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АЬзігасі.
МоІ/іІ#8Іапёіп§ іЬе ітр1етепШ іоп оГ ге1іаЬі1іІу еп§іпеегіп§ рго§гатз Ьу
сотрапіез, іі із поі и п соттоп Іо оЬз егѵе тапу іпзіапсез оГ 1 о / Гіе1ё ге1іаЬіШу. Т#із рар ег
Ьгіейу ёезсгіЬез іЬе еззепсе оГ ге1іаЬі1іІу еп§іпеегіп§, /Ь ісЬ #аз ргеѵепііоп оГ Гаі1иге аз
ргітагу о^есііѵ е. РоззіЬ1е геазопз Гог іЬе арраге пі Гаі1иге оГ геНаЫШу еп§іп еегіп§, езр е сіа11у
аз ргасіізеё Ьу іЬе ёеГепсе іпёизігу, аге §іѵеп. И аг§иез Ікаі іпсоггесі ргасіісез аге ойеп
арр1іеё, ГгедиепЙу р егГогт её Ьу іпсоггесі р еор1е іп іЬе ог§апіза1іоп, апё аі іЬе іпсоггесі Ііте
ёигіп§ іЬе ргоёисі ог зузіет 1іГе сус1е. Т#е ѵа1ие оГ ге1іаЬіШу еп§іпеегіп§ аз зр есіа1іу агеа оГ
зузіетз еп§іпеегіп§ сап Ье ітргоѵе ё Ьу 1еагпіп§ Ггот Ьезі ргасіісез изеё Ьу іпёизігу 1еаёегз.

ТИе еззепсе о? геІіаЬіІіІу епдіпеегіпд
“I Ье1іеѵе Ікаі іЬе сопсері оГ Гаі1иге із с епІга1 Іо ипёегз1апёіп§ еп§іпеегіп§,
Гог еп§іп е егіп§ ё езі§п #аз аз ііз йгзі апё Гогетозі о^есііѵ е іЬе оЬѵіаІіоп оГ Гаі1иге ”
Непгу Р еігозкі
Ні§Ь Гіе1ё геНаЫШу із а Ьі§Ыу ёезігаЬ1е айгіЬиІе оГ апу ргоёисі, зузіет ог р1апІ. Рог
ёеГепсе ргоёисіз апё зузіетз, ге1іаЬіШу т а у Ье іЬе ёіГГегепІіаІіп§ Гасіог ёе1егтіпіп§ тіззіоп
зиссезз ог 1озз оГ1іГе. Рог іпёиз1гіа1 зузіетз апё р1ап1з, ге1іаЬіШу ёігесЙу іпйиепсез іпкегепі
аѵаі1аЬі1іІу апё іЬегеГоге геіигп оп іпѵе зіт епі. Рог с о т т егсіа1 ргоёисіз, Ьі§Ь ге1іаЬіШу т а у
ргоѵіёе а зирр1іег /ііЬ а сотреііііѵе аёѵап1а§е, гези1йп§ іп іпсгеазеё тагкеі з#аге апё
ІкегеГоге Ьі§Ьег ргойіз.
Іп а11 саз ез, геНаЬіШу оГ а ргоёисі ог зузіет із з1гоп§1у іпйиепсе ё Ьу ёесізіопз т а ё е ёигіп§
іЬе ёезі§п апё ёеѵе1ортепІ ргосезз. Б еГісіепсіез іп ёезі§п аГГесі а11 ііетз ргоёисеё апё аге
рго§геззіѵе1у тоге ехр епзіѵе Іо соггесі аз ёеѵе1орт епі ргос ееёз. И із ойеп поі ргас1іса1 апё
Ьесотез іпсгеазіп§1у ипесопотіса1 Іо сЬап§е а ёезі§п опсе ргоёисііоп #аз зіагіеё. КеНаЫШу
із а ёезі§п рагатеіег, апё аз зис# гедиігез зр е сіГіс ёезі§п апё ёеѵе1ортепІ еГГогІ Іо асЬіеѵе іЬе
гедиігеё 1еѵе1 оГ ге1іаЬі1іІу.
Апу ргорозеё ёезі§п зо1и1іоп (/ЬеіЬег сопсер1иа1 ог ёе1аі1 ёезі§п) з#ои1ё Ье ѵегіГіеё
а§аіпзІ зіаіеё гедиігетепіз ЬеГоге ргоёисііоп сап соттепсе. Ѵегійсайоп ргітагі1у іпѵо1ѵез
апа1узіз апё 1ез1іп§ Іо сопГігт сотр1іапсе /ііЬ гедиігетепіз, а1іЬои§Ь іпзресііоп апё
ёетопзігаііоп т а у Ье арр1ісаЬ1е.

