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А ЬхІгасІ ТЬиз, іЬе СЬєгпіуізі Ие£Іоп Іакез іЬе Шігсі р іасе іп ІІкгаіпе \уііЬ гезресі:
Іо диаііїу о П і у і г щ . Тгасііііопаїїу Ьі^Ь гаїіп^з аге з Ь о \ у п  \ ¥ і і 1і і п  Ше їг а т е  оГзосіа! 
сотропепіз (гергосіисйоп оГ рориіаііоп, зосіаі 5їапс1іп§, апсі сіесепі \уогк). Іп^Ье 
Іазї уеагз, зіШайоп Ьаз ітргоуесі \уііїі ге§агс! іо рориіаііоп'з сотґо гі о і* Ііїе апсі 
і є у є і  оґ есіисаііоп, Йюи§Ь іїіе гаІіп§з оГ есІисаПоп аге іїіе ^огзї* іп Іікгаіпе. ЗисЬ 
сотропепіз аз таїегіаі зїаіе (\¥е11-Ьеіп§) зіііі зіауз Іо Ье ргоЬІетайс.

Іпігосіисііоп
ТЬе зіисііез іпіо циаііїу оґ рориіайоп’з 1іуіп§ зЬо\у іЬеіг іпсгеазіп§ геїеуапсе 

ууііЬіп ІЬе \уЬоіє зсоре оґ зосіа1-§ео§гарЬіс іпуезІі§айопз. її із езресіаііу геїеуапі 
оп а ге§іопа! ієуєі \уЬєгє іЬе ргоЬІешз оГ 1іуіп§ зіапсіагсіз’ ргоуізіоп аге аз а гиіе 
зузіешіс апсі сотріех. ТЬе зосіа1-§ео§гарЬіс апаїузіз апсі ІЬе аззеззтепі оґ 
сотропепїз їііаі сопзїіППе ІЬе яиаііїу о!' 1іуіп§, ІЬе Гасіогз {Ш  Іеасі Іо заісі яиаіііу 
сЬап§ез, апсі їЬе изе оґ ир-їо сіаіе теїЬосІз іо Ьеір сіеуеіор ге§іопа1 сопсерїз оґ 
рориіаїіоп 1іуіп§ зіапсіагсіз’ іпсгеазе таке іЬе Ьазіз &г ІЬе еїїїсіепі ге§іопа1 зосіаі 
роїісу. Везріїе ІЬе ґипсіатепіаі зі§піГісапсе оґ іЬезе ргоЬІешз Гог іЬе ригрозе оґ 
геаіігаїіоп оі ге§іопа1 тапа^етепі;, їЬеу зіііі зіау іпзийісіепйу зіисііесі іп зосіаі- 
§ео§гарЬіс азресі

РгоЬІешз оґ Гогтаїіоп апсі гізе ої рориіаііоп’з циаііїу оґ 1іуіп§ у/еге 
Ьі§Ь1і§Ьі:ес1 іп у/огкз Ьу паїіопаї §ео§гарЬегз, есопотізіз, зосіоіо^ізіз апсі 
сіето§гарЬегз, зисЬ аз V. 5. Вакігоуа, І. V. Оикаїоуа, М. І. ОоІізЬпіу, Е. М. 
ЬіЬапоуа, апсі Гогеі§п зсіепйзіз, зисЬ аз К.Ваиег, О. ОаІЬгаіїЬ, А. 8епа? О.ЗтіїЬ, 
А. СатрЬеІІ, О.. Кеупез, Е . МісЬап, V. Ко^егз, Е. ТоШег, еіс. А сопзісІегаЬІе 
сопІтіЬийоп їо сіеуеіортепї оґ ЧЬіз саіе^огу \уаз тасіе Ьу іЬе ІІпіїесІ Иайопз

1 СЬегпІУїзу Наііопаї ІІпіуегзіґу патесі аПег Уигіу Ресікоуусії, СЬегпІУІзі, Іікгаіпе
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Ог§апігаІіоп, Іпіегпаїіопаї ЬаЬог Ог§апІ2аІіоп, апсі Ог^апіхаїіоп ґог Есопотіс 
Со-Орегаїіоп апсі Оеуеіортепі, \уЬісЬ \уєгє ґігзі Іо сіеуеіор ІЬе зузіет оґ зосіаі 
іпсіісаіогз [4].

