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 القصة الكبرى - فقدت األراضي الخضراء 2 مليار طن من الجليد في يوم واحد

 

تسبب شهر يونيو الحار غير المعتاد بعد موسم الربيع المعتدل للغاية في بدء ذوبان الجليد والثلوج في غرينالند ، قبل 3 أسابيع تقريبًا من المتوسط. بحلول يونيو 2012 

 ، في أواخر مايو 2019 أن يكون عاًما رائعًا في ذوبان غرينالند. أخبار JASON BOX، ذاب كل الجليد تقريبًا في غضون شهر واحد ، وتوقع عالم المناخ الشهير ، 

رهيبة تضخمت مع أخبار وهمية خضراء نشرت من قبل العديد من وسائل اإلعالم. كانت التنبيهات األولى مخيفة بالفعل. قالوا إن غرينالند قد ذابت فجأة ، في يوم 

 ألن 40٪ من سطح غرينالند فقد الجليد ، لكن هذا ال يعني أن 40٪ من غرينالند الجليدي قد CNNواحد ، 40 ٪ من أراضيها. حدث خطأ في ترجمة أو تفسير تغريدة 

 ذاب.

 

 
 

يفوس - اآلفات مبيدات ي األخطار :الكلوربير  
 تم الت 

 السامة اآلفات مبيدات من تجاهلها

 

يفوس ي الكلوربير  
ية المبيدات من عائلة من يأت   الحشر

ي  
 لكل الذكاء حاصل نقطة 2.5 معدله ما تشق الت 

ي طفل ي ممثلها .أوروت    من العديد مثل ، الرئيس 

 عدم راحة يضمن معقد اسم له ، الكيميائية المواد

 حياتنا يلوث فإنه ، ذلك ومع .هويته عن الكشف

يفوس يزال ال .اليومية ي يرش الكلوربير
ا
 عىل أوال

قات أو المن عىل للقضاء المحاصيل  ويواصل ، الير

ي وجوده  
ي آثار شكل ف   

تقالال ف  ي   والخس والتفاح 

 .للحوامل الشي والحبل األطفال وبول

 

يفوس تسمح ال أوروبية بلدان ثمانية  للكلوربير

ي باالستخدام  تسمح فرنسا ، 2016 عام منذ .الزراع 

 للوكالة تقييم خلص .السبانخ باستثناء فقط

 عدم إىل والعمل والبيئة األغذية لسالمة الوطنية

ثارآ وجود ي ضارة   
وط ف   لكن .االستخدام شر

ية للمبيدات التعرض  :الحدود عند يتوقف ال الحشر

ي يستمر فهو  تستعد .المستوردة المنتجات عي 

 المبيد هذا لحظر األوروبية المفوضية

 
 مدعل عباصألا رهظت ةكرش 700 - تاكرشلل ةيعامتجالا ةيلوؤسملا

 ةيفافشلا دوجو

 

ي وع حملة تشير ة (CDP) االئتالف عن الكشف مشر كات إىل األخير ي الشر  
ها لتقييم الالزمة المعلومات تقدم ال الت   تأثير

ي عىل ي واألمن المناخ تغير  
ي الرابطة من الغرض .والغابات المات  ي تقييم هو للرب  ح الهادفة غير ي التأثير  

كات المناخ   ، للشر

ي اتحاد خالل من .الغابات عىل وإجراءاتها المياه وإدارة ا 525 حواىل   تكون ، دوالر مليار 96000 يمثلون ، مستثمرا

عمليةال ة  ي CDP يحتفظ .كبير ي بيانات قاعدة بأكي   
ي األداء حول العالم ف   

كات للمدن البيت  ي .والشر  
 استهداف يتم ، فرنسا ف 

كات فقط ميس ديور كريستيان الشر ي الدولية وهير  
كات تفتقر حير ي ف   .األخرى النقاط بشأن الشفافية إىل األخرى الشر

كات ذهابلل الطريق بعض لديها تزال ال الفرنسية الشر كات نتائج ، عام بشكل .معدالت لتحسير ي   أقل الفرنسية الشر

كات نتائج من كفاءة ي عىل ٪ 54 مقابل ٪ 49 ، األوروبية الشر  .المناخ تغير

 
 

 
DIGITALي-ي"INFOBESITY":كاتي  تهديديللبيئةيوللشر

 

ي"infobesity"يو ي ييمثلياستهالكيالطاقةيالمتعلقيبمعالجةيالبياناتيوالتحوليالرقم  هويالحمليالزائديللمعلومات.

