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separate publication, the recursors and Chemicals 
Frequently used in the Illicit Manufacture of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 

listed in the 1988 Convention5, 
completes this set of international drug dictionaries. 

United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988.
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الصفحة
تمهيد

ملحوظات إيضاحية
المصطلحات

استخدام تعابري ورموز معينة
مسرد املصطلحات الكيميائية

املختصرات
دراسة إفرادية نموذجية (الجزء األول)
املعلومات الكيميائية ونظام املراقبة

األمساء الشائعة األخرى
األمالح واملشتقات

رجعي (الجزء الثاني)فهرس م
قوائم ثنائية اللغة (الجزء الثالث)

 نظام المراقبة الدولي (الجزء الرابع)
السجل التارخيي للجدولة واحلالة الراهنة للمراقبة

ا ا وإيرتا ا وإسرتا نطاق ونظام مراقبة املواد وأمالحها وإيسومريا

الجزء األول
رات والمؤثرات العقلية الخاضعة للمراقبة الدوليةدِّ دراسات إفرادية بشأن المخ

الجزء الثاني
فهرس مرجعي باألسماء مرتبة أبجديا

الجزء الثالث
المواد المجدولة وأمالحها الشائعة ومشتقاتها، مترجمة من اللغة اإلنكليزية  كلقوائم ثنائية اللغة بأسماء  

وإليها
 إنكليزية فرنسية  إنكليزية 
 إنكليزية اسبانية  إنكليزية 
 إنكليزية عربية  إنكليزية 
 إنكليزية صينية  إنكليزية 
 يةإنكليز  روسية  إنكليزية 

 الجزء الرابع
نظام المراقبة الدولية: السجل التاريخي للجدولة والحالة الراهنة للمراقبة

 





 
 تمهيـد
 

ا املخ  اخلاضعة للمراقبة الدولية، ال سيما يف التجارة ويف  رات واملؤثرات العقليةدِّ تتنوع األمساء اليت تظهر 
. والغرض األساسي من إعداد راتدِّ املخد مهمة السلطات الوطنية والدولية املعنية مبراقبة قِّ املؤلفات التقنية. وهذا يع

ت، وقد بذل هو معاونة هذه السلطا املعجم املتعدد اللغات للمخدرات واملؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية
 قصارى اجلهد جلعله كامال بقدر املستطاع.

 )(،١٩٥٨القائمـــة األوىل املتعـــددة اللغـــات للمـــواد اخلاضـــعة للمراقبـــة الدوليـــة، الـــيت نشــــرت يف عـــام  وقـــد كانـــت 
رات دِّ املخـــبشـــكله احلـــايل، الـــذي يشـــمل  املعجـــم املتعـــدد اللغـــات. ونشـــرت الطبعـــة األوىل مـــن فقـــط راتدِّ تشـــمل املخـــ

املعجــم املتعــدد حــة مــن قَّ شــرت نســخة مننُ و  )(.١٩٩٣وتلتهــا طبعــة ثانيــة يف عــام  )(،١٩٨٣يف عــام  ،ؤثرات العقليــةواملــ
تتضـمن البيانـات الـواردة يف هـي رات بشـأن اجلدولـة أو إعـادة اجلدولـة، و دِّ جتسد قـرارات جلنـة املخـ ٢٠٠٦يف عام  اللغات

رات واملـــؤثرات العقليـــة اخلاضــــعة دِّ احـــة يف ذلــــك الوقـــت عـــن املخــــالطبعـــات الســـابقة، إىل جانـــب أحــــدث املعلومـــات املت
   )(للمراقبة الدولية. 

أمَّا . والرابع الثالثاجلزآن جزأين جديدين، مها   ٢٠٠٦وعالوة على ذلك، تضمن التنقيح الصادر يف عام  
دولة، باللغات الفرنسيفيتضمَّن  اجلزء الثالث ة واالسبانية والعربية والصينية والروسية،  قوائم ثنائية اللغة جبميع املواد ا

فيتضمن معلومات عن نظام املراقبة الدويل، ويقدم معلومات  اجلزء الرابعا مَّ أو كل منها مرتجم من اإلنكليزية وإليها. 
من  ولاجلزء األرات واملؤثرات العقلية املعنية وحالة مراقبة كل منها. ويتضمن دِّ مفصلة عن السجل التارخيي جلدولة املخ

فهرسا مرجعيا  اجلزء الثايندراسات إفرادية عن كل من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية، ويتضمن املعجم املتعدد اللغات 
 أجبديا لألمساء الواردة يف تلك الدراسات.

 يف للمعجم املتعدد اللغات للمخدرات واملؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية وقد أعدت هذه اإلضافة 
حة قَّ املن رات بشأن اجلدولة أو إعادة اجلدولة خالل السنوات اليت انقضت منذ صدور الطبعةدِّ أعقاب قرارات جلنة املخ

. ٢٠٠٦يف عام 

رقم املبيع  ١٩٥٨، (منشورات األمم املتحدة، 
ألمم (منشورات ا ١٩٦٩) وطبعة ثالثة يف عام (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ١٩٦٣)؛ تلتها طبعة ثانية يف عام 

 ).املتحدة، رقم املبيع 
 ،

رات األمم (منشو  ١٩٨٨، اليت نشرت يف عام واإلضافة )؛ رقم املبيع ، ١٩٨٣ (منشورات األمم املتحدة،
 ).املتحدة، رقم املبيع 

  ،
ورات األمم (منش ١٩٩٨، اليت نشرت يف عام واإلضافة )، ، رقم املبيع ١٩٩٣(منشورات األمم املتحدة، 

 ).املتحدة، رقم املبيع 
  ،

 )، التنقيح الثاين.رقم املبيع ، ٢٠٠٦، (منشورات األمم املتحدة



مها يف الصنع ااملعجم املتعدد اللغات للسالئف والكيمياويات اليت يكثر استخدل، وهو صل منشور منفمِّ ويك
سنة الذي يشمل املواد املدرجة يف اتفاقية عقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية، غري املشروع للمخدرات واملؤثرات ال

موعة من املعاجم الدولية اخلاصة بالعقاقري. )(،١٩٨٨  هذه ا
 املعجمالواردة يف هذه اإلضافة وأدخلت عليها حتسينات جلعل  املالحظات اإليضاحيةحت نـُقِّ وأخريا فقد  

 أيسر استعماال.
رات بشأن اجلدولة أو إعادة اجلدولة الصادرة منذ صدور النسخة السابقة من دِّ رات جلنة املخوفيما يلي قرا 

 .٢٠٠٦يف عام  املعجم املتعدد اللغات للمخدرات واملؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية،
  

اتفاقية األمم الجدولالمخدر/المؤثر العقلي 
المتحدة (السنة) 

سنة اتخاذ أول 
إلدراجقرار با

١٩٧١٢٠١٥األول
١٩٧١٢٠١٥األول
١٩٧١٢٠١٥األول
١٩٦١٢٠١٥األول
١٩٧١٢٠١٥الثاين

١٩٧١٢٠١٥الثاين)بنزيل بيبريازين ( – 
١٩٧١٢٠٠١الثاين )()هيدروكسي الزبد (-غامااملادة 

١٩٧١٢٠١٥الثاين
١٩٧١٢٠١٥الثاينميثيلني ديوكسي بريوفالريون  ٣،٤
١٩٧١٢٠١٥الثاينيفيدرونامل
١٩٧١٢٠١٥الثاين يثيلونامل
١٩٦١٢٠٠٧األولوريبافنياأل

 

 .١٩٨٨سنة  العقلية، واملؤثرات راتدِّ املخ يف املشروع غري االجتار ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية 
، ١٩٧١) من اجلدول الرابع إىل اجلدول الثاين من اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة هيدروكسي الزبد (-قل محض غامانُ  )( 

.٢٠١٣رات، يف عام ورة السادسة واخلمسني للجنة املخدِّ وذلك يف الد



 
لعقلية اخلاضعة املعجم املتعدد اللغات للمخدرات واملؤثرات انشور املعنون "املاملقصود من هذه اإلضافة إىل  

كون معجما متعدد امليادين، جيمع اجلانب الكيميائي مع ي") هو أن املعجم" (الذي يشار إليه فيما يلي بـ للمراقبة الدولية"
 بالتايل قاعدة معرفية تقنية حمددة ويفي بعدد من املتطلبات، بصفته: املعجمجوانب املراقبة الدولية للعقاقري. ويقدم 

، يتضمن تعاريف مبسطة وتوضيحات ملصطلحات معينة مستخدمة الملحوظات اإليضاحية ، مدرجا يفاً مسرد 
ويقصد منه يف املقام األول تقدمي إرشادات عملية لفهم املصطلحات التقنية والعلمية والقانونية لدى استخدام املعجم. يف 

