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 0200، آب –هـ 0311، رمضان. 
 .جميع الحقوق محفوظة

 
 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي

 
 .تقرير منهجي.  0202، الهواء إلىالمنبعثات  .0200 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،

 .فلسطين -رام اهلل 
 

   :جميع المراسالت توجه إلى
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .فلسطين –، رام اهلل 0461.  ب.ص
 2982700  2 (970/972): هاتف
 2982710  2 (970/972): فاكس

 0022122122: الرقم المجاني

      diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 http://www.pcbs.gov.ps  :صفحة إلكترونية
 

 

هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات تم إعداد 
 0224لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 

mailto:%20%20diwan@pcbs.gov.ps
http://www.pcbs.gov.ps/
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 شكـر وتقديـر
 

لما أبدوه من التقرير هذا  إعدادجميع العاملين في  إلىيتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير 
الشكر موصول كذلك الى نقطة االتصال للهيئة الحكومية الدولية المعنية   .حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم

 . بتغير المناخ في وزارة شؤون البيئة لمالحظاتهم على التقرير
 

ــم  ــد ت ــات لق ــر المنبعث ــىإعــداد تقري ــي اارا ــي الفلســطينية  0202، الهــواء إل ــي مــن الجهــاز المركــزي ف ــق فن ــادة فري بقي
وعدد مـن أع ـاء مجموعـة ( PNA)وبدعم مالي مشترك بين كل من السلطة الوطنية الفلسطينية لإلحصاء الفلسطيني، 

ــدل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، 0200لعــام ( CFG)التمويــل الرئيســية للجهــاز  ــة ل ــة بمكتــب الممثليــة النرويجي  ممثل
 (.  SDC)والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 

 
يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى أع ـاء مجموعة التمويل الرئيسيـة للجـهاز 

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

 التقرير إعداد 
 اخليف زهران

 ايسر طعمه
 صفية ابراهيم

 
 النشر معايير تدقيق 

  جناجره حنان
 

 ااولية المراجعة  
 الرحمن عبد محمود

 
 النهائية المراجعة  

 جرادات محمود
  

 العام اإلشراف 
 الجهاز رئيس                               عوض عال
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 قائمة المحتويات
 

 الصفحة                 المو وع 
 

         قائمة الجداول
 المقدمة

 

 01           النتائج ااساسية      :الفصل األول
 

 CH4                          01كميات الميثان  0.0
 06             دور المنبعثات في احداث ظاهرة االحتباس الحراري   ..1
 06     نصيب الفرد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون ..3
 01      المنبعثات والناتج المحلي االجمالي  1.0

 

 01        المنهجية وجودة البيانات      :الفصل الثاني
 01       المنبعثات من قطاع الطاقة  0.0
 00      المنبعثات من قطاع العمليات الصناعية  0.0
 00   المنبعثات من قطاع الزراعة والحراجة واستخدامات األرض األخرى  1.0
 03       المنبعثات من قطاع النفايات  3.0
 06         دقة البيانات  1.0
 06        مقارنة البيانات  6.0
 01        إجراءات ضبط الجودة 1.0
 01        المالحظات الفنية  0.0

 

 01        المفاهيم والمصطلحات      :الفصل الثالث
 

 33          المراجع
 

 31         الجداول 

 CO2                                                        01كميات ثاني اكسيد الكربون  0.0



PCBS : ،0202المنبعثات إلى الهواء 

 

 



PCBS : ،0202المنبعثات إلى الهواء 

 

 

 قائمة الجداول
 

 الصفحة
 

 الجدول
 

 :0جدول  0202كمية المنبعثات في األراضي الفلسطينية حسب نوع المنبعث والمصدر،  31
   

األراضي الفلسطينية حسب نوع في من غاز ثاني أكسيد الكربون كمية المنبعثات بالطن المكافئ  33
 0202المنبعث والمصدر، 

 :0جدول 

   

 :3جدول  0202مؤشرات مختارة للمنبعثات في األراضي الفلسطينية،  31
   

 :6جدول  معامالت االنبعاث حسب نوع الوقود في قطاع الطاقة 62
   

 :1جدول  معامالت االنبعاث حسب نوع الماشية في قطاع الزراعة 60
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 المقدمة

 
صــعوبة ودقــة علــى المســتويين المحلــي  وأكثرهــاتعتبــر إحصــاءات المنبعثــات مــن أهــم الموضــوعات ضــمن إحصــاءات البيئــة 

في ظل التغيرات التي طرأت على البيئة والمناخ وما صاحبها من ارتفاع في درجات الحرارة وبروز ظاهرة االحتباس  والدولي
حيــث أن موضــوع إحصــاءات المنبعثــات يعمــل علــى معرفــة كميــات المنبعثــات إلــى الهــواء حســب المصــدر ونــوع .  الحــراري
 . المنبعث

 

تتعـدد مشـاكل المنبعثـات فــي األراضـي الفلسـطينية طبقــا لمصـادرها فمنهـا منبعثــات عالميـة وهـي مــا تعـرف بغـازات الدفيئــة أو 
ومنهـــا مـــا يعـــرف بالمنبعثـــات ااقليميـــة وهـــي التـــي (.  ثـــاني أكســـيد الكربـــون، وأكســـيد النيتـــروجين، والميثـــان)البيـــت الزجـــاجي 

الكبريــت، واألمونيــا  أكســيدوالتــي تحتــوي علــى ثــاني )أهمهــا األمطــار الحمضــية مصــدرها المنطقــة ااقليميــة المحيطــة ومــن 
حيـث ينـتج عـن األمطـار الحمضـية الكثيـر .  المركبـات العضـوية المتطـايرة غيـر الميثانيـة إلىبااضافة ( وأكاسيد النيتروجين

ل علــى تلكــل المبــاني بااضــافة إلــى مــن األضــرار البيئيــة واالقتصــادية التــي تســبب خســائر كبيــرة فــي اانتــا  الزراعــي وتعمــ
 .المشاكل الصحية الكثيرة

 

مــن واقــع المنبعثــات إلــى الهــواء فــي األراضــي الفلســطينية ة المتبعــة فــي تقــدير كميــات منهجيــاســتعراض اليهــدف التقريــر إلــى 
واكاســيد النيتــروجين، ت، ثــاني اكســيد الكبريــتــم تقــدير المنبعثــات الــى الهــواء لمعظــم غــازات الدفيئــة وهــي .  لمتــوفرةا البيانــات

 .والميثان، وثاني اكسيد الكربون، واكسيد النيتروز
 :تعتمد المنهجية على مصادر التلوث والتي يمكن تصنيفها كما يلي

 المنبعثات من قطاع الطاقة. 

 المنبعثات من قطاع العمليات الصناعية. 
 المنبعثات من قطاع الزراعة والحراجة واستخدامات األرض األخرى. 
 المنبعثات من قطاع النفايات. 

 

مــن تقــدير المنبعثــات مــن القطاعــات  إليهــاالتــي تــم التوصــل يتــفلف التقريــر مــن ثالثــة فصــولص يعــرض الفصــل األول النتــائج 
ويعرض كذلك تقييما لجودة البيانات  تقدير المنبعثاتأما الفصل الثاني فيتناول المنهجية العلمية التي تم إتباعها في .  أعاله
 .، ويعرض الفصل الثالث المفاهيم والمصطلحات العلمية الواردة في التقريراحصائية التي تم الحصول عليهاا

 

 
 

 واهلل ولي التوفيق،،،
 

 

 

 0200، أغسطس عال عوض

  رئيس الجهاز
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 الفصل األول
 

 النتائج ااساسية
 

ــــى الهــــواء فــــي يعــــرض هــــذا الفصــــل ملخصــــا ألهــــم  ــــائج والحســــابات التــــي تــــم التوصــــل اليهــــا بخصــــو  المنبعثــــات ال النت
 . 0202االراضي الفلسطينية خالل العام 

 
 CO2كسيد الكربون كميات ثاني أ 0.0

حـــــوالي  0202خــــالل العــــام الطاقــــة والنفايــــات الصـــــلبة كســــيد الكربــــون المنبعثــــة مـــــن قطاعــــات قــــدرت كميــــة غــــاز ثـــــاني أ
ـــــف  3,300 ـــــف أ 3,238طـــــن، موزعـــــة بواقـــــع ال ـــــة، و ل ـــــات طـــــن نتجـــــت مـــــن قطـــــاع الطاق ـــــة نتجـــــت مـــــن قطـــــاع النفاي البقي

 .الصلبة نتيجة الحرق المفتوح للنفايات
 

 0202، مساهمة القطاعات المختلفة في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون

 
 

 CH4كميات الميثان  0.0
ــــــة غــــــاز  ــــــان قــــــدرت كمي ــــــة القطاعــــــات الميث ــــــة مــــــن كاف ــــــات الصــــــناعية)المنبعث  0202خــــــالل العــــــام ( عــــــدا قطــــــاع العملي

طـــــــن نتجـــــــت مـــــــن قطـــــــاع  5,828طـــــــن نتجـــــــت مـــــــن قطـــــــاع الطاقـــــــة، و 3,494طـــــــن، موزعـــــــة بواقـــــــع  15,202حـــــــوالي 
 .البقية نتجت من قطاع النفايات الصلبةالزراعة و 

 
 0202 ،مساهمة القطاعات المختلفة في انبعاثات الميثان

 

 الطاقة
98.1% 

النفايات 
 الصلبة

1.9% 

 الطاقة
23.0% 

 الزراعة
38.3% 

النفايات 
 الصلبة
38.7% 
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 حداث ظاهرة االحتباس الحراريبعثات في إدور المن 3.0

علــــى أنهــــا الزيــــادة التدريجيــــة فــــي درجــــة حــــرارة أدنــــى طبقــــات الغــــالف الجــــوي المحــــيط  تعــــرف ظــــاهرة االحتبــــاس الحــــراري
ن لكـــــل غـــــاز مـــــن هـــــذه الغـــــازات خصـــــائ  ص حيـــــث يكـــــو بـــــاألرضص كنتيجـــــة لزيـــــادة انبعاثـــــات غـــــازات الصـــــوبة الخضـــــراء

مــــــع بعضــــــها الــــــبعض تــــــم تصــــــنيفها علــــــى  جــــــل مقارنــــــة الغــــــازاتومــــــن أ، و خصــــــائ  حجــــــز الحــــــرارةإشــــــعاعية فعالــــــة أ
نهـــا والتـــي تعـــرف بف( Global Warming Potential GWP)حـــداث االحتبـــاس الحـــراري أســـاس مســـاهمتها فـــي إ

