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األعضاء الحالين
10,000 YEARS INSTITUTE
ADVANCED RESILIENT BIOCARBON
AGRINOVA
AMERICAN BIOCHAR COMPANY

ARIES CLEAN ENERGY
BC BIOCARBON
BELLA BIOCHAR CORPORATION
BIO GREEN WOODS, S.A.
BIOCHAR WORKS
BLACK & VEATCH – HONG KONG

CARBOFEX OY
CARBON GOLD LTD
CIRCLE CARBON S.L.
CITY LIGHT CAPITAL
CLEAN MAINE CARBON

CORIGIN SOLUTIONS LLC
CORNELL UNIVERSITY
CUMMINS, INC.

ECOERA AB
ECOTOPIC AB
ENVIRAPAC MONTICELLO

FOREST CREEK RESTORATION
FORLIANCE GMBH
GENESIS BIOCHAR

ً
مرحبا بالشركات األعضاء الجدد
شركة .MYNO CARBON CORP
www.mynocarbon.com
بينبيدج ,واشنطن ,الواليات المتحدة األمريكية
جزيرة ر
ً
ر
الت
الت تعمل عىل استعادة البيئة الطبيعية ,بدال من العمليات ي
شكة ,تركز  Mynoعىل العمليات ي
تؤدي إىل تدهور البيئة.
تعمل  Mynoبشكل وثيق مع العمالء لصنع الفحم الحيوي من مجاري النفايات الخاصة بهم .ثم يتم
استخدام الفحم الحيوي لألغراض الزراعية أو لتحقيق االستقرار وتمهيد الطرق.
من خالل إنتاج الفحم الحيوي وزيادة استخدامه ,يتمثل هدف  Mynoف ترسي ع معدل إزالة ر
البرسية
ي
وف هذه العملية خلق وظائف
للكربون من الغالف الجوي ,وتحسي صحة الببة وموارد المياه ,ي
جيدة يف المستقبل.

FORLIANCE GMBH

األعضاء الحالين
GLANRIS, INC.
GREEN STATE BIOCHAR
ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION
INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC.
LERCHENMÜLLER CONSULTING
METZLER FOREST PRODUCTS LLC

/https://forliance.com
بون ,ألمانيا

MONTEREY PACIFIC, INC.

MYNO CARBON CORP.

تقوم  FORLIANCEبتطوير مشاري ع االستخدام المستدام لألراض ,وتخلق ً
فرصا استثمارية متنوعة
ي
وتوجه االنتقال إىل ممارسات إدارة ومراقبة ر
أكب كفاءة .يف  ,FORLIANCEنهدف إىل تدفقات إيرادات
إضافية من تمويل الكربون عىل طول صناعة الفحم الحيوي ,والعمل عىل خفض تكاليف التقنية ,
وتوسيع مساهمة الفحم الحيوي يف حماية المناخ .تم اختيار  FORLIANCEمن قبل  Verraلتطوير
الطوع الرائد يف
البنامج
المنهجية ذات الصلة ضمن برنامج معيار الكربون المعتمد ( ,)VCSوهو ر
ي
العالم للغازات الدفيئة .بالتعاون مع رشكائه يف االتحاد ,يعمل الفريق عىل تطوير منهجية معيارية
لمحاسبة الكربون للفحم الحيوي المقرر استكماله بحلول الرب ع الرابع من عام  .2021لدى
 FORLIANCEر
أكب من  1500عميل يسعون إىل االستثمار يف تقنية إزالة الكربون أو تحييد انبعاثات
غازات االحتباس الحراري الخاصة بهم من خالل أرصدة إزالة الكربون لتحقيق أهداف الوصول
للصفر الخاصة بهم.

NATURAL RESOURCES RESEARCH
INSTITUTE – UMN-DULUTH
NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT
NORSK BIOKULLNETTVERK
NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC.
NOVOCARBO
PURE LIFE CARBON INC.
PYROCAL PTY LTD.
RAINBOW BEE EATER PTY LTD

TOTALENERGIES
/https://www.totalenergies.com
باريس ,فرنسا

REG RHEINISCHE EIGENGRUND GMBH

SCANDI ENERGY AS

تعد رشكة  TotalEnergiesإحدى الجهات الفاعلة الرئيسية يف مجال الطاقة ,حيث تنتج وتورد النفط
والغاز الطبيع والكهرباء منخفض الكربون .نشطة ف ر
أكب من  130دولة ويلبم موظفونا البالغ عددهم
ي
ي
ً
ر
ألكب عدد ممكن من
 100000بتوفب طاقة أفضل تكون أكب أمانا وبأسعار معقولة وأنظف ومتاحة ر
ً
صفريا لعملياتها الخاصة وأن تصل إىل
صاف االنبعاثات
الناس .تعهدت  TotalEnergiesبأن يكون
ي
ُ
الكربون لجميع منتجاتها من الطاقة يف أوروبا بحلول عام  .2050وينظر إىل الفحم الحيوي
الحياد
ي
عىل أنه أداة قوية محتملة يف مكافحة التغبات المناخية ,وذلك بفضل خصائصه السلبية الكربونية و
ً
اإلمكانات الزراعية .ولذلك ,فإن رشكة  TotalEnergiesمهتمة جدا بمتابعة التطورات الجديدة لهذه
التكنولوجيا السلبية الكربونية.

SCANSHIP AS
SENECA FARMS BIOCHAR LLC
SEQUEST
SIMEKEN INC.
SOILTEST FARM CONSULTANTS
SUMITOMO SHI FW
SUSTAINSCAPE, INC.
TANMIAH FOOD CO.

U.S. GAIN

TILAPIA GROUP AS

/https://www.usgain.com
أبليتون ,ويسكونسن ,الواليات المتحدة األمريكية

TOTALENERGIES

U.S. GAIN

رائدة يف تطوير وتوزي ع الوقود البديل والطاقة المتجددة ألسواق النقل والحرارة.

 ...وتجديد أعضاء الشركات واملؤسسات.
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UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

.WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD
تيبباري ,أيرلندا
www.woodco-energy.com
ُمصنع معدات ومعدات االنحالل الحراري.

األعضاء الحالين
UPM UMWELT-PROJEKT-

AGRINOVA

MANAGEMENT GMBH

/https://agrinova.qc.ca

WAKEFIELD BIOCHAR

ألما ,كيبيك ,كندا
ه مؤسسة بحث وابتكار تركز عىل كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة يف الزراعة
أجرينوفا ي
والخبة الزراعية لتعظيم كفاءة واستدامة ر
الكندية.
الت يعملون
كات
الرس
الفنية
المساعدة
يقدمون
ر
ي
معها.

