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األخبارالرئيسية  -أربع جمعيات قدمت شكاوى بسبب تسرب تريتيوم في مركز Bugey
قدمت أربع جمعيات من شبكة "سورتير دو نوكلير" شكوى في  7مارس  /أمام محكمة مقاطعة بورغ أون بريس ضد  .EDFتم تجميع هذه االرتباطات
بعد اكتشاف تسرب إشعاعي يوم  20ديسمبر في مصنع ، Bugeyهذا التسريب التريتيوم هو ثالث اكتشاف تم اكتشافه خالل ست سنوات  ،يحدد االرتباطات
التي ال يكون هذا الخلل فيها "حادثًا" معزولة .الجمعيات تدعو أيضا إلى "االغالق الفوري للمصنع".
في  20ديسمبر  ،كشفت " EDFتركيز غير طبيعي من التريتيوم" ( 670بيكريلس لكل لتر) في أنبوب يسمح بالوصول إلى جدول المياه  ،على موقع
المصنع .في األيام التالية  ،لوحظت قمم أعلى (تصل إلى  1600بيكوتيتر) في أماكن أخرى من الموقع.
وكان سبب التسرب هو "صمام مغلق في موضع مفتوح في حوض مياه ومضختين لم يكن بهما
عملت " .تقرير التفتيش الذي وضعته هيئة السالمة النووية ( )ASNيعزو هذا التلوث إلى سلسلة من الخلل .كانت إحدى المضخات غير متوفرة منذ عام
 2016ولم يتم صيانة صمامها منذ عام .1992

التنوع البيولوجي  -االحتباس الحراري يهدد طيور البطريق الملكية!

اليوم  ،أكثر من  ٪ 70من من طيور البطريق الملكية
في العالم مهددة تختفي قبل نهاية القرن ألنهم ضحايا
االحتباس الحراري.
الباحثين الفرنسيين من المركز الوطني للبحث العلمي
( )CNRSنشرت في  26فبراير نتائج تسعة أعوام من
العمل على مستعمرات طيور البطريق الملكية في مجلة
.PNAS
التقرير ينذر بالخطر "المنفى إلى الجنوب أو تختفي وهذا
نظرا لتغير المناخ ،واالختيار الذي يقدم البطاريق
الملك" تنبيه الباحثين.
بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه والصيد الجائر ،ال يزال يتعين على طيور البطريق الملك القيام بذلك
للتحرك أكثر في البحث عن الطعام  ،وترك ذريتهم لفترة أطول ال يمكن الدفاع عنها  ،ويتعرضون للجوع
 ،ناهيك عن مسافات العرض الطويلة والقسوة للغاية في فصل الشتاء التي تؤدي إلى وفاة طيور البطريق
الكبار.
عندئذ لن يكون لدى طيور البطريق الملكية خيار آخر للبقاء على قيد الحياة ،بدالً من االنتقال إلى المزيد
من الجزر الجنوبية  ،التي تستطيع  ،مع ذلك  ،حماية "المستعمرات الضخمة" التي تشكل هذه الحيوانات
 ،وتنبيه العلماء

الزراعة إليكولوجية  -إنخفاض منتجات فيتو  23 :مشروعات جديدة مختارة تجريبية DEPHY

تم إطالق عشرون مشروعًا في نهاية عام  ، 2017وتم إطالق دعوة جديدة للمشاريع تحت عنوان
" - DEPHY EXPEتجريب النظم اإليكولوجية الزراعية الستخدامها كمالذ أخير" في عام 2017
الختيار مشاريع تجريبية جديدة.
تهدف شبكة  DEPHY EXPEإلى االختبار والتحقق من التغييرات العلمية في الممارسات
عن طريق إلقاء وتفسير جميع القيود والمعايير التي تكمن وراء القرارات المزارعين.
تم اختيار ثالثة وعشرين مشروعًا تجريبيًا من بين  55مشروعًا مرش ًحا  ،وسيتمكنون من بدء أعمالهم
في الربع الثاني من عام  2018لمدة تتراوح من أربع إلى ست سنوات  ،وسيتم تمويل هذه المشروعات
لتصل إلى  1.8مليون يورو من الوكالة الفرنسية .التنوع البيولوجي (.)AFB

