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 ب�ان صح�ف

 
ا   ، )iDND( مبادرة األمراض المهملة لدكتور برنارد ب�كول ، مؤسسل تا�الند  أم�ي جائزة األم�ي ماه�دول  منح  تقدير�

ي مجال الصحة العامةاخدمل
 ته �ف

 
  ماتاهالذين لهم اس مرموقة الشخص�ات ال إ� قائمةينضم ل  )DNDi( مبادرة األمراض المهملة ل  المدير التنف�ذي تم اخت�ار 

ف بها   مجاالت الطب والصحة العالم�ة  مع�ت
 

�ة  األبحاث الطب�ة الدول ؤسسةالدكتور برنارد ب�كول، المؤسس والمدير التنف�ذي لمفاز  –  2020نوفم�ب    12 - بانكوك / كوااللمبور 
ي تا�الن ب،   (DNDi)مراض المهملةأل ا مبادرة أدو�ة  المعروفة باسمغ�ي الهادفة لل��ــح 

لمساهمته   2020د لعام جائزة األم�ي ماه�دول �ف
ي تع��ز 

 .األمراض المهملة حول العالمب المتعلقةث ا بحاأل �ف
 

ا الصحة والعلوم كل عام  الرواد �ف مجالتكرم مؤسسة جائزة األم�ي ماه�دول  ي مجاالت الطب والصحة  تقدير�
ة �ف ف إلنجازاتهم المتم�ي

ف  ي فو�ي (الوال�ات المتحدة) الدكتور  : بالجائزة   الذين فازوا من قبلالعامة العالم�ة. ومن بني
وف�سور باري ج�ه مارشال  أنتويف ، وال�ب

وف ال�ا)، وال�ب ي أومورا (ال�ابان)، و �سور هارالد زور هاوزن (ألمان�ا)(أس�ت
)، وال�ب الدكتور ساتو�ش ف  . وف�سور تو يو يو (الصني

 
ف عظ�م �ف ت��ــــح له و ي مجال الصحة جائ ذين نالوا أن أنضم إ� قائمة ال� قال الدكتور ب�كول: إنه ل�ش

   ،زة األم�ي ماه�دول �ف
ي تا�الند،  مثلتهذە الجائزة  ف

ي المهن�ة �ف
يت ي بدأت مس�ي ف قبل    ح�ثأهم�ة خاصة بالنسبة �ي ألنيف ي مخ�مات الالجئني

  35كنت أعمل �ف
ا.  ي النها�ة و عام�

ي �ف ي الذي دفعيف كاء إ� إ�شاءمع لقد رأ�ت بنف�ي اإلهمال الطيب  .  iDND العد�د من ال�ش
 

ي عام  iDND ق�ادة منظمة   لدكتور برنارد ب�كولوقد تو� ا 
  (MSF)عندما فازت منظمة أطباء بال حدودو .  2003منذ إ�شائها �ف

ي عام 
ا من جائزتها   9991اإل�سان�ة بجائزة ن��ل للسالم �ف لتط��ر   غ�ي هادف لل��ــحبد�ل مبتكر    �تشافا للعمل ع� خصصت جزء�

ي جميع أنحاء العالم.  
ف �ف ف من المر�ف المهملني ف  iNDD تم ا�شاء وهكذا األدو�ة لمئات الماليني كاء المؤسس. وقد كان من بني ف  ال�ش ني

وكان   –ومجموعة من خمس مؤسسات دول�ة للصحة العامة  ، (WHO)ومنظمة الصحة العالم�ة ، )MSF(  منظمة أطباء بال حدود 
�ة  ممن بينه ف  .وزارة الصحة المال�ي

 
� للصحة  قال الدكتور نور هشام عبد هللا ، المدير العام و  ف : جائزة األم�ي ماه�دول  DNDiة  وعضو مجلس إدار   ،) تان �ي(  ةالمال�ي

امه   الدكتور ب�كول �ستحقه�ي تقدير   ف ، بغض النظر عما إذا كانوا  كأول��ة قصوى الراسخ بمعالجة صحة جميع الناس   و��مانه الل�ت
اممن األمثلة الممتازة ع� أن هذا اإل. و أغن�اء أو فقراء  ف ي ثمارە   بدأ  ل�ت

�ا، ح�ث بيننا   تعاون الوثيقالهو بالفعل يؤيت ف ي مال�ي
 أن مؤسسة �ف

DNDi   ف   تحرزان وزارة الصحة بالتعاون مع ي توسيع نطاق الوصول إ� العالج الم�سور التكلفة لألشخاص المصابني
ا هائً� �ف تقدم�

 "�".  ىلتهاب ال�بد إلبا 
 

بعض من أ���   -ومرض النوم ومرض شاغاس   �ة عالجات جد�دة لداء الل�شمان�ا ثمان  iDND تحت ق�ادة الدكتور ب�كول، قدمتو 
ي العالم  المهملة  األمراض

ف  باإلضافة إ� -�ف �ة. من خالل العمل  ب المصابني وس نقص المناعة الب�ش ف بف�ي المالر�ا واألطفال المصابني
ي جميع أنحاء العالم

ا�ة مع مئات الجهات الفاعلة العامة والخاصة �ف من المشار�ــــع    الةفعمجموعة  تط��ر  لمنظمة استطاعت ا  بال�ش
ي �شمل ا�تشاف األدو�ة، والبحوث ال����ة ، والوصول إ� العالج لهذە األمراض ، باإلضافة إ� الع� النهري ، والورم الفطري   اليت

