
לועידת פריז למען הים התיכוןהצהרה משותפת 
2008 ביולי 13פריז, 

 בחסות נשיאותם המשותפת של נשיא הרפובליקה של צרפת ושל נשיא הרפובליקה הערבית של

מצרים

בנוכחות

, המיוצג ע"י האיחוד האירופי
נשיא המועצה האירופיתמר ניקולא סרקוזי

נשיא הנציבות האירופית מר חוזה מנואל בארוסו
 מזכ"ל מועצת האיחוד האירופי/הנציג הגבוה של האיחוד האירופי למדיניותמר חאבייר סולאנה

חוץ וביטחון 

***

, המיוצגת ע"יאלבניה
ראש ממשלת הרפובליקה של אלבניהמר סאלי ברישה

, המיוצגת ע"יאלג'יריה
נשיא הרפובליקה הדמוקרטית והעממית של אלג'יריהמר עבד אלעזיז בוטפליקה 

, המיוצגת ע"יגרמניה
קנצלרית הרפובליקה הפדראלית של גרמניהגב' אנגלה מרקל 

, המיוצגת ע"יאוסטריה
קנצלר אוסטריהמר אלפרד גוזנבאואר

, המיוצגת ע"יבלגיה
שר החוץ של ממלכת בלגיהמר קארל דה גופט

, המיוצגת ע"יוהרצוגובינה בוסניה
נשיא בוסניה והרצגובינהמר האריס סילאייג'יץ'

, המיוצגת ע"יבולגריה
נשיא הרפובליקה של בולגריהמר גאורגי פארבאנוב

, המיוצגת ע"יקפריסין
נשיא הרפובליקה של קפריסין מר דימיטריס כריסטופיאס

, המיוצגת ע"יקרואטיה
נשיא הרפובליקה של קרואטיהמר ספטן מסיץ'

, המיוצגת ע"ידנמרק



ראש ממשלת ממלכת דנמרקמר אנדרס פוג רסמוסן

, המיוצגת ע"ימצרים
נשיא הרפובליקה הערבית של מצריםמר חוסני מובארק

, המיוצגת ע"יספרד
ראש ממשלת ממלכת ספרדמר חוזה לואיס רודריגס ספאטרו

, המיוצגת ע"יאסטוניה
ראש ממשלת הרפובליקה של אסטוניהמר אנגרוס אנסיפ

, המיוצגת ע"יפינלנד
נשיאת הרפובליקה של פינלנדגב' טארייה האלונן
ראש ממשלת הרפובליקה של פינלנדמר מאטי ואנהאנן

, המיוצגת ע"ייוון
ראש ממשלת הרפובליקה של יווןמר קוסטס קרמנליס

, המיוצגת ע"יהונגריה
ראש ממשלת הרפובליקה של הונגריהמר פרנץ' ג'יורצ'אן

, המיוצגת ע"יאירלנד
ראש ממשלת אירלנדמר בריאן קוואן

, המיוצגת ע"יישראל
ראש ממשלת ישראלמר אהוד אולמרט

, המיוצגת ע"יאיטליה
נשיא מועצת השרים של הרפובליקה של איטליה מר סילביו ברלוסקוני

 המיוצגת ע"יירדן,
ראש ממשלת הממלכה ההאשמית של ירדןמר נאדר אלד'הבי

, המיוצגת ע"ילטביה
נשיא הרפובליקה של לטביהמר ולאדיס סטלרס

לבנון, המיוצגת ע"י
נשיא הרפובליקה של לבנון מר מישל סולימאן

, המיוצגת ע"יליטא
ראש ממשלת הרפובליקה של ליטאמר גדימינאס קירקלאס

, המיוצגת ע"ילוקסמבורג
ראש ממשלת הדוכסות הגדולה של לוקסמבורגמר ז'אן-קלוד יונקר

, המיוצגת ע"ימלטה
ראש ממשלת הרפובליקה של מלטהמר לורנס גונזי

, המיוצגת ע"ימרוקו
הוד מעלתו הנסיך מולה רשיד

, המיוצגת ע"ימאוריטניה



נשיא הרפובליקה האיסלאמית של מאוריטניהמר סידי מוחמד וולאד שיח' עבדאללה

, המיוצגת ע"ימונקו
נסיך מונקוהוד מעלתו אלברט השני

, המיוצגת ע"ימונטנגרו
ראש ממשלת מונטנגרומר מילו ג'וקאנוביץ'

, המיוצגת ע"יהולנד
ראש ממשלת ממלכת הולנדמר יאן פטר בלקנאדה

, המיוצגת ע"יפולין
נשיא הרפובליקה של פוליןמר לך קצ'ינסקי

, המיוצגת ע"יפורטוגל
ראש ממשלת הרפובליקה של פורטוגלמר ז'וז'ה סוקרטש

, המיוצגת ע"יצ'כיה
סגן ראש הממשלה ומחזיק תיק אירופה ברפובליקה של מר אלכסנדר וונדרה