WOKA FOUNDATION
WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD
YORK REGION ENVIRONMENTAL
ALLIANCE

UPM UMWELT-PROJEKT-MANAGEMENT GMBH
http://www.upm-cdm.eu
تأسست ( UPM Umwelt-Projekt-Management GmbH )UPMيف ميونيخ (ألمانيا) يف عام  1991بهدف المساهمة يف حماية
وه شبكة مؤسسية قوية متخصصة يف التخفيف من تغب المناخ والتكيف معه والتنمية المستدامة,
المناخ وإنتاج الطاقة المستدامة ,ي
وه العب رائد يف أسواق تجارة الكربون الدولية.
ي
والتفان لتحقيق مهمتنا .تشمل خدمات  UPMتطوير المشاري ع
الخبة والتجربة
تقدم  UPMعرض خدمة يعتمد عىل مزي ج قوي من ر
ي
عىل ر
أكب من ً 25
الخبة المهنية ,تدعم بنجاح العمالء
وإدارة أصول الكربون واالستشارات .خدمات  UPMاالستشارية ,المبنية
عاما من ر
يف القطاعي العام والخاص لمواجهة تحديات الطاقة وتغب المناخ والتنمية المستدامة .تتعاون  UPMمع شبكة عالمية راسخة من
ر
األكب شهرة يف مجال الطاقة المتجددة (الغاز الحيوي ,والكتلة الحيوية ,وطاقة الرياح ,والطاقة الشمسية),
والخباء
المؤسسات
ر
البازية ,التنمية
الرصف
مياه
ومعالجة
,
الصح
(الرصف
النفايات
وإدارة
قيمة
إىل
النفايات
تحويل
وتكنولوجيا
الصح) ,ومعالجة الحمأة ر
ي
ي
الخباء مؤلفة من مزي ج من االستشاريي الداخليي والخارجيي المؤهلي حسب الحاجة.
من
فرق
وتوفر
الريفية
ر

NOVOCARBO GMBH
http://www.novocarbo.com
دورث ,ألمانيا
ه رشكة رائدة يف تصنيع وتسويق وتكرير الفحم الحيوي .تتفهم  NovoCarboنفسها عىل
 NovoCarboي
وبالتاىل تستثمر بشكل مكثف يف البحوث
ون
الكرب
أكسيد
ثان
عزل
تفويض
مع
نظيفة
تكنولوجيا
أنها رشكة
ي
ي
الرسكات الزراعية ر
التطبيقية .يتم استخدام منتجات  biocharبشكل أساس من قبل ر
وشكات تنسيق
ي
الحدائق لتحسي الببة ,والنظافة المستقرة ,وعلف الحيوانات وكفاءة جهاز التحلل الحيوي .عالوة عىل
ذلك ,تقوم  NovoCarboبتطوير مشاري ع االقتصاد الدائري الخاصة بها مع العمالء الصناعيي وتكرير  biocharلمواد جديدة ,مما
ً
ً
رئيسيا يف هامبورغ وتعمل عىل
مكتبا
يساعد عىل تقليل البصمة الكربونية .بجانب موقع اإلنتاج يف  ,Dörthتمتلك NovoCarbo
الدوىل مع البكب عىل أوروبا.
المستوى
ي

من الرئيس
بواسطة كاثلين دريبر
البيد اإللكبون الشهر الماض ,يبحث ً IBI
حاليا عن تعيي مدير تنفيذي .نعتقد أن هذا الموقف
كما ورد يف ر
ي
ي
ً
ر
.
يمكن أن يكون أحد أهم األدوار يف جهود البرسية لمكافحة تغب المناخ يف حي أن هذا قد يبدو مبالغا فيه
أكب
بالنسبة للبعض ,إال أن فرصة توسيع نطاق الفحم الحيوي وعزل الكربون بمقياس جيجا طن لم تكن ر
من أي وقت مض .مع تزايد الطلب عىل أرصدة إزالة الكربون ,يكون لدى المنتجي حافز كبب لزيادة السعة,
لكنهم ما زالوا بحاجة إىل مشبين يضمنون عدم إعادة الكربون إىل الغالف الجوي .يتطلب فتح أسواق جديدة
ً ّ
وكببة للفحم الحيوي ولتلبية هذا الطلب عىل ائتمانات اإلزالة يحتاج جهدا مرك ًزا لتثقيف العدد المبايد من
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أصحاب المصلحة المهتمي بالفحم الحيوي .يشمل ذلك مشبي ائتمانات إزالة الكربون المستندة إىل الفحم الحيوي (عىل سبيل المثال,
 MicroSoftو  Spotifyو  )Stripeعىل المستوى الوط يت ,كما يبحث صانعو السياسات اإلقليميون والدوليون عن اسباتيجيات إزالة
ً
للكربون لتلبية مساهماتهم المحددة وطنيا بموجب اتفاقية باريس ,وقادة الصناعة الذين يتطلعون إىل تلبية أهدافهم القائمة عىل العلوم
ً
ً
ومصنع التكنولوجيا الجدد .إن االحتياجات لتوسيع نطاق الصناعة كببة ولكن المكافآت والعائد
أيضا ,فضال عن المستهلكي والمنتجي
ي
التاىل ,فب رج التفكب يف التقدم!
الخبة والطموح والرؤية لقيادة  IBIإىل المستوى
أكب .إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه لديه ر
ر
ي
اذهب إىلhttps://biochar-international.org/wp-content/uploads/2021/06/IBI-Executive-Director- :
Position-Announcement-06-2021.pdf

في األخبار
أشارت ر
ديسمب  2020إىل أن الفحم الحيوي يتم التعرف عليه كواحد من عدد قليل من التقنيات القابلة
نرسة  IBIاإلخبارية لشهر
ر
ثان أكسيد الكربون  .CDR -وأشارت إىل منصة .Puro:www.puro.earth
للتطبيق القادرة عىل إزالة ي
ً
مؤخرا عن قيام  NASDAQباالستثمار يف :Puro
تم اإلبالغ
 ناسداك تستحوذ عىل سوق إزالة الكربون ر ئ
الناس (Puro.earth )globenewswire.com
 ناسداك توسع سوق إزالة الكربون العالمية بعد رشاء حصة األغلبية يف  | Puro.earthإعادة الشحن
()rechargenews.com
 ناسداك تشبي حصة األغلبية يف سوق إزالة الكربون ()wsj.com
األكب يف  | - Puro.earth - CORCأرض
 ناسداك تصبح المستثمر ر
هذا صوت ضخم بالثقة لعمليات إزالة الكربون .تركز محفظة  Puroالحالية بشدة عىل الفحم الحيوي مقابل منتجات اإلزالة األخرى.
ً
ً
حافزا ً
ضخما لزيادة إنتاج الفحم الحيوي.
ماليا
سيوفر هذا

