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األخبارمن 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.
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مرحبا بعضوية ر
الشكات الجدد
BIOCHAR SUPREME/BLACK OWL
BIOCHAR/INNOVOCHAR

األعضاء الحاليي

إيفرسون ,واشنطن ,الواليات المتحدة األمريكية

ENAGON LLC

/https://www.biocharsupreme.com
منتج لمنتجات زراعية من الفحم الحيوي ومواد معالجة بجودة استثنائية .تخصص يف المنتجات
والتبة .البيع بالجملة ف المقام األول ,البيع بالتجزئة متاح عت ر
البيئية لمعالجة المياه ر
اإلنتنت
ر
ي
عىلwww.biocharsupreme.comومن خالل الموزعي ومتاجر البيع بالتجزئة منتجات
 OMRIو  NOPذات أعىل مستويات الجودة والفعالية .ف مجال األعمال التجارية ر
ألكت من عقد
ي
من الزمان.

ENVIRAPAC MONTICELLO
ETIA GROUP

FOREST CREEK RESTORATION
FORLIANCE GMBH

GENESIS BIOCHAR
GLANRIS, INC.

B9 ENERGY CONTROL LTD.

GREEN CARBON SOLUTIONS

الرن ,ر
أنتيم ,المملكة المتحدة

GREEN STATE BIOCHAR

انتاج الطاقة المتجددة

THE HAMAKUA GROUP
HYBRID ENERGY AUSTRALIA

حلول الكربون األخضر

ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION

بيت بايك ,أوهايو ,الواليات المتحدة األمريكية
ر

INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC.

KUWAIT INSTITUTE FOR SCIENTIFIC
)RESEARCH (KISR

شركة .THERMOTECH C OMBUSTION FDC I NC
ر
مونتيال ,PQ ,كندا

LERCHENMÜLLER CONSULTING

/https://thermotech.ca

METZLER FOREST PRODUCTS LLC
MONTEREY PACIFIC, INC.

يتخذ فريقنا إجراءات ملموسة لتحقيق وفورات يف
الطاقة وتقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري لجميع عمالئنا.

MYNO CARBON CORP.
NATURAL RESOURCES RESEARCH

وتجديد عضوية ر
الشكات

INSTITUTE – UMN-DULUTH
NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT
NORSK BIOKULLNETTVERK

توماس كاستن
ر
كاسي ,هينسدال ,إلينوي ,الواليات المتحدة األمريكية
مؤسسة عائلة

NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC.
NOVOCARBO

سمك البلطي

PURE LIFE CARBON INC.

/https://www.tilapia.no
Sunndalsøra,التوي ج
نحن نقدم التكنولوجيا والمشورة تجاه أساليب اإلنتاج والعمليات وحلول الطاقة وإدارة النفايات
المستدامة يف القطاع األزرق والقطاع األخض.

PYROCAL PTY LTD.
QUALITY FLOW ENVIRONMENTAL
RAINBOW BEE EATER PTY LTD
SCANDI ENERGY AS

2

PUBLIC POWER

EBRASKA

DISTRICT
/https://www.nppd.com
كولومبوس ,رنتاسكا ,الواليات المتحدة
األمريكية

األعضاء الحاليي
REG RHEINISCHE EIGENGRUND GMBH

ً
ً
ً
ً
ً
سياسيا لوالية رنتاسكا ,فإن  NPPDيحكمها
فرعيا
وتقسيما
بصفتها مرفقا مملوكا للقطاع العام
اض خدمتنا المستأجرة شاسعة ,
مجلس إدارة منتخب من قبل األشخاص الذين يخدمونهم .أر ي
بما يف ذلك كل أو أجزاء من  86مقاطعة من أصل  93مقاطعة يف رنتاسكا .تم تشكيل NPPD
ف  1يناير  1970,عندما
يتم دمج منطقة استهالك الطاقة العامة ومنطقة ر
فال للطاقة العامة والري )(PVPPID
بالت
ي
ي
اليوم.
عليه
نحن
ما
لتصبح
العامة
للطاقة
رنتاسكا
ونظام
يقوم  NPPDعىل تلبية احتياجات الطاقة ف والية نتاسكا .نحن ر
نحتم تاري خ السلطة العامة
ر
ي
ر
التي يف الوالية ,ومع ذلك فإننا ندرك أن مستقبل الطاقة يف الوالية يتم تحديده من خالل ما
نقوم به كل يوم.

RESTORATION FUELS, LLC

ROB NOOTER
SENECA FARMS BIOCHAR LLC
SEQUEST

SIMEKEN INC.
SOILTEST FARM CONSULTANTS
STANDARD BIOCARBON CORP.
STIESDAL FUEL TECHNOLOGIES A/S
SUMITOMO SHI FW
SUSTAINSCAPE, INC.
THERMOTECH COMBUSTION FDC INC.

