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 17 فـي    الغـذائي مؤتمر القمة العالمي حول األمـن       تواصلت أعمال     
 بمقر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحـدة  2009نوفمبر  / تشرين الثاني 

 دولـة ومنظمـة     82مـن   لوفـود   رؤسـاء ا  قد أدلى   و. في روما بإيطاليا  
تنـاول  : وانعقدت مائدتان مستديرتان أيـضا    . بالتصريحات على مدار اليوم   

أعضاء الوفود خالل المائدة المستديرة الـصباحية تنفيـذ عمليـة إصـالح             
الحوكمة العالمية الرشيدة لألمن الغذائي؛ وناقشوا خالل المائـدة المـستديرة     

كيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته       المسائية التحديات التي يفرضها الت    
   .على الزراعة واألمن الغذائي

  
  الجزء رفيع المستوى

 الـسلبية الرتفـاع     ثارأكد روبرت موجابي رئيس زيمبابوي على اآل        
أسعار النفط على معدالت االستثمار؛ وذكر أنه بالده أقـرت اسـتراتيجية            

ث البلـدان المتقدمـة      وح أنواع الوقود الحيوي باستخدام األراضي المهمشة     
وأكد دنيس ساسو نجيسو رئيس     . على توفير المدخالت، بما في ذلك األسمدة      

الكونغو على الحاجة إلى جعل السياسات الغذائية أكثـر فاعليـة؛ وطالـب             
مؤتمر القمة بتحديد معايير األداء المادي والمادي الخاصة بسياسات الزراعة 

.  للبلدان التي تعاني من نقص الغذاء      المبنية على النتائج وتنفيذ خطة طوارئ     
وذكر مالم بكاي سانها رئيس غينيا بيساو أن بالده تحتاج إلى دعـم بنـاء               

.  تصنيع المنتجات األولية بهدف زيادة عائـدات التـصدير         القدرة من أجل  
  . وشجع على التوصل إلى نتائج إيجابية حول مفاوضات الدوحة

ور المرأة في الزراعة وعلى     وأكد لوجو مينديز رئيس براجواي على د        
اج الزراعي واسـع النطـاق مـن        الحاجة إلى تمكين صغار المالك واإلنت     

اإلصالحات المقترحة  اإلشراف على   وقال أن هناك حاجة إلى      . التعاون معا 
.  لضمان تحسين الحوكمة على المستوى العالمي      بلجنة األمن الغذائي العالمي   

على الحاجة إلى االستثمار المكثف     وأكد عباس الفاسي رئيس دولة المغرب       
في الزراعة، وخاصة من خالل تقديم الدعم المالي والتقنـي إلـى البلـدان              

وذكر جيم ماروراي رئيس وزراء جزر كوك أن العـالم يـصبح            . الفقيرة
التطـرف  وأكد على الحساسية المتنامية تجـاه       " متقبال لكلمة الجوع للغاية   "

  .أفعال البشرر المناخ الناتج عن الذي يتفاقم من جراء تغيالمناخي 
وأكد ريسيب طيب إردوغان رئيس وزراء تركيا أن األزمة المالية قد             

انخفاض حجم المساعدات التنموية؛ وشجع على تخصيص الموارد        أدت إلى   
إلى القطاع الزراعي، بما في ذلك تحديد أولويات حصول صغار المالك من            

 سارجسيان رئيس وزراء أرمينيا     وأعرب تيجران . المزارعين على األموال  

عن دعمه إلعالن مؤتمر القمة وطالب بـسرعة االسـتجابة ألزمـة            
وذكر عمر عبد الرشـيد علـى شـيرمارك رئـيس وزراء            . الغذاء

يتجاوز قدرات البلدان   الصومال أن التوصل إلى حلول لألزمة الحالية        
  .النامية وطالب بزيادة التعاون الدولي

 والمنظمات األخرى كلماتهم أيضا خـالل       و البلدان مندوبوألقى    
  .الجلسة العامة

 ضعف الغذاء الالزم إلطعام     2.5 كوبا أن العالم ينتج      مندوبأكد    
سكان العالم؛ وحدد األسباب الرئيسية العامة وراء األزمـة العالميـة           

 فنزويال أن النظام الرأسمالي هو الـسبب وراء         مندوبوذكر  . الحالية
: و البلدان األخرى إلى الحاجة إلى     مندوبوأشار  . انعدام األمن الغذائي  
مثل ترينيداد  (والتكنولوجيا  ) مثل السنغال وكينيا  (البذور عالية الجودة    

