
االصحة وواالسالمة في االعمل: ما هھھھو محيیط االمخاططر االمرتبطة بالرعايیة؟ 
عندما يیتعلق ااألمر بإددااررةة االمخاططر االمرتبطة بالرعايیة٬، فهھناكك االعديید من ااألساليیب االتي يیجب أأخذهھھھا في ااالعتبارر من حيیث ااألبعادد وواالجواانب االمؤسسيیة. 

- سيیاسة ااألبعادد االصريیحة أليي نهھج االسالمة االجوددةة للرعايیة 

-االبعد ااالسترااتيیجي للمؤسسة االتي تنطويي على إإررساء االمؤسساتت من خاللل سيیاسة ررسميیة ووقابلة للقرااءةة من قبل االجميیع (إإشرااكك جميیع االمديیريیاتت وواالمجالس للمهھنيیيین 
االصحيیيین) ؛ 

- بعد ثقافي من شأنهھ أأنن يیهھتم بأهھھھداافف ووأأساليیب االنهھج٬، ووتطويیر ثقافة وومماررساتت أأمنيیة جيیدةة؛ 

- بعد فني يیركز على ااألساليیب ووااألددووااتت (إإددااررةة االمشرووعع٬، وونظامم االمعلوماتت٬، ووططرقق تحديید ووتحليیل االعمليیاتت االحرجة٬، ووإإجرااءااتت االتقيیيیم ووااستداامة االنتائج). 

-نهھج مؤسسي لتحسيین سالمة االرعايیة 

يیعتبر االمرفق االصحي نظاًما معقًداا ووغيیر مستقر وويیتطلب قابليیة قويیة للتكيیف (االعديید من ااألمرااضض ووااألفعالل وومساررااتت االرعايیة) ووفي هھھھذاا االسيیاقق االمحددد٬، تعد إإددااررةة االمخاططر 
االمرتبطة بالرعايیة نهھًجا عالميیًا٬، جماعيیة٬، منظمة ووتليیهھا: 

- ووظظيیفة ااإلددااررةة أأوو ااإلددااررةة إلددااررةة االمخاططر االمرتبطة بالرعايیة٬، بهھدفف تحديید ااألوولويیاتت٬، وواالتحقق من صحة براامج االعمل٬، ووتخصيیص االمواارردد االمناسبة٬، ووتقيیيیم االنتائج٬، ووتكيیيیف 
االبرنامج ووفقًا لذلك. 

- ووظظيیفة االتنسيیق في مجالل االمخاططر االمرتبطة بالرعايیة٬، وواالتي سوفف تضمن ااالستخداامم االسليیم للمواارردد االمخصصة. 

 - ووظظيیفة تشغيیليیة لتنفيیذ ووررصد ااإلجرااءااتت في شكل مشارريیع محدددةة وومنظمة٬، وواالتي تحشد مختلف االمتخصصيین في االمؤسسة وواالمهھنيیيین االمعنيیيین.

ددررااسة االتأثيیر االبيیئي في االمغربب 
ظظهھر مفهھومم االتنميیة االمستداامة حقًا في االمغربب في ااألعواامم 1990-2000. عامم 
2003 مهھم بشكل خاصص بالنسبة للمغربب منذ ااعتمادد االقانونن ررقم 12-03 

 .(EIA) االمتعلق بدررااساتت االتأثيیر االبيیئي

منذ نشرهه في االنشرةة االرسميیة في 19 يیونيیو ٬2003، أأصبح قانونن تقيیيیم ااألثر 
االبيیئي سارريي االمفعولل في االمغربب٬، ووعلى مر االسنيین٬، سيیتم تعزيیز إإجرااءااتت 

ددررااساتت ااألثر االبيیئي ووتصبح إإلزااميیة جميیع االمشارريیع االمعنيیة. 

االهھدفف من ذذلك هھھھو تقيیيیم ااآلثارر االمباشرةة ووغيیر االمباشرةة للمشرووعع على االبيیئة 
ووعوااقبهھ على االمدىى االقصيیر وواالمتوسط وواالطويیل٬، ووهھھھي ووثيیقة ذذااتت قيیمة قانونيیة 

تحتويي على بيیاناتت علميیة توضح تأثيیر االمشرووعع. على االبيیئة. 

