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 ئىشاَات 

بۇ يەصىز بۇيىهىذا ئىضلەتمەى ئىسىو َەنذە ناتىزيال تۇيۇصتۇرىضى بىزلەصمەى 

ۋە  دۆلەتلەر تەصمىالتى لاتىپ بۈلۈنى َەنذە َەرقايذاق دۆلەت ،سىهىٌ ،صەَەر

رايۇى يالى َْقۇق ئْرگايلىزىًىڭ قايۇيى ئْريى يالى باصقا چىگزا ۋە چىگزا ئايزىط 

 نەسلىلىەر ئۈستىذىمى َەرقايذاق قاراصًى ئۆس ئىچىگە ئالهايذۇ.

ٌ تەرلىپ بىزلەصمەى دۆلەتلەر تەصمىالتى َۆججىتىًىڭ بەلگىسى َ ەرىپ ۋە رەسىهذى

ْسخا نەلۇم بىزلەصمەى دۆلەتلەر تەصمىالتىًىڭ َۆججىتىذىٌ ئۈلگە بۇ يتاپىذۇ.

 ئېلىًذى.
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 كىرش سۆزى
 

َْقۇقًى ئۇساق  لضلىنن َْقۇق نائارىپى بْلسا بىلىو،ئىختىذار،پْسسسىيە ۋە َەرىمەت يىتلذۇرۇش ئارقلىق ىلىضل
نۇددەت ئىلگىزى سۇرۇش ۋە قْعذاش جەريايى.بۇ ئېًىقلىًا بىزلەصمەى دۆلەتلەر تەصمىالتىًڭ يەرصارى خارالتىزلىق 

يىلذىٌ بۇياى بىزلەصمەى دۆلەتلەر تەصمىالتى -2005ىپ الَيىسى َْقۇق نائار لضلىنچاقىزقى ــــــــ دۇييا 
َْقۇق نائارىپىًىڭ َەرقايسى  لضلىنَْقۇق نائارىپىًى  لضلىنرىغبەتلەيذۈرۈش قاتارلىق ئۇسۇلالريى قْللىًىپ 

 .نۇَىو يْختىلىزىغا لىزگۈسىذۇ
سىستىهسى.بۇ بەش يىللىق يىڭ نۇَىو يْختىسى بْلسا نەلتەپ 2005)-(2009دۇييا الَىيە بىزىًچى باسقۇچ

يىڭ نۇَىو يْختىسى يەيىهۇ بىز قەدەم ئىلگىزىلىگەى  )2014-2010(نۇۋەپپقيەتًىڭ ئاساسىذا ئىممىًچى باسقۇچ
َالذا لەلگۈسىذىمى پۇقزاالر ۋە رەَبەرلەريىڭ يْل باصالش ۋە يىتەللەش.نەسلەى ئالي نائارىپ ئْرگايلىزى َەنذە 

ر ئادەنلەر.نەنۇرالر قايۇى ئىجزا ى باىيىتۇلئئەنەلگە ئاصۇرۇصتا نەسقۇق َْ لضلىنَۆرنەتلەش،ئاسزاش ۋە 

 . قىلغۇچالردىٌ باصالپ َەربى ئىضالر نۇالسىهەت خادىهلىزىغىچە

َْقۇق نۇدىزيىتى ئىممىًچى  لضلىنئاي بىزلەصمەى دۆلەتلەر يىغًغا ئەسا َەرقايسى دۆلەتلەر -9يىل-2010
َْقۇق نائارىپ پىاليى ئْرۇيالصتۇرۇش ۋە  لضلىنۇصۇ سائالەردىمى باسقۇچلۇق پىاليى تەستقتىٌ ئۆتمۈسگەيذە ن

سياسەتلەريى تەستىقالش ۋە ئۇسۇلالريى لۈچەيتضًى ناقۇللىذى.َەرىمەت پىاليى تەرتپ ۋە نەسنۇى تەرەپلەردە 
ەى َەرقايسى دۆلەت َۆلۈنەتلىزى ۋە باصقا تەرەپلەرگە قايذاق پىالى يۈرگۈسۈصتە ئەنەلي بْلغاى قىبلىًانە بىل

 . لذىًتەنى

َْقۇقًى َۆرنەتلەيذىغاى  لضلىنن َْقۇق نائارىپى بارلىق لضلەريىڭ ئىشسەت َۆرنىتًى قْعذاصقا ۋە ىلىضل
َْقۇق ئىضلزى ئالي دەرجىلن نەخسۇس ئىط بىجزش  لضلىنقۇرۇصغا پايذىلق.بىزلەصمەى دۆلەتلەر  جەنئيەت

ييەت تەصمىالتى لەلگۈسىذە باصقا بىزلەصمەى پەى َەنذە نەدە-ئْريى ۋە بىزلەصمەى دۆلەتلەر نائارىپ،ئىلو
دۆلەتلەر ئْرگىًى،خەلقئارا ۋە رايۇى تەصملًىپ داۋانلق بىز يىيەتتە َەنمارلىضىپ ،َەرقايسى ئەسا دۆلەتلەر ۋە باصقا 

َْقۇق نائارپًى ئىجزا قىلط.دەسلەپمى ۋە َاسىزقى ۋەسىپىًڭ نۇَىهى بْلسا سۆلەت ۋە يەرلىمتە  لضلىنتەرەپلەر 
ت قْللىًط.صۇڭالصقا َەرقايذاق نۇصۇ تۈردە تىزصچايلق لۆرسەتمەيلەرگە ،بىش چْقۇم ئەڭ سّر لۈچ بىلەى َەرلە

 .ياردەم قىلهىش
 

  يىلىًًا بْلۋۋس

 .بىزلەصمەى دۆلەتلەر نائارىپ،پەى ۋە نەدەييەت تەصمىالتى ئْنۇنى خادىو
 ياۋايىت نۇپىسەي

 .ى ئىط بىجزگۈچىَْقۇق ئىضلزى ئەڭ يۇقىز لضلىنبىزلەصمەى دۆلەتلەر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نۇيذەرىجە
 

 لىزىط سۆسى
 يىل َەرىمەت پىاليى نۇَىو نەسنۇيى   2014-2010

 ( َەرىمەت پىاليى 2010-2014دۇييا لضلىن َْقۇق نائارىپ پىاليى ئىممًچى باسقۇچ)
 
  .نۇقەددىهە 1
A .ئارقا لۆرۈيۈصى ۋە لضلىن َْقۇق نائارىپًڭ ئېًىقلىهسى. 
Bارىپًڭ الَيسًڭ يىضايى . دۇييا لضلىن نائ 
C لضلىن َْقۇق نائارىپ َەرلىتًڭ پزيسىپى. 

 (  :2010-2014دۇييا لضلىن َْقۇق نائارىپ پىاليىڭ ئىممًچى باسقۇچ  )
 ئالي نائارىپتمى لضلىن َْقۇق نائارپى ۋە نەنۇر، قايۇى ئىجزاقىلغۇچىالر ۋە َەربيلەريى تەربيلەش پىاليى

A دائىزسى. 
Bلْيمزېت يىضاى. 
Cالي نائارپتا لضلىن َْقۇق نائارىپ َەرلتى ئىلگزى سۇرۇش.ئ 
Dنەنۇرالر،قايۇى ئىجزاقىلغۇچالر ۋە َەربيلەريىڭ تەربيلەش َەرلتًى ئىلگزى سۈرش . 
Eدۆلەت ئجزا قىلضًڭ تەرپى . 
Fجەلقئارا َەنمارلىق ۋە ياردەم . 
Gناسالصتۇرۇش ۋە باَا . 

لۈيى دۇييا لضلىن َْقۇق نائارىپ -30ئايًىڭ -9ليى-2010قۇصۇنچە َۆججەت :لضلىن َْقۇق نۇدىزيتى 
 يۇنۇرلۇق قارارى- 15/ 11پىاليىڭ ئىممًچى باسقۇچ َەرىمەت پىاليىڭ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 يىل َەرىمەت پىاليًڭ يۇَىو يْقتىسى-2014-2010

يى قىسقىچە (َەرىمەت پىال2010-2014بۇ قىسىهذا دۇييا لضلىن َْقۇق نائارىپ پىاليىڭ ئىممًچى باسقۇچ )
باياى قىلًذى.بۇيىڭ نۇَىو يْختىسى لضلىن َْقۇق نائارىپًى ئالي نائارىپ سىستهى َەنذە نەنۇرالر قايۇى 
ئىجزا قىلغۇچى ۋە َەربيلەريى تەربيلەصمە لىزگۈسۈپ نۇصۇ َەرىمەتًى قايات يايذۇرۇصًى نۇَىو خىشنەت دەپ 

 بىلط. 
ەصمەى دۆلەتلەر لضلىن َْقۇق نۇدىزيتًىڭ ناقۇللىقذىٌ لۈيى بىزل-30ئايًىڭ -9يىلى-2010َەرىمەت پىاليى 

 ئۆتتى.
 ئېلىپ بېزلىۋاتىذۇ(-2005.دۇييا لضلىن َْقۇق نائارىپ الَيەسى )1

 لضلىن َْقۇق نائارىپى دېگەى يىهە؟
لضلىن َْقۇق نائارىپًڭ ئېًىقلهىسًڭ لۆرستذىغًى بْلسا ئْنۇنالصقاى لضلىن َْقۇق.نەدەييتًڭ 

ئۇچۇريى قۇرۇش.ئۈيۈنلن بْلغاى لضلىن َْقۇق نائارىپى لضلىن َْقۇق ۋە لضلىن  نائارىپ،تەربيەلەش ۋە
ٌ بەلمى لۈيذىلن تۇرنۇصتا لضلىن َْقۇق لېزەللن  َْقۇقًى قْعذاش نىخايشىهًڭ بىلىهلزيى تەنىًلەپال قالهاستى

ْقۇق نائارىپى يەيە بْلغاى ئىختىذارالريى ئىلگزى سۈرۈش،قْعذاش ۋە ئىضلتىط قاتارلىقالريى يىتلذۈرىذۇ.لضلىن َ
 لضلىن َْقۇقًى قْعذاصقا لېزەللن بْلغاى پْستىسيە ۋە َەرىمەتًى پۈتۈى جەنئيەت ئەسالىزدا يىتلذۈردۇ.

لضلىن َْقۇق نائارىپ َەرىمتى باراۋەر ۋە لەنسىتط بْلىهغا ئاساسى لضلىن َْقۇق پىزيسپًى يەتمۈسۈصى 
ۋە ئْنۇنيۈسلىمًى تەرعىپ قىلط.بىزال ۋاقىتتا نۇيۇ ئارا ساقلىًط،ئايزىلهاسلىق -لېزەك. َەنذە ئۇيىڭ ئۆس

پائاليەتلەر ئەنەليەتمە يېقىٌ بْلىضى.ئۆگەيگۈچىلەريىڭ ئەنەلي تۇرنۇش تەجىزبىلىزىذا لضلىن َْقۇققا 
نۇياسىۋەتلن بْلىضى.نۇصۇالريى ئۆسيىڭ نەدەييەت ئارقا لۆرۈيىضذە لضلىن َْقۇق پىزيسپىًى بايقاصًى 

ئاليەتلەر ئارقلىق،ئۆگەيگۈچلەر لضلىن َْقۇق ئىُتىياجًى جەسىهلەصتۈرۈش ۋە ئۇيى َەل يىتىلذۈرۈش.نۇصۇيذاق پا
قىلىط َەنذە لضلىن  َْقۇق ئۆلچىهى بىلەى بىزدەك بْلغاى َەل قىلط ئۇسۇلًى تېپىپ چىقىط.بۇيىڭذىٌ 

ا لضلىن َْقۇق سىزىت باصقىالريىڭ َْقۇقًى ئەنەلگە ئاصۇرۇش،َۆرنەتلەش ۋە قْعذىغۇچالرعا يىسبەتەى ئېيتقايذ
 نائارىپى ئۇالريىڭ نۇياسىۋەتلن بْلغاى ئىختىذارالريى ئاصۇرىذۇ.

ئۆگىًىط نەسنۇيى يالى ئۆگىًىط ئۇسۇلى بۇلسۇى َەنهسى چْقۇم لضلىن َْقۇق قىههەت قارصًى ئەلىس 
 ئەتتۈرصى،قاتًىضضقا رىغبەتلەيذۈرۈش،َېچقايذاق قْرقىًىط بْلهىغاى ئۆگىًىط نۇَىتًى يارتىط.

 چۈى دۇييا لضلىن َْقۇق نائارىپ الَيىسىًى قايات يايذۇرنىش؟يېهە ئۈ
لۈيى بىزلەصمەى دۆلەتلەر چْڭ يىغىًىذا دۇييا لضلىن َْقۇق نائارىپ -10ئايًىڭ-12يىل -2014

داۋام قىلۋاتىذۇ(ئىالى قىلىًذى.يۇيىڭذا َەرقايسى ئْرگايالر َەرقايسى تۇرلەردىمى لضلىن -2005الَيسى)
 ا قىلىضًى ئىلگىزى سۈرۈش.َْقۇق نائارىپًى ئىجز

بىزلەصمەى دۆلەتلەر لضلىن َْقۇق نائارىپًڭ ئْى يىللق ئاساسىًڭ ئۈستىگە، بىزتۈرلۈك يېڭى بْلغاى خىشنەت 
يىڭ «بىزلەصمەى دۆلەتلەر لضلىن َْقۇق نائارىپى ۋە تەربيىلەش ئەَذىًىهىسى»ئۆلچهى بېمتىط .َەنذە 

پ باردى.دۇييا الَيىسى لضلىن َْقۇق نائارىپًڭ چۇڭقۇر بْلغاى بېمتىلضى يەيە دۇييا الَيسىگە تْلۇقالش ئېلى
بارا بۇيى تۇيۇپ يېتىذىغايلقًى ئەلىس ئەتتۈردى.ئادەنًڭ -يەتىجىگە ئېزصىذىغايلقًى خەلىقئارا جەنئيەتًڭ بارا

ن ئىشسەت َۆرنىتًى قْعذاش ۋە باراۋەر ئاساستا قارار قىلضقا قاتًىضط ئارقىلق لضلىن َْقۇق نائارىپى لضلى
تەرۇس قىلط ۋە سّراۋايلىق تْقۇيۇصًى تْسۇصقا پايذىلق.دۇييا الَيىسى لۈچەپ لضلىن َْقۇق -َْقۇققا دەخلى

نائارىپًڭ ئاساسى پىزيسپى ۋە تەدبزى ئۇستىذە ئْرتاق تْيۇش َاسل قىلضًى ئىلگزى سۈردى َەنذە تەپسلى بْلغاى 
يەرلمىچە َەرقايسى قاتالنالريىڭ صېزىملن ۋە بىز َەرىمەت قۇرۇلهىسى بىلەى تەنىًلەپ خەلقئارادىٌ باصالپ 

 َەنمارلق نۇياسىۋىتًى لۈچەيتى.
(دۇييا 2004-1995ۋاقىت چەللىهسى بْلغاى بىزلەصمەى دۆلەتلەر لضلىن َْقۇق نائارىپ ئْى يىلغا ئْخضايذۇ.)

چى باسقۇچًىڭ الَيسى ۋاقىت چەللىهسى يْق، بىز قاتار ئېلىپ بېزلىۋاتقاى باسقۇچالردىٌ تەرلىپ تاپقاى بىزىً
يىلذىٌ -2010يىلغىچە بْلۇپ ئْتتۇرا باصاليغۇچ نەلتەپلەريى يْختا قىلىذۇ.-2005-2009نۆَلىتى بْلسا 

تارتىپ يىضضاى ئۆسگىزصلەرگە ئۇچزعاى بْلسىهۇ لضلىن َْقۇق نۇدىزيتى يەيىال َەرقايسى ئەسا دۆلەتلەريىڭ 
 ارپًى ئېلىپ بېزصًى قْلالۋاتىذۇ.داۋانلىق ئْتتۇرا باصاليغۇچ سېستىهىسذا لضلىن َْقۇق نائ

. ئالي نائارىپتمى لضلىن َْقۇق نائارىپى َەنذە نەنۇر،قايۇى ئىجزاقىلغۇچى ۋە َەربيلەريىڭ لضلىن َْقۇق 2



 تەربيلەش َەرىمەت پىاليى.
(َەرىمەت پىاليى َۆلهەت ۋە َۆلهەتسش نۇتەخەسس ۋە لەسپى 2010-2014دۇييا الَيسى ئىممًچى باسقۇچ )

چالريىڭ تۆَپىسى ۋە تەلضۇرۇپ قۇبۇل قىلذى.َەنذە ئۇالر يۇقزقى ساَەلەريىڭ دۆلەت بىزيىچى صۇعۇلاليغۇ
پىمزيى تەنًلىذى.ئۇيىڭ نۇَىو -دەرجىلن لضلىن َْقۇق بېجىزگۈچًىڭ تەپسىلى ئىستزاتىگسى ۋە ئەنەلي ئْي

 نەسنۇيلىزى تۆۋەيذىمىچە:
 ئالي نائارىپتىمى لضلىن َْقۇق نائارىپى 

لۆرسىتغًى ئْتتۇرا دەرجىلن نائارىپتىٌ لېيىًمى دۆلەت تەستىقلىغاى ئالي نەلتەپ ۋە باصقا  ئالي نائارىپًىڭ
ئْرگايالر،ئْقۇتقۇچى،جەنئيەت خىشنەتچلىزى،داۋاالش ۋە قايۇى خادىهلىزى قاتارلىقالريىڭ تەربيلەش ۋە ئىتزاپ 

بۇ جەَەتتىٌ لضلىن َْقۇق نائارىپى قىلىط قاتارلىقالر بىلەى صۇعۇلاليغاى بارلىق نائارىپًى ئۆس ئىچگە ئالىذۇ.
بىز خىل ئۇيىۋىزسال َْقۇققا ئەَهىيەت بېزىپ نائارىپ ئۇسۇلًى ئىلگىزى سۈرىذۇ.َەنذە ئۆسئىچىگە 

نائارىپ ئارقلىق لضلىن َْقۇقًى ئىلگىزى سۈرۇش.نائارىپًىڭ بارلىق ئانىل ۋە جەريايىغا لاپالەتلن »ئالذىغًى
يىهۇ «يلەصًى ئۆسئىچىگە ئېلىپ َەنهسى لضلىن َْقۇقتىمى تەربيلەش قىلط دەرسلن،ناتېزيال،ئۇسۇل ۋە تەرب

 ئۆسئىچىگە ئېلىپ نائارىپ ساَەسىذىمى بارلىق لىضلەريىڭ لضلىن َْقۇقى َۆرنەتلەصمە لاپالەتمە ئىگە قىلىط.
ذىمى بەش ئەگەر نۇصۇ ئۇسۇلًى ئۇيۇنلۈك َالذا ئالي نائارىپغا لىزگۈسنەلچى بْلساق ئۇيذاقتا ئاس دېگەيذىهۇ تۆۋەي

 تەرەپتىٌ َەرىمەت قْللًىط السىو:
.سىياسەت َەنذە نۇياسىۋەتلن بْلغاى ئىجزاقىلىط تەدبىزىئالي نائارىپ سىياستى قايۇى تۇرعۇسۇش،َەرلەت 1

پىاليى،دەرىسلن،تەربيلەش سىياستى قاتارلىقالريى ئۆسئىچگە ئالىذۇ.صۇيذاقال بايزىقى رّصەى َالذا لضلىن 
ى سۈرۈش،صۇيذاقال لضلىن َْقۇق نائارىپًى پۈتمۈل ئالي نائارىپ سېستهسغا َْقۇق نائارىپًى ئىلگىز

