
 

A Közgyűlés 2007. december 18-án elfogadott határozata  

[a Harmadik Bizottság jelentéséről (A/62/435)] 

 

62/139.  Az Autizmus Világnapja 
  

   A Közgyűlés,  

 Felidézve a 2005-ös világcsúcs eredményétF

1  és az Egyesült Nemzetek Millenniumi 

Nyilatkozatát,1F

2 valamint a gazdasági, társadalmi és ezekhez kapcsolódó területeken tartott 

jelentős ENSZ-konferenciák és -csúcstalálkozók eredményeit, 

Szintén emlékeztetve a Gyermekjogi Egyezményre,2F

3  valamint a fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló egyezményre,3F  

4
     amely szerint a fogyatékossággal élő gyermekek 

teljes és tisztességes életet élhetnek olyan körülmények között, amelyek biztosítják a 

méltóságot, elősegítik az önellátást és elősegítik a gyermek  közösségben való aktív 

részvételét, valamint valamennyi emberi jog és alapvető szabadságjog érvényesülését, 

egyenlő alapon más gyermekekkel, 

 Megerősítve, hogy minden emberi jog és alapvető szabadságjog teljes érvényesülésének 

biztosítása és előmozdítása minden fogyatékossággal élő személy számára kulcsfontosságú 

a nemzetközileg elfogadott fejlesztési célok eléréséhez, 

 Tudatában annak, hogy az autizmus egy egész életen át tartó fejlődési rendellenesség, amely 

az élet első három évében jelentkezik, és az agy működését befolyásoló neurológiai 

rendellenesség eredménye, amely sok országban többnyire gyermekeket érint, nemtől, fajtól 

vagy társadalmi-gazdasági helyzettől függetlenül, és a szociális interakció károsodásának, a 

verbális és non-verbális kommunikációval kapcsolatos problémáknak, valamint a 

korlátozott, ismétlődő viselkedésnek, érdeklődésnek és tevékenységeknek összessége,5  

Mélységesen aggódva az autizmus előfordulása és magas aránya miatt a gyermekek körében 

a világ minden régiójában, és az ebből adódó fejlesztési kihívások miatt a hosszútávon zajló 

                                                           
1 Lásd a 60/1 határozatot. 

2 Lásd az 55/2 határozatot. 

3 Egyesült Nemzetek Szervezete, Határozatok Tára, 1577. kötet, 27531. szám. 
4 61/106 határozat I. melléklet. 

5  Lásd: Betegségek és Kapcsolódó Egészségügyi Problémák Nemzetközi Statisztikai Osztályozása, tizedik 

felülvizsgálat (F84.0 és F84.1 alkategória), amelyet az Egészségügyi Világgyűlés 1990 májusában hagyott jóvá a 

negyvenharmadik ülésén. 
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egészségügyi ellátásban és az oktatásban, illetve a kormányok, a nem kormányzati 

szervezetek és a magánszektor által indított képzési és beavatkozási programok, valamint 

annak a gyermekekre, családjaikra, közösségeikre és társadalmakra gyakorolt óriási hatása 

miatt, 

_______________  

A/RES/62/139  

 

Emlékeztetve arra, hogy a korai diagnózis és a megfelelő kutatások illetve beavatkozások 

létfontosságúak az egyén növekedéséhez és fejlődéséhez, 

1. Úgy határoz, hogy április 2-át az Autizmus Világnapjává nyilvánítja, amelyet 2008-

tól minden évben meg kell tartani;  

2. Felkéri az összes tagállamot, az Egyesült Nemzetek Szervezetének megfelelő 

szervezeteit és más nemzetközi szervezeteket, valamint a civil társadalmat, beleértve 

a nem kormányzati szervezeteket és a magánszektort, hogy tartsák meg az Autizmus 

Világnapját az adott kontinensen, annak érdekében, hogy az autizmusra vonatkozó 

tudatosság elterjedhessen; 

3. Arra ösztönzi a tagállamokat, hogy hozzanak intézkedéseket az egész társadalmat 

érintő figyelemfelkeltés érdekében, beleértve a család szintjét is, az autista gyermekek 

tekintetében; 

4. Felkéri a főtitkárt, hogy hívja fel a jelen állásfoglalásra valamennyi tagállam és az 

Egyesült Nemzetek Szervezetének figyelmét. 

  

76. plenáris ülés, 2007. 

december 18. 



 


