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األحداث البارزة  -انهيار الجسر المندائي لجينات ومبادرات في فرنسا
في  14أغسطس  ، 2018انهار جزء من جسر من الطريق السريع  A10في جنوة  ،إيطاليا.
منذ االنهيار القاتل لما يسمى جسر موراندي  ،أصبحت مسألة حالة البنية التحتية حساسة بشكل خاص .ويقدر
تقرير حديث أن ثلث الجسور يتطلب العمل في فرنسا وأن  ٪7من الدول معرضة لخطر االنهيار على المدى
الطويل.
ً على صيانة شبكة الطرق اعتبارا من عام  ، 2020كما أعلن
ستنفق الدولة الفرنسية  850مليون يورو سنويا
المتحدث باسم الحكومة  ،بنيامين جريفو  ،في  22أغسطس الماضي .الميزانية التي سترتفع إلى  930مليون
يورو سنوً
يا من عام .2023

النفايات  -تصديق المرسوم المتعلق بتنظيم استرجاع
النفايات بواسطة المفاوضات
في حين أن مجلس الدولة قد تلقى
للمرسوم
الجزئي
باإللغاء
توصية
المتعلق بتنظيم استرجاع النفايات
بواسطة التجارة ( 10مارس ، )2016
والذي جعل النص غير قابل للتطبيق ،
قام في النهاية بالتصديق عليه قرار
صدر في  16أغسطس  .2018في الواقع ،
يحدد المرسوم بتنفيذ المادة  93من
ًا
قانون نقل الطاقة ( )LTEشروط
وأحكاً
ما إلنشاء شبكة من مدافن
النفايات المهنية في قطاع اإلنشاءات
واألشغال العامة.
ثم أثار هذا القرار غضب العديد من العاملين في هذا القطاع الذين
كانوا قلقين للغاية بشأن عبء العمل والمسؤولية المتوقعة .ومع ذلك ،
فقد بدأ هؤالء الموزعون بالفعل في البحث عن حلول لضمان جمع مخلفات
الموقع حتى قبل نشر المرسوم.
ً  ،تشجع وزارة التحول اإليكولوجي بشدة عدم فرض رسوم على الحرفيين
وأخيرا
السترداد هذه المخلفات في خطر إنشاء مسؤولية أوسع للمنتج ( )REPبشأن
هذا الموضوع .يمكن لهذا اإلجراء أن ينطوي على إقناع الموزعين بالتسبب
في عواقب مالية خطيرة.

التلوث  -حادث صناعي تسبب في وفاة اآلالف من األسماك
تسبب تسرب من مصفاة سكر  Tereosفي إلقاء  20إلى  30متر مكعب من المواد
العضوية في نهر  Oiseفي  .Aisneأدى هذا التلوث إلى وفاة اآلالف من األسماك
عن طريق االختناق على مدى  30كم.
ًا للمقاطعة  ،فإن هذا التسرب يرجع إلى وقوع حادث على الموقع.
ووفق
بتعبير أدق هو صمام أوتوماتيكي لمحطة تحميل ( vinasseاألسمدة الطبيعية).
وقد وصل مستوى األكسجين في النهر إلى  0ملغ لكل لتر من الماء مما تسبب
في اختناق األسماك.
كما تم توضيح أن التلوث ليس له أي تأثير ضار على مياه الشرب وال ينتج
عنه اتخاذ تدابير تحظر الصيد.

التنوع البيولوجي
 الذين يعانون منالجوع في اليابان
المتقاعدين
بعد رحلة استغرقت  98يوً
ما إلى
المحيط الهادئ  ،والتي تلت
حملة في أنتاركتيكا خالل فصل
الشتاء  ،وبعدها قتل  122حوً
تا
 ،عاد الصيادون اليابانيون
بـ  177حوً
ًا في شباكهم ،
تا ميت
على الرغم من االنتقادات
الدولية.
األرخبيل  ،الذي يستمر في قتل
الحيتان كجزء من برنامج
"البحث العلمي" لتحسين
المعرفة العلمية للحفاظ على
موارد الحيتان وإدارتها ،
لطالما دافع عن تخفيف الوقف
االختياري وضعت حملة صيد
الحيتان في عام  .1986كما
ينوي تقديم طلب الستئناف صيد
الحيتان بشكل جزئي في اجتماع
اللجنة الدولية لصيد الحيتان
( )IWCالمقرر عقده في سبتمبر
 2018في البرازيل.

.

