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8ишшагу 

ТЬіз герогі із а согаргеЬепзіуе зіисіу оп ІЇіе Сопуепііоп 2005 і трасі: оГ 

Цкгаіпіап роїісу апсі Іе^ізіаііоп ЬоіЬ аХ іЬе паїіопаї апсі аі іЬе іосаі ІЄУЄІ, аз \уе11 

аз а ОУЄГУІЄЛУ оґ з о т е ітріетепіесі апсі ріаппесі асііуіїіез іп іЬе регіосі Ггот 2011 

іо 2014. 

ТЬіз героіі із Ьазесі оп ІЇіе сиііигаї роїісіез апаїузіз іп Цкгаіпе, ргоуісіесІ Ьу 

іЬе Міпізігу о£ СиІШге оґ Цкгаіпе, іпзііїиііопз апсі ог§апІ2аїіопз, іііпсіесі Ьу іЬе 

Міпізігу оґ Сиііиге ог ІПУОІУЄСІ іпіо с о т т о п соорегаїіоп \УІІ1І ІЇіе Міпізйу 

ГЇігоїщЬ і оіпі ргої есіз апсі §гапїз. 

Оигіп§ іЬе ргерагаііоп оґ герогі (зіаіізіісаі сіаіа гезеагсЬ \уаз саггіесі оиі Ьу 

ехрегіз о і іЬе Цкгаіпіап Сепіег ґог Сиііигаї КезеагсЬез), гесоттепсіаїіопз 

(ГЄСЄІУЄСІ сІигіп§ іЬе риЬІіс сІізсиззіоп ої Йіе Керогі), апсі ехрегі оріпіопз \уеге 

сопзідегесі. 

Рігзі оґ аіі зЬоиІс! Ье поіесі Шаі Цкгаіпе із а соипігу \УІІЬ а уегу зІгоп§ апсі 

уагіесі сиїїигаї Ігасііїіопз. ІТізіогіс тиШсиІШгаІізт із а сЗізІіп^шзЬіп^ ґеаіиге оґ 

сііїїегепі соипігіез аз а ІогтиІа оГтосіегп Еигореап Зосіеїу. 

ТЬе та іп сіійегепсе оґ Цкгаіпіап зосіеїу ге&гз Іо Йіе аЬзепсе о і" апу сопйісїз 

оп еіЬпіс, паїіопаї ог сиііигаі Ьазіс їог а 1оп§ І іте (ипШ 2014, \уЬеп Клі88Іап 

Ресіегаіїоп и8ес! еШпіс І88ие8 іп огсїег їо ипіеазії а сопЯісї сопіїопїагіоп іп 

ІЇіе 8оиІЇіегп апсі Еавїегп рагі8 оїІЛсгаіпе. 

Рог Цкгаіпе іЬе геіаїіопзЬір апсі сііа1о§ие ЬеІ\уееп сПіїегепІ сиІШгез із а 

пайігаї апсі Ігасііїіопаї \уау о і- соехізіепсе. ТЬіз ассоипіз іп раїїісиіаг, Гог іЬе 

§ео§гарЬіса1 Іосаііоп оГ Цкгаіпе, У/Ьеге ОУЄГ сепіигіез уагіоиз еіЬпіс §гоирз Ьауе 

ті§га1есі апсі зеиіесі. Аіі оґ ІЇіет іей їЬеіг тагкз апсі іпїїиепсез оп ІЇіе іогтаііоп 

апсі сіеуеіортепі: оґ тосіегп Цкгаіпіап сиііиге. 

1Чо\уас1ауз, іЬе кеу сЬаІ1еп§е іог соипігу із а сгеаїіоп о£ сопсііііопз ргорег іш 

таіпіепапсез апсі сіеуеіортепі оГ ріигаіізііс сиїїигаї ІгасШіопз апсі ргас'іісез 

(Ьізїогісаі, іоїк, еїЬпіс апсі тосіегп) сіеуеіортепі;, УУІСІЄ ассезз Іо сиііиге Іог 

риЬІіс. АпоіЬег ітрогіапі Іазк із ап ехіепзіоп оґ рагасІі§т оГ сиІШге апсі сиїїигаї 

і 



асііуіііез, \уііЬ ге§агсі Іо іЬе іпсіизіоп оГ сиїїигаї роїісіез аі сНГГегепІ ІЄУЄІЗ ОП іЬе 

сіеуеіортепі; оГ сиііигаї ргосіисі (сиїїигаї іпсіизігіез) апсі іЬе гесо§піІіоп оГ сиїїигаї 

еп§іпе оГ зизІаіпаЬіе сіеуеіортепі, аз гецінгесі Ьу іЬе Сопуепііоп 2005. Цкгаіпе'з 

ассеззіоп Іо Сопуепііоп сопІгіЬиІесІ Іо зІгеп§іЬепіп§ Госиз оп сиїїигаї сііуегзіїу 

апсі іЬе сіеуеіортепі оГ уагіоиз Гогтз оГ сиїїигаї ехргеззіоп. 

ТЬе тосіегп сиїїигаї роїісу оГ Цкгаіпе із іп іЬе ргосезз оГ тосіегп ігаїіоп. її 

ІПУОІУЄЗ іЬе іпігосіисііоп оГ пе\У арргоасЬез Гог тапа§етепІ оГ сиїїигаї сііуегзіїу 

апсі іЬе ге<іеГтіп§ іЬе гоіе оГ сиііиге іп зосіаі еуоіиііоп. 

Бигіп§ іазі Гоиг уеагз Цкгаіпе сопзісІегаЬІу іпІепзіГіесІ іЬе с1езі§п оГ 

зІгаІе§іез Гог іЬе сіеуеіортепі оГ сиііиге (паїіопаї апсі Іосаі ІЄУЄІЗ) апсі іосаі 

сіеуеіортепі зігаїе^іез сопзісІегіп§ а сиїїигаї сотропепі аз а опе оґ іЬе кеу 

Гасіогз Гог зизІаіпаЬіе зосіаі апсі есопотіс сіеуеіортепі (Гог іпзіапсе, 

Беуеіортепі 8іга1е§у УіппуІзіа-2020). 

ТЬе Міпізігу оГ Сиііиге оГ Цкгаіпе еІаЬогаІесі а сігай оГ ІЬе Беуеіортепі 

Сиїїигаї 8іга{е§у -2020, \УЬІСЬ зеї та іп Іазкз аз ТОІІОУУЗ: ІО зиррогі апсі рготоіе 

іппоуаііуе ргсуесіз іп ІЬе ГіеМ оГ сиііиге; Іо сіеуеіор апсі Іо Гозіег сотргеЬепзіуе 

ргоагатз апсі ргоїесіз іЬаІ ІПУОІУЄ сгозз-зесіогаї ог іпіег-зесіогаі соорегаїіоп апсі 

риЬііс-ргіуаІе рагІпегзЬірз; Іо сіеуеіор апсі рготоіе іпіегсиїїигаї сііа1о§ие аз а 

§гоипс1 сопсііііоп оГ сиїїигаї сіетосгасу, еіс. 

ТЬе ригрозе оГ іЬе Беуеіортепї Сиїїигаї 8їга1е§у -2020 із Іо сгеаіе 

тесЬапізтз, уаіиез, апсі §оа1з іЬаІ гезропсі Іо ІЬе сЬа11еп§ез оГ ргезепі І іте апсі 

епсоига§е зосіаі зоїісіагіїу оГ Цкгаіпе. 

И зЬоиІсІ Ье поіесі іЬаІ гесепі сіеуеіортепіз іп Цкгаіпе Ьауе геуеаіесі а Ьи§е 

сЬа11еп§е Гог сіїігепз апсі аиіЬогіїіез апсі рготріесі гесопзісіегаїіоп оГ а ЛУЬОІЄ 

зузіет оГ зосіаі уаіиез. ТЬозе сіеуеіортепіз Ьауе сіетопзігаїесі ап іпсгесІіЬІе 

зосіаі соЬезіоп апсі ипііу оГ іЬе Маїіоп аз \УЄ11 аз §геаІ сгеаііуііу \УЬІСЬ Ьесате 

ипіІіп§ еіетепі оГ ІЬе сііГГегепІ §гоирз іп ІЬе зосіеіу. Рог іЬіз геазоп апсі Ьезісіез 

тапу оіЬег азресіз, ІЬе ітріетепіаііоп оГ ІЬе Сопуепііоп 2005 із оГ £геаІ 

ітрогіапсе Гог Цкгаіпе. 

2 



1. Сепегаї тГогтаїіоп 

(a) К а т е оГРагіу: Цкгаіпе 

(b)Баіе оГ гаШїсаіїоп: 20 БесетЬег 2010 

(C) ЬШШсаііоп ргосе88 (е.§. рагііатепїагу ргосе88): Рагііатепі'З УОІЄ 

(Асі. №1811 оГ20.12.2010) 

(сі) СопЬчіЬиІіоп іо ІЖСБ (іо аа*е):ШБ 6 073 

(е) Ог§апІ2аііоп8 ге8роп8ІЬ1е Гог ІЬе ргерагаііоп оГ ІІіе герогї: 

Міпізігу оГ Сиііиге оГ Цкгаіпе 

Цкгаіпіап Сепіег Гог Сиїїигаї КезеагсЬез 

(і) ОШсіаІІу йе8І§па<:е(і роіпі оГ сопіасі: 
V 

Мз. Оіекзапсіга УузосЬапзка, зепіог ехрегі оГ іЬе БІУІЗІОП Гог Соорегаїіоп 
\уіі1і іЬе Іпіегпаїіопаі Ог§апІ2а1іоп оГ ІЬе Іпіегпаїіопаї Соорегаїіоп 
Берагітепі, Міпізігу оГ Сиііиге оГ Цкгаіпе, 
01601, Цкгаіпе. Куіу, 191. Ргапка 8іг. 
Іеі/Гах 38(044) 234 41 93, е-таіі: о1екзапс1га@тіпсиїї.^оу.иа 

(§) Баіе герогі \уа8 ргерагей 

27 Аргії 2014 

(її) К а т е оГ (1е8І§па<:е(1 оїїісіа1(8) 8І§піп§ Йіе герогї: 

Мг. УЄУЬЄП КузІїсЬик, Міпізіег оГ Сиііиге оГ Цкгаіпе 

(і) Сопвикаііоп ргосе88 е8ЇаЬ1І8ЬесІ Гог ІЬе ргерагаїіоп оГ їЬе героії:: 

1) Соїіесіїоп оГіпГогтаііоп оп ІЬе ітрІетепШіоп теа8иге8: 

Рог ІЬе еГГісіепІ ргерагаїіоп оГ Йіе Цкгаіпіап С)иас1геппіа1 Керогі 2014 оп 

Меазигез Іо Ргоіесі апсі Рготоіе ІЬе Біуегзіїу оГ Сиїїигаї Ехргеззіопз Міпізігу оГ 

Сиііиге оГ Цкгаіпе еІаЬогаїесі Іііе Асііоп Ріап Гог 2013-2014. А11 зіакеїіоісіегз 

(іосаі аиіііогіїіез, типісіраііііез апсі СІУІІ зосіеіу) іп Іке ГіеШ оГ сиііиге \уеге 

ІПУОІУЄСІ Іо сіезі§п ап асііоп ріап апсі ііз ітріетепіаііоп. 

2) Соп8и1іагіоп оп ІЬе сігаЇЇ герогі: 

з 



Бигіп§ опе топіЬ сігай герогі \уаз розіесі аі іЬе оГйсіаі \УЄЬ-ЗІІЄ оГ ІЬе 

Міпізігу оГ СиІШге оГ Цкгаіпе Гог сіізсиззіоп луіііі аІІ зІакеЬоМегз, іпс1исііп§ 

СІУІІ зосіеіу. Вгай герогі у/аз сопзиііесі Гог соттепіз \УІІ1І аІІ іпзіііиііопз, 

\у1іісЬ \уеге ІПУОІУЄСІ Іо ітріетепіаііоп оГ Асііоп Ріап Гог 2012-2014 оп 

Меазигез Іо Ргоіесі апсі Рготоіе іЬе Біуегзіїу оГ Сиїїигаї Ехргеззіопз. 

2. Меа»иге8 

2.1. СиІЇигаІ роїісіев апсі теа8иге8 

2.1.1 Сиїїигаї 8*гаїе§іе8 апсі гаеа8иге8 

Ье§І8Іа1;іуе Іп8Ігитеп*8 

Цкгаіпе із а тиіііпаїіопаі зіаіе. Ассогсііп§ Іо Каїіопаі Ше Сепзиз ІІіе 134 

гергезепіаііуез оГ іЬе тіпогіїіез ІІУЄ аі Іііе Цкгаіпіап Іеггіїогу (10.9 тіПіоп 

реоріе, гергезепІіп§ 22% оГ ІЬе Іоіаі рориіаііоп). Бигіп§ іЬе уеагз оГ 

Іпсіерепсіепсе Цкгаіпе Ьаз Гогтесі а 1е§а1 Йателуогк Шаі §иагап1еез ециаі гі§Ьіз 

Гог аІІ сіїігепз ге§агсі1е88 оГ іЬеіг еіЬпіс огі§іп, 1ап§иа§е ГеаШгез апс! геїщіоиз 

сопГеззіоп. ТЬе Сопзіііиііоп оГ Цкгаіпе §иагапІеез Ггее ассезз Іо сиііиге апсі іЬе 

гі§Ьі апсі Ггеесіот Іо Ггее сгеаііуе ехргеззіоп. ТЬе е88епіїа1 рагі оГ риЬІіс роїісу 

іп іЬе Гіеісі оГ сиїїиге І8 сієуоїєсі іо іЬе сіеуеіор апсі ргевегуе оГ паііопаї 

тіпогіііе8 сикиге8. Цкгаіпіап 1е§із1аІіоп іп §епега1 сотрііез \УІІ!І ІЬе ргоуізіопз 

оГШе Сопуепііоп. 
і 

ТЬиз, Ьа\\ оГ Цкгаіпе "Оп Сикиге" (2010) §иагап1еез Ггеесіот оГ сгеаііуііу апсі 

Ггее сЬоісе оГ Гогтз оГ сиїїигаї асііуііу; ІЬе гі§Ьіз оГ сіїігепз іп їЬе ГіеМ оГ сиііиге; 

Ггее изе оГ тіпогіїу 1ап§иа§ез; ргезегуаііоп, сіеуеіортепі апсі рготоііоп оГ 

сиїїигаї апсі 1іп§иіз1іс ісіепіііу; рготоііоп оГ Цкгаіпіап паїіопаі сиііиге іп аІІ ііз 

сііуегзіїу аЬгоасі апсі ЛУогІсі Сиїїигаї Негі1а§е іп Цкгаіпе. 