צ'כיה

, המיוצגת ע"ירומניה
נשיא  רומניהמר טראיאן בססקו

, המיוצגת ע"יבריטניה
ראש ממשלת הממלכה המאוחדת של ברטניה וצפון מר גורדון בראון

אירלנד

, המיוצגת ע"יסלובקיה
ראש ממשלת הרפובליקה של סלובקיהמר רוברט פיצו

, המיוצגת ע"יסלובניה
ראש ממשלת הרפובליקה של סלובניהמר ג'אנז יאנשה

, המיוצגת ע"ישוודיה
ראש ממשלת ממלכת שוודיהמר פרדריק ריינפלדט

, המיוצגת ע"יסוריה
נשיא הרפובליקה הערבית של סוריהמר בשאר אל-אסד

, המיוצגת ע"יתוניסיה
נשיא הרפובליקה של תוניסיהמר זיין אל עבידין בבן עלי

, המיוצגת ע"יתורכיה
ראש ממשלת הרפובליקה של תורכיהמר רג'פ טאיפ ארדואן

, המיוצגת ע"יהפלסטינית הרשות
יו"ר הרשות הפלסטיניתמר מחמוד עבאס

***

, המיוצג ע"יהמאוחדות האומות ארגון



מזכיר כללי של ארגון האומות המאוחדותמר באן קי-מון

יהמיוצגים ע"הפרלמנט האירופי/העצרת הפרלמנטרית האירופית-ים תיכונית 
יו"ר הפרלמנט האירופי ויו"ר העצרת הפרלמנטרית מר הנס-גרט פוטרינג

האירופית-ים תיכונית

, המיוצגת ע"ימועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ הערביות
אמיר קטאר; יו"ר בפועל של מועצת שיתוף הפעולה של הוד מעלתו השייח' חמד בן ח'ליפה אלת'אני 

מדינות המפרץ הערביות

, המיוצגת ע"יהערבית הליגה
מזכ"ל הליגה הערביתמר עמר מוסא

, המיוצג ע"יהאפריקאי האיחוד
נשיא נציבות האיחוד האפריקאימר ז'אן פינג

, המיוצג ע"יאיחוד מדינות המגרב הערביות
מזכ"ל איחוד מדינות המגרב הערביותמר חביב בן יחיא

 המיוצג ע"יארגון הועידה האסלאמית
מזכ"ל ארגון הועידה האסלאמיתמר אקמלדין אישנגולו

***

, המיוצג ע"יהבנק האפריקאי לפיתוח
נשיא הבנק האפריקאי לפיתוחמר דונלד קברוקה

, המיוצג ע"יהבנק האירופי להשקעות
נשיא הבנק האירופי להשקעותמר פיליפ מיישטדט

, המיוצג ע"יהבנק העולמי
מנכ"ל הבנק העולמימר חואן חוזה דובאב

***

, המיוצגת ע"יברית הציביליזציות
נציג גבוה של האו"ם לברית הציבילזציותמר ז'ורז'ה סמפאיו

, המיוצגת ע"יהקרן האירופית-ים תיכונית ע"ש אנה לינד לדיאלוג בין-תרבותי
יו"ר הקרן האירופית-ים תיכונית ע"ש אנה לינד לדיאלוג מר אנדרה אזולאי

בין-תרבותי



הצהרה משותפת לועידת פריז למען הים התיכון
2008 ביולי 13פריז, 

למרחב של שלום, של לחידוש המאמץ שתכליתו הפיכת הים-התיכון   מתוקף רצונם הפוליטי המשותף 

 דמוקרטיה, של שיתוף פעולה ושל שגשוג, החליטו ראשי המדינות והממשלות של מדינות אירופה והים

, לאמץ את נוסח ההצהרה כדלקמן:2008ולי  בי13התיכון, המכונסים בפריז ב-

יעדי השלום, היציבות ועל  על הצהרת ברצלונה  הים התיכון", המבוסס  למען   "תהליך ברצלונה: איחוד 

 והבטחון כפי שנוסחו בה, וכן על מה שהושג במסגרת תהליך ברצלונה, הינו שותפות רב-צדדית שמטרתה

גם את מקומו מזכירים  והממשלות  והלכידות האיזורית. ראשי המדינות  פוטנציאל האינטגרציה   הגדלת 

 המרכזי של הים התיכון בשיקוליהן המדיניים של כל המדינות. הם מדגישים כי מן הראוי שהאחריות לתהליך

 תתחלק באופן מושכל יותר בין המשתתפים, וכי יש להפוך את התהליך הזה למשמעותי וקונקרטי יותר

בעיני האזרחים. 

והממשלות משותפת התפיסה בנתינת מענהלראשי המדינות  חשוב  למלא תפקיד  תוכל  זו  יוזמה   , כי 

 לאתגרים המשותפים הניצבים בפני המרחב האירופי-ים-תיכוני, כגון: פיתוח כלכלי וחברתי; המשבר העולמי

 ); ההדרדרות במצב הסביבה, בכלל זה שינויי האקלים והמדבור,Food Secureבתחום אבטחת המזון (

 במטרה לתת עדיפות לפיתוח בר-קיימא; מקורות האנרגיה; גלי ההגירה; הטרור והקיצוניות; וקידום הדיאלוג

הבין-תרבותי. 

 באיחוד האירופי ובנציבות האירופית, וכן את המדינות הנוספותיוזמה זו תקיף את כל המדינות החברות 

תוזמן למפגשי "תהליך או משקיפות). הליגה הערבית   המשתתפות בתהליך ברצלונה (במעמד חברות 

 ברצלונה: איחוד למען הים התיכון" במעמד בו השתתפה בתהליך ברצלונה. "תהליך ברצלונה: איחוד למען

 הים התיכון" שמח לקבל לשורותיו את בוסניה-הרצוגובינה, את קרואטיה, את מונקו ואת מונטנגרו, שקיבלו

עליהן את מוסכמותיו של תהליך ברצלונה.  



