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 بۇ قولالمنا خەلقارا كىشلىك ھوقۇق مۇالزىمەت تەشكىالىت ھەمرا تەشكىالتالرنىڭ قىممەتلىك ياردىمى بىلەن ئىشلەنگەن. خەلقارا كىشلىك ھوقۇق مۇالزىمەت تەشكىالىت كىشلىك
 ھوقۇق ياقلىغۇچىالرىن قولاليدىغان، كىشىلىك ھوقۇق ئۆلچىمى ھەم سېستىمىسىنى كۈچەيتىدىغان بىر مۇستەققىل بولغان خەلقارا ئاممىۋى تەشكىالت. بىز تەتقىقات، ھىاميە قىلىش،

كۈزۈتۈش، ھەمكارلىشىش ۋە ئىقتىدار يېتىشتۈرۈش قاتارلىقاالرىن سرتاتىگىيىلىك بىرلەشتۈرۈش ئارقىلىق نىشانىمىزغا يېتىمىز.
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  ئومۇمى نەزەر
 خىتاي پۇقرالىرى دائىمى رەۋىشتە ھۆكۈمەت خىزمەتچىلىرىنىڭ مەسئۇلىيەتچانلىقىنى يۇقۇرى كۆتىرىش، ئۆز
 جەمىيىتىنىڭ ھەممە كىشىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان ، زاۋۇتالرىن ئىشچى-خىزمەتچىلەر ئۈچۈن، مەكتەپلەرىن

 ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن بىخەتەر جاي، ئۆي ۋە ئاممىۋى سورۇنالرىن جىنىس ئايرىمچىلىقتىن خاىل، ھەممە كىىش ئۈچۈن
 .بىخەتەر ئورۇن قىلىش يولىدا تىرىشچانلىق كۆرسەمتەكتە.

 
كىشىلىك دۆلەتلەر،   كۆپلىگەن 
 ھوقۇق قەرەللىك تەكشۈرىش

بولغىنىدەك،   جەريانىدا 
 كونكرىتنى مەزمۇن ۋە ئېنىق

 تەكلىپلەرگە قارىتا قوبۇل قىلىش
بولدى. ئەمدى  پوزىتسىيەسىدە 

 بىزگە كىرەك بولغىنى بەرگەن
 ۋەدىمىزىن ئشقا  ئاشۇرىدىغان

ئىبارەت. ئەمىىل ھەركەتتىن 
(Michelle Bachelet)

 ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئاىل كومىسسارى.
2020-يىىل 6-فىۋرال

مەزمۇن
2018-يىىل 11-ئ ايدا، خىتاي ھۆكۈمىتى 

3-قېتىملىق كىشىلىك ھوقۇقنى 
ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش جەريانىنى 

بېشىدىن ئۆتكۈزدى.  بۇ جەرياندا ئۇالر 
ئىنسان ھەقلىرىگە مۇناسىۋەتلىك بولغان 

بارلىق ئىلگىرلەشلىرىنى خەلقئارا جەمىيەتىگە سۇندى، 
ھەمدە باشقا دۆلەت ھۆكۈمەتلىرىنىڭ ئۆزلىرىگە سۇنغان 
ئىنسان ھەقلىرىنى داۋاملىق تۈردە ياخشىالش يۈزىسىدىن 

ئېلىپ بەرىشقا  تېگىشلىك بولغان چارە-تەدبىرلەر 
توغرىسىدىىك تەۋسىيەلىرىنى قوبۇل قىلدى. تەكشۈرۈش 

جەريانىدا، خىتاي ھۆكىمىتى  150 دۆلەتنىڭ تەكلىپ 
قىلغان 346 تەۋسىيەسىنى تاپشۇرۇۋالغان بولۇپ، 2019-

يىىل 3-ئ ايدا  ھۆكۈمەت 284 تەۋسىيەىن ئورۇنداشقا 
قوشۇلدى ۋە بۇ تەۋسىيەلەرگە »قوبۇل قىلىندى ۋە 
ئ ىجرا قىلىندى« دەپ بىلدۈردى. باشقىچە ئېيتقاندا، 

ھۆكۈمەت ھازىر كىشىلىك ھوقۇقتىىك مۇھىم مەسىلىلەر 
توغرىسىدىىك تەۋسىيەلەرگە قارىتا تەدبىر قوللىنىشقا ياىك 

داۋاملىق ئەمەل قىلىشقا ۋەدى بەرگەن بولدى. 

ئىنسان ھەقلىرى ئالىي كومىسسارى )مىچەئ ەلە 
باچەلەت( مىشېل باچېلېت 2019-يىىل 4-ئ ايدا خىتاي 

ھۆكۈمىتىگە1 رەسمىي خەت ئەۋەتىپ، ئۇالرنىڭ بۇ 
تەكشۈرۈشنى داۋاملىق ئەلىپ بەرىشىنى تەلەپ 

قىلدٜى. ئۇالرىن كەلگۈىس 4 يېرىم يىل ئىچىدە، ب د  ت 
سىستېمىىس بىلەن بولغان ھەمكارلىقلىرىنى ئۆز ئىچىگە 

ئالغان كونكرېت ساھەلەردە توختىامستىن ئىلگىرلەشكە، 
گۇرۇپپالر ۋە تەشكىالتالرنىڭ ھەر خىل  تەھدىد ۋە 

توساقالردىن خاىل ھالدا، كىشىلىك ھوقۇقنى ئۆز ئىچىگە 
ئالغان خىزمەتلىرىنى ئەركىن ئېلىپ بەرىشىغا كاپالەت 

قىلىشقا، شۇنداقال ئاممىۋى جەمىيەتلەر ئۈچۈن قۇاليلىق 
مۇھىتنى يارىتىپ بەرىشىنى، ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ 

دىنغا ئىتىقات قىلىش ھوقۇقىنى قوغدىىش كەرەكلىگىنى 
ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇ يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ  

2021-يىلىغىچە، تەكشۈرۈشنىڭ كېيىنىك مەزگىللىك 
دوكالتىنى تامامالپ تاپشۇرۇشىنى  ئاالھىدە  ئەسكەرتتى.

ئاممىۋى جەمىيەت دوكالتىنىڭ 
ئەھمىيىتى  

ھۆكۈمەتنىڭ رەسمى دوكالىت ۋە 
ئۇنىڭ بىلەن بىرگە ب د ت ۋە »باشقا 

)stakeholders( »مەنپەئەتدار
گۇرۇھالرنىڭ دوكالىت مەسىلەن: 

ئاممىۋى تەشكىالتالر گۇرۇپپىلىرى، ئاكادېمىكالر، 
جامائەتلەر قاتارلىقالرنىڭ دوكالتلىرى ئۇنىۋېرسال 

قەرەللىك تەكشۈرۈش  مۇساپىسىنىڭ ئاساسلىق تەركىبىي   
بولۇش بىلەن،  بۇ 3 دوكالت  ئاخىرقى تەكشۈرۈشنىڭ 

ئاساىس مەزمۇنىغا تەسىر قىلىدۇ ۋە باشقا ھۆكۈمەتلەرىن 
مۇھىم مەسىلىلەر ھەققىدە كېرەكلىك تەكلىپلەر بىلەن 

تەمىنلەيدۇ.

ئەمام بۇنىڭدىن كېيىن نېمە ئىش يۈز بېرىدۇ؟

ھازىرچە ھەر قايىس دۆلەتلەرنىڭ كېيىنىك باسقۇچنىڭ 
باشلىنىشىغىچە بولغان ئىلگىرلەشلەرىن يىزىپ دوكالت 
تاپشۇرۇشىنىڭ ھاجىتى يوٜق چۇنىك نۇرغۇن دۆلەتلەر 
ب د ت غا ئوتتۇرا مەزگىللىك دوكالت ئەۋەتىدۇ. بۇالر 

تەرەققىي قىلغان دۆلەتلەر ياىك ئىنسان ھەقلىرى 
نەتىجىىس ياخىش دۆلەتلەرال ئەمەس، بەلىك دۇنيانىڭ 

ھەر قايىس جايلىرىدىن تەركىپ تاپقان نۇرغۇن 
ئوخشىمىغان تەرەققىيات سەۋىيىسىنى ئۆز ئىچىگە 

ئالغان دۆلەتلەردۇر. ئاممىۋى تەشكىالتالر ھۆكۈمەتلەرىن 
قېسقا مۇددەتلىك دوكالت سۇنۇشقا سەپەرۋەر قىلىدۇ، 

چۇنىك بۇ جاۋاپكارلىقنى سۈرۈشتۈرۈشنىڭ مۇھىم 
ئەمىلىي قەدەملەرنىڭ بىر قېسمى دەپ كۆرسىتىلىدۇ. 

لىكىن نۇرغۇن ھۆكۈمەتلەر بۇىن ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن 
قىلىشنى خالىاميدۇ، چۈنىك ئۇالر بۇ خىزمەتنى ئارتۇقچە 
ئىش ياىك زۆرۈر ئەمەس دەپ قارايدۇ، ياىك ب د ت نىڭ 
باشقا دۆلەتلەرنەڭ ئىچىك ئىشلىرىغا »يەىن كىشىلىك 

ھوقۇق مەسىلىسىگە« ئارىالشامسلىقى كېرەك 
دەپ قارايدۇ.

بۇ ئارقا كۆرۈنۈشتە، ئاممىۋى 
تەشكىالتالرنىڭ كېيىنىك دوكالتتىىك 

روىل، بولۇپمۇ »ئۇنىۋىرسال 
تەكشۈرۈشنىڭ  ئوتتۇرا مەزگىل« 

جەريانىدا دەل ۋاقتىدا ۋە ئۈنۈملۈك 
يولغا قويۇشقا تۆھپە قوشۇشتا 

ئىنتايىن مۇھىم.

 خىتاينىڭ ئىچىدىىك كىشىلىك ھوقۇق 
تەشكىالتلىرى ۋە ئاممىۋى تەشكىالتالر 

گۇرۇپپىلىرى ۋە ئۇالرنىڭ خىزمىتىنى 
چەتئەلدە تۇرۇپ قوللىغانالر ئىزچىل ھالدا 

بۇنداق دوكالتنىڭ بولۇشىغا، ئۇالرنىڭ خىتاي 
ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈشتىىك 

تەۋسىيەلىرىنى يولغا قويۇشتىىك 
مۇۋەپپىقىيەتلىرى ۋە خىرىسلىرىغا 
دىققەت قىلىىش ئۈچۈن نېمىلەرىن 

قىالاليدۇ؟

© ISHR
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پۈتۈن بۇ جەريانالردا كىشىلىك ھوقۇقنى 

ساالھىيىتىمىز  بولۇش  قوغدىغۇچى 
بىلەن بىزگە چۈشكەن ۋەزىپە، يالغۇز 

خېيىم خەتەرگە قارىامي  ئاۋازىنى 
تېخىمۇ  ئاۋازىنى  چىقىرىۋاتقانالرنىڭال  

قاملاستىن،  بولۇپ  يۈكسەلتىش 
بەلىك باشقىالر تەرىپىدىن ئاۋازى 

ھوقۇقىنى  تۇنجۇقتۇرۇلغانالرنىڭمۇ 
قېيىن مەسىلىلەرگە  قىلىدىغان  ھىاميە 

ھەم قوغدىغۇچى قالقان بولۇشتىن 
ئىبارەت. 

مىشەل باشەلەت، 2-2019-ئۆكتەبىر. ب د ت كىشىلىك 
ھوقۇق ئاىل كومىسسارى

 

 

كىشىلىك ھوقۇقنى 

 ئوتتۇرا 

دوكالت

 يېغىندىن بۇرۇنقى 
كىشىلىك ھوقۇق 

مھقۇللىقى ۋە 
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نىمە ئۈچۈن ئاممىۋى تەشكىالتالر  قوالمنىىس الزىم، ئۇىن كىم 
ئىشلىتەلەيدۇ؟

باشقا ئاممىۋى تەشكىالتالر گۇرۇپپىلىرىنىڭ ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش دوكالتىغا قارىتا نازارەت قىلىش ۋە دوكالت 

قىلىش ئىشلىرىغا ياردەم بېرىش خىزمىتىگە تايىنىش مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن، خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق 

مۇالزىمەىت تەشكىالىت بۇ ئاممىۋى تەشكىالتالر قولالمنىسىنى تۈزۈپ چىقتى. بۇ قولالمنىنىڭ مەقسىتى 2018-يىللىق 

خىتاينى كىشىلىك ھوقۇق بويىچە ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش)بۇندىن كىيىن ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش دەپ 

قىسقارتىلىدۇ(   ھەققىدە ئ اددى تىل بىلەن ئومۇمىي چۈشەنچە بېرىش، ۋە ئىزىغا چۇشۇپ نازارەت قىلىپ دوكوالت بىرىش ئۈچۈن 

مۇھىم نۇقتىالرننى ئېنىقالش، ئۇچۇرغا ئېرىشىش ۋە ھەق-ھوقۇقالرىن ھىاميە قىلىش )advocacy(  قاتارلىق ئىسرتاتېگىيىسىدىن تەڭ 

بەھرىمەن بولۇشتىن ئىبارەتتۇر. . 

ئاممىۋى تەشكىالتالر، تەتقىقاتچىالر، ئىجتىامئىي ۋە سىياسەت تەشەببۇسكارچىالرىن نىشان قىلغان بۇ قولالمنا   شەخسلەر ۋە 

گۇرۇپپىالرىن ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش جەريانىدىىك پۈتۈن باسقۇچالرغا قاتنىشىشغا تەشەبۇس قىلىدۇ.

نەتىجىدە، بۇ قولالمنا ئاممىۋى تەشكىالتالر دوكالتىنىڭ كەلگۈىس بەش يىلدىىك، يەىن خىتاينىڭ كېيىنىك تەكشۈرۈش باسقۇچى 

باشلىنىشقىچە بولغان جەرياندا، نازارەت قىلىش، ئوتتۇرا مەزگىللىك دوكالت بېرىش، شۇنداقال دوكىالتنى رەسمىي تاپشۇرۇشقىچە 

بولغان ۋاتىقىچە ئۇنىڭ ساىن، سۈپىتى ۋە ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشقا تۆھپە قوشۇشقا چاقىرىدۇ.

خىتاي كىشىلىك ھوقۇق قوغدىغۇچىلىرى بىلەن تەربىيىلەش ئېلىپ بارىدىغان گۇرۇپپىالرنىڭ )خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى كىشىلىك 

ھوقۇقنى قوغداش ۋە ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان ھەر قانداق ئادەم دەپ چۈشىنىلىدۇ، مەيىل ئۇ خىتاي پۇقراىس  

بولسۇن ياىك بوملىسۇن(، بۇ قولالمنىنى تەربىيىلەش ۋە مەسلىھەت بېرىش ئىشلىرىدا پايدىلىنىش مەنبەىس سۈپىتىدە ئىشلىتىشكە 

ئاالھىدە تەۋسىيە قىلىمىز. ئاممىۋى تەشكىالتالر بۇ قوالمنىنى ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش جەرياىن ھەققىدە تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرالرغا 

ئېرىشمەكچى بولغان دىپلوماتالر ۋە ئاخبارات ساھەسىدىىك خادىمالر ئۇچۇن ياخىش ئۆگىنىش ماتېرىياىل سۈپىتىدە ئىشلىتەلەيدۇ.

بۇ قولالمنا بولسا بىر ئوچۇق مەنبە ماتىرياىل بولۇپ. خەلقئارا ئىنسان ھەقلىرى مۇالزىمەت تەشكىالىت بۇىن خىتايدىىك  ئىنسان 

ھەقلىرىنى قوغدىغۇچىالر ئىشلىتىدىغان كوپ تىلالرغا تەرجىمە قىلىشقا تىرىشىدۇ. خەلقئارا ئىنسان ھەقلىرى مۇالزىمەت 

تەشكىالىت يەنە خىتايچە/ ئىڭىلىزچە بوملىغان نىشانالرىن ئاساس قىلغان گۇرۇپپىالرنىڭ، بولۇپمۇ خىتاينىڭ 2018-يىللىق ئۇنىۋىرسال  

تەكشۈرۈشىدە دوكالت بېرىشكە ئاكتىپ قاتناشقانالرنىڭ، بۇ قولالمنىنى يەرلىك ھۆكۈمەت تىلىغا تەرجىمە قىلىشنى تەۋسىيە قىلىدۇ، 

.كەدنەگىد اغىرىىللىت لاگۇتروپ ىكاي ەچزۇسنارىف ،ەچناپسىئ نەلىسەم
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 ئىزاھات: بۇ تەرجىمە خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق
 جەمىيىتى تەرىپىدىن ئىشلەندى. بۇ ھەرگىزمۇ

ب د ت نىڭ رەسمى تەرجىمىىس ئەمەس.



 كىشلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىنى قەرەللىك
 ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش ئاخىرالشقاندىن كېيىن

قانداق ئەھۋالالر يۈز بېرىدۇ؟
 كىشلىك ھوقۇق ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش ئىشلىرى جەنۋەدە ئېلىپ بېرىلغاندىن كېيىن، قارىامققا كەلگۈىس
 تۆت يېرىم ياىك بەش يىل جەريانىدا ھىچ قانداق پائالىيەتلەر بوملىغاندەك كۆرىنىدۇ، ئەمام بۇ ئەمىلىيەتتە

ئۇنداق ئەمەس!

بۇ باھاالش ئۈچۈن توپلىغان ماتىريالالر ۋە ئاالقىدار كىشىلەرنىڭ ئۇچۇرلىرى داۋاملىق پايدىلىنىشقا 
تېگىشلىك ماتېرىيالالردىن ئىبارەت بۇ يەردە ئومۇمىي قەرەللىك باھاالشنىڭ  رەسمىي يىغىنلىرىغا ۋە 
تەييارالنغان دوكالتالرنىڭ ئۇزۇن مۇددەت بولۇشىغا, بۇ توغۇرلۇق ئىشلەۋاتقان خادىمالرغا تېخىمۇ 
كۆپىرەك تەسىر قىلىشقا بەزى تەكلىپلەرىن بەرمەكچىمىز. گەرچە ھۆكۈمەتلەر دوكالت سۇمنىغان  

تەقدىردىمۇ ئەگەر ئوتتۇرا مەزگىللىك دوكالت قىلىش  جەريانىنى ئۈزلۈكسىز سۈرۈشتە قىلغىنىمىزدا بىز  كۆڭۈل بۆلگەن 
مۇھىم كىشلىك ھوقۇق مەسىللىرىگە باشقىالرنىڭ دىققىتىنى داۋاملىق تارتىشقا كاپالەتلىك قىالالميىز 

1- بۆلۈم

ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈشنى تەييارالش 
جەريانىدا سىلەر خىتاي  ھۆكۈمىتى 

مىنىستىرلىكلىرى، پارتىيە ئورگانلىرى ياىك 
باشقا ئورگانالرنىڭ خادىملىرى بىلەن ئاالقە  

قىلدىڭالرمۇ؟  

•   ھۆكۈمەتنىڭ ب د ت  كىشلىك ھوقۇق كومىتىتىغا 
بەرگەن ئېغىزاىك باياناتىدا2 قايىس مەسىلىلەر 

ئۈستىدە توختالدى؟ مانا  بۇئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش 
توغرىسىدىىك مۇالھىزىلەرىن قايتا باشالشنىڭ ياخىش 

پۇرسىتىدۇر.

•   سىز مۇھىم دەپ قارىغان ھالقىلىق تەكلىپلەرىن 
مەركىزى ھۆكۈمەتنىڭ  مۇناسىۋەتلىك 

مىنىستىرلىكلەرگە، مەركىزى قاتالمغا, ئۆلكە دەرىجىلىك 
ئىدارىالرغا سۇنۇشنىڭىز  پايدىلىق  بولۇىش مۇمكىن.  

•   سىز ئىىشلەۋاتقان ساھەگە قاراپ،  خىتاينىڭ 
2025- يىلغىچە ساغالملىق يىشىل پىالىن قاتارلىق 

باشقا پىالنالر بىلەمنۇ تونۇشۇپ چىقىشىڭىز،  سىزنىڭ 
ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش جەريانىدا، بەلگىلەنگەن  

نىشانالرىن ئىىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن  ئوخشىمىغان  
دىيالوگ مۇھىتى يارتىپ بېرىدۇ. مەسىلەن، خىتاينىڭ 

2025-يىللىق يېشىل ساغالملىق پىالىن  سىزگە 
ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش نىشانىغا يېتىشنىڭ قىممىتى 

ھەققىدە ئوخشىمىغان سۆزلەش  مۇھىتى ۋە 
سەھنىىس ھازىرالپ بېرەلەيدۇ.

•   ئالىي كومىسسارنىڭ 2019-يىىل 4-ئايدا  تاشىقى 
ئىشالر مىنىستىرلىكلىرىگە يازغان خېتىدا، خىتاي 

ھۆكۈمىتىدىن ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش  تەلەپلىرىنى 
مۇئەييەنلەشتۈرۈش ئۈچۈن رەسمىى  قۇرۇملا بەرپا 

قىلىشنى3 ئاالھىدە تەكىتلىگەن بولۇپ، بۇ مەقسەتتە 
بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالىت كىشلىك ھوقۇق 

ئالىي كومىسسارى ئىشخانىسنىڭ  ئەمىلىي ياردەم 
بېرىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن. شۇ سەۋەبدىن بەلكىم 

سىلەر ھۆكۈمەتىنىڭ  بۇ ھەققىدە قايىس قەدەملەرىن 
باسقانلىقىنى ۋە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالىت  

كىشلىك ھوقۇق  ئالىي كومىسسارى ئىشخانىىس بىلەن 
قانچىلىك دەرىجىدە ھەمكارالشقانلىقىنى  سۈرۈشتە 

قىلىشىڭالر  مۇمكىن.

