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 .االجتماعات إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق ويرجى من أعضاء الوفود التكر. بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُلتوفريالدواعي 

 جملس التنمية الصناعية
 والثالثون الدورة السابعة

 ٢٠١٠مايو /أيار ١٢- ١٠فيينا، 
 من جدول األعمال املؤقت ٨البند 

         أنشطة فريق التقييم
     أنشطة فريق التقييم  
     من األمانة مذكّرة  

عـن أنشـطة التقيـيم    تقريـراً  هذه الوثيقة  توفِّر، ٧-م/٢٩-عمال مبقرر الس م ت ص 
 لعــاميالتقريــرين الســنويني لمعلومــات الــواردة يف إثناســنوي، وذلــك اســتكماالً للــى أســاس ع

  .٢٠٠٩و ٢٠٠٨
        

 احملتويات
 الصفحة الفقرات   

 ٢ ١..............................................................................  اخللفية-أوال
 ٢  ٥- ٢.................................................................... السياق والوظيفة -ثانيا
 ٣  ٢٥- ٦........................................................ أنشطة فريق التقييم ومسامهاته -ثالثا
 ١٠  ٢٦..................................................... اذهاملطلوب من اللجنة اختاإلجراء  -رابعا
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   اخللفية  -أوال 
الــدول  تتلقَّــى، يف مجلــة أمــور، أمهيــة أن ٧-م/٢٩-أكَّــد الــس، يف مقــرره م ت ص  -١

طـري،  موضوعية وموثوقة بشأن أداء برامج اليونيدو على املسـتوى القُ  إفادات مرجتعةاألعضاء 
وفقـا للفقـرة    مقدمهذا التقرير و. استناداً إىل النتائج والدروس املستفادة من التقييمات املستقلة

من ذلك املقرر، الذي طلب إىل األمانـة أن تقـدم تقريـراً عـن أنشـطة التقيـيم علـى أسـاس         ) ح(
وينبغي أن ينظر يف الوثيقة مقترنة باملعلومات عن األنشطة املتصـلة بـالتقييم الـواردة    . إثناسنوي

إىل ذلك، فـإن مجيـع تقـارير التقيـيم      باإلضافةو. ٢٠٠٩و ٢٠٠٨التقريرين السنويني لعامي يف 
  ).www.unido.org/doc/5122( اإلنترنتاملستقل لليونيدو متاحة على موقع اليونيدو على 

    
    السياق والوظيفة  -ثانيا  

إنّ فريق التقييم مسؤول عن التقييمات املستقلة ملشاريع اليونيدو وبراجمها، إىل جانـب    -٢
مسـؤول، علـى وجـه    نـه  إكمـا  امليـة أو إقليميـة أو تنظيميـة،    ع القيام بتقييمـات مسـتقلة ملسـائل   

وفضـالً عـن ذلـك، يضـطلع فريـق      . التحديد، عن تقييم جـدوى التـدخالت املختلفـة ونتائجهـا    
التقييم بتقييمـات مواضـيعية فيمـا يتعلـق مبجـاالت برناجميـة حمـددة أو أولويـات حمـددة يف جمـال           

وظيفــة التقيــيم يف اليونيــدو متوائمــة مــع قواعــد األمــم  و. املؤسســي الــتعلُّمالتنميــة ويســاهم يف 
  .االستقاللية واملصداقية والنجاعةعلى  وتأكيدها هاومعايرياملتحدة 

الس التنفيـذي لليونيـدو، اعترافـاً منـه بالـدور احلاسـم الـذي يؤديـه التقيـيم يف           خصصقد و  - ٣
يـورو   ٥٧٣  ٠٠٠ره اواخلـارجي، مبلغـاً مقـد    الـداخلي  التعلُّمويف تعزيز  وتأكيد صحتهاالنتائج  تقدير

، ليغطِّــي أساســاً تقييمــات الــربامج ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لغــرض تنفيــذ برنــامج عمــل فريــق التقيــيم للفتــرة  
 مقارنـة يف املائـة،   ١٧واستلزم ذلك زيـادة بنسـبة   . العملياتالقطرية والتقييمات املواضيعية وتقييمات 

  .ت املستقلة للمشاريع تمول مباشرة من ميزانيات املشاريعوال تزال التقييما .بفترة السنتني السابقة
علـى طلـب اليونيـدو، اسـتعراض مهـين علـى يـد نظـراء          بنـاءً ، ٢٠٠٩يف عـام   وأُجري  -٤

وكـان الغـرض الرئيسـي السـتعراض النظـراء هـو تزويـد         .خارجيني لوظيفة التقييم يف اليونيـدو 
لتقيـيم، بتقيــيم مسـتقل يتنــاول مـدى مســامهة    إدارة اليونيـدو وجملـس التنميــة الصـناعية وفريــق ا   

