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2030أهداف التنمية المستدامةمن -7الهدف

حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة ضمان "
"والمستدامةالحديثة الموثوقة



الغاية 
(

7-
نسبة السكان (: "1-1-7)المؤشر (1

"المستفيدين من خدمات الكهرباء
2015-2008

%100

نسبة السكان (: "2-1-7)المؤشر 
 عىل الوقود 

ً
الذين يعتمدون أساسا

"والتكنولوجيا النظيفي   
  
 
2015و2001وصلت النسبة ف

عىل %99.9و%98.9إىل 
التواىل  

لول عام ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بح(: "1-7)الغاية 
2030"



  مجموعة مصادر الطاقة العالم(: "2-7)الغاية 
 
  حصة الطاقة المتجددة ف

 
ة ف ية بحلول تحقيق زيادة كبب 

"2030عام 

  مجموع االستهال(: "1-2-7)المؤشر 
 
ك حصة الطاقة المتجددة ف

  للطاقة
 
"النهائ

تاج الكهرباءإلنأعدت دراسة بشأن فاعلية استخدام مصادر الطاقات المتجددة 

  
 
2014إنشاء وحدة الطاقة المستدامة ف

  الخطة الوطنية و اد اعتم
طاقة تسىع إلدراج الطاقة المتجددة ضمن مزي    ج الالئ 

، عىل أن ترتفع 2025بحلول العام من استهالك الطاقة الكىل  % 5بنسبة ال تتجاوز 
2035بحلول % 10هذه النسبة إىل 

وع تجريئر  إلنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدد
 عىل تنفيذ مشر

ً
ة العمل حاليا

ميغاوات 5يجمع بي   الخاليا الشمسية والتوربينات الهوائية بطاقة اجمالية تبلغ 
  منطقة الدور 

 
2019ومن المؤمل أن تعمل المحطة بحلول العام  ف

  
 
بالمشاري    ع حال بدء العمل ف

  مؤمل ظهورها 
ة والئ  الكبب 

  منتصف 
 
2019عىل الساحة ف

لمملكة البحرين يمكن 
احتسابها



   (: "3-7)الغاية 
 
"2030بحلول الطاقة كفاءة استخدام مضاعفة المعدل العالم  للتحسن ف

الغاية 
(

7-
3)

  تقاس من حيث (: "1-3-7)المؤشر 
كثافة الطاقة الئ 

" الطاقة األولية والناتج المحىل  اإلجماىل  

المعلومات و الحكومة عمل هيئةتلهذا المؤشر 
ونية والهيئة الوطنية للنفط والغاإل از عىل لكب 

 احتسابه 
ً
سنويا



يا الوصول إىل أبحاث وتكنولوجالدوىل  من أجل تيسب  تعزيز التعاون ، 2030بحلول (: " أ-7)الغاية 
  ذلك الطاقة المتجددة النظيفة، الطاقة 

 
  استخدام  بما ف

 
لوقود الطاقة وتكنولوجيا اوالكفاءة ف

  الهياكل األساسية للطاقة وتكنولاألحفوري المتقدمة واألنظف ، وتشجيع 
 
الطاقة وجيا االستثمار ف
"النظيفة 

الغاية 
(

7-
التدفقات المالية الدولية الموجهة إىل (: "1-أ-7)المؤشر (أ

  مجاالت 
 
البلدان النامية لدعم أنشطة البحث والتطوير ف

  النظم 
 
  ذلك ف

 
الطاقة النظيفة وإنتاج الطاقة المتجددة، بما ف

"الهجينة

بر كونها تعتينطبق عىل مملكة البحرين،  هذا المؤشر ال 
ضمن الدول النامية ذات الدخل المرتفع 



الغاية 
(

7-
  مجال كفاءة الطاقة (: "1-ب-7)المؤشر (ب

 
االستثمارات ف

كنسبة من الناتج المحىل  اإلجماىل  ومبلغ االستثمار المباشر 
  شكل تحويالت مالية، من أجل توفب  الهياكل 

 
، ف األجنئر 

"األساسية والتكنولوجيا الالزمة ألغراض التنمية المستدامة

طاقة توسيع البنية التحتية وتطوير التكنولوجيا لتوفب  خدمات ال، 2030بحلول "(: ب-7)الغاية 
  البلدان 

 
 والدول الجزريالنامية، الحديثة والمستدامة للجميع ف

ً
ة وال سيما أقل البلدان نموا ة الصغب 

امج الدعم الخاصة بكل   لبر
ً
"منهاالنامية والبلدان النامية غب  الساحلية ، وفقا

من تنفيذ حزمة حاليا، تعمل مملكة البحرين عىل 
  تصب المشاري    ع 

  مجال  الئ 
 
كفاءة الطاقة ومن المتوقعف

مكن يهذه المشاري    ع وبالتاىل  تأثب  يتبي   أن 2019مع نهاية 
هذا الموشر احتساب 



ات ذات العالقة بالمجلس األعىل للبيئة  المؤشر

(1-1-7)المؤشر 

(2-1-7)المؤشر 

(1-2-7)المؤشر 

ات ال ينتجها المجلس ال • عىل للبيئة، البيانات المتعلقة بهذه المؤشر
ة من هيئة الكهرباء والماء لغرض إعداد وقد تم أخذها بصورة مباشر

التقرير الخاص بالهدف السابع

ات سابق ة يقترص دور المجلس األعىل للبيئة بالنسبة للمؤشر
الذكر عىل كونه طرف من األطراف المعنية بالحصول عىل تلك 
  قضية تغب  المناخ وغب  

 
ات الرتباطها بشكل مباشر ف المؤشر

  شأن جودة 
 
الهواءمباشر ف


