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 لالستخدام الرمسي فقط -إلنرتبول ا

  
 قرار

  
  : برنامج اإلنرتبول ملكافحة االجتار بالسلع غري املشروعةالموضوع

  
ــا الـــ، )إلنرتبــوللمنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة (امعيــة العامــة لاجل إن يف يف رومــا (إيطاليــا)  81  اجملتمعــة يف دور
  ،2012تشرين الثاين/نوفمرب  8إىل  5الفرتة من 

اســـتخدام الســـلع اخلطـــرة أو الثمينـــة أو املقلـــدة أو  تقييـــدعت دومـــا إىل إىل أن البلـــدان األعضـــاء ســـ إذ تشـــير
ـــا علـــى الصـــعيد الـــوطين أو  ا، يف ســـبيل محايـــة صـــحة ـــتنظـــيم اســـتخدامها وجتار إىل اخلاضـــعة للضـــرائب واالجتـــار 

  احمللية،  السوقسري األعمال يف حسن مواطنيها وسالمتهم وكفالة 
االجتار بالسلع بشكل غري مشروع، إىل دوما فضت ظيم القانوين هذه أأو التن تقييدالأن عمليات  وإذ تدرك
  فع الرسوم الضريبية،دو/أو جتنب  بدون قيد وال شرطعليها  بغرض احلصول
مجيــع البلــدان االجتــار بالســلع غــري املشــروعة يف يف تنــامي التجــارة الدوليــة رافقتــه زيــادة هائلــة إىل أن  وإذ تنــوه

  املعنية وتنوعها،ع األعضاء، من حيث حجم السل
الصـكوك الدوليـة األوىل الـيت تتنـاول االجتـار بـبعض أنـواع السـلع غـري املشـروعة، مثـل  فـي االعتبـار تأخذ ذوإ

، واتفاقية بازل املتعلقة 1988 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لعام
 ،1989طرة عرب احلدود والتخلص منها لعام حركة النفايات اخل راقبةمب

ــذه الســلع وحمــاكمتهم ضــئيل نســبيا بفعــل العــدد أن  وإذ تــدرك احتمــال الكشــف عـن الضــالعني يف االجتــار 
  كسب أرباح مالية طائلة، الشديد لحتمال االباحملدود للصكوك القانونية اليت حتكم هذه املسألة، قياسا 

بالســـلع غـــري املشـــروعة يقـــوض التجـــارة املشـــروعة والتنميـــة االقتصـــادية  أن اتســـاع نطـــاق االجتـــار وإذ تـــدرك
 للضالعني يف اجلرمية املنظمة،دخل  املستدامة، وميكن أن يشكل خطرا يهدد الصحة العامة، ويوفر مصدر

أن الضـــلوع يف اجلرميـــة املنظمـــة العـــابرة للحـــدود هـــو بالفعـــل القاســـم املشـــرتك لكـــل هـــذه  األنشـــطة  يوإذ تعـــ
ج شامل وبذل اإلجرا   ، االبلدان األعضاء جهودا مشرتكة ملكافحتهمجيع مية، األمر الذي يقتضي اتباع 

حامســة ملنعــه وقطــع باحلاجــة املاســة إىل القضــاء علــى االجتــار بالســلع غــري املشــروعة عــرب اختــاذ تــدابري  وإذ تقــر
 محاية املواطنني واالقتصاد يف البلدان األعضاء،دابره يف سبيل 
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 ترحــب، وإذ 2000باعتمــاد اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود لعــام  روإذ تــذكّ 
ومــا املنتجــات الطبيــة  تقليــدمكافحــة  اتفاقيــات حمــددة عــن هــذه املســألة يف الســنوات األخــرية، مثــل اتفاقيــة دبإعــدا

ديدات ل وبروتوكـول مكافحـة ، 2011األول/أكتـوبر  تشـرين 28الصـادرة يف  ،لصحة العامـةمياثله من جرائم تشمل 
ـــا بصـــورة غـــري مشـــروعة ( ـــا والـــذخرية واالجتـــار  ، واتفاقيـــة روتـــردام )2001صـــنع األســـلحة الناريـــة وأجزائهـــا ومكونا

معينـة خطـرة متداولـة يف التجـارة  تمـواد كيميائيـة ومبيـدات آفـا علـىإجراء املوافقـة املسـبقة عـن علـم  املتعلقة بتطبيق
مشروع الربوتوكول املتعلق باالجتار غري املشروع مبنتجات التبغ التـابع لالتفاقيـة اإلطاريـة كذلك و ، 1998عام الدولية ل

، الــيت جتســد كلهــا اجلهــود اهلائلــة الــيت يبــذهلا اجملتمــع الــدويل لتصــميم األدوات القانونيــة الوافيــة بشــأن مكافحــة التبــغ
 ،املتناميلوضع حد هلذا اخلطر 