ТЬои§Ь ІЬе аґогезаісі зсіепііїїс сопігіЬиІіопз аге оґ §геаІ іЬеогеїісаІ апсі 
ргасіісаі зі^піґісапсе, іЬеу та]ог1у гергезепі ЬгапсЬ-сопсепІгаїесІ зіисііез оґ ІЬе 
^иа1і1у апсі езресіаііу ІЬе ієуєі о ґ  реоріе’з 1і у і п § . ТЬіз із \уЬу іі зеетз ітрогіапі 
Іо сіеґіпе апсі сіаззііу ІЬе ґасіогз іЬаІ еґґесі ироп ІЬе циаіііу о ґ 1і у і п § ,  апсі сіеуеіор 
іЬе рагатеїегз ґог ііз сотріех аззеззтепі оп сііґґегепі Іахопотіс ієуєіз іо  Ьеір 
сіагііу ге§іопа1 сііґґегепсез апсі ґогт асіециаіе ге§іопа1 рго§гатз оґ зосіаі- 
есопотіс сіеуеіортепі. 8іпсе ІоисЬіп§ ироп сііґґегепі; ргосеззез \у і і Ь іп  а сегіаіп 
Іеггіїогу, іЬе циаіііу оґ 1і у і п §  ґгот ІЬе роіпі оґ у і є \у  о ґ  §ео§гарЬу із а зосіаі- 
§ео§гарЬіс рЬепотепоп. її с о у є г з  аіі зрЬегез оґ Ііґе оґ зіп§1е іпсііуісіиаі апсі Іііе 
\уЬо1е зосіеіу. ТЬе та]огіІу оґ §ео§гарЬегз а§гее Іо іпіегргеї ІЬе ^иа1і^у оґ Ііґе аз а 
сотріех тиііі-зісіесі саІе§огу ІІіаІ сЬагасІегігез ІЬе іє у є і  о ґ  заіізґасііоп оґ 
таїегіаі, зосіаі, есо1о§іса1, сиііигаї апсі зрігіїиаі пеесіз оґ Ьитап Ьеіп§ [1]. То оиг 
оріпіоп, іЬе циаіііу оґ рориіаііоп’з 1і у і п §  ґгот іЬе роіпі оґ у і є \у  о ґ  зосіаі 
§ео§гарЬу зЬоиІс! Ье сопзісіегесі аз а саІе§огу іЬаІ сЬагасІегігез іЬе сопсііііопз оґ 
рориіаііоп’з уііаі асііуііу ґогтесі ипсіег ІЬе іпґіиепсе оґ зресійс §ео-зраІіа1- 
Іетрогаї ґасіогз \у і і Ь сопзісіегаїіоп оґ ІЬе ргоуізіоп оґ'зосіе іу ’з Ьаіапсесі 
сіеуеіортепі [2].

А топ§ §ео§гарЬіс ґасіогз іЬаІ еґґесі ироп ІЬе диаіііу оґ 1іуіп§, зосіаі- 
§ео§гарЬіс сіізрозіїіоп оґ іЬе асітіпізігаїіуе ге§іоп луііЬ гезресі Іо ІЬе зіаіе Ьогсіег 
оґ Іііе соипігу апсі іЬе пеі§ЬЬогіп§ асітіпізігаїіуе ге§іопз ріауз ап езресіаііу 
ітрогіапі гоїе. РауогаЬіІіІу ог ипґаУОгаЬіІіІу оґ іЬіз ґасіог із ассотрапіесі Ьу 
сЬап§ез іп ІЬе тосіе апсі ІЬе сопсііііопз оґ Ііґе, ге§іопа1 етріоутеп і зігисіиге апсі 
ІаЬог ті§гаІіоп. НізІогіс-§ео§гарЬіса1, с!ето§гарЬіс, зосіаі, есопотіс, паїигаї- 
§ео§гарЬіс? сиііигаї-агіізііс аге атоп§ ІЬе оіЬег ітрогіапі ґасіогз.