لىزگۈسۈش.باصقا َەرقايذاق تەرەپلەر بىلەى َەنمارلضط ،قاتًىضط،صەللى ئارقلىق سىياسەت تۈسۈش،بىز 
دۆلەتًىڭ ياخضى بْلغاى لضلىن َْقۇق نائارىپًى تەنىًلەش ۋە ئىلگىزى سۈرۈش نەجبۇريىتًى 

ىلط ئۈيۈنلۈك بْلۇش ئۈچۈى سياسەت بىز تۈرلۈك باعىلغۇچى ئىجزاقىلط ئىستزاتىگە يۈرگۈسۈش.ئىجزاق
نۇَتاج،بۇيىڭ لۆرستغىًى نۇۋاپىق بْلغاى بايلىق ئاجزتىط،ناسالصتۇرۇش نىخايىشىهًى قۇرۇش بىزلىممىگە 

 لاپالەتلن قىلط،تەلضۈرۈش ۋە نەسئۇليەت سۈرۈصتۈرۈش قاتارلىقالر ئۆس ئىچىگە ئالىذۇ.
زىط ۋە ئۆگىًىط جەريايى ۋە قۇرالى لضلىن َْقۇق قىههەت قارصى ئەلىس ئەتتۈردىغاى ئۇيۋىزسال .دەرس بې2

خارالتىزلن دەرس بېزىط ئۇسۇلى قْللًىط ۋە ئۇيى لىزگۈسۈش ،ئۆسگەرتط.لضلىن َْقۇق بارلىق دەرسلىملەرگە 
لىزگۈسۈش.ئاالَىذە  سىڭىپ لەتمەى بْلىذۇ َەنذە لْيمىزىت بْلغاى لضلىن َْقۇق دەرىسلىمى ۋە الَيسًى

بْلغىًى لۆپ خىل بىلو ۋە ئىلىو ئاتىلغاى لضلىن َْقۇق الَيسى.ئەنەليەت ۋە ئۇسۇل بْلسا دىهمْراتيەيىڭ 
قاتًىضط ئۇسۇلى.ناتېزيال ۋە دەرسلن لضلىن َْقۇق قههەت قارصًى تەصۋىق قىلىذۇ.نۇياسىۋەتلن ياردەم ۋە 

 نەيبە قۇرۇش.
رگىًى يېڭى بىلهلەريى تەرەققي قىلذۇرۇش َەنذە لضلىن َْقۇق .تەتقىقات خىشنتى ئالي نائارىپ ئ3ْ

ساَەسىذىمى تەيقىذى پىمىز قىلضًى ئىلگىزى سۈرۈش،نۇيذاق پىمزقىلط تەتۈرسًى ئېلىپ ئېيتققايذا لضلىن 
َْقۇققا يىتەلچىلن قىلىذۇ ۋە لضلىن َْقۇق نائارىپًىڭ سياسەت ۋە ئەنليەتمە يېتەلچىلن قىلذۇ.َاسىز 

تەجزىبە باَاالش ۋە تەتقىقات سېلىضۇرۇش ئارقلىق تەتقىقات خىشنتًى نۇقۇنالصتۇرۇصقا ياردەم قىلغلى يۈرگۈسۋاتقاى 
 ۋە ياخضى ئۇسۇلًى تارقىتضقا ياردىهى بْلىذۇ.

َەنذە نۇصۇ ئۇسۇلالريىڭ ئاساسىذا يېڭىچە ئۇسۇل ۋە قۇرالالريى ئېچضقا پايذىلق.تەتقىقات خىشنتى يەيە تەجىزبە 
ە يېتەلچىلن قىلىذۇ.تەتقىقات خىشنىتًى ئالهاصتۇرۇش،ئْقۇش نۇلاپاتى ۋە تەتقىقات پۇلى ۋە باَاالش خىشنتگ

 يەيىهۇ ئىلگىزلەصمە ئىزصط.
.ئۆگىًىط نۇَىيتى ئىلىو ئەرلًلمى ئالي نائارىپ ئْرگايلىزى بىز نۇَىتقا ئايلىًىپ قالذى .ئۆسئارا 4

ىق ئالي نائارىپ ئْرگايلىزىذا لضلىن َْقۇق چۈصىًط،َۆرنەتلەش ۋە نەسۇليەت تۇيغۇسى ئىلگىزى سۈرۈش ئارقل
نائارىپى ئارقلىق لۈيذىلن لضلىن َْقۇق ئۇسۇلًى ئىلگىزى سۈرۈش.ئْرتاق سياسەت ئېًىق قىلىپ بارلىق نۇصۇ 

َەرىمەت بىلەى صۇعۇلاليغۇچالريىڭ َْقۇقًى قْعذايذۇ دەپ بېمىتمەى.ئْقۇتۇش بىلەى صۇعۇلاليغۇچالريىڭ 
لگىزى سۈرۈش نەسئۇليتى بار،ئْقۇعۇچالر ئەرلىٌ َالذا ئۆسىًىڭ لۆسقاراصلىزيى لضلىن َْقۇق نائارىپًى ئى

ئىپادىلسە ئىلهي پائاليەتلەرگە قاتًاصسا بْلىذۇ،ئۇالريىڭ يەيە تېخهۇ لۆپ بْلغاى ۋە تېخىهۇ لەڭ دائىزىلن بْلغاى 
 رايۇى ئارا ئالهاصۇرۇش پۇرسىتى بْلغاى بْلىذۇ.



يىڭ نائارىپ ۋە لەسپى تەرەققياتى ئالي نائارىپ ئْرگىًى لضلىن َْقۇق .ئالي نائارىپ ئْقۇتۇش خىشنەچلىز5
ئۆگىًط ۋە ئەنەلىي ئۇلگىسى بْلۇش سۇپتى بىلەى بارلىق ئْقۇتۇش  بىلەى صۇعۇلاليغۇچى ۋە خىشنەتچلەرگە 

لضلىن َْقۇق قىههەت قارصًى يەتمۈسۈصتە ئۈلگە بْلۇپ بېزىضى السىو.تەربيلەش ۋە لەسپى تەرەققيات چْقۇم 
تەربيگۈچىلەريىڭ لضلىن َْقۇق بىلهًى ئىلگىزى سۈرۈش ۋەدەبىزش ۋە ئالتپچايلىقًى ئىلگىزى سۈرۈش.بۇيىڭذىٌ 
ٌ بەَىزلىًىط ئْبىمتى بۇلۇش سۈپتى بىلەى ئۇالرنۇ بىزخىل َۆرنەتلەش ۋە  باصقا ئْقۇتۇش خىشنەتچلىزى َْقۇقتى

َۆرنەت بْلغاى نۇَىتتا خىشنەت قىلىضقا  ۋە ئىشسەت ئىشسەت َۆرنەت بْلغاى نۇَتتا خىشنەت قىلضقا نۇَتاج
 .  نۇَتاج

 تەربىيلىًىضى َْقْق لىضلىن َەربىيلەريىڭ ۋە قىلغۇچى ئىجزا نەنۇر،قايۇى
 ئجزا نەسئۇلىيتىًى َەربىيلەر ۋە قىلغۇچى ئجزا خادىهلىزى،قايۇى ئەدىلىيە لاتىپى تەصمىالتى دۆلەتلەر بىزلەصمەى 

 بىلەى سۈپتى بْلۇصى قىلغۇچىللىزى ئىجزا دۆلەتًىڭ لىضلەر بۇ.بەردى ەلۆرسەته بْلغاى تەپسىلى ئۈچۈى قىلىط
 .بار نەسئۇلىيىتى بْلغاى نۇَىو ئىچىذە دائىزىسى ئۆس قْعذاصتا ۋە َۆرنەت َْقۇقىًى لىضلىن

 ئاس ئستىزاتىگىيە ئادەتتىمى ئۈچۈى سۈرۈش ئىلگىزى تەربىيەلىًىضىًى ئۈيۈنلۈك لىضلەريىڭ لەسىپتىمى نۇصۇ
 .قْللىًىط َەرىمەت ساَەلەردە تۆۋەيذىمى ىبْلغايذىم

 تەربىيەلەش َْقۇق لىضلىن سىياسىتىذە تەربىيەلەش سىياسەتلەر نۇياسىۋەتلىن باصقا ۋە سىياسىتى تەربىيەلەش.1
 لىضلەر تىپتىمى تەلىپى،ئاجىش خارەلتىزلىن نەجبۇرالش ئۆرلەصًىڭ  يۇقىزى ئْنۇنيۈسلۈك ۋە الياقەت لەسپى بْلسا
 لىضلىن.بەلگىلەيگەى دەپ لىزەك تەربىيەلىًىضى ئاالَىذە چْقۇم ئەنەلذارالر بارىذىغاى ئىلىپ ۋەتنۇياسى بىلەى
 چْقۇم تەربىيەلەصًى.لىزگۈسۈلذى دەرىسلىممە تەربىيەلەش لەسىپتىمى ۋە بۇرۇيقى لەسىپتىٌ تەربىيەلەش َْقۇق

   بْلسا تەربىيەلەش چۈيمى.ۇرعۇسۇشت تۈسۈلهىسى باَاالش ئۈيۈنًى ۋە باَاالش بىزىط ئىلىپ خادىهالر  نەخسۇس
 قىسىهى بىز قۇرۇصًىڭ ئىستىزاتىگىيە ئىقتىذار ئْنۇنيۈسلۈك بەلمى قالهاستىٌ بْلۇپ خىشنىتى تۈر بْلغاى ئايزىو بىز

 َْقۇققا لىضلىن      بىزىط ئىلىپ تەلضۈرۈش يىسبەتەى قايۇيالرعا ۋە سىياسەت بارلىق لەسىپ نۇصۇ صۇڭالصقا
 .سۈرۈش ئىلگىزى تۆَپىسىًى  بْلغاى َْقۇققا لىضلىن لەسىپىتە قىلىط،نۇصۇ لاپالەتلىن بْلهاسلىققا قارصى

 نۇياسىۋەتلىن بىلەى تْپى لىضلەر تەربىيەلىًىذىغاى نەسنۇيى تەربىيەلەش قۇرالى ۋە جەريايى تەربىيەلەش.2
 ئەنەلى بْلغاى اسىپَەنذەنۇي تەصمىالتى نەدەيىيەت ۋە ئْرگاى نەسئۇلىيىتىًى ۋە رّلى ئۇيىڭ َەنذە بْلۇش

 تْيۇصىط ۋە ئۇسۇلى قاتًىضىط بْلۇش،ئەنەلى ئەنەلىي ئۇسۇلى تەربىيەلەش.ئەتتۈرۈش ئەلىس ئۆلچەنًى
 ئۈستىگە قەدىزلەش ئۆسىًى لەسپى ۋە ئۆگۈيۈش تۈردىمى ئْخضاش لۆتۇرۇش،تەربىيەلەصًى يۇقىزى تىخًىمىسىًى

 . سۈرۈش ئىلگىزى قارصىًى قۇقَْ لىضلىن دەرىسلىن ۋە ناتىزىيالى قۇرۇلۇش،تەربىيەلەش
 نۇصۇ بەلگىلهە سىياسەت قاتارلىق ئىپتىمىسى لەسىپ ۋە قائىذىسى َەرىمەت نۇَىتى خىشنەت ۋە ئۈگۈيۈش.3

 ئىلگىزى دائىزىسىگە خىشنەت بارلىق َْقۇق لىضلىن.سۈرۈش ئىلگىزى قْصۇصًى تۆَپە َْقۇققا لىضلى لەسىپتىمى
   بْلغاى دائىزلىن لەڭ َەنذەتىخىهۇ لىزگۈسۈش رىغبەتلەيذۈرۈصًى ىئۇسۇلالري ياخضى ۋە قىلط ئىتزاپ سۈرۇش
 .سۈرۈش ئىلگىزى َەنمارلىقًى ۋە ئالهاصتۇرۇش رايْى

  ئىستىزاتىگىيسى َەرىمەت دۆلەت بْلغاى لْيمىزىت
   لىضلەريى لەسپىي تەربىيەلەصًى َْقۇق لىزگۈسۈش،لىضلىن نائارىپقا ئالىي نائارىپىًى َْقۇق لىضلىن
 ئۈستىذىمى ئاساسًىڭ ۋە تۈر بْلغاى،ئالذىٌ ناس ئەَۋالىغا دۆلەت تۈرلۈك بىز بْلغاى نۇَتاج لەشتەربىيە

 ئىجزا نەنۇر،قايۇى ۋە َْقۇق لىضلىن نائارىپًى ئالىي َەرىمەت قىتىهقى بۇ.قۇرۇش ئىستىزاتىگىيەگە ئۇيۋىزسال
 جەريايىغا قىلىط ئىجزا دۆلەت    خەلىق باَاالش ۋە قىلىط پىاليى،ئىجزا تەربىيەلەصًىڭ َەربىيلەريى ۋە قىلغۇچى
 :لۆرسەتتى باسقۇچ تۆت يىسبەتەى

 دۆلەتًى دەسلەپتە ئەَۋالى َاسىزقى نائارىپىًىڭ َْقۇق لىضلىن ساَالەردىمى تەسۋىزلەيگەى يۇقارقى:باسقۇچ-1
 تەدبىز،نەيبە ۋە سىياسەت  يۈرگۈسلىۋتقاى بىزىط،َاسىز ئىلىپ تەتقىقات ئۈستىذە ئەَۋال َاسىزقى قىلىپ چىقىط

 قىلغۇچىالريى َەرىمەت ۋە لۆرۈيۈصى ئارقا نەدەيىيەت تارىخى نۇياسىۋەتلىن ئۇيىڭغا َەنذە قۇرالى تەربىيەلەش ۋە
 ئىممىًچى دۆلەت َۆججەت بۇ ئارقىلىق    قىلىط نۇياسىزە ۋە تارقىتىط لۆلەنلىن لەڭ.ئالىذۇ ئىچىگە ئۆس

 .نۇنمىٌ قىلىضى ئايلىًىپ ىغائاساس ئىستىزاتىىگىيەسىًىڭ يۈرگۈسۈش باسقۇچلۇق
 بۇ تۈسۈش ئىستىزاتىگىيەسىًى يۈرگۈسۈش دۆلەت َەنذە نۇقىهالصتۇرۇش خىشنەتلەريى نۇَىو:باسقۇچ-2

   ساَالەريى بارلىق ئىلىًغاى تىلغا پىاليىذا َەرىمەت يۈسلەيذۈرۈش لىضلەرگە قاراتهىلىقى ئستىزاتىگىيە
 يۇقتىسى    نۇَىو(.نۇَىتى قۇرالى،ئۆگۈيۈش ۋە جەريايى يۈشئۆگۈ ۋە يىشىط سىياسەت،دەرس نەسلەى)قاپاليذۇ



 تۈسەش،پەقەت تۈرلەريى بىجىزىذىغاى ئالذىٌ ۋە يىضاى بْلغاى ئەنەلىي ئۇ.َەرىمەت بْلغاى تەسىزى سىجىل بْلسا
 .بْلىذۇ سىلىضقا يەسەر دەرىجىذە نەلۇم ئەَۋالىغا قىلىًىط ئىجزا نەلۇم يىلىًىڭ-2010-2004 بْلهىغايذىهۇ

 ئىستىزاتىگىيەسى قىلىط ئىجزا دۆلەتًىڭ قالسا چىقىپ تۈسۈلۈپ بىزدىًال تەلضۈرۈش ۋە قىلىط ئىجزا:باسقۇچ-3
 ۋە ئۆلچەش يىضاى نۇَىو بىمتىلگەى.ئىزىضىذۇ لۆرسىتىضمە ئەنەلىيەتتە َەنذە قىلىط تەصۋىق لۆلەنلىن لەڭ

 .ئىضلىتىلىذۇ ئەَۋالى تەرەققىيات ئۇيىڭ
 ئىلىپ باَاالش ئايزىو ۋە باَاالش ئۆسئۆسىًى ئىستىزاتىگىيەسىگە قىلىط ئىجزا دۆلەتًىڭ باَاالش:باسقۇچ-4

 ئىچىگە دّلالتًىڭ يەتىجىسىًى باَاالش.ئۈچۈى يارىتىط صارائىت ئۆگۈيۈصمە لەلگۈسىذىمى بْلسا بىزىط
 .بىزىط تەللىپ پىاليىغا َەرىمەت لەلگۇسىذىمى ئاساسەى ساۋاقالرعا-تەجزىبە َەنذە  خاتىزلەش

 نۇياسىۋەتلىن ىلەىب لىو
 يالى ياسارىتى نائارىپ ئاسالىقى نەسئۇلىيەت قىلىضتىمى ئىجزا َەققىذە نائارىپى َْقۇق لىضلىن نائارىپتىمى ئالىي
 نائارىپ ئالىي يەيى     َەنمارلىضىضقا ئْرگايلىزى َۆلۈنەت باصقا َەنذە نەيسۇپ ياسارىتىگە نائارىپ ئالىي

 ئْقۇتۇش بْلسا قىلغۇچىالر َەرىمەت نۇَىو باصقا.تەۋە فالۇلتىللىزىغا يەلەشتەربى نۇياسىۋەتلىن ۋە ئْرگايلىزى
 نەيبەسى ناتىزىيال ۋە ئْرگايلىزى    تەربىيەلەش َْقۇق بىزلەصهىسى،نائارىپ،لىضلىن ئْقۇعۇچىالر خادىهلىزى

 تەصمالت َۆلۈنەتسىش   ئْرگىًى َْقۇق لىضلىن لْنتىتى،دۆلەت پارالنىًت ،نۇياسىۋەتلىن
 ئىجزا تەربىيلىضىًى َْقۇق لىضلىن نۇياسىۋەتلىن َەربىيلەريىڭ ۋە قىلغۇچىالر ئىجزا نەنۇرالر،قايۇى.لىقالرقاتار

 ئْرگايلىزى دۆلەت چىتىلىذىغاى صۇيىڭغا تْپىًىڭ لەسىپ نۇصۇ لەسىپتىمى نۇصۇ ئاسالىقى نەسئۇلىيتى قىلىط
 نۇداپىئە دۆلەت يالى ئْرگىًى ەت،ئەدىلىيەۋاسار ئىچمى     بۆلۈنى باصقۇرۇش نەنۇر ئْنۇنىي بەلمىو.نەسئۇل
 باصقا.نۇنمىٌ بْلۇصى َەنمارالصقاى َۆلۈنەت يەرلىن َەنذە  ئْرگايلىزىًىڭ َۆلۈنەت باصقا َەنذە ئْرگىًى
 ۋە بىزلەصهىسى قىلغۇچىالر ئىجزا قايۇى نەنۇر فالۇلىتى تەربىيەلەش  لەسپىي بْلسا ئْبيىمتالر بْلغاى نۇَىو

 ناتىزىيال ۋە ئْرگايلىزى تەربىيەلەش َْقۇق َۆلۈنەت،لىضلىن صەَەرلىن  لْنىتىتى، لىننۇياسىۋەت بىزلەصهە
 .قاتارلىق تەصمىالتالر ئْرگىًى،َۆلۈنەتسىش َْقۇق لىضلىن دۆلەت نەرلىشى

 قايسىالر؟ نىخايىشىهى ناسالصتۇرۇش
 قىلىپ يۇقتىسى باعالش ئاالقە قىسىهًى نۇياسىۋتلىن بىز چْقۇم ئىيتقايذا،دۆلەت ئىلىپ قاتلىهىذىٌ دۆلەت