الكـربى الـيت يطرحهـا االجتـار  كالتدوما للعثور على احللول املناسبة للمش اإلنرتبول سعىإىل أن  وإذ تشير
  بالسلع غري املشروعة، والسيما عرب برناجمه املتعلق حبقوق امللكية الفكرية،

ــا  AGN/69/RES/6بــالقرار  وإذ تــذّكر يف  يف روُدس املعقــودة 69 الـــالــذي اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة يف دور
، وكلفــت فيــه األمانــة العامــة مبهمــة مكافحــة 2000تشــرين الثــاين/نوفمرب  4تشــرين األول/أكتــوبر إىل  30الفــرتة مــن 

 االنتهاكات الدولية حلقوق امللكية الفكرية،

علـــى ضـــرورة مواصـــلة العمـــل عـــن كثـــب مـــع املنظمـــات الدوليـــة األخـــرى، مثـــل منظمـــة اجلمـــارك  وإذ تشـــدد
يوروبــول، واملفوضــية األوروبيــة، واملكتــب األورويب ملكافحــة االحتيــال المليــة للملكيــة الفكريــة، و العامليــة، واملنظمــة العا

وســـائر اجلهـــات املعنيـــة اإلقليميـــة والعامليـــة، مـــن أجـــل التوعيـــة مبســـألة االجتـــار بالســـلع غـــري املشـــروعة وتعزيـــز التعـــاون 
 الدويل،

خـــرية بـــني بلـــدان أعضـــاء ومنظمـــات دوليـــة بـــإطالق عـــدة بـــرامج مشـــرتكة يف الســـنوات األ وإذ تأخـــذ علمـــا
بــني االحتــاد األورويب وشــركات التبــغ املتعــددة اجلنســيات، والشــراكات بــني  املربمــة وهيئــات خاصــة، مثــل االتفاقــات

  اجلمارك والقطاع التجاري اليت بادرت إليها منظمة اجلمارك العاملية، 
ــا عــززت إىل حــد بعيــد باعني العــام واخلـاص و بـأن هــذه الــربامج تســهل تبـادل املعلومــات بــني القطــ وإذ تقــر أ

  قدرات أجهزة إنفاذ القانون يف جمال مكافحة االجتار بالسلع غري املشروعة،  
بــأن مكافحــة االجتــار بالســلع غــري املشــروعة تســتدعي بــذل جهــود إضــافية مــن قبــل األمانــة العامــة  وإذ تقــر

  للمنظمة، وال سيما من خالل:لإلنرتبول وأجهزة إنفاذ القانون يف البلدان األعضاء 
 تعزيز وحتسني حركة تبادل معلومات االستخبار اجلنائي مع األمانة العامة؛ -

توطيد العالقات بني أجهزة الشرطة واجلمارك وسائر الكيانات الوطنية اليت تؤدي دورا أساسيا يف مكافحة  -
 االجتار بالسلع غري املشروعة بأشكاله كافة؛

 لدويل ملكافحة هذه األنشطة غري املشروعة؛ تعزيز التعاون الشرطي ا -

متكني رؤساء أجهزة الشرطة وقادة الشـرطة امليـدانيني مـن تعميـق إدراكهـم لتـداعيات هـذه اجلـرائم علـى كـل  -
 من الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي؛
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لومـات املتعلقـة املعالتعـاون الوثيـق مـع اإلنرتبـول يف هـذه اجملـاالت، وعلـى تبـادل  البلدان األعضاء على تحث
ـذه السـلع وبـني اجلرميـة وب على الصعيد العاملي مبكافحة االجتار بالسلع غري املشروعة الصالت القائمـة بـني االجتـار 

 عرب الوطنية؛املنظمة 

ـــذ ملكافحـــة االجتـــار  تثنـــي علـــى األمانـــة العامـــة ملـــا تبذلـــه مـــن جهـــود للمشـــاركة يف العمليـــات الدوليـــة الـــيت تنفَّ
زيــادة املــوارد ضــرورة إنشــاء برنــامج اإلنرتبــول ملكافحــة االجتــار بالســلع غــري املشــروعة و  وتؤيــدشــروعة، بالســلع غــري امل

 ؛املخصصة لإلدارات اليت تتوىل هذه املسوؤلية

ملساعدة التقنية مـن أجـل تقدمي امن األمانة العامة، شريطة توفر املوارد املالية الكافية، إعداد مشاريع ل تطلب
  ؛الدولية حبذافريهااملعايري تنفيذ 

اجلهــود الــيت يبــذهلا  لتكملــة متويــل غــري زيــادة املســامهات النظاميــة آليــاتبــالعثور علــى نــة العامــة ااألم تكلــف
  .اإلنرتبول يف هذا اجملال

  
 اعُتمد

  


