
 
 لتذييــالتا

    
 احملتويـات

 
 اإلحصاءات التشغيلية -ألف
 املشاريع املوافَق على متويلها من التّربعات -باء
 مة إىل أقل البلدان منوااملساعدة التقنية املقّد -جيم
 الربنامج العادي للتعاون التقين -دال
 خلرباء اجلغرايفاع توّز -هاء
 األنشطة التدريبية -واو
 ٢٠٠٧والترتيبات األخرى املربمة يف عام االتفاقات  -زاي
 العروض التروجيية القُطرية -اءح
 املشتريات -اءط
 تمثيل امليداينال -ياء

 ذات الصلة بالعاملنيعلومات تركيبة األمانة وامل -كاف
 تطوير كفاءات املوظفني -مال
 خمتارات من املنشورات الصادرة -ميم
 احللقات الدراسية واالجتماعات األخرىاجتماعات أفرقة اخلرباء والندوات و -نون
 اإلحصاءات الصناعية            -سني  
 قائمة أنشطة التعاون التقين             -عني  

 
  

وال طريقة عرض     الوثيقة   هال تنطوي التسميات املستخدمة يف هذ       و. هذه الوثيقة صادرة دون تنقيح رمسي من جانب األمم املتحدة        
 بشأن املركز     )اليونيدو (من جانب أمانة منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية      نها على اإلعراب عن أي رأي كان     تضمّ تاملادة اليت 

، أو نظامها االقتصادي أو       أو للسلطات القائمة فيها أو بشأن تعيني حدودها أو ختومها            أو منطقة  أو مدينة  إقليم  القانوين ألي بلد أو   
ُيقصد منها الُيسر اإلحصائي وال تعّبر بالضرورة عن حكم            " نامية "، أو  "صناعية"، أو   "متقّدمة "والتسميات من قبيل    . درجة تنميتها 

 .وذكر أمساء شركات أو منتجات جتارية ال يعين أهنا حتظى بتأييد اليونيدو          . على املرحلة اليت بلغها بلد أو منطقة ما يف مسرية التنمية          
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 التذييل ألف
   ةـاإلحصاءات التشغيلي
 قائمة اجلداول

 
 ٢٠٠٧ إىل عام       ٢٠٠٤ عام      النفقات، من         - ألف   ١

 ، حسب املاحنني         ٢٠٠٧النفقات يف عام            - باء   ١

 ٢٠٠٧ إىل عام      ٢٠٠٤اعتمادات ونفقات ميزانيات املشاريع، من عام                               : برامج التعاون التقين             -٢

 ، حسب مصدر األموال               ٢٠٠٧ و  ٢٠٠٦املشاريع املوافق عليها يف عامي                      : أنشطة التعاون التقين             - ألف   ٣

 ، حسب املناطق ومصدر األموال                      ٢٠٠٧قيمة صايف اعتمادات املشاريع يف عام                      : ون التقين     أنشطة التعا        - باء   ٣

 ، حسب مصدر األموال ومكّونات املشاريع                              ٢٠٠٧ و  ٢٠٠٦اإلنفاق على أنشطة التعاون التقين يف عامي                             -٤

 ، حسب منائط اخلدمات واملناطق اجلغرافية                         ٢٠٠٧اإلنفاق على أنشطة التعاون التقين يف عام                            -٥

 ٢٠٠٧ إىل عام      ٢٠٠٤اإلنفاق على أنشطة التعاون التقين، حسب املناطق اجلغرافية، من عام                                             -٦

 ، حسب املناطق اجلغرافية                ٢٠٠٧نفقات املشاريع يف عام                 : أنشطة التعاون التقين             -٧

 ، حسب الربامج وأوجه اإلنفاق                    ٢٠٠٧نفقات امليزانية العادية وامليزانية التشغيلية، يف عام                               -٨
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  ألف١اجلدول 
 ٢٠٠٧عام  إىل ٢٠٠٤  من عامالنفقات،

  ٢٠٠٤ ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  )ي(٢٠٠٧
  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة األمريكية(

 )أ(برامج التعاون التقين       

 )ب(ميزانية اليونيدو العادية ٤,٩  ٥,٢  ٣,٧  ٥,٦

٢,٠  ١,٢  ١,١  ١,٥ 
 ئمانية األموال الرئيسية والصناديق االست(اليونديب 

 )ج()٢٠٠٥يف عام 
 صندوق التنمية الصناعية ١٩,٥  ٢٠,٠  ٢٠,٠  ٢٠,٢
 بروتوكول مونتريال ٣٦,٩  ٣٤,٨  ٣٩,٦  ٢٨,٢
 الذاتية التمويلتئمانية الصناديق االس ٣,٥  ٤,٢  ٣,٧  ٢,٨
 الصناديق االستئمانية املمّولة من أطراف ثالثة ١٧,١  ٢٠,٢  ٢٣,٨  ٢٥,٠
 مرفق البيئة العاملية ١٠,٠  ١٤,١  ١١,٩  ١٦,٥
 )د(الصناديق االستئمانية األخرى ٢,٦  ٧,٤  ٧,١  ٩,٤
 االحتاد األورويب ٢,٣  ٥,٨  ٢,٧  ٨,١

 إمجايل برامج التعاون التقين ٩٨,٨  ١١٢,٩  ١١٣,٦  ١١٧,٣

  )ه()مباليني اليوروهات(
 املقر       

 )تثناء التعاون التقينباس (امليزانية العادية ٥٤,٩  ٦٢,٨  ٥٦,٤  ٧٢,٠

 تكاليف الدعم الربناجمي ٨,٧  ٧,٦  ٨,٠  ٨,٨
 إمجايل املقر ٦٣,٦  ٧٠,٤  ٦٤,٤  ٨٠,٨

 
 . مليون دوالر، مبا يف ذلك املوارد اخلاصة املرصودة ألفريقيا١٢٣,٣ سيبلغ ٢٠٠٧إمجايل إجناز التنفيذ يف عام  )أ( 
 .الربنامج العادي للتعاون التقين )ب( 
مجـيع األمـوال مـن اليونديـب، مبـا يف ذلـك الصـناديق االسـتئمانية الـيت يديرها اليونديب، وباستثناء مشاريع مرفق البيئة العاملية اليت                مل  يشـ  )ج( 

 .يشارك يف متويلها اليونديب
نشطة دائرة ترويج يشـمل مشـاريع ممّولـة مـن وكـاالت وصـناديق أخـرى تابعـة لألمـم املـتحدة، والصـندوق املشـترك للسـلع األساسية، وأ                           )د( 

 .، واألرصدة غري املستغلّة املمّولة متويال مشتركااالستثمار
 .٢٠٠٢يوضع برنامج اليونيدو وميزانيتاها باليورو اعتبارا من عام  )ه( 
 صندوق التنمية   يـورو يف  ماليـني    ٨ ملـيـون يــورو فــي ميزانـية اليونـيدو العاديـة، و             ٤,١نفقـات املشـاريع القائمـة عـلى الـيورو مـنهـا             تـبلغ    )و( 

 ٥,٧ و، مليون يورو يف صناديق استئمانية أخرى٠,٩ و، ثالثةاملمّولة من أطراف يـورو يف الصناديق االستئمانية    ماليـني  ٨,٥الصـناعية، و  
 .ق االحتاد األورويبيدا يورو يف صنماليني
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  باء١اجلدول 
 ، حسب املاحنني٢٠٠٧النفقات يف عام 

اجملموع مبا يعادله من 
الواليات املتحدةدوالرات 

 )بآالف الدوالرات(
 باليورو

 )بآالف اليوروهات(

بدوالرات الواليات  
 املتحدة

  )بآالف الدوالرات(
     
 ألغراض خاصة من صندوق التنمية الصناعية    
 أستراليا ٢٩  - ٢٩ 

 النمسا ١١٠  ١ ٩٢٦ ٢ ٧٩٩
 البحرين ٦٦٦   ٦٦٦
 بلجيكا -  ٢٥ ٣٤

 الربازيل )٢(   )٢(
 اجلمهورية التشيكية ١٠٤   ١٠٤
 الصني ١٨٢   ١٨٢
 الدامنرك ٢٧٦   ٢٧٦
 فنلندا ١٨   ١٨

 فرنسا -  ٦٥٦ ٨٩٤
 أملانيا -   -

 اليونان -  ٤٨٢ ٦٦١
 غواتيماال )٢٠(   )٢٠(

 هنغاريا ١١٧  ١٩ ١٤٢
 اهلند ٦٤٧   ٦٤٧

 إندونيسيا -   -
 لياإيطا ٧٨  ٣ ٦١١ ٥ ٠٦٢
 اليابان ١ ٣٥٢   ١ ٣٥٢

 الكويت -   -
 لكسمربغ -  - -

 املكسيك ٢٦٩   ٢٦٩
 هولندا -  - -
 النرويج -  - -
 بولندا ٥   ٥

 الربتغال ٨٦   ٨٦
 مجهورية كوريا ٤٠٥   ٤٠٥

 االحتاد الروسي )١(   )١(
 اململكة العربية السعودية -   -

 سلوفاكيا ٩١   ٩١
 إسبانيا )٣(  ١١٨ ١٦٦
 سلوفينيا -  ٧٦١ ١ ٠٥٤

 السويد -   -
 سويسرا ٤ ٤٣٣  ٣٧٩ ٤ ٩٦٠
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اجملموع مبا يعادله من 
الواليات املتحدةدوالرات 

 )بآالف الدوالرات(
 باليورو

 )بآالف اليوروهات(

بدوالرات الواليات  
 املتحدة

  )بآالف الدوالرات(
     

 تركيا ١٠٧   ١٠٧
 اململكة املتحدة ٩٣   ٩٣
 غريها -  ٥٤ ٨٤
٩ ٠٤٢  ٨ ٠٣١ ٢٠ ١٦٣  

     
 الصناديق االستئمانية الذاتية التمويل

 اجلزائر )٢(   )٢(
 األرجنتني ٤٩   ٤٩

 البحرين )٣(   )٣(
 الربازيل ٥٤   ٥٤
 كولومبيا ١٢٩   ١٢٩
 الصني ٥٥   ٥٥
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ٢٩  ٥٨ ١٠٩
 إكوادور ١٧   ١٧

 مصر )١٨(  )٣( )٢٢(
 اهلند ٥٥٥   ٥٥٥
 إندونيسيا ٤٠   ٤٠
 )اإلسالمية-مجهورية(إيران  ٧١٤  - ٧١٤
 كينيا -  ٢٦ ٣٦
 لبنان ٢   ٢
 ليتوانيا -   -

 نيجرييا ١٢٥   ١٢٥
 باكستان )٣(   )٣(
 مجهورية كوريا )٢(   )٢(

 االحتاد الروسي ١٤٦   ١٤٦
 رواندا ٢٧٧   ٢٧٧
 اململكة العربية السعودية ٤١٨   ٤١٨
 السودان -  ٣٥ ٥٠
 مجهورية تنـزانيا املتحدة -   -
 اليمن ١٢   ١٢
 ها، مبا يف ذلك من غري احلكوماتغري ٢٠   ٢٠
٢ ٦١٤  ١١٦ ٢ ٧٧٦  

     
 الصناديق االستئمانية القابلة للتحويل

 النمسا ٢٦٨  ٧٩ ٣٧٦
 بلجيكا ٣٧   ٣٧
 الربازيل ١٥   ١٥
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اجملموع مبا يعادله من 
الواليات املتحدةدوالرات 

 )بآالف الدوالرات(
 باليورو

 )بآالف اليوروهات(

بدوالرات الواليات  
 املتحدة

  )بآالف الدوالرات(
     
 كندا ٣   ٣
 اجلمهورية التشيكية -   -
 تشاد ٥٩   ٥٩
 كولومبيا ٣٢   ٣٢
 الصني ١٤   ١٤

 الدامنرك )٢٢(   )٢٢(
 مصر ٣٣١  )٨٣( ٢٢٨
 إثيوبيا ١٠٢   ١٠٢
 فنلندا )٥(  ٣٠٩ ٤١١
 فرنسا ٥٧  ١ ٢٧٩ ١ ٨٥١
 أملانيا ١٩٨  ٣٥٠ ٦٧٨
 اهلند ٥٨   ٥٨
 )اإلسالمية-مجهورية(إيران  ٥   ٥
 العراق -   -
 إيرلندا ١٢   ١٢
 إيطاليا ١ ٤٩٦  ٤ ٨٢٥ ٨ ١٧٣
 اليابان ٢ ٣٧٨  ١٢ ٢ ٣٩٤
 هولندا ٨  ٢٣٠ ٣٣٢
 النرويج ١,٩١٢  ٩٩٦ ٣ ٣١٠
 االحتاد الروسي ٢٥٩   ٢٥٩
 اململكة العربية السعودية ٦٧   ٦٧
 إسبانيا ٤٢٥   ٤٢٥
 السويد ١٠  ٤٢ ٦٨

 سويسرا )٧(   )٧(
 تركيا ١ ٦١٧   ١ ٦١٧
 اململكة املتحدة ١ ٠٩٥   ١ ٠٩٥
 لك من غري احلكوماتغريها، مبا يف ذ ٢ ١٦٤  ٤٧٥ ٢ ٨١٦
١٢ ٥٨٨  ٨ ٥١٤ ٢٤ ٤٠٨  

     
 الصناديق االستئمانية غري القابلة للتحويل

 الصني ٢٥٢   ٢٥٢
 مصر ٢٧٨   ٢٧٨
 نيجرييا ٩١   ٩١
٦٢١   ٦٢١  
 االحتاد األورويب -  ٥ ٧٣٥ ٨ ٠٩٤
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 ٢اجلدول 
 ٢٠٠٧عام إىل  ٢٠٠٤ من عام ع،اعتمادات ونفقات ميزانيات املشاري: برامج التعاون التقين

 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧  

  مجيع مصادر األموال يدو العاديةميزانية اليون )أ(أموال اليونديب الرئيسية وصناديقه االستئمانية املمّولة من أطراف ثالثةالصناديق االستئمانية 

١٤٦,٦ ١٦٥,٠ ١٨٠,٥ ١٧١,٣ ٢,٧ ٤,٩ ٤,٠ ٢,٨ ١٨,٨ ٥,٠ ٣,٦ ٣,١ ٢٣,٠ ٢٦,٧ ٣٦,٢ ٣٩,٦ 
 املنقولةواملشاريع قيم  املتبقّية من األرصدة

 من الفترة السابقة

١١٧,٢ ١٢٨,٤ ١٠٤,٤ ١٥١,٠ ٧,١ ٤,٣ ٢,٥ ٨,٢ )١,٤( )٠,٢( ٠,٦ )٠,٤( ٢٠,٨ ٢٩,٧ ٢٧,٢ ٣٦,٢ 
قيمة ميزانيات املشاريع املعتمدة خالل 

 )صافية(السنة 
 جمموع املشاريع املعتمدة اجلاري تنفيذها ٢٦٣,٨ ٢٩٣,٤ ٢٨٤,٩ ٣٢٢,٣ ٩,٨ ٩,٢ ٦,٥ ١١,٠ ١٧,٤ ٤,٨ ٤,٢ ٢,٧ ٤٣,٨ ٥٦,٤ ٦٣,٤ ٧٥,٨
 النفقات ٩٨,٨ ١١٢,٩ ١١٣,٦ ١١٧,٣ ٤,٩ ٥,٢ ٣,٧ ٥,٦ ٢,٠ ١,٢ ١,١ ١,٥ ١٧,١ ٢٠,٢ ٢٣,٨ ٢٥,٠

١٦٥,٠ ١٨٠,٥ ١٧١,٣ ٢٠٥,٠ ٤,٩ ٤,٠ ٢,٨ ٥,٤ ١٥,٤ ٣,٦ ٣,١ ١,٢ ٢٦,٧ ٣٦,٢ ٣٩,٦ ٥٠,٨ 
 لةاملرّح و املشاريعاألرصدة املتبقّية من قيم

 إىل الفترة التالية
  صندوق التنمية الصناعية بروتوكول مونتريال الصناديق االستئمانية الذاتية التمويل 

    ٣٣,٠ ٣٦,٣ ٤٣,٢ ٣٨,٢ ٤٥,٢ ٤٣,٧ ٤٨,٩ ٤٣,٩ ٥,٦ ٦,٠ ٦,٩ ٤,٩ 
 املنقولة واملشاريعقيم  املتبقّية من األرصدة

 من الفترة السابقة

    ٢٢,٨ ٢٦,٩ ١٥,٠ ١٤,٣ ٣١,٣ ٤٠,٠ ٣٤,٦ ٢٤,٥ ٣,٩ ٥,١ ١,٧ ٠,٥ 
قيمة ميزانيات املشاريع املعتمدة خالل 

 )صافية(السنة 
 جمموع املشاريع املعتمدة اجلاري تنفيذها ٥٥,٨ ٦٣,٢ ٥٨,٢ ٥٢,٢ ٧٦,٥ ٨٣,٧ ٨٣,٥ ٦٨,٤ ٩,٥ ١١,١ ٨,٦ ٥,٤    
 النفقات ١٩,٥ ٢٠,٠ ٢٠,٠ ٢٠,٢ ٣٦,٩ ٣٤,٨ ٣٩,٦ ٢٨,٢ ٣,٥ ٤,٢ ٣,٧ ٢,٨    

    ٣٦,٣ ٤٣,٢ ٣٨,٢ ٣٢,٣ ٣٩,٦ ٤٨,٩ ٤٣,٩ ٤٠,٢ ٦,٠ ٦,٩ ٤,٩ ٢,٦ 
 لةاملرّح و املشاريعاألرصدة املتبقّية من قيم

 فترة التاليةإىل ال
  )ب(مرفق البيئة العاملية )ج(الصناديق االستئمانية األخرى االحتاد األورويب 

    ٥,٤ ٢٩,٤ ٢٠,٠ ٢٣,٣ ١٢,٣ ١٠,٢ ١٢,٥ ١١,٨ ٠,٦ ٢,٧ ٥,٢ ٣,٧ 
 واملنقولة  املشاريعاألرصدة املتبقّية من قيم

 من الفترة السابقة

    ١٧,٥ ٤,٧ ١٥,٢ ٣٠,١ ١٠,٧ ٩,٧ ٦,٤ ١٧,٥ ٤,٥ ٨,٣ ١,٢ ٢٠,١ 
قيمة ميزانيات املشاريع املعتمدة خالل 

 )صافية(السنة 
 جمموع املشاريع املعتمدة اجلاري تنفيذها ٢٢,٩ ٣٤,١ ٣٥,٢ ٥٣,٤ ٢٣,٠ ١٩,٩ ١٨,٩ ٢٩,٣ ٥,١ ١١,٠ ٦,٤ ٢٣,٨    
 النفقات ٩,٩ ١٤,١ ١١,٩ ١٦,٥ ٢,٦ ٧,٤ ٧,١ ٩,٤ ٢,٤ ٥,٨ ٢,٧ ٨,١    

    ١٣,٠ ٢٠,٠ ٢٣,٣ ٣٦,٩ ٢٠,٤ ١٢,٥ ١١,٨ ١٩,٩ ٢,٧ ٥,٢ ٣,٧ ١٥,٧ 
 لةاملرّح و املشاريعاألرصدة املتبقّية من قيم

 إىل الفترة التالية
 

 .به اختتام املشروعالتغيري إىل األدىن، املدرج بني قوسني، سب. مشاريع مرفق البيئة العاملية اليت ميّوهلا اليونديبيشمل مجيع األموال من اليونديب، باستثناء   )أ( 
 .يشمل مجيع األموال ذات الصلة مبرفق البيئة العاملية )ب( 
 .يشمل مشاريع ممّولة من وكاالت وصناديق أخرى تابعة لألمم املتحدة، وأنشطة دائرة ترويج االستثمار املمّولة متويال مشتركا، والصندوق املشترك للسلع األساسية، واألرصدة غري املستغلّة )ج( 
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Uألف٣دول اجل  
 ، حسب مصدر األموال٢٠٠٧و ٢٠٠٦يف عامي وافق عليها املشاريع امل: أنشطة التعاون التقين

 وافق عليهامشاريع جديدة م  جارية التنفيذشاريع تنقيحات مل  
القيمة الصافية اإلمجالية 

 التنقيحات/وافقاتللم
  )بآالف الدوالرات(

 متوسط قيمة
 التنقيحات

) الدوالراتبآالف(
 التنقيحاتقيمة 

  عدد املشاريع )بآالف الدوالرات(
ملشاريع امتوسط قيمة

 )بآالف الدوالرات(
 عقيمة املشاري

 مصدر األموال عدد املشاريع )بآالف الدوالرات(
         ٢ ٠ ٠ ٦ 

 ميزانية اليونيدو العادية ٧٨ ٤ ١٧٨ ٥٤  ٢٢٢ -١ ٦٢٣ -٧  ٢ ٥٥٥
 )أ(باليونديأموال  ٦ ٥٣٦ ٨٩  ٢٣٠ ٣٦ ٠  ٥٧٢
 صندوق التنمية الصناعية ٤٠ ١٢ ٧٤٨ ٣١٩  ٥٣٧ ٢ ٢٥٩ ٤  ١٥ ٠٠٧
 بروتوكول مونتريال ٦٠ ٣٥ ٠٢١ ٥٨٤  ٤٠١ -٣٦٦ -١  ٣٤ ٦٥٥
 الصناديق االستئمانية الذاتية التمويل ١١ ١ ٦٥٢ ١٥٠  ١١٨ ٤٢ ٠  ١ ٦٩٤
  أطراف ثالثةالصناديق االستئمانية املمّولة من ٤٩ ١٢ ٤٧٣ ٢٥٥  ٢٤٨ ١٤ ٦٨٠ ٥٩  ٢٧ ١٥٣
 مرفق البيئة العاملية ٨ ١٢ ٠٤٢ ١ ٥٠٥  ٧١ ٣ ١٢٤ ٤٤  ١٥ ١٦٦
 )ب(الصناديق االستئمانية األخرى ١١ ٧ ٦٥١ ٦٩٦  ٥٦ -١ ٢٦٣ -٢٣  ٦ ٣٨٨
 االحتاد األورويب ١ ٨٣٢ ٨٣٢  ١٣ ٣٤٩ ٢٧  ١ ١٨١
 اجملموع   ٢٦٤ ٨٧ ١٣٣ ٣٣٠  ١ ٨٩٦ ١٧ ٢٣٨ ٩  ١٠٤ ٣٧١

         ٢ ٠ ٠ ٧ 
 ميزانية اليونيدو العادية ١١٠ ٧ ٩٩٤ ٧٣  ٢٥٩ ٢٣٦ ١  ٨ ٢٣٠

 )أ(اليونديبأموال  ٢ ٤١٦ ٢٠٨  ٩٢ -٨٢٤ -٩  ٤٠٨-
 صندوق التنمية الصناعية ٢٧ ٥ ٩٢٦ ٢١٩  ٤٤٩ ٨ ٣٧٧ ١٩  ١٤ ٣٠٣
 بروتوكول مونتريال ٤١ ٢٤ ٥٣٢ ٥٩٨  ٣٠٩ -٢١ ٠  ٢٤ ٥١١
  الذاتية التمويلالصناديق االستئمانية ٩ ٦٨٧ ٧٦  ٩٥ -٢٠٥ ٢-  ٤٨٢
 الصناديق االستئمانية املمّولة من أطراف ثالثة ٥٨ ١٤ ٣٧٨ ٢٤٨  ٢٣١ ٢١ ٨٠٤ ٩٤  ٣٦ ١٨٢
 مرفق البيئة العاملية ٨ ٢٧ ٦٦١ ٣ ٤٥٨  ٧٦ ٢ ٤٥٦ ٣٢  ٣٠ ١١٧
 )ب(الصناديق االستئمانية األخرى ١٢ ١٥ ٧٢٧ ١ ٣١١  ٤٤ ١ ٧٣٧ ٣٩  ١٧ ٤٦٤
 االحتاد األورويب ١٤ ١٦ ٤٦٤ ١ ١٧٦  ١٣ ٣ ٧٠٣ ٢٨٥  ٢٠ ١٦٧
 جملموعا   ٢٨١ ١١٣ ٧٨٥ ٤٠٥  ١ ٥٦٨ ٣٧ ٢٦٣ ٢٤  ١٥١ ٠٤٨

 
 .مرفق البيئة العاملية واليونديببني ليونديب، باستثناء التمويل املشترك ايشمل مجيع أموال  )أ( 
 .ةشترك للسلع األساسية، واألرصدة غري املستغلّيشمل مشاريع ممّولة من وكاالت وصناديق أخرى تابعة لألمم املتحدة، ومن الصندوق امل )ب( 
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  باء٣اجلدول 
 ، حسب املناطق ومصدر األموال٢٠٠٧يف عام  اعتمادات املشاريعصايف قيمة : أنشطة التعاون التقين

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 اجملموع
املشاريع العاملية 

 واألقاليمية
أمريكا الالتينية 

 يـوالكاريب
الدول أوروبا و

 املستقلة حديثا
املشاريع 

 اإلقليمية العربية
الدول العربية 
 يف غريب آسيا

آسيا واحمليط 
باستثناء (اهلادئ 

الدول العربية يف 
 ) غريب آسيا

الدول العربية 
 األفريقية

باستثناء (أفريقيا 
الدول العربية 

 مصدر األموال )األفريقية
 ميزانية اليونيدو العادية ١ ٦٧١ ٢٠٥ ١ ٠٢٠ ١٦٦ ٢٦ ٥٤٤ ١ ٠٢٣ ٣ ٥٧٥ ٨ ٢٣٠
 )أ(اليونديبأموال  -٨١٧ ٢٦٩ ٣١٧ -١٦٢ ٠ -٦ -٩ ٠ -٤٠٨
 صندوق التنمية الصناعية ٢ ٥٣٤ ٧١٨ ٤٦٥ ٢٧٠ ٧٣٣ ٣٠٢ ٩٢٩ ٨ ٣٥٢ ١٤ ٣٠٣
 بروتوكول مونتريال ٢ ٧٦٦ ١ ٧٠٧ ٦ ٤٤٦ ٢ ٠٥٠ ٠ ٢ ٩٨٧ ٨ ٥٥٥ ٠ ٢٤ ٥١١
 الستئمانية الذاتية التمويلالصناديق ا -٢٦٢ ١٦ ٤٩٢ -١٠ ٠ ١٧٨ ٦٨ ٠ ٤٨٢
 الصناديق االستئمانية املمّولة من أطراف ثالثة ١٠ ٠٧٩ -٤٥٩ ٦ ٠١٣ ٣٢٧ ٢٦ ٢٧ ٦٠ ٢٠ ١٠٩ ٣٦ ١٨٢
 مرفق البيئة العاملية ٥ ٠٩٢ ٢٧٥ ٢٣ ٨٧٠ ٠ ٠ ٨٢١ ٥٩ ٠ ٣٠ ١١٧
 )ب(الصناديق االستئمانية األخرى ٤٥٢ ٦٥٢ ٣٧ ١٥ ١٥٧ ٠ ٠ ٠ ١ ١٦٦ ١٧ ٤٦٤
 االحتاد األورويب ٨ ٣٢١ ٦ ٥١٦ ٤ ٦١٨ ٤ ٠ ٦٩٠ ٠ ١٨ ٢٠ ١٦٧
 اجملموع    ٢٩ ٨٣٦ ٩ ٨٩٩ ٤٣ ٢٧٨ ١٧ ٨٠٢ ٧٨٥ ٥ ٥٤٣ ١٠ ٦٨٥ ٣٣ ٢٢٠ ١٥١ ٠٤٨

 جمموع أفريقيا    ٣٩ ٧٣٥       
جمموع الدول العربية    ٢٨ ٤٨٦       

 
 .يب ومرفق البيئة العامليةمجيع أموال اليونديب، باستثناء التمويل املشترك بني اليونديشمل   )أ( 
 .، واألرصدة غري املستغلّةوكاالت وصناديق أخرى تابعة لألمم املتحدة، والصندوق املشترك للسلع األساسيةاملشاريع املمّولة من يشمل  )ب( 



 

 

א
 

א
א

٢٠
٠٧

 

NM ٤اجلدول 
 نات املشاريع حسب مصدر األموال ومكّو،٢٠٠٧و ٢٠٠٦أنشطة التعاون التقين يف عامي اإلنفاق على 

 موظفو املشاريع    

 موعاجمل
 )بآالف الدوالرات(

 نفقات متنوعة
 )بآالف الدوالرات(

 املعدات
 )بآالف الدوالرات(

الدراسية الزماالت 
 والتدريب

 )بآالف الدوالرات(
العقود من الباطن 

 )بآالف الدوالرات( )بآالف الدوالرات(
عدد أشهر عمل 

 مصدر األموال )أ(اخلرباء
       ٢ ٠ ٠ ٦ 

 ميزانية اليونيدو العادية ١٣٧,٠ ٢ ٤٧٧ ٢٦٤ ٣٣٧ ٣٧١ ٢٤٩ ٣ ٦٩٨
 )ب(اليونديبأموال  ٣١,٠ ٥٩٢ ٦٧ ٩٧ ٣٠٧ ٦٨ ١ ١٣١
 صندوق التنمية الصناعية ٣٣٦,٠ ١٢ ٢٩٩ ١ ٠٩٥ ١ ٣٥٩ ٤ ٢٧٧ ٩٧٠ ٢٠ ٠٠٠
 بروتوكول مونتريال ٧٧,٠ ٢ ٠٥٩ ٢١ ٥٣٢ ٧٥١ ١٤ ٧٥٥ ٥١٩ ٣٩ ٦١٦
 الصناديق االستئمانية الذاتية التمويل ١٤١,٠ ٢ ١٨٥ ٧٧٩ ١٩١ ٣٨٣ ٢٠٢ ٣ ٧٤٠
 الصناديق االستئمانية املمّولة من أطراف ثالثة ٥٧٥,٠ ١٢ ٥٧٩ ٣ ٤٣٦ ٢ ٨٩٩ ٣ ٨٦٤ ١ ٠١٥ ٢٣ ٧٩٣
 مرفق البيئة العاملية ٣١٤,٠ ٤ ٦٠٧ ٤ ٧٥٨ ١ ٧٦٢ ٤٣ ٦٩٠ ١١ ٨٦٠
 )ج(ىالصناديق االستئمانية األخر ٥٩,٠ ١ ٥٠٠ ٢ ٨٦٠ ٧٢٢ ١ ٧٣٢ ٢٨١ ٧ ٠٩٥
 االحتاد األورويب ٦٠,٠ ١ ٤١٦ ٧١٦ ١٥٨ ٣٠٦ ١٣٠ ٢ ٧٢٦
 اجملموع  ١ ٧٣٠,٠ ٣٩ ٧١٤ ٣٥ ٥٠٧ ٨ ٢٧٦ ٢٦ ٠٣٨ ٤ ١٢٤ ١١٣ ٦٥٩

       ٢ ٠ ٠ ٧ 
 ميزانية اليونيدو العادية ١٧٣,٠ ٣ ٤٠٧ ٥١٥ ١ ٠٥٩ ٤١٢ ٢٥٣ ٥ ٦٤٦
 )ب(اليونديبأموال  ٢٧,٠ ٦٨١ ٦٥ ١٣٧ ٥٢٦ ٧٤ ١ ٤٨٣
 صندوق التنمية الصناعية ٣٤٠,٠ ١٢ ٩٣٢ ٢ ٥٣٨ ١ ٥٥٢ ٢ ٢٥٧ ٨٨٦ ٢٠ ١٦٥
 بروتوكول مونتريال ٥٣,٠ ٢ ١١٠ ١٠ ٥٣٤ ٧٣٦ ١٤ ٠٦٠ ٨١٥ ٢٨ ٢٥٥
 الصناديق االستئمانية الذاتية التمويل ٧٠,٠ ١ ٥٤٣ ٢٧٦ ١٢٨ ٧٠٤ ١٢٥ ٢ ٧٧٦
 أطراف ثالثةالصناديق االستئمانية املمّولة من  ٥٣١,٠ ١٤ ٤٣٤ ٣ ٥٣٩ ٣ ١٥٩ ٢ ٧٦١ ١ ١٣٦ ٢٥ ٠٢٩
 مرفق البيئة العاملية ٢٠٣,٠ ٢ ٦٩٤ ٩ ٩٦٦ ١ ٣٦١ ٩١٦ ٥٦٢ ١٦ ٤٩٩
 )ج(الصناديق االستئمانية األخرى ٩٠,٠ ٢ ٢٩٠ ٢ ٠٥١ ٩٢٩ ٣ ٥٧١ ٥١٧ ٩ ٣٥٨
 االحتاد األورويب ٧٣,٠ ٢ ١٠٢ ١ ١١٨ ٥٣٣ ٤ ٠٨٥ ٢٥٦ ٨ ٠٩٤
 اجملموع  ١ ٥٦٠,٠ ٤٣ ١٩٣ ٣٠ ٦٠٢ ٩ ٥٩٤ ٢٩ ٢٩٢ ٤ ٦٢٤ ١١٧ ٣٠٥

 
 ١ ٥٦٠:  نيدوليال نيستشاريالرباء ااخلرباء واخلعدد أشهر عمل  )أ( 
 .مرفق البيئة العامليةو اليونديب بنييشمل مجيع األموال من صناديق اليونديب، باستثناء التمويل املشترك  )ب( 
 .ةلة متويال مشتركا، واألرصدة غري املستغلّلسلع األساسية، وأنشطة دائرة ترويج االستثمارات املمّولة من وكاالت وصناديق أخرى تابعة لألمم املتحدة، والصندوق املشترك ليشمل مشاريع ممّو )ج( 
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 ٥اجلدول 
 ، حسب منائط اخلدمات واملناطق اجلغرافية٢٠٠٧أنشطة التعاون التقين يف عام اإلنفاق على 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 اجملموع

املشاريع 
العاملية 
 ةواألقاليمي

أمريكا 
الالتينية 
 يـوالكاريب

أوروبا 
والدول 
املستقلة 
 حديثا

املشاريع 
اإلقليمية 
 العربية

الدول العربية 
 يف غريب آسيا

آسيا واحمليط 
باستثناء (اهلادئ 

الدول العربية يف 
 )غريب آسيا

الدول العربية 
 األفريقية

أفريقيا 
باستثناء (

الدول العربية 
 يدةمنائط اخلدمات اجلد )األفريقية

 احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية ٧ ٤٣٦ ٣ ٤٩٤ ٣ ١٧٥ ٦ ٤٨٠ ٠ ١٤٦ ١ ٤٧٩ ٨١٠ ٢٣ ٠٢٠
 بناء القدرات التجارية ٦ ١١٧ ١ ٣١٤ ٧ ١٧٥ ١ ٠٤٤ ١ ٤٩٦ ١ ٠٤٨ ١ ٧٩٤ ١٤ ٥٠٤ ٣٤ ٤٩٢
 الطاقة والبيئة ١٠ ٢٢٢ ٥ ١٧٣ ١٨ ١٥٩ ١ ٦٦٩ ٠ ٧ ٠٨٨ ٦ ٧٩٤ ٨ ٤٢٣ ٥٧ ٥٢٨
 غري ذلك ١٩٩ ٢٠٩ ٣٥٣ ٠ ٢٠ ٥ ١٦٠ ١ ٣١٩ ٢ ٢٦٥

 اجملموع  ٢٣ ٩٧٤ ١٠ ١٩٠ ٢٨ ٨٦٢ ٩ ١٩٣ ١ ٥١٦ ٨ ٢٨٧ ١٠ ٢٢٧ ٢٥ ٠٥٦ ١١٧ ٣٠٥
 جمموع أفريقيا  ٣٤ ١٦٤        
 جمموع الدول العربية  ٢٠ ٨٩٩        
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NO ٦اجلدول 
 ٢٠٠٧ إىل عام ٢٠٠٤من عام أنشطة التعاون التقين، حسب املناطق اجلغرافية، اإلنفاق على 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 املنطقة  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧
         
 )باستثناء الدول العربية األفريقية(أفريقيا         

 املشاريع القُطرية   ١٠ ٧٩٢  ٩ ٩٦٢  ١٤ ١٠٥  ١٥ ٦٢٧
 املشاريع اإلقليمية   ٤ ٢٩٣  ١٢ ٠٣٩  ٨ ١٩٣  ٨ ٣٤٧
 اجملموع الفرعي       ١٥ ٠٨٥  ٢٢ ٠٠١  ٢٢ ٢٩٨  ٢٣ ٩٧٤

         
 الدول العربية األفريقية  ٧ ٥٩٥  ٨ ٤١٢  ٧ ٦٢٢  ١٠ ١٩٠

 )باستثناء الدول العربية يف غريب آسيا(آسيا واحمليط اهلادئ         
 املشاريع القُطرية   ٢٩ ٧٧٤  ٣١ ٨٩٩  ٢٤ ٨٥٨  ٢٧ ٨٠٩
 ليميةاملشاريع اإلق   ١ ٠١٤  ١ ٣٩٥  ١ ١٠٦  ١ ٠٥٣
 اجملموع الفرعي       ٣٠ ٧٨٨  ٣٣ ٢٩٤  ٢٥ ٩٦٤  ٢٨ ٨٦٢

         
 الدول العربية يف غريب آسيا  ٢ ٥٣٩  ٧ ٤٥٣  ٧ ٣٧٦  ٩ ١٩٣
 املشاريع اإلقليمية العربية  ٨٤٣  ٤٤٣  ٩٧٧  ١ ٥١٦

 أوروبا والدول املستقلة حديثا        
 طريةاملشاريع القُ   ٣ ٩٦٠  ٣ ٨٤٨  ٧ ٠٣٢  ٦ ٩٦٥
 املشاريع اإلقليمية   ٤٧٢  ٣٢٩  ٥٤٧  ١ ٣٢٢
 اجملموع الفرعي       ٤ ٤٣٢  ٤ ١٧٧  ٧ ٥٧٩  ٨ ٢٨٧

         
 يـأمريكا الالتينية والكاريب        

 املشاريع القُطرية   ١٧ ٩٣٣  ١٦ ٩٧٨  ٢١ ٧٠٦  ٩ ٣٤٨
 املشاريع اإلقليمية   ٥٢٦  ٧٨٨  ١ ١٠٠  ٨٧٩
 اجملموع الفرعي       ١٨ ٤٥٩  ١٧ ٧٦٦  ٢٢ ٨٠٦  ١٠ ٢٢٧

         
 املشاريع العاملية واألقاليمية  ١٩ ٠٦٢  ١٩ ٣٦٥  ١٩ ٠٣٧  ٢٥ ٠٥٦
 اجملموع       ٩٨ ٨٠٣  ١١٢ ٩١١  ١١٣ ٦٥٩  ١١٧ ٣٠٥
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 ٧اجلدول 
  حسب املناطق اجلغرافية،٢٠٠٧نفقات املشاريع يف عام : أنشطة التعاون التقين

 )لواليات املتحدةبآالف دوالرات ا(

 اجملموع
املشاريع العاملية 

 واألقاليمية
 أمريكا الالتينية 

 يـوالكاريب
 أوروبا والدول 
 املستقلة حديثا

املشاريع اإلقليمية 
 العربية

 الدول العربية 
 يف غريب آسيا

آسيا واحمليط اهلادئ 
باستثناء الدول العربية (

 )يف غريب آسيا
 الدول العربية

 ألفريقيةا

 باستثناء (قيا أفري
 الدول العربية 

  )األفريقية
   حسب مصادر األموال–ألف 

 %  %  %  %  %  %  %  %   

 ميزانية اليونيدو العادية ٥٦٦ ٢,٤ ١٩٥ ١,٩ ٧٨٨ ٢,٧ ١٢٤ ١,٣ ١٦ ١,١ ٥٨٨ ٧,١ ٧٨١ ٧,٦ ٢ ٥٨٨ ١٠,٣ ٥ ٦٤٦
 )أ (اليونديبأموال  ٧٢٣ ٣,٠ ٥٤٢ ٥,٣ ٢٣٤ ٠,٨ -١٤ )٠,٢( ٠ ٠,٠ ٠ ٠,٠ -٢ )٠,٠( ٠ ٠,٠ ١ ٤٨٣
 صندوق التنمية الصناعية ٣ ٠٤٩ ١٢,٧ ٧٦٢ ٧,٥ ١ ٨٨٥ ٦,٥ ٣٣٥ ٣,٦ ١ ٤٣٣ ٩٤,٥ ١ ٨٤٤ ٢٢,٣ ٣ ٥٢٤ ٣٤,٥ ٧ ٣٣٣ ٢٩,٣ ٢٠ ١٦٥
 بروتوكول مونتريال ٢ ٩٤٥ ١٢,٣ ٤ ٥٤٤ ٤٤,٦ ٩ ٥٥٩ ٣٣,١ ١ ٥٩٠ ١٧,٣ ٠ ٠,٠ ٥ ١١٥ ٦١,٧ ٤ ٥٠٢ ٤٤,٠ ٠ ٠,٠ ٢٨ ٢٥٥
 الصناديق االستئمانية الذاتية التمويل ٤٣٨ ١,٨ ٢٦ ٠,٣ ١ ٠٨٩ ٣,٨ ٤٢٩ ٤,٧ ٢٠ ١,٣ ١٤٦ ١,٨ ١٩٤ ١,٩ ٤٣٤ ١,٧ ٢ ٧٧٦

٥ ٣٨٣ ٢٢,٥ ١ ٩٠٢ ١٨,٧ ٨ ٠٦٥ ٢٧,٩ ٧٩٩ ٨,٧ ٤٧ ٣,١ ١٠٠ ١,٢ ٤٦٢ ٤,٥ ٨ ٢٧١ ٣٣,٠ ٢٥ ٠٢٩ 
الصناديق االستئمانية املمّولة من 

 أطراف ثالثة
 مرفق البيئة العاملية ٦ ١٤٩ ٢٥,٦ ٢٤٧ ٢,٤ ٤ ٠٤٠ ١٤,٠ ٠ ٠,٠ ٠ ٠,٠ ٢٠٨ ٢,٥ ٧٦٢ ٧,٥ ٥ ٠٩٣ ٢٠,٣ ١٦ ٤٩٩
 )ب(الصناديق االستئمانية األخرى ١ ٧٢٩ ٧,٢ ٢ ٠,٠ ٣٧٢ ١,٣ ٥ ٩٣٠ ٦٤,٥ ٠ ٠,٠ ٠ ٠,٠ ٤ ٠,٠ ١ ٣٢١ ٥,٣ ٩ ٣٥٨
 االحتاد األورويب ٢ ٩٩٢ ١٢,٥ ١ ٩٧٠ ١٩,٣ ٢ ٨٣٠ ٩,٨ ٠ ٠,٠ ٠ ٠,٠ ٢٨٦ ٣,٥ ٠ ٠,٠ ١٦ ٠,١ ٨ ٠٩٤
١٠ ١٩٠  ٢٨ ٨٦٢  ٩ ١٩٣  ١ ٥١٦  ٨ ٢٨٧  ١٠ ٢٢٧  ٢٥ ٠٥٦  ١١٧ ٣٠٥  اجملموع  ٢٣ ٩٧٤ 

 جمموع أفريقيا   ٣٤ ١٦٤              
               ٢٠ ٨٩٩  جمموع الدول العربية  

  نات املشاريع حسب مكّو–باء 
 %  %  %  %  %  %  %  %   

 موظفو املشاريع ٨ ٩٩٤ ٣٧,٥ ٣ ٠٧٦ ٣٠,٢ ٧ ٢٠٨ ٢٥,٠ ٣ ١١٨ ٣٣,٩ ١ ٤٠٨ ٩٢,٩ ٢ ١٣٢ ٢٥,٧ ٣ ٣٦٠ ٣٢,٩ ١٣ ٨٩٧ ٥٥,٥ ٤٣ ١٩٣
 عقود من الباطنال ٤ ٦٧١ ١٩,٥ ١ ٤٩٣ ١٤,٧ ١٠ ٩٧١ ٣٨,٠ ١ ٠٨٧ ١١,٨ ٠ ٠,٠ ٣ ٥٧٢ ٤٣,١ ٢ ٥٤٩ ٢٤,٩ ٦ ٢٥٩ ٢٥,٠ ٣٠ ٦٠٢
 تدريبالوالدراسية زماالت ال ٣ ٣٠٣ ١٣,٨ ٣٠٦ ٣,٠ ١ ٢٩٨ ٤,٥ ٨٠٥ ٨,٨ ٢١ ١,٤ ٢٩٨ ٣,٦ ١ ١٥٠ ١١,٢ ٢ ٤١٣ ٩,٦ ٩ ٥٩٤
 املعدات ٥ ٥٤٢ ٢٣,١ ٤ ٩٧٨ ٤٨,٩ ٨ ٥٦٧ ٢٩,٧ ٣ ٦٨٤ ٤٠,١ ١٧ ١,١ ٢ ٠٩١ ٢٥,٢ ٢ ٧١٩ ٢٦,٦ ١ ٦٩٣ ٦,٨ ٢٩ ٢٩١
 بنود متفرقة ١ ٤٦٤ ٦,١ ٣٣٧ ٣,٣ ٨١٨ ٢,٨ ٤٩٩ ٥,٤ ٧٠ ٤,٦ ١٩٤ ٢,٣ ٤٤٩ ٤,٤ ٧٩٤ ٣,٢ ٤ ٦٢٥
١٠ ١٩٠  ٢٨ ٨٦٢  ٣ ١٩٣  ١ ٥١٦  ٨ ٢٨٧  ١٠ ٢٢٧  ٢٥ ٠٥٦  ١١٧ ٣٠٥  اجملموع  ٢٣ ٩٧٤ 

 .مجيع أموال اليونديب، باستثناء التمويل املشترك بني اليونديب ومرفق البيئة العامليةيشمل  )أ( 
 .ار املمّولة متويالً مشتركاً، واألرصدة غري املستغلّة، وأنشطة دائرة ترويج االستثموكاالت وصناديق أخرى تابعة لألمم املتحدة، والصندوق املشترك للسلع األساسيةمشاريع ممّولة من يشمل  )ب( 
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 ٨اجلدول 
 ،٢٠٠٧نفقات امليزانية العادية وامليزانية التشغيلية، يف عام 

 حسب الربامج وأوجه اإلنفاق
 )بآالف اليوروهات(

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧   

نفقات أخرى اجملموع
الربنامج العادي 
االجتماعات السفر )أ(للتعاون التقين

رباء اخل
االستشاريون

تكاليف 
 املوظفني

 
 الربنامـج

 النفقات        
 -ألف  اهليئات التشريعية               

 ١-ألف اجتماعات اهليئات التشريعية  ٢٦,٠ ١٦,٧ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ١ ٧٤٤,٩ ١ ٧٨٧,٦

٧٤٧,٢ ٢٠,٦ ٠,٠ ٠,١- ٠,٠ ٣٧,٦ ٨٠٥,٤ 
أمانة اهليئات التشريعية والعالقات  

 اخلارجية
 ٢-ألف

اجملموع الفرعي  ٧٧٣,٢ ٣٧,٣ ٠,٠ ٠,١- ٠,٠ ١ ٧٨٢,٥ ٢ ٥٩٢,٩  
 -باء اإلدارة العامة        

 ١-باء التوجيه التنفيذي واإلدارة  ٣ ٧٩٥,٧ ١٤٩,٧ ٥٦,٣ ٤٨٨,٢ ٠,٠ ٥٨٧,٥ ٥ ٠٧٧,٤

٩٨٧,٦ ٦٧,١ ٠,٠ ٢١,٠ ٠,٠ ٩,٥ ١ ٠٨٥,٣ 
املراقب املايل العام واملراجعة الداخلية  

 تقييمللحسابات وخدمات ال
 ٢-باء

اجملموع الفرعي  ٤ ٧٨٣,٣ ٢١٦,٨ ٥٦,٣ ٥٠٩,٢ ٠,٠ ٥٩٧,٠ ٦ ١٦٢,٧  
 -جيم   البيئة والطاقة        

 ١-جيم البيئة والطاقة  ٩ ٩٣٣,٨ ٢٥٨,٣ ٦٦٤,٥ ٢٨٩,٨ ٧٢٠,٠ ١ ٢٨٧,٥ ١٣ ١٥٤,٠
اجملموع الفرعي  ٩ ٩٣٣,٨ ٢٥٨,٣ ٦٦٤,٥ ٢٨٩,٨ ٧٢٠,٠ ١ ٢٨٧,٥ ١٣ ١٥٤,٠  

 -دال  لقدرات التجاريةبناء ا        
 ١-دال بناء القدرات التجارية  ٩ ٦٥٨,٢ ٥٤٢,٦ ٣٣٩,٢ ١٩٠,١ ١ ٦٧٤,٥ ٢٢٦,٤ ١٢ ٦٣٠,٩
اجملموع الفرعي  ٩ ٦٥٨,٢ ٥٤٢,٦ ٣٣٩,٢ ١٩٠,١ ١ ٦٧٤,٥ ٢٢٦,٤ ١٢ ٦٣٠,٩  

احلد من الفقر من خالل         
 األنشطة اإلنتاجية

 -هاء 

٦ ١٦٤,٨ ١٩٧,٤ ٣٩,٠ ٩٣,٨ ١ ٧٤٠,٤ ٢ ٢٢٧,٩ ١٠ ٤٦٣,٢ 
احلد من الفقر من خالل األنشطة  

 اإلنتاجية
 ١-هاء

اجملموع الفرعي  ٦ ١٦٤,٨ ١٩٧,٤ ٣٩,٠ ٩٣,٨ ١ ٧٤٠,٤ ٢ ٢٢٧,٩ ١٠ ٤٦٣,٢  
 -واو الربامج الشاملة        

 ١-واو املبادرات اخلاصة  ٣ ٠٠٠,١ ٨٨,٧ ٦٣,٧ ١٤٤,٦ ٣١٣,٢ ٤١,٩ ٣ ٦٥٢,٣
 ٢-واو السياسات والبحوث الصناعية  ٢ ٥٢٧,٢ ٥٩٧,٤ ٨٢,٠ ١٢٧,٦ ١٨٧,٨ ٣٨,٥ ٣ ٥٦٠,٦
 ٣-واو السياسة اإلقليمية  ٤ ٣١٧,٦ ١٤٤,٦ ٧٤,٣ ٣١٥,١ ٠,٠ ٥٨,٥ ٤ ٩١٠,٠
 ٤-واو تكاليف التشغيل امليداين  ١ ٢٤٨,٢ ٠,٠ ٠,٠ ٠,١- ٠,٠ ٢ ٧٢٢,٠ ٣ ٩٧٠,١
اجملموع الفرعي  ١١ ٠٩٣,١ ٨٣٠,٧ ٢٢٠,٠ ٥٨٧,٢ ٥٠١,١ ٢ ٨٦٠,٨ ١٦ ٠٩٢,٩  

 -زاي   الشؤون اإلدارية        
 ١-زاي إدارة املوارد البشرية  ٣ ١٧٩,١ ٥٩,٠ ٠,٠ ٣٥,٠ ٠,٠ ١٩,٠ ٣ ٢٩٢,٢
 ٢-زاي اخلدمات املالية  ٣ ٣٠٣,٣ ١٤,٣ ٠,٠ ١٣,٢ ٠,٠ ٠,٢ ٣ ٣٣١,٠
 ٣-زاي االشتراء واخلدمات اللوجستية  ٢ ٧٨٦,٠ ١٥,١ ٠,٠ ٩,٩ ٠,٠ ١ ٣٠٧,٩ ٤ ١١٨,٩
 ٤-زاي اخلدمات القانونية  ٤٦٨,٣ ١٦,٥ ٠,٠ ٢,٥ ٠,٠ ٠,٥ ٤٨٧,٨

١ ٦٨٤,٢ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٢ ٣٤١,٢ ٤ ٠٢٥,٣ 
شبكات املعلومات وإدارة  

 املعارف
 ٥-زاي
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نفقات أخرى اجملموع
الربنامج العادي 
االجتماعات السفر )أ(للتعاون التقين

رباء اخل
االستشاريون

تكاليف 
 املوظفني

 
 الربنامـج

 ٦-زاي التوجيه واإلدارة  ٧٠١,١ ٢٧,١ ٠,٠ ١٢,٥ ٠,٠ ٠,٧ ٧٤١,٤
اجملموع الفرعي  ١٢ ١٢٢,٠ ١٣٢,١ ٠,٠ ٧٣,١ ٠,٠ ٣ ٦٦٩,٥ ١٥ ٩٩٦,٧  
 ١-طاء التكاليف غري املباشرة  ٢ ٢٩٦,٤ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٦ ٠٣٠,٣ ٢ ٣٢٦,٧
جمموع النفقات  ٥٦ ٨٢٤,٧ ٢ ٢١٥,٢ ١ ٣١٩,٠ ١ ٧٤٣,٣ ٤ ٦٣٦,٠ ١٨ ٦٨١,٩ ٨٥ ٤٢٠,١

         
 اإليرادات        

٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٤٣٥,٨ ٤٣٥,٨ 
املسامهات احلكومية يف تكاليف  

 املكاتب امليدانية
 ٤-واو

  إيرادات متفّرقة  ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٢٧٧,٦ ٢٧٧,٦
جمموع اإليرادات   ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٧١٣,٤ ٧١٣,٤  
اجملموع الكلي الصايف  ٥٦ ٨٢٤,٧ ٢ ٢١٥,٢ ١ ٣١٩,٠ ١ ٧٤٣,٣ ٤ ٦٣٦,٠ ١٧ ٩٦٨,٥ ٨٤ ٧٠٦,٧  

         
 إدارة املباين        
 النفقات        
 -حاء إدارة املباين        

 ١-حاء إدارة املباين العامة  ٦ ٠٢٢,٥ ٤٤,٢ ٠,٠ ٤,٣ ٠,٠ ١٣ ٨٧٣,٨ ١٩ ٩٤٤,٩
 ٢-حاء إدارة املباين املشتركة  ١٦١,٥ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٣٨٠,٨ ٥٤٢,٣
جمموع النفقات  ٦ ١٨٤,٠ ٤٤,٢ ٠,٠ ٤,٣ ٠,٠ ١٢ ٢٥٤,٦ ٢٠ ٤٨٧,٢  

 بني مجيع اهليئات املستفيدة منها، وأن النفقات املذكورة أعاله                     ُيرجى مالحظة أن إمجايل تكاليف خدمات إدارة املباين ُيقتسم                     
 .وأُدرج صايف نصيب اليونيدو حتت الربنامج حاء املذكور أعاله                     . ُتسترّد بالكامل     

 
 . اليت ُنقلت إىل احلساب اخلاص للربنامج العادي للتعاون التقين٢٠٠٧ميثّل كامل خمّصصات عام  )أ( 
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NSالتذييل باء 
 وافق على متويلها من التربعاتاملشاريع امل

 ٢٠٠٧صايف قيمة املشاريع املوافق عليها يف عام :   صندوق التنمية الصناعية-١-باء
 )باستثناء تكاليف الدعم الربناجمي(

=األولوية املواضيعيةحسب  =قةحسب املنط
= =

=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
 
=

 املنطقة الواليات املتحدة بدوالرات النسبة املئوية ية اليونيدو املواضيعيةأولو الواليات املتحدة بدوالرات النسبة املئوية
      
 أفريقيا ٢ ٥٣٣ ٧٥٢ ١٧,٧   

  العربيةاملنطقة ١ ٧٢٠ ٥٢٨ ١٢,٠ الطاقة والبيئة ٢ ١٩٠ ٨٢٣ ١٥,٣
 آسيا واحمليط اهلادئ ٤٦٥ ٥٣١ ٣,٣ احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية ٢ ٤٠٣ ٧٧٠ ١٦,٨
 أوروبا والدول املستقلة حديثا ٣٠٢ ٠٢٩ ٢,١ بناء القدرات التجارية ٩ ٥٢٧ ٥٧٥ ٦٦,٦
 يـأمريكا الالتينية والكاريب ٩٢٨ ٦٠٨ ٦,٥ )أ(جماالت أخرى ١٨٠ ٥٣٦ ١,٣

 واألقاليميةاملشاريع العاملية  ٨ ٣٥٢ ٢٥٦ ٥٨,٤   
      

 اجملموع ١٤ ٣٠٢ ٧٠٤ ١٠٠,٠ اجملموع ١٤ ٣٠٢ ٧٠٤ ١٠٠,٠

 .غالبا باألموال املخصصة للمنشورات وعمليات التقييم والدعم املقّدم ملكاتب اليونيدو امليدانية" اجملاالت األخرى"يتعلق موضوع )   أ    ( 

بناء القدرات
 التجارية

جماالت أخرى

 الطاقة والبيئة

احلد من الفقر من
خالل األنشطة 

 اإلنتاجية

املشاريع العاملية
 واإلقليمية

آسيا واحمليط اهلادئ أوروبا والدول املستقلة حديثا

 املنطقة العربية

أفريقيا

أمريكا الالتينية والكاريبـي
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=

 أفريقيا

 )أ(٢٠٠٧صايف قيمة املشاريع املوافق عليها يف عام :   الصناديق االستئمانية-٢-باء
 )باستثناء تكاليف الدعم الربناجمي(

=دمات اخلمنيطةحسب  =قةحسب املنط
= =

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

  
 املنطقة الواليات املتحدة بدوالرات النسبة املئوية  اليونيدو خدماتمنيطة الواليات املتحدة بدوالرات النسبة املئوية

      
 أفريقيا ١٨ ٥٨٩ ١١٤ ٢٥,٠   

 ةاملنطقة العربي ٢٢ ٢٢٨ ١٩٧ ٢٩,٩ الطاقة والبيئة ١٢ ٧٤٣ ٦٩٠ ١٧,٢
 آسيا واحمليط اهلادئ ١١ ١٦١ ٨١٩ ١٥,٠ احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية ٣٠ ٠٥١ ٩٦٧ ٤٠,٤
 أوروبا والدول املستقلة حديثا ٨٩٤ ٧٠٧ ١,٢ بناء القدرات التجارية ٣٠ ٥١٣ ٥٩٩ ٤١,١
 أمريكا الالتينية والكاريـيب ١٢٧ ٦٣١ ٠,٢ جماالت أخرى ٩٨٥ ٤٤٢ ١,٣

 املشاريع العاملية واألقاليمية ٢١ ٢٩٣ ٢٣٠ ٢٨,٧   
      

 )ب(اجملموع ٧٤ ٢٩٤ ٦٩٨ ١٠٠,٠ اجملموع ٧٤ ٢٩٤ ٦٩٨ ١٠٠,٠

 .ووكاالت وصناديق تابعة لألمم املتحدةيشمل مشاريع ممّولة من الصندوق املشترك للسلع األساسية واالحتاد األورويب، ومسامهات من صناديق استئمانية ذاتية التمويل وصناديق استئمانية ممّولة من أطراف ثالثة  )أ( 
 ). دوالرا١ ٢٢٤ ٣١٤(يشمل خمّصصات برنامج اخلرباء املعاونني وصغار املوظفني الفنيني  )ب( 

 

بناء القدرات
 التجارية

أخرىجماالت

 الطاقة والبيئة

احلد من الفقر من
خالل األنشطة 

 اإلنتاجية

  العربيةاملنطقة

 يـوالكاريبةأمريكا الالتيني
 واألقاليميةةاملشاريع العاملي

أوروبا والدول املستقلة حديثا

 آسيا واحمليط اهلادئ
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א
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NU جيمالتذييل 
 مة إىل أقل البلدان منوااملساعدة التقنية املقّد

 
 ١اجلدول 

 )أ(٢٠٠٧يف عام  حسب البلد ومصدر األموال، التنفيذ،
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 اجملموع
مصادر 
 )ج(أخرى

