
 
 

 منظمة الصحة العالمية في قلب أزمة جديدة 
 

أنه أوقف مساهمة الواليات المتحدة في منظمة الصحة العالمية بسبب تأخره في الحصول على  ، Donald TRUMB، ، أعلن رئيس الواليات المتحدةأبريل 14في 

 معلومات تتعلق بالفيروس ، ولكن أيًضا بسبب ضربه للمعلومات. غير دقيق. )خاصة فيما يتعلق بانتقال الفيروس من إنسان آلخر( 

 Tedrosهناك أمران يقع اللوم على وجه الخصوص األول على الروابط األيديولوجية لرئيس منظمة الصحة العالمية. 

Adhenom Ghebreyesus  2017، في عام منظمة ماركسية لينينية ثورية كان -ناشط سابق في جبهة تحرير شعب النمر ،

، ولكن في لتحديث بالده 2000مليار دوالر في عام  12تبين من قروض بقيمة سياسيًا إثيوبيًا. لديه عالقات عميقة مع الصين كما ي

جميع الحقوق محفوظة لشركة   «كيت  COVID19 ، الناقلون الصينيون الثقيلون من القناع واألرض المضادة لإثيوبيا أيًضا

 لعالمية. اثيوبية. هذه هي العناصر التي توحي بأن الصين تسيطر بشكل غير مباشر على منظمة الصحة ا

-Bill ، مع مؤسسة ٪ من القطاع الخاص 80وتتعلق المشكلة الثانية بتمويل منظمة الصحة العالمية. تمول منظمة الصحة العالمية 

et-Melinda-Gates  كمانح أساسي مملوك لـBill Gates ( كانTedros Adhenom Ghebreyesus    عضًوا في مجلس

 . Bill Gates)التحالف العالمي للقاحات والتحصين( الذي يمتلكه  GAVI(. المانح الثاني هو 2009-2008إدارتها في 

، فقد يكون السؤال هو ما إذا كان من الطبيعي أن يكون هناك منظمة فوق وطنية بموجب القانون العام )منظمة الصحة  ، حتى إذا لم يتم تقديم دليل على تضارب المصالحلذا

 جل واحد خاص؟ العالمية( يتم تمويلها إلى حد كبير من قبل ر

 طيران  قتل عمالق -لنقل ا

الخطوط الجوية الفرنسية   الشركة. صدمة لكن القرار يعتبر ضروريا للبقاء

KLMقالتاجي وإغال منذ بداية األزمة ، التي كان نشاطها في حالة توقف تام  

  ، ما يقرب من ثالث سنوات مع A380أسطول  ، ستوقف الخروج من لهاحدود

ملوثة للغاية    . 2020مايو 20بيان صحفي بتاريخ ، وفقًا لـتاريخ متفق عليه مبدئًيا

وقود أكثر من الطائرات األخرى( ومكلفة   ٪ من 25)مع استهالك ما يقرب من 

شركة الطيران   مليار دوالر 7على الرغم من الدعم المالي من الدولة من ، وللغاية

انها تخطط الستئناف   ، ثملبدء استراتيجية تبسيط األسطول ليس لديها خيار سوى

 فر(. تقييد الس نهاية حزيران )موضوع طبعا لرفع الرحالت الجوية تدريجيا من قبل 

 

  المناخ  - االحتباس الحراري الذي ليس في استراحة     
 

قد تفقد الغابات المطيرة دورها في  ،2020مايو  21وفقًا لدراسة علمية نُشرت في 

 ، وتصبح بواعث. الكربون الرئيسي الخزان

قل  فهو ليس لأل ،ان باردًا في الخلفإذا ك هذا السيناريو

،  درجة مئوية 32، بعد عفا عليها الزمن. في الواقع

، أخصائي الغابات االستوائية في  هيرولت وفقًا لبرونو 

،  التنمية(الدولية في البحوث الزراعية  والشركات في مركز التعاون وحدة الغابات 

تتقلص الغابات بشكل حاد لما يقرب من ثالثة  مخزون الكربون الموجود في

 هن.أرباع

  تحتوي حاليا على االحتباس الحراري  بينما الهدف الذي حددته اتفاقية باريس هو

  أن كل درجة حرارة تزداد  ، خاصة، الوقت مثير للقلقدرجة مئوية 2أقل من 

 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي.  51ستطلق  
 

الطاقة والمناخ للسنوات العشر تعريف أهداف  :لطاقة ا  

 القادمة 

(  PPEبرنامج الطاقة متعدد السنوات ) 2020أبريل  21حدد مرسومان في 

 واالستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون.

