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  ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة جداول 

  ،١٩٧٢بصيغتها املعدَّلة بربوتوكول سنة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٥كما هي يف 

    
  اجلدول األولقائمة العقاقري املدرجة يف 

  
-O-Acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-3  ورفنيأسيت

ethenooripavine 
 N-[1-(α-Methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide  ميثيل فنتانيل-ألفا-أسيتيل

 Acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane-3  أسيتيل ميثادول

-N-[1-[2-(4-Ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4  ألفنتانيل

(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide 

 Allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine-3  أليل برودين

 α-3-Acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane  ألفاسيتيل ميثادول

 α-3-Ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine  ألفاميربودين

 α-6-Dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol  ألفاميثادول

 N-[1-(α-Methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide  ميثيل فنتانيل-ألفا

 N-[1-[1-Methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide  ميثيل تيوفنتانيل-ألفا

 α-l,3-Dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine  ألفابرودين

 p-Aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl-1  أنيلرييدين

ester 

 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl-(Benzyloxyethyl-2)-1  زيتيدين بن

ester 

 Benzylmorphine-3  زيل مورفني بن

 β-3-Acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane  بيتاسيتيل ميثادول

 N-[1-(β-Hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide  هيدروكسي فنتانيل-بيتا

ميثيل -٣-هيدروكسي-بيتا
  فنتانيل

N-[1-(β-Hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide 

 β-3-Ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine  بيتاميربودين

 β-6-Dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol  بيتاميثادول
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 β-1,3-Dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine  بيتابرودين

-l-(3-Cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1  بيزيتراميد

benzimidazolinyl)piperidine 

القنَّب وراتنج القنَّب 
صبغات خالصات وو

  القنَّب

 

 1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole-(p-Chlorbenzyl)-2  كلونيتازين

   ورقة الكوكا
  زويليكغونني إستر ميثيل البن  كوكايني

 Dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime  كودوكسيم

ركيز لقلوياته عندما املادة املنبثقة من إخضاع قش اخلشخاش لعملية ت  *ز قش اخلشخاشمركّ
يعين كل " قش اخلشخاش" . *املادة متاحة للتجارة تصبح هذه

  .بعد جّزه) عدا البذور ما(أجزاء خشخاش األفيون 
  Dihydrodesoxymorphine  ديسومورفني

-Methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-2]-4-(+)  دكستروموراميد

pyrrolidinyl)butyl]morpholine 

 N-[2-(Methylphenethylamino)-propyl]propionanilide  دثنائي األمربومي

 Diethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-l-butene-3  ثنائي إيثيل تيامبوتني

 l-(3-Cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid  ثنائي الفينوكسني

-Dihydro-7α-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-7,8  ثنائي اهليدروإيتورفني

ethanotetrahydrooripavine 

   ثنائي اهليدرومورفني
 Dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate-2  ثنائي املينوكسادول

 Dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol-6  ثنائي امليفبتانول

 Dimethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene-3  ثنائي ميثيل التيامبوتني

ثنائي بوتريات 
  األوكسافتيل

Ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate 

 4-phenylpiperidine-4-carboxylic-(Cyano-3,3-diphenylpropyl-3)-1  ثنائي الفينوكسيالت

acid ethyl ester 

 Diphenyl-6-piperidine-3-heptanone-4,4  ثنائي البيبانون

 Dimethoxy-17-methylmorphinan-6β,14-diol-3,4  دروتيبانول

 وإستراته ومشتقاته إكغونني
اليت ميكن حتويلها إىل 
  إكغونني وكوكايني

 



 ١٩٧٢ بصيغتها املعدَّلة بربوتوكول سنة ١٩٦١جداول االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 

3 

 Ethylmethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene-3  إيثيل ميثيل تيامبوتني

 Diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole-1  يتونيتازينإ

-Tetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo  يتورفنيإ

ethenooripavine 

 4-phenylpiperidine-4-carboxylic-[ethyl-(Hydroxyethoxy-2)-2]-1  يتوكسرييدينإ

acid ethyl ester 

 Phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine-1  فنتانيل

-4-phenylpiperidine-4-(Tetrahydrofurfuryloxyethyl-2)-1  فوريتيدين

carboxylic acid ethyl ester 

 Diacetylmorphine  هريوين

 Dihydrocodeinone  هيدروكودون

 Hydroxydihydromorphine-14  هيدرومورفينول

 Dihydromorphinone  هيدرومورفون

 m-Hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl-4  هيدروكسي بيثيدين

ester 

 5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone-(Dimethylamino)-6  ميثادونيسوإ

 m-Hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine-4  كيتوبيميدون

 Methoxy-N-methylmorphinan-3-(-)  )أ(ليفوميتورفان

-Methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-2]-4-(-)  ليفوموراميد

pyrrolidinyl)butyl]morpholine 

 Hydroxy-N-phenacylmorphinan-3-(-)  فوفيناسيل مورفانلي

 Hydroxy-N-methylmorphinan-3-(-)  )أ(ليفورفانول

 Hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan-'2  ميتازوسني

  4,4-diphenyl-3-heptanone-(Dimethylamino)-6  ميثادون

 Cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane-4  وسيط امليثادون

 Methyl-Δ6-deoxymorphine-6  ميثيل ديسورفني

 Methyldihydromorphine-6  ميثيل ثنائي هيدرومورفني

 N-(3-Methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide  ميثيل فنتانيل-٣

 N-[3-Methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide  ميثيل تيوفنتانيل-٣

 Methyldihydromorphinone-5  ونميتوب

                                                         

-hydroxy-3-(+) (ان ودكستروف(methoxy-N-methylmorphinan-3-(+))دكستروميتورفان   )أ(  

N-methylmorphinan (بعدا بالتحديد من هذا اجلدولاسُت.  
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 Methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid-2  وسيط املوراميد

 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid-(Morpholinoethyl-2)-1  مورفرييدين

ethyl ester 

   مورفني
 ميتوبروميد املورفني

ومشتقات املورفني 
األخرى ذات 
خلماسي النيتروجني ا

  التكافؤ

 

  أوكسيد نيتروجني املورفني

 1-Methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester) (MPPP)ام يب يب يب 

 Myristylbenzylmorphine  مريوفني

 Dinicotinylmorphine-3,6  نيكومورفني

 α-3-Acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane-(±)  نوراسيميثادول

 Hydroxymorphinan-3-(-)  فانولنورليفور

 4,4-diphenyl-3-hexanone-(Dimethylamino)-6  نورميثادون

 Demethylmorphine  نورمورفني

 Diphenyl-6-piperidino-3-hexanone-4,4  نوربيبانون

   أفيون
-O-Demethylthebaine, or 6,7,8,14-tetradehydro-4,5-alpha-3  أوريبافني

epoxy-6-methoxy-17-methylmorphinan-3-ol 

 Hydroxydihydrocodeinone14-14  أوكسيكودون

 Hydroxydihydromorphinone-14  أوكسيمورفون

 Fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide-'4  فليوروفنتانيل-بارا

 PEPAP(  1-Phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester) (بيباب

 Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester-1  بيثيدين

 Cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine-4  لفأ البيثيدين وسيط

 Phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester-4  اءوسيط البيثيدين ب

 Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid-1  يموسيط البيثيدين ج

 Morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone-6  فينادوكسون

 N-(1-Methyl-2-piperidinoethyl)propionanilide  فينامربوميد

 Hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan-'2  فينازوسني

 Hydroxy-N-phenethylmorphinan-3  فينومورفان
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 4-phenylpiperidine-4-carboxylic-(Hydroxy-3-phenylpropyl-3)-1  فينوبرييدين

acid ethyl ester 

 Phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)-piperidine-4-carboxylic acid-4  بيمينودين

ethyl ester 

-4-(1-piperidino)piperidine-4-(Cyano-3,3-diphenylpropyl-3)-1  برييتراميد

carboxylic acid amide 

 Dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane-1,3  بروهبتازين

 Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester-1  بروبرييدين

 Methoxy-N-methylmorphinan-3-(±)  راسيميتورفان

-Methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-2]-4-(±)  راسيموراميد

pyrrolidinyl)butyl]morpholine 

 Hydroxy-N-methylmorphinan-3-(±)  راسيمورفان

-4-(phenylpropionylamino)-(Methoxycarboniylethyl-2)-1  رمييفنتانيل

piperidine-4-carboxylic acid methyl ester 

-N-[4-(Methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4  سوفنتانيل

piperidyl]propionanilide  

 Acetyldihydrocodeinone  تيباكون

   تيبايني

 N-[1-[2-(2-Thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide  لتيوفنتاني

-Ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-(±)  تيليدين

carboxylate 

     Trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine-1,2,5  ثالثي امليبرييدين
، ما مل تستبعد صراحة، كلَّما أمكن وجود اجلدولهذا  املدرجة يف العقاقري )متجازئات(وإيسومرات 

  دة فيه؛الكيميائية احملدَّاإليسومرات ضمن نطاق التسميات هذه 
  
يتريات، ما مل إلسترات واإلاجلدول، كلَّما أمكن وجود هذه اهذا املدرجة يف العقاقري يتريات إسترات ووإ

  تكن مدرجة يف جدول آخر؛
  
يسومرات املذكورة إليتريات واإلسترات واإلل، مبا فيها أمالح ااجلدوهذا املدرجة يف العقاقري أمالح و

  .أعاله، كلَّما أمكن وجود هذه األمالح
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  اجلدول الثاينقائمة العقاقري املدرجة يف 
 أسيتيل ثنائي اهليدروكوديني

 Methylmorphine-3 كوديني

 α-(+)-4-Dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol  دكستروبروبوكسيفني

propionate 

   ثنائي اهليدروكوديني
 Ethylmorphine-3  إيثيل مورفني

 Nicotinylcodeine-6  نيكوكودين

 Nicotinyldihydrocodeine-6  نيكوديكودين

 N-Demethylcodeine  نوركوديني

 Morpholinylethylmorphine  فولكودين

 N-(1-Methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide  بروبريام
    
ستبعد صراحة، كلَّما أمكن وجود هذه تاجلدول، ما مل هذا الواردة يف العقاقري يسومرات وإ
  .دةيسومرات، ضمن نطاق التسميات الكيميائية احملدَّإلا

  
يسومرات على النحو الوارد أعاله، إلاجلدول، مبا يف ذلك أمالح اهذا املدرجة يف العقاقري أمالح و

  .ود هذه األمالحكلَّما أمكن وج
  

  املدرجة يف اجلدول الثالثاملستحضرات قائمة 
  
  أسيتيل ثنائي اهليدروكوديني  :مستحضرات  -١

  كوديني      
  ثنائي اهليدروكوديني      
  مورفني إيثيل      
  نيكوكودين      
  نيكوديكودين      
  نوركوديني      
      فولكودين      

 مليغرام يف اجلرعة ١٠٠ها ال تتجاوز فيالعقار  وكمية ،أو أكثرآخر بة مع عنصر ذا كانت مركّإ
  . يف املائة يف املستحضرات غري املتجزئة٢,٥تتجاوز  الواحدة وكانت نسبة التركيز ال
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  مليغرام من الربوبريام يف اجلرعة١٠٠مستحضرات الربوبريام اليت ال حتتوي على أكثر من   -٢
  .ولوزبة مع مقدار مماثل على األقل من امليثيلسلي، واملركّالواحدة