وكان السؤال األساسي الذي تناوله اسـتعراض النظـراء   . والتعلُّمفريق التقييم يف حتقيق املساءلة 
وخلص أعضـاء فريـق   ". هل وظيفة التقييم يف املنظمة ونواجتها مستقلة وموثوقة وناجعة؟: "هو

مــن شــبكة التقيــيم التابعــة للجنــة املســاعدة   عضــوينمــن  املؤلَّــف، تعراضباالســاملعــين النظــراء 
) جلنـــة املســـاعدة اإلمنائيـــة التابعـــة ملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي (اإلمنائيـــة 
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من فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم، إىل أن وظيفـة التقيـيم يف اليونيـدو تفـي بوجـه       وعضوين
  .ئية التابعة لألمم املتحدةعام بقواعد ومعايري جلنة املساعدة اإلمنا

وكـان الـرأي   . األثـر وتقيـيم  وإثباـا  مها تقييم اجلـدوى   يتطلبان حتسيناً،دد جماالن حو  -٥
إال  تقـر  ملعلـى الـرغم مـن أن سياسـة التقيـيم يف اليونيـدو       ... "الذي أبداه الفريق هو أنه  العام

بـاحترام   وحتظـى مالئـم متامـاً    ، فإن وظيفة التقيـيم راسـخة وهلـا جهـاز مـوظفني     ٢٠٠٦يف عام 
هـذه الوظيفـة بالتقـدير وينظـر إليهـا علـى أـا جمديـة          ختلـص إليهـا  كما حتظى النواتج الـيت   .تام

دلـيالً   يف العمليـات التنظيميـة املختلفـة    اعلى مسامها القويالطلب  وميثِّلوذات نوعية جيدة، 
الواضح أن فريق التقييم رسـخ نفسـه يف   ومن . على التقدير الذي يتمتع به موظفو فريق التقييم

  ."دافعة للتحسينات التنظيمية كقوةاملنظمة 
    

      أنشطة فريق التقييم ومسامهاته  -ثالثا  
    التقييمات    

حسـبما هـو   ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ لفتـرة السـنتني  جرى تنفيذ برنـامج عمـل فريـق التقيـيم       -٦
ئ تقيـيم برنـامج متكامـل واحـد     وأرجـ  .دخال بعض التعديالت الطفيفـة عليـه  مع إ ،مخطَّط له

هـو الربنــامج  (، ومت التخلِّـي عــن تقيـيم برنـامج متكامــل واحـد     )هـو الربنـامج املتكامــل لكوبـا   (
ألن جـزءا كـبريا مـن هـذا الربنـامج مشـمول بتقيـيم منتصـف املـدة الـذي           ) املتكامل لبنغالديش

ددة مــن إدارة لطلبــات حمــ اســتجابةتقييمــات أخــرى  وأُضــيفت. االحتــاد األورويب بــهيضــطلع 
من تقييمات وأنشطة متصلة ا خـالل فتـرة السـنتني متاحـة      نفِّذومثة قائمة جبميع ما . اليونيدو

  ).www.unido.org/doc/5122( اإلنترنتعلى موقع اليونيدو على 
، بتنفيــذ تقييمــات ٢٠٠٩-٢٠٠٨وبإجيــاز، قــام فريــق التقيــيم، خــالل فتــرة الســنتني     -٧

مشـروعاً مـن    ٣٩ملتكاملة واملخطَّطـات اإلطاريـة للخـدمات القطريـة و    من الربامج ا ١٠مشلت 
 حبضــورمتصــلني  تقيــيمنيوباإلضــافة إىل ذلــك، أجــرى فريــق التقيــيم  .املشــاريع القائمــة بــذاا
تقييم سياسـة التنقّـل امليـداين لليونيـدو والتقيـيم النـهائي املشـترك التفـاق          :اليونيدو امليداين، مها
ومشــل . األمــم املتحــدة للتنميــة الصــناعية وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي التعــاون بــني منظمــة 

املكــون املكــتيب لليونيــدو ومكــون  :مــن مكونــات اتفــاق التعــاون، مهــا مكــوننيالتقيــيم األخــري 
  .اخلاصالربامج املشتركة ألجل تنمية القطاع 

تنقّــل امليــداين واتفــاق   إىل أن سياســة ال التقيــيمنيوأشــارت النتــائج املستخلصــة مــن      -٨
ــز التعــاون مــع       التعــاون ســامها  ــدو ويف تعزي ــداين لليوني ــز الوجــود املي علــى حــد ســواء يف تعزي

