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  الحيوية المضادات انتاج خطوط النقاذ يتدخل الجديد الحيوية للمضادات المقاومة االلتهابات مكافحة صندوق
 مقّدم من قطاع صناعة األدوية بقيمة مليار دوالر أمريكي تقريبًا المهددة باالنهيار من خالل استثمار 

 
أربعة مضادات حيوية جديدة إلى المرضى بحلول نهاية هذا العقد وتسهيل حلول تهدف الشراكة إلى جلب من اثنين إلى 

  السياسات المطلوبة طويلة األجل
صندوق "األدوية الحيوية عن إطالق صناعة شركة رائدة في مجال  20ثر من اليوم أك أعلنت -( بزنيس واير) –جنيف 

إلى جلب من وهو شراكة رائدة تهدف  (،www.AMRactionfund.com) "اللتهابات المقاومة للمضادات الحيويةمكافحة ا
وبشكل عاجل ضرورية العالجات تعّد هذه . 2030بحلول عام اثنين إلى أربعة مضادات حيوية جديدة إلى المرضى 

 مقاومة مضادات الميكروبات، أو ى أيضا  تسمّ التي  –المقاومة للمضادات الحيوية لتهابات لالزيادة المتسارعة لمعالجة ال
تمويل لدعم البحوث من الما يقرب من مليار دوالر أمريكي من جمع آلن حتى االشركات تمكنت . وقد "إيه إم آر"

مهددة الالخطيرة مقاومة وااللتهابات لمضادات الحيوية الجديدة المبتكرة التي تعالج البكتيريا األكثر ذات الصلة باالسريرية 
شركات األدوية تضم س(، AMR Action Fund)مكافحة االلتهابات المقاومة للمضادات الحيوية" صندوق "لحياة. ومن خالل ل

والمنظمات متعددة األطراف لتعزيز وتسريع تطوير المضادات اإلنمائية مصارف الالمؤسسات الخيرية، و جهودها إلى 
ر الموارد المالية يوفيتولى ت. وسفي مجال الصحة العامة على االحتياجات الملحةبشكل خاص ركز الصندوق الحيوية. وسي

مضادات حيوية على تزويد المرضى بالدعم التقني الهام لمساعدة شركات التكنولوجيا الحيوية إلى جانب ، الزمةال
  متطورة.

، وهو مبادرة من الهيئة (AMR Action Fund" )المقاومة للمضادات الحيويةاللتهابات مكافحة اصندوق "تم اإلعالن عن 
دوية األوجمعيات عي )االتحاد الدولي لمصنّ في مجال صناعة األدوية  البحث والتطويرقطاع الدولية التي تمثل 

"IFPMA" ،) الواليات المتحدة ب، دي. سي.ألمانيا، وواشنطن ببرلين، كّل من إطالق افتراضية متزامنة في خالل حفالت
 يوليو. 10عقد في سي  ، األمريكية، مع حدث ثالث في طوكيو، اليابان
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 تشّكل االلتهابات المقاومة للمضادات الحيوية أزمة عالمية ناشئة وغامضة وقد تلقي بظاللها على أزمة تفشي وباء

 فيروس عن الناجمة الوفيات عدد يواصل حين وفي. االقتصادية والتكاليف الوفيات عدد حيث من" 19-كوفيد" 

 700 نحو الحيوية للمضادات المقاومة االلتهابات بسبب سنويا   يموتون الذين صاشخاأل عدد يبلغ االرتفاع،" 19-كوفيد" 
 الحيوية للمضادات المقاومة لتهاباتالا ه هذ أن إلى التقديرات رتشي للقلق، المثيرة سيناريوهاتال بعض وفي. شخص ألف
 . 2050 عام  بحلول سنويا   شخص ماليين 10 إلى يصل ما أرواح تزهق قد
 

أحد منظمي و "IFPMAدوية "األوجمعيات عي تحاد الدولي لمصنّ لالوفي هذا السياق، قال توكاس كويني، المدير العام 
أزمة يمكن التنبؤ بها  ، تشّكل االلتهابات المقاومة للمضادات الحيوية19-فيروس كوفيد "على عكس: الصندوق الجديد

