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 االجتماع السابع عشر
 2018تشرين الثاين/نوفمرب  30-26جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 11البند 
 5النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

حتليللا الطلللب املقللدر مللل  ترداديللا لتمددللد الجلللا ا للدد  تمللا  دلللدم    
 م  االدفاقية 5اللغار املضادة لألفراد دفقاً للمادة 

 )سودسرا، شيلي، تولومبيا، هولندا( 5مقدَّر م  اللجنة املعنية بتنفيذ املادة   
، وقددددد  افدددت ا ت اقيددد   يدددد  1998أاير/مدددايو  20صدددد قت ارواتيدددا عفدددد  ا ت اقيددد     -1

. وأور ت ارواتيددددددا   ت ريريلددددددا األو  عددددددن 1999آبار/مددددددار   1الن دددددداب  لن ددددددب     ارواتيددددددا   
، معفومددددددات عددددددن املنددددددا   الدددددد    دددددد  لو ي  ددددددا 1999أيفول/سددددددب مرب  3الشدددددد افي ، امل ددددددد    

ُيش به   ا  وائ ا، عفد  ألادا  م دا أل لافدرا . وادام ل امداك عفد  ارواتيدا أم  ل يطرهتا وحت وي، أو أو
مدد  اضاةددع  لو ي  ددا ا  افددرا  املوجددو أل   املنددا   املفتك ددت تدددمع ايدد  األلاددا  امل ددا أل ل تدددمر أو

. واع  دددا اك مدددن ارواتيدددا اعدددد  قددددرهتا عفددد  ال يدددا  اددد ل  2009آبار/مدددار   1ا حبفدددول ل ددديطرهت أو
حبفدددول ال ددداريو املددد اور، قددددمت  فبددداك،    ا ج مدددار ال اسددد  لفددددول األ دددرا   ا ج مدددار ال اسددد   

. 2019آبار/مدار   1ل مديدد األجدت اددد  ملدا ملددأل عشدر سدنوات،  د   2008 املع و    عا 
 مار ال اس   إلاار عف   فب ال مديد.وواف  ا ج 

،   ددددج ا ج مددددار ال اسدددد  أم ال  دددددي 2008 ولدددددو املواف دددد  عفدددد  الطفددددب   عددددا  -2
يد ال ابدعاك، عفد     5امل ب ي املاثت أما  ارواتيا، لكي ت مكن من الوفاء  ل  اماهتدا ووجدب املدا أل 

يددا تبدد ملا  دد  قبددت ادددء ن دداب ا ت اقيدد . ان كددت اروات الددر م مددن ا  ددو  امل دد مرأل واملامدد  الدد  مددا
و  ج ا ج مار ال اس  أي اك أم اضط  املعروة     فب ارواتيا قااف  لف طبي  و مو د ، لكدن 
جنا  ددا ي وقدددف عفددد  م ددداع   ارواتيدددا م وسددد  م دددا   ا ال دددنوي      الددد  األلادددا  وعفددد  وةددد  

ئ دددا عفددد  ألادددا . وأادددار ا ج مدددار ال اسددد   من جيددد  ملعا ددد  املندددا   ا رجيددد  الددد  يشددد به   ا  وا
ادد ل     أم اضطدد  الددوار أل   الطفددب اددامف  واامفدد ، عفدد  الددر م مددن أندده أاددار أي دداك    أم 

 تعريف اعض املصطف ات الرئي ي  واس خدام ا  س مرار أمرام من اأهنما توةيح الصورأل.
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 فبددداك  5املعنيددد  ا ن يددد  املدددا أل ، قددددمت ارواتيدددا    الفجنددد  2018آبار/مدددار   29 و  -3
، وج دددددت 2018  يرام/يونيددددده  4 . و 2019آبار/مدددددار   1ل مديدددددد األجدددددت اددددددد  ملدددددا   

 21 الفجندد  رسددال     ارواتيددا تطفددب م يددداك مددن ال وةددي ات واملعفومددات امل عف دد   ل مديددد. و 
فدددد  األسدددد ف  الدددد  ، قدددددمت ارواتيددددا توةددددي ات  ةددددافي     الفجندددد  ر اك ع2018  يرام/يونيدددده 
آب/أ  دط،، وج دت الفجند  مدرأل أادرو رسدال     ارواتيدا تطفدب امل يدد مدن  13  ر   دا. و 

