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مەسىلە نېمە؟

خىتــاي ھۆكۈمىتــى ئۇيغــۇر ۋە باشــقا ئــاز ســانلىق مىللــەت1 پۇقرالىرىنــى يىــراق 
غەربىي رايون شــىنجاڭدىن پۈتۈن مەملىكەت مىقياســىدىكى زاۋۇتالرغا كەڭ كۆلەمدە 
 Apple، BMW، Gap، ،يۆتكــەش ســالمىقىنى زورايتتــى. ئۇيغــۇرالر، نۆۋەتتــە
Huawei، Nike، Samsung، Sony ۋە Volkswagen... قاتارلىــق تېخنولوگىيــە، 
كىيىم-كېچــەك ۋە ئاپتوموبىــل ساھەســىدىكى كــەم دېگەنــدە 83 داڭلىــق دۇنيــاۋى 
ــە  ــي ئەمگەكك ــالردا مەجبۇرى ــان زاۋۇت ــەر ئالغ ــدە ي ــات زەنجىرى ــڭ تەمىن ماركىالرنى

سېلىنىۋاتىدۇ. 

بــۇ دوكالتتــا مۆلچەرلىنىشــىچە، 2017 - يىلىدىــن 2019 - يىلىغىچــە، جەمئىي 
80 مىڭدىــن ئارتــۇق ئۇيغــۇر »شــىنجاڭ«دىن خىتاينىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىكــى 
ــۇرۇش  ــۇپ ت ــرى بىۋاســىتە تۇت ــڭ بەزىلى ــۇپ،  ئۇالرنى ــەن بول ــا يۆتكەلگ زاۋۇتالرغ
الگېرلىرىدىــن ئەۋەتىلگــەن.2 ئەمەلىيەتتــە، بــۇ ئېھتىيــات بىلــەن قىلىنغــان ئــەڭ 
تۆۋەن مۆلچەر، ھەقىقىي ســان تېخىمۇ يۇقىرى بولۇشــى مۇمكىن. ياقا يۇرتالردىكى 
زاۋۇتــالردا ئىشــلەۋاتقان بــۇ ئۇيغــۇرالر ئادەتتــە ئايرىۋېتىلگــەن ياتاقــالردا تۇرىــدۇ،3 
ــي تەربىيەلەشــكە  ــالردا خىتايچــە ئۆگىنىشــكە ۋە ئىدىيەۋى ئىشــتىن ســىرتقى ۋاقىت
قاتناشــتۇرۇلىدۇ،4 داۋاملىــق نــازارەت قىلىنىــدۇ ۋە دىنىي پائالىيەتلەرگە قاتنىشىشــى 
مەنئىــي قىلىنىــدۇ.5 ھۆكۈمــەت ھۆججەتلىرىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان نۇرغــۇن 
مەنبەلەر يۆتكەلگەن ئىشــچىالرغا كۆزەتكۈچى ئورۇنالشــتۇرۇلىدىغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ 

ھەرىكــەت ئەركىنلىكىگــە چــەك قويۇلىدىغانلىقىنــى كۆرســەتمەكتە.6

الگېرلىــرى«  تەربىيەلــەش  »قايتــا  قانۇنســىز  »شــىنجاڭ«دىكى  خىتــاي، 
ســەۋەبىدىن خەلقئارانىــڭ ئەيىبلىشــىگە ئۇچــراپ كەلدى.7 بــۇ دوكالتتا خىتايدىكى 
ــى بويىچــە،  ــى يۆتكــەش پىالن ــڭ ئەمگــەك كۈچلىرىن ــڭ دۆلەتنى ــەزى زاۋۇتالرنى ب
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ئۇيغۇرالرنــى مەجبۇرىــي ئەمگەككــە ســېلىۋاتقانلىقىغا دائىــر يېڭــى پاكىتالرنــى 
ئوتتۇرىغــا قويــۇش ئارقىلىــق، خىتاينىــڭ ئــاز ســانلىق مىللــەت پۇقرالىرىنــى نىشــان 
قىلغــان ئىجتىمائىــي قايتــا قــۇرۇش پائالىيىتىنىــڭ يېڭــى باســقۇچى ئاشــكارىلىنىدۇ 
ــدۇ.  ــۇپ بېرىلى ــى يورۇت ــى بۇلغاۋاتقانلىق ــات زەنجىرىن ــڭ يەرشــارى تەمىن ۋە بۇنى

ھەل قىلىش چارىسى نېمە؟

خىتــاي ھۆكۈمىتــى خىتاينىــڭ ئاساســىي قانۇنــى ۋە دۆلــەت ئىچــى قانۇنلىرىــدا 
بەلگىلەنگــەن پۇقــراۋى، مەدەنىــي ۋە ئەمگــەك ھوقۇقلىرىغــا رىئايــە قىلىشــى، 
ــىز  ــى قانۇنس ــاز ســانلىق مىللەتلەرن ــۇر ۋە باشــقا مۇســۇلمان ئ شــىنجاڭدىكى ئۇيغ
ــلەش ۋە  ــڭ ئىش ــق پۇقراالرنى ــدە بارلى ــى، ھەم ــنى ئاخىرالشتۇرۇش ــۇپ تۇرۇش تۇت
ــك قىلىشــى  ــن چىقىرىشــىغا كاپالەتلى ــا ئەركى ــۆز ئالدىغ ــى ئ ــش قارارلىرىن يۆتكىلى

ــرەك. كې

شــىركەتلەر  ئىشــلىتىۋاتقان  مەجبۇرىــي  ئۇيغۇرالرنــى  زەنجىرىــدە  تەمىنــات 
مەجبۇرىــي ئەمگــەك بىلــەن ياســالغان تاۋارالرنــى ئىمپــورت قىلىشــنى چەكلەشــكە 
ياكــى تەمىنــات زەنجىرىدىكــى مەجبۇرىــي ئەمگــەك خەۋپىنــى ئاشكارىالشــقا ئاالقىدار 
ــا  ــمى تىلغ ــا ئىس ــۇ دوكالتت ــن.8  ب ــى مۇمكى ــان بولۇش ــق قىلغ ــا خىالپلى قانۇنالرغ
ئېلىنغــان شــىركەتلەر دەرھــال ئۆزلىرىنىــڭ خىتايدىكــى زاۋۇتلىرىدىكــى ئەمگــەك 
كۈچلىرىگە قارىتا، كىشــىلىك ھوقۇق نۇقتىســىدىن، ئۈزۈل-كېســىل ۋە مۇســتەقىل 
تەكشــۈرۈش ئېلىــپ بېرىشــى كېــرەك. بــۇ جەريانــدا ئىشــچىالرنىڭ تېخىمــۇ بــەك 

ــم. زىيانكەشــلىككە ئۇچرىشــىدىن ســاقلىنىش الزى

خىتــاي  تەشــكىالتالر  پۇقــراۋى  ۋە  كارخانىــالر  ھۆكۈمەتلىــرى،  چەتئــەل 
ھۆكۈمىتىگــە بېســىم ئىشــلىتىپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ مەجبۇرىــي ئەمگەككە سېلىنىشــى ۋە 
قانۇنســىز تۇتــۇپ تۇرۇلۇشــىنى ئاخىرالشتۇرۇشــى كېــرەك. بــۇ، خىتــاي ھۆكۈمىتىنــى 
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خەلقئــارا ئەمگــەك تەشــكىالتى )ILO( نىــڭ 1930 )-29نومۇرلــۇق( مەجبۇرىــي 
ئەمگــەك ئەھدىنامىســى ۋە  2014 مەجبۇرىــي ئەمگــەك ئەھدىنامىســى قائىدىســى... 
ئىچىگــە  ئــۆز  قاتارلىــق خەلقئارالىــق كېلىشــىملەرنى تەستىقالشــقا قىستاشــنى 
ــرى  ــداش جەمئىيەتلى ــتېمالچىالرنى قوغ ــتېمالچىالر ۋە ئىس ــرەك.9  ئىس ــى كې ئېلىش
ــڭ  ــىركەتلەردىن ئۆزلىرىنى ــۇغۇللىنىدىغان ش ــەن ش ــلەپچىقىرىش بىل ــدا ئىش خىتاي
تەمىنــات زەنجىرىگــە قارىتــا كىشــىلىك ھوقــۇق نۇقتىســىدىن تەكشــۈرۈش ئېلىــپ 
بېرىــپ، ئاساســىي كىشــىلىك ھوقۇقالرغــا رىئايــە قىلىۋاتقانلىقىغــا ۋە ھــەر قانــداق 
شــەكىلدىكى مەجبۇرىــي ئەمگــەك تۈرىگــە ئارىلىشــىپ قالمىغانلىقىغــا كاپالەتلىــك 

ــەپ قىلىشــى كېــرەك. قىلىشــنى تەل
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ئاساسىي مەزمۇنى

2017 - يىلدىــن باشــالپ، بىــر مىليوندىــن ئارتــۇق ئۇيغــۇر ۋە باشــقا تۈركىــي 
مۇســۇلمان ئاز ســانلىق مىللەت ئەزالىرى يىراق غەربىي رايون شــىنجاڭدىكى »قايتا 
تەربىيەلــەش الگېرلىــرى« تــورى ئىچىــدە غايىــب بولــدى.10 بەزى مۇتەخەسسىســلەر 
ــى  ــەت قىرغىنچىلىق ــەت رەھبەرلىكىدىكــى سىســتېمىلىق مەدەنىي ــى ھۆكۈم ــۇ تورن ب
پىروگراممىســى دەپ ئاتايــدۇ.11 الگېرالرنىــڭ ئىچىــدە، مەھبۇســالر سىياســىي مېڭــە 
يۇيۇشــقا ئۇچرايــدۇ ، دىنــى ۋە مەدەنىيىتىدىــن ۋاز كېچىشــكە مەجبۇرلىنىــدۇ، بەزى 
ــدا،  ــل ھال ــرى ئىزچى ــاي دائىرىلى ــدۇ.12  خىت ــالردا قىيىن-قىســتاققا ئېلىنى ئەھۋال
ــى  ــۇلمانالرنى خىتايدىك ــدا،13 مۇس ــۇرۇش نامى ــى ت ــقۇنلۇق«قا قارش ــي ئاش »دىنى
كــۆپ ســانلىق مىللــەت خەنلەرنىــڭ قىياپىتىــدە قايتــا قــۇرۇپ چىقىشــقا ئۇرۇنــۇپ 

كەلگەنىــدى.

ھۆكۈمــەت ئەمەلدارلىرىنىــڭ »بارلىــق تەربىيەلەنگۈچىلــەر ئوقــۇش پۈتتــۈردى«14 
باســقۇچقا  يېڭــى  ھەرىكىتــى«  تەربىيەلــەش  ئەگىشــىپ، »قايتــا  دېيىشــىگە 
كىرگەنــدەك قىلىــدۇ. نۆۋەتتــە كــۆپ ســاندىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ شــىنجاڭدىكى 
زاۋۋۇتــالردا مەجبۇرىــي ئەمگەككــە ســېلىنىۋاتقانلىقىغا دائىــر دەلىللــەر تاغــدەك 
دۆۋىلىنىپ تۇرماقتا.15 بۇ دوكالتتا بولســا شــىنجاڭنىڭ ســىرتىدىكى زاۋۇتالرنىڭمۇ، 
ھۆكۈمەتنىــڭ تەشكىللىشــى بىلــەن قايتىدىــن جانالنغــان، ئېكىسپىالتاتســىيە 
تىپىدىكــى ئەمگەكچىلەرنــى يۆتكــەش پىالنــى15 بويىچــە، ئۇيغــۇر ئىشــچىالرنى 
ــا  ئىشــلىتىۋاتقانلىقى ئوتتۇرىغــا قويۇلىــدۇ. قارىغانــدا، بىــر قىســىم زاۋۇتــالر »قايت
تەربىيەلــەش الگېرلىــرى« دىــن بىۋاســىتە ئەۋەتىلگــەن ئۇيغــۇر ئىشــچىالرنى 

ئىشــلىتىۋاتقاندەك قىلىــدۇ.

ئاۋىســتىرالىيە ئىســتراتېگىيىلىك سىياســەت تەتقىقات ئورنى )ASPI( خىتاينىڭ 
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توققــۇز ئۆلكىســىدە 2017 - يىلىدىــن باشــالپ شــىنجاڭدىن يۆتكەلگــەن ئۇيغــۇر 
ئەمگــەك كۈچلىرىنــى ئىشــلىتىۋاتقان 27 زاۋۇتنــى ئېنىقــالپ چىقتــى. ئېيتىلىشــىچە، 
بــۇ زاۋۇتــالر دۇنيــاۋى 83 داڭلىــق ماركىنىــڭ تەمىنــات زەنجىرىنىــڭ بىــر قىســمى 
بولغــان  يىلىغىچــە  يىلىدىــن 2019 -  مۆلچەرىمىزچــە، 2017 -  ئىكــەن.17  
 ))援疆 »ئارىلىقتــا، مەركىزىــي ھۆكۈمەتنىڭ ئاتالمىش »شــىنجاڭغا يــاردەم بېرىش
ــاز  سىياســىتى18 ئاســتىدا ئەمگــەك كۈچلىرىنــى يۆتكــەش پروگراممىســى بويىچــە ئ
دېگەنــدە 80 مىــڭ ئۇيغــۇر شــىنجاڭدىن يۆتكىلىــپ، زاۋۇتالرغــا تەقســىم قىلىنغان.

ــۇرۇش ۋە سىياســىي  ــۇپ ت ئۇيغۇرالرنىــڭ شــىنجاڭنىڭ ئىچــى ۋە ســىرتىدا تۇت
تەربىيەلــەش ئاپپاراتلىــرى بىلــەن چەمبەرچەس باغالنغان بــۇ خىزمەت ۋەزىپىلىرىنى 
رەت قىلىــش ياكــى ئۇنىڭدىــن قېچىــپ قۇتۇلــۇش ئىمكانىيىتــى ئاساســەن يوقتۇر.19 
توختىمــاي نــازارەت قىلىنىشــتىن باشــقا، ھۆكۈمــەت بۇيرۇغان خىزمەت تاپشــۇرۇقىنى 
رەت قىلغــان ئــاز ســانلىق مىللــەت پۇقرالىرىنىــڭ بېشــىدا ھــەر ۋاقىــت  خالىغانچــە 

تۇتقــۇن قىلىنىــش خەۋپــى ئەگىــپ يۈرىــدۇ.20 

ئەجەبلىنەرلىكــى شــۇكى، يەرلىــك ھۆكۈمەتلــەر ۋە خۇسۇســىي ۋاســىتىچىلەرگە 
ئەمگــەك كۈچلىرىنــى يۆتكەشــكە تەشــكىللىگىنى ئۈچــۈن شــىنجاڭ ئۆلكىلىــك 
ھۆكۈمــەت تەرىپىدىــن كىشــى بېشــىغا قــاراپ تولۇقلىمــا بېرىلىــدۇ.21 ئىشــچىالرنى 
ــان  ــەش« دەپ ئاتاۋاتق ــپىي تەربىيەل ــى »كەس ــاي ھۆكۈمىت ــر خىت ــەش ھازى يۆتك
ــان.22   ــۇپ قالغ ــر قىســمى بول ــاس بى ــڭ ئايرىلم ــەش« جەريانىنى ــا تەربىيەل »قايت
يەرلىــك ھۆكۈمەتنىــڭ 2019 - يىلىدىكــى بىــر خىزمــەت دوكالتىــدا مۇنــداق 
دېيىلگــەن: »تەربىيەلەنگــەن ھــەر بىــر تۈركــۈم )ئىشــچىالر(، بىــر تۈرلــۈك ئىشــقا 
ئورۇنالشــتۇرۇلىدۇ ۋە يۆتكىلىــدۇ. ئىشــقا ئورۇنالشــقانالر مۇكەممــەل ئىدىيەۋىيــي 

ــرەك.«23  ــى كې ــى داۋامالشتۇرۇش ــى ۋە خىزمىتىن ــە ئېلىش تەربىي
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بــۇ دوكالتتــا، دۇنيــاۋى داڭلىــق ماركىالرنىــڭ تەمىنــات زەنجىرىــدە يــەر 
ئۇيغــۇر  ســېلىنىۋاتقان  ئەمگەككــە  مەجبۇرىــي  زاۋۇتلىرىــدا  خىتــاي  ئالغــان 
ــات ئېلىــپ بېرىلغــان. بىرىنچــى  ــەك تەتقىق ــۈچ ئۆرن ئىشــچىالرغا مۇناســىۋەتلىك ئ
ئۆرنــەك تەتقىقاتتــا، خىتاينىــڭ شــەرقىدە ئامېرىكىنىــڭ Nike شــىركىتى ئۈچــۈن 
ــەن  ــاتكىالر بىل ــىم رىش ــك س ــڭ تىكەنلى ــر زاۋۇتنى ــلەپچىقىرىدىغان بى ــاغ ئىش ئاي
ــىس  ــى تەس ــاقچى قاراۋۇلخانىس ــارى ۋە س ــش مۇن ــا كۆزىتى ــالغانلىقى، زاۋۇتت قورش
قىلىنغانلىقــى بايــان قىلىنغــان. ئاڭالشــالرغا قارىغانــدا، ئۇيغــۇر ئىشــچىلىرى خەنزۇ 
ــە  ــەن )8 - بەتك ــە قايتالمايدىك ــدە ئۆيىگ ــىچە، تەتىل ــلىرىنىڭ ئەكس كەسىپداش
قــاراڭ(. ئىككىنچــى ئۆرنــەك تەتقىقــات، Adidas بىلــەن Fila نــى تەنتەربىيــە 
ــر  ــە بى ــان خىتاينىــڭ شــەرقىي قىســمىدىكى يەن ــەن تەمىنلەيدىغ ــرى بىل كىيىملى
زاۋۇت ھەققىــدە بولــۇپ، پاكىتالرغــا ئاساســالنغاندا، ئۇيغــۇر ئىشــچىلىرى بــۇ زاۋۇتقــا 
شــىنجاڭنىڭ »قايتــا تەربىيەلــەش الگېرلىرى«دىــن بىۋاســىتە يۆتكەلگــەن )18 - 
بەتكــە قــاراڭ(. ئۈچىنچــى ئۆرنەك تەتقىقاتتا بولســا، ئۇيغۇر ئەمگەك كۈچى ئارقىلىق 
ئالمــا ياكــى ئۇالرنىــڭ تەمىنلىگۈچىلىــرى ئۈچــۈن زاپچــاس ئىشــلەپچىقىرىدىغان بىر 
قانچــە خىتــاي زاۋۇتىنــى ئېنىقــالپ چىقىمىــز. سىياســىي تەربىيــە ئۇالرنىــڭ خىزمەت 

ۋەزىپىســىنىڭ مۇھىــم بىــر قىســمىنى تەشــكىل قىلىــدۇ )21 - بەتكــە قــاراڭ(.

بــۇ تەتقىقــات دوكالتىــدا، ئوچــۇق مەنبەلىــك خىتايچــە ھۆججەتلــەر، ســۈنئىي 
ھەمــراھ تەســۋىر ئانالىــزى، ئىلمىــي تەتقىقــات ۋە نــەق مەيدان ئاخبــارات خەۋەرلىرى 
ئاســاس قىلىنىــپ، خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغــۇر ۋە باشــقا مۇســۇلمان ئــاز ســانلىق 
مىللەتلەرنــى باستۇرۇشــىنىڭ يېڭــى باســقۇچىنىڭ ئارقىســىدىكى سىياســەتلەر 
تەھلىــل قىلىنىــدۇ. دوكالتتــا يەنــە ئۇيغــۇر ئەمگەكچىلىرىنىــڭ ئېكىسپىالتاتســىيە 
بــۇ  شــىركەتلىرىنىڭ  چەتئەل-خىتــاي  بىلىپ-بىلمــەي   ۋە  قىلىنىۋاتقانلىقــى 
كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكىگە چېتىلىــپ قالغانلىقىغــا ئائىــت ئىســپاتالر 

ئوتتۇرىغــا قويۇلىــدۇ.



9 قايتا تەربىيلەش، مەجبۇرىي ئەمگەك، نازارەت 

ئومۇمــەن قىلىــپ ئېيتقانــدا، ASPI نىــڭ تەتقىقاتــى 2019 - يىلىغىچە جەمئىي 
83 چەتئــەل ۋە خىتــاي شــىركىتىنىڭ مەجبۇرىــي ئەمگــەك كۈچلىرىنــى يۆتكــەش 
پىروگراممىســى ئارقىلىــق شــىنجاڭ ســىرتىغا يۆتكەلگــەن ئۇيغــۇر ئىشــچىالردىن 
بىۋاســىتە ياكــى ۋاســىتىلىك ھالــدا پايدىالنغانلىقىنــى كۆرســەتتى. بــۇ شــىركەتلەر 

تۆۋەندىكىچــە:

 Abercrombie & Fitch, Acer, Adidas, Alstom, Amazon, Apple,
 ASUS, BAIC Motor, BMW, Bombardier, Bosch, BYD, Calvin
 Klein, Candy, Carter’s, Cerruti 1881, Changan Automobile,
 Cisco, CRRC, Dell, Electrolux, Fila, Founder Group, GAC Group
 )automobiles(, Gap, Geely Auto, General Motors, Google, Goertek,
 H&M, Haier, Hart Schaffner Marx, Hisense, Hitachi, HP, HTC,
 Huawei, iFlyTek, Jack & Jones, Jaguar, Japan Display Inc.,
 L.L.Bean, Lacoste, Land Rover, Lenovo, LG, Li-Ning, Mayor,
 Meizu, Mercedes-Benz, MG, Microsoft, Mitsubishi, Mitsumi,
 Nike, Nintendo, Nokia, The North Face, Oculus, Oppo, Panasonic,
 Polo Ralph Lauren, Puma, Roewe, SAIC Motor, Samsung, SGMW,
 Sharp, Siemens, Skechers, Sony, TDK, Tommy Hilfiger, Toshiba,
 Tsinghua Tongfang, Uniqlo, Victoria’s Secret, Vivo, Volkswagen,
.Xiaomi, Zara, Zegna, ZTE

ــەن  ــالر بىل ــۆپ زاۋۇت ــن ك ــالر بىردى ــىم ماركى ــر قىس ــى بى ــڭ ئىچىدىك بۇالرنى
چېتىشــلىق.

