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3-قىسىم: كونسۇل خادىملىرى سىزگە نېمىلەرنى قىلىپ بېرەلەيدۇ

س��ىزنىڭ دەۋا، داۋالىنىش ئىش��لىرىڭىزغا ي��اردەم بېرىش 
دوخت��ۇر  ۋە  تەرجىم��ان  ئ��ادۋوكات،  س��ىزگە  ئۈچ��ۈن، 

تونۇشتۇرۇپ بېرىدۇ.
س��ىز تۇرۇۋاتق��ان دۆلەتت��ە ئېغى��ر تاس��ادىپىي ۋەق��ە يۈز 
بەرگەندە، سىزگە خەتەرلىك رايوندىن چېكىنىپ چىقىش 
توغرىس��ىدا مەس��لىھەت بېرى��دۇ ۋە س��ىزنى زۆرۈر ياردەم 

بىلەن تەمىنلەيدۇ.
سىز تۇتۇپ تۇرۇلغان، قولغا ئېلىنغان ياكى جازا ئۆتەۋاتقان 

ۋاقىتتا، تەلىپىڭىز بويىچە سىزنى يوقاليدۇ.
س��ىز بى��رەر ئىش��قا يولۇقس��ىڭىز، ۋەتەندىك��ى ئ��ۇرۇق-
تۇغقانلىرىڭىزنى ۋەقە ياك��ى زىيان-زەخمەت ئەھۋالىدىن 

خەۋەردار قىلىش ئىشىڭىزغا ياردەملىشىدۇ.
تۇرمۇش��تا قىينىلىپ قالس��ىڭىز، ئېھتىياجلىق راسخوتنى 
ۋاقتىدا ھەل قىلىۋېلىش��ىڭىز ئۈچ��ۈن ۋەتەندىكى ئۇرۇق-

تۇغقانلىرىڭىز بىلەن ئاالقىلىشىشىڭىزغا ياردەم بېرىدۇ.
يوقاپ كەتكەن ياكى ئۇزاقتىن بۇيان خەۋىرىنى ئااللمىغان 

تۇغقان ۋە دوستلىرىڭىزنى ئىزدەشكە ياردەم بېرىدۇ.
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16

جۇڭگو كونسۇلىنىڭ قوغداش ۋە ياردەم بېرىشىگە دائىر قولالنما )2010-يىل(

بۇ قېتىم چەت ئەلدە بەزى ئاۋارىچىلىقالرغا يولۇقتۇم، ئەمما 
كونسۇلخانىسىدىكى  ۋە  ئەلچىخانىسى  جۇڭگو  تەلىيىمگە 

يولداشالر ھەر تەرەپتىن ياردەم بەردى....
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3-قىسىم: كونسۇل خادىملىرى سىزگە نېمىلەرنى قىلىپ بېرەلەيدۇ

قان��ۇن- ئاالقى��دار  جۇمھۇرىيىتىنى��ڭ  خەل��ق  جۇڭخ��ۇا 
نىزاملىرىغ��ا ئاساس��ەن چەت ئەل��دە قانۇنل��ۇق تۇرۇۋاتقان 
جۇڭگ��و پۇقرالىرىغا بېرىلگەن س��اياھەت كىنىشكىس��ىنى 
ئالماش��تۇرۇپ بېرى��دۇ ۋە تولۇق��الپ بېرىدۇ، ش��ۇنىڭدەك 
ساياھەت كىنىشكىس��ىدىكى ئاالقىدار ماتېرىيالالرنى قايتا 

بېجىرگەنلىكىنى ئىزاھالپ قويىدۇ.
ياك��ى  قويغ��ان  يوقىتى��پ  كېنىشكىس��ىنى  س��اياھەت 
كىنىشكىسى يوق جۇڭگو پۇقرالىرىغا ساياھەت كىنىشكىسى 

بېرىدۇ، ۋەتەنگە قايتىش ئىسپاتى چىقىرىپ بىرىدۇ.
جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئاالقىدار قانۇن-نىزاملىرىغا 
ۋە مۇناسىۋەتلىك خەلقئارا شەرتنامىلەرگە ئاساسەن جۇڭگو 
پۇقرالىرىنى��ڭ مۇناس��ىۋەتلىك ھۆججەتلىرىگە گۇۋاھلىق 
بېرىش، ئىسپات چىقىرىش ئىشلىرىنى بېجىرىدۇ؛ تۇرۇشلۇق 
دۆلەتنىڭ قان��ۇن، قائىدىلىرىگە زى��ت كەلمىگەن ئەھۋال 
ئاس��تىدا جۇڭگو پۇقرالىرىنىڭ نىكاھلىنىش رەسمىيىتىنى 
بېجىرىدۇ. )ئەسكەرتىش: جۇڭگودىكى گۇۋاھلىق ئورگىنى 
بەرگەن ھۆكۈمەت گۇۋاھلىقى خېتىگە بىۋاس��ىتە ئىسپات 
چىقىرى��پ بەرمەي��دۇ، جۇڭگودىك��ى ئاالقى��دار ئورگانالر 
بەرگەن باشقا گۇۋاھنامە ياكى ھۆججەتلەرگىمۇ گۇۋاھلىق 

بەرمەيدۇ.(
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4-قىسىم: كونسۇل خادىملىرى سىزگە نېمىلەرنى قىلىپ بېرەلمەيدۇ

سىزگە ۋىزا بېجىرىشكە ئىلتىماس قىلىپ بېرەلمەيدۇ.
ش��ۇ جايدا س��ىزگە خىزمەت ئىزدەپ بېرى��ش ياكى تۇرۇش 
كىنىشكىس��ى، خىزم��ەت ئىجازەتنامىس��ى ئېلى��پ بىرى��ش 

ئىشلىرىنى قىلىپ بېرەلمەيدۇ.
س��ىز تۇرۇش��لۇق دۆلەتنى��ڭ ئەدلىي��ە ياك��ى مەمۇرىي��ەت 

ئىشلىرىغا ئارىلىشالمايدۇ.
س��ىزنىڭ باش��قىالر بىل��ەن بولغ��ان ئىقتىس��ادىي ماجىرا، 
ئەمگ��ەك ئى��ش ھەققى ۋە باش��قا ھەق تەل��ەپ ماجىرالىرى 
ئۈستىدىن كېسىم چىقىرىش ۋە ئۇنى ھەل قىلىش ئىشلىرىغا 

ئارىلىشالمايدۇ.
سىزگە ۋاكالىتەن قانۇنغا ئەرز سۇنالمايدۇ.

س��ىز داۋالىنىۋاتق��ان، تۇت��ۇپ تۇرۇلغ��ان ياك��ى قامالغ��ان 
مەزگىل��دە يەرلى��ك كىش��ىلەردىن ياخش��ىراق مۇئامىلىگە 

ئېرىشىشىڭىزگە ياردەم بېرىدىغان ئىشالرنى قىاللمايدۇ.
س��ىز ئۈچۈن مېھمانس��اراي، ئادۋوكاتلى��ق، تەرجىمانلىق، 
داۋالىنى��ش ۋە س��اياھەت )ئايروپى��الن، پاراخ��وت، پويى��ز 
بېلىت��ى( چىقىمىن��ى ياكى باش��قا ھەرقان��داق چىقىمالرنى 

تۆلەپ بېرەلمەيدۇ.
س��ىزنى كونسۇلخانا، ئەلچىخانا ئىچىدە قوندۇرالمايدۇ ياكى 

سىزنىڭ يۈك-تاقلىرىڭىزنى ساقالپ بېرەلمەيدۇ.
س��ىزگە بېجى كەچۈرۈم قىلىنىدىغان مالالرنى سېتىۋېلىپ 

بېرەلمەيدۇ.

Book 1.indb   19 2011/10/17   11:17:53

20

جۇڭگو كونسۇلىنىڭ قوغداش ۋە ياردەم بېرىشىگە دائىر قولالنما )2010-يىل(

1. كونسۇل جەھەتتىن قوغداش دېگەن نېمە؟
     كونس��ۇل جەھەتتى��ن قوغداش ئەۋەتكۈچ��ى دۆلەتنىڭ دىپلوماتىيە 
ئورگىنى، كونسۇلخانىس��ى ياكى كونس��ۇل خادىملىرى قوبۇل قىلغۇچى 
دۆلەتتە تۇرۇپ، خەلقئارا قانۇنالردا رۇخس��ەت قىلىنغ��ان دائىرە ئىچىدە 
ئەۋەتكۈچ��ى دۆلەتنى��ڭ دۆل��ەت مەنپەئىتىنى، ش��ۇ دۆل��ەت پۇقرالىرى 
قوغ��داش  ھوقۇق-مەنپەئىتىن��ى  قانۇنى��ي  ئىگىلىرىنى��ڭ  قان��ۇن  ۋە 
ھەرىكىتىنى كۆرسىتىدۇ. دۆلىتىمىز پۇقرالىرىنىڭ ۋە قانۇن ئىگىلىرىنىڭ 
قانۇنى��ي ھوقۇق-مەنپەئىتى ئ��ۇالر تۇرۇۋاتقان دۆلەتت��ە قانۇنغا خىالپ 
زىيانغ��ا ئۇچرىغاندا، جۇڭگونى��ڭ چەت ئەلدە تۇرۇش��لۇق ئەلچىخانا ۋە 
كونسۇلخانىلىرى بىردەك ئېتىراپ قىلىنغان خەلقئارا قانۇن-پىرىنسىپالر، 
ئاالقىدار خەلقئارا ئەھدىنامىلەر، ئىككى تەرەپلىك شەرتنامە ياكى كېلىشىم، 
شۇنىڭدەك جۇڭگونىڭ ۋە ئۆزى تۇرۇۋاتقان دۆلەتنىڭ ئاالقىدار قانۇنلىرىغا 
ئاساسەن، ئاالقىدار تەلەپلەرنى ئىنكاس قىلىدۇ، ئۆزى تۇرۇۋاتقان دۆلەت 
ھۆكۈمىتىنى قانۇن بويىچە ئادىل، دوستانە، مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىشقا 
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ىلغا
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خەلقئارا قانۇ
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4-قىسىم: كونسۇل خادىملىرى سىزگە نېمىلەرنى قىلىپ بېرەلمەيدۇ

