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 والتناقضات الترددات بين العدالة ، لينكي عدادات :الفقه
 

 

 تركيب يعارضون أفراد من المقدمة الطلبات قبلت محكمة وهي ، Linky بعدادات المتعلقة القرارات تعارض بعد .متقدم 5000 من أكثر مع ، التنفيذ قيد إجراء عشرون هناك ، إجمالاً

 .علميا ثبت خطر يوجد ل بينما الحكم :هائال تحديا القضاء يواجه ، مماثلة طلبات أخرى رفضت بينما Linky عدادات
 

 430 حوالي ، أغسطس 3 ، الجمعة ، (أخرى طلبات 108 رفض) فردااً عشر ثالثة لينكيتشيز الكهرباء عداد بسحب 2019 يوليو 30 الثالثاء أمرت تورز محكمة أن حين في ، الواقع في

 قرارها تبرير أجل من .التجاه هذا في أيضا تذهب فرنسا أنحاء جميع في بالفعل اتخذت التي القرارات من العظمى الغالبية .نانتير محكمة قبل من رفضه تم لينكي تركيب عارضوا شخصاا

 ومع .(ذلك إلى وما ، التعب) الكهرومغناطيسية للمجالت الحساسية إلى الناجحون المتقدمون يعزوها التي واألمراض لينكي وضع بين "مباشرة سببية صلة" وجود تورز محكمة عقدت ،

 الذين أولئك معاناة إنكار دون ، الكهربائية الحساسية فرط متالزمة بوجود الصحية السلطات تعترف ل ، أوسع نطاق على .ANSES قبل من السببي الرابط هذا على التعرف يتم لم ، ذلك

 ."لينكي متر في الكهرومغناطيسية للحقول والتعرض أمراضهم بين سببية صلة وجود على" أدلة يقدموا لم المدعين أن نانتير محكمة وجدت .لديهم إن يقولون

 

 العلمي اليقين لدينا يكون حتى النتظار علينا يجب كان إذا ما هو المطروح السؤال فإن وبالتالي .األحيان بعض في منفصالن مفهومان هما العلمية والسببية القانونية السببية ، الواقع في

 يتيح أن ينبغي البيئي الميثاق من 5 المادة في الوارد التحوطي المبدأ أن على .العدالة إجهاض لخطر تتعرض التي الدعاءات جميع سنرفض كنا إذا ما ، نفسه الوقت وفي ، القرارات لتخاذ

 .الراهن الوقت في العلمية المعرفة حالة بشأن اليقين عدم حالة في قرار اتخاذ

 

ا ولكن الموضوعية الوقائع أساس على أساساا الحكم يكن لم :موجزة إجراءات بعد تتخذ ألنها ، فقط مؤقتة القرارات هذه فإن ، القاضي يقرره قرار انتظار في  تجميد" أجل من سريعاا قرارا
 .الموضوعية األسس على حكم أي قبل "الموقف

 

 

 السياحة لتعزيز منصة :السياحة

 الخضراء
 

 

 من ٪ 8 ، الواقع في !العطالت تأخذ ل البيئة

 .السياحة من تأتي العالمية الدفيئة غازات انبعاثات
 ، الجوي النقل عن كبير حد إلى ناتجة النسبة هذه

 تنبعث وإياباا ذهاباا نيويورك - باريس رحلة إن حيث

 الفرنسيين كل استهالك قدر الكربون أكسيد ثاني من

 من يجعل القطار ركوب ، للمقارنة .التدفئة عام في
 .CO2 أقل مرة خمسين رفض الممكن

 

 برمجة الممكن من هل ، ملموس بشكل ولكن
 لروح وفقاا الميزانيات؟ لجميع البيئية العطالت

 ، السؤال هذا على ولإلجابة هذه البيئية العطالت

 في إطالقها تم التي ، voyagir.org منصة تقترح

 والمستدامة البيئية العناوين تحديد ، 2016 يونيو
ا توفر التي للسياحة  المطاعم تحديد يتم .جيداا ضميرا