ـــــونالحـــــرارة ضـــــمن الغـــــالف الجـــــوي نســـــبة إلـــــى كميـــــة متســـــاوية مـــــن غـــــاز ثـــــاني أ قـــــدرة الغـــــاز علـــــى حجـــــز .  كســـــيد الكرب
ــــتم التعبيــــر عــــن 0نهــــا مســــاوية للقيمــــة اني أكســــيد الكربــــون علــــى ألثــــ GWPتعــــرف  بــــاقي الغــــازات نســــبة الــــى غــــاز ، وي
 .كسيد الكربونثاني أ

 
 الى غاز ثاني أكسيد الكربون قدرة الغازات على إحداث االحتباس الحراري نسبة

 

 القيمة الغاز
CO2 1.0 

CH4 21.0 

N2O 310.0 

CO 1.9 

NMVOC 3.4 

 
 حداث االحتباس الحراريمساهمة المنبعثات في إ

 
 

 كسيد الكربونالفرد من انبعاثات ثاني أ نصيب ..6
 0.21راضـــــي الفلســـــطينية حـــــوالي فـــــي األ 0202كســـــيد الكربـــــون للعـــــام لي نصـــــيب الفـــــرد مـــــن انبعاثـــــات ثـــــاني أجمـــــاقــــدر إ
 .، موزعة بنسب مختلفة حسب القطاعاتفرد سنويا/طن
 

والمواقــــــع  ســــــالميااالتعــــــاون منظمــــــة لحصــــــائية موقــــــع اللجنــــــة اابمقارنــــــة هــــــذه البيانــــــات مــــــع البيانــــــات المنشــــــورة علــــــى 
 : تيكاآلكانت النتائج  االخرى المتخصصة في المنبعثات

 
 

CO2 
79.5% 

CH4 
7.7% 

N2O 
1.9% 

CO 
7.3% 

NMVOC 
3.6% 
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 إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقابل كل فرد (االسناد الزمني)الدولة 
 (سنة/فرد/طن)

 2..0 (0220)فلسطين 

 3.83 (0220)االردن 

 8..3 (0220)سوريا 

 08.. (0220)لبنان 

 8..2 (0220)مصر 

 9.33 (0221)اسرائيل 

 
 المنبعثات والناتج المحلي االجمالي  1.0

ــــاتج المحلــــي االجمــــالي علــــى مســــتوى  باالســــعار 0202اشــــارت نتــــائج الحســــابات القوميــــة للعــــام  الثابتــــة الــــى ان قيمــــة الن
امــــــــا بالنســــــــبة للمنبعثــــــــات فقــــــــد بلغــــــــت كميــــــــة   .مليــــــــون دوالر امريكــــــــي 5,754.3االراضــــــــي الفلســــــــطينية وصــــــــلت الــــــــى 

 4,150.8حـــــوالي   0202المنبعثـــــات بـــــالطن المكـــــافئ مـــــن غـــــاز ثـــــاني اكســـــيد الكربـــــون فـــــي االراضـــــي الفلســـــطينية للعـــــام 
 .االف طن سنوي

 
ــا  بالــدوالر ) GDP per emissions in US$ per ton)) نســبة النــاتج المحلــي الــى المنبعثــاتتــم تقــدير ومــن هن

ـــــات   .طـــــن منبعثـــــات/دوالر امريكـــــي  1,386.3لتســـــاوي حـــــوالي  (االمريكـــــي لكـــــل طـــــن ـــــات مـــــع بيان ـــــة هـــــذه البيان وبمقارن
 :كانت النتائج كالتالي 9002للعام الدول المجاورة والواردة ضمن موقع وكالة الطاقة الدولية 

 
 ( بالدوالر االمريكي لكل طن)نسبة الناتج المحلي الى المنبعثات 

 0221لبعض الدول المجاورة، 
 الدولة 

بالدوالر )نسبة الناتج المحلي الى المنبعثات 
 (االمريكي لكل طن

 713 االردن

 1,464 لبنان 

 ..3 مصر 

 2,044 اسرائيل 
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 الفصل الثاني
 

 المنهجية وجودة البيانات
 

جراءات الجودة التي اتبعت في  الهواء من مصادرها المختلفة،  إلىتقدير المنبعثات يعرض هذا الفصل المنهجية العلمية وا 
جراءات ضبط الجودة المستويات التي تم استخدامها في التقديروتشمل   .المتبعة، بااضافة إلى دقة البيانات وا 

 

بتغير  ةالمعني ةالدولي ةالحكوميللهيئة على الخطوط التوجيهية  0202الهواء للعام  إلىفي تقدير المنبعثات  االسترشادتم 
القوائم الوطنية لحصر بشفن  0226لعام ( (Intergovernmental Panel for Climate Change IPCCالمناخ 

بشفن عمليات الحصر الوطنية لغازات االحتباس ( IPCC) التوجيهية للهيئة إعداد الخطوطتم   .غازات االحتباس الحراري
 تلبية لدعوة من اتفاقية األمم المتحدة ااطارية بشفن تغير المناخ ( 0226الخطوط التوجيهية للهيئة لعام )الحراري 

(United Nation Framework Convention for Climate Change UNFCCC )بهدف تحديث الخطوط 
والمراد أن تتبعها البلدان في تقديرها لقوائم  التي توفر المنهجيات الموافق عليها عالميا 0116التوجيهية للهيئة المنقحة لعام 

 .حصر غازات االحتباس الحراري

 
 المنبعثات من قطاع الطاقة 0.0
 يتم االحتراق، عملية وخالل.  االحفوري الوقود احتراق على كبير بشكل االقتصادية األنظمة معظم في الطاقة أنظمة تعتمد
 وهو وماء، الكربون أكسيد ثاني غاز إلى رئيسي بشكل االحفوري الوقود في الموجودة والهيدروجين الكربون عناصر تحويل

 مباشًرا استخداًما امع بشكل المولدة الحرارة هذه تستخدم.  حرارة إلى الوقود في الموجودة الكيميائية الطاقة تحول يصاحبه ما
 وسائل في أو الكهرباء توليد في تستخدم ما عادةً  التي( التحول أثناء الفاقد بعض وجود مع)الميكانيكية  الطاقة إنتا  أو في

 .المواصالت
 

عن  يزيد ما يمثل أنه كما الحراري، االحتباس غاز منبعثات حصر قوائم في األهم القطاع هو الطاقة قطاع يكون ما عادة
كما .  المتقدمة الدول في الحراري االحتباس غاز منبعثات إجمالي من% 11و الكربون أكسيد ثاني غاز منبعثات من 12%

إحداث  على النتروز وأكسيد الميثان غازات تعمل بينما الطاقة، قطاع منبعثات من %11الكربون  أكسيد ثاني يمثل غاز
.  الطاقة قطاع من الصادرة الحراري االحتباس غاز منبعثات من %12 من يقرب ما الثابت االحتراق يمثل ما وعادةً . التوازن
 الطاقة محطات من خاصة بالطاقة، المقترنة الصناعات في االحتراق عملية من يفتي منبعثاتال هذه نصف حوالي أن حيث

 .الطاقة قطاع منبعثات ربع حوالي في األخرى المواصالت ووسائل البري النقلمن  حتراقاا يتسبب ومعامل التكرير بينما
 

 :مستويات تقدير المنبعثات في قطاع الطاقة

 :وهي، من قطاع الطاقة منبعثاتالعلى ثالثة أوجه لتقدير  0226لعام  IPCCتنطوي الخطوط التوجيهية للهيئة 
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 0المستول 

مية الوقود كى أساس جميع مصادر االحتراق عل منبعثاتعلى الوقود، حيث إنه يمكن تقدير  0تعتمد طريقة المستوى 
غازات االحتباس  بالنسبة لجميع 0تتوفر معامالت االنبعاث الخاصة بالمستوى . نبعاثاومتوسط معامالت االمحترق 

 .الحراري المباشرة ذات الصلة
 

 فهي تتوقف سيد الكربونكما تختلف نوعية معامالت االنبعاث هذه باختالف الغازات أما بالنسبة لمعامالت انبعاث ثاني أك
 مثل فعالية االحتراق والكربون المحتجز في الَخَبث)ما إن ظروف االحتراق ك. بشكل رئيسي على محتوى الكربون بالوقود

بشكل دقيق تماًما سيد الكربون كغاز ثاني أ منبعثاتا وبناًء عليه فإنه يمكن تقدير ليست بذات أهمية نسبي( وغيره ...والرماد
 .المحترق ومتوسط محتوى الكربون في الوقودوفًقا اجمالي الوقود 

 

سيد النتروز على تقنية االحتراق المستخدمة وظروف التشغيل، كومع ذلك، تتوقف معامالت االنبعاث الخاصة بالميثان وأ
 . بير وفًقا لتجهيزات االحتراق المستقلة وعامل الوقتكتتفاوت بشكل  نهاأما ك

 
 0المستول 

ما هو متبع كالخاصة بالطاقة اعتماًدا على إحصائيات مشابهة للوقود،  0االحتراق في طريقة المستوى  منبعثاتيتم تقدير 
المحددة للدولة بداًل من القيم االفتراضية بالمستوى  منبعثات، لكن تستخدم في هذه الطريقة معامالت ال0المستوى  في طريقة

ة للدولة يمكن أن يختلف باختالف أنواع الوقود أو تقنيات المحدد منبعثاتمتاح من معامالت ال ن ما هوأوحيث . 0
بر لتقدم توضيًحا مالئًما لمثل هذه المصادر كأيمكن فصل بيانات األنشطة بشكل  االحتراق أو حتى باختالف المصانع،

ذا . المنفصلة الكربون في بالدولة هذه مفخوذة من بيانات تفصيلية خاصة بمحتويات  الخاصة منبعثاتانت معامالت الكوا 
حول تقنيات االحتراق المطبقة في الدولة، فإن ذلك سيؤدي  ثر تفصيالً كمختلف أنواع الوقود المستخدم أو من معلومات أ
 .الخاصة بالوقت بشكل أفضل ذلك تقدير التوجهاتكإلى التقليل من إمكانية عدم التيقن في التقدير و 

 

 3المستول 

ات على مستوى المصنع الخاصة بالطاقة إما نماذ  االنبعاث التفصيلية أو أنظمة القياس والبيان 1المستوى  يقةتستخدم طر 
ستؤدي هذه النماذ  وأنظمة القياس في حالة تطبيقها على النحو المالئم إلى تقديرات أفضل في . ذلك مالئًما انكالواحد إذا 

سيد الكربون، إال إن ذلك يتطلب المزيد من كاألخرى دون غاز ثاني أ االحتباس الحراري المقام األول بالنسبة لغازات
 .المعلومات التفصيلية والجهد المبذول

 

 الطاقةقطاع  منمصادر المنبعثات 
 الوقود المزود لمحطات الكهرباء صناعة الطاقة   
 والتشييد ةالصناع  
 النقل البري النقل حرق الوقود أنشطة 