الصناديق 
االستئمانية املمّولة 
 من أطراف ثالثة

الصناديق 
االستئمانية الذاتية 

 التمويل
ول بروتوك
 مونتريال

صندوق التنمية 
 )ب(الصناعية

الصناديق 
 اليت االستئمانية

 يديرها اليونديب
 اليونديبأموال 
 البلد/املنطقة امليزانية العادية الرئيسية

 ياـأفريق         
 أنغوال    ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٢٧ ٨٤٧ ٠ ١٢٧ ٨٤٧
 بنن  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ا فاسو   بوركين  ٢٩ ٥٢٨ ٠ ٠ ٣٩ ٨٤٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦٩ ٣٧٣
 بوروندي   ٠ ٠ ٠ ٤ ٦٠٤- ١٩ ٦٩٩ ٠ ٠ ٣٨ ٦٢٩ ٥٣ ٧٢٤
 الرأس األخضر        ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 مجهورية أفريقيا الوسطى           ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢١ ١٦٢ ٢١ ١٦٢
 تشاد  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٢ ٤٩٠ ٢٢ ٤٩٠
 جزر القمر      ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 مجهورية الكونغو الدميقراطية           ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠٨٥ ٠ ٠ ٠ ١ ٠٨٥
 غينيا اإلستوائية     ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 إريتريا   ٠ ٠ ٠ ٣١ ٧٨٢ ٠ ٠ ٤ ٣٩١- ١٣٢ ٦٦٠ ١٦٠ ٠٥١
 إثيوبيا  ١٥٣ ٧٥٩ ٠ ٠ ٤٢٥ ٠٤٥ ٥١ ٠ ٥٧٦ ٠٨٦ ٦١٠ ١ ١٥٥ ٥٥٢
 غامبيا   ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 غينيا  ١ ٣٢١- ٠ ٠ ١٢٥ ١١ ١٣٩ ٠ ٣٤٤ ٦١٧ ٠ ٣٥٤ ٥٦١
 بيساو -غينيا  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 ليسوتو  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ليربيا   ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣١ ٦٧٨ ٣١ ٦٧٨
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 اجملموع
مصادر 
 )ج(أخرى

الصناديق 
االستئمانية املمّولة 
 من أطراف ثالثة

الصناديق 
االستئمانية الذاتية 

 التمويل
ول بروتوك
 مونتريال

صندوق التنمية 
 )ب(الصناعية

الصناديق 
 اليت االستئمانية

 يديرها اليونديب
 اليونديبأموال 
 البلد/املنطقة امليزانية العادية الرئيسية

 مدغشقر      ٣٠ ٩٩١ ٧٠ ٠٦٦ ٠ ٣٢ ١٧٣ ١٤ ٠ ٠ ٠ ١٣٣ ٢٤٤
 مالوي   ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٧٠ ٦٦٩ ١٠ ٥٣٦ ٢٨١ ٢٠٤
 مايل   ٢٢ ٧٢٣ ٠ ٠ ٢٠ ٩٠٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٣ ٦٢٩
 موريتانيا   ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧ ٥٩٢ ٠ ٧ ٥٩٢
 موزامبيق     ٢٧٥- ٩٧- ٠ ٧٨٩ ٨٦٨ ٠ ٠ ٢٣١ ٠٧٤ ٠ ١ ٠٢٠ ٥٧٠
 النيجر   ٠ ٠ ٠ ٢٣ ١٩٣ ٠ ٠ ٠ ٢٢ ٦٩٨ ٤٥ ٨٩١
 رواندا   ١٣٢ ٧٦٩ ٩٨ ٣٩٦ ٠ ٧٦٠- ٠ ٢٧٦ ٦٦٩ ٢ ٣٩٤- ٦ ٤٧٤ ٥١١ ١٥٤
 سان تومي وبرينسيبـي       ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٠ ٧٣٠ ٣٠ ٧٣٠
 السنغال    ٤١ ٣٥٩ ١٩٦ ٥٣٤ ٠ ٧ ٥١٤- ١٣ ٦٥٨ ٠ ٢٥٥ ٣٠١ ١ ١٨٢ ٢٧٩ ١ ٦٨١ ٦١٦
 سرياليون    ٤٤ ٩١٤ ٠ ٠ ٩١ ٣٩٤ ٠ ٠ ١٤ ٠٥٣ ٢١٥ ٣٠٢ ٣٦٥ ٦٦٤
 توغو  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٥ ٤٧٢ ٢٥ ٤٧٢
 أوغندا    ٣١ ٥٤٢ ٠ ٠ ١٦٠ ١٧٥ ٠ ٠ ١ ٢٩٤ ٠٤٩ ٠ ١ ٤٨٥ ٧٦٦
 مجهورية تنـزانيا املتحدة      ٢٧ ٣٤٣ ٢٤٠ ٧٥٤ ٠ ٣٧٩ ١٨٣ ٠ ٠ ٢٩ ٩٣٨ ٣١٥ ٧٤٣ ٩٩٢ ٩٦١
 زامبيا   ١٦ ٤٤٣- ٠ ٠ ٠ ١٧ ٨١٢ ٠ ٠ ١٠٦- ١ ٢٦٣
 اجملموع الفرعي ٤٩٦ ٨٩١ ٦٠٥ ٦٥٣ ٠ ١ ٩٨٠ ٨١٠ ٦٣ ٤٥٧ ٢٧٦ ٦٦٩ ٣ ١٤٤ ٤٤١ ٢ ٠٥٦ ٣٥٧ ٨ ٦٢٤ ٢٧٩

         
 

 آسيا واحمليط اهلادئ
 أفغانستان     ٢٧ ٣٥٤ ٠ ٠ ٨ ٦٠٢ ٠ ٠ ١٨٠ ٣٦٧ ٠ ٢١٦ ٣٢٣
 بنغالديش    ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٣٧ ٧٣٩ ٢ ١٥٩ ٠٥٤ ٢ ٥٩٦ ٧٩٤
 بوتان  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 كمبوديا    ٣٣ ٣٢١ ٠ ٠ ٢٤٢ ٠٤٦ ٦٤ ٠ ١٨٥ ٢٥٢ ٠ ٤٦٠ ٦٨٣
 كرييبايت    ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية            ١٠٦ ٤٦٤ ٠ ٠ ١٦٣ ٦٥٧ ٠ ٠ ٢١٥ ٩٨٤ ٥٣ ٨٩٣ ٥٣٩ ٩٩٩
 ملديف    ٠ ٠ ٠ ١٥٨ ٠ ٠ ٥٩ ٠ ٢١٧
 ميامنار   ٠ ٠ ٠ ٠ ١١ ٧٨٠ ٠ ٠ ٠ ١١ ٧٨٠
 نيبال  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٥ ٧٦٣ ١٥ ٧٦٣
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OM

 اجملموع
مصادر 
 )ج(أخرى

الصناديق 
االستئمانية املمّولة 
 من أطراف ثالثة

الصناديق 
االستئمانية الذاتية 

 التمويل
ول بروتوك
 مونتريال

صندوق التنمية 
 )ب(الصناعية

الصناديق 
 اليت االستئمانية

 يديرها اليونديب
 اليونديبأموال 
 البلد/املنطقة امليزانية العادية الرئيسية

 ساموا   ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 جزر سليمان     ٥٥٥- ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥٥-

 ليشيت -تيمور  ١٧- ٠ ٠ ٨٦ ٠٩٨ ٠ ٠ ٥٣ ٠٧٧ ٠ ١٣٩ ١٥٨
 توفالو   ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 فانواتو   ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 اجملموع الفرعي ١٦٦ ٥٦٦ ٠ ٠ ٥٠٠ ٥٦٢ ١١ ٨٤٤ ٠ ١ ٠٧٢ ٤٧٩ ٢ ٢٢٨ ٧١٠ ٣ ٩٨٠ ١٦١

         
 

 ـبـيأمريكا الالتينية والكاري
 هاييت   ١٤ ٣٢٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٤ ٣٢٢
 اجملموع الفرعي ١٤ ٣٢٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٤ ٣٢٢

         
 

 الدول العربية األفريقية
 جيبويت  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٨ ٠٥٥ ١٤ ١٤٠ ٤٢ ١٩٥
 الصومال     ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 السودان   ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٦٨ ٥٧٠ ٤٩ ٥٢٩ ٦٧٨ ٨٢٠ ١ ٩٦٩ ٩٢٢ ٢ ٩٦٦ ٨٤٠
 اجملموع الفرعي ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٦٨ ٥٧٠ ٤٩ ٥٢٩ ٧٠٦ ٨٧٥ ١ ٩٨٤ ٠٦٢ ٣ ٠٠٩ ٠٣٦

         
 

 الدول العربية يف غريب آسيا
 اليمن   ٣٦ ٦٧٩ ٠ ٠ ٠ ١١ ٤٥٦ ١٢ ٤٤٧ ٠ ٠ ٦٠ ٥٨٢
 اجملموع الفرعي ٣٦ ٦٧٩ ٠ ٠ ٠ ١١ ٤٥٦ ١٢ ٤٤٧ ٠ ٠ ٦٠ ٥٨٢
 اجملموع ٧١٤ ٤٥٨ ٦٠٥ ٦٥٣ ٠ ٢ ٤٨١ ٣٧٣ ٣٥٥ ٣٢٧ ٣٣٨ ٦٤٥ ٤ ٩٢٣ ٧٩٦ ٦ ٢٦٩ ١٢٨ ١٥ ٦٨٨ ٣٨٠

 .الفردية وبرامج التدريب اجلماعي اليت اشتركت فيها أقل البلدان منوا مع بلدان نامية أخرىالدراسية ال يشمل املشاريع اإلقليمية واألقاليمية والعاملية أو الزماالت  )أ( 
 .ل النفقات العامة يف املائة متث١٣ّباستثناء  )ب( 
 .متعاونةذها وكاالت أخرى تعمل اليونيدو معها بصفة وكالة مشاركة أو  تنفّتشمل املشاريع اليت )ج( 
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 ٢اجلدول 
 )أ(٢٠٠٧يف عام املشاريع املعتمدة، حسب البلد ومصدر األموال،  الصايف ملخصصات موعاجمل

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

مصادر أخرى اجملموع
)ج(

 

الصناديق 
االستئمانية املمّولة 
 ةمن أطراف ثالث

الصناديق 
االستئمانية الذاتية 

 التمويل
بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية 
 )ب(الصناعية

الصناديق 
 اليت االستئمانية

 يديرها اليونديب
 اليونديبأموال 
 البلد/املنطقة امليزانية العادية الرئيسية

 اـأفريقي         
 أنغوال ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 بنن ٠ ٨٠٥ ٢١٧- ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨٠٥ ٢١٧-
 بوركينا فاسو ٧٨٧ ٣٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧٨٧ ٣٧

 بوروندي ٠ ٠ ٠ ٢٧٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٧٢
 الرأس األخضر ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 مجهورية أفريقيا الوسطى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 تشاد ٠ ٨٤٢ ٦- ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨٤٢ ٦-
 جزر القمر ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 قراطيةمجهورية الكونغو الدمي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 غينيا اإلستوائية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 إريتريا ٠ ٧٦٩ ٤٨- ٠ ٨٥٩ ٢- ٠ ٠ ٧٢٦ ٤- ٥٠٠ ٣٤٦ ١٤٥ ٢٩٠
 إثيوبيا ٩٧٠ ١٧٤ ٠ ٠ ٣٧١ ٩٠ ٠ ٠ ٢٧٤ ٣٨١ ٠ ٦١٥ ٦٤٦

 غامبيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 غينيا ٥٦٧ ٥- ٣٨٦- ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٢٠ ١٨٤ ٠ ٣٦٧ ١٧٨

 بيساو-غينيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 ليسوتو ٠ ٢٠٦ ١٣١- ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٠٦ ١٣١-
 ليربيا ٤٢٧ ٢٢٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٢٧ ٢٢٣

 مدغشقر ٥٤٢ ٣١ ٨٠٢ ٧٠- ٠ ٤- ٠٠٠ ٧٨ ٠ ٨٤١ ٣٨- ٠ ١٠٥-
 مالوي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 مايل ٧٠٩ ٢٧ ٠ ٠ ٢٦١- ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٤٨ ٢٧
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مصادر أخرى اجملموع
)ج(

 

الصناديق 
االستئمانية املمّولة 
 ةمن أطراف ثالث

الصناديق 
االستئمانية الذاتية 

 التمويل
بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية 
 )ب(الصناعية

الصناديق 
 اليت االستئمانية

 يديرها اليونديب
 اليونديبأموال 
 البلد/املنطقة امليزانية العادية الرئيسية

 موريتانيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 موزامبيق ٤١٤ ١ ٩٤٠ ١٦٧- ٠ ٨٦١ ٦٠- ٠ ٠ ٥٠٤ ٦٨٠ ٠ ١١٧ ٤٥٣
 النيجر ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠٠ ١٢ ٠ ٠ ٠ ٠٠٠ ١٢
 رواندا ٤٤٣ ١٣٣ ٨٣٨ ١- ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٩٤ ٢- ٠ ٢١٢ ١٢٩

 سان تومي وبرينسيبـي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 السنغال ٦٥١ ١٢٣ ٥٧٩ ٢٠٦ ٠ ٧٥٧ ٣٧٠ ٠ ٠ ٠٨٤ ١ ٠٨١ ٦٧٢ ١٥٢ ٣٧٤ ١
 سرياليون ٧٧٢ ٣٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٥ ١٠٦ ٠ ٩٦٧ ١٤٢

 توغو ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 أوغندا ٨٧٠ ١٩ ٢ ٠ ٥٠١ ٣٥ ٠ ٠ ٩٦٩ ٨٤٤ ١ ٠ ٣٤٢ ٩٠٠ ١
 مجهورية تنـزانيا املتحدة ٠٣٧ ٦٦ ٠٠٠ ٩٥ ٠ ٧٧١ ١٧٠ ٠ ٠ ٣٦٤ ٣٠ ٥٠٠ ٢٦٣ ٦٧٢ ٦٢٥
 زامبيا ٣٥٨ ٧١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٥٨ ٧١

 الفرعياجملموع  ٤١٣ ٩٤٢ ٠٠٧ ٣٤٤- ٠ ٦٨٦ ٦٠٣ ٠٠٠ ٩٠ ٠ ٧٤٩ ١٨٢ ٣ ٠٨١ ٢٨٢ ١ ٩٢٣ ٧٥٦ ٥

         
 

 آسيا واحمليط اهلادئ
 أفغانستان ٣٦٣ ١١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٦٣ ١١

 بنغالديش ٧٩٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٨ ٣٤٥ ٨٢٨ ٥٩٨ ٣ ٨١٦ ٩٤٤ ٣
 بوتان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 كمبوديا ٢٦٧ ٣٢ ٠ ٠ ٤٩٦ ٨٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧٦٣ ١٢٠
 كرييبايت ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ١١٣ ٤٢ ٠ ٠ ٩٥٥ ١٩- ٠ ٠ ٤٠٠ ٤٣٨ ٠ ٥٥٨ ٤٦٠
 ملديف ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 ميامنار ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 نيبال ٠ ٠ ٠ ٠٤٦ ٥٨- ٠ ٠ ٠ ١٠٨ ٨١٩ ٠٦١ ٧٦١
 ساموا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 جزر سليمان ٥٧٦ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٧٦ ٢
 ليشيت-تيمور ٦٠٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦٠٦



 

 

א
א

٢٠
٠٧

א 

OP
=

مصادر أخرى اجملموع
)ج(

 

الصناديق 
االستئمانية املمّولة 
 ةمن أطراف ثالث

الصناديق 
االستئمانية الذاتية 

 التمويل
بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية 
 )ب(الصناعية

الصناديق 
 اليت االستئمانية

 يديرها اليونديب
 اليونديبأموال 
 البلد/املنطقة امليزانية العادية الرئيسية

 وفالوت ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 فانواتو ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 اجملموع الفرعي ٧١٥ ٨٩ ٠ ٠ ٤٩٥ ١٠ ٠ ٠ ٥٩٨ ٧٨٣ ٩٣٦ ٤١٧ ٤ ٧٤٤ ٣٠١ ٥

         
 

 أمريكا الالتينية والكاريبـي
 هاييت ٥٥٧ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥٧ ٢
 اجملموع الفرعي ٥٥٧ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥٧ ٢

         
 

 الدول العربية األفريقية
 جيبويت ٠ ٠ ٠ ٨٨٨ ٤- ٠ ٠ ٠ ٠ ٨٨٨ ٤-

 الصومال ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 السودان ٠ ٠ ٠ ٦١٩ ١١٠ ٠٠٠ ٢٢٠ ٠٢٨ ١٤ ٤٩٧ ١٩٥ ١ ٨٦٦ ١٦٥ ٧ ٠٠٩ ٧٠٦ ٨
 اجملموع الفرعي ٠ ٠ ٠ ٧٣١ ١٠٥ ٠٠٠ ٢٢٠ ٠٢٨ ١٤ ٤٩٧ ١٩٥ ١ ٨٦٦ ١٦٥ ٧ ١٢٢ ٧٠١ ٨

         
 

 الدول العربية يف غريب آسيا
 اليمن ٠٤٤ ١١ ٠ ٠ ٠ ١٦٤- ٥٥١ ٤٠ ٠ ٠ ٤٣١ ٥١
 اجملموع الفرعي ٠٤٤ ١١ ٠ ٠ ٠ ١٦٤- ٥٥١ ٤٠ ٠ ٠ ٤٣١ ٥١

٧٧٧ ٨١٣ ١٩ ٨٨٣ ٨٦٥ ١٢  اجملموع ٧٢٩ ٠٤٥ ١ ٠٠٧ ٣٤٤- ٠ ٩١٣ ٧١٩ ٨٣٦ ٣٠٩ ٥٧٩ ٥٤ ٨٤٤ ١٦١ ٥

 .يب اجلماعي اليت اشتركت فيها أقل البلدان منوا مع بلدان نامية أخرى الفردية وبرامج التدر الدراسيةال يشمل املشاريع اإلقليمية واألقاليمية والعاملية أو الزماالت )أ( 
 .ل النفقات العامة يف املائة متث١٣ّباستثناء  )ب( 
 .ونةعاتكالة مشاركة أو مبصفة وذها وكاالت أخرى تعمل اليونيدو معها تشمل املشاريع اليت تنفّ )ج( 
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OQ=

 دالالتذييل 
 الربنامج العادي للتعاون التقين

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦التنفيذ حسب اجملاالت املواضيعية، 

 بآالف اليوروهات
بآالف دوالرات 
 اجملاالت املواضيعية الواليات املتحدة

 احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية ٢ ٩٦٩ ٢ ٣٧٠
 بناء القدرات التجارية ٢ ٨٩٦ ٢ ١٧٢
 بيئة والطاقةال ١ ٩٤٨ ١ ٤٣٢
 جماالت أخرى ١ ٥٤٠ ١ ١٣٢
 اجملموع      ٩ ٣٥٣ ٧ ١٠٦
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احلد من الفقر من خالل
 األنشطة اإلنتاجية

٣٢% 

البيئة والطاقة
٢١% 

 بناء القدرات التجارية
٣١% 

جماالت أخرى
١٦% 
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OR=

 هاءالتذييل 
 توّزع اخلرباء اجلغرايف

 توّزع اخلرباء حسب قوائم البلدان

 ن يف سجل اليونيدووداخلرباء املقّي -١الشكل 
 ٤ ٣٥٧ :٢٠٠٧ديسمرب /ل كانون األو٣١دين يف السجل حىت عدد اخلرباء املقّي

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

 
  عدد املعيَّنني-٢الشكل 

  خبريا وطنيا١ ١٣٨ منهم ٢ ٨٧٨: ٢٠٠٧املعيَّنني خالل عام عدد 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

 
  

القائمة دال
٨% 

آخرون
٨% 

جيم+القائمتان ألف
٣٦% 

القائمة باء
٤٨% 

القائمة دال
٩% 

آخرون
٤% 

جيم+القائمتان ألف
٥٥% 

 القائمة باء
٣٢% 
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 ٢٠٠٧ املعيَّنون يف عام اخلرباء

 
 عدد 
 اإلقليم/املنطقة/البلد املعيَّنني

 عدد  
 اإلقليم/املنطقة/البلد املعيَّنني

 دد ع 
  اإلقليم/املنطقة/البلد املعيَّنني

 ١٨٢ إيطاليا   
 ١٧٣ اهلند 

 ١٦٣ اململكة املتحدة    
 ١٤١ النمسا  
 ١١٢ أملانيا 
 ٦٩ فرنسا  

 ٦٤ السنغال   
 ٦٤ الواليات املتحدة األمريكية        

 ٦٢ نيجرييا  
 ٥٩ مصر  

 ٥٩ أوغندا   
 ٥١ إسبانيا  
 ٥٠ هولندا  

 ٤٨ املكسيك  
 ٤٤ هنغاريا   

 ٤١ سري النكا    
 ٤١ املتحدة  مجهورية تنـزانيا    

 ٣٩ اجلزائر  
 ٣٩ االحتاد الروسي      

 ٣٨ الصني  
 ٣٨ املغرب  
 ٣٦ إثيوبيا 

 ٣٥ األرجنتني   
 ٣٥ سويسرا  

 ٣٤ كندا  
 ٣٤ كينيا 

 ٣٤ باكستان  
 ٣٣ كوت ديفوار    
 ٣٢ بوركينا فاسو    

 ٢٩ فييتنام  
 ٢٨ رومانيا  
 ٢٨ تونس 

 ٢٨ أوروغواي   
 ٢٥ بلجيكا  

 ٢٤ غانا 
 ٢٤ لبنان 

 ٢٣ الربازيل   
 ٢٣ السودان  

 ٢٣ تركيا  
 ٢٢ فيا بولي 

 ٢٢ كولومبيا   
 ٢١ سلوفينيا   

 ٢١ جنوب أفريقيا     
 ١٩ أفغانستان    
 ١٩ الدامنرك   

 ١٩ اجلمهورية العربية السورية       
 ١٧ أستراليا   

 ١٧ بنغالديش   

 ١٦ بيالروس  
 ١٦ سلوفاكيا    

 ١٦ السويد  
 ١٦ أوكرانيا   

 ١٥ إندونيسيا  
 ١٥ مايل  

 ١٥ نيكاراغوا   
 ١٤ غينيا 

 ١٤ مجهورية إيران اإلسالمية        
 ١٤ إيرلندا  
 ١٤ بان اليا

 ١٤ بولندا 
 ١٣ الكامريون    

 ١٣ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية           
 ١٣ مدغشقر     
 ١٣ النرويج  
 ١٣ رواندا  
 ١٢ العراق   

 ١٢ موزامبيق    
 ١٢ النيجر  
 ١٢ الفلبني   
 ١١ كرواتيا  

 ١٠ بريو 
 ١٠ صربيا  

 ١٠ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا
 ٩ موريشيوس   

 ٩ فلسطني    
 ٩ توغو 

 ٨ بلغاريا   
 ٨ الكونغو   

 ٨ دن  األر 
 ٧ بنن 

 ٧ إكوادور   
 ٧ اليونان 

 ٧ غواتيماال   
 ٧ باراغواي   
 ٧ زمبابوي  

 ٦ أرمينيا  
 ٦ كمبوديا   

 ٦ اجلمهورية التشيكية     
 ٦ نيوزيلندا  

 ٦ مجهورية كوريا    
 ٦ سرياليون   
 ٥ البحرين   

 ٥ بوروندي  
 ٥ كوستاريكا   

 ٥ ماليزيا  
 ٥ مولدوفا   

 ٥ مجهورية فنـزويال البوليفارية        
 ٤ ألبانيا 
 ٤ شيلي  
 ٤ كوبا 

 ٤ قربص   
 ٤ إريتريا  
 ٤ فنلندا  

 ٤ اجلماهريية العربية الليبية        
 ٤ تايلند  

 ٤ أوزبكستان   
 ٤ زامبيا  

 ٣ البوسنة واهلرسك    
 ٣ مجهورية الكونغو الدميقراطية          

 ٣ غامبيا  
 ٣ إسرائيل   
 ٣ ليسوتو 
 ٣ الربتغال    

 ٣ ترينيداد وتوباغو    
 ٢ أنغوال   

 ٢ السلفادور    
 ٢ غينيا االستوائية    

 ٢ غابون  
 ٢ غينيا بيساو  
 ٢ هندوراس   

 ٢ كازاخستان   
 ٢ الكويت   
 ٢ ليتوانيا 

 ٢ لكسمربغ    
 ٢ مالوي  
 ٢ منغوليا   

 ٢ اجلبل األسود     
 ٢ ميامنار  
 ٢ ناميبيا 
 ١ بوتان 

 ١ بوتسوانا 
 ١ مجهورية أفريقيا الوسطى          

 ١ تشاد 
 ١ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية                      

 ١ قريغيزستان     
 ١ ليربيا  

 ١ ملديف   
 ١ مالطة   
 ١ نيبال 

 ١ سنغافورة   
 ١ سوازيلند   

 ١ من  الي

 ٢ ٨٧٨ ) بلدا   ١٤٢ (اجملموع
 

 .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣١ األرقام السجالت املتاحة حىت تعكس*  
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OT 

 واوالتذييل 
 األنشطة التدريبية

 ١اجلدول 
 برامج التدريب اجلماعي

  نوع الربنامج  عدد املشاركني
من البلدان 
 )أ(األفريقية

من 
 اإلناث

من أقل 
البلدان منوا

من مجيع 
 ميدان الدراسة وطين إقليمي أقاليمي اإلقليم املضيف/البلد البلدان

اجمية الكومفار الثالث إكسربتتدريب أساسي على بر X   أفغانستان ١٦  ٢ 
 )نشاطان(تشغيل اجلرارات وصيانتها  X   أفغانستان ٣٠ ٣٠  
 تنمية قدرات املرأة على تنظيم املشاريع X   أفغانستان ٢٠ ٢٠ ١٢ 
 األمن الغذائي X   اجلزائر ١٣  ٦ ١٣
 تدريب مفتشي الصيد X   أنغوال ١٩ ١٩ ٢ ١٩
 ظفي املخترباتتدريب مو X   أنغوال ١٥ ١٥ ٨ ١٥
 التنظيف باملذيبات يف صناعة النسيج X   األرجنتني ٣٥  ١٢ 
 استخدام املذيبات املستنفدة لألوزون يف املختربات X   األرجنتني ٤٣  ١٧ 
تدريب موظفي اخلدمة العامة امليدانيني على املسائل    X النمسا ٢٣ ٣ ٢١ ١١

 )نشاطان(املالية واإلدارية 
تدريب املوظفني امليدانيني على اإلدارة القائمة على    X االنمس ١٧ ٣ ٣ ٢

 النتائج
 احملفل التعاوين الدويل بشأن اعتماد املختربات   X النمسا ١٣ ٣ ٥ ٣
تدريب أساسي على براجمية الكومفار الثالث إكسربت   X النمسا ٣٥ ٣ ١٢ ١٣

 )نشاطان(
لكومفار الثالث إكسربت تدريب متقدم على براجمية ا   X النمسا ٣١ ٢ ١١ ٥

 )نشاطان(
برنامج اإلجناز ملنظمي املشاريع الذين يتحلون   X  النمسا ٣٧  ١٧ 

 )نشاطان(باملسؤولية 
اعتماد املختربات وفقا ملعيار املنظمة الدولية لتوحيد  X   بنغالديش ١٥٢ ١٥٢ ٣٥ 

 ٥ (١٧٠٢٥اللجنة الكهروتقنية الدولية /املقاييس
 )أنشطة

تدريب املقّيمني على معيار املنظمة الدولية لتوحيد  X   نغالديشب ٢٦ ٢٦ ٣ 
 ١٧٠٢٥اللجنة الكهروتقنية الدولية /املقاييس

 التوحيد القياسي يف جمال األغذية X   بنغالديش ٦٨ ٦٨ ١٣ 
وضع خمطط وطين لعالمة مطابقة املنتجات الغذائية  X   بنغالديش ٢٧ ٢٧ ٦ 

 ة امليدانيةتدريب على املراجع: للمواصفات
وضع خمطط وطين لعالمة مطابقة املنتجات الغذائية  X   بنغالديش ٥٠ ٥٠ ٩ 

 )نشاطان(للمواصفات 
وضع خمطط وطين لعالمة شهادة النوعية اخلاصة  X   بنغالديش ١٦ ١٦ ٦ 

 تدريب على املراجعة امليدانية: باألغذية
ا فيما خيص منهجيات االختبار وإثبات صحته X   بنغالديش ٣٧ ٣٧ ١٠ 

 التحاليل الكيميائية والفيزيائية وامليكروبيولوجية
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OU 

  نوع الربنامج  عدد املشاركني
من البلدان 
 )أ(األفريقية

من 
 اإلناث

من أقل 
البلدان منوا

من مجيع 
 ميدان الدراسة وطين إقليمي أقاليمي اإلقليم املضيف/البلد البلدان

املخطط اخلاص بعالمة شهادة نوعية املنتجات الغذائية  X   بنغالديش ٤٨ ٤٨ ٩ 
 ووضع املعايري العامة املتعلقة بصحة األغذية

 قانون محاية حقوق املستهلكني X   بنغالديش ٣٨ ٣٨ ٤ 
 قياسعلم ال X   بنغالديش ٥١ ٥١ ١ 
 وضع خطط استراتيجية لألعمال التجارية والتسويق X   بنغالديش ٦٤ ٦٤ ٦ 
إنشاء مركز استعالم فعال بشأن احلواجز التقنية  X   بنغالديش ٣٩ ٣٩ ٤ 

 للتجارة
 الصباغة والنسج X   بنغالديش ٦٠ ٥٠ ١٠ 
 امليكروبيولوجيا املتعلقة باألمساك X   بنغالديش ٢٤ ٢٤ ٧ 
 إمكانية تعقب األمساك X   بنغالديش ٤٠ ٤٠ ١٢ 
 إمكانية التعقب X   بنغالديش ١٢٠ ١٢٠ ٣٦ 
 كروماتوغرافيا السوائل العالية األداء X   بنغالديش ٤٥ ٤٥ ١٣ 
 إمكانية التعقب وضمان النوعية X   بنغالديش ٦٠٠ ٦٠٠ ١٨٠ 
 التقنيات امليكروبيولوجية X   بنغالديش ٥٠ ٥٠ ١٥ 
استراتيجية التعقب يف سالسل القيمة اخلاصة بالروبيان  X   ديشبنغال ٣٥ ٣٥ ١٠ 

 )اجلمربي(
 نظم التنفيذ واملراقبة اخلاصة بالتعقب X   بنغالديش ١٦ ١٦ ٥ 
تنفيذ املمارسات اجليدة وحتليل املخاطر ومواضع  X   بنغالديش ٧٥ ٧٥ ٢٢ 

 )نشاطان(الضبط احلرجة 
عقب اخلاصة مبصائد األمساك التابعة إمكانية الت X   بنغالديش ٦٠ ٦٠ ١٨ 

 للمقاطعات
 برنامج التعقب وضمان النوعية يف مقاطعات خمتارة X   بنغالديش ٧٠٥ ٧٠٥ ١٣٨ 

 ) أنشطة٣ (
التعقب وضمان النوعية واملمارسات اجليدة يف إنتاج  X   بنغالديش ١٠٠ ١٠٠ ٣٠ 

 ) أنشطة٣(املدخَّنة ) اجلمربي(منتجات الروبيان 
 مناقشات مجاعية: التلوث بالزرنيخ X   بنغالديش ٣٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠  
 الصحة اجملتمعية X   بنغالديش ١٥ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠  
 تعريف بتطوير جتمعات املنشآت الصغرية واملتوسطة X   بوليفيا ٥٠  ١٥ 
 بناء القدرات التدريبية يف جمال السالمة األحيائية   X الربازيل ٣   
 تقنيات تعدين الذهب النظيفة X   الربازيل ٤٢٠٠   
 سياسات التعدين السليمة X   الربازيل ٩٠   
 ٢٢٠٠٠معيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس   X  بوروندي ٣٤ ٣٤ ٧ ٣٤
تدريب أساسي على براجمية الكومفار الثالث إكسربت X   بوروندي ١٥   
يبات وعوامل حلقة العمل بشأن التدريب على املذ X   بوروندي ٣٠   

 التصنيع والتوعية هبا
 جتهيز منتجات األلبان X   بوركينا فاسو ٥٥ ٥٥ ٥ ٥٥
 حتسني إمكانيات إدرار الدخل يف جمال زيت النخيل X   الكامريون ٩٠  ٢٥ ٩٠
التخلص التدرجيي من بروميد امليثيل امتثاال لاللتزامات  X   الكامريون ٦٠   
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 مبوجب بروتوكول مونتريال
 اإلنتاج األنظُف لألمسنت   X الصني ٣٣  ٤ ١٤
 تدريب الوفد اإليراين املعين باألجهزة املرتلية  X  الصني ٤   
حتليل القدرات التنافسية يف جمال جتارة املنتجات  X   كولومبيا ١٥   

 الصناعية
 ١٧٠٢٥معيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس  X   كوت ديفوار ٢٠  ٥ ٢٠
 طرائق أخذ العينات X   كوت ديفوار ١٤  ٢ ١٤
 توعية الفاعلني يف قطاع النب والكاكاو X   كوت ديفوار ٧٥   ٧٥
 محلة التوعية باألكراتكسني ألف X   كوت ديفوار ١ ٣٦٧   ١ ٣٦٧

 إدارة نوعية املختربات وتقييم املختربات X   كوبا ١٩  ١٢ 
 كراإلنتاج األنظف يف ميدان الس X   كوبا ٢٠  ٨ 
 )نشاطان(اإلنتاج األنظف  X   كوبا ٤٣  ٨ 
تدريب مشاركني رفيعي املستوى : اإلنتاج األنظف X   كوبا ١٩  ٩ 

 من وزارة اإلعالم واالتصال
 تقييم املشاريع: براجمية الكومفار X   كوبا ١٤  ٩ 
 االستبصار التكنولوجي للممارسني   X اجلمهورية التشيكية ٢٤  ٩ 
رية كوريا مجهو ٨٥  ٢٣ 

 الدميقراطية الشعبية
  X  بدائل جمدية لالستعاضة عن عوامل التجهيز يف

 العمليات الكيميائية
مجهورية كوريا  ٧٦  ١٨ 

 الدميقراطية الشعبية
  X بدائل جمدية لتنظيف األجزاء املعدنية باملذيبات 

يع تطبيقات لالرتقاء مبشار: براجمية الكومفار الثالث X   إكوادور ١٠  ٢ 
 االستثمار

 تصميم القوالب X   مصر ٣  ٢ ٣
 ) أنشطة٣(تنفيذ نظم التعقب  X   مصر ٩٢  ١٠ ٩٢
 )نشاطان(نظم التعقب ومعايري االحتاد األورويب  X   مصر ٤٣  ١٦ ٤٣
 التعامل مع مبيدات اآلفات X   مصر ٣٣   ٣٣
 قوة التكامل  X   مصر ٩٠   ٩٠
  األورويب اخلاصة بالنوعيةمعايري االحتاد X   مصر ٣٧   ٣٧
 نظم التعقب وإدارة النوعية X   مصر ٤   ٤
 اإلرشاد الزراعي  X   مصر ٣٣  ٦ ٣٣
 إمكانية التعقب يف قطاع الصناعات الزراعية X   مصر ٦٤  ١٠ ٦٤
 ٢٢٠٠٠معيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس  X   مصر ١٥  ٢ ١٥
 عقب مراجعة نظم الت X   مصر ١١  ٣ ١١
 تدريب على براجمية الكومفار الثالث إكسربت   X مصر ٢٠  ٩ ١٨
 البدائل اجملدية للتنظيف باملذيبات X   مصر ٣٠  ١٧ 
 حياكة اجللود X   إريتريا ٣٤ ٣٤ ٢ ٣٤
 حتسني اجللود بأنواعها X   إريتريا ١٦ ١٦ ١٦ ١٦
 )امليكروبيولوجيا(حتليل األغذية  X   إثيوبيا ١٩ ١٩ ٥ ١٩
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 إدارة خمتربات األغذية X   إثيوبيا ٢٧ ٢٧ ٦ ٢٧
 زراعة اخليزران وتكثريه وإدارة مزارعه X   إثيوبيا ١٦٠ ١٦٠ ٤٠ ١٦٠
 نسج اخليزران وصناعة األثاث اخليزراين X   إثيوبيا ٦٣ ٦٣ ١٧ ٦٣
تنمية قدرات منظمي املشاريع يف جمال اخليزران يف  X   إثيوبيا ١٠٣ ١٠٣ ١٨ ١٠٣

  تنظيم املشاريعاملدن على
 زراعة اخليزران واستخدامه وإدارته X   إثيوبيا ١٦ ١٦ ٣ ١٦
طرائق حفظ اخليزران وتشغيل األدوات اليدوية  X   إثيوبيا ١٠ ١٠ ٣ ١٠

 املختلفة 
براجمية الكومفار الثالث إكسربت لرباجمية ويندوز  X   أملانيا ١٠  ٢ 

 ) نشاطان(
ملتكاملة واملستدامة للمناطق الساحلية اإلدارة ا  X  غانا ٤٣ ١٠ ٧ ٤٣

 تدريب للمنظمات غري احلكومية: والبحرية
 تنمية القدرات على تنظيم املشاريع X   غينيا ٦٥٠ ٦٥٠ ٢٥٦ ٦٥٠
 مهارات تنظيم املشاريع X   غينيا ٧٠٠ ٧٠٠ ٢٧٥ ٧٠٠
 احلياكة اليدوية وصباغة املنسوجات X   غينيا ٤٠ ٤٠ ٣٠ ٤٠
 منهجية اإلنتاج األنظف  X  هندوراس ٢٠  ٤ 
 االستبصار التكنولوجي   X هنغاريا ١٧  ٦ 
تدريب : تنمية جتمعات املنشآت الصغرية واملتوسطة X   اهلند ٧٤  ٣٢ 

 إداري 
مهارات : تنمية جتمعات املنشآت الصغرية واملتوسطة X   اهلند ٢٥   

 القيادة للشباب
االرتقاء : شآت الصغرية واملتوسطةتنمية جتمعات املن X   اهلند ٥٢٤  ٢٢٥ 

 باملهارات التقنية
تدريب : تنمية جتمعات املنشآت الصغرية واملتوسطة X   اهلند ٧٠  ٧٠ 

 املدربني
الشؤون : تنمية جتمعات املنشآت الصغرية واملتوسطة X   اهلند ١٠٧  ٢٦ 

 املالية واملصرفية واألعمال التجارية
تدريب : معات املنشآت الصغرية واملتوسطةتنمية جت X   اهلند ١٧٠  ١٧٠ 

 مجاعي على املساعدة الذاتية
املبيعات : تنمية جتمعات املنشآت الصغرية واملتوسطة X   اهلند ٩٢  ٤٠ 

 والتسويق
بناء : تنمية جتمعات املنشآت الصغرية واملتوسطة X   اهلند ٣١  ٣ 

 القدرات املؤسسية
 سالمة اللعب X X  اهلند ٣١  ٣ 
 )نشاطان(تصميم اللعب   X  اهلند ١٨  ١ 
 نوعية اللعب وإصدار الشهادات بشأهنا  X  اهلند ٢٣  ٣ 
 تسويق الصادرات  X  اهلند ١٨  ١ 
 تنمية القدرات على تنظيم املشاريع  X  اهلند ٢٥   
)نشاطان(تدريب على براجمية الكومفار الثالث إكسربت  X   اهلند ٣١  ١ 
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)نشاطان(تدريب على براجمية الكومفار الثالث إكسربت  X   ياإندونيس ٤٦  ١٨ 
 التطريز X   إندونيسيا ٢٠  ٢٠ 
 احلرف اليدوية والتطريز X   إندونيسيا ١١  ١١ 
 القدرات التنظيمية X   إندونيسيا ١١  ١٠ 
 نسج اخليزران  X   إندونيسيا ٢٠  ٧ 
 التسويق X   إندونيسيا ٢  ١ 
 مسك الدفاتر وبرنامج إكسل  X   اإندونيسي ١٥  ٦ 
 تقييم سريع على الصعيد الريفي X   إندونيسيا ٢٥  ٦ 
 الوعي واالبتكار واإلبداع X   إندونيسيا ٥٦٠  ٣٢٠ 
 تقنيات تعدين الذهب النظيفة X   إندونيسيا ١ ٥٠٠   
 سياسات التعدين السليمة X   إندونيسيا ٤٠   
-مجهورية(إيران  ٤٩  ١٤ 

 )الميةاإلس
  X املمارسات الزراعية 

-مجهورية(إيران  ٣٤٢  ١٠٠ 
 )اإلسالمية

  X التسويق 

-مجهورية(إيران  ٣٥٠  ١٠٠ 
 )اإلسالمية

  X سالمة األغذية 

-مجهورية(إيران  ٢٨  ٢٨ 
 )اإلسالمية

  X تنمية قدرات املرأة على تنظيم املشاريع والتسويُق :
 تدريب املدربني

-هوريةمج(إيران  ١٢٧  ٤٩ 
 )اإلسالمية

  X االرتقاء باملهارات يف جمال جتهيز البيانات 

-مجهورية(إيران  ٤٨  ٣٤ 
 )اإلسالمية

  X  االرتقاء باملهارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات
 واالتصاالت

 تدريب املدربني: اإلحصاءات الصناعية X   العراق ١٢   
 اإلحصاءات الصناعية X   العراق ٤٣   
 احتادات التصدير للمنشآت الصغرية واملتوسطة   X إيطاليا ١٥ ١ ٥ ٧
إنشاء شبكة لبناء القدرات يف جمال السالمة األحيائية  X   إيطاليا ٧  ٤ ٦

 بني بلدان اجلنوب
 احتادات التصدير للمنشآت الصغرية واملتوسطة X   األردن ٢٠  ٥ 
 تكنولوجيا األغذية X   األردن ٧  ٣ 
 تدريب املدربني: إدارة النوعية X   ناألرد ١٦  ٤ 
 اإلدارة االستراتيجية X   األردن ١٠  ٣ 
تدريب أساسي على براجمية الكومفار الثالث إكسربت X   األردن ٦   
 تكثري اخليزارن وزراعته وإدارة مزارعه X   كينيا ٧٩  ١٧ ٧٩
 ونسجاملنتجات األساسية للنجارة وتركيب األخشاب X   كينيا ٦  ١ ٦

 اخليزران 
 تكثري اخليزران وزراعته X   كينيا ١٠  ٢ ١٠
 السالمة األحيائية X   كينيا ٩  ٣ ٩
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 ٢٢٠٠٠معيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس   X  كينيا ٢٧  ٧ ٢٧
 تدريب على براجمية الكومفار الثالث إكسربت X   كوريا ٣٦  ٣ 

 )نشاطان(
مجهورية الو  ٢٨ ٢٨ ١٣ 

 راطية الشعبيةالدميق
  X  اخلدمات واملعلومات املقدمة لألعضاء يف جمال

 األعمال التجارية 
مجهورية الو  ٢٥ ٢٥ ٩ 

 الدميقراطية الشعبية
  X استبانة فرص األعمال التجارية 

مجهورية الو  ٢١ ٢١ ٧ 
 الدميقراطية الشعبية

  X تدريب املدربني: اجملموعات املعنية باإلنتاجية يف القرى

مجهورية الو  ٩٥ ٩٥ ١٥ 
 الدميقراطية الشعبية

  X صنع املكانس 

مجهورية الو  ١١ ١١ ٢ 
 الدميقراطية الشعبية

  X استخالص زيت السمسم 

مجهورية الو  ٢٠ ٢٠ ٥ 
 الدميقراطية الشعبية

  X اللغة اإلنكليزية 

مجهورية الو  ٦٠ ٦٠ ٩ 
 الدميقراطية الشعبية

  X ةتقنيات تعدين الذهب النظيف 

مجهورية الو  ٢٠   
 الدميقراطية الشعبية

  X براجمية الكومفار الثالث إكسربت 

اجلماهريية العربية  ٢٨   
 الليبية

  X إعداد املشاريع الصناعية وتقييمها : براجمية كومفار
 وتطبيقها

 جتفيف الفواكه واخلضر X   مدغشقر ١٢ ١٢ ١٢ ١٢
 تخدمة يف العملصحة الثريان املس X   مالوي ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠
 تسويق املنتجات الزراعية X   مالوي ٣٤ ٣٤ ٦ ٣٤
 استخدام الثريان يف العمل X   مالوي ٢٤ ٢٤  ٢٤
 اخلبازة X   مالوي ٣٤ ٣٤ ٣٤ ٣٤
 تدريب املرشدين على إدارة األعمال X   مالوي ٢٠ ٢٠ ٧ ٢٠
 تدريب املزاِرعات على إدارة األعمال X   مالوي ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣
 تدريب التجار على إدارة األعمال X   مالوي ١٩ ١٩ ١ ١٩
 استخدام األمسدة X   مالوي ٤٨٧ ٤٨٧ ٢٧١ ٤٨٧
 تشغيل مطاحن الذرة وإدارهتا X   مالوي ٢٤ ٢٤ ٤ ٢٤
 البستنة X   مالوي ٢٩ ٢٩ ٢٠ ٢٩
 جتهيز احملاصيل X   مالوي ٢٢ ٢٢ ١٢ ٢٢
 اإلنتاج البستاين املروي  X   مالوي ٣٠ ٣٠ ١٧ ٣٠
 تطوير منتجات اخلبازة X   مالوي ٣٤ ٣٤ ٣٤ ٣٤
 صيانة أفران اخلبازة X   مالوي ٣٤ ٣٤ ١٧ ٣٤
 خدمة اآلبار وصيانتها X   مالوي ٨٥ ٨٥ ٥٨ ٨٥
 تدريب املدربني: مركز تدريب اليتامى X   مالوي ٧ ٧  ٧
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 اخلياطة: مركز تدريب اليتامى X   مالوي ٥ ٥ ٥ ٥
 اللحام وصناعة املعادن: تدريب اليتامىمركز  X   مالوي ٧ ٧ ١ ٧
 النجارة وأشغال اخلشب: مركز تدريب اليتامى X   مالوي ٥ ٥  ٥
 البناء والتشييد: مركز تدريب اليتامى X   مالوي ٥ ٥  ٥
 ميكانيكا السيارات: مركز تدريب اليتامى X   مالوي ٦ ٦  ٦
  اليدويةالنحت واحلرف: مركز تدريب اليتامى X   مالوي ٥ ٥  ٥

 إدارة خمططات االئتمان يف القرى X   مالوي ١٧١ ١٧١ ٨٥ ١٧١
االرتقاء : تنمية قدرات املرأة على تنظيم املشاريع X   مالوي ٤٦  ٤٦ ٤٦

 باملهارات التقنية
 تدريب املدربني: العاملون يف جمال اإلرشاد الزراعي X   مالوي ١٧   ١٧
 ر واالئتمان احمللينظام االدخا X   مالوي ٢٨٩  ١٢٠ ٢٨٩

 )نشاطان(الدورة الثانية : السالمة األحيائية   X ماليزيا ١٢  ٣ 
 احلياكة اليدوية وصباغة املنسوجات X   مايل ٢٠ ٢٠ ١٥ ٢٠
 جتهيز الفواكه واخلضر وجوز الشية X   مايل ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢
 براجمية الكومفار الثالث إكسربت X   املكسيك ٣١   
تطبيقات لتقييم مشاريع : براجمية الكومفار الثالث X   كاملكسي ٤٤  ١٤ 

 ) أنشطة٣(االستثمار 
: ١٧٠٢٥معيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس  X   منغوليا ٥٢  ٣١ 

 املعايرة والتعقب والتقييم
حلقة عمل بشأن معيار املنظمة الدولية لتوحيد  X   منغوليا ١٠١  ٦٤ 

 )نشاطان (١٧٠٢٥املقاييس 
اللجنة /معيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس X   منغوليا ٢٦  ١٧ 

 تدريب كبار املقّيمني: ١٧٠٢٥الكهروتقنية الدولية 
اللجنة /معيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس X   منغوليا ٢٣  ١٤ 

تدريب املقّيمني : ١٧٠٢٥الكهروتقنية الدولية 
 التقنيني

اللجنة / املنظمة الدولية لتوحيد املقاييسمعيار X   منغوليا ٣٠  ٢٢ 
تدريب مراجعي : ١٧٠٢٥الكهروتقنية الدولية 
 احلسابات الداخليني

 إنتاج زيت الزيتون وجتهيز الفواكه واخلضر X   املغرب ١٨  ١٨ ١٨
اللجنة /معيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس X   موزامبيق ٦٨ ٦٨ ٥٥ ٦٨

 تنفيذ الكفاءة املخربية: ١٧٠٢٥الكهروتقنية الدولية 
 املعايري واللوائح التقنية X   موزامبيق ١٥ ١٥ ٩ ١٥
 املعايرة: علم القياس X   موزامبيق ٦ ٦  ٦
 صيانة املعدات وإصالحها X   موزامبيق ٣ ٣ ١ ٣

 أعمال اللجنة التقنية: وضع املعايري X   موزامبيق ١٤٥ ١٤٥ ٦٥ ١٤٥
حلقة دراسية بشأن صوغ : م القياس القانوينعل X   موزامبيق ٤٣ ٤٣ ١٧ ٤٣

 القوانني
 التنفيذ العملي: مراكز االستعالم الوطنية X   موزامبيق ١٣ ١٣ ٨ ١٣
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  نوع الربنامج  عدد املشاركني
من البلدان 
 )أ(األفريقية

من 
 اإلناث

من أقل 
البلدان منوا

من مجيع 
 ميدان الدراسة وطين إقليمي أقاليمي اإلقليم املضيف/البلد البلدان

الصيانة : سجل األجهزة وقاعدةُ البيانات اخلاصة هبا X   موزامبيق ٣ ٣ ١ ٣
 واإلصالح

 اللجنة الوطنية لدستور األغذية X   موزامبيق ٤٨ ٤٨ ٢٢ ٤٨
 ضمان سالمة األغذية ونوعيتها X   موزامبيق ١٠٤ ١٠٤ ٣٨ ١٠٤
 تشريعات األغذية X   موزامبيق ١٢ ١٢ ٦ ١٢
 )البالذر(جتهيز تفاح البطم  X   موزامبيق ٢٠ ٢٠ ١٢ ٢٠

: مناهج دراسية يف املدارس الثانوية عن تنظيم املشاريع X   ناميبيا ٤٥  ١٨ ٤٥
 تدريب املدربني

جتمعات املنشآت الصغرية واملتوسطة وتنمية االقتصاد  X   نيكاراغوا ١٦٤  ٥٦ 
 املنهجية: احمللي

التنمية : تنمية جتمعات املنشآت الصغرية واملتوسطة X   نيكاراغوا ٢٢٣  ٩٠ 
 االقتصادية والقدرات التنافسية

تدريب : تنمية جتمعات املنشآت الصغرية واملتوسطة X   نيكاراغوا ٥١  ٢٠ 
  يف شبكات السمسرةاملدربني العاملني

 بدائل بروميد امليثيل X   نيكاراغوا ٣٥   

 تكنولوجيا السلع واألحذية اجللدية  X   نيجرييا ٢٦   ٢٦

 حتسني إمكانيات إدرار الدخل يف جمال زيت النخيل X   نيجرييا ٢٤  ٥ ٢٤

 إمكانية التعقب يف قطاع مصائد األمساك X   باكستان ٣٥  ٣ 

املبادئ التطبيقية لتحليل املخاطر ومواضع الضبط  X   باكستان ٢٤  ٥ 
 احلرجة 

 إجراءات التشغيل املوحدة يف قطاع مصائد األمساك X   باكستان ١ ٠١٢   

 القدرات التنافسية القطاعية يف جمال الصويا واجللود X   باراغواي ٦  ٣ 

 احتادات التصدير للمنشآت الصغرية واملتوسطة X   بريو ٨٨  ٢٩ 

 براجمية الكومفار أوفا X   االحتاد الروسي ١٨  ٨ 

حتليل املشاريع : ترويج املنشآت الصغرية واملتوسطة X   االحتاد الروسي ٢٥  ١٢ 
 اخلاصة باملنشآت الصغرية واملتوسطة

القدرة التنافسية : ترويج املنشآت الصغرية واملتوسطة X   االحتاد الروسي ٢٥  ١٠ 
 ملتوسطةللمنشآت الصغرية وا

 ٢٢٠٠٠معيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس   X  رواندا ٢٨ ٢٨ ١٤ ٢٨

االرتقاء باملهارات : تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة X   السنغال ١٥٢ ١٥٢ ٩٤ ١٥٢
 اإلدارية

 تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة والتنمية احمللية X   السنغال ٦٠ ٦٠ ١٥ ٦٠

التمويل البالغ : تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة X   لسنغالا ١٥٧ ١٥٧ ٤٤ ١٥٧
 الصغر وطرائق التقييم
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  نوع الربنامج  عدد املشاركني
من البلدان 
 )أ(األفريقية

من 
 اإلناث
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البلدان منوا

من مجيع 
 ميدان الدراسة وطين إقليمي أقاليمي اإلقليم املضيف/البلد البلدان

املهارات التقنية : تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة X   السنغال ٤٢ ٤٢ ٤٢ ٤٢
 والتسويق

مهارات تنظيم : تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة X   السنغال ٣٩٧ ٣٩٧ ٢٣٤ ٣٩٧
 املشاريع

 االستبصار التكنولوجي من أجل الشركات   X سلوفاكيا ١٦   ١

 إجراء حتليل للثغرات يف نظم مراقبة السالمة الغذائية X   سري النكا ٢٠  ٩ 

تدريب املدربني املعتَمدين يف نظم مراقبة سالمة  X   سري النكا ١٦  ٥ 
 األغذية 

 حلقة عمل بشأن التحقق X   سري النكا ٢٧  ٣ 

 )نشاطان(الري الصغري النطاق  X   كاسري الن ٣٠   

تنمية قدرات تنظيم املشاريع لدى باعة األغذية  X   السودان ٥٠ ٥٠ ١١ ٥٠
 ومنظِّمات املشاريع  

 تدريب إداري: مراكز التدريب املهين X   السودان ١٠ ١٠ ١ ١٠

استخدام تكنولوجيا : مراكز التدريب املهين X   السودان ٢١ ٢١  ٢١
 وصيانتهااالتصاالت 

وضع مناذج أولية خاصة : مراكز التدريب املهين X   السودان ٤ ٤  ٤
 مبعينات التنقل

 املعرفة األساسية باحلاسوب: مراكز التدريب املهين X   السودان ٤٠ ٤٠ ٢٠ ٤٠

 االرتقاء باملهارات التقنية: مراكز التدريب املهين X   السودان ٥ ٥  ٥

اهلندسة امليكانيكية وصيانة : ز التدريب املهينمراك X   السودان ١٣ ١٣  ١٣
 املعدات

تنمية القدرات على تنظيم : مراكز التدريب املهين X   السودان ٢٠ ٢٠  ٢٠
  تدريب املدربني-املشاريع

التدريب والتوجيه من أجل تنمية : مراكز التدريب املهين X   السودان ١٦ ١٦ ٣ ١٦
 دريب املدربنيت-قدرات الشباب على تنظيم املشاريع

 تقنيات تعدين الذهب النظيفة X   السودان ٢٢٠ ٢٢٠ ٢١ ٢٢٠

اجلمهورية العربية  ١٠٠  ٢٠ 
 السورية

  X االرتقاء بالتقنيات 

اجلمهورية العربية  ٢٥  ٣ 
 السورية

  X حلقة عمل للتدريب على املذيبات والتوعية هبا 

 مرفق البيئة العاملية   X تايلند ٩  ٢ 

مجهورية مقدونيا  ١٦  ٩ 
 اليوغوسالفية سابقا

  X تدريب اخلرباء الوطنيني: اإلنتاج األنظف 

 مكافحة التلوث X   تونس ٣٦  ٨ ٣٦
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 ميدان الدراسة وطين إقليمي أقاليمي اإلقليم املضيف/البلد البلدان

 مراقبة النوعية والعمليات يف صناعة اجللود واألحذية X   تركيا ١٢ ٥ ٤ ٥

 االستبصار التكنولوجي للمنظمني   X تركيا ٢٠  ٣ ٦

احلياكة اليدوية وتصميم الرسوم الفنية للمالبس  X   أوغندا ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠
وتفصيل املالبس وتطوير املنتجات وصيانة آالت 

 اخلياطة وتنمية األعمال التجارية

االرتقاء باملهارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات  X   أوغندا ١٢٠ ١٢٠ ٤٠ ١٢٠
 ) مايكروسوفت-اليونيدو (واالتصاالت 

 اإلرشاد الصناعي X   أوغندا ١٩٢ ١٩٢ ١١٤ ١٩٢

 االرتقاء باملهارات التقنية X   أوغندا ١٠٣ ١٠٣ ٦١ ١٠٣

 تدريب املدربني: تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت X   أوغندا ٣٠ ٣٠ ٨ ٣٠

: مراكز معلومات األعمال التجارية يف املقاطعات X   أوغندا ٦ ٦ ٣ ٦
 تدريب املوظفني العاملني يف جمال املعلومات

التدريب اجلنساين للعاملني يف املنشآت الصغرية  X   أوغندا ٤٦ ٤٦ ١٨ ٤٦
واملتوسطة ومراكز معلومات األعمال التجارية يف 

 املقاطعات

 النجارة األساسية وتركيب األخشاب األساسي X   أوغندا ٥٠ ٥٠ ١ ٥٠

 أشغال البناء واخلرسانة X   أوغندا ١١٩ ١١٩ ١١ ١١٩

 نجارة املتقدمة وتركيب األخشاب املتقدمال X   أوغندا ٣٧ ٣٧ ٣ ٣٧

 أشغال البناء واخلرسانة املتقدمان X   أوغندا ٢٧ ٢٧ ٣ ٢٧

 استخدام األدوات اآللية احملمولة يف األشغال اخلشبية X   أوغندا ٢٠ ٢٠  ٢٠

 اخلياطة وصنع املالبس X   أوغندا ١٦٢ ١٦٢ ١٢٧ ١٦٢

 ز العسلتربية النحل وجتهي X   أوغندا ١٧ ١٧ ٤ ١٧

 احلدادة األساسية X   أوغندا ٢١ ٢١ ٥ ٢١

 ميكانيكا السيارات X   أوغندا ١٠ ١٠ ١ ١٠

 حمو األمية الوظيفية لدى الكبار X   أوغندا ٤٩٢ ٤٩٢ ١٦٧ ٤٩٢

 تنمية القدرات األساسية على تنظيم املشاريع X   أوغندا ٤٩٢ ٤٩٢ ١٦٧ ٤٩٢

 شجار وإدارهتاإنشاء مشاتل األ X   أوغندا ١٦ ١٦ ٢ ١٦

إدارة النـزاعات ومسك الدفاتر واحملاسبة وصوغ  X   أوغندا ٤٦ ٤٦ ١٦ ٤٦
 )ألعضاء جلان اإلدارة(املشاريع وتنفيذها 

مهارات التعلم لدى الكبار، وكتابة وثائق املشاريع،  X   أوغندا ٢٠ ٢٠ ٦ ٢٠
وإدارة النـزاعات، والتوجيه، ومهارات القيادة، وكتابة 

 )للعاملني املعنيني باالتصال(التقارير 

 ٢٢٠٠٠معيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس   X  أوغندا ٢٤ ٢٤ ٧ ٢٤
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  نوع الربنامج  عدد املشاركني
من البلدان 
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من 
 اإلناث
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البلدان منوا

من مجيع 
 ميدان الدراسة وطين إقليمي أقاليمي اإلقليم املضيف/البلد البلدان

 مشروبات املوز X   أوغندا ٢٣ ٢٣ ١ ٢٣

 جتهيز نبات املورينغا X   أوغندا ٣٥ ٣٥ ٩ ٣٥

 تدقيق سالمة األغذية X   أوغندا ٣٣ ٣٣ ٦ ٣٣

  األغذيةممارسات سالمة X   أوغندا ٣٤ ٣٤ ١٦ ٣٤

 )نشاطان(تدريب اخلرباء الوطنيني : اإلنتاج األنظف X   أوكرانيا ٢٨  ٨ 

اإلمارات العربية  ٩  ٥ 
 املتحدة

  X  إعداد املشاريع الصناعية وتقييمها وتطبيق براجمية
 الكومفار الثالث 

مجهورية تنـزانيا املتحدة ٢٥  ١٠ ٢٥   X ٢٢٠٠٠ املقاييس التعريف مبعيار املنظمة الدولية لتوحيد 