Іп асісііііоп, *Ье Ьа\у оГ Цкгаіпе "Оп ТєієуІ8Іоп апсі Касїіо Вгоас1са8ІЇп§" 

( 1 9 9 3 ) ргоЬіЬіІз сепзогзііір оГ іпГогтаїіоп Ьгоас1сазІіп§ асііуіііез, апсі Ше Ьа\у оГ 

Цкгаіпе "Оп РгоГе88Іопа1 Аг(І8І8 апсі Агіївііс Цпіоп8" ( 1 9 9 7 ) ргоЬіЬіІз 
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сепзогзЬір іп сгеаііуе асііуіііез апсі епзиге Ггее сЬоісе о і" сгеаііуе асііуіііез апсі 

е^иа1 гщЬіз Іо рагіісіраіе іп іЬе сгеаііуе ипіопз. 

\УііЬ іЬе ригрозе оГ рготоІіп§ апсі епсоига§іп§ сиїїигаї ргосіисі іп Цкгаіпе \уаз 

асіоріесі ІЬе Ьа\у оГ ІІкгаіпе "Оп атепсітепіз Іо іЬе Тах Сойе оГ Цкгаіпе" 

(02.10.2012, № 5412-ІУ). ТЬезе сЬап§ез ітр іетепі ехетрііопз Ггот Уаіие 

Асісіесі Тах Ігапзасііопз Гог іЬе сгеаііоп, зирріу гезіогаїіоп апсі сІізІгіЬиІіоп оГ 

паїіопаї сиїїигаї ргосіисі. Тосіау ІЬе Міпізігу оГ Сиііиге оГ Цкгаіпе Ьаз сіеуеіоресі 

тесіїапізтз Гог ітріетепіаііоп оГ ргоуізіопз оГ ІЬе Тах Сосіе. 

II зНоиІсІ Ье ипсіегііпесі іЬаІ ІЬе уаіісі Ьа\у оГ Цкгаіпе "Оп Сиііиге" сопіаіпз а 

сіеГіпіІіоп оГ "паїіопаї сиїїигаї ргосіисі" (іп сотрПапсе \УІІЬ 2012 сЬап§ез). 

ТЬе Міпізігу оГ Сиііиге оГ Цкгаіпе луогкесі оиі іЬе гезеагсЬіп§ луогк оп іЬе 

сиїїигаї (сгеаііуе) іпдизігіез іп Цкгаіпе. И \уаз ітріетепіесі Ьу ІЬе Цкгаіпіап 

Сепіег Гог Сиїїигаї КезеагсЬез іп огсіег Іо сіеуеіор ІЬе Сопсері оГ 8іаІе Роїісу Гог 

рготоііоп оГ сіеуеіортепі оГ сиїїигаї іпдизігіез іп Цкгаіпе. 

Рго§гат, рго]есІ8, сотреШіоп8, §гапІ8 

ТЬе Міпізігу оГ Сиііиге оГ Цкгаіпе із іп сЬаг§е оГ ргоуісііпа, ргоіесііоп апсі 

рготоііоп оГ ІЬе сііуегзіїу оГ сиїїигаї ехргеззіопз. ТЬе та іп іпзігитепіз оГ ІЬе 

роїісу ітріетепіаііоп аге ГиШНтепІ оГ ІЬе §оуегптепІ рго§гатз іп ІЬе сиїїигаї 

іїеісі; ргоуісІіп§ зіаіе йпапсіаі зиррогі іЬаІ оссигз оп а сотреііііуе Ьазіз апсі 

саггіесі оиі іп ІЬе геїеуапі агеаз оГ ЬисІ§еІ рго§гатз. Іп 2013, ІЬе Міпізігу оГ 

Сиііиге оГ Цкгаіпе Ьаз ітріетепіесі апсі сопсіисіесі ІЬе ГІГ8Ї сотреШіоп Баіг оГ 

ісіеаз аітесі аі Гипс1іп§ Гог ІЬе зиррогІіп§ Ггее зсепе іпіііаііуез іп сиііиге. 

Аз а гезиіі, Міпізігу зеїесіесі 14 ргоіесіз, ЛУЬІСЬ рготоіе апсі сііззетіпаїе 

уагіоиз сиїїигаї ргасіісез апсі сиїїигаї Гогтз оГ ехргеззіоп. ТЬезе ргсуесіз \уеге 

іпіііаіесі Ьу іЬе сиїїигаї іпзіііиііопз, поп-§оуегптепІаі ог§апігаІіопз апсі 

іпсііуісіиаїз. 8 о т е рго]есІз Іо тепііоп аге: агІ\уогкз сотреііііоп "Сиїїигаї Негіїа^е 

оГ Цкгаіпе Гог СЬіісігеп ЛУІІЬ БізаЬіііІіез", іпігосіисііоп оГ іппоуаііуе Гогтз оГ 

\уогк іп ІЬе Мизеит "ТЬе Мизеит аі ІЬе ТЬеаІге," зігееі агі ргсуесі Гог уоип§ 

агіізіз Ггот Цкгаіпе апсі Роїапсі Гог сгеаііуііу іп ІЬе Гогт оГ гезісіепсез. 
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ТЬе ]0ЇпІ ітріетепіаііоп ої ІЬе тепііопесі аЬоуе рітуесіз зЬоиІсі рготоіе а пе\у 

ІесЬпо1о§іез іп ІЬе сиїїигаї іпзіііиііопз, ЛУІІЬ асііуіііез сІіґРегепІ Гогтз оР ргорегіу, 

ргоуісіе ассезз Іо сиїїигаї ргосіисіз апсі ІЬе сіеуеіортепі оР сгеаііуе аЬШііез о£ 

сІіРРегепІ §гоирз ог реоріе, Іпс1ис1іп§ \УІІЬ сіізаЬіІіІіез. ТЬе Міпізігу оР СиІШге луаз 

аііосаіесі аррх. 1 тіїїіоп IIАН гог Ішіс1іп£ апсі со-Шпс!іп§ оРІЬе ргсуесі іпіііаііуез 

іп 2014. 

8іпсе 2012, аппиаііу Міпізігу оР СиІШге Ьеісі ІЬе "ТЬе СотреШіоп Рог 

с1еІегтіпіп§ сиІШгаІ рго§гатз (ргоіесіз, ЄУЄПІЗ), \УЬІСЬ аге у/огкесі оиі Ьу N 0 0 3 

апсі Сгеаііуе Цпіопз апсі аге а зи^есі Іо йпапсіаі зиррогі Ьу ІЬе зіаіе Ьисі^еі". 

Іп 2013, ІЬе СотреШіоп Соттіззіоп ипсіег Ше Міпізігу Ьаз сЬозеп 10 

\уіппегз, \УЬІСЬ оЬіаіпесі Гтапсіаі зиррогі 480 іЬоизапсі ЦАН іп Іоіаі. Атоп§ 

іЬет: IX Резііуаі оР іЬе №\у Оеог§іап Сіпета іЬаІ а ітз Іо іпігосіисе а шісіе гап§е 

оР Цкгаіпіап УІЄЛУЄГЗ \УІІЬ ПЄ\УЗ апсі Реаіигез о І" ІЬе сопіетрогагу Оеог§іап 

сіпета, апсі геїеазе оРЬізІогісаІ апсі сиїїигаї та§агіпе - "8акагІУЄІо" іп Оеог^іап. 

Іп сотрагізоп Іо 2012 ІЬе Міпізігу Шпсіесі 5 \уіппіп§ рп^есіз, сІіРРегепІ 

Ігепсіз, іп рагіісиіаг, ІЬе Рогтаїіоп оР ІЬе паїіопаї ісіепіііу апсі раїгіоііс есіисаііоп 

о£ уоип§ реоріе апсі ІЬе (іеуеіортепі оГ сиїїигаї сііуегзіїу іп Цкгаіпе, ге-

зосіаіігаїіоп оР реоріе \УІІЬ сІізаЬіІіІіез аз \УЄ11 аз зосіаі апсі епуігоптепіаі агеаз. 

РйгіЬегтоге, іЬеге аге а оГ зресіРіс Ьисі^еі рго§гатз іп Цкгаіпе: "Меазигез Іо 

8ііррогі сгеаііуеіу §Шесі сЬіИгеп апсі уоиіЬ" апсі "Меавигез іо гергосіисе ІЬе 

сиііиге ої" паїіопаї тіпогШе8". ТЬезе рго§гатз аге саггіесі оиі іп ІЬе Рогт оР 

ехЬіЬіІіопз, Резііуаіз, сопсегіз, сопіезіз апсі оіЬег ЄУЄПІЗ, іпс1исііп§ сиїїигаї апсі 

есіисаііопаї рго§гатз, Іаг§еІесІ теазигез Рог Іор тапа§егз оР ІЬе паїіопаї сиїїигаї 

аззосіаііопз апсі оіЬег СІУІІ зосіеіу асііуізіз - іп ІЬе Рогт оР сіізсиззіоп зетіпагз, 

сопРегепсез, ргоРеззіопаї Ігаіпіп§з, еіс. НО\УЄУЄГ, зіпсе 2012, ІЬе зіаіе ііпапсіаі 

зиррогі Рог асііуіііез Іо гергосіисе іЬе сиііиге оР паїіопаї тіпогіїіез із оссиггесі оп 

а сотреііііуе Ьазіз. 

Бигіп§ ІЬе 2010-2013 ІЬе т о з і 1аг§е-зса1есІ сиїїигаї апсі агіізііс рго]есІз, ЛУЬІСЬ 

рготоІіп§ а сиііиге оР діа1о§ие \уеге: Цкгаіпіап Рогит оР паїіопаї сиііигез 

"Цкгаіпе: агіізііс сііуегзіїу ап<і с!іа1о§ие оР іЬе сиііигез" (2010), ІЬе аІІ-Рогит 

б 



"Цкгаіпе: Віа1о§ие Ье1\¥ееп СиІШгез" (2011), іЬе Резііуаі оР Иаііопаї Сиііигез 

(2012), Маїіопаї СЬіісІгеп Резііуаі еіЬпіс ІІкгаіпе "АІІ \УЄ аге уоиг сЬіШгеп, 

Цкгаіпе" (2013). Еуегу уеаг ІЬе раїейе оР Ше паїіопаї сгеаііуе Іеатз, іЬе 

рагіісірапіз іп іЬезе ЄУЄПІЗ аге Ьееп ехрапс1іп§. 

Аппиаііу ІЬе Ргезі(іепІ оР Цкгаіпе зиррогі уоип§ агіізіз апсі Шеіг ргоіесіз \уііЬ 

Іо §гап1з (іп 2012 іЬеге \уеге §гап1з атоипІіп§ Іо 178,3 іЬоизапсі ЦАН апсі іп 

2013- 300 Іііоизапсі ЦАН). А т о п § ІЬе ргоіесіз, \уЬісіі аге зиррогіесі Ьу іЬе §гап1з 

іп 2013, зЬоиШ ипсіегНпе ІЬе сгеаііоп оР іЬе т о п и т е п і Кагаг Вііук "СопІгРогтз" 

апсі сгеаііоп оР а зегіез оР еІсЬіп§з оп ІЬе РаЬгіс "Цкгаіпіап ге1і§іоиз туїЬз" 

§гарЬіс Ьу Іиііа Туегііпа. 

ТЬеге аге ЄРРЄСІІУЄ шесЬапізт Рог зиррогІіп§ сгеаііуе іпіііаііуез, іп рагіісиїаг, а 

уагіоиз зіаіе §гапІз Рог рготіпепі Рі§игез іп сиііиге апсі агі, уоип§ тазіегз оР Роїк 

агі, апсі аізо ІЬе іпсіизігу ашагсіз іп ІЬе РіеШ оР сиііиге (зисЬ аз ргіге 

В.ЬуаІозЬіпзкіу, Ь.КеуиІзку, М.Ьузепко, 8Ьа1от-А1еісЬет, К.Вііокиг, 

М.БегеЬиз апсі еіс.). ТЬе Іоіаі атоипі Рог іЬезе зсЬоІагзЬірз апсі алуагсіз Ригіс1іп§ 

іп 2012 із Юіаіесі 4.9 тіШоп ЦАН, апсі іп 2013 - 7.7 тіі і іоп ЦАН. ТЬе сотреіепі 

Іигу сіеіегтіпе \уіппегз оР іЬе §гапІз, зсЬоІагзЬірз апсі алуагсіз оп а сотреііііуе 

Ьазіс оп ргіпсіріез оР ореппезз апсі Ігапзрагепсу. 

