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  وهيئة العلوم الصحية في سنغافورة يعلن بدء مرحلة جديدة  اإلنتربولالتعاون بين 
  في مكافحة تقليد المنتجات الطبية

علــوم وهيئــة ال اإلنرتبــولمــن نوعــه بــني أكــرب منظمــة شــرطية دوليــة يف العــامل وهيئــة صــحية وطنيــة، أبــرم هــو األول يف تعــاون  -ســنغافورة 
واجلــرائم املتصــلة بــاملواد  الطبيــة املنتجــاتاملكلفــني مبكافحــة تقليــد  ،إنفــاذ القــانونتــدريب مــوظفي لالصــحية يف ســنغافورة اتفــاق تعــاون 

  االختبار.و على التحقيق  ،الصيدالنية

صــحية ال بــد منــه حلمايــة الصــحة وهيئــات تنظــيم األدويــة ومــوظفي الرعايــة ال إنفــاذ القــانونوانطالقــا مــن أّن التعــاون الوثيــق بــني أجهــزة 
ـدف إىل تسـهيل  اإلنرتبولالعامة، سيتيح االتفاق توثيق التعاون بني  وهيئة العلوم الصحية يف سـياق بـرامج وأولويـات وأنشـطة جديـدة 

  توفري دورات تدريب حمّسنة ومتقدمة املستوى يف جمال منع املنتجات الطبية املقّلدة وغري املشروعة والقضاء عليها.

نوبــل إن االتفــاق التــارخيي املــربم يــوم األربعــاء رونالــد ك. ونظــرا للطــابع العــاملي لألعمــال اإلجراميــة، قــال األمــني العــام لإلنرتبــول الســيد 
والسـلطات  إنفـاذ القـانونهيئة العلوم الصحية يف سنغافورة يشدد، يف عامل اليوم املّتسـم بالعوملـة، علـى ضـرورة تعـاون أجهـزة املاضي مع 

  على حنو فعال. املتصلة باملواد الصيدالنية عرب الوطنية اجلرائمظيمية يف العامل أمجع فيما بينها ملكافحة التن

إلنرتبــول وهيئــة العلــوم الصــحية يف ســنغافورة بــأن مكافحــة تقليــد يعكــس اتفــاق التــدريب إقــرار ا’’وأضــاف األمــني العــام الســيد نوبــل: 
ج متكامل.اد الصيدالنية مسألة تتطلب من قطاعي الصحة العامة و واجلرائم املتصلة باملو املنتجات الطبية    ‘‘إنفاذ القانون اعتماد 

ـا مـع : ’’هليئة العلوم الصحية يف سنغافورةالعام املدير  وقال الدكتور جون ليم، يسّر هيئة العلوم الصـحية إضـفاء طـابع رمسـي علـى تعاو
ملكافحة تقليد املنتجات الطبيـة. وبفضـل خربتنـا الفريـدة يف جمـايل التنظـيم واألدلـة اجلنائيـة،  واملشاركة يف اجلهود العاملية املبذولة اإلنرتبول

عـرب تقـدمي خرباتنـا ومعارفنـا، واملسـاعدة يف التبـادل الفعـال للمعلومـات، وتنسـيق املبذولة نأمل أن نكون قادرين على املسامهة يف اجلهود 
ا اهليئات الش   ‘‘ريكة من أجل تطبيق األنظمة يف هذا اجملال.إجراءات املكافحة اليت تقوم 

يف املنطقة، أشـار  اإلنرتبول، الذي سيمهد السبيل لتعزيز حضور 2014ومع بدء العمل يف اجملّمع العاملي لإلنرتبول يف سنغافورة يف عام 
يـز التعـاون الشـرطي الـدويل الفعـال يف دورا حامسـا يف تعز ’’األمني العـام للشخصـيات احلاضـرة يف مراسـم التوقيـع أّن هـذا اجملّمـع سـيؤدي 

  من أنشطة التدريب. اإلنرتبوليف  األعضاء 188الـ البلدان ويف تلبية احتياجات ‘‘ القرن احلادي والعشرين

ك، واإلنرتبـول، بشـكل مشـرت  العلـوم الصـحيةيتـيح هليئـة سيوفر اجملّمع العاملي لإلنرتبول يف سـنغافورة منـربا دوليـا، ’’وأضاف السيد نوبل: 
  .‘‘واجلرائم املتصلة باملواد الصيدالنية الطبية املنتجاتبناء القدرات والتدريب من أجل مكافحة تقليد 

 بلـدا، منهـا سـنغافورة، وشـريكا دوليـا 40عملية باجنيا الثالثة الـيت شـارك فيهـا أكثـر مـن  اإلنرتبول، نّسق 2010 تشرين األول/أكتوبرويف 
موقــع  300. وأفضــت العمليــة إىل إغــالق عــرب اإلنرتنــت األدويــة املقلــدة وغــري املشــروعة بيــعفحــة للتحــرك مــن أجــل مكايف أســبوع دويل 

 .الواليات املتحدةماليني دوالر من دوالرات  7 قيمتهامليون حبة دواء  2,3إلكرتوين وضبط أكثر من 


