
 
 
 

 

مقدمة
 

من ااألمرااضض االموجوددةة  %25نسبة  االمعديیة ااألمرااضض تشكل
وو قد ااحتلت االمضاددااتت االحيیويیة مكانة ررئيیسيیة في عالجج  بالعالم.

 االبنيیسلليین ااكتشافف منذ ٬،االبيیكتيیريیة االعدوويي نع االناتجة ااألمرااضض
هھھھذاا في ااتخاذذ  ساعد قد وو االماضي٬، االقرنن اارربعيینيیاتت في

 ألمرااضض االكيیميیائي االعالججنجاحح مثل ااجرااءااتت عالجيیة حديیثة ب
 غيیر االوالددةة حديیثي ررعايیة وو ااألعضاء ززررااعة االسرططانن٬،
في ااألبحاثث االمتعلقة  تقدمم ووجودد من االرغمعلي  وو .االنمو مكتملي

باألمرااضض االمعديیة وو ووسائل عالجهھا٬، وو االتقدمم االمستمر في 
يیوجد تهھديید  ٬،االعامة للصحة االرئيیسيیةمجابهھة هھھھذهه االتحديیاتت 

 توززيیع وو أأعداادد فياا االتقدمم٬، نتيیجة االزيیاددةة االدررااميیة خطيیر لهھذ
 لميیكرووباتتل مضاددةةاال ألددوويیةلمن االسالالتت االمقاوومة  جرااِثيیماال
وو  ٬،االطفيیليیاتت وو االفيیرووساتت٬،وومضاددااتت االبيیكتيیريیا٬،  من كل(

 االمسئوليین كبيیراالمثالل٬، صدرر تقريیر عن  سبيیل عليف. االفطريیاتت)
 االميیكرووباتت مقاوومة"أأنن  ليإإ خلصيی 1االمتحدةة بالمملكة االطبيیيین
االعلومم  ووززررااء ااجتماعععن  يیاننب كما صدرر ."كاررثة بحدووثث تهھددد

 علي هھھھذاا االبيیانن قد رركز وو ٬،)2013(ااألخيیر االثمانيیة قمةلدوولل 
أأعربت  كمااالتهھديید االعالمي االذيي تشكلهھ مقاوومة االميیكرووباتت٬، 

منظمة االصحة االعالميیة عن قلقهھا من أأنن هھھھذهه االمشكلة االمتزاايیدةة 
 يیمثل .20152 عامم حتي لأللفيیة لتنمويیةاا هھھھدااففااألق تعيیق تحقيی قد

في االرعايیة االطبيیة االمجتمعيیة وو  االحيیويیة االمضاددااتت مقاوومة تفشي
 االصحة علي اررئيیسيی ئاعب عالميیا بالمستشفيیاتت االمرتبطة لعدوويياا
 في ااالبتكارر تناقص بسبب ااألززمة هھھھذهه تتفاقموو  .ااالقتصادد وو

 إإلي االعوددةة خطر في نعيیش نحن :جديیدةة حيیويیة مضاددااتت ااكتشافف
. االحيیويیة االمضاددااتت قبل ما عصر  

كادديیميیاتتألل سابقةاال عماللااأل   
 لهھا تارريیخ ططويیل من االطب وو االعلومم أأكادديیميیاتت من االعديید

االنهھج لموااجهھة مقاوومة  تحديید مثل ٬،ااألمورر هھھھذهه بتحليیلااالهھھھتمامم 
في  االخيیاررااتت لحل مشكلة االترااجع تقديیممضاددااتت االميیكرووباتت وو 

 خلق خاللل منتت االحيیويیة (علي سبيیل االمثالل٬، اابتكارر االمضادداا
 شرااكةاالوو  االصناعيیةلألستثماررااتت  وو االحواافز االتنظيیميیة االهھيیاكل

االعلمي ااألوولل  االمؤتمر تناووللبيین االقطاعيین االعامم وو االخاصص). 
االقضيیة  2002في عامم  االطبيیة لألكادديیميیاتت االدووليیة للشبكة

