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 المؤلفون

  )اليابان(وماساتو يامادا ) الهند(وتشيمندرا شارما ) فنلندا(ريتا بيباتي 

يرا وآارلوس لوبيز آابر) ألمانيا(وماثياس آوتش ) بنين(ه سابين جويندهو . وج) الصين(وآوينجكسان جاو ) البرازيل(جواو واجنر سيلفا ألفيز 
وبير ) المملكة المتحدة(وأليسون سميث ) الواليات المتحدة األمريكية(وإليزابيث شيل ) هولندا(وهانز أونك ) سلوفاآيا(وآاتيرنا مارآوفا ) آوبا(

 )البرازيل(وسونيا ماريا مانسو فييرا ) النرويج(سفردال 
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 بيانات توليد النفايات وتكوينها ومعالجتها 2

 مقدمة 2-1
 الناجمة عن التخلص من النفايات الصلبة والمعالجة البيولوجية والترميد والمحارق االحتباس الحرارينقطة البداية في تقدير انبعاثات غازات 

وردت في هذا المجلد خطوط توجيهية عامة حول جمع بيانات  .نشطة لتوليد النفايات وتكوينها وإدارتهاالمفتوحة للنفايات الصلبة هي تجميع بيانات األ
التخلص من النفايات الصلبة والمعالجة البيولوجية والترميد والمحارق المفتوحة للنفايات الصلبة، وذلك بغرض ضمان االتساق في فئات النفايات 

خطوط التوجيهية حول اختيار بيانات األنشطة ومعامالت االنبعاث والباراميترات األخرى المطلوبة إلنشاء يمكن الحصول على المزيد من ال .هذه
 الترميد والمحارق 5 المعالجة البيولوجية للنفايات الصلبة، وفي الفصل 4 التخلص من النفايات الصلبة، والفصل 3تقديرات لالنبعاث من الفصل 

 .المفتوحة للنفايات

 النفايات الصلبة هو األساس المشترك لبيانات األنشطة لتقدير االنبعاثات الناجمة عن التخلص من النفايات الصلبة والمعالجة البيولوجية يعتبر توليد
ة والهيكل تتنوع معدالت توليد النفايات الصلبة ويختلف التكوين من بلد آلخر  اعتماًدا على الحالة االقتصادي .والترميد والمحارق المفتوحة للنفايات

عالوة على ذلك، يتباين توفر وجودة البيانات المعنية بتوليد النفايات الصلبة باإلضافة  .الصناعي وتنظيمات معالجة النفايات ودورة العمل االفتراضي
دان خالل العقد األخير، لكن في وقد تم تحسين إحصائيات توليد النفايات ومعالجتها بشكل آبير في العديد من البل .إلى المعالجة الالحقة من بلد آلخر

تقتضي الضرورة توفر البيانات  .الوقت الراهن يتوفر لدى عدد صغير من البلدان بيانات نفايات شاملة تغطي آافة أنواع النفايات وأساليب المعالجة
من هذه الفئة باستخدام أسلوب التضاؤل من التاريخية حول التخلص من البيانات في مواقع التخلص من النفايات الصلبة لتقدير انبعاثات الميثان 

يتوفر لدى عدد قليل جًدا من البلدان البيانات الخاصة بالتخلص من  ).2-2-3، التخلص من النفايات الصلبة، القسم 3انظر الفصل (المستوى األول 
 .النفايات في السنوات السابقة رجوًعا إلى العديد من العقود

نازل والمكاتب والمتاجر  واألسواق والمطاعم والمؤسسات العامة والمعدات الصناعية واألعمال المائية ومنشآت تتولد النفايات الصلبة من الم
يتناول مجلد الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى االنبعاثات الناجمة عن معالجة (الصرف ومواقع التشييد والهدم واألنشطة الزراعية 

 الوضع في االعتبار لكافة أنواع النفايات الصلبة عند الممارسة السليمةمن  ).ى إحراق المتبقيات الزراعية في الموقعالسماد الطبيعي باإلضافة إل
  .االحتباس الحراريتقدير االنبعاثات المرتبطة بالنفايات في قائمة حصر غازات 

 من النفايات الصلبة في الموقع والمعالجة البيولوجية والمعالجات التجميع وإعادة التدوير والتخلص  :تشتمل ممارسات معالجة النفايات الصلبة على
ستؤثر على آميات النفايات  1() استعادة المواد(على الرغم من أن أنشطة إعادة التدوير  .األخرى باإلضافة إلى الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات

على سبيل المثال، التغييرات التي تطرأ على (تأثير إعادة التدوير على االنبعاثات التي يتم إدخالها في أنظمة المعالجة والمعالجة األخرى، فإن 
 .قد تم تناوله ضمن قطاعات أخرى ولن يتم تناوله هنا بشكل أآثر تفصيًال) االنبعاثات في عمليات اإلنتاج والنقل
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) MSW( حول ممارسات معالجة وتوليد النفايات وردت بشكل منفصل للنفايات الصلبة المحلية الخطوط التوجيهية الخاصة بكيفية جمع البيانات
وُتستخدم هذه التعريفات االفتراضية في  .وقد تم توضيح التعريفات االفتراضية لهذه الفئات أدناه .والخبث والنفايات الصلبة وأنواع النفايات األخرى

تسم التعريفات بالشفافية للسماح بالتعديالت التي تتم على مستوى البلد، حيث يتنوع تصنيف النفايات بشكل ت .الخطوط التوجيهية المنهجية الالحقة
إذا آانت البيانات المتوفرة المستخدمة في قائمة الحصر تغطي فقط مصادر  2.آبير من بلد آلخر، ويمكن أن يشتمل على العديد من مكونات النفايات

، يجب توثيق هذا التوفر المحدود بشكل واضح في تقرير قائمة الحصر ويجب بذل )على سبيل المثال، النفايات المحلية (أو أنواع معينة من النفايات
 .المساعي الرامية إلى استكمال البيانات لكي تغطي آل أنواع النفايات

ويتم استخدام التكوينات االفتراضية آأساس لحسابات  .، تكوين النفايات، وردت التكوينات االفتراضية لفئات النفايات االفتراضية هذه3-2في قسم 
  .1أساليب المستوى 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ف ُتعر  .ألسباب عملية، تم استخدام تعريف ضيق هنا .عادة ما تشتمل إعادة التدوير على أنشطة تحويل النفايات إلى طاقة والمعالجة البيولوجية  1

من ) نموذجًيا، الورق والزجاج والمعادن والبالستيك، وفي بعض األحيان نفايات الخشب واألغذية(إعادة التدوير على أنها استعادة مصادر المواد 
 .تيار النفايات

ع المجلس والبرلمان ال تستخدم بعض البلدان فئات النفايات العريضة تلك، لكنها تستعين بتصنيف أآثر تفصيًال، على سبيل المثال، تشري  2
 .ال يشتمل على النفايات الصلبة المحلية على أنها فئة) 2002/2150المفوضية األوروبية رقم (األوروبيين المعني بإحصائيات النفايات 
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 )MSW(النفايات الصلبة المحلية  2-2-1
ومع ذلك، فهذا التعريف يختلف من  .عموًما يتم تعريف النفايات المحلية على أنها نفايات يتم تجميعها بواسطة البلديات أو السلطات المحلية األخرى

 :ا، تشتمل النفايات الصلبة المحلية على ما يلينموذجًي .بلد آلخر

 النفايات المنزلية؛ •

 ؛ و)الفناء(نفايات المنتزه والحديقة  •

  .نفايات المؤسسات/النفايات التجارية •

 . بيانات التكوين االفتراضي اإلقليمية للنفايات الصلبة المحلية1-3-2ورد في القسم 

 البيانات االفتراضية
وقد تم  .بيانات االفتراضية الخاصة بالمناطق حول نصيب آل فرد من توليد النفايات الصلبة المحلية وممارسات المعالجة ال1-2ورد في الجدول 

تعتمد هذه البيانات على وزن  ).1-أ2انظر المرفق (تقدير هذه البيانات اعتماًدا على البيانات الخاصة بالبلد من عدد محدود من البلدان في المناطق 
ويمكن تقدير توليد النفايات للفرد للسنوات الالحقة والسابقة باستخدام الخطوط . 2000ويمكن افتراض أنها تنطبق على سنة  3لرطبةالنفايات ا

التوجيهية الخاصة بتقدير االنبعاثات التاريخية من مواقع التخلص من النفايات الصلبة باستخدام الخطوط التوجيهية الخاصة بكيفية تقدير االنبعاثات 
 وأساليب االستيفاء واالستقراء باستخدام المحددات الواردة في الفصل 2-2-3، القسم 3التاريخية من مواقع التخلص من النفايات الصلبة في الفصل 

  .، التوجيهات العامة واإلبالغ3، اتساق المتسلسالت الزمنية، في المجلد 6

 
 1-2 الجدول

  اإلقليمية االفتراضية القيم - ليةالمح الصلبة النفايات ومعالجة توليد بيانات

 المنطقة
معدل توليد النفايات الصلبة

 3، 2، 1المحلية 
 )السنة/الفرد/طن(

آسر النفايات الصلبة 
المحلية التي تم 

التخلص منها في 
مواقع التخلص من 
 النفايات الصلبة

آسر النفايات الصلبة 
 المحلية المترمدة

آسر النفايات الصلبة 
 دةالمحلية المسم

آسر معالجة النفايات الصلبة
المحلية األخرى، غير 

 4المحددة 

      آسيا

 0.18 0.01 0.26 0.55 0.37 آسيا الغربية

 0.21 0.05 - 0.74 0.21  الوسطى-آسيا الجنوبية 

 0.27 0.05 0.09 0.59 0.27  الغربية-آسيا الجنوبية 

 0.31 - - 0.69 0.29 5إفريقيا
 أوروبا

      

