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 ىلوألا ريودتلا ةداعإ عقاوم حتتفت VEOLA ةقاطلا - رابخألا زربأ 

ى بلجيكا. سالها سابقا إلاألول من نوعه في أوروبا ، مصنع روسيت ، بالقرب من آكس آن بروفانس ، سيقوم بإعادة تدوير كل اللوحات التي تم جمعها في فرنسا. تم إر

، أول مصنع إلعادة  Aix-en-Provenceستكون األولى في فرنسا ، وحتى فيوليا ، في أوروبا. في الخامس من يوليو ، ستفتتح المجموعة في روسيت ، بالقرب من 

ظر بالفعل لتمرير باب الحظيرة حيث يتم مسحها طن من األلواح تنت 600تدوير األلواح الكهروضوئية. وهو يعمل في اختبار لبضعة أسابيع. في منطقة التخزين ، هناك 

والسليكون والبالستيك وما إلى  من إطار األلمونيوم الخاص بها ، الصندوق الكهربائي والكابالت النحاسية قبل أن يتم تمزيقه. على طول السلسلة ، تتلقى األكياس الزجاج

  ذلك ، والتي تفصلها العملية وتنفصل.

 

نيكوالس هولوت  -لملف النووي اال

، وزير التحول البيئي يفسح المجال 

أمام إغالق بعض المفاعالت النووية ، 

وتقليص عدد الطاقة النووية في مزيج الطاقة 

ةالنووي  
 

تعهد نيكوالس هولو ، وزير التحول 

اإليكولوجي ، بوضع جدول زمني دقيق 

بجدول زمني لتقليل حصة الطاقة النووية في 

يونيو. الهدف  29مزيج الطاقة هذا الجمعة ، 

٪ في حصة  50المعلن هو انخفاض بنسبة 

الطاقة النووية في مزيج الكهرباء الفرنسي. 

سوف يتنبأ هذا الجدول الزمني بالمفاعالت 

 .التي سيتم إغالقها

يعتبر هذا اإلجراء جزًءا من البرمجة المتعددة 

السنوات التي يريد نيكوالس هولتو تطويرها. 

الطاقة النووية هي محور برنامج الطاقة متعدد 

السنوات ، والذي من المقرر أن تقدم الحكومة 

 .مسودة أولية له في يوليو

تذكير ، كان هذا المشروع األولي ولل

موضوًعا للتشاور العام مع حوالي مائة 

 اجتماع وحوالي 8000 مشارك

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سبابواب ايقيرفأل ءافتخا دوجو مدع - تاباغ 
 

ال تملك باوباب أفريقيا قيمة بيئية فحسب ، بل لها قيمة أسطورية. ومن 

أجل حمايتها ، أعلنت اليونسكو بعض البوباب كتراث عالمي. هذا هو 

رع باوباب في مدغشقر. كما يعتبر الباوباب "شجرة مقدسة" في حال شا

الغالبية العظمى من الثقافات األفريقية بسبب فضائلها العالجية والعالقة 

 .الوثيقة التي تربط الناس بها
ومع ذلك ، في حزيران / يونيو الماضي ، أصدر أدريان باتروت ، وهو 

لالختفاء الغامض  باحث متخصص في البوباب ، نداء ينذر بالخطر

ألشكال الباوباب في أفريقيا. وفقا له ، في اثني عشر عاما ، توفي تسعة 

سنة ، قد مات. األسباب  2450من ثالثة عشر باوباب األكبر سنا. وهكذا ، فإن أكبر وأقدم باوباب في زمبابوي ، 

ون أن هذا الحادث البيئي قد يكون مرتبطا الحقيقية لهذا الطاعون لم يتم تأسيسها علميا بعد. ومع ذلك ، يعتقد الباحث

 .باالحترار العالمي
  

 

 "ةيناسنإلا دض ةميرجلا كسامت" ـل تايسنجلا ددعتم رابتخا لوأ :جرافال - ةموكحل 

 
شركة اسمنت الفارج بتمويل اإلرهاب ، بما في ذلك الجماعات التابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية من أجل وقد اتهمت 

، يشتبه في  Swiss Holcim مع 2015مواصلة نشاطها في سوريا. المجموعة الفرنسية ، التي اندمجت في عام 

 ت الجهادية ، المبالغ المقابلة لدفعإلى المنظما 2015و  2011مليون يورو بين عامي  13أنها دفعت ما يقرب من 

وبحسب المسح ، فإن حرية حركة العمال والبضائع وشراء المواد الخام بما في ذلك النفط إلى الموردين  "ضريبة"

االشتراك في جرائم ضد " بتهمة 2018يونيو  28القريبين من الدولة اإلسالمية. تم توجيه االتهام إلى الشركة في 

