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أحداث ستغالل الھیدروكربونات، أیة فرصةا- نھایة 	 	

 لصالح كبیرة بأغلبیةالتصویت  2017 أكتوبر 10 الثالثاء یوم الوطنیة الجمعیة أعلنت حیتالھیدروكربونات، الستغالل حدا یضع ھولوت نیكوال ةالبیئ وزیر أقره الذي القانون مشروع
 للتصدي 2015 دیسمبر في باریس اتفاقعلئ  التخلي في رغبتھم عن أعربوا الذین أولئك على فرنسا من ردا منھ جزء في القانون ھذا یمثل ،) 69 ضد صوتا 316( المشروع
 ،التنقیب تصریح سحب إلى القانون لھذا االمتثال عدم يیؤد وقد). الفحم أو والغاز النفط( األحفوري الوقود من فرنساإخراج  إلى یھدف ثم مئویة، درجة 2 دون حراريال لالحتباس
یورو 30 000 قدرھا وغرامة سنتین، لمدة بالسجن وحكم . 

 
 

 
صناعة السیارات الحكومة الصینیة تتجھ إلى  - لنقل

	الكھربائیة المحتملة؟

 

 ركاتالش كبرى على فرض إلى تمیل صینیةال السیاسة ھذه وتنفیذ
 اآلثار إظھار أجل من الكھربائیة السیارات وتسویق لتصنیع المصنعة
 البدایة نقطة دأتب وسوف .البیئیة المسألة في الصین بھا تقوم التي والجھود
 للسیارات المصنعة الشركات عندما ،2019 عام في المشروع لھذا
 مقارنة ةالكھربائی السیارات من ٪10 حصة إلنتاج لدیك سیكون الكبرى
 1.4 عبی إلى المشروع ھذا سیؤدي ،النھایة وفي .السنویة مبیعاتھا مع
 .الصین في سنویا كھربائیة سیارة ملیون

 

 

 قد ةالصینی السیارات صناعات أن الواضح من ،العامة النظر وجھة ومن
 اراتالسی إلى الحراریة السیارات من االنتقال أكبر بسرعة توقعت
 المانیةو االوربیة المجموعات فیھ تكافح الذى الوقت وفى .الكھربائیة
 ما الكبرى ةالصینی الشركات باعت ،الكھربائیة النماذج لتسویق الكبرى
 ھربائیةك سیارة الف 36 وحوالى بید ل كھربائیة سیارة الف 50 من یقرب
 سیارة 750،000 أن نتذكر أن وینبغي .2017 عام بدایة منذ بكین
 .الصینیة األراضي في ٪40 حوالي منھا عام كل تباع كھربائیة

 

 

 لقضایاا من واحدة ھي الكھربائیة السیارة قضیة جیدا الصین فھمت وقد
 أن یبدوو .عصرنا في االقتصادیة المخاطر من واحدة أیضا ولكن البیئیة
 مع لصینیةا الحكومة قبل من الكھربائیة السیارات لتصنیع حصص وضع
 ،استخدامنا للتعدی تدفعنا أن یمكن التي الوسائل أحد ھو السیارات مصنعي
 .الكھربائیة السیارات لصالح الحراریة المركبات استبدال أي

 

 

 

 

 

كالیفونیا تحترق -ةبیئ  			

شھدت كالیفورنیا كارثة أكثر تدمیرا في تاریخھا خالل الربع  
 10األخیر من  القرن الواحد و العشرین. في صباح یوم الثالثاء، 
أكتوبر، اندلعت حرائق في شمال كالیفورنیا، وخاصة في نابا 

عشر  في االنتشار. بعد الیوم وسونوما. واستمرت الحرائق الستة 
الرابع، كان عدد القتلى ثقیال. وفي الواقع، أعلن عن وقوع أكثر 

 90000قتیال وحرق  35شخص في عداد المفقودین، و  200من 
مبنى وأكثر من  5700ھكتار على األقل، وتدمیر ما یقرب من 

شخص تم إجالؤھم. وكانت الوالیات المتحدة قد شھدت  20000
في بیشتیغو، مما تسبب  1871جة نیران قاتلة في عام بالفعل مو

ھكتار من الغابات. وفي  500000حالة وفاة ودمر  1200في 
شخصا. وقد شھدت بلدان أخرى األثر المدمر للنیران. ھذا  29، أصابت نیران أخرى كالیفورنیا وأدت إلى مقتل 1933عام 

