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岳麓宣言

مائارىپى تەشكىالتى دۆلەتلەر بىرلەشكەن

تەشكىالتى مەدەنىيەت ۋە ئىلمىي

خىتابنامىسى سۈرۈش ئىلگىرى ۋە قوغداش خىللىقىنى كۆپ تىل دۇنيا نىڭىفەن يۆ
يىغىنى قوغداش بايلىقىنى تىل دۇنيا

2018- چاڭشا جۇڭگو ، سېنتەبىرگىچە-21 سېنتەبىردىن-19 يىلى

تونۇشتۇرۇش
سىستېمىالردىن ئىجتىمائىي ئوخشىمىغان ۋە دىن ، ئىرق ، مەدەنىيەت ، تىل ئوخشىمىغان بىز      

بەرپا جەمئىيىتى تەقدىر بولغان مەندە سىز ۋە مەن سىز ، ياشاۋاتىمىز دۇنيادا تاپقان تەركىب
تىل.  ۋە قورساقلىقى كەڭ ، يارىشىشى ، سۆزلىشىشى ، تەرەققىياتى ئىنسانالرنىڭ قىلىمىز

بىرى شەرتلەرنىڭ ئالدىنقى مۇھىم سۈرۈشتىكى ئىلگىرى تىنچلىقىنى .

ئەنئەنىلەرنى ۋە ئېتىقاد ، ئىدىيە ، بىلىم ، قىلىشى ئاالقە بىلەن باشقىالر ئارقىلىق تىل كىشىلەر
، تۇرۇشى بولۇپ مەۋجۇت ئىنسانالرنىڭ بۇ ، كېرەك يەتكۈزۈشى ئارقىلىق تىل ئەۋالد ئەۋالدمۇ

بىز.  ئىنتايىن تۇرۇشىدا بىللە تىنچ ۋە تەرەققىياتى ، خۇشاللىقى ، قەدىرلىشى ئۆزىنى مۇھىم
ئىكەنلىكىنى ياخشى ئەڭ ئۆگىنىشنىڭ تىل بالىلىقتىكى ، جەريانىدا ئۆتۈش ئەۋالدقا ئەۋالدتىن

يېتىمىز تونۇپ .

ئۇ.  ئاالھىدىلىكلىرىنىڭ ئاساسلىق مەدەنىيەتنىڭ تىل ، ۋاقىتتا بىر بىلەن شۇنىڭ ، مىللەت بىر بىرى
قىلىدىغان ۋارىسلىق ئۇنىڭغا ۋە خاتىرىلەيدىغان مەدەنىيىتىنى ئۆزگىچە دۇنيانىڭ ھەتتا ، رايون

ئۇ.  ئاساسلىق ئارا- ، ئەندىزىسى ھەرىكەت ئورتاق توشۇغۇچى ، ئۇسۇلى كۆرسىتىش تەسىر ئۆز
ئاالقە.  ياردەم كىشىلەرگە ۋە قۇرۇلمىسى بىلىش تەقدىرى ئىنسانىيەت ۋە قىلىش بېرىدۇ

تىل.  يوللىرىنى قىلىش بەرپا جەمئىيىتى ئەنئەنىۋى توپلىغان يىل مىڭ نەچچە ئىنسانىيەت چۈشىنىڭ
- تەجرىبىلەرنى ئەمەلىي ۋە بىلىم بىلىم.  بۇ تەرەققىياتىنى ئىنسانالرنىڭ خەزىنىسى خاتىرىلەيدۇ

شاھىت ئىقتىدارىغا ماسلىشىش مۇھىتقا ۋە ئۆزگەرتىش تەبىئەتنى ئىنسانالرنىڭ ، سۈرىدۇ ئىلگىرى
.بولىدۇ

باشقۇرۇش تىل دۆلەت ، ھۆكۈمەت قاتناشقۇچىالر كەلگەن جايلىرىدىن قايسى ھەر دۇنيانىڭ
ئاممىۋى ، تەشكىالتلىرى ساقالش ئەستە ۋە ئۇچۇر ، مەدەنىيەت ، ئاكادېمىكالر ، تارماقلىرى

مىللەت سانلىق ئاز ، تىلالر قالغان بېرىپ گىردابىغا يوقىلىش ، ئورگانالر خۇسۇسىي ياكى تارماقالر
باشقىالرغا ۋە ئىشلەتكۈچىلەر دىئالېكت ۋە تىلالر رەسمىي غەيرىي ، تىلالر يەرلىك ، تىلى

ئاالقىدار.  ۋەكىللىك سېنتەبىرگىچە-20 سېنتەبىردىن-19 يىلى-2018 مۇتەخەسسىسلەر قىلىدۇ
بۇ ۋە قاتناشتى بىرلىكتە يىغىنىغا قوغداش بايلىقىنى تىل دۇنيا ئۆتكۈزۈلگەن چاڭشادا جۇڭگونىڭ

بۇ.  خىتابنامىنى خىتابنامە ماقۇللىدى :

        « قانۇن باشقا قىلىنغان ئېتىراپ خەلقئارادا ۋە( 1948خىتابنامىسى« ) ھوقۇق كىشىلىك دۇنيا
قىلىڭ دىققەت ئەركىنلىككە ئاساسىي ۋە ھوقۇق كىشىلىك ئېلىنغان تىلغا ھۆججەتلىرىدە .

ئۇرۇش: » بايانغا سۆزىدىكى كىرىش قانۇنىنىڭ ئاساسىي يۇنېسكو         ئوي- ئىنسانالرنىڭ قايتىپ
قىلىش بەرپا توساق ئۈچۈن تىنچلىق ئىدىيەسىدە ئىنسانالرنىڭ شۇڭا ، كېلىدۇ بارلىققا پىكىرلىرىدە

( 16 ئاينىڭ-11 يىلى-1945كېرەك« ) -، بۇ.  قايتا يۇنېسكو كۈنى بىرلەشكەن تەشكىالت تەكىتلىدى
ئىلگىرى ئاكتىپ تىللىقلىقىنى كۆپ ۋە خىللىقى كۆپ تىل سىستېمىسىنىڭ تەشكىالتى دۆلەتلەر



ئورگان سۈرىدىغان .

