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 السنة نھایة لحفالت القصوى الھدیةالنفایات:  -  الرئسیة األحداث 
 

من النفایات اإلضافیة التي جمع القمامة یتعافى  ٪30إلى  20نھایة العام وخاصة خالل لیلة عید المیالد ورأس السنة الجدیدة، القمامة تتراكم والحاویات تفیض. في أفینیون، ھو ما یقرب من 
ذلك) التي یتم التخلص منھا بعد االستخدام األول والوحید، خالل ھذه الخمسة عشر یوما. ویرجع ھذا الذروة إلى التفاف الھدایا والزینة عید المیالد (أطباق المتاح، وأشجار عید المیالد، وما إلى 

صفر النفایات" قبل " التي تزداد في ھذا الوقت. للحد من تأثیر موسم األعیاد على البیئة، محلیا، یتم التحسس. على سبیل المثال، تنظم مدینة روبیكس ورش عمل ولكن أیضا النفایات الغذائیة
لنفایات من قبل اثنین. وعلى الرغم من ھذه المبادرات، ال یزال الطریق العطالت لتعلیم المواطنین إلدارة القمامة والنفایات أقل. وتھدف ھذه المدینة إلى تشجیع سكانھا على خفض إنتاجھم من ا

من التعبئة والتغلیف حالیا في فرنسا  ٪68على الطرق العامة. یتم إعادة تدویر  -بما في ذلك أشجار التنوب  -طویال. وال تزال ھناك بعض أوجھ عدم االستقرار، حیث توجد العدید من النفایات 
 ، والتي سوف تنطوي على تحدي العادات السیئة للبعض.2022في عام  ٪75ھو الوصول إلى في حین أن الھدف 

 
 

 
 االستھالك الذاتي: اتجاه جدید -الطاقة المتجددة 

 

مجرد یمیل إلى اإلشارة إلى  إننا نشھد لحظة انتقال الطاقة، وھو مفھوم
وصول الطاقات النظیفة وأنماط استھالك الطاقة الذكیة. بدأ السوق في 
النمو مع انخفاض تكلفة األلواح الشمسیة وارتفاع أسعار الطاقة. 
باختصار، كل شيء ھناك. ولكن الشیطان یخفي في التفاصیل، 

تي. الذا والتفاصیل التي یمكن أن تجعل الفرق ھو أن من االستھالك
في الواقع، لماذا ال؟ وھناك بالفعل نظم جزئیة لالستھالك الذاتي، یمكن 
أن تكون لھا میزة استبعاد التخزین وجمیع األجزاء المكلفة المتعلقة 
بالبطاریات. مع تحدید أن كل شيء یعتمد على االحتیاجات، یبقى 

من  جاألساسي نظام خالیة من البطاریة حیث یتم استھالك معظم اإلنتا
المستھلك ویتم بیع الفائض إلى شبكة إدف بنفس الطریقة -قبل المنتج

التي یتم شراؤھا من عدم وجود نفس الشركة. وھكذا، فإن المالك الذي 
على مشروع  ٪25یعیش على الفور یجعل االدخار على األقل 

القانون، وعلى أي حال، فمن أكثر ربحیة لالستھالك الذاتي من بیع 
"على ھذا النوع من التركیب، فإن معدالت الشراء ھي الكھرباء لھ. 

كیلوواط ساعة، السید بیشیري سنتا سنتا في المتوسط  5.5من 
سنتیمس  9(المالك) یدفع الكھرباء (واحد یأتي من الشبكة الوطنیة) 

وقال روكسان داردین، مدیر شركة "لیبوات" المتخصصة في 
نسبة لھ أن یستھلك الكھرباء ك الذاتي، أنھ من المھم جدا بالاالستھال

 ذات االستھالك الذاتي بدال من إعادة بیعھ.
 

 

 

 

 

 

 			

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كوكب دون تلوث: التزام المجتمع الدولي - التلوث
 
 

في نیروبي قرارا لألمم  2017دیسمبر  6دولة یوم األربعاء  200أكثر من  وقعت
المتحدة للقضاء على التلوث من البالستیك في المحیطات. وبھذا النص، تأمل البلدان 
الموقعة في تمھید السبیل إلبرام معاھدة ملزمة. وینص القرار المعتمد على أن تبدأ 

ت تتدفقھ في البحر ". وعلى الرغم من أنھا لیسالبلدان في رصد كمیة البالستیك الذي 
معاھدة، فقد تم إحراز تقدم كبیر. واعلن الیونیب بارات المسؤول عن برنامج االمم 

حكومة اعلنت عن  39المتحدة للبیئة (یونیب) عن تشیلي وعمان وسري النكا ان 
 التزامات جدیدة لخفض كمیة البالستیك في المحیطات. أو جنوب أفریقیا.

