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 غرق سفینة بترول في بحر الصین التركیز -  الصحة 
 

وفقا لكثیر من الخبراء، فإنھ یكاد  كیلومتر مربع 109تسرب یغطي مساحة  Aوفى یوم االحد الماضى تسبب غرق ناقلة نفط "سانشى" فى بحر الصین الشرقى فى حدوث كارثة ایكولوجیة. 
لبحر، واحدة یتم إطالق ھذا الھیدروكربون في ایكون من المستحیل للكشف عن المنطقة بسبب السقیفة ھو المكثفات الھیدروكربونیة الخفیفة (بین النفط والغاز، وقریب جدا من جوھر). مرة 

ألف طن من المكثفات، وتوفي ثالثون  136األرجح التلوث في الغالف الجوي بسبب حرق المكثف لمدة أسبوع. وكان المبنى یحمل  فإنھ ال یشكل بقعة من النفط. ومع ذلك، فإن األسوأ ھو على
األمراض التعاقد أو العجز، أو أن كن بسرعة یموت إما من أفراد الطاقم نتیجة لھذا الحادث. وقال إنھ من المھم أن نعرف أنھ إذا "الحیتان واألسماك والطیور والعوالق تتالمس مع التلوث، ویم

 تصبح عقیمة" ریتشارد شتاینر متخصص التسرب النفطي .
 
 

 
 ات الھوائیةطاحونال -  دعوى

 
قال أنطوان غیھیوكس، وھو محام متخصص في مشاریع الریاح، 

 ینایر / كانون الثاني في لوجیس دو روي: 24یوم األربعاء 
"تعارض القوى الفیدرالیة معارضة، وفي ھذا الصدد، یكون لدى 

 الجمیع رأي واضح".
 

، وقانون الالمركزیة في 1976قد أدى قانون حمایة الطبیعة لعام 
، إلى ظھور 1983، وتعمیم االستفسارات العامة في عام 1982عام 

رابطات حمایة البیئة والسلطات المحلیة في الوالیات المتحدة. 
 ات التقاضي من أجل حمایة البیئة.إجراء

وقالت فلورنس جاماي، نائبة عمید كلیة الحقوق، "لم یعد المواطنون 
على المحاكم اإلداریة أن  یترددون في االستیالء على العدالة". وكان

تتطور وتتكیف. وقد اتخذ القضاة اإلداریون القرارات وسدوا 
الثغرات وأوجدوا السوابق القضائیة التي أعقبھا قضاة آخرون. وھذا 
ال یستدعي بالضرورة المحامین الذین یدافعون عن حاملي مشاریع 

الریاح. من اآلن فصاعدا، والمعارضین لدیھا فقط لتراجع في 
 لتنظیم للعثور على حججھم.ا
 

ات طاحونالمتر من  500وفي النھایة، طالب القضاة باحترام مسافة 
الھوائیة والمنازل، دون أن یطلعوا على المھندسین لمرافقة 

المحامین، واستولى المشرع على ھذه الفقھیة إلدخال ھذه القاعدة 
 إلى القانون.

 

 

 

 

 

 

 			

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األقمار الصناعیة بشكل كامل بواسطة  الحراري لالحتباس المسببة الغازاتیتم رصد 	- التكنولوجیا
  

الثالثاء ینایر برنامج التتبع كرسي  16قد عرضت ھذه 
الصناعي، ویھدف البرنامج الجدید البحوث لمدة أربع 

سنوات لتطویر أسالیب أفضل لرصد انبعاثات الغازات 
المسببة لالحتباس الحراري (غازات الدفیئة) االنبعاثات 

. فإن استخدام األقمار الصناعیة اإلنسانالناجمة عن أنشطة 
إلى جانب إدخال مصغرة أجھزة استشعار جدیدة 

المتمركزة بالقرب من المواقع الصناعیة، ویعرف بالضبط 
كمیة غازات الدفیئة المنبعثة من ھذه المواقع. ھذا البرنامج 

ھو التمویل المشترك نصف من قبل شركات تالیس الینیا 
 Ciaisسقة وإخراج فیلیب الفضائیة وتوتال والسویس ومن

UVSQ  بالتعاون معCNRS ،CEA  وكلیة الفنون
التطبیقیة. یكمن السبب في اعتماده من االلتزامات قد فعلت 

دولة مع توقیع اتفاق باریس، وتوفر ھذه االلتزامات  196
. 2ºCاالحتباس الحراري أدناه  2100الحد بحلول عام 

غازات الدفیئة ولتحقیق ھذا الھدف، سیلزم خفض انبعاثات 
كل عشر سنوات. وتستند قوائم جرد انبعاثات غازات الدفیئة إلى بیانات غیر موثوقة دائما توفرھا البلدان كل سنة. 