مع ااألخذ في ااالعتبارر أأنن ددررااسة االتأثيیر 
يیجب أأنن تحتويي على موقع االمشرووعع٬، 
وواالخصائص وواالكميیة االمعبأةة لتحقيیقهھ٬، 
ووططبيیعة االمواادد االخامم االمستخدمة٬، وومصاددرر 
االطاقة االتي سيیتم ااستغاللهھا. يیجب أأنن يیحددد 
مقترحح االمشرووعع االتداابيیر االتي يیتعيین نشرهھھھا 

للتخفيیف من آآثاررهھھھا أأوو تعويیضهھا. 

في عامم ٬2007، أأصدررتت ووززااررةة االتنميیة في 
ً بعنواانن "تقيیيیم  إإقليیم االميیاهه وواالبيیئة تقريیراا
نظامم تقيیيیم ااألثر االبيیئي في االمغربب" وواالذيي 
يیحددد أأنن االسكانن سوفف يیكونونن قاددرريین 
على االرجوعع إإلى ملف ددررااسة االتأثيیر وو 
تقديیم االمالحظاتت في سجل مفتوحح لهھذاا 

االغرضض ". 

بمساعدةة هھھھذاا االقانونن٬، يیمكن للمغربب حمايیة االبيیئة وواالتحكم في االمخاططر االتي 
يیمكن أأنن تدمر صحة االمواارردد االبيیئيیة للموااططنيین. 

االمغربب: بلد غني باألنوااعع االبيیولوجيیة وولكنهھا مهھدددةة 
يیعتبر االمغربب٬، ووفقًا للمفوضيیة االعليیا 
للميیاهه وواالغاباتت وومكافحة االتصحر٬، 
ووااحدةة من أأكثر االدوولل تنوًعا بيیولوجيیًا 
في منطقة االبحر ااألبيیض االمتوسط ٬، 
مع ووجودد 40 نوًعا ررئيیسيیًا من االنظم 

ااإليیكولوجيیة. 

تتميیز هھھھذهه االثرووةة بغلبة ااألنظمة االبيیئيیة 
االصاررمة للغاباتت ووما قبل االغاباتت 
االتي تفضل تطويیر مجموعة متنوعة 

للغايیة من االحيیوااناتت وواالنباتاتت. 

االحيیوااناتت االثديیيیة في االمغربب 
وواالطيیورر وواالحيیوااناتت االعشبيیة االمهھدددةة 
باالنقرااضض على نحو خطيیر(8 أأنوااعع 
من االحيیوااناتت االبريیة مستوططنة وو 13 
مهھدددةة وو 46 نوًعا من االطيیورر االمهھدددةة 
باالنقرااضض وو 22 نوًعا من االحيیوااناتت 
االعشبيیة االمستوططنة) ااألنوااعع مهھدددةة). 

لقد أأكدتت HCEFLCD أأنن عددًداا كبيیًراا من ااألنوااعع مهھددد بالفرطط في ااستغاللل 
االمواارردد االطبيیعيیة٬، ووفقداانن االمواائل ووتفتيیتهھا٬، ووإإززاالة االغاباتت٬، وواالحراائق٬، وواالرعي 
االجائر٬، وواالتحضر٬، وواالتلوثث االظرووفف االمناخيیة االقاسيیة٬، وواالتي هھھھي االتهھديیدااتت 

االرئيیسيیة للتنوعع االبيیولوجي في االبالدد. 

يیُحتفل باليیومم االعالمي للحيیاةة االبريیة في االثالث من ماررسس من كل عامم٬، ووهھھھو فرصة 
لزيیاددةة االوعي بالعديید من االفواائد االتي يیوفرهھھھا االحفاظظ على االطبيیعة للبشر. 

"ددعونا نستمع إإلى أأصوااتت االشبابب" هھھھو االموضوعع االذيي تم ااختيیاررهه في عامم 2017 
لالحتفالل بهھذاا االيیومم بهھدفف إإشرااكك ااألجيیالل االمقبلة في مكافحة االصيید غيیر االمشرووعع 

 للحيیوااناتت االبريیة ووتهھريیبهھا.
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علم االقانونن ررقم 

 توضيیح حولل صالحيیاتت االدوولة في حالة
 ااستحالة ووضع االمشغل االسابق لموقع االتنظيیف

 .مم 11/13/12خطيیر تم تحديیدهه

 لم يیعد باإلمكانن إإشعارر االعمليیة االسابقة لموقع
 منشأةة مصنفة لحمايیة االبيیئة لتنظيیفهھا ٬، وويیجوزز
 للدوولة ٬، وولكن ليیس مطلوبًا ٬، أأنن تمولل نفسهھا أأوو
 مع االدعم االمالي ممكن من بعض ااألشخاصص

 .االعاميین إإلغاء االموقع
 باإلضافة إإلى ذذلك ٬، عندما تشكل معالجة االتربة
 خطرااً جسيیماً على االصحة وواالسالمة وواالصحة
 االعامة ٬، تضمن سالمة االموقع ووإإصالحح خطر

 .خطيیر تم تحديیدهه

………………..

