
مشروع عالمي للهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات

العمليات الدولية
المعنية بالمؤثِّرات النفسانية الجديدة

الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات



تقوم الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بتنفيذ حلول عملية لمنع 
وصول المؤثِّرات النفسانية الجديدة إلى أسواق المستهلكين.



ما هي المؤثِّرات النفسانية الجديدة؟
على الرغم من عدم وجود تعريف مقبول عالمّيًا للمؤثِّرات النفسانية الجديدة، فإنَّه ُيشار إليها عموماً بأنها مواد للتعاطي، سواء في شكل 
رات لسنة ١٩٦١ أو اتفاقية المؤثِّرات العقلية لسنة ١٩٧١، ولكنها قد تشكِّل  نقي أو كمستحضرات، ال تخضع للمراقبة بموجب اتفاقية المخدِّ

خطرا على الصحة العامة. وقد تخضع بعض المؤثِّرات النفسانية الجديدة لخليط من الضوابط الوطنية.

رات الدولية والوطنية القائمة. ويمكن أن تكون  وكثيراً ما تكون تلك المواد مصممة كيميائّيًا عن عمد لاللتفاف على تدابير مراقبة المخدِّ
المؤثِّرات النفسانية الجديدة مواد تركيبية من صنع اإلنسان أو مواد طبيعية، وهي تضم عموماً عدة مجموعات من المواد، مثل شبائه القنَّبين 

االصطناعية، والفينيثيالمينات، والكاثينونات االصطناعية، والتريبتامينات، والمؤثرات األفيونية، وما إلى ذلك.

وحتى اآلن، اكتشف أكثر من ٨٠٠ نوع مختلف من تلك المواد، وإن كان العديد منها يختفي من األسواق سريعاً. وبما أن سوق المؤثِّرات 
النفسانية الجديدة هي دائماً سوق مؤقتة وسريعة التغير، فإن تبادل المعلومات/المعلومات االستخبارية في الوقت المناسب عامل أساسي 

للتصدي الفعال لها.
   

تعلن الدول األعضاء “عزمها على تدعيم اإلجراءات الوطنية والدولية الرامية إلى مواجهة التحديات المستجدة التي تطرحها المؤثرات 
النفسانية الجديدة، بما في ذلك عواقبها الصحية السلبية، والخطر المتزايد المتمثل في المنشطات األمفيتامينية، بما فيها الميثامفيتامين، 
د على أهمية تعزيز تبادل المعلومات وشبكات اإلنذار المبكر واستحداث نماذج تشريعية ووقائية وعالجية وطنية مناسبة ودعم  وتشدِّ
استعراض وجدولة أكثر المواد انتشاراً وصموداً وضرراً باالستناد إلى أدلة علمية، وتشير إلى أهمية منع تسريب وإساءة استعمال 

رات أو مؤثرات عقلية أو سالئف، مع ضمان توافرها لألغراض المشروعة.”  المستحضرات الصيدالنية المحتوية على مخدِّ

رات العالمية، الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن مشكلة المخدِّ
المعقودة في نيسان/أبريل ٢٠١٦



ما هو مشروع آيون؟

دة األطراف، عن التدابير التشريعية والتنظيمية  تهيب لجنة المخدرات بالدول األعضاء “أن تتبادل المعلومات، عبر قنوات ثنائية ومتعدِّ
وبيعها  وتوزيعها  المواد  لتلك  للترويج  التصدي  إلى  الرامية  التدابير  ذلك  في  بما  الحدود،  ومراقبة  القوانين  بإنفاذ  والمتعلقة  واإلدارية 
فيها  بما  األمفيتامينية،  المنشطات  الجديدة، وكذلك  النفسانية  المؤثرات  التي تطرحها  للتحديات  الفعال  التصدي  أجل  اإلنترنت، من  عبر 

الميثامفيتامين، حسب االقتضاء”.

