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الجريمة الصيدالنية
إجراءات اإلنرتبول ملكافحتها
ملحة عامة
تثري الجريمة الصيدالنية عىل الصعيد العاملي شواغل كربى تتعلق بالصحة
العامة ،ويشكل االتجار باملنتجات الطبية املقلدة وغري املرشوعة ظاهرة إجرامية
حقيقية تؤثر سلبا يف جميع بلدان املصدر أو العبور أو الوجهة.
ويع ِّرض املرىض يف أنحاء العالم صحتهم وحتى حياتهم للخطر عندما
يستخدمون ،دون علمهم ،منتجات طبية مقلدة وغري خاضعة للتنظيم ،أو
منتجات محوَّرة ومحوَّلة ومخزنة يف ظروف غري صحية أو انتهى تاريخ
صالحيتها.
وطلب املستهلكني املتزايد وجائحة كوفيد 19-وانتشار اإلنرتنت الواسع النطاق
تشري إىل أن الرتويج للمنتجات الطبية وبيعها وتوريدها عرب مواقع غري مرخص
بها وغري خاضعة للتنظيم أضحت مشكلة متفاقمة يف السنوات األخرية.
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لربنامج السلع غري املرشوعة والصحة يف العالم
يتبع هذا الربنامج إلدارة اإلنرتبول الفرعية ملكافحة األسواق
غري املرشوعة وتُعنى به وحدتان :وحدة الجرائم ّ
املاسة بامللكية
الفكرية والقرصنة الرقمية ،ووحدة الصحة العامة والجريمة
الصيدالنية.
ويتشاطر الربنامج املذكور مع البلدان األعضاء والقطاع
الصناعي كليهما التزاما راسخا باالستمرار يف تحسني التعاون
عىل الصعيد العاملي وتعزيز القدرات يف مجال مكافحة الجريمة
الصيدالنية.
ونعمل عىل تفكيك شبكات الجريمة والحد من املخاطر الذي
تطرحه جرائمها عىل الصحة العامة من خالل:
• جمع البيانات وتعميم البيانات االستخباراتية (مثل التقارير
التحليلية وآليات تقييم التهديدات)؛
• تنسيق عمليات أجهزة إنفاذ القانون عرب الحدود الوطنية؛
• دعم فرق العمل التابعة ألجهزة متعددة يف النهوض بالتعاون
بني أجهزة الرشطة والجمارك والهيئات التنظيمية والقطاع
الخاص؛
• توعية عامة الناس بالجريمة الصيدالنية ومساعدة املستهلكني
عىل اتخاذ القرار من موقع امل ّ
طلع.
ويسعى اإلنرتبول إىل استحداث نُهُ ج معارصة ملكافحة الجريمة
الصيدالنية بالرشاكة مع أجهزة إنفاذ القانون واملنظمات الدولية
والقطاع الخاص وبلدانه األعضاء.

وثمة عدد من املبادرات العاملية واإلقليمية التي نسقتها املنظمة
ملعالجة اتجاهات ومسائل محددة.
عملية ( Pangeaعىل الصعيد العاملي)
• تُعنى عملية  Pangeaمنذ عام  2008بمكافحة االتجار عىل
الصعيد العاملي بمستحرضات صيدالنية مقلدة تُسوَّق وتباع
عىل اإلنرتنت .وتهدف هذه العملية أيضا إىل توعية العامة
بمخاطر رشاء أدوية من مواقع إلكرتونية غري خاضعة
للتنظيم.
• يف عام  ،2021أسفرت عملية  Pangea XIVعن مصادرة
منتجات طبية غري مرشوعة تُقدَّر قيمتها بحوايل 23 414 483
دوالرا أمريكيا .وباإلضافة إىل ذلك ،حُ جب  113 020موقعا
إلكرتونيا ،وهو أعىل رقم منذ انطالق عملية  Pangeaاألوىل
يف عام .2008
مكافحة االتجار بالرتامادول (عىل الصعيد اإلقليمي)
• يف إطار عملية  Pangeaأيضا ،أُطلقت هذه املبادرة يف
عام  2020بالتعاون مع أكثر البلدان ترضرا من االتجار
بالرتامادول يف أرجاء أفريقيا .وهي تهدف إىل النهوض
بالتحقيقات بني بلدان املصدر والوجهة.

عمليتا  Afyaو( Heeraعىل الصعيد اإلقليمي)
•  Afyaهي عملية يقودها اإلنرتبول ملكافحة املجموعات
اإلجرامية املتورطة يف صنع وتوزيع سلع ومستحرضات
صيدالنية غري مرشوعة يف منطقة الجنوب األفريقي .وأما
عملية  Heeraفتستهدف االتجار باألدوية غري املرشوعة
يف الغرب األفريقي .وتهدف كلتا العمليتني أيضا إىل توعية
العامة بمخاطر استخدام السلع غري املرشوعة.
• يف عام  ،2021أسفرت عملية  Afyaعن ضبط منتجات مقلدة
تُقدَّر قيمتها بـ  3 532 489دوالرا أمريكيا ،ما أفىض إىل فتح
أكثر من  300قضية جنائية وإدارية واعتقال  179من الجناة.

عملية ( Qanoonعىل الصعيد اإلقليمي)
• أُطلقت مبادرة  Qanoonيف عام  2015يف أعقاب إصدار
تقرير تحلييل يكشف التهديد الذي تطرحه الجريمة
الصيدالنية عىل صحة الناس وحسن حالهم يف منطقة الرشق
األوسط وشمال أفريقيا.
• يف عام  ،2020أسفرت العملية التي تزامنت مع ّ
تفش جائحة
كوفيد 19-عن عدد من الضبطيات الكربى شملت63 418
كمامة يف األردن ،و 85 000منتج طبي (كمامات وقفازات
وموازين حرارة ونظارات طبية) يف قطر.
عمليتان ملكافحة الجريمة املتصلة بجائحة كوفيد19-

• عملية  Vigilant Interdictionالتي أُطلقت عىل الصعيد
العاملي يف عام  2020من أجل مكافحة التهديد الناشئ الذي
تطرحه الجريمة املتصلة بكوفيد .19-وبفضل التعاون مع
البلدان األعضاء واملنظمات الرشيكة ،أعد برنامج اإلنرتبول
للسلع غري املرشوعة والصحة يف العالم ووفر تحليال للمخاطر
وبيانات استخباراتية يمكن التحرك عىل أساسها ونرشات
إنرتبول.
• عملية  - Flashمكافحة املنتجات الصيدالنية غري املرشوعة
يف أفريقيا التي استُحدثت يف نهاية عام  2021بالتعاون
بني اإلنرتبول وأفريبول اللذين سيطلقان بشكل مشرتك أول
عملية بمشاركة البلدان األعضاء املشرتكة بني املنظمتني.
وستستهدف العملية مكافحة اللقاحات واألدوية واملعدات
الطبية املقلدة وغري املرشوعة واستخدامها يف أفريقيا.
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