بەزى دىپلوماتالرنىڭ (خىتاي  ھۆكۈمىتىگە) 
بىرىدىغان تەۋسىيەلىرىگە تەسىر كۆرسىتىش 

ئۈچۈن ئۇالرغا قارىتا  لوبىچىلىق 
قىلىشقا (ياىك تەشەببۇسكارلىق قىلىشقا) 

ئۇرۇندىڭالرمۇ؟  

•   ئۇالرنىڭ شۇ دىپلوماتالر بىلەن قايتا ئاالقە قىلىش ۋە بۇ 
جەريانغا بولغان كۆز-قارىشىنى ئاڭالشنى تەلەپ قىلىش 

ناھايتى مۇھىم. ئۇالرنىڭ خىتاينىڭ قىلمىشلىرى ھەققىدە 
نېمىلەرىن ئويلىدى؟ ھۆكۈمەت بىلەن ئۆتكۈزگەن 

سۆھبەتلىرى ئەھمىيەتلىك بولدىمۇ؟ ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ 
تەۋسىيەلىرىنىڭ ئۇتۇقلۇق  بولغانلىقىنى ھىس قىالمدۇ؟

•   ئەگەر سىز، ھۆكۈمەتنىڭ تەۋسىيەلەرىن  قوبۇل 
قىلغانلىغىنى  بىلسىڭىز،  بۇ تەۋسىيەلىرىنىڭ  ئىجرا قىلىنىش 

جەريانىغا ياردەم قىلىشىنى سورىسىڭىز بولىدۇ. بولۇپمۇ 
ئەگەر بۇ دۆلەت بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدا كىشىلىك 

ھوقۇق دىئالوگى بار بولسا، سىز  بۇ تەۋسىيەلەرىن ئىكىك 
تەرەپلىك مۇزاكىرلەرگە  قويۇشقا ئىلھامالندۇرااليسىز.

•   سىز كىشلىك ھوقۇققا ھۆرمەت قىلدىغان ۋە 
ھۆكۈمەتنىڭ ئوتتۇرغا قويۇلغان  تەۋسىيەلەرىن 

مۇۋاپپىقىيەتلىك ئەمىلىلەشتۈرۈشكە ھەسسە 
قوشىدىغان  ھەمدە ئۇالر ئوتتۇرغا قويغان تەۋسىيەلەر 

ھەققىدە ئىشلەۋاتقان ئاممىۋى تەشكىالتالرغا ۋەكىللىك 
قىلغان بولسىڭىز، ئۇالرنىڭ ئۆز تەشكىالتىڭىزغا بىرئاز 

ياردەم بېرىشىگە ئىلھامالندۇرااليسىز.

•  كىشلىك ھوقۇق ھىاميچىلىرى ئۈچۈن ئەڭ قىيىن بولغان 
مەسىلە بولسا، تەشكىللىنىش، پىكىر ئەركىنلىىك، ياىك 

قىيىن - قىستاقتىن خالىي بولۇش  قاتارلىق تەۋسىيەلەر 
بولۇپ، بۇ تەۋسىيەلەر >ئ اللىقاچان قۇبۇل قىلىنغان ۋە  
يولغا قويۇلغان<  دەپ قارالغان بولغاچقا دىپلوماتالرغا 

تەۋسىيەرىڭىزىن بەرگەندە ئۇالرنىڭ قانچىلىك ئەمىليەتتە 
ئىجىرا قىلنىۋاتقانلغىنى ، بېسىمنى تېخىمۇ ئاشۇرۇش 

ئۈچۈن ئۇالرنىڭ نىمە قىالاليدىغانلىقىنى ئەسكەرتكەن 
ھالدا, كىيىنىك قىتىملىق باھاالش جەريانىدا بولسا تومتاق 

ۋە گۇڭگا بايانالرغا ئىشىنىش ئورنىغا تېخىمۇ كونكىرتنى 
بولغان, يەىن مەخسۇس تىام, ئۆلچىگىىل بولدىغان 

ئىلگىرلەش, ئىشقا ئاشقۇدەك نىشان, مۇناسىۋەتلىك 
ساھە ۋە پۈتۈن بۇالرىن ئەمىلىلەشتۈرۈشتىىك ۋاقت 

چەكلىمىىس بىكىتىشنىڭ تىخىمۇ ياخىش نەتىجە پەيدا 
قىلىدىغانلىقىنى  خاتىرلىتىشنىڭ ئەھمىيتى چوڭ.  
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مېنىڭ ئەزا دۆلەتلەرگە تەۋسىيەم، 

بارلىق پايداشالر، ئاممىۋى 
تەشكىالتالرۋە ھەتتا زۆرۈر بولغاندا 
تەشكىالتالرنىڭ  خەلقئارالىق  بارلىق 

يېقىن  كەلتۈرىدىغان  قولغا  قوللىشىنى 
بىر ئىش بىرلىگى ۋە ئستىشارە بىلەن 
ئەمىىل بىر ھەركەت پىالىن تەرەققى 

قىلدۇرۇش ۋە يولغا قويۇشتىن ئىبارەت.  
‘ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئاىل كومىسسارى مىشەل 

باشەلەت' نىڭ خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرىغا يازغان 
مەكتۇىب    2019- 29-ئاپرىل

http://webtv.un.org/watch/china-review-31st-session-of-universal-periodic-review/5858293845001
http://webtv.un.org/watch/china-review-31st-session-of-universal-periodic-review/5858293845001
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf
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•   بۇ تەكلىپلەر خىتاي تەرىپىدىن قوبۇل قىلىنمىغان 
تەقدىردىمۇ، ھۆكۈمەتلەر يەنىال  خىتاينى تەدبىر 

قوللىنىشقا قىستىىش، پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ئاممىۋى 
ۋە خۇپىيانە سورۇنالردا خىتايغا بىسىم قىلىىش 

كىرەك  بولىدۇ. مەسىلەن، ھۆكۈمەت تەرەپ بارلىق  
تەۋسىيەلەرىن  تولۇق ئىجرا قىلىشنى خالىامسلىقى ياىك 

قىالملاسلىقى مۇمكىن، ئەمام قىسمەن تەكلىپلەرىن يولغا 
قويۇشنى ئويلىشىىش مۇمكىن.

•   قايىس ھۆكۈمەتلەر ئوتتۇرا مەزگىللىك دوكالت 
تاپشۇردى؟ سىز بۇ ھۆكۈمەتلەردىن خىتاينىڭمۇ 

ئوخشاش ھەركەت قىلىىش ئۈچۈن ھەيدەكچىلىك 
قىلىشىنى ۋە ئەڭ ئۇيغۇن رىيالىققا ئاساسەن، 

ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈشنىڭ يولغا قويۇلۇشىغا ئائىت 
ئۇچۇرالرىن تېخىمۇ ئوچۇق-ئ اشكارە ئېلىپ بىرىشىغا 

ياردەم قىلىشىنى تەلەپ قىلسىڭىز بولىدۇ.

سىز ب د ت نىڭ خىتايدىىك ئورگىنى بىلەن 
ھەمكارالشتىڭىزمۇ؟ ئۇالر ئۇنىۋىرسال 

تەكشۈرۈش ئۈچۈن تەكلىپلىرىنى 
تەييارلىدىمۇ؟  

•   بولۇپمۇ، ب د ت كومىتىتلىرنىڭ مۇتخەسىسلىك 
ساھەلىرىگە مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەردە خىتاينىڭ 

يىڭى ۋەدىلىرى ھەققىدە ب د ت ئورگانلىرىغا ئۇچۇر 
بەرسىڭىز بولىدۇ، سىز يەنە ب د ت دوكالتلىرى 

ھەققىدە بولۇپمۇ بۇ دوىالتالرنىڭ ئەمىللىيلىشىش ۋە 
ئىلگىرلەش جەريانلىرىنى قانداق كۈزىتىش ھەققىدە 

پىكىرلىرىڭىزىن ئورتاقالشسىڭىز بولىدۇ .

•   يەىن ب د ت كومىتىتلىرىنىڭ،  ھۆكۈمەتنىڭ ھالقىلىق 
ئورگانلىرى بىلەن يىغىن ئىچىپ ساھىپخانلىق 

قىلىىش ۋە بۇ جەرياندا ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈشنىڭ 
تەۋسىيەلىرىنى تونۇشتۇرۇش ئىمكانلىرى بار. گەرچە 

تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىىك ھۆكۈمەتلەرنىڭ كىشلىك 
ھوقۇق خاتىرىىس ھەققىدىىك ب د ت يىغىنلىرىدا 

باشالمچىلىق رول ئوينىسىمۇ، لىكىن كۆپلىگەن 
باشقا مىنىستىرلىقالر سىياسەت ۋە بەلگىلمىلەرنىڭ 

ئۆزگەرتىلشىدە مەسئۇلىيەتچانلىق رول ئوينايدۇ. ٜ

•   سەزگۈر بوملىغان بەزى مەسىلىلەردە، ھۆكۈمەت 
قوبۇل قىلغان ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش تەۋسىيەلىرى 

بىلەن ماس كېلىدىغان تۈرلەرگە مالىيە ياردەم ئىلىش 
ئىمكانىيىتى بار.

سىزنىڭچە ئۆزىڭىزنىڭ يوللىغان ئۇنىۋىرسال 
تەكشۈرۈش دوكىالتىڭىز ھەقىقەتەن 

ياخشىمۇ (ئ ەتىراپلىقمۇ)؟ سىز قوشامقچى 
بولغان يېڭى ئۇچۇرالر بارمۇ؟  

•   سىزنىڭ دوكالتىڭىز ھۆكۈمەتلەرنىڭ خىتايغا بەرگەن 
تەۋسىيەلىرىگە تەسىركۆرسەتسۇن ياىك كۆرسەمتىسۇن  

سىز مۇشۇ نوقتىغا كەلگەن بولسىڭىز سىز بۇنىڭ 
ئۈچۈن كۆپ كۈچ چىقارغان ھىساپلىنىسىز.  دوكالتنى 

قايتا تەھرىرلەش ياىك يىڭىدىن رەتلەش ئارقىلىق، 
بەلكىم ئۇىن ب د ت نىڭ باشقا ئورگانلىرى بىلەن 

ئورتاقلىشىش ئىمكانىڭىز بولۇىش مۇمكىن. )مەسىلەن، 
شەرتنامە ئورگانلىرى4 ياىك ب د ت نىڭ  ئاالھىدە  

مۇتەخەسىسلىرى5 – بۇ يەردە6 بۇالردىن تېخىمۇ كۆپ 
بىلىمگە ئېرىشەلەيسىز(. بولۇپمۇ سىز ئۇنىۋىرسال 

تەكشۈرۈش جەريانىدا كىلىپ چىققان  نەتىجىدىن 
ئۈمىتسىزلىنىپ قالغىنىڭىزدا، يەىن  كۆپىنچە 

ھۆكۈمەتلەر بىر - بىرگە تەۋسىيە قىلىشىپ ئەمىىل 
نەتىجە كۆرۈملىگەندەك بىلىنسىمۇ، لىكىن تەرەپسىز 
مۇتەخەسسىسلەر سىزنىڭ تەشەببۇسىڭىزغا تېخىمۇ 

ياخىش ئىنكاس قايتۇرۇىش ۋە مەسىلىنىڭ تىخىمۇ 
تەپسىلىي ۋە جانلىق تەۋسىيە بولۇپ شەككىلىنىشىگە 

ھەسسە قوشۇىش مۇمكىن .

•   ئەگەر سىز كىشلىك  ھوقۇق مەسىلىس  ھەققىدە 
ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈشتىن بۇرۇن ھۆكۈمەتلەر بىلەن 

ئورتاقالشامقچى بولغان پاكت تىزىملىكىنى تەييارلىغان 
بولسىڭىز، بۇ پاكت تىزىملىىك كىيىنىك كۈزىتىش 

باسقۇچلىرىدا ۋە سىزنىڭ ب د ت ئورگانلىرى بىلەن 
بولغان ئۇچرشىشڭىز جەريانىدا يەنىال پايدىلىق بولىدۇ. 

•   سىز ب د ت ئورگانلىرى بىلەن ئالدىن 
مەسلىھەتلىشەملىسىڭىزمۇ، ئۇالرنىڭ خىزمەت 

دائىرىسىگە كىرىدىغان بارلىق تەۋسىيەلەرىن كۆرۈشىڭىز 
مۇمكىن. مەسىلەن، ئەمگەك مەسىلىىس خەلقئارا 

ئەمگەك تەشكىالىت تەرپىدىن ھىاميە قىلىندۇ. 
جىنسىي ئايرىمچىلىق  مەسىلىس بولسا  ب د ت 

ئايالالر تەشكىالىت تەرىپىدىن ئىلگىرى سۈرۈلىدۇ. ئەگەر 
سىز ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش دوكالتىنى تاپشۇرغان 
بولسىڭىز، ئۇىن خىتاي قوبۇل قىلغان تەۋسىيەلەر 
بىلەن بىرلىكتە بۇ ئورگانالرغا ئەۋەتسىڭىز بولىدۇ. 

ھەمدە بۇ ئورگانالرنىڭ  مۇناسىۋەتلىك مىنىستىرلىكلەر 
بىلەن سۆزلىشىىش ياىك تەۋسىيەلەرىن ئىجىرا قىلىىش 

جەريانىدا ئاممىۋى تەشكىالتالر بىلەن ھەمكارلىقىنى 
قولغا كەلتۈرۈشكە تىرىشسىڭىز بولىدۇ.

 بۇ كىيىنىك قىتىملىق باھاالش جەريانىدا بولسا

 تومتاق ۋە گۇڭگا بايانالرغا ئىشىنىش ئورنىغا

 تېخىمۇ كونكىرتنى بولغان, يەىن مەخسۇس

 تىام, ئۆلچىگىىل بولدىغان ئىلگىرلەش,  ئىشقا

 ئاشقۇدەك نىشان, مۇناسىۋەتلىك ساھە ۋە

 پۈتۈن بۇالرىن ئەمىلىلەشتۈرۈشتىىك ۋاقت

 چەكلىمىىس  بىكىتىشنىڭ تىخىمۇ ياخىش نەتىجە

 پەيدا قىلىدىغانلىقىنى  خاتىرلىتىشنىڭ

  ئەھمىيتى چوڭ.

https://www.youtube.com/watch?v=exSA8KJeQAI
https://www.youtube.com/watch?v=exSA8KJeQAI
https://www.youtube.com/watch?v=d7gD4mTRt8M
https://www.youtube.com/watch?v=d7gD4mTRt8M
https://www.youtube.com/watch?v=vmePE9Olegg
https://www.youtube.com/watch?v=vmePE9Olegg


 

ب د ت نىڭ ئوخشىمىغان ھۆكۈمەتنىڭ رەسمىي7 دوكالىت، 
ئورگانلىرىنىڭ ئۇچۇرلىردىن تەركىپ 

تاپقان  دوكالت8  

 (stakeholders) ھەممەئەتدارالر
بولۇپمۇ ئاممىۋى تەشكىالتالر 

تەييارلىغان بىرلەشمە دوكالتتىن 
ئىبارەت.9    
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 ئاۋاز قوشۇڭ: ئاممىۋى تەشكىالتالر نېمە
ئۈچۈن ئارىلىشىىش كېرەك؟

2-بۆلۈم

 بەلكىم بۇىن بىلىشىڭىز مۇمكىن،  كىشىلىك ھوقۇق  ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش جەرياىن ئۈچ ئاساسلىق دوكالتتىن تەشكىل
 تاپامقتا:

يەىن  ھۆكۈمەت ئىجابىي ئۇچۇر بىلەن تەمىنلىگەن، 
يىتەرلىك ئىستاتىستىكا بەرمىگەن ۋە ياىك بەزى 

مەسىلىلەرگە نەزەر ساملىغان ئەھۋال ئاستىدىمۇ ب 
د ت نىڭ ۋە ئاممىۋى تەشكىالتالرنىڭ چاال قالغان 

بوشلۇقالرىن تولدۇرۇش پۇرسىتى بار. ئەگەر ب د ت 
نىڭ خۇالسە دوكالىت مۈجىمەل  بولۇپ قالغان بولسا، 

ئاممىۋى تەشكىالتالر  پاكىت ۋە گۇۋاھلىق ئارقىلىق    
مۇتەخەسسىلەرنىڭ ئۇچۇرلىرىنى تولۇقلىيااليدۇ. خىتاينىڭ 

ئۈچىنچى قېتىملىق ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈشكە تەييارلىق 
قىلىش جەريانىدا، دۇنيانىڭ ھەرقايىس جايلىرىدىن 

كەلگەن نۇرغۇن گۇرۇپپىالر دوكالت تەييارالپ رەسمىي 
تاپشۇردى10.

تەكشۈرۈشكە تىگىشلىك ئۇچۇرالر چوقۇم بالدۇر 
تاپشۇرۇلۇىش كېرەك بولغانلىقى ئۈچۈن، بۇ ئۇچۇرالرنىڭ 

ناھايىتى ئاسانال ۋاقتى ئۆتۈپ كېتىدۇ. دەل مۇشۇ 
جەريانالردا تەۋسىيەلەرنىڭ ئىجىرا قىلنىشىنى كۈزىتىش ۋە 

سۈرۈشتە قىلىش ناھايتتى مۇھىم.

ئىزدىنىشىڭالر جەريانىدا، ھۆكۈمەتلەرنىڭ ئىككىنچى 
ئۈچىنچى قېتىملىق ئۇنىۋىرسال  تەكشۈرۈلىىش جەريانىدا، 
ھۆكۈمەتلەرنىڭ قانچىلىك ئىلگىرلەس ھاسىل قىلغانلىقى 
ھەققىدە  كۆپلىگەن ئۇچۇرالرنىڭ بارلىقىنى بايقىشىڭالر 

مۇمكىن، )ب د ت نىڭ رەسمىي دوكالتىدا ھەممىىس 
مەۋجۇت(.

چۈنىك ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈشنىڭ 2- ۋە 3- قېتىملىق 
باھالىنىىش ئارلىقىدا، جۈملىدىن، 2013-يىلدىن 

2018-يىلغىچە ئارىلىقتا، خىتاي ، خەلقئارا كىشلىك 
ھوقۇق شەرتنامىسىنىڭ ئىجرا قىلىنىش ئەھۋالىنى 

باھاالشقا مەسئۇل مۇتەخەسسىسلەر كومىتېتى تەرىپىدىن 
يەنە بەش قېتىم تەكشۈرۈلدى : بۇالر »شەرتنامە 

ئورگىنى« دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ خىزمەتلەر نوقتۇلۇق  
نۇپۇسنىڭ كىشلىك ھوقۇق ۋە شۇنۇڭغا مۇناسىۋەتلىك 

مەسىلىلەرگە ئائ ىت ئۇچۇرالرغا ئىرىشىشگە  زور تۆھپە 
قوشتى. ھەمدە  ب د ت نىڭ خۇالسە دوكالتىنىڭ 

ئۇزۇنلىقى بولسا،  كىشلىك ھوقۇقالنىڭ ئېغىر خىرىسقا 
دۇچ  كەلگەنلىكىگە ئائىت ئۇچۇرالرنىڭ كۆپلىكىدىن 

دېرەك بېرىدۇ.

كۆپلىگەن ئاممىۋى تەشكىالت پائالىيەتچىلىرى بۇ 
شەرتنامىنى تەكشۈرۈشكە تۆھپە قوشتى. شۇڭالشقا 
خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ  خىتاينىڭ كىشلىك ھوقۇق 

ساھەسىدە ئۆزگىرىش بولغان بوملىغانلىقى  ياىك قايىس 
يۆلىنىشتە بولغانلىقىنى چۈشىنىدىغان كۆپ قاتالم 

ئۇچۇرالر مەۋجۇت. 

لېكىن، ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈشنىڭ ئۈچىنچى  قېتىملىق 
باھالىنىشىدا )2023-2018( بەزى ئۆزگىرىشلەر بولىدۇ. 

سەۋەىب  شەرتنامە ئورگان كومىتېتلىرىنىڭ دوكالتىنى 
ئۆز ۋاقتىدا تاپشۇرغان بولسىمۇ، لىكىن بۇ دوكالتكارىن 

بىرتەرەپ قىلىش ۋاقتى بىرقەدەر كېچىكىىش سەۋەبىدىن، 
شەرتنامە ئورگانلىرنىڭ بۇ دوكالت ھەققىدە   كۆپ 

قىتىم ياىك ئەتراپلىق تەكشۈرۈش ئېلىپ بارالىىش ناتايىن. 
نەتىجىدە، ب د ت نىڭ 4- نۆۋەتلىك ئۇنىۋىرسال 

تەكشۈرۈش خۇالسە دوكالىت ئۇنچە تەپسىلىي بوملاسلىقى 
مۇمكىن. ئەمەلىيەتتە، بۇ دوكالتتىىك بەزى مۇھىم 

مەسىلىلەرنىڭ  تولۇق كۆزدىن كەچۈرۈلىىش ناتايىن.  
بۇنىڭ ئەمىليەتتىىك مەناىس، ئايالالرنىڭ باراۋەرلىك 

ھوقۇقى، بالىالرنىڭ ھوقۇقى، ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ 
ھوقۇقى ياىك تەن جازاسىغا مۇناسىۋەتلىك ئەندىشىلەر، 

قانۇنىي جەريان بويىچە ئىش كۆرۈلۈش ھوقۇقى، 
ئىقتىسادىي، ئىجتىامئىي ۋە مەدەنىيەت ھوقۇقى قاتارلىق 

بىر قىسىم مۇھىم مەسىلىلەر بۇلۇىش مۇمكىن.

8

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/WG.6/31/CHN/1&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/WG.6/31/CHN/1&Lang=E
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/259/12/PDF/G1825912.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/259/12/PDF/G1825912.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/259/12/PDF/G1825912.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/259/12/PDF/G1825912.pdf?OpenElement
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/WG.6/31/CHN/3&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/WG.6/31/CHN/3&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/WG.6/31/CHN/3&Lang=E
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRCNStakeholdersInfoS31.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRCNStakeholdersInfoS31.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRCNStakeholdersInfoS31.aspx
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بولۇپ، مۇناسىۋەتلىك پايداشالرنىڭ 

تاپشۇرۇلىىش كىرەك. 

ب د ت دا ئۇچۇرالرنىڭ 
ئرخىپلىنىپ رەتلىنىىش. 

قۇرۇملىلىرىنىڭ دوكالتلىرى،   ب د ت 
كىشىلىك ھوقۇق ئاالھىدە كومىسسارى 

 

 باھاالشتىن 
بۇرۇنقى 
دوكالتالر

قوشۇمچىالر.

