
         ٢۲٠۰١۱٣۳    أكتوبر                                                ٣۳ـ٢۲٠۰١۱٣۳موجز السياسات فيميز                                                       املوجز املتوسطي رقم 

 الطاقات املتجددة والتنمية املستدامة في البحر األبيض املتوسط:

 (MSP)املغرب وخطة املتوسط للطاقة الشمسية 
 )،CSPإن الهـدف الـرئيسـي مـن هـذا املـوجـز هـو حتـليل آثـار سـياسـة بـناء محـطات لـلطاقـة الشمسـية املـركـزة (

 ) فــي املــغرب عــلى مــدى الــثالثــني ســنة  املــقبلة. ومــن أجــل تــقييم أثــرWP) ومـزارع الـريـاح (PVوالـضوئـية (
 اسـتخدام الـطاقـات املتجـددة عـلى الـنمو االقـتصادي والـتنمية بـاملـغرب، سـنقوم بتحـليل عـدة  سـياسـات بـديـلة
 ملس���ـتقبل ت���ـول���ـيفات ت���ـول���ـيد الكه���ـرب���ـاء املتج���ـددة ف���ـي امل���ـغرب، وذل���ـك مب���ـقارن���ـة آث���ـاره���ـا االق���ـتصادي���ـة امل���ـتعلقة ب���ـتوق���ـعات
 ال���ـطلب ع���ـلى الكه���ـرب���ـاء م���ـن ق���ـبل م���ـختلف ال���ـوك���ـاالت وامل���ـشاري���ـع ال���ـبحثية. وتس���ـلط ال���ـنتائ���ـج ال���ـضوء ع���ـلى ال���ـعواق���ـب
 االقـتصاديـة املـرتـبطة بـالـناجت احملـلي اإلجـمالـي، والـقيمة املـضافـة لـلعمالـة فـي املـغرب وذلـك لـعدة سـيناريـوهـات بـشأن

سياسات االستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

 أص���ـبحت ال���ـطاق���ـات املتج���ـددة ع���ـنصر مح���ـدد لس���ـياس���ـة ال���ـطاق���ـة ل���ـالحت���ـاد األوروب���ـي. ل���ـذا ي���ـعتبر ال���ـلجوء إل���ـى  ال���ـطاق���ـات
 املتجـددة هـي إحـدى االسـتجابـات لـتغير املـناخ، وقـد سـاعـد مـوقـف كـال مـن املـفوضـية األوروبـية وبـعض الـدول
 األعـضاء عـلى انـتشار اسـتخدام هـذه الـطاقـات، األمـر الـذي دعـم بـدوره مـوقـف االحتـاد األوروبـي كـدولـة رائـدة فـي
 الـعالـم فـي هـذا الـقطاع. ومـع ذلـك، فـقد ظـلت مـساهـمة الـطاقـات املتجـددة هـامشـية فـي دول جـنوب البحـر األبـيض

 ) لـدعـم نشـر الـطاقـاتMSPاملـتوسـط. وقـد أطـلق االحتـاد مـن أجـل املـتوسـط خـطة املـتوسـط لـطاقـة الشمسـية (
 املتجـددة فـي املـنطقة، وقـد أبـدت املـغرب اهـتمامـها فـي املـشاركـة فـي هـذه املـبادرة. األمـر الـذي سـيسهم بـدوره فـي
 متـكينها مـن اسـتغالل إمـكانـاتـها الـكبيرة مـن الـطاقـة الشمسـية وطـاقـة الـريـاح، وزيـادة إمـدادات الـطاقـة، واحلـد مـن

.الطاقة مزيج وتنويع من النفط على االعتماد

 والـغرض مـن هـذا املـوجـز هـو الـدعـوة لـلتفكير فـي مـا إذا كـانـت خـطة املـتوسـط لـلطاقـة الشمسـية لـديـها الـقدرة عـلى
 أن تـصبح قـوة دافـعة لـلتنمية فـي املـغرب وكـذلـك لتحـديـد اآلثـار املـترتـبة عـلى تـبنى السـياسـات اخلـاصـة بـها. ومـن
 احملــتمل أن تــسهم خــطة املــتوســط لــلطاقــة الشمســية فــي مــساعــدة املــغرب لــتزويــد أســواق الكهــربــاء الــداخــلية
 بـالـطاقـات املتجـددة ومـن ثـم تـصديـر الـفائـض إلـى االحتـاد األوروبـي؛ وهـو مـا يـسمح بـاالسـتفادة مـن نـظام الـتجارة فـي

