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 الدورة الخامسة والسبعون
 جدول األعمال)أ( من  19البند 

التنمية المستتتتتتدامة  حتتتتتوت تيةيا التنمية المستتتتتتدامة  تن ي  
، بوستتا م من ا اتستتت    2030خطة التنمية المستتتدامة لعا  

 21واإلنتاج المستدامان، استنادا إلى جدوم أعمام الةرن 
   

الممثم الدا    موج ة إلى األمين العا  من  2021كانون الثاني/يناير  14رستتتتتتتتالة م رخة   
 ألوزبكستان لدى األم  المتيدة

  
ــتان من أجل   دنم أنق أ دقم ملي م مالوماب عن التدابيأ التم اتة تما ح ومأ جمموأيأ أو ب لــــــــ ــأق يشــــــــ

 )انظأ المأدق(. 2030التنفي  الاملم لةطأ التنميأ الملتدامأ لاام 

و ـاقق الجمايـأ الاـامـأ  دم مطـاأ وأأجو ممتنـا تاميم ذـ ا الألـــــــــــــــالـأ ومأدقمـا بـاعتبـاأذمـا و يقـأ من  
 )أ( من جدول األعمال. 19 البند
 

 إبراهيموفبةتياأ  )تو يع(
 المم ل الداقأ
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الموج ة إلى األمين العا  الممثم   2021كانون الثاني/يناير  14مرفا الرستتتتتتتتالة الم رخة   
  الدا   ألوزبكستان لدى األم  المتيدة

 ]األصل: بالأوليأ[ 
 

 التدابير المن جية التي اتخ ت ا يكومة أوزبكستان من أجم بلوغ أهداف التنمية المستدامة  
 

تواصـــــل ح ومأ جمموأيأ أو ب لـــــتان اتةا  التدابيأ الامليأ لتحقيق أذداا التنميأ الملـــــتدامأ التم  
 وضاتما األمم المتحدة.

ــتدامأ    ان البد للجمود الأاميأ ملى تحقيق الغاياب الم2020دفم عام   أتبطأ بأذداا التنميأ الملـــــــ
(  التم جالـب البشــــــــــــــأيـأ جماـاة تمأ بـأ مـأ عـالميـأ  19-من مواجمـأ جـاقحـأ مأي ديأوو  وأونـا ) وديـد

ل لمـ ا الجـاقحـأ  ظلـقب األجم ة الح وميأ  100وبلغـب ملــــــــــــــتول أ بأ  ـاأـ أ عـالمـيأ مـن   عـام. ومـن  اليوم األوق
 م ظلق حالأ من الطواأئ. والمأادق الصحيأ دم أو ب لتان تامل  لقما د

دب المأادق  30 000و د تم اإللــأاب باضــادأ نحو    وق لــأيأ بالملــتشــفياب على الصــايد الوطنم. و م
ــيأ وماداب التشــــــــــــةي  المتطوقأة. وتم تجنيد أ  أ من  الطبيأ باألدويأ الال مأ وبماداب الو ايأ الشــــــــــــةصــــــــــ

طبيبا وأةصـــاقيا من الةاأ .  150جلب   من األةصـــاقيين الصـــحين لمواجمأ الجاقحأ  وتم أيضـــا  200 000
ــاعــدة ملى مــا يقأب من  600 000وأمعيــد أ  أ من   100 000مواطن أو ب م ملى وطنمم. و ــمدمــب الملـــــــــــــ

 مواطن ممن يواجمون صاوباب دم الةاأ . 

