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صحيفة وقائع

مكافحة السلع المقلدة والصحة
العالمية

eeمكافحة شبكات الجريمة
تهتم المجموعات اإلجرامية بشكل
متزايد بأنشطة تهدد صحة وسالمة
مواطني العالم أجمع .ويضر االتجار
غير المشروع الذي يشمل أنشطة من
قبيل تقليد السلع (المستحضرات
الصيدالنية) والتزوير (انتهاك
العالمات التجارية) والقرصنة
(انتهاك حقوق المؤلف) وتهريب
السلع المشروعة والتهرب الضريبي
باألعمال التجارية ويهدد صحة
وسالمة المستهلكين جراء منتجات
متدنية النوعية بل قد تشكل خطرا
عليهم .وتضم أصناف السلع المعنية
بهذه األنشطة غير المشروعة األدوية
والتجهيزات الطبية والمواد الغذائية
والمشروبات الكحولية ولعب األطفال
ومستحضرات العناية بالذات (مثل
مواد التجميل) واألجهزة االلكترونية
وقطع غيار المحركات ومواد البناء
والمبيدات الحشرية وهلم جرا.
ويشكل التزايد الكبير في صناعة
وتسويق السلع المقلدة والمزورة
خطرا محدقا بالصحة العالمية.
كما تستغل المجموعات اإلجرامية
عائدات االتجار في األدوية المقلدة
والسلع غير المشروعة لتمويل
أنشطة إجرامية أخرى أشد خطورة
على المجتمعات.

تستغل المجموعات اإلجرامية التي تتعاطى لالتجار غير المشروع في السلع والمستحضرات
الصيدالنية شبكات دولية غير منظمة وكذا عصابات الجريمة المنظمة التقليدية .وتدر هذه
األنشطة غير المشروعة عائدات كبيرة من األموال على عصابات الجريمة عبر الوطنية ما
يغري مزيدا من المجرمين على التعاطي لهذه األنشطة غير المشروعة لالتجار في السلع
المقلدة أو تسويق السلع المشروعة عبر قنوات غير مشروعة أو االتجار في سلع مقلدة
أو تلك التي انتهت مدة صالحية استهالكها أو تسويق مستحضرات صيدالنية مزيفة على
مستوى بعض المحالت أو عبر اإلنترنيت .ونحرص على مستوى اإلنتربول على مكافحة هذه
العصابات اإلجرامية التي تهدد الصحة والسالمة العموميتين عبر إشراك فاعلين أساسيين
لدعم التعاون الدولي.

eeتعزيز المهارات والمعارف

تدعم اإلنتربول البلدان األعضاء بتنظيم تدريبات لتعزيز المهارات والمعارف على مستوى
كافة الوكاالت المعنية بمكافحة االتجار غير المشروع في السلع وجرائم المستحضرات
الصيدالنية المقلدة.ويشتمل المنهج التدريبي الذي يوفره اإلنتربول لبلدانه األعضاء وشركائه
في العالم أجمع على تدريب عملي يمهّ د لتنفيذ العمليات ،ودورات متخصصة في مجال
تقنيات التحقيق ،ودورات لتدريب المدربين ،ومجموعة دروس للتعلم اإللكتروني.
تعتبر الكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية هيئة تفاعلية متكاملة
للتدريب االلكتروني في مجال الملكية الفكرية ،حرصت اإلنتربول على وضعها رهن إشارة
البلدان األعضاء كآلية حديثة للتدريب عبر اإلنترنيت .ويحصل الطلبة الذين يكملون بنجاح
المستوى التمهيدي ثم المتوسط ثم العالي من التدريب على شهادات تقديرية خاصة.
كما يمكن تطبيق المهارات التي يُتحصل عليها من خالل الدورات التدريبية للكلية الدولية
للمحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية على عمليات التحقيق التي تهم االتجار غير
المشروع في السلع.

eeدعم الموظفين في الميدان

تعمل اإلنتربول على تنسيق العمليات الميدانية على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي
بتعاون تام مع السلطات المحلية .وتجمع مثل هذه العمليات وحدات الشرطة والجمارك
والقائمين على اللوائح الصحية وشركاء أساسيين من القطاع الخاص لمكافحة الشبكات
اإلجرامية المسؤولة عن هذه الجرائم.

