
خەلىقئارا ئەھدىنامە ۋەئەسەرلەردىكى ئرىقى كەمسىتىشنى

سۇئال جاۋاپ50يوقۇتۇشقا مۇناسىۋەتلىك        

قىسقىچەتونۇشتۇرۇش

-ئايدائوتكۈزۈلگەن چاغاننى تەبرىكلەش2يىلى2018         

بىرلەشمەكوڭۈل ئچىش پوروگىراممىسىدا،مەركىزى تىلىۋىزىيە

رىقىلىق چوڭ ئانىنى دورىغانڧ«بىرلىكتەكۈلەلەيلى »دە لونەي مىڭ ئا

رىقىلىق دوراساتىدىغان  ،ڧجىېجاڭ تىلىۋىزىيەئىستانىسىداسۇڭ شىياۋ باۋئا

قەبىلەباشلىقىنى دورىغان،نۇرغۇنلىغان تورداشالرنىڭ بۇقىلمىشنى ئىرىقى

كەمسىتىش دەپ  قارىغان.جۇ ڭگۇ دولەت ئىچدىكى نۇرغۇنلىغان

توربەتلىرىندە مېللى كەمسىتىش ،دىن كەمسىتىشكە مۇناسېۋەتلىك

-ئايدىكى« ئۇرۇق3-يىلى2018نۇرغۇن مۇنازىرلەرساقالنماقتا . 

مۇلېكۇالسى »ۋەقەسى نۇرغۇن كىشىلەرگە مەلۇم بىر مىللەتنىڭ ئۆزىدە

يۇقۇرلۇق ھېس قىلىشى پەقەت مەلۇم بېرتوپتىكىلەرنىڭ ھېسياتىغا

تەسېركۆرسىتىپال قالمسستىن بەلكى ھازىرقې زاماندىكې ناسىئالىزىمنىڭ

يىڭى دەۋىردىكى ئىپادىلىنىشى ئىكەنلىكىنى تونۇپ تەتكۇزدى.

دېققەتقىلدىغان بولساق سوغۇق ئۇرۇش مەزگىلىدىكى سوتسىيالېزىم ۋە

كاپېتالىزىم ئككى ئدېئولېگيەنىڭ قارشىلىش جەريانىدا جۇڭگۇ ئىزچىل ھالدا

مىللې كەمسېتىش ۋە  ئىېرىقى ئايرىۋىتىشكە قارشې تۇرۇپ

 يىللىرىدىكى ئامىرىكا نېگىرالرھوقۇق60-ئەسېرنىڭ20كەلگەن.مەسىللەن

باراۋارلىك ھەركىكىتى جەريانىدا ماۋزىدۇڭ كۆپ قىتم ئامىرىكا ئرىقى

كەمسىتىشكە  قارشى تۇرۇش ھەركىتىنڭ رەھبەرلىرى بىللەن



كۆرۈشكەن،ھەمدە ئككى قىتىم دۆلەت رەببەرلىك ساالھېيىتې  بىللەن بۇ

بەزى ئانالىز قىلغۇچىالر بۇنى جۇڭڭۇنىڭ1ھەركەتنى قوللىغان .

كوممۇنىزىم چىقىرىش ھەركىتنىڭ بىر قىسىمى، جۇڭڭۇ مۇشۇ ئارقىلىق

ئامىرىكېنىڭ مۇنىپۇل كاپىتلىستىك ھۆكۈمرانلىقىنى ئاخىرالشتۇرۇشنى

خىيال قىلغان دەپ قارىغان.] ماۋزىدوڭ:ئامىرىكا قارا تەنلىكلەرنىڭ

بىرلەشكەن2زوراۋانلىققا قارشى تۈرۇشىنى قولالش باياناتى.[

-نۇمۇرلۇق  قارارىدا ،] ئۈستىدىكىگە2758دۆلەتلەرتەشكىالتى يېغىنىڭ 

ئوخشاش ،تۆتىنجى قۇر ئەڭ ئاخېرقى بىرجۈملە.[جۇڭگۇ نۇرغۇن

ئافرىقىدىن كەلگەن دۆلەتلەرنىڭ قولىشىغا ئىرىشكەن ، شۇڭا بۇ

ئافرىقىلىق قىرىنداشالر جۇڭگۇنى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىغا

رىقىلىقڧئا3ئەپكىردى  دەپ قارىدى.] بىيجېڭ ياشالر گىېزىتى : 

قېرىنداشالر بىزنى بېرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتېغا ئىلىپ كىردې،

http:www.marxisit.ong/chinese/maozidong/1968/5-

377.html].

يىللىرىدا ،جۇڭگۇ ئافرىقا مۇستەملىكە دۆلەتلەرنىڭ70-60-ئەسىرنىڭ 20 

ئەركىنلىك ھەركىتىنى قوللىغان ،نىگىرالر باراۋەر ھوقۇق ھەركىتى بولسا

جۇڭگۇ دىپلوماتىيە جەھەتتە يىتم  قلدۇرۇلغان چاغدىكى دىپلوماتىيە

ھەركىتىنىڭ بىر قىسىمى بولۇپ ھىساپلىنىدۇ،دېمەك مۇستەملىكە

دۆلەتلەرنىڭ مۇستەقلىق ھەركىتىنى قولالش 

،ئرىقى ئايرىۋىتىش،ئرىقى كەمسىتىشكە  قارشى تۇرۇش بولسا  جۇڭگۇ

1毛泽东:支持美国黑人抗暴斗争的声明,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-
377.htm
2 . 同上，第四段最后一句.

3北京青年报:非洲兄弟把我们抬进联合国,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://world.people.com.cn/GB/14549/4973753.html.



ھۆكۈمىتىنڭ ئېنىق بولغان پوزىتسىيەسى

-كۈنى بىرلەشكەن دۆلەتلەر29-ئايىنىڭ11-يىلى 1998 .جۇڭگۇ

تەشكىالتىغا »ھەرقاندا شەكىلدىكى ئرىقى كەمسىتىشنى تۈگىتىش

 -11 يىلى 1981خەلقئارا ئەھدىنامىسىە« قاتنىشىشقا ئىېلتىماس سۇندى 

 -كۇنى مەملىكەتلىك خەلىق قۇرۇلتىيې دائىمى كومىتېتىنڭ26ئاينىڭ 

-كۈنى» ھەرقاندا شەكىلدىكى28-ئاينىڭ 1يىلى 1982ماقۇللىقىدىن ئۆتتى-

ئرىقى كەمسىتىشنى تۈگىتىش ئەھدىنامىسى » جۇڭگۇغا كۈچكە ئىگە

بولىدۇ. بۇ بولسان جۇڭگۇئەڭ بۇرۇن ئمزالىغان خەلقئارا ئەھدىنامىسىنىڭ

بىرسى ھىسابلىنىدۇ.

ئەمما بىزنىڭ بايقىشىمىزچە،ھەرقانداق شەكىلدىكى ئىرىقى كەمسىتىشنى

-يىللىرىدا ئافرىقا،ئامرىكا60-ئەسىرنىڭ 19يوقۇتۇش ئەھدىنامىسى 

قىتئەسىدىكى نىگىرالر كىشىلىك ھوقۇق ھەركىتى، ئرىقى ئايرىمچىلققا

قارشى تۇرۇش، مۇستەملىكە دۆلەتلەرنىڭ مۇستەقللىقى بولسائاساسى

ئارقا كۆرۈنۈش قىلىنغان.ئەمماھازىرقى دۇنيادىكى ئىرقىنىزىمنىڭ شەكىللى

ئون نەچچە يىللىق تەرەققىيات قەرەققىياتىن كىيىن ئۆتكەن ئەسىرنىڭ

ئاتمىشىنجى يىللىرىدىكى نىگرالر باراۋەر ھوقۇق دائىرسىدىن ھالقىپ

كۆچمەنلەرنىڭ دۇنياۋىلشىغا ئەگىشېپ ھازىرقى زاماندىكى ناتسىزم،4كەتتى.

مۇسۇلمانالرغا  بولغان ئەنسىرەش،يەھۇدىالر قايتتا دۆلەت قۇرۇشقا

ھەركىتىگە قارشى تۇرۇش،دىنى ئوخشاش بولمىغانالرنى

كەمسىتىش،سىرتتىن كەلگەنالرگەئوچلۈك قىلىش قاتارلىقالرپۈتكۈل

يەرشارى تەۋەسىدەساقلىنىۋاتقان مەسلىدۇر.

4  1993 年的世界人权会议上已经扩大了种族主义的定义，包括确认世界上所有社会都受歧视的影响和干
扰.



نەچچە ۋاقىتتىن بۇيان جۇڭگۇھۆكۈمەت تەرەپ جۇڭگۇچىگرىس

ئىچىدەساقلىنىۋاتقان ئىرىقى كەمسىتش ماسلىسىنى

-2015ئنىكارقىلغان،ئەممائشىكنى سىرىتقائچىۋىتىشكەئەگىشىپ كۆپلىگە

يىلىدىن باشالپ جۇڭگۇداتۇرمۇش كەچۇرېۋاتقان چەتئەللىكلەرنىڭ سانى

جۇڭگۇنىڭ ھەرقايسى جايلىرىنىڭ5سەككىزمىليۇن بەشيۈزمىڭغايەتتى.

تەرەققىيات ئەھۋالى ئوخشاش بولمىغانلىقتىن يىقىنقى يىلالردىن بۇيان

جۇڭگۇداتەۋەللىك كەمسىتىش ئەھۋالى كىلىپ چىختى، مىللى رايونالردىكى

ئەسەبىللىكە ۋە تىرولىققاقارشى تۇرۇشنىڭ تەسىرىگەئۇچىراپ ، ھەرخىل

ماركاچاپالش ۋە قارىالش مەسلىلرى جۇڭگۇنىڭ ئازسانلىق

مىللەتلەرگەبولغان سىياسىتىمۇكەمسىتىش مەسلىسى دەپ قارىلىۋاتىدۇ.

-يىلى دۇرباندەئىچىلغان ئرىقى كەمسىتىشكەقارشى تۇرۇش2001

-يىلى دۇرباندا ئچىلغان ئرىقى كەمسىتىشنى2009دۇنيايىغىنى ۋە

تەكشۇرۇش يىغىنى ئامىرىكا،ئسرىلىيەقاتارلىق غەرىپ ئەللىرىنڭ

توسقۇنچىلىقىغائۇچرىشى بىزنى تىخىمۇچۇڭقۇرھالداخەلقئاراجەميىئەت

ئرىقى كەمسىتىشنى يوقۇتۇش ئرىقى كەمسىتىشكەقارشى تۇرۇش

جەھەتللەردەكۆپ بولغان قىيىنچىلىققائۇچرايدىغانلىقىنى تونۇپ يەتتۇق.

-ئايدابىرلەشكەن دۆلەتلەرتەشكىالتى جۇڭگۇھۆكۈمېتى8-يىلى2018

تاپشۇرغان بىرلەشمە دوكىالتقا نىسپەتەن تەدبىقالش ئېلىپ بارغان.

بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ چەرقانداق تۇردىكى ئرىقى

كەمسىتىشنى تۇگىتىش ئەھدىنامىسىگە ئاساسەن ئىرىقى كەمسىتشنى

تۈگۇتۇش توغرۇلۇق تارقىتىش ئلىپ بارىدۇ، شۇڭالشقا بىزبىرلەشكەن

5外国专家局:《中国国际移民报告（2015）》：来华移民成新热点 约 85 万外籍人士居住中国境



دۆلەتلەرتەشكىالتىنىڭ توربىتى، بىرلەشكەن دۆلەتلەركىشىلىك ھوقۇق

تەتقىقات ئشخانىسى تورئۇچۇربىتدىن ئرىقى كەمسىتىشنى

سۇئال جاۋاپ تەييارلىدۇق.50تۈگىتىشكەئايىت

ھەرقانداق شەكىلدىكى ئرىقى كەمسىتىشنى تۈگىتىش ئەھدىنامىسى.1

ئمزالىنىشتىكى ئارقاكۆرۈنۇشى ؟

دۆلەتتىن كەلگەن ۋەكىللەر50كۇنى 26-ئاينىڭ6-يىلى1945جاۋاپ:

ئامىرىكالوس ئانجىلىستا »بىرلەشكەن دۆلەتلەر ئەھدىنامىسىنى »

-كۇنىدىن باشالپ كۈچكە24-ئاينىڭ10-يىلى 1945ئمزالىدى. ئەھدىنامە 

ئىگە بولىدۇ دەپ جاكارلىدى. خەلئقاراق جەمىئەت ئىككىنجنى دۇنيا

ئۇرۇشى ئاخېرالشقاندىن كىيىن تارىختىكى تەجىرىبە ساۋاقالرنى

يەكۇنلەپ،بىرلەشكەن دۆلەتللەر تەشكىالتى قۇرۇلغاندىن باشالپال

مىللەت،ئۇرۇق،جىنىس،تىل ۋە دىن ئايرىماي ئىنسانالرنىڭ كىشىللىك

ھوقۇقى ۋەئەركىنلىكنى قولغا كەلتۇرۇشكە تېرشىدىغانلىقىغا ۋەدە

-ئاي بىرلەشكەن دۆلەتلەرتەشكىالتى12-يىلى 1948بەرگەن. 

دۇنياكىشللىك ھوقۇق ئەھدىنامسى ۋە»ئۇرۇقى يوقۇتىشنى جازاالش ۋە

ئالدىنى ئلىش ئەھدىنامىسىنى»ماقۇللۇقتىن ئوتكەزدى.

ئەمەلىيەتتە»ئىقتىزات،جەمىئەت ۋەمەدەنىيىەت ھوقۇقى خەلقئارا

ئەھدىنامىسى »ۋە»پۇقراالرھوقۇقى ۋەسىياسى ھوقۇق ئەھدىنامىسى

»نى تۈزەش خىزمىتى ئالىقاچان باشالنغان بولسىمۇ ئەمماغەرىپ

ۋەشەرىق ئىككى دۆلەتلەرنىڭ ئختىالپنىڭ تۈگىمەسلىكى،ھەمدە جەنۇبى

ئافرىقائرىقى ئايرىمچىلىق كەلتۇرۇپ چىقارغان سىياسى باستۇرمىچىلقنىڭ

-كۈنى،20-ئاينىڭ 11-يىلى1963ئالدىدابۇنداق ئەھۋال تىزلەشتى. 



بىرلەشكەن دۆلەتلەرتەشكىالتى ھەرقانداق شەكىلدىكى مىللى

كەمسىتىشنى تۈگۇتىش ئەھدىنامىسى ئمزاالندى.بۇ ئەھدىنامىدە

كۆرسەتكىنى بويىنچەئرىقى كەمسىتىشنى يوقىتىش

جەھتتەئلگىرلەشكەئىرىشكەن ئەممائرىق، تىرىسىنىڭ رەڭگى قاتارلىق

كەمسىتىشلەرنىڭ ساقلىنىش يەنىال ئادەمنى ئەندىشىگە سالىدۇ. ئەينى

چاغدىكى جەنۇبى ئافرىقىدىكى ئرىقى ئايرىش كەلتۇرۇپ چىقارغان ئرىقى

بۆلۇنمىچىلىك ئەھدەنامىنىڭ بىرىنجى تارمىقىنى تۇزۇشكە سەۋەپچى

-ئاينىڭ بىرلەشكەن دۆلەتلەرتەشكىالتى ھەرقانداق12-يىلى61965بولدى.