Іпїогтаііоп апсі соттипісаі іоп асііуШе» 

Іп огсіег Іо епсоига§е 1іп§иіз1іс сііуегзіїу апсі тіпогіїу гі§Ьіз іп Цкгаіпе, ІЬе 

Міпізігу оР Сиііиге, аз со-Роипсіег, ргоуісіез їїпапсіаі зиррогі Рог пешзрарегз іп 

ІЬе 1ап§иа§ез оР паїіопаї тіпогіїіез: Ви1§агіап "Косіеп Кгаі" (Осіезза), Агтепіап 

"Ага§аІз" (Куіу), іє\уізЬ "Те\уізЬ пе\уз" (Куіу), Сгітеап Таїаг "Уоісе оР ІЬе 

Сгітеа" (8ітРегороі), РоїізЬ "Бгуеппік Кіуоузкі" (Куіу) апсі ІЬе Кота'піап 

"Сопсогсііа" (СЬегпіуїзі). 

Рог еРРісіепІ ітріетепіаііоп оР ІЬе ргоуізіопз оР іЬе Сопуепііоп 2005, 

Міпізігу оР Сиііиге оР Цкгаіпе \уогкесі оиі апсі асіоріесі Асііоп Ріап Гог 2013-

2014, \УЬІСЬ у/аз арргоуесі Ьу ІЬе Бериіу Ргіте Міпізіег оР Цкгаіпе оп 

Ьитапііагіап іззиез. АІІ зІакеЬоШегз іп сиііиге \УЄГЄ ІПУОІУЄСІ ІО сіеуеіор іЬіз 
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Асііоп Ріап апсі ііз ітріетепіаііоп, зисЬ аз Іосаі аиіЬогіїіез, типісіраііііез апсі 

СІУІІ зосіеіу. 

ТЬиз, ассогсііп§ Іо іЬіз Асііоп Ріап \уеге геаіігесі іпіегпаїіопаі ргоіесіз, 

соорегаїіоп Ье1\уееп іпзіііиііопз оР сиііиге апсі есіисаііоп ЬоіЬ ЛУІІЬІП ІЬе соипігу 

апсі аЬгоасІ, езресіаііу \УІІЬ пеі§ЬЬогіп§ соипігіез іп Цкгаіпе; саггіесі оиі сиїїигаї 

ехсЬап§ез; ргоуісіесі Ртапсіаі зиррогі Іо ІЬе тесііа; сопсіисіей есіисаііоп апсі 

есіисаііопаї асііопз, сиііиге апсі Ігасііііопз оР Цкгаіпе апсі уагіоиз сиііигез агісі зо 

оп. 

Іп рагіісиїаг, сіигіпа, 2013 іп ІЬе ге§іопз оР Цкгаіпе у/еге саїтіесі оиі: 

і- Іоіпі агі ргсуесіз аз аІІ Цкгаіпіап апсі іпіегпаїіопаї (Рог ехашріе, ІЬе 

Резііуаі оР ІЬе Цкгаіпіап-Роіізії Агі "Мизіс тее1іп§ аі іЬе Раїасе 

Вгапіскіз", ІЬе Каїіопаї ехЬіЬіііоп оРїїпе агі апсі ріапег аігз апсі еіс.); 

і Іпіегпаїіопаї ехсЬап§е рго§гатз Ьеїлуееп Цкгаіпіап Цпіуегзіїіез апсі іЬе 

ипіуегзіїіез оР оіЬег соипігіез; 

і Іпіег т и з е и т ргсуесіз Ье1\уееп т и з е и т з оР Цкгаіпе апсі тизеитз оР 

оіЬег соипігіез, зисЬ аз Киззіа, Роїапсі, Веіагиз апсі еіс. (Рог ехатріе, 

соорегаїіоп Ье1\уееп 8иту апсі Кигзк Яе§іопа1 Мизеит аз рагі оР іЬе 

сиїїигаї соорегаїіоп Ьеіу/ееп Киззіа апсі Цкгаіпе "Уагозіаупа"); 

і Іоіпі ргсуесіз Ье1\уееп іЬеаІегз оР Цкгаіпе апсі Іііеаіегз оР оіЬег соипігіез, 

Іпс1ис1іп§ Езіопіа, Роїапсі, Киззіап Ресіегаїіоп, Сеог§іа апсі еіс.; 

«И Іоіпі ргсуесіз Ьеїлуееп НЬгагіез іп іЬе соипігу, іпс1ис1іп§ ипсіег ІЬе 

рго§гат оР НЬгагіез' тосіегпігаїіоп "ВіЬІіотізІ"; 

4 Сотреііііопз апсі оіЬег асііуіііез іЬа! аге аітссі Іо сіеуеіор апсі зиррогі оР 

атаїеиг агі ап<і рготоііоп оР ІЬе сііуегзіїу оР сиііигез апсі Ігасііііопз; 

і-Касііо апсі ІЄІЄУІЗІОП ргоїесіз (зисЬ аз а ТУ рго]ес! "Нізіогісаі' апсі 

Сиїїигаї Негі1а§е оР Мукоіауіу", гасііо "8рігі1иаі Тгеазигез оР 8иту 

ге§іоп" ог "Реагіз оР Роїкіоге Роїеззуе"); 

4- Уагіоиз агі соіїесііуез оР Цкгаіпе, Іпс1ис1іп§ іЬозе \УЬО гергезепі ІЬе 

сиііиге оР ІЬе паїіопаї тіпогіїу, рагіісіраіе іп іпіегпаїіопаї агі ЄУЄПІЗ 
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аЬгоасІ, \УЬПЄ іЬе ґогеі§п сгеаііуе іеатз аге \уе!соте £иезіз Іо іЬе агіізііс 

ЄУЄПІЗ іп Цкгаіпе. 

Іп 2013 іЬе Міпізігу оР Сиііиге ІаипсЬесІ а зресіаі агі рго]есі - риЬНсаііоп оР 

а рЬоіо рогіїоііо "Ма§іс Цкгаіпе" іп огсіег іо сііззетіпаіе іпРогтаііоп аЬоиі іЬе 

Ьізіогісаі апсі сиііигаї Ьегііа§е оР Цкгаіпе апсі іо рготоіе паїіопаї сиііиге апсі 

Ігасііііопз. 

Ап ітрогіапі агеа оР \уогк &г ргоіесііоп апсі рготоііоп оГ сиііигаї сііуегзіїу 
і 

оі-Цкгаіпе із рориіагігаііоп оР сиііиге оґ сІіРРегепІ паііопз апсі еіЬпіс §гоирз Ьу іЬе 

теапз оР риЬІіс сиііигаї іпзіііиііопз, зисЬ аз тизеитз , НЬгагіез, іЬеаігез. ТЬиз, іп 

зоте НЬгагіез (патеіу 360 іпзіііиііопз) іЬеге аге "Іііегагу гоотз", геас1іп§ сІиЬз аз 

\уе11 аз а уагіеіу оґ асііопз гергезепііп§ сиііигаї апсі 1іп§иізііс сііуегзііу оі" Цкгаіпе. 

Рготоііоп оР сиііиге оР паїіопаї тіпогіііез із геаіігесі Ьу іЬе теапз оР зресіаі 

ехЬіЬіііопз іп т и з е и т з зресіаіігесі іп Ьізіогу, \уау оР ІіРе апсі ігасііііопз оР еіЬпіс 

§гоирз іп Цкгаіпе. 

ЕзіаЬІізЬтепі оР іЬе еіесігопіс ІіЬгагу "Сиііиге оР Цкгаіпе" аі іЬе Иаііопаї 

Рагііатепіагу ЬіЬгагу оР Цкгаіпе сопігіЬиіез іо іЬе іпіе§гаііоп оР сиііигез іпіо іЬе 

Еигореап апсі §1оЬа1 іпРогтаііоп зрасе. ТосІау, іЬе Бі§ііаі ЬіЬгагу Ьозіз 3476 

соріез оР риЬІісаііопз (Мі іехіз). Роиг соїіесііопз оР іЬе еіесігопіс ІіЬгагу аге 

Ьеіп§ Гог тесі: 

• Ьізіогу оР сиііиге, іЬеогу оР сиііиге, сиііигаї зіисііез; 

• агіз (агсЬііесіиге, зсиіріиге, раіпііп£, сІга\уіп§, агіз апсі сгайз, Роік агіз апсі 

сгайз, тизіс, сіапсе, сЬогео§гарЬу, іЬеаіег, сігсиз, зіа§е, зресіасиїаг агі, сіпета, 

рЬоіо^гарЬу); 

• еіЬпо§гарЬу (реоріез оР Цкгаіпе, іттоуаЬіе сиііиге, зрігііиаі сиііиге ); • 

• сиііигаї іпзіііиііопз (НЬгагіез, тизеитз , агсЬіуез, сиііигаї апсі агіізііс 
V 

есіисаііопаї іпзіііиііопз, Роипсіаііопз, зосіеііез, аззосіаііопз, Цкгаіпіап сиііигаї 

сепіегз аЬгоасі). 

Аізо оп іЬе Ьазіз оР іпсііуісіиаі а§геетепіз апсі тетогапсіит Ьеі\уееп іЬе 

Вогіз Уеіізіп Ргезісіепііаі ЬіЬгагу (Киззіа) апсі іЬе ИаНопаІ ЬіЬгагу оР іЬе 

КериЬІіс оР КагакЬзіап а питЬег оР агсЬіуаі апсі еіесігопіс сІоситепіз \уеге 
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раззесі Іо ІЬе сіщіїаі соїіесііопз "Сиііиге оР Цкгаіпе" оР іЬе Каїіопаї Рагііатепіагу 

ЬіЬгагу оР Цкгаіпе. 

Аееезз Іо сиііигаї уаіиез із §иагапІеесі Іо аіі ІЬе сіїігепз Рог изіп§ «іоситепіз 

Ье1оп§іп§ Іо ІЬе ІЧаІіопаІ АгсЬіуаІ Рипсі оГЦкгаіпе, ІіЬгагу Рипсіз Ье1оп§іп§ Іо ІЬе 

8іаІе ЬіЬгагу Рипсі оР Цкгаіпе аз \уе11 аз Ьесотіп§ асциаіпіесі \УІІЬ ІЬе т и з е и т 

соїіесііопз Ье1оп§іп§ Іо іЬе Мизеит оР ІЬе 8іаІе Рипсі оР Цкгаіпе. Тосіау ІіЬгагу 

Расіїіііез оР Цкгаіпе Ьауе зизІаіпаЬіе Іііегаїиге соїіесііопз іп Киззіап, РоїізЬ, 

Котапіап, Нип^агіап, Іе\уізЬ, Сгітеап Таїаг, Моїсіауіап, 81оуак апсі оіЬег 

1ап§иа§ез оРіЬе паїіопаї тіпогіїіез 1ІУІП§ оп ІЬе Іеггіїогу оР Цкгаіпе. 

2.2. Іпіегпаііопаї соорегаїіоп апсі ргеїегепііаі ігеаїтепі 

Ассогс1іп§ Іо ІЬе Ьау/ оР Цкгаіпе "Оп Сиііиге", іЬе рго§гатз Рог сиііигаї 

(іеуеіортепі асіоріей Ьу риЬІіс аиіЬогіїіез аі сепігаі апсі іосаі ІЄУЄІЗ РОГ еасЬ Різсаі 

уеаг, аз \уе11 аз ІЬе аЬоуе-тепІіопесі Асііоп Ріап Рог ІЬе ітріетепіаііоп оР ІЬе 

Сопуепііоп 2005 оп ІЬе Ргоіесііоп апсі Рготоііоп оР іЬе Біуегзіїу оР Сиііигаї 

Ехргеззіопз іп 2013 - 2014 уеагз - іпіегпаїіопаі сиііигаї соорегаїіоп із опе оР ІЬе 

ітрогіапі асііуіііез Рог риЬІіс аиіЬогіїіез аі сепігаі апсі Іосаі ІЄУЄІЗ. Іпіегпаїіопаї 

сиііигаї соорегаїіоп оР Цкгаіпе а ітз Іо еп1аг§е ІЬе іпіе^гаїіоп оР Цкгаіпіап сиііиге 

іп ІЬе \УОГ1С1 сиііигаї апсі агіізііс зрасе ап<і Іо сіеуеіор іпіегсиііигаї с1іа1ое,ие. 

А т о п § ІЬе т а і п агеаз оР іпіегпаїіопаі сиііигаї соорегаїіоп аге: 

• сіеуеіортепі оР ІЬе сопігасіиаі Ргателуогк оР іпіегпаїіопаї соорегаїіоп; 

• соорегаїіоп ууііЬ іпіегпаїіопаї ог^апігаїіопз, Іпс1ис1іп§ ІЖЕ8СО, ІЬе 

Соиіісії оРЕигоре апсі ЕЦ іпзіііиііопз; 

• іпуоіуетепі оР Цкгаіпіап сиііиге апсі агі епуігоптепі іпіо іЬе шогісі сиііиге 

зрасе, рготоііоп оР Цкгаіпіап сиііиге іп ІЬе \УОІІСІ. 

Цкгаіпе ітр іетепіз ітрогіапі іпіегпаїіопаї сіоситепіз іп ІЬе Ріеісі оР сиііиге, 

апсі іЬиз Расіїііаіез Іо ІЬе ітргоуетепі оР ЬоіЬ сіотезііс 1а\у апсі сиііигаї роїісу аі 

сІіРРегепІ ІЄУЄІЗ. Іп іЬіз ге§агс1 іЬе ітрогіапі зіер у/аз тасіе Рог сотріеііоп оР 

іпіегпаі ргосесіигез песеззагу Рог ІЬе Ргате\¥Огк Сопуепііоп оп ІЬе Уаіие оґ 

Сиііигаї Негі1а§е Гог 8осіе1у епіегесі іпіо Рогсе Рог Цкгаіпе (Ьа\у оР Цкгаіпе 
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"Оп КаїіГісаІіоп оР іЬе Ргатешогк Сопуепііоп оп ІЬе Уаіие оР Сиііигаї РІегіїаее 

Рог 8осіеІу" сіаіесі 19 8ерІетЬег 2013). 