А зітріе іііизігаііоп оГ іЬіз ёеѵеіортепі ргосезз /# еге ёезі§п (зупіЬезіз) із Гоііо/её Ьу
ѵегіГісаІіоп (апаіузіз апё/ог Іезі) із з# о /п іп Рі§иге 1. Т#е ііегаііѵе паіиге оГ іЬіз ргос езз із
еѵіёепі Ггот іЬе іііизігаііоп. ІГ ѵегіГісаІіоп іёепййез апу ёезі§п / е акпеззез, іЬе ёезі§п #аз Іо
Ье ітргоѵеё, апё ѵегійеё а§аіп ЬеГоге ргоёисііоп зіагіз. Иегаііоп оГіЬе ргосезз із арріісаЬіе Іо
аіі регіогтапсе гедиігетепіз, іпсіиёіп§ геііаЬіШу. КеііаЬіШу еп§іпеегіп§ асііѵіііез аге
“іпІе§гаІеё” ёигіп§ ёезі§п (е§ Ьу рагі 8еіесііоп), аз / е і і аз ёигіп§ зиЬзедиепІ ѵегіГісаІіоп (е§ Ьу
Іоіегапсе апаіузіз Ьазеё оп рагіз зеіесіеё). Рі§иге 1 Ьі§Ыі§Ьіз І / о Гипёатепіаі азресіз оГ
геііаЬіШу еп§іпеегіп§:
о
о

КеііаЬіііІу еп§іпеегіп§ із ііегаііѵе іп паіиге
КеііаЬіііІу еп§іпеегіп§ із ап іпІе§гаі рагі оГ зузіетз еп§іпеегіп§ ргосезз ез

Рідиге 1. Ѵегійсаііоп о^йезідп ргіогіо ргойисііоп

Опсе ргоёисеё, геііаЬіііІу саппоі Ье ітргоѵеё Іо іеѵеіз Ьі§Ьег іЬап іЬе іпЬегепІ геііаЬіШу.
КеііаЬіііІу сап опіу ёеіегіогаіе Іо іо /е г іеѵеіз ёие Іо ѵагіоиз оіЬег Гасіогз. Рі§иге 1 сіеагіу
з# о /з іЬаІ геііаЬіШу асііѵіііез сЬап§е Ггот ргоасііѵе Іо геасііѵе опсе ргоёисііоп #аз зіагіеё.
Рог і о / гізк ргоёисіз, іЬе асііѵіііез оГ ёезі§п апё ѵегіГісаІіоп аге Іоіаііу іп1е§га1её апё
р егіогт её іпіиіііѵеіу Ьу іЬе ёезі§пег. Но/еѵег, /# е п іЬе гізк ог созі оГ Гаііиге із Ьі§Ь, а Гогтаі
геііаЬіШу еп§іпеегіп§ рго§гат із гедиігеё.
Мапу сотрапіез, апё рагіісиіагіу іЬе ёеГепсе іпёизігу, аге ріасіп§ Іоо ти с# етрЬазіз оп
іЬе диапіійсаііоп оГ геііаЬіШу аз регіогтапсе гедиігетепі (Вагпагё 2004). Т#із Госиз
пес еззіШез іЬе сопііпиеё изе оГ іпсоггесі апё тізіеаёіп§ “іпёизігу зіапёагёз”, зіпсе іі із поі
роззіЬіе Іо ргеёісі (ог теазиге геііаЬіііІу) ассигаіеіу. Ап ехсерііоп Іо іЬіз із іЬе ргеёісііоп оГ
/еаг-оиі Гаііигез, /# еге іЬе рЬузісз оГіЬе Гаііиге тесЬапізт із арріісаЬіе Іо іЬе §іѵеп зііиаііоп.
Изіп§ а Гипёат епіаі роіпі оГ ѵ іе/, геііаЬіШу апё геііаЬіііІу еп§іпеегіп§ сап Ье ёейпеё аз:
о
о

КеііаЬіііІу із іЬе аЬзепсе оГ Гаііигез іп ргоёисіз апё зузіетз
КеііаЬіііІу еп§іпеегіп§ із іЬе т а п а § е т епі Гипсііоп оГ ргеѵеп1іп§ іЬе сгеаііоп оГ Гаііигез
іп ргоёисіз апё зузіетз

^Ьепеѵег а Гаііиге із оЬз егѵеё, еп§іпеегз зЬоиіё азк /ЬеіЬег іЬе зр есіГіс Гаііиге соиіё #аѵе
Ьееп ргеѵепіеё. Аіі Гаііигез #аѵе гооі саиз ез, апё аіі Гаііигез іп іЬеогу, апё аітозі аі/ау з іп
ргасіісе, сап Ье ргеѵепіеё. ТЬеге із по Гипёат епіаі ііт іі Іо іЬе ехіепі Іо /Ь ісЬ Гаііиге сап Ье
ргеѵепіеё.
МоІ/і1#з1;апёіп§ іЬе ітріетепіаііоп оГ геііаЬіШу еп§іпеегіп§ рго§гатз Ьу
сотрапіез, іі із поі и п соттоп Іо оЬз егѵе тапу іпзіапс ез о Г іо / Гіеіё геііаЬіШу.
Рог ехатріе, Ггот 1985 Іо 1995, ассогёіп§ Іо іЬе Ц " А гту А гтатеп і К.езеагс#, опіу 41%
оГ агту зузіетз /е г е т ееІіп§ іЬеіг геііаЬіШу §оаіз. Р гот 1996 Іо 2000, іЬе зііиаііоп Ьесат е
/огзе, /ііЬ опіу 20% оГ агту зузіетз тее1іп§ іЬеіг геііаЬіШу §оаіз (Кирег 2004). Іп іЬе
кеупоіе аёёгезз ргезепіеё аі іЬе 2006 Аппиаі КеііаЬіШу апё МаіпІаіпаЬіііІу "утрозіи т, іЬе
Ш А гту зШеё іЬаІ опіу 34% оГ сиггепі Ш агту зузіетз сотріу /ііЬ геііаЬіііІу гедиігет епіз
("огепзоп 2006).
Т#із рарег ёізсиззез роззіЬіе геазопз Гог іЬе аррагепі Гаііиге оГ геііаЬіШу еп§іпеегіп§,
езр есіаііу аз ргасііз её Ьу іЬе ёеГепсе іпёизігу. Т#е аг§итеп1з аге Ьазе ё оп оЬзегѵаІіопз т а ё е
Ьу іЬе аиіЬог оѵег тап у у еагз оГ сопзиііаііоп Іо питегоиз сотрапіез. Т#е рар ег аг§иез іЬаІ
іпсоггесі ргасіісез аге ойеп аррііеё, Ггедиепёу регГогтеё Ьу іпсоггесі реоріе іп іЬе
ог§апізаІіоп, апё аі іЬе іпсоггесі І іт е ёигіп§ іЬе ргоёисі ог зузіет ііГе сусіе.

