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 ةاألدویة الخبیث -  الصحة 
 

، ال یبدو أن ھذا االتجار ینفد. 2016ملیون مخدرات غیر مشروعة في فرنسا في عام  4.2یركز التحقیق الذى نشر فى صحیفة لوموند على تھریب المخدرات فى فرنسا. وفي حین تم ضبط 
یورو إلى  200 000یورو في حین أن نفس المبلغ المستثمر في االتجار بالمخدرات یمكن أن یرتفع من  20 000استثمر في تھریب الھیروین یمكن أن یصل إلى  یورو 1000والواقع أن مبلغ 

كة لة بسبب تأمین إمداداتھا، یتم شراء األدویة وھمیة على شبیورو. وتھدف األدویة األكثر المزیفة أیضا للنمو ألنھا العالجات ضد خلل في االنتصاب. لم یتم العثور علیھا في الصید 400 000
نون، وھي كمال طات في صاالت ریاضیة أو میثاندیاإلنترنت. یستخدم على نطاق واسع الزولبیدیم، ھو العنصر النشط ستیلنوكس، حبوب منع الحمل النوم. وتنتشر أیضا العدید من منتجات المنش

الف منتج لتعاطي المنشطات فى مدینة نیس الساحلیة الصغیرة حیث یكون المظھر الطبیعى اكثر اھمیة من اى مكان اخر.  400بطھا بانتظام. تم ضبط اكثر من االجسام شعبیة الستیروید، یتم ض
الصحة سي عن االستغناء عن مزایاھا. األضرار التي لحقت بوقد اختفت مختلف أماكن تسلیم ھذه المنتجات من بلغاریا بفضل كامیرات المراقبة العدیدة التي ال یتوقف عمدةھا كریستیان إسترو

طفل دون الخامسة من االلتھاب الرئوي كل عام بسبب مضادات حیویة  100.000یمكن أن تكون ناجمة عن المنتج نفسھ أو عدم وجود تأثیر كان من المفترض أن تنتج. فعلى سبیل المثال، یموت 
 مزورة.

 
 

 
 خمس مجموعات للبترول  تقاضينیو یورك  -العدالة 

 

ینایر)  10دي بالسیو یوم األربعاء (رفع رئیس بلدیة نیویورك بیل 
دعوى قضائیة ضد شركة بي بي وشیفرون وكونكوفیلیبس وإكسون 
موبیل وشركة شل. وقال العمدة إن تلك الجماعات التي تعرف اآلثار 
السلبیة لمنتجاتھا على تغیر المناخ قد خدعت عمدا زبائنھا. ھذا العمل، 

دة لھذه قویة، لیست جدی أكثر في االتصال لجعل نیویورك حمایة بیئیة
المجموعات النفطیة الذین تعرضوا للھجوم لنفس السبب، في والیة 
كالیفورنیا على سبیل المثال . وكانت قریة أالسكا قد ھاجمت نفس 

 المجموعات لنفس السبب ولكنھا فشلت.
 5وباإلضافة إلى ھذه الدعوى، أعلنت المدینة أنھا ستسحب أكثر من 

ستثمارات في الوقود األحفوري. وفي تشرین ملیارات دوالر من اال
 42، ترك إعصار ساندي مشروع قانون بقیمة 2012األول / أكتوبر 

بلیون دوالر في والیة نیویورك. وبالتالي، فإن مكافحة تغیر المناخ 
 ضرورة اقتصادیة أوال وقبل كل شيء.

شل بالقول إن مكافحة تغیر المناخ یجب أن تتم من خالل سیاسة  وردت
الحكومة ولیس من خالل المحاكم. والحكومة األمریكیة ھي أول حامي 
للبیئة، وتھنئھا سیاستھا الحالیة من قبل الجمیع، وكیفیة اعطائھم الخطأ. 

 .(تصفیق ساخرة)
 

 

 

 

 

 

 			

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ز)نالمجتمع الكتالیس الصحة والتغذیة (ل	- الصحة
  

وفي دیسمبر الماضي، اتھمت شركة 
الكتالیس، وھي مجموعة األلبان الرائدة في 
العالم، ببیع حلیب األطفال المنتج في مصنعھا 
الملوث بالسالمونیال في ماین. ووفقا لھیئة 