ھەر» ، ئاساسەن ھۆججەتلىرىگە ھوقۇق كىشىلىك خەلقئارالىق باشقا قولاليدىغان ھوقۇقىنى تىل
، ئىقتىسادىي» ،( 1965ئەھدىنامىسى« ) يوقىتىش كەمسىتىشنى ئىرقىي شەكىلدىكى خىل

سىياسىي ۋە پۇقراالر» ۋە( 1966ئەھدىنامىسى« ) خەلقئارا ھوقۇقى مەدەنىيەت ۋە ئىجتىمائىي
بارلىق ،( 1989ئەھدىنامىسى« ) ھوقۇقى بالىالر( »1966ئەھدىنامىسى« )  خەلقئارا ھوقۇقالر
) ئەھدىنامىسى خەلقئارا قوغداش ھوقۇقىنى تاۋابىئاتلىرىنىڭ ئائىلە ئۇالرنىڭ ۋە ئىشچىالر كۆچمەن

ھوقۇقى مىللەتلىرىنىڭ سانلىق ئاز تىل ۋە دىن ، مىللەت ، مىللەت سانلىق ئاز ۋە( 1990
دۆلەتلەر بىرلەشكەن ،( 2006) ئەھدىنامىسى ھوقۇقى مېيىپالرنىڭ ،( 1992)  خىتابنامىسى
ھوقۇق كىشىلىك خەلقئارا ،( 2007) خىتابنامىسى خەلقلەرنىڭ يەرلىك تەشكىالتىنىڭ

خىزمەتلىرى ساھەدىكى بۇ ئورگانالرنىڭ باشقا ۋە شەرتنامىسى .

،( 2001) پىالنى ھەرىكەت ئۇنىڭ ۋە خىتابنامىسى ئومۇمىي خىللىقىنىڭ كۆپ مەدەنىيەت
كۆپ مەدەنىيەتنىڭ ۋە( 2003) ئەھدىنامىسى قوغداش مىراسلىرىنى مەدەنىيەت شەكىلسىز
خەلقئارالىق باشقا قاتارلىق ئەھدىنامىسى سۈرۈش ئىلگىرى ۋە قوغداش خىللىقىنى

تور.  ھۆججەتلەرنى ئىلگىرى تىللىقلىقنى كۆپ ۋە ئومۇمالشتۇرۇش بوشلۇقىنى ئەسلەيدۇ
1(. 2003) قىلىش تەۋسىيە ئىشلىتىشنى ۋە سۈرۈش

قوغدىغۇچىسى تىلنىڭ جەمئىيەتنىڭ ۋە خەلق بىلەن ئالدى سىياسىتىنىڭ بولۇش خىل كۆپ تىلنىڭ
ھۆرمىتىگە- بولۇشتەك ، قىلىشى ھۆرمەت ھوقۇقىغا ئۇالرنىڭ ۋە قىلىشى ھۆرمەت ئىززەت

ئىلگىرى ۋە قوغداش خىللىقىنى كۆپ تىلنىڭ ، ھەمكارلىشىپ سەمىمىي بىلەن ئۇالر ھەمدە
كۆرسەتكەن ئۈچۈن سۈرۈش ئىلگىرى ۋە قوغداش ، گۈللەندۈرۈش تىلنى ، سۈرۈش

،.  قىلىشى مۇزاكىرە تىرىشچانلىقالرنى توختىماي تىلالرنىڭ باشقا ۋە تىلالر يەرلىك ھەمدە كېرەك
ئۆگەندى قالغانلىقىنى بېرىپ گىردابىغا يوقىلىش .

كۆپ جانلىقالرنىڭ ۋە خىللىقى كۆپ مەدەنىيەتنىڭ بىلىم ئەنئەنىۋى كەلگەن ئېلىپ ئۇ ۋە تىل
ناچارلىشىشىغا مۇھىتنىڭ ۋە ئۆزگىرىشى كېلىمات بولۇپمۇ ، مۇھىم ئىنتايىن ئۈچۈن خىللىقى
ئۆز خەلقنىڭ يەرلىك بولۇشى تىلىڭىزنىڭ ئۆز يەنە ئەمما ، مۇھىم ئىنتايىن تۇرۇشتا تاقابىل

ئامىل بەلگىلەيدىغان ھوقۇقىنى بەلگىلەش ئۆزى تەقدىرىنى . .

تىلى خەلقلەرنىڭ يەرلىك قىسمىنىڭ كۆپ مۇتلەق تىلالرنىڭ قالغان بېرىپ گىردابىغا يوقىلىش
ئۇ:  ئىكەنلىكى 71/178ھوقۇقى« ) خەلقلەرنىڭ يەرلىك» مەجلىسىنىڭ ئومۇمىي ت د ب يەنە راس

قارارىدا(  -2019 بۇ ، قىلىدۇ تەلەپ تۇيغۇسىنىمۇ تەخىرسىزلىك قويۇلغان ئوتتۇرىغا نومۇرلۇق

دەپ«  خەلقئارا تىلالر يەرلىك» يىلىنى -2014 مەجلىسىنىڭ ئومۇمىي ت د ب 1قىلىدۇ. .  ئېالن يىلى

نەتىجىسى يىغىن خەلقلەر يەرلىك دۇنيا» ماقۇلالنغان قارارىدا 69/2 كۈنىدىكى-22 ئاينىڭ-9 يىلى
 »، ۋە«  ھەرىكەت خاراكتېرلىك سىستېما» ھۆججىتى ھەرىكەت مىللىي كېيىنكى ئۇنىڭدىن پىالنى

يەرلىكلەر:  ئىلتىماس پىالنىغا ۋە تونۇش ئورتاق يىغىنى مۇتەخەسسىسلىرى ھوقۇقى قىلىڭ
مەسىلىلەر يەرلىك تەشكىالتىنىڭ دۆلەتلەر بىرلەشكەن ۋە 3قىلىندى:  ھاسىل تەشەببۇسالر

تەشەببۇسى ۋە خۇالسىسى يىغىنىنىڭ يىللىق-2016 مۇنبىرىنىڭ  (E / 2016/43) ، تېمىسى: باش
قوغداش:  يەرلىك» يەرلىك تەشكىالتى دۆلەتلەر بىرلەشكەن) گۈللەندۈرۈش ۋە تىلالر

نىڭ«  ھوقۇق خەلقلەرنىڭ ( 1 خىتابنامىسى 14, 13ماددىسى- , and 16) ".

تەكىتلەيدىغان قوغداشنى خىللىقىنى كۆپ تىلنىڭ جەمئىيەت خەلقئارا قىلىنغان بايان خىتابنامىدە بۇ
بولۇپمۇ:  ھۆججەتلىرىنى سىياسەت باشقا ۋە ھۆججەتلەر خەلقئارالىق مۇھىم قولالندى

ھوقۇقى« خەلقلەرنىڭ يەرلىك» مەجلىسىنىڭ ئومۇمىي تەشكىالتى دۆلەتلەر بىرلەشكەن
دەپ«  خەلقئارا تىل ئانا» يىلىنى-2019 قارارى نومۇرلۇق-71/178 توغرىسىدىكى بىۋاسىتە يىلى

،.  ئېالن جەلپ قېتىم بىر يەنە دىققىتىنى دۇنيانىڭ مەسىلىلەرگە مۇناسىۋەتلىك ۋە تىل قىلدى
.قىلدى

.(2) « توغرىسىدىكى ھوقۇقى خەلقلەرنىڭ يەرلىك تەشكىالتىدىكى دۆلەتلەر بىرلەشكەن



ياخشىالندى مەزمۇنى قېلىپالشقان ھوقۇقىنىڭ تىل ماددىالردا-16 ۋە- 14 ،- 13ئۇچۇرالر«  .