سىزگە ۋىزا بېجىرىشكە ئىلتىماس قىلىپ بېرەلمەيدۇ.
ش��ۇ جايدا س��ىزگە خىزمەت ئىزدەپ بېرى��ش ياكى تۇرۇش 
كىنىشكىس��ى، خىزم��ەت ئىجازەتنامىس��ى ئېلى��پ بىرى��ش 

ئىشلىرىنى قىلىپ بېرەلمەيدۇ.
س��ىز تۇرۇش��لۇق دۆلەتنى��ڭ ئەدلىي��ە ياك��ى مەمۇرىي��ەت 

ئىشلىرىغا ئارىلىشالمايدۇ.
س��ىزنىڭ باش��قىالر بىل��ەن بولغ��ان ئىقتىس��ادىي ماجىرا، 
ئەمگ��ەك ئى��ش ھەققى ۋە باش��قا ھەق تەل��ەپ ماجىرالىرى 
ئۈستىدىن كېسىم چىقىرىش ۋە ئۇنى ھەل قىلىش ئىشلىرىغا 

ئارىلىشالمايدۇ.
سىزگە ۋاكالىتەن قانۇنغا ئەرز سۇنالمايدۇ.

س��ىز داۋالىنىۋاتق��ان، تۇت��ۇپ تۇرۇلغ��ان ياك��ى قامالغ��ان 
مەزگىل��دە يەرلى��ك كىش��ىلەردىن ياخش��ىراق مۇئامىلىگە 

ئېرىشىشىڭىزگە ياردەم بېرىدىغان ئىشالرنى قىاللمايدۇ.
س��ىز ئۈچۈن مېھمانس��اراي، ئادۋوكاتلى��ق، تەرجىمانلىق، 
داۋالىنى��ش ۋە س��اياھەت )ئايروپى��الن، پاراخ��وت، پويى��ز 
بېلىت��ى( چىقىمىن��ى ياكى باش��قا ھەرقان��داق چىقىمالرنى 

تۆلەپ بېرەلمەيدۇ.
س��ىزنى كونسۇلخانا، ئەلچىخانا ئىچىدە قوندۇرالمايدۇ ياكى 

سىزنىڭ يۈك-تاقلىرىڭىزنى ساقالپ بېرەلمەيدۇ.
س��ىزگە بېجى كەچۈرۈم قىلىنىدىغان مالالرنى سېتىۋېلىپ 

بېرەلمەيدۇ.
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جۇڭگو كونسۇلىنىڭ قوغداش ۋە ياردەم بېرىشىگە دائىر قولالنما )2010-يىل(

1. كونسۇل جەھەتتىن قوغداش دېگەن نېمە؟
     كونس��ۇل جەھەتتى��ن قوغداش ئەۋەتكۈچ��ى دۆلەتنىڭ دىپلوماتىيە 
ئورگىنى، كونسۇلخانىس��ى ياكى كونس��ۇل خادىملىرى قوبۇل قىلغۇچى 
دۆلەتتە تۇرۇپ، خەلقئارا قانۇنالردا رۇخس��ەت قىلىنغ��ان دائىرە ئىچىدە 
ئەۋەتكۈچ��ى دۆلەتنى��ڭ دۆل��ەت مەنپەئىتىنى، ش��ۇ دۆل��ەت پۇقرالىرى 
قوغ��داش  ھوقۇق-مەنپەئىتىن��ى  قانۇنى��ي  ئىگىلىرىنى��ڭ  قان��ۇن  ۋە 
ھەرىكىتىنى كۆرسىتىدۇ. دۆلىتىمىز پۇقرالىرىنىڭ ۋە قانۇن ئىگىلىرىنىڭ 
قانۇنى��ي ھوقۇق-مەنپەئىتى ئ��ۇالر تۇرۇۋاتقان دۆلەتت��ە قانۇنغا خىالپ 
زىيانغ��ا ئۇچرىغاندا، جۇڭگونى��ڭ چەت ئەلدە تۇرۇش��لۇق ئەلچىخانا ۋە 
كونسۇلخانىلىرى بىردەك ئېتىراپ قىلىنغان خەلقئارا قانۇن-پىرىنسىپالر، 
ئاالقىدار خەلقئارا ئەھدىنامىلەر، ئىككى تەرەپلىك شەرتنامە ياكى كېلىشىم، 
شۇنىڭدەك جۇڭگونىڭ ۋە ئۆزى تۇرۇۋاتقان دۆلەتنىڭ ئاالقىدار قانۇنلىرىغا 
ئاساسەن، ئاالقىدار تەلەپلەرنى ئىنكاس قىلىدۇ، ئۆزى تۇرۇۋاتقان دۆلەت 
ھۆكۈمىتىنى قانۇن بويىچە ئادىل، دوستانە، مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىشقا 
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ت ق
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ن ۋە يەرلىك
خەلقئارا قانۇ
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5-قىسىم: كونسۇل جەھەتتىن قوغداشقا ئېرىشىشتە دائىم ئۇچرايدىغان مەسىلىلەر

دەۋەت قىلىدۇ. كونسۇل جەھەتتىن قوغداش يەنە دۆلىتىمىزنىڭ چەت 
ئەلدە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانا، كونسۇلخانىلىرىنىڭ جۇڭگو پۇقرالىرى ۋە 
قانۇن ئىگىلىرىگە ياردەم بېرىش ياكى ھەمكارلىشىش ھەرىكىتىنىمۇ ئۆز 
ئىچىگە ئالىدۇ، مەسىلەن، خەلقئارا ساياھەت بىخەتەرلىكى جەھەتتىكى 
ئۇچۇرالر بىلەن تەمىنلەش، ئادۋوكات ۋە تەرجىمان تەكلىپ قىلىشقا 
ياردەملىش��ىش، قاماپ قويۇلغانالرنى يوق��الش، خەتەرلىك رايوندىن 

چېكىنىشكە ياردەملىشىش ۋەھاكازاالر.
2. قانداق كىش��ىلەر جۇڭگ��و ھۆكۈمىتىنىڭ كونس��ۇل جەھەتتىن 

قوغدىشىغا ئېرىشەلەيدۇ؟
     »جۇڭخ��ۇا خەل��ق جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆل��ەت تەۋەلىكى قانۇنى«غا 
ئاساس��ەن جۇڭگو دۆلەت تەۋەلىكىگە ئىگ��ە بولغانلىكى ھەممە ئادەم 
جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ كونسۇل جەھەتتىن قوغدىشىغا ئېرىشەلەيدۇ. 
دېمەك، س��ىز مەيلى چ��ەت ئەلدە ئولتۇراقلىش��ىپ قالغان جۇڭگولۇق 
مۇھاجى��ر بولۇڭ، ياكى چەت ئەلدە ۋاقىتلىق تۇرىدىغان س��اياھەتچى 
بولۇڭ؛ مەيلى چوڭ قۇرۇقلۇق پۇقراسى ياكى شياڭگاڭلىق، ئاۋمېنلىق، 
تەيۋەنلىك قېرىنداش بولۇڭ، جۇڭگونىڭ پۇقراسى بولسىڭىزال بىزنىڭ 

كونسۇل جەھەتتىن قوغداش ئوبيېكتىمىز بولىسىز.
     ئەس��كەرتىش-1: »مەملىكەتلى��ك خەل��ق قۇرۇلتىي��ى دائىمى��ي 
كومىتېتىنى��ڭ ›جۇڭخۇا خەل��ق جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆل��ەت تەۋەلىكى 
قانۇنى‹نى ش��ياڭگاڭ ئاالھىدە مەمۇرىي رايونىدا يولغا قويۇش��قا دائىر 
بىر قانچە مەس��ىلە توغرىسىدىكى ئىزاھاتى«دىكى ئاالقىدار مەزمۇنالر 

تۆۋەندىكىچە:
     )1( جۇڭگولۇقالر بىلەن قانداشلىقى بولغان شياڭگاڭ ئاھالىسى 
بولۇپ، ئۆزى جۇڭگو تەۋەلىكىدە )شياڭگاڭدا( تۇغۇلغانالر ۋە ئۇنىڭدىن 
باشقا »جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆلەت تەۋەلىكى قانۇنى«دا 
شەرتلىرىگە  بولۇش  ئىگە  تەۋەلىكىگە  دۆلەت  جۇڭگو  بەلگىلەنگەن 