 
 

 

 مالیزیا: قلق بشأن زیادة وفیات الحیوانات النادرة - الحیاة البریة
 

 
القلق یكتسب  مالیزیا قویة في التنوع البیولوجي. ومع ذلك، فإن ف

صفوف المدافعین عن الطبیعة في ھذا البلد. ویرجع ذلك إلى وفاة التابیر، 
واثنین من الدببة المالیزیة فضال عن الحیوانات من األنواع النادرة 
األخرى في اآلونة األخیرة. التابیر ھو نوع من الدب یعتبر "األنواع 

ألنواع المعرضة المعرضة لخطر االنقراض" ویعتبر الدب الماالي من ا
للخطر من قبل االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة (إیون). وتعزى حاالت 
االختفاء العدیدة ھذه إلى حوادث الطرق فضال عن الصید غیر المشروع. 
وباإلضافة إلى ذلك، یبدو أن موطنھا مھددة بتمدید شبكة الطرق السریعة المالیزیة. ویوضح الفرع المحلي للصندوق 

اة البریة في بیان صحفي أن "التابیر قطعت من قبل مجموعة من المواطنین الذین اكتشفوا جثتھ على جانب العالمي للحی
الطریق". وفیما یتعلق الدببة المالیزیة "تم قطعھا وبیعھا في سوق المدینة". وھي تحث على اتخاذ "تدابیر صارمة لحمایة 

 الحیاة البریة" في ھذا البلد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رار قضائيق
 

	

	البیئة
الصخري الحرير  

	
القلق ضرار  

 

 عدد ،2017 سبتمبر 21 االجتماعیة الغرفة حكم
16-15.130  

 

 من الناتجة المالیة األضرار أن العلیا المحكمة قالت
 للموظف التعرض عن الناجم المرض تطوير خطر

 والتي القلق، من المساس ھو الصخري لحريرل
 المؤسسات في العامل اشتغل إذا إال تعويض يتم

-98 رقم القانون من 41 المادة في علیھا المنصوص
 على تظھر والتي ،1998 ديسمبر 23 بتاريخ 1194

 فترة خالل وزاري مرسوم وضعتھا التي القائمة
 الحرير تجھیزھا أو تصنیعھا تم ھناك يكون عندما

 الحرير على تحتوي التي المواد أو الصخري
.الصخري  

 

 ھذه يستوفون ال الذين الموظفین فإن وبالتالي،
 عن بالتعويض المطالبة يستطیعون ال الشروط
 لحريرل بالتعرض يتعلق فیما المالیة غیر األضرار

 العمل صاحب إخفاق أساس على حتى ،الصخري
.األمن بالتزامه الوفاء في  

 

 

	F رقم ،2017 أكتوبر 26 باريس، في العمل مجلس
13/09071 

 

 لحريرل تتعرض الحديدية السكك عمال ضبط
 المحكمة عملھم بسبب 2000-1970 الصخري
 الصلة ذات تعصبھم القلق لرؤية باريس الصناعیة

 رفضت وقد. إصالحه لالسبستوس تعرضھم إلى
 أن اعتبر الذي الطلب ھذا العمل محكمة

 علیھا المنصوص الشروط يستوفون ال الموظفین
.الذكر السالف القانون من 41 المادة في  

 

 

 السوابق سطر نفس في ھي القرارات ھذه
.القضائیة 	

		
 

 

  
 : الطبیعة في الغضب، فرصة بسیطة أو إزالة المناخ؟2017نھایة العام  -المناخ 

 
، وأحیانا مع قوة إعصار، في والیة 1ختلف الحرائق القاتلة واألعاصیر الفئة م

، تمر عبر العاصفة 2017دیسمبر  7األمریكیة، في كالیفورنیا، الوالیات المتحدة 
 24إلى األحد  22االستوائیة تمبین، التي اجتاحت الجنوب من الفلبین من الجمعة 

، مما تسبب في الفیضانات واالنھیارات األرضیة، سجل الثلوج 2017دیسمبر 
الیة موالموجات البارد القطبیة لفترات طویلة التي تقشعر لھا األبدان أمریكا الش

(كندا والوالیات المتحدة األمریكیة) في ھذا الطقس في فصل الشتاء حیث التبرید 
درجة مئویة، وھذه ھي الھدایا من الطبیعة  40-في مھب الریح أحیانا تصل 