 نەسئۇل  بىزىضمە باَا ۋە ،ئۆلچەش قىلىط ئىجزا تۈسەش ئىستىزاتىگىيەسىًى دۆلەتًىڭ بۇ نۇقۇنالصتۇرۇش
 نەسئۇل تۈسەصمە  ۋاقىتتا بىزال ساقالش،يەيە ئاالقىًى ئْبىمىتالر باصقا ۋە ئْرگاى،صىتاپ باصقا ئْرگاى بۇ.بْلۇش

 ئاساسىذا پىاليى َەرىمەت قىتىهلىق بۇ. َەنمارلىضىط بىلەى ئْرگىًى رۇشتاپضۇ تەصمىالتى دۆلەتلەر بىزلەصمەى
 بىزلەصمەى يەيە ئاخىزىذا،ئۇ.لىزگۈسۈش دّلالتقا نۇصۇ ئەَۋالىًى قىلىط تەرەققىي نائارىپىًىڭ َْقۇق لىضلىن
 ەىبىل ئْريى بىجىزىط ئىط خادىو لەسپىي دەرىجىلىن يۇقىزى ئْريى َْقۇق لىضلىن تەصمىالتى دۆلەتلەر

 تەصمىالتى دۆلەتلەر بىزلەصمەى بىلەى ئْريى بىجىزىط ئىط خادىو لەسپىي دەرىجىلىن ئاالقىلضىپ،يۇقىزى
 دۆلەتلەر بىزلەصمەى ۋە نائارىپى دەرىجىلىن يۇقىزى بْلۇپهۇ) ئْرگاى نۇياسىۋەتلىن بىلەى سىستىهىسى

 ۋە ناسالصتۇرۇش باسقۇچىغا ئىممىًچى ىڭئارخىبىً دۇييا بىزلىمتە( تەصمىالتى نەدەيىيەت ۋە پەى-نائارىپى،ئىلىو
 . بەَىزلىًىط ئْرتاق ئەَۋالالريى جەَەتتىمى تەرەققىياتى دۆلەتًىڭ

 باَالىذى،ۋە َەرىمەتًى بۇ دۆلەتلەر قايسى ئاخىزالصقايذا،َەر باسقۇچى ئىممىًچى بىضىذا يىلىًىڭ-2015 
 باَاسىًى ئاخىزقى دۆلەتًىڭ  ئْريىغا زىطبىجى ئىط خادىو لەسپىي دەرىجىلىن يۇقىزى ئضلىزىًى َْقۇق لىضلىن

 نۇدىزىيەت َْقۇق لىضلىن يىلى-2015 ئىضخايا لەسپىي دەرىجىلىن يۇقىزى ئاساسىذا دّلالتالر تاپضۇرۇش،بۇ
 .دّلالتى ئاخىزىقى يىغًىًىڭ

 السىو؟ َاسىزالش ئۆسگە ياردەنًى قايذاق قىلىضتا ئىجزا دۆلەت
 تْر نەخسۇس تەصمىالت، ئارا َۆلۈنەت رايْى ۋە خەلىقئارا باصقا ۋە سىسىستىهى تەصمىالتى دۆلەتلەر بىزلەصمەى

 نالىيە ۋە تەصمىالتالر بۆلۈنى،َۆلۈنەتسىش ناتىزىيال ۋە بايلىقى،تەربىيەلەش َْقۇق بىزلەصهە،لىضلىن ۋە
 قىلىضقا ىجزائ َەنذە ئىستىزاتىگىيىسى  قىلىط ئىجزا دۆلەت دۆلەتلەريىڭ ئەسا َەنمارلىقى خەلىقئارا ئْرگايلىزىًىڭ
 لەلگۈسىذە َەنمارلىضىضى سىچ ئْبىمىتالريىڭ نۇصۇ.تەنىًلىًىذۇ بىلەى ياردەم پائالىيەتلەرگە نۇياسىۋەتلىن

 ناسالصتۇرۇش َەنذە بْلىذۇ ساقلىغىلى چْڭايتىضقا،قايتىلتىضتىٌ دائىزىذە چْڭ ئەڭ بايلىقىًى َْقۇق لىضلىن
 . بْلهايذۇ بْلسا لەم نۇقۇنالصتۇرۇصتا

 دۆلەتلەريىڭ َەرقايسى:نەسىلەى.تەنىًلەيذۇ بىلەى ياردەم ئارقىلىق ئۇسۇلالر َەرخىل بىمىتسۇ نۇصۇ 



 بىلەى ياردەم پائالىيەتلەريى نۇياسىۋەتلىن ۋە ئۆلچەش پىاليى قىلىط ئىجزا دۆلەت ۋە قىلىط تۈسەش،ئىجزا
 .تەنىًلەيذۇ

 ناتىزىيالاليى،ئْرگاى باربْلغاى َاسىز ەَەنذ قىلىط تەصۋىق ئۇسۇلالريى ياخضى ۋە ئىًىقالش،يىغىط تەلضۈرۈپ* 
 ئىلگىزى بەَىزلىًىضًى ئۇچۇر تەرەپلەردىٌ*  ئىًىقالپ،َەرقايسى تەلضۈرۈپ ئۇچۇرالريى تەرەپتىمى الَىيە ۋە

 .سۈرىذۇ
 .رىغبەتلەيذۈرۈش ئىچىضقا تْپىًى نائارىپ َْقۇق لىضلىن* 
 .قىلىط تەتقىق ۋە بىزىط ياردەم تەربىيەلەصمە* 
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 سۆسى لىزىط
A.ئىًىقلىهىسى نائارىپىًىڭ َْقۇق لىضلىن ۋە لۆرۈيۈش ئارقا 
 بْلغاى       تۈپمى قْعذاصتا قۇقىًىَْ لىضلىن نائارىپى َْقۇق لىضلىن َالذا بىزدەك َۆلۈنەت خەلىقئارا.1

 بىشيى بْلسا    نەخسىتى نائارىپىًىڭ َْقۇق لىضلىن.يەتتى تْيۇپ قاراصًى دىگەى قْصىۋاتىذۇ تۆَپە نۇَىو
 بارلىقىًى نەسئۇلىيتىهىش ئْرتاق ئاصۇرۇصتا ئەنەلگە قْعذاصًى َْقۇقًى لىضلىن جەنئىيەتًى بارلىق ۋە رايْى َەربىز
 تەرۇس دەخلى َْقۇققا لىضلىن    نائارىپى َْقۇق لىضلىن ئىيىتقايذا ئىلىپ نەيبەدىٌ صۇنۇ يەتمۈسۈش تْيۇپ
 تەرەققىياتًى سىجىل ئىهمايىيەتلىن         ۋە باراۋەرلىن تْسۇصتا تْقۇيۇصىًى سّراۋايلىق ۋە تْسۇش قىلضًى
 .پايذىلىق سۈرۈصمە ئىلگىزى قاتًىضىضًى قارارچىقىزىضىقا تۈسۈلهىذىمى دىهمْراتىن سۈرۈش،لىضلەريىڭ ئىلگىزى

 يىشام يىسبەتەى نائارىپىغا َْقۇق لىضلىن چەللەر خەت ۋە َۆججەتلەر خەلىقئارالىق يۇرعۇيلىغاى.2
  يىلى-1965،(ناددا-26)«خىتابًانىسى َْقۇق لىضلىن دۇييا» يىلى-1948 بْلسا ئۇالر.بىمىتمەى

 يىلى-1966(.  ناددا-7)«ئەَذىًانىسى اخەلىقئار تۈگۈتۈش لەنسىتىضًى ئىزىقى صەلىلذىمى َەرقايذاق»
 باصقا ۋە قەبىِ»  يىلى-1984(.ناددا-13)«ئەَذىًانىسى دۇييا َْقۇقى ئىقتىساد،جەنئىيەت،نەدەيىيەت»

 چەللەش جاسايى يالى نۇئانىلە قْلاليذىغاى َۆرنەتًى-ئىشسەت يالى لەلهىگەى ناس ئادىهىلىممە چىذىغۇسىش
  تاصالش چىقىزىپ لەنسىتىضًى بارلىق بْلغاى ئايالالرعا»يىلى-1979(.ناددا-10)«ئەَذىًانىسى
 «ئەَذىًانىسى

 يۆتمەلهە بارلىق »يىلى-1990،(ناددا-29)ئەَذىًانىسى َْقۇق بالىالر» يىلى-1989،(ناددا-10)
 نېيىپالر» يىلى-2006،(ناددا-33) «ئەَذىًانىسى قْعذاش َْقۇقىًى ئەسالىزىًىڭ ئائىلە َەنذە ئضچىالريىڭ



 بىزىًچى«) پىزّگزانهىسى َەرىمەت ۋە خىتابًانىسى ۋىبىًًا»،( ناددا-8 ۋە ناددا-4«) َذىًانىسىئە َْقۇقى
 لەنسىتىضمە ،ئىزىقى ئىزىقچىلىققا يىلى-2001،(ئابشاس-82،78 قىسىو ئىممىًچى ۋە ئابشاس-33،34 قىسىهى
 يىغًىًىڭ دۇييا لهىضالرقى بْلهايذىغاى تۇرعىلى چىذاپ نۇياسىۋەتلىن ۋە ئۆچهەيلىن سىزىتقى تۇرۇش قارصى

 «پىزّگزانهىسى َەرىمەت »ۋە بۆلەك-95،97 «خىتابًانە)»«پىزّگزانهىسى  َەرىمەت ۋە خىتابًىهە»
 ۋە بۆلەك-22)«دّلىالتى يەتىجە ئۈيۈم يىغىًى تەلضۈرۈش دىبىەى»يىلى-2009 ،(ئابشاس-129،139
 (ۆلەكب-131)«يەتىجىسى يىغىًى باصلىقالر دۇييا»يىلى-2005 ۋە(بۆلەك-107

 يۇقتا نۇَىو ئىًىقلهىسىغا نائارىپ َْقۇق لىضلىن لىلىضهىسىًىڭ جەنئىيەت خەلىقئارا َۆججەتلەر نۇصۇ.3
 ئْنۇنيۈسلۈك    بْلسا نەخسىتى ئىًىقلىهىسى نائارىپ َْقۇق لىضلىن ئاساسەى ناتىزىيالالرعا نۇصۇ.تەنىًلىذى
 ئالهاصتۇرۇصقا ئۇچۇر ۋە ربىيەلەشئۆگۈيۈش،نائارىپ،تە َەرقايذاق نەدەيىيىتىًىڭ َْقۇق لىضلىن

 :ئالذىغىًى ئۆسئىچىگە نەدەيىيىتىًىڭ َْقۇق لىضلىن تىزىضىط،ئْنۇنيۈسلۈك
  لۈچەيتىط َۆرنەتلەصًى بْلغاى ئەرلىًلىمى ئاساسى ۋە َْقۇق للىضلىن(1)
 سۈرۈش ئىلگىزى تىخىهۇ َۆرنىتىًى ئىشسەت ئادىهىلىن ۋە ئادىهىيلىمى(2)
    -ئەر چۈصۈيۈش ئارىسىذىمى لىضلەر تۈپتىمى سايلىق ئاس َەنذە لىضلەر لىننىللەتلەر،يەر بارلىق(3)

 قىلىط ئىتزاپ دّستلۇقىًى ۋە باراۋەرلىمى ئايالالريىڭ
   پائالىيەتلەرگە َەرخىل جەنئىيەتتە دىهمْراتىن ۋە ئەرلىٌ قىلغاى ئىجزا بىلەى قايۇى لىضلەر َەنهە(4)

 قاتًىضىط ئۈيۈنلىن
 قْعذاش ئۇيى ۋە لىطقى بەرپا تىًىچلىق(5)
 سۈرۈش ئىلگىزى ئادىللىقىًى جەنئىيەت ۋە تەرەققىيات سىجىل قىلغاى نەرلەس ئادەنًى(6)
 :ئالذىغىًى ئۆسئىچىگە نائارىپىًىڭ َْقۇق لىضلىن.4
 تۇرنۇصتا  لۈيذىلىن َەنذە چۈصۈيۈش تۈسۈلهىلەريى َەرخىل ۋە َْقۇق لىضلىن—قابىلىيەت ۋە بىلىو(1)

 ئىگەللەش ئۇسۇلالريى اىئىضلىتىذىغ ئەنەلىي
 َەنذە قْعذاش قىلذۇرۇش جارى قارصىًى قىههەت َْقۇقىًىڭ لىضلىن—َەرىمەت ۋە قىههەت،پْسىتسىيە(2)

 سۈرۈش ئىلگىزى َەرىمەتًى ۋە پْسىتسىيە نۇيذاق
 قْعذاش ۋە سۈرۈش ئىلگىزى َْقۇقىًى لىضلىن قْللىًىپ َەرىمەت—َەرىمەت(3)
 َەرىمەت  َەرتۈرلۈك دۆلەتلەر ئۈچۈى،ئەسا قْلالش تەدبىزلىزىًى تۈرلۈك َەر نائارىپىًىڭ َْقۇق لىضلىن.5

 ئەستايىذىل.تارقاتتى  ناتىزىيالىًى َْقۇق لىضلىن ۋە تۈسەپ قىلىپ نۇَىو نەسىلەى.ناقۇللىذى الَىيەسىًى
 ىىجىلس ئۈيۈنلىن يەيى بىزىط نەدەت يۈرگۈسۈلىضىگە نائارىپىًىڭ َْقۇق لىضلىن نەنلىمەتتە پۈتمۈل ۋە تۈسەش
 سّراۋايسىش تىًىچ ۋە بالىالر پىاليى،دۇييا َەرىمەت باصقا َەنذە يىلى-10 نائارىپ َْقۇق لىضلىن بْلغاى

 تەرەققىي سىجىل نائارىپىًى تەصمىالتى دۆلەتلەر ،بىزلەصمەى(2001-2010)يىلى10 نەدەيىيەت خەلىقئارا
 خەلىقئارا َەنذە(2008-2020)ىيىل ئۈگۈيۈش َْقۇق لىضلىن ،خەلىقئارا(2005-2014)يىلى10قىلذۇرۇش
 (2010)يىلى تىًىچلىق ۋە نەدەيىيەت

 ياردەنچى َالقىغاى رايْى بْلهىغاى رەسهى خەلىقئارا بىز ئىچىذىمى نۇدىزىيىتى َْقۇق لىضلىن.6
 دۆلەتلەر  بىزلەصمەى بْلغاى تۈرلۈك بىز سەًَىسى،َاسىز تەربىيەلەش ۋە نائارىپى َْقۇق لىضلىن—ئەتزەت

 َْقۇق لىضلىن.سۈرىۋاتىذۇ ئىلگىزى تۈسۈصًى خىتابىًى تەربىيەلەش ۋە نائارىپ َْقۇق لىضلىن  تەصمىالتىًىڭ
 ئايذا-3 يىلى-2010 يۇسخىسى تەييارلىها يۇسخا بىزىًچى ياسعاى تۈسەپ لْنتىتى نەسلىُەت نۇدىزىيىتى
 سايى بىز رىذاقارا يۇنۇرلۇق-1315 لۈيى-25 ئايًىڭ-3 يىلى-2010 نۇدىزىيەت.تاپضۇرۇلذى نۇدىزىيەتمە

 سۆَبەت الَىيە تەييارلىق خىتابًانە بْلسا قۇرۇش،ۋەسىپىسى گْرۇپىسى خىشنەت ئارا َۆلۈنەت چەللەيهىگەى
 نۇدىزىيەتمە بۇرۇى ئايذىٌ-3 يىلى-2020 َەنذە    لەلتۈرۈش قْلغا پۈتضىًى الَىيەيىڭ رەسهى ۋە ئۆتمۈسۈش
 .تاپضۇرۇش

 نۇدىزىيىتى جەنئىيەت َەنذە ئىىقتىساد ۋە لْنتىتى ْقۇقَ لۈيى،لىضلىن-10 ئايًىڭ-12 يىلى-2004. 7
  لىضلىن دۇييا باصالپ لۈيىذىٌ-1 ئايًىڭ-1 يىلى-2005 يىغىٌ ئۆتۈپ،چْڭ پىمىزىذىٌ

 خىشنەتلەريى تۈرلۈك َەر تارناقالريىڭ بارلىق َەنذە دىيىلذى باصاليذۇ ئىجزاقىلىضًى الَىيەسىًى نائارىپ َْقۇق
 تۈرلۈك يەچچە بىز الَىيەسى َْقۇق لىضلىن.قىلىًذى ئىالى سۈرۈش ئىلگىزى ًىالَىيەسى ئەنەلىيلەصتۈرۈش

 خىشنىتى نائارىپىًى َْقۇق لىضلىن دۆلەت ئاساستا ئىلگىزلىگەى يەيىهۇ بْلسا نەخسىتى تۈسۈلگەى باسقۇچتىٌ



  يىغىط نەسلىلەرگە ۋە تارناقالر بْلغاى لْيمىزىت
B.نەقسىتى الَىيەسىًىڭ نائارىپ َْقۇق لىضلىن دۇييا 
 :بْلسا نەقسىتى الَىيەسىًىڭ نائارىپ َْقۇق لىضلىن دۇييا.8
 سۈرۈش ئىلگىزى تەرەققىياتىًى نەدەيىيەتىًىڭ َْقۇق لىضلىن(1)
 ئْرتاق بْلغاى ئۇسۇلىًىڭ ۋە قائىذىسى ئاساسى نائارىپى َْقۇق لىضلىن قىلغاى ئاساس نەدەيىيەتىًى خەلىقئارا(2)

 سۈرۈش ئىلگىزى چۈصۈيۈصًى
 لاپالەتلىن بىزىضمە ئەَهىيەت نائارىپىغا َْقۇق لىضلىن قاتالنالريىڭ َەرقايسى خەلىقئارا ۋە ەت،رايْىدۆل(3)

 قىلىط
 الَىيە بْلغاى ئْرتاق ئۈچۈى يايذۇرۇش قايات َەرىمەت بارعۇچىالر ئىلىپ َەرىمەت نۇياسىۋەتلىن َەرقايسى(4)

 تەنىًلەش بىلەى
 نۇستەَمەنلەش نۇياسىۋىتىًى ىزىملىنص ۋە َەنمارلىق قاتالنالريىڭ َەرقايسى(5)
 بْلغاى نۇۋەپپىقيەتلىن قْلالش، ۋە تەلضۈرۈش،باَاالش الَىيەسىًى نائارىپ َْقۇق لىضلىن باربْلغاى َاسىز(6)

 الَىيەسىًى نائارىپ َْقۇق لىضلىن باربْلغاى َاسىز ۋە رىغبەتلەيذۈرۈش گەۋدىلەيذۈرۈش،داۋانلىق ئۇسۇلالريى
 ۈسەشت يىڭسىًى ۋە لىڭەيتىط

C.يىشانى پائالىيەت َْقۇق لىضلىن 
 :بْلسا َەرىمىتى نائارىپ الَىيەسىذىمى دۇييا.9
 َەنذە َْقۇقى نەدىًىيەت ۋە سۈرۈش،پۇقزاالر،سىياسى،ئىقتىسادى،جەنئىيەت ئىلگىزى َْقۇقىًى لىضلىن(1)

 ئْرتاقلىقًى ۋە تىضمەئايزىۋى نۇياسىۋەتلىمىًى ئارا-يىغىضًى،ئۆس بىزىگە-بىز قىلذۇرۇصًىڭ تەرەققىي َْقۇقًى
 سۈرۈش ئىلگىزى

 يالى قاراش،نىللەت باصقا يالى چۈصۈيۈش،ئىزىق،جىًىس،تىل،دىٌ،سىياسىي ۋە َۆرنەتلەش پەرىقًى(2)
 چىققاى لىلىپ تۈپەيلىذىٌ قاتارلىقالر تەلپۈيۈصى ئەَۋالى،جىًسى ساپا-چىقىضى،تەى لىلپ جەنئىيەت