ي،ي يتتأثريبإنشاءيقواعديبياناتيمكررةيمنيأييوقتيمض   
ياألوىليالت  كاتيه  ايللبيئة.يالشر ايحقيقيا

ا
كاتياليوميتهديد للشر

يالسحب  
ياالستهالكيلتخزينهايف   

 .واإلفراطيف 

 

يالغالبياستهالكيالطاقةيالناتجيعنها.يأصبحتيتقنيةيالمعلوماتياآلني  
الرقميةيكثيفةياالستهالكيللطاقةيوتستهلكيف 

ي  
يالطاقةيبعدياألنشطةيمثليالنقليالجوييأويالسياراتيالنبعاثاتيثات  عىليوشكيأنيتصبحيواحدةيمنيأوائليمستهلك 

يمنذيتحولهيإىليمواديماديةي،يالمتحالفي  
يالمرت  ي،يغير "يللبعديالرقم   

اض  أكسيديالكربونيواستهالكهميللطاقة.يالبعدي"االفي 

يأهميةيإىليالسحابةيأدىيإىليتعميم اياألكير يتميتبادليي."infobésity"يمعيانخفاضيسعريوسائليالتخزينيواللجوءيدائما



 

 قرار قضائي

 

 فقه

 داخل المطلوبة الواجبات بير ي الفصل واجب يشي

وعات عىل المختصة البيئية السلطات  العامة المشر

ي والخاصة ي بالمعت   EEC / 85/337 التوجيه 

 اإلدارة مجلس يحدد .1985 يونيو 27 المؤرخ

وط فإن ، ذلك عىل عالوة  الهيئة رأي تنظيم شر

ي الصادرة البيئية  
 
 نظرت .الرياح توربينات مشاري    ع ف

ي العليا المحكمة  
 
 عن صادر حكم ضد استئناف ف

ي اإلدارية االستئناف محكمة  
 
 من أوامر بإلغاء ليون ف

ن منطقة محافظ  بناء تصاري    ح أصدرت أن بعد أوفير

ي للتسليم ومحطتير ي الرياح توربينات ست إلنشاء  
 
 ف

 .Viplaix و Courcais بلدية

ي ، أعىط قد المحافظ أن حقيقة المحكمة أقرت  
 
 ف

 وأصدر بيئية سلطة باعتباره الرأي ، نفسه الوقت

ي .البناء تصاري    ح  أن الدستوري المجلس يعتي 

ي تخىط ي لم المحكمة  
 .القانون ف 

 

