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СКІМШАЬ N 0 ^ 8 АЧБ РШІ8ИМЕОТ8 Е0КМАТІ0№
БЛ8ІС ТЕN^ЕNСIЕ8

Сгітіпаї їа ^ оґ Ш тате і8 іЬе Ьа8іс ЬгапсЬ оґ Шгаіпіап їа^ апй і8 ап
аддгедаіе оґ Ьотодепеош Іедаї гиІе8 іЬаі йейпе ^Ьаі 8осіаІІу йапдегош йеей8
(асі8 ог оті88іоп8) аге сгіте8 апй ^Ьісй теа8иге8 оґ сгітіпаї Іедаї геасііоп
8Ьоиїй Ье аррїіей іо іЬе рег8оп8 ^Ьо соттіііей іЬет. ТЬі8 ґогтиїаііоп гейесі8
іЬе е88епсе оґ сгітіпаї їа^ іп іЬе Ьгіеґе8і апй то8і сарасіои8 ^ау. Ио^еуег, іЬе
ґоси8 оґ іЬі8 ЬгапсЬ оґ їа^ і8 8оте^йаі Ьгоайег, 8іпсе іЬе погт8 оґ сгітіпаї їа^
аррїу іо іЬе §гоипЙ8 ґог іпйетпііу, ог іо оіЬег теа8иге8 оґ аЬшіуе паіиге оґ 8іаіе
ітрасі, еіс.
Іп іЬе йосігіпаї іпіегргеіаііоп, сгітіпаї їа^ і8 а 8сіепііґіс йі8сірїіпе 8іийуіпд
іЬе їе§і8їаііоп оп сгіте8, рипі8Ьтепі8 апй оіЬег сгітіпаї їедаї теа8иге8 Ьа8ей оп
Ше 8іаіе’8 (апй\ог роїііісаі та^огііу,8, риЬІіс аШіийе8, соттоп^еаїій аііііийе8,
8рігііиаї іпйиепсе, тейіа 8иррїу, соттипісаііуе ЬаскдгоипЙ8) йотіпаііпд їедаї
йосігіпе. Сгітіпаї їа^ аї8о 8іийіе8 іпйіуійиаї їедаї іп8іііиііоп8 апй ргасіісе ЬоіЬ іп
іЬе рге8епіїу ехі8ііпд ґогт апй оп іЬе Ьа8і8 оґ сотрагаііуе апй Ьі8іогіс апаїу8і8
шій іЬе ассоипі оґ іЬе депе8і8 оґ іЬе їедаї іЬеогу апй йодта8. Лййіііуе паіиге оґ
Сгітіпаї їа^ іп ргасіісе, іЬе ґогтаііоп оґ а Сгітіпаї ргоЬіЬіііоп іпуоїуе8 поі опїу
соп8іііиііопаї гиїе8 апй ргосе88е8 соппесііуііу, Ьиі аї8о саіедогісаї апй гедиїаіогу
йерепйепсе оп а їоі оґ йіґґегепі кіпй8 оґ ргосе88е8. ТЬаі теап8 іЬаі їеуеї8 оґ
ипйег8іапйіпд оґ ^Ьаі сгіте і8, йіґґег ґгот паіигаї їа^ йосігіпе іо ро8іііуе
арргоасЬ йерепйіпд оп іЬе тіхіиге оґ роїііісаї, іпіегпаііопаї апй 8осіаї
сігсит8іапсе8 оґ 8іаіе йеуеїортепі апй доуегпапсе іЬаі 8іапй оп іпґогтаііопаї
Ьа8етепі8 оґ тогаїїу іпіегргеіей ргіпсірїе8 оґ ^Ьаі і8 гідЬі апй ^Ьаі і8 то п § . 8о,
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іп8іііиііопаї рагі оґ сгітіпаї їа ^ геґїесі8 8іаіе \ 8осіеіу\сіґі2еп’ 8 геасґіоп8 ОVег
Ьа8іс гідЬі8 апй ґгеейот8 уіоїаііоп.
ТЬе поііоп оґ іЬе8е Ьа8іс гідЬі8 апй ґгеейот8 Ьі8іогісаїїу йерепй8 оп 8рігііиаї
апй соттипісаґ^е ґгепЙ8 оґ 8осіеґу’8 тґедгаґіоп.