موجزات إقليمية

آسيا
https://worldagroforestry.org/blog/2021/06/14/sustainable-biochar-agroforestry-and-its-application
الفحم الحيوي المستدام :الزراعة الحراجية وتطبيقاتها
 14يونيو  / 2021الطاقة الحيوية ,الفحم الحيوي ,الهند
قدمت رشكة  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeitالتمويل إىل (World Agroforestry )ICRAF
لتنفيذ إنتاج الفحم الحيوي المستدام من خالل نظم الحراجة الزراعية وتطبيقاتها :ر
مرسوع نهج إدارة الببة المقاوم للمناخ يف الهند.
الهدف الرئيس ر
للمرسوع هو تقييم اإلنتاج والتطبيق وتأثبات الفحم الحيوي عىل صحة الببة وإنتاج الغذاء؛ تطوير نماذج لإلنتاج المستدام
ي
الت يمكن توسيعها عىل نطاق واسع ؛ تطوير
اعية
ر
الز
اجة
ر
الح
أنظمة
من
عليها
الحصول
تم
متنوعة
أولية
مواد
باستخدام
الحيوي
للفحم
ي
ً
والت يمكن أيضا توسيعها عىل نطاق واسع
,
للمناخ
والمقاومة
المنتجة
بة
الب
إدارة
أجل
من
الحيوي
الفحم
استخدام
ميم
لتع
السوق
روابط
ي
؛ وتطوير الروابط بي المنتجي ومجموعات سلسلة القيمة األخرى من أجل التوسع المستدام لحجم استخدام الفحم الحيوي يف الزراعة.
----------------سيقوم ر
تجريت جديد للفحم الحيوي يف أدياليد بإزالة أشجار الزيتون الغازية من المتبهات الوطنية وتحويلها إىل فحم حيوي
مرسوع
ري
الستخدامها يف مزارع الكروم تحويل أشجار الزيتون إىل نبيذ ماكالرين فال | رئيس وزراء جنوب أسباليا
-----------------
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أوروبا
----------------قامت ر
الرسكة البويجية  Snøhettaبتجربة مادة خرسانية جديدة من الفحم الحيوي يف أول جدار سالب للكربون
الخرسانة الحيوية  -الخرسانة سالبة الكربون Snøhetta )snohetta.com( -
----------------ً
ً
ً
 :Vow ASAيضمن  Vowعقدا أرضيا اخباقا يف ()globenewswire.com
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/06/18/2249404/0/en/Vow-ASA-Vow-securesbreakthrough-landbased-contract-in-the-USA.html
"القرض والتسهيالت االئتمانية الجديدة ستدعم جهودنا لتنمية أعمالنا القائمة عىل األرض .يف آذار (مارس) من هذا العام ,جمعنا 230
ً
مليون كرونة نرويجية من العائدات اإلجمالية ر
للرسكة من خالل اكتتاب خاص ,ومؤخرا حصلنا عىل منحة بقيمة  81مليون كرونة
ر
نرويجية من  Enovaلدعم بناء أول مصنع إلنتاج الكربون الحيوي يف  Follumيف شق البوي ج " ,قال  ,Henrik Badinالرئيس
التنفيذي ( )CEOل .Vow
----------------كيف تعمل صناعة الفحم الحيوي البالغة قيمتها  3مليارات يورو عىل تحويل الطاقة الخرصاء يف السويد؟
(https://www.euronews.com/green/2021/06/14/how-is-the-3-billion-biochar-industry-transforming-
)green-energy-sweden
أكب استدامة ,ر
مقتطفات :ف محاولة لتصبح ر
عبت ستوكهولم عىل حليف غب عادي ,أشجار عيد الميالد القديمة وغبها من حطام
ي
الحدائق .تستخدم العاصمة السويدية النفايات الخرصاء لبويد المنازل بالطاقة وتقليل انبعاثات الكربون .يجمع الناس يف جميع أنحاء
المدينة نفايات الحدائق وأشجار عيد الميالد الميتة من زمالئهم المقيمي وحدائق المدينة ,ويحولونها إىل نوع فحم صديق للبيئة يسىم
الفحم الحيوي.
ان للمواد المتطايرة
(برصف النظر عن التعليق عىل كيفية استكمال األمور :يف مالحظة أخف ,فإن " "Stockholm Tarهو الجزء القطر ي
المكثفة من االنحالل الحراري ألشجار الصنوبر والجذور .وقد تم استخدامه يف األصل كمادة حافظة لألخشاب ,خاصة يف السفن -يف
عام  ,1648تم منح رشكة  NorrlSndska TjSrkompanietر
(شكة  Wood Tarيف شمال السويد) امتيازات التصدير الوحيدة للبالد
الباميل تم وضع عالمة "تار
من قبل ملك السويد .ومع ازدياد أهمية ستوكهولم ,تركزت تجارة قطران الصنوبر يف هذا الميناء وجميع ر
ستوكهولم" - .إد).
-----------------ثان أكسيد الكربون من الهواء للبدء يف جميع أنحاء المملكة المتحدة
محاوالت المتصاص ي
(https://www.theguardian.com/environment/2021/may/24/trials-to-suck-carbon-dioxide-from-the-air-
)to-start-across-the-uk
ً
ً
ر
ً
هكتارا ( 29.7فدانا) من
األكب شموال للفحم الحيوي حت اآلن وستضيف  200طن من المادة إىل 12
ه التجربة
ستكون التجربة ي
.
.
حواىل 10
إضافة
يمكن
العضوية
النفايات
أو
الخشب
من
بالفحم
الشبيهة
المواد
إنتاج
يتم
العشبية
اض
ر
أل
وا
اعة
ر
للز
الحقول الصالحة
ي
ي
ً
ر
.
اض العشبية يزيد الفحم الحيوي
أطنان من الفحم الحيوي لكل هكتار إىل حقول المحاصيل ,ولكن يمكن دفن  50طنا أو أكب تحت األر ي
ر
الحرسية.
من قدرة الببة عىل االحتفاظ بالمياه والمواد المغذية ويمكن أن يساعد يف منع جريان األسمدة والمبيدات