شەكىلدىكى ئرىقى كەمسىتىشنى تۈگىتىش ئەھدىنامىسىنى ماقۇللۇقتىن

ئۆتكۈزدى.

 »ھەرقانداق شەكىلدىكى ئرىقى كەمسىتىشنى تۈگىتىش ئەھدىنامىسى.2

« بارلققا كەلگەندە دۇنيا ئرىقى كەمسىتىش ئەھۋالى قانداق بۇلىدۇ؟

 - يىللىرىدا بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىدىكى60-ئەسىرنىڭ 20جاۋاپ: 

خىزمەتلەرنىڭ ئاساسلىق نوقتىسى بولسا مۇستەققىل بولمىغان

دائىرلەردىكى ئرىقى كەمسىتىشنىقى ئاساس قىلغان. كىشىلەر پەرەز

قىلىشىپ مۇشۇ دائرىدە مۇستەقىللىق ھەركىتى ئلىپ بارغاندا تەبئى ھالد

ائرىقى كەمسىتىشننى تۈگەتكىلى بولىدۇ دەپ پەرەز قىلغان . بىرلەشكەن

دۆلەتلەر تەشكىالتى ئىزچىل ھالدا ئېزىلىشكە ئۇچرىغان خەلقلەرنىڭ

قانۇنلۇق ھەركەتلىرىنى قولالپ كەلمەكتە،بولۇپمۇ جەنۇبى ئافرىقا،

7نامىبىيە ۋە جەنۇبى روزىزدىيە.

ھەرقانداق شەكىلدىكى ئرىقى كەمسىتىشنى تۈگىتىش ئەھدىنامىسى ».3

6 .UN：《消除一切形式种族歧视国际公约》，http://www.un.org/chinese/hr/issue/hrcerd.htm.

7柳华文：《人权知识：联合国核心人权公约与机制》，湖南大学出版社，2016 年 7 月第 1 版，P68.



رەسمى ماقۇللۇقتىن ئۆتۇشتىن بۇرۇن خەلقئارادا يەنە قاندا قئرىقى

كەمسىتىشنى تۈگىتىشكە ئائىت مەزمۇنالر بار ئىدى ؟

-ئايدا بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى » دۇنيا12- يىلى 1942جاۋاپ: 

كىشىللىك ھوقۇق خىتابنامىسى  ۋە » ئۇرۇقى قوقۇتۇشنى جازاالش ۋە

. كىشىلىك ھوقۇق8ئالدىنى ئەھدىنامىسى«  نى ماقۇللۇقتىن ئۆتكۇزگەن

خىتابنامىسىنىڭ بىرىنجى ماددىسىدا ھەممە ئادەم تۇغۇلىشىدىنال ئەركىن

ئززەت ۋە ھوقۇق جەھەتتە باراۋەر دەپ بەلگىلەنگەن. ئۇرىقى

يوقۇتۇشنى جازاالش ۋە ئالدىنى ئىلىش ئەھدىنامىسىدە ئۇرىقى يوقىتىش

 – ئاينىڭ11 - يىلى1963بىرتۈرلۈك خەلقئارا جىنايەت دەپ بەلگىلەنگەن. 

 - كۇنى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى ھەرقانداق شەكىلدىكى21

. بۇ ئەھدىنامە9ئرىقى كەمسىتىشنى تۈگىتىش خىتابنامىسىنى ماقۇللىدى

ئرىقى كەمسىتىشنى قوقۇتۇش جەھەتتە مەلۇم ئلگىرلەش بولسىمۇ

بىراق ئۇرۇق، تېرىسىنىڭ رەڭگى قاتارلق جەھەتلەردە يەنىال كىشىلەرنى

ئەنسىرەتكىدەك ئەخۋاالر مەۋجۇت.

ھەرقانداق شەكىلدىكى ئرىقى كەمسىتىشنى يوقۇتۇش خىتابنامىسىنىڭ.4

ماقۇللىنىشىنڭ ئەھمىيىتى؟ ۋە ھەرقانداق شەكىلدىكى ئرىقى

كەمسىتىشنى يوقۇتۇش ئەھدىنامىسىنىڭ قانداق ئوخشىماسلىقى بار؟

جاۋاپ: ھەرقانداق شەكىلدىكى ئرىقى كەمسىتىشنى يوقىتىش

خىتابنامىسىنىڭ بىرىنجى تارمىقى بىرلەشكەن دۆلەتلەر باش نىزامى ۋە

8 ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/044/31/IMG/NR004431.UN:防止及惩治灭绝种族罪公约
,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-https://documents-dds-.pdf?OpenElement; 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/045/29/IMG/NR004529.pdf?
OpenElement.
9 UN:United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.un-documents.net/a18r1904.htm.  



دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىنىڭ پىرىنسىپى ۋە ئۇنىڭ خەلقئارا

مۇناسىۋەتتىكى مۇھىملىقىنى قايتا تەكىتلىدى. ئادەملەر ئوتىرسىدىكى

ئرىق، تەن، ئادەملەر تۈرىنى كەمسىتىش بولسا ئىنسانالرنىڭ ئززىتىگە

بولغان ھاقارەت ھىسابلىنىدۇ. بۇ بىرلەشكەن دۆلەتلەر نىزامنامىسى

ئنكارقىلغانلىق، دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىدىكى كىشىلىك ھوقۇق

ۋە ئەركىنلىككە زىيان يەتكۈزىدىغان، ياخشى بولغان خەلقئارا مۇناسىۋەت

ھەمدە ئىنسانالر ئوتتۇرسىدىكى ئتپاقلىقا تەسىر يەتكۈزدىغان ئىشالر

-كۇنى بىرلەشكەن دۆلەتلەر20 -ئاينىڭ 11-يىلى1963جازالىنىدۇ. 

تەشكىالتى ئرىقى كەمسىتىشنى تۈگىتىش خىتابنامىسىنىا ماقۇللۇقتى

ئوتكۈزدى . بۇخىتابنامە بولسا بىرخىل قانۇنى كۇچكەئگە ھۆججەت بولۇپ

-كۇنىدىن باشالپ كۈچكە ئگە بولىدۇ.4-ئاينىڭ 1-يىلى1963

ھەرقانداق شەكىلدىكى ئرىقى كەمسىتىشنى تۈگىتىش ئەھدىنامىسنىڭ.5

ئاساسلىق مەزمۇنى قايسىالر؟

جاۋا: ئەھدىنامە ئاساسلىقى ئۈچ باسقۇچتىن تەركىپ تاپقان، بۇنىڭ ئچىدە

بىرىنجى قىسىمى يەتتە ماددىدىن تەركىپ تاپقان بولۇپ ھەممىسى

ئەھدىنامىنىڭ تېمىسى ھىسابلىنىدۇ، ئاساسلىقى ئرىقى كەمسىتىشە

ئېنىقلىما بىرىدۇ. شەرتنامە تۈزگەن دۆلەتلەر ئرىقى كەمسىتىش ۋە ئرىقى

ئايرىنچىلقنى تۈگىتىش جەھەتتە مەسئۇليەتنى ئۈستىگە ئالىدۇ.

ئوخشىمىغان ئرىق،دىن،تەندىكىلەر كونكرېت بولغان ھوقۇقتىن بەخرمان

بولىدۇ. شەرتنامە تۈزگەن دۆلەتلەر ئرىق كەمسىتىشە ئۇچرىغانالرغا تۆلەم

تۆلەش ۋە قۇتقۇزۇش مەسئۇلىتىنى ئۇستىگە ئالىدۇ. ئەھدىنامە تۈزگەن

دۆلەتلەر ۋە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى ئرىقى كەمسىتىشنى



تۈگىتىشنى تەشۋىق قىلىش مەسئۇلىيىتى بار. ئككىنجى قىسىمى

ئاساسلىقى ئرىقى كەمسىتىشنى يوقۇتۇش كومتىتىنىڭ سايالم ۋە بارلىققا

ئۆز ئچگە ئالدىغىنى ۋەزىپىدە ئولتۇرۇش， كىلىش تۈزۈلمىسى قاتارلىقالر

ۋاقىتى، يىغىنىنڭ چاقىرلىشى ، كىڭەش، مەسلھەت تۈزۈلمىسى

قاتارلىقالر. ئۈچىنجى قىسىمى ئاساسلىق ئۆز ئچىگە ئالدىغىنى ئەھدىنامە

تۈزگەن دۆلەتلەرنى تەستىقالش،قىتىش،چىكىقىشى قاتارلىقالر.بۇنىڭ

ئىچىدە بىرىنجى قىسىمى بولسا ئرىقى كەمسىتىشنى  يوقۇتۇشنىڭ مۇھىم

مەزمۇنى ھىسابلىنىدۇ.

.ھەرقانداق شەكىلدىكى ئرىقى كەمسىتىشنى تۈگىتىش خەلقئارا6

ئەھدىنامىسىدىكى مۇناسىۋەتلىك  ئرىقى كەمسىتىشنىڭ  ئېنىقلىمىس ى

نېمە؟

جاۋاپ:ئەھدىنامەئ رىقچىلىقنىڭ ئېنىقلىمىسىنى مۇقۇمالشتۇردى،ئرىق،

تېرىسىنڭ رەڭگى،كىلىپ چىقىشى ياكى ئرىقى ئارقىلىق ئەھدىنامە تۈزگەن

دۆلەتلەرنىڭ مەجبۇرىيىتىنى بەلگىلىدى. ئەھدىنامە ھەرقاسى دۆلەتلەر ئۆز

دۆلىتىدە مۇشۇنداق قىلمىشالرنىڭ بولۇشىنى توسۇشتن سىرىت يەنە ئۆز

دۆلىتىدىكى كىشىلەرنىڭ  ئېڭىغا سىڭىپ كەتكەن ئرىقى  ئايرىمچىلىق

قىلىشنى توسۇش مەجبۇرىيىتى باردەپ بەلگىلەندى. ئەھدىنامە يەنە

ھەرخىل كەڭ دائىردىكى ھوقۇقالرنى شەرئىلىدى-پۇقراالر

سىياسى،ئقتىساد، مەدەنىيەت، جەمىئەت قاتارلىق ساھاالردىكى ھوقۇقى

خىتابنامىدە بار بۇلۇپ چوقۇم كاپالەتكە ئرىشىدۇ، ئرىقى مەسىلىسىنى

دەپ پەرىقلەندۇرۈپ مۇئامىلە قىلىشقا يول قويۇلمەيدۇ. ئەڭ ئاخىرىدا

ئەھدىنامە سوت مەھكىمىسى ۋە باشقا ئورگانالر ئارقىلىق ئۈنۈملۈك ھالد



. 10ائاساسلىق ھوقۇقنى قوغدايدۇ

.ھەرقانداق شەكىلدىكى ئرىقى كەمسىتىشنى تۈگىتىش ئەھدىنامىسدە7

ئەھدىنامىنى تۈزگەن دۆلەتلەرقايسى مەجبۇرىيەتلەرنى ئورۇندىشى

كىرەك؟

جاۋاپ:ئەھدىنامە تۈزگەن دۆلەتلەر ئاداقىلىشقا تىگىشلىك مەسئۇلىيەت

بولسا ھەرقانداق شەكىلدىكى ئرىقى كەمسىتىشنى يوقۇتۇش، ھەمدە

ھەرقايسى ئرىقتكىلە ئوتتۇرسىدىكى چۈشۈنۈشنى ئلگىرى سۈرۈش. ئۆز

دائرسىدە ئرىقى بۆلۈنمىچلىك ۋە ئايرىۋىتىشنى تۈگىتىش؛ ھەرقانداق

شەكىلدىكى مىللى ئۆچمەنلىكە قۇترۇتۇش ۋە كەمسىتىش ھەركىتىنى

تۈگىتىش؛ ئرىقى، تەن، رايون ئايرىماي ھەممە ئادەمنىڭ ھوقۇقتىن

بەھرىمان بولۇشىغا كاپالتلىك قىلىش؛ ئۈنۈملۇك بولغان ئەدىلە قوغداش

ۋە تولەمگە كاپالەتلىك قىلىش؛ ھەمدە تەدبىر قوللىنىپ ئرىقى

بىرتەرەپلىمىچىلىكە زەربە بىرىش، ئرىقى ۋە ئېتنىك ئوتتۇرسىدىكى

چۈشۈنۈش ۋە ئەپۇقىلىشنى ئلگىرى سۈرۈش.

.ھەرقانداق شەكىلدىكى ئرىقى كەمسىتىشنى تۈگىتىش ئەھدىنامىسغا8

قاتناشقان دۆلەتلەرنى نازارەت قىلىش ئورگىنى قايسى؟

جاۋاپ:ئرىقى كەمسىتىشنى يوقۇتۇش كومتىتى

بىرلەشكەن دۆلەتلەر ھۆكۈمەت تورى ئادىرىسى:

http://www.ohchr.org/CH/HRBodies/CERD/Pages/

CERDIndex.aspx

10 .同上.



ھەرقانداق شەكىلدىكى ئرىقى كەمسىتىشنى تۈگىتىش9

ئەھدىنامىسگەقاتناشقان دۆلەتلەرقانچە؟

 –كۈنىگىچە ئرىقى كەمسىتىشنى يوقىتىشقا28 –ئاينىڭ 10-يىلى2017

 دۆلەت تەستىقتىن ئۆتمىدى، بىرلەشكەن4 بولۇپ 179قاتناشقان دۆلەت 

 دۆلەت تىخى قاتناشمىدى14دۆلەتلەر تەشكىالتىىغا ئەز ادۆلەتلەردىن 

.11ياكى ئمزالىمىدى

. ئرىقى كەمسىتىشنى يوقۇتۇش ھەيئتى قانچە كىشىدىن تەركىپ10

تاپقان،  بۇمىخانىزىمى قانداق  كىلىپ چىقىدۇ؟

 نەپەر مۇتەخەسىستىن18جاۋاپ: ئرىقى كەمسىتىشنى يوقۇتۇش ھەيئتى 

يىل ۋەزىپە ئۆتتەيدۇ . ئەھدىنامىگە قاتناشقان4تەركىپ تاپقان بولۇپ 

 –تارماققا ئاساسەن ھەرتۆت يىلدابىرقىتىم8دۆلەتلەر ئەھدىنامىدىكى

سايالم ئۆتكۈزىدۇ ھەمدە ئەزاالرنىڭ ھەرقايسى رايونالرغا تەكشى

تارقىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ.ئەزاالر ئۆزىنىڭ ئقتىدارىغا ئاساسەن ۋەزىپە

ئۆتەيدۇ يەنە بىر قىتىم سايلىنىش پۇرسىتىە ئرىشكەنلەر داۋاملىق ۋەزىپە

.12ئۆتەيدۇ

 . ئرىقى كەمسىتىشنى تۈگىتىش ھەيئتىنىڭ ئقتىدارى قايسىالرنى11

ئۈستىگە ئالىدۇ ؟

جاۋاپ: بارلىق ئەھدىنامىگە قاتناشقان دۆلەتلەر ۋاقىت بەلگىلەپ

ھەيئەتكە ھوقۇق ئەملىشىش دۆكىالتىنى تاپشۇرىشى كىرەك. ھەرقايسى

دۆلەتلەر قۇشىۇلغاندىن كىيىنكى بىر يىل ئچىدە دوكىالت بىرىشى كىرەك.