، قددمت  2018آب/أ  ط،  24 ال وةيح اشأم املعفومات اإلةافي  ال  قدم  ا ارواتيا. و 
تيددا  ارواتيددا توةددي ات  ةددافي     الفجندد  ر اك عفدد  األسدد ف  الدد   ر   ددا. و   ددت الفجندد   ر 

ادددارات    دددوار تعددداوين مددد  الفجنددد .  أم ارواتيدددا قدددد قددددمت  فب دددا   الوقدددت املناسدددب، امدددا
 .2026آبار/مار   1وتطفب ارواتيا ال مديد سب  سنوات،    

،  2009آبار/مددار   1ويشددع الطفددب    أندده   ادايدد  فدد أل ال مديددد األو  لكرواتيددا،    -4
 م  مرا . 954 500 000و منا   اطرأل تبفغ م ا   ا اام ال  دي امل ب ي املاثت أمام ا يل

 614 061 397ويشع الطفب    أنه ادلل فد أل ال مديدد، أفرجدت ارواتيدا عمدا  موعده  -5
أم ددار مراعدد  عددن  ريدد  امل ددح  ددع ال  دد ، وت فددي   232 298 606  بلدد   لادداء  مدد اك مراعدداك، وددا

مددد  مراددد   339 793 001 دددح ال  ددد  وتط دددع مددد اك مراعددداك عدددن  ريددد  امل 41 969 790م دددا   
قطعددد  مدددن  47 894لامددداك م دددا اك لفدددد  ت و 17 911لامددداك م دددا اك لافدددرا  و 19 815ا ددددمع 

ال اائر  ع املن جرأل. ويشع الطفب    أم قاعدأل ايداتت املراد  الكدرواإل لاجدراءات امل عف د   أللادا  
ا درب حب دب فيد  اشدأم األلادا  وامل  جدرات مدن  ف دات ت جت معفومات حمد أل من النا ي  ا ارا مل

 .2011 امل ا عات قبت عا 
وأاارت الفجن     أ ي  م ي ارواتيا   اإلادل  عمدا أ ر تده مدن ت دد  اطري د  ت  د   -6

مدد  املعددايع الدوليددد  لاعمددال امل عف دد   أللادددا ، وبلدد  ا ددوفع معفومدددات مصددن   حب ددب املندددا   
امل ح  ع ال    واملنا   امل فص  م دا   ا اواسدط  امل دح ال  د  واملندا   الد   املفااأل عن  ري 

عو دددت عدددن  ريددد  ال ط دددع. ووج دددت الفجنددد  رسدددال     ارواتيدددا اشدددأم ا ت دددا    اسددد خدا  
و دات ال ياسات وتصنيف املنا   اطري   ت    مد  املعدايع الدوليد  لاعمدال امل عف د   أللادا . 

ا مشعأل    أم تعريف املنط   اضطرأل "يع  منط   مؤادأل اضطدورأل ومنط د  يشد به   ور  ت ارواتي
أهنا اطرأل". وأاارت الفجن  ا ل     أ ي  اس مرار ارواتيدا   ت ددم معفومدات اطري د  مصدن   

منط دد  يشدد به   أهنددا    أي منط دد  "معروفدد " حتهنددا حت ددوي عفدد  ألاددا   منط دد  مؤادددأل اضطددورأل  أو
  منط   يش به   أهنا اطرأل .ا ل  

مدددد  جديدددددأل تبفددددغ ا  ل فدددد أل ال مديددددد اا شدددد ت منددددا   مفويشددددع الطفددددب    أندددده اددددل -7
ايفوم اك مراعاك. ووج ت الفجند  رسدال     ارواتيدا اشدأم ال درو  الد  أ ت      91.3م ا   ا 

  بت. ور  ت   با اددام يلدد ا النددور مددن ا ا شددا  م وقعدداك   امل ددد اا شددا  منددا   جديدددأل، ومددا
ارواتيا حتم املنا   ا ديدأل مت حتديديلا الل عمفيات   ال  األلاا ، وامل ح  ع ال    لفمندا   

ت وقد  حتديدد قددر   ال  يش به   أهنا اطدرأل وال  اعدت مد  ال دكام ادفيدد. ور ت ارواتيدا حتهندا  
 ابع من املنا   ا ديدأل   امل   بت.