 تۇرۇش قارصى لەنسىتىضلەرگە
 سىياسى، يەيە.رىغبەتلەيذۈرۈش قىلىضقا ئايالىش  نەسلىلەر بْلغاى پەيذا يىڭى ۋە نۇددەت ئۇساق(3)

 لىضلىن ئۆيلىًىط، ئەَۋالىًى تەرەققىيات سۈرەتتە تىش ساَەسىًى ئىمْلْگىيە ۋە جەنئىيەت،ئىقتىساد،تىخًىما
 چىقىط تىپىپ ئۇسۇلىًى قىلىط تەرەپ بىز لىلىذىغاى ناس َْقۇققا

 پىمىزىًى ئۆس َالذا ئۈيۈنلىن َەنذە بْلۇش ئىقتىذار بْلغىذەك نۇَتاج َْقۇققا ىنلىضل لىضلەر ۋە رايْى(4)
 قْيۇش ئْتتۇرىغا

 ئىقتىذارى،نۇصۇ باصلىقلىزىًىڭ َۆلۈنەت بْلۇپهۇ لۆتۈرۈش يۇقىزى ئىڭىًى نەسئۇلىيەت تەرەپلەردىٌ َەرقايسى(5)
 ئەنەلگە ۋە َۆرنەتلەش،قْعذاش قۇقىًىَْ لىضلىن لىضلەريىڭ ئىچىذىمى دائىزىسى باصقۇرۇش ئۆسىًىڭ لىضىلەر
 .لىزەك ئىجزاقىلىط ۋەسىپىًى نۇصۇ چْقۇم بار،ئۇالر نەسئۇلىيىتى ئاصۇرۇش

 تارىخى دۆلەتًىڭ قىلذۇرۇش،َەربىز جارى َْقۇقىًى لىضلىن نۇَىتىذىمى نەدەيىيەت بْلهىغاى ئْخضاش(6)
 سۈرۈش ئىلگىزى تەرەققىياتىًى جەنئىيەت ۋە تەرەققىياتى

 لىضلىن ئۆسىًىڭ ئىضلىتىپ نىخايىشىهىًى ۋە َۆججىتىًى َْقۇق لىضلىن خەلىقئارا ۋە ن،دۆلەت،رايْىيەرلى(7)
 قْعذاش َْقۇقىًى

 خارالتىزلىن قاتًاش ئالغاى ئۆسئىچىگە ئىقتىذارىًى َەرىمەت ۋە نۇالَىشە بىلىو،تەيقىذى َْقۇق لىضلىن(8)
 سۈرۈش ئىلگىزى قْللىًىپ ئۇسۇلالريى

 َْقۇقتىٌ  لىضلىن رىغبەتلەيذۈرش قاتًىضقا ئارقىلىق قۇرۇش،صۇ نۇَىتىًى ئۈگىًىط اىبْلغ ئەيذىضىسىش(9)
 قىلذۇرۇش تەرەققىي ئادىهىلىمًى ۋە بەَىزلىًىط

 َْقۇقىًى لىضلىن بىزلىمتە بىلەى الَىيەلەش،ئۇالر تۇرنۇش  لىلىذىغاى ناس ئۆگەيگۈچىلەريىڭ(10)
 ئىگە  صارائىتقا سىياسى ۋە جەنئىيەت،ئىقتىساد،نەدەيىيەت بْلغاى لْيمىزىت قىلىپ قايذاق ئابىستىزالىتتىٌ

 بىزىط ئىلىپ نەسلىُەت قىلىضًى
 (:2010-2014)باسقۇچ ئىممىًچى الَىيەسى نائارىپ َْقۇق لىضلىن دۇييا
 َْقۇق لىضلىن َەربىيلەريىڭ ۋە قىلغۇچىالر ئىجزا نەنۇرالر،قايۇى ۋە نائارىپىًى َْقۇق لىضلىن نائارىپتىمى ئالىي
 الَىيەسى َەرىمەت بىيەلەشتەر



A.دائىزىسى 
 لىضلىن نائارىپىغا نەلتەپ باصاليغۇچ ئْتتۇرا(2005-2009)باسقۇچى بىزىًچى پىاليىًىڭ َەرىمەت دۇييا.10

 َەرىمەت نۇياسىۋەتلىن تۈرلۈك بىز ئايذا-7 يىلى-2005 يىغىٌ چْڭ.لۆرسىتىذۇ لىزگۈسۈصًى نائارىپًى َْقۇق
 ئۆتمۈسدى ناقۇللىقتىٌ پىاليى

 باسقۇچى ئىممىًچى الَىيەسى ئاساسەى،دۇييا قارارىغا يۇنۇرلۇق-12 نۇدىزىيىتىًىڭ َْقۇق لىضلىن.11
 نائارىپ ئْقۇتقۇچى، َەرقايسى ۋە نائارىپى َْقۇق لىضلىن نائارىپتىمى ئالىي» قىلىپ نۇَىو(2014-2010)

 ئەسا َەرقايسى»َەنذە«الَىيە شتەربىيلە َەربىيلەريى ۋە قىلغۇچىالر ئىجزا خىشنەتچىللىزى،نەنۇرالر،قايۇى
 قاتارلىقالر«لىزگۈسۈش  نائارىپىًى َْقۇق لىضلىن سىخىهىسىغا نەلتەپ باصاليغۇچ ئْتتۇرا داۋانلىق دۆلەتلەر

 نائارىپىغا َْقۇق لىضلىن ئىچىذىمى دائىزىسىًىڭ لەڭ ئۇقۇنًىڭ ئىممى يۇقتىسًى نۇَىو پىاليىًىڭ َەرىمەت.12
 تەربىيەلىًىضىًى َەربىيلەريىڭ ۋە قىلغۇچىالر ئىجزا نەنۇرالر،قايۇى ۋە نائارىپ ئالىي قْيۇصًى،يەيە

   باصاليغۇچ ئْتتۇرا باسقۇچى بىزىًچى پىاليىًىڭ تەربىيەلەش تەربىيەلىًىضى،دۇييا ئْقۇتقۇچىالريىڭ.13
 ىلىپئ ئْقۇتۇش نائارىپتىمى ئالىي.لىزگۈسۈلگەى ئاللىقاچاى ئىستىزاتىگىيىسى تەربىيەلەش ئْقۇتقۇچىالريىڭ

 نۇياسىۋەتلىن نائارىپقا ئالىي پىاليىًىڭ َەرىمەت نۇصۇ.ئاتىلىذۇ دەپهۇ ئْقۇتقۇچى چاعالردا بەسى بارعۇچىالر
 قىسهىذا

 ئۆلچەنلىن ۋە بْلهىغاى رەسهى،رەسهى بْلۇپ ئۇقۇم دائىزلىن لەڭ بىز بۇ بْلسا«خىشنەتچىسى نائارىپ.»14
 نائارىپىًى َْقۇق لىضلىن ۋە قىلذۇرۇش،ئىجزاقىلىط الَىيەلەش،تەرەققىي نۇَىتىذىمى نائارىپ بْلهىغاى

 الَىيەسى َەرىمەت پىاليى َەرىمەت بۇ گەرچە.لۆرسىتىذۇ لىضلەريى تۈسىذىغاى الَىيەسىًى ۋە باَااليذىغاى
 تەربىيەلەش خىشنەتچىلىزىًىڭ نائارىپ بْلغاى لەڭ دائىزىسى َەنذە نەسنۇيلىزى باب بْلغاى لْيمىزىت
 ۋە يىشام نۇياسىۋەتلىن      خىشنەتچىلىزى ئْقۇتۇش نائارىپ ئالىي بىزاق ۇبْلهىسىه نەسنۇيلىزى

 .بْلىذۇ ئىضلىتىضمە يەيىال ئىستىزاتىگىيەلەريى
 
B.يىضايى لْيمىزىت 
 پىاليى تۇتۇپ،بۇَەرىمەت يەسەردە نەخسىتىًى ئْنۇنىي الَىيەسىًىڭ نائارىپ َْقۇق لىضلىن دۇييا.15

 :لۆرسىتىذۇ رۇصًىئاصۇ ئىضقا يىضايالريى تۆۋەيذىمى
 لىضلىن الَىيەسىًى تەربىيەلەش َەربىيلەريىڭ ۋە ئىجزاقىلغۇچىالر نەنۇرالر،قايۇى َەنذە نائارىپ ئالىي(1)

  سۈرۈش ئىلگىزى لىزگۈسۈصًى نائارىپىغا َْقۇق
 قْلالش ئىستىزاتىگىيىسىًى سىجىل دۆلەت نۇياسىۋەتلىن قىلىضقا ئىجزا ۋە ئۆتمۈسۈش تۈسەش،تەستىقتىٌ(2)
 ئالىي الَىيەسىذىمى تەربىيەلەش َەربىيلەريىڭ ۋە قىلغۇچىالر ئىجزا نەنۇرالر،قايۇى َەنذە نائارىپتىمى ئالىي(3)

 تەنىًلەش بىلەى پىزىًسىپ ئانىللىزىًى بْلغاى نۇَىو نائارىپًىڭ
 قىلضقا ياردەم دۆلەتلەر ئەسا ۋە ئْرگىًى نائارىپ ئالىي تەصمىالتالر يەرلىن ۋە خەلىقئارا،رايْى،دۆلەت(4)

 لىزەك ناسلىضىضى
 تەصمىالت ۋە ئْرگايالريىڭ َۆلۈنەتسىش ۋە َۆلۈنەت دەرىجىلىن َەر خەلىقئارا ۋە يەرلىن،دۆلەت،رايْى(5)

 قْلالش يايذۇرۇصًى قايات َەنمارلىق ۋە ئاالقە قْيۇق ئْتتۇرىسىذىمى
C.َەرىمەت سۈرىذىغاى ئىلگىزى نائارىپىًى َْقۇق لىضلىن نائارىپتىمى ئالىي 
 ئالىي تەستىقالپ ئْرگايلىزى باصقۇرۇش ئاساسىي يالى نەلتەپ ئالىي»،لۆرسىتىذىغىًى«نائارىپ ئالىي».16

 ئْتتۇرىذىٌ تْلۇق تەربىيەلەش،يالى ئۆگۈيۈش َەرخىل ئْرگايلىزىغا نائارىپ باصقا ئْرگايلىزىًىڭ نائارىپ
 . لۆرسىتىذۇ تەنىًلەصًى بىلەى الرقْاليلىق َەرخىل ئۈچۈى تەربىيەلىًىضى بىزىضًىڭ ئىلىپ تەتقىقات لىيىًمى

   َەرىمەت باسقۇچىًىڭ بىزىًچى الَىيەسىًىڭ َەرىمەت دۇييا قىسىهى لۆپ نۇتلەق قىسىهًىڭ بۇ.17
 لىضلىن سىستىهىسىغا نائارىپ بْلسۇى نائارىپتا ئالىي يالى ئْتتۇرا،تْلۇق چۈيمى.ئالغاى ئۈلگە الَىيەسىًى

 نائارىپ قىسىهالر نۇصۇ بارلىق َەنذە ئْخضاش ئىستىزاتىگىيىسى ۋە ئىذەقا ئۇيىڭ لىزگۈسۈصتە نائارىپىًى َْقۇق
 .ئىچىذە َْقۇقىًىڭ

 خەلىقئارا ۋە َْقۇق لىضلىن خەلىقئارا يۇرعۇيلىغاى الَىيەسى َەرىمەت نۇصۇ جەَەتتىٌ نائارىپ ئالىي.18
 َْقۇق ىضلىنل دۇييا»بْلسا قىلغاى،ئۇالر ئۆريەك قۇرۇلهىالريى بەلگىلىهە بەلگىلىگەى َۆجەتلەر

   نۇياسىۋەتلىن ناقۇللىغاى لْنتىتى َْقۇق بالىالر َەنذە«ئەَذىًانىسى َْقۇق بالىالر»،«خىتابًانىسى



 پىزىًسىپ،
 نەدەيىيەت ۋە ئىقتىساد،جەنئيەت َەنذە«ئەَذىًانىسى خەلىقئارا َْقۇقى ئىقتىساد،جەنئىيەت،نەدەيىيەت»

    َەرىمەت ۋە خىتابًانىسى ۋىبىًا»پىزىًسىپ، ئۆتمۈسگەى ناقۇللىقتىٌ لْنتىتى َْقۇقى
 ئاساسى َەنذە تىًىچلىق ۋە َەنمارلىق چۈصۈيىضًى لەچۈرۈپ ئۆسئارا نائارىپ تەصمىلى دەرىسلىن«پىزّگزانهىسى

 نائارىپ   تەصمىلى نەدەيىيەت ئْقۇتۇش»،«پىمىزى تْعۇرلۇق سۈرۈش ئىلگىزى نائارىپًى ئەرلىٌ
 ئىلگىزى َەرىمەتًى  ئۇيۋىزسال َەنذە خىتابًانىسى دىهْلزاتىيە ئاساسىي ۋە َْقۇقىًى تىًىچلىقىًى،لىضلىن

 يْقۇتۇش لەنسىتىضًى نائارىپ تەصمىلى نەدەيىيەت ئْقۇتۇش»،«تۈسۈلهىسى سۈرۈش
 قىلىط ئىتزاپ ساالَىتىًى ۋە قىلىط ئىتزاپ ئۇيۋايىًى نائارىپ ئالىي تەصمىلى دەرىسلىن»،«خىتابًانىسى

 ئالىي ئەسىز-21 تەصمىلى دەرىسلىن»خىتابًانە، خارالتىزلىن رايْى تلىننۇياسىۋە َەنذە«قارارى تْعۇرلۇق
 ئالىي تەصمىلى دەرىسلىن يىلى-2009 ،َەنذە«َەرىمەت ۋە لۆرۈش يىزاقًى»خىتابًانىسى دۇييا نائارىپ
 ۋە ئۆسگىزىضى جەنئىيەت  تەتقىقات ۋە نائارىپ ئالىي»َۆججەت ئاخىزىقى ئەڭ يىغًىًىڭ دۇييا نائارىپ
 .«سۈرىذۇ ئىلگىزى لۈچىًى َەرىمەتلەيذۈرگۈچ يىڭى ياتًىڭتەرەققى

 ئْرتاق بىشيىڭ پىزّگزانهىسى َەرىمەت نائارىپ ئْنۇنىي دايار»نۇيبزى نائارىپ دۇييا يىلى-2000. 19
 لۆرسەتمۈچىًىڭ ۋە يىضايى نائارىپىًى خەلىق ئْنۇنىي بْلسا تەستىقلىذى،بۇ«ئاصۇرايلى ئەنەلگە ئەَذىهىشيى

 لىضلىن دۇييا» قايتىذىٌ پىزّگزانهىسى ۋەدىًانىسى،َەرىمەت ئْرتاق پىزّگزانهىسى ەلىقئاراخ يْلغا نۇَىو
 دايار.»تەلىتلىذى قايتا ئْيىًى نائارىپ  ئۆگۈيۈش لەچۈرۈصًى تۇرنۇش ئْرتاق قْللىغاى«ئەَذىًانىسىًى َْقۇق

 َەنذە سۈرىذۇ ئىلگىزى ىئۇيۇصچايلىقىً جەنئىيەتًىڭ  لۆرسەتتى،نائارىپ نۇيۇالر«پىزّگزانهىسى َەرىمەت
 َەنذە تەرەققىيات سىجىل»ئارقىلق صۇ ئۈيذەيذۇ قاتًىضىضقا   ئۆسگىزىضىگە جەنئىيەت َالذا ئالتىپ لىضلەريى

 نائارىپ بْلسا يىضايى-6 يىڭ«پىزّگزانهىسى َەرىمەت دايار. »يۇقتىسى نۇَىو يىڭ«نۇقۇنلۇق ۋە تىًىچ
 خەت بْلۇپهۇ قىلىط لاپالەتلىن ئۆگۈيۈصىگە ياخضى ئادەنًىڭ َەنهە   لۆتۈرۈش يۇقىزى ئْنۇنيۈسلۈك سۈپىتى

 َاسىل يەتىجە ئۆتمۈدەك سىًاقتىٌ ۋە قىلىط ئىتزاپ تەرەپتىٌ ئىقتىذارى تۇرنۇش ئاساسى ۋە تْيۇش،َېسابالش
 َىسابالصتىٌ ۋە ئْقۇش،يىشىط ئۇقۇم تەنىًلىذى،بۇ ئاساس ئۈچۈى ئۇقۇنى نائارىپ بْلغاى  ئەال يىضاى بۇ قىلىط

  يەتىجە نۇَىو سۈرۈصًى ئىلگىزى پْسىتسىيىسىًى لْللىمتىپًىڭ ۋە ئىقتىذارى خەلىقًىڭ َەنذە چۈصتى ضىپئى
 .َىساپلىذى دەپ
  نائارىپًى«پىاليى ئىجزا يىغىًى باصلىقالر دۇييا نەسلىسى تەرەققىيات سىجىل ئىهمايىيەتلىن.»20

 سەَزا  يىشا نۇصۇ قاراش،َەنذە دەپ ەريايىج تەنىًلەش بىلەى بىلىو،ئىقتىذار،پْسىتسىيە ئۆگەيگۈچىلەرگە
 لىضلىن َەنذە  بىلىو يەيە ۋە لىسىلى،نۇَىت،ئەيئەيە ۋىزّسى،ئەيذىش ساعالنلىقى،ئەيذىش تەرەققىياتى،ساَىيە

 .لۆرسىتىلذى قىلذىغايلىقى َەل نەسلىلەريى نۇَىو قاتارلىق َْقۇق
 ئىستزاتېگىيە.2 
 بىز نائارىپ ئالىي ، ئىگە َْقۇقلۇققا نۇتلەق ئْرگايلىزى نائارىپ الىيئ بەَىزلىًىضتە ئەرلىًلىمتىٌ ئىلىو.  21 

 ئىزىضىضى ياردەنگە ئىقتىسادىي چْقۇم َۆلۈنەتتىٌ نەجبۇرىيتى ،َۆلۈنەتًىڭ بْلۇپ ئىضلىزى جانائەت تۈرلۈك
 .  لىزەك

  
 تەدبىزلىزى قىلىط ئىجزا  نۇياسىۋەتلن ۋە  سىياسەت

 تەربىيە-تەلىو َۇقۇقًى  لىضلىن ،ناقۇالش،َەم بېمىتىط ىياسىتىس تەربىيە-تەلىو َۇقۇق لىضىلىن.24
 نائارىپ  دۆلەتىًڭ َەرقايسى َەم ئەرلىًلىمگە بىلىو ۋە ئەرلىًلگە ئْرگاى چۇقۇم ئۈچۈى لىزگۈسۈش سىياسىتىگە
 .السىو لىلىضى نۇۋاپىق نەسئۇلىيىتىگە ۋە َۇقۇقى بۈلۈش تۈسۈلهىسى

 ئاالقىذار چىتىضلىق نەيپەتى نۇياسىۋەتلىن ۋە خادىو ئۇقۇتىۇچى مەيذەبىمېت سىياسەتلەريى نۇياسىۋەتلىن.25
 .بۇلىذۇ بىمىتسە ئْرتاقلىضىپ لىضلەر

 ئاالَىذىلىملەر  نۇَىهو بىمەتىضتىمى سىياسىتىًى َۇقۇق لىضىلىن سىتىهىسذىمى نائارىپ ئالىي.26
 :تۈۋەيذىمىلەرچە