11 .OHCHR: COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATION,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5- 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/StatRatCERD.pdf.
12 .OHCHR:消除种族歧视委员
会,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.ohchr.org/CH/HRBodies/CERD/Pages/Elections.aspx



كومتىت ھەربىر دوكىالتىنى ئەستايىدىل قاراپ چىقىشى ھەمدە دوكىالتقا

نىسبەتەن ئۆزىنىڭ كۆڭۈل بۆلدىغان مەسلىسىگە خۇالسە خارەكتىرلىك

پىكىرىنى بىرىشى كىرەك . دوكىالت تەرتىپىدىن باشقا، ئەھدىنامە ھەيئەت

نازارەت قىلىش تىن باشقا يەنە ئۇچ خىل مىخاينىزىمىنى تۇرغۇزدى :

دەسلەپكى ئالدىن ئاگاھالندۇرۇش سىستىمىسى، قاراپ چىقىلغان دۆلەتلە

رئۆز-ئارا ئەرىزقىلىشى ھەمدە شەخىسنىڭ ئەرىزقىلىشى. ھەيئەت

ھەريىلى جەنۋەدە ئككى نۆۋەت يىغن ئاچىدۇ يىغىن ۋاقىتى ئۈچ ھەپتە

داۋاملىشىدۇ. ھەيئەت يەنە كىشىلىك ھوقۇق بەلگىلىمىسىنڭ مەزمۇنىنى

ئالن قىلىدۇ، بۇمەخسۇس مەسلىگەبولغان ئادەتتىكى پىكىردەپ قارىلىدۇ

.13ھەمدە مەخسۇس تىما ئۇيۇشتۇرۇپ مۇنازىرەقىلىنىدۇ

. ئرىقى كەمسىتىشنى يوقىتىش ھەيىئەتىنڭ رولى ئايرىم ئەرىزنى ئۆز12

ئچىگە ئالىدۇ بۇمىخاينىزىم قانداق ئشلىتىلىدۇ؟

جاۋاپ: ئرىقى كەمسىتىشنى يوقىتىش ئەھدىنامىسى ئرىقى كەمسىتىشنى

يوقىتىش ھەيئتى ئۇچ تۈرلۈك تەرتىپ بولسا، ئرىقى كەمسىتىشكە

ئۇچىرىغۇچى  مۇشۇ ئەھدىنامىە قاتناشقان دۆلەتتە تەۋەلىكىدە بولسا

14ئرىقى كەمسىتىش ھەيئتگە ئۆز دۆلىتى ئۈستىدىن ئەرىز سۇنسا بولىدۇ.

ئەمما مۇشۇ دۆلەت شەرتنامە ئمزالىغان دۆلەت بولۇشى كىرەك.

مۇشۇنى مۇناسىۋەتلىك دۆلەت بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىڭ كاتىپىغا

تاپشۇرىشى كىرەك،ئەمما قايتۇرىۋىلىش ھەيئەتنىڭ ھەل قىلىشنى كۈتۈپ

تۇرغان ھۆجەتالرنى ھەل قىلىشىغا تەسىر يەتكۈزمەيدۇ.ئامما

13 .OHCHR:消除种族歧视委员
会,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.ohchr.org/CH/HRBodies/CERD/Pages/CERDIntro.aspx.

14 .OHCHR:Complaints procedures under the human rights 
treaties,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Petitions/Pages/1503Procedure.aspx



جۇڭگۇھۆكۈمىتى شەخسى ئەرىز قىلىشنى ئتراپ قىلمايدۇ شۇڭا ھەيئەتمۇ

بۇنى قوبۇل قىلمايدۇ

. ھازىر ئەھدى تۈزگەن دۆلەتلەر ئچىدە شەخسى ئەرىز قىلىش13

تەرتىپىنىڭ ئىلىپ بىرىلىشى قانداقراق؟ 

 دۆلەت شەخىسنىڭ55 -كۈنىگە قەدە  20-ئاينىڭ 12-يلى  2013جاۋاپ: 

ئەرىز قىلش تەرتىپىە قوشۇلدى. مەسىلەن،ئرىقى كەمسىتىشنى

يوقىتى.كومتتى ئاۋىستىرالىيك بىريەرلىكنىڭ ھۆكۈمەت يەرلىكەرگەبولغان

پاراۋانلىقنى ياخشىالش توغرىسىدىكى ئەرزىنى تاپشۇرىۋالغان.چۈنكى

 ياش بولۇپ،59ئاۋىستىراليەدە يەرلىكلەرنىڭ ئوتتۇرچە ئۆمۈرى 

يىل ئاز بولدىكەن ئەمما17دۆلەتتىكى قالغان كىشىالرگە قارىغاندا 

 ياش ئەتراپىدا ئاندىن67- 65ھۆكۈمەتنىڭ پىنسىيە مائاش تەمىناتى 

ئاالاليدىكەن، ئەرىز قىلغۇچىالرھۆكۈمەت قانۇن تۇرغۇزۇش قەريانىدا

.15بۇنڭغا نىسبەتەن ك قۇتقۇزۇش ئلىپ بىرىشنى ئۈمۈد قىلغان

. ئرىقى كەمسىتىشنى يوقۇتىش ھەيئتىگە ئايرىم بولغان ئەرىز14

سۇنىلغاندا، يۇشىرۇن ئىسم بۇيىچە سۇنىلغان ئەرىزنى قوبۇل قىالمدۇ؟

جاۋاپ:ئرىقى كەمسىتىشنى يوقىتىش ھەتئىتى قوبۇل قىلمايدۇ.

.پۇقراالر تەشكىالتالر قانداق ھالدا بىرلەشكەن دۆلەتالر تەشكىالتى15

ئرىقى كەمسىتىشنى يوقىتىش ھەيئتنىڭ خىزمىتىە قاتنىشىدۇ؟

جاۋاپ:بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى ئالى ئىش بىجرىش ئورنى

ئالقاچان بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى كىشلىك ھوقۇق خەلق ئارىسى

جەمىئەتنىڭ قاتنىش قولالنمىسىنى تەھرىرلەپ نەشئېر قىلدى. خەلق

15 .联合国难民署:2013 年 8 月 12 日至 30 日委员会第八十三届会议通过的意见



ئارىسىدىكى تەشكىالت قىلشقا بولدىغان ئشالر بولسا : ئەھدىنامىگە

قاتناشقان دۆلەتلەرنى دوكىالتىنى نازارەت  قىلش؛ يىزىقچە ماتىرىيال

تاپشۇرۇش؛ كىشلىك ھوقۇققا ئايىت كىلىشىم نامە يىغىنلىرىغا قاتنىش؛

كىشىلىك ھوقۇق شەرتنامە ئورگانلىرىنىڭ خۇالسە خاراكتىرلىك پىكرلىرىگە

دىققەت قىلىش؛ كىشىلىك ھوقۇق كىلىشىم نامە ئورگانلىرىغا شەخسى

ئەرزىنى سۇنۇش؛ مەخپى تەكشۈرۈشكە ئۇچۇر تەمىنلەش؛ ئالدىن

ئاگاھالندۇرۇش ۋە پەۋقۇلەدە ھەرىكەت تەرتىپىگە ئۇچۇر تەمىنلەش؛

.16رەئس يىللىق يىغىنى ھەمدە ھەيئەتلەر ئوتتۇرسىدىكى يىغىنا قاتنىش 

- يىلى  ئككىنجى قىتىمىلىق ئرىقىنىزم ۋە ئرىقى كەمسىتىش1983. 16

دۇنيا يىغىنىدا ھەرقانداق شەكىلدىكى ئرىقى كەمسىتىشىنى تۈگىتىش

ئەھدىنامىسگە قانداق پىكىرلەر بار؟ 

-يىلىدىكى ئككىنجى قىتىملىق دۇنيا ئرىقنىزىما قارشى1983جاۋاپ: 

تۇرۇش ۋە ئرىقى كەمسىتىشكە قارشى تۇرۇش يىغىنىدا ھەركەت

الھيەسىدە ھەرقايسى دۆلەتلەر ئۆز دۆلىتىدە ئرىقى كەمسىتش ئەرزىنى

بىرتەرەپ قىلغان چاغدا ئادي تەرتىپ ئشلىتىشنى تەلەپ قىلىنىدى .

تەرتىپ ئىالن قىلىنىشى ھەمدە زىيانغا ئۇچرۇغۇچى مۇشۇ تەرتىپتىن

پايدىلىنىشى كىرەك، ئەرىز قىلىش تەرتىپى ئادىي، ئنىق، چۈشنەرلىك

بولىشى كىرەك، تىزبىرتەرەپ قىلىشقا ئرىشى ،ئىقتىسادى قىيىنچىلىقى بار

بولغان زىيانالنغۇچىالر قانۇنى مەسلھەتچىنىڭ يەردىمگە ئرىشىشى ھەمدە

تارتقان زىينىنى تۆلىتىشكە ھەقلىق. 

. جۇڭگۇ ھۆكۈمىتى قايسى ۋاقىتتا مۇشۇ ئەھدىنامىگە قاتنىشىنى17

16 .《人权》:《消除一切形式种族歧视国际公约》简
介,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://study.ccln.gov.cn/fenke/lishixue/lsjpwz/lssjs/67403.shtml.



جاكارلغان؟ 

جاۋاپ: جۇڭخۇا خەلق جۇمھريىتى ۋە مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى

- كۈنى مۇقۇللۇقتىن ئۆتكۈزدى26-ئاينىڭ 11-يىلى 1981دائمى كومتىتى 

-ماددىغا نىسبەتەن ئۆزىنىڭ  پىكىرىنى ساقالپ23بىراق ئەھدىنامىدىكى 

قالدى. بۇ ماددىدا ئەگەر ئەھدىنامە تۈزگەن دۆلەتلەر ئوتتۇرسىدا ئختىالپ

كۆرۈلسە خالغان بىر تەرەپ خەلقئارا سوتنىڭ كىسىم چىقىرىشىغا سۇنسا

بولىدۇ دەپ بەلگىلەنگەن،جوڭگۇ بۇ ماددىنى قوبۇل قىلمەيدىغانلىقنى

- يىلى جۇڭگۇ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىغا1981جاكارلغان. 

- كۈنى جۇڭگۇغا28-ئاينىڭ 1- يىلى 1982قاتنىشىش ئېتىماسىنى سۇنغان،

كۈچكە ئگە بولغان،بۇ جۇڭگۇ قاتناشقان ئەڭ بۇرۇنقى كىشىلىك ھوقۇق

.17ئەھدىنامىسى ھىسابلىنىدۇ

.جڭگۇ ھۆكۈمىتى ئۆتكەن يىلالردا بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىغا18

تاپشۇرغان ۋە قاراپ چىققان ئرىقى كەمسىتىشكە ئائىت ئەھۋالالر؟

- يىلى بىرلەشكەن دۆلەتلەر ئرىقى1983جاۋاپ: جۇڭگۇ ھۆكۈمىتى 

كەمسىتىشنى تۈگىتىش ھەيئتىگە برىنجى قىتىملىق دوكىالتنى تاپشۇرغاندىن

 ئوتتۇرىدا ھەر ئككى يىلدا دوكىالت تاپشۇرۇپ1987- 1983باشالپ 

- يىلىدىن كىيىن جۇڭگۇ ھۆكۈمىتى قايىدە بويىچە1990كىلىۋاتىدۇ. بىراق 

دوكىالت تاپشۇرمىدى ،  كۆپ قىتىم بىرلەشتۈ رۈپ تاپشۇرۇش ئەھۋالى

-2008-يىلى، 2000-يىلى، 1996-يىلى ، 1990كۆرۈلدى،ئايرىم ھالدا 

.18-يىلى2017يىلى، 

17 .《人权》:《消除一切形式种族歧视国际公约》简
介,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://study.ccln.gov.cn/fenke/lishixue/lsjpwz/lssjs/67403.shtml.

18 .该记录可以通过查阅联合国人权高专办网站数据库获
得,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en.



.جۇڭگۇ ھۆكۈمىتى ھەرقانداق شەكىلدىكى ئرىقى كەمسىتىشنى19

تۈگىتىش شەرتنامىسىدىن يەنە قايسى ئرىقى كەمسىتىشنى تۈگىتىش

شەرتنامىلىرىگە قاتناشتى؟



-يىلى جۇڭگۇ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىغا ئرىقى1983جاۋاپ: 

ئايرىۋىتىشنى چەكلەش ۋە قارشى تۇرۇش ئەھدىنامىسىگە قاتنىشىشقا

- كۇنىدىن باشالپ جۇڭگۇغا كۈچكە18-ئاينىڭ 5ئلتېماس سۇندى ھەمدە 

- كۈنى جۇڭگۇ بىرلەشكەن18- ئاينىڭ 4- يىلى 1983ئگە بولدى. 

دۆلەتلەر تەشكىالتىغا ئۇرىقى يوقۇتىشنىڭ ئالدىنى ئىلىش ۋە جازاالش

-7خەلقئارا ئەھدىنامىسىگە قاتنىشىىشقا ئىتېماس سۇندى ھەمدە شۇ يىلى 

- ماددىسغا9- كۈنى كۈچكە ئگە بولدى، جۇڭگۇ بۇ شەرتنامىنىڭ 17ئاينىڭ 

- يىلى1987نننىسبەتەن ئۆز مەيدانىنى ساقالپ قالدى. جۇڭگۇ ھۆكۈمىتى 

- كۈنى تەنتەربىيە ساھەسىدىكى ئرىقى ئايرىۋىتىشكە21- ئاينىڭ 10



-3- ئاينىڭ 4- يىلى 1998قارشى تۇرۇش ئەھدىنامىسىنى ئمزالدى ھەمدە 

كۈنىدىن باشالپ كۈچكە ئگە بولدى.