Іпсоггесі ргасіісез
"ТЬеге із поіЬіп§ зо из еіезз аз ёоіп§ еГГісіепІіу іЬаІ /Ь ісЬ зЬоиіё поі Ье ёопе аі аіі."
Реі ег Р Бгискег
КеііаЬіШу еп§іп еегіп§ асііѵійез зЬоиіё Ье р егГогт её Ьаз е ё оп іЬе оЬ]е сііѵез оГ іЬе
геііаЬіШу рго§гат, /Ь ісЬ зЬоиіё Ье Іаііоге ё ассогёіп§ Іо іЬе гедиігетепіз оГ іЬе ргоёисі ог
зузіет ипёег сопзіёегаііоп. Рог ехатріе, а геііаЬіШу рго§гат Гог а ёеГепсе ргоёисі ог зузіет
зЬоиіё Ье ёіГГегепІ Іо а рго§гат изеё Гог а писіеаг зузіет ог Гог ап аиіотоііѵе ргоёисі.
Ьііегаіиге оп геііаЬіііІу еп§іпеегіп§ зи§§ез1з Ікаі геііаЬіііІу Іазкз апё асііѵіііез сап Ье еііЬег оГ а
тапа§етепІ, еп§іпеегіп§ ог ассоип1іп§ паіиге. Ехатріез оГ іЬезе Іур ез аге іЬе ёеѵеіорт епі
апё іт р іе т епіаііоп оГ а ргеГеггеё рагіз іізі, р егГогтіп§ а іЬегтаі апаіузіз, апё р егГогтіп§ а
геііаЬіііІу ргеёісііоп, гезр есііѵеіу.
Т#е сопііпиеё етрЬазіз оп геііаЬіііІу “ассоип1іп§” із зееп аз а ргітагу геазоп Гог поі
асЬіеѵіп§ Ьі§Ь геііаЬіііІу іп тапу ргоёисіз апё зузіетз. Аз іоп§ аз сотрапіез сопііпие Іо Госиз
оп “соип1іп§” Гаііигез, ог “тапа§іп§” Гаііигез іпзіеаё оГ “ргеѵеп1іп§” Гаііигез, іЬеу аге поі
такіп§ ти с# рго§гезз. Н о / сап апу поп-еп§іпеегіп§ асііѵііу #еір іп зоіѵіп§ сотріех
еп§іпе егіп§ ргоЬіетз?
А іеаёіп§ аиіЬог оп геііаЬіііІу зШеё Ікаі “іЬе ёеѵеіортепі оГ диаіііу апё геііаЬіііІу
еп§іпеегіп§ іп іЬе ^ е з і #аз Ьееп аГЙісІеё /ііЬ тоге попзепзе іЬап апу оіЬег Ьгапс# оГ
еп§іпе егіп§.” (О’Соппог 2002). Т#е “питЬегз § а т е” арргоас# оГ іЬезе ассоип1іп§ асііѵіііез із
еѵіёепі Ггот іЬе Гоііо/іп§ іЬгее ехатріез:

Ехатріе 1: Іпіегпеі геІіаЬіІііу ргегіісііоп герогіз
8 о т е сотрапіез Іоёау оГГег геііаЬіШу ргеёісііопз оп іЬе Іпіегпеі. Т#е сизіот ег зітріу
епіег диапШез оГ еас# рагі Іур е іп §іѵеп ёаіа іприі зкееіз, рау Ьу сгеёіі сагё, апё гесеіѵе ап
“Іпзіапі МТВР КерогГ ё еііѵегеё /ііЬ іп тіпиіез Іо ап е-таіі аёёгезз!
8іпсе геііаЬіШу із а ёезі§п рагатеіег, /Ь а і сопІгіЬиІіоп Іо геІіаЬіІіІу сап Ье т а ё е Ьу а
геІіаЬіШу ргеёісііоп герогі ёегіѵеё тегеіу Ггот ге-1уріп§ а рагіз іізі? Моіе Ікаі -его
еп§іпе егіп§ іприі із гедиіге ё Іо р егГогт іЬіз асііѵііу.
Ехатріе 2: МіІ-НгіЬк-217 гіегіѵаііѵез
А питЬег оГ ёаІаЬаз ез /е г е ё еѵеіор её Іо геріас е іЬе сапс еііеё Міі-НёЬк-217 (КеІіаЬіШу
Ргеёісііоп оГ Еіесігопіс Едиіртепі). Й із ёізарроіпІіп§ Іо оЬзегѵе Ікаі зоте сотрапіез
сопііпи е Іо рготоіе Міі-НёЬк-217 (ог ё егіѵаііѵез іЬегеоГ) аз из еГиі геііаЬіііІу еп§іп еегіп§ Іооі.
Бг Оге§§ НоЬЬз зи§§ езіеё “Міі-НёЬк-217 зЬоиіё Ье і т т еёіаіеіу ріас е ё іп іЬе зЬгеёё ег апё аіі
сопс еріз іЬеге Ггот зітиііапеоизіу ріасе ё іп опе'з т епіаі ІгазЬ сап.” (НоЬЬз 2000).
Е хатріе 3: Гаіі иге гаіе Гог а тіггог аззетЬІу
КРКО-95 (Моп-еіесігопіс Рагіз КеііаЬіШу Баіа) із а ёаІаЬазе /ііЬ Гаііиге гаіез Гог аітозі
апу рагі (іпсіиёіп§ еіесігопісз).
Т#е Гаііиге гаіез ргоѵіёеё аге Іурісаііу §гоиреё рег
епѵігопт епі (е§ Огоипё МоЬііе), апё а геГегепсе Іо іЬе зоигсе оГ іЬе ёаіа із §іѵеп. Т#е аиіЬог
зе ез по ѵаіие /Ьаізоеѵег іп іЬе Гаііиге гаіез §іѵеп Ьу іЬіз Іур е оГ ёаІаЬазе, зіпсе іі із ітроззіЬіе
Іо геіаіе §іѵеп Гаііиге гаіез Іо геаіііу Гасеё Ьу а ёезі§п еп§іпеег.
Рог ехатріе, Ггот ап еп§іпеегіп§ ѵі е/роіпі, іі ёо ез поі т а к е зепз е Іо из е іЬе Гаііиге гаіе оГ
а Ьеагіп§ ог ѵаіѵе, /іік о и і сопзіёегіп§ п и т егоиз оіЬег еп§іпе егіп§ рагатеіегз. Іп іЬіз ёаІаЬаз е,
опе сап еѵеп Гіпё іЬе Гаііиге гаіе Гог а тіггог азз етЬіу! Еѵ егуЬоёу к п о /з Ікаі тіггогз ёо Гаіі,
Ьиі ёоез іі теап Ікаі а тіггог #аз а Гаііиге гаіе, апё Ікаі іЬіз Гаііиге гаіе зегѵез апу изеГиі
ригрозе Гог а ёезі§п еп§іпеег?
И т а у Ье аг§иеё Ікаі тап у сотрапіез іЬіпк іЬеу аге р егГогтіп§ геііаЬіШу еп§іпе егіп§,
/# ііе іЬеу аге асіиаііу регГогтіп§ геііаЬіііІу ассоип1іп§. Т#еу аге поі еѵеп сіоз е Іо сотріуіп§
/ііЬ опе оГ іЬе Гипёат епіаі азр есіз оГ геііаЬіііІу еп§іпеегіп§, /Ь ісЬ із “рауіп§ аііепііоп іо
(ІеІаіГ (Міі-НёЬк-338В, 1998). ТЬезе сотрапіез аге “ипсопзсіоизіу іпсотреіепі” аз Гаг аз
геііаЬіШу еп§іпеегіп§ із сопсегпеё. Еп§іпеегіп§ тапа§етепІ зЬоиіё сагеГиііу ехатіпе
геііаЬіШу рго§гатз Іо ёеіегтіпе /ЬеіЬег іЬеу аге “ріауіп§ іЬе питЬегз § а т е ”. ІГ іЬіз із іЬе
сазе, іЬезе асііѵіііез аге т о зі ргоЬаЬіу /аз1іп§ гезоигс ез, аёё по ѵаіие Іо іЬе ёеѵеіортепі
еГГогІ, апё зЬоиіё Ье Іегтіпаіеё. Т# е ргоёисі зЬоиіё “к п о /” Ікаі геііаЬіііІу асііѵііу #аз Ьееп
р егГогт её, апё поі іЬе рго]есІ тапа§ ег зЬо/іп§ Ікаі а зр есіГіс Іазк #аз Ьееп р егГогт её!