"یمكن استخدام ھذا البرنامج في یوم من األیام لفرض عقوبات كبیرة على غازات الدفیئة (الدول أو المناطق أو 
 ح اتفاق باریس "یقول فیلیب سیایس.الشركات). ومع ذلك، فإنھ لیس الیوم رو

 
 

 

 األرض من القریبة األجسام بسبب محتمل خطر في األرض - األمن
 

 
كوكبنا یتعرض ألضرار كبیرة في اآلونة األخیرة. والواقع أن عددا كبیرا من األجسام القریبة من األرض التي یمكن 

مرة من األرض  20أن تكون خطرة مثل المذنبات والكویكبات قادرة على االقتراب من األرض على مسافة تقل عن 
الكشف عن األجسام القریبة من األرض، التي تتراوح  "، واحدة منAL12 2018المقبلة. " 12والقمر في األشھر ال 

 3مع الحد األدنى من مسافة  02h.27في  2018ینایر  26مترا في الحجم، اقترب من األرض في  63إلى  29من 
 كم / ثانیة. 19.7مرة من المسافة األرض والقمر بسرعة  8.1كم، أي ما یعادل  185 131

متر، أكبر من واحد قبل ذلك، وصلت إلى األرض  73إلى  33ب مع حجم " نBU1 2018في الیوم التالي، آخر "
أضعاف مسافة األرض. القمر. ولذلك، فإن قائمة الكشف عن األجسام القریبة  3.1مسافة الحد األدنى أكبر من ویساوي 

 25من األرض في من األرض ال تتوقف ھنا، فإنھ ال یزال طویال. تبدأ الفترة المتوقعة لمرور ھذه األجسام القریبة 
 . وھي تمثل تھدیدا من االصطدام مع عواقب كبیرة على كوكبنا وزیادة المخاطر یوما بعد یوم.2018ینایر 

 

 

 

 

 

 

 



 قرار قضائي
 

 

  
   المیاهأزمة   :المیاه في نقص أكبر أفریقیا تواجھ -المناخ 

 
تعاني مناطق شمال أفریقیا من محنة حقیقیة 
في إمدادات المیاه. المیاه الجاریة غیر قابلة 

للتجدید، فواصل المیاه أصبحت أكثر انتظاما، 
وتستمر لفترة أطول والمناطق تعاني من عجز 

 كبیر في الري الزراعي.
المغرب ھو أحد السالئف في منطقة الشرق 

دى أزمة األوسط وشمال أفریقیا للتندید بم
المیاه األفریقیة في مواجھة "سوء الحكم" و 

"عدم كفایة االستثمار" وفقا للبنك الدولي. وقد 
لتورید میاه الشرب ومیاه الري لمواجھة األزمة وسعادة  2025-2018برنامجا  2017نوفمبر  27أقام المغرب في 

 25الملحة للحالة. ویتألف ھذا البرنامج من بناء  النشطاء والخبراء الذین كانوا ینذرون بالخطر لعدة أشھر على الحاجة
 .2021-2017سدود في السنة للفترة  5سدودا، 

في تونس، المیاه الجاریة أقل وأقل قابلیة للشرب، والسبب الرئیسي ھو تدھور البنیة التحتیة لشركة سونید (شركة 
 من إجمالي كمیة المیاه. ٪30رة المیاه). ونتیجة لذلك، أثناء عملیة نقل المیاه، تبلغ الخسارة المقد

وأخیرا، تعاني كیب تاون حالیا من أسوأ موجة جفاف یتوقع أن تزداد سوءا في األشھر المقبلة، وال یبدو أنھا قادرة على 
، لن تكون كیب تاون قادرة على توزیع المیاه على السكان. وفي مواجھة الجاذبیة، 2018مواجھتھا. وبحلول أبریل 

 لترا للفرد في الیوم الواحد. 87الفعل من السكان الحد من استھالك المیاه إلى تطلب المدینة ب
 
 

 
 الفیضانات في كینشاسا -البیئة 

 
 

قتلى بسبب األمطار الغزیرة التي  2018 ینایر  4في كینشاسا، عثر على خمسة أطفال من نفس العائلة لیلة األربعاء 
سقطت في مدن نغالیما وباندالونغوا وبارومبو ولیمیتي وسلیمباو. وھو تقییم منقح صعودا من قبل سلطات عاصمة 

حالة وفاة. وتحدث ھذه الفیضانات حیث تعیش كینشاسا تحت  44ینایر، ھناك  6جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، الجمعة 
 حالة وفاة منذ نوفمبر الماضي. 23حالة و  220لیرا، حیث سجلت تھدید وباء الكو

وتكشف الفیضانات وعواقبھا عن مشاكل التحضر في ھذه األحیاء، كما أشارت وزارة الشؤون االجتماعیة في 
المقاطعة، دومینیك ویلولي. والواقع أن العدید من ھؤالء الناس یعیشون أو یعیشون في ظروف محفوفة بالمخاطر 

سبة للسكن والصحة والنقل العام والغذاء والتعلیم. وترتفع أصوات كثیرة للمطالبة بتدابیر أقوى مثل بناء مزاریب بالن
 إلجالء المیاه من األمطار، ولكن أیضا لوضع حد لإلنشاءات الفوضویة التي تتضاعف في أحیاء كینشاسا.

