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تقریر عن تصویت غلیفوسیت: عدم التأكد من أوروبا وفرنسا -أحداث   

ري وتعتبر المادة الفعالة المثیرة على مدى السنوات العشر المقبلة، ألغي التصویت التشاو تشرین األول / أكتوبر لمناقشة إمكانیة تمدید ترخیص غلیفوسات 5وفي حین اجتمعت لجنة أوروبیة یوم الخمیس 
.للجدل "مسرطنة بشریة محتملة" من قبل الوكالة الدولیة لبحوث السرطان  

وقال رئیس الوزراء، إدوارد حقإلى أن فرنسا ستعارض ھذا التجدید. المواضیع خفف في وقت الآب / أغسطس الماضي، أشار نیكوالس ھولوت علنا  30وفي  	 أوضحت موقف فرنسا على الغلیفوسات فیلیب 
 .وسوف ننظم انتقاال تدریجیا ال رجعة فیھ من الغلیفوسات ألنھ ال یوجد حالیا أي منتج استبدال غلیفوسات .مشیرا إلى أن "أوقفوا بوحشیة استخدام ھذا المنتج الذي الزراعة تعتمد إلى حد كبیر أمر صعب واضح

".دات قبل نھایة فترة الخمس سنواتكما تؤكد من جدید "التزامھا بتحقیق تقدم كبیر نحو حظر استخدام المواد الخطرة والنحو نحو الزراعة التي تعتمد اعتمادا أقل على المبی 		

تصویت ضد نقطة سیئة ل غلیفوسات. ویبقى تحدیدأي امتناع أو ال .یجب أن تحصل المفوضیة األوروبیة على أغلبیة مؤھلة لتمدید تمدید الترخیص للغلیفوسات  

.أكتوبر، ولكن ال شيء مؤكد ... "یؤكد فرانسوا فیلیري 23واضاف "لن یحدث ھذا االسبوع بالتأكید. وقد ذكر تاریخ  .الموعد الدقیق لھذا التصویت، ال یزال غیر مؤكد  

 
 

صناعة الحكومة الصینیة تتجھ إلى  -لنقل      
	السیارات الكھربائیة المحتملة؟

 أعلن ،ناعصر رھانات من واحدة البیئیة القضیة أن یبدو الذي الوقت في
 2017 برسبتم 29 في الصینیة المعلومات وتكنولوجیا الصناعة وزیر
 ھذا یرمزو .الكھربائیة السیارات السوق إلى أیضا ولكن لتطویر مشروعھ
 أكثر) السیارات صناعة شركات كبرى في حصص وضع إلى المشروع
 .الصین في (السنة في سوق 30 000 من

 

 ركاتالش كبرى على فرض إلى تمیل الصینیة السیاسة ھذه وتنفیذ
 اآلثار إظھار أجل من الكھربائیة السیارات وتسویق لتصنیع المصنعة
 البدایة نقطة دأتب وسوف .البیئیة المسألة في الصین بھا تقوم التي والجھود
 للسیارات المصنعة الشركات عندما ،2019 عام في المشروع لھذا
 مقارنة ةالكھربائی السیارات من ٪10 حصة إلنتاج لدیك سیكون الكبرى
 1.4 عبی إلى المشروع ھذا سیؤدي ،النھایة وفي .السنویة مبیعاتھا مع
 .الصین في سنویا كھربائیة سیارة ملیون

 

 قد ةالصینی السیارات صناعات أن الواضح من ،العامة النظر وجھة ومن
 اراتالسی إلى الحراریة السیارات من االنتقال أكبر بسرعة توقعت
 المانیةو االوربیة المجموعات فیھ تكافح الذى الوقت وفى .الكھربائیة
 ما الكبرى ةالصینی الشركات باعت ،الكھربائیة النماذج لتسویق الكبرى
 ھربائیةك سیارة الف 36 وحوالى بید ل كھربائیة سیارة الف 50 من یقرب
 سیارة 750،000 أن نتذكر أن وینبغي .2017 عام بدایة منذ بكین
 .الصینیة األراضي في ٪40 حوالي منھا عام كل تباع كھربائیة

 

 لقضایاا من واحدة ھي الكھربائیة السیارة قضیة جیدا الصین فھمت وقد
 أن یبدوو .عصرنا في االقتصادیة المخاطر من واحدة أیضا ولكن البیئیة
 مع لصینیةا الحكومة قبل من الكھربائیة السیارات لتصنیع حصص وضع
 ،استخدامنا للتعدی تدفعنا أن یمكن التي الوسائل أحد ھو السیارات مصنعي
 .الكھربائیة السیارات لصالح الحراریة المركبات استبدال أي

 

 

 

 

 

ماي كار"داي ویث  1ھالت ال تمریرسنداي، أكتوبر  -تلوث  	

 

ھذا ھو على االرجح الجملة التي یمكن لجمیع سائقي السیارات  
أكتوبر بمناسبة الطبعة الثالثة من  1الباریسي سماع ھذا األحد، 

.الیوم دون سیارة داخل العاصمة أجل جعل السكان على بینة  من
من سلوكھم فیما یتعلق باستخدام سیاراتھم، قررت مدینة باریس 

لمنع الوصول إلى السیارات الخاصة من أجل مكافحة التلوث 
الناجم عن حركة المرور على الطرق. ھذه ھي الطریقة التي تم 

 1صباحا في  11حواجز الطرق من الساعة  113فیھا إنشاء 
أجل منع أي سائق سیارة یرید الذھاب إلى  من 2017أكتوبر 

 العاصمة. 

