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وزير الصحة االتحادي: 
الوزارة حريصة على تقوية أنظمة المجلس في التسجيل والرقابة والجودة

القومي  للمجل�س  الأول  الإجتماع  ٌعقد  

للأدوية وال�سموم بمركز عبد الحميد اإبراهيم 

ال�سحة  وزير  برئا�سة  الطبية   بالمدادات 

اإبراهيم،  محمد  هيثم  د.  المكلف  التحادي 

و بح�سور الأع�ساء من الجهات العتبارية و 

الخبراء. 

ت�سريحات  في  .هيثم  د  ال��وزي��ر  وق��ال  

خرج  الإجتماع  ان  الجتماع  عقب  �سحافية 

بعدة قرارات من اأبرزها ت�سكيل لجان جديدة  

وتدريب  تاأهيل  بجانب  العمل،  لتطوير 

الكوادر العاملة بالمجل�س.

ت�سجيل  الوزارة حري�سة على   اإن  واأ�ساف 

كا�سفًا  وال�سلمة  الماأمونية  ل�سمان  الأدوية 

على  للعمل  المخت�سة  اللجان  تكوين  عن 

الوزارة  �سعي  اإلى  م�سيرًا  العقبات،  تذليل 

لتح�سين الخدمة الدوائية في ال�سودان.

و�سكر اإبراهيم د. مناهل عبدالحليم الأمين 

و  والفعال  الكبير  ودوره��ا  ال�سابق  العام 

هناأ الأمين العام الجديد وتعهد له  بالعمل 

�سعي  اأك��د  كما  ال�سعاب،  لتذليل  �سويًا 

وزارته للعمل على توفير مقر جديد للمجل�س 

وال�سعي في زيادة التمويل والهتمام ببيئة 

العمل لتحقيق و�سع اأف�سل للعاملين.

للمجل�س  العام  الأمين  م  قَدّ ال�سياق  وفي 

القومي للأدوية وال�سموم د. علي بابكر �سيد 

والتعريف  المجل�س  اأداء  عن  تنويرا  احمد، 

ال�سناعة  تطوير  اأهمية  اإل��ى  لفتًا  بمهامه 

الوطنية للأدوية عبر خطة وا�سحة وتحقيق 

الكتفاء الذاتي عبر اإ�ستراتيجية لمدة ثلثة 

�سنوات.

اأكد الأمين العام للمجل�س القومي للأدوية 

�سرورة  علي  بابكر  علي  د  وال�سموم 

المتعلقة  الإ�سكاليات   كافة  حل 

البيطرية   الأدوي����ة  بت�سجيل  

بممثلي  اإجتماعه  ل��دي  واأ���س��ار 

اإلى  البيطرية  الأدوية  م�ستوردي 

جديدة  اأ�سناف  ت�سجيل  اأهمية 

حتي  البيطرية  الأدوي����ة   م��ن 

ت�سهم  في تنمية �سادرات الثروة 

ال�سياق  ذات  وف��ي  الحيوانية. 

البيطرية  الأدوية  م�ستوردي  ناق�س 

المعوقات التي تواجههم في الت�سجيل  

الأدوية  علي  الرقابة  اأهمية  علي  و�سددو 

واأكدوا  المهربة  الأدوية  دخول  لمكافحة  البيطرية  

علي �سرورة قيام اإجتماعات تفاكريه دورية مع المجل�س 

القومي  للأدوية وال�سموم.

مجلس األدوية يشارك في 
وضع سياسات تسجيل األدوية 

البيطرية 
عقد  الم�سترك  التن�سيق  اإط��ار  في 

وال�سموم  للأدوية  القومي  المجل�س 

ال��ث��روة  وزارة  وك��ي��ل  م��ع  اج��ت��م��اع 

الحيوانية د. الأمير جعفرناق�س العديد 

الم�ساركة  اأبرزها  وكان  الق�سايا  من 

في و�سع ال�سيا�سات الخا�سة بت�سجيل 

الدوية البيطرية. واأكد الإجتماع على 

اإجتماعات  هنالك  تكون  اأن  �سرورة 

مع  العمل  لتنظيم  تفاكرية  تن�سيقية 

اللقاحات  مجال  في  خا�سة  ال��وزارة 

التي تدخل البلد لتطعيم �سادر الثروة 

المعاملت  من  وغيرها  الحيوانية 

وتفعيل العمل الرقابي بالوليات.

