السلع غير المشروعة
والصحة العامة في العالم

مشاريع شرطية تركز على المستقبل
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فــي ســعيها المتواصــل لدعــم المنظمــات الدوليــة مــن أجــل
تعزيــز المجتمــع الدولــي ،تقــوم اإلمــارات العربيــة المتحــدة
 مــن خــال مؤسســة اإلنتربــول مــن أجــل عالــم أكثــر أمانــً -بتمويــل ســبعة مشــاريع لإلنتربــول فــي ســبعة مجــاالت م ّتصلــة
بالجريمــة ،بمــا فــي ذلــك مكافحــة اإلرهــاب ،والجريمة الســيبرية،
واإل ّتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات ،والســلع غيــر المشــروعة
والصحــة العالميــة ،وســرقة المركبــات ،والمجتمعــات المعرّ ضــة
وحمايــة التــراث الثقافــي.

مؤسســة اإلنتربــول مــن أجــل عالــم أكثــر أمانــً هــي نقطــة
تضــم جهودهــا
االلتقــاء للمنظمــات المتقاربــة التفكيــر التــي
ّ
ـجع
الــى اإلنتربــول لالســتجابة لتحديــات جرائــم اليــوم .وهــي تشـ ّ
االلتــزام الدولــي والشــراكة مــع القطــاع الخــاص مــن أجــل
حمايــة المواطنيــن ،والبنــى التحتيــة ،والشــركات ،واالســتثمارات
ّ
المنظمة.
مــن تهديــدات اإلرهــاب والجريمــة الســيبرية والجريمــة
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اإلشـكــالـيـات

يمثــل االتجــار بالمنتجــات غيــر المشــروعة
مشــكلة بــارزة ألجهــزة إنفــاذ القانــون الدولــي
وخطــرا هائــا علــى الصحــة العامــة عالميــا.
وعبــارة ''االتجــار بالمنتجــات غيــر المشــروعة''
تشــمل أفعــاال منهــا التزويــر (المســتحضرات
الطبيــة) ،وتقليــد الســلع (انتهــاك العالمــات
التجاريــة) ،والقرصنــة (التعــدي علــى حــق
المؤلــف) ،وغــش المنتجــات ،وتهريــب المنتجــات
المشــروعة ،والتهــرب مــن دفــع الضرائــب.
وعديــدة هــي أنــواع الســلع غيــر المشــروعة
التــي يتــم االتجــار بهــا فهــي تشــمل منتجــات
العنايــة الشــخصية (مثــل مســتحضرات
التجميــل) واألدويــة واألجهــزة الطبيــة والمــواد
الغذائيــة والمشــروبات الكحوليــة و ُلعــب

األطفــال واإللكترونيــات ومكونــات المحــركات
ومــواد البنــاء ومبيــدات الحشــرات وكثيــر غيرهــا.
وفــي الواقــع ،ليــس هنــاك أي منتجــات فــي
مأمــن مــن التزويــر أو التقليــد أو الغــش.
وتخلــف جرائــم االتجــار بالمنتجــات غيــر
المشــروعة عواقــب وخيمــة علــى المجتمــع
علــى جميــع المســتويات .وتقليــد الســلع يُضــر
بالشــركات التــي تنتــج وتبيــع ســلعا مشــروعة،
والحكومــات تخســر عائــدات ضريبيــة مــن
المنتجــات المص ّنعــة أو المبيعــة فــي الســوق
الســوداء ،والمســتهلكون يعرّ ضــون صحتهــم
للخطــر مــن الســلع التــي ال تســتوفي معاييــر
الســامة .وعصابــات الجريمــة المنظمــة تص ّنــع

وتــوزع الســلع غيــر المشــروعة مــع المبــاالة
مطلقــة بالتبعــات التــي غالبــا مــا تكــون خطيــرة
علــى صحــة المســتهلكين وســامتهم.

