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  الدورة اخلامسة والستون
  من جدول األعمال) ب (٢٧البند 

التنميــة االجتماعيــة، مبــا يف ذلــك : التنميــة االجتماعيــة
املــــسائل ذات الــــصلة باحلالــــة االجتماعيــــة يف العــــامل 

  وبالشباب واملسنني واملعوقني واألسرة
      

ل  موجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٢٣رســالة مؤرخــة     
  الدائم ألوزبكستان لدى األمم املتحدة

  
أتشرف بأن أحيل إليكم املعلومات املتعلقة مبوقف الشباب يف أوزبكستان جتـاه احليـاة                

  ).انظر املرفق(واألخالق والقيم االجتماعية 
وأرجو ممتناً تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصـفهما وثيقـة مـن وثـائق الـدورة اخلامـسة                   

  . من جدول األعمال) ب (٢٧عامة يف إطار البند والستني للجمعية ال
  

  عسكروف مراد )توقيع(
  املمثل الدائم
  جلمهورية باكستان
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 املوجهـة إىل األمـني العـام مـن        ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلول ٢٣مرفق الرسالة املؤرخة        
  املمثل الدائم ألوزبكستان لدى األمم املتحدة

  )بالروسية: األصل(
  

  وقف جتاه احلياة، واألخالق والقيم االجتماعية امل: الشباب يف أوزبكستان    
دراســة استقــصائية اجتماعيــة عنواهنــا  Ijtimoii fikrأجــرى مركــز دراســة الــرأي العــام   

مـن أجـل حتديـد      “ املوقف جتاه احلياة واألخالق والقـيم االجتماعيـة       : شباب يف أوزبكستان  ال”
  . أولويات الشباب

ــرأي ا     ــصائية لل ــارزة يف    وأظهــرت الدراســة االستق ــسمة الب ــة أن الق ــصورة مقنع ــام ب لع
 الــسياسية لــشباب اليــوم يف أوزبكــستان هــي مــوقفهم جتــاه االســتقالل  -العناصــر االجتماعيــة 

  .بوصفه القيمة العليا وتأييدهم ملسار اإلصالحات الوطنية اليت يضطلع هبا رئيس اجلمهورية
ذ االسـتقالل أن الـشباب      وتبني نتائج الدراسات االستقصائية للشباب اليت أجريـت منـ           

وينصب تركيزهم الرئيـسي علـى احلـصول علـى مـؤهالت جيـدة       . على درجة عالية من التعليم 
وذكر واحد من كل اثنني من اجمليبني أنه يعترب التعليم املستمر أمرا ضـروريا مـن          . ظيفة طيبة وو

  . أجل اكتساب معيشة كرمية
 أن أكثر األشكال املرغوبة مـن التعلـيم     يف املائة من اجمليبني الشباب     ٧٠وقال أكثر من      

  .لديهم هو التعليم العايل
ــصادية          ــن االقت ــدريس وامله ــشباب أوزبكــستان الت ــة ل ــائف جاذبي ــر الوظ ــشمل أكث وت

  . والطبية واهلندسية والقانونية
فمعظـم األوالد   : وأظهرت الدراسات أن الشباب لـديهم تقيـيم عـالٍ لقـدراهتم الذاتيـة               

ن وأشار معظم اجمليبني أيضا إىل أهنم قـادرو       . هنم سوف يذهبون إىل اجلامعة    والبنات مقتنعون بأ  
  .على متويل دراساهتم على أساس تعاقدي

ستوى عـالٍ مـن املهـارة يف        يتمتعـون مبـ   سـيما الطلبـة،      وجتدر مالحظـة أن الـشباب، ال        
 واإلنكليزيـة  ومثال ذلك أن معظم الطلبة لديهم معرفة طيبـة باللغـات األملانيـة            . اللغات األجنبية 

وأظهرت الدراسات االستقصائية أيضا أن معظـم الـشباب يف أوزبكـستان            . والعربية والفرنسية 
  . لديهم مهارات حاسوبية طيبة كما أن نسبة كبرية منهم قد تعودت استخدام اإلنترنت
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وأظهرت الدراسة االستقصائية االجتماعية أن معظم الـشباب راضـون عـن املهـن الـيت                  
وتبني أن واحدا من كل شابني يعمل من أجـل تقـدم             . وإيراداهتم وظروف عملهم   يعملون هبا، 

  . حياته الوظيفية
وأظهرت الدراسة االستقـصائية أن الـشباب لـديهم اهتمـام شـديد باملـشاريع التجاريـة                   

ألسـواق وعلـى شـغل مناصـب رفيعـة املـستوى يف القطـاع              األساسـية ل  ياكـل   اهلويركزون علـى    
سه، فــإهنم مــستعدون ألن يكونــوا إبــداعيني، وأن يظهــروا املبــادأة وأن ويف الوقــت نفــ. اخلــاص