 مؤسسي/ تجاري  أخرىقطاعات   الطاقة
 منزلي   
 الزراعة والحراجة    

 من الوقود المتطايرة منبعثاتال 
 الكربون أكسيدنقل وتخزين ثاني 
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 :الفلسطيني قطاع الطاقةمنهجية حساب المنبعثات من 

علـــى الوقـــود، حيـــث إنـــه يمكـــن تقـــدير مـــن قطـــاع الطاقـــة  منبعثـــاتوالتـــي تـــم اســـتخدامها لتقـــدير ال 0تعتمـــد طريقـــة المســـتوى 
 0تتـوفر معـامالت االنبعـاث الخاصـة بالمسـتوى  . ومتوسط معـامالت االنبعـاث، على أساس كمية الوقود المحترق منبعثاتال

تم االعتماد علـى ميـزان الطاقـة الفلسـطيني نه جدير بالذكر أ  .بالنسبة لجميع غازات االحتباس الحراري المباشرة ذات الصلة
 . سنويا في حساب المنبعثات من قطاع الطاقة الفلسطيني يعده الجهاز المركزي لإلحصاءالذي 

 

 المنبعثات من قطاع العمليات الصناعية 0.0
 مصادر وترد.  المختلفة الصناعية األنشطة من النطاق عريضة مجموعة من الحراري االحتباس غازات انبعاثات تصدر

 على)، فيزيائياً  أو يميائياً ك ذلك انك سواء المواد، تحويل على تنطوي التي الصناعية العمليات خالل من الرئيسية االنبعاثات
 الوقود من المصنعة الكيميائية المنتجات من وغيرها واألمونيا والفوالذ، الحديد صناعات في الصهر فرن المثال سبيل

 العمليات على جليا مثاال الصناعات هذه جميع تعد حيث األسمنت، وصناعة يميائيةك أولية مادةك تستعمل والتي األحفوري
 االحتباس غازات من العديد تصدر قد العمليات هذه وخالل ،الكربون سيدكأ ثاني من بيرك مك عنها يصدر التي الصناعية
 وثامن الهيدروجينية الفلورية الكربون باتومرك النيتروز كسيدوأ والميثان الكربون سيدكأ ثاني متضمنة المختلفة، الحراري
 .الكربون فلوريد

 

 سبيل وعلى، الرغوة وعبوات الثالجات مثل أخرى منتجات في الحراري االحتباس غازات تستخدم ما غالباً ، سبق ما على عالوة

 المنتجات تطبيقات من عديدة أنواع في لألوزون المستنفدة للمواد بدائلك الهيدروجينية الفلورية الكربون باتمرك تستخدم المثال،
 أو الصناعة في المستخدمة المنتجات من عدد في النيتروز سيدوأك الكبريت فلوريد سادس من لك يستخدم نفسه، النحو وعلى

 أغلب في وهي المنتجات، تلك مثل استخدامات في بالمالحظة جديرة خاصية وهناك.  النهائيين المستهلكين قبل من يستخدم

 التفخير هذا يتفاوت وقد. منه الحراري االحتباس غاز وانبعاث المنتج تصنيع بين ما طويلة زمنية فترة انقضاء إمكانية الحاالت،

 من جزء استرجاع يتم( الثالجات) التطبيقات بعض وفي هذا.  الصلبة الرغوة حالة في ماك عقود، عدة إلى أسابيع عدة من

 .تدميره أو تدويره ذلك عقب يتم المنتج، عمر نهاية في الحراري االحتباس غازات
 

 العمليات الصناعية واستعمال المنتجاتمصادر المنبعثات في قطاع 

العمليات الصناعية 
 واستعمال المنتجات

 نتا  االسمنتإ 
 نتا  الجير إ الصناعات التعدينية

 نتا  الزجا إ 
 ستخدامات العملية االخرى للكربوناتاا 

 صناعة المواد الكيميائية
 المعادنصناعة 

 المنتجات غير المولدة للطاقة من استخدام المذيبات والوقود
 صناعة االلكترونيات

 استخدامات المنتجات كبدائل للمواد المستنفذة لألوزون
 صناعة واستعمال المنتجات االخرى

 والورق  المصابيحصناعة  
 صناعة الغذاء والمشروبات خرىأ
 خرىأ 
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وبالرجوع الى بيانات  العمليات الصناعية واستعمال المنتجاتمن خالل االطالع على مصادر االنبعاثات من قطاع 
تقدير المنبعثات الناتجة من هذا القطاع بسبب  في صعوبة وجود االنشطة المتوفرة في االراضي الفلسطينية فمن الواضح

بحاجة الى كميات ووحدات فيزيائية حول المنتجات الصناعية  تحيث ان هذه الحسابا األنشطةالنق  والعجز في بيانات 
 .وهي غير متوفرة في الوقت الحاضر

 
 المنبعثات من قطاع الزراعة والحراجة واستخدامات اارض ااخرل 3.0
دارتهـا األراضـي اسـتخدام يـؤثر  االحتبـاس غـازات تـدفقات يفـ التـفثير ذات الحيـوي النظـام عمليـات مـن متنوعـة مجموعـة علـى وا 

 العمليات هذه وتتضمن.  واالحتراق المعوي والتخمر( تروجينيالن إزالة) والنترتة والتحلل والتنفس الضوئي التمثيل الحراري مثل

 االحتـراق)والفيزيائيـة ( والحيوانـات والنباتـات الدقيقـة الكائنـات نشـاط)البيولوجيـة  العمليـات بفعـل الكربـون والنتـروجين تحـوالت

 (.والتدفق والتسرب
 

 :ااخرل اارا ي واستخدامات والحراجة الزراعة قطاع في الحراري االحتباس غازات
 أكسـيد ثـاني تـدفقات في التحكم ويتم.  الحراري االحتباس غازات أهم والميثان النتروز وأكسيد الكربون أكسيد ثاني غازات تعتبر

 الضـوئي التمثيـل عمليـة فـي النباتـات بواسـطة االمتصا  خالل من أولية بصفة الحيوية واألنظمة الغالف الجوي بين الكربون

طالقـه  الحيويـة كمنـتج األنظمـة مـن أساسـية بصـفة النتـروز أكسـيد وينبعـث.  العضـوية واحتـراق المـواد والتحلـل التـنفس عبـر وا 

زالـة النترتة لعملية ثانوي  التربـة فـي األكسـجين غيـاب ظـروف فـي الميثـان إنتـا  عبـر عمليـة الميثـان ينبعـث بينمـا تـروجين،يالن وا 

 . العضوية للمواد غير الكامل االحتراق وفي الحيوانات، في المعوي التخمر وعبر الطبيعي، السماد تخزين وأماكن
 

 :المنبعثات من قطاع الزراعة والحراجة واستخدامات اارض ااخرلمصادر 
زالــة غــازات االحتبــاس الحــراري فــي قطــاع الزراعــة والحراجــة  تشــمل التوجيهــات والطــرق الخاصــة بتقــدير عمليــات انبعــاث وا 

 :واستخدامات األراضي األخرى
  عمليات االنبعاث واازالة لغاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عـن تغيـر مخـزون الكربـون فـي الكتلـة الحيويـة، والمـواد

 .تربة المعدنية بالنسبة لجميع األراضي المدارةالعضوية الميتة وال
 ثاني أكسيد الكربون والغازات غير ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الحرائق في كافة األراضي المدارة منبعثات. 
 أكسيد النتروز من كافة أنواع التربة منبعثات. 
 ة المدارةضافة الجير إلى أنواع الترباثاني أكسيد الكربون المرتبطة ب منبعثات. 
 غاز الميثان من المساحات المزروعة باألرز منبعثات. 
 غاز ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النتروز من التربة الزراعية العضوية منبعثات. 
 ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النتروز من األراضي الرطبة المدارة منبعثات. 
 (.التخمر المعوي)الميثان من الحيوانات  منبعثات 
 الميثان وأكسيد النتروز من أنظمة إدارة السماد الطبيعي منبعثات. 
 تغير مخزون الكربون بمنتجات الخشب المقطوع. 
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 :الحصر بالنسبة لقطاع الزراعة والحراجة واستخدامات اارا ي ااخرل قوائم نظرة عامة حول إعداد

 لغـازات واازالـة االنبعـاث عمليـات تقـدير يـتم األخـرى، األراضـي واسـتخدامات والحراجـة الزراعـة لقطـاع الحصـر قـوائم اعـداد

 السـتخدام السـتة الفئـات مـن فئـة لكـل منفصـل نحـو علـى الكربـون أكسـيد ثـاني وغيـر الكربـون أكسيد من ثاني الحراري االحتباس

 المرتبطـة منبعثـاتال مثـل األخـرى، الكربـون أكسـيد ثـاني وغيـر الكربـون ثـاني أكسـيد منبعثـات فئـات تقـدير ويمكـن.  األراضـي

 المقطـوع، الخشب ومنتجات بالتربة، الجيري الحجر استخدام منبعثاتو  التربة، إلى تروجينيالن إضافة من منبعثاتوال بالماشية،

 الستخدام وفقا الفئات هذه تقسيم ذلك، يمكن ومع.  المتاحة هي فقط الكلية البيانات تكون ما غالبا حيث الوطني المستوى على

 .البيانات توافر حالة في األراضي
 
 :مستويات الطرق المستخدمة في قطاع الزراعة والحراجة واستخدامات اارا ي ااخرلل يهيكلالطار اإل

حـول مصـادر  للبيانـاتلتكون أسهل الطرق التي يمكن استخدامها، فغالبا ما تكون هناك تقـديرات  0المستوى طريقة صممت 
حصـــائيات اانتـــا  الزراعـــي، وخـــرائط الغطـــاء األرضـــي العـــالمي، مثـــل معـــدالت )األنشـــطة متاحـــة عالميـــا  إزالـــة األحـــرا ، وا 

، علـى الـرغم مـن أن هـذه البيانـات تكـون عـادة متباينـة مكانيـا (واستخدام المخصبات، وبيانـات مجموعـات الماشـية وغيـر ذلـك
 .إلى حد بعيد

 

معـامالت انبعـاث خاصــة بالبلـدان أو األقـاليم، وذلــك مـع تطبيــق  0نفــس المنهجيـة المسـتخدمة فــي المسـتوى يتبـع  0المسـتوى 
ثـر مالئمـة لألقـاليم كل بلـد أكـ وتعد عوامل االنبعـاث المحـددة علـى مسـتوى. بالنسبة ألهم فئات استخدام األراضي أو الماشية

لـى مـن الدقـة يـتم اسـتخدام درجـات أع 0وفـي المسـتوى . فئات الماشية في هـذا البلـد ذلككو المناخية ونظم استخدام األراضي 
ثر تفصيال بما يتوافق مع المعامالت الخاصة بالبلد المعني بالنسبة ألقاليم بعينها، وفئـات كالمكانية والزمنية وبيانات أنشطة أ

