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 دخول حيز التنفيذ من الالئحة العامة لحماية البيانات -أبرز األخبار  

مايو. هدفها الرئيسي هو إعطاء المواطنين السيطرة على  25( حيز التنفيذ يوم الجمعة GDPRدخل الالئحة العامة لحماية البيانات )

 بياناتهم الشخصية ، مع تبسيط البيئة التنظيمية للشركات. تسري هذه الالئحة أوالً على جميع الشركات التي تقوم بمعالجة آلية للبيانات

م إذا ما تم تأسيسها في االتحاد األوروبي أم ال ؛ كما ال يهم ما إذا كانت الشخصية لألشخاص المقيمين في االتحاد األوروبي. ال يه

مسجلة أم ال ، وكذلك الشركات غير المسجلة في دولة عضو ، ولكن زبائنها يتكونون من سكان أوروبيين ؛ ثم لجميع األشخاص 

أخيرا إلى جميع األنشطة التي يحتمل أن يكون المقيمين في دولة عضو في االتحاد األوروبي ، أو المشاركة في نشاط اقتصادي ، و

، سنشهد تعزيز حقوق الناس فيما يتعلق ببياناتهم. وسيؤدي ذلك إلى خلق التزامات جديدة  RGPDلها تأثير على حماية البيانات الشخصية لسكان االتحاد األوروبي. مع 

 إلشرافية التي تكفل تطبيقها وتمكنها من فرض جزاءات مالية.على الشركات ، وال سيما بتعيين مسؤول لحماية البيانات ، والسلطات ا

 

 

االتصاالت  -الذكاء االصطناعي 

 االستراتيجية األوروبية
 

في سياق عالمي النتشار الذكاء االصطناعي ، 

أصدرت المفوضية األوروبية الذكاء 

،  2018أبريل  25االصطناعي ألوروبا في 

إستراتيجية االتحاد األوروبي حول هذه 

المفوضية لتنفيذ منطق القضية. وتقترح 

المساءلة، تتطلب مساءلة المسؤولين عن 

االمتثال للقواعد المعمول بها، ولكن أيضا 

استخدام التنظيم الذاتي، ولكن تحت إشراف 

السلطات األوروبية أن يشرع إذا لزم األمر . 

وقد وجه هذا البالغ إلى البرلمان األوروبي 

والمجلس األوروبي واللجنة االقتصادية 

االجتماعية األوروبية ولجنة األقاليم. يعرف و

الذكاء االصطناعي بأنه مجموعة من نظريات 

وتقنيات تطوير برامج الكمبيوتر المعقدة 

القادرة على محاكاة سمات معينة من الذكاء 

البشري مثل المنطق أو التعلم. يهدف هذا 

التواصل إلى تنسيق السياسات الوطنية للدول 

الوصول إلى الذكاء األعضاء ، وافتتاح 

االصطناعي. تم تقديم المقترحات بما في ذلك 

إنشاء منصة ذكاء اصطناعي عند الطلب ، 

تتمثل مهمتها في توفير نقطة وصول واحدة 

لجميع مستخدمي هذه المعلومات ، مهما كان 

شكلها. )الخوارزميات والسحابة وقواعد 

 البيانات وما إلى ذلك(.
 

 

  

 

 

 

 

 

 اسنرف ىلإ لصت يتلا SEA ةرخابلا ، "SEABIN" - يرحبلا ثولتلا 
 

، تم اختبار اختراع من أستراليا مباشرة في  2017نوفمبر  منذ 

" ، وهو Seabinإنه " Herault (La Grande-Motte:)قسم 

عبارة عن سلة قمامة مغمورة تغمر كل ما يطفو. إنه مثالي بشكل 

خاص لتحسين جودة مياه الموانئ بالنظر إلى عدد النفايات التي 

يمكن أن تتراكم في أماكن معينة. في الواقع ، يشكل التلوث البحري 

ايات في المحيطات ، ، الذي يتألف من وجود كمية كبيرة من النف

أو التي تنتج من تصريف المياه في المحيطات بواسطة بعض األنشطة البشرية ، اليوم مشكلة هامة يجب 

