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مکزيک
اياالت متحد مکزيک یا مکزيک ،کشوری است در آمریکای شمالی .این کشور بیش از  ۱۱۱میلیون نفر
جمعیت دارد و پایتخت آن مکزیکوسیتی ،پرجمعیتترین شهر دنیا است.

زبان اداری و کاربردی در مکزیک زبان اسپانیایی است اما این کشور یک زبان رسمی ندارد و از سال ،۱۰۰۲
تعداد  ۲۱زبان بومی سرخپوستی نیز به عنوان «زبانهای ملی» ثبت شده و رسمیت یافتهاند .کشور مکزیک
بزرگترین کشور اسپانیاییزبان جهان است و حدود یکسوم از کل اسپانیاییزبانهای جهان در مکزیک
زندگی میکنند ۰۰ .درصد مردم مکزیک از تبار مستیزو (دورگه سفیدپوست و سرخپوست) ۱۱ ،درصد
سفیدپوست و  ۸.۹درصد سرخپوست هستند ٪۹۱.۰ .مردم آن مسیحی کاتولیک و  ۰.۸درصد پیرو دیگر
شاخههای مسیحیت هستند.
این کشور از شمال با ایاالت متحده آمریکا و از جنوب شرقی با گواتماال و بلیز هممرز است .همچنین
اقیانوس آرام ،در غرب و جنوب ،خلیج مکزیک در شرق و دریای کارائیب در جنوب شرق آن را دربرگرفتهاند.
این کشور با حدود  ۱میلیون کیلومتر مربع وسعت۱۱ ،اُمین کشور وسیع دنیا و ۱۱اُمین کشور پرجمعیت
دنیاست.
نخستین آثاری که از انسان در آمریکای میانی به دست آمده متعلق به  ۱۰هزار سال پیش است .مکزیک
همچنین مهد یکی از مهمترین تمدنهای باستان ،آزتک ،بودهاست .مکزیک در سده  ۱۲میالدی توسط
هرنان کورتس کشف شد و در سال  ۱۱۱۸تمدنهای بومی مکزیک از سوی اسپانیاییها مورد حمله قرار
گرفتند .این کشور از سال  ۱۱۱۱تا جنگهای استقالل مابین  ۱۹۱۱-۱۹۱۰مستعمره اسپانیا بودهاست.
مکزیک پرجمعیتترین منطقه تحتالحمایه اسپانیا بود .پس از سه قرن استیالی امپراتوری اسپانیا ،سرانجام
در سال  ۱۹۱۰استقالل مکزیک از اسپانیا اعالم شد.
نام آغازین این کشور اسپانیای نو بود .اما پس از آنکه نام پایتخت آن را مکزیکوسیتی انتخاب کردند نام
مکزیک که برگرفته از زبان سرخپوستی ناهوآتل است را برای آن برگزیدند .معنی مکزیک مشخص نیست اما
به نظر برگرفته از  mextliیا  Mēxihtliاست.
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تاريخ :
نخستین آثاری که از انسان در آمریکای میانی به دست آمده متعلق به  ۱۰هزار سال پیش است .در حدود ۸
هزار سال پیش سرخپوستان عهد باستان به کاشت ذرت روی آوردند از این اتفاق به عنوان یک انقالب
فرهنگی یاد شدهاست.
به مدت نزدیک به سه هزار سال مناطق آمریکای مرکزی در محدوده مکزیک امروزی محل استقرار
تمدنهای پیشرفته سرخپوستی بودند .اما در سال  ۱۱۱۸تمدنهای بومی مکزیک از سوی اسپانیاییها مورد
حمله قرار گرفتند .اسپانیاییها با توسل به سالحهای آتشین توانستند تمدنهای آزتک ،مایا و اولمک را در
مکزیک شکست دهند و این کشور را به تصرف خود درآورند.
در سال  ۱۱۱۱نیز اسپانیاییها با کمک تالکسکالتکها ،که از اصلیترین دشمنان آزتکها محسوب
میشدند ،تنوچیتیتالن پایتخت ازتکها را به تصرف خود درآوردند .تصرف پایتخت آزتک منجر به
تحتالحمایگی مکزیک در سال  ۱۱۲۱شد ،از این پس مکزیک تحتالحمایه یا به تعبیری دیگر مستعمره
اسپانیا شد.
مکزیک پرجمعیتترین منطقه تحتالحمایه اسپانیا بود .پس از سه قرن استیالی امپراتوری اسپانیا ،سرانجام
در سال  ۱۹۱۰استقالل مکزیک از اسپانیا اعالم شد .صدور اعالمیه استقالل منجر به یک دوره جنگهای
طوالنی میان نیروهای اسپانیا و مکزیکیها شد .در نهایت در سال  ۱۹۱۱مکزیک رسماً به استقالل رسید و
ایتوربیده به عنوان امپراطور این کشور بر تخت نشست.
دو سال بعد نیروهای انقالبی او را از قدرت برکنار کردند و در سال  ۱۹۱۱قانون اساسی بر مبنای نظام
حکومتی جمهوری در مکزیک تدوین شد .نام کشور را نیز از امپراتوری مکزیک به ایالت متحده مکزیک
تغییر دادند .در سال  ۱۹۲۱تگزاس از این مکزیک اعالم استقالل میکند که این اتفاق منجر به نبرد آالمو و
به دنبال آن جنگ آمریکا و مکزیک در بین سالهای  ۱۹۱۲-۱۹میشود .در سال  ۱۸۱۰به دنبال عدم رضایت
مردم از رئیس جمهور وقت پورفیرودیاز منجر به انقالب مکزیک میشود .در سال  ۱۸۱۰قانون اساسی
جدیدی به تصویب میرسد و حزب ناسیونالیست انقالبی قدرت را در دست میگیرد.
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جغرافيا:

نقشه مکزیک به همراه شهرهای مهم آن.
ٔ
کشوری کوهستانی و مرتفع است .و تنها قسمتی از آن که مسطح میباشد ،در شبه جزیره «یوکاتان» واقع
شدهاست.از آنجا که ارتفاع این کشور از  ۱۰۰متر بیشتر است .از اینرو دما نسبت به عرض جغرافیایی و
ارتفاع زمین ،متغیر است .شمال این کشور خشک و غیر قابل کشت بوده ،در حالی که جنوب ،مرطوب و گرم
است.
مهمترین ارتفاعات آن عبارتند از کوههای مادرهٔ غربی ،مادرهٔ شرقی ،مادره جنوبی و همچنین فالت مکزیک.
جلگههای آن عمدتاًٌ در کنارهها واقع شدهاند .بیابانها نیز قسمتهایی از مکزیک را شامل میشوند.
از مهمترین رودهای آن میتوان از:
ریوگرانده ،لرما ،اوسوماسینتا ،گریخالوا ،پانوکو ،بالزاس و سانتیاگو نامبرد.
آب و هوای آن در نواحی مرتفع معتدل کوهستانی و در سایر نواحی گرم و مرطوب و یا خشک است.
بلندترین نقطه آن قله سیتالل تپتل (اوریسابا) با  ۱ ،۰۰۰متر ارتفاع میباشد .رود ریوگرانده (۲ ،۰۲۱
کیلومتر) نیز طوالنیترین رود آن است.

ایاالت متحده مکزیک فدراسیونی است که بر اساس قانون اساسی مصوب سال  ۱۸۱۰توسط یک نظام
جمهوری و دولتی دموکرات اداره میشود .بر اساس قانون اساسی سه نوع نهاد حکومتی برای اداره کشور
تعریف شدهاند :اتحادیه فدرال ،دولتهای ایالتی و دولتهای استانی .قوه قانونگذاری(مقننه) :کنگره اتحادیه
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که متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا است .تصویب قانون فدرال ،اعالم جنگ ،تعیین میزان مالیات،
تصویب بودجه ملی و تمامی معاهدات بینالمللی و تایید تمامی انتصابات دیپلماتیک در مجلس نمایندگان
انجام میگیرند.
قوه اجرایی(مجریه) :رییس جمهوری که رییس کشور و دولت مکزیک است ،در راس این قوه قرار دارد.
رییس جمهوری مکزیک همچنین فرمانده نیروهای مسلح مکزیک نیز محسوب میشود.
رییس جمهوری همچنین با تایید مجلس سنا اعضای کابینه و سایر مقامات دولتی را منصوب میکند.
رییسجمهوری مسئول اجرای قانون است و همچنین بر اساس قانون اساسی به وی اختیار وتو کردن
مصوبات مجلس داده شدهاست.
قوه قضاییه :در راس قوه قضاییه مکزیک دادگاه عالی عدالت قرار دارد.این دادگاه متشکل از  ۱۱قاضی است
که با تایید مجلس سنا توسط رییس جمهوری انتخاب شدهاند .احزاب مهم آن عبارتند از:






حزب شورای انقالبی
حزب اقدام ملی (محافظه کار)
حزب سوسیالیست خلق (کمونیست)
حزب سوسیالیست کارگر
حزب دموکرات و حزب کمونیست

اقتصاد:
واحد پول آن پزوی مکزیک ( )$.Mexمعادل  ۱۰۰سنتاوو است مکزیک  ۱۱اُمین اقتصاد بزرگ
دنیاست.استخراج ذخایر بزرگ گاز طبیعی و نفت توسعه خارقالعاده اقتصادی کشور را در دهههای  ۱۸۰۰و
 ۱۸۹۰میسر ساخت .اساسِ در حال رشد اقتصادی شامل صنایع مهم پتروشیمی ،نساجی ،وسایل نقلیه
موتوری و فراوردههای غذایی است .در اوایل دهه  ۱۸۸۰شرکتهای عمده امریکایی به دلیل ترکیبی از
سیاست دولت آمریکا و توافقهای تجاری مربوط به قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی و هزینه پایین نیروی
کار به تأسیس کارخانه در مکزیک تشویق شدند .نتیجه این حرکت ،رشد خارقالعاده اقتصاد مکزیک بود ،که
اکنون یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان است .با این حال مشکالت اقتصادی باقی است .تولید ناخالص داخلی
این کشور در سال  ۱٫۱۲۲ ۱۰۰۹تریلیارد دالر بوده و رشدی  ٪۱٫۹را در سال  ۱۰۰۸تجربه کردهاست۱۱ .
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میلیون و  ۲۹۰هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل میدهند و نرخ بیکاری در آن  ۲٫۰درصد است
( .)۱۰۰۰حدود  ۱۱درصد از مردم این کشور به غذای مناسب دسترسی ندارند و نرخ تورم در آن ۱٫۹۹
درصد است ( .)۱۰۰۸محصوالت صادراتی این کشور شامل محصوالت کارخانهای ،نفت و محصوالت نفتی،
نقره ،میوه ،سبزیجات ،قهوه و پنبهاست که به کشورهای آمریکا ( ۹۱۴۰درصد) ،کانادا ( ۱۴۱درصد) و اسپانیا
( ۲۴۱درصد) صادر میشود .محصوالت وارداتی این کشور شامل ماشینآالت فلزکاری ،فلزات تراشکاری شده،
ماشینآالت کشاورزی ،تجهیزات الکترونیک ،قطعات ماشین برای مونتاژ ،هواپیما و تجهیزات آن است که از
کشورهای آمریکا ( ۸۴۱۰درصد) ،چین ( ۱۴۸درصد) ،ژاپن ( ۲درصد) و کره جنوبی ( ۱۴۱درصد) وارد میشود.
مکزیک همچنین جزو  ۱۰کشور برتر در تولید غالت در جهان است.

جمعيت شناسي:
بر اساس آخرین برآورد رسمی جمعیت مکزیک  ۱۱۱میلیون نفر است و پرجمعیتترین کشور اسپانیایی

زبان در جهان است.رشد ساالنه جمعیت مکزیک از  ٪۲٫۱در  ۱۸۲۱به ٪۸۸در سال  ۱۰۰۱کاهش
یافتهاست.امید به زندگی در سال  ۰۱٫۱ ۱۰۰۲سال برآورد شده ( ۰۱٫۲مرد و  ۰۹٫۲زن).نرخ مرگ و میر در
سال  ۸٫۰ ۱۸۰۰در هر  ۱۰۰۰نفر بود در حالی که در  ۱۰۰۱این نرخ به  ۱٫۸مرد در هر  ۱۰۰۰مرد و ۲٫۹

زن در هر  ۱۰۰۰زنان کاهش یافتهاست .دالیل اصلی مرگ در سال  ۱۰۰۱بیماریهای قلبی ( ٪ ۱۱٫۲برای

مردان  ۱۰٫۲درصد زن) و سرطان ( ٪ ۱۱در مردان و  ٪ ۱۱٫۹در زنان) بودهاست ٪۰۱ .مردم ساکن مناطق
شهری هستند.پنج منطقه بزرگ شهری در مکزیک مکزیکو سیتی بزرگ ،گواداالخارا بزرگ ،مونتری بزرگ،
پوبال بزرگ و تولکا بزرگ است.

