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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق  التكّريرجى من أعضاء الوفودلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  الصناعية التنمية جملس  
  الدورة الثامنة والثالثون

  ٢٠١٠نوفمرب /الثاين  تشرين٢٦-٢٤ فيينا،
   من جدول األعمال املؤقت٨البند 

بصناعة  م من اليونيدو من أجل النهوضدَّالدعم املق
  الصيدالنية احمللية يف البلدان النامية، املستحضرات

       األساسيةباملنتجات الصحية  مع االهتمام بصفة خاصة
 من اليونيدو من أجل النهوض بصناعة املستحضرات املقدَّمالدعم     

الصيدالنية احمللية يف البلدان النامية، مع االهتمام بصفة خاصة باملنتجات 
      الصحية األساسية

      تقرير من املدير العام    
حضرات ر هذه الوثيقة معلومات عن أنشطة اليونيدو بشأن دعم صناعة املستتوفِّ   

 .الصيدالنية احمللية يف البلدان النامية مع االهتمام بصفة خاصة باملنتجات الصحية األساسية
    

  احملتويات
 الصفحة الفقرات 

  ٣  ٦-١...................................................................................مةمقدِّ -أوال
  ٥  ٢٦-٧..........دور منتجي املستحضرات الصيدالنية يف البلدان النامية: حتسني إتاحة العقاقري األساسية -ثانيا
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 الصفحة الفقرات 
  ١٤  ٣٣-٢٧........خربات اليونيدو يف اآلونة األخرية: ناعة املستحضرات الصيدالنية يف البلدان الناميةدعم ص -ثالثا
  ١٥  ٤١-٣٤....يف سبيل حتسني برنامج اليونيدو:  وجداول أعمال التنمية الصناعيةالعموميةالربط بني الصحة  -رابعا
  ١٩  ٤٢.............................................................................االستنتاجات -خامسا
  ٢٠  ٤٣..........................................................ختاذه من اجمللس ااملطلوباإلجراء  -سادسا

  ٢١ ........................................................................املختصرات املستخدمة يف الوثيقة 
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    مةدِّمق  -والأ  
إنقــاذ يف  أمهيــة حيويــة الــيت هلــاشــهد العقــد الــسابق زيــادات كــبرية يف توريــد األدويــة   -١

وعلى الرغم من ذلك، فإن الفجوة بني ما هـو الزم ومـا هـو متـاح               . األرواح يف البلدان النامية   
وتظهر هذه الفجوة بأقصى وضوح فيما يتعلق بالعقاقري الالزمـة          . سعةمن العقاقري ما زالت شا    

يـدز،  ألا/لثالثة من أخطر األمراض وأوسعها انتشارا، أال وهي متالزمة نقص املناعـة املكتـسب             
ويف الوقت نفسه، فـإن شـح فـرص احلـصول علـى عقـاقري أساسـية مـضمونة         . واملالريا، والسل 

  . على البلدان النامية وأقل البلدان منوااً كبرياً عبئشكِّلياجلودة لعالج أمراض أخرى ال يزال 
 الدور الذي ميكن أن يـضطلع بـه منتجـو املستحـضرات الـصيدالنية يف البلـدان             وحيظى  -٢

ــة         ــاقري الالزم ــى العق ــسري احلــصول عل ــل يف تي ــة كوســيلة لتخفيــف وطــأة التحــدي املتمث النامي
 فقــد حــدَّد. ع تركيــز خــاص علــى أفريقيــا باهتمــام متجــدد ومتزايــد يف الــسنوات األخــرية، مــ  

 علـى سـبيل     ٢٠٠٧االحتاد األفريقي، يف خطته اخلاصة بصناعة املستحضرات الـصيدالنية لعـام            
 بإنتـاج وتربز مهمة النهوض    .  أهداف التنمية  من اً مهم اً باعتباره هدف  حملّيا األدوية   إنتاجاملثال،  

ــصيدالنية   ــن  املستحــضرات ال ــصرا م ــصفتها عن ــة  عناصــرب ــذه    خط ــارة ه ــل اخلاصــة بتج  العم
-٢٠٠٧للفتـرة   ) (SADC(ماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي          واليت وضـعتها اجل    املستحضرات

، كمــا بلــغ إعــداد خطــة العمــل اإلقليميــة املتعلقــة بــصناعة املستحــضرات الــصيدالنية   )٢٠١٣
حملليـة  ومتيَّـزت صـناعة هـذه املستحـضرات ا    ). EAC(مرحلة متقدمة داخل مجاعة شرق أفريقيـا        

 املتحـدة  زانيـا  تن بوتسوانا ومجهورية    منهابكوهنا قطاعا حيظى بأولوية يف عدد من البلدان أيضا،          
  .وغانا وكينيا

، دأبــت اليونيــدو بتمويــل مــن أملانيــا علــى إســداء املــشورة وتقــدمي   ٢٠٠٦ومنــذ عــام   -٣
احمللـي للعقـاقري    الدعم يف جمال بناء القدرات يف إطار مشروع عـاملي هـادف إىل تعزيـز اإلنتـاج                  

 التركيــز بــشكل خــاص علــى تــرويج املنــشآت  وانــصبَّ. اجلنيــسة األساســية يف البلــدان الناميــة
، والــشراكات التجاريــة، واالســتثمار، والتعــاون فيمــا بــني بلــدان )SMEs(الــصغرية واملتوســطة 

ومنــذ ذلــك الوقــت، حظــي دور املنظمــة يف هــذا اجملــال بــاعتراف عــدد مــن اهليئــات  . اجلنــوب
) ١٧الفقـرة    (٦٣/٢٣١بـت يف قرارهـا      حَّحـدة، الـيت ر     اجلمعيـة العامـة لألمـم املت       منهالدولية،  ا

.  من اليونيدو خلطـة االحتـاد األفريقـي اخلاصـة بـصناعة املستحـضرات الـصيدالنية            املقدَّمبالدعم  
 واالبتكــار العموميــةاالســتراتيجية العامليــة وخطــة العمــل بــشأن الــصحة  "يــضاف إىل ذلــك أن 

اللــتني اعتمــدهتما مجعيــة الــصحة العامليــة يف دورهتــا احلاديــة والــستني يف        " كيــة الفكريــة واملل
ــار ــايو /أي ــا       ٢٠٠٨م ــل التكنولوجي ــرويج نق ــن أجــل ت ــدو بوصــفها شــريكا م ــذكران اليوني ، ت

ــة   ــدان الناميـ ــناعة املنتجـــات الـــصحية يف البلـ ــاعي  وحـــثّ. وصـ  اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـ
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)ECOSOC ( ٢٠١٠/٢٤يف قـــراره ) الـــصادر عـــن دورتـــه املوضـــوعية يف عـــام )٢٣الفقـــرة ،
، علــى مجلــة أمــور منــها أن تــدعم اليونيــدو اجلهــود الــيت تبــذهلا الــدول األعــضاء لبنــاء    ٢٠١٠

قدراهتا الوطنية لكي يتسىن هلا أن تستفيد استفادة كاملة من األحكام الواردة يف اتفاق منظمـة                
 )١(،"اتفـاق تـريبس  ) "TRIPS(ة حلقوق امللكية الفكرية التجارة العاملية املتعلق باجلوانب التجاري    

 وقد مـدَّد اإلعـالن املوعـد    )٢(.العموميةوالصحة " اتفاق تريبس"وإعالن الدوحة الالحق بشأن     
 بــذلك اً، متيحــ٢٠١٦التفــاق تــريبس حــىت عــام ) LDCs(األقــصى المتثــال أقــل البلــدان منــوا  

  .لعقاقري اجلنيسة احمللي لإنتاجهاالفرصة هلذه البلدان لزيادة 
رت اليونيــدو ضــمن عملياهتــا إرشــادات ومعــارف متعمقــة لعــدد مــن الكيانــات     فَّــوو  -٤

 ملساعدهتا على تعزيـز األثـر اإلجيـايب الـذي ميكـن أن       العموميةواهليئات اإلقليمية املعنية بالصحة     
يــة للجنــوب ت املنظمــة إىل فرقــة العمــل التابعــة للجماعــة اإلمنائ وانــضّم.  احمللــياإلنتــاجحيققــه 

ــإدارة       ــق العامــل املعــين ب ــساهم يف الفري ــصيدالنية، وهــي ت ــة باملستحــضرات ال األفريقــي واملعني
سلسلة املشتريات واإلمدادات من األدوية اخلاصـة بكـبح املالريـا، وتتعـاون مـع فريـق أساسـي                   

، وذلـك للمـساعدة علـى التـصدي        )ALMA(بقيادة حتالف القـادة األفـريقيني ملكافحـة املالريـا           
  . احمللي للمنتجات الالزمة لعالج املالريا يف القارةاإلنتاجلنواقص 

وبفـــضل املعـــارف املتعمقـــة املكتـــسبة خـــالل تنفيـــذ املـــشروع، تـــستفيد اليونيـــدو مـــن   -٥
ق والوسائل اليت ميكن اسـتخدامها للمـضي قـدما وتوسـيع فـرص              ائجنازات وتفكِّر ملّيا يف الطر    إلا