وـ د نفـق ب الح ومـأ ـتدابيأ والــــــــــــــاـأ النطـاق ذـددمـا التةفيا من وطـأة الجـاقحـأ والتاـادم منمـا  و ـل   
تأيليون لـــــــــوم. وأنشـــــــــأب على وجل التحديد صـــــــــندو ا  ل  ماب وةصـــــــــصـــــــــب ما ي يد على   82أذا بت لفأ  د

تأيليون لــــــــــــــوم من المي انـيأ للـتدابيأ الأامـيأ ملى م ـادحـأ الفيأوو وتـقديم اـلدعم لاـامـأ اللــــــــــــــ ـان ولقطـاب  16
ــلـــــــاب مملو أ للدولأ  وأ  أ من  ما يقأب  يان تجاأي  و  500  000األعمال. وعالوة على  ل   تلقب مؤلـــــ

ــداد القأوي   8من  ماليين مواطن ملـــــــــــاعداب عمليأ على شـــــــــــ ل تةفيا ضـــــــــــأيبم  وتأجيل لمواعيد لـــــــــ
 تأيليون لوم. 66وملاعداب ماليأ بمبلغ مجمالم  دأا 

أملـــــــأة من األلـــــــأ  اب الدةل المنةفي ملـــــــاعداب ماديأ ت يد  يمتما  800  000وتلقب أ  أ من  
 لوطنيأ للتأاحم والتضامن.تأيليون لوم من ةالل المبادأة ا 1على 

ويماأب شـــــاب أو ب لـــــتان عن امتنانل لقادة األمم المتحدة ومنظمأ الصـــــحأ الاالميأ والمؤلـــــلـــــاب  
الماليأ الدوليأ ولأؤلـــــــاة دول أولـــــــيا والصـــــــين والوالياب المتحدة األمأي يأ وتأ يا واإلماأاب الاأبيأ المتحدة 

 ل على ما  دقمتل من ملاعدة على م ادحأ الجاقحأ.و وأيا الجنوبيأ واليابان وألمانيا وبلدان أةأ 

 لنَأ الالوم والتاليم واال تصاد الأ مم دم أو ب لتان. 2020و د أمعلنب لنأ  

ل مأة  وبالاملأ 2020ودم عام     تم تولــــــيع نطاق الوصــــــول ملى األلــــــواق الماليأ الدوليأ  وتم ألوق
 تأيليون لوم. 2لغ الوطنيأ  مصداأ لنداب يوأوبوند بفاقدة منةفضأ وبمب 

مؤلــلــأ من المؤلــلــاب ال بيأة واالا المشــاأيع الصــغيأة والمتولــطأ  197وتم منشــاة ما يقأب من  
الحجم ومشـــــــــاأيع الميا ل األلـــــــــالـــــــــيأ. ودم  طاب الطا أ  أتاحب شـــــــــأا أ بين القطاعين الاام والةا  مع 
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ــبق محطاب جديدة لتوليد الطا أ. و  ــأوَب دم بناة لـ ــت مأين أجانب الشـ ــل ت اليا بناة ذ ا المحطاب ملـ ــتصـ لـ
 ميغاواط. 2 700ملى مبلغ مجمالم  دأا بليونم دوالأ  لتبلغ طا تما مجتماأ 

وتم دم طشـــقند تشـــغيل محطتين جديدتين لمتأو األنفاق وةط جديد للنقل الةفيا باللـــ   الحديديأ  
  يلومتأا. 18وبطول 

وتااونياب ةاصـأ ملى  يادة للأ القطن وأدضـب اإلصـالحاب ال أاعيأ ونقل األأاضـم ملى تجمقااب  
ــبأ متولــــــطأ  دأذا   ــاة ما يقأب من  10بنلــــ ــنأ واحدة. وتم منشــــ تجمقع وتااونيأ إلنتا    500دم الماقأ دم لــــ

الفوا ل والةضـــــــأواب والحبوب والماشـــــــيأ. ونتيجأ ل ل   وعلى الألم من األ أ اللـــــــلبم للجاقحأ  بلغ مجموب 
 دوالأ.بليون  1صادأاب الفوا ل والةضأواب 

وبدأ الامل بنظام جديد تماما لتقديم الملــــــــــاعدة الموجمأ ملى الفقاب الضــــــــــايفأ الدةل من األملــــــــــأ  
. ودم لضـون دتأة  منيأ  صـيأة   ان ذ ا النظام محلأ والنلـاة والشـباب دم جميع المناطق والبلداب ودم  ل

 شة . 527 000يملتامل دم ميجاد دأ  عمل لـــ 

ــأ   500وبدأب أ  أ من   ــقب دم جميع شــــــ أ دم الامل داةل مأا   ت نولوجيا المالوماب التم أنشــــــ
 أنحاة البلد.

