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أبرز األخبار  2019 -عام رب يع ف ي ال بحري ال تورب ين -خ بارال رئ ي س ية
ت ك ل ي فه س ي تم "ال مح يط  "HydroQuestال بحري ال تورب ين :أن  CMNمن ال م ي كان ي ك ية واإلن شاءات  HydroQuestشرك ة أع ل نت
ال م تجددة ال طاق ات" :هم ل لم شاري ع ال دعوة ف ي ال فائ زون  2019.عام رب يع ف ي ب ال ش ب كة وت و ص ي له
ل لم تظاهري ن مشروعشا  2016عام م نذ ال مم ث الن ت طور  ،ال واق ع ف ي" .ال نهري ة ال تجري ب ية ال نهري ة وال مزارع ال بحر ف ي
ال ح ق ي ق ية ال ظروف ف ي وال جزر ال مد ورب ينال ت أداء صحة من ال تح قق ال م شروع هذا ع لى ي جب .ال بحري ال مد ل تدف ق
ال مد ت رب تها عرض ي ب لغ  CMN Cherbourg ،ورش ف ي ت جم ي ع ية دورة ف ي حال يا .ب ناؤه ي ش ير ك ما .ال دول ي ت سوي قها ق بل  ،ت عمل
س ت نخ فض هي  ،ذل ك ع لى ع الوة .م ي غاواط  1ا سم ية ق وة ت ن تج و سوف  ،محوري ن ذات رأ س ية ت ك نول وج يا ل دي ه هي .مترماش  11و مترماش  25وال جزر
االت جاه ث نائ ية عم ل ية ل ها ي كون و سوف" ال عال م ف ي ال بحري ة ال روا سب من مخ ت ل فة أعماق ال س ت ي عاب ال طواب ق من واث ن ين واحد ف ي
 2018 ،عام ن هاي ة ب ح لول .اث ن ين ال فاع لة ال جهات ت حدد ال ري اح الت جاه م نخ ف ضة ل ح سا س ية
ل ف ترة ال ت ك ل يف ق بل  2019أب ري ل من اعتبا شرا  Paimpol-Bréhatمن  EDFموق ع ع لى ت ث ب ي ته و س ي تم  CMNورش من وال جزر ال مد ت ورب ين س يخرج
 .شهرا ع شر اث ني من أول ية

