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  ،١٩٧١املؤثرات العقلية لسنة جداول اتفاقية 
      ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٤كما هي يف 
  املواد املدرجة يف اجلدول األولقائمة 

  
األمساء غري التجارية 

  الدولية

األمساء غري
التجارية األخرى 
  االسم الكيميائي أو األمساء الدارجة

  25B-NBOMe, 

2C-B-NBOMe

2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-

methoxyphenyl)methyl]ethanminea 
  25C-NBOMe,

2C-C-NBOMe

2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-

methoxyphenyl)methyl]ethanamine 

  25I-NBOMe, 

2C-I-NBOMe 

2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-

methoxyphenyl)methyl]ethanamine 

 indole(Aminobutyl-2)-3   إيتريبتامني

  N-Hydroxy 

MDA 

(±)-N-[α-Methyl-3,4-(methylenedioxy) 

phenethyl]hydroxylamine 

 PCE N-Ethyl-1-phenylcyclohexylamine  إيتسيكليدين

 -DOB (±)-4-Bromo-2,5-dimethoxy-α بروالمفيتامني

methylphenethylamine 

 indol-4-yl hydrogen[ethyl(Dimethylamino)-2]-3 بسيلوسيبني

phosphate 

 MDA α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine  تينامفيتامني

 TCP 1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine تينوسيكليدين

  يسومريات التالية وبدائلها الكيميائية الفراغية:إلتتراهيدروكانابينول، وا 
   7,8,9,10-Tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl- 

6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol 8,9,10,10a- 

tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-

dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

6a,9,10,10a-Tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-

6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

6a,7,10,10a-Tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3- pentyl-
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األمساء غري التجارية 
  الدولية

األمساء غري
التجارية األخرى 
  االسم الكيميائي أو األمساء الدارجة

6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

6a,7,8,9-Tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-

dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

6a,7,8,9,10,10a-Hexahydro-6,6-dimethyl-9-

methylene-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

  TMA (±)-3,4,5-trimethoxy-α-methylphenethylamine 

 PHP, PCPY 1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine روليسيكليدين

  STP, DOM 2,5-dimethoxy-α,4-dimethylphenethylamine 

 2-Aminopropiophenone-(S)-(-)   كاثينون

  DET 3-[2-(Diethylamino)ethyl]indole 

  DMA (±)-2,5-Dimethoxy-α-methylphenethylamine 

  DMHP 3-(1,2-Dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-

trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

  DMT 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]indole 

  DOET (±)-4-Ethyl-2,5-dimethoxy-α- 

methylphenethylamine 

-LSD, LSD-25 9,10-Didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8β (ليسرجيد)- (+)

carboxamide 

  MDE, N-ethyl 

MDA 

(±)-N-Ethyl-α-methyl-3,4-

(methylenedioxy)phenethylamine 

  MDMA (±)-N,α-Dimethyl-3,4-

(methylenedioxy)phenethylamine 

 Trimethoxyphenethylamine-3,4,5 ميسكالني  

 1-phenylpropan-1-one-(Methylamino)-2 ميثكاثينون  

ميثيل-٤  
 أمينوريكس

(±)-cis-2-Amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline 

  MMDA 5-Methoxy-α-methyl-3,4-

(methylenedioxy)phenylethylamine 

  4-MTA α-Methyl-4-methylthiophenethylamine 
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األمساء غري التجارية 
  الدولية

األمساء غري
التجارية األخرى 
  االسم الكيميائي أو األمساء الدارجة

-Hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-3 باراهكسيل  

dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

  PMA p-Methoxy-α-methylphenylethylamine 

،بسيلوسني  
 بسيلوتسني

3-[2-(Dimethylamino)ethyl]indol-4-ol 

  
  وأمالح املواد املدرجة يف هذا اجلدول حيثما أمكن وجود تلك األمالح. 

  
واإليسومرات الفراغية للمواد املدرجة يف هذا اجلدول، ما مل تستثن على وجه التحديد، حيثما أمكن 

  وجود تلك اإليسومرات الفراغية ضمن إطار التسميات الكيميائية احملددة. 
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  قائمة املواد املدرجة يف اجلدول الثاين
  