 ألغراض مراقبة العقاقري وألغراض أخرى؛ املعجم
ميع املواد جلتسميات الخاصة تشتمل على املعلومات الكيميائية ذات الصلة و  ةإفرادي دراساتتتضمن  موسوعة 

 )؛اجلزء الرابعاملنطبق عليها (نظام المراقبة الدولي )، مع معلومات عن اجلزء األولاخلاضعة للمراقبة (
ا الواردة يف الدراسات اإلفرادية ( املخدِّراتألمساء  ،فهرس مرجعييف شكل  مكنـزا   )؛جلزء الثايناومرادفا
ا أمالحهاللمواد اخلاضعة للمراقبة، مبا فيها  قوائم ثنائية اللغة، تضم مفردات لغوية  املذكورة يف  ومشتقا

 ).اجلزء الثالث( )(الدراسات اإلفرادية، جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية
ومصطلحية ولغوية، كما تقدم حملات وتقدم امللحوظات اإليضاحية الواردة يف الصفحات التالية توضيحات تقنية  

ح كيفية استخدامه.ضِّ ل بأمثلة تو مَ ستكتُ املعجم، جمملة عن املواضيع ذات الصلة واملعلومات الواردة يف كل جزء من 
   

المصطلحات
  

مواد"ال" و"المخدِّراتمصطلحا " 
سب تعريفها الوارد يف االتفاقية الوحيدة رات واملؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية، حدِّ املخاملعجم يشمل  

ومن  )(.١٩٧١واتفاقية املؤثرات العقلية لسنة  )(،١٩٧٢ سنة لة بربوتوكولدَّ بصيغتها املع )(،١٩٦١للمخدرات لسنة 
 تعبريي "املخدر" و"املؤثر العقلي" مها مصطلحان قانونيان. نَّ مث، فإ

رات دِّ من املخ ١٢٠يف الوقت احلاضر  ١٩٧١سنة و  ١٩٦١ سنة ويبلغ عدد املواد املدرجة يف جداول اتفاقييت 
ا و  من املؤثرات العقلية، على التوايل. وتعرفها االتفاقيتان كما يلي: ١٢٤ومستحضرا

سنة يقصد بتعبري "املخدر" كل مادة طبيعية أو تركيبية، من املواد املدرجة يف اجلدولني األول والثاين [اتفاقية  
النسخة  نَّ ]. وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أ١من املادة  ١لفقرة الفرعية (ي) من الفقرة ، االتعاريف: ١٩٦١

، (املخدِّر) "" كمقابل للتعبري اإلنكليزي "الفرنسية من االتفاقية الوحيدة تستخدم املصطلح "
" ع املقابل الروسي ""، ويتبسبانية املصطلح "إلاكما تستعمل النسخة 

 )(سباين.اإلاملصطلحني الفرنسي و 

 املتحدة الرمسية هي: اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.لغات األمم  
لد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،    .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، ا
لد ١٩٦١ل لالتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة دِّ املع ١٩٧٢سنة بروتوكول    .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، املرجع نفسه، ا
لد ا   .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩ألمم املتحدة، ا
 ).(رقم املبيع  ١٩٧٣، منشورات األمم املتحدة، ١٩٦١تعليق على االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  



يقصد بتعبري "املؤثرات العقلية" كل املواد سواء أكانت طبيعية أو تركيبية، وكل املنتجات الطبيعية املدرجة يف اجلداول  
 ].١، الفقرة (هـ) من املادة تمدلول املصطلحا: ١٩٧١ سنة األول أو الثاين أو الثالث أو الرابع [اتفاقية

 
عام وعندما يردان وحدمها المبعنامها الصيديل  "،املواد"("العقاقري") و وأ" املخدِّرات"مصطلحا ف وفيما عدا ذلك 

 تبادليا كمصطلحني عامني.املعجم يستخدمان يف ما "خمدرات" و"مؤثرات عقلية"، دون أن يبني بالتحديد أ
   

للمواد"األسماء الرئيسية"  
للداللة على املواد الصيدلية اخلاضعة للمراقبة الدولية هي أمساؤها  املعجمالتسميات الرئيسية املستخدمة يف  

لة الصادرة عن جلنة دت تلك األمساء يف قرارات اجلدو ُحدِّ ". وقد األمساء الرئيسية" األكثر شيوعا، ويشار إليها فيما يلي بـ
من املعلومات عن النظام  اً (يتضمن اجلزء الرابع مزيد املخدِّراتاملعاهدات الدولية ملراقبة خدمت من مث يف تُ رات واسدِّ املخ

 الدويل للمراقبة ومعلومات مفصلة عن قرارات اجلدولة ذات الصلة).
تلك اليت حيددها نظام األمساء الدولية غري املسجلة امللكية تقابل " األمساء الرئيسية" فإنَّ ويف معظم احلاالت،  

ويف حال عدم وجود أمساء دولية غري مسجلة امللكية للمخدرات واملؤثرات العقلية اخلاضعة  )(.لمواد الصيدلية ل
 للمراقبة، تستعمل أمساء أخرى غري مسجلة امللكية أو أمساء نوعية أو دارجة.

   
األرقام والرموز والمفردات الواردة بحروف مائلة 
؛ ومفردات واردة حبروف مائلة، مثل ) و-على أرقام عربية؛ ورموز مثل (+) و(تشتمل التسميات الكيميائية  

؛ وبوادئ متنوعة ذات أصل يوناين والتيين، مثل وأحرف يونانية مثل  ؛األحرف الرومانية 
 ات اخلاصة عن بقية االسم بشرطة قصرية.وبوادئ أخرى. وغالبا ما تفصل املفرد 

  

األمساء الدولية غري املسجلة امللكية للمواد الصيدلية (
ا.  ٥٢-١لألمساء الدولية غري املسجلة امللكية املقرتحة والقوائم  ٩١-١)؛ القوائم  لألمساء الدولية غري املسجلة امللكية املوصى 
 ١٩٥٠م . وقد استهل نظام األمساء الدولية غري املسجلة امللكية يف عا٢٠٠٤، منظمة الصحة العاملية، جنيف ١١والقائمة التجميعية رقم 

ة واحدة لتوفري تسميات دولية، مما يتيح حتديد املواد الصيدلية أو املكونات الصيدالنية الفعالة على حنو معرتف به عامليا من خالل أمساء معين
 ونشرها بانتظام. ومتوافرة على الصعيد العاملي. وتقوم منظمة الصحة العاملية بتحديث القوائم التجميعية لألمساء الدولية غري املسجلة امللكية



 
مسرد المصطلحات الكيميائية 
املسرد تعاريف مبسطة لبعض املصطلحات اخلاصة املستخدمة يف الكيمياء العامة. ويقصد منها هذا يوفر  

 املساعدة على فهم التعابري التقنية الواردة يف الصفحات التالية.
 

أيون ذو شحنة سالبة. األنيون
النسيب  النظائرحتسب باستخدام تركز ، و الكتلة النسبية املتوسطة للذرات املكونة ألحد العناصروزن الذريال

.)١,٠٠٨يف أحد العناصر الطبيعية؛ كاهليدروجني مثال (
حصل عليها من مركبات أخرى. وحتتوي عادة على عناصر أساسية تاملركبات املشتقة أو املالمشتقات

للمادة األصلية.
 حتتوي نواته على نيوترون واحد وبروتون واحد: و أحد نظائر اهليدروجني الثقيلة، وتريوميد

 
 

متثل صورا مرآوية غري متطابقة. إيسومريات فراغية إينانتيوميرات
محض بكحول:جزيء عضوي ينتج من احتاد  يِّ مصطلح عام يطلق على أإستر

جزيء عضوي ينتج من احتاد كحولني: يِّ مصطلح عام يطلق على أ إيتر
                 R1―O―R2

ا متماثلة من حيث عدد  إيسوميرات جزيئات ذات صيغ جزيئية متماثلة ولكن بصيغ بنيوية متباينة؛ أي أ
بنيوية  إيسومرياتتشكلها. ومثة /أو من حيث ترتيب تلك الذرات و ونوع الذرات لكنها خمتلفة

 .إيسومريات فراغيةو 
) ١,٠٠٨؛ مثل اهليدروجني (الوزن الذريأشكال خمتلفة لعنصر واحد ختتلف من حيث  نظائر

 ).٢,٠١٤( والديوتريوم
  راسيم

 (أو راسيمات)
ائي ألي راسيم عن االسم . ومييز االسم الكيمياإلينانتيومرياتمن زوج من  ١:١خليط 

 "." أو "" أو بالبادئة ""، أو "بالرمز " لإلينانتيومريالكيميائي 
محضية يشيع استخدامها يف املستحضرات الصيدلية. واملكونات الفعالة يف -مركبات قاعدية أمالح

 أمالحالت، املستحضرات احملتوية على مواد خاضعة للمراقبة الدولية هي، يف معظم احلا
 اً أمالحن وِّ عضوية. ومن الناحية النظرية، ميكن جلميع األمحاض املعروفة تقريبيا أن تكاللقواعد ا