أولويات العمل   2020أبريل  21المؤرخ  2020-456يحدد المرسوم األول رقم 

، يق حياد الكربون. لهذا. الهدف هو تحق2028-2019إلدارة أشكال الطاقة للفترة 

، يتطلب  تريد الحكومة حظر الوقود األحفوري وتنويع مزيج الطاقة. في الواقع

، ال سيما الرياح البرية المرسوم في المقابل تطويًرا كبيًرا للطاقات المتجددة

والكهروضوئية على األرض وعلى المباني. كما سيكون للكهرباء المائية مكانها في 

 هذا. مزيج الطاقة 

، التي تحدد (SNBCويتناول المرسوم الثاني استراتيجية منخفضة الكربون )

الطريقة التي يجب أن يتم بها الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري. تم  

، بهدف 2019-2018وتم تنقيحه في  2015ألول مرة في عام  SNBCاعتماد هذا 

  457-2020مرسوم رقم هي ال تقيحاته. أحدث 2050حياد الكربون بحلول عام 

الذي يضع ميزانيات الكربون التي تحد من انبعاثات  2020أبريل  21المؤرخ 

 غازات الدفيئة الوطنية على مدى خمس سنوات 

 

 ف االستئناقرارات محاكم 

 

 : 439949 ، رقم2020أبريل  17، المرسوم المؤرخ قانون مجلس الدولة

 . Covid-19 timeأو رفض القوة القاهرة لموردي الكهرباء البديلة في 

حكم قضاة اإلجراءات الموجزة لمجلس الدولة في قضية العديد من الموردين الذين 

 .EDFالكهرباء باإلضافة إلى ضمانات السعة من اشتروا 

، اضطر  نظًرا ألن الوباء أدى إلى تخفيضات كبيرة في استهالك الكهرباء في فرنسا

الموردون إلى بيع الجزء الزائد من الكهرباء المشتراة بأسعار أقل بكثير من السوق.  

،  قوة قاهرة، التي ضبطت ألول مرة ، في قضية (CREقامت لجنة تنظيم الطاقة )

 . 2020مارس  26برفض طلب من موردين بديلين في 

ثم استولى الموردون على القاضي الموجز في مجلس الدولة مطالبين بتعليق تنفيذ 

، مشيرين إلى أن الحالة  مداوالت اللجنة. فصل قضاة المحكمة العليا المتقدمين

 الطارئة للقوة القاهرة لم تستوف. 

 : 440445و  440442 ، طلب.2020مايو  18، ن مجلس الدولةقانو 

الشرطة باستخدام التقاط صورة الطائرات   ويشير مجلس الدولة إلى أن نظام المراقبة

وبالتالي توفير عدد من  يشكل معالجة البيانات الشخصية ويجب طيار بدون

 الضمانات لتكون مشروعة. 

 : 426941، رقم 2020أبريل  3مجلس الدولة بتاريخ 

، تحديد ، في األمور المتعلقة بخالفات توربينات الرياحيجوز لرئيس لجنة المحاكمة

، بشرط أال تقل هذه الفترة تاريخ جديد ال يمكن للطرفين بعده التذرع بوسائل جديدة

 لقائية يعني وأنه يتم احترام مبدأ التناقض.عن فترة التبلور الت 

 

 

٪ في فرنسا 30انخفاض في انبعاثات الكربون يبلغ  COVID المناخ /

 خالل فترة االحتجاز 

 

، أي ما بون سجل غير مسبوقعلى الرغم من أن هذا االنخفاض في انبعاثات الكر

٪ المتبقية 70، إال أن مسألة الـ مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 20يعادل 

 ال تزال بدون حل. 

، شهد الطيران انخفاًضا كبيًرا في انبعاثاته (HCCوفقًا للمجلس األعلى للمناخ )

متبقية من خالل  ٪ ال40تفسير نسبة الـ ٪. يتم 60٪ وانخفض النقل بنسبة 75بنسبة 

 استمرار عمليات التسليم بالشاحنات والسيارات التي ال تزال قيد التداول ألقلية منهم.
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-، فإن التخفيضات في االنبعاثات أقل بكثير في القطاع الصناعي )من ناحية أخرى

٪( حيث تستمر اآلالت في العمل  27

 حتى إذا تم تقليل النشاط. 