 حيـوي  إنتـاج هـة حنـو حتقيـق     جَّزيز فعالية وتـأثري املـساعدة املو      عالوصول إىل اجلهات املستهَدفة وت    
وهـذا الـدعم املعـزَّز      . مستدام جتاريا ملنتجات صحية أساسية مـضمونة النوعيـة يف البلـدان الناميـة             

جمـال حمـّدد    وجداول أعمال التنمية الصناعية من شـأنه أن يـساعد علـى معاجلـة            العموميةللصحة  
 مع املراعاة التامة لواليـات ومـسؤوليات عديـد          ،إتاحة العقاقري املتعلقة ب األعم  سألة  امل من جماالت 

وبرنـامج اليونيـدو املعـزَّز علـى هـذا النحـو ميكـن أن يـؤدي أيـضا إىل                    . من عمالء التنمية املعنـيني    
تقليـل   (٤ يف األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة، وال سـيما اهلـدف              للعيان مسامهة أوضح 

مكافحـة فـريوس نقـص     (٦، واهلـدف  )حتـسني الـصحة النفـسانية    (٥، واهلـدف    )فالوفيات األط 
التعــاون مــع : هــاء-٨ (٨، واهلــدف )يــدز، واملالريــا، وغريهــا مــن األمــراض ألا/املناعــة البــشرية

  ). العقاقري األساسية بأسعار ميسورة يف البلدان الناميةإلتاحةشركات املستحضرات الصيدالنية 

───────────────── 
 نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية املتعددة األطراف، يف مراكش جتّسدالصكوك القانونية اليت انظر   )1(  

  .)GATT/1994-7منشورات أمانة الغات، رقم املبيع  (١٩٩٤أبريل / نيسان١٥يف 
  .http://docsonline.wto.org: ، املتاحة على املوقعWT/MIN(01)/DEC/2ظمة التجارة العاملية، الوثيقة من  )2(  
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ر احلايل أبعاد التحدي املتمثل يف تيسري إتاحـة العقـاقري، يليهـا سـرد مـوجز       ويُبرِِز التقري   -٦
للمسامهة اليت ميكـن أن يقـدمها منتجـو املستحـضرات الـصيدالنية يف البلـدان الناميـة مـن أجـل                      

مث يقــدم التقريــر عرضــا عامــا للخــربات الــيت اكتــسبتها  . حتــسني فــرص احلــصول علــى العقــاقري
ــةاليونيــدو يف  ــة مــن البلــدان اإلنتــاجة يف تــشجيع  األخــرياآلون ــتم التقريــر .  احمللــي يف خنب وُيخَت

بعرض أفكار متعمقة بشأن النطاق واالجتاه املمكـنني لربنـامج حمـسَّن يف سـبيل صـنع املنتجـات                   
  .الصحية األساسية

    
دور منتجي املستحضرات الصيدالنية : حتسني إتاحة العقاقري األساسية  -ثانيا  

      يف البلدان النامية
    التحدي املتمثل يف إتاحة العقاقري األساسية    

إلحــراز نتــائج يف  عــامال حامســا العاليــة اجلــودةل احلــصول علــى العقــاقري األساســية ميثّــ  -٧
فعدم ُيـسر احلـصول عليهـا ُيـضعف إىل حـد كـبري قـدرة النـاس           . يف البلدان النامية  جمال الصحة   

  .يل إىل حلقة مفرغة مفضية إىل حافة الفقري بالتادِّ أن يكونوا منتجني اقتصاديا، ويؤعلى
 الــسنوات وإن شــهدت العقــاقري مــثريا للقلــق حــىت  إتاحــةوال يــزال الــنقص الكــبري يف   -٨

متالزمـة نقـص     ( بـشكل خـاص    بائيـة األخرية حشد املـوارد بـصورة هائلـة ملعاجلـة األمـراض الو            
 وقد ساهم التمويـل مبقـدار كـبري    .يف البلدان النامية ) يدز، واملالريا، والسل  ألا/سبكتاملناعة امل 

 منـها الـصندوق العـاملي ملكافحـة         معيَّنـة عن طريق كيانات    احلكومي للعقاقري   شتراء  االمن أجل   
ــة      ألا ــاقري املهم ــوفري العق ــدم مهــم يف ت ــا يف إحــراز تق ــسل واملالري ــدز وال ــاذ أرواح  جــداي  إلنق

  :وتشمل السمات األخرى هلذه التطورات ما يلي. األشخاص املصابني
ــة عــام      )أ(    ــة يف هناي  إىل أن حنــو ٢٠٠٩أشــارت تقــديرات منظمــة الــصحة العاملي

 شخص يف البلدان املنخفضة الدخل ويف البلدان املتوسطة الـدخل كـانوا يتنـاولون             ماليني ٥.٢
 ١٢ وعلى الرغم من أن هذا العدد يدل علـى زيـادة جتـاوزت               )٣(يدز؛ألأدوية مضادة لفريوس ا   

نوات، فـإن التقـديرات أشـارت إىل أن نـسبة املـصابني احملتـاجني إىل                 خالل فترة سـت سـ      عفاِض
 يف املائـة فقـط      ٤٢نـت   الـذين حـصلوا عليهـا فعـال، كا        ويـدز،   ألهذه األدوية املضادة لفـريوس ا     

ــام  ــدواء         ٢٠٠٨يف ع ــى ال ــب عل ــني الطل ــة ب ــة القائم ــسع الفجــوة العميق ــع أن تت ــن املتوق ؛ وم

───────────────── 
يدز ما يزيد عن أليتلقى عالج فريوس ا: "٢٠١٠يوليه / متوز١٩نشرة أخبار منظمة الصحة العاملية بتاريخ   )3(  

  ".مخسة ماليني شخص
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 مليــون حالــة ٢.٧املــرض حيــث أُضــيف مــا يبلــغ حنــو واإلمــدادات املتــوافرة منــه مــع استــشراء 
 إىل جمموع حاالت اإلصـابة الثابتـة بفـريوس األيـدز والـيت بلغـت                ٢٠٠٨إصابة جديدة يف عام     

  ؛ مليون حالة على نطاق العامل٣٣.٤ما يقدر بـ
وتعين طبيعة املالريا الوبائيـة أنـه مـا مل تثبـت املبـادرات الراميـة إىل مكافحتـها                     )ب(   

 مهمـا   يف األمـد البعيـد  سيكون الطلـب علـى املنتجـات الالزمـة لعـالج هـذا املـرض              فالة،  أهنا فع 
). ACT(ال سيما الطلـب علـى العـالج املركَّـب املكـوَّن أساسـا مـن مـادة أرتيـسيمنني                     وأيضا،  
ــدَّ ــا يف عــام    وُيق ــغ حنــو  ٢٠٠٨ر أن عــدد حــاالت اإلصــابة باملالري ــون إصــابة يف  ٢٠٠ بل  ملي

 نسبة األطفـال    وإنّ شخص   ٨٠٠ ٠٠٠ حنو    بلغ شخاص الذين ماتوا منهم    عدد األ  وإنّأفريقيا  
  )٤(؛ يف املائة٨٨ بلغت دون اخلامسة من العمر بينهم

 مليـون إصـابة،     ١١، قُدِّر انتشار السل يف العامل مبا يزيد عـن           ٢٠٠٨ويف عام     )ج(   
الت اإلصــابة يــدز علــى معــدألونظــرا لتــأثري وبــاء ا.  ماليــني يف أفريقيــا٤منــها مــا يقــرب مــن 

  )٥(؛بالسل، فإن الطلب على العالج ُيتوقع أن يرتفع أيضا
ومتثــل األمــراض املزمنــة ســببا رئيــسيا للوفيــات وحــاالت العجــز علــى نطــاق      )د(   

يـضاف إىل ذلـك أن األمـراض غـري املعديـة، مبـا فيهـا أمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة                        . العامل
 يف املائـة مـن حــاالت   ٥٩التنفـسي، متثــل اآلن  والـسكري والـسمنة والـسرطان، وعلــل اجلهـاز     

 )٦(. يف املائـة مـن عـبء األمـراض العـاملي     ٤٦ مليـون حالـة سـنويا، و   ٥٧الوفيات البالغ عددها   
 الـسبب   ٢٠١٥وتشري تقديرات البنك الدويل إىل أن األمراض غري املعدية ستصبح حبلول عـام              

ومبا أن األمراض املزمنة تتطلـب عالجـا         )٧(.الرئيسي للوفيات يف البلدان املنخفضة الدخل أيضا      
متواصال، فإن الطلب على األدوية سيزداد حتما، وسيصبح من املهم علـى حنـو متزايـد بـاطراد                  

  .توفري إمدادات مستقرة منها
 والعرض علـى الـسواء،      من حيث الطلب  إن التحديات اليت حتول دون إتاحة األدوية،          -٩

ة الـشرائية املنخفـضة يف الظـروف املُثقَلـة بـشح املـوارد،              فهي تـشمل القـدر    . موثَّقة توثيقا جيدا  

───────────────── 
  .www.who.int: متاح على املوقع. ة الصحة العاملية، منظم٢٠٠٩املالريا العاملي لعام  تقرير  )4(  
، إصدار منظمة ٢٠١٠مارس /، آذارمبرض السل اخلاص ١٠٤صفحة حقائق، منظمة الصحة العاملية، العدد   )5(  