 يبدو .البيئة تحترم التي الترفيهية واألنشطة والمساكن

 وفقاا ألنه المناسب الوقت في يأتي الحل هذا أن
 عام في أجريت التي booking.com لدراسة

 في الدوليين المسافرين من ٪87 يرغب ، 2018

 البيئي تأثيرهم من الحد طريق عن السفر

 

 الحتباس ظاهرة من التخفيف :المناخ
 المراكز تخضير طريق عن الحراري

 الحضرية

 

 ، القريب المستقبل في :الجوية األرصاد خبراء يقول

 

 الستهالك أنماط تغيير إلى يدعو IPCC :الغذاء
 

 

 الحكومية الهيئة خبراء تقرير نشر تم ، األعضاء الدول من وفدااً 195 قبل من أغسطس 7 الموافق األربعاء يوم اعتماده بعد

 الفريق يوصي ، الحراري الحتباس ظاهرة من للحد .أغسطس 8 الموافق الخميس يوم (IPCC) المناخ بتغير المعنية الدولية

 الستخدامات من وغيرها والحراجة الزراعة تمثل ، الواقع في .الغذائي النظام بتغيير المناخ بتغير المعني الدولي الحكومي

 .الخبراء يقول كما ، الدفيئة غازات انبعاثات إجمالي من ٪ 23 ، الحيوانية الثروة مثل ، لألرض

 

 الوجبات وتطور وحدوده ، العالمي األغذية ونظام ، التقرير هذا مشهد في

 تؤثر والتي ، اللحوم استهالك في زيادة هناك ، المثال سبيل على .الغذائية
 العادات تطورت .المناخ على واللعب األراضي استخدام تعديل على حتما

ا الخمسين مدار على الغذائية  اللحوم من الفرد نصيب زاد :الماضية عاما

 مليون 820 وجود مع حتى ، 1961 عام منذ المتوسط في الضعف من أكثر

 من البالغين من ملياران يعاني ، نفسه الوقت في .الجوع من يعانون شخص

 إنتاج إجمالي من ٪30 إلى 25 بين ما يضيع" و السمنة أو الوزن زيادة

 ."الغذاء

 

 طبقاا ، العامة السياسة باختيارات تسترشد وقد الستهالك أنماط في التغييرات من العديد إلى حاجة هناك ستكون ، المستقبل في

 والحبوب النباتية األغذية على القائمة الغذائية للوجبات الترويج مثل ، المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية الهيئة ذكرته لما

 بالفعل عليها الضوء تسليط تم التي ، الحاجة إلى النص هذا يشير كما .والبذور والمكسرات الخضروات ، والفواكه والبقوليات

 تجنب أجل من الدفيئة غازات انبعاثات من بسرعة الحد إلى ، المناخ بتغير المعني الدولي الحكومي للفريق السابق التقرير في

 .البشر موطن .والتغذية والصحة لألغذية الالزمة اإليكولوجية النظم في "فيها رجعة ل خسائر"
 

 

 المبيداتًالحشرية:ًقانونًتطبيقًالمبيداتًبالقربًمنًالمنازل

 

فيًفرنساً،ًمعًالمتدادًالحضريً،ًيعيشًالمزيدًوالمزيدًمنًالناسًفيًتقسيماتًمجاورةًللحقولً،ًمعظمًالوقتً

 يعالجونًبالمبيداتًالحشرية.ًماًهوًالالئحةًالتنفيذيةًلتطبيقًالمبيداتًبالقربًمنًالمنازل؟

وقدًربطتًالعديدًمنًالدراساتًبينًالمبيداتًالحشريةًوالمخاطرًالتيًتهددًالصحةًوالتلوثًواسعًالنطاقًبالبيئاتً)خاصةً

ًللمناطقً ًالمجاورة ًالمساكن ًمن ًوالمزيد ًالمزيد ،ً ًالغذاء ًيزال ًل ًالمبيدات ًلتلوث ًالرئيسي ًالمصدر ًأن ًحين ًفي المائية(.

