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صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء
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الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين
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األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
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تــم تنظيــم وتنســيق البــاغ الوطنــي الثالــث ململكــة البحريــن مــن قبــل املجلــس األعــى للبيئــة وبالرشاكــة مــع 

برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة - مكتــب غــرب آســيا، وبتمويــل مــن مرفــق البيئــة العامليــة.

ــج العــريب، ومبشــاركة  ــن وجامعــة الخلي ــل جامعــة البحري ــي مــن قب ــد وطن ــة بجه ــذ الدراســات الفني ــم تنفي وت

ــة. ــات واملؤسســات الوطني ــف الهيئ ــن مختل خــراء م
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ــم  ــة األم ــة التفاقي ــات اململك ــن التزام ــن، كجــزء م ــة البحري ــاخ ململك ــر املن ــث لتغ ــي الثال ــاغ الوطن ــر الب ــم تقري ــدم لك ــرين أن أق ي

ــاخ. ــس للمن ــاق باري ــك اتف ــاخ )UNFCCC(، وكذل ــر املن ــأن تغ ــة بش ــدة اإلطاري املتح

تهتــم مملكــة البحريــن اهتاممــاً كبــراً يف املحافظــة عــى البيئــة ومواردهــا الطبيعيــة مــن االســتنزاف بحســب مــا نصــت عليــه أهــداف 

رؤيتهــا االقتصاديــة 2030، والتــي وجهــت لتنويــع مصــادر الطاقــة، مــع تبنــي نهــج االســتثامر يف التقنيــات الخــراء، وهــذا كلــه مــن شــأنه 

أن يســاهم يف التخفيــف مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة املســببة لتغــر املنــاخ.

تعتــر مملكــة البحريــن دولــة جزريــة صغــرة، ويعــد ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر )SLR( بســبب تغــر املنــاخ مــن أكــر التهديــدات 

التــي تواجــه تنميتهــا. وقــد عزمــت مملكــة البحريــن نحــو تنفيــذ التزاماتهــا الدوليــة، إال أن الجديــد يف األمــر هــو مــا قامــت بــه مــن 

تضمــن بُعــد تغــر املنــاخ يف سياســاتها وأنشــطتها وخططهــا التنمويــة.

تؤمــن اململكــة بــأن التصــدي لتغــر املنــاخ يقــع عــى عاتــق جميــع دول العــامل، ضمــن مبــدأ املســؤولية املشــركة واملتباينــة، ويســتوجب 

لتحقيــق التزامــات اتفــاق باريــس 2015 جهــد عاملــي مشــرك عــى مختلــف املســتويات، ومرونــة ملموســة عــى صعيــد الــدول املتقدمــة 

يف توفــر التمويــل الــازم ملرفــق البيئــة العاملــي )GEF( وصنــدوق املنــاخ األخــر )GCF( لغــرض مســاعدة الــدول الناميــة وكذلــك تيســر 

نقــل التقنيــات ألجــل تحقيــق تقــدم واضــح عــى صعيــد خفــض غــازات الدفيئــة املنبعثــة عــى مســتوى العــامل، يف توجــه مؤطــر لتجنــب 

اآلثــار الخطــرة واملرتبطــة بتبعــات تغــر املنــاخ.

ويف الختــام، ال يســعني إال أن أمثــن جهــود جميــع الجهــات الحكوميــة، واملؤسســات الوطنيــة، ومكتــب غــرب آســيا لرنامــج األمــم املتحــدة 

للبيئــة، والخــراء الدوليــن. الذيــن ســاهموا يف إعــداد هــذا التقريــر. 

عبد�هلل بن حمد �آل خليفة

رئي�س �ملجل�س �لأعلى للبيئة

�ملنامة- مملكة �لبحرين
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iiامللخ�ص التنفيذي

�مللخ�س �لتنفيذي

مملكــة البحريــن دولــة جزريــة صغــرة ناميــة، تقــع يف وســط غــرب 

الخليــج العــريب عــى بُعــد حــوايل 25 كيلــو مــر مربــع مــن اململكــة 

ــا مــا يقــارب  ــة حاليًّ ــغ مســاحتها اإلجاملي ــة الســعودية، وتبل العربي

780 كيلــو مــر مربــع، حيــث يتميــز ســطحها بتضاريــس منخفضــة، 

ويبلــغ طــول رشيطهــا الســاحيل نحــو 946 كيلومــر.

�لظروف �لوطنية

عــى مــدار نحــو الثاثــن عــام املاضيــة، ازدادت مســاحة البحريــن 

ــذه  ــن األرايض وه ــتصاح ودف ــاريع اس ــن مش ــلٍة م ــة لسلس كنتيج

ــادة  ــام أدى إىل زي ــذا م ــا ه ــتمرة إىل يومن ــت مس ــا زال ــة م السياس

ــل نحــو ٪15  ــا ميث ــع، وهــو م ــو مــر مرب مســاحتها بنحــو 111 كيل

ــة.  ــن إجــاميل مســاحتها الحالي م

منــاخ مملكــة البحريــن جــاف بعمــوم الحــال؛ ويتميــز فصــل الشــتاء 

بكونــه معتــداًل ولطيًفــا، أمــا فصــل الصيــف فإنه حــاًرا ورطبًــا للغاية، 

وتتســاقط كميــات قليلــة مــن األمطــار خــال شــهر ديســمر وحتــى 

ــهر  ــة يف أش ــتويات الرطوب ــى مس ــون أع ــل. وتك ــهر إبري ــة ش نهاي

الشــتاء والتــي تســتمر مــن شــهر ديســمر إىل فرايــر، إال أنهــا تكــون 

يف أدىن مســتوياتها خــال األشــهر األخــرى. 

تتمتــع مملكــة البحريــن بأوســاط اجتامعيــة وثقافيــة متنوعــة لكنهــا 

ــة  ــة عالي ــق حري ــب يف مناط ــا إىل جن ــة جنبً ــة ومتعايش متناغم

الكثافــة الســكانية يف كافــة املناطــق.

يف عــام 2019 ، بلــغ إجــاميل عــدد الســكان مــا يقــارب 1,5 مليــون 

ــا عــن  نســمة، وقــد شــكل القاطنــون املغربــون الذيــن يأتــون بحثً

فُــرص العمــل نصــف إجــاميل عــدد الســكان. ويتمركــز معظــم 

الســكان يف العاصمــة املنامــة، وغرهــا مــن املناطــق الرئيســة مثــل: 

ــة حمــد.  ــاع ومدين املحــرق والرف

ــج املحــيل فقــط،  ــل الزراعــة مــا نســبته 0.3٪ مــن إجــاميل النات متث

والخــروات  الفاكهــة  عــى  أساًســا  الزراعــي  اإلنتــاج  ويعتمــد 

ــات  ــري أو القرشي ــان )الجم ــان والربي ــات األلب ــن ومنتج والدواج

ــا مخصصــة لاســتهاك املحــيل فقــط.  ــة( واألســامك، وجميعه املائي

ويرجــح انخفــاض اإلنتاجيــة الزراعيــة إىل كلٍّ مــن محدوديــة األرايض 

الصالحــة للزراعــة والتــي تشــكل 2.1٪ فقــط واملنــاخ الحار والشــديد 

ــاف.  الجف

 تنتــج مملكــة البحريــن مــن حقــل البحريــن حــوايل 42 ألــف برميــل 

ــرادات  ــن اإلي ــى 50٪ م ــا ع ــتحصل أيض ــاً. وتس ــط يومي ــن النف م

ــل  ــن حق ــج م ــي تُنت ــا الت ــل يوميًّ ــف برمي ــو 300 أل ــة بنح املرتبط

أبــو ســعفة النفطــي املــدار مــن قبــل اململكــة العربيــة الســعودية، 

ــة  ــن اململكــة العربي ــة ب ــدوره يقــع عــى الحــدود البحري ــذي ب وال

ــن.  ــة البحري الســعودية ومملك

يف عــام 2017م، بــدأت البحريــن بإنشــاء أول محطــة لهــا يف الــرشق 

ــه إىل  ــادة تحويل ــال وإع ــي املس ــاز الطبيع ــتقبال الغ ــط الس األوس

ــة يف  ــة الحــد الصناعي ــة منطق ــع املنشــأة قبال ــة. وتق ــة الغازي الحال

جزيــرة املحــرق حيــث ستســاعد هــذه املحطــة عنــد االنتهــاء منهــا 

عــى تلبيــة الطلــب املتزايــد عــى الغــاز الطبيعــي مــن أجــل التنميــة 

ــة. ــة والحري الصناعي

ــد الطاقــة بســعة  ــاً يف اململكــة خمــس محطــات لتولي وتوجــد حالي

ــتهاك  ــدُّ اس ــاء. ويُع ــد الكهرب ــاوات، لتولي ــا 3.9 جيج ــة قدره مركب

الفــرد مــن الكهربــاء مرتفًعــا نســبيا، ويرجــع ذلــك إىل زيــادة الطلــب 

عــى تكييــف/ تريــد الهــواء يف املبــاين واملنشــآت العمرانيــة.

تعــد مملكــة البحريــن دولــة شــديدة اإلجهــاد بامليــاه مــن منظــور 

توافــر مــوارد مصــادر امليــاه العذبــة، حيــث يتوفــر مــا يقــدر بـــ 3 

ــرد الواحــد  ــة املتجــددة للف ــاه الجوفي ــن املي ــط م ــر مكعــب فق م

ــا  ــطه م ــغ متوس ــذي يبل ــدول األخــرى وال ــه يف ال ــع مثيل ــة م مقارن

ــاع عــدد الســكان إىل  ــب. وقــد أدى ارتف يعــادل 6000 مــر مكع

جانــب أمنــاط االســتهاك العاليــة إىل االســتنزاف التدريجــي ملصــادر 

ــة. ــة الحالي ــاه الجوفي املي

ــاة ذات  ــاه املُح ــطة املي ــاه بواس ــدادات املي ــر إم ــم توف ــاً، يت حالي

التكلفــة العاليــة التــي تنتــج بتقنيتــي الطاقــة الحراريــة واملرشــحات 

)الرشــيح بالغشــاء(. ويعــد الطلــب عــى امليــاه للفــرد الواحــد عــاٍل 

ــع  ــبكة التوزي ــي ش ــوم. وتلب ــر يف الي ــوايل 500 ل ــغ ح ا؛ إذ يبل ــدًّ ج

املحليــة الطلــب للمنــازل والــرشكات واملبــاين الحكوميــة، ومتثــل مــا 

ــص أو  ــد النق ــم س ــاه. ويت ــتهاك املي ــاميل اس ــن إج ــداره 60٪ م مق

القصــور إن وجــد، باســتخراج امليــاه الجوفيــة أو تحليــة ميــاه البحــر 

ــع. يف املوق
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تهيمــن البيئــة الصحراويــة عــى مجمــل طبيعــة األرايض الريــة يف 

البحريــن، باســتثناء الرشيــط الخصيــب الضيــق املوجــود عــى طــول 

ــا  ــل الصحــراء موطًن ــة. ومتث الســواحل الشــاملية والشــاملية الغربي

لكثــر مــن أنــواع الحــرشات والزواحــف والطيــور والثدييــات الريــة. 

