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 1المرفق 

 والوسمجداول موجزة للتصنيف 

ويقصد مـن وضـع رمـوز بيانـات اخلطـورة أن ). 1 (القسم 3يف املرفق  رموز بيانات اخلطورةيرد املزيد من الشرح لتدوين  مالحظة:
 جزءاً من نص بيان اخلطورة وال ينبغي أن تستخدم عوضاً عنه. لتستخدم لألغراض املرجعية فقط. وال تشك

 على معايري التصنيف)لالطالع  1-2(انظر الفصل المتفجرات  1-1م 
 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه
النظام المنسق 

 عالمياً 
 الئحة األمم المتحدة 

 (أ)التنظيمية النموذجية

 المتفجرات

متفجرات غير 
  مستقرة

 (ال يسمح بالنقل)

 خطر

 H200 غري مستقرةمتفجرات 

 1-1الشعبة 
  

 H201 متفجر؛ خطر االنفجار الشامل

 2-1الشعبة 
  

 H202 متفجر، خطر االنتثار الشديد

 3-1الشعبة 
  

متفجــر؛ خطــر احلريــق أو العصــف 
 H203 أو االنتثار

 4-1الشعبة 
  

 H204 خطر احلريق أو االنتثار تحذير

بدون رسم  5-1الشعبة 
  ختطيطي

قد ينفجر انفجـاراً شـامالً يف حالـة  خطر
 H205 احلريق

بدون رسم  6-1الشعبة 
  ختطيطي

بدون كلمة 
 ال يوجد بدون بيان خطورة تنبيه

 .مكان كتابة رقم جمموعة التوافق(*)  (أ)

أيضاً للمواد اليت تتسم خبطر فرعي لالنفجار، ولكن بدون بيان  3-1و 2-1و 1-1التخطيطي املعني للشعب  الرسمخيصص 
 رقم الشعبة وجمموعة التوافق (انظر أيضاً "املواد واملخاليط الذاتية التفاعل" و"األكاسيد الفوقية العضوية").
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 لالطالع على معايري التصنيف) 2-2(انظر الفصل  الغازات اللهوبة (القابلة لالشتعال) 2-1م 
 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه
النظام المنسق 

 عالمياً 

الئحة األمم 
المتحدة التنظيمية 

 )1(النموذجية

 الغازات اللهوبة 

1 
  

 H220 غاز هلوب بدرجة فائقة خطر

بدون رسم  2
 H221 غاز هلوب تحذير غري مطلوب ختطيطي

غازات تلقائية 
   االشتعال

قــــــد يشــــــتعل تلقائيــــــاً عنــــــد  خطر
 H232 تعرضه للهواء

 ألف
(غازات غير 

 مستقرة كيميائيا)
بدون رسم 

بدون كلمة تنبيه  غري مطلوب ختطيطي إضايف
 إضافية

 إضايف: بيان خطورة
قــد يتفاعــل تفــاعالً متفجــراً 

 حىت يف غياب اهلواء
H230 

 باء
(غازات غير 

 مستقرة كيميائيا)
بدون رسم 

بدون كلمة تنبيه  غري مطلوب ختطيطي إضايف
 إضافية

 بيان خطورة إضايف:
قــد يتفاعــل تفــاعالً متفجــراً 
حـــىت يف غيـــاب اهلـــواء عنـــد 

 ضغط و/أو حرارة مرتفعة
H231 

اخلطرة، الالئحة التنظيمية النموذجية، ميكن أن يكون الرمز والرقم واإلطار باللون األبيض بـدالً مـن مبوجب توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع  (أ)
 األسود. وجيب أن تكون األرضية محراء يف احلالتني.

