مؤشر االلتزام
العوامل التمكينية
بالشفافية (.)Weikmans and Gupta 2021

العام أو العامين
المقبلين

سياسة تغير المناخ

( )2هنالك عدة مالحظات مفقودة ،وتشمل البدائل الممكنة المؤشرات القائمة على المساهمات
العوامل التمكينية
المحددة وطنيا.

العام أو العامين
القادمين

نفقات البحث والتطوير المتعلقة
باالقتصاد الدائري للكربون

العوامل التمكينية ( )3ال تتوافر سوى البيانات العامة.

إذا كانت مفصلة

براءات االختراع المتعلقة باحتجاز
الكربون واستخدامه وتخزينه

العوامل التمكينية ( )3ال يغطي المؤشر الحالي جميع طلبات براءات االختراع ذات الصلة باالقتصاد الدائري للكربون.

إذا كانت مفصلة

تمويل االقتصاد الدائري للكربون

( )2توجد ثغرات في التغطية القطرية للمجاالت األخرى غير مصادر الطاقة المتجددة (احتجاز
العوامل التمكينية
الكربون وتخزينه ،والهيدروجين ،وخالف ذلك).

العام أو العامين
القادمين

أطر استثمار االقتصاد الدائري
للكربون

( )2لم تخضع منهجية المؤشر الحالي لمراجعة األقران )3( ،كما ال توجد مؤشرات لمجاالت
العوامل التمكينية
االقتصاد الدائري للكربون بخالف مصادر الطاقة المتجددة.

المدى المتوسط

المؤشرات المتعلقة بالمركبة
الكهربائية ()EV

( )4يمكن أن تشمل المؤشرات المستقبلية كثافة البنية التحتية للمركبات الكهربائية ،وكثافة
العوامل التمكينية
مخزونات المركبات الكهربائية و/أو نسب المركبات الكهربائية إلى آليات الشحن.

العام أو العامين
القادمين

سعر الهيدروجين األخضر

العوامل التمكينية ( )4لم يتم تحديد مجموعات بيانات تتماز بالمتانة.

العام أو العامين
القادمين

تخزين الطاقة

( )6قد تتوفر البيانات من خالل االشتراك ،ويمكن أن تشمل المؤشرات المحتملة تخزين طاقة
العوامل التمكينية الشبكة ،وأنشطة تعدين واستخراج الليثيوم ،ومصنعي خاليا البطاريات و/أو أسعار األرض أو
المعادن النادرة.

اعتماد ًا على إمكانية
الوصول

العمالة المرتبطة باالقتصاد
الدائري للكربون

العوامل التمكينية ( )3ال تتوافر البيانات إال للعمالة العاملة في قطاع الطاقة المتجددة فقط.

إذا كانت مفصلة

إفصاحات الكربون واالستدامة،
والعوامل البيئية واالجتماعية
والحكومية ،وأهداف المناخ في
قطاع الصناعة

( )2مجموعات البيانات الحالية مجزأة ،لكن االهتمام بالمقاييس أو األطر ذات الصلة يتزايد بسرعة،
منتجو النفط
المدى المتوسط
العوامل التمكينية ويمكن تنقيح وتحديد المؤشرات بوتيرة أسرع ،بما في ذلك توفير مجموعات أفضل من البيانات.

المقاييس المختلفة القائمة على
ثاني أكسيد الكربون

األداء

( )5بتم االحتفاظ بالمقاييس القائمة على ثاني أكسيد الكربون في المقام األول للتحقق من
مدى صحة المؤشر.

المتاحة بالفعل

المقاييس القائمة على القطاعات
االقتصادية

األداء

( )5تم استبعاد المقاييس القطاعية لتسهيل إدارة عدد من المؤشرات التي تيسر عملية التواصل.

في بعض الحاالت
متوفرة بالفعل

منظور مستوردي النفط

عوامل التمكين

( )5ظهرت هذه الفكرة في نهاية عملية تطوير المؤشر ،ولكن يمكن استكشافها في اإلصدارات
المقبلة من المؤشر.

متوفرة في بعض
الحاالت على األرجح
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للكربون

)ال ينطبق(
األداء

المؤشر
الفرعي

البعد
الفرعي

الهيدروجين
األخضر

احتجاز
الكربون
واستخدامه
وتخزينه

المصارف
الطبيعية

التحول
عن الوقود
النفطي
تبديل(
)الوقود

الطاقة النووية

الكهربة

الطاقة
المتجددة

كفاءة الطاقة

اسم المؤشر

pf_nuclear

pf_electricity

القدرة اإلجمالية
لمشاريع الهيدروجين
األخضر (المشاريع
التي تم التكليف
بإنشائها وتمويلها
وتلك قيد اإلنشاء
والمعلن عنها أو
التي بدأ التخطيط
(لها

القدرة االستيعابية
االجمالية لمشاريع
احتجاز الكربون
واستخدامه وتخزينه
(التشغيلية ،في
البناء والتطوير
المتقدم والتنمية
المبكرة

خدمات النظام
اإليكولوجي ،بما
فيها عزل الكربون
وتخزينه ،وموائل
التنوع البيولوجي،
وتدوير العناصر
الغذائية ،وحماية
السواحل (من مؤشر
)األداء البيئي

pf_h2

pf_ccus

pf_natlsinks

Bloomberg
)(2021

Wendling
et al.,
)(2020

Enerdata
)(2021

Enerdata
)(2021

Enerdata
)(2021

Enerdata
)(2021

Enerdata
)(2021

https://
epi.yale.
edu/epi-results/2020/
component/
ecs

https://
global-energy-data.
enerdata.net/
database/

https://global-energy-data.
enerdata.net/
database/

https://global-energy-data.
enerdata.net/
database/

https://global-energy-data.
enerdata.net/
database/

https://global-energy-data.
enerdata.net/
database/

سبتمبر
2021
)(الحالة

2020

2014

20142019

2019

2019

2019

2019

مليون طن من
ثاني أكسيد
الكربون في
السنة ،الناتج
https://www.
المحلي اإلجمالي
bnef.com/
لعام  ،2019مليار
دوالر أمريكي
تعادل القوة
الشرائية الحالية
سبتمبر
Bloomberg
نسبة مئوية/
2021
)(2021
الناتج المحلي
)(الحالة
اإلجمالي لعام
 ،2019وهي تعادل
https://www.
القوة الشرائية
bnef.com/
الحالية

النقاط المتفاوتة
ما بين 0-100

 /٪نقطة مئوية

%

%

% pf_re

koe/2015 US$ PPP pf_ee

_pf
التغيير في حصة
fswitchالنفط والفحم،
الفحم الطري والغاز ing
المشتق في إنتاج
الكهرباء على مدى
خمس سنوات،
والحصة اإلجمالية
للنفط والفحم،
والفحم الطري
والغاز المشتق في
إنتاج الكهرباء في
بداية الفترة

حصة الطاقة الكهربائية
النووية في االستهالك
األولي

حصة الكهرباء من إجمالي
االستهالك النهائي
للطاقة

حصة مصادر الطاقة
المتجددة في االستهالك
األولي

كثافة الطاقة في الناتج
المحلي اإلجمالي عند
تعادل القوة الشرائية

وصف المؤشر

كود المؤشر

الوحدات

المصدر

االرتباط التشعبي

أعوام
البيانات
المتوفرة

17 (13 imputed
)as 0

محسوبة 23 (7
)بوصفها 0

)محسوبة 29 (1

30

30

)محسوبة بوصفها 23 (7 0

30

30

30

التوافر

0

0

2.06

0.015

0

0.04

100

80.43

0
الطاقة
النووية

متوسط
 3من
أصحاب
األداء
األدنى

متوسط
 3من
أصحاب
األداء
األدنى

الجد
الفني
(الزيادة
في
مستويات
الفحم
والنفط
مقابل
)التحول
متوسط
 3من
أصحاب
األداء
األدنى
إعادة
القياس
بناء على
عينة الحد
االدنى

