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اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات تم إعداد هذا التقرير حسب 
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شكـر وتقديـر 
 

في إنجاح عمى تعاونهم الوزارات والمؤسسات جزيل الشكر والتقدير لجميع بيتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني 
لى جميع العاممين عمى هذا التقرير لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم  .جمع بيانات التقرير، وا 

 
بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، وبدعم  2014، الهواء إلىإعداد تقرير المنبعثات لقد تم 

ممثمة بمكتب الممثمية  2016لعام ( CFG)مجموعة التمويل الرئيسية لمجهاز و دولة فمسطينمالي مشترك بين كل من 
(.   SDC)، والوكالة السويسرية لمتنمية والتعاون دولة فمسطينالنرويجية لدى 

 
كزي لإلحصاء الفمسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضـاء مجموعة التمويل الرئيسيـة لمجـهاز يتقدم الجهاز المر

(CFG ) إعداد هذا التقريرعمى مساهمتهم القيمة في .
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 فريق العمل
 

 إعداد التقرير 

 زىراف اخميف
 
 تدقيق معايير النشر 

 حناف جناجره
 

 المراجعة األولية 

 محمكد عبد الرحمف
 

  المراجعة النهائية 
 دمحم قاللكه

 
   اإلشراف العام 

عال عكض                         رئيس الجياز 
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 المقدمة
 

صعكبة كدقة عمى المستكييف المحمي  كأكثرىاتعتبر إحصاءات المنبعثات مف أىـ المكضكعات ضمف إحصاءات البيئة 
كبركز ظاىرة االحتباس  في ظل التغيرات التي طرأت عمى البيئة كالمناخ كما صاحبيا مف ارتفاع في درجات الحرارة كالدكلي
حيث أف مكضكع إحصاءات المنبعثات يعمل عمى معرفة كميات المنبعثات إلى اليكاء حسب المصدر كنكع .  الحرارؼ 
 . المنبعث

 

عمى إمدادات المياه كاإلنتاجية الزراعية ، ىذه التيديدات تؤثر دكلة فمسطيف العديد مف التيديدات نتيجة تغير المناختكاجو 
العكاقب المحتممة لتغير المناخ خطيرة في ضكء التصحر التدريجي اف   .كاالقتصادكالتنكع البيكلكجي، كالصحة البشرية 

  . كزيادة تدىكر كندرة المكارد
 

ينبغي لمبمداف المتقدمة، التي تعتبر مسؤكلة تاريخيا . تغير المناخ مشكمة عالمية، كمعالجة ذلؾ ىك مسؤكلية عالميةيعتبر 
. تأخذ زماـ المبادرة في خفض انبعاثات غازات الدفيئةأف اكمة في الغالؼ الجكؼ عف الجزء األكبر مف غازات الدفيئة المتر

د العتماد استراتيجيات تنمية منخفضة كجواؿبذؿ قصارػ فمطمكب منيا لبمداف النامية، بما فييا البمداف العربية اما بالنسبة ؿ
 .نتاج النفاياتالمكارد كاإ كالطاقة كالمياه في استيالؾ  االنبعاثات بما في ذلؾ انخفاض

 

تعتمد المنيجية عمى مصادر .  لمتكفرةا مف كاقع البيانات فمسطيفالمنبعثات إلى اليكاء في تقدير كميات ييدؼ التقرير إلى 
 :التمكث كالتي يمكف تصنيفيا كما يمي

 المنبعثات مف قطاع الطاقة. 

 المنبعثات مف قطاع العمميات الصناعية. 
  كالحراجة كاستخدامات األرض األخرػ المنبعثات مف قطاع الزراعة. 
 المنبعثات مف قطاع النفايات. 

 

مف تقدير المنبعثات مف  إليياالتي تـ التكصل األساسية يعرض الفصل األكؿ النتائج حيث  يتألف التقرير مف ثالثة فصكؿ؛
 كيعرض كذلؾ تقييماًا  المنبعثات تقديرتباعيا في اتناكؿ المنيجية العممية التي تـ أما الفصل الثاني في.  أعالهالقطاعات 

، كيعرض الفصل الثالث المفاىيـ كالمصطمحات العممية الكاردة في الجكدة البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ عميو
. التقرير

 

كهللا كلي التكفيق،،، 
 

 

 

 2016، حزيران عال عوض

  رئيس الجهاز
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الفصل األكؿ 
 

النتائج األساسية 
 

 فمسطيفلييا بخصكص المنبعثات الى اليكاء في التي تـ التكصل إ كالتقديراتنتائج اؿألىـ  يعرض ىذا الفصل ممخصاًا 
  .2014-2006ض بيانات السالسل الزمنية لالعكاـ اتعراسباالضافة الى  2014لمعاـ 

 
 2014المنبعثات خالل العام حصر   1.1

حكالي  2014في فمسطيف خالؿ العاـ  قدرت كمية المنبعثات الناتجة مف قطاعات الطاقة كالزراعة كالنفايات
قدر إجمالي نصيب الفرد مف ، ىذا كقد (CO2) طف مكافئ مف غاز ثاني اكسيد الكربكف  4,614,850

، مكزعة بنسب مختمفة حسب القطاعات، فرد/طف 1.014في فمسطيف حكالي  2014لمعاـ  CO2انبعاثات 
 .فرد/طف 0.80حكالي  2011لمعاـ  CO2بينما كاف نصيب الفرد مف انبعاث 

 
مقارنة مع نظيره في  االقليعتبر  2014كما ىك كاضح في الجدكؿ ادناه فاف نصيب الفرد مف االنبعاثات لعاـ 

 .الدكؿ المجاكرة
 

 ي اكسيد الكربون في فمسطين والدول المجاورةنصيب الفرد من انبعاثات ثان: 1جدول 
 

نصيب الفرد من االنبعاثات عدد السكان الدولة 
 CO2طن مكافئ 

السنة 

 2014 1.014 4,550,368فمسطيف  

 2000 2.9 66,137,000مصر 

 2005 3.7 21,533,000سكريا 

 2000 4.4 4,160,000لبناف 

 2006 5.1 5,600,000االردف 

 2007 10.7.. اسرائيل 

تقارير البالغ الكطني لمدكؿ اعاله  : المصدر
بيانات غير متكفرة ..: 

 
 (N2O)، وثاني أكسيد النيتروجين (CH4)، والميثان (CO2)ثاني أكسيد الكربون انبعاثات  1.1.1
حكالي  2014خالؿ العاـ  الطاقة كالزراعة كالنفايات قطاعاتمف  في فمسطيف كسيد الكربكف المنبعثةكمية غاز ثاني أ قدرت

ركجيف ت، ككمية ثاني اكسيد النيCO2الف طف مكافئ  852.4كمية غاز الميثاف بحكالي فيما قدرت طف، مميكف  3.180
 .CO2الف طف مكافئ  582.1بحكالي 
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( CO2الف طن مكافئ )حسب نوع المنبعث  2014انبعاثات غازات الدفيئة خالل العام 

 
 

حكالي  2014خالؿ العاـ اعات المختمفة في االنبعاثات فقد قدرت المنبعثات مف قطاع الطاقة طاما بخصكص مساىمة الق
، كمف قطاع CO2طف مكافئ آالؼ  503.65فيما قدرت المنبعثات مف قطاع الزراعة بحكالي طف، ؼ آال 3,309.58

 .CO2لف طف مكافئ أ 801.62النفايات بحكالي 
 

 (CO2الف طن مكافئ )حسب القطاع  2014انبعاثات غازات الدفيئة خالل العام 
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69%
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 2014، مجموع المنبعثات حسب القطاع: 2جدول 
 

  CO2مصادر االنبعاث  
(Gg) 

CH4 
(Gg) 

N2O 
(Gg) 

CO 
(Gg) 

NOx 
(Gg) 

NMVOCs 
(Gg) 

SOX 
(Gg) 

 NE NE NE NE 1.9 40.6 3,180.3مجموع المنبعثات 

 NE NE NE NE 0.2 2.4 3,211.9 الطاقة  -1

1.A- 0.2 2.4 3,211.9 انشطة حرق الوقود NE NE NE NE 

1.A.1- 0.0 0.0 244.6 صناعات الطاقة NE NE NE NE 

1.A.2- 0.0 0.1 52.1 الصناعات التحكيمية كاالنشاءات NE NE NE NE 

1.A.3- 0.1 0.4 2,364.9 النقل NE NE NE NE 

1.A.4-  0.0 1.9 550.4 القطاعات االخرػ NE NE NE NE 

1.A.5- 0.0 0.0 0.0 غير محدد NE NE NE NE 

1.B–  0.0 0.0 0.0 االنبعاثات المتطايرة من الوقود NE NE NO NO 

1.B.1–   0.0 0.0 0.0الكقكد الصمب NE NE NO NO 

1.B.2–  0.0 0.0 0.0 البتركؿ كالغاز الطبيعي NE NE NO NO 

 NO NO NO NE NE NE NE العمميات الصناعية واستخدام المذيبات  –2

2.A–    الصناعات التعدينيةNO NO NO NE NE NE NE 

2.B–  الصناعات الكيميائية NO NO NO NE NE NE NE 

2.C–  الصناعات المعدنية NO NO NO NE NE NE NE 

2.D–  منتجات غير الطاقة من الوقود واستخدام المذيبات NO NO NE NE NE NE NE 

2.G–   تصنيع واستخدام منتجات اخرى NO NO NO NE NE NE NE 

 NE NE NE NE 1.1 8.7 31.6- الزراعة والحراجة واستخدامات االرض االخرى   -3

3.A–  0.0 8.7 0.0 المواشي NE NE NE NE 

3.A.1–   التخمر المعكؼ NO 7.6  NO NE NE NE NE 

3.A.2–  ادارة الركث NO 1.1 0.0 NE NE NE NE 

3.B–  0.0 0.0 31.6- االراضي NE NE NE NE 

3.B.1–  31.6- الغابات NE NE NE NE NE NE 

3.C–  1.1 0.0 0.0 المصادر االجمالية لالنبعاثات غير الكربونية عمى االراضي NE NE NE NE 

3.C.4–  انبعاثات اكسيد النيتركز المباشرة مف التربة المدارة NE NE 1.1 NE NE NE NE 

3.C.5–  انبعاثات اكسيد النيتركز غير المباشرة مف التربة المدارة NE NE 0.0 NE NE NE NE 

3.C.6–  انبعاثات اكسيد النيتركز غير المباشرة مف ادارة الركث NE NE 0.1 NE NE NE NE 

3.C.7–  زراعة االرز  NE NO  NE NE NE NE NE 

3.D-   0.0 0.0 0.0 أخرى NE NE NE NE 

3.D.1–  منتجات قطع االخشاب NE NE NE NE NE NE NE 

 NE NE NE NE 0.6 29.5 0.0 النفايات  -4

4.A–  0.0 13.4 0.0 التخمص من النفايات الصمبة NE NE NE NE 

4.B–   المعالجة البيولوجية لمنفايات الصمبة NO NO NO NE NE NE NE 

4.C–  0.0 0.0 0.0 حرق النفايات NE NE NE NE 

4.D–   0.6 16.0 0.0 التخمص من ومعالجة المياه العادمة NE NE NE NE 

Gg :جيجا غراـ كتعادؿ الف طف 
:NO تشير الى انو ال يكجد منبعثات مف ذلؾ القطاع 
:NE تشير الى انو لـ يتـ حساب المنبعثات مف ذلؾ القطاع لعدـ تكفر البيانات المطمكبة 
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لييئة الحككمية الدكلية المعنية بتغير ا الكطنية حسب تكصياتالمنبعثات لمجمكع عبارة عف الجدكؿ المعيارؼ  2الجدكؿ رقـ 
يكفر الجدكؿ قائمة شاممة ، لدكؿ الناميةؿ( (Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCCالمناخ 