رات ٥٩/٨ )٢٠١٦( قرار لجنة المخدِّ

ينشئ مشروع آيون آلية لألنشطة العملياتية المتعددة األطراف 
ويتعهدها؛ ويمكِّن من إصدار المعلومات االستخبارية )مثل التنبيهات 
الخاصة( وتعميمها على جهات الوصل الوطنية، ويدعم ذلك؛ ويوعي 
ي لها؛ ويعزز  بخطر المؤثِّرات النفسانية الجديدة والسبل العملية للتصدِّ
الشراكات الدولية والتعاون الدولي؛ ويتيح إمكانية الوصول إلى منصة 

االتصاالت اآلمنة الخاصة بنظام آيونيكس من أجل 
التبادل اآلني للمعلومات االستخبارية 

العملية بشأن الحوادث المتعلقة 
بالمؤثِّرات 

النفسانية الجديدة 
بين الحكومات.

ما هي القيمة المضافة لمشروع آيون؟ جمع المعلومات االستخبارية وتبادلها فيما 
بين البلدان والوكاالت

رات  مشروع آيون )مشروع العمليات الدولية المعنية بالمؤثِّرات النفسانية الجديدة( هو مبادرة عملياتية دولية تابعة للهيئة الدولية لمراقبة المخدِّ
تهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها السلطات الوطنية لمنع مواد التعاطي من المؤثِّرات النفسانية الجديدة غير المجدولة من الوصول إلى أسواق 
دة على المؤثِّرات النفسانية الجديدة االصطناعية التي ليس لها أيُّ استخدام طبي أو علمي أو صناعي  المستهلكين. ويجري التركيز بصفة محدَّ

معروف أو ليس لها سوى القليل من االستخدامات الطبية أو العلمية أو الصناعية المعروفة.

وتصب أنشطة مشروع آيون في المقام األول في مجال تنسيق المعلومات والمعلومات االستخبارية االستراتيجية والعملياتية المتعلقة بالشحنات 
المشبوهة من المؤثِّرات النفسانية الجديدة أو عمليات االتجار بها أو صنعها أو إنتاجها، وجمع تلك المعلومات واإلبالغ بها.



الشبكة العالمية

تقدم فرقة العمل المعنية بالمؤثِّرات النفسانية الجديدة مقترحات بشأن عمليات خاصة ذات أطر زمنية محددة إلصدار ونشر المعلومات االستخبارية 
االستراتيجية والعملياتية المتعلقة بالشحنات المشبوهة من المؤثِّرات النفسانية الجديدة أو عمليات االتجار بها أو صنعها أو إنتاجها، وتقوم بإدارة تلك 
العمليات واستعراضها. ويجري تبادل المعلومات والمعلومات االستخبارية من خالل الشبكة العالمية لجهات الوصل الوطنية التابعة لمشروع آيون.

ما هو دور فرقة العمل؟

ترشح الحكومات جهات وصل لمشروع آيون للمشاركة في إرسال وتلقي المعلومات والمعلومات 
االستخبارية ذات الصلة بالمؤثِّرات النفسانية الجديدة، مما يعزز اإلبالغ في الوقت المناسب ويؤدي 

إلى تحسين النتائج العملية في إطار مشروع آيون.

وكثيرا ما ترشح الحكومات أكثر من جهة وصل، مثل أجهزة إنفاذ القانون المختلفة )أي الجمارك 
والشرطة( والهيئات التنظيمية ذات الصلة.

وتشجع جهات الوصل على المشاركة طوعاً في العمليات الخاصة المتعددة األطراف ذات األطر 
الوطنية  الهيئات  مع  المعلومات  وتبادل  وجمع  االستخبارية،  المعلومات  لجمع  المحددة  الزمنية 
المنظمات  أو  وغيرهما(  للجمارك،  العالمية  والمنظمة  اإلنتربول،  المثال،  سبيل  )على  والدولية 

اإلقليمية المشاركة في رصد الحوادث المتعلقة بالمؤثِّرات النفسانية الجديدة أو التحقيق فيها.

