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خهلىقئارالىق ھوقۇقى مهدهنىيهت جهمىئيهت، 2.ئىقتىساد،

ئهھدىنامىسى ئىتتىپاقلىق

经济、社会、文化权利国际公约

16-كۈنى 12-ئاينىڭ 1966-يىلى يىغىنى چوڭ تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

دۆلهت ھهرقايسى ئاشكاره ئوچۇق ھهمده ئۆتكهن قارارىدىن 2200A(XXI)نۇمۇرلۇق

قوشۇلغان. تهستىقلىغان، قويغان، ئىمزا

1-ئاينىڭ 1976-يىلى ئاساسهن، بهلگىلىمىگه 27-ماددىدىكى ۋاقتى: ئىگه كۈچكه

ئىگه. كۈچكه 3-كۈنى

سۆز كىرىش

ئويلىشىپ دۆلهت قايسى ھهر تۈزگۈچى كېلىشىم ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ

ئاساسهن، پىرىنسىپلىرىغا جاكارلىغان قانۇنىدا ئاساسى تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

ۋه قهدىر-قىممىتى بولغان بار ئهزهلدىن ئهزاالرنىڭ بارلىق ئائىلىسىدىكى ئىنسانالرنىڭ

تىنچلىق ئادىل ئهركىن، دۇنيا قىلىش، ئېتىراپ ھوقۇقىنى ئۆزگهرمهس بولغان باراۋهر

بولغان بار ئهزهلدىن كىشىلهردىكى مهنبهسى ئاساسى ھوقۇقالرنىڭ بۇ بولسا، ئاساسىدا

ھوقۇق كىشىلىك دۇنيا مۇئهييهنلهشتۈرۈپ، ئىززهت-ھۆرمىتىنى قهدىر-قىممهت،

ۋه جهمئىيهت ئىقتىسادى، بهھرىلىنىدىغان كىشىلهر پهقهت ئاساسهن، خىتابنامىسىغا

ئوخشاش ھوقۇقىغا سىياسىي ۋه پۇقرالىق ھهمده يارىتىش ھوقۇقىنى مهدهنىيهت



ئادهملهر ئهركىن ئاستىدا، ئهھۋال شهرتىدىكى بهھرىلىنىدىغان ھوقۇقالردىن

قىلىپ، ساقلىنىپ بولۇشتىن كهمچىل ئارزۇسى ئهركىنلىك ۋه ۋهھىمه بهھرىلىنىدىغان

. بولىدۇ ئهمهلىيلهشتۈرگىلى ئارزۇنى

ئاساسهن قانۇنىغا ئاساسىي تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن دۆلهت قايسى ھهر

ئهڭ ئهركىنلىك ۋه ھوقۇقى ئادهملهرنىڭ ئويلىشىپ مهجبۇرىيهتلىرىنى ئۆتىمهيدىغان

. سۈرىدۇ ئىلگىرى ئېشىشىنى ئىشقا ئهركىنلىكنىڭ ۋه ھۆرمهتلىنىشى ئومۇميۈزلۈك

قىلىدىغان ئادا جهمئىيهت قاراشلىق باشقا بىلهن كىشى ۋه كىشىگه باشقا كىشى

قىلىنغان ئېتىراپ ئهھدىنامىسىدىكى ئىناقلىق بۇ يېتىپ، تونۇپ مهجبۇرىيهتلهرنى

. كېرهك تىرىشىش ئۈچۈن ئورۇنداش ۋه سۈرۈش ئىلگىرى ھوقۇقالرنى

. قوشۇلىمىز ماددىالرغا قايسى ھهر تۆۋهندىكى قىلىنغان بايان ھازىر

بۆلهك بىرىنچى

ماددا بىرىنچى

ئاساسهن ھوقۇقىغا بۇ ئۇالر بار، ھوقۇقى بهلگىلهش تهقدىرىنى ئۆز خهلقنىڭ بارچه .1

سىياسىي، ئۇالرنىڭ ھهمده بهلگىلهيدۇ، ئورنىنى سىياسىي ئۇالرنىڭ ھالدا ئهركىن

. ئىزدىيهلهيدۇ ئهركىن تهرهققىياتىنى جهھهتتىكى مهدهنىيهت ۋه جهمئىيهت

تهرهپ بىر ئۆزى مهنبهلهرنى ۋه بايلىق تهبىئىي ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر خهلق بارچه .2

خهلقئارالىق پىرىنسىپىدىكى ياردهم ئۆز-ئارا ئۈچۈن، ئېرىشىشى مهقسىتىگه قىلىش



قانداق ھهر شهكىللهنگهن ئاساسهن قانۇنغا خهلقئارا ۋه ھهمكارلىقى ئىقتىساد

خهلق بىر ئاستىدا شارائىت قانداق ھهر قىلماسلىق. بۇزغۇنچىلىق مهجبۇرىيهتكه

. كېرهك قويماسلىق مهھرۇم ۋاسىتىلىرىدىن ھاياتلىقتىكى ئۆزىنىڭ

يهنه دۆلهتلهر، قايسى ھهر تۈزگۈچى كېلىشىم ئهھدىنامىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ .3

باشقۇرىدىغان ۋاكالىتهن ۋه مهسئۇل باشقۇرۇشقا زېمىنالرنى ئاپتونومىيهسىز

تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ھالدا، ئالغان ئىچىگه ئۆز دۆلهتلهرنىمۇ تېررىتورىيهلىك

ھوقۇقىنىڭ بهلگىلهش تهقدىرىنى ئۆز ئاستىدا، شهرتى كېلىش ئۇيغۇن قانۇنىغا ئاساسى

قىلىش ھۆرمهت ھوقۇققا خىلدىكى بۇ ھهمده سۈرۈش ئىلگىرى ئېشىشىنى ئىشقا

. كېرهك

بۆلهك ئىككىنچى

ماددا ئىككىنچى

خهلقئارانىڭ ياكى بىلهن تهدبىرلهر ئايرىم دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم ھهربىر .1

ۋهزىپىنى بىلهن ئىقتىدارى چوڭ ئهڭ كۈچى، بارلىق ئارقىلىق ھهمكارلىقى ۋه ياردىمى

ھهمكارلىق، ۋه ياردهم جهھهتتىكى تېخنىكا ۋه ئىقتىساد بولۇپمۇ ئېلىش، ئۈستىگه ئۆز

ئۇسۇلىنىمۇ چىقىرىش قانۇن بولۇپمۇ ئۇسۇلالرنى، مۇۋاپىق بارلىق تهدبىرلهرنى،

ھوقۇقالرنى قىلغان ئېتىراپ ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ ئاستا-ئاستا قوللىنىپ،

كىرهك. ئاشۇرۇش ئهمهلگه يېتهرلىك



بۇ دۆلهت، قايسى ھهر تۈزگۈچى كېلىشىم ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ .2

