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59/149. Dekada Pi�mienno�ci: edukacja dla wszystkich  
 
 

Zgromadzenie Ogólne, 
 

Powołuj�c si� na swoj� rezolucj� 55/116 z dnia 19 grudnia 2001 roku, 
w której, proklamowano 10 letni okres, zwany Dekad� Pi�mienno�ci, 
zapocz�tkowany w dniu 1 stycznia 2003 roku, i na rezolucj� 57/166 z 18 grudnia 
2002 roku, w której przyj�to Mi�dzynarodowy Plan Działania NZ na Rzecz 
Pi�mienno�ci, 
 

Powołuj�c si� tak�e na Deklaracj� Milenijn�,1 w której Pa�stwa 
Członkowskie zdecydowały zapewni�, �e do roku 2015, ka�de dziecko, chłopiec czy 
dziewczynka, b�dzie w stanie uko�czy� pełny kurs kształcenia podstawowego i �e 
zarówno chłopcy, jak i dziewczynki b�d� mieli równy dost�p do wszystkich szczebli 
edukacji, którego wymaga ponowione zobowi�zanie do wspierania pi�mienno�ci dla 
wszystkich,  
 

Potwierdzaj�c pogl�d, �e kształcenie podstawowe jest kluczowym elementem 
tworzenia narodu, i �e powszechna umiej�tno�� pisania i czytania jest nadrz�dnym 
elementem edukacji, jak i tworzenie �rodowiska i społecze�stwa pi�miennego, jest 
niezb�dne do osi�gni�cia celów maj�cych za zadanie wyeliminowanie ubóstwa, 
zmniejszenia wska�nika �miertelno�ci w�ród dzieci, ograniczenia nadmiernego 
przyrostu ludno�ci, osi�gni�cia równouprawnienia płci i zapewnienia 
zrównowa�onego rozwoju, pokoju i demokracji,  
 

Przekonane o tym, �e pisanie i czytanie s� podstawowymi umiej�tno�ciami 
nabywanymi przez wszystkie dzieci, młodzie� i dorosłych, istotnymi dla ich 
przyszłego �ycia, które umo�liwi� im stawienie czoła wyzwaniom, które napotykaj� 
na swojej drodze, i stanowi� jednocze�nie niezwykle wa�ny krok w kształceniu 
podstawowym, które jest niezb�dnym �rodkiem efektywnego funkcjonowania 
w społecze�stwach i gospodarkach dwudziestego pierwszego wieku, 
 

                                                 
1 Patrz rezolucja 55/2 



Stwierdza, �e u�wiadomienie istnienia prawa do edukacji, szczególnie dla 
dziewcz�t, przyczynia si� do wspierania równouprawnienia płci i wyeliminowania 
ubóstwa, 
 

Z zadowoleniem przyjmuje, znaczne post�py, których dokonano na ró�nych 
szczeblach, aby zrealizowa� cele zawarte w Dekadzie, 
 

Z trosk� zauwa�a, �e współcze�nie ponad 100 milionów dzieci kształci si� 
w szkołach a około 800 milionów dorosłych stanowi� analfabeci, i �e problem 
analfabetyzmu mo�e nadal nie by� rozpatrywany na odpowiednio wysokich 
szczeblach krajowych, w celu wytworzenia odpowiednich politycznych, jak 
i ekonomicznych �ródeł wsparcia niezb�dnych do zmierzenia si� z globalnymi 
wyzwaniami zwi�zanymi z analfabetyzmem, i �e �wiat niech�tnie podejmowa� 
b�dzie te wyzwania, je�li utrzymane zostan� obecne trendy,  
 

Gł�boko poruszeni faktem istniej�cej przepa�ci w zakresie dost�pu obu płci 
do edukacji, któr� odzwierciedla to, �e niemal 2/3 osób niepi�miennych stanowi� 
kobiety,  
 
1. Bior�c pod uwag� raport Sekretarza Generalnego, przygotowany we współpracy 
z Organizacj� NZ ds. O�wiaty, Nauki i Kultury, dotycz�cy wcielenia w �ycie 
Mi�dzynarodowego Planu Działania NZ w ramach Dekady Pi�mienno�ci,2 jak 
równie� raport przygotowany przez Zespół Kontrolny (JIU) dotycz�cy realizacji 
uniwersalnych celów edukacji podstawowej zawartych w Deklaracji Milenijnej NZ;3  
 
2. Przyjmuje z zadowoleniem dotychczasowe wysiłki podejmowane przez Pa�stwa 
Członkowskie i społeczno�� mi�dzynarodow� w realizacji Dekady i wprowadzaniu 
Mi�dzynarodowego Planu Działania;  
 
3. Apeluje do rz�dów wszystkich pa�stw o gromadzenie rzetelnych danych 
i informacji dotycz�cych pi�miennictwa oraz zach�ca do wzmocnienia woli 
politycznej, organizowania adekwatnych krajowych zasobów, wytworzenia form 
globalnego współdziałania, wynalezienia innowacyjnych strategii, aby dotrze� do 
najbiedniejszych i najbardziej zmarginalizowanych grup społecze�stwa oraz 
poszukiwania alternatywnych formalnych i nieformalnych rozwi�za� i wyci�gania 
wniosków z podejmowanych działa� zwi�zanych z realizacj� przyj�tych w Dekadzie 
celów; 
 