 تەربىيە- تەلىو َۇقۇق لىضىلن لىزگۈسۈش،َەم قايۇيىغا نائارىپ تەريىيىسًى-تەلىو َۇقۇق لىضىلىن(1)
 .لىزەك ئۆتۈصى ناقۇلىضىذىٌ قايۇيالريىڭ تۈعزىسىذىمى

 تەلضۈرۈش ئۇيى ،چۇقۇم ئۈچۈى لىلضى ناس تەربىيسگە تالىو َۇقۇق لىضلىن قايۇيالريىڭ بىمىتىلگەى(.2)



 .لىزەك
 بۇلۇصۇعا قىلغاى ئاساس تەقىقاتالريى جەَەتىمى تاربىيلىًط َۇقۇق لضلىن سىياسەتلەريىڭ قايسى َەر(.3)

 .السىو قىلىضى لاپەلەتلىن
 ئالىي بىمىتىط،بارلىق ئاسساستا لەلگەى ناس پىزىًسپىقا َۇقۇققا لىضىلىن باصقۇرۇش نەلتەپًى ئالىي(.4)

 .ئالىذۇ ئىچىگە ئۆس يى سىياسەتلەر چىتىضلىق تۇرنۇصۇعا ئۇقۇعۇچۇالريىڭ ۋە نەدىًىيىتىگە نەلتەپ
 نائارىپ ئۈيۈنلىن. يْلغاقۇيۇش َەم بىمىتېط تەدبىزلىزيى قلىط ئىجزا سىياسەتلەريىڭ ەتلىننۇياسىۋ(5)

 يەيە سىزىت قىلغايذىٌ تەلەپ چۈصەيذۈرۈسًى سىياسەت بْلغاى ،ئىًىق قىلىط ئسالٍ ۋە بىمىتىط سىياسىتًى
 نەيبەيى ۋە ،ناسئۇلىيەت ىو،نىخايىش تەدبىز بْلغاى ،ئًىق قىلىذۇ تەلەپ ئىستىزاتىگىيسًى قىلط ئىجزا چىتىضلىق

 ،سىياسەتًىڭ ئىستىزاتىگىيسى قىلىط ئىجزا بْلغاى چىتضلىق نەيپەتى  بارلىق نۇصۇيذاق. ئالىذۇ ئىچىگە ئۆس
 .بۇلىذۇ قىلغلى لاپەلەتلىن قىلضقا سۈرۈصتە ۋە قىلىط ،ياسارەت بىزدەللىمىگە

 قۇرالى ۋە جەريايى ئۈگۈيۈصًڭ ۋە ئۇقۇتۇش
 ئۆسگەرتىط ئۇيىڭغا يالى لىزگۈسنەلچى سىستىهىسغا نائارىپ ئالىي نائارىپىًى َۇقۇق لىضىلىن ياۋادا

 ۋەباَا يىضاى،نەيبە،ئۇسۇل،نۆلچەرلەش ۋە ،الَىيە قْلًىط ئۇسۇلالريى ئْيۋىزسال ،چۇقۇم بْلسا لىزگۈسنەلچى
 ىغاسىزت ئْرگًىڭ نائارىپًىڭ ئالىي َەم سىًپًىڭ تۇتاصپىاليالش،يەسەريى بىز خىشنەتلىزىًى بىزىط

 .ئْريۇتۇش َەنمارلىق تىضىذا ئىچى ساَەسىًڭ پەى-تاصالش،ئىلو
 ئۇالريىڭ. نۇَىو ياَايىتى ئۈگۈيۈش ۋە ئۈگۈتۈش َۇقۇق بْلغاى ئەال تەرەپتىمى قايسى َەر تۈۋەيذىمى.28

 زيىهۇخادىهلى ئۇقۇتۇش ۋاقىتالردا ،بەسى بەلگۈگىچىلەر تەدبىز ئْرگىًىذىمى نائارىپ ئالىي ۋە دۆلەت بْلسا يىضايى
 .ئالىذۇ ئىچىگە ئۆس

 جەَەتتە دەرسلىن ۋە الَىيىسى ئۈگۈيۈش ۋە ئۈگۈتۈش
 نائارىپقا ئالىي پۈتۈى نەسلەيى ساَەلەردىمى قايسى َەر َۇقۇقًى ،لىضىلىن بىمىتىط ئىستىزاتىگىيًى(1)

 ئۆس ريىپەيلە قايسى َەر ساَەسىذىمى پەى ئىلىو ،َەم تارىخ ،جەنىيەتضۇياسىلق سىزىت ،قايۇيذىٌ لىزگۈسۈش
 .ئالىذۇ ئىچىگە

 .ئۇرايالصتۇرۇش دەرىسلەريى ئاساسىي نۇياسىۋەتلىن َۇقۇق ئۇقۇعۇچىالرعا لەسىپتىمى قايسى َەر(2)
 َۇقۇق چىتىضلىق لەسپلەرگە قايسى ئْيلۇصۇش،َەر ئۇرايالصتۇرۇسًى دەرسىلەريى دەرجىلىن ئالىي(3)

 .قىلىط نۇسالىزە نەسلىسىسًى
 دّلتۇرالريى ۋە  ئاسپىزايىت نەخسۇس ساَەلەردە َۇقۇق تىهاالردىمى نەخسۇس ۋە لەسىپلەردە لۆپ(4)

 .تەربىيلەش
 .قىلذۇرۇش تەرەقىي الَىيىسىًى پەى َۇقۇق لىضىلن َالقىغاى لەسىلەردىٌ ۋە لەسىپلەردە لۆپ(5)
  
(a)جەَەتتە ناتىزيالى ئۈگۈيۈش بىلەى ئۈگۈتۈش: 
 لىلىط،َەم ئۇيغۇى پىزيسپىغا َۇقۇق لىضلىن جەَەتتە تۈسۈش ۋە چىقىط قاراپ قْاليهىًى بىلەى دەرىسىلن(1)

 َۇقۇققا لىضىلىن بْلغاى جەريايى،تەڭپۇڭ ئۈگۈيۈش ۋە ئۈگۈتۈش ئىلُاناليذۇردىغاى بىلەى ئالتىپلىق
 .قْلالش قىلىضًى تەتقىق ناتىزيالىزيى تەربىيلىًىط بْلغاى نۇياسىۋەتلىن

 
 جەنىيەت َەم لۆرۈيىضًى ئارقا تارىخ نەدىًيەتُەم چۇقۇم الرناتىزيال نۇياسىۋەتلىن تەربىيىسگە َۇقۇق لىضىلن(2)

 .ئەتتۈرۈش ئەلىس يىلتىشدىٌ تۈپ پىزيسپىًى َۇقۇق تەرقىىييادىمى
 تۈسۈصًىمە ،ئۆسگەرتىپ قىلضًى يىغىضقا،بەَەرلًضًىى،تەرجىهە ناتىزياالريى نۇاسىۋەتلىن نائارىپىغا َۇقۇق(3)

 .ئىلُاناليذۇرۇش
 ئۇقۇتۇش ناتىزيالىزى نائارىپ َۇقۇق تارقاتقاى تەصمىالت نۇياسىۋەتلىن  ب،د،ت رايۇيذىمى يالى دۆلەت(4)
 .قىلىط ناتىزيال ،تەتقىقاتىمى ئۈگۈيۈصتىمى ۋە
(c)جەَەتتە ئۇسۇلالر ۋە ئەنىليىتى ئۈگۈيۈصًڭ َەم ئۇقۇتۇش: 
 َۇقۇقىًى ۇيىڭئۇقۇعۇچ قْللۇيۇش،َەربىز ئۇسىۇلًى ئۇقۇتۇش ئەتتۈرۈدىغاى ئەلىس ئاالَىذىلىمًى َۇقۇق(1)

 .ئْيلۇصۇش ئانىلًى نەدىًىيەت َۆرنەتلەش،َەم
 پائالىيەتلەيى ،ئۇالريى ئۆستۈرۈش قابىليىتًى قْللۇيۇش،ئۇقۇعۇچىاليىڭ ئانالًى قىلغاى نەرلەس ئۇقۇعۇچىًى( 2)



 .ئىلُاناليذۇرۇش ئْيلىًضقا لۈسۈتۈپ يْقتىذىٌ ،ئْخضىهىغاى قاتًىضىضقا ،َەم ئۆتمۈسىضىگە
 .بۇلىذۇ ئاساى چۈيۈصىگە ئۇقۇنىًى َۇقۇق تۇرنۇصتىمى   بْلغايذا ئۈگۈيۈش،بۇيذاق ئاسساستا قىلغاى َىس(3)
 دائىزە قابىلىيتىگە َۇقۇق نۇياسىۋەتلىن ،ئۈگۈيۈصمە بارعايذا ئىلىپ تەربىيسى َۇقۇق(4)

 .بىزىط ئەَهىيەت يەتىجىسگە ئۈگۈيۈش جەَەتىمى ،تۇيۇش َىسىيات\جەنىئيەت.بىمىتىط
 َۇقۇق نەخسۇس چىقىط،َەم قۇرۇپ سىستىهىسًى نائارىپ ئالىي بْلغاى بىزدەك پىزيسىپى َۇقۇق لىضىلن(5)

 .قۇرۇش ئْرگاى قىلىذىغاى لاپالەتلىن سۈپۈتىگە تەربىيسىًڭ
 d:جەَەتتە نەيبە ۋە قْلالش ئۇقۇتۇصًى بىلەى ئۈگۈتۈش(.
 .قىلىط لاپالەتلىن سۈپىتىگەقۇرۇش، نەرلىشى نەيبە َەم تەربىيسى َۇقۇق ئىچىذە ئْرگىًى نائارىپ ئالىي(1)
 .قىلىط ۋاستە سۈرۈدىغاى ئىلگىزى تەربىيىسىًى َۇقۇق ،ئۇيى قىلىپ تەسىس پۇلى نۇلاپات ئۇقۇش(2)
(C)تەتقىقات 

 نۇَىو جەَەتتە ئْيلىًط تەيقىذىي ساَاسىذىمى َۇقۇق َەم قىلذۇرۇش تەرەقىقي بىلهًى يىڭى نائارىپ ئالىي.29
 .ئْيًايذۇ رّل
 تەربىيسى َۇقۇق ئۈيۈنلۈك يىڭى ئاسساستا صۇ ،باَاالش،َەم قىلىط ئايالىش الريىئۇسۇل َاسىزقى(1

 .ئىلُاناليذۇرۇش سىلىضقا نەبلەخ تارقىتىضقا لەڭ يەتىجىسًى ئۇسۇلى،قۇرالى،َەم
 .،يىغىط،تارقىتىط باَاالش ئۇسۇلالريى ياخضى نۇياسىۋەتلىن تەربىيىسىگە َۇقۇق سىتىهىسذىمى نائارىپ(2
 .يارتىط قۇاليلىق ئاالقىگە ئْتتۇرىسذىمى ئاپزاتلىزى دۆلەت قايسى ئْريۇتۇش،َەر ارلىقئاالقە،َەنم(3
 .تەنىًلەش بىلەى ئەسلىُەلەر ،َەم قىلذۇرۇش تەرەققىي قاتارلىقالريى ،لۈتۈپخايا نەرلىشى نەيبە َۇقۇق(4
 ..قىلىط ستەۋا سۈرۈدىغاى ئىلگىزى تەربىيىسىًى َۇقۇق ،ئۇيى قىلىپ تەسىس پۇلى نۇلاپات ئۇقۇش( 5
 .قاتًىضىط تەتقىقاتقا سىلضتۇرنا ۋە تەلضۈرۈش خەلقىئارالىق(6
(d)نۇَىتى ئۈگۈيۈش 

 تەتىقىقات  تْپلۇصۇپ يالى يالغۇس لىضىلەر ساَاسىذىمى پەى– ،ئىلو نائارىپتا ئالىي.30
 يىڭى ئارقىلىق قىلىط تارقىتىط،يىشىقچىلىق بىسېپ قىلط،َۆججەت ،ئۇقۇتۇش،تەلضۈرۈش،نۇسالىزە

 يالى ئْرگاى ئىضالۋاتقاى ئۆسۈى صەخىسًىڭ دىگىًهىىش ئەرلىًلىمى پەى-ئىلىو.تەلىتلەش تارقىتىضًى ذىيەلەريىئى
 َۇقۇق ۋە قىلىط ئىتزاپ خەلىقزالىق ئْخضاش  باصقىالرعا ئىچىذە تەۋەسى ،دۆلەت بىزىط پىمىز ئەرلىٌ سىستىهىغا

 .بەَىزلًىط ئەرلىًلىمىذىٌ
 ئىستىزاتىگىيلەردىٌ تۈۋەيذىمى چۇقۇم ئۈچۈى لىزگۈسۈش نائارىپقا ئالىي تەربىيىسىًى َۇقۇق لىضىلىن.31

 َۇقۇق خىشنىتى تەصمىلىًڭ نائارىپ َەم ئەنىلىيىتى ،نائارىپ يىضايًى تەربىيە– تەلىو نائارىپًىڭ ئۈتۈش،ئالىي
 .لىزەك قىلىط لاپەلەتلىن لىلىضگە ناس پىزيسىپىغا

(a)ئۆستۈرۈش،ئاالَىذە پۇلى نۇلاپات لىزىط،ئۇقۇش ئۇقۇصقا.ىلىطق ئىالى سىياسىتى نائارىپ بْلغاى ئْخضاش، 
 .ئالىذۇ ئىچىگە ئۆس سىياسىتىًى بۇلۇش باپباراۋەر ئالذىذا سالَىيەت الَىيە،َۇقۇق

(b)قْعذاش َۇقۇقىًى خادىهالريىڭ ئۇقۇتقۇچى بارلىق ئْرگىًىذىمى نائارىپ ،ئالىي قۇيۇپ يْلغا سىياسەتلەريى 
 .َۆرنەتلەش ۋە
(d)پائالىيەتلىزيى قاتًىضىىط،ئۈسيىڭ ئەرلىٌ قارارچىقىزىضقا ، ئەرلىًلىمى سۆس گەپ ۇچىالريىڭئۇقۇع 

 .قىلط ئۇررۇيالصتۇرۇصقا،لاپالەتلىن
(e)قاتارلىقالريى يىغىٌ،لۆرگەسنە بايزام َەنمارلىضىپ بىلەى َۈلۈنەت تەصمىالتى،يەرلىن ياصالر قايسى َەر 

 .لۈچەيتىط ئىڭىًى َۇقۇق ئارسىذەلى نائەتجا ئْرگايلىزيىڭ نائارىپ ئۆتمۈسۈش،ئالىي
(f)سۈرۈش ئىلگىزى ئەنىلەصتۇرۇصًى خىشنىتى ئۇقۇعۇچىالر چىتىضلىق َۇقۇققا رايۇيذىمى. 

      (e )تەرەقىياتى لەسسىپي ۋە تەربىيە بْلغاى خادىهالرعا ئۇقۇتقۇچى نائارىپتىمى ئالىي 
 قىههەت َۇقۇق قىلذۇرۇش،ئۇقۇتقۇچۇالريىڭ رىجا رۇلىًى ئۈلگىلىن قىلغايذا ئادا بۇرچىًى لەسىپىي.32

 .بار نەسئۇلىيتى بْلهايذىغاى تارتىپ باش جەَەتتە ئۈگەتىط قارصى،ئىقتىذار،پْسۇتىسىيەقاتارلىقالريى
 تەربىيە َۇقۇق تەرەقىياتىذىمى لەسسىپي ۋە تەربىيە بْلغاى خادىهالرعا ئۇقۇتقۇچى نائارىپتىمى ئالىي. 33

 :ئالىذۇ ئىچىگە ئۆس ىلەريىتۈۋەيذىم ئىستىزاتىگىيسى
(a)ئالذۇ ئىچىگە ئۆس تۈۋەيذىمىلەريى دەرىسلىلمى تەربىيلەش تەربىيە َۇقۇق . 
 ئاسزاش َەنذە بېقىًىضى ئارا-ئۆس ۋە ،ئايزىلهاسلىقى ئْنۇنۈيۈسلىمى َْقۇقًىڭ ،لىضىلىن َْقۇق لىضىلىن( 1



 چۈصىًىط بىلىهلىزىًىًى نىخايىشىو
 .قارصى لۆس قۇقَۇ ئاتلىغاى پەى ۋە پەى لۆپ(2
 .رۇلى تەربىيسىذىمى َۇقۇق خادىهالريىڭ ئۇقۇتقۇچى ۋە ئۇسۇلى ئۈگۈيۈش َەم ئۈگۈتۈش تەربىيىسى َۇقۇق(3
 ۋە ئىقتىذارى جەنىئيەت لەلگەى ناس پىزيسپىغا َۇقۇق َام دىهمۇراتىيلىن خادىهالريىڭ ئۇقۇتقۇچى( 4

 .ئىستىلى رەَبەرلىن
 .قىلىط تەرەپ بىز نەسلىسىًى َۇقۇق نەلتەپتىمى بْلسا نەجبۇرىيىتى قَۇقۇ ئۇقۇعۇچىالريىڭ ۋە ئۇقۇتقۇچى( 5
 .ئىقتىذارى ئۆتمۈسۈش لۆسدىٌ تالالپ ئۇيى ۋە ئۇچۇرالر نۇياسىۋەتلىن دەرىسىلىمە(6
(b)ئىضلىتىط ۋە تۈسۈش ئۇسۇلًى تەربىيلەش بْلغاى ناس. 
 ئۈگەيگۈچىلەر ئۇسۇلى،بۇلۇپهۇ يلەشتەربى بۇلغاى ناس ئاالَذىلىمىگە ئۈگەيگۈچىلەريىڭ يەتمەى قۇرانىغا(1

 .تۇيۇش بْلغاى ئۇسۇلالر ئۆستۈرىذىغاى قارصىًى قىههەت ئۈگەيگۈچىلەريڭ ئۇسۇلالر، قىلغاى نەرلەس
(c)تارقىتىط ۋە تۈسۈش ناتىزيالىزيى تەربىيلەش بْلغاى ناس 
 .تارقىتىط ۋە يىغىط ئۇسۇلالريى ياخضى داۋانذىمى تەربىيسى َۇقۇق(1
 .چىىقط تۈسۈپ ناتىزيالىزىًى تەربىيلًىط پتۇرۇ خىشنەتتە(2
(d)ئْريۇتۇش َەنمارلىق جەَەتتە تەربىيلەش ۋە نائارىپ. 
(e)سۈرۈش ئىلگىىزى پائالىيەتلىزىًى ۋە َەنمارلىق خەلىقئارالىق . 
(f)چۈصۈيۈش قارصىًى لۆس بْلغاى تەربىيلەصمە ،ئۇقۇعۇچىالريڭ بىزىط باَا پائالىيەتلىزگە تەربىيلەش. 
 لەيگۈچىَەرلەت.3

 .ئْريىتىط َەنمارلىق يىقىٌ بىلەى تەصمىلەر ۋە ئْرگاى چىتىضلىق دۆلەتتىمى تەرەپ َەر يۇقۇردىمى.35
(a)يىغًى بىزلەصهە ئۇقۇتقۇچىلىزيىڭ نائارىپ ئالىي . 
(b)بىزلەصهىسى ئۇعۇچىالر. 
(c)تۇرى نەلتەپ ئالي ۋە ئْيۋىزستىتى دۆلەت . 
(d)ئْريى تەتقىقات 
(e)تەتقىقات يالى نەرلىشى نەيبە تەربىيەۋە َۇقۇق ئىچىذىمى ئْرگايلىزى نائارىپ ،ئالىي يەرلىن ۋە دۆلەت  

 .ئالىذۇ ئىچىگە ئۆس ئْرگًى
(i)ئۇرۇيلىزى تەربىيلەش ئۇقۇتقۇچىالريى. 
(k)ٌئْرگايالر سىزىت َۈلۈنەتتى. 