 ةيئاضقلا قباوسلا قيبطتب

 CE 6) اسنرف يف ةعيبطلا ةئيبل

Dec 2017 ، 400559 مقر( ، 

 تناك اذإ هنأ ربتعت اهنإف

 هيجوتلا نم 7 ةداملا ماكحأ

 ال" 1985 وينوي 27 يف رداصلا

 نوكت نم ةماعلا ةطلسلا عنمت

 فارشإلا وأ عورشم صيخرتب ةصتخم

 تقولا سفن يف عورشم ىلع

 ةيئيبلا تاراشتسالا نع لوؤسملا

 يف ، بلطتت اهنإف كلذ عمو ،

 لصف ميظنت ، ةلاحلا هذه لثم

 ثيحب ، ةطلسلا هذه لخاد يفيظو

 ، اهلخاد ، يرادإلا نايكلا نأ

 امم ، ةيقيقح ةيلالقتساب عتمتي

 هديوزت متي هنأ صاخ لكشب ينعي

 ةيرشبلاو ةيرادإلا دراوملاب

 نوكي يلاتلابو ، هب ةصاخلا

 ةمهمب ءافولا ىلع ًارداق

 ةلكوملا يه يتلا رواشتلا

 نأشب يعوضوم يأر ءاطعإو

 كلذل ةجيتن ." ينعملا عورشملا

 تاءارجإال ماظتنا مدع يدؤي ،

 حيراصت ةينوناق مدع ىلإ

 عمو .اهيلع عزانتملا ءانبلا

 بيعلا اذه ميظنت نكمي ، كلذ

(CE 27 مقر ، 2018 ربمتبس 

 ةفصاعال رطاخم ةطبار ، 420119

 ، )اهريغو يفيرلا ثارتلا ىلع

ً المعو  نم L. 600-5-1 ةداملاب

 ميقي وه ، ندملا طيطخت نوناق

 .تاءارجإلا

 

 

 

 

يمحاربة يالعالم.يتعتي   
 
يكليساعةيف  

وت  ثميتعلمياالندماجيخطوةيي"infobesity"يمايالييقليعني10يملياراتيبريديإلكي 

كات.يتتطلبيهذهيالمعركةيإدارةيصحيةيلقواعديالبياناتيوالبيانات.ياألمريكلهييتعلقيبمعالجةي يللشر وريةيللتحوليالرقم  ض 

يالتخزينيعىلي ييجبيمشاركتهايومشاركتهايوصيانتها.ييجبيأنينوازنيبير   
المشكلةيبشكليصحيحيومعرفةيالبياناتيالت 

يخصوصيةيوأقليمشاركة يمحليةيوأكير يالعالميوتخزينيأكير  
 
 .أحديالمنصاتيالرئيسيةيف

 

 هايملا ةرارح ةدايز يف ةلصأتملا ةيناجرملا باعشلا توم - يجولويبلا عونتلا 

 
 

ييالمرجانيةيالشعاب ييأساسيةيحلقةيه   
ييالتنوعيف  ييتسهميأنهاي.البحرييالبيولوخ    

ييعىليالحفاظيف  يأشكاليجميعيرب  عيمنيأكير

ييالتلوثيبسببيواسعينطاقيعىليمهددونيلكنهمي.الماءيتحتيالحياة ييلهيالذييالبشر ييتأثير يحرارةيدرجةيارتفاعيعىليكبير

اريهذايينعكسي.المحيط يياالحي  ييالمحيىط   
ييالحديثةيالدراساتيف   

يبمقداريزادتيالمداريةيالمياهيحرارةيدرجةيأنيأظهرتيالت 

ينيالقرنيخالليمئويةيدرجةي1.2 يمقارنة)يالعشر درجاتي5يبمتوسط ي(للمحيطاتيمئويةي ي، يالشعابيتبيضيإىليأدىيمما

ييالمرجانية  
ييتسجيليتمي.1997يف  ييالمرجانيةيالشعابيمنينوعي1300يحواىل  يياآلنيحت   

يالهندييوالمحيطيالهادئيالمحيطيف 

ييوالمحيط اي.األطلس 
ا
يلألجياليالمهمةيالبيئيةياالضطراباتيأصليمنيالفريدةياألحياءيهذاييكونيأنييمكني،يالعلماءيلبعضيوفق

ي.القادمة ي يبشكلييعتمدونيالعالميسكانيمني٪15يأنيإىليالتقديراتيتشير ي يعىليمباشر عابالش يالمرجانيةي ي.الصحية يهذه

ة اتيمعيتتسامحيواليخاصيبشكليهشةياألخير يائيةيالتغير يي،يلبيئتهايوالبيئيةيالفير   .ضئيلةيكانتيلويحت 

 

يإن يالشعابيفقدان يالمرجانية يهو يترصيفينتيجة يالمياه يوالنفاياتيالعادمة ية يالحرص  ي  
يمستوياتيتسببيالت  يعالية يمن