 0.02 0.01 0.04 0.90 0.38  الشرقيةأوروبا

 0.20 0.08 0.24 0.47 0.64 شمال أوروبا

 0.05 0.05 0.05 0.85 0.52 جنوب أوروبا

 0.15 0.15 0.22 0.47 0.56 أوروبا الغربية

      أمريكا
 منطقة الكاريبي

 0.49 0.83 0.02 - 0.15 

 0.50 - - 0.50 0.21 أمريكا الوسطى

 0.46 0.003 0.01 0.54 0.26 أمريكا الجنوبية

 0.29 0.06 0.06 0.58 0.65 أمريكا الشمالية

 0.15 - - 0.85 0.69 6منطقة المحيط الهادي
 .تعتمد البيانات على وزن النفايات الرطبة 1
في العديد من البلدان، خاصة البلدان النامية، يشتمل ذلك على السكان في  .نات الخاصة بهمللحصول على بيانات إجمالي توليد النفايات في البلد، يجب مضاعفة القيم للفرد في السكان الذين يتم تجميع البيا 2

  .المناطق الحضرية
 1-أ2ورد في المجلد  . لم تكن متوفرة2000، على الرغم من أنه بالنسبة لبعض البلدان لم يرد في المرجع السنة التي تنطبق عليها البيانات أو أن بيانات سنة 2000البيانات هي البيانات االفتراضية لسنة   3

 .السنة التي يتم تجميع البيانات الخاصة بها، عند توفرها
  .تشمل البيانات األخرى، غير المحددة، بيانات حول إعادة التدوير في بعض البلدان 4
 .ياورد متوسط إقليمي إلفريقيا آلها حيث إن البيانات غير متوفرة لمناطق أآثر تفصيًال في إفريق 5
  .تعتمد بيانات منطقة المحيط الهادي فقط على بيانات من أستراليا ونيوزيلندا 6

 

                                                           
وظروف زمنية وتهوية ال تتم معالجة النفايات الرطبة قبل قياسها، في حين يتم تقدير الوزن الجاف بعد تجفيف النفايات تحت درجة حرارة معينة   3

 .يكون االفتراضي هو عدم وجود رطوبة متبقية في الجسم الجاف) 4-2انظر مثًال، الجدول (في التحويالت بهذا المجلد  .قبل القياس
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  البيانات الخاصة بالبلد 
أن تستخدم هذه البلدان بيانات معنية بممارسات توليد النفايات الصلبة المحلية وتكوينها ومعالجتها الخاصة بالبلد آأساس لتقدير  الممارسة السليمةمن 

  .االنبعاثات

في (ويمكن الحصول على البيانات الخاصة بالبلد المعنية بممارسات توليد النفايات الصلبة المحلية ومعالجتها من إحصائيات النفايات والمسوح 
 ومنظمة البنك الدولي(والمشروعات البحثية ) البلدية أو اإلدارات المعنية األخرى وشرآات معالجة النفايات ومؤسسات جمع النفايات وجهات أخرى

وهيئة حماية البيئة ) JICA(والهيئة المشترآة لجمع البيانات ) ADB(وبنك التنمية األسيوي ) OECD (االقتصاديوالتنمية في المجال التعاون 
 ).وغير ذلك) EEA(ووآالة البيئة األوروبية ) IIASA(والمعهد الدولي لتحليل األنظمة التطبيقية ) US.EPA(األمريكية 

م البلدان الكبيرة التي تتسم بوجود اختالفات في توليد النفايات ومعالجات في المناطق الداخلية باستخدام البيانات التي يتم الحصول يوصى بأن تقو
، خطوط توجيهية إضافية حول جمع البيانات 1 تجميع البيانات، في الفصل مقتربات، 2ورد في الفصل  .عليها من هذه المناطق إلى أقصى حد ممكن

 . وفي مسوح البياناتعامة

  بيانات من تحليل تيارات النفايات
تمثل في تتبع يعتمد على بيانات أآثر ي األآثر دقة ولكنه مقتربوال .غالًبا ما يتم تطبيق أساليب معالجة النفايات الصلبة المحلية بالتتابع أو بشكل متواٍز

 .تغييرات التي تطرأ على التكوين والباراميترات األخرى التي تؤثر على االنبعاثاتتيارات النفايات من معالجة إلى أخرى مع الوضع في االعتبار ال
 باستخدام مقترب الاوعادة ما يتم تنفيذ هذ .يجب جمع تحليالت تيارات النفايات مع بيانات خاصة بالبلد عالية الجودة حول توليد النفايات ومعالجتها

 التحقق من البيانات باستخدام البيانات التي تم جمعها بشكل منفصل حول توليد الممارسة السليمةن ، ممقترب الاعند استخدام هذ .صياغات للنماذج
ويعتبر هذا  .النفايات الصلبة المحلية ومعالجتها والتخلص منها، ال سيما في الحاالت التي تعتمد فيها هذه البيانات بشكل آبير على صياغة نماذج

خر الوارد أعاله فقط في حالة ما إذا توفر لدى البلدان بيانات تفصيلية وذات جودة عالية في آل نقطة نهاية وتم آلات امقترباألسلوب أآثر دقة من ال
  .التحقق من هذه المعلومات

على ، مثال 1-2 تقدير آمية نفايات الورق التي تم التخلص منها في مواقع التخلص من النفايات الصلبة في المربع مقتربورد مثال على تطبيق 
 اويؤدي استخدام هذ .جمع بيانات األنشطة لتقدير االنبعاثات الناجمة عن معالجة النفايات الصلبة اعتماًدا على تحليل تيار النفايات حسب نوع النفايات

ي ذلك ترميد النفايات بما ف( بتتبع آل تيارات النفايات في البلد إلى توفير بيانات أنشطة لكل معالجات النفايات الصلبة والتخلص منها مقتربال
شرآات معالجة النفايات، /للصناعة والمنازل ومنشآت استبيانات اعتماًدا على مقتربويمكن تقدير البيانات المطلوبة لل ).والمحارق المفتوحة للنفايات

  .واستكمالها بالبيانات اإلحصائية حول توليد النفايات الصلبة ومعالجتها والتخلص منها

 

 

 1-2 المربع
 نوع حسب النفايات تيار تحليل على اعتماًدا الصلبة النفايات معالجة عن الناجمة االنبعاثات لتقدير األنشطة بيانات تجميع على لمثا

 النفايات

تبدأ تيارات النفايات في نقطة التوليد، وتتدفق عبر مراحل التجميع والنقل والفصل الستعادة المصادر والمعالجة لتقليل الحجم 
تتسم  تيارات التدفق  .أو استعادة الطاقة وتنتهي في موقع التخلص من النفايات الصلبة/مية والتثبيت وإعادة التدوير ووإزالة الس

عادة ما يتم التخلص من معظم النفايات الصلبة في مواقع التخلص من النفايات الصلبة في العديد من  .بالخصوصية في آل بلد
حاجة إلى الحفاظ على المصادر وحماية البيئة إلى زيادة عمليات معالجة وإعادة  تدوير النفايات وقد أدى اإلدراك مؤخًرا لل .البلدان

أما في البلدان النامية، فقد انتشرت عملية استعادة المواد القيمة في مراحل التجميع،  .الصلبة قبل التخلص منها في البلدان المتقدمة
 .صلبةخالل النقل وفي مواقع التخلص من النفايات ال

أحد أهم الباراميترات التي تؤثر على انبعاثات الميثان الناجمة عن التخلص من ) DOC(يعتبر الكربون العضوي القابل للتحلل 
 .ويتم تقدير الكربون العضوي القابل للتحلل اعتماًدا على تكوين النفايات، و يتنوع حسب آسور النفايات المختلفة .النفايات الصلبة
الذي تم التخلص منه ) DOCm(قة في تقديرات آمية النفايات وآمية الكربون العضوي القابل للتحلل في النفايات يمكن تحقيق الد

في مواقع التخلص من النفايات الصلبة بجمع عينات للنفايات في بوابات مواقع التخلص من النفايات الصلبة وقياس آمية الكربون 
ويمكن أن تؤثر العمليات  .أو مصدر نفايات/و بتحديد تيار النفايات من آل نوع والعضوي القابل للتحلل في هذه النفايات، أ

الوسيطة في تيار النفايات بشكل آبير في تغيير الخصائص المادية والكيميائية للنفايات، ويشتمل ذلك على الرطوبة وآمية الكربون 
ي النفايات في موقع التخلص من النفايات الصلبة بشكل آبير تختلف آمية الكربون العضوي القابل للتحلل ف .العضوي القابل للتحلل

بالنسبة للبلدان التي ال تمتلك بيانات موثوًقا بها  .من الكمية الموجودة في التوليد، اعتماًدا على المعالجة قبل التخلص من النفايات
ي مواقع التخلص من النفايات الصلبة،  فإن اعتماًدا على قياسات آمية الكربون العضوي القابل للتحلل التي تم التخلص منها ف

