
 
 

لمان لمحاربة وباء  ي صّوت عليها الير
 ؟ COVID19حالة الطوارئ الصحية: ما هي التدابير الت 

ي مجلس الوزراء يوم األحد. الدافع وراء هذا القرار هو البيانات العلمية المتاحة عن الوضع الصحي 
ي البالد.   أعلنت حالة الطوارئ الصحية بمرسوم ف 

 ف 

بمرسوم ، تقييد أو حظر حركة األشخاص والمركبات ؛ دخول هذا القانون حي   التنفيذ. من اآلن فصاعدا ، يجوز لرئيس الوزراء ،  الطوارئ الصحية لمدة شهرين من يوم اعلنت حالة

وري تماًما ألسباب عائلية أو صحية ؛  ط السفر الض  منع األشخاص من مغادرة منازلهم ، بشر

اتخاذ تدابي  لحجر األشخاص الذين قد يصابون بالعدوى ؛ اتخاذ تدابي  إليداع األشخاص 

أكير من فئات المؤسسات المفتوحة للجمهور  المصابي   وعزلهم ؛ األمر باإلغالق المؤقت لفئة أو 

ي تقدم السلع أو الخدمات األساسية ؛ تحديد أو حظر 
وأماكن االجتماع ، باستثناء المؤسسات الت 

التجمعات عىل الطريق العام وكذلك االجتماعات من أي نوع ؛ األمر بمصادرة جميع السلع 

دابي  مؤقتة للسيطرة عىل أسعار بعض والخدمات الالزمة لمكافحة الكارثة الصحية ؛ اتخاذ ت

ي السوق لهذه المنتجات ؛ اتخاذ جميع 
المنتجات الالزمة لمنع أو تصحيح التوترات المذكورة ف 

ويد المرض  باألدوية المناسبة للقضاء عىل الكارثة الصحية ؛ اتخاذ أي إجراء تنظيمي  التدابي  لي  

 آخر يحد من حرية المؤسسة بمرسوم. 

اوح الغرامة من  135انتهاك للحظر بغرامة قدرها ويعاقب عىل أي  ي حالة التكرار خالل خمسة عشر يوًما ، يمكن أن تي 
يورو. إذا تكررت الجرائم أكير من ثالث  3000إىل  1500يورو. ف 

ي غضون ثالثي   يوًما ، ُيعاقب عىل الوقائع بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 
 ة إضافية عىل خدمة المجتمع ؛يورو ، باإلضافة إىل عقوب 3750مرات ف 

ي اإلداري. 
 لحالة الطوارئ الصحية إىل القاض 

ً
 ومع ذلك ، يمكن استئناف هذه التدابي  المتخذة تطبيقا

19-COVID  عندما تستدعي قوة القوة أداء العقود العامة : 
ي مادته 

ي ف 
( 3بشكل عام العنارص الثالثة ) 1218يتضمن النص الجديد للقانون المدن 

ي تجمع بي   خصائص 
الت 

: عدم  القوة القاهرة وهي

القدرة عىل التنبؤ ، وعدم 

المقاومة والمظهر 

ي حي   تتطلب 
ي ف  الخارج 

ذلك ، أن الحدث يعتي  

"يفلت من سيطرة المدين 

معقول عند إبرام العقد "وأنه ال يمكن تجنب  "،" لم يكن من الممكن توقعه بشكل 

 آثاره" من خالل التدابي  المناسبة ". 

ي 
ي يعف 

وط الت  اماتها  Covid-19ومع ذلك ، ما هي الشر األطراف المتعاقدة من الي  

ي قد تؤدي إىل التعويض؟ ملحوظة: 
 التعاقدية الت 

 القوة القاهرة:  إنهاء بسبب •

اف بوجود قوة قاهرة تعوق التنفيذ العادي للعقد قبل أي إنهاء ، يجب أن يؤدي االعي  

يك المتعاقد مع  العام ، من حيث المبدأ ، إىل اإلعفاء من المسؤولية التعاقدية للشر

ي تكبدها 
اإلدارة ، أو حت  إىل اعتماد تدابي  تعويضية ترمي إىل تعويض الخسائر الت 

 الطرف المتعاقد. 