الوصل بني أجهزة الرشطة لجعل العالم أكثر أمانا

مكافحة السلع المقلدة والصحة العالمية

■ ■العمليات على الصعيد العالمي
•تصدت عملية بانجيا لعمليات بيع األدوية المقلدة وغير المشروعة على اإلنترنيت ،كما
سلطت الضوء على مخاطر اقتناء األدوية غير المشروعة عبر اإلنترنيت من خالل الرفع
من مستوى الوعي بين جمهور العموم.
•عملية أوبسون  -وتعد أول عملية تستهدف بالخصوص المواد الغذائية والمشروبات
المقلدة ،ما أفضى إلى مصادرة مواد قد تشكل خطرا على المستهلكين في أكثر من 57
بلدا عام .2016
■ ■العمليات على الصعيد اإلقليمي تهدف إلى إرباك أنشطة عصابات الجريمة
المنظمة عبر الوطنية والتي تتعاطى لالتجار غير المشروع في السلع على مستوى أقاليم
تعاني أكثر من غيرها من هذه اآلفة .وتم تنظيم عمليات استهدفت أنشطة االتجار غير
المشروع في السلع في كل من أمريكا الجنوبية (عمليتي جوبتير ومايا) وفي آسيا (عملية
ريل) وفي أفريقيا (عملية وايب أوت) ،في الوقت الذي تصدت فيه عمليات أخرى ألنشطة
تسويق األدوية المقلدة في إقليم جنوب شرق آسيا (عملية ستورم) وأفريقيا (عمليتي جيبويا
وبوركوبين).

eeالتعاون الدولي

تتعاون اإلنتربول مع عدد من المنظمات اإلقليمية والدولية والمجموعات العلمية واألوساط
األكاديمية وشركاء من القطاع الخاص لمكافحة الجرائم التي تتهدد الصحة والسالمة
العمومية .كما تتيح هذه التحالفات معالجة جميع الجوانب االستراتيجية والعملية والفنية
المرتبطة باالتجار غير المشروع في البضائع غير المشروعة.
كما عملت اإلنتربول على وضع شبكة عالمية وتعيين نقاط اتصال متخصصين في
مجال الصحة ووحدات إنفاذ عبر العالم لمكافحة السلع غير المشروعة وجريمة تقليد
المستحضرات الصيدالنية.
تنظم اإلنتربول كل سنة مؤتمرا دوليا حول جرائم اإلنفاذ الدولي لقانون الملكية الفكرية.
ويشكل هذا المؤتمر السنوي الذي يجمع ضباط إنفاذ القانون وخبراء من القطاع الصناعي
من كل أرجاء العالم فرصة للتركيز على األنشطة العملية كما يسمح للمهنيين الذين يشتغلون
في الصفوف األمامية لمكافحة جرائم الملكية الفكرية واالتجار غير المشروع في السلع
بتقاسم الحلول العملية التي جربوها بنجاح ومناقشة االتجاهات الناشئة لهذه الجرائم.

e eتفاصيل االتصال:
يمكن االتصال بنا عبر موقعنا على الويب.
للمسائل المتعلقة بقضايا جنائية محددة،
يرجى االتصال بالشرطة المحلية أو بالمكتب
المركزي الوطني لإلنتربول في بلدكم.

e
e eيوتيوبINTERPOLHQ :
www.interpol.inte e

eتويتر@INTERPOL_HQ :

eeتعزيز الوعي

إن جميع فئات المجتمع معرضة لمخاطر السلع المقلدة أو المتدنية النوعية أو األدوية
المزيفة .ويتعين بذلك على اإلنتربول أن تعزز الوعي بين جمهور العموم واألوساط الحكومية
بشأن المخاطر التي تشكلها مثل هذه األنشطة اإلجرامية وكذا عالقتها بأنواع أخرى من
الجرائم من قبيل االتجار في األسلحة وتهريب البشر والجرائم البيئية بل وحتى اإلرهاب.

