
  تجدددديیيیدددد تووووررررببيیيیناتتت اااالرررريیيیااحح في فررررنسا

 زيت النخيل كوقود حيوي: فكرة خاطئة جيدة؟

يیتم ااستخداامم ززيیت االنخيیل غيیر مكلفة على نطاقق ووااسع من قبل صناعة ااألغذيیة االزررااعيیة وواالنفط٬، وومع ذذلك٬، فإنن تأثيیرهه االحقيیقي على االبيیئة قد حيیر االنواابب االمشكوكك في 
تحصيیلهھا على ااالعتراافف بالوقودد االحيیويي مما أأددىى إإلى فواائد ضريیبيیة كبيیرةة ال تهھم للجهھاتت االفاعلة ااالقتصادديیة. 

على االرغم من أأنن االممثليین االسيیاسيیيین ووااالقتصادديیيین يیعتبروونن ووقودًداا حيیويیًا لفترةة ططويیلة من قِبل االجهھاتت االفاعلة االسيیاسيیة ووااالقتصادديیة٬، إإال أأنهھ يیحضر يیومم 15 نوفمبر 
االماضي٬، ووهھھھو ترااجع للنواابب في يیومم ووااحد بتصويیتيین معاكسيین. 

إإنن إإززاالة االغاباتت االضخمة االتي يیسببهھا ززيیت االنخيیل االتي تؤدديي ددووررهھھھا في إإنتاجج االوقودد ال يیمكن أأنن تمنحهھا عنواانن االوقودد االحيیويي؛ على أأيي حالل٬، يیتم تأكيید ذذلك من خاللل 
ررفض تعديیل ااألمس االسابق االذيي ددعم ااالعتراافف بزيیت االنخيیل كوقودد حيیويي. 

لذلك ووجدتت االمنظماتت االبيیئيیة غيیر االحكوميیة شيیئًا ما يیفرحح ألنن هھھھذاا االرفض يیفترضض أأوولويیة االحفاظظ على االبيیئة االتي لم يیعد من االممكن إإثباتت إإلحاحهھا ووهھھھذاا في موااجهھة 
االضغط االقويي االذيي تقومم بهھ بعض االجهھاتت ااالقتصادديیة االفاعلة من حيیث االمزاايیا االضريیبيیة االتي يیولد هھھھذاا ااالعتراافف. 

قضيیة Eternit في إإيیطاليیا: االمخاططر االتي تهھددد االبيیئة وواالصحة 

في االماضي٬، كانن االحريیر االصخريي٬، االمعرووفف أأيیًضا باسم ٬Eternit، ماددةة 
مستخدمة على نطاقق ووااسع في االعديید من االقطاعاتت من أأجل أأدداائهھ وومروونتهھ. 
االيیومم٬، جعلت االدررااساتت االعلميیة من االممكن تحديید االخطر: أأليیافهھ مسببة للسرططانن٬، 

ووال سيیما عن ططريیق ااالستنشاقق. 

ااألسبستوسس (االحريیر االصخريي ), لماذذاا هھھھو ووااسع ااالنتشارر؟ 

لقد ااستخدمم ااألسبستوسس على نطاقق ووااسع في االماضي٬، خاصة في مجالل 
ااإلنشاءااتت٬، نظًراا لجوددتهھ االممتاززةة 

ووأأدداائهھ ووتكاليیفهھ االمعقولة. 

االمعايیيیر ااإليیطاليیة لألسبستوسس 

في إإيیطاليیا٬، يیحظر إإنتاجج ااألسبستوسس 
وومعالجتهھ ووبيیعهھ فقط بموجب االقانونن 
257 لعامم ٬1992، من خاللل نقل 
 EEC / 83/477 االتوجيیهھ االمجتمعي

االصاددرر في 19 سبتمبر 1983. 

ااألسبستوسس وواالصحة 
االغبارر االناتج عن هھھھذاا االمعدنن يیشكل خطراا جداا على االصحة. يیمكن ااستنشاقق 
ااألليیافف بسهھولة٬، بمجردد تفريیقهھا في االبيیئة ٬، وويیمكن إإيیدااعهھا في االرئتيین. يیمكن أأنن 
يیؤدديي ااستمراارر هھھھذهه ااألليیافف ااألجنبيیة في جسم ااإلنسانن لفترااتت ططويیلة أأوو إإلى 
تعريیض االصحة ألمرااضض خطيیرةة للغايیة مثل سرططانن االرئة ووتليیف االرئتيین ووررمم 

االظهھاررةة االمتوسطة. 
لتداابيیر االمعتمدةة بموجب االتشريیع ااإليیطالي ووااالستنتاجج: 

تم تكيیيیف االتشريیعاتت ااإليیطاليیة ووفقًا ألحكامم االمجتمع٬، ووتم ااتخاذذ تداابيیر في االنظامم 
االقضائي لحظر بيیع ووااستغاللل ااألسبستوسس. 

