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 الدورة الثانية والستون
 من جدول األعمال) ب (٦٢البند 

ــة  ــة االجتماعيـ ـــالتنمي: التنميـ ـــة االجتماعيــ ة، ــ
ة ــــة باحلالــل ذات الــصلــي ذلــك املــسائــــف مبــا

ــسنني    ــشباب واملــ ــامل وبالــ ــة يف العــ االجتماعيــ
   واملعوقني واألسرة

ام مــن املمثــل  موجهــة إىل األمــني العــ٢٠٠٧ســبتمرب /أيلــول ٢١رســالة مؤرخــة   
 الدائم لقطر لدى األمم املتحدة

 
أتشرف بأن أنقل إلـيكم معلومـات عـن اجلهـود الـيت تبـذهلا حكومـة قطـر فيمـا يتعلـق                         

ــشطة معهــد        ــأهم أن ــة لألســرة، وأن أبلغكــم ب ــسنة الدولي ــسنوية العاشــرة لل ــذكرى ال مبتابعــة ال
ــذل جهــ       ــئ يب ــا فت ــذي م ــة ال ــدويل للدراســات األســرية والتنمي ــذ  الدوحــة ال ــضافرة لتنفي ودا مت

األهــداف احملــددة للــسنة الدوليــة لألســرة وتــشجيع األحبــاث ذات التوجــه العملــي الــيت تتنــاول  
 املـــؤرخ ٦٠/١٣٣الـــسياسات احلكوميـــة مـــن منظـــور أســـري، وفقـــا لقـــرار اجلمعيـــة العامـــة  

 .، واملبادرة إىل تلك األحباث)انظر املرفق (٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ١٦
مســـو لدوحـــة للدراســـات األســـرية والتنميـــة حتـــت إشـــراف ورعايـــة  ويعمـــل معهـــد ا 
 .دولة قطرحرم مسو أمري موزة بنت ناصر املسند  الشيخة

وأرجــو ممتنــا أن تعممــوا هــذه الرســالة ومرفقهــا بوصــفهما وثيقــة مــن وثــائق اجلمعيــة    
 .من جدول األعمال) ب(٦٢العامة، يف إطار البند 

 النصرناصر عبد العزيز ) توقيع(
 فريالس

 املمثل الدائم
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 املوجهـة إىل األمـني العـام مـن         ٢٠٠٧سـبتمرب   /أيلول ٢١مرفق الرسالة املؤرخة      
 املمثل الدائم لقطر لدى األمم املتحدة

 معهد الدوحة الدويل للدراسات األسرية والتنمية  
، مت عقـد    قطـر برعاية ورؤية من مسو الشيخة موزة بنـت ناصـر املـسند حـرم مسـو أمـري                    
يف  لألســرة ة الدوليــللــسنةلدوحــة الــدويل لألســرة يف قطــر احتفــاال بالــذكرى العاشــرة  مــؤمتر ا
 ملعهـد   مسـو الـشيخة مـوزة     ومـن النتـائج الرئيـسية للمـؤمتر إنـشاء           . ٢٠٠٤نـوفمرب   / الثاين تشرين

 .الدوحة الدويل للدراسات األسرية والتنمية
 يوفر حبوثـا أكادمييـة      يعكس املعهد التزام صاحبة السمو بإنشاء مركز دراسات عاملي        و 

لـدعم جهـود املنظمـات الدوليـة        العامـة   سياسات  للـ  ومبـادرات    متعـدد التخصـصات   ودراسات  
 .مراعية لألسرة   إمنائية خطط وسياسات وبرامجالرامية إىل وضع وتنفيذواجملتمع املدين 

وبالتعاون مـع وكـاالت األمـم املتحـدة واهليئـات احلكوميـة الوطنيـة واجلهـات الدوليـة                    
الفاعلة ذات الـصلة، واجلامعـات واملؤسـسات األكادمييـة ومؤسـسات البحـث واملنظمـات غـري                 
احلكومية، سيسترشد معهد الدوحة الدويل للدراسات األسرية والتنمية بأهداف السنة الدوليـة            

 :لألسرة للقيام مبا يلي
 .إنشاء شبكة خرباء إقليمية ودولية ورعاية مشاريع حبوث معينة •
 .لة خمتارة ملساعدة األسرة على االضطالع بشىت أدوارها اهلامة بنجاحدعم برامج فعا •
 .تعزيز مبادرات سياسة األسرة على مجيع األصعدة •
 .تشجيع احلوار بني الثقافات ومد جسور التفاهم بني الشعوب واألمم والثقافات •
 .تنظيم وعقد مؤمتر كل سنتني ملعهد الدوحة الدويل للدراسات األسرية والتنمية •
 .نسيق سلسلة من الندوات اإلقليمية عن األسرةت •
 .املشاركة يف مناسبات عاملية بشأن سياسات األسرة •
 .حضور مؤمترات دولية واجتماعات أكادميية خمتارة •
 .رعاية مبادرات إعالمية مراعية لألسرة •
 .دعم مشاريع حبوث خمتارة •

 .‘‘ية اجلديدةاألسرة يف األلف’’نشر جملد سنوي من أعمال الباحثني حتت عنوان  •
 