МОГЄОУЄГ, Цкгаіпе із а рагіу Іо аіі сиііиге СОПУЄПІІОПЗ оР ІЖЕ8СО, ІЬе 

Еигореап Сиііигаї Сопуепііоп апсі а питЬег оР оіЬег СОПУЄПІІОПЗ ОР ІЬе Соипсіі 

оРЕигоре оп сиііиге. 

И із уегу ітрогіапі Рог ргоіесііоп апсі рготоііоп оР Іііе сііуегзіїу оР сиііигаї 

ехргеззіопз іп Цкгаіпе Іо ЬОГГОЛУ Рогеі§п §оосі ргасіісез апсі Іо соорегаїе \УІІЬ 

Рогеі§п рагіпегз апсі іпіегпаїіопаі ог§апігаІіопз. ОУЄГ Іііе разі 4 уєагз, іііе Міпізігу 

оР Сиііиге оР Цкгаіпе Ьаз зі§піРісапІІу сіеерепесі ап<і Ьгоасіепесі соорегаїіоп ууііЬ 

ІЬе Соипсіі оРЕигоре апсі ЕЦ іпзіііиііопз. 

ТЬиз, іЬе зіаіе із Ітр1етеп1іп§ "А§епсІа оР ІЬе ЕЦ - Іікгаіпе", ЧУЬІСЬ ІЗ а 

пе\у ргасіісаі Іооі Рог соорегаїіоп ЬЄІЛУЄЄП іЬе Еигореап Цпіоп апсі Іікгаіпе. 

Міпізігу оР Сиііиге оР Іікгаіпе у/ііЬіп ііз сотреіепсе геаіігез ІЬе §иіс1е1іпез зіаіесі 

іп ІЬе сіоситепі, іп рагіісиїаг ІЬе зесііопз "Роіііісаі сііаіо§ие" апсі "Сиііиге" 

аітесі аі: 

• гезресі Рог Ьитап гі§Ьіз ап<і Рипсіатепіаі Ргеесіотз, іпс!исііп§ гі§Ьіз оР 

паїіопаї тіпогіїіез; 
в ітріетепіаііоп оР ІЬе ІЖЕ8СО Сопуепііоп оп ІЬе Ргоіесііоп, апсі 

Рготоііоп оР ІЬе Біуегзіїу оР Сиііигаї Ехргеззіопз; 

• сіеуеіортепі оР а сотргеЬепзіуе сиііигаї роїісу іп Іікгаіпе; 

• рагіісіраііоп оР Цкгаіпіап сиііигаї асіогз іп сиііигаї соорегаїіоп рго§гатз 

(іпсГисІіпе, Еазіегп РагІпегзЬір Сиііиге Рго§гатте). 

Іп ІЬе Асііоп Ріап оР ІЬе Соипсіі оР Еигоре Рог Цкгаіпе Рог 2011-2014 

Міпізігу оР Сиііиге оР Цкгаіпе іп рагІпегзЬір \УІІЬ іЬе Беуеіортепі Сепіге 

"Бетосгасу іЬгои§Ь Сиііиге" ( N 0 0 ) сопІгіЬиІез Іо іЬе ітріетепіаііоп оР ]оіпі 

рго§гатте оР іЬе Соипсіі оРЕигоре апсі ІЬе Еигореап Цпіоп (зіпсе зесопсі ЬаіР оР 

2013 - рго§гат оР іЬе Соипсіі оРЕигоре) "ІпіегсиИигаІ СШез Цкгаіпе, луаз 

ІЬе зесопсі соипігу атоп§ ІЬе рагіісірапіз оР ІЬе "Іпіегсиїїигаї Сіїіез", ЛУЬІСЬ 

сгеаіесі а паїіопаї пеІ\уогк оР іпіегсиїїигаї сіїіез (айег Ііаіу), апсі ІЬе Цкгаіпіап сіїу 

оР Меіііороі іп 2008, гергезепіз іЬе соипігу іп а пеІ\уогк оР іпіегсиїїигаї сіїіез іп 
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Еигоре а1оп§зісІе ЛУІІЬ ВиЬііп (Ігеїаїкі), МуизЬаІеІет (Зшіїгегіапсі), ЬізЬоп 

(Рогіи^аі), ЬиЬІіп (Роїапсі), Озіо (ІМопуау), Яе§§іо Етії іа (Ііаіу), 8иЬоІіса 

(8егЬіа), ВоІсЬіег (8\уес1еп) апсі оіЬег сіїіез-рагіісірапіз. Опе оР іЬе ітрогіапі 

ЄУЄПІЗ іЬаІ Іоок ріасе \УІІЬІП ІЬе Ргатеуюгк оР іЬе рго§гатте іп Іікгаіпе \уаз 

іпіегпаїіопаї \уогкзііор "Іпіегсиїїигаї соттипііу: ОЬІЄСІІУЄЗ, ргіпсіріез, зігаїе^у" 

ЬеІсІ іп КІЄУ апсі УигЬпуі (Осіезза ге§іоп) іп 2 0 1 1 апсі "Іпіегсиїїигаі Сіїіез Рогит: 

Цкгаіпіап РІаіРогт Рог сЬап§ез" апсі "Рогит оРМауогз: Рогі оР Сиііигез" іп Ьиїзк 

іп 2012 апсі 2013. Атоп§ рагііеірапіз \уеге гергезепіаііуез оР Цкгаіпіап сіїіез, 

Еигореап сіїіез, зисЬ аз Вагсеїопа, ЬиЬІіп, Ке§§іо Етіїіа, ІгЬеузк, ВоІсЬіег, 

Оепеуа, ЬізЬоп, Кгезголу, ап<і ІЬе гергезепіаііуез оР ІЬе Соипсіі оР Еигоре апсі 

сепігаі тіпізігіез оР Цкгаіпе. 

МОГЄОУЄГ, іп 2012 шіЬіп ІЬе Ргателуогк оР "Іпіегсиїїигаі Сіїіез", а питЬег оР 

іпіегпаїіопаї \уогкзЬорз оп ІЬе ітріетепіаііоп оР ІЬе \УЬвіїе Рарег оп 

ІпіегсиИигаІ Біа1о§иє мІЛУІП§ іо§еШег іп е^иаШу апсі сіщпііу" \уеге ЬеІсІ іп 

огсіег Іо ехріаіп ІЬе Соипсіі оР Еигоре гесоттепсіаііопз оп ІЬе ргасіісаі 

ітріетепіаііоп оР іЬе ргоуізіопз оР ІЬе \¥Ьііе Рарег оп іпіегсиїїигаі с!іа1о§ие апсі 

Іо Іеагп Ргот Еигореап ехрегіепсе \УІІЬ ІЬе ітріетепіаііоп оР ІЬезе 

гесоттепсіаііопз. Аз а гезиіі оРіоіпІ у/огкзЬорз сегіійсаіез іззиесі Ьу ІЬе Соипсіі 

оР Еигоре, Міпізігу оР Сиііиге оР Цкгаіпе апсі Беуеіортепі Сепіге "Бетосгасу 

іЬгои§Ь Сиііиге" \уеге §іуеп Іо аЬоиІ 60 гергезепіаііуез оР ІЬе риЬІіс апсі ргіуаіе 

зесіогз оР сиііиге оР Цкгаіпе. 

Соорегаїіоп Ьеіу/ееп Цкгаіпе апсі ІЬе Соипсіі оР Еигоре, ЦМЕ8СО апсі ІЬе 

Еигореап Цпіоп Ьаз Ьееп сіеуеіоресі гесепі уеагз іп іЬе ігателуогк оР уагіоиз 

іпіегпаїіопаі рго§гатз апсі рго]есІ8 ІПУО1УІП§ ЬоіЬ риЬІіс апсі ргіуаіе 

ог^апігаїіопз апсі сиііигаї іпзіііиііопз. ТЬеге із асііуе соорегаїіоп Ьеїлуееп 

Цкгаіпе апсі ІЖЕ8СО оп сиііигаї Ьегі1а§е (1ап§іЬ1е апсі іп1ап§іЬ1е), 

ітріетепіаііоп оР ге§іопаі рго§гатз оР ІЬе Соипсіі оР Еигоре, Цкгаіпе'з 

рагіісіраііоп іп ІЬе Еазіегп РагІпегзЬір Сиііиге Рго§гатте оР іЬе ЕС, сгозз-ЬогсІег 

соорегаїіоп \УІІЬІП ІЬе ЕЦ рго§гаттез апсі еіс. 
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Іп 2013, с!игіп§ іЬе 8Ш зеззіоп оГ Ше ІпІег§оуегптепІа1 Сотті ї їее Гог Ше 

8аГе§иагсІіп£ оГ Ше ІпІап§іЬ1е СиІШгаІ НегіІа§е (Ваки, АгегЬауап) Ше 1 Гігзі 

еіетепі оР Ше Цкгаіпіап "Реігукіука сіесогаїіуе раіпіїп§ аз а рЬепотепоп рГ 

Цкгаіпіап огпатепіаі Гоїк агі" \уаз іпеїисіесі іпіо Ше Кергезепіаііуе Ьізі оГ Ше 

ІпІап§іЬ1е СиІШгаІ НегіІа§е оГ Нитапііу. II Гасіїііаіез іп гаізіп§ іпіегезі Гог 

іпІап§іЬ1е паїіопаї сиІШге \УІШІП Цкгаіпе апсі зргеасііп§ іпГогтаїіоп аЬоиІ іі 

Шгои§ЬоиІ Ше \УОГ1СІ. 

ТЬе Міпізігу оГ СиІШге Іакез ап асііуе рагі іп Ше ітріетепіаііоп оГ Ше 

Еигореап Цпіоп 8ігаІе§у Гог Ше ВапиЬе Ке§іоп, іп рагїісиїаг, а сігай Сопсері оГ 

ІЬе 1гап8-Ьоипсіагу потіпаїіоп (Цкгаіпе, Котапіа, Ви1§агіа апсі еіс.) 

"Ойошап Г01ІГЄ88Є8" (XVI - XVIII сепіигіез) \уаз сіеуеіоресі. ( 

Іп 2013, ассогс1іп§ Іо Ше сіесізіоп оГ Ше 37Ш зеззіоп оГ Ше ЛУогісі НегіІа§е 

Сотті ї їее оГ Ше ІЖЕ8СО І\УО Цкгаіпіап зііез м\¥оосІеп СЬигсЬез оГ ІЬе 

СаграіЬіап ге§іоп оГ Цкгаіпе апсі Роїапсі" (Ігапз-Ьоипсіагу зііе) апсі "ТЬе 

Апсіепї Ску оГ СЬегвопевев апсі ііз СЬога (V сепїигу ВС. - XIV сепїигу 

АВ.)" \УЄГЄ іпеїисіесі іп \¥ог1 сі НегіІа§е Ьізї 0 Г І Ж Е 8 С О . 

А сігай іоіпі Ігапз-Ьоипсіагу потіпаїіоп "СЬигсЬез оГ Кіеуап Киз XI - XII 

сепШгіез" із Ьеіп§ сіеуеіоресі Ш^еШег \уіШ Ше Веіагизіап апсі Киззіап ехрегіз оп 

ЬегіІа§е ргоіесііоп, ЛУЬІСЬ зЬоиісІ іпсіисіе Ше ОгШосІох сЬигсЬез оГ Еазіегп 

81ауіап Іапсіз Ьиііі іп апсіепі Киз. 

Іп огсіег Іо сгеаіе ап<і сіеуеіор е-НЬгагу "СиІШге оГ Цкгаіпе" Ше Паїіопаї 

Рагііатепіагу ЬіЬгагу асііуеіу изе іпіегпаїіопаї соорегаїіоп апсі рагіісіраіе іп 

уагіоиз іпіегпаїіопаі рпуесіз. ТЬиз, Ше ІіЬгагу Ьаз езІаЬіізЬесі соорегаїіоп \уіШ 

Ше ЛУогІсі Бі§і1аі ЬіЬгагу (\УЕ)Ь) апсі Іакез рагі іп зисЬ ргсу'есіз Гог еіесігопіс 

гезоигсез аз "Теггіїогу оГ Киззіа" (Вогіз Уеіізіп Ргезісіепііаі ЬіЬгагу, Киззіа) апсі 

"Ооісіеп Соїіесііоп оГ Еигазіа" (ЬіЬгагу АззешЬІу оГ Еигазіа). Тосіау еіесігопіс 

(іоситепіз оГ Ше №ііопа1 Рагііатепіагу ЬіЬгагу аге ауаііаЬІе оп Ше \УЄЬЗІІЄ оГ 

Ше Л¥огМ Бі§і1а1 ЬіЬгагу (Еіесігопіс Боситепі 67 ), Ше зііе оГ Ше Вогіз Уеіізіп 

Ргезісіепііаі ЬіЬгагу (Еіесігопіс Боситепі 131) апсі іпеїисіесі Іо "ТЬе Ооісіеп 

Соїіесііоп оГ Еигазіа" (76 еіесігопіс сіоситепіз). 
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Тііеге аге шапу зиссеззіііі ехатріез оГ соорегаїіоп аі ІЬе іосаі ІЄУЄІ ЬеПуееп 

а пишЬег оГ агеаз ог ІОУ/ПЗ \УІІЬ пеі§ЬЬоигіп§ ге§іопз (ге§іопз, сіїіез апсі оіЬег 

соипігіез), ЛУЬІСЬ сопІгіЬиІез Іо іЬе іпіешаїіопаі сиііигаї соорегаїіоп оп іЬе разіз 

оГ Іііе гесо§піІіоп апсі зиррогі оГ сиііигаї сііуегзіїу іп Цкгаіпе. ТЬиз, іп 2007, 

Ьеішееп ІЬе 8иту Ке§іопа1 8іаІе Асітіпізігаїіоп апсі Асітіпізігаїіоп оР Кигзк 

ОЬІазІ (Киззіа) ап а§геетепІ \уаз зі§пес! Іо езІаЬіізії іЬе "Уагозіаупа" Еигоге^іоп. 