 50000شخصا ودمرت ما یقرب من  82ي أدت حرائقھا إلى مقتل ، الت1949ھو الحال في منطقة الندز في فرنسا في عام 
التي شھدت  2007والیونان في عام  1987، والصین في مایو 1983ھكتار من األراضي. وھناك أیضا أسترالیا في عام 

دمرا للبیئة حرائق قاتلة. وتسبب الحرائق ضررا كبیرا وتنشأ بعد ذلك مسألة األثر البیئي. وتعتبر حرائق الغابات عامال م
 والتنوع البیولوجي. وھذا عامل مھم یؤدي إلى تلوث الھواء الذي یثیر مسألة ھامة تتعلق بحمایة الصحة العامة

 

عاما 30عواقب تشیرنوبیل بعد  - نووي 	

مشعة وغزت لمحطة تشیرنوبیل للطاقة النوویة في أوكرانیا. ثم انتشرت سحابة  4، انفجر المفاعل رقم 1986أبریل  26في 
كل أوروبا، وأبعد من ذلك. وركزت أعلى نشاط إشعاعي في المنطقة المجاورة لمحطة الطاقة النوویة حیث تكون رواسب 

كم لمحطة تولید الكھرباء والیوم تسمى ھذه  30جزیئات الوقود النووي. تم اجالء جمیع السكان المجاورین خارج نطاق 
ه المنطقة ال تخلو من أي عیش حیت تركت الحیوانات األلیفة مھجورة. وقد ارادت المنطقة "منطقة االستبعاد". غیر أن ھذ

السلطات إبادتھم وھو أمر لم یحدث نظرا لتعقید المھمة. "منطقة االستبعاد" تناقش مرة أخرى حیت أن ھناك أكثر من ألف 
وقد حشدت المنظمات الغیر الحكومیة الكالب الضالة الیوم، ناھیك عن القطط والخنازیر وغیرھا من الحیوانات البریة. 

"صندوق المستقبل النظیف" ھذه الحیوانات لعالجھا وتطعیمھا وتعقیمھا. من خالل عملھم علئ رصد ھده الحیوانات ، أصبح 
الباحثین قادرین على تحدید ودراسة النشاط اإلشعاعي للمنطقة. ھذا العمل ضروري لسالمة العمال العاملین على الموقع 

مزید من البحث في النشاط اإلشعاعي في "منطقة االستبعادوكذلك ل ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



ممحاك قرارات 	

  

ممحاك قرارات  

 11 في النوویة السالمة ھیئة عن الصادر 0596-دس-2017 رقم القرار
 السائلة النفایات بیئة في التصریف حدود یحدد الذي 2017 تموز/  یولیو

 سي تستغلھا التي كاداراش، مركز في األساسیة المدنیة النوویة للمنشآت
القدیس بلدیة في   -  . دورانس-لیز

 حدود بأن 2017 یولیھ/  تموز 11 المؤرخ النوویة السالمة ھیئة قرار
 لمركز المدنیة القاعدة في النوویة للمرافق السائلة البیئة في التصریف
 نشر( 2017 سبتمبر/  أیلول 21 مؤرخ بأمر علیھا الموافقة تمت كاداراش

2017 أكتوبر 4 في المفتش مكتب في ). 

 ة،والغازی السائلة النفایات بتدفق المتعلقة المقیدة القواعد النص ھذا ویحدد
 الذریة الطاقة مكتب فیھا یعمل التي البیئة في ال، أم مشعة كانت سواء

 وھي في مدنیة نوویة منشآت حالیا یعمل الذي ،)سي( البدیلة والطاقات
 لذلك، ونتیجة). رون دو بوش مقاطعة( دورانس-لیس-بول-سانت بلدیة
 النوویة السالمة ھیئة عن الصادر 0172-دس-2010 رقم القرار تلغي

2010 الثاني كانون/  ینایر 5 في . 

 المنشآت من السائلة النفایات تصریف على تنطبق حدود ھي التفریغ حدود
 على التركیب وأثر المضایقات على السیطرة أجل من المحیطة البیئة في

 حدود إما ھي النص یحددھا التي ھذه اإلصدار وحدود. والبیئة الجمھور
السائلة النفایات تصریف حدود أو السائلة النفایات تصریف . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسبستوس في كولومبیا تطرح الجدل - صحة  	

 

من الضحایا الذین تتسبب وفیاتھم في  100 000في العالم، ھناك أكثر من 
التعرض لألسبستوس. ھذه الظاھرة تؤثر أیضا على كولومبیا حیت كل عام 

