
عمالة  م��ص��ال��ح  نظمت  للتكوين  اإلق��ل��ي��م��ي  للمخطط  تفعيال 
املحلني حول  الفاعلني  ل��ف��ائ��دة  تكوينية  دورة  م��ل��ول  اي��ت  ان��زك��ان 
"موضوع البيئة واملمارسات البيئية واالجتماعية الجيدة لحاملي 
عدة  على  امللتقى  واشتمل  والجمعيات".  للدخل  امل��درة  املشاريع 
البيئية  والقضايا  امل��ح��اور  مختلف  وع���روض المست  م��داخ��الت 
ال��راه��ن��ة. ك��م��ا ت��خ��ل��ل ال��ب��رن��ام��ج ع���رض أف����الم وورش�����ات ول��ق��اءات 

تقييمية وزيارات استطالعية .

واس��ت��ع��رض��ت خ��دي��ج��ة ال���س���ام���ي، م���دي���رة امل���رص���د ال��ج��ه��وي بجهة 
سوس ماسة درعة، أنشطة املرصد ومهامه األساسية  في رصد وتوفير 
امل��ع��ل��وم��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة. ون��اق��ش��ت م��ج��ال دراس�����ات ال��ت��ق��ي��ي��م امل��ن��دم��ج للبيئة 
بالجهة، ومختلف القوانني البيئية املغربية خصوصا القانون- اإلطار 
99/12 الذي يحدد املسؤولية الجماعية  ملختلف املتدخلني واملواطنني 
آف��اق تحيني قانون التأثير على البيئة رقم  واملجتمع املدني فضال عن 

.12/03
وأف��اد عبد الرحمان عمور رئيس لجنة البيئة بجهة سوس ماسة 
بالجهة  امل��ع��ت��م��دة  البيئية  لالستراتيجية  اإلي��ج��اب��ي  ب��امل��س��ت��وى  درع���ة 

وباملشاريع الناجحة بالجهة على مستوى الفعالية الطاقية.
وأكد الدكتور سعيد بوجالبة مندوب وزارة الصحة بعمالة إنزكان 
آيت ملول خالل كلمته التوجيهية أن املغرب يعاني من التلوث البيئي، 
بتنوع مناخه وتضاريسه  الغني  البلد  ه��ذا  يهدد طبيعة  ال��ذي أصبح 
رغم الجهود املبذولة، إذ أن مشكلة التلوث ال تزال تشغل بال املغاربة، 
م��ن االكتظاظ وك��ث��رة املصانع، أو  التي تعاني  الكبيرة  امل��دن  ف��ي  س��واء 
في القرى والبراري التي تحولت إلى مدافن للنفايات املتنوعة. وأشار 
إلى  أن دراسة رسمية تهدف إلى تقييم تأثير تلوث الهواء على صحة 
امل��غ��رب،أك��دت بأن  م��دن  الكبرى وبعض  البيضاء  ال��دار  املواطنني بجهة 
هناك عالقة وطيدة بني مؤشرات التلوث الهوائي املتمثلة في األدخنة 

السوداء والوفيات وأزمات الربو وااللتهابات التنفسية عند األطفال.

والحظت ال��دراس��ة أن ارت��ف��اع نسبة األدخ��ن��ة ال��س��وداء من 9 إل��ى 87 
ميكروجرام باملتر املكعب يؤدي إلى ارتفاع الوفيات بنسبة %9، وارتفاع 
نوبات الربو بنسبة %6، مع ارتفاع إصابة الجهاز التنفسي لدى األطفال 

أقل من 5 سنوات بنسبة 8.37%.
وحاولت دراس��ة أخ��رى، يضيف الدكتور بوجالبة سعيد، الوقوف 
ع��ل��ى م���دى ت��أث��ي��ر ت��ل��وث ال��ه��واء بمدينة امل��ح��م��دي��ة ال��ت��ي ت��ض��م ع���ددا من 
املصانع، على صحة األطفال املصابني بالربو واألكثر حساسية للتلوث، 
فتوصلت إلى أن ارتفاع نسبة ثاني أوكسيد الكبريت من 1 إلى 5.70% 
الربو بنسبة  ت��ردد نوبات  ارتفاع  إلى  ي��ؤدي  ميكروجرام باملتر املكعب 