شمال امريكا
الفحم الحيوي يحصل عىل ذكر إلدارة الجفاف يف كاليفورنيا! جفاف كاليفورنيا  8 :2021طرق لتوفب المياه حيث تواجه كاليفورنيا
أسوأ جفاف منذ عقود  ABC7 -لوس أنجلوس
-----------------https://waste-management-world.com/a/project-transforming-biomass-into-biochar-and-bio-oil
ر
نبان وزيت حيوي.
مرسوع تحويل الكتلة الحيوية إىل فحم ي
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ً
طنا ً
سيولد ر
يوميا ,وهو تعاون بي  Stine Seed Farmsو Frontline
مرسوع االنحالل الحراري الذي تبلغ طاقته اإلنتاجية 50
 ,BioEnergyالفحم الحيوي والزيت الحيوي والطاقة الحرارية.
أكمل ويكفيلد  Biocharو  Vowاللمسات األخبة عىل صفقة بقيمة  5.15مليون دوالر لبناء مصنع إلنتاج الفحم الحيوي باستخدام
لثان أكسيد الكربون إىل طاقة مخصصة لتجفيف
تقنية االخرص الحيوي الحاصلة عىل براءة اخباع ,وتحويل غاز التخليق المحايد ي
الكتلة الحيوية.
-----------------ً
ً
ً
أرضيا اخباقا يف ()globenewswire.com
 :Vow ASAيضمن  Vowعقدا
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/06/18/2249404/0/en/Vow-ASA-Vow-securesbreakthrough-landbased-contract-in-the-USA.html
لرسكة ( Vow ASAيشار إليها ً
وقعت رشكة فرعية مملوكة بالكامل ر
معا باسم " )"Vowاتفاقية مع  Wakefield Biocharلتثبيت نظام
 Biogreenعىل مستوى الصناعة يف منشأة  Wakefieldيف  ,Valdostaجورجيا ,الواليات المتحدة األمريكية.
عاىل الجودة ويساهم يف أقسام Wakefield's
سيقوم نظام االخرص الحيوي بتحويل الكتلة الحيوية والمخلفات الحيوية إىل فحم حيوي ي
عاىل الجودة يف الواليات المتحدة األمريكية
والت تتناول السوق شي ع النمو للفحم الحيوي ي
 ,Advanced Materials and Soil Healthي
المعنية ً
بيئيا بشكل مبايد.
------------------

https://www.chronline.com/stories/once-celebrated-onalaska-company-leaves-behind-100000gallons-of-hazardous-waste,267756
الوقود الحيوي :بدأ تنظيف وكالة حماية البيئة هذا األسبوع بعد أن تركت ر
الرسكة فوض هائلة
مقتطفات:
ً
ً
ً
يف عام  ,2014كانت  Onalaska Wood Energyاحتماًل محليا مثبا ,عىل أمل تحويل قصاصات الغابات إىل "الفحم الحيوي"  -منتج
زراع عاىل الكربون واسباتيجية مقبحة للتخفيف من آثار تغب المناخ .ف جولة مناخية ف ذلك العام ,منح الحاكم جاي إنسىل ر
الرسكة
ي
ي
ي
ي
ي
ً
واصفا إياها بأنها "واحدة من ر
الرسكات الرائدة يف تكنولوجيا الوقود الحيوي".
 20,000دوالر,
ولكن بحلول مارس  ,2020تم حل  .Onalaska Wood Energyما تبق يف العقار الذي تبلغ مساحته  8أفدنة هو ما يقرب من 100000
هيكىل واحد عىل
جالون من النفايات الخطرة يتم تنظيفها اآلن من قبل الوكاالت الحكومية والفيدرالية .للمرفق تاري خ من الحرائق وانهيار
ي
ً
األقل ,مما يشكل تهديدا بحدوث انسكاب  -أو احباق  -يمكن أن يؤثر عىل المجتمعات المجاورة ,ومصبات األنهار ,وخور غب ,واألنواع
الصح يف أوناالسكا.
المهددة باالنقراض ,ومحطة معالجة مياه الرصف
ي
مالحظات المحرر.
ً
التاىل عىل استفسارنا حول
اىل يف المشهد ,وكالة حماية البيئة األمريكية المنطقة  10للرد
ي
شكرا لك بروكس ستانفيلد ,المنسق الفيدر ي
سيانيد الهيدروجي المذكور يف التقرير اإلخباري.
مالحظة :)HCN( 1
ً
التاىل :هناك
ردا عىل استفسار حول وجود (غب
نمط؟) لسيانيد الهيدروجي يف خل الخشب ,أجابت وكالة حماية البيئة عىل النحو ي
ي

الت رأشت إليها:
بعض األسباب المحتملة لقراءات  HCNي




يحتمل أن تكون نفايات مختلطة يف حاويات ,وليس بالرصورة نفايات االنحالل الحراري لألخشاب يف حاويات.
تم اكتشاف السيانيد يف بعض عينات خل الخشب.
تداخالت متقاطعة من مركبات أخرى تم اإلبالغ عنها مثل  HCNعىل أجهزة االستشعار لدينا.

المالحظة ( 2الزرنيخ):
ً
أيضا إىل وكالة حماية البيئة أبلغ عن:
أحالنا بروكس ستانفيلد
(https://response.epa.gov/sites/15062/files/Onalaska%20Wood%20Pyrolysis%20AM%20Final.pdfيشب
ً
ذلك إىل وجود الزرنيخ ف خل الخشب ر
المرجع .هل يشب هذا إىل أن المصنع كان يعالج أيضا نفايات
بأكب من  5أضعاف المستوى
ي
ي
تضق مسحة
الت تمت معالجتها باستخدام زرنيخات النحاس الكروماتية؟ (النحاس والكروم واألرسينات هو مادة حافظة
األخشاب ي
ي
من اللون األزرق واألخرص عىل الخشب المعالج).
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--------------------

أفريقيا
اض المتدهورة
الفحم الحيوي للتخفيف من تغب المناخ واستعادة األر ي
https://www.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/2021/06/GLF-Africa-2021-white-paperBiochar-for-climate-change-mitigation-and-restoration-of-degraded-lands.pdf
مقتطف :من منظور علم المناخ والببة ,تتأثر الزراعة البعلية يف أجزاء كثبة من أفريقيا جنوب الصحراء بفصول الجفاف الطويلة ,وعدم
رئيس إىل الحموضة ,وحالة المغذيات المنخفضة ,ومحتوى
انتظام هطول األمطار ,وانخفاض خصوبة الببة .هذا األخب يرجع بشكل
ي
ً
اض يجب أن تستجيب لهذه العقبات .الفحم الحيوي لديه إمكانات كببة ليكون جزءا من
الكربون المنخفض .تدابب استعادة هذه األر ي
الحل للتغلب عىل تلك العقبات ,ألنه يحسن خصائص الببة  -عىل وجه الخصوص ,للببة شديدة التجوية أو فقبة المغذيات أو الببة
الحمضية يف ظل مناخ جاف أو شبه جاف؛ ولألش أو المجتمعات ذات الدخل المنخفض يف المناطق الريفية من البلدان المنخفضة
والمتوسطة الدخل.
ً
اض الزراعية ,أشار المؤلفون إىل
الت تظهر تطبيق الفحم الحيوي غب المعدل عىل األر ي
مالحظة المحرر  :1ردا عىل سؤال حول الصور ي
منشورين:



كاتبر وآخرون `` . (2019):أدت إضافة الفحم الحيوي باستمرار إىل زيادة خصوبة الببة والمحاصيل يف دورات الذرة وفول
الصويا عىل مدى  10سنوات يف المناطق شبه الرطبة يف كينيا ''
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429018318938?via%3Dihub
نووتت وآخرون' ). (2018تأثب  Biochar Incorporatedعىل امتصاص مصنع األسمدة النيبوجينية غب العضوية ؛
هود
ي
فرصة لعزل الكربون يف الزراعة المعتدلة)'((https://www.mdpi.com/2076-3263/8/11/420