مجهورية تنـزانيا املتحدة ٦ ٦ ٤ ٦   X جتهيز األغذية 

مجهورية تنـزانيا املتحدة ٣٥ ٣٥ ١٥ ٣٥   X تركيب جمفِّف هجني واستخدامه 

مجهورية تنـزانيا املتحدة ٣٠ ٣٠ ١١ ٣٠   X  البالذر(جتهيز تفاح البطم( 

مجهورية تنـزانيا املتحدة ٢٥ ٢٥ ٨ ٢٥   X  املوزمشروبات 

مجهورية تنـزانيا املتحدة ١٦ ١٦ ٩ ١٦   X جتهيز نبات املورينغا 

مجهورية تنـزانيا املتحدة ١٥ ٢٥٧ ١٥ ٢٥٧  ١٥ ٢٥٧   X تقنيات تعدين الذهب النظيفة 

 تنمية جتمعات املنشآت الصغرية واملتوسطة وشبكاهتا X   أوروغواي ٣٢  ٩ 

 املمارسات السليمة X   أوروغواي ٢٠  ٥ 

 التجارة اخلارجية X   أوروغواي ٢٠  ٥ 

حساب تكاليف املنتجات الصناعية للمنشآت الصغرية  X   أوروغواي ١٢  ٥ 
 واملتوسطة

 تدريب على براجمية الكومفار الثالث إكسربت X   اليمن ١٥   

 التجفيف الشمسي X   اليمن ١٢ ١٢  

 يفةتقنيات تعدين الذهب النظ X   زمبابوي ١ ٠٠٠  ١ ٠٠٠ 

 .يشمل مشاركني من الدول العربية األفريقية)  أ    (
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 ٢اجلدول 
 ،٢٠٠٧الزماالت الدراسية واجلوالت الدراسية اليت بدأت يف عام 
 حسب اجلنسية أو املوطن أو البلد أو اإلقليم

 عدد املستفيدين

 اليونديب الربنامج العادي الربامج األخرى
اجملموع

 ذكور إناث اجملموع ذكور إناث اجملموع ذكور إناث اجملموع
 بلد أو اإلقليماجلنسية أو املوطن أو ال

 أفريقيا          
 بنن ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 بوتسوانا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 بوركينا فاسو ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 بوروندي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 الكامريون ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ٠ ٤ ٤
 تشاد ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١

 مجهورية الكونغو الدميقراطية ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ 
 إثيوبيا ٠ ٠ ٠ ٥ ٠ ٥ ١٤ ٣ ١٧ ٢٢
 غانا ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٧ ١ ٨ ٩
 غينيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢
 كوت ديفوار ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١  ١ ١
 كينيا ٠ ٠ ٠ ٣ ٢ ٥ ٦  ٦ ١١
 مدغشقر ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١
 مايل ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 موزامبيق ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٩ ٧ ١٦ ١٧
 النيجر ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 نيجرييا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٣ ٨ ٨
 رواندا ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٠ ١ ١ ٣
 يبسان تومي وبرينسيـ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 السنغال ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٦ ٣ ٩ ١٠
 سيشل ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١
 سرياليون ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١ ٠ ١ ٢
 مجهورية تنـزانيا املتحدة ٠ ٠ ٠ ٤ ١ ٥ ٤ ٢ ٦ ١١
 توغو ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢
 أوغندا ٠ ٠ ٠ ١ ٢ ٣ ٩ ٠ ٩ ١٢
 زامبيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩ ١ ١٠ ١٠
اجملموع ٠ ٠ ٠ ١٩ ٦ ٢٥ ٨٧ ٢٣ ١١٠ ١٣٥

           
 املنطقة العربية          
 اجلزائر ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٤ ٩ ٩
 البحرين ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 مصر ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١٩ ٠ ١٩ ٢٠
 العراق ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٢ ١٩ ٦١ ٦١
 األردن ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١ ٠ ١ ٢
 الكويت ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
 لبنان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩ ٣ ١٢ ١٢
 املغرب ٠ ٠ ٠ ٧ ٠ ٧ ١٠ ٠ ١٠ ١٧
 فلسطني ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨ ٠ ٨ ٨
 السودان ٠ ٠ ٠ ٣ ١ ٤ ٣ ٠ ٣ ٧
 اجلمهورية العربية السورية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٢ ٣ ١٥ ١٥
 تونس ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨ ٥ ١٣ ١٣
١١٨ ٣٤ ١٥٢ ١٦٦ اجملموع ١ ٠ ١ ١٠ ٣ ١٣

           
 آسيا واحمليط اهلادئ          
 بنغالديش ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢٢ ٣ ٢٥ ٢٧
 بوتان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
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 اليونديب الربنامج العادي الربامج األخرى
اجملموع

 ذكور إناث اجملموع ذكور إناث اجملموع ذكور إناث اجملموع
 بلد أو اإلقليماجلنسية أو املوطن أو ال

 كمبوديا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ١ ٦ ٦
 الصني ٧ ٤ ١١ ٠ ٠ ٠ ١٠ ٩ ١٩ ٣٠
 اهلند ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ ١٩ ٠ ١٩ ٢١
 إندونيسيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 ) اإلسالمية-مجهورية (إيران  ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ١٩ ٠ ١٩ ٢١
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩ ١ ١٠ ١٠
 ملديف ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 ) املتحدة-واليات (ميكرونيزيا  ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ١
 غوليامن ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ ١ ٢ ٣ ٥
 باكستان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ١ ٣ ٣
 الفلبني ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 تايلند ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٠ ١ ١ ٣
 فييت نام ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٢ ٠ ١٢ ١٢
١٠٣ ١٨ ١٢١ ١٤٣ اجملموع ٧ ٤ ١١ ٥ ٦ ١١

           
 أوروبا والدول املستقلة حديثا          
 ألبانيا ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٢ ٤ ٥
 بيالروس ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١
 بلغاريا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٢ ٣ ٣
 كرواتيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٢
 رومانيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١
 االحتاد الروسي ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٣ ٣ ٦ ٧
 صربيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٢
 سلوفاكيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١
 طاجيكستان ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ١ ١ ٢
 تركيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٣ ٣
 أوكرانيا ٠ ٠ ٠ ٣ ١ ٤ ١  ١ ٥
 أوزبكستان ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٢ ٠ ٢ ٣
اجملموع ٠ ٠ ٠ ٦ ٣ ٩ ١٤ ١٢ ٢٦ ٣٥
           
 أمريكا الالتينية والكاريبـي          
 ألرجنتنيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧ ٢ ٩ ٩
 الربازيل ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ١
 كولومبيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 كوبا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١١ ٧ ١٨ ١٨
 إكوادور ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ١
 السلفادور ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١١ ٠ ١١ ١١
 هندوراس ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩ ٠ ٩ ٩
 غواتيماال ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١
 املكسيك ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢٥ ٢ ٢٧ ٢٨
 نيكاراغوا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٧ ١٤ ٥١ ٥١
 أوروغواي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٢ ٥ ٥
 ) البوليفارية-مجهورية (فنـزويال  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ٢ ٦ ٦

١٠٨ ٣٠ ١٣٨ ١٤١ اجملموع ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٣
           
 عدميو اجلنسية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٤ ٩ ٩
اجملموع ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٤ ٩ ٩
           

٤٣٥ ١٢١ ٥٥٦ ٦٢٩ اجملموع الكلي ٨ ٤ ١٢ ٤٠ ٢١ ٦١
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 ٣اجلدول 
 ، حسب البلد٢٠٠٧الزماالت الدراسية واجلوالت الدراسية اليت بدأت يف عام 

 أو املنطقة اجلغرافية أو اإلقليم اجلارية فيه الدراسة ومصدر التمويل
 يدينعدد املستف

 اليونديب الربنامج العادي الربامج األخرى
اجملموع

 ذكور إناث اجملموع ذكور إناث اجملموع ذكور إناث اجملموع
 اإلقليم /املنطقة اجلغرافية/البلد

 اجلارية فيه الدراسة
           

 األرجنتني ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٣ ٣
 أستراليا ٠ ٠ ٠ ٣ ١ ٤ ٩ ١ ١٠ ١٤
 النمسا ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢٠ ١٥ ٣٥ ٣٧
 البحرين ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ١ ٤ ٤
 بلجيكا ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٢ ٠ ٢ ٣
 الربازيل ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ١ ٣ ٣
 بلغاريا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 كندا ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٠ ٠ ٠ ٢
 الصني ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٦ ٣ ٣٩ ٣٩
 يكاكوستار ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٦ ١١ ٤٧ ٤٧
 كوبا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٣ ٣
 اجلمهورية التشيكية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٢ ٣ ٣
 إكوادور ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٣ ٣
 مصر ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٤ ٥ ٢٩ ٢٩
 السلفادور ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦ ١ ٧ ٧
 فرنسا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٨ ١٥ ٣٣ ٣٣
 أملانيا ٧ ٤ ١١ ٠ ٠ ٠ ١٥ ١ ١٦ ٢٧
 غانا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 غواتيماال ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦ ١ ٧ ٧
 هندوراس ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦ ١ ٧ ٧
 هنغاريا ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٥ ٥ ١٠ ١٢
 اهلند ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٧ ٧ ٣٤ ٣٤
 إندونيسيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ ٤ ٤
 العراق ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢
 إيرلندا ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٨ ٥ ١٣ ١٤
 إيطاليا ٠ ٠ ٠ ١٠ ٤ ١٤ ٥٥ ١٥ ٧٠ ٨٤
 اليابان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ٠ ٤ ٤
 األردن ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٧ ٢٨ ٧٥ ٧٥
 كينيا ٠ ٠ ٠ ٣ ٣ ٦ ١ ١ ٢ ٨
 لبنان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٣ ٣
 ليتوانيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١
 مالوي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ١ ٤ ٤
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 اليونديب الربنامج العادي الربامج األخرى
اجملموع

 ذكور إناث اجملموع ذكور إناث اجملموع ذكور إناث اجملموع
 اإلقليم /املنطقة اجلغرافية/البلد

 اجلارية فيه الدراسة
           
 ماليزيا ٠ ٠ ٠ ٣ ٢ ٥ ٣ ٢ ٥ ١٠
 مايل ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 املكسيك ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٤ ١ ١٥ ١٥
 املغرب ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٣ ٦ ٦
 هولندا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٣ ٣
 الربتغال ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ١ ٥ ٥
 مجهورية كوريا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢
 رومانيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١
 ب أفريقياجنو ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٧ ٥ ٢٢ ٢٢
 السنغال ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 سنغافورة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١
 إسبانيا ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٣ ٤٥ ٨ ٥٣ ٥٦
 سري النكا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢
 السويد ٧ ٤ ١١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١٢
 سويسرا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ٠ ٤ ٤
 تايلند ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢
 تونس ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٣ ٤ ٢٧ ٢٧
 تركيا ٠ ٠ ٠ ١٢ ٨ ٢٠ ٢٧ ٨ ٣٥ ٥٥
 اإلمارات العربية املتحدة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ٠ ٤ ٤
 اململكة املتحدة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠ ٠ ١٠ ١٠
 مقر اليونيدو ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ ٢ ١ ٣ ٥
 أوروغواي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٢
 مريكيةالواليات املتحدة األ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٢ ٧ ٧
 فييت نام ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ٢ ٦ ٦

اجملموع ١٥ ٨ ٢٣ ٤٠ ٢١ ٦١  ٥٣١ ١٦٢ ٦٩٣ ٧٧٧
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 التذييل زاي
 *٢٠٠٧االتفاقات والترتيبات األخرى املربمة يف عام 

 
      االتفاقات مع الدول-أوال

 بوروندي  

من أجل تنفيذ            ،اتفاق بشأن صندوق استئماين بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وحكومة مجهورية بوروندي                                                              
ريٍبي لتشجيع تسخري الطاقة املتجددة ألغراض التنمية                             مشروع جت     : تسخري الطاقة لألغراض اإلنتاجية                  "مشروع عنوانه          

 .٢٠٠٧سبتمرب     / أيلول     ١٤مارس و     / آذار  ٢٨، وقِّع عليه يف           "الصناعية    
  

 الصني ورابطة لصندوق العاملي لتجديد املوارد        

بطة الصندوق           اتفاق بشأن صندوق استئماين بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وحكومة مجهورية الصني الشعبية ورا                                                                      
تقدمي املساعدة التقنية إلنشاء وتشغيل معهد دويل لرصد                                     "من أجل تنفيذ مشروع يف الصني عنوانه                         العاملي لتجديد املوارد،               

 .٢٠٠٧أغسطس       / آب  ١٧ و  ٨يوليه و     / متوز   ٢٧وقِّع عليه يف         " وإدارة املوارد البيئية، وتكنولوجيات استرداد املوارد                               
  

 درة اإلنتاجية الصني ومركز سيان لتعزيز الق         

يان   س ومركز     اتفاق بشأن صندوق استئماين بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وحكومة مجهورية الصني الشعبية                                                                      
املساعدة يف إنشاء مركز لصفقات العقود من الباطن والشراكات                                            "، من أجل تنفيذ مشروع عنوانه                        لتعزيز القدرة اإلنتاجية             

 .٢٠٠٧فرباير     / شباط    ١٦، وقِّع عليه يف            )"املرحلة األوىل        (اطعة شانسي          الصناعية يف منطقة سيان مبق               
  

 كولومبيا  

مذكّرة تفاهم بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وحكومة كولومبيا بشأن املرحلة الثانية من الربنامج املتكامل يف                                                                                 
 .٢٠٠٧أكتوبر      / تشرين األول         ٢٣، وقِّع عليها يف            كولومبيا     

  
 الكونغو   

من أجل تنفيذ مشروع يف                  فاق بشأن صندوق استئماين بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومجهورية الكونغو،                                                      ات 
 تشرين      ١٧وقِّع عليه يف        ،   "الربنامج املتكامل إلعادة التأهيل الصناعي يف مرحلة ما بعد الصراع                                       "مجهورية الكونغو عنوانه                

 .٢٠٠٧أكتوبر     /األول   
  

 كوستاريكا 

ني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وحكومة مجهورية كوستاريكا، بشأن تسوية األنصبة املقّررة غري املسددة                                                                          اتفاق ب    
 .٢٠٠٧نوفمرب      / تشرين الثاين       ٢٣وقِّع عليه يف         مبوجب خطة سداد،              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/  كانون الثاين١١ن هذه القائمة االتفاقات أو الترتيبات األخرى املوقّع عليها اليت أودعت لدى مكتب الشؤون القانونية يف اليونيدو حىت تتضّم  *
 . حلفظها٢٠٠٨يناير 
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 كوت ديفوار واجلماعة األوروبية        

 املتحدة للتنمية الصناعية وحكومة كوت ديفوار                                 اتفاق تقدمي مسامهات من اجلماعة األوروبية مربم بني منظمة األمم                                      
برنامج منع ومراقبة تلوث النب والكاكاو مبادة أكراتوكسني ألف يف                                        "، بشأن تنفيذ اإلجراءات املعنونة                    واجلماعة األوروبية           

 .٢٠٠٧يناير   / كانون الثاين       ١٢ و  ٢٠٠٦ديسمرب      / كانون األول        ١٤، وقِّع عليه يف           "كوت ديفوار        
  

 إثيوبيا  

تفاق بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية بوصفها الوكالة املنفّذة ووزارة التجارة والصناعة يف إثيوبيا بوصفها                                                                                  خطاب ا      
 -تعزيز النمو االقتصادي            "، بشأن تنفيذ مساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ملشروع عنوانه                                          اجلهة املسؤولة عن التنفيذ               

 .٢٠٠٧يوليه     / متوز   ٩، وقِّع عليه يف           "زراعية    خطة رئيسية للصناعات ال             : النشاط   

خطاب اتفاق بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية بوصفها الوكالة املنفّذة ووزارة التجارة والصناعة يف إثيوبيا بوصفها                                                                                        
لقدرة احمللية على              تعزيز ا   "بشأن تنفيذ مساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ملشروع معنون                                             اجلهة املسؤولة عن التنفيذ،                   

منتدى تشجيع االستثمار يف القطاع الفرعي للجلود واملنتجات اجللدية وقطاع                                                 :  النشاط   -حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية                 
 .٢٠٠٧يوليه     / متوز   ٩، وقِّع عليه يف          "السياحة مبناسبة االحتفاالت باأللفية                    

  
 أملانيا

تعزيز    "بغرض دعم املشروع املعنون                   صناعية وحكومة مجهورية أملانيا االحتادية                          ترتيب مربم بني منظمة األمم املتحدة للتنمية ال                               
نوفمرب     / تشرين الثاين       ٩ و  ٨، وقِّع عليه يومي           "اإلنتاج احمللي لألدوية األساسية غري املصانة بعالمات جتارية يف البلدان النامية                                         

٢٠٠٧. 
  

 هاييت واجلماعة األوروبية     

 األوروبية مربم بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومجهورية هاييت واجلماعة                                                اتفاق تقدمي مسامهات من اجلماعة                   
الربنامج املتعلق بالقدرة التنافسية وتعزيز قدرات التصدير من أجل حتقيق التكامل                                                  "، بشأن تنفيذ اإلجراءات املعنونة                     األوروبية     
 .٢٠٠٧مايو    / أيار   ١١ و  ٨ و  ٧، وقِّع عليه يف           "اإلقليمي    

  
 نيسيا  إندو

خطاب اتفاق بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتخطيط اإلمنائي نيابة عن حكومة إندونيسيا،                                                                            
 .٢٠٠٧يوليه     / متوز   ٢٧ و  ١١وقِّع عليه يف         

ما بني بلدان          مذكّرة تفاهم بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وحكومة إندونيسيا بشأن تشجيع التعاون الصناعي في                                                                     
 .٢٠٠٧ديسمرب     / كانون األول         ٤وقِّع عليه يف          اجلنوب،       

  
 مجهورية إيران اإلسالمية      

بشأن     مذكرة تفاهم بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ووزارة الصناعات واملناجم يف مجهورية إيران اإلسالمية،                                                                          
 .٢٠٠٧ديسمرب     / كانون األول        ٤يف   تشجيع التعاون الصناعي فيما بني بلدان اجلنوب، وقِّع عليها                                     
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 إيطاليا 

من أجل تنفيذ مشروع يف إطار                      اتفاق بشأن صندوق استئماين بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وحكومة إيطاليا،                                                        
قطاع       يف    ستنفدة لألوزون           امل  واد   التخلّص التدرجيي من امل                  "بروتوكول مونتريال يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، عنوانه                                           

 .٢٠٠٧سبتمرب     / أيلول    ١٩، وقِّع عليه يف           "املذيبات    

من أجل تنفيذ مشروع يف إطار                      اتفاق بشأن صندوق استئماين بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وحكومة إيطاليا،                                                        
لع األساسية          املستخدم يف تطهري الس                بروميد امليثيل         التخلص النهائي من             "بروتوكول مونتريال يف الكامريون، عنوانه                            

 .٢٠٠٧نوفمرب      / تشرين الثاين       ٢٣ و  ١٥، وقِّع عليه يف          "املخزنة    

من أجل تنفيذ مشروع يف إطار                      اتفاق بشأن صندوق استئماين بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وحكومة إيطاليا،                                                        
  ١٥، وقِّع عليه يف          "روفلوروكربون          الكلو    خطة إدارة التخلص النهائي من موارد                        "بروتوكول مونتريال يف السنغال، عنوانه                         

 .٢٠٠٧ نوفمرب    / تشرين الثاين       ٢٣و 

 بشأن      اتفاق بشأن صندوق استئماين بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية والوزارة اإليطالية للبيئة واألراضي والبحر،                                                                           
مرصد الطاقة املتجددة يف أمريكا                      : "ليمي   املساعدة التحضريية على إعداد برنامج إق                       "تنفيذ مشروع يف أمريكا الالتينية عنوانه                        

 .٢٠٠٧ نوفمرب    / تشرين الثاين       ٢١ و  ٢٠، وقِّع عليه يف           "يف أوروغواي والربازيل               " الالتينية والكاريـيب          
  

 لكسمربغ 

اتفاق بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وحكومة لكسمربغ يتعلق بتقدمي مسامهة خمصصة الغرض يف صندوق                                                                             
تطوير نظم اإلنتاج احمللية وإدماج الشباب الذين يتلقون التدريب                                       "بشأن تنفيذ مشروع يف السنغال معنون                       اعية،     التنمية الصن    

 .٢٠٠٧ديسمرب     / كانون األول         ١٧، وقِّع عليه يف          "املهين والتقين يف مناطق لوغا وسان لويس وماتام يف سوق العمل                                           

بشأن تقدمي مسامهة خمصصة الغرض يف صندوق التنمية                                     مة لكسمربغ         اتفاق بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وحكو                                   
 كانون      ١٧، وقِّع عليه يف            "تشجيع عمالة الشباب املنتجة يف ميدينا                       " من أجل تنفيذ مشروع يف السنغال عنوانه                                الصناعية،    

 .٢٠٠٧ديسمرب     /األول   
  

 هولندا  

من أجل تنفيذ            صناعية ووزارة التعاون اإلمنائي اهلولندية،                           اتفاق بشأن صندوق استئماين بني منظمة األمم املتحدة للتنمية ال                                            
برنامج دعم موارد العيش يف اجملتمعات احمللية والصناعة الريفية، سّد اهلّوة بني املرحلة األوىل                                                        "مشروع يف السودان عنوانه                 

 .٢٠٠٧يونيه     / حزيران     ١، وقِّع عليه يف           "واملرحلة الثانية        
  

 النرويج  

بشأن تنفيذ مشروع يف                 ة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ووزارة الشؤون اخلارجية النروجيية،                                               اتفاق إداري بني منظم               
 .٢٠٠٧يونيه     / حزيران     ٩، وقِّع عليه يف           "تنمية قدرات تنظيم املشاريع لدى الشباب                       "موزامبيق عنوانه            

ية ووزارة الشؤون اخلارجية النروجيية،                          اتفاق لتقاسم التكاليف مع طرف ثالث مربم بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناع                                                   
 .٢٠٠٧نوفمرب      / تشرين الثاين       ٣٠وقِّع عليه يف          بشأن دعم تعزيز القدرة املؤسسية آللية التنمية النظيفة يف باكستان،                                      
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 اململكة العربية السعودية       

وقِّع     ئني،     مبتد   ني فني  ني موظف    /معاونني     اتفاق بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية واململكة العربية السعودية بشأن خرباء                                                  
 .٢٠٠٧أبريل     / نيسان   ٢٧عليه يف      

  
 السودان واجلماعة األوروبية        

اتفاق تقدمي مسامهات من اجلماعة األوروبية مربم بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ووزارة التعاون الدويل يف                                                                                
تعزيز قدرة والية اخلرطوم على توفري خدمات                             "جراءات املعنونة          ، بشأن تنفيذ اإل         مجهورية السودان واجلماعة األوروبية                     

 .٢٠٠٧مارس      / آذار  ٣١ و  ٢٩، وقِّع عليه يف          "التدريب املهين لصاحل الفقراء                 
  

 السودان والبنك الدويل         

بنك    خطاب اتفاق بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ووزارة املالية واالقتصاد الوطين يف مجهورية السودان وال                                                                   
 تشرين      ٧سبتمرب و      / أيلول    ١٨بشأن مشروع أويل ملواجهة الطوارئ يف والية جنوب كردفان، وقِّع عليه يف                                                         ، الدويل   
 .٢٠٠٧أكتوبر     /األول   

  
 سويسرا   

التقييم      " بشأن مشروع، عنوانه                خطاب اتفاق بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وأمانة الدولة لشؤون االقتصاد،                                                     
  ٣٠، وقِّع عليه يف          "ة التوجيه االستراتيجي لربنامج اإلنتاج األنظف التابع لليونيدو، واملبادرات املتصلة به                                                املستقل وإعاد        

 .٢٠٠٧مارس     /آذار 
  

 أوغندا وشركة ميكروسوفت      

خطاب إعالن نوايا بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وحكومة أوغندا ممثلة بوزارة تكنولوجيا املعلومات                                                                              
 .٢٠٠٧سبتمرب     / أيلول    ٢١، وقِّع عليه يف          الت وشركة ميكروسوفت                واالتصا    

  
 أوروغواي   

، بشأن إنشاء مكتب إقليمي لليونيدو                       اتفاق بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وحكومة مجهورية أوروغواي الشرقية                                                    
 .٢٠٠٧نوفمرب      / تشرين الثاين       ٢٠وقِّع عليه يف          يف أوروغواي،          

  
 ن األمم املتحدة والربامج واملكاتب التابعة هلا  اتفاقات ضم-ثانيا

   والوكاالت املتخّصصة
 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة      

،   منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة                     خطاب اتفاق بني الوكاالت متبادل بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية و                                              
إعادة تأهيل قطاع النخيل                 "، عنوانه        ألمم املتحدة اإلمنائية االستئماين للعراق                      صندوق جمموعة ا           بشأن تنفيذ مشروع ممّول من                     

 .٢٠٠٧مايو    / أيار  ١٦ و  ٢٠٠٧أبريل     / نيسان    ٢٧، وقِّع عليه يف           "يف العراق     
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،   منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة                     خطاب اتفاق بني الوكاالت متبادل بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية و                                              
مكافحة استنفاد املوارد البحرية احلية وتدهور املناطق الساحلية يف                                           "، عنوانه       مرفق البيئة العاملية           تنفيذ مشروع ممّول من                  بشأن    

، وقِّع عليه         " غينيا، من خالل اإلجراءات اإلقليمية املعتمدة على النظام اإليكولوجي                                              النظام اإليكولوجي البحري الكبري لتيار                       
 .٢٠٠٧يوليه     /وز   مت  ١٢يونيه و     / حزيران    ٦يف   

،   منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة                     خطاب اتفاق بني الوكاالت متبادل بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية و                                              
دعم خلق فرص العمل                "، عنوانه      صندوق جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية االستئماين للعراق                                  بشأن تنفيذ مشروع ممّول من                    

/  كانون األول        ١٧ و  ١٠، وقِّع عليه يف         " تشجيع الصناعات الصغرى يف حمافظة نينوى يف العراق                              واألعمال احلرة من خالل              
 .٢٠٠٧ديسمرب     

  
 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني          و منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة     

ومفوضية األمم املتحدة                 والزراعة   منظمة األمم املتحدة لألغذية                     مذكرة تفاهم بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية و                                       
 .٢٠٠٧أغسطس       / آب   ١٤ و  ٦ و  ٢وقِّع عليها يف           بشأن اجلوانب التشغيلية لربنامج مشترك يف غانا،                            لشؤون الالجئني          

  
 عمار والتنمية  البنك الدويل لإل     

، بوصفه       عمار والتنمية       يل لإل   البنك الدو      تعديل على اتفاق اإلجراءات املالية املربم بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية و                                              
 .٢٠٠٧سبتمرب     / أيلول    ٢٧ و  ٢١وقِّع عليه يف         أمينا على الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية،                              

  
 املؤسسة اإلمنائية الدولية     

  د املاحنني    الصندوق االستئماين املتعد                بشأن     املؤسسة اإلمنائية الدولية            اتفاق منحة بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية و                                   
  ٧وقِّع عليه يف          للسودان الذي يديره البنك الدويل لفائدة املشروع األويل ملواجهة الطوارئ يف والية جنوب كردفان،                                                                

 .٢٠٠٧أكتوبر      /تشرين األول       
  

 منظمة العمل الدولية     

بشأن مشروع يف            ية  خطاب اتفاق بني الوكاالت متبادل بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة العمل الدول                                                            
 .٢٠٠٧سبتمرب     / أيلول     ٢١ و  ١٣وقِّع عليه يف          ، " يف قطاع النسيج يف الصني               جتماعية للشركات          اال  سؤولية     امل  "الصني، عنوانه         

  
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

لية لصندوق          بشأن اجلوانب التشغي             برنامج األمم املتحدة اإلمنائي               مذكّرة تفاهم بني مؤسسات األمم املتحدة املشاركة و                                
 .٢٠٠٧فرباير     / شباط   ٢وقَّعت عليها منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية يف                                   إنعاش لبنان،       

بشأن اجلوانب التشغيلية للربنامج                      برنامج األمم املتحدة اإلمنائي                مذكّرة تفاهم بني مؤسسات األمم املتحدة املشاركة و                                  
، واملنطقة الشمالية             )سيغو وسيكاسو           (رعوية يف املنطقة اجلنوبية                  مشروع دعم تنمية سوق املنتجات الزراعية ال                         "املشترك     

 .٢٠٠٧نوفمرب      / تشرين الثاين       ٦، وقَّعت عليها منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية يف                                     "يف مايل    ) كيدال   (
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لية لنوافذ التمويل            بشأن اجلوانب التشغي             برنامج األمم املتحدة اإلمنائي                 مذكّرة تفاهم بني مؤسسات األمم املتحدة املشاركة و                                  
، وقَّعت       " بشأن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية                      ، الصندوق املشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وإسبانيا                                     املواضيعي من           

 .٢٠٠٧نوفمرب      / تشرين الثاين       ٦عليها منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية يف                              

بشأن اجلوانب التشغيلية لصندوق بناء                        برنامج األمم املتحدة اإلمنائي               يدة و   مذكّرة تفاهم بني مؤسسات األمم املتحدة املستف                            
 .٢٠٠٧نوفمرب      / تشرين الثاين       ٩السالم، وقَّعت عليها منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية يف                                         

  
 برنامج األمم املتحدة للبيئة     

  ٢١وقِّع عليه يف         عية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،                       خطاب اتفاق بشأن تعزيز التعاون بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصنا                                           
 .٢٠٠٧مايو     /أيار 
 

     االتفاقات مع منظمات حكومية دولية أخرى-ثالثا
 برنامج اخلليج العريب ملنظمات األمم املتحدة اإلمنائية       

، بشأن مشروع             حدة اإلمنائية      برنامج اخلليج العريب ملنظمات األمم املت                            اتفاق بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية و                               
سبتمرب      / أيلول    ١٢أغسطس و      / آب   ١٦للقضاء على الفقر من خالل تنمية األعمال التجارية يف سرياليون، وقِّع عليه يف                                                 

٢٠٠٧. 
  

 املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين         

وقِّع عليها         ،   العربية للتنمية الصناعية والتعدين                  املنظمة      مذكّرة تفاهم بشأن التعاون بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية و                                             
 .٢٠٠٧مايو    / أيار  ٢٥يف   
  

 اجلماعة األوروبية   

اتفاق تقدمي مسامهات من اجلماعة األوروبية مربم بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية واجلماعة األوروبية، ممثلة                                                                              
برنامج اجلماعة األوروبية بشأن املساعدة اليت تقدمها منظمة                                         "ونة   ، بشأن تنفيذ اإلجراءات املعن                  فوضية اجلماعات األوروبية                مب 

 .٢٠٠٧نوفمرب      / تشرين الثاين       ٦أكتوبر و      / تشرين األول       ٢٣، وقِّع عليه يف           "التجارة العاملية إىل نيبال              
  

 فريقيا  أاالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب          اجلماعة األوروبية و    

واالحتاد       مربم بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية واجلماعة األوروبية                                          اتفاق تقدمي مسامهات من اجلماعة األوروبية                           
دعم القدرة التنافسية وتنسيق التدابري املتعلقة باحلواجز                                    "، بشأن تنفيذ اإلجراءات املعنونة                       فريقيا   أاالقتصادي والنقدي لغرب                 

 .٢٠٠٧يونيه     / حزيران     ٦ يف   ، وقِّع عليه       "التقنية أمام التجارة وتدابري الصحة والصحة النباتية                            
  

  لتأمني االستثمار وائتمانات التصدير        اإلسالمية املؤسسة   

 لتأمني االستثمار            اإلسالمية      املؤسسة       اتفاق متعلق بصندوق استئمان مربم بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية و                                                     
 املساعدة       -ات وتقدمي املساعدة التقنية                    برنامج تشجيع االستثمار               "بشأن تنفيذ مشروع، عنوانه                    ،  وائتمانات التصدير         

 .٢٠٠٧مايو    / أيار   ٢٣، وقِّع عليه يف          "التحضريية     
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 لتأمني االستثمار وائتمانات                اإلسالمية      املؤسسة       اتفاق بشأن صندوق استئمان بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية و                                           
، وقِّع عليه         " وتقدمي املساعدة التقنية لفائدة السودان                        برنامج تشجيع االستثمارات               "من أجل تنفيذ مشروع، عنوانه                    ،   التصدير   

 .٢٠٠٧ديسمرب     / كانون األول        ٤يف   
  

 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي          

، بشأن برامج         منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي                       مذكّرة تعاون بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية و                               
 .٢٠٠٧نوفمرب     / تشرين الثاين       ٢٨وقِّع عليها يف          استثمار إقليمية،         

  
     االتفاقات مع كيانات أخرى-رابعا

 )وكالة املغرب الشرقي(من املغرب وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف عماالت وأقاليم اجلهة الشرقية 

وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية                             ية و    اتفاق بشأن صندوق استئماين بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناع                                            
تقدمي املساعدة التقنية يف تنمية أسواق املنتجات                                  "بشأن تنفيذ مشروع، عنوانه                    ،   يف عماالت وأقاليم اجلهة الشرقية من املغرب                            

 .٢٠٠٧يوليه    / متوز   ٢، وقِّع عليه يف            "احمللية يف اجلهة الشرقية              
  

 سة يف اخلارج  رابطة الزماالت التقنية للدرا      

، بشأن التعاون يف              يف اخلارج      ة للدراس     الزماالت التقنية         رابطة     مذكّرة تفاهم بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية و                                   
 .٢٠٠٧أكتوبر     / تشرين األول        ٩وقِّع عليها يف         أنشطة التدريب،           

  
 أملانيا، )pc=^âíáÉåÖÉëÉääëÅÜ~Ñí^_(شركة مسامهة للصناعات الكيميائية        

 وقِّع عليها يف        ،  pc=^âíáÉåÖÉëÉääëÅÜ~Ñí^_رة تفاهم بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية والشركة األملانية                                      مذكّ  
 .٢٠٠٧مارس     / آذار  ٢٧ و  ٢١
  

 مبادرة أوروبا الوسطى     

مبادرة أوروبا           ة و    التابع ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعي                           املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقية                           مذكرة تفاهم بني            
 .٢٠٠٧يناير   / كانون الثاين       ٣١وقِّع عليها يف         ،   الوسطى     

مبادرة       التابع ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية و                         املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقية                        إضافة إىل مذكّرة تفاهم بني                 
مارس    / آذار  ٢٠، وقِّع عليها يف             ٢٠٠٧لعام      برنامج عمل مشترك              -بشأن التعاون العلمي والتكنولوجي                         ،  أوروبا الوسطى         

٢٠٠٧. 
  

 جامعتا شواللونغكورن وناريسوان، تايلند         

 التابع ملنظمة         املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقية                         بيان مشترك صادر عن االجتماع املعقود بني الفريق املعين باإلدارة يف                                           
 .٢٠٠٧مايو     / أيار   ٣وقِّع عليه يف         من جامعيت شواللونغكورن وناريسوان،                            األمم املتحدة للتنمية الصناعية، والوفد التايلندي                             
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 ، اململكة املتحدة   إدارة التنمية الدولية    

، بشأن وضع ترتيب             ، اململكة املتحدة            إدارة التنمية الدولية          خطاب إعالن نوايا بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية و                                       
 أبريل     / نيسان    ٣ و  ٢لصناعة واملناجم يف حكومة جنوب السودان، وقِّع عليه يومي                                         لتقدمي املساعدة التقنية إىل وزارة ا                   

٢٠٠٧. 
  

 هيئة التجارة اخلارجية اليابانية     معهد االقتصادات النامية،      

وقِّع    ،  هيئة التجارة اخلارجية اليابانية                 مذكرة تفاهم بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومعهد االقتصادات النامية،                                                    
 .٢٠٠٧أكتوبر     / تشرين األول        ٩عليها يف       

  
 املركز الدويل لنقل التكنولوجيا البيئية، اليابان             

بشأن      اتفاق بشأن صندوق استئماين بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية واملركز الدويل لنقل التكنولوجيا البيئية،                                                                 
 مشاريع صناعية صغرية                 - واليونيدو         رة التكنولوجيا املناخية               مباد  حلقة دراسية مشتركة بني                  "تنفيذ مشروع يف فيينا، عنوانه                     

يناير    / كانون الثاين      ٢٥ و  ١٩، وقِّع عليه يف         "لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة يف إطار آلية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك                                         
٢٠٠٧. 

  
 املؤمتر الدويل للصناعيني ومنظمي املشاريع       

 يف    املؤمتر الدويل للصناعيني ومنظمي املشاريع                        ني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية و                       تعديل على الترتيب التعاوين املربم ب                     
 .٢٠٠٧ديسمرب     / كانون األول         ٥، وقِّع عليه يف          ١٩٩٨أكتوبر      / تشرين األول        ٢٣
  

 اجمللس الوطين لإلمسنت ومواد البناء، اهلند          

 الصناعية واجمللس الوطين لإلمسنت ومواد البناء، وهو هيئة                                      اتفاق بشأن صندوق استئماين بني منظمة األمم املتحدة للتنمية                                         
تعمل حتت اإلشراف اإلداري لإلدارة املعنية بالسياسات الصناعية وتشجيع الصناعة التابعة لوزارة التجارة والصناعة يف                                                                        

ة ومعايري النوعية يف             برنامج وطين لدعم كفاءة استخدام الطاق                       "احلكومة اهلندية، من أجل تنفيذ مشروع يف اهلند، عنوانه                                   
 .٢٠٠٧مارس     / آذار  ٢٦وقِّع عليه يف         ،   "املؤسسات الصغرية واملتوسطة لصناعة اخلزف يف اهلند                                  

  
 ، بوليفيا   "نويفو نوريت   "مؤسسة  

بشأن التعاون بني املؤسستني من أجل                           ،  "نويفو نوريت         "إعالن نوايا بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومؤسسة                                        
 .٢٠٠٧ديسمرب     / كانون األول         ١٩شتركة جملموعة حيوان الالّمة، وقِّع عليه يف                             التنمية امل     

  
 الشراكة يف جمال الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة         

بشأن     ،  الشراكة يف جمال الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة                                     اتفاق منحة بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية و                                    
أكتوبر      / تشرين األول        ١٦، وقِّع عليه يف           "دعم وضع معيار دويل إلدارة الطاقة يف جمال الصناعة                               "نه   تنفيذ مشروع عنوا           

٢٠٠٧. 
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 شركة إدارة املنطقة احلرة يف اهلَْور اجلنويب، بيليز            

ويب، من       اجلن  اتفاق بشأن صندوق استئماين بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وشركة إدارة املنطقة احلرة يف اهلور                                                                        
، وقِّع     "وحدة تشجيع االستثمار يف املنطقة االقتصادية احلرة يف اهلور اجلنويب                                     "أجل تنفيذ مشروع يف بيليز، عنوانه                     

 .٢٠٠٧سبتمرب     / أيلول     ٣مايو و     / أيار  ٢٣عليه يف     
  

 ، االحتاد الروسي    فورونيج  منطقة  

من أجل تنفيذ           ،  منطقة فورونيج، االحتاد الروسي                  ة و  اتفاق بشأن صندوق استئماين بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعي                                           
أكتوبر     / تشرين األول        ٩، وقِّع عليه يف          )بليز  " (دعم التنمية الصناعية التنافسية واملبتكرة                   "، عنوانه      فورونيج      مشروع يف منطقة            

٢٠٠٧. 
  

 منظمة زونتا الدولية ومؤسسة زونتا الدولية           

من    ملتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة زونتا الدولية ومؤسسة زونتا الدولية،                                             اتفاق بشأن صندوق استئماين بني منظمة األمم ا                               
دعم إنعاش مبادرة اعتماد النساء على أنفسهن يف اجملتمعات الريفية يف املنطقة                                                   "أجل تنفيذ مشروع يف سري النكا، عنوانه                             

 .٢٠٠٧مايو    / أيار   ٢٣ و  ١ ، وقِّع عليه يف         )"٢٠٠٨-٢٠٠٦(املتضّررة من التسونامي ومن الصراع يف سري النكا                                  
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 التذييل حاء
 العروض التروجيية القُطرية اليت نظّمتها مكاتب ترويج 

 ∗االستثمار والتكنولوجيا
عدد العروض 
 املناطق املروَّج هلا/البلد املكان اإليضاحية

 أفغانستان )١(الصني  ١
=)١(الصني  ١  اجلزائر
=)١(الصني  ١  أرمينيا
=)١(الصني  ١  أذربيجان
 البحرين )٢(إيطاليا  ٢
 بوتسوانا )١(الصني  ١
 الربازيل )٣(فرنسا  ٣
 بوركينا فاسو )٢(فرنسا  ٢
 بوروندي )١(الصني  ١
 الكامريون )١(الصني  ١
 مجهورية أفريقيا الوسطى )١(الصني  ١

 ، االحتاد)١(، ماليزيا )١(، كينيا )١(، أملانيا )٣(، فرنسا )١٢(، الصني )١(البحرين  ٢٧
، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا )١(، أوغندا )١(، السويد )١(الروسي 
 )٣(، الواليات املتحدة األمريكية )١(، مجهورية تنـزانيا املتحدة )١(الشمالية 

 الصني

 كولومبيا )٢(فرنسا  ٢
 جزر القمر )١(الصني  ١
 الكونغو )١(الصني  ١
 كوت ديفوار )١(الصني  ١
 جيبويت )١(ني الص ١

 مصر )١(، تركيا )١(، تونس )٦(، إيطاليا )٣(، مصر )١(، الصني )١(البحرين  ١٣
 إريتريا )١(الصني  ١
 إثيوبيا )١(الصني  ١
 جورجيا )١(الصني  ١
 اليونان )١(، سويسرا )١(، تونس )١(، اليونان )١(، مصر )٢(البحرين  ٦
 اهلند )٢(، اليابان )٢(اهلند  ٤
 إندونيسيا )١( الصني ١
 األردن )١(، فرنسا )١(، إيطاليا )١(البحرين  ٣
 الكويت )١(الكويت  ١
 قريغيزستان )١(اليابان  ١
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية )١(الصني  ١

_____________ 
=.   ال تضم العروض القُطرية الواردة أعاله مكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا يف إيطاليا∗
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عدد العروض 
 املناطق املروَّج هلا/البلد املكان اإليضاحية

 ليربيا )١(الصني  ١
 مايل )١(، فرنسا )١(بلجيكا  ٢
 موريشيوس )١(الصني  ١
 منغوليا )١(، اليابان )١(الصني  ٢
 املغرب )١(، تركيا )١(، تونس )١(، املغرب )٢(، فرنسا )٤(إيطاليا  ٩
 نيبال )١(الصني  ١
 نيجرييا )١(الصني  ١
 ُعمان )١(ُعمان  ١
 باكستان )١(، الصني )١(البحرين  ٢
 بابوا غينيا اجلديدة )٣(اليابان  ٣
 بريو )١(فرنسا  ١
 الفلبني )٢(، اليابان )١(الصني  ٣
 مجهورية كوريا )١(، املكسيك )٢(الصني  ٣
 رومانيا )١(اليابان  ١
 اململكة العربية السعودية )١(اململكة العربية السعودية  ١
 السنغال )٢(البحرين  ٢
 سيشل )١(الصني  ١
 سرياليون )١(الصني  ١
 جنوب أفريقيا )١(الصني  ١
 السودان )١(، السودان )٣(البحرين  ٤
 اجلمهورية العربية السورية )١(اجلمهورية العربية السورية  ١

 ، )١(، املغرب )٧(، إيطاليا )١(، اليونان )١(، فرنسا )١(، مصر )٢(البحرين  ١٦
 )١(، تركيا )٢(تونس 

 تونس

 تركيا )١(الصني  ١
 تركمانستان )١(الصني  ١
 أوغندا )١(، أوغندا )١(اليابان  ٢
 اإلمارات العربية املتحدة )٤(، اإلمارات العربية املتحدة )٣(البحرين  ٧
 مجهورية تنـزانيا املتحدة )١(، مجهورية تنـزانيا املتحدة )١(، اليابان )١(الصني  ٣
 فييت نام )١(الصني  ١
 كا الالتينية والكاريـيبأمري )٥(فرنسا  ٥
 الشرق األوسط )١(اليابان  ١
 أفريقيا جنويب الصحراء الكربى )٥(فرنسا  ٥

اجملموع ١٦٥  
 

 . بلدا٢٩ عرضا إيضاحيا قُّدمت يف ١٦٥منطقة ُروِّج لصاحلها خالل / بلدا٥٩: اجملموع 
 



=٢٠٠٧אא א

 

RP=

 التذييل طاء
 املشتريات

= = = =شراء املعدات واملواد واللوازم ‐أوال
=ليوروبا =)ب(باملعادل الدوالري =طلبات الشراء املقّدمة =  التعاون التقين‐أ =

=)أ(القائمة ألف ٤٩ ٦ ١٦٦ ٦٥١ ٤ ٥٤٧ ٦٣٨ =
=القائمة باء ٢١٣ ١٤ ٩١٦ ٩٢٤ ١٠ ٨٢٦ ٩٩٩ =
=القائمة جيم ١٠ ١ ١١٨ ٠١٣ ٨٣٨ ٤١٤ =
=القائمة دال ٢ ٧٦٢ ٠٠٠ ٥٨٦ ٨٣٠ =
=غري ذلك ١٣ ٦٤٣ ٣٢٩ ٤٧٣ ٦٤٥ =
=اجملموع ٢٨٧ ٢٣ ٦٠٦ ٩١٧ ١٧ ٢٧٣ ٥٢٦ =

= املقر‐ب     =
=اجملموع ٧٧٠ ٣ ٦١٠ ١٢٢ ٢ ٦٤٨ ٦٨٣ =
=جمموع املشتريات ١ ٠٥٧ ٢٧ ٢١٧ ٠٣٩ ١٩ ٩٢٢ ٢٠٩ =
= = = =   العقود اخلاصة باملشتريات واألشغال‐ثانيا

=باليورو =)ب(باملعادل الدوالري =العقود املمنوحة =  التعاون التقين‐أ =
=)أ(القائمة ألف ٧٠ ٢١ ٦٧٩ ٢٩٢ ١٥ ٤٦٧ ٣٣٦ =
=القائمة باء ٢٦ ١ ٦٣٠ ٢٢٥ ١ ٢١٢ ٢١٠ =
=القائمة جيم ١٣ ١ ٥٨١ ٩١٦ ١ ١٦٦ ٠٥١ =
=القائمة دال ٢٥ ٧ ٢٨١ ٢٦٤ ٥ ٤٠٠ ٦٨٠ =
=غري ذلك ٣ ١٨٣ ٥٦١ ١٣٤ ٣٩٨ =
=اجملموع ١٣٧ ٣٢ ٣٥٦ ٢٥٨ ٢٣ ٣٨٠ ٦٧٥ =

= املقر‐ب    =
=اجملموع ١٢٢ ١٢ ٦١١ ١٩٢ ٩ ٥٠٧ ٢٨٨ =
=جمموع العقود ٢٥٩ ٤٤ ٩٦٧ ٤٥٠ ٣٢ ٨٨٧ ٩٦٣ =

=اجملموع اإلمجايل ١ ٣١٦ ٧٢ ١٨٤ ٤٨٩ ٥٢ ٨١٠ ١٧٢ = 
 .Ed`KNOLRFُتشري إىل قوائم الدول الواردة يف املرفق األول من دستور اليونيدو  )أ( 
 .استنادا إىل سعر الصرف الشهري املعمول به يف األمم املتحدة )ب( 
  

= وفقا لقوائم الدول٢٠٠٧ عام يفاملشتريات اخلاصة بالتعاون التقين 
=
=
=
=
=
=
=
 
=
=
=
 
=
=

 

القائمة ألف
٥٠% 

غري ذلك
١% 

القائمة دال
١٤% 

القائمة جيم
٥% 

القائمة باء
٣٠% 



א =א ٢٠٠٧א

 

RQ=

 التذييل ياء
 تمثيل امليداينال

 )٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ حىت(

 اجملموع

موظفو 
اخلدمة 
 العامة

صغار 
املوظفني 
 الفنيني

اخلرباء 
املعاونون

موظفو 
الربامج 
 الوطنيون

جهات 
التنسيق 
احملورية 
الوطنية 
التابعة 
**لليونيدو

ؤساء ر
عمليات 
 اليونيدو

 مديرو
اليونيدو 
الوطنيون

موظفو 
شؤون التنمية 

/ الصناعية
كبار موظفي 

التنمية 
 الصناعية

ممثلو 
 اليونيدو

ممثلو 
 /اليونيدو
رؤساء 

املكاتب 
 اإلقليمية

 

 اـفريقيأ           
 *بوركينا فاسو ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
 الكامريون ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٣
 كوت ديفوار ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٣
 *إريتريا ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
 إثيوبيا ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٤
 غانا ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٣
 غينيا ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٢
 كينيا ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٢ ٤
 مدغشقر ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٣
 *مايل ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
 *موزامبيق ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
 نيجرييا ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٠ ٥  ٨
 *رواندا ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
 السنغال ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٣
 *سرياليون ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 جنوب أفريقيا ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٣
 *توغو ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
 أوغندا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
 مجهورية تنـزانيا املتحدة ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٣
 *زمبابوي ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
 اجملموع ٣ ٨ ٢ ٠ ٥ ٣ ٢ ٠ ١ ٢٣ ٤٧

          
  

 الدول العربية
 اجلزائر ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
 مصر ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٤
 *األردن ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
 لبنان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٣
 املغرب ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
 السودان ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
 تونس ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 اجملموع ١ ٣ ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ١١



א א =٢٠٠٧א

 

RR=

 اجملموع

موظفو 
اخلدمة 
 العامة

صغار 
املوظفني 
 الفنيني

اخلرباء 
املعاونون

موظفو 
الربامج 
 الوطنيون

جهات 
التنسيق 
احملورية 
الوطنية 
التابعة 
**لليونيدو

ؤساء ر
عمليات 
 اليونيدو

 مديرو
اليونيدو 
الوطنيون

موظفو 
شؤون التنمية 

/ الصناعية
كبار موظفي 

التنمية 
 الصناعية

ممثلو 
 اليونيدو

ممثلو 
 /اليونيدو
رؤساء 

املكاتب 
 اإلقليمية

 

            
 آسيا واحمليط اهلادئ

 *أفغانستان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 الصني ١ ١ ٢ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ٦
 اهلند ١ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٣ ٨
 ياإندونيس ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢
)اإلسالمية-مجهورية(إيران  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١

٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ 
مجهورية الو الدميقراطية 

 *الشعبية
 باكستان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢
 الفلبني ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 *سري النكا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
 تايلند ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٤
 فييت نام ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٢ ٣
 اجملموع ٣ ٣ ٣ ٠ ١ ١ ٢ ٠ ٤ ١١ ٢٨

          
 

 أوروبا والدول املستقلة حديثا
 *أرمينيا ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
 *االحتاد الروسي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
 *اأوكراني ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
 *تركيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢
 اجملموع ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٢ ٠ ٠ ٠ ٢ ٥
          

 
 أمريكا الالتينية والكاريـيب

=*األرجنتني ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١
=*بوليفيا ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
=كولومبيا ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٤
 *كوبا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 *إكوادور ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
=املكسيك ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٢ ٥
 *نيكاراغوا ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١
=أوروغواي ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٣
 اجملموع ٣ ٠ ١ ٠ ٣ ٠ ١ ٠ ٠ ٨ ١٦

            
=مقر اليونيدو

=النمسا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ٠ ٠ ٤
 بلجيكا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١
 اجملموع ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ١ ٠ ٥
  اإلمجايلاجملموع ١٠ ١٤ ٧ ٠ ١١ ٦ ٥ ٤ ٦ ٤٩ ٢١١

 
 .ة مكاتب قُطرية أو إقليمية فيها بل هلا حضور ميداين من خالل مكاتب اليونيدو املصّغرة أو جهات التنسيق احملورية                 البلدان اليت ليس للمنظم    * 
 .من غري موظفي اليونيدو     ** 



א =א ٢٠٠٧א

 

RS=

 كافالتذييل 
 نيعاملالب ذات الصلةعلومات تركيبة األمانة وامل

 ١اجلدول 
 خرى اليونيدو واملكاتب الثابتة األ مقريموظفمِِالك تركيبة 

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١

=اجملموع
مكاتب ترويج االستثمار

=والتكنولوجيا =امليدان نيويورك/جنيف/بروكسل =املقر

اجملموع B= ذكور B= إناث
اجملموع 
=الفرعي ذكور إناث

اجملموع 
=الفرعي =ذكور إناث

اجملموع 
الفرعي =ذكور =إناث

اجملموع 
=الفرعي ذكور =إناث =الرتبة

=٢-مد ٠ ٣ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠  ٥  ٥

 ١-مد ٨ ١٢ ٢٠ ٠ ٢ ٢ ٠ ٨ ٨ ١ ٢ ٣ ٩  ٢٤  ٣٣

اجملموع الفرعي ٨ ١٥ ٢٣ ٠ ٢ ٢ ٠ ١٠ ١٠ ١ ٢ ٣ ٩ ٢٤ ٢٩ ٧٦ ٣٨

 ٥-ف ٣ ٥٠ ٥٣ ٠ ٣ ٣ ٦ ٩ ١٥ ١ ١ ٢ ١٠  ٦٣  ٧٣

=٤-ف ١٥ ٣٣ ٤٨ ٠ ٠ ٠ ١ ٤ ٥ ٠ ٣ ٣ ١٦  ٤٠  ٥٦

=٣-ف ١٩ ٤١ ٦٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١ ٦ ٧ ٢٠  ٤٨  ٦٨

=٢-ف ٧ ٤ ١١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١ ٠ ١ ٨  ٥  ١٣

=١-ف ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٣ ٠  ٣  ٣

١٥٩ ٧٥ ٢١٣ ١٢٨ ١٧٢ ٠ ٣ ٣ ٧ ١٥ ٢٢ ٣ ١٣ ١٦ ٥٤ ٢٥ اجملموع الفرعي ٤٤

١٨٨ ٧٥ ٢٥١ ١٤٣ ١٩٥ ٠ ٥ ٥ ٧ ٢٥ ٣٢ ٤ ١٥ ١٩ ٦٣ ٢٥ اجملموع  ٥٢

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ١٣ ١٥ ٦ ٨ ١٤ ٨ ٢٨ ٢١ ٧٢ ٢٩ 

 
املوظفون 
 الوطنيون

                                  

 ٧-خ ع ٧ ١ ٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧  ١  ٨

=٦-خ ع ٥٨ ١٥ ٧٣ ٠ ٠ ٠ ٣ ٢ ٥ ٠ ٠ ٠ ٦١  ١٧  ٧٨

=٥-خ ع ٧٩ ٣٧ ١١٦ ١ ٠ ١ ١٨ ٢ ٢٠ ١ ٠ ١ ٩٩  ٣٩  ١٣٨

=٤-خ ع ٢٧ ٤٤ ٧١ ١ ٠ ١ ٢ ١ ٣ ٢ ٠ ٢ ٣٢  ٤٥  ٧٧

=٣- عخ ١٢ ١٦ ٢٨ ٠ ١ ١ ٢ ١٢ ١٤ ٣ ٠ ٣ ١٧  ٢٩  ٤٦

=٢-خ ع ٠ ١٣ ١٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧ ٧ ٠ ٤ ٤ ٠  ٢٤  ٢٤

=١-خ ع ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ٠  ٠

١٥٥ ٤٢ ٣٧١ ٢١٦ ٥٨ ١٢٦ ٣٠٩ ٢ ١ ٣ ٢٥ ٢٤ ٤٩ ٦ ٤ ١٠ اجملموع  ١٨٣

٣٦٤ ٥٦ ٦٥١ ٢٨٧ ٤٤ ٢٦٩ ٥٠٤ ٢ ٦ ٨ ٣٤ ٦٢ ٩٦ ١٦ ٢٧ ٤٣ اجملموع  ٢٣٥
 



א א =٢٠٠٧א

 

RT=

=

  يف املكاتب امليدانية حسب قوائم الدولموظفو الفئة الفنية يف املقر و -١الشكل 
=٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١يف 

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
 
=
=

 
 ٢اجلدول 

 ٢٠٠٧أثناء عام  ناتييالتع

 الفنيون اخلدمة العامة
=الذكور =اإلناث =الذكور =اإلناث
٣= ١٢= ١٢ ٢١ 
٣٦ %٦٤ %٨٠ %٢٠% 

٣٣ ١٥=

٤٨=
   

 ٣اجلدول 
 ٢٠٠٧أثناء عام  اتترقيال

 الفنيون دمة العامةاخل
=الذكور =اإلناث =الذكور =اإلناث
٧= ٢٠= ٥ ٢٥ 
١٧ %٨٣ %٧٤ %٢٦% 

٣٠ ٢٧=

٥٧=
 

 ). خدمة عامة١٢ فنيون و٥( ترقية باجلدارة ١٧تشمل 
  

==

القائمة ألف
٣٤% 

أخرى
٢% 

القائمة دال
١٢% 

القائمة جيم
٨% 

القائمة باء
٤٤% 



א =א ٢٠٠٧א

 

RU=

 التذييل الم
 تطوير كفاءات املوظفني
 ٢٠٠٧الدورات الدراسية املعقودة يف عام 

   املشاركون  

عدد ساعات
التدريب 

جلميع 
=تدربنيامل

جمموع 
املشاركني

املكتب املعين
باستراتيجية 

املنظمة 
والتعلم فيها

 شعبة 
الدعم 

الربناجمي 
واإلدارة 
=العامة =امليدان

شعبة 
العمليات 

امليدانية 
وتنسيق
=الربامج

شعبة 
صوغ 

الربامج 
والتعاون
=التقين

مكتب 
املدير 
=العام

عدد 
الساعات 
يف الدورة 
=الدراسية

عدد 
الدورات 
يةالدراس =الوحدة النمطية الدراسية

 توجيه املوظفني يف امليدان ويف املقر ‐أوال              

١ ٢٨ ٠ ٠ ٠ ٥ ٠ ٠ ٥  ١٤٠ 
الربنامج التوجيهي اخلاص باملوظفني  

 املنتقلني إىل امليدان

١ ٢٨ ٠ ٧ ٢ ٠ ٠ ١ ١٠  ٢٨٠ 
الربنامج التوجيهي اخلاص باملوظفني  

)ء األولاجلز(املعينني حديثا يف املقر 

١ ٣٥ ٢ ٦ ٦ ٠ ٤ ٤ ٢٢  ٧٧٠ 
الربنامج التوجيهي اخلاص باملوظفني  

 )اجلزء الثاين(املعينني حديثا يف املقر 
 اجملموع الفرعي ٣ ٩١ ٢ ١٣ ٨ ٥ ٤ ٥ ٣٧  ١٩٠ ١ 

              
تنمية الكفاءات املهنية واإلدارية  ‐ثانيا

 لكبار املسؤولني

١ ٢٨ ١ ٧ ٣ ٠ ٠ ٦ ١٧  ٤٧٦ 
تنمية القدرات على القيادة ج مبرنا 

 )اجلزء األول (واإلدارة

١ ٢٨ ٢ ٤ ٧ ٠ ٠ ٤ ١٧  ٤٧٦ 
تنمية القدرات على القيادة ج برنام 

 )اجلزء الثاين (واإلدارة
 اجملموع الفرعي ٢ ٥٦ ٣ ١١ ١٠ ٠ ٠ ١٠ ٣٤  ٩٥٢

 االرتقاء بالكفاءات التقنية ‐ثالثا              
 التدريب اخلارجي  ٢٩ ٦٣٠ ١ ١٩ ٣ ٣ ١٢ ٢ ٤٠ ٩٥٩