 .  2014بغازات الدفيئة المباشرة لكافة القطاعات لمعاـ 
 

 المنبعثات من المستعمرات االسرائيمية  2.1.1
تضـ ما يزيد ، 2014مستعمرة كذلؾ في نياية العاـ  150تشير البيانات إلى أف عدد المستعمرات في الضفة الغربية قد بمغ 

ىذا كتشير بيانات تقرير البالغ الكطني في اسرائيل الى اف حصة الفرد االسرائيمي مف   .اًا مستعمر 599,901عف 
كبناءا عمى ىذه المعطيات فقد .  طف مكافئ مف غاز ثاني اكسيد الكربكف  10.7حكالي  2007االنبعاثات بمغت في العاـ 

طف  6,418,941ض الدكلة الفمسطينية بحكالي تـ تقدير المنبعثات الناتجة مف المستعمريف االسرائيمييف الجاثميف عمى ار
، أؼ ما اف ما ينتجو ىؤالء المستعمريف مف انبعاثات يزيد عف ما ينتجو كامل (CO2)مكافئ مف غاز ثاني اكسيد الكربكف 

 .%140سكاف الضفة الغربية كقطاع غزة بحكالي 
    

 وغازات الفمور غازات االختباس الحراري غير المباشرة  3.1.1
اكؿ اكسيد الكربكف  كىي غازات لـ يتـ حساب المنبعثات الناتجة مف غازات االحتباس الحرارؼ غير المباشرة 2كؿ في جد

(CO) كأكاسيد النيتركجيف ،(NOx) كالمركبات العضكية المتطايرة غير الميثانية ،(NMVOCs) كأكاسيد الكبريت ،
(SOx )ف فمسطيف تعد مف االطراؼ غير المدرجة في المرفق كأل ،كذلؾ لغياب معامالت االنبعاث الخاصة بيذه الغازات

ىا االبالغ عف المنبعثات الناتجة مف غازات ليس مطمكبا مفك( Non Annex I, NAI)االكؿ مف اتفاقية تغير المناخ 
 .االحتباس الحرارؼ غير المباشرة

 
مف  جدكؿ حكؿ االنبعاثاتبالغ الكطني ىات البالغ الكطني باف تقـك الدكؿ بتضميف تقارير اؿعمى صعيد آخر تكصي تكجي

اف المنبعثات مف ىذه المركبات تنتج مف العديد مف .  (HFCs ،PFCs ،SF6) الكمكركفمكرككربكف  مركباتغازات 
، اال انو في حالة فمسطيف كبسبب عدـ كجكد بيانات كافية لتقدير ىذه (كالثالجات كغيرىا مثل كحدات التكييف)مصادر اؿ

ير اف فريق الخبراء العامل عمى تقرير البالغ الكطني االكؿ الخاص بدكلة فمسطيف يتـ تقديرىا كحسابيا، غبعثات فمـ المف
اجمع عمى اف ىذه المنبعثات ال تشكل كميات كبيرة ال بالقيـ المطمقة كال بقيـ الكزف المكافئ مف مجمكع المنبعثات الناتجة 

 .  في فمسطيف
 

مف مجمكع المنبعثات لدكلة فمسطيف بالكزف % 3-1مف مركبات غازات القكر ال تتعدػ  افاد الخبراء اف مجمكع المنبعثات
 .المكافئ لثاني اكسيد الكربكف 

 
 2014-2006السالسل الزمنية لممنبعثات  4.1.1

 .2014-2006ت المنبعثات ككمياتيا خالؿ الفترة مف ااتجاهلشكل ادناه يبيف الجدكؿ كا
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 (CO2الف طن مكافئ )مجموع كميات المنبعثات الوطنية حسب السنة : 3جدول 
 

السنة 
الف )كميات المنبعثات ( الف طن)كميات المنبعثات 

 CO2) Net CO2 CH4 N2Oطن مكافئ 

2006 1,510.6 33.4 1.7 2,739.9 

2007 1,479.6 33.6 1.7 2,710.7 

2008 1,374.4 33.9 1.7 2,620.3 

2009 1,779.2 34.0 1.7 3,026.6 

2010 2,049.7 35.7 1.5 3,276.5 

2011 1,900.2 38.2 1.7 3,226.3 

2012 2,059.3 38.5 1.7 3,380.6 

2013 2,294.7 38.5 1.6 3,612.0 

2014 3,180.3 40.6 1.9 4,614.9 

   
 (CO2الف طن مكافئ )مجموع كميات المنبعثات الوطنية حسب السنة 

 
 

-2006) مطردة عمى مر الزمفاف االنبعاثات الناتجة مف دكلة فمسطيف شيدت زيادة  يتضحمف الجدكؿ كالشكل اعاله 
احتراؽ انشطة مف تنتج ألف الغالبية العظمى مف االنبعاثات ، نبعاثاتاالكالزمف تكجد عالقة مباشرة بيف ، اال انو ال (2014

التغير في منيا متغيرات كثيرة تتحكـ في استيالؾ الكقكد   .ف سنة إلى أخرػ ستيالؾ يختمف ـاالك، الكقكد في قطاع الطاقة
، كالفركؽ االحصائية في (الفاقد)المستيمكة غير المقاسة الكقكد غزة، ككميات قطاع الكضع في كدرجات الحرارة المكسمية، 

  . كميات الكقكد المزكدة كالمستيمكة
 

في انخفاض  AFOLUاالنبعاثات الناجمة عف قطاع بينما رئيسي ليذه الزيادة المحرؾ اؿىما قطاعي الطاقة كالنفايات اف 
قطاع االنشطة في بينما  CO2استخداـ الكقكد في قطاع الطاقة ىك المسؤكؿ عف زيادة اف . مع مركر الكقتمستمر 
  .CH4زيادة المسؤكلة عف ىي ( بما في ذلؾ التخمص مف النفايات كمعالجة مياه الصرؼ الصحي)النفايات 

2,739.9 2,710.7 2,620.3

3,026.6
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النبعاثات في فمسطيف ىك تزايد عدد السكاف الذؼ يدفع زيادة استيالؾ الطاقة بشكل عاـ، ككذلؾ كميات اارتفاع مف اسباب 
التي مياه الصرؼ الصحي  انتاجتزايد التخمص مف النفايات السكانية كزيادة ، كاالنبعاثات الناتجة عف زيادة نشاط النقل

  . CH4الرئيسية في انبعاثات  عف الزيادةاالكؿ  المسؤكؿتعتبر 
 

مياه الصرؼ الصحي في بعض كال تزاؿ محطات معالجة مياه الصرؼ الصحي لـ ينظـ بشكل كامل اف قطاع معالجة 
مطامر صحية بانشاء عميو  ةسيطر، عمى العكس مف قطاع النفايات الصمبة الذؼ تـ اؿقديمة كسيئة الصيانةالحاالت 

. التخمص العشكائي لمنفاياتة كمنع جديدة، كاإغالؽ المكبات القديـ
 

 المنبعثات حسب القطاع 2.1
 

 المنبعثات من قطاع الطاقة 1.2.1
حيث كانت الكمية العظمى ، CO2مكافئ  طفمميكف  3.31حكالي  2014خالؿ العاـ قدرت المنبعثات مف قطاع الطاقة 
كافة المنبعثات مف قطاع الطاقة نتجت مف   .CH4ك N2Oمع كميات قميمة مف  CO2مف ىذه المنبعثات ىي مف غاز 

 .انشطة حرؽ الكقكد
 

 (CO2الف طن مكافئ )حسب نوع المنبعث  2014انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الطاقة خالل العام 

 
 

 : بخصكص القطاعات الفرعية التي تنضكؼ ضمف قطاع الطاقة كتساىـ في احداث كانتاج المنبعثات فيي
  المنبعثات الناتجة مف قطاع الطاقةمف % 73كىك مسؤكؿ عف حكالي ( النقل البرؼ فقط) النقلقطاع. 

  (2)القطاعات االخرػ كتضـ المنبعثات الناتجة عف استخداـ الطاقة في قطاع االنشطة التجارية كالمؤسسية% ،
جة عف استخداـ الطاقة في ، باالضافة الى كميات قميمة ال تكاد تذكر مف المنبعثات النات%(98)كالقطاع المنزلي 

 .انشطة الزراعة

  مف المنبعثات % 8حكالي صناعات الطاقة كالذؼ يعنى باالساس في تكليد الكيرباء كىك مسؤكؿ عف انتاج
 .الناتجة عف قطاع الطاقة

  الصناعات التحكيمية كاالنشاءات كىي المنبعثات الناتجة عف استخداـ الطاقة في الصناعة كاالنشاءات كىي
 .قميمة مقارنة مع المنبعثات الناتجة مف قطاع الطاقة كميات

CO2
97%

CH4
2% N2O

1%
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  المنبعثات الناتجة مف استعماؿ الطاقة في قطاع الزراعة كصيد االسمالؾ كالغابات كىذه لـ يتـ حسابيا كتضمينيا
 .ضمف المنبعثات لعدـ تكفر بيانات حكليا

 
 (CO2الف طن مكافئ ) عات الفرعيةالقطاحسب  2014انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الطاقة خالل العام 

 

 

 
  2014-2006 من قطاع الطاقة السالسل الزمنية لممنبعثات
منية لممنبعثات مف قطاع الطاقة الى تزايد ممحكظ في ىذ المنبعثات مع الزمف نتيجة الزيادة تشير بيانات السالسل الز

النقل كالقطاع المنزلي حسب بيانات ميزاف الطاقة المطردة في اعداد السكاف كزيادة استيالؾ الكقكد في قطاعات 
اف الكمية الكبرػ مف ىذ المنبعثات ىي غاز ثاني اكسيد الكربكف الناتج عف انشطة حرؽ الكقكد في ىذه .  الفمسطيني
 .القطاعات

 

 (CO2الف طن مكافئ )حسب السنة من قطاع الطاقة مجموع كميات المنبعثات : 4جدول 
 

السنة 
الف )كميات المنبعثات ( الف طن)المنبعثات كميات 

 CO2) Net CO2 CH4 N2Oطن مكافئ 

2006 1,541.36 1.02 0.05 1,578.50 

2007 1,510.25 1.14 0.05 1,550.38 

2008 1,404.87 1.08 0.05 1,443.53 

2009 1,809.55 1.35 0.06 1,857.82 

2010 2,080.06 2.14 0.09 2,151.70 

2011 1,930.85 2.04 0.08 1,997.73 

2012 2,090.28 2.00 0.08 2,156.93 

2013 2,330.54 2.01 0.10 2,403.54 

2014 3,211.92 2.41 0.15 3,309.58 

 
  

صناعات الطاقة
7.5%

الصناعات التحويلية 
واالنشاءات

1.6%

النقل 
72.8%

قطاعات اخرى 
18.1%
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 (CO2الف طن مكافئ )حسب السنة من قطاع الطاقة مجموع كميات المنبعثات 

 
 

  المنتجاتواستعمال المنبعثات من قطاع العمميات الصناعية  2.2.1
دكلة فمسطيف ال تمتمؾ صناعات ثقيمة تعمل عمى انتاج منبعثات الى اليكاء كحتى الصناعات الخفيفة المتكفرة فييا فاف 

مف قبل سمطة لقد تـ اجراء بعض الدراسات   .كميات المنبعثات الصادرة عنيا ال تكاد تقارف مع المجمكع الكمي لممنبعثات
ت االقتصادية في فمسطيف مف اجل تحديد الصناعات آعمى المنشلى تقرير البالغ الكطني جكدة البيئة كالفريق العامل ع