بيـد أنـه تبـين أن مثـة حاجـة إىل وضـع سياسـة شـاملة تتنـاول           .وكاالت األمم املتحدة األخرى
ــادة الكفــاءة العامــة     ــة مــن أجــل زي بعــدم جتديــد وأوصــي  .الوجــود امليــداين والوظــائف امليداني
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يف  ،أوصـي بـل   اخلـاص تنميـة القطـاع    ألجلمع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  املشترك االتفاق
  .من خالل اآلليات القائمة على نطاق املنظومة التعاونب ،املقام األول

 ٢٠٠٩إىل  ٢٠٠٧برناجماً من الربامج املتكاملة يف الفترة  ١١تناول  كلِّيجري تقييم أُو  -٩
لتقيــيم ) أ( متابعـةً وكــان هـذا التقيــيم   .ديــد املسـائل الرئيســية والـدروس املستخلصـة   مـن أجـل حت  

لتقييمات الذاتية للربامج استعراض ال) ب(و ٢٠٠٧الذي أجري يف عام الكلِّي الربامج املتكاملة 
املواضـيعية   جمـاالت التركيـز  مسـامهة اليونيـدو يف    وتتسـم . ٢٠٠٨املتكاملة الـيت أجريـت يف عـام    

تقيـيم  الاإلجيابية بوجه عام وينظر إىل النـهج الربنـاجمي علـى أنـه فعـال، لكـن       اخلاصة ا بلفة املخت
التقييمـات الـيت تتنـاول االحتياجـات وإىل تقويـة       املزيـد مـن  سلَّط الضوء علـى احلاجـة إىل    الكلِّي

لمشــاريع حنــو النتــائج، وخلــص إىل أن التركيــز علــى األثــر االســتراتيجي ل  التوجــهالتركيــز علــى 
  .الرائدة غري كاف وأن الفرص املتاحة لسبل التآزر داخل الربامج ال تستغل على الدوام

وعلـى تقيـيم   ) ١انظر الفقرة (وعلى وجه العموم، ازداد التركيز على التقييمات املواضيعية   - ١٠
وى األثـر،  النتـائج علـى مسـت    لتحقيـق أيضاً االهتمام الواجب  وأويل. النتائج على مستويات النواتج

مخسـة تقييمـات    اسـتهلَّت جريـت أو  أُو .خصوصاً فيما يتعلـق مبسـامهة اليونيـدو يف احلـد مـن الفقـر      
التقيـــيم املواضـــيعي ملبـــادرات اليونيـــدو بشـــأن تطـــوير اموعـــات  ) أ( :مواضـــيعية رئيســـية، هـــي

ــبكات؛  ــار والنو    ) ب(ووالشـ ــاس واالختبـ ــية والقيـ ــفات القياسـ ــيعي للمواصـ ــيم املواضـ ــة؛ التقيـ   عيـ
قيـيم املواضـيعي لشـبكة    تال) د(و؛ النــزاع بعـد انتـهاء    يف فترة ماالتقييم املواضيعي للتدخالت ) ج(و

  .التقييم املواضيعي ملراكز التكنولوجيا الدولية )ه(ومكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا؛ 
  
  ١ بياينالرسم ال

  التقييم التابع لليونيدو  نظرة عامة على أعداد وأنواع التقييمات اليت نفَّذها فريق
  ٢٠٠٩إىل  ٢٠٠٢خالل السنوات 
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٢٠٠٢  ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

تقييمات املشاريع

التقييمات املواضيعية

األحباث املوجهة حنو األثر
الستعراضات املكتبيةوا

٢٠٠٣

تقييمات اليونيدو للربامج
املتكاملة واملخططات اإلطارية
للخدمات القطرية
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مبادرات اليونيدو لتطوير اموعـات والشـبكات مـن أجـل تقـدير نتـائج النـهج         وقُيمت  -١١
وأظهــرت النتــائج املستخلصــة مــن   .تطــوير القطــاع اخلــاص ومــدى صــحته  تنميــةبشــأن  املطبــق

مثـل إثيوبيـا وبـريو واملغـرب ونيكـاراغوا       كات يف بلدانلشبمشاريع عديدة لتطوير اموعات وا
واهلنــد، بشــكل واضــح، أن مبــادرات تطــوير اموعــات والشــبكات تتبــع منطقــاً متســقاً يف          

وحـدد  . القطـاع اخلـاص   تنميـة املتبعة بشـأن   النهجالتدخالت وتنسجم انسجاماً تاماً مع أحدث 
بشـأن اسـتخدام خـربة اليونيـدو الفنيـة يف جمـال تطـوير         ةمسـتغلَّ التقيـيم املواضـيعي إمكانـات غـري     