  .الصحة العاملية
  .www.who.int :معلومات متاحة على املوقع  )6(  
  )7(  Olusoji Adeyi, Owen Smith and Sylvia Robles ،اسات العمومية وحتدي األمراض غري املعديةالسي ،

(Washington, D.C., World Bank, 2007) ٢١-١٧، الصفحات.  
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راء العقـاقري ومـرورا بتخزينـها وتوزيعهـا وترشـيد اسـتخدامها             بدءا بش (وضعف النظم الصحية    
، واملــوارد البــشرية احملــدودة للــصحة وصــعوبات )ومــسائل تنظيمهــا وانتــهاء بتحديــد أســعارها

ا نتيجة لنفادها وتسريب عقاقري منخفضة النوعيـة        وتزداد مشكلة إتاحة العقاقري تفاقم    . التمويل
  .ومزيَّفة
فكثريا ما يتطلب تسليم املنتجـات مـن مواقـع          . وحتدث حاالت النفاد ألسباب متنوعة      -١٠

يضاف إىل ذلـك أن الزيـادات املفاجئـة يف الطلـب العـاملي، والقيـود                . صناعية بعيدة وقتا طويال   
 األسـواق الـصغرية نـسبيا       ىالعاملي، ميكن أن تعين أال تتلق      والعرض   اإلنتاجاملؤقتة املتعلقة بطاقة    

على سبيل املثال، اضطرت بوتسوانا إىل اسـترياد أدويـة بديلـة         ف. يف أفريقيا املنتجات اليت تطلبها    
 إىل أســواق بتُســرِّيــدز بأســعار باهظــة، ألن املنتجــات الــيت طلبتــها أصــال  ألمــضادة لفــريوس ا

  .أخرى
ــاد   -١١ ــة  ويف الوقـــت نفـــسه، أفـ ــة األخـــرية هيئـ ــه يف اآلونـ ــا" استقـــصاء أجرتـ " فارماكوبيـ

)USP()يف املائـة  ٤٠ غري احلكومية يف الواليات املتحدة األمريكية يف ثالثة بلدان أفريقيـة أن      )٨ 
وتنطــوي املــشاكل . مــن املنتجــات اخلاصــة باملالريــا يف الــسوق كانــت دون املــستوى املعيــاري

مــثال عقــار (نــها احتمــال تــسريع املقاومــة لعقــاقري مهمــة  املتعلقــة بالنوعيــة علــى آثــار خطــرية م
باإلضـافة إىل ختفــيض فعاليــة  )). ACT(العـالج املركَّــب املكـوَّن أساســا مــن مـادة أرتيميــسينني    

مـثال عقـار سلفادوكـسني بريمييتـامني، الـذي أوصـت بـه منظمـة الـصحة                  (العديد من املنتجات    
  )٩(.)ل احلملعالج الوقائي املتقطع خالمن أجل الالعاملية 
، )IMPACT(وأفــادت فرقــة العمــل الدوليــة املعنيــة مبكافحــة تزييــف املنتجــات الطبيــة     -١٢

 يف املائــة مــن العقــاقري ميكــن تزييفهــا، يف  ٣٠التابعــة ملنظمــة الــصحة العامليــة، أن مــا يزيــد عــن  
 مــن  قــصور الرقابــة التنظيميــة امللحــوظ يف كــثريومــع أن. أفريقيــا ويف أجــزاء عديــدة مــن آســيا

األحيان، باإلضافة إىل التحديات البنيوية األخرى اليت تظهـر مـثال يف عمليـات التوريـد الـشاذة                  
ن تغلغـل املنتجـات     نامية، فـإ  واألسعار غري امليسورة، ال يعرب عن ظاهرة مقصورة على البلدان ال          

───────────────── 
يف الواليات املتحدة هي هيئة غري حكومية لوضع معايري عامة للوصفات الطبية واألدوية " فارماكوبيا"هيئة   )8(  

عاية الصحية، اليت ُتصنع أو ُتباع يف الواليات املعروضة للبيع بدون وصفة طبية، واملنتجات األخرى اخلاصة بالر
  .املتحدة األمريكية

غري احلكومية يف الواليات املتحدة " فارماكوبيا"وكالة الواليات املتحدة األمريكية للتنمية الدولية وهيئة   )9(  
  ، ل ومدغشقراستقصاء نوعية خنبة من األدوية املضادة للمالريا، املتداولة يف أوغندا والسنغااألمريكية؛ 
  .٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين
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ــة أيــضا أن   )١٠(.املزيفــة يظهــر بــشكل أوضــح يف هــذه البلــدان      وأفــادت منظمــة الــصحة العاملي
ما يزيد عن ثالثة أرباع املنتجـات الـيت تعتـرب دون املـستوى املعيـاري كانـت يف البلـدان الناميـة          

  .وأقل البلدان منوا
    

    اإلنتاجأمناط : املستحضرات الصيدالنية    
.  املستحضرات الـصيدالنية   إنتاجيوجد عدم تكافؤ ملحوظ يف التوزيع اجلغرايف ملواقع           -١٣

دان ذات الــدخل املرتفــع، إىل جانــب اهلنـد بوصــفها حمــورا رئيــسيا  فمعظـم اإلنتــاج يــتم يف البلـ  
لصناعة املنتجات اجلنيسة، والصني بوصفها مصدرا رئيسيا للمقّومـات الفعالـة للمستحـضرات             

ويوجَّــه مــا يزيــد عــن أربعــة أمخــاس املستحــضرات الــصيدالنية الــيت تبــاع  ). APIs(الــصيدالنية 
ــا  ــو  -عامليـ ــها حنـ ــون٧٧٣ وكانـــت قيمتـ ــام   بليـ ــي يف عـ ــة  - ٢٠٠٨ دوالر أمريكـ ــو تلبيـ  حنـ

وعمومــا، متــر . احتياجــات األســواق ذات العائــد العــايل يف أمريكــا الــشمالية وأوروبــا واليابــان
الصناعة مبرحلة انتقالية مميزة نتيجة الخنفاض عدد املنتجات اجلديدة واالبتكارية الـيت تـصل إىل               

ــة اجلنيــسة  األســواق، واملنافــسة الــشديدة علــى األســعار وتــشظِّ   ي األســواق إىل أســواق األدوي
فاالجتاهــات احمليطــة بعمليــات الــدمج واالحتيــاز يف الــسنوات األخــرية       . واملنتجــات اخلاصــة 

تكــشف عــن متييــز أقــل بــني املنتجــات ذات العالمــات التجاريــة األصــلية املــسجلة واملنتجــات    
والـــصناعات الـــسائبة غـــري املـــسجلة، وكـــذلك بـــني صـــناعات املستحـــضرات الـــصيدالنية        

 ومبا أن الصناعة تبحث عن فرص منو جديـدة، فـإن أسـواق املستحـضرات                )١١(.البيوتكنولوجية
حتظــى باهتمــام متزايــد ألهنــا ُتعتــرب أحــد حمفِّــزات ) pharmerging markets(الــصيدالنية املدجمــة 

 دعـم    وقد يكـون مـن املناسـب، علـى هـذه اخللفيـة،             )١٢(.النمو الرئيسية للسنوات القليلة املقبلة    
ــة       ــة حــىت اآلن، واستكــشاف إمكاني ــد جــذورها يف األســواق املهمل ــشركات األصــغر لتوطي ال

  .إنشاء شراكات بني بلدان الشمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب هلذا الغرض
 كانت لديها قدرات على إنتـاج      بلدا يف أفريقيا     ٣٧أن  وأفادت منظمة الصحة العاملية       -١٤

ومع أن جنوب أفريقيا لديها أقوى قطاع، يوجد نشاط إنتـاجي مهـم             . ٢٠٠٥ يف عام    العقاقري
───────────────── 

  .Counterfeit Drugs Kill, May 2008 ،فرقة العمل الدولية املعنية مبكافحة تزييف املنتجات الطبية  )10( 
 )11(  Frost and Sullivan, “Dynamics in the Pharma and Biotech Industry”, February 2010.  
 )12(  "pharmerging markets "بتكرته شركة من القطاع اخلاص مصطلح ا)IMS Health ( متخصصة يف توفري حتليل

سوقي لصناعة املستحضرات الصيدالنية من أجل وصف األسواق السريعة النمو للمستحضرات  حبثي
. واملكسيك واهلنداجلنوبية وكوريا الصيدالنية يف بلدان معينة منها االحتاد الروسي والربازيل وتركيا والصني 

  .IMS Health, Pharmerging shake-up, 2010انظر 
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 شـركة للمستحـضرات     ٢٠٠أيضا يف بلدان أخرى، منـها نيجرييـا حيـث يوجـد مـا يزيـد عـن                   
. كينيــا شــركة يف ٤٠ويف غانــا  شــركة ٢٠وجــد تالــصيدالنية، وكــذلك غانــا وكينيــا حيــث  

تحــدة، توجــد فيهــا بــضع شــركات  املزانيــا تــنوهنــاك أمــاكن أخــرى، بينــها أوغنــدا ومجهوريــة 
مــثال (صــناعية فعالــة يف هــذا اجملــال، بــل توجــد أمــاكن غريهــا فيهــا عــدد قليــل مــن الــشركات 