 عند احتادها بقاعدة.
ا ذات صيغ جزيئية متماثلة وتشكيالت فراغية خمتلفة  إيسومرياتجمموعة  إيسوميرات فراغية يف اجلزيء، مما لذرا

 وفارماكولوجية خمتلفة. يائيةفيز يؤدي إىل أن تكون ذات خواص 
 
  



 
المختصرات 
رات دِّ املختصرات التالية، وهي تنطبق خصوصا على الدراسات اإلفرادية املتعلقة باملخاملعجم تستخدم يف  

 :اجلزء األولواملؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية، الواردة يف 
 

 ١٩٧٢سنة ، بصيغتها املعدلة بربوتوكول ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  )١٩٦١( 
 ١٩٧١اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة  )١٩٧١(
عالمة جتارية السم مسجل امللكية حممي، إذا ما صودف وأقر يف املؤلفات ذات الصلة    

 (ألغراض الدراسات اإلفرادية، يرد هذا الرمز يف بداية االسم التجاري)
 نات أخرى ال ختضع للمراقبة الدوليةحيتوي املستحضر أيضا على مكو   * 
 حيتوي املستحضر على أكثر من مادة واحدة خاضعة للمراقبة الدولية  ** 
 انظر   

 



 
الجزء األول

 
رات واملؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية، دِّ عن املخ دراسات إفراديةمن  املعجممن  اجلزء األوليتألف  

التالية مثاال  الدراسة اإلفرادية النموذجية نيِّ للمواد. وتب األمساء الرئيسيةنكليزي حسب مرتبة بالرتتيب األجبدي اإل
 للمعلومات املدرجة عن كل مادة مدرجة يف اجلداول.

 
 ميدازيبام    
مادة اصطناعية    

 
     

   

      
     

      
 
 
 
 
 
 
 

)١٣( األمالح والمشتقات

٣٠٧,٢ الوزن اجلزيئي
يف املائة ٨٨,٢النسبة املئوية النظرية للقاعدة الالمائية   

 )٧(رقم التسجيل 

الصيغة البنيوية )٩(

)١٠(األسماء الكيميائية األخرى

)١١( التسميات الرمزية

األسماء النوعية والتجارية 
)١٢(ة الشائع

هيدروكلوريد امليدازيبام

يف املائة ١٠٠
)١٩٧١اجلدول الرابع (

)٧رقم التسجيل (

)٣(الصيغة الجزيئية 

)١( الرئيسي االسم

)٢( طبيعة المادة

)٤( الوزن الجزيئي
)٥(لنسبة المئوية النظرية للقاعدة الالمائية ا

)٦( نظام المراقبة الدولي

)٨( م الكيميائي النظامياالس

٢٧٠,٨



 المعلومات الكيميائية ونظام المراقبة 
من كل دراسة إفرادية على املعلومات والتسميات الكيميائية الرئيسية، وكذلك  )٩) إىل (١القسم األول (حيتوي  

  .)٢٠١٥حالة املراقبة الراهنة (يف عام على إشارة وجيزة إىل 
 )١( االسم الرئيسي • 
فيما خيص  اجلزء الثالثانظر  نكليزية والفرنسية (إلاو سبانية إليرد االسم الرئيسي للمادة باللغات ا  

 األمساء الرئيسية باللغات الروسية والصينية والعربية).
 

 )٢( طبيعة املادة • 
نكليزية والفرنسية. إلسبانية واإلا إذا كانت طبيعية أم اصطناعية، باللغات اتبيـن طبيعة املادة، أي م  

 ويدرج مزيد من التفاصيل يف حاالت معينة، حسب االقتضاء.
 

)٣(الصيغة اجلزيئية  • 
 .وعددها الصيغة اجلزيئية هي صيغة كيميائية تبني أنواع الذرات املوجودة يف اجلزيء   

 
 )٤( الوزن اجلزيئي • 
جلميع الذرات املوجودة يف اجلزيء، مع مرتبة  األوزان الذريةرد الوزن اجلزيئي للمادة، الذي يبني جمموع يو   

 عشرية واحدة.
 

 )٥( النسبة املئوية النظرية للقاعدة الالمائية • 
 مئوية. النسبة املئوية النظرية للقاعدة الالمائية هي اجلزء القاعدي الالمائي من املادة، معربا عنه كنسبة   

 
 )٦(نظام املراقبة الدويل  • 
أي اتفاقية يشار هنا إىل اجلدول األول أو الثاين أو الثالث أو الرابع ذي الصلة وإىل االتفاقية ذات الصلة،   

) مبقتضاها. ٢٠١٥، اليت تراقب املادة املعنية يف الوقت الراهن (عام ١٩٧١اتفاقية سنة  أو ١٩٦١سنة 
، املعروض أيضا باللغات الروسية للمخدِّراتنظام اجلدولة ألغراض املراقبة الدولية  وملزيد من املعلومات عن
"نظام املراقبة الدويل: السجل التارخيي للجدولة واحلالة الراهنة  ( اجلزء الرابعوالصينية والعربية، انظر 

 للمراقبة").
 

 )٧(رقم التسجيل  • 
ة، وكثريا ما يشار إليه برقم التسجيل، هو حمدد هوية رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائي  

أرقام، مقسمة بشرطات قصرية إىل ثالثة أجزاء. وهو حمدد هوية رقمي  ١٠رقمي قد يتضمن حىت 
الفراغية إليسومريات لتكون عندما فريد حيدد مادة واحدة فقط ويشار إليه يف حالة وجوده (أي 

 إليها يف الدراسات اإلفرادية). ارمشلجزيء أرقام تسجيل خمتلفة لاملختلفة 
 

 )٨( االسم الكيميائي النظامي • 
يقدم االسم الكيميائي النظامي وصفا للمادة من حيث تركيبتها اجلزيئية. وهو يتألف من أرقام ورموز   

نكليزية إلسبانية واإلومفردات خاصة، إخل، مما يتيح استخالص بنية املادة من امسها. ويورد باللغات ا
 فرنسية.وال



 
 )٩( الصيغة البنيوية •

 ع الذرات داخل اجلزيء وللروابط القائمة بني تلك الذرات.ضُّ توفر الصيغة البنيوية متثيال بيانيا لتو  
 

 األسماء الشائعة األخرى 
، من كل دراسة إفرادية على أمساء كيميائية أخرى، وتسميات رمزية، )١٢) إىل (١٠القسم الثاين، (حيتوي  
 نوعية وجتارية شائعة. وأمساء

 
 )١٠(األمساء الكيميائية األخرى  • 

أدرجت بلغات  للمخدِّراتمثة أمساء كيميائية أخرى وتسميات كيميائية بديلة وتسميات شائعة أخرى  
خمتلفة يف قائمة مرتبة أجبديا، وإن مل تكن حصرية. وعلى وجه العموم، ال ترد يف القائمة األمساء الدارجة 

ملستخدمة يف أوساط االجتار غري املشروع، باستثناء بعض األمساء الشائعة االستخدام يف الشوارع والعامية ا
 (مثل "إكستاسي").

 
 )١١( التسميات الرمزية • 

 تدرج التسميات الرمزية (مثل براءات االخرتاع) اليت تصادف يف املؤلفات التقنية مصنفة حبسب املوضوع. 

 )١٢( ة الشائعةاألمساء النوعية والتجاري  
تدرج األمساء النوعية والتجارية الشائعة املعروفة للمستحضرات الصيدلية. ويسرتعى االنتباه إىل العالمات  

 انظر أيضا "املختصرات"): التالية (
) توضع أمام األمساء املسجلة امللكية احملمية (كبادئة هلا، ألسباب حتريرية العالمة التجارية ( - 

ا مستحضر صيديل مسجل، وتقنية)، عند وقت مجع يف ما ترد يف املؤلفات ذات الصلة على أ
 املعلومات املراد إدراجها يف املعجم.

وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن تلك البيانات قابلة للتغري. ومن مث، فإن عدم وجود العالمة   
ال يعين أنه ليس امسا مسجل  ماملعج) كبادئة قبل اسم املستحضر الصيديل الوارد يف التجارية (

 امللكية وحمميا ملستحضر صيديل مسجل، والعكس صحيح.
اية اسم املستحضر الصيديل إذا كان معروفا أنه حيتوي، إضافة *توضع عالمة جنمية مفردة ( -  ) عند 

نجمية إىل املادة اخلاضعة للمراقبة، على مكونات أخرى غري خاضعة للمراقبة الدولية. أما العالمة ال
اية اسم املستحضر اليت ) **املزدوجة ( حيتوي على أكثر من مادة واحدة  فتشري إىل أنهتوضع عند 

خاضعة للمراقبة الدولية. ويف تلك احلالة، يدرج االسم يف الدراسة اإلفرادية اخلاصة بكل مادة من 
 تلك املواد. غري أن املصادر ال تقدم دائما معلومات عن تركيب كل مستحضر.

