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دعوة تتجدد في یوم "داون" العالمي بقلم د.غسان شحرور

تاريخ النشر : 02-03-2013

[i]

في الحادي والعشرین من آذار/ مارس 2013 تحتفل األمم المتحدة بیوم "داون"

العالمي، وذلك بعد أن اعتمدت جمعیتھا العامة في نھایة العام 2011 ھذا الیوم من كل

عام یوماً عالمیاً لمتالزمة "داون" “World Down Syndrome Day”، ودعت

األمم المتحدة من خاللھ كل دول العالم للعمل على مراجعة ما تم من إنجازات، والسعي

إلى مواجھة التحدیات التي یواجھھا األشخاص المعوقون بمتالزمة "داون"، (سمیت

المتالزمة كذلك نسبة إلى مكتشفھا، وھي تعرف على نطاق واسع باسم المنغولیة)، كما

دعت المنظمات الحكومیة واألھلیة، واإلقلیمیة والعالمیة ذات العالقة إلى تبادل المعارف

والخبرات والدروس المستفادة حول الشعار المعتمد لھذا العام وھو "الحق في العمل"

من أجل تلبیة حاجاتھم وتعزیز حقوقھم في حیاة كریمة جنباً إلى جنب مع كافة أبناء

المجتمع، تطبیقاً التفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي وقعت علیھا

وأقرتھا معظم دول العالم. ھذا ودعت األشخاص ذوي "داون" ومنظماتھم والعاملین

معھم وأصحاب األعمال والمتطوعین في جمیع أنحاء العالم إلى اإلسھام في ھذا الیوم،

ورفع صوتھم عالیاً خالل فعالیاتھ المركزیة التي تعقد في مقراألمم المتحدة بنیویورك.

تفید الدراسات أن حالة متالزمة "داون" التي أصبح من الممكن اكتشافھا خالل األشھر

األولى من الحمل، تشاھد بین كل 800 – 1000 مولود تقریبًا، وھي تنتج عن خلل

صبغي یتجلى بوجود ثالث صبغیات من الصبغي رقم 21 بدال من اثنین، وكانت منظمة

"داون" العالمیة منذ عدة سنوات قد اختارت الیوم 21 إشارة إلى رقم الصبغي، واختارت

الشھر الثالث من العام إشارة إلى خلل التثلث. 

تختلف شدة اإلعاقة العقلیة، والعاطفیة والجسمیة في متالزمة "داون" من شخص إلى
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آخر، وھكذا تتفاوت قدرات وحاجات كل منھم األمر الذي یجب أن یكون واضحاً ألسرتھ

ومجتمعھ، وبشكل عام یتمیز الشخص من ذوي "داون" بالخصائص التالیة:

- ال یتعّلم أنشطة جدیدة بنفس السھولة التي یتعلم بھا اآلخرون.

- یكون بطیئا في االستجابة لما یحدث حولھ.

- ال یفھم بنفس الدقة التي یفھم بھا اآلخرون ما یمكن أن یسمعھ ویراه ویلمسھ.

- یجد صعوبة في التعبیر عن احتیاجاتھ وأحاسیسھ بطریقة یفھمھا الناس.

- لدیھ اضطرابات متفاوتة في الذاكرة.

- ال یتمكن من التركیز واالنتباه إلى شخٍص واحد أو نشاٍط واحد لمدة طویلة.

- یجد صعوبة في السیطرة على مشاعره وعواطفھ.

- یجد صعوبة في التصرف واتخاذ القرارات المناسبة.

- لدیھ اضطرابات في النطق واللغة بدرجات متفاوتة.

- یحتاج إلى رعایة طبیة دوریة متعددة.

وعلى الصعید العربي، نأمل أن یشّكلَ ھذا الیوم العالمي مناسبًة لالحتفاِل في الوطن

العربي بإنجازات مجتمعاتنا، في خدمة ھذه الفئة من أبنائھا، وعرض التحدیات اإلنسانیة

واألخالقیة بل والحضاریة التي تواجھھا، وسبل التغلِب علیھا، إنھا مناسبًة أیضا لتكریم

المتطوعین والعاملین وذویھم، ولمراجعة وتقویم الجھوِد والتشریعات النافذة التي تسعى

إلى تمكیِنھم والنھوِض بواقعھم نحو األفضل.

________________

[i] الدكتور غسان شحرور، الیرموك لإلعـالم الخـاص
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