אסטרטגיות  איזור הים התיכון: מטרות 

ותרבות.1 ביניהן בקשרי היסטוריה, גיאוגרפיה  וארצות הים התיכון קשורות  לכך,אירופה   , אך מעבר 

 משותפת להן השאיפה לבנות יחד עתיד של שלום, של דמוקרטיה, של שגשוג ושל הבנה הדדית ברמה

מסכימים אלו, המשתתפים  משותפות  מטרות  להשיג  מנת  והתרבותית. על   האנושית, החברתית 

 להמשיך ביתר שאת במאמציהם למען השלום ולמען שיתוף הפעולה, לנתח את בעיותיהם המשותפות

ולתרגם כוונות טובות אלו לשפת המעשה במסגרתה של שותפות מחודשת למען הקידמה. 

 , תהליך1995ראשי המדינות והממשלות מדגישים את חשיבות התפקיד שמילא תהליך ברצלונה מאז .2

 הכלי המרכזי לעיצוב יחסי אירופה והים התיכון. תהליך זה, שמייצג שותפות בין שלושיםהמהווה את 

מ- ויותר  ולפיתוח מתמידים. תהליך700ותשע ממשלות  לפעולה  איש, יצר מסגרת מתאימה    מליון 

 ברצלונה הינו המסגרת היחידה לחילופי דיעות ולדיאלוג בונה בין כלל השותפים ממדינות אירופה והים

 התיכון. הוא ביטויה של מחוייבות נחושה לדמוקרטיה, ליציבות האיזורית ולביטחון, בדרך של שיתוף

 פעולה ושל אינטגרציה איזורית. "תהליך ברצלונה: איחוד למען הים התיכון" מעוניין לנצל קונצנזוס זה

 על מנת ששיתוף הפעולה, הרפורמות הפוליטיות והסוציו-אקונומיות והמודרניזציה יימשכו על בסיס של

שוויון ושל כבוד הדדי לריבונותם של כל הצדדים. 

והממשלות.3 והאיזוריותראשי המדינות  כי חשוב שהחברה האזרחית, הרשויות המקומיות  מדגישים    

והסקטור הפרטי יקחו חלק פעיל ביישום "תהליך ברצלונה: איחוד למען הים התיכון".

 לנצל את האפשרויות הגלומות במסגרת משופרת של שיתוף פעולה רב-צדדי, ראשי המדינותבכדי .4

והממשלות מחליטים לייסד שותפות משופרת תחת השם "תהליך ברצלונה: איחוד למען הים התיכון".

  וביטחון ברמה האיזורית בהתאם להצהרתיוזמה זו מבטאת גם את השאיפה המשותפת להשכין שלום.5

 , שקוראת בין היתר לחיזוק הביטחון באיזור ע"י נקיטת פעולות למען אי-הפצתו של1995ברצלונה מ-

 נשק גרעיני, כימי וביולוגי בדרך של שילוב בין הצטרפות וכיבוד תנאי האמנות הבינלאומיות והאיזוריות

 וה-BWCה-, CWC, ה-NPTלאי-הפצת נשק וההסכמים להגבלת ההתחמשות ולפירוק החימוש כגון ה-

CTBTו/או ההסדרים האיזוריים דוגמת האיזורים המפורזים מנשק, כולל מערכת הבקרה שלהם, וכן , 

 מילוי, מתוך יושרה, של התחייבויות הצדדים בנוגע לאמנות להגבלת החימוש, לפירוק הנשק ולאי הפצת

נשק. 

אי כינון  יפעלו למען  וביולוגי, ומהאמצעיםהצדדים   זור מפורז מנשק להשמדה המונית, אטומי, כימי 

 לשיגורו במזה"ת, שבו תפעל מערכת יעילה לבקרה הדדית. בנוסף יגבשו הצדדים צעדים פרקטיים

 למניעת הפצת כלי נשק גרעיניים, כימיים וביולוגיים ולמניעת צבירה מוגזמת של כלי נשק קונבציונליים;

יכולת צבאית שחורגת מצרכיהם הלגיטימיים להגנה, ויתנו תוקף מחודש לנחישותם  יימנעו מלפתח 



 להגיע לרמה מספקת של ביטחון ולייסד יחסים של אמון הדדי בעודם משתמשים בכמות הקטנה ביותר

 ; יתמכו ביצירת התנאים שיוכלו לאפשרCCWהאפשרית של כוחות צבא ושל תחמושת וכן להצטרף ל-

 ייסוד יחסים של שכנות טובה ביניהם ובתהליכים שמטרתם יציבות, ביטחון, שגשוג ושיתוף פעולה איזורי

 ותת-איזורי; ילמדו את הצעדים לבניית אמון וביטחון שיש לנקוט על מנת ליצור "מרחב של שלום ושל

יציבות בים התיכון", בכלל זה האפשרות העתידית לחתימתה של אמנת שלום אירופית-ים תיכונית. 

 מצביעה על רצונם הנחוש של השותפים לתת עדיפות לפיתוח משאבי אנוש ותעסוקה בהתאםיוזמה זו .6

 ), בכלל זה הקטנת מימדי העוני;Millennium Development Goalsלמטרות ה"מילניום למען פיתוח" (

 ראשי המדינות והממשלות מדגישים כי הם נחושים לחזק את הדמוקרטיה ואת הפלורליזם הפוליטי ע"י

 קידום ההשתתפות בחיים הפוליטיים והמחוייבות להגנה על כל זכויות האדם והחירויות היסודיות. הם

 מצהירים גם על רצונם לבנות עתיד משותף המבוסס על כיבודם המלא של עקרונות הדמוקרטיה, של

 זכויות האדם ושל החירויות היסודיות כפי שאלה עוגנו בידי הגופים הבינלאומיים האמונים על זכויות

 האדם, בכלל זה קידום הזכויות הכלכליות, החברתיות, התרבותיות, האזרחיות והמדיניות, חיזוק מעמדן

 של הנשים בחברה, כיבוד זכויות המיעוט, המאבק בגזענות ובשנאת הזרים וקידום הדיאלוג התרבותי

וההבנה ההדדית. 