Іп ІІіе іїате\уогк оР іЬіз рюіесі іЬеге аге ехсЬап§ез Ьеішееп зсЬооїз апсі сиііигаї 

іпзіііиііопз оґ ЬоіЬ ге§іопз аз \УЄ11 аз питегоиз ]оіпІ агіізііс ргоіесіз (Резііуаіз, 

ехЬіЬіІіопз, еіс.) аге Ьеісі аппиаііу. 8 о т е оР іЬет аге: Іпіегпаїіопаї Резііуаі оГ 

Сіаззісаі Мизіс "81оЬо2Ііапзка Рапіазу" (а їоіпі рго]есІ оР В.ВогІпуапзку 8иту 

Ні§Ь 8с1іоо1 оР Агі апсі Сиііиге апсі іЬе Кигзк Со11е§е оР Сиііиге), а уігіиаі ркуесі 

"Воокз Ьиіісі Ьгісі^ез" (Роипсіесі іп 2013 Ьу іЬе М.ОзІгоузку 8иту ОЬІазІ 

СЬіїсІгеп'з ЬіЬгагу ап<і ІЬе Кигзк ОЬІазІ ЬіЬгагу Рог СЬіШгеп апсі УоиіЬ). 

АпоіЬег зиссеззГиІ ехатріе оР соорегаїіоп із ІЬе сгозз-ЬогсІег Іоигізі гоиїе 

"ТЬе Н е сі у т і по \ у с її і е з \¥ау". Аі ІЬе іпіііаііуе оР ІЬе Ьиїзк Сіїу Соипсіі іп 2012 

а питЬег оР сіїіез апсі тизеитз , рагкз іп Уоіуп, Кіупе, Тегпорії, КЬтеїпуІзку 

апсі СЬегпіУІзі ге^іопз оР Цкгаіпе Ьауе а§геесі Іо езІаЬІізЬ а іоіпі Іоигізі ргосіисі 

"ТЬе НесіутіпоуусЬіез \¥ау" апсі і о іп еРРогІз іп огсіег Іо рготоіе іі аі ІЬе паїіопаї 

апсі Еигореап Ігауеі тагкеїз. ТЬе з1га1е§іс Іазк оР "ТЬе НесіутіпоуусЬіез \Уау" 

ркуесі із рготоііоп оР с о т т о п сиііигаї ЬегіІа§е апсі Еазіегп Еигореап ісіепіііу оР 

ЬііЬиапіап, Веіагизіап, РоїізЬ апсі Цкгаіпіап реоріез Ьу ІЬе теапз оР сгеаііоп оР а 

то<іегп іпіегпаїіопаї Іоигізі ргосіисі, іоіпесі Ьу ІЬе іЬете оР сиііигаї апсі Ьізіогісаі 

ЬегіІа§е оР іЬе НесіутіпоуусЬіез іЬаІ \Уои1сІ роїепііаііу ГЄСЄІУЄ а \УІСІЄ гесо^піііоп 

апсі Ье іпеїисіесі іп ІЬе Іізі оР сиііигаї гоиіез оР ІЬе Соипсіі оР Еигоре аз а Рігзі 

ргоіесі іп Еазіегп Еигоре. Іп 2013, ЬеРоге ІЬе типісіраіііу оРКаипаз апсі Тгакаі 

сіізігісі (ЬііЬиапіа), апсі ІЬе РоїізЬ сіїу оР ЬиЬііп оРРісіаіІу іоіпесі ІЬе рт]есІ, 

зі§піп§ а тетогап<іит оп соорегаїіоп. ТЬе зате уеаг а зітііаг тетогапсіит луаз 

зі§песі \УІІЬ ИоуоЬгисізкуі апсі Ьісізк сіізігісі ехесиїіуе сотті ї їеез оР ІЬе Огосіпо 

ге2,іоп оРВеїагиз. 
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її зЬоиІсІ Ье поіесі іЬаІ еп1аг§етепІ оґ ІЬе Резііуаі тоуетеп і Ьаз а ЗІГОП§ 

іпйиепсе оп ІЬе Рогтаїіоп оГ а розіїіуе іта§е оГ ІЬе соипігу апсі ІЬе зІгеп§іЬепіп§ 

оР іпіегпаїїопаї сиііигаї соорегаїіоп. Моге іЬап 250 іпіегпаїіопаї Гезііуаі ЄУЄПІЗ оГ 

сіійегепі паїиге аге ЬеШ іп Цкгаіпе еуегу уеаг (ассогсііп§ Іо оРГісіаі зіаіізіісз оР 

ге§ізІегесі ЄУЄПІЗ). А т о п § ІЬе т о з і рориіаг ап(і Ратоиз - аге ІЬе "Моїосіізі" 

Іпіегпаїіопаї Р і ї т Резііуаі, іЬе "Кгауіпа Мгіу" Іпіегпаїіопаї ЕіЬпіс Резііуаі, ІЬе 

"РоїізЬ Роїк 8 и т т е г " Іпіегпаїіопаї Резііуаі апсі оіЬегз. ТЬе Іазі опе із іпеїисіесі іп 

ІЬе саіепсіаг оР іЬе Іпіегпаїіопаї Соипсіі оР Ог§апігаІіопз оР Роїкіоге Резііуаіз апсі 

Тгасііііопаі Агі (СІОРР). ТЬезе Резііуаіз Ьауе Ьесоте а \УЄ11 кполуп Ьаіітагк Рог 

поі опіу сіїіез іЬеу Ьеісі іп Ьиі Рог Цкгаіпе іізеір. Аппиаііу іЬеу §аіЬег а 1аг§е 

аисііепсе оР зиррогіегз апсі рагіісірапіз Ргот аІІ ОУЄГ Цкгаіпе апсі ІЬе ЛУОГІСІ, іЬиз 

сопІгіЬиІіп§ Іо іЬе рготоііоп оР іпіегсиїїигаі с1іа1о§ие апсі епЬапсіп§ іпіегезі оР 
і 

зосіеіу Іо ІЬе уагіоиз Рогтз оР сиііиге апсі сгеаііуііу. 

Ап ітрогіапі еіетепі оР іпіегпаїіопаі соорегаїіоп іп ІЬе іїеШ оР ргоіесііоп оР 

паїіопаї тіпогіїіез \УІІЬ іЬозе соипігіез іЬаІ Ьауе зітііаг еіЬпісаі соттипіііез із 

ІЬе \уогк іп ІЬе &ате\уогк оР іпІег§оуегптепІа1 сотті ї їеез оп іЬе гі§Ьіз оґ 

регзопз Ье1оп§іп§ Іо паїіопаї тіпогіїіез. Іп рагіісиїаг, іп ІЬе Ргателуогк оГ 

іпіег^оуегптепіаі а§геетеп1з апсі луогк оп ргоіесііоп оР ІЬе гі§Ьіз оР ІЬе 81оуак 

тіпогіїу іп Цкгаіпе апсі ІЬе Цкгаіпіап тіпогіїу іп ІЬе 81оуак КериЬІіс іЬе XI апсі 

XII тее1іп§з оР ІЬе Цкгаіпіап-8іоуак Віїаіегаї Соттізз іоп оп КаїіОпаї 

Міпогіїіез, есіисаііоп апсі сиііиге шаз ЬеШ іп 2 0 1 2 (КІЄУ) ап<і іп 2 0 1 3 (Вгаїізіауа) 

гезресііуеіу. 

2.3 Іп1е§гаі:іоп оґ сиііиге іп а 8Йгаіе§у Гог зшїаіпаМе сіеуеіортепі. 

ТЬе Іазі зосіаі апсі есопотіс сЬап§ез апсі детосгаїіс ргосеззез іп Цкгаіпе 

із ризЬесі Іо зеагсЬ а пе\у з1га1е§іс УІЗІОП Рог сіеуеіортепі аі ЬоіЬ ІЬе паїіопаї апсі 

Іосаі ІЄУЄІЗ. ТЬе т о з і асііуе Рогт оР ІЬе пе\у з1га1е§іез Рог зизІаіпаЬІе 

(іеуеіортепі із оссиггесі аі ІЬе ІЄУЄІ ОР ІЬе сіїіез апсі ге§іопз оР ІЬе соипігу. ТЬе 

іззие оР іЬе сиііиге апсі сгеаііуііу оР іЬе паїіоп Раіі іпіо іЬе РіеМ оР уізіоп аз оР 

зоте роїііісіапз апсі 1еасііп§ есопотізіз. Сиііиге із сопзісіегесі ,аз ап ітрогіапі 

роїепііаі тесЬапізт Рог ІЬе соипігу (іеуеіортепі апсі соЬезіоп оРіЬе паїіоп. , 
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Иохуасіауз, Ьуіу апсі Уіппііза аге Ше т о з і зиеееесі сіїіез, у/ЬісЬ аге 

сіеуеіоресі апсі ітріетепіесі Шеіг О\УП сіеуеіортепі зігаїе^іез, луЬеге Ше сиііигаї 

сііуегзіїу із Іакеп іЬе ітрогіапі ріасе аз Ше сарасіїу оГ іЬе соттипі іу . ТЬе т о з і 

ітрогіапі Расіог оГ ІЬе РеазіЬіІіІу оР ІЬезе з1га1е§іез із іЬеіг огіепіаііоп оп 

соттипі іу сІетапсіз апсіІакіп§ іпіо ассоипі ІЬе сиііигаї, 1іп§иіз1іс апсі геіі^іоиз 

сііГіегепсез іпЬегепІ іп тосіегп Цкгаіпіап игЬап соттипіі іез . Іп іЬіз рагіісиїаг, Ше 

«іеуеіортепі зігаїе^у оР Уіппііза -2020 зіаіесі іЬаІ «Уіппііза із ІЬе Еигореап сіїу 

ЛУІІЬ а сіеуеіоресі зігисіиге оР сиііиге апсі СІІУЄГЗЄ сиііигаї Ше», Ше т а і п §оа1 із Іо 

«сгеаіе а тоЬііе сиііигаї епуігоптепі Шаі ргосіисез іппоуаііуе апсі сгеаііуе 

ісіеаз». ТЬе зІгаІе§іс оЬіесІіуез аге «Ше сгеаііоп оР Ше сопсііііопз Гог (іеуеіортепі 

оР іпіегсиїїигаі зрасе». 

Бигіп§ Ше 2012-2013, Ше Міпізігу оГ Сиііиге оГ Цкгаіпе іоіпііу \уіШ 

Бпіргореігоузк 8іаІе Асітіпізігаїіоп ап(і Веуеіортепі Сепіег "Бетосгасу 

іЬгоїщЬ Сиііиге" ог§апІ2ес1 Ше 1гаіпіп§ зеззіопз, \УЬІСЬ аге сотЬіпесі іп Ше Ііііе: 

«Сиііигаї 8Ігаіе§іе8: іогтиіа оГ 8иссе88Їи1 с о т т и п і і у сіеуеіортепі» Гог сіїіез 

апсІ сіізігісіз. ТЬе сЬіеГз оГ Ше іосаі апсі типісіраї сиііиге апсі Іоигізт сіерагітепіз 

сопзі(іеге(і, іп рагіісиїаг, Ше роззіЬШіу оГ сиііигаї іпсіизігіез, ЛУЬІСЬ орепз ир Ше 

оррогіипіііез Рог ІПУО1УІП§ оР §ійесІ уоиШ ап<і а§е §гоирз іпіо Ше ітріетепіаііоп 

оР Ше Іосаі сіеуеіортепі рго§гатз апсі Ше ЄРРЄСІІУЄ изе ауаіІаЬІе гезоигсез. ТЬе 

іпсіисііп§ оР Ше Рігзі еіетепі оР Ше іпІап§іЬ1е сиііигаї ЬегіІа§е оР Цкгаіпе 

«Реігукіука раіп1іп§» Іо Ше Кергезепіаііуе Ьізі оР Ше ІпІап§іЬ1е Сиііигаї 

НегіІа§е оР Нитапііу іпзрігесі Ше Іосаі §оуегптепІ апсі Ше соттипі іу оР 

Бпіргореігоузк ге§іоп ап<і Реігікіука уі11а§е Іо геШіпк Шеіг сиііигаї Ьегі1а§е апсі 

ііз гоїе Рог Ше зосіеіу (іеуеіортепі апсі ііз О\УП Іеггіїогіаі епіііу. ТЬиз, Ше іззие оР 

Ше сіеуеіортепі оР Іосаі сиііигаї Ьегі1а§е (Іап§іЬ1е апсі іпІап§іЬ1е) роззеззесі а 

сепігаі гоїе іп Ше Беуеіортепі зігаїе^у оР Бпіргореігоузк ге§іоп ипііі 2020 

атоп§ зрасе іпсіизігу апсі Ше а§гіси11ига1 зесіог іззиез. 

МОГЄОУЄГ, Ше ргосезз оР Ше потіпаїіоп ргерагіпа, «Реігікіука раіп1іп§» Іо 

Ше К.ергезеп1а1іуе Ьізі оР ІМЕ8СО із иг§ес1 Іо іпіегсиїїигаі с1іаІ0£ие апсі 
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ехсЬап§е о і" ІЬе кпо\¥Іесі§е оп іЬе сііуегзіїу оґ іЬе іпІап§іЬ1е ЬегіІа§е оР ІЬе 

Ьшпапііу аі ІЬе іпіегпаїіопаї, паїіопаї апсі Іосаі ІЄУЄІЗ. 

