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 واحد كوكب قمة عن األول اإلعالن -  الرئسیة األحداث 
 

إلى جنب مع جیم یونغ كیم، رئیس في سین السینمائي. أراد رئیس الجمھوریة إیمانویل ماكرون، جنبا  2017دیسمبر  12عقدت قمة كوكب واحد في  بعد عامین من التفاق باریس حول المناخ،
 ، األمین العام لألمم المتحدة، االستجابة لحالة الطوارئ البیئیة لكوكبنا مع إجراءات ملموسة.سمجموعة البنك الدولي وأنطونیو غوت یری

. كما استفادت من ھذا 2019غاللھ اعتبارا من عام شمل ھذه اإلجراءات الملموسة أعمال البنك الدولي، التي شاركت في تنظیم القمة، والتي تعھدت بوقف تمویل التنقیب عن النفط والغاز واستوت
 ا في الفحم.ملیار یورو من أصولھ 2.4أنھا سوف تجرد   AXAالحدث إلعالنات حول ھذا الموضوع كما قال أكسا

 
 

 
 الكوكب	مستوى	على	والشركات	التمویل - المناخ

 

یتضاعف المصرفیون ورجال األعمال اإلعالنات، بھدف الحد من 
 انبعاثات ثاني أكسید الكربون.

 
عالم األعمال والمالیة ھو تعبئة لكوكب األرض. وقال نیكوالس 

وزیر االنتقال اإلیكولوجي والتضامن، في افتتاحھ للطبعة  ھولوت،
الثالثة من یوم تمویل المناخ: "أخیرا، نجحنا في التوفیق بین العالمین 
واإلیكولوجیا واالقتصاد، وكلمتین على نفس الجذر" التي تجمع یوم 

مشارك. وفي الوقت  1000دیسمبر في بیرسي أكثر من  11االثنین 
تدعو إلى اإلصرار على حالة الطوارئ المناخیة، نفسھ، فإن البیئة 

، والكوارث الحراري اإلحتباسوالمخاطر النظامیة الناجمة عن 
الطبیعیة التي تنطوي على تكلفة بشریة واقتصادیة كبیرة، وتفاقم الفقر 

 وعدم المساواة وتسبب الصراعات.
 

 جلقد فتح اتفاق باریس عالما جدیدا. وقال نیكوالس ھولوت: "سنحتا
تدریجیا ولكن ال محالة إلى إزالة السموم من الوقود األحفوري". 
واألولویة األخرى ھي االستثمار في استعادة النظم اإلیكولوجیة التي 
ستساعد على التقاط الكربون. ودعا الوزیر الى تعبئة الموارد العامة 

 والخاصة.
وقدم مدیرو األصول وصنادیق التقاعد والمصرفیون وشركات 

ین استراتیجیاتھم المتعلقة بالمخاطر المناخیة. شرح كیف تتحول التأم
تدریجیا ظھورھا على أكثر الطاقات الملوثة واالستثمار في انتقال 

 الطاقة.
 

 

 

 

 

 

 			

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غلیفوسات مسألة على موزعة أوروبا:  الحشریة المبیدات	- البیئة
  

ت مادة غلیفوسالقد مضى ما یقرب من عامین منذ قضیة غلیفوسات یقسم االتحاد األوروبي. الدراسات العلمیة عن دور 
األعشاب في حدوث السرطان ھو االنقسام. وفي الواقع، إذا قامت الوكالة الدولیة لبحوث السرطان (إارك) التابعة لمنظمة 

مسببة للسرطان لدى البشر، (إیكا) ال تشاطر على األرجح بأنھا 2015مارس الصحة العالمیة بتصنیف ھذه المادة في 
 ھذا الرأي.

رحت المفوضیة األوروبیة، مع االعتماد على وكاالتھا، تجدید ترخیص تسویق مبیدات األعشاب لمدة وبناء على ذلك، اقت
 سنوات أخرى. ومع ذلك، فإن العمل الجدید في اآلونة األخیرة یتحدى تقییم الوكاالت األوروبیة. 10

األوروبیة للموافقة على المواد. وھكذا، كان على الدول األعضاء أن تقرر حالة الغلیفوسات في ظل استجواب اإلجراءات 
 ومع ذلك، لم تظھر أي أغلبیة مؤھلة لمدة عامین.

فقط، وافقت اللجنة على اقتراح اللجنة بشأن إعادة تسجیل المادة لمدة خمس  2017تشرین الثاني / نوفمبر  27وفي 
 سنوات، وذلك في اجتماعھا في لجنة االستئناف.

، في الجریدة الرسمیة لالتحاد األوروبي، الالئحة 2017دیسمبر  16ا في وھكذا نشرت المفوضیة األوروبیة أخیر
 .2022دیسمبر  15التنفیذیة، لتجدید المادة حتى 

 غیر ان فرنسا عارضت وترید حظر الغلیفوسات فى موعد ال یتجاوز ثالث سنوات حالما یتم العثور على حلول.
 
