
НОМЗАД БА МАҚОМИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ӮЗБЕКИСТОН 

АЗ ҲИЗБИ СОТСИАЛ-ДЕМОКРАТИИ «АДОЛАТ»-И ӮЗБЕКИСТОН 

БАҲРОМ АБДУРАҲИМОВИЧ АБДУҲАЛИМОВ 

 

ТАРҶИМАИ ҲОЛ 

 

Баҳром Абдураҳимович Абдуҳалимов 27 

феврали соли 1959 дар шаҳри Тошканд, дар оилаи 

коргар ба дунё омадааст. 

Миллаташ – ӯзбек. 

Маълумоташ – олӣ. 

Вай соли 1981 факултаи шарқшиносии 

Донишгоҳи давлатии Тошкандро хатм намудааст. 

Аз рӯйи ихтисос – филолог-шарқшинос, омӯзгори забонҳои арабӣ ва англисӣ 

мебошад. Доктори илмҳои таърих, профессор. 

Фаъолияти меҳнатии худро соли 1981 ба ҳайси тарҷумони арабӣ дар 

Ҷумҳурии Ливияи Араб оғоз намудааст. Аз соли 1983 то соли 1987 ба ҳайси 

ходими хурди илмии Пажӯҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои 

Ӯзбекистон, аз соли 1987 то соли 1990 дар Ҷумҳурии Ямани Араб ба ҳайси 

тарҷумони низомӣ хидмат кардааст. 

Б.А. Абдуҳалимов солҳои 1990–2002 корманди илмии Пажӯҳишгоҳи 

шарқшиносии Академияи фанҳои Ӯзбекистон, солҳои 2002–2003 муовини 

директор, солҳои 2003–2004 проректори Донишгоҳи байналмилалии 



Вестминстери Тошканд, солҳои 2004–2006 директори Пажӯҳишгоҳи 

шарқшиносии Академияи илмҳои Ӯзбекистон, солҳои 2006–2008 Мушовири 

давлатии Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон оид ба муносибатҳои байни 

миллатҳо ва динҳо адои вазифа намудааст. 

Аз соли 2008 директори Пажӯҳишгоҳи шарқшиносии Академияи улуми 

Ӯзбекистон, аз соли 2011 ноиб-президенти Академияи улуми Ӯзбекистон дар 

соҳаи илмҳои иҷтимоӣ ва гуманитарӣ, аз соли 2020 ҳамчун раиси Шӯрои сиёсии 

Ҳизби сотсиал-демократии «Адолат» фаъолият мекунад. 

Б.А. Абдуҳалимов мутахассиси шинохта ва нерӯманди дастхатҳои шарқӣ, 

давлатҳои араб, фарҳанги исломӣ, таърихнигории Осиёи Марказӣ, донандаи 

хуби забони арабӣ мебошад. 

Ӯ ба стипендияҳои «Имом ал-Бухорӣ»-и Маркази исломшиносии Оксфорд 

(1996), «Chevening»-и Шӯрои Бритониё (1997), «KOICA»-и Кореяи Ҷанубӣ 

(2001) ноил гашта, дар кишварҳои мазкур аз курси такмили ихтисос гузаштааст. 

Натиҷаҳои тадқиқоти ӯ зиёда аз 100 мақолаи илмӣ, рисолаҳо ва монографияҳоро 

ташкил менамоянд, ки ба забонҳои ӯзбекӣ, русӣ, англисӣ ва арабӣ интишор 

ёфтаанд. 

Б.А. Абдуҳалимов соли 2020 бо ордени «Меҳнат шуҳрати» сарфароз 

гардидааст. 

Оиладор, ду писару як духтар ва се набера дорад. Ҳамсараш Т.Қ. 

Абдуҳалимова кадбонуи хонадон. 