 االمجلس ننأأ كمااالخاصة بمقاوومة االمضاددااتت االحيیويیة٬، 
 االشبكاتت حدييإإ بيیة٬،ووااألوورر االعلومم ألكادديیميیاتت الستشارريياا

 من مجموعةللشبكة االدووليیة ألكادديیميیاتت االعلومم٬، قد نشر  ااألقليیميیة
تسلط  3)2012وو حتي عامم   2005عامم  من االفترةة في( لتقارريیراا

 االسيیاسة لصانعيهھھھذاا االموضوعع وو تقدمم توصيیاتت  ياالضوء عل

                                                
1 Annual Report of the Chief Medical Officer, Volume 2, 2013, 
Infections and the rise of antimicrobial resistance, 
http://media.dh.gov.uk/network/357/files/2013/03/CMO-Annual-2 WHO, Fact sheet no. 194, updated 2013, on 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en. More 
information on WHO activities regarding antimicrobial resistance is 
on http://www.who.int/drugresistance/en/index.html. The challenges 
worldwide are also discussed in the Global Risks 2013 Report of the 
World Economic Forum on 
http://www3.webforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2013.pd
f and examples of initiatives on antibiotic resistance in developing 
countries are described in the Chennai Declaration on 
http://chennaideclaration.org/news.htm and in the work on Mobilising 
Civil Society Organisations on http://cso.reactgroup.org. 
3 Summarised in EASAC policy report 14, 2011, European public 
health and innovation policy for infectious disease: the view from 
EASAC, http://www.easac.eu. 

عن  4حديیث رأأخ أأووررووبي عملنشر  .ااألووررووبي ااألتحادد في
 االفرصصيیعطي تحليیل تفصيیلي عن  مقاوومة االمضاددااتت االحيیويیة

 قمة بدوولل االخاصة االعلومم أأكادديیميیاتت أأصدررتت كما ٬،االبحثيیة
 يیركز بيیانن 5أأخرييجنب مع أأكادديیميیاتت علومم  إإلي جنبا االثمانيیة
.ااألددوويیة مقاوومةل للتصديي عريیضة مقترحاتت علي  

 
صيیاتت ووااسعة من االتو مجموعة ااألكادديیميیاتت عملعن  نتج  

 مع االميیكرووباتت مضاددااتت مقاوومة لمكافحة سيیاساتت لوضع
  وو االمتابعة٬، لدعم االمطوبب االعمل لتنسيیق محدددةة حاتتمقتر

من ااألهھھھميیة بمكانن  االبحوثث وو ااألبتكارر. وو االتقنيیة٬، االمساعدةة
االميیكرووباتت االموجوددةة حاليیا وو  مضاددااتتاالحفاظظ علي فعاليیة 

أأددوويیة جديیدةة.  تسريیع ووتيیرةة ااكتشافف وو تطويیر عليكذلك االعمل 
 سيیاساتت االعريیضة ااالسترااتيیجيیة هھھھذهه تتطلب نجاحهھا٬، أأجل من

 وو االصحة٬، تضمنت قطاعاتت عدةة في  شامل نهھج ااتباعع وو ررفيیعة
ااالقتصادد وو غيیرهھھھا من االقطاعاتت  وو االتنميیة٬، وواالزررااعة٬، 

االسيیاسيیة ااألخريي.  
هھذهه االمشكلةب عالمياال  االسيیاسي ااألهھھھتمامم  
(مايیو  االستونن وو االساددسس ميیةاالعال االصحة جمعيیة ااجتماعع خاللل
 االدوولل من االعديید قبل من متزاايید ااعتراافف هھھھناكك كانن )2013
 االمضاددااتت مقاوومة أأنن االعالميیة االصحة منظمة في ااألعضاء
 هھھھذاا يیجب أأنن يینالل  .6االعالميیة للصحة كبيیراا تهھديیداا تشكل االحيیويیة
مكانة باررززةة في االمناقشاتت ااالسترااتيیجيیة االعالميیة. علي  االتهھديید
 االمستويي ررفيیع فريیق من 7مؤخراا صدرر تقريیر في مثاللاال سبيیل
االتنميیة لما بعد  أأعماللحولل جدوولل  االباررززةة االشخصيیاتت من