وعلـى الـرغم مـن وجـود        ). مجهورية الكونغو الدميقراطية والكامريون وكوت ديفوار ومالوي      
قـديرات  وأشـارت الت  . هذه الشركات، جيري استرياد معظم منتجات املستحضرات الصيدالنية       

ه لـصاحل مؤسـسة التمويـل الدوليـة         ئ وشـركا  زي  مـاكن اليت توصلت إليهـا دراسـة أجرهتـا شـركة           
)IFC ( ــام ــصحراء     ٢٠٠٧يف ع ــوب ال ــا جن ــصيدالنية يف أفريقي  إىل أن ســوق املستحــضرات ال

 يف املائـة فقـط      ٢٨، منـها    ٢٠٠٦ دوالر أمريكـي يف عـام        باليـني  ٣.٨كانت قيمتـها اإلمجاليـة      
ــي  ــا أفريق ــا       ٧٠ األصــل، وإنتاجه ــوب أفريقي ــها جن ــسبة األخــرية أنتجت ــذه الن ــن ه ــة م  يف املائ

وكانـت حـصة   .  غانـا وكينيـا ونيجرييـا   - يف املائة أنتجتـها ثالثـة بلـدان جمتمعـة           ٢٠وحدها، و 
 البلـد   وهـي بـذلك    يف املائة من اإلنتاج اإلمجايل،       ٤٥و ٣٥  تتراوح ما بني    الصادرات منكينيا  

 وباســتثناء جنــوب أفريقيــا )١٣(. واضــحا علــى األســواق اإلقليميــةالوحيــد الــذي أظهــر انفتاحــا
جزئيا، فإن اإلنتاج يف أفريقيا جنوب الصحراء عمومـا حمـدود ومقـصور علـى صـيغات هنائيـة،                   
تتميز مبنتجـات أساسـية غـري معقـدة وبأحجـام كـبرية، تـشمل املـسكِّنات األساسـية، والعقـاقري                     

  .ضادة للمالريا، والفيتاميناتالبسيطة املضادة للجراثيم، والعقاقري امل
ــ  -١٥ ل العقــاقري الــيت ميوِّهلــا املــاحنون لعــالج األمــراض الوبائيــة جــزءا مهمــا مــن ســوق    ومتثّ

ــا   ــا يف أفريقي ــصيدالنية عموم ــصحراء    . املستحــضرات ال ــوب ال ــا جن وكــان املنتجــون يف أفريقي
شـتراط حـصول    اإىل  ويعـزى ذلـك إىل حـد كـبري          . عاجزين أساسا عن الدخول يف هـذا اجملـال        

، األمـر الـذي يتطلـب مـن      تثبـت أهليتـه   من منظمة الصحة العاملية  شهادةكل منتج مسبقا على     
وهـذا  . نتاج واملوظفني واملنَتج كذلك   إلالشركات طائفة واسعة من املواصفات املتعلقة مبرافق ا       

 مثبتــة الــصالحية مــع تنفيــذ عمليــات وإجــراءات ومعــدات مناســبة  امــتالك مرافــق يعــين ضــمناً
جراءات، فـضال عـن أن املهـارات الكافيـة ملراقبـة      إلوجيب تدريب املوظفني على هذه ا . مفصلة

النوعية مع وجود موظفني مؤهلني بصورة كافيـة ومتمـتعني خبـربات وافيـة يف وظـائف رئيـسية                   
وليـست بـني    . وأخريا، ال بد من التأكُّد مـن تكـافؤ املنتجـات البيولـوجي            . معينة، أمر ضروري  

ويـضاف إىل ذلـك أن تلبيـة املعـايري املطلوبـة بـشأن مـصانع                . ل أي مسألة غري مهمـة     هذه املسائ 
مة أصال الستيفاء هذه املتطلبات، متثل حتـديا مـن منظـور االسـتثمار     إلنتاج، اليت مل تكن مصمّ  ا

───────────────── 
 )13(  IFC, The Business of Health in Africa. Partnering with the private sector to improve people’s lives 

(Washington, D.C., 2007).  
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نــت حــىت اآلن أربــع شــركات فقــط يف أفريقيــا  وقــد متكّ. الرأمســايل والدرايــة واملــوارد البــشرية 
ثــالث (مــن احلــصول مــسبقا علــى األهليــة ملنــتج واحــد أو بــضعة منتجــات   جنــوب الــصحراء 

  )١٤().فريقيا، وشركة واحدة يف أوغنداشركات يف جنوب أ
بيد أن األغلبية اهلائلة من األدوية املذكورة يف قائمة منظمة الصحة العامليـة النموذجيـة                 -١٦

وتتـوىل  . ط األهليـة املـسبقة     منتجا، غري مشمولة مبخط    ٢٥٠لألدوية األساسية، اليت تشمل حنو      
وال متلــك هــذه . اهليئــات الرقابيــة الوطنيــة مهمــة الرقابــة التنظيميــة العامــة علــى هــذه املنتجــات 

وميثل هـذا القـصور أحـد العوامـل الـيت تيـسر             . اهليئات يف أفريقيا سوى موارد وطاقة حمدودتني      
. زيفـة إىل أسـواق تلـك البلـدان        دخول املنتجات اليت ُتعترب دون املستوى املعياري واملنتجات امل        

ونتيجة لذلك، فـال بـد هليئـات الرقابـة التنظيميـة الوطنيـة مـن تـشديد صـرامة الرقابـة التنظيميـة                        
  .وعية العقاقري املتاحة يف السوقالعامة على املنتجات من أجل حتسني ن

    
    مربرات صنع األدوية يف البلدان النامية    

 إنتـاج ي، جتـري مناقـشة مكثفـة حـول مـا إذا كـان               منذ منتصف تسعينات القرن املاض      -١٧
 بعـض املعلقـني أن   فقـد رأى . املستحضرات الصيدالنية احمللي يف البلدان الناميـة أمـرا مستـصوبا    

صنع املنتجات الرفيعة النوعيـة علـى حنـو تنافـسي يف العديـد مـن هـذه البلـدان لـن يكـون قـابال                          
قـون منظـورا أوسـع فيمـا يتعلـق بقـضايا       بِّ مـا يط    احمللـي، فكـثريا    اإلنتاج أما دعاة    )١٥(.لالستدامة

التنمية، وحيللون العوامل املتصلة مبنافع التنمية االقتصادية األوسع اليت ميكـن أن حتققهـا صـناعة                
 القصرية األجـل سـتكون      ىوجيادل آخرون بأن احللول الوسط    . املستحضرات الصيدالنية احمللية  

.  احمللي علـى بلوغهـا     اإلنتاججل اليت ميكن أن يساعد      ضرورة مقبولة لتحقيق املنفعة الطويلة األ     
وقد ُوِصف هـذا املـأزق يف خطـة االحتـاد األفريقـي اخلاصـة بـصناعة املستحـضرات الـصيدالنية                     

  .ر عن التوتر بني السياسات الصناعية والسياسات الصحيةبِّبأنه يع
الفاعلـة، مـع االعتـراف      زا مع عديد من اجلهات      وجرت يف اآلونة األخرية مناقشة أكثر متيّ        -١٨
 احمللي يف البلدان النامية سيتعني عليه أن يضطلع بدور قـيِّم إذا ُوفِّـرت الظـروف املناسـبة        اإلنتاجبأن  

───────────────── 
ة املوجودة يف شركات متعددة اجلنسيات، بينما ُتعترب الشركإىل توجد شركتان يف جنوب أفريقيا منتسبتان   )14( 

  .أوغندا موقعا صناعيا لشركة هندية منتجة للعقاقري اجلنيسة
 :Warren A. Kaplan and Richard Laing, “Local Production of Pharmaceuticalsعلى سبيل املثال،  )15( 

Industrial Policy and Access to Medicines”, World Bank HNP Discussion Paper, January 2005. 

Available from www.worldbank.org..  
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وقد حفز هذا املنظـور العملـي عـددا مـن أصـحاب الـشأن للبحـث عـن هنـج قـد جيعـل مـن                           . لذلك
  . يف الوقت نفسه ومنافع التنمية الصناعيةحتّسن يف الصحة العموميةاملمكن حتقيق 

 احمللـي بنوعيـة رفيعـة       اإلنتـاج  أن تـرويج     العموميـة وسيعين التكيُّف مع منظـور الـصحة          -١٩
وبأسعار ميسورة ميكن أن يساعد على معاجلة بعـض أبعـاد التحـدي املتمثـل يف إتاحـة العقـاقري                 

  :مبا يلي
  ألسواق؛تقليص سلسالت التوريد، واحلد من فرص دخول املنتجات املزيفة إىل ا  )أ(  
ــى خفــض          )ب(   ــذلك عل ــساعدة ب ــة وحتــسينها، وامل ــة العام ــة التنظيمي ــسري الرقاب تي

  كميات املنتجات اليت ُتعترب دون املستوى املعياري يف األسواق؛
القيام بدور احلاجز املانع حيثما تؤدي الزيادات يف الطلب أو القيود على   )ج(  

  .العرض إىل احلد من إمكانية إتاحة املنتجات
مسؤولية كبرية يف مهمة توفري العقاقري لـسكاهنا يف املـستقبل            عديدةوترى بلدان نامية      -٢٠

