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وكالة البيئة األوروبية تحذر من عواقب االحتباس الحراري -أبرز المالمح: الزراعة    

 

، حذرت وكالة البيئة األوروبية 2019سبتمبر  4في تقرير نُشر في   (EEA  من عواقب االحترار العالمي: قد يختفي اإلنتاج النباتي والحيواني من

 -لقاسية المناطق الجنوبية والمتوسطية. في الواقع ، آثار االحتباس الحراري على الزراعة األوروبية واضحة بالفعل. ال تؤثر األحداث المناخية ابعض 

ف النقل على الغالت الزراعية وإنتاجية الماشية فحسب ، بل تؤثر أيًضا على حالة الموارد المائية وتجهيز األغذية وظرو -الجفاف والفيضانات 

لشمال والتخزين. تقدر وكالة البيئة األوروبية أن غلة الزراعة األوروبية قد تنخفض في أجزاء عديدة من جنوب أوروبا بينما يمكن أن تزيد في ا

2050٪ من حجم أعمالها بحلول عام  16والغرب. قد تفقد الزراعة األوروبية ما يصل إلى  . 

وروبية أمر ملح. يذكر تقريرلذلك فإن تكييف الممارسات الزراعية األ  EEA  أن التدابير الحالية تهدف بشكل رئيسي إلى تحديث الري ، على حساب

باستكمال "السياسة الزراعية المشتركة" الجديدة  EEA التدابير األوسع نطاًقا التي تستهدف تكيف األنظمة اإليكولوجية ، باستثناء النمسا وفنلندا. توصي

من خالل جمع مشورة الخبراء بشأن التكيف من أجل تزويد االتحاد األوروبي بتدابير أكثر وأوسع لتنظيم انتقال القطاع  2027-2021المقترحة للفترة 

 . الزراعي

 

 
اتساع حبال مبيدات اآلفات -الصحة   

انضمت مدينة نانتير للتو إلى مبيدات اآلفات 

الحاملة للحشرات. وقع رئيس بلدية المدينة ، 

سبتمبر   5، يوم الخميس ، باتريك جاري 

الئحة محلية تحظر استخدام أي منتج  2019

قائم على الغليفوسات في بلديتها. يستهدف 

هذا اإلجراء المتخصصين في المساحات 

الخضراء والشركات وأصحاب العقارات من 

القطاعين العام والخاص ، حيث لم يعد يُسمح 

للمجتمعات واألفراد باستخدام المبيدات 

على التوالي 2019و  2017ائية منذ الكيمي . 

 

يهدف هذا القرار إلى حماية الجمهور 

والحصول على حظر كامل من هذه 

المنتجات من الحكومة. يبرر رؤساء بلديات 

فرنسا هذا الموقف من خالل عدم ثقتهم 

بالعدالة. ما زلنا نتذكر تعليق أمر مكافحة 

المبيدات من رئيس بلدية النجويت والذي 

ير قانوني. في الواقع ، كان قاضي اعتبر غ

اإلغاثة المؤقتة قد أعطى سببًا للدولة في 

أغسطس الماضي ، وقرر تعليق هذا النظام 

الداخلي. في مواجهة هذه التعبئة الكبيرة 

لرؤساء البلديات ، يمكننا أن نتوقع تطوراً 

 .في موقف العدالة

 
تتعهد الدول بحماية األمازون -البيئة   

قطعت دول أمريكا الالتينية شوًطا طويالً نحو الحفاظ على غابات األمازون المطيرة. وضعت سبعة من 

في كولومبيا ، تدابير  2019سبتمبر ،  6األمازون ، يوم الجمعة ، الدول التسعة التي تشترك في منطقة 

لحماية أكبر الغابات المطيرة في العالم ، التي دمرتها الحرائق. وبذلك اختتمت كولومبيا وبيرو 

وإكوادور وبوليفيا والبرازيل وسورينام وغيانا قمتهم الرئاسية لألمازون ، التي نُظمت في ليتيسيا ، 

خاذ تدابير ملموسة" لمنطقة أساسية إلى التوازن المناخي للكوكب. وفنزويال فقط ، التي لم والتزمت "بات

تتم دعوتها ، كانت في عداد المفقودين ، وفرنسا ، التي كانت أراضي غويانا في الخارج بها منطقة 