 لالطالع على معايري التصنيف) 3-2(انظر الفصل  األيروسوالت 3-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 الخطورةفئة  رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه
 المنسقالنظام 

 عالمياً 
الئحة األمم المتحدة 

 )1(التنظيمية النموذجية

 أيروسوالت

1 
  

 خطر
 هلوب بدرجة فائقة أيروسول
قــــد ينفجــــر  :منضــــغطوعــــاء 

 إذا سخِّن

H222 
H229 

2 
  

 تحذير
 هلوب أيروسول
قــــد ينفجــــر  :منضــــغطوعــــاء 

 إذا سخِّن

H223 
H229 

بدون رسم  3
 ختطيطي

 
قــــد ينفجــــر  :منضــــغطوعــــاء  تحذير

 H229 إذا سخِّن

ســود أو مبوجــب توصــيات األمــم املتحــدة بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، الالئحــة التنظيميــة النموذجيــة، ميكــن أن يكــون الرمــز والــرقم واإلطــار بــاللون األ (أ)
 .محراء يف احلالتني األوليني، وخضراء يف احلالة الثالثة األبيض. وجيب أن تكون األرضية
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 لالطالع على معايري التصنيف) 4-2(انظر الفصل  الغازات المؤكسدة 4-1م 

 الوسم التصنيف

بيان رمز 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

األمم المتحدة الئحة 
 التنظيمية النموذجية

 1 غازات مؤكسدة
  

 خطر
 قد يسبب حريقاً أو يؤجج احلريق؛

 H270 عامل مؤكِسد

 لالطالع على معايري التصنيف) 5-2(انظر الفصل  الغازات تحت الضغط 5-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
التنظيمية 
 )1(النموذجية

غازات تحت 
 الضغط

 غاز مضغوط
  

حتتوي غازاً حتت ضغط؛ قد تنفجر  تحذير
 H280 إذا سخنت

 غاز مسيل
  

حتتوي غازاً حتت ضغط؛ قد تنفجر  تحذير
 H280 إذا سخنت

غاز مسيل 
   مبرد

حتتوي غازاً مربداً؛ قد يسبب حروقاً أو  تحذير
 H281 إصابات قّـرِّية (كريوجينية)

 غاز مذاب
  

حتتوي غازاً حتت ضغط؛ قد تنفجر  تحذير
 H280 إذا سخنت

والـرقم واإلطـار بـاللون األبـيض بـدالً مـن مبوجب توصيات األمم املتحـدة بشـأن نقـل البضـائع اخلطـرة، الالئحـة التنظيميـة النموذجيـة، ميكـن أن يكـون الرمـز  (أ)
لــيس هــذا الرســم التخطيطــي مطلوبــاً للغــازات الســمية أو اللهوبــة (انظــر أيضــاً املالحظــة "(أ)" أســفل و  .احلــالتني كلتــا  يف خضــراء األســود. وتكــون األرضــية

 ).2-1وم  17-1اجلدولني م 
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 لالطالع على معايري التصنيف) 6-2(انظر الفصل  السوائل اللهوبة (القابلة لالشتعال) 6-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 )1(التنظيمية النموذجية

سوائل لهوبة 
 (قابلة لالشتعال)

1 
  

 H224 هلوب بدرجة فائقة وخبارسائل  خطر

2 
  

 H225 هلوب بدرجة عالية وخبارسائل  خطر

3 
  

 H226 هلوب وخبارسائل  تحذير

بدون رسم  4
 H227 سائل قابل لالشتعال تحذير غري مطلوب ختطيطي

يكـون الرمـز والـرقم واإلطـار بـاللون األسـود بـدالً مــن  مبوجـب توصـيات األمـم املتحـدة بشـأن نقـل البضـائع اخلطـرة، الالئحـة التنظيميـة النموذجيـة، ميكـن أن (أ)
 األبيض. وجيب أن تكون األرضية محراء يف احلالتني.