تىره، ئىرقىي، يۈرگۈزۈش، ئومۇميۈزلۈك ھوقۇقالرنى ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق

دۆلهت قاراش، كۆز باشقا ياكى سىياسىي دىن-ئېتىقاد، تىل، جىنسى، رهڭگى،

باشقا ياكى تۇغۇلۇش بايلىق، چىقىشى، كېلىپ جهمئىيهتتىكى ياكى تهۋهلىك

بىرىپ كاپالهت بولمايدىغانلىقىغا بولۇشقا پهرق ھهرقانداق قاتارلىق ساالھىيهتلىرى

. كىرهك بولىشى مهسئۇل

ئۇالرنىڭ ۋه ھوقۇقى كىشىلىك ھالدا مۇۋاپىق دۆلهتلهر قىلىۋاتقان تهرهققىي .3

ئىتتىپاقلىق بۇ خهلقىنىڭ دۆلهت باشقا ئۇالر ئاستىدا، شارائىتى ئىقتىسادىي مىللهت

قانچىلىك بهھرىلىنىشى ھوقۇقلىرىدىن ئىقتىسادىي قىلغان ئېتىراپ ئهھدىنامىسىدا

. كېرهك قىلىش قارار بېرىشنى كاپالهت دهرىجىده

ماددا ئۈچىنچى

ۋه ئهرلهر دۆلهتلهر قايسى ھهر تۈزگۈچى كېلىشىم ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ

مهدهنىيهت ۋه جهمئىيهت ئىقتىساد، بارلىق ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق ،بۇ ئايالالر

قىلىشنى كاپالهتلىك ھوقۇقلىرىغا باراۋهرلىك بهھرىلىنىدىغان جهھهتلهردىكى ھوقۇقى

. كېرهك ئېلىشى ئۈستىگه ئۆز

ماددا تۆتىنچى

دۆلهتلهر،بۇ تۈزگۈچى كېلىشىم قايسى ھهر ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ

بهھرىلىنىش ھوقۇقالردىن بېكىتكهن قىلىپ ئاساس ئهھدىنامىسىنى ئىتتىپاقلىق



بىلهن ھوقۇقالر بۇ پهقهت قارىتا ھوقۇقالرغا خىلدىكى بۇ دۆلهت جهھهتلهرده،

پهقهت بولۇپمۇ قىلمايدىغان خىالپلىق ئۆز-ئارا ئىگه خۇسۇسىيهتكه ئوخشاش

قىلپ مهقسهت سۈرۈشنى ئىلگىرى پاراۋانلىقنى ئومۇمىي جهمئىيهتتىكى دېموكراتىك

. كېرهك قىلىشى ئېتىراپ چهكلهشنى مۇئهييهنلهشتۈرگهن قانۇندا

ماددا بهشىنچى

دۆلهت قانداق ھهر بۆلهكنى ھهرقانداق ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ .1

قىلغان ئېتىراپ ئهھدىنامه بۇ بىلهن مهقسهت قانداق ھهر شهخسنىڭ ياكى كوللېكتىپ

ئىتتىپاقلىق بۇ قارىتا ئۇالرغا ياكى ۋه ئهركىنلىك ياكى ھوقۇق قانداق ھهر

ئۇالرنىڭ دائىرىده كهڭرى تېخىمۇ دائىرىدىن بهلگىلهنگهن ئهھدىنامىسىده

دهپ ھوقۇقلۇق شۇغۇللىنىشقا بىلهن چهكلهش قىلمىشلىرىنى ۋه پائالىيهتلىرىنى

. بولمايدۇ چۈشهندۈرۈشكه ئهسكهرتىپ

ئادهتكه ياكى قائىده-نىزام قانۇن، نىسبهتهن،دۆلهتته دۆلهتكه قانداق ھهر .2

ھوقۇقىنى، كىشىلىك ئاساسىي بولغان بار قانداق ھهر ياكى قىلىنغان ئېتىراپ ئاساسهن

ئىچىده دائىره كىچىك پهقهت ياكى قىلىنمىغان ئېتىراپ ئهھدىنامىسىده ئىتتىپاقلىق بۇ

قىلىشقا باھانه دهپ ئۈچۈن كېمهيتىش ياكى چهكلهش ۋه قىلىنغان ئېتىراپ

. بولمايدۇ



بۆلهك ئۈچىنچى

ماددا ئالتىنچى

خىزمهت دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم قايسى ھهر ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ .1

قوبۇل ۋه تالالپ ئهركىن پۇرسهتته بار ئادهمنىڭ قانداق ھهر ھهمده ھوقۇقى قىلىش

تهدبىرلهرنى مۇۋاپىق ھهمده قىلىش ئېتىراپ ھوقۇقىنى قىلىش تىرىكچىلىك قىلىپ

. كېرهك كاپالهتلهندۈرىشى ھوقۇقنى بۇ قوللىنىپ

بۇ دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم قايسى ھهر ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ .2

ۋه تېخنىكا ھهمده قوللىنىپ تهدبىرلهرنى ئۈچۈن ئاشۇرۇش ئهمهلگه يېتهرلىك ھوقۇقنى

كىشىلىك ۋه قوللىنىپ تهدبىرلهرنى قاتارلىق مهشىق ۋه يېتهكلهش جهھهتتىكى كهسپىي

ئاستىدا شهرتى قىلىش ئىگه كاپالهتكه ئهركىنلىكنى ئىقتىسادتىكى ۋه سىياسىي ئاساسىي

ئورۇنلىشىش، ئىشقا ۋه تهرهققىيات مهدهنىيهتنىڭ ۋه ئىقتىساد،جهمئىيهت بولغان مۇقىم

قېلىشى ئېتىراپ ئېرىشىشنى تهرهققىياتقا تۇغدۇرۇپ تېخنىكنى ۋه سىياسهت پىالن،

. كېرهك

ماددا يهتتىنچى

ھهممه دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم قايسى ھهر ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ

بارلىقىنى ھوقۇقىنىڭ بهھرىلىنىش شارائىتىدىن خىزمهت ياخشى ۋه ئادىل ئادهمنىڭ



: قىلىپ كاپالهتلىك ئاالھىده كىرهك، قىلىش ئېتىراپ

: بېرىش تۆۋهندىكىدهك ھهققىنى ئىشچىالرنىڭ بارلىق چهكته تۆۋهن ئهڭ (ئا)

بېرىش، مائاش ئوخشاش قىممهتتىكى ئوخشاش ۋه مائاش بولغان ئادىل (1)

خىزمهت بهھرلىنىۋاتقان ئهرلهر ئايالالرنىڭ بولۇپمۇ كهمسىتمهسلىك، ھېچقانداق

قىلىش كاپالهتلىك بهھرىلىنىشكه شارائىتىدىن خىزمهت پهرقلهنمهيدىغان شارائىتىدىن

؛ بهھرىلىنىش مائاشتىن ئوخشاش خىزمهت ئوخشاش ھهمده

بهلگىلهنگهن ئهھدىنامىسىده ئىتتىپاقلىق بۇ ئائىلىسىنىڭ ئۇالرنىڭ ۋه ئۆزى ئۇالر (2)