يوقىلىش ، گۈللەندۈرۈش ۋە قوغداش مەدەنىيىتىنى ۋە تىلى خەلقلەرنىڭ يەرلىك ھازىر (3)
دىئالېكتالرنى ۋە تىل رەسمىي غەيرىي ، تىلى مىللەت سانلىق ئاز ، تىل قالغان بېرىپ گىردابىغا

بار مودېلالر ئاالھىدە جەھەتتە قىلىش ۋارىسلىق ئۇنىڭغا ۋە قوغداش .

ئۇچرىشىشى مۇتەخەسسىسلەر خەلقئارالىق نۇرغۇن ئائىت تىلالرغا يەرلىك ، يىلالردا يېقىنقى (4)
بۇ.  پايدىالنسا خىزمەتلەرنى ساھەدىكى بۇ يىغىنلىرى مۇھاكىمە خەلقئارالىق مەخسۇس بولىدۇ

قاتاردىكى ئالدىنقى ۋە ئالىمالر ، بەلگىلىگۈچىلەر تەدبىر ، مۇتەخەسسىسلەر ئارا پەنلەر
قىلىدۇ جەم يەرگە بىر ئىشچىالرنى . UNESCO ئانا خەلقئارالىق يىللىق-2019» تۈزۈلگەن تەرىپىدىن

مۇ«  ھەرىكەت تىل 4ھۆججەت.  مۇھىم ساھەدىكى بۇ پىالنى

(5) « ئۇقۇمى«  بىلىم خىللىقنىڭ كۆپ ۋە خىللىق كۆپ ، ئوچۇقچىلىق ، قورساقلىق كەڭ جەمئىيىتى
كۆپ.  ئاساس پرىنسىپلىرىنى ئاساسلىق بىلىم سىغدۇرۇشچان ۋە ئوچۇق ، ئادىل ، خىللىق قىلىدۇ

رول مۇھىم تىللىقلىقى كۆپ ۋە خىللىقى كۆپ مەدەنىيەتنىڭ سۈرۈشتە ئىلگىرى جەمئىيىتىنى
مۇھىم ئۈچۈن ئەركىنلىكى پىكىر ۋە ئېرىشىش ئۇچۇرغا ، مائارىپ ئۇنىۋېرسال شۇنداقال ، ئوينايدۇ

.تۈۋرۈك
كەمسىتىشكە:  ، قوللىنىش ئۇسۇلنى قىلغان ئاساس ھوقۇقنى كىشىلىك (6) ، ئۇچرىماسلىق يەنى

ئارا- ئارا- ھوقۇقنىڭ كىشىلىك ۋە تايىنىش ئۆز ئەڭ:  ئۆز ئەھمىيەت توپالرغا ئاجىز باغلىنىشى
ئاممىنىڭ:  خەلقئارا:  ئەھمىيەت قىلىشىغا ئىشتىراك بېرىش مىزانىنى ھوقۇق كىشىلىك بېرىش
مەسئۇلىيەت قىلغان ئاساس .

تەشەببۇسالر ۋە تونۇش ئورتاق
سىجىل ئىمكانىيەتلىك سۈرۈش ئىلگىرى ۋە قوغداش خىللىقىنى كۆپ تىلنىڭ: 1 تونۇش ئورتاق

خىللىقىنى كۆپ تىلنىڭ. 1قىلىنىدۇ:  تەۋسىيە شۇڭا ، مۇھىم ئىنتايىن يېتىشتە نىشانىغا تەرەققىيات
تىلنىڭ.  سۈرۈشكە ئىلگىرى تەرەققىياتىنى ئىنسانالرنىڭ سۈرۈش ئىلگىرى ۋە قوغداش پايدىلىق

ئاممىۋى ئاساسىي باشقا ۋە مائارىپ ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ تىل بارلىق قوغداش خىللىقىنى كۆپ
ئىجتىمائىي ، گەۋدىلەشتۈرۈش بىر جەمئىيەتنى ، ساغالملىق ، ئورۇنلىشىش ئىشقا ، مۇالزىمەت

، قىلىپ كاپالەتلىك ئېرىشىشىگە پۇرسەتكە باراۋەر قاتارلىقالردا قاتنىشىش بەلگىلەشكە تەدبىر
باشقىالردىن ۋە كەمسىتىش ، قىيىنچىلىق داۋاالشتا ، ئىشسىزلىق ، ساۋاتسىزلىق مەڭگۈلۈك

باراۋەرسىزلىك.  بەخت- ۋە ساغالملىق ۋە تۈگىتىش ئاچارچىلىقنى ، نامراتلىق ، ساقلىنىش
شۇنىڭ.  يېتىشىگە نىشانىغا تەرەققىيات ئىنسانالرنىڭ يارىتىشنىڭ سائادەتنى بىر بىلەن پايدىلىق

ئەۋالدقا ئەۋالدتىن مەدەنىيەتلەرنىڭ قەدىمكى ۋە ئۆزگىچە خىللىقىمۇ كۆپ تىلنىڭ ، ۋاقىتتا
ئاساسى داۋاملىشىشىنىڭ .

، تىلالر قالغان بېرىپ گىردابىغا يوقىلىش ، سۈرۈش ئىلگىرى ۋە قوغداش خىللىقىنى كۆپ تىلنىڭ .2
تىلى ئانا دىئالېكتالرنىڭ ۋە تىلالر رەسمىي غەيرىي ، تىلالر يەرلىك ، تىلى مىللەتلەر سانلىق ئاز

بۇ.  ياردەم ئاشۇرۇشقا تەشەببۇسىنى ۋە ھەرىكىتى ، كۈچى يوشۇرۇن سۆزلىگۈچىلەرنىڭ بېرىدۇ
دەۋرىدىن بالىلىق ، قىلغان قوبۇل تەربىيىسىنى تىل ئانا ، يەتكۈزگەن ۋە قولالنغان تىلنى ئانا

كۆرۈش ، ئېرىشەلەيدىغان بىلىمگە ۋە ئۇچۇر سورۇنالردا ئاممىۋى باشقا ۋە ئىنتېرنېت باشالپ
توسالغۇغا ئىقتىدارى ئاڭالش ، ئىشلىتىدۇ يېزىقىنى ئەماالر كىشىلەر ئۇچرىغان توسالغۇغا قۇۋۋىتى

جىنسىي ۋە مائارىپ سۈپەتلىك ، قىلىدۇ ئاالقە ئىشلىتىپ تىلىنى ئىشارەت كىشىلەر ئۇچرىغان
ئاشۇرىدۇ پۇرسىتىنى باراۋەرلىك . .