األمساء غري 
 التجارية الدولية

األمساء غري التجارية
  االسم الكيميائي أو األمساء الدارجةاألخرى

 α-Methylphenethylamine-(±)   أمفيتامني 

 Dihydro-5H-dibenzo[a,d]-10,11)]-7   أمينيبتني

cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid 

  N-زيل بيبريازينبن،BZP 1-Benzylpiperazine 

  2C-B 4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine 

تتراهيدرو-٩-دلتا *درونابينول
كانابينول وبدائله 
 الكيميائية الفراغية

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-Tetrahydro-6,6,9-

trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d] pyran-

1-ol 

 α-Methylphenethylamine-(+)ديكسامفيتامني ديكسامفيتامني

راسيمات 
 امفيتامنيتاملي

 N,α-Dimethylphenethylamine-(±)امفيتامنيثراسيمات املي

-α-(α-Methoxybenzyl)-4-(β   زيبيربول

methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol 

 Allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid-5  سيكوباربيتال

 PCP 1-(1-Phenylcyclohexyl)piperidine فينسيكليدين

 Methyl-2-phenylmorpholine-3  فينميترازين

 [ethyl[amino(α-Methylphenethyl)]-2]-7  فينيتيلني

theophylline 

  GHBγ-Hydroxybutyric acid 

 Methyl α-phenyl-2-piperidine acetate  فينيدات امليثيل

  JWH-018 Naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-

yl)methanone 

  AM-2201 1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-

(naphthalen-1-yl)methanone 

 α-Methylphenethylamine-(R)-(-) ليفامفيتامني

 N,α-Dimethylphenethylamine-(-)ليفوميثامفيتامني  

 N,α-Dimethylphenethylamine-(S)-(+)امفيتامنيثمي ميتامفيتامني

 Methyl-3-o-tolyl-4(3H)quinazolinone-2 ميثاكوالون



  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٤، كما هي يف ١٩٧١جداول اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 

5 
 

األمساء غري 
 التجارية الدولية

األمساء غري التجارية
  االسم الكيميائي أو األمساء الدارجةاألخرى

ميثيلني ديوكسي٣،٤  
 MDPV،بريوفالريون

(RS)-1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-

(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one 

-كيتو-بيتا،ميثيلون  
MDMA 

(RS)-2-methylamino-1-(3,4- 

methylenedioxyphenyl) propan-1-one 

 2-methyl-4(3H)-(o-Chlorophenyl)-3 ميكلوكوالون

Quinazolinone 

 ،ميفيدرون  
 ميثيل ميثكاثينون-٤-١

(RS)-2-(methylamino)-1-(4-

methylphenyl)propan-1-one     
  وأمالح املواد املدرجة يف هذا اجلدول حيثما أمكن وجود تلك األمالح. 

  
ملادة البدائل الكيميائية الفراغية واحد من يشري هذا االسم غري التجاري الدويل فقط إىل   *  

  .trans-delta-9-tetrahydrocannabinol-(-) تتراهيدروكانابينول، وهو-٩-دلتا
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  قائمة املواد املدرجة يف اجلدول الثالث

  
 األمساء غري
 التجارية الدولية

األمساء غري التجارية
 االسم الكيميائي األخرى أو األمساء الدارجة

 Ethyl-5-isopentylbarbituric acid-5   أموباربيتال

-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-6,11-(*2R*,6R*,11R)   بنتازوسني

dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-

methano-3-benzazocin-8-ol 

 Ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid-5   بنتوباربيتال

-Cyclopropyl-7α-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-21   بوبرينورفني

trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-

tetrahydrooripavine 

 Allyl-5-isobutylbarbituric acid-5   بوتالبيتال

 5-ethylbarbituric acid-(l-Cyclohexen-l-yl)-5  سيكلوباربيتال

 Ethyl-2-phenylglutarimide-2   غلوتيثيميد

-1,3-dihydro-1-methyl-7-(o-Fluorophenyl)-5   فلونيترازيبام

nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

     α-[(S)-1-Aminoethyl]benzyl alcohol-(S)-(+) نورسويدوإيفيدرين-(+)  كاثني
  وأمالح املواد املدرجة يف هذا اجلدول حيثما أمكن وجود تلك األمالح.
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  قائمة املواد املدرجة يف اجلدول الرابع
  

  األمساء غري 
 التجارية الدولية

األمساء غري التجارية
األخرى أو األمساء 

  االسم الكيميائي الدارجة
-Chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s- triazolo[4,3-8   ألربازوالم