ــزٌَّه  ــئ متن ــري، أنش ــوي ال ــوع الحي ــى التن ــاظ ع ــبيل الحف ويف س

ومحميــة العريــن يف عــام 1976م بغــرض توفــر ملجــأً لألنــواع 

املهــددة باالنقــراض وموائــاً لتكاثرهــا، إضافــًة إىل كونــه مركــزاً 

ــة. ــة املحلي ــاة الري ــرف بالحي ــاً يُع تعليمي

تتميــز البيئــة البحريــة مبعــدالت عاليــة مــن البخــر يف معظــم أوقات 

ــرم  ــد أشــجار الق ــة. وتع ــاه العذب ــام، وبنقــص يف مدخــات املي الع

والحشــائش البحريــة والشــعاب املرجانيــة يف املناطــق الواقعــة 

ــًة. وقــد أدت  بــن املــد الجزريــة مــن أكــر املوائــل البحريــة حيوي

املشــاريع التنمويــة للســواحل إىل انخفــاض كبــر يف مســاحة هــذه 

البيئيــات الطبيعيــة واملــوارد املصاحبــة لهــا، مــام ترتــب عليــه بــذل 

الجهــود لتأهيــل البيئــات القريبــة يف محيــط األرايض التــي دفنــت.

تتمتــع مملكــة البحريــن بنظــام رعايــة صحــي حديــث وعــايل 

الجــودة، ويعــد معــدل وفيــات الرُّضــع واألطفــال دون ســن الخمس 

ســنوات يف اململكــة منخفــض جــًدا. كــام إن معــدل متوســط العمــر 

املتوقــع يف البحريــن األفضــل يف املنطقــة العربيــة وأدىن قليــًاً مــن 

ــدالت  ــاع مع ــا بارتف ــة أيًض ــم اململك ــام وتنع ــي. ك ــط العامل املتوس

معرفــة مهــارات القــراءة والكتابــة للجنســن، ويرجــع ذلــك الرتفــاع 

ــم  ــل املدرســة والتعلي ــا قب ــم م معــدالت االلتحــاق بنظامــي التعلي

العــايل إىل حــد كبــر، ويتجــاوز متوســط معــدالت معرفــة مهــارات 

القــراءة والكتابــة بــن البالغــن معــدالت الــدول الجزريــة الصغــرة 

الناميــة والــدول العربيــة والعــامل. 

تعتمــد مملكــة البحريــن سياســة االقتصــاد الحــر واملفتــوح نســبيًا، 

ــف  ــام 2016م، وتصن ــرد 22,000 دوالر يف الع ــل الف ــاوز دخ إذ تج

البحريــن مــن قبــل البنــك الــدويل مــن الــدول ذات الدخــل املرتفــع. 

ويف عــام 2016م، بلــغ إجــاميل الناتــج املحــيل الفعــيل يف البحريــن 

ــي بســعر الــرف يف الســوق،  ــار دوالر أمري ــارب 31.4 ملي ــا يق م

ــار دوالر  ــدار 23.8 ملي ــام 2008 مبق ــه يف الع ــا عــام كان علي مرتفع

 .٪3.6 بحــوايل  يقــدر  ســنوي  منــوٍّ  معــدل  أمريــي، ومبتوســط 

ــج  ــن النات ــر م ــة األك ــر بالحص ــن واملحاج ــاع التعدي ــاهم قط ويس

املحــيل اإلجــاميل والــذي يشــكل الخمســن يف املائــة تقريبــا، شــاما 

عمليــات التنقيــب عــن النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي التي تشــكل 

حــوايل 97٪ مــن مســاهامت القطــاع. 

وعــى نظــر دول الخليــج العــريب، نشــطت البحريــن يف بحــث 

ــى  ــاد ع ــامد االقتص ــل اعت ــادي لفص ــع االقتص ــراتيجيات التنوي اس

ــة 2030  ــة االقتصادي ــن الرؤي ــم تدش ــام 2008م، ت ــط. ويف ع النف

تنويــع  يشــمل  ونشــط،  متنــوع  اقتصــاد  إىل  الوصــول  بهــدف 

مصــادر الطاقــة. وتقــوم الرؤيــة عــى ثاثــة مبــادئ رئيســية وهــي 

الرؤيــة عــن  التنافســية، والعدالــة. وتتميــز هــذه  االســتدامة، 

نظرائهــا يف دول املنطقــة بجهــود تنويــع مصــادر الدخــل وشــموليتها 

وطبيعــة اســراتيجياتها.

تصــاغ سياســات تغــرُّ املنــاخ عــى عــدة مســتويات. فعــى الصعيــد 

الــدويل، لــدى مملكــة البحريــن عضويــة يف العديــد مــن االتفاقــات 

ــأن  ــة بش ــدة اإلطاري ــم املتح ــة األم ــا اتفاقي ــة ومنه ــة الدولي البيئي

تغــرُّ املنــاخ وبروتوكــول كيوتــو واتفــاق باريــس، وبروتوكــول 

مونريــال بشــأن املــواد املســتنفدة لطبقــة األوزون وتعديــل بيجــن 

عــى بروتوكــول مونريــال ...إلــخ. أمــا عــى الصعيــد الوطنــي، فقــد 

شــكلت اململكــة مؤسســات جديــدة ألخــذ زمــام املبــادرة يف صياغــة 

السياســات ذات العاقــة باالســتدامة والبيئــة والطاقــة وتغــر املناخ.

وتعــد هيئــة الطاقــة املســتدامة )مركــز الطاقــة املســتدامة ســابًقا( 

والتــي أنشــأت يف العــام 2014م أحــد أبــرز املؤسســات الجديــدة يف 

هــذا الســياق. والهيئــة مــرشوع مشــرك مــع برنامــج األمــم املتحــدة 

اإلمنــايئ، حيــث يركــز املــرشوع عــى تطويــر سياســات تعــزِّز كفــاءة 

ــة  ــع املصاحب ــان املناف ــًة إىل بي ــددة، إضاف ــة املتج ــة والطاق الطاق

ــواء  ــون وتحســن جــودة اله ــات الكرب ــاض انبعاث ــة بانخف واملتعلق

محليــاً. حتــى اآلن، قامــت الهيئــة بإطــاق مبادرتــن رئيســتن؛ هــام 

الخطــة الوطنيــة للطاقــة املتجــددة، والخطــة الوطنيــة لكفــاءة 

الطاقــة.

جرد غاز�ت �لدفيئة

يعــرض الجــدول )1( إجــاميل انبعاثــات ومصــارف غــازات الدفيئــة 

للعــام 2006م. حيــث بلــغ إجــاميل االنبعاثــات مــا يعــادل 29,153 

 ،)CO
2
e( ــئ ــون املكاف ــيد الكرب ــاين أكس ــاز ث ــن غ ــرام م ــا ج جيج

ــغ 20,149  ــذي بل ــى وال ــب األع ــا النصي ــة فيه ــاع الطاق كان لقط

الصناعيــة واســتخدام  العمليــات  جيجــا جــرام، ويليهــا قطــاع 

ــن  ــرام م ــا ج ــرام، و268 جيج ــا ج ــدار 8،704 جيج ــات مبق املنتج

قطــاع النفايــات، ونحــو 33 جيجــا جــرام مــن قطــاع الزراعــة 

والغابــات واســتخدامات األرايض األخــرى. ويقــدر إجــاميل مــا ميكــن 

ــق  ــن املســاحات الخــراء والحدائ ــون م احتســابه ملصــارف الكرب

الخــراء يف العــام 2006 بـــ 8 جيجــا جــرام. وبــذا يكــون قــد بلــغ 

صــايف االنبعاثــات الوطنيــة مــا مقــداره 29،128 جيجــا جــرام، بعــد 

ــون. ــارف الكرب ــتقطاع مص اس

شــكلت األنشــطة املتعلقة بقطــاع الطاقة )أنشــطة القطــاع النفطي، 

وقطــاع الكهربــاء واملواصــات( الجــزء األكــر مــن انبعاثــات غــازات 
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الدفيئــة يف البحريــن يف عــام 2006م. ويرتبــط مــا يقــارب مــن ٪69 

مــن جميــع انبعاثــات غــازات الدفيئــة باحــراق الوقــود األحفــوري، 

العمليــات  أنشــطة  شــكلت  حــن  يف  الشــاردة  باالنبعاثــات  أو 

الصناعيــة واســتخدام املنتجــات نحــو مــا يقــارب 30٪ مــن جميــع 

ــي  ــات الت ــاع النفاي ــطة قط ــا أنش ــة، تليه ــازات الدفيئ ــات غ انبعاث

ــة  ــات الناتج ــا االنبعاث ــات. أم ــن إجــاميل االنبعاث ــل نحــو 1٪ م متث

ــًدا  ــة ج ــي ضئيل ــتخدامات األرايض فه ــة واس ــطة الزراع ــن أنش ع

ــة. ــات الوطني وتقــدر بأقــل مــن 0.2٪ مــن إجــاميل االنبعاث

لألعــوام  الدفيئــة  غــازات  انبعاثــات  جــرد  قوائــم  إعــداد  تــم 

مــن 2006م إىل 2015م. وتبــن خــال هــذه الفــرة، أن إجــاميل 

ــن  ــرام م ــا ج ــن 29،153 جيج ــو 37٪، وم ــد زاد بنح ــات ق االنبعاث

ثــاين أكســيد الكربــون املكافــئ يف العــام 2006م إىل 39،902 جيجــا 

ــون املكافــئ يف العــام 2015م،  ــاين أكســيد الكرب جــرام مــن غــاز ث

وبزيــادة ســنوية تقــدر بـــ 3.5٪ يف الســنة. وتــزداد انبعاثــات غــاز 

ثــاين أكســيد الكربــون بكميــة قليلــة ومبعــدل 4.0٪ ســنويًّا. الجديــر 

بالذكــر بــأن انبعاثــات املركبــات الكربونيــة الفلوريــة الهيدروجينيــة 

هــي األعــى يف معــدالت النمــو الســنوي يف البحريــن ومبقــدار ٪33 

ســنويًّا.

