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64/134. Ano Internacional da Juventude: diálogo e compreensão mútua 

 
 

A Assembléia Geral,  

 

 Tendo presentes a Carta das Nações Unidas e os princípios que nela se apresentam, 

Considerando a necessidade de difundir entre os jovens os ideais da paz, o respeito pelos direitos 
humanos e as liberdades fundamentais, a solidariedade e a dedicação com o objetivo do progresso e 
desenvolvimento,  

Recordando as disposições da Declaração sobre a difusão entre os jovens dos ideais de paz, 
respeito mútuo e compressão entre os povos, proclamada pela Assembléia Geral em sua resolução 
2037 (XX), de 7 de dezembro de 1965, 

Recordando também suas resoluções 50/81, de 14 de dezembro de 1995, e 62/126, de 18 de 
dezembro de 2007, em que aprovam o Programa de Ação Mundial para os Jovens desde o ano 2000 
e anos subsequentes, e o Suplemento deste Programa, 

Tendo presente que as formas que se abordam os problemas e as possibilidades dos jovens 
influirão nas condições sociais e econômicas atuais e no bem-estar e meios de subsistência das 
gerações futuras, 

Tendo presente também que em 2010 se comemorará o 25º aniversário do Ano Internacional da 
Juventude: Participação, Desenvolvimento, Paz, proclamado em 1985, e destacando a importância 
de se comemorar esta ocasião, 

Convencida de que se deve ajudar os jovens a que canalizem sua energia, entusiasmo e 
criatividade ao desenvolvimento econômico, social e cultural e à promoção da compreensão mútua,  

Bem-vindos o 5º Congresso Mundial da Juventude, que será celebrado de 31 de julho a 13 de 
agosto de 2010 em Estambul (Turquia), Capital Europeia da Cultura em 2010, e a iniciativa do 
governo do México em patrocinar uma Conferência Mundial da Juventude no México, D.F., de 24 a 
27 de agosto de 2010, eventos que estarão centrados na questão da juventude e no 
desenvolvimento dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, assim como a celebração em 
Singapura, de 14 a 26 de agosto de 2010, dos primeiros Jogos Olímpicos da Juventude, cujo objetivo 
é encorajar os jovens de todo o mundo a abraçar, assumir e expressar os valores olímpicos de 
excelência, amizade e respeito,  

1. Decide proclamar o ano que começa em 12 de agosto de 2010 o Ano Internacional da 
Juventude: diálogo e compreensão mútua; 



2. Convida a todos os Estados-Membros, os órgãos especializados, os fundos e programas do 
sistema das Nações Unidas e as organizações de jovens que aproveitem o Ano Internacional 
para potencializar suas sinergias entre as atividades que acontecerão a nível nacional, 
regional e internacional durante o Ano e para promover medidas, em todos os níveis, para 
difundir entre os jovens os ideais da paz, da liberdade, do progresso, a solidariedade e a 
dedicação aos objetivos e metas do progresso e desenvolvimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio, 

3. Decide organizar, sob os auspícios das Nações Unidas, uma conferência mundial de jovens 
que será o ato mais destacado do Ano Internacional, e solicita ao Presidente da Assembléia 
Geral que consulte oficialmente os Estados-Membros a fim de definir as modalidades da 
conferência, a qual será financiada mediante contribuições voluntárias,   

4. Solicita aos Estados-Membros, às organizações internacionais e, quando necessário, às 
organizações regionais, assim como a todas as instâncias pertinentes, incluídos o setor 
privado e a sociedade civil, que apóiem todas as atividades relacionadas com o Ano 
Internacional, inclusive por meio de contribuições voluntárias, 

5. Solicita ao Secretário Geral que em seu 66º período de seção apresente um relatório sobre a 
aplicação da presente resolução. 

 

 

65º seção plenária 
18 de dezembro de 2009 

 

 

 

 

 

 

 


