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  إصالح السیطرة على التلوث - خبارالرئیسیةأل
 

مركبة.  100فتحت وزارة البیئة تحقیقا في فرنسا شمل  مركباتھا،عن خطأ خطیر في الوالیات المتحدة لمجموعة فولكس فاجن حول انبعاثات ملوثة لبعض  2015بعد الكشف في سبتمبر 
 .2016یولیو  29تم تشكیل لجنة مستقلة لتحلیل النتائج وتقدیم التوصیات. تم نشر تقریره من قبل وزارة البیئة في 

على إصالح نظام ترخیص المركبات ورصد سوق السیارات  2017صوت البرلمان األوروبي رسمیا لصالح االتفاق السیاسي الذي تم التوصل إلیھ في دیسمبر  أبریل، 20یوم الجمعة 
لك یتعین رات مراقبة انبعاثات السیارات. لذاألوروبیة. وسیجعل ھذا اإلصالح من الممكن تكییف النظام الحالي مع التكنولوجیات الجدیدة المتاحة في السوق وتحسین البیانات من اختبا

ستخضع جمیع السیارات السیاحیة إلى تحكم فني  ،2018مایو  20اعتباًرا من  فرنسا،في  وبالتالي،حویل ھذا التوجیھ إلى قانون وطني. على كل دولة عضو في االتحاد األوروبي ت
 عیوب المحتملة. 610سوف بالتفصیل  )،نقطة سابقة 124نقطة مراقبة (مقابل  133والذي سیراجع  دقة،ُمعزز یستند إلى نظام مرجعي أكثر 

 
 

التعریف األول من قبل وكالة  - لجودة 
) من "الحیوان ANSESفرنسیة وطنیة (

 الرعایة"
 

أبریل ، ألول مرة تقترح وكالة فرنسیة  25األربعاء ،  
المة نیة لستعریفا لرعایة الحیوان. تقول الوكالة الوط

الغذاء والبیئة والعمل: "إن رفاھیة الحیوان ھي الحالة 
العقلیة والبدنیة اإلیجابیة المرتبطة باحتیاجاتھ 
الفسیولوجیة والسلوكیة ، وكذلك توقعاتھا. ھذا التعریف 
یجلب بعًدا عقلیًا للرفاھیة ، أي اعتبار الماضي 
 والحاضر والمستقبل للرفاه. ھذا التعریف مطلوب بشكل

كبیر من قبل جمعیات رعایة الحیوان ، في عملیة 
التحسین المستمر لظروف الحیوانات. وعالوة على ذلك 
، فقد أثارت ھذه األسئلة اھتماًما كبیًرا بالعالمات 
التجاریة الرئیسیة الجاھزة لالرتداء. بعد بث فیدیو 

) (ألخالقیات معالجة PETAلمنظمة غیر حكومیة (
وظروف استغالل الماعز في الحیوان) تظھر معاناة 

جنوب إفریقیا ، أعلنت جاب ، زارا ، إتش آند إم ، توب 
مایو ، قد تخلت عن تقدیم أنفسھم مع  2شوب ، األربعاء 

الصوف الموھیر. ومع ذلك ، فإن مصداقیتھا دقیقة 
للغایة ألنھ ال توجد شفافیة أو إمكانیة تتبع إنتاج صوف 

 الموھیر.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 دون اإلضرار بجودة الھواء السیارات بدیزل - قیادة 
 

أن مھندسیھا ابتكروا طریقة  االحتیالیة،وھي مورد معروف في قضیة دیزلجیت لتصمیم البرمجیات  بوش،أعلنت شركة 
. 2020ات. تدخل حیز التنفیذ في عام لخفض انبعاثات أكسید النیتروجین إلى مستوى أدنى عشر مرات من معاییر االنبعاث

ن وھذا التحسین ال یزید من انبعاثات ثاني أكسید الكربون. ل القیادة،یعمل ھذا التخفیض بشكل مستمر بغض النظر عن طریقة 
وإال  رشح،مال یمكن تثبیتھ في السیارات القدیمة ألنھ لیس برنامج أو  ذلك،تؤثر التقنیة الجدیدة على أسعار السیارات. ومع 

فإن إعادة تنظیم المحرك. تم اختبار ھذا االختراع والتحقق من قبل لجنة من الخبراء في شتوتغارت. كما قال بوش إنھ بفضل 
 یمكننا غًدا قیادة السیارات إلى الدیزل أو الغاز دون اإلضرار بجودة الھواء. االصطناعي،الذكاء 

 

 

 

 

 عصر جدید للبالستیك - لبیئة 
 

یقول فریق الكیمیاء في جامعة كولورادو إنھم طوروا نوًعا 
جدیًدا من البالستیك ، والذي سیكون لھ الفضل في إعادة 
تدویره بال حدود ألنھ یمكن تحویلھ إلى جزيء أصلي. 
اكتشاف غیر عادي یمكن أن یضع حدا لمكافحة النفایات 

األرض. في الواقع ، فإن إعادة تدویر  البالستیكیة التي تصیب
، قدرت دراسة  2015البالستیك ال یزال صعبا. في عام 

ملیار طن من  6.3نُشرت في ساینس ادفانسز أنھ تم تولید 
النفایات البالستیكیة منذ الخمسینیات ، إال أنھ كان من الممكن 

فقط. یتحرك البولیمر بعیداً عن البالستیك  ٪9إعادة تدویر 
ً من البترول ، واآلن یجمع األص لي الذي كان یتكون سابقا

العنصر االصطناعي بین المتانة والقوة ومقاومة الحرارة 
(تتكون أساساً من المطاط والبالستیك واأللیاف والسیرامیك). 
 ھذا االكتشاف یذكرنا بتأخر فرنسا في إعادة تدویر البالستیك.
 