ئۇيغۇن كەلگەنلەرنىڭ ھەممىسى جۇڭگو پۇقراسى ھېسابلىنىدۇ.
     )2( ش��ياڭگاڭدىكى بارلىق جۇڭگولۇق قېرىنداش��الر، مەيلى ئۇالر 
»ئەنگلىيەنىڭ يەرلىك پۇقراس��ىلىق پاس��پورتى«نى ئالغان بولسۇن 
ياكى »ئەنگلىيە پۇقراس��ىلىق )چەت ئەلدىكى( پاسپورتى«نى ئالغان 
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جۇڭگو كونسۇلىنىڭ قوغداش ۋە ياردەم بېرىشىگە دائىر قولالنما )2010-يىل(

بولس��ۇن، ھەممىس��ى جۇڭگ��و پۇقراس��ى ھېس��ابلىنىدۇ. 1997-يىل 
7-ئاينىڭ 1-كۈنىدىن ئېتىبارەن، يۇقىرىدا ئېيتىلغان جۇڭگو پۇقرالىرى 
يەن��ە ئەنگلىيە ھۆكۈمىت��ى تارقىتىپ بەرگەن ئىناۋەتلىك س��اياھەت 
گۇۋاھنامىس��ى بىلەن باشقا دۆلەت ياكى رايونالرغا بارسا بولىدۇ، ئەمما 
شياڭگاڭ ئاالھىدە مەمۇرىي رايونىدا ۋە جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ 
باشقا رايونلىرىدا يۇقىرىدا ئېيتىلغان ئەنگلىيە ساياھەت گۇۋاھنامىسى 
بىل��ەن ئەنگلىيەنى��ڭ كونس��ۇل جەھەتتى��ن قوغ��داش ھوقۇقىدىن 

بەھرىمەن بولسا بولمايدۇ.
     )3( ش��ياڭگاڭدىكى ھەرقانداق بىر جۇڭگو پۇقراس��ىنىڭ ئەنگلىيە 
بويىچ��ە  پىالن��ى«  ت��ۇرۇش ھوقۇق��ى  ھۆكۈمىتىنى��ڭ »ئەنگلي��ەدە 

مەن تەيۋەن ئاھالىسى
جۇڭگو پۇقراس��ى بولسىال جۇڭگو 
ھۆكۈمىتىنىڭ كونسۇل جەھەتتىن 

قوغدىشىغا ئېرىشىدۇ.

مەن شياڭگاڭ ئاھالىسىمەن ئاۋمېن ئاھالىسى
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5-قىسىم: كونسۇل جەھەتتىن قوغداشقا ئېرىشىشتە دائىم ئۇچرايدىغان مەسىلىلەر

دەۋەت قىلىدۇ. كونسۇل جەھەتتىن قوغداش يەنە دۆلىتىمىزنىڭ چەت 
ئەلدە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانا، كونسۇلخانىلىرىنىڭ جۇڭگو پۇقرالىرى ۋە 
قانۇن ئىگىلىرىگە ياردەم بېرىش ياكى ھەمكارلىشىش ھەرىكىتىنىمۇ ئۆز 
ئىچىگە ئالىدۇ، مەسىلەن، خەلقئارا ساياھەت بىخەتەرلىكى جەھەتتىكى 
ئۇچۇرالر بىلەن تەمىنلەش، ئادۋوكات ۋە تەرجىمان تەكلىپ قىلىشقا 
ياردەملىش��ىش، قاماپ قويۇلغانالرنى يوق��الش، خەتەرلىك رايوندىن 

چېكىنىشكە ياردەملىشىش ۋەھاكازاالر.
2. قانداق كىش��ىلەر جۇڭگ��و ھۆكۈمىتىنىڭ كونس��ۇل جەھەتتىن 

قوغدىشىغا ئېرىشەلەيدۇ؟
     »جۇڭخ��ۇا خەل��ق جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆل��ەت تەۋەلىكى قانۇنى«غا 
ئاساس��ەن جۇڭگو دۆلەت تەۋەلىكىگە ئىگ��ە بولغانلىكى ھەممە ئادەم 
جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ كونسۇل جەھەتتىن قوغدىشىغا ئېرىشەلەيدۇ. 
دېمەك، س��ىز مەيلى چ��ەت ئەلدە ئولتۇراقلىش��ىپ قالغان جۇڭگولۇق 
مۇھاجى��ر بولۇڭ، ياكى چەت ئەلدە ۋاقىتلىق تۇرىدىغان س��اياھەتچى 
بولۇڭ؛ مەيلى چوڭ قۇرۇقلۇق پۇقراسى ياكى شياڭگاڭلىق، ئاۋمېنلىق، 
تەيۋەنلىك قېرىنداش بولۇڭ، جۇڭگونىڭ پۇقراسى بولسىڭىزال بىزنىڭ 

كونسۇل جەھەتتىن قوغداش ئوبيېكتىمىز بولىسىز.
     ئەس��كەرتىش-1: »مەملىكەتلى��ك خەل��ق قۇرۇلتىي��ى دائىمى��ي 
كومىتېتىنى��ڭ ›جۇڭخۇا خەل��ق جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆل��ەت تەۋەلىكى 
قانۇنى‹نى ش��ياڭگاڭ ئاالھىدە مەمۇرىي رايونىدا يولغا قويۇش��قا دائىر 
بىر قانچە مەس��ىلە توغرىسىدىكى ئىزاھاتى«دىكى ئاالقىدار مەزمۇنالر 

تۆۋەندىكىچە:
     )1( جۇڭگولۇقالر بىلەن قانداشلىقى بولغان شياڭگاڭ ئاھالىسى 
بولۇپ، ئۆزى جۇڭگو تەۋەلىكىدە )شياڭگاڭدا( تۇغۇلغانالر ۋە ئۇنىڭدىن 
باشقا »جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆلەت تەۋەلىكى قانۇنى«دا 
شەرتلىرىگە  بولۇش  ئىگە  تەۋەلىكىگە  دۆلەت  جۇڭگو  بەلگىلەنگەن 

ئۇيغۇن كەلگەنلەرنىڭ ھەممىسى جۇڭگو پۇقراسى ھېسابلىنىدۇ.
     )2( ش��ياڭگاڭدىكى بارلىق جۇڭگولۇق قېرىنداش��الر، مەيلى ئۇالر 
»ئەنگلىيەنىڭ يەرلىك پۇقراس��ىلىق پاس��پورتى«نى ئالغان بولسۇن 
ياكى »ئەنگلىيە پۇقراس��ىلىق )چەت ئەلدىكى( پاسپورتى«نى ئالغان 
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جۇڭگو كونسۇلىنىڭ قوغداش ۋە ياردەم بېرىشىگە دائىر قولالنما )2010-يىل(

بولس��ۇن، ھەممىس��ى جۇڭگ��و پۇقراس��ى ھېس��ابلىنىدۇ. 1997-يىل 
7-ئاينىڭ 1-كۈنىدىن ئېتىبارەن، يۇقىرىدا ئېيتىلغان جۇڭگو پۇقرالىرى 
يەن��ە ئەنگلىيە ھۆكۈمىت��ى تارقىتىپ بەرگەن ئىناۋەتلىك س��اياھەت 
گۇۋاھنامىس��ى بىلەن باشقا دۆلەت ياكى رايونالرغا بارسا بولىدۇ، ئەمما 
شياڭگاڭ ئاالھىدە مەمۇرىي رايونىدا ۋە جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ 
باشقا رايونلىرىدا يۇقىرىدا ئېيتىلغان ئەنگلىيە ساياھەت گۇۋاھنامىسى 
بىل��ەن ئەنگلىيەنى��ڭ كونس��ۇل جەھەتتى��ن قوغ��داش ھوقۇقىدىن 

بەھرىمەن بولسا بولمايدۇ.
     )3( ش��ياڭگاڭدىكى ھەرقانداق بىر جۇڭگو پۇقراس��ىنىڭ ئەنگلىيە 
بويىچ��ە  پىالن��ى«  ت��ۇرۇش ھوقۇق��ى  ھۆكۈمىتىنى��ڭ »ئەنگلي��ەدە 

مەن تەيۋەن ئاھالىسى
جۇڭگو پۇقراس��ى بولسىال جۇڭگو 
ھۆكۈمىتىنىڭ كونسۇل جەھەتتىن 

قوغدىشىغا ئېرىشىدۇ.