 י המדינות והממשלות חוזרים ומאשרים את תמיכתם בתהליך השלום הישראלי-פלסטיני כפי שצוייןראש.7

 , ובהתאם לתהליך אנאפוליס.2007בכינוס האירופי-הים תיכוני בדרג שרים שנערך בליסבון בנובמבר 

 הם מזכירים כי השגת שלום במזה"ת מצריכה פתרון כולל ומברכים בהקשר זה על ההכרזה על פתיחת

ועידת  שיחות שלום לא-ישירות בין ישראל וסוריה בחסות תורכית, בהתאם לתשתית המושגית של 

השלום במדריד.

  המדינות והממשלות חוזרים ומצהירים כי הם מגנים את הטרור בכל צורותיו ובכל ביטוייו, ונחושיםראשי.8

לחסלו ולהיאבק במי שתומכים בו; הם נחושים ליישם במלואו את "קוד ההתנהגות ללוחמה בטרור" (

Code of Conduct on Countering Terrorismעל מנת לחזק את ביטחון האזרחים תוך שמירה על ( 

 מדינת חוק וכיבוד זכויות האדם, ובפרט באמצעות מדיניות יעילה יותר של מאבק בטרור ושיתוף פעולה

 הדוק יותר על מנת להביא להפסקת התקופת הטרור, להגן על יעדים פוטנציאליים ולטפל בתוצאות

 הפיגועים. הם מדגישים כי יש לפעול ללא סייג כנגד התנאים המעודדים את התפשטות הטרור על כל

 צורותיו וביטוייו, יהיו אשר יהיו המחבלים, המטרות המותקפות או תכלית ההתקפות. הם מזכירים גם כי

 הם דוחים באופן מוחלט את כל הנסיונות לקשור בין דת או בין תרבות כלשהי לבין הטרור, וכי מנוי וגמור

 עימם לעשות כל שניתן בכדי לפתור את הסכסוכים, לשים קץ למצבי הכיבוש, להיאבק בדיכוי, להביא

 לירידה בממדי העוני, לקדם את זכויות האדם ואת המנהל התקין של ענייני הציבור, לשפר את ההבנה

 ההדדית בין התרבויות ולהבטיח את כיבוד כל הדתות וכל האמונות. פעולות אלו משרתות ישירות את

האינטרסים של כל עמי האיזור האירופי-ים תיכוני ונוגדות את אלו של הטרוריסטים ורשתותיהם. 



היקף ויעדים מרכזיים

 ראשי המדינות והממשלות מסכימים כי האתגר הניצב בפני "תהליך ברצלונה: איחוד למען הים התיכון".9

 מורכב מן הצורך לחזק את היחסים הרב-צדדיים, לשפר את חלוקת האחריות לתהליך בין המשתתפים,

 לייסד את ניהול התהליך על בסיס שוויון בין כל הצדדים ולתרגם את התהליך לפרויקטים קונקרטיים עם

 כלפי האזרחים. הגיע הזמן להפיח רוח חדשה ואיתנה בתהליך ברצלונה. יש כעתנראות גדולה יותר 

 צורך במאמצים מוגדלים ובזרזים חדשים על מנת לתרגם יעדים אלו של הצהרת ברצלונה לתוצאות

ממשיות. 

 נשארת תהליך פתוח לכולם, ששואב את השראתו בכל האספקטיםהשותפות האירופית-ים תיכונית .10

ייקבעו במפגש שר החוץ הבא שיתקיים בנובמבר לפרויקטים   מעיקרון הקונצנזוס. הנהלים הנוגעים 

2008 .

 מפעלותיו"תהליך ברצלונה: איחוד למען הים התיכון" יישען על מה שהושג בתהליך ברצלונה, ויחזק את .11

 ואת האלמנטים הפורים שבו. הצהרת ברצלונה, יעדיה ותחומי שיתוף הפעולה שנקבעו בה נשארים

 בתוקף, ושלושת התחומים להם נוגע שיתוף הפעולה (הדיאלוג המדיני, שיתוף הפעולה הכלכלי והסחר

 החופשי, והדיאלוג ברמה האנושית, החברתית והתרבותית) יישארו בלב היחסים האירופים-ים תיכוניים.

  בברצלונה לרגל יום השנה העשירי לייסוד השותפות2005תכנית החומש שאומצה בועידה שנערכה ב-

 האירופית-ים תיכונית (ובין היתר התחום הרביעי שאליו הוחלט להרחיב את שיתוף הפעולה, דהיינו

והביטחון) והחלטות כל הכינוסים בדרג שרים תישארנה  ההגירה, האינטגרציה החברתית, המשפט 

 בתוקף. ראשי המדינות והממשלות מכירים בהישגים וביתרונות הכלכליים הטמונים בכינון איזור סחר

לפני  עוד  תיכוני  האירופי-ים  במרחב  בכל2010חופשי  באיזור  הכלכלית  האינטגרציה   , ובחיזוק 

 ,2010האספקטים שלה. הם מצדדים בעקרונות היסוד של מפת הדרכים "אירומד" בתחום המסחר עד 

 ובפרט בבדיקת האפשרות ליצירת מנגנון גמיש, יעיל וידידותי לעולם העסקי שיקל על הסחר ויאפשר

להגדיל את השקיפות ואת אפשרויות המסחר וההשקעה.