التي مف الممكف اف تنتج  نكعيف مف الصناعات التي يمكف اف يككف ليا تاثير في انتاج المنبعثات، كقد تبيف اف ىناؾ
لتحكيمية لممعادف، غير انو لـ يرد في انبعاثات الى اليكاء كىي الصناعات التحكيمية لممنتجات الغذائية كالصناعات ا

 .الخطكط التكجييية لحصر المنبعثات أؼ ادلة عمى اف ىذه الصناعات يمكف اف تنتج انبعاثات الى اليكاء
 

باالضافة الى ذلؾ فانو ال يكجد في فمسطيف أؼ صناعات كيميائية اك تعدينية اك الكتركنية، كعميو فاف المنبعثات لمعاـ 
   .مف قطاع العمميات الصناعية كاستعماؿ الممنتجات منبعثات صادرة تخمك مف أؼ 2014

 
  الزراعة والحراجة واستخدامات االرض االخرى المنبعثات من قطاع  3.2.1

ؼ طف الآ 503.7حكالي  2014خالؿ العاـ الزراعة كالحراجة كاستخدامات االرض االخرػ قدرت المنبعثات مف قطاع 
القطاع الكحيد الذؼ يتـ فيو امتصاص كميات  الزراعة كالحراجة كاستخدامات االرض االخرػ كيعتبر قطاع ، CO2مكافئ 

، كيالحع اف CO2الف طف مكافئ  31.6التي يتـ امتصاصيا في ىذا القطاع حكالي  CO2تقدر كمية .  CO2مف 
الناتجة مف استخداـ االسمدة كالمبيدات في الزراعة كالمنبعثات غير المباشرة مف ادارة انظمة  N2Oالمنبعثات مف غاز 

ركث الحيكانات كانت سائدة في ىذا القطاع، تمتيا المنبعثات مف غاز الميثاف كالتي نتجت مف التخمر المعكؼ كادارة ركث 
 .    الحيكانات
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 حسب نوع المنبعث 2014الحراجة واستخدامات االرض االخرى خالل العام انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الزراعة و
 (CO2الف طن مكافئ ) 

 
 

كتساىـ في انتاج الزراعة كالحراجة كاستخدامات االرض االخرػ بخصكص القطاعات الفرعية التي تنضكؼ ضمف قطاع 
 : المنبعثات فييكامتصاص 

 فقد تـ حساب التقديرات  الزراعة كالحراجة كاستخدامات االرضلتقدير المنبعثات كاالمتصاص مف قطاع : ضياالرا
البيانات المتكفرة حكؿ االراضي تـ تصنيفيا حسب استعماالت . اعتمادا عمى تقسيـ االراضي الى مناطق مناخية

ية االراضي، كالمساحة، كالمناطق المناخية كالغطاء النباتي، كقد تـ الخركج بعد ىذه التصنيفات بالمناطق المناخ
 : التالية

 .منطقة المرتفعات الكسطى .1

 (.قطاع غزة)السيل الساحمي  .2

 .منطقة الجباؿ الشرقية .3

 .منطقة كادؼ االردف .4

 .منطقة شبو الساحل .5

 
  .ليسيل حساب كتقدير المنبعثات كاالمتصاص منيا IPCCبعد تحديد المناطق تـ اسقاط ىذه المناطق عمى تصنيفات 

ات كاالمتصاص التي تحدث نتيجة التغير في استعماالت االراضي بسبب عدـ تكفر يسار الى انو لـ يتـ حساب المنبعث
 .البيانات الالزمة لمثل ىذه الحسابات

 
 ىذه المكاشي الحيكانية في فمسطيف مف االبقار كالماعز كاالغناـ كالجماؿ كالدكاجف، كتعتبر  ةتتككف الثرك: المكاشي

بيا مف غاز الميثاف مف خالؿ التخمر المعكؼ كادارة انظمة الركث المسؤكؿ االكؿ عف انتاج كميات ال يستياف 
 .ليذه المكاشي، كذلؾ تنتج الحيكانات كميات مف غاز اكسيد النيتركجيف مف خالؿ ادارة انظمة الركث

 

 (:انظمة التخمص مف ركث الحيكانات)ىناؾ نكعيف مف انظمة ادارة الركث في فمسطيف 
 (.نظاـ المراعي كالحقكؿ)ىا في االراضي كالحقكؿ كالمراعي دكف ادارة ببقاغتـ التخمص مف ركث الحيكانات ؼ .1

نظاـ النشر )يتـ التخمص مف الركث باستمرار مف مزارع الحيكانات اك الدجاج كنشره في المراعي كالمزارع يكميا  .2
 (.اليكمي
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 .الميثاف كاكسيد النيتركجيف اف نظاـ ادارة ركث الحيكانات المستخدـ يؤثر بشكل كبير عمى كميات المنبعثات مف
 

 كىذا المصدر ينتج اكسيد النيتركجيف بسبب : مجمكع المصادر كمصادر االنبعاثات غير الكربكنية عمى االراضي
 .سمفات االمكنيـك كسماداستخداـ 

 مصادر اخرػ كتشمل منتجات الخشب المحصكد. 

 
 

     حسب القطاعات الفرعية 2014ت االرض االخرى خالل العام انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الزراعة والحراجة واستخداما
 (CO2الف طن مكافئ )

 
 

  2014-2006من قطاع الزراعة والحراجة واستخدامات االرض االخرى  السالسل الزمنية لممنبعثات
ممحكظ في تناقص الى الزراعة كالحراجة كاستخدامات االرض االخرػ منية لممنبعثات مف قطاع تشير بيانات السالسل الز

مف ثاني  صتناقص كميات الميثاف كاكسيد النيتركجيف مع الزمف كثبات كميات االمتصاىذ المنبعثات مع الزمف نتيجة 
 .  اكسيد الكربكف لنفس الفترة

 

يمكف تفسيره بسبب تناقص استخداـ االسمدة الكيماكية نتيجة  2006عبر السنكات منذ العاـ  N2Oاف تناقص كميات 
فاف  2006منذ العاـ  CH4االجراءات االسرائيمية كالتي تتمثل بمنع استيراد اسمدة معينة، اما بخصكص تناقص كميات 

ذلؾ فيعكد  2006منذ العاـ  CO2كميات  تناقصالسبب كراء ذلؾ ىك تحسف انظمة ادارة الركث في فمسطيف، كبخصكص 
 .في استعماالت االراضي عبر الزمفانخفاض الى افتراض انو يكجد 

 

 (CO2الف طن مكافئ )حسب السنة  االرض االخرى  قطاع الزراعة والحراجة واستخداماتمجموع كميات المنبعثات من : 5جدول 
 

السنة 
الف )كميات المنبعثات ( الف طن)كميات المنبعثات 

 CO2) Net CO2 CH4 N2Oطن مكافئ 

2006 -33.83 9.43 1.18 528.75 

2007 -34.07 8.73 1.15 506.85 

2008 -34.28 8.26 1.17 501.15 

2009 -34.45 7.28 1.13 469.46 

2010 -34.71 7.21 0.91 400.34 

2011 -35.40 8.78 1.06 476.90 

2012 -35.66 8.05 1.00 444.78 

2013 -35.88 7.40 0.97 419.80 

2014 -31.59 8.73 1.14 503.65 

-31.6

183.2

352.2

االراضي  المواشي  مجموع المصادر ومصادر االنبعاثات غير 
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 (CO2الف طن مكافئ )حسب السنة قطاع الزراعة والحراجة واستخدامات االرض االخرى مجموع كميات المنبعثات من 

 
 

 المنبعثات من قطاع النفايات 4.2.1
منبعثات يالحع اف .  CO2الف طف مكافئ  801.616حكالي  2014خالؿ العاـ  النفاياتقطاع قدرت المنبعثات مف 

اكسيد كانت سائدة في ىذا القطاع، تمتيا المنبعثات مف غاز تحمل النفايات كمعالجة المياه العادمة الناتجة مف الميثاف غاز 
 .ازالة النيتركجيف الحيكية في محطات معالجة المياه العادمةكالتي نتجت مف النيتركجيف 

 

 (CO2الف طن مكافئ )حسب نوع المنبعث  2014 انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع النفايات خالل العام

 
 
 : كتساىـ في انتاج المنبعثات فييالنفايات بخصكص القطاعات الفرعية التي تنضكؼ ضمف قطاع  

 التخمص مف النفايات الصمبة كالذؼ يتسبب في انتاج الميثاف. 

 النفايات الصناعية. 

  (.فمسطيفغير مكجكدة في )المعالجة البيكلكجية لمنفايات الصمبة 
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 بالنسبة لمترميد فيك غير مستخدـ في فمسطيف، بينما الحرؽ المفتكح كاف مكجكدا لغاية العاـ : ترميد كحرؽ النفايات
اال انو كبعد انشاء المدافف الصحية فقد تقمص الى درجة كبيرة بحيث اف المنبعثات الصادرة عف الحرؽ  2012

 .عثاتالمفتكح ال تكاد تذكر مقارنة مع اجمالي المنب

 يستخدـ في فمسطيف انظمة مختمفة لمعالجة المياه العادمة سكاء : المنزلية التخمص مف كمعالجة المياه العادمة
عند االزالة الحيكية لمنيتركجيف في محطات  المنزلية اك الصناعية كالتي تنتج غازات الميثاف كاكسيد النيتركجيف

 .معالجة المياه العادمة

 كنخص بالذكر ىنا المياه العادمة الخارجة مف معاصر الزيتكف : اه العادمة الصناعيةالتخمص مف كمعالجة المي. 

 
 (CO2الف طن مكافئ )حسب المصدر الفرعي  2014خالل العام من قطاع النفايات انبعاثات غازات الدفيئة 

 
 

  2014-2006النفايات من قطاع  السالسل الزمنية لممنبعثات
بسبب النمك  المنبعثات مع الزمف قممحكظ في ىذ تزايدالى النفايات منية لممنبعثات مف قطاع تشير بيانات السالسل الز

 .  لي تزايد انتاج النفايات كالتخمص مف المياه العادمةاالسكاني، كبالت
 

 (CO2الف طن مكافئ )حسب السنة النفايات مجموع كميات المنبعثات من قطاع : 6جدول 
 

السنة 
الف )كميات المنبعثات ( الف طن)كميات المنبعثات 

 CO2) Net CO2 CH4 N2Oطن مكافئ 

2006 3.11 22.94 0.48 632.70 

2007 3.43 23.69 0.49 653.43 

2008 3.79 24.51 0.51 675.58 

2009 4.11 25.41 0.52 699.34 

2010 4.38 26.37 0.54 724.50 

2011 4.74 27.40 0.55 751.71 

2012 4.69 28.46 0.57 778.90 

2013 0.00 29.09 0.57 788.68 

2014 0.00 29.45 0.59 801.62 

   
  

التخلص من النفايات الصلبة 

التخلص من ومعالجة المياه 
العادمة 

35%

65%
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 (CO2الف طن مكافئ )حسب السنة النفايات مجموع كميات المنبعثات من قطاع 

 
 

 مصادر الرئيسية النتاج االنبعاثات في فمسطين التحديد  3.1
تمؾ المصادر التي يككف ليا تاثير ( Key category Analysis)يقصد بالمصادر الرئيسية النتاج المنبعثات 

   .اك كمييما( Trend)كاالتجاه ( Level) مف حيث الكميةمجمكع المنبعثات كبير عمى 
 

مف % 95تمؾ المصادر التي تساىـ بػ   :(Level Assessment)المصادر الرئيسية النتاج المنبعثات حسب الكمية 
اما المصادر .  مجمل المنبعثات عمى المستكػ الكطني، حيث يتـ ترتيبيا تصاعديا حسب مساىمتيا في اجمالي المنبعثات

تمؾ المصادر التي يككف اتجاه تزايدىا اك تناقصيا (: (Trend Assessmentالرئيسية النتاج المنبعثات حسب االتجاه 
 .كبير التجاه مجمل المنبعثات الكطنية مغايرا بشكل

 
النو يحدد اىـ مصادر المنبعثات عمى المستكػ الكطني كبالتالي يككف ىناؾ امكانية لكضع ميـ ىذا التحميل 

 Key Categoryيكضح تحميل الجدكؿ ادناه   .خطط التكيف كاليات تقميل المنبعثات مف ىذه المصادر

Analysis (KCA) 2014ف لمعاـ لممنبعثات في فمسطي.    
 