 .االستخدام المتخص  لألراضي أو الماشية
 

فــي  األولب المســتوى الفلســطينية ونظــرا لغيــاب معــامالت االنبعــاث الخاصــة بهــا فقــد تــم االعتمــاد علــى أســلو  األراضــيفــي 
 .حساب المنبعثات من قطاع الزراعة والحراجة واستخدامات األراضي األخرى

 

 أمـالوفرة البيانات المتعلقة بالمواشي في قطاع الزراعة فقد تم حساب المنبعثات مـن التخمـر المعـوي ومعالجـة الـروث،  ونظراً 
هنــاك تفصــيالت ال تنطبــق علــى  أن إلــى بااضــافة راضــياأل بــإدارةفهنــاك نقــ  فــي البيانــات المتعلقــة  األراضــيبخصــو  

 .األصنافعدم القدرة على حساب المنبعثات من هذه  إلى أدىالذي  األمرالحالة الفلسطينية، 
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 مصادر المنبعثات في قطاع الزراعة والحراجة واستخدامات اارا ي ااخرل
  

 التخمر المعوي

 األلبان أبقار
 األخرى األبقار  
 الضفن   
 الماعز   
 الجمال  
 الخيول  
 البغال والحمير  المواشي 
  

 معالجة الروث

 األلبان أبقار
 اارض والحراجـة واسـتعماالت الزراعـة

  ااخرل

 األخرى األبقار 
 الضفن  
 الماعز  

 الجمال  
 الخيول  
 البغال والحمير   
 الدواجن  
 اارا ي 
 اارا ي من الكربون أكسيد ثاني غير الغازات منبعثات ومصادر اإلجمالية المصادر 

 
 المنبعثات من قطاع النفايات 6.0

النفايــات الصــلبة هــو األســاس المشــترك لبيانــات األنشــطة لتقــدير االنبعاثــات الناجمــة عــن الــتخل  مــن النفايــات  إنتــا يعتبــر 
النفايات الصلبة ويختلف تكوينهـا مـن  إنتا تتنوع معدالت . والمحارق المفتوحة للنفايات الصلبة والمعالجة البيولوجية والترميد

عــالوة . بلــد آلخــر اعتمــاًدا علــى الحالــة االقتصــادية والهيكــل الصــناعي وتنظيمــات معالجــة النفايــات ودورة العمــل االفتراضــي
 . بة بااضافة إلى المعالجة الالحقة من بلد آلخرعلى ذلك، يتباين توفر وجودة البيانات المعنية بانتا  النفايات الصل

 

تتولد النفايات الصلبة من المنازل والمكاتب والمتـاجر واألسـواق والمطـاعم والمؤسسـات العامـة والمعـدات الصـناعية واألعمـال 
: صـــلبة علـــىالمائيـــة ومنشـــلت الصـــرف ومواقـــع التشـــييد والهـــدم واألنشـــطة الزراعيـــة، وتشـــتمل ممارســـات معالجـــة النفايـــات ال

عــادة التـدوير والــتخل  مـن النفايــات الصـلبة فــي الموقـع والمعالجــة البيولوجيـة والمعالجــات األخـرى بااضــافة إلــى  التجميـع وا 
 . الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات

 
 :مصادر النفايات

 .النفايات الصلبة البلدية. 0
 .النفايات الصناعية. 0
 .الخطرة النفايات، و الطبية ياتالنفاوتشمل  األخرى النفايات. 1
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 :مكونات النفايات
تكــوين النفايــات هــو أحــد العوامــل الرئيســية التــي تــؤثر علــى االنبعاثــات الناجمــة عــن معالجــة النفايــات الصــلبة، حيــث تحتــوي 

تكوينـات النفايـات، وتتنـوع . أنواع نفايات مختلفة على كميات مختلفة من الكربون العضوي القابل للتحلـل والكربـون األحفـوري
عـــالوة علـــى التصـــنيفات المســـتخدمة فـــي جمـــع البيانـــات حـــول تكـــوين النفايـــات فـــي النفايـــات الصـــلبة المحليـــة، فـــي المنـــاطق 

 .والبلدان المختلفة
 

 :ابات المنبعثات من قطاع النفاياتحس
، N2Oالنيتـروز  وأكسـيد، CH4ثـان ، والميCO2يتناول هذا الفصل الخطوط التوجيهية لتقدير انبعاثات ثـاني أكسـيد الكربـون 

 :اآلتيةالناجمة عن الفئات 
 مكبات النفايات الصلبة. 
 المعالجة البيولوجية للنفايات الصلبة. 
 الترميد والحرق المفتوح للنفايات. 
 معالجة المياه العادمة. 

 
 :نبعثات من مكبات النفايات الصلبةالم

، لــى إنتــا  كميــات كبيــرة مــن الميثــانوالصــناعية والنفايــات الصــلبة األخــرى إلجــة والــتخل  مــن النفايــات المحليــة  تؤدي معا
 وأكاسـيد، النيتـروز أكسـيد، فضـال عـن كميـات اصـغر مـن العضوية المتطايرة غير الميثانيةوالمركبات ، الكربون أكسيدوثاني 

 3إلـى  1ويسـاهم الميثـان المنـتج فـي مواقـع الـتخل  مـن النفايـات الصـلبة فـي حـوالي .  الكربـون أكسـيد وأحادي، النيتروجين
 (. 0220الهيئة، )في المائة من االنبعاثات السنوية العالمية لغازات االحتباس الحراري البشرية 

  
 :نبعثات من مكبات النفايات الصلبةمنهجية حساب الم

بعاثات الميثان الناجمة عن مواقع التخل  من النفايات الصلبة على أسلوب التضـاؤل مـن تعتمد المنهجية الخاصة بتقدير ان
الكربـــون )ويفتـــرض هـــذا األســـلوب أن المكـــون العضـــوي القابـــل للتحلـــل ( FOD First Order Decay)المســـتوى األول 

لهـا الميثـان وثـاني أكسـيد فـي النفايـات يتضـاءل بـبطء خـالل بضـعة عقـود، والتـي يتكـون خال (DOCالعضوي القابل للتحلـل 
نتيجـة لـذلك . في حالة ثبات الظروف، فإن معدل إنتا  الميثان يعتمد فقط على كمية الكربون المتبقيـة فـي النفايـات. الكربون

تكون انبعاثات الميثان الناجمة عن النفايات المترسبة في موقع الـتخل  مـن النفايـات عاليـة فـي السـنوات القليلـة األولـى بعـد 
.  عن التضـاؤل المسئولةسيب، ثم تنخفض تدريجًيا حيث يتم استهالك الكربون القابل للتحلل في النفايات بواسطة البكتريا التر 

هــذا ويحــدث تحــول المــادة القابلــة للتحلــل فــي مواقــع الــتخل  مــن النفايــات الصــلبة إلــى الميثــان وثــاني أكســيد الكربــون عبــر 
 . يةسلسلة من التفاعالت والتفاعالت المتواز 

 

الفلسطينية ونظرا لغياب معامالت االنبعـاث الخاصـة بهـا فقـد تـم االعتمـاد علـى أسـلوب التضـاؤل مـن المسـتوى  األراضيفي 
الفلســطينية والبــاراميترات االفتراضــية لتقــدير  باألراضــي، أساًســا باســتخدام بيانــات األنشــطة الخاصــة (Tier2)الثــاني للهيئــة 

 .الميثان الناجمة عن مواقع التخل  من النفايات الصلبة انبعاثات
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 دقة البيانات 1.0
 : العوامل االتية ان عملية تقدير وحساب المنبعثات تعتمد على

 .(االبيانات االحصائية التم تم االعتماد عليه)الوطنية بيانات االنشطة  .0

 .معامالت االنبعاث الخاصة بالغازات .0

 .المستخدمة في الحساباتالنماذ  والمعادالت  .1

 

في  IPCCالتي تم اقتراحها من قبل الهيئة هي المعامالت االفتراضية و معامالت االنبعاث هما ا هنان بتالثاان ئيالش
 IPCCكافة القطاعات، فال يوجد معامالت خاصة بفلسطين لكافة القطاعات وانما تم االعتماد على ما وفرته الهيئة 

اجل تقدير منبعثاتها من الغازات، وقد تم مراعاة دقة وجودة  مالت منامن معامالت للبلدان التي تفتقر الى هذه المع
 . دى عدم التيقن في هذه المعامالتمحتساب اهذه المعامالت عند وضعها وتم 

 

ت مراجعة وتدقيق وتمحي  من والشئ االخر وهو النماذ  والمعادالت المستخدمة في الحسابات وهذه ايضا خضعت لعمليا
 .كد منهان ترى النور وتم اختبارها والتفأ قبل IPCCقبل الهيئة 

 

، فهذه تخضع لمصادر (تم االعتماد عليها البيانات االحصائية التي)الوطنية نشطة بيانات األيبقى العامل الثالث وهو 
 .البيانات التي تم الحصول عليها

 

الخاصة بقطاع الطاقة، فقد اعتمدت التقديرات على ميزان الطاقة الفلسطيني الذي يعده الجهاز نشطة األالنسبة لبيانات ب
ويمكن الرجوع الفلسطيني، وينظر الى بيانات ميزان الطاقة الفلسطيني على انها بيانات ذات دقة عالية  لإلحصاءالمركزي 

 .ير كميات الوقود ودقة هذه البياناتليات تقدن الطاقة الفلسطيني لالطالع على آالى جودة بيانات ميزا
 
الخاصة بقطاع الزراعة فقد تم االعتماد على بيانات التعداد الزراعي الذي نفذه الجهاز نشطة األما بخصو  بيانات أ

الى بيانات التعداد الزراعي على انها ذات مصداقية وجودة  ، وينظر0202الفلسطيني خالل العام  لإلحصاءالمركزي 
 .على فصل جودة البيانات فيه لإلطالعالتعداد الزراعي  روع الى تقاريجن الر عالية، ويمك

 

 الفلسطيني لإلحصاءفقد تم االعتماد على بيانات المسوح والتعدادات التي ينفذها الجهاز المركزي  بخصو  قطاع النفايات
 .من دقة بياناتها وجودتها التفكدت تم اوكل من هذه المسوح والتعداد

 
 مقارنة البيانات 4.0

نه ال يمكن اجراء مقارنات عبر الزمن في بيانات إنظرا لعدم وجود تقديرات سابقة بنفس المنهجية المتبعة في هذا التقرير ف
من واقع قواعد بيانات الهيئات الدولية ( مع الدول المجاورة)المنبعثات، ولكن تم اجراء مقارنات على المستوى االقليمي 

وقد تم افراد جدول بالمقارنات   European Commission, Joint Research Centreمثل واالنبعاثات المعنية بالمناخ 
 .الدولية
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 إجراءات  بط الجودة 1.0

 :منها لقد تم مراعاة العديد من االجراءات عند اعداد تقديرات المنبعثات
  المنبعثات، والرجوع الى مصادر هذه البيانـات والتفكـد التدقيق في بيانات االنشطة التي تم االعتماد عليها في حساب

 .ات التي تم وضعها حول البياناتظمن جودتها والمالح

  االعتمــاد علــى معــامالت االنبعــاث االفتراضــية المقترحــة مــن قبــل الهيئــةIPCC  للوصــول ليــة اختيارهــا آوالتــدقيق فــي
 .يقن في اختيار المعامالتخذ بعين االعتبار مسائل عدم التالى أعلى دقة ممكنة مع األ

 

 المالحظات الفنية  3.0
 :من ناحية الشمول والدقةالبيانات الواردة في التقرير  الجزء أهم المالحظات الفنية على يعرض هذا

  العمليات الصناعية واستعمال المنتجات لم يتم حسابها بسبب عدم توفر البيانات الالزمة لذلكالمنبعثات من قطاع. 