تحليل التغييرات التي تطرأ على آمية الرطوبة وآمية الكربون العضوي القابل للتحلل خالل المعالجة المبكرة لكل نوع نفايات 
  .تهوين تقدير انبعاثات الميثان في موقع التخلص من النفايات الصلبة/يمكن أن تقدم أسلوًبا لتفادي زيادة
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 نوع حسب النفايات تيار تحليل على اعتماًدا الصلبة النفايات معالجة عن الناجمة االنبعاثات لتقدير األنشطة بيانات تجميع على مثال
 النفايات

 

 مستخدم في األرض
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 . آتلة الكربون العضوي القابل للتحلليعنيالكربون العضوي القابل للتحلل : 1مالحظة 

والرطوبة وآتلة الكربون العضوي القابل للتحلل ) اإلجمالي(ي القيم الموجودة في أي مربع وزن إجمالي الكتلة تعط  : 2مالحظة 
  ).الطن أو الكيلو جرام أو وحدات أخرى(في وحدات الكتلة 

ضوي القابل يعرض الرقم المذآور أعاله مثاًال على مخطط لتدفق نفايات ورق لتحليل التغيير الذي حدث في آتلة الكربون الع
يمكن استعادة أجزاء من نفايات الورق على أنها مادة، ويمكن تحويلها  .للتحلل في النفايات خالل المعالجة قبل التخلص من النفايات

يتم تقليل آتلة الكربون العضوي القابل للتحلل بواسطة العمليات الوسيطة، على سبيل المثال التسميد  .من تدفق معالجة النفايات
يمكن تحديد آتلة إجمالي النفايات وآتلة الكربون  .يد قبل التخلص من النفايات في موقع التخلص من النفايات الصلبةوالترم

في  .العضوي القابل للتحلل والرطوبة عند مخرج آل عملية بمضاعفة آتلة هذه المكونات في المدخل في معدالت التقليل للعملية
 لنفايات الورق فقط، على الرغم من أن خطوات المعالجة عادة ما تتضمن أيًضا أنواع هذا الشكل، تمت دراسة تغييرات الكتلة

وتؤدي عملية الترميد إلى إزالة معظم الرطوبة، لكن ستتم إعادة ترطيب الرماد لتفادي الفاقد الطائر خالل النقل  .نفايات أخرى
 من فئات غير مواقع التخلص االحتباس الحراريات غازات يجب تقدير انبعاث .والتحميل إلى مواقع التخلص من النفايات الصلبة

باستخدام الخطوط التوجيهية ) بمعنى آخر، استعادة المصادر والتسميد والترميد واالستخدام في األرض(من النفايات الصلبة 
 .تعتمد التقديرات الواردة في هذا الشكل على آراء الخبراء فقط آمثال .الواردة في الفصول المعنية

، وللحصول على تقدير دقيق يتطلب األمر الحصول على اإلحصائيات الوطنية حول توليد النفايات المحلية مقترب الاتطبيق هذل
وتيارات المعالجة والباراميترات الخاصة بالبلد حول تكوين النفايات ورطوبة الكسر باإلضافة إلى تقديرات آمية الكربون 

ربما يكون من الصعب الحصول على آل هذه البيانات والباراميترات في  .واع النفاياتالعضوي القابل للتحلل لكل نوع من أن
في حالة إمكانية الحصول على معدالت تخفيض الرطوبة وآتلة الكربون العضوي القابل للتحلل الخاصة بالبلد  .العديد من البلدان

من النفايات الصلبة، تكون آتلة الكربون العضوي في آل خطوة معالجة وسيطة قبل التخلص من النفايات في مواقع التخلص 
القابل للتحلل والمقدر أنه قد تم التخلص منها في موقع التخلص من النفايات الصلبة أآثر دقة من اعتمادها على البيانات التي تم 

 .قياسها عند التوليد

 

 الخبث 2-2-2
في بعض البلدان، يتم تضمين  .داخلية على أنه فئة منفصلة في هذا المجلدتم تناول الخبث الناجم عن مصانع معالجة مياه المخلفات الصناعية وال

ربما تقوم البلدان  .معالجة مياه النفايات الداخلية في النفايات الصلبة الداخلية والخبث الناجم عن معالجة مياه نفايات الصناعة في النفايات الصناعية
  .تخدام تصنيف خاص بالبلد، يجب توثيقه بشكل شفافعند اس .أيًضا بتضمين الخبث في النفايات الصناعية

 )التسميد(التيار أ 
 80 > - 100اإلجمالي

(الرطوبة 20 -> 20 )
 نفايات الورق 20> - 40الكربون العضوي القابل للتحلل 

 التوليد
 1000اإلجمالي   

 )200الرطوبة  (
الكربون العضوي   

 400القابل للتحلل 

 استرداد المصادر
 500اإلجمالي  

 )100الرطوبة (
الكربون العضوي  

200القابل للتحلل 

 )الترميد(التيار ب 
 40 > - 200اإلجمالي  

4 > - 40 الرطوبة  ) )
   0 > - 80بل للتحلل الكربون العضوي القا

 
 

 تقليل من الكتلة الكلية% 80
 تقليل من الرطوبة% 90

الكربون العضوي القابل للتحللتقليل من % 100
 

 )تخلي من النفايات(التيار ج
 190 > - 200اإلجمالي  

( 30>  - 40الرطوبة  )
80 >- 80 الكربون العضوي القابل للتحلل

 
الشحن  خالل إعادة الرطوبةفاقد من % 25

 والنقل
 

 40 اإلجمالي  
 )10الرطوبة (
الكربون العضوي  

 10االقابل للتحلل

 مواقع التخلص من
  النفايات الصلبة

 270   اإلجمالي
 )44الرطوبة (

الكربون العضوي القابل  
90للتحلل

 الكربون العضوي القابل للتحلل  تقليل من 50%

 سماد

 رماد
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 5 و4 و3وتتناول الفصول  .، معالجة مياه النفايات والمكبات، االنبعاثات الناجمة عن معالجة الخبث في منشآت معالجة مياه النفايات6يتناول الفصل 
آما تم تناول الخبث المستخدم  .وترميده على التوالي) ية األخرىالتحليل الالهوائي للخبث مع النفايات الصلبة العضو(التخلص من الخبث وتسميده 

، انبعاثات أآسيد النيتروز من 2-11، القسم 11، الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى، الفصل 4مع األراضي الزراعية في المجلد 
آمية الجسم العضوي المزال من معالجة مياه النفايات على أنها  .يجب تفادي ازدواجية حساب  االنبعاثات بين الفئات المختلفة .األراضي المدارة

نتيجة للتخلص منه في مواقع التخلص من النفايات الصلبة أو التسميد أو الترميد أو االستخدام في الزراعة ) 6 في الفصل 1-6انظر المعادلة (خبث 
 .ئاتينبغي أن تكون متسقة مع الكميات التي تم اإلبالغ عنها ضمن هذه الف

في حالة عدم توفر  4.لم يرد هنا البيانات االفتراضية لتوليد الخبث أو التخلص منه في مواقع التخلص من النفايات الصلبة أو التسميد أو الترميد
لقيم االفتراضية  ا3-2وردت في هذا القسم في الفصل . 6بيانات خاصة بالبلد، يتم تغطية اإلبالغ عن االنبعاثات بواسطة المنهج الوارد في الفصل 

 .الخبثلمحتوى الكربون العضوي القابل للتحلل الموجود في 

                                                          

   النفايات الصناعية 2-2-3
ويتنوع توليد وتكوين النفايات الصناعية حسب نوع الصناعة 5.في بعض البلدان، يتم توليد آميات آبيرة من النفايات الصلبة الصناعية العضوية

على سبيل المثال، يمكن تضمين نفايات اإلنشاء  .تستخدم البلدان تصنيفات متنوعة للنفايات الصناعية .لمعنيالتقنية المستخدمة في البلد ا/والعملية
ويفترض التصنيع االفتراضي الوارد هنا أن نفايات التشييد  .والهدم في النفايات الصلبة، في النفايات الصلبة المحلية، أو تعريفها على أنها فئة منفصلة

في العديد من البلدان تتم إدارة النفايات الصلبة الصناعية على أنها تيار معين وال تتم تغطية آميات النفايات  .نفايات الصناعيةوالهدم جزء من ال
 والتنمية في التعاون انظر على سبيل المثال، منظمة (االقتصادي والتنمية في المجال التعاون تجمع منظمة .بواسطة إحصائيات النفايات العامة

في معظم البلدان  .ويتم نشر هذه اإلحصائيات دورًيا .البيانات اإلحصائية حول توليد النفايات الصناعية ومعالجتها) 2002، االقتصاديل المجا
  .النامية، يتم تضمين النفايات الصناعية في تيار النفايات الصلبة المحلية، ويكون من الصعب الحصول على بيانات النفايات الصناعية بشكل منفصل

فقط النفايات الصناعية  .يمكن الحصول على بيانات التخلص من النفايات الصلبة الصناعة بواسطة عمليات المسح أو من اإلحصائيات الوطنية
 .المتوقع احتواؤها على آربون عضوي قابل للتحلل والكربون األحفوري يجب وضعها في االعتبار ألغراض تقدير االنبعاثات الناجمة عن النفايات