 KCAاهم مصادر المنبعثات في فمسطين حسب تحميل : 7جدول 
 

رمز المصدر حسب 
IPCC 

مصادر المنبعثات 
الغازات 
المنبعثة 

تاثير 
 *المصدر

نسبة التأثير 

1.A.3.b  النقل البرؼ  CO2 L,T 51% 

1.A.4  الكقكد السائل  –القطاعات االخرػCO2 L,T 11 %

4.D مف المياه العادمة  معالجة كالتخمصCH4 L,T 7% 

3.C.4  منبعثات اكسيد النيتركجيف المباشرة مف االراضي المدارةN2O L,T 7% 

4.A   التخمص مف النفايات الصمبةCH4 L,T 6 %

1.A.1   الكقكد السائل   -صناعات الطاقةCO2 L,T 5 %

4.D  معالجة كالتخمص مف المياه العادمةN2O L,T 4 %

3.A.1 المعكؼ  التخمرCH4 L,T 3 %

1.A.4  الكقكد الصمب  –القطاعات االخرػCO2 L,T 1% 

   * L :Level Assessment ،T :Trend Assessment 
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الفصل الثاني 
 

جودة الالمنهجية و
 

جراءات الجكدة التي اتبعت في  اليكاء مف مصادرىا المختمفة،  إلىتقدير المنبعثات يعرض ىذا الفصل المنيجية العممية كاإ
جراءات ضبط الجكدة المتبعةالمستكيات التي تـ استخداميا في التقديركتشمل  . ، باإلضافة إلى دقة البيانات كاإ

 

بتغير المناخ  ةالمعني ةالدكلي ةالحككميلمييئة اليكاء عمى الخطكط التكجييية  إلىفي تقدير المنبعثات  االسترشادتـ 
Intergovernmental Panel for Climate Change IPCC) ) القكائـ الكطنية لحصر غازات بشأف  2006لعاـ

اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير  لدعكةتمبية  2006لعاـ  إعداد الخطكط التكجييية لمييئةتـ   .االحتباس الحرارؼ 
بيدؼ تحديث ( United Nation Framework Convention for Climate Change UNFCCC) المناخ

كالمراد أف تتبعيا البمداف في  عمييا عالمياًا  المتفقالتي تكفر المنيجيات  1996التكجييية لمييئة المنقحة لعاـ  الخطكط
 .تقديرىا لقكائـ حصر غازات االحتباس الحرارؼ 

 

 حساب المنبعثاتمحددات  1.2
 .كاالمتصاص مف غاز ثاني اكسيد الكربكف ( GHGs)لقد تـ في ىذا التقرير تقدير المنبعات مف غازات الدفيئة 

 :تـ تقديرىا ضمف ىذا التقرير ىيغازات الدفيئة التي 
  غاز ثاني اكسيد الكربكف(CO2) 

  غاز الميثاف(CH4) 

  غاز اكسيد النيتركجيف(N2O) 
 

 : اما القطاعات التي شممتيا التقديرات فيي
  الطاقة 
 المنبعثات مف قطاع العمميات الصناعية كاستعماؿ المنتجات (IPPU) 
  المنبعثات مف قطاع الزراعة كالحراجة كاستخدامات االرض االخرػ)ِAFOLU) 

 النفايات 
 

فقد تـ استخداـ االكزاف المقترحة في تقرير  UNFCCCالمقارنة كااليفاء بمتطمبات نشر التقارير حسب معايير كالغراض 
، حيث تـ اعطاء كل غاز مف غازات IPCCالصادر عف ( Second Assessment Report SAR)التقييـ الثاني 

طف  21التأثير الصادر عف يكافئ  CH4طف مف تأثير المنبعثات الصادرة عف ، فمثال CO2الدفيئة كزف مكافئ مقارنة مع 
 .ع باقي الغازاتكىمـ جرػ ـ، CO2مف 
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 : كالتالي SARاالكزاف حسب تقرير 
 

 SARحسب تقرير قدرة الغازات عمى إحداث االحتباس الحراري : 8جدول 
 

 القيمة الغاز
CO2 1.0 

CH4 21.0 

N2O 310.0 

 
 جمع البيانات 2.2

: منيا عمى سبيل المثاؿ ال الحصرلقد تـ االعتماد عمى العديد مف المصادر لتقدير المنبعثات مف القطاعات المختمفة، 
كزارة الزراعة، كسمطة المياه الفمسطينية، كسمطة جكدة البيئة، كزارة الحكـ المحمي، كالجياز المركزؼ لالحصاء الفمسطيني، ك

 .كالجامعاتبرنامج االمـ المتحدة لمتنمية كالتطكير، ك
  

 اجراءات ضبط الجودة 3.2
لقد تـ اتخاذ العديد مف اجراءات ضبط الجكدة اثناء عممية جمع كادارة البيانات مف اجل استبعاد البيانات ذات الجكدة 

فحص : لقد تضمنت االجراءات المتخذة في ىذا الخصكص.  المنخفضة كسد فجكة البيانات في القطاعات المختمفة
تقييـ كتقييـ مجاميع البيانات، كمقارنات بيف مصادر البيانات، ك، السالسل الزمنية، كفحص الترابط الداخمي بيف البيانات
 .منطقية البيانات، كتقييـ معامالت االنبعاث المستخدمة

  
 جودة البيانات

باعداد دليل ممارسات فضمى لمدكؿ لمساعدتيا في اعداد تقارير حصر  IPCCبالطمب مف  UNFCCCلقد قامت 
كىي  المنبعثات، كقد تـ تحديد مجمكعة مف عناصر الجكدة التي يجب اف تمتـز بيا الدكؿ عند اعداد كتقدير المنبعثات

لمعاـ د اعداد كتقدير المنبعثات لقد تـ محاكلة تحقيق ىذه المبادغ عف  .الشفافية، الدقة، الشمكلية، قابمية المقارنة، التكافق
 : مف كاقع البيانات المتاحة 2014

 
 الشفافية (Transparency) : بطريقة شفافة  2014لقد تـ اعداد حصر المنبعثات لفمسطيف خالؿ العاـ

ككاضحة، حيث تـ تكثيق كافة المالحظات عمى بيانات االنشطة كمعامالت االنبعاث كالجداكؿ التي تـ استخداميا 
 . في الحسابات، كذلؾ تـ تكثيق مصادر البيانات كالفرضيات التي تـ االخذ بيا الغراض الحسابات

 دقةال (Accuracy) : تـ استخداـ بيانات االنشطة الخاصة بفمسطيف  2014الغراض حساب المنبعثات لمعاـ
في حالة عدـ تكفر البيانات تـ .  كمككنات النفايات كغيرىاة ؼحيثما تكفرت، كبيانات ميزاف الطاقة كاعداد الماش

االراضي فيذه البيانات متكفرة لسنة كاحدة فقط استخداـ طرؽ لتقدير البيانات المفقكدة مثل بيانات استعماالت 
كبالتالي تـ استخداـ ىذ البيانات لكافة السنكات لعدة اسباب اىميا التغير الطفيف في استعماالت االراضي بيف 

 .سنة كاخرػ 

 الشمولية (Completeness) : بالنظر الى اف ىذا الحصر لممنبعثات ىك االكؿ في فمسطيف فقد تـ محاكلة اف
 .التقديرات شاممة لكافة القطاعات حسب تكفر بيانات االنشطة تككف 
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 قابمية المقارنة (Comparability) : الخطكط التكجييية لمييئة لقد تـ اعداد حصر المنبعثات اعتمادا عمى
كىذا االمر يتيح لفمسطيف امكانية المقارنة مع الدكؿ التي تقـك بتقدير  الحككمية الدكلية المعنية بتغير المناخ

 .كحصر منبعثاتيا اعتمادا عمى نفس التكجييات

  التوافق(Consistency) : عمى نفس الطرؽ كالمنيجيات  لقد تـ اعداد السالسل الزمنية لممنبعثات اعتماداًا
 .  ف السالسل الزمنيةكالفرضيات لكافة السنكات كىذه االمر يضمف التكافق بي

 
  Uncertaintiesاجراءات عدم التأكد

دمة في حساب المنبعثات، فقد تـ اتخاذ العديد خفي بيانات االنشطة المست( عد اليقيف)لمحد مف كتقميل اجراءات عد التاكد 
اف دقة بيانات ميزاف الطاقة ميـ جدا لدقة حساب المنبعثات، لقد تـ .  مف اجراءات ضبط الجكدة التي تـ مناقشتيا اعاله

 .قضايا عدـ التاكد المصاحبة الحصاءات الطاقةمف استخداـ فحص الطريقة المرجعية كالقطاعية مف اجل الحد 
 

 قة المرجعية والقطاعيةالطري 
احد كسائل  Reference and Sectoral Approach RA/SAالمرجعية كالقطاعية يعتبر حساب المنبعثات بالطريقة 

، IPCCيتـ باستخداـ برنامج  RAالمرجعية اف حساب المنبعثات بالطريقة   .كطرؽ ضبط الجكدة في حصر المنبعثات
بعد حساب المنبعثات .  كيتـ حسابيا لممنبعثات مف قطاع الطاقة، حيث تستخدـ بيانات التزكد بالطاقة لحساب المنبعثات

 .SAبيذه الطريقة يتـ مقارنة النتائج مع نتائج حساب المنبعثات بالطريقة القطاعية 
 

 SAو RAمقارنة نتائج المنبعثات باستخدام : 9جدول 
 

 %الفرق،  RA SA المتغير
 13.8 3,211.9 2,768.6 (الف طف) CO2ثات مف عكمية المنب

 39,258.1 44,743.9 12.3 (TJتيرا جكؿ ) كمية الطاقة المستيمكة

   
، كىذا الفرؽ يعكد %13.8مف الجدكؿ اعاله يتضح اف ىناؾ فرؽ في منبعثات قطاع الطاقة باستخداـ الطريقيتيف مقداره 

 .في استيالؾ الكقكد كالفرؽ بيف المزكد كالمستيمؾالى الفركقات االحصائية 
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 الثالث الفصل
 

المفاهيم والمصطمحات 
 

حيث تستند ىذه المفاىيـ إلى تكصيات . يعرض ىذا الفصل المفاىيـ كالمصطمحات األساسية التي تـ استخداميا في التقرير
كما .  األمـ المتحدة في مجاؿ إحصاءات البيئة مع األخذ بعيف االعتبار خصكصيات المجتمع الفمسطيني في ىذا المجاؿ

المكاضيع المتقاطعة في الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني، كىي كاردة  أف ىذه المفاىيـ كالمصطمحات متكافقة مع باقي
. في الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطينياإلحصائية المستخدمة المصطمحات معجـ في 
 

  :حرق النفايات
. سيارات الخردة، كالمنسكجات، كنشارة الخشب كسكاىااؿحرؽ في الخالء لنفايات مثل الخشب، كىك 

 

 :زراعيةنفايات 
كتشمل الزبل، كنفايات أخرػ مف المزارع، كحظائر الدكاجف، كالمسالخ، .  النفايات التي تنتج عف مختمف العمميات الزراعية

كنفايات المحاصيل، كالجرياف السطحي لألسمدة مف الحقكؿ، كمبيدات اآلفات التي تنطمق إلى المياه، أك الجك، أك التربة، 
. مف الحقكؿكاألمالح، كالطمي المنصرؼ 