واالتجــار بالســلع غيــر المشــروعة ،عــاوة علــى
تمثيلــه تهديــدا للمســتهلكين ،يشــكل مصــدر
إيــرادات هامــا لشــبكات الجريمــة المنظمــة عبــر
الوطنيــة .وهنــاك أدلــة كثيــرة علــى أن األربــاح
التــي يدرهــا بيــع المنتجــات غيــر المشــروعة
يعــاد اســتثمارها فــي أنــواع أخــرى مــن الجرائــم
مــن بينهــا االتجــار بالبشــر والمخــدرات واألســلحة
الناريــة والجريمــة البيئيــة والجرائــم الســيبرية
واإلرهــاب.

والمنتجــات الغذائيــة والمشــروبات غيــر
المشــروعة يمكــن أن تتســبب بأضــرار خطيــرة
علــى صحــة مســتهلكيها إذ إن هــذه المنتجــات
تحتــوي علــى مكونــات ســامة .أمــا بالنســبة
للمنتجــات الصيدالنيــة غيــر المشــروعة،
فإنهــا غالبــا مــا تحتــوي علــى الكميــة غيــر
المناســبة مــن المــواد النشــطة (إمــا تقــل عــن
الــازم أو تربــو علــى الــازم أو غيــر موجــودة
علــى اإلطــاق) ،أو علــى مــواد ضــارة تشــكل
خطــرا شــديدا علــى الصحــة .والمرضــى فــي
جميــع أنحــاء العالــم يعرّ ضــون صحتهــم بــل
وحياتهــم للخطــر نتيجــة الســتهالكهم بــدون
معرفــة أدويــة مــزورة أو عقاقيــر أصليــة ُخزنــت
بمــا يتنافــى مــع األصــول أو انتهــت صالحيتهــا.
وتشــمل األدويــة المــزورة ،فــي مــا تشــمل ،أدويــة
ال مفعــول لهــا وأخــرى خطــرة للغايــة (منهــا،
علــى ســبيل المثــال ،مــا يســبب أزمــة قلبيــة أو
غيبوبــة) ،وأحيانــا قاتلــة.

وســاهم تطــور التكنولوجيــا الســريع والحريــة
النســبية لحركــة الســلع واألمــوال ونمــو التجــارة
علــى شــبكة اإلنترنــت فــي ارتفــاع فــي مســتوى
توفــر المنتجــات غيــر المشــروعة ارتفاعــا هائــا.
وجماعــات الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة،
التــي تحركهــا الرغبــة فــي تحقيــق مكاســب
ماليــة ،أصبحــت أكبــر حجمــا وأوســع نطاقــا
وأشــد خطــرا .وهــذه الجماعــات اإلجراميــة
معقــدة ،فقــد يكــون مقرهــا فــي بلــد وتص ّنــع
المنتجــات فــي بلــد آخــر وتوزعهــا عــن طريــق بلد
ثالــث .وغالبــا مــا تكــون المواقــع اإللكترونيــة غير
القانونيــة فــي مــكان آخــر ومــا ُتنقــل األمــوال
عبــر بلــدان إضافيــة .واالتجــار غيــر المشــروع
ال يعــرف حــدودا ،ممــا يجعــل دور منظمــات
الشــرطة الدوليــة فــي منعــه ومكافحتــه أمــرا
ال بــد منــه.

ويمكــن أن تســفر الســيارات المقلــدة والقطــع
الميكانيكيــة عــن حــوادث مميتــة ،ومــن
المعــروف أن مواد البناء المغشوشــة ُتســتخدم
فــي تصنيــع محطــات توليــد الكهربــاء ويمكــن
أن تخ ّلــف عواقــب كارثيــة.