 االتقاضي ضد االريیاحح: ااختصاصص االمحاكم
 ااإلدداارريیة لالستئنافف يیمتد إإلى تداابيیر االشرططة

CE ،٬ 09/10/19 No. 432722 

 من قانون R. 311-5 تنص املادة
 العدالة اإلدارية على اللجوء األول

 واألخير ملحاكم االستئناف اإلدارية في
 النزاع بشأن القرارات املتعلقة بتركيب

.توربينات الرياح البرية
 قضى املجلس الدستوري في قرار
 صادر في 9 أكتوبر 2019 أن هذا

 االختصاص يشمل تدابير الشرطة التي
هي نتيجة مباشرة لهذه القرارات

………………. 

االغاء إإذذنن االتسوويیقق لمبيیددااتت ااآلفاتت - مبددأأ ااحتررااززيي 
 TA 29 November 2019 (No

1704687

على أساس املبدأ الوقائي ، ألغت 
محكمة نيس اإلدارية تراخيص التسويق 

للمنتجات الصيدالنية النباتية املحتوية 
على السلفوفالكسور ، بسبب املخاطر 
الكبيرة للسمية التي تمثلها هذه املادة 

للحشرات امللقحة.

 

CNIL يیتحدىى االعمر ااالفترااضي للبيیاناتت االتي يیتم جمعهھا بوااسطة كاميیرااتت االسرعة وويیخطر ووززااررةة االدااخليیة على ذذلك 
تقومم مساررااتت االراادداارر بجمع االبيیاناتت عن جميیع االمركباتت االتي تسافر في االقسم االمتحكم فيیهھ٬، سوااء كانت مخالفة أأمم ال. هھھھذهه 
االمعلوماتت هھھھي بيیاناتت شخصيیة٬، سيیتم ااالحتفاظظ بهھا لفترةة تخزيین ططويیلة في بعض ااألحيیانن. تم تجهھيیز هھھھذهه االرااددااررااتت بنظامم االقرااءةة 
االتلقائيیة أللوااحح ترخيیص االمركباتت االتي تقرأأ االلوحاتت ووتلتقط لقطاتت من االسيیاررةة ووتالحظ االوقت االمحددد للمروورر. يیرسلونن تلقائيیًا 
بيیاناتت االمركباتت االمعنيیة إإلى االمركز االوططني لعالجج االتحكم ااآللي ٬، في حالة تجاووزز االحد ااألقصى للسرعة االمسموحح بهھا. بالنسبة 
إإلى ٬CNIL، يیجب على CNT ااالمتثالل لقانونن "تكنولوجيیا االمعلوماتت وواالحريیاتت" وويیجب أأال يینتقص من ااألحكامم االمنصوصص 
عليیهھا في ااألمر االمعدلل االمؤررخخ 13 أأكتوبر 2004 االمنشئ لنظامم االتحكم ااآللي. أأثناء عمليیاتت االفحص االتي أأجريیت على أأقسامم 
االرااددااررااتت٬، الحظت CNIL خرقق اااللتزاامم باحتراامم فترةة ااالحتفاظظ بالبيیاناتت بما يیتناسب مع االغرضض من االمعالجة وواااللتزاامم بوضع 
تداابيیر تقنيیة كافيیة لضمانن أأمن االبيیاناتت االشخصيیة. بعد هھھھذهه االضواابط٬، تقومم CNIL بإخطارر ووززااررةة االدااخليیة باحتراامم أأحكامم حكم 
2004 من خاللل إإنشاء آآليیة تطهھيیر ووإإززاالة مخزوونن االبيیاناتت االتي تم ااالحتفاظظ بهھا لفترةة أأططولل. مما كانن متوقعا. أأمامم ووززااررةة االدااخليیة 