. لذلك، یتساءل المرء إذا كانت ھذه 2017لسكان كوكب األرض في نھایة عام 
ریق الصدفة. وعلى أیة حال، كانت األمم المتحدة قد حذرت بالفعل منذ عام ھي في الواقع آثار تغیر المناخ أو فقط عن ط

 من أننا سنشھد مزیدا من االضطرابات المناخیة الشدیدة. ویذكر ذلك الحكومات بوضع تغیر المناخ ضمن أولویاتھا. 2015
 
 

 
 في فرنسا نھایة الھیدروكربونات -علم البیئة 

 
من قبل  2040تم التصویت على مشروع القانون المتعلق بنھایة البحث واستغالل الھیدروكربونات في فرنسا بحلول عام 

. ویھدف ھذا المشروع إلى إخراج فرنسا من الوقود األحفوري . والواقع أن ھذا 2017دیسمبر  19الجمعیة الوطنیة في 
لن تصدر أي تصاریح تشغیل جدیدة ولن تجدد تصاریح التشغیل. ویؤثر ھذا  النص ینص في المستقبل القریب على أنھ

الحظر على تراخیص االستكشاف واالستغالل. وینص القانون أیضا على مرحلة انتقالیة لإلذن بالترخیص الحصري 
یضا على أ للبحوث التي سبق منحھا وإمكانیة منح أول امتیاز استغالل إذا كانت تتبع تصریحا للبحوث. وینص النص

إعفاء الكبریت. وھكذا، فإنھ یسمح باستمرار استغالل حوض السك. ھذا المشروع یجعل فرنسا رائدة في ھذا النوع من 
 815،000الحظر ولكن ینظر إلیھا على أنھا رمزیة ألن فرنسا لیست منتجا كبیرا من الھیدروكربونات. في الواقع، تنتج 

 الستھالك الوطني. وھذه خطوة صغیرة إلى األمام على الصعید العالمي.من ا ٪1طن سنویا من النفط الذي یمثل 
 

 

  الصفصاف:  العجیبة الشجرة:  التربة تنظیف 
 

كیلومترا شمال العاصمة. المدینة مع الماضي الصناعي،  50وتقع على بعد حوالي  تقع مدینة كریل بالقرب من باریس،
فإنھ یعرف التلوث الضخم من أراضیھا. ھنا، المعادن الثقیلة ھي أصعب األعداء من المجتمعات المحلیة التي تحتاج إلى 

مدینة بالتوسع الكامل. ومع ذلك، استعادة ھذه األراضي. ومن المقرر أن تقوم الشركات والشركات واإلسكان في ھذه ال
ال تزال ھناك مشكلة كبیرة عندما نتحدث عن معالجة التربة: الطرق التقلیدیة مكلفة للغایة. على سبیل المثال، الستبدال 
تماما األرض الملوثة مع األرض النظیفة من مكان آخر ھو خطوة كبیرة، فضال عن العملیات الكیمیائیة المختلفة، مكلفة 

ونتیجة لذلك، اختارت مدینة كریل األسلوب لطیف: إزالة التلوث مع األسالیب البیولوجیة عن طریق استخدام أیضا. 
النباتات. أكثر تحدیدا ھو عن األشجار: الصفصاف. في الواقع، الصفصاف لھا فضائل دیبولوتینغ. وقد وجد إنیریس، 

لمعادن الثقیلة الموجودة في التربة، یتم التقاطھا من وھو مختبر متخصص لمكافحة التلوث الصناعي، بعد التحلیل أن ا
قبل جذور ھذه النباتات ومن ثم رفعھا من خالل النسغ إلى األوراق. ومع ذلك، ھذه لیست طریقة نھائیة النظر في طول 

جات محدود من الجذور والوقت الالزم المتصاص المعادن. ھناك فترة أطول من عامین، وھو ما یتنافى مع معظم احتیا
الجھات الفاعلة االقتصادیة. على الجانب اآلخر من العملة، ھو انتعاش المعادن النادرة التي ھي اآلن قابلة لالسترداد 
صناعیا من قبل العلماء باستخدام عملیات محددة. الزنك على سبیل المثال، غالبا ما تعافى في ھذه العملیة من إزالة التلوث 

مخدرات. وھذا النھج یستجیب بشكل جید للسعي الجدید إلى االقتصاد الدائري ألن ھذا یمكن إعادة تدویرھا لتصنیع ال
 الخام في طور استنزافھ.

 
	