 

САМТҲОИ АСОСИИ БАРНОМАИ ПЕШАЗИНТИХОБОТИИ 



БАҲРОМ АБДУРАҲИМОВИЧ АБДУҲАЛИМОВ 

 

– таъсиси назорати депутатӣ ва ҷамъиятӣ бар ҳокимияти иҷроия бо роҳи 

пурзӯр 

кардани нақши шӯроҳои маҳаллии вакилони халқ; 

– таъмини ҳокимияти иҷроия бо одамони ватандӯст, кордон ва фидокор 

дар ҳамаи зинаҳо; 

– муборизаи оштинопазир бар зидди ҷинояткорӣ, ришвахорӣ, тамаъҷӯӣ, 

зӯроварӣ; 

– аз нав дида баромадани ҷазо ва ҷаримаҳои беадолатона, ки ба даромади 

воқеии аҳолӣ мутаносиб наянд, инчунин ҷаримаҳои вобаста ба сатҳи хавфи 

иҷтимоӣ; 

– барҳам додани нобаробарии иҷтимоӣ байни мақомоти прокуратура, суд 

ва адлия; 

– идома додани кор оид ба таъсиси низоми суди одилона ва мустақил, ба 

қалъаи воқеии адолат табдил додани суд; 

– боз ҳам баланд бардоштани обрӯ ва мақоми адвокатҳо; 

– густариши минбаъдаи кӯмаки ройгони ҳуқуқии давлатӣ барои ҳифзи 

манфиатҳои камбизоатон; 

– татбиқи ҷаримаҳои зиёд барои истеҳсоли маҳсулоти пастсифат ва ба 

таври сунъӣ боло бурдани нархҳо; 



– интиқоли тамоми ваколатҳои иҷроия ва муассисаҳои ислоҳи ҷазо ба 

маъмурияти ниҳоди беғараз – мақомоти суд, ки салоҳияти пурсиш ва 

тафтишотӣ надоранд; 

– таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон тибқи талаботи байналмилалӣ тавассути 

таъсиси ниҳоди ягонаи тафтишотӣ дар кишвар – Кумитаи тафтишот; 

– татбиқи чораҳои шадиди ҷазо зидди коррупсия; 

– якбора кам кардани арзиши манзил, таъмин намудани эҳтиёҷмандон бо 

манзили коммуналӣ; 

– куллан бозсозӣ намудани ҳаёти деҳот, ки дар он қисми зиёди аҳолӣ 

зиндагӣ мекунанд; 

– интиқоли захираҳои табиӣ, аз ҷумла гази табиӣ ва нерӯи барқ, пеш аз 

ҳама ба мардум, фақат миқдори зиёдатии онро ба хориҷ фурӯхтан; 

– бекор кардани лимитҳои баланди нафақа ва таъмини нафақаи шоиста; 

– сад фоиз ба муассисаҳои таълимии томактабӣ фаро гирифтани кӯдакони 

аз дусола боло; 

– кафолати таҳсилгирии ҷавонони болаёқати аълохон аз ҳисоби маблағи 

давлат дар мактабҳои олӣ; 

– табдил додани Вазорат таҳсилоти томактабӣ, Вазорати таълими халқ, 

Вазорати таълими олӣ ва миёнаи махсус ба Вазорати ягонаи маориф; 

– пурра бекор кардани квотаҳои таҳсилоти олӣ; 

– тадриҷан зиёд намудани маблағгузорӣ ба илм; 



– таъмини алоқаи ҷудонопазири илм – маориф – системаи истеҳсолот; 

– таҳияи консепсияи «Таъмини амнияти озуқаворӣ – 2030»; 

– мубориза бар зидди шамолхӯрӣ, сколиоз, бемориҳои дандон, ки дар 

байни кӯдакон васеъ паҳн шудаанд; 

– пешгирии бемориҳои онкология, сил, диабети қанд; 

– хотима гузоштан ба қаллобии доруворӣ ва беасос баланд шудани нархҳо; 

– таҳияи Кодекси «Одоб ва ахлоқ дар ҷомеа»; 

– ҷорӣ намудани лоиҳаи «Консепсияи шуғл дар иқтисодиёти рақамӣ – 

2030»; 

– барои таъмини буҷети давлатӣ гузаронидани ҳамаи пардохтҳо (ҷарима, 

боҷи давлатӣ, боҷҳо ва дигар пар) дохтҳои ҳатмӣ). 


