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59/143. Dekada Kultury Pokoju i Niestosowania Przemocy dla Dobra Dzieci na
Całym wiecie, 2001-2010
Zgromadzenie Ogólne,
Maj c na uwadze Kart Narodów Zjednoczonych, w tym cele i zasady w niej
zawarte, a w szczególno ci po wi cenie, aby ocali nast pne pokolenia od plagi
wojen,
Odwołuj c si do Statutu Organizacji NZ ds. O wiaty, Nauki i Kultury, który
stwierdza, e “odk d w umy le człowieka powstały wojny, równocze nie pojawiło
si w nim przekonanie o konieczno ci skonstruowania obrony pokoju”,
Odwołuj c si tak e do poprzedniej rezolucji o kulturze pokoju,
w szczególno ci do rezolucji 52/15 z 20 listopada 1997 roku ustanawiaj cej Rok
2000 Mi dzynarodowym Rokiem Kultury Pokoju, rezolucji 53/25 z 10 listopada
1998 roku ustanawiaj cej lata 2001-2010 Mi dzynarodow Dekad Kultury Pokoju
i Niestosowania Przemocy dla Dobra Dzieci na Całym wiecie i rezolucji 56/5
z 5 listopada 2001 roku, 57/6 z 4 listopada 2002 roku i 58/11 z 10 listopada 2003
roku,
Potwierdzaj c zało enia Deklaracji1 i Programu Działania na rzecz Kultury
Pokoju2, wiadomi, e słu
one, mi dzy innymi, jako baza do obserwacji
przestrzegania zasad przyj tych w Dekadzie i przekonane o tym, e efektywna
i udana obserwacja działa podejmowanych w ramach Dekady na całym wiecie
przyczyni si do promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, co b dzie
z korzy ci dla całej ludzko ci, a w szczególno ci dla przyszłych pokole ,
Odwołuj c si do Deklaracji Milenijnej NZ,3 która wzywa do aktywnego
propagowania kultury pokoju,
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Bior c pod uwag rezolucj Komisji Praw Człowieka 200/66 z 26 kwietnia
2000 roku, zatytułowan “W kierunku kultury pokoju”,4
Bior c tak e pod uwag raport Sekretarza Generalnego dotycz cy
Mi dzynarodowej Dekady Kultury Pokoju i Niestosowania Przemocy dla Dobra
Dzieci na Całym wiecie5, w tym jej paragraf 28, który wskazuje, e ka dy rok
wchodz cy w skład Dekady, b dzie po wi cony odmiennej tematyce wyra nie
zwi zanej z Programem Działania,
Zwracaj c uwag
na fakt, zorganizowania
wiatowego Szczytu
Zrównowa onego Rozwoju, który odbył si w Johanesburgu, w Republice
Południowej Afryki, w dniach 26 sierpnia – 4 wrze nia 2002 roku, Mi dzynarodowej
Konferencji Finansowania Rozwoju, która odbyła si w Monterrey, w Meksyku, w
dniach 18-22 marca 2002 roku, specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ
po wi conej problematyce dzieci, która miała miejsce w Nowym Jorku, w dniach 810 maja 2002 roku, wiatowej Konferencji Przeciwko Rasizmowi, Dyskryminacji
Rasowej, Ksenofobii i Zwi zanej z Nimi Nietolerancji, która odbyła si w Durbanie,
w Republice Południowej Afryki, w dniach 31 sierpnia – 7 wrze nia 2001 roku,
a tak e na powołanie Dekady Praw Człowieka NZ na lata 1995-2004,
Mi dzynarodowej Dekady Kultury Pokoju i Niestosowania Przemocy dla Dobra
Dzieci na Całym wiecie na lata 2001-2010, jak równie istniej c potrzeb
przyj cia, jako stosown , wi cych decyzji w oparciu o powy sze uregulowania,
Dostrzegaj c, e wszystkie wysiłki w zakresie utrzymania pokoju,
zapobiegania konfliktom zbrojnym, rozbrojenia, zrównowa onego rozwoju,
propagowania ludzkiej godno ci, praw człowieka, demokracji, rz dów prawa,
sprawowania rz dów, równouprawnienia na szczeblu krajowym, jak
i mi dzynarodowym, poczynione przez mi dzynarodow społeczno wchodz ca
w skład systemu NZ, przyczyniaj si wielce do tworzenia kultury pokoju,
Odnotowuj c, e rezolucja 57/337 z 3 lipca 2003 roku o zapobieganiu
konfliktom zbrojnym mo e przyczyni si do dalszej promocji kultury pokoju,
Bior c pod uwag “Manifest 2000” inicjatyw Organizacji NZ ds. O wiaty,
Nauki i Kultury, promuj cy kultur pokoju, która uzyskała dotychczas ponad
siedemdziesi t pi milionów głosów poparcia na całym wiecie,
Z uznaniem przyjmuj c raport Dyrektora Generalnego Organizacji NZ ds.