متوسط  3من
أصحاب األداء
األعلى

متوسط  3من
أصحاب األداء
األعلى

يسهم الهيدروجين األخضر في االقتصادات الدائرية للكربون عن
طريق المساعدة على خفض االنبعاثات ،كما يدعم الهيدروجين األزرق
هذه االقتصادات عن طريق إزالة هذه االنبعاثات إال أنه مشمول في
مشاريع احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه

يسهم صافي الكربون المخزن في المصارف الطبيعية في ركيزة
اإلزالة الخاصة باالقتصاد الدائري للكربون .غير أن الحلول القائمة
على الطبيعة تنطوي على مخاطر إطالق الكربون في الغالف الجوي
عبر الحرائق على سبيل المثال ،ولهذا السبب تعتبر خيارات تكميلية
 (KAPSARC, CCE Guide. 2020, 15, 17).هامة

يساهم احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في االقتصادات الدائرية
للكربون عن طريق ركيزة اإلزالة ،بينما يتم إدراج االستخالص المعزز
للنفط باستخدام ثاني أكسيد الكربون ألنه ينتهي األمر بمعظم
الكربون الذي يتم حقنه في معظم المشاريع بالتخزين الدائم
.مدى الحياة

إعادة القياس بناء
على عينة الحد
االعلى

متوسط  3من
أصحاب األداء
األعلى

متوسط  3من
أصحاب األداء
األعلى

متوسط 3
من أصحاب
األداء
األدنى

متوسط  3من أصحاب
األداء األعلى (باستثناء
)قيمة متطرفة واحدة

تساهم الطاقة النووية في االقتصادات الدائرية للكربون من خالل مساعدتها على
.خفض االنبعاثات الكربونية

يساعد التحول نحو مصادر طاقة أقل انبعاثات كربونية على تجنب
مستويات االنبعاثات وخفضها ،لذلك يعد التحول نحو االقتصادات
الدائرية للكربون أمرا بالغ األهمية .كذلك تحدث العديد من التغيرات
في الوقت الراهن في قطاع الطاقة .بينما يعمل مؤشر التحول في
الوقود النفطي في مؤشر االقتصاد الدائري للكربون بمثابة مراقب
للكهربة ،حيث إنه تفرض عقوبات بموجبه على الدول التي يتضمن
.مزيجها للطاقة حصص عالية من الفحم والنفط

10.56

25.77

متوسط 3
من أصحاب
األداء
األدنى

متوسط  3من أصحاب
األداء األعلى (باستثناء
)قيمة متطرفة واحدة

تعتبر قطاعات الكهربة ذات الطاقة المتجددة الحديثة متجاوزة لقطاع الطاقة بما فيها
قطاع النقل والتدفئة (مثال عن طريق السيارات الكهربائية ومضخات الحرارة) وتعد عامال
حاسما في خفض االنبعاثات .وتستخدم مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحاضر
وبصورة رئيسة في عمليات توليد الطاقة .بينما تستخدم الكهربة في مؤشر االقتصاد
الدائري للكربون لحساب حقيقة أن حصة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة ال تزال في
كثير من الدول تنتج من الكتلة الحيوية التقليدية التي عادة ما تكون لها أثارا صحية ضارة،
وكثيرا ما تسهم في إزالة الغابات

25.77

متوسط 3
من أصحاب
األداء
األدنى

متوسط  3من أصحاب
األداء األعلى (باستثناء
قيمة متطرفة واحدة

تعتبر الطاقة المتجددة مساهما رئيسا في االقتصادات الدائرية للكربون لكونها تساعد
في خفض (مصادر الطاقة غير البيولوجية) وإعادة التدوير (مصادر الطاقة المتجددة
الحيوية) من ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة

0.016

متوسط 3
من أصحاب
األداء
األدنى

متوسط  3من أصحاب
األداء األعلى

تعد كثافة الطاقة المقياس األكثر استخداما لكفاءة الطاقة ،الذي يساعد بدوره في
تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات االحتباس الحراري

-026.62

0

7.19

7.19

0.218

الحد
األدنى

الحد األقصى

الحد األدنى
من التبرير

الحد األقصى من التبرير
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منظور
منتجي
النفط

المؤشر
الفرعي
األداء

البعد
الفرعي

القيمة
المضافة
للصناعات
الكيماوية

كثافة الكربون
في القيمة
المضافة
للتصنيع

شدة انبعاثات
غاز الميثان
المتسرب من
إنتاج الوقود
األحفوري

كثافة الحرق
إلنتاج النفط

متوسط كثافة الكربون
المرجح في إنتاج النفط
الخام ونقله وتكريره بحسب
الدولة المصدر (دولة
المصدر األولي وتكرير
)كثافة الكربون المجمعة

pf_op_ch4fug

pf_op_flaring

_pf_op
co2int

القيمة المضافة
للصناعة الكيماوية
كنسبة من الناتج
المحلي اإلجمالي

_pf_op
chemval

انبعاثات ثاني أكسيد
_pf_op
الكربون لكل وحدة من قيمة
co2mva
التصنيع المضافة

انبعاثات غاز الميثان
المتسربة من صناعة
الوقود األحفوري وإجمالي
إنتاج الوقود األحفورية

الغاز المحروق لكل برميل
من النفط المنتج

كثافة الكربون
من إنتاج النفط
الخام

اسم المؤشر

وصف المؤشر

كود المؤشر

%

kgCO2/constant
2015 US$

KtCH4/mtoe

m3/b

g/CO2eq MJ-1

الوحدات

World
Bank
)(2021

UNSTATS
(2021)/
UNIDO
(2021) and
)IEA (2020

)IEA (2020

World Bank
)(2021

Jing et al.
)(2020

المصدر

2018

2018

19

2015

20162018
https://data.
آخر(
worldbank.
البيانات
org/indicator/
)المتاحة
NV.MNF.
CHEM.ZS.UN

https://unstats.
un.org/sdgs/indicators/database/

http://wds.
iea.org/

https://www.
ggfrdata.
org/#indicators-by-country

https://www.
nature.com/
articles/s41558020-0775-3

االرتباط التشعبي

أعوام
البيانات
المتوفرة

)محسوبة 17 (2

19

19

19

19

التوافر

0.28

2.47

21.331

18.18

25.65

الحد
األدنى

3.62

كلما كانت االنبعاثات المتسربة التي تولدها صناعة الوقود األحفوري سريعة التبخر
أو التغير ،كان ذلك أفضل في كل من ركيزة الخفض في االقتصادات الدائرية للكربون
.والحصول على قيمة لهذه الموارد الطبيعية

متوسط
أثنين
( )2من
أصحاب
األداء
المتدني

يقيس هذا المؤشر كثافة الكربون في مزيج الطاقة المستخدم في قطاع التصنيع،
نطاق تصنيف
وهيكل القطاع ،وكفاءة استخدام الطاقة في تكنولوجيات اإلنتاج ،والقيمة االقتصادية
المؤشرات واألدلة الحالية
.للمخرجات المختلفة

متوسط أثنين ( )2من
أصحاب األداء األعلى

متوسط أثنين ( )2من
أصحاب األداء األعلى
(باستثناء قيمة واحدة
)متطرفة

كلما قلت نسبة اإلحراق في صناعة النفط ،تحسن األداء في اتجاه ركيزة الخفض
.لالقتصادات الدائرية للكربون وحصل هذا المورد الطبيعي على قيمة