تأيليوناب لـــوم لتحلـــين اإلمداداب المأ  يأ بمياا الشـــأب  وذو  3  تم تةصـــي   2020ودم عام  
دم الماقأ من   75. ول ل   يتمتقع أ  أ عن 2016مبلغ ي يد بةملـــــأ أضـــــااا عما تم تةصـــــيصـــــل دم عام 

  بام انيأ الحصول على المياا النقيأ.الل ان حاليا  

ــاعيـــأ دم عـــام   ــا ـــاب االجتمـ ــاعا عـــدد الملــــــــــــــتفيـــدين من االلــــــــــــــتحقـ   ليبلغ اآلن 2020وتضــــــــــــــ
 شة . مليون 1,2

وتضــــاعا عدد األطفال الصــــغاأ دم مأحلأ ما  بل المدألــــأ  مقاأنأ  بما  ان عليل ذ ا الادد  بل  
ل عدد أياي األطفال  يادة  ب ال  أضـااا ليتجاو   دم الماقأ. 60أأبع لـنواب  وذو اآلن يم ل نلـبأ  ولـجق

 أوضأ.  14 000حاليا 

  شـــــــمدب نلـــــــبأ القبول دم مؤلـــــــلـــــــاب التاليم الاالم  يادة بمقداأ الضـــــــافين  2016ومقاأنأ باام  
لين دم ذ ا المؤلــــــــلــــــــاب من 2016ونصــــــــا الضــــــــاا   ملى  9  دم حين اأتفاب نلــــــــبأ الشــــــــباب الملــــــــج 

 الماقأ. دم 25

ــاب التاليم  1 000ألولى  تم قنب وللمأة ا  ــلـ ــأ الدةل من االلتحاق بمؤلـ ــأ المنةفضـ ــابأ من األلـ شـ
 الاالم بفضل المنح الةاصأ التم تقدقمما الح ومأ. 

والـــــتمأ الامل بشـــــ ل منمجم على مدةال مصـــــالحاب  ضـــــاقيأ و انونيأ  بما دم  ل  تحأيأ نظام  
دم الماقأ من المتممين. وصــــــدأب  74تجا يأ بحق  الاقوباب الجناقيأ. ونتيجأ ل ل   صــــــدأب أح ام ليأ اح

شــــــةصــــــا  انوا يقضــــــون مدة عقوبتمم ويلــــــيأون على الطأيق الصــــــحيح نحو معادة   616أح ام بالافو عن 
 مواطنا . 719التأذيل. ونتيجأ للتدابيأ المتقة ة من أجل ضمان التقالل القضاة  تمب تبأقأ 

مواطنـا  اةأ  ماظممم من النلــــــــــــــاة  98الوطن اإلنلــــــــــــــانيـأ  أمعيـد ملى  3-ودم أطـاأ عمليـأ ممأ 
 واألطفال  من لوأيأ.
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ــان. و امب و اأة ةاأجيأ الوالياب   ــوا دم مجلو حقوق اإلنلــ ــتان للمأة األولى عضــ وانتمةبب أو ب لــ
 المتحدة األمأي يأ بأدع الم أو ب لتان من  اقمأ البلدان الةاضاأ للأ ابأ ديما يتالق بالحأياب الدينيأ.

 لنَأ الدعوة للشباب والصحأ الاامأ دم أو ب لتان. 2021وأمعلنب لنأ  

دم الماقأ من األطفال على التاليم  بل المدألـم  لتصـل ذ ا النلـبأ  65ودم ذ ا اللـنأ  لـيحصـل   
. ولـــــــــيتم تولـــــــــيع نطاق الـــــــــتةدام األشـــــــــ ال البديلأ للتاليم  بل 2023دم الماقأ بحلول نمايأ عام  75ملى 

القأل الناقيأ. وبالتااون مع منظمأ األمم المتحدة للطفولأ والبن  الدولم  ليتم تدشين نمو     المدألم ليشمل
 للتاليم  بل المدألم دم المن ل و ل  بالنلبأ ل طفال  وي اإلعا أ.

