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 1121، حزيران –هـ 2414، شعبان. 
 .جميع الحقوق محفوظة

 
 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي

 
 .فلسطين -رام اهلل   .1122، الهواء إلىالمنبعثات  .1123 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،

 
   :جميع المراسالت توجه إلى

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 .فلسطين –، رام اهلل 2461.  ب.ص

 2982700  2 (970/972): هاتف
 2982710  2 (970/972): فاكس

 2011111111: الرقم المجاني

      diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني
 2896 :الرمز المرجعي                                            http://www.pcbs.gov.ps  :صفحة إلكترونية

 

 

 

اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات تم إعداد هذا التقرير حسب 
 1114لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 
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 شكـر وتقديـر
 

   .التقريرهذا  إعدادالعاملين في  كافة الزمالء إلىيتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير 
 

بقيـادة فريـق فنـي مـن الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني، وبـدعم  1122، الهـواء إلـىإعـداد تقريـر المنبعثـات لقد تم 
ممثلـة بمكتـب الممثليـة  1123لعام ( CFG)التمويل الرئيسية للجهاز مجموعة و  دولة فلسطينمالي مشترك بين كل من 

 (.  SDC)، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون دولة فلسطينالنرويجية لدى 
 

يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضـاء مجموعة التمويل الرئيسيـة للجـهاز 
(CFG ) إعداد هذا التقريرعلى مساهمتهم القيمة في. 
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 فريق العمل 
 

 التقرير إعداد 
 محمود صوف

 اخليف زهران
 

 النشر معايير تدقيق 
  جناجره حنان
 

 األولية المراجعة  
 الرحمن عبد محمود

 
 النهائية المراجعة  

 جرادات محمود
  

 العام اإلشراف 
 الجهاز رئيس                               عوض عال
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 قائمة المحتويات
 

 الصفحة                 الموضوع 
 

         قائمة الجداول
 المقدمة

 

 21           النتائج األساسية      :الفصل األول
 CO2      21كسيد الكربون كميات ثاني أ 2.2
 CH4                          21كميات الميثان  1.2
 N2O      21كميات ثاني أكسيد النيتروجين  1.2
 NOx                                 21كميات أكاسيد النيتروجين  4.2
 CO      21ول اكسيد الكربون كميات أ   1.2
 NMVOC   21 المركبات العضوية المتطايرة غير الميثانية كميات  1.2

 20             حداث ظاهرة االحتباس الحراري دور المنبعثات في إ  ..1
 21     كسيد الكربوننصيب الفرد من انبعاثات ثاني أ ..0
 21      المنبعثات والناتج المحلي االجمالي  ..1

 

 12         جودةالالمنهجية و       :الفصل الثاني
 12       المنبعثات من قطاع الطاقة  2.1
 11      العمليات الصناعيةالمنبعثات من قطاع   1.1
 11   المنبعثات من قطاع الزراعة والحراجة واستخدامات األرض األخرى  1.1
 11       المنبعثات من قطاع النفايات  4.1
 11         دقة البيانات  1.1
 11        مقارنة البيانات  1.1
     11        إجراءات ضبط الجودة 1.1
 11        المالحظات الفنية  0.1

 

 18        المفاهيم والمصطلحات      :الفصل الثالث
 

 33          المراجع
 

 31         الجداول 
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 قائمة الجداول
 

 الصفحة  الجدول
   حسب نوع قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات كمية المنبعثات في فلسطين من  :2جدول 

 1122-1112، المنبعث

31 

 39 1122-1112، المنبعثات في فلسطين من قطاع الطاقة حسب نوع المنبعثكمية  :1جدول 

 38 1121-1112، كمية المنبعثات في فلسطين من قطاع الزراعة حسب نوع المنبعث   :3جدول 

 38 1122-1112، كمية المنبعثات في فلسطين من قطاع النفايات حسب نوع المنبعث   :6جدول 

 من ئبالطن المكافقطاعات الطاقة والزراعة والنفايات كمية المنبعثات في فلسطين من    :1جدول 
 1122-1112، كسيد الكربون حسب نوع المنبعثأغاز ثاني 

61 

كسيد أغاز ثاني كمية المنبعثات في فلسطين من قطاع الطاقة بالطن المكافئ من     :4جدول 
 1122-1112، المنبعث الكربون  حسب نوع

61 

كسيد أراعة بالطن المكافئ من غاز ثاني كمية المنبعثات في فلسطين من قطاع الز  :   1جدول 
 1121-1112، الكربون  حسب نوع المنبعث

62 

كسيد أايات بالطن المكافئ من غاز ثاني كمية المنبعثات في فلسطين من قطاع النف :   9جدول 
 1122-1112، الكربون  حسب نوع المنبعث

62 

 61 1122-1112مؤشرات مختارة للمنبعثات في فلسطين،     :8جدول 
 63 معامالت االنبعاث حسب نوع الوقود في قطاع الطاقة     :21جدول 
 66 معامالت االنبعاث حسب نوع الماشية في قطاع الزراعة     :22جدول 
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 المقدمة

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

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

 

لمصادرها فمنها منبعثات عالمية وهي ما تعرف بغازات الدفيئة أو البيت الزجاجي  طبقا   فلسطينتتعدد مشاكل المنبعثات في 
ومنهــا مــا يعــرف بالمنبعثــات اوقليميــة وهــي التــي مصــدرها المنطقــة (.  ثــاني أكســيد الكربــون، وأكســيد النيتــروجين، والميثــان)

( الكبريــت، واألمونيــا وأكاســيد النيتــروجين أكســيدوالتــي تحتــوي علــى ثــاني )األمطــار الحمضــية اوقليميـة المحيطــة ومــن أهمهــا 
حيـث ينـتج عـن األمطـار الحمضـية الكثيـر مـن األضـرار البيئيـة .  المركبات العضـوية المتطـايرة غيـر الميثانيـة إلىباوضافة 

 .واالقتصادية التي تسبب خسائر كبيرة في اونتاج الزراعي وتعمل على تآكل المباني باوضافة إلى المشاكل الصحية الكثيرة
 

لــى تــم تقــدير المنبعثــات إ.  لمتــوفرةا مــن واقــع البيانــات فلســطينلهــواء فــي المنبعثــات إلــى اتقــدير كميــات يهــدف التقريــر إلــى 
كســـيد يد النيتـــروجين، والميثـــان، وثـــاني أكســـيد الكربـــون، وأكاســـوأكســـيد الكبريـــت، ثـــاني أالهـــواء لمعظـــم غـــازات الدفيئـــة وهـــي 

 .النيتروز
 :تعتمد المنهجية على مصادر التلوث والتي يمكن تصنيفها كما يلي

  من قطاع الطاقةالمنبعثات. 

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

 

مـــن تقـــدير المنبعثـــات مـــن  إليهـــاالتـــي تـــم التوصـــل يعـــرض الفصـــل األول النتـــائج حيـــث  يتـــ لف التقريـــر مـــن ثالثـــة فصـــول 
 ويعــرض كــتلي تقييمــا   تقــدير المنبعثــاتتباعهــا فــي اتنــاول المنهجيــة العلميــة التــي تــم أمــا الفصــل الثــاني في.  أعــالهالقطاعــات 

، ويعـــرض الفصــل الثالــث المفــاهيم والمصــطلحات العلميــة الــواردة فـــي الجــودة البيانــات اوحصــائية التــي تــم الحصــول عليهــ
 .التقرير

 

 
 

 واهلل ولي التوفيق،،،
 

 

 

 1123، حزيران عال عوض

  رئيس الجهاز
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 الفصل األول
 

 النتائج األساسية
 

 فلسطينليها بخصوص المنبعثات الى الهواء في نتائج والحسابات التي تم التوصل إاليعرض هتا الفصل ملخصا ألهم 
 . 1122-1112األعوام من خالل 

 
 CO2كسيد الكربون كميات ثاني أ 2.2
حوالي  1122خالل العام  الطاقة والزراعة والنفايات قطاعاتمن  في فلسطين كسيد الكربون المنبعثةكمية غاز ثاني أ قدرت
 11وطن نتجت من قطاع الزراعة، ألف  111وطن نتجت من قطاع الطاقة، مليون  1.1موزعة بواقع طن، مليون  1.2
كسيد الكربون بلغت كمية غاز ثاني أ، 1112وبالمقارنة مع العام .  قطاع النفايات نتيجة للحرق المفتوحطن نتجت من ألف 

من قطاع نتجت طن  مليون ..2طن، منها حوالي  مليون 2.1حوالي  قطاعات الطاقة والزراعة والنفاياتالمنبعثة من 
 .من قطاع النفاياتنتجت  طنألف  41من قطاع الزراعة، وحوالي نتجت طن  آالف 110الطاقة، و