 في ااألددوويیة مقاوومة حولل محددد شئ أأددررااجج يیتم لم ٬،2015
 هھھھناكك كانن ننإإ وو حتي بالصحة٬، االخاصة االتوضيیحيیة ااألهھھھداافف
االشبكة  تريي. االمعديیة ااألمرااضض أأثارر تخفيیض بضرووررةة ااعتراافف
ة ألكادديیميیاتت االعلومم وو االشبكة االدووليیة لألكادديیميیاتت االطبيیة٬، االدووليی
وو االخاصة بجدوولل  االحاليیة االمتحدةة ممااأل مناقشاتت علي يیجب أأنهھ

 مضاددااتت مقاوومة بأنن ااالعتراافف 2015أأعمالل االتنميیة لما بعد 
 منوو االخطر االرئيیسي علي االصحة االعامة حاليیا تمثل االميیكرووباتت

 وو متسقة وو عاجلة جهھودد لبناءثم يیكونن هھھھذاا ااالعتراافف حافز 
 جميیع في االمشكلة هھھھذهه معالجة أأجل من االحاليیة االجهھودد تحسيین
.االمستداامة االتنميیة ففأأهھھھداا من كجزء االعالم أأنحاء  

 االدووليیة االشبكة وو االعلومم ألكادديیميیاتت االدووليیة االشبكة توصيیاتت
االطبيیة لألكادديیميیاتت  

االدووليیة ألكادديیميیاتت االعلومم وو االشبكة االدووليیة  االشبكة تدعم
االمستمدةة من عمل أأكادديیمي  ااالستنتاجاتتبقوةة  يیميیاتت االطبيیةكاددلأل

 بفاعليیة وو كفاءةة  للعمل متكاملة ااسترااتيیجيیةسابق من أأجل توفيیر 
نودد أأيیضا أأنن نغتنم االفرصة  وو من أأجل ااالستعداادد للمستقبل.

 ددعم فيعلي ااألهھھھميیة ااألساسيیة للمعاررفف االجديیدةة  االتأكيید ددةةإلعا
 تقع االتياالمسئوليیة االمستمرةة  لككذوو ٬،بهھا االموصي ااإلجرااءااتت

                                                
4 Antibiotics Research: Problems and Prospects, 2013, German 
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Humanity, 2013 
6 Summary report provided by permanent mission of Sweden in 
Geneva, Antibiotic resistance – a threat to global health security and 
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 ام ننلتقديیم االمشوررةة بشأ ااألكادديیميیاتت شبكاتت وو ااألكادديیميیاتت علي
من ووجهھة نظر االشبكة االدووليیة  .ممكن ووهھھھو ضروورريي 

إإذذاا  ألكادديیميیاتت االعلومم وو االشبكة االدووليیة لألكادديیميیاتت االطبيیة٬، أأنهھ 
من االوااجب االعمل علي تقليیل مشكلة االصحة االعامة االكبريي  كانن
هھھھناكك  تكان ذذااإإ وو االميیكرووباتت٬، مضاددااتت مقاوومة فياالمتمثلة وو 

ماسة للتدخل  حاجةتفادديیهھا٬، فهھناكك  من االوااجب سيیئةكاررثة 
:يیلي بمااالدوولي   

 
•  مضاددااتت مقاوومة مكافحة ااحتاللل لضمانن ااألنن االتحركك 

 خطة أأعمالل جدوولل في ررئيیسيیة مكانة االميیكرووباتت
.االعالم أأنحاء جميیع في االمستداامة االتنميیة  

•  للمرااقبة عالميیة متكاملة أأنظمة تعزيیز وو رتطويی 
تعني بجمع وو تحليیل وو  ٬،)االحيیوااناتت وو االبشر تشمل(

 ألتخاذذوو كذلك توفيیر قاعدةة ااألددلة  االبيیاناتتنشر 
 تحقيیقأأجل  منفي كل االقطاعاتت  االالززمة  ااإلجرااءااتت
.االصحة  