الشبكة العالمية لجهات الوصل التابعة للمشروع



نظام اإلخطار بالحوادث التابع لمشروع آيون )آيونيكس(

الصفحة الرئيسية لنظام آيونيكس عينة من صفحة البحث عن الحوادث في نظام آيونيكس

للمزيد من المعلومات عن منصة 
اتصاالت نظام آيونيكس، يرجى زيارة 

الموقع الشبكي:
ionics.incb.org

اتصاالت  منصة  هو  آيونيكس  نظام 
مخصصة للتبليغ اآلني عن الحوادث 
المتعلقة بالشحنات المشبوهة من المؤثِّرات النفسانية الجديدة أو عمليات االتجار 

بها أو صنعها أو إنتاجها. وتقوم المنصة بما يلي:

النفسانية 	  بالمؤثِّرات  المتعلقة  الحوادث  عن  المأمون  اإلبالغ  إتاحة 
الجديدة المتاحة لجهات الوصل )التعاون بين الهيئات المتعددة(؛

المساعدة في استبانة الجهات المصنعة ومراكز التوزيع الرئيسية؛	 

العملياتية في 	  المبادرات  المنفذة ضمن  األنشطة  تحديثات عن  تقديم 
إطار مشروع آيون؛

تعمل المنصة على األجهزة المتنقلة، بما في ذلك معظم الحواسيب 	 
اللوحية والهواتف الذكية.



العمل على تحقيق االستدامة الطويلة األجل

عيش  بأنماط  الجميع  تمّتع  ضمان   :3 الهدف 
صحية وبالرفاهية في جميع األعمار.

مجتمعات  إقامة  على  التشجيع   :١٦ الهدف 
مسالمة ال ُيهمَّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية 
إلى  الجميع  وصول  إمكانية  وإتاحة  المستدامة، 
العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 

وشاملة للجميع على جميع المستويات.

وآمنة  للجميع  شاملة  المدن  جعل   :١١ الهدف 
وقادرة على الصمود ومستدامة.

الهدف ١٧: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة 
العالمية من أجل التنمية المستدامة.

الهدف ٥: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين 
كل النساء والفتيات.

في  واألكثر خبرة  األقدم  الدولية  الهيئة  المتحدة،  األمم  تأسيس  قبل  ما  إلى  تاريخها  يرجع  التي  المخدرات،  لمراقبة  الدولية  الهيئة  تعد 
مجال ضمان توافر إمدادات كافية من العقاقير لالستعماالت الطبية والعلمية، وعدم حدوث تسريب للعقاقير وسالئفها إلى القنوات غير 

المشروعة.

ويستند مشروع آيون إلى سجل الهيئة الحافل بالمبادرات العملياتية الدولية الناجحة في إطار مشروع الشراكات العملياتية العالمية للتصدي 
لتوزيع المؤثرات األفيونية وبيعها غير المشروعين )OPIOIDS(، ومشروعي”بريزم” و”كوهيجن”. وقد بدأت أنشطة المشروع في 
رات  كانون األول/ديسمبر ٢٠١3، وهي تتواءم مع الوثيقة الختامية للدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن مشكلة المخدِّ

العالمية، وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.

والية المشروع
خ ١٥ آذار/ خ ١٦ آذار/مارس ٢٠١٢، و4/٥٦ المؤرَّ رات ١/٥٥ المؤرَّ يستند مشروع آيون إلى التوصيات الصادرة عن قرارات لجنة المخدِّ
خ ٢٢ آذار/مارس ٢٠١٦،  خ ١٧ آذار/مارس ٢٠١٥، و ٨/٥٩ المؤرَّ خ ٢١ آذار/مارس ٢٠١4، و١١/٥٨ المؤرَّ مارس ٢٠١3، و٩/٥٧ المؤرَّ
رات العالمية المعقودة في عام ٢٠١٦ بشأن تعزيز إجراءات  والوثيقة الختامية للدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن مشكلة المخدِّ

العمل الدولية المتعلقة بالمؤثِّرات النفسانية الجديدة فيما يتعلق بتبادل المعلومات عن استراتيجيات خفض العرض والطلب.



Project ION
International Narcotics Control Board )INCB(

 
United Nations Office on Drugs and Crime )UNODC(

Vienna International Centre
P.O. Box 500

A-1400 Vienna, Austria

incb.nps@un.org :البريد اإللكتروني
الهاتف: 43-1-26060-4367+ 

www.incb.org/incb/en/project_ion.html

رات، ويكيميديا كومن ز رات، إدارة مكافحة المخدِّ مة من: الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّ الصور مقدَّ

الهيئة الدولية لمراقبة 
المخدِّرات