 

 1122-1112، قطاعات الطاقة والزراعة والنفاياتكسيد الكربون المنبعثة في فلسطين من كميات ثاني أ

 
 

 CH4كميات الميثان  1.2
 14,852حوالي  1122خالل العام قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات من في فلسطين المنبعثة الميثان قدرت كمية غاز 

 (طن 4,410) وما تبقىنتجت من قطاع الزراعة طن  7,137طن نتجت من قطاع الطاقة، و 3,305طن، موزعة بواقع 
 حوالي 1112، في حين قدرت كمية غاز الميثان المنبعثة في فلسطين خالل العام نتجت من قطاع النفايات الصلبة

نتجت من  طن 3,320ومن قطاع الزراعة، طن نتجت  ,12,2وطن نتجت من قطاع الطاقة،  111طن، منها  10,494
 .قطاع النفايات
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 1122-1112قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات، كميات الميثان المنبعثة في فلسطين من 

 
 

  N2O النيتروجينكسيد أثاني  كميات 3.1
 1122خالل العام  والنفايات قطاعات الطاقة والزراعةمن  في فلسطين المنبعثة النيتروجينكسيد أثاني قدرت كمية غاز 

 وماطن نتجت من قطاع الزراعة  111و طن نتجت من قطاع الطاقة، 221موزعة بواقع  حيث كانت طن، 101 حوالي
من المنبعثة في فلسطين  جينالنيترو كسيد ، فيما قدرت كمية ثاني أالنفايات الصلبة حرقنتجت من ( طن 211) تبقى

طن نتجت من قطاع الطاقة،  11طن، منها حوالي  111حوالي  1112خالل العام قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات 
 .من قطاع النفايات طن نتجت 11طن نتجت من قطاع الزراعة، و 111وحوالي 

 
 1122-1112، طاعات الطاقة والزراعة والنفاياتقكسيد النيتروجين المنبعثة في فلسطين من كميات ثاني أ

 

 
 NOxكاسيد النيتروجين كميات أ  6.2

من قطاع الطاقة وهو القطاع الوحيد التي  1122خالل العام  المنبعثة في فلسطينكاسيد النيتروجين أ اتكمية غاز  بلغت
حوالي  1112كاسيد النيتروجين المنبعثة خالل العام طن، فيما قدرت كمية أ 40,112كاسيد النيتروجين حوالي نبعث منه أت

 .طن ..1122
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 1122-1112، في فلسطينمن قطاع الطاقة  د النيتروجين المنبعثةكاسيكميات أ

 
 

 COكسيد الكربون أول أكميات    1.2
فيما طن،  1012211حوالي  1122كسيد الكربون المنبعثة في فلسطين من قطاع الطاقة خالل العام كمية غاز أول أ قدرت
 .طن ,211284حوالي ب 1112عام  قدرت

  
 1122-1112، في فلسطينمن قطاع الطاقة كسيد الكربون المنبعثة كميات أول أ

 
 

 NMVOC يةالمركبات العضوية المتطايرة غير الميثان كميات  4.2

حوالي  1122خالل العام الطاقة  قطاعمن في فلسطين المنبعثة ية كمية المركبات العضوية المتطايرة غير الميثان بلغت
 .طن 11,111حوالي ب 1112فيما قدرت عام طن،  41,111
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 1122-1112، في فلسطين من قطاع الطاقة كميات المركبات العضوية المتطايرة غير الميثانية

 
 

 حداث ظاهرة االحتباس الحراريبعثات في إدور المن  1.2 

على أنها الزيادة التدريجية في درجة حرارة أدنى طبقات الغالف الجوي المحيط باألرض   تعرف ظاهرة االحتباس الحراري
و خصائص حجز ن لكل غاز من هته الغازات خصائص إشعاعية فعالة أحيث يكو  ،كميات المنبعثاتكنتيجة لزيادة 

حداث االحتباس الحراري مع بعضها البعض تم تصنيفها على أساس مساهمتها في إ جل مقارنة الغازاتومن أ، الحرارة
(Global Warming Potential GWP ) الحرارة ضمن الغالف الجوي نسبة  نها قدرة الغاز على حجزوالتي تعرف ب

، ويتم 2نها مساوية للقيمة اني أكسيد الكربون على ألث GWPتعرف .  كسيد الكربونإلى كمية متساوية من غاز ثاني أ
 .كسيد الكربونغاز ثاني أ باقي الغازات نسبة الىالتعبير عن 

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

 

 القيمة الغاز

 1.0 (CO2) ثاني أكسيد الكربون

 21.0 (CH4) الميثان

 310.0 (N2O) ثاني أكسيد النيتروجين

 1.9 (CO) أول أكسيد الكربون

 3.4 (NMVOC) الميثانية المركبات العضوية المتطايرة غير

 
حتباس الحراري في فلسطين بقسمة كمية المنبعث بالطن المكافئ اب مساهمة المنبعثات في إحداث االنه تم حسيشار إلى أ
 %.211كسيد الكربون وتم ضرب النتيجة بـ أكسيد الكربون على مجموع المنبعثات بالطن المكافئ من ثاني أمن ثاني 
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 1122، في فلسطين حداث االحتباس الحراريفي إمساهمة المنبعثات 

 
 

 كسيد الكربونالفرد من انبعاثات ثاني أ نصيب ..9
ـــــــــون للعـــــــــام لي نصـــــــــيب الفـــــــــرد مـــــــــن انبعاثـــــــــات ثـــــــــاني أجمـــــــــاقـــــــــدر إ  2.14حـــــــــوالي  فلســـــــــطينفـــــــــي  1122كســـــــــيد الكرب
كســــيد الكربــــون كــــان نصــــيب الفــــرد مــــن انبعــــاث ثــــاني أ ، بينمــــا، موزعــــة بنســــب مختلفــــة حســــب القطاعــــاتســــنة/فــــرد/طــــن
 .سنة/فرد/طن 1.01 حوالي 1112للعام 

 

 1122-1112، في فلسطين (سنة/فرد/طن) نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

 
 

والمواقــــــع  ســــــالمياوالتعــــــاون منظمــــــة لحصــــــائية موقــــــع اللجنــــــة اوبمقارنــــــة هــــــته البيانــــــات مــــــع البيانــــــات المنشــــــورة علــــــى 
ـــــات ـــــدولي االخـــــرى المتخصصـــــة فـــــي المنبعث ـــــي ال ـــــل البن ـــــائج  مث ـــــت النت ـــــةكان ـــــة بالشـــــكل أ كمـــــا هـــــي ممثل عـــــاله ضـــــمن فئ

  .المنظمات الدولية تقديرات
 

  المنبعثات والناتج المحلي االجمالي  ..8
وتــــتلخص هــــته العالقــــة  قتصــــاد الــــدول وكميــــة المنبعثــــات الناتجــــة منهــــا،إاكــــدت العديــــد مــــن الدراســــات وجــــود عالقــــة بــــين 

ــــي انــــه كلمــــا زادت قيمــــة مؤشــــر  ــــاتج المحل ــــاتإنســــبة الن ــــى المنبعث ــــة  ل ــــدول متقدمــــة اقتصــــاديا مــــع اقــــل كمي كلمــــا كانــــت ال
ـــــــات كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال فـــــــي سويســـــــرا حيـــــــث بلغـــــــت قيمـــــــة المؤشـــــــر  ـــــــرويج 9,293مـــــــن المنبعث ، والســـــــويد (8,381)، والن

مثـــــل  المنبعثــــاتوكلمــــا تــــدنت قيمـــــة هــــتا المؤشــــر كلمـــــا كانــــت الـــــدول متدنيــــة اقتصــــاديا مـــــع اكبــــر كميــــة مـــــن  ،(7,740)
 (.110)وكرانيا وأ، (114)، ومنغوليا )241)اوزبكستان 
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ن قيمـــــة النـــــاتج المحلـــــي االجمـــــالي باألســـــعار الثابتـــــة إلـــــى أ 1122شـــــارت نتـــــائج الحســـــابات القوميـــــة للعـــــام أفــــي فلســـــطين 
ــــــى  ــــــون دوالر أ 6,421.4وصــــــلت ال ــــــاتأ  .مريكــــــيملي ــــــة المنبعث ــــــد بلغــــــت كمي ــــــات فق قطاعــــــات مــــــن  مــــــا بالنســــــبة للمنبعث

