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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/432( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[

 متابعة الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية لألسرة وما بعدها - ٦٢/١٢٩
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ٥٠/١٤٢و ١٩٨٩ديــسمرب/ كــانون األول٨ املــؤرخ٤٤/٨٢ إىل قراراــاإذ تــشري 

ــسمبـــر/ول كــانون األ٢١املــؤرخ ـــون األول١٢ املـــؤرخ٥٢/٨١ و١٩٩٥دي ــسمرب/ كان دي
ــانون األول١٧ املــــــؤرخ٥٤/١٢٤  و١٩٩٧  املــــــؤرخ٥٦/١١٣ و١٩٩٩ديــــــسمرب/ كــــ

 ٢٠٠٢ديــسمرب/ كــانون األول١٨ املــؤرخ٥٧/١٦٤  و٢٠٠١ديــسمرب/كــانون األول ١٩
  كـــــانون٦ املـــــؤرخ٥٩/١١١ و٢٠٠٣ديـــــسمرب/ كـــــانون األول٣ املـــــؤرخ٥٨/١٥ و

ــسمرب/ كــانون األول٢٠ املــؤرخ٥٩/١٤٧  و٢٠٠٤ديــسمرب/األول  ٦٠/١٣٣ و٢٠٠٤دي
املتعلقــة بــإعالن الــسنة الدوليــة لألســرة واألعمــال ٢٠٠٥ديــسمرب/ كــانون األول١٦املــؤرخ

 ،تهاومتابع الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية لألسرةبالتحضريية لالحتفال
ــ أنوإذ تالحــــظ  ــة شــ ــة العامــ ــرةددت، يفاجلمعيــ ــن قرار٥الفقــ ــا مــ  ٥٩/١١١ هــ

ضـــرورة حتقيـــق أهـــداف الـــسنة علـــى التـــوايل، علـــى٥٩/١٤٧ هـــامـــن قرار ٢ والفقـــرة
للتـــصدي لألولويـــات الوطنيــة فيمـــا يتعلـــقلألســـرة ووضــع تـــدابري وـــج ملموســة الدوليــة

 ،األسرة قضاياب
لرئيـسية ومـؤمتراتاملؤمترات اأن األحكام املتعلقة باألسرة يف نتائجوإذ تالحظ أيضا 

توجـه الـسياساتال تـزال وعمليـات متابعتـهاالقمة اليت عقـدا األمـم املتحـدة يف التـسعينات
 مـناجـزءبوصـفهااألسـرة يف الـسياسات والـربامجتعزيز العناصـر املركـزة علـىاملتعلقة بسبل

 التنمية،حيالمتكاملوج شامل
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ــسلم  ــسنوإذ ت  ٢٠٠٤يف عــامة الدوليــة لألســرة بــأن الــذكرى الــسنوية العاشــرة لل
بـرامج تنفيـذ مـن أجـل كافةعلى املستوياتاجلهودفعالية  وزيادة لتعزيزمهمةفرصةشكلت

  السنة، املتوخاة منهدافاألحمددة يف إطار
لذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية لألسرةاألهداف الرئيسية ل  أحد أنوإذ تدرك 

 ، باألسرة وتنفيذها ورصدهااليت تتعلقال وضع السياساتتعزيز املؤسسات الوطنية يف جم
باحلاجة إىل بناء قدرات إضافية على الصعيدين الوطين واإلقليمي من أجـل وإذ تسلم 

 للسنة الدولية لألسـرة وتيـسريه، مـع مراعـاة أن تنميـة القـدراتتوخاةتعزيز حتقيق األهداف امل
 ،البلدان  العديد منلدى  أساسيااغالتزال شرية الالوطنية يف جمال صنع السياسات األس

 للـذكرى الـسنوية العاشـرة للـسنة عمليـة املنحـى بضرورة كفالـة متابعـةواقتناعا منها 
 ،٢٠٠٤عامالدولية لألسرة بعد

ــدورإذ تــسلمو  ــة ال ــازبأمهي ــاحلف ــداعم ال ــم املتحــدةذ وال ــات األم ــه هيئ ي تــضطلع ب
 يف جمال األسرة،املنحى ةيف كفالة متابعة عمليوالوكاالت املتخصصة واللجان اإلقليمية