المضادات الحيوية الواعدة الحرص على وصول و وط إنتاج األدوية أن نعمل معا  إلعادة بناء خطتعيّن علينا ومنعها. ي
من  ا  واحدت المقاومة للمضادات الحيوية مكافحة االلتهاباصندوق يعّد ف: "اضأن المختبر إلى المرضى". و موالمبتكرة 

خطر عالمي يهدد األدوية لالستجابة لقطاع صناعة بها يقوم على اإلطالق التي الطموحة أكبر المبادرات التعاونية و 
 ".الصحة العامة

 
على ف: بسيطة مفارقةبسبب قيد االنتاج ها من ةقليلكمية إلى مضادات حيوية جديدة، لكن هناك ة وملّحة عاجلتوجد حاجة 

 نمووجد حاليا  سوق قابلة للتحيوية، ال اللمضادات التي تسّببها االلتهابات المقاومة لالرغم من التكاليف المجتمعية الهائلة 
عدد ب ذلكوقد دفع ، تهالحفاظ على فعاليا لباعتدال من أجستخدم المضادات الحيوية الجديدة للمضادات الحيوية الجديدة. ت  

من هذا وجها في السنوات األخيرة أو خر  فالسإلى اإلالتكنولوجيا الحيوية التي تركز على المضادات الحيوية ت شركامن 
وكانت النتيجة بروز مة. إلى فقدان الخبرات والموارد القيّ بالتالي أدى األمر الذي م االستدامة التجارية، اعدانبسبب القطاع 
في مجال ث والتطوير ابحالتمويل المتاح لألفي نقص و الصحة العامة إلى مضادات حيوية جديدة، ملّحة في مجال حاجة 

وادي الموت" بين اكتشاف ما ي سمى بـ"ذلك خلق قد ، وخاصة المراحل الالحقة من البحوث السريرية. و ةالحيوي اتالمضاد
  .ى إليهاووصول المرضالمضادات الحيوية 

تحاد الدولي لال ي ليلي والرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيالقال ديفيد ريكس، من جانبه، 
 AMRاللتهابات المقاومة للمضادات الحيوية‘ )مكافحة اصندوق ’من خالل : ""IFPMAدوية "األوجمعيات عي لمصنّ 

Action Fund)، لمضادات وط انتاج اخطاستدامة مليار دوالر أمريكي للحفاظ على نحو صناعة األدوية قطاع ستثمر ي
وأضاف:  "العالم.حول يؤثر على الماليين من الناس خطير ومقلق قد االنهيار، وهو وضع التي توشك على الحيوية 

دعم المضادات الحيوية التجريبية ( AMR Action Fund)ومة للمضادات الحيوية امكافحة االلتهابات المقصندوق يتولى "س



 
 

 

International  Ch. des Mines 9 Tel: +41 22 338 32 00 

Federation of P.O. Box 195 Fax: +41 22 338 32 99 

Pharmaceutical  1211 Geneva 20 www.ifpma.org 

Manufacturers & Switzerland 

Associations 

بمنح في نهاية المطاف سيساهم تطوير األدوية، مما عملية من صعوبة األكثر و خالل المراحل الالحقة ة المبتكر و  ةلمرشحا
 للمضادات الحيوية." ةمستدامعملية انتاج اإلصالحات السياسية الالزمة لتمكين تنفيذ لالكافي  لحكومات الوقتا

 
 

 في هامة خطوة( AMR Action Fund" )الحيوية للمضادات المقاومة اللتهاباتا مكافحة صندوق" يشّكل حين وفي
إصالحات أن يضعوا العالم حول السياسات واضعي لى نبغي ع، يعملية التصدي لاللتهابات المقاومة للمضادات الحيوية 

سوق المضادات الحيوية حفيز جديدة، لتجذب سداد التكاليف وحوافز عملية قائمة على السوق، بما في ذلك إصالح 
ينفذ قطاع لمضادات الحيوية. حتى ذلك الحين، ذات الصلة باث والتطوير ابحاالستثمارات المستدامة في األتشجيع و 