Іпсоггесі реоріе
“Ригіоиз асііѵііу із по зиЪзІіШІе Гог ипёегзІапёіп§.”
НН Ш ііаш з
ІГ геІіаЪіІіІу із ргітагііу а ёезі§п сЬагасІегізІіс (аз іпёісаіеё іп Рі§иге 1), іі іЬеп Гоііо/з Ікаі
іЬе ёезі§п еп§іпеег із иііітаіеіу гезропзіЪіе Гог геііаЪіШу. Но/еѵег, іп ргасіісе іЬе ёезі§пег
саппоі р егГогт Гогтаі геііаЪіііІу асііѵіііез Іо§еіЬег /ііЬ оіЬег ёезі§п асііѵіііез. РигіЬегтоге, а
ёезі§пег саппоі еГГесІіѵеіу геѵіе/ #із ог #ег о /п /о гк , гезиіІіп§ іп Шезе асііѵіііез Ггедиепёу
Ъеіп§ ёеіе§аІеё Іо апоіЬег р егзоп. Т#із р егзоп із саііеё іЬе геііаЪіііІу еп§іпе ег, ог іп зтаііег
сотрапіез, а р егзоп гезропзіЪіе Гог геііаЪіШу. Но/еѵег, іЬіз геііаЪіШу еп§іпеег / і і і Ггедиепёу
Ъе Гоипё іп еііЬег іо§ізйсз еп§іпеегіп§, диаіііу еп§іпе егіп§ ог іп таіпіепапс е. Т#е аиіЬог із оГ
іЬе оріпіоп Ікаі іЬе геііаЪіШу еп§іпе ег, іп §епегаі, саппоі аёедиаіеіу р егГогт іЬе Гипёат епіаі
Іазк оГ ргеѵепІіп§ Гаііигез,
еп аііосаіеё Іо іЬез е ё ерагіт епіз:
Маіпіепапсе еп§іпеегіп§. Й із аітозі ітроззіЪіе Гог а геііаЪіШу еп§іпеег Іо аёё ѵаіие іп іЬіз
зііиаііоп, зіпсе іЬе Госиз із оп таіп1аіпіп§ а §іѵеп ргоёисі ог зузіет. Т#е таіпіепапсе
ёерагіт епі т а у р егГогт зеѵегаі асііѵіііез геіаіеё Іо геііаЪіііІу, зис# аз соііесііоп оГ Гаііиге ёаіа,
зіаіізіісаі ёаіа апаіузіз, еіс. Т# е ѵазі та_іогіІу оГ айетріз Іо ргеѵепі Гаііиге / і і і ргоѵе Іо Ъе
аітозі ітроззіЪіе ёие Іо іЬе геасііѵе паіиге оГ іЬез е айетріз. АрріісаЪіе геііаЪіШу асііѵіііез
т ау , оГ соигзе, сопІгіЪиІе зі§піГісапІіу іп гезІогіп§ ргоёисіз ог зузіетз Іо іЬеіг іпкегепі
геііаЪіШу іеѵеіз.
О иаіііу еп§іпеегіп§. А геііаЪіШу еп§іпеег іосаіеё іп диаіііу еп§іпеегіп§ т а у Ъе зіі§Му тоге
еГГесІіѵе іп ргеѵепІіп§ Гаііигез. ОиаШу р егзоппеі Іурісаііу #аѵе а §ооё ипё егзІапёіп§ оГ /Ь а і
зЬоиіё Ъе ёопе іп Іегтз оГ геііаЪіШу, езр есіаііу іГіЬеу ргасіізе диаіііу еп§іпеегіп§, апё поі опіу
диаіііу сопігоі. Н о/еѵ ег, іЬеу аге изиаііу поі зкіііеё ог Ігаіпеё Іо ё еЪаІе т егііз оГ ё еіаіі ё езі§п
/ііЬ ёезі§пегз, апё ІкегеГоге т а у іаск сгеёіЪіііІу іп іЬе ѵ іе / оГ а ёезі§п еп§іпеег.
Ьо§і8ііс8 еп§іпеегіп§. Т# е та]огі1у оГ геііаЪіШу еп§іп еегз (аі іеазі іп іЬе 8оиіЬ АГгісап
сопіехі) арреагз Іо Ъе іосаіеё іп іЬе іо§із1ісз еп§іпеегіп§ ёерагітепі. Ьо§із1ісз еп§іпеегіп§
изиаііу сопзізіз оГ “ёезі§піп§” іЬе іо§із!іс зиррогі (аізо саііеё Ггопі-епё апаіузіз ог Ь8А) апё
“ргоёисіп§” таіпіепапсе ііетз (е§ зиррогі ёосит епіз). Но/еѵег, зітііаг Іо р егзоппеі Ггот іЬе
диаіііу ёерагітепі, іЬеу аге поі зкіііеё ог Ігаіпеё Іо ёеЪаІе тегііз оГ ёеіаіі ёезі§п /ііЬ
ёезі§пегз, апё ІкегеГоге т а у іаск сгеёіЪіііІу іп іЬе ѵ іе / оГ а ёезі§п еп§іпеег.
Т#е зузіетз еп§іпеегіп§
Т езІаЪіШу, МапиГасІигаЪіііІу,
рЬаз ез (аз з# о /п іп Рі§иге 1).
поі Іітеоизіу регГогтеё, опе
еггопеоиз геазопіп§:
о
о
о

зресіаіііез оГ КеііаЪіШу (апё АѵаііаЪіііІу, МаіпІаіпаЪіііІу,
еіс) зЬоиіё Ъе іт р іе т епіеё ёигіп§ ё езі§п апё ё еѵеіорт епі
ІГ іЬезе аге поі р егГогт её, ог аге іпаёедиаіеіу р егГогтеё, ог аге
сап ехресі Гаііигез ёигіп§ орегаііопз. Сопзіёег іЬе Гоііо/іп§

КеііаЪіііІу із а ёізсірііпе “аЪоиІ Гаііигез”, апё зіпсе
Ор егаііопз аге гезропзіЪіе Гог Ьапёііп§ Гаііигез, ІкегеГоге
КеііаЪіііІу із ё еіе§аІеё Іо іЬе таіпіепапс е ог іо§із1ісз ё ерагіт епіз!

ТЬе Гоііо/іп§ ітрогіапі диезііопз зЬ о / Ь о / Іе сЬпісаі ёеіаіі (/ЬісЬ сап ёейпііеіу Іеаё Іо
Гаііиге), із Гаг оиізіёе іЬе зсор е оГіЬе аѵега§е таіпіепапсе, диаіііу ог іо§ізйсз еп§іпеег:
о
о

^ЪісЬ рагі / і і і Ьаѵе іЬе Ьі§ЬезІ іЬегтаі ог еіе сігісаі зігезз іп іЬе іпіепёеё епѵігопт епі?
^Ъ аІ / і і і іЬе паіигаі Ггедиепсу оГШіз ргіпіеё сігсиіі Ьоагё Ье іп ііз іпіепёеё
епѵігопт епі?