تىزىملىكــى  تەمىنلىگۈچىلــەر  قىلىنغــان  ئېــالن  مەلۇماتــالر  ســانلىق  بــۇ 
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مۇناســىۋەتلىك   ASPI قىلغــان.  ئاســاس  خەۋەرلىرىنــى  تاراتقۇالرنىــڭ  ۋە 
تەمىنلىگۈچىلەرنىــڭ تەپســىالتلىرىنى دەلىللــەش ئۈچــۈن مەزكــۇر 83 مــاركا بىلــەن 
ئاالقىالشــتى. دوكالت ئېــالن قىلىنىشــتىن بــۇرۇن جاۋاب قايتۇرغان شــىركەتلەرنىڭ 
ــر  ــداق بى ــەر قان ــاۋادا ھ ــۈزدۇق. ن ــا كىرگ ــۇ دوكالتق ــز ب ــلىرىنى بى چۈشەندۈرۈش
ــز  ــا، بى ــاۋاب قايتۇرس ــن ج ــن كېيى ــالن قىلىنغاندى ــۇر  دوكالت ئې ــىركەت مەزك ش

ــز. ــالن قىلىمى ــوردا ئې ــى ت ئۇن

ASPI نىــڭ دىققــەت قىلىشــىچە، ئــاز ســاندىكى ماركىــالر ســاتقۇچىلىرىنى 
2020 - يىلــى بــۇ تەمىنلىگۈچىلــەر بىلــەن بولغــان مۇناســىۋەتنى ئاخىرالشتۇرۇشــقا 
بۇيرۇغــان. Adidas، Bosch ۋە Panasonic نــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان باشــقا 
ماركىــالر بولســا ئۆزلىرىنىــڭ ئەمگــەك پىالنىغــا چېتىشــلىق تەمىنلىگۈچىلــەر بىلــەن 
ــڭ  ــر ماركىنى ــداق بى ــا ھېچقان ــى، ئەمم ــىۋىتى يوقلىقىن ــام مۇناس ــىتە توخت بىۋاس
تەمىنــات زەنجىرىنىــڭ تېخىمــۇ تــۆۋەن قىســمىدا بىــر باغلىنىشــنىڭ بولۇشــىنى رەت 

ــان. ــى ئېيتق قىاللمايدىغانلىقىن

مەزكــۇر دوكالت مۇناســىۋەتلىك زاۋۇتــالر ۋە تەمىنــات زەنجىرىــدە مەجبۇرىــي 
ئۇيغــۇر ئەمگــەك كۈچــى ئېلېمېنتــى بــار بولغــان ماركىالر تەپســىلىي بايــان قىلىنغان 
قوشــۇمچە ماتېرىيالالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. دوكالتتــا يەنــە خىتــاي ھۆكۈمىتــى، 
شــىركەتلىرى، چەتئــەل ھۆكۈمەتلىــرى ۋە ئاممىــۋى تەشــكىالتلىرى ئۈچۈن كونكېرت 

تەكلىپلــەر ســۇنۇلىدۇ.
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ئۇيغۇرالرنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش

خەلقئــارا ئەمگەكچىلــەر تەشــكىالتى مەجبۇرىــي ئەمگەككــە سېلىشــنىڭ 11 
خىــل كۆرســەتكۈچىنى ئېــالن قىلغــان.24 ئۇيغــۇر ئىشــچىالر مەسىلىســىگە ئاالقىــدار 

ــن: ــى مۇمكى ــە ئېلىش ــۆز ئىچىگ ــى ئ ــەتكۈچلەر تۆۋەندىكىلەرن كۆرس

تۈرمىگــە سوالشــقا ئوخشــاش تەھدىــت ۋە قورقۇتۇشــالرغا دۇچ 	 
كېلىــش، بىخەتەرلىــك خادىملىــرى ۋە رەقەملىــك نــازارەت قىلىــش 

ــراش. ــىغا ئۇچ ــپ قىلىش ــكۈنىلىرىنىڭ تەقى ئۈس
ــىلەن: 	  ــۇش. مەس ــۈرۈپ قوي ــا چۈش ــىز ئەھۋالغ ــاج ۋە چارىس موھت

»شــىنجاڭ«دىكى ئائىلــە ئەزالىرىغــا تەھدىــت ســېلىش ئارقىلىــق.
ھەرىكــەت ئەركىنلىكىدىــن مەھــرۇم قالــدۇرۇش. مەســىلەن: ســىم 	 

ــتىدا  ــازارەت ئاس ــق ن ــرى تېخنىكىلى ــالردا ۋە يۇقى ــۇقلۇق زاۋۇت توس
ــۇش. تۇت

ــۇزۇش ۋە 	  ــالردا ياتق ــم ياتاق ــىلەن: ئايرى ــدۇرۇش. مەس ــم قال يېتى
مەخســۇس پويىــزالردا يۆتكــەش.

ئىشــلەش شــارائىتى ناچار بولۇش. مەسىلەن: سىياسىي ئۆگىنىش، 	 
زاۋۇتالردىكــى ســاقچى قاراۋۇلخانىلىــرى، ھەربىيچــە باشــقۇرۇش ۋە 

دىنىــي پائالىيەتلەرگــە يول قويماســلىق.
ئىســمېنا قوشۇپ ئىشــلەش. مەسىلەن: خىزمەت تەقسىماتىنىڭ بىر 	 

قىســمى ســۈپىتىدە ئىشــتىن كېيىنكى خىتايچە ئۆگىنىشدەرســلىرى، 
سىياسىي ئۆگىنىشيىغىنلىرى.25 

خىتاينىــڭ دۆلــەت تاراتقۇلىــرى ئەمگەكچىلەرنــى يۆتكــەش پروگراممىســىغا 
قاتنىشىشــنىڭ ئىختىيارىــي شــەكىلدە داۋام قىلىۋاتقانلىقىنــى خــەۋەر قىلغــان، 
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شــۇنداقال خىتــاي ئەمەلدارلىــرى شــىنجاڭدىن كىشــىلەرنى مەجبۇرىي يۆتكەپ ســودا 
ــراق  ــىمۇ،26 بى ــەن بولس ــپ كەلگ ــكار قىلى ــلىتىۋاتقانلىقىنى ئىن ــك ئىش خاراكتېرلى
خىتايدىــن قېچىــپ چىقىــپ ســۆزلەش پۇرســىتىگە ئېرىشــكەن ئۇيغــۇر ئىشــچىالر بــۇ 
زاۋۇتــالردا ئىشــلەۋاتقان مەزگىلــدە ئىزچىــل شــىنجاڭدىكى يىغىۋېلىــش الگېرلىــرى، 
ــا  ــى ئوتتۇرىغ ــۇپ تۇرغانلىقىن ــتىن قورق ــە ئەۋەتىلىش ــي تۈرمىلەرگ ــا ئەنئەنىۋى ھەتت

ــا.27  قويماقت

مەھــرۇم  ئەركىنلىكتىــن  بۇالرنىــڭ  زاۋۇتــالردا  ســىرتىدىكى  شــىنجاڭنىڭ 
ئىكەنلىكىنــى ئىســپاتاليدىغان پاكىتــالر بــار. »ئېشــىنچا ئەمگــەك كۈچلىــرى« 
ياكــى »نامــرات ئەمگــەك كۈچلىــرى« دەپ ئاتىلىدىغــان ئۇيغــۇر ئىشــچىالر دائىــم 
خىتاينىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىغــا ئايرىــم پويىــزالردا توشــۇلىدۇ28 ۋە بىــر قانچــە 
يىللىــق توختــام مۇددىتــى توشــقاندىن كېيىــن يەنــە ئوخشــاش ئۇســۇلدا يۇرتىغــا 

قايتۇرۇلىــدۇ.29 

كۆپلىگــەن مەنبەلەردىــن ئايــان بولۇشــىچە، خىتــاي مىقياســىدىكى زاۋۇتــالردا 
军事化( نۇرغۇنلىغــان ئۇيغــۇر ئىشــچىالر ئاتالمىــش ھەربىــي تۈزۈمــدە باشــقۇرۇش
管理( ئاســتىدا جاپالىــق ۋە غېرىبانــە ياشــىماقتا.30 ئىشــتىن ســىرتقى ۋاقىتــالردا، 

ئۇالر زاۋۇت ئورۇنالشــتۇرغان خىتايچە ئۆگىنىشكۇرســلىرىغا قاتنىشــىدۇ ۋە سىياســىي 
تەربىيــە ئالىــدۇ.31 ئۇالرنىــڭ دىنىــي پائالىيــەت بىلــەن شۇغۇللىنىشــىغا يــول 
قويۇلمايــدۇ.32  ھــەر 50 ئىشــچىغا بىردىــن ھۆكۈمــەت مەســئۇلى ئورۇنالشــتۇرۇلغان. 
يەنــە ئــۇالر مەخســۇس بىخەتەرلىــك خادىملىــرى تەرىپىدىــن نــازارەت قىلىنىــدۇ.33 
ئۇالرنىــڭ ئاساســەن ھەرىكــەت ئەركىنلىكــى يــوق بولــۇپ، قاتتىــق نــازارەت 
ــان  ــن ئايرىلغ ــىنجاڭدىكى ئائىلىســى ۋە پەرزەنتلىرىدى ــالردا ش ــان ياتاق قىلىنىدىغ
ھالدا ياشــايدۇ.34 بۇنىڭدىن ســىرت، بىر قىســىم زاۋۇتالردا ئۇالرنىڭ مائاشــلىرىنىڭ 
خىتــاي خىزمەتداشــلىرىدىن تــۆۋەن ئىكەنلىكىمــۇ ئىســپاتالنغان،35 گەرچــە دۆلــەت 
تاراتقۇلىــرى ئۇالرنىــڭ مائاشــىنىڭ ئاالھىــدە ياخشــى ئىكەنلىكىنــى داۋراڭ قىلغــان 

بولســىمۇ.36
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خىتــاي دائىرىلىــرى ۋە كارخانــا خوجايىنلىــرى ئۇيغــۇر ئىشــچىالرنى ئادەملىك ۋە 
ئېلېكترونلــۇق ئىــز قوغــالش ئارقىلىــق ئىــدارە قىلىــدۇ.37  ئۆلكىلىــك ھۆكۈمەتنىــڭ 
بىــر ھۆججىتىــدە كۆرسىتىلىشــىچە، شــىنجاڭ ئــادەم كۈچــى بايلىقــى ۋە ئىجتىمائىــي 
كاپالــەت ئىدارىســى تەرىپىدىــن بىــر ســانلىق مەلۇمــات ئامبىــرى ياســاپ چىقىلغــان، 
100 كىشــىلىك بىــر مۇتەخەسسىســلەر گۇرۇپپىســى تەرىپىدىــن باشــقۇرۇلىدىغان بــۇ 
ســانلىق مەلۇمــات ئامبىــرى ھــەر بىــر ئىشــچىنىڭ تېببىــي، ئىدىيەۋىيــي ۋە ئىشــقا 

ئورۇنلىشــىش ئەھۋاللىرىنــى خاتىرىلــەپ ماڭىدىكــەن.38 

ــاقاليدىغان  ــى س ــىي ئۇچۇرلىرىن ــچىالرنىڭ شەخس ــى ئىش ــار ئۇچۇرالرن ــۇ ئامب ب
ئىجتىمائىــي پاراۋانلىــق كارتىلىرىدىــن ئالىدىكــەن. ئــۇ يەنــە ئۈندىــدار گۇرۇپپىلىرى 
ۋە ھــەر بىــر ئىشــچىنىڭ ئىش-ھەرىكىتىنــى ئىــز قوغــالپ تەكشــۈرىدىغان نامەلــۇم 

بىــر يانفــون دېتالىدىنمــۇ ئۇچۇرالرغــا ئېرىشــىدىكەن.38

ئىشــچىالرنىڭ  ئۇيغــۇر  ئەمەلدارلىــرى  ھۆكۈمــەت  ۋە  شــىركەتلىرى  خىتــاي 
ئىدىيىســىنى ئۆزگەرتەلىگەنلىكى ۋە ئۇالرنى تېخىمۇ گۈزەل، ھەم »كۈندە يۇيۇنۇپ 

ــە.42  ــن پەخىرلەنمەكت ــا ئايالندۇرالىغانلىقىدى ــۋى« پۇقراغ ــان« »زامانى تۇرىدىغ

ئىشــچىالرنىڭ  ھۆكۈمەتلــەر  يەرلىــك  شــىنجاڭدىكى  ئەھۋالــالردا،  بــەزى 
شــىنجاڭدىكى ئائىلىســىنى نــازارەت قىلىــش ئۈچــۈن كومپارتىيــە كادىرلىرىنــى 
ئەۋەتكــەن.43 بۇنىڭدىــن مەقســەت ئىشــچىالر نــاۋادا زاۋۇتتــا بىــرەر ئىــش چىقارســا 
بۇنىــڭ بەدىلىنــى ئائىلىســىدىكىلەرنىڭ ئۆتەيدىغانلىقىنــى ئۇالرغــا ئەســلىتىپ 
تۇرۇش. بىر ھېســابتا بۇ ئىشــچىالرنىڭ ئۆزى خاالپ بۇ زاۋۇتالرغا كەلمىگەنلىكىنىڭ 

ــۈك ئىســپاتى. ــۇ كۈچل تېخىم

فۇجيەندىكــى ئۇيغــۇر ئەمگەكچىلەرنــى يۆتكەش پىالنىدىن خەۋەردار بىر كىشــى 
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دىنىي ۋە ئىنســانىي ھوقۇق ئورگىنى »زېمىســتان«غا: ئىشــچىالرنىڭ ھەممىســىنىڭ 
»قايتــا تەربىيەلــەش الگېرلىرى«نىــڭ ســابىق تۇتقۇنلىــرى ئىكەنلىكىنــى، ئەگــەر 
ھۆكۈمەتنىــڭ خىزمــەت تەقســىماتىغا بويسۇنمىســا قايتــا تۇتۇلــۇش بىلــەن تەھدىــت 
ــۇ  ــر ئۇيغۇرم ــەن بى ــكە ئەۋەتىلگ ــە ئىشلەش ــان.44 فۇجيەنگ ــېلىنغانلىقىنى ئېيتق س
مەزكــۇر ئورگانغــا ســاقچىالرنىڭ ئۇالرنىــڭ ياتىقىنــى قەرەللىــك چاراليدىغانلىقىنــى 
ۋە دىنىــي مەزمــۇن بارمۇ-يــوق دەپ تېلېفونلىرىنــى ئاختــۇرۇپ تۇرىدىغانلىقىنــى، 
نــاۋادا بىــرەر قۇرئــان چىقىــپ قالســا، ئۇنىــڭ ئىگىســىنىڭ 5-3 يىللىــق »قايتــا 

تەربىيەلــەش الگېرلىرى«غــا ئەۋەتىلىدىغانلىقىنــى ئېيتقــان.45  

بــۇ دوكالتنىــڭ ئۆرنــەك تەتقىقــات قىســمىدا بايــان قىلىنغــان ئۇيغۇرالرغــا 
قىلىنغــان بــۇ خىــل مۇئامىلــە دىنىــي ۋە مىللىــي ئايرىمىچىلىقنــى چەكلەشــكە دائىــر 

ــۇر. ــا خىالپت ــارا قانۇنالرغ ــى46 ۋە خەلقئ ــڭ ئاساســىي قانۇن خىتاينى

ــي  ــڭ مەجبۇرى ــەك كۈچلىرىنى ــۈن ئەمگ ــەن پۈت ــىنجاڭدىن يۆتكەلگ ــە ش گەرچ
يۆتكەلگەنلىكىنــى جەزملەشتۈرەلمىســەكمۇ، يېتەرلىــك تەپســىالتقا ئىگــە بولغــان بــۇ 
ئۆرنەكلــەر خەلقئــارا ئەمگەكچىلــەر تەشــكىالتىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك ئېنىقلىمىســىغا 
كــۆرە ئادەمنــى چۆچۈتكــۈدەك مەجبۇرىــي ئەمگەك قىلمىشــلىرىنى ئوتتۇرىغــا قويىدۇ.
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ئۆرنەك تەتقىقات 1: چىڭداۋدا نايكنىڭ تەنھەرىكەت ئاياغلىرىنى ياساۋاتقان 
ئۇيغۇر ئىشچىلىرى

رەسىم 1: تەيگۇاڭ ئاياغ زاۋۇتىدىكى ئۇيغۇر ئىشچىالر خىتاي بايرىقىنى لەپىلدەتمەكتە، 2019 - يىلى، ئۆكتەبىر.

مەنبە: »ۋەتەنپەرۋەرلىك تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنىڭ قەلب رىشتىسىنى ئورنىتايلى«
)中国民族宗教网(خىتاي مىللەت-دىن تورى ،)加强爱国主义教育搭建民族团结连心桥(

2019 - يىلى، 7 - نويابىر.

 2020 - يىلــى يانــۋاردا، شــىنجاڭدىن كەلگــەن 600 دەك ئــاز ســانلىق مىللــەت 

青岛泰光制鞋有( ئىشچىســى چىڭداۋ تەيگۇاڭ ئاياغچىلىق چەكلىك شــىركىتىدە
限公司( ئىشــقا ئورۇنالشــقان.47  تەيگۇاڭنىــڭ ئاساســلىق خېرىــدارى ئامېرىكىنىــڭ 

ــچىالر  ــىنجاڭلىق ئىش ــۇ ش ــۇر.48 ب ــك )Nike( ت ــىركىتى ناي ــان ش ــەت ھالقىغ دۆل
ــاي ھۆكۈمىتــى ئىزچىــل »قــاالق« ۋە »دىنىــي ئەســەبىيلىكنىڭ  ئاساســلىقى خىت
تەســىرىگە ئۇچرىغــان« دەپ تەســۋىرلەيدىغان جەنۇبىــي شــىنجاڭنىڭ قەشــقەر ۋە 

خوتــەن ۋىاليەتلىرىدىــن كەلگــەن ئايالالردىــن تەشــكىللەنگەن.49  

ــدۇ.  ــى تىكى ــڭ ئاياغلىرىن ــا نايكنى ــدۈزى زاۋۇتت ــەر كۈن ــۇر ئەمگەكچىل ــۇ ئۇيغ ب
ئاخشــىمى بولســا كەچلىــك كۇرســالرغا قاتنىشــىپ، خىتاينىــڭ دۆلــەت شــېئىرىنى 
تەربىيەلەنگــەچ«،  »كەســپىي  ھەمــدە  ئۆگىنىــدۇ؛  خىتايچــە  ئوقۇغــاچ، 
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ــدۇ.50 دەرســلەرنىڭ مەزمۇنــى شــىنجاڭدىكى  »ۋەتەنپەرۋەرلىــك تەربىيەســى« ئالى
»قايتــا تەربىيەلــەش الگېرلىرى«دىكــى بىلــەن ئوخشــاش.51 

ــڭ  ــڭ شــەندۇڭ ئۆلكىســىدىكى چىڭداۋنى ــى خىتاينى ــڭ زاۋۇت رايون تەيگۇاڭنى
ۋە  خىمىيــە  كورېيــە  بولــۇپ،  جايالشــقان  شــەھىرىگە  لەيشــى  شــىمالىدىكى 
توقۇمىچىلىــق گۇرۇھــى )chaebol(غــا تــەۋە.  تەيگۇاڭنىــڭ لەيشــى زاۋۇتــى نايكنىڭ 
ــۇر  ــۇ زاۋۇت مەزك ــۇپ،52 ب ــرى بول ــلەپچىقارغۇچىلىرىدىن بى ــاغ ئىش ــەڭ چــوڭ ئاي ئ
ئامېرىــكا ماركىســى ئۈچــۈن يىلىغــا يەتتــە مىليــون جۈپتىــن ئارتــۇق ئايــاغ ئىشــلەپ 

ــدۇ.53  بېرى

رەسىم 2: تەيگۇاڭنىڭ تەمىنات زەنجىرى

مەنبــە: لەيشــى ھۆكۈمــەت كومىتېتــى ئېــالن قىلغــان ئاخباراتقــا ئاساســالنغاندا،2007 - يىلىدىــن باشــالپ »60 نەچچــە 
تۈركــۈم« بويىچــە، جەمئىــي 9800 ئۇيغــۇر ئىشــچى چىڭــداۋ تەيگــۇاڭ ئايــاغ زاۋۇتىغــا يۆتكەلگــەن. »ۋەتەنپەرۋەرلىــك 
加强爱国主义教育搭建民( »تەربىيەســىنى كۈچەيتىــپ، مىللەتلــەر ئىتتىپاقلىقىنىــڭ قەلــب رىشتىســىنى ئورنىتايلــى

中国民族宗教网 خىتــاي مىللەت-دىــن تــورى ،)族团结连心桥
2019 - يىلى، 7 - نويابىر.

2019 - يىلى ئىيۇندا، تەيگۇاڭ كەچلىك مەكتىپىنىڭ ئېچىلىش مۇراســىمىدا، 
يەرلىــك بىرلىكســەپ ئىشخانىســىنىڭ بىــر ئەمەلــدارى54 ئۇيغۇر ئىشــچىلىرىنى دۆلەت 
ۋە مىللەتكــە بولغــان تونۇشــىنى كۈچەيتىشــكە چاقىرغــان.55 بۇ مەكتــەپ »ئانارنىڭ 
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دانىســى« كەچلىــك مەكتىپــى )3 - رەســىم( دەپ ئاتالغــان بولــۇپ، بــۇ ئىســىم 
خىتــاي رەئىســى شــى جىنپىڭنىــڭ »ھــەر مىللــەت خەلقــى ئانارنىــڭ دانىســىدەك 

زىــچ ئۇيۇشىشــى كېــرەك« دېگــەن ســۆزىدىن ئېلىنغــان.56 

رەسىم 3: تەيگۇاڭ زاۋۇتىدىكى ئاز سانلىق مىللەتلەر ئۈچۈن تەسىس قىلىنغان »ئانارنىڭ دانىسى« كەچلىك 
مەكتىپىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمى، 2019 - يىل، ئىيۇن.

مەنبــە: »شــەھەرلىك بىرلىــك ســەپ خىزمــەت بۆلۈمىنىــڭ »ئانارنىــڭ دانىســى« كەچلىــك مەكتىپــى: چىڭــداۋ 
市委统战部’石榴籽’夜校 走进青岛泰光举办普通话培训( »تەيگۇاڭنىــڭ خىتايچــە دەرســلىرىگە نــەزەر

班(، لەيشــى بىرلىكســەپ )莱西 统一战线( ، ئۈندىــدار ، 2019 - يىــل، 1 - ئىيــۇن.

»ۋاشــىنگىتون پوچتىســى گېزىتى«نىڭ خەۋەر قىلىشىچە، زاۋۇتتا ئىشلەيدىغان 
ئۇيغۇرالرنىڭ تەتىلدە ئۆيىگە قايتىشــىغا رۇخســەت قىلىنمىغان.57 

ــىنجاڭ  ــا ش ــچىالرنىڭ چىڭداۋغ ــۇر ئىش ــى ئۇيغ ــە زاۋۇتتىك ــت يەن ــۇر گېزى مەزك
ــى،  ــاالپ كەلمىگەنلىكىن ــرى خ ــى، ئۆزلى ــن ئەۋەتىلگەنلىكىن ــى تەرىپىدى ھۆكۈمىت
ئۇالرنىــڭ دىنىــي پائالىيــەت بىلــەن شۇغۇللىنىشــىغا رۇخســەت قىلىنمايدىغانلىقىنــى 

خــەۋەر قىلغــان.

»ۋاشــىنگىتون پوچتىســى گېزىتــى« تەرىپىدىــن 2020 - يىلــى يانــۋاردا ئېــالن 
قىلىنغــان زاۋۇتنىــڭ ســۈرەتلىرىدە كۆرسىتىلىشــىچە، بىناالرغــا قاراۋۇلخانــا تەســىس 
قىلىنغــان، ئەتراپقــا تىغلىــق ســىم ۋە ســىم رىشــاتكىالر ئورنىتىلغــان. ئۇيغــۇر 
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ئىشــچىالر زاۋۇت قورۇســى ئەتراپىــدا ئايلىنىــپ يۈرەلەيدىكــەن. بىــراق، ئۇالرنىــڭ 
يۈرۈش-تۇرۇشــى چىــراي پەرقلەنــدۈرۈش كامېراســى ئورنىتىلغان يــان دەرۋازىدىكى 

ســاقچىخانا تەرىپىدىــن يېقىندىــن كۆزىتىلىدىكــەن.