إجتماع مع بنك السودان إلنفاذ 
الربط الشبكي 

 في اإطار تنفيذ �سيا�سة الحكومة لإكمال 

ذات  الجهات  بين  اللكترونية  الحوكمة 

للأدوية  القومي  المجل�س  عقد  ال�سلة 

اإجتماع  ال�����س��ودان  بنك  م��ع  وال�سموم 

لمناق�سة الربط ال�سبكي بين ق�سم الإ�ستيراد 

باأمانة الرقابة بالمجل�س واإدارة ال�سادر 

والوارد ببنك ال�سودان لت�سهيل الإجراءات 

ال�سناعة  مدخلت  باإ�ستيراد  المتعلقة 

والبيطرية  الب�سرية  والأدوي��ة  الوطنية 

والم�ستلزمات الطبية. 

 تكوين الية مع المواصفات 
والمقاييس للتنسيق المشترك  
ل��لأدوي��ة  ال��ق��وم��ي  المجل�س  عقد 

الهيئة  مدير  مع  اإجتماع  وال�سموم 

والمقايي�س  للموا�سفات  ال�سودانية 

تكوين  على  الإتفاق  تم  بله  د.�سامي 

مجالت  ف��ي  للعمل  م�ستركة  اآل��ي��ة 

ال�سيدلنية  الم�ستح�سرات  تخلي�س 

والتن�سيق  والتعاون  الطبية  والأجهزة 

بعد  والمتابعة  التدريب  مجالت  في 

الجمركية  النقاط  وتفعيل  الت�سويق 

اللجان  ع�سوية  في  المجل�س  وتمثيل 

بو�سع  الخا�سة  الم�ستركة  الفنية 

الموا�سفة للم�ستح�سرات ال�سيدلنية.  

القومي  للمجل�س  العام  المين  وجه 

بابكر  علي  دكتور  وال�سموم  ل��لأدوي��ة 

المجل�س  عمل  خطة  مراجعة  ب�سرورة 

تكوين  عن  ف�سل  الحالي  العام  لبقية 

لمدة  اإ�ستراتيجية  خطة  لو�سع  لجنة 

ثلثة �سنوات قادمة  واأكد خلل مخاطبته 

اإجتماعًا مطوًل  مع اأمناء  الأمانات  اأكد 

علي اأهمية حل كافة  المعوقات  وت�سهيل 

الإجتماع  خلل  ناق�س  كما  الإج���راءات 

خطط العمل والتحديات التي تواجههم، 

القومي  للمجل�س  العام  الأمين  ان  يذكر 

ميدانية  بزيارة  قام  وال�سموم  للأدوية 

علي  للوقوف  المجل�س  امانات  لجميع 

الداء كما وقف  علي �سير العمل بالمختبر 

الوطني للرقابة والبحوث الدوائية.

خطة لتقوية الرقابة على األدوية
بالمركز والواليات

المجل�س  ك�����س��ف 

ال���ق���وم���ي ل���لأدوي���ة 

و�سع  ع��ن  وال�����س��م��وم 

الرقابة  لتقوية  خطة 

وال��ولي��ات  بالمركز 

ل�سمان جودة وماأمونية 

وف��اع��ل��ي��ة الأدوي������ة 

والبيطرية  الب�سرية 

وال��م�����س��ت��ح�����س��رات 

المختلفة  ال�سيدلنية 

غذائية  م��ك��م��لت  م��ن 

وم�ستلزمات  تجميل  وم�ستح�سرات 

العامة  ال�سحة  لتعزيز  وذلك  طبية. 

للإن�سان والحيوان.