Мойегп сгітіпаї їедаї йосігіпе гедагй8 сгітіпаїігаііоп а8 іЬе ргосе88 оґ іЬе
ґогтаііоп оґ а сгітіпаї ргоЬіЬіііоп а8 ^еїї а8 іЬе ге8иїі оґ 8исЬ ргосе88. Веіпд
рагііаїїу сїо8ей Ьотео8іаііс 8у8іет; Сгітіпаї їа ^ 8еек8 іо гедиїаіе епігоріс паіиге
апй іуре8 оґ та88 сгіте8 апй аЬи8е8 оґ їа^ тапіґе8іаііоп8 соттіііей іп сегіаіп
8раііаї-есопотіс апй роїііісаї сігсит8іапсе8 іЬаі йерепй оп 8и8іаіпаЬїе
йеуеїортепі ргосе88, рагііаїїу ґіхіпд іп сгітіпаї погт8, рагііаїїу іп роїііісаїїу
йіґґегепі йеуеїортепіаї аііііийе8 оґ ЬідЬ сігсїе8 апй гиїіпд е8іаЬїі8Ьтепі а8 а
^Ьоїе. ТЬе їеді8їаіог ргосеей8 ґгот іЬе ро8іиїаіе ґіхей іп агі 3 оґ Сгітіпаї Сойе
оґ Цсгаіпе (ССИ), ^ЬісЬ 8іаіе8 іЬаі сгіте, рипі8Ьтепі апй оіЬег сгітіпаї
сошедиепсе8 оґ іЬе сгіте аге йеґіпей 8оїеїу Ьу іЬе Сгітіпаї Сойе.
ТЬе їодіс і8 оЬуіои8. Кесодпігіпд іЬе Сгітіпаї Сойе а8 іЬе 8оїе 8оигсе оґ
ро8іііуе сгітіпаї їа^ іЬе їеді8їаіог ргіпсіраїїу йепіе8 іЬе ро88іЬіїііу оґ іЬе
аїіегаііоп оґ іЬе 8рЬеге оґ сгітіпаї гедиїаііоп Ьу апу оіЬег погтаііуе їедаї асі8,
^ЬісЬ согге8ропй8 іо іЬе іа8к8 апй ґипсііош оґ сгітіпаї їа^. ТЬі8 рге8ирро8е8
іЬаі сгітіпаї їа^ 8оїеїу апй ехсїи8іуеїу йеґіпе8 іЬе сопіепі апй іЬе 8соре оґ
аррїісаііоп оґ апу іпйіуійиаї сгітіпаї погт (шіЬ ехетрііоп оґ Еигореап
Сопуепііоп оп Ьитап гідЬі8 ргоіесііоп агі 6 сгітіпаї оґґепсе Ьгоай йеґіпіііоп).
Ио^еуег, іЬі8 сопігайісі8 іЬе е88епсе оґ сгітіпаїігаііоп, ^ЬісЬ іпсїийе8 поі опїу
іЬе сгітіпаї погт іі8еїґ, Ьиі аї8о іЬе ргосе88 оґ іі8 ґогтаііоп апй еуоїиііоп. ТЬе
аЬоуе-тепііопей ргосе88 і8 рго§ге88іуе, сопііпиои8 йеґіпіііоп апй аїіегаііоп оґ іЬе
8соре апй 8рЬеге оґ сгітіпаї гедиїаііоп іп ііте апй 8расе.
ТЬе уагіаЬіїііу оґ сгітіпаїігаііоп іп ііте і8 гедагйей а8 ап оЬ]есііуе
сЬагасіегі8ііс оґ аїіегаііоп оґ 8осіаї е8іітаііоп8 оґ іЬе йеуіаііоп іп сіуіїігаііоп
ргосе88. Ьедаї ргоЬіЬіііош сЬапде іп ассогйапсе шіЬ іЬе сЬапде8 оґ іЬе їітіі8 оґ
^Ьаі і8 регтіііей. ТЬи8, іЬе пе^ Сіуії Сойе йеґіпіііоп оґ 8еїґ-йеґеп8е (агіісїе 19)
а8 а ^ау оґ ргоіесііоп оґ сіуії гідЬі8 адаіші уіоїаііоп8 апй іїїедаї епсгоасЬтепі8
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ш її ге8иїі іп іЬе песе88ііу іо 8оїуе іЬе ргоЬїет оґ іЬе аїіегаііоп оґ іЬе сгітіпаї
ргоЬіЬіііоп. ТЬі8 і88ие, ґог ехатрїе, ш її агі8е іп іЬе диаїіґісаііоп оґ іЬе асі8 ипйег
агіісїе8 355 апй 356 ССИ (ґогсіЬїе а88егііоп оґ ргіуаіе гідЬі, 8еїґ-шїї).