.يۇقارقىالردىن باشقا جۇڭگۇ ھۆكۈمىتى ئمزالىغان كىشلىك ھوقۇق20

ئەھدى نامىلىرى يەنە قايسىالر؟

27جاۋاپ:يىڭى جڭگۇ قۇرۇلغاندىن باشالپ جۇڭگۇ ھۆكۈمىتى جەمئى 

تۈرلۈك خەلقئارا ئەھدنامگە قاتناشتى . جۇڭگۇنىڭ خەلقئارالىق كىشىلك

ھوقۇققا قاتنىشىش ئەھۋالىنى كۈزىتىدىغان بولساق ئەھدىنامىگە

قاتنىشىش ئەھۋالى تۆۋەندىكىدەك ئاالھىدىلىكە ئگە بولۇپ ئاساسلىقى

-20تۆۋەندىكى تارىخى باسقۇچقا توغرا كىلىدۇ، ئۇالر ئايرىم ھالدا 

- ئەسىرگە كىرگەندىن كىين. بۇنىڭ21-يىلىرى ۋە 90، 80، 50ئەسىرنىڭ 

- يىللىرى جۇڭگۇ كىشىلىك ھوقۇق80- ئەسىرنىڭ 20ئچىدە 

شەرتنامىسىگە ئەڭ كۆپ قاتناشقان مەزگىل بولۇپ بۇ مەزگىلدە جەمئى

 كىشىلىك ھوقۇق ئەھدىنامىسىگە قاتناشقان. بۇمەزەگىلدە11

جۇڭگۇھۆكۈمىتى قاتناشقان ئەھدىنامىلەر بولسا: ئايالالرغا بولغان

ھەرقانداق شەكىلدىكى كەمسىتىشنى تۈگىتىش ئەھدىنامىسى، ھەرقانداق

شەكىلدىكى ئرىقى كەمسىتىشنى تۈگىتىش خەلقئارا ئەھدىنامىسى،

- كۈنى12- ئاينىڭ 8-يىلى 1949مۇساپىرالرنىڭ ئورنى كىلىشىمنامىسى، 

جەنۋە ئەھدىنامىسىدىكى قۇراللىق توقۇنۇشتا زىيان كەشلىككە

ئۇچرىغۇچىالرنى قوغداش ئەھدىنامىسى،ئۇرىقى يوقۇتىشنىڭ ئالدىنى



ئلىش ۋە جازاالش ئەھدىنامىسى، ئرىقى ئايرىۋىتىشنى چەكلەش ۋە

ئالدىنى ئىلىش ئەھدىنامىسى، قەبھى جازا ۋە باشقا چىدىغۇسىز

ئادىمىيەتسىز ئۇسسۇلالر ئارقىلىق كىشىلىك ئززەتنى خارالشنى چەكلەش

ئەھدىنامىسى، تەنتەربىيە ساھاسىدىكى ئرىقى ئايرىۋىتىشكە قارشى

تۇرۇش ئەھدىنامىسى،مېيىپالر ساغالملىقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە ئشقا

- كۈنى جۇڭگۇ29-ئاينىڭ  8-يىلى 1990. 19ئرۇنالشتۇرۇش ئەھدىنامىسى

بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىدا دائىملىق تۇردىغان ئەلچىسى جۇڭگۇغا

- يىلى خەلق1991ۋاكالىتەن بالىالر ھوقۇق ئەھدىنامىسىنى . ئمزالىدى، 

- يىلى2007قۇرۇلتىيى رەسمى ماقۇللۇقتن ئۆتكۈزدى. جۇڭگۇ ھۆكۈمىتى 

-2008-كۈنى مېيپالر ھوقۇقى ئەھدىنامىسىنى ئمزالىدى، 30- ئاينىڭ 3

- يىلى جۇڭگۇ ھۆكۈمىتى1997- كۈنى تەستىقتىن ئوتتى. 1- ئاينىڭ 8يىلى 

ئىقتىساد، جەمىئەت ھەمدە مەدەنىيەت ھوقۇقى خەلقئارا ئەھدىنامىسىنى

20 – كۈنى  كۈچكە ئىگە بولدى.27-ئاينىڭ 6ئمزالىدى،ئاشۇ يىلى 

..ئۇرىقى يوقىتىشنى جازاالش ۋە ئالدىنى ئىلىش ئەھدىنامىسىنڭ21

ئاساسلىق مەزمۇنى نىمە؟

- كۈنى بىرلەشكەن دۆلەتلەر9-ئاينىڭ 12- يىلى 1948جاۋاپ: 

-قىتىملىق يىغىنىدا ئۇرىقى يوقىتىشنى جازاالش ۋە179تەشكىالتىنڭ 

ئالدىنى ئلىش جىنايىتى ئەھدىنامىسى ماقۇللۇقتىن ئۆتتى، بۇ ئەھدىنامە

- كۈنىدىكى11- ئاينىڭ 12 –يىلى 1946بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنڭ 

- كۈنىدىكى قارارىدىكى خەلقئارا قانۇندىكى11- ئاينىڭ 12كىڭىشىدىكى 

19 .罗艳华：联合国层面的全球人权治理-中国的参与和贡献，原载《人权》2017 年第 2

期,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.sis.pku.edu.cn/cn/ResearchManagement/ResearchNews/0000000179/do.

20 .人民日报:中国加入了哪些国际人权公约和议定
书,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://theory.people.com.cn/GB/49150/49152/4239175.html.



ئرىقا زىيانكەشلىك قىلىش جىنانەتلەرنىڭ بىرى ھىسابلىنىدۇ. بۇ

ئەھدىنامدىكى ئرىقى يوقۇتۇشنىڭ ئېنىقلىمىسى كۆرسىتىدىغىنى مەلۇم بىر

مىللەت، ئرىقى، ئادەملەر تۈرى ياكى دىنى ئۇيۇشمالرنى كىمەيتىش

كونكېرىت ئېچىگە ئالدىغىنى :ئۇيۇشمىالرنىڭ ئەزالىرىنى ئۆلتۈرۈش؛

ئۇيۇشما ئەزالىرىنڭ جىسمانى ۋە روھى جەھاتىتن زەخىم يەتكۈزۈش؛

قەستەن ھالدا مۇشۇ ئۇيۇشمىنىڭ تۈرمۇش ئەھۋالىنى ناچار ھالەتكە

چۈشۈرۈپ قويۇش؛مەجبۇرىالش ۋاستىسى ئارقىلىق مۇشۇ توپنڭ

كۆپىيىشنىى چەكلەش؛ مەجبۇرالش خاراكتىرى ئارقىلىق مەلۇم توپتىكى

.21بالىالرنى يەنە بىر توپقا يوتكەش

.خەلقئارا ئرىقى كەمسىتىشنى تۈگىتىش كۈنىنىڭ كىلىپ چىقىش ئارقا22

كۆرۈنىشى نىمە؟

 –كۈنى ئونبرىنجىق قىتىملىق9-ئاينىڭ 11- يىلى 1966جاۋاپ: 

- ئاينىڭ3بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى قارار قىلىش ئارقىلىق ھەريىلى 

- كۈنى دۇنيا ئرىقى كەمسىتىشنى تۈگىتىش كۈنى قىلىپ بىكىتتى.بۇ21

-كۈنىدىكى جەنۇبى ئاڧرىقا شارپېۋىل21-ئاينىڭ 3-يىلى 1960بولسا 

-كۈنى21-ئاينىڭ 3پاجىئەسنى خاتىرلەش ئۈچۈن بىكىتىلگەن. ھەر يىلى 

ھەرقايسى دۆلەت ھەخىل پائالىيەتلەرنى ئۇيۇشتۇرىدۇ،بىرلەشكەن

دۆلەتلەر تەشكىالتىمۇ مەخسۇس يىغىن ئۇرۇنالشتۇرۇپ شارپېۋېل

پاقەسىنى ياد ئىتىدۇ،بۇ ئارقىلىق پۈتۈن دۇنيا خەلقىنى ئرىقى كەمسىتىشكە

.22قارىشى تۇرۇشقا دەۋەت قىلىدۇ

21 .UN：《防止及惩办灭绝种族罪公约》中文
版,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/045/29/IMG/NR004529.pdf?
OpenElement
22 .UN:International Day for the Elimination of Racial Discrimination 21 
March,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.un.org/en/events/racialdiscriminationday/background.shtml.



. ئرىقىنىزىم ۋە ئرىقى كەمسىتىش بىللەن كۆرەش قىلىش خەلقئارا23

ھەركىتىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى نىمە؟

- كۈنى، بىرلەشكەن  دۆلەتلەر11- ئاينىڭ 12- يىلى 1969جاۋاپ: 

-يىلىنى ئرىقىنىزىم ۋە ئرىقى كەمسىتىش بىلەن1971تەشكىالتى يىغىنى 

كۆرەش قىلىش خەلقئارا يىلى دەپ بىكىتتى. يىغىن بۇ خەلقئارا يىلىدا

ئۇسسۇل قوللىنىپ ھەرقانداق شەكىلدىكى ئرىقى كەمسىتىش بىللەن

كۆرەش قىللىپ ئادا خەلقئارا جەمئەت بىرلىكتە ھەمكارلىش ئۇسۇلى

قولىنىلىدۇ. ئۇنىڭ جىدى ھالدا چاقىرىق قىلىدىغىنى بولسا ھەممە دۆلەتلەر

بىرلىكتە تىرىشىپ ئرىقى كەمسىتىشكە  قارشى تۇرۇش ،ئۇنىڭ ئۆز

ئىچىگە ئالدىغىنى ناتسىسنىزىم ۋە ئرىقى ئايرىۋىتىش. 

.ئرىقى كەمسىتىشنى تۈگىتىش ۋە ئرىقى كەمسىتىشكە قارشى24

تۇرىشتىكى ئون يىل نىېمىنى كۆرستىدۇ؟

جاۋاپ: ئرىقىنىزىم ۋە ئرىقى كەمسىتىش بىللەن كۆرەش قىلىش يىللىدىن

كىيىنكى ھەركەت بولۇش سۈپىتى بىللە، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى

داۋاملىق بارلىق كۈچى بىللەن ھەرقانداق شەكىلدىكى ئرىقى

كەمسىتىشكە قارشى تۇرۇش ئون يىللىغا سەپەرۋەر قىلىشقا پىكىر بىرىدۇ.

كەمسىتىشنىڭ ئالدىنى ئىلىش ۋە ئازساندىكى گورۇپا ئەزالىرىنڭ

-1973- كۈنى 2- ئاينىڭ 11- يىلى 1971الھيەسىنى قوغداش ، يغىن 

- كۈنىدىن باشالپ ئون يىلى ئرىقىنىزىم ۋە ئرىقى10- ئاينىڭ 12يىلى 

 بۇ ئون يىلدىكى23كەمسىتشكەن قارشى تۇرۇش يىلى بولىدۇ دە بىكىتتى.

ئاساسلىق ۋە زىپىە بولسا دۇنيا تەۋەلىكىدىكى مائارىپ ھەركىتى ھەمدە

23 .UN:Decade for Action to Combat Racism and Racial 
Discrimination,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.refworld.org/docid/3b00f4794.html.



ئرىقى كەمسىتىشنى تۈگىتش ماتىرياللىرىنى تەشۋىق قىلىش ھەركىتى .

مەخسىتى بولسا ئرىقى كەمسىتىشنى تۈگىتىش ئارقىلىق ھەممە

كىشىلەرنىڭ بارەۋەر ھوقۇقتىن بەھىرلىنىشى،ئرىقى، دىن، قان

سېتىمىسى، مىللەت قاتارلق سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن پەرىقلەندۈرۈپ

مۇئامىلە قىلىشنى تۈگىتىش؛ ئرىقىنىزىم سىياسىتىنىڭ يامرىشىنى ۋە

تەرەققى قىلىشىنڭ ئالدىنى ئېلىش؛ ئرىقىنىزىم سىياسى ھوقۇقىنىڭ

كۈچىيشىنى توسۇش؛ ئرىقىنىزىم ۋە ئرىقى كەمسىتشنتەك خاتا

قىلمىشالرنى يوقۇتۇش ۋە يىتىم قالدۇرۇش؛ ئرىقىنىزىم سىياسى

. 24ھوقۇقىنى يوقۇتۇش

شە .ئرىقى ئايرىۋىتىشنى جازاالش ۋە چ25 رتنامىسىنڭ كىلىپەكلەەش ش

چىقىش ئارقا كۆرۈنىشى نېمە؟

جاۋاپ: بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى ۋە بىخەتەرلىك ھەيئتى جەنۇبى

كىشىلىرىنڭ كىشلىك ھوقۇق ۋە ئەركىنلىكىگە كۆڭۈل بۆلۈپڧرىق ى ئا

كەلمەكتە،ھەمدە كسسىپ ئېيتىپ جەنۇبى ئاڧرىقا ھۆكۈمىتىنىڭ ئرىقى

ئايرىۋىتىش ۋە كەمسىتش سىياسىتى بىرخىل جىنايەت دەپ قاراپ

كەلدى. بۇسىياسەتلەر بىرلەشكەن دۆلەتلەر نىزامى بىلەن قارشى ماڭدى.

- يىلىدىن بۇيان بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى نۇرغۇنلىغان1948

،ئرىقى ئايرىۋىتىشنى ئنسانالرغا زىيان25قارارالرنى تەستىقتىن ئۆتكۈزدى

يەتكۈزدىغان بىرخىل جىنايەت دەپ ئەيىپلىدى.بىخەتەرلىك كومتتىىمۇ ئرىقى

ئايرىۋىتىش ۋە ئرىقى ئايرىمچىلىق ئەۋجىۋەرسە ئىنسەنالرنىڭ

24 UN:反对种族主义、种族歧视、仇外心理和有关不容忍行为世界会议,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5- 
http://www.un.org/chinese/events/racism/backgrounder1.htm.    
25 CCTV:《禁止并惩治种族隔离罪行国际公
约》,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.cctv.com/zhuanti/renquan/wenjian6.html.



بىخەتەرلىكىگە خەۋىپ يىتىدۇ دەپ كۆرسەتتى.خەلقئارا ۋە دۆلەت

تەۋەلىكىدە تىخمۇ ياخشى تەدبىر ئلىپ بىرىش ئۈچۈن بىرلەشكەن

. 26دۆلەتلەر تەشكىالتى بۇ ئەھدىنامىنى ماقۇللىدى

. ئرىقى ئايرىش جىنايىتى جازاالش ۋە چەكلەش ئەھدىنامىسىدىكى26

ئرىقى ئايرىۋىتىش جىنايىتىنڭ كونكېرتى ئېنقلىمىسى نىمە؟

جاۋاپ: ئرىقى ئايرىۋىتىش جىنايىتى بولسا جەنۇبى قىسىم ۋە ئاڧرىقنى

ئۆز ئچىگە ئالغان رايونالردا ئرىقى ئايرىۋىتىش ۋە مۇشۇننىڭغا  ئوخشاش

سىياسەت يۈرگىزىش بولۇپ كۆرسىتىدىغنى بىر ئرىقىتىكىلەرنىڭ يەنە بېر

ئرىقىتىكىلەرنى ئېزىدىغان ۋە ئۇالرغا قارتا ئادەم قىلىپىدىن چىققان

ھەركەت ئىلىپ بىرىشنى كۆرسىتىدۇ؛ ئۆلتۈرۈش،تۇتقۇن قىلىش ،جىسمانى

ۋە روھى جەھەتتىن زىيانكەشلىك قىلىش،خالىغانچە قانۇنسىز تۇتقۇن

قىلىش قەستەن ھالدا مەلۇم ئرىقتىكىلەرنىڭ ياشاش مۇھىتىنى يوقۇتۇش؛

قانۇن تۇزغۇزۇش ياكى باشقا ئامالالر ئارقىلىق بىر ياكى ئۇنىڭدىن ئارتۇق

ئرىقى ئۇيۇشمىالرنىڭ سىياسى، ئقتىسادى، مەدەنىيەت قاتارلىق

جەھەتلەردە تەرەققى قىلىشىنى توسۇش. قانۇن تۇرغۇزۇش ۋاسىتىسى

قاتارلىق ئۇسسۇلالر ئارقىلىق ئرىق بويىچە كىشلەرنى ئايرىپ تۇرمۇش

كەچۈرۈش؛ بىر ياكى ئۇنىڭدىن ئارتۇق بولغان كىشىلەرنىڭ ئەمگەك

ھوقۇقۇنى تارتىۋىلىش. ئرىقى كەمسىتىشكە قارشى تۇردىغان

. 27توپتىكىلەرنىڭ ئاساسلىق ھوقۇقى ۋە ئەركىنكىنى تەرتىۋىلىش

.بىرىجى قىتملىق ئرىقىنىزىم ۋە ئرىقى كەمسىتىشكە قارشى تۇرۇش27

26 .中国人大网:禁止并惩治种族隔离罪行国际公约,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/1983-
03/05/content_1480978.htm.
27 .同上，英文原文版本可以参考 UN:International Convention on the Suppression and 
Punishment of the Crime of Apartheid,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://legal.un.org/avl/ha/cspca/cspca.html.



