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EMBARGOED UNTIL 00H00 AM CET, 16 JANUARY 2020  

 واإلخفاقاتتحالف إيه إم آر إندستري أالينس: النجاحات  الصادر عن 2020علوم الحياة لعام  قطاعتقرير 
 الخارقة الميكروباتفي مكافحة 

 
في التصنيع المسؤول للمضادات الحيوية  إحراز تقّدم هائل عن "إيه إم آر إندستري أالينس"تحالف  علنأ 

ومن جهة يوية واستخدامهم لها. لمضادات الحللتحسين كيفية وصول المرضى تخذة الم  والخطوات اإليجابية 
 .البحث والتطويرمجال في  المثيرة للقلقاالستثمار  على مستويات ا  أيضالضوء  تقريرال ي سّلط ،أخرى 

 
أمريكي مليار دوالر  1.6استثمارات سنوية بقيمة تحالف "إيه إم آر إندستري أالينس" سّجل  •

. الحيويةمضادات للالبكتيريا مقاومة ب المتعّلق( في مجال البحث والتطوير 2018)في عام 
المراحل األخيرة من عمليات البحث والتطوير في  االستثماربيتعلق  مقلقا  فيماونشهد قصورا  

التي تواجه مخاطر مواجهة الو لتلبية االحتياجات  يةغير كافغالبا  ما تكون المبالغ حيث 
في  مجموعات المنتجاتلالبحث والتطوير تقويض استثمارات ما يؤدي إلى  ،الصحة العالمية

تزداد االستثمارات في المنتجات ذات المبكرة والتشخيصات الجديدة. يمكن أن مراحلها 
دعم اتخذت الحكومات إجراءات لتحسين  في حال الحيويةمضادات للالبكتيريا مقاومة الصلة ب

لتصنيع المسؤول للمضادات في ا رياديبدور تحالف "إيه إم آر إندستري أالينس" ضطلع ي • للبحث والتطوير. حوافز جديدةتقديم المضادات الحيوية و  تكاليفسداد و 
للحد من المخاطر البيئية المحتملة الناتجة عن إنتاج الخاص  للقطاع ا  معيار  واضعا  الحيوية، 

 المضادات الحيوية قبل عامين من الموعد المحدد.
البحث والتطوير لدعم بيانات االبتكار ذات الصلة بمعلومات التشمل الخطوات التالية تبادل  •

وسائل ونشر البكتيريا للمضادات الحيوية مقاومة تتبع و األمراض مراقبة أبحاث و 
 الهيئاتن والعمل مع الستخدام المناسب المحسّ دعم الفي إطار السعي التشخيصات واللقاحات 

  المضادات الحيوية.في نقص الالصحية لمعالجة 
ن علمحة فريدة تحالف "إيه إم آر إندستري أالينس" عن اليوم  الصادر تقريرال يُوفّر: جنيف 16 يناير 2020

ات مضادللالبكتيريا مقاومة  بروزمواجهة تجاه وفاء بالتزاماته لللوم الحياة ع التي بذلها قطاعالجهود الجماعية 
تقنيات الشركات التي شملت  تحالف "إيه إم آر إندستري أالينس"ب الخاصةالحالة  دراسة وجاءت نتائج. الحيوية

، القائمة على األبحاث والمستحضرات الدوائية الحيوية الجنيسة، األدويةو ، التشخيصاتمعدات الحيوية، و 
منتجات ذات لل اتتشخيصفي البحث والتطوير المبكر و  المستدام النتائج اإليجابية االستثمار  تشملو  متباينة.

التقّدم )بما في ذلك المضادات الحيوية ومضادات الفطريات واللقاحات( و  الحيويةمضادات لا مقاومةالصلة ب
انخفاض مستويات االستثمار قد يعني  على نحٍو مثير للقلق،ات الحيوية. و في التصنيع المسؤول للمضاد الكبير

أن ، الحيويةمضادات لامقاومة ب المرتبطةفي المراحل الالحقة واألكثر تكلفة من البحث والتطوير في المنتجات 

https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.amrindustryalliance.org%2Four-members%2F&esheet=52156507&newsitemid=20200112005060&lan=en-US&anchor=biotech%2C+diagnostics%2C+generic+and+large+research-based+biopharmaceutical+companies&index=1&md5=50f6d4f15dbc26d66b0c53350c359af8
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.amrindustryalliance.org%2Four-members%2F&esheet=52156507&newsitemid=20200112005060&lan=en-US&anchor=biotech%2C+diagnostics%2C+generic+and+large+research-based+biopharmaceutical+companies&index=1&md5=50f6d4f15dbc26d66b0c53350c359af8
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ما لم تضع الحكومات  على اإلطالقالمراحل المبكرة لن تصل إلى المرضى دة في الواع كباتمرّ ال العديد من
 آليات وحوافز جديدة لتطوير المضادات الحيوية.