اتيالفوسفات يةيوالمبيداتيوالني  ييالحشر  
ييبشكلييعطليمماي،يوالمحيطاتيالبحاريف  ييفضليالتلوثيهذاي.المرجانيتكاثريكبير

يةيالحياةيعىليالنفطيناقالتيتشبهيالذييالنفطيفإني،يذلكيإىليباإلضافةي.المرجانيأمراضيحدوث ييوالصيديالي  يالمتحكميغير

يييسهميفيه  
ييالمستوىيعىلي.المرجانيةيالشعابيوفاةيف  يعىلينركزيأنييجبي،يالبشر ريماتك يمعدنيةيمرشحاتيمعيالشمسي

ييآمنة ييولهايللبشر يالسياحيةيالمواقعيتطويريتشجيعيخالليمنيالماءيتحتيالغوصيحظري؛يالمرجانيعىليللغايةيمحدوديتأثير

 .البالستيكيةيالنفاياتيمنيوالتخلصيكتذكاريالمرجانيجمعيومعاقبةيحظريأويللبيئةيالصديقة

 

 
 
 

يي-يتلوث   باريسيديينوترداميحريقيبعديصنعيبلوميمنيطني3000يحواىل 

 

ييالتحقيقاتيأدت  
جريتيالت 

ُ
ييأ  
يياالشتباهيإىليباريسيديينوترداميأصابيالذييالعنيفيالحادثيأعقابيف   

يخطريوجوديف 

ي اي.الرصاصيتلوثيمنيمسبوقيغير
ا
يي(ARS)ياإلقليميةيالصحةيلوكالةيوفق  

يعنيناجميالتلوثيهذايفإني،يفرانسيدويإيليف 

يي(األقليعىليمئويةيدرجةي1000)يالحريقيحرارة  
ييذوبانيتسببيالت  ييالموجوديالرصاصيمنيطني3000يمنيأكير  

يالسهميف 

ي.السقفيو ي.النصبيحوليوتودعيالرصاصيتبخرتيقد ا
ا
يالعيناتيتحليليلنتائجيوفق ي  

يالت  يأخذها ي يالمركزييالمختي 

ييباريسيلمحافظة  
طةيف  اتيلتقييميالشر ييالرصاصيتركير   

ييالهواءيف   
اكميالغباريوف  "ي:المي  دق يموجودةيالرصاصيبقايايتكوني

ي  
ييمعلقةيجزيئاتيشكليتحتيإماي،يالبيئةيف   

ييإماي،يالهواءيف   
ييمتبقيغباريشكليف   

ييأويالداخليف   
يتظهري."يخارجيةيتربةيف 

ييخطرييوجدياليأنهيالتحليالتينتائج يتستبعديالي،يأخرىيناحيةيمني.الهواءيجودةيحيثيمنيبالرصاصييتعلقيصح 

ي يالتأثير ي يمنيبالقربيالمحىل  ودعم ي.وتحتهيالدخاني ا
ا
يوفق يARSيل  Ile-de-Franceيالرصاصيغباريسيكوني،ي ي  

يالمتبق 

ا ا ييحاض   
ييالمحيطيف  يي،يللكاتدرائيةيالمباشر

ا
ييخاصة  

ييالجزءيف  اوحي.المجاوريالطريقيوعىليمنهياألمام 
اتيتي  يالرصاصيتركير 

بةيمنيكجمي/يجمي20يوي10يبير ييالموجودة
يالقيمةيعنيمرةي65ييزيديمايوهوي،يالي  جعيةالمري يللصحةياألعىليللمجلسي

ييؤدييأنيالمحتمليمني.المدينةيجزيرةيبقيةيتلويثييتميلني،يالمناطقيهذهيخارجيولكني.كجمي/يجمي0.3يالبالغيالعامة

يبالرصاصيالتسمميإىليالرصاصيتلوث ي، يبشكليسنواتي6يسنيدونياألطفالييصيبيمرضيوهو ي يأساس  ي، ي يوأكير

ييحساسية يعىلييجدونهيلمايللفميعرضةيوأكير ألرضا . 

 