 .املنشآت الصغرية واملتوسـطة  لتنميةأداة عامة باعتباره اموعات والشبكات على نطاق أوسع، 
 دعم املشـاريع علـى املسـتوى الـوطين    تـ ال أن وفضالً عن ذلك، دعا التقييم احلكومـات األعضـاء   

  .املي لتطوير اموعات والشبكاتر للربنامج العالتطوير املستملدعم ، بل أيضاً فحسب
التقيــيم املواضــيعي ملشــاريع اليونيــدو يف جمــال املواصــفات القياســية والقيــاس    وأُجــري  -١٢

إىل تقييمـات   مع الوكالة السويسـرية للتنميـة والتعـاون وباالسـتناد     بالتعاونواالختبار والنوعية 
ــت ــداً ١٥يف  أُجري ــيم إىل   )1١(.بل ــأن   وخلــص التقي ــد ب ــتنتاج يفي ــي  "اس ــهج الثالث " األركــانالن

بيـد أنـه    .يف البيئات املختلفـة  ناجحاًالذي تتبعه اليونيدو كان ) املنافسة؛ واالمتثال؛ والتواصل(
تشكِّل حتدياً ألن طلب القطاع اخلـاص، يف هـذه البلـدان،     منواًالبلدان  أقلتبين أن املشاريع يف 

ة والقياس واالختبار والنوعية، حيتاج إىل تطوير بـالتوازي مـع   على خدمات املواصفات القياسي
وتبـين أن تركيـز    .إرساء بنية أساسية الزمة للمواصفات القياسية والقيـاس واالختبـار والنوعيـة   

ملــا كانــت القــدرة االســتيعابية لــدى  ،اليونيــدو علــى عمليــات االعتمــاد الــدويل مالئــم، إال أنــه 
ــة باملواصــفا  ــاً مــا هــي حمــدودة،    املنظمــات املعني ت القياســية والقيــاس واالختبــار والنوعيــة غالب

وتبـين أيضـاً أن تركيـز اليونيـدو يف     . أيضاً باتباع ج أوسع نطاقـاً بشـأن بنـاء القـدرات     أُوصي
مــع مــوفِّري خــدمات املواصــفات القياســية والقيــاس واالختبــار    التعــاوناآلونــة األخــرية علــى  

أن  وتبـين  .هو أحد اجلوانب اإلجيابية الـيت ميكـن مواصـلة تطويرهـا    والنوعية يف القطاع اخلاص 
 .مســة بــارزة خاصــة يف مشــاريع اليونيــدو  ميثــلالشــروع يف التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب   

ــود املبذولــة يف جمــال املواصــفات القياســية          ودعــت التوصــيات الرئيســية إىل أنــه ينبغــي للجه
طويلة األجل وأنه ينبغـي للشـركاء يف التنميـة االعتـراف      والقياس واالختبار والنوعية أن تكون

ــةبــدور اليونيــدو احملتمــل يف تصــدر العمــل علــى اتبــاع ــج نظــامي حيــال تعزيــز نظــم       النوعي
رئيسـية للمواصـفات القياسـية والقيـاس     الطـط  اخل" تطـوير الوطنية، مبا يف ذلك عن طريـق دعـم   

  .ينعلى املستوى الوط" واالختبار والنوعية
───────────────── 

املتحدة، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وسري النكا،  تنـزانيابنغالديش، وبوتان، وتوغو، ومجهورية  )١(  
  .والسنغال، وغانا، وفييت نام، وكمبوديا، وكوت ديفوار، ولبنان، وملديف، وموزامبيق، ونيبال
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التقيـيم املواضـيعي للتـدخالت املضـطلع ـا       اسـتهلَّ ، ٢٠٠٩نوفمرب /ويف تشرين الثاين  -١٣
األزمة يف كل من أوغندا والسودان والعراق ولبنان، والبلـدان األربعـة يف   انتهاء ما بعد يف فترة 

لـول  ويتوقَّـع ظهـور نتائجـه حب   ) ياليون، وغينيا، وكوت ديفوار، وليربوهي سريا(احتاد ر مانو 
علـى مـا يبـدو يف تكييـف      جنحـت وتشري النتائج األولية إىل أن اليونيـدو  . ٢٠١٠منتصف عام 

القطاع اخلاص وفقـاً ملتطلبـات    وتنميةأدواا املستخدمة يف تنظيم املشاريع ويف التدريب املهين 
الـيت  وإحـدى النتـائج    .، ويف حتقيـق نتـائج ملموسـة يف هـذا الصـدد     النــزاع بيئات ما بعد انتهاء 

انبثقت عن التقييم هي أنه ينبغـي لليونيـدو أن تعـزز قـدرا علـى الشـروع فـوراً يف التـدخالت         
بيد أنـه تبـين أن أفقـاً زمنيـاً مدتـه سـنة أو سـنتان هـو         . تقريبامباشرة بعد وقوع األزمة  اإلمنائية

