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الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني 
اإلدارة العامة لإلحصاءات الجغرافية 

دائرة إحصاءات البيئة 
المنبعثات في فمسطين لتقدير فجوة البيانات الالزمة 

 واقع ورؤية
 

 :مقدمة
تعتبر إحصاءات المنبعثات من أىم الموضوعات ضمن إحصاءات 
البيئة وأكثرىا صعوبة ودقة عمى المستويين المحمي والدولي في ظل 

طرأ عمى البيئة والمناخ وما صاحبيا من ارتفاع في تالتغيرات التي 
حيث أن موضوع .  دررات الحرارة ووروز ظاىرة ااحتباس الحرارر 

عمى معرفة كميات المنبعثات إلى اليواء  إحصاءات المنبعثات يعمل
 . حسب المصدر ونوع المنبعث

 
لمصادرىا فمنيا منبعثات  طبباًا  فمسطينتتعدد مشاكل المنبعثات في 

ثاني )وىي ما تعرف بغازات الدفيئة أو البيت الزراري  ،عالمية
ومنيا ما يعرف ، (ن، وأكسيد النيترورين، والميثانأكسيد الكروو
قميمية وىي التي مصدرىا المنطبة اإلقميمية المحيطة بالمنبعثات اإل

والتي تحتور عمى ثاني أكسيد )ومن أىميا األمطار الحمضية 
باإلضافة إلى المركبات  ،(الكبريت، واألمونيا وأكاسيد النيترورين

حيث ينتج عن األمطار .  العضوية المتطايرة غير الميثانية
اقتصادية التي تسبب الحمضية الكثير من األضرار البيئية وا

خسائر كبيرة في اإلنتاج الزراعي وتعمل عمى تآكل المباني 
  .باإلضافة إلى المشاكل الصحية الكثيرة

 :الهدف
تيدف ىذه الورقة إلى مناقشة مشكمة نبص البيانات الالزمة لتبدير 

المنبعثات في فمسطين من حيث البطاعات التي ا يتوفر عنيا 
، وأسباب ىذا النبص، يورد بيا نبص رزئيوتمك التي ، بيانات

 .ومبترحات لموصول إلى حمول مناسبة ليذه المشكمة
 

 :منهجية تقدير المنبعثات في فمسطين
تعنى  إقميمية أوفي ظل عدم توفر دراسات ومنيريات محمية 

بموضوع تبدير المنبعثات في فمسطين فبد تم ااسترشاد بما ىو 
الخطوط التورييية لمييئة وىي  ااات تبدير المنبعثل متوفر عالمياًا 

 Intergovernmental)الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

Panel for Climate Change IPCC)  بشأن  2006لعام
 .البوائم الوطنية لحصر غازات ااحتباس الحرارر 

 
بشأن عمميات الحصر ( IPCC) إعداد الخطوط التورييية لمييئةتم 

ااحتباس الحرارر تمبية لدعوة من اتفاقية األمم الوطنية لغازات 
 United Nation) المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

Framework Convention for Climate Change 

UNFCCC )التورييية لمييئة المنبحة لعام  بيدف تحديث الخطوط
والمراد أن تتبعيا  التي توفر المنيريات الموافف عمييا عالمياًا  1996

 .البمدان في تبديرىا لبوائم حصر غازات ااحتباس الحرارر 
 
ىو نبص الدراسات ىذه الخطوط  إلىالتورو  أسباب أىممن  أن

توفير ىذه  إلى باإلضافةالمحمية المعنية بيذا النوع من الحسابات، 
الخطوط والتورييات لبيانات ومعامالت يمكن ااستعانة بيا في 

 أن، كما وطنية أنشطةبيانات  أوحال عدم توفر معامالت وطنية 
 .إلييالمتورو  األكبرسيولة العمل عمى ىذه التورييات كان الدافع 

 
 :القطاعات التي تشممها التقديرات

 المنبعثات من قطاع الطاقة. 

 المنبعثات من قطاع العمميات الصناعية. 
  واستعمااتالمنبعثات من قطاع الزراعة والحرارة 

 .األرر األخرر 
 المنبعثات من قطاع النفايات. 