 قرار قضائي

 
 REPطباعة خراطیش اآلن تغطیھا 

 
المواصفات المرفقة بأمر  2018أبریل  13یغیر ترتیب 

بشأن إجراءات اعتماد المنظمات البیئیة  2012یونیو  5
 في قطاع النفایات الكھربائیة واإللكترونیة.

 
األمر على أنھ من اآلن فصاعدا على خراطیش وینص 

الطباعة (اللیزر ، نفث الحبر ، یمكن ...) تشكیل فئة 
جدیدة من النفایات الكھربائیة واإللكترونیة المھنیة 

)WEEE تقع ھذه الفئات من النفایات ضمن نطاق .(
 ).EPRمسؤولیة المنتج الممتد (

 
الجدیدة باإلضافة إلى ذلك ، حدد المرسوم لھذه الفئة 

، وھو ھدف یزداد بمرور  2018لعام  ٪23ھدفًا لجمع 
السنین. یحتوي المرسوم المذكور أیًضا على معدل 
تحصیل یتم حسابھ فیما یتعلق بكمیة الخراطیش 

 الموضوعة في السوق على مدار عام.
 
 
 
 
 
 
 
 

 ھل ستكون الكھرباء مجانیة؟ - الطاقة   
 

حقق مختبر الطاقة المتجددة الوطني األمریكي للطاقة المتجددة 
)NREL تقدًما رمزیًا كبیًرا على كفاءة التحویل تحت إضاءة (

لخالیا  ٪ 35.9للخالیا المزدوجة. تقاطع و  ٪32.8تصل إلى 
تكنولوجیة قد التقاطع الثالثي. وھذا یعني أن التطورات ال

بین  ٪71ساعدت في خفض تكلفة النظم الكھروضوئیة بنسبة 
. إن قانون NRELوفقًا لبیانات  2017و  2009عامي 

سواسون الذي یأتي من ریتشارد سواسون ، مؤسس شركة 
صن باور ، عمالق صناعة الخالیا الشمسیة األمریكیة ، 

فاض "یالحظ أن سعر الخالیا الفولت ضوئیة یمیل إلى االنخ
عندما تتضاعف قدرة الخلیة العالمیة." حقیقة أن  ٪20بنسبة 

 76.67سعر خلیة بلوریة من السیلیكون الضوئیة ذھب من 
 2013إلى السعر المتوقع في عام  1977دوالر / واط في عام 

التي طورتھا  . مع مرافق اإلنتاج الضخمةEconomistدوالر / واط یمیل إلى اعتماد ھذه المالحظات وفقًا لـ  0.74من 
العمالقون اآلسیویون ، فإن سعر الكیلووات سیستمر في االقتراب من سعر الدوالر. الكھرباء تتحول بسرعة إلى تیار حر 

 تقریبا ، مثل اإلنترنت.
 

 

 

 األمریكیة تواصل وكالة الحمایة البیئیة الوالیات المتحدة -لعدالة 
 

إن والیة كالیفورنیا ، بدعم من ست عشرة والیة أخرى ، تعارض مرة أخرى إصالح إدارة ترامب فیما یتعلق بمعاییر 
صرف ت االنبعاثات التلقائیة. وفقا لحاكم والیة كالیفورنیا ، جیري براون ، یستند ھذا الدعوى على حقیقة أن وكالة حمایة البیئة

 بشكل عشوائي ومتقلب ، منتھكة لوائحھا الخاصة بھا ، واالستھزاء بالقانون. على نوعیة الھواء.
كالیفورنیا لیست في الواقع على نفس الطول الموجي في المجال البیئي كما اإلدارة االتحادیة دونالد ترامب. تم تحدید معاییر 

میل لكل جالون من البنزین) من قبل إدارة أوباما للفترة  55كیلومتر ( 100لتر لكل  4.32انبعاث غازات الدفیئة للمركبات بـ 
میل) وفقًا إلدارة ترامب ، والتي تُظھر نیة الرئیس األمریكي بالعودة  42لیتر ( 5.6والتي ینبغي زیادتھا إلى  2022-2025

 إلى الحدود القصوى لالنبعاثات المفروضة على شركات تصنیع السیارات.
 
 
 

 

 العودة إلى المرسل ، وھي طریقة جدیدة لمكافحة النفایات - النفایات 
  

، البضائع إلى  Oise  ،Christophe Dietrich، یعید رئیس بلدیة  Laignevilleكونھ مبادرة فعالة لمكافحة التلوث ، في 
، أطلق العمدة عملیات "العودة إلى المرسل" األولى. تعمل ھذه الطریقة ویؤكد  2014د تحدید دقیق. في عام الملوثین بع

المسؤول المنتخب أن عدد الودائع الھائلة زاد من أربعة إلى خمسة في األسبوع إلى أقل من نصف دزینة في السنة. مبدأ ھذه 
إعادة ممتلكاتھم مباشرة إلى منازلھم. أربع سنوات الیوم ثبتت ھذه الطریقة. الطریقة ھو تحدید المسؤولین عن رواسب النفایات و

ھذه ھي تحقیقات الشرطة الحقیقیة التي یقودھا رئیس البلدیة وفرقھ لتحدید رسمیا المسؤولین عن التخلص من القمامة في 
لھم في لرفض ، سیتم تسلیم القمامة إلى منزالبلدیة. یقوم باالتصال بھم لدعوتھم لجمع نفایاتھم مباشرة في الموقع. في حالة ا

ساعة. یرافق العودة إلى المرسل جھاز آخر. یتم تركیب كامیرات المراقبة على مفترق طرق استراتیجي في  24غضون 
 مجتمع الكومیون. أنھا تخدم حسب الحاجة لتحدید لوحات أرقام شاحنات مشكوك فیھا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