• وو تنفيیذ براامج االمعلوماتت وو االتثقيیف بشأنن  ووضع 
 االعقاقيیر ااستعمالل يف االحكيیمااالستخداامم االرشيید وو 

 االوصفاتت تحسيین ذذلك في بما للعدوويي٬، االمضاددةة
 االطب وو االعامة االصحة مجالل في عامليینلل االطبيیة
 عملاالمضاددااتت االحيیويیة يیتطلب  ااستعمالل .االبيیطريي

هھھھو  ما"فرقق مخصصة لتحليیل وو تباددلل وو تنفيید 
 في االحيیويیة للمضاددااتت االحاليصالح". ااالستخداامم 

 )االنمو(لتعزيیز  االحيیوااناتت تربيیة في االدوولل من االعديید
يیجب تقليیصهھ٬، وو كذلك إإعاددةة االنظر في االعديید من 

االتطبيیقاتت االزررااعيیة.  
• وو االعامة من االناسس  للمرضيفي براامج تثقيیفيیة  االبدء 

عن االوقايیة من االعدوويي وو االتعامل معهھا٬، هھھھذهه 
االعامة أأنن  إإلي ليیص نناااالمعلوماتت يیجب أأنن تشمل 

.االعالجج في ااالبتكاررملحة لتعزيیز  حاجة هھھھناكك  
• براامج االوقايیة من االعدوويي وو مكافحتهھا ـ مثل  ددعم 

 ضمانن وواالتطعيیم وو االنظافة وو االصرفف االصحي ـ 
 وو االمستشفيیاتت ددااخل االرعايیة هھھھذهه علي االحصولل
.خاررجهھا  

•  ااألعمالل وو االدوواائيیة االصناعاتت في ااالبتكارر تشجيیع 
 وواالتنميیة االعلمي االبحث في االتعاوونن نماذذجج وو االجديیدةة

بالشرااكة مع االقطاعع االعامم لتطويیر عقاقيیر جديیدةة 
للعدوويي٬، بما في ذذلك عقاقيیر خاصة  مضاددةة

 آآليیاتت عن االبحث يینبغي كما باألمرااضض االمهھملة حاليیا.
 االعائد لفصل ذذلك وو ٬،من أأمواالل عامة للتمويیل مبتكرةة
 تشجيیع بالتالي وو االمبيیعاتت٬، حجم عن ااألستثمارر علي
 إإلي االوصولل ماننض في االمساعدةة وو االمعرفة تباددلل
اااللتزاامم  تجديید يیقترنن أأنن. يیجب معقولة بأسعارر االعالجج
 االمنظومة ااصالحح مع االدووااء صناعة في باالبتكارر

 إإقامة مع االعلم٬، علي االقائمة االتنظيیميیةلتسهھيیل ااألططر 
 االحصولل عند االسالمة وو االسرعة بيین مناسب ززننتواا
االمواافقة علي االمضاددااتت االحيیويیة االجديیدةة. علي  

• ادد ووسائل تشخيیص سريیعة٬، وو ذذلك لتحسيین اايیج تشجيیع 
االكشف االمبكر٬، وو قصر ااستخداامم االمضاددااتت االحيیويیة 
في االرعايیة االسريیريیة٬، وو توفيیر نظامم أأكثر كفاءةة 

ميیكرووبيیة  الددخالل االمرضي االذيین يیعانونن من أأمرااضض
ذذااتت مقاوومة متعدددةة إإلي تجارربب سريیريیة٬، وو تحسيین 

مرااقبة نشوء االمقاوومة.  
 