األمراض المتعلقة بالتعرض المھني أو البیئي شخصا من  320یموت حوالي 
لألسبستوس. ھذا ھو حالة ورم الظھارة المتوسطة الذي ھو شكل أساسي من 
سرطان األغشیة التي تغلف الرئتین وتسبب مشاكل في الجھاز التنفسي. أنواع 
أخرى من السرطان مثل القلب والمعدة أو المبیض یمكن أیضا أن یكون 

، وكان أساسا 1997حظر استخدام األسبستوس منذ عام  سببھا. في فرنسا تم
بمثابة العزل الحراري والصوت في بناء المباني. وال یزال رئیس الرابطة 
الوطنیة للدفاع عن ضحایا االسبستوس یكافحون من أجل االعتراف باألسبستوس كمنتج خطیر في جمیع أنحاء العالم. وتستورد 

من البلدان التي یحظر استخدامھا بموجب القانون، مثل البرازیل. وحارب ناشطان كولومبیان كولومبیا ھذا المنتج بشكل رئیسي 
ضد إستیراد األسبستوس، فقدا حیاتھما بسبب األمراض المتعلقة بھذا المعدن. وقد أعادت ھذه المأساة سیاسة استخدامھا. وھكذا، 

. من المنتجات المستخدمة في الحیاة الیومیة 300ع أكثر من تم تقدیم مشروع قانون للتو إلى الكونغرس ویھدف إلى حظر تصنی
 وھذه ھي المحاولة السابعة لحظر استخدام األسبستوس في كولومبیا، التي سبق أن وضعت جانبا واعتبرت لیست أولویة

 

	- استراتیجیة المغرب في أفق 2020 متجددة طاقات 	

مزیج طاقي,( أي الطاقة المتجددة والوقود األحفوري) مع التركیز على إن المغرب ملتزم بسیاسة جدیدة للطاقة تركز على 
الطاقات المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسیة والریاح ونجاعة طاقیة واإلطار التشریع , وتركز استراتیجیة الطاقة في 

ة الطاقات من المصادر المغرب على خمس نقاط رئیسیة. أوال، تحسین مزیج الطاقة في قطاع الكھرباء. ثم تسریع تنمی
المتجددة، مما یجعل النجاعة الطاقیة أولویة وطنیة. وأخیرا، تشجیع االستثمار الرأسمال األجنبي في النفط والغاز في مرحلة 

سنویا، في  ٪8إلى  ٪6ما قبل اإلنتاج وتطویر مزید من التكامل اإلقلیمي في المجال. ینمو استھالك المغرب من الطاقة بمعدل 
المغرب لیس لدیھ موارد طبیعیة یمكن أن تلبي ھذه الزیادة. وال تزال ھذه االستراتیجیة المغربیة للطاقة طموحة ویبدو  حین أن

أن المملكة تتحرك في االتجاه الصحیح. ونالحظ ھناك التزام من األطراف المعنیة سواء من الحكومة أو الشركات الكبیرة أو 
لتنمویة من خالل التدریب أو استیراد التكنولوجیات الجدیدةاألفراد المشاركین في ھذه السیاسة ا . 

 

 المتعدد الدوار تطور تكنولوجي في قلب البیئة –تكنولوجیا 

" في یولیو المقبل. 184في دبي، یمكن تشغیل مولتیروتر الصیني "إھانغ ك
في المعرض مخصص للتكنولوجیات الجدیدة في الس فیغاس المولتیروتر 

كبیرة. وقد تمیزت عن غیرھا من النماذج بفضل تطورھا  تسبب في ضجة
التكنولوجي حیت أنھا قادرة على حمل الركاب. ومن شأن ھذا الجھاز أن 

من نظام النقل المستقل مستقال، وبالتالي تقترب  ٪25یسمح لدبي بأن تجعل 
. في حین أن الطائرات بدون طیار تستفید اآلن 2030من ھدفھا المحدد لعام 

نظمة التي تحكم استخدامھا، في الوقت الراھن، یحظر على جھاز من األ
مثل مولتیروتر دخول المجال الجوي مع شخص على متن الطائرة، وھذا ھو السبب في أن االختبارات أجریت دون ركاب في 

ة، ماذا عن مسألة الوقت الراھن. إذا طائرات بدون طیار تبدو أكثر وعیا بیئیا من خالل تجنب اإلفراج عن المنتجات الضار
إعادة تدویر البطاریة؟ في الوقت الحاضر إعادة تدویر البطاریات القابلة إلعادة الشحن لیست قابلة للحیاة اقتصادیا. ومع ذلك، 

 فإن البحوث تتحرك بسرعة في ھذا المجال من أجل التخفیف من حدة ھده المشكلة