انظر (، لكنها قد تحتوي على بعض الكربون العضوي القابل للتحلل )خرسانة وحطام وما إلى ذلك(وتكون نفايات التشييد والهدم بشكل أساسي خاملة 
دام آما يجب أن يوضع في االعتبار إعادة التدوير واالختزال باستخ .في الخشب وبعض الكربون األحفوري في المواد البالستيكية) 3-3-2القسم 

  .تقنيات مختلفة مطبقة على النفايات الصناعية قبل التخلص من النفايات في مواقع التخلص من النفايات الصلبة أو الترميد، وذلك عند توفر البيانات

 البيانات االفتراضية
الصناعية وبيانات نفايات صناعات التصنيع إجمالية توليد النفايات ( بيانات توليد النفايات الصناعية 2-2بالنسبة لبعض البلدان وردت في الجدول 

وتعتمد البيانات على وزن النفايات  .ويشتمل إجمالي الكمية أيًضا على أنواع نفايات غير األنواع الخاصة بصناعات التصنع والتشييد ).والتشييد
إعادة االستخدام عادة ما تكون عالية، وغالًبا ما يكون /روعلى الرغم من توليد آميات آبيرة من النفايات الصناعية، فإن معدالت إعادة التدوي .الرطبة

آسر المادة العضوية القابلة للتحلل الناجمة عن النفايات الصناعية في مواقع التخلص من النفايات أقل من المادة الموجودة في النفايات الصلبة 
ويقتصر التسميد أو المعالجات البيولوجية  .ا يختلف من بلد آلخروقد يحدث ترميد للنفايات الصناعية في آميات آبيرة، ومع ذلك فهذ .المحلية

بالنسبة للبلدان التي ال يمكن الحصول على البيانات  .األخرى على النفايات الناجمة عن الصناعات التي تنتج األغذية والنفايات األخرى القابلة للتحلل
، يوصى بأن تستخدم هذه البلدان بيانات من دول أو 2-2ترد هذه البيانات في الجدول الوطنية المعنية بتوليد النفايات الصناعية الخاصة بها ولم 

  .، خطوط توجيهية عامة حول جمع البيانات1ات تجميع البيانات، المجلد مقترب، 2ويوضح الفصل  .مجموعة دول ذات ظروف متشابهة

في حالة عدم توفر البيانات الخاصة بالبلد حول  .لجة النفايات الصلبة بيانات خاصة بممارسات معا2-2ال تتضمن البيانات الواردة في الجدول 
 ).1-2انظر الجدول (معالجة النفايات الصناعية من مصادر أخرى، يمكن افتراض أن المعالجة تتبع نفس أسلوب إدارة النفايات الصلبة المحلية 

لمصادر المعنية بالمعلومات في البلد، على سبيل المثال الهيئات الحكومية للحصول على بيانات أآثر دقة، يوصى بأن يتصل القائمون على الحصر با
   .والسلطات المحلية المسؤولة عن معالجة النفايات الصناعية باإلضافة إلى المؤسسات الصناعية

 

 

 

 
  ).Eurostat) 2005بالنسبة لبعض البلدان األوروبية، يتم تجميع البيانات الخاصة بالتخلص من نفايات الصرف بواسطة آتاب اإلحصائيات   4
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 بيانات توليد النفايات وتكوينها ومعالجتها: 2الفصل 

 2-2 الجدول 
 المحددة البلدان في الصناعية النفايات توليد

 ) طن للسنة1000(
 البلد/المنطقة

 ناعات التصنيعص اإلجمالي 
 التشييد 

    آسيا
   1 004 280 الصين
  76 240 120 050   اليابان

   1 423.5 سنغافورة
 جمهورية آوريا

   810 39 750 28  

    1 000 إسرائيل
    أوروبا

  27 500 14 284   النمسا
  9 046 14  144   بلجيكا
 7 3 145   بلغاريا
 142 1 600   آرواتيا
  5 083 9 618   ورية التشيكيةالجمه

  3 220 2 950   الدنمرك
     1 261.5 الدنمرك
  1 420 15 281   فنلندا
  98 000   فرنسا

  231 000 47 960   ألمانيا 
  1 800 6 680   اليونان
 707 2 605   المجر
  10  أيسلندا
  3 651 5 361   أيرلندا
  27 291 35 392   إيطاليا
 7 422  1 103 االتفي
 206 25  مالطا
  23 800 17 595   هولندا
 4  415  النرويج
 143 58 975    بولندا

 البرتغال
   356 8 85 

  797  رومانيا
 223 6 715   سلوفاآيا
  1 493   سولفينيا
  20 308   إسبانيا
  18 690   السويد
  6 390 1 470   سويسرا
  1 166   ترآيا

   72 000 50 000    المتحدةالمملكة
    منطقة المحيط الهادي

 10 37 040   أستراليا
 NR 1 750  نيو زيلندا

 .تعتمد البيانات على وزن النفايات الرطبة
، على الرغم من أنه بالنسبة لبعض البلدان لم يرد في المرجع السنة التي 2000البيانات هي البيانات االفتراضية لسنة  

 . لم تكن متوفرة2000ا البيانات أو أن بيانات سنة تنطبق عليه
 :المراجع

 )2003(اإلحصائيات البيئية للكتاب السنوي للصين 
 )Eurostat ) 2005آتاب اإلحصائيات 

 )2004(هيئة البيئة في التفيا 
 )2002(االقتصادي والتنمية في المجال منظمة التعاون 

 )2001(هيئة البيئة الوطنية، سنغافورة 
 )2003( المعلومات البيئية في إستونيا مرآز

 )2005(هيئة اإلحصائيات في فنلندا 
 )2005(ميليوباالنس 
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 بيانات توليد النفايات الصناعية الخاصة بالبلد
 استخدام البيانات الخاصة بالبلد حول توليد ة السليمةالممارسمن  .يتوفر لدى بعض البلدان بيانات إحصائية حول توليد النفايات الصناعية ومعالجتها

يجب تجميع البيانات حسب  .، عالوة على ممارسات المعالجة آأساس لتقدير االنبعاث)2-2-3انظر القسم (النفايات الصناعية وتسميد النفايات 
من أنواع النفايات الصناعة أو نفايات الصناعة، يجب توثيق هذه إذا آانت البيانات المتوفرة تغطي جزًءا فقط  .األنواع الصناعية إلى أآبر قدر ممكن

  .المحدودية بوضوح في تقرير الحصر، ذلك باإلضافة إلى الجهود المبذولة الستيفاء البيانات لكي تغطي آل النفايات الصناعية

  بيانات لتحليل تيارات النفايات
 ألخرى والنظر إلى التغييرات التي تحدث للتكوين والباراميترات األخرى التي تؤثر على  تتبع تيارات النفايات من معالجةمقترباتيمكن استخدام 

يجب تجميع البيانات باستخدام عمليات المسح أو جمعها من مصنع وراء  .  مع النفايات الصناعية1-2-2االنبعاثات التي تمت مناقشتها في القسم 
  .اآلخر

   النفايات األخرى 2-2-4
تختار بعض البلدان . جد نفايات تشتمل على مواد مثل المحاقن البالستيكية واألنسجة الحيوانية والضمادات واألقمشة وغير ذلكتو :النفايات الطبية

ومع ذلك، فقد يتم التخلص من بعض النفايات الصناعية في  .وعادة ما يتم ترميد النفايات الطبية .تضمين هذه العناصر في النفايات الصلبة المحلية
في معظم البلدان، يبدو أن آمية  .لنفايات الطبية ومعالجتهاالم ترد بيانات افتراضية إقليمية أو خاصة بالبلد لتوليد  .لتخلص من النفايات الصلبةمواقع ا

ضي للكربون  المحتوى االفترا6-2، الجدول 4-3-2ورد في القسم  . الناجمة عن النفايات الطبية ال تكون آبيرةاالحتباس الحراريانبعاثات غازات 
 .األحفوري والكربون العضوي القابل للتحلل في النفايات الطبية

تضمن النفايات الخطرة نفايات الزيت ونفايات المذيبات والرماد والنفايات األخرى ذات الطبيعة الخطرة، على سبيل المثال  :النفايات الخطرة
عادة ما يتم تجميع النفايات الخطرة ومعالجتها  والتخلص منها بشكل منفصل  .اق والسميةالنفايات التي تتسم بالقدرة على االشتعال واالنفجار واالحتر

يمكن ترميد بعض النفايات الخطرة ويمكن أن تساهم في انبعاثات ثاني أآسيد  .من النفايات الصلبة المحلية غير الخطرة وتيارات النفايات الصناعية
آما تعتبر عمليات التعادل وتصليب األسمنت عمليات معالجة   .Eurostat ،2005(6آتاب ) (5انظر الفصل (الكربون األحفوري من الترميد 

هذه العمليات المطبقة مًعا على الخبث العضوي أو النفايات التي تشبه السوائل ذات الطبيعة الخطرة من ) أو تؤخر(ويمكن أن تقلل  .للنفايات الصلبة
في العديد من البلدان يكون من المحظور التخلص من النفايات  .قع التخلص من النفايات الصلبة بالعزل في موااالحتباس الحراريانبعااثات غازات 

ومن المحتمل أن تكون االنبعاثات الناجمة عن التخلص من النفايات الصلبة  .الخطرة في مواقع التخلص من النفايات الصلبة بدون معالجة مسبقة
 المحتوى االفتراضي 6-2، الجدول 4-3-2ورد في القسم  .مية أو خاصة بالبلد لتوليد النفايات الخطرة ومعالجتهالم ترد بيانات افتراضية إقلي .صغيرة