والبـرامج  ) مثل جامبيـا  (والحصول على االئتمان    ) وتوباجو ونيوي 
المستهدفة من أجل زيادة اإلنتاج الزراعي في البلـدان األقـل نمـوا             

وت ديفوار منظمة األغذيـة والزراعـة        ك مندوبوطالب  ). ليسوثو(
لألمم المتحدة أن تقدم الدعم الخاص للبحث العلمي في مجال الزراعة           

 أوغندا على إنتـاج األسـمدة فـي     مندوبوشجع  .  البلدان النامية  إلى
  .أفريقيا
 الدانمارك أن البلدان النامية التي قامت باالسـتثمار         مندوبذكر    

 أعـداد   خفـض  نحـو اسعة  قد خطت خطوات و   في مجال الزراعة    
 سلوفانيا على المزايا الناجمة عن      مندوبالجوعى إلى النصف؛ وأكد     

 جواتيماال والعديد   مندوبميز  و.  في مجال الزراعة الريفية    ستثمارالا
 منـدوب وذكـر   . ين اآلخرين دور المرأة في توفير الغذاء      مندوبمن ال 

فـي مجـال   جيبوتي ضرورة أن تزيد البلدان األفريقية من االستثمار     
 الجزائر أن تدرك البلدان األفريقية الدور مندوبالزراعة، بينما اقترح 

أن  سـيراليون    مندوبوذكر  . المتزايد للزراعة في دفع عجلة التنمية     
الزراعة واألمن الغذائي يمثالن األولوية األولى لدى بالده في ظـل           
 جدول أعمالها الجديد الخاص بالتغيير وأن سيراليون سوف تـستثمر         

وأكـد  . 2010من موازنتها في مجال الزراعة خـالل عـام          % 9.9
 العديد من البلدان على الجهود القطرية لألمن الغذائي من أجل           ومندوب

برنامج تكثيـف   : دعم التنمية الزراعية والريفية والتغذية، بما في ذلك       
 تناول ضغط الطلب علـى األراضـي وتقـسيمها          المحاصيل، الذي 

القيمة اإليجارية عن كاهـل المـزارعين       ائب و وإلغاء الضر ) رواندا(
وشـراء  ) تركمنـستان (وتوفير اإلعانات واالئتمان بأسعار مالئمـة       

) غينيـا االسـتوائية   (المعدات لـصغار المـالك مـن المـزارعين          
وإقامـة معمـل   ) ميانمـار (واالستثمارات في البنية األساسية الريفية    
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المزارع قل التكنولوجيا إلى    ون) ستانيكرج(قطري لتقييم جودة إنتاج الغذاء      
 الفلبين اتفاقيـة اتحـاد بلـدان     مندوبوأبرز  . )بوتسوانا(الصغيرة والكبيرة   

احتياطي أرز الطوارئ لـشرق     جنوب شرق آسيا األخيرة من أجل تأسيس        
انخرطت بها   موريشيوس الشراكات اإلقليمية التي      مندوبواستعرض  . آسيا

ووصف سفير مفوضية االتحـاد     . ئيمن أجل الوقاية من انعدام األمن الغذا      
ها الدائم في بروكسل البرنامج التفصيلي لتنميـة الزراعـة          مندوباألفريقي و 

  .األفريقية، مشيرا إلى مشاركة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
أهمية التنمية المستدامة عند تناول األمـن        كرواتيا إلى    مندوبوأشار    
العالقات يتنام والعديد من البلدان األخرى على        بنما وف  ومندوبوأكد  . الغذائي

وليـا أن    جزر سـليمان ومنغ    امندوبوذكر  . بين تغير المناخ واألمن الغذائي    
مفاوضات كوبنهاجن بشأن تغير المناخ ينبغي أن تتنـاول قـضية األمـن             

بدعم المرونة وشبكات األمان مـن أجـل         مدغشقر   مندوب وطالب. الغذائي
 موريتانيا تحديات األمن الغذائي في      مندوب صفوو. المجموعات الضعيفة 

.  عمان بدعم إجراء البحوث حول ملوحة التربة       مندوبقام  البيئات الجافة؛ و  
 هاييتي وسوريا وجمهورية الو الديمقراطية الـشعبية وسـاموا          ومندوبوأكد  

على آثار الكوارث الطبيعية على األمـن       ومملكة بوتان وغيرها من البلدان      
إقرار الموقف الخاص بالبلدان     بربادوس   مندوبوطالب  . لدانهمالغذائي في ب  