 نظرية المسؤولية بدون خطأ :  •

يك متعاقد مع اإلدارة ، والذي قد يرى  هنا يمكن أن  تكون حالة عامل اقتصادي ، شر

ي إطار مكافحة وباء 
عًجا بقرار إداري غي  تعاقدي تم اتخاذه ف   

-Covidتنفيذ العقد مي 

ي 19
ي هذا الصدد أن اإلعالن البسيط لوزير االقتصاد والمالية ، ف 

اير  28. ويالحظ ف  في 

الفعل حالة قاهرة من المحتمل عىل وجه كان ب Covid-19، يشي  إىل أن  2020

ي حالة التسليم 
ي الدولة تطبيق جميع العقوبات ف 

ئة األطراف المتعاقدة ف  الخصوص تي 

 .
ً
 إداريا

ً
 المتأخر ، ال يمكن اعتباره قرارا

 تطبيق نظرية عدم القدرة عىل التنبؤ:  •

ا غي  طبيعية وغي  متوقعة خا
ً
رجة عن سيطرة تغطي نظرية عدم القدرة عىل التنبؤ أحداث

. ال يمكن تطبيق هذه النظرية 
ا
ي اإلدارة مما يجعل أداء العقد مستحيًل

يك المتعاقد ف  الشر

ي تسببت بها غي  طبيعية وغي  متوقعة ، خارجة عن سيطرة 
إال إذا كانت األحداث الت 

ير ، يحق للطرف اآلخر  ي اقتصاد العقد. عند التي 
ي اضطراب ف 

األطراف وتسبب ف 

ل طوارئ ، والذي سيسمح له بمواصلة تنفيذ العقد الذي هو طرف الحصول عىل بد

يك المتعاقد من  فيه. وبالتاىلي فإن هذه النظرية تعويضية بحتة وال يمكن إعفاء الشر

 مسؤولياته التعاقدية. 

ي اختصاص اختصاص طاقة الرياح   
 يقتض 

ً
طاقات متجددة: إجماال

ي األزمة الصحية المرتبطة ب 
 
ي الرياح ف

 
 COVID19ف
ميل ، انخفاض بأكير من  30النفط بأقل من   ي شهر واحد ، 50دوالر للي 

٪ من الملكية ف 

ي العمل عن بعد ، وجود أقل من 
ي المواقع الصناعية 40العاملي   ف 

٪ من القوى العاملة ف 

. حت  خالل  ي وس التاج   الفي 
ً
كات تأثرا ،  Covid-19، توتال هي واحدة من أكير الشر

ي مصادر الطاقة المتجددة ، مع استثمار كبي  استمرت األعما
كة النفط ، وخاصة ف  ل لشر

كة الفرنسية  كة مؤخًرا عن استحواذها عىل الشر ي طاقة الرياح. أعلنت الشر
 Globalف 

Wind Power  ي تمتلك محفظة تزيد عن
وعات الرياح  1000الت  ميجاوات من مشر

ية منها  كة هي ث GWP. 2025ميجاوات بحلول عام  250الي  ي عملية استحواذ لشر
ان 

Total  كة ية بعد أن قامت بها شر ي الرياح الي 
. هذه  Vents d'Ocف  ي

العام الماض 

ي يجب أن تقلل تماًما من إدمانها عىل 
كة النفط العمالقة ، الت  ورية لشر العمليات رص 
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ي 
الوقود األحفوري وتقليل بصمتها الكربونية ، وإال فسيتم فرض عقوبات عليها أكير ف 

 األسهم.  سوق

ي سوق الطاقة من  Totalتدمج 
اتيجيتها وتتوقع اتجاهات جديدة ف  ي اسي 

تغي  المناخ ف 

ي مجال الكهرباء منخفضة الكربون مع الطموح 
خالل تطوير مجموعة من األنشطة ف 

ة  ي األفق  20٪ إىل  15بأن تمثل األخي 
. حت  اآلن ، تبلغ الطاقة 2040٪ من مبيعاتها ف 

ي جميع أنحاء العالم حواىلي اإلجمالية إلنتاج ت
 7وتال للكهرباء منخفضة الكربون ف 

ي ذلك أكير من 
 جيجاوات من الطاقة المتجددة.  3جيجاوات ، بما ف 

جيجاوات من المشاري    ع المتجددة منذ بداية العام ، تسي    5مع اإلعالن عن أكير من 

ي 
ات من جيجاو  25المجموعة عىل الطريق الصحيح للوصول إىل هدفها المتمثل ف 

 . 2025القدرة المركبة إلنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 

ي جميع الطاقات المتجددة  Totalيوضح هذا االستحواذ رغبة 
ي التطوير ف 

ف 

ي طموحات فرنسا فيما يتعلق بانتقال الطاقة. 
 والمساهمة ف 

 