  .للكربون األحفوري والكربون العضوي القابل للتحلل في النفايات الخطرة

ومع ذلك  .الطبيعي وإحراق المتبقيات الزراعيةيتناول مجلد الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى معالجة السماد  :النفايات الصناعية
أو التخلص منها مع النفايات الصلبة األخرى يمكن تضمينها في النفايات الصلبة المحلية أو النفايات /فالنفايات الزراعية التي يمكن معالجتها و

يات الزراعية واألجسام الميتة من الماشية الحية والطبقات على سبيل المثال، يمكن أن تشتمل هذه النفايات على السماد الطبيعي والمتبق .الصناعية
  . وفرش الوقايةحتباس حراريالبالستيكية لال
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   تكوين النفايات 2-3

   )MSW(النفايات الصلبة المحلية  2-3-1
لبة، حيث  تحتوي أنواع نفايات مختلفة على تكوين النفايات هو أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على االنبعاثات الناجمة عن معالجة النفايات الص

وتتنوع تكوينات النفايات، عالوة على التصنيفات المستخدمة في جمع  .آميات مختلفة من الكربون العضوي القابل للتحلل والكربون األحفوري
  .البيانات حول تكوين النفايات في النفايات الصلبة المحلية، في المناطق والبلدان المختلفة

 :هذا المجلد، تم توفير البيانات االفتراضية حول تكوين النفايات في النفايات الصناعية الصلبة ألنواع النفايات التاليةفي 

  نفايات األغذية )1(

 )الفناء(نفايات المنتزه والحديقة  )2(

 الورق وورق الكرتون )3(

  الخشب )4(

 المنسوجات )5(

 )الحريرية التي يمكن التخلص منها/األنسجة الكتانية(الحفاضات  )6(

 المطاط والجلد )7(

 المواد البالستيكية )8(

 المعادن )9(

 )الصيني والفخار(الزجاج  )10(

 )على سبيل المثال، الرماد والغبار والقاذورات والتربة ونفايات األجهزة اإللكترونية(مواد أخرى  )11(

 

أيًضا يحتوي الرماد و الغبار  .ليةعلى معظم الكربون العضوي القابل للتحلل في النفايات الصلبة المح) 6(إلى ) 1(تحتوي أنواع النفايات من 
بما في (تحتوي بعض المنسوجات والمواد البالستيكية  .والمطاط والجلد على آميات من الكربون غير األحفوري، لكن هذه المواد من الصعب تحللها

ة على الجزء األآبر للكربون األحفوري في والمطاط  ونفايات األجهزة اإللكتروني) ذلك المواد البالستيكية في الحفاضات التي يمكن التخلص منها
 .على آميات صغيرة من الكربون األحفوري) الصناعي(والجلد ) المطلي(ربما يحتوي الورق  .النفايات الصلبة المحلية

عتمد البيانات على وزن وت . البيانات االفتراضية اإلقليمية والخاصة بالبلد حول تكوين النفايات في النفايات الصلبة المحلية3-2ورد في الجدول 
في األسلوب االفتراضي للمستوى  . والحفاضاتت البيانات االفتراضية الخاصة بالحدائق ونفايات المنتزها3-2ولم يرد في الجدول  .النفايات الرطبة

 .، يمكن افتراض أن نفايات الكسور هذه تكون صفًرا، أي يمكن افتراض أنها موجودة في أنواع نفايات أخرى1
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 3-2 جدولال
    اإلقليمية االفتراضية القيم – المئوية النسبة حسب المحلية الصلبة النفايات تكوين بيانات

 أخرى الزجاج المعادن البالستيك الجلد/المطاط المنسوجات الخشب ورق الكرتون/الورق نفايات األغذية المنطقة
          آسيا

 7.4 3.1 2.7 14.3 1.0 3.5 3.5 18.8 26.2 آسيا الغربية
 21.9 3.5 3.8 6.4 0.8 2.5 7.9 11.3 40.3  الوسطى-آسيا الجنوبية 
 16.3 4.0 3.3 7.2 0.9 2.7 9.9 12.9 43.5  الغربية-آسيا الجنوبية 
 5.4 2.2 1.3 6.3 0.6 2.9 9.8 18.0 41.1 الشرق األوسط–آسيا الشرقية 

                  إفريقيا
 11.6 2.3 1.8 5.5 1.1 1.7 7.0 7.7 53.9 غرب إفريقيا
 1.5 2.0 3.5 4.5   2.5 6.5 16.8 43.4 وسط إفريقيا
 1.5 2 3.5 4.5   2.5 2 16.5 51.1 شمال إفريقيا
            15 25 23 جنوب إفريقيا
    1.0 3.0   1.0 4.4 9.8 40.4 غرب إفريقيا

                  أوروبا
 14.6 10.0 3.6 6.2 1.4 4.7 7.5 21.8 30.1 أوروبا الشرقية
  8.0 7.0 13.0 شمال أوروبا 2.0 10.0 30.6 23.8 شمال أوروبا
          جنوب أوروبا 10.6 17.0 36.9 جنوب أوروبا
            11.0 27.5 24.2 أوروبا الغربية

                  منطقة المحيط الهادي
            24.0 30.0 36.0  أستراليا ونيوزيلندا

            2.5 6.0 67.5 باقي منطقة المحيط الهادي
                  أمريكا

 9.8 6.5 4.6 8.5 1.4 3.9 6.2 23.2 33.9 أمريكا الشمالية
 12.3 3.7 2.6 6.7 1.8 2.6 13.5 13.7 43.8 أمريكا الوسطى
 13.0 3.3 2.9 10.8 0.7 2.6 4.7 17.1 44.9 أمريكا الجنوبية
 3.5 5.7 5.0 9.9 1.9 5.1 2.4 17.0 46.9 يمنطقة الكاريب
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 )تتمة (3-2الجدول 
     القيم االفتراضية اإلقليمية–بيانات تكوين النفايات الصلبة المحلية حسب النسبة المئوية 

 .2000يد طوال سنة تعتمد البيانات على وزن النفايات الرطبة للنفايات الصلبة المحلية بدون النفايات الصناعية في التول  : 1مالحظة 

 تشير الفراغات -ربما ال يتوفر لدى بعض البلدان بيانات خاصة بأنواع النفايات  %.100لذا ربما ال تتم إضافة النسب المعطاة إلى  .يتم حساب القيم الخاصة بالمنطقة من بيانات التكوين الوطنية وغير المستوفاة جزئًيا  : 2مالحظة 
 .بالجدول إلى بيانات مفقودة

 :المصادر

 )1995(دورن وبارالز 

Hoornweg) 1999( 

 )ب2003أ و2003(فيشواناثان وتراآلز 

 (2001) .وآخرونشيميورا 

htm.04wbch/0203mwb/wastats/statistics/environment/uk.gov.defra.www 

04apr-nir/reports/resources/nz.govt.climatechange.www 

CONADE/SEDUE) 1992( ؛INE/SMARN) 2000( 

  )2002(وآالة حماية البيئة األمريكية 

BID/OPS/OMS) 1997( 

 )1998(مونتريال 

 )1991(الهيئة المشترآة لجمع البيانات 
OPS/OMS) 1997( 

Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente/Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental) 1999( 

   .االتصاالت الشخصية )2006(لوبيز، س 

 )2002(وزارة العلوم والتكنولوجيا بالبرازيل 

  )1997(وآالة حماية البيئة األمريكية 

MAG/SSERNMA/DOA-PNUD/UNITAR ) 1999(
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أيًضا يوفر الجدول  .لفة القيم االفتراضية لمحتوى الوقود األحفوري والكربون العضوي القابل للتحلل في أنواع النفايات المخت4-2ورد في الجدول 
 على أنواع النفايات هذه نظًرا 3-2وال يشتمل الجدول  . القيم االفتراضية لنفايات المتنزهات والحدائق والحفاضات التي يمكن التخلص منها2-4

  . عبارة عن نسب مئوية4-2وآل الكسور الواردة في الجدول  .لالفتقار إلى البيانات

 

 4-2 الجدول
 للمكونات األحفوري الكربون وآسر الكربون محتوى وإجمالي للتحلل القابل العضوي الكربون ومحتوى الجافة لألجسام راضياالفت المحتوى

 المحلية الصلبة للنفايات المختلفة

مكون النفايات الصلبة 
  المحلية

النسبة المئوية 
لمحتوى الجسم 
الجاف للوزن 

 1 الربط

محتوى الكربون 
العضوي القابل للتحلل 

في النسبة المئوية 
 للنفايات الرطبة

محتوى الكربون 
العضوي القابل للتحلل 

في النسبة المئوية 
 للنفايات الرطبة

إجمالي محتوى 
الكربون في النسبة 
المئوية للوزن الجاف

آسر الكربون األحفوري
في النسبة المئوية 
 إلجمالي الكربون

 النطاقاالفتراضي النطاقاالفتراضي2 النطاقاالفتراضي النطاقاالفتراضي االفتراضي 
 5 - 0 1 50 - 42 46 50 - 40 4544- 36 40 90 ورق الكرتون/الورق

