Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka

wiatowy Program Edukacji o Prawach Człowieka
Rezolucja Praw Człowieka 2005/61
Komisja Praw Człowieka,
Odwołuj c si

do rezolucji przyj tych przez Zgromadzenie Ogólne, Komisj

i Podkomisj ds. Promowania i Ochrony Praw Człowieka, dotycz cych Dekady Edukacji
Praw Człowieka NZ (1995-2004),
Bior c pod uwag rezolucj Komisji nr 2004/71 z 21 kwietnia 2004 roku, w której
zaleca si Zgromadzeniu Ogólnemu proklamowanie podczas jego 59-ej sesji, wiatowego
programu edukacji praw człowieka, pocz wszy od dnia 1 stycznia 2005 roku,
Potwierdzaj c potrzeb

kontynuacji działa

na szczeblu mi dzynarodowym

w zakresie wspierania krajowych wysiłków, w celu osi gni cia ustalonych na szczeblu
mi dzynarodowym zamierze , w tym tak e tych zawartych w Deklaracji Milenijnej NZ,
w tym w szczególno ci powszechny dost p do edukacji podstawowej dla wszystkich do roku
2015,
Przekonana, e edukacja o prawach człowieka jest procesem długotrwałym, poprzez
który ka dy uczy si

tolerancji i respektowania godno ci innych, jak i poznaje rodki

i metody zapewniaj ce wzajemne respektowanie we wszystkich społeczno ciach,
Wierz c, e edukacja o prawach człowieka jest niezb dna w realizacji praw człowieka
i fundamentalnych wolno ci i znacznie przyczynia si

do promowania równo ci,

zapobieganiu konfliktom i naruszeniom praw człowieka, a tak e wzmaga uczestnictwo
i procesy demokratyczne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój społecze stw,
w których wszystkie istoty ywe s jednakowo traktowane, respektowane bez dyskryminacji
albo innego rozró nienia ze wzgl du na ras , kolor, płe , wyznanie, polityczne pogl dy lub
inne opinie o charakterze narodowym albo społecznym, czy te bez wzgl du na posiadane
mienie, kalectwo, urodzenie czy inny status,
1.

Z zadowoleniem przyjmuje raport Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw

Człowieka na temat kontynuacji Dekady Edukacji Praw Człowieka NZ (1995-2004), w tym
uchwalenia wiatowego Programu Edukacji o Prawach Człowieka (E/CN.4/2005/98);
2.

Z zadowoleniem przyjmuje tak e uchwalenie przez Zgromadzenie Ogólne,

10 grudnia 2004 roku, wiatowego Programu Edukacji o Prawach Człowieka składaj cego
si z kolejnych faz, pocz wszy od 1 stycznia 2005 roku, których celem jest zaawansowanie
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działa

zmierzaj cych do wprowadzenia edukacji o prawach człowieka do wszystkich

sektorów;
3.

Zach ca Zgromadzenie Ogólne do przyj cia, je li to mo liwe to ju podczas

jego bie cej 59-ej sesji i nie pó niej ni do ko ca 2005 roku, skorygowanego projektu planu
działania (A/59/525/Rev.1), dotycz cego pierwszej fazy (2005-2007) wiatowego Programu,
skierowanego na system kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego;
4.

Zach ca wszystkie Pa stwa do opracowania własnych inicjatyw w ramach

wiatowego Programu i w szczególno ci, do przyj cia w ramach ich mo liwo ci,
zmodyfikowanego

projektu

planu

działania,

zaakceptowanego

poprzednio

przez

Zgromadzenie Ogólne;
5.

Zwraca si z pro b do Wysokiego Komisarza Praw Człowieka o promowanie,

i je li to konieczne, o techniczne wsparcia i blisk współprac z Organizacj NZ ds. O wiaty,
Nauki i Kultury, w celu implementacji na szczeblach krajowych zmodyfikowanego projektu
planu działania, zaakceptowanego poprzednio przez Zgromadzenie Ogólne i do
koordynowania podejmowanych w tym zakresie wysiłków;
6.

Apeluje do wła ciwych organów, gremiów i agencji systemu NZ, jak równie

do mi dzynarodowych i regionalnych mi dzyrz dowych organizacji,

eby w ramach

przysługuj cych im mandatów, promowały i wspierały technicznie, je li istnieje taka
potrzeba, implementacj

zmodyfikowanego projektu planu działania, zaakceptowanego

poprzednio przez Zgromadzenie Ogólne, podejmowan na szczeblu krajowym;
7.

Zwraca si z pro b do Biura Wysokiego Komisarza i Organizacji NZ ds.

O wiaty, Nauki i Kultury o szerokie rozpowszechnienie w ród Pa stw oraz organizacji
mi dzyrz dowych i pozarz dowych przy u yciu wszystkich mo liwych rodków, w tym
tak e elektronicznych skorygowanego projektu planu działania zaakceptowanego uprzednio
przez Zgromadzenie Ogólne;
8.

Zwraca si tak e z pro b do Wysokiego Komisarza o przedstawienie Komisji

podczas jej 62-ej sesji raportu na temat poczynionych post pów w zakresie przyj cia
postanowie niniejszej rezolucji.
9.

Postanawia rozpatrzy t problematyk podczas swojej 62-ej sesji w ramach

tego samego porz dku obrad.
58 zebranie
20 kwiecie 2005 roku
[Zaakceptowano bez potrzeby głosowania. Patrz rozdz. XVII, E/CN.4/2005/L.10/Add.17]
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