جزرر فارروو: مذبحة صيید االحيیتانن مستمرةة 
مذبحة جديیدةة للحيیتانن في جزرر فارروو٬، أأررخبيیل االمحميیة االدنمارركيیة. ووقعت االمذبحة في 

خليیج ٬SANDAGEROI، حيیث قتل االحيیتانن بوحشيیة. 

ووفقًا للتقاليید االمعرووفة باسم ٬GRINDADRAP، تم قتل أأكثر من 139 عيینة حوتت. 
تخرجج االقواارربب العترااضض االحيیتانن ووططرددهھھھا ووددفعهھا للقبض عليیهھا. هھھھذهه االمماررسة 
أأصبحت أأكثر قسوةة من قبل صيیادديي االحيیتانن االذيین٬، مسلحيین بالفؤووسس٬، االحراابب 

وواالسكاكيین االكبيیرةة٬، يینتظروونن االحيیتانن على االخليیج لتنفيیذ االمجزررةة. 

هھھھذهه ظظاهھھھرةة مقلقة للغايیة ألنن هھھھذهه االمماررسة تهھددد ووجودد هھھھذهه االعيیناتت االبحريیة. نظًراا 
ألنن صيید االحيیتانن محظورر في ااالتحادد ااألووررووبي٬، ووتشكل االدوولل ااألعضاء جزًءاا من 
ااالتفاقيیة االدووليیة لتجاررةة ااألنوااعع االمهھدددةة باالنقرااضض من االحيیوااناتت وواالنباتاتت 

(CITES)٬، ال يیمكن أأنن يیحدثث عبورر 
االحيیتانن إإال بحضورر شهھاددااتت االتفويیض 

لتقديیمهھا إإلى سلطاتت االميیناء. 

وومع ذذلك٬، بما أأنن االنروويیج ليیست عضًواا في 
ااالتحادد ااألووررووبي٬، فال يیمكن تطبيیق تداابيیر 
قمعيیة. ما يیمكن أأنن تفعلهھ أأووررووبا هھھھو فقط 
لمنع االعبورر٬، ووبالتالي عرقلة تجاررةة صيید 

االحيیتانن بشكل غيیر مباشر. 
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 علم االقانونن

توضيیح حق االسحب فيیما 
يیتعلق بعقودد االمسافة 
االمتعلقة بالخدماتت 

االماليیة 

 CJUE 11 sept. 2019, aff. C-143/18

يیمنع قانونن ااالتحادد ااألووررووبي االقوااعد االوططنيیة 
االتي٬، في حالة ووجودد عقد للخدماتت االماليیة 
االمبرمة على مسافة بيین االتاجر وواالمستهھلك٬، ال 
تستبعد حق سحب ذذلك االمستهھلك إإلى حيیث تم 
تنفيیذ هھھھذاا االعقد بالكامل من قبل االطرفيین بناءً 
على ططلب صريیح من االمستهھلك٬، قبل أأنن 

يیماررسس ااألخيیر حقهھ في ااالنسحابب. 

………………..

 CNIL يیصاددقق مجلس االدوولة على خطة عمل
لملفاتت تعريیف ااالررتباطط 

 CE 16 oct. 2019, req. n°      
 433069

موقف ٬CNIL، بتأجيیل بدء سريیانن االقوااعد 
االمتعلقة بالمواافقة على ملفاتت تعريیف 
ااالررتباطط٬، ال يینتهھك االحق في حمايیة االبيیاناتت 

االشخصيیة وومتطلباتت قابليیة االتنبؤ بهھا. 

………………. 

 من االحبس االذيي يیفرضهھ قانونن االمستهھلك كل
 سنتيین على االعالقاتت االتعاقديیة

Civ. 1re, 4 juill. 2019, F-P+B+I, n
 ° 19-13.494

ال يیلتزمم االمستخدمم٬، االمستفيید من خدمة جمع 
االنفايیاتت االعامة٬، بهھذهه االخدمة بموجب عقد٬، 
بحيیث يیكونن االوقت االمتاحح لسلطة عامة إلصداارر 
سند قابل للتنفيیذ٬، بغرضض االحصولل على االدفع 
االرسومم االتي فرضتهھا٬، ال تخضع للقيیودد 
االمنصوصص عليیهھا في االماددةة ٬L. 137-2، ااآلنن 

L. 218-2 من قانونن االمستهھلك. 

 

تسربب االنفط في االبرااززيیل 
لقد مر ااآلنن أأكثر من شهھريین على االعثورر على االنفط ااألسودد في شمالل شرقق االبرااززيیل. يیظهھر تحليیل٬، ااستنادداا إإلى االتقارريیر االتي نشرهھھھا 
االمعهھد االبرااززيیلي للبيیئة وواالمواارردد االطبيیعيیة االمتجدددةة (Ibama)٬، أأنن ووجودد مهھامم جديیدةة بلغ ذذررووتهھ في 21 أأكتوبر 2019 ووأأنن تطورر 

االتسجيیالتت ال يیظهھر ااتجاهه نزوولي بعد. 

