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INICIATIVA 5+5 DEFENSA JAKO GWARANT
BEZPIECZEŃSTWA W ZACHODNIEJ CZĘŚCI

MORZA ŚRÓDZIEMNEGO

Streszczenie
Przedmiotem niniejszego artykułu jest Iniciativa 5+5 Defensa – regionalna forma kooperacji 
w dziedzinie bezpieczeństwa w zachodniej części Morza Śródziemnego. Podmiotowo obej-
muje kraje Arabskiej Unii Maghrebu oraz europejskie państwa basenu Morza Śródziemnego: 
Francję, Hiszpanię, Maltę, Portugalię oraz Włochy. Przesłanek do nawiązania i kontynuowania 
współpracy należy szukać w zagrożeniach dla bezpieczeństwa regionalnego, takich jak: terro-
ryzm, nielegalny handel, zagrożenia bezpieczeństwa morskiego i lotniczego czy katastrofy na-
turalne. Istotna jest kooperacja w dziedzinie edukacji oraz wymiana wspólnych doświadczeń. 
Podstawą jest zasada de igual a igual, czyli „jak równy z równym”. Oprócz historii rozwoju 
Iniciativa 5+5 Defensa zostaną zaprezentowane jej cele, struktura organizacyjna, a także głów-
ne działania.
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Abstract
Th e subject of this article is the Iniciativa 5+5 Defensa – a regional form of cooperation
in the fi eld of security in the western area of the Mediterranean. It includes the countries of the 
Arab Maghreb Union and the European countries of the Mediterranean: France, Spain, Malta, 
Portugal and Italy. Th e aim to establish and continue cooperation should be sought in security 
threats such as: terrorism, illegal trade, threats to maritime and air safety or natural disasters. 
Th e cooperation in the fi eld of the education and the exchange of shared experiences is im-
portant. Th e basis is the principle: “de igual a igual”, meaning “equal and equal”. In addition, 
the development history of Iniciativa 5+5 Defensa, its objectives, organizational structure and 
main activities will be presented.
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Wstęp

Iniciativa 5+5 Defensa jest instrumentem kształtowania bezpieczeństwa 
w zachodniej części Morza Śródziemnego. Region ten obejmuje zarówno 
kraje Unii Europejskiej, jak i jej bliskich sąsiadów zza południowej granicy. 
W szczególności państwa Arabskiej Unii Maghrebu1 aktywnie działały w jej 
ramach w pierwszych latach istnienia.

Iniciativa 5+5 Defensa opiera się na kooperacji oraz ćwiczeniach prak-
tycznych, będących odpowiedzią na wspólne potrzeby państw zlokalizowa-
nych po obydwóch stronach Morza Śródziemnego. Wyrasta z przekonania, 
że współpraca na szczeblu regionalnym jest bardziej efektywna niż w przy-
padku relacji bilateralnych2.

W toku badań, których wyniki prezentowane są w niniejszym rozdziale, 
postawiono następujące pytania badawcze:

1. Jakie jest znaczenie Iniciativa 5+5 Defensa dla regionu śródziemno-
morskiego?

2. Jakie są główne obszary współpracy?
3. Jakie są perspektywy rozwoju instytucji (zarówno w sensie przedmio-

towym, jako nowe obszary współpracy, jak i podmiotowym – rozsze-
rzenia na nowe państwa)? 

4. Które państwa mają największy wpływ na funkcjonowanie instytucji?
Hipoteza badawcza brzmi następująco: Iniciativa 5+5 Defensa to unika-

towy przykład kooperacji w dziedzinie bezpieczeństwa w zachodniej części 
Morza Śródziemnego. W badaniach zastosowano metodę historyczną, celem 
opracowania w układzie chronologicznym najważniejszych wydarzeń z per-
spektywy Iniciativa 5+5 Defensa, oraz metodę porównawczą, rozumianą jako 
zestawienie elementów i wykazanie ich podobieństw oraz różnic. Na koniec 
uwzględniono metodę symulacyjną, aby wskazać możliwe scenariusze roz-
woju na przyszłość. 

Początki Iniciativa 5+5 Defensa

Pierwszym impulsem do powstania Iniciativa 5+5 Defensa było spotka-
nie podczas II szczytu Diálogo 5+5 w Tunisie w grudniu 2003 roku. Pro-
pozycja została sformułowana przez ówczesnego prezydenta Tunezji Zajna 

1   Arabska Unia Maghrebu – organizacja regionalna powstała w 1989 r., obejmuje nastę-
pujące kraje: Algierię, Libię, Maroko, Mauretanię i Tunezję. 