رسالة هناية العام من الرئيس

TILAPIA AS

ما الفرق الذي أحدثه هذا العام! عىل الرغم من أننا ما زلنا
ر
والت عرقلت التوريد
ي
نعات من اثر الجائحة العالمية ي
وسببت بعض الفوض بسلسلة التوريد ,إال أن صناعة
الفحم الحيوي وخاصة المبادرة الدولية للفحم الحيوي,
بدأت يف االزدهار يف عام  .2021وقد حقق االهتمام
ر
واختاقه تقدماً
بالفحم الحيوي وقدرته ر
وحت تنوع السوق
ر
ً
فاعىل الخت وغتهم
يأت االهتمام من
كبتا يف عام  .2021ي
ي
وصانع السياسات والمستثمرين وأسواق
من الممولي
ي
ر
.
الكربون والمشتين إلزالة الكربون وكذلك المتخصصي يف إدارة النفايات استضافت ندوتنا
ر
باالشتاك مع المبادرة الدولية للفحم الحيوي و مبادرة
األختة حول أعمال الفحم الحيوي
وه زيادة كبتة عن
الفحم الحيوي بالواليات المتحدة االمريكية ما يقرب من  500مسجل ,ي
المؤتمرات السابقة .حصلت المبادرة الدولية للفحم الحيوي عىل منحة لبناء القدرات بقيمة
والت ستسمح لهم بتوظيف موظفي ودعم ر
ر
أكت فاعلية
 1.8مليون دوالر يف عام  2021ي
لتوسيع إمكانات الفحم الحيوي .لقد فاق الطلب عىل أرصدة إزالة الكربون المستندة إل
ر
ئ
ثات أكسيد الكربون من  100دوالر
الفحم الحيوي والعرض وتتاوح األسعار لكل طن من مكاف ي
ً
ً
أمريكيا وه آخذة ف االرتفاع بشكل مطرد مع قيام ر
الشكات العالمية الكبتة
دوالرا
إل 150
ي
ي
.
متعددة الجنسيات بإضافة الفحم الحيوي إل محفظة الكربون الخاصة بها يتم تطوير
منهجيات الفحم الحيوي إضافية بواسطة  Verraو .American Carbon Registry

THOMAS CASTEN
TOTALENERGIES
TWO DOT WIND
U.S. GAIN
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
UPM UMWELT-PROJEKTMANAGEMENT GMBH
VERMANDER SL
WAKEFIELD BIOCHAR

WOKA FOUNDATION
WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD
YORK REGION ENVIRONMENTAL
ALLIANCE

الطاقة اإلنتاجية الفحم الحيوي تنمو بشكل كبت عىل األقل يف الواليات المتحدة وأوروبا .قدرت دراسة سوقية حديثة يف أوروبا معدل نمو
أكت يف الواليات المتحدة .ال تزال
سنوي قدره  ٪40عىل مدى السنوات القليلة المقبلة ,وتشت األدلة القصصية إل معدل نمو مماثل أو ر
أسواق الفحم الحيوي تركز إل حد كبت عىل الزراعة ,ولكن االستخدامات الصناعية مثل استخدامه يف الخرسانة واألسفلت والمركبات
األخرى بدأت ف التسويق وإظهار إمكانات هائلة لتخزين الكربون عىل المدى الطويل .قدمت تحديات سلسلة التوريد لتعديالت ر
التبة
ي
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مثل البتاليت والفتميكيواليت ً
الطبيع والمنتجات النهائية مثل األسمدة حوافز إضافية للمزارعي
جنبا إل جنب مع ارتفاع أسعار الغاز
ي
للنظر يف استخدام الفحم الحيوي يف عملياتهم.
بالطبع ,هناك حاجة إل عمل كبت لمواصلة توسيع نطاق الصناعة وشحذ الموضوعات البحثية الرئيسية للفحم الحيوي .بينما نتطلع إل
العام الجديد ,أود أن ر
أقتح أن تركز صناعة الفحم الحيوي عىل عدد قليل من المجاالت ذات األهمية الزمنية:
ً
ً
عت الفحم الحيوي  -عدد قليل جدا من البلدان ينظر إل الفحم الحيوي
 زيادة الطموحات للمساهمات المحددة وطنيا ( )NDCsر
وطنيا  -ف الغالب ألنهم يبدون غت مدركي ً
ً
تماما إلمكانيات الفحم الحيوي.
كوسيلة لتحقيق أو تجاوز مساهماتهم المحددة
ي
والشكات ر
يجب عىل األكاديميي ر
التكت عىل تثقيف اإلدارات الحكومية الرئيسية والموظفي الذين يعملون كمفاوضي COP
ر
صانع السياسات القادرين عىل وضع تشيعات وأنظمة صديقة للفحم الحيوي.
وكذلك
ي
ً
ً
يعتت الميثان مساهما هائال ولكنه قصت المدى يساهم يف تغت المناخ .يعد تحديد وإثبات وتوسيع
 تخفيف الميثان ( - )CH4ر
ر
ر
وف صناعة النفط والغاز
الت يمكن للفحم الحيوي أن يقلل من غاز الميثان يف إدارة التوة الحيوانية ومدافن النفايات ي
الطرق ي
ً
أمرا بالغ األهمية لمكافحة تغت المناخ وإظهار تنوع الفحم الحيوي.
 استخدام الفحم الحيوي ف التكيف  -آثار تغت المناخ علينا ,ويجب أن يبدأ ر
البش يف التكيف بشعة مع التأثتات المختلفة مثل
ي
الجفاف والفيضانات ر
المتايدة وهجوم ضغط المرض الجديد عىل النباتات (والحيوانات) .لم يكن تأطت الفحم الحيوي كأداة
تاريخيا محور تركت الصناعة ولكن يجب أن يمض ً
ً
قدما ألن التمويل لهذه األنواع من األنشطة ريتايد باطراد .يمكن العثور
تكيف
ي
عىل مثال واحد لهذا النوع من التمويل هنا:التقدم بطلب للحصول عىل تمويل ()adapt-fund.org
 الفحم الحيوي وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ( - )UN SDGsمن الواضح أن تغت المناخ ليس األزمة العالمية
ر
الت نواجهها ,كما أنه ليس الفحم الحيوي الوحيد الذي يمكنه المساعدة يف التخفيف .يعد عرض كيفية تأثت الفحم
الوحيدة ي
الحيوي عىل العديد من أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة ً
أمرا بالغ األهمية لبناء تحالفات جديدة مع أصحاب المصلحة
الذين يركزون عىل القضايا غت المناخية.
إن المبادرة الدولية للفحم الحيوي لها حماس كبت لرؤية الكثت من االهتمام ر
المتايد بالصناعة ,ونحن ممتنون ً
دائما لتمويل مؤسسة
 Wokaال ر يت مكنتنا من بدء التوسع الخاص بنا لدعم النمو يف أبحاث الفحم الحيوي والقدرة الصناعية .نتوقع أن يواصل فريق المبادرة
الدولية للفحم الحيوي نموه ونود أن نسمع من أعضائنا كيف يمكننا خدمة الصناعة عىل أفضل وجه.
ً
جميعا االستمتاع بعطلة سعيدة وصحية وسنة جديدة مليئة بالحيوية!
أتمت لكم
كاثلي
دريت ,رئيس مجلس اإلدارة
كاثلي ر
مبادرة الفحم الحيوي الدولية