كۆرشى يىغىنى نېمنى كۆرسىتىدۇ؟

جاۋاپ: بىرىنجى قىتىملىق ئرىقنىزىم ۋە ئرىقى كەمسىتىشكە قارشى

 يىل مەزەگىلى10- يىلى بىرىجى1978كۆرەش ئىلپ بىرىش يىغىنى 

جەڭۋەدە ئچىلدى. خىتاپ ۋە پروگىراممادا قايتىدىن ئرىقىنىزىمنىڭ ئېچكى

نوقسان خاراكتىرى ھەمدە مىللەتلەر ۋە دۆلەتلەر ئوتتۇرسىدىكى تەھتىتى

تونۇپ يىتلدى. ئۇ خىتاپ قىلىپ ھەرقانداق بىر ئرىقى ئۈستۈنلۈك ئلىم-

پەن ساھاسىدە نۇقسان،ئەخالق تەرىپىدىن تەنقىتلىنىدۇ،ئىجتىمائى ئاڭدا

ئادىل ئەمەس ۋە خەتەلىلك ھىسابلىنىدۇ، ھەم ھېچقانداق ئاساسى يوق

ھىسابلىنىدۇ، بارلىق ئىنسانالر ئىنسانالر مەدەيىتىگە ئورتاق كۈچ چىقرىدۇ،

چەتكە قىقىش ۋە ھەرقانداق تۈردىكى كەمسىتىش ھەركەتلىرى كىشىلىك

ھوقۇققا دۇنيادىكى ھەرقايسى دۆلەت ۋە مىللەتلەر ئوتتۇرسىدىكى

مۇناسىۋىتكە تەسىر يەتكۈزىدۇ. خىتاپ ۋە پروگىراممىدا ئرىقى

ئايرىمچىلىقنى ئەيىپلەپ بۇنى ئەڭ ئەسەبى بولغان تۈزۈم ئىنسانالرغا

بولغان بىرخىل ھاقارەت دەپ ئەيىپلىدى.ئرىقى كەمسىتىشتىن كىلپ

چىققان ئىقتسادنىڭ تەڭپۇڭسىزلىقىغا نىسبەتەن ھەركەت جەريانىدا

تۈرمۇشىنى ياخشىالش پىكىرى بىرىلدى.

. ئىككنجى قىتىملىق ئرىقىنىزىم ۋە ئرىقى كەمسىتىش كۆرۈشى يىغىنى28

نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟

جاۋاپ: ئىكىكنجى قىتملىق ئىرىقنىزىم ۋە ئرىقى كەمسىتنش كۆرەش

- كۈنىگىچە جەنۋەدە12- كۈنىدىن `1- ئاينىڭ 8- يىلى 1983يىغىنى 

ئىچىلدى. يىغىن ئون يىل ئچىدە ئلىپ بىرىلغان خىزمەتلەرگە تەكشۈرۈش



ھەمدە بىرلەشكەن دۆلىەتلەر تەشكىالتىنڭ ئرىقىنىزىم28ئىلىپ باردى. 

ئرىقى كەمسىتىشنى تۈگىتش ھەركىتىنى ئىجرا قىلىش تەپسىلى ئامالىنى

تۈزدى. يىغىن ئرىقى كەمستىش پۈتۈن دۇنيا تەھەسىدە چوقۇم يوقۇلىدۇ

دىگەننى جاكارلىدى. خىتابنامە ئرىقى ئايرىۋىتش بولسا پۈتۈن دۇنيا

كىشىلىرىگە بولغان ھاقارەت ئىنسانالرغا زىيان سالدىغان جىنايەت

خەلقئارا تېنچلىق ۋە بىخەتەرلىكە تەھتىت ئىلىپ كىلىدۇ. خىتابنەمە

ھەركەت قوللىنىپ ھەرقانداق شەكىلدىكى ئرىقى

ئايرىمچىلىق ،كەمسىتىش،ڧاشىزىم  كىشىلك ھوقۇقنى تارتۋالدغان

ھەرقانداق ھەركەتنى تۈگىتەشكە چاقىرىق قىلدى. بۇنىڭدىن باشقا

خىتابنامە ئايالالر داۋاملىق يولىقىدىغان قوش كەمسىتىشنى تىلغا

ئالدى .ئۇنىڭدا مۇساپېرالر كۆچمەنلەر ۋە كۆچمەن ئىشچىالرنىڭ چوقۇقىنى

قوغداش زۆرۈرلىكى ھەمدە بىرلەشكەن دۆلەتلەر يەرلىكلەر

ئولتۇراقالشقۇچىالر خىزمەت گورۇپىسىنڭ قۇرۇلۈانلىقغا قارشى

ئالدىغانلىقنى بۈلدۇردى. خىتابنامە ئىكىنجى ئون يىللىق ئرىقىنىزىم ۋە

.29ئرىقى كەمسىتىش كۆرۈشىنى ئلىپ بېرشقا پىكىر بەردى

. ئرىقىنىزىم ۋە ئرىقى كەمستىش بىللەن كۆرەش قىلىش ئىككىنجى29

ئون يىل پىالنىڭ مۇھىم نوختىسى نېمە؟ 

- كۈنى بىرلەشكەن دۆلەتلەر22- ئاينىڭ 11- يىلى 1983جاۋاپ: 

تەشكىالتى ئون يىللىق كۆرەش ئىككىنجنى قىتىملىق دوكىالتىنى قاراپ

،بىرىنجى قىتىملىق ئرىقى كەمسىتىش ئونىنجى يىلىنىڭ نىشانى30چىقىتى 

28 .UN:关于种族主义、种族歧视、仇外心理和有关不容忍问题世界会
议,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.un.org/chinese/events/racism/fact2.htm.  

29 General Assembly:Second Decade to Combat Racism and Racial 
Discrimination,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.refworld.org/docid/3b00effa49.html.
30 UN:Second Decade to Combat Racism and Racial Discrimination,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://repository.un.org/



تخى ئورۇناللمىغانلىقى نۇرغان كىشىلەر يەنىال زىيانكەشلىككە

ئۇچراۋاتقانلىقى تەكىتلىدى. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى خىتاپ قىلىپ

-كۈنىدىن باشالپ ئرىقى نىزىم ۋە ئرىقى10- ئاينىڭ 12- يىلى 1983: 

كەمسىتىشكە قارشى تۇرۇش ئىكىنجى ئون يىلى قىلىپ بىكىتى. ئىكىنجى

ئون يىلنىڭ پروگىراممىسى بىرقىسىم ئرىقى ئايرىۋېتىشنى تۈگتتىشنى

ئاساس قىلغان  بولۇپ بىخەتەرلىك ھەيئىتىنىڭ جەنۇبى ئاڧرىقىغا  تەدبىر

قوللىنىشنى تەلەپ قىلدى .پروگىرامىدا ئاخبارات ۋاستېللىرى ئۆزىنىڭ

رولىنى جارى قىلدۇرۇپ ئرىقى كەمسىتىشنى تۈگىتش كۆرەشلىرىدىكى

ئۇسسۇلالرنى كۆپرەك تەشۋىق قىلىشى ، ئاز ساندىكى ئرىقلىقالر ئۆزىنىڭ

پىكىرىنى بايان قىاللماي ئەخبارات ۋاستىلىرى بىرتەرەپلىمە ئۇچۇرالرنى

باسىدىغانلىقى ھەمدە خاتا چۈشىنىش پەيدا بولىدىغانلقى كۆرسىتلىدى.

پروگىرامما ئۆز ئىچىگە ئالدىغان باشقا ۋاستىلەر بولسا: ئازسانلىق

توپتىكىلەر ، يەرلىك ئاھالە، كۆچمەن ئشچىالرنىڭ ھوقۇقىنى ئىلگىرى

سۈرۈش ۋە زىيانكەشلىكە ئۇچرىقۇچىالرغا ئەرىز قىلىش تەرتىپى

ئورۇنتۇپ بىرىش. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنڭ ئىكىكنجى ئون يىللىق

- يىلى جەنۇبى1990پىالنىدىكى مۇھىم بىر تۈرلۈك مۇۋاپىقيىتى بولسا 

ئاڧرىقا ھۆكۈمىتى مەندىالنى قويۇپ بەردى ھەمدە ئرىقى ئايرىۋىتىش

 .تۈزىمىنى بىكار قىلىشقا باشلىدى

.ئرىقنىزىم ۋە ئرىقى كەمسىتىش بللەن كۆرەش قىلىش ئۈچىنجى ئون30

يىلىنىڭ مازمۇنى نېمە؟ 

- ئايدا ئكىنجى قىتىملىق كىشىلىك ھوقۇق يىغىنى6- يىلى 1993جاۋاپ: 

handle/11176/144092.



ۋيېنادا  ئۆتكۈزۇلدى، يىغىندا ۋيېنا خىتاپ نامىسى  ۋە ھەرىكەت

پروگراممىسى ماقۇللۇقتىن ئۆتۈپ بارلىق كىشىلىك ھوقۇق ئۆز – ئارا

بىقىنىش ھالىتىدە بلىدۇ، ئايرىۋىتىشكە بولمايدۇ دىگەننى تەكىتلىدى.دۇنيا

كىشىلىك ھوقۇق يىغىنى ئرىقى ئايرىۋتىشنىڭ توختىغانلىقىنى قارسى

ئالدىۈانلىقنى بىلدۈدى،شۇنداقال بەزى بىر قىسىم دۆلەتلەرنىڭ نەپرەت

بىللەن قارىشغا،چۈشەنمسلىكگە دىققەت قىلدى،ھەمدە ئازسانلىق

مىللەتلەر ،ئايالالر ۋە يەرلىك ئاھالىلەرنىڭ ھوقۇقىنى قوغداشنى

 –كۈنى بىرلەشكەن دۆلەتلەر20- ئاينىڭ 12-يىلى 1993 31ئەسكەرتى.

تەشكىالتى يىغىنى ئرىقىنىزىم ۋە ئرىقى كەمسىتىش بىللەن كۆرەش

- يىلى1993قىلىش ھەركىتىنىڭ ئۈچىنجى ئون يىلىنى جاكارلىدى. ھەمدە 

كىشىلىك ھوقۇق كومىتتى بىر نەپەر ئەمەلدارنى  ھەرخىل شەكىلدىكى

ئرىقىنىزىم،ئرىقى كەمسىتىش، سىرتقا ئچمەنلىك قىلىش قاتارلىقالرغا

مەسئۇل بولۇشقا قويدى. ۋەزىپىگە تەيىللەنگەن ئەزا دۇنيانىڭ ھەرقايسى

يەرلىرىدە مىللى كەمسىتىشكە ئائىت ئشالرنى دوكىالت قىلىدۇ. ئۇچىنجى

ئون يىل ئېنىقلىمىسىنى كىڭەيتى،ئۆز  ئچىگە ئالدىغى دۇنيادىكى بارلق

كەمسىتىش ۋە دەھلە قىلىشنى ئۆز ئچىگە ئالىدۇ. خەلىقئارا جەمئەت

ئرىقى كەمسىتىشنىڭ يىلتىزىنى تىپىپ چىقىپ، ئسالھات ئارقىلق ئرىقىنىزىم

ۋە ئرىقى كەمسىتىشتىن كىلىپ چىققان توقۇنۇشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. بۇ

بولسا ئرىقى يوقىتىش ھەمدە دۆلەت ئامال قوللىنىدىغان مەسلىلەرنى ئۆز

.32ئچىگە ئالىدۇ

31 .UN:Third Decade to Combat Racism and Racial 
Discrimination,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.un.org/documents/ga/res/49/a49r146.htm.
32 UN:关于种族主义、种族歧视、仇外心理和有关不容忍问题世界会
议,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.un.org/chinese/events/racism/fact2.htm.



. مىللەت،ئرىقى ۋە تىل جەتتە ئازساندىكىلەرنىڭ ھوقۇق خىتابنامىسنىڭ31

ئاساسلىق مەزمۇنى قايسى ؟ 

- كۈنى بىرلەشكەن دۆلەتلەر يىغىنى18- ئاينىڭ  12- يىلى 1992جاۋاپ : 

 بۇ خىتابنامە مۇشۇ33نۇمۇلۇق يىغىنى قاراردىن ئۆتتى، 135 \ 47

دائرىدىكى ئەڭ مۇكەممەل بولغان خىتابنامە ھىسابلىنىدۇ ، ئۇ ئازسانلىق

مىللەتلەرنىڭ ئاالھىدىلىكىنى قوغداپال قالماستىن  يەنە ئاز ساندىكى

كىشىلەرنىڭ  نۇرغۇنلىغان ھوقۇقىنى قوغدىدى.  ئازسانلىق توپتىكىلەر

مەسلىسىنى خىزمەت گورۇپىسى رەئىسى ئۆزىنىڭ خىزمەت

تەجىرىبىسىگە ئاساسەن خىتابنامىنى چۈشەندۈرىدۇ .

   خىتابنامە تونۇش ۋە تەڭپۇڭ بولمىغان ئەھۋالالرنى تۈزەتتى ھەمدە

كۆپخىللىقى ئوىشىماسلىقنى قوبۇل قىاللىدى. ئەھدى تۈزگەن دۆلەتلەرنىڭ

ۋەزىپىسى بولسا ئەنئە،ئۆرۈپ-ئادەت،مەدەنئەت قاتارلىقالر قولالش ۋە

تەراققى قىلدۇرۇش،ئۇنىڭ ئۆز ئچىگە ئالمايدىغىنى خەلقئارا قانۇنغا ماس

كەلمەيدىغان ھەرىكەتلەردىن سىرىت.ئازسانلىق كىشىلەرنىڭ

ئاالھەدىلىكىنى ۋە ئۆزگىچىلىكىنى قوغداش ئۈچۈن تەدبىر قوللۇنۇپ ئۇالرغا

پايدىلىق شارائىت يارىتىپ بىرىش ۋە ئۇالرنىڭ جەمىئەتكە سىڭىپ

كىرىشىنى ئلگىرى سۈرۈش. ئۇالرنىڭ ئاالھىدىلىكىنى قوغداشتا ۋە

جەميئەتكە ماسالشتۇرىشتا ھەرگىزمۇ مەجبۇرالش ۋە ئوخشاشالشتۇرۇش

.34ۋاستىسى ئىلىپ بارماسلىق كىرەك

.ئۈچىنجى قىتىملىق ئرىقىنىزىمغا قارشى تۇرۇش يىغىنىڭ ئارقا32

33 .OHCHR:《在民族或族裔、宗教和语言上属于少数群体的人的权利宣
言》,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinorities1ch.pdf

34 .UN:少数群体的保护,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.un.org/chinese/hr/issue/minorities.htm



كۆرۈنىشى ۋە مەزمۇنى نېمە؟

- كۈنى بېرلەشكەن دۆلەتلەر31-ئاينىڭ 8- يىلى 2001جاۋاپ: 

تەشكىالتىنىڭ ئۈچىنجى قىتىملىق ئرىقىنىزىمغا قارشى تۇرۇش يىغىنى

جەنۇبى ئاڧرىقىنڭ شەرقى قىسىنمىدىكى خەيبىڭ شەھىرى دېبەنلوڭدا

 پەلەستىن ۋە ئسرائىلىە مەسلىسىد غەرىپ. داغدۇغۇلۇق ئچىلىدى

دۆلەتلىرى ۋە ئەرەپ دۆلەتلەر ئۆزئارا ئختىالپ ساقالنغاچقا بىرقىسىم

ngoتەشكىالتلىرى يەھۇدىالرنىڭ دۆلەت تىرىلدۈرۈش ھەركىتىنى 

بۇ يىغىن ئامىرىكا ۋە غەرىپ ئەللىرىنىڭ قارشى35ئرىقىنىزىم دەپ قارىدى. 