 .شاسعة في األمازون

 

اعتماد سياسة مشتركة للموقعين الغرض من التوقيع على هذه االتفاقية هو الترويج لتنظيم أفضل ، و

على هذه االتفاقية لحماية األمازون. وينص على اتخاذ إجراءات مشتركة لحماية الغابات والوقاية منها ، 

وكذلك التنسيق بين البلدان لمكافحة أسباب إزالة الغابات ، مثل التعدين واالتجار بالمخدرات والتمديد 

افة إلى ذلك ، توصي بإنشاء شبكة تعاون منغير القانوني للحدود الزراعية. باإلض  Amazon  للتعامل

 .مع الكوارث الطبيعية ، وكذلك لتعبئة الموارد العامة والخاصة لتنفيذ التدابير التي تسنها

هذا االتفاق يبدو وكأنه وعي جماعي حقيقي بضرورة حماية األمازون. يجب أن تفسح التوترات بين 

يادة الطريق إلى توحيد القوى لتحقيق هذا الهدفالدول واألطروحات المسيئة للس . 



 

 قرار قضائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
المراقبة المفرطة بالفيديو: إغالق اإلشعار ضد معهد الكمبيوتر والتكنولوجيات  -البيانات الشخصية 

  التجارية

 

، أصدرت 2018تموز )يوليو(  24في   CNIL  إشعاًرا رسميًا ضد معهد الكمبيوتر والتكنولوجيا

مراقبة فيديو مفرط. منذ أن أصبح التجارية إلقامة نظام  ITIC  متوافقًا ، تم إغالق إجراء اإلشعار

 .الرسمي

وكذلك وثائقها ، جعلت من الممكن إثبات أن أوجه القصور  ITIC التدابير المختلفة التي وضعتها

والقانون. فيما  RGPD بالفعل خطوات لالمتثال ل ITIC وجدت خالل السيطرة قد توقفت. اتخذت

المراقبة بالفيديو ، قاميتعلق ب  ITIC  بإزالة أو إعادة توجيه الكاميرات التي تصور مساحات العمل

أيًضا تدابير تنظيمية  ITIC ومناطق الترفيه للطالب ووظائف الموظفين. باإلضافة إلى ذلك ، اتخذت

زيونية المغلقة من الناتج المحلي اإلجمالي لضمان أمن نظام الدوائر التلف 32وفقًا لما أوصت به المادة 

حتى ال يتمكن الطالب والموظفون غير المصرح لهم من الوصول صور الدوائر التلفزيونية المغلقة. في 

لوحة المعلومات عن  ITIC القانون ، تم تعزيز حق المعلومات لألشخاص المعنيين. في الواقع ، أكملت

شروط العامة للتسجيل وعقود العمل. المراقبة بالفيديو في إنشائها وأثرت المعلومات المذكورة في ال

يوًما كحد أقصى لفترة االستبقاء. حفزت  ITIC 30 أخيًرا ، فيما يتعلق بالحفاظ على الملفات ، حددت

يوليو  02المؤرخ  024-2018بإغالق اإلشعار الرسمي رقم  2019سبتمبر  02جميع هذه التدابير قرار 

ضد المؤسسة 2018  ITIC 

 

 

أول اكتشاف للبكتيريا الضارة على "أشجار الزيتون" في فرنسا -سانتي    

 

هذا النوع من البروتكتريا غاما األسرة. هذا هو النوع الوحيد من نوعه ، ويتم احتساب خمس سالالت. 

بعض السالالت مسؤولة عن األمراض القاتلة أو المحتملة الفتاكة في مجموعة متنوعة من األنواع 

لالستهالك البشري ، بما في ذلك العنب والزيتون والفواكه الحمضية. وبالنظر إلى  النباتية التي تزرع

نوًعا من النباتات الحساسة )النباتات المضيفة( التي تنتمي إلى  309جميع سالالت هذه البكتيريا ، هناك 

ائلة واحدة من عائلة ثنائية النَُّسج ، وستة أحاديات النيلة وع 54عائلة ، بما في ذلك  63جنًسا و  193

 عاريات البذور. ومع ذلك ، يمكن إصابة العديد من هذه النباتات في حين تبقى بدون أعراض