وقال الأمين العام للمجل�س د علي 

اأن المجل�س يحتاج لمجهودات  بابكر 

خلل  م��ن  ال��رق��اب��ة  لتقوية  كبيرة 

جميع  مع  اآليات  واإن�ساء  التن�سيق 

لدى  واأك���د   ال�سلة   ذات  الجهات 

بولية  ال�سيدلة  اإدارة  مع  اإجتماعه 

العلقات    تطوير  علي  الخرطوم 

اإ�ستمراريتها   ل�سمان  هيكلي  ب�سكل 

و�سدد على اأهمية ربط اإدارة ال�سيدلة 

بالنظام الإلكتروني للمجل�س لت�سهيل 

ان�سياب المعلومات المتعلقة بت�سجيل 

للرقابة  ال�سيدلنية  الم�ستح�سرات 

 true( عليها اإلى جانب تفعيل اأجهزة

ت�سهم في متابعة جودة  scan(  التي 
المنتجات ال�سيدلنية  ليتم توزيعها 

اأمانة  ووجه  الوليات.  جميع  علي  

الرقابة بالمجل�س بجدولة اإجتماعات 

لمناق�سة  وا�سحة  وباأجندة  راتبة 

ال�سيدلة  اإدارة  مع  الرقابة  ق�سايا 

بالخرطوم.

 مجلس األدوية يعمل على 
مراجعة متطلبات التسجيل 

لمستحضرات التجميل
للأدوية  القومي  للمجل�س  ال��ع��ام  الأم��ي��ن  ك�سف 

وال�سموم د علي بابكر  عن مراجعة متطلبات الت�سجيل 

مرجعيات  وو�سع  التجميل  لم�ستح�سرات  والإ�ستيراد 

علمية ثابتة بهدف تنظيم وتطوير هذا القطاع  ل�سمان 

ممثلي  م��ع  اإجتماعه  ل��دي  واأك���د  الم�ستهلك  �سلمة 

م�ستوردي  م�ستح�سرات التجميل، علي وجود  م�ساعي 

لأحداث تغيير كبير في جميع اأوجه العمل بالمجل�س 

للمعابر  ال�سبكي   الربط  تكملة  علي  العمل  الي  لفتًا 

الحدودية لت�سريع اإجراءات التخلي�س للمنتجات التي 

م�ستح�سرات  م�ستوردي  جميع  المجل�س  ودعا  ينظمها 

التجميل باأهمية التن�سيق والتعاون مع المجل�س لفتًا 

اإلى اأن  الباب مفتوح لمعالجة كافة الق�سايا من خلل 

عقد لقاءات  دورية للمتابعة. 

ل��لأدوي��ة  ال��ق��وم��ي  المجل�س  اأع��ل��ن 

لمدة  تنفيذية  خطة  و�سع  عن  وال�سموم 

الوطنية  ال�سناعة  ثلثة �سنوات لتطوير 

كبير  دور  لها  لي�سبح  بالبلد  للأدوية 

في الوفرة الدوائية. واأكد وزير ال�سحة 

اإبراهيم   د.هيثم محمد  المكلف  الإتحادي 

لدى اإجتماعه مع م�سنعي الأدوية بالقاعة 

الت�سنيع  اأهمية  على  بوزارته  الكبرى 

هذا  في  وال�ستثمار  المحلي  ال��دوائ��ي 

ال�ستيراد  بجانب  الفجوات  ل�سد  القطاع 

المجل�س  دع��م  على  العمل  اإل��ى  لف��ت��ًا 

خلل  م��ن  واأن�سطته  بمهامه  للقيام 

وقال  والمعمل  الرقابة  مواعين  تو�سيع 

فني  اأمر  الإج��راءات  وتب�سيط  ت�سهيل  اأن 

العامة  للمجل�س،ووجه  للأمانة  يترك 

تواجه  التي  الإ�سكاليات  كافة  بحل 

الأمين  واأكد  الوطنية للدوية.  ال�سناعة 

العام للمجل�س القومي للأدوية وال�سموم  

توفير  ���س��رورة  على  بابكر،  د.ع��ل��ي 

التمويل اللزم للت�سنيع الدوائي الوطني  

للنهو�س به واأبان باأن معالجة الم�سكلت 

التي تواجه القطاع تتم من خلل الإتفاق 

وخارطة  وا�سحة  مرجعيات  و�سع  على 

اإلى  لفتا  الوطنية،  لل�سناعة  طريق 

مع  الم�ستمر  والتعاون  التن�سيق  اأهمية 

الم�سنعين.

