
 تجدديیدد توورربيیناتت االرريیاحح في فررنسا
 طـاقـة الـريـاح هـي أداة تـم تحـديـدهـا عـلى أنـها فـعالـة بـشكل خـاص فـي سـياق انـتقال الـطاقـة لـديـنا. إنـه فـي الـواقـع مـورد يـسمح لـنا بـتنويـع مـزيـج الكهـربـاء لـديـنا بـطريـقة تـحترم

.البيئة تماًما مع تعزيز استقاللنا في مجال الطاقة
.يواجه القطاع قيوًدا تمنعه من االستفادة الكاملة من اإلمكانات التي توفرها األراضي الفرنسية
.في السنوات األخيرة، كانت صناعة الرياح الفرنسية مدفوعة برياح مواتية إلى حد كبير ولن يكون عام 2018 قد فشل في هذه الديناميكية
.في عام 2018، وصلت مزرعة الرياح السداسية إلى إجمالي طاقة تراكمية تصل إلى 15.309 ميغاوات وذلك بفضل تشغيل قدرة توليد جديدة تبلغ 1.552 ميغاوات
 نــمو ســنوي قــوي بــشكل خــاص، أقــل مــن الــنتائــج الــقياســية لــعام 2017 (1.692+ مــيغاوات)، مــما يــسمح لــلقطاع بــتجاوز الهــدف املحــدد بـ 15.000 مــيغاوات املــثبت فــي

.نهاية عام 2018
 فـــرنـــسا لـــديـــها اآلن 7.950 تـــوربـــينات ريـــاح عـــلى أراضـــيها، مـــوزعـــة عـــلى حـــوالـــي 1.380 مـــزرعـــة ريـــاح. تـــتيح هـــذه الـــتوربـــينات تـــغطية 6% مـــن احـــتياجـــات الـــفرنـــسيني مـــن

.الكهرباء محليًا
 أن هـذا الـقطاع هـو أكـبر صـاحـب عـمل لـلطاقـة املتجـددة فـي France Énergie Éolienne تـوربـينات الـريـاح هـي أيـضا مـصدر لـلنمو االقـتصادي لـبلدنـا. تـدعـي جـمعية

.فرنسا يعمل به أكثر من 18.200 شخص في عام 2018. وبحلول عام 2030، سيتم إنشاء ما ال يقل عن 40.000 وظيفة جديدة
 ومــع ذلــك، فــإن الــنمو الــذي يــميز قــطاع طــاقــة الــريــاح لــيس واضــًحا. عجــز الــصورة الــذي تــعانــي مــنه الــتوربــينات الــفرنــسية، والــذي يســتهدف بــانــتظام حــمالت الــتضليل الــتي

.تهدف إلى كبح تطور القطاع
 فــي يــنايــر املــاضــي يــشير إلــى أن الــفرنــسيني يــؤيــدون طــاقــة الــريــاح إلــى حــد كــبير: 77% مــن الــسكان Harris Interactive ومــع ذلــك أيــضا، يــبدو أن اســتطالع أجــرتــه

.يدعمون تطويرها
 فـي الـختام، ال تـزال تـوربـينات الـريـاح مـصدرًا لـلطاقـة املتجـددة الـتي يـتم تـطويـرهـا فـي فـرنـسا عـلى الـرغـم مـن الـتباطـؤ فـي الـسنوات األخـيرة. تـحتفظ فـرنـسا بـمركـزهـا الـرابـع

.في إجمالي طاقة الرياح املثبتة داخل االتحاد األوروبي

 االميیاهه وواالصررفف االصحي: مشررووعع االمحيیططاتت االنظظيیفة: بعدد عامم ووااحدد٬، ما هھھھي
 االنتائج؟

 في أأكتووبرر 2018 تمم إإططالقق مشررووعع االمحيیططاتت االنظظيیفة٬، ووهھھھي مباددررةة مشترركة بيینن
AFD وو BEI وو KfW .تهھددفف إإلى محارربة ووباء ووجوودد االبالستيیكك في االمحيیططاتت 
 االتقرريیرر عنيیدد. ووفًقا للتقرريیرر "ااالقتصادد االجدديیدد للبالستيیكك: إإعاددةة االنظظرر في مستقبلل االموواادد
 االبالستيیكيیة"٬، االذذيي نشررتهھ مؤؤسسة إإليینن ماكك آآررثرر في عامم ٬2016، إإذذاا ااستمررتت
 ااالتجاهھھھاتت االحاليیة٬، فستكوونن هھھھناكك موواادد بالستيیكيیة أأكثرر منن ااألسماكك في االمحيیططاتت في
 عامم 2050. ووفًقا لددررااسة كشفتت عنهھا االووكالة االووططنيیة ااألستررااليیة للعلوومم في عامم
 .٬2015، 99 ٪ منن االططيیوورر االبحرريیة قدد اابتلعتت االبالستيیكك بحلوولل ذذلكك االووقتت