مدألـــأ جديدة وإلصـــالح أو تحلـــين المأادق والماداب  30تأيليون لـــوم لبناة  2ولـــيمةصـــ   مبلغ  
بليون لـــــوم لتأ ي  منصـــــأ موحدة للتالم  250م الاامين المقبلين  لـــــيتم تةصـــــي  مدألـــــأ. ود 320داةل  

بوالـــطأ اإلنتأنب. ولـــيحصـــل المالقمون الااملون دم مداأو ناقيأ تاباأ أل اليم ليأ أ اليممم على عالوة دم 
نلـــبأ دم الماقأ  ديما لـــيحصـــل المالمون الااملون دم مناطق ليأ مناطقمم على عالوة ب  50المأتب بنلـــبأ 

 دم الماقأ. 100

ــيتم دم جميع أنحاة البلد ادتتاحم ما مجموعل   ــيأ و 10ولـــ ــأ متةصـــــصـــــأ   197 مداأو أقالـــ مدألـــ
ال يمـياة والبيولوجـيا والأـياضـــــــــــــــياب وت نولوجـيا المالومـاب. ومن المتو ع أن ي داد عـدد منح التاليم الاـالم  دم

أيضــــــا ةطط لمضــــــاعفأ عدد المنح الدأالــــــيأ دم الماقأ. وذنا   25الممولأ من الح ومأ بنلــــــبأ ال تقل عن 
منحأ. ولـــــيتم تةصـــــي  منح دأالـــــيأ  2  000للفتياب من األلـــــأ المنةفضـــــأ الدةل ليصـــــل ذ ا الادد ملى 

 منفصلأ للفتياب الالقم يحصلن على دأجاب ممتا ة ويحتجن ملى ملاعدة اجتماعيأ.

ام التاليم  لــيتم نقل الأ ابأ وحأصــا على م يد االلــتمأاأيأ بين الجامااب والصــفوا األدنى من نظ 
لحاق   65على   ليأ تقنيأ بالجامااب الصـــــــناعيأ   187مؤلـــــــلـــــــأ أ اديميأ ملى مؤلـــــــلـــــــاب التاليم الاالم  وا 

 وبالمؤللاب الصناعيأ الةاصأ.

ل مأة  ليتم مألال   شاب وشابأ ملى بلدان أةأل للحصول على دأجأ الب الوأيوو  و ل    100وألوق
 ب أوميدي. وليتضاعا ذ ا الادد مأتين ملى  ال  مأاب دم اللنواب المقبلأ.بملاعدة من مؤللأ اليوأ 

مليون دوالأ لتنظيم المشـــــاأيع والامالأ للشـــــباب.   100ولـــــت ون ذنا  مةصـــــصـــــاب مجماليأ بمبلغ  
ــوم و ــد ما مجموعل تأيليون لـ ــيتم أصـ ــبابيأ وتوديأ التدأيب  50 ولـ ــاأيع األعمال الشـ مليون دوالأ لتمويل مشـ

 م.الممنم لم

تأيليوناب لــوم لددع ت اليا  3تةصــي  مبلغ احتياطم  دأا    2021و د تم دم مي انيأ الدولأ لاام  
مليون دوالأ لتحلـــــين نوعيأ  200أوو  وأونا. ولـــــيمةصـــــ  مبلغ مجمالم  دأا ي حملأ التطايم الاام ضـــــدق د

 ةدماب الصحأ الاامأ  وتحدي  مأادقما وماداتما  وبناة مةتبأاب حدي أ.