؛ قىلىش كاپالهتلىك بولۇشقا تۇرمۇش ئهمهس يامان

؛ شارائىتى خىزمهت جهھهتتىكى تازىلىق ۋه بىخهتهرلىك (ب)

پۇرسىتى ئۆستۈرۈش دهرىجىنى بولغان مۇۋاپىق كهسىپته ئادهمنىڭ ھهممه (س)

ئويلىشىشالرنىڭ باشقا باشقا، ئويالشقاندىن قابىلىيىتىنى ۋه ئىستاژى خىزمهت بولۇش،

؛ كېرهك ئۇچرىماسلىقى چهكلىمىسىگه

چهكلهش، مۇۋاپىق ۋاقتىدىكى خىزمهت ۋاقىت،ۋه ئېلىش،بوش دهم (د)

بېرىش ھهققىنى ئېلىش دهم ئاممىۋى ۋه بېرىش ئېلىش دهم مائاشلىق مۇددهتلىك،

قاتارلىق.

ماددا سهككىزىنچى

دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم قايسى ھهر ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ .1

: ئالىدىغان ئۈستىگه ئۆز قىلىپ كاپالهتلىك

ئىشچىالر ئۇتاللىغان ۋه تهشكىللهش ئۇيۇشمىسى ئىشچىالر ئادهم ھهممه (ئا)



پايدا جهمئىيهتتىكى ۋه ئىقتىسادىي ئۇنىڭ بار، ھوقۇقى قاتنىشىش ئۇيۇشمىسىغا

ئىشچىالر ئاالقىدار پهقهت ھوقۇق بۇ ؛ سۈرۈش ئىلگىرى ۋه قوغداش مهنپهئهتنى

قانۇندا قارىتا يۈرگۈزۈشكه ھوقۇقنى بۇ ئۇچرايدۇ. چهكلىمىسىگه قائىدىلىرىنىڭ يىغىنى

جهمئىيهتته دېموكراتىك ۋه بهلگىلهنگهن

باشقا ياكى ۋه ئۈچۈن مهنپهئهتى پايدا تهرتىپنىڭ ئاممىۋى ۋه بىخهتهرلىكى دۆلهت

كېتهرلىك ئۈچۈن قوغداش ئهركىنلىكىنى ۋه ھوقۇقى كىشىلىك كىشىلهرنىڭ

؛ بولمايدۇ قويۇشقا چهكلىمه ھهرقانداق باشقا چهكلهشتىن

قۇرۇش بىرلهشمه ياكى جهمئىيهت مهملىكهتلىك ئۇيۇشمىسىنىڭ ئىشچىالر (ب)

ئۇنىغا ياكى تهشكىللهش تهشكىالتى ئۇيۇشمىسى ئىشچىالر خهلقئارالىق بار، ھوقۇقى

؛ ھوقۇقلۇق قاتنىشىشقا

بهلگىلهنگهن قانۇندا ھوقۇقلۇق، قىلىشقا خىزمهت ئهركىن ئۇيۇشمىسى ئىشچىالر (س)

تهرتىپنىڭ ئاممىۋىي ياكى بىخهتهرلىكى دۆلهت جهمئىيهتته دېموكراتىك ۋه

ۋه ھوقۇقىنى كىشىلىك كىشىنىڭ باشقا ياكى ۋه ئۈچۈن پايدا-مهنپهئهتى

چهكلىمىگه ق قاندا ھهر باشقا چهكلىمىدىن كېتهرلىك ئۈچۈن قوغداش ئهركىنلىكىنى

؛ بولمايدۇ ئۇچراشقا

ئاساسهن قانۇنىغا دۆلهتنىڭ قانداق ھهر لېكىن ھوقۇقلۇق، تاشالشقا ئىش (د)

. بولىدۇ يۈرگۈزسه ھوقۇقىنى يۇقىرىدىكى

ئورگان مهمۇرىي دۆلهتنىڭ ياكى ساقچى ياكى قىسىم ھهربىي ماددا بۇ .2

قانۇنلۇق بولمايدۇ. ئۇچراتسا توسقۇنلۇققا يۈرگۈزۈشنى ھوقۇقلىرىنى بۇ ئهزالىرىنىڭ

.. كېرهك قىلىشى تهرهپ بىر چهكلهپ



تهشكىللهش ۋه ئۇيۇشۇش جهمئىيهتلهرگه ئهركىن قاتناشقان 1949-يىلى ماددا بۇ .3

كېلىشىم ئهھدىنامىسىدىكى تهشكىالت ئىشچى خهلقئارا ئاالقىدار قوغداشقا ھوقۇقىنى

چىقىرىشقا قانۇن قىلىنغان كاپالهتلىك بهلگىلهنگهن ئهھدىنامىده بۇ دۆلهتلهر تۈزگۈچى

زىيان كاپالهتكه خىلدىكى بۇ ئىشلىتىشته قانۇن قوللىنىشقا تهدبىر قىلىشقا، توسقۇنلۇق

. بهرمىگهن ھوقۇق سېلىشقا

ماددا توققۇزىنچى

ھهر دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم قايسى ھهر ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ .1

بهھرىلىنىش سۇغۇرتىدىن ئىجتىمائىي ۋه كاپالهت ئىجتىمائىي كىشىنىڭ قانداق

. كېرهك قىلىش ئېتىراپ بارلىقىنى ھوقۇقى

ماددا ئونىنچى

ئېتىراپ دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم قايسى ھهر ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ

: قىلىدۇكى

قىلىشىغا ئائىلىسى مهركهزلىك ئومۇمىي ئاساسىي ۋه تهربىيه جهمئىيهتنىڭ .1

تهربىيهلهشكه بالىالرنى بولمىغان مۇستهقىل ۋه قۇرۇلۇشى ئۇنىڭ بولۇپمۇ نىسبهتهن

ۋه قوغداش كۆلهملىك كهڭ بارىچه ئىمكانىيهتنىڭ بولغاندا مهسئۇل بۆلۈشكه كۆڭۈل

ماقۇللۇقى تهرهپنىڭ ئىككى قىز-ئوغۇل چوقۇم قىلىشتا توي كېرهك. قىلىش ياردهم

. كېرهك بولۇشى

مهزگىلده، مۇۋاپىق كىيىنكى تۇغۇتتىن ۋه بۇرۇن نىسبهتهن،تۇغۇتتىن ئانىغا .2



ئېلىش دهم ئايلىق بهش ئانىالرغا بار خىزمىتى مهزگىلده بۇ كىرهك، قوغداش ئاالھىده

بېرىشى ئېلىش دهم بولغان پۇلى پاراۋانلىق كاپالهتلىك ئىجتىمائىي مۇۋاپىق ياكى

. كېرهك

قىلىدىغان ياردهم ۋه قوغدايدىغان ئاالھىده ئۈچۈن ئۆسمۈرلهر ۋه بالىالر بارلىق .3

بىلهن شهرت باشقا ياكى ۋه سهۋهبلىك چىقىشى كېلىپ قوللىنىپ، تهدبىرلهرنى

ۋه ئىقتىسادىي قوغدىلىپ ئۆسمۈرلهر ۋه بالىالر بولمايدۇ. كهمسىتىشكه ھهرقانداق

ئىشلىتىپ يالالپ ئۇالرنى كېرهك. ساقالش ئۇچراشتىن ئېكسپالتاتسىيهگه جهمئىيهت

ۋه خىزمهت ئهكىلىدىغان خهۋپ ھاياتىغا ياكى سالىدىغان زىيان ساغالملىققا ياكى

خىزمهتلهرنى قىلىدىغان توسقۇنلۇق ئۆسۈپ-يېتىلىشىگه نورمال ئۇالرنىڭ ياكى

قىلىپ، بهلگىلىمه دۆلهت قايسى كىرهك.ھهر جازاالش بۇيىچه قانۇن قىلغۇزغانالرنى

بۇيىچه قانۇن ۋه چهكلىشى قىلغانالرنى ئىشچى باال يالالپ ياشتىكىلهرنى چهكلىك

. كېرهك ئۇچرىشى جازاغا

ماددا بىرىنچى ئون

دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم ھهرقايسى ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ .1

يهنى سهۋىيهسىگه تۇرمۇش مۇۋاپىق ئۈچۈن ئائىلىسى ئىزىنىڭ ئادهمنىڭ ھهرقانداق

ئىكهنلىكىنى ھوقۇقلۇق ئېرىشىشكه قاتارلىقالرغا تۇرالغۇ كىيىم، ئاشلىق، يېتهرلىك

ھهرقايسى ياخشىالپ شارائىتىنى تۇرمۇش تۈرده ئۈزلۈكسىز ھهمده قىلىش، ئېتىراپ

ئاشۇرۇشقا ئىشقا ھوقۇقنى بۇ قوللىنىپ تهدبىرلهرنى مۇۋاپىق سۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم

خهلقئارا قوشۇلغان بولۇپ، رازى ئۆزى ئۈچۈن بۇنىڭ ھهمده قىلىش، كاپالهتلىك



كېرهك، قىلىش ئېتىراپ مۇھىملىقىنى ئاشۇرۇشنىڭ ئهمهلگه ھهمكارلىقنى

دۆلهتلهرنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم ھهرقايسى ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ .2

بارلىقىنى ھوقۇقىنىڭ ئاساسى ساقلىنىش ئاچارچىلىقتىن ئاممىنىڭ ھهمده

زۆرۈر ھالدا ئايرىم-ئايرىم ئۈچۈن، مهقسهتلىرى تۆۋهندىكى كېرهك، مۇئهييهنلهشتۈرۈش

چاره زۆرۈر ئۆتكهن ھهمكارلىقتىن خهلقئارا ياكى ۋه قوللىنىپ تهدبىرلهرنى بولغان

ئىچىده: پىالنمۇ كونكرېت يهنى قوللىنىپ تهدبىرلهرنى

ۋه بىلىملهر تارقىتىدىغان پىرىنسىپىنى ئۇزۇنلۇق بىلىملهر، پهن-تېخنىكا (ئا)

بايلىقالرغا تهبىئىي يهنى تۈزۈمى ئىسالھات زېمىن يهر ياكى تهرهققىيات

ئاشلىق ئۇسۇلالردىن، قاتارلىق پايدىلىنىش ۋه ئېچىش ئۈنۈملۈك ئهڭ ئېرىشىشىدىكى

قاتارلىق كىرگۈزۈش ئۆزگهرتىش ئۇسۇللىرىغا ئايرىش ۋه ساقالش ئىشلهپچىقىرىش،

پايدىلىنىش. يېتهرلىك بىلىملهردىن

قىلىدىغان ئېكسپورت ئاشلىق ۋه دۆلهت قىلىدىغان ئىمپورت ئاشلىق (ب)

ئاشلىق دۇنيا ئاستىدا، ئهھۋال قارىغان سهپلىنىپ مهسىلىلهرگه دۆلهتلهردىكى

كېرهك. بېرىش بۆلۈپ ئادىل ئاساسهن، ئېھتىياجىغا قىلىش، كاپالهتلىك تهمىناتىغا

ماددا ئىككىنچى ئون

ھهمده دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم قايسى ھهر ئهھدىنامىسدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ .1

ئىگه يېتىشكه ئۆلچىمىگه يۇقىرى ئهڭ ساغالملىقنىڭ روھى ۋه جىسمانىي ئادهمنىڭ

كېرهك. قىلىش ئېتىراپ بارلىقىنى ھوقۇقى بۇلۇش

بۇ دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم ھهرقايسى ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ .2



تۆۋهندىكى يهنى باسقۇچالر قولالنغان ئۈچۈن ئهمهلىيلهشتۈرۈش يېتهرلىك. ھوقۇقنى

ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز باسقۇچالرنىمۇ كېتهرلىك ئۈچۈن يىتىش مهقسهتلهرگه

نىسبىتىنى ئۈلۈش بوۋاقالرنىڭ ۋه تۆۋهنلىتىش نىسبىتىنى ھامىله ئۆلۈك (ئا)

يېتىلىشى. ئۈسۈپ ساغالم بالىالرنىڭ ۋه تۆۋهنلىتىش،

تهرهپلهر. قايسى ھهر ياخشىالشتىكى تازىلىقىنى سانائهت ۋه تازىلىقى مۇھىت (ب)

باشقا ۋه كهسپى كېسهل، شارائىتتىكى تهبىئىي كېسهل. يۇقۇملۇق (س)

ئېلىش. ئالدىنى ۋه داۋاالش قىلىش، كونترول كېسهللىكلهرنى

قىلىش كاپالهتلىك يارىتىشقا شارائىتىنى داۋاالش بولغاندا كېسهل ئادهم ھهممه (د)

كېرهك.