احنني تفـادي ممارسـة   مـا بعـد األزمـة، وينبغـي للمـ     يف فترة قصري للغاية بالنسبة للتنمية املستدامة 
  .املشاريع تلكوجب هلا على تنفيذ ضغوط زمنية ال م

ــرة الســنتني   وأُجــري،  -١٤ ــيم  ،خــالل فت ــا يف    ملتقي ــتثمار والتكنولوجي ــرويج االس ــب ت كات
النتـائج املتصـلة جبـدوى وكفـاءة      أُدجمـت ، واليونان، كما )بيجني وشنغهاي(البحرين، والصني 

مواضـيعي مسـتقل تنـاول شـبكة مكاتـب تـرويج االسـتثمار         وفعالية هذه املكاتب ضـمن تقيـيم  
أن الشــبكة ســامهت يف التنميــة الصــناعية علــى ويؤكِّــد هــذا التقيــيم املواضــيعي  .والتكنولوجيــا

االقتصــادي يف البلــدان الناميــة إال أنــه مل جيــر اســتغالل اإلمكانــات الكاملــة الكامنــة يف   والنمــو
 برمتــهبرنــامج اليونيــدو للتعــاون الــتقين  ضــمنالشــبكة  إدمــاجومثــة حاجــة إىل تعزيــز  .الشــبكة

وينبغـي،   .لتعزيز سبل التآزر وأوجه التأثري ومن أجل زيادة توجيه التدخالت حنو تلبية الطلـب 
بالتــايل، أن تكــون مكاتــب تــرويج االســتثمار والتكنولوجيــا أكثــر توجهــاً حنــو التنميــة وأكثــر    

ــه ينبغــي   . ان املســتهدفةتواؤمــاً مــع احتياجــات وأولويــات البلــد   ودعــت توصــية أخــرى إىل أن
ــدرات املؤس      ــز ق ــد تركيزهــا علــى تعزي ــا أن تزي ــرويج االســتثمار والتكنولوجي ســات ملكاتــب ت

  .الشريكة يف البلدان النامية
وجيـري   )2٢(.أربعة تقييمات معمقة ملراكز التكنولوجيا الدوليـة التابعـة لليونيـدو    وأُجريت  -١٥

لصت إليها هذه التقييمات ضمن تقييم مواضيعي يتنـاول مراكـز التكنولوجيـا    دمج النتائج اليت خ
مسح تقييمي ذايت ملراكز التكنولوجيا الدولية باعتبـاره أحـد    أُجريكما  .الدولية التابعة لليونيدو

مكونات هذا التقييم املوضوعي، دف إلقاء الضوء على مـدى جـدوى دعـم اليونيـدو للمراكـز      
املســح، فضــالً عــن ذلــك، يف   اوسيســاهم هــذ. متهواســتدا تــهوكفاء هوتــأثري تــهليوفعا املــذكورة

───────────────── 
ج تكنولوجيا املواد، واملركز الدويل املركز الدويل لتكنولوجيات الطاقة اهليدروجينية، واملركز الدويل لتروي )٢(  

  .للعلوم والتكنولوجيا الراقية، ومركز شنغهاي لترويج تكنولوجيا املعلومات
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مناقشة مشـاركة اليونيـدو مسـتقبالً عـن طريـق اقتراحـه توصـيات لتعزيـز مسـامهات اليونيـدو يف           
  .مراكز التكنولوجيا الدولية بوجه خاصتعزيز التكنولوجيا بوجه عام و ترويج
التابعــة الكهرمائيــة الصــغرية  احملطــاتشــاريع مل مســتقلّاســتعراض مواضــيعي  وأُجــري  -١٦

 أنبلـداً وخلـص إىل    ١٤ومشـل االسـتعراض مشـاريع يف    . ٢٠٠٩و ٢٠٠٨ عـامي يف لليونيدو 
حـدثت مشـاكل تقنيـة يف    قـد  و. تعمـل بكامـل طاقتـها    حمطـة  ٢٤من أصل فقط  حمطاتمخس 

ء يف عــدد مــن املواقــع، وكانــت هــذه املشــاكل عائــدة يف بعــض األحيــان إىل وجــود أخطــا          
رواندا احلالة األكثر جناحاً حيث استهلَّت اليونيـدو مـع سـري النكـا تعاونـاً       لتثَّوم .التصاميم

فيمـا بـني بلــدان اجلنـوب وأرسـت األســاس لربنـامج حكـومي مهــم لتشـييد حمطـات كهرمائيــة         
ومن املفارقات أن مبادرة اليونيدو بشأن احملطات الكهرمائية الصـغرية يف سـري النكـا     .صغرية