تحقيق. هذه حالة غير مسبوقة في العالم حيث أنها المرة األولى التي يتم فيها توجيه االتهام لشخص بعد ال "اإلنسانية

قانوني. بعد عامين من التحقيق متبوعاً بالعديد من لوائح االتهام لمدراء شركة الفارج ، قرر القضاة عقد أربع تهم 

التواطؤ في  "و" انتهاك للحظر "،" موظفين، في خطر متعمد من حياة ال "تمويل مشروع إرهابي" :ضد الشركة

وقد اتبع القضاة المنطق الذي أيدته منظمة شيربا غير الحكومية والمركز األوروبي للحقوق  ." الجرائم ضد اإلنسانية

مما أدى إلى فتح المعلومات القضائية.  2017، التي تقدمت بشكوى في يونيو  (ECCHR) الدستورية وحقوق اإلنسان

إن اتهام الفارج هو خطوة تاريخية في محاربة إفالت الشركات المتعددة " :درا كوسارت ، مديرة شيرباوقالت سان

عاًما. يجب أن تشكل هذه القضية سابقة لجميع الشركات  17الجنسيات من العقاب ، والتي شاركت فيها شيربا لمدة 

المدعين ذلك لدان التي مزقتها الحروب ، بما في العدالة آلالف ضحايا البإلى التي تغذي النزاع المسلح. إن الوصول 

السابقين المنظمة غير الحكومية اآلن فتح صندوق تعويض لجميع الموظفين وتريد  ." السوريين ، يعتمد على ذلك

وعائالتهم. ومع ذلك ، أعلنت  (في سوريا Lafarge ، التابعة لشركة Lafarge Cement Syria شركة) LCS في

، أن شركتها  2015في عام  Holcim ، التي انبثقت عن دمج الفرنسيين والسويسريين Lafargeholcim مجموعة

 ."الجرائم التي ال تعكس مسؤولياتها بشكل عادل" محكمة االستئناف للطعن فيسوف تستأنف أمام  LSA الفرعية

 



 

 قرار قضائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطلب مراقبة الملوثين الجدد ANSESمنظمة ال  -تلوث 
 

بينما شرعت المفوضية األوروبية في مراجعة توجيه 

مراقبة جودة الهواء ، فإن الوكالة الفرنسية للصحة 

ثة عشر مادة جديدة غير خاضعة للتنظيم. تستهدف ثال

بوتادين كمواد  1،3ومن بين هؤالء ، تم تصنيف 

من قبل الوكالة  2012مسرطنة معينة لإلنسان منذ عام 

ينبعث هذا الغاز  .(IARC) الدولية لبحوث السرطان

من دخان السجائر أو عوادم السيارات على سبيل المثال. 

لبيئة منوقد طلبت وزارة الصحة ووزارة ا  ANSES 

اقتراح قائمة بالملوثات الجديدة ذات األولوية. وبذلك 

من تطور المعرفة بشأن سمية  ANSES استفادت

المواد وانبعاثاتها في الغالف الجوي من أجل تحديد ثالثة 

عشر ملوثة جديدة. وبالمثل، ال تخضع للتنظيم، 

والجزيئات متناهية الصغر خطيرة جدا هي ملوثات 

المقترحة والتي يمكن رصدها. هذه الجسيمات متناهية الصغر يمكن أن تخترق الدم أو تصل  ANSES أخرى من

إلى المشيمة من النساء الحوامل. تنبعث من محركات الديزل أو التدفئة السكنية. يتم إضافة أحد عشر الملوثات 

ثالثي كلورو  1،1،2ريلونيتريل، األخرى إلى القائمة: الكربون السخام والمنغنيز وكبريتيد الهيدروجين، األك

 .اإليثان، والنحاس، وثالثي كلور، والفاناديوم، والكوبالت، و األنتيمون والنفتالين

 
 

 

 البحار والموارد البحرية السنغالية التي تهدد باالستغالل البترولي
 

، أصدر البرلمانيون السنغال القانون  2018يونيو  1في 

الذي يخول رئيس الجمهورية بالتصديق على اتفاقية 

التعاون بين موريتانيا والسنغال الستغالل حقل غاز 

(. خالل كلمته في المؤتمر GTAدي تورو / أحمد )غران

الوطني الثالث للتنمية المستدامة ، اعترف رئيس وزراء 

السنغال ، محمد ديون ، بعد التذكير باألهمية االقتصادية 

لهذا المشروع ، بوجود مخاطر بسبب الحفر واالستغالل. 

الغاز والنفط على النظام البيئي. وتشمل هذه المخاطر 

(. وفي IMOلبالد ومواردها الطبيعية. يجب على السنغال توقيع جميع اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية )سواحل ا

المستقبل ، من المعقول أن نأمل في أن تتقدم السلطات السنغالية وتتخذ تدابير وقائية ووقائية تتعلق بحماية البيئة 

 البحرية والموارد السمكية.