ئۇيغــۇر  زاۋۇتىدىكــى  تەيگــۇاڭ  قارىغانــدا،  گېزىتنىــڭ خەۋىرىگــە  مەزكــۇر 
ئىشــچىلىرى دېگىــدەك خىتايچــە بىلمەيدىغــان بولــۇپ، يەرلىــك كىشــىلەر بىلــەن 
بولغــان ئاالقــە ئاساســەن يــوق ئىكــەن. ئــۇالر زاۋۇتنىــڭ ئايرىــم ئاشخانىســىدا ياكى 
زاۋۇتنىــڭ ئۇدۇلىدىكــى »ھــاالل« بەلگىســى ئېلىۋېتىلگەن مۇســۇلمانچە رېســتوراندا 
غىزالىنىدىكــەن. ئــۇالر خىتــاي ئىشــچىالردىن ئايرىــم زاۋۇتنىــڭ يېنىدىكــى بىنــاالردا 

تۇرىدىكــەن.58 

ھەرىكىتىنىــڭ  ۋە  ئىدىيىســى  ئىشــچىالرنىڭ  ئىچىــدە  زاۋۇتالرنىــڭ   ASPI
يېقىندىــن كۆزىتىلىدىغانلىقىغــا ئائىــت پاكىتالرنى بايقىغان. مەقســەتلىك قۇرۇلغان 
»پىســخىك يېتەكلــەش ئىشخانىســى« )心理疏导室( دا تەيگۇاڭنىــڭ يەرلىــك 
ــە«  ــن يۈرەكك ــرالر »يۈرەكتى ــۇر كادى ــاي ۋە ئۇيغ ــىدىكى خىت ــالر بىرلەشمىس ئايال
ســۆھبىتى ئېلىــپ بېرىــپ، پىســخىكا جەھەتتىــن مەســلىھەت بېرىدىكــەن ۋە ئۇيغۇر 
ئىشــچىالرنىڭ  »ساپاســى«نىڭ ئۆسۈشــىگە ياردەم بېرىدىكەن.59 بۇنداق  ئىشخانا 

ۋە خىزمەتلــەر شــىنجاڭدىكى »قايتــا تەربىيەلــەش الگېرلىرى«دىمــۇ مەۋجــۇت.60

رەسىم 4: تەيگۇاڭ زاۋۇتىدىكى ئاز سانلىق مىللەت ئىشچىلىرىنىڭ ياشالرنىڭ ئائىلىسى« دەپ ئاتىلىدىغان قىرائەتخانىسى
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مەنبــە: »لەيشــىدە ئىشــلەيدىغانالر نەقەدەر بەختلىك-ھــە!« )在莱西这里上班的人有福了!(، لەيشــىنىڭ ئالقىنىدا 
))掌上莱西، ئۈندىــدار ، 2019 - يىلــى، 21 - ئىيــۇل.

خىتاينىــڭ يۇقىــرى دەرىجىلىــك ھۆكۈمــەت ئەمەلدارلىــرى تەيگۇاڭدىكــى مىللىي 
ئىشــچىالرنىڭ ئىشلىتىلىشــى ۋە باشقۇرۇلۇشــىنى ئۈلگە ئېلىشــقا ئەرزىيدىغان نەمۇنە 
دەپ قارايــدۇ. يەرلىــك تاراتقۇالرنىــڭ 2019 - يىلىنىــڭ ئاخىرىــدا ئېــالن قىلغــان 
خەۋىرىگــە قارىغانــدا، سىياســىي بيــۇرو دائىمىــي كومىتېتىنىــڭ ئەزاســى ۋاڭ ياڭ ۋە 
خىتــاي جامائــەت خەۋپســىزلىكى مىنىســتىرى جــاۋ كېجــى تەبرىــك خېتــى ئەۋەتىــپ 
بــۇ خىــل باشقۇرۇشــنى مەدھىيەلىگــەن.61 ھۆكۈمــەت ئىستاتىستىكىســىغا قارىغانــدا، 
2017 - يىلىدىــن 2018 - يىلغىچــە، 4710 نەپــەر ئۇيغــۇر ئىشــچى شــىنجاڭدىن 

شــەندۇڭغا يۆتكەلگــەن )بــۇ ھۆكۈمــەت نىشــانىنىڭ ئىككــى ھەسسىســىگە تــەڭ(.62 

ئىشــچىالرنى پارتىيــە ئورگانلىــرى يېقىندىــن كۆزىتىــدۇ. جامائــەت خەۋپســىزلىك 
ئىدارىســى ۋە بىرلىكســەپ خىزمــەت بۆلۈمىنىــڭ يەرلىــك ئەمەلدارلىــرى ئۇيغۇرالرنــى 
»ياللىغــان« شــەندۇڭ شــىركەتلىرى بىلــەن قەرەللىك ئۇچرىشــىپ، ئىشــچىالرنىڭ 
»ئىدىيــەۋى يۈزلىنىشــى ۋە پەيــدا بولغــان مەســىلىلەر«نى مۇزاكىــرە قىلىــدۇ.63 بــۇ 
ئورگانالرنىــڭ يەنــە تەيگۇاڭغــا ئوخشــاش زاۋۇتالرنىــڭ ئىچىگــە ئورۇنالشــتۇرۇلغان 
ۋەكىللىــرى بــار بولــۇپ، ئــۇالر ھــەر كۈنــى ئۇيغــۇر ئىشــچىلىرىنىڭ »ئــوي-
پىكىرلىرى«نــى دوكالت قىلىــدۇ، تاالش-تارتىشــالرنى بىــر تــەرەپ قىلىــدۇ ۋە 
ئۆزلۈكىدىــن »ئاممىۋىــي ۋەقەلەر«نىــڭ چىقىشــىنىڭ ئالدىنــى ئالىــدۇ.64 2018 - 
ــاز ســانلىق  ــڭ ئ ــۇل قىلىــش ئۇقتۇرۇشــىدا چىڭداۋنى ــر خىزمەتچــى قوب ــى، بى يىل
ــى  ــاقچىالرنى ئىزدەۋاتقانلىق ــى س ــان ياردەمچ ــىق بىلىدىغ ــى پىشش ــەت تىلىن مىلل
ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان.65  شــىنجاڭدا ياردەمچــى ســاقچىالر تۇتۇپ تــۇرۇش الگېرلىرىغا 
ــقا  ــازارەت قىلىش ــى ن ــدە ئۇالرن ــان مەزگىل ــۇپ تۇرۇلۇۋاتق ــش ۋە تۇت ــادەم ئەكىلى ئ

مەســئۇل.66  
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رەسىم 5: 2018 - يىلى ئىيۇلدا  176 نەپەر ئۇيغۇر ئىشچىنىڭ تەيگۇاڭ ئاياغ پاي چەكلىك شىركىتى ۋە فۇلىن 
ئېلېكترون شىركىتىدە ئىشلەش ئۈچۈن شىنجاڭنىڭ چىرا ناھىيىسىدىن چىڭداۋغا مېڭىش ئالدىدا ئۆتكۈزۈلگەن 

»خوشلىشىش مۇراسىمى«. 

策勒»مەنبــە: »چىــرا ناھىيىســى شــەندۇڭ كارخانىلىرىــدا مۇقىــم ئىشــلەش ئۈچــۈن 176 نەپــەر ئىشــچىنى تەشــكىللىدى
县组织176名务工人员赴山东)  企业稳定就业(، ئانارلىق )石榴园(، ئۈندىدار ، 2018 - يىلى، 5 - ئىيۇل.

2018 - يىلى يانۋاردا، خوتەندىكى يەرلىك تاراتقۇالر تەيگۇاڭدىكى 130 ئۇيغۇر 
ئىشــچىنىڭ خوتــەن ۋىاليەتلىــك ھۆكۈمەتكــە يازغــان »مىننەتدارلىــق خېتى«نــى 
ئېــالن قىلغــان.67 خىتــاي تىلىــدا يېزىلغــان خەتتــە، ئۇيغــۇر ئىشــچىالر ئۆزلىرىنىــڭ 
چىڭداۋغــا ئەۋەتىلىشــتىن بــۇرۇن نامراتلىــق پاتقىقىغــا پېتىــپ قالغانلىقىنــى بايــان 
ــۆۋەن  ــەڭ ت ــى ئ ــالر، خىتايدىك ــۈۋەن )413 دول ــدا 2850 ي ــر ئاي ــان ۋە ھازى قىلغ
ــى  ــدار ئىكەنلىكىن ــن مىننەت ــاش ئېلىۋاتقانلىقىدى ــرى( مائ ــن يۇقى ــش ھەققىدى ئى
بىلدۈرگــەن.ASPI 68 ئىشــچىالرنىڭ ئالغــان ئىــش ھەققــى ياكــى مەزكــۇر خەتنىــڭ 
چىنلىقىنــى دەلىللىيەلمىــدى. خەتتــە مۇنــداق دېيىلگــەن: چىڭداۋغــا كەلگەندىــن 
ــر  ــى ۋە ھازى ــۇپ يەتت ــى تون ــقۇنلۇقنىڭ خەتىرىن ــي ئاش ــچىالر دىنى ــن، ئىش كېيى

»گــۈزەل ئىســتىقبالىنى«نى كــۆردى.69
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 )援疆( »شىنجاڭغا ياردەم بېرىش«

ئۇيغۇرالرنــى يىلتىزىدىــن ئايرىــپ، خىتاينىــڭ مەركىزىــي ۋە شــەرقىي قىســىم 
رايونلىرىدىكــى زاۋۇتلىرىغــا ئورۇنالشــتۇرۇش يېڭىدىــن باشــالنغان ئىــش ئەمــەس. 
ئالدىــن بېيىغــان دېڭىــز  2000 - يىلالردىــن باشــالپ، خىتــاي ھۆكۈمىتــى 
بويىدىكــى ئۆلكە-شــەھەرلىرىنى »مىللەتلــەر ئــارا يۇغۇرۇلــۇش« )民族交融( ۋە 
»نامراتلىقتىــن قۇتۇلــدۇرۇش« )扶贫(نــى تېزلىتىــش نامــى ئاســتىدا شــىنجاڭ ۋە 
تىبەتكــە ئوخشــاش چېگــرا رايونلىرىنــى ئېچىشــقا ســەپەرۋەر قىلغان ۋە ئىشــچىالرنى 

يۆتكەشــكە ئىلھــام بېرىــپ كەلگەنىــدى.70 

بــۇ پىــالن بويىچە يۆتكەلگەن ئۇيغۇر ئىشــچىالر ئىچىدە ئۆزلىــرى خاالپ بارغانالر 
يــوق دېيەرلىــك. »قايتــا تەربىيەلــەش الگېرلىرى« سىستېمىســى بەرپا قىلىنىشــتىن 
خېلــى بۇرۇنقــى 2000 - يىلالردىــال، يۆتكەلگــەن ئۇيغۇر ئىشــچىالرنىڭ ياشــاش ۋە 
ئىشــلەش شــارائىتى، خــورالش دېمىگەندىمــۇ ئېكىسپىالتاتســىيە خاراكتېرىگــە ئىگــە 
ــۇلىدىن  ــۇش ئۇس ــي تۇرم ــن ۋە ئەنئەنىۋى ــى ئۆي-ماكانلىرىدى ــدى.72 ئۇيغۇرالرن ئى
قەســتەن ئايرىپ، ئاچكۆز خوجايىنالرنىڭ رەھىمســىزلىكى ۋە خىتاي ئىشــچىالرنىڭ 
يەكلەشــلىرى ئاســتىدا ھەددىدىــن زىيــادە ئىشلەشــكە مەجبۇرلىغانلىقــى ئۈچــۈن بــۇ 
خىــل پىالنــالر ئىزچىــل كىشــىلىك ھوقــۇق تەشــكىالتلىرىنىڭ تەنقىدىگــە ئۇچــراپ 

كەلدى.72 

 گۇاڭدوڭدىكــى بىــر زاۋۇتتــا خىتــاي ۋە ئۇيغــۇر ئىشــچىالر ئارىســىدا يــۈز بەرگەن 
جېدەل-ماجىــراالر 2007 - يىلــى ئىيۇلدا شــىنجاڭنىڭ مەركىــزى ئۈرۈمچىدە قانلىق 
ــۇر  ــرى ئۇيغ ــدار زاۋۇت خوجايىنلى ــن، ئاالقى ــن كېيى ــەۋەب بولغاندى ــا س قوزغىالڭغ

ئەمگەكچىلەرنــى ئىشلىتىشــنى زور دەرىجىــدە ئازايتتــى.72 
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بــۇ قوزغىالڭنىــڭ كەينىدىــن، خىتــاي ھۆكۈمىتــى 2010 - يىلىــدا قەرەللىــك 
رايوننىــڭ  باشــلىدى.73  ئېچىشــنى  يىغىنــى«  بېرىــش  يــاردەم  »شــىنجاڭغا 
تەرەققىياتــى ۋە مۇقىملىقىغــا »يــاردەم بېرىــش« نامىدا، باي ئۆلكە ۋە شــەھەرلەرنى 
ــان«  ــەن »قوشــماق تۇقق ــەت ۋە شــەھەرلەر بىل شــىنجاڭدىكى ھــەر قايســى ۋىالي
بولۇشــقا ســەپەرۋەر قىلىــش ئۈچــۈن، ئىقتىســادىي تولۇقلىمىــالر ۋە سىياســىي 

ــدى.75  ــا قويۇل ــالر يولغ قولالش

شــۇنىڭدىن ئېتىبارەن، ھەر قايســى ئۆلكىلەردىن »تېببىي جەھەتتە شــىنجاڭنى 
 ، )科技援疆(»تېخنىكا جەھەتتە شــىنجاڭنى يۆلەش« ،)医疗援疆( »يۆلەش
»مائارىــپ جەھەتتــە شــىنجاڭنى يۆلــەش« )教育援疆( ۋە »ســانائەت جەھەتتىــن 
شــىنجاڭغا يــاردەم بېرىــش« ) )产业援疆... قاتارلىــق تۈرلــۈك شــەكىللەردە بــۇ 

يــاردەم بېرىــش پىالنىغــا ھەسســە قوشــۇش تەلــەپ قىلىندى.76  

ــۇن  ــدە تۇتق ــەڭ كۆلەم ــۇ ك ــى تېخىم ــلىرىدا ئۇيغۇرالرن ــڭ باش 2017 - يىلىنى
قىلىشــقا ئەگىشــىپ،77 بۇ خىل »شــىنجاڭغا ياردەم بېرىش« پىالنى ئەڭ ئالدىنقى 
产业援( ( »قاتارغــا چىقتــى.78 »ســانائەت جەھەتتىــن شــىنجاڭغا يــاردەم بېرىــش
疆نامىــدا، يەرلىــك ھۆكۈمەتلــەر ۋە شــىركەتلەر »قايتــا تەربىيەلەنگــەن« ئۇيغــۇرالر 

ئۈچــۈن ئىشــقا ئورۇنلىشــىش پۇرســىتى تېپىشــقا كۈچــەپ تەشــۋىق قىلىنــدى.79 

»ســانائەت جەھەتتــە شــىنجاڭغا يــاردەم بېرىش«تىــن مەقســەت، نامراتالرنــى 
يۆلەش نامىدا »بىكارچى« ئۇيغۇرالرغا ئىش تېپىپ بېرىشــتۇر. بىراق، ئۇمۇ »قايتا 
تەربىيەلــەش الگېرلىــرى« سىستېمىســىغا ئوخشاشــال مېڭــە يۇيۇشــنى نىشــانلىغان 
بولــۇپ، زاۋۇت خوجايىنلىرىدىــن ئۇيغــۇر ئىشــچىلىرىنىڭ »قاالقلىقلىرىنى«نــى 
ئىســالھ قىلىــش ۋە ئۇالرنــى خىتايالشــتۇرۇش ئارقىلىــق تۈپتىــن ئۆزگەرتىــش ئۈمىــد 
قىلىنىــدۇ.80 بۇنىــڭ بەدىلىگــە ئۇيغــۇر ئىشــچىالردىن كومپارتىيەگــە ۋە ئۆزلىرىنىــڭ 
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خىتــاي »قېرىنداشــلىرى«غا مىننەتدارلىــق بىلــدۈرۈش تەلــەپ قىلىنىــدۇ.81

 خىتــاي مىقياســىدىكى كارخانىــالر ســانائەتتە »شــىنجاڭغا يــاردەم بېرىش«كــە 
مۇنــۇ ئىككــى خىــل شــەكىلدە قاتنىشــااليدۇ:

شىنجاڭ ئىچىدە »ھەمرا« )卫星( زاۋۇت ياكى سېخالرنى قۇرۇپ، 	 
»ئېشــىنچا ئەمگــەك كۈچلىــرى« )富余劳动力(نــى ســۈمۈرۈش.82 
شــىنخۇا ئاگېنتلىقىنىــڭ خەۋىرىگــە قارىغانــدا، ئۆتكــەن بىــر نەچچە 
يىلــدا، »شــىنجاڭغا يــاردەم بېرىــش« تــۈرى بويىچــە، جەمئىــي 4 
مىــڭ 400 كارخانــا شــىنجاڭغا يەرلىشــىپ، بىــر  مىليونغــا يېقىــن 

يەرلىكنــى ئىشــقا ئورۇنالشــتۇرغان.83 
بىــر قاتــار ئەمگەكچــى يۆتكــەش پىالنلىــرى ئارقىلىــق ئۇيغــۇر 	 

ــالپ  ــدا يال ــڭ باشــقا جايلىرىدىكــى زاۋۇتلىرى ئىشــچىالرنى خىتاينى
ئىشــلىتىش.

浩缘朋服装有限公( ــىركىتى ــك ش ــەك چەكلى ــڭ كىيىم-كېچ ــاۋ يۈەنپى  خ
ــاردەم  ــە ي ــانائەت جەھەتت ــا س ــىركەتلەر بولس ــىم ش ــر قىس ــاش، بى ــە ئوخش 司(گ

ــەر ئىككــى شــەكلىگە قاتناشــقان.84  ــى ھ بېرىشــنىڭ يۇقىرىدىك

شــىنجاڭ تەرەققىيــات ۋە ئىســالھات كومىتېتىنىڭ رەســمىي باياناتىغــا قارىغاندا، 
2018 - يىلىنىــڭ ئاخىرىغــا قــەدەر، »قايتــا تەربىيەلــەش الگېرلىــرى« دىــن 
چىققــان ئــەرزان ئەمگەكچىلــەر شــىنجاڭ ئىقتىســادىنىڭ مۇھىــم ھەرىكەتلەندۈرگــۈچ 
ــپىي  ــىنجاڭدىكى »كەس ــچىلىرىنى ش ــۇر ئىش ــە ئۇيغ ــان.85 نۆۋەتت ــە ئايالنغ كۈچىگ
تەربىيەلــەش« ۋە سىياســىي كالــال يۇيــۇش الگېرلىرىدىــن خىتاينىــڭ ھەرقايســى 
ــان.  ــەكىللىنىپ بولغ ــە ش ــىتە لىنىي ــۇيدىغان بىۋاس ــا توش ــى زاۋۇتالرغ جايلىرىدىك
ــدا  ــى دوكالتى ــەت خىزمىت ــر ھۆكۈم ــق بى ــىنىڭ 2019 - يىللى ــاش ناھىيەس قاراق
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كۆرسىتىلىشــىچە، »تەربىيەلەنگەن ھەر بىر تۈركۈم )كىشــىلەر( ئۈچۈن، بىر تۈركۈم 
ئىــش ئورنــى ھــەل قىلىنىدىكــەن ۋە شــۇ تۈركــۈم )كىشــىلەر( يۆتكىلىدىكــەن«.86 
بــەزى ئەھۋالــالردا، »تەربىيەلەنگــەن« ئۇيغۇرالرنىــڭ %100 ئىشــقا ئورۇنلىشىشــىغا 
كاپالەتلىــك قىلىــش ئۈچــۈن، كەســپىي تەربىيەلــەش ۋە سىياســىي كالــال يۇيــۇش 
ــن  ــى ئالدى ــەش خىزمىت ــىنجاڭدىن يۆتك ــى ش ــال، ئەمگەكچىلەرن ــالنماي تۇرۇپ باش

ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ.87    
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شىنجاڭنىڭ ئەمگەكچىلەرنى يۆتكەش پىالنى

ھۆكۈمــەت  رەســمىي  ۋە  تاراتقۇلىــرى  ئىلكىدىكــى  دۆلــەت  خىتاينىــڭ 
ــە، 80  ــن -2019 يىلىغىچ ــىچە، -2017 يىلىدى ــۇم بولۇش ــلىرىدىن مەل ئۇقتۇرۇش
ــۇ  ــەن. ASPI ب ــىرتقا يۆتكەلگ ــىنجاڭدىن س ــچى ش ــۇر ئىش ــۇق ئۇيغ ــن ئارت مىڭدى
يۆتكەشــلەرگە مۇناســىۋەتلىك ســانلىق مەلۇماتالرنــى خەرىتىلەشــتۈردى. ئالتىنچــى 
رەســىمدە ســىتېرىلكا قانچــە چــوڭ بولســا، شــۇنچە كــۆپ ئــادەم يۆتكەلگەنلىكىنــى 
بىۋاســىتە  ناھىيەلەردىن-زاۋۇتالرغــا  بولســا  ســىزىقالر  بىلدۈرىــدۇ. چېكىتلىــك 
يۆتكەشــكە ۋەكىللىــك قىلىــدۇ. بــۇ دىئاگىراممــا ئەھۋالنــى تولــۇق ئىپادىلىيەلىشــى 
ــك  ــڭ قانچىلى ــى ۋە ھەجمىنى ــڭ كۆلىم ــۇر پىالننى ــۇنداقتىمۇ، مەزك ــن، ش ناتايى

ــدۇ.  ــۈرۈپ بېرى ــس ئەتت ــى ئەك ئىكەنلىكىن

رەسىم 6:  2017 - يىلىدىن 2020 - يىلىغىچە ئۇيغۇرالرنىڭ خىتاينىڭ باشقا جايلىرىغا يۆتكىلىش ئەھۋالى.

مەنبــە: ASPI نىــڭ خەلقئــارا تــور سىياســەت مەركىــزى يەرلىــك تاراتقۇالرنىــڭ خەۋەرلىــرى ۋە رەســمىي ھۆكۈمــەت ئۇچۇرلىرىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان 
بىــر قاتــار ســانلىق مەلۇماتالرغــا ئاساســەن تۈزگــەن.

ســانلىق  دائىــر  يۆتكەشــكە  كۈچلىرىنــى  ئەمگــەك  ھۆكۈمىتىنىــڭ  خىتــاي 
مەلۇماتلىــرى جەنۇبىــي شــىنجاڭدىن شــىمالىي شــىنجاڭغا يۆتكــەش، شــىنجاڭدىن 
باشــقا ئۆلكىلەرگــە يۆتكــەش ۋە يەرلىكتىكــى زاۋۇتالرغــا يۆتكــەش... قاتارلىقالرنــى 
ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ.  يۇقىرىــدا تىلغــا ئېلىنغــان قاراقــاش ناھىيەســىنىڭ دوكالتىغا 
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ئاساســالنغاندا، شــىنجاڭنىڭ ســىرتىغا ئەۋەتىلگەن ئىشــچىالر شــىنجاڭنىڭ ئومۇمىي 
ئىشــچى يۆتكــەش نىســبىتىنىڭ 8910% ~ 9050% نــى تەشــكىل قىلىــدۇ.

