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  ٢٠٠٨حقوق لنشر حمفوظة ملنظمة العمل الدولية 

  ٢٠٠٩الطبعة األوىل 
  

 املرفق باالتفاقية العامليـة حلمايـة حقـوق    ٢تتمتع منشورات مكتب العمل الدويل حبماية حقوق املؤلف مبوجب الربوتوكول رقم     
للحصول على حقوق النشر أو الترمجة،      و. على أنه جيوز نقل مقاطع قصرية منها بدون إذن، شريطة أن يشار إىل مصدرها             . املؤلف

  :على العنوان) احلقوق والتراخيص(ينبغي تقدمي طلب بذلك إىل إدارة منشورات مكتب العمل الدويل 
ILO Publication (Rights and Permissions), International Labour office, CH-1211- Geneva 22 

  .ويرحب مكتب العمل الدويل مبثل هذه الطلبات. pubdroit@ilo.orgأو بالربيد اإللكتروين على العنوان 
أما املكتبات واملؤسسات وغريها من اجلهات املستخدمة املسجلة لدى منظمات حقوق االستنساخ، فيجوز هلا تصوير نسخ مبوجب    

ـ    www.ifrro.orgزوروا املوقع التايل على األنترنت      . التراخيص املعطاة هلا هلذا الغرض     اء منظمـات حقـوق      لالطالع على أمس
  .االستنساخ يف بلدكم

  
  

  ILO, 2009: مكتب العمل الدويل جنيف/ كتيب موجه ألصحاب العمل ودوائر األعمال: مكافحة العمل اجلربي
ISBN 978-92-2-621712-6 (print) 
ISBN 978-92-2-621713-3 (web pdf) 

  مكتب العمل الدويل
  ILO photo gallery: حقوق نشر الصور

  دور أصحاب العمل/ االجتار باألشخاص/ العمل اجلربي/ نمية اإلداريةدليل الت
13.01.2 
ILO Cataloguing in Publication Data 

  
  

إن التسميات املستخدمة يف منشورات مكتب العمل الدويل، اليت تتفق مع تلك اليت تستخدمها األمم املتحدة، وما تتضمنه من مواد،   
  .ويل بشأن املركز القانوين ألي بلد أو منطقة أو إقليم أو لسلطات أي منها أو بشأن تعيني حدودهاال تعرب عن رأي مكتب العمل الد

وال . وتقع املسؤولية عن األراء املعرب عنها يف املقاالت والدراسات أو املسامهات األخرى اليت حتمل توقيعاً على عاتق مؤلفيها وحدهم
  .ويل على اآلراء الواردة فيهاميثل النشر مصادقة من جانب مكتب العمل الد

إن اإلشارة إىل أمساء الشركات واملنتجات والعمليات التجارية ال تعين مصادقة مكتب العمل الدويل عليها، كما أن إغفـال ذكـر       
  .شركات أو منتجات أو عمليات جتارية ال يعين عدم املوافقة عليها

املكتبات الكربى أو املكاتب احمللية ملكتب العمل الدويل املوجودة يف وميكن احلصول على منشورات مكتب العمل الدويل عن طريق       
  :كثري من البلدان أو مباشرة من

ILO Publications, International Labour Office, CH–1211 Geneva 22, Switzerland. 
 .pubvente@ilo.orgبالربيد اإللكتروين كما ميكن احلصول جماناً على قائمة باملنشورات اجلديدة، من العنوان املذكور أعاله أو 

  www.ilo.org/publns: ميكن زيارة موقعنا على العنوان التايل
  

  طبع يف سويسرا
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استقيت املبادئ التوجيهية ملكافحة العمل اجلربي من اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، وتعليقات جلنة              

كاإلعالن بشأن املبادئ واحلقوق األساسية يف      ، ومن صكوك منظمة العمل الدولية       ١ منظمة العمل الدولية   خرباء
العمل واإلعالن الثالثي للمبادئ بشأن املنشآت متعددة اجلنسية والسياسة االجتماعية، وبروتوكـول األمـم              