 ، والـذي يحـدد األهـداف الـوطـنية9 املادة 28 / 2009الـطاقـة اخلـضراء اجلـديـدة الـتي يـقدمـها الـقانـون اجلـديـد 
   اخلـاصـة بـاملـساهـمة فـي إجـمالـي اسـتهالك الـطاقـة الـتي حـددهـا االحتـاد األوروبـي. إن2020لـلطاقـات املتجـددة 

 هــذه األهــداف تــشكل حتــديــاً لــعدة دول فــي االحتــاد األوروبــي، األمــر الــذي يــتطلب تــدفــقات عــابــرة للحــدود
 لـلطاقـات املتجـددة (فـعلية أو ظـاهـريـة) بـني االحتـاد األوروبـي،  بـل رمبـا أيـضاً مـن بـلدان أخـرى، وهـواحـتمال ورد

  اخلـاصـة بـالـتعاون فـي2011 مـن الـقانـون اجلـديـد ومـؤخـراً فـي االتـصاالت االخـيرة لسـبتمبر 9صـراحـة فـي املـادة 
مجال الطاقة.

 إعــــداد:االســــتاذ د.  الــــيخانــــدرو لــــوركــــا
 واالســــتاذ د. رافــــائــــيل آرســــي - جــــامــــعة

، إسبانيا.GREEMمدريد املستقلة، 

 ويس���ـتند ه���ـذاامل���ـوج���ـز ع���ـلى ت���ـقري���ـر  ف���ـيميز ب���ـعنوان
 "الـطاقـة املتجـددة والـتنمية املسـتدامـة فـي مـنطقة
 البحــر األبــيض املــتوســط: املــغرب وخــطة الــطاقــة

 )FEM35-02الشمسية املتوسطية" (

حتت إشراف:
 :االســـتاذ د.  الـــيخانـــدرو لـــوركـــا واالســـتاذ د.
 رافـــائـــيل آرســـي - جـــامـــعة مـــدريـــد املســـتقلة،

AGREEM.إسبانيا ،
  بـــالـــتعاون مـــع :االســـتاذ د. إدريـــس الـــعباســـي
 (جــامــعة محــمد اخلــامــس، املــغرب)، االســتاذ
ـــمد ���ـــعة مح ���ـــام ���ـــادي  (ج ���ـــبوه ���ـــميدال ���ـــبداحل ��� د.ع
ــــو ــــزال ــــغرب)، االســــتاذ د. غــــون  اخلــــامــــس، امل
 اسـكريـبانـو (اجلـامـعة الـوطـنية لـلتعليم عـن بـعد

AGREEMإســــبانــــيا)؛ االســــتاذ د.عــــياش ، 
ــغرب)، ــعة محــمد اخلــامــس، امل  خــالف (جــام
ـــد ـــاهـــيا (جـــامـــعة مـــدري  االســـتاذ د. رامـــون م

ــيا)،  االســتاذةAGREEMاملســـتقلة،  ، إســبان
 د.خـــوســـيه مـــاريـــا مـــاريـــن (اجلـــامـــعة الـــوطـــنية

ــــعد  ــــلتعليم عــــن ب ــيا)،AGREEMل  ، إســبان
 االســـتاذة د. إيـــفا مـــاديـــنا (اجلـــامـــعة املســـتقلة
 مـــدريـــد، إســـبانـــيا)؛ االســـتاذ د. حلـــسن احلـــج
 (ج���ــام���ــعة مح���ــمد اخل���ــام���ــس، امل���ــغرب)،االس���ــتاذ
 د.ســعيد الــتونســي (جــامــعة محــمد اخلــامــس،