زبان :
مکزیک دارای زبان رسمی نیست اما زبان اسپانیایی که توسط  ٪۸۰مردم آن گویش میشود به عنوان زبان
ملی در نظر گرفته میشود.در قانون زبانهای محلی از آزادی برخوردار هستند  ٪۰٫۱مردم به یکی از

زبانهای بومی گویش میکنند و  ٪۱٫۱اسپانیایی نمیدانند و به فقط به زبان خود گویش میکنند .مکزیک
دارای بزرگترین جمعیت اسپانیایی زبان در جهان است.ناواتلی  ۱٫۱میلیون نفر و یوکاتک مایا ۰۰۰ ،۹۰۰
گویشور دارد .برخی از زبانهای ملی در معرض خطر انقراض هستند مانند الکاندون که توسط کمتر از صد
نفر گویش میشود.زبان انگلیسی به طور گستردهای در کسب و کار در شهرهای مرزی و نیز توسط یک
میلیون شهروند آمریکایی که در مکزیک زندگی میکنند استفاده میشود.
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مديريت کل ثبت احوال ناحيه فدرال
 .1ماموريت ،هدف و چشم انداز
هدف
وارد کردن ثبت احوال ناحیه فدرال ،به عنوان بهترین نهاد خدماتی عمومی در مقیاس ملی ،با
مشخص کردن هریک از اهداف پروژه مدرن سازی و توسعه.
چشم انداز
مدرنیزه نمودن این نهاد و ارائه خدمات موثر و کارآمد به شهروندان ،با در نظر گرفتن موارد
ملموس با زندگی شهروندان که در حیطه کاری این نهاد قرار می گیرد.
دست یابی به ثبت احوالی پیشتاز در ارائه خدمات الکترونیکی جهت افزایش و تسهیل در
ارتباط با شهروندان
ماموريت
ایجاد یک پروژه شفاف و کارآمد برای گسترش ،نوسازی ،سرشماری و به روز رسانی خدمات
ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال ناحیه فدرال
تضمین حقوق مربوط به هویت شخصی تمام ساکنین مکزیکو سیتی (ناحیه فدرال).
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فراهم نمودن قطعیت حقوقی وضعیت تاهل افراد از طریق ثبت نام و صدور گواهی (مدرک
شناسایی)
تسهیل مراحل اداری با استفاده از فن آوری های روز ،سرویس دهنده های عمومی واجد
شرایط ،دفاتر در دسترس شهروندان و نیز تکریم ارباب رجوع
برقراری پیوندهای استراتژیک با نهادهای دولتی در سه سطح حکومت که خدمات جامع و
فراگیر را امکان پذیر می نمایند.
 .2عملکرد
ثبت احوال نهادی است عمومی وابسته به دپارتمان حقوقی و خدمات قانونی دولت ناحیه
فدرال ،که هدف آن طبق ماده  ۲۱قانون مدنی :شامل اجازه فعالیت ها و وقایع مربوط به
وضعیت تاهل افراد ،شامل صدور رونوشت گواهی مربوط به تولد ،به تشخیص هویت کودکان،
به فرزندی پذیرفتن ،طالق دولتی و مرگ و میر مربوط به مکزیکی ها و افراد خارجی ساکن
ناحیه فدرال ،ثبت احکام قضایی مربوط به مرگ افراد ،طالق قانونی ،حضانت و نیز عدم توانایی
اداره اموال است.
در حال حاضر ،مدیریت کل ثبت احوال در اداره مرکزی و نیز هرکدام از نمایندگی های
سیاسی از طریق  ۱۱دادگاه فعالیت دارد.
ثبت احوال نهادی حقوقی است که با حسن نیت از طریق مقرراتی که توسط قانون مدنی ناحیه
فدرال وضع شده است ،همراه با دیگر مسائل حقوقی مرتبط با اشخاص دیگر ایاالت یا افراد
خارجی عمل می کند.
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تاريخچه
در مکزیک ،نشانه های اولیه به رسمیت شناختن نسبی (خویشاوندی) خونی و سببی درزمان
ماقبل اسپانیولی ها دارای وجهه مذهبی و دولتی بوده است .بدین ترتیب مایاها در ارتباط با
وضعیت تاهل اشخاص ،ارث و میراث ،ازدواج و حتی قراردادها حکم صادر می کردند.
با آمدن کلیسا و غسل و تعمید و رواج کتب و مراسم آیین مسیحیت تعداد فراوانی از بومیان به
آیین مسیحیت گرویدند.
در این کتب مربوط به آیین مسیحیت ،جایی که غسل تعمید مربوط به موالید را ثبت می
کردند ،این اجازه را نیز می دادند که موالید مربوط به بومیان را نیز با توجه به طبقات مختلف
اجتماعی و قبایل مختلف مانند :سرخپوستان ،دورگه ها ،مستیزوها ،کویوته ها ،کالپان-
موالتوها ،لوبوها ،سالتاپاتراها ،کامبوخوها ،آلفارازادوها ،زامبو-پریتوها و  ...را ثبت کنند.
آیتم های موجود در ناحیه تحت فرمان کلیسا مواردی ضروری بودند ،یعنی تاریخی که ثبت