  ألغـراضعديد من قواعد البيانـات للهيئـات المعنيـة بالمنبعثـات وتغيـر المنـاخ الدراجه من إجدول المقارنات الدولية تم 
 .االسترشاد

  الناتجة عن تطاير الوقود اثناء النقل والتخزين والتفريغلم يتم حساب المنبعثات. 
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 الثالث الفصل
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

حيث تستند هذه المفاهيم إلى توصيات . يعرض هذا الفصل المفاهيم والمصطلحات األساسية التي تم استخدامها في التقرير
كما .  األمم المتحدة في مجال إحصاءات البيئة مع األخذ بعين االعتبار خصوصيات المجتمع الفلسطيني في هذا المجال

المواضيع المتقاطعة في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وهي واردة  أن هذه المفاهيم والمصطلحات متوافقة مع باقي
 .في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيااحصائية المستخدمة المصطلحات معجم في 
 

  :حرق النفايات
 .سيارات الخردة، والمنسوجات، ونشارة الخشب وسواهاالحرق في الخالء لنفايات مثل الخشب، و هو 
 

 :عيةنفايات زرا
وتشمل الزبل، ونفايات أخرى من المزارع، وحظائر الدواجن، والمسالخ، .  النفايات التي تنتج عن مختلف العمليات الزراعية

ونفايات المحاصيل، والجريان السطحي لألسمدة من الحقول، ومبيدات اآلفات التي تنطلق إلى المياه، أو الجو، أو التربة، 
 .الحقولواألمالح، والطمي المنصرف من 

 

 :نفايات منزلية
وقد تتولد نفايات ذات خصائ  مماثلة في نشاطات اقتصادية أخرى ومن .  مواد نفايات تتولد بصفة عامة في بيئة سكنية

 .ثم يمكن أن تعالج ويتم التخل  منها مع النفايات المنزلية
 

 :أكاسيد النيتروجين
العديد من أكاسيد . مجموعة من الغازات شديدة التفاعل التي تحتوي على النيتروجين واألوكسجين بكميات مختلفة

يمكن في كثير من األحيان ( NO2)شيوعا وهو ثاني أكسيد النيتروجين  األكثرالملوث . النيتروجين عديمة اللون والرائحة
تتكون أكاسيد . ة بنية حمراء فوق كثير من المناطق الحضريةأن يشاهد جنبا إلى جنب مع جزيئات في الهواء كطبق

تتشكل أكاسيد النيتروجين بسبب ارتفاع . النيتروجين عند تفاعل األوكسجين والنيتروجين في الهواء خالل عملية االحتراق
تروجين هي المركبات المصادر الرئيسية ألكاسيد الني(. أكثر من الالزم لحرق الوقود)درجات الحرارة ووجود أكسجين زائد 

 .والمرافق الكهربائية، وغيرها من المصادر الصناعية، والتجارية، والسكنية التي تحرق الوقود
 

 :النيتروز أكسيد
احد غازات الدفيئة القوية ينطلق من جراء ممارسات زراعة التربة، وال سيما استخدام المخصبات التجارية والعضوية واحتراق 

نتالوقود االحفوري  حراقحامض النيتريك  ا وا  النيتروز هو احد غازات الدفيئة الستة التي من  وأكسيد.  ااحيائيةالكتلة  وا 
 .المقرر الحد منها بموجب بروتوكول كيوتو
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 :انبعاثات
الجوية في الغالف الجوي في  أو سالئفها واالهباء/غازات الدفيئة و إطالق إلىفي سياق تغير المناخ، تشير االنبعاثات 
 .منطقة معينة وعلى مدى فترة زمنية محددة

 

 :الكربون أكسيدثاني 
، فضال عن التغيرات في استخدام ااحيائيةعن حرق الوقود االحفوري والكتلة  أيضاغاز يتكون بصورة طبيعية وينتج 

الدفيئة البشري المنشف الرئيسي الذي يؤثر على الكربون هو غاز  أكسيدوثاني .  وغيرها من العمليات الصناعية األراضي
 اراحتر  إمكانيةولذلك فان له  األخرىغازات الدفيئة  أساسهوهو الغاز المرجعي الذي تقاس على .  لألرض ااشعاعيالوازن 

 .0عالمي قيمتها 
 

 :الكربون المكافئ أكسيدثاني 
كخليط معين من ثاني أكسيد الكربون وغازات  ااشعاعيالكربون الذي يسبب نفس القدر من التفثير  أكسيدتركيز ثاني 

 .األخرىالدفيئة 
 

 :غاز الدفيئة
منها الغالف الجوي والتي تمت  وتبث  يتفلفالتي  المنشفغازات الدفيئة هي تلك المكونات الغازية الطبيعية والبشرية 

والغالف الجوي  األرضعثه سطح الذي يبت األحمرتحت  ااشعاعموجية محددة في نطاق طيف  أطوالعند  ااشعاع
وغازات الدفيئة الرئيسية في الغالف الجوي هي بخار الماء وثاني .  تكون ظاهرة الدفيئة إلىتؤدي هذه الخاصية .  والسحب
ذلك، يوجد في الغالف الجوي عدد من غازات الدفيئة  إلى وبااضافة.  واألوزونالنيتروز والميثان  وأكسيدالكربون  أكسيد
ة المنشف تماما، مثل الهالوكربونات وغيرها من المواد المحتوية على الكلور والبروم التي يتم معالجته بموجب البشري

النيتروز والميثان، يتناول بروتوكول كيوتو سادس فلوريد  وأكسيدالكربون  أكسيدثاني  إلى وبااضافة.  بروتوكول مونتلاير
 .الهيدرولوجية والمركبات الكربونية الفلورية المشبعة الكبريت، والمركبات الكربونية الفلورية

 

 :الميثان
.  حلل الالهوائي للمركبات العضويةوغير قابل لالشتعال، ينشف عن الت سامهيدروكربوني غازي ال لون له وغير  مركب

ت الدفيئة التي تتكون من احد المكونات الكربونية الهيدرولوجية التي تشكل احد غازا من غازات الدفيئة الميثانيعتبر غاز 
نتا  وتوزيع  خالل تحلل المخلفات في الحفر األرضية بمعزل عن األكسجين والهضم الحيواني وتحلل المخلفات الحيوانية وا 

نتا  الفحم واالحتراق غير الكامل للوقود االحفوري احد غازات الدفيئة الستة التي من والميثان .  الغاز الطبيعي والنفط وا 
 .حد منها بموجب بروتوكول كيوتوالمقرر ال

 

 :ااوزون
طبيعيا بتركيز  وينشف.  ال لون له وهو غاز سام يحتوي على ثالث ذرات من األوكسجين في كل جزئ الرائحةكريه  غاز

األوزون في  ويتيح.  جزء في المليون سامة 2.0مستويات  وتعتبر.  جزء في المليون من الهواء 2.20يبلغ نحو 
 وفي.  األخرىمن اآلثار الضارة لإلشعاع فوق البنفسجي على البشر والكائنات الحية  لألرضطبقة واقية  الستراتوسفير

 التنفسيرئيسيا للضباب الدخاني الكيميائي الضوئي الذي يؤثر بدرجة خطيرة على الجهاز  مكوناالتروبوسفير يعتبر األوزون 
 .البشري
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 :CO الكربونأكسيد  أول

الكربون  أكسيدوال رائحة ولكنه سام ينتج عن االحتراق غير الكامل للوقود االحفوري، ويتحد أول  لهال لون  غاز
 .آثارا ضارة جداً  محدثاً ويخفض من قدرته على حمل األكسجين  البشربالهيموجلوبين في دم 

 

 :SO2 أكسيد الكبريت ثاني
وهو ضار للبشر والنباتات  االحفوريكريه الرائحة، ال لون له يطلق بصورة رئيسية نتيجة احتراق أنواع الوقود  ثقيل، غاز

 .ويساهم في حمضية التهطال
 

   :SPM ةعالق جزئيات
و من الهوا نتيجة عمليات االحتراق والنشاطات الصناعية أ فيصلبة أو مفتتة تفتيتًا دقيقًا أو سوائل يمكن انتشارها  مواد

 .مصادر طبيعية
 

   : سيماتج
توجد في الهواء أو  التيأو صلبة دقيقة مثل الغبار أو الدخان أو الضباب أو األبخرة أو الضباب الدخاني  سائلة جسيمات

 .في االنبعاثات
 

 :ع وية مركبات
وتشكل ( وثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون الكربوناتباستثناء الكربونات وثاني )تحتوي على الكربون  مركبات

أو البول  الغائطمياه المجاري المنزلية تعتبر الكائنات الحية بصفة رئيسية نفايات أيضية في  وفيأساسًا للمادة الحية، 
 .بااضافة إلى الشحوم والمنظفات وسواها

 

 :ع وية طيارة مركبات
 .ضوئيةوث الهواء بصفة رئيسية بإنتا  أكاسيد كيميائية تتبخر بسهولة وتساهم في تل عضوية مركبات

 
 :الهواء تلوث مصادر
وعمليات منتجة للغبار ونشاطات صناعية  احتراقتؤدي إلى تلوث الهواء وتشمل نشاطات زراعية وعمليات  نشاطات

 .هاورش الطالء والطباعة والتنظيف الجاف للمالبس وسوا النوويةتحويلية ونشاطات ترتبط بالطاقة 
 

 :جودة الهواء درجة معايير

 .تخطيها خالل فترة محدودة في منطقة محدودة يجوزملوثات الهواء المنصو  عليها في األنظمة والتي ال  مستويات
 