2  M.R. Me, Cooperación en los países del Mediterráneo Occidental: la Iniciativa 5+5 Defen-
sa, [w:] VI Seminario Internacional sobre Seguridad y Defensa en el Mediterráneo. La seguridad 
humana, red. E. Soler i Lecha, L. Carbonell, Barcelona 2007, s. 38.
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al-Abidina ibn Alego3 w związku z zagrożeniem terrorystycznym i innymi 
problemami, które bezpośrednio dotykały omawiany region. Państwami 
założycielskimi Iniciativa 5+5 Defensa były państwa europejskie, takie jak 
Francja, Hiszpania, Portugalia i Włochy, oraz kraje Afryki Północnej: Algie-
ria, Tunezja, Maroko (tzw. 4+3)4.

Zanim zdecydowano się na oddzielenie tematyki bezpieczeństwa od pozo-
stałych zagadnień i poświęcenia jej więcej uwagi, była ona częścią kooperacji 
w ramach Diálogo 5+5. Był to pomost między Europą Południową a Arabską 
Unią Maghrebu. Idea takiej formy współpracy pojawiła się już w latach 80. 
XX wieku, niemniej formalnie Diálogo 5+5 powołano podczas konferencji 
ministerialnej w Rzymie w 1990 roku5. Wskazano na następujące dziedziny 
współpracy: obrona, transport, turystyka, edukacja, migracje, środowisko 
naturalne, energia6. 

Iniciativa 5+5 Defensa miała być formułą współpracy wskazującą na ko-
nieczność priorytetowego potraktowania problemu bezpieczeństwa. Miała 
bazować na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu między krajami członkow-
skimi. Została ona ukonstytuowana w wyniku działań francuskich polityków 
w lipcu 2004 roku. Wówczas szefowa francuskiego resortu obrony Michèle 
Alliot-Marie zaproponowała, aby inicjatywa była ograniczona do zachodniej 
części Morza Śródziemnego. Wskazano również, aby projekty dotyczyły obsza-
rów zidentyfi kowanych jako wspólne7. Następnie podjęto decyzję o rozszerze-
niu o kolejne państwa: Maltę, Libię i Mauretanię (w konsekwencji ostatecznie 
powstała Iniciativa 5+5). Podstawowym celem miała być redukcja zagrożeń 
związanych z bezpieczeństwem morskim (m.in. przestrzeganie prawa mor-
skiego), problemy związane z nielegalnym połowem ryb, a także skuteczne 
przeciwdziałanie skutkom katastrof środowiska naturalnego. 

Kluczowym momentem współpracy było podpisanie 21 grudnia 2004 
roku w stolicy Francji przez ministrów obrony 10 państw „deklaracji inten-
cji”. Na mocy paryskich ustaleń państwo sprawujące prezydencję organizuje 
coroczne spotkania ministrów obrony, podczas których omawiane są zagad-
nienia związane z:

1. bezpieczeństwem regionu (na zasadzie de igual a igual);

3  Zajn al-Abidin ibn Ali – prezydent Tunezji w latach 1987–2011.
4  J.C. Echeverria, La Iniciativa 5+5 Defensa avanza a buen ritmo, „Informe SEDMED” 

2011, nr 1, s. 2.
5  M.A. Romero Núñez, Iniciativa 5+5. Seguridad Mediterránea: Seguridad Compartida, 

„Documento Marco IEEE” 2012, nr 7, s. 5.
6  M.I. Izquierdo Alberca, 2014 año de la presidencia española de la Iniciativa 5+5 Defensa, 

„Documento Informativo” 2014, nr 9, s. 1–2, http://www.ieee.es/Galerias/fi chero/docs_infor-
mativos/2014/DIEEEI09-2014_PresidenciaEspanola5x5_MJIA.pdf (dostęp: 18.01.2018).