تۇرىشىغا ئۇچرىدى، ھەمدە ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ قاتناشمايدىغانلىقنى

.36جاكارلىدى

ئەمما ھەرقايسى دۆلەتلەردىن كەلگەن نىرمىليۇن تۆتيۈز مىڭ ۋەكىل

بۇنىڭ ئچىدە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ بۇرۇنقى كاتىپى ئەننەن؛

 كە يىقن ئەلچى يىپىلىش مۇراسىمىغا150 نەچە دۆلىتنىڭ باشلىقى ۋە 10

قاتناشتى. بۇ بولسا بىرلەشكەن دۆلەتلەر قۇرۇلغاندىن بۇيانقى كۆلىمى

ئەڭ چوڭ بولغان بىر قىتىملىق يىغىن ھىسابلىندۇ. يىغىن دېبەن

خىتابنامىسىنى ۋە پروگىرامىسىنى ماقۇللىدى.بۇ قىتىملىق يىغىن ھەرىكەتكە

ئەھمىيەت بەرگەن بولۇپ، ئۆز ئىچىگە ئالدىغىنى ئرىقى كەمسىتىشنى

يوقۇتۇش باسقچىنى ئاساس قىلىپ ئالدىنى ئىلىش، مائارىپ ۋە قوغداش

قاتارلىق تەرەپلەرنى ئۆز ئچىگە ئالىدۇ. يىغىن ئرىقى كەمسىتىشكە

. 37ئۇچرىغۇچىالرغا ئاالھىدە بىسبەتەن ئاالھىدە مەسئۇل بولىدۇ

35 BBC:US abandons racism summit,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1523600.stm.

36 .Al Jazeera:US to boycott UN racism 
conference,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-https://www.aljazeera.com/news/americas/2009/02/200922855014421433.html
.
37 .UN:《德班宣言和行动纲领》》,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.un.org/chinese/durbanreview2009/ddpa.shtml.



- يىلىدىكى دېبەن يىغىنى قارارىنىڭ مۇھىم مەزمۇنى نېمىنى2009. 33

ئۆز ئېچىگە ئالىدۇ؟

- كۈنى، بىرلەشكەن دۆلەتلەر21-ئاينىڭ 4- يىلى 2009جاۋاپ: 

تەشكىالتى دېبەن يىغىنى جەنۋەدە ئەڭ ئاخىرىقى بىر ھۆججەتنى

مەقۇللىدى، ھەرقايسى دۆلەتلەر ئەڭ چوڭ بولغان ئرادە ۋە ئىشەنچ

بىللەن ئرىقى كەمسىتىشنى ۋە ئرىقىنىزىمنى تۈگىتىشكە چاقىرىق قىلدى.

- يىلىدىكى دېبەن خىتابنامىسى ۋە2001بۇ ھۆججەت قايتىدىن 

پروگىرامىسىنى تەكىتلىدى، ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ ئرىقىنىزىم ئرىقى

كەمسىتىش،چەتكە قىقىش قاتارلىق ئەھۋالالرنى تۈپ يىلتىزىدىن

يوقۇتىشى ۋەدە قىلدى. ئۇ ھەرقايسى دۆلەتلەر يېڭى

ناتسىسنىزىم ،ڧاشىزىم ۋە باشقا مىللەت ئۇقىمىنى ئاساس قىلغان

زوراۋانلىق ۋە سىرتقى ئۆچمەلىك جازاالشقا دەۋەت قىلدى، ھەمدە

ھەرقايسى دۆلەتلەر تېرورلىققا قارشى تۇرغاندا كىشىلىك ھوقۇققا

كاپالەتلىك قىلىشى بۇلۇپمۇ كەمسىتمەسلىك پىرىنسىپى ئاستىدا بولىشى

كىرەك.ھۆججەت قايتىدىن ھەرقايسى دۆلەتلەر ناتسىس چوڭ

قىرغىنچىلىقىنى ئۇنتۇپ قالماسلىقى ئەسكەرتى،ھەمدە ھەرقايسى

دۆلەتلەرنىڭ بىخەتەرلىڭ ھەيئىتىڭ قارارىغا ھۆرمەت قىلىشنى ئۈمۈد

قىلدى. ھۆججەت ھەرقايسى ئەھدىنامىگە كىرمىگەن دۆلەتلەر تىزدىن

.38مۇشۇ يولىنىشكە قاراپ تېرىشىنى ئۈمۈد قىلدى

گىرمەنىيە،ئاۋىستىرالىيە، يىڭى زىنالندىيە، پولشا ئامىرىكا، ئسرائىلىيە

قاتارلىق دۆلەتلەر خەلقئارادا ئسرائىلىگە بولغان مەيدانى

38 .UN：团结起来，反对种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为，
http://www.un.org/zh/letsfightracism/pdfs/booklet.pdf.



ئوخشىمىغانلىقتىن، شەرىق ئەللىرى دۆلەتلىرى يىغىنى ئەرەپ دۆلەتلىرى

ئسرائلىيە دۆلەت تۈرۈلدۈرۈشكە قارشى تۇردىغان قىلۋالدى دەپ يىغىنغا

.39قاتناشمەيدىۈانلىقنى جاكارلىدى

.ھەرقانداق شەكىلدىكى ئرىقى كەمسىتىشنى تۈگىتشنى34

ئەھدىنەمىسىنى ئۆزئچىگە ئالغان يەنە قايسى ئەھدىنامىلەر ئرىقى

كەمسىتىشنى تۈگىتەشنى ئۆز ئچىگە ئالىدۇ؟ 

جاۋاپ: ھەرقانداق شەكىلدىكى ئرىقى كەمسىتىشنى تۈگىتىش

ئەھىنامىسىدىن باشقا يەنە نۇرغۇن خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇققا ئائىت

 –يىلى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلەتى باش1945شەرتنەمىلەر بار. 

، 55- ماددا ۋە 1（نىزامى    –يىلى دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق1948）- ماددا

 –يىلى » پۇخراالر ھوقۇقى ۋە1966خىتابنامىسى  ) ئككىنجى ماددا ( ۋە 

سىياسى ھوقۇق خەلقئارا ئەھدىنەمىسى  « ھەمدە  ئقتىساد، جەمئەت ۋە

-ماددا ( ھەمىسىدە2مەدەنىيەت ھوقۇقى خەلقئارا خىتابنامىسى « ) 

ئرىقى كەمسىتىشكە مۇناسىۋەتلىڭ بەلگىلىمىلەر بار . بۇ بەلگىلىمىلەر يەنە

مەخسۇس بىر قىسىم خەلقئارا خەت پۈتۈكلەرگە خاتىرلەنگەن، ئۇنىڭ

-111 – يىلى » 1948ئۆزئىچىگە ئالدىغىنى : خەلقئارا ئەمگەك تەشكىالتى 

نۇمۇلۇق ئىشقا ئورۇنلۇشىش ھەمدە كەسپى جەھەتتىكى كەمسىتىش

 –يىلى ئىلىم مائارىپ تەشكىلى »1960- مەددا (، 1ئەھدىنەمىسى « ) 

،3،1 ، 2مائارىپ كەمسىتىشنى ئەمەلدىن قالدۇرىش ئەھدىنامىسى « ) 

 –يىلى » دىن ، ئىتقاد سەۋەپلىك ھەرقانداق1981ماددىسى ( ، 

شەكىلدىكى سېغدۇراماسلىق ۋە كەمسىتىشنى تۈگىتىش ئەھدىنامىسى « )

39 .The Guardian:UN racism conference boycotted by more 
countries,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-https://www.theguardian.com/world/2009/apr/20/un-race-conference.



- ماددا2 –يىلى » بالىالر ھوقۇقى ئەھدىنامىسى « ) 1989- تارماق ( ۋە 2

( . ئوخشىماس بولغان قانۇنالر كىلىش مەنبەسى بولغان بۇ ماددىالر بىر

پۈتۈنلۈك ھاسىل قىلىپ ئرىقى كەمسىتىشنى يوقۇتىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.

. رايون خاراكتىرلىك ئەھدىنامە ۋە ھۆججەتلەردە يەنە قايسى35

ئرىقى كەمسىتىشنى يوقۇتىش مەزمۇنلىرى مەۋجۇت ؟ 

جاۋاپ: ئاساسى جەھەتتىن ھەر قايسى رايون خاراكتىرلىك كىشلىك

ھوقۇق ھۆججەتلىرىدە خاتىرلەنگەن. مەسىللەن : » ياۋروپا كىشىلىك

ھوقۇقنى قوغداش ۋە ئاساسى ئەركىنلىك ئەھدىنامىسى «، » ياۋروپا

جەمىئەت ئەھدىنامىسى « ۋە » ئازسانلىق مىللەت مەسلىسى راماكا

ئەھدىنامىسى « )ياۋروپا بىخەتەرلىك ۋە ھەمكارلىق تەشكىالتى( ، »

ئامىرىكا قىتئەسى كىشىلىك ھوقۇق ئەھدىنامسى  « ۋە ياۋروپا » ئاڧرىقا

كىشىلىك ھوقۇق ۋە خەلىق ھوقۇقى نىزامى «  . ئەلۋەتتە ئۇالر

ئۆزرايونلىرىدىال كۈچكە ئىگە . 

.بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى ئرىقىنىزىم ئاالھىدە دوكىالت36

ئەزاسىنىڭ قۇرىشنىڭ ئارقا كۆرۈنىشى نېمە؟

 –يىلى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى بىر ئەمەلدارنى1993جاۋاپ: 

ھەرخىل شەكىلدىكى ئرىقىنىزىم مەسلىلرىنى دوكىالت قىلىشقا تەيىنلىدى.

مۇستەقىل ھالدا بىر ئەزا بولۇش سۈپىتى بىللەن ئاالھىدە دوكىالت40

خادىمىنڭ ئاساسلىق ۋەزىپىسى بولسا دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى

مىللەت، ئرىق، تىل ۋە دىنى ئىتقاد قاتارلىق جەھەتلەردە ئاز ساننى

ئىگىلىگەن كىشىلەر ۋە كۆچمەن ئشچىالرنىڭ ئائىلە تۈزىمى ۋە بىۋاستە

40 .OHCHR:Special Rapporteur on contemporary forms of racism,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5- racial discrimination,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5- 
xenophobia and related 
intolerance,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/SRRacism/Pages/IndexSRRacism.aspx.



بولمىغان ئرىقىنىزىم ۋە ئرىقى كەمسىتىش مەسلىلىرىنى تەتقىق قىلىش.

ئاالھىدە دوكىالت خادىمى دۇنيا يىغىنى مۇھىم قۇرال بىللەن تەمىن

.41ئىتىدۇ

.بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى ئاڧرىقا پۇشتىدىن بولغانالرمەسلىسى37

گورۇپىسىنىڭ قۇرۇلىشىنڭ ئارقا كۆرۈنىشى نېمە؟ مۇتەخەسسىلەر

جاۋاپ: قۇلالر سودىسى مۇستەملىكە تۈسىنى ئالغان ئرىقىنىزىم يەنىال

مەۋجۇت. ئرىقى كەمسىتىش ئخشىماس شەكىلدە مەۋجۇت ئىپادىلىنىدۇ،

بەزىدە ناھايىتى ھاۋجۇتسىز، بەزىدە ئىختىيارسىز ھالدا بولىدو، بىراق ئۇنىڭ

داۋاملىق تەسىر كۆرسىتىدىغىنى بولسا ئاڧرىقا پۇشتىدىن بولغانالرنىڭ

ھوقۇقى بولىدۇ. مۇشۇ ئەھۋالنى ھەل قىلىش ئۈچۈن بىرلەشكەن

دۆلەتلەر تەشكىالتى مەخسۇس مۇتەخەسسىس لەردىن تەركىپ تاپقان

چىچىلىپ ئولتۇراقالشقان ئاڧرىقا پۇشتىدىكىلەرنى تەتقىق قىلىش  ئرىقى

كەمسىتىشنى يوقىتىشنى پىكىر بىللەن تەمىنلىدى. خىزمەت گورۇپىسى

بولغان     بىرقەدەر قىيىن بولغان ياخش ى ئۇالرنىناغلوب ىشخاي ڭ بايقىدى،بۇالر مەسلىلەرن ى

مائارىپقا ،ئىشقا ئورۇنلىشىش، داۋدلىنىش، تۇرالغۇ، قاتارلىقالر داۋاملىق

ئۇالر تۇرىۋاتقان تۇرمۇش مۇھىتى بىللەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. خىزمەت

گورۇپىسى تەكىتلەپ ئاڧىرىقا پۇشتىدىكىلەرنىڭ  مەسلىسىنى ھەل

قىلىشتىكى مۇھىم بولغان تەدبىر بولسا ئرىقى بويىچە ماتىرىيال توپالش.

ئەگەر سانلىق مەلۇمات يىغىلمىسا ئرىقىنىزىم ۋە ئرىقى كەمسىتىشنى

. 42ھەل قىلىشتا ھۆكۈمەت سىياسەت بۈكىتىش تەسكە توختايدۇ

. ئاڧرىقا پۇشتى خەلقئارا يىغىنى دىگەن نېمەا؟38

41 .UN：反对种族主义世界会议，http://www.un.org/chinese/events/racism/fact1.htm.

42 .UN:非洲裔人国际年，http://www.un.org/zh/events/iypad2011/background.shtml.



 –يىلىنى » ئاڧرىقا پۇشىتى2011جاۋاپ: بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى 

بولغانالر خەلقئارا  يىلى قىلىپ بىكىتتى ، مەخسىتى بولسا ئاڧرىقا

ھەرقايسى دۆلەت رايونالر ھەمكەرلىقنى كۈچەيتىپ ، ئاڧرىقا پۇشتىدىن

بولغانالرنىڭ مەدەنىيەت ،ئىقتىساد، مائارىپ ، جەمئەت قاتارلىق

جەھەتلەردە جەمىئەتكە سىڭىپ كىرىش قاتارلىق جەھەتلەردە ياردەم

بىرىش ھەمدە ئاشۇ تەرەپلەردە جەمىئەت تىخىمۇ كۆپ بولغان

2010چۈشەنچىگە ئرىشىش. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ كەتىپى  

- كۈنى كىشلىك ھوقۇق كۈنىدە ئاڧرىقا يىلىنى10 –ئاينىڭ 12–  يىلى 

باشلىدى. بۇ يىلنىڭ ئاساسلىق مەخسىتى بولسا ئاڧرىقى پۇشتىدىن

بولغانالرنىڭ دۇچ كىلۋاتقان مەسلىلىرىنى تونۇپ يىتىش . كۆپ تەرەپلەر

بىرلىكتە تىرىشىپ مۇنازىرىلىشىش ئارقىلىق بۇ مەسلىلەرنى بىرتەرەپ

قىلىشقا پىكىر بىرىش. بۇ پائالىيەتلەر ئاڧرىقا پۇشتىدىن بولغانالرنىڭ

كىشىلىك ھوقۇق جەھەتتىكى خىزمەتلىنىڭ ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇشقا

.43پايدىسى بولىدۇ

- يىلىرى جەنۇبى ئاڧرىقىدىكى ئرىقى60. ئۆتكەن ئاسىرنىڭ 39

ئايرىۋېتىش مەسلىسىگە ئاساسەن بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى »

ئرىقى كەمسىتىشكە قارشى تۇۇش ئاالھىدە كومتىتىنى قۇردى. بۇ

 – يىلى قۇرۇلغان بولۇپ دە سلەپتە »1962كومىتىتىت ئەڭ بۇرۇن 

جەنۇبى ئاڧرىقا سىجۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى ئرىقى ئايرىۋىتىش كوممىتى

ئاالھىدە كومتىتى « دەپ ئاتالغان . بۇنىڭ ۋەزىپىسى بولسا يىغىن يىپىغلىق

مەزگىلدە خالىغان چاغدا جەنۇبى ئاڧرىقىنىڭ ئرىقى ئايرىۋىتىش

43 UN:非洲裔人国际年,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.un.org/zh/events/iypad2011/global.shtml.



سىياسىتىگە تەكشۈرۈش ئىلىپ بىرىش . ئەھۋالىنى چوڭ يىغىن ۋە

بىخەتەلىك ھەيىتىگە دوكىالت قىلىش. 

