
قانونن مكافحة االهھدرر لالقتصادد االداائريي: ااعتمادد مشرووعع االقانونن 
 في يیوليیو 2019. من خاللل Brune Poirson في 19 دديیسمبر٬، ااعتمدتت االجمعيیة االوططنيیة مشرووعع قانونن مكافحة االهھدرر ووااالقتصادد االداائريي كما ااقترحهھ
 ااعتمادد االمشرووعع٬، أأرراادد أأعضاء مجلس االشيیوخخ توسيیع ططموحح االمشرووعع٬، لذلك٬، على االرغم من أأنن مشرووعع االقانونن تضمن 13 ماددةة٬، فإنن االمشرووعع االذيي

 ااعتمدتهھ االجمعيیة يیحتويي على ما يیقربب من 130 ماددةة. من خاللل االمناسبة٬، من االضروورريي مرااجعة االتداابيیر االمختلفة االتي يیقترحهھا قانونن مكافحة االنفايیاتت.
 عززز االبرلمانن االتزااماتت االحكومة بتوفيیر االمعلوماتت للمستهھلكيین٬، بما في ذذلك إإعاددةة تسعيیر االمنتجاتت. كما صاددقق على إإصالحح قطاعاتت مسؤووليیة االمنتج
 ). ووهھھھذاا يیتطلب إإنشاء صناعاتت جديیدةة (مواادد االبناء٬، ااأللعابب٬، االمواادد االريیاضيیة وواالترفيیهھيیة٬،... إإلخ). وولكن أأيیًضا عن ططريیق تمديید االقنوااتتREPاالممتدةة (

 (اااللتزاامم باعتمادد نهھج REP االحاليیة (على سبيیل االمثالل تلك االخاصة بالتعبئة إإلى تلك االمخصصة للمحترفيین). باإلضافة إإلى ذذلك٬، يیتم توسيیع مهھامم صناعاتت
 االتصميیم االبيیئي ٬، ووددعم قطاعاتت إإعاددةة االتوظظيیف ٬، إإلخ).

 باإلضافة إإلى ذذلك٬، يیصر االقانونن على تجسيید ااألشخاصص االعاميین في مشتريیاتهھم كما في تبرعاتهھم. اابتدااء من 1 يینايیر٬، يیجب عليیهھم٬، في مشتريیاتهھم٬، في أأقربب
 ووقت ممكن٬، تقليیل ااستهھالكك االمواادد االبالستيیكيیة ذذااتت ااالستخداامم االوااحد ووإإنتاجج االنفايیاتت ووإإعطاء ااألوولويیة للبضائع من إإعاددةة ااالستخداامم أأوو االتي تتكامل.

 ووبالتالي٬، سيیتم حظر االعبوااتت االبالستيیكيیة للفوااكهھ وواالخضرووااتت االتي يیقل ووززنهھا عن 1.5 كجم اابتدااء من 1 يینايیر ٬2021، وومن 1 يینايیر ٬2023، سيیتم حظر
 صنادديیق االتعبئة وواالتغليیف لالستخداامم مرةة ووااحدةة لوجباتت االطعامم االمقدمة في االمطاعم٬، بما في ذذلك االوجباتت االسريیعة.

 علم االقانونن

 حريیق في أأسترااليیا: خطر ااالختفاء االداائم لبعض ااألنوااعع

 بيینما يیبدوو أأنن أأكبر االنيیراانن قد خضعت للسيیطرةة بعد ما يیقربب من ثالثة أأشهھر من
 تدخل ررجالل ااإلططفاء٬، فإنن االمالحظة تشيیر إإلى أأنن ما يیقربب من مليیارر حيیواانن
 (ددررااسة من جامعة سيیدني٬، 8 يینايیر) قد تم لمسهھا وو حفظ االتنوعع االبيیولوجي ٬،

 تقوضض.