طـــــن  مليـــــون 4.351حـــــوالي لـــــنفس العـــــام  كســـــيد الكربـــــونبـــــالطن المكـــــافئ مـــــن غـــــاز ثـــــاني أالطاقـــــة والزراعـــــة والنفايـــــات 
ـــــاتج المحلـــــي ســـــنويا ـــــدير نســـــبة الن ـــــا تـــــم تق ـــــاتإ، ومـــــن هن ـــــى المنبعث ـــــدوالر االمريكـــــي لكـــــل طـــــن للعـــــام  ل لتبلـــــ   1122بال
 .نط/دوالر 1,476حوالي 

 
 1122-1112 في فلسطين، بالدوالر االمريكي لكل طن لى المنبعثاتإنسبة الناتج المحلي 

 

 
كانـــــت  002,للعـــــام وبمقارنـــــة هـــــته البيانـــــات مـــــع بيانـــــات الـــــدول المجـــــاورة والـــــواردة ضـــــمن موقـــــع وكالـــــة الطاقـــــة الدوليـــــة 

  :كاآلتيالنتائج 
 

 1118لبعض الدول المجاورة، ( مريكي لكل طنبالدوالر األ)محلي الى المنبعثات نسبة الناتج ال
 

 نسبة الناتج المحلي الى المنبعثات الدولة 
 (بالدوالر االمريكي لكل طن) 

 716 االردن

 1,464 لبنان 

 644 مصر 

 2,044 سرائيل إ
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 الثانيالفصل 
 

 جودةالالمنهجية و 
 

جراءات الجودة التي اتبعت في  الهواء من مصادرها المختلفة،  إلىتقدير المنبعثات يعرض هتا الفصل المنهجية العلمية وا 
جراءات ضبط الجودة المتبعةالمستويات التي تم استخدامها في التقديروتشمل   .، باوضافة إلى دقة البيانات وا 

 

 ةالدولي ةالحكوميللهيئة على الخطوط التوجيهية  1122-1112 لألعوامالهواء  إلىفي تقدير المنبعثات  االسترشادتم 
القوائم بش ن  1111لعام ( (Intergovernmental Panel for Climate Change IPCCبتغير المناخ  ةالمعني

بش ن عمليات الحصر الوطنية ( IPCC) للهيئةإعداد الخطوط التوجيهية تم   .الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري
لدعوة من اتفاقية األمم المتحدة اوطارية بش ن لتلبية  (1111الخطوط التوجيهية للهيئة لعام )لغازات االحتباس الحراري 

بهدف تحديث ( United Nation Framework Convention for Climate Change UNFCCC) تغير المناخ
والمراد أن تتبعها البلدان في  التي توفر المنهجيات الموافق عليها عالميا   2111للهيئة المنقحة لعام التوجيهية  الخطوط

 .تقديرها لقوائم حصر غازات االحتباس الحراري

 
 المنبعثات من قطاع الطاقة 2.1
 يتم االحتراق، عملية وخالل.  حفورياأل الوقود احتراق على كبير بشكل االقتصادية األنظمة معظم في الطاقة أنظمة تعتمد
 وهو وماء، الكربون أكسيد ثاني غاز إلى رئيسي بشكل حفورياأل الوقود في الموجودة والهيدروجين الكربون عناصر تحويل

ا  مباشر  ا  استخدام امع بشكل المولدة الحرارة هته تستخدم.  حرارة إلى الوقود في الموجودة الكيميائية الطاقة تحول يصاحبه ما
 .المواصالت وسائل في أو الكهرباء توليد في تستخدم ما عادة   الميكانيكية التي الطاقة إنتاج فيأو 

 

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 11%

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

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

 :في قطاع الطاقةمستويات تقدير المنبعثات 

 :وهي، من قطاع الطاقة منبعثاتالعلى ثالثة أوجه لتقدير  1111لعام  IPCCتنطوي الخطوط التوجيهية للهيئة 
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 األولالمستوى 

مية الوقود كجميع مصادر االحتراق على أساس  منبعثاتعلى الوقود، حيث إنه يمكن تقدير  األولتعتمد طريقة المستوى 
غازات االحتباس  بالنسبة لجميع األولتتوفر معامالت االنبعاث الخاصة بالمستوى . نبعاثومعامالت اومتوسط المحترق 

 .الحراري المباشرة تات الصلة
 

 سيد الكربون فهي تتوقفكما تختلف نوعية معامالت االنبعاث هته باختالف الغازات أما بالنسبة لمعامالت انبعاث ثاني أك
ا وبناء  عليه فإنه يمكن تقدير ليست بتات أهمية نسبي ما إن ظروف االحتراقك. بشكل رئيسي على محتوى الكربون بالوقود

 .وجمالي الوقود المحترق ومتوسط محتوى الكربون في الوقود ا  وفق ا  بشكل دقيق تمامسيد الكربون كغاز ثاني أ منبعثات
 

تروز على تقنية االحتراق المستخدمة وظروف التشغيل، يسيد النكالخاصة بالميثان وأومع تلي، تتوقف معامالت االنبعاث 
 . لتجهيزات االحتراق المستقلة وعامل الوقت ا  بير وفقكتتفاوت بشكل  نهاأما ك

 
 الثانيالمستوى 

ما هو كعلى إحصائيات مشابهة للوقود، ا  الخاصة بالطاقة اعتماد الثانياالحتراق في طريقة المستوى  منبعثاتيتم تقدير 
المحددة للدولة بدال  من القيم االفتراضية  منبعثات، لكن تستخدم في هته الطريقة معامالت الاألولالمستوى  متبع في طريقة

و المحددة للدولة يمكن أن يختلف باختالف أنواع الوقود أ منبعثاتمتاح من معامالت ال ن ما هوأوحيث . األولبالمستوى 
لمثل هته  ا  مالئم ا  بر لتقدم توضيحكأيمكن فصل بيانات األنشطة بشكل  تقنيات االحتراق أو حتى باختالف المصانع،

تا . المصادر المنفصلة بالدولة هته م خوتة من بيانات تفصيلية خاصة بمحتويات  الخاصة منبعثاتانت معامالت الكوا 
حول تقنيات االحتراق المطبقة في الدولة، فإن  ثر تفصيال  كمعلومات أالكربون في مختلف أنواع الوقود المستخدم أو من 

 .الخاصة بالوقت بشكل أفضل تلي تقدير التوجهاتكتلي سيؤدي إلى التقليل من إمكانية عدم التيقن في التقدير و 
 

 الثالثالمستوى 

ات على مستوى الخاصة بالطاقة إما نماتج االنبعاث التفصيلية أو أنظمة القياس والبيان الثالثالمستوى  يقةتستخدم طر 
ستؤدي هته النماتج وأنظمة القياس في حالة تطبيقها على النحو المالئم إلى تقديرات . ا  تلي مالئم انكالمصنع الواحد إتا 

سيد الكربون، إال إن تلي يتطلب المزيد كن غاز ثاني أاالحتباس الحراري األخرى دو  أفضل في المقام األول بالنسبة لغازات
 .من المعلومات التفصيلية والجهد المبتول

 

 الطاقةقطاع  منمصادر المنبعثات 
 الوقود المزود لمحطات الكهرباء صناعة الطاقة   
  الصناعة والتشييد  
 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 

علــى الوقــود، حيــث إنــه يمكــن تقــدير مــن قطــاع الطاقــة  منبعثــاتوالتــي تــم اســتخدامها لتقــدير ال األولتعتمــد طريقــة المســتوى 
تتــوفر معــامالت االنبعــاث الخاصــة بالمســتوى  . ومتوســط معــامالت االنبعــاث، علــى أســاس كميــة الوقــود المحتــرق منبعثــاتال

تــم االعتمــاد علــى ميــزان الطاقــة نــه جــدير بالــتكر أ  .بالنســبة لجميــع غــازات االحتبــاس الحــراري المباشــرة تات الصــلة األول
 . في حساب المنبعثات من قطاع الطاقة سنويا   الفلسطيني لتي يعده الجهاز المركزي لإلحصاءالفلسطيني ا

 

 المنبعثات من قطاع العمليات الصناعية 1.1
 مصادر وترد.  المختلفة الصناعية األنشطة من النطاق عريضة مجموعة من الحراري االحتباس غازات انبعاثات تصدر

 حيث ،فيزيائيا   أو يميائيا  ك تلي انك سواء المواد، تحويل على تنطوي التي الصناعية العمليات خالل من الرئيسية االنبعاثات
 وخالل ،الكربون سيدكأ ثاني من بيرك مك عنها يصدر التي الصناعية العمليات على جليا   مثاال   الصناعات هته جميع تعد
 كسيدوأ والميثان الكربون سيدكأ ثاني متضمنة المختلفة، الحراري االحتباس غازات من العديد تصدر قد العمليات هته