�لتاأثر و�لتكيف - �أ�شجار �لقرم

ــيل.  ــج توب ــة يف خلي ــة بصــورة كثيف ــرم الرمادي تتواجــد أشــجار الق

ويعــد الخليــج منطقــة محميــة بحريــة مدجزريــة ذات بيئــة 

ســاحلية طينيــة، ويقــع الخليــج عــى الجانــب الرشقــي مــن جزيــرة 

ــريب  ــج الع ــرة يف الخلي ــة املتغ ــروف البيئي ــكل الظ ــن. وتش البحري

ــاء. ــى البق ــرم ع ــجار الق ــل أش ــدرة تحم ــة لق ــدات إضافي تهدي

ــرم يف  ــجار الق ــى أش ــلبيًّا ع ــرًا س ــة تأث ــل برشي ــة عوام ــرت ثاث أث

الخليــج، مــام أدى إىل انخفــاض حــاد يف مســاحتها املكانيــة وصحتهــا 

البيئيــة. وتشــمل تلــك العوامــل عمليــات الــردم والدفــن للخليــج، 

والنفايــات الســائلة املرفــة مــن محطــات غســل الرمــال ومحطــة 

ــة  ــه، باإلضاف ــى ضفاف ــة ع ــرف الصحــي الواقع ــاه ال معالجــة مي

إىل العمليــات املتكــررة إللقــاء املخلفــات البلديــة الصلبــة غــر 

ــات. ــرِّرة بواســطة الناق ــة واملتك القانوني

ــاحة  ــث مس ــوايل ثُل ــدان ح ــة، إىل فق ــل مجتمع ــذه العوام أدت ه

القــرم الكليــة يف خليــج توبــيل؛ وتضائلــت مســاحته مــن 150 

هكتــاًرا عــام 1980م إىل حــوايل 100 هكتــار عــام 1992م. ونتيجــًة 

لذلــك؛ أُعلــن خليــج توبــيل عــى الصعيــد الوطنــي منطقــًة محميــًة 

ى القانــون 2006/53 خليــج توبــيل بأنــه  يف عــام 1995م، وســمَّ

ــيل  ــج توب ــف خلي ــام 1997م أضي ــة. ويف ع ــة طبيعي ــًة بحري محمي

إىل قامئــة اتفاقيــة رامســار لــألرايض الرطبــة ذات األهميــة الدوليــة. 

ــي تشــكل  ــاًرا، والت ــقَّ مــن مســاحته ســوى 31 هكت ــوم، مل يتب والي

ــام 1980م. ــاحته ع ــدار مس ــس مق خم

ــيل  ــج توب ــاخ عــى أشــجار القــرم يف خلي ــر تغــرُّ املن ــم أث ــم تقيي ت

ــة أجــزاء. ــن ثاث ــة م ــة مكون باســتخدام منهجي

يل الكتســاب فهــم أفضــل للعوامــل التــي  أواًل: جــرى تقييــم نوعــي أوَّ

تؤثــر يف مــدى قابليــة أشــجار القــرم لتغــر املنــاخ؛

ثانيــاً: تــم اســتعراض ومراجعــة الخصائــص الحيويــة ألشــجار القــرم 

ــات  ــر املعلوم ــة لتوف ــابقة متاح ــات س ــن دراس ــيل م ــج توب بخلي

ــية؛ األساس

ــا  ــي توفِّره ــلع الت ــات والس ــادي للخدم ــم اقتص ــرى تقيي ــا: ج ثالثً

بيئــة أشــجار القــرم البحرينيــة؛ وذلــك لغــرض فهــم الفوائــد التــي 

ــادي. ــياق االقتص ــل ويف الس ــكل أفض ــجار بش ــك األش ــا تل توفِّره

وجــدت نتائــج التقييــم أن الخليــج ســيعاين بشــكل عــال مــن آثــار 

ــد  ــاع مســتوى ســطح البحــر. وق ــن ارتف ــاخ، وال ســيام م ــرُّ املن تغ

تبــن أن فصيلــة أشــجار القــرم املتواجــدة يف الخليــج لديها حساســية 

عاليــة تجــاه الفــرات الطويلــة لغمــر ميــاه البحــر واملتوقعــة 

مســتقبًا نتيجــة ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر وذلــك بســبب عــدم 

قدرتهــا الهجــرة أو الراجــع لليابســة، مــام يحــد بشــدة مــن قدرتهــا 

عــى التكيــف. هــذه العوامــل مجتمعــة تشــر إىل ارتفــاع مســتوى 

ــة. ــادرات التكيــف املعني ــاب مب ــاخ يف غي ــر بتغــر املن التأث

توفــر أشــجار القــرم يف خليــج توبــيل خدمــات عديــدة، مثــل خدمــة 

الســياحة البيئيــة وخدمــة حاميــة الســواحل وخدمــة توفــر املوائــل 

ألنــواع مختلفــة مــن األســامك والطيــور. وقــد تــم تقييــم أحــد هــذه 

ــاًء عــى مجموعــة  ــة. وبن الخدمــات وهــي خدمــة الســياحة البيئي
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Energy-related activities accounted for the 
dominant portion of GHG emissions in 
Bahrain in 2006. Approximately 69% of all 
GHG emissions are associated with the 
combustion of fossil fuels or the release of 
fugitive emissions from oil and gas 
operations. Industrial processes and product 
use accounted for about 30% of all GHG 
emissions, followed by the waste sector that 
accounted for about 1% of total emissions. 
Emissions from agricultural and land use 
activities are negligible, less than 0.2% of 
total national emissions. 

GHG emission inventories were also 
prepared for the years 2007 to 2015, 
inclusive. Over this period, total emissions 
have increased by about 37%; from 29,153 
Gg CO2e in 2006 to about 39,902 Gg CO2e 
in 2015, or roughly 3.5%/year. Emissions of 
CO2 are increasing slightly above this rate, 
4.0% per year. Notably, HFC emissions are 
experiencing the highest levels of annual 
growth in Bahrain, roughly 33% per year. 

Vulnerability and adaptation - mangrove habitats 

Dense grey mangrove forests are found in 
the Gulf of Tubli, a sheltered and shallow bay 
with extensive intertidal mudflats on the 
eastern side of the main island of Bahrain. 
Changing conditions in the Arabian Gulf 
pose incremental threats to these mangrove 
stands.  

Three main anthropogenic factors have 
adversely impacted Bahrain’s mangrove 
forests, leading to sharp reductions in their 
spatial extent and health. These include 
extensive land reclamation slurry discharge 
from nearby sand washing plants and treated 
wastewater. These impacts are further 

compounded by frequent illegal dumping of 
municipal solid wastes by tankers.  

These factors have led to the loss of about a 
third of total mangrove area in Tubli Bay; 
from 150 hectares in 1980 to about 100 
hectares in 1992. In response, Tubli Bay was 
declared nationally as a protected area in 
1995 and Law 53/2006 designated Tubli Bay 
as a natural reserve. In 1997, it was 
designated internationally as a RAMSAR Site. 
Today, only 31 hectares remain. 

The impact of climate change on mangroves 
in Tubli Bay was evaluated using a 3-part 
methodology. First, a preliminary qualitative 
assessment was undertaken to gain a better 
understanding of the factors that affect 
mangrove vulnerability to climate change. 
Second, biological characteristics of Tubli 
Bay mangroves were assembled from 
available studies to provide baseline 
information. Third, an economic valuation of 
the services and goods provided by Bahraini 
mangroves was undertaken to better 
understand the benefits provided by 
mangroves within an economic context. 

The assessment found that the Bay has high 
exposure to climate change impacts, 
especially sea level rise. The Avicennia marina 
specie found in the Bay displays high 
sensitivity to prolonged seawater flooding 
that would be associated with future sea level 
rise. There is a potentially high impact from 
sea level rise due to the inability of landward 
migration, which also severely limits 
mangrove forest adaptive capacity. 
Combined, these factors suggest a high level 
of vulnerability of climate change in the 
absence of specific adaptation initiatives. 

Various services are provided by Tubli 
mangroves, namely ecotourism, coastal 

Table ES–1: GHG emissions and sinks in Bahrain, 2006 (Gg) 
  CO2       
GHG Sources CO2e Emissions Sinks CH4 N2O PFCs HFCs SF6 
1 Energy 20,149 19,686 0 16.7 0.2 0.00 0.00 0.00 
2 Industrial processes and product use 8,704 2,004 0 0.9 0.0 0.81 0.03 0.00 
3 Agriculture, forestry and other land 
use 

8 7 -25 1.0 0.0 0.00 0.00 0.00 
4 Waste 268 0 0 9.9 0.1 0.00 0.00 0.00 
Total National Emissions 29,153 21,697 --- 28.5 0.3 0.81 0.03 0.00 

Total Net Emissions 29,129 21,697 -25 28.5 0.3 0.81 0.03 0.00 

   

 مرقلا راجشأ -فيكتلاو رثأتلا

 ةفيثك ةروصب ةيدامرلا مرقلا راجشأ دجاوتت
 ةيمحم ةقطنم جيلخلا دعيو .يلبوت جيلخ يف
 ،ةينيط ةيلحاس ةئيب تاذ ةيرزجدم ةيرحب
 ةريزج نم يقرشلا بناجلا ىلع جيلخلا عقيو
 يف ةريغتملا ةيئيبلا فورظلا لكشتو .نيرحبلا
 لمحت ةردقل ةيفاضإ تاديدهت يبرعلا جيلخلا
 .ءاقبلا ىلع مرقلا راجشأ

 ىلع اfيبلس اًريثأت ةيرشب لماوع ةثالث ترثأ
 ضافخنا ىلإ ىدأ امم ،جيلخلا يف مرقلا راجشأ