 إإنن مساحة أأسترااليیا االطبيیعيیة متأثرةة بالفعل ببيیئتهھا االطبيیعيیة. في االوااقع٬، من أأجل
 تكيیيیف ااألررضض مع االزررااعة أأوو حتى االصناعة٬، أأددخل االبشر أأنوااًعا ضاررةة مثل
 االثعالب وواالفئراانن وواالقطط االبريیة٬، مما تسبب في اانقرااضض االعديید من االثديیيیاتت

 وواالزووااحف.
 لقد أأثرتت االحراائق االتي حدثت في شهھر سبتمبر االماضي مرةة أأخرىى فقط على
 االمساحة االطبيیعيیة للبالدد ووعوااقبهھا ستفقد بعض ااألنوااعع بشكل قاططع: كوكو

Latham٬، االضفدعع Pseudophryne corroboree أأوو حتى ممتلكاتهھ قزمم 
 االجبل.

 ووتجريي مناقشة االحلولل مثل حقيیقة أأنن االحكومة ووعدتت بتقديیم أأمواالل لمساعدةة
 االحيیاةة االبريیة أأثناء ااألززمة ووبعدهھھھا. باإلضافة إإلى ذذلك٬، تم تنفيیذ عمليیاتت توززيیع
 ااألعالفف االحيیواانيیة بسبب تدميیر االغطاء االنباتي أأوو االفريیسة االتي قتلت بسبب
 االلهھب. أأخيیًراا٬، تم االتقاطط بعض االكوااال أأثناء ددررااستهھا٬، بحيیث يیمكن ووضعهھا في

 حديیقة حيیواانن تارروونجا في سيیدني قبل إإططالقهھا في االبريیة.

 االطاقة - ما يیعاددلل ضعف ااالستثمارر في عشر سنوااتت للطاقة االمتجدددةة

 تقولل االوكالة االدووليیة للطاقة االمتجدددةة
)IRENAإإنهھ سيیتعيین عليیهھا مضاعفة ( 

 ااالستثماررااتت في طاقة االريیاحح أأوو االطاقة
 االشمسيیة أأوو غيیرهھھھا من االتكنولوجيیاتت االخضرااء

 مثل االطاقة
 االحيیويیة
 وواالطاقة

 االكهھروومائيیة٬،
 من أأجل ضمانن

 ااألمن االمناخي
 للكوكب
 ووتحقيیقهھ
 اانتقالل
 االطاقة

 االمتجدددةة.
 ووفقًا لل ٬ANERI، في
 عامم ٬2050، سيیتم توفيیر
 57 ٪ من االكهھرباء من
 االطاقة االمتجدددةة٬، مقابل
 26 ٪ في عامم 2019.

 ووهھھھذاا هھھھو االسبب في حاجة ااالستثماررااتت االسنويیة للذهھھھابب من حواالي 330 مليیارر
 ددووالرر في عامم 2019 إإلى ما يیقربب من 740 مليیارر ددووالرر في عامم 2030.

 نتيیجة لذلك٬، مع ضعف هھھھذاا االمبلغ٬، فإنن قطاعع االطاقة االمتجدددةة لديیهھ أأكثر من 30
 مليیونن ووظظيیفة في عامم ٬2030، وو40 مليیونن ووظظيیفة في عامم ٬2050، مقاررنة بـ 11

 مليیونن ووظظيیفة في عامم 2011.

 باإلضافة إإلى ذذلك٬، يیجب على االحكومة ااعتمادد تداابيیر لتعديیل االوضع االحالي٬، من
 ناحيیة االسيیطرةة االالززمة الستخدااماتت ااألمواالل؛ من ناحيیة أأخرىى٬، االمزيید من

االسيیاساتت وواالقوااعد االمتبعة الستخداامم االطاقة االمتجدددةة.  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علم االقانونن ررقم 

 ااالحتباسس االحراارريي يیبررر االنهھايیة االمخططة 
 CE 18 Dec 2019 req.لتصارريیح االتعديین

n°421004 

ااعتبر مجلس االدوولة اانن 
اانتهھاكك حقوقق حامل تصريیح 
االتعديین من خاللل االمرسومم 
االقانوني٬، في عامم ٬2040، 
للبحث ووااستغاللل االمواادد 
االهھيیدررووكربونيیة مبررر 
وومتناسب مع هھھھدفف االمصلحة 
االعامة االمتمثلة في 
رر  اا ر ت ح ال ن اا د م ح ل اا

االعالمي. 