يۆتكــەش  جايلىرىغــا  باشــقا  شــىنجاڭدىن خىتاينىــڭ  يىلــالردا،  يېقىنقــى 
نىســبىتى ســىجىل ئاشــقان. دۆلــەت تاراتقۇلىرىنىــڭ خەۋەرلىرىگــە قارىغانــدا، 2017 
- يىلىــدا، 20 مىــڭ 859 نەپــەر يېــزا ئېشــىنچا ئەمگەكچىلىــرى باشــقا ئۆلكىلەرگــە 
ــى  ــان ســانلىق مەلۇماتالرن ــالن قىلىنغ ــڭ ئې ئىشلەشــكە ئەۋەتىلگــەن.ASPI 91 نى
ئانالىــز قىلىشــىغا ئاساســالنغاندا، 2018 - يىلــى تەخمىنــەن 28 مىــڭ ئادەم ئىشــقا 
ئورۇنلىشــىش ئۈچــۈن يۆتكەلگــەن.92 2019 - يىلىــدا بولســا، تەخمىنــەن 32 مىــڭ 

كىشــى رايــون ســىرتىغا ئەۋەتىلگــەن.93 

شــىنجاڭ دائىرىلىرىمــۇ ئۆزلىرىنىــڭ ئەمگەكچــى يۆتكەش نىشــانلىرىنى ئاشــۇرۇپ 
ئورۇنلىغانلىقىنــى قايتا-قايتــا تىلغــا ئالغــان.94 2017 - يىللىــق نىشــان 20 مىــڭ 
بولــۇپ، %4 ئاشــۇرۇپ ئورۇنالنغــان.95 2019 - يىللىــق نىشــان بولســا 25 مىــڭ 

بولــۇپ، ئاالھــەزەل %25 ئاشــۇرۇپ ئورۇنالنغانلىقــى خــەۋەر قىلىنغــان.96 

 ASPI، ئەمگەكچــى يۆتكــەش پىالنىغــا مۇناســىۋەتلىك ئاچقۇچلــۇق ســۆزلەرنى 
ئىــزدەش جەريانىــدا، خىتاينىــڭ ئىــزدەش ماتــورى بەيــدۇ Baidu(( ئارقىلىــق 
ئېرىشــكەن ئۇچۇرالرنىــڭ مىقــدارى ئۈســتىدە ئانالىــز ئېلىــپ بــاردى. 7 - رەســىم 
شــىنجاڭدا ئاتالمىــش »ئەســەبىيلىككە قارشــى قاتتىــق زەربــە بېرىــش ھەرىكىتــى« 
باشــالنغان 2014 - يىلىدىــن ئېتىبــارەن )ئۇيغۇرالرنــى يۆتكەشــلەرنىڭ( ســىجىل 
ئاشــقانلىقىنى، »قايتا تەربىيەلەش« ئەۋج ئالغان 2017 - يىلىدىن كېيىن بولســا 
تېخىمــۇ زور دەرىجىــدە كۆپەيگەنلىكىنــى كۆرســىتىپ بېرىــدۇ. بۇنىڭدىــن ئەمگــەك 
كۈچلىرىنــى يۆتكەشــنىڭ يېقىنقــى يىلــالردا خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ كۈنتەرتىپىــدە 

بارغانســېرى مۇھىــم ســالماقنى ئىگىلەۋاتقانلىقىنــى كۆرۈۋېلىشــقا بولىــدۇ.
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رەسىم 7: 2005 - يىلىدىن 2019 - يىلىغىچە شىنجاڭ ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەشكە مۇناسىۋەتلىك ھەر خىل 
ئاچقۇچلۇق سۆزلەرگە قارىتا بەيدۇنىڭ ئىزدەش نەتىجىسى. 

مەنبە: ASPI نىڭ خەلقئارا تور سىياسەت مەركىزى.

ــپ- ــى »ئېلى ــۇر ئەمگەكچىلىرىن ــە ئۇيغ ــقا، يەن ــن باش ــىي غەرەزلەردى سىياس
ســېتىش« يەرلىــك ھۆكۈمەتلــەر ۋە ۋاســىتىچىالر ئۈچۈنمــۇ ئوبدانال نــەپ تېگىدىغان 
بىر ســودىغا ئايالنغاندەك تۇرىدۇ. 2018 - يىلى شــىنجاڭ ئۆلكىلىك ھۆكۈمەتنىڭ 
بىــر ئۇقتۇرۇشــىدا كۆرسىتىلىشــىچە، توققــۇز ئايدىــن كۆپــرەك ئىشــلەش مەقســىتىدە 
شــىنجاڭنىڭ باشــقا جايلىرىغــا يۆتكەلگــەن ھــەر بىــر يېــزا ئېشــىنچا ئەمگەكچىســى 
ــات  ــرى( مۇكاپ ــكا دوللى ــۈچ ئامېرى ــۈەن )ئ ــكىللىگۈچىلەرگە 20 ي ــۈن،98 تەش ئۈچ
ــان 15  ــۇ س ــۈن ب ــەر ئۈچ ــىرتىغا يۆتكەلگەنل ــىنجاڭ س ــا، ش ــەن؛ ئەمم بېرىلىدىك
ــەن.99   ــرى( ئىك ــكا دوللى ــۈەن )43.25 ئامېرى ــۇپ،  300 ي ــرى بول ــە يۇقى ھەسس
ئىشــچىالرنى قوبــۇل قىلغــان خىتاينىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىكــى زاۋۇتالرمــۇ 
شــىنجاڭ ھۆكۈمىتىدىــن تولۇقلىمــا ئالىدىغــان بولــۇپ، ئۇالرغــا بىــر يىللىــق توختــام 
تۈزگــەن ھــەر بىــر ئىشــچى ئۈچــۈن 1000 يــۈەن )144.16 دولــالر(،  ئــۈچ يىللىــق 
توختــام تۈزگــەن ھــەر بىــر ئىشــچى ئۈچــۈن 5000 يــۈەن )720.80 دولــالر( نــەق 
پــۇل بېرىلىدىكــەن.100 شــىنجاڭنىڭ رايونلــۇق پايتەختــى ئۈرۈمچىــدە 2018 - يىلى 
قانۇنــدا بەلگىلەنگــەن ئايلىــق ئــەڭ تــۆۋەن ئىــش ھەققــى 1620 يــۈەن )232.08 

دولــالر( ئىــدى.101 

يېقىنقــى يىلالردىــن بۇيــان، »ھۆكۈمــەت تەشــكىللىگەن ئۇيغــۇر ئەمگــەك 
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ــى 2 -  ــوردا كۆرۈلۈشــكە باشــلىغان. 2019 - يىل ــۇ ت كۈچلىرى«نىــڭ ئېالنلىرىم
ــى…  ــەت يېتەكچىلىكىدىك ــىركەت »ھۆكۈم ــر ش ــقان بى ــا جايالش ــدا، چىڭداۋغ ئاي
الياقەتلىــك، بىخەتــەر ۋە ئىشــەنچلىك« نۇرغــۇن ئۇيغۇر ئىشــچىلىرىنى خىتايدىكى 
10 نەچچــە ئۆلكىگــە ئەۋەتىدىغانلىقــى ھەققىــدە ئېــالن چىقارغان )8 - رەســىم(.102  

رەسىم 8: چىڭداۋ دېكەي بېزەكچىلىك شىركىتىنىڭ باشقا ئۆلكىلەرنى ھۆكۈمەت تەشكىللىگەن شىنجاڭلىق ئۇيغۇر 
ئىشچىلىرى بىلەن تەمىنلەش توغرىسىدىكى ئېالنى.

ئەســكەرتىش: بــۇ ئېالنــدا ئەنئەنىۋىــي كىيىــم بىلــەن ئۇسســۇل ئويناۋاتقــان ئىككــى ئۇيغۇرنىــڭ كارتــون رەســىمى ئەكــس 
ئەتتۈرۈلگەن.

我司提供大量( »شــىنجاڭلىق ئىشــچىالر بىلەن تەمىنلەيــدۇ )مەنبــە: »شــىركىتىمىز نۇرغــۇن ھۆكۈمەت )تەشــكىللىگەن
. )青岛德才人力资源网( چىڭــداۋ ئــادەم كۈچــى بايلىقــى تــور بېكىتــى ،)政府新疆工人

يەنــە بىــر يېڭــى ئېالنــدا 16 ياشــتىن 18 ياشــقىچە بولغــان 1000 نەپــەر ئۇيغــۇر 
ئىشــچى بىلــەن تەمىنلەيدىغانلىقــى ئېيتىلغان. ئۇنىڭدا »شــىنجاڭ ئىشــچىلىرىنىڭ 
ئەۋزەللىكــى: يېرىــم ھەربىــي تۈزۈمــدە باشــقۇرۇلۇش، جاپاغــا چىــداش ۋە قېچىــپ 
كەتمەســلىك بولــۇپ... ئــەڭ ئــاز بولغانــدا 1000 ئىشــچى زاكاس قىلىــش كېرەك!« 
دەپ يېزىلغــان. مەزكــۇر ئېالنــدا يەنــە زاۋۇت مەســئۇللىرى شــىنجاڭ ســاقچىلىرىنىڭ 
زاۋۇتلىرىغــا ئورۇنالشــتۇرۇلۇپ، 24 ســائەت تۇرۇشــى ئۈچــۈن ئىلتىمــاس قىلســا 
ــۈن  ــن 15 ك ــن كېيى ــام ئىمزاالنغاندى ــق توخت ــر يىللى ــدە بى ــى، ھەم بولىدىغانلىق
ئىچىــدە ئىشــچىالرنىڭ )ئۇيغــۇر ئاشــپىزى بىلەن بىللە( يەتكــۈزۈپ بېرىلىدىغانلىقى 

قەيــت قىلىنغــان )9 - رەســىم(.

رەسىم 9: »يېرىم ھەربىي تۈزۈمدە باشقۇرۇلىدىغان« ياش ئۇيغۇر ئىشچىلىرى بىلەن تەمىنلەش ئېالنى.
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مەنبــە: »1000 ئــاز ســانلىق مىللــەت تــوردا زاكاس قىلىشــنى ســاقالۋاتىدۇ« )1000少数民族,在线等预约(، بەيــدۇ 
 )百度HR吧(مۇنبىــرى HR

2019 - يىلى، 27 - نۇيابىر.



ئۇيغۇرالر سېتىلىدۇ 30

ئۆرنەك تەتقىقات 2: »قايتا تەربىيەلەش الگېرلىرى« دىن - مەجبۇرىي ئەمگەك 
تەقسىماتلىرىغىچە

پۈتتۈرگــەن«  الگېرلىرىنــى  تەربىيەلــەش  »قايتــا  شــىنجاڭدىكى  نۆۋەتتــە 
تۇتقۇنالرنىــڭ بىۋاســىتە خىتاينىــڭ ھەر قايســى جايلىرىدىكى زاۋۇتالرغا ئىشلەشــكە 
ئەۋەتىلىدىغانلىقــى ھەققىــدە بىــر قىســىم پاكىتــالر ئوتتۇرىغــا چىقتــى. بــۇ  خىــل 
ئەھۋالــدا، ئۇالرنىــڭ ئــۆز ئىختىيارلىقــى بىلــەن ئەۋەتىلىــش مۇمكىنچىلىكــى يــوق. 

浩缘朋制衣有限(  خــاۋ يۈەنپېــڭ كىيىم-كېچــەك چەكلىــك شــىركىتى
ــان(  ــى قۇرۇلغ ــى )2018 - يىل ــراھ زاۋۇت ــىنجاڭدىكى ھەم ــەم ش 公司, HYP(ھ
ــاش شــىتابى جايالشــقان ئەنخــۇي  ــۇر ئىشــچىلىرىنى ب ــدە ئۇيغ ــق؛103 ھەم ئارقىلى
 HYP .ئۆلكىســىگە يۆتكــەش ئارقىلىــق »شــىنجاڭغا يــاردەم بېرىش«كە قاتناشــقان
 ،Fila ــا تــور بېتىــدە، ئۇنىــڭ ئىتالىيە-كورىيەنىــڭ مــودا ماركىســى نىــڭ كارخان
 Nike ۋە  Puma ،Adidas گېرمانىيەنىــڭ تەنھەرىكــەت كىيىمــى شــىركەتلىرىدىن

بىلــەن ئىســتراتېگىيەلىك ھەمكارلىقــى بارلىقــى ئېيتىلغــان. 104

2018 - يىلى 2 - ئايدا، HYP شــىنجاڭدىن جەمئىي 500 ئىشــچى يۆتكەش 
ــەرقىگە  ــڭ ش ــچىنى خىتاينى ــەر ئىش ــۈپىتىدە، 63 نەپ ــمى س ــر قىس ــڭ بى پىالنىنى
ھۆكۈمــەت  بىــر  يۆتكىگــەن105.  زاۋۇتىغــا  ئۆلكىســىدىكى  ئەنخــۇي  جايالشــقان 
دوكالتىغــا ئاساســالنغاندا، بــۇ يۆتكەلگــەن ئىشــچىالرنىڭ ھەممىســى پەيــزاۋات 
 )伽师县中等职业学校( مەكتىپىنــى  ئوتتــۇرا  تولــۇق  كەســپىي  ناھىيەلىــك 
ــزى  ــۋىرى ئانالى ــراھ تەس ــۈنئىي ھەم ــڭ س ــەن.ASPI 106 نى ــەر« ئىك »پۈتتۈرگەنل
ۋە رەســمىي ھۆججەتلەردىــن مەلــۇم بولىشــىچە، مەزكــۇر »مەكتــەپ« 2017 - 
يىلىدىــن بېــرى »قايتــا تەربىيەلــەش الگېــرى« ســۈپىتىدە پائالىيــەت قىلىــپ 
كەلگــەن. شــۇنداقال مەكتەپنىــڭ كۆلىمــى زورىيىــپ، يېڭــى ياتــاق بىنالىــرى بىلــەن 
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زاۋۇت ئامبارلىــرى ســېلىنغان. يەنــە مەكتــەپ ئىچىگــە بىخەتەرلىــك ئەســلىھەلىرى 
ئورنىتىلىــپ، »ھەربىــي تۈزۈمــدە باشــقۇرۇش« يولغــا قويۇلغــان )10 - رەســىمگە 

ــاراڭ(.107  ق

رەسىم 10: پەيزاۋات كەسپىي مەكتىپىنىڭ 2018-يىلى يانۋاردىكى سۈنئىي ھەمراھ كۆرۈنۈشى، 2017-يىلىدىن باشالپ 
تەسىس قىلىنغان بىخەتەرلىك ئەسلىھەلىرى ئاپېلىسىن رەڭدە كۆرسىتىلگەن.

ئەســكەرتىش: ياتــاق بىنالىــرى بىلــەن ئوقۇتــۇش بىناســى قارىماققــا باشــقا سىياســىي تەربىيــە الگېرلىرىغــا ئوخشــاش 
ئۇســلۇبتا پۈتۈنلــەي ســىم تــور بىلــەن قورشــالغان ۋە ئايرىۋېتىلگــەن. بۇنىڭدىــن باشــقا، يەنــە يېقىــن ئەتراپقــا بــەش 

دانــە كىچىــك زاۋۇت ئامبىــرى ســېلىنغان. مەنبــە: ASPI نىــڭ خەلقئــارا تــور سىياســەت مەركىــزى.

Adidas نىڭ بىر باياناتچىســى شــىركىتىنىڭ HYP بىلەن ئاكتىپ مۇناســىۋىتى 
يوقلىقىنــى، Adidas بەلگىســىنىڭ ئىشلىتىلىشــىنى يەنىمــۇ ئىلگىرىلىگــەن ھالــدا 

تەكشــۈرىدىغانلىقىنى ئېيتتى.

ھۆكۈمىتــى  گۇاڭــدۇڭ  يۆتكــەش  ئەنخۇيغــا  كۈچلىرىنــى  ئەمگــەك  ئۇيغــۇر 
ــۇپ،  ــمى بول ــر قىس ــڭ بى ــش« تۈرىنى ــاردەم بېرى ــىنجاڭغا ي ــكىللىگەن »ش تەش
بۇمــۇ ئوخشاشــال شــىنجاڭنىڭ يېڭىشــەھەر ناھىيىســىدە زاۋۇت قۇرغــان HYP  غــا 

چېتىلىــدۇ )11 - رەســىم(.108 
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رەسىم HYP :11 نىڭ شىنجاڭنىڭ يېڭىشەھەر ناھىيىسىدىكى زاۋۇتىنىڭ سۈنئىي ھەمراھ كۆرۈنۈشى.

ئەســكەرتىش: زاۋۇت ئەتراپــى ســىم تــور بىلــەن قورشــالغان، ئىچىــدە بىــر نەچچــە ياتــاق بىناســى بــار بولــۇپ رىشــاتكىالر 
بىلــەن ئايرىۋېتىلگــەن. يەنــە كېلىــپ، قــورۇ ئىچىگــە بىــر قانچــە قاراۋۇلخانــا تەســىس قىلىنغــان. مەنبــە: ASPI نىــڭ 

خەلقئــارا تــور سىياســەت مەركىــزى.

ــەت تاراتقۇلىرىنىــڭ  ــا )曾亿法( يېقىنــدا دۆل  HYP نىــڭ باشــلىقى زېــڭ يىف

زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، شــىنجاڭدا زاۋۇت قۇرۇشــنىڭ سەۋەبىنى چۈشەندۈرۈپ، 

خىتاينىــڭ باشــقا جايلىرىــدا، ھەتتــا چەتئەللەردىمــۇ يــاش ئىشــچىالرنى تېپىــش 

تــەس ئىكەنلىكىنــى ئېيتقــان. ئــۇ »گەرچــە چاۋشــيەنلىك ئىشــچىالرنىڭ ســۈپىتى 

ياخشــى بولســىمۇ، مــەن چەتئەللىــك ئىشــچىالرغا پــۇل خەجلەشــنى خالىمايمــەن. 
شــۇڭا ئاخىرىــدا شــىنجاڭنى تاللىدىــم« دېگــەن.109

 HYP نىــڭ شــىنجاڭدىكى زاۋۇتــى ئېگىزلىكــى 3 مېتىــر كېلىدىغــان رىشــاتكا 

ــى  ــالن تاختىس ــوڭ ئې ــڭ چ ــە Adidas نى ــدى تەرىپىگ ــالغان ۋە ئال ــەن قورش بىل

ئېســىلغان )13 - رەســىم(. زاۋۇتنىــڭ ئىككــى كىرىــش ئېغىــزى بىخەتەرلىــك 

تەكشــۈرۈش پونكىتــى تەرىپىدىــن قوغدىلىــدۇ، كــەم دېگەنــدە بــەش قاراۋۇلخانــا 

قورۇنىــڭ قالغــان قىســمىنى نــازارەت قىلىــدۇ. HYP نىــڭ ئەنخــۇي ئۆلكىســىدىكى 

ــى  ــلىھەلىرىنىڭ بار-يوقلۇق ــك ئەس ــاش بىخەتەرلى ــۇنىڭغا ئوخش ــۇ مۇش زاۋۇتىدىم

ئېنىــق ئەمــەس.
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رەسىم HYP :12 نىڭ تەمىنات زەنجىرى

مەنبە: ASPI ICPC . تەمىنات زەنجىرى ئۇچۇرلىرىنىڭ قوشۇمچە ماتېرىيالىغا قاراڭ.

رەسىم HYP :13 نىڭ شىنجاڭ، قەشقەردىكى زاۋۇتى.

浩缘朋服装有(خــاۋ يۈەنپېــڭ كىيىم-كېچــەك چەكلىــك شــىركىتى ، )企业展示(مەنبــە: شــىركەتنىڭ ســۈرەتلىرى
. )限公司
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ئۆرنەك تەتقىقات 3: »ئالما«نىڭ تەمىنات زەنجىرىدە ئۇيغۇرالرنى »قايتا 
تەربىيەلەش«

2017 - يىلــى 12 - ئايــدا، ئالمــا شــىركىتىنىڭ بــاش ئىجرائىيــە ئەمەلــدارى 
تىــم كــۇك ئالمىنىــڭ ھۆددىگەرلىرىدىــن بىــرى بولغــان O-Film  تېخنىــكا 
چەكلىــك شــىركىتى )欧菲光科技股份 (有限公司نــى زىيــارەت قىلغــان110 ۋە 
بــۇ شــىركەتنىڭ گۇاڭجۇدىكــى زاۋۇتىــدا چۈشــكەن بىــر پارچە رەســىمىنى خىتاينىڭ 

ئىجتىمائىــي ئاالقــە سۇپىســى ۋېيبوغــا چىقارغــان.111 

ــرا«  ــم كامې ــۆز تارتى O-Film شــىركىتى iPhone 8 ۋە iPhone X ئۈچــۈن »ئ
 Huawei ، ئىشــلەپچىقىراتتى.112 مەزكــۇر شــىركەتنىڭ تــور بېكىتىــدە، ئۇنىڭ يەنــە
Lenovo ۋە Samsung... قاتارلىــق كۆپلىگــەن داڭلىــق شــىركەتلەر ئۈچۈنمۇ كامېرا 

ۋە ســېزىمچان ئېكــران زاپچاســلىرىنى ئىشــلەپ بېرىدىغانلىقــى تىلغــا ئېلىنغــان.113 

رەسىم 17: تىم كۇكنىڭ 2017 - يىلى 12 - ئايدا O-Film  نىڭ گۇاڭجۇدىكى زاۋۇتىدىن يوللىغان ۋېيبو يازمىسى.

 iPhone ۋە iPhone 8 دە O-Film !مەنبــە: تىــم كۇكنىــڭ خىتــاي ئىجتىمائىــي تاراتقۇســىدىكى يازمىســى: »ئاالمــەت
X نىــڭ ئۆزتارتىــم كامېرالىرىنــى ياســاش ئۈچــۈن ئىشــلىنىۋاتقان قالتىــس ۋە ئىنچىكــە خىزمەتلەرنــى تېخىمــۇ يېقىندىــن 

كــۆرۈش نېســىپ بولــدى«. 
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تىــم كۇكنىــڭ زىيارىتىدىــن بــۇرۇن، 2017 - يىلــى 28 - ئاپرىلدىــن 1 
ــوپ  ــڭ ل ــەن ۋىاليىتىنى ــىنجاڭنىڭ خوت ــڭ ش ــەر ئۇيغۇرنى ــە، 700 نەپ - مايغىچ
ناھىيىســىدىن O-Film نىڭ جياڭشــى ئۆلكىسىنىڭ نەنچاڭ شەھىرىگە جايالشقان 

ئايرىــم بىــر زاۋۇتىغــا يۆتكەلگەنلىكــى ھەققىــدە خــەۋەر چىققــان ئىــدى.114  

مەزكــۇر دوكالتتــا تىلغــان ئېلىنغــان باشــقا شــىنجاڭدىن ئىشــچىالرنى يۆتكــەش 
ئىــش  ئۇيغۇرالرنىــڭ  بــۇ  ئەۋەتىلگــەن  جياڭشــىغا  ئوخشــاش،  قىلمىشــلىرىغا 
ــر  ــىنجاڭنىڭ بى ــان. ش ــۈس ئالغ ــىي ت ــدە سىياس ــەك دەرىجى ــىماتىمۇ يۈكس تەقس
ــدە دېيىلىشــىچە: ئىشــچىالردىن  »ئىدېئولوگىيىســىنى تەدرىجــى  يەرلىــك گېزىتى
ئۆزگەرتىــپ«، »پارتىيەنىــڭ شــەپقىتىنى چۈشــىنىدىغان، پارتىيىگــە مىننەتدارلىــق 
ــق  ــۋى، ئىقتىدارلى ــىدىغان« زامانى ــە قوش ــا تۆھپ ــان ۋە مۇقىملىقق ــس قىلىدىغ ھې
ياشــالرغا ئايلىنىشــى تەلــەپ قىلىنىدىكــەن.115 جياڭشــىغا كەلگەندىــن كېيىن، ئۇالر 
لــوپ ناھىيىســى ئەۋەتكــەن »سىياســىي جەھەتتە ئىشــەنچلىك« ۋە خىتاي-ئۇيغۇر 

تىللىرىنــى پىششــىق بىلىدىغــان مەســئۇلالر تەرىپىدىــن باشــقۇرۇلغان.116 

كېيىــن ئۆچۈرۈۋېتىلگــەن بىــر ئاخبــارات باياناتىــدا دېيىلىشــىچە،117 تىــم كــۇك 
ــان  ــدا، شــىركەتنىڭ »ئىشــچىالرغا تۇتق O-Film گــە قىلغــان زىيارىتــى جەريانى
ئىنســانىي مۇئامىلىســى«نى ماختــاپ، »ئىشــچىالر شــىركەتتە بارغانســېرى تەرەققىــي 

قىلىۋاتقانــدەك ۋە خۇشــال ياشــاۋاتقاندەك قىلىــدۇ« دېگــەن.118

بۇنىڭدىــن 5 ئــاي كېيىــن، 2017 - يىلــى ئۆكتەبىــردە، شــىنجاڭنىڭ خوتــەن 
ھۆكۈمىتــى O-Film بىلــەن ئاالقىلىشــىپ، يەنــە 1300 نەپــەر ئىشــچى ئەۋەتىــش 
 O-Film ئۈمىــدى بارلىقىنــى ئېيتقــان.119 2017 - يىلــى 12 - دېكابىــردا، ئۆزىنــى
دە ئىشــلەيمەن دەپ تونۇشــتۇرغان بىر ئۇيغۇر ئىشــچى شــىركەتنىڭ جياڭشــىدىكى 

زاۋۇتىــدا مىڭدىــن ئارتــۇق ئۇيغــۇر ئىشــچى بارلىقىنــى ئېيتقــان.120
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رەسىم O-Film :15 نىڭ تەمىنات زەنجىرى.