تدريب رؤساء أفرقة الربنامج املتكامل   ١ ٣٥ ٠ ٤ ١٨ ٧ ٠ ٣ ٣٢  ١٢٠ ١ 

١ ٧ ٠ ٣٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٠  ٢١٠ 

املعتكف الثاين لشعبة صوغ الربامج  
فرع الطاقة واإلنتاج /والتعاون التقين

 األنظف

١ ١٤ ٠ ١٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠  ١٤٠ 

/ شعبة صوغ الربامج والتعاون التقين 
التدريب -بناء القدرات التجاريةفرغ 

 على املسائل املتعلقة باالعتماد

١ ٧ ٠ ٠ ١١ ٠ ٠ ٠ ١١  ٧٧ 

شعبة العمليات امليدانية معتكف  
شعبة البحوث /وتنسيق الربامج
 واإلحصاءات

١ ٣٥ ٠ ٠ ٠ ١٢ ٠ ٠ ١٢  ٤٢٠ 
تدريب موظفي فئة اخلدمة العامة يف  

 )اجلزء األول(امليدان 

١ ٣٥ ٠ ٠ ٠ ١١ ٠ ٠ ١١  ٣٨٥ 
تدريب موظفي فئة اخلدمة العامة يف  

 )اجلزء الثاين(امليدان 

١ ٢١ ٠ ٣ ٣ ٠ ٠ ٠ ٦  ١٢٦ 

الوحدة النمطية الدراسية اخلاصة  
باإلدارة القائمة على النتائج وحتليل 
اإلطار املنطقي، للموظفني املعينني 

 )اجلزء األول(حديثا 

١ ٢١ ٠ ٤ ٤ ٠ ٥ ٠ ١٣  ٢٧٣ 

لدراسية اخلاصة الوحدة النمطية ا 
باإلدارة القائمة على النتائج وحتليل 
اإلطار املنطقي، للموظفني املعينني 

 )اجلزء الثاين(حديثا 
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RV=

   املشاركون  

عدد ساعات
التدريب 

جلميع 
=تدربنيامل

جمموع 
املشاركني

املكتب املعين
باستراتيجية 

املنظمة 
والتعلم فيها

 شعبة 
الدعم 

الربناجمي 
واإلدارة 
=العامة =امليدان

شعبة 
العمليات 

امليدانية 
وتنسيق
=الربامج

شعبة 
صوغ 

الربامج 
والتعاون
=التقين

مكتب 
املدير 
=العام

عدد 
الساعات 
يف الدورة 
=الدراسية

عدد 
الدورات 
يةالدراس =الوحدة النمطية الدراسية

٢ ١٤ ٠ ٠ ٠ ١٩ ٠ ٠ ١٩  ٢٦٦ 

الوحدة النمطية الدراسية اخلاصة  
باإلدارة القائمة على النتائج وحتليل 

 اإلطار املنطقي، ملوظفي امليدان 

 ١٦ ١١٢ ٠ ٩٧ ٥ ٠ ٠ ٠ ١٠٢  ٤٢٨ ١ 

الوحدة النمطية الدراسية اخلاصة  
باإلدارة القائمة على النتائج وحتليل 

 اإلطار املنطقي، ملوظفي املقر 

٣ ٢١ ٠ ٣١ ٢ ٠ ١ ٠ ٣٤  ٧١٤ 

حلقة عمل بشأن إجراءات اللجنة  
التقنية لفائدة املساعدين يف تنفيذ 

 املشاريع
 رعياجملموع الف ٥٨ ٩٥٢ ١ ١٩٨ ٤٦ ٥٢ ١٨ ٥ ٣٢٠  ١١٨ ٦ 

 التدريب على تكنولوجيا املعلومات ‐رابعا              

١ ١٤ ٠ ٣ ٠ ٠ ٣ ٠ ٦  ٨٤ 
تدريب متقدم على الربنامج  

 MS Advanced Excelاحلاسويب 

١ ١٤ ٠ ٣ ٠ ٠ ٢ ٠ ٥  ٧٠ 
تدريب متقدم على الربنامج  

 MS Advanced Wordاحلاسويب 

١ ٢١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦ ٦  ١٢٦ 
ج احلاسويب التدريب على الربنام 

Scalix 
 اجملموع الفرعي ٣ ٤٩ ٠ ٦ ٠ ٠ ٥ ٦ ١٧  ٢٨٠

 التدريب اللغوي ‐خامسا                    
 مكتب األمم املتحدة يف فيينا  ١٢ ٤٨ ٢ ٤ ٤ ٠ ٣ ٥ ١٨  ٨٦٤

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية  ١٢ ٤٨ ١ ٧ ٦ ٠ ٢ ٦ ٢٢  ٠٥٦ ١ 
 موع الفرعياجمل ٢٤ ٩٦ ٣ ١١ ١٠ ٠ ٥ ١١ ٤٠  ٩٢٠ ١ 

 االرتقاء بالكفاءات العامة‐سادسا                    
 مهارات كتابة التقارير  ١ ١٤ ٠ ٥ ٦ ٠ ٢ ٠ ١٣  ١٨٢
 مهارات التفاوض  ١ ١٤ ٠ ٣ ٣ ٣ ٠ ٠ ٩  ١٢٦
 تنظيم الوقت  ١ ١٤ ٠ ٣ ٣ ٣ ٠ ٠ ٩  ١٢٦
 التواصل الفعال   ١ ١٤ ٠ ٦ ٣ ٢ ٢ ٠ ١٣  ١٨٢
)حلقتا عمل(مهارات تقدمي العروض   ٢ ٣٥ ٢ ٨ ٣ ٠ ٤ ٢ ١٩  ٦٦٥

١ ١٤ ٠ ٦ ١ ٠ ٣ ١ ١١  ١٥٤ 
التواصل والتفاهم فيما بني الثقافات  

 املختلفة

١ ١٤ ٠ ٣ ٣ ٠ ٣ ٠ ٩  ١٢٦ 
إدارة النـزاعات والعالقات بني  

 األشخاص يف العمل
 اجملموع الفرعي ٨ ١١٩ ٢ ٣٤ ٢٢ ٨ ١٤ ٣ ٨٣  ٥٦١ ١ 

 مسائل أخرى ‐اسابع                    
حلقة دراسية حول تسوية مقر العمل  ٢ ١٧ ٠ ٠ ٠ ٦ ٠ ٠ ٦  ٧٤
 اجملموع الفرعي ٢ ١٧ ٠ ٠ ٠ ٦ ٠ ٠ ٦  ٧٤

 اجملموع الكلي ١٠٠  ٣٨٠ ١ ١١ ٢٧٣ ٩٦ ٧١ ٤٦ ٤٠ ٥٣٧  ٠٩٥ ١٢ 
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SM=

 التذييل ميم
 )أ(خمتارات من املنشورات الصادرة

 العنوان املراجع الناشر املشارك اللغة
نكليزية والفرنسيةاإل = fp_k= VOJNJ

NMSQQOJO=
^ÑêáÅ~=cçêÉáÖå=fåîÉëíçê=pìêîÉó=OMMRI=OåÇ=ÉÇáíáçå=

اإلسبانية واإلنكليزية 
والروسية والصينية 
 والعربية والفرنسية

= fppk=NMOMJTSRN= =٢٠٠٦تقرير اليونيدو السنوي 

= اإلنكليزية = ^ëëáëíáåÖ=íÜÉ=ÇÉîÉäçéáåÖ=ÅçìåíêáÉë=íç=Åçãéäó=ïáíÜ=
íÜÉ=êÉèìáêÉãÉåíë=çÑ=ãìäíáä~íÉê~ä=ÉåîáêçåãÉåí~ä=
ÅçåîÉåíáçåë=~åÇ=éêçíçÅçäë=

اإلسبانية واإلنكليزية 
 والفرنسية

= sKMTJUTUMP= ^=éê~ÅíáÅ~ä=ÅçåíêáÄìíáçå=íç=~áÇ=Ñçê=íê~ÇÉ=

=g~é~åÉëÉ=pí~åÇ~êÇë اإلنكليزية
^ëëçÅá~íáçå=Egp^F=

sKMSJRVQRR= ^=êç~Çã~é=íç=èì~äáíó=Ó=sçäìãÉ=N=

=g~é~åÉëÉ=pí~åÇ~êÇë ليزيةاإلنك
^ëëçÅá~íáçå=Egp^F=

sKMSJRVQRS= ^=êç~Çã~é=íç=èì~äáíó=Ó=sçäìãÉ=O=

 شبكة تشغيل الشباب - اإلنكليزية
(YEN) 

 مكتب األمم املتحدة -
 (UNOWA)لغرب أفريقيا 

= _Éëí=éê~ÅíáÅÉëI=éçäáÅó=ÉåîáêçåãÉåíI=íççäë=~åÇ=
ãÉíÜçÇçäçÖáÉë=Ñçê=óçìíÜ=ÉãéäçóãÉåí=áå=tÉëí=
^ÑêáÅ~=

= اإلنكليزية = _ìáäÇáåÖ=ÉJÅçãéÉíÉåÅÉW=bå~ÄäáåÖ=ëã~ää=ÄìëáåÉëë=íç=
~ÅÅÉëë=çééçêíìåáíáÉë=íÜêçìÖÜ=fåÑçêã~íáçå=~åÇ=
`çããìåáÅ~íáçå=qÉÅÜåçäçÖó=

=jáåáëíÉêáç=ÇÉ اإلسبانية
fåÇìëíêá~ë=ó=
`çãéÉíáíáîáÇ~Ç،
إكوادور

fp_k=VTUJVVTUJVOJ
QSRJR=

`~Å~çW=bëíìÇáç=~ÖêçáåÇìëíêá~ä=Éå=Éä=bÅì~Ççê=

=jáåáëíÉêáç=ÇÉ اإلسبانية
fåÇìëíêá~ë=ó=
`çãéÉíáíáîáÇ~Ç= ،
إكوادور

fp_k=VTUJVVTUJVOJ
QSVJP=

`çãéÉíáíáîáÇ~Ç=áåÇìëíêá~ä=ÇÉä=bÅì~Ççê=

= اإلسبانية fp_k=VTUJVVVRPJ
UPUJMJM=

`çãéÉíáíáîáÇ~Ç=áåÇìëíêá~ä=ÇÉä=m~ê~Öì~ó=

= اإلنكليزية = `çãéäá~åÅÉ=áëëìÉë=~ÑÑÉÅíáåÖ=ÉåíÉêéêáëÉ=ÅäìëíÉêë=áå=
mìåà~Ä=mêçîáåÅÉ=çÑ=m~âáëí~å=

مكتب األمم املتحدة  اإلنكليزية
املعين باملخدرات واجلرمية

sKMTJUSVRP= `çêêìéíáçå=éêÉîÉåíáçå=íç=ÑçëíÉê=ëã~ää=~åÇ=
ãÉÇáìãJëáòÉÇ=ÉåíÉêéêáëÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ئمة أكمل يف موقع اليونيدو على اإلنترنت وميكن االطالع على قا. تشمل املنشورات اليت أُعدَّت باالشتراك مع منظمات أخرى=)أ(

)www.unido.org/doc/6397.( 
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 العنوان املراجع الناشر املشارك اللغة
= اإلنكليزية = aÉíÉêãáå~åíë=çÑ=íçí~ä=Ñ~Åíçê=éêçÇìÅíáîáíó= W=^=

äáíÉê~íìêÉ=êÉîáÉï=

= الفرنسية sKMTJUPSVS= a¨îÉäçééÉãÉåí=ÇÉ=äÛÉåíêÉéêÉå~êá~í=Ñ¨ãáåáå=~ÖêçJ
áåÇìëíêáÉä=~ì=j~êçÅW=dìáÇÉ=éê~íáèìÉ=

= اإلنكليزية = açïåäç~ÇáåÖ=Ç~í~=Ñêçã=ïçêäÇ=éêçÇìÅíáîáíó=
Ç~í~Ä~ëÉW=rëÉê=ÖìáÇÉ=

=ÑêáÅ~=pÉÅêÉí~êá~í^ اإلنكليزية
rkJbåÉêÖó=

båÉêÖó=Ñçê=ëìëí~áå~ÄäÉ=ÇÉîÉäçéãÉåíW=mçäáÅó=
çéíáçåë=Ñçê=^ÑêáÅ~=

= اإلنكليزية båÉêÖóI=áåÇìëíêó=ãçÇÉêåáò~íáçå=~åÇ=éçîÉêíó=
êÉÇìÅíáçåW=^=êÉîáÉï=~åÇ=~å~äóëáë=çÑ=ÅìêêÉåí=éçäáÅó=
íÜáåâáåÖ=

= اإلنكليزية bëí~ÄäáëÜáåÖ=ÅçåÑáÇÉåÅÉ=áå=ÅçãéÉíÉåÅÉ=Ó=rkfal=
áåíÉêîÉåíáçåI=qê~ÇÉJêÉä~íÉÇ=qÉÅÜåáÅ~ä=^ëëáëí~åÅÉ=
mêçÖê~ããÉ=

= اإلنكليزية bñéä~áåáåÖ=éêçÇìÅíáîáíó=ÅÜ~åÖÉ=áå=jçêçÅÅç=

املنظمة الدولية للتوحيد  اإلنكليزية
 القياسي

= c~ëí=Ñçêï~êÇW=k~íáçå~ä=ëí~åÇ~êÇë=ÄçÇáÉë=áå=íÜÉ=ONëí=

ÅÉåíìêó=

= اإلنكليزية cáêã=ÉÑÑáÅáÉåÅó=~åÇ=íÜÉ=ÇÉëíáå~íáçå=çÑ=ÉñéçêíëW=
bîáÇÉåÅÉ=Ñêçã=hÉåó~å=éä~åíJäÉîÉä=Ç~í~=

=asa=é~Åâ~ÖÉ اإلنكليزية cççÇ=éêçÅÉëëáåÖ=éáäçí=ÅÉåíêÉëW=^å=~ééêç~ÅÜ=íç=
éêçÇìÅíáîÉ=Å~é~ÅáíóJÄìáäÇáåÖ=Ñçê=íê~ÇÉ=~åÇ=éçîÉêíó=
~ääÉîá~íáçå=áå=^ÑêáÅ~=

منظمة األغذية والزراعة  اإلنكليزية
 لألمم املتحدة 

`aJolj= cççÇ=éêçÅÉëëáåÖ=íççäâáíë=

=sKMSJRTVTO اإلنكليزية cìåÇ~ãÉåí~äë=çÑ=ãìåáÅáé~ä=ëçäáÇ=ï~ëíÉ=
ã~å~ÖÉãÉåí=áå=`Üáå~=

= اإلنكليزية dêçïíÜ=~åÇ=áåÇìÅÉãÉåí=ÉÑÑÉÅíë=çÑ=ÉñéçêíJäÉÇ=
éêçÅÉëëáåÖ=áåÇìëíêáÉë=áå=íÜÉ=ÖäçÄ~ä=éêçÇìÅíáçå=
ÅÜ~áåW=qÜÉ=Å~ëÉ=çÑ=sáÉí=k~ã=

=i~Äçê~íçêáç=ÇÉ اإلسبانية
^å•äáëáë=ÇÉ=oÉëáÇìçë=

Ei^obFكوبا ،
pí~íÉ=pÉÅêÉí~êá~í=Ñçê=
bÅçåçãáÅ=^ÑÑ~áêë=

pb`lF(سويسرا ،

dì∞~=é~ê~=ä~=ÖÉëíáμå=áåíÉÖê~ä=ÇÉ=äçë=êÉëáÇìçë=
ëμäáÇçë=ìêÄ~åçë=

 اإلنكليزية
 سواحليةوال

hÉåó~=cçêÉëíêó=
oÉëÉ~êÅÜ=fåëíáíìíÉ=

fppk=NVVQJOUTT= dìáÇÉäáåÉë=Ñçê=ÖêçïáåÖ=Ä~ãÄçç=

= اإلنكليزية = e~ë=ÑçêÉáÖå=ÇáêÉÅí=áåîÉëíãÉåí=äÉÇ=íç=ÜáÖÜÉê=
éêçÇìÅíáîáíó=áå=ëìÄJp~Ü~ê~å=^ÑêáÅ~\=

= اإلنكليزية `aJolj= fåÇìëíêá~ä=aÉîÉäçéãÉåí=pÅçêÉÄç~êÇ=Ó=OMMT=ìéÇ~íÉ
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SO=

 العنوان املراجع الناشر املشارك اللغة
= يزيةاإلنكل sKMTJUPPMP= fåÇìëíêá~ä=ÉåÉêÖó=ÉÑÑáÅáÉåÅó=~åÇ=ÅäÉ~å=

ÇÉîÉäçéãÉåí=ãÉÅÜ~åáëã=

= اإلنكليزية = fåÇìëíêá~ä=éçäáÅó=ÄÉåÅÜã~êâáåÖ=áå=Çóå~ãáÅ=
áåÇìëíêá~ä=äçÅ~íáçåë=áå=íÜÉ=br=Ó=ÉãéäçóãÉåíI=ëâáääë=
~åÇ=ÉåîáêçåãÉåí=Ñ~ÅíçêëW=fãéäáÅ~íáçåë=Ñçê=
ÇÉîÉäçéáåÖ=ÅçìåíêáÉë=

= يزيةاإلنكل = fåÇìëíêó=áå=ÖêçïíÜ=~åÇ=ÇÉîÉäçéãÉåíW=^=êÉîáÉï=çÑ=
ÅçåíÉåÇáåÖ=ÇÉîÉäçéãÉåí=éçäáÅó=~Çîáëçêó=
ÇáêÉÅíáçåë=

= اإلسبانية `aJolj= j~åì~ä=ÇÉ=éêçÇìÅÅáμå=ã•ë=äáãéá~=ÇÉ=ä~=lkraf=

=oÉÇ=k~Åáçå~ä=ÇÉ اإلسبانية
mêçÇìÅÅáμå=j•ë=
iáãéá~=ÇÉ=`ìÄ~=
EokmjiF==

fåëíáíìíç=é~ê~=
fåîÉëíáÖ~Åáμå=ÇÉ=ä~=
cêìíáÅìäíìê~=qêçéáÅ~ä=

EffcqFكوبا ،

= j~åì~ä=ÇÉ=éêçÇìÅÅáμå=ã•ë=äáãéá~=é~ê~=Éä=ëÉÅíçê=
áåÇìëíêá~ä=Åáíê∞Åçä~=

= اإلنكليزية sKMSJRVQRO= kÉÖçíá~íáåÖ=íÜÉ=íê~åëÑÉê=~åÇ=~Åèìáëáíáçå=çÑ=éêçàÉÅíJ
Ä~ëÉÇ=Å~êÄçå=ÅêÉÇáíë=ìåÇÉê=íÜÉ=hóçíç=mêçíçÅçä=

 (AU) االحتاد األفريقي - اإلنكليزية والفرنسية
 شبكة تشغيل الشباب -

(YEN) 
 مكتب األمم املتحدة -

(UNOWA)لغرب أفريقيا 

= mêçÇìÅíáîÉ=~åÇ=ÇÉÅÉåí=ïçêâ=Ñçê=óçìíÜ=áå=íÜÉ=j~åç=
oáîÉê=råáçåW=dìáåÉ~I=iáÄÉêá~I=páÉêê~=iÉçåÉ=~åÇ=áå=
`∑íÉ=ÇÛfîçáêÉ=Ó=QKR=ãáääáçå=óçìíÜ=åÉÉÇ=
ÉãéäçóãÉåíW=~å=~ÖÉåÇ~=Ñçê=~=ãìäíáJëí~âÉÜçäÇÉê=
éêçÖê~ããÉ=EáëëìÉ=é~éÉêF=

= اإلنكليزية sKMTJUUMTP= mêçÇìÅíáîáíó=~åÇ=~ÖÖêÉÖ~íÉ=ÖêçïíÜW=^=ÖäçÄ~ä=
éáÅíìêÉ=

* `aJolj= mêçàÉÅí=~å~äóëáë=ëçÑíï~êÉW=`ljc^o=fff=pçÑíï~êÉ=

= `ljc^o=fff=bñéÉêíI=sÉêëáçå=PKN~=

= `ljc^o=fff=_ìëáåÉëë=mä~ååÉêI=sÉêëáçå=PKN~=

= `ljc^o=fff=jáåá=bñéÉêíI=sÉêëáçå=PKN~=

= اإلنكليزية oÉëçìêÅÉ=ã~íÉêá~ä=çÑ=ïçêâëÜçé=çå=`b=ã~êâÉíáåÖ=

= اإلنكليزية oÉëçìêÅÉ=ã~íÉêá~ä=çÑ=ïçêâëÜçé=çå=ëí~åÇ~êÇáò~íáçå=
~åÇ=ÅÉêíáÑáÅ~íáçå=

=sKMTJUTUPN اإلنكليزية pmp=Åçãéäá~åÅÉW=^=êÉèìáëáíÉ=Ñçê=~ÖêçJáåÇìëíêá~ä=
Éñéçêíë=Ñêçã=ÇÉîÉäçéáåÖ=ÅçìåíêáÉë=

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باللغـات اإلسـبانية واألملانـية والبهاسا اإلندونيسية واإلنكليزية واإليطالية والربتغالية والبولندية والتشيكية والروسية والسلوفاكية والصربية                =* 

 .لكورية واليابانيةوالصينية والعربية والفارسية والفرنسية والكرواتية وا
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SP=

 العنوان املراجع الناشر املشارك اللغة
= اإلنكليزية pí~âÉÜçäÇÉêë=ãÉÉíáåÖ=çå=ÅçãéçåÉåí=O=çÑ=

qê~ÇÉJêÉä~íÉÇ=qÉÅÜåáÅ~ä=^ëëáëí~åÅÉ=mêçÖê~ããÉ=

= اإلنكليزية pçìíÜJpçìíÜ=ÅççéÉê~íáçå=Ñçê=áåÇìëíêá~ä=
ÇÉîÉäçéãÉåí=

= اإلنكليزية qÜÉ=^ê~Ä=mêçÖê~ããÉ=îáëáçåW=píê~íÉÖó=~åÇ=
éêçÖê~ãã~íáÅ=~ééêç~ÅÜ=

= اإلنكليزية qê~ÇÉJêÉä~íÉÇ=ÅÜ~ääÉåÖÉë=Ñ~ÅáåÖ=ÉñéçêíÉêë=áå=
m~âáëí~å=

=asa اإلنكليزية qê~åëÑçêãáåÖ=é~ëëáçå=áåíç=ÄìëáåÉëëW=^ëëáëí~åÅÉ=íç=
íÉñíáäÉ=~åÇ=Ö~êãÉåí=ãáÅêç=~åÇ=ëã~ää=ÄìëáåÉëë=
ÉåíÉêéêáëÉë=áå=rÖ~åÇ~===

 (AU) االحتاد األفريقي - اإلنكليزية والفرنسية
 شبكة تشغيل الشباب -

(YEN) 
م املتحدة  مكتب األم-

 (UNOWA)لغرب أفريقيا 

= rkfalL^r=ÜáÖÜJäÉîÉä=Åçåëìäí~íáîÉ=ãÉÉíáåÖ=çå=
éêçÇìÅíáîÉ=~åÇ=ÇÉÅÉåí=ïçêâ=Ñçê=óçìíÜ=áå=tÉëí=
^ÑêáÅ~=ïáíÜ=ÉãéÜ~ëáë=çå=íÜÉ=j~åç=oáîÉê=råáçå=
EjorF=

 واإلنكليزية اإلسبانية
 والفرنسية

asa= rkfal=~åÇ=áåÇìëíêá~ä=ÉåÉêÖó=ÉÑÑáÅáÉåÅó=

=gçìêå~ä=çÑ=p~ÑÉíó نيةاليابا
båÖáåÉÉêáåÖI=sçäK=
QSI=kçK=R=

rkfal=~åÇ=áíë=~ÅíáîáíáÉë=

= اإلنكليزية rkfal=~åÇ=íÜÉ=jçåíêÉ~ä=mêçíçÅçäW=NR=óÉ~êë=çÑ=
é~êíåÉêëÜáé=NVVOJOMMT=

=sKMRJVNQNQ اإلنكليزية rkfal=j~åì~ä=çå=íÉÅÜåçäçÖó=ã~å~ÖÉãÉåí=

= اإلنكليزية tÉëí=^ÑêáÅ~=nì~äáíó=mêçÖê~ããÉI=`çãéçåÉåí=N=

= اإلنكليزية tÉëí=^ÑêáÅ~Ûë=óçìíÜ=ÉãéäçóãÉåí=ÅÜ~ääÉåÖÉW=íÜÉ=
Å~ëÉ=çÑ=dìáåÉ~I=iáÄÉêá~I=páÉêê~=iÉçå=~åÇ=`∑íÉ=
ÇÛfîçáêÉ=

= اإلنكليزية tÜó=ÇÉîÉäçéãÉåí=äÉîÉäë=ÇáÑÑÉêW=qÜÉ=ëçìêÅÉë=çÑ=
ÇáÑÑÉêÉåíá~ä=ÉÅçåçãáÅ=ÖêçïíÜ=áå=~=é~åÉä=çÑ=ÜáÖÜ=
~åÇ=äçï=áåÅçãÉ=ÅçìåíêáÉë=

=MTJUSVQSJlÅíçÄÉê اإلنكليزية
OMMTJOMM=

tçêâáåÖ=m~éÉê=kçK=NS=J=_ÉííÉê=~ÅÅÉëë=íç=ÖêçïíÜW=
j~áåëíêÉ~ãáåÖ=ÖÉåÇÉê=áå=ÅäìëíÉê=ÇÉîÉäçéãÉåí=

= اإلنكليزية tçêäÇ=éêçÇìÅíáîáíó=Ç~í~Ä~ëÉ=
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SQ=

 التذييل نون
 اجتماعات أفرقة اخلرباء والندوات واحللقات الدراسية 

 )أ(جتماعات األخرىواال

 تاريخ االنعقاد  مكان االنعقاد
اجتماع فريق خرباء استعدادا لالجتماع التشاوري الرفيع املستوى  فيينا، النمسا

املشترك بني اليونيدو واالحتاد األفريقي بشأن توفري العمل الكرمي 
للشباب يف غرب أفريقيا مع التركيز على احتاد هنر مانو، بالتعاون مع 

تشغيل الشباب التابعة لألمني العام ومع مكتب األمم املتحدة شبكة 
 لغرب أفريقيا

 يناير/ كانون الثاين١٢-١١

حلول تكنولوجيا املعلومات : حتقيق اإلنتاجية والقدرة على املنافسة كمباال، أوغندا
 واالتصاالت من أجل املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة

 يناير/ كانون الثاين١٧-١٦

ندوة دولية بشأن الصعوبات والتحديات اليت تواجهها البلدان النامية  هو، الصنيالنز
 يف ميدان الطاقة الشمسية

 يناير/ كانون الثاين١٩-١٨

اجتماع استشاري بشأن أنشطة منطقة النظام اإليكولوجي البحري  أكرا، غانا
 الكبري لتيار غينيا واالجتماع الرابع للجنة التوجيهية للربنامج

 -يناير/كانون الثاين ٢٩
 فرباير/شباط ٢

اجتماع تشاوري رفيع املستوى بني اليونيدو واالحتاد األفريقي بشأن  أكرا، غانا
توفري العمل الكرمي للشباب يف غرب أفريقيا مع التركيز على احتاد هنر 

مانو، بالتعاون مع شبكة تشغيل الشباب التابعة لألمني العام ومع 
 غرب أفريقيامكتب األمم املتحدة ل

 فرباير/ شباط٢٠-١٩

اجتماع فريق تنسيق ملنع الفساد بغية تعزيز تنمية املنشآت الصغرية  زغرب، كرواتيا
 واملتوسطة يف كرواتيا

 فرباير/ شباط٢٢

سان سلفادور، 
 السلفادور

حلقة دراسية إقليمية بشأن استخدام املواد الكيميائية يف أمريكا 
 الوسطى استخداما مستداما

 فرباير/ شباط٢٨-٢٦

اجتماع الفريق االستشاري التقين بشأن التنوع البيولوجي يف إ طار  أكرا، غانا
 مشروع النظام اإليكولوجي البحري الكبري لتيار غينيا

 -فرباير / شباط٢٦
 مارس/ آذار٢

اجتماع فريق خرباء بشأن برنامج املعلومات من أجل االستثمار يف  أديس أبابا، إثيوبيا
  اإلنتاجية األفريقية القدرات

 مارس/ آذار١٣-١٢

 مارس/ آذار٢٠-١٩ مشاريع كفاءة الطاقة الصناعية يف آلية التنمية النظيفة، والتنفيذ املشترك فيينا، النمسا
املؤمتر الدويل املشترك بني اليونيدو واملؤمتر الدويل للصناعيني ومنظمي  فيينا، النمسا

الستغالل التجاري لالبتكار املشاريع، بشأن التعاون يف جمال ا
 والتكنولوجيا ومتويلهما

 مارس / آذار٢٢-٢١

 مارس/ آذار٢٢-٢١ معايري إدارة الطاقة يف الصناعة فيينا، النمسا
اجتماع فريق تنسيقي ملنع الفساد، بغية تعزيز تنمية املنشآت الصغرية  جاكارتا، إندونيسيا

 واملتوسطة يف إندونيسيا
 مارس/ آذار٢٨

ن، كوت ديفوارأبيدجا  أبريل/ نيسان١٥ اجتماع جلنة توجيهية بشأن األوكراتكسني ألف
االجتماع الدويل الثاين للمؤسسات واملنظمات األكادميية املشاركة يف  كواالملبور، ماليزيا

 التعليم والتدريب يف جمال السالمة البيولوجية
 أبريل/ نيسان١٨-١٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .تشمل اجتماعات اشتركت يف رعايتها منظمات أخرى )أ( 
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 تاريخ االنعقاد  مكان االنعقاد
مشروع النظام اإليكولوجي البحري /يدوحلقة عمل مشتركة بني اليون أكرا، غانا

اإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي /الكبري لتيار غينيا
مشروع مرفق البيئة العاملية بشأن املياه الدولية / التابعة للواليات املتحدة

(IW-LEARN)/  االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية بشأن
لع وخدمات مشروع النظام اإليكولوجي البحري التقييم االقتصادي لس

 الكبري لتيار غينيا

 أبريل/ نيسان٢٠-١٦

الدورة األوىل للجنة الدستور الدويل لألغذية بشأن امللوثات يف املواد  بيجني، الصني
 الغذائية

 أبريل/ نيسان٢٠-١٦

 أبريل/ان نيس١٩-١٧ ملتقى شركة مايكروسوفت للقادة احلكوميني يف آسيا بيجني، الصني
اجتماع فريق تنسيق ملنع الفساد بغية تعزيز تنمية املنشآت الصغرية  بالنتريي، مالوي

 واملتوسطة يف مالوي
 أبريل/ نيسان١٨

حلقة عمل إقليمية مشتركة بني املنظمة البحرية  أكرا، غانا
الرابطة الدولية للصناعة البترولية من أجل حفظ /اليونيدو/الدولية
ملختلطة املتكاملة للتحويل إىل غاز، بشأن رسم خرائط الدورة ا/البيئة

 مناطق احلساسية البيئية

 أبريل/ نيسان٢٤-٢٣

سانت بطرسبورغ، 
 االحتاد الروسي

أدوات دعم ملراكز اإلنتاج األنظف الوطنية يف أوروبا الشرقية والوسطى 
  تريستا-بالتعاون مع املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقية 

 أبريل/ نيسان٢٥-٢٣

احتفال إطالق تقرير عن التحديات املتعلقة بالتجارة اليت تواجه  إسالم أباد، باكستان
 املصدِّرين يف باكستان

 أبريل/ نيسان٢٥

اجتماع تقين : شبكة اليونيدو العاملية من الكراسي اجلامعية بشأن االبتكار فيينا، النمسا
 مشترك

 أبريل/ نيسان٢٦-٢٥

اجتماع املائدة املستديرة السابع آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن االستهالك هانوي، فييت نام
 واإلنتاج املستدام

 أبريل/ نيسان٢٧-٢٥

االجتماع األول للفريق االستشاري التقين بشأن وضع خطط  أكرا، غانا
الطوارئ دون اإلقليمية واالتفاقات دون اإلقليمية من أجل التعاون يف 

 حري الكربىحاالت حوادث التلوث الب

 أبريل/ نيسان٢٧-٢٥

 مايو/ أيار٤-٢ جلنة الربنامج وامليزانية، الدورة الثالثة والعشرون فيينا، النمسا
 مايو/ أيار٤-٣ جمموعة الصناعة والتجارة والوصول إىل األسواق فيينا، النمسا
ية معَتكَف بشأن وضع قاعدة بيانات جديدة عن القيمة املضافة الصناع فيينا، النمسا

 والتجارة حسب درجة التجهيز
 مايو/ أيار٥-٤

اجتماع لفريق خرباء بشأن استكشاف جماالت حمتملة جديدة لنشاط  فيينا، النمسا
 املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقية

 مايو/ أيار٧

نيويورك، الواليات 
 املتحدة األمريكية

 الدورة حدث بشأن التنمية الصناعية املستدامة ُعقد على هامش
 اخلامسة عشرة للجنة التنمية املستدامة

 مايو/ أيار٨

دور خمططات اختبار الكفاءة واملواد املرجعية املوثّقة يف اعتماد املرافق  فيينا، النمسا
 يف البلدان النامية 

 مايو/ أيار٨

 مايو/ أيار١١ مبادرة شبكة املختربات فيينا، النمسا
 مايو/ أيار١٤ ري الطاقة للمستقبل توف-آسيا الوسطى  فيينا، النمسا

امللتقى الدويل بشأن كفاءة استخدام الطاقة يف املنشآت الصغرية  هانغرو، الصني
 والزراعة الدورية) مؤسسات املدن والقرى(واملتوسطة 

 مايو/ أيار٢٢-١٦
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 تاريخ االنعقاد  مكان االنعقاد
 مايو/ أيار٢٣-٢٠ فريق صناعة اجللود ومنتجات اجللود غرامادو، الربازيل
 مايو/ أيار٢٣ ورة مع االحتاد األورويب للتكنولوجيا األحيائيةمشا غنت، بلجيكا
االجتاهات الناشئة يف تكنولوجيا اإلسكان الفعالة : حلقة عمل دولية بانغالور، اهلند

 من حيث التكلفة
 مايو/ أيار٢٥-٢٣

اجتماع لفريق خرباء بشأن تعزيز احتادات التصدير للمنشآت الصغرية  الرباط، املغرب
 ة يف البلدان املشمولة باتفاق أغاديرواملتوسط

 مايو/ أيار٢٥-٢٣

 مايو/ أيار٢٦-٢٥ اجتماع قمة بشأن التمويل والصناعات ذات التكنولوجيا الراقية بيجني، الصني
احللقة الدراسية الدولية املشتركة بني اليونيدو واملركز الدويل  فيينا، النمسا

: العلمي والتكنولوجيللمعلومات العلمية والتقنية حول االبتكار 
 التجارب الوطنية والتعاون الدويل

 مايو/ أيار٣٠-٢٩

 مايو/ أيار٣١ اللجنة التوجيهية ملشروع املساعدة التقنية املتعلقة بالتجارة إسالم أباد، باكستان
أبيدجان، كوت ديفوار  يونيه/ حزيران١ اجتماع جلنة توجيهية بشأن األكراتوكسني ألف

 يونيه/ حزيران٥-٣ قى دويل لترويج االستثمارملت ليوزو، الصني
اجتماع حتضريي الجتماع فريق خرباء بشأن الكتلة األحيائية  يورك، اململكة املتحدة

 واملنتجات الثانوية
 يونيه/ حزيران٦-٤

حلقة دراسية بشأن االستثمار مشتركة بني اليونيدو واملركز اآلسيوي  طوكيو، اليابان
 )اجلولة األوىل(ثمار والتكنولوجيا األفريقي لترويج االست

 يونيه/ حزيران٥

 يونيه/ حزيران١٠-٦ معرض كومنينغ الصيين اخلامس عشر لسلع االسترياد والتصدير يونان، الصني
حلقة دراسية بشأن االستثمار مشتركة بني اليونيدو واملركز اآلسيوي  شانغهاي، الصني

 )جلولة األوىلا(األفريقي لترويج االستثمار والتكنولوجيا 
 يونيه/ حزيران٧

 واغادوغو،
 بوركينا فاسو

 يونيه/ حزيران٧ اإلطالق الرمسي ملبادرة احلواسيب اجملددة

حلقة دراسية بشأن االستثمار مشتركة بني اليونيدو واملركز اآلسيوي  نينغبو، الصني
 )اجلولة األوىل(األفريقي لترويج االستثمار والتكنولوجيا 

 يونيه/ حزيران٩

اجتماع لفريق خرباء عاملي بشأن آثار اإلنتاج األنظف على اإلنبعاثات القاهرة، مصر
 الغازية السامة

 يونيه/ حزيران١٣-٩

حلقة دراسية بشأن االستثمار مشتركة بني اليونيدو واملركز اآلسيوي  سويل، مجهورية كوريا
 )اجلولة األوىل(األفريقي لترويج االستثمار والتكنولوجيا 

 يونيه/يران حز١٢

مؤمتر اليونيدو املعين باملسؤولية االجتماعية للشركات من أجل  صوفيا، بلغاريا
 املنشآت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات االستشارية يف بلغاريا

 يونيه/ حزيران١٣-١٢

اجتماع أصحاب املصلحة من مايل وبوركينا فاسو بشأن جتهيز القطن  باماكو، مايل
 يف غرب أفريقياعلى املستوى احلريف 

 يونيه/ حزيران١٤-١٣

بوسان، مجهورية كوريا حلقة دراسية بشأن االستثمار مشتركة بني اليونيدو واملركز اآلسيوي 
 )اجلولة األوىل(األفريقي لترويج االستثمار والتكنولوجيا 

 يونيه/ حزيران١٤

صناعات األحيائيةمشاورة مع املفوضية األوروبية والرابطة األوروبية لل بروكسل، بلجيكا
 بشأن تقييم ابتكار التكنولوجيا األحيائية) يوروبابيو(

 يونيه/ حزيران١٥-١٤

أبيدجان، كوت ديفوار  يونيه/ حزيران١٥ اجتماع جلنة توجيهية بشأن األوكراتوكسن ألف
 غواتيماال سييت،

 غواتيماال
 حلقة عمل بشأن الفوائد االقتصادية والتقنية النامجة عن حتقيق بعض

 العمليات املختارة املثلى ملراكز اإلنتاج األنظف الوطنية
 يونيه/ حزيران١٩-١٧
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أروشا، مجهورية تنـزانيا 

 املتحدة
 يونيه/ حزيران٢١-٢٠ اللجنة التوجيهية اإلقليمية األوىل

اجتماع املائدة املستديرة األوروبية احلادي عشر بشأن االستهالك  بازل، سويسرا
 واإلنتاج املستدام

 يونيه/ حزيران٢٢-٢١

 يونيه/ حزيران٢٢-٢١ "غلوبل مريكوري"اجتماع فرقة العمل اخلتامي بشأن مشروع  فيينا، النمسا
فينتياين، مجهورية الو 

 الدميقراطية الشعبية
 يونيه/ حزيران٢٥ منتدى وفد مديري األعمال

 يونيه/حزيران ٢٧-٢٥ جملس التنمية الصناعية، الدورة الثالثة والثالثون فيينا، النمسا
اجتماع رفيع املستوى إلجناز واعتماد بروتوكول األنشطة الربية  أكرا، غانا

 التفاقية أبيدجان وبرنامج العمل االستراتيجي
 يونيه/ حزيران٢٩-٢٥

مؤمتر اليونيدو املعين باملسؤولية االجتماعية للشركات من أجل  بلغراد، صربيا
 االستشارية يف صربيااملنشآت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات 

 يونيه/ حزيران٢٦

 يونيه/ حزيران٢٨-٢٦ ٢٠٠٧إيكو -بيو تيناجني، الصني
 يوليه/ متوز٢-١ اهلالون يف الصني/التخلص املعجَّل من الكلوروفلوروكربون تشانغشو، الصني

تصميم آليات لتيسري إزالة احلواجز اليت تعترض عمليات استبدال  فيينا، النمسا
 املربِّدات

 يوليه/ متوز٤-٢

فينتياين، مجهورية الو 
 الدميقراطية الشعبية

 يوليه/ متوز٥ معايري النوعية للمنظمات التجارية األعضاء

 يوليه/ متوز٦-٥ مؤمتر دويل معين بالوقود األحيائي كواالملبور، ماليزيا
فينتياين، مجهورية الو 

 الدميقراطية الشعبية
 يوليه/ متوز١٠ األعضاءمعايري النوعية للمنظمات التجارية 

اجتماع لفريق خرباء بشأن تطوير حمطة كهرمائية صغرية يف غرب أفريقيا أبوجا، نيجرييا  يوليه/ متوز١٢-١٠
فينتياين، مجهورية الو 

 الدميقراطية الشعبية
 يوليه/ متوز١٢ معايري النوعية للمنظمات التجارية األعضاء 

تثمار مشتركة بني اليونيدو واملركز اآلسيوي حلقة دراسية بشأن االس نيودهلي، اهلند
 )اجلولة الثانية(األفريقي لترويج االستثمار والتكنولوجيا 

 يوليه/ متوز١٧

حلقة دراسية بشأن االستثمار مشتركة بني اليونيدو واملركز اآلسيوي  مومباي، اهلند
 )اجلولة الثانية(األفريقي لترويج االستثمار والتكنولوجيا 

 ليهيو/ متوز١٩

االجتماع اإلقليمي الثالث لربنامج اإلنتاج األنظف التابع لليونيدو يف  ليما، بريو
 أمريكا الالتينية

 يوليه/ متوز٢٧-٢٣

حلقة دراسية بشأن االستثمار مشتركة بني اليونيدو واملركز اآلسيوي  كواالملبور، ماليزيا
 )اجلولة الثانية(األفريقي لترويج االستثمار والتكنولوجيا 

 يوليه/ متوز٢٥-٢٤

حلقة دراسية بشأن االستثمار مشتركة بني اليونيدو واملركز اآلسيوي  جاكارتا، إندونيسيا
 )اجلولة الثانية(األفريقي لترويج االستثمار والتكنولوجيا 

 يوليه/ متوز٢٧

أغسطس/آب ١-يوليه / متوز٣٠ أول حلقة دراسية رفيعة املستوى بشأن الوقود األحيائي يف أفريقيا أديس أبابا، إثيوبيا
حلقة دراسية بشأن االستثمار مشتركة بني اليونيدو واملركز اآلسيوي  باندونغ، إندونيسيا

 )اجلولة الثانية(األفريقي لترويج االستثمار والتكنولوجيا 
 يوليه/ متوز٣١

تانغا، مجهورية تنـزانيا 
 املتحدة

ات السيزال من حلقة عمل بشأن االستخدام املتكامل األنظف لنفاي
 أجل الغاز األحيائي واألمسدة األحيائية

 أغسطس/ آب٣-١
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 أغسطس/ آب٣-٢ اجتماع لفريق خرباء من العلماء الشباب فيينا، النمسا

بيجني، ناجننيغ، هلاسا، 
 الصني

 بشأن استخدام االمسنت من أجل التنمية٢٠٠٧حلقة عمل دولية عام 
 املستدامة

 أغسطس/ آب١١-٦

 أغسطس/ آب٧ حلقة دراسية وطنية بشأن حتديات الديزل األحيائي يف كمبوديا مبوديابنوم بنه، ك
 أغسطس/ آب١٩-١٢ بعثة إىل املديرية العامة حلماية الصحة واملستهلك، املفوضية األوروبية بروكسل، بلجيكا
حلقة عمل بشأن تنمية سالسل عرض اخليزران -٢٠٠٧بامتيك  أديس أبابا، إثيوبيا

 ات تسويقهواستراتيجي
 أغسطس/ آب١٤-١٣

االجتماع الثاين للفريق االستشاري التقين املشترك بني املنظمة البحرية  أكرا، غانا
الدورة /الرابطة الدولية للصناعة البترولية من أجل حفظ البيئة/الدولية

املختلطة املتكاملة للتحويل إىل غاز، بشأن وضع خطة طوارئ دون إقليمية 
  من أجل التعاون يف حاالت حوادث التلوث الكربىواتفاق دون إقليمي

 أغسطس/ آب٢٢-٢٠

 أغسطس/ آب٢٤-٢٣ أول اجتماع بشأن بروتوكول الطوارئ املنقّح التفاقية أبيدجان أكرا، غانا
احتفال إطالق التقرير اخلاص مبسائل االمتثال اليت متس جتمعات  الهور، باكستان

 املنشآت يف مقاطعة بنجاب 
 أغسطس/ آب٢٥

 سانتو دومينغو،
 اجلمهورية الدومينيكية

 أغسطس/ آب٢٩-٢٥ الطاقة املتجددة وإنشاء مرصد للطاقة املتجددة

 أغسطس/ آب٢٨ اجتماع شبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة فيينا، النمسا
اجتماع : شبكة اليونيدو العاملية من الكراسي اجلامعية بشأن االبتكار نريويب، كينيا

 كتقين مشتر
 أغسطس/ آب٢٩-٢٨

 أغسطس/ آب٢٩-٢٨ احلدث اخلتامي لربنامج املساعدة التقنية املتعلقة بالتجارة إسالم أباد، باكستان
أبيدجان، كوت ديفوار  أغسطس/ آب٣٠ اجتماع جلنة توجيهية بشأن األوكراتوكسني ألف

جاتحلقة عمل استشارية وطنية ألصحاب املصلحة يف صناعة املنسو كمباال، أوغندا  أغسطس/ آب٣١-٣٠
معرض جيلني الثالث بالصني لالستثمار والتجارة يف مشال شرقي آسيا تشانغتشون، الصني  سبتمرب/ أيلول٦-٢
واغادوغو، بوركينا 

 فاسو
إىل إحداث حتول يف " املعونة لصاحل التجارة"كيف ميكن أن تؤدي 

 أقل البلدان منوا
 سبتمرب/ أيلول٤-٣

 سبتمرب/ أيلول٧-٣ ريق خرباء بشأن إدارة البيئة ونظام مراجعة احلساباتاجتماع لف هافانا، كوبا
 سبتمرب/ أيلول١١-٨ معرض الصني الدويل احلادي عشر لالستثمار والتجارة كسيامني، الصني
مؤمتر لتذكار ساجنايا الل بشأن التعاون بني اهلند وأفريقيا يف جمال  نيودهلي، اهلند

 رالصناعة والتجارة واالستثما
 سبتمرب/ أيلول١٤-١٠

اجتماع لفريق خرباء بشأن رفع سقف االستثمار األجنيب املباشر من  فيينا، النمسا
خالل تنمية سالسل العرض والتعاقد احمللي من الباطن، وتوسيع نطاق 

 مصفق للتعاقد الصناعي من الباطن والشراكة: برنامج اليونيدو

 سبتمرب/ أيلول١٣-١١

 سبتمرب/ أيلول١٢ عمل بشأن تعزيز احتادات التصدير يف السنغالحلقة  داكار، السنغال
مؤمتر اليونيدو املعين باملسؤولية االجتماعية للشركات من أجل  بوخارست، رومانيا

 املنشآت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات االستشارية يف رومانيا
 سبتمرب/ أيلول١٩

 سبتمرب/ أيلول١٢-١٩  يف بلدان شرق آسيااألخذ مبعايري إدارة الطاقة كانشانابوري، تايلند
 سبتمرب/ أيلول٢١ إطالق اقتصاد الرباجميات احمللي كمباال، أوغندا
 سبتمرب/ أيلول٢٤ حلقة عمل بشأن السمّية واختبار اللُعب نيودهلي، اهلند
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 سبتمرب/ أيلول٢٦-٢٤ اجتماع تنسيقي بشأن التحضري التقين لتنفيذ برنامج النوعية لغرب أفريقيا فيينا، النمسا

ميدراند، جنوب أفريقيا   سبتمرب/ أيلول٢٧-٢٤ )كامي(الدورة االستثنائية األوىل ملؤمتر وزراء الصناعة األفريقيني 
االجتماع السنوي التاسع املشترك بني اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة  سيمرينغ، النمسا

 ةللبيئة من أجل مراكز وبرامج اإلنتاج األنظف الوطني
 سبتمرب/ أيلول٢٨-٢٤

أوفا، االحتاد الروسي 
)مجهورية باشكورتوستان(
الفرص التجارية والشراكات االستراتيجية يف مجهورية باشكورتوستان  سبتمرب/ أيلول٢٦-٢٥

 سبتمرب/ أيلول٢٦ أداة لزيادة القدرة على املنافسة: حلقة دراسية بشأن تنمية االحتادات ليما، بريو
أفضل طريقة جلمع وحتليل حاالت عدم االمتثال اليت متس وصول  فيينا، النمسا

 االقتصادات النامية إىل األسواق
 سبتمرب/ أيلول٢٧-٢٦

بروديوس ملنطقة /أول اتفاقية بشأن احتادات التصدير مشروع اليونيدو كوسكو، بريو
 ماكرو رخييون سور

 سبتمرب/ أيلول٢٨

 أكتوبر/تشرين األول  ترويج االستثماراجتماع مائدة مستديرة بشأن كيسومو، كينيا
 أكتوبر/ تشرين األول٥-٤ إحياء مؤسسات البوليتكنيك للشباب يف كينيا نريويب، كينيا

/ملتقى شرق وجنوب شرقي آسيا بشأن أفضل التكنولوجيات املتاحة بانكوك، تايلند
 أفضل املمارسات البيئية

 أكتوبر/ تشرين األول٥

 أكتوبر/ تشرين األول١١-٩ أن اإلنتاجية والنمو يف أفريقيا وآسيا مؤمتر بش طوكيو، اليابان
 سان سلفادور،

 السلفادور
اجتماع إقليمي لفريق خرباء بشأن اإلنتاج األنظف والقدرة على 

 املنافسة
 أكتوبر/ تشرين األول١٢-٩

 وبرأكت/ تشرين األول١١ االحتفال رمسيا بإطالق اإلنتاج األنظف يف صربيا بلغراد، صربيا
شراكات عاملية مع صناعة صيد السمك من أجل استدامة املوارد  فيينا، النمسا

 البحرية احلّية يف النظم اإليكولوجية الكبرية
 أكتوبر/ تشرين األول١٦-١٥

شراكات عاملية مع صناعة املنشآت الزراعية من أجل احلد من تلوث  فينيا، النمسا
 املغذيات واملياه

 /أكتوبر/ تشرين األول١٨-١٧

مجاعة شرق أفريقيا واليونيدو ومعهد : اجتماع مشاورات ثالثية فيينا، النمسا
 القياس الوطين

 أكتوبر/ تشرين األول٢٢

حلقة دراسية بشأن التكامل بني بلدان اجلنوب فيما يتعلق بالتعاون بني بوغوتا، كولومبيا
 بلدان األنديز واالحتاد األورويب

 رأكتوب/ تشرين األول٢٣-٢٢

ملاذا وكيف يوضع تشريع خبصوص :  بشأن قانون للقياسD1عناصر  شانغهاي، الصني
 ؟القياس

 أكتوبر/ تشرين األول٢٣

حلقة عمل إقليمية بشأن إنتاج املستحضرات الصيدلية يف غرب  داكار، السنغال
 ووسط أفريقيا

 أكتوبر/ تشرين األول٢٥-٢٣

أمهية ذلك :  االبتكار يف املمارساتاجتماع لفريق خرباء بشأن نظم فيينا، النمسا
االنعكاسات على اليونيدو . بالنسبة للصناعة يف البلدان النامية

 وشركائها يف التنمية

 أكتوبر/ تشرين األول٢٥-٢٤

غالغسكو، اسكتلندا، 
 اململكة املتحدة

اجتماع لفريق عامل بشأن توسيع نطاق االستعراض العلمي للزئبق 
  هتدد البيئة البحريةومركباته واألخطار اليت

 أكتوبر/ تشرين األول٣٠-٢٩

واشنطن العاصمة، 
الواليات املتحدة 

 األمريكية

التجمعات، والبيئة : قدرة املنشآت الصغرية واملتوسطة على املنافسة
 التجارية، والتنمية احمللية

 أكتوبر/ تشرين األول٣٠-٢٩
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 أكتوبر/  تشرين األول٣١-٢٩ ٢٠٠٨مية الصناعية اجتماع لفريق خرباء بشأن تقرير التن فيينا، النمسا

 أكتوبر/  تشرين األول٣١-٣٠ مستقبل االستبصار التكنولوجي يف منطقة جنوب شرقي آسيا شاه علم، ماليزيا
التفاعالت بني معاهد القياس الوطنية، وهيئات اعتماد املختربات،  سيدين، أستراليا

ركيز خاصة على مسائل وهيئات التفتيش وإصدار الشهادات، مع الت
  الناميةتاالقتصادا

 أكتوبر/ تشرين األول٣١

ملتقى إقليمي بشأن أفضل التكنولوجيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية  خارست، رومانياوب
ألوروبا الوسطى والشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى، لترويج االستراتيجيات 

ثابتة اليت تنتج دون قصد من الرامية إىل القضاء على امللوثات العضوية ال
 الصناعة

 نوفمرب/ تشرين الثاين٢-١

اجتماع مائدة مستديرة يف سري النكا بشأن االستهالك واإلنتاج  كولومبو، سري النكا
 املستدام

 نوفمرب/ تشرين الثاين٦-٥

 نوفمرب/ تشرين الثاين١١ منح الشهادات: اعتماد املختربات الهور، باكستان
فوارأبيدجان، كوت دي  نوفمرب/ تشرين الثاين١٢  ألفنيكسواألوكراتاجتماع جلنة توجيهية بشأن 
 OIML D1 Law onحلقة عمل بشأن كيفية استعمال الوثيقة  مابوتو، موزامبيق

metrologyيف موزامبيق  
 نوفمرب/ تشرين الثاين١٢

دامه على حلقة عمل إقليمية بشأن تعزيز إنتاج الوقود األحيائي واستخ كفتان، كرواتيا
 حنو مستدام يف أوروبا الوسطى والشرقية

 نوفمرب/ تشرين الثاين١٣-١٢

فالديغوستوك، االحتاد 
 الروسي

 نوفمرب/  تشرين الثاين١٦-١٥ ملتقى الشراكة واالستثمار لشمال شرقي آسيا

اجتماع لفريق خرباء بشأن املسؤولية االجتماعية للشركات ومساندة  فيينا، النمسا
 منشآت الصغرية املتوسطةالسياسة لل

 نوفمرب/ تشرين الثاين٢١-٢٠

اجتماع لفريق خرباء بشأن تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب  أبوجا، نيجرييا
تكييف التكنولوجيا الستخدام شجرة النيم يف إنتاج مبيدات /ونقل

 اآلفات األحيائية واملنتجات األخرى

 نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢-٢٠

 نوفمرب/ تشرين الثاين٢٣-٢٠ اجتماع لفريق خرباء بشأن تعليم تنظيم املشاريع يف املدارس الثانوية فيينا، النمسا
حلقة عمل أصحاب املصلحة الوطنيني بشأن إنتاج األدوية األساسية  بنوم بنه، كمبوديا

 اجليدة يف كمبوديا
 نوفمرب/تشرين الثاين ٢٢

 نوفمرب/ تشرين الثاين٢٣-٢٢ لالبتكار الصناعيحلقة عمل بشأن النظم الوطنية  أبوجا، نيجرييا
واغادوغو، بوركينا 

 فاسو
أول حلقة عمل بشأن التكنولوجيا الداخلية وبرنامج النوعية لالحتاد 

 االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا
 نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨-٢٦

 نوفمرب/ تشرين الثاين٢٧ ومحاية البيئةتعزيز النمو : فريق رفيع املستوى بشأن الصناعة اخلضراء فينيا، النمسا
فينتياين، مجهورية الو 

 الدميقراطية الشعبية
على اإلنترنت لدعم املنظمات " أبيكس"حلقة عمل بشأن نظم غرف 

 التجارية األعضاء
 نوفمرب/ تشرين الثاين٢٧

 نوفمرب/ين تشرين الثا٢٨ تشييد املركز الدويل للطاقة الشمسية التابع لليونيدو النزهو، الصني
حلقة عمل أصحاب املصلحة الوطنيني بشأن إنتاج األدوية األساسية  

 اجليدة يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨

االجتماع الثاين لفريق خرباء ألمريكا الالتينية والكاريبـي بشأن  فيينا، النمسا
 ٢٠٠٩-٢٠٠٦الربنامج اإلقليمي االستراتيجي للفترة 

 نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠-٢٨

 نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠-٢٩ حان الوقت لنظرة جديدة : استخدام اآلالت يف الزراعة يف أفريقيا فيينا، النمسا
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 تاريخ االنعقاد  مكان االنعقاد
دار السالم، مجهورية 

 تنـزانيا املتحدة
منتدى استثمار مشترك بني اليونيدو وإدارة تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت
 نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠-٢٩

املعونة "املؤمتر الوزاري ألقل البلدان منوا بشأن كيف ميكن أن تؤدي  فيينا، النمسا
 إىل إحداث حتول يف أقل البلدان منوا" لصاحل التجارة

 نوفمرب/  تشرين الثاين٣٠-٢٩

سراييفو، البوسنة 
 واهلرسك

 املنشآت مؤمتر اليونيدو املعين باملسؤولية االجتماعية للشركات من أجل
 الصغرية واملتوسطة واملؤسسات االستشارية يف البوسنة واهلرسك

 نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠

 نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠ أداة لتدويل املنشآت الصغرية واملتوسطة: احتادات التصدير مونتيفيديو، أوروغواي
لمهندسني املعمارينيمنتدى استثمار مشترك بني اليونيدو واالحتاد الدويل ل كمباال، أوغندا  ديسمرب/ كانون األول٤-٣
برنامج أصحاب املصلحة املتعددين لتوفري العمل املنتج والكرمي  فيينا، النمسا

 للشباب يف بلدان احتاد هنر مانو وكوت ديفوار
 ديسمرب/ كانون األول٤-٣

 ديسمرب/ كانون األول٧-٣ املؤمتر العام، الدورة الثانية عشرة فيينا، النمسا
 حنو سالم -احتاد هنر مانو . اجتماع املائدة املستديرة اإلقليمي ألفريقيا فيينا، النمسا

متكني الشباب من أجل تعزيز الصمود االقتصادي وأمن اإلنسان: مستدام
 ديسمرب/ كانون األول٤

عامل الصني . اجتماع املائدة املستديرة اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ فيينا، النمسا
 اآلثار على البلدان النامية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ: ندواهل

 ديسمرب/ كانون األول٤

دور الصناعات التحويلية يف . اجتماع املائدة املستديرة اإلقليمي العريب فيينا، النمسا
 عملية التنويع االقتصادي يف البلدان العربية

 ديسمرب/ كانون األول٤

االستبصار . ة املستديرة ألوروبا والدول املستقلة حديثااجتماع املائد فيينا، النمسا
 التكنولوجي وإنتاجية املياه

 ديسمرب/ كانون األول٥

القدرة على املنافسة . اجتماع املائدة املستديرة ألمريكا الالتينية والكاريبـي فيينا، النمسا
ستدامةدور القطاع اخلاص يف التنمية الصناعية وامل: مع املسؤولية االجتماعية

 ديسمرب/ كانون األول٥

االستدامة : اجتماع لفريق خرباء بشأن التكنولوجيا النانوية فيينا، النمسا
  النامية يف القرن احلادي والعشرينتواالقتصادا

 ديسمرب/ كانون األول١٢-١٠

التطبيقات اخلاصة بالعمل التحليلي : مؤشرات التجارة والصناعة فينيا، النمسا
 تقنية لبناء القدراتواملساعدة ال

 ديسمرب/ كانون األول١٢-١١

واغادوغو، بوركينا 
 فاسو

حلقة العمل الثانية بشأن التكنولوجيا الداخلية واجتماع اللجنة 
  النوعية لالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقياجالتوجيهية، برنام

 ديسمرب/ كانون األول١٤-١٢

 ديسمرب/ كانون األول١٤-١٢ ة بشأن حمطة كهرمائية صغرية حلقة دراسية دولي تريفاندروم، اهلند
سلفادور داباهيا، 

 الربازيل
اجتماع لفريق خرباء بشأن االستخدامات الصناعية ملصانع إنتاج املواد

 األحيائية
 ديسمرب/ كانون األول٢٠-١٧

 ديسمرب/ كانون األول١٨ نيالتخلص النهائي من الكلوروفلوروكربون يف قطاع نفش التبغ يف الص بيجني، الصني
طهران، مجهورية إيران 

