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ӨМІРБАЯНЫ 

 

Бахром Абдурахимович Абдухалимов 1959 

жылы 27 февральда Ташкент қаласында жұмысшы 

отбасында туылған. 

Білімі – жоғары. 1981 жылы Ташкент 

мемлекеттік университетінің Шығыстану 

факультететін бітірген. Мамандығы – филолог – 

шығыстанушы, араб және ағылшын тілдерінің 

оқытушысы. Тарих ғылымдарының докторы, 

профессор. 

Еңбек жолын 1981 жылы Ливия Араб Республикасында араб тілінің 

аудармашылығынан бастаған. 1983–1987 жылдарда Өзбекстан Ғылым 

академиясы Шығыстану институтында кіші ғылыми қызметкер, 1987–1990 

жылдарда әскери қызметін Йемен Араб Республикасында әскери аудармашы 

міндетінде өтеген. 

Б.А.  Абдухалимов 1990–2002 жылдарда Өзбекстан Ғылым академиясы 

Шығыстану институтында ғылыми қызметкер, 2002–2003 жылдарда 

директордың орынбасары, 2003–2004 жылдарда Ташкент қаласындағы 

Халықаралық Вестминистер университетінің проректоры, 2004–2006 

жылдарда Ғылым академиясы Шығыстану институтының 

директоры, 2006–2008 жылдарда Өзбекстан Республикасы Президентінің 

ұлттараралық қатынастар мәселелері және дін істерібойынша Мемлекеттік 

кеңесшісі лауазымдарында қызмет атқарған. 



Ол 2008 жылдан Ғылым академиясы Шығыстану институтында 

директор, 2011 жылдан Ғылым академиясының Әлеуметтік – гуманитарлық 

ғылымдар бағыты бойынша вице-президенті, 2020 жылдан Өзбекстан 

«Адолат» СДП Саяси кеңесінің төрағасы лауазымдарында қызмет атқарып 

келеді. 

Б.А.  Абдухалимов Орталық Азия тарихы, ғылым тарихы, ислам, шығыс 

қолжазба шығармалары, араб мемлекеттері, араб тілі салалары бойынша ірі 

маман. Оксфорд ислам зерттеулері орталығының «Имам әл-Бұхари» (1996), 

Британия Кеңесінің «Cheyening» (1997), Оңтүстік Кореяның «KOICA» (2001) 

стипендияларының иегері болып, сол мемлекеттерде білімін жетілдіру 

курстарын өтеген. Ғылыми зерттеулерінің нәтижелері 100-ге жуық ғылыми 

мақала, брошюра және монографияларда өзбек, орыс, ағылшын және араб 

тілдерінде жарияланған. 

Б.А.  Абдухалимов 2020 жылы «Меҳнат шухрати» орденімен 

марапатталған. Отбасылы. Екі ұлы, бір қызы, үш немересі бар. 

Зайыбы Т.Қ. Абдухалимова – үй бикесі. 

 

БАХРОМ АБДУРАХИМОВИЧ АБДУХАЛИМОВТЫҢ 

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 

 

– халық депутаттары жергілікті Кеңстерінің рөлін күшейту арқылы 

атқару билігіне депутаттық және қоғамдық бақылау орнату; 

– барлық деңгейдегі мемлекеттік үкімет және билік орындарына 

отансүйгіш, кәсіптік шеберлігі жоғары және жанқияр адамдардың келуін 

қамтамасыз ету; 

– қылмыскерлікке, парақорлыққа, жемқорлыққа және зорлық – 

зомбылыққа қарсы ымырасыз күрес жүргізу; 

– әділетсіз жаза мен айыппұлдарды қайта қарау, бұл ретте олардың 

халықтың нақты табысына сәйкес болуын, сондай-ақ айыппұлдардың 

әлеуметтік қауіпсіздік дәрежесіне сәйкес түрде белгіленуін қамтамасыз ету; 



– прокуратура, әділет органдары мен сот қызметкерлері арасындағы 

әлеуметтік теңсіздікті тоқтату; 

– сапасыз өнім шығаруға және бағаны орынсыз қымбаттатуға қарсы 

күшейтілген жаза шараларын қолдану; 

– өтеуге байланысты барлық өкілеттерді және жазаны өтеу мекемелерін 

іздестіру мен тергеу өкілеті жоқ бейтарап орган – әділет кеңестерін басқаруға 

беру; 

– мемлекетте бірыңғай тергеу органын – Тергеу комитетін құру арқылы 

адамның құқықтары мен бостандықтарын халықаралық талаптар деңгейінде 

қамтамасыз ету; 

– коррупцияға қарсы шұғыл жазалау шараларын қолдану 

– үй-жай орындарының бағасын шұғыл төмендету, мұқтаж 

отбасыларды муниципалдық үйлермен қамтамасыз ету; 

– халықтың үлкен бөлігі жасайтын ауыл-қыстақ тұрмысын түбегейлі 

жаңарту; 

– табиғи байлықтарды, соның ішінде табиғи газ бен электр энергиясын 

ең алдымен халыққа беру, шет жаққа тек сұраныстан артылғанын сату; 

– зейнеттегі жоғары шектеулерді жойып, әркімнің лайықты зейнетақы 

алуын қамтамасыз ету; 

– мектепке дейінгі білім ұйымдарына балаларды екі жастан бастап жүз 

пайыз қамту; 

– үздік оқыған дарынды жастардың мемлекет есебінен жоғары білім 

алуын кепілдендіру; 

– мектепке дейінгі білім, Халыққа білім беру және Жоғары және орта 

арнаулы білім министірліктерін бірыңғай – Білім министірлігіне айналдыру; 

– жоғары білім квоталарын толығымен жою; 

– ғылым – білімді қаржыландыруды сатылы түрде арттырып отыру; 

– ғылым – білім — өндіріс жүйелерінің тығыз байланыстылығын 

қамтамасыз ету; 



– «Азық – түлік қауіпсізідігін қамтамасыз ету – 2030» концепциясын 

жасау; 

– балалар арасында кеңінен таралып бара жатқан жалпақтабандылық, 

сколиоз және тіс ауруларына қарсы күрес жұмыстарын жеделдету; 

– онкология, туберкулез және қант ауруларының алдын алу; 

– дәрі-дәрмек алыпсатарлығына, бағалардың негізсіз қымбаттатылуына 

жол бермеу; 

– «Қоғамдағы жүріп-тұру, ақылақ және әдеп ережелері» Кодексін 

жасау; 

– «Цифрлық экономикада халықтың жұмысбастылығын қамтамасыз ету 

Концециясы – 2030» жобасын енгізу; 

– төлемдердің барлық түрлерінің (айыппұлдар, мемлекеттік кеден 

төлемдері және басқа міндетті төлемдер) мемлекеттік бюджетке бағытталуын 

қамтамасыз ету. 