 .ةيئيبلا اهتحصو ةيناكملا اهتحاسم يف داح
 نفدلاو مدرلا تايلمع لماوعلا كلت لمشتو
 تاطحم نم ةفرصملا ةلئاسلا تايافنلاو ،جيلخلل
 يحصلا فرصلا هايم ةجلاعم ةطحمو لامرلا لسغ
 تايلمعلا ىلإ ةفاضإلاب ،هفافض ىلع ةعقاولا
 ريغ ةبلصلا ةيدلبلا تافلخملا ءاقلإل ةرركتملا
 .تالقانلا ةطساوب ةرِّركتملاو ةينوناقلا

 ثلُث يلاوح نادقف ىلإ ،ةعمتجم لماوعلا هذه تدأ
 ؛يلبوت جيلخ يف ةيلكلا مرقلا ةحاسم
 م1980 ماع اًراتكه 150 نم هتحاسم تلئاضتو

 ًةجيتنو .م1992 ماع راتكه 100 يلاوح ىلإ
 ينطولا ديعصلا ىلع يلبوت جيلخ نلعُأ ؛كلذل
 نوناقلا ىَّمسو ،م1995 ماع يف ًةيمحم ًةقطنم

 ةيرحب ًةيمحم هنأب يلبوت جيلخ 53/2006
 يلبوت جيلخ فيضأ م1997 ماع يفو .ةيعيبط
 تاذ ةبطرلا يضارألل راسمار ةيقافتا ةمئاق ىلإ
 هتحاسم نم َّقبتي مل ،مويلاو .ةيلودلا ةيمهألا
 رادقم سمخ لكشت يتلاو ،اًراتكه 31 ىوس
 .م1980 ماع هتحاسم

 يف مرقلا راجشأ ىلع خانملا رُّيغت رثأ مييقت مت
 نم ةنوكم ةيجهنم مادختساب يلبوت جيلخ
 .ءازجأ ةثالث

 مهف باستكال يلَّوأ يعون مييقت ىرج :اًلوأ
 راجشأ ةيلباق ىدم يف رثؤت يتلا لماوعلل لضفأ
 ؛خانملا ريغتل مرقلا

 ةيويحلا صئاصخلا ةعجارمو ضارعتسا مت :ًايناث
 ةقباس تاسارد نم يلبوت جيلخب مرقلا راجشأل
 ؛ةيساسألا تامولعملا ريفوتل ةحاتم

 علسلاو تامدخلل يداصتقا مييقت ىرج :اًثلاث
 ؛ةينيرحبلا مرقلا راجشأ ةئيب اهرِّفوت يتلا

  

 يناث زاغ
 ديسكأ
 نوبركلا

 

     

 ةئيفدلا تازاغ رداصم

 يناث زاغ
 ديسكأ
 نوبركلا
 تاثاعبنالا ئفاكملا

 فراصملا

 زاغ
 ناثيملا

 ديسكأ
 نيجورتينلا

 تابكرملا
 ةعبشملا

 رولفلاب

 تابكرملا
 ةينوبركلا

 ةيرولفلا
 ةينيجورديهلا

 ديرولف يسادس
 تيربكلا

 0.00 0.00 0.00 0.2 16.7 0 19686 20149 ةقاطلا - 1

 ةيعانصلا تايلمعلا - 2
 تاجتنملا مادختساو

8704 2004 0 0.9 0.0 0.81 0.03 0.00 

 و ةجارحلاو ةعارزلا - 3
 يضارألا تامادختسا

8 7 -25 1.0 0.0 0.00 0.00 0.00 

 0.00 0.00 0.00 0.1 9.9 0 0 268 تايافنلا - 4

 0.00 0.03 0.81 0.3 28.5 --- 21697 29153 ةيموقلا تاثاعبنالا يلامجإ

 0.00 0.03 0.81 0.3 28.5 25- 21697 29129 تاثاعبنالا يفاص يلامجإ

1 )مارج اجيج( 2006 ،نيرحبلا يف ةئيفدلا تازاغ فراصمو تاثاعبنا :)1 ( لودجلا
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مــن العوامــل مثــل األســعار الحاليــة وأمنــاط الزائريــن وأيــام العمــل 

املتوقعــة وعوامــل أخــرى، فــإن القيمــة النقديــة الســنوية للخدمات 

ــغ مــا  ــج توبــيل تبل الســياحية التــي تقدمهــا أشــجار القــرم يف خلي

يقــارب 33,000 دوالر أمريــي. ومــن املرجــح زيــادة هــذه القيمــة 

ــج،  ــاه الخلي ــة مي ــذ ُخطــط لحامي ــم تنفي ــا ت ــت؛ إذا م ــرور الوق مب

وبنــاء البنــى التحتيــة لدعــم األنشــطة الســياحية البيئيــة.

�لتاأثر و�لتكيف - �ملناطق �ل�شاحلية

يُعــد ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر أحــد اآلثــار الرئيســة واألكيــدة 

لتغــر املنــاخ. وكــام هــو الحــال يف جميــع الــدول الجزريــة الصغــرة 

الناميــة، يشــكل ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر يف البحريــن خطــرًا 

عــى ســواحل الجــزر الســت الرئيســة والتــي يتمركــز عليهــا معظــم 

ــز يف  ــا ترك ــة. وحاليً ــى التحتي ــا البن ــد به ــة، وتتواج ــكان اململك س

ــار عــن  ــا عــن خمســة أمت ــل ارتفاعه ــي يق املناطــق الســاحلية الت

مســتويات ســطح البحــر كثافــة ســكانية عاليــة.

يهــدف تقييــم قابليــة التأثــر للمناطــق الســاحلية إىل تحديــد 

ــاه البحــر لهــا، بحســب نــوع اســتخدامات  وقيــاس مــدى غمــر مي

األرض وموقعهــا، ويتطــرق ملجموعــة مــن الســيناريوهات الرتفــاع 

مســتوى ســطح البحــر لعامــي 2050م و2100م. وتتضمــن الدراســة 

املســاحة الكليــة لليابســة مــن الســاحل إىل املناطــق الداخليــة 

ــطح  ــتوى س ــوق مس ــار ف ــة أمت ــا إىل خمس ــل ارتفاعه ــي يص والت

البحــر ولســبعة مناطــق مختلفــة، وهــي شــامل وجنــوب البحريــن، 

واملحــرق، وســرة، والنبيــه صالــح، وأم النعســان، وجــزر حــوار. 

ــة أجــزاء تضمنــت  ــة تشــكلت مــن ثاث ــق منهجي ــم تطبي ــث ت حي

الحصــول عــى البيانــات، ومــن ثــم معالجتهــا، وإجــراء منذجــة غمــر 

ــاه البحــر. مي

ــن  ــة البحري ــر ململك ــاه البح ــر مي ــدى غم ــكل )1(، م ــص الش يلخ

ــة  يف ظــل الســيناريوهات املختلفــة. حيــث تؤكــد النتائــج أن قابلي

التأثــر للمملكــة عاليــة عنــد ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، ومــن 

ــد االرتفاعــات البســيطة ملســتوى ســطح البحــر  ــى عن ــع حت املتوق

حــدوث تأثــرات الغمــر لتصنيفــات معينــة مــن اســتخدامات 

ــم: ــية للتقيي ــرات الرئيس ــض التأث ــاه بع األرايض. وأدن

    األرايض الرطبــة إىل غمــر كبــر؛ إذ ســيُغمر مــا يقــارب 27 كيلــو 

ــع  ــا ارتف ــة إذا م ــوع األرايض الرطب ــف مجم ــع أي نص ــر مرب م

مســتوى ســطح البحــر إىل نصــف مــر، فيــام ســتغمر ثاثــة أربــاع 

مجمــوع األرايض الرطبــة عنــد حــدوث ارتفــاع يف مســتوى ســطح 

البحــر يصــل إىل مــر ونصــف املــر.

    ســتتأثر مســاحات محــددة مــن األرايض التــي ردمــت عنــد 

االرتفــاع البســيط ملســتوى ســطح البحــر مبجمــوع 50 كيلــو مــر 

ــر حــوايل ٪2  ــيتم غم ــا، وس ــم ردمه ــي ت ــن األرايض الت ــع م مرب

فقــط )1 كيلــو مــر مربــع( عنــد ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر 

نصــف مــر، وحــوايل 30٪ )14 كيلــو مــر مربــع( عنــد ارتفاعــه 

ــن. ملري

    املناطــق التــي تكــر بهــا املبــاين تعــد مــن أفضــل فئــات 

اســتخدامات األرايض للصمــود عنــد ارتفــاع مســتوى ســطح 

ــيغمر  ــع( س ــر مرب ــو م ــن 2٪ )2 كيل ــل م ــث أن أق ــر. حي البح

منهــا عنــد ارتفــاع يصــل إىل مــر واحــد، و10٪ فقــط )13 كيلــو 

ــن. ــل إىل مري ــاع يص ــد ارتف ــيغمر عن ــا س ــع( منه ــر مرب م
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protection, habitats for fisher and bird 
species. Of these, the ecotourism component 
has been quantified to date. Based on current 
pricing, visitor patterns, projected operating 
days, and other factors the annual monetary 
value of tourism services provided by Tubli 
Bay mangroves is around US$ 33,000/year. 
This estimate is likely to increase over time as 
plans to protect Bay waters are implemented 
and infrastructure to support ecotouristic 
activities is built. 

Vulnerability and adaptation – coastal zones 

Sea level rise is one of the primary and most 
certain consequences of climate change. As 
with all small island developing states, it 
represents an almost existential risk to the 
coastlines of the six major islands on which 
most of its population and infrastructure are 
located. These coastal areas, less than 5 
meters above current sea levels, have very 
high population densities. 

The objective of the coastal zone 
vulnerability assessment was to quantify the 
extent of seawater inundation by land type 
and location for a set of plausible sea level 
rise scenarios for the years 2050 and 2100. 
The study area consisted of all land area from 
the coastline to inland areas up to 5 meters 
above mean sea level (MSL) for seven 
distinct land segments, namely Northern 
Bahrain, Southern Bahrain, Muharraq, Sitra, 

Nabih Saleh, Umm Al Nassan, and the 
Hawar Islands. A 3-part methodology was 
applied that included data acquisition, data 
preprocessing, and seawater inundation 
modeling. 

Figure ES-1 summarizes the extent of 
seawater inundation under the various 
scenarios for all of Bahrain. The results 
confirm that the country is highly sensitive to 
sea level rise. Significant inundation impacts 
are projected for certain land use categories, 
even at small levels of rising seas. Some key 
national implications of the assessment are 
outlined in the bullets that follow. 