 
 

 في باریس الفیضانات -البیئة  
 

أن السین ال  2018ینایر  25قالت آن ھیلدالغو الخمیس 
متر. ولكن الوضع یسیطر علیھ  5.7یزال یرتفع، یتجاوز 

 تماما مدینة باریس حتى لو بدا الركود صعبا.
انقطاع، وعواقب  Cبعض الطرق غمرت المیاه، و ریر 

ھذه الفیضانات ھي مھمة. المتاحف تحت المراقبة في 
یاه المرتفعة، وخاصة متاحف اللوفر وأورساي مواجھة الم

الذین اتخذوا احتیاطاتھم لحمایة األعمال عن طریق إخالء 
مارن) ھي واحدة -دي-قبوھم. فیلینیوف سان جورج (فال

من البلدیات األكثر تضررا عند التقاء نھر السین. ووفقا لما 
ذكره وزیر الدولة للتحول اإلیكولوجي، السید سیباستیان 

شخص، معظمھم في فال  600نو، تم إجالء أكثر من لیكور
ملیون مشترك من دون  6.2دي مارن. وھناك ألف من 

وفقا  14،000كھرباء، وھذا الرقم یمكن أن یتجاوز 
لتوقعات معینة. وكانت أكثر من عشر إدارات على 

كانون الثاني / ینایر في  25المستوى الوطني ال تزال في 
لفیضانات، وال سیما حول حوض الیقظة البرتقالیة بسبب ا

 السین أو الراین أو دوبس.
 

	

افتراض السببیة المشروطة  :الصخري الحریر
 المرض  من الرعایة

 
دیسمبر  14محكمة النقض، الغرفة المدنیة الثانیة، 

 1589، الرقم 2017
 

في ھذه الحالة، من خالل االتصال مع مالبس 
قبل  زوجھا، امرأة لدیھا لویحات الجنبي التامور

الكشف عن مرض ورم الصدري. ومن أجل 
 التعویض عن مختلف األضرار المتعلقة ب

، استولت على صندوق  الصخري الحریر
ا (فیفا). تلتزم فیف الصخري الحریرتعویضات 

 الصخري الحریربطلب رأي لجنة مراجعة تلوث 
(سیسیا) ألن الضحیة غیر مشمولة بالتشریعات 

 المھنیة.الحالیة المتعلقة باألمراض. 
لم تعطي سیسیا رأي إیجابي حول تأثیر سببي 

 رالحری مباشر بین سرطان القصبات الرئویة و
 .الصخري

واستأنفت الزوجة محكمة استئناف باریس بموجب 
 2000خامسا من قانون دیسمبر  - 53المادة 

 الصخري الحریرالمتعلق بتعویض ضحایا 
 

ورفضت محكمة االستئناف االدعاء، لعدم وجود 
أدلة على وجود عالقة سببیة مباشرة ومحددة بین 

 الحریر سرطان القصبات الرئویة والتعرض ل
، ومع ذلك، فإنھ یعترف بوجود ھذا  الصخري

 الحریر ربط بین اللویحات الجنبیة التامور و
 .الصخري

 
ویستفید المستفیدون، من الضحیة المتوفى نتیجة 
ك مرضھ، من الطعن بالنقض بالنظر إلى أن ھنا

 یرالحر اعترافا بفرض السببیة بین المرض و
، عندما یموت ضحیة نتیجة مرض  الصخري

. الصخري لحریریتصل بالعالج التعرض ل
وعالوة على ذلك، ترى أن محكمة االستئناف 

 عكست عبء اإلثبات.
 

ورفضت الدائرة المدنیة الثانیة لمحكمة التمییز في 
قض الطعن بالن 2017دیسمبر  14حكمھا المؤرخ 

على أساس أنھ ال یوجد افتراض للسببیة في ھذه 
القضیة ألن الضحیة غیر مدعومة في حالة 

 ، الصخري الحریرالمرض المھني الذي یسببھ 
فإنھ من واجب المدعي أن یثبت الصلة السببیة بین 

أنھ في ھذه  . غیرالصخري الحریر السرطان و
الحالة، لم تنجم سوى الصفائح عن وجود عالقة 

 الحریر سببیة مباشرة ومسببة للتعرض ل
 .الصخري

	