 سانت كيتس ونيفس على الخـسائر       مندوبوأكد  . الجزرية النامية الصغيرة  
 العراق علـى تحـدي   مندوب، بينما أكد التي لحقت بسلسلة األغذية البحرية    

ن  هولندا من أمندوبوحذر . المشاركة في المياه العابرة للحدود وندرة المياه  
  .األزمة المالية تمثل خطرا على األمن العالمي

 نيبال أن الحصول على الغذاء اآلمن والكافي والتغـذوي          مندوبوقال    
 اإلمـارات العربيـة المتحـدة علـى         مندوبوأكد  . هو أساس سيادة الغذاء   

 المملكـة   مندوبوذكر  . الجوانب المحلية واإلقليمية والعالمية لألمن الغذائي     
أنه يأمل في أن تصبح لجنة األمن الغذائي العالمي بمثابـة           ة  العربية السعودي 

ا منـدوب ورحـب   . المنتدى الدولي الرئيسي لصياغة حلول األمن الغـذائي       
الواليات المتحدة والرأس األخضر بمبادئ إعالن مؤتمر القمـة؛ وطالـب           

و األرجنتـين   منـدوب وأشاد  .  الواليات المتحدة بتنظيم برامج قطرية     مندوب
وغيرهما من البلدان بإصالح لجنة األمن الغذائي العالمي وهيكـل          وتايالند  

بنتائج تركز على العمل، مـع       أيرلندا   مندوب حوكمة األمن الغذائي؛ وطالب   
 .تحديد مسؤوليات المجتمع المدني ووكاالت األمم المتحدة والقطاع الخـاص      

يـع  التوجه الشامل لألمن الغذائي الذي يتضمن جم       فنلندا على    مندوبوأكد  
. القطاعات والمنظمات متعددة األطراف ذات الصلة وأصـحاب المـصلحة         

 لوكسمبورج أن فريق العمل رفيع المستوى لألمين العام لألمم          مندوبوذكر  
المتحدة المعني باألزمة العالمية لألمن الغذائي ينبغـي أن يـضطلع بـدور             

 أيسلندا ضـرورة اضـطالع منظمـة األغذيـة          مندوبرئيسي، بينما ذكر    
سويسرا على الحاجة إلى    مندوبوأكد   .لزراعة لألمم المتحدة بدور محوري    وا

و مندوبوذكر  . حوكمة عالمية مقومة وفعالة من أجل األمن الغذائي العالمي        
البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها من البلـدان أن أهـداف           

  . مؤتمرات القمة السابقة حول األمن الغذائي لم تتحقق بعد
اتخاذ إجـراءات ملموسـة     و السودان وبلدان أخرى على      مندوب وحث  

 ماليزيا منظمة األغذية والزراعة لألمم      مندوبوطالب  . بشأن األمن الغذائي  
بوضع خارطة طريق من أجل الحد تدريجيا من الجـوع؛ وشـجع            المتحدة  

 الكاميرون، على توفير التمويل الذي تعهدت به        مندوبالبلدان المتقدمة، مع    
تحديـد   إيطاليا على الحاجة إلى      مندوبوأكد  . كيال في الوقت المناسب   في ال 

المبادئ الخاصة باستثمار األموال التي تم التعهد بسدادها في الكيال، مؤكدا           
على ضرورة حصول صغار المالك من المـزارعين علـى التكنولوجيـا            

 اإلكوادور على ضرورة عدم توزيع التمويل فـي         مندوبوذكر  . واألسمدة

ـ . لإلغاثة الغذائية أو تحويالت زراعيـة     ة منح   هيئ  منـدوب  بوطال
بنظام عالمي جديد لألمن الغذائي وزيادة االستثمارات؛ كمـا         كمبوديا  
 باكستان بتنظيم برامج مبتكرة واالستثمار فـي البنيـة          مندوبطالب  

 غانا عن أمله في زيـادة       مندوبوأعرب  . األساسية وميكنة المزارع  
   .رامج القطريةالدعم المقدم إلى الب

 جمهورية كوريا بمواصلة المساهمة في توريـدات        مندوبوعد    
الغذاء اآلمن كجزء من مساعدات الطوارئ والمساعدات طويلة األجل         

ة كندا أن األمن الغذائي يمثل إحـدى        مندوبوذكر  . التي تقدمها دولته  
توسـعت فـي    أولويات المساعدات الثالثة لبالدها وأن بالدهـا قـد          

 إسـرائيل الحلـول     مندوبووصف  . المساعدات الغذائية التي تقدمها   
التكنولوجية لإلنتاج الزراعي في المناخ القاسي وأعرب عـن رغبـة    