ً
مالحظة المحرر  :2ينصح الدكتور دريس روبروك (مؤلف مشارك يف ورقة المناظر الطبيعية العالمية أعاله) أيضا أن وحدة إدارة الموارد
الت حول تقنيات
الطبيعية يف المعهد
الدوىل للزراعة االستوائية ( )www.iita.orgتعمل عىل إجراء مراجعة ببليوغرافية حول األبحاث ي
ي
.
والت تشب إىل الفوائد من
2010
عام
منذ
اء
ر
النظ
اجعها
ر
الت
ق
ا
ر
األو
عدد
ف
يعة
رس
ال
الزيادة
تشب
إفريقيا
ف
الحيوي
التغويز والفحم
ي
ي
ً ي
ي
قدما بخط شيعة يف "القارة األم".
تمض
حيث الطاقة وإنتاج الغذاء إىل أن االبتكارات
ي
()/https://www.iita.org/iita-staff/roobroeck-dries

استفسارات التوظيف
 IBIهو التوظيف.
راجع قسم "من الرئيس" أعاله.
مشغل المحطةPyrocal Pty Ltd Toowoomba, Queensland, Australia :
https://www.linkedin.com/jobs/view/plant-operator-at-pyrocal-pty-ltd-2612973689/?originalSubdomain=au
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تحديثات IBI INTERN
تحديث بواسطة كاميال أكويج ,جامعة سينتيفيكا ديل سور ,ربيو
ً
أجريت بحثا هذا الشهر حول حالة الفحم الحيوي يف أمريكا الالتينية ,وبدأت يف جمع البيانات حول النفايات
وشيىل حيث تلقيت استجابة مرضية
الخرصاء العضوية .لهذا,اتصلت بوزارة البيئة يف ببو واإلكوادور وأوروغواي
ي
ً
ً
الت تولدها يوميا وشهريا
ألنت تمكنت من الحصول عىل معلومات حول كمية النفايات الصلبة العضوية ي
منهم ً ي
وسنويا.
أعطون معلومات عن كمية النفايات من الحدائق,واألخشاب ,والكرتون ,والورق,
,
ذلك
إىل
باإلضافة
ي
ه عندما أبحث عن معلومات عن
ومخلفات الطعام من المنازل .من ناحية أخرى ,فإن الصعوبات ي
الت أواجهها ي
ون ,لذلك
اإللكب
بريدهم
كون
يشار
بهذا
يقوم
الشخص المسؤول عن النفايات الصلبة يف كل دولة ألن ليس كل من
ي
ً
يجب أن أكتب ر
مباشة إىل موقع الوزارة وهذا يستغرق وقتا أطول .باإلضافة إىل ذلك ,يف حالة أوروغواي ,ليس
لديهم المعلومات المتاحة ألنهم يعدون خطة للنفايات الصلبة ولديهم فقط بيانات تقديرية .آمل أن يتم الحصول
عىل المعلومات من البلدان األخرى وأن أبدأ يف األسابيع القادمة يف طرح األسئلة عليهم حول وضع الفحم الحيوي
يف أمريكا الالتينية.

تحديث بواسطة ر ن
نيثي داس ,جامعة سنغافورة الوطنية ,سنغافورة
يف تحديث هذا الشهر حول عمل الفحم الحيوي ,كنت أتوصل إىل إطار عمل لجمع البيانات من منطقة آسيا
الت أجمعها يف مقدار الكتلة الحيوية يف
والمحيط الهادئ عىل بيانات الفحم الحيوي .سوف تبحثهذه البيانات ي
الت يتم تحويلها وكذلك النظر يف بناء حجة للحكومة
إشارة خاصة إىل المبة االإضافية ,ومقدار الكتلة الحيوية
ي ً
ً
الت أجمعها أيضا يف المكون
فيما يتعلق بإمكانيةالعمل عىل الفحم الحيوي المحددة وطنيا .ستنظر البيانات ي
الصناع وكذلك لمعرفة مستويات المعرفة لموردي
أساس يف توسيع نطاق اإلنتاج
النوع الذي سينظر بشكل
ي
ي
ي
س تم الحصول
التي
البيانات
دقة
ه
أتوقعها
الت
الصعوبات
ستكون
.
الحيوي
الفحم
بيانات
حيث
من
المعدات
ي
ي
ي
ر
الت أجمعها
عليها حيث لن تكون جميع البلدان أو الرسكات عىل استعداد لتقديم بيانات كاملة .ستنظر البيانات ي
ً
أيضا يف مقدار متوسط نفايات الطعام لكل أشة ومعرفة إمكانية استخدام هذه البيانات كنقطة انطالق لبيانات المخزونات الحيوية .
الت تم جمعها  .يف األسابيع المقبلة ,سأجمع المزيد من البيانات من
آمل يف التغلب عىل التحديات المتوقعة وضمان دقة البيانات ي
الرسكات السنغافورية وكذلك ر
مختلف ر
الرسكات يف منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع البيانات النوعية والكمية.

الروزنامة

املبادرة الدولية للفحم الحيوي
املبادرة الدولية للفحم الحيوي هي منظمة غير ربحية تقدم منصة لتعزيز تعاون أصحاب املصلحة ,
واملمارسات الصناعية الجيدة  ,واملعايير البيئية واألخالقية لدعم أنظمة الفحم الحيوي اآلمنة والقابلة
ً
اقتصاديا.
للتطبيق

نساعد على أن

ً
مساء (توقيت رشق الواليات المتحدة)
 :IBI Webinarما هو " biocharاألفضل"؟ األربعاء  14يوليو  2021الساعة 12:00
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ايفينبايت
الفحم الحيوي  -رؤى حول التحديات والفوائد والتطبيقات تذاكر ,الثالثاء  20يوليو  2021الساعة | 10:00
ر

https://waset.org/sustainable-rice-farming-greenhouse-gas-emissions-and-biochar-conference-in-october-2021-in-athens

نوفمب  2021غالسكو ,اسكتلندا ,المملكة المتحدةhttps://ukcop26.org- .
لتغي المناخ (COP26) 1-12 2021
ر
مؤتمر األمم المتحدة ر

صور مصورين مجهولي مرخصي بموجب CC BY-SA
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بحث جديد