مەن شياڭگاڭ ئاھالىسىمەن ئاۋمېن ئاھالىسى
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5-قىسىم: كونسۇل جەھەتتىن قوغداشقا ئېرىشىشتە دائىم ئۇچرايدىغان مەسىلىلەر

ئېرىشىۋالغان ئەنگلىيەنىڭ پۇقراس��ى دېگەن ساالھىيىتى »جۇڭخۇا 
خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆلەت تەۋەلىكى قانۇنى«غا ئاساسەن ئېتىراپ 
قىلىنمايدۇ. بۇنداق كىش��ىلەر يەنىال جۇڭگو پۇقراسى ھېسابلىنىدۇ، 
ئۇالرنى��ڭ ش��ياڭگاڭ ئاالھىدە مەمۇرى��ي رايونى��دا ۋە جۇڭخۇا خەلق 
جۇمھۇرىيىتىنىڭ باشقا رايونلىرىدا ئەنگلىيەنىڭ كونسۇل جەھەتتىن 

قوغداش ھوقۇقىدىن بەھرىمەن بولسا بولمايدۇ.
     )4( چەت ئەلدە ئولتۇراقلىش��ىش ھوقۇقىغا ئىگە بولغان شياڭگاڭ 
ئاالھىدە مەمۇرىي رايونىدىكى جۇڭگو پۇقرالىرى چەت ئەل ھۆكۈمىتى 
تارقاتق��ان ئاالقىدار گۇۋاھنامە بىلەن باش��قا دۆل��ەت ياكى رايونالرغا 
ساياھەتكە بارسا بولىدۇ، لېكىن شياڭگاڭ ئاالھىدە مەمۇرىي رايونىدا ۋە 
جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ باشقا رايونلىرىدا يۇقىرىدا ئېيتىلغان 
گۇۋاھنام��ە بىل��ەن چەت ئەلنى��ڭ كونس��ۇل جەھەتتى��ن قوغداش 

ھوقۇقىدىن بەھرىمەن بولسا بولمايدۇ.
     )5( شياڭگاڭ ئاالھىدە مەمۇرىي رايونىدىكى جۇڭگو پۇقرالىرىنىڭ 
دۆل��ەت تەۋەلىكىدە ئۆزگىرىش بولس��ا، ئىناۋەتلىك گۇۋاھنامىس��ىگە 
ئاساسەن ش��ياڭگاڭ ئاالھىدە مەمۇرىي رايونىنىڭ دۆلەت تەۋەلىكىگە 
دائىر ئىلتىماسنى قوبۇل قىلغۇچى ئورگىنىغا ئىلتىماس قىلسا بولىدۇ.

     ئەس��كەرتىش-2: »مەملىكەتلى��ك خەل��ق قۇرۇلتىي��ى دائىمى��ي 
كومىتېتىنى��ڭ ›جۇڭخ��ۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆل��ەت تەۋەلىكى 
قانۇنى‹ن��ى ئاۋمېن ئاالھى��دە مەمۇرىي رايونىدا يولغا قويۇش��قا دائىر 
بىر قانچە مەس��ىلە توغرىسىدىكى ئىزاھاتى«دىكى ئاالقىدار مەزمۇنالر 

تۆۋەندىكىچە:
     )1( ئ��ۆزى جۇڭگ��و زېمىنى��دا )ئاۋمېندا( تۇغۇلغ��ان ۋە ئۇنىڭدىن 
باش��قا »جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆلەت تەۋەلىكى قانۇنى«دا 
بەلگىلەنگەن جۇڭگو تەۋەلىكىگە ئىگە بولۇش ش��ەرتلىرىگە ئۇيغۇن 
كەلگەن، جۇڭگولۇقالر بىلەن قانداشلىقى بولغانلىكى ئاۋمېن ئاھالىسى 
پورتۇگالىيەنىڭ ساياھەت گۇۋاھنامىسىنى ياكى كىملىكىنى ساقالپ 

قالغان-قالمىغانلىقىدىن قەتئىينەزەر، جۇڭگو پۇقراسى ھېسابلىنىدۇ.
   جۇڭگولۇقالر بىلەن قانداشلىقى بولغان ھەم پورتۇگالىيەلىكلەر بىلەنمۇ 
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جۇڭگو كونسۇلىنىڭ قوغداش ۋە ياردەم بېرىشىگە دائىر قولالنما )2010-يىل(

قانداش��لىقى بولغانلىك��ى ئاۋمېن ئاالھىدە مەمۇرىي رايونى ئاھالىس��ى 
ئۆزىنىڭ ئىختىيارىيلىق��ى بويىچە، جۇڭخۇا خەل��ق جۇمھۇرىيىتىنىڭ 
دۆلەت تەۋەلىكىنى ياكى پورتۇگالىيە جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆلەت تەۋەلىكىنى 
تاللىسا بولىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدىن بىر دۆلەتنىڭ تەۋەلىكىنى بېكىتكەنلەر 
ئىككىنچى بىر دۆلەتنىڭ تەۋەلىكىگە ئىگە بولمايدۇ. يۇقىرىدا ئېيتىلغان 
ئاۋمېن ئاالھى��دە مەمۇرىي رايونىنىڭ ئاھالىس��ى دۆل��ەت تەۋەلىكىنى 
تالالش��تىن بۇرۇن، ئاۋمېن ئاالھى��دە مەمۇرى��ي رايونىنىڭ نېگىزلىك 
قانۇنىدا بەلگىلەنگ��ەن ھوقۇقتىن بەھرىمەن بولى��دۇ، لېكىن دۆلەت 

تەۋەلىكى چەكلىمىسىگە ئۇچرايدىغان ھوقۇقالر بۇنىڭ سىرتىدا.
     )2( پورتۇگالىيە ساياھەت گۇۋاھنامىسىنى ساقالپ قالغان ئاۋمېنلىق 
جۇڭگو پۇقرالىرى ئاۋمېن ئاالھىدە مەمۇرىي رايونى قۇرۇلغاندىن كېيىن، 
مەزكۇر گۇۋاھنامە بىلەن باشقا دۆلەت ياكى رايونالرغا ساياھەتكە بارسا 
بولى��دۇ، لېكىن ئاۋمېن ئاالھى��دە مەمۇرىي رايونى��دا ۋە جۇڭخۇا خەلق 
جۇمھۇرىيىتىنىڭ باش��قا رايونلىرىدا يۇقىرىدا ئېيتىلغ��ان پورتۇگالىيە 
ساياھەت گۇۋاھنامىس��ى بىلەن پورتۇگالىيەنىڭ كونسۇل جەھەتتىن 

قوغداش ھوقۇقىدىن بەھرىمەن بولسا بولمايدۇ.
     )3( چەت ئەلدە ئولتۇراقلىشىش ھوقۇقىغا ئىگە بولغان ئاۋمېن ئاالھىدە 
مەمۇرىي رايونىدىكى جۇڭگو پۇقرالىرى چەت ئەل ھۆكۈمىتى تارقاتقان 
ئاالقىدار گۇۋاھنامىلەر بىلەن باش��قا دۆلەت ياكى رايونالرغا ساياھەتكە 
بارسا بولىدۇ، لېكىن ئاۋمېن ئاالھىدە مەمۇرىي رايونىدا ۋە جۇڭخۇا خەلق 
جۇمھۇرىيىتىنىڭ باشقا رايونلىرىدا يۇقىرىدا ئېيتىلغان گۇۋاھنامە بىلەن 
چەت ئەلنىڭ كونس��ۇل جەھەتتىن قوغ��داش ھوقۇقىدىن بەھرىمەن 

بولسا بولمايدۇ.
     )4( ئاۋمې��ن ئاالھى��دە مەمۇرى��ي رايونى قۇرۇلۇش��تىن بۇرۇن ياكى 
قۇرۇلغاندىن كېيىن چەت ئەلدىن ئاۋمېنغا قايتىپ كەلگەن ئەس��لىي 
ئاۋمېنلىق ئاھالىلەر ئىچىدىك��ى جۇڭگو پۇقرالىرى دۆلەت تەۋەلىكىنى 
ئۆزگەرتمەكچى بولس��ا، ئىناۋەتلىك گۇۋاھنامىسىگە ئاساسەن ئاۋمېن 
ئاالھىدە مەمۇرىي رايونىنىڭ دۆلەت تەۋەلىكىگە دائىر ئىلتىماسنى قوبۇل 

قىلغۇچى ئورگىنىغا ئىلتىماس قىلسا بولىدۇ.
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5-قىسىم: كونسۇل جەھەتتىن قوغداشقا ئېرىشىشتە دائىم ئۇچرايدىغان مەسىلىلەر

ئېرىشىۋالغان ئەنگلىيەنىڭ پۇقراس��ى دېگەن ساالھىيىتى »جۇڭخۇا 
خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆلەت تەۋەلىكى قانۇنى«غا ئاساسەن ئېتىراپ 
قىلىنمايدۇ. بۇنداق كىش��ىلەر يەنىال جۇڭگو پۇقراسى ھېسابلىنىدۇ، 
ئۇالرنى��ڭ ش��ياڭگاڭ ئاالھىدە مەمۇرى��ي رايونى��دا ۋە جۇڭخۇا خەلق 
جۇمھۇرىيىتىنىڭ باشقا رايونلىرىدا ئەنگلىيەنىڭ كونسۇل جەھەتتىن 

قوغداش ھوقۇقىدىن بەھرىمەن بولسا بولمايدۇ.
     )4( چەت ئەلدە ئولتۇراقلىش��ىش ھوقۇقىغا ئىگە بولغان شياڭگاڭ 
ئاالھىدە مەمۇرىي رايونىدىكى جۇڭگو پۇقرالىرى چەت ئەل ھۆكۈمىتى 
تارقاتق��ان ئاالقىدار گۇۋاھنامە بىلەن باش��قا دۆل��ەت ياكى رايونالرغا 
ساياھەتكە بارسا بولىدۇ، لېكىن شياڭگاڭ ئاالھىدە مەمۇرىي رايونىدا ۋە 
جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ باشقا رايونلىرىدا يۇقىرىدا ئېيتىلغان 
گۇۋاھنام��ە بىل��ەن چەت ئەلنى��ڭ كونس��ۇل جەھەتتى��ن قوغداش 

ھوقۇقىدىن بەھرىمەن بولسا بولمايدۇ.
     )5( شياڭگاڭ ئاالھىدە مەمۇرىي رايونىدىكى جۇڭگو پۇقرالىرىنىڭ 
دۆل��ەت تەۋەلىكىدە ئۆزگىرىش بولس��ا، ئىناۋەتلىك گۇۋاھنامىس��ىگە 
ئاساسەن ش��ياڭگاڭ ئاالھىدە مەمۇرىي رايونىنىڭ دۆلەت تەۋەلىكىگە 
دائىر ئىلتىماسنى قوبۇل قىلغۇچى ئورگىنىغا ئىلتىماس قىلسا بولىدۇ.