 لالطالع على معايري التصنيف) 7-2(انظر الفصل  المواد الصلبة اللهوبة (القابلة لالشتعال) 7-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 الخطورة

 رتبة الخطورة

 فئة الخطورة

 التخطيطيالرسم 

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 التنظيمية النموذجية

مواد صلبة 
لهوبة (قابلة 
 لالشتعال)

1 
  

 H228 مادة صلبة هلوبة خطر

2 
  

 H228 مادة صلبة هلوبة تحذير
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 التصنيف) لالطالع على معايري 8-2(انظر الفصل  المواد والمخاليط الذاتية التفاعل 8-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 رتبة الخطورة الخطورة

فئة 
 الخطورة

 الرسم التخطيطي
كلمة 
 النظام المنسق عالمياً  بيان الخطورة التنبيه

الئحة األمم المتحدة 
 )1(التنظيمية النموذجية

مواد ومخاليط 
 ذاتية االشتعال

 النوع ألف
 

(ال جيوز السماح 
 H240 التسخني قد يسبب انفجاراً  خطر (ب)بالنقل)

 النوع باء

 

 

 

التســخني قــد يســبب حريقــاً  خطر
 H241 أو انفجاراً 

النوعان 
   جيم ودال

 H242 التسخني قد يسبب حريقاً  خطر

النوعان 
   هاء وواو

 H242 التسخني قد يسبب حريقاً  تحذير

بدون كلمة  غري مطلوب رسم ختطيطي بدون النوع زاي
 ال يوجد بدون بيان اخلطورة تنبيه

 181ص فيمــا يتعلــق بــالنوع بــاء، ميكــن مبوجــب توصــيات األمــم املتحــدة بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، الالئحــة التنظيميــة النموذجيــة، تطبيــق احلكــم اخلــا (أ)
 من الالئحة التنظيمية النموذجية لالطالع على مزيد من التفاصيل). 3-3انظر الفصل (اإلعفاء من محل وسم املتفجرات مبوافقة السلطة املختصـة. 

 من الالئحة التنظيمية النموذجية). 2-2-3-5-2، الفقرة 5-2ال جيوز السماح بنقله يف العبوة اليت اخترب فيها (انظر الفصل  (ب)

 )التصنيفلالطالع على معايري  9-2(انظر الفصل  السوائل التلقائية االشتعال 9-1م 

 الوسم التصنيف

بيان رمز 
 رتبة الخطورة الخطورة

فئة 
 الخطورة

 الرسم التخطيطي
كلمة 
 النظام المنسق عالمياً  بيان الخطورة التنبيه

الئحة األمم المتحدة 
 التنظيمية النموذجية

سوائل تلقائية 
 1 االشتعال

  
النـــــار فـــــور التعـــــرض تلـــــتقط  خطر

 H250 للهواء
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 التصنيف) على معايري لالطالع 10-2(انظر الفصل  المواد الصلبة التلقائية االشتعال 10-1م 

 الوسم التصنيف

بيان رمز 
 رتبة الخطورة الخطورة

فئة 
 الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

المتحدة الئحة األمم 
 التنظيمية النموذجية

مواد صلبة 
 1 تلقائية االشتعال

  
 H250 تلتقط النار فور التعرض للهواء خطر

 لالطالع على معايري التصنيف) 11-2(انظر الفصل  المواد والمخاليط الذاتية التسخين 11-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 رتبة الخطورة الخطورة

فئة 
 الخطورة

 التخطيطيالرسم 

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 التنظيمية النموذجية

مواد ومخاليط 
 ذاتية التسخين

1 
  

 H251 ذاتية التسخني؛ قد تلتقط النار خطر

2 
  

ذاتيـــة التســــخني يف الكميـــات الكبــــرية؛  تحذير
 H252 قد تلتقط النار

 لالطالع على معايري التقييم) 12-2(انظر الفصل  التي تطلق بالتالمس مع الماء غازات لهوبةوالمخاليط المواد  12-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 رتبة الخطورة الخطورة

فئة 
 الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 )1(التنظيمية النموذجية