 .CNIL بشأنن االنقصيین االلذيین الحظتهھما "Informatique et Libertés" ثالثة أأشهھر لالمتثالل لقانونن

االعداالة في موااجهھة عدمم االقدررةة على حمايیة االبيیئة٬، رردد فعل االجمعيیاتت 
فيیما يیتعلق بالمخاططر االبيیئيیة٬، تشجب االعديید من االمالحظاتت عدمم كفايیة كل من االمكافحة االوقائيیة وواالتداابيیر وواالعقوباتت بالنسبة 
للمسؤووليین عن االتلوثث ووااإلززعاجج. في فرنسا٬، يیكونن تدميیر االبيیئة أأكثر رربحيیة من ااحتراامم االقانونن وواالعداالة ال تملك االوسائل لحمايیة 
بيیئتنا بشكل فعالل. وولهھذاا االسبب٬، تحث منظمة االسالمم ااألخضر وواالمحامونن ووااألكادديیميیونن وواالمحامونن االسلطاتت على منح أأنفسهھم 
ووسائل االحمايیة االفعالة للبيیئة. في االوقت االحاضر٬، ااألضراارر االبيیئيیة عديیدةة ووناددررااً ما تتم معاقبتهھا٬، في حيین أأنهھا في معظم االحاالتت 
 Alerte تتسبب في أأضراارر ال ررجعة فيیهھا للثرووةة االبيیئيیة لبلدنا٬، ووصحة ااألفراادد وومستقبل االبشر. ااألررااضي. في االتحقيیق االذيي أأجرتهھ
Pollution على االتلوثث االذيي تتعرضض لهھ يیوميیًا٬، في كل مكانن في فرنسا٬، تم تسجيیل أأنهھارر قذررةة وومصانع ملوثة وومقالب بريیة٬، 
أأكثر من 4300 تقريیر. في موااجهھة االحمايیة غيیر االكافيیة للبيیئة٬، غالبًا ما يیعتبر االدوورر االذيي تلعبهھ االتعبئة االجماعيیة للمقيیميین 
وواالجمعيیاتت ددوورًراا ااسترااتيیجيیًا٬، إإما لتوضيیح ااالختالالتت االتي لم تحدددهھھھا ااإلددااررةة٬، أأوو إلجباررهھھھا على االتصرفف عندما تسودد. منطق 
ااستيیعابب االتنظيیم. ووهھھھكذاا يیبدوو أأنن االسالحح االمثيیر للجدلل يیجب أأنن يیكونن ااألددااةة االمناسبة للتغلب على أأووجهھ االقصورر في ااإلددااررةة. 

صحيیح أأنن االنشاطط االقضائي لبعض االجمعيیاتت وواالتقدمم االفقهھي االذيي يیحصلونن عليیهھ من ووقت آلخر يیقدمم مثاًال رراائًعا. 

االطاقة: نحو نهھايیة االطاقة ااألحفورريیة؟ 
يیتم إإنتاجج االطاقاتت غيیر االمتجدددةة أأوو ااألحفورريیة من االصخورر االمستمدةة من ميیتانن االكائناتت االحيیة االميیتة ووددفنهھا في ااألررضض لماليیيین 

االسنيین مثل االغازز االطبيیعي أأوو االفحم أأوو االنفط ووسوفف يیتطلب إإعاددةة بنائهھا ماليیيین االسنيین. سنوااتت. 

ما االضررر االبيیئي؟ 

يیؤدديي ااالستغاللل ووااالستخداامم االهھائالنن لهھذهه االطاقاتت إإلى حدووثث االكثيیر من ااألضراارر االبيیئيیة٬، مثل إإنتاجج غاززااتت االدفيیئة االتي تسبب 
ااختالًال كبيیًراا في ددووررةة االكربونن ووتسبب في ااررتفاعع ددررجة حرااررةة ااألررضض. 