 COVID 19  ي قطاع نقل
 
ة للغاية ف ، كارثة عالمية وحالة خطير

 الركاب: 
ي تلوث آالف األشخاص حول العالم. إن عواقب مثل هذا  COVID 19تتسبب 

حالًيا ف 

ي ذلك قطاع النقل. 
 الوباء هي أن االقتصاد العالمي قد انخفض بشكل كبي  ، بما ف 

عىل سبيل المثال ، قررت مجموعة النقل الفرنسية متعددة الجنسيات ترانسديف 

ت  طلب جديد". ومع إغالق مكاتبها ، مطالبة موظفيها باختيار العمل عن بعد "ح 

ذلك ، يتم الحفاظ عىل استمرارية نقلهم ، وال سيما لألشخاص الذين يضطرون إىل 

ي متاجر المواد الغذائية(. لذلك ، 
التنقل بسبب وظائفهم )مهنة الطب والبنوك وموظف 

تم تنفيذ التنظيف المطهر اليومي لجميع وسائل النقل من أجل االمتثال للقواعد 

وس كوفيد الصحية )المنتجا وسية ضد في  فرض 19ت المميتة الفي 
ُ
(. وبالمثل ، ت

 تعليمات السالمة للحد من االتصال المباشر بالمسافرين: 

 • يجب أن يكون عىل األقل مي  واحد من المسافرين اآلخرين

 ثانية عىل األقل( 30• اغسل يديك بانتظام )لمدة 

ي مرفقك
 • السعال أو العطس ف 

 يمكن التخلص منه ورميه• استخدم منديل 

 • ارتداء قناع جراجي يمكن التخلص منه إذا كنت مريضا

ي جميع أنحاء فرنسا ، فإن المجموعات المعنية 
عىل الرغم من تباطؤ استمرارية النقل ف 

 تكافح من أجل تلبية احتياجات السكان. 

 

 علم القانون  

CE, 07 Février 2020, Confédération paysanne et autres, 

n°3888649, A. 

ي يتم الحصول عليها باستخدام تقنيات 
"لقد قرر مجلس الدولة أن الكائنات الت 

وتطلب من   وراثًيا،الطفرات الحديثة تخضع لألنظمة المتعلقة بالكائنات المعدلة 

اإلدارة اتخاذ تدابي  لمنع المخاطر المرتبطة باستخدام أصناف نباتات متسامحة 

 ب ". مع مبيدات األعشا

CE, 5 février 2020, Société Les Taxis Hurié, n° 426225, B. 

"أكد مجلس الدولة أنه ، نتيجة للظروف الالحقة إلصدار الموافقة عىل النقل 

ا ، يتوقف حاملها عن استيفاء 
ً
ي لها طابع قرار فردي يخلق حقوق

ي ، الت  الطت 

وك للمدير العام لوكالة الصحة اإلق وط ، واألمر مي  ( إللغائه. إن ARSليمية )الشر

وط ال ينتج عن مالحظة  ي الشر
التقييم الذي يفيد بأن حائز الموافقة لم يعد يستوف 

ام من اإلدارة ال يشكل حالة من االختصاصات ذات الصلة ".   بسيطة ، وهذا االلي  

 

CJUE, arrêt du 12 mars 2020, Finnair, C-832/18. Communiqué de 

presse n° 31/2020 du 12/03/2020 

وأكدت المحكمة أنه لم يتم وضع أي حكم بموجب القانون للحد من حقوق الركاب  

ي ذلك إمكانية الحد من 
ي القضية ، بما ف 

ي ف 
ي حالة إعادة التوجيه ، مثل تلك الت 

ف 

 للسوابق ال
ً
ي التعويض. ووفقا

قضائية للمحكمة ، فإن الراكب الجوي الذي ،  حقهم ف 

كة النقل الجوي بعد إلغاء رحلته ،  ي قدمتها شر
بعد قبول رحلة إعادة التوجيه الت 

ي 
وصل إىل وجهته النهائية بعد ثالث ساعات أو أكير بعد الساعة خطط الوصول ف 

كة النقل الجوي هذه إلعادة مزايا رحلة إعادة التوجيه  من الحق  البداية من ِقبل شر

ي التعويض. 
 ف 

 االحتباس الحراري: تهديد لروسيا 
ي أكسيد الكربون المنبعث نتيجة إذابة الجليد الدائم يخلق "دورة سلبية" ال 

إن ثان 

رجعة فيها يكاد يكون من المستحيل إيقافها. عنارص نباتات وحيوانات ما قبل  

بة الصقيعية تنبعث منها كمية هائلة من الميثان  ي منطقة الي 
التاري    خ المحفوظة ف 

ا لبعض ال
ً
ي أكسيد الكربون. وفق

ي أكسيد الكربون هنا وثان 
تقديرات ، فإن كمية ثان 

ي الغالف الجوي لألرض ) 3إىل  2تزيد من 
 تريليون طن(.  1.6أضعاف محتواها ف 

ي تقريرها الصادر IPCCالحظت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغي  المناخ )
( ، ف 

ي سبتمي  
استخراج ، بقلق أن عملية إذابة الجليد المتجمد تهدد احتماالت  2019ف 

ي المناطق شبه القطبية من روسيا. 
 الطاقة ف 

ي المستقبل القريب سيكون 
ر المحتمل من ذوبان الجليد الدائم ف   150-50الض 

 مليار روبل. 