ومخاليط مواد 
تطلق بالتالمس مع 

الماء غازات 
 لهوبة

1 
  

 تطلق بالتالمس مع املاء غازات هلوبة خطر
 H260 قد تشتعل تلقائياً 

2 
  

 H261 تطلق بالتالمس مع املاء غازات هلوبة خطر

3 
  

 H261 تطلق بالتالمس مع املاء غازات هلوبة تحذير

سـود بـدالً مــن مبوجـب توصـيات األمـم املتحـدة بشـأن نقـل البضـائع اخلطـرة، الالئحـة التنظيميـة النموذجيـة، ميكـن أن يكـون الرمـز والـرقم واإلطـار بـاللون األ (أ)
 األبيض. وجيب أن تكون األرضية زرقاء يف احلالتني.
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 على معايري التصنيف) لالطالع 13-2(انظر الفصل  السوائل المؤكسدة 13-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 رتبة الخطورة الخطورة

فئة 
 الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 التنظيمية النموذجية

 سوائل مؤكسدة

1 
  

قـــــد تســـــبب حريقـــــاً أو انفجـــــاراً؛ عامـــــل  خطر
 H271 مؤكسد قوي

2 
  

 H272 تؤجج احلريق؛ عامل مؤكِسد قد خطر

3 
  

 H272 قد تؤجج احلريق؛ عامل مؤكِسد تحذير

 لالطالع على معايري التصنيف) 14-2(انظر الفصل  المواد الصلبة المؤكِسدة 14-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 رتبة الخطورة الخطورة

فئة 
 الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 التنظيمية النموذجية

مواد صلبة 
 مؤكِسدة

1 
  

؛ مؤكسـد اً أو انفجـار  اً قد تسـبب حريقـ خطر
 H271 قوي

2 
  

 H272 ؛ عامل مؤكِسداحلريققد تؤجج  خطر

3 
  

 H272 ؛ عامل مؤكِسداحلريققد تؤجج  تحذير
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 لالطالع على معايري التصنيف) 15-2(انظر الفصل  الفوقية (البيروكسيدات) العضويةاألكاسيد  15-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 رتبة الخطورة الخطورة

فئة 
 الخطورة

 الرسم التخطيطي
كلمة 
 النظام المنسق عالمياً  بيان الخطورة التنبيه

الئحة األمم المتحدة 
 )1(التنظيمية النموذجية

فوقية  أكاسيد
(بيروكسيدات) 

 عضوية

 النوع ألف
 

التســــــخني قــــــد يســـــــبب  خطر (ب)(ال جيوز السماح بالنقل)
 H240 انفجاراً 

 النوع باء

 

 

 

التســــــخني قــــــد يســـــــبب  خطر
 H241 حريقاً أو انفجاراً 

النوعان 
   جيم ودال

التســــــخني قــــــد يســـــــبب  خطر
 H242 حريقاً 

النوعان هاء 
   وواو

يســـــــبب  التســــــخني قــــــد تحذير
 H242 حريقاً 

بدون كلمة  غري مطلوب بدون رسم ختطيطي النوع زاي
 ال يوجد بدون بيان اخلطورة تنبيه

 181ص فيمــا يتعلــق بــالنوع بــاء، ميكــن مبوجــب توصــيات األمــم املتحــدة بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، الالئحــة التنظيميــة النموذجيــة، تطبيــق احلكــم اخلــا (أ)
 من الالئحة التنظيمية النموذجية لالطالع على مزيد من التفاصيل). 3-3املتفجرات مبوافقة السلطة املختصـة. انظر الفصل (اإلعفاء من محل وسم 

 من الالئحة التنظيمية النموذجية). 2-2-3-5-2، الفقرة 5-2ال جيوز السماح بنقله يف العبوة اليت اخترب فيها (انظر الفصل  (ب)