بېرىدۇ. ياردەم ياخشىالشقا مۇھىتنى سۈرۈش ئىلگىرى ۋە قوغداش خىللىقىنى كۆپ تىلنىڭ .3
ۋە خىللىقى كۆپ جانلىقالرنىڭ ، مۇھىت ئېكولوگىيىلىك تەبىئىي ساقالش خىللىقىنى كۆپ تىلنىڭ

يەر.  زىچ بىلەن چۈشىنىش ئۇسۇلىنى تۇرمۇش ۋە ئىشلەپچىقىرىش شارىلىشىش مۇناسىۋەتلىك
مەدەنىيەت ۋە تارىخىي ئاالھىدە ياكى مۇھىم قوغداش خىللىقىنى كۆپ تىلنىڭ ، كۆرۈنۈشىدە ئارقا

خىللىقىنى كۆپ تىلنىڭ ، بىرلەشتۈرۈلۈپ بىلەن قوغداش يېزىالرنى ياكى شەھەر بار قىممىتى



خىللىقى كۆپ تىلنىڭ ، تەمىنلەپ بىلەن مۇالزىمىتى ۋە شارائىتى مۇھىت زۆرۈر ئۈچۈن قوغداش
ئىقتىسادنىڭ.  ئىزدىنىش ئۈستىدە قوغداش مۇھىتنى ۋە سىجىل بىلەن ئېشىشى كېرەك

ئەندىزىسى تەرەققىيات .

ياردەم سۈرۈشكە ئىلگىرى تەرەققىياتنى ئىقتىسادىي خىللىقى كۆپ ئىلگىرىلەش ۋە قوغداش .4
تىلنىڭ.  ، كۆرۈنۈشى ئارقا مائارىپ ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ تىل ئوخشىمىغان خىللىقى كۆپ بېرىدۇ

ئۈچۈن ھوقۇق باراۋەر قەدەر بىر تەرەققىياتىدا ئىقتىسادىي ۋە تۇرمۇشى ئىجتىمائىي
تىل رەسمىي غەيرىي ، تىل يەرلىك ، تىلى مىللەت سانلىق ئاز ، تىلى يەنۋېي ، تىرىشىدىغانلىقىنى

ئىقتىسادنىڭ.  ئورۇنلىشىشىنى ئىشقا سۈپەتلىك ۋە باراۋەر تەلەپپۇزىنىڭ تىل ئانا ۋە كۆرسىتىدۇ
پۇرسىتى سۈرۈش ئىلگىرى ئېشىشىنى سىجىل .

ئىجتىمائىي ۋە بىرلىشىش ئىجتىمائىي سۈرۈش ئىلگىرى ۋە قوغداش خىللىقىنى كۆپ تىلنىڭ .5
تىلنىڭ.  ياردەم كۈچەيتىشكە ھەمكارلىقنى تىلدا ئانا قوغداش خىللىقىنى كۆپ بېرىدۇ

، بېرىدۇ ياردەم ئازايتىشقا باراۋەرسىزلىكىنى ئىجتىمائىي ۋە جىنسىي سۆزلىشىدىغانالرنىڭ
رەسمىي غەيرىي ، تىل يەرلىك ، تىلى مىللەت سانلىق ئاز ، تىل قالغان بېرىپ گىردابىغا يوقىلىش

قاتنىشىشىغا ئۇالرنىڭ ھەمدە قىلىدۇ كاپالەتلىك ھوقۇقىغا سۆزلەش تىلدا ئانا دىئالېكتالرنىڭ ۋە تىل
كۆپ.  ئىلگىرى مەدەنىيەتنى ئارقىلىق بېرىش ئىلھام بېرىپ گىردابىغا يوقىلىش ، خىللىق سۈرىدۇ

يۈرۈش بىر قاتارلىق قوغداش مىراسلىرىنى مەدەنىيەت شەكىلسىز ۋە قوغداش تىل قالغان
دىنىي ، ئەمەلىيەت ئىجتىمائىي ، سەنئىتى ئورۇنداش ، مەدەنىيىتى ئېغىز مەسىلەن ، ھەرىكەتلەر

تىنچ.  پائالىيىتى بايرام ۋە فولكلور تەرەققىياتنى سىجىل جەمئىيەت سىغدۇرۇشچان ۋە قاتارلىقالر
يەرلىك. » ئىلگىرى ۋە دەرسلىرى قويۇشنىڭ يولغا ھوقۇقىنى مائارىپ خەلقلەرنىڭ سۈرىدۇ

(2009تەتقىقاتى« ) خىرىسلىرى  ، A / HRC71233. (2012) رولى تونۇشنىڭ كىملىكنى  ، AHRC21 /

53 ، tp / p // oc / o / HR / 2/33 ئىلگىرى ھوقۇقىنى مىراس مەدەنىيەت خەلقلەرنىڭ يەرلىك» ۋە
(2015قوغداش« ) ۋە سۈرۈش  ، A / HRC / 30/53 ، تەپسىالتىنى ttp: //ndocs.ong/AHRC/30/53

كۆرۈڭ دىن .

E / C.19 / 2018/8.

جەمئىيەتنىڭ خەلقئارا سۈرۈش ئىلگىرى ۋە قوغداش خىللىقىنى كۆپ تىلنىڭ: 2 تونۇش ئورتاق
چارىسىنى قىلىش ھەل ئۈنۈملۈك ۋە ئۈنۈملۈك ، ھەرىكىتىنى ئاكتىپ تەرەپلىرىنىڭ قايسى ھەر

شۇڭا.  تەلەپ قىلىنىدۇ تەۋسىيە ، قىلىدۇ :

، قىلىش تەشۋىق ، يېتەكلەش ، قىلىش تەشەببۇس خىللىقىنى كۆپ تىلنىڭ دۇنيادىكى يۇنېسكو .6
ئالدى زىممىسىگە مەسئۇلىيەتنى مۇھىم قوغداشتىكى ۋە ئومۇمالشتۇرۇش .

مۇناسىۋەتلىك بۇنىڭغا ، قىلىش نازارەت ئەھۋالىنى ھازىرقى خىللىقىنىڭ كۆپ تىل دۇنيانىڭ (1)
ئاممىۋى ۋە ھۆكۈمەت ئاكتىپ ؛ كېرەك قويۇش يولغا ۋە تۈزۈش تەدبىرلەرنى ۋە سىياسەت

بىلەن شەخسلەر ۋە مەھەللە ، ئورگانالر خۇسۇسىي ۋە ئاممىۋى ، خەلقلەر يەرلىك ، تەشكىالتالر
يولغا ئاشۇرۇشنى ئىقتىدارىنى تىل ھەمكارالشقۇچىالر ئاالقىدار ؛ قولالش ۋە ھەمكارلىشىش

.قويىدۇ

(2) UNESCO بېرىپ گىردابىغا يوقىلىش كارخانىالرنى ۋە ئورگانالر ئىلمىي ئاالقىدار ، دۆلەتلەر ئەزا
تىلى مىللەت سانلىق ئاز ، يېتەكلىشى ۋە ئىلھامالندۇرۇشى قويۇشقا يولغا قوغداشنى تىل قالغان

تىلالر قالغان بېرىپ گىردابىغا يوقىلىش ئالغان ئىچىگە ئۆز تىلالرنى ئاجىز باشقا ۋە تىل يەرلىك ،
(3كېرەك. ) ئورنىتىشى ئاالقە ئاكتىپ بىلەن توپى  UNESCO ۋە قوغدايدىغان خىللىقىنى كۆپ تىلنىڭ

شەھەرلەرنىڭ سىجىل خىللىقىنى كۆپ تىلنىڭ ، قۇرۇپ تورىنى شەھەرلەر سۈرىدىغان ئىلگىرى
كېرەك قىلىشى تەتقىق سۈپىتىدە ئۆلچىمى مۇھىم .