انجام می گرفت ،داده های عمومی متقاضیان و افراد عالقه مند ،آدرس و همسایگی ،نام و
نشانی کسانی که به عنوان شاهد کلیسا انجام وظیفه می کردند باید قید می گردید.
نه در جنبش استقالل طلبی و نه در قوانین اولیه سیاسی مانند قانون کادیس و  ،۱۹۱۱نمی
توان مقررات مربوط به ثبت احوال را یافت نمود.
در سال  ۱۹۱۸در ایالت اوآکساکا ،شماره های مدنی از قبیل سوابق تولد ،ازدواج و مرگ این
ایالت صادر می شد ،و سپس به کلیسا جهت تشخیص و به رسمیت شناختن وضعیت تاهل
افراد زاده شده در این ایالت تسلیم می شد.
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در  ۱۰اکتبر  ، ۱۹۱۱پروژه ثبت احوال به اجرا درآمد که هدف آن بازشناسی اسناد رسمی
کلیسا بود که این کار توسط آقای کاسمو وارال انجام می گرفت.
طبق قانون  ۱۰ژانویه  ۱۹۱۰در زمان دولت ایگناسیو کومونفورت ،شخصی که قانون مدنی ثبت
احوال را صادر نمود ،ثبت های انجام شده توسط کلیسا تغییر داده شد و طبق آنها قانون ثبت
احوال پایه گذاری شد که طبق آن قانون دفاتری در کل جمهوری ایجاد شد و تمام افراد ملزم
به ثبت نام شدند.
با تصویب قانون اساسی در سال  ،۱۹۱۰جدایی کلیسا و دولت به وقوع پیوست که طی آن
قانون صادر شده توسط ایگناسیو کومونفورت به حالت غیرقابل اجرا درآمد.
در  ۱۹جوالی  ، ۱۹۱۸در وراکروز قوانین اصالحات توسط رئیس جمهور بنیتو خوآرس صادر
شد که طی آن تشکیل ثبت احوال و قانون جدید مدنی آن در مکزیک انجام شد.
همچنین ،در تاریخ  ۱۹ژوئیه همان سال قانون وضعیت تاهل اشخاص به تصویب رسید.
در مکزیکوسیتی (ناحیه فدرال) کارویژه ثبتی در  ۱۹۲۱هنگامی که رئیس جمهور مانوئل
بالنکو قوانین مربوط به اصالحات را در  ۱۱آوریل همان سال به اجرا درآورد ،که بر این اساس
کشیش ها را از ارائه گزارش وضعیت تاهل و زاد و ولد و مرگ معاف اعالم می دارد.
در سال  ۱۹۰۰اداره ثبت احوال شکل قطعی و نهایی خود را به دست آورد و تا سال ۱۸۲۱
استفاده از فرمت پیش چاپی برای هر سند رسمی انجام می گرفت.
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این مسئله منجر به همگون سازی ثبت داده ها به طور دقیق طبق قانون مدنی ثبت احوال شد
و تا سال  ۱۸۰۸به صورت فرمت دست نویس ادامه پیدا کرد .در این تاریخ ثبت داده ها به
صورت ماشینی به حالت اجباری درآمد.
در سالهای  ۱۹۲۲و  ۱۹۹۱قوانین مدنی ثبت احوال صادر شدند.
در سال  ،۱۸۱۰قانون اساسی ایاالت متحده در مواد  ۱۱۱و  ۱۲۰به تشریح اصول ثبت احوال
پرداخته شد و در  ۸آوریل همان سال قانون روابط خانواده ها صادر شد.
در سال  ۱۸۱۹در ناحیه فدرال در دولت پلوتارکو الیاس کایس قانون مدنی در نواحی فدرال به
صورت مشترک در سرتاسری جمهوری در امور فدرال ،انتشار یافت .اعتبار این قانون از سال
 ۱۸۲۱آغاز شد که این قانون شامل عنوان معین ثبت احوال است.
در سال  ، ۱۰۰۰ناحیه فدرال ،قانون مدنی خود را جهت حاکمیت در قلمرو فدرال صادر نمود،
که از این طریق اعتبار آن را برای فدراسیون از سال  ۱۸۱۹حفظ نمود .در این قانون که
صراحتا برای پایتخت جمهوری صادر شده است ،دارای موضوع صریح در مورد ثبت احوال و
مواردی که توسط آن انجام می شود نیز است.
گواهی تولد از هر ایالتی در مکزیک از جمله مکزیکو سیتی قابل دسترسی هستند  .حداقل
اطالعات مورد نیاز نام و نام خانوادگی درج در شناسنامه ،تاریخ و محل تولد ،محل صدور ،و نام
پدر و مادر است.اگر تاریخ صدور نیز موجود باشد حتی فقط سال صدور ( چرا که گواهی ها
براساس تاریخ صدور تکمیل می شوند نه بر اساس تاریخ والدت) به ما کمک خواهد کرد. .
بیشتر تولد ها به زودی پس از تاریخ تولد ثبت شد می شود و یافتن آن ها به آسانی انجام
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پذیر است  .با این حال ثبت برخی از تولد ها به تعویق می افتد و در سال های بعد ثبت
گردیده است .بیشتر گواهی های تولد پس از زمان تولد ثبت خواهد شد .همه گواهی های تولد
به صورت مستقیم به خانه یا محل کار ایمیل خواهدشد