املغرب)
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 ويـتطلب احلـصول عـلى الكهـربـاء اخلـضراء املسـتوردة مـن بـلدان أخـرى شـروط أقـل مـرونـة مـن تـلك املـطبقة فـيما بـني الـدول األعـضاء: ال يـتم الـسماح
 بـالـتحويـالت اإلحـصائـية، يـسمح فـقط لـتحويـالت الكهـربـاء املـاديـة، ولـضمان "اإلضـافـة"، يـتم الـتطبيق فـقط عـلى املـنشآت اجلـديـدة الـتى تـزاول نـشاطـها
 بـعد بـدء نـفاذ الـقانـون فـي حتـقيق األهـداف الـوطـنية لـلطاقـات املتجـددة. وتسـتطيع الـدول األعـضاء تـنفيذ مـشاريـع مشـتركـة مـع بـلدان أخـرى، بـإدراج
 اسـتيراد الكهـربـاء اخلـضراء فـي أهـدافـها الـوطـنية. كـما ميـكن لهـذه الـقيود أن تُـخَفَف فـي حـالـة غـياب  الـترابـط الـفعال (ولـكنه مـتوقـع)، واألهـم مـن ذلـك أن

القانون يسمح لهذه البلدان باالنضمام إلى معاهدة مجتمع الطاقة.

 يـجب أن حتـقق خـطة املـتوسـط لـلطاقـة الشمسـية أهـداف مـبادرة االحتـاد مـن أجـل املـتوسـط والـتي تـعتبرامـتدادا "لـعملية بـرشـلونـة" وذلـك فـيما يـتعلق
 بـتحقيق مـساحـة مشـتركـة مـن السـالم واالزدهـار. ومـؤخـراً مت إعـادة تـقييم عـن طـريـق االتـصاالت املشـتركـة لـكل مـن املـفوضـية واملـمثل الـسامـي، "مـشاركـة

  الـنهائـي) لـتشمل نشـر الـطاقـات املتجـددة كـقناةCOM (2011) 200 مـارس، 8مـن أجـل دميـقراطـية وازدهـار مشـترك مـع دول جـنوب املـتوسـط "(
 لـلتعاون األورومـتوسـطي. وفـي هـذا الـصدد، يـنبغي أيـضاً أن يـتم الـنظر إلـى خـطة املـتوسـط لـلطاقـة الشمسـية كمحـرك لـلتنمية االقـتصاديـة لـدول املـتوسـط

الشريكة على األقل في خمسة مجاالت رئيسية وهي:
. لتوفير جزء من الطاقة التي تتطلبها البلدان املتوسطية الشريكة للنمو االقتصادي.1
. للمساهمة في توريد خدمات الطاقة احلديثة التي تتطلبها التنمية االقتصادية.2
. للمساهمة في القضاء على الفقر في مجال الطاقة.3
. الستخدام موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد أنشطة اقتصادية جديدة، وخلق وظائف جديدة ودخول جديدة.4
. لتوفير التعاون التقني والتدريب ونقل التكنولوجيا من أجل البلدان املتوسطية الشريكة لتكون قادرة على جني فوائد نشر الطاقات املتجددة.5

:وفقاً الثنني من محركات السياسات الهامةويناقش املشروع سبعة سيناريوهات للمحاكاة 
. الصادرات:1

افتراض عدم وجود صادرات: بقاء األمور على حالها وسيناريوهات ذكية.•
 ٪ مـن احـتياجـات املـغرب مـن الـطاقـات املتجـددة لـصادرات الكهـربـاء اخلـضراء: الـتصديـر20مت تـخصيص مـزيـد مـن الـطاقـات املتجـددة بنسـبة •

والتصدير الذكي وتصدير الطاقة الشمسية املركزة، وتصديرالطاقة الضوئية وسيناريوهات تصدير- الرياح.
. نسبة االستثمار اOصصة الستيراد املعدات:2

 لـيس هـناك انـخفاض فـي نسـب االسـتيراد مـن االسـتثمارات فـي الـطاقـات املتجـددة،  ممـا يشـير إلـى  أن صـناعـة الـطاقـات املتجـددة املـغربـية غـير•
 قـادرة عـلى حتـقيق مـنحنى الـتعلم، وال يـوجـد اهـتمام بـالـتكنولـوجـيا وال بـالـتدريـب لـزيـادة احملـتوى احملـلي ملـكونـات الـطاقـات املتجـددة: بـقاء

األمور على حالها والتصدير، تصدير الطاقة الشمسية املركزة، تصدير للطاقة الضوئية وتصدير- الرياح.
  تسـتطيع املـغرب الـلحاق بـنقل الـتكنولـوجـيا والـتنمية وذلـك مـن خـالل  الـتدريـب املـتخصص والـتعاون الـتكنولـوجـي. ونـتيجة لـذلـك فـإن•

 مـحتوى اسـتيراد االسـتثمارات مـن الـطاقـات املتجـددة سـوف يـصبح تـدريـجيا نـصف سـيناريـو بـقاء األمـور عـلى حـالـها أثـناء فـترة املشـروع
بأكملها: سيناريوهات ذكية وتصديرية.