Ву іЬеіг тиіиаі сіесізіоп Іакеп іп 2012, ІЬе Ргезісііит оґМаїіопаї Асасіету оґ 
Зсіепсез, ІЖ гате, апсі ІЬе Воагсі оґ ІЬе Зіаіе 8егуісе ґог Зіаіізіісз, ІЛсгаіпе, 
арргоуесі пе\у МеіЬосІз Іо Меазиге Ке§іопа1 Нитап Беуеіортепі еІаЬогаїесІ Ьу 
зресіаіізіз ґгот ІЬе М.У. РіикЬа Іпзіііиіе ґог Вето§гарЬу апсі 8осіа1 Зіисііез, 
№ііопа1 Асасіету оґ Зсіепсез, Шгаіпе, апсі ІЬе ехрегіз ґгот ІЬе Зіаіе Зєгуісє ґог 
Зіаіізіісз, Икгаіпе. ТЬеу зи§§езІес1 33 рагатеїегз іп 6 Ьіоскз іЬаІ \Уои1с1 Ьеір 
Чиапіііаііуеіу сіеґіпе ге§іопа1 іпсіех оґ Ьитап сіеуеіортепі, заісі зіх Ьіоскз 
гергезепІіп§ аз ґо11о\уз: гергосіисііоп оґ рориіаііоп, зосіаі Зіапс1іп§, сотґогі оґ 
Ііґе, \ує11-Ьєіп§, сіесепі шогк, апсі есіисаііоп [3].

Ро11о\УІп§ ІЬе пе\у теїЬосІз, ІЬе аиіЬогз оґ ІЬе ргезепі \УОгк Ьауе аззеззесі ІЬе 
іпІе§га1 ге§іопа1 Ьитап сіеуеіортепі іп ІІкгаіпіап асітіпізігаїіуе ге§іопз іп 2004- 
2012. ТаЬІе 1 гергезепіз ІЬе га1іп§ оґ ІЬе СЬєгпіуізі Ке§іоп шііЬ гезресі Іо іп1е§га1 
ге§іопа! Ьитап сіеуеіортепі апсі ііз сотропепіз (6 Ьіоскз).
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ТаЬ. 1 Ка{іп§5 оПпсІісез оґ Нитап Беуеіортепі апсі Іпіе&гаї Ке£Іопаі Нитап 
Оеуеіортепі (ЯНБ) іп СЬегпіуІзі Яе§іоп іп 2004-2012

Віоскз

Уеагз

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11 оі

осч

Яергосіисйоп оГРориІагіоп 6 5 10 5 5 4 3 7 7

Зосіаі Зіапсіт^ 3 2 4 4 4 4 4 4 3

Сотґогі оґЬіґе 16 20 18 16 17 11 11 11 10

\Уе11~Веіп& 19 21 19 15 10 3 13 10 11

Оесепі ^/огк 11 10 11 9 9 7 6 9 8

Есіисаііоп 21 20 20 19 22 22 21 22 20

Іпіе^гаї КНБ 5 6 9 5 5 1 2 2 3

Д з  ії і з  є у іс іє п і  ґгот ТаЬІе 1, іЬе СЬегпіуІзі Яе§іоп ігасНііопаїїу \ у і п з  ЬщЬ 
гаііп§з \у і іЬ  гезресі Іо зосіаі сотропепіз (гергосіисііоп оґ рориіаііоп, зосіаі 
зіапсііпе, апсі сіеєепі шогк). Апсі, іґ сотрагесі Іо ргеуіоиз уеагз, її зі§тґісапі1у 
гесігеззесі іЬе зііиаііоп аз Іо сотґогі оґ ІІҐе, апсі іЬе і є у є і  о ґ  егіисаіюп. ОисГіо 
іЬезє, іЬе СЬегпіуІзі Ке§іоп оссиріесі 1еас1іп§ розіїіопз іп 2010-2012 гаІіп§з, апсі 
Ьеасіесі ІЬе паїіопаї гаІіп§ оґ ге§іопа1 Ьитап сієуеіортепі іп 2009.