ТЬиз, іп 2013 Іікгаіпе ог§апІ2есі аЬгоасІ ІЬе питЬег оР а зегіез оГ ехЬіЬіІіопз, 

іп рагіісиїаг, іп Ргапсе, ІЬе 8іаІе оР Кшуаіі, 8раіп апсі Ве1§іит. ТЬезе асііуіііез 

рготоіесі іо рориіагіге Цкгаіпіап еіетепі "Реігікіука раіпііп§" апсі Расіїііаіе іЬе 

аіігасііоп оР сііРРегепі реоріе іо іЬе сгеаііуе ргосезз іЬгои§Ь рагіісіраііоп іп іЬе 

у/огкзЬорз оР сгаРізтеп Реігікіука раіпііп§ - саггіегз оР іЬе еіетепі. Еуегуопе 

\УЬО УІЗІІЄСІ іЬе ехЬіЬіііоп \уаз аЬІе іо аііасЬ іо іЬіз агі апсі Іеагп іЬе ігасііііопз оР 

Цкгаіпіап ЬапсІісгаЙз. 

Аз а розіііуе Расіог, \УЄ сопуіпсесі іЬаі іп зоте ге^іопз оР Цкгаіпе, аз іп іЬе 

тепііопесі аЬоуе сіііез апсі агеаз аге іпЬегепі іЬе сііуегзіїу оР сиііигаї Ьегі1а§е, 

ЛУЬІСЬ аге гесо§пІ2есІ аз ІЬе роїепііаі ітрогіапсе оР ІЬе Іоигізт іпсіизігу. Аізо іі 

§еіз тоге аііепііоп іп ІЬе сопзегуаііоп апсі ргезепіаііоп. ТсІепііРісаііоп апсі 

еуаіиаііоп (тарріп§) сиііигаї гезоигсез аге Ьеіп§ Ьесате ІЬе песеззагу ргосезз іп 

іЬе Рогтаїіоп оРІосаІ сіеуеіортепі зігаїе^іез. 

А зиссеззіиі ехатріе із ІЬе сіїу оР ЬиЬапзк, \уЬеге ІЬе сіеуеіортепі оР Ьгапсі 

апсі зігаїе^у сіеуеіортепі оР ІЬе сіїу апсі ІЬе ге§іоп айепсіесі ІЬе уоип§ 

іпсіерепсіепі сиііигаї у/огкегз. ЬиЬапзк із а т е т Ь е г оР ІЬе «Сиііигаї тарріп§» 

(Еигореап Сиііигаї Роипсіаііоп, Сепіге Рог Сиііигаї Мапа§етепІ, Беуеіортепі 

Сепіге «Бетосгасу іЬгои§п Сиііиге») Іо§еіЬег \уііЬ оіЬег сіїіез іп Цкгаіпе, аз 

Осіезза, ЬУІУ, Меіііороі, Бопеїзк, ЛУЬІСЬ Ьауе аисіііесі іЬе сиііигаї зрасез апсі 

гезоигсез оРіЬе сіїу. Рагіісіраііоп іп ІЬе ргсуесі Ьаз 8Ігеп§іЬепесі ІЬе рагІпегзЬір 

Ьеіу/ееп сиііигаї орегаїог'З сіїіез, аз \УЄ11 аз зіітиіаіесі іЬе с!іа1о§ие ЬеІ\уееп ІЬе 

аиіЬогіїіез §оуегптепІ ап<1 ІЬе сгеаііуе соттипі іу . Іп асісііііоп, ІЬе ргсуесі Ьаз 

агоизесі уііаі сіізсиззіоп оР ІЬе гоїе оР сиііиге іп зосіаі (іеуеіортепі. 

3. А\уагепе88-гаІ8Іп§ апсі рагіісіраііоп оГ СІУІІ зосіеіу 

Іп ОсіоЬег 2013, ІЬе Міпізігу оР Сиііиге оР Цкгаіпе Іо§еіЬег луііЬ Еигореап 

Соттізз іоп Ьозіесі ІЬе Ке§іопа1 зепііпаг оп іЬе ргасіісаі ітріетепіаііоп оГ 

іЬе Ц1ЧЕ8СО Сопуепііоп оп іЬе Ргоіесііоп апсі Рготоііоп оГ іЬе Біуегзііу оГ 
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Сиііигаї Ехргеззіопз. ТЬіз ЄУЄПІ \уаз сіесіісаіесі іо ІЬе ітріетепіаііоп оР ІЬе 

Сопуепііоп ІЖЕ8СО іп Еазіегп РагІпегзЬір соипігіез (АгегЬауап, Агтепіа, 

Веіашз, Оеог§іа, Моїсіоуа апсі Цкгаіпе) апсі іЬе еуаіиаііоп оР ЕЦ соипігіез 

ехрегіепсе. ТЬіз зетіпаг §аіЬегесі ІЬе гергезепіаііуез оР ііае Еигореап 

Соттіззіоп, ІЖЕ8СО, іЬе Соипсіі оР Еигоре, іЬе Міпізігіез оР Сиііиге апсі 

Рогеі§п АРРаігз оР Цкгаіпе, ап<1 оіЬег риЬІіс апсі ргіуаіе іпзіііиііопз оР іЬе Еазіегп 

РагІпегзЬір апсі іЬе ЕЦ МетЬег 8іаіез іпс1ис!іп§ ЬііЬиапіа, Оегтапу, Аизігіа, 

Котапіа, Ви1§агіа. ТЬе зетіпаг \уа§ ууісіеіу соуегесі іп іЬе тесііа, \УЬІСЬ §ауе 

ітреіиз іо іЬе сіізсиззіоп оР іЬе пехі зіерз іп іЬе ітріетепіаііоп оР іЬе ІЖЕ8СО 

Сопуепііоп. 

Ргот іЬе розіііуе ргозресііуе іп іЬе Цкгаіпіап сиііигаї зрЬеге еззепііаі 

іпсгеазе оР риЬІіс іпіііаііуез апсі §ГО\УІЬ оР іЬе іппоуаііуе сиііигаї ркуесіз зЬоиІсі 

Ье тепііопесІ. ТЬе іпіегпаііопаі ог§апігаііопз, езресіаііу іЬе Еигореап 

іпзіііиііопз, ріау а зі§піРісапі гоїе іп а ргосезз оР рго§гат ітріетепіаііоп, аітесі 

аі іпсгеазе оР іЬе ІЄУЄІ ОР сіетосгасу іп іЬе соипігу апсі сіеуеіортепі оР іЬе Іосаі 

§оуегпапсе уЬеге сопігіЬиііоп іо іЬе оуегаїї уаіие іЬе сиііиге апсі іпіегсиїіигаї 

с1іа1о§ие. ТЬиз, іЬе Цкгаіпіап поп-§оуегптепіа1 ог§апігаііопз Ьауе Ьесоте іЬе 

асііуе рагіісірапіз оР Еавіегп РагІпегзЬір Сиііиге Рго§гатте Гог 2011-2014 

(Еазіегп РагйіегвЬір Сиііигаї Рго§гатте). Іп огсіег іо 8ігеп§іЬеп Еазіегп 

РагІпегзЬір 10 ОР 15 рго]есіз ІаитсЬесІ Ьу Еигореап Соттізз іоп аге саггіесі 

оиі іп Цкгаіпе. 

МОГЄОУЄГ, іп іЬе Ггатеу/огк оР іЬе Еазіегп РагІпегзЬір Сиііиге Рго§гатте іп 

огсіег іо сіеіегтіпе іЬе ргіогіііез оР іЬе роїісу ітргоуіп§ апсі іЬе ПЄЄСІЗ оР іЬе зесіог 

зресіаі апаїузез апсі топііогіп§ Ьауе Ьееп ргоуісіесі. А питЬег оР ітрогіапі із-зиез 

геїаіей іо іЬе ітріетепіаііоп оР іЬе Сопуепііоп 2005 оЬ]есііуез аге гейесіесі іп 

іЬе тепііопесІ аЬоуе апаїуіісаі герогі. ТЬіз герогі із іо Ье Ртаїігесі Ьу іЬе Міпізігу 

оР Сиііиге оР Цкгаіпе. 

8іпсе 2011 іЬе іпіегпаііопаі зетіпагз оп ргасіісаі ітріетепіаііоп оР ІЬе 

ргоуізіопз ої іЬе ЛУЬііе Рарег оп Іпіегсиїіигаї Віа1о§ие «ІЛУІП§ іо§еіЬег іп 

еяиаіііу апсі с1і§пі1у», Ьауе Ьееп аггап§есі сіесіісаіесі Іо зисЬ Іорісз аз: 
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«Бетосгаїїс §оуегпапсе оР іЬе сиііигаї сііуегзіїу» (2012, Куіу), «Іпіегсиїіигаї 

кпоу/1ес1§е: іЬе гоїе оР іЬе сиііиге апсі есіисаііоп» (2012, Уіппііза), «ТЬе зрасе оР 

іЬе іпіегсиїіигаї сііа1о§ие» (2012, Куіу), «Іпіегсиїіигаї/іппоуаііоп сіеуеіортепі 

роїісу Гог іЬе Іосаі соттипіііез» (2011, УигЬпе іошп, Осіезза ге§іоп.). 

ТЬе іззиез оР іЬе сиііигаї гі§Ьіз, іпіе§гаііоп оР сиііиге іп (Іеуеіортепі 

зігаіе§іез апсі оіЬег ітрогіапі таііегз \уеге гаізесі іп іЬе Ргате\уогк оГ еуепі. 

ЕУЄПІЗ \УЄГЄ ог^апігесі Ьу іЬе Міпізігу оГ Сиііиге оГ Іікгаіпе апсі іЬе Оеуеіортепі 

Сепіге «Бетосгасу іЬгои§Ь Сиііиге» ипсіег зиррогі оРіЬе Соипсіі оРЕигоре. 

ТЬе ригрозе оР іЬе зетіпагз \уеге іЬе ОУЄГУІЄЛУ ОР іЬе гесоттепсіаііопз оР іЬе 

Соипсіі оР Еигоре оп іЬе ргасіісаі ітріетепіаііоп оР іЬе ргоуізіопз оР іЬе \¥Ьііе 

Рарег оп Іпіегсиїіигаї Біа1о§ие апсі ехрегіепсе ехсЬап§е \УІІЬ Еигореап соипігіез 

іп іЬе іїеісі. ТЬе Цкгаіпіап гергезепіаііуез оР іосаі аиіЬогіііез, тесііа, сиііигаї 

іпзіііиііопз апсі риЬІіс зесіог, У/ЬО аге рагі оР іЬе Метогапсіит оп іЬе Цкгаіпіап 

ріаіРогт оР іпіегсиїіигаї сіііез, аз \УЄ11 аз іпіегпаііопаі ехрегіз, рагіісіраіесі іп .іЬе 

зетіпаг. 

Іп гесепі уеагз, іЬе Іпіегпаііопаі КезеагсЬ апсі ЕхсЬап§ез Воагсі (ІЯЕХ), іЬе 

Ц.8. А§епсу Рог Іпіегпаііопаі Беуеіортепі (Ц8АГО), іЬе Міпізігу оР Сиііиге оГ 

Цкгаіпе апсі іЬе Цкгаіпіап ЬіЬгагу Аззосіаііоп саггіесі оиі а «ВіЬІіотізі» 

рго§гат. ТЬе ріхуесі із іаг§еіесі іо іпігосіисе оР пе\у іесЬпо1о§іез, ігаіпіп§ оР 

ІіЬгагіапз апсі зігеп§іЬепіп§ соорегаііоп Ьеіу/ееп іЬе іпзіііиііопз аі аІІ ІЄУЄІЗ, Ргот 

Іосаі іо іпіегпаііопаі. ТЬе рп^есі у/аз а геаі ріаіРогт Рог сііаіо^ие Ьеілуееп 

сііРРегепі зіакеЬоШегз (ІіЬгагіапз, агіізіз, риЬІіс Рі§игез, іоигпаїізіз, есопотізіз, 

§оуегптепі оРйсіаІз, Ьізіогіапз, іеасЬегз, еіс.), \УЬІСЬ \УЄГЄ §геаііу епЬапсесІ .іЬе 

ипсіегзіапсііп£ оР іЬе гоїе оР іЬе сиііиге апсі сиііигаї Ьегііа§е Рог зосіаі 

(Іеуеіортепі, апсі Іесі іо сгеаііоп оР сіізсиззіоп ріаіРогт Рог соттипііу 

сіеуеіортепі іЬгои§Ь іЬеіг сгеаііуііу іп іЬе НЬгагіез. ТЬе теазигез сіігесіесі іо изе 

апсі іпсгеазе іЬе сарасііу оР НЬгагіез Рог іосаі соттипіііез, шЬісЬ іпсіисіе 

епсоига§іп§ асііуе рагіісіраііоп іп іЬе риЬІіс апсі роПіісаі ргосеззез іоок а кеу 

ріасе іп іЬіз ргсуесі. 
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Іп гесепі уеагз іп Іікгаіпе іЬеге із а §гасІиаі ІгапзГогтаїіоп оР ІЬе сіиЬз (СІиЬ, 

Сиііигаї Сепіег, Реоріе'з Ііоизе, еіе.) іпіо іЬе тосіегп сіізІгіЬиІіоп еепіегз оР іЬе 

сиііиге апй Іеізиге, геіпіегргеїаііоп оР іЬеіг гоїе (пеїлуогк оР сіиЬз із ІЬе 1аг§езІ іп 

Іікгаіпе апсі сотрозез аітозі 50% оР аІІ риЬІіс іпзіііиііопз оР сиііиге). ТЬіз 

сЬа11еп§е із геРіесІесі іп зіаіе сиііигаї роїісу (сіесізіопз оР ІЬе Міпізігу оР Сиііиге), 

аз \УЄ11 аз соттипі іу іпіііаііуез / рго]есІз. 