0  20 50 - 25 50 50 - 25 4030- 20 24 80  3المنسوجات  - 50 

8   15 40 نفايات األغذية  -2038 20 - 50 38 20 - 50 -  -  

4 85  الخشب  43 39 -4650 46 - 54 50 46 - 54 -  -  
نفايات المتنزهات 

 0 0 55 - 45 49 55 - 45 2249- 18 20 40 والحدائق

 10 10 90 - 54 70 80 - 44 3260- 18 24 40  الحفاضات
 المطاط والجلد

 84 ) 39 (5  ) 39( 5  ) 47( 5  ) 47( 5  67 67 20 20 

 100 - 95 100 85 - 67 75 - - - - 100 المواد البالستيك

 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح - - - - 100 6 دن المعا

 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح - - - - 100  6 الزجاج 

3  - - - - 90أخرى، النفايات الخاملة  0 - 5 100 50 - 100 
في بعض العينات المأخوذة من النفايات المجمعة أو من،  .المعالجةينطبق محتوى الرطوبة الوارد هنا على أنواع نفايات معينة قبل أن تدخل مرحلتي التجميع و 1

على سبيل المثال، مواقع التخلص من النفايات الصلبة، يتنوع محتوى الرطوبة لكل نوع نفايات حسب رطوبة النفايات المصاحبة والظروف الجوية أثناء 
 .المعالجة

، JESC، 2004؛ جويندهو، 1997؛ جانج دونجو، 2002، آخرينلتي تم اإلبالغ عنها بواسطة ديهوست ويشير النطاق إلى بيانات الحد األدنى والحد األقصى ا 2
 .2002الهل، -؛ وزيخمار1997، وآخرين؛ فوردينجر 1993؛ جاجر وبلوك، 2001

 .ينوذلك وفًقا آلراء الخبراء حسب المؤلف ).االفتراضي( في المائة من المنسوجات تكون صناعية 40من المفترض أن  3
تبلغ ) لنفايات الحدائق والمتنزهات(النسبة  النموذجية لمحتوى األجسام الغريبة للخشب في وقت الحصاد  .هذه القيمة لمنتجات الخشب في نهاية العمر االفتراضي 4

 .وذلك وفًقا آلراء الخبراء حسب المؤلفين . في المائة40
؛ روز وستينبوتشل، 1985تسوتشي وآخرون، (وف الالهوائية في مواقع التخلص من النفايات الصلبة ليس من المحتمل أن يتحلل المطاط الطبيعي في ظل الظر 5

2005.(  
 .وليس من الشائع احتراق آميات آبيرة من الزجاج .تحتوي المعادن والزجاج على بعض الكربون من أصل  أحفوري 6

  

، التي يتم تحديدها من التحليالت اعتماًدا على جمع العينات أثناء جمع النفايات في مواقع قيم الكربون العضوي القابل للتحلل ألنواع النفايات المختلفة
ربما  .التخلص من النفايات الصلبة أو في منشآت الترميد، ربما تحتوي على شوائب، على سبيل المثال آثار األغذية في نفايات الزجاج والبالستيك

لذا فقد تؤدي هذه  .تكون محتويات الكربون للورق والمنسوجات والحفاضات والبالستيك مختلفة بين البلدان وقد تختلف باختالف الفترة الزمنية
خدام قيم  استالممارسة السليمةمن  .4-2التحليالت لذلك إلى اختالف تقديرات الكربون العضوي القابل للتحلل عن التقديرات الواردة في الجدول 

  .الكربون العضوي القابل للتحلل بشكل متسق مع طريقة تحديد بيانات تكوين النفايات

ويمكن الحصول على أفضل بيانات ترآيب بواسطة المراقبة الروتينية في بوابة موقع التخلص  من النفايات الصلبة أو الترميد ومنشآت المعالجة 
أو /مكن استخدام بيانات الترآيب التي تم الحصول عليها في منشآت إعادة التدوير والمعالجة والنقل وفي حالة عدم توفر هذه البيانات، ي .األخرى

 ).1-2انظر المربع (التوليد لتقديرات الكربون العضوي القابل للتحلل باستخدام تحليل تيار النفايات 

ويمكن  .حميل في محطات النقل ومواقع التخلص من النفايات الصلبةيمكن جمع عينات النفايات في حفر في منشآت معالجة النفايات، في أفنية الت
يجب يدوًيا فصل آمية  .الحصول على بيانات تكوين النفايات التي تم التخلص منها من جمع العينات الميدانية في مواقع التخلص من النفايات الصلبة

ويجب اختزال آمية معينة من  .لعنصر للحصول على تكوين الوزن الرطبفي آل عنصر ووزنها حسب ا)  للعينة3م1نموذجًيا أآبر من (النفايات 
يجب جمع العينات في . آل عنصر وجمع عينة منها بالتربيع واستخدامها للتحليل الكيميائي بما في ذلك الرطوبة  والكربون العضوي القابل للتحلل

 .أيام مختلفة من األسبوع

ويجب  .آما أنه سيتنوع حسب يوم األسبوع والفصل والسنة في نفس المدينة . المدينة في نفس البلديختلف تكوين النفايات الصلبة المحلية حسب
ويؤدي جمع  .من جمع العينات في مدن نموذجية عديدة في نفس أيام األسبوع في آل فصل) أو المتوسط(الحصول على بيانات التكوين التمثيلية 



 بيانات توليد النفايات وتكوينها ومعالجتها: 2الفصل 
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يمكن و)   جمع العيناتمقتربات، 2، الفصل 1انظر المجلد (يجب أن تعتمد تحليالت تحديد تكوين النفايات الوطنية على أساليب جمع عينات مالئمة 
يجب توثيق أساليب جمع العينات وعدد مرات جمع العينات  .تكرارها بشكل دوري لتغطية التغييرات التي تطرأ على توليد النفايات ومعالجتها

 .والتأثيرات على المتسلسلة الزمنية

ة عن مواقع التخلص من النفايات الصلبة والكربون  في تقدير انبعاثات الميثان الناجم4-2يتم استخدام قيم الكربون العضوي القابل للتحلل في الجدول 
 إجمالي محتويات الكربون االفتراضية وآسور الكربون األحفوري لتقدير انبعاثات ثاني 4-2آما ورد في الجدول  ).3انظر الفصل (المخزن فيه 

  .أآسيد الكربون األحفوري من عمليات الترميد والمحارق المفتوحة

   الخبث 2-3-2
كربون العضوي القابل للتحلل في الخبث حسب أسلوب معالجة مياه النفايات الذي ينتج الخبث، وربما يكون مختلًفا بالنسبة للخبث يتنوع محتوى ال

  .الصناعي والداخلي

ي للجسم الجاف آنسبة للنفايات الرطبة على افتراض محتوى افتراض(بالنسبة للخبث الداخلي، فإن القيمة االفتراضية للكربون العضوي القابل للتحلل 
-4 في المائة،  وهو ما يعني أن محتوى الكربون العضوي القابل للتحلل يمكن أن يتراوح بين 5-4تتراوح بين ( في المائة 5تبلغ )  في المائة10يبلغ 

  ). في المائة من الجسم الجاف5

)  في المائة35ى افتراض أن محتوى الكربون الجاف يبلغ عل( في المائة آربون عضوي قابل للتحلل 9ويمكن استخدام قيمة افتراضية شديدة تبلغ 
تنطبق القيمة االفتراضية للكربون العضوي القابل للتحلل على إجمالي  .أو البلد/للخبث الصناعي، وذلك في حالة عدم توفر قيمة خاصة بالصناعة و

أيًضا يوجد الكربون العضوي القابل  . ووسائل الصرف خبًثا عضوًياوتولد صناعة المواد الكيميائية والمنسوجات واألغذية .الخبث الصناعي في البلد
فيما يلي أمثلة  .يمكن أن يتنوع الكربون العضوي القابل للتحلل في الخبث حسب نوع الصناعة .للتحلل في الخبث الناجم عن أعمال المياه والتحلل

 في المائة 30 في المائة لصناعة الورق واللمبات و27 :في اليابان) لجافالنسبة المئوية للجسم ا(على محتويات الكربون في بعض الخبث العضوي 
 ).2003، وآخرونيامادا ( لصناعة المواد الكيميائية 52لصناعة األغذية و

   النفايات الصناعية 2-3-3
لصناعة، وذلك على الرغم من يختلف متوسط تكوين النفايات الصناعية بشكل آبير عن متوسط تكوين النفايات الصلبة المحلية، ويتنوع حسب نوع ا

ويمكن العثور على الكربون األحفوري  .أن العديد من أنواع النفايات ربما تكون مضمنة في آل من النفايات الصناعية  والنفايات الصناعية الصلبة
ويتم العثور على  .ت الصناعية الصلبةوالكربون العضوي القابل للتحلل بالنفايات الصناعية بشكل أساسي في  نفس أنواع النفايات آما في النفايا

ويعتبر الجلد الصناعي والمطاط ومواد البالستيك  .الكربون العضوي القابل للتحلل في الورق وورق الكرتون والمنسوجات واألغذية والخشب
 األحفوري في النفايات السائلة عالوة على ذلك تعتبر زيوت النفايات والمذيبات مصادر هامة للكربون .المصادر الرئيسية للكربون األحفوري

 .ويتم توليد الورق وورق الكرتون ومواد البالستيك في العديد من الصناعات المتنوعة بشكل أساسي من األعمال المكتبية وبتعبئة النفايات .الصناعية
وستكون المصادر الرئيسية لنفايات  .والهدمويتم العثور على الخشب في النفايات من األوراق و اللمبات وصناعات تصنيع الخشب وأنشطة التشييد 