بيولوجي  -إجراءات فرنسا لتطوير
االقتصاد الحيوي

قدمت الحكومة خطة إجراءات لالقتصاد
الحيوي مع جدول زمني للتدابير للسنوات
الثالث المقبلة.
الهدف هو ابتكار اقتصاد يعتمد على الموارد
النباتية بدالً من الحفريات .ما هي العالقة بين
مضرب تنس مع إطار كتان  ،كبسولة قهوة
في نشا الذرة أو زجاجة من
الغازات مملوءة جزئيا مصنوعة من السكر
من والبن جر هذه كلها منتجات من االقتصاد
الحيوي.
فرنسا يريد السماح لها بمعرفة وتطويرها.
بمناسبة المعرض الزراعي  ،وقدمت الحكومة
خطتها إجراءات لصالح المناطق غير الغذائية
لالقتصاد الحيوي ال لسنوات الثالث القادمة.
السنة األولى من خطة العمل سيتم تكريس
إلنشاء االتفاقيات التجارية بين منتجي الموارد
الحيوية والصناعية.

قرار قضائي
البيئة  -ال يمكن للمزارعين تقليل رصيد غازات االحتباس الحراري

وفقا ل  ، ADEMEالمزارعين لديهم العديد من
الصعوبات في الحد من االنبعاثات في الغالف الجوي ،
ولكن بعض المزارع ال تزال مربحة  ،وكالة البيئة و
الطاقة تعتبر أنهم ال يعرفونهم ما يكفي إلجراء تقييم
غازات الدفيئة .مسؤول عن  ٪ 20من انبعاثات غازات
االحتباس الحراري  ،والزراعة هي جزء من معادلة
مكافحة تغير المناخ .لكن النتائج األخيرة لإلستراتيجية الفرنسية منخفضة الكربون ليست وردية :ففي عام
 ، 2016كان القطاع أعلى بنسبة  ٪3من الهدف السنوي النبعاثات ثاني أكسيد الكربون .ومع ذلك  ،فإن
العديد من الحلول معروفة :تحسين التسميد النيتروجيني  ،والحد من استهالك الطاقة لمباني الثروة
الحيوانية  ،وإدخال البقوليات في التناوب  ،وتنمية الحراجة الزراعية ،
استخدام الهضم الالهوائي  ...تمكنت دراسة ميدانية من الكشف عن ثالثة أنواع من الفرامل :نقص
المهارات  ،واالستثمار غير ممكن  ،والخوف من تحمل المخاطر.

المناخ  -اقتراح إدراج مكافحة تغير المناخ في الدستور

أعلن إيمانويل ماكرون في  4مارس عن
رغبته في إدراج مكافحة تغير المناخ في
الدستور  ،القاعدة القانونية العلياالذي يفرض
نفسه على القانون.
في الواقع  ،يريداستمتع باإلصالح
القادمدستوري إلدراج هذامسألة التغيير في
الدستور الفرنسي  ،المعيار القانوني األعلى
الذي يفرض على القانون ،وفقا ألهداف اتفاقية
باريس المناخية .المكان الذي استهدفه هذا النقش في الدستور هو في الواقع المادة  34التي تتعلق بالعالقة
بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية  ،وبدأ رئيس الوزراء إدوارد فيليب  ،إلى جانب الثالثاء للتشاور
 ،لحوالي عشرة أشخاص .أيام  ،تقدم الجماعات البرلمانية إليها مواقع اإلصالح التي يرغب المسؤول
التنفيذي في تسجيلها في مجلس الوزراء في أواسط شهر أبريل بعد المرور في
مجلس الدولة.