مەنبە: .ASPIICPC تەمىنات زەنجىرى مەنبە ئۇچۇرلىرىنىڭ قوشۇمچە ماتېرىيالىغا قاراڭ.

ئۇنىــڭ  ۋە  ئالمــا  ئىشــلىتىپ  كۈچلىرىنــى  ئەمگــەك  ئۇيغــۇر   O-Film
تەمىنلىگۈچىلىرىگــە زاپچــاس ئىشــلەپ بېرىدىغــان بىردىنىبــر خىتــاي زاۋۇتــى 
ئەمــەس. مەزكــۇر دوكالتتــا ئالمــا شــىركىتىنىڭ تەمىنلــەش زەنجىرىــدە بۇنىڭدىــن 

باشــقا يەنــە ئــۈچ زاۋۇتنىــڭ بارلىقــى ئېنىقــالپ چىقىلغــان.

بىــر ھۆججىتىــدە  ئايدىكــى   - 9 يىلــى   - 2019 ھۆكۈمەتنىــڭ  يەرلىــك 
دېيىلىشــىچە، 560 نەپــەر شــىنجاڭلىق ئىشــچى خېنەننىــڭ ئوتتــۇرا قىســمىدىكى 
زاۋۇتالرغا )Technology Foxconn نىڭ جېڭجۇدىكى ئەسلىھەلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگە 
ئالىــدۇ( ئەۋەتىلگــەن.121 تەيۋەننىــڭ فوكىســكون شــىركىتى دۇنيادىكــى ئــەڭ چــوڭ 
توختاملىق ئېلېكترون مەھســۇالتلىرى ئىشــلەپچىقارغۇچى بولۇپ، Apple، Dell ۋە 
Sony... قاتارلىقالرنــى ئۈســكۈنىلەر بىلــەن تەمىنلەيــدۇ.122 ئاڭالشــالرغا قارىغانــدا، 
يېرىمىنــى  ئايفونالرنىــڭ  دۇنيادىكــى  زاۋۇتــى  شــىركەتنىڭ جېڭجۇدىكــى  بــۇ 
ئىشــلەپچىقىرىدىكەن. مۇشــۇ ســەۋەبتىن جېڭجۇ شــەھىرى iPhone شــەھىرى دەپ 

ئاتالغــان.123

مۇئامىلىگــە  قانــداق  زاۋۇتتــا  بــۇ  جېڭجۇدىكــى  ئىشــچىلىرىنىڭ  ئۇيغــۇر 
ئۇچرايدىغانلىقــى ئېنىــق ئەمــەس. بىــراق، نيۇ-يوركتىكــى جۇڭگــو ئەمگــەك 
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كۆزىتىش تەشــكىالتىنىڭ 2019 - يىلى 9 - ئايدىكى دوكالتىدا، فوكىســكوننىڭ 
ئىشــچىالرنىمۇ  )ئۇيغــۇر  ئىشــچىالرنىڭ  توختاملىــق  زاۋۇتلىرىــدا  جېڭجۇدىكــى 
ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ( ئايــدا كــەم دېگەنــدە 100 ســائەت ئىســېمىنا قوشــۇپ 
ئىشــلەيدىغانلىقى ئېيتىلغــان.124 ئۆتكــەن ئــون يىلــدا، فوكىســكون ئىشــچىالرنىڭ 
ئېكىسپىالتاتســىيە قىلىنىشــى، ھەتتــا ئۆزلىرىنــى ئۆلتۈرۈۋېلىشــى بىلــەن ئەيىبلىنىپ 
ــۇ  ــۈز بەرگــەن ۋەقەم ــدا ي ــڭ جېڭجۇدىكــى زاۋۇتى ــدا ئۇنى ــۇپ، يېقىن كەلگــەن بول
شــۇنىڭ ئىچىــدە.125 بــۇ شــىركەت يەنــە »شــىنجاڭغا يــاردەم بېرىــش« پىالنىغىمــۇ 

ــقان.126 ــپ قاتناش ئاكتى

رەسىم 16: ئۇيغۇر ئىشچىلىرى خۇبېي يىخۇڭ نەپىس بۇيۇمالر ئىشلەپچىقىرىش چەكلىك شىركىتىگە يېتىپ كەلدى

مەنبــە: خۇبېــي يىخــۇڭ نەپىــس بۇيۇمــالر ئىشــلەپچىقىرىش چەكلىــك شــىركىتىنىڭ ئۇيغــۇر ئىشــچىلىرى شــىنجاڭدىن 
خۇبېينىــڭ شــيەننىڭگە بېرىــش ســەپىرىدە.  بــۇ ســۈرەت 2018-يىلــى مايــدا خۇبېينىــڭ ئۆلكــە مەركىــزى ۋۇخەندىكــى 

ۋۇچــاڭ پويىــز ئىستانسىســىنىڭ ســىرتىدا تارتىلغــان. 

2018 - يىلــى 5 - ئاينىــڭ 17 - كۈنــى، 105 نەپــەر ئۇيغــۇر ئىشــچى 
شــىنجاڭنىڭ كېرىيــە ناھىيىســىدىن خۇبېــي ئۆلكىســىنىڭ شــىيەننىڭگە جايالشــقان 
湖北( ــىركىتى ــك ش ــلەپچىقىرىش چەكلى ــالر ئىش ــس بۇيۇم ــۇڭ نەپى ــي يىخ خۇبې
ئىشــچىالر  ئەۋەتىلگــەن.127  奕宏精密制造有限公司, Hubei Yihong( گــە 
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كەلگەندىــن كېيىــن، كومپارتىيىنىــڭ بىــر يۇقىــرى دەرىجىلىــك ئەمەلــدارى خۇبېــي 
ــۇ ســۆزىدە، ئىشــچىالردىن كومپارتىيەدىــن  ــارەت قىلغــان. ئ يىخــۇڭ زاۋۇتىنــى زىي
مىننەتــدار بولــۇپ تېــزرەك ماسلىشىشــنى، باشــقۇرغۇچىالردىن نازارەتنــى ئاشــۇرۇپ، 

ــەپ قىلغــان.128  ۋەتەنپەرۋەرلىــك تەربىيەســىنى كۈچەيتىشــنى تەل

خۇبېــي يىخــۇڭ ئارقــا چىــراغ ۋە باتارېيــە قېپــى ئىشــلەپچىقىرىدۇ. ئــۇ دۇڭگــۇەن 
东莞市奕东电子有( يىــدۇڭ ئېلېكتىــرون چەكلىــك مەســئۇلىيەت شــىركىتى
ــدە،  ــور بېكىتى ــىركەتنىڭ ت ــاش ش ــۇپ، ب ــىركىتى بول ــاق ش ــڭ تارم 限公司( نى

ئۇنىــڭ ئاخىرقــى خېرىدارلىرىنىــڭ ئالمــا ۋە خۇاۋېينــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىدىغانلىقــى 
ئېيتىلغــان. نــاۋادا خۇبېــي يىخــۇڭ ياكــى ئۇنىــڭ ئانــا شــىركىتى، ئالمىنىــڭ 
تەمىنلىگۈچىلىــرى تىزىملىكىــدە بولمىغــان تەقدىردىمــۇ، خۇبېــي يىخۇڭنىــڭ تــور 
 Goertek ــان ــىتە تەمىنلەيدىغ ــەن بىۋاس ــىركىتىنى AirPods بىل ــا ش ــدە ئالم بېتى

ــرى ســۈپىتىدە كۆرســىتىلگەن.131 ئۇنىــڭ خېرىدارلىرىنىــڭ بى

رەسىم 17: خۇبېي يىخۇڭنىڭ تەمىنات زەنجىرى

مەنبە: .ASPIICPC تەمىنات زەنجىرى مەنبە ئۇچۇرلىرىنىڭ قوشۇمچە ماتېرىيالىغا قاراڭ.

زاپچــاس  ئۈچــۈن  تەمىنلىگۈچىســى  شــىركىتىنىڭ  ئالمــا  يىلــى،   -  2017
ئىشــلەپچىقىرىدىغانلىقىنى ئېيتقــان يەنــە بىــر ئېلېكتىــرون شــىركىتى خېفېــي 
翰博高新材料( يۇقىــرى ســۈپەتلىك ماتېرىيــال چەكلىــك شــىركىتى  Highbroad
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股份有限公司, Highbroad（合肥）( خوتــەن ھۆكۈمىتــى بىلــەن كەلگۈســى 
ئــۈچ يىلــدا ھــەر يىلــى 1000 ئۇيغــۇر ئېلىــش توغرىســىدا توختــام ئىمزالىغــان.132  
ــا  ــڭ گۇم ــەن ۋىاليىتىنى ــۇر خوت ــۇق ئۇيغ ــن ئارت ــدا، 500 دى ــڭ ئاخىرى شــۇ يىلنى
 Highbroad ،ناھىيىســىنىڭ يېزىلىرىدىن ئەنخۇي ئۆلكىســىنىڭ خېفېيغا توشــۇلۇپ

نىــڭ زاۋۇتلىرىغــا ئىشــقا چۈشــكەن.133 

ــڭ  ــىدىن Highbroad نى ــا ناھىيىس ــۇر گۇم ــەر ئۇيغ ــى، 544 نەپ 2018 - يىل
合( ــر چەكلىــك شــىركىتى ــو ئېلېكتى ــاق شــىركىتى فۇيىــڭ فوت خېفېيدىكــى تارم
ــەت تاراتقۇلىرىنىــڭ خەۋىرىگــە  肥福映光电有限公司( گــە يۆتكەلگــەن.134 دۆل

قارىغانــدا، ئۇيغــۇر قىــزى ئاينــۇر مەمەتيۈســۈپ فۇيىڭــدا ئۆزىنىــڭ  خىتايچىســىنى 
چاچلىرىنــى  »ئــۇزۇن  شــۇنداقال  ئىنتىزامىنــى،  ئورنــى  ئىــش  ياخشىالشــنى، 
يۇيۇنۇشــنى  كۈندىلىــك  لەپىلدىتىدىغــان«  تېخىمــۇ  قارىغانــدا  ئىلگىرىكىگــە 
ئۆگەنگــەن. خــەۋەردە ئۇنىــڭ » شــى رەئىــس ئېيتقاندەك، كۈرەشــنىڭ نەتىجىســى 

ــان.135 ــل قىلىنغ ــى نەقى ــاللىقتۇر« دېگەنلىك ــان خۇش ھام

رەسىم 18: ئاينۇر مەمەتيۈسۈپ ئەنخۇي ئۆلكىسىنىڭ خېفېيدىكى Highbroad ئىلغار ماتېرىيال چەكلىك شىركىتىنىڭ 
ئىشتىن كېيىنكى خىتايچە ئۆگىنىشسىنىپىدا )سولدىن بىرىنچى كىشى(

مەنبــە: »ئۇيغــۇر قىــزى ئانىســىنىڭ چــوڭ ئارزۇســىنى ئەمەلگــە ئاشــۇرىدۇ«، »خىتــاي كۈندىلىــك گېزىتــى«، 2019-
يىلــى، 6-ئاۋغۇســت.
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 Highbroad 136،ــالنغاندا ــا ئاساس ــق دوكالتىغ ــىركەتنىڭ 2018 - يىللى ــۇ ش ب
نىــڭ ئاساســلىق مەھســۇالتى تەكشــى ئېكرانلىــق زاپچاســالر، يەنــى نۇرغــۇن ئەقلىي 
ئىقتىدارلىــق تېلېفــون، ئايپــەد ۋە كومپيۇتېرالرغــا ئىشــلىتىلىدىغان LCD  ۋە 
OLED ئېكرانلىــرى ئىكــەن. Highbroad نىــڭ كۆرسىتىشــىچە، ئۇنىــڭ تىجــارەت 
كىرىمىنىــڭ 79.19%ى بېيجىڭدىكــى دۆلــەت ھالقىغــان شــىركەت BOE تېخنىــكا 
 BOE .گــە مــال سېتىشــتىن كېلىدىكــەن )京东方( گۇرۇھــى چەكلىــك شــىركىتى
دۇنيادىكــى ئــەڭ چــوڭ ئېلېكتىرونلــۇق ئېكــران ئىشــلەپچىقارغۇچىالرنىڭ بېرىــدۇر. 
ــۇپ،137  ــۇ نۆۋەتتــە خۇاۋېينىــڭ ئاساســلىق ئېكــران بىلــەن تەمىنلىگۈچىســى بول ئ
2021 - يىلىغىچــە ئالمــا شــىركىتىنىڭ ئىككىنچــى چــوڭ OLED ئېكــران بىلــەن 
تەمىنلىگۈچىلــەر  ئالمىنىــڭ  ھازىــر   BOE ئايلىنىــدۇ.138  تەمىنلىگۈچىســىگە 

تىزىملىكىــدە بــار.139

Highbroad نىــڭ تــور بېكىتىــدە ئېيتىلىشــىچە، ئۇالرنىــڭ خېرىدارلىــرى 
ياپونىيــە ئېكــران شــىركىتى Japan Display Inc(( بىلــەن LG Display  نــى ئــۆز 

ــەن.140 ــە ئالىدىك ئىچىگ

ــىپ  ــر LCD كەس ــڭ بى ــرى141 ۋە خىتاينى ــەن ئېالنلى ــڭ بەرگ Highbroad نى
 Dell ، ــە كۆرســەتكۈچىدىمۇHighbroad 142 نىــڭ ئاخىرقــى خېرىدارلىرىنىــڭ يەن
ــۇنداقال  ــىركەتلەرنى، ش ــق ش ــق داڭلى Lenovo ، Samsung ۋە Sony... قاتارلى
 ...Volkswagen ۋە    BMW، Jaguar ، Land Rover ، Mercedes-Benz
قاتارلىــق ماشــىنا ئىشــلەپچىقارغۇچىالرنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىدىغانلىقــى ئېيتىلغان )19 

- رەســىم(.
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رەسىم Highbroad :19 نىڭ تەمىنات زەنجىرى

مەنبە: .ASPIICPC تەمىنات زەنجىرى مەنبە ئۇچۇرلىرىنىڭ قوشۇمچە ماتېرىيالىغا قاراڭ.
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دۇنياۋىي تەمىنات زەنجىرى ئۈچۈن ئىشارەتلەر

مەملىكــەت مىقياســىدا ئۇيغــۇر ئەمگــەك كۈچلىرىنــى يۆتكــەش سىستېمىســىنىڭ 
تېــز ســۈرئەتتە كېڭىيىشــى خىتايــدا تىجــارەت قىلىۋاتقــان چەتئــەل شــىركەتلىرىگە 
يېڭــى خىرىــس ئېلىــپ كېلىــدۇ. ئــۇالر قانــداق قىلغانــدا تەمىنلــەش زەنجىرىنىــڭ 
ــۇرالش،  ــە مەجب ــەن بىرگــە، يەن ــر پۈتۈنلۈكىنــى كاپالەتكــە ئىگــە قىلىــش بىل بى
كەمســىتىش ياكــى خورالش تىپىدىكى ئىشــچى ئىشلىتىشــكە چېتىلىــپ، ئىناۋىتىنى 
ســاقلىنىپ  قېلىشــتىن  تارتىلىــپ  جاۋابكارلىققــا  قانۇنىــي  ۋە  تۆكۈۋېلىشــتىن 
ــاي  ــەن خىت ــرى بىل ــەش زەنجى ــارا گىرەلىشــىپ كەتكــەن تەمىنل ــدۇ؟ ئۆز-ئ قاالالي
ۋە ئۇيغــۇر ئىشــچىلىرىدىن ئىبــارەت ئىــش كۈچلىرىنىــڭ ئارىالشــما خاراكتېــرى بــۇ 
شــىركەتلەرنىڭ مەھســۇالتلىرىنىڭ مەجبۇرىــي ئەمگەككــە چېتىلىــپ قالماســلىقىغا 
ــى  ــەك كۈچلىرىن ــۇ ئەمگ ــتۇرۇۋېتىدۇ. ب ــۇ  قىيىنالش ــىنى تېخىم ــك قىلىش كاپالەتلى
يۆتكــەش پىالنــى يەنــە خىتــاي ماركىلىرىنىــڭ چەتئەلدىكــى ئىناۋىتىگىمــۇ خىرىــس 

ئېلىــپ كېلىــدۇ.

ئومۇمــەن قىلىــپ ئېيتقانــدا، ASPI نىــڭ تەتقىقاتــى 2019 - يىلىغىچە جەمئىي 
83 چەتئــەل ۋە خىتــاي شــىركىتىنىڭ مەجبۇرىــي ئەمگــەك كۈچلىرىنــى يۆتكــەش 
پىروگراممىســى ئارقىلىــق شــىنجاڭ ســىرتىغا يۆتكەلگــەن ئۇيغــۇر ئىشــچىالردىن 
بىۋاســىتە ياكــى ۋاســىتىلىك ھالــدا پايدىالنغانلىقىنــى كۆرســەتتى. ئــۇ شــىركەتلەر 

تۆۋەندىكىچــە:

 Abercrombie & Fitch, Acer, Adidas, Alstom, Amazon, Apple,
 ASUS, BAIC Motor, BMW, Bombardier, Bosch, BYD, Calvin
 Klein, Candy, Carter’s, Cerruti 1881, Changan Automobile,
 Cisco, CRRC, Dell, Electrolux, Fila, Founder Group, GAC Group
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 )automobiles(, Gap, Geely Auto, General Motors, Google, Goertek,
 H&M, Haier, Hart Schaffner Marx, Hisense, Hitachi, HP, HTC,
 Huawei, iFlyTek, Jack & Jones, Jaguar, Japan Display Inc.,
 L.L.Bean, Lacoste, Land Rover, Lenovo, LG, Li-Ning, Mayor,
 Meizu, Mercedes-Benz, MG, Microsoft, Mitsubishi, Mitsumi,
 Nike, Nintendo, Nokia, The North Face, Oculus, Oppo, Panasonic,
 Polo Ralph Lauren, Puma, Roewe, SAIC Motor, Samsung, SGMW,
 Sharp, Siemens, Skechers, Sony, TDK, Tommy Hilfiger, Toshiba,
 Tsinghua Tongfang, Uniqlo, Victoria’s Secret, Vivo, Volkswagen,
.Xiaomi, Zara, Zegna, ZTE

ــەن  ــالر بىل ــۆپ زاۋۇت ــن ك ــالر بىردى ــىم ماركى ــر قىس ــى بى ــڭ ئىچىدىك بۇالرنى
چېتىشــلىق. بــۇ ســانلىق مەلۇماتــالر ئېــالن قىلىنغــان تەمىنلىگۈچىلــەر تىزىملىكــى، 
تاراتقۇالرنىــڭ خەۋەرلىــرى ۋە زاۋۇتالرنىــڭ زاكاس قىلغــان تەمىنلىگۈچىلىرىنــى 
ئاســاس قىلغــان. ASPI مۇناســىۋەتلىك تەمىنلىگۈچىلەرنىــڭ تەپســىالتلىرىنى 
ئېــالن  ئاالقىالشــتى. دوكالت  بىلــەن  مــاركا  مەزكــۇر 83  ئۈچــۈن  دەلىللــەش 
قىلىنىشــتىن بــۇرۇن جــاۋاب قايتۇرغــان شــىركەتلەرنىڭ چۈشەندۈرۈشــلىرىنى بىــز 
ــۇر  دوكالت  ــىركەت مەزك ــر ش ــداق بى ــەر قان ــاۋادا ھ ــۈزدۇق. ن ــا كىرگ ــۇ دوكالتق ب
ئېــالن قىلىنغاندىــن كېيىــن جــاۋاب قايتۇرســا، بىــز ئۇنــى تــوردا ئېــالن قىلىمىــز.

بۇنىڭدىــن باشــقا يەنــە 54 شــىركەت شــىنجاڭنىڭ ئۆزىــدە مەجبۇرىــي ئەمگــەك 
پىالنىغــا چېتىشــلىق بولــۇپ )قوشــۇمچە ماتېرىيالغــا قــاراڭ(، بۇالرنىــڭ بەزىلىــرى 
شىنجاڭ سىرتىدىكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىگە چېتىشلىق يۇقىرىدىكى  
83 شــىركەت بىلەن ئۆزئارا باغلىنىدۇ. دىققەت قىلىشــقا تېگىشــلىكى شۇكى، بارلىق 
شــىركەتلەرنىڭ ئۇيغــۇر مەجبۇرىــي ئەمگىكىگــە چېتىلىــش دەرىجىســى ئوخشــاش 
ئەمــەس. بــەزى مەھســۇالتالر بىۋاســىتە بــۇ ئىشــچىالر تەرىپىدىن ئىشلەپچىقىرىلســا، 
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يەنــە بەزىلىــرى مۇرەككــەپ تەمىنلــەش زەنجىرىدىــن ئۆتىــدۇ.