من املدير التنفيذي
اعرف الوقت اآلن.
ً
ئ
ً
ميدانيا قام بالتنسيق مع
زمالت موظفا
منذ سنوات عديدة ,كنت أعمل يف منظمة عامة للمزارعي وكان أحد
ي
ً
ً
مؤسسات الدولة لدعم جهود التجنيد واالحتفاظ باألعضاء .كان اسمه ماك جيست ,وكان ماك صبيا ريفيا من
ً
ر
يمكنت تكرارها يف رسالة
(والت
ريف جورجيا بقدر ما كان النهار طويًل .كانت إحدى أقوال ماك المفضلة
ي
ي
ً
ر
ر
الشء
إخبارية مثل هذه)" ,عملنا ال
ي
ينته أبدا  -عليك فقط أن تعرف مت حان الوقت للتوقف ".يمكن قول ي
.
ه
وما
,
إنجازه
ينا
عل
يتعي
لما
حد
هناك
يكون
أن
يمكن
ال
الحيوي
الفحم
عن
نفسه عن العمل بالنيابة
ي
ر
ر
ر
الت نحتاج إل تنفيذها .ومع ذلك ,يجب أن نعرف
ه المشاري ع ر
والتامج ي
الت نحتاج إل نشها وما ي
االتصاالت ي
ً
أيضا ر
مت حان الوقت ألخذ قسط من الراحة ,واستعادة احتياطياتنا الداخلية,
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ر
الت يجب كتابتها ,واألشخاص الذين
بالنسبة لنا يف المبادرة الدولية للفحم الحيوي ,حان وقت التوقف .هناك العديد من األوراق البحثية ي
ر
ر
واستاتيجيات وسياسات لتحليلها .ومع ذلك ,سنتوقف يف عملنا للحظة
الت يجب تطويرها وتقديمها,
يمكن التحدث إليهم ,ر
والتامج ي
ً
ً
ً
الكاف للتفكت ,وللتعرف عىل أنفسنا ,وكذلك مع األصدقاء والعائلة .نحن ندرك تماما أن هناك طريقا طويال لنقطعه لوضع
لنأخذ الوقت
ي
الفحم الحيوي يف ضوء الشهرة الساطع الذي يستحقه .نحن نعلم أنه يجب علينا القيام بالعديد من األشياء لجذب الفحم الحيوي
االهتمام المطلوب ليصبح ً
جزءا ال يتجزأ من األهداف الوطنية النبعاثات الكربون للعديد من البلدان إن لم يكن جميعها ,حيث يخططون
لمستقبل يحافظ عىل مناخ كوكبنا من النمو المضطرب والخطت.
كما نعلم أن العام المقبل سيوفر العديد من الفرص لمواصلة عملنا وتحقيق أهدافنا النبيلة .يف عام  ,2022سيقوم المبادرة الدولية للفحم
ً
أوال وقبل كل رشء بتطوير خطة ر
إستاتيجية قوية وطموحة تتناول أهدافنا لتوسيع تصنيع واستخدام الفحم الحيوي بشكل كبت
الحيوي
ي
ئ
ر
ر
ئ
:
:
بيت وسط العالج كمنتج خام يف مواد البناء والتشييد
يف تطبيقاته العديدة كتعديل للتبة لتحسي األمن
ي
الغذات كتشيح وتلوث ي
(الخرسانة ,اإلسفلت ,المواد المركبة ,إلخ) ؛ وربما األهم من ذلك كمنهجية لعزل الكربون.
الحال ,دعونا نتوقف لحظة ونفكر يف ما تمكنا من تحقيقه وكيف يمكننا استخدام مواردنا المحدودة للحصول عىل
ومع ذلك ,يف الوقت
ي
شكرا لك عىل دعمك ل المبادرة الدولية للفحم الحيوي وتأكد من أننا لن نرتاح ر
ر
ً
واألكت فائدة.
لفتة طويلة .يف غضون
أكت قدر من التأثت
ر
ر
ر
سيأت العام الجديد وسنحتاج إل النهوض وتكريس وقتنا وطاقتنا لبناء هذه الصناعة لتمكينها من خدمة أكت األهداف جديرة
أيام قليلة,
ي
بالثناء ؛ محاربة الفقر؛ القضاء عىل الجوع تنظيف الهواء والماء والبيئة ؛ تقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري ؛ وتعزيز العدالة بي
ترميم وتنشيط المثابرة لخوض القتال مرة أخرى .أراكم
الجنسي .سنعود إل هذا الفضاء يف غضون أيام قليلة بطاقة متجددة وطموح
ي
ئ
وف هذه األثناء ,احصلوا عىل راحتكم.
هناك,
ي
أصدقات ,ي
روب نوتر ,المدير التنفيذي
مبادرة الفحم الحيوي الدولية

