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СгоаІіап-Цкгаіпіап-РоІізЬ соорегаїіоп \УЬіІе Сгоаііа (Сгоаііа), (Рагіу 
1), гергезепіесі іп уіє^  оР іЬе зі§паІиге оР іЬіз Метогапсіит Ьу Магіп Ьег§а, 
Неаб оР СгоаІіап-Цкгаіпіап-РоІізЬ соорегаїіоп ЛЛПпііе Сгоаііа (Сгоаііа), асІіп§ іп 
ассогОапсе \уііЬ іЬе Зіаіиіе апсі Тегпорії Іуап Риіи] N8110031 ТесЬпісаІ 
ІІпіуегзіїу (Т N Т ^ ), (Рагіу 2), гергезепіесі іп уіеш оР іЬе зщпаїиге оР іЬіз 
Метогапсіит Ьу РгоР. Вг. Реіго Уазпіу, Кесіог оР Тегпорії Іуап Риіи] №ііопа1 
ТесЬпісаІ ІІпіуегзіїу, асІіп§ іп ассогбапсе \уііЬ іЬе Зіаіиіе, епіег іпіо іЬіз 
тетогапсіит оР ипсІег5Іапс1іп§ (ЬегеіпаРіег “Метогапсіит” ):

1ї4 Агіісіе
ТЬе Рагііез \у і11 асі іп ассогсіапсе \уііЬ іЬе ргоуізіопз оР іЬе А§геетепІ 

ЬеІ\уееп іЬе Ооуегптепі оР Цкгаіпе апсі іЬе О оуеттеп і оР Сгоаііа оп Соорегаїіоп 

іп іЬе РіеШз оР Сиііиге, Есіисаііоп апсі 8сіепсе (1 Іипе, 1999).
ТЬе ригрозе оРіЬіз Метогапсіит із:

- Іо соїІаЬогаїе іп р іп і асііопз Рог іЬе ітріетепіаііоп оР Еигореап зіапсіагбз 
іп іЬе зрЬеге оРЬитапіІагіап сіеуеіортепі оР Цкгаіпе іп роїііісаі, есопотіс, 
зосіаі апсі сиііигаї азресіз \уііЬ іЬе а іт  оР рготоІіп§ Ьі§Ьег ^иа1і у̂ іп 
есіисаііоп;

- Іо епЬапсе ^иа1і у̂ апсі еРРісіепсу оР сиііигаї, есіисаііопаї, гезеагсЬ апсі 
асабетіс тоЬіІіІу оРЬоіЬ Рагііез.

ТЬіз соорегаїіоп луііі Ье Ьазесі оп тиіиаі аззізіапсе оР ЬоіЬ Рагііез іп іЬе 
агеаз оР сиііиге, есіисаііоп апсі зсіепсе. Ассогсііп" Іо іЬе Метогапсіит іі \уі11 Ье



роззіЬІе Іо ипсіегіаке соорегаїіоп оґ сошшоп іпіегезі іп а шоге еіїесііуе изе оГ 
гезоигсез оГ еасЬ раПу.

ТЬе Рапіез \уізЬ іо зігезз іЬаІ іЬіз Метогапсіит із поі іпіепсіесі Іо Ье а 1е§а1 
Ьіпс1іп§ сіоситепі апсі сіоез поі сгеаіе апу Гтапсіаі оЬ1і§аІіопз Ьеїлуееп іЬе Рагііез. 
Апу ііпапсіаі сотт іїтеп із  агізіп§ Ьгот [Ье асііуіііез у/і 11 Ье §оуетесі Ьу шгіїїеп 
а§геетепіз пе§оІіаІес! Ьу іЬе Рагііез.

2ПСІ Агіісіе
А11 Рагііез а§гее Іо сопсіисі соттоп  соорегаїіоп, ипсіег іЬе агеаз оґ тиіиаі 

іпіегезі, оп а Ьазіз о:Ге^иа1і^у апсі гесіргосіїу зисЬ аз:

1. Ог§апізаІіоп оЬ гезеагсЬ сепігез (сІиЬз, зиттег сатрз еіс.) луііЬ ап етрЬазіз оп 
зосіеіаі іззиез апсі зо1уіп§ зосіеіаі ргоЬІетз оп Іосаі, паїіопаї апсі іпіетаїіопаї 
ргоЬІетз.
2. Оеуе1оріп§ іоіпі гезеагсЬ ргсуесіз аі уагіоиз ієуєіз, іпуо1уіп§ зіисіепіз оп а 
уоіипіагу Ьазіз Іо ітр іетеп і зєгуісє рго^есіз іЬаІ асісігезз соттипііу пеесіз.
3. РготоІіп§ оґ зіисіепіз апсі зІаіТ асасіетіс тоЬіІіІу, іпІетзЬірз, ргасіісез аз рагі 
оґ іЬе есіисаііопаї ргосезз.