7  J.F. Coustillière, La Iniciativa “5+5 seguridad y defensa”, [w:] V Seminario Internacional 
sobre Seguridad y Defensa en el Mediterráneo. La seguridad multidimensional, red. E. Soler 
i Lecha, L. Mestres, Barcelona 2006, s. 39.
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2. ewaluacją zadań zrealizowanych w poprzednim roku; 
3. przyjęciem planu działania na następny rok.
W „deklaracji intencji” wskazano na trzy podstawowe osie współpracy:

1) bezpieczeństwo morskie; 2) bezpieczeństwo lotnicze; 3) współpraca w za-
kresie obrony cywilnej na wypadek katastrofy humanitarnej bądź kryzysu 
humanitarnego8. Ponadto wyróżniono następujące cele: a) rozwój współpracy 
wielostronnej; b) promowanie bezpieczeństwa zachodniej części Morza Śród-
ziemnego; c) bezpieczeństwo lotnicze; d) nadzór morski; e) udział sił zbroj-
nych w celu wspierania ludności cywilnej na wypadek katastrofy; f) kształ-
cenie akademickie.

W strukturze instytucjonalnej wyróżniono następujące organy:
1) Komitet Wykonawczy, którego spotkania odbywają się dwa razy w roku 

(w marcu i listopadzie). Jego główne zadania to analiza bieżących ob-
szarów współpracy, a także dyskusja na temat planu działania. Jego 
członkowie zwołują tzw. Komitet Ekspertów ad hoc oraz ustalają prio-
rytety dalszej współpracy.

2) Wirtualny Ośrodek Kontroli Regionalnego Ruchu Morskiego (V-RMTC) 
z siedzibą w Neapolu (funkcjonuje od 2007 roku). 

3) Colegio 5+5 Defensa, projekt przyjęty ofi cjalnie na mocy deklaracji mi-
nisterialnej z Cagliari z 10 grudnia od 2007 roku. Jest to projekt eduka-
cyjno-szkoleniowy zdominowany przez Francję, która w tym zakresie 
ściśle współpracuje z Włochami. Formuła współpracy opiera się na za-
sadzie elastyczności, a szkolenia w zakresie bezpieczeństwa mają cha-
rakter wirtualny. Przeznaczone są dla personelu krajowych organów 
w dziedzinie obrony, zarówno wojskowego, jak i cywilnego. W obsza-
rze wymiany wiedzy wyróżniono trzy poziomy współpracy: a) initial 
(dla młodych ekspertów); b) intermediate (dla managerów średniego 
szczebla); c) superior (dla managerów wyższego szczebla). W struktu-
rze znajdują się przedstawiciele cywilni oraz wojskowi z państw człon-
kowskich. Wewnętrzne funkcjonowanie jest regulowane przez tzw. 
dokument podstawowy promowany przez Francję, a następnie przy-
jęty przez ministrów obrony państw 5+5 podczas spotkania w Cagliari 
10 grudnia 2007 roku. W jego strukturze wyróżniamy także Komitet 
Pedagogiczny, składający się z ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa. 
Jego rolą jest koordynowanie działań, a także przygotowanie tzw. planu 
działań na kolejny rok. Funkcjonują także Komitet Audytorów, które-
go spotkania odbywają się dwa razy w roku, oraz Stały Sekretariat, za-
rządzany przez Francję. Kursy odbywają się w cyklach od września do 
czerwca, przez dwa–cztery dni w tygodniu. Językami roboczymi są an-
gielski, francuski oraz arabski. Harmonogram programów kształtował 

8  M.A. Romero Núñez, Iniciativa 5+5…, op. cit., s. 15.
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się w następujący sposób: program Intermediate obejmował lata 2008–
2009, Superior 2009–2010, a Initial 2010–20119.

Euro-Maghrebski Ośrodek Badań i Studiów Strategicznych (Centre Euro-
-Magrébin des Études et des Recherches Stratégiques – CEMRES) funkcjonu-
je w Tunisie od 2009 roku. Podobnie jak w większości projektów liderem jest 
Francja. W pracach centrum nie uczestniczą Malta oraz Mauretania. Główne 
cele CEMRES to: 1) zapewnienie ministrom obrony instrumentu do refl eksji 
i analizy w celu zbadania każdego problemu związanego z zachodnią częścią 
Morza Śródziemnego; 2) ułatwienie opracowania nowego projektu bezpie-
czeństwa regionalnego i stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń;
3) przyczynianie się do poprawy środków mających na celu budowanie zaufa-
nia między członkami Iniciativa 5+5. Współpraca w zakresie badań dotyczy 
takich obszarów, jak: terroryzm, zorganizowana przestępczość, nielegalna 
imigracja, energia, defi cyt wody, różnice w rozwoju. Organizowane są syste-
matycznie seminaria, między innymi w Nouakchott w lipcu 2007 roku czy 
w Agadirze w październiku 2008 roku10. Pracami badawczymi w 2010 roku 
kierowała Francja, a następnie Algieria. Cyklicznie państwa wymieniają się 
w funkcji przewodniczenia ośrodkowi.