معالجتها. يبدو أن هذا االختراع األسترالي هو الحل لتنظيف المحيطات قدر اإلمكان وبالتالي تحسين نوعية 

مة هذه التي تم إثباتها مؤخراً في االختبارات ، أرادت المياه. عالوة على ذلك ، ونظراً لفعالية سلة القما

يورو( لتنظيف المياه القريبة. تستخدمها مدينة مرسيليا في  3300" )سعر SeaBinبعض المدن تبني "

 ( ، في حين أن مدينة باريس ترغب في اعتمادها في وقت قريب جدًا.2018اآلونة األخيرة )مايو 
 

 

 2017 ماعل طلتخم نزاوت ةقرو ، ةيئابرهكلا تابكرملا - لقنلا 

 

، زادت حصة السيارات المباعة في جميع أنحاء  2017في عام 

 ٪ وتجاوزت المليون سيارة المباعة. 60العالم بنسبة 

واليابان حتى اآلن ، فإن ثمانية بلدان )الصين والواليات المتحدة 

٪  90والنرويج والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والسويد( تمثل 

 من المبيعات العالمية.

يمكن تفسير هذا النمو من خالل ميل الدول إلى وضع أهداف لوقف 

مبيعات السيارات الحرارية الجديدة على المدى المتوسط. يجب 

في عام  الوصول إلى هذا الهدف من قبل فرنسا والمملكة المتحدة

. وقد اختارت بلدان أخرى ، مثل الصين 2030وهولندا في عام  2032، من قبل اسكتلندا في عام  2040

أو الواليات المتحدة )كاليفورنيا( ، انتقال أكثر مرونة مع األهداف التي تفرض حصص مبيعات للمركبات 

 الكهربائية للبنائين.

ب ارتفاع أسعار السيارات وانخفاض العائدات على المدى ومع ذلك ، من المرجح أن يتباطأ هذا النمو بسب

يورو ،  32،600الطويل. وبالفعل ، فإن سعر شراء سيارة رينو زوي )باستثناء المكافأة اإليكولوجية( هو 

الشهري واالستثمار غير المتواضع لألسر األكثر  SMICوهو ما يزيد عن خمسة وعشرين ضعفاً من مبلغ 

عمر البطارية حوالي عشر سنوات ، وهو ما يمثل قيمة غير مؤكدة للغاية بالنسبة تواضعاً. يبلغ متوسط 

 لألموال.



 

 قرار قضائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " لألفرادBITCOINSضريبة "دقة مجلس الدولة فيما يتعلق بشروط  -القانون المصرفي 
 

، يأتي مجلس الدولة لتحديد  2018أبريل  26في قرار من 

طرق فرض الضرائب على األفراد من العائدات من بيع 

"Bitcoins هذه العملة االفتراضية التشفير. يضع هذا ، "

 2014يوليو  11القرار نهاية لعقيدة ضريبية تعود إلى 

(BOI-BIC-CHAMP-60-50  ،§ 730.) 

" هي bitcoins، فإن " Conseil d'Etatوبالنسبة لشركة 

ممتلكات شخصية غير ملموسة ويجب أن تخضع عائدات 

 بيعها لضريبة أرباح رأس المال على بيع الممتلكات المنقولة عند إجراء هذه التحويالت على أساس عرضي.

بيتكوينز" ستخضع لضريبة ثابتة بنسبة وبالتالي فإن المكاسب الرأسمالية التي يحققها األفراد بمناسبة بيع "

٪ 2 17و  2017٪ لإليرادات المحققة في عام 15.5٪ ستضاف إليها مساهمات الضمان االجتماعي: 19

 .2018لعام 

 

 
 

 

 عائالت تقاضي االتحاد األوروبي 10ضحايا االحتباس الحراري ,  -المناخ 
 

عائالت من أوروبا وأفريقيا والمحيط  10ماي ، تم دعم  24في 

الهادئ من قبل جمعية الشباب السويدية وقاضت البرلمان 

والمجلس أمام محكمة االتحاد األوروبي بسبب انتهاك القانون. 