 .ئالىذۇ ئىچىگە ئۆس تۈۋەيذىمىلەريى چىتىضلىقالر نەيپەتى.36
(a)ۋاستە 
(b)ىئْرگا دىًىي 
(c)ئْرگايلىزى رايۇى يەرلىن ۋە رەَبەرلىزى رايۇى. 
(d)تْپ سايذىمى ئاس ۋە ئانها يەرلىن. 
(e)بۈلۈنلىزى لارخايا. 
D.سۈرۈش ئىلگىزى تەربىيىسًى َۇقۇق َەربىيلەريىڭ    نەنۇرالر، قىلغۇچىالر، ئىجزا قايۇى 
 يىغىپ تەربىيسًى َۇقۇق بْلغاى اخادىهالرع لەسپىي يەتمەى قۇرانىغا تۈرلۈم بىز پىاليىذا َەرلەت بۇ.37

 . َۆرنەتلضىهىش،قْعذىضىهشالسىو ئۇالريى چۇقۇم بۇلۇپ َەرلەتلەيذۈگۈچى دۆلەتًًڭ ،ئۇالر.چۈصەيذىزىذۇ
(a )ئْرگايلىزى ،َۈلۈنەت ئاساسەى تۈسۈلهىسىگە َۈلۈنەت ۋە قايۇيى دۆلەت-نەنۇرالر 

 ئىقتىساد ۋە نالىيە َەم َۈلۈنەت صەَەرلىن ەۋ َۈلۈنەت ئەنەلذارى،يەرلىن خىشنەتچىلىزى،دىپلۇناتىيە ىڭ
 .ئالىذۇ ئىچىگە ئۆس خىشنەتچىلىزيى خادىهلىزى،جەنىئيەت سەَىيە خادىهلىزى،ئانهىۋى يالاليها ئْرگايلىزيىڭ

(b)ساقالش ساقچىسى،ئانايلىقًى خادىهىلىزى،چىگزا خىشنەتچى ساقچى،تۈرنە-خادىهالر قلغۇچى ئىجزا قايۇى 
 .ئارنىيە ۋە قىسىهى ىخەتەرلىنب بىزىلىگەى َۇقۇقىًى

(c)ئارنىيە. 
 ئارالىق خەلىق پەرەقلىق،ئىضلىتىلذىغاى جەَەتتە چۇڭ نەسسئۇلىيتى ۋە رۇلى تۇپىذىمىلەريىڭ لەسىپ يۇقىزقى.38

 .نەۋجۇت پەرىق يۇرعۇى جەَەتتە ئۆلچىهى َۇقۇق
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 لۆرۈيۈش ئارقا.1

 لضلىن دۇييا»پىاليى َەرىمەت نۇصۇ نەسنۇيالريى نۇياسىۋەتلن َەربيلەر ۋە اقىلضۇچالرئىجز نەنۇرالر،قايۇى.39
 َْقۇقى پۇقزاالر.»قىلذى ئۈلگە صەرتًانسى َْقۇق لضلىن بْلغاى ئاساسًڭ خەلقئارا َەنذە«خىتابًانىسى َْقۇق

 اراخەلقئ َْقۇقى نەدەييەت ۋە ئقتىساد،جەنئيەت»،«ئەَذىًانسى خەلىئارا َْقۇق سىياسى ۋە
 ئېغىز باصقا ۋە قىستاق ،قيىٌ«ئەَذىًانسى تۈگۈتۈش ئايزىهچلقًى ئېزىق صەلىلذىمى بارلىق»،«ئەَذىًانسى

 بْلغاى ئايالالرعا-قىش»،«خًتابًانسى چەللەش جاسايى ۋە نۇئانىلە قىلذىغاى دەپسەيذە بْلغاى،ئادەنيلمًى
 يۆتمەلهە بارلىق»،«ئەَذىًانسى ۇقىَْق بالالر»،«ئەَذىًانسى يْقۇتۇش لەنسىتضًى صەللذىمى َەرقايذاق
 َْقۇقى نېيىپالر»َەنذە«ئەَذىًانسى خەلقئارا قْعذاش َْقۇقًى ئەسالىزيىڭ ئائىلە ئۇالريىڭ ۋە ئىضچىالر

 .ئالىذۇ ئىچىگە ئۆس قاتارلىقالريى«ئەَذىًانسى
 نەسلەى.بىمتتى ەريىَۆجەتل خەلقئارا باصقا يۈرۈش بىز يەيە تەصمىالتى دۆلەتلەر بىزلەصمەى باصقا بۇيىڭذىٌ.40

 بْيىچە ئۆلچىهى َْقۇق لضلىن لىضلەريىڭ تۆپتمى بەسى.قاتارلق يىشانى پزىًسپ،َەرىمەت پىمز،ئاساسى
 .تەنًلذى بىلەى يتەللەش بْلغاى ئىًچمە تېخهۇ ئۈچۈى ئىجزاقىلط ۋەسىپًى

 : ئالذىغًى ئۆسئىچگە َۆججەتلەريىڭ ئائىت ئجزاقلغۇچالرعا نەسلەى،قايۇى.41
 «يىشانى َەرىمەت ئىجزاقلغۇچالر قايۇى. »
 «يىشانى ئاساسى ئىضلتط قۇرال ئىجزاقلغۇچالر قايۇى. »
 تەرەپ بىز بْلغاى ئادىل ئۇچۇرعۇچى سىيايمەصلمە قىلهضالردا جىًايەت ۋە ئىضلىتط قااليهىقاى َْقۇقًى. »

 «خىتابًانسى پزيسپ ئاساسى قىلضًىڭ
 «ئەَذىًانسى ئېلط ئالذىًى ېتضًىڭل يْقاپ ئۇچزاپ نەجبۇرالصقا لىضلەريىڭ بارلق. »
 «يىشانى تْسۇش ئۇيۇنلۈك قاتارلقًى قىلط بزتەرەپ قىلط،خالىغايچە بىزتەرەپ سىزتذا قايۇى. »
 «يىشانى ئۆلچىهى تۆۋەى ئەڭ ئالهاسلقًىڭ قْلغا تەصمالتى دۆلەتلەر بىزلەصمەى. »
 «َۆجتى نۇئانلًىڭ بْلغاى قانالغۇچالرعا ۋە ئېلًغۇچى قْلغا. »
 ئۆلچهەم تۆۋەى ئەڭ تۇرعۇسۇش قايۇى ياصالر دۆلەتلەر بىزلەصمەى.»َۆججەت تْعۇرلۇق چملەرلى. 

 جىًايى»،«يىشايى قْعذاش ئۆسهۈرلەريى بْلغاى نەَزۇم َْقۇقىذىٌ ئەرلًلن دۆلەتلەر بىزلەصمەى»،«يىشاسى
 .«لۆرسەتمۈچى َەرىمەت نەسلسذىمى تۇرعۇسۇش قايۇى بالالرعا ئىضالر

 .بْلىذۇ ئْخضاش قەلەنذارالرعا ۋە ئەلەنذارالر ئۆلچىهى َْقۇق لضلىن خەلقئارا بْلغاى تەپسلى.42
 ئىستزاتىگيە.2
a .سياسەتلەر نۇياسۋەتلن باصقا ۋە سىياستى تەربىلەش 

 تەربيلەش لېلىط ئېلىپ تەسىزيى نۆلچەرلەيگەى ئىپادىسگە لەسپى ۋە قىلغۇچالر َەرىمەت تەربيلەش ئەگەر.43
 بْلغاى ئېًىق َەنذە بْلۇش نۇياسىۋەتلن بىلەى سياستى ئْرگايًىڭ يالى ەصملىت ئۆگەيگۈچلەريىڭ چْقۇم

 قْللًضقا ئىستزاتىگيەلەريى تۆۋەيذىمى يسبەتەى َەربيلەرگە ۋە ئىجزاقىلغۇچالر نەنۇرالر،قايۇى. ئېزىضط قْلالصقا
 .بْلىذۇ

(a)ٌئۆسئىچگە تەربيلەصًى َْقۇق لضلىن ئۇيىڭ ، تەصمۈرۈش سياستى تەربيلەش لەسپتە ۋە بۇرۇى لەسپتى 
 نۇَىو تەربيلەصًى بۇرۇيقى چۈصۈصتىٌ ئىضقا دەرسلمًى بْلغاى ئاڭلىغۇچى َەنذە نۇقۇنالصتۇرۇش ئالذىغايلقًى

 .لۆرۈش قاتارىذا ئىط
(b)ئىلُاناليذۇرۇش يۈرگۈسۈصًى سياستى تەربيەلەش ئۇيۋىزسال تەربيلەصًى ئىضقا ۋە بۇرۇى چۈصۈصتىٌ ئىضقا 

 .قىلط ئۆلچەم خارالتزلن نەجبۇرالش ئۆرلەصتمى ۋە الياقەت لەسپى ەربيلەصًىت تۈردىمى نۇصۇ َەنذە
(c)رَّبەرلەريى ئۆتمۈسدىغاى نۇياسۋەت بىلەى لىضلەر تْپتىمى ئاجىش َەنذە قْللًط سياسەت 

 خادىهالريىڭ ناخسۇس ئۇالر.قاتارلق لضلەر تْپتىملەر،نيپالر،يەرلن نەسلەى،بالالر،ئايالالر،ئاسسايلق.تەربيلەش
 .نۇَتاج قىلضغا تەرەپ بىز
(d)تۈسۈنلەصتۈرۈش تەربيلەصًى َْقۇق لضلىن: 
 قايۇى ئۈچۈى تەنًلەش بىلەى تەربيلەش َْقۇق لضلىن َەربيلەرگە ۋە ئىجزاقىلغۇچالر نەنۇرالر،قايۇى.1

 ئېچضقا ئْرگًى تەربيلەش دۆلەت ئاچهاستىٌ دەرسلمى تەربىلەش قېتهلق بىز ئىجزاقلغۇچالرعا
 َەرقايسى ۋە جەنئيەت قىلذىغاى خىشنەت ئۈچۈى ئىط نۇصۇ َەنذە ۋە ئْرگاى نۇياسۋەتلن. رىغبەتلەيذۈرۈش



 .قاتًضط بۇيىڭغا ئْرگايالر
 نەلتەپلەر َەربىي َەنذە نەلتىپى ساقچىالر ، نەلتىپى َۆلۈنەت ، ئۇيۋىزىستىتى تەربىيىلەش قەلەنذارالريى.3

 . لەيذۈرۈشرىغبەت قۇرۇصقا نەلتەپ قىلغاى نەرلەس َْقْقًى لىضلىن
 ئْرگايغا ئەسلى صۇيذاقال ئْيلۇصۇش تەربىيەلەصًى بْلغاى ئۆگەتمۈچىلەرگە باصقا بْلسا نۇنمىٌ ئەگەر.4

 ، تارقىتىط ناتېزيالالريى َەنذە بْلۇش نەسئۇل يايذۇرۇصقا قايات نائارىپى َْقْق لىضلىن ، لىيىٌ قايتقايذىٌ
 ئېلىپ تەربىيىلەش ئۆگەتمۈچىلەرگە.  ئىزىضىذۇ ئۈيۈنگە ياخضى تېخىهۇ پىاليى تەربىيەلەش بْلغايذا نۇصۇيذاق

 . ئالىذۇ ئىچىگە ئۆس دەرىسلىمىًى اليُىلەش ۋە ئۇسۇلى تەربىيىلەش ، اليُىسى تەربىيىلەش بارعايذا
 تەربىيەلەش َْقْق لىضلىن ئارقىلىق رىغبەتلەيذۈرۈش قْللۇيۇپ تەدبىز تْپتىمىلەر لەسپىي بْلهىغاى ئْخضاش.5

 . رىغبەتلەيذۇرۇش تًىضىضقاقا اليُىسىگە
 باَاالش ئۈيۈم ۋە باَاالش تەربىيەلەصًىڭ َْقْق لىضلىن ئاساسلًپ تۈسۈلهىسىگە دۆلەتلەريىڭ قايسى َەر.6

 . تۈسۈش تۈسۈلهىسىًى
(e )صۇڭالصقا ، قىسهى بىز قۇرۇصًىڭ لۈچلىزىًى َْقْق لىضلىن بېزىلهاستىٌ ئېلىپ ئايزىو تەربىيەلەش چۈيمى 

 لىضلىن.  بىزىط ئېلىپ تەلضۈرۈش يىسبەتەى تۈسۈنلەرگە قايۇى ۋە سىياسەت ۇياسىۋەتملىنن لەسىپمە نۇصۇ
 بْلغاى َْقْققا لىضلىن ساَەيىڭ صۇ نۇ َەنذە جەسىهلەصتۈرۈش بْلهاسلىقًى قارصى پىزىًسىپىغا َْقْق

 . سۈرۈش ئىلگىزى تۆَپىسُىًى
 پىزىًسىپىغا َْقْق لىضلىن تۈسۈش ۈسۈلهىسىت جەسىهلەش تەلضۈرۈپ:  ئالىذىغىًى ئىچىگە ئۆس سىياسەتًىڭ بۇ

.  چىقىزىط قْعالپ سىزتىغا سەپًىڭ َەربي ۋە قىلغۇچىالر ئىجزا قايۇى ئْرگىًى نائارىپ قىلغۇچىالريى َۆرنەت
 لىضلىن ئاصمارا- ئْچۇق ۋە باراۋەر ، ،ئىشسەتلەش َۆرنەتلەش ، لەنسىتهەسلىن بْلغاى ناس باراۋەرلىممە

 ۋە تْلۇقالش ، باَاالش ، قىلىضىًى قْبۇل َەربىيلەريىڭ ۋە قلغۇچىالر ئجزا قايۇى ۇرالر،نەن پىزىًسىپىذا َْقْق
 َْقْققا لىضلىن َەنذە تۈرۈش قارصى پارالەيذىچىلىممە جىًبسىي ۋە لەنسىتىط جىًسىي ؛ سىياسىتى ئىًتىشام
 . بەلگىلىهىسى لەسپلەريىڭ بْلغاى لْيمىزىت لۆرسىتىذىغاى تەسىز ئاالَىذە

）b  )قۇرالى ۋە تەرتىپى ربىيەلەشتە 

 ئۈچۈى بْلۇش ئۈيۈنلۈك تەربىيەلەش ئاڭلىغۇچىالريى يەتمەى قۇرانىغا ۋە قىلغۇچىالر ئىجزا قايۇى ، نەنۇرالر. 44
 : بْلىذۇ قْللۇيۇصقا ئىستىزاتىگىيىلەريى تۆۋەيذىمى

(a )لىضلىن ئاساسىذا ىزبەتەج قىلىپ تەتقىق ئۆگىًىپ تۆۋەيذىمى تْعۇرلۇق ئۇسۇلى ۋە تەدبىزى تەربىيەلەش 
 : قىلذۇرۇش تەرەققىي تەربىيىلەصًە َْقْق

 قاراتهىلىقى ئاڭلىغۇچىالريىڭ. 1
 تەربىيىلەش يىسبەتەى ئىُتىياجىغا ئۇالريىڭ بْلۇش قاراتهىلىقى بىۋاستە ئەَۋالىغا ئاڭلىغۇچىالريىڭ چْقۇم

 تەرەققىيات يالى َەربىي ، سىئەسا دىپلْناتىيە ، خىشنەتچىسى سەَىيە ، ساقچى ئۇالر ، ئْرۇيالصتۇرۇش
 باَاالش خارەلتىزلىن سْراش نەسلىُەت قەتئىًەسەر، بْلۇصىذىٌ نۇتەخەسىس قىلىذىغاى تەتقىق نەسىلىسىًى

 نۇقۇنالصتۇرۇش ئىُتىياجىًى يەاربىيىلەش تْپتىمىلەريىڭ ۋە ئْرگاى قىلذىغاى قْبۇل تەبزبىيەلەش بىزىط ئىلىپ
 قىلىط تەتقىق ئۈنىذىًى ۋە ۆرۈيىضى ،ئارقا ئىًتىلىضى ، ئۆتهۈصى ، ئۇليىتىنەس لەسپىي ئۈگەتمۈچىلەريىڭ َەنذە
 تۇرعۇسۇش يىضايى ئۆگىًىط بْلغاى تەسىلىي.  ئْيلۇصۇش سەۋيىسىًى ئىقتىذار ۋە بۆلۈنى َْقْپق لىضلىن َەنذە

 سەۋيىسىًى ىطئېض ئەنەلگە يىضايىًىڭ ئۆگىًىط قىلىپ قايذاق بْلۇپهۇ ، تۇرعۇسۇش ئىستىزاتىگىيىسى باَاالش ،
 . بېزىط ئېلىپ باَاالش پائالىيەتمە تېگىضلىن بىزىضقا ئېلىپ چْقۇم باصقا َەنذە ئۆلچەش

 نەسنۇيى قْللىًىط ئەنەلىي َەنذە نۇياسىۋەتلىن.2
  

 بىۋاستە بىلەى تۇرنۇصى لۈيذىلىن ئۆگتمۈچىلەريىڭ ناتىزىيالى تەربىيلەش يىشام تەسىۋىزلەيگەى يۇقىزدا
 لىضلىن پەقەت تْپتىمىلەر لەسپىي.  قىلذۇ تەلەپ ئەنەلىيىتىًى ۋە ئۆلچىهى َْقْق لىضلىن ىبْلغا نۇياسىۋەتلىن

 لەسپىي صۇقالصقا ، نۇَتاج بىلىضمە ئضلىتىضًى قايذاق تۇرنۇصتا يەيە چۈصەيهەستىٌ دېگەيًىال يېهە دېگەى َْقْق
 اليُىلەش نەسنۇيىًى تەربىيىلەش ەئىضلىتىضم َْقْقًى لىضلىن خىشنەت َەنذە چۆرىذەپ ئىقتىذاريى تْپتىمىلەريى

 . قْيۇش نەسىللەرگە بْلغاى ئىُتىهاللىقى قىلىط ئۇچىزاپ لەسىپتىمى يۇقۇل يۇقتىسىًى نۇَىو ،
 ناَارىتى تەربىيەلەش لۆتۈرۈصًىڭ يۇقىزى تْيۇصًى ۋە صەلىلذىمى قاتىًىضىط. 3



 يېڭىچە بْلغاى خىل َەر اليُىسى لەشتەربىيە ئۈچۈى قىلىط لاپالەتلىن قاتًىضىضىغا ئالتىپ ئۆگەتمۈچىلەريىڭ
 رّل ، يىغىًى نۇالَىشە بْلغاى ئەرلىٌ ئالىذىغىًى ئىچىگە ئۆس.  لىزەك ئەتتۈرۈصى ئەلىس ناَارىتىًى تەربىيىلەش

 نۇالَىشە گۇرپا لىچىن نەخسۇس ، قىلىط تەتقىق نىسالى دىلْ ، بۆلۈش گۇرپىالرعا لىچىن ، ئْرۇيذاش ئېلىپ
 . نۇنمىٌ قْللىًىضهۇ ئۇسۇلى لۆرۈش سىٌ-ئۈى بەلمىو.  ۈرۈشتەلض ئەنەلىي ۋە قىلىط

 تەرۇس دەخلى َْقْققا لىضلىن بەلمىو ئۆسلىزى ئۆسلىمىذىٌ ئۆەتمۈچىلەريىڭ بەلمىو اليُە بْلغاى ياخضى 
 . نۇنمىٌ سۈرۈش ئىلگىزى ئېڭىًى قْعذاش َْقْقًى لىضلىن.  نۇنمىٌ يېتىضى تْيۇپ قىلغايلىقىًى