 إإنن 90٪ منن االبالستيیكك االذذيي تمم إإلقاؤؤهه في االمحيیططاتت بووااسططة ااألنهھارر سيیأتي منن 11
 نهھرًراا وورروواافددهھھھا في آآسيیا ووإإفرريیقيیا ووأأمرريیكا االجنووبيیة. على ووجهھ االخصووصص٬، عددمم ووجوودد
 جمع منتظظمم للنفايیاتت االمنززليیة أأوو االبلدديیة أأوو االززررااعيیة أأوو االصناعيیة وواالتخلصص منهھا بشكلل
 منظظمم. ال يیتمم عالجهھا أأوو ددفنهھا أأوو حررقهھا أأوو إإعاددةة تددوويیررهھھھا٬، ووتحوويیلل ااألنهھارر
 .وواالمحيیططاتت إإلى مقالبب مفتووحة

 عالجج االنفايیاتت

 KfWوو BEIوو(AFD) هھھھذذاا هھھھوو االتحدديي ااألوولل االذذيي ااختاررتت ووكالة االتنميیة االفررنسيیة
 معالجتهھ منن خاللل إإططالقق مباددررةة االمحيیططاتت االنظظيیفة. منن خاللل هھھھددفف ااستثمارر بقيیمة 2
 مليیارر يیوورروو٬، قامتت بنووكك االتنميیة االثالثة بالمررااهھھھنة لتحقيیقق٬، في غضوونن خمسس سنووااتت٬،
 تعبئة جميیع أأصحابب االمصلحة - االددوولل أأوو االمجتمعاتت أأوو االشرركاتت - وومنحهھمم االفررصة
 .ووططررقق معالجة االنفايیاتت بشكلل منهھجي٬، مصددرر بعدد مصددرر

 بعدد سنة ووااحددةة٬، تمم بالفعلل تحقيیقق ثلثث االهھددفف: تمم بالفعلل ااستثمارر 700 مليیوونن يیوورروو في
 مشارريیع "االمحيیططاتت االنظظيیفة"٬، مع االترركيیزز بشكلل خاصص على االمباددررااتت االتي تشجع جمع
 .ووااستخدداامم معالجة االنفايیاتت االبالستيیكيیة ووتحسيینن إإددااررةة ميیاهه االصررفف االصحي

 منن تحسيینن نظظامم االصررفف االصحي في سرريیالنكا ووررااتماالنا وومووررااتوواا٬، منن خاللل إإددااررةة
 ميیاهه ااألمططارر في كووتوونوو٬، بنيینن٬، أأوو االتووسع في محططة معالجة االميیاهه االعاددمة في كيیبب
 .تاوونن٬، جنووبب إإفرريیقيیا٬، تتضاعفف االمباددررااتت

К مسألة تموويیلل االططاقاتت االمتجددددةة بحلوولل عامم 2040: تقيیيیمم مستقبلي للحاجة إإلى 
 .االددعمم االعامم منن أأجلل ااالنتقالل لنظظامم االكهھررباء االفررنسي

 تبنتت فررنسا أأهھھھدداافف نموو ططمووحة للططاقاتت االمتجددددةة بحلوولل عامم 2030 (40 ٪
 منن إإنتاجج االكهھررباء) مع خفضض حصة االططاقة االنوووويیة إإلى 50 ٪ منن إإنتاجهھا بحلوولل عامم
 2035. ووعلى ووجهھ االخصووصص٬، منن االمتووخى أأنن ترركيیبب ما ال يیقلل عنن 5 جيیجاووااتت منن
 االططاقة االشمسيیة االكهھررووضووئيیة ووططاقة االرريیاحح االبرريیة بحلوولل عامم 2028 (مقاررنة بمتووسطط منن
 1 إإلى 2 جيیجاووااتت مثبتت في االسنة في االسنووااتت االسابقة) وو5 جيیجاووااتت منن توورربيیناتت االرريیاحح
 االبحرريیة هھھھنا 2028. ال يیززاالل هھھھذذاا االنموو -ررغمم أأنهھ مهھمم للغايیة-أأقلل منن االمستوويیاتت االتي
 .لووحظظتت تارريیخيیا في أألمانيیا