فقد بدأ إرهـاق اجلهـات املاحنـة وانعكـاس     . عندما يظل متويل اجلهات املاحنة ثابتا أو حىت يهبط       
 فخطـة رئـيس الواليـات     . األزمة املالية يؤثران فعال على املوارد املتاحة لـشراء األدويـة والعـالج            

ــة للمــساعدة يف جمــال مكافحــة ا   ــدز ألاملتحــدة الطارئ ــة  ) PEPFAR(ي ــها لألدوي خفــضت متويل
 كما يواجه الصندوق العـاملي      .٢٠١٠ و ٢٠٠٩لعامي  ) ARVs(املضادة للفريوسات العكوسة    

، فـضال عـن أن مبـادرة        بالغـة األمهيـة   مرحلة جتديد   ) GFATM(يدز والسل واملالريا    ألملكافحة ا 
ــون إلتاحــة الــ  يكل ــة       ) CHAI(صحة نت ــشراء األدوي ــدويل ل ــق ال ــع املرف ــتراك م ــذ باالش ــيت تنفّ ال
  )١٦(.يدز تدرجيياألاملضادة لفريوس اتعمل على إلغاء متويلها للعقاقري والسلع ) اليونيتيد(

وبــالنظر إىل مــصادر املنتجــات الراهنــة يتــضح أن املــسؤولية الطويلــة األجــل حيتمــل أن   -٢١
وهلـذا فـإن البلـدان      .  اسـتدامة العـالج    يهـدِّد نبية بشكل هائل، مما     تؤدي إىل استنفاد العملة األج    

 ة يف أفريقيا تبدي رغبة يف تنمية الصناعة احمللية بوصفها مصدر قـوة اسـتراتيجي      الفرعيةواملناطق  
  .يف جمال الصحة

 احمللـي للمستحـضرات     اإلنتـاج وعلى الرغم مـن وجـود اتفـاق واسـع النطـاق علـى أن                  -٢٢
 العقاقري، فإنـه    إتاحة الذي سيحل مجيع مسائل تيسري       الترياقبلدان النامية ليس    الصيدالنية يف ال  

ولـذا، فـإن    . ينطوي على إمكانية توفري منـافع صـحية تـؤثر علـى النتـائج الـصحية تـأثريا إجيابيـا                   
 والوصــول إىل أســواق اجلهــات املاحنــة  تقــوم علــى معرفــة كثيفــة تنميــة هــذا القطــاع كــصناعة  

───────────────── 
 )16(  Médecins Sans Frontières: “No time to quit: AIDS treatment gap widening in Africa”, May 2010.  
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يدز والسل واملالريا وخطة رئـيس      ألعن طريق الصندوق العاملي ملكافحة ا     مثال  وذلك  الدولية،  
يــدز، أمــر مــن شــأنه تــوفري منــافع   ألالواليــات املتحــدة الطارئــة للمــساعدة يف جمــال مكافحــة ا  

مرتبطة بالتنمية االقتـصادية، مـثال تـوفري فـرص العمـل وعائـدات الـضرائب يف ارتبـاط باهلـدف                     
  .تائج الصحيةالرئيسي املتمثل يف حتسني الن

    
    مواجهة التحدي    

وتتمثــل املــسائل احلامســة .  احمللــي علــى حتــديات كــبريةاإلنتــاجينطــوي حتقيــق إمكانيــة   -٢٣
لــذلك يف إتاحــة املــوارد الالزمــة وحتقيــق النوعيــة املنــشودة، علمــا أن اجلــودة تتطلــب تكــاليف   

. ي علـى نطـاق أفريقيـا    الـصناع اإلنتـاج ويوجـد حاليـا تفـاوت يف مـستويات النوعيـة يف        . كبرية
وعلـى سـبيل املثـال، فـإن       . ع إىل بلـوغ مـستويات دوليـة       شركات تتطلّـ  لـ وتوجد بالتأكيد أمثلـة     

يف أوغنـدا حـصلت   ) Quality Chemical Industries Ltd(شركة الصناعات الكيميائية احملدودة 
عـا صــناعيا  ولـو باعتبارهـا موق  (مـؤخرا علـى أهليـة ملنـتج مبوجــب نظـام منظمـة الـصحة العامليــة        

، كما حصلت شركة كومسـوس يف كينيـا علـى شـهادة     )).Cipla Ltd(إضافيا لشريكتها اهلندية 
 وتبـذل   )١٧().PICS(تصديق وفقـا ملخطـط التعـاون يف جمـال تفتـيش املستحـضرات الـصيدالنية                 

شركات أخرى جهودا موحدة لتحقيق مستويات النوعيـة املنـشودة، كمـا توجـد أمثلـة كافيـة                  
  . الرفيع النوعية يف أفريقيا هدف واقعينتاجاإلتوحي بأن 

 الرفيع النوعية خارج األسـواق الدوليـة        بشأن اإلنتاج  نافذة   عدم وجود شروط  بيد أن     -٢٤
وهـذا يعـرب جزئيـا عـن مـسألة التـسعري            . يعين أن املستويات املعيارية كثريا ما تكون غري مرضية        
مية يف كـثري مـن األحيـان بـأن الـشركات            يف سوق حمددة، حيث جيادل املنتجون يف البلدان النا        

ــشمل        ــسة يف ظــروف أســواق ت ــة وتبقــى مناِف ــستويات النوعي ــة م ــستثمر يف ترقي ال متلــك أن ت
ومبـا أن العقـاقري     . منتجات ذات مستوى معياري، وكذلك منتجات مزيفة ذات مستوى رفيع         

قتصادية علـى الـسواء،     املنتجة حمليا ميكن أن توفر منافع مالزمة هلا من أجل الصحة والتنمية اال            
 رفيــع النوعيــة قــادر علــى التنــافس عامليــا إنتــاج كيــف ميكــن حتقيــق فــإن الــسؤال املطــروح هــو

  . القصرية األجلىال تتطلب احللول الوسط بطريقة
ر بعـض املقترحـات فيمـا    فّ صناعة متينة للمستحضرات الصيدالنية يف اهلند يو   حتقيقإن    -٢٥

فقد أُرسيت متطلبـات ومعـايري نوعيـة تفـصيلية         . يتعلق بكيفية تشييد صناعة سلع رفيعة النوعية      
───────────────── 

وهي تعمل على تطوير نظم .  هيئة٣٧تشارك يف خمطط التعاون يف جمال تفتيش املستحضرات الصيدالنية   )17( 
ة صناعية جيدة ومتسقة لتطبيقها على الصعيد الدويل عن طريق هيئات معنية معيارية لتحقيق نوعية وممارس

  .بتفتيش املنتجات الطبية
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لوقـت  وحـصلت الـشركات أيـضا علـى حـوافز       .  هبـذه املعـايري    لاللتـزام مع حتديد موعد أقـصى      
دير، الــيت  منــها مــثال ائتمانــات رأس املــال املتــداول، وإعانــات الفوائــد، وحــوافز التــص   حمــدود

وهكـذا، فـإن   . مكنتها من االستثمار يف التحسينات الضرورية مـع بقائهـا قـادرة علـى التنـافس              
جزءا من احلل يكمن يف اعتمـاد هـذا النـهج ذي الـشقَّني، مـع وضـع متطلبـات ومعـايري نوعيـة                        

ا، مني متمتعني باملصداقية يتولـون إنفاذهـ       هبا، ووجود منظِّ   لاللتزامصارمة وحتديد موعد أقصى     
  .االلتزاماتومنح حوافز لتمكني الشركات من تنفيذ هذه 

 الـيت واجهتـها اهلنـد    تلـك ومن الواضح أن البلدان األفريقيـة تواجـه ظروفـا خمتلفـة عـن            -٢٦
 لـدى اهلنـد، ضـمن أمـور أخـرى، مـوارد بـشرية             فقد كانـت   .عندما شرعت يف تنمية صناعتها    

.  عديـد مـن املـدخالت داخـل البلـد     نتاجإلكبرية ذات مهارات، وسوق حملية كبرية، وقدرات  
ولذا، سيتطلب تطوير قطاع املستحضرات الـصيدالنية يف أفريقيـا هنجـا شـامال ملواجهـة طائفـة                  

وتتفاوت التحـديات والنـواقص الـيت حتتـاج إىل معاجلـة            . قةّسمن التحديات املترابطة بطريقة من    
  :ة، ولكنها تتعلق عموما مبا يليمييف أفريقيا من بلد إىل بلد آخر، وحبسب املناطق دون اإلقلي

 املوارد البشرية اليت تتمتع باملهارات واخلربات املطلوبة يف جمال الصيدلة توفّر  )أ(  
  الصناعية؛
 الدراية التقنية الالزمة إلعداد اخلطط وتنفيذها لترقية الصناعة إىل إتاحة  )ب(  

  املستويات الدولية؛
 تأثري معدالت الفائدة العالية على الدين مع  رأس املال امليسور ومعاجلةإتاحة  )ج(  

  االعتماد العام على متويل الدين؛
معاجلة الطبيعة اجملزأة لألسواق اإلقليمية وأحجام األسواق الداخلية الصغرية   )د(  