يف األخبار
الكربون الشامل :ر
االقتاب من أرصدة الكربون من منظور المصدر المفتوح.
التال يركز عىل الشفافية والمساءلة يف مشاري ع الكربون .باإلضافة إل ذلك,
معيار الكربون الشامل ( )ICSهو معيار [كربون] من الجيل
ي
نعمل عىل خفض حواجز الدخول ر
حت يتمكن الجميع من المشاركة يف مستقبل أفضل.
https://inclusivecarbon.org/#features
--------------------------واسعا بسبب التطبيقات ر
تحليل النمو :صناعة الفحم الحيوي العالمية تراقب ً
ً
قطاع الزراعة والبناء
المتايدة للفحم الحيوي يف
نموا
ي
[ 170صفحة] |
https://www.prnewswire.com/news-releases/growth-analysis-global-biochar-industry-to-observe -extensive-growth-due-to-rising-applications-of-biochars-in-agriculture-andقطاعات البناء  170 -صفحة -
مؤكدة  -ببحوث  -الغوص html.301445152 -

موجزات إقليمية
آسيا واملحيط اهلادئ
-------------------------5

ر
النبات بعدة طرق يف مزرعة شيانغ ماي .نحن نستخدم الفحم الحيوي الستخدامه يف تربتنا ,لتصفية
تستخدم  ECHO Asiaالفحم
ي
المياه ,ولتشغيل المحركات الصغتة  -ألق نظرة!
https://www.youtube.com/watch؟v=Hxyl-pIfGdM
--------------------------

أوروبا
------------------------- EBRI Urban Biochar & Sustainable Materialsعرضت :جامعة أستون مع مجلس مدينة برمنغهام وحدة تصنيع فحم
حيوي:
فيديو يف https://www.youtube.com/watch؟v=7DsgpS2PQzk
----------------بدائل الخث
ً
التحدي المتمثل ف إيجاد بدائل سليمة ً
لطبيع.
وبيئيا للخث ا
تقنيا
ي
ي
[تم ذكر  Biocharعدة مرات عىل صفحة الويب عىل الرغم من أن التجارب ال تتضمن الفحم الحيوي ح ً
ضيا - .إد].
/https://aiph.org/floraculture/news/the-challenge-to-find-technically-sound-peat-alternatives
----------------ر
ثات أكسيد
 2021.11.25ندوة ر
عت الويب من  PUROحول "ما قبل  :"CORCsتمويل المشوع من خالل البيع المسبق لشهادات إزالة ي
الكربون من أجل عزله ف المستقبل[ .المنطق :اتفاق ر
الشاء يسمح برفع حقوق الملكية .تسمح حقوق الملكية برفع تمويل الديون.
ي
مشوع مجلس اإلنماء واإلعمار ,مع األخذ ف االعتبار عوامل عدم اليقي ف المرحلة المبكرة من تطوير ر
يسمح التمويل بتنفيذ ر
المشوع.
ي
ي
هلسنك ولديهم عمليات يف كاليفورنيا .تم التخطيط لمصنعهم
الرئيش يف
تم وصف أحد هذه المشاري ع .,Carbo Culture ,مقرهم
ي
ي
التجريت عىل نطاق واسع يف فنلندا - .إد].
ري
https://www.youtube.com/watch؟v=LweAxnHKMmo&list=PLF8369A27273314D8
--------------------------

