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 ملخص
قضية تغّري املناخ إحدى أبرز القضايا البيئية يف وقتنا احلاضر واليت تتطلب  تعد

اتفقت دول العامل، ومن . تكاتف اجلهود من قبل مجيع دول العامل ملواجهتها
بينها دول لل  التعاو  لدول اللي  العربية، لل  فف  اببعاااتا من 

ويبدو . 2015اري  غازات الدفيئة وذلك وفق مبادرات وطنية قدمتها يف ب
. فف  االببعااات من قطاع املواصالت أحد اليارات الوالدة للدول النامية
يهدف هذا البحث إىل حتديد مدى فعالية معيار كفاءة الطاقة للمركبات 
الفيفة يف فف  اببعااات ااين أكسيد الكربو  يف مملكة البحرين وذلك يف 

هذا اهلدف، مت استخدام بربام  ولتحقيق . ظل لدد من املتغريات املستجدة
إللداد السيناريو املرجعي ) LEAP(ختطيط بدائل الطاقة لل  املدى البعيد 

كما . 2030-2019والسيناريوهات املختلفة ملعايري كفاءة الطاقة للفرتة 
ومتت أيضاً املقاربة بني املعايري املختلفة وفق فعاليتها باستخدام مصفوفة تقييم 

ئ  البحث إىل فعالية فرض معيار كفاءة طاقة مرتفع يف وتشري بتا. وصفية
مقاربة بالسيناريو % 17فف  االببعااات، إذ تبلغ ألل  بسبة حيققها حنو 

إال . املرجعي، كما أبه األكثر فعالية لند املقاربة بناء لل  لدد من املؤشرات
 أ  تبين معيار كفاءة طاقة متوسط للمركبات يبدو أكثر واقعية وأقرب إىل
التطبيق ذلك أبه يسهم يف فف  االببعااات باإلضافة إىل تقبل صّناع القرار، 

ويوصي هذا البحث بتضمني معيار كفاءة الطاقة .  الرباء واجلمهور له
للمركبات ضمن املواصفات البيئية للمركبات الفيفة يف مملكة البحرين، 

ات الفيفة الصادرة باإلضافة إىل تضمينه أيضًا يف املواصفات املوحدة للمركب
لن هيئة املواصفات والتقيي  لدول لل  التعاو  لدول اللي  العربية، 
وذلك لاسهام يف ختفي  اببعاااتا ومن ا اإليفاء بالتماماتا اليت تقدمت با 
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Abstract 

Climate change has become a key 
environmental issue that requires global 
collaboration to mitigate. The world countries, 
including the Gulf Cooperation Council (GCC) 
countries, have agreed in Paris 2015 to reduce 
carbon dioxide(CO2) emissions. Potentials for 
reducing CO2 emissions from transport sector 
in developing countries seem promising. This 
research aims to investigate the emission 
reduction potential for setting vehicle fuel 
economy standards in Bahrain.  Accordingly, a 
number of future scenarios are developed using 
the Long Range Energy Alternatives Planning 
System (LEAP) for the period 2019-2030. A 
descriptive matrix is also produced to compare 
the effectiveness of setting three different fuel 
economy standards: high, medium and low. 
The modelling results show that setting high 
fuel economy standards can reduce transport 
CO2 emissions by 17%. These standards have 
also the best performance according to the 
descriptive matrix results. However, setting 
medium vehicle fuel economy standards seems 
more realistic: it is effective and is accepted by 
stakeholders groups. This research 
recommends incorporating fuel economy 
standards into the environmental specifications 
for new light duty vehicles in Bahrain. These 
standards may also be incorporated into the 
unified specifications set by the GCC’s 
Standardization Organization. This is to help 
the GCC countries in meeting their CO2 
emission reduction commitments agreed in 
Paris 2015.  
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