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 دعوة لقیام الجمعیة العامة لألمم المتحدة باتخاذ قرار بخصوص

 إیجاد حلول لتحدیات األشخاص الذین یعیشون مع مرض نادر وأسرھم
 
 

  مذكرة مفاھیمیة  
 
 ،ات غیر الحكومیة لألمراض النادرةالرسائل الرئیسیة للحملة التي أطلقتھا لجنة المنظمبعض و تھدف ھذه المذكرة إلى مشاركة السیاق  

، والتي تدعو ھاوجمیع أعضائ - )EURORDIS( المنظمة األوروبیة لألمراض النادرةو ،)RDIمراض النادرة (المنظمة الدولیة لألو
) PLWRDمرض نادر (مع  ذین یعیشونتحدیات األشخاص الل حلول إیجاد خصوصإلى اعتماد قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة ب

 .2021وأسرھم في عام 
 

  السیاق 
 
 

ھم فئة سكانیة  )PLWRDنادر ( یشون مع مرضأن األشخاص الذین یعب االعترافللحملة في  الرئیسيیتمثل الھدف    
األمم المتحدة  أجندةوتتطلب اھتماًما فوریًا وعاجًال، وسیاسات عالمیة ووطنیة تلبي احتیاجاتھم وتساھم في تحقیق  شةمھم

 .إغفال أحد" بعدم" اوأھداف التنمیة المستدامة وتعھدھ 2030
 
یقترح المجتمع المدني لألمراض النادرة، بدعم من عدد من الدول األعضاء في األمم المتحدة بما في ذلك البرازیل ودولة قطر   

 .الجمعیة العامة لألمم المتحدة الذي یمكن أن یكون بمثابة محفز لتحقیق ھذا الھدفوإسبانیا، اعتماد قرار 
 

 :خلفیة
 

أمراض نادرة حول العالم وأسرھم تحدیات مشتركة في جمیع جوانب یعیشون مع  الذینملیون شخص  300یواجھ الـ أ)
 كل أكبر مقارنة بغیرھم. وباعتبارھم من السكان الذین یعانون من نقاط ضعف متزایدة، فإنھم یتأثرون بشحیاتھم الیومیة

. إن ندرة المعرفة والخبرة بشأن بشكل عاموالتمییز والتھمیش االجتماعي، داخل بیئتھم االجتماعیة وفي المجتمع  مبالوص
أنھم ضعفاء نفسًیا تعني  ذین یعیشون مع مرض نادراألشخاص ال تواجھاألمراض النادرة وقلة الوعي بالتحدیات التي 

 واجتماعیًا وثقافیًا واقتصادیًا.
 

 
 األمم المتحدة أجندةبین احتیاجات وأھداف مجتمع األمراض النادرة، وتلك الخاصة ب التشابھأوجھ ب) ھناك عدد من 

 ، وال سیما ما یلي:1وأھداف التنمیة المستدامة 2030
 

 
 

 
 
 

     الحد من أوجھ عدم المساواة] 10[  العمل الالئق ونمو االقتصاد] 8[  المساواة بین الجنسین] 5[]    التعلیم الجید 4[]     الصحة الجیدة والرفاه 3[   القضاء على الفقر]  1[         

للجنة المنظمات غیر الحكومیة  2019و  2016المستوى لعامي  عالیة فعالیاتعلى مزید من المعلومات حول ھذه في تقاریر ال الحصولیمكن 1
 فھا عدد من الدول األعضاء في األمم المتحدةالألمراض النادرة التي استضافتھا األمم المتحدة واستض

http://download2.eurordis.org.s3.amazonaws.com/ngocommittee/ngocommittee_report.pdf
http://download2.eurordis.org.s3.amazonaws.com/ngocommittee/ngocommittee_report2019.pdf
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 )؛التنمیة المستدامةمن أھداف  1ھدف اللتحدیات تؤثر على األسرة بأكملھا وتتسبب في زیادة العزلة والفقر بشكل عام (ا •

الحیاة  الوصول إلى التشخیص المناسب والرعایة مدىإمكانیة إلى  شخاص الذین یعیشون مع مرض نادرفتقر األی •
 )؛التنمیة المستدامةمن أھداف  3ھدف الوالدعم االجتماعي (