 يیثيیرر ااالنخفاضض االحادد في تكلفة االططاقاتت االمتجددددةة مسألة إإعاددةة تقيیيیمم عووااقبب
 االميیززاانيیة لتنميیة االططاقاتت االكهھرربائيیة
 االمتجددددةة. يیساهھھھمم هھھھذذاا االتحليیلل
 للميیززاانيیة االمتووسططة وواالططوويیلة ااألجلل٬،
 وواالذذيي يیعدد جززًءاا منن بررنامج االططاقة
 متعدددد االسنووااتت٬، في االحكمم االررشيیدد
 لعمليیة نقلل االططاقة. ووهھھھي قاددررةة على
 ددعمم جهھوودد لجنة االمساووااةة االعررقيیة
 وومحكمة مررااجعي االحساباتت في
 ووظظائفف مررااقبة ااإلنفاقق االعامم
 ووتووصيیاتت االسيیاسة لددعمم االططاقاتت
 .االمتجددددةة

 إإنن تكلفة االططاقاتت االمتجددددةة وومقدداارر االتموويیلل االعامم االالززمم لتططوويیررهھھھا مووضع نقاشش
 ساخنن. في حيینن كانتت االتكاليیفف االتارريیخيیة مررتفعة٬، فإنن االتووقعاتت أأكثرر مالءمة في سيیاقق
 .ااالنخفاضض االحادد في تكاليیفف ااإلنتاجج

 Agora Energiewende منن أأجلل إإلقاء االضووء على هھھھذذاا االنقاشش٬، قامتت
 ووبالتعاوونن مع معهھدد االتنميیة االمستدداامة وواالعالقاتت االددووليیة Artelys بتططوويیرر٬، بددعمم منن شرركة
(Iddri)،أأددااةة لحسابب االتكاليیفف وواالحاجة إإلى االتموويیلل االعامم لتططوويیرر االططاقاتت االكهھرربائيیة ٬ 
 .االمتجددددةة في فررنسا بحلوولل عامم 2040. تمم إإجررااء االتحليیلل االمقددمم هھھھنا على أأساسس هھھھذذهه ااألددااةة
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 االسوواابقق االقضائيیة (قررااررااتت االمحكمة االمتعلقة
 (بمسألة قانوونيیة معيینة

 CE 24 ٬،قد يیحظر االقانونن ددوونن عقوبة جنائيیة
 أأكتوبر ٬2019، مسا. ررقم 407932

 ضــــــحية خــــــرق الحــــــظر املــــــنصوص عــــــليها
 فـي الـقانـون ال يـتمتع بـحق تجـريـم جـنائـي
 محــدد ملــثل هــذا االنــتهاك ، فــقد حــدد لــلتو
.مجلس الدولة

………………..

 االتجاووزز "االمنهھجي" للحددوودد االقصووىى لثاني
 أأكتووبرر 24 ٬،  ٬CJUE،أأكسيیدد االنيیتررووجيینن
2019،٬ aff. C-636/18 ،االلجنة ضدد ٬ 

 فررنسا

 جاءتت محكمة االعددلل في ااالتحادد ااألووررووبي
 إلدداانة فررنسا في حكمم مؤؤررخخ في 24
 أأكتووبرر 2019 بتهھمة "منهھجيیة" تتجاووزز
 االحددوودد االقصووىى لثاني أأكسيیدد االنيیتررووجيینن
(NO2) في االهھووااء حيیثث ااعتبررتت ذذلكك 
 بسيیطًطا كانن تجاووزز االحدد ااألددنى لمددةة 7
 .سنووااتت كافيًیا

………………. 

 االتررااخيیصص "قانوونن االميیاهه": االتوواافقق أأوو ااالمتثالل
 سبتمبرر CE 25 ٬، SAGE وو SDAGE لـ
 ٬2019، رراابططة االنقاباتت االعماليیة االمعتمددةة في

Benon req. 418658 ررقمم 

 يیحدددد مجلسس االددوولة في أأيي االحاالتت يیجبب
 أأنن تكوونن االتررااخيیصص االصاددررةة بمووجبب
 قانوونن االميیاهه متوواافقة أأوو متوواافقة مع االمخطططط
هه ا يی م ل ةة اا رر اا دد إإ رر وو يی ططوو ت سي ل يی ررئ ل  اا
(SDAGE) وومخطططط االتططوويیرر ووااإلددااررةة 
 .(ميیاهه (حكيیمم