     ئەس��كەرتىش-2: »مەملىكەتلى��ك خەل��ق قۇرۇلتىي��ى دائىمى��ي 
كومىتېتىنى��ڭ ›جۇڭخ��ۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆل��ەت تەۋەلىكى 
قانۇنى‹ن��ى ئاۋمېن ئاالھى��دە مەمۇرىي رايونىدا يولغا قويۇش��قا دائىر 
بىر قانچە مەس��ىلە توغرىسىدىكى ئىزاھاتى«دىكى ئاالقىدار مەزمۇنالر 

تۆۋەندىكىچە:
     )1( ئ��ۆزى جۇڭگ��و زېمىنى��دا )ئاۋمېندا( تۇغۇلغ��ان ۋە ئۇنىڭدىن 
باش��قا »جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆلەت تەۋەلىكى قانۇنى«دا 
بەلگىلەنگەن جۇڭگو تەۋەلىكىگە ئىگە بولۇش ش��ەرتلىرىگە ئۇيغۇن 
كەلگەن، جۇڭگولۇقالر بىلەن قانداشلىقى بولغانلىكى ئاۋمېن ئاھالىسى 
پورتۇگالىيەنىڭ ساياھەت گۇۋاھنامىسىنى ياكى كىملىكىنى ساقالپ 

قالغان-قالمىغانلىقىدىن قەتئىينەزەر، جۇڭگو پۇقراسى ھېسابلىنىدۇ.
   جۇڭگولۇقالر بىلەن قانداشلىقى بولغان ھەم پورتۇگالىيەلىكلەر بىلەنمۇ 
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جۇڭگو كونسۇلىنىڭ قوغداش ۋە ياردەم بېرىشىگە دائىر قولالنما )2010-يىل(

قانداش��لىقى بولغانلىك��ى ئاۋمېن ئاالھىدە مەمۇرىي رايونى ئاھالىس��ى 
ئۆزىنىڭ ئىختىيارىيلىق��ى بويىچە، جۇڭخۇا خەل��ق جۇمھۇرىيىتىنىڭ 
دۆلەت تەۋەلىكىنى ياكى پورتۇگالىيە جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆلەت تەۋەلىكىنى 
تاللىسا بولىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدىن بىر دۆلەتنىڭ تەۋەلىكىنى بېكىتكەنلەر 
ئىككىنچى بىر دۆلەتنىڭ تەۋەلىكىگە ئىگە بولمايدۇ. يۇقىرىدا ئېيتىلغان 
ئاۋمېن ئاالھى��دە مەمۇرىي رايونىنىڭ ئاھالىس��ى دۆل��ەت تەۋەلىكىنى 
تالالش��تىن بۇرۇن، ئاۋمېن ئاالھى��دە مەمۇرى��ي رايونىنىڭ نېگىزلىك 
قانۇنىدا بەلگىلەنگ��ەن ھوقۇقتىن بەھرىمەن بولى��دۇ، لېكىن دۆلەت 

تەۋەلىكى چەكلىمىسىگە ئۇچرايدىغان ھوقۇقالر بۇنىڭ سىرتىدا.
     )2( پورتۇگالىيە ساياھەت گۇۋاھنامىسىنى ساقالپ قالغان ئاۋمېنلىق 
جۇڭگو پۇقرالىرى ئاۋمېن ئاالھىدە مەمۇرىي رايونى قۇرۇلغاندىن كېيىن، 
مەزكۇر گۇۋاھنامە بىلەن باشقا دۆلەت ياكى رايونالرغا ساياھەتكە بارسا 
بولى��دۇ، لېكىن ئاۋمېن ئاالھى��دە مەمۇرىي رايونى��دا ۋە جۇڭخۇا خەلق 
جۇمھۇرىيىتىنىڭ باش��قا رايونلىرىدا يۇقىرىدا ئېيتىلغ��ان پورتۇگالىيە 
ساياھەت گۇۋاھنامىس��ى بىلەن پورتۇگالىيەنىڭ كونسۇل جەھەتتىن 

قوغداش ھوقۇقىدىن بەھرىمەن بولسا بولمايدۇ.
     )3( چەت ئەلدە ئولتۇراقلىشىش ھوقۇقىغا ئىگە بولغان ئاۋمېن ئاالھىدە 
مەمۇرىي رايونىدىكى جۇڭگو پۇقرالىرى چەت ئەل ھۆكۈمىتى تارقاتقان 
ئاالقىدار گۇۋاھنامىلەر بىلەن باش��قا دۆلەت ياكى رايونالرغا ساياھەتكە 
بارسا بولىدۇ، لېكىن ئاۋمېن ئاالھىدە مەمۇرىي رايونىدا ۋە جۇڭخۇا خەلق 
جۇمھۇرىيىتىنىڭ باشقا رايونلىرىدا يۇقىرىدا ئېيتىلغان گۇۋاھنامە بىلەن 
چەت ئەلنىڭ كونس��ۇل جەھەتتىن قوغ��داش ھوقۇقىدىن بەھرىمەن 

بولسا بولمايدۇ.
     )4( ئاۋمې��ن ئاالھى��دە مەمۇرى��ي رايونى قۇرۇلۇش��تىن بۇرۇن ياكى 
قۇرۇلغاندىن كېيىن چەت ئەلدىن ئاۋمېنغا قايتىپ كەلگەن ئەس��لىي 
ئاۋمېنلىق ئاھالىلەر ئىچىدىك��ى جۇڭگو پۇقرالىرى دۆلەت تەۋەلىكىنى 
ئۆزگەرتمەكچى بولس��ا، ئىناۋەتلىك گۇۋاھنامىسىگە ئاساسەن ئاۋمېن 
ئاالھىدە مەمۇرىي رايونىنىڭ دۆلەت تەۋەلىكىگە دائىر ئىلتىماسنى قوبۇل 

قىلغۇچى ئورگىنىغا ئىلتىماس قىلسا بولىدۇ.
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جۇڭگو كونسۇلىنىڭ قوغداش ۋە ياردەم بېرىشىگە دائىر قولالنما )2010-يىل(

4. جۇڭگ��و پۇقرالىرى قانداق ئەھۋالدا كونس��ۇل جەھەتتىن 
قوغداشقا ئېرىشىدۇ؟

ئەھدىنامىس��ى«نىڭ   مۇناس��ىۋىتى  كونس��ۇل  »ۋىئې��ن       
5-ماددىس��ىدىكى بەلگىلىمىگە ئاساس��ەن: كونسۇل ۋەزىپىسى 
»خەلقئارا قانۇنالردا رۇخس��ەت قىلىنغ��ان چەك ئىچىدە، قوبۇل 
قىلغۇچى دۆلەتتە ئەۋەتكۈچى دۆلەتنىڭ ۋە شۇ دۆلەت پۇقراسى 
— ش��ەخس ۋە قانۇنىي ئىگ��ە — نىڭ مەنپەئىتىنى قوغداش«، 
»ئەۋەتكۈچى دۆلەت پۇقرالىرى — شەخس ۋە قانۇنىي ئىگە — 
گە ي��اردەم بېرىش« قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. مۇنداقچە 
ئېيتقان��دا، جۇڭگ��و پۇقرالىرىنى��ڭ باش��قا دۆل��ەت چېگراس��ى 
ئىچىدىكى ھەرىكىتى ئاساس��لىقى خەلقئارا قانۇن ۋە تۇرۇشلۇق 
دۆلەت قانۇنلىرىنىڭ چەكلىمىس��ىگە ئۇچرايدۇ. قاچان جۇڭگو 
پۇقرالى��رى )جۈملىدىن يەرلىكنى��ڭ قانۇنىغا خىالپلىق قىلغان 
جۇڭگو پۇقراسى(نىڭ شۇ جايدا بەھرىمەن بولىدىغان قانۇنىي 
ھوقۇق-مەنپەئىتى دەخلىگ��ە ئۇچرايدىكەن، جۇڭگونىڭ چەت 
ئەلدە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانا، كونسۇلخانىسى خەلقئارا قانۇنالر ۋە 
يەرلىك قانۇنالردا رۇخس��ەت قىلىنغان دائىرە ئىچىدە كونس��ۇل 

جەھەتتىن قوغداش مەسئۇلىيىتىنى ئۈستىگە ئالىدۇ.
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جۇڭگو كونسۇلىنىڭ قوغداش ۋە ياردەم بېرىشىگە دائىر قولالنما )2010-يىل(

