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59/113. �wiatowy Program Nauczania o Prawach Człowieka  
 

Zgromadzenie Ogólne, 
 

Przywołuj�c rezolucj� przyj�t� przez Zgromadzenie Ogólne i Komisj� Praw 
Człowieka zwi�zan� z Dekad� Edukacji o Prawach Człowieka NZ na lata 1995–
2004, 
 

Przywołuj�c tak�e rezolucj� 58/181 z 22 grudnia 2003 roku, jak równie� 
z okazji Dnia Praw Człowieka, przypadaj�cego na dzie� 10 grudnia 2004, 
zadecydowano o po�wi�ceniu pi��dziesi�tej dziewi�tej sesji posiedzenia plenarnego 
Zgromadzenia Ogólnego na dokonanie przegl�du osi�gni�� poczynionych 
w ostatniej Dekadzie i na omówienie przyszłych działa� na rzecz poprawy edukacji 
o prawach człowieka, 
 

Bior�c pod uwag� rezolucj� Komisji Praw Człowieka 2004/71 z 21 kwietnia 
2004 roku,1 w której Komisja zaleca Zgromadzeniu Ogólnemu ogłoszenie, z dniem 
1 stycznia 2005 roku, podczas jego pi��dziesi�tej dziewi�tej sesji, �wiatowego 
programu nauczania o prawach człowieka, 

 
Potwierdzaj�c potrzeb� kontynuowania działa� na szczeblu 

mi�dzynarodowym w celu wspierania narodowych wysiłków w celu osi�gni�cia 
celów wypracowanych na szczeblu mi�dzynarodowym, w tym równie� tych 
zawartych w Deklaracji Milenijnej NZ,2 w szczególno�ci, powszechnego dost�pu do 
podstawowej edukacji dla wszystkich do roku 2015, 

 
Przekonane o tym, �e nauczanie o prawach człowieka jest procesem 

długoterminowym i procesem trwaj�cym przez całe �ycie, poprzez który ka�dy z nas 
uczy si� tolerancji i respektowania godno�ci innych, jak i metod i �rodków 
zapewniaj�cych funkcjonowanie tych warto�ci we wszystkich społeczno�ciach,  
 

                                                 
1 Patrz Official Records of the Economic and Social Council, 2004, suplement nr. 3 (E/2004/23), rozdz. II, par. A. 
2 patrz rezolucja 55/2. 



Wierz�c, �e nauczanie o prawach człowieka jest koniecznym warunkiem do 
u�wiadomienia społecze�stwa w zakresie praw człowieka i fundamentalnych 
wolno�ci i znacz�co przyczynia si� do promowania równouprawnienia, zapobieganiu 
konfliktom i naruszeniom praw człowieka, jak i usprawnia działanie w tej mierze 
oraz ma wpływ na przebieg procesów demokratyzacji, z my�l� o tym, �eby 
przyczyni� si� do rozwoju społecze�stw, w których wszystkie istoty ludzkie s� 
równie cenne i w pełni respektowane, pozbawione dyskryminacji albo innych form 
ich poró�nienia ze wzgl�du na ras�, kolor, płe�, j�zyk, religi�, a tak�e bez wzgl�du 
na ich pogl�dy polityczne, narodowe czy społeczne pochodzenie, posiadane mienie, 
urodzenie lub inny status, 
 
1. Uwzgl�dniaj�c pogl�dy wyra�one w raporcie Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw 
Człowieka nt. osi�gni�� i mankamentów zawartych w Dekadzie Praw Człowieka NZ 
na lata 1995-2004 i uwzgl�dniaj�c przyszłe inicjatywy NZ w tej dziedzinie3 
dotycz�ce potrzeby tworzenia globalnych ram nauczania o prawach człowieka 
wykraczaj�cych poza Dekad�, �eby zapewni� o priorytetowym traktowaniu 
nauczania o prawach człowieka w wymiarze mi�dzynarodowym.  
 
2. Ogłasza �wiatowy Program Nauczania o Prawach Człowieka, składaj�cy si� 
z kolejnych faz, pocz�wszy od 1 stycznia 2005 roku, w celu zaawansowania prac nad 
przyj�ciem programów nauczania o prawach człowieka we wszystkich sektorach; 
 
3. Odnotowuje z uznaniem przyj�cie projektu planu działania uwzgl�dniaj�cego 
pierwsz� faz� (lata 2005-2007) �wiatowego Programu Nauczania o Prawach 
Człowieka, przygotowanego wspólnie z Wysokim Komisarzem NZ ds. Praw 
Człowieka i Organizacj� NZ ds. O�wiaty, Nauki i Kultury, zawartym w dokumencie 
Sekretarza Generalnego4 i zapraszaj�cym Pa�stwa do przedło�enia stosownych uwag 
do Biura Wysokiego Komisarza, z zamiarem jego wcze�niejszego przyj�cia. 
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3 E/CN.4/2004/93. 
4 A/59/525. 