تدابير المتخذة في حقوقهم األساسية الناجمة عن عدم كفاية ال

 مكافحة ظاهرة االحتباس الحراري.

 14ويتعلق طلبهم بإلغاء ثالثة نصوص: التوجيه الصادر في 

بتنقيح نظام تداول بدل انبعاثات غازات الدفيئة  2018مارس 

 باإلضافة إلى لوائين أخريين غير منشورتين.

في حالة المسؤولية غير التعاقدية ، يجب من معاهدة تشغيل االتحاد األوروبي على أنه " 340تنص المادة  

على االتحاد تعويض ... عن الضرر الذي تسببه مؤسساته أو وكالءه في أداء واجباتهم" . في حكم صادر 

، تشير المحكمة االبتدائية التابعة لالتحاد األوروبي إلى أن الظروف المتراكمة لمثل هذا  2010في يناير 

ود صلة سببية مع السلوك غير القانوني و ادعى الضرر. إذا لم يتم استيفاء اإلجراء هي: واقع الضرر ، ووج

أحدهما ، فإن المطالبة بالتعويض عن األضرار مرفوضة بالكامل دون أن يكون من الضروري فحص 

 شروط المسؤولية األخرى.

 لحالة متابعة ...
 

 

 

 

 2021لن يحظر الغليفوسات  قبل  -المخاطر 

 

، 2018ماي،  29ماي إلى الثالثاء  28في ليلة االثنين 

كجزء من استعراض الزراعة والغذاء بيل، رفضت 

 الجمعية الوطنية التدابير التي تميل إلى حظر الغليفوسات

. وفي في الواقع، في حين أن رئيس الجمهورية، 2021

إيمانويل ماكرون، قد تعهد في نوفمبر تشرين الثاني عام 

لحظر هذه مبيدات األعشاب في فرنسا في وقت  2017

الحق في السنوات الثالث المقبلة، ورفض النواب أن تدرج 

تستخدم لمكافحة الحشائش الزراعية، أما في القانون ، وحظر الغليفوسات. بعد هذا مبيدات األعشاب )التي 

بالنسبة للصيانة المناطق الحضرية والصناعية وتسويقها على أنها "تقرير اخبارى"(، هو اآلن موضوع 

، وبالتالي "ال MEPنقاش داخل المجتمع العلمي نظرا ل السرطنة من المرجح جدا. يانيك يادوت، أخضر 

ك، حتى لو لم يكن منصوص عليه أن الحظر الوارد في القانون، تفعل شيئا ضد أسوأ من الزراعة." ومع ذل

 2021وذكر المتحدث باسم الحكومة، بنيامين مع ذلك أن حظر مبيدات األعشاب ستظل فعالة بحلول عام 

 "، والتزام رئيس الجمهورية على االفراج عن الغليفوسات في ثالث سنوات هو التزام واضح.

 

2018مارس ،  5المجلس القضائي لفرساي ،   

17رقم  VE00824 

17رقم  VE00826 

 

 (CAA) لديها، وقالت المحكمة االستئناف اإلدارية

فرساي، المنعقدة في جلسة عامة، في حكمين من 

شرط السن السماح الرجال  2018مارس  5

الوصول إلى تقنيات اإلخصاب والذكورة نموا في 

 . فرنسا

 

من قانون الصحة العامة  L 2141-2 تنص المادة

لي: "يجب أن يكون الرجل والمرأة اللذين على ما ي

يشكالن الزوجان على قيد الحياة وسن اإلنجاب". 

في هذه الحالة، وكان الجهاز المركزي للمحاسبات 

فرساي التخاذ قرار بشأن قرارين لوكالة الطب 

سنة على  69و  68الحيوي رفض رجلين من 

التوالي ترخيص لتصدير األمشاج من أجل 

طبية اإلنجاب بمساعدة . 

 

 