وينطبق الشيء نفسه على إنتاج 

٪( حيث استمرت  15-لطاقة )ا

محطات توليد الطاقة بالغاز والفحم  

أيًضا  -في إمدادنا. وفي المباني )

، حيث استخدم السكان ٪(15

، مما يعوض  ، واألجهزة المنزلية(المحاصرون طاقة أكثر من ذي قبل )للتدفئة

ت من ، ظلت االنبعاثا. وأخيراً انخفاض االستهالك في المباني العامة والتجارية

 الزراعة والنفايات دون تغيير.

 

، التي رفضت تعويض  العدالة ضد أكسا مطعم يكسب -  إدارة المخاطر

 خسائر  لها

 

ووافقت   رفض تعويض خسائره. ، والتيAXAمطعم يفوز بدعوى قضائية ضد 

صاحب مطعم باريسي قام بتعيين شركة التأمين   محكمة باريس التجارية على ذلك

 من منشآتها المغلقة كجزء من الوباء.بعد رفضه تعويض الخسائر التشغيلية ل أكسا

خرق المؤمن  ذلك ،Eclore، رئيس مجموعة Stéphane Manigoldيعتقد 

ندد صاحب المطعم  فيما يتعلق بالمنشآت األربعة التي يديرها. ال التزاماته التعاقدية

معلنة عن   مارس 14الذي يؤكد "أن أمر الحكومة  "باالدعاء المتفجر ألكسا فرنسا

قال قرار   ، "ال تشكلالجمهور استيعاب لم تعد قادرة على مؤسسات مثل المطاعم

"خسارة تشغيلية أثناء  أن عقوده لم تكن تخطط لالستيالء عليها اإلغالق اإلداري "

وصول الجمهور إلى مؤسسات معينة  حظر عام اتخاذ القرارات بموجب مراسيم

 انتشار الفيروس ".  للقتال

أكسا بدفع شهرين  Manigoldوأمر   .Stephaneوقضت المحكمة المؤقتة لصالح 

، أي مطعم  خسائر التشغيل محسوبة على الهامش اإلجمالي  ونصف من شهر

 ، سوف المؤمنوفقا لمدير االتصاالت يورو كتعويض. 5000يورو و 70.000

دون مناقشة حول  السرعة و االستئناف على هذا القرار الذي كان سيتخذ على وجه

 . األسس الموضوعية 

 

دبابيس أوروبية لتحضير وجه    المفوضية – االتحاد األوروبي

 لفيروس كورونا   فرنسا

 

وفقا للمفوضية   فرنسا والفيروس التاجيالمفوضية األوروبية تحدد عدم االستعداد ل

في حاالت   أبرز الثغرات في إعداد النظام COVID19، فقد أزمة وروبيةاأل

 الوباء.

 نظامها الصحي في وقت مبكر "مرونة  المفوضية تطلب من فرنسا "تعزيز

 . Covid-19توصيات منذ أزمة 

التوافر   على "الصعوبات في ضمان السلطة التنفيذية في االتحاد األوروبي تؤكد

فرد "في بداية   المنتجات األساسية ومعدات الحماية ،ينالفوري للمهنيين الصحي 

والمسعفين  "حشد احتياطيه من الموظفين والمعدات الطبية الوباء. باريس بالتأكيد

" صعب ". تسلط  بقيت جميع شرائح النظام الصحي  "لكن" تنسيق العمل بين

  لصحيالمشاكل الهيكلية الكامنة "في النظام ا بروكسل الضوء أيًضا على "

 ،البنية التحتية المادية والموارد البشرية الفرنسية التي "تنجم عن قلة االستثمار فيها

خاص   الحاجة إلى تنسيق أفضل بين الجهات الفاعلةتكيف محدود لتنظيم الخدمات و

 وعام ". 

 استمرار التفاوتات اإلقليمية "." وبحسب اللجنة فإن هذه "الصعوبات تتفاقم بفعل

الرقمية "ضرورية   جهود جديدة "لتحويل" الخدمات الصحية إلى  وتضيف أن" من 

 مهم خالل الجائحة ".  ألن" التطبيب عن بعد هو

 

 

 



 