كىشىلىك ھوقۇق 

دوكالت

ئاساستا تاپشۇرىلىدۇ

 

بولۇپ، مۇناسىۋەتلىك پايداشالرنىڭ 

تاپشۇرۇلىىش كىرەك. 

ب د ت دا ئۇچۇرالرنىڭ 
ئرخىپلىنىپ رەتلىنىىش. 

قۇرۇملىلىرىنىڭ دوكالتلىرى،   ب د ت 
كىشىلىك ھوقۇق ئاالھىدە كومىسسارى 

 

 باھاالشتىن 
بۇرۇنقى 
دوكالتالر

قوشۇمچىالر.

كىشىلىك ھوقۇق 

دوكالت

ئاساستا تاپشۇرىلىدۇ

9

 ئىزاھات: بۇ تەرجىمە خەلقئارا كىشىلىك
 ھوقۇق جەمىيىتى تەرىپىدىن ئىشلەندى.

 بۇ ھەرگىزمۇ ب د ت نىڭ رەسمى
تەرجىمىىس ئەمەس.



2018- يىىل نويابىردا، خىتايغا سۇنۇلغان 346 تەكلىپ  ئىچىدىن خىتاي  قۇبۇل قىلغان 284 تەكلىپنى 
ئوقۇش ئارقىلىق شۇىن كۆرەلەيسىزىك، گەرچە خىتاي كۆپلىگەن تەۋسىيەلەرىن قۇبۇل قىلغاندەك 

كۆرۈنسىمۇ، پىكىر ئەركىنلىگى، تەشكىللىنىش ئەركىنلىگى  قاتارلىق كىشلىك ھوقۇق ھىاميچىلىرى ۋە 
ئاممىۋى تەشكىالتالرغا ناھايتتى مۇھىم  بولغان مەسىللەردە، "قۇبۇل قىلىندى ۋە ئىجىرا قىلىندى" دەپال 

قۇتۇلغان بولدى. 

1 بىرىنجى قەدەم: ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش خىزمەت گۇرۇپىسىنىڭ دوكىالتىنى11  ۋە قوشۇمچىسىنى ئېچىڭ.12

4  تۆتىنچى قەدەم: قايتا ئوقۇڭ. خىزمىتىڭىزگە ئەڭ  مۇناسىۋەتلىك قىسمىنى گەۋدىلەندۈرۈشنى  ئويلۇشۇڭ.

2 ئوقۇڭ.

3 ئوقۇڭ.

 خىزمەت دائىرىسىنى بەلگىلەش - نېمىنى خىزمەت
 دائىرىسىنى بەلگىلەش - نېمىنى كۈزىتىش ۋە

نىمىنى دوكالت قىلىشقا قانداق قارار قىلسىز؟

3- بۆلۈم

بۇ ئەھۋال ھۆكۈمەتنىڭ بۇ تەۋسىيەلەرىن يولغا 
قويۇش ۋە ئىجىرا قىلشقا جىددى قارغانلىغىدىن 

دىرەك بېرەمدۇ. ؟
ئەلۋەتتە ياق.

سىز بۇ تەۋسىيەلەردىن ئۆزىڭىز ئۈچۈن مۇھىم 
بولغەنلىرىنى باشقا ھۆكۈمەتلەر بىلەن، ئۇالرنىڭ كىشلىك 

ھوقۇقنى قوغداشتىىك تىرىشچانلىقى ۋە ئەڭ ياخىش 
تەجرىبىلىرى توغورسىدا  ئۆتكۈزگەن سۆھبەتلىرىڭىزدە 

ئشلىتەمسىز ۋە شۇنداقال خىتاينىڭ كىشىشلىك ھوقۇق  
خاتىرىىس توغۇرلۇق  كۆز قارشلىرىڭىزىن ئورتاقلىشامسىز؟

جاۋاپ :شۇنداق

ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈشنىڭ يېڭى باشلىنىش باسقۇچى 
بولسا، تەۋسىيەلەرنىڭ ئەمىلىلىشىىش ھەققىدە 

مۇناسىۋەتلىك دىپلوماتالر ۋە باشقا ھۆكۈمەتسىز 
تەشكىالتالر بىلەن ئاالقە  ئورنىتىدىغان ياخىش پۇرسەت. 

سىز پايدىلىق تەكلىپلەرىن بەردى دەپ قارىغان 
ھۆكۈمەتلەرنىڭ دىپلوماتلىرىغا رەھمەت ئېيتااليسىز، سىز 

چۈشەمنىگەن ياىك ئاجىز بولغان تەكلىپلەرىن بەرگەنلەردىن 
سوئال سورىسىڭىز بولىدۇ. سىز بەلكىم شۇىن بايقىشىڭىز 
مۇمكىن، دىپلوماتالر دائىم ۋەزىپە ئاملاشتۇرۇپ تۇرىدۇ. 

شۇ سەۋەپتىن ئۇالرغا قارىغاندا خىتايدىىك كونكرېت 
كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىىس ۋە ب د ت نىڭ ئۇالرىن 

ھەل قىلىش ئۈچۈن قىلغان خىزمەتلىرىنى  سىز كۆپرەك  
بىلىسىز. شۇڭالشقا سىز ئۇالرنىڭ بۇ مەسىلىلەرىن تېخىمۇ 

چوڭقۇر چۈشۈنىشىگە ياردەم قىالاليسىز.

بۇ  دىگەنلىك، بۇ تەۋسىيەلەرىن يولغا قويۇش ئۈچۈن 
باسقان قەدەملەرنىڭ بۇ تەۋسىيەلەرنىڭ  ئىجرا 

قىلىنىشىغا كاپالەتلىك  قىلىدىغانلىقىدىن دىرەك 
بىرەمدۇ؟ جاۋاپ: ئەلۋەتتە ياق

بۇ مەسىلىلەر يۇقىرى قاتالملىق يىغىن ۋە مۇنازىرە 
قىلىشنى تەلەپ قىلىدۇ. بەزى دۆلەتلەر ھەقىقى 

ئەھۋالنى بىلمەسلىگى مۇمكىن، بەلكىم ھۆكۈمەتنى بۇ 
تەۋسىيەلەرىن ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئۈچۈن ھەقىقەتەن كۈچ 

چىقاردى دەپ ئويلىىش مۇمكىن. بىر كىشىلىك ھوقۇق 
ھىاميىچىىس سۈپىتىدە سىزنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىڭىز ۋە 

تەجرىبىلىرىڭىز، ھۆكۈمەتلەرنىڭ ھەقىقىي ئەھۋاللىرىن 
چۈشىنىشىگە ياردەم قىلىدىغان مۇھىم ئۇچۇرالردۇر.

سىز دىققەت قىلىشقا تىگىشلىك  يەنە بىر ئىش 
شۇىك، نۇرغۇن دۆلەتلەر خىتاينى كىشىلىك ھوقۇقنى 

قوغداش جەھەتتە ياخىش ئىشلەۋاتىدۇ دەپ قارايدۇ. 
شۇ سەۋەپتىن ئۇالرنىڭ كۆپىنچىىس خىتاينى كىشىلىك 

ھوقۇق مەسىلىسىگە باھا بېرىش جەريانىدىىك سۆزلىرىنى 
»تىخىمۇ قوغداش »ياىك  »يەنە ئىلگىرلىگەن ئاساستا» 
دىگەندەك مۇسبەت جۈملىلەر بىلەن سۆز باشاليدۇ. . 
يەنە بەزى دۆلەتلەر  خىتايدىن  تېخىمۇ تىرىشچانلىق 

كۆرسىتىشىنى تەلەپ قىلغانەك بولۇۋىلىپ،  »ئەلۋەتتە، 
خىتاي ھۆكۈمىتى بۇالرنىڭ ھەممىسىنى قوبۇل قىلدى،   

بۇ دىگەنلىك خىتاي دۆۋلىتىنىڭ ئاللىبۇرۇن بۇ ئىنسان 
ھەقلىرى مەسىلىسىدە ھەرىكەتكە ئۆتكەنلىكىنى ئىتىراپ 
قىلغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ»دىگەندەك جۈملىلەر بىلەن 

خبتايغا ياخىش كۆرۈنشكە تىرىشىدۇ.  

قانداقال بوملىسۇن ، ئ ەگەر بۇ ئۆزىڭىزنىڭ 
تەشەببۇسكارلىق خىزمىتىڭىزگە پايدىىس بار دەپ 

ئويلىسىڭىز،  بۇ تەۋسىيەلەردىن يەنىلال پايدىلىنالەيسىز ۋە 
ھۆكۈمەتنىڭ بۇ جەھەتتىىك خىزمەلىرىنىڭ ئىلگىرىلىشىنى 

ئۆلچەپ چىقااليسىز. 

 
ئاللىقاچان   “بېرىلگەن تەۋسىيەلەر 

يولغا قويۇلدى" دەيدىغان باھانىالرنىڭ 
ھىچ بىر كاپالىتى، ئاساىس ۋە مېغىزى 

يوق. ئەگەر شۇنداق بولسا ئىدى، 
باشقا دۆلەتلەر ھىچقاچان بۇنداق 
تەۋسىيەلەرىن بەرمىگەن  بوالتتى. 

بۇنىمۇ قويۇپ تۇرايىل، ئەگەر كىشىلىك 
ھوقۇق ھەققىدىىك ئەندىشىلەر "بىر 

خاتا چۈشەنچە " نىڭ مەھسۇىل بولسا 
ئىدى، بۇنچىلىك كۆپ كىشىلىك ھوقۇق 
ۋە ئاممىۋى تەشكىالتالر بۇنچىلىك كۆپ 
كۈچ چېقىرىپ كىشىلىك ھوقۇق ئۈچۈن 

كۆرەش قىالمتى؟  
خوڭكوڭ ئۇنىۋىرسال قەرەللىك باھالش بىرلەشمىىس 

2019-يىىل بايانايچىىس، 

10
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    ئەگەر سىز »ئىزچىل ھالدا« دىگەندەك  قۇرۇق
 سۆز بىلەن باشالنغان تەۋسىيەلەرگە دىققەت

 قىلامقچى بولسىڭىز، سىز   ھۆكۈمەتنىڭ
 قىلىۋاتقان ئەمىىل ئىشلىرى بىلەن ئۇنىڭ

 ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش دوكالتىدا، ياىك ب د
 ت نىڭ باشقا دوكالتلىرىدا ۋە ياىك خەۋەرلەردە
 ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان رىياللىقالر ۋە شۇنىڭدەك

 ئەمىلىي ئەھۋالالرنىڭ پەرقىنى گەۋدىلەندۈرۈشتىن ئۆزىڭىزنىڭ شەخىس كەچۈرمۈشلىرىڭىزدىىك
 ھەقلىرىنى قوغداشنى ياخشىالشقا ياردەم بېرىشنىڭ باشلىسىڭىز بولىدۇ. ئەگەر ھۆكۈمەت ئىنسان
 ئورنىغا، ئۇنۇڭغا ھۇجۇم قىلىۋاتقان بولسا، بۇ

 ئەھۋالغا دىققەت قىلىش ۋە خاتىرە
قالدۇرۇش تېخىمۇ مۇھىم.

© Google Images

ئاخىرىدا، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نۇرغۇن كۈچلۈك تەۋسىيەلىرىن "ئاالھىدە ئەھۋال" دەپ ئەسكەرتىپ قويغىنىنى 
كۆرىسىز. بۇالر بولسا  قوبۇل قىلغىىل بوملايدۇ دەپ قارالغان تەۋسىيەلەردۇر،  گەرچە بۇ تەۋسىيەلەر ناھايىتى 

كونكرىتنى، ئۆلچىگىىل بولىدىغان،  ھەرىكەتتكە ئۆتۈشكە تىگىشلىك، رېئالنى ۋە ۋاقىت چەكلىمىىس قويۇلغان ھالقلىلق 
مەسىلىلەردىن ئىبارەت بولغان بولسىمۇ لىكىن ھۆكۈمەتنىڭ نەزىرىدە ئ ۇالر »غەرب ھۆكۈمەتلىرى« دىن كەلگەن ياىك 

»سىياسىيالشتۇرۇلغان«  مەسىلىلەر دەپ قارىلىدۇ. 

خىتاي ھۆكۈمىتنىڭ بۇالرىن ئ ەمەلىي جەھەتتە يولغا قويۇش مەجبۇرىيىتى بارمۇ؟ 
ياق.

شۇنداقكەن، ئۇالرىن نەزەرگە ئاملاي ياىك ئۇالرىن قورال سۈپىتىدە ئىشلىتەملەيدىكەمنەن دەپ قارىشىڭىز توغرىمۇ؟ 
ياق. 

سىز يەنىال بۇ تەۋسىيەلەردىن پايدىلىنىپ، بەزى ئىنسان ھەقلىرى تېمىلىرىدىىك خىزمىتىڭىزىن ياخشىالشقا سىناپ 
باقامسىز؟ 
ئەلۋەتتە.

گەرچە خىتاي ھۆكۈمىتى تەۋسىيەىن »قوبۇل قىلمىغان« بولسىمۇ، ئەمام بۇ تەۋسىيەىن ئوتتۇرڭغا قويغان دۆلەت بۇنىڭ 
يېزىلىش سۆزلىرىنى تالالش ئۈچۈن نۇرغۇن ئىچىك تەرتىپ ۋە تەدبىر بەلگىلەشنى باشتىن كەچۈرگەن. دېمەك، بۇ 

دۆلەتنىڭ مەلۇم دەرىجىدە خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن بولغان مۇزاكىرىلىرىدە، ھەتتا ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈنىڭ سىرتىدا، بۇ 
تېمىغا داۋاملىق ئەھمىيەت بېرىش ئىرادىىس بار.
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 مۇھىم مەنپەتدارالرنىڭ تىزىملىكىنى تۇرغۇزۇش:
 ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈشكە كىملەرنىڭ دىققەت قىلىشىنى

 ۋە ئوتتۇرغا قويغان تەۋسىيەلەرنىڭ ئەمىللىيلىشىنى قولغا
 كەلتۈرۈش ئۈچۈن كىملەر سىزگە ياردەمچى بوالاليدۇ؟

4-بۆلۈم

ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈشتە   بېرىلگەن ۋەدىلەرنىڭ ئەمىللىيلىشىشىنى كۈزىتىشنىڭ كۆپلىگەن مەقسەتلەرگە يىتىشىمىزگە 
ياردىمى بار. 

•   بىرىنچىدىن، ھۆكۈمەتنىڭ  بۇ جەريانغا قاتناشقانلىقىنىڭ ئۆزىال مەسىلىلەرگە بولغان چۈشەنچىسىنى ھەمدە بۇ 
جەرياندا ھالقىلىق مەسىللەرگە قول سىلىش ئۈچۈن مۇقىم قەدەملەرىن مەسئوليەتچانلىق ۋە ئوچۇق ئاشكارا 

داۋامالشتۇرۇشقا بولغان ئېڭىنى ئاشۇرىدۇ.  

•   ئىككىنچىدىن، بۇ پۈتۈن جەريانالر سىزنىڭ ھۆكۈمەتلەرنىڭ ئىش ھەركەتلىرىن ۋە كىشلىك ھوقۇقنى قوغداش 
مەسئۇلىيتىنى ياخىش تەرەپكە ئۆزگەرتىش ئۈچۈن سىزنىڭ ئۇالرغا پايدىلىق ئۇچۇرالرىن تەمىنلىشىڭىز ئۈچۈن ياخىش 

پۇرسەت يارتىپ بېرىدۇ. 

بۇ يەردە  كىشىلىك ھوقۇق مەسىلسىنىڭ مۇھىملىقىنى يۇقرى كۆتۈرۈشكە ياردەم قىلاليدىغان ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ 
كىشلىك ھوقۇقنى ئىلگىرى سۈرۈشتىىك پوزىتسىيەسىگە تەسىر قىالاليدىغان مۇھىم مەنپەتدارالرنىڭ تىزىملىكىنى تۈزۈپ 

چىقىشىڭىز ئۈچۈن مۇھىم بولغان بىر قانچە  سوئالالر  بار: 

•   قانۇنىي ئىسالھاتالر : 
ئەگەر رايۇنلۇق  ياىك مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيىدا 

ۋە  ياىك  خىتاي خەلق سىياىس مەسلىھەتچىلەر  
قۇرۇلتىيىدا،  كېرەكلىك بولغان يېڭى قانۇن ياىك 

قانۇن الھىيسىگە تۈزىتىش كىرگۈزۈش جەريانىدا 
سىزنىڭ پايدىلىق تەكلىپلەرىن بايان قىلىش ئىمكانىڭىز 

بارمۇ؟ تەييارلىق كومىتېتىنىڭ بۇ قانۇن الھىيەسىنى 
تەييارلىىش جەريانىدا سىزگە ھەمكارلىشىدىغان 

تەتقىقاتچى ياىك قوشۇمچە  ماتېرىيالالر بىلەن 
تەمىنلەيدىغان باشقا ئىتتىپاقداشالر بارمۇ؟

•   سىياسەت ۋە تۈزۈم ئىسالھاىت
مىنىستىرلىقالرنىڭ باشقۇرۇش ساھەسىگە كىرىدىغان  

ئاالھىدە  مەسىللەردە بەزى  مىنىستىرلىقالرنىڭ 
مەمۇرى  تەدبىرلەرىن ئىلىىش ئۈچۈن  

رىغىبەتلەندۈرۈش پۇرسىتىڭىز بارمۇ؟

•   ھۆكۈمەتنىڭ ئ ارىلىشىش: 
يۇرتىڭىزدىىك ئۆلكە دەرىجىلىك  ھۆكۈمەت خادىملىرى 

بىلەن  ياخىش  ئاالقىڭىز بارمۇ؟ گەرچە نۇرغۇن 
تەۋسىيەلەر مەركىزىي ھۆكۈمەتكە قارىتىلغان بولسىمۇ، 

ئەمام ئۆلكە ۋە تۆۋەن دەرىجىلىك ھۆكۈمەتلەرمۇ 
ئۆزلىرىنىڭ ئەمىلىيىتىنى ئۆزگەرتىشكە مايىل بولىىش 

مۇمكىن – كىشلىك ھوقۇق مەسىلىسىدە، مەركىزىي ۋە 
يەرلىك قاتالمالر ئوتتۇرىسىدا  شۇنداقال ئوخشىمىغان 

ئۆلكىلەر ئارىسىدا ئ ىزچىللىق بولۇىش كېرەك..

 
ل گ ب ت (ئەر قوش جىنسلىقالر، 

جىنس ئۆزگەرتكەنلەر،ئايال قوش 
جىنسلىقالر) ھوقۇقىنى قوغدۇغۇچىالر 
ئۈچۈن بەلگۈلۈك بوشلۇق بار بولۇپ، 

ئۇنىۋىرسال قەرەللىك تەكشۈرۈش 
تەۋسىيەلىرىگە  ئوخشىغان خەلقئارالىق 

كۆزدىن كەچۈرۈش خىزمەتلىرى 
دۆلەت ئىچىدىىك ھەق ھوقۇق 

تەشېببۇسكارلىرىنىڭ  خىزمەتلىرىگە  
بىرلەشتۈرۈلۈپ ئېلىپ بىرىالاليدۇ.     

خىتاي ل گ ب ت پائالىيەتچىىس. 
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•   ئىلمىي ساھاالرنىڭ ئارلىشىش: 
سىز پروفېسسورمۇ؟ مائارىپ سىستېمىىس بىلەن 

مۇناسىۋىتىڭىز بارمۇ؟
 ئىلمىي ئورگانالر ھەر خىل  يىغىنالرىن ئۇيۇشتۇرۇش  

ئارقىلىق بېرىلگەن مۇھىم تەۋسىيەلەرنىڭ 
ئەمىللىيلىشىگە پايدىلىق تەكلىپلەرىن بېرەلەيدۇ.

•   باشقا ئاممىۋى تەشكىالتالرنىڭ ئارىلىشىىش: 
كىشلىك ھوقۇق خىزمەتلىرىگە ئارالشاميدىغان  ياىك 

ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈشكە قاتنىشاملىغان باشقا 
تەشكىلالتالر ناھايتتى كۆپ بولۇىش مۇمكىن. سىز 

ئۇالرىن تەشكىلەپ، ئۇالرنىڭ بەزى ئاكتىپلىردىن 
پايدىلنىپ، ئوتتۇرىغا قويۇلغان تەۋسىيەلەرىن ئۇالرنىڭ 

ئۈگۈنىشىنى قولغا كەلتۈرۈپ، ئۇالرنىڭ كىيىنىك 
خىزمەتلىرىدە پايدىلنىشىغا رىغىبەتلەندۈرەلەيسىز. 

بۇ  تەشكىالتالردىن ئەمىلىي خەيرى - ساخاۋەت 
ئىش قىلىدىغان ۋە پاراۋانلىق خىزمىتىگە قىزىقىدىغان 

ۋەخپىلەر ياىك فوندى جەمئىيەتلەر ۋە  ئىئانە 
تەشكىالتلىرى, ھۆكۈمەتالرنىڭ ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش 

ۋەدىسىنى ئورۇنداشىغا  ياردەم قىالاليدۇ.  

•   ب د ت نىڭ ئارىلىشىىش: 
سىزنىڭ مەسىلىلىرىڭىزىن ھەل قىلىدىغان ب د ت نىڭ 

ئاساسلىق ئورگانلىرى قايسىالر - ئۇالر سىز مۇھىم 
دەپ قارىغان تەۋسىيەلەرىن بىلەمدۇ؟ 

ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش، نۇرغۇن دۆلەتلەردە, ب د 
ت  خادىملىرى بىلەن  بۇالرغا ساھىپخانلىق  قىلغان 
دۆلەتلەر ئوتتۇرسىدا ئەمىلىي ھەمكارلىق قىلىدىغان 

ساھالەرگە دىققەتنى مەركەزلەشتۈرۈش ئۈچۈن 
كىرەكلىك بولغان  قۇرۇملىالرنىڭ شەكىللىنىشگە تۈرتكە 

بوالاليدۇ. نۇرغۇن ئاممىۋى تەشكىالتالر بىلەن  ب 
د ت  ئوتتۇرسىدا رەسمىي دىئالوگ شەكىللەمنىگەن 

بولۇىش مۇمكىن. شۇ سەۋەبتىن ئۇالر ئارىسىدا ئىشەنچ 
تۇرغۇزۇشقا بىراز ۋاقىت كىتىدۇ.  ئەمام ب د ت نىڭ 

ھەر قايىس ئورگانلىرىنىڭ  ب د ت نىزامنامىسىگە 
ئاساسەن كىشلىك ھوقۇقنى  قوغداش ۋە ئۇنىڭغا 

ھۆرمەت قىلىش مەجبۇرىيىتى بار.