ــيتم توديأذا مجانا  ل طفال وذنا  ـلــــــ   ــد األمأاي الطفيليأ لـــــ باأ أنواب من الفيتاميناب واألدويأ ضـــــ
ــاة الحوامل. ومن المتو ع أن تشـــمل ذ ا التدابيأ  التم لـــيةصـــ   لما مبلغ   دون لـــن الةاملـــأ عشـــأة وللنلـ

 .2022مليون شة  دم عام  17 و 2021مليون شة  دم عام  11بليون لوم   100

ع التغطيأ بةدماب الأعايأ الصـــــحيأ األوليأ  لـــــيتم ةالل اللـــــنواب ال ال  القادمأ ومن أجل تولـــــي  
 عيادة ةاأجيأ لطب األلأة. 85 م تبا  من م اتب أطباة األلأ و 315ادتتاح 
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طبيب ياملون دم المناطق  1 000ودم مطاأ مبادأة أطباة األأياا  لـــــــيحصـــــــل أيضـــــــا أ  أ من  
 مليون لوم وعلى الل ن المجانم. 30الناقيأ على ملاعدة ماليأ بمبلغ 

مجال  بليون لوم لإلنفاق على مجأاةاب التشةي  والاال  الماقدة دم  250وليتم تةصي  مبلغ  
مأيي ياانون من  5000علم األوأام  وعلى األمأاي التم يصـاب عالجما. وألول مأة  لـيحصـل أ  أ من 

ــيل ال لى بالمجان  حي  ــل ال لوي الحاد على ةدماب للـــ ــتتم تغطيأ ت اليا ذ ا الةدماب من مبلغ  الفشـــ لـــ
 بليون لوم. 140مةص  لم ا الغأي  دأا 

صــــأ لتشــــةي  أمأاي الغدد الصــــماة وعالجما   وباإلضــــادأ ملى  ل   لــــيتم منشــــاة أ لــــام مةصــــق
الملــتشــفياب اإل ليميأ. ولــيتم أيضــا منشــاة ةملــأ و ال ين من المأا   المشــتأ أ بين المقاطااب لماالجأ  دم

 ي القلبيأ الوعاقيأ الم منأ.األمأا

ولــــــــيتم اعتماد نمممو شــــــــاملأ وألــــــــاليب جديدة ليأ ماياأيأ دم مجال الحد من الفقأ. ولــــــــيماَلن دم  
ــيأ ال أاعيأ   2021ا اأ/ماأو  1 ــيمةصـــ   ل لـــأ المايشـ ــتمل ين. ولـ عن الحدق األدنى من مبالغ منفاق الملـ
ــب  دأة   1 دونماب و 10بين  ما ــد ما مجموعل ذ تاأ من األأي  حلـ ــيتم أصـ ــما. ولـ ــصـ ل منطقأ وتةصـ

بليون لــــوم من صــــناديق الامالأ واألشــــغال الاامأ لتوديأ دأ  الامل للمحتاجين. وبموجب أحد الن ظم  500
 الجديدة  لتتم ال يادة دم معاناب البطالأ ملى  ال أ أضااا.

مشــأوعا  أقيلــيا   226  مما لــيلــمح بتنفي  2021بليون دوالأ دم عام  23وذنا  ةطط اللــت ماأ  
 من مشاأيع الصناعأ والبنيأ التحتيأ.

أنواب من التأاةي  والتصـاأيح  ومن تبلـيط اإلجأاةاب  105ولـيلـتفيد منظمو المشـاأيع من ملغاة  
ن ق من النصــو  القانونيأ والتنظيميأ  5 000من أنواب ذ ا الو اقق. ولــيةضــع نحو  115للحصــول على 

نأ  وانين بشــــــــــــــأن  اب الصــــــــــــــلأ باألنشــــــــــــــطأ التجاأيأ  ملى االلــــــــــــــتاأاي بغيأ الحد من عددذا وتطويأ مدوق
 المشاأيع. تنظيم

ــييد البنيأ التحتيأ الحيويأ دم المناطق  1,6ولــــــــــيةصــــــــــ   مبلغ مجمالم  دأا    تأيليون لــــــــــوم لتشــــــــ
 اال تصاديأ الحأة والمناطق الصناعيأ الصغيأة.