ماددا ئۈچىنچى ئون

تهلىم ئادهمنىڭ ھهممه دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم ھهرقايسى ئهھدىنامىدىكى بۇ .1

مىجهزى ئادهمنىڭ تهربىيه تهلىم كېرهك. قىلىش ئېتىراپ ھوقۇقىنى ئېلىش تهربىيه

قىلىشىغا تهرهققىي يېتهرلىك قهدىر-قىممىتىنىڭ ھۆرمىتىنىڭ ئىززهت ۋه خاراكتېرىنى

قىلىشنى ھۆرمهت ئهركىنلىكىگه ئاساسى ۋه ھوقۇق كىشىلىك ئىلھامالندۇرىدىغان،

قاتنىشىش، ئۈنۈملۈك جهمئىيهتتىكى ئهركىن ئادهملهرنىڭ بارلىق ھهمده كۈچهيتىپ،

چۈشىنىش، ئارىسىدىكى دىنالر ئېرىق، ھهرقايسى ۋه ئارىسىدىكى مىللهت ھهر

دۆلهتلهر بىرلهشكهن ۋه سۈرۈش، ئىلگىرى دوستلىشىشنى ۋه قىلىش سهۋر-تاقهت

سۈرۈش ئىلگىرى پائالىيهتلهرنى ھهرقانداق قوغدىغان تىنچلىقنى تهشكىالتىدىكى

قوشۇلدى. كېرهكلىكىگه



شۇنداق دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم ھهرقايسى ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ .2

: باشتا ئۈچۈن ئاشۇرۇش ئهمهلگه ھوقۇقنى بۇ قارايدۇكى، دهپ

ھهقسىز. بىردهك ھهممىسى خاراكتېردىكى مهجبۇرىيهت تهربىيه ئاساسى (ئا)

ۋه تېخنىكا دهرىجىدىكى ئوتتۇرا يهنى تهربىيه، ئوتتۇرھال شهكىلدىكى ھهرخىل (ب)

چىقىپ، قۇرۇپ ئومۇميۈزلۈك قوللىنىپ، ئۇسۇلالرنى مۇۋاپىق بارلىق تهربىيه، كهسپى

قىلىۋېتىش. ھهقسىز ئاستا ئاستا ئېچىۋېتىپ، ئۈچۈن ئادهملهر بارلىق ھهمده

ئۇسۇلالر مۇۋاپىق بارلىق ئاساسهن، نهتىجىسىگه تهربىيه دهرىجىدىكى ئىلى (س)

قىلىۋېتىش. ھهقسىز ئاستا ئاستا ئېچىۋېتىپ، ئۈچۈن ئادهملهر بارلىق بىلهن

ئادهملهرنىڭ تۈگهتمىگهن تۇلۇق ياكى ۋه باقمىغان ئۇچراپ تهربىيهگه ئاساسى (د)

كېرهك. كۈچهيتىش ئىلھامالندۇرۇش تېخىمۇ ئىمكانقهدهر تهربىيهسىنى، ئاساسى

قىلىش تهرهققىي ئاكتىپ تېخىمۇ تۈزۈمى، مهكتهپلهرنىڭ دهرىجىلىك ھهر (پ)

ئوقۇتقۇچىالرنىڭ كېرهك. بېكىتىش تۈزۈمىنى پۇلى مۇكاپات ئۇقۇش مۇۋاپىق كېرهك،

كېرهك. ياخشىالش ئۈزلۈكسىز شارائىتىنى ماددىي

دۆلهتلهر، تۈزگۈچى كېلىشىم ھهرقايسى ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ .3

ئادهمنىڭ ۋهسىيىتىدىكى قانۇنى چاغدا) (ئىشلىتىدىغان ۋه ھۆرمهتلهش ئاتا-ئانىسىنى

بولمىغان تارمىقىدا ھۆكۈمهت ئۈچۈن بالىلىرى ئهركىنلىكلىرى:ئۇالرنىڭ تۆۋهندىكى

تۆۋهن ئهڭ تهستىقلىغان ياكى بېكىتكهن ئېھتىمال دۆلهت سىستېمىسى لېكىن

باللىرىنىڭ ئۇالرنىڭ ھهمده تالالش، مهكتهپلهرنىڭ ئۆلچىمىدىكى تهلىم-تهربىيه

قىلىشقا قوبۇل تهلىم-تهربىيه ئهخالق ۋه دىن بۇيىچه ئېتىقادى ئۆزىنىڭ ئۇالرنىڭ

كېرهك. ئېلىش ئۈستىگه قىلىشنى كاپالهتلىك



ۋه قۇرغان كوللېكتىپ ياكى شهخسىنىڭ بۆلهكنى ھهرقانداق ماددىدىكى بۇ .4

چۈشهندۈرۈشكه دهپ ئارلىشىش باشقۇرۇشىغا ئهركىنلىكىنى ئورگىنىنىڭ تهربىيه

ۋه پىرىنسىپ تۈردىكى ھهر قىلىنغان بايان 1-تارمىقىدىكى ماددا بۇ لېكىن بولمايدۇ،

دۆلهت چوقۇم ئهمىلىيلهشتۈرۈشىنى تهربىيهنى تهلىم ئورگانالرنىڭ دهرىجىدىكى بۇ

كېرهك. كېلىش ئۇيغۇن قىلىشقا چهك ئۆلچهمنى تۆۋهن ئهڭ بهلگىلهنگهن ئېھتىمال

ماددا تۆتىنىچى ئون

ئىتتىپاقلىق بۇ دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم ھهرقانداق ئهھدىنامىدىكى بۇ

قىلمىغانلىقى ھۆكۈمرانلىق تېخى زېمىنغا شۇ چاغدا، قاتنىشىدىغان ئهھدىنامىسىگه

سهۋىيهدىكى تۆۋهن ئهڭ باشقا مهجبۇرىيىتى ھهقسىز، زېمىنىدا قارشىلىق باشقا ياكى

يىل ئىككى شۇڭا ئهمىلىيلهشمىگهنلىكى، تېخىمۇ زېمىنالردىن بۇ تهربىيهلهنگۈچىلهرگه

پىالنىدىن ھهركهتلىك تهپسىلىي ئىشلىتىدىغان قهدهمده ماس بىر ۋه تۈزۈم ئىچىده

ھهقسىز ئادهملهرنىڭ بارلىق ئىچىدىكى چهكلىمىسىدىكى ياش مۇۋاپىق پايدىلىنىپ،

ئۈستىگه ئۆز ئۇچرىشىشنى بىلهن پىرىنسىپى تهلىم-تهربىيه خاراكتېرىدىكى مهجبۇرىي

كېرهك. ئېلىشى

ماددا بهشىنچى ئون

ھهممه دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم قايسى ھهر ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ .1

قىلىپ. ئېتىراپ ھوقۇقلىرىنى تۆۋهندىكى ئادهمنىڭ

قاتنىشىش. تۇرمۇشىغا مهدهنىيهت (ئا)



چىققان كېلىپ ۋه بۇلۇش بهھرىمهن ئىلگىرلهشلىرىدىن پهن-تېخنىكا (ب)

پايدىلىنىش. پايدا-مهنپهئهتلهردىن

ئهسهرلىرىدىكى سهنئهت ياكى ئهدهبىيات ئىلىم-پهن، قانداق ھهر ئۆزىدىكى (س)

بهھرىلىنىشتىن پايدا-مهنپهئهتلهردىن جهھهتتىكى ماددىي ۋه روھى بولغان پهيدا

قوغدىنىشغىچه.