أمريكا الشاملية
ئ
النهات من مركز استدامة الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة والية
الكتلة الحيوية للفحم الحيوي  /تعظيم قيمة الكربون :التقرير
ي
واشنطن :التفاصيل يف /https://csanr.wsu.edu/biomass2biochar
-------------------رشكة  New York Company Advanced Resilient Biocarbonتؤمن تعزيز االئتمان بمبلغ  500مليون يورو بشأن سياسة
ائتمات لإلصدار المسبق
المناخ.أعلن  ,ARBالمزود لحلول احتفاظ الكربون وتخزينه القابلة للتطوير ( ,)PyCCSعن أول ضامن تعزيز
ي
من أجل إصدار سندات مناخية بقيمة  500مليون يورو.
https://www.einnews.com/pr_news/555903050/advanced-resilient-biocarbon-secures-creditenhancement-for-500-million-climate-bond
------------------- Biocharالسوق :تحليل الصناعة والفرص
ديسمت - /EINPresswire.com / 2021
كليفالند ,أوهايو ,الواليات المتحدة األمريكية6 ,
ر
"من المتوقع أن ينمو سوق  Biocharالعالم بمعدل نمو سنوي مركب مرتفع يبلغ  ٪12.3خالل ر
فتة التنبؤ (- ".)2028-2021
ي
DataM Intelligence
6

تتيل عينة مجانيةhttps://www.datamintelligence.com/download-sample/biochar-market :
https://world.einnews.com/pr_news/557704295/biochar-market-industry-analysis-opportunitiesdatam-intelligence
----------------------------------------------------

أمريكا الالتينية
-------------------------المعدت المستخدم يف إنتاج كريات خام الحديد بالفحم الحيوي
التازيلية  Vale SA VALE3.SAاستبدال الفحم
تدرس رشكة التعدين ر
ي
ر
تعتته خطوة رئيسية نحو تقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري.
المشتق من الغطاء
النبات ,بعد إجراء اختبار ناجح ,فيما ر
ي
ر
قال مسؤولو فال لرويتز إن إحدى وحدات التكوير التابعة ر
للشكة يف مدينة ساو لويس شمال رشق البالد أنتجت  57ألف طن من
إجمال الفحم المستخدم ,مما سمح لها بخفض االنبعاثات بنسبة . .٪10
الكريات يف عملية يشكل فيها الفحم الحيوي  ٪25من
ي
قال فابيو برانداو ,المدير التنفيذي ر
لشكة  Valeل هندسة الحبيبات.
https://www.nasdaq.com/articles/brazils-vale-tests-biochar-in-pellet-production-in-move-to-cutemissions
--------------------------

أفريقيا
المعدت المستخدم يف إنتاج كريات خام الحديد بالفحم الحيوي
التازيلية  Vale SA VALE3.SAاستبدال الفحم
تدرس رشكة التعدين ر
ي
ر
تعتته خطوة رئيسية نحو تقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري.
المشتق من الغطاء
النبات ,بعد إجراء اختبار ناجح ,فيما ر
ي
ر
لرويتز إن إحدى وحدات التكوير التابعة ر
للشكة يف مدينة ساو لويس شمال رشق البالد أنتجت  57ألف طن من
قال مسؤولو فال
إجمال الفحم المستخدم ,مما سمح لها بخفض االنبعاثات بنسبة . .٪10
من
٪
25
الحيوي
الفحم
فيها
يشكل
عملية
الكريات يف
ي
قال فابيو برانداو ,المدير التنفيذي ر
لشكة  Valeل هندسة الحبيبات.
https://www.nasdaq.com/articles/brazils-vale-tests-biochar-in-pellet-production-in-move-to-cutemissions
--------------------------

حتديثات املتدربني للمبادرة الدولية للفحم احليوي
أكيج ,جامعة سينتيفيكا ديل سور ,بثو.
تحديث بواسطة كاميال
ي
ر
النبات يف أمريكا الالتينية ,ركزت عىل جمع البيانات حول النفايات
الفحم
حالة
بحثت هذا الشهر عن
ي
الخضاء العضوية .لهذا أحاول استكمال جميع البيانات يف أمريكا الجنوبية لذلك اتصلت بوزارة البيئة يف
األرجنتي وكولومبيا وباراغواي وفتويال والمكسيك يف أمريكا الشمالية .لقد تلقيت استجابة جيدة منهم
الت يولدونها ً
ً
ر
وشهرا وسنة .
يوميا
يف الحصول عىل معلومات حول كمية النفايات الصلبة العضوية ي
أعطوت معلومات عن النسب المئوية للنفايات غت العضوية والنفايات العضوية ,
باإلضافة إل ذلك ,
ي
وكمية النفايات من الحدائق الحضية ,واألخشاب ,والكرتون ,والورق ,ونفايات الطعام من المنازل .آمل
ً
أن أتمكن يف األسبوعي المقبلي من جمع المزيد من المعلومات حول إدارة النفايات والنفايات وأيضا
الكاريت.
التواصل مع المزيد من األشخاص يف مساحة الفحم الحيوي يف منطقة البحر
ري
ً
ر
وت مع أشخاص مهتمي بتطوير أفكار مختلفة للحصول عىل قاعدة بيانات أفضل ,
أيضا ,لقد قمت بتبادل بعض رسائل ر
التيد اإللكت ي
7

ً
أكت بما يحدث يف أمريكا
لذلك نأمل يف المستقبل أن نتمكن من مشاركة المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع .لقد رأيت
اهتماما ر
ً
وف تحديث الشهر المقبل ,
الالتينية وأعتقد أنها عالمة جيدة حقا وسنكون قادرين عىل تحقيق المزيد من التطوير يف هذه الصناعة  .ي
سيكون لدينا المزيد من المعلومات حول وضع منظمة واحدة يف اإلكوادور وما الذي كانوا يفعلونه مع الفحم الحيوي .المزيد عن هذا
ً
قريبا..