Ośrodek Szkolenia na rzecz Rozminowywania Humanitarnego (El Cen-
tro de Formación para el Desminado Humanitario) został zainicjowany przez 
Libię po wydarzeniach arabskiej wiosny. Niemniej ze względu na niestabil-
ną sytuację w Libii na początku roku 2018 ośrodek wciąż znajdował się w fa-
zie wstępnej. Początkowo problemem był reżim Mu’ammara al-Kaddafi ego, 
a obecnie brak stabilizacji i wewnętrzne konfl ikty, które powodują, że Libia 
jest bliska statusu państwa upadłego.

Mimo zróżnicowanej struktury organizacyjnej główną rolę odgrywa pre-
zydencja, a w konsekwencji państwa członkowskie ją sprawujące. Poniżej 
w formie tabelarycznej zaprezentowano przebieg prezydencji w ramach Ini-
ciativa 5+5 Defensa. Jedną z najbardziej aktywnych i charakterystycznych była 
prezydencja hiszpańska w 2014 roku, w 10-lecie istnienia Iniciativa 5+5 De-
fensa. Opierała się na trzech fi larach. Pierwszy odnosił się do społeczeństwa 
obywatelskiego poprzez realizację działań w obrębie świata akademickiego 
oraz mediów (promowanie wiedzy, międzynarodowe seminaria). Drugi fi lar 
koncentrował swoje wysiłki na wdrożeniu systemu koordynacji zarządza-
nia katastrofami i sytuacjami kryzysowymi, dzieleniu się doświadczeniami 
i gromadzeniu wiedzy, współpracy w zakresie szkolenia personelu pomoc-
niczego i łączeniu wysiłków na rzecz poprawy interoperacyjności i efektyw-
ności pomocy zdrowotnej dla osób dotkniętych takimi sytuacjami. Trzeci 

9  Zob. https://www.5plus5defence.org/Pages/5-5-Defence-College.aspx (dostęp: 
8.03.2018).

10  J.C. Echeverria, La Iniciativa 5+5 Defensa…, op. cit., s. 3–4.
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fi lar działań prezydencji hiszpańskiej miał na celu opracowanie z pełną sku-
tecznością długoterminowych projektów proponowanych w dziedzinie bez-
pieczeństwa morskiego i współpracy w przypadkach katastrof. Celem było 
również nawiązanie współpracy z innymi organizacjami regionalnymi, które 
koncentrują się na problematyce bezpieczeństwa11.

Tabela 1. Wykaz państw sprawujących prezydencję w ramach Iniciativa 5+5 Defensa
w latach 2005–2018

Państwo Rok prezydencji 
Algieria 2005, 2016
Francja 2006, 2017
Włochy 2007, 2018

Libia 2008
Malta 2009, 2010

Mauretania 2011
Maroko 2012

Portugalia 2013
Hiszpania 2014
Tunezja 2015

Źródło: opracowanie własne.

Jak wskazuje powyższa tabela, prezydencja odbywa się na zasadzie rota-
cji według porządku alfabetycznego. Obecnie, na początku 2018 roku, za-
kończyła się druga prezydencja Francji i rozpoczęło włoskie przewodnictwo 
w ramach Iniciativa 5+5 Defensa.

Znaczenie Iniciativa 5+5 Defensa

Pierwszy rok działalności Iniciativa 5+5 Defensa upłynął pod znakiem pre-
zydencji Algierii. I spotkanie Komitetu Dyrektorów miało miejsce w Al-
gierze 15 marca 2005 roku, drugie – w listopadzie tegoż roku. Ministrowie 
obrony na szczycie 12 grudnia 2005 roku ustalili działania na kolejny rok. 
Wymieniono następujące priorytety: a) utworzenie centrum rozminowania 
pod przewodnictwem Libii; b) koordynacja działań na wypadek katastrof 
naturalnych; c) otwarcie nowej szkoły 5+5 w celu stworzenia jednolitych 

11  España asume la presidencia de la Iniciativa 5+5 Defensa durante 2014, http://www.
defensa.gob.es (dostęp: 12.03.2017).
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procedur kształcenia; d) powstanie Wirtualnego Centrum Kontroli Mor-
skiej; e) budowanie strefy bezpieczeństwa lotniczego.

