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 األحداث الرئيسية تقرير األمم المتحدة عن انبعاثات  31 أكتوبر - ةياهن 

 

 2017أكتوبر  10أعلنت الجمعية الوطنية يوم الثالثاء  مشروع القانون الذي أقره وزير البيئة نيكوال هولوت يضع حدا الستغالل الهيدروكربونات،حيت

( ، يمثل هذا القانون في جزء منه ردا من فرنسا على أولئك الذين أعربوا عن رغبتهم 69صوتا ضد  316التصويت بأغلبية كبيرة لصالح المشروع )

مئوية، ثم يهدف إلى إخراج فرنسا من الوقود األحفوري درجة  2للتصدي لالحتباس الحراري دون  2015في التخلي علئ اتفاق باريس في ديسمبر 

 يورو 30 000)النفط والغاز أو الفحم(. وقد يؤدي عدم االمتثال لهذا القانون إلى سحب تصريح التنقيب، وحكم بالسجن لمدة سنتين، وغرامة قدرها 

 

 مكاحم تارارق 
 

 بيئية قضائية  رارات

 المواصفات لتقييم الوطني المجلس وأبرز
 المجتمعات تواجهها التي الصعوبات( نين)

. العامة الشرب مياه خدمة في المحلية

 التزامين عن ناجمة الصعوبات هذه وستكون
 هما المحلية المجتمعات على مفروضين

 الالزمة العناصر عن المياه وكالة إعالن
 بتقديم البلدية رئيس والتزام اإلتاوات لحساب
 مياه. ونوعيتها الخدمة سعر عن سنوي تقرير

 قدم 2017 أغسطس 1 في. العامة الشرب
 لتبسيط الشيوخ مجلس إلى قانون مشروع

 مياه قطاع في المحلية السلطات التزامات
 مشروع الشيوخ مجلس أقر. العامة الشرب
 من والغرض. 2017 أكتوبر 26 في القانون
 على اإلداري العبء من الحد هو القانون

 على الرسوم إعالن في المحلية المجتمعات
 القانون هذا ويسمح. المائية الموارد

 من مزيد من باالستفادة المحلية للمجتمعات
 لحساب الالزمة البيانات إلعالن الوقت

 من مسبقا اإلعالن ملء يتم وسوف الرسوم،
 األداء مؤشرات مع المياه وكاالت قبل

 أثناء الزيادة تعليق يتم وتطبيق المنشورة،
 . التشريع انتقال

 
 

 

 اهب فرتعملا ءاقرزلا ةبابذلا ةيمس - ةئيبلا 

 
 13وفي الصيف الماضي، تسبب حوض اللوار في وفاة  

بعد السباحة. ثم أجرت وكالة الصحة اإلقليمية )أرس(  كلبا

تحليالت لتتبع أصل القضية. البكتيريا الزرقاء، وتسمى 

أيضا "الطحالب الزرقاء الخضراء"، موجودة بشكل 

طبيعي في المياه العذبة. مصنوعة من الكلوروفيل، لديهم 

القدرة على تغيير لون المياه )األزرق األخضر( حيث 

الخضراء في الظروف -ثر الطحالب الزرقاءتتكاثر. تتكا

التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة. ويتسبب هذا 

االنتشار في تلوث المياه. سوف سيانوباكتيريا خنق 

المتوسطة مما تسبب في عدم التوازن في طريقة حياة األنواع األخرى أو حتى القضاء عليها. 

ة، ابتالع من قبل البشر والحيوانات يمكن أن يسبب وباإلضافة إلى ذلك، المياه غير قابلة للتجزئ

اضطرابات في الجهاز الهضمي أو تهيج، والحكة. ويتخذ األمر فورا وتغلق األماكن إذا كانت البيئة 

تابعة للدولة. وعلى العكس من ذلك، إذا كانت المنطقة ملكا للسكان، فإن األمر يعود إليهم لتأمين المباني 

 لى البيئة الملوثة.من خالل منع الوصول إ

 

 قوسلا نم اجتنم 140 نم رثكأ بحسب رمأي فركغد - ليمجتلا  تارضحتسم 
 

من  140وأمرت المديرية العامة للمنافسة واالستهالك وقمع الغش باالنسحاب الفوري ألكثر من  