 .الكربون فلوريد وثامن الهيدروجينية الفلورية الكربون باتومرك النيتروز
 

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

 من تطبيقات عديدة أنواع لألوزون في المستنفدة للمواد بدائلكالهيدروجينية  الفلورية الكربونالمثال، تستخدم مركبات 

 في المنتجات المستخدمة من عدد النيتروز في سيدوأكالكبريت  فلوريد سادس من لك يستخدم نفسه، النحو المنتجات وعلى

 وهي المنتجات، تلي مثل استخدامات في بالمالحظة جديرة خاصية وهناي.  النهائيين المستهلكين قبل من يستخدم الصناعة أو

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

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

 .تدميره أو تدويره تلي عقب يتم المنتج، عمر نهاية في الحراري االحتباس غازات من جزء
 

من خالل االطالع على مصادر االنبعاثات من قطاع العمليات الصناعية واستعمال المنتجات وبالرجوع الى بيانات 
تقدير المنبعثات الناتجة من هتا القطاع بسبب النقص والعجز  في صعوبة وجود فمن الواضح فلسطيناالنشطة المتوفرة في 

بحاجة الى كميات ووحدات فيزيائية حول المنتجات الصناعية وهي غير متوفرة  تن هته الحساباحيث أ األنشطةفي بيانات 
 .في الوقت الحاضر

 
 المنبعثات من قطاع الزراعة والحراجة واستخدامات األرض األخرى 3.1
دارتهـا األراضـي ماسـتخدا يـؤثر  االحتبـاس غـازات تـدفقات فـي التـ ثير تات الحيـوي النظـام عمليـات مـن متنوعـة مجموعـة علـى وا 

 العمليات هته 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
 

 :األخرى األراضي واستخدامات والحراجة الزراعة قطاع في الحراري االحتباس غازات
 أكسيد ثاني تدفقات في التحكم ويتم.  الحراري االحتباس غازات أهم والميثان تروزيالن وأكسيد الكربون أكسيد ثاني غازات تعتبر

 الضـوئي التمثيـل عمليـة فـي النباتـات بواسـطة االمتصاص 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 
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زالـة النترتة لعملية ثانوي  التربـة فـي األكسـجين غيـاب ظـروف فـي الميثـان إنتـاج عبـر عمليـة الميثـان ينبعـث بينمـا تـروجين،يالن وا 

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

 :والحراجة واستخدامات األرض األخرىالمنبعثات من قطاع الزراعة مصادر 
زالــة غــازات االحتبــاس الحــراري فــي قطــاع الزراعــة والحراجــة  تشــمل التوجيهــات والطــرق الخاصــة بتقــدير عمليــات انبعــاث وا 

 :علىواستخدامات األراضي 
 ويـة، والمـواد عمليات االنبعاث واوزالة لغاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عـن تغيـر مخـزون الكربـون فـي الكتلـة الحي

 .العضوية الميتة والتربة المعدنية بالنسبة لجميع األراضي المدارة
 ثاني أكسيد الكربون والغازات غير ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الحرائق في كافة األراضي المدارة منبعثات. 
 أكسيد النتروز من كافة أنواع التربة منبعثات. 
 ضافة الجير إلى أنواع التربة المدارةاثاني أكسيد الكربون المرتبطة ب منبعثات. 
 غاز الميثان من المساحات المزروعة باألرز منبعثات. 
 غاز ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النتروز من التربة الزراعية العضوية منبعثات. 
 رةثاني أكسيد الكربون وأكسيد النتروز من األراضي الرطبة المدا منبعثات. 
 (.التخمر المعوي)الميثان من الحيوانات  منبعثات 
 الميثان وأكسيد النتروز من أنظمة إدارة السماد الطبيعي منبعثات. 
 تغير مخزون الكربون بمنتجات الخشب المقطوع. 

 
 :مستويات الطرق المستخدمة في قطاع الزراعة والحراجة واستخدامات األراضي األخرىل يهيكلالطار اإل

حــول  للبيانــاتلتكــون أســهل الطــرق التــي يمكــن اســتخدامها، فغالبــا مــا تكــون هنــاي تقــديرات  األولالمســتوى طريقــة صــممت 
حصـــائيات اونتـــاج الزراعـــي، وخـــرائط الغطـــاء األرضـــي )مصـــادر األنشـــطة متاحـــة عالميـــا  مثـــل معـــدالت إزالـــة األحـــراج، وا 

، على الرغم من أن هته البيانات تكون عـادة متباينـة (ر تليالعالمي، واستخدام المخصبات، وبيانات مجموعات الماشية وغي
 .إلى حد بعيد مكانيا  

 

مـع تطبيـق معـامالت انبعـاث خاصـة بالبلـدان أو األقـاليم،  األولنفس المنهجية المستخدمة في المسـتوى يتبع  الثانيالمستوى 
ثــر مالئمــة كل بلـد أكــ اث المحــددة علــى مسـتوىوتعـد عوامــل االنبعـ. وتلـي بالنســبة ألهـم فئــات اسـتخدام األراضــي أو الماشــية

يتم استخدام درجات أعلى  الثانيوفي المستوى . فئات الماشية في هتا البلد تليكو لألقاليم المناخية ونظم استخدام األراضي 
ســبة ألقــاليم ثــر تفصــيال بمــا يتوافــق مــع المعــامالت الخاصــة بالبلــد المعنــي بالنكمــن الدقــة المكانيــة والزمنيــة وبيانــات أنشــطة أ

 .بعينها، وفئات االستخدام المتخصص لألراضي أو الماشية
 

فـــي حســـاب  األولتم االعتمـــاد علـــى أســـلوب المســـتوى نـــه يـــفإونظـــرا لغيـــاب معـــامالت االنبعـــاث الخاصـــة بهـــا فلســـطين فـــي 
 .المنبعثات من قطاع الزراعة والحراجة واستخدامات األراضي األخرى

 

غتيــة والزراعــة العالميــة متــوفرة فــي قاعــدة بيانــات منظمــة األالتقريــر فقــد تــم اســتخدام البيانــات العــداد هــتا والغــراض غايــات إ
قيمـــة المنبعثـــات مـــن  علـــى هـــته التقـــديرات لتخمـــين وتقـــدير، وتـــم االعتمـــاد 1121-1112عـــوام لأل( FAOSTAT( )الفـــاو)

 .1122قطاع الزراعة خالل العام 
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 المنبعثات من قطاع النفايات 6.1

النفايــات الصــلبة هــو األســاس المشــتري لبيانــات األنشــطة لتقــدير االنبعاثــات الناجمــة عــن الــتخلص مــن النفايــات  إنتــاجيعتبــر 
تلــف تكوينهــا النفايــات الصــلبة ويخ إنتــاجتتنـوع معــدالت .  والمحــارق المفتوحــة للنفايــات الصـلبة والمعالجــة البيولوجيــة والترميــد

عـالوة . العمل االفتراضـية االقتصادية والهيكل الصناعي وتنظيمات معالجة النفايات ودورة على الحال ا  من بلد آلخر اعتماد
 . نتاج النفايات الصلبة باوضافة إلى المعالجة الالحقة من بلد آلخرإن توفر وجودة البيانات المعنية بيتباي على تلي،

 

المطـاعم والمؤسسـات العامـة والمعـدات الصـناعية واألعمـال تتولد النفايات الصلبة من المنازل والمكاتب والمتـاجر واألسـواق و 
التجميـع  سات معالجة النفايات الصلبة علىالمائية ومنشآت الصرف ومواقع التشييد والهدم واألنشطة الزراعية، وتشتمل ممار 

عــادة التــدوير والــتخلص مــن النفايــات الصــلبة فــي الموقــع والمعالجــة البيولوجيــة والمعالجــات األخــرى ب اوضــافة إلــى الترميــد وا 
 . والمحارق المفتوحة للنفايات

 
 :مصادر النفايات

 .النفايات الصلبة البلدية. 2
 .النفايات الصناعية. 1
 .الخطرة النفايات، و الطبية النفاياتوتشمل  األخرى النفايات. 1

 
 :مكونات النفايات

االنبعاثــات الناجمــة عــن معالجــة النفايــات الصــلبة، حيــث تحتــوي تكــوين النفايــات هــو أحــد العوامــل الرئيســية التــي تــؤثر علــى 
وتتنـوع تكوينـات النفايـات، . أنواع نفايات مختلفة على كميات مختلفة من الكربون العضوي القابل للتحلـل والكربـون األحفـوري

حليـــة، فـــي المنـــاطق عـــالوة علـــى التصـــنيفات المســـتخدمة فـــي جمـــع البيانـــات حـــول تكـــوين النفايـــات فـــي النفايـــات الصـــلبة الم
 .والبلدان المختلفة