 

 

	الغدد الصماء	اختالل	لتعریف	األوروبي	االتحاد	اعتماد - الصحة
 

 
، اعتمدت الدول األعضاء في االتحاد األوروبي نسخة جدیدة من معاییر تحدید 2017دیسمبر  13في یوم األربعاء 

على نطاق واسع من قبل البرلمانیین والمنظمات غیر اضطرابات الغدد الصماء، وكانت النسخة األولى منھا تنتقد 
 الحكومیة.

في الوقت الحاضر في العدید من المنتجات من الحیاة الیومیة، یمكن أن اضطرابات الغدد الصماء تعمل على النظام 
 الھرموني وتكون في أصل الخلل مثل السمنة، والعقم أو ال یزال من التشوھات الخلقیة.

ثم، فإن المبید الحشري یجب أن یفي بمعاییر ثالثة، لیتم تعریفھ على أنھ مزیل الغدد الصماء. في المقام األول،  ومن
وھذا األخیر یجب أن تنتج تأثیر سلبي، ثم یجب أن یكون لھا طریقة عمل أن یغیر وظائف النظام الھرموني. وأخیرا 

 نتیجة مباشرة لھذا النمط من العمل.سیكون من الضروري أن نبین أن ھذا األثر السلبي ھو 
وینبغي أن یسھل النص الجدید، الذي كان ساري المفعول، انسحاب أي مادة تستخدم في مبیدات اآلفات من السوق 

 وتعرف بأنھا تعطل الغدد الصماء بالنسبة لإلنسان أو للحیوانات.
دا لإلثبات الذي تفرضھ ھذه المعاییر. في الواقع، غیر أن المنظمات غیر الحكومیة ال تزال متشككة إزاء العبء الثقیل ج

سیكون من الضروري لیس فقط إلثبات أن المادة ھي اضطراب الغدد الصماء، وأنھ لھ آثار سلبیة، ولكن أیضا في عالم 
العمل الذي یخلق الغدد الصماء المضطرب ھذه اآلثار السلبیة. یمكن للصناعة الدفاع عن نفسھا من خالل القول بأن 

 ذه األسالیب من العمل لیست معروفة لعدم رؤیة المادة المحظورة.ھ
 

 

 

 

 

 

 



	

 قضائي قرار
 

 

 البیئة
البیئیة	المسائل	في	االنحدار	عدم	مبدأ	توضیح  

404391، رقم 2017دیسمبر  8، مجلس الدولة  

 L. 110-1 المادة في علیھ المنصوص االنحدار عدم مبدأ وینص
حمایة البیئة ال یمكن أن تخضع إال  أن على البیئي القانون من
رار الصادر في ویحدد مجلس الدولة في ھذا الق للتحسین المستمر.
امالمح ھذ  س الدولة في ھذا القرار الصادر فيویحدد مجل 

مالمح ھذا المبدأ. وھكذا ویقول إن حقیقة أن  ردیسمب
في حین تعرضوا ھناك  المشاریع معفاة من التقییم البیئي،

 بشكل منتظم أو كل حالة على حدة من قبل، ال تنتھك

 

ووفقا لما ذكره مجلس الدولة، فإن "الئحة تخضع أنواعا معینة من 
یع لاللتزام بإجراء تقییم بیئي بعد فحص كل حالة على حدة المشاریع 

ق من بین تلك ال یتجاھل من قبل السلطة البیئیة عندما كانت في الساب
بشكل منھجي مبدأ عدم االنحدار لحمایة البیئة، ألنھ في كلتا الحالتین، 
من المرجح أن تكون ھناك مشاریع ویجب أن تخضع اآلثار الھامة 
L. 122-1على البیئة لتقییم بیئي وفقا للمادة  من القانون البیئي ".   

 

ن المشاریع المقدمة ومع ذلك، "الئحة إعفاء أي تقییم البیئي نوع م
من قبل لھذا االلتزام یتسق مع مبدأ عدم التراجع" بشرط أن مشروع 
"نظرا لطبیعتھا وحجمھا و وموقعھا والمعارف العلمیة والتقنیة 
الحالیة لیس من المرجح أن یكون لھا تأثیر كبیر على البیئة أو صحة 
 اإلنسان ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 بیك	خطة	إطالق	یعلن	النقل	وزیر - نقل

 
. التنقل یاتعملفي نھایة  سیكون لدى فرنسا سیاسة حقیقیة لصالح ركوب الدراجات. ھذا ھو ما أعلنتھ إلیزابیث بورن ف

 وتھدف ھذه الخطة الدراجة الجدیدة لمعالجة جمیع جوانب ھذا الموضوع.
خطة الدراجة معالجة جمیع أبعاد الموضوع: الصحة العامة والبنیة التحتیة 
والتعلیم والضرائب ...، وعدت السیدة بورن. نھج ال غنى عنھ عندما یعرف 