نفايات  -مصنع جديد السترداد النفايات في إثيوبيا
انهيار ارضى ضخم في أداء  ، Kosheالمكان الرئيسي لتخزين القمامة أديس
أبابا ،قتل أكثر من  110شخص مارس  2017بعد أعمال الحفر لبناء محطة
الحرق.
في  19أغسطس  ، 2018بجوار مكب النفايات في كوش  ،تم افتتاح منشأة
جديدة الستعادة النفايات .يطلق عليها اسم  ،Reppieهو األول من نوعه في
أفريقيا ،وفقا اللمروجين لها ،وهي إثيوبيا ،وهي تمول المصنع والشركة
البريطانية كامبريدج صناعات بذلك المشروع.
ومن المتوقع أن المصنع الجديد ،الذي سيكلف حوالي  118مليون لحرق 1400
طن من النفايات الصلبة يوميا والبخار عن طريق حرق النفايات ،لتشغيل
توربينات توليد الطاقة من أجل السلطة عرض  25ميجاوات
واضاف ان "الحكومة االثيوبية نأمل أن مع هذا المشروع ،فإنه سيتم تحويل
التهديد المتزايد من النفايات الحضرية في نعمة االقتصادية" قال الرئيس
االثيوبي موالتو تشوم.

العدالة  -العمل من أجل االستغراق في المناخ الذي
يتم تلقيه من قبل CJEU
قدمت عشر عائالت أوروبية  ،بما في ذلك منتج الخزامى  ،الشكوى "النتهاكات
حقوق اإلنسان" و "أهداف مناخية غير مالئمة".
يهدف الطلب إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وينتقد الدول
لتقاعسها في مواجهة االحترار العالمي .وهم يرون أن هدف االتحاد المتمثل
في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة  ٪40على األقل في عام  2030بحلول
ً  ،ألن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ال تضمن الحقوق
عام  2030ليس كافيا
األساسية في الحياة .الصحة والنشاط والممتلكات .يسلط المزارع الضوء
ّر المناخ هو انخفاض نحو  ٪44من محاصيله خالل السنوات
ً على أن تغي
أيضا
ً
العشر الماضية  ،مما قلل من مساحة  27هكتارا إلى .5
ً ولكن اعتماد تدابير
ً ماليا
يذكر المتقدمون أنهم ال يريدون تعويضا
ملموسة .وهم يطالبون بأمر المحكمة األوروبية بإلزام البرلمان والمجلس
األوروبي باتخاذ إجراءات فعالة .سيكون لديهم شهرين لتقديم دفاعهم.

البيئة  -حظر إبالغ رمال العطل
ًا على إعادة ذكريات المكان
لقد اعتدنا جميع
الذي قضيناه في عطالتنا :األصداف والرمل وما
إلى ذلك .في إيطاليا  ،وخاصة في سردينيا
ُ ،
يحظر اآلن جلب الرمال تحت عقوبة غرامة
تصل إلى  3000يورو .في الواقع  ،في الصيف
الماضي  ،استعاد سائح إنجليزي من أصل
إيطالي الرمال في مكان جالورا في شمال
الجزيرة .في الواقع  ،اعتبرت السلطات
اإليطالية أن جمع الرمل أو القذائف على هذه
المنطقة الطبيعية هو ضرر بيئي كبير .من اآلن فصاعدا  ،يحظره القانون.
يتم مراقبة السياح اآلن من قبل المتدربين الموجودين على الشواطئ
لمعاقبتهم كجزء من هذه الممارسة .في فرنسا  ،تنص مدونة البيئة في
مقالها  L.321-8على ذكر لجمع الرمل أو القذائف .كما يعتبر أن إزالة
الرمال هو هجوم على المجال البحري ويمكن تقديم غرامة تصل إلى 1500
يورو .ومع ذلك  ،يمكن للسلطات الفرنسية في الممارسة أن تتحمل المحصول
بكميات صغيرة.
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المكانس
تلتزم
أن
يجب
الكهربائية المباعة داخل
بعالمة
األوروبي
االتحاد
الطاقة التي يتحدد محتواها
من خالل التوجيه األوروبي
النصوص
تميز
والتنظيم.
اختبارين
بين
األوروبية
ً
لكفاءة الطاقة وفقا لما إذا
كانت المكانس الكهربائية
تعمل مع أو بدون كيس غبار.
وتعترض شركة دايسون على
االختبارات التي أجرتها شركة
 ، BSHالتي تقوم بتسويق
المكانس الكهربائية بكيس
نتيجة
وتعرض
،
الغبار
للمكانس
محددة
اختبارات
الكهربائية التي ال تحتوي
على أكياس الغبار .وتعتقد
منذ
أنه
دايسون
شركة
الكهربائية
المكانس
المباعة من قبل  BSHتستهلك
المزيد من السلطة ألن لديهم
حقيبة الغبار ،والتسمية هو
إغفال مضللة للمستهلك.

في القانون األوروبي  ،تعتبر
الممارسة التجارية مضللة
إذا كانت تتعلق بمعلومات
جوهرية.

وبما أن الالئحة ال تحدد أن
شروط االختبار يجب أن يتم
إبالغ المستهلك بها عن طريق
بطاقة الطاقة  ،فإن هذه
كبيرة
ليست
المعلومات
ً
إغفاال
وبالتالي ال تشكل
ً
مضلال.