4. جۇڭگ��و پۇقرالىرى قانداق ئەھۋالدا كونس��ۇل جەھەتتىن 
قوغداشقا ئېرىشىدۇ؟

ئەھدىنامىس��ى«نىڭ   مۇناس��ىۋىتى  كونس��ۇل  »ۋىئې��ن       
5-ماددىس��ىدىكى بەلگىلىمىگە ئاساس��ەن: كونسۇل ۋەزىپىسى 
»خەلقئارا قانۇنالردا رۇخس��ەت قىلىنغ��ان چەك ئىچىدە، قوبۇل 
قىلغۇچى دۆلەتتە ئەۋەتكۈچى دۆلەتنىڭ ۋە شۇ دۆلەت پۇقراسى 
— ش��ەخس ۋە قانۇنىي ئىگ��ە — نىڭ مەنپەئىتىنى قوغداش«، 
»ئەۋەتكۈچى دۆلەت پۇقرالىرى — شەخس ۋە قانۇنىي ئىگە — 
گە ي��اردەم بېرىش« قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. مۇنداقچە 
ئېيتقان��دا، جۇڭگ��و پۇقرالىرىنى��ڭ باش��قا دۆل��ەت چېگراس��ى 
ئىچىدىكى ھەرىكىتى ئاساس��لىقى خەلقئارا قانۇن ۋە تۇرۇشلۇق 
دۆلەت قانۇنلىرىنىڭ چەكلىمىس��ىگە ئۇچرايدۇ. قاچان جۇڭگو 
پۇقرالى��رى )جۈملىدىن يەرلىكنى��ڭ قانۇنىغا خىالپلىق قىلغان 
جۇڭگو پۇقراسى(نىڭ شۇ جايدا بەھرىمەن بولىدىغان قانۇنىي 
ھوقۇق-مەنپەئىتى دەخلىگ��ە ئۇچرايدىكەن، جۇڭگونىڭ چەت 
ئەلدە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانا، كونسۇلخانىسى خەلقئارا قانۇنالر ۋە 
يەرلىك قانۇنالردا رۇخس��ەت قىلىنغان دائىرە ئىچىدە كونس��ۇل 

جەھەتتىن قوغداش مەسئۇلىيىتىنى ئۈستىگە ئالىدۇ.
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5-قىسىم: كونسۇل جەھەتتىن قوغداشقا ئېرىشىشتە دائىم ئۇچرايدىغان مەسىلىلەر

ئەمەس( ياردەملىشىدۇ.
جۈملىدى��ن  خاتىرىلىرىڭىزن��ى،  ۋە  كىنىش��كا  مۇھى��م   )2(     
پاس��پورت، چېگرادىن كىرىش-چىقىش كارتىس��ى، س��ۇغۇرتا ۋە 
بانكا خاتىرىس��ى قاتارلىقالرنى ئوبدان س��اقالڭ ھ��ەم بىخەتەر، 

ئىشەنچىلىك جايغا قويۇڭ.
     )3( پاس��پورت ۋە ۋىزىنىڭ كۈچكە ئىگە ۋاقتىنى تەكشۈرۈڭ، 
ئەگەر پاس��پورتنى يېڭىالش��قا توغرا كەلس��ە دەرھال ئەلچىخانا، 

كونسۇلخانىغا بېرىپ رەسمىيەت بېجىرىڭ.
     )4( ھەر ئېھتىمالغا قارش��ى ئۆيىڭىزدىكى ياكى يېنىڭىزدىكى 
مۇھى��م كىنىش��كا ۋە ماتېرىيالالرن��ى زاپاس كۆپەيتى��پ قويۇڭ. 
ش��ۇنىڭ بىلەن بىللە ھەيدەۋاتقان ماشىنىڭىزنىڭ بىخەتەرلىكى 
ۋە نورم��ال يۈرۈش��ىگە كاپالەتلىك قىلى��ڭ، زۆرۈر يېمەكلىك ۋە 

دورىالرنى زاپاس ساقالپ قويۇڭ.
     )5( پاسس��ىپ ھالدا كۈتۈپ تۇرماڭ. بىخەتەر ئايرىلىش��قا يول 

بولسىال دەرھال ھەرىكەتلىنىڭ.
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5-قىسىم: كونسۇل جەھەتتىن قوغداشقا ئېرىشىشتە دائىم ئۇچرايدىغان مەسىلىلەر

ئەمەس( ياردەملىشىدۇ.
جۈملىدى��ن  خاتىرىلىرىڭىزن��ى،  ۋە  كىنىش��كا  مۇھى��م   )2(     
پاس��پورت، چېگرادىن كىرىش-چىقىش كارتىس��ى، س��ۇغۇرتا ۋە 
بانكا خاتىرىس��ى قاتارلىقالرنى ئوبدان س��اقالڭ ھ��ەم بىخەتەر، 

ئىشەنچىلىك جايغا قويۇڭ.
     )3( پاس��پورت ۋە ۋىزىنىڭ كۈچكە ئىگە ۋاقتىنى تەكشۈرۈڭ، 
ئەگەر پاس��پورتنى يېڭىالش��قا توغرا كەلس��ە دەرھال ئەلچىخانا، 

كونسۇلخانىغا بېرىپ رەسمىيەت بېجىرىڭ.
     )4( ھەر ئېھتىمالغا قارش��ى ئۆيىڭىزدىكى ياكى يېنىڭىزدىكى 
مۇھى��م كىنىش��كا ۋە ماتېرىيالالرن��ى زاپاس كۆپەيتى��پ قويۇڭ. 
ش��ۇنىڭ بىلەن بىللە ھەيدەۋاتقان ماشىنىڭىزنىڭ بىخەتەرلىكى 
ۋە نورم��ال يۈرۈش��ىگە كاپالەتلىك قىلى��ڭ، زۆرۈر يېمەكلىك ۋە 

دورىالرنى زاپاس ساقالپ قويۇڭ.
     )5( پاسس��ىپ ھالدا كۈتۈپ تۇرماڭ. بىخەتەر ئايرىلىش��قا يول 

بولسىال دەرھال ھەرىكەتلىنىڭ.
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5-قىسىم: كونسۇل جەھەتتىن قوغداشقا ئېرىشىشتە دائىم ئۇچرايدىغان مەسىلىلەر

)2( ئۆلۈم جىنايى ئىش��الر دېلوس��ىغا چېتىش��لىق بولسا ھەم 
ئاللىبۇرۇن س��وتقا ئەرز قىلىنغان بولس��ا، س��ىز ئادۋوكات تەكلىپ 
قىلىپ س��وت ئەھۋالىنى يېقىندىن ئىگىلىش��ىڭىز الزىم، ش��ۇنىڭ 
بىلەن بى��ر ۋاقىتتا، كونس��ۇلخانا خادىملىرىنىڭ دېل��و ئەھۋالىنى 
ئىگىلەش��كە ياردەم بېرىشىنى ئىلتىماس قىلسىڭىز ھەم قانۇن يول 
قويغان ئەھۋالدا سوتنى سىرتتىن ئاڭلىسىڭىز بولىدۇ. ئەگەر سوت 
ئەھۋالىغا ياكى ھۆكۈم نەتىجىس��ىگە نارازى بولس��ىڭىز، ئادۋوكات 
تەكلى��پ قىلى��پ نارازىلى��ق ئەرزى سۇنس��ىڭىز، ش��ۇنىڭ بىلەن 
بىر ۋاقىتت��ا كونس��ۇلخانا خادىملىرىغا پىكرىڭىزنى ش��ۇ جايدىكى 
ئاالقى��دار تارماقالرغا يەتكۈزۈپ قويۇش��ىنى ئىلتىماس قىلس��ىڭىز 
بولىدۇ. لېكىن كونس��ۇلخانا خادىملىرى دېلونى تەكش��ۈرەلمەيدۇ، 

سىزگە ۋاكالىتەن سوتقىمۇ چىقالمايدۇ.
)3( س��ىز ش��ۇ دۆلەتك��ە بېرى��پ ئاخىرەتلىك ئىش��الرنى بىر 
تەرەپ قىلىشنى تەلەپ قىلس��ىڭىز بولىدۇ، ئەمما بارلىق خىراجەت 
)خەلقئارالىق يول خىراجىتى، يات��اق، تاماق ۋە قاتناش خىراجىتى(

نى ئۆزىڭىز ئۈس��تىڭىزگە ئالىس��ىز؛ ش��ۇ دۆلەتك��ە بارىدىغان ۋىزا 
ھ��ەل قىلى��ش، مېھمانخان��ا ئۇقۇش��ۇش، كۈتىۋېلىش-ئۇزىتى��ش 
قاتارلىق رەس��مىيەتلەرنى ئۆزىڭىز بېجىرىسىز،  نوپۇزلۇق ساياھەت 
كوپىراتىپلىرىغا ھاۋالە قىلسىڭىزمۇ بولىدۇ؛ چەت ئەلدە تەرجىمانغا 
ئېھتىياجلى��ق بولس��ىڭىز، ئەلچىخانا، كونس��ۇلخانا تونۇش��تۇرۇپ 