التعلیم في جمیع مراحل حیاتھم بسبب عدم  علىول حصتحدیات في ال یواجھ األشخاص الذین یعیشون مع مرض نادر •
 )؛التنمیة المستدامةمن أھداف  4 ھدفالإمكانیة الوصول إلى المرافق وأسالیب التدریس غیر المكیفة (

في الحصول على الرعایة، وعندما یعیش أحد أفراد األسرة مع أكثر صعوبات  اجھ النساء المصابات بمرض نادرتو •
 من أھداف التنمیة المستدامة)؛ 5غیر المدفوع (الھدف  األساسي غالبًا ما تتولى المرأة دور الرعایةفإنھ مرض نادر، 

 اوالعودة إلیھ بقاء فیھاوال وظیفة على حصولت في التحدیا موأسرھ یواجھ األشخاص الذین یعیشون مع مرض نادر •
 من أھداف التنمیة المستدامة)؛ 8(الھدف 

یواجھون وصمة العار والتمییز  األشخاص الذین یعیشون مع مرض نادریعني أن  فرق الشاسع في نقاط الضعفال •
 ).من أھداف التنمیة المستدامة 10واالفتقار إلى فرص االندماج في المجتمع (الھدف 

 
  مبادرة قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة

 
الضوء على أوجھ عدم المساواة االجتماعیة واالقتصادیة والصحیة الموجودة  COVID-19. سلطت جائحة تحركحان وقت ال

باألمراض النادرة. خالل األزمة،  صابینمسبقًا بین البلدان وداخلھا وأظھرت الحاجة الملحة لمواجھة تحدیات األشخاص الم
الحصول و ،الوصول إلى الرعایةإمكانیة  في مدى تأثر فئات المجتمع من حیثاالختالف الشاسع تضاعفت التحدیات، مع 

ما لم  COVID-19. ومع ذلك، فإن ھذه التحدیات لن تختفي بعد أثُر ذلك على الحالة النفسیةو ،فرص العمل واإلدماجعلى 
من أجل التحرك نحو أھداف التنمیة المستدامة و"إعادة  شخاص الذین یعیشون مع مرض نادرسیاسات محددة لأل یتم وضع

 البناء بشكل أفضل".
 

 مطالب 5إلى اعتماد قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة المكون من األشخاص الذین یعیشون مع مرض نادر یدعو مجتمع 
 ، بما في ذلك:الحالیة في مجاالت مختلفة والتصریحاتویتوافق مع مجموعة من المبادرات والسیاسات  رئیسیة

 
 اإلنسان حقوق حمایة -
 محاربة وصمة العار والتمییز واإلقصاء والتھمیش -
 اإلعاقة  -
 القابلیة للتأثر -
 حقوق الطفل وحقوق المرأة -
 تغطیة صحیة شاملة -
 "عدم إغفال أحد" مبدأالمستدامة، االلتزام ب، أھداف التنمیة 2030أجندة  -
 االندماج االجتماعي -

 

 :الرئیسیة مطالبال
 اإلنسان حقوق واحترام المجتمع في وأسرھم نادر بمرض المصابین األشخاص وإدماج مشاركة: واإلدماج اإلنسان حقوق .1

 بھم الخاصة

 تشجیع الدول األعضاء على:

 .األشخاص الذین یعیشون مع مرض نادر ذلك في بما األشخاص، لجمیع اإلنسان حقوق دعم •

ضد األشخاص المصابین بأمراض نادرة، بما في ذلك من خالل نشر معلومات دقیقة  للتمییزمعالجة األسباب الجذریة  •
 ، مثل إعالن الیوم األخیر من شھر فبرایر باعتباره الیوم العالمي السنوي لألمراض النادرة؛یةووأنشطة توع

وتقییم  أنماط التمییزلتحدید  نادر یشون مع مرضحول األشخاص الذین یع المفصلةر البیانات جمع وتصنیف ونش •
 التقدم المحرز نحو تحسین وضعھم.