ТЬиз, а зеагсЬ Рог пелу іппоуаііуе сіеуеіортепі сопсеріз із гаїЬег ІПІЄПЗІУЄ 
V 

ІПУОІУІП§ іЬе Іосаі іпзіііиііопз. ТЬіз із зіітиіаіесі Ьу ІЬе §ГО\УІЬ оР іЬе песеззіїу 

іог ^иа1і^у зосіаі апсі сиііигаї ЗЄГУІСЄЗ апсі пеесі Іо ГЄЗОІУЄ зосіаі ргоЬіетз аі іЬе 

ІЄУЄІ оР Іосаі соттипіііез. II зЬоиІсі Ье поіесі іЬаІ ІЬе ргасіісе оГ Іосаі сіиЬз 

геог§апігаІіоп іпіо ІЬе еепіегз оР асііуіііез із у/ісіеіу зргеасі іп Іікгаіпе. ТЬіз тосіеі 

ІПУОІУЄЗ ІЬе ехрапзіоп оР ІЬе сиііигаї апсі зосіаі ЗЄГУІСЄЗ оР ІЬе іпзіііиііоп, \УЬІСЬ 

аге ЬазесІ оп ІЬе пеесіз оР ІЬе соттипііу, апсі гециігез тоге асііуе сіїігеп 

іпуоіуетепі іп ІЬе сіеРіпіііоп оР іЬеіг пеесіз. ТЬе еепіегз аге ехресіесі Іо Ьесоте 

еепіегз оР соттипі іу соЬезіоп, рагіісиїагіу іЬгои§Ь ІЬе сгеаііуііу апсі іпіегсиїіигаї 

сііа1о§ие. 

4. Маіп асЬіеуетепіз апсі с1іа11еп§е8 ге§агс!іп§ ітріетепіаііоп о£ іЬе 

Сопуепііоп 

•Аз розіїіуе асЬіеуетепІз, \УЄ сап тепііоп ІЬе 1оп§ \уау оР іЬе Сопуепііоп 

2005 оп ІЬе Ргоіесііоп апсі Рготоііоп оР іЬе Біуегзіїу оР Сиііигаї Ехргеззіопз 

гаїірісаііоп. 0\УІП§ Іо регзізіепі еРРогІз оРіЬе Міпізігу оР Сиііиге апсі N 0 0 3 іп ІЬе 

ГіеМ оР сиііиге (ІіРРегепІ ІЄУЄІЗ ОР §оуегптепІ геіпіефгеїесі іЬе гоїе оР ІЬе сиііиге 

апсі ііз ітрасі оп оіЬег зесіогз Рог ІЬе зизІаіпаЬіе зосіаі апсі есопотіс 
V 

(іеуеіортепі. Тосіау, іЬе Сопуепііоп Ьаз Ьесоте ап іп1е§га1 рагі оГ ІЬе ІІкгаіпіап 

1е§а1 зузіет апсі Цкгаіпіап ргасіісе. И зіііі гедиігез, регЬарз, тоге асііуе апсі 

Ьгоасіег соттипісаііоп апсі риЬІіс сіеЬаІез. 

ТЬе сотріеііоп оР ІЬе іпіегпаі ргосесіигез пеесіесі Рог ІЬе епігу іпіо Гогсе іЬе 

Ргатешогк Сопуепііоп оР Соипсіі оР Еигоре Рог ІЬе Уаіие оР Сиііигаї Негі1а§е 
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іог Зосіеіу із оГ Ьі§Ь ітрогіапсе. Ріпаїіу Цкгаіпе'з ассеззіоп Іо іЬіз Сопуепііоп 

\уаз еГГесіесі іп 8еріетЬег, 2013 айег іЬе асіорііоп оГ іЬе 1а\у оГ Іікгаіпе 

гезресііуеіу. 

їчкпуасіауз, Іікгаіпе із а рагіу оГ а\\ ТЖЕ8СО апсі Соипсіі оГ Еигоре 

СОПУЄПІІОПЗ, \УІІЬ ге§агсі іо сиііигаї таііегз апсі сієуеіорз апсі саггіез оиі іЬе 

арргоргіаііп§ ріапз Гог ііз ітріетепіаііоп. 

Аз зоте зі§пШсапі асЬіеуетепіз іпіііаііуез, \УЬІСЬ аге саггіесі оиі аі іЬе Іосаі 

ІЄУЄІ сап Ье тагкесі; іп рагіісиїаг, іі із оссиггесі іЬе (іеуеіортепі оГ, іЬе 
V 

іпіегсиїіигаї сііаіо^ие апсі іЬе ітріетепіаііоп оГ іЬе роїісіез зиррогііп§ сгеаііуе / 

сиііигаї іпсіизігіез. 

Тазк»: 

ТЬе т о з і ітрогіапі іазк Гог іЬе соипігу Гог іЬе пехі регіосі із іЬе ГигіЬег 

рготоііоп оГ іЬе ргоуізіопз апсі ригрозез оГ іЬе Сопуепііоп 2005 апсі оіЬег 

геїеуапі іпіегпаііопаі іпзігитепіз іЬгои§Ь іЬе ргоуісІіп§ оГ песеззагу теазигез іп 

огсіег іо ітргоуе іЬе ігаіпіп§ оГ а уагіеіу оГ іпсіизігіез регіаіпіп§ ог геїаіесі іо 

сиііиге, Іпс1ис1іп§ есопотіс сіеуеіортепі. 

АпоіЬег ргіогііу іазк Гог іЬе пехі регіосі \УЬІСЬ соиісі Гасііііаіе. іЬе 

ітріетепіаііоп оГ іЬіз іпіегпаііопаі ігеаіу із іЬе сгеаііоп оГ ап іпіегтіпізіегіаі 

\уогкіп§ §гоир оп іЬе ітріетепіаііоп оГ іЬе Сопуепііоп 2005 аі іЬе паііопаї апсі 

Іосаі ІЄУЄІЗ, \УІІЬ оЬ1і§аіогу іпуоіуетепі гергезепіаііуез оГ уагіоиз зрЬегез оГ 

асііуііу апсі зесіогз. 

Опе тоге ітрогіапі іазк із іЬе ассотріізЬтепі оГ гезеагсЬ оп іЬе 

сіеуеіортепі оГ сгеаііуе іпсіизігіез іп Цкгаіпе \УІІЬ ге§агс! іо §1оЬа1 ехрегіепсе іп 

іЬе йеШ, у/ЬісЬ із ипсіег ргосезз аі іЬе ргезепі. 

8ресіГіс іазк Гог оиг зіаіе роїісу іп іЬе йеісі оГ сиііиге із іо топііог апсі 

еуаіиаіе сиііигаї ргоіесіз, СІЄГІУЄСІ Ггот СІУІІ зосіеіу зесіог \УІІЬ іЬеіг іигІЇїег 

Ьагтопігаііоп У/ІІЬ рго§гатз апсі іазкз оГ сиііигаї роїісу оГ Цкгаіпе. 
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Аппех 1: Сотріепіепіагу сіаїа апсі іпїогтаіїоп (§оигсе8 апсі 8ЇаіІ8ііс8) 

Рагіісіраііоп Їі§иге8 Гог сиїїигаї асіІуШе8 іп Іікгаіпе, 1996-2012 

1 9 9 6 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 5 2 0 0 7 І 2 0 0 8 2 0 0 9 , 2 0 1 0 2 0 1 ! 2 0 1 2 
Міітоег о" о-огеззіспа 
гііеаііу-; 
МілпЬег оГзресіа огз 
;|щ ІІІІЩДДУР|?||в: • 
І-ІшгЬег оГсопсегі 
ощапізайош 
ХитЬег оГ зресіаіогз 
(тіїїіоп) 
№ т Ь е г о і" тизеитз 

1 3 0 

5 3 

"48 

і .5 
5 7 

61 

6.2 

~67| 

3 .8 6.6 

; у-.--! __ 
Мизеипі УІЗІЮГЗ (тіїїіоп) 1 16.5І 16.0І 17.5; 
1\итЬег оґсіпетаипіїз (іп 13.ЗІ 5.9 5.3 
ІЇіоизапсІ) і 

6.2! .. 
78| 

4 .4 

4 3 7 

18.0 

1 3 8 1 3 8 1 3 6 1 4 0 

~6І}\ 7 Х І 6 2 І 6.5 

~79І 77! 77) 8 3 

"42 4 .0 3 .8 -4.2 

6 .7 

~82| 

Т і ї 

4 5 8 4 7 8 499111 5 4 6 5 7 0 

6.7 

88 

Т б 

'592 

ЖітЬег ої йскеіз зокі 
(тіїїіоп) І.-. ' _ | 
НішЬеГ зЛ" ІСГГПеЗ (ІП 
ііюизаїкі) 

14 б 9 10 

3.0 

щ 

2 1 . 9 20.8| 2 1 . 7 2 1 . 8 2 2 . 4 
2 4І о 2І о 2І 9 ? ! і 7 

-> і .а;; л з . л 2 0 . 7 2 0 . 4 1 9 . 8 2 0 . 8 20.61 20 . 1 
••̂•фі-̂: ЇЇ: 

1 М: і: і 
Ш 330 ! 345" 

З 54 3 4 3 

9 1 5 1 6 
;; ; : 

19 .5 І 1 9 . 3 1 9 2 

3 2 5 ; З І Ї З І 5 МигпЬег оґІіЬгагу соїіесіізпз 
і тіШоп соріез| | | | | І | | | | | 
ВсоУ.5 (ііі-іез) 1 5 РВ4| 7 74?!"л2 4 4 4 Ц 5 720І ' і7 $гі\?А С40[22 4 Г . І 2 2 5 5 7 І 2 2 8 2 5 І 2 5 0 3 5 

Воокз (питЬег оґсоріез, іп 44] 48^ 54] 5 6 49^ 4 5 ] 47І 6 2 
йюизапй) ! 

Зоигсе: 8іаІе 8Шізіісз С о т т і ї ї е е оГ Іікгаіпе, 2013. 

РгоГе88Іопа1 уосаі (іпсі. с1іоіг8) §гоирз оГ Іікгаіпе 
(Ьу 01.01.2014) 

Ке§іоп СЬоігз апсі зіп§іп§ апсі йапсіп§ 
епзетЬІез 

Уосаі апсі р!ауіп§ апсі зіп§іп§ сошрапіех 

Тоіаі РгоГеззіопаї. Гоїк Тоіаі РгоіеззіопаІ Роїк Рор 
Іікгаіпе 26 16 9 32 4 17 11 
Сгітеа 2 2 0 7 1 4 2 ' 
Уіппуїзка оЬІазі 1 1 0 0 0 0 0 
Уоіупзка оЬІазІ 1 1 0 1 1 0 0 
Бпіргореїхоузка 
оЬІазІ; 

0 1 0 0 0 1 0 

Бопеїзка оЬІазІ 0 0 0 1 0 1 0 
/ЬуГотугзка 
оЬІазІ 

2 1 1 2 0 1 1 

2акаграїзка оЬІазІ 0 0 1 1 0 0 0 
2арогігка оЬІазІ 0 0 1 0 0 0 0 
Іуапо-Ргапкіузк 
оЬІазІ 

0 0 0 1 0 1 0 

Куіузка оЬІазІ 0 0 0 0 0 0 0' 
Кігоуо§га<1зка 
оЬІазІ 

0 0 0 1 0 ' 0 1 

ЬиЬапзка оЬІазІ 1 0 1 0 0 0 0 
Ьуіузка оЬІазІ 1 1 1 0 0 
Мукоіауіузка 
оЬІазІ 

0 0 0 2 0 1 1 

Осіезка оЬІазІ 1 0 1 3 1 1 1 
РоКаузка оЬІазІ 1 0 1 2 0 1 1 
Ріупепзка оЬІазІ 0 0 0 1 0 1 0 
Зитзка оЬІазІ 0 0 0 3 0 1 2 
Тегпоріїзка оЬІазІ 1 1 0 2 1 0 1 
Юіагкіузка оЬІазї 1 1 0 0 0 0 0 
Иіегзопзка оЬІазІ 0 0 0 0 0 0 0 



КЬ теїпуізка 
оЬІазІ 

1 0 1 0 0 0 0 

СЬегказка оЬІазІ 1 0 1 2 0 2 0 
СЬегпіуеІзка 
оЬІазІ 

2 1 1 1 0 0 1 

СЬегпіЬіузка 
оЬІазІ 

4 2 2 0 0 0 0 

Сіїу оґКуіу 6 4 2 1 0 1 0 



Сиііиге / агІ8 рогіаі 

БС "Ветосгасу іЬгои§Ь Сиііиге" 
1іІгр://\¥\¥\у,то(Іе-12.1. .іп.иа 

Сепіге ої- Сопіетрогагу Агі 
Ьйр://\у\у\у.сеа.кіеу.иа 

Іпіегпаііопаі Р і ї т Резііуаі "МоІосіізГ 
Ьйрі.Ут^у.тоІосІізІ.сот 

Агі-рогіаі - Мосіегп Агіз 
1і{1:р://\у\¥\у.аг(:рогіа1,ога,иа 

Мосіегп ІІкгаіпіап Тііеаіге 
ЬЦр ://У¥\¥\¥ . у і гіер.оте 

Иаііопаї Асасіету І. Ргапко Бгата ТЬеаІге 
Ьі1р://\ууууу.й^пко-іЬеаіге.кіеу.иа 

Иагіопаї Асасіету Ь. Икгауіпка Киззіап Вгата ТЬеаІге 
Ьі1:р://\у\у\у,т5сїгат,кіеу.иа 

Каїіопаї Рііііііагтопіс Зосіеіу 
Мір: //УУУУУУ . Шагтоп і а. с от. иа 

Аззосіаііоп ої АгІ-§а11егіез ої Іікгаіпе 
Ьцр://\у\у\у.50уіагі.сс>т.иа 

Иагіопаї рогіаі Кіпокоіо 
Ьйр:/7\ууууу.кіпоко1о.иа 

Сепіге іог ІІкгаіпіап Сиііиге апсі Агі 
1і11:рі//\¥\у\у.(Іо1Є5ко.еот/ 

КНсгзоп Сепіге ої ІЇіе УоиіЬ Іпіііаііуез Тоїет 
Ьі1р;//\у\¥УУЛ:егга~Гііі:ига.сот. 