(4) UNESCO ئىلگىرى ۋە رىغبەتلەندۈرۈشى ، قوللىشى تەتقىقاتنى قىلغان ئاساس سىياسەتنى
ئۇنى ، قىلىشى ھەل ئەتراپلىق ۋە سىستېمىلىق مەسىلىسىنى ئەدلىيە تىل ، سۈرۈشى

كېرەك قارىشى دەپ قىسمى تەركىبىي مۇھىم تەرەققىياتنىڭ سىجىل ئىمكانىيەتلىك .



ۋە ئاپپاراتلىرى ھوقۇق كىشىلىك خەلقئارا باشقا ۋە تەشكىالتى دۆلەتلەر بىرلەشكەن .7
دائىرىسىدىن قوغداش ھوقۇقنى كىشىلىك قويۇلۇشىنى يولغا ھوقۇقىنىڭ تىل مېخانىزملىرى

بۇ.  مەجبۇرىيىتى ئۆلچەش ، ئىقتىسادىي ۋە ئورگانلىرى شەرتنامىسى ھوقۇق كىشىلىك بار
ھوقۇقى مەدەنىيەت ، كومىتېتى ھوقۇقى بالىالر ، كومىتېتى ھوقۇقى مەدەنىيەت ۋە ئىجتىمائىي

ئاالھىدە قاتارلىق دوكالتچىسى ئاالھىدە ھوقۇقى خەلقلەرنىڭ يەرلىك ۋە دوكالتچىسى ئاالھىدە
ئالىدۇ ئىچىگە ئۆز تەرتىپلەرنى .

دۆلەتلەر بىرلەشكەن سۈرۈش ئىلگىرى ۋە قوغداش خىللىقىنى كۆپ تىلنىڭ دۇنيا (1)
ئورتاق ئىنسانىيەتنىڭ ئۇنىڭ ، كىرگۈزۈلۈپ تەرتىپىگە كۈن تەرەققىيات ئاالقىدار تەشكىالتىنىڭ

ئارا- ، باراۋەرلىك ، قىلىش بەرپا مەھەللە بار كەلگۈسى سۆزلىشىش ، چۈشىنىش ، ئۆگىنىش ئۆز
بولسا كەم قوغداشتا باراۋەرلىكنى ۋە دۇنيا ، سۈرۈش ئىلگىرى قورساقلىقنى كەڭ ۋە

ئالماشتۇرۇشنىڭ.  قىلىش كاپالەتلىك ئوينىشىغا رول بولمايدىغان رولى مۇھىم كېرەك .

يىللىقى« ئون خەلقئارا تىلنىڭ ئانا» مەجلىسىنىڭ ئومۇمىي تەشكىالتى دۆلەتلەر بىرلەشكەن (2)
چۈنكى.  تەۋسىيە قىلىشى ئېالن پائالىيەتنى يىللىق ئون خەلقئارالىق ناملىق دۇنيانىڭ قىلىنىدۇ
سىجىل باشقىالرنىڭ ۋە خەلقلەر يەرلىك ، دۆلەتلەر قايسى ھەر جانلىنىشى تىللىرىنىڭ يەرلىك

قىلىدۇ تەلەپ تىرىشچانلىقىنى .

سۈرۈشتە ئىلگىرى ۋە قوغداش خىللىقىنى كۆپ تىللىرىنىڭ ھۆكۈمەتلەر ۋە دۆلەتلەر .8
باشقۇرۇش بايلىقىنى تىل ۋە سىياسىتى تىل ساغالم دۆلەتلەرنى ئەزا ، ئويناپ رول باشالمچىلىق

كېرەك ئىلھامالندۇرۇشى تۈزۈشكە مېخانىزمى مەشغۇالت ۋە .

بايلىقىنى تىل دۆلەت ، تۈزۈش پىالن ئىلمىي ئاساسەن ئەھۋالىغا دۆلەت ۋە تىلى دۆلەت (1)
گۇرۇپپىلىرىنى تىل ئاالقىدار ، بېرىش ئېلىپ ئۈنۈملۈك ، ۋاقتىدا قوغداشنى ۋە تەكشۈرۈش

كېرەك قاتناشتۇرۇش خىزمەتلەرگە ئاالقىدار .

ۋە خىللىقى كۆپ مەدەنىيەتنىڭ ۋە تىل ، ئۇيۇشتۇرۇپ پائالىيەتلىرىنى مەدەنىيەت ۋە مائارىپ (2)
تىل.  سۈرۈش ئىلگىرى تىلنى خىل كۆپ ۋە قويۇش يولغا پىالننى جەمئىيىتىنى كېرەك

بولغان ئۆزىگە تىل ئاممىنىڭ ، ئارقىلىق قاتناشتۇرۇش باھاالشقا تۈرلەرنى مۇناسىۋەتلىك
كېرەك يېتىلدۈرۈشىمىز ئېڭىنى قوغداش تىلنى ۋە ئىشەنچىسى .

بەلگىلەش سىياسەت تىل بولغان مەسئۇل باھاالشقا ۋە قويۇش يولغا ، پىالنالش تۈرىنى تىل (3)
كېرەك بىرلەشتۈرۈلۈشى زىچ بىلەن ئەنئەنىسى ئۇسۇل ۋە تەجرىبە دۆلەتنىڭ مېخانىزمى .

ئاالقىدار باشقا ۋە خىتابنامىسى سۈرۈش ئىلگىرى ۋە قوغداش خىللىقىنى كۆپ تىل دۇنيانىڭ (4)
ئىلھام تۈزۈشكە پىالنىنى ھەرىكەت دەرىجىلىك دۆلەت ، ئاساسەن ھۆججەتلەرگە خەلقئارالىق

ئىلھامالندۇرۇش قاتنىشىشقا ئۇالرغا تەرەپلەرنى ئاالقىدار ، بېرىش .