Rok 2006 zdominowała prezydencja Francji. 30 marca podczas spotkania 
Komitetu Dyrektorów w Paryżu zaproponowano intensyfi kację działalności. 
Wśród głównych inicjatyw znalazły się: 1) seminarium cywilno-militarne or-
ganizowane przez Włochy (CIMIC); 2) seminarium dotyczące rozminowania 
pod auspicjami Libii; 3) seminarium poświęcone bezpieczeństwu lotniczemu 
pod nadzorem Francji; 4) seminarium dotyczące bezpieczeństwa morskiego 
organizowane przez Tunezję; 5) seminarium pomocy cywilnej nadzorowa-
ne przez Hiszpanię. Wprowadzono również wspólne ćwiczenia. Szczególnie 
aktywnie działały Hiszpania, Portugalia, Włochy i Maroko. Jedynie Maure-
tania nie była zaangażowana w żadną inicjatywę12. 

W kwestii bezpieczeństwa morskiego określono następujące priorytety: 
a) poprawa koordynacji między centrami operacyjnymi w państwach człon-
kowskich; b) promowanie wymiany informacji na temat nielegalnych operacji 
na morzu; c) poprawa znajomości narodowych legislatyw, umów międzyna-
rodowych i konwencji; d) identyfi kacja głównych aspektów dotyczących ope-
racji bezpieczeństwa morskiego. Podkreślono również wyzwania dla regionu 
Magh rebu, takie jak chociażby reformy demokratyczne (uzgodniono doradz-
two dla władz państw Maghrebu, działania pomocowe w ramach Iniciativa 
5+5, wspieranie sektora sądownictwa).

Zmiana sytuacji geopolitycznej i geostrategicznej w zachodniej części re-
jonu Morza Śródziemnego w 2011 roku wpłynęła na przewartościowanie 
priorytetów. Obalenie tunezyjskiego prezydenta Zajna al-Abidina ibn Alego 
14 stycznia 2011 roku, a także wojna domowa w Libii były głównymi przesłan-
kami skłaniającymi do współpracy na nowych obszarach. 19 marca 2011 roku 
rozpoczęła się interwencja zewnętrzna z udziałem między innymi sił francu-
skich. Tymczasem na terenie Algierii oraz Maroka również dokonywały się 
przemiany, zwłaszcza w kwestiach społecznych. W związku z rosnącym za-
grożeniem terrorystycznym, między innymi ze strony Al-Kaidy Islamskiego 
Maghrebu oraz innych grup o ideologii dżihadyzmu salafi ckiego, ministrowie 
obrony krajów Iniciativa 5+5 Defensa wyznaczyli w grudniu 2011 roku nowe 
cele współpracy, skupiające się na kontroli sytuacji w Libii oraz na pograni-
czu algiersko-marokańskim13.

Należy również zwrócić uwagę na inne nieformalne spotkania oraz semina-
ria, których efektem jest wymiana doświadczeń oraz kształcenie kadr. Warto 
wskazać na: a) spotkanie ministrów obrony UE i państw 5+5 w portugalskiej 
Evorze w dniach 28–29 września 2007 roku; b) Euroforum w San Lorenzo 
de El Escorial (Madryt) w dniach 28–30 kwietnia 2014 roku; c) spotkanie 

12  J.F. Coustillière, La Iniciativa…, op. cit., s. 40–42.
13  J.C. Echevería, op. cit., s. 2.
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ministrów obrony w Lizbonie 22 maja 2014 roku; d) XII spotkanie Komitetu 
Akademickiego Colegio 5+5 w Paryżu w dniach 10–11 lutego 2015 roku (bez 
udziału Libii), celem opracowania planu zajęć na trzech poziomach w latach 
2015–2016, 2016–2017, 2018–2019; e) VIII spotkanie szefów marynarki wo-
jennej w Lizbonie 22 kwietnia 2015 roku, poświęcone bezpieczeństwu mor-
skiemu i kontroli granic; f) projekt współpracy w odpowiedzi na zagrożenie 
zanieczyszczenia Morza Śródziemnego (POLMAR w Rabacie w 2012 roku) 
przygotowany przez szesnastu reprezentantów państw 5+5 (w składzie: Fran-
cja, Włochy, Maroko, Mauretania, Hiszpania, Tunezja).