بېرەلەيدۇ، ئەمما ھەققىنى ئۆزىڭىز بېرىسىز.
)4( ئەگەر )ۋىزا رەت قىلىنىش، يېتەرلىك خىراجەت بولماسلىق 
قاتارلىق( س��ەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ش��ۇ دۆلەتكە بېرىپ ئاخىرەتلىك 
ئۇرۇق-تۇغق��ان،  جايدىك��ى  ش��ۇ  بېجىرەلمىس��ڭىز،  ئىش��لىرىنى 
مەرھۇمنى��ڭ  كۆي��دۈرۈش،  جەس��ەت  دوس��ت-بۇرادەرلىرىڭىزگە 
جەس��ەت كۈلى ۋە باشقا تەۋەرۈكلىرىنى ۋەتەنگە قايتۇرۇپ كېلىش 
قاتارلىق ئىش��الرنى سىزگە ۋاكالىتەن بېجىرىشنى ھاۋالە قىلسىڭىز 
بولى��دۇ؛ ئەگ��ەر ش��ۇ جايدىكى مەس��ئۇل تارم��اق تەلەپ قىلس��ا، 
دۆل��ەت ئىچىدىكى جامائ��ەت گۇۋاھلىقى ئورگىن��ى گۇۋاھلىقتىن 
ئۆتكۈزگ��ەن ھ��ەم دىپلوماتىيە مىنىس��تىرلىقى )ياك��ى ئۇ ھوقۇق 
بەرگەن يەرلىك تاشقى ئىشالر ئىشخانىسى( ۋە ئاالقىدار دۆلەتنىڭ 

Book 1.indb   39 2011/10/17   11:18:00

40

جۇڭگو كونسۇلىنىڭ قوغداش ۋە ياردەم بېرىشىگە دائىر قولالنما )2010-يىل(

جۇڭگودا تۇرۇشلۇق ئەلچىخانا، كونسۇلخانىسى گۇۋاھلىق بەرگەن 
ھوقۇق بېرىلگەنلىك ھاۋالىنامىس��ى بىلەن تەمىنلىش��ىڭىز كېرەك. 
ئەگەر شۇ جاينىڭ قانۇن-نىزاملىرى يول قويسا، يۇقىرىقى ئىشالرنى 
كونس��ۇلخانا خادىملىرىنىڭ بېجىرىش��ىگە ھاۋالە قىلسىڭىز بولىدۇ 
)خىراجەتن��ى ئۆزىڭى��ز كۆتۈرىس��ىز(، لېكىن ئال��دى بىلەن دۆلەت 
ئىچىدىكى جامائەت گۇۋاھلىقى ئورگىنى گۇۋاھلىقتىن ئۆتكۈزگەن 
ھ��ەم دىپلوماتىيە مىنىس��تىرلىقى ياكى ئۇ ھوق��ۇق بەرگەن يەرلىك 
تاشقى ئىشالر ئىشخانىسى گۇۋاھلىق بەرگەن ھوقۇق بېرىلگەنلىك 

ھاۋالىنامىسى بىلەن تەمىنلىشىڭىز كېرەك.
)5( ئەگەر مىيىتنى ۋەتەنگە قايتۇرۇپ كەلمەكچى بولس��ىڭىز، 
جۇڭگونى��ڭ ش��ۇ جاي��دا تۇرۇش��لۇق ئەلچىخانا، كونسۇلخانىس��ى 
س��ىزنى مىيىت يۆتكەش ئىش��لىرىنى بېجىرىدىغان شىركەتلەرنىڭ 
تىزىملىكى بىلەن تەمىنلەيدۇ. مىيىت يۆتكەش خىراجىتى ناھايىتى 

يۇقىرى، ئۇنى ئۆزىڭىز ھەل قىلىسىز.
)6( چ��ەت ئەلنى��ڭ قان��ۇن مۇھىت��ى ئوخش��ىمىغاچقا، ئەگەر 
تۇغقانلىرى ئۇزۇنغىچە مىيىتنى بىر تەرەپ قىلمىس��ا، شۇ جايدىكى 
بەلگىلىمىلىرىگ��ە  قانۇنى��ي  جايىنى��ڭ  ئ��ۆز  تارماق��الر  ئاالقى��دار 
ئاساس��ەن، مەلۇم مۇددەت ئىچىدە مىيىتن��ى دەپنە قىلىۋېتىدۇ ياكى 

كۆيدۈرۈۋېتىدۇ.
)7( ئۆل��ۈم دېلوس��ىنى بىر ت��ەرەپ قىلىش��قا ناھايىتى ئۇزۇن 
ۋاقىت كېتىش��ى مۇمكىن، بۇنداق ئەھۋالدا، شۇ يەرلىك ئادۋوكاتنى 
بىر تەرەپ قىلىش��قا كۆز-قۇالق بولۇشقا تەكلىپ قىلىشىڭىز كېرەك. 
جۇڭگونى��ڭ ش��ۇ جاي��دا تۇرۇش��لۇق ئەلچىخانا، كونسۇلخانىس��ى 
پەقەت خىزمەت ھوقۇقى دائىرىس��ىدە شۇ جايدىكى مەسئۇل تارماق 
تەمىنلىگ��ەن دېلونى��ڭ بى��ر ت��ەرەپ قىلىنىش ئەھۋالىنى س��ىزگە 

ئۇقتۇرۇپال قويااليدۇ.
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5-قىسىم: كونسۇل جەھەتتىن قوغداشقا ئېرىشىشتە دائىم ئۇچرايدىغان مەسىلىلەر

)2( ئۆلۈم جىنايى ئىش��الر دېلوس��ىغا چېتىش��لىق بولسا ھەم 
ئاللىبۇرۇن س��وتقا ئەرز قىلىنغان بولس��ا، س��ىز ئادۋوكات تەكلىپ 
قىلىپ س��وت ئەھۋالىنى يېقىندىن ئىگىلىش��ىڭىز الزىم، ش��ۇنىڭ 
بىلەن بى��ر ۋاقىتتا، كونس��ۇلخانا خادىملىرىنىڭ دېل��و ئەھۋالىنى 
ئىگىلەش��كە ياردەم بېرىشىنى ئىلتىماس قىلسىڭىز ھەم قانۇن يول 
قويغان ئەھۋالدا سوتنى سىرتتىن ئاڭلىسىڭىز بولىدۇ. ئەگەر سوت 
ئەھۋالىغا ياكى ھۆكۈم نەتىجىس��ىگە نارازى بولس��ىڭىز، ئادۋوكات 
تەكلى��پ قىلى��پ نارازىلى��ق ئەرزى سۇنس��ىڭىز، ش��ۇنىڭ بىلەن 
بىر ۋاقىتت��ا كونس��ۇلخانا خادىملىرىغا پىكرىڭىزنى ش��ۇ جايدىكى 
ئاالقى��دار تارماقالرغا يەتكۈزۈپ قويۇش��ىنى ئىلتىماس قىلس��ىڭىز 
بولىدۇ. لېكىن كونس��ۇلخانا خادىملىرى دېلونى تەكش��ۈرەلمەيدۇ، 

سىزگە ۋاكالىتەن سوتقىمۇ چىقالمايدۇ.
)3( س��ىز ش��ۇ دۆلەتك��ە بېرى��پ ئاخىرەتلىك ئىش��الرنى بىر 
تەرەپ قىلىشنى تەلەپ قىلس��ىڭىز بولىدۇ، ئەمما بارلىق خىراجەت 
)خەلقئارالىق يول خىراجىتى، يات��اق، تاماق ۋە قاتناش خىراجىتى(

نى ئۆزىڭىز ئۈس��تىڭىزگە ئالىس��ىز؛ ش��ۇ دۆلەتك��ە بارىدىغان ۋىزا 
ھ��ەل قىلى��ش، مېھمانخان��ا ئۇقۇش��ۇش، كۈتىۋېلىش-ئۇزىتى��ش 
قاتارلىق رەس��مىيەتلەرنى ئۆزىڭىز بېجىرىسىز،  نوپۇزلۇق ساياھەت 
كوپىراتىپلىرىغا ھاۋالە قىلسىڭىزمۇ بولىدۇ؛ چەت ئەلدە تەرجىمانغا 
ئېھتىياجلى��ق بولس��ىڭىز، ئەلچىخانا، كونس��ۇلخانا تونۇش��تۇرۇپ 

بېرەلەيدۇ، ئەمما ھەققىنى ئۆزىڭىز بېرىسىز.
)4( ئەگەر )ۋىزا رەت قىلىنىش، يېتەرلىك خىراجەت بولماسلىق 
قاتارلىق( س��ەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ش��ۇ دۆلەتكە بېرىپ ئاخىرەتلىك 
ئۇرۇق-تۇغق��ان،  جايدىك��ى  ش��ۇ  بېجىرەلمىس��ڭىز،  ئىش��لىرىنى 
مەرھۇمنى��ڭ  كۆي��دۈرۈش،  جەس��ەت  دوس��ت-بۇرادەرلىرىڭىزگە 
جەس��ەت كۈلى ۋە باشقا تەۋەرۈكلىرىنى ۋەتەنگە قايتۇرۇپ كېلىش 
قاتارلىق ئىش��الرنى سىزگە ۋاكالىتەن بېجىرىشنى ھاۋالە قىلسىڭىز 
بولى��دۇ؛ ئەگ��ەر ش��ۇ جايدىكى مەس��ئۇل تارم��اق تەلەپ قىلس��ا، 
دۆل��ەت ئىچىدىكى جامائ��ەت گۇۋاھلىقى ئورگىن��ى گۇۋاھلىقتىن 
ئۆتكۈزگ��ەن ھ��ەم دىپلوماتىيە مىنىس��تىرلىقى )ياك��ى ئۇ ھوقۇق 
بەرگەن يەرلىك تاشقى ئىشالر ئىشخانىسى( ۋە ئاالقىدار دۆلەتنىڭ 
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جۇڭگو كونسۇلىنىڭ قوغداش ۋە ياردەم بېرىشىگە دائىر قولالنما )2010-يىل(