اخلــربة الفنيــة احملليــة واســتخدام  حشــداحلــاالت األضــعف بســبب اإلخفــاق يف  إحــدىنــت كا
وباإلمجــال، كــان إخفــاق اليونيــدو يف   .حمليــة معــداتمســتوردة بــدالً مــن اســتخدام   معــدات

ترويج استخدام الكهرباء اليت تولّدها احملطات الكهرمائية الصغرية اسـتخداماً إنتاجيـاً هـو أحـد     
بوضـع اسـتراتيجية شـاملة خاصـة باحملطـات       أوصـي لـذا   .اليت مت حتديـدها  ةاملهمأوجه الضعف 

  .الكهرمائية الصغرية يوىل فيها التركيز لالستخدام اإلنتاجي
اسـتعراض لعينـة مـن مشـاريع بروتوكـول مونتريـال ـدف التعـرف أكثـر إىل           وأُجري  -١٧

ستنفدة لألوزون الـيت حتقّقـت عـن طريـق     النظريات التطبيقية املتعلقة بالتغيري وآثار املواد غري املُ
مبــا يف (للمــواد غـري املُســتنفدة لـألوزون    مهمـة االسـتعراض وجــود آثـار    وأكَّــد .هـذه املشـاريع  

إىل أن  أُشـــريكمـــا  ).األداء البيئـــي للمنشـــآت وحتســن اإلنتاجيـــة جمـــال تحســـينات يف الذلــك  
ومثة على ما يبـدو جمـال    .املنشآتلنقل التكنولوجيا على مستوى  كبريةاليونيدو أنشأت قدرة 

إلقامة روابط بني مشاريع بروتوكول مونتريال وغريها من أنشـطة اليونيـدو للمسـاعدة التقنيـة     
  .يف امليدان البيئي احملفل العامليوأنشطة 

 اضــطلعتوبـالنظر إىل حصـول اليونيــدو علـى متويـل مباشــر مـن مرفـق البيئــة العامليـة،          -١٨
عـن تقيـيم مشـروع ممـول مـن هـذا املرفـق لـدعم احلكومـة الصـينية يف           ة باملسـؤولي للمرة األوىل 

من مرفـق البيئـة العامليـة عـايل اجلـدوى       املمولوتبين أن هذا املشروع  .تنفيذ اتفاقية ستوكهومل
ومت وضـع خطـة تنفيـذ وطنيـة عاليـة      . وفعال وينفَّـذ بكفـاءة ومبسـتوى عـالٍ مـن التبنـي الـوطين       

العضـوية الثابتـة مبشـاركة وكـاالت دوليـة رئيسـية وأصـحاب مصـلحة          لوثـات املبشـأن   النوعية
وتبين أن ج التنفيذ املتبع، الذي جيمع بني التنفيذ الذي تضطلع به اليونيـدو  . وطنيني رئيسيني

ــوطين، قــد ســاهم يف األداء اإلجيــايب العــام للمشــروع    ــذ ال ــدعم    .والتنفي ــوفري ال ــزم ت ــه يل ــد أن بي
حالــة امللوثــات العضــوية  تعقُّــدذا الصــدد بــالنظر إىل حجــم البلــد املعــين ومــدى مســتقبالً يف هــ
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وأتــاح مشــروع خطــة التنفيــذ الوطنيــة الصــينية لليونيــدو خــربات مفيــدة بشــأن صــوغ    .الثابتــة
  .خطط التنفيذ الوطنية وتنفيذها

تكامـل  تقيـيم الربنـامج امل   :وجرى تنفيذ ثالثة تقييمات موجهـة حنـو حتقيـق األثـر، هـي       -١٩
ــدخل يف         ــد ال ــق الســلم وتولي ــن أجــل حتقي ــيم مشــروع املهــارات م اخلــاص بالكــامريون، وتقي

وخلــص  .يف ســري النكــا املواصــفات القياســية والقيــاس واالختبــار أوغنــدا، وتقيــيم مشــاريع 
إىل أن املشـروع كـان فعـاالً يف     املهارات من أجل حتقيـق السـلم وتوليـد الـدخل    تقييم مشروع 

واملتمردين السابقني وأسـرهم   القدامىاالجتماعي واالقتصادي للمحاربني  دماجاإلدعم إعادة 
وباإلمجــال، يقــدر أن املشــروع أفــاد بصــورة   .يف مشــال أوغنــدا النـــزاعيف بيئــة مــا بعــد انتــهاء  

 .شـخص يتمتعـون اآلن بالكفـاءة يف املهنـة الـيت ميارسـها كـل منـهم         ١ ٠٠٠مباشرة أكثر مـن  
يف املائـة منـهم وجـدوا     ٩٠قّّعات بالنسبة للمهنيني املتدربني جيدة، من حيث إن التووتبين أن 

