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Joriy yilning 18-mart kuni YuNESKO ishlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy komissiyasi, 

YuNESKOning O‘zbekistondagi Vakolatxonasi, YuNESKOning Osiyo va Tinch okeani mintaqasining 

Taʼlim bo‘yicha byurosi hamda Taʼlim sifatini nazorat qilish Davlat inspektsiyasi tomonidan “Osiyo va 

Tinch okeani mintaqasida oliy taʼlim sohasida malakalarni tan olish to‘g‘risida”gi YuNESKO 

konvensiyasining O‘zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilinishiga bag‘ishlangan yuqori 

darajadagi onlayn maslahatlashuv uchrashuvi o‘tkazildi.  

Mazkur yig‘ilish O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus taʼlim vazirligi, Oliy taʼlimni rivojlantirish, 

ilg‘or texnologiyalarni qo‘llash ilmiy-tadqiqot markazi, Oliy attestatsiya komissiyasi, Xalq taʼlimi vazirligi 

va Maktabgacha tarbiya vazirligi ishtiroki va ko‘magida O‘zbekiston Respublikasining Osiyo-Tinch okeani 

mintaqaviy konvensiyasini ratifikatsiya qilish salohiyati va imkoniyatlari muhokama qilish maqsadida 

o‘tkazildi. 

Osiyo-Tinch okeani mintaqasida oliy taʼlim sohasidagi malakalarni tan olish to‘g‘risidagi konvensiya 

YuNESKO shafeligida 2011-yil 24-25 noyabr kunlari Tokiodagi Xalqaro anjumanida qabul qilingan. 

Konvensiya 2018-yil 1-fevraldan kuchga kirgan. Аyni paytda, YuNESKO maʼlumotlariga ko‘ra, 11 

mamlakat (Аfg‘oniston, Аvstraliya, Fiji, Koreya Respublikasi, Mo‘g‘uliston, Rossiya Federatsiyasi, 

Turkiya, Vatikan, Xitoy,Yangi Zelandiya va Yaponiya) Tokio konvensiyasini ratifikatsiya qilgan. 

Ushbu Konvensiyani ratifikatsiya qilish mintaqadagi talabalarning keng harakatlanishiga, oliy taʼlim 

sifatini yaxshilanishiga va O‘zbekiston bitiruvchi yoshlarining Tokio konvensiyasini ratifikatsiya qilgan 

boshqa mamlakatlarda ish bilan taʼminlanish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Shu munosabat 

bilan, mazkur onlayn uchrashuvda ushbu Konvensiyaga qo‘shilgan mamlakatlar tomonidan olinadigan 

imtiyozlar va majburiyatlar muhokama qilindi. 

Konvensiya doirasida aʼzo davlatlar o‘zlarining milliy axborot markazlari orqali taʼlim malakasini tan olish 

to‘g‘risida ishonchili maʼlumotga ega bo‘ladilar. 

Ushbu muhim maslahatlashuv uchrashuvida O‘zbekistonning Tokio konvensiyasiga qo‘shilish, 

ratifikatsiya qilish, amalga oshirish maqomi va tayyorligi ko‘rib chiqildi. 

Onlayn uchrashuvning maqsadlari: 

O‘zbekiston Respublikasining YuNESKOning Osiyo-Tinch okeani mintaqasida oliy taʼlim sohasidagi 

malakalarni tan olish to‘g‘risidagi konvensiyasini ratifikatsiya maqomini tahlil qilish; 

O‘zbekiston Respublikasining YuNESKOning Osiyo-Tinch okeani mintaqasida oliy taʼlim sohasidagi 

malakalarni tan olish to‘g‘risidagi konvensiyasiga ratifikatsiya qilish borasidagi ehtiyojlarni aniqlash; 

Osiyo va Tinch okeanidagi milliy axborot markazining (NIC) faoliyati to‘g‘risida va Oliy taʼlim sohasidagi 

malakalarni tan olish to‘g‘risidagi 2019 yilgi Global konvensiya to‘g‘risida xabardorlikni oshirish; 

Tavsiyalar va kelgusidagi vazifalar. 

Qo‘shimcha maʼlumot uchun quyidagi manzillarga bog‘lanish mumkin: 

Email: m.xojimurodova@tdi.uz, b.namazov@unesco.org, tashkent@unesco.org. 