ۋە ئاممىۋى ، تەشكىالتالر ئاممىۋى ، ئاكادېمىكالر ، تارماقلىرى باشقۇرۇش تىلى دۆلەت .9
، سەنئەت ، دەرس ، ئاخبارات ، تەتقىقات ئىلمىي شەخسلەرنى ۋە ئورگانالر خۇسۇسىي
خىللىقىنى كۆپ تىلنىڭ ئارقىلىق تېخنىكىسى ئاالقە ۋە ئۇچۇر ۋە مەھسۇالتلىرى مەدەنىيەت
، تارماقلىرى باشقۇرۇش تىل دۆلەت( 1ئىلھامالندۇرۇش. ) سۈرۈشكە ئىلگىرى ۋە قوغداشقا

ۋە تەشكىالتالر خۇسۇسىي ، تەشكىالتالر ئاممىۋى ، تەشكىالتالر ئاممىۋى ، ئاكادېمىكالر
تىل/  ئادەم كاپالىتى تىل» تەرەپلەرنى ئاالقىدار بارلىق ئالغان ئىچىگە ئۆز شەخسلەرنى



قاتارلىق«  سۈرۈش ئىلگىرى تىلنى/  مۇتەخەسسىسى ۋە قىلىشقا ئېتىراپ ئۇنۋانالرنى ئەلچىسى
.  ئاشۇرۇشقا تېخىمۇ مەيلى.  چۈشىنىش ياكى ئورگان ، تەشكىالت ، مەھەللە ئىلھامالندۇرۇش

مەدەنىيەت ، سەنئەت ، تۈزۈش دەرسلىك ، ئاخبارات ، تەتقىقات ئىلمىي ئۇالر ، بولسۇن شەخس
ئاالقە- ۋە ئىشلەپچىقىرىش سۈرۈش ئىلگىرى ۋە قوغداش خىللىقىنى كۆپ تىلنىڭ ئارقىلىق ئۇچۇر

تىرىشىۋاتىدۇ ئۈچۈن .

تىل ياشالرنى ئالغان ئىچىگە ئۆز ياشالرنى ئالغان ئىچىگە ئۆز ياشالرنى بولۇپمۇ ، خەلقنى كەڭ (2)
قانات پائالىيەتلىرىنى مەدەنىيەت ۋە تەربىيىسى قىلىش ۋارىسلىق ۋە گۈللەندۈرۈش ، قوغداش

قولالش يايدۇرۇشنى .

قوغداشنى خىللىقىنى كۆپ تىل دۇنيانىڭ ۋە مىللىي جايلىرىدىكى ھەرقايسى دۇنيانىڭ (3)
ياشالر ، بېرىش ئىلھام قۇرۇشقا تەشكىالتى ياشالر ياكى ئىتتىپاقى ياشالر قىلغان مەقسەت

بايلىق تىل ئارقىلىق تەشكىللەش پائالىيىتى پىدائىيالر ۋە يىغىنى مۇھاكىمە يىغىن ، مۇنبىرى
كۈچەيتىش قۇرۇلۇشىنى ئىختىساسلىقلىرى .

ياكى بىلىم ئۇنى ، سۈرۈپ ئىلگىرى ئاكتىپ خىللىقىنى كۆپ تىلنىڭ يەرلىك شەھەرلەرنى (4)
خىللىقىنى كۆپ تىلنىڭ مۇھىتىدا شارىلىشىش يەر ، ئايالندۇرۇپ كۈچىگە ئىشلەپچىقىرىش

ئىلھامالندۇرۇش يېتىشكە مەقسىتىگە سۈرۈش ئىلگىرى ۋە قوغداش .

ئۆلچەملىك خەلقئارالىق سۈرۈشتىكى ئىلگىرى ۋە قوغداش خىللىقىنى كۆپ تىلنىڭ (5)
خىل ھەر بىلەن ئۆلچىمى ئۆلچەم ھازىرقى بېرىلىۋاتقان ئېلىپ ئاكتىپ يىلالردا يېقىنقى ھۆججەتلەر

كېرەك ئازايتىشى كۆرۈنەرلىك پەرقىنى ھەرىكەتلىرىنىڭ قوغداش تىل .

تىل بىلەن تەشەببۇسكارلىق نۇرغۇن جەمئىيەتتىكى خەلقئارا ۋە دۆلەتلەر ھەرقايسى (6)
ئۆلچەم ئۆلچەملىك خەلقئارالىق يېڭى ، ئۈچۈن قاندۇرۇش ئېھتىياجىنى ھەرىكىتىنىڭ قوغداش

قىلىنىدۇ تەۋسىيە تۈزۈش ھۆججىتىنى .

ئاالقىدار باشقا ۋە ئاكادېمىكالر ، تەشكىالتالر ئاممىۋى ، ئورگانالر خۇسۇسىي ، ھۆكۈمەتلەر (7)
تەشۋىق ۋە قوغداش تىلالرنى قالغان بېرىپ گىردابىغا يوقىلىش باشقا ۋە تىل يەرلىك تەرەپلەرنىڭ

بېرىش ئىلھام تەمىنلىشىگە بىلەن مەنبەلەر ئاالقىدار ۋە ياردەم ئىقتىسادىي ئۈچۈن قىلىش .

بېرىدىغان ياردەم تەمىنلەشكە ۋە بايقاش بايلىق تەشكىالتالر يەرلىك ۋە ئورگانالر ئىلمىي (8)
تىل.  ۋە مەكتەپلەر ئالىي ، قۇرۇپ بىلەن ئاكتىپلىق تۈرلىرىنى قوغداش بايلىقىنى ئاچقۇچ

يوقىلىشىنى تىلالرنىڭ يەرلىك ، ھەمبەھىرلەپ مەلۇماتلىرىنى سانلىق تىل توپلىغان تىلشۇناسالر
شۇنىڭ.  ئازايتىش يولغا كونكرېت پروگراممىالرنى بۇ ئاھالىلەر يەرلىك ، ۋاقىتتا بىر بىلەن كېرەك
بىلەن سۆزلىگۈچىلەر راۋان تېخىمۇ ۋە تەمىنلەيدۇ بىلەن مەسلىھەت قىممەتلىك ئۈچۈن قويۇش

.تەمىنلەيدۇ
(9) «2019- كۆپ«  تىلالر يەرلىك يىللىق يولغا چاقىرىقنى دۇنياسىغا مەدەنىيەت مەنبەلىك يىلى

الياقەتلىك.  ۋاقىت مۇھىم قويۇشتىكى ئۈچۈن يېتىشتۈرۈش مۇتەخەسسىسلەرنى تۈگۈنى
مۇتەخەسسىسلەرنى ، قىلىپ تەسىس پروگراممىسى تەربىيىلەش مۇتەخەسسىسلەرنى

ئىلھامالندۇرۇش ئىشلەشكە جەمئىيىتىدە پۇقراالر ياكى ئورگان خۇسۇسىي ، تەشكىالت ئاممىۋى
كېرەك بېرىش ئىلھام تەرەققىياتىغا سىجىل مەدەنىيەتنىڭ ئارقىلىق .