   بكفاءة؛اإلنتاجنسبيا، اليت تقلِّص آفاق 
ــول الوقـــت الـــال      )هـ(   ــيا، وطـ ــة مـــن آسـ ــام، خاصـ ــواد اخلـ ــترياد املـ ــة اسـ زم معاجلـ

  الستالمها، ومتطلبات رأس املال املتداول؛
  عولية املنافع وتكاليفها؛  )و(  
ــدخل إىل         )ز(   ــى احلــؤول دون أن ت ــة عل ــة التنظيمي ــات الرقاب ــدرات هيئ ــوير ق تط

  واملزيفة، الضاغطة لتخفيض السعر؛ املستوى  املتدنيةُالسوق املنتجاُت
لــسياسات املتعلقــة بالــصحة التنــسيق بــني الكيانــات احلكوميــة املــسؤولة عــن ا   )ح(  

   املستحضرات الصيدالنية؛إنتاجوالضرائب والصناعة، لتشكيل سياسات متماسكة بشأن 
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متثيــل قطــاع املستحــضرات الــصيدالنية بواســطة أعــضاء منظمــات األعمــال          )ط(   
  .اليت تشارك يف العملية السياسية) سيما رابطات منتجي املستحضرات الصيدالنية ال(التجارية 

    
  :دعم صناعة املستحضرات الصيدالنية يف البلدان النامية  -الثاث  

    خربات اليونيدو يف اآلونة األخرية
 مشروع اليونيدو العاملي املوجَّه لترويج الصناعة احملليـة لألدويـة           ٢٠٠٦اسُتهل يف عام      -٢٧

 وتــسعى تــدخالت املــشروع، عــن طريــق تقــدمي الــدعم  . اجلنيــسة األساســية يف البلــدان الناميــة 
 املشورة وبناء القـدرات، إىل معاجلـة الـصعوبات الرئيـسية علـى مـستوى                إسداءاملتنوع يف جمال    

، باإلضــافة إىل القيــام بــدور العامــل املــساعد للتنميــة اإلنتــاجالــسياسات واملؤســسات ومــصانع 
عــايري  مبعـايري النوعيـة الدوليـة ميـثالن امل    وااللتـزام وآفـاق االسـتدامة التجاريـة املوثوقـة     . الـصناعية 

وإن (وقد انصب التركيز اجلغرايف على أفريقيـا جنـوب الـصحراء            . اإلرشادية لألنشطة املختلفة  
 يف املنـاطق األخـرى،    هـو ، حيث ُيعترب تأثري األمراض الوبائية أقوى ممـا    )مل يكن مقصورا عليها   

  . العقاقري أصعب أيضاإتاحةثل يف  املتموالتحدي
. يُّن احلقائق وجتميع األدلة لزيادة دقة األنشطة الالحقةزت األنشطة األولية على تبكَّور  -٢٨

يناير /كانون الثاين(زانيا املتحدة   تنفُنظِّمت لتحقيق تلك الغاية حلقات عمل إقليمية يف مجهورية
، وزامبيا )٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول(، والسنغال )٢٠٠٧فرباير /شباط(، وتايلند )٢٠٠٦

مت ممثلني من طائفة واسعة من أصحاب الشأن والقطاعني ، ض)٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين(
وأُجريت يف إطار املشروع أيضا حتاليل تفصيلية لصناعة املستحضرات الصيدالنية . العام واخلاص

 دراسة عن خصائص IMS Healthيف مثانية من البلدان النامية وأقل البلدان منوا، كما استهلت 
  . احملليلإلنتاجت اليت متثل خيارات جيدة العرض والطلب بشأن طائفة من املنتجا

وعلى صعيد السياسات، قُدِّم يف إطار املشروع الدعم لوضع استراتيجية لتنمية قطاع   - ٢٩
وتيسر اليونيدو عملية تشاورية ألصحاب . املستحضرات الصيدالنية يف كل من غانا وكينيا

اليونيدو على تنفيذ هاتني وستساعد . الشأن املتعددين يف هذا الصدد يف كل من البلدين
  .االستراتيجيتني حاملا ُتنَجز الصيغة النهائية لكل منهما

ــوب         -٣٠ ــسة للجن ــة اجلني ــستوى املؤســسي، كــان تدشــني رابطــة منتجــي األدوي ــى امل وعل
 إجنازا معلميا على طريـق تعزيـز        ٢٠٠٩ديسمرب  /بنجاح يف كانون األول   ) SAGMA(األفريقي  

فهذه الرابطة هـي األوىل مـن       . اعة اإلمنائية للجنوب األفريقي   صوت القطاع اخلاص داخل اجلم    
وقُدِّمت أيضا مساعدة يف جمـال بنـاء القـدرات لرابطـة منتجـي      . نوعها يف املنطقة دون اإلقليمية    

ــا     ــرب أفريقيـ ــصيدالنية يف غـ ــضرات الـ ــضرات   ) WAPMA(املستحـ ــي املستحـ ــة منتجـ ولرابطـ
  .ينعلى املستوى الوط) PMAG(الصيدالنية يف غانا 
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ونظرا إىل احلاجـة إىل تنميـة املـوارد البـشرية مـن أجـل صـناعة املستحـضرات الـصيدالنية،                       -٣١
 املتحـدة، الـيت تـوفر دورة        زانيا  تنقُدِّمت يف إطار املشروع مساعدة ملؤسسة سانت لوك يف مجهورية           

يـات املتحـدة   تدريبية متقدمة بشأن الصيدلة الصناعية بالتعاون مـع جـامعيت هـاورد وبريديـو يف الوال     
وقــد مكّــن املــشروع مــشاركني مــن القطــاعني العــام واخلــاص مــن اكتــساب معــارف    . األمريكيــة

  .٢٠١٠أغسطس /با يف آب متدّر١٣وخربات يف هذه الدورة النموذجية، حيث ختّرج أول 
 مستحــضرات صــيدالنية رفيعــة النوعيــة يف إنتــاج اســتدامةويف ســبيل إيــضاح إمكانيــة   -٣٢

 ألوساط أوسع، دأب املشروع على دعـم عـدة شـركات للمـضي قـدما صـوب                  أفريقيا وإثباهتا 
ــسبقة     ــة امل ــق األهلي ــل يف حتقي ــن املتمث ــدفها املعل ــى    . ه ــدريب عل ــة الت ــساعدة املقدم ــت امل ومشل

، والتوجيــه فيمــا يتعلــق مبتطلبــات اســتيفاء املعــايري الدوليــة للممارســة  لإلنتــاجاجلوانــب التقنيــة 
علــى إعــداد خطــط العمــل، وإعــادة هيكلــة إجــراءات األعمــال    الــصناعية اجليــدة، واملــساعدة  

  .، وكذلك تيسري البحث عن مستثمرين)مثال، احملاسبة اخلاصة بالتكاليف(الداخلية 
وقد اهنمكت اليونيدو على حنو متزايد يف تفاعل مكثـف مـع أصـحاب الـشأن املعنـيني             -٣٣

/ مـثال، يف أيلـول  . رف واخلـربات يف اجملتمـع الـدويل مـن خـالل هـذا املـشروع بغيـة تبـادل املعـا         
ــسيقي      ٢٠٠٩ســبتمرب  ــق التن ــة يف رئاســة اجتمــاع الفري ــصحة العاملي ــشاركت مــع منظمــة ال  ت

 الــذي كُــرِّس خصيــصا )١٨(،)IPC( املــشترك بــني الوكــاالت املعــين باملستحــضرات الــصيدالنية 
  . احمللي للمستحضرات الصيدالنيةاإلنتاجملوضوع 

    
يف سبيل :  وجداول أعمال التنمية الصناعيةعموميةالالربط بني الصحة   -رابعا  

      حتسني برنامج اليونيدو
    املكان الالئق باليونيدو    

نظرا لألبعاد املتعددة للتحدي املتمثل يف إتاحة العقاقري املوصـوف أعـاله، دأب عـدد كـبري             -٣٤
هليئات العلميـة   من أصحاب الشأن، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة ومؤسسات متويل التنمية وا            

───────────────── 
الصندوق العاملي وهو يضم موظفني تقنيني من .  برئاسة منظمة الصحة العاملية١٩٩٦أُنشئ الفريق يف عام   )18( 

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ) يونيتيدال(ملكافحة األيدز والسلّ واملالريا واملرفق الدويل لشراء األدوية 
وصندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحدة املشترك املشمول برعاية متعددة واملعين ف يسواليوني

ويعقد اجتماعات منتظمة ولكنها .  ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويلأليدزوابفريوس نقص املناعة البشرية 
سداء املشورة التقنية وتقدمي تساق أفضل فيما بني الوكاالت يف إ تساعد على حتقيق اغري رمسية نسبيا،

  .مساعدات أخرى متعلقة بالسياسات املتصلة باملستحضرات الصيدالنية
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ــة والوكــاال    ــسؤولية االجتماعي ــة بامل ــشتركة املتعلق ــادرات امل ــى االهتمــام  ت املاحنــة الثواملب ــة، عل نائي
وهي تشمل بالتحديـد مـسائل مثـل شـراء العقـاقري وتوزيعهـا       . بالنشاط يف اجملاالت املتصلة بالعقاقري  