وباإلضافة إلى ذلك، تمكنت جمعیة إیربریف لقیاس كل یوم نوعیة 
الھواء وجدت نجاح العملیة بسبب انخفاض قوي في مستوى ثاني 

ن على الباریسیین ومع ذلك، لم یتم حظر حركة المرور تماما. كا أكسید النیتروجین في جمیع أنحاء محیط تھدف إلى العملیة
االعتماد على وسائل النقل العام (الحافالت، الدراجات، سیتیسكوتس الخ ...) التي سمح لھم بتعمیمھا. كما تم السماح لمراكز 

بشكل عام، ھذا الیوم خالیة من السیارات  كم / ساعة 30التدریب المھني بالسفر في شوارع العاصمة مع االلتزام بعدم تجاوز 
مدینة باریس ھو نجاح كبیر في مكافحة تلوث الطرق داخل العاصمة التي نظمتھا  

. ومع ذلك، ال یمكن تنفیذ ھذا النوع من العملیات مرارا وتكرارا نظرا العتماد السیارات من الباریسیین. وینبغي النظر في 
 إیجاد حلول تكمیلیة أكثر فعالیة لمكافحة تلوث الھواء واالحترار العالمي 

 

تأثیرات أحجام شاشة الھاتف الذكي على البیئة -لھاتف  	

التوقعات من شركة البیانات الدولیة، ومن المتوقع أن تتجاوز ملیار ونصف ملیار مبیعات الھواتف الذكیة في جمیع أنحاء 
الل . على مدار دورة حیاتھا، الھاتف الذكي لھ آثار على البیئة، سواء في وقت تصنیعھا، وكذلك خ2017العالم في عام 

 .استخدامھ ونھایة حیاتھ

ویعتبر استنفاد الموارد واالنبعاثات السامة في البیئة وانبعاثات غازات الدفیئة التأثیرات البیئیة الرئیسیة للھواتف الذكیة. 
ویرجع ذلك أساسا إلى تصنیع الھاتف الذكي. في الواقع، فإن تصنیع الھاتف الذكي ھو المسؤول عن حوالي ثالثة أرباع ھذه 

 .اآلثار، والتي تعزى إلى حد كبیر إلى الشاشة

ولذلك، فإن حجم الشاشة أكبر من الھاتف الذكي، وارتفاع التأثیر البیئي. اآلن الموضة الحالیة ھي في الوقت الحاضر شاشات 
بوصة 6.2وشاشتھ من  8بوصة أو حتى سامسونج مالحظة  5.8وشاشتھ من  X كبیرة مثل اي فون . 

الجھود في مرحلة التصنیع. باستخدام الھاتف الذكي ألطول فترة ممكنة، یمكنك تجنب إنتاج أجھزة  ولذلك، یجب أن تبذل
 !جدیدة وتحمي البیئة

 



ممحاك قرارات    

 

 دض البیئي التحول وزارة ،2017 أكتوبر 2 في الصادر الحكم ،إیك
 سیغني الریاح مزرعة شركة

 

 مةالمحك قاضي Seigny الریاح مزرعة الشركة طلبت ،الحالة ھذه في
 رفض حیث 2016 أكتوبر 28 قرار تنفیذ تعلیق ،دیجون في اإلداریة

 زرعةم لتركیب واحد إذن على للحصول طلبھا في الحق ل كوت محافظ
 .سیغني بلدیة أراضي في آالت خمس من الریاح

 

 جوندی لمحكمة المؤقتة التدابیر طلب في ینظر الذي القاضي وقرر
 البیئة وزیر طلب ،األمر ھذا على وبناء .القرار ذلك تنفیذ وقف اإلداریة

 .إلغاءه الدولة مجلس من والبحر والطاقة

 

 ابیرللتد طلب في ینظر الذي القاضي أن ،حكمھا في ،المحكمة وترى
 ولكن ،ذلك رةالضرو تستدعي قرار تنفیذ تعلیق في الحق حقا لھ المؤقتة

 .االستعجال طابع وصف یمكن ال الحالة ھذه في

 