ومواصلة جنـيهم  بنشاط وظائف أو يدرون دخالً وميكن توقّّع استمرارهم يف العمل يف مهنهم 
ــوفِّر العــيش ألســرهم   ــا ي ــار      .م ــاس واالختب ــر مشــاريع املواصــفات القياســية والقي ــين أن أث وتب

هــي قطاعــات ( واســتفادت ثالثــة قطاعــات تصــدير  .إىل حــد كــبريالنتشــار والنوعيــة واســع ا
ــاس      ) الشــاي واألمســاك وامللبوســات   ــة األساســية للمواصــفات القياســية والقي ــن البني ــن حتس م

مـع اجلهـات    التعـاون على ما يبدو فرص مـن   أُفلتتويف حالة امللبوسات، . واالختبار والنوعية
  .سية والقياس واالختبار والنوعيةاملواصفات القياالفاعلة يف القطاع اخلاص يف جمال 

 ‐ ماذا فعلت اليونيدو من أجل احلد من الفقر  ‐ ومت االضطالع باستعراض شامل بعنوان   - ٢٠
وكان ، مشل مجيع التقييمات اليت جرى تنفيذها خالل فترة السنتني أدلَّة من عمليات تقييم اليونيدو
نتائج من حيث احلد مـن الفقـر وتبيـان السـبل الكفيلـة بتعزيـز       ال حتقيق من أجل تقدير مدى إمكانية
وسلَّط االستعراض الضوء على العالقة القائمـة بـني التركيـز علـى الفقـر       .تركيز اليونيدو على الفقر

علــى النــواتج واألثـر   مسـتويي النتـائج علــى   حتقيــقواإلدارة القائمـة علــى النتـائج وعلــى احلاجـة إىل    
 الفعليـة اليونيدو تنفِّذ تدخالت عديدة تعزز احلد من الفقر غري أن املسـامهة   وخلص إىل أن. السواء

  .عنها يبلَّغيف احلد من الفقر ال تبين بوضوح أو ال 
    

    املؤسسي التعلُّم    
ــع مــدى االســتجابة للتوصــيات       تواصــل  -٢١ ــروين املباشــر لتتب ــة اإللكت تطــوير نظــام املتابع

ــدروس املســتفادة وتنف  ــذهاوال املعلومــات املتاحــة مــن خــالل نظــام االســتجابة     ويف أعقــاب .ي
يف املائـة يف حـني بلغـت     ٧٩اإلدارية هذا، سجل متوسط ملعدل قبول التوصيات بلغـت نسـبته   

تعـديالت  بعـض ال وجـرى إدخـال    .يف املائة ١٧نسبة متوسط معدل القبول اجلزئي للتوصيات 
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من فـرادى التوصـيات والـيت تعـد لكـل تقيـيم مـن        على صـحيفة االسـتجابة اإلداريـة، الـيت تتضـ     
تتضــمن يف الوقــت  أصــبحتالتقييمــات فتــوفِّر معلومــات مســتوفاة عــن متابعــة التوصــيات، و   

احلاضـر بيانــات عــن حالــة أنشــطة املتابعــة، وتعــزز بالتــايل تبنــي توصــيات التقيــيم املتفــق عليهــا  
الداخليـة لفريـق   احلاسـوبية  حة الشـبكة  واستحدثت مدخالت إضـافية علـى صـف    .بشكل أقوى

والـدروس املسـتفادة    واخلالصـات الوافيـة  التقييم تتيح وصالت النفاذ املباشر إىل تقارير التقيـيم  
  .من التقييمات

كمـا   .املؤسسـي  الـتعلُّم بـذل اجلهـود لزيـادة جناعـة التقييمـات ومسـامهتها يف        وتواصل  -٢٢
إســداء ب املعنيـة لجـان علــى نطـاق املنظمــة   تلـف ال خمشـارك فريـق التقيــيم، بصـفة استشــارية، يف    

ــة  ــةاملشـــورة املتعلقـ ــاريع بالنوعيـ ــة علـــى املشـ ــاريع وإدارة التغـــيري وإدارة  ، واملوافقـ وإدارة املشـ
وساهم فريق التقييم، باإلضـافة إىل ذلـك، يف أنشـطة تدريبيـة علـى نطـاق الوحـدات        . املعارف

، يف مجلـة  القيـام حـديثاً، عـن طريـق     املعيـنني  التنظيمية، مبا يف ذلك دورات توجيهية للمـوظفني 
  .من التقييمات املُستقى املؤسسي التعلُّمأمهية يدركون  جبعلهمأمور، 

