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 مبعاملة خاصةاجتماع فريق اخلرباء املعين بوضع قواعد تكميلية تقرير عن   

 ة،املرافق االحتجازية وغري االحتجازي يفاملعتقالت املوقوفات والنساء 
 ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٢٦إىل  ٢٣املعقود يف بانكوك يف الفترة من 

  
   مقدمة -أوال 

 ١٨/١عدالــة اجلنائيــة يف دورــا الثامنــة عشــرة القــرار   اعتمــدت جلنــة منــع اجلرميــة وال   -١
قواعــد تكميليــة خاصــة مبعاملــة النســاء املوقوفــات واملعــتقالت يف املرافــق االحتجازيــة "املعنــون 

املوجـودة  جن اللجنة أن العديد من مرافـق السـ  من  إدراكاًويف هذا القرار، ". وغري االحتجازية
يف املقـام األول لتناسـب السـجناء الـذكور، بينمـا شـهد عـدد        قد صـممت  يف مجيع أحناء العامل 

اخلاصـة   االحتياجـات بضرورة مراعاة  منها اًواعترفالسجينات زيادة ملحوظة على مر السنني، 
األعضـاء   دعـت الـدولَ  فقـد  تسهيال إلعـادة إدمـاجهن يف اتمـع،     ،تهنللسجينات لدى معامل

ساء املوقوفات واملعتقالت يف املرافق االحتجازيـة  إىل مراعاة االحتياجات والظروف اخلاصة للن
وغري االحتجازية لدى وضع التشريعات واإلجراءات والسياسات وخطط العمل ذات الصـلة؛  

األعضاء الـيت وضـعت تشـريعات أو إجـراءات أو سياسـات أو ممارسـات تتعلـق         وحثّت الدولَ
 تتــيحيـة وغــري االحتجازيـة علــى أن   النســاء املوقوفـات واملعــتقالت يف املرافــق االحتجاز عاملـة  مب

دول، وأن تساعدها على إعـداد وتنفيـذ أنشـطة    للغريها من ااملعلومات املتعلقة بتلك املبادرات 
تلـك التشـريعات أو اإلجـراءات أو السياسـات أو     ذلـك مـن األنشـطة املتعلقـة ب    تدريبية أو غـري  
املوقوفـات واملعـتقالت يف    األعضاء على مجع بيانات عـن النسـاء   ت الدولَشجعاملمارسات؛ و

املرافق االحتجازية وغري االحتجازية، وعلى صون تلك البيانات وحتليلها ونشرها، بغيـة تعزيـز   
 .السياسات واملمارسات الفضلى اإلصالحية
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عمل اجتمـاع املائـدة    ،١٨/١يف قرارها  مع التقدير، وإضافة إىل ذلك، الحظت اللجنة  -٢
غ قواعد ملعاملة السجينات وتدابري غري احتجازية للجانيـات، الـذي   املستديرة للخرباء املعين بصو

؛ وطلبت إىل ٢٠٠٩فرباير /شباط ٦إىل  ٢نظّمته حكومة تايلند وعقد يف بانكوك يف الفترة من 
، ٢٠٠٩أن يعقــد، يف عــام  األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة   املــدير التنفيــذي ملكتــب 

ويل مفتوح العضوية لكي يصوغ، اتساقا مع املبادئ النموذجيـة  اجتماعا لفريق خرباء حكومي د
(الدنيا ملعاملة السجناء

1

قواعـد  (وقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازيـة   )١
، قواعــد تكميليــة خاصــة مبعاملــة النســاء     )، املرفــق٤٥/١١٠قــرار اجلمعيــة العامــة   ( )طوكيــو

   .رافق االحتجازية وغري االحتجازيةاملوقوفات واملعتقالت يف امل
، ١٨/١وعمـال بقـرار اللجنـة    . وعرضت حكومة تايلند استضافة اجتماع فريـق اخلـرباء    -٣

عقد فريق اخلرباء املعـين بوضـع قواعـد تكميليـة خاصـة مبعاملـة النسـاء املوقوفـات واملعـتقالت يف          
تشــرين  ٢٦إىل  ٢٣فتــرة مــن املرافــق االحتجازيــة وغــري االحتجازيــة اجتماعــا يف بــانكوك يف ال 

  .٢٠٠٩نوفمرب /الثاين
  

   النتائج - ثانيا 
. لخـرباء لاستعرض فريق اخلرباء مشروع القواعد الذي وضعه اجتماع املائـدة املسـتديرة     -٤