ي روسيا ، فإن عدد الفيضانات والجفاف 
وتجدر اإلشارة إىل أنه بسبب تغي  المناخ ف 

ايد بمعدل ينذر بالخطر. مناطق حرائق الغابات تتطور   بشعة.  يي  

ي 
( UNFCCC، صدقت روسيا عىل اتفاقية باريس للمناخ ) 2019سبتمي   23ف 

ي ذلك عن طريق الحد من 
ار العالمي بجدية ، بما ف  ي معالجة قضايا االحي 

وبدأت ف 

ي الجو. 
 انبعاثات غازات االحتباس الحراري ف 

 يوم العالمي للمياه –مارس   22 

 
ي العالم من حيث الموارد المائية ولديه ما يقرب يحتل االتحاد الروسي المرتبة 

الثانية ف 

 من رب  ع احتياطيات المياه العذبة. 

ي عام 
ي مؤتمر  1992تم التعبي  عن فكرة يوم المياه العالمي ألول مرة ف 

و ف  ي ريو دي جاني 
ف 

 (. UNCEDاألمم المتحدة لحماية البيئة والتنمية )

جمهور إىل مشاكل الحفاظ عىل إمدادات المياه  تم تصميم هذا االحتفال لتوجيه انتباه ال

ي تشتد الحاجة إليها 
ي العالم وإلبراز أهمية الموارد الت 

المياه العذبة. باإلضافة إىل ذلك،  -ف 

 2018تحت رعاية األمم المتحدة ، يمتد عقد "المياه من أجل التنمية المستدامة" من 

 . 2028إىل 

ولة للحفاظ عىل هذا المورد الطبيعي األكير وفرة المياه تفرض مسؤولية خاصة عىل الد

ي روسيا هي المياه غي  العقالنية، 
ي مجال استخدام المياه ف 

أهمية. المشاكل الرئيسية ف 

ات ، وبالتاىلي ، جودة المياه  ي المفرط عىل األنهار والبحي  والمياه المهدرة والضغط البشر

 غي  المرضية. 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2927596/fr/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2927596/fr/


، وبفضل المتطوعي   ، تم ي
ي العام الماض 

كيلومي  من  24000تنظيف أكير من  ف 

: الخزانات والسدود  101السواحل من القمامة ، وتم تحديث  هيكل هيدروليكي

 والسدود. 

ي 
ي "اإليكولوجيا"، تقوم وزارة الموارد الطبيعية ف 

وع الوطت  نذكر أنه كجزء من المشر

ي اال 
وع اتحادي للحفاظ عىل المسطحات المائية الفريدة ف  تحاد روسيا بتنفيذ مشر

وع اتحادي للحفاظ عىل نهر الفولغا.   الروسي ومشر

ي المغرب
 
 التنوع الحيوي ف

 

واحدة من  يعتي  المغرب، وفقا للمفوضية العليا للمياه والغابات ومكافحة التصحر ،

ي منطقة البحر األبيض المتوسط 
ي ف  ي التنوع البيولوج 

 40، مع حواىلي أغت  البلدان ف 

 أنواع رئيسية من النظم البيئية. 

ي تفضل تطوير 
اء بغلبة النظم اإليكولوجية الحرجية قبل الغابات الت  يتمي   هذا الير

 مجموعة متنوعة من الحيوانات والنباتات. 

ي المغرب تتعرض  herpetofauna، و  avifaunaألرضية، و إن حيوانات الثدييات ا
ف 

نوًعا من  46نوًعا مهددة ، و  13أنواع من الحيوانات متوطنة و  8لتهديد خطي  )

avifauna  نوًعا من  22مهددة ، وherpetofauna  األنواع المهددة(.  18متوطنة و 

ا من األنواع مهددة بسبب  ً ا كبي 
ً
ي استغالل الموارد كد المركز المذكور أن عدد

اإلفراط ف 

الطبيعية ، وفقدان الموائل وتفتتها ، وإزالة الغابات ، والحرائق ، والرعي الجائر ، 

ي تشكل التهديدات الرئيسية 
والتحض  ، والتلوث ، الظروف المناخية القاسية ، والت 

ي البالد. 
ي ف   للتنوع البيولوج 

ي 
ية ف  من كل عام ، وهو فرصة لرفع مستوى   مارس 3ُيحتفل باليوم العالمي للحياة الي 

 . ي يوفرها الحفاظ عىل الطبيعة للبشر
 الوعي بالعديد من الفوائد الت 

ي عام 
كان موضوع "االستماع إىل أصوات الشباب" هو الموضوع الذي تم اختياره ف 

ي مكافحة الصيد غي   2017
اك األجيال القادمة ف  لالحتفال بهذا اليوم بهدف إشر

وع وتهريب ا ية. المشر  لحيوانات الي 

 