 يـعتبر سـيناريـو بـقاء األمـور عـلى حـالـها هـو مـقياس أسـاسـي حـيث ال يـوجـد عـنده صـادرات وال رواجـاً. أمـا سـيناريـو الـتصديـر فـيعكس الـوضـع إذا مت تـصديـر
 ٪ نسـبة إضـافـية مـن الكهـربـاء املـولـدة لـلطاقـات املتجـددة املـغربـية بـعد تـلبية الـطلب احملـلي بـاسـتخدام مـزيـج مـن تـقنيات الـطاقـات املتجـددة الـتي20

 وضـعتها احلـكومـة. أمـا سـيناريـوهـات تـصديـر الـطاقـة الشمسـية املـركـزة، وتـصديـرالـطاقـة الـضوئـية وتـصديـرالـريـاح، فهـي سـيناريـوهـات مـحاكـاة لـلوصـول إلـى
 ٪)  بـشكل حـصري مـن خـالل كـلٍ مـن هـذه الـتكنولـوجـيات: الـطاقـة الشمسـية املـركـزة، الـطاقـة الـضوئـية أو الـريـاح. أمـا20تـولـيد الـطاقـة اإلضـافـية (

 سيناريو التصدير الذكي يبدو أكثر جاذبية في اجلمع بني كل طرق اللحاق التكنولوجي والصناعي لتحقيق فوائد تصدير فائض الكهرباء املغربي املوَلَّد
 ) فـي االعـتبار، مـن احملـتملMASENمـن الـطاقـات املتجـددة. ومـع أخـذ الـوضـع احلـالـي لـالسـتثمار فـي املـغرب وخـطط الـوكـالـة املـغربـية لـلطاقـة الشمسـية (

).2020-2011أن يتركز األثر االقتصادي في السنوات األخيرة من العقد احلالي (
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وميكن تلخيص نتائج احملاكاة لكل سيناريو على النحو التالي:
 وفـقا لسـيناريـو بـقاء األمـور عـلى حـالـها، فـإن مـتوسـط الـقيمة املـضافـة الـعاملـية الـسنويـة عـلى االقـتصاد املـغربـي الـناجت عـن تـركـيب الـطاقـة املتجـددة•

 . فـي حـني أن الـتأثـير املـقابـل2040٪ فـي عـام 17.1 ويـصل إلـى 2010٪ مـن الـناجت احملـلي اإلجـمالـي فـي عـام 18.0يـبدأ مـن حـوالـي 
.1, في نهاية فترة التنبؤ265000 وحوالي 2010 فرصة عمل جديدة في 36000على العمالة سيبلغ حوالي 

 ٪ إضـافـية مـن كهـربـاء الـطاقـات املتجـددة تـكون لـديـها الـقدرة عـلى الـتصديـر.  بـالنسـبة للسـيناريـو الـثالـث،20 فـي سـيناريـو الـتصديـر، فـإن•
 ٪ مـن الـناجت احملـلي اإلجـمالـي،41.1يـعتبر تـأثـير الـصادرات صـغير نسـبياً: فـي نـهايـة الـفترة الـزمـنية، يـبلغ أثـر إجـمالـي الـقيمة املـضافـة حـوالـي 

.319000٪ عند خط األساس، ويبلغ عدد فرص العمل اجلديدة حوالي 17.1مقارنة مع 
 ٪ فـي نـهايـة الـفترة ممـا6.1فـي "السـيناريـو الـذكـي"، فـإن تـقليل االعـتماد عـلى املـكونـات املسـتوردة يـزيـد مـن أثـر الـقيمة املـضافـة لـيصل إلـى •

  وحـوالـي401000٪ بـاملـقارنـة مـع خـط األسـاس، وزيـادة فـرص الـعمل بنسـبة تـصل إلـى حـوالـي 4.0يـوفـر تـقدمي تـأثـير إضـافـي بـحوالـي 
أكثر من خط األساس).140000