Аз іо іЬе рагатеїегз оґ іЬе ґігзі Ьіоск (гергосіисііоп оґ рориіаіюп) оі ІЬе 
іпіеегаї іпсіех оґ ге§іопа1 Ьитап сієуеіортепі, іЬе СЬегпіуІзі Ие§іоп із атоп§ ІЬе 
іор Іеп ге§іопз оґ ІЛсгаіпе. ТЬІз із ехріаіпесі Ьу іЬе і о х у  і є у є і  о ґ  іпіапііпе 
тоПаїіІу, ЬІ§Ь і є у є і  оґзіаіе оґЬеаІіЬ іпсіісаіог, Ьі§Ь ехресіегі Ьґеііте аі ЬіПЬ, аз
шеіі аз т е п ’з апсі у/отеп ’ з Ьі§Ь Ііґеііте.

ЗосіаІ з1апс1іп§ із ап ітрогіапі азрееі оґ Ьитап сіеуеіортепі. її йеіегтіпез 
іЬе зрееіґіеііу оґ іЬе рЬепотепоп оґ ЬеаІіЬ аз ііз сотропепі, зіпсе іЬе і є у є і  о  

Ьитап зкіїїз, агіізііс §ійз апсі іЬеіг геаіігаїіоп, аз \ує11 аз іЬе іпіепзііу апсі ІЬе 
еґґісієпєу оґ іпсіІУІсіиаГз уііаі асііуііу \уЬо11у сіерепсі ироп ІЬе зіаіе оґЬіз/Ьег зіаіе 
оґ ЬеаІіЬ [4]. \УііЬ гезресі Іо іЬіз азресі, іЬе СЬегпіуІзі Яе§юп \уаз іЬе іЬігс! іп 
Шгаіпе іп 2012, апсі шаз атоп§ ІЬе ґігзі ґіує Шгаіпіап ге§іопз іп ргеуіоиз уеагз.

Апа1угіп§ ІЬе СЬегпіуІзі К.е§іоп рориіаііоп’з со тіоп  оґ Ііїе, \ує сап поі Ьиі 
поіе іЬаІ іЬіз рагатеїег зЬ о х у з  ауєгаце Цкгаіпіап гаїїп^з, Ьиі іепсіз Іо ітргоуетепі 
іп ІЬе Іазі ґоиг уеагз (2009-2012). Зііиаііоп із єхріаіпесі Ьу іочу сп те  гаїе 
сотрагаїіуеіу Іпзі§піґїсап1 питЬег оґ огрЬапесі сЬііагеп апсі іЬозе гієрпуесі оі 
рагепіаі саге, аз шеіі аз Ьу зтаїї питЬег оґ зиісісіез іЬиз шііпеззіп§ іЬе ЬщЬ і є у є і  

оґрзусЬіс ЬеакЬ іп рориіаііоп оґіЬе СЬегпіуІзі Ке§іоп.
Маїегіаі зіаіе еззепііаііу іпґіиепєез ироп іЬе яиаіііу оґ 1і у і п §  апсі сіеіегтіпєз 

зресіґісіїіез оґ \УОгк, зіаіе оґ ЬеаІіЬ, єЬапсез ґог есіисаіюп, роззіЬІе сЬап§е оґ
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шогкріасе ог ІЬе сагеег. Ргоуізіоп у/ ііЬ ассоттосіаііоп сЬагасІегігез ІЬе сотґогі 
оґііґе; рориіаііоп т а у  изе сопуепіепсез іп ЬоіЬ игЬап апсі гигаї епуігоптепіз, апсі 
ауаіі зосіаі шеіґаге ґасіїіііез. Аз 1о іЬе іЬігс! Ьіоск, ІЬе СЬєгпіуізі Ке§іоп Ьаз 
ітргоуесі іїз розіїіопз іп іЬе Іазі ґоиг уеагз (2009-2012), апсі \уаз ЮіЬ іп ІЬе 2012 
га!іп§ атоп§ 25 ІІкгаіпіап асітіпізігаїіуе ге§іопз \уЬісЬ із іїз Ьі§Ьез1 розіїіоп іп 
ІЬе іазі піпе уеагз. її \уаз іп ІЬе ґігзі Іигп зііриіаіесі Ьу ІЬе ітргоуетепіз іп 
сопсІШопз оґ Ііґе іп гигаї Іосаііііез (іпсгеазе оґ ассоттосіаііоп луііЬ сепігаї 
с1гаіпа§е апсі §аз зирріу), апсі ІЬе зіаіє оґ ІЬе зиггоипс!іп§ епуігоптепі.