  



 
 األمالح والمشتقات 
ا  )١٣القسم الثالث (يقدم    من كل دراسة إفرادية معلومات عن أمالح املواد اخلاضعة للمراقبة ومشتقا

اليت ورد  األمالحتفاصيل عن  املعجمرات. ويقدم دِّ اليت ميكن أن تكون هلا أمهية خاصة يف أغراض مراقبة املخ
املواد اخلاضعة  وإيسومريات مشتقاتباملثل تفاصيل عن بعض  وصفها أو يشيع استخدامها فحسب، ويقدم

 ).اإلسرتات واإليرتاتللمراقبة الدولية (أي 
انظر أعاله)، تقدم املعلومات التالية عن  وكما هو احلال فيما خيص املواد القاعدية اخلاضعة للمراقبة (   

ا  :أمالحها أو مشتقا
 

 اسم امللح أو املشتق • 
على االسم الرئيسي للمادة  مشتقهااملادة اخلاضعة للمراقبة أو اسم  ملحعموم، حيتوي اسم على وجه ال   

سبانية إلهنا بثالث لغات، هي ا املشتقأو  امللحم اسم دَّ احلمض املقابل. ويق أنيونالقاعدية مقرتنا باسم 
 الصينية والعربية).لالطالع على أمسائهما بالروسية و  اجلزء الثالثانظر  نكليزية والفرنسية (إلوا

 
 الصيغة اجلزيئية • 
 أعاله )٣(انظر     

 
 الوزن اجلزيئي • 
 أعاله )٤(انظر     

 
 النسبة املئوية النظرية للمادة القاعدية الالمائية • 
تلك املادة أو  ملحالنسبة املئوية النظرية للمادة القاعدية الالمائية هي مقدار اجلزء القاعدي الالمائي من  

 )، معربا عنه كنسبة مئوية.اإليرتأو  اإلسرتذي الصلة (أي  مشتقها
 

 الصيغة البنيوية • 
 اإلكغونني). إسرتاتال تورد الصيغة البنيوية إال يف حاالت معينة قليلة (مثل    

ا •   األمساء الشائعة األخرى املستخدمة ألمالح املادة القاعدية أو مشتقا
والتسميات الرمزية واألمساء النوعية واألمساء التجارية للمستحضرات الصيدلية  تدرج األمساء الكيميائية   

املعنية على نفس النحو الذي تدرج به املادة  املشتقاتأو  األمالحاملوصوفة أو املستخدمة للداللة على 
 القاعدية (انظر أعاله).

 بلدان خمتلفة، ويوصى بأن يشار يف كل ق بنفس االسم صيغ خمتلفة يفوَّ قد تكون للمستحضرات الصيدلية اليت تس
أن نفس االسم قد يدل يف  مالحظةحالة إىل تركيبة املستحضر على النحو الوارد يف ومسة املنتج. ومن الضروري أيضا 

بعض احلاالت على مواد خمتلفة يف بلدان خمتلفة. ولذلك يوصى بالتحقق، حيثما أمكن ذلك، من تلك األمساء 
ا. وفيما يتعلق باألمساء بالرجوع إىل التسمي ا املواد، قد يشري وَّ اليت تسالتجارية ات الكيميائية أو التعاريف اخلاصة  ق 

خمتلفة يف بلدان خمتلفة.  أمالحقد يدل على  بلانظر أدناه)،  هلا ( وملحنفس االسم إىل كل من املادة القاعدية 
).ملحاملقابل للعقار (قاعدة أو وتورد األمساء التجارية، مىت كانت معروفة، حتت الشكل 



الجزء الثاني
 

أجبدي الرتتيب جلميع األمساء الواردة يف الدراسات اإلفرادية، مع فهرس مرجعي هو  املعجممن  اجلزء الثاين 
أو املشتق ذي الصلة املذكور يف الدراسة اإلفرادية.  امللحللمادة القاعدية أو إىل  االسم الرئيسيإشارة مرجعية إىل 

وينبغي الرجوع دائما إىل الفهرس املرجعي، ألنه يقدم معلومات يف احلاالت اليت يرد فيها نفس اإلسم يف املؤلفات 
رللداللة على مواد خمتلفة أو على أشكال خمتلفة  خمتلفة لنفس املادة، أو يف  أمالح) أو على ملح(قاعدة أو  للمخدِّ
 على أكثر من مادة واحدة خاضعة للمراقبة الدولية.احلاالت اليت حتتوي فيها املستحضرات الصيدلية 

 
يف الدراسة اإلفرادية مدرج " (ديازيربوم) : املستحضر الصيديل "مثال

حتت كل من ديبونات الكلورديازيبوكسيد وهيدروكلوريد الكلورديازيبوكسيد، كما يشار 
رازوالم ؛ أما املستحضر الصيديل لوبامللحنيإليه يف الفهرس مع هذين 

"ميسيالت  امللح") فال يرد يف الدراسة اإلفرادية إال حتت ("
ميسيالت  اللوبرازوالم"، ومن مث يشار إليه يف الفهرس كما يلي: "لوبرازوالم 

اللوبرازوالم".
 

كية احملمية امللحق باألمساء املسجلة املل وألسباب عملية، حذف من الفهرس املرجعي رمز العالمة التجارية  
) امللحقة بأمساء املستحضرات **أو * للمستحضرات الصيدلية الواردة يف الدراسات اإلفرادية. واحتفظ بالعالمة النجمية (

 انظر أيضا "املختصرات"). اليت حتتوي على واحدة أو أكثر من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية، على التوايل. (
  

الجزء الثالث
 

رات واملؤثرات العقلية دِّ جلميع املخ لألمساء الرئيسيةقوائم ثنائية اللغة من مخس  املعجممن  ء الثالثاجلز يتألف  
اأمالحها الواردة يف اجلداول، مبا يف ذلك  املبينة يف الدراسات اإلفرادية. وترد القوائم جبميع اللغات الرمسية  ومشتقا

يزية وإليها، إذ يتعذر، ألسباب تقنية وحتريرية، إيراد هذه األمساء يف نكلإللألمم املتحدة، وكل منها مرتجم من اللغة ا
 الدراسات اإلفرادية بأكثر من ثالث لغات.

للمواد، بالرتتيب األجبدي اإلنكليزي، األمساء الرئيسية بت الدراسات اإلفرادية، حسب وِّ وعالوة على ذلك، ب 
عروفة لدى البحث عنها. وإضافة إىل ذلك، قد تكون القوائم مفيدة متكون مما يعين أن أمساء املواد باللغة اإلنكليزية 

سبانية أو إلعند االستفسار عن أمساء أو مرادفات انطالقا من اللغات الروسية أو الصينية أو العربية مع إملام باللغة ا
 اإلنكليزية أو الفرنسية، والعكس صحيح.

ه إملام باللغة الفرنسية، يبحث يف : موظف يف اجلمارك لغته األم هي العربية ولديمثال
عن مستحضر موسوم باللغة الصينية. أوال، جيد يف القوائم الثنائية اللغة، الواردة املعجم 

نكليزية مث بالعربية والفرنسية؛ وثانيا، يتعرف يف الفهرس إليف اجلزء الثالث، اسم املادة با
 حيتوي عليها؛ مث ينتقل إىل املرجعي على شكل املستحضر وعلى املادة (أو املواد) اليت

اإلفرادية ذات الصلة للحصول على مزيد من املعلومات (مثال طبيعة املادة،  اتالدراس
وامسها الكيميائي النظامي باللغة الفرنسية ونظام املراقبة الدويل املفروض على املادة (أو 

).املواد) اليت حيتوي عليها املستحضر املعين



الجزء الرابع
 

ويقدم تفاصيل عن  نظام المراقبة الدولي،من جدول يتضمن معلومات عن  املعجممن  اجلزء الرابعلف يتأ 
أساسا ملساعدة السلطات الوطنية املعجم رات واملؤثرات العقلية املعنية. وقد أدرج هذا اجلزء يف دِّ جدولة مجيع املخ

علومات الالزمة عن جدولة كل مادة. ويرد اجلدول جبميع على العثور بسرعة على امل املخدِّراتوالدولية املعنية مبراقبة 
 لغات األمم املتحدة الست.