أأوولل ظظهھورر 

تم االتعرفف على أأوولل بقعة نفطيیة في 30 أأغسطس في وواليیة بارراايیبا. بعد أأرربعة أأيیامم٬، تم االعثورر على تلوثث مماثل في وواليیة ثانيیة٬، 
بيیرنامبوكو٬، في جزيیرةة إإيیتاماررااكا. في 1 نوفمبر٬، كانت باهھھھيیا هھھھي االواليیة االتاسعة ووااألخيیرةة في االشمالل االشرقي االتي تتأثر بالنفط. 

 % 67.9من االشوااططئ االمتضرررةة 

ووصل عددد االشوااططئ االملوثة بالنفط في شمالل شرقق االبرااززيیل إإلى ٬409، ووفقًا لتقريیر نشرهه االمعهھد االبرااززيیلي للبيیئة وواالمواارردد االطبيیعيیة 
االمتجدددةة (Ibama). ووإإجماال٬، تأثرتت ما ال يیقل عن 104 بلديیاتت في وواليیاتت االشمالل االشرقي االتسع بشظايیا أأوو نفط خامم منذ 30 آآبب / 
أأغسطس. ووفقًا لوززااررةة االصحة٬، يیوجد في نورردديیستي 153 بلديیة ساحليیة٬، مما يیعني أأنن االنفط ووصل إإلى ٪67.9 على ااألقل من االمدنن 

االساحليیة في االمنطقة. 

يیشيیر تقريیر Ibama أأيیًضا إإلى أأنن 166 فقط من 409 من االمناططق االمتأثرةة "نظيیفة"٬، ووهھھھذاا بدوونن آآثارر أأوو نقاطط. 

تلوثث االهھوااء وواالصحة في االبرااززيیل 
لوثث االهھوااء هھھھو عامل االخطر االبيیئي االرئيیسي للصحة في االعالم. في االبرااززيیل٬، حيیث يیعيیش ٪76 من االسكانن في االمدنن وويیتنفسونن يیوميیًا 

أأنوااًعا مختلفة من االملوثاتت٬، أأصبح االتفكيیر في االحلولل االسيیاسيیة وواالتقنيیة لهھذهه االقضيیة أأوولويیة. 

ااألمم االمتحدةة للبيیئة تعززز االعمل لمكافحة تلوثث االهھوااء في جميیع أأنحاء االبرااززيیل 

يیقامم يیومم االبيیئة االعالمي في االخامس من يیونيیو من كل عامم. هھھھذاا االعامم٬، ااقترحت ااألمم االمتحدةة موضوعع "تلوثث االهھوااء"٬، ووهھھھي قضيیة حاسمة 
بالنسبة للبيیئة ووصحة ااإلنسانن. 

مباددررااتت برنامج ااألمم االمتحدةة لتعزيیز االتنميیة االمستداامة في االبرااززيیل 

كانت هھھھناكك مباددررةة أأخرىى مثيیرةة لالهھھھتمامم ااقترحتهھا ااألمم االمتحدةة من أأجل االبيیئة ووهھھھي حملة حيیاةة االتنفس على االمستوىى االوططني وونشر 
"16 تدبيیًراا لجوددةة االهھوااء في االمدنن: ددعوةة للصحة وواالبيیئة". االبيیئة ". 

هھھھذهه مباددررةة مهھمة٬، بالنظر إإلى مخاططر االتلوثث. تشيیر االدررااساتت إإلى أأنن كل شخص يیموتت كل خمس ثواانن بسبب تلوثث االهھوااء. 

Notre Dame"يیستنفد" االملفاتت 

 Notre عن تقيیيیمهھما: حريیق (ARS) ٬، أأبلغ االمحافظ ااإلقليیمي ووووكالة االصحة ااإلقليیميیةNotre Dame بعد ستة أأشهھر من حريیق
Dame لم يیؤدد إإلى تلوثث بالرصاصص يیستحق االتأهھھھيیل " تنبيیهھ أأحمر ". 