رين ال اليد الف ين اات يشكلم   ن ر ارواتيدا ردرفد معدوقد ويشع الطفب    العنص -8
اددددلل  فددددب ال مديددددد األو  امل ددددد  من ددددا و ددددا  أ  ةددددخام   جددددم املنددددا   املفامدددد  ا ديدددددأل  
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سددديما    دددال مراقبددد  ا دددو أل اعدددد سدددن  قدددانوم  عدددد  ا ايددد  املدددوار  املاليددد  وال ددددرات، و  و ب 
 ديد.اإلجراءات امل عف    أللاا  ا 

  387.3ويشددع الطفددب    ال  دددي امل ب ددي املاثددت أمام ددا ويلددو منط دد  تبفددغ م ددا   ا  -9
ايفدددوم اك مراعددداك مدددن املندددا   املعروفددد     وائ دددا عفددد  ألادددا    173.9  بلددد   ايفدددوم اك مراعددداك، ودددا
ال واعدددد يددد ال ي عدددد معا   ددا   حمدددي   ايفدددوم اك مراعدداك    32في ددا م دددا    م ددا أل لافدددرا ، ودددا

ايفدددوم اك مراعددداك مدددن املندددا   الددد  يشدددب ه   ا  وائ دددا عفددد  ألادددا    213.4و واملنشدددات الع دددكري ،
م ا أل لافرا    اي  أحناء امل ا عات الثمداين. ويشدع الطفدب اد ل     اسد عراال ل دجلت 

 ا عات م 8سجلك   ول األلاا     1 675  ول األلاا  امل ب ي  لكت م ا ع  يبفغ  موع ا 
لامدداك م ددا اك لفددد  ت. وأاددارت الفجندد   6 441لامدداك م ددا اك لافددرا  و 32 830حت ددوي عفدد  

يد ال يواج  دا،     أم ارواتيا اام إبمكاهنا أم ت د  توةي ات  ةافي  اشأم ال  ددي الد ي  
رأل   ادددت ا  دددم قائمددد  اميددد  املندددا   امل ب يدد  املؤاددددأل اضطدددورأل واملندددا   الدد  يشددد به   أهندددا اطددد

م ا ع ، حبيث ت  دمن تفد  ال ائمد  ت دديرات  جدم ادت منط د  ووةدع ا  أي منط د  "معروفد " 
 "يش به   أهنا ا ل "  ومعفومات ت عف   ملوق  ا ارا  لكت منط  . أو

ووج ددت الفجندد  رسددال     ارواتيددا تطفددب معفومددات  ةددافي  عددن املنددا   اضطددرأل امل ب يدد   -10
  و ارأل الددددفار. ور  ت ارواتيدددا ا  ددددم معفومدددات  ةدددافي  عدددن ندددور املنشدددأأل، الواقعددد  حتدددت م دددؤولي

يلدو ا دال   املندا    ت مكن من ت دم ن ، املعفومات ال  صديفي  امدا ولكن ا أاارت    أهنا مل
 الواقع  حتت م ؤولي  ال فطات املدني ، ن راك ل صنيف ج ء من املنشات.

تددد ال حتددددً آنراك  ن ددداني  واج ماعيددد    دددا أل لافدددرا   ويشدددع الطفدددب    أم األلادددا  امل -11
م ا عد  ارواتيد ،  21م ا عدات مدن ادد  8  بل  األلاا  املوجو أل    اق صا ي    ارواتيا، وا

  املائددد  مدددن ال دددكام. وقثدددت املندددا   ال راعيددد  واملندددا   ا رجيددد   11.3ن دددب ه  يدددؤثر عفددد  مدددا ممدددا
صددا . ووف دداك   ددا ت الشددرا  الكرواتيدد  اددددو أل الاددا ت، افددغ املفامدد  مشددكف  اطددعأل عفدد  ا ق 

مفيوم يورو. وأتإل اض دائر اإلةدافي  مدن  13.5 اا  اض ائر   املنا   ال راعي  املفام   وا  
عددد  ال دددرأل عفدد  صدديان  الاددا ت ال ائمدد  وأديددديلا. ومدد  أم ارواتيددا قددد أعطددت األولويدد  ل  ي دد  