نسبة  ارت��ف��اع  أن  كما   ،9.53% بنسبة  الليلي  السعال  وارت��ف��اع   ،3.41%
أول أكسيد اآلزوت من 2 إلى 5.18 ميكروجرام باملتر املكعب يؤدي إلى 
ارتفاع تردد نوبات الربو بنسبة %3.33، وارتفاع السعال الليلي بنسبة 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  بنسبة 6.14%،  التنفسية  اإلح��راج��ات  وارت��ف��اع   ،9.32%

ارتفاع االلتهابات التنفسية مع الحمى بنسبة 8.33%.
وح��س��ب م��ج��م��وع��ة م���ن األط���ب���اء امل��ت��خ��ص��ص��ني ف���ي ع���الج األم����راض 
التلوث يتسبب في إصابة األشخاص  املتعلقة باألمراض الجلدية فإن 
املعرضني ملختلف أنواع التلوث، لحساسية شديدة للجلد وحكة، ناهيك 
عما يحدثه التلوث من مضاعفات وخيمة على الكبد، بحيث يصاب هذا 

األخير بالتليف عند استفحال الوضع الصحي للمصاب. 
وت��ش��ك��ل األم�����راض امل��ت��ن��ق��ل��ة ع��ب��ر امل����اء أح���د أه���م امل��ش��اك��ل الصحية 
ب���امل���غ���رب، ي��وض��ح ب���وج���الب���ة، ف��ق��د أظ���ه���رت اإلح����ص����اءات ال����ص����ادرة عن 
ل��أم��راض  ال��وب��ائ��ي��ة وج���ود مستوطنات  األم����راض  وزارة الصحة ح��ول 
الطفيلية، خاصة في بعض الجهات من العالم القرو، كحمي التيفوئيد 

والبلهاريسيا واملالريا والتهاب الكبد الفيروسي.
ينتج  بحيث  س��وداء  نقطة  باملغرب  النفايات  إنتاج  ويعتبر حجم 
نحو 800 ألف طن من النفايات الصناعية في السنة، %63 منها تنتج 
عن الصناعات الزراعية. وتزايدت خطورة التلوث البيئي نتيجة توسع 
املحلي  الفوسفاط  تحويل  على  القائمة  املعدنية  الكيماوية  الصناعة 
والكبريت إلى حامض فوسفوري وتحويله إلى أسمدة، وأيضا نتيجة 
ل��ع��دم ت��وف��ر التجهيزات األس��اس��ي��ة للتطهير ف��ي بعض امل��ن��اط��ق، وع��دم 
التحكم في مياه الصرف الصحي. ويحذر مختصون من تفاقم مشكلة 
ال��س��ك��ان م��ن جهة  ت��ع��داد  ف��ي  ال��ت��ط��ور املستمر  ال��ن��ف��اي��ات الصلبة بفعل 
وتطور نظم اإلنتاج واالستهالك من جهة أخرى. كما نبه الباحثون إلى 
أن القوانني التي تهم التطهير والتخلص من النفايات أصبح معظمها 
متجاوزا، بل لم يعد يساير التحوالت التي شهدتها البيئة والتطورات 
ال���ج���دي���دة، ال���ش���يء ال�����ذي ان��ع��ك��س س��ل��ب��ا ع��ل��ى ص��ح��ة امل���واط���ن وامل�����وارد 

الطبيعية.
وتتسبب النقاط السوداء للنفايات املتواجدة باملدن والتي أصبحت 
أغلبها غير ق��ادرة على استيعاب املزيد من النفايات في إح��داث وضع 

ب��دوره��ا لتلوث ح��اد بسبب  املائية فتتعرض  امل���وارد  أم��ا  بيئي خطير، 
وبسبب  مسبقة،  معالجة  دون  واملنزلية  الصناعية  امل��ق��ذوف��ات  تفريغ 
االستعمال املكثف للمبيدات واألسمدة ومطارح النفايات، التي غالبا ما 
تتركز على ضفاف املجاري املائية. كل هذه العوامل تؤدي إلى تدهور 
جودة املياه السطحية والجوفية ما ينعكس سلبا على صحة اإلنسان 
عند استعماله ملياه الشرب من دون معالجة، أو السقي بمياه اآلبار في 