گواهی ازدواج از هر ایالتی در مکزیک از جمله مکزیکو سیتی قابل دسترسی هستند  .حداقل
اطالعات مورد نیاز نام کامل زوج و زوجه و تاریخ و محل وقوع ازدواج می باشد .و مستقیما به
منزل یا دفتر کار ایمیل خواهد شد.
گواهی طالق از هر ایالتی در مکزیک از جمله مکزیکو سیتی قابل دسترسی هستند  .حداقل
اطالعات مورد نیاز نام کامل زوج و زوجه و تاریخ و محل وقوع طالق می باشد .بیشتر گواهی
های طالق در همان روز مقابل حکم مدنی هر شخص ثبت خواهد شد
گواهی وفات از هر ایالتی در مکزیک از جمله مکزیکو سیتی قابل دسترسی هستند  .حداقل
اطالعات مورد نیاز نام کامل و تاریخ و محل مرگ است .گواهی های وفات نیز  ۱۰روز پس از
وفات هر شخص بر اساس منابع رسمی قابل دسترسی هستند.
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ازبکستان
ازبکستان (به ازبکی ،O‘zbekiston :به روسی )Узбекистан :کشوری است در آسیای میانه ،دارای
مرز مشترک با کشورهای افغانستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان ،قرقیزستان ،و قزاقستان .پایتخت این کشور
شهر تاشکند است.
مساحت خاک ازبکستان  ۱۱۰٬۱۰۰کلیومتر مربع (پنجاه و ششمین کشورجهان)

جغرافيا

ازبکستان با افغانستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان ،ترکمنستان و قزاقستان همسایهاست .ازبکستان ۱۱۰،۱۰۰
کیلومتر مربع مساحت و  ۱۲،۹۱۱،۰۰۰تن جمعیت دارد [.]۹که از این لحاظ صاحب مقام ۱۲در بین
کشورهای بزرگ جهان و مقام ۱۱در بین کشورهای پرجمعیت جهان به حساب میآید[. ]۸در میان
کشورهای مستقل همسود از نظر پهناوری پنجمین و از لحاظ جمعیت سوم است .پایتخت آن تاشکند و از
شهرهای مهم آن سمرقند و بخارا است.این کشور  ۱۱۱۱کیلومتر از شرق به غرب و  ۸۲۰کیلومتر از شمال
به جنوب کشیده شده است.
ازبکستان کشوری خشک و محصور در خشکی است.ازبکستان به همراه لیختن اشتاین دو کشور افزون
محصور در خشکی هستند یعنی توسط کشورهای دیگری که در خشکی محصور هستند احاطه شدند.
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تقسيمات کشوری
نوشتار اصلی :استانهای ازبکستان