دور اإلنتربول حاليا
يكافــح اإلنتربــول االتجــار بالمنتجــات غيــر المشــروعة
نتيجــة للــدور المركــزي الــذي تؤديــه شــبكات الجريمــة
المنظمــة .وفــي الســنوات األخيــرة ،راكــم اإلنتربــول
الكثيــر مــن الخبــرات والمعــارف بشــأن مجــال الجريمة
هــذا الســريع الحركــة والمهــدد للحيــاة .وعلــى غــرار
مــا تبيّنــه األدلــة ،يشــكل االتجــار بالمنتجــات غيــر
المشــروعة مصــدر قلــق عالمــي ،واإلنتربــول هــو
الوحيــد القــادر ،بســبب موقعــه الفريــد مــن نوعــه،
علــى ربــط الجهــات المعنيــة فــي العالــم أجمــع
لتحقيــق الهــدف النهائــي المتمثــل فــي حمايــة
المســتهلكين.
وشــركاؤنا عديــدون مــن بينهــم قــوات شــرطة
وســلطات جمركيــة ومنظمــات دوليــة وشــركات
مــن القطــاع الخــاص وهيئــات تنظيميــة وخبــراء
فــي مجــال سلســلة اإلمــدادات وجامعــات وإدارات
معنيــة بالغــذاء والــدواء ومصــارف وشــركات تيســر
بطاقــات الدفــع ومــزودون بخدمــات اإلنترنــت وخبــراء
قانونيــون ومدعــون عامــون .ويســتند اإلنتربــول
إلــى هــذه الشــبكة لدعــم أنشــطة بنــاء القــدرات
وتوفيــر المعلومــات والعمليــات علــى أرض الواقــع،
التــي تســاعد كلهــا علــى تقليــص كميــة البضائــع
غيــر المشــروعة فــي الســوق وتعطيــل سالســل
التوزيــع واعتقــال المجرميــن المســؤولين عــن هــذه
َّ
ويعــزز التدريــب العملــي بمــوارد للتعلــم
األنشــطة.
اإللكترونــي ،مثــل الكليــة الدوليــة للمحققيــن فــي
الجرائــم الماســة بالملكيــة الفكريــة ()IIPCIC
التــي هــي بمثابــة إطــار تدريــب إلكترونــي تفاعلــي
بالكامــل يتنــاول الجرائــم الماســة بالملكيــة
الفكريــة ،اســتحدثه اإلنتربــول بالتعــاون مــع

 .Underwriters Laboratoriesوهــو يوفــر تدريبــا
رائــدا مخصصــا ألجهــزة إنفــاذ القانــون والهيئــات
التنظيميــة والمحققيــن العامليــن فــي القطــاع
الخــاص.
ويشــكل تنفيــذ عمليــات إلنفــاذ القانــون فــي الميــدان
عامــا حيويــا لتنظيــف األســواق مــن المنتجــات غيــر
المشــروعة وتفكيــك الشــبكات غيــر المشــروعة
المســؤولة عــن هــذه الجرائــم.
ولــدى اإلنتربــول ســجل حافــل بالنجاحــات فــي
مجــال تنســيق وتســهيل عمليــات إلنفــاذ القانــون
علــى الصعيديــن العالمــي واإلقليمــي .وتركــز هــذه
العمليــات علــى تهديــدات محــددة مثــل األدويــة غيــر
المشــروعة التــي تبــاع عبــر اإلنترنــت (عمليــة :Pangea
عمليــة عالميــة) ،والمــواد الغذائيــة والمشــروبات
المغشوشــة وغيــر المســتوفية للمعاييــر المطلوبــة
(عمليــة  :Opsonعمليــة عالميــة) أو تركــز علــى
مناطــق (جنــوب شــرق آســيا :عمليتــا Storm
و  ،Realوأمريــكا الجنوبيــة :عمليــة  ،Jupiterوأمريــكا
الوســطى :عمليــة  ،Mayaوأفريقيــا :عمليــات Mamba
و  Cobraو  Porcupineو  GiboiaوLucriphac
و  .)Etoshaوأثمــرت عمليــات إنفــاذ القانــون هــذه عــن
مصــادرة المالييــن مــن المنتجــات غيــر المشــروعة
وتفكيــك العديــد مــن الشــبكات اإلجراميــة.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ينظــم البرنامــج مؤتمــرا
ســنويا يجمــع الجهــات المعنيــة فــي العالــم لبحــث
العمليــات .ودخــل هــذا المؤتمــر عامــه الحــادي عشــر.