  للمضادات الحيوية. ةالحالياالنتاج  وطلدعم خطتدابير مناسبة األدوية الحيوية صناعة 
صندوق " األدوية الحيوية، سيكون صناعة من الشركات الرائدة في مجال الذي تقدمه مجموعة ومن خالل االستثمار 

أكبر مشروع جماعي يتم إنشاؤه على اإلطالق ( AMR Action Fund" )اللتهابات المقاومة للمضادات الحيويةمكافحة ا
" اللتهابات المقاومة للمضادات الحيويةمكافحة اصندوق ". وسيقوم مشكلة االلتهابات المقاومة للمضادات الحيويةلمعالجة 

(AMR Action Fund) :بما يلي 
 

االستثمار في شركات التكنولوجيا الحيوية الصغيرة التي تركز على تطوير عالجات مضادة للبكتيريا مبتكرة  •
ات فرق كبير في الممارستساهم بإحداث ، و الصحة العامةفي مجال  حتياجات ذات األولوية القصوى التلبي او 

 السريرية، وإنقاذ األرواح.
والموارد العميقة الخبرات مجموعة إمكانية الوصول إلى وتزويدها بلشركات المحافظ، تقني الدعم الوفير ت •

تطوير المضادات الحيوية، ودعم الوصول عملية الكبيرة، لتعزيز  الحيويةصناعة األدوية شركات المتاحة ل
 واالستخدام المناسب للمضادات الحيوية.

الخيرية، الشركات ، بما في ذلك القطاع غير منو قطاع تحالف واسع من أصحاب المصلحة في الإنشاء  •
اإلنمائية، والمنظمات متعددة األطراف، والمساعدة في تشجيع الحكومات على خلق ظروف السوق لمصارف وا

  المضادات الحيوية.وط انتاج االستثمار المستدام في خطسمح بالتي تالمواتية 
أكثر من مليار دوالر ( االستثمار بAMR Action Fund" )للمضادات الحيويةاللتهابات المقاومة مكافحة اصندوق " ويتوقع

تطوير في مجال التمويل سّد الهوة الواسعة في مجال فظة من الشركات لاأمريكي بدعم من الشركاء المستقبليين في ح
 .2020المضادات الحيوية. ومن المتوقع أن يبدأ الصندوق عمله خالل الربع األخير من عام 
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 رجى زيارة ي   (،AMR Action Fund" )اللتهابات المقاومة للمضادات الحيويةمكافحة اصندوق "مزيد من التفاصيل حول لل
 .  www.AMRactionfund.com الرابط االلكتروني التالي: 

 
 (AMR Action Fundللمضادات الحيوية )اللتهابات المقاومة مكافحة اصندوق دعم لبيانات 

 
تقويض الجهود واالنجازات التي تمّ بطيئة تهدد ب ‘تسونامي"تشّكل االلتهابات المقاومة للمضادات الحيوية نوعا  من ’

لقطاع الخاص التي يقوم بها االجديدة مبادرة بهذه البحرارة رحب نا أقرن من التقدم الطبي. أالتوصل إليها خالل نحو 
مكافحة الحاجة إليها. وتتطلع منظمة الصحة العالمية إلى العمل مع صندوق كثر تطوير العالجات المضادة للبكتيريا التي تل

التي تهدد لتسريع البحوث الرامية إلى معالجة هذه األزمة  (AMR Action Fund)االلتهابات المقاومة للمضادات الحيوية 
 .الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية." الصحة العامة

 
 بنك االستثمار األوروبييعمل ’المتزايدة.  األمراض مقاومةمعالجة مشكلة اجة إلى مضادات حيوية جديدة لتشتد الح"
(EIB)  مقاومة مضادات الميكروبات تعد أزمة أدوات مالية مبتكرة، و بواسطة السوق حاالت إخفاق دعم بشكل نشط على

قطاع ع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، مثل ضمّ الجهود م. لقد حان الوقت لكي نمن هذه الحاالتواحدة 
متعددة األطراف، ومنظمة الصحة العالمية نمائية مصارف اإلال، و من أصحاب األيادي البيضاءصناعة األدوية، والممولين 

