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62/139. Ziua Mondială de Conştientizare a Autismului
Adunarea Generală,
Reamintind rezultatul Întâlnirii Mondiale la Vârf din 20051 şi Declaraţia Mileniului2 a Naţiunilor
Unite, ca şi rezultatele conferinţelor majore ale Naţiunilor Unite şi întâlnirilor la vârf din domeniile
economic, social şi înrudite,
Reamintind de asemenea Convenţia privind Drepturile Copilului3 şi Convenţia privind Drepturile
Persoanelor cu Dizabilităţi4, potrivit cărora copiii cu dizabilităţi trebuie să se bucure de o viaţă deplină şi
decentă, în condiţii care asigură demnitatea, promovează autonomia (self-reliance) şi facilitează
participarea activă a copilului în comunitate, ca şi beneficiul deplin al tuturor drepturilor omului şi al
libertăţilor fundamentale într-un mod egal cu ceilalţi copii,
Afirmând că asigurarea şi promovarea realizării depline a tuturor drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale pentru toate persoanele cu dizabilităţi este critică pentru a atinge scopurile de dezvoltare
acceptate internaţional,
Conştientă de faptul că autismul este o dizabilitate de dezvoltare care durează întreaga viaţă şi se
manifestă din primii 3 ani de viaţă şi rezultă dintr-o tulburare neurologică afectând funcţionarea
creierului, afectând mai ales copiii din multe ţări indiferent de sex, rasă sau statut socio-economic, şi este
caracterizată prin deficienţe în interacţiunea socială, probleme în comunicarea verbală şi non-verbală şi
comportamente, interese şi activităţi restricţionate şi repetitive5,
Profund îngrijorată de prevalenţa şi rata ridicată a autismului la copiii din toate regiunile lumii şi
de dificultăţile de dezvoltare în consecinţă pentru îngrijirea sănătăţii, educaţie, instruire pe termen lung şi
de programele de intervenţie întreprinse de Guverne, organizaţii non-guvernamentale şi sectorul privat, ca
şi de impactul său copleşitor asupra copiilor, familiilor lor, comunităţilor şi societăţilor,
Reamintind că diagnosticul precoce, cercetarea şi intervenţiile adecvate sunt vitale pentru creşterea
şi dezvoltarea individului,
1. Decide să numească 2 Aprilie ca Zi Mondială de Conştientizare asupra Autismului, care să fie
respectată în fiecare an începând din 2008;
2. Invită toate Statele Membre, organizaţiile relevante ale sistemului Naţiunilor Unite şi alte
organizaţii internaţionale, precum şi societatea civilă, incluzând organizaţiile nonguvernamentale şi sectorul privat, să respecte Ziua Mondială de Conştientizare asupra
Autismului într-un mod adecvat, cu scopul de a ridica nivelul de conştientizare publică asupra
autismului;
3. Încurajează Statele Membre să ia măsuri pentru a ridica nivelul de conştientizare la toate
nivelele societăţii, inclusiv la nivelul familiilor, privind copiii cu autism;
4. Cere Secretarului General să aducă prezenta rezoluţie în atenţia tuturor Statelor Membre şi
organizaţiilor Naţiunilor Unite.
Cea de-a 76-a şedinţă plenară
18 Decembrie 2007
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