تحديث بواسطة نيثي داس ,جامعة سنغافورة الوطنية ,سنغافورة.
يف تحديث هذا الشهر حول عمل الفحم الحيوي ,كنت أقوم بعمل مماثل إل حد كبت مثل األشهر
ر
الشء بسبب موسم األعياد .سأبحث يف وجود إطار
السابقة عىل الرغم من أن التقدم ي
بطء بعض ي
ر
عمل مناسب بعد المناقشة لجمع البيانات بشكل أكت كفاءة باإلضافة إل تضييق نطاق جمع
ً
البيانات من مناطق مكثفة مثل الصي والهند .أود أيضا أن أنتهز هذا الوقت ألتمت للجميع يف
المبادرة الدولية للفحم الحيوي ر
فتة احتفالية سعيدة ونأمل أن نفتح المزيد من األرضية يف األشهر
ئ
والتوفيسور برينتون عىل اإلدارة
القادمة .كما أود أن
والتوفيسور كوا ر
أهت روب وكاثلي وبريان ر
بإمكات استخدامها يف
الناجحة للندوة .أحاول جمع التطورات المهمة من الندوة ومعرفة ما إذا كان
ي
بحت .إجازات سعيدة للجميع ودعونا نعمل بجد ً
ر
معا يف عام .2022
ي

طلب املدخالت
ال رتتدد يف المساهمة بمالحظات حول الفحم الحيوي ذات الصلة الجارية يف منطقتك من العالمinfo@biochar-international.org .

التقويم

 Détails en français sur www.bio360expo.comتفاصيل اللغة اإلنجلتية يف
https://www.bio360expo.com/Default.aspx؟language=ar
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الفحم الحيوي هو موضوع متصدر ف هذا الحدث .سيتم ر
والتنامج المفصل بحلول نهاية
التنامج يف أوائل
نوفمت ر
ر
نش جدول ر
ي
نوفمت.
ر

مبادرة الفحم الحيوي بالواليات المتحدة االمريكية  Biocharفي ندوة وودز عبر اإلنترنت واأليام الميدانية
الجدول الزمني المفصل والتسجيل هناhttps://bit.ly/3ob5TeP :

انقر هنا لقراءة المزيد
/https://abpdaily.com/events
ر
ر
ً
ً
عت اإلنتنت ,بالنسبة الجتماعات المنتجي لعام  ,2022المقرر عقدها مبدئيا يف الفتة من
ألتتا,
شخصيا أو ر
منتج لحوم ر
انضم إل ر ي
 24يناير إل  10رفتاير :2022
يتعلم أكث1
ر
حت  11:00ص
 24يناير و  31يناير و  7ف رتاير  10:00- 2022ي
ر
ر
اض
سلسلة ندوات ر
عت اإلنتنت إلدارة المغذيات | افت ي
ر
عت اإلنتنت مجانية لمدة  3أيام تناقش إدارة المغذيات ,والتسميد يف المزرعة ,واستخدام الفحم
الختاء يف سلسلة ندوات ر
انضم إل ر
ر
الحيوي يف حقول التسمي ,وأكت!

تقديم
تتضمن جلسات األسئلة واألجوبة بعد كل عرض
ي
 24يناير 31 ,يناير
 7فثاير
استخدام  Biocharيف حقول التسمي  -روب الفوي ,إيرتتا

يتعلم أكث
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تنبيه مبكر.COP27 :

مصدر الصورة/https://sdg.iisd.org/tag/unfccc-cop-27 :

o

مؤتمر 2022

المسار  :2الكتلة الحيوية والطاقة الحرارية
تعظيم مرونة  Biocharاإلنتاج واالستخدام
قراءة الوصف
أنتون جونكالفيس ,الرئيس التنفيذي ر
لشكة Nexx Energy
ي

استعادة الحرارة يف حالة انبعاثات صفرية بيو شار مصنع

ميسيسيت
سونيث بابو مادوري ,دكتوراه .طالبة ,جامعة والية
ر

رواية  Oxoneالمعالجة هيدروشار إلزالة الرصاص ( )IIوأزرق ي الميثيلي ( )MBمن ئ
مات
ي
المحلول
سوزان أالير ,الرئيس التنفيذي GECA ,للبيئة