ۋە جەمئىيەت خەلقئارا توپالش ئاكتىپ ئۇسۇللىرىنى ۋە تەجرىبىسى گۈللەندۈرۈش تىلنى (10)
بېرىدۇ ياردەم قويۇشىغا يولغا تەشەببۇسالرنى يۇقارقى دۆلەتلەرنىڭ . UNESCO كاتىبات

مۇنبىرى توغرىسىدىكى مەسىلىلەر يەرلىك تەشكىالتىنىڭ دۆلەتلەر بىرلەشكەن ۋە باشقارمىسى



كېرەك قىلىشى رەھبەرلىك خىزمەتكە بۇ .

3- تىلنىڭ:  ئورتاق تېخنىكىنىڭ- سۈرۈش ئىلگىرى ۋە قوغداش خىللىقىنى كۆپ تونۇش پەن
قىلىنىدۇ تەۋسىيە شۇڭا ، كېرەك بىرلەشتۈرۈلۈشى بىلەن تەرەققىياتى :

- مەدەنىيەت ۋە ئىجتىمائىي بولمايدىغان ھاسىل قايتا ، قىممەتلىك تىل .10 تېخنىكا.  پەن مەنبەسى
ۋە ئالماشتۇرۇش ئوتتۇرىسىدىكى مەدەنىيىتى ئۇالرنىڭ ۋە تىل ، پايدىلىنىپ تەرەققىياتىدىن

ئارا- مەدەنىيەتلەرنىڭ شۇنداقال ، سۈرۈش ئىلگىرى ھەمكارلىقنى ئىلگىرى ئالماشتۇرۇشىنى ئۆز
كېرەك بېرىش ئەھمىيەت سۈرۈشكە .

ۋە قىلىش تەرەپ بىر ، رەتلەش ، تەكشۈرۈش بايلىقىنى تىل ، قوغداش بايلىقىنى تىل .11
ئورتاق مەلۇماتلىرىنى سانلىق چوڭ بايلىقى تىل شۇنداقال ، ئۆلچىمى تېخنىكىلىق قوغداشنىڭ

ئۆلچەملىرىنى ئىشلىتىشنىڭ ۋە قىلدۇرۇش تەرەققىي ئورتاق ۋە بەھرىلىنىش ئورتاق ، قۇرۇش
قىلىنىدۇ. تەۋسىيە تۈزۈش ئۆلچىمىنى خەلقئارالىق قوغداشنىڭ بايلىقىنى تىل ئالغان ئىچىگە ئۆز

تەشكىالتلىرى ئۆلچەم خەلقئارالىق ئۈچۈن بۇنىڭ بىلەن قوغداش بايلىقىنى تىل ۋە (ISO مەسىلەن) 
،(  تەتقىقات ئىلمىي ۋە ئۇنىۋېرسىتېت) تارماقالر كەسپىي شۇغۇللىنىدىغان ئاپپاراتلىرى

يولغا ۋە قىلىشى تەرەققىي ئورتاق تەرەپلەرنىڭ ئاالقىدار باشقا ۋە مۇتەخەسسىسلەر
قىلىنىدۇ تەلەپ قويۇلۇشى .

پەن- دۆلەتلەر ئەزا .12 تېخنىكا- ، قوللىنىپ تەدبىر ئۈنۈملۈك ، تۈزۈپ سىياسىتىنى ئىلىم ھەر ۋە پەن
قىلىش قوبۇل مائارىپنى ئۇالرنىڭ ، ھازىرالپ شارائىت تەرەققىياتىغا ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ تىل خىل

مەھسۇالتلىرىنىڭ تېخنىكا ، بولۇشى بەھرىمەن ھوقۇقىدىن قىلىش ۋارىسلىق مەدەنىيەتكە ۋە
كېرەك بولۇشى بەھرىمەن قۇاليلىقىدىن ۋە مۇالزىمىتى . .

پۇقراالر ۋە تەشكىالتالر ئاممىۋى ، ئاكادېمىكالر ، تەشكىالتالر ئاممىۋى ، دۆلەتلەر ئەزا .13
خۇسۇسىي ، ئورگانالر مۇناسىۋەتلىك ۋە ئورۇنلىرى تەشكىالتى دۆلەتلەر بىرلەشكەن ، جەمئىيىتى

يەرلىك مۇھىتىدا تورى ئۇچۇر يەرشارى كىشىلەر ئاالقىدار باشقا ۋە ئىشلەتكۈچىلەر تىل ، ئورگانالر
جۇڭگونىڭ.  ھەمكارلىشىشى بىلەن گۇرۇپپىلىرى تىل باشقا ۋە خەلق كۆپ تىلنىڭ كېرەك

قىلىنىدىغان تەرجىمە ئەركىن ۋە ئىشلىتىلىدىغان تىل خىل كۆپ ، سۈرۈپ ئىلگىرى خىللىقىنى
قىلىڭ بەرپا بوشلۇقى ئىنتېرنېت .

پۇقراالر ۋە تەشكىالتالر ئاممىۋى ، ئاكادېمىكالر ، تەشكىالتالر ئاممىۋى ، دۆلەتلەر ئەزا .14
خۇسۇسىي ، ئورگانالر مۇناسىۋەتلىك ۋە ئورۇنلىرى تەشكىالتى دۆلەتلەر بىرلەشكەن ، جەمئىيىتى

يەرلىك ئارقىلىق تېخنىكىالر باشقا ۋە ئۇچۇر ، ئىدراك سۈنئىي كىشىلەر ئاالقىدار باشقا ۋە ئورگانالر
ئىجادىي.  ھەمكارلىشىشى بىلەن گۇرۇپپىلىرى تىل باشقا ۋە خەلق يېڭىلىق ، ئۆزگىرىش كېرەك

گىردابىغا يوقىلىش ، سۈرۈپ ئىلگىرى تارقىلىشىنى ئۈنۈملۈك مەدەنىيەتنىڭ ۋە تىل ۋە يارىتىش
دىئالېكتالرنى ۋە تىل رەسمىي غەيرىي ، تىل يەرلىك ، تىلى مىللەت سانلىق ئاز ، تىل قالغان بېرىپ

شۇنىڭ.  يوللىرىنى يېڭى قىلىشنىڭ ۋارىسلىق ئۇنىڭغا ۋە قوغداش ، ۋاقىتتا بىر بىلەن ئىزدەڭ
سۈنئىي ، بىرى بايلىقلىرىنىڭ مۇھىم ئىدراكنىڭ سۈنئىي تىل ، كېرەككى قىلىشىمىز ھېس شۇنى

ئايرىاللمايدۇ بايلىقىدىن تىل تەرەققىياتىمۇ ئىدراكنىڭ .