 
تقنيات الحيوية، واألدوية الجنيسة، والمستحضرات لل تحالف "إيه إم آر إندستري أالينس" مثل شركاتت  هذا و 

من المضادات الحيوية،  ةالعالمي اإلمداداتثلث  نحومجتمعة،  الواسعةالدوائية الحيوية القائمة على األبحاث 
باإلضافة إلى شريحة رئيسية من قطاع  التجارب اإلكلينيكيةمرحلة في  الحيويةمضادات النسبة كبيرة من 

  .مضادات الحيويةلامقاومة المرتبطة ب منتجاتالتطوير وإنتاج  على ةالعاملالتشخيص 
زال الممول السائد في مجال يعلوم الحياة ال  قطاعأن  األبحاث والعلومقسم  تسجالل األساسيةتؤكد النتائج و 

ار دوالر أمريكي عام ملي 1.6 عبر استثمارات بلغتمضادات الحيوية لا مقاومةبـ المتعّلقالبحث والتطوير 
في مجال  ا  مليون دوالر أمريكي سنوي 500 بقدرة تبلغ، يستثمر القطاع العام لمقارنةعلى سبيل ا. و 2018

من تحالف "إيه إم آر إندستري أالينس" حذر وي. مضادات الحيويةللالبكتيريا مقاومة بـالمتعّلق البحث والتطوير 
األكثر تكلفة من الالحقة لمراحل لمستويات مثيرة للقلق  تقف عندالبحث والتطوير في مجال ستثمارات الأن ا

واالختبارات  األوليةفي المراحل  ةواعدال مجموعة المنتجاتمع ذلك يتناقض و . اإلكلينيكيةللمراحل األبحاث 
 ومن هنا تزداد. اتبل شركات التشخيصكشف عن العدوى التي يجري تطويرها من ق  للالسريعة  ةالجديد

 74 أنّ  المرّجحمن كبات إلى المرضى: رّ هذه الم   لضمان وصولقائمة سياسات و  اتإجراءاتخاذ إلى حاجة ال
 للبكتيريا للتصدي هاتثماراتساأن تزيد  تقرير التحالفب الدراسةها تالتي شملالخاصة من الشركات في المائة 

لهم يتوق أعضاء التحالف إلى إيجاد شركاء و تحسنت النماذج التجارية.  في حال لمضادات الحيويةالمقاومة ل
العالجية لى المّركبات عصول المرضى حتحسين  من شأنهاالتكاليف سداد لوحوافز جديدة تجربة آليات ل

  .الحيويةللمضادات البكتيريا مقاومة جديدة لمعالجة وآليات تطوير أدوات لوتمكين االستثمار الخاص المستدام 
عرض تقريرنا ست: "يتوماس كويني، رئيس تحالف "إيه إم آر إندستري أالينس" صّرحوفي هذا السياق، 

شركات التقنيات الحيوية، والتشخيصات، واألدوية الجنيسة، مجموعة متنوعة من األنشطة التي تتعهد بها 
". الحيويةمضادات للالبكتيريا مقاومة لمكافحة انتشار والمستحضرات الدوائية الحيوية القائمة على األبحاث 

مليار دوالر أمريكي في  1.6 بقيمةعنه  علنالم  أن االستثمار بما  دعوة  للتنّبه" تشّكلمن أن هذه النتائج  وحّذر
 يكون كافيا  أالّ  ي حتمل الحيويةمضادات للالبكتيريا بمقاومة المتعّلق في مجال البحث والتطوير  2018عام 

اإليجابية نتائج ال لالستفادة منيعد اكتشاف طرق جديدة وفعالة و . م جدية مجموعة منتجاتللحفاظ على 
 ة مضادالدوية األوتطوير اكتشاف تلّقي عمليات لضمان  ا  والعمل مع األوليةفي المرحلة  لمجموعات المنتجات

  ."ةحيوي ا  ر و أم ،احل البحث المتقّدمةفي مر  أفضل دعمٍ للميكروبات 
أفضل  ضمان وصولٍ  فضال  عنالتحالف بشأن التزاماته بالتصنيع  اتخذهافي إشارة إلى الخطوات التي و 

على أن العمل ذلك كويني: "يدل قال ، مضادات الحيوية المنقذة للحياةإلى ال للمرضى في جميع أنحاء العالم 
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هناك أسباب وجيهة للتفاؤل بشأن مشاركة . و المنشود لتغييرتحقيق ال فّعالةمنصة  يشّكلالجماعي يمكن أن 
 ".الحيويةادات مضللبكتيريا المقاومة في مجال والمتنامية  الفعالة التحالف

 
بسبب وذلك  ،عدية يمكن عالجهام  بكتيرّية مراض أل مصرعهم نتيجة  يلقون مليون شخص  5.7وي ذكر أّن 

 700الوفّيات السنوّية المتوّقعة والتي تبلغ بدرجة كبيرة لوصول إلى المضادات الحيوّية، ما يتخّطى االفتقار ل
إمكانية الحصول في قسم النتائج األساسّية  وت سّلطألف حالة من حاالت العدوى المقاومة للمضادات الحيوّية. 