4. Namawia rz�dy pa�stw do przej�cia inicjatywy w pracach zwi�zanych 
z koordynowaniem działa� zwi�zanych z realizacj� przedsi�wzi�� zawartych 
w programie Dekady na szczeblu narodowym, a tak�e do prowadzenia dialogu 
i wspólnych działa� ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami w tworzeniu 
odpowiedniej polityki, wprowadzaniu i ocenie działa� na rzecz pi�miennictwa;  
 

                                                 
2 patrz A/59/267. 
3 patrz A/59/76 i zał.1 i zał.1/popr.1. 



5. Apeluje do rz�dów wszystkich pa�stw i wyspecjalizowanych organizacji 
o wzmocnienie krajowych i profesjonalnych instytucji w swoich krajach oraz 
o rozszerzenie zasi�gu ich działa� i promowanie jako�ci edukacji, a szczególnie na 
skupieniu uwagi na umiej�tno�� pisania i czytania; 
 
6. Apeluje do rz�dów wszystkich pa�stw i organizacji ekonomicznych i finansowych, 
instytucji, zarówno krajowych, jak i mi�dzynarodowych o materialne wsparcie, aby 
przyczyniły si� do popularyzacji pi�miennictwa i realizacji zało�e� Edukacji dla 
Wszystkich i tych zawartych w Dekadzie, w tym tak�e poprzez inicjatyw� 20/204 
jako najbardziej stosown�;  
 
7. Zach�ca Pa�stwa Członkowskie, wyspecjalizowane agencje i organizacje 
w systemie NZ, jak równie� wła�ciwe mi�dzyrz�dowe, jak i pozarz�dowe 
organizacje, do zintensyfikowania ich działa� na rzecz efektywnego wdro�enia 
Mi�dzynarodowego Planu Działa�, jak i do znacznego zintegrowania tych wysiłków 
w procesie Edukacji dla Wszystkich i innych inicjatywach i działaniach Organizacji 
NZ ds. O�wiaty, Nauki i Kultury w ramach celów realizowanych na arenie 
mi�dzynarodowej, w tym równie� tych, które s� zawarte w Deklaracji Milenijnej 
NZ; ¹ 
 
8. Zwraca si� z pro�b� do Organizacji NZ ds. O�wiaty, Nauki i Kultury do 
umocnienia przez ni� roli inspiratora i katalizatora działa� podejmowanych na 
szczeblu mi�dzynarodowym, zgodnie z zało�eniami Dekady w sposób 
komplementarny i skoordynowany z realizowanym ju� procesem Edukacji dla 
Wszystkich, a tak�e zgodnie z ustalonymi na szczeblu mi�dzynarodowym, w tym 
tak�e te zawarte w Deklaracji Milenijnej oraz uj�te w pozostałych ogólno�wiatowych 
inicjatywach; 
 
9. Zwraca si� z pro�b� do wszystkich podmiotów wchodz�cych w skład systemu NZ, 
w szczególno�ci do Organizacji NZ ds. O�wiaty, Nauki i Kultury, aby we 
współpracy z rz�dami krajowymi, podj�ły natychmiastowe, konkretne kroki 
zmierzaj�ce do okre�lenia potrzeb pa�stw o wysokim wska�niku analfabetyzmu, 
i/lub o wysokiej liczbie niepi�miennych dorosłych, ze szczególnym uwzgl�dnieniem 
kobiet; 
 
10. Zwraca si� z pro�b� do Sekretarza Generalnego, aby w porozumieniu 
z Dyrektorem Generalnym Organizacji NZ ds. O�wiaty, Nauki i Kultury, okre�lił 
post�py Pa�stw Członkowskich w przyjmowaniu narodowych programów i planów 
działania na rzecz Dekady i przedkładał Zgromadzeniu Ogólnemu, w cyklu 
dwuletnim, pocz�wszy od roku 2006, raport nt. implementacji zało�e� 
Mi�dzynarodowego Planu Działania, 
 
11. Postanawia wł�czy� do tymczasowego programu obrad 61-ej sesji jako temat 
uzupełniaj�cy problematyk� zatytułowan� “Dekada Pi�mienno�ci NZ”, która 

                                                 
4 patrz Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6–12 March 1995 (United 
Nations publication, Sales No. E.96.IV.8), rozdz. I, rezolucja 1, zał. II, par. 88 (c). 



znajdzie si� w punkcie “Rozwój społeczny, w tym kwestie zwi�zane z globaln� 
sytuacj� społeczn�, młodzie��, starzeniem si�, osobami niepełnosprawnymi 
i rodzin�”. 
 

74 posiedzenie plenarne  
20 grudzie� 2004 r. 

 
 