W 2017 roku poczyniono postępy w dziedzinach związanych z bezpieczeń-
stwem morskim, bezpieczeństwem lotnictwa, wkładem sił zbrojnych w zarzą-
dzanie katastrofami oraz w zakresie szkoleń i badań nauczycieli. Z powodu 
rosnącego zagrożenia terrorystycznego zbadano działania w zakresie współ-
pracy w obszarze cyberobrony, operacji specjalnych, walki z improwizowanymi 
urządzeniami wybuchowymi i zdalnie sterowanymi statkami powietrznymi.

W ramach inicjatywy przeprowadzane są wspólnie raz w roku manewry 
lotnicze i powietrzne. Takie działania łączą trening i praktykę. Cele, które są 
realizowane przy wdrażaniu tych manewrów, są następujące: a) opracowanie 
wspólnych procedur pracy w państwach członkowskich; b) inicjatywa i prak-
tyka współpracy w zakresie operacji wojskowych na morzu; c) poprawa ko-
ordynacji pomiędzy Krajowymi Centrami Operacji Morskich w państwach 
członkowskich w zakresie wymiany informacji; d) promowanie wymiany in-
formacji na temat nielegalnych działań na morzu; e) poprawa znajomości kra-
jowych i międzynarodowych przepisów i regulacji; f) zidentyfi kowanie głów-
nych aspektów prawnych związanych z operacjami bezpieczeństwa morskiego.

Analizując formułę współpracy, należy zwrócić uwagę na poziom ope-
racyjny. Przede wszystkim należy wskazać na SEA BORDER, czyli wspólne 
ćwiczenia z bezpieczeństwa morskiego funkcjonujące od 2008 roku. Wyra-
stają z propozycji portugalskiej Able Protection (LIVEX) i hiszpańskiej Galeón 
(CPX). W latach 2009–2010 dołączyły do nich Francja i Maroko, w 2012 roku 
Algieria, a w 2013 – Mauretania. Przykładowe ćwiczenia polegają na symu-
lowaniu obserwacji podejrzanego statku, który porusza się po wodach mię-
dzynarodowych. W centrach kontroli ruchu morskiego monitoruje się i kon-
troluje jego szlak. Z kolei CIRCAETE to ćwiczenia w zakresie bezpieczeństwa 
lotniczego. Przedmiotem działań są różne formy współpracy w celu wypra-
cowania skutecznych metod likwidacji potencjalnych zagrożeń. Realizowane 
są one od 2009 roku. Rolę lidera odgrywa Hiszpania, ponadto uczestniczą: 
Algieria, Francja, Hiszpania, Maroko, Portugalia i Tunezja, a także Maure-
tania jako obserwator14.

14  M.A. Romero Núñez, Iniciativa 5+5…, op. cit., s. 20–21.
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NAVAL (Morski Mechanizm Kooperacji) to hiszpańska inicjatywa har-
monizacji interesów narodowych w obszarze morskim. W jej ramach przy-
gotowuje się tzw. morski plan działań oraz agendę spotkań szefów marynarki 
morskiej państw Iniciativa 5+5 Defensa. Celem głównym jest zintegrowanie 
propozycji państw członkowskich dotyczących działań morskich. W 2013 
roku miało miejsce spotkanie w Madrycie, a w 2014 roku – w Lizbonie15. Na 
kolejnych spotkaniach podczas prezydencji następnych państw członkow-
skich kontynuowano wątek kooperacji.

Innym przykładem współpracy jest CANALE, czyli ćwiczenia powietrzno-
-morskie zaplanowane przez Włochy i Maltę w centralnej części Morza Śród-
ziemnego. Mimo wielostronnej formuły współpracy ważny jest potencjał po-
szczególnych państw. Obrazuje to tabela 2.

Tabela 2. Zestawienie potencjału militarnego państw Iniciativa 5+5 Defensa
(stan na 2016 rok)

Państwo Miejsce wg 
GFP, czyli 
wskaźnika 
determinują-
cego poten-
cjał militar-
ny narodu

Armia czyn-
na

Armia bier-
na – liczba 
osób moż-
liwych do 
powołania 
na wypadek 
działań wo-
jennych 