متوسط أثنين ()2
من أصحاب األداء
األعلى

متوسط
أثنين ()2
من أصحاب
األداء
المتدني

متوسط
أثنين ()2
من أصحاب
األداء
المتدني

متوسط
أثنين ()2
من أصحاب
األداء
المتدني

متوسط
اثنين ()2
من أصحاب
األداء
المتدني

متوسط  3من أصحاب
األداء األعلى (باستثناء
)قيمة متطرفة واحدة

يسهم انخفاض كثافة الكربون من انتاج النفط الخام في الحد من ركيزة االقتصاد
الدائري للكربون

عمل هذا المؤشر بمثابة مؤشر قائم على البنية التحتية لتوليد القيمة
.ذات الصلة في االقتصاد الدائري للكربون

0.12

3.492

0.44

11.80

الحد
األقصى

الحد األدنى
من التبرير

الحد األقصى من التبرير
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العوامل
التمكينية

المؤشر
الفرعي

السياسات
واألنظمة

البعد
الفرعي

السياسة
المتعلقة
بتغير
المناخ

اإلبالغ عن
االنبعاثات

سياسات حماية
المصارف
الطبيعية

سياسة احتجاز
الكربون
وتخزينه
والقوانين
واألنظمة

المؤشرات التنظيمية
للطاقة المستدامة
مؤشرات (RISE)،
كفاءة الطاقة والطاقة
المتجددة

نتيجة السياسات
المناخية (من مؤشر
)أداء تغير المناخ

الوفاء بالتزامات اإلبالغ
بموجب اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ

متوسط نسبة مناطق
التنوع البيولوجي البرية
والبحرية والعذبة الرئيسة
التي تغطيها المناطق
المحمية

المؤشر القانوني
والتنظيمي للمؤشرات
المتعلقة باحتجاز الكربون
وتخزينه (من مؤشر
التأهب الحتجاز ثاني
)الكربون وتخزينه

الدعم
السياسي
والتنظيمي
لكفاءة الطاقة
والطاقة
المتجددة

اسم المؤشر

وصف المؤشر

_eb_pol
cpolfswitching

eb_pol_mrv

Score 0-20

التقارير /التقارير
المطلوبة (النتيجة
التي تم إعادة تقييمها
)مسبقً ا 0-1

النسبة المئوية
eb_pol_kbas
)(متوسط ثالثة

النقاط المتفاوتة ما
 eb_pol_ccsبين ( 0-100متوسط
)االثنين

النقاط المتفاوتة ما
 eb_pol_riseبين ( 0-100متوسط
)االثنين

كود المؤشر

الوحدات

http://www.globalccsinstitute.com/
resources/publications-reports-research/
global-ccs-institute-ccs-readiness-index/

https://rise.worldbank.org/scores

2021

2019

https://ccpi.org/
download/the-climate-change-performance-in- Burck et al.
dex-2021/
)(2020

UNFCCC
)(2021

https://unfccc.int/
process-and-meetings#:0c4d2d147742-48fd-982ed52b41b85bb0

2020

Sep 2021
)(status

UN DESA
(2021)/
https://unstats.un.org/
BirdLife
2020
sdgs/indicators/ International,
database
IUCN and
UNEP-WCMC
)(2019

Global CCS
Institute
)(2021

World Bank
and ESMAP
(2021

المصدر

االرتباط التشعبي

أعوام
البيانات
المتوفرة

)23 (7 imputed

30

30

)22 (8 imputed

)29 (1 imputed

التوافر

0

0

5.64

0

0

الحد األدنى

20

متوسط  3من
أصحاب األداء
األدنى

نطاق
المؤشرات
واألدلة
الحالية

1.00

82.27

نطاق
المؤشرات
واألدلة الحالية

نطاق
المؤشرات
واألدلة الحالية

متوسط  3من
أصحاب األداء
األدنى

100

100

الحد
األقصى

الحد األدنى من
التبرير

نطاق المؤشرات
واألدلة الحالية

يعد قياس االنبعاثات واالبالغ عنها والتحقق منها شرطا أساسيا مسبقا لوضع سياسات
فعالة قائمة على البيانات

تؤدي المناطق المحمية دورا هاما في عزل الكربون ،كما أن بعض هذه النظم بناء
على بعض التقديرات ،تعمل على عزل خُ مس الكربون الذي تقوم بعزله كافة األنظمة
األيكولوجية سنويا

يركز المؤشر القانوني والتنظيمي على األطر القانونية والتنظيمية التي تعتبر حاسمة
في التنظيم المحلي لعمليات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه .ويعمل مؤشر
السياسة على تقييم تدابير السياسات الخاصة باحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه،
بما فيها الدعم الضمني األوسع نطاقا وذلك من خالل تدابير تشمل أهداف خفض
االنبعاثات وتسعير الكربون وتمويل المشاريع

توفر المؤشرات التنظيمية لمؤشرات الطاقة المستدامة سجال للقوانين واألنظمة
والسياسات التي تم سنها .وهذه المؤشرات المصممة بمثابة مقدمة للتقدم المحرز في
نشر مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة واالستثمارات ذات الصلة

البد من وجود طموح كبير في مجال السياسات لتوجيه االستثمارات
واألسواق وتوفير التوجيه الالزم للتنفيذ .كما أن تقييم طموح
السياسات المتعلقة بتغير المناخ في الدول يتطلب بالضرورة
استخدام تدابير نوعية وذاتية

الحد األقصى التقني

متوسط  3من أصحاب
األداء األدنى

نطاق المؤشرات واألدلة
الحالية

نطاق المؤشرات واألدلة
الحالية

الحد األقصى من التبرير
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المؤشر
الفرعي

البعد
الفرعي

تعاون الجامعات والقطاع
الصناعي في مجال
البحوث

"مؤشر الطبيعة "حصة

تطبيقات براءات االختراع
الخاصة ببراءات االختراع
التابعة للمنظمة العالمية
للملكية الفكرية (خاليا
الوقود والطاقة الحرارية
األرضية والطاقة
)الشمسية وطاقة الرياح

إلنفاق على البحث
والتطوير

التفاعل الدولي
رفيع المستوي
بشأن التكنولوجيا

تجارة التكنولوجيا
العالية (التصدير
واالستيراد) إجمالي
التجارة بعد استبعاد
إعادة االستيراد أو
.التصدير مجتمعين

مساهمة الصناعة القيمة المضافة
المتوسطة والعالية للصناعة المتوسطة
والعالية التقنية
التكنولوجيا في
(من إجمالي القيمة
االقتصاد
)المضافة للصناعة

التعاون الفني بين
الجامعات والقطاعات
الصناعية

كثافة البحث األكاديمي

براءات اختراع تكنولوجيا
الطاقة النظيفة

التكنولوجيا
اإلنفاق على البحث
والمعرفة
والتطوير
واالبتكار

اسم المؤشر

وصف المؤشر

_eb_tki
htechtrade

eb_tki_iva

eb_tki_unvindcol

النسبة المئوية
لحصة الصادرات
والواردات

)UNIDO (2021

Score 0-100

Share/1,000,000
eb_tki_nindex
population

Per 1,000,000
eb_tki_pate
population

% of GDP eb_tki_rd

كود المؤشر

الوحدات

TCdata360/World
Bank (2021)/ Cornell, INSEAD and
)WIPO (2020

TCdata360/World Bank
)(2021

https://www.
natureindex.com/
country-outputs/
generate/All/global/All/score

https://
tcdata360.
worldbank.
org/indicators/68479bdf

https://data.
worldbank.
org/indicator/
NV.MNF.
TECH.ZS.UN

https://tcdata360.
worldbank.
org/indicators/
h4247b4d7

)Springer Nature (2021

)WIPO (2021

https://unstats.
un.org/sdgs/indicators/database/

Data received from
WIPO

UNESCO Institute for
)Statistics (2021

المصدر

االرتباط التشعبي

20182020
)(latest

2018

2015-2020
(latest

)28 (2 imputed

30

30

30 April 2021

28 (2 imputed as 0) 2016-2020

29 (1 imputed) 2013-2019

أعوام
البيانات
المتوفرة

التوافر

5.0

5.45

0

0.02

0.02

0.05

الحد األدنى

41.8

60.70

100

59.51

22.19

3.65

الحد
األقصى

متوسط 3
من أصحاب
األداء
األدنى

متوسط 3
من أصحاب
األداء
األدنى

نطاق
المؤشرات
واألدلة الحالية

متوسط  3من
أصحاب األداء
األدنى

متوسط  3من
أصحاب األداء
األدنى

متوسط  3من
أصحاب األداء
األدنى

الحد األدنى من
التبرير

متوسط  3من
أصحاب األداء
األعلى

متوسط  3من
أصحاب األداء
األعلى

يقيس هذا المؤشر مدى التعاون بين الجامعات وقطاع الصناعة ،الذي بإمكانه توليد
حلول مبتكرة للمشكالت المعقدة مثل التكيف الصناعي مع التحوالت العالمية في مجال
الطاقة .كما أنه يعتبر أمرا أساسيا الحتضان المواهب واالبتكار وتعميم التكنولوجيات
.الجديدة بطريقة تجارية