 اإلسالمية
اجتماع لفريق خرباء بشأن بناء القدرات التجارية لبلدان منظمة 

 التعاون االقتصادي
 ديسمرب/ كانون األول١٩-١٨

حلقة عمل دولية بشأن االبتكارات يف تكنولوجيات التشييد الفعالة  باتنا، اهلند
 من حيث التكلفة

 ديسمرب/ كانون األول٢٧-٢٦
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 التذييل سني
 اإلحصاءات الصناعية

=الوصف =العنوان

=EbÇï~êÇ=bäÖ~ê=mìÄäáëÜáåÖيقّدم هذا املنشور التجاري السنوي    

iíÇKI= `ÜÉäíÉåÜ~ãI= rhF          إحصاءات عاملية عن هيكل قطاع 
الصناعة التحويلية وأدائه واجتاهاته يف الوقت الراهن، وييّسر إجراء           

=. تفصيلية فيما يتعلق هبذا القطاع        مقارنات دولية

  ٢٠٠٧احلولية الدولية لإلحصاءات الصناعية لعام 
)fp_kW=VTU=N=UQTOM=ONQT(=

 من قاعدة بيانات       E`aJoljFنسخة للبيع يف أقراص مدجمة         
اليونيدو إلحصاءات صناعية رئيسية خمتارة، على أكثر املستويات              

ميع األنشطة    تفصيال من التصنيف الصناعي الدويل املوحد جل           
، مع وصالت بينية سهلة        ) صناعة ١٢٨املشتمل على   (االقتصادية  

االستعمال للرجوع إىل املعلومات اخللفية عن البيانات، والبحث عن              
ولالطالع على وصف موجز،          . البيانات وتصديرها والتعامل معها     

=.يرجى الرجوع إىل موقع اليونيدو على اإلنترنت       

حصاءات الصناعية، على قاعدة بيانات اليونيدو لإل
 مستوى أربعة أرقام من التصنيف الصناعي الدويل 

 ) ٣ و٢التنقيحان (املوحد جلميع األنشطة االقتصادية 
)fkapq^qQ( ٢٠٠٧، طبعة عام 

 من قاعدة بيانات       E`aJoljFنسخة للبيع يف أقراص مدجمة         
اليونيدو عن اإلنتاج والتجارة واالستهالك، بدوالرات الواليات           

تحدة، على أكثر املستويات تفصيال من التصنيف الصناعي املوحد               امل
، مع    ) صناعة ١٢٨املشتمل على     (جلميع األنشطة االقتصادية     

وصالت بينية سهلة االستعمال للبحث عن البيانات وتصديرها              
ولالطالع على وصف موجز، يرجى الرجوع إىل              . والتعامل معها 

 .موقع اليونيدو على اإلنترنت    

نات اليونيدو عن التوازن بني العرض والطلب يف قاعدة بيا
الصناعة، على مستوى أربعة أرقام من التصنيف الصناعي 

  ٢التنقيحان (الدويل املوّحد جلميع األنشطة االقتصادية 
 ٢٠٠٧، طبعة عام Efap_F) ٣و

منشور، على الشبكة العاملية، لبيانات قطرية مقارنة مبنطقة كل بلد             
 ).تعملي موقع اليونيدو على اإلنترانت واإلنترنت      متاح ملس   (وبالعامل 

 ملّخص إحصائي قُطري
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 التذييل عني
 قائمة أنشطة التعاون التقين

 مقّدمة
 

لي الدول األعضاء بلمحة عامة ومرجع                    ثالغرض من قائمة أنشطة اليونيدو يف جمال التعاون التقين هو تزويد مم                           
 .السنة يف املشاورات مع األمانة طوال           كذلك    دورات اهليئات التشريعية و           أثناء املناقشات يف      الستعم   لكي يُ  ني مناسب 

 طات اإلطارية      واملخطّ     ، ة عامة عن الربامج املتكاملة          حمل : ويعرض هذا التذييل األنشطة يف ثالث فئات رئيسية، هي                       
فق عليها خارج نطاق          ومشاريع بروتوكول مونتريال واملشاريع األخرى اليت وو                 ،  القُطرية   والربامج    القُطرية  للخدمات     

=.القُطرية   والربامج     القُطرية واملخططات اإلطارية للخدمات               الربامج املتكاملة     

ه   ثل اسم الربنامج أو املشروع وتاريخ املوافقة عليه ورقم                     ، م  م هذا التذييل يف إطار كل فئة بيانات أساسية              ويقدّ   
، وجمموع      القُطرية   أو الربامج      القُطرية    للخدمات      طات اإلطارية      ط  فيما يتعلق بالربامج املتكاملة أو املخ               التخطيطي    

 عليها احلكومة        وافقت   األصلية، بالصيغة اليت        هتاوترد أمساء الربامج واملشاريع بلغا        . اإلجناز   صات أو امليزانية وحجم        املخصّ  
خّصص اإلمجايل الفعلي           امل  كل رقم يف امليزانية       ّسد وجي . املستفيد    أو املنطقة أو اإلقليم        حتت اسم البلد     املعنية واليونيدو،     

 الرقم  ماأ . ر امليزانية أثناء السنة املشمولة بالتقري        ، وليس    ٢٠٠٧ديسمرب    / كانون األول     ٣١يف    للربنامج أو املشروع        املتاح  
وكل    . ٢٠٠٧ديسمرب  L كانون األول      ٣١دة وااللتزامات املربمة حىت            بَّجمموع النفقات املتك         ل ثّماملتعلق حبجم اإلجناز في       

 .بدوالرات الواليات املتحدة           ر عنها ورة معبَّ   القيم املذك   

ا قوائم     ض التذييل أي   ن ويتضمّ  . كل بلد   بيانات    حسب أرقامها ضمن            فة وباستثناء الباب ألف، ترد املشاريع مصنَّ            
ذاته،    دة التمويل، حيث توجد مصادر متويل خمتلفة للمشروع                          املشاريع املتعدِّ    ما أ . اإلقليمية والعاملية واألقاليمية         باملشاريع  
.  املختلفة    مصادر التمويل     ة املقدَّمة من         اإلمجالي  واملبالغ  نة منها، وعنوان كل مشروع،                دة املكوَّ   أرقام املشاريع املتعدّ       فترد مع  

 - ىم من اجلهات املاحنة مشاريع شتّ             ومنها مثال املشاريع اليت يغطِّي فيها التمويل املقدَّ                    -اجلامعة       املشاريع   أما يف حالة     
 وسائر املشاريع اليت ووفق عليها، حسب حالة                   ، مونتريال   ل بروتوكو    مشاريع  وُتصنَّف    .  وحسب     اريع املنفردة   املش فُتذكر 

/  كانون األول      ٣١ أو كانت جارية يف         ٢٠٠٧ يف عام     كملت   كانت قد أُ   وفقا ملا إن     ع املشاريع     جمَّحبيث تُ    املشروع،   
 .٢٠٠٧ديسمرب   
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^K=fkqbdo^qba=moldo^jjbpI=`lrkqov=
pbosf`b=co^jbtlohp=^ka=`lrkqov=
moldo^jjbpKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TU=
=

_K=jlkqob^i=molql`li=molgb`qpKKKKKKKKKKK UQ=
=

^i_^kf^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UQ=

^idbof^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UQ=

^odbkqfk^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UR=

_^eo^fk KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UR=

_lpkf^=^ka=ebowbdlsfk^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UR=

_o^wfi KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK US=

_rorkafKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK US=

`^jbollkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK US=

`efk^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK US=

`−qb=aDfslfob KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UT=

`ol^qf^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UT=

`r_^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UU=

abjl`o^qf`=mblmibÛp=obmr_if`=lc=hlob^ KKKKK UU=

abjl`o^qf`=obmr_if`=lc=qeb=`lkdlKKKKKKKKKKKKKKKK UU=

aljfkf`^k=obmr_if`KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UU=

bdvmq KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UV=

bi=p^is^aloKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UV=

bqeflmf^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UV=

dblodf^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UV=

dr^qbj^i^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UV=

drfkb^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VM=

elkaro^p KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VM=

fkaf^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VM=

fkalkbpf^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VM=

fo^k=Efpi^jf`=obmr_if`=lcFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VM=

hbkv^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VN=

hrt^fq KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VN=

hvodvwpq^kKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VN=

ib_^klkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VO=

if_v^k=^o^_=g^j^efofv^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VO=

j^a^d^p`^oKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VO=

jbuf`l KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VO=

jlkqbkbdol KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VP=

jlol``lKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VP=

jv^kj^o KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VQ=

kf`^o^dr^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VQ=

kfdboKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VQ=

kfdbof^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VQ=

lj^kKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VR=

m^hfpq^kKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VR=

n^q^o KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VS=

olj^kf^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VS=

p^raf=^o^_f^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VT=

pbkbd^i KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VT=

pbo_f^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VT=

pra^kKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VU=

pvof^k=^o^_=obmr_if` KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VU=

qeb=clojbo=vrdlpi^s=obmr_if`=lc=

j^`balkf^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VU=

qrkfpf^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VV=

qrohbvKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VV=

qrohjbkfpq^kKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VV=

rordr^vKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VV=

sbkbwrbi^=E_lifs^of^k=obmr_if`=lcFKKKKKKKKKKKKKKKK VV=

vbjbkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMM=

w^j_f^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMM=

wfj_^_tb KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMM=

^cof`^=obdflkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMM=

brolmb=^ka=qeb=kfp=obdflkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMM=

=

`K=lqebo=molgb`qp KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNMN=
=

^i_^kf^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMN=

^idbof^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMN=

^kdli^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMN=

^odbkqfk^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMN=

^ojbkf^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMN=

^wbo_^fg^k KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMO=

_^eo^fk KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMO=

_bi^orpKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMO=

_bifwb KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMO=

_bkfkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMO=

_lifsf^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMO=

_lqpt^k^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMP=

_o^wfiKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMP=

_rid^of^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMP=

_rorkafKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMP=

`bkqo^i=^cof`^k=obmr_if` KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMP=

`e^aKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMP=

`efk^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMQ=

`lilj_f^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMQ=

`lkdl KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMQ=

`lpq^=of`^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMR=

`−qb=aDfslfob KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMR=

`ol^qf^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMR=

`r_^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMR=

abjl`o^qf`=obmr_if`=lc=qeb=`lkdlKKKKKKKKKKKKKK NMR=

agf_lrqfKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMS=

b`r^alo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMS=

bdvmq KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMS=

bi=p^is^alo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMS=

bofqob^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMS=

d^_lkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMS=

de^k^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMT=

dobk^a^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMT=

dr^qbj^i^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMT=



 

TR= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

e^fqf KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNMT=

erkd^ov KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNMT=

fkaf^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNMT=

fkalkbpf^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNMU=

fo^nKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNMU=

g^j^f`^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNMV=

hbkv^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNMV=

hrt^fq KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNMV=

i^l=mblmibÛp=abjl`o^qf`=obmr_if`KKKKKKKKKKKKKKKKKKKNMV=

ib_^klkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNMV=

ibplqel KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNM=

if_bof^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNM=

if_v^k=^o^_=g^j^efofv^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNM=

ifqer^kf^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNM=

j^i^tf KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNM=

j^iafsbpKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNN=

j^rofq^kf^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNN=

j^rofqfrpKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNN=

jbuf`l KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNN=

jlials^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNN=

jlkdlif^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNN=

jlkqbkbdol KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNO=

jlol``l KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNO=

k^jf_f^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNO=

kbm^iKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNO=

kf`^o^dr^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNP=

kfdboKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNP=

kfdbof^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNP=

lj^kKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNP=

m^hfpq^kKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNP=

m^o^dr^v KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNP=

mbor KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNQ=

mefifmmfkbp KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNQ=

obmr_if`=lc=hlob^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNQ=

olj^kf^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNQ=

orppf^k=cbabo^qflkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNQ=

ot^ka^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNR=

p^l=qljb=^ka=mofk`fmb KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNR=

pbo_f^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNR=

pbv`ebiibp KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNS=

pfboo^=iblkbKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNS=

pliljlk=fpi^kapKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNS=

plrqe=^cof`^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNS=

qe^fi^kaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNS=

qeb=clojbo=vrdlpi^s=obmr_if`=lc=

j^`balkf^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNS=

qfjloJibpqb KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNT=

qldl KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNT=

qrkfpf^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNT=

qrohbv KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNT=

rho^fkbKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNT=

rkfqba=obmr_if`=lc=q^kw^kf^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNT=

rordr^v KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNU=

rw_bhfpq^kKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNU=

sbkbwrbi^=E_lifs^of^k=obmr_if`=lcFKKKKKKKKKKKKKK NNU=

sfbq=k^jKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNU=

w^j_f^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNU=

^cof`^=obdflkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNU=

^o^_=obdflk KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNOO=

^pf^=^ka=m^`fcf`=obdflkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNOP=

brolmb=^ka=qeb=kfp=obdflk KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNOP=

i^qfk=^jbof`^=^ka=qeb=`^of__b^k==

obdflkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNOR=

dil_^i KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNOS=

fkqboobdflk^i KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNPM=



 

^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = TS 

pçìêÅÉ=çÑ=ÑìåÇë=ÅçÇÉë=
=

ad= rkam=ÖçîÉêåãÉåí=ÉñÉÅìíáçå=

am= rkam=ÅçêÉ=ÑìåÇë=

ar= rkfal=~ë=~ëëçÅá~íÉÇ=~ÖÉåÅó=

aw= rkam=íêìëí=ÑìåÇë=

bb= bìêçéÉ~å=`çããìåáíóJÑáå~åÅÉÇ=EÉìêçJÄ~ëÉÇF=

bd= rkam=däçÄ~ä=båîáêçåãÉåí=cìåÇ=

br= bìêçéÉ~å=`çããìåáíóJÑáå~åÅÉÇ=

c_= råáíÉÇ=k~íáçåë=ÑìåÇë=ÉñÅäìÇáåÖ=rkam=

c`= `çããçå=cìåÇ=Ñçê=`çããçÇáíáÉë=

cf= råáíÉÇ=k~íáçåë=cìåÇ=Ñçê=fåíÉêå~íáçå~ä=

m~êíåÉêëÜáé=

dc= däçÄ~ä=båîáêçåãÉåí=c~Åáäáíó=

dk= däçÄ~ä=båîáêçåãÉåí=c~Åáäáíó=ErkamF=

dm= däçÄ~ä=båîáêçåãÉåí=c~Åáäáíó=ErkbmF=

fb= ÅçJÑáå~åÅÉÇ=fmp=~ÅíáîáíáÉë=EÉìêçJÄ~ëÉÇF=

fm= ÅçJÑáå~åÅÉÇ=fmp=~ÅíáîáíáÉë=

jm= jçåíêÉ~ä=mêçíçÅçä=

pc= ëÉäÑJÑáå~åÅÉÇ=íêìëí=ÑìåÇë=EÑáå~åÅÉÇ=Äó=

êÉÅáéáÉåíF=

qb= íÜáêÇJé~êíó=íêìëí=ÑìåÇë=EÉìêçJÄ~ëÉÇF=

qc= íÜáêÇJé~êíó=íêìëí=ÑìåÇë=

qk= rkfal=áåíÉêå~íáçå~ä=áåÇìëíêá~ä=ÅççéÉê~íáçå=

ÅÉåíêÉë=EåçåJÅçåîÉêíáÄäÉF=

r`= fåÇìëíêá~ä=aÉîÉäçéãÉåí=cìåÇLÖÉåÉê~ä=

éìêéçëÉ=EÅçåîÉêíáÄäÉF=

rb= fåÇìëíêá~ä=aÉîÉäçéãÉåí=cìåÇLëéÉÅá~ä=

éìêéçëÉ=EÅçåîÉêíáÄäÉI=ÉìêçJÄ~ëÉÇF=

rp= fåÇìëíêá~ä=aÉîÉäçéãÉåí=cìåÇLëéÉÅá~ä=

éìêéçëÉ=EÅçåîÉêíáÄäÉF=

um= rkfal=êÉÖìä~ê=ÄìÇÖÉíLoÉÖìä~ê=mêçÖê~ããÉ=

Ñçê=qÉÅÜåáÅ~ä=`ççéÉê~íáçå=

v^= péÉÅá~ä=êÉëçìêÅÉë=Ñçê=^ÑêáÅ~Lfaa^=

ëìééäÉãÉåí~êó=

=

^ÄÄêÉîá~íáçåë=
==

^lqp= qÜÉ=^ëëçÅá~íáçå=Ñçê=lîÉêëÉ~ë=qÉÅÜåáÅ~ä=

pÅÜçä~êëÜáé=

^r= ^ÑêáÅ~å=råáçå=

_^q= ÄÉëí=~î~áä~ÄäÉ=íÉÅÜåáèìÉë=

_bm= ÄÉëí=ÉåîáêçåãÉåí~ä=éê~ÅíáÅÉë=

`^jf= `çåÑÉêÉåÅÉ=çÑ=^ÑêáÅ~å=jáåáëíÉêë=çÑ=fåÇìëíêó=

`_a= `çåîÉåíáçå=çå=_áçäçÖáÅ~ä=aáîÉêëáíó=

`aj= ÅäÉ~å=ÇÉîÉäçéãÉåí=ãÉÅÜ~åáëã=

`bb= `Éåíê~ä=~åÇ=b~ëíÉêå=bìêçéÉ=

`bf= `Éåíê~ä=bìêçéÉ~å=fåáíá~íáîÉ=

`c`= ÅÜäçêçÑäìçêçÅ~êÄçå=

`f`bqb= `Üáå~=fåíÉêå~íáçå~ä=`ÉåíêÉ=Ñçê=bÅçåçãáÅ=~åÇ=

qÉÅÜåáÅ~ä=bñÅÜ~åÖÉë=

`lO= Å~êÄçå=ÇáçñáÇÉ=

`ljc^o= `çãéìíÉê=jçÇÉä=Ñçê=cÉ~ëáÄáäáíó=^å~äóëáë=~åÇ=

oÉéçêíáåÖ=

`m= ÅäÉ~åÉê=éêçÇìÅíáçå==

`pa= `çããáëëáçå=çå=pìëí~áå~ÄäÉ=aÉîÉäçéãÉåí=

`po= Åçêéçê~íÉ=ëçÅá~ä=êÉëéçåëáÄáäáíó=

`q`= Å~êÄçå=íÉíê~ÅÜäçêáÇÉ=

`qf= Åäáã~íÉ=íÉÅÜåçäçÖó=áåáíá~íáîÉ=

b`= bìêçéÉ~å=`çããáëëáçå=

b`l= bÅçåçãáÅ=`ççéÉê~íáçå=lêÖ~åáò~íáçå=

b`lt^p= bÅçåçãáÅ=`çããìåáíó=çÑ=tÉëí=^ÑêáÅ~å=pí~íÉë=

bmb= ÉñíêìÇÉÇ=éçäóÉíÜóäÉåÉ=

bpq= ÉåîáêçåãÉåí~ääó=ëçìåÇ=íÉÅÜåçäçÖó=

br= bìêçéÉ~å=råáçå=

caf= ÑçêÉáÖå=ÇáêÉÅí=áåîÉëíãÉåí=

d``= dìäÑ=`ççéÉê~íáçå=`çìåÅáä=

dbc= däçÄ~ä=båîáêçåãÉåí=c~Åáäáíó=

dpl= pí~åÇ~êÇáò~íáçå=lêÖ~åáò~íáçå=Ñçê=d``=

e`c`= ÜóÇêçÅÜäçêçÑäìçêçÅ~êÄçå=

ec`= ÜóÇêç=ÑäìçêçÅ~êÄçå=

f`p= fåíÉêå~íáçå~ä=`ÉåíêÉ=Ñçê=pÅáÉåÅÉ=~åÇ=eáÖÜ=

qÉÅÜåçäçÖó=

f`q= áåÑçêã~íáçå=~åÇ=ÅçããìåáÅ~íáçå=íÉÅÜåçäçÖó=

fo`m^= áåáíá~íáîÉ=éçìê=äÉ=êÉåÑçêÅÉãÉåí=ÇÉë=Å~é~Åáí¨ë=

éêçÇìÅíáîÉë=Éå=^ÑêáèìÉ==

fm= áåíÉÖê~íÉÇ=éêçÖê~ããÉ=

fpl= fåíÉêå~íáçå~ä=lêÖ~åáò~íáçå=Ñçê=

pí~åÇ~êÇáò~íáçå=

fq= áåÑçêã~íáçå=íÉÅÜåçäçÖó=

fqml= fåîÉëíãÉåí=~åÇ=qÉÅÜåçäçÖó=mêçãçíáçå=lÑÑáÅÉ=

gf= àçáåí=áãéäÉãÉåí~íáçå=

i^`= i~íáå=^ãÉêáÅ~=~åÇ=íÜÉ=`~êáÄÄÉ~å=

i`a= äáèìÉÑáÉÇ=Å~êÄçå=ÇáçñáÇÉ=

ia`= äÉ~ëí=ÇÉîÉäçéÉÇ=Åçìåíêó=

j_= ãÉíÜóä=ÄêçãáÇÉ=

jad= jáääÉååáìã=aÉîÉäçéãÉåí=dç~äë=

jaf= ãÉíÉêÉÇ=ÇçëÉ=áåÜ~äÉêë=

jb^= jìäíáä~íÉê~ä=båîáêçåãÉåí~ä=^ÖêÉÉãÉåíë=

_ê~åÅÜ=çÑ=rkfal=

jlr= jÉãçê~åÇìã=çÑ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=

jpjb= ãáÅêçI=ëã~ääJ=~åÇ=ãÉÇáìãJëÅ~äÉ=ÉåíÉêéêáëÉë=

jt= ãÉÖ~ï~íí=

k`m`= k~íáçå~ä=`äÉ~åÉê=mêçÇìÅíáçå=`ÉåíêÉ=

kfp= kÉïäó=fåÇÉéÉåÇÉåí=pí~íÉ=

kmm= å~íáçå~ä=éÜ~ëÉJçìí=éä~å=

ktcm= kçêíÜ=tÉëí=cêçåíáÉê=mêçîáåÅÉ=

lap= çòçåÉJÇÉéäÉíáåÖ=ëìÄëí~åÅÉ=

lq`= çÄëí~ÅäÉë=íÉÅÜåáèìÉë=~ì=ÅçããÉêÅÉ=

m`_= éçäóÅÜäçêáå~íÉÇ=ÄáéÜÉåóäë=

m`aa= éçäóÅÜäçêáå~íÉÇ=ÇáÄÉåòçJéJÇáçñáå=

m`acp== éçäóÅÜäçêáå~íÉÇ=ÇáÄÉåòçÑìê~å=

mjbLmjf=éÉíáíÉ=Éí=ãçóÉååÉ=ÉåíêÉéêáëÉLáåÇìëíêáÉ=

mlm= éÉêëáëíÉåí=çêÖ~åáÅ=éçääìí~åí=

mq`= mêçÖê~ããÉ=aÉîÉäçéãÉåí=~åÇ=qÉÅÜåáÅ~ä=

`ççéÉê~íáçå=aáîáëáçå=çÑ=rkfal=

mr= éçäóìêÉíÜ~åÉ=

ob^`e= êÉÖáëíê~íáçåI=Éî~äì~íáçå=~åÇ=~ìíÜçêáò~íáçå=çÑ=

ÅÜÉãáÅ~äë=

ojm= êÉÑêáÖÉê~åí=ã~å~ÖÉãÉåí=éä~å=



 

TT= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

pem= ëã~ää=ÜóÇêç=éçïÉê=

pf^jp= pÜáé=fåÑçêã~íáçå=~åÇ=j~å~ÖÉãÉåí=póëíÉã=

pjb= ëã~ää=~åÇ=ãÉÇáìã=ÉåíÉêéêáëÉ=

pmp= ãÉëìêÉë=ë~åáí~áêÉë=Éí=éÜóíçë~åáí~áêÉë=

pms= ëçä~ê=éÜçíç=îçäí~áÅ=

pmu= pìÄÅçåíê~ÅíáåÖ=~åÇ=m~êíåÉêëÜáé=bñÅÜ~åÖÉ=

q`^= íêáÅÜäçêçÉíÜ~åÉ=

qf`^a= qçâóç=fåíÉêå~íáçå~ä=`çåÑÉêÉåÅÉ=çå=^ÑêáÅ~å=

aÉîÉäçéãÉåí=

tql= tçêäÇ=qê~ÇÉ=lêÖ~åáò~íáçå=

rbjl^= råáçå=bÅçåçãáèìÉ=Éí=jçå¨í~áêÉ=lìÉëí=

^ÑêáÅ~áåÉ==

ra= rkfal=aÉëâLeÉ~Ç=çÑ=rkfal=léÉê~íáçåë=

rk= råáíÉÇ=k~íáçåë=

rkam= råáíÉÇ=k~íáçåë=aÉîÉäçéãÉåí=mêçÖê~ããÉ=

rkbm= råáíÉÇ=k~íáçåë=båîáêçåãÉåí=mêçÖê~ããÉ=

ro= rkfal=oÉéêÉëÉåí~íáîÉ=

=

mêçàÉÅí=kìãÄÉê=píêìÅíìêÉ=
=

pçìêÅÉ=çÑ=ÑìåÇëL`çìåíêó=ÅçÇÉLvÉ~êL^ëëáÖåÉÇ=

ëÉèìÉåíá~ä=Å~ëÉ=åìãÄÉê=

 



mêçÖê~ããÉ=íáíäÉ= ^ééêçî~ä=
Ç~íÉ=

`ìêêÉåí=
éä~ååáåÖ=
ÑáÖìêÉ=

qçí~ä=
~ääçíãÉåí=

aÉäáîÉêó=

 

^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = TU 

^K=fkqbdo^qba=moldo^jjbpI=`lrkqov=pbosf`b=co^jbtlohp==
^ka=`lrkqov=moldo^jjbp=

låÖçáåÖ=

^cde^kfpq^k=

fkarpqof^i= obe^_fifq^qflk= ^ka= absbilmjbkq= fk=

^cde^kfpq^k= Ó= bjmilvjbkq= dbkbo^qflk= ^ka=

b`lkljf`= absbilmjbkq= qeolrde= `^m^`fqvJ_rfiafkd=

^ka=obe^_fifq^qflk=lc=qeb=fkarpqof^i=pb`qlo= MRLMT= TIONUIUVM= NIVTVIQPV= NIUUSIMNQ=

^idbof^=

moldo^jjb= fkqbdob= mlro= iÛ^jbiflo^qflk= ab= i^=

`ljmbqfqfsfqb= bq= aÛ^mmrf= ^= i^= obpqor`qro^qflk=

fkarpqofbiib== VULNO= NMINORISSQ= RIQMRINVR= RIMMQIPOT=

_^kdi^abpe=

bke^k`fkd= molar`qfsfqv= ^ka= fjmolsfkd=

fkqbok^qflk^i= `ljmbqfqfsbkbpp= lc= mlqbkqf^i=

fkarpqov=Epr_Fpb`qlop== MRLMU= NSIPTQIUMM= UIUUUISSM= RIRSSIVNM=

_rohfk^=c^plI=me^pb=f=

^jbiflo^qflk= ab= i^= `ljmbqfqfsfqb= abp= fkarpqofbp=

^dolJ^ifjbkq^fobp= bk= srb= ab= i^= `ob^qflk= aÛbjmilfp=

^r=_rohfk^=c^pl= VULMV= PIVNNIONM= PIMUTIORP= PIMTOISUM=

_rohfk^=c^plI=me^pb=ff=

^mmrf= ^= iÛfkfqf^qfsb= mofsbb= bq= obkclo`bjbkq= abp=

`^m^`fqbp=abp=bkqobmofpbp=^dolJfkarpqofbiibp= MQLMV= QIMNVIVMM= UMMIVSQ= TSMIRMR=

_rorkaf=

moldo^jjb= fkqbdob= mlro= ib= obaobppbjbkq= bq= i^=

obi^k`b=ab=iÛ^`qfsfqb=fkarpqofbiib= MPLMN= QIQVQIPMM= TRMITSR= STVIMNT=

`^j_laf^=

mlsboqv= obar`qflk= qeolrde= qeb= prmmloq= lc= _ol^aJ

_^pba= prpq^fk^_ib= b`lkljf`= doltqeI= ^ka= qeb=

moljlqflk=lc=lmmloqrkfqfbp=clo=qeb=mllo= MTLNN= TINVSITMM= OIPSPINSP= NITNOIPTN=

`^jbollk=

moldo^jjb= fkqbdob= aÛ^mmrf= ^r= absbilmmbjbkq=

fkarpqofbi= MPLMR= RIUQRIRMM= SPNIRTR= RVOIQNU= =

`efk^=

`lrkqov=pbosf`b=co^jbtlohI=OMMN=Ó=OMMRG= MNLNN= OUIMMMIMMM= OQIPOOIQTU= OPIONOIVNV= =

`efk^=

`lrkqov=moldo^jjbI=OMMUJOMNM= MTLNN= SUIMMNIQOU= M= M= =

`lilj_f^=

fkqbdo^qba= moldo^jjb= clo= qeb= absbilmjbkq= lc=

`ljmbqfqfsb=fkarpqofbp=^_ib=ql=fkqbdo^qb=fkql=il`^i=

^ka=fkqbok^qflk^i=j^ohbqp= VVLNO= NIRVNIMMM= OIMVOIOPV= OIMSVINRR= =

___________ 

 G bñÅäìÇÉë=jçåíêÉ~ä=mêçíçÅçä=éêçàÉÅíëK 



mêçÖê~ããÉ=íáíäÉ= ^ééêçî~ä=
Ç~íÉ=

`ìêêÉåí=
éä~ååáåÖ=
ÑáÖìêÉ=

qçí~ä=
~ääçíãÉåí=

aÉäáîÉêó=

 
 

TV= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

`lkdl=

moldo^jjb= fkqbdob= ab= obi^k`b= fkarpqofbiib= mlpqJ

`lkcifq=mlro=i^=obmr_ifnrb=ar=`lkdl= MSLMP= QITTVIMMM= NPSINQV= UOIVQP= =

`r_^I=me^pb=ff=

fkqbdo^qba= moldo^jjb= ql= `lkqof_rqb= ql= qeb=

prpq^fk^_ib= absbilmjbkq= lc= moflofqv= fkarpqof^i=

pb`qlop= prmmloqfkd= qeb= `ljmbqfqfsbkbpp= lc= qeb=

qlrofpj=fkarpqov=fk=`r_^= MRLMR= QIPRNIMMM= OITVTIOVN= OIQUQIUPU= =

abjl`o^qf`=mblmibÛp=obmr_if`=lc=hlob^=

fkqbdo^qba= moldo^jjb= clo= pqobkdqebkfkd= qeb=

^dolLclla=fkarpqov=pb`qlo= MPLNM= NIONQIMMM= NINOQIOQN= NINNPIURQ= =

b`r^alo=

prpq^fk^_ib= fjmolsbjbkq= lc= fkarpqof^i=

`ljmbqfqfsbkbpp= MOLMR= RIRNUIORM= NITSRIMUM= NISTVIUQN=

bdvmq=

rkfal= `lrkqov= pbosf`b= co^jbtloh= clo= qeb= ^o^_=

obmr_if`=lc=bdvmq= MSLNN= NTIMPTIPUV= VIONOIPPM= UIOSSIMUM= =

bofqob^=

prpq^fk^_ib= ^ka= `ljmbqfqfsb= fkarpqof^i=

absbilmjbkq= MMLMQ= SITONIMMM= OIOTRIMTU= OIORSIVRS=

bqeflmf^I=me^pb=f=

fkqbdo^qba= moldo^jjb= clo= mofs^qb= pb`qlo=

absbilmjbkqI= bke^k`ba= fkarpqof^i=`ljmbqfqfsbkbpp=

^ka=bksfolkjbkq^iiv=cofbkaiv=molar`qflk= VVLMS= VIOVTITVM= TITNSIQUO= TISPTIRTU= =

bqeflmf^I=me^pb=ff=

fkqbdo^qba= moldo^jjb= clo= mofs^qb= pb`qlo=

absbilmjbkq= ^ka= bke^k`ba= `ljmbqfqfsbkbpp= tfqe=

pmb`f^i= bjme^pfp= lk= qbuqfib= C= d^ojbkqpI= ib^qebo= C=

ib^qebo=molar`qp=^ka=clla=mol`bppfkd= MQLMT= VIUNSISVQ= QITRRINPP= PIUSMISUU= =

de^k^I=me^pb=ff=

fkqbdo^qba= moldo^jjb= clo= mlsboqv= obar`qflk= ^ka=

`ljmbqfqfsbkbpp= MQLMU= QIOVRITTM= RIMQNIOTQ= OIOROIORP= =

drfkb^=

`ljmbqfqfsfqb= ar= pb`qbro= mofsb= fkarpqofbi= a^kp= i^=

sfpflk=“drfkbb=Ó=OMNMÒ= VULNO= OIVTPINMM= PINMVISPS= OIQUSIPQQ= =

fkaf^=

`lrkqov=pbosf`b=co^jbtloh= MNLNN= kK^K= NPINSPITNM= NNIMUUIVUU= =

fkalkbpf^I=me^pb=f=

`lrkqov=pbosf`b=co^jbtlohI=OMMPJOMMQG= MOLNN= TIRQTIOQM= STVIRVQ= STTISRS= =

fkalkbpf^I=me^pb=ff=

`lrkqov=pbosf`b=co^jbtlohI=OMMRJOMMTG= MRLMS= VIRQTISQO= VSOIUVU= URPIQON= =

___________ 

= G=bñÅäìÇÉë=jçåíêÉ~ä=mêçíçÅçä=éêçàÉÅíëK=



mêçÖê~ããÉ=íáíäÉ= ^ééêçî~ä=
Ç~íÉ=

`ìêêÉåí=
éä~ååáåÖ=
ÑáÖìêÉ=
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aÉäáîÉêó=

 

^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = UM 

fo^k=Efpi^jf`=obmr_if`=lcF=

fkqbdo^qba= moldo^jjb= clo= `ljmbqfqfsb= fkarpqof^i=

absbilmjbkq=OMMNJOMMR= MMLMQ= PINTTISPV= OIMRSITTO= NIUOSIROS= =

gloa^k=

fjmolsfkd= qeb= `ljmbqfqfsbkbpp= lc= qeb= clla=

fkarpqofbp= tfqefk= ^= `lkar`fsb= _rpfkbpp=

bksfolkjbkq= VVLNO= OIVPNITRM= OITQPIRNO= OISOPIQUP= =

hbkv^=

fkqbdo^qba=fkarpqof^i=absbilmjbkq=moldo^jjb= MOLMV= QIMNQIRMM= NIUQQIMTQ= NISQUIOPT= =

i^l=mblmibÛp=abjl`o^qf`=obmr_if`I=me^pb=ff=

fjmibjbkqfkd=qeb=jbafrjJqboj=pqo^qbdv=^ka=^`qflk=

mi^k=clo=prpq^fk^_ib=fkarpqof^i=absbilmjbkq= MQLMR= SITSQITUM= NITVUIOUP= NIOOQIRRR= = =

ib_^klk=

fkqbdo^qba= moldo^jjb= ql= bke^k`b= qeb=

`ljmbqfqfsbkbpp= lc= qeb= ib_^kbpb= fkarpqov= ^ka= fqp=

fkqbdo^qflk= fk= qeb= dil_^i= j^ohbq= Efk`irafkd=

prmmloq= ql=absbilmjbkq=lc= molar`qfsb=^`qfsfqfbp= fk=

qeb=plrqeF= MMLNM= RIVSMIRMM= QIQTTIUTV= OINVVIPTV= =

j^a^d^p`^oI=me^pb=ff=

^mmrf= ^r= absbilmmbjbkq= bq= ^= i^= avk^jfp^qflk= ar=

pb`qbro=mofsb= MRLMP= PIPVMIMMM= NITNRIVOS= NIQPMIPMT=

j^ifI=me^pb=ff=

^mmrf=^=i^=s^ilofp^qflk=abp=molarfqp=^dolm^pqlo^ru=

bq=^r=absbilmmbjbkq=ar=pb`qbro=mofsb= MQLMR= QIMSUIMMM= SVRINNP= SQPISMV=

jlkdlif^=

`lkqof_rqfkd= ql= mlsboqv= obar`qflk= qeolrde= qeb=

absbilmjbkq= lc= ^= `ljmbqfqfsb= ^ka= prpq^fk^_ib=

bumloqJlofbkqba=^dolJfkarpqof^i=pb`qlo= MSLNN= TINPTIVUM= RVTIPOM= NVVIMMU= =

jlol``lI=me^pb=f=

moldo^jjb= fkqbdob= bq= jlari^fob= mlro=

iÛ^jbiflo^qflk= ab= i^= `ljmbqfqfsfqb= ar= pb`qbro=

fkarpqofbi= VVLMS= VIPPSIUON= UISQVINQV= TIUTMIMTQ=

jlol``lI=me^pb=ff=

^jbiflo^qflk= ab= i^= `ljmbqfqfsfqb= ar= pb`qbro=

fkarpqofbi= bq= ^mmrf= ^ru= bccloqp= ar= j^ol`= a^kp= ib=

`^aob= ab= iÛfkfqf^qfsb= k^qflk^ib= ab= absbilmmbjbkq=

erj^fk=EfkaeF=mlro=rk=absbilmmbjbkq=aro^_ib= MTLMO= NTIRRQIUMM= SSMISTV= OSQITTT=

jlw^j_fnrbI=me^pb=ff=

fkqbdo^qba= fkarpqof^i= absbilmjbkq= moldo^jjb= ql=

c^`fifq^qb=mofs^qb=pb`qlo=absbilmjbkq== MQLMR= QINRTINUQ= PISUQIPMO= OITQOIVSO=

kfdbo=

^mmrf=^=iÛfkarpqofb=abp=molarfqp=^dolm^pqlo^ru= MQLMN= NIVPTIMMM= PSSIMUO= OQRIOPN= =

kfdbof^I=me^pb=f=

fkpqfqrqflk^i= pqobkdqebkfkd= clo= b`lkljf`=

absbilmjbkq=Emofs^qb=pb`qlo=prmmloq=moldo^jjbF= MMLNM= NOISTTIMMM= QITTRISUN= QISUNIPNT= =



mêçÖê~ããÉ=íáíäÉ= ^ééêçî~ä=
Ç~íÉ=

`ìêêÉåí=
éä~ååáåÖ=
ÑáÖìêÉ=

qçí~ä=
~ääçíãÉåí=

aÉäáîÉêó=

 
 

UN= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

kfdbof^I=me^pb=ff=

b`lkljf`= absbilmjbkq= qeolrde= mlsboqv=

^iibsf^qflkW= moljlqfkd= `ljmbqfqfsbkbpp= ^ka=

prpq^fk^_ib=bumloq=lc=s^irb=^aaba=molar`qp= MRLMS= NUIPTNIUUT= NIVSTIUVQ= NIOTUIRTP= =

m^hfpq^k=

fkqbdo^qba=moldo^jjb=ql=prmmloq=`^m^`fqvJ_rfiafkd=

clo=prpq^fk^_ib=fkarpqof^i=absbilmjbkq= MMLMQ= SITTVIVTP= QITNUISSR= PIVRTIRRU= =

m^ibpqfkb=

rkfal= prmmloq= moldo^jjb= ql= qeb= m^ibpqfkf^k=

fkarpqovI=NVVV=Ó=OMMN= VVLMS= VIPUVIMQS= QIQRMITRO= OIURRIQUM= =

ot^ka^=

fkqbdo^qba= moldo^jjb= clo= `^m^`fqvJ_rfiafkd= ql=

bke^k`b= fkarpqof^i= ob`lsbovI= `ljmbqfqfsbkbpp= ^ka=

prpq^fk^_fifqv= VULNO= QIVPMIVMM= OIVTNIQTN= OIVPNIPNS= =

p^raf=^o^_f^=

pqo^qbdfbp= ql= bke^k`b= fkarpqof^i= `ljmbqfqfsbkbpp=

^ka=afsbopfcf`^qflk= VVLMS= NIVOUIMMM= OIOMSIURV= NIVOUIMSV= =

pbkbd^iI=me^pb=ff=

`ljmbqfqfsfqb= bq= abkpfcf`^qflk= ar= qfppr= molar`qfc=

clkab= pro= rk= m^oqbk^of^q= bccf`^`b= bq^qJpb`qbro=

mofsb= MQLMR= VIVMMIMMM= QIUTMIPSV= QIQUNIMPU= =

pfboo^=iblkb=

mlpqJ`lkcif`q= pjb= prmmloq= moldo^jjb= clo=

fkarpqof^i=absbilmjbkq=^ka=mlsboqv=^iibsf^qflk= MQLMR= RITMRIPRM= TRMIOTR= ROVIMTU= =

plrqe=^cof`^=

qlt^oap=bksfolkjbkq^iiv=^ka=pl`f^iiv=prpq^fk^_ib=

fkarpqof^i=absbilmjbkq= MOLMV= QISTMIMMM= NIVPOIUTR= NIUNSIVSO= =

pof=i^kh^I=me^pb=f=

fkqbdo^qba= fkarpqof^i= absbilmjbkq= prmmloq=

moldo^jjb= VVLMS= VIQTTITOO= TIMQMIOTP= SIVNMIPRP= =

pof=i^kh^I=me^pb=ff=

fkqbdo^qba=moldo^jjb=lc=`llmbo^qflk=_bqtbbk=qeb=

dlsbokjbkq=lc=pof=i^kh^=^ka=rkfalI=OMMRJOMMU= MRLNM= UIPNPIMMM= OIMUMISNQ= VQUIMVV= =

pra^k=

^k= fkarpqof^i= ^dbka^= clo= mlsboqv= obifbc= ^ka=

qo^kpfqflk=ql=prpq^fk^_ib=absbilmjbkqG= VVLMR= NUIMQTIUPS= NNIRUTIVPR= RITPNINRT= =

pvof^k=^o^_=obmr_if`=

j^ab=fk=pvof^= MOLMR= PIQUMIORM= OIPSMIRRT= NIOOUIPTN= =

qrkfpf^I=me^pb=f=

moldo^jjb= `^aob= mlro= i^= jfpb= ^= kfsb^r= bq=

iÛ^jbiflo^qflk=ab=i^=`ljmbqfqfsfqb=ab=iÛfkarpqofb=bk=

qrkfpfb= VVLMS= SISUUIVQT= QIQQMINVT= QIPROISUM= =

___________ 

= G=bñÅäìÇÉë=jçåíêÉ~ä=mêçíçÅçä=éêçàÉÅíëK=



mêçÖê~ããÉ=íáíäÉ= ^ééêçî~ä=
Ç~íÉ=

`ìêêÉåí=
éä~ååáåÖ=
ÑáÖìêÉ=

qçí~ä=
~ääçíãÉåí=

aÉäáîÉêó=

 

^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = UO 

qrkfpf^I=me^pb=ff=

^mmrf= ^ru= bccloqp= k^qflk^ru= mlro= i^= `ob^qflk=

aÛbkqobmofpbp= bq= i^= jfpb= ^= kfsb^r= ar= pb`qbro=

fkarpqofbi=qrkfpfbk= MTLNN= TIQPPIQOV= M= M= = =

rd^ka^I=me^pb=f=

bke^k`ba= `ljmbqfqfsbkbpp= ^ka= prpq^fk^_fifqv= lc=

fkarpqof^i=absbilmjbkq= fk=rd^ka^=tfqe=m^oqf`ri^o=

bjme^pfp= lk= ^dolJfkarpqofbp= ^ka= jf`ol= ^ka= pj^iiJ

p`^ib=bkqbomofpbp= VULNO= SIQROIRMM= RIVUOIRMM= RIVUOIRQQ=

rd^ka^I=me^pb=ff=

^dolJmol`bppfkd=^ka=mofs^qb=pb`qlo=absbilmjbkq= MQLMN= TIVOPIUMM= TIQUMIROP= RIVMRIOUS= =

rkfqba=obmr_if`=lc=q^kw^kf^I=me^pb=f=

fkqbdo^qba=fkarpqof^i=absbilmjbkq=moldo^jjb=clo=

`^m^`fqvJ_rfiafkd= ql= bke^k`b= fkarpqof^i=

`ljmbqfqfsbkbpp= ^ka= prpq^fk^_fifqv= Etfqe= bjme^pfp=

lk=pjbp=^ka=^dolJfkarpqofbpF= VULNO= TIOSTIURV= QIVPMINTO= QIUVMINTO=

rkfqba=obmr_if`=lc=q^kw^kf^I=me^pb=ff=

`lkqof_rqfkd= qlt^oap= b`lkljf`= doltqe= ^ka=

mlsboqv= obar`qflk= qeolrde= prpq^fk^_ib= fkarpqof^i=

absbilmjbkq= MQLMN= TIQSRINMM= RIPNVISVN= QIRTUIROM= =

sfbq=k^jI=me^pb=f=

fkarpqof^ifw^qflk= ^ka= jlabokfw^qflk= ^ilkd= qeb=

pl`flJb`lkljf`= absbilmjbkq= pqo^qbdvW= qlt^oap=

prpq^fk^_ib=doltqe=fk=qeb=pjb=pb`qlo= MOLMV= NMIPSMIOMM= QINOMIOMV= QINVOIOMR= =

sfbq=k^jI=me^pb=ff=

fkqbdo^qba=pbosf`bp=qlt^oap=prpq^fk^_ib=fkarpqof^i=

absbilmjbkq= MSLMO= OPIPPUIVOR= RIOUQIVNN= PIVVSINTR= =

vbjbk=

`ob^qfkd= prpq^fk^_ib= plro`bp= lc= ifsbifellap= ^ka=

bjmilvjbkq= fk= ^k= fkqbok^qflk^iiv= `ljmbqfqfsb=

bksfolkjbkqW= ^k= fkarpqof^i= ^dbka^= clo= ^`efbsfkd=

jadp=NIP=^ka=U= MRLMP= RIPMQITRM= OTSIRSV= OOVITUS=

aáëÅçåíáåìÉÇGG=

`r_^I=me^pb=f=

fkqbdo^qba= moldo^jjb= ql= prmmloq= qeb= k^qflk^i=

pqo^qbdv=lk=fkarpqof^i=`ljmbqfqfsbkbpp= VVLMS= RIQNNIMMM= OIPUOISMU= OIPTMIMRV= =

agf_lrqf=

moljlqflk= ab= klrsbiibp= plro`bp= ab= `olfpp^k`b= bq=

abp=fksbpqfppbjbkqp=mofsbp= MQLMR= OIRPVIMMM= QSVIMUU= QOVIQOU= =

de^k^I=me^pb=f=

`^m^`fqvJ_rfiafkd= clo= doltqe= lofbkqba= ^ka=

`ljmbqfqfsb=jpjb=absbilmjbkq= VVLMS= RIUMPITRR= PITQQIOVN= PITOOIOSQ= =

___________ 

= GG= få=Åçåëìäí~íáçå=ïáíÜ=íÜÉ=êÉëéÉÅíáîÉ=jÉãÄÉê=pí~íÉ=íÜÉëÉ=éêçÖê~ããÉë=ïÉêÉ=ÇáëÅçåíáåìÉÇ=ïÜÉêÉÄó=rkfalÛë=ÅçåíáåìÉÇ=
~ëëáëí~åÅÉ=ïáää=ÄÉ=ÇÉäáîÉêÉÇ=íÜêçìÖÜ=ëí~åÇJ~äçåÉ=éêçàÉÅíëK=



mêçÖê~ããÉ=íáíäÉ= ^ééêçî~ä=
Ç~íÉ=
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aÉäáîÉêó=

 
 

UP= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

i^l=mblmibÛp=abjl`o^qf`=obmr_if`I=me^pb=f=

^= `ljmobebkpfsb= co^jbtloh= ql= clpqbo= b`lkljf`=

fkfqf^qfsb= MMLMQ= VTUIRTV= VPPINSU= VOSITMP= =

j^a^d^p`^oI=me^pb=f=

moldo^jjb= fkqbdob= aÛ^mmrf= ^ru= ^`qfsfqbp=

dbkbo^qof`bp= ab= obsbkrp= bq= aÛbjmilfp= mlro= i^=

obar`qflk=ab=i^=m^rsobqb= MNLMQ= QIMMMIMMM= UNOIMUS= UNNISVV= =

j^ifI=me^pb=f=

^mmrf= ^= i^= `ljmbqfqfsfqb= bq= moljlqflk= ab= i^=

ab`bkqo^ifp^qflk=abp=^`qfsfqbp=molar`qfsbp= MMLMQ= RINVSINRR= NIOMNIRVS= NINVUIVMS=

jlw^j_fnrbI=me^pb=f=

fkqbdo^qba= fkarpqof^i= absbilmjbkq= moldo^jjb= ql=

c^`fifq^qb=mofs^qb=pb`qlo=absbilmjbkq== VVLMS= UITVPIRMM= RIOMRITSU= RINUVITNV=

k^jf_f^=

clpqbofkd= fkfqf^qfsbp= clo= ^dolJfkarpqov= _^pba= pjb=

absbilmjbkq=fk=kloqebok=obdflkp= MPLMN= NITOVIMMM= OMMITSN= NVTISQN= =

orppf^k=cbabo^qflk=

`lrkqov=pbosf`b=co^jbtloh= MPLMQ= NRIQVNINTR= OIQPTIUPP= OIQOUIRSS= =

pbkbd^iI=me^pb=f=

^dbka^= mlro= i^= `ljmbqfqfsfqb= ab= iÛfkarpqofb=

pbkbd^i^fpb= OMOM= Ó= bjmilfJb`lkljfbJbksfolkkbjbkq=

mlro=ib=absbilmmbjbkq=ar=pb`qbro=mofsb= VVLMV= TIUNUIMMM= PIVQNISNM= PIVNVIRPU= = =

 



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä==
Ç~íÉ=

_ìÇÖÉí= aÉäáîÉêó

 

^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = UQ 

_K=jlkqob^i=molql`li=molgb`qp=

^i_^kf^=

låÖçáåÖ=

jmL^i_LMRLMMN= MRLMT= NTOIPOO= NTNIVRS=

k^qflk^i=lap=me^pb=lrq=mi^k=EOka=qo^k`ebF=

jmL^i_LMSLMMO= MSLNO= TOIPOO= NVISUO=

k^qflk^i=lap=me^pb=lrq=mi^k=Eqefoa=qo^k`ebF=

`çãéäÉíÉÇ=

jmL^i_LMPLMOP= MPLMR= NSIMSU= NSIMSU=

k^qflk^i= lwlkb= abmibqfkd= pr_pq^k`bp= me^pbJlrq= mi^kW=

moldo^jjb=j^k^dbjbkq=^ka=^rafqfkd=

jmL^i_LMPLMOR= MPLMV= QQIUMU= QQIUMU=

`lksbopflk= lc= `ib^kfkd= fkpq^ii^qflkp= colj=

`^o_lkqbqo^`eilofab= E`q`F= ql= qbqo^`eilobqevibkb= EmboF= ^q=

bkbodv=`lj_fk^q=iqaKI=bi_^p^k=

jmL^i_LMQLMMO= MQLMP= NMMIMMM= NMMIMMM=

k^qflk^i= lwlkb= abmibqfkd= pr_pq^k`bp= me^pbJlrq= mi^kW=

obcofdbo^kq=ob`lsbov=^ka=ob`v`ifkd=kbqtloh=

^idbof^=

låÖçáåÖ=

jmL^idLMNLNOU= MNLMU= ORIMMM= NOIQMV=

molgb`q= mobm^o^qflk= ql= obmi^`b= jbqevi= _oljfab= fk= qeb=

crjfd^qflk=lc=a^qbp=fk=qbk=rkfqp=

jmL^idLMQLMNT= MQLMQ= ROQISQT= ROOIOVV=

obcofdbo^kq=j^k^dbjbkq=mi^k=ql=me^pb=lrq=qeb=rpb=lc=lap=fk=

obcofdbo^qflk=^ka=^foJ`lkafqflkfkd=pb`qlo=OMMQ=moldo^jjb=

jmL^idLMQLNOO= MRLMN= RUVIMMM= NSRIUTM=

`lksbopflk= clo= `c`JNN= ql= e`c`JNQN_= ^ka= `c`JNO= ql= e`c`JNPQ^=

qb`eklildv= fk= qeb= i^pq= dolrm= lc= `ljjbof`^i= obcofdbo^qlo=

j^krc^`qrobp=Eobcofdbo^qflk=pb`qlo=qbojfk^i=molgb`qF=

jmL^idLMRLMMN= MRLMU= ORIMMM= OPIORR=

mobm^o^qflk=lc=^=k^qflk^i=lap=me^pbJlrq=mi^k=

jmL^idLMSLMMO= MSLNO= RNIMMM= OVIOUT=

qb`ekf`^i= ^ppfpq^k`b= ql= me^pb= lrq=jbqevi= _oljfab= fk= mripbp=

afpfkcbpq^qflkp=

jmL^idLMTLMMP= MULMN= TOPIRMM= NR=

k^qflk^i=me^pbJlrq=mi^k=Ecfopq=qo^k`ebF=

`çãéäÉíÉÇ=

jmL^idLMPLMOT= MPLMR= TMMIMMM= TMMIMMM=

obcofdbo^kq=j^k^dbjbkq=mi^k=ql=me^pb=lrq=qeb=rpb=lc=lap=fk=

obcofdbo^qflk=^ka=^foJ`lkafqflkfkd=pb`qlo=Epb`lka=qo^k`ebF=

jmL^idLMTLMMO= MTLMR= NQINNU= NQINNU=

molgb`q=mobm^o^qflk=clo=^k=lap=me^pbJlrq=j^k^dbjbkq=mi^k=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä=
Ç~íÉ=

==_ìÇÖÉí= aÉäáîÉêó=

 

UR= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

^odbkqfk^=

låÖçáåÖ=

jmL^odLMMLMPP= MMLMQ= PINUPIPVM= PINRMIVVR=

me^pbJlrq= lc= jbqevi= _oljfab= fk= pqo^t_boovI= molqb`qba=

sbdbq^_ibp=^ka=`rq=ciltbo=molar`qflk=

jmL^odLMPLMUV= MPLNO= SPRIVUS= PSPIVNQ=

mi^k=clo=me^pbJlrq=lc=lap=fk=qeb=plisbkq=pb`qlo=

jmL^odLMQLMNU= MQLMQ= OITQMIMMM= OIQSVINMV=

k^qflk^i=`c`=me^pbJlrq=mi^k=Ecfopq=qo^k`ebF=

jmL^odLMRLMMO= MSLMO= NIURMIMMM= QTQINSS=

k^qflk^i=`c`=me^pbJlrq=mi^kW=OMMS=tloh=moldo^jjb=

jmL^odLMSLMMN= MTLMN= NINMPIRMM= SIMQT=

k^qflk^i=`c`=me^pbJlrq=mi^kW=OMMT=tloh=moldo^jjb=

jmL^odLMTLMMO= MTLNO= NINSTIPRM= M=

k^qflk^i=`c`=me^pbJlrq=mi^kW=OMMU=tloh=moldo^jjb=

_^eo^fk=

låÖçáåÖ=

jmL_^eLMRLMMN= MRLMQ= SMIMMM= QNIOTN=

qo^fkfkd= ^ka= ^t^obkbpp= tlohpelm= fk= qeb= plisbkqp= ^ka=

mol`bpp=^dbkqp=E`q`=^ka=q`^F=pb`qlo=

_lpkf^=^ka=ebowbdlsfk^=

låÖçáåÖ=

jmL_feLMQLMNV= MQLMQ= SQISMM= NQINOM=

me^pbJlrq=lc=e^ilk=`lkprjmqflk=

jmL_feLMQLMSR= MQLMT= VRIPPP= M=

buqbkpflk=lc=fkpqfqrqflk^i=pqobkdqebkfkdW=me^pb=ff=

jmL_feLMQLNOP= MRLMN= OVRIUSM= NTOITPN=

k^qflk^i=lap=me^pbJlrq=mi^kW=pb`lka=qo^k`eb=

jmL_feLMTLMMN= MTLMU= PMPIMMM= M=

k^qflk^i=lap=me^pbJlrq=mi^k=Eqefoa=qo^k`ebF=

`çãéäÉíÉÇ=

jmL_feLMPLMOV= MPLMQ= NSVIQNQ= NSVIQNQ=

obmi^`bjbkq=lc=`c`JNO=tfqe=ec`JNPQ^I=`c`JNN=tfqe=e`c`JNQN_I=^ka=

q`^= tfqe= klkJ`ib^kfkd= mol`bpp= fk= qeb= j^krc^`qrob= lc=

`ljjbo`f^i= obcofdbo^qflk= bnrfmjbkqI= m^kbipI= ^ka= eb^q=

`e^kdbop=^q=qeobb=bkqbomofpbp=Eplhl=m^kbifI=plhl=fms=^ka=hr`^=

iba^F=

jmL_feLMPLMPM= MPLMQ= PSQISRM= PSQISPR=

me^pbJlrq= lc= `c`JNN= _v= `lksbopflk= ql= kJmbq^kb= fk= qeb=

j^krc^`qrob=lc=ofdfa=cl^j=molar`qp=clo=fkpri^qfkd=mromlpbp=

^q=pqfolh^oq=`lK=

jmL_feLMPLMVM= MPLNO= OOVIMMM= OOTIQOQ=

me^pbJlrq=lc=jbqevi=_oljfab= fk=ql_^``l=pbbaifkd=sbdbq^_ibp=

^ka=ciltbo=molar`qflk=pb`qlo=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä==
Ç~íÉ=

_ìÇÖÉí= aÉäáîÉêó

 

^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = US 

_o^wfi=

låÖçáåÖ=

jmL_o^LMRLMMN= MRLMU= NIQRMIORN= NIQMSIRRN=

qlq^i=me^pbJlrq=lc=j_=rpba=fk=ql_^``lI=ciltbopI=lok^jbkq^ipI=

pqo^t_boofbp=^ka=lqebo=rpbp=

_rorkaf=

`çãéäÉíÉÇ=

jmL_afLMRLMMN= MRLMR= PRIMMM= PQIVRP=

qo^fkfkd=^ka=^t^obkbpp=tlohpelm=fk=qeb=mol`bpp=^dbkqp=Eq`^F=

pb`qlo=

`^jbollk=

låÖçáåÖ=

jmL`joLMOLNQS= MPLMN= ROOIVUO= ROOIVUO=

obcofdbo^kq=j^k^dbjbkq=mi^k=ql=me^pb=lrq=qeb=rpb=lc=lap=fk=

qeb= obcofdbo^qflk= pbosf`fkd= pb`qlo= Efk`irabp= qo^fkfkd= fk=

dlla= obcofdbo^kq= j^k^dbjbkq= mo^`qf`bpI= qo^fkfkd= lc=

`rpqljp=lccf`bopI=^ka=ob`lsbov=^ka=ob`v`ifkd=moldo^jjbpF=

jmL`joLMSLMMQ= MSLNO= SMMIMMM= RPQIONQ=

qbojfk^i=`c`Lq`^=me^pbJlrq=j^k^dbjbkq=mi^k=Ecfopq=qo^k`ebF=

`çãéäÉíÉÇ=

jmL`joLMSLMMO= MSLMU= PMIMMM= PMIMMM=

molgb`q= mobm^o^qflk= clo= ^= qbojfk^i= me^pbJlrq= j^k^dbjbkq=

mi^k=

jmL`joLMSLMMP= MSLNO= PMIMMM= OVIVQM=

molgb`q= mobm^o^qflk= clo= qeb= qlq^i= me^pbJlrq= lc= jbqevi=

_oljfab=fk=^ii=obj^fkfkd=rpbp=

`efk^=

låÖçáåÖ=

jmL`moLMNLNPO= MNLMU= OIUMUIPPU= OITVOIMOU=

me^pfkd= lrq= `c`JNO= fk= qeb= j^krc^`qrob= lc= buqoraba=

mlivpqvobkb= cl^jp= ql= _rq^kb= ^q= V= bkqbomofpbp= Erj_obii^F=

jmL`moLMNLONS= MOLMN= OIQRMINOP= OIQOPIUSQ=

me^pfkd= lrq= `c`JNO= fk= qeb= j^krc^`qrob= lc= buqoraba=

mlivpqvobkb= cl^jp= qeolrde= qeb= rpb= lc= _rq^kb= ^p= ^= _iltfkd=

^dbkq=^q=pbsbk=bkqbomofpbp=Eqbojfk^i=rj_obii^=molgb`qF=

jmL`moLMOLMTN= MOLMU= QIPORITMV= QIPNRISTR=

qbojfk^i= rj_obii^= molgb`q= clo= qeb= bifjfk^qflk= lc= `c`JNO= fk=

j^krc^`qrofkd=lc=bmb=cl^j=m^`h^dfkd=kbqp=^q=PM=bkqbomofpbp=

jmL`moLMPLMMN= MPLMN= RIRRSIRPV= RIRQMIMNN=

pb`qlo=mi^k=lap=cfk^i=me^pbJlrqW=aljbpqf`=obcofdbo^qflk=^ka=

aljbpqf`=obcofdbo^qflk=`ljmobpplop=

jmL`moLMQLNPM= MRLMN= RRMIMMM= RQVIVRT=

obcofdbo^qflk= pbosf`fkd= pb`qlo= `c`= me^pbJlrq= mi^k= Ecfopq=

qo^k`ebF=

jmL`moLMQLNPN= MRLMN= VMIMMM= UVINTU=

mobm^o^qflk=lc=^=jaf=pb`qlo=mi^k=

jmL`moLMRLMMV= MRLNO= PIMMMIMMM= OIVQPISSP=

pb`qlo=mi^k=clo=jbqevi=_oljfab=molar`qflk=pb`qlo=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä=
Ç~íÉ=