 חוד למען הים התיכון" מכוון לבניית עתידראשי המדינות והממשלות מדגישים כי "תהליך ברצלונה: אי.12

 של שלום ושל שגשוג משותף בכל האיזור ע"י ביצוע פרויקטים שיחזקו את הקשרים ההדדיים בין תושבי

 האיזור כולו. בהקשר זה הם מסכימים כי היוזמה הזאת תכלול מימד אנושי ותרבותי. הם מדגישים את

החוקית ההגירה  שקידום  העובדה  את  מדגישים  החוקית. הם  האנשים  תנועת  על  להקהל   הרצון 

בין הקשרים  ועידוד  הבלתי-חוקית  בהגירה  המעורבים, המאבק  הצדדים  כל  לטובת  נכון   המנוהלת 

עניין משותף, שיש לטפל בהם מתוך תפיסה כוללת, מאוזנת  ההגירה והפיתוח הינם נושאים בעלי 

ואינטגרלית. 



 יתווסף ליחסים הדו-צדדיים שמקיים האיחוד האירופי עם"תהליך ברצלונה: איחוד למען הים התיכון" .13

 , יחסים שימשיכו להתקיים במסגרות הקיימות, דוגמת הסכמי האסוציאציה, תכניות הפעולה1מדינות אלו

 ), ובמקרה של מאוריטניה –European Neighbourhood Policyשל "מדיניות השכנות האירופית" (

)  African, Caribbean and Pacific"קבוצת מדינות אפריקה, האיים הקריביים והאוקיינוס השקט" 

Group of States:בנוסף תשמרנה הקוהרנטיות שלו והמשלימות שלו ביחס ל"אסטרטגיה המשותפת .( 

שלו, האיזורי  לפעולות הקשורות במימד  ותוספת  האירופי". בעודו מהווה השלמה   אפריקה-האיחוד 

האיחוד מדיניות ההרחבה של  מנותק משאלת  התיכון" יישאר  הים  למען  ברצלונה: איחוד   "תהליך 

האירופי, מהמו"מ בדבר הצטרפות לאיחוד ומתהליך הטרום-הצטרפות.  

הים התיכון" נותן תנופה חדשה לתהליך ברצלונה לפחות בשלושה".14 למען   תהליך ברצלונה: איחוד 

אופנים מרכזיים:

עם- האירופי  האיחוד  יחסי  של  המדיני  הדרג   בהעלאת 

שותפיו הים-תיכוניים;

בתכננו חלוקה מוצלחת יותר של האחריות ליחסינו הרב--

צדדיים;

 בהופכו יחסים אלה לקונקרטיים יותר ולבעלי נראות גדולהו-

 יותר באמצעות פרויקטים איזוריים ותת-איזוריים משלימים,

לרווחת תושבי האיזור. 

חיזוק הקשרים

 המדינות והממשלות מחליטים לקיים פגישות פסגה אחת לשנתיים. מפגשי פסגה אלו אמוריםראשי .15

 להסתיים בהצהרה מדינית וברשימה קצרה של פרוייקטים איזוריים קונקרטיים לביצוע. החלטות הפסגה

 אמורות לאשרר תכנית עבודה דו-שנתית רחבה עבור "תהליך ברצלונה: איחוד למען הים התיכון".

 מפגשים בדרג שרי חוץ יתקיימו אחת לשנה על מנת לעמוד על ההתקדמות ביישום החלטות הפסגה,

להכין את מפגשי הפסגה, ובמקרה הצורך גם לאשר פרויקטים חדשים. 

יתקיי.16 ובמדינות הים-התיכון החברות בתהליך. המדינהמפגשי הפסגה  באיחוד האירופי  לחילופין   מו 

 המארחת תיבחר בקונצנזוס. כל המדינות החברות ביוזמה תוזמנה למפגשי הפסגה, למפגשים בדרג

שרים ולמפגשי המליאה של "תהליך ברצלונה: איחוד למען הים התיכון".

 המדינות הנוגעות בדבר הן: אלג'יריה, מצרים, ישראל, ירדן, לבנון, מאוריטניה, מונקו, מרוקו, הרשות   1
 הפלסטינית, סוריה, תוניסיה, קרואטיה ותורכיה; המדינות-המועמדות הנושאות ונותנות על הצטרפות
לאיחוד להצטרפות  פוטנציאליות  ומונטנגרו, מועמדות  האירופי; אלבניה, בוסניה-הרצגובינה   לאיחוד 

).  1999האירופי; ולוב, שהוזמנה ע"י הנשיאות לאחר כינוס אירומד בדרג שרים שנערך בשטוטגרט (



 ) תהווה את הביטוי הפרלמנטרי הלגיטימי שלEMPAהמליאה הפרלמנטרית האירופית-ים תיכונית (.17

בחיזוק סייג  ללא  תומכים  והממשלות  התיכון". ראשי המדינות  הים  למען  ברצלונה: איחוד   "תהליך 

 ביחסיה עם החברות הים-תיכוניות. EMPAתפקידה של ה-

) לדיאלוג בין-Anna Lindhמוסד אירופי-ים תיכוני, "הקרן האירופית-ים תיכונית אנה לינד (בהיותה .18

עם "ברית פעולה  התהליך, בשיתוף  של  התרבותיים  לאספקטים  פעיל  באופן   תרבותי" תתרום 

). UN Alliance of Civilizationsהציביליזציות" של האו"ם (

טובה יותר של האחריות לניהול מוסדיחלוקה 

מסכימים .19 והממשלות  המדינות  התיכון"ראשי  הים  למען  ברצלונה: איחוד  בראשות "תהליך   להציב 

 ) ולהקים גם מזכירות שוויונית. לכל חברי "תהליך ברצלונה: איחודco-presidencyנשיאות משותפת (

למען הים התיכון" תהיה האפשרות להשתתף בנשיאות ובמזכירות.