ـ وأكدت  . بالده في تقديم المؤن الغذائية  والتعاون في اإلقليم         ة مندوب
 النمسا دعم بالدها للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثيـة النباتيـة          

ع األساسـية   لووصف الصندوق المـشترك للـس     . لألغذية والزراعة 
أهدافه، التي تتضمن زيادة وتنويع إنتاج الغذاء والتخفيف مـن حـدة            

  .المخاطر التي يتعرض لها صغار المالك من المزارعين
التوصل إلى نتـائج مرضـية      و العديد من البلدان     مندوبوطالب    
  الكويـت  منـدوب ذكـر   و. ولة الدوحة بشأن مفاوضات التجـارة     لج

ضرورة أن يتسم نظام التجارة الدولية في ظل منظمة التجارة العالمية           
 أوروجواي على التجارة العادلة     مندوبوأكد  . بالشفافية وعدم التمييز  

ووصول البلدان النامية إلى األسـواق ونقـل التكنولوجيـا وإلغـاء            
  مولدوفا على دعـوة البنـك الـدولي        مندوبواعترض  . المساعدات

وصندوق النقد الدولي إلى الحد من حصة الزراعـة فـي االقتـصاد             
يف البنك الـدولي     ناميبيا على مراجعة تصن    مندوبالقطري؛ وشجع   

 جمهوريـة   منـدوب وانتقد  . الحقائق الفعلية عكس  لالقتصاديات كي ت  
إيران اإلسالمية التربح واالستغالل والجشع المؤسسي، واقتـرح أن         

  . من إنفاقها العسكري لمواجهة الجوع% 10تخصص البلدان المتقدمة 
العديد من االحتياجات   أنه يمكن الجمع بين      نيجيريا   مندوبذكر    

باعتبارها مقترحات تجارية وقابلـة للتمويـل        الغذائية للبلدان النامية  
؛ وينبغي أن تركز البلدان النامية على التجـارة         تروق للبلدان المتقدمة  

 األردن  مندوبواقترح  .  المساعدات والمعامالت التجارية، وليس على   
استجابات محددة للزيادات في األسعار باألسواق الزراعيـة، وعـدم          
استخدام المحاصيل الغذائية األساسية كوقود حيـوي، ضـمن أمـور          

  . أخرى
  

  2المائدة المستديرة 
ناقشت المائدة المستديرة إصـالح الحوكمـة العالميـة دعمـا             

وذكر الرئيس المشارك للمؤتمر ووزير     . الستراتيجيات األمن الغذائي  
التنمية الزراعية بالبرازيل جيلهيرم كاسل أنه من خالل إصالح لجنة          
األمن الغذائي العالمي وتزايد االتفاقيات متعددة األطراف ومـشاركة         

ذلك توقيتا حاسما بالنسبة لمنظمـة األغذيـة        المجتمع المدني، يكون    
مؤتمر والمفوضة األوروبيـة     وأكدت الرئيسة المشاركة لل    .والزراعة

للزراعة والتنمية الريفية ماريان فيشر بويل على دور تغيـر المنـاخ       
ة الدائمة  مندوبووصفت ال . واالستثمارات والشراكات والبنية األساسية   

البديلة لألرجنتين بمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ماريا ديـل      
اوضت على إصالح   كارمن سكويف نشاط مجموعة االتصال التي تف      

لجنة األمن الغذائي العالمي خالل عمليـة مفتوحـة وقائمـة علـى             
صانعي القرار ومشاركة   بتوعية عدد أكبر من     وقد رحبت   . المشاركة
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. توافر المرونة في نظام إصالح الحوكمـة      الوكاالت الدولية وشجعت على     
 التعريـة والتكنولوجيـا   المعنيـة ب  وقال بات موني، مدير مجموعة العمـل        

هامة للغاية فيما يتعلق بزعامة منظمـة       أن األعوام القليلة القادمة     والتركيز،  
، واقترحت أن تستفيد لجنة األمن الغـذائي        األغذية والزراعة لألمم المتحدة   

والصندوق العالمي من استعراض التقييم الخاص بمنظمة األغذية والزراعة         
 والمجموعة االستـشارية    الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي     

.  وشجعت على المشاركة الوثيقة لوكاالت التمويل      للبحوث الزراعية الدولية  
 M.S. Swaminathanوقد رحبت أوما ليلي، المستشار الخاص بمؤسـسة  

وأعـرب تـسفاي    . بتوجه مشاركة أطراف جديدة، وخاصة المجتمع المدني      
ـ          ن أجـل الثـورة     تيكل، المستشار الخاص لكوفي أنان، رئيس التحـالف م

