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ة العلوم الصح
يف دور جملتمعـــــة
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ة الــيت تتســبب
دل املعلومــات

ا كافــة، فضــال
طبيــة املقلــدة وتت

خــرين ملواجهــة 
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 بــاملواد الصــيدال
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تجــات الطبيــة 
ا إىل أن يقــوم 
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جلــرائم املتصــلة 
إلجرامية املنظم

رتبول يتعاون 
البلدان األعض
ملنظمــة الدوليــة 

لعمليـــات الـــيت ا
 العمليات إىل 
يم دورات تدري

ى دعـــم هــــذه 

ت التدريبيــة والت
تــب املركزيــة الو
 إىل تفكيك ا
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تشرين  31ن 
ة املعقــدة للمنتج
ال عــن احلاجــة 
ع من اإلجرام،
يــة مكافحــة اجل
ك الشبكات اإل

  ي والوطين، 
نرتأن اإل عتبارها

 املقلدة على 
ملنا القــائم بــني 
ة، مـــن خـــالل
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 اجلهــود لتنظــيم
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 األعضـــاء علــــى

 هــذه الــدورات
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  م توقيعه.
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اجلمعيـــــة العام 
يف الفرتة من )،

الطبيعــة تــدرك 
مل كافــة، فضــال
افحة هذا النوع

مهيبأذ تعتــرف 
 لتبني وتفكيك
دويل واإلقليمي
ذ تضع في اع
نتجات الطبية

بالتعــاون  ـرف
لعلـــوم الصـــحية
 املشبوهة اليت

تعزيــز هــذه عم
ملواد الصيدالنية

البلــــدان ـــجع 
 

بــأّن  ذ تعتــرف
مانــة العامــة لإل
ني معاملة التحق
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لألمني العا يز
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للمنتجات
تدع
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شــت
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