 
 السجل التاريخي للجدولة والحالة الراهنة للمراقبة 
اإلدراج في  بشأنرات دِّ الصادرة عن جلنة املخرارات القإىل املعجم تشري املعلومات الواردة يف اجلزء األخري من  

واتفاقية املؤثرات  ١٩٦١رات لسنة دِّ ا ألحكام االتفاقية الوحيدة للمخ، وفق)٢٠١٥-١٩٦١(في الفترة  الجداول
 ذات الصلة. ١٩٧١العقلية لسنة 

رات واملؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة دِّ بشأن حالة مراقبة املخ سهل االستعمالويوفر هذا اجلزء مرجعا  
، أي ماهية اجلدول املنطبق (األول أم الثاين أم الثالث أم الرابع) ، نظام املراقبة الراهنجدولالدولية، ويبني، يف شكل 

 ) وكذلك تطور املراقبة تارخييا.١٩٧١لسنة أم  ١٩٦١لسنة واالتفاقية املنطبقة (
 أمسائها الرئيسية رات واملؤثرات العقلية مبوبة بالرتتيب األجبدي حسب دِّ يتضمن املخ العمود األول  • 

إذا كانت خمتلفة عن  األوىلوتقتبس حتتها األمساء املستخدمة يف قرارات اجلدولة  انظر "املصطلحات"). (
، انظر املثال وال تراعى فيها التعديالت الكتابية الشائعة (األمساء الرئيسية. 

ر اجلدول رات ذات الصلة "املستحضرات" اخلاضعة للمراقبة يف إطادِّ الوارد أدناه). وتدرج حتت املخ
ا يف اتفاقية رَّ الثالث، واملع . كما يشار إىل التنقيالت من جدول إىل ١٩٦١سنة فة يف األحكام اخلاصة 

ا مالحظات هامة يف السجل التارخيي للجدولة.  آخر وإىل التعديالت األخرى على أ
 

(ميثامفيتامني)، الذي ال يزال يرد يف قائمة  : االسم مثال
حتت خانة ١٩٧١سنة ملواد املدرجة يف اجلدول الثاين من اتفاقية ا

 امللكية، أصبح يف خانة "االسم غري املسجل 
:الدويل" على أنه 

١٩٧١عينة لقائمة من اتفاقية سنة 



مة يبني السنة اليت اختذ فيها القرار األول جبدولة كل مادة. ومن مث، تشري "القائ العمود الثاين • 
سنة اليت وضعت يف اتفاقييت ، ات العقلية اخلاضعة للمراقبةرات واملؤثر دِّ قوائم املخ األصلية" إىل أوىل

 ، على التوايل.١٩٧١سنة و  ١٩٦١
رات واملؤثرات العقلية بتحديد اجلدول دِّ ) ملراقبة املخ٢٠١٥سنة يبني احلالة الراهنة ( العمود الثالث • 

).١٩٧١ سنة أو اتفاقية ١٩٦١سنة ية الذي ترد فيه حاليا واالتفاقية اليت حتكمها (اتفاق
  

نطاق ونظام مراقبة المواد وأمالحها وإيسوميراتها وإستراتها وإيتراتها 
 

تنظم املعاهدات الدولية ملراقبة العقاقري أحكام نظام املراقبة الدويل. وقد دخلت االتفاقية الوحيدة للمخدرات  
لسنة  ،. وتلتها اتفاقية املؤثرات العقلية١٩٧٢سنة كول وعدلت بربوتو  ١٩٦٤حيز النفاذ يف عام  ١٩٦١لسنة 
هي اتفاقية األمم ف، اليت تنص على نظام مراقبة دويل مبسط مماثل. أما آخر معاهدة دولية ملراقبة العقاقري ١٩٧١

الئف واملواد ، اليت تتضمن قوائم بالس١٩٨٨رات واملؤثرات العقلية لعام دِّ املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخ
 الكيميائية األساسية اخلاضعة للمراقبة الدولية.

  ١٩٦١سنة رات واملؤثرات العقلية، حسبما أقرته اتفاقيتا دِّ رض موجز لنطاق ونظام مراقبة املخويرد أدناه ع 
عة املواد اخلاضأمالح . وعالوة على ذلك، تورد تفاصيل إيضاحية بشأن توسيع نطاق املراقبة ليشمل ١٩٧١سنة و 

ا، للمراقبة ا وإيرتا ا وإسرتا ا ليست مصنفة على وجد التحديد يف قوائم االتفاقيتني ذات الصلة. وإيسومريا  أل
 

 ١٩٦١رات لسنة دِّ اتفاقية المخ  • 
تبعا ملدى  )(اخلاضعة للمراقبة الدولية وأدرجت يف أربعة جداول ومستحضراتها راتدِّ المخصنفت    

ا العالجية. وأدرجت العقاقري قدرة العقاقري احملتو  ان ومدى قابليتها للتعاطي وفائد اة فيها على تسبيب االر
يف واحد من جدولني (مها األول والثاين)، تبعا للعالقة بني  ١٩٦١ سنة اخلاضعة للمراقبة مبقتضى اتفاقية

ا العالجية وقابليتها للتعاطي. فأحكام املراقبة املنطبقة على العقاقري ا لواردة يف اجلدول األول تشكل فائد
قابلية للتعاطي  اليت تعترب أقل؛ أما اجلدول الثاين فيضم العقاقري ١٩٦١ سنة القواعد النمطية يف إطار اتفاقية

واليت هي أوسع استعماال يف الطب. ومثة جدوالن إضافيان (مها الثالث والرابع) يشمالن، على التوايل، 
ولني األول والثاين يقصد استخدامها يف أغراض طبية مشروعة، وعقاقري مستحضرات لعقاقري واردة يف اجلد

 وفائدة عالجية حمدودة نسبيا. بصفة خاصةخمتارة من اجلدول األول يرى أن هلا خصائص خطرة 
، ١٩٦١املخدِّرات لسنة وإىل جانب املواد املصنفة املدرجة يف اجلداول األول والثاين والرابع من اتفاقية    

 شارة إىل التوسيع التايل لنطاق املراقبة، حبيث يشمل:جتدر اإل
 :يف اجلدول األول  -   
ممكنا  اإليسومرياترات املدرجة يف هذا اجلدول، حيثما كان وجود تلك دِّ املخ إيسومريات (أ)    

 على وجه التحديد؛هذه اإليسومريات ضمن التسمية الكيميائية احملددة، ما مل تستبعد 
اإلسرتات رات املدرجة يف هذا اجلدول، حيثما كان وجود تلك دِّ املخ وإيرتات إسرتات (ب)    

 ممكنا، ما مل تكن واردة يف جدول آخر؛ واإليرتات

ال تناظر بالضرورة نظم اجلدولة  ١٩٦١سنة رات وفقا التفاقية دِّ جتدر اإلشارة، يف هذا السياق، إىل أن جداول املخ 
 املستخدمة يف التشريعات الوطنية ملراقبة العقاقري يف كل بلد.



اإلسرتات واإليرتات رات املدرجة يف هذا اجلدول، مبا فيها أمالح دِّ املخ أمالح (ج)    
 كنا.مم األمالحأعاله، حيثما كان وجود تلك  ةاملذكور  واإليسومريات

 
 :يف اجلدول الثاين  -   
اإليسومريات رات املدرجة يف هذا اجلدول،  حيثما كان وجود تلك دِّ املخ إيسومريات (أ)    

 ممكنا ضمن التسمية الكيميائية احملددة، ما مل تستبعد على وجه التحديد؛
 ةاملذكور مريات اإليسو رات املدرجة يف هذا اجلدول، مبا فيها أمالح تلك دِّ املخ أمالح (ب)    

 ممكنا. األمالحأعاله، حيثما كان وجود تلك 
 

 :يف اجلدول الرابع  -   
 ممكنا.األمالح ن تلك وُّ حيثما كان تك ،رات املدرجة يف هذا اجلدولدِّ املخ أمالح (أ)    

 
بة، مثل رات اخلاضعة للمراقدِّ وعالوة على ذلك، يشمل نطاق املراقبة أيضا مجيع األشكال النظريية للمخ   

 اليت تستخدم منطيا كعقاقري مرجعية ألغراض التحليل.املدوترة العقاقري 
  

 ١٩٧١اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة   • 
يستند مبدئيا إىل نظام املراقبة اخلاص  بالمؤثرات العقليةنظام املراقبة املنصوص عليه فيما يتعلق    

 )(يف أربعة جداول منفصلة، ١٩٧١سنة نفت يف إطار اتفاقية رات. ولكن تدابري املراقبة الضرورية صدِّ باملخ
. وتستخدم على الصحة العموميةتبعا للعالقة بني الفائدة العالجية وما يسببه تعاطي املواد املعنية من خماطر 

األول يعين ضمنا وجود خماطر صحية  فاإلدراج يف اجلدولاجلداول األربعة مقياسا متدرجا هلذين املتغريين: 
اجلدول اإلدراج يف ا مَّ أكثر التدابري الرقابية صرامة؛ أتطبيق مومية شديدة وفائدة عالجية منخفضة، وبالتايل ع

 الرابع فيعين نقيض ذلك، أي وجود خماطر صحية عمومية أدىن وفائدة عالجية أعلى.
، ١٩٧١ثرات العقلية لسنة وإىل جانب املواد املصنفة املدرجة يف اجلداول األول إىل الرابع من اتفاقية املؤ    

 جتدر اإلشارة إىل التوسيع التايل لنطاق املراقبة حبيث يشمل:
 

 :يف اجلداول األول والثاين والثالث والرابع -   
 ممكنا. األمالحاملواد املدرجة يف هذه اجلداول حيثما كان وجود تلك  أمالح (أ)    

 
 :يف اجلدول األول -   

 اإليسومرياتللمواد املدرجة يف هذا اجلدول، حيثما كان وجود تلك  الفراغية اإليسومريات (أ) 
على  اإليسومرياتالفراغية ضمن التسمية الكيميائية احملددة ممكنا، ما مل تستبعد تلك 

 وجه التحديد (ملزيد من التفاصيل، انظر أيضا املبادئ اإلرشادية التفسريية الواردة أدناه).