تشكل البحوث االكاديمية بديال عن أنشطة خلق المعرفة ونشرها ،التي تسهم في
تطوير التكنولوجيات ذات الصلة باالقتصاد الدائري للكربون .كما تشكل البحوث
األكاديمية كذلك األساس لمعظم االبتكارات التكنولوجية ،فضال عن انتشارها على
.الصعيد العالمي مما يعود بالفائدة على الدول األخرى

تقوم تطبيقات براءات االختراع في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة بقياس نواتج
المعرفة واالبتكار بشأن التكنولوجيا وإيجاد الحلول األخرى التي تدعم االقتصاد
.الدائري للكربون

تعتبر نفقات البحث والتطوير بديال لقياس مدخالت المالية العامة في توليد المعارف
وتعزيز االبتكار بشأن التكنولوجيا وإيجاد الحلول األخرى التي تدعم االقتصادات
.الدائرية للكربون

يشكل التفاعل بين التكنولوجيا العالية مع بقية دول العالم بديال
عن نشر التكنولوجيا والقدرة على استيعابها في دولة ما .بينما
يتطلب التكيف مع التحول العالمي في استخدام الطاقة إجراء
تغييرات كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية الحالية للصناعات ،مما
يتطلب بدوره ضرورة التبادل النشط للتكنولوجيا واالبتكارات على
.الصعيد العالمي

تنطوي التنمية الصناعية على انتقال هيكلي من أنشطة التكنولوجيا
القائمة على الموارد والتكنولوجيا المنخفضة ،إلى األنشطة
الصناعية المتوسطة والعليا .كما يتيح وجود هيكل إنتاج معقد للغاية
.فرصا أفضل لتطوير المهارات واالبتكارات التكنولوجية

نطاق المؤشرات واألدلة
الحالية

متوسط  3من أصحاب
األداء األعلى

متوسط  3من أصحاب
األداء األعلى

متوسط  3من أصحاب
األداء األعلى

الحد األقصى من التبرير
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المؤشر
الفرعي

التمويل
واالستثمار

البعد
الفرعي

تسعير الكربون

الترابط المالي
الدولي

متوسط ( )1اإلئتمان
المحلي للقطاع الخاص،
نسبة مئوية من الناتج
المحلي اإلجمالي)2( ،
رسملة سوق األسهم،
نسبة مئوية من الناتج
المحلي اإلجمالي ،و()3
حجم إصدار سندات
الشركات ،نسبة مئوية
من الناتج المحلي
.اإلجمالي

الديون المستدامة
(المرتبطة بالطاقة
النظيفة الخضراء
والجانب االجتماعي
وباالستدامة) (السندات
والقروض) الصادرة في
كل دولة من دول مقر
اإلقامة ،خالل آخر ()5
.سنوات

االستثمارات في الطاقة
المتجددة والهيدروجين
وتخزين ثاني أكسيد
الكربون وتخزين الطاقة
وكهربة التدفئة والنقل،
مجموع ثالث ()3
.سنوات

تم تنفيذ برنامج
لتجارة االنبعاثات
أو ضريبة الكربون
(المستوى الوطني
( ،)1المستوي دون
الوطني (،)0.75
المجدولة (،)0.5
أو قيد الدراسة
0.25().

مجموع تدفقات
االستثمار األجنبي
المباشر )1( ،بوصفه
نسبة مئوية من الناتج
المحلي اإلجمالي،
و( )2التدفقات الجنبية
الخارجية المباشرة
كنسبة مئوية من الناتج
.المحلي اإلجمالي

الحصول على التمويل

الحصول على التمويل
المستدام

استثمارات االقتصاد
الدائري للكربون

اسم المؤشر

وصف المؤشر

eb_fin_cp

eb_fin_fdi

Score 0-1

)% (average

% (average eb_fin_acctofin

USD/GDP 2019,
eb_fin_sdeb
current PPP US$

bn current US$/
GDP 2019, bn eb_fin_inv
current PPP US$

كود المؤشر

الوحدات

World
Bank
)(2021

World Bank
(2021) / IMF
)(2021

World Bank
)(2021

Bloomberg
)(2021

Bloomberg
)(2021

المصدر

https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/

https://databank.
worldbank.org/
source/world-development-indicators/#

https://www.bnef.
com/

Data received from
BloombergNEF

االرتباط التشعبي

)24 (6 imputed as zero

30

2021

2017
- 2019
)(average

30

30

201728 (2 imp.),
2019/
25 (5 imp.),
2017)26 (4 imp.
2019/
2015-2017
)(average

Sep 2019
- Sep 2021
)(total

2018-2020
)(total

أعوام
البيانات
المتوفرة

التوافر

0

0

1

6.89

4.821

متوسط 3
من أصحاب
األداء
األدنى

تقييدات تقنية

متوسط  3من
أصحاب األداء
األدنى

يعد تسعير الكربون أو تقييمه أمرا ضروريا لتمكين االقتصادات
متوسط  3من
أصحاب األداء األعلى .الدائرية للكربون عن طريق اإلشارات السوقية والحوافز االقتصادية

متوسط  3من أصحاب
األداء األعلى

يتسم الترابط المالي الدولي بأهمية حاسمة لضمان حصول الدول على فرص متساوية
للوصول إلى أسوق رأس المال العالمية لتمويل المشاريع واألنشطة المحلية واألجنبية
ذات الصلة باالقتصاد الدائري للكربون .ففي حين تدعم التدفقات الداخلية عملية
االنتقال المحلية ،نجد أن التدفقات الخارجية تساعد الدول األخرى على إحراز تقدم
.ملموس نحو تحقيق هذا الهدف

0.23

6.987

198.891

12.038

181.838

متوسط  3من أصحاب
األداء األعلى

كذلك يساهم توافر األدوات المالية التقليدية في تحوالت االقتصاد الدائري للكربون،
ال سيما في حالة مشاريع االستدامة الصغيرة (مثل نشر الطاقة المتجددة وتحسين
عموما الشركات الصغيرة والمتوسطة واألسر
.كفاءة الطاقة) التي تستهدف
ً

0.000

متوسط  3من أصحاب
األداء األعلى

تتجاوز االستفادة من االستثمارات األمريكية التريلونية الالزمة لعمليات التحول في
االقتصاد الدائري للكربون ،بكثير قدرة الموارد العامة .حيث تعد مشاركة التمويل
من القطاع الخاص وتمكين الوصول إلى أدوات التمويل المستدام ،أمرا أساسيا
.لسد هذه الفجوة
متوسط  3من
أصحاب األداء
األدنى

0.0359107518278781

متوسط  3من
أصحاب األداء
األدنى

متوسط  3من أصحاب
األداء األعلى

يشمل هذا المؤشر تمويل المشاريع المتصلة بأنشطة االقتصاد الدائري للكربون
.الممولة من الموارد الخاصة والعامة على السواء