لتقدير الكربون العضوي القابل للتحلل  .أو النشاط لكل صناعة من بلد آلخر/وتختلف تفاصيل المنتج و .األغذية هي المشروبات والتبغ واألغذية
تكوينها في صناعات تمثيلية وتقدير توليد الوحدة والكربون األحفوري في النفايات الصناعية، يمكن استخدام عمليات المسح حول توليد النفايات و
في بعض األحيان تشتمل النفايات الصلبة المحلية  .لترآيب معين حسب المحدد االقتصادي، على سبيل المثال اإلنتاج ومنطقة السطح وعدد الموظفين

 .يجب تفادي ازدواجية الحساب لالنبعاثات .شطة الصناعيةمن األن) مثل نفايات المكتب النفايات الناجمة عن الرعاية(على النفايات غير الضارة 
 

 القيم االفتراضية لمحتويات الكربون األحفوري والكربون العضوي القابل للتحلل في النفايات الصناعية حسب نوع الصناعة لكمية 5-2يوفر الجدول 
على سبيل المثال، من المفترض تضمين نفايات (م توليدها في المنشآت وُتستخدم القيم االفتراضية فقط لنفايات العملية التي يت .النفايات المنتجة

يوصى بأن تجمع البلدان البيانات الوطنية وأن تستخدمها عند توفرها حيث إن البيانات االفتراضية تتسم  ).المكتب في النفايات الصناعية المحلية
 إلعداد أنظمة جمع البيانات 1 من المجلد 2الواردة  عاليه والواردة في الفصل ويمكن استخدام الخطوط التوجيهية  .بانخفاض شديد في درجة التيقن

ويمكن تحديد محتويات الكربون األحفوري والكربون العضوي القابل للتحلل باستخدام نفس أساليب جمع العينات المستخدمة مع  .للنفايات الصناعية
 .النفايات الصلبة المحلية
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 5-2 الجدول
 1)المنتجة الرطبة النفايات في المئوية النسبة( الصناعية النفايات في للتحلل القابل العضوي والكربون األحفوري للكربون الفتراضيا المحتوى

الكربون العضوي  نوع الصناعة
 2محتوى المياه  إجمالي الكربونالكربون األحفوري  القابل للتحلل

 60 15 - 15 )بخالف الخبث(األغذية والمشروبات والتبغ 
 20 40 16 24 المنسوجات

 15 43 - 43 الخشب ومنتجات الخشب
 10 41 1 40 )بخالف الخبث(اللمبات والورق 

 0 80 80 - المنتجات النفطية والمذيبات والبالستيك
 16 56 17 3 )39     ( المطاط

 0 24 20 4 التشييد والهدم
 10 4 3 1 4أخرى
  .2003 وآخرين؛ يامادا 1996 .آخرينآراء الخبراء ح بيباتي و :المصدر

تنطبق القيم االفتراضية فقط على نفايات العمليات الناجمة عن الصناعات، ومن المفترض تضمين نفايات المكاتب والنفايات األخرى في النفايات الصلبة  1
 .المحلية

 .ناعة الواحدةالحظ أن محتوى المياه في النفايات الصناعية قد يختلف بشكل آبير، حتى في الص 2
؛ روز 1985تسوتشي وآخرون، (ليس من المحتمل أن يتحلل المطاط الطبيعي في ظل الظروف الالهوائية في مواقع التخلص من النفايات الصلبة  3

  ).2005وستينبوتشل، 
 حتى في حالة عدم توفر البيانات الخاصة بإنتاج النفايات يمكن استخدام هذه القيم أيًضا على أنها قيم افتراضية إلجمالي النفايات الناجمة عن مجاالت التصنيع، 4

يجب عدم تضمين النفايات الناجمة عن  المناجم والمحاجر من الحسابات حيث يمكن أن تكون الكميات آبيرة ومن المحتمل أن يكون  .حسب نوع الصناعة
  .محتوى الكربون العضوي القابل للتحلل ومحتويات الكربون صغيرة

 

  األخرىالنفايات 2-3-4
يجب تطبيق القيم  . القيم االفتراضية للكربون العضوي القابل للتحلل والكربون األحفوري للنفايات الخطرة والنفايات الطبية6-2وردت في الجدول 

ه خبث أو في شكل سائل، سيتم توليد الجزء الرئيسي للنفايات الخطرة على أن .فقط على الكميات اإلجمالية للنفايات الخطرة والطبية المولدة في البلد
 .باإلضافة إلى الرماد والخبث الجاف بطبيعته

 

 6-2 الجدول
 1)المنتجة الرطبة النفايات في المئوية النسبة( األخرى النفايات في للتحلل القابل العضوي والكربون األحفوري للكربون االفتراضي المحتوى

الكربون العضوي  نوع النفايات
 محتوى المياه إجمالي الكربون األحفوريالكربون  القابل للتحلل

5    غ م النفايات الخطرة  - 50 1 10  غ م   - 90 1  
 35 40 25 15 النفايات الطبية

 .غير متاح= غ م 

 2000آراء الخبراء؛ الهيئة  :المصادر
يانات حول محتوى المياه، يجب استخدام متوسط في حالة عدم توفر ب .تزداد قيمة الكربون األحفوري للنفايات التي تتسم بانخفاض محتوى المياه 1

  .قيمة النطاق
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  حسب متوسط البلد والمتوسط اإلقليمي-بيانات توليد ومعالجة النفايات   1-أ2 ملحقال
 

ورد في  .يانات الخاصة بها الوارد في هذا المرفق بيانات توليد ومعالجة النفايات الصلبة المحلية لبعض البلدان التي تتوفر الب1-أ2يعرض الجدول 
يمكن  . القيم االفتراضية اإلقليمية لمعالجة وتوليد النفايات، وقد تم تحديدها اعتماًدا على المعلومات الواردة في هذا الجدول2 في الفصل 1-2الجدول 

 .2000استخدام البيانات على أنها البيانات االفتراضية لسنة 

 التوجيهية الخطوطًضا بيانات حول توليد النفايات والتخلص منها في موقع التخلص من النفايات الصلبة من ألغراض المقارنة، وردت في الجدول أي
 ).1996لعام  التوجيهية الخطوط( االحتباس الحراري غازات انبعاثات لحصر الوطنية بالقوائم المتعلقة 1996  لعام المنقحة للهيئة

 1-أ2 الجدول
  المناطق ومتوسط البلد متوسط حسب – المحلية الصلبة اتالنفاي ومعالجة  توليد بيانات

 البلد/المنطقة

معدل توليد النفايات 
الصناعية المحلية 

1،2 
  

معدل توليد النفايات 
، 1الصناعية المحلية 

2 ،3 
  

آسر النفايات 
الصلبة المحلية

التي تم 
التخلص منها 

في مواقع 
التخلص من 
النفايات الصلبة

آسر النفايات 
لبة المحليةالص

التي تم 
التخلص منها 

في مواقع 
التخلص من 
النفايات الصلبة

آسر النفايات 
الصلبة المحلية 

 المترمدة

آسر النفايات 
الصلبة المحلية 

 المسمدة

آسر معالجة النفايات 
الصلبة المحلية 
5األخرى غير المحددة

 المصدر

1996 قيم –الهيئة  
)سنة/فرد/أطنان(4

 2000سنة 
 )سنة/فرد/طن(

 –قيم الهيئة 
41996      

 آسيا
  0.18  0.01 0.26 0.55 0.38 0.37 0.41 آسيا الغربية

 1  0.01 0.02 0.97  0.27    الصين
 31 ،2 0.01 0.02 0.72 0.25 0.38 0.47 0.41 اليابان
 3 0.54  0.04 0.42  0.38  آوريا

  0.21 0.05 - 0.74  0.60 0.21 0.12 جنوب  ووسط آسيا
 4 0.05   0.95  0.18  جالديشبن

 4 0.10  0.20   0.70  0.60 0.17 0.12 الهند
 4 0.60    0.40  0.18  نيبال

 4 0.10    0.90  0.32  سري النكا
 -آسيا الجنوبية 

  0.27  0.05 0.09 0.59  0.27  الغربية

 4 0.05  0.10 0.05  0.80  0.28  إندونيسيا
 4 0.60    0.40  0.25  جمهورية الو

 4 0.15  0.10 0.05  0.70  0.30  ماليزيا
 4 0.40    0.60  0.16  ميانمار
 5 ،4 0.28  0.10  0.62  0.19  الفلبين

 6 0.22  0.58  0.20  0.40  سنغافورة
 4 0.05  0.10 0.05  0.80  0.40  تايالند
 4 0.40    0.60  0.20  فيتنام
 إفريقيا
  0.31   0.69  0.29  6إفريقيا
 4 0.30    0.70    مصر

 7 0.18   0.82  0.29  السودان
 4 0.10    0.90  1.00   جنوب إفريقيا

 4 0.60   0.40    نيجيريا
 أوروبا

  0.02 0.01 0.04 0.9  0.38  أوروبا الشرقية
 8 0.00 0.00 0.00 1.00  0.52  بلغاريا
 8 0.00 0.00 0.00 1.00    آرواتيا