تاشکند ،پایتخت ازبکستان.
کشور ازبکستان دارای  ۱۱استان (والیت) ،شهر تاشکند و یک جمهوری خودمختار است که عبارت اند از:
شهر تاشکند
استان اندیجان
استان بخارا
استان فرغانه
استان جیزک
استان نمنگان
استان نوایی
استان قشقهدریا
استان سمرقند
استان سیردریا
استان سرخاندریا
استان تاشکند
استان خوارزم
جمهوری خودمختار قرهقالپاقستان
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تاريخ

(پارلمان ازبکستان)
مردمان ایرانیتبار ساکنان اولیه منطقه ازبکستان را تشکیل میدادند .زبانهای قدیمی رایج در این منطقه
زبانهای ایرانی غدی ،خ ز ی و پ ی ی نه بود]۱[.
منطقه کنونی ازبکستان بعدها
ٔ
در سدهٔ دهم میالدی ،منطقهٔ کنونی ازبکستان جزیی از قلمرو نی بود[.]۱
به ترتیب جزئی از حکومتهای غ ن ی ،لج قی ،خ ز ش هی ،غ  ،تی ی و ز شد .در سدهٔ نوزدهم
میالدی ،غرب و شمال ازبکستان زیر سلطهٔ خ ن ت خ زم ،و جنوب ازبکستان جزئی از خ ن ت خ بودهاست.
خانات بخارا و خوارزم در سال  ۱۹۲۲زیر سلطهٔ و یه درآمدند .شیبانیها به مدت  ۱۰۰سال در ازبکستان
حکومت کردند.
وی) تشکیل
هی
ی لیستی ز ست به عنوان جزئی از تح
ی
پس از نق ب کت  ،در سال ،۱۸۱۱
واژه ازبکستان
شد .پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،در سال  ،۱۸۸۱ازبکستان به استقالل دست یافتٔ .
از دو بخش "ازبک" و " ت " تشکیل شده است ،که به معنای "سرزمین ازبکها" است.
اتسویوکی اکابه ،پژوهشگر آسیای میانه مینویسد« :در دوران باستان مردم آبادینشین آسیای میانه ایرانی
بودند .از سده ششم میالدی به بعد چند موج از گروههای کوچی ترکتبار به آبادیهای منطقه رخنه کردند
و از جمله در وادی ف غ نه سکنی گزیدند که در پی آن ،برخی از ایرانیان ویژگیهای ترکی کسب کردند .ترک
تباران در روستاها و شهرها ماندگار شدند .علیرغم روند تاریخی ت کی زی منطقه شمار زیادی از مردم در
محلهای مختلف ایرانی باقی ماندند و تا به سده بیستم میالدی رسیدند]۱[.

مردم
ترکیب جمعیتی ازبکستان شامل  ٪۹۰ازبک  ٪۱٫۱ ،روس ،طبق آمارهای دولت ازبکستان  ۱تا ۱٫۱تاجیک

و طبق آمارهای دیگر تا  ٪۲۰تاجیک [ ]۲[]۱[]۱[]۲و  ٪۲قزاق  ٪۱٫۱ ،قره قالپاق  ٪۱٫۱تاتار و  ٪۱٫۱نیز
از سایر اقوام تشکیل میدهند.
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اقتصاد ازبکستان
نرخ ارز ثابت UZS) = 100 tiyin( SOM 1
سال مالی تقویم سال
سازمان های کشورهای مستقل مشترک المنافع و اکو  ،موقعیت ناظر در سازمان
تجاری تجارت جهانی
آمار
تولید ناخالص  55،77 : PPPمیلیارد دالر ()5002
داخلی رتبه  5005( 57 :تخمین)