И сап Ье аг§иеё іЬаІ геііаЬіШу еп§іпеегз Ггот іЬез е ёерагітепіз іп іЬе ог§апізаІіоп Ьаѵе
іітііеё аЬіііІу Іо епЬапсе геііаЬіііІу. ТЬе ЬеЬаѵіоиг оГ сотреіепі ёезі§п еп§іпеегз Іо/агёз
“іпсотреІепГ геііаЬіШу еп§іпеегз / а з арііу ёезсгіЬеё /ііЬ “А йетріз Іо ітрозе диаіііу
ргосеёигез /ііЬоиІ іЬе гедиізііе іпіеііесіиаі ассеріапсе Ьу іЬе ёезі§п Іеат / і і і Гаіі. А саёетіс
ЬіаіЬег апё титЬо-_іитЬо / і і і Ье ё еГасІо ге]ес1её, еѵеп іГ роіііеіу асс еріеё аі іЬе зир егГісіаі
Ьигг/огёіеѵеГ. (Маікег 1998).
ІГ іЬезе аг§итепІз аге ѵаііё, /Ь еге зЬоиЫ геііаЬіііІу еп§іпеегіп§ Ье іосаіеё іп іЬе
ог§апізаІіоп? ТЬе тоге соггесі орііоп із Іо т а к е геііаЬіШу іЬе гезропзіЬіШу оГ іЬе ёезі§п
еп§іпеег (апё іЬегеГоге іЬе ргіпсіраі еп§іпеег ог ІесЬпісаі ёігесіог), /ііЬ зиррогі Ггот а
со тр еіепі геііаЬіііІу еп§іпеег Іо Гогт ап еГГесііѵе ёезі§п Іеат. ТЬіз геііаЬіШу еп§іпеег пе еёз а
зиГГісіепйу Ьі§Ь іеѵеі оГ ІесЬпісаі к п о /-Ь о / Іо Ье гезресіеё Ьу іЬе ёезі§пег оп Ьіз о /п
зресіаіііу ГіеЫ. Не ог зЬе т и зі іп Гасі зо теіітез Ье тоге сараЬіе іЬап іЬе ёезі§пег, Іо
ипёегзіапё Ь о / іЬе ёезі§п /о гк з (іп зиЬзІапІіаі ёеіаіі) апё Іо ипёегзіапё Ь о / іЬе ёезі§п ёоез
поі /о г к (іе Ь о / сап іі Гаіі).

Іпсоггесі Ііт іп д
“Аіі ргс^есіз аге ііегаііѵе - іГз_іизІ іЬаІ зо т е тапа§ егз
сЬоозе Іо Ьаѵе іЬе ііегаііопз айег Гіпаі ёеііѵегу.”
ЦгЬап ^ і з ё о т
ТЬе Госиз оп геііаЬіШу ёигіп§ ёезі§п із поі тізріасеё. 8іиёіез Ьаѵе езіітаіеё іЬаІ іЬе
та]огіІу оГ аіі созіз геіаіеё Іо диаіііу (апё геііаЬіііІу) аге сгеаіеё ёигіп§ ргоёисі ё еѵеіорт епі.
Турісаііу 75% оГ Гаііигез огі§іпа1е ёигіп§ іЬе ё езі§п рЬаз е, Ьиі сотроипёіп§ іЬе ргоЬіет,
агоипё 80% оГ роіепііаі Гаііигез гетаіп ипёеіесіе ё ипііі Гіпаі Іезі ог /Ь е п іЬе ргоёисі із іп изе.
РигіЬегтоге, сопзіёег а ргоёисі /Ь о зе ргоёисі созі із Рс. ТЬе созіз ёие Іо Гаііиге аі іЬе
ѵагіоиз 8Іа§ез оГ іЬе ргоёисі’8 ііГе сусіе Ьаѵе Ьееп іпѵезІі§аІеё, апё іп Іегтз оГ Рс, іЬеу Ьаѵе
Ьееп Гоипё Іо Ье (Воокег 2001):
о
о
о

0.1 Рс - іпіегпаі Гаііиге созі ёие Іо ге/огк аі епё оГ ргоёисііоп ііпе
Рс
- ехіегпаі Гаііиге созі Гог геіигп Ггот сизіотег іпзр есііоп
10Рс - ехіегпаі Гаііиге созі Гог /аггапіу геіигп ёи е Іо Гаііиге /ііЬ сизіот ег іп из е

ТЬіз геіайопзЬір із со тто п іу к п о /п аз іЬе ‘ 10х гиіе’, апё ё етопзігаіез Ь о / а ё езі§п еггог,
іГ поі ёізсоѵегеё, / і і і §іѵе гізе Іо Іеп Іітез іЬе огі§іпаі еіітіпаііоп созіз іп а іаіег рЬаз е оГ іЬ е
ііГе сусіе. ОіЬег зигѵеуз Ьаѵе Гоипё іЬаІ іЬезе созіз соиіё Ье тисЬ Ьі§Ьег!

