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ونصت على أن تقوم  6102خلت اتفاقية باريس حيز التنفيذ عام د
من الغازات ادلتسببة يف تغًن ادلناخ.  مجيع دول العامل خبفض انبعاثاهتا

ولإليفاء بااللتزامات ادلرتتبة على ىذه االتفاقية، يبدو خيار خفض الطلب 
على استهالك الطاقة الكهربائية من القطاع ادلنزيل يف مملكة البحرين أحد 

% من 73اخليارات الواعدة ال سيما وأن ىذا القطاع يستهلك حنو 
ة وادلنتجة باستخدام الغاز الطبيعي. يهدف ىذا إمجايل الطاقة الكهربائي

البحث إىل تقييم مدى فاعلية عدد من اخليارات ادلتاحة يف خفض 
استهالك الطاقة الكهربائية وما يتبعو من اخنفاض يف االنبعاثات ادلتسببة 
يف تغًن ادلناخ وذلك يف القطاع ادلنزيل دبملكة البحرين. ويتبىن ىذا البحث 

القائم على تطبيق عدد من ادلنهجيات الكمية والنوعية  ادلنهج ادلختلط
االستجابات، باإلضافة إىل برنامج -اآلثار-احلالة-مثل دنوذج األسباب

ومصفوفة تقييم وصفية. وتُبٌن  ختطيط بدائل الطاقة على ادلدى البعيد
النتائج أن التوعية دبنافع العزل احلراري للمباين ميكنو أن حيقق أعلى نسبة 

،  6101% حبلول عام 9 الطلب على الطاقة وذلك دبقدار خفض يف
كما أن تبين رلموعة من اخليارات ميكنو أن حيقق نسبة أعلى تصل إىل 

مليون طن من ثاين أكسيد  01% وخفض يف االنبعاثات يصل إىل 62
الكربون ناىيك عن ادلنافع األخرى وادلتمثلة يف حتسٌن جودة اذلواء 

بحث بضرورة إجراء مسح الستهالك الطاقة يف والصحة العامة. ويوصي ال
القطاع ادلنزيل يف البحرين بشكل خاص ويف دول رللس التعاون لدول 
اخلليج العربية بشكل عام وذلك لتوفًن البيانات األولية اليت ميكن االعتماد 
عليها يف وضع السياسات. كما ويوصي البحث أيضًا بإنشاء قاعدة 

ص بالطاقة وتغًن ادلناخ وذلك للمساعدة يف بيانات إحصائية خليجية ختت
 اختاذ القرار وتوفًن مؤشرات دقيقة حول دول ادلنطقة.   
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Abstract 

In 2016, Paris Agreement entered into force where 

all developing and developed countries were 

obligated to contribute to Greenhouse Gas (GHG) 

emissions reductions. Mitigation of GHG 

emissions from household sector appears as a 

promising opportunity for the Kingdom of 

Bahrain. This is because the household sector 

consumes 47% of total electricity that is generated 

using natural gas. This research aims to examine 

the extent to which a number of mitigation 

measures can contribute to the reduction of 

electricity consumption and GHG emissions from 

the household sector in Bahrain. Accordingly, a 

mixed-methods approach is utilized where several 

methods were adopted including Driving forces-

State-Impacts-Responses (DSIR) framework, Long 

Range Energy Alternatives Planning System 

(LEAP) and a qualitative assessment matrix. 

Results show that adopting thermal insulation can 

contribute to around 9% reduction in total 

electricity demand by 2030. A higher percentage 

can be obtained when adopting a scenario package 

reaching 26% reduction in electricity demand and 

15 million tons in CO2 emissions. Additionally, 

reducing household electricity consumption can 

contribute to enhancing air quality and improving 

public health. This research recommends 

conducting a household energy consumption 

survey in Bahrain and other Gulf Cooperation 

Council countries to provide bottom-up collected 

data required for modelling. Furthermore, 

developing a regional database that focuses on 

energy and climate change statistics is highly 

recommended to inform decision-making and to 

provide reliable relevant indicators for the region.  
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