وهذه املبادئ موجهة إىل األطـراف  . ٢املتحدة ملنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال  
  .الفاعلة يف دوائر األعمال، وترمي إىل توفري تفسري واضح وعملي ملعايري العمل الدولية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وتقنـي    وتقدم تقييماً حيادياً   ١٩٢٦لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات أنشئت في عام               ١
  :للحصول على مزيد من المعلومات حول تعليقات اللجنة بشأن العمل الجبري، انظر. لحالة تطبيق معايير العمل الدولية

Eradication of Forced Labour: General Survey concerning the Forced Labour convention, 1930 (No.29) and 
the abolition of Forced Labour convention, 1957 (No.105)  

والمبادئ التوجيهية مـستقاة أيـضاً مـن تعليقـات وآراء           .  للدورة السادسة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي      ٢٠٠٧المنشور في   
  .مجموعة أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية المعدة لهذه الدورة لمؤتمر العمل الدولي

  .لمقتطفات من صكوك دولية مختارة امةمقدمة ولمحة ع: ١بالكراسة انظر أيضاً الملحق   ٢
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وجيـب أداء   . ال ميكن أن تطلب األعمال أو اخلدمات إال من السجناء الذين أدانتهم حمكمة قانونية               »١«
هذه األعمال واخلدمات حتت إشراف سلطة عامة ومراقبتها، مثل إدارة السجن يف مرفـق تـديره                

  عمال الـسجناء أو وضـعهم حتـت تـصرف أفـراد أو شـركات أو           وال جيوز تأجري ال   . الدولة
كما أنه من غري املسموح أن تفرض األعمال واخلدمات اجلربية علـى الـسجناء              . مجعيات خاصة 

ملصلحة املنشآت اخلاصة سواء داخل السجون أو خارجها، أو داخل السجون اليت تديرها هيئـات               
 . خاصة

اليت يؤديها السجناء يف منشآت خاصة طوعية، وجيـب علـى   جيب أن تكون األعمال أو اخلدمات         »٢«
العمال السجناء أن يوافقوا على العمل ملصلحة صاحب عمل من القطاع اخلاص دون أن يكونـوا                 

  . موضع ديد أو عقوبة، مبا يف ذلك فقدان احلقوق أو االمتيازات داخل السجن

ا على العمل داخل منشآت خاصة قريبة مـن         ينبغي أن تكون الشروط املتاحة للسجناء الذين وافقو         »٣«
  الشروط اليت يتمتع ا العمال األحرار، وأن يـتمكن العمـال الـسجناء مـن احلـصول علـى                   
  مستويات أجور، وإعانات الضمان االجتماعي والـسالمة والـصحة املهنيـتني مقاربـة لعالقـة              

  السـتقطاعات للغـذاء    ويسمح بفوارق معقولة يف مستويات األجور بعـد إجـراء ا          . العمل احلر 
  . واإلقامة

  اإلكراه

 جلميع العمال احلق يف الدخول يف استخدام طوعي وحر، دون ديد بتوقيـع أي     :حرية االستخدام   »١«
  . عقوبة

يكون للعمال حرية إاء عقد استخدامهم إذا كان ملدة غري حمددة أو ملدة طويلـة           :إاء االستخدام   »٢«
ويف أي وقت   ) وفقاً للقوانني الوطنية أو االتفاقات اجلماعية     (معقولة  وذلك بإرسال إخطار قبل مدة      

  وال جيوز أن يطلب من العمـال املتعاقـدين ملـدة حمـددة العمـل بعـد                 . دون التعرض لعقوبة  
  كما ال جيوز أن يستعمل أصحاب العمـل أي وسـائل لتقييـد قـدرة العمـال             . انقضاء عقدهم 

  طالبة بإيداع مبالغ ماليـة، أو احتجـاز وثـائق املـستخدم،            على إاء استخدامهم وذلك مثالً بامل     
  أو استعمال أو التهديد باستعمال العنف، وفـرض جـزاءات ماليـة أو املطالبـة بـدفع رسـوم               