 :االنبعاث معيار
 .المسموح بها قانونيًا لتصريف ملوث من مصدر واحد متحرك أو ثابت القصوى الكمية

 

 :الهواء ملوثات
 ولهذا.  (الجمادات)الصلبة  عالية أن تضر البشر أو الحيوانات أو النباتات أو المواد بتراكيزيمكن إذا وجدت  الجوفي  مواد

المادة من أي تكوين طبيعي أو اصطناعي تقريبا يمكن أن ينتقل في الهواء  منيمكن أن تشمل الملوثات الهوائية أشكااًل 
 .  جسيمات صلبة أو قطرات صغيرة سائلة أو غازات أو مزيج من هذه األشكال منوقد تتفلف 
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 :الهيدروكربونات
ويعتبر بعض  الطبيعيوالكربون بنسب امتزا  متنوعة توجد في المنتجات البترولية والغاز  الهيدروجينمن  مركبات

البعض اآلخر في إحداث الضباب الدخاني  ويساهمالهيدروكربونات ملوثات رئيسية للهواء وربما يسبب البعض السرطان 
 .  الكيميائي الضوئي

 
 :نباتي فحم
 .الهواءغياب في متخلفة تتكون من الكربون بصفة رئيسية تنتج عن التقطير المخرب للخشب  صلبة مادة
 

 :احفوري وقود
 .من بقايا أحياء نباتية وحيوانية قديمة ينشف وهو.  الفحم والبترول والغاز الطبيعي عن عبارة

 
 :النفايات الصلبة البلدية

ومـع ذلـك، . عموًما يتم تعريف النفايات المحلية على أنها نفايات يتم تجميعها بواسطة البلديات أو السلطات المحليـة األخـرى
النفايــات المنزليــة، ونفايــات   :مــا يلــينموذجًيــا، تشــتمل النفايــات الصــلبة المحليــة علــى . فهــذا التعريــف يختلــف مــن بلــد آلخــر

 .نفايات المؤسسات/، والنفايات التجارية (الفناء)المنتزه و
 

 :الخطرة النفايات
المثـال  سـبيل علـى الخطـرة، الطبيعـة ذات األخـرى والنفايـات والرمـاد المـذيبات ونفايـات الزيـت نفايـات الخطـرة النفايـات تضـمن
 والتخل  ومعالجتها الخطرة النفايات تجميع يتم ما عادة .والسمية واالحتراق واالنفجار االشتعال على بالقدرة تتسم التي النفايات

 الخطـرة النفايـات بعـض ترميـد الصـناعية يمكـن النفايـات وتيـارات الخطـرة غيـر المحلية الصلبة النفايات منفصل من بشكل منها

 .أكسيد الكربون ثاني انبعاثات في تساهم أن ويمكن
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PCBS: Emissions to Air, 2010 2010المنبعثات الى الهواء، : PCBSء 

CO2CH4N2ONOxCONMVOCSO2

3,237,710.93,493.9134.031,460.1158,375.744,204.51,516.7Energyالطاقة

2,132,264.13,305.349.220,430.2100,320.533,204.01,516.7Stationary Combustion Sourcesمصادر االحتراق الثابتة

293,453.912.02.40.23.73.30.0fuel Supplied to Elecricity Plants الوقود المزود لمحطات

132,885.15.12.02,146.345,740.13,577.61,031.6Manufacturing Industriesالعمليات الصناعية

42,559.94.10.390.6249.828.012.8Commercial and Institutionalقطاعات التجارة والخدمات

1,648,759.03,273.844.218,145.154,113.229,516.9470.9Residentialالمنزلي

14,606.210.20.248.0213.778.21.4Agricultureالزراعة

1,105,446.8188.684.811,029.958,055.211,000.50.0Transportالنقل

1,105,446.8188.684.811,029.958,055.211,000.50.0Road Transportationالنقل البري

Agriculture........5,828.025.8..الزراعة

Enteric Fermentation........5,478.80.0..التخمر المعوي

Manure Management........349.225.8..معالجة الروث

Solid Waste........62,110.05,880.0100.0النفايات الصلبة

Solid Waste Disposal Sites..........1,530.0..مكبات النفايات

Solid waste Open Burning........62,110.04,350.0100.0الحرق المفتوح للنفايات

3,299,820.915,201.9259.831,460.1158,375.744,204.51,516.7Totalالمجموع

 Indicates no emissions :..تشير الى عدم وجود منبعثات..: 

Emissions Source
Quantity of emitted (ton/year)سنة/كمية المنبعث بالطن 

2010كمية المنبعثات في األراضي الفلسطينية حسب نوع المنبعث والمصدر، : 1 جدول
Table 1:  Emissions Quantity in the Palestinian Territory by the Emitted Type and the Source, 2010

مصادر المنبعثات
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PCBS: Emissions to Air, 2010 2010المنبعثات الى الهواء، : PCBSء 

المجموع
CO2CH4 (21 tCO2 

equivellent)

N2O (310 

tCO2 

equivellent)

CO (1.9 tCO2 

equivellent)

NMVOC (3.4  tCO2 

equivellent)

Total

3,237,710.973,371.841,524.7300,913.7150,295.13,803,816.2Energyالطاقة

2,132,264.169,412.115,249.7190,608.8112,893.52,520,428.2Stationary Combustion Sourcesمصادر االحتراق الثابتة

293,453.9252.5745.67.011.2294,470.2fuel Supplied to Elecricity Plantsالوقود المزود لمحطات الكهرباء

132,885.1107.1631.486,906.112,163.9232,693.6Manufacturing Industriesالعمليات الصناعية

42,559.986.999.9474.695.143,316.4Commercial and Institutionalقطاعات التجارة والخدمات

1,648,759.068,750.513,710.1102,815.1100,357.41,934,392.1Residentialالمنزلي

14,606.2215.062.7406.0265.915,555.9Agricultureالزراعة

1,105,446.83,959.726,275.0110,304.937,401.51,283,388.0Transportالنقل

1,105,446.83,959.726,275.0110,304.937,401.51,283,388.0Road Transportationالنقل البري

130,383.0Agriculture....122,388.27,994.8..الزراعة

115,055.3Enteric Fermentation....115,055.30.0..التخمر المعوي

15,327.7Manure Management....7,332.97,994.8..معالجة الروث

216,590.0Solid Waste....62,110.0123,480.031,000.0النفايات الصلبة

32,130.0Solid Waste Disposal Sites......32,130.0..مكبات النفايات

184,460.0Solid waste Open Burning....62,110.091,350.031,000.0الحرق المفتوح للنفايات

3,299,820.9319,240.080,519.5300,913.7150,295.14,150,789.2Totalالمجموع

 Indicates no emissions :..تشير الى عدم وجود منبعثات..: 

Quantity of emitted in ton CO2 equivallent/yearسنة/CO2كمية المنبعث بالطن المكافئ  Emissions Sourceمصادر المنبعثات

2010كمية المنبعثات بالطن المكافئ من غاز ثاني اكسيد الكربون في األراضي الفلسطينية حسب نوع المنبعث والمصدر،  :2 جدول
Table 2:  Emissions Quantity in ton CO2 equivalent in the Palestinian Territory by the Emitted Type and the Source, 2010
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مجموع كمية المنبعثات بالطن المكافئ من غاز 
(طن سنويا)ثاني اكسيد الكربون 

/ طن)إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل فرد CO2نسبة مساهمة القطاعات في انتاج 
(سنة/فرد

Total Emissions Quantity in  

equivalent (Ton CO2/year)

Sectors share in producing 

CO2

Per Capita CO2 emissions 

(Ton/capita/year)

3,803,816.291.60.94Energyالطاقة

2,520,428.260.70.62Stationary Combustion Sourcesمصادر االحتراق الثابتة

294,470.27.10.07fuel Supplied to Elecricity Plantsالوقود المزود لمحطات الكهرباء

232,693.65.60.06Manufacturing Industriesالعمليات الصناعية

43,316.41.00.01Commercial and Institutionalقطاعات التجارة والخدمات

1,934,392.146.60.48Residentialالمنزلي

15,555.90.40.00Agricultureالزراعة

1,283,388.030.90.32Transportالنقل

1,283,388.030.90.32Road Transportationالنقل البري

130,383.03.20.03Agricultureالزراعة

115,055.32.80.03Enteric Fermentationالتخمر المعوي

15,327.70.40.00Manure Managementمعالجة الروث

216,590.05.20.06Solid Wasteالنفايات الصلبة

32,130.00.80.01Solid Waste Disposal Sitesمكبات النفايات

184,460.04.40.05Solid waste Open Burningالحرق المفتوح للنفايات

4,150,789.2100.01.03Totalالمجموع

Emissions Sourceمصادر المنبعثات

2010مؤشرات مختارة للمنبعثات في األراضي الفلسطينية،  :3 جدول
Table 3: Selected indicators for Emissions in the Palestinian Territory, 2010
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SO2 معامل انبعاثMNVOCمعامل انبعاث COمعامل انبعاث NOxمعامل انبعاث N2Oمعامل انبعاث CH4معامل انبعاث CO2معامل انبعاث 

طن وقود/ SO2طن طن وقود/ MNVOCطن طن وقود/ CO طنطن وقود/  Noxطن طن وقود/ N2Oطن طن وقود / CH4طن طن وقود/ CO2طن 
CO2 Emission 

Factor

CH4 Emission 

Factor

N2O Emission 

Factor

NOx Emission 

Factor

CO Emission 

Factor

MNVOC Emission 

Factor

SO2 Emission 

Factor

t CO2/ton fuelt CH4/ton fuelt N2O/ton fuelt NOx/ton fuelt CO/ton fuelt MNVOC/ton fuelt SO2/ton fuel

3.0470000.0001320.0000260.0023440.9515550.5410510.001011Gasolin(البنزين)الغازولين 

3.1070000.0001300.0000260.0000000.0000000.0000000.000000Keroseneالكيروسين

3.1490000.0001280.0000260.0000000.0080750.0000000.003987Dieselالديزل

2.8742050.0000410.0001820.0095660.1898070.1708130.000000LPGغاز الوقود المسال

3.2356800.0008670.00011611.200000224.0000005.6000004.816000Wood and Coolالخشب والفحم

1.6750000.0050250.0000670.0000000.0837500.0100500.000000Olive cakeالجفت

معامالت االنبعاث حسب نوع الوقود في قطاع الطاقة: 4جدول 
Table 4: Emissions Factors by Fuel Type in the Energy Sector

Fuel Typeنوع الوقود

40



PCBS: Emissions to Air, 2010 2010المنبعثات الى الهواء، : PCBSء 

معامل االنيعاث الدارة السمادمعامل االنبعاث للتخمر المعويالمعدل السنوي الفراز النيتروجين لكل رأس ماشية
سنة/راس ماشية /كغم ميثانسنة/راس ماشية /كغم ميثان سنة/راس ماشية /كغم نيتروجين

Annual N excretion per head of 

species/livestock category

Emission factor for Enteric 

Fermentation

Emission factor for Manure 

Management

(kg N animal
-1

 year-1)(kg CH4 head
-1

 yr
-1

)(kg CH4 head
-1

 yr
-1

)

70.2640.002.00Dairy Cowsابقار الحليب

49.8831.001.00Other Cattleابقار اخرى

11.965.000.15Sheepالضأن

15.005.000.17Goatsالماعز

36.4346.001.92Camelsالجمال

39.9618.001.64Horsesالخيل

21.8310.000.90Mules and Assesالبغال والحمير

0.000.000.02Poultryالدجاج

0.000.000.02Otherاخرى

معامالت االنبعاث حسب نوع الماشية في قطاع الزراعة : 5جدول 

Table 5: Emissions Factors by Animal Type in the Agriculture Sector

Species/Livestock categoryنوع الماشية
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Introduction 

 
GHG emission inventories are an important part of environmental statistics. An emission 

inventory gives an overview of emissions of various pollutants per source and/or sector. An 

emission inventory may cover a certain area or the whole country.  