ب عد س ن تان :ال م عادن عن ال ت عوي ض عن ت قري ر  -ال ت لوث

الصحة  "MEGOTS" -الدولة
يريد صناعات اقتراح تبارك
استراتيجية لمكافحة

بعد عامين من تأسيس بدل الدراجة الكيلومترية ()IKV
بوتس وفالتر السجائر هي النوع األول من
 ،مرصد  IKVالذي نشر في  13يونيو
النفايات جمعت على الشواطئ وفي البحار
التدبير.
ألثر
النوعي
تستمر نتائج أول تحقيق له التقييم
األوروبية  ،فهي تمثل  ٪ 1من العناصر التي
17
قانون
من
50
المادة
هذه تم تقديم التدبير بموجب
تم حسابها بواسطة المرصد "مارين القمامة
أغسطس  2015على االنتقال الطاقة .تم إجراء تحقيق
ووتش"
الخاصين
أبريل ومايو  2018مع  66من أرباب العمل
الوكالة األوروبية ل البيئة 14 .يونيو 2018
والعامة .نتائج االستطالع
 ،استقبلت امرأة سمراء بوارسون الصناعيين
للغاية
إيجابي
ورأي
IKV
من
االستفادة
الذين
الموظفين
بين
الدراجات
استخدام
تشير إلى زيادة كبيرة في
التبغ لوضعها أمامهم المسؤولية عن التلوث
من أرباب العمل .هذا يدل على أن الرقم من راكبي الدراجات تقدم بنحو  ٪ 70في الشركات التي أنشأت التي تولد الفالتر واألعقابمن السجائر الخاصة
 ٪ 60.IKVمن هذه الشركات تحدد بشكل عفوي فوائد لصورتها و رفاه الموظفين مع  ،على سبيل
بهم .السكرتيرة من الدولة تطلب منهم أن
المثال  ،تخفيض بنسبة  ٪ 15في اإلجازات المرضية
يقدمواالتزامات بيئيةالمتطوعين في سبتمبر
وتحسين
التعميم
لتقديم
الحكومة
المرصد
يسأل
،
التحقيق
في مستخدمي دراجات مستخدميها .في نهاية هذا
المقبل.
هذا النظام في
بالتأكيد  ،يجب على المدخنين رمي بأعقابهم
قانون قانون التنقل الذي سيتم مناقشته في البرلمان في الخريف من أجل لتضخيم اآلثار اإليجابية التي
في علب القمامة  ،والشركات المصنعة ،
لوحظت بالفعل وتحقيق األهداف الطموحة.
بدورها  ،يجب تعبئة للتصميم اإليكولوجي
لمنتجاتها .بدون تعبئةشركات التبغ ،و
الحكومة تستأنف مع تنفيذ المسؤولية منتجين
موسعة  ،والمفوضية األوروبية تؤيد. EPR
ال تحول ق لب ف ي ألوروب ا  -ال صحة
السلطة التنفيذية األوروبيةال تترك بديالً:
أعلنت شبكة تحالف من أجل الصحة والبيئة في  7يونيو وثيقة تقدم رؤيتنا لكيفية فتح أو فتح أوروبا الطريق مشروعه يهدف إلى فرض  REPللتمويل
إلى بيئة غير سامة .تلخص وثيقة الرؤية مواقفنا بشأن الجوانب اإلشكالية الحالية الستخدام المواد الكيميائية إدارة تصفية النفايات السجائر.
الضارة و يقترح  12إجراءات ذات أولوية لبناء إستراتيجية انتقال طموحة نحو بيئة غير سامة  ،مما يقلل
في الواقع من تعرض الناس المواد الكيميائية الضارة .يتم نشرها ألن المفوضية األوروبية لديها ملتزم قانونًا
بنشر إستراتيجية بيئية غير سامة بنهاية
عام  ، 2018في  6أشهر  ،ولكن لم يحدث شيء حتى اآلن .ولذلك من الضروري التنبيه المؤسسات
لتذكيرهم بااللتزام  ،وأننا بحاجة إلى عمل طمو ًحا إذا أردنا حقًا تقليل تعرض األشخاص للمنتجات المواد
الكيميائية الضارة .االلتزام باالنتقال إلى بيئة غير مستدامة يجب أن تكون السامة أيضا في قلب التحضير
للحملة االنتخابية في العام المقبل.

المخاطر  -الرفض للمعادن الثقيلة في أوروبا
وفقًا لوكالة البيئة األوروبية ( ، )EEAإطالق المعادن الثقيلة من
الصناعات الرئيسية انخفض األوروبيون بين  2010و  .2016بيانات
جديدة من أوروبا نقل الملوثات ( )E-PRTRتشير إلى ذلك انبعاثات
ثمانية معادن ثقيلة  -الزرنيخ والكادميوم الكروم  ،والنحاس  ،والزئبق
 ،والنيكل والرصاص والزنك  -قد انخفضت بنسبة  ٪ 39فياألنغام و
 ٪ 34في المياه .يغطي  E-PRTR 65النشاط االقتصادي وحوله
 33000منشأة في أوروبا .تذكر الوكالة األوروبية للبيئة ( )EEAأن المعادن الثقيلة يمكن أن تسبب ذلك
آثار على دورات المغذيات في النباتات والسبب التنمية والتكاثر في الحيوانات والبشر .حول في الهواء ،
 18من  978منشأة صناعية كانت مسؤولة عن المزيد نصف انبعاثات المعادن الثقيلة في عام .2016
لإلطالقات في الماء  ،تنتج المناجم واالستزراع المكثف على التوالي  ٪19و  ٪14من في المنتصف .في
تربية األحياء المائية المكثفة  ،أقفاص األسماك في الواقع النحاس والزنك في البحر  ،وإلنتاج تحليله ،
جمعت المنطقة االقتصادية األوروبية البيانات كميات االنبعاثات من  E-PRTRمع نموذج  UEStoxالتي
تنتج معلومات عن سمية المواد.