   
 :المطموبة لتقدير المنبعثاتالبيانات 

 أساسيتينركيزتين لتبدير المنبعثات من قطاع معين ا بد من توفر 
قيمة وكمية  أن. مالت اانبعاثومعا األنشطةوىي بيانات  أا

 األنشطةالمنبعثات تساور حاصل ضرب معامل اانبعاث وويانات 
  

Emission = [Emission Factor] x [Activity Data]  
 

 :حيث
ىو قياس لمعدل كمية : (Emission Factor) معامل اانبعاث

 أواانبعاث من مموث نتيرة البيام بفعاليات معينة مثل حرق الوقود 
 هيعبر عنو األراضيالتغير في استعماات  أوحرق النفايات 

الكروون  أكسيدطن ثاني  5مثل ، (نشاط)بوحدات وزن مموث لكل 
كغم ميثان تنتج  0.5 أو، ديزلمن وقود الطن  1تنتج نتيرة حرق 

 .ببر رأسمن كل 
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 يكون لكل دولة معامالت انبعاث خاصة بيا نظراًا  أن األصل
لمظروف الروية الخاصة بالدول وظروف استيالك الوقود واألنشطة 

من لعدم توفر مثل ىذه المعامالت لمعديد  المختمفة، ولكن ونظراًا 
الدول فيتم ااستعاضة عنيا بالمعامالت اافتراضية المبترحة من 

. في الخطوط التورييية IPCCقبل 
  

التي تمثل  بياناتفيي ال: (Activity Data) األنشطةبيانات  أما
تمتص غازات خالل  أوالبشرية التي تنتج مموثات  األنشطةحرم 

الحيوانات،  أعدادمثل كميات الوقود المستيمك، )فترة زمنية محددة 
كميات  ،األراضيماات عكمية النفايات الناترة، التغير في است

السيارات،  أعدادالمنترة،  األصباغنتج، كميات ااسمنت الم
 .(وغيرىا

 
ن الحديث يدور إعندما يتم الحديث عن نبص البيانات وفروتيا ف 

 .أعالهالمذكورة  األنشطةعن بيانات 
 

 :المنبعثات إلحصاءاتالوضع الراهن 
 2010ن الرياز قام بتبدير بيانات العام إلى أبداية يرب التنويو 

نشطة الخاصة بفمسطين، بينما بيانات عمى بيانات األ اعتماداًا 
السالسل الزمنية تم اشتباقيا والحصول عمييا من المواقع 

االكترونية وقواعد البيانات لمريات العاممة في مرال المنبعثات 
 .FAO))منظمة ااغذية والزراعة العالمية  وأىميا

 
 

 CO2كميات ثاني أكسيد الكربون 
ثاني أكسيد الكروون أو الغاز الفحمي ىو مركب كيميائي وأحد غاز 

مكونات الغالف الرور، يكون عمى شكل غاز في الحالة الطبيعية، 
ولكنو يستخدم أيضا في حالتو الصمبة ويعرف عادة باسم الثمج 

ينتج ثاني أكسيد الكروون طبيعيا كناتج احتراق المواد   .الراف
كما ينتج كناتج ثانور لمعديد  . العضوية، وناتج من عمميات التخمر

بتسببو في ظاىرة الغاز ويشتير ىذا  . من الصناعات الكيميائية
وما  ااحتباس الحرارر والتي تؤدر إلى ارتفاع دررة حرارة األرر

اانتاج  وأنماطانتاج الزراعي، نماط اأيرافف ذلك من تغير 
مرار السارية ووروز ظواىر لم تكن مورودة وانتشار األ ستيالكواإل
 .ساببا

 

قدرت كمية غاز ثاني أكسيد الكروون المنبعثة في فمسطين من 
 3.1حوالي  2011قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات خالل العام 

قطاع الطاقة،  مميون طن نترت من 2.7مميون طن، موزعة بواقع 
ألف طن نترت  63ألف طن نترت من قطاع الزراعة، و 326و

وبالمبارنة مع العام .  من قطاع النفايات نتيرة لمحرق المفتوح
، بمغت كمية غاز ثاني أكسيد الكروون المنبعثة من قطاعات 2001

 1.3مميون طن، منيا حوالي  1.6الطاقة والزراعة والنفايات حوالي 
آاف طن نترت من  308من قطاع الطاقة، ومميون طن نترت 

 .ألف طن نترت من قطاع النفايات 47قطاع الزراعة، وحوالي 
 
 
 
 