==_ìÇÖÉí= aÉäáîÉêó=

 

UT= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

jmL`moLMTLMMO= MTLMR= TMMIMMM= TMMIMMM=

obcofdbo^qflk= pbosf`fkd= pb`qlo= `c`= me^pbJlrq= mi^k= Eqefoa=

qo^k`ebF=

jmL`moLMTLMMS= MTLMU= NIOMMIMMM= NIOMMIMMM=

k^qflk^i= me^pbJlrq= lc= jbqevi= _oljfab= Eme^pb= ffI= pb`lka=

qo^k`ebF=

jmL`moLMTLMNM= MULMN= TMMIMMM= M=

obcofdbo^qflk= pbosf`fkd= pb`qlo= `c`= me^pbJlrq= mi^k= Eclroqe=

qo^k`ebF=

`çãéäÉíÉÇ=

jmL`moLMRLMMO= MRLMS= NITMMIMMM= NITMMIMMM=

ql_^``l=pb`qlo=mi^k=clo=`c`JNN=me^pbJlrqW=^kkr^i=moldo^jjb=

clo=OMMR=

jmL`moLMRLMMP= MRLMQ= NNNISUS= NNNISUS=

me^pfkd= lrq= lap= ^q= qeb= obcofdbo^qlo= mi^kq= lc= _lib= bib`qof`=

^mmif^k`bp=dolrm=obfkpq^qbjbkq=

jmL`moLMSLMMP= MSLMT= NIRMMIMMM= NIRMMIMMM=

ql_^``l=pb`qlo=mi^k=clo=`c`JNN=me^pbJlrqW=^kkr^i=moldo^jjb=

clo=OMMSJOMMT=

`−qb=aÛfslfob=

låÖçáåÖ=

jmLfs`LMQLMOO= MQLMQ= OOOIONM= NUUISTM=

me^pbJlrq= qeb= rpb= lc= jbqevi= _oljfab= Ej_F= `ljjlafqfbp= ^ka=

pqlo^db=crjfd^qflk=

jmLfs`LMRLMMQ= MRLMT= NNMIQOU= NIMNT=

me^pbJlrq=lc=`c`JNO=fk=qeb=j^krc^`qrob=lc=`lpjbqf`p=^bolplip=

Eablalo^kqpF= _v= `lksbopflk= ql= evaol`^o_lk= ^bolpli=

molmbii^kq= Ee^mF= ^q= `lm^`fI= ^_fag^k= Eqbojfk^i=^bolpli= pb`qlo=

molgb`qF=

jmLfs`LMSLMMN= MSLMR= NRIMMM= TIPNT=

mobm^o^qflk=lc=^=qbojfk^i=me^pbJlrq=j^k^dbjbkq=mi^k=

`ol^qf^=

låÖçáåÖ=

jmL`olLMPLMPP= MPLMQ= NUQIMMM= NUPISMU=

qbojfk^i= me^pbJlrq= j^k^dbjbkq= mi^k= clo= `c`p= Ecfopq=

qo^k`ebF=

jmL`olLMQLMOP= MQLMQ= QUIPMM= QSIVRU=

qbojfk^i= me^pbJlrq= j^k^dbjbkq= mi^kW= OMMQ= ^kkr^i=

fjmibjbkq^qflk=moldo^jjb=

jmL`olLMRLMMO= MRLMU= PRIMMM= PMIMOS=

qbojfk^i=`c`=me^pbJlrq=j^k^dbjbkq=mi^k=Eqefoa=qo^k`ebF=

jmL`olLMSLMMN= MSLMU= OMIOMM= OMIOMM=

qbojfk^i=`c`=me^pbJlrq=j^k^dbjbkq=mi^k=EQqe=qo^k`ebF=

jmL`olLMTLMMN= MTLMV= OMIMMM= SS=

jlkfqlofkd=^ka=sbofcf`^qflk=^rafq=obmloq=

`çãéäÉíÉÇ=

jmL`olLMNLONR= MOLMN= QTSIUPP= QTPIUVT=

me^pbJlrq=lc=jbqevi=_oljfab=fk=ql_^``l=pbbaifkdp=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
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^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = UU 

jmL`olLMRLMMN= MRLMQ= QMIMMM= QMIMMM=

qo^fkfkd= ^ka= ^t^obkbpp= tlohpelm= fk= qeb= plisbkqp= E`q`F=

pb`qlo=

`r_^=

låÖçáåÖ=

jmL`r_LMQLNPP= MQLNO= RPTITSP= PMSIPRV=

qlq^i= me^pbJlrq= lc= jbqevi= _oljfab= fk= plfi= crjfd^qflkI=

pr_pqo^qbpI=pqlo^db=^ka=pqor`qrobp=

abjl`o^qf`=mblmibÛp=obmr_if`=lc=hlob^=

låÖçáåÖ=

jmLaohLMPLMVS= MPLNO= PIRMMIMMM= PIQVNISTO=

mi^k=clo=qbojfk^i=me^pbJlrq=lc=`q`=Ecfopq=qo^k`ebF=

jmLaohLMQLMOT= MQLMQ= VUNIMNN= VNRIVUT=

pb`qlo^i= me^pbJlrq= fk= aljbpqf`= obcofdbo^qflk= pb`qlo= _v=

`lksbopflk= lc= obcofdbo^qflk= ^ka= `ljmobpplo= j^krc^`qrob=

^q=Rqe=l`ql_bo=bib`qolkf`=^ka=^rqlj^qflk=`ljm^kv= Epb`lka=

qo^k`ebF=

jmLaohLMRLMMO= MRLMU= NIMMMIMMM= VVVIUQP=

mi^k=clo=qbojfk^i=me^pbJlrq=lc=`q`=Epb`lka=qo^k`ebF=

jmLaohLMRLMMP= MRLMU= PMMIMMM= OUMIOSU=

mi^k=clo=qbojfk^i=me^pbJlrq=lc=`q`=Eqefoa=qo^k`ebF=

jmLaohLMRLMMS= MSLMN= RPSIMMM= PNPITSR=

fjmibjbkq^qflk= lc= qeb= kmmW= ob`lsbov= ^ka= ob`v`ifkd= Ecfopq=

qo^k`ebF=

jmLaohLMSLMMO= MSLMU= QUUITRM= QUUITRM=

`ilprob=lc=lap=molar`qflk=mi^kq=Eqefoa=qo^k`ebF=

jmLaohLMSLMMP= MSLMT= UUQIPVV= USUIPNV=

prmmibjbkq^ov=mi^k=clo=qbojfk^i=me^pbJlrq=lc=`q`=^p=mol`bpp=

^dbkq=

jmLaohLMSLMMQ= MSLMT= RMMIMMM= QVOIUUQ=

mi^k=clo=qbojfk^i=me^pbJlrq=lc=`q`=Eclroqe=qo^k`ebF=

jmLaohLMTLMMO= MTLMU= OUQIUQM= NMNIPQP=

mi^k=clo=qbojfk^i=me^pbJlrq=lc=`q`=Ecfcqe=qo^k`ebF=

`çãéäÉíÉÇ=

jmLaohLMSLMMN= MSLMR= PMIMMM= PMIMMM=

mobm^o^qflk=lc=^=mol`bpp=^dbkq=qbojfk^i=rj_obii^=molgb`q=

abjl`o^qf`=obmr_if`=lc=qeb=`lkdl=

`çãéäÉíÉÇ=

jmLw^fLMRLMMN= MRLMQ= PMIMMM= OUIVMP=

mobm^o^qflk=lc=^=me^pbJlrq=mi^k=fk=qeb=plisbkqp=E`q`F=pb`qlo=

aljfkf`^k=obmr_if`=

låÖçáåÖ=

jmLaljLMOLNPU= MOLNO= VOOIVMM= UMNIVQV=

me^pb=lrq=lc=jbqevi=_oljfab=fk=jbilkI=ciltbop=^ka=ql_^``l=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
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UV= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

bdvmq=

låÖçáåÖ=

jmLbdvLMOLNQR= MPLMN= OITRMIRVO= NIVMVISOQ=

k^qflk^i= me^pbJlrq= lc= jbqevi= _oljfab= fk= eloqf`riqrob= ^ka=

`ljjlafqfbp=crjfd^qflk=Ecfopq=qo^k`ebF=

jmLbdvLMQLNPQ= MQLNO= TTUIQSQ= TTUIQSQ=

qbojfk^i=plisbkq=pb`qlo=rj_obii^=molgb`q=

jmLbdvLMRLMMN= MRLMR= RMIMMM= QPISPN=

mobm^o^qflk=lc=^=jaf=me^pbJlrq=mi^k=E`c`F=

jmLbdvLMRLMMO= MRLMT= NIMMMIMMM= VVVIVRT=

k^qflk^i=`c`=me^pbJlrq=mi^k=Ecfopq=qo^k`ebF=

jmLbdvLMSLMMP= MSLNO= RIUVVIMMM= NQINMR=

me^pbJlrq=lc=`c`=`lkprjmqflk=fk=qeb=j^krc^`qrob=lc=^bolpli=

jbqboba=alpb=fke^ibop=EjafpF=

jmLbdvLMSLMMQ= MSLNO= NIOMMIMMM= NIMTSIVMP=

k^qflk^i=`c`=me^pbJlrq=mi^k=Epb`lka=qo^k`ebF=

jmLbdvLMTLMMN= MTLMR= OOUIPOP= OOUIPOP=

buqbkpflk=lc=fkpqfqrqflk^i=pqobkdqebkfkd=molgb`q=Eme^pb=sfF=

`çãéäÉíÉÇ=

jmLbdvLMPLMRS= MPLMU= OOUIPOO= OOUIPOO=

buqbkpflk=lc=fkpqfqrqflk^i=pqobkdqebkfkd=molgb`q=

bi=p^is^alo=

`çãéäÉíÉÇ=

jmLbipLMRLMMN= MRLMQ= PTIOQP= PTIOQP=

qo^fkfkd= ^ka= ^t^obkbpp= tlohpelm= fk= qeb= crjfd^kqp= pb`qlo=

Ejbqevi=_oljfabF=

bqeflmf^=

`çãéäÉíÉÇ=

jmLbqeLMRLMMN= MRLMR= QMIMMM= QIROS=

qo^fkfkd= ^ka= ^t^obkbpp= tlohpelm= fk= qeb= plisbkqp= ^ka=

mol`bpp=^dbkqp=E`q`=^ka=q`^F=pb`qlo=

dblodf^=

låÖçáåÖ=

jmLdblLMRLMMN= MRLNO= OORIRMM= SUIVNN=

qb`ekf`^i=^ppfpq^k`b=clo=qeb=bifjfk^qflk=lc=jbqevi=_oljfab=

fk=do^fk=^ka=pqlo^db=c^`fifqfbp=

jmLdblLMRLMMO= MSLMO= SQIVPM= SQITPT=

e^ilk=_^khfkd=j^k^dbjbkq=moldo^jjb=

dr^qbj^i^=

låÖçáåÖ=

jmLdr^LMOLNPV= MOLNO= PIORTIPTT= OITVMIVMR=

k^qflk^i=me^pb=lrq=lc=jbqevi=_oljfab=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
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^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = VM 

drfkb^=

låÖçáåÖ=

jmLdrfLMSLMMN= MSLMT= NRIMMM= NNIONV=

molgb`q= mobm^o^qflk= clo= ^= qbojfk^i= me^pbJlrq= j^k^dbjbkq=

mi^k=

elkaro^p=

låÖçáåÖ=

jmLelkLMSLMMN= MSLNO= SMMIMMM= RVVIVNS=

k^qflk^i= jbqevi= _oljfab= me^pbJlrq= mi^kI= me^pb= ff= Ecfopq=

qo^k`ebF=

jmLelkLMTLMMN= MTLMQ= NRIMMM= RIUPN=

molgb`q= mobm^o^qflk= clo= ^= qbojfk^i= me^pbJlrq= j^k^dbjbkq=

mi^k=

jmLelkLMTLMMO= MTLNO= UMMIMMM= TTINTP=

k^qflk^i= jbqevi= _oljfab= me^pbJlrq= mi^kI= me^pb= ff= Epb`lka=

qo^k`ebF=

`çãéäÉíÉÇ=

jmLelkLMOLMTP= MOLMU= NIVTTIQQU= NIVTTIQQU=

me^pbJlrq= lc= jbqevi= _oljfab= fk= jbilk= ^ka= _^k^k^=

molar`qflk=pb`qlo=^ka=ql_^``l=pbbaifkd=

fkaf^=

låÖçáåÖ=

jmLfkaLMNLNTS= MNLMV= OPUIPTN= OPUINUM=

`lksbopflk= lc= qbqo^`eilofab= ^p= mol`bpp= ^dbkq= ql=

jlkl`eilol_bkwbkb=^q=ca`=iqaKI=ole^=

jmLfkaLMOLNSP= MPLMN= STPIOMM= SSRIMRN=

mi^k= clo= me^pbJlrq= lc= `c`p= fk= qeb= obcofdbo^qflk=

Ej^krc^`qrofkdF=pb`qlo=

jmLfkaLMRLMMT= MRLMQ= PIRMMIMMM= PIMNNITQV=

`q`= me^pbJlrq= clo= qeb=`lkprjmqflk=^ka= molar`qflk= pb`qlopW=

OMMR=^kkr^i=moldo^jjb=

jmLfkaLMSLMMN= MSLNN= PVVIMQS= RTITOP=

`q`= me^pbJlrq= clo= qeb=`lkprjmqflk=^ka= molar`qflk= pb`qlopW=

OMMS=^kkr^i=mi^k=

fkalkbpf^=

låÖçáåÖ=

jmLfkpLMQLNPT= MQLNO= PRMIMMM= PPUIVNT=

me^pbJlrq=lc=qeb=rpb=lc=jbqevi=_oljfab=fk=do^fk=pqlo^db=

jmLfkpLMQLNPU= MQLNO= NIQSQITPP= NIQNRIRUV=

mi^k=clo=qbojfk^i=me^pbJlrq=lc=lap=fk=qeb=plisbkq=pb`qlo=

fo^k=Efpi^jf`=obmr_if`=lcF=

låÖçáåÖ=

jmLfo^LMOLMUS= MOLMU= PTPIRNR= PTPIQSU=

me^pfkd=lrq=lc=lap=fk=qeb=j^krc^`qrob=lc=cibuf_ib=pi^_pql`h=

cl^j=qeolrde=qeb=rpb=lc= i`a=_iltfkd=qb`eklildv=^q= bpc^kg=

pefos^k=`lK=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä=
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VN= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

jmLfo^LMRLMMQ= MRLNO= TMIMMM= SVIQQP=

mobm^o^qflk=lc=^k=jaf=molgb`q=

jmLfo^LMRLMMR= MSLMN= OOTIVRM= OMMISVP=

qlq^i=me^pbJlrq=lc=jbqevi=_oljfab=fk=plfi=crjfd^qflk=fk=lifsb=

pbbaifkdpI=corfq=qobbpI=kropbofbp=^ka=lqebop=

jmLfo^LMSLMMP= MSLNO= URSIQTU= QVVINNV=

qbojfk^i=plisbkq=pb`qlo=rj_obii^=molgb`q=

jmLfo^LMTLMMN= MTLMQ= PSINTV= OSIRSN=

k^qflk^i= `c`= me^pbJlrq= mi^kW= OMMT= ^kkr^i= fjmibjbkq^qflk=

moldo^jjb=

jmLfo^LMTLMMO= MTLMU= PIROVIRMU= NIPRQIPMT=

me^pbJlrq=lc=`c`=`lkprjmqflk=fk=qeb=j^krc^`qrob=lc=^bolpli=

jafp=

jmLfo^LVVLMTT= VVLMT= QURIVOV= QUMIQUU=

me^pfkd= lrq= lap= fk= j^krc^`qrofkd= cibuf_ib= mr= pi^_pql`h=

cl^j=qeolrde=qeb=rpb=lc= ifnrfa=`lO=_iltfkd=qb`eklildv=^q=

_^ej^k=mi^pqf`=`ljm^kv=

jmLfo^LVVLNON= VVLMT= NINSMINQU= NINQVIRQM=

obmi^`bjbkq= lc= `c`JNO= obcofdbo^kq= _v= ec`JNPQ^= ^q= fo^k=

`ljmobpplo=j^krc^`qrofkd=`ljm^kv=

`çãéäÉíÉÇ=

jmLfo^LMSLMMN= MSLMR= NQIQUU= NQIQUU=

mobm^o^qflk=lc=^=me^pbJlrq=mi^k=fk=qeb=plisbkq=pb`qlo=

jmLfo^LMSLMMO= MSLMQ= SSIOOQ= SSINSO=

k^qflk^i= `c`= me^pbJlrq= mi^kW= OMMS= ^kkr^i= fjmibjbkq^qflk=

moldo^jjb=

hbkv^=

låÖçáåÖ=

jmLhbkLMTLMMS= MTLNO= RNMISRV= RSIOQQ=

qb`eklildv= qo^kpcbo= ib^afkd= ql= jbqevi= _oljfab= me^pbJlrq=

fk=plfi=crjfd^qflk=

hrt^fq=

låÖçáåÖ=

jmLhrtLMOLNMM= MOLMU= QQUIUNS= QQUIUNR=

fjmibjbkq^qflk= lc= qeb= obcofdbo^kq= j^k^dbjbkq= mi^kW=

k^qflk^i=ob`lsbov=^ka=ob`v`ifkd=

jmLhrtLMRLMMN= MRLMR= ORIPMM= OMITMN=

mobm^o^qflk=lc=^=e^ilk=me^pbJlrq=mi^k=

jmLhrtLMTLMMN= MTLMU= OOMIMMM= SS=

qbojfk^i= me^pbJlrq= j^k^dbjbkq= mi^k= clo= ^kkbu= ^= dolrm= f=

pr_pq^k`bp=Ecfopq=qo^k`ebF=

`çãéäÉíÉÇ=

jmLhrtLMSLMMN= MSLMQ= ORIMMM= ORIMMM=

mobm^o^qflk=lc=^=qbojfk^i=me^pbJlrq=j^k^dbjbkq=molgb`q=

hvodvwpq^k=

låÖçáåÖ=

jmLhvoLMSLMMN= MSLMS= RMIMMM= OIPRV=

e^ilk=me^pbJlrq=moldo^jjb=
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^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = VO 

ib_^klk=

låÖçáåÖ=

jmLib_LMPLMVT= MPLNO= QRMIMMM= PNQISVU=

me^pbJlrq= lc= jbqevi= _oljfab= clo= plfi= crjfd^qflk= fk=

pqo^t_boov=molar`qflk=Eqefoa=qo^k`ebF=

jmLib_LMRLMMP= MSLMO= QOIRMQ= OMIVQN=

me^pbJlrq= lc= jbqevi= _oljfab= clo= plfi= crjfd^qflk= fk=

pqo^t_boov=molar`qflk=Ecfcqe=qo^k`ebF=

`çãéäÉíÉÇ=

jmLib_LMNLNUQ= MNLNM= TTNIVQS= TTNIVQS=

me^pfkd= lrq= jbqevi= _oljfab= clo= plfi= crjfd^qflk= fk=

pqo^t_boov=molar`qflk=Ecfopq=qo^k`ebF=

if_v^k=^o^_=g^j^efofv^=

låÖçáåÖ=

jmLif_LMNLMQP= MNLMP= NRTIMMM= NRRIUVM=

`ob^qflk=lc=k^qflk^i=lwlkb=rkfq=

jmLif_LMRLMMP= MRLMQ= TOMIMMM= RPMIVNS=

k^qflk^i=`c`=me^pbJlrq=mi^k=EOka=qo^k`ebF=

jmLif_LMRLMMQ= MSLMO= TQPIMMM= NOQISOP=

me^pbJlrq= lc= jbqevi= _oljfab= fk= eloqf`riqrobW= qlj^qlbpI=

`r`rj_bopI=mbmmbop=^ka=lqebop=

jmLif_LMRLMMR= MSLMO= PQPIRMM= NMV=

mi^k= clo= qeb= me^pbJlrq= lc= fjmloq= ^ka= kbq= `lkprjmqflk= lc=

e^ilkp=fk=qeb=cfob=cfdeqfkd=pb`qlo=

`çãéäÉíÉÇ=

jmLif_LMRLMMO= MRLMQ= OQITPS= OQITPS=

mobm^o^qflk=lc=^=e^ilk=me^pbJlrq=mi^k=

j^a^d^p`^o=

låÖçáåÖ=

jmLj^dLMTLMMR= MTLMU= TUIMMM= SS=

qbojfk^i=me^pbJlrq=j^k^dbjbkq=mi^k=Ecfopq=qo^k`ebF=

jbuf`l=

låÖçáåÖ=

jmLjbuLMQLMOV= MQLMQ= OMTIMPR= OMQISTQ=

qb`ekf`^i=^ppfpq^k`b=ql=`ljmiv=tfqe= OMMR= me^pbJlrq=lc=OMB=lc=

jbqevi=_oljfab=

jmLjbuLMQLMPN= MQLMQ= PIRNTIMMM= PIRMUINTO=

k^qflk^i=`c`=me^pbJlrq=mi^k=Ecfopq=qo^k`ebF=

jmLjbuLMRLMMP= MRLMQ= QIMMMIMMM= PIVVQITQQ=

pb`qlo= mi^k= clo= me^pfkd= lrq= `c`JNN= ^ka= `c`JNO= molar`qflk=

pb`qloW=qefoa=qo^k`eb=

jmLjbuLMRLMMQ= MRLMQ= QIQTUIMMM= PIPPNINRS=

k^qflk^i=`c`=me^pbJlrq=mi^kW=Oka=qo^k`eb=

jmLjbuLMRLMMS= MRLNO= NNIURMIMMM= NNITPPIOTV=

pb`qlo= mi^k= clo= me^pfkd= lrq= `c`JNN= ^ka= `c`JNO= molar`qflk=

pb`qloW=clroqe=qo^k`eb=

jmLjbuLMSLMMO= MSLMR= PMIMMM= OVIVMS=

mobm^o^qflk=lc=^=mol`bpp=^dbkq=molgb`q=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä=
Ç~íÉ=

==_ìÇÖÉí= aÉäáîÉêó=

 

VP= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

jmLjbuLMSLMMP= MTLMN= OVVIRMM= OPQINNQ=

k^qflk^i=`c`=me^pbJlrq=mi^kW=OMMS=tloh=moldo^jjb=

jmLjbuLMTLMMN= MTLMO= SMIMMM= RSINSN=

molgb`q=mobm^o^qflk=fk=qeb=crjfd^kq=pb`qlo=

jmLjbuLMTLMMO= MTLMU= RMIMMM= QOITVO=

molgb`q= mobm^o^qflk= clo= ^= jaf= molgb`qI= fk`irafkd= qeb=

absbilmjbkq= lc= ^= k^qflk^i= qo^kpfqflk^i= pqo^qbdv= clo= qeb=

pb`qlo=

jmLjbuLMTLMMP= MTLMU= NIRNUIMVQ= SS=

rj_obii^=molgb`q=clo=qbojfk^i=me^pbJlrq=lc=`q`=

jmLjbuLMTLMMQ= MTLMU= OQTINMM= USINNM=

buqbkpflk=lc=fkpqfqrqflk^i=pqobkdqebkfkd=molgb`q=Eme^pb=sfffF=

jmLjbuLMTLMMR= MULMN= OISPMIRMP= M=

me^pbJlrq=lc=`c`=`lkprjmqflk=fk=qeb=j^krc^`qrob=lc=^bolpli=

jafp=

`çãéäÉíÉÇ=

jmLjbuLMRLMMR= MRLMQ= OQTIMMM= OQTIMMM=

buqbkpflk=lc=fkpqfqrqflk^i=pqobkdqebkfkd=molgb`qW=me^pb=sff=

jlkqbkbdol=

låÖçáåÖ=

jmLjkbLMTLMMN= MTLMR= QMIMMM= OQIPOV=

molgb`q= mobm^o^qflk= clo= ^= `lrkqov= moldo^jjb= ^ka= ^=

qbojfk^i=me^pbJlrq=mi^k=

jmLjkbLMTLMMO= MTLMR= PMIMMM= NPIRRQ=

bpq^_ifpejbkq=lc=qeb=lwlkb=rkfq=

jmLjkbLMTLMMQ= MTLNO= NTRIMMM= TIMVP=

qbojfk^i=me^pbJlrq=mi^k=clo=`c`p=Ecfopq=qo^k`ebF=

jlol``l=

låÖçáåÖ=

jmLjloLMMLNSQ= MNLMN= OINUVITOV= OINUUIORQ=

me^pb= lrq= lc= jbqevi= _oljfab= clo= plfi= crjfd^qflk= fk=

pqo^t_boov=molar`qflk=

jmLjloLMNLNUP= MNLNM= QMMIMMM= PVTIRSN=

me^pfkd= lrq= jbqevi= _oljfab= clo= plfi= crjfd^qflk= fk= qlj^ql=

molar`qflk=Ecfopq=qo^k`ebF=

jmLjloLMRLMMP= MRLNO= NISTMIVVR= NIRVTIUVP=

me^pbJlrq= lc= jbqevi= _oljfab= rpba= clo= plfi= crjfd^qflk= fk=

qlj^ql=molar`qflk=Eqefoa=qo^k`ebF=

jmLjloLMSLMMP= MSLNO= QNNISPP= PTNINRP=

me^pbJlrq= lc= jbqevi= _oljfab= rpba= clo= plfi= crjfd^qflk= fk=

qlj^ql=molar`qflk=Eqefoa=qo^k`ebF=

jmLjloLMTLMMN= MTLMR= PRIMMM= PPIMPS=

molgb`q= mobm^o^qflk= clo= ^= jbqevi= _oljfab= me^pbJlrq= mi^k=

Edobbk=_b^kpF=

jmLjloLMTLMMS= MTLNO= QOQIPUN= PSIOON=

me^pbJlrq= lc= jbqevi= _oljfab= rpba= clo= plfi= crjfd^qflk= fk=

qlj^ql=molar`qflk=Ecfcqe=qo^k`ebF=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä==
Ç~íÉ=

_ìÇÖÉí= aÉäáîÉêó

 

^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = VQ 

`çãéäÉíÉÇ=

jmLjloLMQLMTO= MQLMT= PRVIUSQ= PRVIUSQ=

`lksbopflk= colj= `c`JNN= ql= e`c`JNQN_= ^ka= `c`JNO= ql= ec`JNPQ^=

qb`eklildv= fk= qeb= j^krc^`qrob= lc= `ljjbo`f^i=

obcofdbo^qflk=bnrfmjbkq=^q=qeb=qbojfk^i=rj_obii^=dolrm=lc=

`ljjbof`^i=obcofdbo^qflk=j^krc^`qrobp=

jmLjloLMRLMMN= MRLMQ= PVIQMV= PVIQMV=

qo^fkfkd=^ka=^t^obkbpp=tlohpelm=fk=qeb=plisbkq=^ka=mol`bpp=

^dbkqp=E`q`=C=q`^F=pb`qlop=

jv^kj^o=

låÖçáåÖ=

jmLjv^LMRLMMN= MRLMQ= UMIMMM= UMIMMM=

fjmibjbkq^qflk=lc=qeb=ojmW=bpq^_ifpefkd=`lksbopflk=mo^`qf`b=

lc=aljbpqf`=obcofdbo^qlop=

kf`^o^dr^=

`çãéäÉíÉÇ=

jmLkf`LMRLMMO= MRLMQ= OVITOR= OVITOR=

qo^fkfkd= ^ka= ^t^obkbpp= tlohpelm= fk= qeb= crjfd^kqp= pb`qlo=

Ejbqevi=_oljfabF=

kfdbo=

låÖçáåÖ=

jmLkboLMTLMMO= MTLNO= NOIMMM= M=

molgb`q= mobm^o^qflk= clo= ^= qbojfk^i= me^pbJlrq= j^k^dbjbkq=

mi^k=fk=qeb=obcofdbo^qflk=pbosf`fkd=pb`qlo=

kfdbof^=

låÖçáåÖ=

jmLkfoLMOLNRT= MPLMN= SUOIPUS= SUOIPUM=

k^qflk^i=`c`=me^pbJlrq=mi^kW=obcofdbo^qflk=j^krc^`qrofkd=

jmLkfoLMPLMVV= MPLNO= ORRIMMM= ORQIVVU=

k^qflk^i=`c`=me^pbJlrq=mi^k=E^bolpli=pb`qloF=

jmLkfoLMRLMMP= MRLMT= PNTIMMM= PNQISSR=

qbojfk^i= lap= me^pbJlrq= rj_obii^= molgb`q= fk= qeb= plisbkq=

pb`qlo=EOka=qo^k`ebF=

jmLkfoLMSLMMN= MSLMU= QORIMMM= QOQIVVS=

qbojfk^i= lap= me^pbJlrq= rj_obii^= molgb`q= fk= qeb= plisbkq=

pb`qlo=Eqefoa=qo^k`ebF=

jmLkfoLMTLMMO= MTLMV= PMPIOMM= SS=

qbojfk^i= lap= me^pbJlrq= rj_obii^= molgb`q= fk= qeb= plisbkq=

pb`qlo=Eclroqe=qo^k`ebF=

`çãéäÉíÉÇ=

jmLkfoLMQLMTP= MQLMT= RPMIMMM= RPMIMMM=

qbojfk^i= lap= me^pb= lrq= rj_obii^= molgb`q= fk= qeb= plisbkq=

pb`qlo=Ecfopq=qo^k`ebF=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä=
Ç~íÉ=

==_ìÇÖÉí= aÉäáîÉêó=

 

VR= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

lj^k=

låÖçáåÖ=

jmLlj^LMRLMMP= MRLMU= SUIQST= SUIQST=

obkbt^i=lc=fkpqfqrqflk^i=pqobkdqebkfkd=prmmloq=Eme^pb=ffF=

jmLlj^LMRLMMQ= MRLMU= SQISMM= NOIVQR=

e^ilk= `lkprjmqflk= me^pbJlrq= qeolrde= ^= qb`ekf`^i=

^ppfpq^k`b=moldo^jjb=^ka=^=e^ilk=ob`v`ifkd=

jmLlj^LMTLMMO= MTLMU= PMRIUMM= NPPIMSQ=

qbojfk^i=me^pbJlrq=j^k^dbjbkq=mi^k=Ecfopq=qo^k`ebF=

`çãéäÉíÉÇ=

jmLlj^LMNLNQT= MNLMU= OOVIQVU= OOVIQVU=

fjmibjbkq^qflk=lc=qeb=ojmW=ob`lsbov=^ka=ob`v`ifkd=molgb`q=

jmLlj^LMNLNQV= MNLMU= OMIMMM= NVIVVV=

fjmibjbkq^qflk= lc= qeb= ojmW= jlkfqlofkd= ^ka= bs^ir^qflk= lc=

pr_Jmolgb`qp= fk= qeb= ojm= fk= m^oqf`ri^o= qeb= ob`lsbov= ^ka=

ob`v`ifkd=

jmLlj^LMRLMMN= MRLMQ= PRIMMM= PRIMMM=

qo^fkfkd=^ka=^t^obkbpp=tlohpelm=fk=qeb=plisbkq=pb`qlo=E`q`F=

jmLlj^LMRLMMO= MRLMT= PMIMMM= PMIMMM=

mobm^o^qflk=lc=^=qbojfk^i=me^pbJlrq=j^k^dbjbkq=mi^k=

m^hfpq^k=

låÖçáåÖ=

jmLm^hLMNLOOS= MOLMN= QURITMN= QSRIPOO=

`lksbopflk= lc= `^o_lk= qbqo^`eilofab= ^p= mol`bpp= plisbkq= ql=

NIOJaf`eilolbqe^kb=^q=efjlkq=`ebjf`^ip=iqaK=

jmLm^hLMPLNMO= MPLNO= NVNIMMM= NVNIMMM=

fjmibjbkq^qflk= lc= qeb= ojm= Efkpqfqrqflk^i= co^jbtlohI=

`rpqljp= bjmltbojbkqI= qo^fkfkd= pbosf`b= qb`ekf`f^kpI=

ob`lsbov=^ka=ob`v`ifkdF=Ecfopq=qo^k`ebF=

jmLm^hLMPLNMP= MPLNO= NIOMMIMMM= NINVOIMQR=

pb`qlo=me^pbJlrq=mi^k=lc=`q`=

jmLm^hLMQLNQO= MRLMN= RPQIOMM= ROOIVUQ=

fjmibjbkq^qflk= lc= qeb= ojm= Efkpqfqrqflk^i= co^jbtlohI=

`rpqljp= bjmltbojbkqI= qo^fkfkd= pbosf`b= qb`ekf`f^kpI=

ob`lsbov=^ka=ob`v`ifkdFEpb`lka=qo^k`ebF=

jmLm^hLMQLNQQ= MRLMN= NIPMMIMMM= NIOUOITQP=

pb`qlo=me^pbJlrq=mi^k=lc=`q`=Epb`lka=qo^k`ebF=

jmLm^hLMRLMMO= MSLMN= QNQIPMM= QNOIRTM=

fjmibjbkq^qflk= lc= qeb= ojm= Efkpqfqrqflk^i= co^jbtlohI=

`rpqljp= bjmltbojbkqI= qo^fkfkd= pbosf`b= qb`ekf`f^kpI=

ob`lsbov=^ka=ob`v`ifkdF=Eqefoa=qo^k`ebF=

`çãéäÉíÉÇ=

jmLm^hLMPLMSN= MPLMV= OQRIVRT= OQRIVRT=

`lksbopflk= lc= `ib^kfkd= fkpq^ii^qflkp= colj= `^o_lk=

qbqo^`eilofab= E`q`F= ^ka= jbqevi= `eilolcloj= Ej`cF= ql=

qbqo^`eilolbqevibkb= EmboF= ^ka= t^qbo= fk= `lj_fk^qflk= tfqe=

m^oqf^i=mol`bpp=jlafcf`^qflk=^q=efoo^=c^olln=iqaKI=i^elob=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä==
Ç~íÉ=

_ìÇÖÉí= aÉäáîÉêó

 

^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = VS 

jmLm^hLMPLMSO= MPLMV= OUNIURO= OUNIURO=

`lksbopflk= lc= `ib^kfkd= fkpq^ii^qflkp= colj= `^o_lk=

qbqo^`eilofab= E`q`FI= jbqevi`eilolcloj= Ej`cF= ^ka= `c`JNNP= ql=

qbqo^`eilolbqevibkb= EmboF= ^ka= t^qbo= fk= `lj_fk^qflk= tfqe=

mol`bpp=jlafcf`^qflk=^q=_obbwb=colpq=fkarpqofbp=iqaKI=i^elob=

jmLm^hLMPLNMN= MPLNO= OMUISNQ= OMUISNQ=

mi^k= clo= qeb= me^pbJlrq= lc= fjmloq= ^ka= kbq= `lkprjmqflk= lc=

e^ilkp=fk=qeb=cfob=cfdeqfkd=pb`qlo=

jmLm^hLMRLMMN= MRLMQ= PMIMMM= ORIVSV=

qo^fkfkd= ^ka= ^t^obkbpp= tlohpelm= fk= qeb= crjfd^kqp= pb`qlo=

Ejbqevi=_oljfabF=

n^q^o=

låÖçáåÖ=

jmLn^qLMSLMMN= MSLMU= QQIRMM= QP=

obkbt^i= lc= fkpqfqrqflk^i= pqobkdqebkfkd= molgb`q= Eme^pb= ffI=

pb`lka=vb^o=crkafkdF=

jmLn^qLMTLMMN= MTLNO= OQOIRMM= M=

qbojfk^i=me^pbJlrq=j^k^dbjbkq=mi^k=Ecfopq=qo^k`ebF=

`çãéäÉíÉÇ=

jmLn^qLMNLNRS= MNLMU= OVQIVSR= OVQIVSR=

fjmibjbkq^qflk= lc= qeb= obcofdbo^kq= j^k^dbjbkq= mi^kW=

ob`lsbov=^ka=ob`v`ifkd=molgb`q=

jmLn^qLMNLNRV= MNLMU= OMIMMM= NTIPRV=

fjmibjbkq^qflk= lc= qeb= obcofdbo^kq= j^k^dbjbkq= mi^kW=

jlkfqlofkd= ^ka= bs^ir^qflk= lc= pr_Jmolgb`qp= fk= qeb= ojm= fk=

m^oqf`ri^o=qeb=ob`lsbov=^ka=ob`v`ifkd=

jmLn^qLMPLNMQ= MPLNO= QQIRMM= QQIPVM=

buqbkpflk=lc=fkpqfqrqflk^i=pqobkdqebkfkd=molgb`qW=me^pb=O=

jmLn^qLMRLMMN= MRLMT= OVIVMP= OVIVMP=

mobm^o^qflk=lc=^=qbojfk^i=me^pbJlrq=j^k^dbjbkq=mi^k=

olj^kf^=

låÖçáåÖ=

jmLoljLMRLMMO= MRLMQ= NRVIMRM= RPIQSS=

k^qflk^i=`c`=me^pbJlrq=mi^k=Ecfopq=qo^k`ebF=

jmLoljLMRLMMP= MRLMS= NQRIVUQ= NQOIQQS=

buqbkpflk=lc=fkpqfqrqflk^i=pqobkdqebkfkd=molgb`qW=me^pb=ff=

jmLoljLMRLMMR= MSLMN= PIOMMIMMM= PINMUISPR=

pb`qlo=mi^k=clo=lap=molar`qflk=pb`qlo=

jmLoljLMSLMMO= MSLMS= OPSITRM= UINTO=

k^qflk^i=`c`=me^pbJlrq=mi^k=Epb`lka=qo^k`ebF=

jmLoljLMSLMMP= MSLNO= POIRMM= NTIMVV=

e^ilk=j^k^dbjbkq=moldo^jjb=

jmLoljLMSLMMQ= MSLNO= VMMIMMM= TQRIUVP=

pb`qlo=mi^k=clo=molar`qflk=pb`qlo=Epb`lka=qo^k`ebF=

jmLoljLMSLMMR= MSLNO= NIPUVIUMM= TQMIMSR=

qbojfk^i= me^pbJlrq= j^k^dbjbkq= mi^k= clo= `q`=

molar`qflkL`lkprjmqflk=clo=mol`bpp=^dbkq=rpbp=

jmLoljLMTLMMO= MTLMR= PMIMMM= OIUVP=

k^qflk^i=`c`=me^pbJlrq=mi^k=Eqefoa=qo^k`ebF=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
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VT= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

jmLoljLMTLMMP= MTLMU= NIMMMIMMM= NIMMMIMMM=

pb`qlo=mi^k=clo=molar`qflk=pb`qlo=Eqefoa=qo^k`ebF=

jmLoljLMTLMMQ= MTLNO= NIOMMIMMM= NIMRMIMMM=

pb`qlo=mi^k=clo=molar`qflk=pb`qlo=Eclroqe=qo^k`ebF=

`çãéäÉíÉÇ=

jmLoljLMPLNMR= MPLNO= ONQIPSU= ONQIPSU=

qbojfk^i=rj_obii^=molgb`q=clo=qeb=me^pbJlrq=lc=lap=plisbkqp=

jmLoljLMQLNQR= MRLMN= OMQINPS= OMQINPS=

me^pbJlrq= lc= `c`JNO= fk= qeb= j^krc^`qrob= lc= me^oj^`brqf`^i=

^bolplip= _v= `lksbopflk= ql= ec`JNPQ^= molmbii^kq= ^q= jb_o^I=

_o^pls=Eqbojfk^i=^bolpli=pb`qlo=molgb`qF=

jmLoljLMQLNQS= MQLNO= NVINMM= NVINMM=

mobm^o^qflk=lc=^=qbojfk^i=rj_obii^=molgb`q=ql=me^pb=lrq=`q`=

jmLoljLMSLMMN= MSLMS= NQIQOV= NQIQOV=

molgb`q=mobm^o^qflk=fk=qeb=e^ilk=pb`qlo=

p^raf=^o^_f^=

låÖçáåÖ=

jmLp^rLMSLMMN= MSLMU= SRIMMM= SPINTM=

mobm^o^qflk= lc= ^= `lrkqov= moldo^jjbLk^qflk^i= me^pbJlrq=

mi^k=

jmLp^rLMTLMMO= MTLNO= NIOUTIMMM= QOIMMN=

k^qflk^i=me^pbJlrq=mi^k=

pbkbd^i=

låÖçáåÖ=

jmLpbkLMSLMMN= MSLMR= NRIMMM= NPITMS=

mobm^o^qflk=lc=^=qbojfk^i=me^pbJlrq=j^k^dbjbkq=mi^k=

pbo_f^=

låÖçáåÖ=

jmLvrdLMQLMTQ= MQLMT= QTQITMM= QOUIMVM=

k^qflk^i=`c`=me^pbJlrq=mi^k=Ecfopq=qo^k`ebF=

jmLvrdLMQLNQT= MQLNO= NPOIPMM= OSIMNR=

buqbkpflk=lc=fkpqfqrqflk^i=pqobkdqebkfkd=molgb`q=Eme^pb=ffF=

jmLvrdLMRLMMN= MRLMQ= ORIMMM= NQIRMS=

molgb`q=mobm^o^qflk=fk=qeb=crjfd^kqp=pb`qlo=Ejbqevi=_oljfabF=

jmLvrdLMRLMMO= MRLMQ= NRIMMM= RITPP=

molgb`q= mobm^o^qflk= clo= qeb= qbojfk^i= me^pbJlrq= fk= qeb=

plisbkq=pb`qlo=E`q`F=

jmLvrdLMRLMMR= MRLNO= TRVIMMM= TPIMVV=

k^qflk^i=`c`=me^pbJlrq=mi^k=Epb`lka=qo^k`ebF=

jmLvrdLMSLMMR= MSLNO= NIMPPIPQQ= NNPIPPQ=

k^qflk^i=`c`=me^pbJlrq=mi^k=Eqefoa=qo^k`ebF=

jmLvrdLMTLMMN= MTLMS= OOOIMMM= M=

k^qflk^i=lap=me^pbJlrq=mi^k=Eqefoa=qo^k`ebF=

`çãéäÉíÉÇ=

jmLvrdLMNLOOV= MOLMN= QTRITOU= QTOITOO=

me^pfkd=lrq=`c`JNN=_v=`lksbopflk=ql=kJmbkq^kb=qb`eklildv=fk=

qeb= molar`qflk= lc= `lkqfkrlrp= ofdfa= mr= cl^j= fkpri^qfkd=

m^kbip=^q=mos^=fpho^=J=cfj=`lK=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä==
Ç~íÉ=

_ìÇÖÉí= aÉäáîÉêó

 

^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = VU 

jmLvrdLMOLNPS= MOLNO= OOPIPSU= OOPIPSU=

`lksbopflk=lc=`c`JNO=ql=ec`JNPQ^= fk=qeb=j^krc^`qrob=lc=lmbk=

`ljmobpplop=^q=mos^=mbqlibqh^=J=hl`k^=qbekfh^=`lK=

pra^k=

låÖçáåÖ=

jmLpraLMQLNQV= MRLMN= QVVIQUM= QUVIVOT=

k^qflk^i=`c`L`q`=me^pbJlrq=mi^k=Ecfopq=qo^k`ebF=

jmLpraLMSLMMR= MSLNO= OOMIMMM= ONSIVQT=

k^qflk^i=`c`L`q`=me^pbJlrq=mi^k=Epb`lka=qo^k`ebF=

jmLpraLMTLMNM= MTLMN= OOMIMMM= M=

k^qflk^i=`c`L`q`=me^pbJlrq=mi^k=Eqefoa=qo^k`ebF=

pvof^k=^o^_=obmr_if`=

låÖçáåÖ=

jmLpvoLMNLNUO= MNLNM= PMMIMMM= OUPISVM=

me^pfkd=lrq=qeb=rpb=lc=jbqevi=_oljfab=fk=do^fk=pqlo^db=Ecfopq=

qo^k`ebF=

jmLpvoLMPLNMT= MPLNO= PRNITOR= OVPISNS=

me^pbJlrq= lc= jbqevi= _oljfab= fk= do^fk= pqlo^db= Epb`lka=

qo^k`ebF=

jmLpvoLMRLMMO= MRLMS= OMPIUOP= NPPIOOS=

buqbkpflk=lc=fkpqfqrqflk^i=pqobkdqebkfkdW=me^pb=fff=

jmLpvoLMRLMMQ= MSLMO= QPOIQNQ= PRPIOSM=

me^pbJlrq= jbqevi= _oljfab= fk= do^fk= crjfd^qflk= Eqefoa=

qo^k`ebF=

jmLpvoLMRLMMR= MSLMN= RURIVSN= RQSITPT=

abjlkpqo^qflk= molgb`q= lk= qeb= obmi^`bjbkq= lc= `c`=

`bkqofcrd^i=`efiibop=

jmLpvoLMSLMMN= MSLMU= OQMIMMM= SS=

jbqevi=_oljfab=k^qflk^i=me^pbJlrq=mi^k=Eplfi=crjfd^qflkF=

jmLpvoLMSLMMO= MSLMU= QPMIMMM= NTTIVSS=

k^qflk^i=`c`=me^pbJlrq=mi^k=clo=pvof^=Ecfopq=qo^k`ebF=

`çãéäÉíÉÇ=

jmLpvoLMNLMTU= MNLMR= NVRIMMM= NVQIVRO=

obkbt^i=lc=fkpqfqrqflk^i=pqobkdqebkfkdW=me^pb=ff=

jmLpvoLMOLNRV= MPLMN= PROIRTP= PROIRTP=

mi^k= clo= bifjfk^qflk= lc= `c`p= fk= qeb= obcofdbo^qflk=

j^krc^`qrofkd=pb`qlo=Ealjbpqf`=obcofdbo^qflkF=

qeb=clojbo=vrdlpi^s=obmr_if`=lc=j^`balkf^=

låÖçáåÖ=

jmLj`aLMNLMNM= MNLMN= NNMIMMM= VVIQST=

me^pfkd= lrq= `c`JNNLNO= fk= qeb= j^krc^`qrob= lc= ^bolplip= _v=

`lksbopflk= ql= ec`= ^ka= evaol`^o_lk= molmbii^kqp= ^q=

^ih^ilfa=^KaK=

jmLj`aLMSLMMN= MSLMR= NPOIPQT= STIQRR=

buqbkpflk= lc= qeb= fkpqfqrqflk^i= pqobkdqebkfkd= molgb`q=

Eme^pb=sF=

jmLj`aLMSLMMP= MTLMN= TVIUTN= TVISOR=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä=
Ç~íÉ=

==_ìÇÖÉí= aÉäáîÉêó=

 

VV= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

qbojfk^i= me^pbJlrq= j^k^dbjbkq= mi^k= clo= `c`p= Epb`lka=

qo^k`ebF=

jmLj`aLMTLMMN= MULMN= NRIMMM= M=

qbojfk^i= me^pbJlrq= j^k^dbjbkq= mi^k= clo= `c`p= Eqefoa=

qo^k`ebF=

`çãéäÉíÉÇ=

jmLj`aLMRLMMN= MRLMQ= NRQIMTS= NRQIMTS=

qbojfk^i= me^pbJlrq= j^k^dbjbkq= mi^k= clo= `c`p= Ecfopq=

qo^k`ebF=

qrkfpf^=

låÖçáåÖ=

jmLqrkLMNLMRR= MNLMQ= ORIMMM= NNIUTV=

molgb`q=mobm^o^qflk=fk=qeb=crjfd^kqp=pb`qlo=Ea^qbpF=

jmLqrkLMRLMMN= MRLMQ= RMIMMM= OVIQON=

qo^fkfkd= ^ka= ^t^obkbpp= tlohpelm= fk= qeb= plisbkqp= ^ka=

mol`bpp=^dbkqp=E`q`=^ka=q`^F=pb`qlop=

qrohbv=

låÖçáåÖ=

jmLqroLMPLNMU= MPLNO= NIMMMIMMM= VUTIRNM=

me^pbJlrq=lc=jbqevi=_oljfab= fk=molqb`qba=qlj^qlI=`r`rj_bo=

^ka=`^ok^qflk=`olmp=Epb`lka=qo^k`ebF=

jmLqroLMRLMMN= MSLMO= NIQMUIUQP= NINNQISQO=

me^pbJlrq=lc=jbqevi=_oljfab= fk=molqb`qba=qlj^qlI=`r`rj_bo=

^ka=`^ok^qflk=`olmp=Eqefoa=^ka=clroqe=qo^k`ebpF=

`çãéäÉíÉÇ=

jmLqroLMPLNMV= MPLNO= QTVIMNV= QTVIMNV=

qbojfk^i=rj_obii^=molgb`q=clo=me^pbJlrq=lc=obj^fkfkd=lwlkb=

abmibqfkd=plisbkqp=

qrohjbkfpq^k=

låÖçáåÖ=

jmLqrhLMTLMMN= MULMN= OMIMMM= M=

mobm^o^qflk= lc= ^= molgb`q= clo= qeb= bifjfk^qflk= lc= jbqevi=

_oljfab=fk=qeb=mlpq=e^osbpq=pb`qlo=

rordr^v=

låÖçáåÖ=

jmLrorLMNLNOR= MNLMU= QSVIPTM= QSTIUNS=

me^pfkd= lrq= jbqevi= _oljfab= fk= eloqf`riqrob= Eqlj^qlbp= ^ka=

ciltbopF=

sbkbwrbi^=E_lifs^of^k=obmr_if`=lcF=

låÖçáåÖ=

jmLsbkLMQLMPP= MQLMQ= NIUVRIMSO= NIUVRIMPQ=

k^qflk^i=`c`=me^pbJlrq=mi^k=Ecfopq=qo^k`ebF=

jmLsbkLMRLMMP= MRLMQ= NISPNIUPN= NIMORIUON=

k^qflk^i=`c`=me^pbJlrq=mi^kW=Oka=qo^k`eb=

jmLsbkLMTLMMO= MTLMQ= OIMTNIUPN= QPVIMTR=

k^qflk^i=`c`=me^pbJlrq=mi^k=clo=sbkbwrbi^I=Poa=qo^k`eb=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä==
Ç~íÉ=

_ìÇÖÉí= aÉäáîÉêó

 

^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = NMM 

`çãéäÉíÉÇ=

jmLsbkLMRLMMN= MRLMQ= QMIMMM= PVIVRU=

qo^fkfkd= ^ka= ^t^obkbpp= tlohpelm= fk= qeb= crjfd^kqp= pb`qlo=

Ejbqevi=_oljfabF=

vbjbk=

låÖçáåÖ=

jmLvbjLMRLMMO= MRLMQ= PMIMMM= OTISTS=

mobm^o^qflk=lc=^=qbojfk^i=rj_obii^=molgb`q=fk=obcofdbo^qflk=

E`c`F=

`çãéäÉíÉÇ=

jmLvbjLMRLMMP= MRLMQ= PQIUPS= PQIUPS=

qo^fkfkd=^ka=^t^obkbpp=tlohpelm=fk=qeb=mol`bpp=^dbkqp=Eq`^F=

pb`qlo=

w^j_f^=

`çãéäÉíÉÇ=

jmLw^jLMRLMMN= MRLMR= QMIMMM= PTIVVS=

qo^fkfkd= ^ka= ^t^obkbpp= tlohpelm= fk= qeb= plisbkqp= ^ka=

mol`bpp=^dbkqp=E`q`=^ka=q`^F=pb`qlop=

wfj_^_tb=

låÖçáåÖ=

jmLwfjLMRLMMO= MSLMN= NIUSOIQUS= NIURUIPMV=

qlq^i=me^pbJlrq=lc=jbqevi=_oljfab=rpba=fk=ql_^``l=pbbaifkdp=

Ecfopq=qo^k`ebF=

jmLwfjLMSLMMO= MSLNO= NVOIMTP= NTPIQTQ=

qlq^i=me^pbJlrq=lc=jbqevi=_oljfab=rpba=fk=do^fk=crjfd^qflk=

jmLwfjLMTLMMN= MTLMR= NIUSOIQUS= NITVTITNU=

qlq^i=me^pbJlrq=lc=jbqevi=_oljfab=rpba=fk=ql_^``l=pbbaifkdp=

Epb`lka=qo^k`ebF=

`çãéäÉíÉÇ=

jmLwfjLMMLNMR= MMLMU= VMQIOMM= UVVIUOT=

me^pbJlrq=lc=jbqevi=_oljfab=fk=`rq=ciltbop=

jmLwfjLMSLMMN= MSLMR= NVINVQ= NVINVQ=

molgb`q=mobm^o^qflk=fk=qeb=crjfd^kq=pb`qlo=Edo^fk=pqlo^dbF=

^cof`^=obdflk=

låÖçáåÖ=

jmLo^cLMSLMNM= MSLMQ= TQTIRMM= OOPIQRR=

pqo^qbdf`= abjlkpqo^qflk= molgb`q= clo= ^``bibo^qba=

`lksbopflk= lc= `c`= `efiibop= fk= R= ^cof`^k= `lrkqofbp=

E`^jbollkI=bdvmqI=k^jf_f^I=kfdbof^=^ka=pra^kF=

brolmb=^ka=qeb=kfp=obdflk=

låÖçáåÖ=

jmLoboLMRLMNM= MRLNO= NIMSVIMTQ= RSOIQPM=

abjlkpqo^qflk= molgb`q= lk= qeb= obmi^`bjbkq= lc= `c`=

`bkqofcrd^i= `efiibop= E`ol^qf^I= j^`balkf^I= olj^kf^= ^ka=

pbo_f^=^ka=jlkqbkbdolF=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä=
Ç~íÉ=

==_ìÇÖÉí= aÉäáîÉêó=

 

NMN= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

`K=lqebo=molgb`qp=

^i_^kf^=

låÖçáåÖ=

umL^i_LMSLMMN= MSLNM= NVITPT= NUIQPO=

moljlqflk=lc=_flafbpbi=molar`qflk=J=mobm^o^qlov=^ppfpq^k`b=

^idbof^=

låÖçáåÖ=

dcL^idLMOLMMN= MOLMO= QVQIMMM= QVRIMVN=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=fk=^idbof^=

v^L^idLMTLMMN= MTLMP= PRITSO= M=

moldo^jjfkd=jfppflk=clo=fm=^idbof^I=me^pb=ff=

^kdli^=

låÖçáåÖ=

qcL^kdLMQLMMN= MQLNO= QONINQN= PSOINSQ=

`^m^`fqv= _rfiafkd= clo= qeb= obe^_fifq^qflk= lc= qeb= clla=

fkarpqov=fk=^kdli^=

`çãéäÉíÉÇ=

v^L^kdLMTLMMN= MTLMP= QOIPUQ= OTITOQ=

moldo^jjfkd=jfppflk=clo=fm=^kdli^=

^odbkqfk^=

låÖçáåÖ=

pcL^odLMQLMMN= MQLMP= OMMIVRU= NUUISRQ=

^ppfpq^k`b=ql=`bkqol=ab=fksbpqfd^`flkbp=qbuqfibpI=p^k=j^oqfkI=

_rbklp=^fobpI=^odbkqfk^=Eme^pb=OF=

rbL^odLMQLNOV===rbL^odLMQLNO^=EÑçêãÉê=rpL^odLMQLNOVI=

rpL^odLMQLNO^F= MQLMO= PIPNVIUNN= OIVNTITUP=

ob`lsbov= lc= qeb= ^odbkqfkf^k= fkarpqof^i= pb`qloW= pjb=

rmdo^afkd= moldo^jjb= clo= clpqbofkd= ^``bpp= ql= `obafq= ^ka=

bumloq=j^ohbqp=

^ojbkf^=

låÖçáåÖ=

amL^ojLMPLMMO= MPLMO= OSISOP= OSIMMU=

absbilmjbkq= ^ka= clojri^qflk= lc= tql= mlpq= ^``bppflk=

qb`ekf`^i=^ppfpq^k`b=moldo^jjb=

rbL^ojLMRLMMN=EÑçêãÉê=rpL^ojLMRLMMNF= MRLMT= OPTIVSN= NVUIMOP=

bpq^_ifpejbkq= ^ka= lmbo^qflk= lc= k^qflk^i= `ib^kbo=

molar`qflk=moldo^jjb=fk=^ojbkf^=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä==
Ç~íÉ=

_ìÇÖÉí= aÉäáîÉêó

 

^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = NMO 

^wbo_^fg^k=

låÖçáåÖ=

dcL^wbLMQLMMN= MQLNM= QVPIMMM= QUQISRS=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=EmlmpF=fk=^wbo_^fg^k=

`çãéäÉíÉÇ=

umL^wbLMRLMMN= MRLMR= PMIVPO= NRIVPO=

moldo^jjfkd=bubo`fpb=clo=^wbo_^fg^k=J=clojri^qflk=jfppflk=

umL^wbLMSLMMN= MSLMU= OVISNQ= OVITSS=

bkbodv= bccf`fbk`v= ^ka= obkbt^_ib= bkbodv= pqrav= qlro= clo=

^wbo_^fg^k=

_^eo^fk=

låÖçáåÖ=

pcL_^eLMQLMMN= MQLNM= NPSIMMM= NNSIQVS=

^ppfpq^k`b= ql= hrt^fq= cfk^k`b=elrpb= clo= qeb=absbilmjbkq=lc=

qeb=_rpfkbpp=mi^k=ql=pbq=rm=^=qb`eklildv=m^oh=fk=_^eo^fk=

_bi^orp=

låÖçáåÖ=

umL_vbLMSLMMN= MSLMQ= RRIOUT= QUINMP=

pqobkdqebkfkd=qeb=k^qflk^i= pvpqbj=lc=qb`eklildv=qo^kpcbo=

fk= qeb= obmr_if`= lc= _bi^orp= lk= qeb= _^pfp= lc= ^mmif`^qflk= lc=

fkcloj^qflk=^ka=`ljjrkf`^qflkp=qb`eklildfbp=Eme^pb=ffF=

umL_vbLMTLMMN= MTLMS= OUIOOS= OVITPT=

prmmloq= ^ka= qo^fkfkd= clo= clla= mol`bppfkd= bkqbomofpbp= fk=

dolakl=l_i^pq=Emobm^o^qlov=^ppfpq^k`bF=

_bifwb=

låÖçáåÖ=

umL_wbLMSLMMN= MSLMQ= POIOVS= OOINQN=

mobm^o^qlov=^ppfpq^k`b=jfppflk=clo=pqo^qbdf`=`lk`bmq=clo=qeb=

absbilmjbkq= lc= qeb= qlrofpj= fkarpqov= ^ka= moljlqflk= lc=

molar`qfsb=bjmilvjbkq=fk=_bifwb=

_bkfk=

låÖçáåÖ=

v^L_bkLMTLMMN= MTLMR= NUIMMM= NQIUNU=

mobm^o^qlov= ^ppfpq^k`b= clo= moljlqfkd= oro^i= ^dof_rpfkbpp=

absbilmjbkq=fk=pbib`qba=tbpq=^cof`^k=`lrkqofbp=

_lifsf^=

låÖçáåÖ=

umL_liLMQLMNV= MQLMU= OSVIRQR= NTQIVTO=

^ppfpq^k`b= fk= bke^k`fkd= qeb= molar`qfsfqv= ^ka=j^ohbqfkd=lc=

`^jbilfa= cf_obp= ^ka=j^k^dbjbkq=lc= qb`eklildf`^i= `e^kdb=

fk= qeb= qbuqfib= pb`qlo= lc= _lifsf^= fk= prmmloq= lc= prpq^fkba=

doltqe=^ka=mlsboqv=^iibsf^qflk=

umL_liLMTLMMN= MTLMU= PNIMMM= OOIRTM=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
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NMP= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

pjb=`irpqbop=absbilmjbkq=molgb`q=J=mobm^o^qlov=^ppfpq^k`b=

`çãéäÉíÉÇ=

dcL_liLMOLMNO= MOLMT= QTVIQPM= QTVIQOR=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=