عالمية

عمليتا  Pangeaو Opson

أمريكا الوسطى
عملية Maya

جنوب شرق آسيا
عمليتا  Stormو Real

أمريكا الجنوبية
عملية Jupiter

افريقيا
عمليات  Mambaو Cobra
و  Porcupineو Giboia
و  Lucriphacو Etosha

الخطوات المستقبلية
من أجل مكافحة االتجار بالمنتجات غير المشروعة
وحماية الصحة العامة في العالم ،سيقوم
اإلنتربول بما يلي:

جمع البيانات والمعلومات
جمــع البيانــات والمعلومــات التــي تســاعد علــى
منــع الجريمــة ،وإعــداد تقاريــر تحليليــة إقليميــة
وتقييــم المخاطــر المتعلقــة بأكثــر المناطــق
تصنيعــا لهــذه المنتجــات ،ونقــاط العبــور،
وأســاليب التهريــب ،وطــرق اإلمــدادات غيــر
المشــروعة ،والمنهجيــات.

زيادة أنشطة بناء القدرات
زيــادة أنشــطة بنــاء القــدرات الحاليــة عبــر عقــد
دورات تدريبيــة علــى الصعيديــن الوطنــي
واإلقليمــي اســتنادا إلــى احتياجــات البلــدان،
وإقامــة إطــار عمــل موحــد ،ووضــع برنامــج
إرشــادي للتعريــف بمبــدأ ’’تدريــب المــدرِّب‘‘،
وإرســاء شــراكات مــع أجهــزة إنفــاذ القانــون
للتعريــف بـــ .IIPCIC

تحسين التعاون
المســاعدة علــى تشــكيل أفرقــة عمــل متعددة
الهيئــات ومتخصصــة ،لتحســين التعــاون بيــن
خبــراء مــن أجهــزة إنفــاذ القانــون والهيئــات
التنظيميــة والجمــارك والقطــاع الخــاص.
والعمــل جــار حاليــا إلنشــاء شــبكات مــن الخبــراء
فــي آســيا ( )Project Chainوالشــرق األوســط
( .)Project Qanoonوســيتم االتصــال بمناطــق
أخــرى لتحــذو حذوهمــا.

جمع الخبراء
توفيــر منبــر للخبــراء مــن القطاعيــن العــام
والخــاص مــن خــال تنظيــم مؤتمــر ســنوي
لتحفيــز الحــوار بيــن الجهــات المعنيــة وتبــادل
أفضــل الممارســات.

تنسيق العمليات
العابرة للحدود
تنســيق العمليــات العابــرة للحــدود ومســاعدة
أجهــزة إنفــاذ القانــون فــي اعتــراض سلســلة
اإلمــدادات العالميــة غيــر المشــروعة .والغــرض
مــن هــذه العمليــات واعتــراض سلســلة
اإلمــدادات هــذه هــو زيــادة معــدالت النجــاح
فــي مجــاالت تفكيــك مراكــز التوزيــع ومصــادرة
البضائــع غيــر المشــروعة وإغــاق المواقــع
اإللكترونيــة غيــر المشــروعة .وبنــاء علــى نتائــج
العمليــات ،يتــم اختيــار حــاالت تتصــل بعــدد
مــن البلــدان لتنظيــم اجتماعــات إقليميــة
بشــأن التحقيــق فــي هــذه الحــاالت وتحليلهــا.
واســتنادا إلــى التعــاون الدولــي ،ستســعى هــذه
االجتماعــات للكشــف عــن الشــبكات اإلجراميــة
وعــن العالقــات بيــن هــذه الجرائــم وجرائــم
أخــرى واعتقــال المجرميــن.

حماية الصحة العامة
توعيــة العمــوم والحكومــات بخطــر هــذه
األنشــطة علــى الصحــة العامــة ،وال ســيما
مخاطــر شــراء المنتجــات غيــر المشــروعة عبــر
اإلنترنــت ،وذلــك فــي محاولــة لتقليــص الطلــب
علــى هــذه الســلع وحمايــة الصحــة العامــة.
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