كميات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في فمسطين من قطاعات 
 2011-2001الطاقة والزراعة والنفايات، 

 
 

ان ارتفاع كميات ثاني اكسيد الكروون في فمسطين وزيادتيا المطردة 
التي تدلل عمى تسبب في بروز وظيور مرموعة من الظواىر 

اارتفاع الشديد في  ا سيماحدوث تغير مناخي في ىذه المنطبة، 
دررات الحرارة الدنيا  وتذبذبدررات الحرارة العظمى في الصيف 

 : ادناه الرداولال كما ىو واضح من خ في الشتاء
 

 (oم)موقع المحطة حسب  مختارة لسنواتمعدل حرارة الهواء العظمى في فمسطين 
موقع 

 المحطة
2004 2007 2010 2011 2012 2013 

 26.4 27.8 25.5 28.0 27.1 25.8 رنين

 .. .. 25.0 27.7 22.3 26.3 طولكرم

 23.9 25.4 23.1 25.4 22.3 23.0 نابمس

 20.9 22.5 20.2 23.1 20.7 .. رام هللا

 31.1 32.4 30.3 32.3 29.6 30.3 أريحا

 21.5 22.8 20.5 23.4 20.7 20.9 الخميل

لألرصاد الروية  اادارة العامة: المصدر
 بيانات غير متوفرة..: 
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 (oم)موقع المحطة حسب لسنوات مختارة معدل حرارة الهواء الدنيا في فمسطين 
موقع 

المحطة 
2004 2007 2010 2011 2012 2013 

 16.4 15.9 15.8 17.4 13.5 15.7 رنين

 .. .. 16.9 18.6 15.6 15.8 طولكرم

 14.4 13.8 13.7 15.8 13.3 14.1 نابمس

 13.8 13.4 13.2 15.4 13.1 .. هللا رام

 18.3 19.5 18.0 19.5 15.3 16.5 أريحا

 12.6 12.4 12.3 14.9 11.1 12.3 الخميل

لألرصاد الروية  اادارة العامة :المصدر  
 بيانات غير متوفرة..:   
 

ر السنوات ااخيرة فاىر التي برزت عمى السطح ومن الظكذلك 
تذبذب كميات ونتيرة لزيادة كميات ثاني اكسيد الكروون ظاىرة 

اامطار وعدم انتظام توزيعيا، باإلضافة الى مورات البرد الشديد 
حد أوالرفاف وفبدان ورفاف العديد من الينابيع التي كانت تعتبر 

 .مصادر الحصول عمى المياه
 

( ممم)موقع المحطة حسب لسنوات مختارة كمية المطر السنوي في فمسطين 
موقع 
 المحطة

2004 2007 2010 2011 2012 2013 

 480.0 544.9 459.3 336.5 232.5 424.8 رنين

 .. .. 521.1 391.9 581.9 547.3 طولكرم

 805.9 763.5 608.3 508.6 574.0 638.5 نابمس

 771.2 860.8 526.1 502.1 543.9 .. هللا رام

 147.7 136.1 99.0 124.2 115.2 128.5 أريحا

 661.4 620.5 375.5 393.7 447.8 570.8 الخميل

لألرصاد الروية  اادارة العامة: المصدر
 بيانات غير متوفرة..: 

 CH4كميات الميثان 
الحرارر من حيث وروده  ااحتباسيعد غاز الميثان ثالث غازات 

 في الغالف الرور لألرر بعد ثاني أكسيد الكروون ووخار الماء،
وىو مساىم رئيسي في ارتفاع دررة حرارة اارر بل ان مفعولو في 

حيث أن ) احداث ااحتباس الحرارر يفوق غاز ثاني اكسيد الكروون 
طن من غاز ثاني  21 انبعاث طن من الميثان يكافئ 1انبعاث 

 .(اكسيد الكروون 
 

، يعد رارة كوكب األرر وانطالق الميثانإن العالقة بين ارتفاع ح
إحدر البضايا المناخية األكثر إلحاحا، إذ إن النماذج المناخية حاليا 

ستكون لو  ارة األررتدل عمى أن استمرار وتيرة تزايد دررة حر
، وىذا سيسرع من ، إذ سيعمل عمى تحرير الميثانعواقب وخيمة

ارتفاع حرارة كوكب األرر بشكل عام أكثر مما توقعتو معظم 
 .الدراسات المناخية

 