كيفّية التزام شركات التحالف بتحسين وصول المرضى إلى مضادات حيوّية الضوء على  على األدوية
قاومة للدواء العدوى الم  حاالت تشخيصات تساعد على تفادي وسائل دة، إلى جانب ولقاحات مناسبة عالية الجو 

  أو تحديدها وعالجها بشكٍل أفضل.
لدعم مبتكرة األعضاء تطوير وسائل على مواصلة  المناسب االستخدام في قسم وعلى غرار ذلك، تشّدد النتائج 

الشركات عن اّتخاذ مجموعة واسعة من التدابير  جميع. وأعلنت الميكروبات اتمضادفي مجال اإلشراف 
، وتمديد فعالّية المضادات الحيوية مقاومةإبطاء بروز بغرض المناسب للمضادات الحيوّية  االستخدام لتعزيز 

  .العالجيةنتائج ال، وتحسين الميكروباتمضادات 
الحيوّية في البيئة، لكن قد تؤدي التصريفات غير  المضادات تسّربكافة يشّكل التصنيع جزءا  بسيطا  من 

مكن أن ، األمر الذي ي  الخاضعة للمراقبة الجّيدة إلى مخلفات ناشطة في البيئة المحيطة مباشرة  بمواقع اإلنتاج
ا التحالف أّن األعضاء سبقو ، أعلن التصنيع قسم لمضادات الحيوية. وفي اخطر تطوير مقاومة يؤدي إلى زيادة 

 من للحدّ  غير مؤّثرة التي ي عتقد أّنها تركيزات الشامال  عمل( البعاَمين لفرض معيار )إطار  المحددالموعد 
 80اآلن أّن أكثر من  حتىالمخاطر البيئّية المحتملة الناتجة عن تصنيع المضادات الحيوّية. وأظهرت النتائج 

في المائة من منشآت تصنيع المضادات الحيوّية لدى الشركات المشاركة تلبي أو تلبي جزئّيا  متطلبات إطار 
بالتواصل مع مصّنعين آخرين لتحالف اسيستمّر و . من الموردين 400أكثر من العمل، وشاركت ذلك مع 

النضمام إلى صفوفه أو االلتزام باعتماد هذا المعيار الصناعي الجديد لضمان اإلمداد المستمّر والتصنيع ل
  المسؤول للمضادات الحيوّية.

ك ويحّدد التحالف كيفّية مساهمة األعضاء والقطاع األوسع لعلوم الحياة بدرجة أكبر في المستقبل. ويشمل ذل
. ويقترح التحالف مجاالت تبرز أبحاث مراقبة األمراضتسريع مشاركة معلومات البحث والتطوير وبيانات 

)كالبحث  مقدمي الخدمات الطبيةالحاجة إلى شراكات جديدة أو أعمق مع الحكومات والمرضى و فيها 
المختبرات قدرات والتطوير على سبيل المثال(، إلى جانب خطط لتعزيز القدرات المحلّية للرعاية الصحّية و 

 التشخيص الفعال وعالج حاالت العدوى المقاومة لألدوية.إلى  للوصول
 

ى صفوفهم، في قطاع علوم الحياة لالنضمام إل ى خر األالشركات أعضاء التحالف أن يشجع هذا التقرير  ويأمل
وأن تقوم اقتراحات التحالف للخطوات التالية بالتشجيع على تعاون أكبر في مكافحة انتشار مقاومة البكتيريا 
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لمناقشة هذه النتائج مع  2020في مارس  ا  رفيع المستوى للمضادات الحيوية. وسيستضيف التحالف اجتماع
 لمضادات الحيوية.امجتمع الصحة العالمي في مجال مقاومة 

 
 .2020يناير  16 بتاريخبدءًا من الساعة الثانية عشرة صباحًا في  هنا 2020يمكنكم االطالع على تقرير 

 
 لمحة عن تحالف "إيه إم آر إندستري أالينس"