 لغاءإ طلب لھ یحق وبالتالي البیئة وزیر أن الدولة مجلس رد ،وأخیرا
 .لھاتعلی طبیة وصفة كافیة وصمة القاضي أن أساس على النظام ھذا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلندونیسي (بالي) یستیقظ -اتشر بركان أغونغ  	

  

نائما ألكثر  وكان البركان اإلندونیسي المفروض أغونغ 
من ثالثین عاما. أغونغ ھو ستراتوفولكانو من أكثر من 

متر من االرتفاع، وتقع في جزیرة بالي في  3000
 .اندونیسیا

، شھد بركان أغونغ الھزات 2017ومنذ آب / أغسطس 
البركانیة الضحلة والزالزل المرتبطة باأللواح 

، تغیر مستوى 2017أیلول / سبتمبر  18التكتونیة. في 
التنبیھ من البركان من الیقظة إلى حالة الیقظة. وبدأ 

سبتمبر، اصدرت السلطات  22إجالء السكان. وفى یوم 
االندونیسیة الحد االقصى من التحذیر وتم اقامة منطقة 

 .استبعاد طولھا تسعة كیلومترات حول الحفرة

ا إلى الغرب، لمس جاكرتا، عاصمة اندونیسیا. كیلومتر 1000، وكان آخر اندالع أغونغ دفع الرماد یصل إلى 1964في عام 
 .وقد ھلك حوالي ألف شخص

وتظھر الزیادة في عدد الھزات الزلزالیة أن الصھارة تستمر في االرتفاع نحو السطح، والبركان یدخل مرحلة حرجة. وفى 
د االندونیسى لعلم البراكین صدمة زلزالیة وفقا للمرص 564سبتمبر وحده، تم تسجیل ما یقرب من  25یوم االثنین الموافق 

الف شخص 75والجیولوجیا. وقد تم اخالء ما یقرب من   

 

	  أكتوبر 6-5مشاركة فرنسا في مؤتمر المحیطات مالطا،  -لبیئة 

 .للحیاة محیط وھو ،لدینا المحیط ویسمى ،أكتوبر 6-5 ،لدینا المحیط من الرابعة الطبعة ،العام ھذا

 بالحمایة زامھاالت إلى المؤتمر ھذا في فرنسا أشارت حیث ،خاص اھتمام موضع المتوسط األبیض للبحر المفرط االستغالل إن
 .للمحیطات المستدامة

 یمثل POIRSON براون السیدة ،البیئة واالنتقال التضامن وزیر ،الدولة وزیر لدى الدولة وزیر ،المؤتمر ھذا بمناسبة
 .األزرق واالقتصاد البحر في والسالمة بالبیئة التزاما 21 یعرض وھو .فرنسا

 بین وفیقالت طریق عن 2030 عام بحلول البحار إیكولوجیا بمضاعفة المؤتمر ھذا في فرنسا تعھدت ،الخصوص وجھ وعلى
 .استخداماتھا

 .الحاضرة الدول إلى البحري للنقل المستدامة للممارسات میثاق مشروع أیضا وقدم

 مع توىالمس رفیعة التزامات وتقدیم المستقبل إلى التطلع على العالم قادة المحیطات مؤتمرات شجعت ،2014 عام ومنذ
 .األعمال وریادة واالبتكار للتعاون فرصة إلى المقبلة التحدیات تحویل

 

من العسل العالمي تحتوي على المبیدات الحشریة ٪75 -التلوث    

أكتوبر في  6شفت دراسة فرنسیة سویسریة نشرت یوم الجمعة ك
أو "نیونیكس"  -مجلة العلوم أن المبیدات الحشریة نیونیكوتینواد 

تلوث الغالبیة العظمى من العسل. ھذا المستوى من التلوث  -
للعسل المحلل  ٪86یختلف اختالفا كبیرا من منطقة إلى أخرى: 

ألوروبا ٪79آلسیوي و للعسل ا ٪80من أمریكا الشمالیة،  . 

ھذه األرقام تعطي فكرة جیدة عن مدى تلوث المناظر الطبیعیة 
ألن النحل ھو جھاز استشعار ممتاز من حالة البیئة. التركیزات 

عینة من العسل المنتجة في جمیع أنحاء العالم ال تعتبر خطرة على البشر. وھي بالفعل أقل من السقف الذي  198الموجودة في 
االتحاد األوروبيأذن بھ  . 

ومع ذلك، فإن مستوى التلوث وجدت من المرجح أن یسبب مجموعة متنوعة من االضطرابات التي ال تسبب الوفاة الفوریة 
وانخفاض المناعة، وزیادة قابلیة  -عالفات نسیان العودة إلى الخلیة  -للنحل، ولكن تحفز اإلعاقات اإلدراكیة، وفقدان الذاكرة 

راض، وانھیار في قدرة السكان على التكاثر،ابعض مسببات األم . 

 وھذا یسھم في اختفاء ھذا النوع األساسي للتنوع البیولوجي


