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: 2018آب / أغسطس  3الصادر في  704 - 2018تلوث: المرسوم رقم  -أبرز المالمح 
  تعديل قائمة المرافق المصنفة وبعض أحكام قانون البيئة

 
ي  2018أغسطس  3المرسوم المؤرخ  بشأن الحد من انبعاثات بعض الملوثات  2015نوفمب   25بتاري    خ  2015/2193، الذي ينقل التوجيه األوروب 

اق المتوسطة ، ينطبق عىل مشغىلي المنشآت مصنفة لحماية البيئة. 
ي الهواء من محطات االحبر

 ف 

ميجاوات. ولمزيد من مكافحة التلوث ، ستخضع  1ميجاوات حرارية إىل  2تسجيل ينتقل من مع هذا النص الجديد ، فإن الحد األقىص للترصي    ح وال
ي تستوعب أكبر من  ميجاوات اآلن لتحليل التكاليف والفوائد. باإلضافة إىل ذلك ، يخفف النص بعض اإلجراءات اإلدارية. وبالتاىلي ،  20التسهيالت التر

اوح سعتها ما  ي تبر خيص ، ولكن فقط للتسجيل. يتم  50و  20بي    لن تكون منشآت الطاقة التر ميجا واط باستخدام أنواع الوقود المحددة خاضعة للبر
ي تستهلك الوقود المحدد من  B-2910رفع عتبة المنشآت المصنفة عىل أنها  اوح بي    1إىل  0.1التر ي تبر إىل  1ميجاوات. ستخضع الغاليات الحالية التر

2 MW  ي ال تكون ي الهواء اعتباًرا من  ICPEوالتر
 . 2030يناير  1إال لفحوصات دورية وقيم حدية ف 

ي من حيث أنه يعدل عنوان بعض العناوين ) اق / 2910قد غب  هذا النص مظهر الرمز البيت  ميد( ؛ يتم دمج القسمي   2771و  2770: االحبر : البر
ي االمتثال للمعايب  البيئية المتخذة عىل المستوى . من خالل هذا النص ، ندرك رغبة السلطة الC-2910و  A-2910الفرعيي   

تنفيذية الفرنسية ف 
ي الوقت نفسه ، يريد تشديد

. وف  ي يعات البيئية.  األوروب   التشر

 
 

 تنبه على -المناخ 
الجزء العلوي من 
طبقة القوس الثقيلة في 

 العالم.

 
 

،  2018أغسطس  20في األسبوع من 
حدث الكسر األول من الكتلة 

الجليد األكثر صالبة في القطب 
الشمالي. وصف الحدث بأنه 
"رائع ومثير" من قبل عالم 

المناخ يعلق على صور األقمار 
الصناعية. االرتفاع الكبير في 

درجة الحرارة هو أصل هذه 
الظاهرة. أكثر من أي وقت مضى 

على االحترار  ، يتم التأكيد
العالمي ووقت وعي جميع سكان 
الكوكب األزرق )صناع القرار 

السياسي ، الفاعلون 
االقتصاديون يصل إلى 
 المواطنين العاديين(.

 
 

 
 

 

 
قرارات القيادة وتهديد البيئة  -الصحة العامة 
 والصحة العامة

 
ة الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية ) ي ( ECHAوفقا لخب 

ت ف  ي نشر ، فإن  2018سبتمب   12، التر
ة الرصاصية تشكل تهديًدا للبيئة والصحة العامة. هو بسبب أنشطة الصيادين ورماة الرياضة  الذخب 

ة  ي خب 
ة المذكورة. األرقام المنشورة ف  ي الطبيعة وفقا للخب 

ي تفرق هذه الكريات ف  ة  ECHAالتر مثب 
ي مختلف الذخائر  40،000إىل  30،000لإلعجاب. ووفقًا لهذا التقرير ، يستخدم 

طن من الرصاص ف 
: يستخدم الصيادون  ي أوروبا كل عام. وينقسم هذا الرقم عىل النحو التاىلي

طن من الرصاص  21000ف 
ي ذلك 

ي الرطبة و  7000بما ف 
ي األراض 

ي الجافة.  14000طن ف 
ي األراض 

 طن ف 
ي السنة. ستحتل  20000إىل  10000 الرماية الرياضية تشتت

طن من الرصاص عىل ميادين الرماية ف 
ي تزخر  رة من هذه الظاهرة. ألنه ، فرنسا التر ي المترص  ي االتحاد األوروب 