  .التعيني
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ال جيوز ألصحاب العمل اغتصاب أي أعمال أو         :التهديد باستعمال العنف، والتحرش والتخويف      »٣«
ويـشمل ذلـك اسـتعمال أو التهديـد     . خدمات من أي شخص حتت التهديد بتوقيع أي عقوبة        

باستعمال العنف اجلسدي أو اجلنسي، والتحرش بالعامل أو بأسرته أو بشركائه املقـربني ـدف               
  . اإلكراه

  :ن والعمل سداداً لديناإلكراه يف دفع األجور مبا يف ذلك عبودية الدي  »٤«

تدفع األجور بانتظام وحتظر أساليب الدفع اليت حترم العمال من اإلمكانية احلقيقية إلـاء                 )أ(
  . وال أن يؤخر أو يؤجل دفع األجور حبيث تتراكم متأخرات لألجور. استخدامهم

يديـة حيثمـا    تدفع األجور مباشرة للعامل وتدفع بالعملة القانونية، أو بشيك أو حوالة بر             )ب(
وحيظر الدفع يف شكل قسيمة     . يسمح القانون أو االتفاق اجلماعي بذلك أو مبوافقة العامل        

  ). سند ألمر(صرف أو كوبون أو سند أذين 

يف شكل سلع أو خدمات خللق حالة من تبعية العامل لـصاحب       " العيين"ال يستعمل الدفع      )ج(
 فقط لضمان عدم حرمان العامـل مـن         وينبغي أن تكون املدفوعات العينية جزئية     . العمل

األجر النقدي متاماً ويسمح ا فقط إذا أجازا القوانني أو األنظمة الوطنية أو االتفاقـات               
  . اجلماعية

ال جيوز أن يكسب العمال الذين حتسب أجورهم على أساس األداء أو على أساس القطعة                 )د(
  . أقل من احلد األدىن القانوين الرمسي لألجر

ال يقيد العمال بعبودية الدين أو جيربون على العمل لصاحب عمل لسداد دين قائم فعالً أو                  )ه(
  . موروث

ال يستعمل اخلداع يف دفع األجور، واملقدمات على األجـور والقـروض للمـستخدمني          )و(
وال جيوز أن تتجاوز املقدمات على األجـور والقـروض     . كوسيلة لتقييد العمال بالوظيفة   

وينبغي أن يبلّـغ العمـال      . ت من األجور احلدود املقررة يف القوانني الوطنية       واالستقطاعا
  . باألحكام والشروط املتعلقة مبنح املقدمات والقروض وسدادها

ال جترى أي استقطاعات من األجور دف إيقاع العامل يف الدين وربطه بعمله، وينبغـي                 )ز(
ويبلّـغ العمـال   . وقاية من هذه احلاالتاختاذ تدابري للحد من االستقطاعات من األجور لل    

بشروط ونطاق االستقطاعات من األجور، وال جترى سوى االستقطاعات اليت تسمح ـا   
  . القوانني الوطنية أو االتفاقات اجلماعية أو قرارات التحكيم
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تعـذر  وحيثما ي . ال جيرب العمال على استخدام املخازن أو اخلدمات اليت تسيرها منشأة ما             )ح( 

الوصول إىل غريها من املخازن أو اخلدمات، يكفل أصحاب العمل بيع السلع أو اخلدمات              
وتوفريها بأسعار عادلة ومعقولة دون أن يكون اهلدف إيقاع العمال املعنيني يف الـديون أو         

  . يف اإلكراه

  : التدابري التأديبية  »٥«

  . ؤدي إىل إلزام بالعملينبغي أال تشمل التدابري التأديبية توقيع عقوبات ت  )أ(

ال يستعمل العمل اإللزامي لفرض االنضباط على العمال أو كعقاب علـى املـشاركة يف                 )ب(
  . إضرابات