  . كدوا ذواهتمؤحيسنوا أيضا أنفسهم وي
ومـن بـني اجلوانــب اهلامـة الـيت أظهرهتــا الدراسـة االستقـصائية االجتماعيــة القيمـة الــيت          

  . يوليها الشباب لألخالق
 يف املائة من الشباب على سياسة الرئيس املتعلقـة بتطـوير احليـاة             ٩٠فقد أثىن أكثر من       
  .  فيما بني جيل الشباباألخالقالروحية و
ــون الــشباب مب       ــيت قرهنــا اجمليب ــسية ال ــصفات الرئي ــادئ ومتثلــت ال ــة  ب األخــالق يف األمان

وطنيـة، واإلحـساس القـوي    وحـسن املعرفـة بتـاريخ شـعبهم، ونقـاء الـروح، واحتـرام التقاليـد ال        
  . الكرامة الوطنية، والتواضع، والتسامح الوطين والديين، والرفض التام للتطرفب

وبينت الدراسة االستقـصائية أن الـشباب يف أوزبكـستان لـديهم مـشاعر حـب عميقـة                    
ــه   ــق جتاه ــهم والء عمي ــزاء،      . لوطن ــه دون ج ــوطن وخدمت ــة باحلــب لل ــشباب الوطني ــرن ال ويق

  . ود عنهواالستعداد للذ
ولقـــد حـــدث التطـــور الروحـــي والـــوطين هلويـــة الـــشباب األوزبكـــستاين اســـتنادا إىل   

وعلــى ســبيل املثــال، فــإن أغلبيــة  . اقتنــاعهم املــشترك بــأن بلــدهم يف طريقــه إىل مــستقبل المــع 
 الكـاّد يف عملـه سـيبين        مقتنعة بأن الـشعب األوزبكـستاين     )  يف املائة  ٩٦,٥(ساحقة من اجمليبني    

  . لة عصرية هلا مستقبل عظيمدون شك دو
ولــدى ردهــم علــى الدراســة االستقــصائية، وصــف الــشباب األوزبكــستاين معــارفهم      

 طيبــة بدســتور بلــدهم هم معرفــة جــّد لــديوقــالوا أيــضاً أهنــم يعتــربون أن . القانونيــة بأهنــا طيبــة
يعتــرب وكــان مــن رأي معظــم اجمليــبني أن التطــور التعليمــي والشخــصي . والقــوانني الرئيــسية بــه

  .عامالً مساعداً على تعزيز الثقافة القانونية
ولــدى األغلبيــة الــساحقة مــن الــشباب األوزبكــستاين خطــط المعــة ومتفائلــة بالنــسبة    
ويرى معظم الشباب أن مستقبلهم يتمثل أساساً يف تلقي مزيد من التعليم األعلـى،              . للمستقبل

  . عمل جتاري صغريس أسيأسرة مستقرة، وتكوين واحلصول على وظيفة طيبة، وت
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. ي يف الدراســـة االستقـــصائيةوأظهـــر الـــشباب درجـــة عاليـــة مـــن التفـــاؤل االجتمـــاع  
 طـــار االســـتقرار االجتمـــاعي والـــسياسياألوالد والبنـــات يف أوزبكـــستان بالثقـــة يف إ ويـــشعر

وأعرب مـا يقـرب     . اليت يتطلعون إليها   يف البلد، ويثنون على الفرص واإلمكانات        واالقتصادي
علـى  ارتيـاح عـام إزاء حيـاهتم واسـتعدادا للمـشاركة         عـن    يف املائة من اجمليبني الـشباب        ٨٠من  

وأعربـوا عـن تأييـدهم      .  االقتـصادية والـسياسية    -يف تنفيذ اإلصـالحات االجتماعيـة       حنو إجيايب   
، الـذي يكفـل فرصـا هائلـة     “عام اجليل النامي بـصورة متوائمـة  ”القوي لربنامج الدولة املعنون     

  . ق بتنفيذ اخلطط يف املستقبلفيما يتعل
وأظهرت الدراسة االستقصائية االجتماعية بـصورة مقنعـة أن الـشباب يف أوزبكـستان                

ــشباب     ــة ال ــة يف رعاي ــيس الدول ــى جهــود رئ ــون عل ــل    . يثن وميكــن النظــر إىل هــذه اجلهــود، قب
مـن  مـا يتمتعـون بـه       يف فرص شاملة للتعليم، ويف دعم الدولـة للـشباب، وفي          متجلية  شيء،   كل

  .والرفاه املتزايدة، ويف تطوير الرياضةمستويات املعيشة 
  