ــد      ــى مشــروع القواع ــديالت عل ــال تع ــون إدخ ــرح ممثِّل ــى    ،واقت ــت إضــافات عل  الشــرحوأُدخل
مث أُجـري اسـتعراض ثـان ملشـروع     ومـن  . اعـد املصاحب الذي صيغ دف إيضـاح مشـروع القو  

وترد أحدث صيغة ملشـروع القواعـد يف مشـروع القـرار املرفـق بـالتقرير       . القواعد بصيغته املعدلة
  ).A/CONF.213/17(عن نتائج اجتماع فريق اخلرباء 

تقضـي   قاعـدة القواعـد   مشـروع يف  تـدرج ونظر فريق اخلـرباء يف اقتـراح يـدعو إىل أن      -٥
أو  ثنائيـات امليـل اجلنسـي أو سـحاقيات    يعـرفن أنفسـهن علـى أـن      الـاليت ق للسجينات بأنه حي

وعلى الرغم مـن  . على حنو غري متييزي يعاملنمغايرات اهلوية اجلنسية أو متحوالت جنسياً أن 
هـؤالء األفـراد يف    هة، وهـي ممارسـة التمييـز جتـا    يـ قرار بـأن االقتـراح يسـتجيب ملشـكلة حقيق    إلا

  .عديد من املمثلني إىل أن مناقشة االقتراح تتعدى نطاق والية فريق اخلرباءالن، أشار السجو

قواعـد تكميليـة   " يصوغ، أن ١٨/١، عمال بقرار اللجنة أن عليه فريق اخلرباءوالحظ  -٦
رأى و، "املرافـق االحتجازيـة وغـري االحتجازيـة     يفاملعـتقالت  و املوقوفات النساء خاصة مبعاملة

───────────────── 
منشورات األمم ( العاملية الصكوك): اجلزء األول(الَّد األول  ،دوليةجمموعة صكوك : اإلنسان حقوق  )١(  

  .٣٤ياء، العدد  القسم، ))١لَّد األول، اجلزء اA.02.XIV.4 )املتحدة، رقم املبيع 
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وهـو  (اجتماع املائـدة املسـتديرة للخـرباء     املنبثق عنالقواعد  مشروعأن عنوان سياق يف هذا ال
مــن  -بصــورة أفضــل  جيســد") تجانيــاللعاملــة الســجينات وتــدابري غــري احتجازيــة  ملقواعــد "

القواعـد، الـيت هـي تكميليـة لكـل مـن القواعـد النموذجيـة          مشـروع جوهر  - يةمصطلحزاوية 
 .قواعد طوكيوالدنيا ملعاملة السجناء و

نـص اإلعـالن   أن يضمن وعمالً بتوصية تقدم ا أحد املمثلني، اتفق فريق اخلرباء على   -٧
اخلتامي الذي سيعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثـاين عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة نـداء إىل        

 .يدعوها إىل عدم اللجوء إىل نظم احلبس الطويلة األمد الدول

عرض فريق اخلرباء نص مشروع القرار الـذي تقـدمت بـه حكومـة تايلنـد وأبـدى       واست  -٨
 )، املرفـق A/CONF.213/17(ويـرد يف التقريـر عـن نتـائج اجتمـاع فريـق اخلـرباء        . تعليقاتـه عليـه  

ولعـلّ املـؤمتر الثـاين عشـر يـود      . نص مشروع القرار بصيغته املستعرضة من جانب فريق اخلرباء
جنــة يف دورــا التاســعة عشــرة باملوافقــة علــى مشــروع القــرار املــذكور  النظــر يف أن يوصــي الل

  .اجلمعية العامة لكي تعتمده
    

    االجتماع تنظيم - ثالثا  
     االجتماع افتتاح -ألف  

   .العدل فيها بكلمات افتتاحية ووزيررئيس وزراء تايلند ووزير خارجيتها  أدىل  -٩
 اخلاصـة كيف تطورت مبادرة تايلند الوطنيـة  وزير خارجية تايلند يف كلمته  واستذكر  -١٠

علـى   دوشـد  .دوليةعاملة السجينات إىل مبادرة مب اخلاصةبإعداد جمموعة من القواعد التكميلية 
النسـاء يف مجيـع   سـيفيد   السـجينات اخلاصـة ب جمموعة من القواعـد التكميليـة اجلديـدة     إعدادأن 

لـى أرض الواقـع اللتـزام بلـده بتعزيـز حقـوق       جتسـيد ع  مبثابـة كانـت املبـادرة    قـد ف .أحنـاء العـامل  
حه لـس حقـوق   ذلك من التعهدات وااللتزامـات املتصـلة بترشـ    يتبيناإلنسان ومحايتها، كما 