سددديما  تددد ال مشدددكف  األلادددا  تدددؤثر   اعدددض ال طاعدددات ال رعيددد ، و   ردددرو  آمنددد  لف ددديا  ، 
ايفدوم اك مراعداك مدن   45.5سيا   الصيد،  لن ر    أم م ا   املنط د  اضطدرأل امل ب يد  تبفدغ قرااد  

 5ادميددات الطبيعيدد . وأاددارت الفجندد     أم  امددال تن يدد  املددا أل  أراةددي امل ن يلددات الو نيدد  أو
ديدد املطفواد  مدن ادأنه أم ي د م ادرجد  ابدعأل   حت دد سدلم  البشدر وال درو  الل ف أل ال م
 ا ق صا ي    ارواتيا. -ا ج ماعي  

  2026آبار/مددار   1وعفدد  الن ددو املشددار  ليدده، تطفددب ارواتيددا سددب  سددنوات   دد   -12
ادددانوم   31. ويشدددع الطفدددب    أم العمفيدددات سددد نج  حبفدددول 5لفوفددداء  ل  اماهتدددا ووجدددب املدددا أل 

. ووج دددت 2026 أي قويدددت م وقددد  لعدددا   وم اإلفدددران عدددن األراةدددي أو 2025األول/ ي دددمرب 
  31الفجنددد  رسدددال     ارواتيدددا مشدددعأل    أنددده إبهنددداء ايددد  العمفيدددات و جدددراءات ال   ددد  حبفدددول 

ي ماادد   وددا 5، تكددوم ارواتيددا قددد أوفددت  ل  اماهتددا ووجددب املددا أل 2025اددانوم األول/ ي ددمرب 
. ور  ت ارواتيدا حتم الوقدت املطفدوب لطفدب 15تطفعات الدول األ را     عدلم مدااوتو  م  

ال مديد يلو ن يج  حتفيت  قي  ومشاورات مد  أصد اب املصدف   املعنيدد، وقدد حت  دت ا كومد  
الكرواتي  من دا. ور  ت ارواتيدا اد ل  حتم ايد  ج دو  ومدوار  الن دا  الكدرواإل املعد   إلجدراءات 
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ف دد   أللاددا  هتددد   ل عددت     هندداء ايدد  األعمددال امليدانيدد  ال عفيدد  وس  دد مر   بلدد   أي امل ع
 .2025   ال  األلاا  من اي    ول األلاا  املعروف      هناي  عا 

ويشع الطفب    أنه الل ف أل ال مديد سو  ي عد اد  املعفومدات عدن  ريد  م دح  -13
  املائددد    89.7د ملدددا سدددجلت مدددن أي ندددور و   أم أ فبيددد   توجددد  دددع ت ددد  لفمندددا   الددد   

أنده  توجدد ملدا سدجلت   دول األلادا ، امدا املنا   اضطرأل امل ب يد  موجدو أل   مندا    رجيد   
توةدد  من جيددات ل  فددي  تفدد  املنددا  . ويشددع الطفددب    أندده   رددت يلدد   ال ددرو ، فدد م  مل

وت نيدددات  سددد خدا  تفددد  الكدددلب لكشدددف اسددد خدا  ادددلب اشدددف األلادددا  ووةددد  أسددداليب 
سديما    األلاا    الاا ت املم دأل عف  األراةي ا بفي  سيؤ ي  وراك يلامداك     الد  األلادا ، و 

امل دددح ال  ددد . وأادددارت الفجنددد  أي ددداك    أم ارواتيدددا قدددد ت ددد  يد مدددن مناقشددد   ال  دددا مددد   ول 
تط ددع منددا   مماثفدد . و   ددت الفجندد  أم  أ ددرا  أاددرو تواجدده حتدددايت مماثفدد  ولدددي ا اددربأل  

يلددد ا ال عددداوم  كدددن أم يكدددوم م يدددداك لفطدددرفد، و كدددن أم يدددؤ ي    حت دددد معدددد ت ال ط دددع. 
يل ا الصد ، س  ب الفجن  حتي  معفومات أارو من ارواتيا اشأم اس خدا  الب اشدف  و 

 ت   يل   املنا  .األلاا    األراةي ا بفي  ون ائج ن م الكشف اواسط  ا يوات
  الدد  األلاددا   ‘1‘ويشددع الطفددب    أم يلنددا  ثلثدد  عناصددر رئي ددي  ضطدد  عمددت ارواتيددا أي  -14