 إلـى   الخضراء في أفريقيا، عن أمله في أن تؤدي المناقشات حول الحوكمة          
وتقارب وجهات النظر، خاصة على المستوى القطـري ودعـا إلـى         التقاء  

  . منظمةحوكمة عالمية 
وخالل المناقشات الالحقة، رحب المشاركون من الحكومة والمجتمـع           

لمي وقاموا بـاإلدالء بمقترحـات،      االمدني بإصالح لجنة األمن الغذائي الع     
التنسيق بين المـستويات القطريـة واإلقليميـة        : ضمن أمور أخرى، حول   

قلبات توالعالمية، والمرونة، وتجنب االزدواجية، ودور الخبراء، واالستجابة ل  
ـ   قضية  وقاموا بمناقشة   . األسعار  اسـتعادة   ا قـضية  األمن الغذائي باعتباره

الهياكل القطرية لألمن الغذائي بمـا       وإصالح   لكرامة واالعتماد على الذات   ا
  . يتماشى مع لجنة األمن الغذائي العالمي

  
  3المائدة المستديرة 

 بسياسات  تناولت هذه المائدة المستديرة عالقة الزراعة واألمن الغذائي         
ودعت الرئيسة المـشاركة للمـؤتمر      . التخفيف من حدة المخاطر والتكيف    

ينة واجد إلى تعزيز التعـاون بـين البلـدان           حس ورئيسية وزراء بنجالديش  
وحدد الرئيس المشارك للمؤتمر ووزير الزراعـة       . األكثر تعرضا للمخاطر  

ومصائد األسماك والحراجة بأستراليا توني بيرك التحـدي المتمثـل فـي            
حجم الطلب العالمي   وتلبية  مساهمة الزراعة في التخفيف من حدة المخاطر،        

  .على األغذية
، S.M. Swaminathanسواميناثان، رئيسة مؤسسة . إس. ناقشت إم  

تخطيط التكيف الفعال بالهند؛ ويتضمن ذلك، ضمن أمور        في مجال   الخبرات  
بناء السيناريو اإلقليمي، وتوسيع نطاق التنـوع الـوراثي،         : أخرى، ما يلي  

واستحداث أنواع جديدة من المحاصيل لمختلف الـسيناريوهات المناخيـة،          
واعتبر محمود صلح، مـدير     . لمياه من أجل الري والماشية    وبناء احتياطي ا  

عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، أن الزراعة هـي            
: الحل لمواجهة تغير المناخ، وحدد ثالثة مجاالت عمل تحظـى باألولويـة           

مرونة أنظمة إنتاج الغذاء واألنظمة البيئيـة، والمحافظـة علـى المـوارد             
  . آلفات واألمراضل واإلدارة المتكاملة الوراثية،

فلورين فالدو، مسؤول برنامج اتفاقية األمم المتحـدة اإلطاريـة          ذكر    
المتعلقة بتغير المناخ، أن سياسات الحراجة والزراعة المستدامة يمكـن أن           
تفيد في الحد من الفقر وتحقيق األمن الغذائي والحفاظ على التنـوع البيئـي              

وحث علـى مـنح حـوافز ماليـة         . مخاطر والتكيف والتخفيف من حدة ال   
واقتـرح جيـر    . للمزارعين في االتفاقية المستقبلية حـول تغيـر المنـاخ         

بيرجكامب، مدير عام المجلس العالمي للميـاه، أن تنـوع إنتـاج الغـذاء              
الخاص بالتكيف؛ وحدد ثالثـة     وإمدادات المياه يمكن أن يكون حجر الزاوية        

اد األقاليم الجبلية الشاهقة على ميـاه األنهـار         اعتم: مجاالت للعمل المبكر  
الجليدية، وتعرض الدلتا والمناطق الواطئة للفيضانات، والمنـاطق الجافـة          

  . وشبه الجافة

ناقش الوزراء وأعضاء الوفود المشاركون، ضمن أمور أخرى،          
مساهمة الزراعة في التخفيف من حدة المخاطر، والحـوافز         : ما يلي 

راعة والحراجة المستدامة فـي النظـام المنـاخي         الخاصة بإدارة الز  
المستقبلي، وتطوير البحوث والتكنولوجيـا مـن أجـل الممارسـات           

بناء المرونة والتكيـف    األمور الخاصة ب  المراعية للمناخ، و  الزراعية  
  .  الصلة بالزراعةاتذ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


