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عملية

بانجيا
تمثّل الصيدليات غري املرشوعة العاملة عىل االنرتنت تهديدًا للبرش إذ
تتيح الوصول بسهولة إىل املنتجات الصيدالنية املق ّلدة واملزيّفة وذات
النوعية الرديئة .وما من طريقة تتيح للمستهلك التحقق من ّ
أن املنتجات
الصيدالنية التي يحصل عليها من خالل الصيدليات غري املرشوعة
املنترشة عىل االنرتنت هي األدوية التي يزعمون أنّها األصلية .وغالبًا ما
تكون الجرعات غري صحيحة ،أو فاسدة ،أو قد ال يحتوي هذا الدواء عىل
أي مكوّن من املكوّنات الصيدالنية الفعّ الة .وتو ّرط الجريمة املنظمة يف
هذا النوع من االتجار يتط ّلب تعاونًا رشطيًا دوليًا وثيقا ً من أجل تحديد
الشبكات اإلجرامية املتوّرطة يف هذه الجريمة.

تتبّع املبيعات غري املرشوعة عىل االنرتنت
يف العام  ،2008أطلق اإلنرتبول واملنتدى الدائم املعني بجريمة تقليد
املنتجات الصيدالنية عملية بانجيا ،وهو أوّل تح ّرك عىل الصعيد الدويل
يتتّبع عملية بيع األدوية غري املرشوعة واملق ّلدة عرب االنرتنت ويس ّلط
ّ
وتول اإلنرتبول تنسيق
الضوء عىل مخاطر رشاء األدوية عرب االنرتنت.
العملية التي يت ّم تنفيذها سنويًا وتجمع بني الرشطة الوطنية والجمارك
وهيئات تنظيم الشؤون الصحية والقطاع الخاص من مختلف دول
العالم .وشهدت املرحلة األوىل من العملية مشاركة  10بلدان يف العام
 ،2008فيما شارك أكثر من  16بلدا ً يف عملية العام .2016
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عملية بانجيا

األهداف

عملية بانجيا الخامسة

تستهدف األنشطة ثالث هيكليات أساسية تستخدمها الصيدليات غري
املرشوعة املنترشة عىل شبكات االنرتنت من أجل إدارة تجارتها – وهي:
مقدّمو خدمة االنرتنت ،أنظمة الدفع وخدمات التوصيل.

يف العام  ،2016شملت عملية ‘‘بانجيا الخامسة’’  103بلدان أعضاء
و 193وكالة من وكاالت الرشطة والجمارك ووكاالت الشؤون الصحية.
وأدّت املبادرة إىل معاينة أكثر من  335 660رزمة ،وحجز 167 917
تبي أنّها ّ
منها بعد أن ّ
تتضمن سلعً ا طبية مق ّلدة أو غري مرشوعة .وت ّم
سحب أكثر من  12,5مليون وحدة من األدوية املق ّلدة وغري املرشوعة من
التداول تقدّر قيمتها بــ  53,7مليون دوالر أمريكي ،وتعليق عمل حواىل
 5 000موقع إلكرتوني يقوم ببيع منتجات صيدالنية غري مرشوعة
وتوقيف حواىل  400شخص عىل الصعيد العاملي.

تتمثل أهداف عملية بانجيا يف ما ييل:
•حماية الصحة العامة؛
•ضبط منتجات مق ّلدة وغري مرشوعة وسحبها من األسواق؛

•تحديد منتجي السلع الطبية املق ّلدة وغري املرشوعة ومو ّزعيها
وشبكات الجريمة التي تدعمهم؛
•إقفال املواقع اإللكرتونية املزيّفة؛
•رفع مستوى الوعي العام حول مخاطر رشاء األدوية عرب االنرتنت؛
•تعزيز التعاون بني األجهزة ملكافحة االتجار غري املرشوع باملنتجات
الطبية املقلدة وغري املرشوعة.
تُبنى ك ّل عملية من عمليات بانجيا ّ
املنفذة سنويًا عىل املمارسات الفضىل
التي حدّدتها العمليات السابقة من أجل تطوير نهج تعاوني بهدف
مكافحة االتجار غري املرشوع باملنتجات الطبية املق ّلدة وغري املرشوعة
عىل الصعيد العاملي ،السيما املنتجات التي تش ّكل خط ًرا كبريًا عىل
الصحة العامة .وانضمّ ت املنظمات الدولية الرئيسية إىل هذه املساعي
ً
أيضا ،من ضمنها منظمة اليوروبول ومنظمة الجمارك العاملية واالتحاد
الربيدي العاملي.
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