•  قد االطبيیة االسيیاحة صحاببووأأ االمهھاجريین أأنن مالحظة 
 نكاأأم إإلي مقاوومةاال ميیكرووباتتاال نقل في يیساهھھھمواا

 ااألصابة لتوصيیف صفح يیتطلب ماهھھھو  ووـ  جديیدةة
.االفئاتت هھھھذهه في بالعدوويي  

•  هھوضضللنفي جميیع أأنحاء االعالم  االبحثيیة االقدررةة ززيیاددةة 
 وو ٬،االمتعدددةة االتخصصاتت بيین رروواابط تنميیة وو بالعلم٬،
 أأجل من ذذلك وو ٬،ريیةاالسريی ااألبحاثث قدررااتت ززيیاددةة
 االمضاددةة االعقاقيیر مقاوومة ظظهھورر منع وو مرااقبة

االعلومم  يیجب أأنن يیتضمن جدوولل ااألعمالل .للميیكرووباتت
االحيیويیة ااألساسيیة وو إإيیجادد نماذذجج لفهھم أأصل وو تطورر وو 

في  للعقاقيیر جديیدةة أأهھھھداافف تحديید وواانتشارر االمقاوومة٬، 
إلجرااء بحوثث في مجالل  حاجة هھھھناكك أأيیضا .االجرااثيیم
ألجتماعيیة وو ذذلك لفهھم االمحدددااتت ااألجتماعيیة االعلومم اا

إلنتشارر مقاوومة االعقاقيیر وو توضيیح االحواافز 
ااألقتصادديیة االمتاحة لموااجهھة مقاوومة االعقاقيیر.  

•  تتطلب االبحوثث ااستخداامم وو إإجرااء في أأفضل مماررسة 
:ذذلك في بما جديیدةة٬، تنظيیميیة هھھھيیاكل وو ررؤؤيي ووجودد  
 مجالل ددااخل ااتجاهھھھاتت في للتفكيیر جديیدةة ططرقق )1

 كي االمعرفة مصاددرر لتوفيیر ااألساسيیة وثثاالبح
ووررشة  هھھھناكك االمثالل سبيیل علي ـ ااالبتكارر تحفز

في  بيیةووااألووررأأكادديیميیاتت االعلومم  هھانظمستعمل 
٬، ستجمع االوررشة كبارر االباحثيین لتباددلل 2014عامم 

يیعتبر جائز  أأنن يیمكن ماووجهھاتت االنظر حولل 
لخلق منهھج علمي جديید لمكافحة االعدوويي.  

 االبحوثث براامج لدعم جديیدةة شرااكة هھھھيیاكل أأيیجادد )2
 االمرااقبة ددعم وو لبناء كذلك وو االعالميیة٬، ااالبتكارر وو

 مباددررةة .مكافحة االعدوويي براامجوو ٬،االمستمرةة
 ااألتحادد بدأأهه االذيي وو االمشتركك برنامجاال

يیساعد في تحفيیز مشارركة  قد مؤخراا  8ااألووررووبي
ددووليیة أأووسع في ااألوولويیاتت االبحثيیة وو االمشارريیع. 

 أأفضل مشارركة هھھھناكك يیكونن أأنن أأيیضا يیجب
 االوصولل بحريیة االتزاامم مع االبحثيیة٬، للبيیاناتت

.للمعلوماتت  
 ااالبتكارر وو االبحث مجالل في للتميیز جديیدةة مرااكز )3

 مجالل في االبحثيیة االقدررااتت تعزيیز يیتطلب هھھھذاا وو ـ
.9في االبلداانن االناميیة االصحة  

 
 هھھھو االميیكرووباتت مضاددااتت مقاوومة نهھايیة٬،اال في
 نحاءأأ جميیع في االتعاوونن يیتطلب عالمي تهھديید
اابتكارر مضاددااتت  تستخدمم في مواارردد إليیجادد االعالم

.للجميیع ااألمثل االعالجج ووجودد نحيیويیة وو تضم  
 

IAP is the global network of 106 science academies 
representing more than 100 countries worldwide.  

mies.nethttp://www.interacade  
IAMP is the network of the world’s medical academies and 

-http://www.iampmedical sections of science academies. 
.online.org  

Their Secretariats are hosted by TWAS, in Trieste, Italy 
http://www.twas.org  

 
 

 

                                                
8 JPIAMR, http://www.jpiamr.eu. 
9 IAMP, A call for action to strengthen health research capacity in 
low and middle income countries, http://www.iamp-online.org. 