- يىلغا كەلگەندە بۇ يىغنىڭ ئىسىم ئۆزگەرتىپ »ئرىقى ئايرىۋىتىش1970

مەسلىسى ئاالھىدە كومتىتىى « قىلپ ئۆزگەرتى .ئۇ دائىملىق جەنۇبى

ئاڧرىقا ئايرىۋىتىش سىياسىتىڭ ھەرقا يسى تەرەپلىرى ۋە خەلىقئارا

-16- ئاينىڭ 12- يىلى 1974تەسىرىنى تەكشۈرۈپ تۇرۇشقا ھوقۇقلۇق ، 

 –441994كۈنىگە كەلگەندە كومىتىت رەسمى ھالدا ئىسىم ئۆزگەرتى . 

- كۈنى ئرىقى ئايرىش ئاالھىدە كومىتىتى بىرلەشكەن16 – ئاينىڭ 6يىلى 

دۆلەتلەر تەشكىالتى ۋە ئرىقى كەمسىتىش كومتىتىغا ئەڭ ئاخىرىقى

دوكىالتىنى سۇندى ،جەنۇبى ئاڧرىقا ئرىقى ئايرىۋىتىش تۈزىلمىسىنڭ

ئاخىرلىشىشىغا ئەگىشىپ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىمۇ جەنۇبى

ئاڧرىقا ئرىقى ئايرىۋىتىش تۈزىمىنىمۇ يىغىن تەرتىپىدىن چىقىرىپ تاشلىدى،

. 45بۇنىڭغا ئەگىشىپ بۇ كومىتىتمۇ ئەمەلدىن قالدۇررىلدى

مۇستەملىكە قىلىنغان دۆلەت ۋە خەلىققە بېرىلگەن مۇستەقىللىق .40

خىتابنامىسىنىڭ ئارقا كۆرۈنىشى نېمە ؟

- ئاينىىىڭ12 - يىلى 1960جاۋاپ: بىرلەشكەن دۆلەتلە تەشكىالتى يىغىنى  

-كۈنى ماقۇللۇقتىن ئۆتكەن قارارى   مۇستەملىكە قىلىنغىان دۆلىىەت ۋە14

خەلىققە بېرىلگەن مۇستەقىللىق خىتاپ نامىسىىى   مۇسىىتەملىكە قىلىنغىىان

دۆلىىىەت ۋە مىللىىىىي مۇسىىىتەقىللىقنى ئاالھىىىىدە كىىىۆزدە تۇتىىىۇش، يىىىەنى

-قارارى1414بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتالر يىغىنى  .

44 .谭世贵：《国际人权公约与中国法制建设》,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-武汉大学出版社，2007 年 3 月，P85.

45 .UN:The United Nations:Partner in the Struggle against 
Apartheid,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.un.org/en/events/mandeladay/apartheid.shtml.



مۇستەملىكە قىلىنغان دۆلەت ۋە خەلىققە بېرىلگەن مۇستەقىللىق

خىتابنامىسى مۇستەملىكە قىلىنغان دۆلەت ۋە خەلىق مۇستەقىللىقىغا

 نوختا بەلگىللىدى .بارلىق خەلىقنىڭ ئۆزى قارار قىلىش ھوقوقى7ئاالقىدار 

بارلىقىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ؛بۇ ھوقۇققا ئاساسالنغاندا، ئۇالنىڭ ئۆزىنىڭ

سىياسى ئورنىنى ئەركىن بېكىتىدۇ،ئىقتىسات، جەمىيئەت ۋە مەدەنىيىتىنى

؛سىياسىي،ئىقتىسات،جەمىيئەت ۋە مائارىپ46ئەركىن تەرەققىي قىلدۇرىدۇ

تەرەپتىكى تەييارلىقى يىتەرلىك بولماسلىقنى مۇستەقىللىقنى كەينىگە

سۆرەشنىڭ باھانىسى قىلىشقا بولمايدۇ.  بېقىلما دۆلەتلەرنى بوي

سۇندۇرۇش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان ھەر خىل قۇراللىق ھەرىكەت ۋە

باستۇرۇش تەدبىرلىرىنى چوقۇم تىزگىنلەش كېرەك، بۇ ئارقىلىق ئۇالرنى

تىنىچ، ئەركىن يولدا پۈتۈنلەي مۇستەقىللىق ھوقۇقىنى ئەمەلگە

ئاشۇرغۇزۇش؛ئۇالرنىڭ دۆلەت  تەۋەلىكىنىڭ پۈتۈنلىكىنى ھۆرمەتلەش؛

ھاۋالە قىلىپ باشقۇرۇلىدىغان تەۋەلىك ۋە ئاپتونومىيە قىلىنمىغان تەۋەلىك

ھەمدە مۇستەقىللىككە ئېرىشمىگەن بارلىق باشقا تەۋەلىك ئىچىدە  تىزدىن

تەدبىر قوللىنىش، بۇ تەۋەلىكتىكى خەلىقنىڭ ئەركىن ئىپادىلىگەن تونۇشى

ۋە  ئارزۇسىغا ئاساسەن،  ئىرىق،ئىتىقات ۋە تېرىسىنىڭ رەڭگىنى

ئايرىماي ، شەرتسىز ھەممە ھوقۇققنى ئۇالرغا ئۆتكۈزۈپ

. 47بېرىش ،ئۇالرنى تولۇق بولغان ئەركىنلىك ۋە مۇستەقىلقە ئرىشتۈرۈش

. » بىرلەشكەن دۆلەتالر ھەرقانداق شەكىلدىكى ئرىقى كەمسىتىشنى41

يوقىتىش ئەھدىنامىسى « نىڭ مەزمۇنى نېمە ؟

46 UN:Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and 
Peoples,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1514)XV(.   
47 .UN:A/RES/1514)XV(,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-关于准许殖民地国家及民族独立的宣言,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.un.org/zh/documents/
view_doc.asp?symbol=A/RES/1514)XV(.



جاۋاپ: بىرلەشكەن دۆلەتلەر ھەرقانداق شەكىلدىكى ئرىقى كەمسىتىشنى

- كۈنى بىرلەشكەن20 –ئاينىڭ 11 – يىلى 1963تۈگىتىش ئەھدىنامىسى 

 – قىتىملىق يىغىنىدا ماقۇلالنغان ، پۈتۈن مەزمۇنى18دۆلەتلەر تەشكىالتى 

بولسا مۇستەملىكەنىزىم ۋە ئۇنىڭ بىللەن بىللە بولغان ئرىقى ئايرىۋىتىش

ھەمدە ئرىقى كەمسىتىش ھەركەتلىرىنى ئەيىپلەش؛ ھەرقانداق

شەكىلدىكى ئرىقى ئايرىمچىلىق ۋە ئرىقى ئۈستۈنلىك بولسا خاتالىق

ھىسابلىنىدۇ؛ ھەررقانداق ئادەم چۈنكى ئرىق، تېرىسىنڭ رەڭگى ياكى

ئادەملەر تۈپى ئوخشىماسلىق جەھەتتىن كىشلىك ھوقۇق ۋە ئاساسى

ئەركىنلىكە، شەخىس ۋە بىر توپقا كەمسىتىش بولغان مۇئامىلە قىلىش

بولمايدىغانلىقنى تەكىتلىدى؛ ھەرقانداق بىر دۆلەت رىغبەتلەندۈرۈش،

ساخچىالرنى ئىشلىتىش ياكى باشقا ئامالالرنى قوللىنىپ ئرىق، تېرىسىنڭ

رەڭگى ياكى ئادەلەرنىڭ تۈرىگە نىبەتەن ئرىق كەمسىتىش ئىلىپ بىرىشقا

بولمايدىغانلىقىنى تەكىتلىدى؛ ئادەملەر ئايرىلماي ئوخشاش بولغان

پۇرسەتكە ئىرىشىدىغانلى تەكىتلەندى؛ ھەرقانداق ئرىقى، تېرىسىنڭ

رەڭگى قاتارلىق جەھەتلەردىكى كەمسىتش ئەڭ چوڭ دەرىجىدە

تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ئارقىلىق توسۇش الزىملىقى تەكىتلەندى،بولۇپمۇ

بۇرۇنقى پۇقرالىق ساالھىتىگە ئىرىشىش، مائارىپ ، دىن، ئىشقا

ئورونلىشىش، كەسىپ ھەمدە تۇرالغۇ جەھەتلەردىكى كەمسىتىش؛

ھۆكۈمەت تەرەپتىن بىكىتىلگەن ئرىقى ئايرىش سىياسىتى بولۇپمۇ ئرىقى

ئايرىۋىتىش سىياسىتى ھەمدە مۇشۇ ئارقىلىق كىلىپ چىققان ھەرقانداق

شەكىلدىكى ئرىقى كەمسىتىش ۋە ئرىقى ئايرىمچىلىق ھەركەتلىرى



 .48توختىشى كىرەك

ئىرىقى ۋە ئرىقى بىرتەرەپلىمە مەسلىسى خىتابنامىسى «  كىلپ« .42

چىقىشنىڭ ئارقا كۆرۈنىشى نېمە؟

جاۋاپ : » ئرىقى ۋە ئرىقى بىرتەرەپلىمە مەسلىسىنى خىتابنامىسى «

-20 – كۈنى 27- ئاينىڭ 11- يىلى 1978بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى 

بىرلەشكەن دۆلەتلەر تتەشكىالتى49نۆۋەتلىك يىغىنىدا ماقۇللۇقتىن ئۆتتى ،

مائارىپ تەشكىالتى » ھازىر مۇشۇ قاباھەتلىك بولغان يىغىنڭ يۈزبىرىشى

چۈنكى ئىنسانالرنىڭ ئىززىتى،باراۋەرلىكى ۋە ئۆز- ئارا ھۆرمەتلەيدىغان

دىمكوراتىيە تاشلىنىپ قىلىشقا ئۇچراپ ئۇنىڭ ئورنىنى ئىنسانالر ۋە ئرىقى

بارەۋەر بولماسلىقنىڭ ئگىلىگەنلىكى سەۋەپ بولغان « . بىرلەشكەن

دۆلەتلەر تەشكىالتى مائارىپ تەشكىالتى » ئرىقى كەمسىتىشكە قارشى

تۇرۇش ۋە ئرىقى كەمسىتىش پىالنى ئون يىلىنى « الھىيىەسىنى

ئجىراقىلىپ مۇشۇ خىتابنامىنى ئىمزالىدى . ئەھدىنامە ئىنسانالر

تۇغۇلىشىدىن باشالپال ئوخشاش ھوقۇقتىن بارەۋار بولىدۇ دەپ تەكىتلىدى.

ھەرقانداق ئادەم ئۆزىنىڭ ئاالھىدە بولغان ھوقۇقى ۋە تۇرمۇش

ئاالھىدىلىكنى قوغداشقا ھوقۇللۇق دەپ قارىدى، ھەرقانداق ئەھۋال

ئاستىسدا ئرىقى بىرتەرەپلىمەچىلىك كىلپ چىقماسلىقى الزىم دىگەننى

تەكىتلىدى ؛ خىتابنامە يەنە ھەرقانداق بىرئادەمنىڭ ئرىقى پەرىقنى ئاساس

قىلىشىنىڭ ھىچقانداق ئاساسى يوق، بۇئىنسانالر ئەخالقىغا تەسىر

48 .UN：Resolution adopted by the General Assembly 1904 )XVIII(. United Nations 
Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5- http://www.un-
documents.net/a18r1904.htm.
49 .UNESCO:Declaration on Race and Racial Prejudice,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13161&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.



. 50كۆرسىتىدۇ دەپ قارىدى

ھازىر قايسى دۆلەتلەر » ئرىقى كەمسىتىشكە قارشى تۇرىش .43

ئەھدىنامىسى دۆلەت ھەرىكەت پىالن « نى  بىكىتتى ؟

-ئايىچە بولغان ۋاقىت ئىچىدە » ئرىقى كەمسىتىشكە1-يىلى 2013جاۋاپ: 

قارشى تۇرۇش دۆلەت ھەرىكەت پىالن « غا قاتناشقان دۆلەتلەر ئۆز

ئچىگە ئالدىغىنى :ئارگىتنا، بېلگىە،بولېنېئىر،بېرازىلىيە، كانادا ، گولومبىگە،

ئېكۋاتور، ڧىرانسىيە، گىرمەنىگە،ئىرالندىيە، ئىتالىيە، لىچېنشتېين، مېكسىكا،

پولشا، نورۋىگىيە ، سلوۋاكىييە،ئسپانىيە، شىۋېتسىيە، شىمالى ئىرالندى،

.51ئۇالگۇي، ۋىنىرگىيە

مىللەت ياكى ئېتنىك،دىن ۋە تىل جەھەتتىن ئازسانى ئىگلىگەن « .44

توپنى ئىگلىگەنلەرنىڭ ھوقۇق خىتابنامىسى « نىڭ مۇھىم مەزمۇنى نېمە ؟

جاۋاپ : خەلىقئارا جەمىئەت ئازسانلىق كىشىلەرنىڭ ھوقۇقىنى قوغداشتا

- يىلى ماقۇللۇقتىن ئۆتكەن » مىللەت،تىل، دىن1992ئاساسلىنىدىغنى 

بۇ خىتابنامە52جەھەتە ئاز ساننى ئگلىگەنلەرنىڭ ھوقۇقى خىتابنامىسى « . 

ئازسانلىق توپتىكىلەرنىڭ نۇرغۇن ھوقۇقلىرى بار . مەسىلەن : ئۆزىنىڭ

مەدەنىيىتىدىن بەھىرلىنىش ھوقۇقى،ئۆز دىنىغا ئىتقاد قىلىش ھوقۇقى

ھەمدە ئۆزىنىڭ تىلىنى ئىشلىتىش ھوقۇقى . خىتابنامە يەنە ھەرقايسى

دۆلەتلەر ئۇسۇل قولىنىپ ئۇالرنىڭ ھوقۇقىنى ئىشقا ئاشۇرىشقا پايدىلىق

شارائىت يارتىپ بىرىشى الزىم. مەسىلەن : ھەرخىل رىغبەتلەندۈرۈش

ۋاستىللىرى ئارقىلق تەۋەلىكى ئچىدىكى ھەر قايسى ئاز توپتىكى

50 UN:《种族和种族偏见问题宣言》,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.un.org/chinese/hr/issue/docs/16.PDF.

51 .OHCHR:《制定反对种族歧视国家行动计
划》》,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-P11,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-13-03_ch.pdf.