 31 أن مراقبة الصحة العامة في فرنسا، ثبت
طفال أصیبوا بالمرض بعد تناول الحلیب من 

 ھذا النبات.
 2017دیسمبر  2تبدأ حالة الحلیب الملوث في 

مع اكتشاف عشرین طفال تقل أعمارھم عن 
ستة أشھر ملوثة بالسالمونیال الموجودة في 
بعض دفعات حلیب األطفال. ھذه السالمونیال 
لك التسمم الغذائي، التھاب المعدة واألمعاء، وغیرھا من العدوى الخطیرة ھي أكثر خطورة في األطفال الصغار، بما في ذ

 األخرى.
وبعد بضعة أیام، أدت عشر حاالت جدیدة إلى تدخل المدیریة العامة للصحة، التي تدعو، من أجل الوقایة ووقف انتشار 

علم  أن شركة الكتالیس كانت على التلوث، إلى سحب حلیب األطفال المعني. تمیل بعض التحقیقات الداخلیة إلى إظھار
بتلوث سلسلة إنتاجھا في ماین. ومع ذلك، من الواضح أن ھذه المعلومات المقلقة لم تقود أكبر  2017منذ أغسطس 

مجموعة منتجات األلبان في العالم لوقف بیع منتجاتھا. وحتى اآلن، ال یزال خط اإلنتاج في طریق مسدود ونتیجة لذلك، 
دفعات من حلیب  620موظفا في حالة من البطالة التقنیة. لھذا یجب أن تضاف استدعاء أكثر من  350ھناك أكثر من 

 األطفال من المشترین السابقین. (األسماء الكبیرة، ومرافق االستقبال لألطفال الصغار، ودور الحضانة الخ ...).
 
 

 

 العقد المنجز للصین: تحسین جودة الھواء -الصحة 
 

 
فى تقریر من مكتب حمایة البیئة، ذكرت العاصمة الصینیة بكین انھا حققت ھذه االھداف السنویة من خالل "تحسین 

 نوعیة الھواء فى المنطقة والظروف المناخیة المواتیة بشكل عام".
في تشرین الثاني / نوفمبر وفقا لوزارة البیئة. ولسبب وجیھ،  ٪80دقیقة بنسبة في الواقع، تم تخفیض عدد الجسیمات ال

تحاول الحكومة الحد من انبعاث الجسیمات الدقیقة. ویجري التخلص التدریجي من مراجل الفحم. كما تحل بكین محل 
ستفادت ط الحكومة، العاصمة بكین االفحم مع طاقات نظیفة مثل الكھرباء أو الغاز. تعترف وكالة البیئة أن بالتزامن مع نشا

 ھذا العام من الظروف المناخیة المواتیة وخاصة في تحسین نوعیة الھواء.
میكروغرام في حین توصي منظمة الصحة  35في بكین ال یزال في  2.5على الرغم من ھذا الخبر السار، فإن تركیز بیإم 

 ویال قبل نوعیة الھواء الصینیة ھي بالتأكید صحیة.میكروغرام. الطریق ال یزال ط 10العالمیة بمعدل أقل من 
 

 

 

 

 



 قرار قضائي
 

محاكمة "النفط في القطب  فضت منظمة السالم األخضر في
	الشمالي"

	

العمل من أجل العدالة المناخیة، التي شنت ضد النرویج لعدة 
شركات النفط في منطقة  13-2016تنازالت الممنوحة في مایو 

غیر مستغلة حتى اآلن من بحر بارنتس قبل ثالث منظمات غیر 
ینایر  4حكومیة بما في ذلك منظمة السالم األخضر، فشل ھذا 

محكمة أوسلو بأن منح تراخیص جدیدة للنفط في بحر  قضت
		بارنتس في المحیط المتجمد الشمالي لم ینتھك الدستور

	

اعتمدت المنظمات غیر الحكومیة من جھة، وفشل اتفاقات باریس 
°  2والذي یھدف للحد من إلى أقل من  C ظاھرة االحتباس  

األخیر  الحراري التي وقعتھا النرویج وغیرھا من حكم الدستوري
	وضمان حق كل ل بیئة صحیة

	

وخلصت محكمة أوسلو إلى أن حق كل فرد في التمتع ببیئة صحیة، 
من الدستور النرویجي، ال یغطي  122وھو ما تكفلھ المادة 

	صادرات النفط والغاز

	

ولم توضح المنظمات غیر الحكومیة ما إذا كانت ستستأنف ھذا 
	الحكم

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 للتحلل القابلة أكسو بالستیك -النفایات 

 
أكثر من  یقدر أن كل دقیقة ، واستھالك المواد البالستیكیة أھمیة متزایدة وتسبب تلوث البیئة المزعجة. والیوم،1950منذ 
 طنا من النفایات تنتھي في البحر، وكثیر منھا من البالستیك. 80