И зЬоиІё Ъе еѵіёепі іЬаІ 1ітіп§ оГ геІіаЪіШу еп§іпеегіп§ асііѵіііез із сгііісаі Гог а зиссеззГиІ
геІіаЪіШу рго§гат. Би е Іо й§Ь1 ргс^есі зс# еёиІез, сотрапіез ойеп ргос ееё /ііЬ ргоёисііоп
/ііЬоиІ аІІо/іп§ зиГГісіепІ Ііт е Гог геІіаЪіІіІу еп§іпе егіп§ асііѵіііез Іо Ъе р егГогте ё. Б езі§п
апё ѵегіГісаІіоп аге, Гог оЪѵіоиз геазопз, зедиепІіаІ асііѵіііез іЬаІ саппоі Ъе регГогтеё іп
рагаІІеІ. Т# е ііе гаііѵе паіиге оГ ё еѵеІоріп§ сотрІех едиірт епі, #о/еѵ ег, ёо ез аІІо / Гог
сопсиггепі еп§іпеегіп§ Іо а сегіаіп ехіепі.
“ТЬе зіп§Іе т о зі ітрогіапі Гасіог іЬаІ ёіГГегепІіаІез Ъеі/ееп еГГесІіѵе апё іпеГГесІіѵе
іт р І е т епіаііоп оГ а геІіаЪіШу рго§гат із 1ітіп§ оГ іЬе геІіаЪіШу еГГогІ. Т#е геІіаЪіШу асііѵііу
ти зі ргос ееё аз ап іпІе§гаІ рагі оГ іЬе ё еѵеІорт епі рго]е сі. ІГ поі, іі Ъесот ез еііЬег а ригеІу
асаёетіс Гипсііоп ог ЬізІогісаІ ёоситепіаііоп ргосезз. КеІіаЪіІіІу еп§іпеегіп§ ойеп Ъесот ез а
питЪегз § а т е айег іЬе геаІ § ат е із оѵег. КеІіаЪіШу саппоі Ъе есопотісаІІу аёёе ё айег іЬе
зузіет ог ргоёисі #аз Ъееп сопсеіѵеё, ёезі§пеё, тапиГасІигеё апё рІасеё іп орегаііоп”
(ВіІІіпІоп 1996).
№ 1 тіззіп§ іЬе / і п ё о / оГ оррогіипііу із а та_іог сЬаІІеп§е Гог еп§іп еегіп§ тапа§ егз Гасеё
/ііЬ оіЬег ІесЬпісаІ апё ГіпапсіаІ сопзігаіпіз. И із ІкегеГоге поі и п соттоп Іо епсоипіег
геІіаЪіШу еп§іпе егіп§ асііѵіііез Ъеіп§ р егГогт её Гаг Іоо Іаіе ёигіп§ іЬе ёезі§п апё ёеѵеІортепІ
р#аз ез. ^Ъ аІ ѵаІие сап Ъе §аіпеё Ггот р егГогтіп§ а геІіаЪіШу апаІузіз оп а ргоёисі іЬаІ із
аІгеаёу іп ргоёисііоп?

Сиігіапсе ^гот іпгіизігу Іеагіегз
“ТЬе атоипі оГкпо/Іеё§ е із поі пе агІу аз ітрогіапі аз іЬе ргоёисііѵііу оГкпо/Іе ё§ е.”
Реі ег Р Бгискег
Мис# сап Ъе Іеагпеё Ггот геІіаЪіШу еп§іпеегіп§ ргасіісез изеё Ъу іпёизігу Іеаёегз,
езр есіаІІу іЬозе ёеѵеІоріп§ соттегсіаІ апё іпёизІгіаІ ргоёисіз. Айег аІІ, іЬе ёеГепсе іпёизігу
#аз Ъееп иг§её Іо іт р І е т епі Ъезі с о т т егсіаІ ргасіісез зіпсе іЬе аЪоІізЬт епі оГ тапу тіІіІагу
зіапёагёз апё зресіГісаІіопз тоге іЬап а ёесаёе а§о. А §ооё ехатрІе із Іо геГег Іо а Іеаёіп§
тапиГасІигег оГ ёаіа асдиізіііоп ргоёисіз Гог іпёизІгіаІ аррІісаІіоп. ТЬезе ргоёисіз аге аз
сотрІех аз ІурісаІ аѵіопісз зузіетз, аІЪеіІ іпіепёеё Гог изе іп Іезз ЬагзЬ епѵігопт епіз, апё
ргоёисеё іп ти с# Іаг§ег диапііііез. Т#е ГоІІо/іп§ рага§гарЬз аге іЬе опІу геГегепсе т а ё е Іо
геІіаЪіІіІу іп а сотргеЬепзіѵе ІесЬпісаІ саІаІо§ие:
“ШііопаІ Іпзігитепіз #аз гетаіпеё іЬе тагкеі Іеаёег іп ёаіа асдиізіііоп Ъу ргоѵіёіп§
диаІіІу ргоёисіз. АІІ оГ оиг тиІІіГипсІіоп ёаіа асдиізіііоп ёеѵісез Геаіиге а ргесізіоп ѵоІІа§е
геГегепсе Гог зеІГ-саІіЪгаІіоп, аз /е ІІ аз Іетр егаіиге ёгіГі ргоіесііоп сігсиіігу.
МаІіопаІ Іпзігит епіз зсгеепз ёаіа асдиізіііоп ргоёисіз Гог Іетр егаіиге, з#оск апё ѵіЪгаІіоп
ги§§еёпезз. ^ е т а у Ъе аЪІе Іо сизіот зсге еп ргоёисіз Іо т ееі уоиг зр есіГіс гедиігет епіз изіп§
оиг НАЬТ & НА88 1ез1іп§ ГасіІіІіез. ^ е іпсІиё е а зіапёагё 1-у еаг /аггапіу оп аІІ оГ оиг ёаіа
асдиізіііоп ргоёисіз апё а 3-у еаг /аггапіу оп аІІ оиг М 8егіез ргоёисіз. Ехіепёеё /аггапііез
аге аѵаіІаЪІе.” (МаІіопаІ Іпзігитепіз, 2006).
№ іе Ікаі геІіаЪіІіІу із поі зр есіГіе ё аі аІІ, апё Ікаі іЬе асгопут МТВР, /Ь ісЬ іЬе ёеГепс е
со ттип ііу зо Ггедиепёу изез, із по/#еге Іо Ъе Гоипё іп іЬіз ІесЬпісаІ риЪІісаІіоп. И зеетз Ікаі
тагкеі зЬаге, НАЬТ & НА88 апё /аггапіе е аге зиГГісіепІ Іо аёёгезз геІіаЪіІіІу!