52 .UN:民族、族裔、宗教和语言上属于少数群体的
人,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.un.org/zh/letsfightracism/minorities.shtml.



كىشىلەرنىڭ تارىخ ،ئەنئە ، تىلى ۋە مەدەنىيەت،قاتارلىق جەھەتلەردىن

چۈشىنىش ھاسىل قىلىپ ئاز توپتىكى كىشلەر دۆلەتنىڭ ئىقتىسادى

تەرەقىياتى بىللەن بىللە تەرەققى قىلدۇرۇش الزىم . خىتابنامە ھەرقايسى

ھۆكۈمەت سىياسەت يۈرگىزىش جەريانىدا مۇۋاپىق ھالدا ئازسانلىق

 .53توپتىكىلەرگە ئىتبار بىرىش كىرەك

دىنى ئىتقاد ياكى ئىتقاد سەۋەپلىك ھەرقانداق شەكىلدىكى « .45

سىغدۇرالماسلىق ۋە كەمسىتىش ئەھدىنامىسى « قاچان تەستىقتىن

ئۆتكەن ؟

-ئاينىڭ  كۈنى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى11- يىلى 1981جاۋاپ : 

  نۇمۇرلق قارارى » دىن ياكى ئىتقاد سەۋەپلىك36／55يىغىنى 

ھەرقانداق شەكىلدىكى سغدۇرماسلىق ۋە كەمسېتىش خىتابنامىسى «

ماقۇللۇقتىن ئۆتتى .» خىتابنامە « ھەممە ئادەم ئىدىيە،ۋىجدان ۋە ئىتقاد

ئەركىنلىك ھوقۇقى بارلىقنى ئەسكەرتى؛ ھەرقانداق ئادەمنىڭ دىن ۋە

ئىتقادى باستۇرىشقا ئۇچراشقا بولمايدۇ؛ ھەرقانداق دۆلەت،ئورگان،

ئۇيۇشما دىنى ئىتقادنى دەپ ھەرقانداق كىشىلەرنى كەمسىتىشكە

بولمايدۇ ؛ ھەممە دۆلەتلەر ھەررقانداق شاكىلدىكى دىن ۋە ئىتقاد

 .54جەھەتتىكى كەمسېتىشنى تۈگىتىش مەجبۇرىيىتى بار

تەنتەربىيە ساھاسىدىكى ئرىقى ئايرىمچىلىقا قارشى تۇرۇش « .46

خىتابنامىسى « نىڭ ئارقى كۆرۈنىشى نېمە ؟

-14- ئاينىڭ 12-يىلى 1977جاۋاپ : بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى 

53 .OHCHR:《在民族或族裔、宗教和语言上属于少数群体的人的权利宣
言》,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinorities1ch.pdf.

54 .OHCHR:《消除基于宗教或信仰原因的一切形式的不容忍和歧视宣
言》,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.ohchr.org/CH/Issues/Documents/other_instruments/19.PDF.



كۈنى »تەنتەرىبىيە ساھسىدىكى ئرىقى ئايرىۋىتىشكە قارشى تۇرۇش

خەلقئارا ئەھدىنامىسنى« كەسكىن ھالدا تەنتەبىيە ساھىسىدىكى ئرىقى

ئايرىشنى يوقۇتىشنى تىزلەشلەشتۈرۈشنى كەسكىن ھالدا

- كۈنى بىرلەشكەن دۆلەتلەر10-ئاينىڭ 12- يىلى 1985مۇقىمالشتۇردى، 

تەشكىالتى » تەنتەربىيە ساھاسىدىكى ئرىقى ئايرىۋىتىشكە قارشى تۇرۇش

ئەھدىنامىدە ئرىقى ئايرىېىتىش55خەلقئارالىق ئەھدىنامىسىنى « ماقۇلىدى. 

بۇنىڭ كۆرسىتىدىغىنى جەنۇبى ئاڧرىقىدا ئىلىپ بىرىلىۋاتقان مەلۇم بىرخىل

ئرىقىتىكى كىشەلەريەنە بىرخىل ئرىقتىكى كىشلەرنى ئزىپ  داۋاملىق

قۇرغان ۋە ھۆكۈمىرانلىق قىلغان تۈزۈمنى ئايرىۋىتىش ۋە كەمسىتىش

تۈزۈمىنى كۆرسىتىدۇ؛ تەنتەربىيە ساھاسىدىكى ئرىقى ئايرىش

كۆرسىتىدىغىنى بولسا كەسپى ۋە ئىشتىن سېرىتقى تەنتەربىيە ساھاسىدە

بۇ خىل تۈزۈمنى يولغا قويدىغان تۈزۈم ۋە ئۇسسۇلنى كۆرسىتىدۇ.

-10 –يىلى 1987جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇريىتى ھۆكۈمىتى بۇ ئەھدىنامىگە 

- كۈنى3-ئاينىڭ 4- يىلى 1988- كۈنى ئىمزالىدى. بۇ ئەھدىنامە 1`2ئاينىڭ 

 . 56كۈچكە ئگە بولىدۇ

تىنىچلىق ۋە خەلقئارا چۈشىنىشنى كۈچەيتىش، كىشىلىك ھوقۇقنى « .47

ئلگىرى سۈرىش، ئرىقىنىزىم،ئرىقى ئايرىۋىتىش ۋە ئۇرۇشقا قۇتراتكۇلۇق

قىلىشقا قارشى تۇرۇشقا تۆپپە كۆرسەتكەن ئاخبارات ۋاستىلىرىغا

مۇناسىۋەتلىك ئاساسى نىزام خىتابنامىسى « نىڭ ئارقا كۆرۈنىشى ؟

- كۈنى بىرلەشكەن دۆلەتلەر28- ئاينىڭ 11- يىلى 1978جاۋاپ : 

55 .UN:International Convention Against Apartheid in 
Sports,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201500/volume-1500-I-25822-
English.pdf.
56 .UN：反对体育领》域种族隔离国际公约特设起草委员会的报告,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-https://digitallibrary.un.org/record/
100675/files/A_40_36-ZH.pdf.



-قىتىملىق20تەشكىالتى مائارىپ، ئىلىم- پەن ۋە مەدەنىيەت تەشكىالتى 

چوڭ يىغىندا مۇشۇ خىتابنامىنى تەستقلىدى. خىتابنامە خەۋەر قىلىش ،

ئاخبارات ۋاستىلىرى ئرىقى كەمسىتىش ۋە ئرىقى ئايرىۋىتىشتىكى مۇھىم

رولىنى تەكىتلەش كىرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى، ئاخبارات ۋاستىلىرى

تىنىچلىقنى كۈچەيتىش ۋە خەلقئارا چۈشىنىشنى ئىلگىرى

سۈرۈش ،ئرىقنىزىم ،ئرىقى كەمسىتىش ھەمدە ئۇرۇشقا قۇتراتقۇلۇق

قىلىش قاتارلىقالرغا قارشى تۇرۇش جەھەتلەردە ئۆزىنىڭ تۆپىسنى

خىتابنامە كۆرسىتىپ خەلقئارا چۈشىنىش تىنقچلىقنى ئلگىرى57قوشتى. 

كۈچەيتىش،كىشلىك ھوقۇقنى ئىلگىرى سۈرۈش ئرىقى كەمسىتىشكە

قارشى تۇرۇش ھەمدە جەڭگە قۇترىتىش قاتارلىق جەھەتلەردە ئاخپارات

ۋاستىلىرى تىخىمۇ كەڭ ھەم تەڭپۇڭ تارقاتسا بولىدۇ.مۇشۇ مەخسەتكە

يىتىش ئۈچۈن ئاخبارات ۋاستىلىرى مۇھىم تۆھپە قوشسا بولىدۇ. ئەگەر

خەۋەر بىر تەرەپ قىلدىغان مەسلىنڭ ئوخشاش بولمىغان تەرەپلىرىنى

ئەكىس ئەتتۈرسە ،بۇ خىل تۆھپە تىخىمۇ زور بلىدۇ.خىتابنامە يەنە كونا

يىڭى مۇستەملىكە نزىمگە قارشى تۇغانى ئەكسس ئەتتۈرۈپ،دۆلەت

ئىگىلەش ۋە ھەرخىل يىڭى شەكىلدىكى ۋە ئرىقى كەمسىتىش كۆرىشىدە

ئۆزىنىڭ دۆلىتىدە سۆز قىلىش ھوقۇقى يوق كىشلەرنىڭ كىشىلىك

.58ھوقۇقىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە ياردىمى بار

 .» مائارىپتىكى ئرىقى كەمسىتىشنى چەكلەش ئەھدىنامىسى « دىكى 48

57 UNESCO:Declaration on Fundamental Principles concerning the Contribution to the Mass 
Media to Strengthening Peace and International Understanding,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5- to the Promotion of Human 
Rights and to Countering Racialism,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5- Apartheid and Incitement to 
War,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://hrlibrary.umn.edu/instree/d3dfpmms.htm.
58 UNESCO:关于新闻工具为加强和平与国际了解、促进人权、 反对种族主义、 种族隔离及战争煽动作
出贡献的基本原则宣言,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://hrlibrary.umn.edu/chinese/CHd3dfpmms.htm.



ئرىقى كەمسىتىشنى يوقىتىشنىڭ مەزمۇنى ؟

جاۋاپ : بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى پەن-مائارىپ گورۇپىسى

 – كۈنىگىچە پارىژدا25- ئاينىڭ 12- كۈنىدىن 21-ئاينىڭ 11- يىلى 1960

- قىتىملىق يىغىندا ماقۇلىقتقن ئۆتتى. ئەھدىنامىدە11ئۆتكۈزىلگەن 

كەمسىتىش بولسا ئرىق، تىرىسىنىڭ رەڭگى، دىنى، سىياسى ۋە باشقا

جەھەتلەردىكى چۈشىنىشى ، دۆلەت تەۋەلىكى ياكى جەمىئەت كىلىپ

چىقىشى قاتارلىق تەرەپلەردىكى پەرىقلەر ئارقىلىق چەتكە

قىقىش،چەكلەش ياكى ئاالھىدە ئىتبار قاتارلىقالر شۇڭا بۇنىڭ مەخسىتى

» ئەھدىنامە «59بولسا مائارىپ جەھەتتكى ئادىلسىزلىقنى چەكلەش. 

تەكىتلەپ مائارىپتا ھەرقانداق قانۇن تۈزۈم ۋە مەمۇرى بۇيرۇقتا مائارىپ

كەمسىتىش بولسا چىقىرىپ تاشالش الزىم،ھەمدە ھەرقانداق مائارىپ

ساھاسىدىكى ئرىقى كەمسىتىش بولغان مەمۇرى ئادەتنى توختىتۇش ؛

قانۇن تۇرغۇزۇش ئارقىلق مەكتەپلەرئوقۇغۇچى قوبۇل قىلغان ۋاقىتتا

ھىچقانداق كەمسىتىش بولماسلىقغا كاپالەتلىك قىلىش؛ چوقۇم ئازسانلىق

مىللەت كىشىلىرىنىڭ ئۆزىنىڭ مائارىپ ھوقۇقى بىللەن شۇغىلىنىشىغا

كاپاالتلىك قىلىش،ئۆز ئچىگە ئالدىغىنى دۆلەت ئوقۇتۇش سىياسىتى ياكى

( بۇ1ئۇالرنىڭ ئوزىنىڭ تىلىنى ئىشلىتىش ئۆزئچىگە ئالغان، بىراق : )

ھوقۇقنى ئىشلىتىش ۋاستىسى ئاز سانلىق مىللەتالرنىڭ جەمىئەتنى

چۈشىنىش ۋە جەمئەت پائالىئەتلىرىگە قاتنىش ھوقۇقىغا تەسىر

يەتكۈزمەسلىكى كىرەك، دۆلەتنىڭ ئاساسلىق ھوقوقىغا تەسىر

( مائارىپ بەلگىلىمىسى ئاشۇ يەرنىڭ2يەتكۈزمەسلىكى الزىم. )

59 .UNESCO:取缔教育歧视公约,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.un.org/chinese/children/issue/cade.shtml.



( بۇ مەكتەپكە كىرىشنى3بەلگىلىمىسىدىن تۆۋەن بلماسلىقى كىرەك. )

 .بەلگىلەنگەن ئادەم بەلگىلىشى كىرەك

خەلقئارا ئەمگەك تەشكىالتى » ئىشقا ئورۇنلىش ۋە كسپى .49

كەمسىتىشنى تۈگىتىش ئەھدىنامىسى « دىكى ئرىقى كەمسىتىشنى

يوقىتىشقا ئائىت مەزمۇنلەر قايسى ؟

- كۈنى خەلقئارا ئەمگەك تەشكىالتى4- ئاينىڭ 6-يىلى 1954جاۋاپ : 

- قىتىملىق يىغىنىدا ئىشقا ئورۇنلىشىش ۋە42جەنۋە دە ئۆتكۈزۈلگەن 

كەسپى كەمسىتىشنى كەمسىتىش ئەھدىنامىسىنى مەقۇللۇقتىن

ئۆتكۈزدى. ئەھدىنامىنڭ ئرىقى كەمسىتىشكە بولغان ئېنىقلىمىسنىڭ ئۆز

(  ئرىقى، تىرىسىنڭ رەگگى، دىنى ئىتادى،1: )60ئىچىگە ئالدىغىنى 

قاتارلىقالرنىڭ ئوخشىماسلىقىغا ئاساسلىنپ ئوخشىماس مۇئامىلە قىلىش

( ئەھدىنامە تۈزگەن دۆلەتلەر2ۋە پايدىلىق سىياسەت بىرىش قاتارلىقالر. )

باشقا ئەمگەك ئورگانلىرى بىلەن ئەال قىلىشىپ تۈزگەن ھەرقانداق

شەكىلدىكى ئىشقا ئورۇنلىشىش ۋە كەسپى كەمسىتىشنى تۈگىتش

توغرىسىدىكى مەزمۇنالر.

. قانداق ئۇسۇل ئارقىلىق بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى كومىتىتى50

ئەھدىنامە تۈزگەن دۆلەتلەرگە ئرىقى كەمسىتىشكە دوكىالتى

ھۆججەتلىرىنى تور بىۋاستە تارقىتىشنى قەيەردىن كۆرگىلى بولىدۇ؟

جاۋاپ : بىرلەشكەن دۆلەتلەر مىخاينىزىمى تور بىۋاستە تارقىتىش تو

. ئەگەر/http://www.treatybodywebcast.orgئادىرىسى بولسا :  

 نى كىرگۈزۈپcerdيىغنىن ئۆتكۈزگەن ماتىريالىنى كۆرمەكچى بولسا 

60 .ILO:C111 - Discrimination )Employment and Occupation( Convention,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5- 1958 )No. 
111(,https://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?
p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C111.

http://www.treatybodywebcast.org/


 – ئايدىن باشالپ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تو8 – يىلى 2016ئىزدىسە بولىدۇ. 

تىلىۋىزىيەسى ئارقىلىقمۇ كۆرگىلى بولىدۇ، تو ئادىرىسى بولسا :

http://webtv.un.org /。
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