الستخداماتھا المختلفة تم تصمیم البالستیك لتكون تتعفن وإلى الماضي. ما ھي نوعیة الستخدام البالستیك یصبح عیبا 
طفو ا في التخلص من ھذه النفایات بشكل صحیح، قد تللبیئة منذ حیاة البالستیك یمكن أن یكون عدة قرون. لذلك، إذا فشلن

 البالستیك من حولنا لعقود، وكسر في سلسلة الغذاء لدینا.
للحد من ھذا التلوث، ظھرت البالستیك الجدید: البالستیك القابلة للتحلل أوكسو. وخالفا للبالستیك "التقلیدي"، فإنھ یتحلل 

إذا تم جمعھ خالل عمره النافع. ھذا البالستیك ھو في الواقع مصممة لتجزئة في أي مكان في البیئة ویمكن إعادة تدویره 
 من قبل األكسدة تحت عمل البیئة، أو المحفزات تدھور.

وبالتالي، فإن تحللھ ال یعني التحلل في شظایا بالستیكیة، فإن المواد تتغیر كلیا عن طریق تحویل جزیئات الھیدروكربون 
 كسجین التي سیتم ریاسیمیالتد من قبل البیئة.بشكل طبیعي إلى جزیئات األ

 
 

 
 ؟2100 إلنسان المستقبل صحراء آسیا –البیئة 

 
 
نسمة، ملیار  1.5فقا للتقدم العلمي الذي تقوده مجموعة من الباحثین المشھورین دولیا، فإن آسیا، التي تضم أكثر من و

ستصبح غیر صالحة للسكن بحلول نھایة القرن الحادي والعشرین. ویعزى ھذا التغییر اإلقلیمي إلى االحترار العالمي 
 والضرر الذي ال یمكن إصالحھ للبیئة.

وبما أن القارة اآلسیویة منطقة شاسعة ومصنعة بدرجة عالیة من الطاقة واألحفوریین، فإن الزیادة المتزایدة في غازات 
لدفیئة ستكون نتیجة نھائیة الرتفاع كبیر في درجة الحرارة والرطوبة. وھذا التأثیر المزدوج الناجم عن غازات الدفیئة ا

 من شأنھ أن یدمر كل حیاة اإلنسان.
 ،2015وستكون باكستان والھند وبنغالدیش أكثر البلدان تضررا في فترة زمنیة محدودة. في وقت مبكر من صیف عام 

 حالة وفاة خالل عدة موجات الحرارة. 3500وقد شھدت بالفعل بدایة ھذا االرتفاع في درجة الحرارة، وتولید 
ومن الواضح أن آسیا ولكن أیضا بقیة العالم یجب أن تتفاعل مع االحترار العالمي للحفاظ على البیئة المعیشیة لألنواع 

 حیاة اإلنسان. البشریة. دون أي تغییر النتیجة ستكون قاتلة لجمیع
 

 

 إنھاء الحیاة البحریة تدریجیا بعض أجزاء من المحیط  انخفاض األكسجین في -البیئة  
 

األكسجین العمل  وعة
المحیطات العالمیة التي تم 

من  2016إنشاؤھا في عام 
قبل لجنة علوم المحیطات 
الحكومیة الدولیة للیونسكو، 

ینایر،  5نشرت ھذا الجمعة 
وتشیر الدراسة إلى زیادة 
"المناطق المیتة" خالیة من 
األوكسجین في المحیطات. 
على وجھ التحدید، ویقول 

واقع العلماء أن "منخفضة م
محتوى األكسجین بالقرب 
من الساحل بما في ذلك 

"، وأكثر إثارة للقلق، قد تضاعف أربع مرات عدد 1950مصبات األنھار والبحار، فقد زادت عشرة أضعاف منذ عام 
"المناطق المیتة" على مدى السنوات الخمسین الماضیة. وھذا الوضع یعرض بشكل خطیر أنواعا معینة من الحیوانات 

تات البحریة. النشاط البشري واالحترار العالمي مع ارتفاع درجة حرارة المیاه السطحیة ھي السبب الجذري لھذه والنبا
الظاھرة. ویقول العلماء أن للحد من ھذه الظاھرة "اإلجراءات المحلیة یمكن أن تساعد في تقلیل األكسجین الذي یحملھ 

 المغذیات".
بحریة محمیة أو مناطق ال تأخذ تحدیدا في المناطق التي فرت فیھا الحیاة البریة ویدعو العلماء أیضا إلى إنشاء مناطق 

 للھروب من انخفاض األكسجین في موطنھا األصلي.
 

	