Marynarka 
wojenna – 
liczba jedno-
stek pływają-
cych

Siły po-
wietrzne – 
liczba samo-
lotów
i śmigłow-
ców

Algieria 26 512 000 20 400 000 69 451
Francja 5 205 000 30 000 000 118 1282
Hiszpania 27 124 100 23 000 000 46 533
Libia 72 35 000 3 500 000 5 57
Malta b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
Maroko 56 200 000 17 000 000 121 282
Mauretania b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
Portugalia 63 40 000 5 030 000 41 110
Tunezja 76 40 500 5 800 000 50 141
Włochy 10 320 000 28 000 000 143 785

Źródło: https://www.globalfi repower.com/country-military-strength-detail.asp?country_
id=libya; https://www.globalfi repower.com/country-military-strength-detail.asp?country_ 
id=morocco; https://www.globalf irepower.com/country-military-strength-detail.
asp?country_id=portugal; https://www.globalfi repower.com/country-military-strength-
-detail.asp?country_id=spain. 

15  Zob. https://www.defense.gouv.fr/dgris/action-internationale/environnement-proche/
initiative-5-5 (dostęp: 14.03.2018).
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Niewątpliwie potencjał militarny państw unijnych jest znacznie wyższy. 
Niemniej warto zwrócić uwagę na Algierię i Maroko – charakteryzują się 
dość liczną armią, która może efektywnie wspierać siły z państw europej-
skich w walce z niestabilną sytuacją w Libii oraz z organizacjami terrory-
stycznymi. Dzięki współpracy w ramach Iniciativa 5+5 Defensa wojskowi na 
wszystkich szczeblach kariery mogą uczestniczyć w seminariach i kursach, 
tak aby dorównać standardom europejskim oraz skutecznie zwalczać zagro-
żenia dla bezpieczeństwa. 

Znaczenie regionu zachodniej części Morza Śródziemnego widoczne jest 
również w podejściu Unii Europejskiej. Przedstawiciele organów unijnych, 
takich jak Komisja Europejska, w swoich zaleceniach motywują do ściślej-
szej współpracy między państwami Maghrebu (m.in. poprzez rewitalizację 
Arabskiej Unii Maghrebu). Celem jest zwalczanie problemów takich jak brak 
stabilizacji w regionie Sahelu, bezpieczeństwo dostaw energii, tworzenie no-
wych miejsc pracy czy walka z negatywnymi skutkami zmiany klimatu. Nie-
mniej zarówno w obrębie Unii dla Śródziemnomorza, jak i w europejskiej po-
lityce sąsiedztwa bezpieczeństwo jest jednym z wielu obszarów współpracy, 
a w konsekwencji nie jest priorytetem16.

Podsumowanie i scenariusze na przyszłość

W momencie powstania Iniciativa 5+5 Defensa w 2004 roku uważano, że bę-
dzie to efektywna formuła współpracy, zapewniająca państwom zachodniej 
części Morza Śródziemnego prosperity i rozwój. Niestety wydarzenia arab-
skiej wiosny, wojna domowa w Libii, kryzys gospodarczy w Hiszpanii oraz 
rosnąca liczba ataków terrorystycznych wpłynęły negatywnie na jej dalszy 
rozwój. Kumulacja zagrożeń sprawiła, że niemożliwe jest skuteczne konty-
nuowanie wielostronnej współpracy z udziałem wszystkich państw17. Nie-
mniej na spotkaniu podsumowującym prezydencję Francji w grudniu 2017 
roku w Paryżu podkreślono intensyfi kację kooperacji między północnym 
i południowym brzegiem Morza Śródziemnego w celu poprawienia bezpie-
czeństwa części zachodniej. Postępy w tym zakresie na morzu i w powie-
trzu, wkład armii w zarządzanie katastrofami oraz kształcenie personelu cy-
wilnego i wojskowego w sferze bezpieczeństwa były przedmiotem działań 
francuskiej prezydencji. W związku z zagrożeniem terrorystycznym podjęto 

16  J. Núñez-Villaverde, El Mediterráneo en los foros Internacionales; iniciativas de co-
operacion en materia de Seguridad y Defensa, „Cuadernos de Estratégia” 2010, nr 144, s. 43–45.

17  J.C. Echevería, La Iniciativa 5+5 Defensa sobrevive a la revueltas árabes en 2011, „In-
forme SEDMED” 2012, nr 3, s. 6.
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działania z dziedziny cyberobrony, operacji specjalnych, improwizowanych 
ładunków i zdalnie sterowanych pojazdów lotniczych.