 لالطالع على معايري التصنيف) 16-2(انظر الفصل  زاتالمواد األكالة للفل 16-1م 

 الوسم التصنيف

بيان رمز 
 رتبة الخطورة الخطورة

فئة 
 الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 التنظيمية النموذجية

مواد أكالة 
 1 للفلزات

  
 H290 أكالة للفلزاتقد تكون  تحذير
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 لالطالع على معايري التصنيف) 17-2(انظر الفصل  المتفجرات المنزوعة الحساسية  17-1م

 الوسم التصنيف
رمز بيانات 

 الخطورة
 رتبة الخطورة

فئة 
 الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه
 المنسقالنظام 

 عالمياً 
الئحة األمم المتحدة 

 )أ(النموذجيةالتنظيمية 

متفجرات 
منزوعة 
 الحساسية

1 
 

 ال ينطبق

 خطر

االنتثار؛  العصف أو أو احلريق خطورة
عند  احتمال متزايد حلدوث انفجار

 خفض عامل نزع احلساسية
H206 

2 
 

 ال ينطبق
احتمال متزايد االنتثار؛ أو  احلريق خطورة

عند خفض عامل نزع  حلدوث انفجار
 احلساسية

H207 

3 
 

 ال ينطبق

 تحذير

احتمال متزايد االنتثار؛ أو  احلريق خطورة
عند خفض عامل نزع  حلدوث انفجار

 احلساسية
H207 

4 
 

 ال ينطبق
احتمال متزايد حلدوث ؛ احلريق خطورة
 H208 عند خفض عامل نزع احلساسية انفجار

ة للنقـــل بأســـلوب خمتلـــف. ففـــي النقـــل، تصـــنف املتفجـــرات الصـــلبة املنزوعـــة يـــيعـــاجل تصـــنيف ووســـم املتفجـــرات املنزوعـــة احلساســـية يف الالئحـــة التنظيم (أ)
(انظــر توصــيات األمــم املتحــدة بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، الئحــة  1-4(الغــازات اللهوبــة) وحتمــل بطاقــة وســم الشــعبة  1-4احلساســية يف الشــعبة 

(الســوائل اللهوبــة) وحتمــل بطافــة  3ئلة املنزوعــة احلساســية يف الرتبــة ). وتصــنف املتفجــرات الســا4-2-4-2 فقــرة، ال4-2تنظيميــة منوذجيــة، الفصــل 
 من الالئحة التنظيمية النموذجية). 4-1-3-2، الفقرة 3-2(انظر الفصل  3وسم االرتبة 
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 لالطالع على معايري التصنيف) 1-3(انظر الفصل  السمية الحادة 18-1م 
 الوسم التصنيف

 اتبيانرموز 
 الخطورة

رتبة 
 فئة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 )1(التنظيمية النموذجية

سمية 
 حادة

1 
 فموية

  
 خطر

 H300 مميت إذا ابتلع
 H310 مميت إذا تالمس مع اجللد جلدية

 H330 مميت إذا استنشق باالستنشاق

2 
 فموية

  
 خطر

 H300 مميت إذا ابتلع
 H310 مميت إذا تالمس مع اجللد جلدية

 H330 مميت إذا استنشق باالستنشاق

3 
 فموية

  
 خطر

 H301 مسي إذا ابتلع
 H311 مسي إذا تالمس مع اجللد جلدية

 H331 إذا استنشقمسي  باالستنشاق

4 
 فموية

 
 تحذير غري مطلوب

 H302 ضار إذا ابتلع
 H312 ضار إذا تالمس مع اجللد جلدية

 H332 ضار إذا استنشق باالستنشاق

5 
 فموية

بدون رسم 
 تحذير غري مطلوب ختطيطي

 H303 قد يضر إذا ابتلع
 H313 قد يضر إذا تالمس مع اجللد جلدية

 H333 قد يضر إذا استنشق باالستنشاق
" يف الركن األسفل مـن 6توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحة التنظيمية النموذجية، يستعاض يف حالة الغازات عن الرقم "مبوجب  (أ)