 

GHG emissions to air in the Palestinian Territory have local, regional and global 

consequences. Global emission problems include emissions of greenhouse gases CO2, N2O 

(nitrous oxide) and CH4 (methane). Regional emissions include acid rain (SO2, NH3 and NOx) 

and NMVOC, which creates ozone after reaction with NOx. Acid rain and ozone cause losses 

in agricultural production, damage to materials and health problems. Also, emissions of 

particulate matter and lead are a leading cause of local health problems.  

 

The main objective of this report is to provide reliable methodology for calculating emissions 

to air in the Palestinian Territory. The report will clarify the methodology of calculating 

emissions for the following pollutants: SO2, NOx, CO2, CH4, N2O, NMVOC (non-methane 

volatile organic compounds).  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 

contains the concepts and definitions used in this report. 

 

 

 

August, 2012  Ola Awad 

President of PCBS 
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Chapter One 

 
Main Findings 

 

This chapter presents the main findings of emission calculations in the Palestinian Territory 

during the year 2010. 

 

1.1 Amounts of Carbon Dioxide CO2 

The amounts of carbon dioxide that emitted from the energy and solid waste sectors during 

the year 2010 was estimated around 3,300 thousand tons, distributed into 3,238 thousand tons 

emitted from the energy sector, where as the rest is emitted from the solid waste sector (from 

the solid waste open burning). 

  
The Contribution of Various Sectors in the Emissions of Carbon Dioxide, 2010 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.2 Quantities of Methane CH4 

The estimated quantity of emitted methane from all sectors (except the industrial process 

sector) during 2010 is about 15,202 tons, distributed as 3,494 ton resulted from energy sector, 

5,828 ton resulted from agriculture sector, and the remaining emissions resulted from the solid 

waste sector. 

 
The Contribution of Various Sectors in the Emissions of Methane, 2010  

 

  

Energy 

23.0% 

Agriculture 

38.3% 

Solid Waste 

38.7% 

Energy 
98.1% 

Solid Waste 
1.9% 
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1.3 Emissions Role in Causing Global Warming 

Phenomenon of Global Warming as a gradual increase in temperature of the lower layers of 

the atmosphere surrounding Earth; as a result of increased emissions of greenhouse gases; 

each greenhouses gas has active radiative, or heat-trapping properties. To compare 

greenhouse gases, they are indexed according to their Global Warming Potential.  GWP is the 

ability of a GHG to trap heat in the atmosphere relative to an equal amount of carbon dioxide.  

Carbon dioxide assumes the value one (1).  Carbon dioxide, though the most prevalent, is the 

least powerful GHG. 

 
Global Warming Potential of Gases Compared to CO2 

Gas GWP Comparing to CO2 

CO2 1.0 

CH4 21.0 

N2O 310.0 

CO 1.9 

NMVOC 3.4 

 
Emissions contribution in causing Global Warming 

 
 

1.4 Per Capita Carbon Dioxide Emissions 

The total per capita carbon dioxide emissions for 2010 in the Palestinian Territory about 1.03 

tons / capita per year, distributed in different proportions by sector. 

 

Comparing these data with published on the website of the statistical commission of the 

Islamic countries and other emissions websites, the results were as follows: 
 

Country  (time reference) 
Emissions of carbon dioxide per capita 

(tones / capita / year) 

 (8002)Palestine  05.8 

 (8002)Jordan  6523 

 (8002)Syria  65.2 

 (8002)Lebanon  .502 

 (8002)Egypt   85.2 

 (8002 ) Israel 3536 

 

 

CO2 
79.5% 

CH4 
7.7% 

N2O 
1.9% 

CO 
7.3% 

NMVOC 
3.6% 
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1.5 GDP per emissions    
The final findings of the National Accounts for the year 2010 showed that the Gross Domestic 

Product in the Palestinian Territory at constant prices was US$ 5,754.3 million.  The total 

quantity of emissions measured in ton CO2 equivalent in 2010 in the Palestinian Territory 

was 4,150.8 thousand ton. 

 

According to these data, the GDP per emissions in US$ per ton was calculated and reached 

1,386.3 US$ / ton.  Comparing these data to that published on the website of the International 

Energy Agency, the results were as follows:  

 
GDP per emissions in US$ per ton for selected countries, 2009 

 

Country  GDP per emissions in US$ 

per ton 
Jordan 213 

Lebanon  1,464 

Egypt  3.. 

Israel  2,044 
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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 for 2010 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. 

 

GHG emissions are reported both in absolute units of carbon dioxide, methane and nitrogen 

oxide emissions, as well as in units of CO2-equivalent by applying 100-year GWPs of 1 for CO2, 21 

for CH4, and 310 for nitrogen oxide. 

 

2.1 Emissions from Energy Sector 

Energy systems for most economies are largely driven by the combustion of fossil fuels. 

During combustion, the carbon and hydrogen of the fossil fuels are converted mainly into 

carbon dioxide (CO2) and water (H2O), releasing the chemical energy as heat. This heat is 

generally either used directly or used (with some conversion losses) to produce mechanical 

energy, often to generate electricity or for transportation.  
 

The energy sector is usually the most important in greenhouse gas emission inventories and 

typically contributes over 90% of CO2 emissions and 75% of total greenhouse gas emissions 

in developed countries.  CO2 typically accounts for 95% of energy sector emissions, with 

methane and nitrous oxide responsible for the balance. Stationary combustion is usually 

responsible for about 70% of the greenhouse gas emissions from the energy sector. About half 

of these emissions are associated with combustion in energy industries, mainly power plants 

and refineries. Mobile combustion (road and other traffic) is responsible for about one quarter 

of the emissions in the energy sector. 
  
Tiers of emission estimates from the energy sector: 

There are three tiers presented in the 2006 IPCC Guidelines for estimating emissions from the 

energy sector: 

 

TIER 1 

The Tier 1 method is fuel-based, since emissions from all sources of combustion can be 

estimated on the basis of the quantities of fuel combusted (usually from national energy 

statistics) and average emission factors. Tier 1 emission factors are available for all relevant 

direct greenhouse gases. 

 

The quality of these emission factors differs between gases. For CO2, emission factors depend 

mainly on the carbon content of the fuel. Combustion conditions (combustion efficiency, 

carbon retained in slag and ashes, etc.) are relatively unimportant. Therefore, CO2 emissions 

can be estimated fairly accurately based on the total amount of fuel combusted and the 

average carbon content of the fuel.  However, emission factors for methane and nitrous oxide 
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depend on the combustion technology and operating conditions and vary significantly, both 

between individual combustion installations and over time.  

 

TIER 2 

In the Tier 2 method for energy, emissions from combustion are estimated from similar fuel 

statistics, as used in the Tier 1 method, but country-specific emission factors are used in place 

of the Tier 1 defaults. Since available country-specific emission factors might differ for 

different fuels, combustion technologies or even individual plants, activity data may be 

further disaggregated to properly reflect such disaggregated sources. If these country-specific 

emission factors are indeed derived from detailed data on carbon contents in different batches 

of fuels used, or from more detailed information on the combustion technologies applied in 

the country, the uncertainties of the estimate should decrease and trends over time can be 

better estimated. 

 
TIER 3 

In the Tier 3 method for energy, either detailed emission models or measurements and data at 

individual plant level are used where appropriate. Properly applied, these models and 

measurements should provide better estimates primarily for non-CO2 greenhouse gases, 

though at the cost of more detailed information and effort. 

 
Emissions sources from the energy sector 

  Energy industries Electricity generation 

  Manufacturing industries and construction 

 
Fuel combustion 
activities 

Transport  Road transportation 

Energy 
Sector 

 Other sectors Commercial/institutional  

   Residential  

   Agriculture/forestry/fishing/fish farms 

 
Fugitive emissions from fuel 

Carbon dioxide transport and storage 

 
Methodology of emissions estimates from the Palestinian energy sector: 

The Tier 1 method –which is used in the estimation of energy emissions - is fuel-based, since 

emissions from all sources of combustion can be estimated on the basis of the quantities of 

fuel combusted (usually from national energy statistics) and average emission factors. Tier 1 

emission factors are available for all relevant direct greenhouse gases.  

  

Data on fuels are obtained from the Palestinian Energy Balance, which is prepared annually 

by the Palestinian Central Bureau of Statistics. 

 

2.2 Emissions from Industrial Processes and Product Use (IPPU) 

Greenhouse gas emissions are produced from a wide variety of industrial activities. The main 

emission sources are releases from industrial processes that chemically or physically 

transform materials. (For example, the blast furnace in the iron and steel industry, ammonia 

and other chemical products manufactured from fossil fuels used as chemical feedstock and 

the cement industry are notable examples of industrial processes that release a significant 

amount of CO2.) During these processes, many different greenhouse gases, including carbon 

dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), hydrofluorocarbons (HFCs) and 

perfluorocarbons (PFCs) may be produced. 
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In addition, greenhouse gases are often used in products such as refrigerators, foams or 

aerosol cans. For example, HFCs are used as alternatives to ozone depleting substances 

(ODS) in various types of product applications. Similarly, sulphur hexafluoride (SF6) and 

N2O are used in a number of products used in industry (e.g., SF6 used in electrical equipment, 

N2O used as a propellant in aerosol products, primarily in the food industry), or by end-

consumers (e.g., SF6 used in running-shoes, N2O used during anesthesia). A feature of these 

product uses is that, in almost all cases, significant time can elapse between the manufacture 

of the product and the release of the greenhouse gas. The delay can vary from a few weeks 

(e.g., for aerosol cans) to several decades, as in the case of rigid foam. In some applications 

(e.g., refrigeration), a fraction of the greenhouse gases used in the products can be recovered 

at the end of product’s life and either recycled or destroyed. 