§ Wetlands are projected to experience 
significant inundation. Approximately 27 
km2, or nearly half of all wetlands in 
Bahrain would be inundated if sea levels 
rise by up to 0.5 meters, with nearly three 
quarters lost if sea levels rise by up to 1.5 
meters. 

§ Only modest areas of reclamation lands 
would be affected with small amounts of 
sea level rise. Of the total of 50 km2 of 
reclaimed land, only about 2% (1 km2) 
would be inundated at 0.5 meters, but 
nearly 30% (14 km2) would be inundated at 
2 meters of sea  level rise. 

§ Built-up areas in Bahrain are best situated 
to withstand sea level rise. Less than 2% (2 
km2) would be inundated up to 1 meter of 

 
Figure ES-1: Left: Overall area of sensitive land in Bahrain under range of sea level rise scenarios; Right: 
Area of sensitive land by land class, island, and elevation 5 meters above and below MSL 
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 مرقلا راجشأ -فيكتلاو رثأتلا

 ةفيثك ةروصب ةيدامرلا مرقلا راجشأ دجاوتت
 ةيمحم ةقطنم جيلخلا دعيو .يلبوت جيلخ يف
 ،ةينيط ةيلحاس ةئيب تاذ ةيرزجدم ةيرحب
 ةريزج نم يقرشلا بناجلا ىلع جيلخلا عقيو
 يف ةريغتملا ةيئيبلا فورظلا لكشتو .نيرحبلا
 لمحت ةردقل ةيفاضإ تاديدهت يبرعلا جيلخلا
 .ءاقبلا ىلع مرقلا راجشأ

 ىلع اfيبلس اًريثأت ةيرشب لماوع ةثالث ترثأ
 ضافخنا ىلإ ىدأ امم ،جيلخلا يف مرقلا راجشأ

 .ةيئيبلا اهتحصو ةيناكملا اهتحاسم يف داح
 نفدلاو مدرلا تايلمع لماوعلا كلت لمشتو
 تاطحم نم ةفرصملا ةلئاسلا تايافنلاو ،جيلخلل
 يحصلا فرصلا هايم ةجلاعم ةطحمو لامرلا لسغ
 تايلمعلا ىلإ ةفاضإلاب ،هفافض ىلع ةعقاولا
 ريغ ةبلصلا ةيدلبلا تافلخملا ءاقلإل ةرركتملا
 .تالقانلا ةطساوب ةرِّركتملاو ةينوناقلا

 ثلُث يلاوح نادقف ىلإ ،ةعمتجم لماوعلا هذه تدأ
 ؛يلبوت جيلخ يف ةيلكلا مرقلا ةحاسم
 م1980 ماع اًراتكه 150 نم هتحاسم تلئاضتو

 ًةجيتنو .م1992 ماع راتكه 100 يلاوح ىلإ
 ينطولا ديعصلا ىلع يلبوت جيلخ نلعُأ ؛كلذل
 نوناقلا ىَّمسو ،م1995 ماع يف ًةيمحم ًةقطنم

 ةيرحب ًةيمحم هنأب يلبوت جيلخ 53/2006
 يلبوت جيلخ فيضأ م1997 ماع يفو .ةيعيبط
 تاذ ةبطرلا يضارألل راسمار ةيقافتا ةمئاق ىلإ
 هتحاسم نم َّقبتي مل ،مويلاو .ةيلودلا ةيمهألا
 رادقم سمخ لكشت يتلاو ،اًراتكه 31 ىوس
 .م1980 ماع هتحاسم

 يف مرقلا راجشأ ىلع خانملا رُّيغت رثأ مييقت مت
 نم ةنوكم ةيجهنم مادختساب يلبوت جيلخ
 .ءازجأ ةثالث

 مهف باستكال يلَّوأ يعون مييقت ىرج :اًلوأ
 راجشأ ةيلباق ىدم يف رثؤت يتلا لماوعلل لضفأ
 ؛خانملا ريغتل مرقلا

 ةيويحلا صئاصخلا ةعجارمو ضارعتسا مت :ًايناث
 ةقباس تاسارد نم يلبوت جيلخب مرقلا راجشأل
 ؛ةيساسألا تامولعملا ريفوتل ةحاتم

 علسلاو تامدخلل يداصتقا مييقت ىرج :اًثلاث
 ؛ةينيرحبلا مرقلا راجشأ ةئيب اهرِّفوت يتلا

  

 يناث زاغ
 ديسكأ
 نوبركلا

 

     

 ةئيفدلا تازاغ رداصم

 يناث زاغ
 ديسكأ
 نوبركلا
 تاثاعبنالا ئفاكملا

 فراصملا

 زاغ
 ناثيملا

 ديسكأ
 نيجورتينلا

 تابكرملا
 ةعبشملا

 رولفلاب

 تابكرملا
 ةينوبركلا

 ةيرولفلا
 ةينيجورديهلا

 ديرولف يسادس
 تيربكلا

 0.00 0.00 0.00 0.2 16.7 0 19686 20149 ةقاطلا - 1

 ةيعانصلا تايلمعلا - 2
 تاجتنملا مادختساو

8704 2004 0 0.9 0.0 0.81 0.03 0.00 

 و ةجارحلاو ةعارزلا - 3
 يضارألا تامادختسا

8 7 -25 1.0 0.0 0.00 0.00 0.00 

 0.00 0.00 0.00 0.1 9.9 0 0 268 تايافنلا - 4

 0.00 0.03 0.81 0.3 28.5 --- 21697 29153 ةيموقلا تاثاعبنالا يلامجإ

 0.00 0.03 0.81 0.3 28.5 25- 21697 29129 تاثاعبنالا يفاص يلامجإ

 )مارج اجيج( 2006 ،نيرحبلا يف ةئيفدلا تازاغ فراصمو تاثاعبنا :)1 ( لودجلا
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    املناطــق الصناعيــة هــي أكــر األرايض حساســية للتأثــر بارتفــاع 

مســتوى ســطح البحــر مقارنــة باملناطــق التــي تكــر بهــا املبــاين. 

ــد  ــا عن ــع( منه ــر مرب ــو م ــوايل 15٪ )4 كيل ــيغمر ح ــث س حي

ــن ٪3 )1  ــل م ــر، وأق ــطح البح ــتوى س ــن مس ــن ع ــاع مري ارتف

ــد ارتفــاع يصــل إىل مــر واحــد. ــع( عن ــو مــر مرب كيل

ــات اســتخدامات األرايض يف ظــل  ــع تصنيف ــتتأثر بشــدة جمي      س

ســيناريو ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر البالــغ 5 أمتــار. وســيُغَمر 

بينــام ســتفقد املناطــق  بالكامــل،  البحريــن  مطــار مملكــة 

الرطبــة واملناطــق املردومــة واملناطــق الصناعيــة مــا ال يقــل 

عــن 94٪ مــن إجــاميل مســاحتها. وســتفقد املناطــق التــي تكــر 

بهــا املبــاين نحــو مــا يقــارب 74٪ مــن إجــاميل مســاحتها. ومــن 

إجــاميل مســاحة األرض الحساســة البالغــة 470 كيلــو مــر مربــع، 

ســيتم غمــر فقــط 72 كيلــو مــر مربــع )15٪(؛ ألن ارتفــاع هــذه 

ــار. املناطــق ســيزيد عــن خمســة أمت

�لتاأثر و�لتكيف - �ملو�رد �ملائية

ســيؤدي تغــرُّ املنــاخ إىل تفاقُــم حالــة العــرض والطلــب غــر 

املســتدامة حاليــاً عــى امليــاه، وقــد يــؤدي ارتفــاع مســتوى ســطح 

البحــر إىل تــرُّب ميــاه البحــر املالحــة إىل طبقــات امليــاه الجوفيــة 

وســيؤثر ذلــك عــى نقــاط دخــول وتريــف محطــات تحليــة 

امليــاه. كذلــك ســيؤدي انخفــاض معــدالت هطــول األمطــار إىل 

ــة، كــام أن  ــاه الجوفي ــة طبقــة املي انخفــاض معــدالت إعــادة تغذي

ــاه  ــى املي ــب ع ــادة الطل ــيؤدي إىل زي ــرارة س ــات الح ــاع درج ارتف

ــن  ــيعمق م ــاري وس ــزيل والتج ــي واملن ــاع الزراع ــة يف القط الجوفي

هــوة االســتخدامات الحاليــة غــر املســتدامة أصــا للميــاه الجوفيــة 

يف تلــك القطاعــات. ويتمثــل التحــدي الرئيــي الــذي يواجــه إدارة 

ــادة  ــرض وزي ــص الع ــن نق ــوازن ب ــول إىل ت ــة الوص ــاه يف كيفي املي

ــة. ــرات املناخي ــياق التغ ــاه يف س ــتخدام املي ــى اس ــب ع الطل

ــوازن  ــاخ عــى ت ــر تغــر املن ــد مــدى تأث ــم إىل تحدي يهــدف التقيي

العــرض والطلــب لقطــاع ميــاه البلديــة يف مملكــة البحريــن، وعــى 

تحديــد التكلفــة والفوائــد املرتبــة عــى مبــادرات وتدابــر التكيــف 

ــن  ــد م ــاه، والح ــتهاك املي ــن اس ــرد م ــب الف ــض نصي ــل: خف )مث

ــة باســتخدام  ــاه البلدي ــر نظــام ميثــل مي التــرب(. وقــد تــم تطوي

ــن 2015م إىل  ــرة م ــة للف ــوارد املائي ــط امل ــم وتخطي ــج تقيي برنام

2035م. ويســتند الســيناريو عــى تطبيــق إطــار تحليــيل )الســيناريو 

ــاخ، وســيناريو التكيــف(. املرجعــي، ســيناريو تغــر املن

تهــُدف املبــادرة األوىل إىل خفــض الطلــب عــى امليــاه بنســبة ٪33 

مــن املســتوى الحــايل والبالــغ 183 مــر مكعــب للفــرد إىل 122 مــر 

ــادرة  ــدف املب ــام ته ــام 2035. ك ــول ع ــرد الواحــد بحل مكعــب للف

الثانيــة للحــد مــن التــرب يف شــبكة توزيــع امليــاه بنســبة 22٪ مــن 

اإلنتــاج الســنوي للميــاه بحلــول عــام 2035، مقارنــًة بإنتــاج املياه يف 

ذات الســنة ويف ظــل ظــروف العمــل كاملعتــاد.