 فـي "سـيناريـو الـصادرات الـذكـية" (السـيناريـو األمـثل) فـإن يـعادل مجـموع اآلثـار لـلطاقـات املتجـددة ، بـاحلـد مـن االعـتماد عـلى الـواردات•
 موظف.482000٪ (من حيث القيمة املضافة) 9.1٪، يساوي 20وتصدير الفائض البالغ قدره 

 أمـا السـيناريـوهـات املـتبقية (تـركـيز الـصادرات فـي تـكنولـوجـيا واحـدة فـقط) تـتيح لـنا إجـراء مـقارنـة (مـع بـقاء بـاقـي الـعوامـل عـلى حـالـها) حـول•
التأثيراالقتصادي التفاضلي الناجم عن اختيار كل واحد من بدائل تكنولوجيا الطاقات املتجددة الثالثة.

 تشـير نـتائـج سـيناريـوهـات "الـتصديـر مـن خـالل الـطاقـة الشمسـية املـركـزة" و"الـصادرات مـن خـالل الـطاقـة الـضوئـية " إلـى أن كـال مـنهما لـه•
 عـواقـب ممـاثـلة مـن حـيث األثـر االقـتصادي عـلى االقـتصاد املـغربـي، وأعـلى قـليال فـي حـالـة الـطاقـة الشمسـية املـركـزة: سـيكون تـأثـير ذلـك عـلى

٪ من خالل الطاقة الشمسية املركزة عن الطاقة الضوئية.05.0الناجت احمللي اإلجمالي  زيادة بحوالي 
ـاً واضـحاً: ميـثل األثـر •  2040٪ مـن الـناجت احملـلي اإلجـمالـي فـي عـام 8.1فـي املـقابـل، فـإن سـيناريـو "صـادرات مـزرعـة الـريـاح" يُحـدِث فـرق

  وظـيفة415000٪ مـن املـصدريـن الـبديـلني؛ وفـيما يـتعلق بـالـتوظـيف، يـؤدي اسـتخدام هـذا الـبديـل إلـى حـوالـي 25.1مـقارنـة مبـتوسـط 
   وظــيفة أكــثر مــن ســيناريــو بــقاء األمــور عــلى حــالــها. تــأتــي هــذه املــيزة النســبية مــن انــخفاض االعــتماد عــلى140000فــي االقــتصاد، 

 الـواردات نـتيجة لـتركـيب تـكنولـوجـيا الـطاقـة اجلـديـدة لـلريـاح فـي املـغرب. وبـاإلضـافـة إلـى ذلـك، ونـظراً النـخفاض الـتكلفة النسـبية لـتكنولـوجـيا
 الـريـاح بـاملـقارنـة مـع الـطاقـة الشمسـية املـركـزة والـطاقـة الـضوئـية، تُـدعِّـم نسـبة أثـر الـقيمة املـضافـة/ الـتكلفة االسـتنتاج املـؤيـد لـتكنولـوجـيا الـريـاح.

ومع ذلك، فإن إنتاج الكهرباء وتأمني اإلمداد باستخدام طواحني الهواء يقيد بشدة بظروف الرياح التي ال ميكن التنبؤ بها.

  أن نشـر الـطاقـات املتجـددة يسـتتبع فـرص اقـتصاديـة كـبيرة لـلمغرب مـن حـيث الـناجت احملـلي اإلجـمالـي والـعمالـة. فـيوميــكن االســتنتاج بــشكل عــام
 )،2040٪ فـي نـهايـة الـفترة الـزمـنية (9.1٪ إلـى 17.1السـيناريـوهـات املـقترحـة، تـختلف نسـب الـتأثـير االقـتصادي عـلى الـناجت احملـلي اإلجـمالـي مـن 

  ألـف وظـيفة. نسـتنتج مـن نـتائـجنا أن الـطاقـات املتجـددة482 و 267واألثـار املـباشـرة والـغير مـباشـرة لنسـب الـتوظـيف بـدوام كـامـل عـلى االقـتصاد بـني 
ـاً كـان اإلطـار املـنهجي لـلصادرات  الـتي تـنتج املـزيـد مـن الـفوائـد مـن حـيث الـناجت احملـلي اإلجـمالـي ومنـو الـعمالـة تـكون مـن خـالل تـركـيب طـاقـة الـريـاح، أي
 والواردات.تُظهِر نتائجنا أيضاً أن القرارات السياسية املتعلقة بالصادرات وحتسني القدرات احمللية ذات أهمية حاسمة من أجل احلصول على أعلى ربح
 مـن الـفرص الـتي يـوفـرهـا نشـر الـطاقـات املتجـددة لـلمغرب. ويـتحقق أفـضل أداء اقـتصادي مـن خـالل سـيناريـو الـتصديـر الـذكـي. ولـكن حـتى فـي حـالـة عـدم

توفر اللحاق بالركب، تنتج النسب امللموسة للعمالة والناجت احمللي اإلجمالي من سيناريو التصدير بالرياح، الذي ميثل النهج األقل طموحاً.