ТЬе уагіаЬіїііу оґ сгітіпаїігаііоп іп 8расе йерепй8 оп іЬе е8іітаііоп оґ іЬе
8соре оґ сгітіпаї їедаї гедиїаііоп іп іпйіуійиаї айтіпі8ігаііуе ипіі8 оґ іЬе 8іаіе оп
іЬе опе Ьапй, апй іЬе е8іітаііоп оґ сгіте ґгот іЬе уіе^роіпі оґ іЬе соехі8ііпд
8іаіе ійеоїоду апй іпйіуійиаї 8иЬсиїіиге8 оп іЬе оіЬег Ьапй. Бі8сгеііопагу ро^ег8
оґ іЬе Ьойіе8 оґ іпуе8іі§аііоп апй іЬе соигі, іЬе ге8егуе8 оґ іЬе 8у8іет оґ сгітіпаї
]и8іісе, айтіпі8ігаііуе, роїііісаї, есопотіс, согрогаііуе, риЬїіс, ейисаііопаї
іпґїиепсе саи8е 8егіои8 еґґесі оп іЬе ргосе88 оґ репаї їедаї гедиїаііоп, йеґіпіпд
ргасіісаї іп8іеай оґ ґогтаї уоїите оґ сгітіпаїігаііоп.
Іі і8 іЬи8 ітрогіапі іо етрЬа8іге іЬаі іЬе сЬапде оґ іЬе уоїите апй 8рЬеге оґ
репаї їедаї гедиїаііоп (іЬе 8соре апй йе8сгірііоп8 оґ іЬе ргоіесіей геїаііош)
ґгедиепіїу оссиг8 ігге8ресііуе оґ іЬе сЬапде оґ іЬе погтаііуе сопіепі оґ іЬе
8ресіґіс репаї їедаї гедиїаііоп апй/ог репаї їедаї іп8іііиііоп. ТЬе сопсері і8 диііе
8ітрїе: сгітіпаї ]и8іісе 8Йо^8 іЬе ігап8іііоп ґгот аЬ8оїиіе ґогт8 оґ риЬїіс-їа^
геїаііоп8Ьір8 іо ро8і тойегп арргоасЬ оґ по^айау8 шіЬ Ьоїі8ііс 8у8іет іЬаі
е88епііаїїу Ьа8ей оп іЬе їапй8саре ійеоїоду оґ іЬе сопсері оґ Ьитап гідЬі8
ргітасу апй йіуег8ей ргоіесііоп оґ Ьа8іс Ьитап уаїие8.
8оте сепіигіе8 адо іЬе сопсері оґ рег8опаї уепдеапсе іп іЬе Сгітіпаї їа^
^а8 сЬапдей іо ґаге 8іаіе соегсіоп; іойау іЬе сопсері оґ ипґаіг 8іаіе соегсіоп і8
сЬапдіпд іо а ґаіг, арргоргіаіе іо іЬе пеей8 апй а8рігаііоп8 оґ іЬе рориїаііоп,
геїїесііпд іЬе паіигаї апй їедаї ґогт оґ іЬе йі8ігіЬиііоп оґ 8ресіе8 апй ґогт8 оґ
рег8опаї пеей8 ґаіг ігеаітепі.
Ву іЬе ^ау іп іЬі8 8ііиаііоп '"|и8іісе" і8 ійепіійей шій іЬе ипйетіапйіпд оґ
ігиіЬ апй ]и8іісе, апй іЬі8 ехіепй8 іо іЬе іпіегргеіаііоп оґ іЬе іегт его8іоп.
Могеоуег іі §іуе8 іЬеогеіісаї Ьаскдгоипй іо та88 ті8и8е8 апй аЬи8е8 оґ
Сгітіпаї іа ^ гейесііпд роїійсаї Їпіеге8і8, реорїе8’ айііиде8, соттипісаіІVе апй
геїідіоп уаїие8.