ددقت ااألمم االمتحدةة ناقوسس االخطر بشأنن حالة االطوااررئئ االمناخيیة من خاللل شجب 10 سنوااتت من االمماططلة من االدوولل االموقعة على 
ااتفاقق بارريیس في حيین ااضطروواا إإلى مضاعفة ططموحاتهھم بمقداارر ثالثة لتحقيیق االهھدفف ااألوولل من أأجل االحد من ااالحتراارر االعالمي لل 

1.5 ددررجة مئويیة٬، ووووضع إإجرااءااتت فورريیة ووجذرريیة ضروورريیة للحد من اانبعاثاتت ثاني أأكسيید االكربونن. 
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في موااجهھة االطاقة االنووويیة وواالنفط وواالغازز وواالفحم٬، توفر االطاقاتت االمتجدددةة ررددوودًداا مستداامة على االمخاووفف االمتعلقة بالسالمة 
وواالصحة وواالبيیئة ووااالقتصادد. االمصاددرر االتي ال تنضب٬، وواالغاززااتت االدفيیئة االمنخفضة ااالنبعاثاتت وواالطاقة االمتجدددةة بأسعارر معقولة 
تمثل بالتأكيید االمستقبل: ررؤؤيیة لعالم مدعومم بالطاقة االمتجدددةة بنسبة 100 ٪ بحلولل عامم 2050؛ االقضيیة االحاسمة: إإذذاا لم يیتحقق هھھھذاا 

االتحولل٬، فلن يیتفاددىى كوكبنا آآثارر تغيیر االمناخخ. 

االطاقاتت االمتجدددةة االرئيیسيیة تأتي من االريیاحح (االريیاحح)٬، وواالشمس (االحراارريیة٬، االضوئيیة٬، االديیناميیكيیة االحراارريیة)٬، االحرااررةة ااألررضيیة 
(االطاقة االحراارريیة ااألررضيیة)٬، االماء (االطاقة االكهھروومائيیة٬، االمد وواالجزرر)٬، االتحلل االحيیويي (االكتلة االحيیويیة) أأوو االوقودد االحيیويي. 

مساهھھھمة االعلماء االرووسس في مكافحة االحطامم االفضائي 
في ااألوولل من كانونن االثاني (يینايیر) ٬2019، بدأأ سريیانن االمعيیارر االوططني االرووسي لمرااقبة االحطامم االفضائي "االمتطلباتت االعامة 

لألصولل االفضائيیة للحد من االتلوثث االتكنولوجي في االفضاء االقريیب من ااألررضض". 
تم تطويیر االوثيیقة من قبل االمعهھد االعلمي االرئيیسي في ررووسكوززموسس -االمعهھد االمركزيي للبحوثث لآلالتت. في سبتمبر٬، أأفيید أأنن 
GOST (معايیيیر االدوولة) قد تمت االمواافقة عليیهھا من قبل Rosstandart. حلت االوثيیقة االجديیدةة محل GOST 2008. في عامم 
٬2016، توصل علماء من االمعهھد االمركزيي لبحوثث ااآلالتت إإلى ااستنتاجج مفاددهه أأنهھ إإذذاا لم يیتم حل هھھھذهه االمشكلة٬، فقد يیحدثث تطورر 

االنشاطط االفضائي. توقف بعد 100 إإلى 200 سنة. سيیتم تناثر أأيي مداارر بالقربب من ااألررضض مع االحطامم. 
ووفقًا لنظامم مرااقبة االفضاء االرووسي٬، يیوجد ااآلنن 13000 قطعة أأثريیة في مداارر أأررضي منخفض: 7000 من أأكثر من 20 سم في 

مداارر أأررضي منخفض وو 6000 إإلى 20 سم في مداارر مرتفع. بدووررهه٬، ذذكرتت ووكالة ناسا حواالي 19000 قطعة أأثريیة. 
في االربيیع وواالصيیف االماضي٬، عقد مجلس االفضاء االتابع ألكادديیميیة االعلومم االرووسيیة ااجتماعيین حولل هھھھذاا االموضوعع. أأعلنواا تطويیر 
ليیزرر لتدميیر االنفايیاتت على مسارر ررحلة محطة االفضاء االدووليیة. باإلضافة إإلى ذذلك٬، ططورر علماء ررووسس من معهھد موسكو للفيیزيیاء 

االنووويیة رراادداارًراا فوقق بنفسجي للكشف عن االحطامم االفضائي من محطة االفضاء االدووليیة. 
في ااآلوونة ااألخيیرةة٬، أأصبح من االمعرووفف أأنن شركة Easar االرووسيیة أأنشأتت مركبة فضائيیة لحرقق االحطامم في االمداارر٬، وواالتي ستكونن 

قابلة إلعاددةة ااالستخداامم ووذذااتيیة ااالستقاللل. يیتم تسجيیل برااءةة ااالخترااعع من قبل االخدمة االفيیدررااليیة للملكيیة االفكريیة.