وأُشـري أيضـا إىل املبـادرة املشـتركة لـوزارة اخلارجيـة ووزارة       . ٢٠١٣-٢٠١٠اإلنسان للفتـرة  
يف إطــار  ،"داخــل الســجناملــرأة  قــوقحب حفــز االهتمــام"حــدث جــانيب عنوانــه  لتنظــيمالعــدل 
وخـالل  . ٢٠٠٩سـبتمرب  /الثانيـة عشـرة لـس حقـوق اإلنسـان الـيت عقـدت يف أيلـول         الدورة
 دتأكّـ احلدث، الذي استهدف إبراز الصلة بني احترام حقوق اإلنسان والعدالة اجلنائيـة،   هذا

النسـاء   ملعاملـة ميليـة  ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على أمهية وضع قواعـد تك يمفوض
بكرامــة مــع  العـيش القواعـد سيســاعد السـجينات علــى    مشــروعإىل أن  وأشـارت  .املوقوفـات 

شــأن هــذا  ومــن .وكفالــة صــحة الســجينات وأطفــاهلن جنســيااملسـاعدة علــى منــع اســتغالهلن  



 

4 V.10-52015 

 

UNODC/CCPCJ/EG.3/2009/1   

مـن خـالل تطبيـق     السـجون  اكتظـاظ يف معاجلـة مشـكلة    ،على املدى الطويل ،سهمالنهج أن ي
   .غري احتجازيةتدابري 
 .الـيت أفضـت إىل عقـد اجتمـاع فريـق اخلـرباء       العمليـة تايلنـد  يف عـدل  الوزيـر   ووصف  -١١

 ،"السـجينات  معيشـة  حتسـني "إىل مبادرة األمرية باجراكيتياا ماديهول لتنفيـذ مشـروع    وأشار
ــدنيا ملعاملــة   اســتكمالإىل الرامــي  ــة ال ز ، مــع التركيــ١٩٥٥لعــام  الســجناءالقواعــد النموذجي

للخـرباء الـذي عقـد يف بـانكوك      املسـتديرة وإىل اجتماع املائـدة   ؛بصفة خاصة على السجينات
مببـادرة   املقدم ١٨/١للقرار  اعتماد اللجنة وإىلللنظر يف تلك املسألة؛  ٢٠٠٩فرباير /يف شباط

واجلمهوريــة التشــيكية  والربازيــلإكــوادور  الــيت انضــمت إليهــا يف تقدميــهمــن حكومــة تايلنــد، 
-مجهوريـة (والفلـبني وفنــزويال    والصـني وجنـوب أفريقيـا والسـودان    ) باسم االحتـاد األورويب (

الـوزير علـى أن    شـدد و .األمريكيـة واليابـان   املتحـدة وكنـدا وكولومبيـا والواليـات    ) البوليفارية
عمليــة إصــالح عناصــر مــن  هــامهــو عنصــر  الــدوائر اإلصــالحيةمراعــاة املنظــور اجلنســاين يف 

   .العاملنه سيفضي إىل حتسني معيشة السجينات يف مجيع أحناء العدالة وأ
تشـرفت باستضـافة مـؤمتر األمـم      حكومتـه رئيس وزراء تايلند يف كلمتـه أن   واستذكر  -١٢

اسـتذكر   كمـا  .٢٠٠٥يف بـانكوك يف عـام    اجلنائيـة املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرميـة والعدالـة   
الضـطالع جبهـود مشـتركة يف    لالـيت سـادت املـؤمتر احلـادي عشـر واسـتثمرت        التعاونيةالروح 
ــانكوك روح"أن يســتمر مــا مســاه  يف إصــالح العدالــة اجلنائيــة، وأعــرب عــن أملــه    جمــال يف " ب
لنظم العدالـة اجلنائيـة    شاملاجلهود املشتركة اليت يبذهلا اتمع الدويل إلجراء استعراض  توجيه

   .٢٠١٠أبريل /نيسانالذي سيعقد يف الربازيل يف  يف املؤمتر الثاين عشر
 فتحــترئــيس الــوزراء بــأن القواعــد النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة الســجناء، الــيت    روذكَّــ  -١٣

 وعلــى .صـفحة جديـدة يف نظـام السـجون الـدويل، قـد اعتمـدت منـذ أكثـر مـن مخسـني عامـا            
مسـاواة بـني اجلنسـني وعـدم     ج للويمن تقدم علـى صـعيد التـر    ١٩٥٥الرغم مما أُحرز منذ عام 
وضــع معــايري وقواعــد تكميليــة تتنــاول بصــفة إىل ة حاجــة ملحــ هنــاكالتمييــز بينــهما، ال تــزال 
إىل أن السـنوات األخـرية شــهدت زيـادة حــادة يف     وأشــار .وضـعفهن خاصـة حمنـة الســجينات   