 

 :نفايات منزلية
كقد تتكلد نفايات ذات خصائص مماثمة في نشاطات اقتصادية أخرػ كمف .  مكاد نفايات تتكلد بصفة عامة في بيئة سكنية

. ثـ يمكف أف تعالج كيتـ التخمص منيا مع النفايات المنزلية
 

 :أكاسيد النيتروجين
العديد مف أكاسيد . النيتركجيف كاألككسجيف بكميات مختمفةمجمكعة مف الغازات شديدة التفاعل التي تحتكؼ عمى 

يمكف في كثير مف األحياف ( NO2)شيكعا كىك ثاني أكسيد النيتركجيف  األكثرالممكث . النيتركجيف عديمة المكف كالرائحة
تتككف أكاسيد . إلى جنب مع جزيئات في اليكاء كطبقة بنية حمراء فكؽ كثير مف المناطق الحضرية أف يشاىد جنباًا 

تتشكل أكاسيد النيتركجيف بسبب ارتفاع . النيتركجيف عند تفاعل األككسجيف كالنيتركجيف في اليكاء خالؿ عممية االحتراؽ
المصادر الرئيسية ألكاسيد النيتركجيف ىي المركبات (. دأكثر مف الالـز لحرؽ الكقك)درجات الحرارة ككجكد أكسجيف زائد 

. كالمرافق الكيربائية، كغيرىا مف المصادر الصناعية، كالتجارية، كالسكنية التي تحرؽ الكقكد
 

: النيتروز أكسيد
حد غازات الدفيئة القكية ينطمق مف جراء ممارسات زراعة التربة، كال سيما استخداـ المخصبات التجارية كالعضكية كاحتراؽ أ

نتاجحفكرؼ الكقكد األ حراؽحامض النيتريؾ  كاإ حد غازات الدفيئة الستة التي مف أالنيتركز ىك  كأكسيد.  اإلحيائيةالكتمة  كاإ
. ؿ كيكتكالمقرر الحد منيا بمكجب بركتككك
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: انبعاث
أك صناعية  تجاريةفي الجك مف مصادر ثابتة مثل المداخف كمنافذ أخرػ، كمناطق سطحية لمرافق  ممكثات تصريف

. كمصادر متنقمة مثل السيارات كالقطارات كالطائرات
 

 :الكربون  أكسيدثاني 
عف التغيرات في استخداـ  ، فضالًا اإلحيائيةحفكرؼ كالكتمة عف حرؽ الكقكد األ أيضاغاز يتككف بصكرة طبيعية كينتج 

الكربكف ىك غاز الدفيئة البشرؼ المنشأ الرئيسي الذؼ يؤثر عمى  أكسيدكثاني .  كغيرىا مف العمميات الصناعية األراضي
 إمكانيةكلذلؾ فاف لو  األخرػ غازات الدفيئة  أساسوكىك الغاز المرجعي الذؼ تقاس عمى .  لألرض اإلشعاعيكازف تاؿ

. 1 مساكيةعالمي  (Warming)اراحتر
 

: الكربون المكافئ أكسيدثاني 
كخميط معيف مف ثاني أكسيد الكربكف كغازات  اإلشعاعيالكربكف الذؼ يسبب نفس القدر مف التأثير  أكسيدتركيز ثاني 

. األخرػ الدفيئة 
 

 :غاز الدفيئة
منيا الغالؼ الجكؼ كالتي تمتص كتبث  يتألفالتي  المنشأغازات الدفيئة ىي تمؾ المككنات الغازية الطبيعية كالبشرية 

كالغالؼ الجكؼ  األرضالذؼ يبتعثو سطح  األحمرتحت  اإلشعاعمكجية محددة في نطاؽ طيف  أطكاؿعند  اإلشعاع
اني كغازات الدفيئة الرئيسية في الغالؼ الجكؼ ىي بخار الماء كث.  تككف ظاىرة الدفيئة إلىتؤدؼ ىذه الخاصية .  كالسحب

ذلؾ، يكجد في الغالؼ الجكؼ عدد مف غازات الدفيئة  إلى كباإلضافة.  كاألكزكف النيتركز كالميثاف  كأكسيدالكربكف  أكسيد
معالجتو بمكجب  ، مثل اليالككربكنات كغيرىا مف المكاد المحتكية عمى الكمكر كالبرـك التي يتـالبشرية المنشأ تماماًا 
النيتركز كالميثاف، يتناكؿ بركتكككؿ كيكتك سادس فمكريد  كأكسيدالكربكف  أكسيدثاني  إلى كباإلضافة بركتكككؿ مكنترياؿ

 .الكبريت، كالمركبات الكربكنية الفمكرية الييدركلكجية كالمركبات الكربكنية الفمكرية المشبعة
 

 :الميثان
.  الىكائي لممركبات العضكيةحمل اؿكغير قابل لالشتعاؿ، ينشأ عف الت ساـىيدرككربكني غازؼ ال لكف لو كغير  مركب

حد غازات الدفيئة التي تتككف كربكنية الييدركلكجية التي تشكل أحد المككنات اؿكىك أ مف غازات الدفيئة الميثافيعتبر غاز 
نتاج  مف خالؿ تحمل المخمفات في الحفر األرضية بمعزؿ عف األكسجيف كاليضـ الحيكاني كتحمل المخمفات الحيكانية كاإ

نتاج الفحـ كاالحتراؽ غير الكامل لمكقكد االحفكرؼ  حد غازات الدفيئة الستة التي أكالميثاف .  كتكزيع الغاز الطبيعي كالنفط كاإ
 .مقرر الحد منيا بمكجب بركتكككؿ كيكتكمف اؿ

 

: األوزون 
بتركيز  طبيعياًا  كينشأ.  ال لكف لو كىك غاز ساـ يحتكؼ عمى ثالث ذرات مف األككسجيف في كل جزغ  الرائحةكريو  غاز

األكزكف في  كيتيح.  جزء في المميكف سامة %10مستكيات  كتعتبر.  جزء في المميكف مف اليكاء %1يبمغ نحك 
 كفي.  األخرػ مف اآلثار الضارة لإلشعاع فكؽ البنفسجي عمى البشر كالكائنات الحية  لألرضكسفير طبقة كاقية السترات

 التنفسيلمضباب الدخاني الكيميائي الضكئي الذؼ يؤثر بدرجة خطيرة عمى الجياز  رئيسياًا  مككناالتركبكسفير يعتبر األكزكف 
. البشرؼ 
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 :CO الكربون أكسيد  أول

الكربكف  أكسيدكال رائحة كلكنو ساـ ينتج عف االحتراؽ غير الكامل لمكقكد االحفكرؼ، كيتحد أكؿ  لوال لكف  غاز
. ضارة جداًا  آثاراًا  محدثاًا كيخفض مف قدرتو عمى حمل األكسجيف  البشربالييمكجمكبيف في دـ 

 

 :SO2 أكسيد الكبريت ثاني
كىك ضار لمبشر كالنباتات  حفكرؼ األكريو الرائحة، ال لكف لو يطمق بصكرة رئيسية نتيجة احتراؽ أنكاع الكقكد  ثقيل، غاز

. ؿطاكيساىـ في حمضية التو
 

   :SPM ةعالق جزئيات
أك مف نتيجة عمميات االحتراؽ كالنشاطات الصناعية  ءاليكا فيصمبة أك مفتتة تفتيتاًا دقيقاًا أك سكائل يمكف انتشارىا  مكاد

. مصادر طبيعية
 

   : سيماتج
تكجد في اليكاء أك  التيأك صمبة دقيقة مثل الغبار أك الدخاف أك الضباب أك األبخرة أك الضباب الدخاني  سائمة جسيمات

. في االنبعاثات
 

: عضوية مركبات
كتشكل ( كثاني أكسيد الكربكف كأكؿ أكسيد الكربكف  الكربكناتباستثناء الكربكنات كثاني )تحتكؼ عمى الكربكف  مركبات

أك البكؿ  الغائطمياه المجارؼ المنزلية تعتبر الكائنات الحية بصفة رئيسية نفايات أيضية في  كفيأساساًا لممادة الحية، 
. باإلضافة إلى الشحـك كالمنظفات كسكاىا

 

 :عضوية طيارة مركبات
 .ضكئيةكث اليكاء بصفة رئيسية بإنتاج أكاسيد كيميائية تتبخر بسيكلة كتساىـ في تل عضكية مركبات

 
 :الهىاء تلىث مصادر

كعمميات منتجة لمغبار كنشاطات صناعية  احتراؽتؤدؼ إلى تمكث اليكاء كتشمل نشاطات زراعية كعمميات  نشاطات
. كرش الطالء كالطباعة كالتنظيف الجاؼ لممالبس كسكاىا النككيةتحكيمية كنشاطات ترتبط بالطاقة 

 
: جىدة الهىاء درجة معايير

. تخطييا خالؿ فترة محدكدة في منطقة محدكدة يجكزممكثات اليكاء المنصكص عمييا في األنظمة كالتي ال  مستكيات
 

 :االنبعاث معيار
. المسمكح بيا قانكنياًا لتصريف ممكث مف مصدر كاحد متحرؾ أك ثابت القصكػ  الكمية

 

: الهواء مموثات
 كليذا.  (الجمادات)الصمبة  عالية أف تضر البشر أك الحيكانات أك النباتات أك المكاد بتراكيزيمكف إذا كجدت  الجكفي  مكاد

يمكف أف ينتقل في اليكاء  المادة مف أؼ تككيف طبيعي أك اصطناعي تقريباًا  مفيمكف أف تشمل الممكثات اليكائية أشكاالًا 
.   جسيمات صمبة أك قطرات صغيرة سائمة أك غازات أك مزيج مف ىذه األشكاؿ مفكقد تتألف 
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 :الهيدروكربىنات
كيعتبر بعض  الطبيعي جد في المنتجات البتركلية كالغازكالكربكف بنسب امتزاج متنكعة تك الييدركجيفمف  مركبات

البعض اآلخر في إحداث الضباب الدخاني  كيساىـالييدرككربكنات ممكثات رئيسية لميكاء كربما يسبب البعض السرطاف 
.   الكيميائي الضكئي

 

 :نباتي فحم
. اليكاءغياب في متخمفة تتككف مف الكربكف بصفة رئيسية تنتج عف التقطير المخرب لمخشب  صمبة مادة

 

: ري حفوأ وقود
 .مف بقايا أحياء نباتية كحيكانية قديمة ينشأ كىك.  الفحـ كالبتركؿ كالغاز الطبيعي عف عبارة

 

 :النفايات الصمبة البمدية

كمع ذلؾ، . يتـ تعريف النفايات المحمية عمى أنيا نفايات يتـ تجميعيا بكاسطة البمديات أك السمطات المحمية األخرػ  اًا عمـك
، تشتمل النفايات الصمبة المحمية عمى النفايات المنزلية، كنفايات المنتزه اًا نمكذجي. بمد آلخرعريف يختمف مف فيذا الت

. نفايات المؤسسات/، كالنفايات التجارية (الفناء)ك
 

 :الخطرة النفايات
المثاؿ  سبيل عمى الخطرة، الطبيعة ذات األخرػ  كالنفايات كالرماد المذيبات كنفايات الزيت نفايات الخطرة النفايات ضمفتت

 كمعالجتياة الخطرت النفاياع تجميـ يتا ـة عاد.  ميةكالس ؽكاالحترا ركاالنفجاؿ االشتعاػ علة بالقدرـ تتسؼ التت النفايا

 النفايات بعض ترميد الصناعية يمكف النفايات كتيارات الخطرة غير المحمية الصمبة النفايات منفصل مف بشكل منيا كالتخمص

 .أكسيد الكربكف  ثاني انبعاثات في تساىـ أف كيمكف الخطرة
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Introduction 

 
Green House Gas Emission inventories are important environmental statistics. An emission 

inventory gives an overview of emissions of various emittants per source and/or sector. It may 

cover a certain region or the whole country.  