 
 :نبعثات من مكبات النفايات الصلبةالم

، لــى إنتــاج كميــات كبيــرة مــن الميثــانإ والــتخلص منهــا لجــة النفايــات المحليــة والصــناعية والنفايــات الصــلبة األخــرى تؤدي معا
 وأكاسـيد، النيتـروز أكسـيدصـغر مـن أعـن كميـات  ، فضـال  العضوية المتطايرة غير الميثانيةوالمركبات ، الكربون أكسيدوثاني 

 % 4-1ويســاهم الميثــان المنــتج فــي مواقــع الــتخلص مــن النفايــات الصــلبة فــي حــوالي .  الكربــون أكســيد وأحــادي، النيتــروجين
 (. 1112الهيئة، )من االنبعاثات السنوية العالمية لغازات االحتباس الحراري البشرية 
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 :مكبات النفايات الصلبة نبعثات منمنهجية حساب الم
تعتمد المنهجية الخاصة بتقدير انبعاثات الميثان الناجمة عن مواقع التخلص من النفايات الصلبة على أسلوب التضـاؤل مـن 

الكربـــون )ويفتـــرض هـــتا األســـلوب أن المكـــون العضـــوي القابـــل للتحلـــل ( FOD First Order Decay)المســـتوى األول 
فـي النفايـات يتضـاءل بـبطء خـالل بضـعة عقـود، والتـي يتكـون خاللهـا الميثـان وثـاني أكسـيد  (DOCالعضوي القابل للتحلـل 

نتيجة لـتلي   .ة الكربون المتبقية في النفاياتفي حالة ثبات الظروف، فإن معدل إنتاج الميثان يعتمد فقط على كمي. الكربون
ى بعـد خلص مـن النفايـات عاليـة فـي السـنوات القليلـة األولـتكون انبعاثات الميثان الناجمة عن النفايات المترسبة في موقع الـت

.  عن التضـاؤل المسئولةحيث يتم استهالي الكربون القابل للتحلل في النفايات بواسطة البكتريا  ا  الترسيب، ثم تنخفض تدريجي
أكســيد الكربــون عبــر  هــتا ويحــدث تحــول المــادة القابلــة للتحلــل فــي مواقــع الــتخلص مــن النفايــات الصــلبة إلــى الميثــان وثــاني

 . سلسلة من التفاعالت والتفاعالت المتوازية
 

لغياب معامالت االنبعاث الخاصة بها فقد تم االعتماد علـى أسـلوب التضـاؤل مـن المسـتوى الثـاني للهيئـة  ونظرا   فلسطينفي 
(Tier2)والبـاراميترات االفتراضـية لتقـدير انبعاثـات الميثـان الناجمـة  فـي فلسـطينباستخدام بيانات األنشـطة الخاصـة  ا  ، أساس

 .عن مواقع التخلص من النفايات الصلبة
 

 دقة البيانات 1.1
 : العوامل االتية ن عملية تقدير وحساب المنبعثات تعتمد علىإ

 .(اتم االعتماد عليه البيانات االحصائية التي)الوطنية بيانات االنشطة  .2

 .الخاصة بالغازاتمعامالت االنبعاث  .1

 .النماتج والمعادالت المستخدمة في الحسابات .1

 

في  IPCCالتي تم اقتراحها من قبل الهيئة هي المعامالت االفتراضية و معامالت االنبعاث هما ا هنان بتالثاان ئيالش
نما تم ا  و طاعات الطاقة والزراعة والنفايات ق، فال يوجد معامالت خاصة بفلسطين لطاعات الطاقة والزراعة والنفاياتق

جل تقدير منبعثاتها من أ مالت منامن معامالت للبلدان التي تفتقر الى هته المع IPCCاالعتماد على ما وفرته الهيئة 
 . دى عدم التيقن في هته المعامالتمحتساب اوتم ، الغازات، وقد تم مراعاة دقة وجودة هته المعامالت عند وضعها

 

يضا خضعت لعمليات مراجعة وتدقيق وتمحيص من الت المستخدمة في الحسابات وهته أهو النماتج والمعادوالشئ اآلخر 
 .كد منهان ترى النور وتم اختبارها والت أ قبل IPCCقبل الهيئة 

 

، فهته 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 التي يعده الجهاز نشطة األالنسبة لبيانات ب
لى ويمكن الرجوع إنها بيانات تات دقة نات ميزان الطاقة الفلسطيني على ألى بياالفلسطيني، وينظر إ لإلحصاءالمركزي 

 .ليات تقدير كميات الوقود ودقة هته البياناتن الطاقة الفلسطيني لالطالع على آجودة بيانات ميزا
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المتوفرة على قاعدة بيانات الفاو  بياناتالالخاصة بقطاع الزراعة فقد تم االعتماد على نشطة األما بخصوص بيانات أ
(FAOSTAT )نها تات مصداقية وجودة عاليةعلى أبيانات هته اللى إ ، وينظر1121-1112عوام لأل. 
 

 الفلسطيني لإلحصاءفقد تم االعتماد على بيانات المسوح والتعدادات التي ينفتها الجهاز المركزي  بخصوص قطاع النفايات
 .من دقة بياناتها وجودتها الت كدت تم اوكل من هته المسوح والتعداد

 
 البياناتمقارنة  4.1
ن في بيانات جراء مقارنات عبر الزمنه ال يمكن إإلعدم وجود تقديرات سابقة بنفس المنهجية المتبعة في هتا التقرير ف نظرا  

من واقع قواعد بيانات الهيئات الدولية ( مع الدول المجاورة)ارنات على المستوى االقليمي  جراء مقالمنبعثات، ولكن تم إ
 وأشكال ولافراد جدوقد تم إ  European Commission, Joint Research Centreمثل بعاثات المعنية بالمناخ واالن

 .مقارنات الدوليةلل
 

 إجراءات ضبط الجودة 1.1

 :منها عداد تقديرات المنبعثاتاالجراءات عند إلقد تم مراعاة العديد من 
  المنبعثات، والرجوع الى مصادر هته البيانـات والت كـد 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
 .التيقن في اختيار المعامالتخت بعين االعتبار مسائل عدم الى أعلى دقة ممكنة مع األ

 
 المالحظات الفنية  9.1

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

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

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

 المفاهيم والمصطلحات
 

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

المواضيع المتقاطعة في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وهي واردة  أن هته المفاهيم والمصطلحات متوافقة مع باقي
 .في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينياوحصائية 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 تات خصائص مماثلة في نشاطات اقتصادية أخرى ومن .  مواد نفايات تتولد بصفة عامة في بيئة سكنية

 .ثم يمكن أن تعالج ويتم التخلص منها مع النفايات المنزلية
 

 :أكاسيد النيتروجين
العديد من أكاسيد . يتروجين واألوكسجين بكميات مختلفةمجموعة من الغازات شديدة التفاعل التي تحتوي على الن

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

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

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

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

نتاجحفوري الوقود األ حراقحامض النيتريي  وا  حد غازات الدفيئة الستة التي من أالنيتروز هو  وأكسيد.  اوحيائيةالكتلة  وا 
 .ل كيوتوالمقرر الحد منها بموجب بروتوكو 
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 :انبعاث
أو صناعية  تجاريةفي الجو من مصادر ثابتة مثل المداخن ومنافت أخرى، ومناطق سطحية لمرافق  ملوثات تصريف

 .ومصادر متنقلة مثل السيارات والقطارات والطائرات
 

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

الكربون هو غاز الدفيئة البشري المنش  الرئيسي التي يؤثر على  أكسيدوثاني .  وغيرها من العمليات الصناعية األراضي
 إمكانيةولتلي فان له  األخرىغازات الدفيئة  أساسهوهو الغاز المرجعي التي تقاس على .  لألرض اوشعاعيوازن تال

 .2 مساويةعالمي  (Warming)اراحتر 
 

 :الكربون المكافئ أكسيدثاني 
كخليط معين من ثاني أكسيد الكربون وغازات  اوشعاعيالكربون التي يسبب نفس القدر من الت ثير  أكسيدتركيز ثاني 

 .األخرىالدفيئة 
 

 :غاز الدفيئة
منها الغالف الجوي والتي تمتص وتبث  يت لفالتي  المنش غازات الدفيئة هي تلي المكونات الغازية الطبيعية والبشرية 

والغالف الجوي  األرضالتي يبتعثه سطح  األحمرتحت  اوشعاعموجية محددة في نطاق طيف  أطوالعند  اوشعاع
اني وغازات الدفيئة الرئيسية في الغالف الجوي هي بخار الماء وث.  تكون ظاهرة الدفيئة إلىتؤدي هته الخاصية .  والسحب
تلي، يوجد في الغالف الجوي عدد من غازات الدفيئة  إلى وباوضافة.  واألوزونالنيتروز والميثان  وأكسيدالكربون  أكسيد

معالجته بموجب  ، مثل الهالوكربونات وغيرها من المواد المحتوية على الكلور والبروم التي يتمالبشرية المنش  تماما  
النيتروز والميثان، يتناول بروتوكول كيوتو سادس فلوريد  وأكسيدالكربون  أكسيدثاني  إلى وباوضافة بروتوكول مونتلاير

 .الكبريت، والمركبات الكربونية الفلورية الهيدرولوجية والمركبات الكربونية الفلورية المشبعة
 

 :الميثان
.  الالهوائي للمركبات العضويةحلل وغير قابل لالشتعال، ينش  عن الت سامهيدروكربوني غازي ال لون له وغير  مركب

حد غازات الدفيئة التي تتكون كربونية الهيدرولوجية التي تشكل أحد المكونات الوهو أ من غازات الدفيئة الميثانيعتبر غاز 
نتاج  من خالل تحلل المخلفات في الحفر األرضية بمعزل عن األكسجين والهضم الحيواني وتحلل المخلفات الحيوانية وا 

نتاج الفحم واالحتراق غير الكامل للوقود االحفوري حد غازات الدفيئة الستة التي أوالميثان .  وتوزيع الغاز الطبيعي والنفط وا 
 .مقرر الحد منها بموجب بروتوكول كيوتومن ال

 

 :األوزون
بتركيز  طبيعيا   وينش .  ال لون له وهو غاز سام يحتوي على ثالث ترات من األوكسجين في كل جزئ الرائحةكريه  غاز

األوزون في  ويتيح.  جزء في المليون سامة %21مستويات  وتعتبر.  جزء في المليون من الهواء %2يبل  نحو 
 وفي.  األخرىمن اآلثار الضارة لإلشعاع فوق البنفسجي على البشر والكائنات الحية  لألرضوسفير طبقة واقية السترات

 التنفسيللضباب الدخاني الكيميائي الضوئي التي يؤثر بدرجة خطيرة على الجهاز  رئيسيا   مكوناالتروبوسفير يعتبر األوزون 
 .البشري



PCBS : ،1122المنبعثات إلى الهواء 
 

12 

 

 :CO الكربونأكسيد  أول

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

 

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

 .لطاويساهم في حمضية الته
 

   :SPM ةعالق جزئيات
نتيجة عمليات االحتراق والنشاطات الصناعية أو من  ءالهوا فيصلبة أو مفتتة تفتيتا  دقيقا  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
 

 :عضوية 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  وفيأساسا  للمادة الحية، 
 .باوضافة إلى الشحوم والمنظفات وسواها

 

 :عضوية طيارة مركبات
 .ضوئيةتتبخر بسهولة وتساهم في تلوث الهواء بصفة رئيسية بإنتاج أكاسيد كيميائية  عضوية مركبات

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

 .ورش الطالء والطباعة والتنظيف الجاف للمالبس وسواها النوويةتحويلية ونشاطات ترتبط بالطاقة 
 

 :جودة الهواء درجة معايير

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

 :االنبعاث معيار
 .المسموح بها قانونيا  لتصريف ملوث من مصدر واحد متحري أو ثابت القصوى الكمية

 

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

يمكن أن ينتقل في الهواء  المادة من أي تكوين طبيعي أو اصطناعي تقريبا   منيمكن أن تشمل الملوثات الهوائية أشكاال  
 .  جسيمات صلبة أو قطرات صغيرة سائلة أو غازات أو مزيج من هته األشكال منوقد تت لف 
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 :الهيدروكربونات
ويعتبر بعض  الطبيعي جد في المنتجات البترولية والغازوالكربون بنسب امتزاج متنوعة تو  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

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

 
 :النفايات الصلبة البلدية

ومـع تلـي، . يتم تعريف النفايات المحلية على أنها نفايات يتم تجميعها بواسطة البلديات أو السلطات المحليـة األخـرى ا  عموم
، تشـــتمل النفايــات الصـــلبة المحليـــة علـــى النفايــات المنزليـــة، ونفايـــات المنتـــزه ا  نموتجيـــ. عريـــف يختلـــف مـــن بلــد آلخـــرفهــتا الت

 .المؤسسات نفايات/، والنفايات التجارية (الفناء)و
 

 :الخطرة النفايات
المثـال  سـبيل علـى الخطـرة، الطبيعـة تات األخـرى والنفايـات والرمـاد المـتيبات ونفايـات الزيـت نفايـات الخطـرة النفايـات ضـمنتت

 ومعالجتهـاة الخطـر ت النفايـاع تجميـم يـتا مـة عـاد.  ميةوالسـ قواالحتـرا رواالنفجـال االشـتعاى علـة بالقـدر م تتسـي التـت النفايـا

 النفايات بعض ترميد الصناعية يمكن النفايات وتيارات الخطرة غير المحلية الصلبة النفايات منفصل من بشكل منها والتخلص

 .أكسيد الكربون ثاني انبعاثات في تساهم أن ويمكن الخطرة
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المرآبات العضوية أول أآسيد الكربونأآاسيد النيتروجينثاني أآسيد النيتروجينالميثانثاني أآسيد الكربون
المتطايرة غير الميثانية

ثاني أآسيد الكبريت

CO2CH4N2ONOxCONMVOCSO2

20011,644,18810,49469627,533193,48636,2693,4372001

20022,321,16713,19379133,392275,20444,4814,6962002

20032,944,31315,10080630,998182,01248,5402,3672003

20042,981,10715,17578330,629287,10437,7614,8592004

20052,991,69415,11581426,881213,56735,8673,2782005

20062,463,16813,94476029,800213,51337,1873,5332006

20072,401,83513,58470626,815137,80537,0191,7222007

20082,260,91613,19868929,229242,76536,2003,9032008

20092,643,22213,12068228,223152,27638,1711,9662009

20103,271,22713,98371131,412158,15844,1231,5152010

20113,100,53814,85278340,112283,19046,5524,4802011

جدول 1: آمية المنبعثات في فلسطين من قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات حسب نوع المنبعث، 2011-2001
Table 1:  Emissions Quantity in Palestine From Energy, Agriculture and Waste Sectors  by the Emitted Type, 2001-2011

السنة

 Quantity of emitted(ton/year) آمية المنبعث بالطن /سنة

Year
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المرآبات العضوية أول أآسيد الكربونأآاسيد النيتروجينثاني أآسيد النيتروجينالميثانثاني أآسيد الكربون
المتطايرة غير الميثانية

ثاني أآسيد الكبريت

CO2CH4N2ONOxCONMVOCSO2

20011,288,6499225027,533193,48636,2693,4372001

20021,920,3782,4347633,392275,20444,4814,6962002

20032,531,9543,6029930,998182,01248,5402,3672003

20042,580,4893,79710130,629287,10437,7614,8592004

20052,583,0043,72210226,881213,56735,8673,2782005

20062,062,7432,3638229,800213,51337,1873,5332006

20072,030,6102,4978526,815137,80537,0191,7222007

20081,903,2052,4198529,229242,76536,2003,9032008

20092,296,3452,5439428,223152,27638,1711,9662009

20102,929,6503,47213131,412158,15844,1231,5152010

20112,711,9603,30511640,112283,19046,5524,4802011

Year

Quantity of emitted(ton/year)آمية المنبعث بالطن /سنة

السنة

جدول 2: آمية المنبعثات في فلسطين من قطاع الطاقة حسب نوع المنبعث، 2011-2001
Table 2:  Emissions Quantity in Palestine From Energy Sector  by the Emitted Type, 2001-2011
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آمية المنبعث بالطن /سنة         

ثاني أآسيد النيتروجينالميثانثاني أآسيد الكربون

CO2CH4N2O
2001308,0996,2525702001

2002352,0397,3596372002

2003362,2597,9986272003

2004349,1187,7785992004

2005355,6607,6836272005

2006345,8257,7615902006

2007315,0057,1575312007

2008299,8916,7395112008

2009287,3976,4174922009

2010280,3876,2314822010

2011325,5687,1375672011

Quantity of emitted (ton/year)آمية المنبعث بالطن /سنة
ثاني أآسيد النيتروجينالميثانثاني أآسيد الكربون

CO2CH4N2O
200147,4403,320762001

200248,7503,400782002

200350,1003,500802003

200451,5003,600832004

200553,0303,710852005

200654,6003,820882006

200756,2203,930902007

200857,8204,040932008

200959,4804,160962009

201061,1904,280982010

201163,0104,4101002011

Yearالسنة

Yearالسنة

جدول 3: آمية المنبعثات في فلسطين من قطاع الزراعة حسب نوع المنبعث، 2011-2001
Table 3: Emissions Quantity in Palestine From Agriculture Sector by the Emitted                

Type, 2001-2011

Quantity of emitted ( ton/year)

جدول 4: آمية المنبعثات في فلسطين من قطاع النفايات حسب نوع المنبعث، 2011-2001

Table 4:  Emissions Quantity in Palestine from Waste Sector by the Emitted Type, 2001-2011
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آمية ثاني أآسيد 
الكربون

آمية الميثان بالطن 
المكافئ من غاز ثاني 

أآسيد الكربون

آمية ثاني أآسيد 
النيتروجين بالطن 

المكافئ من غاز ثاني 
أآسيد الكربون

آمية أول أآسيد 
الكربون بالطن المكافئ 

من غاز ثاني أآسيد 
الكربون

آمية المرآبات العضوية 
المتطايرة غير الميثانية من 

ثاني أآسيد الكربون

CO2
CH4 (21 tCO2 

equivellent)
N2O (310 tCO2 

equivellent)
CO (1.9 tCO2 

equivellent)
NMVOC (3.4  

tCO2 equivellent)Total

20011,644,188220,376217,174367,623123,3152,572,6762001

20022,321,167277,047245,862522,888151,2343,518,1982002

20032,944,313318,109249,782345,823165,0374,023,0642003

20042,981,107318,660241,891545,498128,3894,215,5452004

20052,991,694317,412253,772405,778121,9474,090,6032005

20062,463,168292,811236,186405,674126,4373,524,2762006

20072,401,835285,265218,949261,830125,8633,293,7422007

20082,260,916277,150212,523461,254123,0793,334,9222008

20092,643,222275,502212,702289,324129,7813,550,5312009

20103,271,227293,638221,249300,501150,0184,236,6332010

20113,100,538311,909242,551538,062158,2764,351,3362011

آمية ثاني أآسيد 
الكربون

آمية الميثان بالطن 
المكافئ من غاز ثاني 

أآسيد الكربون

آمية ثاني أآسيد 
النيتروجين بالطن 

المكافئ من غاز ثاني 
أآسيد الكربون

آمية أول أآسيد 
الكربون بالطن المكافئ 

من غاز ثاني أآسيد 
الكربون

آمية المرآبات العضوية 
المتطايرة غير الميثانية من 

ثاني أآسيد الكربون

CO2CH4 (21 tCO2 
equivellent)

N2O (310 tCO2 
equivellent)

CO (1.9 tCO2 
equivellent)

NMVOC (3.4  
tCO2 equivellent)Total

20011,288,64919,36615,565367,623123,3151,814,5182001

20021,920,37851,11323,557522,888151,2342,669,1702002

20032,531,95475,64230,690345,823165,0373,149,1462003

20042,580,48979,73131,301545,498128,3893,365,4082004

20052,583,00478,15631,558405,778121,9473,220,4432005

20062,062,74349,61625,436405,674126,4372,669,9062006

20072,030,61052,44726,331261,830125,8632,497,0812007

20081,903,20550,80126,242461,254123,0792,564,5812008

20092,296,34553,39429,053289,324129,7812,797,8972009

20102,929,65072,90440,715300,501150,0183,493,7882010

20112,711,96069,41535,867538,062158,2763,513,5802011

   جدول 5: آمية المنبعثات في فلسطين من قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات بالطن المكافيء من غاز ثاني أآسيد الكربون حسب نوع 
المنبعث، 2011-2001

Table 5:  Emissions Quantity in Palestine From Energy, Agriculture and Waste Sectors in ton 
CO2 equivalent  by the Emitted Type, 2001-2011

السنة

Quantity of emitted in ton CO2 equivallent/yearآمية المنبعث بالطن المكافئ CO2/سنة

Year

المجموع

جدول 6: آمية المنبعثات في فلسطين من قطاع الطاقة بالطن المكافئ من غاز ثاني أآسيد الكربون حسب نوع المنبعث، 2011-2001
Table 6:  Emissions Quantity in Palestine From Energy Sector in ton CO2 equivalent  by the 

Emitted Type, 2001-2011

السنة

Quantity of emitted in ton CO2 equivallent/yearآمية المنبعث بالطن المكافئ CO2/سنة

المجموع
Year
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آمية االمنبعثات من الميثان آمية ثاني أآسيد الكربون
بالطن المكافئ من غاز ثاني 

أآسيد الكربون

آمية المنبعثات من ثاني أآسيد 
النيتروجين بالطن المكافئ من غاز 

ثاني أآسيد الكربون
CO2Emissions (CO2eq) 

from CH4 ( ton)
Emissions (CO2eq) from 

N2O ( ton)Total

2001308,099131,290176,809616,1982001

2002352,039154,534197,505704,0782002

2003362,259167,967194,292724,5182003

2004349,118163,329185,790698,2372004

2005355,660161,346194,314711,3202005

2006345,825162,975182,850691,6502006

2007315,005150,288164,718630,0112007

2008299,891141,509158,381599,7812008

2009287,397134,748152,649574,7942009

2010280,387130,854149,534560,7752010

2011325,568149,884175,684651,1362011

آمية ثاني أآسيد الكربون 
بالطن المكافئ

آمية االمنبعثات من الميثان 
بالطن المكافئ من غاز ثاني 

أآسيد الكربون

آمية المنبعثات من ثاني أآسيد 
النيتروجين بالطن المكافئ من غاز 

ثاني أآسيد الكربون
CO2CH4 (21 tCO2 

equivellent)
N2O (310 tCO2 

equivellent)Total

200147,44069,72024,800141,9602001

200248,75071,40024,800144,9502002

200350,10073,50024,800148,4002003

200451,50075,60024,800151,9002004

200553,03077,91027,900158,8402005

200654,60080,22027,900162,7202006

200756,22082,53027,900166,6502007

200857,82084,84027,900170,5602008

200959,48087,36031,000177,8402009

201061,19089,88031,000182,0702010

201163,01092,61031,000186,6202011

جدول 7: آمية المنبعثات في فلسطين من قطاع الزراعة بالطن المكافئ من غاز ثاني أآسيد الكربون حسب نوع المنبعث، 2011-2001
Table 7:  Emissions Quantity in Palestine From Agriculture Sector in ton CO2 Equivalent  by 

the Emitted Type, 2001-2011

Yearالسنة
المجموع

آمية المنبعث بالطن المكافئ CO2/سنة

Emissions Quantity in  ton CO2 Equivalent

جدول 8: آمية المنبعثات في فلسطين من قطاع النفايات بالطن المكافئ من غاز ثاني أآسيد الكربون حسب نوع المنبعث، 2011-2001
Table 8:  Emissions Quantity in Palestine From Waste Sector in ton CO2 equivalent  by the 

Emitted Type, 2001-2011

Yearالسنة
المجموع

آمية المنبعث بالطن المكافئ CO2/سنة
Emissions Quantity in  ton CO2 Equivalent\Year
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مجموع آمية المنبعثات من 
مصادر الطاقة بالطن المكافئ 
من غاز ثاني اآسيد الكربون 

(طن سنويا)

مجموع آمية المنبعثات من 
قطاع الزراعة بالطن المكافئ من 
غاز ثاني اآسيد الكربون (طن 

سنويا)

مجموع آمية المنبعثات من 
النفايات بالطن المكافئ من غاز 
ثاني اآسيد الكربون (طن سنويا)

إنبعاثات ثاني أآسيد الكربون المجموع
لكل فرد (طن/ فرد/سنة)

نسبة الناتج المحلي الى 
المنبعثات

Total Emissions 
Quantity from Energy 
Sector in equivalent 

(Ton CO2/year)

Total Emissions 
Quantity from 

Agriculture Sector in 
equivalent (Ton 

CO2/year)

Total Emissions 
Quantity from 

WasteSector in  
equivalent (Ton 

CO2/year)

TotalPer Capita CO2 
emissions 

(Ton/capita/year)