جۇڭگودا تۇرۇشلۇق ئەلچىخانا، كونسۇلخانىسى گۇۋاھلىق بەرگەن 
ھوقۇق بېرىلگەنلىك ھاۋالىنامىس��ى بىلەن تەمىنلىش��ىڭىز كېرەك. 
ئەگەر شۇ جاينىڭ قانۇن-نىزاملىرى يول قويسا، يۇقىرىقى ئىشالرنى 
كونس��ۇلخانا خادىملىرىنىڭ بېجىرىش��ىگە ھاۋالە قىلسىڭىز بولىدۇ 
)خىراجەتن��ى ئۆزىڭى��ز كۆتۈرىس��ىز(، لېكىن ئال��دى بىلەن دۆلەت 
ئىچىدىكى جامائەت گۇۋاھلىقى ئورگىنى گۇۋاھلىقتىن ئۆتكۈزگەن 
ھ��ەم دىپلوماتىيە مىنىس��تىرلىقى ياكى ئۇ ھوق��ۇق بەرگەن يەرلىك 
تاشقى ئىشالر ئىشخانىسى گۇۋاھلىق بەرگەن ھوقۇق بېرىلگەنلىك 

ھاۋالىنامىسى بىلەن تەمىنلىشىڭىز كېرەك.
)5( ئەگەر مىيىتنى ۋەتەنگە قايتۇرۇپ كەلمەكچى بولس��ىڭىز، 
جۇڭگونى��ڭ ش��ۇ جاي��دا تۇرۇش��لۇق ئەلچىخانا، كونسۇلخانىس��ى 
س��ىزنى مىيىت يۆتكەش ئىش��لىرىنى بېجىرىدىغان شىركەتلەرنىڭ 
تىزىملىكى بىلەن تەمىنلەيدۇ. مىيىت يۆتكەش خىراجىتى ناھايىتى 

يۇقىرى، ئۇنى ئۆزىڭىز ھەل قىلىسىز.
)6( چ��ەت ئەلنى��ڭ قان��ۇن مۇھىت��ى ئوخش��ىمىغاچقا، ئەگەر 
تۇغقانلىرى ئۇزۇنغىچە مىيىتنى بىر تەرەپ قىلمىس��ا، شۇ جايدىكى 
بەلگىلىمىلىرىگ��ە  قانۇنى��ي  جايىنى��ڭ  ئ��ۆز  تارماق��الر  ئاالقى��دار 
ئاساس��ەن، مەلۇم مۇددەت ئىچىدە مىيىتن��ى دەپنە قىلىۋېتىدۇ ياكى 

كۆيدۈرۈۋېتىدۇ.
)7( ئۆل��ۈم دېلوس��ىنى بىر ت��ەرەپ قىلىش��قا ناھايىتى ئۇزۇن 
ۋاقىت كېتىش��ى مۇمكىن، بۇنداق ئەھۋالدا، شۇ يەرلىك ئادۋوكاتنى 
بىر تەرەپ قىلىش��قا كۆز-قۇالق بولۇشقا تەكلىپ قىلىشىڭىز كېرەك. 
جۇڭگونى��ڭ ش��ۇ جاي��دا تۇرۇش��لۇق ئەلچىخانا، كونسۇلخانىس��ى 
پەقەت خىزمەت ھوقۇقى دائىرىس��ىدە شۇ جايدىكى مەسئۇل تارماق 
تەمىنلىگ��ەن دېلونى��ڭ بى��ر ت��ەرەپ قىلىنىش ئەھۋالىنى س��ىزگە 

ئۇقتۇرۇپال قويااليدۇ.
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5-قىسىم: كونسۇل جەھەتتىن قوغداشقا ئېرىشىشتە دائىم ئۇچرايدىغان مەسىلىلەر

قىلى��ش ئۇالرنىڭ باش تارتىپ بولمايدىغان مەجبۇرىيىتى. لېكىن 
كونس��ۇل جەھەتتى��ن قوغداش��تا خەلقئ��ارا قانۇن ۋە تۇرۇش��لۇق 
دۆلەتنىڭ قانۇنىغا خىالپلىق قىلىش��قا بولمايدۇ. جۇڭگونىڭ چەت 
ئەل��دە تۇرۇش��لۇق ئەلچىخان��ا، كونس��ۇلخانىلىرى دۆلىتىمىزنى��ڭ 
دىپلوماتىي��ە ۋاكال��ەت ئورگىنى، ئەلچىخانا، كونس��ۇلخانىالر ئۆزى 
تۇرۇش��لۇق دۆلەتتە مەمۇرىي ھوقۇققا ۋە زورالش ۋاسىتىسىگە ئىگە 
ئەمەس، پەقەت دىپلوماتىك يول ئارقىلىق ئارىلىشااليدۇ، ئۇتۇقلۇق 
بولۇش��ىمۇ، مەغلۇب بولۇش��ىمۇ مۇمكىن. كۆپ ھالالردا، ئەلچىخانا، 
كونس��ۇلخانىالرنىڭ خىزمىتى ئاالقىدار كىشىگە ۋاكالىتەن ئۇنىڭ 
ھوقۇقىنى تەشەببۇس قىلىش ئەمەس، بەلكى ئاالقىدار كىشىنىڭ 
ياردەملىشىش��تىن  قوغدىش��ىغا  ھوقۇق-مەنپەئىتىن��ى  قانۇنل��ۇق 

ئىبارەت.

Book 1.indb   45 2011/10/17   11:18:01“维文”的副本.indd   46 2011-11-4   16:26:32



45

5-قىسىم: كونسۇل جەھەتتىن قوغداشقا ئېرىشىشتە دائىم ئۇچرايدىغان مەسىلىلەر

قىلى��ش ئۇالرنىڭ باش تارتىپ بولمايدىغان مەجبۇرىيىتى. لېكىن 
كونس��ۇل جەھەتتى��ن قوغداش��تا خەلقئ��ارا قانۇن ۋە تۇرۇش��لۇق 
دۆلەتنىڭ قانۇنىغا خىالپلىق قىلىش��قا بولمايدۇ. جۇڭگونىڭ چەت 
ئەل��دە تۇرۇش��لۇق ئەلچىخان��ا، كونس��ۇلخانىلىرى دۆلىتىمىزنى��ڭ 
دىپلوماتىي��ە ۋاكال��ەت ئورگىنى، ئەلچىخانا، كونس��ۇلخانىالر ئۆزى 
تۇرۇش��لۇق دۆلەتتە مەمۇرىي ھوقۇققا ۋە زورالش ۋاسىتىسىگە ئىگە 
ئەمەس، پەقەت دىپلوماتىك يول ئارقىلىق ئارىلىشااليدۇ، ئۇتۇقلۇق 
بولۇش��ىمۇ، مەغلۇب بولۇش��ىمۇ مۇمكىن. كۆپ ھالالردا، ئەلچىخانا، 
كونس��ۇلخانىالرنىڭ خىزمىتى ئاالقىدار كىشىگە ۋاكالىتەن ئۇنىڭ 
ھوقۇقىنى تەشەببۇس قىلىش ئەمەس، بەلكى ئاالقىدار كىشىنىڭ 
ياردەملىشىش��تىن  قوغدىش��ىغا  ھوقۇق-مەنپەئىتىن��ى  قانۇنل��ۇق 

ئىبارەت.

Book 1.indb   45 2011/10/17   11:18:01“维文”的副本.indd   47 2011-11-4   16:26:33



“维文”的副本.indd   48 2011-11-4   16:26:33



“维文”的副本.indd   49 2011-11-4   16:26:33



“维文”的副本.indd   50 2011-11-4   16:26:34



“维文”的副本.indd   51 2011-11-4   16:26:34



“维文”的副本.indd   52 2011-11-4   16:26:35



“维文”的副本.indd   53 2011-11-4   16:26:35



“维文”的副本.indd   54 2011-11-4   16:26:35



“维文”的副本.indd   55 2011-11-4   16:26:36



“维文”的副本.indd   56 2011-11-4   16:26:36



“维文”的副本.indd   57 2011-11-4   16:26:37



“维文”的副本.indd   58 2011-11-4   16:26:37



“维文”的副本.indd   59 2011-11-4   16:26:37



“维文”的副本.indd   60 2011-11-4   16:26:38



“维文”的副本.indd   61 2011-11-4   16:26:38



“维文”的副本.indd   62 2011-11-4   16:26:39



“维文”的副本.indd   63 2011-11-4   16:26:39



“维文”的副本.indd   64 2011-11-4   16:26:39



“维文”的副本.indd   65 2011-11-4   16:26:40



“维文”的副本.indd   66 2011-11-4   16:26:40



“维文”的副本.indd   67 2011-11-4   16:26:41



“维文”的副本.indd   68 2011-11-4   16:26:41



“维文”的副本.indd   69 2011-11-4   16:26:41



“维文”的副本.indd   70 2011-11-4   16:26:42



“维文”的副本.indd   71 2011-11-4   16:26:42



“维文”的副本.indd   72 2011-11-4   16:26:43



“维文”的副本.indd   73 2011-11-4   16:26:44



“维文”的副本.indd   74 2011-11-4   16:26:44