ــح نتائــج التقييــم أنــه ميكــن الحــد مــن الطلــب عــى امليــاه  وتوضِّ

بشــكل كبــر، ولكــن لتحقيــق هــذا األمــر، البــد مــن صياغــة سياســًة 

واســراتيجية وطنيــة شــاملة إلدارة مــوارد امليــاه تســتند عــى مبادئ 

اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة. وفيــام يــيل أدنــاه أهــم تأثــرات 

تلــك املبــادرات:

    �تغــر املنــاخ: وفًقــا لفرضيــات مســار الركيــز التمثيــيل 8.5، 

ــي.  ــاز الطبيع ــتخدام الغ ــة يف اس ــادة تراكمي ــاك زي ــتكون هن س

إلنتــاج الكهربــاء تقــدر بـــ 593 جيجــا واط للســاعة، مام ســيؤدي 

لزيــادة إضافيــة مــن انبعاثــات غــاز ثــاين أكســيد الكربــون 

ــة  ــة اقتصادي ــف طــن وبتكلف ــدر بـــ 385 أل ــي تق ــئ والت املكاف

إجامليــة تصــل لحــوايل 38.7 مليــون دوالر حيــث ســتكون 

التأثــرات وفًقــا ملســار الركيــز التمثيــيل 4.5 ُخمــَس هــذه 

ــا. ــرات تقريبً التأث

    تأثــر خفــض نصيــب الفــرد مــن اســتهاك امليــاه: وفًقــا لفرضيات 

ــى  ــب ع ــاض الطل ــيؤدي انخف ــيل 8.5، س ــز التمثي ــار الركي مس

الغــاز  امليــاه للفــرد بنســبة 33٪ إىل انخفــاض يف اســتخدام 

للســاعة،  تــرا واط  الكهربــاء مبقــدار 26  الطبيعــي  إلنتــاج 

وســتنخفض انبعاثــات غــاز ثــاين أكســيد الكربــون املكافــئ 

مبقــدار 17 مليــون طــن والــذي بــدوره ســيؤدي لخفــض يف 

ــاه الخليــج املحيطــة مبقــدار 5.1  تريــف  املحلــول امللحــي ملي

ــل إىل  ــة يص ــة االقتصادي ــر يف التكلف ــب وبتوف ــر مكع ــار م ملي

1.7 مليــار دوالر.

     تأثــر الحــد مــن التــرب: وفًقــا لفرضيــات مســار الركيــز 
ــوط  ــبكة خط ــرب يف ش ــن الت ــد م ــيؤدي الح ــيل 8.5، س التمثي
التوزيــع بنســبة 22٪ إىل انخفــاض مبقــدار 18 تــرا واط للســاعة 
ــام ســيخفض  ــاء، م ــاج الكهرب ــي إلنت ــاز الطبيع ــتخدام الغ يف اس
انبعاثــات غــاز ثــاين أكســيد الكربــون املكافــئ مبقــدار 12 مليــون 
ــار دوالر. ــل إىل 1.2 ملي ــة يص ــة االقتصادي ــر يف التكلف ــن وبتوف ط

ــن  ــع ب ــر الجم ــكل )2( تأث ــص الش ــن: يلخ ــا املبادرت ــر كلت      تأث
ــاه  ــتهاك املي ــوي أن اس ــكل العل ــح الش ــن. ويوض ــا املبادرت كلت
يف القطــاع البلــدي يف عــام 2035م ســيقل بحــوايل 4٪ عــن 
مســتويات العــام 2015م، وبنحــو 47٪ أقــل مــام ســتكون عليــه 
املســتويات  أن  الســفيل  الشــكل  ويوضــح  العــام 2035م.  يف 
الراكميــة لاســتخدامات الكليــة للميــاه، ومليــاه الــرف الصحــي 

ــن ــة، وم ــدة واملعالج املول
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 تريــف امليــاه املالحــة ومــن إنتــاج امليــاه املُحــاة ســيكون أقــل 
بنحــو 27٪ مــن مســتويات الســيناريو املرجعــي. وســيؤدي الجمــع 
بــن كلتــا املبادرتــن إىل تقليــل اســتهاك الكهربــاء مبقــدار 40 تــرا 

واط للســاعة، وســتنخفض انبعاثــات غــاز ثــاين أكســيد 

ــة  ــيوفر تكلف ــام س ــن م ــون ط ــدار 26 ملي ــئ مبق ــون املكاف الكرب
اقتصاديــة تصــل إىل 2.6 مليــار دوالر.

ــود  ــاه إىل وج ــورة أع ــد املذك ــق الفوائ ــة لتحقي ــتدعي الحاج وتس
ــر  ــذا تعت ــة، ل ــوارد املائي ــة للم ــاملة ومتكامل ــة وش ــة واضح سياس
ــد إعــادة تشــكيل املجلــس  اإلصاحــات املؤسســية التــي بنيــت عن

ــة. ــة للغاي ــام 2016م رضوري ــة يف ع ــوارد املائي ــي للم الوطن

ــاه  ــر أيضــاً ولغــرض معالجــة تدهــور مــوارد املي ــب األم كــام يتطل
الجوفيــة، إنشــاء آليــة تعــاون وتنســيق بــن مملكــة البحريــن 
واململكــة العربيــة الســعودية يف شــأن تطويــر وإدارة مــوارد امليــاه 
الجوفيــة العابــرة للحــدود، والتــي مــن ضمنهــا التغذيــة االصطناعية 
والتخزيــن للميــاه الجوفيــة بفائــض ميــاه الــرف الصحــي املعالجــة 

ــا. ثاثيً

ــة يف كل القطاعــات،  ــا يف تحســن إدارة املــوارد املائي وللمــي قُدًم
يتعــن توســيع نطــاق التغطيــة يف التقييــم ليشــمل امليــاه يف قطاعــي 
ــع  ــة لرف ــرص املتاح ــى الف ــرف ع ــرض التع ــة بغ ــة والصناع الزراع

ــاءة وترشــيد االســتهاك.  الكف

�لتخفيف من �نبعاثات غاز�ت �لدفيئة 

الُخطــة الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة والتــي أطلقــت يف العــام 2017م 

ــن.  ــة البحري ــة يف مملك ــاءة الطاق ــع كف ــادرة لرف ــت 22 مب تضمن

ــع  ــع جمي ــا الخطــة تتقاطــع م ــي تضمنته ــدة الت ــادرات الجدي املب

ــة  ــتخدام الطاق ــاض يف اس ــق انخف ــة لتحقي ــات ذات العاق القطاع

بنســبة 6٪ بحلــول عــام 2025م مقارنــًة مبتوســط اســتخدام الطاقــة 

ــن 2009م - 2013م.  ــرة م ــال الف خ

ويف ذات العــام، أطلقــت أيضــاً الخطــة الوطنيــة للطاقــة املتجــددة، 

ــة املتجــددة  ــارات املناســبة واملتاحــة للطاق وحــددت الخطــة الخي

ــاز  ــة الغ ــاح، وطاق ــة الري ــية، وطاق ــة الشمس ــن، كالطاق يف البحري

ــا للطاقــة املتجــددة بنســبة 5٪ مــن  ــا وطنيًّ دة هدفً الحيــوي، محــدِّ

مجمــل اســتهاك الطاقــة بحلــول عــام 2025م، ليصــل إىل مــا نســبته 

10٪ بحلــول عــام 2035م. وعــى صعيــد توليــد الكهربــاء، فــإن هــذا 

يعنــي أنــه ســيتم تزويــد مملكــة البحريــن مبــا مقــداره 478 جيجــا 

واط للســاعة و1,456 جيجــا واط للســاعة مــن الكهربــاء املتجــددة 

بحلــول عــام 2025م وعــام 2035م عــى التــوايل.

إذا مــا تــم األخــذ بعــن االعتبــار كل مبادرة عــى حــدة أو مجتمعن، 

ــرة  ــات كب ــاث كمي ــب انبع ــتؤدي إىل تجن ــادرات س ــك املب ــإن تل ف

ــة  ــئ ســنوياً. ونظــرًا ألهمي ــون املكاف ــاين أكســيد الكرب ــاز ث ــن غ م

الطاقــة يف قامئــة جــرد انبعاثــات غــازات الدفيئــة، فــإن الهــدف مــن 

ــة  ــداً عــى خطــط هيئ ــات قــد ركــز تحدي تقييــم تخفيــف االنبعاث

الطاقــة املســتدامة )مركــز الطاقــة املســتدامة ســابًقا(. 

ــيناريوهات  ــة س ــامد ثاث ــار اعت ــم يف االعتب ــذ التقيي ــاد أخ وكاملعت

لتحديــد أولويــات خيــارات تخفيــف االنبعاثــات مســتقباً يف ســياق 

العمــل بوضــع الخطــط التاليــة:

ــيناريو  ــددة؛ وس ــة املتج ــيناريو الطاق ــة؛ س ــاءة الطاق ــيناريو كف س

يجمــع كُاًّ مــن مبــادرات كفــاءة الطاقــة والطاقــة املتجــددة. 

واســتخدم يف هــذا الســياق نظــام تخطيــط بدائــل الطاقــة الطويــل 

ــر  ــة وتقدي ــتخدامات الطاق ــنوي يف اس ــر الس ــر التوف ــد لتقدي األم

التكاليــف املصاحبــة، ويف حســاب انبعاثــات غــاز ثــاين أكســيد 

ــئ.  ــون املكاف الكرب

xii | P a g e  
 

present value cost savings to the economy, 
totaling about US$ 1.7 billion. 

§ Impact of leakage reductions: Under RCP8.5 
assumptions, reducing pipeline network 
leakage by 22% will lead to a cumulative 
reduction of 18 TWh of fossil-fired 
electricity, which would avoid 12 million 
tonnes of CO2e. These benefits would 
come at a significant present value cost 
savings to the economy, totaling about US$ 
1.2 billion. 

§ Impact of both initiatives: Figure ES-2 
summarizes the impact of combining both 
initiatives. The top figure shows municipal 
water consumption in 2035 is about 4% 
less than 2015 levels, and about 47% lower 
than what it would otherwise be in 2035. 
The bottom figure shows cumulative levels 
for total water use, wastewater 
generation/treatment, brine discharge, and 
desalinated water production are about 
27% lower than Reference scenario levels. 
Combining both initiatives will lead to a 
cumulative reduction of 40 TWh of fossil-
fired electricity requirements, which would 
avoid 26 million tonnes of CO2e. These 
benefits would come at a significant 
present value cost savings to the economy, 
totaling about US$ 2.6 billion. 