  بلدد  املنددا   الواقعدد  ةددمن ال واعددد واملنشددات ال ااعدد  لددو ارأل  مددن ايدد    ددول األلاددا  املعروفدد ، وددا
املندا    ‘3‘تر    سدجلت   دول األلادا       ال  األلاا  من املنط   امل ب ي  اف ا ال   ‘2‘ الدفار 

الددددد  ي عدددددد ت فيصددددد ا حتسددددداليب امل دددددح. ويشدددددع الطفدددددب    أم اطددددد  ارواتيدددددا الراميددددد     معا ددددد  
ايفدددوم اك مراعددداك مدددن   دددول األلادددا  املعروفددد   مندددا   مؤاددددأل اضطدددورأل  اواسدددط    173.9م دددا  ه  مدددا

 يشددد به   أهندددا اطدددرأل عدددن  ريددد  أسددداليب امل دددح ايفدددوم اك مراعددداك مدددن تفددد  الددد   133.9ال ط دددع، و
تددر   اليدداك   سددجلت  ايفددو مدد اك مراعدداك مددن   ددو  األلاددا   منددا   مؤادددأل اضطددورأل  الدد     79.5و

ايفدوم اك   54.4 موعده    ول األلاا  عن  ري    ال  األلاا . ويشع الطفب    أم ارواتيدا سد عام مدا
ايفدددددددو مددددددد اك مراعددددددداك     55.5، و2020 وم اك مراعددددددداك   عدددددددا ايفددددددد  53.7، و2019 مراعددددددداك   عدددددددا 

، 2023 ايفددددو مدددد اك مراعدددداك   عددددا   58.6، و2022 ايفددددوم اك مراعدددداك   عددددا   57.2، و2021 عددددا 
 .2025 ايفوم اك مراعاك   عا   49.7، و2024 ايفوم اك مراعاك   عا   58.2و

ا اشددأم وجددو  اا لفددات   ي دد    يلدد ا الصددد ، وج ددت الفجندد  رسددال     ارواتيدد و  -15
ور  ت ارواتيدددا ا  ددددم جدددداول . 50و 14و 13، الصددد  ات 2و 1األرقدددا  املبينددد    ا ددددولد 

   ومعفومات  ةافي  عن األم ار املراع  والكيفوم ات املراع  املبفغ عن ا.امصو  
ن مي انيد  الدولد    بل   صصات سدنوي  مد ويشع الطفب    وجو  موار  مالي  م ا  ، وا -16

" Croatian Forestsالكرواتي ، ومن امل وق  أي اك ا صدول عفد  قويدت و د  مدن الشدرا  الو نيد  العامد  "
 دا ت الدولد  واد ل  عفد  قويدت  و  مدن مصدا ر  لف مكن من   ال  األلاا  من املنا   املفوثد   اادت

واتيددددا    أم لدددددي ا   الوقددددت ا اةددددر ال مويددددت   ا حتددددا  األوروة. و ةدددداف     بلدددد ، أاددددارت ار 
ال دددرات الل مدد     ددا    الدد  األلاددا  وامل ددح ل ط ددع ايدد  املنددا   اضطددرأل والوفدداء  ل  ام ددا ووجددب 

يدورو مدن ال مويدت  459 000 000 موعده  ا ت اقي . ويشع الطفدب    أم ارواتيدا سد   ان    مدا
. ويشددع الطفددب    أندده 5لوفدداء  ل  ام ددا ووجددب املددا أل الددل   لف افددب عفدد  ال  دددي الدد ي يعدد ال ا

يددددورو مددددن صددددنا ي   100 000 000يددددورو مددددن مي انيدددد  الدولدددد ، و 240 000 000سيخصدددد  
يدددددورو مدددددن ا حتددددددا   70 000 000و ا حتدددددا  األوروة/الصدددددنا ي  امليكفيددددد  وا سدددددد ثماري  األوروايددددد 
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يددددورو مددددن ال ربعددددات. ويشددددع  2 000 000األوروة/ال عدددداوم عددددرب ا دددددو  مدددد  البوسددددن  واملرسدددد  و
الطفددب    أم عامددت اضطددر الو يددد   قويددت يلدد   اضطدد  يلددو عددد  ال دددرأل عفدد  سدد ب األمددوال مددن 
الصنا ي  امليكفي  وا س ثماري  األورواي  عفد  الن دو امل درر. وأادارت الفجند     أ يد  أم تب دي ارواتيدا 