 •   بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ سىجىل 
 تەرەققىيات نىشاىن13 )س ت ن( ىن بىلەمسىز؟ 
سىز  بۇ ھۆكۈمەتلەر تەرپىدىن كەڭ دائىرىدە  

قۇبۇل قىلىنغان  بۇ نىشانالرغا دىققىتىڭىزىن 
مەكەزلەشتۈرۈپ ئۇالرىن ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش 

ئارقىلىق قوبۇل قىلىنغان تەۋسىيەلەر بىلەن 
بىرلەشتۈرسىڭىز بولىدۇ.  مەسىلەن جىنسىي 
باراۋەرلىك، مائارىپ، ئىشقا ئورۇنلىشىش ۋە 

مۇھىت قاتارلىق مەسىلىلەر بولسا يالغۇز  
تەرەققىيات ۋە كىشىلىك ھوقۇق كۈن تەرتىپى 

ئۈچۈن  مۇھىم بولۇپ قاملاستىن،  بۇالرىن سىجىل 
تەرەققىيات نىشانىغا كىرگۈزۈش14, ھۆكۈمەتلەرنىڭ 

ياخشىراق ئىنكاسىنى قوزغىىش مۇمكىن.

•   ب د ت نىڭ ئارىلىشىىش: 
خىتايدىىك قايىس ئەلچىخانىالر ۋە كونسۇلخانىالر سىزنىڭ مەسىلىلىرىڭىزگە مۇناسىۋەتلىك تەكلىپلەرىن بەرگەن 

دۆلەتلەرگە ۋەكىللىك قىلىدۇ؟  سىز ئىشلەۋاتقان  كىشلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىگە ئەھمىيەت بەرمىسىمۇ لىكىن باشقا 
مەسىلىلەردە كۈچلۈك تەكلىپ ئوتتۇرغا قويغان  ھۆكۈمەتلەر قايسىالر؟   ھەر ئىكىك خىل ئەھۋال ئاستىدا، سىز بۇ 

دۆلەتلەرنىڭ  تەۋسىيەلىرىڭىزنىڭ قوبۇل قىلنغان ياىك قىلىنمىغانلىقىغا قارىامي، بۇ دۆلەتلەرگە قەرەللىك يېڭىالمنىالرىن 
ۋاختىدا يولالپ،  بۇ تەۋسىيەلەرنىڭ،   ئۇالرنىڭ بۇنىڭدىن كىيىنمۇ داۋاملىق ئارلىشىشىغا ياخىش بىر بىشارەت 

ئىكەنلىكىنى تەكىتلەڭ.

/  ئەگەر سىز نۇرغۇن تېمىالردا ياىك ئىنتايىن مۇرەككەپ بىر مەسىلە ھەققىدە ئىشلىمەكچى بولسىڭىز،  سىز 
ئاالقە قىلامقچى بولغانالرنىڭ تىزىملىىك ناھايتتى ئۇزۇن بولۇىش مۇمكىن. لىكىن بۇ ئۇزۇن تىزىملىك  ۋاقتىڭىزىن 
ئۈنۈملۈك ئىشلىتىشنىڭ  توغرا يوىل بوملاسلىقى مۇمكىن. ئالدى بىلەن ئاز ساندىىك ھۆكۈمەتلەرىن نىشان قىلىپ، 

باشقا دىپلوماتالرغا دوكالت يولالۋاتقان باشقا  گۇرۇپالر بىلەن ھەمكارلىشىپ ئىشلىسىڭىز تېخىمۇ ئۈنۈملۈك 
بولۇىش مۇمكىن.

/  تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىىك )پايتەخت شەھەرلىرىنىڭ( ۋە جەنۋەدىىك دىپلومات ۋەزىپىلىرمۇ مۇھىم رول 
ئوينايدۇ. ئۇالر ھەمىشە قايىس تەۋسىيەلەرىن مەركەز قىلىش توغرىسىدا مۇھىم قارارالرىن چىقىرىدۇ ۋە 

ئۇچۇرلىرىڭىزىن ب د ت دائىرىسىدىال ئەمەس، باشقا يەرلەردىمۇ ئىشلىتەلەيدۇ.. 

•   تاراتقۇالرنىڭ ئارىلىشىىش:  
سىزدە كىشىنى تەسىرلەندۈرىدىغان ھېكايىلەر بارمۇ؟ ئاخبارات ۋاسىتىلىرى سىزنىڭ دوكالتلىرىڭىزغا  ھۆكۈمەتنىڭ 

بەرگەن ۋەدىسىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىگە  ۋە نېمە ئۈچۈن نازارەت قىلىشنى شۇنچە مۇھىم دەپ ئوياليدىغانلىقىڭىزغا 
قىزىقىىش مۇمكىن. 

•   سودا شىركەتلىرىنىڭ ئارلىشىىش: 
كارخانا ۋە سودا شىركەتلەرگە مۇناسىۋەتلىك تەۋسىيەلەر بارمۇ؟ سىز چەتئەلدە تىجارەت قىلىۋاتقان خىتاي 

شىركەتلىرىنىڭ ياىك خىتايدا تىجارەت قىلىۋاتقان چەتئەل شىركەتلىرىنىڭ  كىشىلىك ھوقۇققا بولغان سەزگۈرلۈك 
نوقتىسىدا، بۇ شىركەتلەرنىڭ مەسئۇلىيىتى توغرىسىدىىك تەۋسىيەلەرنىڭ يولغا قويۇلۇشىنى مۇزاكىرە قىلىنىشىنى  

ئويالشسىڭىز بولىدۇ.
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  نۇرغۇن ئاممىۋى تەشكىالتالر بىلەن  ب د ت

 ئوتتۇرسىدا رەسمىي دىئالوگ شەكىللەمنىگەن

 بولۇىش مۇمكىن. شۇ سەۋەبتىن ئۇالر ئارىسىدا

 ئىشەنچ تۇرغۇزۇشقا بىراز ۋاقىت كىتىدۇ.  ئەمام

 ب د ت نىڭ ھەر قايىس ئورگانلىرىنىڭ  ب د

  ت نىزامنامىسىگە ئاساسەن كىشلىك ھوقۇقنى

 قوغداش ۋە ئۇنىڭغا ھۆرمەت قىلىش

 مەجبۇرىيىتى بار.
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 ھەركەت قىلىش ۋاقتىنى پىالنالش: ئۇنىۋىرسال
 تەكشۈرۈشنىڭ ئىجرا قىلىنىشىنى نازارەت قىلىشنى

 قاچان باشالشنى قانداق بىلىسىز؟

5- بۆلۈم

كىشلىك ھوقۇق خىزمىتى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ۋە ب د ت نىڭ  پۇرسىتىدىن پايدىلىنىشنىڭ يوللىرىنى ئىزدەيدىغان 
شەخس ۋە تەشكىالتال ئۈچۈن  مۇۋاپىق ۋاقىتنى بىلىشنىڭ قىيىنلىقىنى بىلىمىز. ئۇىن ئالدىن پىالنالش تېخىمۇ تەسكە 

توختايدۇ، چۇنىك كۆپ ۋاقىتالردا نۇرغۇن  مۆھلەت چەكلىمىلىرى بىر-بىرىگە يېقىن ۋاقىتتە يۈز بېرىدۇ.

ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈشنىڭ بىر قانچە ئەۋزەل   )پايدىلىق( 
تەرەپلىرى :

•   ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش ھەر بەش يېرىم يىلدا بىر 
قېتىم باھاالش ئۆتكۈزىدۇ. شۇڭا باھاالشتىن كېيىن 

ئۇنىڭ سۈرۈشتىسىنى قىلىش  ۋە ئ ۇىن نازارەت قىلىشقا 
يېتەرلىك ۋاقىت بولىدۇ.

•   ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش جەريانىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ 
بەرگەن ۋەدىلىرى, سىزنىڭ  سۈرۈشتە ۋە نازارەت  

قىلىش ۋاقىت جەدۋىلىنى تۈزۈپ چىقشىڭىزغا 
يىتەكچىلىك قىلىدۇ. بۇ بەرگەن ۋەدىلەر دائىم  

كىشىلىك ھوقۇق توغرىسىدىىك دۆلەتنىڭ ھەرىكەت 
پىالنىنىڭ پايدىالمنىلىرىنىمۇ ياىك ۋاقىت جەدۋىىل ئېنىق 

بولغان باشقا باسقۇچالرنىمۇ  ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ 
ئۇچۇرالر سىزنىڭ ئىزىغا چۈشۈپ نازارەت قىلىشڭىزنىڭ  

ۋاقىت سائ تىنى بەلگىلەشكە  ئاساس بوالاليدۇ.

•   قانداق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، بەش يىرىم يىل 
تېز ئۆتىدۇ! ئاممىۋى  تەشكىالتالرنىڭ،  ئۇنىۋىرسال 

تەكشۈرۈشنىڭ كېيىنىك  باسقۇچلۇق دەۋرىگە  تۆھپە 
قوشۇشقا بەرگەن  رەسمىي  مۆھلەت ۋاقتى ناھايىتى 

مۇھىم. ئادەتتە بۇ مۆھلەت كىشلىك ھوقۇق ئالىي 
كومىسسارى ئىشخانىىس )ى ھ ئا ك ىئ( ۋە ئۇنىۋىرسال 

تەكشۈرۈش  ساھەسىدە ئىشلەيدىغان ئاممىۋى 
تەشكىالتالر تەرىپىدىن ناھايىتى ئېنىق ئوتتۇرىغا 

قويۇلدى. ئەمام قائىدە بويىچە، ئادەتتە رەسمىي 
مۆھلەت، رەسمىي تەكشۈرۈشتىن  6 ئايدىن 8 

ئايغىچە بۇرۇن  بولىدۇ دەپ پەرەز قىالاليسىز. ئەگەر 
سىز دائىم ئۇچۇر توپالۋاتقان ۋە نازارەت قىلىۋاتقان 

بىرى بولسىڭىز، رەسمىي دوكالت تاپشۇرۇشقا ئوبدان 
تەييارلىق قىالاليسىز.

ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش يولغا قويۇلىدىغان بەش يىل 
جەريانىدا، سىز مۇناسىۋەتلىك ئورگانالرغا بىۋاستە 

مەلۇمات بەرسىڭىز بولىدۇ. بەزىدە ئىلمىي گۇرۇپپىالر 
ياىك ئاساسىي ئېقىمدىىك ئاقىلالر ئامبىرى، ئۇنىۋىرسال 

تەكشۈرۈشكە مۇناسىۋەتلىك تېمىالردا مۇنازىرە يىغىنلىرىنى 
ئورۇنالشتۇرااليدۇ.

باشقا ھۆكۈمەتنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىگە بەرگەن 
تەۋسىيەلىرى ئۈستىدە قانداق ئىلگىرلەشلەرنىڭ بارلىقىنى 
بىلىش  ئۈچۈن  سۈرۈشتە ۋە نازارەت قىلىش خىزمىتىگە 

پايدىلىق ئۇچۇرالر بىلەن تەمىنلەشكە تىرىشسىڭىز  بولىدۇ. 
چۈنىك ئۇالر مۇشۇ ئۇچۇرالرغا ئاساسەن كىيىنىك  نۆۋەتلىك 

تەكلىپلەرىن بېرىدۇ. )بۇ ئۇچۇرالر ئۇالرنىڭ كىيىنىك 
نۆۋەتلىك تەۋسىيەلەرىن بېرىشىگە  ئاساس بوالاليدۇ(

خىتاينىڭ نوقتىسىدىن قارىغاندا، قايىس مەسىلىلەرىن ئەڭ 
ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش  بولسا ئىنتايىن مۇھىم ئورۇندا 

تۇرىدۇ. بۇ مەسىلىلەر پەقەت سىزنىڭ تەشكىالتىڭىز 
ئۈچۈنال ئەمەس، بەلىك  خىتايغا تەۋسىيە قىلغان ياىك 
قىلامقچى بولغان ھۆكۈمەتلەر ئۈچۈمنۇ ئەڭ مۇھىم 

ئورۇندا تۇرىدىغان مەسىلىلەردۇر. سىز دىپلوماتالر بىلەن 
كۆرۈشۈپ ئۇالردىن بىۋاسىتە سوئ ال سورىسىڭىز بولىدۇ ۋە 
ياىك  دۆلەتتىن كەلگەن باشقا ئاكادېمىكلەر  ياىك ئاممىۋى 

تەشكىالتالر بىلەن سۆزلىشىش  ئارقىلىق ۋە  ھۆكۈمەت 
ئوتتۇرىغا قويغان باشقا تەۋسىيەلەرىن)خىتايغا بېرىلگەن  

بولۇىش ناتايىن(  كۆرۈپ  چىقىش ئارقىلىق  قايىس 
مەسىلىلەرنىڭ ئەڭ مۇھىم بولغانلىقىنى بىلەلەيسىز. 

  سىز بەلكىم بەزى دۆلەتلەرنىڭ ئۆزى قىزىقىدىغان

 كىشلىك ھوقۇق تېمىلىرىنىڭ بارلىقىنى بايقىغان

 بولۇشىڭىز مۇمكىن. (مەسىلەن، ئايالالر باراۋەرلىىك،

 كۆچمەن ئىشلەمچىلەر ياىك دۆلەتلىك كىشىلىك

 ھوقۇق ئورگانلىرىغا ئوخشاش15) بۇمۇ

 ئۇالرنىڭ ئىنسان ھەقلىرى سىياسىتىنىڭ

مۇھىم بىر قىسمىدۇر.

 
 دۆلەتلەرنىڭ بېرىلگەن تەۋسىلەرنىڭ 
ئاقىۋىتىنى سۈرۈشتە قىلىىش ئۈچۈن 

ئاالاليدىغان يەنە بىر مۇھىم تەدبىرى 
بولسا، ئۇالرنىڭ ئۆزلىگىدىن ئوتتۇرا 

مەزگىللىك دوكالتنى يوللىىش بولۇپ 
ھىساپلىنىدۇ. بۇ مۇناسىۋەت بىلەن 

مەن خىتاي دۆلىتىنىڭ،  1202-يىلىدىىك 
باھاالشنىڭ 3-ھالقىسىغا مۇناسىۋەتلىك 

ھالدا، ئوتتۇرا مەزگىللىك دوكالتنى 
يوللىشىنى كۈچلۈك تەۋسىيە قىلىمەن.    

ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئاىل كومىسسارى مېشەل 
باشالەت'نىڭ خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرىغا يازغان خېتى.                      

2019-يىىل 29- ئاپرىل. 
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ۋە قاچان ئورتاقلىشىش كېرەك ...
تەييارلىغان ماتېرىيالالرىن ھۆكۈمەتلەرگە قاچان تاپشۇرۇش توغرىسىدا ئېنىق بەلگىلىمە يوق – بۇ پەقەت ئۆزىڭىزگە 

باغلىق، ئۆزىڭىزنىڭ خىزمەت پىالنىڭىزغا باغلىق.

سىز, ب د ت ۋە خەلقئارا جەمئىيەت 
بىلەن ئورتاقلىشىشنى پىالنلىغان ئۇچۇرالر 

ئۈچۈن، ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش  دائىرسىدە 
»ئ وتتۇرا نۇقتا« دىگەن جەريان بار بولۇپ، 

بۇ گەرچە رەسمىي تەكشۈرۈش جەرياىن بوملىسىمۇ، 
باھاالش جەريانىنىڭ بىر قىسمى ھىساپلىنىدۇ. بۇ 

ئوتتۇرا مەزگىللىك تەكشۈرۈش ياىك باھاالش پۇرسىتىنى 
يارىتىشنى  مەقسەت قىلغان. دېمەك، سىز  خىتاي 

ھۆكۈمىتىنىڭ  ئەمىللىيلەشتۈرۈش ئۈچۈن بەلگىلىگەن 
ۋاقىتنىڭ يېرىمىغا يېقىن قالغاندا دوكالتىڭىزىن يوللىسىڭىز، 

بۇ سىزنىڭ ئوتتۇرا مەزگىللىك باھاالشقا قوشقان 
تۆھپىڭىزدۇر.

ھۆكۈمەتلەرنىڭ ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش ئوتتۇرا 
مەزگىللىك دوكالىت بولسا  »ئ ەڭ  ياخىش ئىش قىلىش 

ئۇسۇىل« دەپ قارىلىدۇ، ئەمام بۇ,  ب د ت تەرپىدىن 
تەلەپ قىلىناميدۇ. خىتاي ھازىرغىچە ئوتتۇرا مەزگىللىك 

تەكشۈرۈشتە ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن دوكالت بېرىپ 
باقمىدى. شۇ سەۋەپتىن ئاممىۋى تەشكىالتالرنىڭ 

دوكالتلىرى تېخىمۇ مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ. 

باشقا ھۆكۈمەتلەرىن ئۇچۇر بىلەن تەمىنلەش ئىشلىرىغا 
كەلسەك، دۆلەت باشلىقلىرى ياىك باشقا يۇقىرى 
دەرىجىلىك ئەمەلدارالرنىڭ  خىتاي زىيارىتىدىن 

ئىلگىرى ئۇالرغا دوكالت سۇنۇش  بەلىك  ئەڭ پايدىلىق 
بولغىنى  ھىساپلىندۇ. دوكالتىڭىزدا قايىس تەۋسىيەلەرىن 

كۆرگەنلىكىڭىزىن ۋە قايىس سانلىق مەلۇماتالرىن 
ئىشلىتىپ شۇنداق خۇالسىگە كەلگەنلىگىڭز توغرىسىدا 
ئېنىق چۈشەنچە بىرىڭ.  ھەمدە دوكالتىڭىزىن  كۆزدىن 
كەچۈرۈپ تەييارلىق  قىلىشىغا يېتەرلىك ۋاقىت بۇلىىش 

ئۈچۈن، ئۇىن ئۇالرغا بۇرۇنراق تاپشۇرۇڭ. 

 
 كىشىلىك ھوقۇق ئۇنىۋىرسال باھالش 
جەريانىدا ئوتتۇرڭغا قويۇلغان ھالقىلىق 

مەسىلىلەر، ئاالھىدە كۈن تەرتىپ ۋە 
شەرتنامە ئرگانلىرىنىڭ ھەمدە كىشىلىك 

ھوقۇق ئاىل كومىسسارلىقى ئىشخانىسىنىڭ 
(OHCHR) تەۋسىيەلىرىگە ئەينەك 

تۇتىدۇ. ھەممىىس قوشۇلۇپ دۆلەتلەر 
سەۋىيەسىدىىك گىرەلەشىپ كەتكەن 
كىشىلىك قوقۇققا دائىر بوشلۇقالرىن 

تولدۇرىدۇ ۋە شۇ ئارقىلىق مەسىلىلەر 
قارىلىپ چىقىلىش بىلەن تېخىمۇ چىداملىق 

جەمىيەت، ئۈزلىكسىز تەرەققىيات ۋە 
تىنچلىق بەرپا قىالالميىز. 

مىشەل باشەلەت، ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئاىل 
كومىسسارى. 2019- 15- ئۆتەبىر. 

كۆپ قوللىنىلىدىغان يەنە بىر ئىسرتاتېگىيە بولسا، 
ب د ت نىڭ باشقا كۈندىلىك ئىشالر خاتىرسىغا 

دىققەت  قىلىش. خىتاينىڭ ب د ت شەرتنامە ئورگىنى 
تەرىپىدىن تەكشۈرۈلىدىغان ۋاقىتلىرى بولۇىش مۇمكىن، 

سىز بۇ ۋاقىت جەدۋىلىگە ئاساسەن دوكالتلىرىڭىزىن 
تەييارلىيااليسىز. بۇ خىل ئەھۋالدا، دوكالتنى »قوش 

ئىشلىتىش« كە ئىمكانىيەت بولىدۇ - يەىن سىز 
خىزمەتنى بىر قېتىم قىلىسىز، ئەمام تېمىڭىزغا ئاساسەن 

تەھلىللىرىڭىزىن ئىكىك قېتىم ياىك ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ 
قېتىم ئىشلىتەلەيسىز. بىر قانچە يىل ئىلگىرى بولسىمۇ، 
خىتاينىڭ بۇ تېمىغا ئوخشايدىغان قانداق تەۋسىيەلەرىن 

قوبۇل قىلغانلىقىنى بىلسىڭىزال، بۇ ماتېرىيالنى 
ئىشلىتىپ خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ، خىتاينىڭ ئۇنىۋىرسال 
تەكشۈرۈش مەزگىلىدە بەرگەن ۋەدىسىنى ئىجرا قىلىپ-

قىلمىغانلىقىنى چۈشىنىشىگە ياردەم بېرەلەيسىز. 

يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ئىسرتاتېگىيىلەر »تەكرار 
ئىشلىتىش« ياىك »ئوخشاش مەقسەتكە ئىشلىتىۋىرىش« 

ئۇسۇللىرىنىى  بارلىق مەسىلىلەرگە، بولۇپمۇ مۇرەككەپ 
ياىك سەزگۈر مەسىلىلەر ئۈچۈن قوالنغىىل بوملايدۇ. 

ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش بارلىق كىشىلىك ھوقۇقالرغا 
دائىر بولغان مەزمۇنالرىن ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. گەرچە بىر 
دۆلەت كىشلىك ھوقۇق شەرتنامىسىنى تەستىقلىمىغان  

تەقدىردىمۇ، خىتايدا ئومۇمىي جەھەتتىن ئېيتقاندا، 
پەقەت ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈشال،  پۇقراالر ۋە سىياسىي 

ھوقۇق-ھوقۇقالر  خەلىقئارا   ئەھدىنامىسىدا 
قوغدىلىدىغان ھوقۇقالرىن ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ 

دېگەنلىك، ب د ت نىڭ بۇ شەرتنامە بىلەن قوغدىلىدىغان 
ئاالھىدە ھوقۇق كومىتېتى تەرىپىدىن رەسمىي 

تەكشۈرۈملەيدۇ چۈنىك بۇ شەرتنامە خىتاي تەرىپىدىن 
تېخى تەستىقالمنىدى.

خىتاينىڭ شەرتنامىدىىك دوكالتلىرىنى تاپشۇرۇش ۋاقتى، يەىن شەرتنامىدىىك مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن 
ھۆكۈمەت قانداق ۋاستىالرىن قولىنىۋاتقانلىقى توغرىسىدا دوكالت بېرىش  مۆھلەت ۋاختى:

 •   تەن جازاسىغا قارىش تۇرۇش كومىتېتى : 
خىتاينىڭ دوكالىت 2019-يىىل 9-دىكابىر ئېالن قىلىنغان.

 •   ئىقتىسادىي، ئىجتىامئىي ۋە مەدەنىيەت ھوقۇقى كومىتېتى :
خىتاينىڭ دوكالىت 2019-يىىل 1- ماي ئېالن قىلىنغان. 2019-يىىل 19- دىكابىر سۇنۇلغان.

 •   ئ ايالالرغا قارىتىلغان كەمسىتىشنى تۈگىتىش كومىتېتى : 
خىتاينىڭ دوكالىت 2018-يىىل 1- نويابىردا ئېالن قىلىنغان.

 •   بالىالر ھوقۇقى كومىتېتى : 
خىتاينىڭ دوكالىت 2019-يىىل 31-مارت ئېالن قىلىنغان

 •   مېيىپلەر ھوقۇقى كومىتېتى : 
خىتاينىڭ دوكالىت 2018-يىىل 1- سىنتەبىر تاپشۇرۇلدى.
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 سانلىق مەلۇمات توپالش ۋە ئارخىپ تۈزۈش:
 ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى نازارەت قىلىش ئۈچۈن

 قانداق ئۇچۇرالرىن ياىك دەلىل ئ سپاتالرىن
 ئ شىلىتىشىڭىز كېرەك؟

 6-بۆلۈم

سىز كىشلىك ھوقۇق خىزمىتىنى قىلغىنىڭىزدا، كۈندىلىك ئىشلىتىدىغان نۇرغۇن ماتېرىيالالر ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش 
تەۋسىيەلىرىنىڭ يولغا قويۇلغانلىقىنى خاتىرىلەش ئىشلىرىدا پايدىلىٜق بولۇپ،  بۇالر تۆۋەندىىك رەسمىي ھۆججەتلەرىن 

ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ :

•   مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەردە دۆلەتنىڭ رەسمىي 
يېڭىالنغان دوكالتلىرى  ياىك دۆلەتنىڭ ھەرىكەت 

پىالنىغا قارىش دوكالت بېرىش.

•   ئ ۆلكە ۋە يەرلىك دەرىجىلىك ئورگانالر  ئېالن قىلغان 
تەدبىر ياىك  قائىدىلەرنىڭ ئاممىۋى خاتىرىىس،   

ئۇنڭدىن باشقا بايلىق تەقسىملەشلەرىن ئۆز ئىچىگە 
ئالغان خامچوت ۋە  ئ وچۇق سوت خاتىرىىس ۋە 

ھۆكۈم سانلىق مەلۇمات ئامبىرى.

•   رەسمىي مەمۇرىي ياىك ئىچىك  ئۇقتۇرۇشالر، مەسىلەن 
ھەق تەلەپ ئىشلىرى، ئەدلىيە ياىك بىخەتەرلىك 

ئورگانلىرى ياىك رەسمىي داۋاالش دوكالىت.

•   دۆلەت ئاخبارات تاراتقۇلىرىدا بىرىلگەن سىز 
ئىشلەۋاتقان مەسىلىلەرگە تەسىر كۆرسىتىدىغان 
مۇناسىۋەتلىك سىياسەتلەر ياىك مۇھىم نۇتۇقالر. 

•   خىزمەت ئورۇنلىرى ياىك كەسپىي جەمئىيەتلەر 
ئىچىدىىك سىياسەت ۋە سىياسىي كۆرسەمتىلەر.

•   دۆلەت مەجلىىس ياىك ئاممىۋى ئورگانلىرى، مەسىلەن 
دۆلەت كېڭەش  ئاخبارات ئىشخانىسىنىڭ ئورتاقالشقان 

تەتقىقات دوكالىت ۋە تەشۋىقات ۋاراقلىرى.

•   خام ماتېرىيالالرغا، ھۆججەتلەرگە ۋە خىتاينىڭ 
باشقا ئىلمىي ئورگانلىرىنىڭ تەتقىقات ئورۇنلىرىغا  

ئېرىشىكىىل بۇلىدىغان سانلىق مەلۇمات ئامبىرى.

•   ئ اممىۋى ياىك خۇسۇسىي شىركەتلەرنىڭ بەزى 
شەخسلەرگە سېتىش مۇالزىمەتنى رەت قىلىىش 

ھەققىدىىك ئۇقتۇرۇشالر. 

•   باشقا ھۆكۈمەتلەر ياىك ھۆكۈمەتلەر ئارا تەشكىالتالر 
تەمىنلىگەن مۇئارىپ پائالىيەتلىرىدىن ئېالن  قىلىنغان 

دوكالتالر. 

•   ھۆكۈمەتنىڭ ئوچۇق ئۇچۇرلىرى ۋە باشقا مەمۇرىي 
باسقۇچالر ئارقىلىق ئېرىشەلەيدىغان باشقا ئۇچۇرالر.

 
كىشىلىك ھوقۇق ئۇنىۋىرسال باھاالش 

مىخاينىزىمى، ھەركەتكە ئۆتۈش تەلەپ 
قېلىنغان ھەققانىيەتسىزلكلەرگە، 

كىشىلىك ھوقۇق بۇزغۇنچىلىقلىرىغا 
ۋە سۈيئىستىاملالرغا قارىش دىققەتنى 

مەركەزلەشتۈرۈش رولىغا ئىگە.     
مىشەل باشەلەت، ب د ت  كىشىلىك ھوقۇق ئاىل 

كومىسسارى، 2020-يىىل  -24فىۋرال
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ئۇچۇر ئامبىرىدا)database( نۇرغۇن 
ماتېرىيالالرىن دەلىللەش، ساقالش ۋە 

ئارساش تەس. ئاالھىدە پروگراممالرىن 
ئىشلىتىپ، قاتتىق دېسكا، مەخپىي نومۇر بىلەن 

قوغدىلىدىغان بۇلۇت ھېسابالر، ياىك باشقا ئۇچۇرالرنىڭ 
دىگىتال بىخەتەرلىك ۋە پۈتۈنلۈكىنى ئاشۇرۇشتىىك 

ۋاسىتىالرىن ئىشلىتىش مۇھىم ئىسرتاتېگىيىلىك 
ئۇسۇل ھىساپلىنىدۇ. بۇ تەدبىرلەرىن قولالنسىڭىز، 

ئۇچۇرالرىن ساقالش ياىك باغلىنىش ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان 
ئۈسكۈنىلەرنىڭ بىخەتەرلىكىنى قوغداشقا پايدىىس بولىدۇ 
)بۇ يەردە دېمەكچى بولغان تىز- ئۈستى  كومپيۇتېر، تاختا 

كومپيۇتېر، يانفون قاتارلىقالر(. 

سىز توپلىغان بارلىق ئۇچۇرالرىن ئىشلىتىش 
تەس بولۇىش مۇمكىن، ھەمدە ھۆكۈمەت 
تەمىنلىگەن ستاتىستىكىنىڭ توغرىلىقىدىن 

گۇمانلىنىشىڭىزمۇ مۇمكىن. بەزىدە، سىز ھۆكۈمەت 
تەمىنلىگەن ستاتىستىكىالرنىڭ سىزگە الزىم  بوملايدىغان   

ئۇچۇرالر بولۇىش مۇمكىن. بۇ خىل ئەھۋال ئاستىدا، 
سانلىق مەلۇماتالرغىال تايىنىپ قاملاي، رەسمىي سانلىق 

مەلۇمات ياىك ستاتىستىكىالرنىڭ ئىزچىل بوملىغان، ماس 
كەملەيدىغان تەرەپلىرىنى ئاالھىدە كۆرسىتىپ بەرسىڭىز 

بولىدۇ.

بەزى ئەھۋالالردا، قايىس تەۋسىيەلەرگە 
دىققەت  قىلىپ نازارەت قىلىشنى، ۋە 

ھۆكۈمەتلەردىن نېمىلەرىن تەلەپ قىلىش 
توغرىسىدا بىر  قارارغا كېلىش  تەس بولۇىش مۇمكىن، 

چۈنىك ئۇچۇر بەك كۆپ بولغاچقا تالالشمۇ شۇنچە 
تەس بولىدۇ. بولۇپمۇ ئەگەر سىز مەنبەىس چەكلىك 

بولغان كىچىك گۇرۇپپىدا بولسىڭىز، ئۆزىڭىز ئەڭ ياخىش 
قىالاليدىغان ئىشالرنىڭ ئىزغا چۈشۈپ، باشقا گۇرۇپپىالر 

قىالملىغان  ئىشالرغا  تۆھپە قوشااليسىز، بۇنداق ئەھۋالدا 
بەلكىم سىزنىڭ ئەسىل مۇددئىالىرىڭىزغا مۇناسىۋەتسىز  

نۇرغۇن ئىشالرغا  ياق دېيىشڭىزگە  توغرا  كىلىدۇ، 
ئەمام ئۇزۇن مۇددەتتىن قارىغاندا، بۇنىڭ  سىز ۋە سىز 
ئۇالشامقچى بولغان كىشىلەر ئۈچۈن كۆپ پايدىىس بار.

مۇھىم ئەسكەرتىش:
ئاشكارا ھەمبەھىرلىنىدىغان ماتېرىيالالردا شەخسنىڭ ساالھىيىتىنى ئاشكارىاليدىغان 
شەخسىي ئۇچۇرالرىن )كىملىك نومۇرى، تۇغۇلغان كۈىن، ئادرىىس، تولۇق ئىسمى،… 

دېگەندەك( ئۆچۈرۈش ياىك يۇشۇرۇشنى ئۇنتۇپ قاملاڭ. 
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بۇ يەنە ئاممىۋى تەشكىالتالرنىڭ تەتقىقات نەتىجىىس ۋە سانلىق مەلۇماتالرىن توپالشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ :

•   تەسىرگە ئۇچرىغان جامائ ەت، شەخسلەر ياىك 
ئەمەلدارالر توپى بىلەن ئېلىپ بېرىلغان تەكشۈرۈش 

ياىك سۆھبەت نەتىجىلىرى.

•   سىز ئىشەنچ قىلىدىغان كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتلىرى 

ۋە شەخسلەرنىڭ ئىجتىامئىي تاراتقۇالردىىك  پايدىلىق 
ئۇچۇرلىرى.

•   ئ ىشەنچلىك تورالردا ھەمبەھىرلەنگەن  يازما، سۈرەت 
ۋە سىنالر . 
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بەزىدە پۈتۈن دوكالتنى ئۆزىڭىزنىڭ يېزىپ چىقىىش 
تەسكە توختايدۇ. بۇنىڭ سەۋەبلىرى بەلكىم ئىقتىدارىڭىز 

يەمتەسلىىك، ئۇچۇرالرنىڭ يىتەرسىزلىىك، ئىنگلىز تىلىدا 
راۋان يازاملاسلىقىڭىز ياىك بۇالرىن قىلغاندا ئۆزىڭىزىن 

بىخەتەر ھىس قىلامسلىقىڭىز مۇمكىن. ئەمام بۇ ساھەدە 
كىشىلەرنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك قولالنغان بىر قانچە 

ئىسرتاتېگىيەلىرى بار :

ئادۋۇكات شىركەتلىرى بىلەن ھەقسىز 
شەرت ئاساستا شېرىكلىشىش، ياىك ئىلمىي 
ئورگانالر بىلەن ھەمكارلىق ئورۇنتۇشنىڭ،  

سىزنىڭ  قانۇنىغا مۇناسىۋەتلىك خىزمەتلىرىڭىزگە، 
رەسمىي ئىستاتىستىكىالرىن بىر تەرەپ قىلىشىڭىزغا, 

مەۋجۇت ئۇچۇر ئامبىرىدىن پايدىلنىپ ئاكادىمىك 
تەتقىقات ئېلىپ بېرىشىڭىزغا,  راي سىناش ۋە باشقا 
مەسلىھەت ئېلىش خىزمەتلىرىنى يۈرۈشتۈرەلىشڭزگە 

ۋە ھەتتا ئاددىسىي ئىنگىلسچە  تەرجىمە  ۋە تەھرىر  
قىلىش ئىشلىرىڭىزغا ناھايتتى كۆپ ياردىمى بولىدۇ.

ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش بارلىق ئىنسانالرنىڭ  
كىشلىك ھوقۇقىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 

بولغاچقا، باشقا تەشكىالتالر بىلەن 
ماسلىشىپ بېرىلگەن تەۋسىيەلەرنىڭ باشقا تەشكىالتالر 

ئوتتۇرىغا قويغان تەۋسىيەلەر بىلەن ئىزچىللىققا ئىگە 
بولۇىش ناھايتتى مۇھىم.

قولىڭىزدىىك بارلىق تەۋسىيەلەرىن 
تەكشۈرۈپ بېقىڭ - قايسىلىرىنى  
سىز قىلىۋاتقان خىزمەت ئارقىلىق  

ئىلگىرى سۈرگىىل ۋە باشقالرىن 
مەلۇماتالندۇرغىىل  بولىدۇ؟

     ئ ەگەر سىز باشقا سەۋەبلەر 
تۈپەيلىدىن دوكالت يېزىۋاتقان 
بولسىڭىز – بۇ دوكالتىڭىزدىن 

ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈشنى نازارەت 
قىلىش ئۈچۈن پايدىالنغىىل 

بوالمدۇ؟
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بىخەتەرلىك: ھۆججەتلەشتۈرلگەن بىخەتەرلىك 
ئۇچۇرلىرىنى قانداق قىلىپ ئۈنۈملۈك ۋە بىخەتەر 

ھالدا تاپشۇرااليسىز؟ 

7- بۆلۈم

سىز قايىس تېمىدىىك مەسىلىلەرگە دىققەتتىڭىزىن مەركەزلەشتۈرۈشنى ۋە قايىس ئۇچۇرالرىن توپالشنى  بىكىتكىنىڭىزدە، 
سىز  قىلامقچى بولغان ئىشنىڭ يېرىمىنى  پۈتتۈرگەن بولىسىز. ئەمام ئەڭ مۈشكۈل ئىش بولسا دوكالتالرىن قانداق 

يېزىشنى قارار قىلىشتۇر.

ئەگەر سىز ياىك تەشكىالتىڭىز ئاالھىدە نازارەت قىلىدىغان 
نۇقتا توغورسىدا ئاللىبۇرۇن قارار بەرگەن بولساڭالر، 

مەسىلەن، نازارەت قىلامقچى بولغان تېمىڭىز مېيىپالر 
ھوقۇقى ياىك ئۆلۈم جازاىس ھۆكۈمى بولسا، سىز دۆلەت 

ئىچىدىىك پۇقراالر  ياىك ئۇنىۋېرسىتېتىىك  ھەمرالىرىڭىز 
يازماقچى بولغان دوكالتالردىن ئۆرنەك ئالسىڭىز بولىدۇ. 

سىز ئۆزگىرىشنى (ئىسالھاتنى) ئىلگىرى سۈرۈش 
ئۈچۈن ئاللىبۇرۇن دۆلەت ئىچىدە  مۇھىم خىزمەتلەرىن 

قىلىۋاتىسىز. ئەمدىلىكتە، ئۆز ھۆكۈمىتىڭىزنىڭ ھەر 
ساھاسىدا مۇھىم رول ئوينايدىغان كىشىلەرىن ئىسالھات 

ئېلىپ بېرىشقا ئىلھامالندۇرغاندىن باشقا، سىز بۇ 
ئۇچۇرالرىن باشقىالر بىلەمنۇ ئورتاقالشسىڭىز بولىدۇ .

 
ئىشتىراكچىالرغا  ئاممىۋى  بىز 

تىخىمۇ كەڭ ئورۇن بېرىپ، خەلق 
ئارلىشىشىنى  ئاممىسىنىنىڭ 

تېخىمۇ كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈن 
كەڭ دائىرىدە ئشلىشىمىز كىرەك.  

مىشەل باشەلەت، ب د ت  كىشىلىك ھوقۇق ئاىل 
18-ئۆكتەبىر كومىسسارى، 2019-يىىل 
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خىتايدىىك ل گ ب ت گۇرۇپپىلىرى 
قېيىنچىلىققا دۇچار  ئېغىر  ناھايتى 

تەشكىالتلىرىنىڭ،   ئاممىۋى  بوملاقتا.خىتاي 
ب د ت مىخاينىزىملىرىغا قاتنىشىش 

مئكانىيەتلىرى ناھايتى تار بولۇپ ئۇنىڭ 
ئىنتايىن خەتەرلىك ھالەتتە.  ئۈستىگە 

شۇ سەۋەپتىن، خىتاينىڭ ئچىدە 
تەشەببۇسكارلىرىنىڭ  ھەق ھوقۇق 

پائالىيەتلىرى ئۈچۈن شارائىت  يارىتىش 
ۋە خىتايدا ئەمىىل ئۆزگۈرۈش 

پەيدا قىلىش ئارقىلىق ل گ  ب ت 
ياخشىالش  ئەھۋالىنى  گۇرۇپپىلىرىنىڭ 

ئىنتايىن مۇھىم خىزمەت.   
خىتاي ل گ ب ت پائالىيەتچىىس

      خىتاينى ئۆز ئىچىگە ئالغان دۇنيادىىك
 ھەرقايىس دۆلەتلەردە، ھۆكۈمەت )ياىك

 ھۆكۈمەتنىڭ بىر قىسىم ئورۇنلىرى(
 تەشكىالتالرنىڭ خەلقئارالىق تەۋسىيەلەرنىڭ ئىجرا

 قىلىنىشىنى نازارەت قىلغانلىقى ۋە ب د ت گە
 بۇ توغرىسىدا مەلۇمات بەرگەنلىىك ئۈچۈن، ھەتتا

 بۇ دۆلەتتىىك باشقا گۇرۇپپىالر بىلەن سۆھپەت
 ئۆتكۈزگەنلىىك ئۈچۈن ئۆچ ئېلىىش مۇمكىن.

 ئىنسان ھەقلىرى  خىزمىتىنى قانات 
يايدۇرۇشنىڭ خەتىرى بارلىقىنى ۋە بۇ  
خەتەرلەرىن ئىمكانىيەتنىڭ بېرىچە ئەڭ 

ئازغا چۈشۈرۈش ئۈچۈن تىرىشىشنىڭ مۇھىملىقىنى  
ھەر ۋاقىت ئويلىشىش كېرەك.         

•   ئاالقىدار كىشىلەر بىلەن كۆرۈشۈشنىڭ ياخىش 
پەيتىنى تالالشنى ياخىش ئويلىشىڭىز كىرەك، چۈنىك 

بەزى ۋاقىتالر )بايرام، خاتىرە كۈنلەر، باشقا چوڭ 
يىغىنالر( سىزنىڭ   ئۇالر ئۈچۈن بىخەتەر ئۇچرىشىش  

تەلىۋىڭىزگە  پايدىسىز بولۇىش مۇمكىن.

•   پەۋقۇالددە ئەھۋال ئاستىدا، سىز خەتەرنىڭ ئالدىنى 
ئىلىش ئۈچۈن، بىخەتەر مۇھىتتا ياشاۋاتقان  

ھەمراھلىرىڭىزنىڭ بەزى  دوكالتالرىن سىزگە ۋاكالىتەن 
يوللىشىغا قوشۇلسىڭىز بولىدۇ.
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ئىشنى رەسمى باشالش: مىسالالر ۋە مەنبەلەر 
8- بۆلۈم

ئا. ئۆرنەك ئانالىز قىلىش
سىز كۆرىدىغان بەزى تەۋسىيەلەر ئالدىنقى بۆلۈملەردە سۆزلەپ ئۆتكىنىمىزدەك ئېنىق ئەمەس. ئۇالر ھۆكۈمەتتىن 

»داۋاملىق تىرىشچانلىق كۆرسىتىش« ياىك »كېڭەيتىش« ىن تەلەپ قىلىدۇ. ئەمام بەزىلىرى ناھايىتى ئېنىق. 2018-يىىل 
11-ئ ايدىىك تەكشۈرۈشتە قوبۇل قىلىنغان تەۋسىيەىن مىسالغا ئااليىل :

بىرىنچى قەدەمدە، تەۋسىيەلەرىن ئۇنىڭ ئاساسلىق مەزمۇنىغا قاراپ بۆلۈملەرگە ئايرىۋالسىڭىز  بولىدۇ.
 •   ئ ۇنىڭ مەقسىتى نېمە؟ 

»ئىنسان ھەقلىرىدىن تولۇق بەھرىمەن بولۇش«

 •   كىملەر تەرىپىدىن؟ 
»ئ ايالالر، قىزالر ۋە بارلىق جىنسىي  يۈزلىنىش ۋە جىنسىي كىملىكتىىك  شەخسلەر« .

 •   ھۆكۈمەت بۇ نىشانغا قانداق يېتىىش كېرەك؟ 
بۇنىڭ ئىكىك باسقۇچى بار:

 بىرىنچى باسقۇچىدا ئۇنىڭ خىزمەت دائىرىسىنى ئېنىقالش - زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىالر كىملەر؟ 
جىنايەتچىلەر كىملەر؟

 ئىككىنچى باسقۇچىدا قانۇىن ئىجرا قىلىش، ياىك يولغا قويۇش.