4. РипЬ-гаізіп§ асііуіііез Іо асісігезз іззиез аі Іосаі, паїіопаї апсі іпіетаїіопаї ієуєіз.
5. Ог§апІ2аІіоп оґ ]оіпІ сопіегепсез, зутрозіитз апсі зетіпагз, апсі зЬагіп§ 
ехрегіепсе.

3Г(1 Агіісіе
А11 Рагііез зЬаІІ іпсіисіе іпіогтаїіоп оп іЬіз рагІпегзЬір Мешогапсіиш оп іЬе 

ауєЬзііє апсі сап аізо Ье ПізІгіЬиІесІ іп іЬе тесііа.

4*ь Агіісіе
Оеуеіортепі апсі ітріетепіаііоп оґ іЬе тепііопесі асііуіііез луіП Ье 

ПеІегтіпеП Ьу іЬе зирріетепіагу \уогк рго§гатз апсі а^геетепіз Ьеіу/ееп аіі 
Рагііез. А11 Рагііез а§гее Іо ипсіегіаке іЬе асііуіііез ассогсііп§ Іо іЬе Іалуз апсі 
ге§и1аІіопз оґ іЬе гезресііуе соипігіез.

5‘ь Агіісіе
А11 Рагііез аге оЬ1і§еП Іо саггу оиі ог§апігаІіопа1 аггап§етеп1з іог іЬе 

іпіетзЬір оГ іЬе зсіепіійс апсі асасіетіс зІаіТ оґ іЬе Рагііез, і.е. Іо зепсі іпуііаііопз 

іог іЬе іззиіп§ оЬ уізаз апсі Ігауеі Поситепіз, соогсііпаїе іпіетзЬір рго^гатз апсі 
Ігаіпіп§ рго§гатз, аззізі \уііЬ іЬе ехесиїіоп оГ іЬе асісііііопаї а^геетепіз апсі 
Гіпапсіаі Поситепіз Іог ог^апігаїіоп оЬ 1гаіпіп§, іпіетзЬір рго§гатз апсі зіау аі іЬе 
гєсєіуіп§ Рагіу. ТЬе гесеіуіп§ Рагіу Ьаз Іо іззие песеззагу Поситепіз іЬаІ дуіП



/

сопГігш іЬе ШШІтепі оГ іЬе іпіетзЬір рго§гат іог іЬе гезеагсЬег, ІеасЬег, зіисіепі 
ог уоіипіеег.

6Л Агіісіе
її із шкіегзіоосі іЬаі іЬе ітріетепіаііоп оґ апу о і" іЬе тепііопесі соорегаїіоп 

іп іЬе 2пй Агіісіе аз \ує11 аз іїпапсіаі сопсііііопз аге Іо Ье а§геесІ іп асіуапсе іп іЬе 
ргосезз оГ іЬеіг р1аппіп§ апсі ог§апігаІіоп. ВоіЬ Рагііез ипсіегзіапсі іЬаІ аіі Гтапсіаі 
аггап§етепІз \у і 11 сіерепсі оп іЬе ауаіІаЬіІііу оґ йтсіз.

7Л Агіісіе
ТЬе Метогапсіит зЬаІІ Ьесоте єйєсііує ігот іЬе сіаіе оГ іЬе Іазі зі§паІиге апсі 

гетаіп іп іогсе іог а регіосі оГ Гіує уеагз \уііЬ іЬе ипсіегзІапсІіп§ іЬаІ іі тау Ье 
Іегтіпаїесі Ьу еііЬег Рагіу § іуіп§  іЬгее топіЬз поіісе Іо іЬе рагіпег ипіуегзіїу. ТЬіз 
Метогапсіит тау аиіотаїісаііу Ье рго1оп§есі &г іЬе пехі Гіує уеагз ипсІег іЬе тиіиаі 
сопзепі о і" ЬоіЬ Рагііез. Апу сЬап§ез ог атепсітепіз Іо іЬіз Метогапсіит \уі11 Ье 
уаіісі опіу іґ тасіе іп \угіііп§  апсі сіиіу зі§песІ Ьу ЬоіЬ Рагііез. ТЬе Метогапсіит із 
сігашп ир іп і\уо огі§іпаі соріез іп Еп І̂ізЬ, аіі соріез Ьеіп§ оі"ециаі 1е§а1 ейесі.
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