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خالل الحملة املستنرية لعام 2020، علمنا أن مرض الصدفية يؤثر عىل ماليني 

األشخاص حول العامل - ليس فقط جسديًا، ولكن أيًضا اجتامعيًا وعاطفيًا ومالياً. 

جائحة  بسبب  بشدة  جميًعا  ترضرنا  لقد  تحديًا.  أكرث  العام  هذا  وكان 

العوائق  من  مزيًدا  الصديف  باملرض  املصابون  األشخاص  يواجه   19-COVID

يف الرعاية. وعىل الرغم من ذلك، ال نزال ملتزمني مبواصلة مرشوعاتنا. يرفض 

مجتمعنا تأخري أي اكتشافات محتملة ميكنها أن تُحسن نوعية حياة األشخاص 

الذين يعانون من مرض الصدفية. عىل الرغم من أن العامل ميلء بالغموض، 

الوباء عىل مدى أهمية  أكد هذا  للتغلب عليه. وقد  بأشياء  أيًضا  فإنه ميلء 

بقائنا متحدين وحامية أكرث الفئات ضعًفا يف مجتمعنا.

نفخر بأن نعلن أن شعار اليوم العاملي الصدفية هو االتحاد. توحد الحملة هذا 

 )IFPA( الصدفية  لجمعيات  الدويل  االتحاد  واملنظامت ورشكاء  األفراد  العام 

من جميع البلدان والخلفيات للتحدث من منصة مشرتكة. ونحفز مًعا الجهود 

املقطوعة  بالوعود  الوفاء  أفعال. سيتم  إىل  السياسية  اإلرادة  لتحويل  الدولية 

ملجتمعنا.

املجتمعات املتحدة تؤدي إىل إجراءات قوية!

سيظل مجتمع مرض الصدفية )PSO( القوي جًدا عىل اتصال واطالع واتحاد



إن الوحدة ال تعني التامثل. وهذا يعني 

 وحدة الهدف.  

Priscilla Shiren —

نهدف يف كل يوم عاملي للصدفية إىل:

ifpa-pso.com

 زيادة
الوعي

تحفيز العمل السيايس

 انتشار 
املعلومات

كن صوت مجتمع مرض 
الصدفية )PSO( القوي

االتحاد، نطرح صورة مرض الصدفية ونزيد الوعي 

بتأثريه عىل حياة الفرد.

باتحادنا، ُنكن الحكومات من تكثيف جهودها لتوفري 

وصول أفضل للعالج املناسب وبأسعار معقولة.

 بالنسبة لكثري من الناس، فإن مرض الصدفية ال يزال 

غري معروف نسبيًا. باتحادنا، نبدد الخرافات الشائعة 

ونجيب عىل األسئلة.

باتحادنا، أشياء رائعة ميكن أن تتحقق.
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 الوحدة هي ثباتنا
والتنوع هو قوتنا

ليصبح   ،2004 عام  أنشئ  الذي  للصدفية،  العاملي  اليوم  نا  وقد 

منصة رائدة للجميع لتوحيد األصوات وتعزيز جهود التوعية ملرض 

الصدفية. اليوم، يتم االحتفال باليوم العاملي للصدفية يف أكرث من 

50 دولة يف جميع أنحاء العامل. 

العاملي  اليوم  عمل  فريق  أعضاء  خاص  بشكل  نشكر  أن  نريد 

التخطيط  النشطة يف  تفانيهم ومشاركتهم  للصدفية )WPD( عىل 

الصدفية  مرض  مجتمع  لتوحيد  إضافيًا  جهًدا  دامئًا  تبذل  للحملة. 

)PSO( يف جميع أنحاء العامل.



تنزيل الشعار
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Chronic inflam-
matory skin 
disease shortens 
life cycle of skin 
to 3-4 days from 
30-50 days.

Palmoplantar 
pustular psoriasis 
(PPP) is a rare form 
of psoriasis – palmo 
means palms and 
plantar means soles 
of the feet.

Psoriatic arthritis 
can start at any age. 
For many people, it 
starts about 10 
years after psoriasis 
develops, but some 
develop PsA first.

In people with white 
skin, psoriasis appears as 
red or pink patches with 
silvery-white scales. In 
people with darker skin 
tones, psoriasis appears 
as purple or brown 
patches with gray scales.

There are many 
skin conditions 
that resemble 
psoriasis. For 
example, fungal 
skin infections or 
eczema.

Common psoriasis types

Less known facts about psoriatic disease

Rare psoriasis types

Psoriasis risk factors



 هل أنت أحد أفراد أرسة 
 شخص يعاين من مرض

الصدفية؟ أحد األصدقاء؟

رمبا تكون مقدًما للرعاية الصحية أو شخًصا يعمل يف مجال 

األمراض الجلدية. تذكر ليس بالرضوري أن تكون مصابًا مبرض 

الصدفية إلظهار دعمك. 

ال ميكننا مساعدة الجميع، ولكن ميكن للجميع مساعدة شخص ما. تعد مشاركة تجربتك طريقة قوية 

ملساعدتنا جميًعا عىل الشعور بالوحدة.

 الوحدة. تبدأ بك.

إذا مل تكن أنت، فمن؟

لبدء املشاركة، اخرت خياًرا واحًدا أو 

أكرث من هذه الخيارات البسيطة:

أرسل لنا صورة لنفسك سواء كنت 

مصابًا بالصدفية أم ال.

أرسل لنا صورة إبداعية مع كلمة 

الصدفية أو اليوم العاملي للصدفية. 

 شارك مجموعة

 األدوات هذه مع 

شبكتك أو عىل وسائل التواصل 

االجتامعي! 

 اكتب فقرة قصرية تصف فيها

 تجربتك، أو تصف 

 شعورك أو طريقة 

 دعمك ملجتمع مرض

الصدفية )PSO(. وميكن أيًضا أن يكون 

اقتباًسا يعجبك أو رسالة ملهمة. 

عندما نتحد، نصبح أقوى.
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 وعىل الرغم من انتصارات مجتمع مرض
الصدفية )PSO( الكبرية، ال يزال األشخاص املصابني مبرض 

الصدفية يواجهون احتياجات كثرية مل تلب. باتحادنا، نغتنم 
 فرصة اليوم

 العاملي للصدفية التخاذ اإلجراءات. 
يف 29 أكتوبر، سنبدأ يف تقديم مطالبنا، ونتحدى الحكومات 

الوطنية لتحويل اإلرادة السياسية إىل أفعال. نتطلع إىل دعمكم.



لذا، فإن القوة هي أمل وحدة مرض الصدفية )PSO( التي 
ميكنها أن تيضء العامل كله.

 حافظ عىل التقاليد مستمرة 

 من خالل تنظيم إنارة لنصب

 تذكاري يف منطقتك يف شهر

أكتوبر من هذا العام.
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