أو املسائل املتعلقـة بتنظيمهـا مثـل        واستخدامها ومعاملتها وحبوثها واكتشافها وتطويرها واختبارها،       
بيــد أن . خلاصــة هبــا تــسجيلها وترخيــصها لألســواق واالمتثــال للنوعيــة ومعايريهــا أو الــرباءات ا      

هة حنو حتسني بيئة عمليات منتجـي املستحـضرات الـصيدالنية أو حنـو تيـسري ترقيـة           جَّالتدخالت املو 
  .قليلة وبعيدة املنال لبلوغ معايري النوعية الدولية ما زالت اإلنتاجمصانع 
ــذ عــام      -٣٥ ــسبة من ــة املكت ــة واضــحة ومهمــة  ٢٠٠٦وقــد حــددت املعــارف املتعمق  مكان

ــة االقتــصادية   ــةويتطلــب حتقيــق أهــداف الــصحة  . لليونيــدو يف ملتقــى الــصحة والتنمي  العمومي
إدراج مكوِّن للتنمية الـصناعية يف هنـج عـام، وكـذلك هنـاك، ضـمن أمـور أخـرى، حاجـة إىل                        

 الرفيـع النوعيـة وتـوفري       اإلنتـاج تثمار وتيسري نقل التكنولوجيا، ودعـم االسـتثمار يف          حشد االس 
ويستدعي التطلع إىل املسامهة يف هـذه       . حوافز لذلك، بغية تنفيذ مبادرات السياسات الصناعية      

د التقييم املستقل الـذي أُجنـز       كّذي اتبعته اليونيدو حىت اآلن، وأ     اجلهود بنجاح مواصلة النهج ال    
 فهــو يــسعى، حيثمــا أمكــن، إىل تــذليل )١٩(.را ملــشروع اليونيــدو العــاملي أنــه هنــج حاســممــؤخ

  .الصعوبات على مستوى السياسات واملؤسسات والقطاعات يف آن واحد
واســتهداف مكانــة واضــحة الئقــة باليونيــدو يعــين ضــرورة إدراك جمــاالت الوكــاالت     -٣٦

لعقـاقري، وحتقيـق أقـصى درجـات التـآزر مـن            األخرى يف امليادين املتجاورة داخل سياق إتاحة ا       
وعلــى ســبيل املثــال، تــضطلع منظمــة الــصحة العامليــة بــدور معيــاري رئيــسي    . خــالل التعــاون

وفيمـا يتعلـق بالبيئـة املؤسـسية،        .  وإعمال برنـامج األهليـة املـسبقة       فارماكوبيا الدولية باستضافة  
 علـى حتـسني املعـارف املتعمقـة       فإن تنمية قطاع املستحضرات الصيدالنية تعتمـد إىل حـد كـبري           

يف جمــال التنظــيم، وهــو جمــال تكفلــه مبــادرة مــستمرة مــن الــشراكة اجلديــدة مــن أجــل التنميــة  
للمـضي  ) BMGF (سومنظمة الصحة العامليـة ومؤسـسة بيـل وميلنـدا غيـت           ) NEPAD(األفريقية  

يميــة يف قــدما صــوب إرســاء متطلبــات تــسجيل مواءمــة يف خمتلــف اجلماعــات االقتــصادية اإلقل 
وهــذا مثــال جيــد، ميكــن أن حتــذوه اليونيــدو يف عملــها مــع منظمــات شــريكة لتيــسري  . أفريقيــا

  .نتاج املستحضرات الصيدالنية يف أفريقيا بنوعية عاملية رفيعةإ
    

───────────────── 
نتاج احمللي للعقاقري اجلنيسة األساسية يف أقل تعزيز اإل: "املستقل املتوسط األجلفريق تقييم اليونيدو، التقييم   )19( 

  .٢٠١٠، "دان منوا ويف البلدان الناميةالبل
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     من اليونيدواملقدَّمةعناصر الربامج احملتملة لتحسني املساعدة     
ستحـضرات الـصيدالنية يف البلـدان الناميـة         ميثل حتـسني إتاحـة األدويـة بتنميـة قطـاع امل             -٣٧

 املــشورة وبنــاء القــدرات خــالل  إســداءهــا وموقوتــا يف جمــال جَّمهمــة هائلــة تتطلــب دعمــا مو 
ومــن شــأن حتــسني برنــامج  . فتــرات زمنيــة متكــررة تتجــاوز املــدد احملــددة للمــشاريع املختلفــة  

ر من اللزوم تغطية ضـعيفة وأقـل   اليونيدو أن ميكّنها من تفادي حماولة تغطية جماالت عديدة أكث    
ــاطق إضــافية          ــع يف من ــة والتوّس ــن االحتياجــات املختلف ــد م ــة العدي ــعيا إىل تلبي ــالزم، س ــن ال م

بيــد أن الربنــامج احملــسَّن، الــذي يــرتبط ارتباطــا . وجمموعــات منتجــات إضــافية حبــسب الطلــب
عــن طريــق األنــشطة احلــد مــن الفقــر (وثيقــا باألولويــات املواضــيعية الــثالث احملــددة للمنظمــة  

  .سيعتمد على توسيع قاعدة املوارد القائمة) املنتجة، وبناء القدرات التجارية، والطاقة والبيئة
إن الربنامج املوسَّع، الذي يستند إىل قاعدة متويل أوسـع أيـضا، سـيمكِّن اليونيـدو مـن                 -٣٨

تــدخالهتا، ومــن مث تعزيــز قنواهتــا للوصــول إىل اجلهــات املــستهَدفة وتوســيع اآلفــاق الســتدامة   
يضاف إىل ذلك أن الربنـامج احملـسَّن،        .  والتنمية االقتصادية  العموميةتقوية تأثريها على الصحة     

عــالوة علــى تــصنيف عــدد مــن األنــشطة املــستمرة الــيت تــساهم بالفعــل يف األهــداف اإلمنائيــة    
املركـز الـدويل    /و شبكات املالريـا يف روانـدا وعمـل اليونيـد          إنتاجأللفية املتصلة بالصحة، مثل     ل

للعلوم والتكنولوجيا الرفيعة يف تريستا على تـصميم عقـاقري مـستعينة باحلاسـوب، سـيتيح أيـضا                  
التآزر مع مبـادرات معينـة مثـل مبـادرة شـبكة املختـربات العامليـة العاملـة حتـت رعايـة اليونيـدو                        

  ).WAITRO(والرابطة العاملية ملنظمات البحوث الصناعية والتكنولوجية 
سيستكشف الربنامج احملسَّن أيضا النطاق لتطبيق هنج اليونيدو على منتجـات صـحية             و  -٣٩

ــا الـــسلع البيولوجيـــة، واملنتجـــات املـــستخدمة يف التـــشخيص، وامللقحـــات،     ــا فيهـ أخـــرى، مبـ
وقــد أقامــت اليونيــدو بالفعــل عالقــات مــع منظمــة  . واألجهــزة الطبيــة، وغريهــا مــن املنتجــات

ورمبا يكون جـديرا باالهتمـام      . ا لزيادة إتاحة بعض تلك املنتجات     الصحة العاملية بشأن مبادرهت   
القــائم علــى النباتــات ( منتجــات الــصحة الطبيعيــة القابــل لالســتدامة جتاريــا  إنتــاجأيــضا تعزيــز 

  ).الطبية أو على األنواع املألوفة يف الطب التقليدي
ص النطــاق وعلــى الــرغم مــن ضــرورة مواصــلة العمــل االستكــشايف والتحاليــل خبــصو    -٤٠

املرغــوب والطرائــق املستــصوبة هلــذه املبــادرة، فــإن برنــامج اليونيــدو احملــسَّن سيــسعى إىل ترقيــة 
وميكـن أن يعـين هـذا، مـثال، تكييـف الـدعم املقـدم               . يف جماالت اخلدمات القائمة   الفنية  خرباهتا  

لتـــرويج االســـتثمارات وبنـــاء القـــدرات التجاريـــة علـــى الـــسمات احملـــددة لتنميـــة صـــناعة         
ومــن املــرجح أن يعتمــد . املستحــضرات الــصيدالنية وغريهــا مــن صــناعات املنتجــات الــصحية 



IDB.38/15 
 

18 V.10-56929 

 

النـهج احملـسَّن شـكال منوذجيـا فيمــا خيـص عـددا مـن املكونــات الـيت تعـاجل جمـاالت املــشكالت           
  :وميكن أن تشمل هذه النماذج ما يلي. الرئيسية

والـسياسات والـربامج    اخلدمات االستشارية اهلادفة إىل صوغ االسـتراتيجيات          )أ(   
املتعلقة بتنمية قطاع املستحضرات الصيدالنية وتنفيذها ورصدها وحتـديثها أو تعديلـها بـصورة              

وميكـن أن تـشمل     . منتظمة، بتطبيق هنج يسعى إىل زيادة إمدادات املدخالت احملليـة واإلقليميـة           
ــرقيم، وكــذلك     ــف والت ــذه اخلــدمات التغلي ــاجه ــة ل  إنت ــة الفعال لمستحــضرات  األجــزاء املقوم

  الصيدالنية وغريها من املنتجات الوسطية حيثما كان ذلك قابال لالستدامة؛
وسيــستفيد هــذا مــن قــدرات    . وحــدة منطيــة لتيــسري االســتثمار يف القطــاع      )ب(   