 واالحتیاجات التي یثبت أنھا متعددة. المرء أوجھ القصور في ھذه المسألة
وقالت الیزابیث بورن للصحافة مواضیع مختلفة تشكل ھذه الخطة. وأشارت 

في قانون المالیة لسنة  VAEعلى وجھ الخصوص استعادة قسط لشراء 
. واالنتعاش لم یكن قد یسمى "ترقیع" من قبل نادي المدن واألقالیم 2018

الجارى حول بدل الدراجات بالكیلومترات.  الدراجة. كما اكد الوزیر العمل
وھذه األخیرة اختیاریة حالیا وال تتعلق إال بأرباب العمل من القطاع 
الخاص. ومن بین الموضوعات المذكورة تطویر طرق الدراجات الھوائیة، وتقاسم األماكن العامة، والتدابیر الضریبیة 

لق بتمویل ھذه التدابیر، في حین طلب الصندوق من صندوق وإجراءات التدریب. وما زالت ھناك مسألة حاسمة تتع
ملیون یورو من المنبع. وقال الوزیر للصحافة انھ سیتم إنفاق مائة ملیون دوالر سنویا على مدى  200وطني قدره 

خمس سنوات فى إطار الخطة االستثماریة الكبرى لرئیس الجمھوریة. ووفقا لخطابھ الختامي، فإن ھذا التمویل 
 ص لمشاریع تنظیم إقلیمیة مبتكرة ولیس حصرا للملكة الصغیرة.سیخص

 
 

 
 2002 لعام الضوضاء توجیھ تنفیذ في تأخر في فرنسا - الضجیج

 
ھي المشكلة البیئیة الثانیة التي تضر بصحة اإلنسان في االتحاد األوروبي،  الضجیجوتقدر منظمة الصحة العالمیة أن  ي

بعد تلوث الھواء مباشرة. ووفقا لوكالة البیئة األوروبیة، یؤدي التلوث 
حالة وفاة سنویا في أوروبا.  10 000الضوضائي إلى وفاة ما ال یقل عن 

طات تمكین السلوبغیة إعالم المواطنین بمستوى الضجیج الذي یعیشون فیھ و
المختصة من تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة، یتطلب التوجیھ األوروبي 

التجمعات السكانیة التي یزید عدد  2002حزیران / یونیھ  25المؤرخ 
نسمة على اعتماد خریطة. خطة الوقایة من  100 000سكانھا عن 

 الضوضاء وخطة الوقایة من الضوضاء (بب).
طلبات األوروبیة لم تجد صدى في فرنسا. بعد ومع ذلك، یبدو أن ھذه المت

، أعطت المفوضیة األوروبیة مرة أخرى إخطارا فرنسا للعمل 2017دیسمبر  7، في 2013إشعار غیر ناجح في عام 
تجمعا فرنسیا، فضال عن الطرق السریعة  58ضد الضوضاء. وجھت رسالتان ھامتان إلى فرنسا. فمن ناحیة، ال یزال 

یولیو  18الحدیدیة والمطارات الرئیسیة، لم یضع خطط عمل للضوضاء كان من المقرر نشرھا قبل الرئیسیة والسكك 
. وھذا التأخیر یقول أنطوان بیریز مونوز دي بروتباریف، یمكن تفسیرھا بإعادة التوزیع اإلداري للمناطق. ومن 2008

ین لتقدیم لقائمة على أراضیھا. فرنسا لدیھا شھرناحیة أخرى، لم تحدد فرنسا بشكل صحیح جمیع البنى التحتیة الرئیسیة ا
 حججھا.

 
 

 التوسع المتنامي للغابات الفرنسیة - لتنوع البیولوجيا 
 

ووفقا للمخزون السنوي األخیر الذي نشره المعھد الوطني للمعلومات  ف
استمرت الغابات الفرنسیة منذ أكثر من قرن  الجغرافیة والغابات (إغن)،

في اكتسابھا من حیث الحجم. ومنذ الثمانینات، نمت مساحة الغابات بنسبة 
. سنویاھكتار في المتوسط  100 000سنویا؛ التي تمثل حوالي  0.7٪
 منھا ھكتار، ملیون 16.9 فرنسا في الغابات مساحة تبلغ أن المتوقع ومن
ملیون ھكتار في عام  9.5 مقابل الخاص، القطاع من المالك أرباع ثالثة

من أراضي العاصمة مغطاة اآلن من قبل الغابات. ویخفي  31٪. 1830
 ندي،ف مانش، ال: أقسام تسعة. جدا منخفضة تزال ال التي اإلدارات بعض في الموجودة المختلفة األرقامھذا المتوسط 

. أما ٪10لشمال لدیھا معدل التشجیر أقل من وا سیفر دوكس السوم، یك،أتالنت لوار كالفادوس، مایین، كالیھ، دو باس
 عاما. 50عاما، وتضاعف في  30في  ٪45بالنسبة لحجم الخشب من الغابات، فقد زادت أیضا بنسبة 

 
	