 

 ااألووررووبي SUMAD االططاقة -تثميینن مستووددعاتت ااأللغامم بشكلل مستدداامم-إإططالقق مشررووعع
 األوروبــــي (االســــتخدام املســــتدام ملــــقالــــب نــــفايــــات الــــتعديــــن) فــــي SUMAD فــــي 2 و3 أكــــتوبــــر 2019، تــــم عــــقد اجــــتماع الــــبدء فــــي مشــــروع
TOTTENHAM، اململكة املتحدة. تجدر اإلشارة إلى أن املعهد الوطني للبيئة واملخاطر الصناعية (INERIS) هو شريك في املشروع.

 صخـرة رسـوبـية تـتكون مـن بـقايـا حـفريـة مـن الـنباتـات) إلنـتاج) Ligniteمـقالـب األلـغام عـبارة عـن جـبال مـرئـية تـتشكل مـن خـالل اسـتغالل الفحـم و
.الطاقة في أوروبا. في بعض األحيان يتم تقييم هذه األكوام التي تتناثر في مناطق التعدين ولكن في أغلب األحيان يتم التخلي عنها

 السـترداد أكـوام الـخبث (RFCS) أول مشـروع أوروبـي يـحصل عـلى تـمويـل لـتمويـل الـبحوث الـخاصـة بـالفحـم والـصلب SUMAD يُـعد مشـروع
 صخــرة رســوبــية تــتكون مــن بــقايــا حــفريــة مــن الــنباتــات) فــي أوروبــا. الهــدف الــرئــيسي هــو تحــديــد وتــقييم) Ligniteالــناتــجة عــن تــعديــن الفحــم و
 طـرق إعـادة تـقييم هـذه األكـوام مـما يـسمح بـاملـساهـمة فـي انـتقال الـطاقـة فـي مـناطـق الـتعديـن. سـيركـز املشـروع عـلى االسـتخدام املـحتمل لهـذه
 بـشكل خـاص فـي دراسـة ثـبات أكـوام الـخبث بـاسـتخدام الـنمذجـة INERIS األكـوام لـتركـيب األلـواح الـضوئـية وتـوربـينات الـريـاح. سـوف تـسهم
.املادية والعددية. يجب أن يؤدي املشروع إلى تطوير أداة تشغيلية إلدارة املخاطر املتعلقة بتقييم مقالب األلغام

 االبيیئة -تقرريیرر جدديیدد عنن حالة االبيیئة في فررنسا
 أصـدرت وزارة االنـتقال الـبيئي تـقريـرًا جـديـًدا عـن حـالـة الـبيئة فـي فـرنـسا فـي 24 أكـتوبـر 2019. تـم تحـديـث هـذا الـتقريـر كـل أربـع سـنوات مـنذ
:عام 1994. فيما يلي بعض املالحظات
 يهـــتم بـــشكل خـــاص بـــنوعـــية الـــهواء الـــتي تـــتدهـــور فـــي املـــدن الـــكبيرة. فـــي الـــواقـــع، تـــشير إلـــى أنـــه "فـــي كـــل عـــام، تـــواجـــه الـــعديـــد مـــن التجـــمعات
."تجاوزات للحدود التنظيمية لحماية صحة اإلنسان
 كــما يحــذر الــتقريــر مــن زيــادة تــآكــل الــتنوع الــبيولــوجــي. 18 ٪ مــن األنــواع الــتي تــم تــقييمها مــن قــبل الــعلماء مــنقرضــة أو مهــددة. هــي املــعنية
.٪ أساسا أنواع الطيور. بني عامي 1989 و2018، انخفضت وفرة الطيور املتخصصة في البيئات الزراعية بنسبة 38
 فــيما يــتعلق بــاملــبيدات الحشــريــة، عــلى الــرغــم مــن انــخفاضــها فــي األنــهار بنســبة ٪20 بــني عــامــي 2008 و2017، فــإن نــوعــية املــياه الــجوفــية ال
 تـتحسن حـيث يـشير الـتقريـر إلـى أنـه "مـنذ عـام 2000، تـم التخـلي عـن حـوالـي 2.400 متجـمعات مـياه عـلى مـا يـقرب مـن 22.000 ". هـذا أمـر
 .مثير للقلق خاصة عندما نعرف أن ٪66 من الكميات التي يتم توفيرها لتوفير مياه الشرب تأتي من هذه املياه الجوفية
.لذلك نحن نرى ذلك جيًدا، ال يزال الوضع البيئي في فرنسا مختلطًا