خطة 
تنفيذية 
لتطوير 
الصناعة

 الدوائية 
الوطنية

مجلس األدوية يدعو
لتسجيل اصناف جديدة من 

األدوية البيطرية

مجلس األدوية يؤكد علي  ضرورة تطوير 
قطاع  األجهزة والمستلزمات الطبية

خطة لتطوير شركات توزيع األدوية

اأعلن الأمين العام للمجل�س القومي للأدوية وال�سموم د علي بابكر عن اإعادة 

هيكلة الأجهزة و الم�ستلزمات الطبية واأكد لدي اإجتماعه مع ممثلي م�ستوردي 

وت�سنيف  جديدة  اأ�سناف  ت�سجيل  اأهمية   على  الطبية   والم�ستلزمات  الأجهزة 

واإيجاد الحلول لفتًا  الإ�سكاليات  القطاع من خلل طرح  الم�ستلزمات وتطوير 

الي اأن قطاع الأجهزة والم�ستلزمات الطبية يعتبر  من القطاعات الكبيرة واأكد 

علي �سرورة اإقامة اإجتماعات دورية بهدف المتابعة وتجويد الأداء  واأ�سار اإلى 

اأن المجل�س يعمل علي تحديث وتطوير المتطلبات واللوائح والقوانين الخا�سة 

ال�سركاء من  �ساملة ت�سم  باإقامة ور�سة  الطبية ووجه  بالأجهزة والم�ستلزمات 

حجم  علي  للوقوف  التحادية  ال�سحة  وزارة  را�سهم  على  ال�سلة  ذات  الجهات 

القطاع وو�سع موجهات  لتطويره

القومي  للمجل�س  العام  الأمين  اأعلن 

علي  بابكر  علي  د.  وال�سموم  للأدوية 

توزيع  �سركات  لتطوير  خطة  و�سع  عن 

لدى  وق��ال  خدماتها  لتح�سين  الأدوي��ة 

التوزيع  �سركات  ممثلي  مع  اإجتماعه 

توزيع  في  �ساهمت  ال�سركات  هذه  اأن 

الإ�ستيراد  و�سركات  الم�سانع  اأدوي���ة 

لجميع الوليات ووجه ب�سرورة مطابقة 

وح�سر  المجل�س  لمتطلبات  مخازنها 

لمعرفة  توزيعها   يتم  التي  الكميات 

يتم  التي  ل��لأدوي��ة  الفعلية  الحاجة 

اإ�ستخدامها بجميع الوليات ودعا جميع 

ال�سركات التي تعمل في توزيع الأدوية 

باأهمية التن�سيق والتعاون مع المجل�س 

لمعالجة  مفتوح  الباب  اأن   اإل��ى  لفتًا 

كافة الق�سايا الخا�سة ب�سركات التوزيع 

من  مر�سية  حلول  اإلى  الو�سول  بهدف 

للمتابعة  دورية  اجتماعات  عقد  خلل 

بقطاع  الهتمام  اأهمية  اإل��ى   واأ���س��ار 

الدفاع  خط  باإعتبارها  ال�سيدليات 

الدواء  �سوق  في  الدوي��ة  لتوفير  الأول 

ال�سوداني.

وفي ذات ال�سياق طالب ممثلي �سركات 

رخ�س  اإ�سدار  ب�سرورة  الأدوي��ة  توزيع 

التوزيع  مواعين  تو�سيع  بهدف  جديدة 

واأكدوا وجود  المهربة  الأدوية  لمحاربة 

قد  والتي  الدوائية  الوفرة  في  اإ�ستقرار 

ت�ساعد في تطويرهم.

مجلس األدوية يناقش ضوابط تداول ومراقبة األدوية المخدرة والمقيدة
ناق�س المجل�س القومى للأدوية وال�سموم وفي اإطار التعاون الم�سترك 