 مليغراما من ١٣٥مستحضرات دكستروبروبوكسيفني للتعاطي عن طريق الفم وال تزيد عن   -٣
 يف املائة يف ٢,٥قاعدة الدكستروبروبوكسيفني يف اجلرعة الواحدة أو بنسبة تركيز ال تزيـد على 

وجب  حتتوي هذه املستحضرات على مادة خاضعة للمراقبة مبالّأاملستحضرات غري املتجزئة، شريطة 
  .١٩٧١اتفاقية املؤثّرات العقلية لسنة 

 ة يف املائة حمسوب٠,١اوز نسبة الكوكايني املوجود فيها ـني اليت ال تتجـمستحضرات الكوكاي  -٤
تتجاوز نسبة املورفني املوجود  على أساس قاعدة الكوكايني؛ ومستحضرات األفيون أو املورفني، اليت ال

أو أكثر آخر بة من عنصر اس قاعدة املورفني الالمائي، واملركّ على أسة يف املائة حمسوب٠,٢فيها 
  .للخطرالعمومية ض الصحة  أو بنسب تعّر،بوسائل سهلة التطبيقالعقار بطريقـة حتول دون استـخالص 

 ٠,٥على أكثر من واحدة مستحضرات ثنائي الفينوكسني اليت ال حتتوي يف كل جرعة   -٥
 يف ٥ عن يقلّ تروبني تعادل ما التوي على كمية من سلفات األمليغرام من ثنائي الفينوكسني، وحت
  .املائة من جرعة ثنائي الفينوكسني

) حمسوبا كقاعدة(مستحضرات ثنائي الفينوكسيالت اليت ال تتجاوز كمية ثنائي الفينوكسيالت   -٦
 ١ فيها ما يعادل تروبني املوجودة مليغرام يف اجلرعة الواحدة، وتكون كمية سلفات األ٢,٥املوجودة فيها 

  .يف املائة على األقل من جرعة ثنائي الفينوكسيالت

  : مسحوق أبيكاك واألفيونة منبركّاملستحضرات امل  -٧

   يف املائة أفيون على شكل مسحوق١٠  

   يف املائة جذور أبيكاك مسحوقة وممزوجة جيدا مع١٠و  

  . عقار يف املائة من أية مادة أخرى مسحوقة ال حتتوي على٨٠  

 هذه املستحضرات ةمزجأحدى الوصفات املدرجة يف هذا اجلدول وإق طابِمستحضرات ُت  -٨
  . عقاربأي مادة ال حتتوي على
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  اجلدول الرابعقائمة العقاقري املدرجة يف 
  

-O-Acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-3  أسيتورفني

ethenooripavine 

 N-[1-(α-Methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide  يلميثيل فنتان-ألفا-أسيتيل
 N-[1-(α-Methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide  ميثيل فنتانيل-ألفا

 N-[1-[1-Methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide  ميثيل تيوفنتانيل-ألفا

ميثيل -٣-هيدروكسي-بيتا
  فنتانيل

N-[1-(β-Hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-

piperidyl]propionanilide 

 N-[1-(β-Hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide  هيدروكسي فنتانيل-بيتا

   القنَّب وراتنج القنَّب

  Dihydrodesoxymorphine  ديسومورفني

-Tetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo  يتورفنيإ

ethenooripavine 

 Diacetylmorphine  هريوين

 m-Hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine-4  كيتوبيميدون

 N-(3-Methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide  ميثيل فنتانيل-٣

 N-[3-Methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide  ميثيل تيوفنتانيل-٣

 MPPP( 1-Methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester) (ام يب يب يب

 Fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide-'4  فليوروفنتانيل-بارا

 PEPAP(  1-Phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester) (بيباب

 N-[1-[2-(2-Thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide  تيوفنتانيل
    
  . هذه األمالحنتكوُّ املدرجة يف هذا اجلدول، كلَّما أمكن العقاقريأمالح و

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  طُبع يف النمسا
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