الزراعيةًتعاملًبانتظامًمعًالمبيدات.ًهذاًخطرًكبيرًخاصةًعندماًتشملًالحدائقًحدائقًالخضرواتًالتيًقدًتكونًملوثةًوً/ً

 .أوًاألطفالًوالحيواناتًالتيًقدًتتعرضًلمبيداتًاآلفاتًدونًأيًحماية

لًيوجدًحاليااًفيًفرنساًُحكمًتشريعيًيحددًمنطقةًعازلةًبينًمناطقًالمعيشةًومناطقًتطبيقًمبيداتًاآلفاتً)المنطقةًالعازلةً
ًأوًتفصلًبينً ًالبيئةًالطبيعيةًأوًالصناعية(ً،ًالتيًتربطًوً/ هيًمنطقةًبينًكيانينًجغرافيينًأوًجغرافيينًبيولوجيينً)مثل:



 الحرارة موجات ستتضاعف ، العالمي الحترار مع

 ، كانبيرا لمناخ مشابهاا باريس مناخ وسيصبح
 باريس مدينة قرار جاء هنا ومن .أستراليا عاصمة

 "والمناخ األشجار" بعنوان الشهر هذا دراسة بإطالق

 تكيفاا أكثر ستكون المستقبل في التي األنواع لتحديد
 من :شقين ذو التحدي .الجديد الباريسي المناخ مع

 درجات يقاومان اللذين النوعين كال إيجاد الضروري

 تظهر .أيضاا المدينة وينعشان المرتفعة الحرارة
 المراكز تخضير أن الحديثة الدراسات من العديد

 درجات لخفض طريقة وأنجع اإلمكان قدر الحضرية

 .هناك الحرارة
 

 

 
 عدة مدار على "والمناخ األشجار" دراسة ستجري

 التوت :مختلفة أنواع تسعة سلوك وستالحظ سنوات

 والبلوط ، العسل ونحل ، بروفانس في البري
 الجير وشجرة ، اليابان في وسافورا ، الهولندي

 الزيلكوفا ، المقاوم الدردار ، األوراق الصغيرة

 الهدف .المشتركة الطائرة وشجرة البلوط ، الياباني
 سيتم ، السبب لهذا .مقاومة أكثرها تحديد هو ذلك من

 تقيس بأجهزة المدينة في شجرة وثالثين ستة تجهيز

 سجالت على بناءًا الصلبة لألخشاب الدقيقة القطع

 أماكن في "الغينية الخنازير" هذه تنتشر .الطقس
 والشوارع والحدائق الحدائق :باريس في مختلفة

 التوصيات عن الكشف وسيتم ... والغابات والشوارع

 البيانات تسجيل سيتم ولكن 2021 عام في األولى
 .سنوات ثالث مدار على مستمر بشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكيانين.(ًكانًهناكًبالفعلًمرسوم12ًًسبتمبر2006ًًالذيًوضعًقواعدًاستخدامًالمبيدات:ً"لًيمكنًاستخدامًالمنتجاتًفيً

ساعة.ًهذاًً/ الرشًأوًالغبارًفقطًإذاًكانتًالريحًدرجةًشدةًأقلًمنًأوًتساوي3ًًعلىًمقياسًبوفورتً"،ًأيًماًيعادل19ًًكم

بحيثًلًيتمًتفريقًالمبيداتًالحشريةًعنًطريقًلمسًالسكانًالمحليينً،ًولكنًأيضااًالبيئاتًالمحيطةًبها.ًولكنًمنذ6ًًيوليوً

علىًإلغاءًهذاًالمرسوم.ًحتىًاآلنً،ًيوجدًفراغًقانونيًفيماًً)PearsًAppleً)ANPPًحصلتًالرابطةًالوطنيةً،2016ً

 .يتعلقًبمسألةًتطبيقًمبيداتًاآلفاتًبالقربًمنًالمساكن

 

 

 الجوي؟ للنقل الحل :الحيوي الكيروسين :الطاقة
 

 

 على آخرون يعتمد بينما ، المحلية الروابط حظر في البعض يرغب ، الجوي النقل عن الناتجة الدفيئة غازات انبعاثات من للحد
 للقطاع يسمح أن وحده يمكنه هل ، التجريبية الحالة في حالياا المستخدم األحفوري غير الوقود هذا .الحيوي الكيروسين تطوير