 هذا التهديد.مواجهة ل
 
الرئيسة لبنك هداف قضايا الصحة العامة مع األدعم المخصص لالتأثير شديد صندوق مثل هذا الدعم إنشاء يتماشى "

هذا دعم إطالق من مجموعة ءا  في القطاع الصحي، ونحن فخورون بأن نكون جز ( EIB) االستثمار األوروبي
 .(EIBفيرنر هوير، رئيس بنك االستثمار األوروبي ) "،الصندوق 

 
 AMR Actionاللتهابات المقاومة للمضادات الحيوية )مكافحة اصندوق شركات ومؤسسات األدوية الحيوية التي تدعم 

Fund) 
 

ي إيالو"، "إيسايو"، "دايتشي سانكيوو"، "تشوغايإنجلهايم"، و"و"بورينجر ، "بايرو"، "أمجينو"، "راليألمتضّم كال  من: "
إم و"، "ميركو"، "مينارينيو"، "لوندبيكو"، "ليو فارماو"، "جونسون آند جونسون و"، "غالكسو سميث كالينو"، "ليلي وشركاه 

https://www.amractionfund.com/
https://www.amractionfund.com/
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، "تاكيداو"، "يجشيونو و"، "روش"، "فايزرو"، ك"نوفو نورديس"مؤسسة و ، "نوفو نورديسكو"، "نوفارتيسو"، "إس دي
 و"يو سي بي".  ،"تيفاو"
 

 (AMR Action Fundاللتهابات المقاومة للمضادات الحيوية )مكافحة اصندوق لمحة عن 
 

شركة رائدة  20أكثر من تضّم مبادرة ( AMR Action Fund" )اللتهابات المقاومة للمضادات الحيويةمكافحة اصندوق يعّد "
مضادات حيوية لجلب من اثنين إلى أربعة مليار دوالر أمريكي، نحو دت باستثمار تعهّ ، األدوية الحيويةصناعة في مجال 

 AMR Action" )اللتهابات المقاومة للمضادات الحيويةمكافحة اصندوق تولى ". وسي2030جديدة في السوق بحلول عام 

Fund شراكات مع كما سيدخل في كات الصغيرة التي تطور عالجات مبتكرة مضادة للبكتيريا. في الشر ( االستثمار
والمنظمات متعددة األطراف لتعزيز وتسريع تطوير المضادات  المؤسسات والمنظمات الخيرية، والمصارف اإلنمائية

فات الحيوية الجديدة لمكافحة اآلمستدام من المضادات انتاج الحيوية. كما سيعمل مع الحكومات لضمان وجود خط 
  الخارقة.واألوبئة 

االتحاد الدولي  من قبل( AMR Action Fund" )اللتهابات المقاومة للمضادات الحيويةمكافحة اصندوق "تم تطوير مفهوم 
وشركات ، (BCR)الحيوية صناعة األدوية شركات التنفيذيين لومنتدى الروساء " IFPMAدوية "األوجمعيات عي لمصنّ 

وبرنامج األبحاث و ( EIBبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبنك األوروبي لالستثمار )صناعة األدوية الحيوية، 
 "ويلكوم تراست". 

 
ن نص اللغة األصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع إ

 لنص اللغة األصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
 

 لالتصال:
 أبيجايل جونز، مديرة االتصاالت

 "IFPMAدوية "األوجمعيات عي االتحاد الدولي لمصنّ 
 + 32475410976هاتف: 

 a.jones@ifpma.orgالبريد االلكتروني: 
 أو

https://www.ifpma.org/
https://www.ifpma.org/biopharmaceutical-ceos-roundtable-bcr/
mailto:a.jones@ifpma.org
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 باالنابة لشؤون الخارجيةاسيالس هوالند، مدير 
 (AMR Action Fund" )اللتهابات المقاومة للمضادات الحيويةمكافحة اصندوق "

 +12023290936 هاتف:
  silas.holland@amractionfund.com االلكتروني:البريد 

 
 "IFPMAدوية "األوجمعيات عي االتحاد الدولي لمصنّ المصدر: 

 
 
 
 
 
 

mailto:silas.holland@amractionfund.com