"، ندد وجود كيو تشويزير -مستحضرات التجميل من السوق بسبب تكوينها. بعد إنذار من جمعية "وفك 

 1026المواد المحظورة في مستحضرات التجميل تسويقها، أجرى دغكرف سيطرة وأدرج 

مستحضرات التجميل التي تحتوي على المكونات المحظورة. ولتحديد من هو المسؤول، ستقوم لجنة 

الحكم الذاتي المعنية بمكافحة الجراد الصحراوي )دغكرف( بإجراء رقابة ضمن سلسلة توزيع 

تجات )التي تنتقل من الموزع إلى الجهة المصنعة(. يالحظ دغرفف العديد من حاالت الغش: بعد المن

 هذه الحالة، تعلن دغكرف عن "يقظة معززة بشأن هذه المواضيع".

 

 

 



  ممحاك قرارات 

 

 بيئية قضائية  رارات
 تسبب ،2001 سبتمبر/  أيلول 21 وفي

 في" تولوز أزف" الكيميائي المصنع
 شخصا 31 مقتل إلى أدى انفجار

 أضرار وإلحاق شخص 8000 وإصابة
 سوف الحالة، هذه في. جسيمة مادية
 بارويس، غراند Société تورط يكون
 يديرون الذين توتال ل تابعة شركة وهي

 السابق، الموقع ومدير أزف، الموقع
 األول المحكمة قرار. بيشلين سيرج

 نوفمبر 19 في أزف، قضية في الصادر
 لصالح" لالسترخاء قرار هو ،2009
 القضاة ألن( ريو برو دوبيو في" )الشك

 خطأ بين السببية، العالقة أن يعتبرون
 ثم. مؤكد غير كان الضرر، و التنظيمي

 في تولوز االستئناف محكمة قرار يأتي
 الشركة يعترف الذي 2012 سبتمبر 24

 جرائم بارتكاب مذنب بيشلين والسيد
 فضال الطوعية غير واإلصابات القتل
 طريق عن الطوعية غير األضرار عن

/  يناير 13 في ذلك، ومع. االنفجار

 النقض محكمة ألغت 2015 الثاني كانون
 أساس على االستئناف محكمة قرار

 حول الشك هو األول األساس. سببين
 لرئيس نائبا كان الذي القاضي حياد

 الوطني والمعهد الضحايا، جمعية
 هو والثاني. والوساطة الضحايا لمساعدة

 وترسل. للجريمة الكافي غير التوصيف
 . بباريس االستئناف محكمة إلى القضية
 باريس في االستئناف محكمة تصدر
 وتعتبر ،2017 أكتوبر 31 في قرارها

 مذنبان بيشلين والسيد الشركة أن
 ويدين" أخطاء تميز" و" باإلهمال"

 € 225،000 غرامة إلى الشركة
 10 000 قدرها وغرامة السابق والمدير
 التنفيذ وقف مع بالسجن وحكم يورو،

 قضية أن يبدو ذلك، ومع. شهرا 15 لمدة
 والسيد الشركة أن حد إلى تنته لم أزف

 أن والواقع. النقض في الطعن بيشلين
 دليل هناك ليس" أنه يعتبرون محاميهم

 غياب في" وبالتالي ،"القضية هذه في
 ". ندين ال األدلة،
 عن المتحدة األمم تقرير - العليا القصة

 .أكتوبر/  األول تشرين 31 انبعاثات

 قوسلا نم تبحسنا كيتوتيسلا بطلا - ةحصلا 
 

سايتوتيك. بسرعة ، مختبر فايزر بتصنيع المخدرات المصممة لعالج قرحة المعدة: 1987في عام  

كبيرة، فإنه يفقد استخدامه األصلي ليتم تطبيقها في أمراض النساء ويمكن أن تؤدي العديد من الوالدات. 

