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القوى النووية والتنمية املستدامة
يستكشف هذا املنشور املساهمة املحتملة للطاقة النووية يف التنمية املستدامة من خالل مجموعة كبرية منتقاة من املؤرشات.
ويستعرض املنشور سمات القوى النووية مقارنة باملصادر البديلة إلمدادات الكهرباء ،وفقا ً للركائز االقتصادية واالجتماعية
والبيئية لالستدامة .وستساعد االستنباطات التي ي َِرد تلخيصها يف هذا املنشور القارئ عىل التفكري ،أو إعادة التفكري ،يف املساهمة
َّ
تتحقق عرب إنشاء وتشغيل محطات القوى النووية نحو إيجاد نُظم طاقة أكثر استدامة.
التي يمكن أن
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التحدِّيات املطروحة والفرص املتاحة فيما يتعلق بإنتاج املحاصيل يف البيئات
الجافة واملالحة يف الدول األعضاء يف اتفاق عراسيا

ي َّ
ُتوخى من هذا املنشور أن يكون بمثابة دليل مرجعي بشأن الزراعة يف البيئات الجافة واملالحة ،وخاصة الواقعة منها يف الرشق
ُ
األوسط .وتستند جميع املعلومات والتوصيات الواردة يف الدليل إىل ممارسات ناجحة وسليمة طبِّقت يف نظم مستدامة إلنتاج
املحاصيل يف أنواع من الرتبة الشديدة الترضُّ ر من امللح .وسوف يساعد الدليل العلماء واملزارعني عىل االختيار بني بدائل اإلدارة
املتاحة يف تلك البيئات يف بلدانهم .وير ِّكز هذا املنشور أيضا ً عىل إمكانية استخدام التقنيات النظريية يف التعامل مع ظروف امللوحة
والجفاف التي ترضُّ بإنتاج املحاصيل.
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مبادئ توجيهية بشأن إنتاج املنيهوت ألغراض األمن الغذائي والتكيُّف مع ُّ
تغي
املناخ يف آسيا وأفريقيا
يهدف هذا املنشور إىل مساعدة الدول األعضاء يف تعزيز إنتاجها من املنيهوت .وهو يقدِّم معلومات عن أفضل املمارسات يف إدارة
املزارع وعن دور التقنيات النووية والنظريية يف تحسني فهم عملية امتصاص النيرتوجني .وتو ِّفر املبادئ التوجيهية التي يقدِّمها
املنشور خطة متكاملة وقائمة عىل احتياجات املحاصيل إلدارة املغذِّيات والحشائش واملبيدات الحرشية واألمراض يف سياق
َّ
املحسنة يف إدارة املحاصيل ،يمكن للمزارعني تحقيق املستوى األمثل من غلة
زراعة املنيهوت .وعن طريق استخدام هذه األساليب
محصول املنيهوت والتقليل إىل أدنى ح ٍّد من تكاليف اإلنتاج .ويف الوقت نفسه ،تسهم هذه األساليب يف الح ِّد من تدهور األرايض
َّ
املتوخاة هي تحسني جودة
بسبب تآكل الرتبة ،وال سيَّما يف األرايض املنحدرة ،ومن ث َّم توفري الحماية للبيئة املحلية .والنتيجة
منتجات املنيهوت وزيادة قيمتها السوقية.
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