من الباحث العلمي لقوقل
ً
حصريا لألعضاء
إضافة إلى نشرة  IBIاإلخبارية التي تم إعدادها
األوراق املوجودة في هذه القائمة مأخوذة من إدخاالت " "biocharالجديدة الشهر املاض ي في الباحث العلمي من  .Googleاالقتباسات مأخوذة من األوراق ,ويمكن
الوصول إليها من خالل الروابط املتوفرة .تم استخراج هذه من قبل  Abhilasha Tripathiمرشح الدكتوراه ,املعهد الهندي للتكنولوجيا ,كانبور للحفاظ على طول
هذا امللحق يمكن التحكم فيه ,ولكنه غني باملعلومات الكافية لدفع مزيد من التحقيق من قبل القراء .تم التركيز على تسليط الضوء على النتائج الجديدة التي
تؤدي إلى التطبيق العملي ,ولكن مع توقع أن القرارات سوف تكون مستنيرة من خالل الوصول إلى املنشور الكامل.
----------------Gonzalez, J, P Sargent, C Ennis - Journal of Cleaner Production, (2021) “Sewage Treatment Sludge
Biochar Activated Blast Furnace Slag as a Low Carbon Binder for Soft Soil Stabilisation.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652621017716?casa_token=40u818DA2mMAAA
AA:83uohrjras_4B8BplzECFwTHJFmd0BWJRM5jUjUD134aB1CG6ITHhGb3MM8RoNg0cHJX2nLp9ch1 .

.
من امللخص" :لوحظ أن الفحم الحيوي ينشط بنجاح الخصائص البوزوالنية للخبث ,حيث نتج عن الخالئط املدروسة قوة ملدة ً 28
يوما تلبي
متطلبات معايير تثبيت التربة األوروبية .حققت مخاليط املوثق ذات التركيزات العالية للفحم الحيوي قوة أكبر .أفضل املزيج ً
أداء كان يحتوي على
نسبة الفحم الحيوي-الخبث  0.33 :0.67والجرعة  ,٪10والتي أنتجت قوة تصل إلى  1243كيلو باسكال" .
Peñalver-Alcalá, A, J Álvarez-Rogel, … HM Conesa - Journal of, (2021) “Biochar and Urban Solid
Refuse Ameliorate the Inhospitality of Acidic Mine Tailings and Foster Effective Spontaneous Plant
Colonization under Semiarid Climate.” Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112824

من امللخص" :الكربون العضوي املانع الذي يوفره  biocharبقي في التربة بينما املركبات العضوية القابلة للتغير التي يوفرها  USRتم استهالكها
بمرور الوقت .كانت هذه التحسينات متسقة ملدة عام واحد على األقل وأدت إلى انخفاض الكثافة الظاهرية ,وزيادة قدرة االحتفاظ باملياه,
ودرجات أعلى للمعلمات املتعلقة بامليكروبات  /الوظيفية في تربة املخلفات املعدلة ".

----------------P Singh - Catalysis for Clean Energy and, (2021) “Biochar as a Catalytic Material.” (In book: Catalysis for
Clean Energy and Environmental Sustainability (pp.767-801) ) Springer.
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https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-65017-9.pdf#page=765
https://www.researchgate.net/publication/350794930_Biochar_as_a_Catalytic_Material
ً
من امللخص " :الفحم الحيوي برز
مؤخرا كفئة من املواد الوظيفية املشتقة من الكتلة الحيوية مع التطبيقات املحتملة في االستدامة البيئية .النشاط العالي
ً
ً
واملسامية واملرونة والفعالية من حيث التكلفة للفحم الحيوي ,يجعله بديال واعدا للمحفزات التقليدية األخرى .في هذا الفصل ,نقدم مراجعة شاملة للخصائص
التحفيزية والتطبيقات التحفيزية للفحم الحيوي" .
----------------Khan, MD, JW Ahn - Clean Coal Technologies: Beneficiation, and undefined Utilization.
“Environmental Benign Biochar Technologies: Strategic Utilization for CO2 Capture and Wastewater
Treatment.” Springer. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-68502-7_8.pdf
من امللخص" :يمكن لهذه التعديالت أن تعزز التفاعالت الكيميائية للفحم الحيوي مثل الجذب الكهروستاتيكي ,ومعقد السطح ,والتبادل األيوني ,وتحريض
املجموعات الوظيفية".
----------------لي ,إكس وآخرون" )2021( .مراجعة نقدية للتطبيق والتطورات األخيرة من الفحم الحيوي بعد التعديل في املكثفات الفائقة".
إلسفيرhttps://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127428.
من امللخص" :العوامل التي تؤثر على األداء الكهروكيميائي للفحم الحيوي ,مثل مساحة السطح املحددة ( ,)SSAوبنية املسام ,والتعديل الكيميائي للسطح
واملوصلية تتم مناقشتها بشكل منهجي .درس هذا العمل العالقة بين الكربون مع هيكل املسام امليزوبوري والتسلسل الهرمي واألداء الكهروكيميائي ملواد القطب
الكهربائي للفحم الحيوي" .
----------------Li, X et al. (2021) “A Critical Review on the Application and Recent Developments of Post-Modified
Biochar in Supercapacitors.” Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127428
.
من امللخص" :أظهر الفحم املعالج بالنيكل  /بالبخار الحد األقص ى لتوليد الهيدروجين ( 0.471مول ( /جم خام تغذية • جم قط)) بسبب القابلية العالية
لالختزال ,والتشتت العالي للنيكل ,والكمية الكبيرة من  Kو  Caالكامنة ,ومساحة السطح املعتدلة .تمت مالحظة املحصول الكلي للغاز و  H2بالترتيب التالي/ Ni :
فحم معالج بالبخار>  Ni / ZnCl2فحم معالج>  / Niفحم غير معالج> " .Ni / α-Al2O3
----------------)" Wang, C, H Lei, R Zou, M Qian, W Mateo, X Lin - Bioresource, (2021تبسيط يحركه الفحم الحيوي لتركيبات النفط الخام الحيوي املشتق من السليلوز-
االنحالل الحراري إلى جانب تعزيز توليد الهيدروجين ".إلسفيرhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852421005903.؟casa_token=i--
.2TUgTUG8AAAAA:L9TzLTi6LENDYmFobwKjeE2czoAPZ3O73pBWVmdwfP_jdl9qcajQp3
من امللخص ..." :تم اكتشاف درجة حرارة  600درجة مئوية ونسبة الفحم الحيوي إلى السليلوز  ,3حوالي  ٪78بالحجم من الهيدروجين ,وزادت من حوالي 48
ً
نشاطا ً
بالحجم ٪للتحلل الحراري غير التحفيزي .على الرغم من  10دورات من إعادة االستخدام ,ظل الفحم الحيوي
جيدا نحو تعزيز توليد الهيدروجين
والفينوالت األحادية ".