A clear, comprehensive, and integrated water 
resources policy will be required to achieve 
the above benefits. Institutional reforms that 
build upon the reactivation of the National 
Water Resources Council in 2016 are 
essential.  

Further deterioration of groundwater 
resources should be addressed by 
establishing a cooperation mechanism 
between Bahrain and Saudi Arabia in the 
development and management of 
transboundary  groundwater resources, 
including groundwater artificial 
recharge/storage enhancement using surplus 
tertiary treated wastewater. 

Going forward, it will be important to 
expand water sector coverage beyond the 
municipal sector, in order to capture  
opportunities for efficiency and conservation 
in the agricultural and industrial sectors. 

Modeling Bahrain’s water system would 
benefit from using stochastic methods to 
better understand uncertainty and integrating 
previous groundwater modeling into the 
WEAP model. 

Greenhouse gas mitigation 

Launched in 2017, the National Energy 
Efficiency Action Plan lays out 22 a 
comprehensive set of initiatives to increase 
energy efficiency potential in Bahrain. The 
Plan identifies 22 new initiatives across all 
sectors to achieve a reduction in energy use 
of 6% by 2025 relative to average energy use 
over the period 2009-2013.  

Launched in the same year, the National 
Renewable Energy Action Plan identified  
feasible solar, wind and biogas renewable 
energy options for Bahrain, establishing a 
national renewable energy target of 5% of 
peak capacity by 2025 and 10% by 2035, 
relative to the projected peak capacities in 
those years. On an electric generation basis, 
this amounts to 478 GWh and 1,456 GWh of 

 
Figure ES-2: Top: Annual impacts of the integrated 
policies on municipal water demand; Bottom: 
Cumulative impacts of the integrated water policies 

   

 لولحملا
 يحلملا
 هايمل
 جيلخلا

 ريفوتبو بعكم رتم رايلم 5.1 رادقمب ةطيحملا
 .رالود رايلم 1.7 ىلإ لصي ةيداصتقالا ةفلكتلا يف

 راسم تايضرفل اًقفو :برستلا نم دحلا ريثأت §
 نم دحلا يدؤيس ،8.5 يليثمتلا زيكرتلا
 ةبسنب عيزوتلا طوطخ ةكبش يف برستلا

 ةعاسلل طاو اريت 18 رادقمب ضافخنا ىلإ 22٪
 جاتنإل يروفحألا دوقولا مادختسا يف
 يناث زاغ تاثاعبنا ضفخيس امم ،ءابرهكلا
 نويلم 12 رادقمب ئفاكملا نوبركلا ديسكأ

 لصي ةيداصتقالا ةفلكتلا يف ريفوتبو نط
 .رالود رايلم 1.2 ىلإ

 )2( لكشلا صخلي :نيتردابملا اتلك ريثأت §
 حضويو .نيتردابملا اتلك نيب عمجلا ريثأت
 عاطقلا يف هايملا كالهتسا نأ يولعلا لكشلا
 نع ٪4 يلاوحب لقيس م2035 ماع يف يدلبلا
 امم لقأ ٪47 وحنبو ،م2015 ماعلا تايوتسم
 حضويو .م2035 ماعلا يف هيلع نوكتس
 ةيمكارتلا تايوتسملا نأ يلفسلا لكشلا
 فرصلا هايملو ،هايملل ةيلكلا تامادختسالل
 فيرصت نمو ،ةجلاعملاو ةدلوملا يحصلا

 هايملا
 ةحلاملا

 جاتنإ نمو
 هايملا
 ةالحُملا
 نوكيس

 وحنب لقأ
 نم 27٪

 تايوتسم
 ويرانيسلا
 .يعجرملا

 يدؤيسو
 نيب عمجلا

 اتلك
 نيتردابملا
 ليلقت ىلإ

 كالهتسا
 ءابرهكلا

 ضفخنتسو ،ةعاسلل طاو اريت 40 رادقمب
 نوبركلا ديسكأ يناث زاغ تاثاعبنا
 رفويس امم نط نويلم 26 رادقمب ئفاكملا
 .رالود رايلم 2.6 ىلإ لصت ةيداصتقا ةفلكت

 ةروكذملا دئاوفلا قيقحتل ةجاحلا يعدتستو
 ةلماشو ةحضاو ةسايس دوجو ىلإ هالعأ
 ربتعت اذل ،ةيئاملا دراوملل ةلماكتمو
 ةداعإ دنع تينب يتلا ةيسسؤملا تاحالصإلا
 يف ةيئاملا دراوملل ينطولا سلجملا ليكشت
  .ةياغلل ةيرورض م2016 ماع

 روهدت ةجلاعم ضرغلو ًاضيأ رمألا بلطتي امك
 قيسنتو نواعت ةيلآ ءاشنإ ،ةيفوجلا هايملا دراوم
 ةيبرعلا ةكلمملاو نيرحبلا ةكلمم نيب
 هايملا دراوم ةرادإو ريوطت نأش يف ةيدوعسلا
 اهنمض نم يتلاو ،دودحلل ةرباعلا ةيفوجلا
 ةيفوجلا هايملل نيزختلاو ةيعانطصالا ةيذغتلا
 .اًيثالث ةجلاعملا يحصلا فرصلا هايم ضئافب

 ةيئاملا دراوملا ةرادإ نيسحت يف اًمدُق يضمللو
 ةيطغتلا قاطن عيسوت نيعتي ،تاعاطقلا لك يف

 
 ىلع ةلماكتملا تاسايسلل ةيونسلا تاريثأتلا :ىلعألا لكشلا :)2( لودجلا
 تاسايسل ةيمكارتلا تاريثأتلا :لفسألا لكشلاو .ةيدلبلا هايملا ىلع بلطلا
 ةلماكتملا هايملا
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ــد املرتبطــة  ــف والفوائ يعــرض الجــدول )2( موجــز شــامل للتكالي
ــة  ــادرات كفــاءة الطاقــة والطاقــة املتجــددة يف الخطــط الوطني مبب

ــج الرئيســية: ــرز النتائ ــاه أب ــة. أدن للهيئ

ــر  ــئ: توف ــون املكاف ــيد الكرب ــاين أكس ــاز ث ــات غ ــض انبعاث      خف
ــبة  ــادرة النس ــا 22 مب ــغ عدده ــة والبال ــاءة الطاق ــادرات كف مب
األكــر مــن التخفيــض الراكمــي لانبعاثــات وبنحــو 77٪، أي أكــر 
مــن ثاثــة أضعــاف التخفيــض الراكمــي مــن مبــادرات الطاقــة 

املتجــددة.

ــاءة  ــة كف ــادرات يف خط ــذ املب ــود تنفي ــتثامر: يع ــف االس     تكالي
الصعيــد  عــى  بوفــر  املتجــددة  الطاقــة  وخطــة  الطاقــة 
ــن  ــم ع ــر الناج ــة للوف ــة الحالي ــايف القيم ــغ ص ــي. ويبل املجتمع
ــار دوالر، أي حــوايل  اســتثامرات كفــاءة الطاقــة مــا يقــارب امللي

مثانيــة أضعــاف الوفــر مــن اســتثامرات الطاقــة املتجــددة.

    منافــع تجنُّــب الكربــون: يف حــن أن كًا مــن اســتثامرات كفــاءة 
ــات  ــل انبعاث ــى تقلي ــيعمان ع ــددة س ــة املتج ــة والطاق الطاق
ــاءة  ــتثامرات كف ــف، إال أن اس ــل التكالي ــك تقلي ــون وكذل الكرب
الطاقــة ســتكون هــي األعــى بنحــو 2.3 مــره مــن حيــث التكلفــة 

لــكل وحــدة مــن الكربــون يتــم تجنبهــا. 

معلومات �أخرى
ــرت  ــتبيان. أظه ــل اس ــال عم ــن خ ــاخ م ــي باملن ــم الوع ــم تقيي ت
فيــه النتائــج أن 88٪ مــن املشــاركن يعتقــدون أن املنــاخ قــد تغــرَّ 
بالفعــل، وأن 85٪ اعتــروا أن ظاهــرة تغــرُّ املناخ شــديدة وتســتحق 
ــر  ــاركن أن تغ ــم املش ــح معظ ــن يرج ــر. يف ح ــكل أك ــرح بش الط
املنــاخ ناتــج بســبب األنشــطة البرشيــة التــي أدت إىل زيــادة تركيــز 

غــازات الدفيئــة يف الغــاف الجــوي. 

تشــمل النتائــج الرئيســة األخــرى أيًضــا الحاجــة امللحة إىل اســتخدام 
وســائل اإلعــام املرئيــة واملقــروءة واملســموعة، باإلضافــة إىل وســائل 
ــاء  ــل لبن ــكل أفض ــة بش ــعارات الهادف ــي، والش ــل االجتامع التواص
ــٌة  ــع خط ــم وض ــج، ت ــذه النتائ ــى ه ــاًء ع ــي. وبن ــي املجتمع الوع
للتوعيــة بتغــر املنــاخ حــددت فيهــا األنشــطة والفئــات املســتهدفة 

ــات املدخــات وأدوار املؤسســات يف تفعيلهــا. ومتطلب

وللتعــرف عــى الدرجــة التــي ميثــل فيهــا تغــر املنــاخ جــزءاً 
ــوى  ــل محت ــم تحلي ــة، ت ــم يف مناهــج املراحــل االبتدائي ــن التعلي م
مقــررات العلــوم واالجتامعيــات يف ضــوء موضوعــات تغــر املنــاخ. 
ــى اآلن  ــج حت ــاخ مل تدم ــر املن ــم تغ ــج أن مفاهي ــت النتائ وأوضح
ــراح  ــم اق ــد ت ــات. وق ــوم واالجتامعي ــر يف مناهــج العل إىل حــد كب
مجموعــة مــن التوصيــات تركــز عــى القيام بتحليــل مناهــج العلوم 
ــع  ــتمرار يف رف ــوي، واالس ــدادي والثان ــم اإلع ــات للتعلي واالجتامعي
مســتوى وعــي الهيئــات اإلداريــة والتعليميــة بخصــوص موضوعــات 
ــاخ  ــة الخاصــة بتغــر املن ــف األنشــطة الربوي ــاخ، وتوظي تغــر املن
مــن خــال تطبيقهــا يف مناهــج الحلقــة الثانيــة بالتعليــم االبتــدايئ 

ــن. مبــدارس مملكــة البحري

إضافــة إىل ذلــك، تــم تقييــم قضايــا نقــل التقنيــات بالنســبة 
لاحتياجــات واملعوقــات الرئيســة. وتبــن مــن التقييــم أنــه لتعزيــز 
النقــل االســراتيجي لهــذه التقنيــات، ســيتعن تطبيــق التدابــر 

ــة: التالي

     توفــر بيئــة مواتيــة لنقــل التقنيــات يف مجــال الطاقــة املتجــددة 
ــي  ــة الت ــات التقني ــم االحتياج ــة تقيي ــج دراس ــتناداً إىل نتائ اس

ــت ســابًقا. أُجري

ــة للمســتثمرين  ــاء الثق ــة إلعط ــة الفكري ــوق امللكي ــق حق      تطبي
املهتمــن مــن القطــاع الخــاص.