بــۇ دوكالتنىــڭ قوشــۇمچە قىســمىدا، 2017 - يىلىدىــن بۇيانقــى »شــىنجاڭغا 
يــاردەم بېرىــش« نامىــدا ئېلىــپ بېرىلغــان ئەمگــەك كۈچلىرىنــى يۆتكــەش 
پىروگراممىلىــرى جەدۋەللىــك كۆرســىتىلدى. جــەدۋەل تۆۋەندىكــى ئۇچۇرالرنــى ئــۆز 

ــان: ئىچىگــە ئالغ

زاۋۇتالرغــا 	  ئۆلكىلىرىدىكــى  شــەرقىي  ۋە  ئوتتــۇرا  خىتاينىــڭ 
يۆتكەشــلەر،

شىنجاڭ ئىچىدىكى مەقسەتلىك قۇرۇلغان زاۋۇتالرغا يۆتكەشلەر،	 
زاۋۇتالرغا يۆتكەلگەنلەرنىڭ سانى،	 
ئۇالر ئىشلەپچىقىرىدىغان مەھسۇالتالر،	 
بۇ زاۋۇتالر مال بىلەن تەمىنلەيدىغان شىركەتلەر.	 

الگېرلىــرى«  تەربىيەلــەش  »قايتــا  شــىنجاڭدىكى  يىلــدا،  ئــۈچ  ئۆتكــەن 
»قايتــا  ھازىــر  كەلــدى.  ئۇچــراپ  ئەيىبلىشــىگە  خەلقئارانىــڭ  سىستېمىســى 
تەربىيەلــەش« مەدەنىيىتــى ۋە ئەخالقــى شــىنجاڭ ســىرتىغا ئېكســپورت قىلىنىــپ، 

مەجبۇرىــي ئەمگەككــە ئوخشــاپ قالىدىغــان قىلمىشــالرغا چېتىلماقتــا.

ــڭ  ــق خىتاينى ــى ئارقىلى ــەش پىالن ــى يۆتك ــەك كۈچلىرىن ــا، ئەمگ ــۇ دوكالتت ب
ھەرقايســى جايلىرىدىكــى زاۋۇتالرغــا ئورۇنالشــتۇرۇلغان بىــر قىســىم ئىشــچىالرنىڭ 
شــىنجاڭدىكى »قايتــا تەربىيەلەش الگېرلىرى«دىن بىۋاســىتەئېلىپ كېلىنگەنلىكى 
ــەت  ــانلىق مىلل ــاز س ــىنجاڭلىق ئ ــان ش ــا تۇتۇلمىغ ــرى الگېرغ ــەن. ئىلگى بېكىتىلگ
ئىشــچىلىرىمۇ تۇتــۇپ كېتىلىــش تەھدىتــى، ئائىلــە ئەزالىرىنــى قورقۇتــۇش ۋە 
ئەركىنلىكىگــە قويۇلغــان بىــر قاتــار چەكلىمىلــەر ئاســتىدا ئىشلەشــكە مەجبۇرالنغان 
بولۇشــى مۇمكىــن. بــۇ تــۈر قىلمىشــالر بىلەن بۇلغانغان يەرشــارى تەمىنــات زەنجىرى 
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ھازىــر خىتايــدا ئىشــلەپچىقىرىلغان مەھســۇالتالرنىڭ مەجبۇرىــي ئەمگەكتىــن خالىــي 
بولۇشــىغا كاپالەتلىــك قىلىشــنىڭ قىيىنلىقىدىــن دېــرەك بېرىــدۇ.143

ــەت ھالقىغــان شــىركەتلەرنىڭ  بىــز نۇرغۇنلىغــان خىتــاي شــىركەتلىرى ۋە دۆل
ــان  ــەن پەخىرلىنىدىغ ــچىلىرى بىل ــۇر ئىش ــاش ئۇيغ ــا ئوخش ــۇاڭ ۋە HYP غ تەيگ
زاۋۇتالردىــن زاپچــاس ياكــى مەھســۇالت كىرگۈزىدىغانلىقىنــى بايقىــدۇق. بــۇ ئەھۋال 
خىتايدىــن مــال ســېتىۋالىدىغان شــىركەتلەر ۋە ئىســتېمالچىالر ئۈچــۈن )ئىنــاۋەت ۋە 
ــدا قىلىــدۇ. چۈنكــى يالغــۇز شــىنجاڭدىال  ــەر پەي ــە( يېڭــى خەت قانۇنىــي جەھەتت
ئەمــەس، بەلكــى پۈتــۈن دۆلەت مىقياســىدا ئىشــلەنگەن مەھســۇالتالرنىڭ مەجبۇرىي 
ئەمگــەك كۈچلىرىنىــڭ قولىدىــن ئۆتكــەن بولــۇش ئېھتىماللىقــى بــار. بــۇ ئەھــۋال 
يەنــە، شەخســلەردىن تارتىــپ بايلىق باشــقۇرۇش فوندلىرىغىچە، بۇ شــىركەتلەرگە 
ــە  ــڭ نۆۋەتت ــدۇ. ئۇالرنى ــدا قىلى ــەر پەي ــى خەت ــۈن يېڭ ــالغۇچىالر ئۈچ ــەغ س مەبل
ۋاســىتىلىك ھالــدا مەجبۇرىــي ئەمگەككــە چېتىلىــپ قېلىــش مۇمكىنچىلىكــى بــار.
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تەۋسىيەلەر

بــۇ دوكالتتــا ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان دەپســەندىچىلىكلەرنى نوقــۇل ھالــدا ئۇيغــۇر 
ياكــى خىتــاي ئەمگــەك كۈچلىرىنــى رەت قىلىــش بىلەنــال تۈگەتكىلــى بولمايــدۇ. 
چۈنكــى مەســىلىنىڭ نېگىــزى خەلقئــارا ئەمگــەك قانۇنلىرىغــا خىــالپ ھالــدا 
ئۇيغۇرالرنــى تەھدىــت ئاســتىدا ئىشلەشــكە مەجبۇراليدىغان سىياســەتلەردۇر. شــۇڭا 
بــۇ مەســىلىلەرنى ھــەل قىلىــش جەريانىــدا، ئۇيغــۇر ئىشــچىلىرىنى تېخىمــۇ چــوڭ 
زىيانغــا ئۇچرىتىشــتىن ســاقلىنىش الزىــم. مەســىلەن، بــۇ ئىشــچىالرنى مەجبۇرىــي 
ھالــدا شــىنجاڭغا قايتۇرغانــدا، ئۇالرنىــڭ بىخەتەرلىكىگــە قەتئىــي كاپالەتلىــك 
قىلغىلــى بولمايــدۇ. ئاخىرىــدا، مەزكــۇر دوكالتنىــڭ نەتىجىســىگە ئاساســەن، 

ــز. ــى بېرىمى ــدەك تەكلىپلەرن تۆۋەندىكى

خىتاي ھۆكۈمىتى:

دۆلــەت ھالقىغــان شــىركەتلەرنىڭ چەكلىمىســىز ھالــدا خىتايدىكى 	 
زاۋۇتالردىكــى خــورالش ياكــى مەجبۇرىــي ئەمگەككــە مۇناســىۋەتلىك 

ھــەر قانــداق قىلمىشــالرنى تەكشۈرۈشــىگە يــول قويۇشــى كېــرەك.
خىتايدىكــى بارلىــق ئىشــچى-خىزمەتچىلەرنىڭ، بولۇپمــۇ ئاجىز ئاز 	 

ســانلىق مىللــەت ئىشــچىلىرىنىڭ نېمــە ئىــش قىلىــش ۋە قەيــەردە 
ئىشــلەش ھوقۇقىغــا رىئايــە قىلىشــى كېــرەك.

خەلقئــارا ئەمگەكچىلەر تەشــكىالتىنىڭ خەلقئــارا ئەمگەك ئۆلچىمىنى 	 
تەســتىقالپ، مۇكەممەل ئەرز قىلىش مېخانىزمى ئورنىتىشــى كېرەك. 
بــۇ مەجبۇرىــي ئەمگــەك دېلولىرىنــى تەكشــۈرۈش، زىيانكەشــلىككە 
ئۇچرىغۇچىالرنــى قوغــداش ۋە جىنايەتچىلەرنــى جازاالشــنى ئــۆز 

ئىچىگــە ئالىــدۇ.
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ــي 	  ــي ۋە دىنى ــدا بەلگىلەنگــەن مىللى خىتاينىــڭ ئاساســىي قانۇنى
خىتــاي  ھالــدا  ئالغــان  ئىچىگــە  ئــۆز  قوغداشــنى  ھوقۇقالرنــى 
پۇقرالىرىنىــڭ قانۇنلــۇق ھوقۇقلىرىغــا رىئايــە قىلىشــى كېــرەك.146

ــلىتىۋاتقان  ــى ئىش ــەك كۈچلىرىن ــۇر ئەمگ ــي ئۇيغ ــدە مەجبۇرى ــات زەنجىرى تەمىن
شــىركەتلەر مەجبۇرىــي ئەمگــەك بىلــەن ياســالغان تاۋارالرنــى ئىمپــورت قىلىشــنى 
چەكلــەش ياكــى تەمىنات زەنجىرىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك خەتىرىنى ئاشكارىالشــقا 
ئائىــت  قانۇنالرغــا خىالپلىــق قىلغــان بولۇشــى مۇمكىــن147. شــۇ ســەۋەبتىن، بــۇ 

دوكالتتــا نامــى چىققــان شــىركەتلەر:

خىتايدىكــى زاۋۇتلىرىدىكــى ئەمگــەك كۈچلىــرى ئۈســتىدە دەرھــال 	 
ئەتراپلىــق كىشــىلىك ھوقــۇق تەكشۈرۈشــى ئېلىــپ بېرىشــى كېرەك. 
بــۇ تەكشــۈرۈش ھــەم ئىجتىمائىــي، ھــەم  ئىقتىســادىي جەھەتتىــن 
ئۈزۈل-كېســىل ۋە مۇســتەقىل ھالــدا تەپتىــش ۋە تەھقىــق قىلىشــنى 
ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. بــۇ جەريانــدا ئاجىــز ئىشــچىالرنىڭ شــارائىتى 

ۋە نۆۋەتتىكــى بىخەتەرلىــك ئەھۋالــى باھــاالپ چىقىلىشــى الزىــم.
ئەگــەر زاۋۇتالرنىــڭ مەجبۇرىــي ئەمگەككە چېتىشــلىق ئىكەنلىكىنى 	 

بايقىســا، تەســىر كۈچىدىــن پايدىلىنىــپ، نامۇۋاپىــق ئەمگــەك 
قىلمىشــلىرىنى ھــەل قىلىشــى كېــرەك. زىيانكەشــلىك قىلىــش 
ئەھۋاللىــرى كۆرۈلگــەن بولســا، مۇۋاپىــق تەدبىر قوللىنىــپ، تېزدىن 
تۈزىتىــش الزىــم. بۇنــداق قىاللمىغــان ئەھۋالــدا، ئــۇ زاۋۇتــالر بىلەن 

ھەمكارلىقنــى توختىتىشــى كېــرەك.
ــۈن 	  ــدا، پۈت ــى بولغان ــەرەپ قىلماقچ ــر ت ــى بى ــۇرۇن زىيانالرن يوش

جەرياننىڭ ئوچۇق-ئاشــكارا بولۇشــىغا كاپالەتلىك قىلىشــى كېرەك. 
بــۇ تەكشــۈرۈپ تەھقىقلــەش نەتىجىلىرىنــى ئاممىغــا ئاشكارىالشــنىمۇ 

ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ.

چەتئەل ھۆكۈمەتلىرى:
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ئۇيغــۇر مەجبۇرىــي ئەمگــەك كۈچلىرىنــى ئىشــلىتىش ۋە كــەڭ 	 
كۆلەملىــك قانۇنســىز تۇتقۇن قىلىشــنى توختىتىش ئۈچــۈن، خىتاي 
ھۆكۈمىتىگــە تېخىمــۇ قاتتىــق بېســىم قىلىدىغــان پۇرســەتلەرنى 
تېپىــپ چىقىشــى كېــرەك. بــۇ، شــىنجاڭنىڭ ئەمگــەك كۈچلىرىنــى 
دەرىجىلىــك  يۇقىــرى  مەســئۇل  پىالنىغــا  يۆتكــەش  مەجبۇرىــي 

ــدۇ. ــە ئالى ــۆز ئىچىگ ــنىمۇ ئ ــانلىق جازاالش ــى نىش ئەمەلدارالرن
ــاۋار ۋە 	  ــلەپچىقىرىلغان ت ــەن ئىش ــى بىل ــەك كۈچ ــي ئەمگ مەجبۇرى

مەھســۇالتالرنى چەكلــەش ئۈچــۈن ســودا كېلىشــىملىرىنى قايتىدىن 
كۆزدىــن كەچۈرۈشــى كېــرەك.

پۇرســەت تېپىــپ، خىتــاي ھۆكۈمىتىنــى 1930 )29 - نومۇرلــۇق( 	 
ــۇق(  ــى،148 1957 )105 - نومۇرل ــەك ئەھدىنامىس ــي ئەمگ مەجبۇرى
مەجبۇرىــي ئەمگەكنــى بىــكار قىلىــش ئەھدىنامىســى149 ۋە  ۋە 
2014 مەجبۇرىــي ئەمگــەك ئەھدىنامىســى قائىدىســى150... قاتارلىــق 

ــرەك. ــق كېلىشــىملەرنى تەستىقالشــقا قىستىشــى كې خەلقئارالى

غەيرىــي ھۆكۈمــەت ئورگانلىــرى، ئىشــچىالر ئۇيۇشــمىلىرى ۋە ئىســتېمالچىالر 
جەمئىيەتلىــرى... قاتارلىــق ئىجتىمائىــي تەشــكىالتالر ۋە ئىســتېمالچىالر:

خىتايدا ئىشــلەپچىقىرىش بىلەن شــۇغۇللىنىدىغان شــىركەتلەردىن 	 
قالماســلىققا  ئارىلىشــىپ  قىلمىشــلىرىغا  ئەمگــەك  مەجبۇرىــي 
كاپالەتلىــك قىلىــش ئۈچــۈن، ئۈزۈل-كېســىل تەكشــۈرۈش ئېلىــپ 

ــرەك.  ــى كې ــەپ قىلىش ــنى تەل بېرىش
ــىرتقى 	  ــتىن س ــى ۋە ئىش ــەت ۋاقت ــچى-خىزمەتچىلەرنى )خىزم ئىش

ۋاقىتتا( ئۈزلۈكســىز ۋە كۆپ قاتالملىق نازارەت قىلىشــنى، مەجبۇرىي 
ئەمگەكنىــڭ يېڭىدىــن مەيدانغــا كېلىۋاتقــان بىــر كۆرســەتكۈچى ۋە 
مۇھىم كىشــىلىك ھوقۇق دەپســەندىچىلىكى دەپ ئېتىراپ قىلىشــنى 

تەشــەببۇس قىلىشــى كېــرەك.
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ھــەر قايســى ماركىالرنــى تەمىنــات زەنجىرلىــرى ھەققىــدە تېخىمــۇ 	 
ئوچۇق-ئاشــكارا بولۇشــقا، مەجبۇرىــي ئەمگــەك قىلمىشــلىرىنىڭ يۈز 
ــى قوللىنىشــقا  ــى ئېلىــش تەدبىرلىرىن بەرمەســلىكى ئۈچــۈن ئالدىن

دەۋەت قىلىشــى كېــرەك. 
شــىركەتلەردىن ئۆزلىرىنىــڭ يــەر شــارى تەمىنــات زەنجىرىــدە 	 

مەجبۇرىــي ئەمگــەك كۈچــى ئىشــلىتىلمىگەنلىكى، نــاۋادا شــۇنداق 
ــى  ــەت قوللىنىدىغانلىق ــكارا ھەرىك ــال ۋە ئاش ــا دەرھ ــش بايقالس ئى
ھەققىــدە ئاممىغــا يېڭىدىــن ۋەدىلەرنــى بېرىشــنى ۋە ھازىرقــى 

ــرەك. ــى كې ــەپ قىلىش ــنى تەل ــە قېلىش ــە رىئاي ۋەدىلىرىگ
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قوشۇمچە

جەدۋەل 1: ئۇيغۇرالرنى شىنجاڭ سىرتىغا يۆتكەش

ئۇيغۇرالرنى شىنجاڭ سىرتىغا 
يۆتكەش

مال بىلەن تەمىنلىنىدىغان خەلقئارالىق چېتىشلىق خىتاي زاۋۇتلىرى
ماركىالر

2014 - يىلىدىن 2018 - 
يىلىنىڭ ئوتتۇرىلىرىغىچە، 

شىنجاڭنىڭ نىلقا ناھىيىسى 
390 كىشىنى خىتاينىڭ باشقا 

ئۆلكىلىرىگە ئىشلەشكە ئەۋەتكەن. 
2019 - يىلىنىڭ دەسلەپكى ئالتە 
ئېيىدا،151 بۇ ناھىيە 551 كىشىنى 

شىنجاڭ سىرتىغا يۆتكىگەن.152

بۇالر جياڭسۇنىڭ چاڭجۇغا 
بىر قېتىمدا نەچچە ئوندىن 

ئەۋەتىلگەن ئىشچىالرنىمۇ ئۆز 
ئىچىگە ئالىدۇ.153 2019 - يىلى 

ئىيۇلدا، 41 نەپەر ئىشچى 
چاڭجۇدىكى KTK گۇرۇھىغا 

ئەۋەتىلگەن.154

今创控(( گۇرۇھى KTK
股集团 نىڭ يەنە بىر نامى 

جياڭسۇ جىنچۇاڭ گۇرۇھى 
بولۇپ، ئاساسلىقى تۆمۈر يول 

ئەسلىھەلىرىنى ئىشلەپچىقىرىدۇ. 
بۇ گۇرۇھنىڭ مۇالزىمەت دائىرىسى 
ئىشىك قۇرۇلمىلىرى، پويىز ئىچى 
ۋە باشقا بۆلەكلەرنى اليىھەلەش، 

تەتقىق قىلىش، تەرەققىي 
قىلدۇرۇش ۋە ياساشنى ئۆز ئىچىگە 

ئالىدۇ.155 

KTK گۇرۇھىنىڭ تور بېتىدە 
دېيىلىشىچە، ئۇنىڭ خېرىدارلىرى 

Alstom، Bombardier، CRRC، ۋە 
Siemens ... قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگە 
 Alstom، ئالىدىكەن. بۇ شىركەتنىڭ
 Hitachi ۋە Bombardier، CRRC
بىلەن ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق 

مۇناسىۋىتى بار ئىكەن.156 

 CRRC    خىتاي تۆمۈر يول كارخانىسى
ھەسسىدارلىق شىركىتىنىڭ بىر 

تارمىقى ھازىر باشقا ئىككى شىركەت 
بىلەن بىرلىكتە 2 مىليارد ئاۋىسترالىيە 

دوللىرىلىق )1.5 مىليارد ئامېرىكا 
دوللىرى( توختامنى ھۆددىگە ئېلىپ، 
مېلبۇرننىڭ يېڭى يۇقىرى سۈپەتلىك 

پويىزلىرىنى ياساۋاتىدۇ.157

2017 - يىلى مايدا، خوتەن 
ۋىاليىتىنىڭ لوپ ناھىيىسىدىن 
1200 كىشى شىنجاڭ سىرتىغا 

يۆتكەلگەن. ئۇالرنىڭ ئىچىدىن 
700 نەپىرى جياڭشىنىڭ 

نەنچاڭغا  O-Film  تېخنىكا 
چەكلىك شىركىتىدە ئىشلەشكە 

ئەۋەتىلگەن.159 

بەش ئايدىن كېيىن، خوتەن 
ھۆكۈمىتى O-Film  شىركىتى 

بىلەن ئاالقىلىشىپ، يەنە 1300 
ئىشچى ئەۋەتىش ئىستىكى 

بارلىقىنى ئېيتقان.160 

2017 - يىلىنىڭ ئاخىرىدا، 
ئۆزىنى   O-Film  شىركىتىدە 
ئىشلەيمەن دەپ تونۇشتۇرغان 

بىر ئۇيغۇر ئىشچى بۇ شىركەتتە 

O-Film تېخنىكا  چەكلىك 
欧菲光科技股份(  شىركىتى

有限公司( ئەقلىيفون، خاتىرە 
كومپىيۇتېر ۋە ئاپتوموبىلالر ئۈچۈن 

ئىخچام كامېرا دېتاللىرى ۋە 
سېزىمچان ئېكران زاپچاسلىرى 

ئىشلەپچىقىرىدۇ.162

O-Film شىركىتىنىڭ تور بېكىتىدە 
كۆرسىتىلگەن ئىستراتېگىيەلىك 

شېرىكلىرى:
   Acer ، ASUS ، Amazon، BAIC

Motor، Changan
Automobile، Dell ، GAC Group

 ،automobiles( ، Geely Auto(
 General Motors، HP، HTC،

، Huawei، Lenovo، LG ، Meizu
،Microsoft, ، Oppo، SAIC Motor

 Samsung ،SGMW ، Sony ، Vivo،
Xiaomi ۋە ZTE... قاتارلىقالرنى ئۆز 

ئىچىگە ئالىدۇ.163 

O-Film  شىركىتى يەنە 2017 - 
 iPhone 8 يىلىدا، ئالما شىركىتى ئۈچۈن
ۋە iPhone X نىڭ كامېرا تېخنىكىسىنىڭ 

مۇھىم تەركىپلىرىنى ياساپ بەرگەن 
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2019 - يىلىنىڭ باشلىرىدا 
خەۋەر قىلىنغىنىدەك، شىنجاڭنىڭ 

تېكەس ناھىيىسىدىن 46 نەپەر 
ئىشچى )قازاقالرنىمۇ ئۆز ئىچىگە 

ئالىدۇ( خىتاينىڭ شەرقىي 
قىسمدىكى جياڭسۇ ئۆلكىسىنىڭ 
نەنجىڭ شەھىرىدىكى نەنجىڭ  
Synergy توقۇمىچىلىق چەكلىك 

شىركىتىگە ئەۋەتىلگەن.167

نەنجىڭ  Synergy توقۇمىچىلىق 
南京新(    چەكلىك شىركىتى
一棉纺织有限公司(   بولسا 
پۈتۈنلەي Victory City خەلقئارا 
冠华( پاي چەكلىك شىركىتىگە

国际控股有限公司( قارايدىغان 
تارماق شىركەت بولۇپ، يۇقىرى 

سۈپەتلىك پاختا، توقۇما يىپ ۋە 
CVC يىپ ئىشلەپچىقىرىدۇ.168

خىتايدىكى ۋاسىتىچىلىك ۋە مەبلەغ 
 Galaxy Securities سېلىش بانكىسى

نىڭ بىر دوكالتىغا ئاساسالنغاندا، 
 Calvin نىڭ خېرىدارلىرى Victory City

 The ۋە Klein، Carter`s، Li-Ning
North Face... قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگە 

ئالىدۇ.170 

ئۇيغۇرالرنى شىنجاڭ سىرتىغا 
يۆتكەش

مال بىلەن تەمىنلىنىدىغان چېتىشلىق خىتاي زاۋۇتلىرى
خەلقئارالىق ماركىالر

2018 - يىلى ئاۋات ناھىيىسى 1554 
كىشىنى شىنجاڭ سىرتىغا يۆتكىگەن. 