11

----------------Heitkamp BioEnergie Verbund eV Adriel Latorre-Pérez Darwin Bioprospecting Excellence Sven
Neegmann, Kerstin et al. 2021. “Monitoring of Seven Industrial Anaerobic Digesters Supplied with
Biochar.” https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-499198/v1
من امللخص" :سبعة هاضمات صناعية ال هوائية تمت تكميلها بالفحم الحيوي ملدة عام واحد .لوحظ تأثير إيجابي على طيف األحماض العضوية حيث انخفض
ً
انخفاضا في
تركيز حامض الخليك والبروبيونيك وحمض الزبد بشكل ملحوظ .أظهر القياس الكمي للعامل املساعد  F420باستخدام الفحص املجهري الفلوري
العتائق امليثانوجينية ".

----------------Tsui, TH et al. “Timing of Biochar Dosage for Anaerobic Digestion Treating Municipal Leachate:
Altered Conversion Pathways of Volatile Fatty Acids.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852421006222?casa_token=WgSP8EpY10AAAAA:n221w5zX2MvtJANTkyfDc8l2WZ6Fkj-glU82FJsbNLcL-3vcO6JMoycdXZ6xFMLyi3VVm95ug
من امللخص" :بغض النظر عن جرعة الفحم الحيوي املتأخرة ,فإنه ال يزال بإمكانه استرداد  ٪ 89من إمكانات امليثان الحيوي النهائية .بمقارنة تركيبات VFA
(األحماض الدهنية املتطايرة) املتبقية ,وجد أن جزء  VFAsطويل السلسلة يمثل  ٪81من إجمالي  VFAsفي مجموعة املفاعل لجرعة الفحم الحيوي املبكر ,بينما
كان  ٪38فقط في املفاعل األخير" .

----------------)Ladd, Brenton, Camila Aquije, Hans-Peter Schmidt, Kathleen Draper, and Stephen Joseph. (2021
“Low Tech Biochar Production Could Be a Highly Effective Nature-Based Solution for Climate
Change Mitigation in the Developing World.” https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-518620/v1.
من امللخص" :كانت البصمة الكربونية إلنتاج الفحم الحيوي أقل من السماد العضوي والفحم الحيوي والسماد كالهما كان لهما آثار كربونية أقل بكثير من إدارة
النفايات التي تحققت عبر دفن النفايات".

----------------Guo, J et al. (2021) “Effects of Various Pyrolysis Conditions and Feedstock Compositions on the
Physicochemical Characteristics of Cow Manure-Derived Biochar.” Elsevier.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127458
من امللخص" :الفحم الحيوي املشتق من سماد البقر املتدفق وبقايا التخمير الالهوائي له محتوى  Cمماثل (>  ,)٪48القلوية (الرقم الهيدروجيني>  ,)10القيمة
الحرارية (>  20000جول  /جم) ,االستقرار ,والقطبية .كان الفحم الحيوي لسماد األبقار الطازج يتمتع بمستوى أعلى من املغذيات ( )٪6.6وقدرة على امتصاص
اليود ( 215مجم  /جم) من األنواع األخرى ".
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----------------Jia, X et al. (2021) “Mesopore-Rich Badam-Shell Biochar for Efficient Adsorption of Cr (VI) from
Aqueous Solution.” Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105634
من امللخص" :املنشط  biocharمن نوع ( badam-shell )ABSBله تأثير إزالة فائق على التركيز املنخفض ً
نسبيا لـ ( 50 ≤( Cr )VIمجم لتر  ,)1 −ويمكن أن يفي
مترا ً
مربعا جم  )1-تقريباً
املتبقي ( Cr )VIبمعيار االنبعاث األقص ى (< 0.5مجم لتر)  )1مياه الصرف الصناعي .كانت مساحة السطح املحددة لـ ً 1359.5) ABSB
مترا ً
أربعة أضعاف تلك املوجودة في الفحم الحيوي ذي غالف بادام األصلي )ً 371.87( (BSB
مربعا جم " .)1-

مقتطفات أخرى

--------------------------

https://cris.vub.be/ws/portalfiles/portal/66795738/Biochar_s_effect_on_the_ecosystem_services_provided_by_sandy_textured_and_contam inated_san
dy_soils.pdf
تأثير الفحم الحيوي على خدمات النظام البيئي التي تقدمها التربة الرملية ذات القوام الرملي وامللوثة :بروتوكول مراجعة منهجية
لذلك ,فإن الهدف من هذه الدراسة هو املراجعة املنهجية لقاعدة األدلة املتاحة لتجميع تأثير ودوافع تعديالت الفحم الحيوي على أربعة خدمات محددة للنظام اإليكولوجي التي
تقدمها التربة الرملية الرملية وامللوثة.
---------------------------
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016236121009662?dgcid=coauthor
اإلنتاج املزدوج للهيدروجين والفحم الحيوي من النفايات السائلة الصناعية املحتوية على مركبات فينولية
امللخص الرسومي:

-----------------------https://www.mdpi.com/2073-4352/11/5/527/htm
إنتاج الفحم الحيوي وتطبيقه املحتمل في املركبات األسمنتية
في هذه الدراسة ,يتم تقديم مراجعة شاملة لتخليق الخواص الكربونية الدقيقة  /النانوية منخفضة التكلفة والصديقة للبيئة من االنحالل الحراري للنفايات
الزراعية  /الصناعية املختلفة ,وبعد ذلك ,يتم تقديم تطبيقها في املواد األسمنتية إلنتاج مركبات اسمنتية عالية األداء ,والتي لديها القدرة على استخدامها
كتعزيز نانو  /دقيق في املصفوفة األسمنتية.
-----------------------https://www.researchgate.net/publication/352009051_Biochar_composites_Emerging_trends_field_succe
sses_and_sustainability_implications

مركبات الفحم الحيوي :االتجاهات الناشئة والنجاحات امليدانية وآثار االستدامة

ً
هندسيا من املرشحين الواعدين في مجموعة واسعة من التطبيقات البيئية ,بما في ذلك تحسين خصوبة التربة ,وتثبيت امللوثات,
تعد  biocharsاملصممة
ً
ً
ومعالجة مياه الصرف الصحي ,وعزل الكربون في املوقع .توفر هذه املراجعة تصنيفا منهجيا ملركبات الفحم الحيوي الجديدة هذه ,وتحدد االتجاهات
املستقبلية الواعدة في البحث املركب والتطبيق.
-----------------------

http://biomassmagazine.com/articles/18033/uk-beis-selects-biomass-projects-for-carbon-capturecompetition
ً
مشروعا للمرحلة األولى من مسابقة تقنيات إزالة الهواء
أعلنت وزارة األعمال والطاقة واالستراتيجية الصناعية في اململكة املتحدة في  24مايو أنه تم اختيار 24
والغازات الدفيئة ( .)GHGثمانية تشمل الفحم الحيوي ,االنحالل الحراري  /التغويز أو الكربنة الحرارية املائية للكتلة الحيوية.
-----------------------
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https://bouldercolorado.gov/newsroom/city-secures-100000-grant-for-bioenergy-biochar-work
Cityتحصل على منحة بقيمة000 , 100دوالر أمريكي ألعمال الطاقة الحيوية  -الفحم الحيوي

