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 مقدمة 1-1
الناجمة عن الفئات ) N2O(وأآسيد النيتروز ) CH4(والميثان ) CO2( التوجيهية لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون يتناول مجلد النفايات الخطوط

 :التالية

  ،)3الفصل ( الصلبة النفايات من التخلص •

  ،)4الفصل (الصلبة  للنفايات البيولوجية المعالجة •

 ،)5الفصل ( للنفايات المفتوحة والمحارق الترميد •

  ).6الفصل (والمكبات  النفايات ياهم معالجة •

، التخلص من النفايات الصلبة، منهجية لتقدير التغييرات التي تطرأ على الكربون المخزن في مواقع التخلص من النفايات الصلبة 3يوفر الفصل 
)SWDS( والتي يتم اإلبالغ  عنها على أنها عنصر معلومات في قطاع النفايات ،) والحراجة واستعماالت األرض األخرىالزراعة، 4انظر الفصل  ،

   . المحصود الخشب ، منتجات12الفصل 

ومعالجتها، خطوًطا توجيهية عامة لجمع البيانات لمعالجة النفايات الصلبة بما في ذلك التخلص  وتكوينها النفايات ، بيانات توليد2يوفر الفصل 
 . للنفاياتوالمعالجة البيولوجية وترميد النفايات والمحارق المفتوحة

من  .واإلبالغ، فئات وأنشطة قطاع النفايات والتعريفات الخاصة بها العامة ، التوجيهات1 من المجلد 8 في الفصل 2-8وردت في الجدول 
 .الممارسات السليمة تطبيق هذه الفئات في اإلبالغ بقدر اإلمكان

    . الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ هيكل الفئات في قطاع النفايات وترميز فئات الهيئة1-1يعرض الجدول 

 هيكل قطاع النفايات  1-1الشكل 
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آما  . في قطاع النفاياتاالحتباس الحرارياثات غازات نموذجًيا، فإن انبعاثات الميثان من مواقع التخلص من النفايات الصلبة هي أآبر مصدر النبع
 .تعتبر انبعاثات الميثان الناجمة عن معالجة مياه النفايات والمكبات بالغة األهمية

الكربون الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات التي تحتوي على الكربون األحفوري، على سبيل المثال اللدائن، هما أهم مصادر انبعاثات ثاني أآسيد 
 الناجمة عن تحويل النفايات إلى طاقة، حيث يتم استخدام مواد النفايات االحتباس الحرارييجب تقدير آافة انبعاثات غازات  .في قطاع النفايات

تبر صالحة من  من هذا المجلد تع5والخطوط التوجيهية الواردة في الفصل  .مباشرة آوقود أو تحويلها إلى وقود، واإلبالغ عنها في قطاع الطاقة
أيًضا يتم إنتاج ثاني أآسيد الكربون في مواقع التخلص من النفايات الصلبة ومعالجة مياه  .الناحية العامة إلحراق النفايات مع أو بدون استعادة للطاقة

في  1.بالغ عنه في هذا القطاعالنفايات والنفايات غير األحفورية، لكن ثاني أآسيد الكربون هذا من أصل حيوي، ولذلك ال يتم تضمينه آعنصر لإل
قطاع الطاقة، يتم اإلبالغ عن انبعاثات ثاني أآسيد الكربون والناجمة عن إحراق المواد الحيوية، بما في ذلك ثاني أآسيد الكربون الناجم عن تطبيقات 

في معظم المعالجات التي تم تناولها في مجلد جدير بالذآر أن أآسيد النيتروز يتم إنتاجه  .تحويل النفايات إلى طاقة، على أنها عنصر معلومات
آما ينجم عن النفايات ومعالجة مياه النفايات  .وتتنوع أهمية أآسيد النيتروز آثيًرا اعتماًدا على نوع المعالجة والظروف المحيطة بالمعالجة .النفايات

باإلضافة إلى ) CO(وأحادي أآسيد الكربون ) NOx(وجين وأآاسيد النيتر) NMVOC(والمكبات انبعاثات مرآبات عضوية متطايرة غير ميثانية 
ومع ذلك، ال يتضمن هذا المجلد منهجيات خاصة لتقدير االنبعاثات الخاصة بهذه الغازات، لكن يوصى بأن يرجع القراء إلى  ).NH3(األمونيا 

 للمراقبة األوروبي البرنامج/الهواء النبعاثات الحصر توجيهات دليل(الطويل،  المدى على الحدود عبر الهواء الخطوط التوجيهية لميثاق تلويث
وتجميع معامالت االنبعاثات لملوثات الهواء لهيئة حماية البيئة ) EEA( ،2005(، وآالة البيئة األوروبية EMEP/CORINAIR)(والتقييم 

)EPA) ( ،الناجمة عن قطاع النفايات إلى حدوث انبعاثات غير يمكن أن تؤدي أآاسيد النيتروجين واألمونيا ).1995لهيئة حماية البيئة األمريكية 
وعموًما، فإن انبعاثات  .ويتم إنتاج  أآاسيد النيتروجين بشكل أساسي من النفايات، في حين يتم إنتاج األمونيا  من السماد .مباشرة ألآسيد النيتروز

ومع ذلك، فعند توفير تقديرات انبعاثات األمونيا وأآاسيد النيتروجين،  .أآسيد النيتروز غير المباشرة من قطاع النفايات من المحتمل أال تكون آثيرة
ويشبه نطاق مجلد النفايات ). 1 من المجلد 7انظر الفصل (فمن الممارسات السليمة تقدير انبعاثات أآسيد النيتروز غير المباشرة من اإلبالغ الكامل 

 دليلو) 1997، الهيئة، 1996الخطوط التوجيهية لعام  (1996لعام  المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية للهيئة المنقحة التوجيهية الخطوط
، الهيئة، 2000دليل الممارسات السلمية لعام (الوطنية  االحتباس الحراري غازات حصر بقوائم المقترن التيقن عدم وإدارة السليمة الممارسات

 :آما تمت إضافة الفئات الفرعية الجديدة التالية إلآمال الخطوط التوجيهية لتغطية آل ممارسات معالجة النفايات الرئيسية ).2000

السماد (وز الناجمة عن المعالجة البيولوجية تم تضمين الخطوط التوجيهية النبعاثات الميثان وأآسيد النيتر :المعالجة البيولوجية للنفايات الصلبة •
 .، المعالجة البيولوجية للنفايات الصلبة4في الفصل ) والتحليل الالهوائي ومنشآت الغاز الحيوي

 ثاني الخطوط التوجيهية لتقدير االنبعاثات الناجمة عن اإلحراق المفتوح للنفايات باإلضافة إلى تقدير انبعاثات :المحارق المفتوحة للنفايات •
  .، الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات5أآسيد الكربون الناجمة عن الترميد ُتكمل الخطوط التوجيهية السابقة حول ترميد النفايات في الفصل 

نيتروز الناجمة ، معالجة مياه النفايات والمكبات، على أساليب تقدير انبعاثات الميثان وأآسيد ال6يشتمل الفصل  :المراحيض والخزانات المتعفنة •
 .عن المراحيض  والخزانات المتعفنة باإلضافة إلى مكبات مياه النفايات في المجاري المائية
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انبعاثات ثاني أآسيد الكربون ذات األصل الحيوي إما تمت تغطيتها بواسطة المنهجيات وتم اإلبالغ عنها على أنها تغيير لمخزون الكربون في   1

يد الكربون بواسطة النباتات لم يتم الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى أو ال يجب وضعها في االعتبار بأن امتصاص ثاني أآس
  ).على سبيل المثال المحاصيل السنوية(اإلبالغ عنه في قائمة الحصر 
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