………………..

 AZFنهھايیة االملحمة االقانونيیة : 
 Cass. crim., 17 déc.
 2019, n° 17-87.465,

 FS-Dp

ررفضت محكمة االنقض٬، في 
حكم صدرر في 17 دديیسمبر 
٬2019، ااستئنافاتت االمديیر 
االسابق لمصنع AZF ووفرعع 
 Grande ٬، شركةTotale شركة
٬Paroisse، ووأأكدتت إإدداانتهھا 
بالقتل االخطأ. كانت هھھھذهه 
ثالث تجربة كاررثة. 
كتذكيیر٬، ُحكم على االمديیر 
االسابق بالسجن لمدةة 15 
شهھًراا مع ووقف االتنفيیذ٬، 
ووغرااند بارروويیس بمبلغ 
225000 يیورروو. هھھھذهه االجمل 

ااآلنن نهھائيیة. 
………………. 

170468هھھھلل االقهھووةة االمسكووبة تعتبرر 
حاددثث ططيیرراانن؟ 

 CJUE, 19 déc. 2019, n°
,C532/18

ع تتحمل شركة الطيران املسؤولية، على 
أساس اتفاقية مونتريال ومادتها 17 

وما يليها، عن الضرر الناجم عن فنجان 
من القهوة الساخنة التي تتسرب 

ألسباب غير معروفة على املسافر، حيث 
يجب فهمها بواسطة حادث أي حدث 

غير متوقع ضار غير متوقع يحدث على 
منت الطائرة.

 االتنوعع االبيیولوجي -فوكوشيیما: جنة جديیدةة للحيیوااناتت االبريیة 
 تشبهھا بتشيیرنوبيیل٬، تصبح منطقة ااالستبعادد ملجأ للحيیوااناتت االبريیة.

 بعد كاررثة فوكوشيیما٬، يیبدوو أأنن االحيیوااناتت تنتقل إإلى بيیئة مرنة جديیدةة حولل االمركز االنووويي٬، في غيیابب ووجودد بشريي٬، على االرغم
 من االنشاطط ااإلشعاعي االعالي.

 ووفقا لدررااسة أأجرااهھھھا باحثونن في جامعة جوررجيیا٬، الحظواا أأكثر من 20 نوعا من االحيیوااناتت االبريیة مثل االخناززيیر االبريیة٬، قروودد
 االمكاكك وواالسناجب وواالثعلب ووااألررنب ووغيیرهھھھا٬، بعد 120 يیوما باستخداامم 106 كاميیراا.

 فيیما يیتعلق باإلشعاعع٬، لم يیحلل االباحثونن عوااقب ااإلشعاعع على االحيیوااناتت على االمستوىى االبيیولوجي. وومع ذذلك٬، ووفقًا لدررااسة
 قديیمة٬، ووجدوواا ططفرااتت ضاررةة في االخناززيیر االبريیة أأوو االفرااشاتت أأوو االبلع أأوو دديیداانن ااألررضض.

 ااكتشافف غبارر نجم عمرهه 7 مليیاررااتت سنة في نيیزكك

 تم اكتشاف رواد من نجمة ميتة في نيزك مورتشيسون. إنها أقدم مادة صلبة تم اكتشافها على األرض، والتي
 يرجع تاريخها إلى ما بني 4.6 إلى 5.5 مليار سنة.

 في الوقت الذي سقط فيه نيزك مورتشيسون في أستراليا عام 1969، كان من املمكن أن يولد بعض هذه الغبار
 النجم قبل حوالي 7 مليارات دوالر، وبهذا املعنى، قبل والدة الشمس (هناك حوالي 4.6 مليار سنوات).

 لقد كان النيزك املعني، كوندريت الكربون، محط اهتمام علماء الكونيات والكيمياء الخارجية منذ عدة سنوات: لقد
 تم اكتشاف أكثر من 70 من األحماض األمينية هناك. في نهاية الثمانينيات، تم اكتشاف حبيبات ما قبل

 الحبيبات ، وهي املواد الصلبة التي تتكثف في الحبوب في األجواء النجمية للنجوم املوجودة قبل والدة الشمس،
 ثم يتم إخراجها في نهاية حياتها لتجد نفسها. ثم في الوسط النجمي وأخيراً في سديم البروتوزوالر في أصل

 النظام الشمسي.

