
     
 

 صحفي  خبر
  شركات لدعم تفاهم مذكرة يوقعان منها  والوقاية  األمراض لمكافحة األفريقية   والمراكز  المالريا  مكافحة أدوية مشروع

 اإلفريقية  التصنيع
 

 والوقاية  األم اض لمكافحة  األف يقية  والم اكز(  MMV)  المالريا مكافحة  أدوية  مشررر و  وقع ،15/12/2022  ادروان  كيغالي،

 المؤتم  هامش  على  المالريا  ألدوية  األف يقية  التصرررنيع شررر كا   تعزيز  على ت كز(  MoU)  تفاهم   مذك ة ( Africa CDC) منها

 .رواندا  بدولة كيغالي في  والمنعقد(  CPHIA 2022)  أف يقيا في العامة  للصحة  الثاني  الدولي
 

  المالريا   مضررادا   إلى  العاد   الوصررو   وتسررهي   اإلمدادا   لتأمين  المشررت    التعزيز في  التفاهم    ة مذك من  الهدف  ويتجلى
  أكد   التفاهم، مذك ة   خال  منو  القارة  في  الحالية  للمنتجا   الصرحي  والتأثي   االسرتددا    تعظيم   وبالتالي  الجودة،  عالية  المعتمدة 
  هدف   لتحقيق  الجهود  بتوحيد  التزامهما منها والوقاية  األم اض افحةلمك  األف يقية  والم اكز  المالريا مكافحة  أدوية مشرر و 
 .األف يقية  القارة   منها تعاني  تزا   ال  التي  المالريا  مث  األم اض  لمعالجة  ألف يقيا  التصنيعية  القدرة   تعزيز وهو  مشت  

 

  مشر و   شرت  ي: "المالريا  مكافحة  أدوية مشر و  في  العالمية  والشر اكا   السرو   لديناميكيا  األو   المدي  هوغو،  بيي  قا 

  األدويرة   تقرديم   في  يتمثر   مشررررت    هردف  في  منهرا  والوقرايرة  األم اض  لمكرافحرة  األف يقيرة  والم اكز  المالريرا  مكرافحرة  أدويرة
  المصنعة   الش كا  مع والتعاون  المستهدفة  االستثمارا  أن  نعتقد"  وأضاف".  إف يقيا في  المنتجة  الجودة   المضمونة  األسراسية

 ."والداص  العا    القطاعين من ك  في  الجودة  عالية  المالريا  مضادا   إلى  الوصو   لتوسيع  ف ًصا  سيدلق  ة المدتار
 

 منها والوقاية  األم اض لمكافحة  األف يقية والم اكز  المالريا  مكافحة  أدوية و ش م  عم يس  كيف  كذلك  التفاهم   مذك ة   تحددو
 في األعضررا   الدو   دعوة   ذلك ويشررم .  الجودة   والمضررمونة  محليًا  المصررنعة  األدوية وشرر ا   التموي  لضررمان  الشرر كا  مع

 .الجودة   والمضمونة  محليًا  المصنعة  لألدوية  اإلقليمي  التوزيع  لضمان  الح ة   التجارة   اتفاقيا   وقيعت  إلى  األف يقي  االتحاد
 

  تصررنيع  على  قادرة   إف يقيا"  إن:  إف يقيا في  األم اض  مكافحة  بم كز  العلو    اريمسررتشرر  كبي   نديمبي،  نيسرريز  الدكتور قا و

 والوقاية  األم اض لمكافحة  األف يقية  والم اكز  المالريا مكافحة  أدوية  مشر و   بين  الشر اكة" أن  وأفاد".  بها  الداصرة  األدوية

  المكونا    لتصرررنيع  اإلقليمية المحاور  من  العديد  إنشرررا   على  والت كيز  لألدوية  المحلي  التصرررنيع  زيادة  على  سرررتعم  منها
 (."FPP)  الجاهزة   الصيدالنية  والمنتجا (  API)  الفعالة  الصيدالنية

 