 Hefei بۇالر ئەنخۇي ئۆلكىسىدىكى
Meiling پاي چەكلىك شىركىتىگە 

ئەۋەتىلگەن كىشىلەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە 
ئالىدۇ.171

Hefei Meiling پاي چەكلىك 
شىركىتى خىتاينىڭ ئېلېكتىرونلۇق 

بۇيۇمالر ئىشلەپچىقارغۇچىسى 
بولۇپ،172 توڭالتقۇ، كىرئالغۇ، ھاۋا 

تەڭشىگۈچ، ئاشخانا جابدۇقلىرى 
ۋە باشقا كىچىك ئۆي ئەسلىھەلىرى 

ئىشلەپچىقىرىدۇ.173

 Hefei Meiling ،2017 - يىلىدا
ئىتالىيەنىڭ Candy ماركىسىنىڭ 

تولۇق تەمىنلىگۈچىسىگە ئايالنغان.174 
2017 - يىلى خىتايدىكى بىر 

تاراتقۇنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، 
مەزكۇر شىركەت ئىتالىيەنىڭ 

Electrolux ماركىسىنى توڭالتقۇ 
بىلەن تەمىنلەيدىكەن.175 

2017 - يىلىدىن 2019 – يىلى 
نويابىرغىچە، 491 نەپەر ئىشچى 
شىنجاڭنىڭ تۇمشۇق شەھىرىدىن 

خىتاينىڭ شەرقىي قىسمىغا 
جايالشقان گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىگە 

جايالشقان دۇڭگۇەن لۇجو ئاياغچىلىق 
شىركىتىگە ئەۋەتىلگەن.176

دۇڭگۇەن لۇجو ئاياغچىلىق 
چەكلىك شىركىتى بولسا تەيۋەن 

大力卜( دالىبو گۇرۇھىنىڭ
集团(  قارمىقىدىكى بىر ئاياغ 

ئىشلەپچىقارغۇچى كارخانا.177
       

بۇ شىركەتتە پىراكتىكا قىلغان بىر 
تەيۋەنلىك ئوقۇغۇچىنىڭ دوكالتىغا 

ئاساسالنغاندا، دۇڭگۇەن لۇجو 
ئاياغچىلىقى ئامېرىكا ماركىسى 

Skechers نىڭ ئاساسلىق مەھسۇالت 
ئىشلەپچىقارغۇچىسى ئىكەن. 178

2017 - يىلى ئاپرېلدىن 2018 - 
يىلى ئىيۇنغىچە، شىنجاڭنىڭ خوتەن 

ۋىاليىتىدىن ئەنخۇي ئۆلكىسىدىكى 
15 زاۋۇتقا جەمئىي 2048 نەپەر 

 Youngor ئىشچى يۆتكەلگەن. بۇالر
توقۇمىچىلىق شىركىتىگە ئەۋەتىلگەن 

ئىشچىالرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.179 

2019 - يىلىدا، ئەنخۇي ئۆلكىلىك 
ھۆكۈمەت ۋەكىللىرى بىلەن 

ئۆتكۈزۈلگەن »شىنجاڭغا ياردەم 
 Youngor Textile بېرىش« يىغىنىدا

Holdings ئەمگەك كۈچى يۆتكەش 
پىالنىنى قارشى ئالىدىغانلىقىنى، 

تېخىمۇ كۆپ ئىشچى ئېلىشنى 
خااليدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.180

Youngor توقۇمىچىلىق شىركىتى 
 )雅戈尔色纺科技公司(
بولسا Youngor گۇرۇھىنىڭ 

تارمىقى بولۇپ، توقۇلما بۇيۇمالر 
ۋە توقۇمىچىلىق ماشىنىلىرى 
ئىشلەپچىقىرىدۇ.181 مەزكۇر 

شىركەتنىڭ يەنە شىنجاڭدا نۇرغۇن 
تارماقلىرى ۋە زاۋۇتلىرى بار. 182

Youngor گۇرۇھىنىڭ رەسمىي 
تور بېكىتىدە دېيىلىشىچە، مەزكۇر 

گۇرۇھنىڭ Cerruti 1881 ۋە 
Zegnaنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 

بىر مۇنچە خەلقئارالىق ماركىالر 
بىلەن ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق 
مۇناسىۋىتى بار ئىكەن، بۇ گۇرۇھ 

Hart Schaffner يەنە
Marx ۋە Mayor ماركىلىرىغا ئىگە 

ئىكەن.183 

شىركەتنىڭ شىنجاڭ شۆبىسى 
تۆۋەندىكى ماركىالرنى مال بىلەن 

تەمىنلەيدىغانلىقىنى ئېيتقان:184
 Calvin Klein, Gap, Jack & Jones,
 Lacoste, L.L.Bean, Marks &
 Spencer, Polo Ralph Lauren,
 .Tommy Hilfiger, Uniqlo
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2017 - يىلى ئاپرېلدىن 2018 - 
يىلى ئىيۇنغىچە، شىنجاڭنىڭ خوتەن 

ۋىاليىتىدىن ئەنخۇي ئۆلكىسىدىكى 
15 زاۋۇتقا جەمئىي 2048 نەپەر 
 Top ئىشچى يۆتكەلگەن. بۇالر

  Huafu
Dyed Melange Yarn شىركىتىگە 

ئەۋەتىلگەن ئىشچىالرنىمۇ ئۆز ئىچىگە 
ئالىدۇ.179 

  

 Huafu Top Dyed Melange
安徽淮( چەكلىك شىركىتى Yarn

／北华孚色纺
华孚时尚有限公司( پاختا، 
رەڭلىك تاال ۋە بىرىكمە يىپ 

ئىشلەپچىقىرىدۇ.186

خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋىرىگە 
قارىغاندا، Huafu نىڭ ئۇزۇن 

مۇددەتلىك خېرىدارلىرى تۆۋەندىكى 
ماركىالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن:187

 Adidas, Abercrombie & Fitch,
.Lacoste, Puma, Zara and H&M

 A&F بىلەن Adidas بۇالردىن
يېقىندا Huafu بىلەن بولغان 

مۇناسىۋىتىنى ئۈزگەنلىكىنى ئېيتتى.

 Victoria’s Secret بۇ شىركەت يەنە
نى يىپ بىلەن تەمىنلەيدۇ.188 

 L ئەمما بۇ ماركىنىڭ ئاتا شىركىتى
  Brands

تەمىنلىگۈچىلىرىنىڭ مەجبۇرىي 
ئەمگەك قانۇنىغا رىئايە 
قىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى.

مال بىلەن تەمىنلىنىدىغان چېتىشلىق خىتاي زاۋۇتلىرىئۇيغۇرالرنى شىنجاڭ سىرتىغا يۆتكەش
خەلقئارالىق ماركىالر

2019 - يىلى مارت ۋە ئاپرېلدا، 
ئاز سانلىق مىللەتتىن بولغان 
131 نەپەر ئايال شىنجاڭنىڭ 

قاراقاش ناھىيىسىدىن خىتاينىڭ 
ئوتتۇرا قىسمىغا جايالشقان خۇبېي 
ئۆلكىسىنىڭ يۇەنشى بازىرىدىكى 

خۇبېي  Haixin ساقلىق ساقالش 
بۇيۇملىرى چەكلىك شىركىتىگە 

ئەۋەتىلگەن. ئۇالر زاۋۇتتا ھەپتىدە 
ئۈچ كۈن خىتايچە دەرس ئالىدۇ.189

خۇبېي  Haixin ساقلىق ساقالش 
بۇيۇملىرى چەكلىك شىركىتى                    

湖北海(
)兴卫生用品集团有限公司

ماسكا، خاالت ۋە ئاياغ 
ياپقۇچ... دېگەندەك بىرال قېتىم 

ئىشلىتىلىدىغان تېببىي ۋە 
ساقلىق ساقالش مەھسۇالتلىرىنى 

ئىشلەپچىقىرىدۇ.190

خۇبېي  Haixi نىڭ تور بېكىتىدە 
دېيىلىشىچە، ئۇنىڭ مەھسۇالتلىرىنىڭ 
%60ى ياۋروپاغا، %20ى ئامېرىكىغا، 

%15ى بولسا ئاسىياغا ئېكسپورت 
قىلىنىكەن.191
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2017 - يىلى نويابىردا، 500 دىن 
كۆپرەك ئۇيغۇر ئىشچى شىنجاڭنىڭ 

گۇما ناھىيىسىدىن ئەنخۇينىڭ 
خېفېيدىكى Highbroad يۇقىرى 
سۈپەتلىك ماتېرىيالالر شىركىتىگە 

ئەۋەتىلگەن.191 

2018 - يىلى 544 نەپەر ئۇيغۇر 
ياش گۇما ناھىيىسىدىن يەنە شۇ 
 Highbroad  خېفېيگە جايالشقان

نىڭ تارمىقى خېفېي Fuying فوتو-
ئېلېكتىرىك چەكلىك شىركىتىگە 

ئەۋەتىلگەن.193

Highbroad يۇقىرى سۈپەتلىك 
ماتېرىيالالر شىركىتى 

翰博高新材料（合肥）股份有(
 )限公司

تېلېفون، خاتىرە كومپىيۇتېر 
ۋە ئاپتوموبىل قاتارلىق ئەقلىي 

ئىقتىدارلىق ئۈسكۈنىلەرنىڭ ئارقا 
چىراق ۋە LCD زاپچاسلىرىنى 

ياسايدۇ.194 

خېفېي Fuying فوتو-ئېلېكتىرىك 
合肥福映( چەكلىك شىركىتى

光电
有限公司( بولسا Highbroad قا 

قارايدۇ.195

Highbroad نىڭ ئاساسلىق 
  BOE كىرىمى خىتاينىڭ

تېخنولوگىيە گۇرۇھى شىركىتىنى 
مال بىلەن تەمىنلەشتىن كېلىدۇ. 

BOE  تېخنولوگىيە گۇرۇھى 
دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ئېكران 

ئىشلەپچىقارغۇچىالرنىڭ بىرىدۇر.197

Highbroad نىڭ تور بېكىتىدە 
كۆرسىتىلىشىچە،198 ئۇالرنىڭ 

 LG Display خېرىدارلىرى ئىچىدە
بىلەن 

 Display Inc Japan مۇ بار ئىكەن. 

Highbroad نىڭ ئېالنلىرى199 
ۋە بىر خىتاي LCD سانائەت 

كۆرسەتكۈچىدە200 دېيىلىشىچە، 
Highbroad نىڭ ئاخىرقى 

 Dell، Lenovo، خېرىدارلىرى يەنە
Samsung ۋە Sony... قاتارلىق 

ئەقلىي ئۈسكۈنە شىركەتلىرى بىلەن 
BMW،  Jaguar، Land

Rover، Mercedes-Benz ۋە 
Volkswagen... قاتارلىق ئاپتوموبىل 

ئىشلەپچىقارغۇچىالرنىمۇ ئۆز ئىچىگە 
ئالىدىكەن.201 

Highbroad نىڭ تىجارەت 
كىرىمىنىڭ 79.19%ى بېيجىڭدىكى 

 BOE دۆلەت ھالقىغان شىركەت
تېخنىكا گۇرۇھى چەكلىك 

شىركىتى )京东方( گە مال 
سېتىشتىن كېلىدۇ. ئۇ نۆۋەتتە 
خۇاۋېينىڭ ئاساسلىق ئېكران 

بىلەن تەمىنلىگۈچىسى بولۇپ، 
2021 - يىلىغىچە ئالما شىركىتىنىڭ 
ئىككىنچى چوڭ     OLED ئېكران 

بىلەن تەمىنلىگۈچىسىگە ئايلىنىدۇ.202 
BOE ھازىر ئالمىنىڭ تەمىنلىگۈچىلەر 

تىزىملىكىدە بار.203

مال بىلەن تەمىنلىنىدىغان چېتىشلىق خىتاي زاۋۇتلىرىئۇيغۇرالرنى شىنجاڭ سىرتىغايۆتكەش
خەلقئارالىق ماركىالر
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2018 - يىلى 17 - مايدا، 105 
نەپەر ئۇيغۇر ئىشچى شىنجاڭنىڭ 

كېرىيە ناھىيىسىدىن خۇبېي 
ئۆلكىسىنىڭ شىيەننىڭدىكى 

خۇبېي يىخۇڭ نەپىس بۇيۇمالر 
ئىشلەپچىقىرىش چەكلىك شىركىتىگە 

ئەۋەتىلگەن.204

خۇبېي يىخۇڭ نەپىس بۇيۇمالر 
ئىشلەپچىقىرىش چەكلىك شىركىتى 

湖北奕宏精密制造有限公(
司, Hubei Yihong(  بولسا 

دۇڭگۇەن يىدۇڭئېلېكترون چەكلىك 
东莞市奕( مەسئۇلىيەت شىركىتى
东电子有限公司( نىڭ تارماق 
شىركىتى بولۇپ، ئارقا چىراق ۋە 
باتارىيە قېپى دېگەندەك ئېلېكتىر 

زاپچاسلىرىنى ئىشلەپچىقىرىدۇ.205

ئۇالرنىڭ تور بېكىتىدە دېيىلىشىچە، 
دۇڭگۇەن يىدۇڭ ئېلېكتىرون 

چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى 
 BYD، Goertek، Mitsumi،
TDK، Toshiba، BOE ۋە 

Kyocera... قاتارلىق ماركىالرنى 
بىۋاسىتە مال بىلەن تەمىنلەيدىكەن. 
ئۇالرنىڭ ئاخىرقى خېرىدارلىرى بولسا 

تۆۋەندىكى ماركىالرنى ئۆز ئىچىگە 
ئالىدىكەن:206 

 Amazon, Apple, Cisco, General
Electric, Google, Haier, HP, Hua-
wei, Microsoft, Mitsubishi, Nin-
 tendo, Oculus, Oppo, Panasonic,
Samsung, Siemens, Sony, and ZTE

 General Electric نىڭ بىر 
باياناتچىسى شىركىتىنىڭ ياكى 

تارماقلىرىنىڭ خۇبېي يىدۇڭ 
بىلەن مال تەمىنلىگۈچى سۈپىتىدە 

بىۋاسىتە ئاالقە قىلغان خاتىرىسىنىڭ 
يوقلۇقىنى ئېيتتى. بۇ دوكالت ئېالن 
قىلىنغاندىن كېيىن، خۇبېي يىدۇڭ 
ئۆزىنىڭ تور بېكىتىنى ئۆچۈرۈۋەتتى. 

Haier بۇ شىركەتنىڭ ئۆزىنىڭ 
تەمىنات زەنجىرىدە يوق ئىكەنلىكىنى 

ئېيتتى.
2018 - يىلى فېۋرالدا، 63 نەپەر 

ئىشچى شىنجاڭنىڭ قەشقەرگە يېقىن 
پەيزاۋات ناھىيەلىك كەسپىي تولۇق 
伽师县中等职(  ئوتتۇرا مەكتىپى

业学校(دىن ئەنخۇي ئۆلكىسىدىكى 
خاۋ يۈەنپېڭ كىيىم-كېچەك 

گۇرۇھىغا ئەۋەتىلگەن.207 

ASPI نىڭ سۈنئىي ھەمراھ تەسۋىرى 
ئانالىزى ۋە رەسمىي ھۆججەتلەردىن 
مەلۇم بولۇشىچە، مەزكۇر »مەكتەپ« 

2017 - يىلىدىن بېرى »قايتا 
تەربىيەلەش الگېرى« سۈپىتىدە 

پائالىيەت قىلىپ كەلگەن.208

خاۋ يۈەنپېڭ كىيىم-كېچەك 
浩缘朋制(  گۇرۇھى شىركىتى
衣集团公司, HYP( چاپان، 
ئىشتان ۋە بالىالر كىيىملىرى 

ئىشلەپچىقىرىدۇ. بۇ گۇرۇھنىڭ 
خىتايدا يەنە شىنجاڭدىكى قەشقەر 
خاۋ يۈەنپېڭ كىيىم-كېچەك پاي 

 喀什 浩( چەكلىك شىركىتى
缘 朋 服装 有限公司( نى ئۆز 
ئىچىگە ئالغان بىر قانچە تارمىقى 

بار.209 

خاۋ يۈەنپېڭنىڭ تور بېكىتىدە 
دېيىلىشىچە، شىركەتنىڭ 

 Adidas، ،خېرىدارلىرى ئىچىدە
Fila، Nike، Puma... قاتارلىقالرمۇ 

بار ئىكەن.Adidas  210 ئۆزىنىڭ 
مەزكۇر شىركەت بىلەن بىۋاسىتە 

باغلىنىشىنىڭ يوقلۇقىنى، بۇ 
شىركەتنىڭ Adidas نىڭ نامى 
ۋە لوگوسىنى ئىشلەتكەنلىكىنى 

تەكشۈرىدىغانلىقىنى ئېيتتى.

2019 - يىلى ئاۋغۇستتا، 192 
نەپەر شىنجاڭلىق ئاز سانلىق مىللەت 
ئىشچىسىنىڭ جېجياڭ ئۆلكىسىدىكى 

Aoboer Ningbo ئېلېكتىر 
ئەسلىھەلىرى چەكلىك شىركىتىدە 
ئىشلەۋاتقانلىقى خەۋەر قىلىنغان.211

Aoboer Ningbo ئېلېكتىر 
ئەسلىھەلىرى چەكلىك شىركىتى
电器有限公司)  (宁波奥博
尔 بولسا توك ئېغىزى ۋە توك 
تەڭشىگۈچ ئىشلەپچىقىرىدۇ.212

بۇ زاۋۇتنىڭ تەمىنات زەنجىرى 
ئۇچۇرلىرىغا ئېرىشكىلى بولمىدى.
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2018 - يىلىنىڭ دەسلەپكى سەككىز 
ئېيىدا، 1554 نەپەر ئىشچىنىڭ 

شىنجاڭنىڭ ئاۋات ناھىيىسىدىن باشقا 
ئۆلكىلەرگە يۆتكەلگەنلىكى خەۋەر 

قىلىنغان.

 Bitland بۇ ئەنخۇينىڭ خېفېيدىكى
ئۇچۇر-تېخنىكا چەكلىك شىركىتىگە 
ئەۋەتىلگەن كىشىلەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە 

ئالىدۇ.213

خېفېي Bitland ئۇچۇر تېخنىكا 
安徽合肥宝( چەكلىك شىركىتى

龙达信息技
术有限公司( كومپىيۇتېر 

ۋە ئەقلىيفون... دېگەندەك 
ئېلېكتىرونلۇق ئۈسكۈنىلەرنى 

ئىشلەپچىقىرىدۇ.214

شىركەتنىڭ تور بېكىتىدە 
كۆرسىتىلىشىچە، ئۇنىڭ خېرىدارلىرى 

تۆۋەندىكى ماركىالرنى ئۆز ئىچىگە 
ئالىدىكەن:215

 Founder Group, Google, Haier,
 Hisense, HTC, HP, iFlyTek, Lenovo

and Tsinghua Tongfang

Haier بۇ شىركەتنىڭ ئۆزىنىڭ 
تەمىنلىگۈچىلەر ساندانىدا يوق 

ئىكەنلىكىنى ئېيتتى.

مال بىلەن تەمىنلىنىدىغان چېتىشلىق خىتاي زاۋۇتلىرىئۇيغۇرالرنى شىنجاڭ سىرتىغا يۆتكەش
خەلقئارالىق ماركىالر

2018 - يىلىنىڭ دەسلەپكى سەككىز 
ئېيىدا، 1554 نەپەر ئىشچىنىڭ 

شىنجاڭنىڭ ئاۋات ناھىيىسىدىن باشقا 
ئۆلكىلەرگە يۆتكەلگەنلىكى خەۋەر 

قىلىنغان.

 Mianyang Jingweida بۇ سىچۇەن
پەن-تېخنىكا چەكلىك شىركىتىگە 

ئەۋەتىلگەن كىشىلەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە 
ئالىدۇ.216

 Mianyang Jingweida سىچۇەن
پەن-تېخنىكا چەكلىك شىركىتى
四川绵阳经纬达科技有限( 

)公司
 خاتىرە كومپىيۇتېر ۋە ئائىلە 

ئۈسكۈنىلىرىگە ئىشلىتىلىدىغان توك 
ۋە LAN ئەسلىھەلىرىگە ئوخشاش 
ماگنىتلىق ئېلېكتىر زاپچاسلىرىنى 

ئىشلەپچىقىرىدۇ.217

يەرلىك تاراتقۇالرنىڭ خەۋىرىگە 
قارىغاندا، Jingweida تۆۋەندىكى 
ماركىالرنى مەھسۇالت ۋە مۇالزىمەت 

بىلەن تەمىنلەيدۇ: 
Dell, Foxconn, Hisense, HP, Hua-
 .wei, Sharp, Toshiba and ZTE

 Jingweida نىڭ لىدىرى ۋاڭ 
چياڭنىڭ ئېيتىشىچە، بۇ شىركەت 

Bosch بىلەن ھەمكارلىشىپ 
كېلىۋېتىپتۇ.219

2019 - يىلى مارتتا، مەلۇم ساندا 
كىشىلەر خوتەن شەھىرىدىن 
Meike Leisure تەنھەرىكەت 

بۇيۇملىرى شىركىتىدە ئىشلەش 
ئۈچۈن فۇجيەننىڭ جىنجياڭغا 

ئەۋەتىلگەن.220

Meike Leisure تەنھەرىكەت 
美克国( بۇيۇملىرى شىركىتى

际控股有限公司( بولسا ئاياغ 
ئىشلەپچىقىرىدۇ.221

بۇ زاۋۇتنىڭ تەمىنات زەنجىرى 
ئۇچۇرلىرىغا ئېرىشكىلى بولمىدى.

2018 - يىلى ئاپرىلدا، »كەسپىي 
مەكتەپنى پۈتتۈرگەن« 46 نەپەر 

كىشى شىنجاڭنىڭ پەيزاۋات 
ناھىيىسىدىن فۇجيەن ئۆلكىسىنىڭ 
فۇجۇدىكى جاۋشىڭ داال بۇيۇملىرى 

چەكلىك شىركىتىدە ئىشلەشكە 
ئەۋەتىلگەن.222 2019 - يىلىغىچە، 

بۇ شىركەتتە ئىشلەيدىغان 
ئۇيغۇرالرنىڭ سانى 99 غا يەتكەن.223

فۇجىيەن ئۆلكىسىنىڭ فۇجوۇ 
شەھىرىدىكى جاۋشىڭ داال 
بۇيۇملىرى چەكلىك شىركىتى

兆兴户外用品有限公(
司( كىيىم-كېچەك ۋە پالستىك 

بۇيۇمالرنى ئىشلەپچىقىرىدۇ.224

بۇ زاۋۇتنىڭ تەمىنات زەنجىرى 
ئۇچۇرلىرىغا ئېرىشكىلى بولمىدى.

2019 - يىلىنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا، 
شىنجاڭنىڭ لوپ ناھىيىسى، خوتەن 
شەھىرى، مەكىت ناھىيىسى ۋە باشقا 
جايلىرىدىن 437 نەپەر ئۇيغۇر ئىشچى 

فۇجيەن ئۆلكىسىگە يۆتكەلگەن.225  
بۇ ئىشچىالر فۇجيەندىكى 

ئوخشىمىغان زاۋۇتالرغا ئەۋەتىلگەن. 
چۇەنجۇ يىلۇڭ توقۇمىچىلىق چەكلىك 

شىركىتىمۇ شۇنىڭ ئىچىدە.