 االنقل -دداائما في فصل االشتاء في سوقق االسيیاررااتت االصيینيیة

تشيیر رراابطة مصنعي االسيیاررااتت االصيینيیة (CAAM) إإلى أأنن مبيیعاتت 
االسيیاررااتت في االصيین اانخفضت بنسبة 8.2 ٪ في عامم 2019. ووكانن االتباطؤ 
ملوًثا ببيیع سيیاررااتت االطاقة االجديیدةة (NEV). ووفقا لإلحصاءااتت٬، بعد 
قفزةة 62 ٪ في عامم ٬2018، اانخفضت مبيیعاتهھا بنسبة 4 ٪ في عامم ٬2019، 

إإلى 1.24 مليیونن ووحدةة. 

تتجلى هھھھذهه االظاهھھھرةة في ررسم توضيیحي للتوترااتت االتجارريیة االصيینيیة 
ااألمريیكيیة٬، ووكذلك إإررااددةة االمستهھلك٬، وواالتي يیبدوو من خاللهھا أأنن تخفيیض 
االدعم وواالحربب االتجارريیة هھھھما من ااألسبابب االرئيیسيیة. باإلضافة إإلى ذذلك٬، 
يیجب أأنن تعرفف أأيیًضا أأنن ووسائل االنقل االعامم أأصبحت خيیارًراا متزاايیًداا 

بالنسبة للمقيیميین٬، 

 Gigafactory 3 توسيیع Tesla وومع ذذلك٬، على االرغم من سوقق االشتاء٬، قرررتت
في شنغهھايي٬، بعد نجاحهھا ااألوولل مع االنموذذجج 3 وواالنموذذجج Y في االسوقق 
االصيینيیة. وومع ذذلك٬، فإنن االقدررةة على اابتكارر االتكنولوجيیا هھھھي أأحد 

ااألصولل لسوقق االسيیاررااتت االصيیني. 

 ااألنهھارر االجليیديیة في جبالل االبراانس يیديینهھا ااالحتباسس االحراارريي

بعد خمسة عشر عاًما من ااآلنن٬، محكوًما على ااختفاء خمسة عشر من 
ااألنهھارر االجليیديیة في سلسلة جبالل االبراانس٬، ووفًقا لما قالهھ بيیيیر 

رريینيیهھ٬، االمتخصص في جمعيیة بيیريین لعلم االجليید في مورريي. 
بسبب ااالحتباسس االحراارريي. 

لقد مر 18 عاًما منذ أأنن ضمنت االراابطة االمعنيیة االمرااقبة االسنويیة 
لـ 9 من 15 من ااألنهھارر االجليیديیة في جبالل االبراانس االفرنسيیة بناءً 
على االسبر أأوو ووضع إإشاررااتت أأوو مسح GPS وونظامم قيیاسس طولهھا ووسطحهھا 
ووسمكهھا. وواالنتيیجة حتى ااآلنن أأكثر من أأنن تنذرر بالخطر منذ سطح ااألنهھارر 
االجليیديیة االتسعة٬، وويیمثل موضوعع االمرااقبة فقط 79 هھھھكتارراا مقابل 140 
هھھھكتارر قبل 17 سنة ووحواالي 450 هھھھكتارر في منتصف االقرنن االتاسع عشر٬، 

ااالنحداارر أأكثر من 8 أأمتارر في االسنة. 
ووفًقا لعالم االجليید "مع ااختفاء ااألنهھارر االجليیديیة٬، سوفف نرىى ااختفاء 
ررمز االمناظر االطبيیعيیة لجبالل االبراانس في االجبالل االعاليیة٬، مع سلسلة 
كاملة من االعوااقب٬، بدًءاا من تلك االمتعلقة بالنظم ااإليیكولوجيیة 

وواالتنوعع االبيیولوجي في االمنطقة".
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