 ".2الرسم التخطيطي بالرقم "

 لالطالع على معايري التصنيف) 2-3(انظر الفصل  ل/تهيج الجلدتأكّ  19-1م 
 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه
النظام المنسق 

 عالمياً 
الئحة األمم المتحدة 
 التنظيمية النموذجية

 تأكل/تهيج الجلد

1 
   

تســــــــــــبب حروقــــــــــــاً جلديــــــــــــة  خطر
 H314 شديدة وتلفاً للعني

2 
  

 H315 اجللدتسبب هتيجاً يف  تحذير غري مطلوب

بدون رسم  (أ)3
 H316 تسبب هتيجاً جلدياً خفيفاً  تحذير غري مطلوب ختطيطي

 تنطبق على بعض السلطات. (أ)
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 لالطالع على معايري التصنيف) 3-3(انظر الفصل  تلف العين الشديد/تهّيج العين 20-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 التخطيطيالرسم 

 بيان الخطورة كلمة التنبيه
النظام المنسق 

 عالمياً 
الئحة األمم المتحدة 
 التنظيمية النموذجية

تلف شديد 
 للعين/تهّيج للعين

1 
 

 H318 تسبب تلفاً شديداً للعني خطر غري مطلوب

 ألف2/2
  

 H319 تسبب هتيجاً شديداً للعني تحذير غري مطلوب

بدون رسم  باء2
 H320 تسبب هتيجاً للعني تحذير غري مطلوب ختطيطي

 لالطالع على معايري التصنيف) 4-3(انظر الفصل  التحسس التنفسي 21-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم 
المتحدة التنظيمية 

 النموذجية

 التحسس التنفسي

1 
 

 خطر غري مطلوب
قــد تســـبب أعــراض حساســـية أو ربـــو 
أو صــــــــعوبات يف التــــــــنفس يف حالــــــــة 

 استنشاقها
H334 

 (أ)ألف1
 

 خطر غري مطلوب
قــد تســـبب أعــراض حساســـية أو ربـــو 
أو صــــــــعوبات يف التــــــــنفس يف حالــــــــة 

 استنشاقها
H334 

 (ب)باء1

 
 خطر غري مطلوب

قــد تســـبب أعــراض حساســـية أو ربـــو 
أو صــــــــعوبات يف التــــــــنفس يف حالــــــــة 

 استنشاقها
H334 

 .بيانات كافية، وإذا اشرتطت السلطة املختصة ذلك تفر ايف حال تو ميكن تطبيق فئة فرعية  (أ)
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 لالطالع على معايري التصنيف) 4-3(انظر الفصل  التحسس الجلدي 22-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 التنظيمية النموذجية

التحسس 
 الجلدي

1 
  

 H317 قد تسبب تفاعل حساسية يف اجللد تحذير غري مطلوب

 (أ)ألف1

  
 H317 تفاعل حساسية يف اجللدقد تسبب  تحذير غري مطلوب

 (أ)باء1

 
 H317 قد تسبب تفاعل حساسية يف اجللد تحذير غري مطلوب

 .بيانات كافية، وإذا اشرتطت السلطة املختصة ذلك تفر ايف حال تو ميكن تطبيق فئة فرعية  (أ)

 لالطالع على معايري التصنيف) 5-3(انظر الفصل  إطفار الخاليا الجنسية 23-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم 
المتحدة التنظيمية 

 النموذجية

إطفار الخاليا 
 الجنسية

1 
ألف 1(
  باء معًا)1و

 خطر غري مطلوب

(يـــذكر ســـبيل  قـــد تســـبب عيوبـــاً جينيـــة
التعـــــرض إذا ثبـــــت بصـــــورة قاطعـــــة أنــــــه 
ليست هناك سبل تعرض أخرى تسبب 

 اخلطر)

