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حيظى التكيف مع اآلثار النامجة عن تغري املناخ والتخفيف من انبعاث غازات 
الدفيئة باالهتمام يف العديد من دول العامل. وبالنظر إىل وجود خيارات حتقق 
التكيف املرجو وتعمل يف الوقت ذاته على التخفيف من االنبعاثات، فإنه من 

رات املتاحة أمام دول جملس اجملدي تقييم هذه اخليارات. ولعل من أبرز اخليا
التعاون لدول اخلليج العريب هي تلك املرتبطة بإدارة املياه وذلك لعالقة 
االرتباط الوثيقة بني املياه والطاقة يف دول اجمللس. يهدف هذا البحث إىل 
تقييم اخليارات املتعلقة بإدارة املياه البلدية والطاقة الكهربائية يف مملكة البحرين 

يق التكيف والتخفيف من آثار تغري املناخ. ولتحقيق هذا اهلدف، وذلك لتحق
مت بناء منوذجني ديناميكيني لقطاع املياه البلدية وقطاع الطاقة الكهربائية 

 (WEAP)ختطيط وتقييم املوارد املائية ململكة البحرين باستخدام برنامج 
فرتة وذلك لل (LEAP)ختطيط بدائل الطاقة على املدى البعيد برنامج و 

. وتُبني نتائج البحث أن تنفيذ اخليارات املتعلقة برفع وعي 2020-2030
املستهلكني واستخدام أدوات ترشيد استهالك املياه وخفض نسبة املياه غري 

%، 29الرحبية جمتمعة من شأنه أن حيقق خفضًا يف الطلب على املياه يبلغ 
ئية والطاقة األولية باإلضافة إىل خفض الطلب اإلمجايل على الطاقة الكهربا

%. وعند استخدام الطاقات 1.8وخفض انبعاث غازات الدفيئة بنحو 
إىل  1.25املتجددة، فإن البصمة الكربونية لقطاع املياه البلدية تنخفض من 

. وخيرج 2030مليون طن مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف عام  1.13
حرين ودول البحث مبجموعة من التوصيات وذلك على مستوى مملكة الب

اجمللس لتعزيز اإلفادة من الرتابط الوثيق بني املياه والطاقة فيما يتعلق بالتدابري 
املتعلقة بالتكيف والتخفيف من آثار تغري املناخ. كما ويوصي البحث أيضاً 
بدراسة اخليارات املتعلقة بالتكيف والتخفيف يف جماالت أخرى كاألراضي 

 جهة اآلثار النامجة عن تغري املناخ.      الرطبة واألمن الغذائي وذلك ملوا
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Abstract 
Many countries are devoting great attention to means 

of climate change adaptation and mitigation. Given 

that some adaptation measures have shared benefits 

for mitigation, there is merit in conducting a 

preliminary examination of their effectiveness. 

Options related to water management are among the 

most notable means available to Gulf Cooperation 

Council (GCC) countries because the water–energy 

nexus is especially prominent in these countries. This 

research aims to assess a number of options related to 

municipal water and electricity management in the 

Kingdom of Bahrain and that are aimed at achieving 

climate change adaptation and mitigation. Two 

dynamic models were built: one for the municipal 

water sector using Water Evaluation and Planning 

(WEAP) software, and one for the electricity sector 

using Long-range Energy Alternatives Planning 

(LEAP) software for the period 2020–2030. The 

modelling results show that combined 

implementation of options related to raising 

consumer awareness, using water-saving devices, 

and reducing the share of non-revenue water can 

contribute to a 29% reduction in water demand, 

additional to a 1.8% reduction in electricity and 

primary energy demand, along with carbon dioxide 

equivalent (CO2e) emissions. Penetration of 

renewable energies can contribute to reducing the 

municipal water sector’s carbon footprint from 1.25 

million tons CO2e to 1.13 million. This paper gives 

several recommendations for the national and 

regional levels to benefit from the water–energy 

nexus in climate change adaptation and mitigation. 

Additionally, it recommends exploring the 

effectiveness of options related to wetlands and food 

security, also to address adaption and mitigation. 
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