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الخبر الرئيسي -األمم المتحدة تعتمد القرار في صالح التوافق البيئي العالمي

في  10مايو  ،اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة بأغلبية كبيرة ( ٪ 144و  5ضد  ،بما في ذلك الواليات المتحدة وروسيا) القرار الذي يمهد الطريق
للتفاوض على االتفاق العالمي للبيئة . .المبادرة التي قدمها إيمانويل ماكرون في سبتمبر  /أيلول  2017في األمم المتحدة بدعم من األمين العام لألمم المتحدة
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة  ،مبادرة مبادرة االتفاق العالمي للبيئة  ،المستوحاة من مجموعة من الفقهاء الدوليين .يمثل هذا القرار خطوة حاسمة في تعبئة
المجتمع الدولي لحماية البيئة.

المخاطر  145 -غير كيميائية متوافقة
من أجل حماية المستهلكين  ،تقوم المديرية العامة للمنافسة
واالستهالك ومكافحة االحتيال ( )DGCCRFبإدارة خطة
مراقبة بشكل منتظم .تم فحص  4،200مراجع للمنتجات
الكيماوية في عام  2016في حوالي  1200منشأة .ومن بين هذه
المنتجات  ،تم إعالن  145منت ًجا غير متوافق مع  11منت ًجا
خطرة.
تم فحص االمتثال بموجب الئحة التصنيف والتوسيم والتعبئة
( )CLPوالئحة الوصول ( .)Reach Regulationتم العثور على العديد من حاالت عدم المطابقة :علب
من المنتجات آلالت الفقاعات دون ذكرها بالنسبة لخطر آفات العين وتهيج الجلد  ،ووضعها في السوق من
عطور الغرفة دون وضع عالمات الخطر  ،وبيع الغراء دون إشارة كافية إلى الخطر  ،والقيود المفروضة
على بيع المواد المسببة للسرطان  ،أو المطفرة أو منتجات بروتونك ( )CMRالتي ال تحترم  ،وغياب
سدادات سالمة األطفال على عبوات كيميائية معينة تباع فوق العداد  ،إلخ" .لقد كانت المنتجات غير الممتثلة
والخطرة موضوعًا  ،كما يكون الحال  ،للتدابير الطوعية الخاصة باالمتثال للمهنيين  ،أو اإلجراءات
القضائية  ،أو التقرير الجنائي أو االستيالء"  ،كما يقول  ، DGGCRFالذي يحدد أن خطة التحكم استمرت
في عام .2017

الطاقة  -تركيب األلواح الشمسية اإلجبارية في كاليفورنيا

التلوث  -اقتراح إنشاء صندوق
تعويض لضحايا المبيدات
ف أنشأ المعهد الوطني للصحة واألبحاث
الطبية ( )INSERMصلة بين التعرض
للمبيدات الحشرية وحدوث األمراض مثل
مرض باركنسون وسرطان البروستاتا وبعض
أنواع السرطان المكونة للدم.
وفي مواجهة هذا الخطر  ،تم إنشاء نظام
للتزود بالصيد الدوائية بغرض رصد اآلثار
غير المرغوبة لهذه المنتجات .تم أخذ
األمراض (باركنسون  ،المعالجة المثلية)
الناجمة عن مبيدات اآلفات في االعتبار في
جدول األمراض المهنية.
ومع ذلك  ،فإن هذا التعويض هو مبلغ مقطوع
فقط ويقتصر على المرضى المحترفين.
يسمح القانون المقترح إلنشاء صناديق
التعويضات بالتعويض الكامل عن األضرار
المتعلقة بالتعرض  ،واستخدام المبيدات .المادة
 1تستهدف العديد من الضحايا الذين يمكن أن
يستفيدوا :المهنيين  ،أي شخص يبرر أن
المرض ناتج عن التعرض المباشر وأحفاد
الضحايا.
إلفادة الضحية يجب أن يبرر وجود صلة
مباشرة بين التعرض للمبيدات الحشرية
والمرض .يتم فحص وجود هذا الرابط من قبل
صا
لجنة طبية مستقلة تم إنشاؤها خصي ً
للصندوق.

صوتت لجنة كاليفورنيا للطاقة األربعاء  9مايو  2018تدابير جديدة للمناخ .وهكذا  ،من عام ، 2020
سيتعين تجهيز السكن الجديد للدولة بألواح شمسية لتوفير الطاقة .تغطي المعايير المعتمدة أربعة مجاالت:
األنظمة الكهروضوئية السكنية الذكية  ،وتحديث معايير الغالف الحراري  ،ومتطلبات التهوية السكنية
وغير السكنية  ،ومتطلبات اإلضاءة للمباني غير السكنية .ومع المعايير الجديدة  ،من المتوقع أن يزيد
الرهون العقارية السكنية (استنادا ً إلى قروض الرهن العقاري التي تبلغ  30عاماً) بمتوسط  40دوالراً في
الشهر  ،ولكن بإمكانها تخفيض تكاليف التدفئة والتبريد والتدفئة بواقع  80دوالرا ً في الشهر .لإلضاءة.
يجب أن يصوت البرلمان على القانون الذي
الهدف الرئيسي هو "خفض استهالك الطاقة بنسبة  ٪ 50في المساكن الجديدة"  ،قالت لجنة كاليفورنيا.
سيكون للبنائين خيار إضافة األلواح الشمسية إلى منازل األسرة الواحدة أو لبناء أنظمة مشتركة لمجموعة أقره مجلس الشيوخ.
من المنازل .بعض المنازل  ،خاصة تلك الموجودة في الظل  ،سيتم إعفاؤها من هذه اإلجراءات الجديدة.