ــز االســتثمارات   ــدو يف جمــال تعزي ــشركات والقطاعــات    . اليوني وســينطوي علــى العمــل مــع ال
كمـا  . وسياقاهتا لكي تـصبح مقـصدا جـذابا لـرأس املـال      دون اإلقليمية إلعداد خططها     /الوطنية

  باراة جيمع املستثمرين والشركات؛سينطوي على منرب م
ــدان        )ج(    ــدان الــشمال إىل بل ــا مــن بل ــز نقــل التكنولوجي ــة بــشأن تعزي وحــدة منطي

وسيستفيد هذا من خـربة اليونيـدو الراسـخة يف هـذا اجملـال،              . اجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب    
 السمسرة للترتيبات التجارية ذات املنفعة املتبادلة بني موفري التكنولوجيـا واجلهـات             وسيشمل
 املستحـضرات   إنتـاج وميكن أن يصبح هذا جزءا مـن برنـامج اليونيـدو للـشراكة يف               . املتلقية هلا 

  )٢٠( من األهداف اإلمنائية لأللفية؛ هاء-٨الصيدالنية لالستجابة بطريقة منهجية للهدف 
رباء لتوفري إرشادات علـى مـستوى املـصانع بـشأن متطلبـات األعمـال          فريق خ   )د(  

 مــستدام رفيــع النوعيــة، مبــا يف ذلــك قــراءة النتــائج علــى نطــاق أكــرب    إنتــاجالتجاريــة لتحقيــق 
  إلحراز شهادات نوعية دولية بنجاح؛

وحــدة منطيــة مركــزة علــى تنميــة املــوارد للقطــاع بوصــفها متطلبــا حامســا            )هـ(  
   احمللي ألجل طويل؛اجاإلنتالستدامة 

مـثال، مـن    .  احمللـي  اإلنتـاج وظيفة حبثية لتوفري حتاليل لدعم العمـل علـى تعزيـز              )و(   
 أن يـوفر معلومـات مهمـة لتطـوير أدوات وأهـداف الـسياسات               اإلنتاجشأن البحث يف اقتصاد     

، علمـا    أعمال أخرى نـدرة البيانـات املتعلقـة بالـسوق          جلوستعا. اليت ميكن أن تتدارسها البلدان    

───────────────── 
التعاون مع شركات املستحضرات الصيدالنية إلتاحة العقاقري األساسية بأسعار ميسورة يف : هاء-٨اهلدف   )20( 

  .البلدان النامية
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أن ندرهتا تضعف قدرة الشركات، ضـمن تـأثريات أخـرى، علـى التخطـيط، وتـؤدي إىل عـدم          
  .اليقني بني املستثمرين الذين ميكن أن يدخلوا يف القطاع لوال ذلك

متثيــل اخلــرباء الطويــل األجــل يف امليــدان ســيمكِّن اليونيــدو مــن توجيــه عمليــة    )ز(   
قطـاع وتنفيـذ احللـول الـيت سـيكون الربنـامج قـد أعـدها                إعداد وتنفيذ االستراتيجيات لتنميـة ال     

  ).مثل السياسات الصناعية املناسبة، وتعزيز االستثمارات، ونقل التكنولوجيا(
 احمللـي للمستحـضرات الـصيدالنية وغريهـا مـن           اإلنتـاج إن مهمة التنفيذ وفقا للوالية بـشأن          -٤١

 شريكة مثـل منظمـة الـصحة العامليـة يف     املنتجات الصحية، ستتطلب من اليونيدو العمل مع منظمات    
جماالت معينة منها تنمية القدرات التنظيمية يف البلدان ومواءمة املتطلبات التنظيمية خللق أسـواق أقـل                

واجلهود، اليت ما زالت يف طور نشأهتا املبكر، املبذولة لتعزيز االبتكـار يف جمـال املستحـضرات      . جتزئة
 وستعمل اليونيدو   )٢١(. ستجعل عمليات التبادل الوثيق ضرورية كذلك      الصيدالنية يف البلدان النامية،   

أيضا مع منظمات إقليمية مثل االحتاد األفريقي واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي لتحقيق رؤيتـها،              
برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املـشمول       مثـل  ىوستقيم شراكات مع منظمات وبرامج دوليـة أخـر   

 بـشأن اهلـدف الطويـل األجـل املتمثـل يف            عين بفريوس نقل املناعة البـشرية واأليـدز       برعاية متعددة وامل  
ولــذا، فــإن وظيفــة اإلدارة املركزيــة ستــستفيد أيــضا مــن   . تــوفري األدويــة األساســية بــشكل مــستدام 

العالقات القائمة بالفعل وستتطلع إىل إعداد خطط عمـل مـشتركة مـع هـذه املنظمـات حبيـث ميكـن                     
 احمللـي   اإلنتـاج خـربات املنظمـات املختلفـة يف اجتـاه حتـسني النتـائج الـصحية بتعزيـز                  تنشيط واليات و  

  .للعقاقري اجلنيسة األساسية وغريها من املنتجات الصحية
    

    االستنتاجات  -خامسا  
ــ احمللــي للعقــاقري األساســية يف الباإلنتــاجمــن شــأن إن   -٤٢  يف أن ينــهض بالــصحةدان الناميــة ل

موثـوق ملستحـضرات صـيدالنية رفيعـة النوعيـة ومـضمونة اجلـودة فيمـا يتعلـق                  أفريقيا بتوفري مصدر    
 مستحضرات صـيدالنية وفقـا      إنتاج أقيم الدليل على إمكانية   وقد  . بطائفة األدوية اجلنيسة األساسية   

ومن شأن حتـسني برنـامج اليونيـدو أن ميكِّنـها           .  الكربى للمعايري الدولية يف أفريقيا جنوب الصحراء     
ــصحة  مــن العمــل مــ  ــةع شــركائها يف جمــال ال ــة  العمومي ــة التنظيمي ــى حتــسني الرقاب ــادرات  عل ، ومب

، وحـــشد )تنميـــة املـــوارد البـــشريةبـــشأن مـــثال، (الـــسياسات الـــصناعية، والـــربامج االســـتراتيجية 

───────────────── 
 ”Michael Berger et al., “Strengthening Pharmaceutical Innovation in Africaانظر، على سبيل املثال،  )21( 

Council on Health Research for Development (COHRED), New Partnership for Africa’s 

Development (NEPAD), 2010.  
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لمستحـضرات الـصيدالنية    لصـناعة   ، ميكـن إرسـاء      هبذه الطريقة و. االستثمارات، ونقل التكنولوجيا  
  . والتنمية االقتصاديةالعمومية بغية حتقيق منافع الصحة ستدامةالعالية اجلودة وامل

    
     من اجمللس اختاذهاملطلوباإلجراء   -سادسا  

م إرشـادات   دِّ أن حييط علما باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة وأن يق          لعل اجمللس يود    -٤٣
  .بشأن اختاذ مزيد من اإلجراءات هبذا الصدد
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     الوثيقةاملختصرات املستخدمة يف    
ACT    العالج املركَّب املكوَّن أساسا من مادة أرتيميسينني  

ALMA   حتالف القادة األفريقيني ملكافحة املالريا  
API    اجلزء املقوم الفعال للمستحضرات الصيدالنية  

ARV    األدوية املضادة للفريوسات العكوسة  
AU    االحتاد األفريقي  

BMGF    مؤسسة بيل وميلندا غيتس  
CHAI    الرعاية الصحيةإلتاحةبادرة كلينتون م   
EAC    مجاعة شرق أفريقيا  

ECOSOC   إيكوسوك(اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة(  
GFATM  يدز والسل واملالرياألالصندوق العاملي ملكافحة ا  

GMP    املمارسة الصناعية اجليدة  
ICS    املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الرفيعة  
IFC    سة التمويل الدوليةمؤس  

IMPACT   مبكافحة تزييف املنتجات الطبيةاملعنيةفرقة العمل الدولية   
IPC    الفريق التنسيقي املشترك بني الوكاالت املعين باملستحضرات الصيدالنية  

LDC    أقل البلدان منوا  
MDG    األهداف اإلمنائية لأللفية  
NCD    األمراض غري املعدية  

NEPAD  ن أجل التنمية األفريقيةالشراكة اجلديدة م  
PEPFAR  يدزألخطة رئيس الواليات املتحدة الطارئة للمساعدة يف جمال مكافحة ا  

PICS    خمطط التعاون يف جمال تفتيش املستحضرات الصيدالنية  
PMAG   رابطة منتجي املستحضرات الصيدالنية يف غانا  
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SADC    يقاجلماعة اإلمنائية للجنوب األفري  
SAGMA  األدوية اجلنيسة للجنوب األفريقيرابطة منتجي   

SME    املنشآت الصغرية واملتوسطة  
TB    مرض السل  

TRIPS     تريبس(اجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية(  
USP     غري احلكومية يف الواليات املتحدة" فارماكوبيا"هيئة  

WAITRO  الرابطة العاملية ملنظمات البحوث الصناعية والتكنولوجية  
WAPMA  بطة منتجي املستحضرات الصيدالنية يف غرب أفريقيارا  

WHO    منظمة الصحة العاملية  
 