  املـتعلقة بـأمنـاط نشـر الـطاقـات املتجـددة فـي املـغرب والـساحـل اجلـنوبـي للبحـر األبـيض املـتوسـط. تـتعلقتـركـز هـذه الـنتائـج عـلى بـعض مـعضالت السـياسـة
 ٪ مـن الكهـربـاء اخلـضراء لـلصادرات،20األولـى بـإخـتيار تـصديـر أو عـدم تـصديـر الكهـربـاء اخلـضراء إلـى االحتـاد األوروبـي. يهـدف سـيناريـو الـتصديـر، مـع 

إلى احلصول على أفضل النتائج من حيث النمو االقتصادي. 
  يـعطي سـيناريـو الـتصديـر بـالـريـاح نـتائـج نسـبية أفـضل، وخـاصـة املـتعلقة بخـلق فـرص الـعمل. ومـن املـهمويـتعلق اخلـيار السـياسـي الـثانـي بـالـتكنولـوجـيا:

 تـوضـيح  اآلثـار املـترتـبة عـلى هـذه السـياسـة: يـولِّـد تـنويـع الـتكنولـوجـيا عـوامـل خـارجـية ويـساعـد عـلى الـتحوط ضـد تـقلبات الـتكنولـوجـيا، وهـي آثـار
 يـصعب الـتقاطـها. يـنطوي تـفضيل الـتكنولـوجـيا عـلى مـزيـج مـتوازن مـن الـطاقـات املتجـددة، والـتي يـنبغي أن تـشمل كـل الـتقنيات، مـع احـترام تـرتـيب

االستحقاق بشأن أولويات السياسة املغربية مثل خلق فرص العمل.
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  أنـه مـن أجـل حتـقيق أقـصى قـدر مـن املـكاسـب االقـتصاديـة مـن نشـر الـطاقـات املتجـددة، حتـتاج املـغرب إلـى املـشاركـة بـشكل أكـبروأخـيراً، تُظهِـر نـتائـجنا
 في البعد الصناعي للمبادرة. يعني ذلك حتسني قدرتها االستيعابية على املستوى الصناعي، ودمج قطاع الطاقات املتجددة في سياسة صناعية شاملة،
 ورفـع مسـتوى الـبنى الـتحتية والتشـريـع. بـالنسـبة لـالحتـاد األوروبـي، مـن املـهم تسـليط الـضوء عـلى أهـمية دعـم قـدرة الـبلد عـلى االسـتيعاب عـلى كـل
 املسـتويـات ذات الـصلة بنشـر الـطاقـات املتجـددة مـن خـالل بـرامـج الـتعاون الـفني، مبـا فـي ذلـك الـتدريـب، الـتوأمـة، الـتبادل الـعلمي، والتشـبيك، ومـا إلـى

ذلك.

 يـنطوي كـل ذلـك عـلى حتـديـات سـياسـية هـامـة تـتجاوز سـياسـة الـطاقـة إذا كـان الـقطاع اخلـاص عـلى اسـتعداد إلـى اسـتثمار املـبالـغ املـالـية الـكبيرة الـالزمـة
 لـوضـع هـذه اخلـطة الـطموحـة فـي صـورة أفـعال. نـظراً لـلضائـقة االقـتصاديـة الـراهـنة الـتي تـؤثـر عـلى االقـتصاد األوروبـي وكـذلـك نشـر الـطاقـات املتجـددة، تـبرز

احلاجة إلى دعم االحتاد األوروبي للحفاظ على مثل هذا االلتزام على املدى الطويل.

 هذا العمل مت اعداده بتمويل من املفوضية الألوروبية في اطار الفيميز. محتويات هذا التقرير تعبر عن وجهة نظر املؤلفني و ال تعكس بأى حال من األحوال وجهة نظر املفوضية او
الفيميز.
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