التلوث  -التلوث الجوي له تأثير على الصحة الجسدية

ضارا بصحة
إن تعرض المرأة الحامل للجسيمات الدقيقة يكون
ً
الجنين .في الواقع  ،درس الباحثون ( Insermالمعهد الوطني
للصحة واألبحاث) لفريق علم األوبئة من مرضى الحساسية والتنفس
المخاطر المرتبطة بتلوث الهواء في فرنسا على التنمية وصحة
األجنة .ويذكر أنسرم أنه في فرنسا  ،في عام " ، 2012ولد ٪2.3
من األطفال متغذرين بالضغط (والدة مسمومة بوزن أقل من 2.5
كلغ)"" .إن هذا التضخيم له عواقب كثيرة على التنمية  ،مع بعض
األطفال  ،وتأخر كبير في التنمية الفكرية"  ،إضافة الباحثين من فريق علم األوبئة من أمراض الحساسية
والتنفس.
تهدف الدراسة إلى تنبيه ومناصرة تنفيذ سياسات حقيقية لتحسين جودة الهواء لألجيال القادمة.
وفقا لهؤالء الباحثين  ،من الضروري "تنفيذ تدابير الصحة العامة" لحماية النساء الحوامل .يقترح على
وجه الخصوص توصية للحد من حركة المرور خالل تلوث الذروة.
وستبلغ رعاية هؤالء األطفال حديثي الوالدة نحو  1.2مليار يورو .نفقة كبيرة حيث أنها تمثل  1من كل 4
أطفال.
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رفض التعليق المؤقت ضد تصريح واحد
تصريح واحد ممكن منذ المرسوم الصادر في (
) 20 ICPEمارس  2014بشأن اختبار ترخيص لـ
لعملية غاز حيوي .وقد استأنف أحد الفالحين
الكونفدرالية قاضي المحكمة اإلدارية بتعليق تنفيذ
أمر يمنح تصري ًحا واحدًا لتشغيل مصنع الغاز
الحيوي .من خالل إجراء تعليق مؤقت  ،اعتبر
هذا االتحاد الفالحي أن الحالة ملحة وأن هناك
 L521شكوكا جدية في قانونية القرار وفقا للمادة.من قانون العدالة اإلدارية 1

االستهالك  -التقادم المبرمج الجوارب؟
نشرت جمعيةاالمل تقريرا في  15مايو حول التقادم المخ َ
طط لباس ضيق.
التقادم المجدول هو االنخفاض المتعمد في عمر المنتج لزيادة معدل االستبدال.
الجوارب هي ملوثات ال يمكن إعادة تدويرها وتستغرق عقودًا لتحلل المنتجات السامة وإطالقها .وهي تمثل
 7315طن من النفايات سنويا في فرنسا .وفقا للتقرير  ،يتم تجاهل لباس ضيق ألنها خارج االستخدام وليس
ألسباب جمالية  ،في الواقع يمكن استخدام  ٪ 40من الجوارب لمدة تصل إلى  3مرات .يعتمد مستوى
المقاومة على المضافات الكيماوية  ،وبالتالي يمكن للشركة المصنعة تقليل مدة المنتج اعتمادًا على المنتجات
المستخدمة.
ومع ذلك  ،فإن امل ال يمكن استنكار التقادم المبرمج بسبب نقص المعلومات عن كميات وتكوين المواد
الكيميائية المستخدمة.
يثقف هذا التقرير المستخدمين حول إعادة التدوير ويشجعهم على شراء منتجات ذات جودة أفضل تكون
أكثر تكلفة ولكنها دائمة مع مرور الوقت  ،مما يقلل من الهدر.

التلوث  -احتمال إدانة فرنسا بسبب لتلوث الهواء
تلوث الهواء هو مشكلة أساسية  ،وفقا لمنظمة الصحة العالمية يقتل حوالي  48000شخص في فرنسا.
أعلنت المفوضية األوروبية هذا الخميس  17مايو عن قرارها بإعادة فرنسا إلى محكمة العدل التابعة لالتحاد
األوروبي بسبب عدم االلتزام بمعايير جودة الهواء من التوجيه األوروبي لعام .2008
وتبلغ القيمة الحدية األوروبية لتركيزات ثاني أكسيد النيتروجين السنوي  40ميكروغرام  /م  ، 3وفقا ً
لتقارير عام  2016التي تفيد بأن باريس بلغت  96ميكروغرام  /م  .3يشار إلى أن  14منطقة فرنسية
تتجاوز العتبات.
بعد عدة رسائل تذكير من اللجنة  ،قدم السيد هولو خريطة طريق في عام  ، 2018لكن اللجنة اعتبرت أنها
غير كافية.
ولذلك يجب اتخاذ تدابير أخرى  ،من بينها رئيس بلدية هيدالغو يريد إنتاج الديزل في عام .2024
عالوة على ذلك  ،أمام  CJEUفرنسا تعرض نفسها لعقوبات مالية  ،غرامة وتوتر  ،والتي يمكن أن تكون
مهمة.

غير أن القاضي اإلداري رفض هذا الحكم  ،فوجد
أن حالة اإللحاح لم تستوف .رفع الكونفدرالية
.القضية إلى مجلس الدولة

واعتبرت األخيرة أن التفويض الوحيد  ،الذي
ينطبق أيضا ً كإذن بناء للمباني المعنية  ،يمكن
فصله عن العناصر األخرى في األمر .يتم االنتهاء
من هذا البناء ،وصدور رخصة البناء لم يعد تحت
حالة الطوارئ ،وغيرها من عناصر النظام ،والتي
بالتالي فصلها ،وينبغي أن يكون أيضا عنصر
.االستعجال أن يكون الطعن في هذا السبيل