بۇ دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم قايسى ھهر ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ .2

يهنى باسقۇچلىرى قهدهم قولالنغان ئۈچۈن ئهمهلىيلهشتۈرۈش يېتهرلىك ھوقۇقنى

ئۈچۈن قىلدۇرۇش تهرهققىي ۋه ساقالش تارقىتىش، مهدهنىيهتنى ۋه ئىلىم-پهن

كېرهك. قوللىنىش باسقۇچالرنى قهدهم زۆرۈر كېتهرلىك

دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم قايسى ھهر ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ .3

كهم تۇرمۇشتا يارىتىشچان يېڭىلىق ۋه بېرىشقا ئېلىپ تهتقىقاتلىرىنى پهن-تېخنىكا

كېرهك. ئېلىش ئۈستىگه ئۆز قىلىشنى ھۆرمهت ئهركىنلىك بولمايدىغان بولسا

دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم قايسى ھهر ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ .4

ۋه ئۇچرىشىش خهلقئارالىق جهھهتلهردىكى مهدهنىيهت ۋه تهرهققىياتى پهن-تېخنىكا

يهتتى. تونۇپ تهرهپلىرىنى ياخشى رىغبهتلهندۈرۈشنى كۆپلهپ ھهمكارلىقىنى



بۆلهك تۆتىنچى

ماددا ئالتىچى ئون

بۇ دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم قايسى ھهر ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ .1

ئهھدىنامىسىده ئىتتىپاقلىق بۇ ئاساسهن بۆلىكىگه بۇ ئهھدىنامىسىنىڭ ئىتتىپاقلىق

قۇيۇلغان ئوتتۇرىغا توغرىسىدىكى قىلىش ھۆرمهت جهھهتلهرگه ھوقۇق قىلىنغان ئېتىراپ

توغرىسىدىكى تهرهققىياتلىرى ئېرىشكهن ۋه تهدبىرلىرى قولالنغان ئۈچۈن مهزمۇن

كېرهك. ئېلىش ئۈستىگه ئۆز دوكالتنى

تاپشۇرلىشى كاتىپىغا باش تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن دۆلهت بارلىق 2.(ئا)

ۋه ئىقتىساد بىرنۇسخىسى يهنه دوكالتىنىڭ كاتىپى باش دۆلهتلهر بىرلهشكهن كېرهك.

ئاساسهن بهلگىلىمىسىگه ئهھدىنامىسىنىڭ ئىتتىپاقلىق بۇ مۇدىرىيىتىنىڭ جهمئىيهت

تاپشۇرىدۇ. قىلىشىغا مۇھاكىمه

يهنى دۆلهت، تۈزگۈچى كېلىشىم قانداق ھهر ئهھدىنامىسى ئىتتىپاقلىق بۇ (ب)

ياكى دوكالتى تاپشۇرغان ئهزاسى، دۆلهتلىك ئورگاننىڭ مهخسۇس بىر ۋاقىتتا شۇنداق

بهلگىلىمىسىگه قانۇن تهشكىللهش ئورگاننىڭ مهخسۇس ئهگهر بۆلىكى، بىر مهلۇم

بولسا، ئاالقىدار ئىشالرغا دائىرىسىدىكى بۈلۈمىنىڭ ۋهزىپه ئورگان مۇشۇ ئاساسهن

بىر يهنه دوكالتنىڭ ۋاقىتتا شۇ كاتىپ باش تهشكىالتىنى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

تاپشۇرۇپ ئهۋهتىپ ئورگانغا مهخسۇس مۇشۇ بۆلىكى ئاالقىدار ياكى نۇسخىسىنى



كېرهك. بىرلىشى

ماددا يهتتىچى ئون

دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم قايسى ھهر ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ .1

ھهر ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ ئاساسهن مۇدىرىيىتىگه جهمئىيهت ۋه ئىقتىسادى

سودا ئورگانالر مهخسۇس ئاالقىدار بىلهن دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم قايسى

بولۇپ ئىگه كۈچكه ئهھدىنامىسى ئىتتىپاقلىق بۇ كىيىن، بارغاندىن ئېلىپ مهسلىھهتى

تهمىنلىنىدۇ. دوكالت بۆلۈپ مۇددهتكه پىالنغا، بېكىتكهن ئىچىده، يىل بىر

ئىجرا مهجبۇرىيهتلهر ۋهزىپه ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ دوكالتتا .2

كۆرسىتىلىدۇ. قىيىنچىلىقالر ۋه ئامىلالر كۆرسىتىدىغان تهسىر سهۋىيهگه قىلىنىشىدىكى

كېلىشىم ھهرقانداق ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ ماتېرىيالالر ئاالقىدار .3

تهمىنلهيدىغان ئورگانغا مهخسۇس بىر مهلۇم ياكى تهشكىالتى دۆلهتلهر تۈزگۈچى

تهمىنلىگهن ماتېرىيالالرنى بۇ پهقهت بولىدۇ. كۆپهيتمىسىمۇ ماتېرىيالنى بۇ چاغدا،

قىلىنىدۇ. تهلهپ بېرىش كۆرسىتىپ ئېنىق ئورۇنغىچه

ماددا سهككىزىنچى ئون

ئاساسلىنىپ تهشكىالتىغا دۆلهتلهر بىرلهشكهن مۇدىرىيىتى جهمئىيهت ۋه ئىقتىساد

ئورگانالرنىڭ مهخسۇس ئاساسهن، مهسئۇلىيىتىگه جهھهتتىكى ھوقۇق كىشىلىك

ئورۇنالشتۇرۇشقا ئىلگىرىلهشلهرنى جهھهتتىكى قىلىش ئىجرا تهۋه دائىرىسىگه پائالىيهت

قولالنغان ئورگان باشقۇرغۇچى باش ئۇالرنىڭ دوكالتالر بۇ بېكىتتى. ئېرىشىشنى



مهزمۇنىغا تهپسىلىي تهكلىپ-پىكىرنىڭ ۋه قىلىش قارار قىلىشنى ئهمهل تهدبىرگه

ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز مهزمۇنالرنىمۇ مۇناسىۋهتلىك

ماددا توققۇزىنچى ئون

17-ماددا ۋه 16-ماددا دۆلهت ھهرقايسى مۇدىرىيىتى جهمئىيهت ۋه ئىقتىسادى

دوكالتنى توغرىسىدىكى ھوقۇق كىشىلىك قويغان ئوتتۇرىغا ئاساسهن بهلگىلىمىسىگه

ئادهتتىكى ۋه ئۈچۈن تهتقىقات يهنى بېرىشى تاپشۇرۇپ كومىتېتىغا ھوقۇق كىشىلىك

مهقسهت پايدىلىنىشنى ۋاقىتتا مۇۋاپىق ياكى قۇيۇشنى ئوتتۇرىغا تهكلىپ-پىكىرلهرنى

كېرهك. بېرىش ئهۋهتىپ ھالدا قىلغان

ماددا يىگىرمىنچى

ھهمده دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم قايسى ھهر ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ

ھهرقانداق بهلگىلىمىسىدىكى 19-ماددىدىكى ئورگانالر مهخسۇس ئاالقىدار

دوكالتنىڭ ھهرقانداق كومىتېتىدىكى ھوقۇق كىشىلىك ياكى تهكلىپ-پىكىر

ھهرقانداق ئۆتكهن ئېلىپ تىلغا ياكى تهكلىپ-پىكىرلهر خىلدىكى بۇ ئىچىدىكى

ئوتتۇرىغا بىلهن قاراشلىرى كۆز مهمۇرىيىتىده جهمئىيهت ۋه ئىقتىساد ھۆججهتنى،

كېرهك. قويۇشى

ماددا بىرىنچى يىگىرمه

بىلله بىلهن دوكالت ئۆزىدىكى ۋاقىتتا خالىغان مۇدىرىيىتى جهمئىيهت ۋه ئىقتىساد



ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ ۋه تهكلىپلهرنى خاراكتېردىكى ئومۇمىي يىغىنغا چوڭ

ئورگانالردىن مهخسۇس ھهرقايسى ۋه دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم قايسى ھهر

ئومۇميۈزلۈك ھوقۇقالرنىڭ قىلىنغان ئېتىراپ ئهھدىنامىده بۇ ئالغان تاپشۇرۇپ

ئىلگىرلىشىدىكى ئېرىشكهن ۋه تهدبىر قولالنغان ماتېرىيالغا دائىر ئورۇندىلىشىغا

قۇيىدۇ. ئوتتۇرىغا بايانالرنى قىسقىچه ماتېرىيالالرنىڭ

ماددا ئىككىنچى يىگىرمه

شۇغۇللىنىدىغان بىلهن ياردىمى پهن-تېخنىكا مۇدىرىيىتى جهمئىيهت ۋه ئىقتىسادى

ئورگىنىنى ياردهمچى ئۇالرنىڭ ۋه ئورگىنىنى تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن باشقا

ئهھدىنامىنىڭ ئىتتىپاقلىق بۇ قىلىپ تهكلىپ ئورگانالرنى مهخسۇس ئاالقىدار ھهمده

ئىشالرغا ھهرقانداق قىلغان پهيدا دوكالت ھهرخىل ئۆتكهن دېيىلىپ بۆلىكىده بۇ

ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ ئورگانالر مۇشۇ بهلكىم ئىشالر بۇ قىلىش، دىققهت

سۈرۈشكه ئىلگىرى قىلىپ ئۇيغۇن ئهمهلىيهتكه ھالدا رهسىمنى تهدبىرلهرنى خهلقئارالىق

ھوقۇق ئۇالرنىڭ ئهمهسلىكىنى زۆرۈر ياكى زۆرۈر قوللىنىشنىڭ قىلىپ پايدىلىق

كېرهك. قىلىش قارار ئىچىده دائىرىسى

ماددا ئۈچىنچى يىگىرمه

بۇ دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم قايسى ھهر ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ

ئۈچۈن ئهمهلىيلهشتۈرۈش ھوقۇقالرنى قىلغان ئېتىراپ ئهھدىنامىسىده ئىتتىپاقلىق

ئوتتۇرىغا تهكلىپ-پىكىر تۈزۈش، ئهھدىنامه يهنى ھهرىكهتلهر خهلقئارا قولالنغان



بىرلىكته ھۆكۈمهت ئۈچۈن مهقسىتى ھهمده بېرىش، ئېلىپ ياردىمى تېخنىكا قۇيۇش،

مۇھاكىمه ۋه كېڭىشىش ئاالقىدارالرنى يىغىنىغا تېخنىكا ۋه يىغىنى رايون ئاچقان

كېرهك. قوشۇلۇشى ئىشلىتىشكه ئۇسۇلالرنى ئىشلىتىدىغان ئۈچۈن قىلىش

ماددا تۆتىنچى يىگىرمه

تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن بۆلىكى ھهرقانداق ئهھدىنامىنىڭ ئىتتىپاقلىق بۇ

زىيان قانۇنىغا تهشكىللهش ئورگانالرنىڭ مهخسۇس قايسى ھهر ۋه قانۇنىغا ئاساسى

ھهرقايسى ۋه ئورگانالر ھهرقايسى تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ۋه يهتكۈزىدىغان

جهھهتتىكى ئىشالر ئاالقىدار ئهھدىنامىسىگه ئىتتىپاقلىق بۇ ئورگانالر مهخسۇس

يهتكۈزىدىغان زىيان قانۇنغا ئاالقىدار مۇئهييهنلهشتۈرۈپ بهلگىلىمىسىنى مهسئۇلىيهت

بولمايدۇ. چۈشهندۈرۈشكه دهپ

ماددا بهشىنچى يىگىرمه

بولغان يېتهرلىك خهلق بارلىق بۆلىكىنى ھهرقانداق ئهھدىنامىسنىڭ ئىتتىپاقلىق بۇ

بايلىق ۋه بايلىقلىرىدىن تهبىئىي ئۇالرنىڭ ۋه بهھرىلىنىش بولغان ئهركىن ۋه

بولمايدۇ. چۈشهندۈرۈشكه دهپ يهتكۈزىدۇ زىيان ھوقۇقىغا پايدىلىنىش مهنبهلىرىدىن



بۆلهك بهشىنچى

ماددا ئالتىنچى يىگىرمه

ئهزا ھهرقانداق تهشكىالتىدىكى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ئهھدىنامىنى ئىتتىپاقلىق بۇ .1

ئېچىۋېتىشىمىز دۆلهتكه ئهزا ھهرقانداق ئورگانالردىكى مهخسۇس ياكى دۆلهتكه

بىرلهشكهن ۋه دۆلهت دائىمىي قانداق ھهر كىلىشىمىدىكى سوت خهلقئارالىق كېرهك،

كېلىشىمى ئىتتىپاقلىق بۇ بىلهن تهكلىپى يىغىنىنىڭ چوڭ تهشكىالتى دۆلهتلهر

ئۇچۇق ئىمزاسى دۆلهتلهرنىڭ باشقا ھهرقانداق دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم نامىدىكى

كېرهك. ئېچىۋېتىشىمىز ئاشكارا

تهستىقنامىنى كېرهك. ئۆتىشى تهستىقتىن چوقۇم ئهھدىنامىسى ئىتتىپاقلىق بۇ .2

كېرهك. تاپشۇرۇشى كاتىپىغا باش تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