األمن الغذائي  -األرقام العضوية الجديدة هي مرضية

تصدر الوكالة العضوية المقياس الجديد للعضوية وكل شيءإشارات
خضراء حول تطوير الزراعة ومن األغذية العضوية في فرنسا  ،سواء
للمهنيين والمستهلكين.
يوجد  36،664منت ًجا في الزراعة في فرنسا في عام  2017و  ٪ 73من
الفرنسيين يقولون أنهم يستهلكون منت ًجا عضويًا على األقل مرة في
الشهر .كانت هناك زيادة بنسبة  ٪13.6في التحويالت في عام 2017
مقارنة بـ 2016ومنطقة زراعية مخصصة لألغذية العضوية تصل إلى
.٪ 6.5
أما بالنسبة للتوزيع  ،فإن  4752موزعًا في عام  ، 2017أي بنسبة  ٪18أكثر من عام .2016
يستهلك الفرنسيون والفرنسيون المزيد والمزيد من المنتجات العضوية في المنزل  ،ولكنهم يرغبون أيضًا
في توافر المزيد من المنتجات العضوية خارج المنزل (مطعم  ،منزل للتقاعد  ،مطاعم  ،وجبات سريعة
 .)...إنه حتى  ٪90من اآلباء الذين يودون رؤيته دفع عرض المنتجات العضوية في المقاصف.
الحفاظ على الصحة والبيئة والتنوع البيولوجي  ،والقضايا االقتصادية الهامة والدخل األفضل للمزارعين:
تمتلك بيو جميع األصول الضرورية لتطويرها على نطاق واسع في اإلقليم.
لذا ،يجب على صانعي القرار اتخاذ تدابير حقيقية من الدعم والتدريب و
دعم اإلنتاج العضوي في مشروع قانون الغذاء والزراعة.

محكمة النقض  ،العاجل 8 ،1 .فبراير عام
 ،رقم ،2018FS-P + I + B10516-17
محكمة النقض ،العاجل 8 ،1 .فبراير عام
 ،رقم ،2018FS-P + I + B26198-16
الغرفة المدنية الثانية قدمت  8فبراير  2018اثنين
من األحكام المتعلقة
شروط اإلعفاء من الناقل ،الوصي على شيء في
.صك جزء الضرر
يلقي الضوء على كيف
حقيقة الطرف الثالث يمكن أن يكون سببا اإلعفاء
.الكلي
في الحالة األولى  ،بعد الوجود االعتداء في مترو
االنفاق  ،رجل تابع مهاجمه على المنصة ،مما
دفعه على الطريق في هذه اللحظة إعادة تشغيل
.مترو االنفاق
.اشتباك ضد العربة قتله على الفور
ي رجل آخر على قفص
ثانيا ً  ،رج ٌل شيزوفرين ّ
.االتهام ورمى نفسه معه على القضبان
 RERكان كالهما ضرب وقتل من قبل
عابرة.ليتم تعويضها عن المبالغ مدفوع ،صندوق
)(FGTIالضمان تأمين إلزامي لألضرار
تعويض كل عائلة الضحايا واستدار  ،من خالل
في الحالة األولى RAPT ،مساهمة  ،ضد
في الثانية  ،على حد سواء حراس SNCFضد
الشيء الصك  ،فيعلى األقل جزء من الضرر.في
الحالة األولى  ،دون أن أقول إن
القوة القاهرة ال تتميز  ،ومحكمة النقض تنتقد
المحكمة من النداء لعدم وجود ما يكفي حفز
 RATP.رفضه لالحتفاظ مسؤولية
الغياب أو وجود شخصيات ال يمكن التنبؤ بها
أوال يمكن مقاومته بشكل واضح حقائق القضية
.والظروف الذي تم تحقيقها لضرر
في القيام بذلك  ،فإن محكمة التمييز يؤكد ويتبنى
 casuistic.نهج
في الحالة الثانية ،على وجه التحديد الظروف التي
فيها وقع الضرر  ،كانت حقيقة الثالثة ال يمكن
 ،والتي لم  SNCFالتنبؤ بها جدا وال يقاوم ل
تكن قادرة لمنع وقوع الحادث أو التنبؤ به .التك
من حقيقة األمر فقط في واقع الطرف الثالث
وليس في
.سلوك الوصي
 SNCFسداد من FGTIال يمكن الحصول على
التي في النهاية ليست مسؤولة عن شفقة لديه
.تعويض