األســرة مــن أجــلقــضايا ضــرورة اســتمرار التعــاون بــني الوكــاالت بــشأنإذ تـدركو 
 منظومة األمم املتحدة،يف هيئات اإلدارةبني ذه املسألةوعي الزيادة

يــة،كادمياألؤســساتاملبحــوث والمعاهــد بــأن اتمــع املــدين، مبــا فيــهواقتناعــا منــها 
 وضــعيف أنــشطة الــدعوة والتــرويج والبحــث وصــنع الــسياسات يف جمــال أساســيا ادوريــؤدي

  املتعلقة باألسرة، وبناء القدراتالسياسات
 ،)١( بتقرير األمني العاميط علما مع التقديروإذ حت 
ــذل قــصارىتــشجع - ١  لتحقيــق أهــدافجهودهــا احلكومــات علــى مواصــلة ب

 ؛ الوطنيةيف عملية صنع السياساتباألسرة منظور يتعلقالسنة الدولية لألسرة وإدراج
لـدول األعـضاء كافــة، علـى مجيـع املــستويات، يفل  املهــمسـهاماإلعلـى تـثين - ٢ 

ــة لألســرةحتقيــق أهــداف ا ، وترحــب يف هــذا الــصدد بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدوللــسنة الدولي
معهـدا دوليـا حتقيق هذه األهداف، مبا فيها جهود حكومة قطر اليت أسستمن أجلاألعضاء

  والتنمية؛يةلدراسات األسرل
مـع، ودعمهـامجيـع األسـرتعزيـزاتية لؤ الدول األعضاء على يئة بيئة محتث - ٣ 

حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســيةمجيــعأن املــساواة بــني املــرأة والرجــل واحتـرام بــاإلقـرار
_______________

)١( A/62/132و Add.1. 
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أمهيـةاإلشـارة إىلولكفالـة رفـاه األسـرة واتمـع بأسـرهأساسيان امالناألسرة عأفرادجلميع
مـسؤولية ومنـاءهالطفـلباملبـدأ القائـل بـأن تنـشئةوالتـسليمبني العمل واحليـاة األسـريةالتوفيق

 ما؛على عاتق الوالدين كليهتقعمشتركة
الــربامج اهلادفــة إىل إىل مواصــلة وضــع االســتراتيجيات و احلكومــاتتــدعو - ٤ 

وتــشجع،ألولويــات الوطنيــة ذات الــصلة بقــضايا األســرةل للتــصديتعزيــز القــدرات الوطنيــة
يف هـذا  احلكومـاتساعدةمبـبرنامج األمم املتحدة املعين باألسرة على القيام يف حـدود واليتـه

 يف جمـاليرهـا لبنـاء القـدرات الوطنيـة وتطوتقـدمي املـساعدة التقنيـةمنـها بوسائل عدةالصدد،
  باألسرة وتنفيذها ورصدها؛اليت تتعلقوضع السياسات

ألنــشطةل احلكومــات علــى دعــم صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماينتـشجع - ٥ 
مـن تقـدمي مـساعدةاألمانـة العامـةيفة لتمكني إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـةياألسر

 موسعة إىل البلدان، بناء على طلبها؛
املنظمــات احلكوميــة و وهيئاــااألمــم املتحــدةكــاالتبــأن تــضطلع و يتوصــ - ٦ 

واملؤسـسات األكادمييـة والقطـاع اخلـاصومعاهـد البحـوث الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة
بدور داعم يف الترويج ألهداف السنة الدولية لألسـرة، وبـأن تـسهم يف وضـع االسـتراتيجيات

 ؛ الوطنيةوالربامج اهلادفة إىل تعزيز القدرات
 الرابعــة إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــــة يف دورـــــاتطلــب - ٧ 

 والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
متابعـة الـذكرى الـسنوية العاشـرة للـسنة الدوليـة”نظر يف موضوع أن تتقرر - ٨ 

 مبـا يف ذلـك، االجتماعيـةميـةالتن”يف دورا الرابعة والـستني يف إطـار البنـد املعنـون“لألسرة
 .“املسائل ذات الصلة باحلالة االجتماعية يف العامل وبالشباب واملسنني واملعوقني واألسرة

 ٧٦اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨

 