  :العمل اإلضايف القسري  »٦«

ال جيرب العمال على العمل ساعات إضافية تتجاوز احلدود املسموح ا يف القوانني الوطنيـة      )أ(
  . ديد بتوقيع عقوبة، كالتهديد بالصرف من اخلدمة مثالًأو االتفاقات اجلماعية حتت الته

ال تفرض األعمال أو اخلدمات خارج ساعات العمل اليومية وذلك باسـتغالل ضـعف                )ب(
وال جيوز أن يقوم أصحاب العمـل، مـثالً، بتحديـد    . العامل حتت التهديد بتوقيع عقوبة  

العادية نظراً حلاجة العامل إىل     أهداف لألداء تسفر عن إلزام بالعمل يتجاوز ساعات العمل          
  . كسب احلد األدىن لألجر

 ال يستعمل اإلكراه حلبس العمال أو سجنهم يف أماكن العمل أو املباين ذات الـصلة،   :حرية احلركة   »٧«
وال جيوز جعل اإلقامة إلزامية يف املساكن اليت يـديرها         . مثالً يف املساكن اليت يديرها صاحب العمل      

  .  للحصول على عملصاحب العمل شرطاً

 تكون فرص التدريب املتاحـة للمـستخدمني        :الشروط املتعلقة بتنمية املهارات والتدريب املهين       »٨«
وال جيوز ألصحاب العمل الذين يقدمون مثل هذه الفرص فرض أعمال وخـدمات غـري      . اختيارية

  . معقولة كوسيلة السترداد التكاليف املرتبطة ا

  

  



5 12
3

4567

…È÷G πª©dGh ô°ûÑdÉH QÉŒ’G

Combating Forced Labour_3A.indd   5Combating Forced Labour_3A.indd   5 2.6.2009   9:13:102.6.2009   9:13:10

  :اهلجرة من أجل العمل  »١«

يعامل العمال املهاجرون معاملة الئقة، بغض النظر عن وضعهم القانوين، وتتخـذ تـدابري             )أ(
للوقاية من الشروط التعسفية واملمارسات االحتيالية اليت ميكـن أن تفـضي إىل اإلكـراه               

  . واالجتار الستغالل األيدي العاملة

رون من ظروف عمل ال تكون أقل مالءمة من الظـروف املتاحـة             يستفيد العمال املهاج    )ب(
مع تقدمي إخطار   (للعمال احملليني، ويكون هلم احلق يف الدخول يف عالقة استخدام وإائها            

  . طوعاً وحبرية، دون أي ديد بعقوبة) معقول وفقاً للقوانني الوطنية أو االتفاقات اجلماعية

املهاجرين غري النظاميني أو أفراد أسرهم بتبليغ الـسلطات         ال يهدد أصحاب العمل العمال        )ج(
  . أو إكراه هؤالء العمال على قبول العمل أو االحتفاظ به

 ال جيوز فرض أي رسوم أو تكاليف للتعيني بطريقة مباشرة أو غري مباشرة،       :تعيني العمال املهاجرين    »٢«
بطة بدراسة املـستندات الرمسيـة وتأشـريات    كلياً أو جزئياً، على العامل مبا يف ذلك التكاليف املرت     

وإذا جرى مجع رسوم من العمـال عمـالً بـالقوانني           . العمل، ما مل تسمح بذلك القوانني الوطنية      
الوطنية، ينبغي تنظيم مقدار هذه الرسوم والكشف عنها، كما ينبغي أيضاً وضع ضمانات حلمايـة               

  . العمال من االستغالل

  :احتجاز الوثائق  »٣«

ظر ممارسات من قبيل مصادرة أو احتجاز وثائق هوية العامل أو غريها من األشياء الثمينة           حت  )أ(
  ).كتصاريح العمل ووثائق السفر(

إال أنه جيوز أن يوفر أصحاب العمل أماكن ختزين مأمونة لتلك الوثائق إذا طلب العمـال                  )ب(
وقـت بنـاء علـى    وجيب أن يتمكن العمال عندئذ من الوصول إليها حبرية يف أي         . ذلك