خشب  Biocharكبديل للفحم
الصور من قبل مصورين مجهولي ومرخصي بموجب CC BY-SA
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بحث جديد من GOOGLE SCHOLAR
ر
تريبات,,مرشح لنيل درجة الدكتوراه,
العلم من  Googleبواسطة ابهيالشا
يىل بعض األمثلة من القائمة المستخرجة من الباحث
ي
ي
فيما ي
المعهد الهندي للتكنولوجيا .يتم رنش القائمة الكاملة يف قسم األعضاء عىل موقع المبادرة الدولية للفحم الحيوي.
--------------------------”Azzi, E. “Biochar Systems across Scales in Sweden: An Industrial Ecology Perspective.
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1611997
ً
أكت من التخفيف من آثار تغت المناخ مقارنة
من الملخص" :أظهرت النتائج أن أنظمة الفحم الحيوي يمكن أن توفر قدرا ر
ً
بالطاقة الحيوية التقليدية عندما تكون أنظمة الطاقة متوعة الكربون بالفعل ,وإذا كان استقرار الفحم الحيوي مرتفعا .قدم
عزل الكربون  Biocharالمتة الرئيسية لتغت المناخ ,ولكن تم الحصول عىل فوائد إضافية أصغر من بعض استخدامات
المواد للفحم الحيوي ".
--------------------------Li, Y et al. (2021) “Bio-Based Carbon Materials with Multiple Functional Groups and Graphene
Structure to Boost Methane Production from Ethanol Anaerobic Digestion.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852421016953
ر
اكم بنسبة  ٪15إل  .٪29ومع ذلك ,لم
من الملخص" :يمكن للفحم الحيوي والفحم
الهيدروليك تعزيز إنتاج الميثان الت ي
ي
الهيدروكربوت والفحم الحيوي المنتج عند درجات حرارة مختلفة عىل إنتاج
يكن هناك داللة إحصائية ( )p> 0.05بي
ي
الميثان" .
--------------------------Engineering, S Gupta - Journal of Building, “Comparison of Improved Autogenous and Bio-Based
Self-Healing Techniques in Fiber-Reinforced Mortar: Effect of Bacteria Incorporation Strategy and
Fiber.” Elsevier.
https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103607
ر
من الملخصُ :
مباشة عمق ر
الذات والشفاء الحيوي باستخدام جراثيم البكتتيا المضافة ر
اختاق المياه بعد
"يظهر الشفاء
ي
االختاق وتزيد من نسبة التعاف بنسبة ُ ,٪10-7
ر
ر
ويعزى
الت ال تعمل بالفحم الحيوي من عمق
ي
الشفاء ,بينما تقلل الجراثيم ي
ذلك إل تأثت تثبيت الشقوق للفحم الحيوي " .
--------------------------Fuentes, AL Bursztyn, F Barraqué, and RC Mercader. 2021. “Efficient Low-Cost Magnetic Composite
”Based on Eucalyptus Wood Biochar for Arsenic Removal from Groundwater.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/145430
ّ
الطيف لموسباور من تحديد المغنتيت باعتباره أكسيد الحديد
"ف نظائرها المغناطيسية ,مكن التحليل
من الملخص :ي
ي
الرئيش ً
جنبا إل جنب مع بعض أطوار الحديد المغنطيسية والجيوثايت .تتوافق قيم تشبع المغنطة البالغة 0.5 ± 11.2
ي
المغناطيش) و  Am2 / kg 0.5 ± 10.7ل ( MCSCالكربون المنشط
 Am2 / kgل ( MEWCفحم خشب األوكالبتوس
ي
المغناطيش) مع نتائج " .Mössbauer
التجاري
ي
---------------------------

منشورات إضافية حديثة
--------------------------مراجعة نطاق عىل الفحم الحيوي -األسمدة األساسية :تقنيات التخصيب والتطبيقات الزراعية البيئية
11

"...الفحم الحيوي جعلت تقنيات التخصيب من الممكن الحصول عليها الفحم الحيوياألسمدة ذات األساس ( ,)BCFsمع إمكانات
كبتة لتحسي خصوبة ر
التبة .ومع ذلك ,ال يزال هناك نقص يف المعلومات حول وصف ومزايا وقيود األساليب المستخدمةالفحم
الحيويتخصيب .تقدم هذه المراجعة لمحة شاملة عن طرق إنتاج المخصبالفحم الحيوي وأدائه ف الزراعة كتعديل ر
للتبة".
ي
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844021025767
--------------------------Agronomy 2021, 11(12), 2474
Organic Carbon Sequestration after Biochar Application: A Global Meta-Analysis
Arthur Gross, Tobias Bromm and Bruno Glaser
ً
ر
الت تؤثر عىل مصت طويل األجل ل الفحم الحيوي يف البيئة ال تزال
 ...الفحم الحيوي التقنيات ال تزال جديدة نسبيا ,والعوامل العالمية ي
عالجا ً
ً
فرديا....
عالم بما يف ذلك  64دراسة مع 736
غت مفهومة بشكل جيد .لسد هذه الفجوة البحثية المهمة ,تم إجراء تحليل تلوي
ي
ر
أظهرت دراستنا بوضوح إمكانات عزل  Cالعالية ل الفحم الحيوي تطبيقه عىل ر
التبة الزراعية ذات المواقع المختلفة وخصائص التبة.
https://www.mdpi.com/2073-4395/11/12/2474/htm
--------------------------info@biochar-international.org www.biochar-international.org
اتبعنا تويتر

& على شاكلتنا موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك
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اعمل مع المبادرة الدولية للفحم الحيوي!
يقدم المبادرة الدولية للفحم الحيوي الخيارات التالية للتعاون مع المشاري ع العلمية .حدد الحزمة األفضل لمؤسستك واستكمل نموذج
الدفع المصاحب.