 .5قويفي  تواج  ا   تن ي  املا أل  الفجن  والدول األ را  عف  عفم حتي حتدايت
ووج ددت الفجندد  رسدددال     ارواتيددا تطفددب م يدددداك مددن املعفومددات عدددن املخطدد  الدد م  اددددد   -17

لف صول عف  املواف   عف  ال مويت. ور  ت ارواتيدا حتم مدن امل درر تن يد  مشدرور وا دد، ويلدو "مشدرور 
مفيددوم يددورو إل الدد  األلاددا ،  35ث اصدد  مبفددغ  راني ددكا  يدد - تتورافي ددا"   م ا عدد  أوسيي شددكو

. ور  ت ارواتيدا أي داك حتنده 2018اعد اإلعلم عدن مناقصد  عامد  لعمفيدات   الد  األلادا    أاير/مدايو 
سيني دددكا ويلدددي تاطدددي  - مفيدددوم يدددورو ملنط ددد  م ا عددد  لي شدددكو 33قدددد وةددد  مشدددرور آادددر وي انيددد  

اددددددا ت ادميدددددد . ومددددددن امل ددددددرر أم يبدددددددأ املشددددددرور ايفددددددوم اك مراعدددددداك مددددددن األراةددددددي وال  16.5 م ددددددا  
. وقددددددددمت ارواتيدددددددا معفومدددددددات  ةدددددددافي  ت يدددددددد حتنددددددده مدددددددن املن دددددددور املدددددددا  2019ني دددددددام/أاريت   

ي دمن  ال ي أعدته الفجند  األوروايد ، سد ب     الد  األلادا  حت د   ألولويد  مدا 2027-2021 لف  أل
 تن ي  اضط  عف  الن و الوار    الطفب.

رت الفجندد     أم الطفددب ي  ددمن معفومددات أاددرو بات صددف  قددد تكددوم م يدددأل وأاددا -18
  بلددد  امل يدددد مدددن ال  اصددديت اشدددأم ا نر  لفددددول األ دددرا    ت يددديم الطفدددب والن دددر فيددده، ودددا

ا ج ماعيددد  ا ق صدددا ي  لف فدددًو امل ب دددي، وامل يدددد مدددن املعفومدددات اشدددأم ةددد ااي األلادددا  األرةدددي  
الدد  ا د هتا  كومدد  ارواتيددا، وامل يددد مدن ال  اصدديت اشددأم ا ع بددارات وتددااع ال صدددي لف ددوا ً 

املاليدد  امل ب يدد ، ومعفومددات عددن ال دددرات ا اليدد     ددال   الدد  األلاددا ، واضددرائ  وا ددداول املرف دد  
امل عف ددد   ألراةدددي الددد  عو دددت ادددلل فددد أل ال مديدددد األو ، واددد ل  الوصدددلت الددد  حتيدددت    

 بوعات بات الصف  امل عف    لطفب.اإلاارات واملط
وأاددارت الفجندد     أندده سدديكوم مددن امل يددد للت اقيدد  أم ت ددد  ارواتيددا    الفجندد  اطدد   -19

 2022ني ددام/أاريت  30، و2020ني ددام/أاريت  30عمدت م صددف  حمدثدد  اددت سددن د  أي حبفددول 
الفجند  أي داك    أم اطد     لف  أل امل ب يد  املشدمول   ل مديدد. وأادارت2024ني ام/أاريت  30و

العمدددت يلددد   ينبادددي أم ت  دددمن قائمددد  حمدثددد  اميددد  املندددا   املعروفددد     وائ دددا عفددد  ألادددا  م دددا أل 
الدد  يشدد به   أهنددا ادد ل ،  سدد خدا  مصددطف ات م  دد   مدد  املعددايع الدوليدد  لاعمددال  لافددرا  أو

ل ال دد أل امل ب يدد  املشددمول   لطفددب امل عف دد   أللاددا  وتوقعددات سددنوي  عددن املنددا   الدد  سدد عام اددل
 و جم املنط  ، واملن م  ال  س  و  بل ، م  مي اني  م صف  من    م ااف  ل ل .