    تحسن عمليات ومنصات إدارة املعرفة وتبادلها.

ــات الخــراء  ــر يف مجــال التقني ــل البحــث والتطوي ــز متوي     تعزي
ــاخ للمشــاريع الصغــرة واملتوســطة. ــات املن وتقني

 
    تطوير سياسات نقل التقنيات ووضع خطط التنفيذ لها. 

     تعزيــز بنــاء القــدرات البرشيــة لدعــم حــوار العلوم والسياســات، 

وبنــاء الوعــي العــام، وإدارة تقنيــة املعلومات.

   

 ةيفوجلا هايملل نيزختلاو ةيعانطصالا ةيذغتلا
 .اًيثالث ةجلاعملا يحصلا فرصلا هايم ضئافب

 ةيئاملا دراوملا ةرادإ نيسحت يف اًمدُق يضمللو
 ةيطغتلا قاطن عيسوت نيعتي ،تاعاطقلا لك يف
 ةعارزلا يعاطق يف هايملا لمشيل مييقتلا يف
 ةحاتملا صرفلا ىلع فرعتلا ضرغب ةعانصلاو
  .كالهتسالا ديشرتو ةءافكلا عفرل

 ةئيفدلا تازاغ تاثاعبنا نم فيفختلا

 تقلطأ يتلاو ةقاطلا ةءافكل ةينطولا ةُطخلا
 ةءافك عفرل ةردابم 22 تنمضت م2017 ماعلا يف
 تاردابملا .نيرحبلا ةكلمم يف ةقاطلا
 عيمج عم عطاقتت ةطخلا اهتنمضت يتلا ةديدجلا
 يف ضافخنا قيقحتل ةقالعلا تاذ تاعاطقلا
 م2025 ماع لولحب ٪6 ةبسنب ةقاطلا مادختسا
 ةرتفلا لالخ ةقاطلا مادختسا طسوتمب ًةنراقم
  .م2013 - م2009 نم

 ةينطولا ةطخلا ًاضيأ تقلطأ ،ماعلا تاذ يفو
 تارايخلا ةطخلا تددحو ،ةددجتملا ةقاطلل
 يف ةددجتملا ةقاطلل ةحاتملاو ةبسانملا
 ،حايرلا ةقاطو ،ةيسمشلا ةقاطلاك ،نيرحبلا
 ةقاطلل اfينطو اًفده ةدِّدحم ،يويحلا زاغلا ةقاطو
 ةقاطلا كالهتسا لمجم نم ٪5 ةبسنب ةددجتملا
 ٪10 هتبسن ام ىلإ لصيل ،م2025 ماع لولحب
 ديلوت ديعص ىلعو .م2035 ماع لولحب
 ديوزت متيس هنأ ينعي اذه نإف ،ءابرهكلا
 طاو اجيج 478 هرادقم امب نيرحبلا ةكلمم

 ءابرهكلا نم ةعاسلل طاو اجيج 1,456و ةعاسلل
 ىلع م2035 ماعو م2025 ماع لولحب ةددجتملا
 .يلاوتلا

 ىلع ةردابم لك رابتعالا نيعب ذخألا مت ام اذإ
 يدؤتس تاردابملا كلت نإف ،نيعمتجم وأ ةدح
 يناث زاغ نم ةريبك تايمك ثاعبنا بنجت ىلإ
 اًرظنو .ًايونس ئفاكملا نوبركلا ديسكأ

 تازاغ تاثاعبنا درج ةمئاق يف ةقاطلا ةيمهأل
 فيفخت مييقت نم فدهلا نإف ،ةئيفدلا
 ةئيه ططخ ىلع ًاديدحت زكر دق تاثاعبنالا
 ةمادتسملا ةقاطلا زكرم( ةمادتسملا ةقاطلا
  .)اًقباس

 دامتعا رابتعالا يف مييقتلا ذخأ داتعملاكو
 تارايخ تايولوأ ديدحتل تاهويرانيس ةثالث
 لمعلا قايس يفً البقتسم تاثاعبنالا فيفخت
 :ةيلاتلا ططخلا عضوب

 ةقاطلا ويرانيس ؛ةقاطلا ةءافك ويرانيس
 تاردابم نم اًّلُك عمجي ويرانيسو ؛ةددجتملا

 مدختساو .ةددجتملا ةقاطلاو ةقاطلا ةءافك
 ةقاطلا لئادب طيطخت ماظن قايسلا اذه يف
 يف يونسلا ريفوتلا ريدقتل دمألا ليوطلا
 فيلاكتلا ريدقتو ةقاطلا تامادختسا
 يناث زاغ تاثاعبنا باسح يفو ،ةبحاصملا
 .ئفاكملا نوبركلا ديسكأ

 فيلاكتلل لماش زجوم )2( لودجلا ضرعي
 ةقاطلا ةءافك تاردابمب ةطبترملا دئاوفلاو

 ويرانيسلا

 نوبركلا ديسكأ يناث ثاعبنا
 )نط نويلم( ئفاكملا

 فيلاكتلا
 ةدحو نويلم(
 ةيسمش ةقاط

 2015 يف
 رالودلاب

 )يكيرمألا

 نوبركلا ةفلكت
 2015 يف( رفوتملا
 / يكيرمألا رالودلاب
 نوبركلا ديسكأ يناث

 )رفوتملا ئفاكملا
 يف
 ماع

2015 

 يف
 ماع

2030 

 2015 نم
 2030 ىلإ

  

 72- 926- 12.8 1.2 1.2 ةقاطلا ةءافك

 32- 123- 3.9 0.7 0.3 ةددجتملا ةقاطلا

 ةقاطلاو ةءافكلا
 نيعمتجم ةددجتملا

1.5 1.9 16.7 -1050 -63 

 ةددجتملا ةقاطلا ديلوتو ةقاطلا ةءافك فادهأب ةطبترملا دئاوفلاو فيلاكتلا :)2( لودجلا 
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renewable electricity by 2025 and 2035, 
respectively. 

Considered individually or together, the 
initiatives established under the energy 
efficiency and renewable Plans will lead to 
significant levels of annual avoided CO2e 
emissions. Given the prominence of energy 
in the GHG emission profile, the scope of 
the GHG mitigation assessment focused 
on these plans exclusively.  

Three scenarios were considered: a 
Business-As-Usual (BAU) scenario assuming 
pre-Plans conditions; an energy efficiency 
scenario; a renewable energy scenario; and a 
combined scenario considering both energy 
efficiency initiatives and renewable energy. 
The Long-range Energy Alternatives 
Planning (LEAP) modeling tool was used to 
estimate future annual energy savings, 
incremental costs, and CO2e emission 
reductions.  

Table ES-2 provides an overall summary of 
the costs and benefits associated with the 
energy efficiency and renewable energy 
initiatives of the Plans. The following bullets 
highlight key findings: 

§ CO2e reductions: The 22 energy efficiency 
initiatives provide most of the cumulative 
emission reductions, about 77%, over 3 
times the cumulative emission reductions 
from renewable energy initiatives. 

§ Investment costs: Both the energy efficiency 
and renewable energy initiatives can be 
implemented at substantial cost savings to 
society. The net present value of cost 
savings from energy efficiency investments 
is nearly US$ 1 billion, roughly 8 times that 
of renewable energy. 

§ Costs of avoiding carbon: While both energy 
efficiency and renewable energy 
investments reduce carbon emissions while 
also reducing costs, energy efficiency is 
roughly 2.3 times more cost-effective per 
unit of carbon avoided.  

Other information 

Public awareness of climate was assessed 
through a survey. Findings showed that 88% 

of the study sample believed that the climate 
had actually changed and 85% considered the 
climate change phenomenon to be severe 
and deserved to be addressed. Most believed 
that climate change is due to human causes 
due to the increased concentration of 
greenhouse gases in the atmosphere.  

Other major findings include the need to 
make better use of social media to build 
awareness, as well as print and televised 
media, including the use of slogans. Based on 
these findings, a climate change awareness 
plan was developed that specified activities, 
target groups, input requirements, and 
institutional roles. 

The degree to which climate change is part of 
early grade education was evaluated through 
a series of studies. The core finding is that 
climate change concepts have thus far not 
been largely incorporated into science and 
social science curricula at the elementary 
school level. To remedy this situation, several 
recommendations have been proposed 
focusing on curriculum reform, teacher 
awareness raising, and introducing climate-
based activities as teaching aides. 

Technology transfer issues were evaluated 
relative to key barriers and needs. To 
promote strategic technology transfer, 
advancement on the following measures will 
be necessary: 

§ Provision of an enabling environment for 
technology transfer in renewable energy 
technologies in light of the findings of a 
previously conducted technology needs 
assessment; 

Table ES–2: Costs and benefits associated with energy  
efficiency and renewable energy generation targets 

Scenario 

CO2e reductions 
(million tonnes) Costs 

(million PV 
2015 US$) 

Cost of Saved 
Carbon (2015 

US$/tCO2e 
saved) 

In 
2025 

In 
2030 

2015-
2030 

Energy 
efficiency 1.2 1.2 12.8 -926 -72 

Renewable 
energy 

0.3 0.7 3.9 -123 -32 

Combined 
efficiency & 
renewable 

1.5 1.9 16.7 -1,050 -63 
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