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“Соїог геVо1иііоп8” ті8и8Є8 апй 1818 іеггогі8і аЬи8Є ШгоидЬ Сгітіпаї 1а^
ґогтаііоп арргоасЬ аге оґ іЬе 8ате аііііийе: Сгітіпаї Ь а^ апй Цеуеїортепі
еп8игей сгіте ігепй8 ргеуепііоп йеіегтіпей тоге Ьу роїііісаї іпіеге8і8 апй
ргосе88е8 Ьа8ей оп соттипісаііуе апй 8рігііиаї Ьаскдгоипй іЬап Ьу іЬе ігие
пеей8 оґ 8осіеіу.
Іп ікіз гедагії, тоіїегп Сгітіпаї їам із а іоо! іо еп/огсе роїісу зкі/і /гот
оЬзоїеіе /огтз о / зосіаї геїаііопзкірз іо ікє пеж їедаї /гатемогк о / риЬїіс
доуегптепі апії зосіеіу.
Іі і8 тоге йупатіс апй йехіЬїе, оп іЬе опе Ьапй, іі і8 іп сошіапі сЬапде апй
сопігіЬиіе8 іо Ьгеакіпд іЬе їедаї ґогт8 апй оиійаіей 8іегеоіуре8 апй аі іЬе 8ате
ііте, їе88 йетосгаііс, Ьесаи8е Ьа8ей оп 8еііїей ійеоїодете оґ "Ьагт апй йапдег".
ТЬе йосігіпе оґ сгіте апй рипі8ктепі і8 сотрїетепіей Ьу а 8ерагаіе ті8сопйисі
8ітиїасгит, йеуеїоріпд іЬе ійеа оґ типісіраї Сгітіпаї їа^ іЬаі Ьїиг8 іЬе ґіеїй
йеуіаііоп8, ґгот опе 8ійе, апй Тгап8іііопаї апй Іпіедгаііуе Сгітіпаї їа^ ґгот оіЬег
8ійе.
ТЬе аЬоуе-8аій йеґіпе8 іЬе ґоїїошпд іепйепсіе8 іп іЬе йеуеїортепі оґ
Цкгаіпіап сгітіпаї їа^:
Оріітігаііоп оґ іЬе сгітіпаї їедаї гедиїаііоп ргосе88; Ьгіпдіпд іЬе ССИ
ргоуі8іоп8 іп сопґогтііу шШ іЬе Соп8іііиііоп оґ Цкгаіпе апй іЬе ро88іЬіїіііе8 оґ
іЬе соп8іііиііопаї геґогт, апй шШ іЬе 8іаіиіе8 іЬаі сате іпіо ґогсе аґіег іЬе
айорііоп оґ іЬе ССИ 8Йоиїй гейесі ро8іііуе, паіигаї, ійеоїодісаї, соттипісаііуе
апй 8рігііиаї Ьаскдгоипй8 оґ ійе ^огїй ійаі йеуеїор8 оуег опе соипігу;
Саггуіпд оиі Ше ргосе88 оґ сгітіпаїігаііоп іп сопґогтііу ш ій Ше іпсійепсе
оґ йеуіапі асііуііу іп ійе 8осіеіу апй 8ирга паііопаї апй іпіегпаііопаї їедаї
оЬїідаііоп8 оґ Цкгаіпе (ігашпаііопаї огдапігей сгіте, іеггогі8т апй соггирііоп
ргеуепііоп, соттипііу іпіііаііуе8: і.е. ійепіііу ійеґі поііоп).
Соп8і8іепі ехрап8іоп оґ ійе ійеоїоду оґ гейаЬіїііаііуе ]и8іісе іп Ше сгітіпаї
їедаї геїаііош; йіґґегепііаііоп оґ їіаЬіїііу апй сгітіпаїігаііоп оґ асі8 ассогйіпд іо
ійе рїідйі оґ уісііт8; ішигапсе оґ сотргейеп8іуе сгітіпаї їедаї ргоіесііоп оґ
Ьитап апй сіуії гідйі8 апй ґгеейот8. Оріітігаііоп8 оґ ійе репаї 8у8іет, їедаї
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ґіхаііоп оґ іЬе іп8іііиіе8 оґ 8аґеіу теа8иге8, теа8иге8 оґ 8осіаї ргоіесііоп апй оіЬег
сгітіпаї їедаї теа8иге8 (геЬаЬіїііаііоп, сотреп8аііоп апй ге8іііиііоп а8 а рагі оґ
сгітіпаї соегсіоп апй 8ресіаї сгітіпаї їеді8їаііуе теа8иге8 іпуоїуей іп іЬе ССИ).