غير أن المختبر المعني لم يحصل في أي حال من األحوال على 

إذن بتحويل استعمال الدواء. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الفائدة 

لق هذا الكمبيوتر اللوحي هو التي تحملها المستشفيات فيما يتع

سنتا بالمقارنة مع وسائل أخرى  30بحتة المالية ألنه يكلف فقط 

يورو. في السوق لمدة  90)التجميد، العازلة ..( التي هي من 

عاما اآلن، سايتوتيك هو موضوع فضيحة لتعريض العديد  30

من األسر للخطر. في الواقع، تدار المهبل و في كثير من 

عة زائدة من المخدرات ثم يسبب العديد من اآلثار الصحية السلبية: تقلصات قوية وضعف األحيان جر

األكسجين من الجنين. تحذرت مرارا وتكرارا آلثاره، لم يتم حظر هذا الدواء ومع ذلك قرر المختبر 

المحاكمة التي تجري في  2016(. وأخيرا، في عام 2018مارس  1اليوم لالنسحاب من السوق )

ة اإلدارية فرساي يسمح لألسرة للفوز في الدرجة األولى لإلصابة التي يعاني منها طفل يعاني المحكم

 من إعاقة شديدة.
 

 

 

 0 تاثاعبنالاب مزتلت ةنيدم 12 - خانملا 
 

في باريس، وقعت اثنتي عشرة رؤساء  2017أكتوبر  23مدن شبكة،  C40كجزء من اجتماع االثنين 

. باريس المسببة 2030بلديات المدن إعالن تعهد بالعمل نحو "االنبعاثات الصفر" من الغاز بحلول عام 

لالحتباس الحراري ولندن ولوس انجليس وبرشلونة، كيتو، فانكوفر، مكسيكو سيتي، كوبنهاغن، 

وكيب تاون وبالتالي وعد من هذا االلتزام إلى اتخاذ تدابير مختلفة، بدءا من  أوكالند، سياتل، وميالن

وما بعده، إلى تطوير مسارات للدورات، من خالل  2025إنشاء أسطول الحافالت الصفر بدءا من عام 

تدابير تشجع "المشي وركوب الدراجات". والهدف المعلن، وفقا لبيان الموقعين عليه، هو "التخلي 

 عن استخدام مركبات الوقود األحفوري". تدريجيا

مدينة بهدف مكافحة تغير المناخ. وكانت الشبكة تنظم  91"، برئاسة آن هيدالغو، 40وتجمع "سي 

كليمات"، وهو حدث لمدة يومين، كان يوم األحد خصيصا لألعمال التجارية المتعلقة  4"توجيثر 

 بقضايا التنقل والطاقة والتخطيط الحضري.
 

 

 ةيخانملا ةلادعلا ةمدخ يف نوناقلا ىلع مويوكولوك يف نيلب ايسناشت - زيكرت 

 

في خدمة العدالة المناخية:  القانون عقدت في باريس ندوة دولية حول " 2017نوفمبر  3الجمعة  

السوابق القضائية وتعبئة المواطنين". تم تنظيم اليوم حول محورين: من ناحية التبادالت العقائدية مع 

ائد مستديرة تتألف من محامين من مختلف اإلجراءات في العدالة والمحامين؛ من ناحية أخرى، ثالث مو

اجتماع مائدة مستديرة حول تعبئة المواطنين للمناخ والبيئة، وخالل هذا المؤتمر الرفيع المستوى، 

نفسها ، أتيحت الفرصة ل تشانسيا بلين، وهي خريجة ميسك في أيلول / سبتمبر الماضي، للتعبير عن 

نيابة عن كريستيان هوغلو )هوغلو ليباج وشركاه(، بشأن تحديات اإلثبات والصلة السببية في التقاضي 

المناخي. ومن ثم فقد برهنت على إنشاء عالقة سببية مناخية تدريجيا، على الرغم من وجود مشكلة 

مختلف االجتهادات القضائية، تتعلق باألدلة المرتبطة بعدم اليقين وأهمية علم المناخ، من خالل تحليل 

. مملكة هولندا، لكي تؤكد أخيرا الحاجة إلى vوال سيما ماساتشوستس ضد. إيبا أند أورجيندا فونداتيون 

مناقشة متناقضة بشأن وثائق اإلثبات التي قدمها الطرفان، وإلى أن يعترف القاضي الوطني بعمل 

 ظره في المخاطر المناخية.الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ لدى ن
 

  