والموؤثرات  المخدرة  الأدوي��ة  ولجنة  للمجل�س  العامة  المانة  بين 

وقال  والمقيدة.   المخدرة  الأدوية  ومراقبة  تداول  �سوابط  العقلية 

رئي�س لجنة الدوية المخدرة والموؤثرات العقلية بالمجل�س القومي 

للأدوية وال�سموم فريق �سرطة بروف�سير اأحمد عو�س الجمل اأن لجنة 

الدوية المخدرة هي لجنة اإ�ست�سارية خا�سة بو�سع الأ�س�س  وال�سوابط 

التي من خللها يتم التاأكد من تنفيذ بنود الإتفاقيات الدولية التي 

تتعامل مع المخدرات والموؤثرات العقلية وال�سلئف لفتًا اإلى وجود 

لئحة  ل�سبط التعامل مع الموؤثرات العقلية والمخدرات فيما يخت�س 

بالإ�ستيراد والت�سنيع والتوزيع والو�سف وال�سرف والتفتي�س، واأكد 

اأن اإجتماع اللجنة الأخير كان بح�سور ممثلين لجهات اأخرى كالقوات 

والإ�ستيراد  الت�سنيع  في  العاملة  الأدوية  �سركات  وبع�س  النظامية 

مقترحات  المخدرة وو�سع  الدوية  لئحة  ببنود  اللتزام  من  للتاأكد 

الحلول للعقبات التي تواجه اإنفاذ اللئحة.

توجيهات  بمراجعة خطة العمل للمجلس القومي لألدوية  والسموم

وضع ضوابط  لتسريع أخبار .. أخبار .. أخبار
وتسهيل اجراءات 

تسجيل األدوية
القومي  للمجل�س  العام  الأمين  اأعلن 

عن  بابكر  علي  د.  وال�سموم  للأدوية 

الب�سرية  للأدوية  الت�سجيل  باب  فتح 

تزيد  قد  القادمين  ال�سهرين   فترة  بعد 

لمزيد  ذل��ك   ع��ازي��ًا  قليًل  تنق�س  اأو 

المعوقات  ومعالجة  الترتيبات  من 

وك�سف لدي اإجتماعه مع ممثلين لغرفة 

المجل�س  �سروع  الأدوية عن  م�ستوردي 

لت�سهيل  و�سوابط  اإج��راءات  و�سع  في 

للأدوية  الت�سجيل   اإج��راءات  وت�سريع 

ف�سل عن زيادة �سعة التحليل بالمختبر 

في   ال��زي��ادة  اأن  اإل��ى  لف��ت��ًا  الوطني 

ت�سجيل اأ�سناف جديدة  للأدوية  ي�سهم 

في الوفرة الدوائية.

ممثلي  ناق�س   مت�سل  �سعيد  وعلى 

م�ستوردي الأدوية  �سرورة اإيجاد  طرق 

مختلفة   لتمويل اإ�ستيراد الأدوية بهدف 

محاربة  �سرورة  علي  واأكدوا  توفيرها 

دعمهم  اإلى  واأ�ساروا  المهربة.  الأدوية 

تهدف  التي  قراراته  كافة  في  للمجل�س 

الي تطوير العمل.

اإلجتماع التشاوري اإلقليمي مع رؤساء األجهزة الرقابية 
الدوائية اإلفريقية حول تفعيل وكالة األدوية اإلفريقية

روؤ�ساء  مع  ت�ساوري  اأثيري  اإجتماع  ُعقد 

حول  الإفريقية  الدوائية  الرقابية  الأجهزة 

كل  ح�سره  الإفريقية  الأدوي��ة  وكالة  تفعيل 

للأدوية  القومي  للمجل�س  العام  الأمين  من 

التخطيط  اأمانات  واأمناء  ال�سابق  موم  وال�سُّ

كان  وق��د  الوطنية  وال�سناعة  والت�سجيل 

الغر�س من الإجتماع الت�ساور بخ�سو�س قيام 

باأنه  الذكر  ويجدر  الإفريقية.  الأدوية  وكالة 

 )AMA( الأفريقية  الأدوية  وكالة  دخول  بعد 

2021م  نوفمبر  من  الخام�س  في  التنفيذ  حيز 

وم�سادقة كثير من دول القارة عليها بما فيها 

التحاد  مفو�سية  عملت  ال�سودان،  جمهورية 

الأفريقي لت�سهيل عمل الوكالة وتفعيلها وذلك 

التحاد  تنمية  وكالة  من  كل  مع  بالتن�سيق 

الإفريقي والنيباد والأجهزة الرقابية الدوائية، 

 )RECs( الإقليمية  الإقت�سادية  والمجموعات 

اإجتماعات  عدة  ُعقدت  وقد  هذا  وال�سركاء. 

دعم  تن�سيق  طرائق  لمناق�سة  الخ�سو�س  بهذا 

الحالية  الحوكمة  هياكل  با�ستخدام  ال�سركاء 

ل�سمان التن�سيق الفعال للجهود.