 ئۆگىًىط بىزلىمتە. 4
 قىلذۇېزۇش قْبۇل تەربىيلەصًى بْلغاى ئْخضاش َەربىيلەر ۋە ساقچىالر ، نەسلەى  ، ئارقىلىق ئۆگىًىط بىزلىمتە

 بْلغاى ياخضى تېخىهۇ بْلغايذا نۇصۇيذاق.  ئىضلەتهەسلىن تەربىيىلەصًى صەلىلذىمى ئْقۇعۇچى - ئْقۇتقۇچى ،
 بىلەى ئۆگەيگۈچىلەر بْلهىغاى ئْخضاش ئۆگەتمۈچى َەرېبىز ئارقىلىق ئۇسۇل نۇصۇ.  بْلىذۇ ئىزىضمىلى ئۈيۈنگە

 قْللىضىغا نۇتەخەسىسلەريىڭ ئۆگەتمۈچىلەرنۇ صۇعۇلاليغۇچى بىلەى لەسىپ ۋاقىتتا بىزال.  بْلىذۇ ئۇچزاصتۇرۇصقا
 بْلغاى تْلۇپ ئۆلچىهىًى َْقْق لىضلىن جىزيايىذا تەربىيلەش پۈتۈى.  بْلىذۇ ئىزىضمىلى َەنمارلىقىغا ۋە

 خەلىقئارا ئْتتۇرسىذىمى لەسىپتىملەر ئْخضاش ئْخضاصضال.  قىلىط لاپالەتلىن ئىتىضىگە ەلىسئ بىزلىمتە
 . سۈرۈش ئىلگىزى ئالهاصتۇرۇصًى پىمىز ۋە پائالىيىتى ئالهاصتۇرۇش

 رّلى َۆرنەتًىڭ -ئىشسەت.5
 تەجىزبىلىزىًى ئەنەلىي ۋە بىلىهلىزى لەسپىي ئۆسلىزىًىڭ لۇرسايىتالر يەتمەى قۇرانىغا ، ئەَهىيىتى قىههەتًىڭ قەدىز

 تەربىيىلەش صۇيذاقال ، تېگىضلىن پايذىلىًىضقا ۋە قىلىضقا ئىتىزاپ بۇ.  لىزدى ئېلىپ سىًىپلىزىغا تەربىيىلەش
 لۇرسايىتلزيىڭ بۇ.  لىزەك قىلىط يانايەى لەيپىيايى خىل بىز ئْقۇتقۇچىالر يېتەلچى.  پايذىلىق پائالىيەتلىزىگىهۇ

 ، قىلغىلى ئىتىزاپ بىلىهلىزىًى لەسپىي لۇرسايىتالريىڭ َەنذە پايذىلق ئالهاصتۇرۇصقا ىزبەتەج ۋە بىلىو ئارا-ئۆس
 . بْلىذۇ رىغبەتلەيذۈرگىلى قىلىضقا يانايەى تۇيغۇسىًى ئىپتىخارلىق لەسپىي پىزىًسىپىًىڭ َْقْق ئىًسايىي

(b )تۈردىمى بْلهىغاى ئْخضاش ىيلەرَەرب ۋە قىلغۇچىالر ئىجزا قايۇى نەنۇرالر ، جەَەتتە نەسنۇيى تەربىيىلەش 
 :  نەسىلەى.  ئەتتۈرۈلىذۇ ئەلەس نەدەيىيەت نەسئۇليەت، ، رّل بْلهغاى ئْخضاش ئىچىلىپ نەسنۇيالر

 َْقْق ئىًسايىي دائىزدىمى بۇ.  لەڭ ياَايتىهۇ دائىزسى خادىهالريىڭ لەسپىي ئالىذىغاى ئىچىگە ئۆس نەنۇرالر(1)
 َْقْق ئىًسايىي خىشنەتچىسىًىڭ جەنئىيەت ، نەسىلەى ، بْلىذۇ پەرق چْڭ ۇياَايتىه نەسنۇيىذا تەربىيىسىًىڭ

.  لۆچهەيلەر ۋە ياصايغايالر ، نىيىپالر ، بالىالر ، ئايالالر ، نەسىلەى.  يۈسلىًىذۇ قْعذصقذ تْپًى ئاجىش تەربىيىسى
 لىضلەرت ئاالَىذە ىوقىس بىز نۇصۇ َەرىمەتلىزى بارعاى ئېلىپ ئۈچۈى نەيپەئەتى ئْنۇنًىڭ دۆلەتًىڭ چۈيمى
 قىلىضقا لاپالەتلىن قْعذاصقا َْقْقىًى ئىًسايىي ، ۋاقىتتا سالغاى تەَذىت َْقْققىغا ئىًسايىي تْپىًىڭ

 يۇقتىسى نۇَىو تەربىيىسىًىڭ َْقْق ئىًسايىي بىزىلغاى ئېلىپ خادىهلىزىغا َۆلۈنەت يەرلىمتىمى.  تېگىضلىن
 ، ئۆتمۈسۈصچاى دەل ، نۇنمىٌ بْلۇصى قْيۇلغاى ئۈتىگە ەنًىڭئۆلچ قىلىط ئىذارە َْقْقًى ئىًسايىي تۈپمى

 قاتًىضىضىغا ئانهىًىڭ ئارقىلىق يۈرگۈسۈش َْقْقًى بىلەى تەرتىپى تۈسۈلهە ۋە سىياسىي ، نەسئۇليەتچاى
    خادىهلىزىًىڭ دىپلْنەتىيە دۆلەتًىڭ تەربىيەسى َْقْق ئىًسايىي خادىهلىزىًىڭ دىپلْناتىيە.  رىغبەتلەيذۈرۈش

 صۇ خادىهلىزىًىڭ دىپلْنەتىيە چۈيمى ، نۇنمىٌ تەلىتلىضى نەسنۇيالريى قاتارلىق نىخيًىشىهى ۋە ۆججىتىَ
 . نۇنمىٌ بْلۇصى نەسئۇليىتى قْعذاش لىزصًى نىخايىشىًىغا َْقْق ئىًسايىي خەلقئارا دۆلەتًىڭ

 چېتىلىذىغاى قتىذارىغائى ساقچىالريىڭ خىل َەر تەربىيەسى َْقْق ئىًسايىي-3137 قارىتا ساقچىالرعا( 2)
 ئاختۇرۇش ، ئۇسۇلى تەلضۈرۈش تەرەپًىڭ ساقچى:  نەسىلەى ، ئالىذۇ ئىچىگە ئۆس ئۆلچىهىًى َْقْق ئىًسايىي

 ئېچىط ئْت ۋە لۈچى قۇرال قْيۇش قاناپ ئالذىذا ، تەلضۈرۈش ۋە ئېلىط قْلغا ، قىلىط يەسەربەيىذ ۋە
 بەرگەيذە يۈس تْقۇيۇش ئىچمى ۋە پەيىتلەر جىذدى ، ىلىققااليهىقايچ ئىچمى ، ئىضلىتىلىضى ئەسۋابلىزىًىڭ

 ئىلىپ قارىتا ساقچىالرعا.  تەدبىزلەر قاتارلىق تىشگىًلەش تْپىًى لىضلەر َالذا قايۇيلۇق ، ساقالش ئانايلىقًى
 بىزىط ئەَهىيەت تېخىهۇ تْپىغا لىضلەر.  تېگىضلىن قْعذاصقا ئاالَىذە تەربىيىسىهۇ َْقْق ئىًسايىي بىزىلغاى

 ئْخضاش.  قاتارلىقالر لۆچهەيلەر ، نۇساپىزالر ، نىيىپالر ياصايغايالر ، ئايالالر ، ياصالر ، نەسىلەى.  لىزەك
 ئېلىپ قْنايذايلىقىغا تەرەپًىڭ ساقچى يۇقتىسىًى َْقْق ئىًسايىي ، تەربىيە ، ئاساسەى ئاڭلىغۇچىالرعا بْلهىغاى

 بۇيزۇقىًى ئْنْنىي ئىضلىزى ساقچى خىشنىتىًى قىلىط ىزّللْيت ۋە باصقۇرۇش.  ئالىذۇ ئىچىگە ئۆس لىزىضًىڭ
 . تۈسۈش يىضايى َەرىمەت ئىط تارقىتىط

 َْقْق لىضلىن خەلقئارا ئۆگەتمۈچىلەرگە-3238 تەربىيىلەش َْقْق لىضلىن بْلغاى باصلىقلىزىغا تۈرنە( 3)



 ، سۈرۈش ئىلگىزى تۇتۇصًى لىًىيْ ئادىهىيلىن خىشنەتتە ئەنەلذارلىزىًىڭ تۈرنە ، تْيۇتۇش پىضضىق ئۆلچىهىًى
 يىسبەتەى خىشنىتى؟گە ئەدىليە ۋە قايۇى ئىچىذىمى جەنئىيەت دىهمزاتىن ۋە تەلضۈرۈش ئۇسۇلذا ئۈيۈنلۈك

 ئۇ.  لىزىط ئىلىپ تۇرنۇصىغا لۈيذىلىن نەسنۇيالريى نۇصۇ ئۆگەتمۈچىلەريىڭ َەنذە بىزىط ئىلىپ تەلضۈرۈش
 : ئالذۇ ئىچىگە ئۆس لچىهىًىئۆ َْقْق لىضلىن تەرەپلەردىمى تۆۋەيذلى
 ؛ ساعالنلىقى جىسهايى ۋە رَّىي جىًايەتچىلەريىڭ ؛ ئەسلىُەلەر تەنىلەيگەى ئىلىًغۇچىالرعا قْلغا ۋە قاناقتىمى

 ئۆس جىًايەتچىلەريى تۈرنىذىمى ۋە نىيىپالر ، ئايالالر ، ياصالر ؛ نەسىلىسى لېسىلى ئەيذىش ۋە ۋېزّسى ئەيذىش
 نەنۇرىيەت تۈرنىذىمى ، خاتىزسى تۈرنە ، نۇئانىلىسى قانالغۇچىالريىڭ ۋە جىًاياتچى ئاالَىذە ئالغاى ئىچىگە

 بْلغاى يْللۇق ، تەرتىپى قىلىط ئەرىش ۋە جاساالش ؛ ئىضلىتىط قۇرال ؛ تەرتىپى ئەرىش ۋە ئىًتىشام ، يۈرگۈسۈش
 داۋاالش ۋە ئادۋۇلات ، ىمىلەرئائىلىذ ئالىذىغىًى ئىچىگە ئۆس ئۇچىزصىط بىلەى سىزتتىمىلەر ؛ ئەرىش ۋە تەرتىپ
 . ئەنگىمى تۈرنە ؛ ئەرلىًلىمى چْقۇيۇش ۋە ئىتقاد ؛ خادىهى

 ئېچىط لۆڭۈل ۋە تەربىيەلەش
 ، تەربىيەلەش ئۆلچەنًىڭ ۋە ئۆلچىهى َْقْق لىضلىن خەلقغارا لىزەللىن قىلىضقا قْبۇل َەربىيىلەر( 4)

.  بۇرچى سىتقى قىلىضتىٌ جەڭ َەربىيلەر لەسپىي ىزقىَەنذەَاس ، ۋەسىپە نۇياسىۋەتلن چىتىلىذىغاى تْقۇيۇصقا
 َالەت جىذدى ، نەسئۇليىتى بىخەتەرلىن ئىضلىزىًىڭ خەلق ئالىسىغىًى ئىچىگە ئۆس لۆپ تېخىهۇ بۇرچ نۇصۇ

 ئەگەر.  قاتًىضىط قْعذاصقا تىًىچلىق خەلقئارا ، قْعذاش بىخەتەرلىمىًى ئْنْنىي ۋە ساقالش تەرتىپًى ئاستىذىمى
 ئۆلچىهىًى َْقْق لىضلىن خىل َەر ئْرۇيذاصتا قۇرۇصًى ئۇرۇصًى نۇصۇ ئارقىلىق ئۇسۇلى ئادىهىيلىن ەۋ لەسپىي

 تەربىيىلەصًىڭ قىسىو ئەيئەيۋىي لىمىٌ.  ئىضلىتىط تۇرنۇصتا نۇصۇالريىمۈيذىملىن َەنذە لىزەك چۈصۈيۈش
 تۆت  جەيۋە يىلى-1949 ئالىذىغىًى گەئىچى ئۆس.  قايۇى خەلقئارا نۇياسىۋەتلىن تْقۇيۇصقا قۇراللىق چىتىلذىغىًى

 . ئالىذۇ ئىچىگە ئۆس تەربىيەلەصًى َْقْق لىضلىن لىلىضىهًانە قْصۇنچە َەنذە ئەَذىًانە
 (c )َاسىز.  ئېچىط ناتىزيالىًى تەربىيىلەش ئۇسۇلالريىڭ تەسۋېزلەيگەى يۇقىېذا تەرەپتىٌ قۇرالى تەربىيىلەش 

 لىلىضگە ناس يىشانىغا َْقْق لىضلىن ، لىزگۈسۈش ۈسىتىطت ۋە تەلضۈرۈش دەرىسلىمًى ئىضلىتۋاتقاى
 . ئىگە قاراتهىلىققا يىسبەتەى ئاڭلىغۇچىالرعا َەنذە قىلىط لاپالەتلىن

    (c )نۇَىتى خىشنەت ۋە ئۆگىًىط 
 (a )ۋە خىشنەتچىلەر ، نەسىلەى.  قْللىًىط ئۇقۇم سىياسىي لەلگەى بىزلىممە نۇتلەق َەنذە تۈسەش 

 َْقْق لىضلىن قىلىپ ئېًىق ، يىشانى َەرىمەت ياللىغۇچى ، يىشانى ئەخالق لەسپىي ۋە ئادىتى ئەنەلذارالريىڭ
 نەسئۇليەت ۋە َْقْقى يالاليغۇچىالريىڭ َەنذە لىزىط ئىلىپ دائىزسىگە بارلىق خىشنەتلەريىڭ ئۆلچىهى

 . يىشانًانىسى
(b )ئارقىلىق پائالىيىتى َْقْق ىنلىضل قاتارلىق پۇلى نۇلماپات ئْقۇش ، تۈرى نۇلاپات ، نۇسابىقە 

 . تەقذىزلەش يەتىجىسىًى َْقْق لىضلىن َەنذە قىلىط ئىتزاپ ، رىغبەتلەيذۈرۈش
(c )ئْتتۇرسىذىمى لىضلەر دائىزدىمى چْڭ تېخىهۇ ۋە قىسىو ۋە َۆلۈنەت يەرلىن لىضلەر قىلغۇچى ئىجەىزا قايۇى 

 . ئالىذۇ گەئىچى ئۆس پىاليىًى َەرىمەت تۈردىمى رەسهىي ، ئالهاصتۇرۇش
E  تەرتىپى قىلىط ئىجزا َۆلۈنەت 
 باسقۇچى قەدەم قىلىط ئىجىزا.1

 ئاساس خىشنىتىًى دۆلەت ۋە ئەَۋالىغا دۆلەت ئۆسىًىڭ دۆلەتلەر ئەسا قايسى َەر ۋاقىتتا قىلغاى ئىجىزا نۇصۇيى. 49
 . تۇرعۇسۇش ئۇسۇلىًى َەرىمەت ۋە يىضاى ئەنەلىي ئاصىذىغاى ئەنەلگە تۇرۇپ قىلىپ

 َەربىيلەريىڭ ۋە قىلغۇچى ئىجىزا قايۇى نەنۇرالر ۋە نائارىپى َْقْق لىضلىن نائارىپتىمى ئالىي دۆلەت .50
 قەدەم تۆت ،تۆۋەيذىمى سۈرۈش ئىلگىزى باَاالصًى ۋە قىلىط ئىجىزا ، سۈرۈش ئىلگىزى پىاليىًى تەربىيلەش
 . يىغىًچاقاليذى باسقۇچقا

 . ًىذۇقىلى ئىجىزا باسقۇچالر نۇيۇ َالذا ئْرتاق
 ۋە قىلغۇچىالر ئىجىزا قايۇى ، نەنۇرالر ۋە نائارتىپى َْقْق لىضلىن نائارىپتىمى ئالىي:  باسقۇچ بىزرىًچى 

 . قىلىط تەَلىل ئەَۋالىًى تەربىيەلەش َْقْق لىضلىن َەربىيلەريىڭ
 َەرىمەت

 : يذىلىًىطپا ئىستىزاتىگىيذىٌ قْيغاى ئْتتۇرعا قىسهى نەلۇم يىڭD ۋە C  قىسىهذىمى ئالذىًىقى 

 ساَەلەرگە چىتىلىذىغاى َەربىز بْلسا نەقسىتى ، بىزىط ئېلىپ تەَلىل َەنذە يىغىط ئۇچۇرالريى تۆۋەيذىمى 。



 . يىشىط دّلىالتى تەتقىقات ئاساسىي دۆلەت يۇسخىسىٌ بىز

 لىضلىن ڭَەربىيلەريى ۋە قىلغۇچىالر ئىجىزا قايۇى ، نەنۇرالر ۋە نائارىپى َْقْق لىضلىن نائارىپتىمى ئالىي。

 َەنذە بىتەرسىشلىمى ئۇيىڭ َەنذە تەدبىز يۈرگۈسۈلگەى ئاللىقاچاى ، ئەَۋالى َاسىزقى تەربىيلەش َْقْق
 . تْسالغۇسى

 سىياسەت ۋە قايۇى يۈرگۈسۈلۋاتقاى َاسىز 。

 قۇرالى ۋە ناتىزيالى ، ئۇسۇلى بْلغاى ياخضى دەرىجىلىملەريىڭ َەرقايسى ايۇى4ر ۋە دۆلەت ، يەرلىن 。

 ۋە تارىخى لۆرسىتىذىغاى تەسىز تەربىيلەصمە ۋە نائارىپى َْقْق لىضلىن ئىچىذىمى ساَەلەريىڭ نۇصۇ 。

 لۆرۈيۈصى ئارقا نەدىًيەت

 َەرلىتى تەرەپًىڭ قايسىي َەر چىتىلىذىغاى َاسىز 。

 ( لۆرسەتمۈچى نۇساپە ۋە چەللىهىسى ۋاقىت ، نەسئۇليەت ، خىشنەت)  پائالىيەت 。

 نىخايىشىهى ناسالصتۇرۇش ستىېىزاتىگىيسىئى قىلىط ئىجىزا دۆلەت 。

 ، دەرىسلىمى يىشام َەرىمەت ،  تۇرعۇسۇش قايۇى ،  نەسىلەى  ، نەَسۇالت لْيمىزىت:  َاسىالت 。

 سىياسىتى لەنسىتهەسلىن اليُىسى يەربىيەلەش

  بْلغاى ئىزىضهەلچى:  يەتىجە 。

 َاسىالت

 اليُىسى ئىجىزاقىلىط دۆلەت 。 

 تەلضۈرۈش ئۆلچەپ ۋە قىلىط زائىجى:  باسقۇچ ئۈچىًچى 
 َەرىمەت

 ئىستىزاتىگىيىسىًى قىلىط ئىجىزا دۆلەت تەرەپلەرگە پايذىاليغۇچى ۋە ئْرگايلىزى نۇالسىهەت نۇياسىۋەتلىن 。 

 بىزىط ئىلىپ پائالىيىتى ئىجىزاۈ پىاليلىق َەنمارلىضىپ بىلەى ئۇالر َەنذە قىلط تەصۋىق
 َاسىالت  