 8 0.06 0.04 0.14 0.75  0.33  التشيكيةالجمهورية 
 8 0.02 0.00 0.00 0.98  0.44  إستونيا
 8 0.00 0.00 0.08 0.92  0.45  المجر
 8 0.02 0.02 0.04 0.92  0.27  التفيا
 8 0.00 0.00 0.00 1.00  0.31  ليتوانيا
 8 0.00 0.02 0.00 0.98  0.32  بولندا
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 البلد/المنطقة

توليد النفايات 
الصناعية المحلية 

1،2 
 

معدل توليد النفايات
الصناعية المحلية 

1 ،2 ،3 
 

آسر النفايات 
الصلبة المحلية

التي تم 
التخلص منها 

في مواقع 
التخلص من 

النفايات 
 الصلبة

النفايات آسر 
الصلبة المحلية

التي تم 
التخلص منها 

في مواقع 
التخلص من 

النفايات 
 الصلبة

آسر النفايات 
الصلبة المحلية 

 المترمدة

آسر النفايات 
الصلبة المحلية 

 المسمدة

آسر معالجة النفايات 
الصلبة المحلية 
األخرى، غير 

 5المحددة 

 المصدر

 1996 قيم –الهيئة  
)سنة/فرد/أطنان(4

 2000 سنة
 )سنة/فرد/طن(

 –قيم الهيئة 
41996      

 8 0.00 0.00 0.00 1.00  0.36  رومانيا
 9 0.10 0.00 0.19 0.71 0.94 0.34 0.32 روسيا االتحادية

 8 0.00 0.00 0.00 1.00  0.32   سلوفاآيا
 8 0.02 0.08 0.00 0.90  0.51  سولفينيا

  0.20 0.08 0.24 0.47  0.64  شمال أوروبا
 8 0.22 0.16 0.53 0.10 0.2 0.67 0.46 الدنمرك
 8 0.22 0.07 0.1 0.61 0.77 0.50 0.62 فنلندا
 8 0.06 0.01 0.06 0.86  1.00  أيسلندا
 8 0.22 0.09 0.15 0.55 0.75 0.62 0.51 النرويج
 8 0.29 0.10 0.39 0.23 0.44 0.43 0.37 السويد

  0.05 0.05 0.05 0.85  0.52  جنوب أوروبا
 8 0.00 0.00 0.00 1.00  0.68  قبرص
 8 0.08 0.01 0.00 0.91 0.93 0.41 0.31 اليونان
 8 0.09 0.14 0.07 0.70 0.88 0.50 0.34 إيطاليا
 8 0.00 0.00 0.00 1.00  0.48  مالطا

 8 0.07 0.05 0.19 0.69 0.86 0.47 0.33 البرتغال
 8 0.09 0.16 0.07 0.68 0.85 0.60 0.36 إسبانيا
 8 0.00 0.01 0.00 0.99  0.50  ترآيا

  0.15 0.15 0.22 0.47 0.57 0.56 0.45 أوروبا الغربية
 8 0.23 0.37 0.10 0.30 0.4 0.58 0.34 النمسا
 8 0.28 0.23 0.32 0.17 0.43 0.47 0.40 بلجيكا
 8 0.13 0.12 0.33 0.43 0.46 0.53 0.47 فرنسا
 8 0.29 0.17 0.24 0.30 0.66 0.61 0.36 ألمانيا 
 8 0.11 0.01 0.00 0.89 1.0 0.60 0.31 أيرلندا

 8 0.00 0.18 0.55 0.27 0.35 0.66 0.49 لوآسمبورج
 8 0.25 0.28 0.36 0.11 0.67 0.62 0.58 هولندا
 8 0.00 0.00 0.00 1.00 0.23 0.40 0.40 سويسرا

 8 0.08 0.03 0.07 0.82 0.90 0.57 0.69 المملكة المتحدة
 أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية والبحر الكاريبيدول 

  0.15  0.02 0.83  0.49  منطقة الكاريبي
 10 0.3   0.7  0.95  الباهاماس

 11 0.1   0.90  0.21   آوبا
 12 0.04  0.06 0.90  0.25  جمهورية الدومينيك

 13 0.17   0.83  0.55  سانت لوتشيا
  0.50   0.50  0.21  أمريكا الوسطى
 15 ،14      0.17   آوستا ريكا

 ،17 ،16 0.60   0.40  0.22  جواتيماال
18 

 4 0.60   0.40  0.15   الهندوراس
 4 0.30   0.70  0.28   نيكاراجوا

 أمريكا الجنوبية
  0.46 0.003 0.01 0.54  0.26  أمريكا الجنوبية
 4 0.41   0.59  0.28  األرجنتين

 19 0.30    0.70  0.16   بوليفيا
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 21, 20 0.12 0.03 0.05  0.80  0.18   البرازيل
 4 0.60    0.40    شيلي

 22 0.69   0.31  0.26   آولومبيا
 23 0.60    0.40  0.22  اإلآوادور
 24 0.60    0.40  0.44  )أسيونتيون(باراغواي 

 25, 4 0.47    0.53   0.20  بيرو
 27, 26 0.28   0.72  0.26  يوروغواي
 28 0.50   0.50   0.33  فينزويال

 أمريكا الشمالية
  0.29 0.06 0.06 0.58 0.69 0.65 0.70 أمريكا الشمالية

, 30, 29 0.06 0.19 0.04 0.71 0.75 0.49 0.66 آندا
31 

 33, 32 0.51   0.49  0.31  المكسيك
الواليات المتحدة 

 34 0.31  0.14 0.55 0.62 1.14 0.73 األمريكية

 منطقة المحيط الهادي
  0.15   0.85  1.00 0.69 0.47 منطقة المحيط الهادي

 31, 4     1.00  1.00 0.69 0.46 أستراليا
 4 0.30    0.70  1.00  0.49 نيو زيلندا

 
 .تعتمد البيانات على وزن النفايات الرطبة 1
في العديد من البلدان، خاصة البلدان النامية، يشتمل .للحصول على بيانات إجمالي توليد النفايات في البلد، يجب مضاعفة القيم للفرد في السكان الذين يتم تجميع البيانات الخاصة بهم 2

  .ضريةذلك على السكان في المناطق الح
 . لم تكن متوفرة2000، على الرغم من أنه بالنسبة لبعض البلدان لم يرد في المرجع السنة التي تنطبق عليها البيانات أو أن بيانات سنة 2000البيانات هي البيانات االفتراضية لسنة  3

 .وردت البلد التي يتم تجميع البيانات الخاصة بها أسفل مصدر البيانات، عند  توفرها
 .1996الخطوط التوجيهية لعام القيم الواردة في هذا العمود هي الموجودة في  4
 .تشتمل البيانات األخرى، غير المحددة، بيانات حول إعادة التدوير في بعض البلدان 5
 .ورد متوسط إقليمي إلفريقيا آلها حيث إن البيانات غير متوفرة لمناطق أآثر تفصيًال في إفريقيا 6
 

 
   نةالس المصدر

 التشييد صناعة نشر  شرآة.الصينية التشييد وزارة .)2001 (200 سنة –الحضري  التشييد إلحصائيات الصيني السنوي الكتاب  1
 .الصينية

 ،2002 االقتصاديوالتنمية في المجال التعاون  لمنظمة البيئية البيانات ،االقتصاديوالتنمية في المجال التعاون  منظمة في البيئة إدارة  2
 .النفايات

 .http://www.env.go.jp/recycle/waste/ippan.htmlنفايات اليابان ): 2003 – 1992(وزارة البيئة، اليابان 

 .1998آوريا،  البيئة، رةوزا ،1997 على المستوى الوطني لعام الصلبة النفايات وتوليد معالجة تقرير حالة )1  3

 .1997آوريا،  البيئة، وزارة ،1996 على المستوى الوطني لعام الصلبة النفايات وتوليد معالجةتقرير حالة ) 2

 .1990  آوريا، البيئة، وزارة آوريا، في للبيئة السنوي الكتاب) 3

 مكتب ،EPA-600/R-95-019 المفتوحة، والمكبات رضيةاأل المكبات من العالمية الميثان انبعاثات تقدير ،1995 وبارالز، دورن  4
 .األمريكية المتحدة الواليات ، العاصمةواشنطن والتطوير، األبحاث

 )2001(شيميورا وآخرون   5

  ( .www.nea.gov.sg) سنغافورة الوطنية، البيئة وآالة 2001 6
 .www.acrr.org/resourcecities/waste_resources/europe_waste.htmو

 األولى الوطنية االتصاالت هيئة ،)2003(السودان  الطبيعية، والمصادر للبيئة األعلى المجلس المادي، والتطور البيئة وزارة  7
 .المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية بموجب إنشاؤها تم التي بالسودان 

 –المفوضية  األوروبية . 2003 – 1995 البيانات .أوروبا في والمعالجة ولدةالمت النفايات). Eurostat) 2005 اإلحصائيات آتاب 2000 8
 .131صفحة . ، لوآسمبورجEurostatآتاب اإلحصائيات 

" إستراتيجية بيئية مبادرة: معالجة النفايات"مجانية  شراآة: روسيا في البيئة معالجة مشكالت  9  
201691Journal=prodId?nav.journalsProdEditBoards/com.sagepub.www://http 

 

http://www.env.go.jp/recycle/waste/ippan.html
http://www.sagepub.com/journalsProdEditBoards.nav?prodId=Journal201691
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