لن الســجينات تــتحم مــنأن العديــد كمــا أشــار إىل  .يف خمتلــف أحنــاء العــامل  الســجيناتعــدد 
وأخريـات تـربني أطفـاهلن     حوامـل األطفال، وأن هناك سجينات  بتنشئةمسؤوليات فيما يتعلق 

 للنســاء داخــل الســجون علــى أن  وأكــد .فــق حمــدودة اراالســتعانة مببالرضــع داخــل الســجن  
   .تلبيتها بنفس الطريقة اليت تلىب ا احتياجات الرجال ميكناحتياجات خاصة ال 

 إىلكلمتــه بــاإلعراب عــن أملــه يف أن يتطلــع اتمــع الــدويل     رئــيس الــوزراء واختــتم  -١٤
ى قصـار  يبـذل إصالح العدالة اجلنائية علـى الصـعيد العـاملي يف سـياق املـؤمتر الثـاين عشـر، وأن        
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 بالقـدر  يراعـي " اجلنائيـة منـوذجي للعدالـة    نظـام "للتوصل يف أدىن االحتماالت إىل وضع  جهده
أن مـن شـأن الـنص املتفـق عليـه       علـى  دوأكّـ  .والتنميـة نفسه سيادة القـانون وحقـوق اإلنسـان    

لبنـة حقيقيـة يف صـرح هـذا النمـوذج       لميثّـ ملشروع القواعد التكميليـة اخلاصـة بالسـجينات أن    
  .املتكامل

الـيت   العمليـة ممثلة مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة بإجيـاز     واستذكرت  -١٥
حتياجــات االتنــاول  إىلأن احلاجــة  وذكــرت .لــدويلأفضــت إىل تنظــيم االجتمــاع احلكــومي ا

ــائقواحل ــدة املطروحــة    بااخلاصــة دة احملــد ق ــىلســجينات ليســت مــن املســائل اجلدي اتمــع  عل
اعتمـدا اجلمعيـة    والـيت الدويل، كما تدل على ذلك القرارات العديـدة املتعلقـة ـذا املوضـوع     

الـذي  لخـرباء  لاملائـدة املسـتديرة    اجتمـاع مـل  ع واسـتذكرت  .العامة واملؤمترات املعنيـة باجلرميـة  
ل نتائجـه أسـاس   ، والـذي سـتمثّ  ٢٠٠٩فربايـر  /شـباط استضافته حكومـة تايلنـد يف بـانكوك يف    

اليت سـيوافق عليهـا    التكميليةاملشاركني إىل أن القواعد  انتباه ولفتت .مناقشات هذا االجتماع
فريق اخلرباء ستم إىل املؤمتر الثاين عشرقد.  

      
     احلضور -باء 

مراقبا إضـافيا مـن    ٢٢يف االجتماع  وشارك .بلدا ٢٥خبريا من  ٤٢االجتماع  حضر  -١٦
  .يف مرفق هذا التقرير قائمة املشاركني وترِد .تايلند

  
     املكتب أعضاء انتخاب - جيم 

   :أعضاء املكتب التالية أمساؤهم بتوافق اآلراء خالل االجتماع انتخب  -١٧
  )تايلند(أت -ويسيتسورا يتويس  :الرئيس 

  الربازيل(تونيايت  فريجينيا :الرئيس ابنو(  
  )بولندا(كرويس  دومينيكا        
   )جنوب أفريقيا(جولينغانا . ج نونتسيكيكيلو        

 األمريكية املتحدةالواليات (بيكريت . ل مونيكا  :رةاملقر(   
    

     جدول األعمال إقرار - دال 
١٨-  التايل األعمالاجتماعه جدول فريق اخلرباء يف  أقر:  
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  .االجتماع افتتاح -١  
  .أعضاء املكتب انتخاب -٢  
  .جدول األعمال وتنظيم األعمال إقرار -٣  
ــة   إعــداد  -٤   ــتقالت يف    اخلاصــةالقواعــد التكميلي ــة النســاء املوقوفــات واملع مبعامل

   .االحتجازيةاملرافق االحتجازية وغري 
   .واالستنتاجات التوصيات -٥  
  .التقرير واختتام االجتماع اعتماد -٦  