وومع ذذلك٬، حسب ررأأيیهھم٬، فإنن االحريیق في " Notre Dame " قد ووضع خطر االرصاصص في االعاصمة االفرنسيیة على جدوولل ااألعمالل. 
ووهھھھكذاا٬، بعد إإززاالة ٬Notre Dame، قاعة مديینة بارريیس تريید أأنن تكونن ااألماكن االعامة "خاليیة من االرصاصص". في 18 سبتمبر٬، تم ااإلعالنن 

عن خطة عمل لمكافحة تلوثث هھھھذاا االمعدنن االثقيیل. 

بسبب نارر Notre Dame ووااجهھت االسلطاتت لغزاا تنظيیميیا. وولسبب ووجيیهھ٬، ال يیوجد في االوقت االحالي معيیارر يیحددد عتبة االتسامح 
للرصاصص في االهھوااء االطلق. 

بالنسبة للباحثة ٬Sophie Ayrault، أأخصائيیة رراائدةة في مختبر علومم االبيیئة وواالبيیئة٬، فإنن هھھھذاا االحدثث لهھ على ااألقل ميیزةة إإثاررةة هھھھذهه االقضيیة 
(عتبة االتسامح االرصاصص خاررجج). "تأتي ووكالة االصحة ااإلقليیميیة لالستيیالء على ٬ANSES، االوكالة االوططنيیة لألمن االصحي٬، بحيیث يیضع 

معيیارراا تنظيیميیا للرصاصص على االطريیق. 

كما حذررتت منظمة االصحة االعالميیة٬، فإنن االرصاصص ماددةة سامة. "ال يیوجد تركيیز للدمم آآمن." 

هھھھذاا يیثيیر تساؤؤالتت حولل االفئاتت االمستضعفة بشكل خاصص٬، مثل االعمالل االذيین يیعملونن لسنوااتت في مبنى هھھھوسمانن في االعاصمة. 

ووااجهھت محكمة االنقض ااإليیطاليیة االكاررثة االبيیئيیة االدقيیقة بديیناميیاتت تقدميیة. (Cassazione Pénale ٬، .Sez I ٬، 31 أأكتوبر 
٬2019، ررقم 44528) 

تم ااستدعاء محكمة االنقض ااإليیطاليیة مؤخًراا للحكم على االكوااررثث االبيیئيیة االتي تسببهھا ااألحدااثث االصغيیرةة االمتسلسلة االتي أأحدثت آآثارًراا دداائمة. 

على ووجهھ االخصوصص٬، ااعتبرتت االمحكمة أأنن هھھھذهه االقضايیا قد تم تخفيیضهھا إإلى االقضيیة االحاليیة االموصوفة في االماددةة 434 من االقانونن 
 (Crollo di costruzioni o altri disastri االجنائي ااإليیطالي بعنواانن "اانهھيیارر االمباني أأوو غيیرهھھھا من االكوااررثث االتي تتميیز باالحتيیالل

 ." dolosi)

أأيیًضا٬، هھھھذهه االماددةة٬، االتي تم االتشكيیك في شرعيیتهھا االدستورريیة في االماضي بسبب مصطلح "كاررثة" تعتبر غامضة للغايیة٬، سمحت لهھا 
محكمة االنقض بحقيیقة ططابعهھا غيیر االدقيیق٬، للتأمل وومعاقبة هھھھذهه االفرضيیة االجديیدةة أأيیًضا. 

أأووضحت االمحكمة االدستورريیة أأنن االماددةة 434 من قانونن االعقوباتت تتفق مع االميیثاقق االدستورريي ووتعرفف مصطلح االكاررثة بأنهھا "جميیع 
ااألحدااثث االمدمرةة االتي تتميیز بحجم هھھھائل وومن االمحتمل أأنن تعرضض االسالمة االجسديیة لعددد غيیر محددد. االشخص ". (قراارر االمحكمة 

االدستورريیة ااإليیطاليیة االمؤررخخ 30 يیوليیو 2008 ررقم 327). 

تذهھھھب محكمة االنقض إإلى أأبعد من ذذلك٬، ووترىى أأنن االكاررثة تحدثث حتى في ووجودد تلوثث للتربة االزررااعيیة أأوو االتجمعاتت االحضريیة بمواادد 
خطيیرةة على صحة ااإلنسانن؛ تلوثث ططويیل ااألجل٬، آآثاررهه خطيیرةة للغايیة على صحة االناسس. 

من االمستحسن ااآلنن أأنن يیعمل االمشرعع مع االسواابق االقضائيیة لتوضيیح معالم هھھھذهه االجريیمة االجديیدةة من االكوااررثث عن ططريیق االترااكم أأوو 
متابعة االحلقاتت في سلسلة أأوو دديیناميیكيیة تقدميیة.


