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 قرار

 التعاون الدولي في مكافح)ة المنتج)ات الطبي)ة المقل)دة والج)رائم المت)صلة                تعزيز  :الموضوع
  لإلنتربول في هذا الصددألمانة العامةبالمواد الصيدالنية وتقديم الدعم إلى ا

، المنعق)ـدة ف)ي دورته)ا       )اإلنترب)ول ( للمنظمة الدولية للشرطة الجنائي)ة       الجمعية العامة إن  
 ،2010نوفمبر / تشرين الثاني11 إلى 8دوحة، قطر، في الفترة من  في ال79الـ 

 ف))ي االعتب))ار التبع))ات الخطي))رة الت))ي تخلفه))ا المنتج))ات الطبي))ة المقل))دة عل))ى     إذ تأخ++ذ
 صحة وسالمة المرضى الذين يحصلون عليها أو يستلمونها دون علم بحقيقتها،

ك ش))بكات الجريم))ة  ب))أن تب))ادل المعلوم))ات عام))ل حاس))م ف))ي تب))ين وتفكي))   وإذ تعت++رف
آ))ل م))ن ه))ا وتوزيعه))ا عل))ى بواالتج))ار  المنتج))ات الطبي))ة المقل))دةالمنظم))ة ال))ضالعة ف))ي ص))نع  

 ، الدولي واإلقليمي والوطنيلصعيدا

، أنح))اء الع))الم وتفاقمه))ا ف))ي جمي))ع   الطبي))ة  م))شكلة تقلي))د المنتج))ات   بتعقي))د وإذ ت++سلم
 أصحاب المصلحة المشارآين    لف اإلنتربول بتنسيق تبادل المعلومات بين مخت      وبضرورة قيام 

 في مكافحة هذا النوع من الجرائم، بما في ذلك أجهزة إنفاذ القانون،

 التع))اون الق))ائم ب))ين اإلنترب))ول وفرق))ة العم))ل الدولي))ة المعني))ة  وإذ ت++ضع ف++ي اعتباره++ا
التابع))ة لمنظم))ة ال))صحة العالمي))ة وس))ائر أص))حاب  ) إمباآ))ت(بمكافح))ة تقلي))د المنتج))ات الطبي))ة 

 م))ن أج))ل مواجه))ة التح))ديات الدولي))ة الت))ي تطرحه))ا المنتج))ات الطبي))ة المقل))دة عل))ى     الم))صلحة
 البلدان األعضاء، 

 اتب))اع نه))ج متع))دد القطاع))ات تق))وده األمان))ة العام))ة لإلنترب))ول       ب))ضرورة وإذ ت++سلم
أصحاب الم)صلحة ذوي ال)صلة ف)ي آ)ل          ، بالتنسيق مع السلطات و    والمكاتب المرآزية الوطنية  

بلد، يهدف إلى إذآاء الوعي بالمخاطر المتصلة بالمنتجات الطبي)ة المقل)دة وت)وفير ال)دعم عل)ى                  
 صعيدي العمليات والتحقيق لتفكيك الشبكات اإلجرامية الضالعة،

 التب)))ادل اآلن)))ي للمعلوم)))ات ال)))شرطية وت)))سهيل القي)))ام بعملي)))ات م)))شترآة  وإذ ت+++شجع
 ة المنتجات الطبية المقلدة،للشرطة لمكافح

 ب)أن تعتب)ر البل)دان األع)ضاء ف)ي اإلنترب)ول مكافح)ة المنتج)ات الطبي)ة المقل)دة                     توصي
والجرائم المتصلة بالمواد الصيدالنية األخرى مسألة ذات أولوية في إطار إنفاذ القانون، وبأن             

 الج))رائم تتخ))ذ البل))دان األع))ضاء الخط))وات الالزم))ة ل))ضمان اإلب))الغ ب))صورة منتظم))ة ع))ن        
 المتصلة بالمواد الصيدالنية عبر شبكة اإلنتربول العالمية لالتصاالت الشرطية المأمونة؛

  جهود اإلنتربول الرامية إلى وضع نهج معّزز لمكافحة هذا النوع من الجرائم؛تدعم

 البلدان األعضاء على دعم هذه المبادرة بتوفير م)ا يل)زم م)ن م)وظفين وم)وارد                 تشجع
 .الجهود في هذا المجاللمواصلة تعزيز 
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