 •   ئ اچقۇچلۇق ئۆلچەملەر ياىك كۆرسەتكۈچلەر قايسىالر؟
 ئەگەر بۇنداق ئۆلچەملەر مەۋجۇت بولسا، ئۇالرىن قانداق ئاالاليسىز؟ ئەگەر ئۇالر مەۋجۇت بوملىسا 
)ياىك سىز ئىشلىتەلەيدىغان شەكىلدە بوملىسا(، بۇ سىزنىڭ نازارەت قىلىشىڭىزنىڭ بىر قىسمى بولۇپ 

قالىدۇ.

  ئىككىنچىدىن، دۆلەت ئىچىدىىك بۇ تەۋسىيەلەرگە   چىتىشلىق ئامىلالرىن،  مەنپەئەتدارلىرىنى 
ئېنىقالپ  چىقىش ياخىش بىر باشالنغۇچ بولۇپ قىلىىش مۇمكىن. . تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىىك 

بارلىق دوكالتالرىن تەمىنلىىش كېرەك، ھەمدە تەشكىللەش ياىك ماسالشتۇرۇش رولىنى ئوينىىش 
مۇمكىن،  ئەمام ئەمىلىي يولغا قويۇشقا كىم مەسئۇل بولىدۇ؟ بۇ تەۋسىيە ئۈچۈن بىز ئاساسلىق 

رول ئوينىغىچىالرىن بىلىمىز. ئۇالر ئەدلىيە مىنىستىرلىىك، جامائەت خەۋىپسىزلىىك مىنىستىرلىىك، 
بەلكىم خەلق ئىشلىرى مىنىستىرلىىك بولۇىش مۇمكىن. خىتاي ئايالالر بىرلەشمىسىنىڭمۇ 

قانۇن توغرىسىدىىك ئۇچۇرالرىن تەشۋىق قىلىشتا روىل بولۇىش مۇمكىن. ئاممىۋى جەمئىيەتلەر، 
ئىجتىامئىي مۇالزىمەر ئورگانلىرى، ئاكادىمىك ئورگانالر، ئايلالر بىرلەشمىىس  ۋە خەير-ساخاۋەت 

تەشكىالتلىرى ئائىلە زوراۋانلىقىدىن قېچىپ كەتكەن ئايالالر ۋە بالىالرنىڭ باشقا تۇرالغۇ 
ئەسلىھەلىرى ئۈچۈن ياردەم بېرەلەيدۇ..

ئائىلە زوراۋانلىقىغا قارىش تۇرۇش قانۇنىنى يولغا قويۇش ۋە ئۇنىڭ كەڭ دائىرىدە تەشۋىق 
قىلىنىىش ئارقىلىق، ئايالالر، قىزالر ۋە بارلىق شەخسلەرنىڭ جىنسىي يۈزلىنىىش ۋە جىنسىي 

كىملىىك جەھەتتىن  كىشىلىك ھوقۇقتىن تولۇق بەھرىمەن بولۇشقا كاپالەتلىك قىلىش (شۋېتسىيە).

ئۇنداقتا ھۆكۈمەتنىڭ بۇ تەۋسىيەىن ئىجرا قىلغان-قىلمىغانلىقىنى قانداق نازارەت قىالاليسىز؟
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كۆپ تۈرلۈك دوكالتالر بۇ تەۋسىيەىن يولغا قويۇش ئۈچۈن قانداق ھەرىكەتلەرىن قىلىش 
توغورسىدا سىزگە يول كۆرسىتىپ بىرىىش مۇمكىن.

•  بەلگىلىمىلەرىن ئۆلكە ياىك شەھەرلەردە يولغا قويۇش.

•   ئ ەدلىيە مىنىستىرلىىك ۋە جامائەت خەۋپسىزلىىك مىنىستىرلىىك ئېالن قىلغان مەمۇرىي 
تەدبىرلەر.

•   ئ الىي خەلق سوت مەھكىمىىس ۋە ئالىي خەلق تەپتىش مەھكىمىىس بېكىتكەن دېلوالرغا 
يېتەكچىلىك قىلىش.

•   تۆۋەن سوتتىىك دېلو نەتىجىلىرى.

 •   ئاكادىمىك ئورگانالر، خىتاي ئايالالر بىرلەشمىىس، ئاساسلىق
  خەير-ساخاۋەت تەشكىالتلىرى ۋە ئىجتىامئىي تەشكىالتالرنىڭ

 سانلىق ۋە سۈپەتلىك مەلۇماتلىرى. 

•   ئ اساسلىق تاراتقۇالردىىك دوكالتالر. 

•   توردىىك تەشۋىقاتالر.

 
 ب د ت كىشىلىك ھوقۇق 

مىخاينىزىملىرى تەرىپىدىن ۋە ئۇالر 
ئۈچۈن باشقا گۇرۇپپىالر تەرىپىدىن  

دوكالتالر،كىشىلىك ھوقۇق  تەييارالنغان 
جەھەتتىن  ئارقىدا قالغان گۇرۇپپىالر 

ۋە تېخىمۇ ئارقىدا قېلىش خەتىرىگە 
ئگە گۇرۇپالر توغرىسىدا ناھايتى مول 

ئۇچۇرالر بىلەن تولغان.    
كەيت گىلمور )Kate Gilmore(, ب د ت كىشىلىك ھوقۇق 

ئاىل كومىسرسىنىڭ سابىق ياردەمچىىس، 2019-يىىل 3-دىكابىر
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خىزمىتىڭىزنىڭ ئۈنۈملۈك بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن مۇۋاپىق ۋاقىتنى تالالش 
ناھايىتى مۇھىم. ھازىر بىز تەۋسىيەنىڭ مۇھىم ئامىللىرىنى ئېنىقالپ چىقتۇق.  ب د ت ياىك 

خەلقئارالىق  جەمئىيەتلەر بۇ مەسىلىلەر ھەققىدە ئۇچۇرالرىن بولۇپمۇ خىتاي ھەققىدىىك 
ئۇچۇرالرىن   قەيەردىن يىغىدۇ؟.

•  ئائىلە زوراۋانلىقى، خىتاينىڭ  ئىكىك خەلقئارالىق شەرتنامە، يەىن ئايالالرىن  كەمسىتىشنى 
ئەمەلدىن قالدۇرۇش ئەھدىنامىىس )16CEDAW( ۋە بالىالر ھوقۇقى ئەھدىنامىسىدىىك 

مەجبۇرىيىتى )17CRC( بىلەن ئىنتايىن زىچ مۇناسىۋەتلىك مەسىلە. شۇڭا بۇ مۇناسىۋەتلىك 
ئىكىك شەرتنامە ئورگىنى –ئايالالرىن  كەمسىتىشنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش كومىتېتى ۋە بالىالر 

ھوقۇقى كومىتېتىنىڭ باھاالش ئەھۋالىنى تەكشۈرىش ياخىش بولىدۇ. ئەگەر پات ئارىدا يۈز 
بېرىدىغان باھاالش بولسا ياىك يۈز بەرگەن بولسا، بۇ تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرالرغا ئېرىشىش ۋە 

خىزمىتىڭىزىن كۈچلەندۈرۈشنىڭ ياخىش ئۇسۇىل بوالاليدۇ - كونىالرنىڭ »بىر تاش بىلەن ئىكىك 
قۇشنى ئۇرۇش « دېگەن سۆزىنى ئويالڭ.

•  2016- يىلدىن باشالپ،  ب د ت جىنسىي  يۈزلىنىش ۋە جىنسىي كىملىك )ج ي ج ك  ( ئاساسىدا 
زوراۋانلىق ۋە كەمسىتىشكە دائىر  مەسىلىلەرىن ئاالھىدە كۈزىتىشكە ب د ت مۇتەخەسىس18 

س تەيىنلىدى. ئەگەر سىز بۇ مەسىلىلەرگە ئەھمىيەت بەرسىڭىز، بۇ مۇتەخەسسىنىڭ دوكالىت 
سىزنىڭ ئەڭ ياخىش تەجرىبىلەرىن چۈشىنىشىڭىزگە ياردەم بېرىدۇ، ھەمدە ھۆكۈمەتنىڭ يولغا 

ئىجرائاتلىرىنى نازارەت قىلىدىغان قورالالر بىلەن تەمىنلەيدۇ.

•  شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا،   بىر چاملىدا ئىكىك قۇش ئۇرۇش مىساىل بويىچە،  - خىتايدىىك ج ي 
ج ك زوراۋانلىقىغا   مۇناسىۋەتلىك ئەھۋالالرىن نازارەت قىلىش توغرىسىدىىك دوكالتلىرىڭىزىن،  

ئائىلە زوراۋانلىقى دائىرىسىدە ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈشتىن  ھالقىپ ئىشلىتىشكە بولىدۇ.  
ھەمدە بۇ مەسىلىلەرگە قىزىقىدىغان ب د ت مۇتەخەسسىسلىرىگە بىۋاسىتە ئەۋەتسىڭىز 

بولىدۇ. »ئ االھىدە قەدەم باسقۇچ « مۇستەقىل مۇتەخەسسىلىرى دىگىنىمىزدە،  ج ي ج ك 
دوكۇالتچىلىرى، ئايالالرىن كەمسىتىش خىزمەت گۇرۇپپىىس ۋە ئايالالرغا قارىتىلغان زوراۋانلىق 

ئاالھىدە  دوكالتچىىس ۋە باشقىالرىن ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

ئەگەر ھۆكۈمەت بېرىلگەن  تەۋسىيەىن قوبۇل قىلغان ۋە دۆلەت ئىچىدە بۇ مەسىلىگە 
قىزىقىدىغان رول ئوينۇغۇچىالر كۆپ ئوتتۇرغا چىققان ئەھۋالدا، . بۇنداق ئۇچۇرالرىن تارقىتىش 

ۋە ئورتاقلىشىش ناھايتتى ئاسان. لىكىن باشقا ھەمراھالر بىلەن بىللە ئىشلەشنىڭ پايدىىس 
كۆپ. مەسىلەن: خىتاي ئىچىدىىك تەتقىقات پروگراممىلىرى، خىتاي  سىرتىدىىك ھەق - ھوقۇق 

تەشكىالتلىرى ۋە پىراففىسسورالر، ھەمدە ئادۋۇكاتلىق ئورۇنلىرى دىگەندەك . بەزىدە سىز 
ئۇالردىن تەھرىرلەشكە ياىك تەكلىپ-پىكىر  ھەققىدە  ياردەم تەلەپ قىلسىڭىز بولىدۇ، 

ھەمدە ئۇالر تەرجىمە  ئىشلىرىغا ياردەم قىلىىش مۇمكىن. يەىن بەزى ۋاقىتالردا، سىز ئۇالردىن  
تەييارالنغان دوكالتالرىن ئورتاق نام  بىلەن  ئەۋەتىشنى تەلەپ قىلسىڭىز بولىدۇ.

تەييارالنغان دوكالتالرىن  ھۆكۈمەت ئالدىدا ھىاميە قىلىش ئىشلىرىدا ئىشلىسىڭەز ، چوقۇم  
شۇ ھۆكۈمەتكە  ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش  جەريانىدا  يولغا قويۇلىشىنى تەۋسىيە قىلغۇچى 

ھۆكۈمەت )شۋېتسىيە( بىلەن قانداق قىلغاندا ئەڭ ياخىش نەتىجىگە ئىرىشىشنى ئويلىشىشىڭىز 
كېرەك. سىز   ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش دوكالتىدا كۆرگىنىڭىزدەك، مۇشۇنىڭغا ئوخشاش 

تەۋسىيەلەرىن ئوتتۇرىغا قويغان، ئايالالرنىڭ ھوقۇقىغا ئەھمىيەت بېرىدىغان  باشقا ھۆكۈمەتلەر 
بولۇشىمۇ مۇمكىن.  بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالىت  ئايالالر كومىتىتىنىڭ ۋە  بىرلەشكەن 

دۆلەتلەر بالىالر فوندىغا )ب د ت ب ف( ئوخشاش  ب د ت ئورگانلىرنىڭ  خىتايدا  ئىشخانىىس بار.  
يۇقارقىالر بۇ ئىشخانالرنىڭ خىزمىتىنىڭ ئاساسلىق تەركىبى بولغىنى ئۈچۈن,  بۇ دوكالتالرنىڭ 

كۆپەيتىلگەن نۇسخىسىنى ئۇالرغا ئەۋەتىش ئىمكاىن بوالمدۇ؟ ئىزدىنىپ  كۆرۈڭ.

 
ئۆزۈڭالرغا قاراڭالر، ئۆز قىممىتىڭالرىن، 

ئارزۇلىرىڭالرىن  پرىنسىپىڭالرىن ۋە 
بىلىڭالر ھەمدە شۇ نىشان بويىچە 

قىلىڭالر. ھەركىتىڭالر  ھەركەت 
قانۇن ئالدىدا ئجتىامىئ ئادالەت ۋە 
باراۋەرلىكنى بەرپا قىلىش بولسۇن.

 مىشەل باشەلەت، ب د ت  كىشىلىك ھوقۇق ئاىل 
كومىسسارى، 2019- 18-ئۆكتەبىر
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ب.  ئىش باشلىشىڭىز  ئۈچۈن كىرەكلىك قوشۇمچە مەنبەلەر  
نۇرغۇن تەشكىالتالرنىڭ  ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈشنى تېخىمۇ ياخىش چۈشىنىشىڭىزگە ياردەم بېرىدىغان 

ماتېرىيالالرى باربولۇپال قاملاستىن، ، ھەتتا ئۇالر كېيىنىك نۆۋەتلىك جەريانالر  ئۈچۈمنۇ  دوكالت تەيياراليدۇ 
)2023-يىىل(ٜ 

•  بۇ دوكالتالرنىڭ بەزىلىرى  ئومۇمىيۈزلىك دوكالت بولۇپ، ئاساسەن  ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈشنىڭ  پۈتۈن جەريانلىرغا 
قارىتىلغان.  )ئ ەمام دوكالتنىڭ خىتاي تىلىدا بولۇىش ناتايىن.:)

•  ئىنسان ھەقلىرى كومىسسار ئىشخانىسىنىڭ )ئ ى ھ ك ىئ(  ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش ئۈچۈن نەشىر قىلغان ئومۇمىي 
قولالمنىىس بار، بۇ قولالمنا ئاممىۋى تەشكىالتالر   ئومۇمىي قولالمنىسىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ ، ئىنگىلىزچە19 ۋە خىتاي 

تىللىردا20 نەشىر قىلىنغان.

•  ىئ ھ ك ىئ يەنە ئەمەلىي قولالمنا21 )خىتايچە نۇسخىىس يوق( ۋە بىر قىسىم ياخىش سانلىق مەلۇماتالرىن22 نەشىر قىلدى.

•  ئاممىۋى تەشكىالتالرنىڭ، ب د ت ئىنسان ھەقلىرى تەۋسىيەلىرىگە ئەمەل قىلىشتىىك ىئ ھ ك ىئ ئەمەلىي قولالمنىىس23,   
ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈشكە ئائىت بىر قاتار ئىنتايىن ناھايتتى  پايدىلىق ئۇسۇلالر ۋە مەنبەلەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

•  خىتاي  ئۈچۈن ئېيتقاندا، ب د ت ئىنسان ھەقلىرى ئالىي كومىسسار ئىشخانىسىنىڭ خىتاينى تەكشۈرۈىش توغرىسىدىىك 
ئۇچۇرلىرى بار24 بولۇپ، ئۇ سىزنىڭ دەسلەپىك تەتقىقاتىڭىزغا ياردەم بېرەلەيدۇ، شۇنداقال خىتايغا بېرىلگەن ئاساىس 

تەۋسىيەلەر )پەقەت ئىڭلىزچە تور بەتتىال بار25( بۇ تور بېتتە مەۋجۇت.

•  ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش ئۇچۇرلىرىنىڭ پايدىلىق سانلىق مەلۇمات ئامبىرى26، شۇنداقال رەسمىي ھۆججەتلەر 
توپلىمى بار.

  https://youtu.be/HVMx6XxY70k:بۇنىڭ ئىچىدە بىر تەشكىالتنىڭ ئىشلىگەن پايدىلىنىش فىلىمى بار  •

 •  ئىنسان ھەقلىرى ئومومىي كۆرسەتكۈچى )ئ ى ھ ئو ك(،  ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش تەۋسىيەلىرىنى27 قانداق قىلغاندا 
كۈچەيتىپ ياىك تولوقالپ،  ب د ت نىڭ باشقا تەۋسىيىلىرىگە )شەرتنامە تۈزۈش ئورگىنى28 ياىك ئاالھىدە تەرتىپتىكىگە29 

(ئوخشاش، تىرىشچانلىق بىلەن ئىزچىل ئەگىشىشنى ئۆگىنىدىغان قەدەملىرىنىڭ باشالنغۇچى قىلىشقا بولىدىغانلىقىنى 
ئۈگىتەلەيدۇ. تور بېكەتنىڭ يىڭالنغان ئىڭلىزچە نۇسخىسىنى ۋاختىدا تەكشۈرۈپ تۇرۇش الزىم، چۈنىك بەزىدە 

تەرجىمە كېچىكىدۇ.

بەزى مەنبەلەر ئاالھىدە كىشىلەرگە قارىتىلغان :

•  خىتاي ئىنسان ھەقلىرى ھىاميە قىلغۇچىالر تورى  
ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈشنىڭ ئومۇمىي30 ئەھۋالىنى خىتاي  

تىلىدا ئېالن قىلدى.

•  خىتايدىىك ئىنسان ھەقلىرى تور بېتىدە  ئۇنىۋىرسال 
تەكشۈرۈشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ب د ت مەنبەلىرى31 بار.

بۇالرنىڭ قالغان قىسمى بولسا، ئىڭلىزچە:

•   خ ل ھ ق ج ئو - خەلقئارا لەزبىيەن )ئايالالر ئارىىس 
مۇناسىۋەت قىلغۇچىالر(، ھەمجىنىسالر،)ئەرلەر 

ئارىىس مۇناسىۋەت قىلغۇچىالر( قوش جىنىسلىقالر، 
جىنىس ئ ۆزگەرتكەنلەر ۋە ئورتاق جىنسالر)ئەر ياىك 
ئايال كاتوگورىيەسىگە تەۋە بوملىغان ( جەمئىيىتىى، 

جىنسىي يۆزلىنىش  ۋە جىنسىي كىملىكنى ئىپادىلەش 
ۋە ئوخشىمىغان جىنىس مەيىلدىىك كىشىلەرنىڭ 

ھەق ھوقۇقىنى قوغدىغۇچىالر ئۈچۈن  ئۇنىۋىرسال 
  33ARC.تەكشۈرۈش تەشۋىقات قوراللىرى32 تەييارلىدى
Internationalناملىق خەلقارا تەشكىالمتۇ بۇ ھەققىدە 

خىزمەت قىلىۋاتىدۇ.  

•  ھۆكۈمەتسىز خەلقارالىق تەشكىالت بولغان بالىالرىن 
قۇتقۇزۇش تەشكىالتىمۇ   ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈشكە 

بالىالر ھوقۇقىغا ئاالھىدە ئەھمىيەت بېرىش ھەققىدە 
قولالمنا34 تەييارلىغان بولۇپ، بۇ يەردىىك مەقسەمتۇ بۇ 
مەسىلىگە چىتىشلىق دەۋلەت ئەركانلىرىغا مەلۇمات 

يولالشتۇر .

•  خەلقئارا ئايالالر ھوقۇقى ھەرىكىتى ئاسىيا تىنچ-ئوكيان 
كۆزىتىش تەشكىالتىنىڭ پايدىلىق ۋىديۇلۇق مەلۇماىت 

مەۋجۇت.35 
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تېام بويىچە تالالنغان مۇھىم تەۋسىيەلەر
قوشۇمچە

تۆۋەندە  ئۇنىۋىرسال تەكشۈرۈش تەۋسىيەلىرىنىڭ تالالنغان تىزىملىكىنى تەمىنلەميىز. خىتاي تەرىپىدىن  قوبۇل قىلىنغانالر  قارا رەڭدە، 
ھۆكۈمەت تەرپىدىن »كۆرۈلگەنلەر« (باشقىچە ئېيتقاندا رەت قىلىنغان)بولسا قىزىل رەڭدە بولۇپ ھەر بىر تەۋسىيەنىڭ ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك 

سانلىرى بار، تەۋسىيە قىلغان ھۆكۈمەت  بولسا تىرناق ئىچىگەئېلىنغان.