 כנם את הגופים הקיימים של תהליך ברצלונה, אשר יעברו אדפטציה ברגע ששרימומלץ להותיר על .20

החוץ של מדינות אירופה והים התיכון יקבעו נהלים חדשים. 

נשיאות משותפת 

 מקימים נשיאות משותפת על מנת לשפר את האיזון ואת חלוקת האחריותראשי המדינות והממשלות .21

והנשיא השני - יבוא ממדינה חברה באיחוד האירופי  ביניהם. נשיא אחד   במסגרת שיתוף הפעולה 

יחול על מפגשי הפסגה, על כל המפגשים בדרג ים-תיכונית. עיקרון הנשיאות המשותפת   משותפה 

 שרים, על מפגשי הפקידים הבכירים ועל הועדה המשותפת הקבועה, וכן, כאשר הדבר יהיה אפשרי, על

כינוסי המומחים/הכינוסים אד-הוק שייתקיימו במסגרת היוזמה. 

הנשיאות המשותפת החדשה:.22

קומפטבילית - האיחודתהיה  של  החיצונית  הנציגות   עם 

האירופי, בהתאם לאמנת האיחוד.

בקונצנזוסהנציג - ייבחר  המשותפת  בנשיאות   הים-תיכוני 

לתקופה בת שנתיים ללא אפשרות להארכה.  

ניהול מוסדי ומזכירות



 ראשי המדינות והממשלות מחליטים לייסד גופים מוסדיים חדשים שיתרמו להשגת היעדים המדיניים.23

 , דהיינו שיפור חלוקת הסמכויות, העלאת הדרג המדיני של יחסי אירופה הים התיכון ומימוששל היוזמה

קונקרטי של התהליך ע"י ביצוע פרויקטים.  

שתמלא תפקיד מרכזימזכירותל"תהליך ברצלונה: איחוד למען הים התיכון" הם מחליטים להקים .24   

 בארגון המוסדי שלו. המזכירות תפיח רוח חדשה בתהליך בכל הנוגע לאיתור פרויקטים מתאימים,

 למעקב אחריהם ולמציאת שותפים מתאימים. מימון הפרויקטים וביצועם יעשו על בסיס של כל מקרה

 לגופו. המזכירות תדאג לתיאום המבצעי עם שאר הגופים של התהליך, בכלל זה ע"י כתיבת מסמכי

עבודה לדרגים המחליטים. יהיה לה מעמד משפטי מובחן וסטטוס אוטונומי.

 בעל אופי טכני, בעוד ששרי החוץ והפקידים הבכירים ימשיכו לשאת באחריותלמזכירות יהיה מנדט .25

המדינית לכל היבטי היוזמה. 

 , שמקום מושבה יהיה בעיר בריסל, תסייע למפגשי הפקידים הבכיריםהוועדה הקבועה המשותפת.26

במקרה מהירה  לתגובה  כמנגנון  לתפקד  גם  תוכל  פעילות מעקב מתאימה; היא   ולהכנתם, ותקיים 

שתיווצר באיזור סיטואציה חריגה שתחייב התייעצות בין השותפים האירופים-ים תיכוניים. 

  ימשיכו להתכנס באופן סדיר על מנת להכין את המפגשים בדרג שרים, ובכלל זההפקידים הבכירים.27

 את הפרויקטים שיש לאשר, ועל מנת לעמוד על ההתקדמות שהושגה בכל המרכיבים של "תהליך

ברצלונה: איחוד למען הים התיכון" ולהעריכה, ולהגיש את תכנית העבודה השנתית לשרי החוץ. 

  של המבנה המוסדי החדש, וכן הרכב המזכירות, מקום מושבה והמימון לה,הפרטים הנוגעים למנדט.28

  בקונצנזוס בין שרי החוץ על בסיס דיונים מעמיקים וההצעות שתוגשנה ע"י כל2008ייקבעו בנובמבר 

השותפים. 

פרויקטים

  ייעשה בכפוף ליעדי השלום, הביטחון והיציבות כפי שאלה נוסחו בהצהרתתהליך בחירת הפרויקטים.29

ייצרו תשתית מתאימה לביצוע פרויקטים בהתחשב באופי האזורי, התת-איזורי  ברצלונה. השותפים 

 והרב-לאומי של הפרויקטים המוצעים ובהיקפם, ברלבנטיות שלהם ובעניין הגלום בהם מבחינת הצדדים

 המעורבים בהם, בהתאם לטווח וליעדים המרכזיים של היוזמה. תילקח בחשבון יכולתם של הפרויקטים

ותת-איזוריים, וכן איזוריים  גומלין  וקשרי  ובר-קיימא, אינטגרציה, לכידות  מאוזן  פיתוח  לקדם   הללו 

 ההיתכנות הכספית של הפרויקטים, בין היתר ע"י מתן עדיפות למימון ולהשתתפות מקסימליים של

הסקטור הפרטי. הפקידים הבכירים יקבעו קריטריונים לבחירת הפרויקטים, שיובאו לאישור שרי החוץ. 