[]1

رشد تولید )5002( ٪ 5.7
ناخالص داخلی
 GDPسرانه  PPP : 2200دالر ( 5005تخمین)
تولید ناخالص کشاورزی ( ، )٪ 52صنعت و ساخت و ساز ( ، )٪ 55خدمات (27
داخلی توسط )5002( )٪
بخش
تورم ( )5002( ٪ 2.2 ، )5007( ٪ 5.2 ، )5002( ٪ 7.5 ) CPI
جمعیت )5002( ٪ 77
زیر خط فقر
نیروی کار  12،2میلیون ()5002
نیروی کار کشاورزی ( ، )٪ 52صنعت و ساخت و ساز ( 51درصد)  ،خدمات
با اشغال ()5002( )٪ 71
بیکاری  ٪ 0.2رسما  ،به عالوه یکی دیگر از  50درصد underemployed
 (2007تخمین)
صنایع اصلی منسوجات  ،پردازش مواد غذایی  ،ماشین سازی  ،متالورژی  ،گاز
طبیعی  ،مواد شیمیایی
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[]5

رتبه کسب و کار
خارجی
صادرات  2،2میلیارد ()5002
شرکای صادراتی روسیه  ، ٪ 57.5لهستان ( ، ) ٪ 11.2چین (  10.2درصد)  ،ترکیه
اصلی ( 5.2درصد )  ،قزاقستان (  7.7درصد)  ،اوکراین (  2.5درصد) ،
بنگالدش )5002( ٪ 2.7
واردات  2،2میلیارد ()5002
شرکای واردات روسیه  ، ٪ 55.2کره جنوبی  17.1درصد  ،چین ( ، ) ٪ 10.7آلمان
اصلی (  ، )٪ 5.2قزاقستان ( 5.5درصد )  ،اوکراین ( 2.5درصد )  ،ترکیه
)5002( ٪ 2.7
امور مالی عمومی
بدهی های  ٪ 52.1از تولید ناخالص داخلی ( 5005تخمین)
عمومی
درآمد  2،722میلیارد ( 5005تخمین)
مخارج  2،275میلیارد ( 5005تخمین)
کمک های  155،7میلیون دالر از ایاالت متحده () 5007
اقتصادی
منبع اصلی داده ها  :کتاب حقایق جهانی CIA

همه ارزش ها  ،مگر آن که خالف این گفته شد  ،در دالر آمریکا

از زمان استقالل این کشور  ،دولت ازبکستان گفته است که آن را به یک گذار تدریجی به اقتصاد مبتنی بر
بازار متعهد است  .پیشرفت با اصالحات سیاست های اقتصادی بوده است محتاط است  ،اما در مجموع
ازبکستان تا به دستاوردهای محترم ثبت .دولت هنوز برای از بین بردن شکاف بین بازار سیاه و نرخ ارز
رسمی با موفقیت با معرفی قابلیت تبدیل پول ملی است .رژیم تجاری آن محدود و به طور کلی سیاست
های مداخله ادامه به اثر منفی بر روی اقتصاد .قابل مالحظه اصالحات ساختاری الزم است  ،به ویژه در
زمینه بهبود جو سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی  ،تقویت سیستم بانکی  ،و آزادی بخش
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کشاورزی از کنترل دولت است .محدودیت های باقی مانده بر روی ظرفیت تبدیل ارز و اقدامات دولت های
دیگر برای کنترل فعالیت های اقتصادی  ،از جمله اجرای محدودیت شدید واردات و تعطیلی های پراکنده از
مرزهای ازبکستان با همسایه قزاقستان  ،قرقیزستان  ،و تاجیکستان به رهبری سازمان های اعطای وام های
بین المللی را به تعلیق و یا در مقیاس اعتبارات پشت.
همکاری نزدیک با صندوق بین المللی پول دولت ساخته شده است پیشرفت های قابل توجهی در کاهش
تورم و کسری بودجه است  .تبدیل پول ملی در سال  ۱۰۰۲به عنوان بخشی از برنامه های صندوق بین
المللی پول تثبیت مهندسی ساخته شده بود  ،هر چند که برخی از محدودیت های اداری باقی می ماند.
تولید
صنایع کشاورزی و تولید نقش به همان اندازه به اقتصاد  ،هر یک از حسابداری برای حدود یک چهارم
ناخالص داخلی است ]۲[ .ازبکستان یک تولید کننده عمده و صادر کننده پنبه  ،هر چند اهمیت این کاال به
میزان قابل توجهی از زمان استقالل این کشور کاهش یافته است .ازبکستان نیز یک تولید کننده عمده ای
از طال را با بزرگترین معدن طالی روباز در جهان است و ذخایر قابل توجهی از مس  ،مواد معدنی استراتژیک
 ،گاز  ،نفت و.



تدوين و ترجمه :
نسرين خورشيدی
کارشناس امور بين الملل سازمان()1391
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