•   28.23 شىنجاڭ توغۇرلۇق ئىرقى كەمسىتىشنى بىكار قىلىش كومىتىتى تەرپپىدىن 8102-يىىل ئاۋغۇستتا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايۇىن 
ئوتتۇرىغا قويۇلغان بارلىق تەۋسىلەرمى ئجرا قىلىش، بولۇپمۇ توپ ھالەتتە جازا الگىرلىرىغا قاماشنى 

ئاخىرالشتۇرۇش ۋە  ب د ت  كىشىلىك ھوقۇق ئاىل كومىسسارىنىڭ  ھەمدە مەخسۇس مۇتىخەسىسلەرنىڭ  
رايۇنغا زىيارەت ئىلىپ بىرىشىغا يول قويۇش  ) تەكلىپ بەرگۈچى دۆلەت ـ فرانسىيە(

•   28.22 ئىرقى كەمسىتىشنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش كومىتىتىنىڭ تەكلىپلىرىنى تولۇق ئىجرا قىلىش ۋە  ب د ت  
نىڭ شىنجاڭغا ۋەزىيەتنى كۈزۈتۈش ئۈچۈن تولۇق ھوقۇق بىلەن كىرىشىگە رۇقسەت قىلىش ) ئەنگىلىيە ۋە 

شىامىل ئىرالندىيە(

•   180-28 شىنجاڭدىىك ئۇيغۇر ۋە بەشقا مۇسۇملانالرغا قارىتىغان  بارلىق قانۇنسىز تۇتقۇن قىلىشنى، بولۇپمۇ 
ئاساىس قانۇنغا خىالپ بولغان جازا الگىرلىرىنى ھەمدە ئولتۇراقلىشىش رايونلىرىدىىك ئىلىكرتونلۇق نازارەتنى 

ئاخىرالشتۇرۇش )گىرمانىيە(

•   28.35 ئۇيغۇر رايۇنىدىدىك بارلىق ' قايتا تەربىيلەش مەركەزلىرىنى' ۋە ئەسلەھەلەرىن تاقاش،  ب د ت كىشىلىك 
ھوقۇق ئاىل كومىسسارىنىڭ ۋە مۇتىخەسىسلەرنىڭ زىيارىتىگە يول ئىچىش ) شىۋىتسارىيە(

•   28.42 شىنجاڭغا قاراتقان سىياسىتىدە  بولۇپمۇ كەسپى تەربىيلەش ۋە يىتىشتۈرۈش مەركەزلىرى نامىدىىك تۇتۇپ 
تۇرۇش مەركەزلىرنىڭ خەلقئارا كىشلىك ھوقۇق ئۆلچەملىرىگە ماس كەلگەن كەملىگەنلىكىنى ئىنىقالش ئۈچۈن، ب د ت 

تارماقلىرى بىلەن ھەمكارلىشىش ۋە ئۇالرنىڭ شىنجاڭدا تەكشۈرۈش ئېلىپ بىرىشىغا رۇخسەت قىلىش.)گولالندىيە(

•   28.32 شىنجاڭدىىك ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ دىنىي ۋەزىيتى ھەققىدە ئوچۇق ئاشكارا بولۇش ۋە ب د ت ۋەزىپىلەندۈرگەن 
كۈزەتكۈچىلەرنىڭ رايۇندىىك الگىر مەركەزلىرىگە تولۇق ھوقۇقلۇق كىرىشىگە رۇخسەت قىلىش.)نورۋىگىيە(

•   28.27 ب د ت نىڭ مۇناسىۋەلىك مۇتەخەسىسلىرنىڭ  شىنجاڭ ۋە تىبەتكە تولۇق ھوقۇقلۇق كىرىشىگە 
كاپالەتلىك قىلىش. )دانىيە(

•   28.195 ئۇيغۇر ۋە تىبەت قاتارلىق ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ دىن ۋە ئىتقاد ئەركىنلىگىگە، پىكىر ۋە ئىپادە ئەركىنلىكىگە، 
تىچلىق بىلەن يىغىلىش ۋە مەدەنىيەت ئەركىنلىكىگە ھۆرمەت قىلىش .)گىرمانىيە( 

•   28.40 ب د ت كىشلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارىنىڭ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايۇننى ئۆز ئىچىگە ئالغان بارلىق 
رايۇنالرغا چەكلىمىسىز كىرىشىگە كاپالەتلىك قىلىش.)ئېرالندىيە  

•   28.179 مىللىي كېلىپ چىقىىش ۋە دىنىي ئىتىقادىي سەۋەبىدىن ھىچ بىر قانۇنىي ئاساس بوملىغان ھالدا خالغانچە 
تۇتقۇن قىلىنغان ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇملانالرىن دەرھال قويۋىتىش. )كانادا (

•   28.317 ئۇيغۇر ۋە تىبەتلەرنىڭ ھەركەت قىلىش ئەركىنلىكىدىىك چەكلىمىنى بىكار قىلىش، ئاخبارات، ب د ت ۋە 
چەتئەل خادىملىرنىڭ شىنجاڭ ۋە تىبەتكە كىرىشىگە رۇخسەت قىلىش .)ئاۋستىرالىيە(

•   28.191 دىن ۋە ئىتىقاد ئەركىنلىكىگە كاپالەتلىك قىلىپ، بولۇپمۇ شىنجاڭدىىك ئەتنىك ئاز سانلىقالرغا قارىتىلغان  تۇتقۇن 
قىلىش ، خورالش ۋە ئاتاملىش قايتا تەربىيلەش مەركەزلىرىن بىكار قىلىش .)چېخىيە(

•   28.325 بولۇپمۇ شىنجاڭدىىك ئۇيغۇرالىن ئۆز ئىچىگە ئالغان بالىق ئەتنىك دىنىي ئاز سانلىقالرنىڭ كىشلىك 
ھوقۇقنى ھىاميە قىلىش ۋە قوغداش. خىاينىڭ خەلقئارا كىشلىك ھوقۇق مەجبۇرىيەتلىرىگە ماس بوملىغان 
ئەتنىك  ئايرىمچىلىق قىلىش قاتارلىق ھۆكۈمەتنىڭ سىياسەتلىرىن توختىتىش ھەمدە دىنىي ئەركىنلىك ۋە 

ئىتقاد ئەركىنلىىك ھەققىدىىك ب د  ت نىڭ ئاالھىدە دوكالتچىسىنىڭ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتۇنوم رايۇنىغا زىيارەت 
ئېلىپ بىرىشىغا رۇخسەت قىلىش. )فىلالندىيە(

•   28.319 بولۇپمۇ شىنجاڭ ۋە تىبەتتىىك ئەتنىك ئاز سانلىقالرنىڭ تىنچلىق بىلەن توپلىشىش ھوقۇقى ئۆزىنىڭ 
دىنىي ۋە مەدىنىيەتلىرىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش قاتارلىقالرىن ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەق -ھوقۇقلىرنىڭ 

قوغدىلىىش ئۈچۈن جىددىي تەدبىلەرىن ئېلىش..)شىۋىتسىيە(

•   28.194 تىببەت ۋە شىنجاڭدىىك دىن ۋە ئىتقاد ئەركىنلىكىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش.)فىرانسىيە(

•   28.175 شىنجاڭدىىك ئۇيغۇر قاتارلىق مۇسۇملان گۇرۇپپىالرغا قارتىلغان خالغانچە تۇتقۇن قىلىشنى توختىتىش. 
)ئاۋستىرالىيە( 

•   28.177 ھەر خىل شەكىلدىىك خالىغانچە تۇتقۇن قىلىشنى بىكار قىلىش، بولۇپمۇ شىنجاڭدىىك تۇتۇقالش مەركەزلىرىنى 
بىكار قىلىش، بۇ الاگىرالردا تۇتۇپ تۇرلىۋاتقان  001مىڭالرچە ھەتتا مىليۇنالرچە كىشلەرىن دەرھال قويۋىتىش. )ئامىرىكا( 
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•   28.337 زۆرۈر تەدبىرلەرىن قوللىنىپ، ئىنسان ھەقلىرى قوغدىغۇچىلىرىنىڭ پىكىر بايان قىلىش ئەركىنلىىك ۋە ئىنسان ھەقلىرى قوغدىغۇچىلىرى 
تىنچ )ھالدا( ئۇيۇشۇش ئەركىنلىكىنى ئىشلىتىشىگە كاپالەتلىك قىلىش )بېلگىيە(؛

•   28.338 خەلقئارا ئىنسان ھەقلىرى قانۇنىغا ئاساسەن، ئىنسان ھەقلىرى قوغدىغۇچىلىرى ۋە ئاز سانلىق 
مىللەتلەرنىڭ ئۇيۇشۇش ۋە پىكىر بايان قىلىش ئەركىنلىكىنى تولۇق يۈرگۈزۈشكە كاپالەتلىك قىلىش 

)كوستارىكا(؛

•   28.340 ئىنسان ھەقلىرى قوغدىغۇچىلىرى ۋە ئادۋۇكاتالرنىڭ ھىچقانداق تەھدىت ، بوزەك قىلىنىش ۋە 
جازالىنىش  قورقۇىس بوملىغان ھالدا ئۆزلىرىنىڭ پىكىر ۋە پىكىر  بايان قىلىش  ئەركىنلىكىنى  ئىجىرا قىلىش 

ئۈچۈن دەرھال تەدبىر قوللىنىش.)ئ ىرالندىيە(؛

•   28.335 ئاممىۋى سىياسەتلەرىن قوللىنىپ، خەلقئارا ئۆلچەم بويىچە ئىنسان ھەقلىرى قوغدىغۇچىلىرىنى 
قوغداش )ئىسپانىيە(؛

•   28.341 زۆرۈر تەدبىرلەرىن قوللىنىپ، ئىنسان ھەقلىرى قوغدىغۇچىلىرىنى  ۋە مۇخپىرالرىن ئۆز ئىچىگە ئالغان 
كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش ۋە ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغانالرغا بىخەتەر مۇھىت تەمىنلەپ 

بىرىش  ۋە ئۇالرغا قارىتىلغان بارلىق زوراۋانلىق ھەرىكەتلىرىنى  تەكشۈرۈش ۋە جازاالش )ئ ارگېنتىنا(; 

•   28.342 كىشلىك ھوقۇق قوغدىغۇچىلىرىنىڭ, ئۆز خىزمىتىنى ھىچ بىر شەكىلدە بوزەك قىلىنىشقا ، تەھدىتكە 
ۋە جازالىنىشقا ئۇچۇرماستىن داۋامالشتۇرۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش.  )لىچتېنشتېني(؛ 

•   28.336، ئىنسان ھەقلىرى قوغدىغۇچىلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ئائىلە-تاۋابىئاتلىرىنىڭ بوزەك قىلىنىش  ۋە  دۆلەت 
سىرتىدا گۆرەگە ئىلىنىشىنى توختىتىش. كىشلىك ھوقۇقنى مۇداپىيە قىلغىنى ئۈچۈن، كىشلەرنىڭ نەزەربەنتە 
تۇتۇلۇىش ۋە ساياھەت ئەركىنلىكىنىڭ چەكلىنىشىنى توختىتىش ھەمدە يۇقارقىدەك خىزمەتلەرىن قىلغانلىقى 

سەۋەبىدىن تۇتقۇن قىلىنغان تاىش ۋاڭچۇك، ئىلخام توختى، خۇاڭ چى، ۋاڭ چۈەنجاڭ ۋە شۇالرغا ئوخشاش  
كىشىلەرىن دەرھال قويۋىتىش. )ئ امېرىكا (؛

•   28.218 ئادىل سوتلىنىشقا كاپالەتلىك قىلىش، بارلىق جاۋابكارالرنىڭ ئۆزلىرى خالىغان ئادۋۇكاتلىرى بىلەن ئادۋۇكاتالر ۋە قانۇن بىلەن باشقۇرۇلۇش
توسالغۇسىز كۆرۈشۈشىگە يول قويۇش، ئۇالرنىڭ ئائىلە-تاۋابىئاتلىرىغا تېزدىن ئۇقتۇرۇش قىلىش ۋە قانۇنىي 

تەرتىپلىرى ئوچۇق-ئ اشكارا بولۇش )گېرمانىيە (؛

•   28.216  ئادۋۇكاتالرنىڭ,  مەۋجۇت دۆلەتلىك قانۇنالر بويىچە ئۆز دەۋاگەرلىرىنى ئاقالش جەريانىدا، ھەرخىل 
بوزەك قىلىنىشتىن، زوراۋانلىقتىن ياىك سوت جەريانىنى كىچىكتۈرۈش ھەمدە سوت جەريانىغا بىسىم قىلىش 

ئۇرۇنىشلىرىدىن قوغدىلىش ھوقۇقىغا كاپالەتلىك قىلىش. )فىنالندىيە(؛

•   28.221 ئەدلىيە سىستېمىسىنىڭ ئوچوق-ئ اشكارا بولىشىنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرۈش،  ھۆكۈمنىڭ ئىجرا قىلىنىش 
جەريانىدىىك تەستىقالش باسقۇچى، سوت تەرتىپى، ھۆكۈمنامە ۋە ھۆكۈمنامنى ئىجىرا قىلشقا دائىر  بەلگىلىمىلەر 

قاتارلىق تۆت چوڭ  قانۇنىي باسقۇچنىڭ  ئوچۇق ئاشكارا بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش )قىرغىزستان (؛

•   28.150  دۆلەت ھاكىمىيتىنى ئاغدۇرۋىتىش جىنايىتىنىڭ ئىنىقلىمىسىغا تۈزىتىش كىرگۈزۈپ پۇقىراالرنىڭ 
كىشلىك ھوقۇق ۋە تەبىئىي ئەركىنلىكىنى  جارى قىلدۇرۇشنى بۇ قىلمىشنىڭ تەركىبىدىن چىقىرۋىتىش.

)ئ امېرىكا قوشام شتاتلىرى(؛

•   28.213 ئادىل سوت جەريانىدا، مۇستەقىل ئەدلىيە ۋە قانۇن مەسلىھەتچىسىگە ئېرىشىشكە كاپالەت قىلىش، 
ئادۋۇكاتالرىن ئۆز ئىچىگە ئالغان بارلىق ئىنسان ھەقلىرى قوغدىغۇچىلىرىنى قويۇپ بېرىش، ۋە ئۆز ھەق-

ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈپ باشقىالرىن قوغدىغانالرغا زىيانكەشلىك قىلىشتىن ساقلىنىش )چېخىيە (؛

•   28.165 دۆلەتنىڭ قانۇن-تۈزۈملىرىنى داۋاملىق تەكشۈرۈپ، ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىدىغان جىنايەتچىلەرنىڭ سانىنى 
ئازايتىپ، ئۆلۈم جازاسىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش توغرىسىدا ئاشكارا مۇنازىرىگە ئىلھام بېرىش )چىىل(؛

•   28.164 ئۆلۈم جازاسىنى ۋاقتىنچە توختىتىش ئۈچۈن قەدەم  بىسىش ۋە چارە تەدبىر قوللىنىش، شۇنىڭ بىلەن 
بىر ۋاقىتتا بۇ جازاغا ھۆكۈم قىلىنغانالرنىڭ يېتەرلىك قانۇنىي ۋەكىللىك ھوقۇقى ۋە ئادىل سوتلىنىشىغا 

كاپالەتلىك قىلىش. )بىرازىلىيە(؛
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•   28.171 ئاالقىدار ئىنسان ھەقلىرى كىلىشمىلىرى ۋە ۋېيىنا ئەھدىنامىسىدىىك قانۇىن شەرتنامىلەر ۋە تۇتقۇن قىلىنىش 
قانۇىن جەرياندىىك ھوقۇقىغا ئاساسەن بارلىق مەھبۇسالرنىڭ مۇناسىۋەتلىك ھوقۇقلىرىغا ھۆرمەت قىلىش 

)شۋېتسىيە(؛ 

•   28.170 قىيىن-قىستاققا ئېلىش ۋە ئازار بېرىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرىنى كۈچەيتىش )ئ اۋسرتالىيە(؛

•   28.181 ئىنسان ھەقلىرىنى قوغدايدىغان ۋە ئىلگىرى سۈردىغانالرنىڭ خالىغانچە تۇتۇپ تۇرۇلۇشىنى 
ئاخىرالشتۇرۇش )ئىزالندىيە( 

•   28.176 ئىنسان ھەقلىرى قوغدىغۇچىلىرى ۋە ئادۋۇكاتالرغا قارىتىلغان  »بەلگىلەنگەن  ئورۇندا تۇرۇش ۋە 
تۇرغان ئورنىدا نازارەت ئاستىغا ئېلىنىش  «  سىياسىتىنى ئاخىرالشتۇرۇش )شۋېتسارىيە(؛

•   28.180 شىنجاڭدىىك ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇملانالرىن ئاساسىي قانۇنغا خىالپ ھالدا تۇتۇپ تۇرۇش ۋە  ئۇالرنىڭ  
تۇرالغۇ جايلىرىغا قارتىلغان نازارەت قىلىش ھەمدە تەقىپ  ئاستىغا ئېلىشنى  ئاخىرالشتۇرۇش )گېرمانىيە(؛
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تەشكىالتلىنىش ۋە توپلىشىش 
ئەركىنلىىك، ئىپادە ۋە دىگىتال 

ھوقۇقلىرى

•   28.211 خىتايدا ئىشلەشنى خااليدىغان ئاممىۋى تەشكىالتالرنىڭ تىزىملىتىشىغا ماسلىشىش ئۈچۈن، كەسپىي 
نازارەتچىلىك ئورۇنلىرىنىڭ تىزىملىكىنى كېڭەيتىش كېرەك )دانىيە(؛

•   28.205 خوڭ كوڭ نىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان ھالدا پىكىر، يىغىلىش ۋە تەشكىلالتلىنىش ئەركىنلىكىگە كاپالەتلىك 
قىلىش، بولۇپمۇ ئىنسان ھەقلىرى قوغدىغۇچىلىرى ئۈچۈن ئىنتېرنېتتىىك ئۇچۇر ئەركىنلىكىگە قويۇلغان  

توسالغۇالرىن بىكار قىلىش )فرانسىيە(؛

•   28.206 مۇخپىرالر ۋە باشقا ئاممىۋى تەشكىالت  پائالىيەتچىلىرىگە  بىخەتەر مۇھىت يارىتشقا  كاپالەتلىك 
قىلىش ئۈچۈن يەنىمۇ بىر قەدەملىك تەدبىرلەرىن  ئىلىشنى ئويلىشىش)گىرىتسىيە(؛

•   28.207 پىكىر ۋە پىكىر ئەركىنلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش، مۇخپىرالر، ئىنسان ھەقلىرى قوغدىغۇچىلىرى ۋە 
ئاممىۋى تەشكىالتالرغا خەلقئارا ئۆلچەم بويىچە ئەركىن پائالىيەت قىالاليدىغان مۇھىت يارىتىپ بېرىش  ئۈچۈن 

ئاالھىدە تىرىشچانلىق كۆرسىتىش )ئ ىتالىيە(؛

•   28.208 ئۇچۇر ۋە پىكىر ئەركىنلىكىگە ھۆرمەت قىلىش ۋە كاپالەتلىك قىلىش، بولۇپمۇ مۇخبىرالر، 
بىلوگ يازغۇچىالر ۋە كىشىلىك ھوقۇق قوغدىغۇچىلىرىنىڭ بۇ تۈرلۈك ھەقلىرىگە كاپالەتلىك قىلىش.  

)لىيۇكسېمبۇرگ(؛

•   28.199 پىكىر ۋە پىكىر ئەركىنلىىك ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ئىسالھاتالرىن تېزلىتىش )ئ اۋسرتالىيە(؛

•   28.201 خەلقئارا قانۇنالرغا خىالپ بولدىغان، ئىنتېرنېتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان پىكىر ئەركىنلىىك ۋە ئاخبارات 
ئەركىنلىىك چەكلىمىسىنى بىكار قىلىش )شۋېتسىيە(؛

•   28.204 پىكىر ئەركىنلىكىگە دەخىل-تەرۈز قىلامسلىق ،  تور بىخەتەرلىىك ۋە ئۇچۇرالرنىڭ بىخەتەر ئېقىشىغا 
كاپالەتلىك قىلىش ئارقىلىق، جەمئىيەتتىىك بارلىق ئەزاالرنىڭ توردىن چەكلىمىسىز پايدىلىنىشىنى ئەمەلگە 

ئاشۇرۇش)ئىستونىيە (؛

•   28.203 ئىنسانالرنىڭ, ئۇچۇرالرغا ئەركىن ئېرىشىش ۋە ئەركىن پىكىر  بايان قىلىشىنى توسايدىغان دۆلەت 
چەكلىمىلىرىنى ۋە سىياسەتلىرىنى ئۆزگەرتىش  ئۈچۈن, بۇ ھەققىدىىك قانۇنالرىن بىكار قىلىش ياىك بۇ قانۇنالرغا 

تۈزىتىش كىرگۈزۈش. )چېخيە (؛

•   28.183 ئىنسان ھەقلىرى كومىتېتىنىڭ 22- ئ ومۇمىي باياناتىغا ئاساسەن، پىكىر، ۋىجدان ۋە دىنىي ئەركىنلىك دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىىك
ھوقۇقىنى  ھۆرمەتلەش، قوغداش ۋە ئەملىيلەشتۈرۈش  )يېڭى زېالندىيە(؛

•   28.195 تىبەتلەر، ئۇيغۇرالر ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرىن ئۆز ئىچىگە ئالغان ھالدا، ئۇالرنىڭ دىنىي ئېتىقاد، 
پىكىر ۋە پىكىر بايان قىلىش  ئەركىنلىىك، تىنچ يىغىلىش ۋە مەدەنىيەت ئەركىنلىكىگە ھۆرمەت قىلىش 

)گېرمانىيە(؛

•   28.186 زۆرۈر تەدبىرلەرىن قوللىنىپ، بارلىق پۇقراالرنىڭ دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكىدىن  بەھرمان بولۇشىغا 
شارائىت ھازىرالپ، ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ئەركىن ئىتىقاد قىلىش ۋە ئۆز مەدەنىيىتى بىلەن ئەركىن ياشىشىغا 

كاپالەتلىك قىلىش.)ئ اۋسرتىيە(؛

•   28.182 خىتاي قانۇنلىرنىڭ ، پۇقراالرنىڭ دىنىي ئىتىقاد ئەركىنلىكىنى قوغدىغان ماددىلىرىنى تولۇق ئىجىرا 
قىلىپ, دىن ۋە ئىتىقاد ئەركىنلىكىنى تولۇق كاپالەتكە ئىگە قىلىش. )ئاۋسرتالىيە(؛ 

•   28.185 دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىىك ھەققىدىىك خەلقئارا ئىنسان ھەقلىرى مەجبۇرىيىتىنى تولۇق ئادا قىلىشقا 
كاپالەتلىك قىلىش)پولشا(؛

•   28.24 ئاالھىدە دوكالتچىنىڭ دىنىي ۋە  ئېتىقاد ئەركىنلىكىگە دائىر ئۇرغۇلىغان تەلەپلىرىگە مۇسبەت ئىنكاش 
قايتۇرۇش.  )پولشا(؛

•   28.190 مۇسۇملانالر، خىرىستىيانالر، تىبەت بۇددىسلىرى ۋە فالۇنگۇڭچىالغا قارتىلغان دىن ۋە دىنىي ئىتقاد 
ئاساسىدا يۈرگۈزۈلۈپ كەلگەن  ئەيىبلەش ۋە زىيانكەشلىك قىلىشنى توختىتىش. )كانادا(؛



مەدەنىيەت ھوقۇقى ۋە ئاز سانلىق 
مىللەتلەرنىڭ ھوقۇقلىرى

كەمسىتمەسلىك ۋە باراۋەرلىك

ئىشچىالر ھوقۇقى

•   28.32 بولۇپمۇ ئاز سانلىق مىللەتلەر ۋە ئاز ساندىىك  دىنىي گۇرۇپپىالرغا قارىش ھەرخىل كەمسىتىش ۋە 
زوراۋانلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنىڭغا ئورتاق  قارىش تۇرۇش. )ئ ىتالىيە(؛

