
 

 

 قانون تجتمع لتحديث العالمية الصحة نسانية االتحادية ومنظمةاإل معونةوزارة الصحة االتحادية وهيئة ال

 السودان في اإلمدادات الصيدالنية لوائح

 في الصحة وعةمج سالتي تترأ العالمية الصحة ومنظمة االتحادية اإلنسانية هيئة المعونةو االتحادية الصحة وزارةاجتمعت 

 .السودان فيواستيرادها دوية ديث ضوابط نظام شراء األلتح السودان

 العالقة وأصحاب المانحة الجهات ذلك في بما الصحية المجموعةفي  شركاءال يمثلون مشاركا   107 االجتماع حضر وقد

 .المحلية الصحية السلطات من ءنظراالو

 للمنظمات الطبية والمعدات األدوية وشراء الستيراد جديدة أنظمة إدخال لتسهيل عمل خطة وضعاالجتماع  استهدف

 اإلجراءات أيضااالجتماع  ناقشكما . السودان في االستجابة للطواريء مجاالتمختلف  في العاملة والدولية الوطنية

 تشغيلوسائل  إلى باإلضافة الطبية للوازمالوطنية لتمويل ا صناديقال خالل من األدوية ونقلبالموافقة على  المتعلقة

 .المشتركةيات رتشالمترخيص نوافذ و وتخزين

 المنظمات جميع العمل هذه بتعريف ورشةستقوم "قائال :  االتحادي الصحة وزير قردة أبو إدريس بحر السيدصرح معالي و

 فيالمتعلقة بالتجهيزات الطبية  الطبية واللوائح الوطنية اإلجراءاتب الواقع أرض علىالموجودة  والدولية الوطنية

 استيرادوتتحكم في  وتنظم تحددالتي  الوطنية السلطةهو  والسموم لألدوية وطنين المجلس الإ"ضاف وأ ".السودان

 ." الوطنية لمعاييرل وفقا التجميل ومستحضرات المزيفة األدوية ترحيل وحتى وتسعير تخزينوتصنيع و

 الممارساتعلى  سيطرفقد . الماضية الخمسة العقود مدى على بقوة وصرامةدوية لقد أحكم السودان السيطرة على قطاع األ

 الموردةخرى األ العالمية والشركات العالمية الصحة منظمةواعتمادية  المنطقة وبشهادة في واألدوية بالعالج المتعلقة

 النوعية ذات األدوية استيراد مثل األخيرة السنوات في السلبية الممارسات من العديد شهدت أنها بيد. السودان في لألدوية

 .المتدنية

لوائح  مشاركةهو  الرئيسي هدفنا" نإالسناري  محمد مصطفى الدكتور اإلنسانية للمعونة االتحادية الهيئة ممثل وقال

 القطاع شركاء مع السودان في الطبية واللوازم األدوية واستيراد شراء والتي تنظم المعتمدة العالمية الصحة منظمة

 " بالصحة المعنية والمجموعة الصحي

 الصحية الخدمات نوعية تحسينن وإ المجتمع لصحة جدا   هامةال ساسيةألا سلعمن ال الطبية واللوازم األدوية إنضاف "وأ

 ." في البلد صحةلل المخصصة التكلفة خفضي سوف والتنظيمية والخاصة الحكومية الصحية المرافق من المقدمة

 الخاص  اتيوالوالي المركزي التفتيشجهاز  معبالتعاون  يةإشراف سلطةمن قبل  السودان في دويةاأل سوق رصد تم وقد

 التحليلن أ 6 المادة 2009 لسنة والسموم يوضح قانون منظمة الصحة العالمية للعقاقير ذلك ومع. والصيدليات لمصانعبا

 ضمان جراءاتإ من هام جزء هو التسويق بعد ما والفحص في مرحلة الصيدالنية المستحضرات تسويق قبل المخبري

 .شراؤه وجودتها تم التي دويةاأل سالمة

ولويات الصحة السودان الدكتورة نعيمة القصير قائلة: "إن من أصرحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في  وبدورها 

 "عادلة ونزيهةبطريقة  عاليةالوالكفاءة  جودةال ذات المأمونة والمستلزمات الطبية األدويةالوصول الى 

 عالقةال وأصحاب الشركاء لتزويد استعداد على الصحية المجموعة عن بالنيابةو العالمية الصحة منظمةن إ" ضافتوأ

 الصحة لمنظمة التوجيهية المبادئ حول المطلوبةبالمعلومات  المختلفة الميدانية والمشاريع الوطنية الوحدات في العاملين

  " الجيدة الصيدالنية الممارساتو والتصنيع لتوزيعفي مجال ا العالمية



 اإلشرافي الدور على الحفاظمع  2001 قد تم تعديله في السودان في الصيدالنية اإلمدادات إدارة الجدير بالذكر أن قانون

 لقانونل وفقا الصيدالنية وحداتال تراخيص منح وتنظيم لرصد هيئات إنشاءوتم  االتحادية الصحة وزارةصالحيات  ضمن

 .ي المعدلالوطن

 الوطني الطبي الفنية للمجلس هيئةال إلى التي وضعها المشاركون عملال خطة تنفيذ بإسناد مهمة االجتماعوصى وقد أ

مجموعة  عن بالنيابةمنظمة الصحة العالمية و اإلنسانية المعونة هيئةو الطبية اللوازموصندوق دعم  والسموم لألدوية

 . صحةال

 

 السودانصندوق دعم  صاوخصو المانحة الجهات جميع تشكر أن الصحة مجموعة عن نيابة العالمية الصحة منظمةوتود 

 (USAID) لتنميةل لدوليةا المتحدة الواليات كالةوو( CERF) للطوارئ المركزي لالستجابة صندوق( والSFF) اإلنساني

 األوروبيةة التابع للمفوضية اإلنسانيالمساعدات  مكتبو (OFDA)الخارجية االمريكية للمساعدة في الكوارث  مكتبو

(ECHO ) التابع للملكة المتحدة  الدولية التنمية إدارةومكتب(DFD) وحكومة اليابان وحكومة يقطرالتنمية ال وصندوق 

 الخدماتدعم  جهودها في مواصلةعلى ةيالصح والمجموعة العالمية الصحة منظمة التي ساعدت السخية لمساهمتها إيطاليا

 .السودان في ةيالصح

 النهاية

 :على االتصال يرجى المعلومات من مزيد على للحصول

 sultanya@who.int ، +249 )0 (900907512 العالمية، الصحة منظمة سلطاني، أجيال -
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