O wiaty, Nauki i Kultury na temat przyj cia przez Zgromadzeni Ogólne rezolucji
58/11,6
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1. Przypomina, e celem Dekady Kultury Pokoju i Niestosowania Przemocy dla
Dobra Dzieci na Całym wiecie, 2001-2010, która nast piła po Mi dzynarodowym
Roku Kultury Pokoju 2000, jest umocnienie przyszłego powszechnego ruchu na
rzecz kultury pokoju,
2. Zaprasza Pa stwa Członkowskie do dalszego wywierania wi kszego nacisku
i rozszerzenia aktywno ci w zakresie promowania na poziomie narodowym
i mi dzynarodowym kultury pokoju i niestosowania przemocy, w szczególno ci
podczas trwania Dekady, aby zapewni , e pokój i niestosowanie przemocy s
popierane na wszystkich szczeblach;
3. Pochwala Organizacj NZ ds. O wiaty, Nauki i Kultury za przyj cie promowania
kultury pokoju, b d cych wyrazem realizacji jej fundamentalnych zasad, i zach ca
j , jako wiod c agencj działaj c na rzecz Dekady do wzmocnienia przyszłych
przedsi wzi na rzecz promowania kultury pokoju, w tym upowszechnienie na
całym wiecie w wielu ró nych j zykach, postanowie przyj tych w Deklaracji¹
i w Programie Działa na rzecz Kultury Pokoju oraz innych materiałów zwi zanych
z tym przedsi wzi ciem;
4. Pochwala tak e władze NZ, w szczególno ci Fundusz NZ na rzecz Dzieci,
Fundusz NZ na rzecz Rozwoju Kobiet i Uniwersytet Pokoju, za ich aktywno
w dalszym promowaniu kultury pokoju i niestosowania przemocy, w tym tak e
propagowanie edukacji pokoju i przedsi wzi
zwi zanych ze specyficznymi
obszarami uj tymi w Programie Działania na rzecz Kultury Pokoju, i zach ca je do
kontynuowania i dalszego umacniania i rozszerzania działa ,
5. Zach ca stosowne władze do zapewnienia przez szkoły edukacji, zawieraj cej
lekcje wzajemnego zrozumienia, tolerancji, działalno ci obywatelskiej, praw
człowieka i promowania kultury pokoju,
6. Zach ca społecze stwo, w tym organizacje pozarz dowe, do wzmocnienia
wysiłków w realizacji dalszych celów zawartych w Dekadzie, mi dzy innymi,
poprzez przyj cie swoich własnych programów działania, aby uzupełni inicjatywy
Pa stw Członkowskich, organizacji w systemie NZ i innych mi dzynarodowych
i regionalnych organizacji;
7. Zach ca do zaanga owania si mediów w edukacj kultury pokoju i niestosowania
przemocy, maj c szczególnie na uwadze dzieci i młodych ludzi, w tym tak e poprzez
planowan ekspansj Stacji Informacyjnej Kultury Pokoju, jako powszechnej stacji
funkcjonuj cej w Internecie, w wielu j zykach.
8. Przyjmuje z rado ci starania Organizacji NZ ds. O wiaty, Nauki i Kultury
zmierzaj ce do kontynuowania współpracy ustalonej podczas Mi dzynarodowego
Roku, maj ce na celu natychmiastow wymian
informacji zwi zanych
z przestrzeganiem zasad zawartych w Dekadzie;

9. Zach ca Pa stwa Członkowskie, w nawi zaniu do rezolucji Zgromadzenia
Ogólnego nr 55/282 z 7 wrze nia 2001 roku, do obchodzenia ka dego roku, 21
sierpnia jako Mi dzynarodowy Dzie Pokoju, jako dzie powszechnego zawieszenia
broni i niestosowania przemocy;
10. Zach ca Pa stwa Członkowskie, jak równie społeczno cywiln , w tym tak e
organizacje pozarz dowe, do informowania Sekretarza Generalnego na temat
przestrzegania postanowie przyj tych w Dekadzie oraz do podejmowania inicjatyw
maj cych na celu wspieranie kultury pokoju i niestosowania przemocy;
11. Podkre la znaczenie spotka plenarnych, jak i zagadnie , które maj by
omawiane podczas 60 sesji,7 i w zwi zku z tym, zach ca do udziału w niej
wszystkich przedstawicieli wysokiego szczebla i decyduje si na rozpatrzenie,
w odpowiednim czasie, mo liwo ci zorganizowania tych posiedze , tak blisko jak to
mo liwe, w ramach debaty głównej;
12. Zwraca si z pro b do Sekretarza Generalnego do przedło enia Zgromadzeniu
Ogólnemu podczas jego 60-ej sesji, raportu na temat implementacji postanowie
obecnej rezolucji;
13. Postanawia wł czy do tymczasowego programu 66-ej sesji pozycj
zatytułowan “Kultura Pokoju”.
72 posiedzenie plenarne
15 grudzie 2004
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