الفالحة، أو عند االستحمام في مجاري مياه ملوثة.
بذلها  التي  املجهودات  مختلف  الصحة  وزارة  مندوب  واستعرض 
املغرب خالل السنوات األخيرة في املجال البيئي، والتي توجت بمشروع 
امللكية  للتوجيهات  تنفيذا  املستدامة،  والتنمية  للبيئة  الوطني  امليثاق 
ال��داع��ي��ة إل��ى االن��ك��ب��اب على إع���داد م��ش��روع ميثاق وط��ن��ي ش��ام��ل للبيئة 
بهدف الحفاظ على مجاالتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية، وبهدف 
في  الجهوية  وخصوصياتها  البيئية  اإلشكالية  حقائق  على  ال��وق��وف 

تدبير الشأن البيئي.
وأكد بوجالبة أنه تم وضع الصحة في مقدمة املحاور التي تدارسها 
امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة، ذلك أن عددا ال يستهان به من 
األم��راض التي تصيب اإلنسان يعود سببها الرئيسي إلى تلوث البيئة 
الصحة  أص��درت��ه منظمة  أول تحليل  ف��ي  واخ��ت��الل عناصرها، كما ورد 

العاملية بخصوص اآلثار التي تخلفها العوامل البيئية على الصحة.
كما أن وزارة الصحة، يقول املسؤول، ارتأت أال ينحصر دورها فقط 
في معالجة األمراض الناتجة عن التلوث دون االهتمام بعوامل ومسببات 
األم���راض، ب��ل أيضا املساهمة ف��ي إع���ادة ال��ت��وازن إل��ى البيئة وتصحيح 
من  ومجموعة  يتماشى  م��ا  السلبية.وهذا  آث��اره��ا  ومعالجة  عناصرها 
البرامج في خطة عمل الوزارة للفترة 2008-2012 و2012-2016، للتخفيف 

من التأثيرات السلبية للبيئة على صحة اإلنسان.
وت��ن��اول ب��وج��الب��ة  ال��ب��رام��ج ال��ت��ي تنشد ال��ح��ف��اظ على ج���ودة املياه 
الصالحة للشرب، إذ تقوم الوزارة سنويا بإجراء أزيد من 20 ألف تحليل 
م��ن 55 ألف  أزي���د  أل��ف تفتيش ص��ح��ي، فضال ع��ن تطهير  بكتيري، و75 
نقطة مائية، إلى جانب مراقبة سالمة األغذية من خالل القيام ب�300 ألف 
تفتيش صحي ملحالت األطعمة وتحاليل بكتيرية ألزيد من 10 آالف عينة 
غذائية. هذا وتعمل ال��وزارة على مكافحة نواقل األمراض خصوصا في 
املناطق التي تعرف نسبة مرتفعة من األم��راض الطفيلية كاللشمانيات 
واألمراض الحيوانية. وذكر مندوب وزارة الصحة مجاالت التربية على 
التنمية املستدامة.  التنمية املستدامة والتحسيس لتسخيرهما لخدمة 
والتحسيس،  للتربية  دولية  برامج  املغرب  باعتماد  االلتزام  فضال عن  
من ضمنها على وجه الخصوص برنامج "امل��دارس اإليكولوجية" الذي 
الوطنية ويتم نشره عبر جميع  التربية  تمت بلورته بشراكة مع وزارة 
امل��ؤس��س��ات امل��درس��ي��ة ب��امل��م��ل��ك��ة، وال����ذي ي��ه��دف إل���ى ج��ع��ل ال��ت��رب��ي��ة على 

ا ال يتجزأ من املنهج املدرسي. التنمية املستدامة جزء
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<  محمد التفراوتي 

وافقت الدول األعضاء في األمم املتحدة يوم السبت  املاضي على بدء املفاوضات حول اتفاقية 
والصيد  التلوث  من  خصوصا  اإلقليمية،  املياه  خ��ارج  املحيطات  في  البيولوجي  التنوع  لحماية 
الجائر واالحترار العاملي. لكن مجموعة صغيرة من البلدان التي تمارس صيد األسماك والتنقيب 
قي املحيطات حالت دون إقرار جدول زمني أسرع لهذه االتفاقية، بينها الواليات املتحدة وروسيا 

وكندا وأيسلندا واليابان.
وسوف تشمل االتفاقية مناطق دولية تشكل 64 في املائة من محيطات العالم، أي 43 في املائة من 
مساحة كوكب األرض. وهناك حاليًا معاهدات واتفاقيات دولية تنظم نشاطات مثل صيد األسماك 
أو الحماية في مناطق معينة، لكنها ال تشمل جميع األخطار التي تهدد الحياة البحرية، في عرض 

املحيطات.