 

 19-كوفیدالتصدي والتعافي من  أثناءمع مرض نادر  الذین یعیشون غفل األشخاص'ال ت To' Build Back Betterفي قسم 'مزید من المعلومات  2
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 تاحةالموارد الم في نطاقالرعایة المناسبة والدعم  ن خاللمناسبة: تحسین النتائج الصحیة واالجتماعیة مال الرعایة. 2

 الشاملة الصحیة التغطیة إطار في نادرة بأمراض المصابین األشخاص لتحدیات للتصدي الجھود تعزیز على األعضاء الدول حث •
 .االستفادة من نتائج ذلكفي  مساواة، وتعزیز التالتخصصا متعددة الرعایة وتسھیل التدخالت،ب القیام خالل من

من بین الخبراء ومراكز الرعایة  التواصلتشجیع الدول األعضاء ومنظومة األمم المتحدة وأصحاب المصلحة اآلخرین على دعم  •
التشخیص والرعایة الشاملة، بما في ذلك الوصول إلى  لتقویة أنظمة الرعایة الصحیة وتسھیل - ةعالمی خالل شبكة تواصل

 الرعایة االجتماعیة للمصابین باألمراض النادرة.

، التعاون الدولي وتنسیق جھود البحثتشجیع الدول األعضاء ومنظومة األمم المتحدة وأصحاب المصلحة اآلخرین على تعزیز  •
 حول األمراض النادرة. تبادل البیاناتباإلضافة إلى 

 التي تدعم عدم إغفال أحداالستراتیجیات الوطنیة: تعزیز االستراتیجیات والتدابیر الوطنیة . 3
       
 :تطویر/  اعتماد على األعضاء الدول تشجیع      

 االلتزامات مع یتماشى بما األشخاص الذین یعیشون مع مرض نادر حقوق بشأن الوطنیة والتشریعات والخطط االستراتیجیات •
 .اإلنسان حقوق مجال في الدولیة والتعھدات

الذین قد یحتاجون  شخاص الذین یعیشون مع مرض نادراأل تواجھالتي  تحدیات التنمیة االجتماعیة مواجھةالسیاسات والتدابیر ل •
 المزایا والخدمات (التعلیم والتوظیف والرعایة الصحیة) وتعزیز مشاركتھم في المجتمع. على لحصولإلى المساعدة ل

 ابیر الوطنیة:التد تنفیذ على األعضاء الدول حث 
 بالفقر شكل أكبر من غیرھمب رونیتأث ما اغالبً  ھمبأن عترافولال ،شخاص الذین یعیشون مع مرض نادراأل غفالإ عدم لضمان •

 .والتمییز
 الرفاه العقلي والبدني لألشخاص المصابین باألمراض النادرة. وكذلك، االندماج االجتماعيااللتزام بالعمل نحو   •

 
 

 االعتراف في منظومة األمم المتحدة: دمج قضیة األمراض النادرة وإبرازھا في وكاالت وبرامج األمم المتحدةالحصول على . 4
 

 في - متضافرة جھود بذل على الصلة ذات األخرى واإلقلیمیة الدولیة والمنظمات المتحدة األمم ووكاالت األعضاء الدول حث •
أھداف التنمیة الخاص بتقییم الرصد وال ضمن ج األشخاص الذین یعیشون مع مرض نادرإلدرا - المتاحة الموارد حدود

التنمیة المستدامة  من أھداف  3الھدف و ،الفقر خصوصبمن أھداف التنمیة المستدامة  1)، وال سیما الھدف SDGsالمستدامة (
 بخصوصالتنمیة المستدامة من أھداف  5ھدف الالتعلیم، و خصوصالتنمیة المستدامة بمن أھداف  4ھدف الالصحة، و خصوصب

التنمیة من أھداف  9ھدف الالعمل الالئق للجمیع، و بخصوصالتنمیة المستدامة من أھداف  8ھدف الالمساواة بین الجنسین، و
 الحد من عدم المساواة؛ خصوصالتنمیة المستدامة بمن أھداف  10ھدف الاالبتكار، و خصوصب ةالمستدام

 فيالتعاون الدولي وتحسین التنسیق  تشجیع الدول األعضاء ومنظومة األمم المتحدة وأصحاب المصلحة اآلخرین على تعزیز •
المتبادل وتبادل المعلومات  وتسھیل التعلم 2030 ةشاملال ةعالمیال األجندةب دفع قدًماالعملیات واألدوات الدولیة القائمة لل

 .األشخاص الذین یعیشون مع أمراض نادرةمتناول  والتي تكون فيالشاملة للجمیع والممارسات واألدوات والموارد 
 