□

الباقة الفضية 1
)a
)b
)c
)d

ً
وصفا ر
ر
للمشوع عىل موقعه عىل الويب مع تفاصيل االتصال والروابط والصور ؛ يمكن
ينش المبادرة الدولية للفحم الحيوي
تحديث الموقع مرة واحدة يف السنة.
ً
ً
ر
ر
ر
يرسل المبادرة الدولية للفحم الحيوي تحديثا للمشوع يف النشة اإلخبارية الشهرية مرتي سنويا للمشوع
ينشها ر
الت ر
ر
المشوع مضمونة ليتم شدها يف التحديث الشهري لمنشورات المبادرة الدولية للفحم الحيوي.
المنشورات ي
ً
مناقشة متعمقة لمنشور واحد سنويا من قبل عضو يف اللجنة العلمية المبادرة الدولية للفحم الحيوي ,يتم إرساله يف تحديث
ونشه عىل موقع ر
منشور المبادرة الدولية للفحم الحيوي الشهري ر
مشوع المبادرة الدولية للفحم الحيوي.

مشوع ,تدفع ف بداية سنة ر
التكاليف 1000 :دوالر لكل سنة ر
المشوع
ي

□

الباقة الذهبية 2
 )aيشمل جميع خدمات الباقة .1
 )bندوة عت ر
ر
اإلنتنت حول خطط المشوع أو التقدم أو النتائج مع موضوع مناسب لجمهور المبادرة الدولية للفحم الحيوي (ندوة
ر
عت ر
حوال  100-50مشارك يف جميع أنحاء العالم) ,يديرها المبادرة الدولية للفحم الحيوي,
مع
واحدة
ساعة
مدتها
نت
اإلنت
ر
ي
ً
عالميا ,مع جلسة أسئلة وأجوبة) .يتم أرشفة  Webinarعىل موقع المبادرة الدولية للفحم الحيوي ويمكن
ويتم اإلعالن عنها
ألعضاء المبادرة الدولية للفحم الحيوي رؤيته (أضف  1000دوالر للوصول المفتوح).

مشوع ,تدفع ف بداية سنة ر
التكاليف 4000 :دوالر لكل سنة ر
المشوع
ي

□

الباقة البالتينية 3
 )aيشمل جميع خدمات الحزمتي  1و .2
ً
جذابا لجمهور متنوع ً
 )bرحلة المبادرة الدولية للفحم الحيوي إل ر
ممثىل الصناعة
إل
العلماء
من
ا
بدء
فيه
يكون
وقت
ف
وعك
مش
ي
ي
ً
ً
وصانع السياسات ,عادة  40مشاركا ,والذين سيدفعون تكاليف سفرهم ورسوم التسجيل (انظر https://biochar-
ي
 /international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finlandللحصول عىل مثال للرحالت السابقة).

مشوع ,تدفع ف بداية سنة ر
التكاليف 15000 :دوالر لكل سنة ر
المشوع
ي
المشوع الحزمة  1ف العام  1و  2من ر
مشوع( عىل سبيل المثال ,قد يختار ر
يمكن أن تختلف الحزم لكل سنة ر
مشوعه والحزمة  2يف
ي
السنة  3).ر
يرج االستفسار عن الخيارات اإلضافية ومجموعة الخدمات غت المذكورة أعاله .سيقدم المبادرة الدولية للفحم الحيوي
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اقتاحك إل أحد المانحي .إذا تمت الموافقة عىل ر
التام يمكن إدراجه ف ر
خطاب ر
االقتاح وتمويله ,يمكن ل المبادرة الدولية للفحم الحيوي
ي
الشاء أو العقود ,كما هو أسهل بالنسبة ر
العمل مع أوامر ر
للمشوع.

مبادرة الفحم الحيوي الدولية
تعاون المبادرة الدولية للفحم الحيوي مع المشاري ع العلمية
تعاون المبادرة الدولية للفحم الحيوي مع المشاري ع العلمية

د م ا م و وا الفوا ر الحا :

خيارات التعاون (األسعار بالدو ر األمري )
□البالتين:
□ الذه :

دو ر
دو ر
□و و اختياري مفتو للندوة ع ر الوي (+

□الفضة:
املبل ا ما امل

 ,دو ر)

دو ر

________ : $

□ ي بالدو ر األمري

ً
نقدا بالدو ر األمري رقم  MC /الت يرة ________________________________ _

تاري ا ن اء  __________ :رمز األمان امل ون م

أرقام __________ :ا سم املو ود على البطاقة_____________________________ :

يصا ال ريد ا ل رون ى / __________________________________ :رقم الهات __________________________________ :
ير ى ر ا

ي أو ً
نقدا أو تقديم معلومات بطاقة ا تمان  ,و رسالها ى م ت IBI:

ع ر ال ريد ا ل رون ) (BSCHORR@TTCORP.COMأو الفا

( -

-

-

) أو ال ريد األمري

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

ا لد م م!
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