 الرقابية الدنيا.املتطلبات  ١٩٧١سنة متثل تدابري املراقبة املنصوص عليها يف اتفاقية 



 :ثالث والرابعيف اجلداول الثاين وال  -   
للمواد املدرجة يف اجلداول الثاين  باإليسومريات الفراغيةبغية توضيح نطاق املراقبة اخلاص        

وتقضي بانطباق املعايري  )(، وضعت مبادئ إرشادية تفسريية،١٩٧١سنة إىل الرابع من اتفاقية 
 التالية:

للمادة  الراسيميأو إذا أدرج الشكل معني الينانتيومري إذا مل تذكر التسمية الكيميائية  (أ) 
، ما مل الراسيمي والشكل  ينانتيومري إلوا ينانتيومري إلمن افقط، خيضع للمراقبة كل 

 رات؛دِّ تستبعد حتديدا بقرار من جلنة املخ
للمادة، ما مل يستبعد  الراسيميمعني، خيضع للمراقبة أيضا الشكل  ينانتيومريإذا ذكر إ (ب) 

اآلخر.  اإلينانتيومريرات، بينما ال خيضع للمراقبة دِّ ديد بقرار من جلنة املخعلى وجه التح
للمراقبة، خيضع للمراقبة أيضا أي مزيج من ذلك  اإلينانتيومريينوإذا ما أخضع أحد 

األخرى. وفيما يتعلق باملواد ذات اجلزيء الذي  اإلينانتيومرييةمع املادة  اإلينانتيومري
ز الانطباقي واحد، ختضع للمراقبة مجيع اإليسومريات الدياستريية حيتوي على أكثر من مرك

شارة إلرات. وعندما ترد ادِّ ، ما مل تستبعد حتديدا بقرار من جلنة املخالراسيميةوأزواجها 
 اىل إيسومري دياستريي معني، ال خيضع للمراقبة سوى ذلك اإليسومري الدياستريي.

مساء غري املسجلة امللكية (غري التجارية) الدولية يف استخدمت التسميات الكيميائية واأل (ج) 
قرارات اجلدولة لغرض حتديد املؤثرات العقلية املعنية. وجيوز أن تستخدم يف الوثائق الرمسية 
تسميات كيميائية بديلة توضع طبقا لقواعد التسمية الكيميائية املعدلة ما دامت تلك 

يف أي تعديل  تخدمتُ ذا اسإد االقتضاء. و التسميات حتافظ على اخلصوصية الفراغية عن
الحق لتعريف اسم غري جتاري دويل تسمية كيميائية ختتلف عن تسميته الواردة يف قرار 

 اجلدولة، ينبغي حذف ذلك االسم غري التجاري الدويل من الوثائق الرمسية.
لمؤثرات العقلية اخلاضعة وعالوة على ذلك، يتسع نطاق املراقبة أيضا ليشمل مجيع األشكال النظريية ل   

 كمواد مرجعية ألغراض التحليل.منطياً  اليت تستخدم  املدوترةللمراقبة، مثل العقاقري 
 

"، ١٩٧١سنة مبادئ إرشادية تفسريية بشأن اإليسومريات الفراغية للمواد املدرجة يف اجلداول الثاين والثالث والرابع من اتفاقية  " 
ان للعقاقري: التقرير الثاين والثالثون،تقرير جلنة اخلرباء املعنية هي:   منظمة الصحة العاملية: باالر

. 



 طلب معلومات إضافية
  

دولة، مثلما ذكر أعاله، تننوَّ تت  ا املواد ا الصناعة الصيدلية  نَّ عا واسعا جدا. كما أوُّ ع األمساء اليت تظهر 
دة، وبذلك تظهر على الصعيد العاملي منتجات جديدة يف األسواق بأمساء جتارية تستحدث مستحضرات جدي

ال يعين بالضرورة أن املادة املعنية  املعجمجديدة. ومن مث، فإن عدم إدراج اسم معني ملستحضر ما يف هذه الطبعة من 
 غري خاضعة للمراقبة الدولية.

ال املعلومات اجلديدة، مبا فيها أي تصويبات أو مواكبا للمستجدات، يرجى إرس املعجموضمانا إلبقاء  
 تغيريات مقرتحة، إىل العنوان التايل:
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- (…)[…] - 
(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-1-naphthalenyl-methanone  JWH-018 
(1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il)(naftalen-1-
il)metanona  AM-2201 

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

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-yl)(naphthalène-1-
yl)méthanone    AM-2201 

(3,4-methylenedioxy)methcathinone  Methylone 
(4R,7aR,12bS)-7-methoxy-3-methyl-2,3,4,7a-
tetrahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-
e]isoquinolin-9-ol 

 Oripavine 

(5 )-6,7,8,14-tetradehydro-4,5-epoxy-6-methoxy-
17-methylmorphinan-3-ol  Oripavine 

 (R/S)-1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-il)-2-(pirrolidin-1-
il)pentan-1-ona 

 3,4-methylenedioxypyrovalerone 
 (MDPV)   

(R/S)-1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-
yl)pentan-1-one 

 3,4-methylenedioxypyrovalerone 
 (MDPV)   

(RS)-2-metilamino-1-(3,4-metilendioxifenil)propan-
1-ona  Methylone 

(RS)-2-methylamino-1-(3,4-
methylenedioxyphenyl)propan-1-one   Methylone 

(RS)-2-méthylamino-1-(3,4-
méthylènedioxyphényl)propan-1-one   Methylone 

(RS)-2-methylamino-1-(4-methylphenyl)propan-1-
one  Mephedrone 

(RS)-2-méthylamino-1-(4-méthylphényl)propan-1-
one  Mephedrone 

(RS)-2-metilamino-1-(4-metilfenil)propan-1-ona  Mephedrone 
[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-1-naphthalenyl-
methanone  AM-2201 

    
- , , , ,  -   

-keto-(3,4-methylenedioxyphenyl,N-
methylamphetamine)  Methylone 

-keto-(4,N-dimethylamphetamine)  Mephedrone 
p-methyl-methcathinone  Mephedrone 
-hydroxybutyric acid  GHB 
-hidroxibutirato sódico  GHB sodium 

    
- NUM -   

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-
pentanone monohydrochloride 

 3,4-methylenedioxypyrovalerone 
 (MDPV)  hydrochloride 

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)-1-
propanone monohydrochloride   Methylone hydrochloride 

1-(phenylmethyl)-piperazine dihydrochloride  N-benzylpiperazine (BZP) 
 dihydrochloride 
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1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-
pentanone 

 3,4-methylenedioxypyrovalerone 
 (MDPV)   

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-
1-one 

 3,4-methylenedioxypyrovalerone 
 (MDPV)   

1-(3,4-
dichlorobenzamidomethyl)cyclohexyldimethylamine  AH-7921 

1-(3,4-
dichlorobenzamidomethyl)cyclohexyldimethylamine 
hydrochloride 

 AH-7921 hydrochloride 

1-(3,4-methylenedioxy-phenyl)-2-pyrrolidin-1-yl-
pentan-1-one 

 3,4-methylenedioxypyrovalerone 
 (MDPV)   

1-(3’,4’-methylenedioxyphenyl)-2-pyrrolidino-1-
pentanone 

 3,4-methylenedioxypyrovalerone 
 (MDPV)   

1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-pyrrolidinyl-
pentan-1-one 

 3,4-methylenedioxypyrovalerone 
 (MDPV)   

1-(5-fluoropentyl)-3-(1-naphthoyl)indole  AM-2201 
1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-
yl)pentan-1-one 

 3,4-methylenedioxypyrovalerone 
 (MDPV)   

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-
yl)pentan-1-one hydrochloride 

 3,4-methylenedioxypyrovalerone 
 (MDPV)  hydrochloride 

1-bencilpiperazina  N-benzylpiperazine (BZP) 
1-benzyl-1,4-diazacyclohexane  N-benzylpiperazine (BZP) 
1-benzylpiperazine  N-benzylpiperazine (BZP) 
1-benzylpipérazine  N-benzylpiperazine (BZP) 

1-benzylpiperazine dihydrochloride  N-benzylpiperazine (BZP) 
 dihydrochloride 

1-benzylpiperazine hydrochloride  N-benzylpiperazine (BZP) 
 hydrochloride 

1-naphthalenyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-methanone  JWH-018 
2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-
methoxybenzyl)ethanamine monohydrochloride  25C-NBOMe hydrochloride   