مسؤولون وخبراء يستعرضون مالمح الوضع البيئي وآثاره على الصحة العمومية باملغرب

»البيئة واملمارسات البيئية واالجتماعية اجليدة« موضوع لقاء بإنزكان

ت��واص��ل��ت ي���وم االث���ن���ني االح��ت��ج��اج��ات ال��ش��ع��ب��ي��ة ال��راف��ض��ة الس��ت��غ��الل ال��غ��از 
الصخري بالجنوب الجزائري، ببلدية عني صالح في والية تمنراست، على الرغم 

من التطمينات الصادرة مؤخرا عن الوزير األول بخصوص هذا امللف.
التي دش��ن بها أول تنقيب  ف��إن عني صالح  الجزائرية )واج(،  األن��ب��اء  ووف��ق وكالة 
تجريبي عن الغاز الصخري، عرفت، ولأسبوع الرابع على التوالي، مسيرة سلمية عبر 
شوارعها الرئيسية شاركت فيها مختلف شرائح املجتمع، فيما تجمع محتجون ضد 

استغالل هذه الطاقة أمام مقر الدائرة.
وتبرر ساكنة الجنوب التي شرعت في االحتجاج أواخر دجنبر املاضي، تخوفها 
م��ن امل��ش��روع لكونه ل��ه انعكاسات س��واء على صحة اإلن��س��ان م��ن خ��الل استعمال م��واد 
املائية(، في  الفرشة  البيئي )استنزاف  أو املحيط  الغاز الصخري،  كيماوية الستخراج 

وقت تعاني املنطقة أصال من ندرة في املياه.

أظهرت دراسة نشرت نتائجها مؤخرا في دورية )ساينس( أن النشاط البشري 
يدفع األرض ص��وب "منطقة خطر" وذل��ك م��ن خ��الل أرب��ع��ة م��ن ب��ني تسعة نطاقات 

بيئية.
استغالل  في  والتغيرات  البيولوجي  التنوع  املناخ وفقدان  تغير  إن  ال��دراس��ة  وقالت 
األراض�����ي وال������دورات ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة الكيميائية امل��ت��غ��ي��رة -ال��ت��ي ت��ع��ود ج��زئ��ي��ا الس��ت��خ��دام 

األسمدة- قد غيرت بشكل جذري من طريقة عمل الكوكب.
البشرية  التنمية  الكوكب: توجيه  التي تحمل عنوان "ح��دود  البحثية  الورقة  وقالت 
على كوكب متغير" والتي وضعها 18 من الباحثني الدوليني البارزين إن هذه التغيرات 

زعزعت استقرار التفاعالت املعقدة بني البشر واملحيطات واألرض والغالف الجوي.
ويؤدي تجاوز هذه الحدود إلى جعل الكوكب أقل مالءمة والى إلحاق أضرار بجهود 

الحد من الفقر أو تحسني نوعية الحياة.

ق���ال أش����رف ت�����ادرس، رئ��ي��س ق��س��م ال��ف��ل��ك ب��امل��ع��ه��د ال��ق��وم��ي ل��ل��ب��ح��وث الفلكية 
والجيوفيزيقية بمصر، إن كويكبا بحجم جبل يبلغ قطره حوالي 500 متر، سيصل 

إلى أقرب نقطة من األرض يوم االثنني والثالثاء املقبلني.
ت���ادرس أن الكويكب وال���ذي تم  التركية، أوض��ح  وف��ي تصريحات لوكالة األن��اض��ول 
أل��ف ميل )1.2  اس��م "BL86-2004" سيكون على مسافة 745  ع��ام 2004 ويحمل  اكتشافه 
مليون كيلومترا( من األرض، أي ما يقدر بثالثة أضعاف املسافة بني األرض والقمر، وهي 

أقرب نقطة يصلها كويكب بالقرب من األرض.
ب��األرض،  آمنة للمتخوفني من إمكانية اصطدامه  أن ه��ذه املسافة  ت��ادرس  وأض��اف 
وهي حدث فلكي نادر الحدوث، ذلك ألن الكويكب لن يقترب من األرض مثل هذه املسافة 

قبل 200 عاما من اآلن.