0.07

0.000

الحد األدنى

الحد األقصى

الحد األدنى من
التبرير

الحد األقصى من التبرير
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أعمدة المالحظات المنهجية التي لم ُتدرج بعد]

المؤشر
الفرعي

البعد
الفرعي
التمويل
واالستثمار

استقرار البنية
التحتية للطاقة

أمن الطاقة

االستثمار في الطاقة
المتجددة وفرص
نشرها

البنية التحتية للتجارة
والنقل

األنظمة الداعمة
لألنشطة التجارية

اسم المؤشر

eb_bei_ensec

duration/
frequency

%

Score 0-100 eb_bei_recai

Score 1-5 eb_bei_lpi

Score 0-100 eb_bei_eob

مؤشر متوسط فترة eb_bei_sta-
bility
انقطاع النظام
ومؤشر )(SAIDI
متوسط تواتر
انقطاع النظام
)(SAIFI

حصة واردات الوقود
من إجمالي واردات
السلع والخدمات
(بالقيمة الحالية للدوالر
)األمريكي

مؤشر جاذبية الدولة
للطاقة المتجددة
)(ريكاي

مؤشر األداء اللوجستي

سهولة تحديد درجات
ممارسة األعمال

وصف المؤشر

كود المؤشر

الوحدات

World
Bank GovData 360
)(2021

World Bank
)(2021

EY (August
)2021

World Bank
)(2018

World Bank
)(2020

المصدر

https://www.doingbusiness.org/en/
doingbusiness

https://data.worldbank.
org/indicator/TM.VAL.
FUEL.ZS.UN

https://www.
ey.com/en_sa/recai

https://lpi.worldbank.org/

https://www.doingbusiness.org/en/rankings

االرتباط التشعبي

2020

2014-2019
)(latest

2021

2018

2019

أعوام
البيانات
المتوفرة

)29 (1 imputed

30

)27 (3 imputed as 0

30

30

التوافر

20.337

0.005

0

1.00

44.87

الحد األدنى

0.04

متوسط 3
من أصحاب
األداء
األدنى

يعد استقرار نظام الطاقة أمرا بالغ األهمية لتمكين التحوالت في
متوسط  3من
أصحاب األداء األعلى مجال االقتصادي الدائري للكربون ولتهيئة بيئات جذابة للشركات
.واالستثمارات

0.222

متوسط  3من
أصحاب األداء
األدنى

متوسط  3من أصحاب
األداء األعلى

.يتعلق أمن الطاقة في العديد من الدول بأمنها المالي

100

نطاق
المؤشرات
واألدلة الحالية

تعد الطاقة المتجددة بمثابة محور أنشطة االقتصاد الدائري للكربون ،إال أنه يمكن إدراج
المزيد من المؤشرات لقياس مدى جاذبية السوق في مجاالت أخرى متى ما أصبحت
.مجموعة البيانات المطلوبة متاحة

نطاق المؤشرات واألدلة
الحالية

نطاق المؤشرات واألدلة
الحالية

يمكن أن تؤدي سالسل التجارة واللوجستيات القوية والفعالة إلى خفض تكاليف التجارة
ودعم القدرة التنافسية للدول .وبما أن الثروات الطبيعية والمزايا التنافسية تتفاوت
بين الدول ،لذا فيمكن للتجارة أن تساعد أيضا على خفض تكاليف إدارة انبعاثات ثاني
.أكسيد الكربون
5.00

متوسط  3من
أصحاب األداء
األدنى

متوسط  3من أصحاب
األداء األعلى

يستخدم هذا المؤشر بوصفه مؤشرا للبيئات التنظيمية التي تدعم تنظيم المشاريع
واألنشطة التجارية .وذلك نظرا ألهمية االعمال التجارية من بين جملة أمور ،من أجل
دعم عمليات تسييل ثاني أكسيد الكربون وزيادة التكنولوجيات المختلفة ذات الصلة
.باالقتصاد الدائري للكربون

نطاق
المؤشرات
واألدلة الحالية

83.83

الحد األقصى

الحد األدنى من
التبرير

الحد األقصى من التبرير
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المؤشر
الفرعي

السياق
االجتماعي
-االقتصادي

البعد الفرعي

القدرة على
التكيف مع
تغير المناخ

السالمة
البيئية

اإلدارة
الرشيدة
(جودة
)الحوكمة

العمالة

رأس المال
البشري

اإلنصاف
في استخدام
الطاقة

الدخل القومي
المعدل

التنويع
االقتصادي

اسم المؤشر

المؤشر العالمي
للمخاطر المناخية

معدل الوفيات
المنسوب إلى
األسر المعيشية
وتلوث الهواء
موحد
المحيطّ ،
بحسب العمر

نسبة العمالة إلى
السكان،+15 ،
اإلجمالي (تقدير
نموذجي لمنظمة
)العمل الدولية
اإلنتاجية اإلجمالية
لمؤشرات الحوكمة
( العالمية

لكل 100 000
نسمة

NRGI,
Brookings,
World
Bank
)(2020
World
Bank
(2021)/
WHO
)(2021

World
Bank
(2021)/
)ILO (2021

World Bank
)(2020

https://www.worldenergy.
org/publications/entry/
world-energy-trilemma-index-2020

https://www.germanwatch.
org/en/cri

https://databank.
worldbank.org/reports.aspx?source=311&series=SH.
STA.AIRP.P5

https://databank.
worldbank.org/source/
worldwide-governance-indicators#

https://data.worldbank.
org/indicator/SL.UEM.
TOTL.ZS

https://databank.
worldbank.org/source/
human-capital-index/

World Energy
Council
)(2020

World Bank
)(2021

https://atlas.cid.harvard.
edu/rankings

https://data.worldbank.
org/indicator/NY.ADJ.
NNTY.PC.CD

Harvard
Growth Lab
)(2021

Eckstein, Score ca. 1-118 eb_see_crisk
Künzel and
Schäfer
(2021

eb_see_pollution

eb_see_gov

متوسط الدرجات
(حوالي -2.5
إلى 2.5

eb_see_employfswitching

%

0-1

Score 0-100 eb_see_equity

الحالي بالدوالر
eb_see_agni
األمريكي

االنحراف عن
eb_see_eci
المتوسط

مؤشر رأس المال البشري eb_see_hci

درجة االنصاف في
استخدام الطاقة (من
)مؤشر ترليما للطاقة

نصيب الفرد من صافي
الدخل القومي المعدل

مؤشر التعقيد
االقتصادي

وصف المؤشر

كود المؤشر

الوحدات

المصدر

االرتباط التشعبي

)29 (1 imputed

2019 (1
country
)2018

2016

2019

2020

2020

2020

)2018

30

30

30

30

30

30

30 countries

2019 (3

2019

أعوام
البيانات
المتوفرة

التوافر

1

203.4

-2.5

35.83

0

0

1767

-1.43

الحد
األدنى

118

8

2.5

76.62

متوسط  3من
أصحاب األداء
األدنى

نطاق
المؤشرات
واألدلة الحالية

نطاق المؤشرات
واألدلة الحالية

يشمل بناء القدرة على مواجهة التغيرات المناخية ،عدم ترك الفئات
الضعيفة من السكان عرضة للخطر في عمليات االنتقال إلى
.االقتصادات الدائرية للكربون

متوسط  3من متوسط  3من
أصحاب األداء أصحاب األداء
األعلى
األدنى

يشكل تلوث الهواء أحد أكبر المخاطر البيئية ضررا على الصحة ،مما
يتسبب في سبعة ماليين حالة وفاة مبكرة سنويا .كما يشير انخفاض
مستويات تلوث الهواء بصفة عامة إلى مدى تحسن إدارة المواد
.الهيدروكربونية من منظور الصحة