a][1,4]benzodiazepine 

 Diallylbarbituric acid-5,5   ألوباربيتال

 propiophenone(Diethylamino)-2 ثنائي إثيل بروبيون  أمفيربامون

 Amino-5-phenyl-2-oxazoline-2  أمينوركس

-Chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-10   كسازوالمأو

phenyloxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-

one 

-Chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-7   أوكسازيبام

1,4-benzodiazepin-2-one 

 N-Ethyl-α-methylphenethylamine إيثيل أمفيتامني-N إيتيل أمفيتامني

 Chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol-1  إيثكلورفينول

 Ethynylcyclohexanolcarbamate-1   إيثينامات

-Chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-8   إيستازوالم

a][1,4]benzodiazepine 

 Diethylbarbituric acid-5,5  باربيتال

-Chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-7   برازيبام

phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

-Bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-2  بروتيزوالم

thieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepine 

 Butyl-5-ethylbarbituric acid-5بوتوباربيتال  

-Bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-7  برومازيبام

benzodiazepin-2-one 

 N-Benzyl-N-α-dimethylphenethylamine  بنـزفيتامني

 Diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol-1,1   بيربادرول

 Methyl-2-(1-pyrrolidinyl)valerophenone-’4   بريوفالريون

 Amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one-2   بيمولني



 االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات

8 
 

  األمساء غري 
 التجارية الدولية

األمساء غري التجارية
األخرى أو األمساء 

  االسم الكيميائي الدارجة
-Chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-7   بينازيبام

2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

-Chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-7   تترازيبام

methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

 -Chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-8   تريازوالم

triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine 

-Chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-7   تيمازيبام

phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

-Chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-7   ديازيبام

benzodiazepin-2-one 

-Chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-7   ديلورازيبام

benzodiazepin-2-one 

 N,N,6-Trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-a]   زولبيدمي

pyridine-3-acetamide 

 sec-Butyl-5-ethylbarbituric acid-5  سيكبوتاباربيتال

-Chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-7   فلوديازيبام

methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

-Chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-7   فلورازيبام

fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-

benzodiazepin-2-one 

 [amino(α-Methylphenethyl)]-3-(±)  فينربوبوركس

propionitrile 

 α,α-Dimethylphenethylamine   نيمفينتر

 3,4-Dimethyl-2-phenylmorpholine-(2S,3S)-(+)   فيندمييترازين

 N-Ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine   فينكامفني

 Ethyl-5-phenylbarbituric acid-5   فينوباربيتال

 5-vinylbarbituric acid-(Methylbutyl-1)-5   فينيلبيتال

-Chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-7   كامازيبام 

phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

dimethylcarbamate (ester) 
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  األمساء غري 
 التجارية الدولية

األمساء غري التجارية
األخرى أو األمساء 

  االسم الكيميائي الدارجة
-Chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-7   كلوبازام

benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione 

-7-ethyl-1,3-dihydro-1-(o-Chlorophenyl)-5   كلوتيازيبام

methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one 

-Chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-7   كلورازيبات

benzodiazepine-3-carboxylic acid 

 -Chloro-2-methylamino-5-phenyl-3H-1,4-7  كلورديازيبوكسيد

benzodiazepine-4-oxide 

-Chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-10  كلوكسازوالم

tetrahydrooxazolo-[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-

6(5H)-one 

-1,3-dihydro-7- nitro-2H-1,4-(o-Chlorophenyl)-5   كلونازيبام

benzodiazepin-2-one 

-Chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-11   كيتازوالم

phenyl-4H-[1,3]oxazino[3,2-

d][1,4]benzodiazepine-4,7(6H)-dione 

-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-(o-Chlorophenyl)-6   لوبرازوالم

piperazinyl)methylene]-8-nitro-1H- 

imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one 

-Chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-7   لورازيبام

hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

-Chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-7   لورميتازيبام

hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

-Ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2  لوفالزيبات اإليثيل

oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate 

 SPA (-)-N,N-Dimethyl-1,2-diphenylethylamine  ليفيتامني

-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-(p-Chlorophenyl)-5   مازيندول

a]isoindol-5-ol 

 Methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate-2   ميربوبامات

 Diethyl-5-methyl-2,4-piperidinedione-3,3   ميثيربيلون
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  األمساء غري 
 التجارية الدولية

األمساء غري التجارية
األخرى أو األمساء 

  االسم الكيميائي الدارجة
 Ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid-5  ميثيل فينوباربيتال

-Chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-8   ميدازوالم

imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine 

-Chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-7   ميدازيبام

benzodiazepine 

-N-(α-Methylphenethyl)-3   ميسوكارب

(phenylcarbamoyl)sydnone imine 

 N-(3-Chloropropyl)-α-methylphenethylamine   ميفينوركس

-Chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-7   نوردازيبام

benzodiazepin-2-one 

 -Dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-1,3   نيترازيبام

benzodiazepin-2-one 

-Dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-1,3   نيميتازيبام

benzodiazepin-2-one 

-Chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-7   هاالزيبام

trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

-Bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-10  هالوكسازوالم

tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-

6(5H)-one     
وأمالح املواد املدرجة يف هذا اجلدول حيثما أمكن وجود تلك األمالح.
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