_lqpt^k^=

låÖçáåÖ=

dcL_lqLMPLMNN= MPLNM= QRSIMMM= QMUIPTM=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=fk=_lqpt^k^=

_o^wfi=

låÖçáåÖ=

qcL_o^LMRLMMO= MSLMN= RUMIPVM= QOPITON=

qlq^i= me^pb= lrq= lc= j_= rpba= fk= ciltbopI= lok^jbkq^ipI=

pqo^t_boofbp=^ka=lqebo=rpbp=

qcL_o^LMSLMMN= MTLMO= ONIRMQ= NQIUPU=

rkfal= `lii^_lo^qflk= moldo^jjb= clo= _flp^cbqv= qo^fkfkd=

`^m^`fqv=_rfiafkd=fk=_o^wfi=

_rid^of^=

låÖçáåÖ=

rbL_riLMSLMMN= MSLNO= TRTIUVR= OTPINRP=

moldo^jjb= clo= qeb= prpq^fk^_ib= absbilmjbkq= lc= bkqbomofpbp=

fk=_rid^of^=tfqe=cl`rp=lk=bke^k`fkd=qeb=il`^i=bumboqfpb= fk=

`mI=bpq=^ka=`po=jbqelalildfbp=

_rorkaf=

`çãéäÉíÉÇ=

dcL_afLMPLMMN= MPLMO= QMNINMM= QMMITQR=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=fk=_rorkaf=

`bkqo^i=^cof`^k=obmr_if`=

`çãéäÉíÉÇ=

dcL`^cLMOLMNP= MOLMS= QTVIMMM= QTUIRVR=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=

`e^a=

`çãéäÉíÉÇ=

dcL`eaLMOLMON= MOLNM= QVPIMMM= QVNIVTT=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=fk=`e^a=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=
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Ç~íÉ=
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^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = NMQ 

`efk^=

låÖçáåÖ=

c_L`moLMTLMMT= MTLNM= RTIMMM= QPIQSO=

`lomlo^qb= pl`f^i= obpmlkpf_fifqv= fk= qeb= `efkbpb= qbuqfib=

fkarpqov=

dcL`moLMSLMMQ===dcL`moLMTLMMU= MSLMT= NOIMMMIMMM= TIONMIMRT=

bksfolkjbkq^iiv= prpq^fk^_ib=j^k^dbjbkq=lc=jbaf`^i=t^pqb=

fk=`efk^=

dcL`moLMTLMMV= MTLNN= RIQNMIMMM= QIPOSINUN=

pqobkdqebkfkd= fkpqfqrqflkpI= obdri^qflkp= ^ka= bkclo`bjbkq=

`^m^`fqfbp=clo=bccb`qfsb=^ka=bccf`fbkq= fjmibjbkq^qflk=lc=qeb=

k^qflk^i=fjmibjbkq^qflk=mi^k=EkfmF=fk=`efk^=

pcL`moLMTLMMN= MTLMQ= VVIMMM= QMITQO=

^ppfpq^k`b=fk=bpq^_ifpefkd=^k=fkarpqof^i=pr_`lkqo^`qfkd=^ka=

m^oqkbopefm= bu`e^kdb=`bkqbo= EpmuF= fk=ufÛ^kI= pe^^kuf= molsfk`b=

Eme^pb=fF=

qcL`moLMRLMMQ= MSLMT= NITTUIRSV= NITTUIRSV=

jbqevi=_oljfab=k^qflk^i=me^pb=lrq=mi^k=J=`efk^=

qcL`moLMRLMMR= MRLMU= QINMVIMVN= QIMMVINST=

obcofdbo^qflk= pbosf`fkd= pb`qlo= `c`= me^pbJlrq= mi^k= Ecfopq=

qo^k`ebF=

qcL`moLMSLMMR===qkL`moLMSLMMR= MSLMR= SMNIUNT= PNOINTP=

^ppfpq^k`b= ql= pe^kde^f= clobfdk= b`lkljf`= obi^qflkp= ^ka=

qo^ab= `ljjfppflkLpe^kde^f= clobfdk= fksbpqjbkq= `ljjfppflk=

fk= fkt^oa= ^ka= lrqt^oa= fksbpqjbkq= moljlqflk= Efksbpqjbkq=

moljlqflk=`bkqboF=

qcL`moLMTLMMP= MTLNN= OUIMMM= M=

qb`ekf`^i=^ppfpq^k`b=ql=qeb=bpq^_ifpejbkq=^ka=lmbo^qflk=lc=

^k=fkqbok^qflk^i=fkpqfqrqb=clo=jlkfqlofkd=^ka=j^k^dbjbkq=

lc= bksfolkjbkqI= obplro`bp= ^ka= obplro`bpÛ= ob`lsbov=

qb`eklildfbp=

rpL`moLMSLMMO===rqL`moLMSLMMO= MSLMO= QMIQSN= PMIMRM=

prmmloq= ql= `f`bqb= ^ka= qeb= `lrkqbom^oq= molgb`q= fkpqfqrqflkp=

qeolrde= `^m^`fqv= _rfiafkd= clo= bke^k`fkd= molgb`q=

absbilmjbkq=^ka=j^k^dbjbkq=

umL`moLMTLMMR= MTLMS= PSIQVT= NTITOQ=

moldo^jjb=clojri^qflk=jfppflk=clo=`lrkqov=moldo^jjb=clo=

`efk^I=OMMSJOMNM=

`lilj_f^=

`çãéäÉíÉÇ=

qcL`liLMSLMMP= MSLNM= SSIRRQ= SSIRRQ=

rkfal= `lilj_f^= dbcLtloia= _^kh= _flp^cbqv= moldo^jjbK=

`lii^_lo^qflk= clo= _flp^cbqv= qo^fkfkd= `^m^`fqv= _rfiafkd= fk=

`lilj_f^=

`lkdl=

`çãéäÉíÉÇ=

dcLmo`LMOLMNQ= MOLMS= QVRITRS= QVRITRS=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä=
Ç~íÉ=

==_ìÇÖÉí= aÉäáîÉêó=

 

NMR= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

`lpq^=of`^=

låÖçáåÖ=

rpL`lpLMQLRMN= MQLMO= TOVIVRM= TORIOQS=

bpq^_ifpejbkq= ^ka= lmbo^qflk= lc= ^= k^qflk^i= `ib^kbo=

molar`qflk=`bkqob=

`−qb=aÛfslfob=

låÖçáåÖ=

bbLfs`LMTLMMN= MTLMO= NIQOMIRSO= NIMOPIRMV=

moldo^jjb= ab= mobsbkqflk= bq= ab= `lkqolib= ab= i^=

`lkq^jfk^qflk=ar=`^cb=bq=`^`^l=m^o=iÛl`eo^qlufkb=^=Elq^F=bk=

`−qb=aÛfslfob=

qbLfs`LMSLMMP= MSLMV= NVIRRM= UIVQR=

^ppfpq^k`b=mobm^o^qlfob=mlro=ib=absbilmmbjbkq=aÛrk=molgbq=ab=

jfpb=^=kfsb^r=bq=aÛ^jbiflo^qflk=ab=i^=nr^ifqb=bk=`−qb=aÛfslfob=

rbLfs`LMRLMMP=EÑçêãÉê=rpLfs`LMRLMMPF= MRLMU= OOIOON= OOIQSN=

absbilmmbjbkq=bq=moljlqflk=abp=jf`ol=bkqobmofpbp=bq=mjbLmjf=

a^kp= ibp= cfifbobp= moflofq^fobp= ab= iÛfo`m^= ^sb`= iÛ^``bkq= pro= i^=

moljlqflk=ab=iÛbkqobmobkbrof^q==

umLfs`LMTLMMP===v^Lfs`LMTLMMO= MTLNN= NNRIOTQ= SOIROS=

^mmrf=^=i^=qo^kpcloj^qflk=abp=klfu=ab=`^glr=

v^Lfs`LMSLMMO= MSLMU= ROIPVQ= QUIVSV=

moldo^jjb= aÛrodbk`b= ^mmrf= abp= ^`qfsfqbp= ar= pb`qbro=

molar`qfc= a^kp= ib= `^aob= ab= i^= irqqb= `lkqob= i^= m^rsobqb= J=

obnrbpq=clo=pbba=jlkbv=

`ol^qf^=

låÖçáåÖ=

dcL`olLMOLMMT= MOLMO= QTOIMMM= QSTITVO=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=fk=`ol^qf^=

umL`olLMPLMOO===umL`olLMQLMOO= MPLMV= VNIPTP= UPIRTS=

moljlqflk=lc=_flJafbpbi=molar`qflk=

`r_^=

låÖçáåÖ=

dmL`r_LMRLMMN= MRLMV= NIQMMIMMM= NIMSOIQVS=

dbkbo^qflk=^ka=abifsbov=lc=obkbt^_ib=bkbodv=_^pba=jlabok=

bkbodv=pbosf`bp=fk=`r_^X=qeb=`^pb=lc=fpi^=ab=i^=grsbkqra=

abjl`o^qf`=obmr_if`=lc=qeb=`lkdl=

`çãéäÉíÉÇ=

v^Lw^fLMSLMMN= MSLMV= TPIVQT= SITOO=

moldo^jjfkd=bubo`fpb=clo=qeb=abjl`o^qf`=obmr_if`=lc=`lkdl=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
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^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = NMS 

agf_lrqf=

låÖçáåÖ=

dcLagfLMPLMMO= MPLMO= PTSIRMM= PTOIMTQ=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=fk=agf_lrqf=

b`r^alo=

`çãéäÉíÉÇ=

r`Lb`rLMNLMVN= MNLMR= NQVIOPO= NQVIOPO=

cb^pf_fifqv= pqrav= clo= ^iqbok^qfsb= mltbo= dbkbo^qflk= fk=

b`r^alo=qeolrde= pj^ii=evaol= mltbo= mi^kqp=tfqe=^=`^m^`fqv=

lc=ibpp=qe^k=Rjt=

bdvmq=

låÖçáåÖ=

v^LbdvLMSLMMNI=^MN= MSLMQ= NNSIQQT= VMIROT=

mobm^o^qlov=^ppfpq^k`b=clo=bkbodv=^ka=_rpfkbpp=absbilmjbkq=

pbosf`bp=molgb`q=fk=bdvmq=

bi=p^is^alo=

låÖçáåÖ=

umLbipLMTLMMN= MTLMU= QMIPRS= OIOOR=

moldo^jjfkd=jfppflk=clo=fm=bi=p^is^alo=

`çãéäÉíÉÇ=

rpLbipLMQLRMO= MQLMO= SUNIMRR= STQINQV=

bpq^_ifpejbkq= ^ka= lmbo^qflk= lc= ^= k^qflk^i= `ib^kbo=

molar`qflk=`bkqob=

bofqob^=

låÖçáåÖ=

dcLbofLMTLMMN= MTLMP= PQSIRMM= OSOIOMM=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=EmlmpF=fk=bofqob^=

d^_lk=

låÖçáåÖ=

dcLd^_LMPLMMP= MPLMP= QOOIRMM= QNUIPRV=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=EmlmpF=fk=d^_lk=

v^Ld^_LMTLMMN= MTLMP= PRITSO= PRISPP=

moldo^jjfkd=jfppflk=clo=fm=d^_lk=
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NMT= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

de^k^=

`çãéäÉíÉÇ=

dcLde^LMOLMMP= MOLMO= QVTIMMM= QVQINMT=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=fk=de^k^=

dobk^a^=

låÖçáåÖ=

rbLdokLMRLMMN=EÑçêãÉê=rpLdokLMRLMMNF= MRLNN= OQPIRTM= NSSINUU=

`^of__b^k=pli^o=cfk^k`fkd=moldo^jjb=E`pcmF=fk=dobk^a^=

dr^qbj^i^=

låÖçáåÖ=

dcLdr^LMOLMNR= MOLMT= QVRIOMM= PUPIUUM=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp= = = = =

rpLdr^LVVLNOT= VVLNN= VRUIURR= VPMIVOR=

fkqbdo^qba= moldo^jjb= ql= prmmloq= qeb= molar`qfsb= pb`qlo= lc=

dr^qbj^i^=

umLdr^LMTLMMN= MTLMU= QNIMQM= M=

moldo^jjfkd=jfppflk=clo=fm=dr^qbj^i^I=me^pb=ff=

`çãéäÉíÉÇ=

rpLdr^LMOLNMS= MOLNO= NITRVIOMQ= NISQVIMPO=

fkqbdo^qba= moldo^jjb= ql= prmmloq= qeb= molar`qfsb= pb`qlo= lc=

dr^qbj^i^= clo= qeb= mbofla= NVVVJOMMQ= Ó= `ljmlkbkq= fffW=

`lkpqor`qflk=lc=`bk^jb=i^_lo^qlov=_rfiafkd=

rpLdr^LMQLRMP= MQLMO= SOSISTR= SNRIPOP=

bpq^_ifpejbkq= ^ka= lmbo^qflk= lc= ^= k^qflk^i= `ib^kbo=

molar`qflk=`bkqob=

e^fqf=

låÖçáåÖ=

umLe^fLMSLMMN= MSLMP= ROITUV= PTIMSU=

rkfalÛp=prmmloq=moldo^jjb=fk=e^fqf=J=pbba=jlkbv=

erkd^ov=

låÖçáåÖ=

dcLerkLMNLMMR= MNLNN= QUVIMMM= QUUIMSV=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=fk=erkd^ov=

fkaf^=

låÖçáåÖ=

adLfkaLMQLVRO===dkLfkaLVULdPQ=EÑçêãÉê=bdLfkaLVULdPQF= MPLMT= UITOTITQS= UIOSOISVV=

`l^i=_ba=jbqe^kb=ob`lsbov=^ka=`ljjbo`f^i=rqfifw^qflk=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
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^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = NMU 

dcLfkaLMOLMOR===dcLfkaLMTLMMQ= MOLNM= PIPVNITMM= PPPIOQS=

absbilmjbkq=lc=^=k^qflk^i=fjmibjbkq^qflk=mi^k=EkfmF=fk=fkaf^=

^p= ^= cfopq= pqbm= ql= fjmibjbkq= qeb= pql`helij= `lksbkqflk= lk=

mbopfpqbkq=lod^kf`=mliirq^kqp=EmlmpF=

pcLfkaLMMLMMP===rpLfkaLMNLMMP= MNLMR= OTOIQTU= ONPINPS=

k^qflk^i=moldo^jjb=clo=qeb=absbilmjbkq=lc=qeb= fkaf^k=qlv=

fkarpqovW=me^pb=f=

qcLfkaLMTLMMN= MTLMR= NURIRRS= UMIMSR=

k^qflk^i= moldo^jjb= ql= prmmloq= bkbodv= bccf`fbk`v= ^ka=

nr^ifqv= pq^ka^oap= fk= `bo^jf`p= pj^ii= ^ka= jbafrj= p`^ib=

bkqbomofpbp=EpjbpF=

rpLfkaLMMLMVQ= MMLMU= RMMIPPP= QUSIPOV=

prmmloq=ql=qeb=bpq^_ifpejbkq=lc=qeb=rkfal=obdflk^i=lccf`b=fk=

kbt=abief=

umLfkaLMTLMMO= MTLMQ= NSISST= UIUQP=

fm=moldo^jjfkd=jfppflk=ql=fkaf^=

`çãéäÉíÉÇ=

rpLfkaLMQLMNS= MRLMR= PRPIVUO= NVIRVV=

b= clo= molar`qfsfqv= ^ka= nr^ifqv= EbQmnFW= efdeJqb`e= moldo^jjb=

ql=fk`ob^pb=fkarpqof^i=bJmolar`qfsfqv=^ka=nr^ifqv=fk=fkaf^=

fkalkbpf^=

låÖçáåÖ=

bbLfkpLMRLMMN=EÑçêãÉê=brLfkpLMRLMMNF= MRLMR= NQIOON= M=

bpq^_ifpejbkq= lc= ^= `bkqob= lc= bu`biibk`b= E`lbF= clo= qeb=

moljlqflk=lc=fkkls^qflk=^ka=qb`eklildv=j^k^dbjbkq=

fo^n=

låÖçáåÖ=

c_LfonLMQLMMNI=^MN= MQLNN= QIUQPISPU= QITTPIRNV=

moljlqflk=lc=`lqq^db=fkarpqov=fk=oro^i=^ka=ro_^k=^ob^p=

c_LfonLMQLMMP= MQLNO= QINPMIPUT= QIMRTIMQQ=

mfilq= molgb`q= clo= qeb= obe^_fifq^qflk= lc= qeb= a^fov= pb`qlo= fk=

fo^n=

c_LfonLMSLMMOI=^MOI=_MOI=`MO= MSLMS= RISMPIROU= OIMQMIUSM=

`ljjrkfqv=ifsbifellap=^ka=jf`olJfkarpqov=prmmloq=molgb`q=fk=

oro^i=^ka=ro_^k=^ob^p=lc=kloqeJfo^n=

c_LfonLMSLMMP= MSLMU= NISRSISPT= NIMOMIRPM=

ob_rfiafkd= clla= p^cbqv= ^ka= clla= mol`bppfkd= fkarpqov=

`^m^`fqv=fk=fo^n=

c_LfonLMTLMMNI=^MN= MTLMO= RISTUIRQM= SVUIQPQ=

`ljjrkfqv= ifsbifellap= ^ka= jf`olJfkarpqov= prmmloq= molgb`q=

E`i^ofpF=

c_LfonLMTLMMO= MTLMR= RQVIQST= OMSIVUS=

qb`ekf`^i= ^ppbppjbkq= clo= qeb= absbilmjbkq= lc= ^dolJ

fkarpqofbp=pb`qlo=fk=fo^n=

c_LfonLMTLMMP= MTLMR= OIVQVITON= OMPIUMS=

obe^_fifq^qflk=lc=qeb=a^qb=m^ij=pb`qlo=fk=fo^n=

c_LfonLMTLMMQ= MTLMU= OIUSOIVUM= UVITPP=

bkqbomofpb= absbilmjbkq= ^ka= fksbpqjbkq= moljlqflk= fk= qeb=

pjb=pb`qlo=fk=fo^n=
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NMV= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

qcLfonLMQLMMO= MQLMV= NVRIMMM= NUNISMU=

rkfal= prmmloq= clo= mobm^ofkd= qeb= mlpqJ`lkcif`q= fkarpqof^i=

obe^_fifq^qflk=^ka=ob`lkpqor`qflk=moldo^jjb=clo=fo^n=

`çãéäÉíÉÇ=

c_LfonLMSLMMN= MSLMQ= NPRIMMM= NPNIMPM=

pj^oq=`ljjrkfqv=molgb`q=fk=fo^n=

g^j^f`^=

låÖçáåÖ=

umLg^jLMTLMMNI=^MN= MTLMT= NMMIRPR= M=

rodbkq=mobm^o^qlov=^ppfpq^k`b=ql= g^j^f`^=cfpe=bumloq= pb`qlo=

ql=lsbo`ljb=_^oofbop=ql=qo^ab=qlt^oap=qeb=br=

hbkv^=

låÖçáåÖ=

umLhbkLMTLMMN===v^LhbkLMTLMMU= MTLMQ= NTMIMMM= NSMIOOM=

fjmibjbkq^qflk=lc=NM=jlabi=mf`l=evaol=pvpqbjp=fk=hbkv^=Em^oq=

lc=qeb=bkbodv=`ljmlkbkq=lc=fm=hbkv^I=me^pb=ffF=

umLhbkLMTLMMP===v^LhbkLMTLMMQ= MTLMT= OMNIMVQ= NUVIMQP=

fjmibjbkq^qflk= lc= P= _flj^pp= t^pqb= afdbpqbop= fk= pbib`qba=

jfiibkkfrj=afpqof`qp= Efk= oro^i=lccJdofa= ^ob^pF= fk= hbkv^= Em^oq=

lc=bkbodv=`ljmlkbkq=lc=fm=hbkv^I=me^pb=ffF=

umLhbkLMTLMMR= MTLNO= ONTIRRO= M=

fjmibjbkq^qflk= lc= bkbodv= hflph= mltboba= _v= pqo^fdeq=

sbdbq^_ib= lfi= EpslF= dbkbo^qlop= fk= V= pbib`qba= jfiibkkfrj=

afpqof`qp=lc=hbkv^=

hrt^fq=

låÖçáåÖ=

amLhrtLMPLMMR= MPLNO= PMMIRTS= OOUINUT=

pqobkdqebkfkd= lc= qeb= hrt^fq= clobfdk= fksbpqjbkq= _rob^r= fk=

fksbpqjbkq=^ka=qb`eklildv=moljlqflk=

`çãéäÉíÉÇ=

amLhrtLMPLMMS= MPLNN= NTSIRVN= NTNIVMQ=

bkqbomofpb=absbilmjbkq=moldo^jjb=

i^l=mblmibÛp=abjl`o^qf`=obmr_if`=

låÖçáåÖ=

dcLi^lLMOLMNS= MOLMS= QVTIURM= QVRIPTO=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=EmlmpF=fk=i^l=

ib_^klk=

låÖçáåÖ=

c_Lib_LMTLMMN= MTLMU= OIUMPITPU= NQQINMU=

prmmloq= clo= ifsbifellap= ^ka= b`lkljf`= ob`lsbov= fk= t^oJ

^ccb`qba=^ob^p=lc=ib_^klk=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä==
Ç~íÉ=

_ìÇÖÉí= aÉäáîÉêó

 

^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = NNM 

umLib_LMSLMMQ= MSLNM= RSIPMO= PNITMT=

mobm^o^qlov= ^ppfpq^k`b= clo= qeb= ^ppbppjbkq= lc= qeb= `roobkq=

pfqr^qflk= lc= ib_^klk= clo= qeb= mobm^o^qflk= lc= ob`lsbov=

moldo^jjb=

ibplqel=

låÖçáåÖ=

dcLibpLMOLMNT= MOLMS= QUUIVRM= QUTIUMU=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=

if_bof^=

låÖçáåÖ=

dcLifoLMPLMNM= MPLNM= PTOIMMM= PRPIOQN=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=fk=if_bof^=

umLifoLMTLMMO===v^LifoLMTLMMP= MTLMU= ONSIROP= NRIMTR=

pq^ka^oap=^ka=`lkclojfqv=^ppbppjbkq=fkco^pqor`qrob=

umLifoLMTLMMQ===v^LifoLMTLMMR= MTLMU= TMIQMP= QMU=

mfilq=doltqe=`bkqob=fk=e^ombo=

v^LifoLMTLMMN= MTLMP= PVITPR= QMIRPT=

moldo^jjfkd=jfppflk=clo=fm=if_bof^=

if_v^k=^o^_=g^j^efofv^=

låÖçáåÖ=

amLif_LMRLMMN= MRLMS= VUPINMP= UNTIRRQ=

fkarpqof^i= obpb^o`e= `bkqbo= J= i^_lo^qlov= ^``obafq^qflk=

moldo^jjb=

v^Lif_LMTLMMN= MTLMP= PTIMUS= NRINVV=

moldo^jjfkd=jfppflk=clo=fm=if_v^=

ifqer^kf^=

`çãéäÉíÉÇ=

pcLifqLMRLMMN= MRLMU= SISPT= PIVSS=

bkqbomofpb=absbilmjbkq=moldo^jjb=J=mobm^o^qlov=jfppflk=

j^i^tf=

låÖçáåÖ=

adLjitLMRLMMN= MRLMN= NRMIMMM= ORIRPN=

j^i^tf= mlsboqv= obar`qflk= pqo^qbdv= EjmopF= j^k^dbjbkq= ^ka=

jlkfqlofkd=J=fksbpqjbkq=clorj=mobm^o^qflk=

dcLjitLMPLMMQ= MPLMO= QVSIRMM= QTPIMRN=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=EmlmpF=fk=j^i^tf=

qcLjitLMRLMMNI=^MN= MRLMT= NIMRRIVNR= NIMMNIMPV=

bjmltbofkd= mllo= oro^i= `ljjrkfqfbp= tfqe= i^_loJp^sfkd=

qb`eklildfbp= clo= fk`ob^pba= i^_lo= molar`qfsfqvI= clla=

molar`qflk=^ka=fk`ljb=dbkbo^qflk=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä=
Ç~íÉ=

==_ìÇÖÉí= aÉäáîÉêó=

 

NNN= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

j^iafsbp=

låÖçáåÖ=

qcLjasLMQLMMN===rpLjasLMQLNRQ= MRLMN= OSSIUMM= NUVIRRN=

obkbt^_ib= bkbodv= _^pba= b`lkljf`= absbilmjbkqW=

pmsLtfkaLev_ofaJ_^pba= oro^i= `ljjrkfqv= absbilmjbkq=

`bkqobp=fk=objlqb=fpi^kap=fk=qeb=j^iafsbp=

j^rofq^kf^=

`çãéäÉíÉÇ=

qcLj^rLMQLMMN= MQLMS= QUIORM= QUINVT=

absbilmjbkq=lc=qo^ab=`^m^`fqv=_rfiafkd=moldo^jjb=

j^rofqfrp=

`çãéäÉíÉÇ=

v^Lj^oLMSLMMN= MSLMQ= PVIUPR= PTIVMO=

efdeJibsbi=^asf`b=ql=qeb=jfkfpqov=lc=fkarpqovI=pjbpI=`ljjbo`b=

^ka= `llmbo^qfsbp= lc= j^rofqfrp= lk= qeb= bpq^_ifpejbkq= lc= ^=

abpfdk=^ka=c^peflk=fkpqfqrqb=

jbuf`l=

låÖçáåÖ=

qcLjbuLMRLMMO= MRLMP= TMTIVSR= SUVIORT=

qb`ekf`^i=^ppfpq^k`b=ql=`ljmiv=tfqe=OMMRI=me^pb=lrq=lc=OMB=lc=

jbqevi=_oljfab=

`çãéäÉíÉÇ=

umLjbuLMRLMMN= MRLMO= NOPIMMS= NNTIOOR=

bjmilvjbkq= lmmloqrkfqfbp= clo= vlrqe= qeolrde= obkbt^_ib=

bkbodv=bkqobmobkbropefm=absbilmjbkq=fk=jbuf`l=

jlials^=

låÖçáåÖ=

umLjliLMTLMMN= MTLMQ= TSIMMM= TPIPRV=

fabkqfcf`^qflk=lc=bkbodv=bccf`fbk`v=kbbap=fk=jlials^=

umLjliLMTLMMO= MTLMV= OMIQPS= RIURV=

rmdo^afkd=lc=`bkqo^i=tfkb= qbpqfkd= i^_lo^qlov= Emobm^o^qlov=

^ppfpq^k`bF=

`çãéäÉíÉÇ=

adLjliLMSLMMN= MSLMS= UITMP= UITMP=

obsfpfkd=qeb=fkarpqof^i=mlif`v=lc=qeb=obmr_if`=lc=jlials^=

jlkdlif^=

låÖçáåÖ=

dcLjlkLMOLMOQ= MOLNM= QVOIMMM= QVOIMMN=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=fk=jlkdlif^=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä==
Ç~íÉ=

_ìÇÖÉí= aÉäáîÉêó

 

^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = NNO 

`çãéäÉíÉÇ=

umLjlkLMSLMMN= MSLMT= PQIUVM= OOIQPQ=

`lkqof_rqflk= ql= mlsboqv= obar`qflk= qeolrde= qeb=

absbilmjbkq= lc= ^= `ljmbqfqfsb= ^ka= prpq^fk^_ib= bumloqJ

lofbkqba=^dolJfkarpqof^i=pb`qlo=

jlkqbkbdol=

låÖçáåÖ=

qcLvrdLMOLMMNI=^MN= MOLMP= NISNNIMVU= NIRVOIMNR=

obmi^`bjbkq= lc= `c`JNN= tfqe= `v`ilmbkq^kb= cl^j= _iltfkd=

^dbkq= ^ka= `c`JNO= tfqe= ec`JNPQ^= obcofdbo^kq= fk= qeb=

j^krc^`qrob= lc= aljbpqf`= obcofdbo^qlop= ^ka= cobbwbop= ^q=

l_la=bibhqolfkarpqofg^=

rbLvrdLMSLMMP= MSLMV= TMVINVU= TMRIMPV=

k^qflk^i=bkbodv=absbilmjbkq=pqo^qbdv=clo=jlkqbkbdol=

`çãéäÉíÉÇ=

rbLvrdLMSLMMN= MSLMS= SRIMOV= RUIOUO=

mobm^o^qlov=^ppfpq^k`b=clo=qeb=bpq^_ifpejbkq=^ka=lmbo^qflk=

lc= ^= k^qflk^i= `ib^kbo= molar`qflk= moldo^jjb= fk=

jlkqbkbdol=

jlol``l=

låÖçáåÖ=

dkLjloLMTLMMQ= MTLMT= NNVIQTR= UPISVQ=

dbpqflk=o^qflkkbiib=bq=bifjfk^qflk=abp=m`_=^r=j^ol`=

dmLjloLMSLMMN===umLjloLMRLMMO= MRLMU= POQINPT= ORNIUUO=

m^oqf`fm^qlov= `lkqoli= lc= abpboqfcf`^qflk= ^ka= mlsboqv=

obar`qflk= fk=qeb=^ofa=^ka=pbjfJ^ofa=efde=mi^qb^r=b`lpvpqbjp=

lc=b^pqbok=jlol``l=

qcLjloLMNLMMN= MNLMT= STPIVTP= SPMINMS=

bifjfk^qflk= ab= iÛrqfifp^qflk= ab= _oljrob= ab= jbqevib= a^kp= i^=

molar`qflk=ab=cibrop=`lrmbbp=bq=ab=_^k^kbp=

k^jf_f^=

låÖçáåÖ=

rpLk^jLMTLMMN= MTLNM= NTSIVVN= VIOTP=

vlrqe= bkqobmobkbropefm= absbilmjbkq= fk= k^jf_f^= J=

bkqobmobkbropefm= `roof`ri^= fk= pb`lka^ov= p`ellipI=

sl`^qflk^i=bar`^qflk=^ka=qo^fkfkd=^ka=vlrqe=`bkqobp=

kbm^i=

låÖçáåÖ=

bbLkbmLMTLMMN= MTLNO= UNVINMU= NITNR=

b`Jkbm^i=tql=^ppfpq^k`b=moldo^jjb=

dcLkbmLMOLMNU= MOLMS= QSVIRMM= QSNIQVS=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=EmlmpF=fk=kbm^i=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä=
Ç~íÉ=

==_ìÇÖÉí= aÉäáîÉêó=

 

NNP= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

kf`^o^dr^=

låÖçáåÖ=

rbLkf`LMRLMMN=EÑçêãÉê=rpLkf`LMRLMMNF= MRLMP= NISUUITMO= NIRNMIMMN=

pqobkdqebkfkd=^ka=afppbjfk^qflk=lc=`irpqbo=absbilmjbkq=fk=

kf`^o^dr^=

rbLkf`LMRLMMP=EÑçêãÉê=rpLkf`LMRLMMPF= MRLMV= OMNINSR= NVVISUN=

pqobkdqebkfkd=^ka=afppbjfk^qflk=lc=`irpqbo=absbilmjbkq=fk=

kf`^o^dr^=J=`^m^`fqv=_rfiafkd=^ka=`irpqboJqlJ`irpqbo=

rbLkf`LMSLMMN= MSLMS= RTSIVUQ= RNRITMO=

moljlqfkd= “prpq^fk^_ib= fkarpqof^i=obplro`b=j^k^dbjbkqÒ= fk=

pbib`qba=k^qflk^i=moflofqv=pb`qlop=lc=kf`^o^dr^=

kfdbo=

`çãéäÉíÉÇ=

dcLkboLMOLMNV= MOLMS= QTRIMMM= QSSITMS=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=

kfdbof^=

`çãéäÉíÉÇ=

dcLkfoLMOLMMQ= MOLMO= QVUIMMM= QVTIVTQ=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=fk=kfdbof^=

lj^k=

låÖçáåÖ=

umLlj^LMTLMMN= MTLMT= QTIOVT= NQIUMO=

moldo^jjfkd=jfppflk=clo=fm=lj^k=

m^hfpq^k=

låÖçáåÖ=

awLm^hLMTLMMN= MTLMO= RPVIMOU= PTRIOMP=

`ljjrkfqv= _^pba= ifsbifellap= ob`lsbov= moldo^jjb= clo=

b^oqenr^hb=^ccb`qba=^ob^p=lc= ^w^a= g^jjr=^ka=h^pejfo= ^ka=

ktcm=

m^o^dr^v=

låÖçáåÖ=

umLm^oLMSLMMN= MSLMO= OQPIPPR= ONSIVVR=

moljlqfkd= prpq^fk^_ib= fksbpqjbkq= fk= qeb= j^krc^`qrofkd=

pb`qlo= Ó= me^pb= lkbW= fkpqfqrqflk^i= prmmloq= ^ka= `^m^`fqv=

_rfiafkd= fk= `ljmbqfqfsbkbpp= ^k^ivpfp= tfqefk= qeb= pq^qb=

pb`obq^of^q=lc=fkarpqovI=jfkfpqov=lc=qo^ab=^ka=fkarpqov=

umLm^oLMTLMMN= MTLMQ= QMIMMM= PPIQRQ=

moldo^jjfkd=jfppflk=clo=fm=m^o^dr^v=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä==
Ç~íÉ=

_ìÇÖÉí= aÉäáîÉêó

 

^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = NNQ 

mbor=

låÖçáåÖ=

r`LmboLMOLMRN= MOLMR= OVTIMMM= OSSIPRU=

^ppfpq^k`b= fk= rmdo^afkd= molar`qflk= ^ka= mol`bppfkd=

qb`eklildfbp= ^ka= `ljjbo`f^ifw^qflk= lc= sf`rk^= ^ka= ii^j^=

cf_obp=clo=qeb=qbuqfib=pb`qlo=

rpLmboLMQLMUT===umLmboLMPLMOM= MPLMV= QRMIPTP= QMSIUMO=

k^qflk^i= moldo^jjb= lk= bke^k`fkd= qeb= molar`qfsfqvI=

`ljmbqfqfsbkbpp= ^ka= j^ohbq= ^``bpp= lc= qeb= qbuqfib= dllap=

_^pba= lk= ii^j^= cf_obpI= `bo^jf`p= ^ka= mlqqbov= molar`qpI=

ib^qebo= ^ka= mob`flrp= jbq^ip= clo= prpq^fkba= doltqe= ^ka=

fk`ob^pba=bumloq=

umLmboLMTLMMN= MTLMP= NVIUSU= NOIRNO=

moldo^jjfkd=jfppflk=clo=fm=mbor=

mefifmmfkbp=

låÖçáåÖ=

dcLmefLMTLMMN= MTLNO= QINMUIRMM= M=

dil_^i=moldo^jjb=ql=abjlkpqo^qb=qeb=sf^_fifqv=^ka=objls^i=

lc= _^oofbop= qe^q= fjmbab= ^almqflk= ^ka= pr``bppcri=

fjmibjbkq^qflk= lc= ^s^fi^_ibI= klkJ`lj_rpqflk= qb`eklildfbp=

clo=abpqolvfkd=mbopfpqbkq=lod^kf`=mliirq^kqp=EmlmpF=

qbLmefLMSLMMN= MSLNO= PQVIPPM= NUIQRR=

moljlqflk= ^ka= qo^kpcbo= lc= j^ofkb= `roobkq= bumilfq^qflk=

qb`eklildv=fk=qeb=mefifmmfkbp=Emfilq=mi^kqF=

obmr_if`=lc=hlob^=

låÖçáåÖ=

pcLolhLMNLMMN= MNLMV= SMVIVVO= RVMIUPS=

fkqolar`qflk=lc=qeb=hlob^k=`bkqob=clo=`ib^kbo=molar`qflk=

fkql=qeb=rkfalLrkbm=k`m`=kbqtloh=

olj^kf^=

låÖçáåÖ=

dcLoljLMRLMMQ===dcLoljLMTLMMN= MRLMR= NIMMMIMMM= NUPIMTM=

afpmlp^i=lc=m`_=t^pqbp=fk=olj^kf^=

rbLoljLMSLMMS= MSLNO= TRTIUVR= OSQITPR=

moldo^jjb= clo= qeb= prpq^fk^_ib= absbilmjbkq= lc= bkqbomofpbp=

fk= olj^kf^=tfqe= cl`rp= lk= bke^k`fkd= qeb= il`^i= bumboqfpb= fk=

`mI=bpq=^ka=`po=jbqelalildfbp=

`çãéäÉíÉÇ=

qcLoljLMOLMMN= MOLMO= SOVIRON= SOVIRON=

me^pbJlrq=lc=jbqevi=_oljfab=fk=eloqf`riqrob=

orppf^k=cbabo^qflk=

låÖçáåÖ=

pcLorpLMSLMMN= MTLMQ= NVNIPST= NQQIMVV=

bke^k`fkd= fkarpqof^i= mbocloj^k`b= ^ka= `ljmbqfqfsbkbpp= fk=

qeb=dil_^i=j^ohbq=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä=
Ç~íÉ=

==_ìÇÖÉí= aÉäáîÉêó=

 

NNR= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

umLorpLMSLMMQ= MSLNN= RSIQSU= PVIOOM=

absbilmjbkq=lc=qo^abJobi^qba=i^_lo^qlov=fkco^pqor`qrob=fk=

mofjlophv=ho^fI=orppf^k=cbabo^qflk=Emobm^o^qlov=^ppfpq^k`bF=

umLorpLMTLMMP= MTLNM= NVIURU= NOITPO=

c^`fifq^qfkd=fkqbok^qflk^i=j^ohbq=^``bpp=clo=j^krc^`qrofkd=

prmmifbop= fk= qeb= ^rqljlqfsb= `ljmlkbkq= fkarpqov= fk= p^j^o^=

obdflk=lc=orppf^=J=mobm^o^qlov=^ppfpq^k`b=

`çãéäÉíÉÇ=

bbLorpLMRLMMO=EÑçêãÉê=brLorpLMRLMMOF= MRLNO= QRUIMMU= QRVIPPS=

absbilmjbkq= lc= jbqelalildfbp= lc= f`q= pq^qfpqf`p= clo= orppf^W=

fjmibjbkq^qflk=lc=fkqbok^qflk^i=pq^ka^oap=

qcLorpLMSLMMO= MSLMU= QVIPNS= QVINRM=

_rpfkbpp=^mmol^`ebp=clo=`ib^kbo=molar`qflk=fk=orppf^=

umLorpLMSLMMR= MSLNN= TISPU= QITUT=

pmu= c^o= b^pq= orppf^= me^pb= f= J= ^ppfpq^k`b= fk= bpq^_ifpefkd= ^k=

fkarpqof^i= pr_`lkqo^`qfkd=^ka= m^oqkbopefm= bu`e^kdb= fk= c^o=

b^pq=orppf^=Ehe^_^olsphI=tfqe=^=_o^k`e=lccf`b=fk=si^afslpqlhF=

J=mobm^o^qlov=^ppfpq^k`b=

ot^ka^=

låÖçáåÖ=

amLot^LMSLMMU===umLot^LMSLMMR===v^Lot^LMTLMMR= MSLMV= PMTIMTS= NUNITSV=

moljlqflk= lc= lmmloqrkfqfbp= clo= mofs^qb= pb`qlo= bkqbomofpb=

bum^kpflkI=absbilmjbkq=^ka=pe^obaJdoltqe=EmolmpbbapF=

dcLot^LMPLMMR= MPLMO= PTNIMMM= PNUITVT=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=EmlmpF=fk=ot^ka^=

pcLot^LMSLMMN===umLot^LMSLMMP===v^Lot^LMSLMMO== MSLMQ= NIPPRIOPR= NIORPIPQV=

oro^i= bkbodv= absbilmjbkqW= jfkf= evaol= abjlkpqo^qflk=

molgb`qp=Ó=ib^okfkd=_v=alfkd=moljlqfkd=^ccloa^_ib=^mmol^`e=

ql=oro^i=bkbodv=

p^l=qljb=^ka=mofk`fmb=

låÖçáåÖ=

dcLpqmLMPLMMS= MPLMO= PTOIVMM= PSRIPSV=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=EmlmpF=fk=p^l=qljb=C=mofk`fmb=

pbo_f^=

låÖçáåÖ=

rbLvrdLMSLMMO= MTLMN= QSQISOS= NONIQNT=

c^`fifq^qfkd=fkqbok^qflk^i=j^ohbq=^``bpp=clo=j^krc^`qrofkd=

prmmifbop=fk=qeb=^rqljlqfsb=`ljmlkbkq=fkarpqov=fk=pbo_f^=

rbLvrdLMSLMMT===rbLvrdLMSLMMU= MSLNO= VTQISNS= TNIOTQ=

bpq^_ifpejbkq= ^ka= lmbo^qflk= lc= ^= k^qflk^i= `ib^kbo=

molar`qflk=`bkqob=fk=pbo_f^=
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^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = NNS 

pbv`ebiibp=

låÖçáåÖ=

dcLpbvLMPLMMT= MPLMO= PUQIMMN= PTQIPVN=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=EmlmpF=fk=pbv`ebiibp=

pfboo^=iblkb=

låÖçáåÖ=

dcLpfiLMSLMMN= MSLMR= PVQISMM= PTRITRM=

c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb= fjmibjbkq^qflk= lc= qeb=

pql`helij=`lksbkqflk=lk=mlmp=fk=pfboo^=iblkb=

pliljlk=fpi^kap=

`çãéäÉíÉÇ=

umLplfLMRLMMN= MRLMU= TSIMTP= STITOS=

obe^_fifq^qflk= lc= pj^iiJp`^ib= molar`qfsb= `^m^`fqfbp= ^ka=

bkqobmobkbropefm=absbilmjbkq=fk=molsfk`bp=

plrqe=^cof`^=

låÖçáåÖ=

v^Lp^cLMTLMMN= MTLNM= TSIMMP= QRIVRN=

^ppfpq^k`b= ql= qeb=abm^oqjbkq=lc= qo^ab=^ka= fkarpqov= EaqfF= ql=

abpfdk= ^ka= fjmibjbkq= pb`qlo= pmb`fcf`= molgb`qp= lc= qeb=

fkarpqof^i=mlif`v=^`qflk=mi^k=Efm^mF=J=mobm^o^qlov=^ppfpq^k`b=

v^Lp^cLMTLMMO= MTLNM= NNPIQTR= NMNIUOU=

fkco^pqor`qrob= prmmifbo= _bk`ej^ohfkd= moldo^jjb=

Emobm^o^qlov=^ppfpq^k`bF=

qe^fi^ka=

låÖçáåÖ=

rpLqe^LMTLMMN= MTLMQ= OVIMMM= OUIROV=

mobm^o^qlov= ^ppfpq^k`b= clo= qo^ab= `^m^`fqv= _rfiafkd= fk=

qe^fi^ka=qeolrde=rmdo^afkd=`ebjf`^i=qbpqfkd=i^_lo^qlofbp=

ql=jbbq=ob^`e=obnrfobjbkqp=lc=qeb=br=

qeb=clojbo=vrdlpi^s=obmr_if`=lc=j^`balkf^=

låÖçáåÖ=

dcLj`aLMSLMMO= MSLMR= QPIMMM= QMIQPS=

me^pfkdJlrq= ^ka= bifjfk^qflk= lc= m`_p= ^ka= m`_J`lkq^fkfkd=

bnrfmjbkq=fk=j^`balkf^=

rbLj`aLMRLMMO=EÑçêãÉê=rpLj`aLMRLMMOF= MRLMT= OUUIPQM= NQVIROV=

bpq^_ifpejbkq= ^ka= lmbo^qflk= lc= ^= k^qflk^i= `ib^kbo=

molar`qflk= `bkqob= fk= qeb= clojbo= vrdlpi^s= obmr_if`= lc=

j^`balkf^=

`çãéäÉíÉÇ=

dcLj`aLMOLMMV= MOLMO= QVTIMMM= QVMIUVT=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=fk=j^`balkf^=
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NNT= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

qfjloJibpqb=

låÖçáåÖ=

qcLqjmLMQLMMN===rpLqjmLMQLMUP= MQLMU= SNVIQTM= RUNIQPU=

bkqobmobkbropefm=absbilmjbkq=fk=qfjloJibpqb=

qldl=

`çãéäÉíÉÇ=

dcLqldLMOLMMR= MOLMO= QVVIMMM= QVRIVVR=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=fk=qldl=

qrkfpf^=

låÖçáåÖ=

v^LqrkLMTLMMN= MTLMP= PPINNP= NQIOVN=

moldo^jjfkd=jfppflk=clo=fm=qrkfpf^I=me^pb=ff=

qrohbv=

låÖçáåÖ=

dcLqroLMPLMMU= MPLMO= QSVITMM= QRVIQPQ=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=EmlmpF=fk=qrohbv=

rho^fkb=

låÖçáåÖ=

rbLrhoLMSLMMN= MTLMN= PQUINSN= USIPQR=

bpq^_ifpejbkq= ^ka= lmbo^qflk= lc= ^= k^qflk^i= `ib^kbo=

molar`qflk=moldo^jjb=fk=rho^fkb=

umLrhoLMTLMMN= MTLMN= OSQIVMN= ONRIROQ=

pqobkdqebkfkd=lc=qeb=rho^fkf^k=t^qbo=j^k^dbjbkq=`bkqob=

`çãéäÉíÉÇ=

rpLrhoLMPLMUU===umLrhoLMPLMNQ= MPLNO= NNRISUV= NNRIQSO=

`^m^`fqv=_rfiafkd=fk=`ib^kbo=molar`qflk=

umLrhoLMRLMMN= MRLMU= PUITTR= NPISNN=

absbilmjbkq=lc=qeb=fkqbdo^qba=moldo^jjb=clo=rho^fkb=

umLrhoLMRLMMO= MRLMU= PNMINMT= PNMIMOM=

`^m^`fqv= _rfiafkd= clo= bksfolkjbkq^i= j^k^dbjbkq= ^ka=

mi^kkfkd=fk=qeb=`fqv=lc=isfsI=rho^fkbI=me^pb=ff=

rkfqba=obmr_if`=lc=q^kw^kf^=

`çãéäÉíÉÇ=

v^LroqLMTLMMP= MTLMT= QMIRQN= PRIRMN=

moldo^jjfkd=jfppflk=ql=obsfpb=fm=q^kw^kf^I=me^pb=ff=
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^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = NNU 

rordr^v=

låÖçáåÖ=

rbLrorLMQLNMSI=^MSI=_MS=EÑçêãÉê=rpLrorLMQLNMSI=^MSI=_MSF= MQLNM= NINPPISUR= VRVITPS=

qo^ab= `^m^`fqv= _rfiafkd= clo= pl`f^i= ^ka= b`lkljf`=

absbilmjbkqW= rmdo^afkd= qeb= prmmiv= `^m^`fqv= ^ka= pjb= pb`qlo=

^``bpp=ql=bumloq=j^ohbqp=

rw_bhfpq^k=

`çãéäÉíÉÇ=

rpLrw_LMQLMRU= MQLMS= NMPIMMM= NMOISUT=

k^qflk^i=`ib^kbo=molar`qflk=`bkqob=

sbkbwrbi^=E_lifs^of^k=obmr_if`=lcF=

låÖçáåÖ=

dcLsbkLMPLMMV= MPLMO= QSVIVMM= QPMIMTO=

bk^_ifkd= ^`qfsfqfbp= ql= c^`fifq^qb= b^oiv= ^`qflk= lk= qeb=

fjmibjbkq^qflk=lc= qeb= pql`helij=`lksbkqflk=lk=mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=EmlmpF=fk=qeb=obmr_if`=lc=sbkbwrbi^=

umLsbkLMTLMMN= MTLMP= OSIOPU= NPIUQU=

moldo^jjfkd=jfppflk=clo=fm=sbkbwrbi^=

sfbq=k^j=

låÖçáåÖ=

dcLsfbLMSLMMP= MSLMR= RMIMMM= QOITRS=

fkqolar`qflk= lc= _^q= ^ka= _bm= jbqelalildv= ql= abjlkpqo^qb=

obar`qflk= lo= bifjfk^qflk= lc= m`aaLm`acp= obib^pbp= colj= qeb=

fkarpqov=fk=sfbq=k^j=

umLsfbLMTLMMN= MTLNM= OVIRMQ= OMIQMS=

moldo^jjfkd=jfppflk=ql=mobm^ob=clo=lkb=mi^kO=

w^j_f^=

låÖçáåÖ=

dmLw^jLMSLMMN= MSLMR= NIRMMIMMM= NIQUTIVNO=

obkbt^_ib=bkbodv=_^pba=bib`qof`fqv=dbkbo^qflk=clo= fpli^qba=

jfkfJdofap=fk=w^j_f^=

umLw^jLMTLMMN= MTLNN= UUIOQS= SISRP=

obkbt^_ib= bkbodv= mltboba= oro^i= mfilq= abjlkpqo^qflk=

qbib`bkqob=

^cof`^=obdflk=

låÖçáåÖ=

arLo^cLMOLMNQ= MRLMT= NVUIMMM= NUPISON=

qf`^a=mobm^o^qlov=jbbqfkd=

arLo^cLMPLMMQ= MPLMS= NNRISNM= NMSITUT=

`lkqof_rqflk= ql= obdflk^i= mlif`fbp= clo= mofs^qb= pb`qlop=

absbilmjbkq= fk= ^cof`^= olib= lc= ^pf^= ^cof`^= `e^j_bo= lc=

`ljjbo`b=E^^``F=

bbLo^cLMTLMNTI=^NT= MTLMU= TIMRSIPMO= NIMNMIQNT=

^mmrf=^=i^=`ljmbqfqfsfqb=bq=^=iÛe^ojlkfp^qflk=abp=jbprobp=lq`=

bq=pmp=
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NNV= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

bdLo^cLMQLMMN===dmLo^cLMQLMMQ= MQLNM= NUIUURISON= NQIPSUINTQ=

`lj_^qfkd= ifsfkd= obplro`b= abmibqflk= ^ka= `l^pq^i= ^ob^=

abdo^a^qflk= fk= qeb=drfkb^=`roobkq= i^odb=j^ofkb= b`lpvpqbj=

qeolrde=b`lpvpqbjJ_^pba=obdflk^i=^`qflkp=

c`Lo^cLMPLMSR= MPLMU= NIOVTISVN= NIOPUIONN=

fkarpqof^i=absbilmjbkq=lc=ploderj=j^iq=^ka=fqp=rqfifw^qflk=

fk=qeb=clla=fkarpqofbp=J=de^k^=^ka=kfdbof^=

c`Lo^cLMQLMUU===v^Lo^cLMSLMMO= MQLNO= NIOTQIUPS= NIMSPIROV=

efabp=^ka=phfkp=fjmolsbjbkq=p`ebjb=fk=pbib`qba=tbpq=^cof`^k=

`lrkqofbp=E_rohfk^=c^plI=j^ifI=kfdbo=^ka=pbkbd^iF=

c`Lo^cLMRLMNM===umLo^cLMSLMMP===v^Lo^cLMTLMPQ= MRLMV= NIQQMIUQO= VRMISRN=

b^pqbok=^cof`^=_^j_ll=molgb`q=

dcLo^cLMRLMMN===dcLo^cLMTLMOQ= MRLMT= OISRMIMMM= SPUISTU=

obdflk^i= molgb`q= ql= absbilm= ^mmolmof^qb= pqo^qbdfbp= clo=

fabkqfcvfkd= pfqbp= `lkq^jfk^qba= _v= `ebjf`^ip= ifpqba= fk=

^kkbubp= ^I= _= ^kaLlo= `= lc= pql`helij= `lksbkqflk= Ekfdbof^I=

de^k^F=

dmLo^cLMQLMMN= MQLMO= PURIMMM= PPUIPRS=

obkbt^_ib= bkbodv= moljlqflk= qeolrde= fkcloj^qflk= ^ka=

`ljjrkf`^qflk= qb`eklildv= fkqolar`qflk= fk= lccJdofa= oro^i=

`ljjrkfqfbp=Ew^j_f^Lj^i^tfF=

qbLo^cLMQLMMO=EÑçêãÉê=qcLo^cLMQLMMOF= MRLMQ= OVSINVS= NRUIOTQ=

moldo^jjb= aÛ^`qflk= bk= c^sbro= ab= i^= `llmbo^qflk=

fkarpqofbiib= bkqob= bkqobmofpbp= co^k`^fpbp= bq= bkqobmofpbp= ab=

m^vp=bk=absbilmmbjbkq=^cof`^fkp=

qbLo^cLMRLMOM=EÑçêãÉê=qcLo^cLMRLMOMF= MRLNO= NQSINTS= NQSIRRO=

mobm^o^qlov= ^ppfpq^k`b= clo= qeb= fjmibjbkq^qflk= lc= qeb= kbt=

fpl=pq^ka^oa=lk=clla=p^cbqv=j^k^dbjbkq=pvpqbjp=Efpl=OOMMMF=fk=

hbkv^I=q^kw^kf^I=rd^ka^=

qbLo^cLMSLMMN===v^Lo^cLMRLMNS= MRLNM= PTMINST= PTOIQRU=

`^m^`fqv=_rfiafkd=fk=bkbodv=bccf`fbk`v=^ka=obkbt^_ib=bkbodv=

obdri^qflk=^ka=mlif`vJj^hfkd=fk=^cof`^=

qbLo^cLMSLMNO= MSLMS= NPTIUOU= NOSIUVV=

_rfiafkd= molar`qfsb= `^m^`fqfbp= fk= `lqqlkI= qbuqfibp= ^ka=

d^ojbkq= s^irb= `e^fkp= ^ka= kbqtlohp= fk= ^cof`^= J= mobm^o^qlov=

^ppfpq^k`b=

qbLo^cLMSLMNQI=^NQ= MTLMR= NINNNIPTN= NRTIPVV=

qo^ab=`^m^`fqvJ_rfiafkd=fk=^dolJfkarpqov=molar`qp=

qbLo^cLMTLMMNI=^MNI=_MNI=`MN===umLo^cLMSLMOP===v^Lo^cLMTLMPS= MSLNO= RIQRSIPUO= NIVMTIVTT=

obpqor`qrofkd= ^ka= rmdo^afkd= lc= fkarpqofbp= fk= rbjl^=

`lrkqofbp=

qbLo^cLMTLMNP===rbLo^cLMTLMNQ===v^Lo^cLMTLMMT= MTLMR= NVSIPPM= NUPIOSV=

bumboqp= dolrm= jbbqfkd= ql= lrqifkb= _flcrbip= absbilmjbkq=

^`qflk=mi^kLpqo^qbdv=clo=^cof`^=

qcLo^cLMRLMON= MSLMR= NSSIMMM= NORIRQM=

^ppfpq^k`b= qb`ekfnrb= mlro= rkb= bqrab= ab= c^fp^_fifqb= aÛrk=

`bkqob=`ljjrk^rq^fob=aÛ^mmrf=^=i^=cfifbob=mb`eb=

qcLo^cLMSLMNQI=^NQ= MSLNN= SPIPOR= SPIPSP=

qo^ab= `^m^`fqv= _rfiafkd= fk= ^dolJfkarpqov= molar`qp= clo= qeb=

bpq^_ifpejbkq= ^ka= mollc= lc= `ljmif^k`b=tfqe= fkqbok^qflk^i=

j^ohbq=obnrfobjbkqp=
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^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = NOM 

qcLo^cLMSLMNS= MSLNM= TMMIMMM= TIPVO=

pqo^qbdf`= abjlkpqo^qflk= molgb`q= clo= ^``bibo^qba=

`lksbopflk= lc= `c`= `efiibop= fk= R= ^cof`^k= `lrkqofbp=

E`^jbollkI=bdvmqI=k^jf_f^I=kfdbof^=^ka=pra^kF=

qcLo^cLMSLMOQ===qcLo^cLVVLMMN= VVLMR= OINPVINVM= OIMVUIMTT=

^pf^J^cof`^= fksbpqjbkq= ^ka= qb`eklildv= moljlqflk= `bkqob=

E^^fqm`F=

rbLo^cLMQLNQP=EÑçêãÉê=rpLo^cLMQLNQPF===v^Lo^cLMRLMMT===v^Lo^cLMSLMMS= MRLMP= RORIRPV= ROOIRRN=

rkfalJ^cof`^=fksbpqjbkq=moljlqflk=^dbk`v=kbqtloh=

rbLo^cLMTLMOSI=^OS= MTLNO= NIMQQINVS= M=

rmdo^afkd= ^dol= clla= s^irb= `e^fkp= ^ka= lmbkfkd= lc= j^ohbq=

`e^kkbip=clo=tbpq=^cof`^k=`ljjrkfqfbpK=me^pb=fW=_rohfk^=c^pl=

rbLo^cLMTLMOT===umLo^cLMTLMPM= MTLNO= RVRIUQQ= M=

obdflk^i=moldo^jjb=clo= fksbpqjbkq=moljlqflkI=c^`fifq^qflk=

^ka= dlsbok^k`b= bke^k`bjbkq= fk= ^cof`^= J= `ljmlkbkq= fKNW=

bpq^_ifpejbkq= lc= ^k= ^cof`^k= fksbpqjbkq= jlkfqlofkd=

kbqtlohX=abpfdk=^ka=qbpq=lc=prosbv=jbqelalildv=

rpLo^cLMTLMMO===umLo^cLMTLMMQ===v^Lo^cLMTLMPT= MTLMP= OUNIMVT= RVITTM=

pqobkdqebkfkd=fkqbok^qflk^i=`bkqob=clo=pj^ii=evaol=mltbo=

Ef`pemF= ql= moljlqb= pj^ii=evaolmltbo= clo= molar`qfsb=rpbp= fk=

pbib`qba=^cof`^k=`lrkqofbp=

rpLo^cLMTLMOV= MTLNO= OONIMMM= M=

pmu= q^kw^kf^= ^ka= hbkv^= J= ^ppfpq^k`b= fk= bpq^_ifpefkd= ^k=

fkarpqof^i=pr_`lkqo^`qfkd=^ka=m^oqkbopefm=bu`e^kdb=EpmuF=fk=

q^kw^kf^=^ka=hbkv^=

umLo^cLMQLMOP===v^Lo^cLMQLQOO===v^Lo^cLMTLMPP= MQLMS= NIPOPIMVM= NIOTPINPP=

fjmibjbkq^qflk=lc=qeb=^cof`^k=molar`qfsb=`^m^`fqv=fkfqf^qfsb=

umLo^cLMSLMOO===v^Lo^cLMTLMPR= MSLNO= STIPSU= OMIOTU=

fabkqfcvfkd= ^ka= moljlqfkd= fkkls^qfsb= rpbp= lc= fkcloj^qflk=

^ka=`ljjrkf`^qflk=qb`eklildv=ql=prmmloq=pjb=doltqe=

umLo^cLMTLMNO===v^Lo^cLMTLMNN= MTLMS= NVUISUR= NQVIVNV=

rkfal= fkfqf^i= prmmloq= ql= qeb= jriqfJpq^hbeliabo= moldo^jjb=

clo=molar`qfsb=^ka=ab`bkq=tloh=clo=vlrqe=fk=qeb=j^kl=ofsbo=

rkflk=^ka=`−qb=aÛfslfob=

umLo^cLMTLMNV===v^Lo^cLMTLMPU= MTLNM= OSIUMV= PIMSS=

rkfalL^lqp= glfkq= `^m^`fqv= _rfiafkd= moldo^jjb= clo= ^cof`^k=

qo^ab=moljlqflk=

umLo^cLMTLMON===v^Lo^cLMTLMOM= MTLNM= UOISVP= QSIVRP=

rkfal=moldo^jjb=clo=_flp^cbqv=`^m^`fqv=_rfiafkd=fk=^cof`^=

umLo^cLMTLMOP===v^Lo^cLMTLMOO= MTLNN= NTNIQTM= QOIVQR=

fkqbok^qflk^i=`lkcbobk`b=J=p`^ifkd=rm=obkbt^_ib=bkbodv=clo=

bkbodv= ^``bpp= fk= ^cof`^W= a^h^oI= pbkbd^iI= cb_or^ov= OMMU= J=

mobm^o^qlov=^ppfpq^k`b=

umLo^cLMTLMPO===v^Lo^cLMSLMON= MSLNN= SSSIQQM= RNUISRR=

prmmloq= molgb`q= clo= qeb= mobm^o^qflk= lc= qeb= ^cof`^= rkflk=

prjjfq=lk=fkarpqov=

v^Lo^cLMSLMMRI=^MR= MSLMO= NSSIVUU= NSQIOQQ=

mobm^o^qlov=^ppfpq^k`b=jfppflk=ql=^ppbpp=qeb=bufpqfkd=nr^ifqv=

fkco^pqor`qrobp=fk=tbpq=^cof`^=^ka=mobm^ob=^=molmlp^i=clo=^k=

b`lt^pLrbjl^=qo^ab=`^m^`fqv=_rfiafkd=moldo^jjb=

v^Lo^cLMSLMNN= MSLMR= PNSISRQ= PMSIRRR=

_rfiafkd= molar`qfsb=^ka= qo^ab=`^m^`fqfbp= clo=j^ohbq= ^``bpp=

tfqefk=qeb=co^jbtloh=lc=`^jf=NT=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä=
Ç~íÉ=