قۇشۇلۇشنامىنى ۋه تهستىقنامه ھهربىر كاتىپى باش تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن .4

بارلىق قېتىلغان ئهھدىنامىسىگه ئىتتىپاقلىق بۇ ياكى بولغان قۇيۇلۇپ ئىمزا

كېرهك. ئۇقتۇرۇشى تاپشۇرۇشىنى دۆلهتلهرنىڭ

ماددا يىگىريهتتىنچى

قوشۇلۇشنامه ياكى تهستىقنامه پارچه بهشىنچى ئوتتۇز ئهھدىنامىسى ئىتتىپاقلىق بۇ .1

ئايدا ئۇچ باشالپ كۈندىن تاپشۇرۇلغان كاتىپىغا باش تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن



بولىدۇ. ئىگه كۈچكه ئاندىن

تهستىقلىنىپ كىيىن تاپشۇرۇلغاندىن قوشۇلۇشنامه ياكى تهستىقنامه بهشىنچى ئوتتۇز .2

بۇ ئهھدىنامىسى ئىتتىپاقلىق بۇ قارىتا دۆلهتلهرگه قوشۇلغان ئهھدىنامىگه بۇ ياكى

تاپشۇرۇلغان قوشۇلۇشنامه ۋه تهستىقنامه تاپشۇرغان دۆلهت ئۇ نىسبهتهن دۆلهتكه

بولىدۇ. ئىگه كۈچكه ئاندىن ئادا ئۈچ باشالپ كۈندىن

ماددا سهككىزىنچى يىگىرمه

بارلىق دۆلهتلهردىكى ئىتتىپاقداش بهلگىلىمىلهر ئهھدىنامىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ

چېكى بولىدىغان مۇستهسنا ۋه چهكلىمه ھېچقانداق بارىدۇ، كېڭىيىپ بۆلهكلهرگىچه

بولمايدۇ.

ماددا سهككىزىنچى يىگىرمه

بۇ دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم ھهرقانداق ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ .1

ھهمده بولىدۇ. قويسا ئوتتۇرىغا اليىھهسىنى تۈزىتىش قارىتا ئهھدىنامسىگه ئىتتىپاقلىق

دهرھال كاتىپ باش تاپشۇرىدۇ. كاتىپىغا باش تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

ھهرقايسى ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ اليىھهسىنى تۈزىتىش قۇيۇلغان ئوتتۇرىغا

تۈزگۈچى كېلىشىم كاتىپنىڭ باش ئهۋهتىدۇ.،ھهمده دۆلهتكه تۈزگۈچى كېلىشىم

قويۇشىغا ئاۋاز ئۇنىڭغا ھهمده كهچۈرۈش كۆزدىن اليىھهنى بۇ ئېچىپ يىغىنى دۆلهتلهر

ئاز ئهڭ كېرهك. ئۇقتۇرۇشى ئۇالرغا قارىتا قوشۇلمايدىغانلىقىغا ياكى قوشۇلىدىغان

ئېچىشقا يىغىننى. بۇ دۆلهت تۈزگۈچى كېلىشىم قىسىم بىر ئۈچتىن دېگهنده

تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن كاتىپ باش ئاستىدا، شارائىت قوشۇلىدىغان



كېرهك. ئېچىش يىغىننى بۇ رىياسهتچىلىكىده

تۈزگۈچى كېلىشىم ساندىكى كۆپ تاشلىنىپ بىلهت ھهمده قاتنىشىپ يىغىندا

دۆلهتلهر بىرلهشكهن اليىھهسى، تۈزىتىش ھهرقانداق ئۆتكهن تهستىقىدىن دۆلهتلهرنىڭ

كېرهك. تاپشۇرۇش تهستىقىغا يىغىنىنىڭ چوڭ تهشكىالتى

ھهمده تهستىقى يىغىنى چوڭ تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن اليىھهسى تۈزىتىش بۇ .2

ئىككى ئۈچتىن ئۈچۈن دۆلهتلهر تۈزگۈچى كېلىشىم ئهھدىنامىسى ئىتتىپاقلىق بۇ

قوبۇل ئاساسهن تهرتىپىگه قانۇن ئاساسى ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر ساندا ئارتۇق قىسىمدىن

. بولىدۇ ئىگه كۈچكه دهرھال كىيىن، قىلغاندىن

ھهر بولغان قىلىپ قوبۇل كىيىن، بولغاندىن ئىگه كۈچكه اليىھهسى تۈزىتىش بۇ .3

تۈزگۈچى كېلىشىم باشقا قارىتا، چهكلىمىگه دۆلهتنىڭ تۈزگۈچى كېلىشىم قايسى

قىلغان قوبۇل ئاللىبۇرۇن ئۇالر ۋه ماددىلىرى ئهھدىنامىسىنىڭ ئىتتىپاقلىق بۇ دۆلهتلهر

. ئۇچرايدۇ چهكلىمىسىگه اليىھهسىنىڭ تۈزىتىش ئىلگىرىكى قانداق ھهر

ماددا ئوتتۇزىنچى

دۆلهتلهر بىرلهشكهن باشقا، ئۇقتۇرۇشتىن چىقىرىلغان ئاساسهن 1-تارمىقىغا 26-ماددا

بايان 1-تارمىقىدىكى ماددا بۇ ئىشالرنى تۆۋهندىكى كاتىپى باش تهشكىالتى

: كېرهك ئۇقتۇرۇشى دۆلهتلهرگه بارلىق قىلىنغان

؛ تهستىق ۋه قوشۇلۇش ئىمزا، قويۇلغان ئاساسهن بهلگىلىمىگه 26-ماددىدىكى (ئا)

كۈچكه ئاساسهن بهلگىلىمىگه 27-ماددىسىدىكى ئهھدىنامىسى ئىتتىپاقلىق بۇ (ب)

اليىھهسىگه تۈزىتىش قانداق ھهر ئهھدىنامىسىدىكى ئىتتىپاقلىق بۇ ھهمده كۈن ئىگه



. بولىدۇ كۈن ئىگه كۈچكه ئاساسهن بهلگىلىمىگه 29-ماددا قارىتا

ماددا بىرىنچى ئوتتۇز

ئامبىرىغا ئارخىپ تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ئهھدىنامه ئىتتىپاقلىق بۇ .1

ھهر ئىسپانچه رۇسچه، فىرانسۇزچه، ئىنگلىزچه، خهنزۇچه، كېرهك. تاپشۇرۇلۇشى

. بولىدۇ ئۆلچهمده ئوخشاش نۇسخىسى قايسى

ئهھدىنامىسىنىڭ ئىتتىپاقلىق بۇ كاتىپى باش تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن .2

ئهۋهتىپ دۆلهتلهرگه بارلىق كۆرسىتىلگهن 26-ماددىدىكى نۇسخىسى بىر يهنه رهسىمى

بېرىلىدۇ.


