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في الحادي والعشرين من آذار/ مارس 2012، شهد العالم أول احتفال لألمم المتحدة بهذا الیوم العالمي،

شاركت فیه حكومات العالم ومنظمات المجتمع المدني واألشخاص ذوو “داون”. وقد اختارت “منظمة داون 

العالمیة” الیوم 21 إشارة إلى رقم الصبغي موضع الخلل، واختارت الشهر الثالث من العام، إشارة إلى خلل

التثلث، وقد سمیت المتالزمة كذلك نسبة إلى مكتشفها، وھي تعرف على نطاق واسع باسم “المنغولیة”. 

تفید الدراسات أن حالة متالزمة “داون”، التي أصبح من الممكن اكتشافها خالل األشهر األولى من الحمل،

تشاھد بین كل 800 – 1000 مولود تقريبًا، وتختلف شدة ھذه اإلعاقة العقلیة، والجسمیة من شخص إلى

آخر، وفق شدة الخلل الصبغي، وعوامل أخرى بیئیة، لذلك تتفاوت قدرات وحاجات كل منهم، األمر الذي يجب

أن يكون واضحًا ألسرته ومجتمعه والعاملین معه.  

كما ھو معروف، يتمیز الشخص من ذوي متالزمة “داون”  بالخصائص التالیة: 

ال يتعّلم أنشطة جديدة بنفس السهولة التي يتعلم بها أقرانه العاديون. يمیل إلى البطء في االستجابة إلى

المواقف المختلفة. صعوبة في التعبیر عن احتیاجاته وأحاسیسه بطريقة يفهمها الناس. ال يفهم بنفس الدقة

التي يفهم بها اآلخرون ما يمكن أن يسمعه ويراه ويلمسه.لديه اضطرابات متفاوتة في عمل الذاكرة.ال يتمكن

من التركیز واالنتباه إلى شخٍص واحد أو نشاٍط واحد لمدة طويلة.يجد صعوبة في التصرف واتخاذ القرارات

المناسبة.لديه بعض االضطرابات في النطق واللغة ولكن بدرجات تتفاوت من شخص إلى آخر.يجد صعوبة في

السیطرة على أحاسیسه وعواطفه. بمناسبة ھذا الیوم، 21 آذار/ مارس، دعت األمم المتحدة المنظمات

الحكومیة واألھلیة، واإلقلیمیة والعالمیة ذات العالقة إلى تبادل المعارف والخبرات والدروس المستفادة، من

أجل تلبیة حاجاتهم وتعزيز حقوقهم في حیاة كريمة جنبًا إلى جنب مع كافة أبناء المجتمع. ھذا ودعت األشخاص

ذوي “”داون” ” ومنظماتهم والعاملین معهم إلى اإلسهام في ھذا الیوم، ورفع صوتهم عالیًا خالل فعالیاته

المختلفة، في جمیع أنحاء العالم. 

“أصدقائي، مجتمعي”:  



تم اختیار شعار “أصدقائي، مجتمعي” عنوانًا لفعالیات يوم ذوي متالزمة “داون” العالمي لهذا العام 2016،

وفیه تدعو “منظمة داون  العالمیة” كل العاملین واألشخاص من ذوي “داون”، كبارًا وأطفاًال إلى رفع ھذا

الشعار، وإقامة الفعالیات التي تبین أھمیة الثقافة والبیئة االحتوائیة للمجتمع، للتأكید على دور أفراد مجتمعنا

المحلي في خلق بیئة حاضنة وممكنة لكل منهم، على قدم المساواة مع اآلخرين، دون تمییز، أسوة بجمیع أفراد

المجتمع، وكذلك على حقهم في الحصول على الرعاية الصحیة الشاملة، على قدم المساواة مع أقرانهم،

وضرورة تقديم المعارف الوافیة لألھل والعاملین معهم. 

عربیًا، ھناك العديد من الجمعیات والمؤسسات التي تنشط في ھذا المیدان منذ عقود طويلة، تقدم الخدمات

التخصصیة والتربوية، إضافة إلى برامج التأھیل المجتمعي التي تسعى إلى إشراك كل مكونات المجتمع

المحلي في جهود التأھیل واالحتواء وغیرھا. 

 نعم، إن ھذا الیوم العالمي فرصة لنلتقي معا…. نراجع تجاربنا، والنجاحات التي تحققت، والتحديات التي

نواجه، والعمل معًا على تعزيز التفهم واالحتواء، فالموقف السلبي يؤدي إلى توقعات محدودة سلبیة، تقود

إلى التمییز، الذي يعني العزل واإلقصاء، وھذا الیوم أيضًا مناسبة إعالمیة، تسلط خاللها وسائل اإلعالم

المقروءة والمسموعة والمرئیة الضوء على حقوق وحاجات وقدرات ھذه الفئة من أبناء المجتمع، على طريق

تمكیِنهم والنهوِض بواقعهم نحو األفضل. 
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