ينبغي أن تكون عمليات التحول إلى االقتصادات الدائرية للكربون
.قادرة على ضمان التوظيف واالنتقاالت المنصفة

يتطلب رفع مستوي الحياد الصفري للبنية التحتية والكفاءة في استخدام الوقود ،وجود
قوة عاملة كبيرة وماهرة

تشكل عمليات االنتقال المصنفة إلى االقتصادات الدائرية للكربون ،محور تركيز
.االقتصاد الدائري للكربون بنا ًء على النهج العلمية والشاملة والفعالة من حيث التكلفة

تعني القيم العليا في هذا التدبير العالجي للثروات المعدلة أن الدولة تعمل على تراكم
.المدخرات التي يمكن استثمارها في تحوالت االقتصاد الدائري للكربون

متوسط  3من متوسط  3من
أصحاب األداء أصحاب األداء
األعلى
األدنى

نطاق المؤشرات
واألدلة الحالية

متوسط  3من أصحاب
األداء األعلى

نطاق المؤشرات واألدلة
الحالية

متوسط  3من أصحاب
األداء األعلى

متوسط  3من أصحاب
األداء األعلى

ثبت أن الدول ذات المسؤولية األعلى من التعقيد االقتصادي في وضع أفضل لالنتقال
.نحو نظم طاقة أشمل وأكثر استدامة وآمنة وذات أسعار معقولة

تحتاج الدولة من أجل تحقيق أي هدف من أهداف السياسات ،إلى
.نظم تشريعية وسياسية وقضائية تتسم بالمتانة

نطاق
المؤشرات
واألدلة الحالية

1

100

متوسط  3من
أصحاب األداء
األدنى

متوسط  3من
أصحاب األداء
األدنى

نطاق المؤشرات
واألدلة الحالية

53845

2.20

الحد
األقصى

الحد األدنى من
التبرير

الحد األقصى من التبرير
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منظور
منتجي
النفط

المؤشر
الفرعي

األداء

البعد
الفرعي

التزام
الحكومة
وقطاع
الصناعة
بالحياد
الصفري
لالنبعاثات

الهدف الوطني
لتحقيق صافي
انبعاثات صفرية
مدرج في القوانين أو
السياسات أو ال يزال
يخضع للمناقشة،
والمشاركة في
شراكات الصناعات
الرئيسة الخالية من
.الكربون

_eb_op
netzero

إمكانية احتجاز
الكربون
وتخزينه

مؤشر تخزين احتجاز
الكربون وتخزينه (من مؤشر eb_op_stor-
age
االستعداد الحتجاز ثاني
)أكسيد الكربون وتخزينه

عدد تقارير اإلفصاح عن
االستدامة التي تقدمها
الشركات المتعددة
الجنسيات والشركات
الكبيرة في مجاالت
ومرافق الطاقة والمواد
الكيميائية (العشر سنوات
)أخيرة

عدد التقارير للفترة
ما بين ،2016-2020
 eb_op_sdالناتج المحلي discاإلجمالي لعام ،2019
 100مليار دوالر تعادل
القوة الشرائية الحالية

Score 0-2.5

Score 0-100

إفصاحات
عن استدامة
الشركات

المخاطر البيئية
واالجتماعية
.واإلدارية

Score 0-100

مؤشر اإلدارة البيئية
واالجتماعية والحكومية

درجات تحقيق القيمة وإدارة
اإليرادات للنفط والغاز (من
)مؤشر إدارة الموارد

النقاط المتفاوتة ما
 eb_op_rgiبين ( 0-100متوسط
)االثنين

eb_op_esgrisk

جودة إدارة
الموارد

اسم المؤشر

وصف المؤشر

كود المؤشر

الوحدات

ECIU (2021),
LeadIT (2021),
US Department
)of Energy (2021

Global CCS Institute
)(2021

)GRI (2020

https://www.
ggfrdata.
org/#indicators-by-country

https://www.
nature.com/
articles/s41558020-0775-3

https://data.
worldbank.
org/indicator/
NV.MNF.
CHEM.ZS.UN

https://unstats.
un.org/sdgs/indicators/database/

http://wds.
iea.org/

Global Risk Profile
)(2019

Natural Resource
Governance Institute
)(2017

المصدر

االرتباط التشعبي

2021

2021

2011-2020
)(sum

2020

2017

أعوام
البيانات
المتوفرة

19

19

19

19

19

التوافر

0

0

0

0

0

الحد
األدنى

2.5

متوسط
أثنين
( )2من
أصحاب
األداء
المتدني

المؤشرات
واألدلة
الحالية

وفقا للمعهد العالمي الحتجاز الكربون وتخزينه ،فإن توافر موارد التخزين يعد شرطا
المؤشرات واألدلة الحالية
.أساسيا نهائيا الحتجاز الكربون وتخزينه

متوسط أثنين ( )2من
أصحاب األداء األعلى

متوسط أثنين ()2
من أصحاب األداء
األعلى

100

22.68

متوسط
أثنين ()2
من أصحاب
األداء
المتدني

المؤشرات
واألدلة
الحالية

يدعم وجود النظم االجتماعية والبيئية واالقتصادية المستقرة وجيدة األداء واإلدارة،
المؤشرات واألدلة الحالية
.توليد عوائد مستدامة طويلة األجل لألعمال التجارية

يعتبر الحياد الصفري لالنبعاثات أو دائرية الكربون بمثابة الهدف
النهائي لالقتصاد الدائري للكربون ،وتعتبر أهداف الحكومة وقطاع
الصناعة بالغة األهمية بالنسبة للصناعة واالستثمارات من أجل دعم
.هذا الهدف

تستخدم تقارير تتسم بالشفافية بشـأن األنشطة التجارية المتصلة بالبيئة والتنمية
المستدامة كمقياس غير مباشر للكيفية التي يمكن وفقها للصناعات الرئيسة المتصلة
.باالقتصاد الدائري للكربون أن تتموضع من أجل مستقبل االنبعاثات الصفرية

100

100

المؤشرات
واألدلة
الحالية

تسهم جودة اإلدارة المتعلقة بمجال االستكشاف واإلنتاج وحماية البيئة وجمع اإليرادات
المؤشرات واألدلة الحالية والمؤسسات المملوكة للدولة في تحقيق القيمة العامة من موارد النفط والغاز والمعادن
.للدولة المعنية ،فضال عن حماية البيئة والمجتمعات المحلية فيها