 

 

 

 النصر المرجعي: اليونسكو تحذف البنت من قائمة األنواع المهددة -المناخ 

 
مة تمت إزالة "الشعاب المرجانية في بليز" ، أكبر نظام لحاجز الشعاب المرجانية في نصف الكرة الشمالي ، من قائ

مواقع التراث العالمي لألمم المتحدة في مواقع الخطر. وأشارت منظمة اليونسكو إلى أن لجنة التراث التابعة لها قد 

صوتت على إزالة الشعاب المرجانية من قائمتها للمواقع المهددة ألنها لم تعد تواجه خطًرا مباشًرا للتنمية. وقالت 

كز التراث العالمي التابع لليونسكو: "خالل العامين الماضيين ، وخاصة فاني دوفيري منسقة البرامج البحرية في مر

العام الماضي ، أحدثت حكومة بليز فرقا حقيقيا في التغيير التحويلي". ذكر مسؤولو األمم المتحدة أوالً "قطع 

العالمي المهددة في المانجروف واإلفراط في التنمية" على أنه الشاغل الرئيسي عند إضافة الشعاب إلى قائمة التراث 

. كما أعربوا عن قلقهم بشأن الشعاب المرجانية. استكشاف النفط. منذ ذلك الحين ، فرضت حكومة بليز 2009عام 

وقفا للتنقيب عن النفط حول الشعاب المرجانية وأقامت حماية لغابات المانغروف الساحلية. غير أن الخبراء حذروا 

غير المناخ العالمي ما زال حقيقياً. وقال جون برونو عالم البيئة البحرية في من أن الخطر طويل األجل على شعاب ت

جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل "التهديدات الرئيسية ما زالت موجودة." الرئيسي ، بالطبع ، هو ارتفاع درجة 

متزايد ، فإن بعض أغنى حرارة المحيط. إذا ماتت معظم الشعاب المرجانية في العالم ، كما يخشى العلماء بشكل 

وأروع الحياة في المحيطات يمكن أن تضيع ، فضالً عن العائدات التي تولدها السياحة المرجانية. في البلدان األشد 

فقراً ، تكون األرواح على المحك: مئات الماليين من الناس يستمدون بروتينهم أساساً من أسماك الشعاب المرجانية 

 هذا اإلمدادات الغذائية إلى أزمة إنسانية.، ويمكن أن يؤدي انخفاض 
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وقد استولى مجلس الدولة على عمل يفوق السلطة 

 ضد مرسوم المحافظة.

ا أن تدرك أن يطلب مقدم الطلب من المحكمة العلي

التفويض الخاص بالمحكمة الصادر من شرطة 

المياه عن العمل وإعادة تشكيل تيار انتهك األحكام 

 المتعلقة بحماية التراث الطبيعي.

تم اتخاذ هذا األخير بموجب مخطط التخويل 

IOTA. 

في الواقع ، قبل إدخال نظام الترخيص البيئي 

 26خ بتاري 80-2017الجديد بموجب األمر رقم 

، كان هدف حماية التراث الطبيعي  2017يناير 

يخضع لنظام قانوني محدد مستقل. وكان من 

الضروري عندئذ الحصول على استثناء خاص 

 بموجب التشريع المتعلق بحماية التراث الطبيعي.

ينص مجلس الدولة "إذا كانت السلطة اإلدارية 

-L. 214المختصة بإصدار اإلذن بموجب المادة 

3 القانون البيئي مدركة ، خاصة بالنظر إلى  من 

دراسة األثر المترتبة على طلب الحصول على 

تصريح ، والذي ينبغي من حيث المبدأ الكشف 

عن وجود أنواع محمية في المنطقة المعنية ، من 

المخاطر المحتملة التي تعرضت لها بعض 

األنواع المحمية ، ويمكن بعد ذلك تنبيه مقدم 

ضرورة االمتثال للتشريع المتعلق االلتماس إلى 

حماية التراث الطبيعي ، من ناحية أخرى ، فإنه 

ال يمكن قانونيا جعل منح الترخيص المطلوب 

بموجب سياسة المياه يخضع لالمتثال لهذا 

 التشريع بشأن حماية التراث الطبيعي ".

لم يكن على المحافظ أن يضمن أن المشروع 

المنصوص المرخص له يحترم المحظورات 

.عليها في قانون حماية التراث الطبيعي  

وبصفته السلطة المختصة بموجب سياسة المياه ، 

لم يكن على المحافظ أن يتحقق من أن تنفيذ 

المرافق واألشغال واألعمال واألنشطة المأذون 

( قد تمتثل للحظر المنصوص عليه IOTAبها )

 في القانون. التشريعات المتعلقة بحماية التراث

الطبيعي ، على عكس ما تنادي به محكمة 

 االستئناف اإلدارية

 

 