 دأاد اـل ي دةلوا ملى البـلد  ـبل   ومضــــــــــــــاـب مجأاةاب لمنح الجنلـــــــــــــــيأ األو ب ـيأ ل2020ودم عـام  
أ أيضا  منح الجنليأ  50  000. وذ ا ما أتاح أل  أ من 1995 عام شة  الحصول على الجنليأ. و د تقأ 

وأصـــــــــــبحوا مقيمين داقمين. وذ ا   2005األو ب يأ ل شـــــــــــةا  عديمم الجنلـــــــــــيأ ال ين دةلوا البلد  بل عام 
من أن يصــبحوا من مواطنم أو ب لــتان. ويجأي الامل  شــة  اةأين 20 000اإلجأاة من شــأنل أن يم قن 

على تطبيق مجأاة لمنح الجنلـــــــــــيأ ل شـــــــــــةا  عديمم الجنلـــــــــــيأ ال ين أ اموا بصـــــــــــفأ داقمأ دم البلد لمدة 
 عاما . 15

عقد مؤتمأ دولم أديع الملــــتول بشــــأن التااون بين منطقأ الــــيا   2021ولــــتشــــمد طشــــقند دم عام  
ــتأ  م ــتشـــ ــيا. ولـــ ــادأ الولـــــطى وجنوب الـــ ــتضـــ نظمأ األمم المتحدة للتأبيأ والالم وال قادأ ومدينأ ةيفا دم الـــ

  “ولط اليا على مفتأق طأق الحضاأاب”مؤتمأ دولم بانوان 



 A/75/721 

 

6/6 21-00823 

 

وامت ة ب ةطواب عمليأ مب أة لتفايل باي الةطط الماددأ ملى منشـــــاة ممأ للنقل عبأ أدغانلـــــتان   
لــيملــمم  باد ا تمالل  دم تحقيق االلــتقأاأ والتنميأ  ولــيأبط ذ ا الممأ الــيا الولــطى بالمحيط المندي. وذو

 اال تصاديأ الملتدامأ دم جميع أنحاة المنطقأ.

  وبأعايٍأ من األمم المتحدة  لـــــــــــوا يماقد منتدل دولم بشـــــــــــأن الت قيا دم مجال 2021ودم عام  
 الدينيأ.حقوق اإلنلان  ومؤتمأ عالمم للشباب بشأن حقوق الشباب  ومؤتمأ م ليمم بشأن الحأيأ 

ــتان  ليت امن   30وا تمأح معالن يوم   ــاوب دم أو ب لــــــــــ ــدا أ بين الشــــــــــ تمو /يوليل يوم ا وطنيا للصــــــــــ
مع اليوم الدولم للصــــــــــــدا أ  ال ي يحتفل بل على نطاق والــــــــــــع دم  ل عام عمال بقأاأ صــــــــــــادأ عن  ب ل 

 الاامأ. الجمايأ

يجأي اتةا ذا لفاقدة منطقأ بحأ اأال ضـــــمن ولـــــتمب ل الجمود من أجل تا ي  التدابيأ الامليأ التم  
 مطاأ صندوق األمم المتحدة االلتقمانم ل من البشأي.

وبما أنق األمم المتحدة ومنظمأ الصحأ الاالميأ والةبأاة الباأ ين يتو اون أن ت يد الجاقحأ من حدقة  
أ أو ب لـــــتان عا دةز الا م على األ ماب والتوتأاب االجتماعيأ والفقأ ولـــــاقأ المشـــــا ل عبأ الاالم  دانق ح وم

 وبأنامو وطنم للتنميأ دم دتأة ما باد الجاقحأ. 2021وضع بأنامو ح ومم لاام 

ــتان دم تحقيق األذداا   ــيملــــــــمم التنفي  المنمجم ل ذداا التم حدقدتما ح ومأ أو ب لــــــ جماال   لــــــ وا 
على تحلين الأداا الاام والتصدي   مع الامل دم الو ب نفلل  2030المبينأ دم ةطأ التنميأ الملتدامأ لاام 

 للتحدياب االجتماعيأ اال تصاديأ الملحأ التم تواجل البلد.
 