על.30 בהתבסס  משופר  פעולה  בשיתוף  הגלום  הפוטנציאל  את  מדגישים  והממשלות  המדינות   ראשי 

 איזור כיסוי גיאוגרפי משתנה בהתאם לטווח וליעדים המרכזיים של היוזמה.העיקרון של פרויקטים בעלי 

 גישה זאת תאפשר למדינות החברות שיש ביניהן יחסי קרבה, מטרות משותפות או מאפיינים משלימים

להפוך את התהליך לדינאמי יותר ולהשיג את יעדיה של הצהרת ברצלונה.  



מימון

 תהליך ברצלונה: איחוד למען הים התיכון" יגייס בעבור האיזור אמצעי מימון נוספים, בעיקר באמצעות".31

 פרויקטים איזוריים ותת-איזוריים. יכולתו של התהליך להשיג אמצעי מימון נוספים לפרויקטים האיזוריים,

 בשילוב עם רמת תיאום גבוהה בין התורמים, תיצור את הערך המוסף שלו. המימון יבוא בעיקרו מן

 המקורות הבאים: השתתפות הסקטור הפרטי; הקצאות מתקציב האיחוד האירופי ומתקציביהם של כל

 השותפים; תרומתן של מדינות אחרות, של מוסדות פיננסיים בינלאומיים ושל ישויות איזוריות; המנגנון

תיכונית ( אירופית-ים  ולשותפות  ה-FEMIPלהשקעה  האירופיEINP); מעטפת    אירומד ("המכשיר 

 לשכנות ולשותפות"),  מנגנון ההשקעה במסגרת "מדיניות השכנות האירופית" והמכשיר לשיתוף פעולה

 , וכן שאר המכשירים הישימים במדינות בהן נוגעת היוזמה, שלגביהם יישארוEINPחוצה-גבולות של ה-

בתוקף הכללים לבחירת פרויקטים וההליכים המקובלים.

הערות אחרונות 

 תהליך ברצלונה: איחוד למען הים התיכון" הינו הזדמנות היסטורית להפיחהמשתתפים מדגישים כי ".32

 חיים חדישים בתהליך השותפות האירופית-ים תיכונית ולהעצימו. בסופו של חשבון, הצלחת היוזמה

הזאת תלויה גם באזרחים, בחברה האזרחית ובהשתתפות הפעילה של הסקטור הפרטי.

 לקבוע את נהלי ההקמה המוסדיים של היוזמהראשי המדינות והממשלות מזמינים את שרי החוץ .33

לפני סוף  להיות מבצעיים לחלוטין   .2008בפגישתם הקרובה בנובמבר. גופים חדשים אלו אמורים 

 המדינות-החברות באיחוד האירופי, כל המדינות החברות בנציבות האירופית יפעלו בשיתוף פעולה

הדוק כדי להשיג יעד זה.  

***



נספח

הסוציו-אקונומי, הסולידריות, האינטג הפיתוח  בשיפור  טמון  תיכוני  האירופי-ים  המרחב  של   רציהעתידו 

 האיזורית, הפיתוח הבר-קיימא והידע. חיוני להרחיב את שיתוף הפעולה בתחומים דוגמת פיתוח חברות,

 ), ביטחון אספקתfood safetyמסחר, סביבה, אנרגיה, ניהול מקורות מים, חקלאות, בטיחות מוצרי המזון (

foodהמזון (  security) לימים הנוגעות  מקצועית, מדעseas), תחבורה, שאלות   ), הוראה, הכשרה 

 וטכנולוגיה, תרבות, אמצעי התקשורת, חוק ומשפט, ביטחון, הגירה, בריאות, חיזוק מעמד האישה בחברה,

וחממות המידע  לא-ממשלתי, חברת  פעולה  אורבני, נמלי-ים, שיתוף  אזרחית, תיירות, פיתוח   הגנה 

הטכנולוגיה. 

 הם מדגישים בנוסף את החשיבות שבחיזוק ביטחון אספקת המזון באמצעות הבאה בחשבון של השלכות

שינויי האקלים על תרבות צריכת המזון במסגרת גיבוש אסטרטגיות לפיתוח בר-קיימא. 

  תגדיר2008חשיבותם של המים היא עובדה מוכרת: ועידת אירומד בדרג שרים שתיערך בירדן באוקטובר 

 אסטרטגיה לשימוש במשאבי מים, המבוססת על שימור מקורות המים, על גיוון מקורותלאיזור הים התיכון 

אספקת המים ועל שימוש מדוד ובר-קיימא במים. 

העדיפויות  המנחה (סדרי  האיזורית  בתכנית  Regionalשנקבעו   Indicative  Programmeבמסגרת ( 

 השותפות האירופית-ים תיכונית ואלו שייקבעו בתכניות עתידיות יישארו בתוקף, ותרומתה האפשרית של

ההקצאות חשבון  על  תמומן  לא  להלן  הנזכרים  החדשים  האיזוריים  לפרויקטים  האירופית   הקהילה 

התקציביות הדו-צדדיות הקייימות, שמקורן הוא "המכשיר האירופי לשכנות ולשותפות" או "המכשיר לטרום-

הצטרפות לאיחוד האירופי"  (או, במקרה של מאוריטניה, "הקרן האירופית לפיתוח").

  לקונקרטיים2005 ובתכנית העבודה של 1995חיוני להפוך את היעדים שנקבעו בהצהרת ברצלונה מ-

 ולתרגם אותם לפרויקטים איזוריים משמעותיים. מוחלט בזאת להתחיל בשלב ראשון בכמה יוזמות-מפתח

שתימננה להלן, ושהמזכירות העתידית תידרש להציג באופן מפורט. 