 

The State of Palestine encounters many threats related to the climatic change; these threats 

affect water supply, agricultural productivity, biodiversity, human health and the economy. 

The potential consequences of climatic change radically in light of the gradual desertification 

and increased resources degradation and scarcity. 

 

Climatic change is a global problem, and addressing it is a global responsibility. Developed 

countries, which are responsible for the greenhouse gases accumulating in the atmosphere, 

should take the lead in reducing greenhouse gas emissions.  Developing countries, including 

Arab countries should adopt low-emission development strategies, including strategies for the 

reduction in energy and water consumption and the production of waste. 

 

The main objective of this report is to provide estimations and calculations of emissions in air 

in Palestine.  The methodology depends on the source of pollution and is classified into: 
 

 Emissions from energy 

 Emissions from industrial processes and product use (IPPU) 

 Emissions from agriculture, forestry, and other land use (AFOLU) 

 Emissions from waste 

 

 

This report is divided into three chapters: the first chapter defines the main findings of the 

report.  The second chapter explains the methodology of data collection and tabulation, in 

addition to details regarding data quality and estimates of data sources.  The third chapter 

covers the concepts and their definition. 

 

 

 

 

June, 2016  Ola Awad 

President of PCBS 
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Chapter One 

 
Main Findings 

 

This chapter presents the main findings of emission calculations in Palestine for the year 2014 

beside the time series data for the years 2006-2014. 

 

1.1 Greenhouse Gas (GHG) Inventory for 2014 

In 2014, Palestine emitted 4,614,850 metric tons CO2 eq., that's mean Palestine’s emissions 

per capita are approximately 1.014 tons CO2 eq., where as this figure was 0.8 ton/ capita in 

2011. The state of Palestine’s emissions per capita are significantly lower than its neighboring 

countries. The list below provides the approximate per capita emissions of these countries in 

CO2 equivalents for comparison:  

 
Table 1: Per capita emissions of CO2 in Palestine and neighboring countries 

 

Country Population 
Emissions per capita 

CO2 eq. 
Year 

Palestine  4,550,368 1.014 2014 

Egypt 66,137,000 2.9 2000 

Syria 21,533,000 3.7 2005 

Lebanon 4,160,000 4.4 2000 

Jordan 5,600,000 5.1 2006 

Israel .. 10.7 2007 

Source: Countries communication reports 

..: data not available 

 
1.1.1 Emissions of CO2, CH4 and N2O  

The amount of carbon dioxide emitted from the energy, agriculture and solid waste sectors 

during 2014 was estimated at around 3.18 million tons, whereas the amount of methane 

emitted was estimated at around 852.4 thousand ton of CO2 equivalent, and the amount of 

N2O emitted was 582.1 thousand ton of CO2 equivalent. 

 
Greenhouse Gas Inventory for 2014 by Emittant (Thousand ton of CO2 eq.) 
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Concerning the distribution of the Greenhouse Gas Inventory for 2014 by sector, it was 

distributed into 3,309.58 thousand tons of CO2 eq. emitted from the energy sector, 503.65 

thousand ton of CO2 eq. from agriculture and the remaining 801.62 thousand ton of CO2 eq. 

from the solid waste sector (open burning of solid waste).   

 
Greenhouse Gas Inventory for 2014 by sector (Thousand ton of CO2 eq.) 
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Table 2: National greenhouse gas inventory, 2014 
  

Categories 
CO2 
(Gg) 

CH4 
(Gg) 

N2O 
(Gg) 

CO 
(Gg) 

NOx 
(Gg) 

NMVOCs 
(Gg) 

SOX 
(Gg) 

Total National Emissions and Removals  3,180.3 40.6 1.9 NE NE NE NE 

1 - Energy  3,211.9 2.4 0.2 NE NE NE NE 

   1.A - Fuel Combustion Activities  3,211.9 2.4 0.2 NE NE NE NE 

      1.A.1 - Energy Industries  244.6 0.0 0.0 NE NE NE NE 

      1.A.2 - Manufacturing Industries and Construction  52.1 0.1 0.0 NE NE NE NE 

      1.A.3 - Transport  2,364.9 0.4 0.1 NE NE NE NE 

      1.A.4 - Other Sectors  550.4 1.9 0.0 NE NE NE NE 

      1.A.5 - Non-Specified  0.0 0.0 0.0 NE NE NE NE 

   1.B - Fugitive emissions from fuels  0.0 0.0 0.0 NE NE NO NO 

      1.B.1 - Solid Fuels  0.0 0.0 0.0 NE NE NO NO 

      1.B.2 - Oil and Natural Gas  0.0 0.0 0.0 NE NE NO NO 

2 - Industrial Processes and Product Use  NO NO NO NE NE NE NE 

   2.A - Mineral Industry  NO NO NO NE NE NE NE 

   2.B - Chemical Industry  NO NO NO NE NE NE NE 

   2.C - Metal Industry  NO NO NO NE NE NE NE 

   2.D - Non-Energy Products from Fuels and Solvent 
Use  

NO NO NO NE NE NE NE 

   2.G - Other Product Manufacture and Use  NO NO NO NE NE NE NE 

3 - Agriculture, Forestry, and Other Land Use  -31.6 8.7 1.1 NE NE NE NE 

   3.A - Livestock  0.0 8.7 0.0 NE NE NE NE 

      3.A.1 - Enteric Fermentation  NO 7.6  NO NE NE NE NE 

      3.A.2 - Manure Management  NO 1.1 0.0 NE NE NE NE 

   3.B - Land  -31.6 0.0 0.0 NE NE NE NE 

      3.B.1 - Forest land  -31.6 NE NE NE NE NE NE 

   3.C - Aggregate sources and non-CO2 emissions 
sources on land  

0.0 0.0 1.1 NE NE NE NE 

      3.C.4 - Direct N2O Emissions from managed soils  NE NE 1.1 NE NE NE NE 

      3.C.5 - Indirect N2O Emissions from managed soils  NE NE 0.0 NE NE NE NE 

      3.C.6 - Indirect N2O Emissions from manure 
management  

NE NE 0.1 NE NE NE NE 

      3.C.7 - Rice cultivations  NE NO  NE NE NE NE NE 

   3.D - Other  0.0 0.0 0.0 NE NE NE NE 

      3.D.1 - Harvested Wood Products  NE NE NE NE NE NE NE 

4 - Waste  0.0 29.5 0.6 NE NE NE NE 

   4.A - Solid Waste Disposal  0.0 13.4 0.0 NE NE NE NE 

   4.B - Biological Treatment of Solid Waste  NO NO NO NE NE NE NE 

   4.C - Incineration and Open Burning of Waste  0.0 0.0 0.0 NE NE NE NE 

   4.D - Wastewater Treatment and Discharge  0.0 16.0 0.6 NE NE NE NE 

Gg: Giga gram which equals 1000 ton 

NO: Not Occurring 

NE: Not Estimated  
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Table 2 is the standard reporting table of direct and indirect GHG emissions. The table 

provides a complete list of direct GHGs in each sector for the year 2014.   

 

1.1.2 Emissions from Illegal Israeli Settlements 

Data showed that there were 150 Israeli settlements in the West Bank by the end of 2014, 

lodging over 599,901 settlers.  According to data of Israel’s second national communication, 

the emissions per capita were 10.7 tons of CO2 eq. in 2007.  From these data, the emissions of 

Israeli settlers in Palestine were estimated at 6,418,941 metric tons of CO2 eq.  Israeli 

emissions on Palestinian land are higher by 140% than the total emissions of the state of 

Palestine.  

  
 

1.1.3 Indirect GHGs and F-Gases  

The emissions of the indirect GHGs (CO, NOx, NMVOCs and SOx) in table 2 have not been 

estimated.  It is unnecessary for Palestine to estimate and report on such emissions, as they are 

a non-Annex I country, another reason for not calculating these emissions is the absence of 

their emission factors.  

 

Moreover, the national communication recommends that each country also include a table on 

the national greenhouse gas inventory of anthropogenic emissions of HFCs, PFCs, and SF6; 

see Table 3. In Palestine, emissions of F-gases will arise from a range of sources (such as air 

conditioning, and refrigeration) but no activity data are available on these to make accurate 

estimates or to quantify these emissions. However, it is the view of the Palestine GHG 

inventory team that the emissions from sources using F-gases will be very small both in 

absolute terms and as a GWP weighted fraction of the national total emissions. This view is 

based on the fact that typically total F-gas emissions are approximately 1 to 3 % of national 

net GWP weighted emissions.  

 

1.1.4 Overall GHG emissions time-series, 2006-2014  

The table and figure below show the overall emission trends from 2006-2014 in Palestine.  

 
Table 3: Overall GHG emissions by Year (1000 ton CO2 eq.) 

 

Year 
Overall GHG emissions (1000 ton) Overall GHG 

emissions (1000 
ton CO2 eq.) Net CO2  CH4 N2O 

2006 1,510.6 33.4 1.7 2,739.9 

2007 1,479.6 33.6 1.7 2,710.7 

2008 1,374.4 33.9 1.7 2,620.3 

2009 1,779.2 34.0 1.7 3,026.6 

2010 2,049.7 35.7 1.5 3,276.5 

2011 1,900.2 38.2 1.7 3,226.3 

2012 2,059.3 38.5 1.7 3,380.6 

2013 2,294.7 38.5 1.6 3,612.0 

2014 3,180.3 40.6 1.9 4,614.9 
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Overall GHG emissions by Year (1000 ton CO2 eq.) 

 
 

Emissions steadily increase over time but there is no direct relationship between time and 

emissions mainly because the majority of emissions come from fuel combustion in the energy 

sector and the consumption differs from year to year. Many variables control the fuel 

consumption such as the variability in the seasonal temperatures, the situation in Gaza, the 

unmeasured quantities of fuel used and other statistical differences between fuel supply and 

demand.  

 

The energy and waste sectors are the main drivers of that increase as the emissions from the 

AFOLU sector decrease over time. The use of fuel in the energy sector is responsible for 

driving the increase of CO2 while activity in the waste sector (including waste disposal and 

wastewater treatment) is responsible for driving the increase of CH4.  

 

One explanation for the overall rise of emissions in Palestine is the increasing population, 

which drives increasing energy consumption in general, as well as emissions from increasing 

transportation activity. Moreover, with a growing population, waste disposal and wastewater 

generation increase as well. However, wastewater is responsible for the main increase in CH4 

emissions. Wastewater treatment is not yet fully regulated and the wastewater treatment 

systems are in some cases old and poorly maintained. Waste disposal has been to some extent 

controlled with the introduction of new sanitary landfills, the closing of old dumpsites and the 

banning of illegal dumping.  

 

1.2 Greenhouse Gas Inventory by Sector  
 

1.2.1 Emissions from Energy  

During 2014, the energy sector emitted 3.31 million ton of CO2 eq. and dominates the GHG 

emissions in Palestine. Within the energy sector, CO2 emissions dominate, with relatively 

very small emissions of CH4 and N2O. All the emissions arise from the combustion of fuel. 
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Emissions from the energy sector by Emittant, 2014 (1000 ton CO2 eq.) 
 

 
 

Within the energy sector, the subsectors that contribute to GHG emissions are the following:  

 Transport: Emissions from transport are almost half of all energy sector emissions (73%). 

It is important to note that the estimates are only for the road transportation sector. There 

is no domestic aviation in Palestine.  

 Other Sectors: The “Other sectors” subcategory is the second largest contributor to GHG 

emissions in the energy sector. It refers to energy use in the commercial/institutional (2%) 

and residential (98%) sectors as well as emissions from stationary and off-road vehicles 

and other machinery for the Agriculture/Forestry industry. Emissions from the 

Agriculture/Forestry sector are negligible.  