كويكب بحجم جبل يقترب من األرضدراسة: البشر يدفعون األرض نحو منطقة خطرتواصل االحتجاجات باجلزائر ضد الغاز الصخري

شباب يرتدون األقنعة في تظاهرة احتجاجية سابقة على تلوث الهواء بمدينة القنيطرة. )أرشيف( 

ارتفاع نسبة األدخنة السوداء من 9 إلى 
87 ميكروجرام بالمتر المكعب يؤدي 
إلى ارتفاع الوفيات بنسبة %9، وارتفاع 

نوبات الربو بنسبة %6، مع ارتفاع إصابة 
الجهاز التنفسي لدى األطفال أقل من 5 

سنوات بنسبة 8.37%.

التكنولوجيا  ص��ن��اع��ة  تستعد 
الحيوية وجماعات الدفاع عن البيئة 
ل��خ��وض ج��ول��ة ج���دي���دة م���ن ال��ص��راع 
ف���ي أع���ق���اب ق����رار االت���ح���اد األوروب�����ي 
ال��س��م��اح ل��ل��دول األع���ض���اء ب���أن تضع 
ب��ن��ف��س��ه��ا ال���ق���واع���د ال��خ��اص��ة ب��زراع��ة 

املحاصيل املعدلة وراثيا.
وي���ق���ول أن���ص���ار ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة 
م����م����ن ي�����ح�����ب�����ذون ح����ظ����ر امل���ن���ت���ج���ات 
امل����ح����ورة وراث����ي����ا إن امل���ح���اص���ي���ل ل��م 
ت���خ���ت���ب���ر ب�����درج�����ة ك���اف���ي���ة م�����ا ي��ش��ك��ل 
م���خ���اط���ر ص��ح��ي��ة ع���ل���ى امل��س��ت��ه��ل��ك��ني 
ومما يتيح لحفنة من الشركات قدرا 
ك��ب��ي��را م��ن ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى اإلم����دادات 

الغذائية.
التكنولوجيا  صناعات  وت��ق��ول 
الحرية  إط���الق  ينبغي  إن��ه  الحيوية 
للمزارعني كي يزرعوا ما يشاؤون من 
املنتجات  أن  على  م��ؤك��دة  محاصيل 
امل��ه��ن��دس��ة وراث���ي���ا ن��ه��ج آم����ن ل��زي��ادة 
اإلن����ت����اج ال���غ���ذائ���ي وت���وف���ي���ر ال��ط��ع��ام 
لسكان الكوكب الذين يتزايد عددهم.
وم��ن��ذ إق����رار ال��ب��رمل��ان األوروب����ي 
ف����ي 13 ي���ن���اي���ر ال����ج����اري ح����ق ال�����دول 
األعضاء فيه بإصدار قوانني خاصة 
بها بشأن الحاصالت املعدلة جينيا 
ل����م ت��ع��ل��ن ص���ن���اع���ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال���ض���غ���ط  ج����م����اع����ات  ال����ح����ي����وي����ة وال 

تحقيق انتصار.
املقرر واملتوقع  للتشريع  ووفقا 
أن ت��وض��ع ع��ل��ي��ه ال��ل��م��س��ات األخ��ي��رة 
القادم فلن يكون بمقدور  م��ارس  في 
ال���������دول األع������ض������اء م���ن���ع امل���ح���اص���ي���ل 
امل���ع���دل���ة وراث�����ي�����ا ب���م���وج���ب ال���ل���وائ���ح 
الصحية  س��واء  الداخلية  التنظيمية 

أو البيئية.
وب�����دال م���ن ذل����ك ب��م��ق��دور ال����دول 
امل������ع������ارض������ة ل��������زراع��������ة ال�����ح�����اص�����الت 
امل���ه���ن���دس���ة وراث������ي������ا ال����ت����ف����اوض م��ع 
ال��ش��رك��ات ك���ل ع��ل��ى ح���دة وان تطلب 
م��ن��ه��ا ع����دم ت��س��وي��ق امل��ن��ت��ج��ات على 