في فرنسا ، هذه هي المرة األولى التي يتم فيها اكتشاف هذه البكتيريا "الزيتون القاتل" على شجرتين 

ت ، نظًرا للطبيعة الخطيرة لهذه زيتون في ألب ماريتيم. تمثل هذه األخبار تهديًدا صحًيا لقطاعات النبا

البكتيريا. هناك نوعان من أشجار الزيتون الزينة ، واحدة في أنتيب ومنتون ، والتي تم تحديدها على 

أنها الناقل للمرض من قبل خدمات الدولة المسؤولة عن مراقبة النباتات ، وتقول الوزارة. وفقًا للوائح ، 

أعراض الجفاف وتدميرهما في األيام القادمة لمنع انتشار المرض. سيتم هدم شجرتي الزيتون الملوثتين ب

تم إنشاء محيط تحكم ، بما في ذلك اقتالع النباتات المعرضة للبكتيريا ، باإلضافة إلى المراقبة المعززة 

كيلومترات. خطر االنتشار ال يزال حقيقيا ولكن يمكن  5لجميع النباتات داخل دائرة نصف قطرها 

هاالسيطرة علي  

 
 

2022تقترح وزيرة الخارجية برون برونسن استرجاع نفايات البناء مجانًا في عام  -النفايات    

، أكدت وزيرة الخارجية برون برونس إطالق شبكة من الخدوش المهنية لمهنيي البناء في  2019سبتمبر  5في 

المسؤولين المنتخبين من أجل إلدخال سلسلة . واجتمعت المنظمات المهنية في قطاع البناء ورابطات 2022يناير 

من التدابير لتحسين إدارة نفايات البناء ومكافحة مدافن النفايات ، قبل النظر في مشروع قانون االقتصاد الدائري 

في مجلس الشيوخ. في الواقع ، يبدو من الضروري مكافحة هذه النفايات الناتجة عن قطاع البناء ، والذي يمثل 

ن من النفايات ويتراكم في مقالب برية. كل عام ، تمثل إزالة وتنظيف هذه المدافن بالنسبة للمدن مليون ط 42

مليون يورو. يجب أن يوفر مشروع القانون تدابير ملموسة لمكافحة هذه  420و  340بتكلفة تقديرية تتراوح بين 

 .اآلفة

 

قواعد مجلس الدولة بشأن حظر  -فقه ال

األنواع المحميةتدمير   (EC  ،24 يوليو  

414353رقم  2019 ) 

 

حدد مجلس الدولة فرضيات االستثناءات 

لحظر تدمير األنواع المحمية بقرار صدر 

. وهذا يضع حداً 2019يوليو  24في 

 .لمشروع مركز تسوق بالقرب من تولوز

ينص مبدأ حظر تدمير األنواع المحمية على 

92/43أساس توجيه المجلس   / EEC 

والمدون في  1992مايو  21الصادر في 

من قانون البيئة على أن  L 411-1 المادة

مواقع االهتمام الجيولوجي ، الموائل 

الطبيعية األنواع الحيوانية غير المحلية أو 

األنواع النباتية غير المزروعة وموائلها 

بجميع أنواعها ، مثل تدمير البيض ، 

، إلخ. واألعشاش ، وقطع النباتات ، ونقلها 

يسرد التوجيه بشكل شامل االستثناءات من 

حظر تدمير األنواع المحمية عند تلبية ثالثة 

شروط تراكمية: عدم وجود بديل مرض ؛ 

اإلبقاء على السكان في حالة حفظ مالئمة 

لألنواع المعنية في مداها الطبيعي ؛ وحماية 

مصلحة معينة مثل مصلحة الصحة العامة 

األسباب الملحة  والسالمة أو غيرها من

لتجاوز المصلحة العامة. في قرارها الصادر 

، أعطت المحكمة  2019يوليو  24في 

اإلدارية العليا األولوية لمختلف الشروط 

الالزمة للحصول على استثناء. يجب أن 

يكون هناك سبب رئيسي يتمثل في تجاوز 

المصلحة العامة ، وإذا ثبت ذلك ، يجب 

ية أخرى وهذا إثبات عدم وجود حلول مرض

االستثناء ال يؤثر على الحفاظ على تجمعات 

 .األنواع المعنية

 