 Energy Industries: The energy industry sector contributes 8% of emissions in the energy 

sector. This refers specifically to electricity generation only.  

 Manufacturing industries and construction: The emissions reflects the aggregated 

emissions from all relevant industries in Palestine and contribute very little to the overall 

energy emissions.  

 Agriculture /Forestry / Fishing: Emissions from fishing vessels are trivial and have not 

currently been included in the inventory.  

 
Emissions from the energy sector by subsector, 2014 (1000 ton CO2 eq.) 
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Time-series for energy sector 2006-2014  

The time series for the energy sector shows an overall increasing trend in emissions. The 

activity data for all the years 2006-2014 comes from Palestine’s Energy Balance provided by 

PCBS. The main GHG driving this increase in emissions is CO2. A potential explanation for 

the increasing trend is the growing population and hence the growing use of transportation as 

well as the increased energy use from residential. 

 
Table 4: GHG emissions from Energy Sector by Year (1000 ton CO2 eq.) 

 

Year 
GHG emissions (1000 ton) GHG emissions 

(1000 ton CO2 eq.) Net CO2  CH4 N2O 

2006 1,541.36 1.02 0.05 1,578.50 

2007 1,510.25 1.14 0.05 1,550.38 

2008 1,404.87 1.08 0.05 1,443.53 

2009 1,809.55 1.35 0.06 1,857.82 

2010 2,080.06 2.14 0.09 2,151.70 

2011 1,930.85 2.04 0.08 1,997.73 

2012 2,090.28 2.00 0.08 2,156.93 

2013 2,330.54 2.01 0.10 2,403.54 

2014 3,211.92 2.41 0.15 3,309.58 

 

1.2.2 Emissions from Industrial Process and Product Use (IPPU)  

Palestine has no “heavy industry”, and some, but not extensive, “light industry”. Palestine 

conducted an analysis of the type of industries that are present in the countries, ranking them 

by number of employed persons, number of enterprises, sum of fuel and oil use, and sum of 

electricity use. The aim was to identify the major industries in Palestine, and find out whether 

they could emit GHG – as process emissions. Two of the industries present in Palestine that 

could produce emissions are the “manufacture of food products” and “manufacture of basic 

metals.” However, none of these industries are mentioned in the IPCC 2006 guidelines as 

having direct GHGs emissions.  

 

Moreover, Palestine does not contain chemical, metals, or electronic industries. The 2014 

inventory therefore does not include any emissions from this sector.  

 

1.2.3 Emissions from Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU)  

Net emissions in the AFOLU sector was estimated at 503.7 thousand tons of CO2 eq. and is 

the only sector where carbon sinks occur. There is a small net sink of 31.6 thousand tons of 

CO2 eq.   

 

Emissions of N2O emissions dominate, followed by CH4. Emissions of CH4 arise from 

manure management and enteric fermentation.  N2O emissions arise from fertilizer 

application to soils, and, from indirect emissions associated with manure management.  
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Emissions from AFOLU sector by Emittant, 2014 (1000 ton CO2 eq.) 
 

 

 

Within the AFOLU sector, the subsectors that contribute to GHGs emissions and removals are 

the following:  

 Land: Emissions and removals of CO2 can occur in the AFOLU sector. To estimate the 

emissions and removals the calculations were based on land areas that were stratified by 

climate regions. Palestine identified all available data on land area, use, climatic zone and 

vegetation type. The country was divided into three zones: West Bank including East 

Jerusalem and, Gaza. Then, Palestine was segregated into five specific climate regions. 

The climatic regions were:  

1. Central Highlands region  

2. Coastal plain (Gaza)  

3. Eastern slopes region  

4. Jordan valley region  

5. Semi coastal region  

 

These categories were then mapped to the nearest corresponding IPCC categories: Forestland, 

Cropland, Grassland, Wetlands, Settlements and Other Land. See “Annex B: Supplementary 

information” for more details. The current inventory does not account for land use changes, as 

land use change data were not available.  

 

 Livestock: Livestock in Palestine consists of dairy cows, sheep, goats, camels and poultry. 

Sheep and poultry however are the two most dominant types of animals in Palestine. 

These along with the other livestock are responsible for producing a significant amount of 

methane. This is mainly due to enteric fermentation and manure management; there are 

emissions of N2O from manure management also.  
 

There are two kinds of manure management practices in Palestine.  

1. The first where manure is allowed to lie as deposited and is not managed known as 

“pasture/range/paddock”.  

2. The second where manure is routinely removed and is applied to cropland or pasture 

within 24 hours known as “daily spread”.  
 

The type of manure management system greatly affects the amount of methane and nitrous 

oxide emitted.  

 

 Aggregate sources and non-CO2 emissions sources on land: This subsector only produces 

N2O due to the use of ammonium sulfate as a fertilizer.  
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 Other: The “other” subsector refers to “harvested wood products” and represents a carbon 

sink. The sink of carbon associated with harvested wood products is automatically 

calculated from the quantity of wood, which has been disposed into SWDS from domestic 

consumption.  

.  

 
Emissions from AFOLU sector by Subsector, 2014 (1000 ton CO2 eq.) 

 

 

 

Time-series of emissions for AFOLU sector 2006-2014  

The AFOLU contains both emissions and removals. The emissions of N2O and CH4 are 

greater than the carbon sinks which results in overall positive net emissions. However, net 

emissions in the AFOLU sector decline over time. This is because N2O and CH4 emissions 

overall decrease over time coupled with carbon sinks being more or less the same over the 

period.  

 

The decrease in N2O since 2006 could potentially be explained by using less fertilizer on the 

land as a result of Israeli restrictions on the importation of some fertilizers, and the decrease in 

CH4 since 2006 could be explained by improved manure management practices. The decrease  

in carbon sinks since 2006 is explained by assuming land use change decrease over the years.  

 
Table 5: GHG emissions from AFOLU Sector by Year (1000 ton CO2 eq.) 

 

Year 
GHG emissions (1000 ton) GHG emissions 

(1000 ton CO2 
eq.) Net CO2  CH4 N2O 

2006 -33.83 9.43 1.18 528.75 

2007 -34.07 8.73 1.15 506.85 

2008 -34.28 8.26 1.17 501.15 

2009 -34.45 7.28 1.13 469.46 

2010 -34.71 7.21 0.91 400.34 

2011 -35.40 8.78 1.06 476.90 

2012 -35.66 8.05 1.00 444.78 

2013 -35.88 7.40 0.97 419.80 

2014 -31.59 8.73 1.14 503.65 
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GHG emissions from AFOLU Sector by Year (1000 ton CO2 eq.) 
 

 
 

1.2.4 Emissions from Waste  

In 2014, emissions in the waste sector were estimated 801.616 thousand tons of CO2 eq. 

Emissions of CH4 dominate, followed by N2O. Emissions of CH4 arise from waste 

decomposition and wastewater treatment whereas N2O emissions arise during biological 

nitrogen removal in waste water treatment plants.  A very small amount of CO2 is also emitted 

which arises from the burning of waste.  

 
Emissions from Waste sector by Emittant, 2014 (1000 ton CO2 eq.) 

 

 

 
Within the waste sector, the categories that contribute to GHG emissions are the following:  

 Solid Waste Disposal, which produce methane. 

 Industrial waste. 

 Biological treatment of solid waste: This does not occur in Palestine. 

 Incineration and open burning of waste: Incineration of either medical waste or solid 

municipal waste does not occur in Palestine. However, open burning of waste does and 

contributes to CO2, CH4, and N2O emissions.  The open burning of waste, although still 

occurring, has decreased substantially since 2012.  With illegal dumping sites closing 

down and waste being shifted to legal landfills, waste burning has become a less common 

method of waste disposal.  

 Domestic wastewater treatment and discharge: Palestine uses different wastewater 

treatment systems. Wastewater treatment and discharge arises from both domestic and 

industrial sites and produces methane and nitrous oxide. Emissions of N2O are released 

during biological nitrogen removal in wastewater treatment plants.  
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Industrial wastewater treatment and discharge: Emissions from industrial wastewater 

discharge from olive oil mills are also included. 

 
Emissions from Waste sector by Subsector, 2014 (1000 ton CO2 eq.) 

 

 

 

Time-series of emissions from the waste sector 2006-2014  

The waste sector produces a significant amount of methane emissions, some nitrous oxide and 

very little CO2.  The trend in emissions from this sector is increasing and this is because with 

a growing population, waste disposal and wastewater discharge are also increasing.  
 

Table 6: GHG emissions from Waste Sector by Year (1000 ton CO2 eq.) 
 

Year 
GHG emissions (1000 ton) GHG emissions 

(1000 ton CO2 eq.) Net CO2  CH4 N2O 

2006 3.11 22.94 0.48 632.70 

2007 3.43 23.69 0.49 653.43 

2008 3.79 24.51 0.51 675.58 

2009 4.11 25.41 0.52 699.34 

2010 4.38 26.37 0.54 724.50 

2011 4.74 27.40 0.55 751.71 

2012 4.69 28.46 0.57 778.90 

2013 0.00 29.09 0.57 788.68 

2014 0.00 29.45 0.59 801.62 
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GHG emissions from Waste Sector by Year (1000 ton CO2 eq.) 
 

 

 
1.3 Key Category Analysis  

Key categories are defined as the sources of emissions that have a significant influence on the 

inventory as a whole, in terms of the absolute level of the emissions, the trend, or both.  

 

These key source categories have been identified so that the resources available for inventory 

preparation may be prioritized, and so that the best possible estimates are prepared for the 

most significant categories that will help in defining areas of mitigations for proper mitigation 

plans.  

 

Both the level and the trend assessments have been completed, following the procedure set 

out in the IPCC Good Practice Guidance (2000). This means that the categories that 

contribute to 95% of the emissions have been identified. The emission estimates were taken 

from the current inventory.  

 

The table below lists the key categories, for 2014 and the base year, derived from the IPCC 

Approach key category analysis. 

 
Table 7: Key Categories Analysis for Palestine’s GHG Inventory, 2014 

 

IPCC Category 
code 

IPCC Category 
Greenhouse 

gas 
Effect* Percentage 

1.A.3.b Road Transportation CO2 L,T 51% 

1.A.4 Other Sectors - Liquid Fuels CO2 L,T 11% 

4.D Wastewater Treatment and Discharge CH4 L,T 7% 

3.C.4 Direct N2O Emissions from managed soils N2O L,T 7% 

4.A Solid Waste Disposal CH4 L,T %6 

1.A.1 Energy Industries - Liquid Fuels CO2 L,T %5 

4.D Wastewater Treatment and Discharge N2O L,T 4% 

3.A.1 Enteric Fermentation CH4 L,T %3 

1.A.4 Other Sectors - Solid Fuels CO2 L,T 1% 

*: L: Level Assessment, T: Trend Assessment 
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Chapter Two 

 
Methodology and Data Quality 

 
This chapter presents the scientific methodology and quality procedures used in the estimates 

of emissions to air from their various sources, including the data quality and procedures of 

data quality. 

 

The estimates of emissions to air is based on the 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories (2006 Guidelines). These guidelines were produced at the 

invitation of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) to 

update the Revised 1996 Guidelines and associated good practice guidance, which provide 

internationally agreed methodologies intended for use by countries to estimate greenhouse gas 

inventories to report to the UNFCCC.2006. 

 

2.1 GHG inventory limitations 

In this inventory, Palestine estimated emissions of GHGs and removals of CO2.  The GHGs 

included in the inventory were:  

 Carbon dioxide (CO2)  

 Methane (CH4)  

 Nitrous oxide (N2O)  

 

From the following Sectors:  

 Energy  

 Industrial Processes and Product Use (IPPU)  

 Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU)  

 Waste.  