أراضيها.
وق�����ال ب����ران����دون م��ي��ت��ش��ن��ر وه��و 
م���ت���ح���دث ب����اس����م م���ون���س���ان���ت���و أك���ب���ر 
ش���رك���ة م��ن��ت��ج��ة ل���ل���ب���ذور ف����ي ال��ع��ال��م 
الحاصالت  مؤسسات  كبريات  وم��ن 
امل�����ح�����ورة وراث�����ي�����ا إن ق������رار االت���ح���اد 

األوروبي مضلل.
»لبعض  ان���ه سيسمح  وأض����اف 
تكنولوجيا  بنسف  األع��ض��اء  ال���دول 
آم������ن������ة ت�����م�����ت ت����ج����رب����ت����ه����ا وت����س����اع����د 
امل�����زارع�����ني ع���ل���ى إن����ت����اج امل����زي����د ب��أق��ل 
ال����ق����ل����ي����ل ح�����ت�����ى ف�������ي ال�������وق�������ت ال�������ذي 
ي��س��ج��ل ف��ي��ه امل����زارع����ون األم��ري��ك��ي��ون 
أرق���ام���ا ق��ي��اس��ي��ة ج��دي��دة بنفس ه��ذه 

التكنولوجيا«.
إال أن التشريع املقترح لم يقنع 

أنصار حماية البيئة أيضا.
املتحدث  كونتيرو  ماركو  وق��ال 
ب���اس���م ج��م��اع��ة ج��ري��ن��ب��ي��س )ال���س���الم 
األخضر( املدافعة عن البيئة ملؤسسة 
تومسون رويترز »املشكلة الرئيسية 
ل��ن��ا م���ع ه����ذا ال���ق���ان���ون ه���و ان����ه يمنع 
ال��دول األعضاء من استخدام دواعي 

القلق البيئية لتبرير الحظر«.
وفيما تزرع املحاصيل املحورة 
وراث��������ي��������ا ع�����ل�����ى ن������ط������اق واس�����������ع ف���ي 
األمريكتني وق��ارة آسيا انقسم الرأي 
ب��ش��أن��ه��ا ف���ي أوروب�������ا إذ ت��ع��ارض��ه��ا 
فيما  واملانيا  فرنسا  منها  دول  ع��دة 

تؤيدها دول أخرى مثل بريطانيا.
وت�������وص�������ل أح������������دث اس����ت����ط����الع 
م����ه����م ل�����ل�����رأي ال�����ع�����ام ع����ل����ى م���س���ت���وى 
ال���ق���ارة األوروب����ي����ة -أج���رت���ه م��ؤس��س��ة 
أن  إل�����ى   2010- ع�����ام  ي����وروب����اروم����ت����ر 
معظم من استطلعت آراؤهم ينتابهم 

القلق بشأن سالمة املحاصيل.
وي���ق���ول م���ع���ارض���و ال��ح��اص��الت 
املعدلة وراثيا إنها تتيح للمؤسسات 
الكبرى الهيمنة على إم��دادات الغذاء 
ف�����ي ال����ع����ال����م م�����ا ي��������ؤدي إل�������ى زي�������ادة 
اس��ت��خ��دام ال��ك��ي��م��اوي��ات ف���ي ال���زراع���ة 
م���ع ع���دم وض����وح ال���رؤي���ة ع��ل��ى امل���دى 
ال��ب��ع��ي��د ب���ش���أن آث����اره����ا ع���ل���ى ص��ح��ة 

البشر والبيئة.
وي���رى م��ؤي��دو ه���ذه ال��ح��اص��الت 
إن��ه��ا م��ه��م��ة ل���زي���ادة ال��ن��ات��ج ال��زراع��ي 
وإن�����ت�����اج أغ����ذي����ة أرخ�������ص وت��ح��س��ني 

جودة التكنولوجيا.
وقالت دورية )نيتشر بالنتس( 
رق���ع���ة  زرع���������ت   2013 ع��������ام  ف������ي  إن��������ه 
محدودة بهذه الحاصالت في أوروبا 
في  معظمها  هكتار  أل��ف   150 بلغت 

اسبانيا. )رويترز(

قرار أوروبي يجدد الصراع
 حول احملاصيل املعدلة وراثيا 