 
 Emissions Sources from Industrial Processes and Product Use (IPPU)  

Industrial 
Processes and 
Product Use 
(IPPU) 

Mineral Industry 

Cement Production 

Lime Production 

Glass Production 

Other Process Uses of Carbonates 

Chemical Industry 

Metal Industry 

Non-Energy Products from Fuels and Solvent Use 

Electronics Industry 

Product Uses as Substitutes for Ozone Depleting Substances 

Other Product Manufacture and Use 

 Pulp and Paper Industry 

Other Food and Beverages Industry 

 Other 

 
By browsing the emissions sources from the Industrial Processes and Product Use (IPPU) and 

referring to the activity data available in the Palestinian Territory, it is clear that there are 

difficulties in the estimation of these emissions because there are no physical units available 

which are required for the estimates. 

 

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

Land use and management influence a variety of ecosystem processes that affect greenhouse 

gas fluxes, such as photosynthesis, respiration, decomposition, nitrification/denitrification, 

enteric fermentation, and combustion. These processes involve transformations of carbon and 

nitrogen that are driven by biological (activity of microorganisms, plants, and animals) and 

physical processes (combustion, leaching, and run-off). 

 

Greenhouse Gases in AFOLU: 
The key greenhouse gases of concern are CO2, N2O and CH4. CO2 fluxes between the 

atmosphere and ecosystems are primarily controlled by uptake through plant photosynthesis 

and releases via respiration, decomposition and combustion of organic matter. N2O is 

primarily emitted from ecosystems as a by-product of nitrification and denitrification, while 

CH4 is emitted through methanogenesis under anaerobic conditions in soils and manure 

storage, through enteric fermentation, and during incomplete combustion while burning 

organic matter. Other gases of interest (from combustion and from soils) are NOx, NH3, 
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NMVOC and CO, because they are precursors for the formation of greenhouse gases in the 

atmosphere. The formation of greenhouse gases from precursor gases is considered an indirect 

emission. Indirect emissions are also associated with leaching or runoff of nitrogen 

compounds, particularly NO3 - losses from soils, some of which can subsequently be 

converted to N2O through denitrification. 
 

Sources of Emissions in AFOLU: 

Guidance and methods for estimating greenhouse gas emissions and removals for the AFOLU 

sector now include: 

 CO2 emissions and removals resulting from C stock changes in biomass, dead organic 

matter and mineral soils, for all managed lands; 

 CO2 and non-CO2 emissions from fire on all managed land; 

 N2O emissions from all managed soils; 

 CO2 emissions associated with liming and urea application to managed soils; 

 CH4 emissions from rice cultivation; 

 CO2 and N2O emissions from cultivated organic soils; 

 CO2 and N2O emissions from managed wetlands; 

 CH4 emission from livestock (enteric fermentation); 

 CH4 and N2O emissions from manure management systems; and 

 C stock change associated with harvested wood products. 

 

Overview of inventory preparation for the AFOLU sector: 
To prepare inventories for the AFOLU sector, emissions and removals of CO2 and non-CO2 

greenhouse gases are estimated separately for each of six land-use categories. Other CO2 

emission and non-CO2 categories, such as livestock related emissions, emissions from soil 

management, soil liming emissions and harvested wood products, may be estimated 

nationally, since often only aggregate data are available. However, they can be broken down 

according to land-use category if data are available. 
 

Framework of TIER structure for AFOLU methods:  

Tier 1 methods are designed to be the simplest to use, for which equations and default 

parameter values (e.g., emission and stock change factors) are provided in this volume. 

Country-specific activity data are needed, but for Tier 1 there are often globally available 

sources of activity data estimates (e.g., deforestation rates, agricultural production statistics, 

global land cover maps, fertilizer use, livestock population data, etc.), although these data are 

usually spatially coarse. 
 

Tier 2 may use the same methodological approach as Tier 1, but applies emission and stock 

change factors based on country-specific or region-specific data for the most important land 

use or livestock categories. Country-defined emission factors are more appropriate for 

climatic regions, land-use systems and livestock categories in that country. Higher temporal 

and spatial resolution and more disaggregated activity data are typically used in Tier 2 to 

correspond with country-defined coefficients for specific regions and specialized land use or 

livestock categories. 
 

In the Palestinian Territory, since there are no country emission factors, the emissions from 

AFOLU were estimated using the IPCC Tier 1.  Data of livestock in AFOLU are available 

and therefore emissions from enteric fermentation and manure management were estimated.  
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Data from land have many gaps and deficiencies, plus are not applicable to the Palestinian 

situation, so for these reasons, emissions from land were not estimated.  
 

Sources of Emissions in AFOLU 
 

  

Enteric Fermentation 

Dairy cows 

  Other cattle 

  Sheep  

  Goats  

  Camels 

  Horses 

 Livestock Mules and asses 

   Dairy cows 

AFOLU 

  Other cattle 

  Sheep  

  Goats  

  
Manure management 

Camels 

  Horses 

   Mules and asses 

   Poultry 

 
Land 

Aggregate sources and non-CO2 emission sources from land  

 

2.4 Emissions from Waste Sector 

The starting point for the estimation of greenhouse gas emissions from solid waste disposal, 

biological treatment, incineration and open burning of solid waste is the compilation of 

activity data on waste generation, composition and management.  

 

Solid waste generation rates and composition vary from country to country depending on the 

economic situation, industrial structure, waste management regulations and lifestyle. The 

availability and quality of data on solid waste generation, as well as subsequent treatment, 

also vary significantly from country to country. Statistics on waste generation and treatment 

have been improved substantially in many countries during the last decade, but at present only 

a small number of countries have comprehensive waste data covering all waste types and 

treatment techniques.  

 

Solid waste is generated from households, offices, shops, markets, restaurants, public 

institutions, industrial installations, water works and sewage facilities, construction and 

demolition sites, and agricultural activities.  Solid waste management practices include 

collection, recycling, solid waste disposal on land, biological and other treatments, as well as 

incineration and open burning of waste.  
 
Sources of solid waste: 

1. Municipal solid waste (MSW) 
2. Industrial waste 

3. Other waste, including clinical waste and hazardous waste.  
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Waste composition: 
Waste composition is one of the main factors influencing emissions from solid waste 

treatment, since different types of waste contain variable amounts of degradable organic 

carbon (DOC) and fossil carbon. Waste compositions, as well as the classifications used to 

collect data on waste composition in MSW, vary widely in different regions and countries. 
 
Emission calculations from waste sector: 

In general, IPCC guidelines give methodological guidance for the estimation of carbon 

dioxide (CO2), methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) emissions from the following 

categories: 

 Solid waste disposal, 

 Biological treatment of solid waste, 

 Incineration and open burning of waste, 

 Wastewater treatment and discharge. 
 

Emissions from solid waste disposal sites (SWDS): 

The treatment and disposal of municipal, industrial and other solid waste produces significant 

amounts of methane (CH4). In addition to CH4, solid waste disposal sites (SWDS) also 

produce biogenic carbon dioxide (CO2) and non-methane volatile organic compounds 

(NMVOCs), as well as smaller amounts of nitrous oxide (N2O), nitrogen oxides (NOx) and 

carbon monoxide (CO). CH4 produced at SWDS contributes approximately 3- 4% to annual 

global anthropogenic greenhouse gas emissions (IPCC, 2001).   
 

Methodology of emission estimates from solid waste disposal (SWDS): 

The IPCC methodology for estimating CH4 emissions from SWDS is based on the First Order 

Decay (FOD) method. This method assumes that the degradable organic component 

(degradable organic carbon, DOC) in waste decays slowly throughout a few decades, during 

which CH4 and CO2 are formed. If conditions are constant, the rate of CH4 production 

depends solely on the amount of carbon remaining in the waste. As a result, emissions of CH4 

from waste deposited in a disposal site are highest in the first few years after deposition, then 

gradually decline as the degradable carbon in the waste is consumed by the bacteria 

responsible for the decay.  The transformation of degradable material in SWDS to CH4 and 

CO2 is by a chain of reactions and parallel reactions.  
 

In the Palestinian Territory, since there are no country emission factors, the emissions were 

estimated using the IPCC FOD method with default parameters and good quality country-

specific activity data (Tier 2). 

 

2.5 Accuracy 

The estimation of emissions to air is based on the following factors: 

1. The activity data (statistical data used in the emissions calculations) 

2. The emission factors  

3. The equations and modules used. 

 

The emissions factors are proposed by the IPCC for all sectors and for countries which do not 

have specific emission factors to enable these countries to estimate their emissions.  These 

factors were tested for their quality and suitability to countries prior to proposal and use. 

 

The quality and suitability of modules and equations was tested and reviewed before use. 
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The activity data (the statistical data used for estimation) match the quality of their sources. 

 

The activity data of the energy sector were obtained from the Palestinian Energy Balance 

prepared annually by PCBS.  Data of the Palestinian Energy Balance are considered to be of 

high quality. 

 

Agricultural sector data were taken from the Agricultural Census data collected by PCBS 

during 2010. The detailed quality description and quality procedures employed during the 

Agricultural Census are listed in the chapter on quality in the census report. 

 

Waste activity data were taken from censuses and surveys whose quality had been verified. 

 

2.6 Comparability 

Since there are no previous estimates of emissions to air with the same methodology, it is not 

possible to make time comparability for these data.  Geographical comparability was made 

with neighboring countries from the database of the European Commission Joint Research 

Center. 

 

2.7 Data Quality Assurance Procedures 

Quality procedures were undertaken during the emissions to air estimation: 

 Checking the activity data used in the emissions estimates and referring to their 

sources to ensure quality and verifying the technical notes regarding these data. 

 Checking the proposed emission factors and taking into account the issues of 

uncertainty in the selection of factors. 

 

2.8 Technical Notes 

The following are important technical notes on the data mentioned in the report: 

 Emissions from the Industrial Processes and Product Use (IPPU) are not estimated due 

to lack of required data. 

 The international comparisons table is taken from different databases of agencies 

related to emissions and climate change. 

 Emissions from fuel used for agricultural purposes are not included due to lack of data. 
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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 pollutant 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. 
 

Emissions 

In the climate change context, emissions refer to the release of greenhouse gases and/or their  

precursors and aerosols into the atmosphere over a specified area and period of time. 

 
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 
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causes the greenhouse effect.  Water vapor (H2O), carbon dioxide (CO2), nitrous oxide 

(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 a bout 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. 
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Air Quality Standards: 

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

time in a defined area. 

 

Emission standard: 

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

stationary. 

 

Air Pollutants: 

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

vegetation or material.  Air pollutants 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 pollutants, 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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