 على  والبنا   أف يقيا في  التصررنيع  نطا   وتوسرريع  تسرر يع  إلى  ويهدف  األف يقي  االتحاد في  األعضررا   الدو   التعاون  سرريدعم و
  المضرمونة   الجاهزة   الصريدالنية  والمنتجا   الفعالة  الصريدالنية  لمكونا ا  تصرنيع  لدعم   جديدة   قدرا   وتطوي   الحالية  القدرا 
  العالمية   الصرحة منظمة  اعتماد  خال  من  التعاون  هذا  لمث   المحتملة  الفوائد  على  الضرو   تسرلي   تم   وقد.  لمالرياا عالجل  الجودة 

  كوربوريشرن   يونيف سرا  شر كة  صرنع ت  المالريا، من  الحوام   النسرا  يحمي  دوا  وهو  ،بي يميثامين -لسرلفادوكسرين  مؤخً ا

 .المالريا مكافحة  أدوية  مش و  هادعميو  كينيا ومق ها(  UCL)  المحدودة 

 

 الخبر   نهاية
 

 

 

 للمحررين  مالحظات



     
 

 المالريا مرض وطأة  عن  أساسية  معلومات
  بنحو   يقدر ما هنا  كان  ،2022  ديسرمب  8  بتاريخ  الصرادر  ،العالمية  الصرحة  لمنظمة  العالم  في  المالريا عن  تق ي   ألحدث  وفقًا

 و.  للجائحة األولى  السنة في  وفاة   حالة  625000  برررر مقارنة 2021  عا   في  العالم   مستوى على  المالريا  بسبب وفاة   حالة 619000

 .568000  الوفيا   عدد  بلغ 2019 عا    في  الجائحة  اندال   قب 
 

 2019  الفت ة  في  علي   كانت مما  أبطأ بمعد   ولكن ،2021 و 2020 عامي  بين  االرتفا  يف  بالمالريا  اإلصررابة  حاال   اسررتم  

 في  مليونًا 232 و 2020  عا   في  مليونًا 245  برررر مقارنة 2021  عا   في  مليونًا 247  لمالرياا  لحاال  العالمي  العدد  وبلغ. 2020  إلى

 .2019  عا  
 

  وزيرادة(  SMC)  الموسررررميرة  المالريرا من  الكيميرائيرة  الوقرايرة  في  التوسررررع  شررررملرت  التي  ،النراجحرة  المحراوال   من  ال غم   علىو

  المنطقة  في  خاصرة  التحديا  من  العديد  االسرتصصرا  جهود  تواج   ،(ACTs)  األرتيميسرينين  مادة  على  القائمة الم كبة  العالجا 

 أن  إلى  اضرافة. 2021  عا   في  العالم   مسرتوى  على  الوفيا  من ٪96  و  اإلصرابة حاال   من ٪95  حوالي  تحملت  والتي  ،األف يقية

 .المنطقة في  المالريا  وفيا   حاال   جميع من ٪80 من  يق ب ما  شكلت  الدامسة  سن  دون  األطفا   نسبة
 

 ،(٪12.3)  الديمق اطية  الكونغو ريةوجمهو ،(٪26.6)  نيجي يا وهم   األف يقية  المنطقة في  بلدان أربعة  شررركلت ،2021  عا   وفي

 .العالم   مستوى على  المالرياب  اإلصابة  حاال   نصف  من  يق ب ما (٪4.1) موزمبيقو  ،(٪5.1)  وأوغندا

 

 أفريقيا  في  التصنيع  عن  أساسية  معلومات
 

  حاليًا   ف يقياأ  تسرتورد. ومصر  والمغ ب  وكينيا  ف يقياأ  وجنوب  نيجي يا مث   دو  في  الصريدالنية  المنتجا   تصرنيع  يتم   حاليًا،

  ضرررعف   نقاط  COVID-19  جائحة   أظه   فقد  ذلك، على  عالوة .  والطبية  الصررريدالنية  االسرررتهالكية  المواد من ٪90-70  بين ما

  إلى   يةالصرررريدالن  المنتجا   واردا   تباطأ   عندما  آسرررريا من  المسررررتوردة   األدوية على  المف ط  باالعتماد  الم تبطة  ف يقياأ
  الصرحية  لألزما   لالسرتجابة  أفضر   بشرك   االسرتعداد  على  القارة   سريسراعد  ف يقياأ في  التصرنيع  إمدادا   أمن  تعزيز إن.  التوقف