  
     املداوالت ملخص -رابعا 

وافيـا لنتـائج عمـل اجتمـاع      استعراضـا  اخلرباء، أجرى فريق ١٨/١بقرار اللجنة  عمال  -١٩
ــين     ــتديرة للخــرباء املع ــدة املس ــدبصــوغ املائ ــة مل قواع ــة    عامل ــري احتجازي ــدابري غ الســجينات وت

   .٢٠٠٩فرباير /باطقد يف بانكوك يف ش، الذي عللجانيات
ــدة      واســتعرض  -٢٠ ــق اخلــرباء مشــروع القواعــد الــذي وضــعه اجتمــاع املائ  املســتديرةفري

مشـروع القواعـد وإضـافات     علـى هذا االستعراض، اقتـرح اخلـرباء تعـديالت     وخالل .للخرباء
 مثّ ومـن  .االستفاضـة فيـه  و تلـك القواعـد   شرح مشـروع لشروح املصاحبة املصوغة دف إىل ا

 ملشروع القواعد أُجري لة بصيغتهاستعراض ثاناملعد .  
وضــع قواعــد لتكمــل القواعــد    املتعلقــة ب واليتــه  نصــب عينيــه  فريــق اخلــرباء   وأبقــى  -٢١

ب هـذا املنطلـق، جتنـ    ومـن  .ال لتحـل حملـها  وقواعـد طوكيـو   الـدنيا ملعاملـة السـجناء     النموذجية
ز علـى النسـاء، وركّـ    كانطباقهـا ال إدراج قواعـد قـد تنطبـق علـى الرجـ     باسـتمرار  فريق اخلـرباء  

   .والسجيناتجهوده على األحكام اليت يستلزمها الوضع اخلاص للجانيات 
  

     التقرير واختتام االجتماع اعتماد - خامسا 
نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   ٢٦نظر فريق اخلرباء يف تقريره يف جلسـته األخـرية املعقـودة يف     -٢٢

   .واعتمده
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  املرفق
   اركنيقائمة املش  
   الدول األعضاء  

Georgiy F. Ignatovich الروسي االحتاد

Oleg V. Filimonov

Irina V. Silkina

Julio César Cepeda األرجنتني

Garik Ohanyan أرمينيا

Anjar P.B. Winarso إندونيسيا

 Zahra Ershadi )اإلسالمية-مجهورية( إيران
 Sajid Mehmood Qazi باكستان
 Virginia Toniatti لالربازي

Marcia de Alencar

Luiz Guilherme M. Paiva

Hajah Siti Zarena Haji Ismail دار السالم بروين

Tetty HasdinaHají Pungut

Helena Lion بلجيكا

Dominika Krois بولندا

Wisit Wisitsora-At تايلند

Vitaya Suriyawong

Vongthep Arthakaivalvatee

David Biles

Barbara Owen

Eduardo Vetere

 املعروفحممد القمر جزر
Han, Gyeong-hwa كوريا مجهورية

Choi, Yun-jung

Lee, Hyeon-su

Kang, Seong-yong
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Nontsikekelo Jane Jolingana أفريقيا جنوب

Radu Buica رومانيا

Agnèce Ndiogoye السنغال

 Vilma B. Cabrera الفلبني

Rachel D. Ruelo 

Nancy Wrenshall كندا

  حممد احلمدانعادل الكويت
 جاسم العوضي حممد

Olga Zeile التفيا

Harjeet Singh Hardev Singh ماليزيا

Gabriela Pérez García املكسيك

Bilegdorj Dash منغوليا

Monika L. Bickert األمريكيةاملتحدة الواليات

Takashi Yamashita اليابان

Sadaaki Koyama

Shinichi Yamamoto
    
  العامة لألمم املتحدة األمانة  

   املتحدة حلقوق اإلنسان األمماألمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومفوضية  مكتب
  ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية املتحدةشبكة برنامج األمم  معاهد 

   الدويل للشؤون العلمية والفنية االستشاريني والس األفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة ارم املعهد
  األمم املتحدة منظومةاملتخصصة يف  الوكاالت 

   الصحة العاملية منظمة
  غري احلكومية املنظمات 

ـــراي،         ــث ف ــات إليزابي ــة جلمعي ــات، والرابطــة الكندي ــوانني العقوب ــة إلصــالح ق الرابطــة الدولي
ــة للمــرأة، ومكتــب كــويكر    ــة الوطني ــدى األمــم املتحــدة، ومنظمــة سيســتر إنســايد،     واللجن ل

  )الربازيل(ومنظمة مسلمون من أجل حقوق اإلنسان، ومؤسسة الرعاية األبرشية الوطنية 
  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /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 /OK
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