وأاددارت الفجندد   رتيددا     أم املعفومددات امل دمدد    الطفددب ل   الددر و  عفدد  أسدد ف   -20
 قدددم  ا ارواتيددا قاافدد  الفجندد  اددامف  واامفدد  وواةدد  . وأاددارت الفجندد  ادد ل     أم اضطدد  الدد 

لف ن ي  و كن رصديلا وتبد اوةو  العوامت ال   كن أم تؤثر   وتعأل ال ن ي . وأادارت الفجند  
أي اك    أم اضط   مو   وأم جنا  ا ي  ند     صصات ابعأل من مي انيدات الدولد  وي وقدف 

 اب املصدددف   الددددوليد عفددد  ال مويدددت الددددو  امل ددد  ر، واإلا ددداء عفددد  ادددرااات قويددد  مددد  أصددد
يلدد ا ال دديا ، أاددارت الفجندد     أم ا ت اقيدد  س  دد  يد مددن ال  ددارير الدد   وم ددائت أاددرو. و 

 يفي: ت دم ا ارواتيا سنوايك،    الدول األ را  اشأم ما
ال  د  ادر    مواصف  اإلفران عن األراةي  لن دب     ا ل  امدات الدوار أل     أ  

ي  د  مد  املعدايع الدوليد  لاجدراءات امل عف د   أللادا ،  ي  لكرواتيدا، مصدن   ودااط  العمت ال نو 
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  بلدد  حتديددد املنددا   املفامدد  ا ديدددأل، وأتثعيلددا   األيلدددا  ال ددنوي  عفدد  الن ددو الددوار     وددا
 اط  عمت ارواتيا 

معفومددات م دد كمف  عددن ااموعدد  الكامفدد  مددن األسدداليب العمفيدد  امل دد خدم    ب  
  بلد  اسد خدا   ي ماا  م  أ دً معايع اإلفران عن األراةي، وا افران عن األراةي، وال

األج  أل ا لي  ون دم الكشدف اواسدط  ا يدواتت   املندا   ا رجيد ،  ةداف     املعفومدات بات 
يددأل، الصف  اشدأم تددريب املدور د الدو نيد املعنيدد  أللادا  واملشدافد    دال املن جيدات ا د

 ومراقب  ا و أل، م  اإلاارأل    املعايع الو ني  بات الصف  
معفومددددددددددددات م دددددددددددد كمف  عددددددددددددن اسدددددددددددد عراال اسدددددددددددد اتيجي  ارواتيددددددددددددا الو نيدددددددددددد    ن  

  وعددن تن يدد  ا سدد اتيجي  لف دد أل املشددمول  اطفددب 2019-2009امل عف دد   أللاددا    لاجددراءات
   2026-2019  ال مديد،
  بلددد  املدددوار    دددو  املب ولددد  ل عب ددد  املدددوار ، ودددامعفومدددات م ددد كمف  عدددن ا      

  بلددد   امل ا ددد    مي انيددد  الدولددد  الكرواتيددد  وال مويدددت اضدددارجي الدددوار  لددددعم ج دددو  ال ن يددد ، ودددا
 صنا ي  ا حتا  األوروة من أجت  عم املياات وال ماس ، وصنا ي  ال عاوم عرب ا دو  

   رواتيدا لاجدراءات امل عف د   أللادا ، ودامعفومات م  كمف  عدن يليكدت ادرتمج ا  ه  
 بل  املن مات ال ائم  وا ديدأل وال درات املؤس ي  عف  ال صدي لف فًو امل ب ي اعد ا ن  اء.

وأاددارت الفجندد     أ يدد  ت دددم ارواتيددا ت ددارير    الدددول األ ددرا  عفدد  الن ددو املشددار  -21
ن  ددا  عفدد  ال طددورات األاددرو بات الصددف  ا ن يدد   ليدده أعددل ، وأ يدد    ددلر الدددول األ ددرا   

الل ال د أل املشدمول   لطفدب، وا ل  امدات األادرو املعفند    الطفدب   ا ج ماعدات  5املا أل 
املع ددو أل اددد الدددورات، واج مددار الدددول األ ددرا ، واملددؤقرات ا س عراةددي ، ومددن اددلل ت اريريلددا 

  ليت  عدا  ال  ارير. وبل    س نا     7بات الصف   ملا أل 
    