قدرت كمية غاز الميثان المنبعثة من قطاعات الطاقة  فمسطينياًا،
طن، موزعة  14,852حوالي  2011والزراعة والنفايات خالل العام 

طن نترت  7,137طن نترت من قطاع الطاقة، و 3,305بواقع 
طن نترت من قطاع النفايات  4,410من قطاع الزراعة وما تببى 

الصمبة، في حين قدرت كمية غاز الميثان المنبعثة في فمسطين 
طن نترت من  922طن، منيا  10,494حوالي  2001خالل العام 

 3,320طن نترت من قطاع الزراعة، و 6,252قطاع الطاقة، و
 .طن نترت من قطاع النفايات

 

الطاقة والزراعة  كميات الميثان المنبعثة في فمسطين من قطاعات
 2011-2001والنفايات، 

 
إا بالرغم من صغر حرم ىذه الكمية مبارنة مع المموثات ااخرر 

 وتغير المناخ ا يستيان بوحداث ااحتباس الحرارر في إ تأثيرىان أ
حداث ظاىرة الى المموثات ااخرر في إ باإلضافةوىي تساىم 

 .بيئية وزراعية وحياتية ااحتباس الحرارر وما ينتج عنيا من اضرار
 

  N2Oكميات ثاني أكسيد النيتروجين 
  يعّد غاز ثاني أكسيد النيترورين أكثر سمية، ألنو يتحول بواسطة

الرطوبة إلى حمر النيتريك الذر يؤدر استنشاقو إلى أضرار كبيرة 
والرياز التنفسي، كما أن ورود ىذا الحمر يساعد إلى رانب  لمرئة
 . الكبريت عمى زيادة أضرار األمطار الحمضيةوثالث أكسيد  ثاني

 

وكذلك تتفكك أكاسيد النيترورين في ورود األكسرين والضوء وينتج 
عمى الرياز  أضرار بالغةالذر لو  ذلك تكّون غاز األوزون  عن

يسبب التياب األنف ، و، كما يؤدر إلى تمف أنسرة الرئةالتنفسي
من ذلك الغاز ا الحد األقصى المسموح بو  وليذا فإن والعينين

. المميون  رزء في"  1" يتراوز نسبة 
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إن دررة حرارة اارر بل رفع الى ذلك مساىمتو في يضاف 
كسيد ااحتباس الحرارر يفوق غاز ثاني أحداث مفعولو في إ

يكافئ ثاني أكسيد النيترورين طن من  1انبعاث حيث أن )الكروون 
 (.ثاني اكسيد الكروون  طن من غاز 310انبعاث 

 
قدرت كمية غاز ثاني أكسيد النيترورين المنبعثة من فمسطينياًا، 

 783حوالي  2011قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات خالل العام 
طن نترت من قطاع الطاقة،  116طن، حيث كانت موزعة بواقع 

طن نترت من  100طن نترت من قطاع الزراعة وما تببى  567و
النفايات الصمبة، فيما قدرت كمية ثاني أكسيد النيترورين حرق 

المنبعثة في فمسطين من قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات خالل 
طن نترت من  50طن، منيا حوالي  696حوالي  2001العام 

 76طن نترت من قطاع الزراعة، و 570قطاع الطاقة، وحوالي 
 .طن نترت من قطاع النفايات

 
كسيد النيتروجين المنبعثة في فمسطين من كميات ثاني أ

 2011-2001قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات، 

 

 :قطاع الطاقة فجوة البيانات في
شيوعا  األكثروىي الطريبة ) 1طريبة المستور تم ااعتماد عمى 

( واستخداما لدر الدول التي ا تتوفر لدييا معامالت انبعاث وطنية
لتبدير المنبعثات من قطاع الطاقة عمى الوقود، حيث إنو يمكن 

ومتوسط ، منبعثات عمى أساس كمية الوقود المحترق التبدير 
 1تتوفر معامالت اانبعاث الخاصة بالمستور  . معامالت اانبعاث

، وتم بالنسبة لرميع غازات ااحتباس الحرارر المباشرة ذات الصمة
ميزان الطاقة الفمسطيني الذر من  األنشطةالحصول عمى بيانات 