2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)-1-propanone 
monohydrochloride  Mephedrone hydrochloride 

2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-((2-
methoxyphenyl)methyl)ethanamine  25B-NBOMe 

2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-
methoxybenzyl)ethan-1-amine  25B-NBOMe 

2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-
methoxybenzyl)ethan-1-amine hydrochloride  25B-NBOMe hydrochloride   

2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-
methoxybenzyl)ethanamine  25B-NBOMe 

2-(4-bromo-2,5-diméthoxyphényl)-N-((2-
méthoxyphényl)méthyl)éthanamine   25B-NBOMe 

2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenil)-N-(2-
metoxifenil)metil)etanamina  25B-NBOMe 

2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-((2-
methoxyphenyl)methyl)ethanamine  25C-NBOMe 

2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-
methoxybenzyl)ethan-1-amine  25C-NBOMe 
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2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-
methoxybenzyl)ethan-1-amine hydrochloride  25C-NBOMe hydrochloride   

2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-
methoxybenzyl)ethanamine  25C-NBOMe 

2-(4-chloro-2,5-diméthoxyphényl)-N-((2-
méthoxyphényl)méthyl)éthanamine   25C-NBOMe 

2-(4-cloro-2,5-dimetoxifenil)-N-(2-
metoxifenil)metil)etanamina   25C-NBOMe 

2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-((2-
methoxyphenyl)methyl)ethanamine  25I-NBOMe 

2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-
methoxybenzyl)ethan-1-amine  25I-NBOMe 

2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-
methoxybenzyl)ethan-1-amine hydrochloride  25I-NBOMe hydrochloride   

2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-
methoxybenzyl)ethanamine  25I-NBOMe 

2-(4-iodo-2,5-diméthoxyphényl)-N-((2-
méthoxyphényl)méthyl)éthanamine   25I-NBOMe 

2-(4-yodo-2,5-dimetoxifenil)-N-(2-
metoxifenil)metil)etanamina   25I-NBOMe 

25B  25B-NBOMe 
25B-NBOMe  25B-NBOMe 
25C  25C-NBOMe 
25C-NBOMe  25C-NBOMe 
25I  25I-NBOMe 
25I-NBOMe  25I-NBOMe 
2-aminomethyl-1-tolyl-propan-1-one  Mephedrone 
2CB-NBOMe  25B-NBOMe 
2C-B-NBOMe  25B-NBOMe 
2CC-NBOMe  25C-NBOMe 
2C-C-NBOMe  25C-NBOMe 
2CI-NBOMe  25I-NBOMe 
2C-I-NBOMe  25I-NBOMe 
2-methylamino-1-(3,4-
methylenedioxyphenyl)propan-1-one  Methylone 

3-O-demethyl-thebaine  Oripavine 
3’,4’-(methylenedioxy)-2-(1-pyrrolidinyl)-
valerophenone  

 3,4-methylenedioxypyrovalerone 
 (MDPV)   

3,4-dichloro-N-((1-
(dimethylamino)cyclohexyl)methyl)benzamide  AH-7921 

3,4-dichloro-N-((1-
(diméthylamino)cyclohexyl)méthyl)benzamide  AH-7921 

3,4-dichloro-N-((1-
(dimethylamino)cyclohexyl)methyl)benzamide 
hydrochloride 

 AH-7921 hydrochloride 

3,4-dichloro-N-[[1-
(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamide 
monohydrochloride 

 AH-7921 hydrochloride 
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3,4-dicloro-N-((1-
(dimetilamino)ciclohexil)metil)benzamida  AH-7921 

3,4-methylenedioxy-N-methylcathinone  Methylone 

3,4-methylenedioxypyrovalerone  3,4-methylenedioxypyrovalerone 
 (MDPV)   

3,4-méthylènedioxypyrovalérone   3,4-methylenedioxypyrovalerone 
 (MDPV)   

3,4-metilendioxipirovalerona   3,4-methylenedioxypyrovalerone 
 (MDPV)   

4 HB  GHB 
4-bromo-2,5-dimethoxy-N-[(2-
methoxyphenyl)methyl]-benzeneethanamine 
monohydrochloride 

 25B-NBOMe hydrochloride   

4-iodo-2,5-dimethoxy-N-[(2-
methoxyphenyl)methyl]-benzeneethanamine 
monohydrochloride 

 25I-NBOMe hydrochloride   

4,N-dimethylcathinone  Mephedrone 
4-bromo-2,5-dimethoxy-N-(2-
methoxybenzyl)phenethylamine  25B-NBOMe 

4-bromo-2,5-dimethoxy-N-(o-
methoxybenzyl)phenethylamine  25B-NBOMe 

4-bromo-2,5-dimethoxy-N-[(2-
methoxyphenyl)methyl]-benzeneethanamine  25B-NBOMe 

4-chloro-2,5-dimethoxy-N-(2-
methoxybenzyl)phenethylamine  25C-NBOMe 

4-chloro-2,5-dimethoxy-N-(o-
methoxybenzyl)phenethylamine  25C-NBOMe 

4-chloro-2,5-dimethoxy-N-[(2-
methoxyphenyl)methyl]-benzeneethanamine  25C-NBOMe 

4-hydroxybutanoic acid  GHB 
4-hydroxybuttersäure, Natriumsalz  GHB sodium 
4-hydroxybutyrat  GHB 
4-iodo-2,5-dimethoxy-N-(2-
methoxybenzyl)phenethylamine  25I-NBOMe 

4-iodo-2,5-dimethoxy-N-(o-
methoxybenzyl)phenethylamine  25I-NBOMe 

4-iodo-2,5-dimethoxy-N-[(2-
methoxyphenyl)methyl]-benzeneethanamine  25I-NBOMe 

4-MeMC  Mephedrone 
4-methylephedrone  Mephedrone 
4-methylmethcathinone  Mephedrone 
4-methylmethcathinone (4-MMC)  Mephedrone 
4-MMC  Mephedrone 
6,7,8,14-tetradehydro-4,5-alpha-epoxy-6-methoxy-
17-methylmorphinan-3-ol  Oripavine 

    
- A -   

A2  N-benzylpiperazine (BZP) 
acide gamma-hydroxibutirique  GHB 
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acide -hydroxybutyrique  GHB 
ácido gamma-hidroxibutírico  GHB 
ácido -hidroxibutírico  GHB 
Alcover  GHB sodium 
AM-678  JWH-018 
Anetamin  GHB sodium 
Arlone  Methylone 
Atomic Bomb  AM-2201 
Atomic Bomb  JWH-018 
    

- B -   
benzylpiperazine  N-benzylpiperazine (BZP) 
bk-MDMA  Methylone 
BOM 2-CB  25B-NBOMe 
BOM 2-CC  25C-NBOMe 
BOM-CI  25I-NBOMe 
butanoic acid, 4-hydroxy-, monosodium salt  GHB sodium 
    

- C - 
C-Boom  25C-NBOMe 
Cimbi-36   25B-NBOMe 
Cimbi-5  25I-NBOMe 
Cimbi-82   25C-NBOMe 
    

- D - 
Dots  25I-NBOMe 
Doxylam  AH-7921 
Doxylan  AH-7921 
Dragon  JWH-018 
    

- E - 
Ease  Methylone 
Euphoria  Mephedrone 
Explosion  Methylone 
    

- F - 
Fisio-Gamma  GHB sodium 
Flower Power  Mephedrone 
Flying Angel  N-benzylpiperazine (BZP) 
    

- G - 
Gam OH  GHB sodium 
Gamarest  GHB sodium 
Gamma-OH  GHB sodium 
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Gamma-hidroxibutirato  GHB sodium 
Gamma-hydrate  GHB 
Gamma-hydroxybutyric acid  GHB 
GHB  GHB 
Gioron  GHB sodium 
    

- H - 
Hoffman  25I-NBOMe 
    

- I - 
INBMeO  25I-NBOMe 
Inpact  Methylone 
    

- J - 
Jamaican Gold Extreme  AM-2201 
JWH-2201  AM-2201 
    

- L - 
Legal E  N-benzylpiperazine (BZP) 
Legal X  N-benzylpiperazine (BZP) 
    

- M - 
M1  Methylone 
Magic  Mephedrone 

Magic  3,4-methylenedioxypyrovalerone 
 (MDPV)   

Manga Xtreme  AM-2201 
mdmc  Methylone 
mdmcat  Methylone 

MDPK  3,4-methylenedioxypyrovalerone 
 (MDPV)   

Mef  Mephedrone 
Mefedrona  Mephedrone 
Méphédrone    Mephedrone 

Methylenedioxypyrovalerone  3,4-methylenedioxypyrovalerone 
 (MDPV)   