 : הים התיכון הוא אתר של תרבות והיסטוריה, אך בעבור עמי האיזור הוא אינו  הים התיכון מזיהום  ניקוי 

 מהווה רק סמל תרבותי, אלא גם ספק של מקומות עבודה ומקור הנאה לשוכנים לחופיו. בשנים האחרונות

" (2020חלה הדרדרות חמורה באיכות הסביבה שלו. ניקוי הים התיכון מזיהום בהתבסס על היוזמה "אופק 

Horizon 2020ובכלל זה איזורי החוף ואיזורי הים המוגנים, ובפרט בתחומי המים והפסולת, יהיה מועיל ,( 

מאוד לתנאי החיים והתזונה של האוכלוסיות השוכנות לחופיו. 

 : הים התיכון אינו עוד ים שמפריד בין אוכלוסיות אלא ים שמאחד ביניהן.  תנועה מהירים בים וביבשה  נתיבי 

 הוא גם נתיב סחר חשוב. תנועת אנשים וסחורות קלה ובטוחה בים וביבשה חיונית לקיום קשרים ולחיזוק



 המסחר האיזורי. פיתוח נתיבי ים מהירים בכל אגן הים התיכון, בכלל זה קישור בין נמלי ים, בניית כבישים

 מהירים (אוטוסטרדות) לאורך החוף, ומודרניזציה של קו הרכבות "טרנס-מגרב" יאפשרו להגדיל את זרם

 הסחורות והאנשים ואת חופש התנועה שלהם. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לשיתוף הפעולה בתחום

הביטחון והבטיחות הימית במטרה להגיע לאינטגרציה כוללת באיזור הים התיכון. 

 : בכל העולם נושא הנוף את סימני הנזק שנגרם לו ע"י אסונות טבע או אסונות מעשה ידיהגנה אזרחית

 אדם. השפעות שינויי האקלים ידועות היום לכל. איזור הים התיכון פגיע וחשוף במיוחד לאסונות אלו. תכנית

 משותפת להגנה אזרחית בנושא מניעת אסונות, ההתכוננות אליהם והתגובה אליהם, שתיצור קשר הדוק

יותר בין איזור הים התיכון למנגנון ההגנה האזרחית של האיחוד האירופי, נמצאת בעדיפות עליונה.  

השמש:  אנרגיות  אנרגיית  לניצול  תיכונית  ים  בשוק  חלופיות: תכנית  לאחרונה  שחלו    ההתפתחויות 

אנרגיה במקורות  ההשקעה  חיוניות  את  הביקוש, מוכיחות  מבחינת  והן  ההיצע  מבחינת   האנרגיה, הן 

כן עדיפות  חלופיים. הפיתוח העסקי של כל מקורות האנרגיה החלופיים והמחקר אודותיהם מהווה על 

 בסיסית במסגרת הפיתוח הבר-קיימא. המזכירות תהיה מופקדת על לימוד ההיתכנות של תכנית סולארית

ים-תיכונית, תכנונה וגיבושה. 

  אוניברסיטה אירופית-ים תיכונית (שמרכזההשכלה גבוהה ומחקר, אוניברסיטה אירופית-ים תיכונית:

ולשיתוף הפעולה בתחום ההשכלה הגבוהה בין העמים   יהיה בסלובניה) תוכל לתרום להבנה ההדדית 

בנושא בדרג שרים  תיכונית הראשונה  האירופית-ים  ובועידה  קטניה  בתהליך  שנקבעו  ליעדים   בהתאם 

 ). תפקידה של אוניברסיטה זאת יהיה לייסד, באמצעות2007ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי (קהיר, 

 רשת שיתוף פעולה המקשרת בין המוסדות השותפים והאוניברסיטאות הקיימות במרחב האירופי-ים תיכוני,

תיכוני אירופי-ים  מרחב  ליצירת  לתרום  כך  מחקר, וע"י  ותכניות  פוסט-אוניברסיטאיות  הוראה   תכניות 

המוצעות האפשרויות  את  במלואן  לנצל  נקראות  ולמחקר. המדינות השותפות  גבוהה, למדע   להשכלה 

 ) ואראסמוסTempusבמסגרת תכניות שיתוף הפעולה הקיימות בתחום ההשכלה הגבוהה, כגון טמפוס (

(Erasmus Mundusמונדוס ( פעולה"  לשיתוף  החיצוני  זה "החלון  External), ובכלל   Co-operation 

Windowיש צורך להקדיש תשומת לב מיוחדת  לשיפור איכות ההכשרה המקצועית ולהתאמתה לצרכי .( 

שוק העבודה. 

 מכוונת לסייע לגופים הקיימים במדינות השותפות התומכים במיקרו-היוזמה הים-תיכונית לפיתוח חברות

פתרונות הללו, הגדרת  החברות  של  הצרכים  הערכת  ע"י  ובינוניות, וזאת  קטנות  ובחברות   חברות 

 אסטרטגיים והעברת המשאבים הדרושים לאותם גופים קיימים בדרך של תמיכה טכנית וכלים פיננסיים.

 יוזמה זאת שואבת את השראתה מעיקרון חלוקת האחריות, ופעולותיה אמורות להשלים את פעולות הגופים

 הפועלים כבר בתחום זה. המדינות השוכנות לשתי גדותיו של הים התיכון תתרומנה ליוזמה זו על בסיס

וולונטרי. 

* * *