 .العالمي  الصحي  األمن على  آثار  أيًضا لها  سيكون  وبالتالي  ،  المستقبلية
 

 العالمية  الصحة  منظمة  في  المسبق  التأهيل حول  معلومات
 

 وتشرررم   الجودة  مضرررمونة  منتجا   توفي   ضرررمان  إلى  تسرررعى  آلية هو  العالمية  الصرررحة منظمة في  سررربقالم  التأهي   إج ا 
  التب يد،   سررلسررلة ومعدا   التحصررين  وأجهزة   واللقاحا ،  واألدوية،  الذكور،  ختان  وأجهزة  ،(IVDs)  المدتب  في  التشرردي 

  الدخ    والمتوسررطة  المندفضررة  لبلدانا في العامة  الصررحة  تحسررين في  سرراعد   والتي  األم اض  ناقال  مكافحة  ومنتجا 
(LMIC.) 
 

  ومع وفًا موثوقًا رمًزا  العالمية  الصرررحة لمنظمة  المسررربق  التأهي   أصرررب   مسررربقًا، مؤه  منتج  1500 من  يق ب ما  تواجد مع

 .الصلة  ذا  األعما   أصحاب  عب   والفعالية  والجودة   للسالمة

 /https://extranet.who.int/pqweb :  التالي  ال اب   زيارة   يمكنك  المعلوما ، من  للمزيد
 

 

 

 الشركاء حول  معلومات

https://extranet.who.int/pqweb/


     
 

 (Africa CDC)  منها  والوقاية  األمراض  لمكافحة  األفريقية  المراكز حول  معلومات
 

  تم  األف يقي  لالتحاد تابعة  متدصررصررة  فنية مؤسررسررة هي( Africa CDC) منها  والوقاية األم اض لمكافحة  األف يقية  الم اكز

  تهديدا    عن  الكشرف  على العامة  الصرحة  مؤسرسرا   قدرة   وتعزيز  األعضرا   للدو  العامة  الصرحة  مبادرا   لدعم   تأسريسرها
 .وفعالية  بس عة لها  واالستجابة ومكافحتها ومنعها  األم اض

 /https://africacdc.org:  التالي  ال اب   زيارة   يمكنك  المعلوما ، من  للمزيد
 

 (MMV)  المالريا  مكافحة  أدوية  مشروع حول  معلومات

 مجرا   في  والتطوي   البحر   مجرا  في(  PDP)  المنتجرا   لتطوي   رائردة  شرررر اكرة هي(  MMV) المالريرا  مكرافحرة  أدويرة  مشرررر و 

  اكتشرررراف   خال   من براألم اض  الموبو ة   البلردان في  المالريرا  عرب  من  الحرد في مهمتهرا  وتتمثر .  للمالريرا  المضررررادة   األدويرة

 .للمالريا  ومضادة  فعالة  جديدة   عقاقي   توصي   وتسهي   وتطوي 
 

 http://www.mmv.org:  التالي  ال اب   زيارة   ي جى  المعلوما ، من  للمزيد
 

 االتصال  قنوات
 (MMV)  المالريا مكافحة  أدوية مش و  في  االتصاال   مدي   بو ،  إليزابي /  السيدة 

 92 59 709 79 41+:  الهاتف

 polle@mmv.org:  اإللكت وني  الب يد

 

 (MMV)  المالريا مكافحة  أدوية مش و  في  االتصاال   مدي   مساعد  أوميشوبي،  أكوالدي  /السيد

 61 20 896 79 41+:  الهاتف

 omishopea@mmv.org:  اإللكت وني  الب يد

 

 على  السريط ة  م كز  تصراال  واال  الصرحية  والدبلوماسرية  السرياسرا   قسرم   االتصراال ، مسرؤو   ،جويه  نيكيرون/  السييد

 union.org-GwehN@africa:  اإللكت وني  الب يد  ،+251 945 502 310:  هاتف –  أف يقيا في  األم اض
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