األشخاص  بوضع فیما یتعلقوالتنفیذ: تقاریر منتظمة من األمانة العامة لألمم المتحدة لرصد التنفیذ والتقدم المحرز المحرز رصد التقدم . 5
 ذین یعیشون مع أمراض نادرةال
 

 الذین األشخاص تواجھ التي المختلفة االجتماعیة التنمیة تحدیات حول العامة الجمعیة إلى تقریر تقدیمل العام ألمینل لتقدم بطلبا •
اب المصلحة وأصح األعضاء الدول قبل من اإلجراءات من مزید التخاذ توصیات مع المتخذة، والتدابیر یشون مع مرض نادریع

 .تي تم تحدیدھالمواجھة التحدیات الاآلخرین 
من الدول األعضاء وجمیع المنظمات والھیئات ذات الصلة في منظومة األمم المتحدة  على جمع المعلوماتتشجیع األمین العام  •

 .إعداد التقریروالمجتمع المدني عند 
 .جندتھامن أ اجزءً واعتبارھا  األشخاص الذین یعیشون مع مرض نادر قضیةالنظر في نطلب من الجمعیة العامة لألمم المتحدة  •
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  معلومة اضافیة 

 ذین یعیشون مع مرض نادرال األشخاص عن المزید
 

 ملیون شخص یعیشون مع مرض نادر في جمیع أنحاء العالم. 300ھناك ما یقدر بنحو  -
 .مرحلة الطفولةمرض نادر مختلف، یبدأ معظمھا في  6،000أكثر من  ھناك -
ة، أو ناجمة عن عوامل ة، فیروسیّ (بكتیریّ  وحساسیة التھاب نادر أو سرطانات نادرةأو  وراثیةاألمراض النادرة یمكن أن تكون  -

 مثل التسمم الغذائي أو المواد الكیمیائیة).
 .ا ما تكون مھددة للحیاةوغالبً  ،معیقة ،تنكسیھ مترقّیة، ،مزمنةاألمراض النادرة ھي أمراض  -

 
 حول شركاء المجتمع المدني

 
تم إنشاؤھا تحت مظلة مؤتمر المنظمات غیر الحكومیة ذات العالقة االستشاریة  أساسیةھي لجنة  لجنة المنظمات غیر الحكومیة لألمراض النادرة

داخل منظومة األمم داعمة، اإلجراءات التعزیز ) وتھدف إلى تعزیز التعاون بین أصحاب المصلحة المتعددین وCoNGOمع األمم المتحدة (
 .لألشخاص الذین یعیشون مع مرض نادر ،المتحدة

 
 بمختلفلألشخاص، من جمیع الجنسیات، الذین یعیشون مع أمراض نادرة ) ھي تحالف عالمي RDI( المنظمة الدولیة لألمراض النادرة

منظمة عضو تمثل مجموعات مرضى األمراض النادرة في أكثر  76من تتكون ھي شبكة  )RD(المنظمة الدولیة لألمراض النادرة . أنواعھا
لسیاسة العامة الدولیة، وتمثل أعضائھا على المنصات الدولیة، ا اتأولویمن دولة حول العالم. وھي تدعو إلى جعل األمراض النادرة  100من 

 عالمي.القلیمي واإلو المحلي یكونوا قادرین على التحرك على المستوىل ن طریق تأھیلھماألعضاء عوتساعد 
 

Rare Diseases Europe-EURORDIS  دولة والتي تعمل معًا لتحسین  73منظمة لمرضى األمراض النادرة من  956یضم الذي تحالف الھو
 في أوروبا. یعیش مع مرض نادرملیون شخص  30حیاة 

 

 
  تواصلال معلومات

)/ RDIبالمنظمة الدولیة لألمراض النادرة ( الشؤون العامة ةھیرفاس، مدیر ال تتردد في االتصال بكالراأ نرجو یة أسئلة تتعلق بالحملة،أل
 )EURODIS( .)mailto:clara.hervas@eurordis.orgالمنظمة األوروبیة لألمراض النادرة (

 .لمعرفة المزید  rarediseasesinternational.org/resolution4rare قم بزیارة

 

https://www.ngocommitteerarediseases.org/
http://ngocongo.org/ngo-substantive-committees/new-york-committees-on/rare-diseases
https://www.rarediseasesinternational.org/
https://www.eurordis.org/
mailto:clara.hervas@eurordis.org
https://www.rarediseasesinternational.org/resolution4rare
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