 شركة ورابطة تجارّية  100. ويضّم أكثر من 2017تأّسس تحالف "إيه إم آر إندستري أالينس" عام 
في المائة من حجم المبيعات وكافة المنتجات الجديدة تقريبا .  30، ويمّثل متخصصة في مجال علوم الحياة

التي يقومون بها في مجاالت األبحاث والعلوم، األنشطة بإصدار تقارير حول التحالف والتزم أعضاء 
افة إلى التصنيع المسؤول المناسب لهذه المضادات، باإلض االستخداموالوصول إلى المضادات الحيوّية و 

االنتشار السريع لمقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. وفي حال بقاء مقاومة البكتيريا للمضادات  لمواجهة
، 2050ماليين بحلول  10ألف كّل عام إلى  700الحيوية دون رقابة، قد ترتفع النسبة السنوّية للوفيات من 

تحالف "إيه  حرص. وي2008مع تأثيرات األزمة المالّية عام جمة عنها الناوقد تتساوى التأثيرات االقتصادية 
إعالن القطاع أالينس" أن يقوم الموقعون جماعّيا  بتحقيق االلتزامات المحددة التي أشير إليها في إم آر إندستري 

التقدم في مكافحة مقاومة  والتدابير الناتجة عن طة الطريقار خو  حول مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية
  البكتيريا للمضادات الحيوية.

www.amrindustryalliance.org 
 

 لمحة عن "ساستين أبيليتي"
شركة استشارات  "ساستين أبيليتي" وت عتبر. "ساستين أبيليتي"تّم تجميع التقرير من قبل شركة االستشارات 

 تنفيذ مخّططات االستدامة. لشركاتل ت تيح خلية فكرو 
 

www.sustainability.com 
 

إن نص اللغة األصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب 
 الرجوع لنص اللغة األصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

 
 لالّتصال

 ماجدالينا بابينسكا
 41793094998+هاتف: 

 M.babinska@AMRIndustryAlliance.orgيد اإللكتروني: البر 

https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.amrindustryalliance.org%2Fprogress-report%2F&esheet=52156507&newsitemid=20200112005060&lan=en-US&anchor=here&index=2&md5=b748aa167639c773f0171927ce2a08cc
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.amrindustryalliance.org%2Famr-industry-alliance-declaration%2F&esheet=52156507&newsitemid=20200112005060&lan=en-US&anchor=Industry+Declaration+on+AMR&index=3&md5=ee303e2b00429145a244d7b493826cd8
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.amrindustryalliance.org%2Famr-industry-alliance-declaration%2F&esheet=52156507&newsitemid=20200112005060&lan=en-US&anchor=Industry+Declaration+on+AMR&index=3&md5=ee303e2b00429145a244d7b493826cd8
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.amrindustryalliance.org%2Findustry-roadmap-for-progress-on-combating-antimicrobial-resistance%2F&esheet=52156507&newsitemid=20200112005060&lan=en-US&anchor=Roadmap&index=4&md5=3d23aabcf33b63c1249da63b36d21ce7
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.amrindustryalliance.org&esheet=52156507&newsitemid=20200112005060&lan=en-US&anchor=www.amrindustryalliance.org&index=5&md5=59c6edabf8a5510319e1645fa2c2d8ae
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fsustainability.com%2F&esheet=52156507&newsitemid=20200112005060&lan=en-US&anchor=SustainAbility&index=6&md5=76b3fb562e530a9f89292996a9c1f724
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.sustainability.com&esheet=52156507&newsitemid=20200112005060&lan=en-US&anchor=www.sustainability.com&index=7&md5=4933e6bf3bd90deba81528acd29d1ee9
mailto:M.babinska@AMRIndustryAlliance.org
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 أو
 "أكيومن" للعالقات العامة

 32475410976+هاتف: 
 rs.compublicaffai-abigail@acumenالبريد اإللكتروني: 

 أو
 ريغان كيت أو

 "ميديسينز فور يوروب"
 3222392019+ هاتف:

 koregan@medicinesforeurope.comالبريد اإللكتروني: 
 أو

 أونجيال كاليم
 االتحاد الدولي للمصنعين والجمعيات الصيدالنية 

 41223383200+هاتف: 
 u.kaleem@ifpma.orgالبريد اإللكتروني: 

 أو
 أندرو سيجيرمان

 منظمة ابتكار التكنولوجيا الحيوية )"بي آي أو"(
 12027471281+هاتف: 

 asegerman@bio.orgالبريد اإللكتروني: 
 أو

 جون دوبسون 
 جمعية التكنولوجيا الطبية المتقدمة )"أدفاميد"(

 12024347272+ هاتف:
 jdobson@advamed.org البريد اإللكتروني:
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