الحد
األقصى

الحد األدنى
من التبرير

الحد األقصى من التبرير

األساس المنطقي للمؤشر
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34

35

43.9

30

30

29

30

pf_fswitchlev

pf_fswitchchg

pf_natlsinks

1.7

1.7

19

19

17

19

pf_op_ch4fug

pf_op_co2mva

pf_op_chemval

pf_op_chemval1

1.0

8.8

5.4

17.6

1.1

1.1

0.8

5.9

6.0

4.3

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

11.8

3.7

3.7

2.7

26.1

22.7

25.7

15.2

30

30
30
30

eb_fin_fdi
eb_fin_cp

0.5

2.8

36.9

0.5

2.7

23.2

0.023

0.0

-6.2

0.4

0.0

1.0

7.1

92.7

0.1

19

19

19

19

19

N

30

30

30

30

30

30

0.8

58.4

6.4

44.7

48.7

mean

62.4

60.6

0.2

55.3

0.6

87.5

20.6

0.3

30
30

0.4

29

N

12.0
0.0

0.9

0.0

12.5

23.5

min

14.5

7.0

-1.5

35.1

0.4

31.4

1.7

-1.8

-1.8

min

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

41.3

min

28.2

6.8

16.9

16.4

std

32.4

63.0

0.9

11.8

0.1

15.8

18.0

1.1

1.1

std

310.3

311.3

0.1

20.4

0.6

11.8

std

2.5

98.0

23.5

74.9

80.5

max

118.0

307.4

1.8

83.3

0.8

99.8

60.8

2.5

2.5

max

1680.0

1680.0

0.3

72.8

4.2

84.0

max

. باآلالف2 . بعد اإلسناد1 . االنحراف المعياري:std ، عدد المالحظات:N :مالحظات

eb_op_netzero

eb_op_storage

eb_op_sddisc

eb_op_esgrisk

eb_op_rgi

eb_fin_acctofin

0.014

0.1

30

0.0

eb_fin_sdeb

0.012

Variable

eb_see_crisk

eb_see_pollution

eb_see_gov

eb_see_employ

eb_see_hci

eb_see_equity

eb_see_agni2

eb_see_eci1

eb_see_eci

Variable

30

0.010

71.0

30

mean

61.6

0.1

50.0

3.3

70.7

mean

29

30

30

30

30

N

عوامل التمكين االجتماعية واالقتصادية

eb_bei_stability1

eb_bei_stability

eb_bei_ensec

eb_bei_recai

eb_bei_lpi

eb_bei_eob

N

max

51.9

51.9

63.8

78.4

62.8

بيئة األعمال وأمن الطاقة
Variable

eb_fin_inv

min

4.1

4.1

2.7

16.7

0.0

25.1

4.5

4.5

max

14.0

14.0

1.0

87.6

65.5

93.0

93.0

max

Variable

std

11.1

11.3

15.0

15.3

21.2

0.0

0.0

0.0

min

0.8

0.8

0.1

3.4

9.2

23.5

23.5

min

منظور منتجي النفط
mean

15.7

35.7

49.6

15.3

28

30

30

30

6.7

1.1

1.1

std

3.7

4.2

0.3

23.4

17.0

19.4

19.6

std

مؤشرات العوامل التمكينية

التمويل واالستثمار

eb_tki_htechtrade1

eb_tki_htechtrade

eb_tki_iva

eb_tki_unvindcol

eb_tki_nindex

19

3.8

19

30

pf_op_flaring

max

pf_op_co2int

min

eb_tki_pate

std

N

Variable

mean

1.2

mean

7.3

30
N

7.6

0.6

42.3

23

30

30

28.8

30

19.6

Variable

التكنولوجيا والمعرفة واالبتكار

eb_pol_cpol1

eb_pol_cpol

eb_pol_mrv

eb_pol_kbas

30

eb_tki_rd1

0.0

0.017

100.0

100.0

6.2

92.0

42.8

eb_pol_ccs

منظور منتجي النفط

3.6

0.000

20.3

20.3

-30.7

0.0

0.0

47.4

66.6

30

1.3

0.9

0.005

24.3

23.8

8.9

27.9

8.2

1.7

eb_pol_rise1

29

30

pf_h2

0.003

-7.4

34.5

3.8

7.6

78.6

67.0

mean

29

N

eb_tki_rd

30

pf_ccus

1

pf_natlsinks

42.7

30

pf_nuclear

19.2

0.0

eb_pol_rise

30

18.2

0.2

pf_electricity

14.2

0.1

30

0.1

pf_re

0.1

30

max

pf_ee

min

Variable

std

N

Variable

mean

السياسات واألنظمة

مؤشرات األداء

األداء

 إحصاءات موجزة لمؤشر االقتصاد.2 الملحق
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-

Natural sinks

Performance

-

Carbon capture, utilization and storage

Performance

-

Clean hydrogen

Enablers

Policies and regulation

Enablers

Policies and regulation

Enablers
Enablers
Enablers
Enablers

Policies and regulation
Technology, knowledge
and innovation
Technology, knowledge
and innovation
Technology, knowledge
and innovation

Policy and regulatory support to energy
efficiency and renewables
Carbon capture and storage policy, law and
regulation

ZI
ZI ZI ZI

ZI

ZI

ZI ZI

ZI

ZI

GI
SI SI

SI SI

GI

GI

GI

Climate change policy

SI

SI

GI

GI GI

GI

GI

R&D expenditure
Clean energy technology patents

ZI

International high-technology interaction

GI

Access to sustainable finance

ZI ZI

Access to finance*

GI GI

ZI
GI
ZI ZI
GI

ZI

ZI

GI GI GI

Business environments
Renewable energy investment and
and energy infrastructure deployment opportunities
Business environments
Energy infrastructure stability
and energy infrastructure

GI

ZI

ZI ZI
GI

GI
Total imputed

3

9

2

1

0

1

0

0

0

0

1

5

10

1

0

2

4

1

8

1

5

5

0

2

0

0

2

1

1

0

Total imputed, excl. imputed zeros

98% 47 1

89% 47 5

97% 37 1

100% 37 0

100% 47 0

98% 47 1

100% 47 0

100% 37 0

100% 37 0

100% 37 0

100% 37 0

96% 47 2

87% 47 6

97% 37 1

100% 37 0

98% 47 1

96% 47 2

100% 47 0

89% 47 5

100% 47 0

98% 47 1

94% 47 3

100% 37 0

100% 47 0

100% 47 0

100% 37 0

100% 37 0

98% 47 1

98% 47 1

100% 47 0

Economic diversification

Total indicators
Coverage

3

0

100%

1

1

97%

Coverage

United States

United Kingdom

United Arab Emirates

Turkey

South Africa

Saudi Arabia

Russian Federation

Republic of Korea

Qatar

Oman

Norway

Nigeria

Mexico

Kuwait

Kazakhstan

Japan

Italy

ZI

GI

SI SI

Finance and investment

Socioeconomic enablers

Iraq

Iran

Indonesia

India

Germany

France

China

ZI ZI
ZI ZI ZI

GI

Value added of chemical industry

Finance and investment

Enablers

Canada

ZI
ZI ZI ZI

Enablers
Enablers

ZI
GI

Enablers

Enablers

ZI

Imputed
(excl. imputed zeros)

Nuclear energy

Performance

Total (imputed)

-

Oil Producers Lens

Brazil

ZI

Performance

Performance

Australia

Indicator name

Argentina

Dimension/lens

Angola

Sub-index

Algeria

 االفتراضات الخاصة بمؤشر معين في.3 الملحق
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7