بيانات  أن  .سنويا الفمسطيني يعده الرياز المركزر لإلحصاء
ببية  أما، حرق الوقود ألنشطةلبطاع الطاقة متوفرة  األنشطة
وىي المنبعثات المتطايرة من الوقود، ونبل وتخزين ثاني  األنشطة

  .أكسيد الكروون فيي غير متوفرة
 

 الطاقة ووفرة بياناتهاقطاع  منمصادر المنبعثات 
 وفرة البيانات النشاط

 متوفرة أنشطة حرق الوقود

 متوفرةغير  المنبعثات المتطايرة من الوقود

 متوفرةغير  نبل وتخزين ثاني أكسيد الكروون 

 
 :لعمميات الصناعيةفجوة البيانات في قطاع ا

المطموبة ليذا البطاع تتمثل في كميات  األنشطةبيانات  أن
المنترات من ىذا البطاع، عمى سبيل المثال كمية ااسمنت المنتج 

المواد  ذلكسنويا، عدد البطع االكترونية المنترة حسب النوع، ك
 .المستوردة أوالكيماوية المصنعة 

 

من خالل ااطالع عمى مصادر اانبعاثات من قطاع العمميات 
 األنشطةبيانات  إلىتعمال المنترات وبالرروع الصناعية واس

المتوفرة في فمسطين فمن الواضح ورود صعوبة في تبدير 
المنبعثات الناترة من ىذا البطاع بسبب النبص والعرز في بيانات 

كميات ووحدات  إلىىذه الحسابات بحارة  أناألنشطة حيث 
قت فيزيائية حول المنترات الصناعية وىي غير متوفرة في الو

 .الحاضر
 

          العمميات الصناعية مصادر المنبعثات في قطاع 
 واستعمال المنتجات

 وفرة البيانات النشاط
 غير متوفرة الصناعات التعدينية

 غير متوفرة صناعة المواد الكيميائية

 غير متوفرة صناعة المعادن

المنترات غير المولدة لمطاقة من استخدام 
 المذيبات والوقود

 متوفرة غير

 غير متوفرة صناعة االكترونيات

استخدامات المنترات كبدائل لممواد 
 المستنفذة لألوزون 

 غير متوفرة

 غير متوفرة صناعة واستعمال المنترات األخرر 

 غير متوفرة أخرر 
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األرض  واستعماالتالزراعة والحراجة فجوة البيانات في قطاع 
 :األخرر 

في حساب المنبعثات من  األولتم ااعتماد عمى أسموب المستور 
األراضي األخرر في فمسطين  واستعمااتقطاع الزراعة والحرارة 

. نظرا لغياب معامالت اانبعاث الخاصة بيا
 

لوفرة البيانات المتعمبة بالمواشي في قطاع الزراعة فبد تم  ونظراًا 
 أمارة الروث، حساب المنبعثات من التخمر المعور ومعال

 بإدارةفيناك نبص في البيانات المتعمبة  األراضيبخصوص 
ىناك تفصيالت ا تنطبف عمى الحالة  أن إلى باإلضافة األراضي

عدم البدرة عمى حساب المنبعثات  إلى أدرالذر  األمرالفمسطينية، 
. األصنافمن ىذه 

 
مصادر المنبعثات في قطاع الزراعة والحراجة  

األراضي األخرر  واستعماالت
 وفرة البيانات النشاط

 متوفرة المواشي 
 غير متوفرة األراضي
 منبعثات الغازات ومصادر اإلرمالية المصادر

األراضي  من الكروون  أكسيد ثاني غير
 غير متوفرة

 
 :النفاياتفجوة البيانات في قطاع 

تعتمد المنيرية الخاصة بتبدير انبعاثات الميثان النارمة عن مواقع 
التخمص من النفايات الصمبة عمى أسموب التضاؤل من المستور 
األول ويفترر ىذا األسموب أن المكون العضور البابل لمتحمل 

في النفايات يتضاءل ببطء خالل بضعة عبود،  (الكروون العضور )
في حالة ثبات . ن وثاني أكسيد الكروون والتي يتكون خالليا الميثا

الظروف، فإن معدل إنتاج الميثان يعتمد فبط عمى كمية الكروون 
نتيرة لذلك تكون انبعاثات الميثان النارمة . المتببية في النفايات

عن النفايات المترسبة في موقع التخمص من النفايات عالية في 
فر تدريريًاا حيث يتم السنوات البميمة األولى بعد الترسيب، ثم تنخ