Ітргоуетепі оґ га!іп§з оґ ІЬе СЬєгпіуізі Ке§іоп із аізо оЬзєгуєсі \уііЬ іЬе 
ієуєі оґ рориіаііоп’з \ує11-Ьєіп§ \уЬісЬ із аззеззесі ргосеес!іп§ ґгот ІЬе рагатеїегз 
оґ ІЬе ієуєі оґ роуегіу, реоріе’з \ує11-Ьєіп§ \уііЬ гезресі Іо іїз ргоуізіоп \уііЬ ґоосі 
ргосіисіз, сІигаЬІе §оосіз, апсі ІЬе ргосіисііоп оґ §гозз ге§іопа1 ргосіисі.

ТЬе СЬєгпіуізі К.е§іоп із сІізІіп^иізЬесІ ґог геїаііуеіу заіізґасіогу ієуєі оґ 
ипетріоутепі апсі ІаЬог сопсііііопз праці, апсі іі із опіу ґаіг іЬаІ іі ЬоМз ріасе іп 
іЬе Іор Іеп \уііЬ ге§агс11о га1іп§з геїаіесі 1о ІЬе ГіґіЬ Ьіоск -  Оесепі \Уогк.

ТЬе іпсіех оґ есіисаііоп із уегу ітрогіапі \уЬєп ІЬе іп1е§га1 ге§іопа1 Ьитап 
сіеуєіортепі із аззеззесі. її аізо іпґіиепсез ироп ІЬе рагатеїегз оґ ІЬе оіЬег Гіує 
Ьіоскз. ТЬіз ог іЬаІ ієуєі о ґ  есіисаііоп еґґесіз оп іЬе Гіеісі оґ іпсІІУІсІиаГз %сііуііу, 
Ьіз/Ьег сЬапсез Іо ітргоуе ІЬе таїегіаі зіаіе, Ьоизіп§ сопсІШопз, апсі ІаЬог. ТЬіз 
сіітепзіоп оґ Ьитап сіеуеіортепі Ьесотез оґ зресіаі уаіие \уііЬ ІЬе гізе оґ гаїез оґ 
сіеуеіортепі оґ зсіепІіґіс-ІесЬпісаІ геуоіиііоп апсі ІаЬог іпіеііесіиаіігаїіоп іЬаІ 
сіетапсі сопііпиоиз апсі Ііґе-Ііте ир§гас1е оґ кпо\УІес!§е, апсі геасііпезз ґог зеїґ- 
сіеуеіортепі апсі зеїґ-ітргоуетепі.

\¥ііЬ гезресі 1о ІЬе зіхіЬ Ьіоск оґ ІЬе іпіе^гаї іпсіех оґ ге§іопа1 Ьитап 
сіеуеіортепі, ІЬе СЬєгпіуізі Ке§іоп зЬо\уз ІЬе у/огзі рагатеїегз ріасесі ІЬе 20іЬ ог 
Ьеуопсі ІЬе Іор 1\уеп1у іЬгои§Ьои1 ІЬе \уЬо1є соигзе оґ піпе уеагз. ТЬе геазоп ііез 
іп зсЬооІ зіисіепіз’ 1о\у Оуегаїї Огасіе Роіпі Ауега§е \уЬєп іЬеу аге іпсіерепсіепііу 
аііезіесі іп сотрагізоп 1о ІЬе оіЬег асітіпізігаїіуе ге§іопз; геїаііуеіу іпзщпіґісапі 
зЬаге оґ іпсііуісіиаіз \уііЬ Ьі§Ьег есіисаііоп атоп§ ІЬе реоріе о ґ оуєг 25. ТЬіз, іп іїз 
Іигп, із соппесіесі \уііЬ ІЬе ге^іоп’з^ґтопііег сіізрозіїіоп апсі асііуе ті§га!іоп атоп§ 
ІЬе іпЬаЬііапІз \уііЬ Ьі§Ьег есіисаііоп, ІЬе зо-саііесі “ Ьгаіп сігаіп” .
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