 . دّلالتى قىلىط ئىجىزا نۇياسىۋەتلىن تىزاتىگىيىسىگەئىس قىلىط ئىجىزا دۆلەت  。  

 باَاالش:  باسقۇچ  تۆتىًچى 
 َەرىمەت 

 ۋەنذە ، تەلضۈرۈش ئەَۋالىًى بىزىلىط ئىلىپ قْللىًىپ ئۇسۇلىًى باَاالش نۇستەقىل ۋە باَاالش ئۆسىًى-ئۆس 。 

 لۈچەيتىط پائالىيەتلەريى قايسى َەر ۋە ئۆسگەرتىط

 خاتىزلەش يەتىجىلەريى ئىزىضمەى َەنذە قىلط ىقتەصۋ ، قىلط ئىتىزاپ 。

 َاسالت

 دّلالتى دۆلەت يەتىجە ئىستىزاتىگىيە نۇياسىۋەتلىن قىلىضقا ئىجىزا دۆلەت 。 



 پىمىزى َەرىمەت لەلگۈسىذىمى چىقىزىلغاى ئاساسەى ساۋاققا تەجىزىبە 。 

 . ناسالصتۇرۇش. 2
 نۇياسىۋەتلىن بىز چْقۇم َۆلۈنەت ، بْلىذۇ ئۇلنەس َۆلۈنەت قىلىپ ئاساسلىق خىشنىتى قىلىط ئىجزا. 51

 نەسئۇل تۈسەصمە ئىستىزاتىگىيىسىًى قىلىط ئىجىزا دۆلەت ، بەلگىلەش قىلىپ يۇقتىسى ئاالقىلىضىىط ئْرگايًى
 يۇقتىسىًى قلىط ئاالقە ئْرگاى ناسالصتۇرعۇچى.  بْلۇش نەسئۇل خىشنىتىگە تەلضۈرۈش ۋە قىلىط ئىجزا ، بْلۇش

 باصقا ۋە ئْرگاى ناسالصتۇرعۇچى.  بْلۇش نەسئۇل تۈسۈصمە ئىستىزاتىگىيىسىًى ئىجىزاقىلط لەتدۆ ، بەلگىلەپ
 دۆلەتلەر بىزلەصمەى يەيە ئْرگايلىزى ناسالستۇرۇش. ساقالش ئاالقىًى َەرىمەتلەردە نۇسۋەتلىن ۋە ئْرگايالر
 ئْرگايلىزىغا َەنمارلىق دۆلەت نۇياسىۋەتلىن ۋە دّلالتى دۆلەت تۈسەصمە نىخايىشىيهىًى َْقْق لىضلىن

 بىزىط ئېلىپ تەربىيىلەش ۋە نائارپى َْقْق لىضلىن ئاساسىذا َەرىمەت نۇصۇ ، بْلىذۇ نەسئۇل تاپضۇرۇصقا
 . قىلىط لاپالەتلىن لىزگۈسۇصمە دّلالتقا ئەَۋالىًى

 ساقالش ئاالقىًى بىلەى ئىضخايىسى بىجىزىط ئىط نەخسۇس ئالىي َْقْق لىضلىن ئْرگىًى ناسالصتۇرۇش. 52
 ناتىزيالالريى بەسى لىيىٌ ئاخىزالصقايذىٌ باسقۇچ ئىممىًچى َەنذە بەَىزلىًىط ئەَۋاللزىذىٌ بىزىلىط ئېلىپ
 . قىلىط لاپالەتلىن تاپضۇرۇصقا دّلالتىًى باَاالش دۆلەت ئاخىزقى ئەڭ َۆلۈنەت يىشىپ

F  .ياردەم ۋە َەنمارلىق خەلقئارا 
 ئىقتىذارىًى تەربىيلەش ۋە نائارىپى َْقْق لىضلىن دۆلەت بْلسا يۆلىًىضى ياردەنًىڭ ۋە َەنمارلىق خەلقئارا. 53

 تەرەپلەر قايسى َەر تۆۋەيذىمى ئۇالريى.  قْلالش ئىستىزاتىگىيىسىًى قىلىط ئىجىزا دۆلەت ، لۈچەتتىط
 : تەنىًلەيذۇ

(a )ۋە ئْرگاى سنەخسۇ قايسى َەر ئالىذىغىًى ئىچىگە ئۆس سىستىهىسى تەصمىالتى دۆلەتلەر بىزلەىضمەى 
 ؛ نەلتىپى ئالىي دۆلەتلەر بىزلەصمەى

(b )پاراۋايلىقىغا جەنىئيەت ، نەسىلەى ، ئْرگايلىزى تەربىيلەش قْصۇنچە تەصمالتىًىڭ دۆلەتلەر بىزلەصمەى ، 
 ۋە لىضلەر لۆچهەى ، نۇَاجىزالر ، ئەتمەسچىلىن ۋە ئېلىط ئالذىًى سەَەريىڭ ، نۇالسىهەت سەَيە ۋە داۋاالش
 ؛ ئْرگىًى تەربىيلەش ئىضالر جىًايى ئالغاى ئىىچگە ئۆس خەتەرلىمىًىبى چىگىزا

(c )نەلتەپ ئالىي تىًچ بەرگەى َْقْق دۆلەتلەر بىزلەصمەى  
(d )تەصمىالتالر ئارا َۆلۈنەتلەر باصقا 
(e )تەصمىالتالر ئارا َۆلۈنەتلەر رايۇيلۇق 
(f )تْرالر لەسپىي رايۇى ۋە خەلقئارا نۇياسىۋەتلىن 
(g )تْرى ئْرگاى نائارىپ ئالىي رايۇى  ۋە اراخەلقئ  
(h  )ئْرگاى َۆلۈنەتسىش رايۇى  ۋە خەلقئارا 
(i  )نەرلىشى َۆججەت ۋە بايلىق َْقْق لىضلىن رايۇى  ۋە خەلقئارا 
(j  )ئْرگىًى چىقىزىط نەبلەظ ئْرتاق تەرەپلىن قْش َەنذە ئْرگىًى ئىقتىساد رايۇى  ۋە خەلقئارا 
(k )ئْرگىًى تەرەققىيات تەرەپ قْش ۋە تەرەپ لۆپ 

 ، ئىضلىتىط ياخضى ناتىزيالالريى ، ناسلىضىضى سىچ چْقۇم قىلغۇچىالر َەرىمەت تەسۋىزلىگەى يۇقىزدا. 54
 . قىلىط لاپالەتلىن بىزدەللىمىگە خىشنىتىىًڭ قىلط ئىجىزا َەرىمەت نۇصۇ ، ساقىلًىط قىلىضتىٌ تەلزارلىًىپ

 : بْلسا ئْرگايالر ەۋ تەصمىالت تەسۋىزلەيگەى يۇقىزدا. 55
(a )ۋە قىلىط ئىجزا ، تۈسەش ئىستىزاتىگىيىسىًى قىلىط ئىجزا دۆلەت ياردەنلىضىپ دۆلەتلەرگە قايسى َەر 

 . ياردەنلىضىذۇ تەلضۈرۈصمە
(b )َۆلۈنەتسىش يەرلىن ۋە دۆلەت بْلۇپهۇ ، بىزىذۇ ياردەم قىلغۇچىلىزىغا ئىجىزا دۆلەت نۇياسىۋەتلىن باصقا 

 خەلقئارا باصقا ۋە ئْرگىًى َْقْق لىضلىن دۆلەت ، ئْرگايلىزى نائارىپ ئالىي ، بىزلەصهە سپىيلە ، تەصمىالت
 . تەصمىالتى جەنئيەت

(c )بْلغاى ياخضى َەنذە ، ،يىغىط تەلضۈرۈش ، لۈچەيتىط ئالهاصتۇرۇصًى ئۇچۇر دەرجىلىملەر َەرقايسى 
 . تارقىتىط يىغىپ ئۇچۇرلىزىًى اليُە ۋە گاىئْر ناتېزيال بْلغاى بار َاسىز َەنذە تارقىتىط ئۇسۇلالريى

(d )ياردەم تْرالريى بْلغاى بار َاسىز ئْتتۇرسىذىمى بارعۇچىالر ئېلىپ تەربىيىلەش ۋە نائارىپى َْقْق لىضلىن 
 . سۈرۈش ئىلگىزى قۇرۇلىضىًى تْرالريىڭ يېڭى بارلىق َەنذە قْلالش بىلەى



G  باَاالش ۋە ناسالصتۇرۇش 
 نائارىپ ئالىي نۇيەسۋەتلىن سىستىهىسى دۆلەتلەر بىزلەصمەى ۋە ئىضخايىسى نەخسۇس ئالىي َْقْق لىضلىن. 56

 ئىممىًچى «اليىُە دۇييا»  ، َەنمارالصقۇچىالر باصقا َەنذە تەصمىالتى نەدەيىيەت ئْقۇتۇش بْلۇپهۇ ، ئەنەلىيتى
 تْيۇصًى بْلغاى ياسىۋەتلەىننۇ يەيە ئۇ ، قىلىط لاپالەتلىن خىشنىتىگە ناسالصتۇرۇش خەلقئارا باسقۇچىًىڭ

 . قىلىذۇ تەصەببۇس تەدبىزىًى لۆتۈرۈش يۇقىزى
 قىسهىًى E  ، D، C   ئاالَىذە دۆلەتلەر َەرقايسى ئاخىزالصقايذا باسقۇچ ئىممىًچى  يىلى - 2015.   57

 َْقْق لىضلىن ردۆلەتلە ئەسە.  بىزىذۇ باَا پائالىيىتىگە قىلىط ئىجىزا پىاليىًى َەرىمەت نۇصۇ.  قىلىذۇ ئۆريەك
 ئىضخايىسى نەخسۇس َْقْق لىضلىن.  تاپضۇرىذۇ دّلالتىًى باَاالش ئاخىزقى ئەڭ ئىضخايىسى بىجىزىط ئىط
 يىلى-2015 َەنذە ياسىذۇ دّلالت خارالتىزلىن صارى يەر ئاساسەى دّلالتىغا باَاالش دۆلەتلەريىڭ نۇصۇ

 . تاپضۇرىذۇ نۇدىزيىتىگە ق َْقْ لىضلىن
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 يۇسخا قْصۇنچە
 ئىممىًچى اليُەسى نائارىپ َْقْق لىضلىن لۈيى-30 ئايًىڭ-9 يىلى-2010 نۇدىزيىتى َْقْق لىضلىن
 . ناقۇللىذى قارارىًى يۇنۇرلۇق -  11/15 پىاليىًىڭ َەرىمەت باسقۇچ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 پىاليى َەرىمەت باسقۇچ ئىممىًچى:  اليُىسى ئارىپنا َْقْق لىضلىن دۇييا. 11/15
  
  

 ، نۇدىزيىتى َْقْق لىضلىن
 ئەَذىًانىسى خەلقئارا َْقْقى نەدەيىيەت ، جەنئيەت ، ئىقتىساد»  ۋە«  خىتابًانىسى َْقْق لىضلىن دۇييا »
 بەلگىلىهىسىگە ىڭَۆججەتلىزىً َْقْق لىضلىن خەلقئارا باصقا َەنذە تەلضۈرۈش قايتا دۆلەتلەر قايسى َەر« 

 .بار نەسئۇليىتى َۆرنەتلەش ئەرلىًلىمًى ئاساەسىي ۋە َْقْق لىضلىن ئارقىلىق نائارىپ ئاساسەى
 ئايًىڭ-12 يىلى-1998 َەرلىتىًىڭ تەصۋىقات ئْرتاق  َْقْق لىضلىن دۇييا قىلغاى تەصەببۇس يىغىٌ چْڭ 
 ئۆگىًىضىًى ۋە نائارىپى َْقْق لىضلىن ۇدىزىيەتن قىلغاى قارار يىغىٌ چْڭ ، قارارى يۇنۇرلۇق -18/43 لۈيى -8

 ، قارارى يۇنۇرلۇقA -113/59 لۈيى-10 ئايًىڭ-12 يىلى-2004.  دېيىلگەى تېگىضللىن سۈرۈصىگە ئىلگىزى
 251/60 لۈيى-15 ئايًىڭ-3 يىلى-2006 ۋە قارارى يۇنۇرلۇقB -113/59 لۈيى-14 ئايًىڭ-7 يىلى-2005

 َْقْق لىضلىن بىزىط ئېلىپ نائارىپىًى َْقْق لىضلقىن داۋانىلق بۆلۈپ عاباسقۇچالر ، قارارى يۇنۇرلۇق -
 -  61/2005  لۈيى-20 ئايًىڭ-4 يىلى-2005 لْنتىتىًىڭ نائارىپى َْقْق لىضلىن بىزىط ئىلىپ نائارىپى
   لۈيى-24 ئايًىڭ-8 يىلى-2006  لْنتىتى قْعذاش َْقْقىًى لىضلىن ۋە سۈرۈش ئىلگىزى ۋە قارارى يۇنۇرلۇق

 . ئۆتۈلذى ئەسلەپ قارارى يۇنۇرلۇق - 19/2006
  

 قارارى يۇنۇرلۇق -  24/6 ۋە قارارى يۇنۇرلۇق -  9/6  لۈيى-28 ئايًىڭ-9 يىلى-2007 نۇدىزىيەت يەيە    
 -  3/10 لۈيى-25 ئايًىڭ-3 يىلى-2009 قارارى   يۇنۇرلۇق -  12/9 لۈيى-24 ئايًىڭ-9 يىلى-2008 ،

 . ئۆتۈلذى ئەسلەپ قارارى  يۇنۇرلۇق -  4/12 لۈيى -1 ئايًىڭ -10 يىلى-2009 ۋە قارارى يۇنۇرلۇق
 رەسهىي ۋە رەسهىي بىز تۈسۈلگەى باسقۇچالردىٌ ئۇاليها يۈرۈش بىز بْلسا اليُەسى دۇييە ئەسلىسەك يەيە    

 قايسى َەر يغايذائاساسال الَيىسىگە دۇييا ؛ تۈسۈلگەى جەريايىذىٌ ئْنْنىيۈسلۈك تەربىيىلەصًىڭ نائارىپ بْلهىغاى



 تەدبىز َەنذە لىزەك يايذۇرىضى قايات نائارىپىًى َْقْق لىضلىن باصاليغۇچتا - ئْتتۇرا داۋانلىق  دۆلەتلەر ئەسا
 لىضلىن نەلتەپلەېزيىڭ ئالىي بْلسا يۇقتا نۇَىو يىڭى ، ئەنەلىيلەصتۈرۈش اليُسًى َْقْق لىضلىن قْللىًىپ
 ئىجىزا قايۇى ، نەنۇرالر ، خىشنەتچىلىزى نائارىپ ۋە ئْقۇتقۇچى ىلىندەرىج قايسى َەر َەنذە نائارىپى َْقْق

 . الَيىسى تەربىيلەش َْقْق لىضلىن َەربىيلەريىڭ قىلغۇچىالرۋە
 بىجىزىط ئىط نەخسۇس دەرىجىلىن ئالىي ئىضلىزى َْقْق لىضلىن دۆلەتلەر بىزلەصمەى َالذا سّقاليغاى. 1

 ئارا َۆلۈنەتلەر  نۇياسىۋەت؛لىن َەنذە بىزىط ئەَهىيەت ەصىضمەنەسلىُەتل دۆلەتًى ئەسا قايسى َەر ئْريى
 َۆلۈنەتسىش َەنذە ئْرگىًى نەدىًيەت ۋە پەى - ئىلىو ، نائارىپ دۆلەتلەر بىزلەصمەى بْلۇپهۇ تەصمىالت
( 2010-2014)  باسقۇچ ئىممىًچى اليُسى نائارىپ َْقْق لىضلىن دۇييا َەنمارلىضىپ قىلغۇچىالر َەرىمەت
 . يىشىط ئْرگىًالىًى اليُىسىًىڭ َەرىمەت

 . ناقۇلاليذى پىاليى َەرىمەت(2010-2014)  باسقۇچ ئىممىًچى نائارىپى َْقْق لىضلىن دۇييا. 2
 ، ئىل؛َاناليذۇرۇش تۈسەصمە تەدبىز اليُەگە دۇييە  تەرەپل،ەر قايسى َەر پايذىاليغۇچى دۆلەت قايسى َەر. 3

 .  ئەنەلىيلەصتۈررۈش پىاليىًى ەتَەرىم ئاساسەى ئەَۋالىغا ئۆسيىڭ بْلۇپهۇ
 تەصمىالتى ناەدىًيەت ۋە پەى -ئىلىو ، نائارىپ دۆلەتلەر بىزلەصمەى ۋە ئْريى بىجىزىط ئىط نەخسۇس ئالىي. 4

 تېخًىما بْلغاى نۇياسىۋەتلەك َەنذە ئەنەلىيلەصتۈرۈش اليُىسىًى َەرىمەت دۆلەتلەر قايسى َەر َەنمارلىضىپ سىچ
 . ناسالصتۇرۇش تىزىضىپ ەلقئاراخ قىلىط تەلەپ يەردىهى

 باصقا بارلىق َەنذە ئْرگاى ۋە لْللىمتىپ ، قىلپ نۇراجىت ئْرگايغا نۇياسىۋەتلىن دۆلەتلەر بىزلەصمەى. 5
 دۆلەتلەريىڭ قايسى َەر ئاساسەى ۋەسىپىسىگە ئۆسيىڭ تەصمىالتالر َۆلۈنەتسىش ۋە ئارا َۆلۈنەت رايۇى ۋە خەلقئارا
 . قىلط تەلەپ تەنىًلەصًى بىلەى ياردىهى تېخًىما ۋە سۈرۈش ئىلگىزى قىلىضًى ئىجىزا پىاليىًى

 اليُىسىًىڭ ارىپ.نا َْقْق لىضلىن ئاساسەى پىاليىغا َەرىمەت  ئْرگايلىزى َْقْق لىضلىن دۆلەت بارلىق. 6
 . قىلىط تەصەببۇس ياردەنلىضىضًى قىلىًضغا ئىجىزا

 ۋە پەى - ئىلىو ، نائارىپ دۆلەتلەر بىزلەصمەى ۋە ئىضخايىسى بىجۆىزىط ئىط دەرىجىلىن يۇقزى ئالىي. 7
 تەصمىالتالرعا َۆلۈنەتسىش ۋە تەصمىالتالر ئارا َۆلۈنەتلمەر َەنذە دۆلەتلەر قايسى َەر تەصمىالتى نەدىًيەت
 . يەتمۈسۈش اليُىسىًى َەرىمەت

 قارار تەلضۈرۈش قىتو زبى يەيە ئەَۋالىًى ئەنەلىيلىضىط اليُىسىًيىيڭ دۇييا قېتىو بىز يەيە يىلى- 2012. 8
 پايذسىلىًىپ ناتىزيالالردىٌ بْلغاى بار َاسىز ئْريىذا يىجىزىط ئىط نەخسۇس دەرىجىلىن ئالىي َەنذە قىل؛ىًذى

 قارار تاپضۇرۇش يىغىًذا قىتىهلىق بىز ئاخىزقى ئەڭ يىلى-2012 تېشىپ دّلالتى ئەَۋالى قىلىط ئىجىزا اليُە دۇييا
 .  قلىًذى

  
  
  
  

 يىغىٌ قېتىهلىق -31                                                                
 لۈيى-30 ئايًىڭ-9 يىلى-2010                                                               

 [ ئىزىضتى ناقۇللۇققا قْيهاي ئاۋاسعا[                                                         
 
 