ا  iDND مؤسسة أطلقتوقد  .  "�ي " ى تهاب ال�بدل ، واإل ا�ة العالم�ة لبحوث  برنامج بالتعاون مع منظمة الصحة العالم�ة أ�ض� ال�ش
ي عام   (GARDP)وتط��ر المضادات الحي��ة 

عمل ع� تط��ر  بالهادفة لل��ــح مستقلة غ�ي كهيئة منظمة  واآلن تقوم ال ،   2016�ف
ي �شكل أ��ب تهد�د للصحة  .عالجات جد�دة لمكافحة العدوى المقاومة لألدو�ة اليت

 
�كون  األدو�ة و��شاء نموذج بحث وتط��ر بد�ل  ت�س�ي الوصول إ�ح�اته المهن�ة للدعوة إ�  معظم كّرس الدكتور ب�كول وقد  

ا  ا مدفوع�  ي منظمة    1983دأ ح�اته المهن�ة عام  وكان قد باألر�اح.  تحقيق  ول�س لمر�ف ل  الطب�ة   حت�اجات  اال بتلب�ة   ح���
كطب�ب �ف

ي إف��ق�ا وأم��كا الالتين�ة وآس�ا. ح�ث نفذ م أطباء بال حدود  
ي عام وهمات م�دان�ة �ف

ي تأس�س 1988�ف
" مركز " شارك �ف ، و�ي   إييب

ي  
ي علم األو�ئة. أصبح المدير العام لمنظمة أطباء بال حدود فر�سا �ف

منظمة غ�ي حكوم�ة تابعة لمنظمة أطباء بال حدود متخصصة �ف
 .2003إ�  1998ة أطباء بال حدود للوصول إ� األدو�ة األساس�ة من ثم شغل منصب المدير المؤسس لحملة منظم  1991عام 

 
ق آس�ا �ف   iDNDلمؤسسة قال جان م�ش�ل ب�دان�ل ، مدير المكتب اإلقل��ي   �ا   جنوب �ش ف ا  :  ومقرها مال�ي يؤمن الدكتور ب�كول إ�مان�

ا بأن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل �مكنها بناء حلولها الخاصة  ما من خالل قوة  ، ال س�بنجاح  لمشا�لها الصح�ة راسخ�
ا�ة والتعاون اف بالبصمة الق��ة تعد  و .  ال�ش ق آس�ا ، ونحن  iDND اليت تركتها هذە الجائزة بمثابة اع�ت ي تا�الند وجنوب �ش

ع�  �ف



 

ي معالجة 
ا�اتنا الحي��ة �ف ي دعم عملنا وتق��ة �ش

ف من أنها ستسهم �ف ، ومقاومة مضادات الم�كرو�ات ،    Cى لتهاب ال�بداال�قني
  .تواجه منطقتنا اليت  وح� الضنك، وتحد�ات الصحة العامة الرئ�س�ة األخرى 

 
ي عام ال��اء الحا�ي سيتم دعوة الفائ��ن هذا ب  الظروف المتعلقة �سبب

ي تا�الند �ف
ا لحضور حفل توز�ــــع الجوائز �ف .  2022العام رسم��

نت حول إنجازاتهم ات ع�ب اإلن�ت ا إللقاء محا�ف  .وستتم دعوة الفائ��ن ق��ب�
*** 
 انت� 

 
.  

 : DNDiحول  
 

عالجات جد�دة للمر�ف  ث وتط��ر غ�ي هادفة لل��ــح تعمل ع� تقد�م ا بحأ �ي منظمة  i(DND( ألمراض المهملةاأدو�ة مبادرة 
، ال س�ما  ف ف  المهملني وس نقص  ،  ، والع� النهري ، والورم الفطري، ومرض شاغاس، وداء الل�شمان�اتمرض النومب  المصابني وف�ي

�ة  وس التهاب ال�بد �ي المناعة الب�ش ف الوصول ع� نطاق واسع إ�   DNDi يتمثل طم�ح.  (HCV ) ، وف�ي ي تمكني
ي المساعدة �ف

�ف
وسات ذات التأث�ي المبا�ش من خالل تط��ر و�سج�ل  �" وذلك ”ى �بدعالج التهاب ال  ي   و األدو�ة المضادة للف�ي التأث�ي الجييف

من خالل الدعوة لتغي�ي الس�اسات واإلرادة الس�اس�ة الالزمة  ذلك  ، و  (DAAs) م��ة ذات تكلفة و آمنة وفعالة  أن تكون و  الشامل
ي تحول دون الوصول إ� عقبات إلزالة ال ا  DAAs اليت  .عالم��

 
 

 :مؤسسة جائزة األم�ي ماه�دول حول
اح كل�ة الطبب�ذن من جاللة الملك بوميبول أدول  مؤسسة جائزة األمیر ماھیدولتأسست  ا الق�ت �راج ،  �اديج ، وفق� ، مستش�ف س�ي

 بالذكرى المئ��ة لم�الد صاحب السمو المل�ي األم�ي 
ً

ي  احتفا�
   1992يناير    1ماه�دول سونغكال �ف

�
. تم إ�شاء المؤسسة تك��ما

�ة حيت أصبح وتقديرا� لمساهمته ا لصاحب السمو المل�ي  ي تا�الند لخ�ي
 .""أبو الطب الحد�ث والصحة العامة �ف

 
: اإل تواصل ال  عال�ي

ق آس�ا  DNDiالمكتب اإلقل��ي    جنوب �ش
 مو�ي جاجبال

 8362 12546) 0(  60الهاتف المحمول: + 
  : ي

ويف  mjagpal@dndi.orgب��د إل��ت
ي جن�ف:  DNDiمكتب 

 �ف
 ف��در�ك أوجارد�اس 

 : ي
ويف  fojardias@dndi.orgب��د إل��ت

 