فرنسا رئيس الدول األعضاء ف 
ية  ات البيئية تتعلق بالحياة الب  الصيادين أكبر من جميع البلدان األوروبية. وتفيد "إيتشا" أن التأثب 

. ح ي طائر سنويًا بسبب التسمم بالرصاص. كما أنها مشطنة للبشر
 يث يموت ما يقرب من مليوب 

ي الرطبة هي أكبر عرضة من األرض. عىل سبيل المثال ،
ي وضع  ECHAيجب أن نتذكر أن األراض 

جادة ف 
ي هذه المناطق. مبادرة لمزيد من حماية البي

ي الصيد ف 
ئة قيود عىل األنشطة الرياضية أو الصيد ف 

ية.   والحياة الب 
 

 
 ، وتستخدم كمصدر للطاقة JATROPHAغرب أفريقيا:

 

 

ي أو 
ة. وهكذا يظهر الوقود األحياب  ي الوقود األحفوري بحدة كبب 

ي الوقت الحاض  ، تنشأ مسألة نقص ف 
ف 

ي أفريقيا حيث يوجد ما يسىم بالجيل األول  الوقود الزراعي كحل إعالمي للطاقة المتجددة. وهي 
تقع ف 

ي طور الزراعة واإلنتاج المكثف. يمكن تميب   نوعي   من الوقود الحيوي. من ناحية 
من الوقود الحيوي ف 

ات من فول الصويا وبذور اللفت وزيت النخيل وزيت  ، صناعة وقود الديزل الحيوي عىل أساس اسبر
ي الديزل 

اوح بي   الجاتروفا. يتم دمجها ف  رى خأناحیةنم٪. 30٪ و 5بنسب تبر
روات. لخضتانفایاأو لکسافا ذرة أو الر أو السکباقصرسکرتخمنناتجعولکحنساساموأللمیثانعااطیأتيق،

ي جوهرها.  هم ، من جانبهم ، أدرجت
 ف 

بقدراتها العالية عىل الطاقة. بأي عملية  ومن بي   أنواع الوقود الحيوي المذكورة أعاله ، تتمب   جاتروفا 



 

 قرار قضائي

سبتمب   27المفوضية األوروبية ، الرأي ، 
ي  2018

اث الريف  ، خطر الخطر عىل البر
ه  وغب 

 

 

أصدرت المفوضية األوروبية رأيا حاسما 
بشأن مسألة تنظيم اإلجراءات الخاطئة من 
قبل آراء المحافظي   تدخلت السلطة 
ي الرأي بناء 

البيئية. يتدخل هذا اإلشعار ف 
عىل طلب المحكمة اإلدارية ألورليانز ، 
والذي أرسل إليه ملف هذا الطلب قبل 

ات إصدار قرار بإلغاء أمر يأذن بخمس توربين
 للرياح ومحطة توصيل. 

 
يذكر المجلس أوال بمبدأ إمكانية تنظيم 
اإلجراء عن طريق اعتماد السلطة المختصة 
ل. ثم تساءل عن وسائل هذا  لترصي    ح معدَّ

 التسوية. 
وتخلص المفوضية األوروبية إىل أنه يمكن 
ي من خالل 

إصالح هذا الخلل اإلجراب 
ي ، كتنظيم ،  التشاور ، وع المعت  ي المشر

ف 
ورية  وهي سلطة تتمتع بالضمانات الرص 
اهة. ويضيف أنه لهذا الغرض ، إذا  للب  
استبدلت األنظمة الجديدة األحكام الملغاة ، 
ي 
ي أن يشب  إليها. وإذا أخفقنا ف 

فيجوز للقاض 
ذلك ، بغية التوصل إىل إجراءات تنظيمية 
لضمان تقديم الرأي من جانب سلطة 

ي عىل وجه مح
ايدة ، فيجوز للقاض 

الخصوص أن يقدم الرأي الذي ستقدمه 
البعثة اإلقليمية للسلطة البيئية التابعة 

 للمجلس العام للبيئة. والتنمية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يحصل عليها مصدر الطاقة هذا؟
ي لديها خصائص قريبة من الديزل ،    . التر ي

ع متوفر بذور الجاتروفا ، بالضغط عىل البارد ، زيت نبابر
درجة مئوية.  50ارتفاع درجة حرارة االشتعال. تتطلب لزوجته بدء تشغيل محركات الديزل لتصل إىل 

ي ذلك محركات القرية  50زيت الجاتروفا أن يبدأ تشغيل المحركات فوق يمكن ل
درجة مئوية ، بما ف 

ة المعزولة أو المختلطة باستخدام الطاقة  ومحطات توليد طاقة الكشك ومعدات الشبكة الصغب 
 الشمسية الكهروضوئية. من المؤكد أن إمكانات طاقة الجاتروفا لم تعد تشكل أي ظالل من الشك. 