•   28.320 بىخەتەر، پاكىز ۋە ساغالم  بىر مۇھىتنىڭ تەمىنلىنىىش باشقا ھوقۇالردىن بەھرمان بولۇش ئۈچۈن 
ھالقىلىق ئامىل بولغاچقا، تىبەت ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ  ھەق -ھوقۇقلىرىنىڭ ھۆرمەت 

قىلىنىىش ۋە ئىزچىلالشتۇرۇلىىش ئۈچۈن  ساغالم شارائىت يارتىش.  )شۋېتسارىيە(؛

•   28.332 ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ قانۇنىي  ھوقۇقى، دىن ئەركىنلىىك ۋە مەدەنىيەت كىملىكىنى ئىپادىلەش 
ھوقۇقىغا تولۇق ھۆرمەت قىلىش )كرودىيە(؛

•   28.275 ئۆز زېمىنىدىىك مەدەنىيەت پەرقىگە ھۆرمەت قىلىشنى تىخىمۇ كۈچەيتىش )پېرۇ(؛

•   28.191 دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش،  ئاز سانلىق مىللەتلەرىن خالىغانچە  تۇتقۇن قىلىش، 
ئۇالرغا پاراكەندىچىلىك سېلىشنى توختۇتۇپ، جۈملىدىن شىنجاڭدىىك ئاتاملىش قايتا تەربىيىلەش مەركەزلىرىنى  

ئاخىرالشتۇرۇش )چېخىيە (؛

•   28.325 بارلىق ئىنسان ھەقلىرىنى، بولۇپمۇ شىنجاڭدىىك ئۇيغۇرالرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئاز سانلىق مىللەتلەر 
ۋە ئاز سانلىق دىنىي  گۇرۇپپىالرنىڭ ھوقۇقىنى قوغداش ۋە ئىلگىرى سۈرۈش, خىتاينىڭ خەلقئارا ئىنسان 

ھەقلىرىگە بەرگەن ۋەدىىس ۋە مەجبۇرىيىتىگە ماس  كەملىگەنلىىك ئۈچۈن ھۆكۈمەتنىڭ  مەلۇم مىللەتنى نىشان 
قىلىپ ئارخىپ تۇرغۇزۇشقا ئوخشاش  يەكلەش سىياسەتلىرى ۋە ئىجىرائاتلىرىنى توختىتىش، دىن ئېتىقاد 

ئەركىنلىكىنى ئاالھىدە دوكىالتچىسنىڭ شىنجاڭ ئاپتونوم رايونىنى زىيارەت قىلىشىغا يول قويۇش. )فىنالندىيە(؛ 

•   28.90 بىر يىل ئىچىدە بارلىق ھۆكۈمەت ۋە خۇسۇسىي تارماقالردىىك جىنسىي يۆنىلىش ۋە جىنسىي ساالھىيتى 
ئاساسىدا كەمسىتىشنى چەكلەيدىغان قانۇنالرىن ماقۇلالپ، ھۆكۈمەت تەرەپنىڭ بۇ ئاساستا باراۋەرلىكنى 

ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن مەسئۇلىيەتنى ئاكتىپ ئۈستىگە ئىلىش. )گولالندىيە(؛ 

•   28.83 ئائىلە زوراۋانلىقىغا قارىش تۇرۇش قانۇنىنى يولغا قويۇش ۋە ئۇنىڭ ئۆز ئىچىگە ئالغان دائىرىسىنى ئېنىق 
بەلگىلەش ئارقىلىق، بارلىق جىنسىي يۆنىلىش ۋە جىنسىي ساالھىيەتتىىك ئايالالر، قىزالر ۋە باشقا شەخسلەرنىڭ 

كىشىلىك ھوقۇقىدىن تولۇق بەھرىمەن بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش )شۋېتسىيە(؛

•   28.88 ھەرخىل شەكىلدىىك ئەر ۋە ئايال ھەمجىنىسالر، جىنس ئۆزگەرتكۈچىلەر ۋە قوش جىنىسلىقالرىن 
كەمسىتىش ۋە ئۇالرغا قارىتىلغان زوراۋانلىقنى چەكلەش )فرانسىيە(؛

•   28.89 زۆرۈر تەدبىرلەرىن ئېلىپ، جىنسىيەت ئاساسىدا قىلىنغان ھەر خىل كەمسىتىشلەردىن يېتەرلىك ۋە 
ئۈنۈملۈك قوغداش )ئ ارگېنتىنا(؛

•   28.286 يېتەرلىك تەدبىر قوللىنىپ، ھەرخىل شەكىلدىىك جىنسىي كەمسىتىش ۋە ئايالالرغا قارىتىلغان 
زوراۋانلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش )لىھتېنشتېني(؛

•   28.82 ئەر-ئ ايالالر باراۋەرلىكىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن  مەۋجۇت قانۇنالردىىك كەمسىتىشنىڭ ئىنقلىمىسىنى 
ئوچۇق بەلگىلەش)پورتۇگالىيە(؛

•   28.296 قىز ئۆسمۈرلەرنىڭ ھوقۇقىنى قوغداشقا ئەھمىيەت بېرىش،  بارلىق قىزالرنىڭ تۇغۇلغاندا تىزىمغا 
ئالدۇرۇلۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش، قىزالرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى توغرىسىدا كەڭ كۆلەملىك تەشۋىقات 

پائالىيىتىنى يولغا قويۇش ۋە ئۇالرنىڭ مائارىپىنى ئىلگىرى سۈرۈش )سلوۋېنىيە(؛

•   28.84 ئاممىۋى ۋە خۇسۇسىي خىزمەت مۇھىتىدا كەمسىتىشكە قارىش تۇرۇش قانۇنىنى ماقۇلالش،  بارلىق 
كىشىلەرنىڭ خىزمەت ئورنىدا باراۋەر بولۇش ۋە كەمسىتىلىشكە  ئۇچرىامسلىقىغا كاپالەتلىك قىلىش )ئ ۇرۇگۋاي(؛

•   28.244 ئەڭ تۆۋەن ئىش ھەققىگە مۇناسىپ تۈزىتىش كىرگۈزۈش، ئىش ھەققىگە يېتەكچىلىك قىلىدىغان 
پرىنسىپىنى يولغا قويۇش )ئ ەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىك(؛

•   28.304 دۆلەتنىڭ بالىالر ئەمگەك كۈچىنى يوقىتىش پىالنىنى تۈزۈش، بولۇپمۇ كانچىلىق، ئىشلەپچىقىرىش ۋە 
خىش زاۋۇتىلىرىدا بالىالرنىڭ ئىشلىشىنى توختۇتۇش ۋە مەكتەپتە ئوقۇشقا كاپالەتلىك قىلىش )كوستارىكا(؛

•   28.329 ئىشچى-خىزمەتچىلەر، بولۇپمۇ كۆچمەن ئىشلەمچىلەر ئارىسىدا قانۇن بىلىملىرىنى ئاشۇرۇش )بولىۋىيە 
كۆپ ئىگىلىك دۆلىتى(؛

•   28.292 ئىسرتاتېگىيىلىك ۋە مەشغۇالت دەرىجىسىدىىك ئايالالرنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشىغا كاپالەتلىك قىلىش ۋە 
ئۇالرنىڭ ئىجتىاميى پائالىيەتلىرىگە  باراۋەر ھالدا قاتنىشىشىغا كاپالەتلىك قىلىش سىياسىتىنى يولغا قويۇش ۋە 

بۇىن داۋامالشتۇرۇش )ئېفىيوپىيە(؛

•   28.19 1930-يىلىدا )29-نومۇر( يېزىلغان خەلقئارا ئەمگەك تەشكىالىت )خ ئە ت( مەجبۇرىي ئەمگەك 
ئەھدىنامىىس، ۋە ئۇنىڭ 2014-يىللىق كېلىشىمنامىسىنى تەستىقتىن ئۆتكۈزۈش )ئەنگىليە( ؛
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مۇھىت، تىجارەت ۋە كىشىلىك ھوقۇق

ئىقتىسادىي، ئىجتىامئىي ۋە مەدەنىي 
ھوقۇقالر

•   28.132 خەلقئارالىق ئىقتىسادىي، ئىجتىامئىي ۋە مەدەنىي ھەق  - ھوقۇقالر  ئەھدىنامىىس، شۇنىڭ بىلەن بىللە 
تىجارەت ۋە ئىنسان ھەقلىرى كۆرسەتكۈچى  پرىنسىپىغا ئاساسەن، ھاۋانىڭ بۇلغىنىشىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 
سانائەتلىشىشنىڭ مۇھىتقا بولغان زىيانلىق تەسىرىنى ئازايتىش ئۈچۈن تىرىشچانلىقنى كۈچەيتىش )كورېيە 

جۇمھۇرىيىتى(؛

•   28.135 خىتاينىڭ سىرتىدا تىجارەت قىلىۋاتقان خىتاي شىركەتلىرىگە تىجارەت ۋە كىشىلىك ھوقۇق 
كۆرسەتكۈچى  پرىنسىپى قاتارلىق جەھەتلەردە  خىتايدىىك  مەۋجۇت قانۇنىي- نىزامالر ۋە ئۆلچەملەرىن  

خەلقئارا ئۆلچەملەرگە ماسالشتۇرۇش )كېنىيە(؛

•   28.131 مەلۇم بىر قانۇنىي باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىىك سانائىي قۇرۇلۇشالر ئېلىپ بارغان تىجارى پائالىيەتلەرنىڭ، 
تاشقى دۆلەتلەردىىك كىشلىك ھوقۇق ئۆلچەملىرىگە سەلبى تەسىر پەيدا قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدىغان قانۇىن 

رامكا ۋە بەلگۈلىمىلەرىن تۇرغۇزۇشنى ئويلۇشۇش   )پېرۇ(؛ 

•   28.134 باش شتاىب خىتايدا تەسىس قىلىنغان شىركەتلەرنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋە مۇھىت تەسىرىنى باھاالش،  
شۇنداقال نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش تۈزۈمىنى ئورنىتىش، كىشىلىك ھوقۇقنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋە ھۆرمەتلەش 

)ھايتى(؛

•   28.133 تىجارىي پائالىيەتلەر بىلەن كىشلىك ھوقۇقنىڭ خەلقئارا مەجبۇرىيەتلەر ئاساسىدىىك  بىردەكلىككە 
ئىگە بولۇىش  ۋە خىيىم -خەتىرى يۈكسەك ياىك ھەر خىل توقۇنۇش يۈز بېرىۋاتقان رايۇنالردا پائالىيەت ئېلىپ 

بېرىۋاتقان شىركەتلەرنىڭ، تىجارەت ۋە كىشلىك ھوقۇق ئۆلچەملىرى ھەققىدىىك يىتەكچى پىرىنسىپالرغا 
ئاساسەن كىشلىك ھوقۇق جەھەتتىىك ھوشيارلىقىنى ئۆستۈرۈشكە تىگىشلىك بارلىق تەدبىرلەرىن ئېلىش. 

)پەلەستىن دۆلىتى(؛

•   28.130 دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىىك تەرەققىيات ۋە ئاساسىي قاتالم ئەسلىھە قۇرۇلۇشلىرىنىڭ  كىشىلىك ھوقۇق 
بىلەن تولۇق بىردەك بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش،  تەبئىي بايلىقالرنىڭ ئىچىلىشىدا، ئىجىرا قىلىشقا تىگىشلىك 

دۆلەتلىك قانۇنالر ، خەلقئارالىق قانۇنالر ھەمدە 2030-يىلدىىك ئۈزلۈكسىز تەرەققىيات  كۈن تەرتىۋىدىكىي  
ۋەدىلىرىگە ماس ھالدا تەبئىي مۇھىتقا ھەمدە تەبئىي بايلىقالرنىڭ ئىزچىل داۋاملىشىشىغا ھۆرمەت قىلدىغان 

تەدبىرلەرىن ئېلىش .)ئ ېكۋادور(؛

•   28.143 ئىقلىم ئۆزگىرىىش، مۇھىت ئارساش ۋە ئاپەت خەۋپىنى باشقۇرۇشقا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەردە سىياىس 
تۈزۈم ياىك پروگراممىالرىن تەرەققىي قىلدۇرۇشتا، ئايالالر، بالىالر ۋە مېيىپالرنىڭ ئاجىزلىقىنى ۋە ئېھتىياجىنى 

داۋاملىق ئويلىشىش )فىجى(؛

•   28.140 ئىقلىم ئۆزگىرىشنىڭ ئىنسانىي ھوقۇقتىن بەھرىمەن بولۇشىغا ئىنكار قىلغىىل بوملايدىغان تەسىرىنى 
كۆزدە تۇتۇپ، پارىژ كېلىشىمىنى يولغا قويۇش تەدبىرلىرىنى داۋاملىق كۈچەيتىش )سېيشېل(؛

•   28.242 سۇنىڭ بۇلغىنىشىغا قارىش تۇرۇش تېرىشچانلىقىنى ئاشۇرۇش )كوڭگو(

•   28.97 نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇشقا قارىتىلغان سىياسەتلەرىن داۋاملىق يولغا قويۇش،  سەھرادىن كەلگەن بارلىق 
كۆچمەن ئىشلەمچىلەرنىڭ مائارىپ، ساقلىقنى ساقالش ۋە ئىجتىامئىي كاپالەت قاتارلىق مۇالزىمەتلەرگە 

ئېرىشىشىگە ئاالھىدە ئەھمىيەت بېرىش )مولدوۋا جۇمھۇرىيىتى(؛

•   28.233 سەھرادىن كۆچۈپ كەلگەن شەھەر ئاھالىلىرىگە، بولۇپمۇ ئېھتىياجلىق كىشىلەرنىڭ تۇرالغۇ 
مەسىلىسىگە داۋاملىق دىققەت قىلىش )سېربىيە(؛

•   28.235 تۆۋەن كىرىملىك يېزا ئاھالىلىرىنىڭ بىخەتەر تۇرالغۇ جايغا كاپالەتلىك قىلىش مېخانىزمىنى تەدرىجىي 
ھالدا تەسىس قىلىش )بولىۋىيە كۆپ ئىگىلىك دۆلىتى(

•   28.243 بالىالرنىڭ ساغالملىق ھوقۇقىغا كاپالەتلىك قىلىش، يەىن ئۇالرنىڭ بىخەتەر بوملىغان ۋاكسىن ئەملەش ۋە 
قان بېرىش ياىك سېلىشتىن خاىل بولۇشقا كاپالەتلىك قىلىش )پورتۇگالىيە(؛

•   28.255 كەڭ خەلق ئاممىسىغا ئاممىۋى ساغالملىق مەسلىھەتلىرىنى داۋامالشتۇرۇش ۋە ئاممىۋى 
تەشكىالتالرنىڭ جامائ ەتكە ساغالملىق مۇالزىمىتى تەمىنلىشىنى قولالش )ئىوردانىيە(؛

•   28.256 ئوتتۇرا، غەربىي رايون ۋە يېزىالرىن تېخىمۇ كۆپ ئاممىۋى ساغالملىق مەنبەلەر بىلەن تەمىنلەش 
)موزامبىك(؛

•   28.330 كۆچمەن ئىشچىالرنىڭ  بالىلىرىنىڭ مائارىپ ھوقۇقلىرىنى  داۋاملىق تەشۋىق قىلىش )دومىنىكا 
جۇمھۇرىيتى(؛
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•   28.339 ئاممىۋى تەشكىالتنىڭ  بارلىق ئەزالىرىنىڭ ھەرخىل تەھدىد ۋە ئۆچ ئېلىشتىن خالىي ، خەلقئارا 
كىشىلىك ھوقۇق مېخانىزىمى بىلەن ئەركىن شۇغۇللىنااليدىغان شارائ ىت يارىتىپ بېرىش )ئېستونىيە(؛

•   28.41 بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالىت ئىنسان ھەقلىرى ئالىي كومىسسارلىقى ئىشخانىىس ۋە ئاالھىدە تارماقالر 
بىلەن بولغان ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش )لىيۇكسېمبۇرگ(؛

•   28.25 ئىنسان ھەقلىرى كېڭىشىنىڭ ئاالھىدە تارماقلىرى بىلەن ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش، جۈملىدىن 
ھازىرغىچە تەلەپ قىلىنغان زىيارەتلەرىن قوبۇل قىلىش )ئ ۇكرائىنا(؛

•   ئىلگىرى تەۋسىيە قىلىنغاندەك، ئىنسان ھەقلىرى كېڭىشىنىڭ ئاالھىدە تەيىنلەنگەن خادىملىرنىڭ تېخىچە 
ئېسىلىپ قالغان   زىيارەت تەلىپىگە مۇسبەت  جاۋاب  قايتۇرۇش، ھەمدە بارلىق ئاالھىدە تەيىنلەنگەن 

خادىمالرنىڭ زىيارىتى ئۈچۈن تەكلىپ يولالش. )التۋىيە(؛

•   28.23  2018- يىىل 8-ئ ايدىىك شىنجاڭغا قارىتىلغان ئىرقىي كەمسىتىشنى تۈگىتىش كومىتېتىنىڭ, الگېرالرغا 
كەڭ كۆلەملىك قامىلىشىنى ئاخىرالشتۇرۇش ھەققىدىىك بارلىق تەۋسىيەلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش. ھەمدە، 
بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالىت ئىنسان ھەقلىرى ئالىي كومىسسارلىقى ئىشخانىسىنى ۋە ئاالھىدە تەرتىپ 

مۇتەخەسسىسلىرىنى تەكلىپ قىلىش )فرانسىيە(؛

•   28.7 كىشىلەرنىڭ مەجبۇرىي غايىب قىلىنىشتىن قوغداش خەلقئارا ئەھدىنامىسىنى تەستىقالش )ئ ۇكرائىن(؛

 
ب د ت  كىشىلىك ھوقۇق كەڭىىش خىتاينى ئومۇمىيۈزلۈك 
باھاالشنى مئدىال ئاخىرالشتۇردى. باھاالش جەريانىدا خىتاي 

ئەمەلدارلىرى، " ئقتىسادى ۋە ئجتىامئىى ھەق ھوقۇقالرنىڭ 
قوغدۇلىشىدا چوڭ ئۇتۇق قازانۈانلىقى" ھەققىدە چۇقان سالدى. 

لىكىن باھالش ئاخىرلىشا ئاخىرالشاميال، خىتاي ھۆكۈمىتى 
ئقتىسادى ۋە ئجتىامىئ ھوقۇق ھىاميىچىلىرىنى (زىمىن، ئۆي، 

ساالمەتلىك ۋە ئىشچىالر ھوقۇقى قاتارلىقالر) باستۇرۇشقا 
باشلىدى. خىتاي دائىرىلىرى چەن جيەنفاڭ، خې ەيفاڭ، ۋەي 

جېىل قاتارلىق پائالىيەتچىلەرىن تۇتۇش بىلەن، خىتايچە كىشىلىك 
ھوقۇقنىڭ ئەسىل ماھىيىتىنى ئېچىپ بەردى. 

 )CHRD( خىتاي كىشىلىك ھوقۇق ھىاميىچىلىرى

بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالىت بىلەن 
بولغان ھەمكارلىق
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  https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session31/CN/LetterChina.pdf

  http://webtv.un.org/watch/china-review-31st-session-of-universal-periodic-review/5858293845001

  https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf

  https://www.youtube.com/watch?v=exSA8KJeQAI

  https://www.youtube.com/watch?v=vmePE9Olegg
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  http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/WG.6/31/CHN/1&Lang=E

  https://daccess-ods.un.org/TMP/5382223.12927246.html

  http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/WG.6/31/CHN/3&Lang=E

  https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRCNStakeholdersInfoS31.aspx
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  http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/40/6/Add.1&Lang=E

  https://www.un.org/sustainabledevelopment/

  https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session31/CN/CHINA_Infographic_31st.pdf

  https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/NHRIMain.aspx

  https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx

  https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

  https://www.ohchr.org/en/issues/sexualorientationgender/pages/index.aspx

  https://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook7.pdf

  https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/OHCHR_handbook_Chinese_7.pdf

  https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/PracticalGuideCivilSociety.pdf

  https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx

  https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf

  https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/CNIndex.aspx

  https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/CNIndex.aspx

  https://www.upr-info.org/database/

  https://uhri.ohchr.org/en/

  https://www.ohchr.org/en/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx

  https://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx

  https://www.nchrd.org/2017/03/universal-periodic-review-%E6%99%AE%E9%81%8D%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E5%AE%
A1%E8%AE%AE/

  https://www.hrichina.org/en/2018-universal-periodic-review-china

  https://ilga.org/SOGIESC-UPR-advocacy-toolkit

  http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/upr-guide_en/

  https://resourcecentre.savethechildren.net/library/universal-periodic-toolkit-guide-country-programs

  https://www.iwraw-ap.org/wp-content/uploads/2019/01/UPR-Guide-IWRAW-Asia-Pacific.pdf
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بىزنىڭ خىزمىتىمىزىن تېخمۇ ياخىش چۈشۈنۈشنى خالىسىڭىز ياىك بۇ 

نەشىرياتتا توختالغان نۇقتىالر ئۈستىدە سۇئاللىرىڭىز بولسا بۇ توربېتىنى 

 ،www.ishr.ch :كۆرۈڭ

.information@ishr.ch :ياىك بىزبىلەن ئېلىخەتتە ئاالقە قىلىڭ

www.facebook.com/ISHRGlobal

www.twitter.com/ISHRGlobal

 www.youtube.com/ISHRGlobal

جىنىۋا ئادىرىس:
Rue de Varembé 1, 5th floor

P.O. Box 16
CH-1211 Geneva 20 CIC

Switzerland

نىۋيورك ئادىرىس:
777 UN Plaza, 6th floor
New York, NY 10017

USA

http://www.facebook.com/ISHRGlobal
http://www.twitter.com/ISHRGlobal
http://www.youtube.com/ISHRGlobal