ً
بناء على تراث املدينة كشركة رائدة في النهوض بالنظم البيئية كمجال تركيز للعمل املناخي ,سيدعم التمويل الطاقة الحيوية في بولدر وعمل الفحم الحيوي.
-----------------------https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.11343

التأثيرات التآزرية للفحم الحيوي واملنشطات الحيوية على امتصاص العناصر الغذائية والعناصر السامة بواسطة الفلفل في التربة امللوثة
يتم استخدام العديد من املنهجيات ملعالجة تلوث التربة ,بما في ذلك استخدام التعديالت مثل  .biocharقام هذا العمل بتقييم آثار ً biochar
جنبا إلى جنب مع
سماد مختلف (ماء ,محلول سماد تقليدي ,أو محلول سماد مع محفز حيوي تجاري مشتق من ليوناردايت) على توافر العناصر السامة واملغذيات للفلفل
املزروع في تربة ملوثة بـ  As, Cdو  Pbو .Zn
-----------------------تشير مقالة  Globe and Mailإلى الدراسة وتالحظ الفحم الحيوي:
https://www.theglobeandmail.com/business/article-new-study-offers-canada-natural-solutions-tocombat-climate-change/.
من هذه املقالة" :تشمل التكتيكات ,املعروفة باسم حلول املناخ الطبيعي ,حماية األراض ي العشبية ,وزراعة األشجار ً
جنبا إلى جنب مع املحاصيل النقدية,
وتجنب اضطراب األراض ي الخثية ,وتحويل بقايا املحاصيل إلى فحم حيوي ,وهو شكل عالي االستقرار من الكربون يمكن إضافته إلى التربة لتحسينها .جودته ".
[تم اضافة التأكيدات]

------------------------

info@biochar-international.org www.biochar-international.org
اتبعنا تويتر

& على شاكلتنا موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك

15

اعمل مع !IBI
يقدم  IBIالخيارات التالية للتعاون مع المشاري ع العلمية .حدد الحزمة األفضل لمؤسستك وأكمل نموذج الدفع المصاحب.

□

الباقة الفضية 1
)a
)b
)c
)d

ً
وصفا ر
ر
للمرسوع عىل موقعه عىل الويب مع تفاصيل االتصال والروابط والصور ؛ يمكن تحديث الموقع مرة واحدة يف
ينرس IBI
السنة.
ً
ً
سنويا ر
للمرسوع ف ر
تحديثا ر
للمرسوع
النرسة اإلخبارية الشهرية مرتي
يرسل IBI
ي
ينرسها ر
المنشورات الت ر
المرسوع مضمونة ليتم شدها يف تحديث منشورات  IBIالشهرية.
ي
ً
سنويا من قبل عضو ف اللجنة العلمية  ,IBIيتم إرساله ف تحديث منشور  IBIالشهري ر
ونرسه
مناقشة متعمقة لمنشور واحد
ي
ي
عىل موقع ر
مرسوع .IBI

مرسوع ,تدفع ف بداية سنة ر
التكاليف 1000 :دوالر لكل سنة ر
المرسوع
ي

□

الباقة الذهبية 2
 )aيشمل جميع خدمات الباقة .1
ر
عب اإلنبنت مدتها ساعة
عب اإلنبنت حول خطط المرسوع أو التقدم أو النتائج مع موضوع مناسب لجمهور ( IBIندوة ر
 )bندوة ر
ً
عالميا ,مع جلسة أسئلة وأجوبة) .يتم
حواىل  100-50مشارك يف جميع أنحاء العالم) ,يديرها  ,IBIويتم اإلعالن عنها
مع
واحدة
ي
أرشفة  Webinarعىل موقع  IBIويمكن ألعضاء  IBIرؤيته (أضف  1000دوالر للوصول المفتوح).

مرسوع ,تدفع ف بداية سنة ر
التكاليف 4000 :دوالر لكل سنة ر
المرسوع
ي

□

الباقة البالتينية 3
 )aيشمل جميع خدمات الحزمتي  1و .2
ً
ً
جذابا لجمهور متنوع ً
 )bرحلة  IBIإىل ر
وصانع السياسات ,وعادة
الصناعة
ممثىل
إىل
العلماء
من
ا
بدء
فيه
مرسوعك يف وقت يكون
ي
ي
ً
ما يكون  40مشاركا ,والذين سيدفعون تكاليف سفرهم ورسوم التسجيل (انظر https://biochar-
 /international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finlandللحصول عىل مثال للرحالت السابقة).

مرسوع ,تدفع ف بداية سنة ر
التكاليف 15000 :دوالر لكل سنة ر
المرسوع
ي
مرسوع( عىل سبيل المثال ,قد يختار الم ررسوع الحزمة  1ف العام  1و  2من ر
يمكن أن تختلف الحزم لكل سنة ر
مرسوعه والحزمة  2يف
ي
العام  3).ر
يرج االستفسار عن الخيارات اإلضافية ومجموعة الخدمات غب المذكورة أعاله.
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سيقدم  IBIخطاب البام يمكن تضمينه يف اقباحك إىل أحد المانحي .إذا تمت الموافقة عىل االقباح وتمويله ,يمكن ل  IBIالعمل مع
الرساء أو العقود ,كما هو أسهل بالنسبة ر
أوامر ر
للمرسوع.

املبادرة الدولية للفحم الحيوي

تعاون  IBIمع المشاري ع العلمية

ر

قد م اسم وع وان الفوا ي الحا :

خيارات التعاون (األسعار بالدوالر األمريكي)
□البالتين 15000 :دوالر
□ الذهب 4000 :دوالر
□وصول اختياري مفتوح للندوة عبر الويب ( 1,000 +دوالر)
□الفضة 1000 :دوالر

املبل ا ما املرف ________ : $
ً
نقدا بالدوالر األمريكي رقم  MC /التأشيرة ________________________________ _
□شيك بالدوالر األمريكي

تاري اإلنتهاء  __________ :رمز األمان املكون من  3أرقام __________ :االسم املوجود على البطاقة_____________________________ :
إيصال البريد اإللكتروني إلى / __________________________________ :رقم الهاتف__________________________________ :
يرجى إرفاق شيك أو ً
نقدا أو تقديم معلومات بطاقة االئتمان  ,و رسالها إلى مكتبIBI:
عبر البريد اإللكتروني ) (BSCHORR@TTCORP.COMأو الفاكس ( )5537-223-202-1أو البريد األمريكي

USA). ,DC 20036 ,WASHINGTON ,SUITE 650 ,NW ,(1211 CONNECTICUT AVENUE

ش را لدعم م!
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يرجى تقديم اسمك وعنوان الفواتير الحالي:

