
  المھملة لألمراض  أدویة لمبادرة الجدید  التنفیذي المدیر بیزارو  لویس  الدكتور أصبح 
Drugs for Neglected Diseases initiative 

 
یتولى دفة القیادة من الدكتور بیكول حیث تواصل المنظمة توسیع الدور القیادي لجنوب الكرة األرضیة وتحویل المزید من أنشطة البحوث  دكتور بیزارو

  األمراضالطبیة إلى البلدان المھملة التي یتوطنھا  
 

Translation is too long to be saved 

الدكتور لویس بیزارو ، وھو طبیب تشیلي فرنسي وخبیر في الصحة  أصبح  -  2022سبتمبر / أیلول   5  -جنیف 
العالمیة ، المدیر التنفیذي الجدید لمنظمة األبحاث الطبیة الدولیة غیر الربحیة مبادرة األدویة لألمراض المھملة 

)DNDi  عاًما.  19). ویخلف الدكتور برنارد بیكول الذي أسس المنظمة منذ 
 
Translation is too long to be saved 

 Oswaldo) ، ومؤسسة ICMRعندما كان المجلس الھندي للبحوث الطبیة ( 2003في عام  DNDiتم إطالق 
Cruz  ) في البرازیل ، ومعھد البحوث الطبیة الكینيKEMRI  ووزارة الصحة المالیزیة ، ومعھد باستیر ، (

العالمیة حول البحث والتدریب في أمراض الفرنسي ، بمشاركة من تعاون البرنامج الخاص لمنظمة الصحة 
) ، بعد أن خصصت منظمة أطباء بال  MSF) مع منظمة أطباء بال حدود ( WHO / TDRالمناطق المداریة ( 

لتطویر  مناسب ربحي  غیر نموذجو الستكشاف بدیل جدید  1999حدود جزًءا من جائزة نوبل للسالم لعام  
 األدویة للسكان المھمشین.

 
Translation is too long to be saved 

موظفًا   250عالًجا جدیدًا لستة أمراض مھملة ممیتة. مع أكثر من  12وقدمت   DNDiمنذ ذلك الحین ، طورت 
جنسیة ، یقعون في تسعة مراكز في إفریقیا وجنوب شرق وشرق آسیا وأمریكا الشمالیة والالتینیة ،  37من 

DNDi  شریك من   200ھي منظمة دولیة توجھ التعاون العالمي وبین بلدان الجنوب التي تضم أكثر من
 طاعین العام والخاص.الق

 
Translation is too long to be saved 

درس في فرنسا ، وقاد مشاریع طبیة لعدة سنوات في  الذي تحت قیادة الدكتور بیزارو ، المولود في تشیلي ، و
، للمساعدة في بناء نظام   2028عالًجا آخر بحلول عام   13إلى تقدیم  DNDiغرب ووسط إفریقیا ، ستسعى 

، بما في ذلك من خالل مواجھة األمراض الحساسة للمناخ ، وتعزیز االبتكار   إتاحة الدواءبتكار وال أكثر إنصافًا ل
ئد البحوث  من أجل صحة األطفال ، وتعزیز البحث والتطویر المستجیب للنوع االجتماعي ، وضمان أن تمتد فوا

 . تھمیشاوالتقنیات الطبیة الجدیدة إلى المرضى األكثر 
 
Translation is too long to be saved 

من تغیر   -قال الدكتور بیزارو: "یشرفني ویسعدني أن أتولى ھذا الدور الجدید". "التحدیات العالمیة العدیدة الیوم  
 ستستمر في إلقاء عبء غیر متناسب على األشخاص األكثر ضعفاً على  -المناخ إلى عدم االستقرار االقتصادي 



  COVID-19حمى الضنك ، وقد أظھر جائحة  كوكبنا. نحن نشھد بالفعل ظھور أمراض حساسة للمناخ مثل
من غالبیة سكان العالم. أكثر من أي وقت مضى ،   بعیدة الوصولالمستمر كیف أن ثمار االبتكار الطبي ال تزال 

 ". DNDiھناك حاجة إلى نماذج تطویر عقاقیر غیر ھادفة للربح تركز على المریض مثل 
Translation is too long to be saved 

حتى عام    2007من عام   Solthisطبیب من خالل التدریب ، أصبح الدكتور بیزارو أول رئیس تنفیذي لشركة 
، وھي منظمة صحیة دولیة مكرسة لزیادة الوصول إلى رعایة فیروس نقص المناعة البشریة وصحة   2019

إلدارة  Unitaidیادة ، انضم إلى فریق ق  2020األم واألمراض المعدیة األخرى في غرب إفریقیا. في عام 
. یعمل أیًضا كمؤسس وعضو في مركز أبحاث  تاحةاإل محفظة فیروس نقص المناعة البشریة في المنظمة وبرامج 

Global Health 2030  وكمستشار علمي للصحة العالمیة في ،Sciences Po Paris  وكعضو في ،
 . Sidactionمجلس إدارة 

 
سجالً طویالً من القیادة   DNDiیجلب لویس إلى " :رئیسة قسم الصحة العالمیةقالت الدكتورة ماري بول كیني ، 

من السكان ، والخبرة العمیقة في الصحة   المھمشةالناجحة في تحسین الوصول إلى الرعایة الصحیة للفئات 
 DNDiالعالمیة ، والشغف بجمع أصحاب المصلحة المتشابھین في التفكیر معًا في السعي لتحقیق رؤیة 

إلى الفصل التالي ، وأنا أتطلع إلى مرافقتھ أثناء عملھ لتحقیق   DNDiمجھز بشكل فرید لقیادة  لویس إن. مشتركةال
االستراتیجیة التي تعزز تقدمنا. بالنیابة عن مجلس اإلدارة ، أشكر برنارد على قیادتھ   مھمتنا ورعایة التحالفات

 "في شراكة تطویر المنتج المؤثرة كما ھو الحال الیوم. DNDiغیر العادیة وتفانیھ الملحوظ في بناء 
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عالًجا جدیدًا لألمراض المھملة مثل مرض النوم ، وداء  DNDi   12 تتحت رؤیة وقیادة الدكتور بیكول ، قدم 
لألطفال الصغار والرضع المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة. لقد نجحت في إنشاء  وأدویة اللیشمانیات ، 

شراكات عمل قویة مع األوساط األكادیمیة ومؤسسات البحث العامة وشركات األدویة العالمیة التي لم تھتم  
باألمراض المھملة ، مما یدل على أن نموذًجا بدیًال لتطویر األدویة ، یركز على احتیاجات المرضى    تاریخیًا

 ولیس على الربح ، یمكن أن یحقق. 
 

للوفاء بالتزامات   DNDi قال الدكتور بیكول: "أنا سعید بتسلیم الشعلة إلى لویس وأنا على ثقة من أنھ سیوجھ
  DNDiعاًما". للوصول إلى ھذا الھدف الطموح ، ستواصل مبادرة  25عالًجا جدیدًا في أول  25المنظمة لتقدیم 

تعزیز التعاون بین بلدان الجنوب والتعاون اإلقلیمي ، ودمج االبتكارات الناشئة في البلدان المنخفضة والمتوسطة 
 ة في المناطق الموبوءة. لویس ھو الشخص المثالي لقیادة ھذا الجھد. الدخل ، وتعزیز شبكة البحوث السریری

 
 تم.
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،  المھمشینعلى تقدیم عالجات جدیدة للمرضى  DNDiمنظمة بحث وتطویر غیر ھادفة للربح ، تعمل ك

والمصابین بمرض شاغاس ، ومرض النوم (داء المثقبیات األفریقي البشري) ، وداء اللیشمانیات ، وااللتھابات  
تقوم  أیًضا  C .DNDiالفیالریة ، والورم الفطري ، وفیروس نقص المناعة البشریة لدى األطفال ، والتھاب الكبد 

ي البلدان المنخفضة والمتوسطة  ف COVID-19السریریة إلیجاد عالجات لحاالت   ANTICOVبتنسیق تجربة  
اثني عشر عالًجا جدیدًا حتى اآلن ، بما في ذلك تركیبات   DNDi، قدمت  2003الدخل. منذ إنشائھا في عام 

قریة مناسب  دوائیة جدیدة للكاالزار ، واثنین من مضادات المالریا بجرعة ثابتة ، وعالج مضاد للفیروسات القھ
تم تطویره   DNDi لألطفال الصغار المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة ، وأول كیان كیمیائي جدید لـ

 www.dndi.orgلعالج كلتا مرحلتي مرض النوم.   2018بنجاح، فیكسینیدازول، تمت الموافقة علیھ في عام 
 

https://dndi.widencollective.com/c/4fnhxsej