 قانوونن االهھووااء -ما هھھھي أأهھھھدداافف االحكوومة لمووااجهھة تحدديیاتت تلووثث االهھووااء؟
 فـي يـولـيو 2019 عـلى حـالـة مـعرفـة الـجسيمات املحـمولـة (ANSES) يـركـز تـقريـر الـوكـالـة الـوطـنية لسـالمـة األغـذيـة والـبيئة والـعمل
 جـواً. يهـدف مـن نـاحـية إلـى تـقييم الـتأثـيرات الـصحية للجـزيـئات ومـن نـاحـية أخـرى، تحـديـد الـتأثـير عـلى تـلوث الـهواء لـلتكنولـوجـيات
 .وتكوين أسطول املركبات املتحركة التي تدور في فرنسا
.في يوليو 2019 على وجه الخصوص أن التطورات التي حدثت حتى اآلن غير كافية L'ANSES يؤكد رأي
 تـدعـم الـحكومـة تـطويـر وسـائـل الـنقل األقـل تـلويـثا، وتـشجع االنـتقال إلـى تـنظيف املـركـبات مـن خـالل، مـن بـني أمـور أخـرى، مشـروع
.قانون تشريعات التنقل الذي يتم اعتماده
:يتضمن العديد من التدابير لبدء االنتقال إلى التنقل األنظف من بينها
.خطة ركوب الدراجات والتنقل النشط" التي أعلنها رئيس الوزراء في سبتمبر 2018"   .1
 فــي 8 أكــتوبــر 2018، الــتزمــت 15 مــديــنة ومــديــنة كــبرى بنشــر أو تــعزيــز مــنطقة مــنخفضة االنــبعاثــات عــلى أراضــيها بحــلول   .2
.نهاية عام 2020
 الـدعـم الـقوي مـن الـدولـة لـلفرنـسيني فـي االنـتقال إلـى أوضـاع الـتدفـئة األنـظف. وبـالـتالـي تـم وضـع عـالوة لـتحويـل الـغاليـات إلـى   .3
.زيت الوقود في مكانه

 االبيیئة -االتلووثث-هھھھلل يیمكننا فررضض حظظرر على االحررقق االمفتووحح للنفايیاتت االخضررااء؟

 .يیتسببب تلووثث االهھووااء في ووفاةة 48.000 شخصص سنوويًیا
 .على االررغمم منن االتحسنن االتددرريیجي لجووددةة االهھووااء٬، ال تززاالل االمعايیيیرر االصحيیة قدديیمة في االعدديیدد منن االمددنن
 فررنسا هھھھي مووضووعع ااإلحالة إإلى محكمة االعددلل ااألووررووبيیة ووررأأيي مسببب منن االمفووضيیة ااألووررووبيیة لعددمم ااالمتثالل للقيیمم االحدديیة لثاني أأكسيیدد
 .االنيیتررووجيینن وواالجززيیئاتت االددقيیقة على االتوواالي
 يینصص قرراارر مجلسس االددوولة االصاددرر في 12 يیووليیوو 2017 على ااتخاذذ جميیع االتدداابيیرر االالززمة الحترراامم معايیيیرر جووددةة االهھووااء في أأقصرر ووقتت
 .ممكنن في جميیع نقاطط ااإلقليیمم
 في هھھھذذهه االتدداابيیرر يیتمم تضميینن حظظرر االحررقق االمفتووحح للنفايیاتت االخضررااء ووهھھھوو إإجررااء ووقائي لصحة ااإلنسانن وواالذذيي في االووااقع٬، ذذوو فائددةة
 .عامة
 .يیحظظرر حررقق االنفايیاتت االخضررااء االتي تنتجهھا ااألسرر٬، وويیذذكرر االتعميیمم االصاددرر في 18/11/2011 هھھھذذاا االمبددأأ االعامم للحظظرر
 وومع ذذلكك٬، تووجدد ااستثناءااتت أأوو حاالتت خاصة بططرريیقة عررضيیة ووااستثنائيیة٬، بعدد موواافقة االسلططة االمختصة محليًیا٬، مع ااحترراامم بعضض
 .االططرراائقق
 على سبيیلل االمثالل٬، في حالة عددمم ووجوودد نظظامم تفرريیغ أأوو تجميیع في االبلدديیة. وومع ذذلكك٬، سيیتعيینن عليیهھا ااعتمادد سيیاسة لتططوويیرر هھھھذذهه االبنى
 .االتحتيیة