GDP per 
emissions in  US$ 

per ton

20011,814,518616,198141,9602,572,676              0.82 1,481.32001

20022,669,170704,078144,9503,518,198              1.09 938.42002

20033,149,146724,518148,4004,022,064              1.21 1,336.92003

20043,365,408698,237151,9004,215,545              1.24 995.92004

20053,220,443711,320158,8404,090,603              1.17 1,114.62005

20062,669,906691,650162,7203,524,276              0.98 1,226.42006

20072,497,081630,011166,6503,293,742              0.89 1,382.72007

20082,564,581599,781170,5603,334,922              0.87 1,462.82008

20092,797,897574,794177,8403,550,531              0.90 1,475.62009

20103,493,788560,775182,0704,236,633              1.05 1,351.22010

20113,513,580651,136186,6204,351,336              1.04 1,475.72011

Yearالسنة

جدول 9: مؤشرات مختارة للمنبعثات في فلسطين، 2011-2001
Table 9: Selected indicators for Emissions in Palestine, 2001- 2011
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CO2 معامل انبعاثCH4 معامل انبعاثN2O معامل انبعاثNOx معامل انبعاثCO معامل انبعاثMNVOC معامل انبعاثSO2 معامل انبعاث
طن SO2/ طن وقودطن MNVOC/ طن وقودطن CO/ طن وقودطن Nox / طن وقودطن N2O/ طن وقودطن CH4 / طن وقودطن CO2 / طن وقود

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
3.0470000.0001320.0000260.0023440.9515550.5410510.001011Gasolinالغازولين (البنزين)

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

جدول 10: معامالت االنبعاث حسب نوع الوقود في قطاع الطاقة
Table 10: Emissions Factors by Fuel Type in the Energy Sector

Fuel Typeنوع الوقود
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معامل االنبعاث الدارة السمادمعامل االنبعاث للتخمر المعويالمعدل السنوي الفراز النيتروجين لكل رأس ماشية

آغم ميثان/راس ماشية /سنةآغم ميثان /راس ماشية /سنةآغم نيتروجين /راس ماشية /سنة
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 Cowsأبقار الحليب

49.8831.001.00Other Cattleأبقار 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

0.000.000.02Otherأخرى

جدول 11: معامالت االنبعاث حسب نوع الماشية في قطاع الزراعة 
Table 11: Emissions Factors by Animal Type in the Agriculture Sector

Species/Livestock categoryنوع الماشية
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Introduction 

 
Green House Gas 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 Palestine 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 estimations and calculations of emissions to air 

in Palestine. 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. 

 

 

 

June, 2013  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 years 

2001-2011. 

 

1.1 Amounts of Carbon Dioxide CO2 

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

during 2011 were estimated at around 3.1 million tons, distributed as 2.7 million tons from the 

energy sector, 326 thousand tons from agriculture and the remaining 63 thousand tons from 

the solid waste sector (open burning of solid waste).  During 2001, the amount of carbon 

dioxide emitted from the energy, agriculture and solid waste sectors was estimated at around 

1.6 million tons. 

 
Amounts of Carbon Dioxide Emitted in Palestine From Energy, Agriculture and Waste 

Sectors, 2001-2011 

 
 

1.2 Amounts of Methane CH4 

The amounts of methane emitted from the energy, agriculture and solid waste sectors during 

2011 were estimated at around 14,852 tons, distributed as 3,305 tons from the energy sector, 

7,137 tons from agriculture and the remaining 4,410 tons from the solid waste sector (open 

burning of solid waste).  During 2001, the amount of methane emitted from the energy, 

agriculture and solid waste sectors was estimated at around 10,494 tons. 
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Amounts of Methane Emitted in Palestine From Energy, Agriculture and Waste  
Sectors,  2001-2011 

 
 

1.3 Amounts of Nitrous Dioxide N2O 

The amounts of nitrous dioxide emitted from the energy, agriculture and solid waste sectors 

during 2011 was estimated at around 783 tons, distributed as 116 tons emitted from the 

energy sector, 567 tons from agriculture and the remaining 100 tons from the solid waste 

sector (open burning of solid waste).  During 2001, the amount of nitrous dioxide emitted 

from the energy, agriculture and solid waste sectors was estimated at around 696 tons. 

 
Amounts of Nitrous Dioxide Emitted in Palestine From Energy, Agriculture and Waste 

Sectors,  2001-2011 

 

 

1.4 Amounts of Nitrogen Oxides NOx 

The amounts of nitrogen oxides emitted from the energy sector during 2011 were estimated at 

around 40,112 tons compared to 27,533 tons during 2001. 
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Amounts of Nitrogen Oxides Emitted in Palestine from Energy Sector, 2001-2011 

 
 

1.5 Amounts of Carbon Monoxide CO 

The amounts of carbon monoxide emitted from the energy sector during 2011 were estimated 

at around 283,190 tons compared to 193,486 tons during 2001. 

 
Amounts of Carbon Monoxide Emitted in Palestine from Energy Sector, 2001-2011 

 
 

1.6 Amounts of Non Methane Volatile Organic Compounds NMVOC 

The amounts of non-methane volatile organic compounds emitted from the energy, sector 

during 2011 were estimated at around 46,552 tons compared to 36,269 tons during 2001. 
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Amounts of Non Methane Volatile Organic Compounds Emitted in Palestine from 
Energy Sector, 2001-2011 

 
 

1.7 Role of Emissions in Global Warming 

Global warming is the gradual increase in temperature of the lower layers of the atmosphere 

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

gas has active radiative or heat-trapping properties. Greenhouse gases are indexed according 

to their global warming potential (GWP).  GWP is the ability of a greenhouse gas to trap heat 

in the atmosphere relative to an equal amount of carbon dioxide. Carbon dioxide assumes the 

value of one (1).  Carbon dioxide, although the most prevalent, is the least powerful 

greenhouse gas. 

 

The emission contribution to global warming in Palestine is calculated by dividing the carbon 

dioxide equivalent quantity of the gas emitted by the total quantity of emissions and 

multiplied by 100%. 

 
Global Warming Potential of Gases Compared to CO2 

Gas GWP Comparing to CO2 

Carbon Dioxide (CO2)  1.0 

Methane (CH4) 21.0 

Nitrous Dioxide (N2O) 310.0 

Carbon Monoxide (CO) 1.9 

Non Methane Volatile Organic Compounds 
(NMVOC) 

3.4 

 
It is worth to mention that the emission contribution in causing Global Warming in Palestine 

is calculated by division of the CO2 equivalent quantity of the emittant by the total quantity of 

emission multiplied by 100%. 
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Emissions contribution in Global Warming in Palestine, 2011 

 
 

 

1.8 Per Capita Carbon Dioxide Emissions 

Total per capita carbon dioxide emissions for 2011 in Palestine were about 1.04 tons / capita 

per year, distributed in different proportions by sector. In 2001 the per capita carbon dioxide 

emissions were 0.82 tons / capita per year. 

 
Per Capita Carbon Dioxide Emissions (tons/capita/year) in Palestine, 2001-2011 

 
 

These data were compared with those published on the website of the statistical commission 

of the Islamic countries and other emissions’ websites and the results are presented in a 

figure. 

 

1.9 GDP per emissions    
Number of the studies confirm the existence of a relationship between economy and 

emissions, the summary of these studies showed that; the higher value of the GDP per 

emissions the higher economy of the countries with low emissions, such as in Switzerland the 

value of this indicator is 9,293, Norway (8,381) and Sweden (7,740).  The lowest value of this 

indicator showed that countries economy is weak with high level of emissions such as 

 Uzbekistan (147), Mongolia (334) and  Ukraine (338).   

 

In Palestine, the final findings of the National Accounts for 2011 showed that the Gross 

Domestic Product at constant prices was 6,421.4 USD million.  The total quantity of 

emissions measured in tons of CO2 equivalent in Palestine was 4.351 million ton. 
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According to these data, the GDP per emissions in USD per ton was calculated and totaled 

1,476 USD / ton.   

 
GDP per emissions in USD per ton in Palestine, 2001-2011   

 
 

Comparing these data to that published on the website of the International Energy Agency, the 

results were as follows:  

 
GDP per emissions in USD per ton for selected countries, 2009 

 

Country  GDP per emissions in USD per ton 

Jordan 716 

Lebanon  1,464 

Egypt  644 

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, 2001-2011 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 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. 

 

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

referring to the activity data available in Palestine, 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, 

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; 
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 CH4 emission from livestock (enteric fermentation); 

 CH4 and N2O emissions from manure management systems; and 

 C stock change associated with harvested wood products. 

 

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 Palestine, 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.  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.  

 

For the purposes of preparing this report, data were obtained from the Food and Agriculture 

Organization database (FAOSTAT) for the years 2001 – 2010, from these data, 2011 data 

were estimated. 
 

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.  
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Sources of solid waste: 

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

3. Other waste, including clinical waste and hazardous waste.  
 

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. 

 

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 Palestine, 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 were tested and reviewed before use. 

 

The activity data (the statistical data used for estimation) match the quality of their sources. 
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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 FAO statistical database (FAOSTAT) which is 

considered of high quality. 

 

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. 
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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. 
 

Emission: 

Discharge of pollutants 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 
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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 

(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.   
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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 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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