0

100%

13

0

100%

2

2

89%

1

1

97%

8

8

73%

7

7

77%

1

1

97%

2

0

100%

2

2

93%

6

0

100%

7

7

77%

3

0

100%

1

1

97%

1

1

97%

، = النسبة المئوية المحسوبة كمتوسط للمجموعة اإلقليمية وفئة الدخلGI ، = صفر (درجة) نسبة مئويةZI :مالحظة
. = تنسب إلى المشورة الواردة من مصدر البيانات األصليSI
*فيما يتعلق “بالحصول على التمويل” فإن دولة واحدة فقط “إيران” قامت بإسناد القيم لجميع العناصر الفرعية الثالثة
. أما الدول الستة األخرى لديها قيمة أو قيمتين مفقودتين،في النتيجة
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الهوامش
 1أطلقت مجموعة البنك الدولي مبادرة ( )TCdata360التي تعد مصدرا عاما للبيانات يهدف إلى تزويد صانعي
السياسات والعاملين في مجال التنمية واألكاديميين والمستثمرين وغيرهم بإمكانية الوصول المجاني والمفتوح إلى
البيانات المتعلقة بالتجارة والقدرة التنافسية .وتتمحور المبادرة حول االقتصاد الكلي والتجارة واالستثمار العالمية التي
تعين الدول لتحقيق األهداف المزدوجة لمجموعة البنك ،وإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك من خالل النمو
االقتصادي السريع ذي القاعدة العريضة ،الذي يتمحور حول المساهمات القوية من القطاع الخاص.
 2إحدى مبادرات البنك الدولي العالمية في مجال الحوكمة وتتضمن أكثر من  4700مؤشر ذي صلة بالحوكمة بشأن
قدرة الدولة والكفاءة واالنفتاح والشمول والمساءلة والنزاهة والثقة في الحكومة .ويقوم موقع هذه المبادرة بجمع
المعلومات من  35مصدرا للبيانات التي تتضمن مصادر أخرى للبنك الدولي
 3على سبيل المثال ،شهدت العديد من االقتصادات الناشئة بعد الموجة األولى من كوفيد-19التي ضربت العالم في
عام  ،2020قفزة كبيرة في العروض العامة األولية في أسواق األوراق المالية خالل مرحلة االنتعاش.
 4كانت االستثناءات :نفقات البحث والتطوير ( 2013لدولة واحدة) وأمن الطاقة ( 2014لدولة واحدة).
 5أولينا اهتمامنا في مجال تطبيق تحليل المكون الرئيس ،باالنتباه إلى اإلحصاءات الالزمة (القواعد العلمية المجربة)
التي يتعين الوفاء بها ،مثل ضرورة أن تكون القيم الذاتية المرتبطة بالمكونات الرئيسة أعلى من واحد ( ،)1وأن يكون
اختبار كفاية العينة ( )Kaiser-Meyer-Olkin (KMOأعلى من .)Jolliffe 2002( 0.5
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نبذة عن الباحثين
ماري لومي
عالمة اجتماع ذات توجه نحو السياسات ،وتبحث في تغير المناخ وتحوالت الطاقة وسياسات
عاما ،عملت في
التنمية المستدامة في منطقة الخليج والعالم منذ ما يقرب من ً 15
مؤسسات أخرى رائدة في مجاالت الطاقة والتنمية المستدامة وبحوث السياسات
الخارجية ،منها معهد أكسفورد لدراسات الطاقة ،والمعهد الدولي للتنمية المستدامة
(نشرة مفاوضات األرض) ،وجامعة جورج تاون ،والمعهد الفنلندي للشؤون الدولية،
وأكاديمية اإلمارات الدبلوماسية .ماري حاصلة على درجة الماجستير في العلوم السياسية
والسياسات الدولية من جامعة هلسنكي في فنلندا ،وعلى درجة الدكتوراه في دراسات
الشرق األوسط من جامعة دورهام في بريطانيا .كذلك لدي ماري مجموعة من المنشورات
البحثية الواسعة ،وتتمتع بخبرة كبيرة في مجال التدريب التنفيذي والعروض التقديمية
واالستشارات السياستية وخدمات إعداد التقارير للمفاوضات البيئية متعددة األطراف.
فاتح يلماز
هو باحث مشارك أول في برنامج تحوالت الطاقة والطاقة الكهربائية ،تهدف خطة بحثه
الحالية إلى تعزيز فهمنا للعواقب المالية واالقتصادية لتحوالت الطاقة العالمية نحو مصادر
الطاقة المتجددة ،وتصميم السياسات الفعالة لتحقيق التوازن بين المخاطر المالية
وتوقعات النمو .عمل فاتح قبل انضمامه إلى كابسارك ،خبيرا اقتصاديا في قسم البحوث
االقتصادية الهيكلية في البنك المركزي لجمهورية تركيا ،حيث شارك بفعالية في بحث
مستشارا للبنك الدولي .أما من الناحية
وتصميم السياسات للقطاعين والمالي .كما عمل
ً
األكاديمية ،فقد عمل أستاذا مساعدا لالقتصاد لمدة عامين في جامعة ( .)ADAوقام
بتأليف العديد من المقاالت األكاديمية والسياسية وساعد في تنظيم المؤتمرات وورش
العمل .كما أنه حاصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كالغاري.

ثامر الشهري
باحث مشارك في برنامج تحوالت الطاقة والطاقة الكهربائية ،ويركز حال ًيا على إنشاء أدوات
تستند إلى البيانات لتحديد وتقييم السيناريوهات المختلفة لسوق الطاقة ،باإلضافة
إلى استخدام تقنيات “البيانات الضخمة” لفهم تأثير السلوك والبيئة على استهالك
الطاقة بنحو أفضل .كما أنه مهتم باستخدام التقنيات لتوفير أفضل السياسات واألنظمة
أيضا مستشارا لمنظومة الطاقة في المملكة العربية
االقتصادية للطاقة .عمل ثامر ً
السعودية ،ال سيما في مجاالت تحوالت الطاقة النظيفة واالستدامة وإدارة انبعاثات
الكربون .فضال عن أنه عضو في فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لبرنامج األمم
المتحدة للبيئة .عمل في السابق محاضرا في أستراليا ولديه خبرة ريادية في العمل على
مشاريع حائزة على جوائز مثل نظام إدارة مبني برج خليفة.
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عن المشروع
يسعى مشروع مؤشر االقتصاد الدائري للكربون ( )CCEإلى التوسع في األساس
المفاهيمي لمفهوم االقتصاد الدائري للكربون ،وإضفاء المزيد من الدقة عليه من
خالل تطوير إطار كمي قوي ومتين لقياس أداء الدول والتقدم المحرز نحو تحقيق نشر
االقتصادات الدائرية للكربون .يعتبر مؤشر االقتصاد الدائري للكربون الناتج عن ذلك
مؤشرا مركبا يقيس األبعاد المختلفة لتعميم ونشر االقتصاد الدائري للكربون في سياق
وطني لمختلف الدول .وينصب تركيزه الرئيس على األداء الحالي والعوامل التمكينية
إلحراز تقدم ملموس في المستقبل.
يتألف المشروع من عناصر مختلفة ،منها ورقة استشارية تم نشرها في شهر يونيو عام
إطارا مفاهيم ًيا ومنهج ًيا أول ًيا لمؤشر االقتصاد الدائري للكربون،
 ،2021والتي قدمت ً
وقد استخدمه فريق المؤشر لدعم المشاورات ذات الصلة التي يجريها الخبراء وأصحاب
المصلحة .كما شكل البرنامج المسؤول عن مؤشر االقتصاد الدائري للكربون لجنة
استشارية فنية دولية ،تضم خمسة أعضاء مبدئيين ،وذلك من أجل المساعدة في تحسين
متانة منهجية المؤشر.
اقتصادا رئيسا ودولة منتجة للنفط ،ويجري نشره
يغطي هذا اإلصدار األول من المؤشر 30
ً
من خالل المخرجات البحثية المختلفة ،بما فيها ورقة المنهجية هذه ،وورقة مناقشة تعرض
نتائج مؤشر االقتصاد الدائري للكربون لعام  ،2021إضافة إلى المنصة اإللكترونية التي
يمكن الدخول عليها من هذا الرابط (.)https://cceindex.kapsarc.org
أوال ،يتمثل الهدف
يحتوي مؤشر االقتصاد الدائري للكربون وظيفتين رئيستين هماً :
منه في تمكين إجراء المزيد من المناقشات حول سبل تحديد وقياس ومقارنة نقاط القوة
والضعف في الدول من حيث نشر االقتصاد الدائري للكربون ،والمساعدة في تحديد
المجاالت التي يجري فيها إحراز تقدم ملحوظ فعليا ،وتلك التي يلزم فيها بذل مزيد من
الجهود في مجال السياسات أو التي يمكن أن تكون مفيدة .ثان ًيا ،يشجع المؤشر على زيادة
فهم مفهوم االقتصاد الدائري للكربون والفكرة العامة العتماد نهج شامل إلدارة االنبعاثات
عبر أنظمة الطاقة واالقتصادات وتحقيق دائرية الكربون .كذلك يسعى المشروع إلى دعم
المناقشات الجارية داخل المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول المهتمة ،بشأن سبل
قياس التقدم المحرز في مجال االقتصاد الدائري للكربون.

مؤشر االقتصاد الدائري للكربون لعام  - 2021المنهجية

42

www.kapsarc.org
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