 تيريالمتحمل في النفايات بواسطة البك استيالك الكروون البابل
ىذا ويحدث تحول المادة البابمة لمتحمل في .  عن التضاؤل المسئولة

مواقع التخمص من النفايات الصمبة إلى الميثان وثاني أكسيد 
.  الكروون عبر سمسمة من التفاعالت والتفاعالت المتوازية

 
فمسطين ونظرا لغياب معامالت اانبعاث الخاصة بيا فبد تم في 

ااعتماد عمى أسموب التضاؤل من المستور الثاني لمييئة 
(Tier2) ا باستخدام بيانات األنشطة الخاصة  بفمسطين، أساسًا

والباراميترات اافتراضية لتبدير انبعاثات الميثان النارمة عن مواقع 
. التخمص من النفايات الصمبة

 النفاياتادر المنبعثات في قطاع مص
 وفرة البيانات النشاط
 متوفرةمكبات النفايات الصمبة 

 غير متوفرةالمعالرة البيولورية لمنفايات الصمبة 
 متوفرة رزئياالترميد والحرق المفتوح لمنفايات 

 غير متوفرةمعالرة المياه العادمة 
 
 
 

 :المنبعثاتأسباب عدم توفر البيانات المختمفة لتقدير 
عدة  إلىعدم توفر البيانات المختمفة لتبدير المنبعثات  أسبابتعود 

صعوبة الحصول عمى مثل ىذه البيانات من خالل  أىمياعوامل 
 بإرراءالمسوح الميدانية، وعدم قيام الريات المعنية بيذه البطاعات 

، ثم (الكمية وليس المالية)البطاعات المختمفة  إنتاريةدراسات حول 
رود الكثير من البيانات والحاات التي ا تنطبف عمى الحالة و

 .الفمسطينية
   

 : اإلجراءات المتبعة لتجاوز النقص في البيانات
 ةاالكترونيلتراوز ىذا النبص في البيانات تم ااستعانة بالمواقع 

، حيث تبوم ىذه التي توفر بيانات حول المنبعثات عن الدول
ومعادات نماذج اعتمادا عمى الريات بحساب المنبعثات لمدول 

 .خاصة بيا
 

 واألغذيةمنظمة الزراعة من الريات التي تبوم بحساب المنبعثات 
، وغيرىا من الييئات اإلسالمي، ومنظمة المؤتمر FAOالعالمية 

 .الدولية المعنية بالمناخ واانبعاثات
 
في تبدير المنبعثات تعتبر غير مردية وا تالمس  اآلليةىذه  أن

يتم  أن واألصل، واقع البمد الذر تحسب لو المنبعثات بيذه الطريبة
تبدير  إلىبذل مزيد من الريود لتوفير البيانات المفبودة ليصار 

 .دقة وشمولية وتالمس واقع البمد أكثرالمنبعثات بصورة 
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 :مقترحة توصيات
 اإلرراءاتىناك حارة ممحة اتخاذ بعر  أنيتضح مما سبف 

 أىم، من في موضوع المنبعثات التي تساىم في سد فروة البيانات
 :اإلرراءاتىذه 

الدعوة الى انشاء فرق ولران فنية تنبثف من الفريف الوطني  .1
واستحداث  إيرادتبرير البالغ الوطني لمعمل عمى  إلعداد

 .في مرال عممو وطنية كل انبعاتمعامالت 

 
تبرير البالغ  إلعدادالفريف المشكل  توريويصار الى  أنبمعنى 
والذر يضم في عضويتو كافة الريات العاممة في مرال الوطني 

تبوم تشكيل فرق ولران فرعية قطاعية من ارل المنبعثات 
يرادباستحداث  معامالت انبعاث وطنية خاصة لكل قطاع، أر  وا 
في قطاع الزراعة بالتعاون  وزارة الزراعة والريات العاممةان تبوم 

خاصة ببطاع الزراعة، وان  ثفيما بينيا استحداث معامالت انبعا
تبوم سمطة الطاقة ببيادة الريود مع الريات العاممة في مرال 

وىكذا ، الطاقة باستحداث معامالت انبعاث خاصة ببطاع الطاقة
 (.ىاوالنبل والمواصالت وغير ،والنفايات، الصناعة)لببية البطاعات 

 
 
 

 