ي المرحلة المحلية فقط. الستخدامها عىل نطاق ومع ذ
لك ، يمكن بسهولة مالحظة أن استخدامه ف 

ي العالم إلجراء بحوث لتطوير قدرات 
ات علمية ف  وري التماس تعبئة أكب  مختب  صناعي ، من الرص 

 مصدر الطاقة هذا الواعد بما فيه الكفاية للمستقبل. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 غويانا يهدد البيئةمشروع تعدين في  -البيئة 

 

وع تعدين الذهب الضخم )حفرة  ( ، تجريه  400 0 200مبر وعمق  400كم ، عرض   2.5مشر مبر
كة " ي مشكلة. وهي تقع بي   محميتي   Montagne d'Orشر

" هو فضيحة. أوال ، وضعه الجغراف 
ي قلب غابة جويانب   

كيلوجراما من الذهب عند   20(. ومن المتوقع أن يتم استخراج بيولوجيتي   )ف 
ا ، من الواضح أن تركب    80الوصول ، مع ترصيف حواىلي  ً ي اليوم. وأخب 

ألف طن من نفايات التعدين ف 
وع عىل  1.8إىل  1.6الذهب منخفض جًدا )من  ي أن هذا المشر جراًما لكل طن من الصخور(. هذا يعت 
ء لالقتصاد المحىلي ، إال أن تدمب  البيئة.  المدى الطويل ، لن يجلب ي

 أي شر
وع. يتم تنظيم مناقشات  ي مواجهة هذه الظاهرة ، صعد العلماء للتنديد باآلثار البيئية لهذا المشر

ف 
ي غيانا. خالل هذه المناقشات ، CNDPعامة أفضل من قبل اللجنة الوطنية للمناقشة العامة )

( ف 
وع "البيئة المدمرة"يمكن أن نالحظ االحتجاج الذي يتذ ي مواجهة هذا المشر

 مر داخل سكان غايان ف 

 
 
 

 
ائب البيئية  ي الرص 

ي التطور المستمر -الزيادة ف 
يبية ف   االيكولوجيا الرص 

 
ي يوم االثني   

الد دارمانان 2019سبتمب   24ف  الئحة التمويل. يعلن قانون  ، قدم برونو لومب  وجب 
اء تصل إىل  ائب الخرص  ي الرص 

ائب اإليكولوجية  1.9المالية عن زيادة قوية ف  مليار يورو. تشمل الرص 
ي تكون قاعدتها ملوثة أو ، بشكل أعم ، منتج أو خدمة ترص   ائب والرسوم والنفقات التر جميع الرص 

 بالبيئة. 
ي سياق سياشي وماىلي متوتر للغاية ، ما هو ال

ائب ف  ي الرص 
دور والهدف الذي تم تعيينه لهذا التطور ف 

ي لحقت بالبيئة من خالل  ار التر البيئية؟ عىل الورق ، يتم تعريفها عىل أنها أداة للحد من التلوث واألض 
ائب عىل األنشطة الملوثة.   فرض مزيد من الرص 

ي هو مفتاح االقتصاديي   ، الذين يعتقدون أن الهدف هو ت غيب  السلوك من خالل هذا البعد التحفب  
ي سعر الديزل ، 

"سعر اإلشارة" وليس لتوليد الدخل. تذهب هذه الفاتورة المالية أبعد من االرتفاع ف 
ي 
ي تبثها وسائل اإلعالم. ف  أكتوبر ، قام النواب بتنظيم  9عىل الرغم من أنها المعلومات الرئيسية التر

وع و  ي جلسة علنية.  15اجتماع لمناقشة المشر
أكبر من أي وقت مىص  ، تهدف الحكومة إىل  أكتوبر ف 
وع قانون التمويل هذا.   الكفاءة مع مشر

 

 

 