  

To calculate the Global Warming Potential (GWP) weighted emissions of each gas, each gas 

is given equivalent weight compared to CO2, Example: the GWP of 1 ton of CH4 is equal to 

the GWP of 21 ton of CO2,  and so on.  To calculate the GWP, the IPCC Second Assessment 

Report (SAR) GWP weightings were used.  

  
Table 8: GWPs used (IPCC SAR) 

 

Gas CO2 Equivallent (SAR( 

CO2 1.0 

CH4 21.0 

N2O 310.0 

 

2.2 Data Collection  

To complete Palestine’s first complete GHG inventory, data was collected from various key 

institutions: the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), the Ministry of Local 

Governments, the Ministry of Agriculture, United Nations Development Program/Program of 

Assistance to the Palestinian People (UNDP/PAPP), Birzeit University, and the Environment 

Quality Authority (EQA) in addition to field surveys and administrative records. Most of the 

data collected has been Activity Data (AD); but in some cases Emission Factors (EFs) were 

collected. Most effort was placed on identifying the AD rather than EFs primarily because 
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there are adequate default EFs available, but the AD is country specific and needs to be 

sourced from within Palestine.  

 

2.3 Quality Control  

Throughout the data collection and data management processes, Quality Control (QC) 

measures were applied to identify and remove poor quality data or to identify where more 

information about provided data was needed. These checks included, inter alia, checks on 

time series consistency; inter comparisons of one data source with another, assessment of the 

magnitude of data, checks of “reasonableness”, and checks of implied emission factors 

against typical values.  
 
Data quality 

The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) asked the 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) to develop guidelines setting out the 

approaches countries should take towards implementing “good practice” when developing a 

greenhouse gas inventory. The goal of the guidelines is to assist countries in producing 

inventories that are “accurate in the sense of being neither over nor underestimates so far as 

can be judged, and in which uncertainties are reduced as far as practicable”.  

 

It also upholds the values that an inventory must be transparent, consistent, comparable, 

complete and accurate.  Palestine has applied these guiding principles in the creation of their 

GHG inventory. As this is Palestine’s first national communication, it has concentrated on 

developing a complete inventory that is as accurate as possible.  

 

Palestine has taken the following steps to comply with each of these overarching principles:  
 

 Transparency: The GHG inventory for Palestine has been created in a transparent and 

traceable way. “Master” spreadsheets in Excel were created for each sector to store and 

process all the data and make the necessary calculations to “gap fill” where data was 

missing. To ensure transparency, the master spreadsheets document all the assumptions 

made, any emission factors used, and all data sources used.  

 Accuracy: In an attempt to be as accurate as possible, country specific data was used 

when possible instead of making simplified assumptions or using default data in the IPCC 

software.  For instance, in the waste sector, Palestine made an effort to gather the activity 

data on waste arising between 2006 and 2013 as opposed to simply multiplying 

population by IPCC default assumptions about waste generation/capita. Other examples 

of country specific activity data are energy use, waste composition, and animal numbers. 

However, in some instances where data was available for one year and not others, a range 

of approaches have been used to gap fill and extrapolate. For example, data on land use 

was incomplete and hence it was assumed that the land use in 2011 applied to all other 

years in the inventory.  

 Completeness: Given that this is Palestine’s first inventory, Palestine has worked hard to 

create a complete inventory for all the sectors relevant to the country.  

 Comparability: By using the IPCC methods, Palestine’s GHG inventory is comparable 

with other inventories generated using these methods. This is important because it allows 

Palestine to compare its inventory to other similar countries.  

 Consistency: As the State of Palestine has developed a time series for its inventory, it has 

ensured that the same method, methodology and assumptions were used where possible 

across the time series. This helps ensure time series consistency.  
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Uncertainties  

To minimize uncertainty for this inventory, various QC steps have been taken as discussed in 

the Quality Control section above. The accuracy of the energy statistics are important to the 

accuracy of the GHG inventory. The RA/SA inter-comparison will be used to help reduce the 

uncertainty associated with the energy statistics.  

 

Reference/Sectoral Approach  

Another important part of conducting QC for the GHG inventory is the calculation of a 

reference approach (RA) inventory. This was done using the IPCC software. The RA 

inventory is calculated to verify the emissions from the energy sector. According to the IPCC 

the “RA is a top-down approach, using a country’s energy supply data to calculate the 

emissions of CO2 from combustion of mainly fossil fuels”. The RA is then compared to the 

results of the energy sectoral approach.  

 

The comparison of the RA and sectoral approach (SA) for the energy sector in Palestine 

showed a 13.8% difference. This difference is mainly due to energy statistics such as 

statistical differences and uncertainty in fuel consumption and losses.  

 
Table 9: Comparison of Reference and Sectoral Approach 

 

Variable RA SA Difference, % 

CO2 Emissions, (1000 ton) 2,768.6 3,211.9 13.8 

Energy Consumed, (Tera Joul TJ) 39,258.1 44,743.9 12.3 
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Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 
 

Solid Waste Burning: 

Outdoor burning of wastes such as lumber, used textiles, and others. 
 

Agriculture Waste: 
Waste produced as a result of various agricultural operations. It includes manure and other 

waste from farms, poultry houses and slaughterhouses; harvest waste; fertilizer run-off from 

fields; pesticides that enter into water, air or soil; and salt and silt drained from fields.  
 

Household Waste: 

Waste material usually generated in the residential environment.  Waste with similar 

characteristics may be generated in other  economic activities and can thus be treated and 

disposed together with household waste. 
 

Nitrogen Oxides (NOx): 

A group of highly reactive gases that contain nitrogen and oxygen in varying amounts. Many 

of the nitrogen oxides are colorless and odorless. The common Emittant nitrogen dioxide 

(NO2) can often be seen combined with particles in the air as a reddish-brown layer over 

many urban areas. Nitrogen oxides are formed when the oxygen and nitrogen in the air react 

with each other during combustion. The formation of nitrogen oxides is favored by high 

temperatures and excess oxygen (more than is needed to burn the fuel). The primary sources 

of nitrogen oxides are motor vehicles, electric utilities, and other industrial, commercial, and 

residential sources that burn fuels. 
 

Nitrous oxide (N2O): 

A powerful greenhouse gas emitted through soil cultivation practices, especially the use of 

commercial   and organic fertilizers, fossil-fuel combustion, nitric acid production, and 

biomass burning. One of the  six greenhouse gases to be curbed under the Kyoto Protocol. 
 

Emission: 

Discharge of Emittants into the atmosphere from stationary sources such as smoke stacks, 

other vents surface areas of commercial or industrial facilities, and mobile sources, for 

example, motor vehicles, locomotives and aircraft. 
 
Carbon dioxide (CO2): 

A naturally occurring gas, and also a by-product of burning fossil fuels and biomass, as well 

as land-use changes and other industrial processes. It is the principal anthropogenic 

greenhouse gas that affects  the Earth’s radiative balance. It is the reference gas against which 

other greenhouse gases are measured and therefore has a Global Warming Potential of 1. 
 

Equivalent CO2 (carbon dioxide): 

The concentration of carbon dioxide that would cause the same amount of radiative forcing as 

a given mixture of carbon dioxide and other greenhouse gases. 
 
Greenhouse gas: 

Greenhouse gases are those gaseous constituents of the atmosphere, both natural and 

anthropogenic,  that absorb and emit radiation at specific wavelengths within the spectrum of 

infrared radiation emitted by the Earth’s surface, the atmosphere, and clouds. This property 

causes the greenhouse effect.  Water vapor (H2O), carbon dioxide (CO2), nitrous oxide 
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(N2O), methane (CH4), and ozone (O3) are the  primary greenhouse gases in the Earth’s 

atmosphere.  Moreover there are a number of entirely human- made greenhouse gases in the 

atmosphere, such as the halocarbons and other chlorine- and bromine- containing substances, 

dealt with under the Montreal Protocol. Besides CO2, N2O, and CH4, the Kyoto Protocol 

deals with the greenhouse gases sulfur hexafluoride (SF6), hydro fluorocarbons (HFCs), and  

per fluorocarbons (PFCs).  
 
Methane (CH4): 

A hydrocarbon that is a greenhouse gas produced through anaerobic (without oxygen)  

decomposition of waste in landfills, animal digestion, decomposition of animal  wastes, 

production and distribution of natural gas and oil, coal production, and  incomplete fossil-fuel 

combustion. Methane is one of the six greenhouse gases to be  mitigated under the Kyoto 

Protocol. 
 

Ozone (O3): 

Pungent, colorless, toxic gas that contain three atoms of oxygen is each molecule.  It 

occurred naturally at a concentration of about 0.01 parts per million (p.p.m) of air.  Levels of 

0.1 p.p.m. are considered to be toxic. 
 

Carbon Monoxide (CO):  

Colourless, odourless and poisonous gas produced by incomplete fossil fuel combustion.  

Carbon monoxide combines with the hemoglobin of human beings, reducing its oxygen 

carrying capacity, with effects harmful to human beings. 
 

Sulphur Dioxide (SO2): 
Heavy, pungent, colorless gas formed primarily by the combustion of fossil fuels.  It is 

harmful to human beings and vegetation, and contributes to the acidity in precipitation. 
 

Suspended Particular Matter (SPM): 

Finely divided solids or liquids that may be dispersed through the air from combustion 

processes, industrial activities or natural sources. 
 

Particulate: 
Fine liquid or solid particles, such as dust, smoke, mist, fumes, or smog, found in air or 

emissions.   
 

Organic compounds: 

Compounds containing carbon (including carbonates, bicarbonates, carbon dioxide and 

carbon monoxide) that form the basis of living mattes.  In domestic sewage, organics one 

mainly metabolic wastes of faeces or urine plus grease, detergents and so forth. 
 

Volatile organic compounds (VOCs): 
Organic compounds that evaporate readily and contribute to air pollution mainly through the 

production of photochemical oxidants.   
 

Air Pollution Sources: 

Activities that result in air pollution including agricultural activities, combustion processes, 

dust producing processes, manufacturing activities, nuclear energy-related activities, spray-

painting, printing, dry-cleaning and so on. 
 

Air Quality Standards: 

Levels of air Emittants prescribed by regulations that may not be exceeded during a specified 

time in a defined area. 
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Emission standard: 

Maximum amount of polluting discharge legally allowed from a single source, mobile or 

stationary. 
 

Air Emittants: 

Substances in air that could, at high enough concentrations, harm human beings, animals, 

vegetation or material.  Air Emittants may thus of being airborne.  They may consist of solid 

particles, liquid droplets or gases, or combinations of these forms. 
 

Hydrocarbons: 

Compounds of hydrogen and carbon in various combinations that are present in petroleum 

products and natural gas.  Some hydrocarbons are major air Emittants, some may be 

carcinogenic and others contribute to photochemical smog. 
 

Charcoal:  

Solid residue consisting mainly of carbon obtained by the destructive distillation of wood in 

the absence of air. 
 

Fossil fuel: 

Cool, oil and natural gas.  They are derived from the remains of ancient plant and animal life. 
 

Municipal Solid Waste (MSW): 

Municipal waste is generally defined as waste collected by municipalities or other local 

authorities. However, this definition varies by country. Typically, MSW includes: household 

waste; garden (yard) and park waste; and commercial/institutional waste. 
 

Hazardous waste:  

Waste oil, waste solvents, ash, cinder and other wastes with hazardous nature, such as 

flammability, explosiveness, causticity, and toxicity, are included in hazardous waste. 

Hazardous wastes are generally collected, treated and disposed separately from non-

hazardous MSW and industrial waste streams.  Some hazardous wastes are incinerated and 

can contribute to the fossil CO2 emissions from incineration.  
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