چۇەنجۇ يىلوڭ توقۇمىچىلىق 
چەكلىك شىركىتى

 )泉州益龙纺织有限责任公司(
بالىالر كىيىمى، تەنھەرىكەت 

كىيىمى ۋە ئۆي ئىچى كىيىمى... 
قاتارلىقالرنى ئىشلەپچىقىرىدۇ.236

بۇ زاۋۇتنىڭ تەمىنات زەنجىرى 
ئۇچۇرلىرىغا ئېرىشكىلى بولمىدى.
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2019 - يىلىنىڭ ئاخىرىدا خەۋەر 
قىلىنىشىچە، 30 نەپەر ئاز سانلىق 

مىللەت ئىشچىسى شىنجاڭنىڭ قۇمۇل 
شەھىرىدىن خېنەن ئۆلكىسىنىڭ 

جېڭجۇدىكى Haoxiangni ساغالم 
يېمەكلىك چەكلىك شىركىتىگە 

تەربىيەلىنىش ۋە ئارقىدىن ئىشقا 
ئورۇنلىشىش ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن.227 

2018 - يىلىدا، بۇ شىركەت 
شىنجاڭدا 200 يەرلىك ئىش ئورنى 

يارىتىدىغان بىر تۈرنى باشلىغانلىقىنى 
ئېيتقان.228

Haoxiangni ساغالم يېمەكلىك 
چەكلىك شىركىتى قىزىل خورما، 
قۇرۇق يېمىش ۋە باشقا ساغالملىق 
يېمەكلىكلىرىنى ئىشلەپچىقىرىدۇ.229

بۇ زاۋۇتنىڭ تەمىنات زەنجىرى 
ئۇچۇرلىرىغا ئېرىشكىلى بولمىدى.

ئۇيغۇرالرنى شىنجاڭ سىرتىغا 
يۆتكەش

مال بىلەن تەمىنلىنىدىغان چېتىشلىق خىتاي زاۋۇتلىرى
خەلقئارالىق ماركىالر

2019 - يىلىنىڭ ئاخىرىدا خەۋەر 
قىلىنىشىچە، 560 نەپەر شىنجاڭلىق 
ئىشچى خېنەن ئۆلكىسىنىڭ ئوتتۇرا 

قىسمىدىكى زاۋۇتالرغا ئىشلەشكە 
ئەۋەتىلگەن بولۇپ، جېڭجۇدىكى 

Technology Foxconn غا 
ئەۋەتىلگەن ئىشچىالرمۇ شۇنىڭ 

ئىچىدە.230

Technology Foxconn تەيۋەننىڭ 
شىركىتى بولۇپ، دۇنيادىكى ئەڭ 

چوڭ توختاملىق ئېلېكتىرونلۇق 
مەھسۇالت ئىشلەپچىقارغۇچى 

ھېسابلىنىدۇ.231

Foxconn مۇنۇ ماركىالرنى مال بىلەن 
تەمىنلەيدۇ:

Amazon,232 Apple, Dell,233 Goo-
gle,234 HP,235 Huawei,236 Micro-

 soft,237 Nintendo,238 Sony,239 and
.Xiaomi

خەۋەر قىلىنىشىچە، بۇ شىركەتنىڭ 
خېنەننىڭ جېڭجۇودىكى زاۋۇتى 

دۇنيادىكى ئايفۇنالرنىڭ يېرىمىنى 
ياسايدىكەن. بۇ سەۋەبتىن، 

جېڭجوۇ »ئايفۇن شەھىرى« دەپ 
ئاتىلىدىكەن.241  شىركەتنىڭ تور 

بېكىتىدە كۆرسىتىلىشىچە، ئۇالرنىڭ 
ماركىلىرى ۋە »بازار قاناللىرى« 

ئىچىدە Nokia بىلەن Sharp مۇ بار 
ئىكەن.242

2018 - يىلى ئۆكتەبىردە، 
59 نەپەر ئاز سانلىق مىللەت 
ئىشچىسى غۇلجا ناھىيىسىدىن 

ئەنخۇينىڭ خۇەيئەندىكى جيەنخۇا 
قۇرۇلۇش ماتېرىياللىرى گۇرۇھىغا 

ئەۋەتىلگەن.243 

جيەنخۇا قۇرۇلۇش ماتېرىياللىرى 
گۇرۇھى 

 )汤始建华建材（淮安）有限公司(

 نىڭ دېيىشىچە، بۇ شىركەت 
كونكېرت مەھسۇالت مۇالزىمىتى 

بىلەن تەمىنلەيدىكەن.244

بۇ زاۋۇتنىڭ تەمىنات زەنجىرى 
ئۇچۇرلىرىغا ئېرىشكىلى بولمىدى.

2017 - يىلى مايدا، 47 نەپەر 
ئاز سانلىق مىللەت ئىشچىسى 

شىنجاڭنىڭ چاپچال شىبە ئاپتونوم 
ناھىيىسىدىن جياڭسۇنىڭ يەنچىڭ 

شەھىرىگە Roewe دە ئىشلەش 
ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن.245

荣威(( گۇرۇھى Roewe
 SAIC Motor بولسا 集团

ھەمكارلىق چەكلىك شىركىتىنىڭ 
قارمىقىدا قۇرۇلغان خىتايدىكى 
بىر ھەشەمەتلىك ئاپتوموبىل 

ماركىسى.246

Roewe نىڭ ئاپتوموبىللىرى 
ئەنگلىيەنىڭ دەپ بازارغا سېلىنىدۇ،247 
ھەمدە دۆلەت سىرتىدا MG ماركىسى 

ئاستىدا سېتىلىدۇ.248
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2019 - يىلىنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا، 
130 كىشى شىنجاڭنىڭ نىلقا 

ناھىيىسىدىن خۇبېي ئۆلكىسىگە 
AcBel Polytech شىركىتىدە 

ئىشلەشكە ئەۋەتىلگەن.249

AcBel Polytech چەكلىك 
 )康舒电子有限公司( شىركىتى
ئۇچۇر تېخنىكىسى، ئاالقىلىشىش، 

ئېلېكترونلۇق ئۈسكۈنىلەر ۋە 
باشقا ساھەلەردە ئىشلىتىلىدىغان 

ئېلېكتېر ئەسۋابلىرىنى 
ئىشلەپچىقىرىدۇ.250 

بۇ شىركەتنىڭ تەيۋەن، فىلىپپىن 
ۋە خىتاينىڭ گۇاڭدۇڭ ۋە خۇبېي 

ئۆلكىلىرىدە ئىشلەپچىقىرىش 
بازىلىرى بار.251

بۇ زاۋۇتنىڭ تەمىنات زەنجىرى 
ئۇچۇرلىرىغا ئېرىشكىلى بولمىدى.

ھۆكۈمەتنىڭ بىر ئۇقتۇرۇشىغا 
قارىغاندا، 2019 - يىلىنىڭ 

ئاخىرىدا، موڭغۇلكۆرە ناھىيىسى 
ئەمگەك كۈچلىرىنى سىرتقا چىقىرىش 

ئۈچۈن بىر »ئىش يەرمەنكىسى« 
 Avary ،ئۆتكۈزگەن بولۇپ

Holding شىركىتى بۇ يەرمەنكىگە 
قاتناشقان.252 

2019 - يىلىنىڭ بىرىنچى يېرىمىدا، 
شىنجاڭنىڭ نىلقا ناھىيىسىدىن 

111 كىشى جياڭسۇنىڭ خۇەيئەنگە 
Avary Holding شىركىتىدە 

ئىشلەشكە ئەۋەتىلگەن.253

Avary Holding شىركىتى 

 )淮安鹏鼎控股股份有限公司(
بولسا باسما توك يولى تاختىسى، 

ئىستېمالچىالر ئېلېكتىرون 
بۇيۇملىرى ۋە ماشىنا ئېلېكتىرون 

مەھسۇالتلىرىنى ئىشلەپچىقىرىدۇ.254

بۇ زاۋۇتنىڭ تەمىنات زەنجىرى 
ئۇچۇرلىرىغا ئېرىشكىلى بولمىدى.
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ئۇيغۇرالرنى شىنجاڭ سىرتىغا 
يۆتكەش

مال بىلەن تەمىنلىنىدىغان چېتىشلىق خىتاي زاۋۇتلىرى
خەلقئارالىق ماركىالر

2019 - يىلى مارتتا، 336 
نەپەر ئىشچى شىنجاڭنىڭ نىلقا 

ناھىيىسىدىن جىياڭسۇنىڭ 
ۋۇجىندىكى تەنيۈەن پەن-

تېخنىكا شىركىتىگە ئىشلەشكە 
ئەۋەتىلگەن.255

تەنيۈەن پەن-تېخنىكا پاي 
چەكلىك شىركىتى 

 )碳元科技股份有限公司(
ئىستېمال ئېلېكتىرون بۇيۇملىرىغا 

ئىشلىتىلىدىغان سوۋۇتۇش 
زاپچاسلىرىنى ئىشلەپچىقىرىدۇ.256

بۇ زاۋۇتنىڭ تەمىنات زەنجىرى 
ئۇچۇرلىرىغا ئېرىشكىلى بولمىدى.

2019 - يىلىدىكى بىر يەرلىك 
تاراتقۇ خەۋىرىگە ئاساسالنغاندا، 

ئۇيغۇرالر شىنجاڭنىڭ مەكىت 
ناھىيىسىدىن شەندۇڭنىڭ 

جىنەندىكى Good-Ark ئېلېكتىرون 
پاي چەكلىك شىركىتىگە ئىشلەشكە 

ئەۋەتىلگەن.257 

2017 - يىلىنىڭ بېشىدا، 
Good-Ark شىركىتى باشقا 
شىركەتلەر بىلەن بىرلىكتە 

500 ئۇيغۇر ئىشچى ئىشلىتىش 
توغرىسىدا مەكىت ناھىيىسى بىلەن 

كېلىشىم ئىمزالىغان. بۇ كېلىشىم 
»تەربىيەلەنگەن« ئۇيغۇرالرنىڭ 
»%100 ئىشقا ئورۇنلىشىشى«غا 
كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن، ئۈچ 

ئايلىق تۇتۇپ تۇرۇش ۋە سىياسىي 
تەربىيەلەش پىروگراممىسىدىن بۇرۇن 

ئىمزاالنغان.258

Good-Ark ئېلېكترون پاي 
چەكلىك شىركىتى

固锝电子股份有限公(
司( ئىككىلىك نەيچە، ئېقىم 

تەڭشىگۈچ ۋە يېرىم ئۆتكۈزگۈچ 
ئىشلەپچىقىرىدۇ.259 

بۇ زاۋۇتنىڭ تەمىنات زەنجىرى 
ئۇچۇرلىرىغا ئېرىشكىلى بولمىدى.

2017 - يىلىنىڭ بېشىدا، 
چىڭداۋ گاۋچاڭ ئېلېكتىرون 

چەكلىك شىركىتى باشقا 
شىركەتلەر بىلەن بىرلىكتە 

500 ئۇيغۇر ئىشچى ئىشلىتىش 
توغرىسىدا مەكىت ناھىيىسى بىلەن 

كېلىشىم ئىمزالىغان. بۇ كېلىشىم 
»تەربىيەلەنگەن« ئۇيغۇرالرنىڭ 
»%100 ئىشقا ئورۇنلىشىشى«غا 
كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن، ئۈچ 

ئايلىق تۇتۇپ تۇرۇش ۋە سىياىسي 
تەربىيەلەش پروگراممىسىدىن بۇرۇن 

ئىمزاالنغان.260

چىڭداۋ گاۋچاڭ ئېلېكتىرون 
چەكلىك شىركىتى 

 )青岛高广电子有限公司(
بولسا گاز ئپچاق دېگەندەك ئائىلە 

ئۈسكۈنىلىرى ئىشلەپچىقىرىدۇ.261

بۇ زاۋۇتنىڭ تەمىنات زەنجىرى 
ئۇچۇرلىرىغا ئېرىشكىلى بولمىدى.
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جەدۋەل 2: »شىنجاڭغا ياردەم بېرىش« نامى ئاستىدا شىنجاڭ ئىچىدە ئەمگەكچى يۆتكەش پىالنلىرى

شىنجاڭ ئىچىدە ئەمگەكچى يۆتكەش 
پىالنلىرى

مال بىلەن تەمىنلىنىدىغان چېتىشلىق خىتاي زاۋۇتلىرى
خەلقئارالىق ماركىالر

شەندۇڭ رۇيى پەن-تېخنىكا گۇرۇھى 
2010 - يىلىنىڭ بېشىدا شىنجاڭغا 

كىرگەن.262 

2019 - يىلى نويابىرغىچە، رۇيى 
گۇرۇھى شىنجاڭنىڭ ئۈچ ناھىيىسىدە 

2000 ئۇيغۇر ئىشچىنى ئىشقا 
ئورۇنالشتۇرغان.263

شەندۇڭ رۇيى پەن-تېخنىكا 
گۇرۇھى  

山东如意毛纺服装集团股份有(
 )限公司

خىتاينىڭ ئەال سۈپەتلىك كىيىم-
كېچەك شىركىتى بولۇپ،264 

شىنجاڭدا بىر قانچە زاۋۇتى بار. 
شىخەنزە رۇيى تۇقۇمىچىلىق 

شىركىتى 

 )石河子如意纺织有限公司(
بىلەن يىڭىشەھەر رۇيى تۇقۇمىچىلىق 

شىركىتى 

)疏勒如意科技纺织有限公司(
مۇ شۇالرنىڭ ئىچىدە.265

رۇيىنىڭ تارماق شىركەتلىرى 
Acquascutum

 ...Bally، Renown، SMCP
قاتارلىق بىر قانچە خەلقئارالىق 
داڭلىق ماركىالرنى ئۆز ئىچىگە 

ئالىدۇ.266
LYCRA توقۇلما بۇيۇمالر 

شىركىتىمۇ رۇيىنىڭ 
ئىگىدارلىقىدا.267

2019 - يىلى نويابىردا، شەندوڭ 
زوچېڭ گوشېڭ )كىيىم-كېچەك 

شىركىتى(نىڭ تارماق زاۋۇتى 
شىنجاڭغا 3500 ئىش ئورنى ئېلىپ 

كەلگەنلىكىنى ئېيتقان.268 ھۆكۈمەتنىڭ 
بىر دوكالتىدا دېيىلىشىچە، بۇ قەشقەر 

ۋىاليىتىدىكى ئەڭ چوڭ شىنجاڭغا 
ياردەم بېرىش تۈرى ئىكەن.

山东( شەندوڭ زوچېڭ گۇشېڭ
邹城国盛( بولسا جياڭسۇ گوتەي 

گوشېڭ چەكلىك شىركىتىنىڭ 
ئىلكىدە بولۇپ،229 كىيىم-كېچەك ۋە 
توقۇلما بۇيۇمالرنى ئىشلەپچىقىرىدۇ. 
بۇ شىركەت جياڭسۇ گوتەي خەلقئارا 

گۇرۇھىغا قارايدۇ.

ئامېرىكىغا جايالشقان خەلقئارا 
توقۇلما بۇيۇمالر سودىسى 

مۇنبىرىنىڭ ئېيتىشىچە، جياڭسۇ 
گوتەي گوشېڭ نۇرغۇن ماركىالرنى 

مال بىلەن تەمىنلەيدىغان 
بولۇپ، ئۇالرنىڭ بىر قىسمى 

تۆۋەندىكىچە:270
Abercrombie & Fitch, Amer-

 ican Eagle, Anthropologie,
 Calvin Klein, Costco, Diesel,
DKNY, Dress Barn, Free Peo-
ple, Guess, Hollister, JCPen-

 ney, Kohl’s, Levi’s, Macy’s, Polo
Ralph Lauren, Target, Tom-

 my Hilfiger, Urban Outfitters,
.Walmart and ZARA

 Abercrombie & Fitch
ئۆزىنىڭ بۇ شىركەتنىڭ 

مېلىنى ئىشلىتىدىغانلىقىغا 
ئىشەنمەيدىغانلىقىنى ئېيتتى.

ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىنىڭ 2019 - 
يىلىدىكى بىر خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، 
شەندۇڭنىڭ جياڭخۇا جۇڭشىڭ پەلەي 

شىركىتىنىڭ شىنجاڭدا 20 ھەمرا 
شىركىتى بار بولۇپ، 2000 غا يېقىن 
يەرلىك ئىشچىنى »تەربىيەلىگەن«.271

شەندوڭنىڭ جىياڭخۇا جوڭشىڭ 
پەلەي شىركىتى

山东建华中兴手套股份有限(
 )公司

تۈرلۈك قىشلىق پائالىيەت 
پەلەيلىرىنى ئىشلەپچىقىرىدۇ.272

شىركەتنىڭ تور بېكىتىدە 
دېيىلىشىچە، ئۇنىڭ مەھسۇالتلىرى 
ئامېرىكا، كانادا، ياۋروپا، ياپونىيە 

ۋە رۇسىيەنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 
ھالدا دۇنيانىڭ ھەر قايسى 

جايلىرىغا ئېكسپورت قىلىنىدىكەن. 
 KINEED بۇ شىركەت ئاساسلىقى

ماركىسى ئاستىدا مەھسۇالت 
ئىشلەپچىقىرىدۇ.273
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شىنجاڭ ئىچىدە ئەمگەكچى 
يۆتكەش پىالنلىرى

مال بىلەن تەمىنلىنىدىغان چېتىشلىق خىتاي زاۋۇتلىرى
خەلقئارالىق ماركىالر

2019 - يىلى، شاڭخەينىڭ 
شىنجاڭغا ياردەم بېرىش 

تىرىشچانلىقلىرى قاغىلىق شياۋشياڭ 
توقۇمىچىلىق شىركىتىنىڭ 

يۈز نەچچە ئۇيغۇر ئايالنى 45 
كۈن »كەسپىي تەربىيەلەپ 

بەرگەنلىكى«نىمۇ ئۆز ئىچىگە 
ئالىدۇ.274 خەۋەر قىلىنىشىچە، 

»تەربىيەلەش« ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ 
ئىدىيىسىنى ئۆزگەرتكەن.275 بۇ 
شىركەتنىڭ يەنە 2000 دىن 

كۆپرەك يېزا ئەمگەك كۈچلىرىنى 
»تەربىيەلەپ بېرىش« پىالنى 

بارلىقى ئېيتىلغان.276

قاغىلىق شياۋشياڭ توقۇمىچىلىق 
شىركىتى 

)叶城县潇湘纺织有限公司(
شاڭخەينىڭ ياردىمىدە قۇرۇلغان 

بولۇپ، پاختىلىق كىيىم، ئۇخالش 
كىيىمى ۋە ئوقۇغۇچىالر فورمىسى، 

سىستېراالر ۋە خىزمەتچىلەرنىڭ 
كىيىملىرى، ھەمدە ساھىل 

كىيىملىرىنى  ئىشلەپچىقىرىدۇ.277 

شياۋشياڭ توقۇمىچىلىقى ئالى بابا 
سۇپىسىنى قوللىنىپ، شىمالىي 

ئامېرىكا، ياۋروپا ۋە ئوتتۇرا شەرقتىكى 
داڭلىق ماركىالردىن زاكاس قوبۇل 

قىلىدۇ.278 

2019 - يىلى، بۇ شىركەت بىر 
مىليون يۈرۈشتىن كۆپرەك كىيىم –

كېچەك زاكاسى ئالغان بولۇپ،279 بۇالر 
گۇاڭدۇڭ، الڭفاڭ ۋە چەتئەللەردىن 

كەلگەن زاكاسالرنى ئۆز ئىچىگە 
ئالىدۇ. ئاساسلىقى سىستېراالر 

فورمىسى، ئوپېراتسىيە كىيىملىرى ۋە 
باشقا دوختۇرخانا خاالتلىرى ئۈچۈن 

ئامېرىكىدىن 572 مىڭ يۈرۈش 
زاكاس بېرىلگەن. 

2017 - يىلى مايدا، چىڭداۋ جىفا 
خۇاجيەن كىيىم-كېچەك چەكلىك 
شىركىتى شىنجاڭنىڭ يېڭىشەھەر 

ناھىيىسىدە ئۆزىنىڭ سانائەت 
باغچىسىنى ئاچقانلىقىنى ئېالن 

قىلغان.280 2018 - يىلى مايدا، 
خەۋەر قىلىنىشىچە، بۇ شىركەت  
1000 نەپەر شىنجاڭلىق ئىشچىنى 

ئىشقا ئورۇنالشتۇرۇش ئۈچۈن مەزكۇر 
باغچىدا »تەربىيەلەۋېتىپتۇ«.281

چىڭداۋ جىفا خۇاجيەن كىيىم-
青岛( كېچەك چەكلىك شىركىتى

即发华锦服装有限公司( بولسا 
青岛即发集( چىڭداۋ جىفا گۇرۇھى

团( نىڭ بىر قىسمى بولۇپ، كۆڭلەك 
ۋە باشقا كىيىملەرنى ئىشلەپچىقىرىدۇ. 

شىركەتنىڭ تور بېكىتىدە 
كۆرسىتىلىشىچە،282 چىڭداۋ جىفا مۇنۇ 

ماركىالر بىلەن ھەمكارلىق ئورناتقان:
 Abercrombie & Fitch, Adidas,

 Decathlon, Nike and Uniqlo

بىر يەرلىك تاراتقۇنىڭ خەۋىرىگە 
ئاساسالنغاندا، بۇ شىركەتنىڭ يەنە 

 Walmart ۋە Carrefour، Gap
قاتارلىق  ماركىالر بىلەنمۇ ھەمكارلىقى 

بار ئىكەن.283

Fitch & Abercrombie نىڭ 
ASPI غا بىلدۈرۈشىچە، بۇ شىركەت 
چىڭداۋ جىفادىن پەقەتال مال ئېلىپ 

باقمىغان.
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ھۆكۈمەتنىڭ بىر ئۇقتۇرۇشىغا 
ئاساسالنغاندا، 2019 - يىلىنىڭ 
ئاخىرىدا، موڭغۇلكۆرە ناھىيىسى 

ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەش ئۈچۈن 
بىر قېتىملىق »ئىش يەرمەنكىسى« 

ئۆتكۈزگەن. مەزكۇر يەرمەنكىگە 
Esquel Changji توقۇمىچىلىق 

شىركىتىمۇ قاتناشقان.284 

رايوننىڭ پاختا بازىلىرىغا يېقىن 
تۇرۇش ئۈچۈن، Esquel شىنجاڭدا 

ئۈچ توقۇمىچىلىك فابرىكىسى 
قۇرغان. شىركەت لىدىرىنىڭ 

 Wall Street 2019 - يىلى مايدا
Journal غا ئېيتىشىچە، دائىرىلەر 
2017 - يىلىدىن باشالپ مەزكۇر 
شىركەتنى جەنۇبىي شىنجاڭدىن 

ئۇيغۇر ئىشچىالر بىلەن تەمىنلەشكە 
باشلىغان، شىركەت ئىككى يىلدا 
جەمئىي 34 نەپەر ئىشچىنى قوبۇل 

قىلغان.285

Esquel  Changji توقۇمىچىلىق 
溢达纺织有限公( شىركىتى

司( پوپايكا ۋە باشقا كىيىملەرنى 
ئىشلەپچىقىرىدۇ. ئۇنىڭ شىنجاڭدا 
نۇرغۇن زاۋۇت ۋە تارماقلىرى بار.286

Esquel نىڭ تور بېكىتىدىكى 
خېرىدار تىزىملىكىدە تۆۋەندىكى 

ماركىالر يەر ئالغان.287
Amazon, Apple, Banana Repub-
 lic, Brooks Brothers, Calvin Klein,
Charles Tyrwhitt, Fila, Giorda-
 no, Hazzys, Hugo Boss, J. Crew,
Jack & Jones, Jos. A. Bank, La-
 coste, Land’s End, Li-Ning, Muji,
 Nautica, Nike, Patagonia, Ralph
 Lauren, Shimamura and Tommy
Hilfiger
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