  . طلبهم

  . ال حيتجز أصحاب العمل الوثائق الشخصية ألغراض ربط العمال بالوظيفة  )ج(

 يتخذ أصحاب العمل الذين يكلفون وكاالت استخدام خاصة لتعيني          :وكاالت االستخدام اخلاصة    »٤«
  : عماهلم ضمن جمال نفوذهم وقدر استطاعتهم تدابري

 ممارسات احتيالية تعرض العمال ملخاطر العمل اجلربي        لضمان عدم ضلوع هذه الوكاالت يف       ●
  واالجتار باألشخاص ألغراض استغالل األيدي العاملة؛
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ملنع إساءة معاملة العمال املتعاقدين مع هذه الوكاالت، مثالً عن طريق ضمان حصول هـؤالء          ●
العمال على محاية مالئمة فيما يتعلق باملسائل املرتبطة باألجور، وساعات العمـل، والعمـل              

  اإلضايف وغريها من شروط العمل؛

كاليف مرتبطة بالتعيني بـل   لضمان عدم حتميل العمال، إىل أقصى حد ممكن، ألي رسوم أو ت             ●
  أن تتحملها الشركة املتعاقدة؛ 

  .لالستعانة فقط بوكاالت التعيني املرخصة أو املعتمدة من السلطة املختصة  ●

يقدم أصحاب العمل عقود استخدام خطية بلغات يستطيع العمال املهـاجرون            :عقود االستخدام   »٥«
م فيما يتعلق بدفع األجور، وساعات العمل،       فهمها بسهولة وتشري بوضوح إىل حقوقهم ومسؤوليا      

  . واألسباب القانونية إلاء االستخدام، وغريها من القضايا املتعلقة بالوقاية من العمل اجلربي

  أسوأ أشكال عمل األطفال

يتخذ أصحاب العمل تدابري فورية وفعالة للحيلولة دون اخنراط األطفال يف أسـوأ أشـكال عمـل          »١«
األطفال مبا يف ذلك عبودية الدين، والقنانة، والعمل اجلربي أو اإللزامي، ومجيـع أشـكال الـرق                 

  . واملمارسات الشبيهة بالرق، مثل بيع األطفال واالجتار م

جأون إىل وكاالت االستخدام اخلاصة عدم قيـام هـذه الوكـاالت    يكفل أصحاب العمل الذين يل   »٢«
  . بتشغيل األطفال يف أسوأ أشكال عمل األطفال على النحو املشار إليه أعاله

  



1áeÉY áëŸh áeó≤e

2πª©dG ÜÉë°UCG øe IQôμàe á∏Ä°SCG

3…È÷G πª©dG áëaÉμŸ á«¡«LƒJ ÇOÉÑe

4ó«≤àdG º««≤àd äGOÉ°TQEGh á«©Lôe áªFÉb

5äGAGôLEG PÉîJ’ π«dO

6äGAGôLEG PÉîJ’ Ió«Øe QÉμaCG

7äÉ°SQÉªŸG π°†aC’ ádÉM äÉ°SGQO

…È``÷G π`ª`©dG á`ëaÉ`μe

ISBN 978-92-2-621712-6

…È÷G πª©dG áëaÉμŸ ¢UÉN πªY èeÉfôH

πª©dG ‘ á«°SÉ°SC’G ¥ƒ≤◊Gh ÇOÉÑŸG ¿ÓYE’ èjhÎdÉH »æ©ŸG èeÉfÈdG

∫ÉªYC’G ôFGhOh πª©dG ÜÉë°UCG πLCG øe Ö«àc
…È÷G πª©dG áëaÉμŸ ¢UÉN πªY èeÉfôH

á«¡«LƒJ ÇOÉÑe
…È÷G πª©dG áëaÉμŸ

International Labour Office
Route des Morillons 4
CH-1211 Geneva 22
forcedlabour@ilo.org
www.ilo.org/forcedlabour

3

Cover_CFL_3A.indd   1Cover_CFL_3A.indd   1 9.6.2009   9:57:469.6.2009   9:57:46



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