 الكوكب؟ تسخين دون بالتطور

 

 ، اللفت بذور) النباتات تخمير طريق عن إما الحيوي الكيروسين إنتاج يتم ، النفط تقطير من الكيروسين على الحصول تم إذا

 استخدامها يمكن ل التي الموارد أو .الطهي زيوت مثل ، المستخدمة الزيوت معالجة طريق عن أو (إلخ ، البنجر ، النخيل

 .(بذر فيلم أو قش ، سيقان) للغذاء

 

 ، شهادة على للحصول .األحفوري بالوقود مقارنة أقل دفيئة غازات منها تنبعث أنها هي الحيوي للكيروسين الكبيرة الميزة

 الحيوي الوقود فإن ، ذلك من النقيض على .األخير من أقل ٪ 60 بنسبة الدفيئة غازات من الحيوي الكيروسين ينبعث أن يجب

 السهل من يجعل ل الحيوي الكيروسين فإن ، أخرى ناحية ومن ، أقل ٪ 80 بنسبة الدفيئة غازات من ينبعث األرضي

 .استخدامه تريد كنت إذا الكيروسين مع مزجه عليك يجب و ، للطيران المفيدة الكيروسين خصائص على الحصول
 الحيوي الكيروسين باستخدام األخير الهدف هذا تحقيق يمكن .2050 عام بحلول ٪50 بنسبة القطاع انبعاثات تقليل هو الهدف

 بالكامل الكيروسين استبدال أردنا إذا .الكيروسين إنتاج ضعف تقارب إنها :األول المقام في اقتصادية المشكلة لكن ،

 إعانات إنشاء الممكن من سيكون ، األخير هذا لتطوير .األسواق في جداا قوية توترات إلى ذلك فسيؤدي ، الحيوي بالكيروسين

 .الكيروسين سعر سيزيد الذي الكربون ضريبة نظام أو ،
 

 

 تدويرها معاد زجاجة 30 مقابل في مترو تذكرة :روما :النفايات
 

 
 شهر نهاية منذ ، الواقع في .روما مدينة رفع يحاول الذي الرهان هو هذا البيئية؟ والقضايا الشرائية القوة بين التوفيق كيفية
 زجاجة 30 بمعدل ، ملموس بشكل .مترو تذكرة مقابل البالستيكية زجاجاتهم تدوير إعادة لمستخدميها المدينة تقدم ، يوليو
 لكل سنتات 5 أو ، يورو 1.50 بتكلفة نقل تذكرة على الحصول الممكن من ، المقدمة المحطات في مودعة بالستيكية
 بيئية وسيلة إنها .المترو احتيال كبح أخرى ناحية ومن البالستيكية المواد تلوث وقف إلى ناحية من المبادرة تهدف .زجاجة
 .واحد عام لمدة يوليو 31 الموافق األربعاء يوم االختبار مرحلة في العملية بدأت .اإليطالية العاصمة في للتجول واقتصادية
 
 تنفذ أوروبية عاصمة أول هي روما أن إلى اإلشارة تجدر .المحطات هذه مع المدينة في محطات ثالث تجهيز تم وبالتالي
 في صعوبات على ينطوي والذي واحدة مرة المستخدم البالستيك حظر في األجل طويل تحد يتمثل الذي المشروع هذا مثل
 .النفايات إدارة
 
 .التجربة من النوع هذا بدأت التي الدول أوائل من واحدة كانت تركيا أن إلى اإلشارة تجدر ، المشروع ابتكار من الرغم على
 إلعادة قابلة وعلب زجاجات إدخال طريق عن بهم الخاصة المترو بطاقة لدفع الفرصة المستخدمين لدى ، نفسه هو المبدأ
 والتطبيق االبتكار من المزيد إظهار خالل من حذوها الفرنسية المدن تحذو أن اآلن المأمول من .مخصصة آالت في التدوير
 .البالستيك مكافحة في العملي

 

 

 

 

 

 

 

 