Т# е с о т т егсіаі іпёизігу Іепёз Іо Гоііо/ ап арргоас# 1#аІ ге]есіз I#е ассоип1іп§ асііѵіііез оГ
геііаЬіШу зре сійсаііоп, ргеёісйоп апё ёетопзігайоп, іп Гаѵоиг оГ еп§іпеегіп§ асііѵіііез. Т#езе
аге іп1е§га1её іпіо 1#е ёеѵеіорт епі ргос езз ез, апё т а у іпсіиёе 1#е Гоііо/іп§ ргіпсіріез апё
асііѵіііез (Б - екеѵіс# 2006):
•

геііаЬіШу із сопсиггепі еп§іпе егіп§ ргос езз;

•

геііаЬіШу із рагі оГ ІпІе§гаІеё Ргс^есі Т еатз;

•

геііаЬіШу еп§іпеегіп§ із рагі оГ ёезі§п геѵіе/з;

•

т ес#апісаі апё еіе сігісаі зігезз ргеёісііопз;

•

сотропепі ёегайп§ апаіузіз;

•

1#егтаі апаіузіз;

•

еіесігоіуііс сарасііог ехр е сіеё ііГе саісиіаііопз;

•

РМЕА (Раііиге Моёе апё ЕГГесІз Апаіузіз) апё РТА (Раиіі Тгее Апаіузіз);

•

зузіет тоёеіііп§ ёигіп§ сопсері з1а§ез;

•

НАЬТ (Ні§#іу Асс еіегаіеё ЬіГе Т езІіп§) р егГогт её ёигіп§ ё еѵеіорт епі;

•

НА88 (Ні§#іу Асс еіегаіеё 8ігезз 8сге епіп§) р егГогт её ёигіп§ ргоёисііоп;

•

ёезі§п ѵегійсаііоп 1ез1іп§ Ьеуопё погтаі Іезі зс епагіоз;

•

йеіё геіигп гаіез геѵіе/её апё тапа§её оп ехе сиііѵе іеѵеі;

•

іпіегпаі апё ехіегпаі Ьепс#тагкіп§ апё іеззопз-іеагпеё.

И із епсоига§іп§ Іо оЬзегѵе 1#аІ 1#е ёеГепсе іпёизігу арр еагз Іо Ье тоѵіп§ Ггот геііаЬіШу
ассоипІіп§ Іо геііаЬіШу еп§іпе егіп§. Ап ехатріе оГ 1#із / а з еѵіёепі й о т а рапеі ёізсиззіоп
#еіё аі 1#е 2006 Аппиаі КеііаЬіШу апё МаіпІаіпаЬіШу "у тр о зіи т /# еге геііаЬіііІу с#аііеп§ез
Гог 1#е Риіиге СотЬаІ "у зіет (Гог Ц8) /е г е ёізсиззеё Ьу 1#е Б оБ апё таіп сопігасіогз.
КеііаЬіііІу ргеёісііоп аз асііѵііу із Ьеіп§ зсаіеё ё о /п іп Гаѵоиг Гог КеііаЬіііІу Еп#апсетепІ
Т езйп§ (Ьеіп§ НАЬТ апё АЬТ (Ассеіегаіе ё ЬіГе Тез1іп§)) (КАМ8 2006).

Сопсіизіоп
"А сопсіизіоп із I#е ріас е / # еге уои §оІ Іігеё оГ 1#іпкіп§."
Цпкпо/п
Еп§іпеегіп§ т а п а § е т епі з#оиіё геѵіе/ геііаЬіііІу асііѵіііез 1#гои§#оиІ 1#е ііГе сусіе оГ
ргоёисіз апё зузіетз Іо ёеіегтіпе /#еІ#ег 1#ез е асііѵіііез геаііу аёё ѵаіие. ІГ поі, 1#еу з#оиіё
Ье Іегтіпаіеё, геріасеё Ьу “геаі” еп§іпеегіп§ асііѵіііез, регГогтеё йтеоизіу Ьу сотреіепі
еп§іпе егз Ггот I#е соггесі ё ерагіт епіз іп I#е ог§апіза1іоп, апё / і і # I#е зоіе о^есііѵ е оГ
ргеѵепІіп§ Гаііигез. КеііаЬіШу із 1#е гезиіі оГ §ооё еп§іпеегіп§ апё §ооё т а п а § е т епі, пеѵег
1#е гезиіі оГ §ооё ассоип1іп§.
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