Оріітігаііоп оґ іЬе 8у8іет оґ 8апсііоп8 шіЬ гедагй8 іо іпайті88іЬіїііу оґ іЬе
“іигп іо Ше ^ог8е” ґог Ше оґґепйег8 ^Ьо8е 8іаіи8 йое8 поі аїїо^ йіґґегепііаііоп оґ
ге8роп8іЬіїііу шіЬіп іЬе 8апсііоп оґ іЬе 8ресіґіс агіісїе оґ Зресіаї рагі ССИ (тоге
соггесі їеді8їаііуе Ьаскдгоипй оп соггирііуе сгіте8 ге8роп8іЬіїііу).
Регґесііоп оґ їедаї іесЬпідие8 (їедаї їапдиаде, сгітіпаї їедаї іЬе8аиги8,
8іаіиіогу йеґіпіііоп оґ іЬе гиїе8 оґ диаїіґісаііоп оґ оґґепсе8, гейисііоп оґ Ьїапкеі
йі8ро8іііоп8 апй еуаїиаііуе поііоп8, гейисііоп оґ 8ресіаї погт8 аі іЬе ехреп8е оґ
оріітігаііоп оґ їедаї гедиїаііоп).
Іийісіаї йі8сгеііоп тіпітігаііоп уіа 8епіепсіпд ргосе88 йие іо іЬгее ^ау8 оґ
8епіепсіпд: ]иуепіїе, уісііт огіепіей, Ьитапігей Ьа8іс.
Аі рге8епі, ^ е Ьауе соте сїо8е іо іЬе ійеа8 оґ іЬе сотрїех ргесаиііопагу
іпґїиепсе оґ репаї їедаї гедиїаііош, ґогтаііоп оґ іЬе сойе оґ сгітіпаї оґґепсе8,
сгеаііоп оґ іп8іііиііоп8 оґ ге8іогаііуе ]и8іісе ґог їа^-аЬійіпд “ассійепіаї” оґґепйег8
апй ехрап8іоп оґ ро88іЬіїіііе8 ґог ргесаиііопагу апй 8осіаї ргоіесііоп теа8иге8 ґог
«ЬаЬііиаї» йеуіапі8.
Могеоуег, ^ е сап 8ирро8е іЬаі іп іЬе ґиіиге репаї їедаї ргоіесііоп оґ а
рег8оп, іЬе 8іаіе апй 8осіеіу ґгот сгітіпаїііу ш її Ьауе іЬе ґоїїошпд ґипсііоп8:
йеіегтіпаііоп оґ ^Ьаі кіпй8 оґ асі8 аге айтіііей а8 сгітіпаї опе8;
^Ьаі сігсит8іапсе8 іпйисе регреігаіог8 іо сгітіпаїііу;
^Ьаі рипі8ктепі8 аге аррїіей іо іЬе сгітіпаї8;
^Ьаі теа8иге8 оґ 8есигііу, 8осіаї ргоіесііоп апй іпйетпііісаііоп аге йеґіпей
іп аййіііоп іо іЬе диіїіу ог оіЬег8 іп іЬе сгітіпаї сопйіііоп, апй аї8о іо іЬе рег8оп8
^Ьо гедиіге сгітіпаї-їедаї епсоигадетепі апй ргоіесііоп.
ТЬе ґоси8 оп іЬе ійепііґуіпд ґеаіиге8 оґ іЬе сгітіпаї сопйіііоп апй іЬеіг
ассигаіе йе8сгірііоп Ьу іЬе їа ^ ш її иїіітаіеїу аїїо^ ге8оїуіпд а й іїе тта оґ рагііу
оґ рипіііуе апй ге8іогаііуе Ьа8іс ргіпсірїе8 іп іЬе іЬеогу оґ рипі8Ьтепі ипйег
сгітіпаї їа^.
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