العقارات  -قانون االسكان يحدد
الطاقة وخصائص بيئية المباني الجديدة في الجلسة العامة  ،اعتمد
النواب في  12يونيو  ،في القراءة األولى  ،مشروع قانون تطوير
السكن والتنمية والرقمية (إيالن) .هم أكملت مقاييس النص المتعلق
بـالتجديد وأداء الطاقة في المباني.
يحدد القانون اآلن خصائص الطاقة والبيئة المباني الجديدة (المادة  55أ) .تقديم هذا الحكم في اللجنة على
الشؤون االقتصادية للجمعية  ،أراد النواب تحديد األهداف التي يجب أن يفي بها التنظيم البيئي للمباني
الجديدة في المستقبل
 .2020التشريع الحالي ال ينص على هذه األهداف "ويقتصر على النهج اإللزامي للنص التنظيمي .التعديل
الذي اعتمده
حدد المعايير التي يجب على اإلدارة أخذها في االعتبار اإلنتاج التنظيمي " ،أشار إلى النائب ريتشارد
( Liogerالجمهورية في ماركي)  ،مقرر النص .أداء الطاقة ومستويات االنبعاثات يتم تحديد الكربون
المراد تحقيقه بواسطة معيار  ، )-Energy + Carbon (E + Cقيد التقدم للتجريب من قبل أصحابها.

الصحة  -مرض  ، LYMEالتوسعات الكاملة في فرنسا!
مرض اليم  ،العدوى المنقولة عن طريق القراد  ،يمكن أن يسبب الكثير اضطرابات عصبية ومؤلمة .من
تشخيص صعب  ،تم تقديرها منذ فترة طويلة وفي عام  ، 2016أبلغت وزارة الصحة عن تقديرها لعدد
الحاالت في فرنسا عند  .55000وفقال  ، ANSESالذي ينفذ البحوث على القراد هذه يمكن أن تحمل
"حوالي ستين نوع من البكتيريا ،مائة أو نحو ذلك من األنواع الطفيليات  ،ما ال يقل عن خمسمائة من
الفيروسات المعروفة  ،دون حساب االكتشافات الجديدة في "مرض ما زال خطأ التشخيص  ،والتي سوف
تنتقل بعد  12إلى  48بعد ساعات من لدغة ويمكن أن يكون لها عواقب صحية خطيرة .بحسب فرنسا اليم
 ،وهي جمعية ملتزمة باالعتراف بهذا المرض " ان تدريب االطباء في فرنسا لن يكون على مستوى المهمة
" .من هذا المرض يعالج خارج الصندوق  ،خارج البروتوكول الرسمي  ،لذلك ال تستفيد من العالج وال
يتم تعويض المضادات الحيوية.
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التي عدة مجلس الدولة رفض الطعون ،
مواصفات ذات طلب إلغاء الطلبات منظمات
رسوم االعتماد للمنظمات البيئية .الصلة بين
استبعاد منتج :يمكن للدولة " المسؤولية
أنشطة إعادة التدوير نشاط التسميد من
من الكائنات الدعم المالي للمجتمع مؤهلة لل
في هذه الحالة  ،تغليف وأوراق " .الحية
طلب من مجتمعات التسميد االتحاد الوطني
لزيادة الطاقة :مجلس الدولة لاللغاء
نوفمبر  -1 2016القرار الوزاري الثاني
موافقة ومفكرة من على هذا اإلجراء
صناعة الورق اتهامات الكائنات الحية في
الجرافيكي.
نوفمبر  - 2القرار الوزاري المشترك 29
موافقة ومفكرة من  2016على هذا اإلجراء
سلسلة نفايات اتهامات الكائنات الحية في
يلقي االتحاد باللوم على هذين التغليف.
مواصفات استبعادأنشطة سمنة االثنين
والتي مؤهلة للحصول على الدعم النشاط
السلطات المحلية من ،يمكن أن تستفيد
المنظمات البيئية.