O przywództwo z Francją rywalizuje Hiszpania, która jest autorką ini-
cjatywy w zakresie bezpieczeństwa morskiego – SEA BORDER 2011, a także 
bezpieczeństwa lotniczego – CIRCAETE 2011. Przewodzi również corocznym 
spotkaniom w wyżej wymienionych obszarach, które mają służyć wymianie 
doświadczeń. Hiszpania zorganizowała jeszcze przed swoją prezydencją dwa 
spotkania sektorowe na poziomie ministerialnym: IV konferencję ministe-
rialną na temat migracji w zachodniej części Morza Śródziemnego (Algeciras, 
grudzień 2006) oraz VII konferencję ministrów spraw zagranicznych (Kordo-
ba, kwiecień 2009). Ta ostatnia była impulsem do stworzenia dwóch inicja-
tyw współpracy sektorowej: francusko-tunezyjskiej dotyczącej edukacji oraz 
algierskiej na temat środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju. Po-
nadto Hiszpania wraz z Algierią zapoczątkowały współpracę w zakresie ener-
gii odnawialnej. Z kolei w 2012 roku rozpoczęły się ćwiczenia morskie w ra-
mach kooperacji między Algierią, Hiszpanią i Portugalią –  SEABORDER 12. 
W 2018 roku Hiszpania zorganizuje międzynarodowe seminarium poświę-
cone cyberobronie, do którego zostaną zaproszone (podobnie jak w pierwszej 
edycji) wszystkie kraje 5+518. 

Niewątpliwie Iniciativa 5+5 Defensa jest instytucją uzupełniająca lukę po-
między działaniem NATO a Unią dla Śródziemnomorza w regionie Maghrebu 
i Europy Południowo-Zachodniej. Mimo że państwa europejskie odgrywa-
ją większą rolę (wynika to między innymi z ich poziomu rozwoju gospodar-
czego oraz zasobów militarnych), państwa Maghrebu aktywnie uczestniczą 
w wielu działaniach, starając się wyrównać braki kompetencyjne oraz stra-
tegiczne. W konsekwencji przewiduje się rozszerzenie współpracy w wymia-
rze przedmiotowym na kwestię związaną z bezpieczeństwem żywnościowym 
i cywilnym, chociaż początkowo, między innymi na spotkaniu ministrów 
obrony w 2006 roku, twierdzono, że nie można zbyt szybko zwiększać liczby 
inicjatyw ze względu na ograniczony budżet19. Niemniej stopniowo, zwłasz-
cza po wydarzeniach arabskiej wiosny, zwiększono liczbę obszarów współ-
pracy wraz z pojawieniem się nowych zagrożeń. Trudno jednoznacznie sfor-
mułować perspektywy w wymiarze podmiotowym (kwestię rozszerzenia), 
ponieważ obecnie organizacja obejmuje wszystkie kluczowe państwa regionu 
zachodniej części Morza Śródziemnego. Można uznać, że organizacja jest za-
mknięta dla państw trzecich. Wyjątkiem była libijska inicjatywa rozszerze-
nia Iniciativa 5+5 Defensa o Egipt i Grecję, a w konsekwencji utworzenie tzw. 
Diálogo 6+620. Pojawiają się również propozycje intensywniejszego włączenia 

18  M.A. Romero Núñez, Iniciativa 5+5…, op. cit., s. 3, 7–9.
19  J.F. Coustillière, La Iniciativa…, op. cit., s. 42.
20  M.A. Romero Núñez, Iniciativa 5+5…, op. cit., s. 11.

Iniciativa 5+5 Defensa jako gwarant bezpieczeństwa w zachodniej części Morza...

2-lamanie Gruszczak.indd   119 2019-01-15   13:27:23



Justyna Salamon120

do współpracy sąsiednich organizacji regionalnych, takich jak Arabska Unia 
Maghrebu czy Unia Afrykańska.

Zgodnie z myślą przewodnią działań Iniciativa 5+5 Defensa: „myśl global-
nie, zaczynaj praktycznie, kontynuuj lokalnie”, która po spotkaniu w Evorze 
w 2007 roku ewoluowała w stronę „koordynuj regionalnie”, mogą pojawić się 
już wkrótce inicjatywy obejmujące kooperację z innymi organizacjami re-
gionalnymi. Niewątpliwie jednym z sukcesów było zjednoczenie wszystkich 
państw tego obszaru pomimo dzielących je różnic, a także wypracowanie me-
chanizmu budowy zaufania. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż współpraca 
ma charakter nie tylko multilateralny, ale także bilateralny.
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