Уоип§ Ьііегаїиге 
Ьйр://\утуЛ11ега1іігала{:р.ог§:,ііа 

В2у§а Аіі Сепіге 
Ьі1:р://ту\у,сІ2уо:а.сопї,иа 

ТІїсаІге-ЗіисІіоАгаЬезциез 
Ііїір:// \У\У\У. агаЬезку. ога.иа 

ЬУІУ РиЬІізЬегз Рогит 
1іі1р://\у\у\у,Ьоок1?огііт..сот.ца 

ІІкгаіпіап УУОГІСІ тизіс Резііуаі "Кгаіпа Мгіу" 
ЬИр://ту\у.кгаіішпгіу.сот 



РіпсЬикАгїСепіге 
їіІШі//рі.гісІиікагісеп:і:ге.о:ге/еЕ 

Сепіге ої Мосіегп Агі "ІпІегЗМк" 
Ьгір://іііІдг5!іік.сот/еаІІегу/ 

81а\'зке Коск Резііуаі 
Ьйр:/МаУ8кегоск.іп.иа 

АгІ-§гоир "8ТА№' 
Мір://іІ5к.оге.ші/ 

Нитап Иі§Ь(з Боситепіагу Р і ї т Резііуаі 
ЬіІр://сіос-ис1аУБ,оге:.иа/2009/рогіа1/еп 

КОКУ О (Ж (Роипсіаііоп Сепіег Іог Сопіетрогагу Агі, Куіу) 

Ьйізі/Дулуу/.когусІог.і.а.иа/еіі/ 

РгоГе88Іопа1 аввосіаііопв 

Каїіопаї ^/гііегз' Шіоп о І Іікгаіпе 
Ійір://шу/у/, іів р и. о ге. 'и а 
Аззосіаііоп оґ Сотрозегз ої"Іікгаіпе 
Мір ://уу УУ УУ . еотрозеті кгаі не. огр;/ 

К'аііопаї ІІпіоп ої Агіізіз ої Іікгаіпе 
1:іЙр://'УУіУ"УУ,п5Іііі.ога,иа/ 

Маїіопаї ІІпіоп ої" АгсЬіІесІз оГ Іікгаіпе 
1Шр://пзаи..оге/ 

ІІкгаіпіап Сиііигаї №ілуогк 
ЇЇ11 Р: // УУ УУ УУ . и КГКЇЇ ЇЇ. пеі: 

Сиііигаї роїісу такіп§ Ьойіе» 

Міпізігу ої- Сиііиге ої Іікгаіпе 
Ьар://т іншії .кти, ЄРУ . иа/ті іісиїі/іік/І псіех 

УегкЬоупа Касіа (Рагііатепі) о£ Іікгаіпе 
1іі{;рі//\ууууу,гас1а,ЙОУ.ца 

Ргезісіепііаі Асітіпізігаїіоп 
М!р://уу\¥ш.рге8іі1егіі;,шу;иа/соп1:ед1;/3001ііт1 

1іЦр://гоіпсц11кшц.цоу.иа/штсц11/цк/т<Дех 



Аппех 2: Асііоп ріап оп ітріетепіаііоп оїіЬе ІЛЧЕ8СО Сопуепііоп оп Ргоіесііоп апсі 
Рготоііоп оїіЬе Віуегзііу ої Сиііигаї Ехргеззіопз іп 2013 - 2014 уеаг8 

1. Розіег іпіегпаііопаі апсі ге§іопа1 соорегаїіоп Ьеі\уееп уосаііопаї апсі 1гаіпіп§ зскооїз іп огсіег іо 
гаізе алуагепезз аЬоиі паїіопаї сиііигаї ігасііііопз апсі іпіецгаііоп ої паїіопаї сиііиге іпіо іЬе УУОГІСІ 
сиііигаї зрасе. 

Міпізігу оГ Есіисаііоп апсі 8сіепс6 
ТЬе Соипсіі ої МіпІ8іегз оГ іЬе 
Аиіопотоиз КериЬИс ої Сгітеа 
Ке§іопаІ, Куіу апсі 8еуазіоро1 8іаіе 
А(ітіпІ8ігаііоп8 
Бигіп§ іке уеагз 2013-2014 

2. Рготоіе соуега§е іп зіаіе таз з тесііа аЬоиі ітріетепіаііоп ої іііе Асііоп Ріап оп 
ітріетепіаііоп оі" іііе ІЛ4Е8СО Сопуепііоп оп іке Ргоіесііоп апсі Рготоііоп оі іке Біуегзііу ої 
Сиііигаї Ехргеззіопз. 

8іаіе С о т т і і і е е Гог Теїеуізіоп апсі 
Касііо Вгоайса8ііп§ ої Іікгаіпе 
Оигіп§ іке уеагз 2013-2014 

3. Епзиге огдапігаііоп апсі Ьо1с1іп§ о І СЬІІСІГЄП'З іезііуаіз, сотреііііопз, \Уогкзкорз апсі оікег 
асііуіііез аітіп§ аі іке сіеуеіортепі оі" сЬіісігєп'з сгеаііуііу. 

Міпізігу ої Сиііиге ої Іікгаіпе 
ТЬе Соипсіі ої МіпІ8Іег8 ої іЬе 
Аиіопотош КериЬІіс оГ Сгітеа 
Ке§іопа1, Куіу апсі 8еуазіороІ 8іаіе 
Асіїшпізігаііопз 
Бигіп§ іЬе уеагз 2013-2014 

4. Ргоуісіе гезеагск зіисііез, зсіепІіГіс апсі ргасіісаі сопіегепсез, гоипсі ІаЬІез, \уогкзкорз оп 
ітріетепіаііоп апсі геаіігаііоп о Г іке ІІК1Е8СО Сопуепііоп оп іке Ргоіесііоп апсі Рготоііоп оГ іке 
Оіуегзііу ої Сиііигаї Ехргеззіопз. 

Міпізігу оі Сиііиге оі Іікгаіпе 
Бигіп§ іке уеагз 2013-2014 

5. Сопзісіег іке Сопуепііоп оп іке Ргоіесііоп апсі Рготоііоп о і" іке Біуегзііу ої Сиііигаї 
Ехргеззіопз аі Іке сопсіизіоп оГ іпіегпаііопаі а§геетепіз оп со-ргосіисііоп апсі со-орегаііоп іп іке 
йекі ої сіпетаіо£гарку. 

8іаіе А§епсу ої Іікгаіпе іог Сіпета 
Бигіп§ іке уеагз 2013-2014 

6. Рготоііоп оі ге§іопа1 сиііиге іп огсіег іо ргезегуе апсі рготоіе Ігасііііопаі іогтз ої сиііигаї 
ехргеззіопз. 

МіпІ8Ігу оГ Сиііиге ої Іікгаіпе 
Ке§іопа1, Куіу апсі 8еуа8іоро1 8іаіе 
Ас1тіпІ8ігаііоп8 
Бигіп§ іке уеагз 2013-2014 

7. Рготоіе іке сіеуеіортепі о і атаіеиг сгеаііуііу апсі Ігасііііопаі ІІкгаіпіап сиііиге аі іке паїіопаї 
апсі іпіегпаііопаі ІЄУЄІЗ. 

Міпізігу оГ Сиііиге ої Іікгаіпе 
Ке§іопаІ, Куіу апсі 8еуазіоро1 8іаіе 
А(1тіпІ8ігаііоп8 1 



Вигіп§ Ше уеагз 2013-2014 

8. Ітріетепі с о т т о п Іо аІІ ге§іопз ої" Іікгаіпе іпіегпаііопаі апсі паїіопаї сиїїигаї рпуесіз іп огсіег 
Іо їогт ап іп1е§га1 сиііигаї зрасе о і Іікгаіпе. 

Міпізігу ої Сиііиге ої Іікгаіпе 
ТЬе Соипсіі ої Міпізіегз ої ІЬе 
Аиіопотоиз КериЬІіс ої Сгітеа 
Ке§іопа1, Куіу апсі 8еуазІоро1 8іа1е 
Асітіпізігаііопз 
Оигіп§ Іке уеагз 2013-2014 

9. Рготоіе Іке сіеуеіортепі оїНЬгагіапзкір Ьу ітр1етепііп§ їогитз, рщїесіз, апсі сІі§іІа1 НЬгагіез. 
Міпізігу ої Сиііиге ої Іікгаіпе 
ТЬе Соипсіі ої Міпізіегз ої іЬе 
Аиіопотоиз КериЬІіс ої Сгітеа 
Ке§іопа1, Куіу апсі 8еуа8іоро1 8іаіе 
Асітіпізігаііопз 
Бигіп§ іке уеагз 2013-2014 

10. Рготоіе Іке ргезегуаііоп, гезіогаїіоп апсі (іеуеіортепі ої ігасііііопаі їоїк агі Ьу епсоига§іп§ 
апсі зиррогііп§ уоип§ їоїк тазіегз. 

Міпізігу ої Сиііиге ої Іікгаіпе 
Ке§іопа1, Куіу апсі 8еуазіоро1 8іаіе 
Асітіпізігаііопз ( 

В т і щ іке уеагз 2013-2014 

11. Рготоіе АП-ІІкгаіпіап агі ЄУЄПІЗ ІП іке Гіеісі ої Гіпе агіз, їоїк апсі ркоіо§гарку. 
Міпізігу ої Сиііиге ої Іікгаіпе 
Ке§іопа1, Куіу апй 8еуазіоро18іаіе 
Асітіпізігаііопз 
Оигіп§ іке уеагз 2013-2014 

12. 0г§апІ2Є апсі сопсіисі іпіегпаііопаі, паїіопаї, ге§іопа1 їезііуаіз, сопіезіз, Іоиг ігірз апсі оікег 
сиііигаї ЄУЄПІЗ аітесі аі рготоііоп ої сиііигаї сііуегзіїу. 

Міпізігу ої Сиііиге ої Іікгаіпе 
Ке§іопа1, Куіу апсі 8еуазіоро1 8іаіе 
Асітіпізігаііопз 
Бигіп§ іке уеагз 2013-2014 

13. Епзиге рагіісіраііоп ої Іосаі §гоирз апсі асіогз іп іпіегпаііопаі, АП-ІІкгаіпіап, апсі ге§іопа1 
сиііигаї апсі агіізііс ЄУЄПІЗ. 

Міпізігу ої Сиііиге ої Іікгаіпе 
Ке§іопа1, Куіу апсі 8еуазіоро1 8іаіе 
Асітіпізігаііопз 
Бигіп§ Іке уеагз 2013-2014 

14. 0г§апІ2е ап<1 саггу оиі асііуіііез іп іке їіеМ оїікеаіег агіз аітесі аі зігеп§ікепіп§ іпіегпаііопаі 
соорегаїіоп. 

Міпізігу ої Сиііиге ої Іікгаіпе 
Ке§іопа1, Куіу апсі 8еуазіоро1 8іаіе 
Асітіпізігаііопз 
Бигіп§ Іке уеагз 2013-2014 



15. Рготоіе ІЬе ргезегуаііоп апсі (Іеуеіортепі ої еіЬпіс ісіепіііу ої паїіопаї тіпогіїіез ої Іікгаіпе, 
іЬе заіізїасііоп оїіЬеіг сиііигаї, 1іп§иізііс апсі іпїогтаїіоп пеесіз. 

Міпізігу ої Сиііиге ої Іікгаіпе 
Ке§іопа1, Куіу апсі 8еуазіоро1 8іаіе 
Асітіпізігаііопз 
Бигіп§ Іке уеагз 2013-2014 

16. Расіїііаіе рагіісіраііоп ої іЬе ІІкгаіпіап сііазрога іп сиііигаї ргоіесіз ітріетепіесі іп Іікгаіпе. 
Міпізігу ої Сиііиге ої Іікгаіпе 
К.е§іопа1, Куіу апсі 8еуазіоро1 8Ціе 
Асітіпізігаііопз 
Оигіп§ іке уеагз 2013-2014 

17. РГОУІСІЄ ргоіесііоп іо іап§іЬ1е апсі іпІап§іЬ1е сиііигаї Ьегі1а§е. 
Міпізігу ої Сиііиге ої Іікгаіпе 
ТЬе Соипсіі ої Міпізіегз ої іЬе 
Аиіопотоиз КериЬІіс ої Сгітеа 
Ке§іопа1, Куіу апй 8еуазіоро1 8іаіе 
Асітіпізігаііопз 
Бигіп§ іке уеагз 2013-2014 

18. Расіїііаіе огеапігаііоп ої а зеі ої ЄУЄПІЗ іп огсіег Іо рготоіе сиііигаї ЬегіІа§е зііез ої Іікгаіпе. 
Міпізігу ої Сиііиге ої Іікгаіпе 
Ке§іопа1, Куіу апй 8еуазіоро1 8іаіе 
Асітіпізігаііопз 
Бигіп§ Іке уеагз 2013-2014 1 

19. Рготоіе тосіегп іп&азігисіиге апсі іпіегпаііопаі соорегаїіоп іп т и з е и т аїїаігз ої Іікгаіпе. 
Міпізігу ої Сиііиге ої Іікгаіпе 
Ке§іопа1, Куіу апсі 8еуазіоро1 8іаіе 
Асітіпізігаііопз 
Бигіпе Іке уеагз 2013-2014 