==_ìÇÖÉí= aÉäáîÉêó=

 

NON= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

v^Lo^cLMSLMNPI=_MOJ_NOI=_NQJ_NVI=_ONI=_OO= MSLMU= PQTIVMS= PMMITOU=

moldo^jj^qf`=prmmloq=clo=rkfal=cfbia=lccf`bp=

v^Lo^cLMSLMNU= MSLNN= OQRIQPP= OQUIMMM=

bumboq= dolrm= jbbqfkd= EbdjF= ql= mobm^ob= pr_jfppflk= ql= ^r=

prjjfq= molmlpfkd= ^= obdflk^i= mi^qcloj= clo= jlkfqlofkd= ^ka=

j^k^dbjbkq=lc=fksbpqjbkq=

v^Lo^cLMSLMNV= MSLNN= NNNISTQ= NMRISQQ=

bumboq= dolrm= jbbqfkd= EbdjFW= “pq^ka^oap= `ljmif^k`b= ^ka=

`lkclojfqv= ^ppbppjbkq= clo= qeb= absbilmjbkq= lc= prpq^fk^_ib=

qo^ab= ^p= ^= j^glo= mlqbkqf^i= plro`b= lc= mlsboqv= obar`qflk= fk=

^cof`^Ò=

v^Lo^cLMSLMOM= MSLNN= RNIVTT= QUIQOP=

mobm^o^qlov= ^ppfpq^k`b= clo= bpq^_ifpefkd= mlqbkqf^i= pem= pfqbp=

^ka=mobm^ofkd=cb^pf_fifqv=pqrafbp=fk=pfboo^=iblkb=^ka=if_bof^=

v^Lo^cLMSLMOR= MTLMN= PRIROS= PPIRRR=

`lkpriq^qflkp= lk= qeb= fjmibjbkq^qflk= lc= ^= glfkq= rkfalJ^o^_=

dric= moldo^jjb= clo= rkfqba= k^qflkp= absbilmjbkq=

lod^kfw^qflk= E^dcrkaF= moldo^jjb= lk= “mlsboqv= bo^af`^qflk=

fk=qeb=j^kl=ofsbo=rkflk=qeolrde=fksbpqjbkq=^ka=bkqbomofpb=

absbilmjbkqÒI=fk=_^eo^fk=^ka=ofv^aeI=g^kr^ov=OMMT=

v^Lo^cLMSLMOS= MTLMN= NQMIROS= NQOIMRU=

“rkfalL^r= efde= ibsbi= `lkpriq^qfsb= jbbqfkd= lk= molar`qfsb=

tloh= clo= vlrqe= fk= tbpq= ^cof`^= tfqe= bjme^pfp= lk= qeb= j^kl=

ofsbo= rkflk= EjorFÒ= fk= `llmbo^qflk= tfqe= qeb= pb`obq^ovJ

dbkbo^iÛp= vlrqe= bjmilvjbkq= kbqtloh= EvbkF= ^ka= qeb= rkfqba=

k^qflkp= lccf`b= clo= tbpq= ^cof`^= Erklt^FI= ^``o^I= de^k^I=

cb_or^ov=OMMT=

v^Lo^cLMTLMMS= MTLMQ= RTIPPP= POIOPU=

mobm^o^qlov= ^ppfpq^k`b= obi^qba= ql= molgb`q= absbilmjbkq= ^ka=

clojri^qflk= clo= qo^ab= `^m^`fqv= _rfiafkd= fk= ^dolJfkarpqov=

molar`qp= clo= qeb= bpq^_ifpejbkq= ^ka= mollc= lc= `ljmif^k`b=

tfqe= fkqbok^qflk^i= j^ohbq= obnrfobjbkqpI= glfkfkd= qeb= b^pq=

^cof`^=`ljjrkfqv=E_rorkaf=^ka=ot^ka^F=

v^Lo^cLMTLMMU= MTLMQ= ONMISST= NQNIOSO=

`lloafk^qflk= lc= qeb= fkarpqovI= qo^ab= ^ka= j^ohbq= ^``bpp=

`irpqbo=

v^Lo^cLMTLMMV= MTLMR= OQIMMM= OPIRQT=

mobm^o^qlov= ^ppfpq^k`b= clo= mfilq= molgb`q= lk= fk`ob^pba= c^oj=

fk`ljb= colj= _^k^k^J_^pba= _bsbo^dbp= fk= qeb= i^hb= sf`qlof^=

_^pfk=

v^Lo^cLMTLMNR= MTLNM= TMIVOO= PUIQPP=

mobm^o^qlov= ^ppfpq^k`b= obi^qba= ql= oro^i= absbilmjbkq= tfqe=

jlofkd^=libfcbo^=molgb`q=

v^Lo^cLMTLMNS= MTLMT= SQIQMM= QRITNP=

o^qq^k= mol`bppfkd= ^ka= j^ohbqfkd= clo= prpq^fk^_ib= fk`ljb=

dbkbo^qflk=Emobm^o^qlov=^ppfpq^k`bF=

v^Lo^cLMTLMNU= MTLMT= UNIMMM= TNIMPR=

mfilq= molgb`q= lk= fk`ob^pba= c^oj= fk`ljb= colj= _^k^k^J_^pba=

_bsbo^dbp=fk=qeb=i^hb=sf`qlof^=_^pfkW=rkfal=`ljmlkbkq=

`çãéäÉíÉÇ=

arLo^cLMNLMMPI=^MP= MOLNN= UVISMM= URITOV=

fq=fkfqf^qfsb=clo=^cof`^=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä==
Ç~íÉ=

_ìÇÖÉí= aÉäáîÉêó

 

^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = NOO 

bbLo^cLMQLMMNI=^MN=EÑçêãÉê=brLo^cLMQLMMNI=^MNF= MQLMO= SISTTITMR= SISSOIOQM=

moldo^jjb=ab=jfpb=bk=mi^`b=aÛrk=pvpqbjb=aÛ^``obafq^qflkI=ab=

kloj^ifp^qflk=bq=ab=moljlqflk=ab=i^=nr^ifqb=

c`Lo^cLMTLMNM= MTLMR= OTIOTP= OSINST=

pq^hbeliabop= jbbqfkd= clo= moljlqflk= lc= `lqqlk= mol`bppfkd=

fk=tbpq=^cof`^=

dmLo^cLMQLMMO= MQLMT= SOSIQMM= SOSINTS=

obar`qflk= lc= bksfolkjbkq^i= fjm^`q= colj= `l^pq^i= qlrofpj=

qeolrde=fkqolar`qflk=lc=mlif`v=`e^kdbp=^ka=pqobkdqebkfkd=

mr_if`Jmofs^qb=m^oqkbopefmp==

dmLo^cLMQLMMP= MQLMU= SOPISUV= SOQIMUS=

bke^k`fkd= `lkpbos^qflk= ^ka= o^qflk^ib= rqfifw^qflk= lc=

jbaf`fk^iI= ^olj^qf`= ^ka= mbpqf`fa^i= mi^kqp= qeolrde=

prpq^fk^_ib=i^ka=j^k^dbjbkq=

r`Lo^cLMRLMNV= MRLNN= NSIQOP= NSIQOP=

^k^ivpfp= lc= cfk^k`fkd= jlabip= clo= pj^ii= evaolmltbo= mi^kqp=

lk=qeb=_^pfp=lc=`^pb=pqrafbp=

rbLo^cLMRLMNR=EÑçêãÉê=rpLo^cLMRLMNRF= MRLNM= NMQIMVV= NMOIVRN=

fksbpqjbkq= ^ka= qb`eklildv= moljlqflk= molgb`q= clo= hbkv^=

^ka=rd^ka^=

rpLo^cLMQLMTR===umLo^cLMQLMPT===v^Lo^cLMRLMOO= MQLMV= PSTINRN= PSRIQVO=

mlsboqv= ^iibsf^qflk= qeolrde= qo^fkfkdL`^m^`fqv= _rfiafkd= fk=

bkbodv= bccf`fbkq= bkdfkbbofkd= pbosf`bp= fk`irafkd= `^pqfkdpI=

c^_of`^qflkp=^ka=j^krc^`qrofkd=

umLo^cLMSLMMU===v^Lo^cLMSLMMT= MSLMQ= UPIMUM= UNIQOU=

tlohpelmL`^m^`fqv= _rfiafkd= fk= pj^ii= evaol= mltbo= clo=

^cof`^k=`lrkqofbp=^q=e^kdwelrI=`efk^=ENTJPM=^mofi=OMMSF=

v^Lo^cLMSLMMQ= MSLMO= TQIVQP= TRIPMQ=

fjmibjbkq^qflk=lc= rkfalLrkam= glfkq= qb`ekf`^i= `llmbo^qflk=

moldo^jjb=lk=mofs^qb=pb`qlo=absbilmjbkq=

v^Lo^cLMSLMMV= MSLMQ= POINMR= PPINTU=

qb`ekf`^i= prmmloq= ql= qeb= ^cof`^k= rkflk= fk= lod^kfpfkd= ^=

tlohpelm=lk=“^fa=clo=qo^abÒ=

v^Lo^cLMSLMNR= MSLNM= PNIPSO= OUINUQ=

fjmolsfkd= qeb= fk`ljb= dbkbo^qfkd= mlqbkqf^i= lc= qeb= lfi= m^ij=

fk= qeobb= tbpq= ^cof`^k= `lrkqofbp= lc= kfdbof^I= `^jbollk= ^ka=

bnr^qlof^i=drfkb^=Emobm^o^qlov=^ppfpq^k`bF=

v^Lo^cLMTLMMP= MTLMO= PMIQUM= OTIMSQ=

absbilmjbkq= lc= tbpq= ^cof`^= il`^i= molar`qflk= `^m^_fifqfbp=

clo= fjmolsba=^dolJmolar`qp=ql=dil_^i=j^ohbqp= J= mobm^o^qlov=

^ppfpq^k`b=

^o^_=obdflk=

låÖçáåÖ=

dcLo^_LMSLMMO= MSLMR= RMIMMM= NRIMPR=

moljlqflk= lc= pqo^qbdfbp= ql= obar`b= rkfkqbkqflk^i=

molar`qflk=lc=mlmp=fk=qeb=mbopd^=obdflk=

pcLo^_LMSLMMN= MSLMR= VNIMMM= TOIVQR=

^ppfpq^k`b= fk= pqobkdqebkfkd= qeb= dric= lod^kfw^qflk= clo=

fkarpqof^i= `lkpriqfkd= Edlf`F= me^pb= ffW= fkarpqof^i=

pr_`lkqo^`qfkd=^ka=m^oqkbopefm=bu`e^kdb=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä=
Ç~íÉ=

==_ìÇÖÉí= aÉäáîÉêó=

 

NOP= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

qbLo^_LMSLMMP= MSLMT= TRIURM= SUIUOO=

pqobkdqebkfkd= qeb= `^m^`fqv= lc= pq^ka^oafw^qflk=

lod^kfw^qflk= clo= d``= EdplF= clo= qeb= e^ojlkfw^qflk= lc=

pq^ka^oap=fk=qeb=d``=`lrkqofbp=J=mobm^o^qlov=^ppfpq^k`b=

rbLo^_LMQLNMV= MQLMP= RUVINUO= TMIQVM=

qo^kpcbo=lc= bksfolkjbkq^i= plrka= qb`eklildv= fk= qeb= plrqe=

jbafqboo^kb^k=obdflk=Epq^db=NF=

rbLo^_LMRLMMQI=^MQJbMQ=EÑçêãÉê=rpLo^_LMRLMMQI=^MQJbMQF= MRLNO= PIRUMIQOV= OIPOVITRV=

^o^_Jjbafqboo^kb^k= fksbpqjbkq= ^ka= qb`eklildv= moljlqflk=

kbqtloh==

umLo^_LMTLMMN= MTLNM= OOIVMR= NSIPVQ=

obdflk^i= tlohpelm= lk= fkarpqof^i= molgb`q= mobm^o^qflkI=

bs^ir^qflk= ^ka= ^mmif`^qflk= lc= `ljc^o= fk= bke^k`fkd= qo^ab=

`^m^`fqfbpI=if_v^I=klsbj_bo=OMMT=

^pf^=^ka=m^`fcf`=obdflk=

låÖçáåÖ=

qbLo^pLMSLMMN= MSLMQ= NIQTSIMTP= NINNNIQQT=

qo^ab= `^m^`fqv= _rfiafkd= fk= qeb= jbhlkd= abiq^= `lrkqofbp= lc=

`^j_laf^I= i^l= mao= ^ka= sfbqk^jI= qeolrde= pqobkdqebkfkd=

fkpqfqrqflk^i=^ka=k^qflk^i=`^m^`fqfbp=obi^qba=ql= pq^ka^oapI=

jbqolildvI=qbpqfkd=^ka=nr^ifqv=EpjqnF=J=me^pb=ff=

qbLo^pLMTLMMNI=^MNI=_MNI=`MNI=aMN= MTLNM= SRTIPTV= PNIUSU=

j^ohbq= ^``bpp= ^ka= qo^ab= c^`fifq^qflk= prmmloq= clo= plrqe=

^pf^k= ia`pI= qeolrde= pqobkdqebkfkd= fkpqfqrqflk^i= ^ka=

k^qflk^i=`^m^`fqfbp=obi^qba=ql=pq^ka^oapI=jbqolildvI=qbpqfkd=

^ka=nr^ifqv=EpjqnF=J=me^pb=ff=

qcLo^pLMOLMMN===qkLo^pLMOLMMN= MOLNN= QUIPVN= QUIPSO=

bke^k`fkd= fq= `llmbo^qflk= ^ka= m^oqkbopefmp= fk= qeb= ^pf^J

m^`fcf`=obdflk=

qcLo^pLMQLMMN= MQLMR= OQVIOPM= NTTIUOU=

obdflk^i=kbqtloh=lk=mbpqf`fabp=clo=^pf^=^ka=qeb=m^`fcf`=

rbLo^pLMRLMMQ=EÑçêãÉê=rpLo^pLMRLMMQF= MRLNM= RUMIUNM= OUNIVSN=

moljlqflk= ^ka= qo^kpcbo= lc= j^ofkb= `roobkq= bumilfq^qflk=

qb`eklildv=fk=`efk^=^ka=plrqe=b^pq=^pf^=Emfilq=mi^kqpF=

`çãéäÉíÉÇ=

qcLo^pLMPLMMN= MQLMO= NIMOTINVN= NIMNRIOMS=

j^ohbq= ^``bpp= ^ka= qo^ab= c^`fifq^qflk= prmmloq= clo= plrqe=

^pf^k= ia`pI= qeolrde= pqobkdqebkfkd= fkpqfqrqflk^i= ^ka=

k^qflk^i=`^m^`fqfbp=obi^qba=ql=pq^ka^oapI=jbqolildvI=qbpqfkd=

^ka=nr^ifqv=EpjqnF=

brolmb=^ka=qeb=kfp=obdflk=

låÖçáåÖ=

bbLoboLMRLMMN=EÑçêãÉê=brLoboLMRLMMNF= MRLMR= NMPITVR= SPIMNV=

p^s^=ofsbo=_^pfkW=prpq^fk^_ib=rpbI=j^k^dbjbkq=^ka=molqb`qflk=

lc=obplro`bp==

bbLoboLMTLMMOI=^MOJeMO= MTLMN= SRPIOTM= OSPIQUN=

eb^iqev= ^ka= p^cb= clla= clo= qeb= crqrob= J= ^= qb`eklildv=

clobpfdeq= molgb`q= fk= _rid^of^I= `ol^qf^I= `wb`e= obmr_if`I=

erkd^ovI=olj^kf^=^ka=pils^hf^=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä==
Ç~íÉ=

_ìÇÖÉí= aÉäáîÉêó

 

^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = NOQ 

qbLoboLMTLMMN===umLoboLMTLMMP= MTLMO= QSIMQR= RMINRS=

`qfLrkfal= glfkq= pbjfk^o= J= pj^iiJp`^ib= fkarpqof^i= bkbodv=

bccf`fbk`v=molgb`qp=fk=`aj=^ka=gf=

rbLoboLMSLMMN===umLoboLMSLMMO= MSLMO= VOIVTQ= VTITMN=

absbilmjbkq= lc= `lomlo^qb= pl`f^i= obpmlkpf_fifqv= E`poF= fk=

`bkqo^i= ^ka= b^pqbok= brolmb= J= obdflk^i= `po= moldo^jjb= clo=

qeb=b^pqbok=brolmb^k=obdflk=

rbLoboLMSLMNPI=^NP= MTLMS= SQITOM= RTIQOV=

qb`eklildv=clobpfdeq=prjjfq=OMMT=

rbLoboLMTLMNN===umLoboLMTLMNM= MTLNM= UTIRUS= TMIQPM=

obdflk^i= tlohpelm= lk= moljlqfkd= prpq^fk^_ib= _flcrbip=

molar`qflk=^ka=rpb=fk=`bkqo^i=C=b^pqbok=brolmb==

rpLoboLMRLMMO===rpLoboLMRLMMU= MRLMT= TMIUMM= TMIRQT=

obdflk^i= sfoqr^i= `bkqob= clo= qb`eklildv= clobpfdeq= J=

fjmibjbkq^qflk= lc= qeb= obdflk^i= moldo^jjb= lk= qb`eklildv=

clobpfdeq=clo=`bbLkfp=J=mobm^o^qlov=me^pb=

rpLoboLMSLMMQI=MMRI=MMSI=MMT===umLoboLMSLMMP= MSLMT= NVUIQOS= NVUIRVV=

qo^fkfkd= moldo^jjb= lk= qb`eklildv= clobpfdeq= J=

fjmibjbkq^qflk= lc= qeb= obdflk^i= moldo^jjb= lk= qb`eklildv=

clobpfdeq=clo=`bbLkfp=

rpLoboLMSLMNMI=MNNI=MNOI=^NN===umLoboLMSLMMV= MSLNO= OSRIRVN= OSSINSV=

qb`eklildv= clobpfdeq= prjjfq= OMMT= J= fjmibjbkq^qflk= lc= qeb=

obdflk^i=fkfqf^qfsb=lk=qb`eklildv=clobpfdeq=clo=`bbLkfp=

rpLoboLMTLMMRI=MMSI=MMT===umLoboLMTLMMQ= MTLMU= NRQIURP= NQNIPSV=

qo^fkfkd= moldo^jjb= lk= qb`eklildv= clobpfdeq= OMMT= J=

fjmibjbkq^qflk= lc= qeb= obdflk^i= moldo^jjb= lk= qb`eklildv=

clobpfdeq=clo=`bbLkfp=

`çãéäÉíÉÇ=

qcLoboLMMLMMO= MOLMP= NVUISNO= NVPIMVQ=

rkfalLqrohbv= glfkq= moldo^jjb= clo= moljlqfkd= pj^ii= ^ka=

jbafrj=bkqbomofpbp=fk=kfp=

qcLoboLMTLMMU===umLoboLMTLMMV= MTLMT= OVIUPU= PMIOTM=

mobm^o^qlov= ^ppfpq^k`b= clo= qeb= molgb`q= qbpq= ffW= qo^kpcbo= lc=

molsbk= mo^`qf`bp= clo= bksfolkjbkq^iiv= plrka= qb`eklildfbp=

fjmolsfkd= fkarpqof^i= t^qbo= j^k^dbjbkq= ^ka= mliirqflk=

obar`qflk=

rbLoboLMRLMMV=EÑçêãÉê=rpLoboLMRLMMVF= MRLMT= POIRRM= OSIVRS=

pbjfk^o= lk= fkarpqov= m^oqf`fm^qflk= fk= bjfppflkp= qo^afkdW=

ifkhfkd= qeb= hvlql= molgb`qJ_^pba= jb`e^kfpjp= tfqe= qeb=

brolmb^k=bjfppflkp=qo^afkd=p`ebjb=Ebr=bqpF=

rpLoboLMRLMMRI=MMSI=MMTI=MNN===umLoboLMRLMMQ= MRLMS= NVQITNU= NVOITPQ=

qo^fkfkd= moldo^jjb= lk= qb`eklildv= clobpfdeq= J=

fjmibjbkq^qflk= lc= qeb= obdflk^i= moldo^jjb= lk= qb`eklildv=

clobpfdeq=clo=`bbLkfp=

rpLoboLMSLMMU= MSLMU= RNIMMM= PVINRP=

mobm^o^qlov= ^ppfpq^k`bW= clojri^qflk= lc= ^= `ib^kbo=

molar`qflk=moldo^jjb=clo=olj^kf^=^ka=_rid^of^=



mêçàÉÅí=åìãÄÉê==
mêçàÉÅí=íáíäÉ=

^ééêçî~ä=
Ç~íÉ=

==_ìÇÖÉí= aÉäáîÉêó=

 

NOR= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

i^qfk=^jbof`^=^ka=qeb=`^of__b^k=obdflk=

låÖçáåÖ=

bdLoi^LMPLdQN= MRLNM= QTPIMMM= POUIQTS=

^= qo^kp_lrka^ov= af^dklpqf`= ^k^ivpfp= ^ka= pqo^qbdf`= ^`qflk=

moldo^jjb=clo=qeb=dric=lc=jbuf`l=i^odb=j^ofkb=b`lpvpqbj=

cfLoi^LMPLOVU= MQLNM= QPSINVM= PVSIRQQ=

dil_^i=prpq^fk^_ib=bkbodv=fpi^ka=fkfqf^qfsb=

qbLoi^LMRLMMR=EÑçêãÉê=qcLoi^LMRLMMRF= MRLMS= SSIRMP= SMIUMV=

mobm^o^qlov= ^ppfpq^k`b= ql= absbilm= qeb= moldo^jjb= “qo^ab=

`^m^`fqv=_rfiafkd=moldo^jjb=clo=^kab^k=`lrkqofbpÒ=

qcLoi^LMSLMMU= MSLNM= ORIUNU= M=

pqobkdqebkfkd= ^ka= moljlqflk= lc= qeb= rkfal= obdflk^i=

`ib^kbo= molar`qflk= moldo^jjb= clo= i^qfk= ^jbof`^= ^ka= qeb=

`^of__b^k=

rbLoi^LMRLMMN=EÑçêãÉê=rpLoi^LMRLMMNF= MRLMS= ONMIQSQ= NSPISNN=

fkpqfqrqflk^i= `^m^`fqv= _rfiafkd= ql= ^qqo^`q= caf= clpqbofkd=

bkqbomofpbp= molar`qfsfqv= ^ka= prpq^fk= qebfo= ^``bpp= ql=

fkqbok^qflk^i=j^ohbqp=

rbLoi^LMRLMMSI=MMT=EÑçêãÉê=rpLoi^LMRLMMSI=MMTF= MRLMS= VMMITTQ= SMPIVNP=

rkfal= obdflk^i= `ib^kbo= molar`qflk= moldo^jjb= clo= i^qfk=

^jbof`^=^ka=qeb=`^of__b^k=Eoo`mmJi^`F=J=me^pb=ff=

rbLoi^LMSLMMQ===umLoi^LMSLMMR= MSLMP= OVPIQUS= OSMIMMU=

qb`eklildv= clobpfdeq= fkfqf^qfsb= clo= i^qfk= ^jbof`^= ^ka= qeb=

`^of__b^k=`lrkqofbpW=obdflk^i=molar`qfsb=`e^fkp=J=qeb=crqrob=

lc=molar`qp=lc=qeb=^kab^k=efde=mi^qb^r=^ka=`bkqo^i=s^iibvp=

rpLoi^LMOLNOM= MOLNN= PRVIMMM= PRVIORT=

c^`fifq^`flk= ab= ^``bpl= ^= jbo`^alp= m^o^= m^fpbp= ab= ^jbof`^=

`bkqo^i=

rpLoi^LMRLMMQ= MRLMR= NPIRUU= NOIVVT=

qb`eklildv= clobpfdeq= fkfqf^qfsb= clo= i^qfk= ^jbof`^= ^ka= qeb=

`^of__b^k=`lrkqofbpW=crqrob=lc=qeb=cfpebov=fkarpqov=fk=m^`fcf`=

`l^pq=lc=plrqe=^jbof`^=

umLoi^LMSLMMN= MSLMO= QRIRNM= NSIUNT=

mobm^o^qlov= ^ppfpq^k`b= ql= absbilm= qeb= moldo^jjb=

“prpq^fk^_ib= bkbodv= absbilmjbkq= clo= `^of__b^k= fpi^ka=

pq^qbpÒ=

umLoi^LMSLMMO= MSLMO= QPIQQS= QQIUTQ=

mobm^o^qlov= ^ppfpq^k`b= ql= absbilm= qeb= moldo^jjb=

“moljlqfkd= qeb= `ljmbqfqfsbkbpp= lc= ^dolJfkarpqov= _v=

pqobkdqebkfkd= pj^ii= ^ka= jbafrj= bkqbomofpbp= EpjbpF= fk= qeb=

`^of__b^k=fpi^ka=pq^qbpÒ=

umLoi^LMSLMMP= MSLMP= NUSIVOS= NUSIMMS=

mobm^o^qlov= ^ppfpq^k`b= clo= absbilmfkd= ^= obdflk^i=

moldo^jjb=lk=obkbt^_ib= bkbodv= clo= molar`qfsb=rpbp= fk= qeb=

i^`=obdflk=

umLoi^LMSLMMS= MSLMV= QSIMQR= QRITNS=

`lkqof_rqflk= ql= qb`eklildf`^i= ^ka= qo^ab= `^m^`fqv=

rmdo^afkd= lc= qeb= cfpebov= fkarpqov= lk= qeb= m^`fcf`= `l^pq= lc=

plrqe= ^jbof`^= J= ^= mlpqJclobpfdeq= bubo`fpb= Emobm^o^qlov=

^ppfpq^k`bF=
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^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = NOS 

umLoi^LMSLMMT= MSLMV= NMOIVPM= VRISMT=

obdflk^i= bumboq= dolrm= jbbqfkd= Ei^`JbdjFW= absbilmfkd= ^=

pqo^qbdf`= ^ka= m^oqkbopefm= co^jbtloh= clo= ^= obdflk^i=

moldo^jjb= fk= qeb= i^qfk= ^jbof`^= ^ka= `^of__b^k= obdflk= clo=

qeb=mbofla=OMMSJOMMV=

umLoi^LMTLMMN= MTLMR= ORSIUMT= NOTIRQV=

mobm^o^qlov= ^ppfpq^k`b= clo= absbilmfkd= ^= obdflk^i=

moldo^jjbW= “l_pbos^qlov= lk= obkbt^_ib= bkbodv= clo= i^qfk=

^jbof`^=^ka=qeb=`^of__b^kÒ=

umLoi^LMTLMMO= MTLMT= NROIVTP= VMINRQ=

pb`lka= obdflk^i= bumboq= dolrm= jbbqfkd= EOka= bdj= i^`FW=

fjmibjbkq^qflk= ^ka= bs^ir^qflk= lc= qeb= pqo^qbdf`= obdflk^i=

moldo^jjb= fk= qeb= i^qfk= ^jbof`^= ^ka= `^of__b^k= obdflk= clo=

qeb=mbofla=OMMSJOMMV=

umLoi^LMTLMMP= MTLMV= NPMIRQU= NMMIOOQ=

fkqbok^qflk^i=jbbqfkd=lk=pjbp=`ljmbqfqfsbkbppI=`irpqbop=^ka=

il`^i=absbilmjbkq=

umLoi^LMTLMMQ= MTLMV= ORIUUS= OPIRTT=

fkpqfqrqflk^i=`^m^`fqv=_rfiafkd=^ka=obdflk^i=kbqtlohfkd=ql=

prmmloq= jf`olI= pj^ii= ^ka= jbafrj= bkqbomofpbp= EjpjbpF=

absbilmjbkq=fk=`ob^qfsb=fkarpqofbp=J=mobm^o^qlov=^ppfpq^k`b=

`çãéäÉíÉÇ=

rbL`^jLMQLMUS=EÑçêãÉê=rpL`^jLMQLMUSF= MQLMO= NVVIVMM= NVVITON=

obdflk^i= moldo^jjb= clo= qeb= bpq^_ifpejbkq= lc= k^qflk^i=

`ib^kbo=molar`qflk=`bkqobp=fk=`bkqo^i=^jbof`^=J=kf`^o^dr^=

dil_^i=

låÖçáåÖ=

bdLdilLMNLdPQ= MOLMT= SIUMSIUMO= SITNQIPTP=

objls^i= lc= _^oofbop= ql= qeb= fkqolar`qflk= lc= `ib^kbo=

^oqfp^k^i=dlia=jfkfkd=^ka=buqo^`qflk=qb`eklildfbp=

bdLdilLMPLdPN= MSLMP= NMIMMQIMQM= QISMQIUNR=

dil_^i=moldo^jjb=ql=abjlkpqo^qb=qeb=sf^_fifqv=^ka=objls^i=

lc= _^oofbop= qe^q= fjmbab= ^almqflk= ^ka= pr``bppcri=

fjmibjbkq^qflk= lc= ^s^fi^_ib= klkJ`lj_rpqflk= qb`eklildfbp=

clo=abpqolvfkd=mbopfpq^kq=lod^kf`=mliirq^kqp=EmlmpF=pils^hf^=

dmLdilLMPLMNO=EÑçêãÉê=dcLdilLMPLMNOF= MQLMP= NIMMMIMMM= VTRISQU=

clpqbofkd= ^`qfsb= ^ka= bccb`qfsb= `fsfi= pl`fbqv= m^oqf`fm^qflk= fk=

mobm^o^qflkp= clo= fjmibjbkq^qflk= lc= qeb= pql`helij=

`lksbkqflk=

fbLdilLMRLNMR=EÑçêãÉê=fmLdilLMRLNMRF= MRLMV= PMIONN= OVIQRN=

pf^jp=

pcLdilLMOLMMQ= MOLMT= NITQUIQPR= NINNTIMON=

lmbo^qflk^i= me^pb= lc= qeb= fkqbok^qflk^i= `bkqob= clo=

^as^k`bjbkq=lc=j^krc^`qrofkd=qb`eklildv=

pcLdilLMOLMNP= MPLMN= OINOVIRSV= OIMMVIQVP=

qb`eklildv= afccrpflk= ^ka= prmmloq= moldo^jjb= clo= pj^ii=

p`^ib=fkarpqofbp=

qbLdilLMPLMNQ=EÑçêãÉê=qcLdilLMPLMNQF===qbLdilLMPL^NQ===fbLdilLMPLMNQ= MQLMO= VRPIUNT= VQOISPM=

_rob^r=ab=j^opbfiib=ar=pbosf`b=ab=iÛlkraf=bk=co^k`b=

qbLdilLMQLNMR=EÑçêãÉê=qcLdilLMQLNMRF= MPLNO= ORIRNRIOSR= NSITNQIMNS=

fkqbok^qflk^i=`bkqob=clo=p`fbk`b=^ka=efde=qb`eklildv=
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NOT= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

qbLdilLMRLMNR=EÑçêãÉê=qcLdilLMRLMNRF===umLdilLMTLMOS= MSLMO= NIRVOIQQR= SUMISNM=

pqobkdqebkfkd= qeb= il`^i= molar`qflk= lc= dbkbof`= aordp= fk=

ib^pq=absbilmba=`lrkqofbp= Eia`pF= qeolrde=qeb= moljlqflk=lc=

pjbpI=_rpfkbpp=m^oqkbopefmpI=fksbpqjbkq=moljlqflk=^ka=plrqeJ

plrqe=`llmbo^qflk=

qbLdilLMSLMMN= MSLMS= NQMIQPO= VTIPVR=

fkqboJ^dbk`v= `lloafk^qflk= lc= qo^ab= `^m^`fqv= _rfiafkd=

pbosf`bp=

qbLdilLMTLMNQ===rbLdilLMTLMNPI=^NP===rpLdilLMTLMNO===umLdilLMTLMNM= MTLMP= QNUISVO= PTUIROP=

fkabmbkabkq=bs^ir^qflk=^ka=pqo^qbdf`=obJlofbkq^qflfk=lc=qeb=

rkfal= `ib^kbo= molar`qflk= moldo^jjb= ^ka= obi^qba=

fkfqf^qfsbp=

qbLdilLMTLNMS= MTLMR= PTIUPS= M=

`bf= `lkqof_rqflk= qlt^oap= f`p= clo= p`fbkqfcf`= ^ka= qb`ekf`^i=

`llmbo^qflk=

qcLdilLMPLMMUI=^MU= MPLNN= UMVIVTM= SPRINNT=

moljlqflk=lc=fkarpqof^i=fksbpqjbkq=fk=absbilmfkd=`lrkqofbp=

^ka= b`lkljfbp= fk= qo^kpfqflk= Erkfal= fqml= fk= qeb= rkfqba=

hfkdaljF=

qcLdilLMPLMNNI=^NN===qcLdilLMTLMOT= MPLNO= SNQISSM= RNMIQUV=

rkfal= `bkqob= clo= fkqbok^qflk^i= fkarpqof^i= `llmbo^qflk= fk=

jlp`lt=

qcLdilLMPLMNP= MPLNO= NMNIUPM= TVIRMU=

cfk^k`bjbkq= ab= `lkpriq^kqp= ^r= pfbdb= ab= iÛlkraf= bq= pro= ib=

qboo^fk=a^kp=ib=`^aob=ab=jfppflkp=ab=`llmbo^qflk=qb`ekfnrb=

qcLdilLMQLMMN= MQLMN= PMPIMMM= OUTIQRR=

fjmibjbkq^qflk= lc= qeb= rkfalJtql= jlrW= qb`ekf`^i=

`llmbo^qflk= moldo^jjb= obpmlkafkd= ql= qeb= ale^=

absbilmjbkq=^dbka^=J=mobm^o^qlov=^ppfpq^k`b=

qcLdilLMQLMNO===qkLdilLMQLMNO= MRLMO= QNVIVPV= PVQIUQN=

rkfal= pbosf`b= fk= _bfgfkd= clo= qeb= moljlqflk= lc= fkarpqof^i=

fksbpqjbkqLqb`eklildv= qo^kpcbo= fk= absbilmfkd= `lrkqofbp=

Efksbpqjbkq=^ka=qb`eklildv=moljlqflk=`bkqobF=

qcLdilLMSLMMR= MSLMQ= NOIQOQ= NMITUT=

mr_if`^qflk=lc=“fksbpqloÛp=drfabW=qo^kpcbo=^ka=^`nrfpfqflk=lc=

molgb`qJ_^pba=`^o_lk=`obafqp=rkabo=`aj=lc=hvlql=molql`liÒ=

qcLdilLMSLMNV= MSLNN= NTSIMMT= UUINNR=

croqebo= fjmibjbkq^qflk= lc= obpriqpJ_^pba= j^k^dbjbkq= Eo_jF=

fk=rkfal=

qcLdilLMTLMMT===umLdilLMTLMMU= MTLMP= NSUIQNV= NORINOR=

`llmbo^qflk= tfqe= qb`ekf`^i= fkqbok^qflk^i= lod^kfw^qflkp=

^`qfsb= fk= qeb= ^ob^p= lc= jbqolildvI= ^``obafq^qflk= ^ka=

pq^ka^oafw^qflk= Ej^pF= fk= qeb= co^jbtloh= lc= qeb= qo^ab=

`^m^`fqv=_rfiafkd=moldo^jjb=

qcLdilLMTLMNT= MTLMU= POIQUO= NMIRVN=

fksbpqjbkq= moljlqflk= ^ka= qb`ekf`^i= ^ppfpq^k`b= moldo^jjb=

Efq^mF=J=mobm^o^qlov=^ppfpq^k`b=

qcLdilLMTLMPO===qkLdilLMTLMPO= MTLNO= NUNIRRT= RNISVM=

fksbpqjbkq= C= qb`eklildv= moljlqflk= lccf`b= clo= `efk^= fk=

_bfgfkd=
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^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = NOU 

rbLdilLMQLMMQ===fbLdilLMQLccN=EÑçêãÉê=rpLdilLMQLMMQI=fmLdilLMQLccNF= MQLMP= QISVTIQRN= QIRUVIOSO=

pbosf`b= ab= iÛlkraf= ^= m^ofp= mlro= ib= obkclo`bjbkq= ab= i^=

`llmbo^qflk= fkarpqofbiib= bkqob= ibp= m^vp= bk= slfb= ab=

absbilmmbjbkq=

rbLdilLMQLMMR=EÑçêãÉê=rpLdilLMQLMMRF= MQLMS= OINTUIQVV= OIMPOITUN=

rkfal= pbosf`b= fk= dobb`b= clo= qeb= moljlqflk= lc= fkarpqof^i=

fksbpqjbkqp= ^ka= qeb= pqobkdqebkfkd= lc= `llmbo^qflk= tfqe=

absbilmfkd=`lrkqofbp=J=fqml=^qebkp=

rbLdilLMQLMMS=EÑçêãÉê=rpLdilLMQLMMSF= MRLMO= SQMIPUT= QORIUPR=

_rob^r=ab=if^fplk=ab=i^=obdflk=t^iilkkb=ab=_bidfnrb=mlro=i^=

moljlqflk=abp=fksbpqfppbjbkqp=bq=ab=i^=qb`eklildfb=EfqmlF=

rbLdilLMQLMVS=EÑçêãÉê=rpLdilLMQLMVSF= MQLMV= QTSINRV= QPNIVMM=

prmmloq= clo= qeb=absbilmjbkq= ^ka=rmq^hb=lc= `aj= molgb`qp= fk=

qeb= fkarpqof^i= pb`qloW= mfilq= molgb`q= fk= `llmbo^qflk= tfqe=

^rpqof^k=fkarpqov=

rbLdilLMQLNMMI= NMN===fbLdilLMQLfq^= EÑçêãÉê= rpLdilLMQLNMMI= NMN= ~åÇ=

fmLdilLMQLfq^F= MQLMO= NNIOUQIUMP= VINMPISVQ=

rkfal=fksbpqjbkq=^ka=qb`eklildv=moljlqflk=lccf`b=fk=oljb=

rbLdilLMQLNRS=EÑçêãÉê=rpLdilLMQLNRSF= MRLMN= OOTIRQN= VPITVS=

prmmloq= clo= mlpqJ`ofpfp= fkarpqof^i= obe^_fifq^qflk= ^ka=

ob`lkpqor`qflk= ^`qfsfqfbp= fk= pbib`qba= `lrkqofbp=

E^cde^kfpq^kI= e^fqfI= fo^nI= if_bof^I= pfboo^= iblkb= ^ka= qfjloJ

ibpqbF=

rbLdilLMQLNRU=EÑçêãÉê=rpLdilLMQLNRUF= MQLNO= NIMPOIUQO= UNSINPU=

moljlqflk=lc=pjb=bumloq=`lkploqf^=

rbLdilLMQLNSO=EÑçêãÉê=rpLdilLMQLNSOF===rbLdilLMTLMMV= MRLMN= OOPIOTN= VTISTN=

dil_^i=prpq^fk^_ib=bkbodv=fpi^ka=fkfqf^qfsb=

rbLdilLMRLMMO=EÑçêãÉê=rpLdilLMRLMMOF= MRLMN= NPVIQRO= VTIPMR=

moljlqflk= lc= `llmbo^qflk= clo= `ib^kbo= molar`qflk= ^ka=

bksfolkjbkq^iiv=plrka=qb`eklildv=qo^kpcbo=fk=qeb=^cof`^k=

^ka=^o^_=obdflkp=

rpLdilLMNLMQU= MNLMU= NSOIMMM= NPRISTS=

rkfal= fksbpqjbkq= ^ka= qb`eklildv= moljlqflk= lccf`b= fk=

ob`fcbI=pq^qb=lc=mbok^j_r`lI=_o^wfi=

rpLdilLMQLMTS===umLdilLMRLMMR= MRLMQ= SMMIQQO= QVTIVRV=

qlt^oap= jad= N= ^ka= UW= ^= plrqeJplrqe= obpmlkpb= ql= mlsboqv=

^iibsf^qflk= Ec^`fifq^qfkd= kbt= bkqbomofpb= `ob^qflk= ^ka=

bke^k`fkd=`ljmbqfqfsbkbpp=lc=pjbp=fk=absbilmfkd=`lrkqofbpF=

rpLdilLMQLNNS= MQLNO= NIRRRIQMM= UTMITUM=

qebj^qf`= `llmbo^qflk= _bqtbbk= rkfal= ^ka= ptfpp= ^dbk`v= clo=

absbilmjbkq= ^ka= `llmbo^qflk= fk= qeb= ^ob^= lc= pjb= `irpqbo=

absbilmjbkq=^ka=`lomlo^qb=pl`f^i=obpmlkpf_fifqv=

rpLdilLMQLNNV===rpLdilLMTLNNV= MQLNO= RIUTPIROS= QISSNIQMO=

rkfal= pbosf`bp= fk= g^m^k= clo= qeb= moljlqflk= lc= fkarpqof^i=

fksbpqjbkq=fk=absbilmfkd=`lrkqofbp=

rpLdilLMQLNOM= MQLMR= NIQONIOOM= NIQPPIOTU=

rkfal=fksbpqjbkq=^ka=qb`eklildv=moljlqflk=lccf`bI=t^op^t=

rpLdilLMQLNRO===fmLdilLMNL_^e= MOLMR= OITRPIQVT= OIOPQISMV=

rkfal= pbosf`b= fk= _^eo^fk= clo= qeb= moljlqflk= lc= fkarpqof^i=

fksbpqjbkq=fk=absbilmfkd=`lrkqofbp=EfqmlF=
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NOV= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

rpLdilLMRLMMN= MSLMS= NINSSIVMV= PSMIPVQ=

rkfal= pbosf`b= fk= jbuf`l= clo= qeb= moljlqflk= lc= fkarpqof^i=

fksbpqjbkq= ^ka= qb`eklildv= Efksbpqjbkq= ^ka= qb`eklildv=

moljlqflk=lccf`bF=

rpLdilLMSLMMS= MSLMO= OSNIMRS= ORNISPM=

rkfal= fksbpqjbkq= ^ka= qb`eklildv= moljlqflk= lccf`b= fk=

pblriI=obmr_if`=lc=hlob^=

rpLdilLMSLMNP= MSLNN= VTIPQR= SOIQRQ=

`^m^`fqv= _rfiafkd= prmmloq= ql= qeb= `efk^= plrqeJplrqe=

`llmbo^qflk=moljlqflk=`bkqob=E`pp`m`F=Efkfqf^i=me^pbF=

rpLdilLMSLMNR= MSLMV= RPMIVTQ= PVPIONR=

bpq^_ifpejbkq=lc=^=rkfal=`bkqob=clo=plrqeJplrqe=fkarpqof^i=

`llmbo^qflk=

umLdilLMSLMMQ= MSLMP= SQIVRP= SPIRVM=

`loormqflk= mobsbkqflk= ql= clpqbo= pj^ii= ^ka= jbafrj= pfwba=

bkqbomofpb==

umLdilLMSLMMT= MSLMQ= TIORR= SIQRM=

jbq^Jbs^ir^qflk= lc= rkfal= fkqbdo^qba= moldo^jjbp= ^ka=

afppbjfk^qflk=lc= ibpplkp= ib^okba= Etloh= moldo^jjb= OMMSLOMMT=

lc=bs^ir^qflk=dolrmF=

umLdilLMSLMMU= MSLMR= SRIMTT= RUIQNO=

rkfal=dllatfii=^j_^pp^alo=moldo^jjb=

umLdilLMSLMMV= MSLMR= TMIRPT= STIQMS=

qeb=bpq^_ifpejbkq=lc=plrqeJplrqe=_flp^cbqv=qo^fkfkd=`^m^`fqv=

_rfiafkd==

umLdilLMSLMNS= MSLMU= NOUIUQN= NNPIVVO=

qeb= obpmlkpf_ib= bkqobmobkbrop= ^`efbsbjbkq= moldo^jjb=

Eob^mF= ^ka= qeb= rk= dil_^i= `ljm^`qW= prmmloqfkd= pj^ii= ^ka=

jbafrj= bkqbomofpbp= fk= ^aebofkd= ql= obpmlkpf_ib= _rpfkbpp=

mo^`qf`bp=

umLdilLMSLMNTI=_MOJ_MQI=_MSI=_MVI=_NNI=_NVI=_OPJ_PQI=_PSJ_QO= =MSLMU= TNVIQUQ= QMRITTP=

moldo^jj^qf`=prmmloq=clo=rkfal=cfbia=lccf`bp=

umLdilLMSLMNU= MSLMV= SNISMV= ROIQOV=

bs^ir^qflk=lc=qeb=fqmlp=fk=oljbI=m^ofp=^ka=j^opbfiib=

umLdilLMSLMON= MTLMN= TUIVQT= UNIORR=

rkfal= m^oqf`fm^qflk= fk= qeb=rk= fkqboJ^dbk`v= p`fbkqfcf`=dolrm= J=

glfkq= dolrm= lc= bumboqp= lk= qeb= p`fbkqfcf`= ^pmb`qp= lc= j^ofkb=

bksfolkjbkq^i=molqb`qflk=Edbp^jmF=

umLdilLMTLMMN= MTLMO= TUIURV= UMIUMN=

^ppbppjbkq=lc=qeb=mlif`v=^ka=moldo^jjb= fjmif`^qflkp=lc=qeb=

“lkb=rkÒ=fk=bfdeq=mfilq=`lrkqofbp=

umLdilLMTLMMO= MTLMN= VMISVV= VMIMSS=

rkfalJ`_a=pb`obq^of^q=`llmbo^qflk=fk=_flp^cbqv=

umLdilLMTLMMP= MTLMN= NQUISUQ= NPRIOUP=

rpfkd=bkbodv=j^k^dbjbkq=pq^ka^oap=ql=pqfjri^qb=mbopfpqbkq=

^mmif`^qflk=lc=bkbodv=bccf`fbk`v=fk=fkarpqov=

umLdilLMTLMMS= MTLMP= NQINVM= SIQUS=

fjmibjbkq^qflk=lc= rkfalLrkam= glfkq= qb`ekf`^i= `llmbo^qflk=

moldo^jjb=lk=mofs^qb=pb`qlo=absbilmjbkq=

umLdilLMTLMNN= MTLMP= NMMIMMV= SRIUMT=

qeb= bpq^_ifpejbkq= lc= ^= dil_^i= kbqtloh= lc= rkfal= rkfsbopfqv=

`e^fop= lk= fkkls^qflk= J= bumboq= dolrm= jbbqfkd= ^ka= mfilq=

fjmibjbkq^qflk=_bqtbbk=br=C=^cof`^k=rkfsbopfqfbp=
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^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = NPM 

umLdilLMTLMNR= MTLMR= UUITVU= UPIRRO=

rkfal= prmmloq= clo= qeb= absbilmjbkq= ^ka= moljlqflk= lc=

jb^Lmlmp=^`qfsfqfbp=fk=qeb=`lkqbuq=lc=mq`L`ljm^`q=

umLdilLMTLMNS= MTLMR= QMIVUQ= PTITOS=

mobm^o^qlov= ^ppfpq^k`b= J= _flj^pp= `lksbopflk= qb`eklildv=lkJ

ifkb=fkcloj^qflk=clorj=

umLdilLMTLMNU= MTLMR= ONUIRTV= NMNIQRM=

dil_^i= ^dolJfkarpqofbp= clorjW= fjmolsfkd= `ljmbqfqfsbkbpp=

^ka=absbilmjbkq=fjm^`qI=kbt=abiefI=fkaf^I=^mofi=OMMU=

umLdilLMTLMNVI=^NV= MTLMS= RNQIVNT= NOOIVMQ=

dil_^i=obkbt^_ib=bkbodv=clorj=

umLdilLMTLMON= MTLMU= OURITPV= NQOINNP=

prmmloq= ql= qeb= absbilmjbkq= lc= ^k= fkqbok^qflk^i= bkbodv=

j^k^dbjbkq=pq^ka^oa=clo=fkarpqov=

umLdilLMTLMOP= MTLMU= OOMIMVS= NOOIOPP=

prmmloq= moldo^jjb= rkabo= qeb= rkfalJjf`olplcq= m^oqkbopefm=

co^jbtloh=^dobbjbkq=

umLdilLMTLMOR= MTLNM= RSITPU= RTIPRN=

i^_lo^qlov=kbqtloh=lc= qbpqfkd=^ka=`^if_o^qflk=c^`fifqfbp= fk=

absbilmfkd=`lrkqofbp=

umLdilLMTLMOV= MTLNN= PSITQQ= PQIQTT=

fkabmbkabkq= bs^ir^qflk= lc= `ljmfa= E`lj_^qfkd=

j^odfk^ifw^qflk= ^ka= mlsboqv= qeolrde= fkarpqof^i=

absbilmjbkqF=

umLdilLMTLMPM= MTLNN= QPIOOU= NMIRMM=

pqobkdqebkfkd= lc= qeb= rkfal= bkbodv= moldo^jjbI= fk`irafkd=

prmmloq=ql=rkJbkbodv=J=mobm^o^qlov=^ppfpq^k`b=

`çãéäÉíÉÇ=

cfLdilLMQLOTP= MQLMR= OVINRU= OSISTV=

moljlqfkd= fkkls^qfsb= mr_if`Jmofs^qb= m^oqkbopefmp= clo=

bccf`fbkq=`ib^k=absbilmjbkq=jb`e^kfpjp=E`ajF=lmbo^qflkp=

dcLdilLMOLMOS= MOLNM= QQNIUUM= QQNIQRQ=

abjlkpqo^qflk= lc= sf^_fifqv= ^ka= objls^i= lc= _^oofbop= qe^q=

fjmbab= ^almqflk= ^ka= bccb`qfsb= fjmibjbkq^qflk= lc= ^s^fi^_ibI=

klkJ`lj_rpqflk= qb`eklildfbp= clo= abpqolvfkd= mbopfpqbkq=

lod^kf`=mliirq^kqp=

rbLdilLMSLMMO= MSLMO= TPIPTN= SSIQRQ=

mobm^o^qflk=^ka=afppbjfk^qflk=lc=rkfal= fkmrqp= ql=qeb=`pa= NQ=

mol`bpp=

rbLdilLMTLMMR===umLdilLMTLMMQ= MTLMN= NVSIPSN= NTTITTS=

mobm^o^qflk=^ka=afppbjfk^qflk=lc=rkfal= fkmrqp=ql=qeb=`pa= NR=

mol`bpp=

umLdilLMQLMNS= MQLMQ= PUVIOOM= PTTIOTU=

molar`qfsfqv=mbocloj^k`b=fk=NT=absbilmfkd=`lrkqofbp=

fkqboobdflk^i=

låÖçáåÖ=

bbLfkqLMRLMMP=EÑçêãÉê=brLfkqLMRLMMPF= MRLMR= SMIUVU= NVIQTT=

kbqtloh= lk= dlsbok^k`bI= p`fbk`b= ^ka= qb`eklildv= clo=

prpq^fk^_ib= t^qbo= obplro`b= j^k^dbjbkq= fk= qeb=

jbafqboo^kb^k=
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NPN= = ^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë=

pcLfkqLMQLMMO= MRLMT= QOSIOPO= QNRIRVO=

`^m^`fqv= _rfiafkd= fk= qo^kpcbo= ^ka= afccrpflk= lc=

bksfolkjbkq^iiv= plrka= qb`eklildfbp= ql= _o^wfi= clo=

bke^k`bjbkq= lc= molar`qfsfqv= ^ka= prpq^fkba= doltqe= lc= fqp=

fkarpqov=

qbLfkqLMTLMMN===umLfkqLMTLMMO= MTLMO= TTVIQTN= TOMIMPV=

objlsfkd= prmmivJpfab= `lkpqo^fkqp= ql= clpqbo= fkarpqof^i=

`ljmbqfqfsbkbpp= ^q= obdflk^i= ibsbiW= jlabokfw^qflk= ^ka=

rmdo^afkd=lc=fkarpqofbp=fk=^cof`^I=`^of__b^k=^ka=m^`fcf`=E^`mF=

`lrkqofbp=

qcLfkqLMPLMMO= MQLMQ= OOIRRRIOUR= SIUQOINOR=

bpq^_ifpejbkq= ^ka= lmbo^qflk= lc= fkqbok^qflk^i= `bkqob= clo=

evaoldbk=bkbodv=qb`eklildv=Ef`ebqF=

qcLfkqLMQLMMN===rpLfkqLMRLMMN===umLfkqLMRLMMO= MRLMP= PQTIUQO= NPNIMQV=

fkqboJobdflk^i=moldo^jjb=lk=`^m^`fqv=_rfiafkd=clo=qo^kpcbo=

lc= bkbodvJbccf`fbkq= ^ka= b`lJcofbkaiv= qb`eklildfbp= ^ka=

moljlqflk= lc= il`^i= fksbpqjbkqp= fk= qeb= ^ob^= lc= j^qbof^ip=

_^pba= lk= il`^i= obplro`bp= clo= ilt= `lpq= elrpfkd= fk= ^cof`^I=

^pf^=^ka=i^qfk=^jbof`^=

qcLfkqLMTLMMS===umLfkqLMTLMMT= MTLMV= RNIVPN= QVINMO=

qo^ab=`^m^`fqv=_rfiafkd=clo=b`l=jbj_bo=`lrkqofbp=J=prosbv=lk=

_^oofbop=ql=qo^ab=

rbLfkqLMQLMUR=EÑçêãÉê=rpLfkqLMQLMURF= MQLMP= TOSIRQT= ROPINQM=

lmqfj^= J= fkqbdo^qba= moldo^jjb= clo= qb`eklildv= ^ka=

fksbpqjbkq= m^oqkbopefmp= fk= fksbpqjbkq= lmmloqrkfqfbp= fk= qeb=

^dolJclla= ^ka= obi^qba= pb`qlop= clo= pbib`qba= absbilmfkd=

`lrkqofbp=

rbLfkqLMQLNRR=EÑçêãÉê=rpLfkqLMQLNRRF===rbLfkqLMSLMMP= MRLMN= TOSINTT= QTVIOTR=

moljlqflk= ^ka= fjmibjbkq^qflk= lc= `ilpfkdJqebJillmp=

`llmbo^qflk=^ka=_rpfkbpp=jlabip=fk=qeb=`ebjf`^i=fkarpqov=

rpLfkqLMQLNMP===rpLfkqLMQLNMQ= MQLNM= RQIMMM= RMITNR=

qo^fkfkd= `lropb= lk= qb`eklildv= clobpfdeq= clo= lod^kfwbop= J=

fjmibjbkq^qflk= lc= qeb= obdflk^i= moldo^jjb= lk= qb`eklildv=

clobpfdeq=clo=`bbLkfp=

rpLfkqLMRLMMQ= MSLMS= OSRIQUT= SNIVSV=

bpq^_ifpejbkq= ^ka= lmbo^qflk= lc= qeb= fkqbok^qflk^i= `bkqob=

clo=moljlqflk=^ka=qo^kpcbo=lc=pli^o=bkbodv=qb`eklildv=

rpLfkqLMSLMMN===umLfkqLMSLMMO= MSLMO= NOMIOPN= NMUIOSS=

rkfptloh= fsJsfW= “fkqbok^qflk^i= pqrav= qlro= ^ka= sfpfq=

moldo^jjb=lk=clla=m^`h^dfkd=^ka=qo^`b^_fifqvI=clla=aovfkd=

^ka=clla=p^cbqvÒ=

rpLfkqLMSLMMT===umLfkqLMSLMMU= MSLNO= UMIUUM= TSIUNM=

fkqbok^qflk^i=tlohpelm= lk=nr^ifqv= ^ka= mol`bpp= `lkqoli= fk=

ib^qeboJ=^ka=qbuqfibJ_^pba=fkarpqofbp=

rpLfkqLMTLMMR= MTLMU= NOMIPMM= NMOISNM=

p^kg^v^=i^ii=jbjlof^i=tlohpelm=lk=fkaf^J^cof`^=`llmbo^qflk=

fk=fkarpqovI=qo^ab=^ka=fksbpqjbkq=

umLfkqLMTLMMP= MTLMR= NVUITTM= NOPIVRR=

fkqbok^qflk^i=`lkcbobk`b=lk=_flcrbip=

umLfkqLMTLMMU===v^LfkqLMTLMMQ= MTLMT= NIMOTITQS= TQOIRQS=

ia`= jfkfpqbof^i= `lkcbobk`b= fk= qeb= `lkqbuq= lc= qeb= NOqe=

dbkbo^i=`lkcbobk`b=“elt=`^k=^faJcloJqo^ab=qo^kpcloj=ia`pÒ=
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^mmbkafu=m=Ó=iáëí=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÅççéÉê~íáçå=~ÅíáîáíáÉë== = NPO 

umLfkqLMTLMNN===v^LfkqLMTLMNM= MTLNN= PPIMMM= PPINNU=

fkqbok^qflk^i= pbjfk^o= lk= pj^ii= evaol= mltboI= qofs^kaorjI=

hbo^i^I=fkaf^I=NOJNQ=ab`bj_bo=OMMT=

v^LfkqLMSLMMQ= MSLMR= NPOINMO= NPOIUOU=

qeb=bpq^_ifpejbkq=lc=plrqeJplrqe=_flp^cbqv=qo^fkfkd=`^m^`fqv=

_rfiafkd=kbqtloh=

`çãéäÉíÉÇ=

qcLfkqLMTLMMV= MTLNM= PMIMMM= OVIRNS=

fkqbok^qflk^i=tlohpelm=lk=`lqqlk=nr^ifqv=^ka=pq^ka^oap=

v^LfkqLMSLMMR= MSLMS= UPIPPM= SPITRV=

roLra= ^cof`^= ^ka= ^o^_= obdflk^i= jbbqfkdI= `^folI= bdvmqI= NVJOO=

grkb=OMMS=

=