Méthylone  Methylone 
Metilona   Methylone 
Miaow miaow  Mephedrone 
Monkees Go Bananas  JWH-018 
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- N - 
N-(2-methoxybenzyl)-2,5-dimethoxy-4-
bromophenethylamine  25B-NBOMe 

N-(2-methoxybenzyl)-2,5-dimethoxy-4-
chlorophenethylamine  25C-NBOMe 

N-(2-methoxybenzyl)-2,5-dimethoxy-4-
iodophenethylamine  25I-NBOMe 

N-(2-methoxybenzyl)-4-bromo-2,5-
dimethoxyphenethylamine  25B-NBOMe 

N-(2-methoxybenzyl)-4-chloro-2,5-
dimethoxyphenethylamine  25C-NBOMe 

N-(2-methoxybenzyl)-4-iodo-2,5-
dimethoxyphenethylamine  25I-NBOMe 

naftalen-1-il[1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-
il]metanona  AM-2201 

naftalen-1-il(1-pentil-1H-indol-3- il)metanona  JWH-018 
naphthalène-1-yl[1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-
yl]méthanone  AM-2201 

naphthalène-1-yl(1-pentyl-1H-indole-3-
yl)méthanone   JWH-018 

naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone  JWH-018 
naphthalene-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone  JWH-018 
natrii oxybas  GHB sodium 
natrii oxybutyras  GHB sodium 
N-bencilpiperazina   N-benzylpiperazine (BZP) 
N-benzylpiperazine  N-benzylpiperazine (BZP) 
N-benzylpipérazine   N-benzylpiperazine (BZP) 
NBomb  25B-NBOMe 
NBomb  25C-NBOMe 
NBOMe-2CB  25B-NBOMe 
NBOMe-2C-B  25B-NBOMe 
NBOMe-2CC  25C-NBOMe 
NBOMe-2C-C  25C-NBOMe 
NBOMe-2C-I  25I-NBOMe 
NBOMe-2CI   25I-NBOMe 
N-boom  25I-NBOMe 
NE_BOME  25I-NBOMe 
NE-BOME  25B-NBOMe 
NE-BOME  25C-NBOMe 
Nemesis  N-benzylpiperazine (BZP) 
Neocor  Methylone 
New Bonzai   AM-2201 

New Ivory Wave  3,4-methylenedioxypyrovalerone 
 (MDPV)   

N-methylephedrone  Mephedrone 
Nova  25B-NBOMe 
NSC 84223  GHB sodium 
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- O - 
O3-demetiltebaína  Oripavine 
O3-déméthylthébaine   Oripavine 
O3-demethylthebaine  Oripavine 
Oripavina  Oripavine 
Oxybate  GHB 
    

- P - 
PEP  N-benzylpiperazine (BZP) 
    

- R - 
Rockstar  JWH-018 
    

- S - 
Smiles  25I-NBOMe 
sodium 4-hydroxybutyrate  GHB sodium 
sodium gamma-hydroxybutyrate  GHB sodium 
sodium oxybate  GHB sodium 
sodium oxybutyrate  GHB sodium 
Solaris  25I-NBOMe 
Somsanit  GHB sodium 
Spike 99  JWH-018 
Star Dust  Mephedrone 

- T - 
Twisted  N-benzylpiperazine (BZP) 
    

- U - 
Ultra  JWH-018 
US 3975443  AH-7921 
US 6900236  AM-2201 
US 7241799  JWH-018 
    

- W - 
Wasted  JWH-018 
White Gold  Mephedrone 
WY 3478  GHB sodium 

- X - 
XoXo  AM-2201 
Xyrem  GHB sodium 
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- MOLECULAR FORMULAS - 

C4H7O3Na  GHB sodium 
C4H8NO3  GHB 
C16H22Cl2N2O  AH-7921 
C16H22Cl2N2O . HCl    AH-7921 hydrochloride 
C18H19NO3  Oripavine 

C18H19NO3 . HCl  Oripavine 
C18H22BrNO3  25B-NBOMe  
C18H22BrNO3 . HCl  25B-NBOMe hydrochloride 
C18H22ClNO3  25C-NBOMe 
C18H22ClNO3 . HCl  25C-NBOMe hydrochloride 
C18H22INO3  25I-NBOMe 
C18H22INO3 . HCl  25I-NBOMe hydrochloride 
C11H15NO  Mephedrone 
C11H15NO . HCl  Mephedrone hydrochloride 
C11H16N2  1-benzylpiperazine (BZP) 

C11H16N2 . HCl   1-benzylpiperazine (BZP) 
 hydrochloride 

C11H16N2 . 2HCl   1-benzylpiperazine (BZP) 
 dihydrochloride 

C24H23NO  JWH-018 
C24H22FNO  AM-2201 

C16H21NO3 
 3,4-methylenedioxypyrovalerone 

 (MDPV)   

C15H19NO3 . HCl  3,4-methylenedioxypyrovalerone 
 (MDPV)  hydrochloride 

C11H13NO3  Methylone 
C11H13NO3 . HCl  Methylone hydrochloride 

 
- CAS NUMBERS - 

CAS 467-04-9  Oripavine 
CAS 502-85-2  GHB sodium 
CAS 591-81-1  GHB 
CAS 2759-28-6  1-benzylpiperazine (BZP) 

CAS 5321-63-1  1-benzylpiperazine (BZP) 
 dihydrochloride 

CAS 24622-62-6   3,4-methylenedioxypyrovalerone 
 (MDPV)  hydrochloride 

CAS 41804-96-0  AH-7921 hydrochloride 
CAS 55154-30-8  AH-7921 

CAS 72878-35-4  1-benzylpiperazine (BZP) 
 hydrochloride 
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CAS 209414-07-3  JWH-018 
CAS 335161-24-5  AM-2201 

CAS 687603-66-3  3,4-methylenedioxypyrovalerone 
 (MDPV)   

CAS 919797-19-6  25I-NBOMe 
CAS 1026511-90-9  25B-NBOMe 
CAS 1043868-97-8  25I-NBOMe hydrochloride 
CAS 1189726-22-4  Mephedrone hydrochloride 
CAS 1189805-46-6  Mephedrone 
CAS 1227608-02-7  25C-NBOMe 
CAS 1539266-15-3  25B-NBOMe hydrochloride 
CAS 1539266-19-7  25C-NBOMe hydrochloride 
CAS 186028-79-5N  Methylone 
CAS 186028-80-8  Methylone hydrochloride 
CAS 191916-41-3 (base + stereo-isomer)  Methylone  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الثالثالجزء













هيدروكلوريد 

هيدروكلوريد 

هيدروكلوريد 

هيدروكلوريد 

 )(بنزيل بيبيرازين  – 
  )(بنزيل بيبريازين  – هيدروكلوريد 

)(هيدروكسي الزبد -حمض غاما
هيدروكسي الزبد-غاماصوديوم محض 

 ميثيلين ديوكسي بيروفاليرون ٣،٤
 ميثيلني ديوكسي بريوفالريون ٣،٤هيدروكلوريد 

الميفيدرون
هيدروكلوريد امليفيدرون 

ميثيلونال
 يثيلونامل هيدروكلوريد

وريبافيناأل
هيدروكلوريد األوريبافني 



إنكليزي - عربي

مواد تبدأ أسماؤها اإلنكليزية بأرقام

هيدروكلوريد 

هيدروكلوريد 

هيدروكلوريد 

مواد أخرى (مرتَّبة أبجدياً)

هيدروكلوريد 

وريبافيناأل
هيدروكلوريد األوريبافني 

ميثيلونال
 يثيلونامل هيدروكلوريد

الميفيدرون
هيدروكلوريد امليفيدرون 

 )(بنزيل بيبيرازين  – 
  )(بنزيل بيبريازين  –  هيدروكلوريد

)(هيدروكسي الزبد -حمض غاما
 محض غاما هيدروكسي الزبدصوديوم

 ميثيلني ديوكسي بريوفالريون ٣،٤











الرابعالجزء











)٢٠١٥اإلدراج في الجداول ( قرارات

االتفاقية
 الجدول

(الحالة في عام 
٢٠١٥(

سنة اتخاذ أول قرار 
باإلدراج

 المخدر/المؤثر العقلي
(االسم الرئيسي ومالحظات بشأن السجل التاريخي لإلدراج)

 مواد تبدأ أسماؤها اإلنكليزية بأرقام

١٩٧١ األول 
١٩٧١ األول 
١٩٧١ األول 

 مواد أخرى (مرتَّبة أبجدياً)

١٩٦١ األول
١٩٧١ الثاين
١٩٧١ الثاين

ألف  
١٩٦١ األول وريبافنياأل

باء  
١٩٧١ الثاين بنزيل بيبريازين – 

حاء  
١٩٧١ الثاين  محض غاما هيدروكسي الزبد

ميم  
١٩٧١ الثاين  ميثيلني ديوكسي بريوفالريون ٣،٤
١٩٧١ الثاين  يثيلونامل
١٩٧١ الثاين  امليفيدرون
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