پۇقراالر ۋە تەشكىالتالر ئاممىۋى ، ئاكادېمىكالر ، تەشكىالتالر ئاممىۋى ، دۆلەتلەر ئەزا .15
خۇسۇسىي ، ئورگانالر ئاالقىدار ۋە ئورۇنلىرى تەشكىالتى دۆلەتلەر بىرلەشكەن ، جەمئىيىتى

بىلەن گۇرۇپپىلىرى تىل باشقا ۋە خەلقلەر يەرلىك كىشىلەر ئاالقىدار باشقا ۋە ئورگانالر
تەرەققىي ئاكتىپ قوراللىرىنى تەھلىل ۋە توپالش مەلۇمات سانلىق تىل ، ھەمكارلىشىپ

كۆپ.  قىلدۇرۇشى مەدەنىيەت ۋە ئىزاھاتى يۆتكەش كورپۇس شەكىلدىكى خىل كېرەك
ئارا- كۆرسىتىش نۇتۇق:  ئىلغار كۆرسىتىدىغان تەسىر ئۆز تەرجىمە ماشىنا ۋە تونۇش قورال

ئۆستۈرىدۇ ئۈنۈمىنى ئۆگىنىش تىل ۋە مائارىپى تىل ئىشلىتىپ تېخنىكىسىنى .



، دۆلەتلەر ، تەشكىالتالر ئارا ھۆكۈمەتلەر ، ئورۇنلىرى تەشكىالتى دۆلەتلەر بىرلەشكەن .16
ۋە خەلقلەر يەرلىك ، ئورگانالر خۇسۇسىي ۋە ئاممىۋى ، تەشكىالتالر ئاممىۋى ۋە ھۆكۈمەت

كۆپ تىلنىڭ يەرلىكنىڭ ۋە مىللىي ، كەلگەن قاتالملىرىدىن قايسى ھەر دۇنيانىڭ ۋە جەمئىيەتلەر
بېرىشكە ئەھمىيەت خىللىقىغا كۆپ تىلنىڭ شەخسلەرنى مۇناسىۋەتلىك بىلەن خىللىقى

تەدبىر.  ئەمەلىيلەشتۈرۈش ۋە ئىلھامالندۇرۇش .

تۈرىنىڭ«  تىل دۇنيا» يېڭى .17 دۆلەتلەردىكى باشقا ۋە جۇڭگو ، قاتنىشىڭ قۇرۇلۇشىغا خەرىتىسى
، ھەمكارلىشىڭ بىلەن ئۇنىۋېرسىتېتالر مۇناسىۋەتلىك ۋە ئاپپاراتلىرى تەتقىقات تىل

دۇنيا» يۇنېسكونىڭ ئۇالرنى ، ئورنىتىپ ھەمكارلىق ياكى گۇرۇپپىسى خىزمەت مۇتەخەسسىسلەر
رامكىسى«  تىل ،.  بولۇشقا ئاستىدا خەرىتىسى ياغاچ ياكى دۆلەت ياغاچ ئىلھامالندۇرىمىز

قولالش ياكى قاتنىشىش ياساشقا خەرىتىسىنى تىل رايونالردا .

يەرلىك كىشىلەر ئاالقىدار باشقا ۋە ئاكادېمىكالر ، ئورگانالر خۇسۇسىي ، دۆلەتلەر ئەزا .18
تىلنى ، گۈللەندۈرۈش تىلنى ، ھەمكارلىشىپ بىلەن جامائەتلىرى تىل باشقا ۋە خەلقلەر

لېكسىيە.  كۈچەيتىشى ئەسلىھەلىرىنى ئۇل تىل قاتارلىق خاسلىقى تىل ۋە تىرىلدۈرۈش كېرەك
ئورۇن رەقەملىك ۋە توپالش تىل ياكى مۇزېيى تىل ، تاختىسى .

ياخشى ئەڭ ئورتاقلىشىشتىكى ۋە كۆرسىتىش ، قوغداش ، قوغداش بايلىقىنى تىل مۇزېيالر .19
ئاممىۋى ياكى ئاممىۋى ، ھۆكۈمەتلەر ، تەشكىالتالر خەلقئارالىق ، بولۇپ بىرى توشۇغۇچىالرنىڭ

مۇزېيى تىل شەخسلەر ياكى مەھەللە ، ئورگانالر خۇسۇسىي ، خەلقلەر يەرلىك ، تەشكىالتالر
ئېكولوگىيىلىك.  ئىلھام قۇرۇلۇشقا بولۇپمۇ ، بېرىدۇ ئىلھام قۇرۇشقا ۋە تىل ياكى مۇزېي بېرىدۇ

ئۇچۇر.  زىچ بىلەن جەمئىيىتى تىل رايونى تەجرىبە مەدەنىيەت ساقالش ئەستە ، بىرلەشتۈرۈلگەن
مەيلى(  مۇزېيغا) تەشكىالتلىرى مەدەنىيەت ۋە ئارخىپ ، مەۋھۇم ياكى فىزىكىلىق ئوخشاش

ئوينايدۇ رول مۇھىم سۈرۈشتە ئىلگىرى ۋە قوغداش خىللىقىنى كۆپ تىلنىڭ ، بولسۇن .

قېلىپالشقان ئارقىلىق قاتارلىقالر ئالماشتۇرۇش ئىلمىي ، ھەمكارلىقى تۈر دۆلەتلەرنى ئەزا .20
بىلەن ئۇقۇمى قوغداش بايلىقىنى تىل قاتاردىكى ئالدىنقى ۋە خىزمەت تېخنىكىلىق ، ئۆلچەم

ئوچۇق:  ئورتاقلىشىشقا ئالىدۇ. ئىچىگە ئۆز قاتارلىقالرنى بايلىق ئەركىن ۋە مەنبە ئىلھامالندۇرۇش
ۋە قىلىشى ۋارىسلىق ، قوغدىلىشى ، تەكشۈرۈشى تىل يەرلىكنىڭ ۋە دۆلەت بولۇپمۇ

تىلنىڭ.  سۈرۈش ئىلگىرى تەرەققىياتىنى سۈرۈش ئىلگىرى ۋە قوغداش خىللىقىنى كۆپ كېرەك
رايونالرغا ۋە دۆلەت مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ۋە ئاپپاراتلىرى تەتقىقات شۇغۇللىنىدىغان بىلەن

بېرىلىدۇ ئىلھام بېرىشىغا ئېلىپ ئالماشتۇرۇش ئىلمىي ۋە ھەمكارلىقى تۈر بېرىپ .

تەشەككۈرسۆزى
-21 سېنتەبىردىن-19 يىلى-2018 ھۆكۈمىتىنىڭ جۇمھۇرىيىتى خەلق جۇڭخۇا ۋە يۇنېسكو

مۇۋەپپەقىيەتلىك يىغىنىنى قوغداش بايلىقىنى تىل دۇنيا چاڭشادا ئۆلكىسى خۇنەن سېنتەبىرگىچە
رەھمەت ئۆتكۈزگەنلىكىگە .