    
    اإلدارة القائمة على النتائج    

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، قدراً كبرياً مـن اجلهـود لتعزيـز تطبيـق      ،بذلت اليونيدو  -٢٣
ج علــى نطــاق املنظمــة، وشــارك فريــق التقيــيم يف اللجنــة التوجيهيــة  اإلدارة القائمــة علــى النتــائ

وأجرت هذه اللجنة تقييماً ذاتياً للتقـدم   .املعنية باإلدارة القائمة على النتائج على نطاق املنظمة
عمـل بشـأن    خطـة احملرز حنـو تنفيـذ اإلدارة القائمـة علـى النتـائج، الـذي وضـعت علـى أساسـه          

، هـي قيـد التنفيـذ    ٢٠٠٨املذكورة، اليت صـدرت يف عـام    واخلطة. تائجاإلدارة القائمة على الن
ــراهن  ــت  .يف الوقــت ال ــة وكان ــة التوجيهي ــد و اللجن ــام ، ضــعتق ــاراً سلســاً   ،٢٠٠٩يف ع إط

لألهداف االستراتيجية لإلدارة القائمـة علـى النتـائج، ويسـرت وضـع خطـط عمـل مبنيـة علـى          
يدو امليدانية، ووسعت نطاق التدريب يف جمـال اإلدارة  اإلدارة القائمة على النتائج ملكاتب اليون

  .الفئة الفنية يف اليونيدو موظفيالقائمة على النتائج ليشمل مجيع 
    

    األنشطة املشتركة بني الوكاالت    
جتلّـى يف  األمـر الـذي   املثمر مع سائر الوكاالت الدوليـة   التعاوناستفادت اليونيدو من   -٢٤

األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنـامج األمـم املتحـدة     مع منظمةركة املشتملشاريع اتقييمات 
ويشـمل ذلـك أيضـاً التقيـيم النـهائي       .ومرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة اإلمنائي

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، الــذي ســبق ذكــره       املشــترك التفــاق التعــاون بــني اليونيــدو وبرن
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ــرة يرجــى الرجــوع إ ( ــا       ).٧ىل الفق ــيت جيــدر تســليط الضــوء عليه ــن األنشــطة األخــرى ال وم
ــق    ــيم املشــترك لطرائ ــة  املشــاركة يف التقي ــة العاملي ــق البيئ  شــكَّلتحيــث  )3٣(،ودورة نشــاط مرف

وسـاعد هـذا التقيـيم     .اليونيدو جزءاً من فريـق إدارة هـذا التقيـيم وشـاركت بنشـاط يف تنفيـذه      
ثر فعالية ملرفق البيئة العاملية ووصول اليونيدو بشكل مباشـر  على متهيد السبيل لدورة نشاط أك
  .أكثر إىل موارد مرفق البيئة العاملية

املشاركة النشطة يف فرق العمل املختلفة التابعة لفريق األمـم املتحـدة املعـين     وتواصلت  -٢٥
املعنيـة بتقيـيم    مهـام الـرئيس املشـارك لفرقـة العمـل      يتـولَّى بالتقييم مع مدير فريق التقيـيم الـذي   

وفريـق التقيـيم هـو أيضـاً عضـو يف اللجنـة التوجيهيـة للشـبكة اجلامعـة للشـبكات املعنيـة            . األثـر 
مـن أجـل    تنميـة املنشـآت  مببـادرة  املعنيـة   املاحننيبتقييم األثر ويف اللجنة التوجيهية التابعة للجنة 

ت بلـدان مضـيفة لزيـادة    مـع املـاحنني ومـع حكومـا     تعـاون أوجـه   اسـتهلَّت كمـا   .حتقيق النتائج
  .تبني عملية التقييم

    
    اإلجراء املطلوب من الس اختاذه  -رابعا  

  : اعتماد مشروع املقرر التايللعلّ الس يود أن ينظر يف  -٢٦
  :الصناعية إنّ جملس التنمية"  
  ؛٣-م/٣٤-م ت ص و ٧-م/٢٩-م ت ص يستذكر مقرريه  )أ"(    
واملسـامهة   والتعلُّملوظيفة التقييم من أجل املساءلة يؤكِّد جمددا دعمه   )ب("    

  ؛يف املنظمةيف التغيري والتحسني 
النــواتج  مســتوييتقييمــات بشــأن النتــائج علــى   إجــراءيشــجع علــى   )ج"(    

ــات اإلدار      ــدروس املســتفادة ضــمن العملي ــر ودمــج املعلومــات عــن األداء وال ــة واألث ي
  ".وعمليات التخطيط االستراتيجي

  

───────────────── 
  )٣( Evaluation of the GEF Activity Cycle and Modalities (GEF/ME/C.30/6).  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

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