H340 

2 
 

 تحذير غري مطلوب

(يــذكر  يشــتبه بأ�ــا تســبب عيوبــاً جينيــة
ســـبيل التعـــرض إذا ثبـــت بصـــورة قاطعـــة 
أنـــه ليســـت هنـــاك ســـبل تعـــرض أخـــرى 

 تسبب اخلطر)

H341 
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 لالطالع على معايري التصنيف) 6-3(انظر الفصل  السرطنة 24-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم 
المتحدة التنظيمية 

 النموذجية

 السرطنة

1 
ألف 1(
 باء معًا)1و

 خطر غري مطلوب

(يـــــــذكر ســـــــبيل  قـــــــد تســـــــبب الســـــــرطان
التعــــــرض إذا ثبــــــت بصــــــورة قاطعــــــة أنــــــه 
ليست هناك سـبل تعـرض أخـرى تسـبب 

 اخلطر)

H350

 تحذير غري مطلوب 2

(يــــــذكر  يشــــــتبه بأ�ــــــا تســــــبب الســــــرطان
سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنـه 
ليست هناك سـبل تعـرض أخـرى تسـبب 

 اخلطر)

H351

 لالطالع على معايري التصنيف) 7-3(انظر الفصل  التناسليةالسّمية  25-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم 
المتحدة التنظيمية 

 النموذجية

السّمية 
 التناسلية

1 
 باء1ألف و1(

 معًا)
 خطر غري مطلوب

(يــــذكر  اخلصــــوبة أو اجلنــــني تضــــرقــــد 
التـــأثري احملـــدد إذا كـــان معروفـــاً) (يـــذكر 
ســبيل التعــرض إذا ثبــت بصــورة قاطعــة 
أنــه ليســت هنــاك ســبل تعــرض أخــرى 

 تسبب اخلطر)

H360

 تحذير غري مطلوب 2

اخلصـــوبة أو اجلنـــني تضـــريشـــتبه بأ�ـــا 
(يـــذكر التـــأثري احملـــدد إذا كـــان معروفًـــا) 
(يــذكر ســبيل التعــرض إذا ثبــت بصــورة 
قاطعــة أنــه ليســت هنــاك ســبل تعــرض 

 أخرى تسبب اخلطر)

H361

فئة إضافية 
التأثيرات  بشأن
إلرضاع أو في ا

 من خالله

بدون رسم 
بدون كلمة  غري مطلوب ختطيطي

H362قد تؤذي أطفال الرضاعة الطبيعية تنبيه
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 لالطالع على معايري التصنيف) 8-3(انظر الفصل  تعرض مفردبعد  السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة 26-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

كلمة 
 بيان الخطورة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم 
المتحدة التنظيمية 

 النموذجية

السمية الشاملة 
ألعضاء مستهدفة 

تعرض ال - محددة
 مفردال

1 
 

 خطر غري مطلوب

ذكر مجيـــع (أو تـــ تســـبب تلفـــاً لألعضـــاء
 إذا كانــت معروفـــة) األعضــاء الــيت تتــأثر

(يـــذكر ســـبيل التعـــرض إذا ثبـــت بصـــورة 
ة أنـــه ليســـت هنـــاك ســـبل تعـــرض اطعـــق

 أخرى تسبب اخلطر)

H370 

2 
 

 تحذير غري مطلوب

تـــــذكر أو ( تســـــبب تلفـــــاً لألعضـــــاءقـــــد 
ـــــأثر ـــــيت تت ـــــت  مجيـــــع األعضـــــاء ال إذا كان

(يـذكر ســبيل التعـرض إذا ثبــت  معروفـة)
ة أنـــه ليســـت هنـــاك ســــبل اطعـــبصـــورة ق

 تعرض أخرى تسبب اخلطر)

H371 

3 
 

 تحذير غري مطلوب
 H335 قد تسبب هتيج اجلهاز التنفسي

  أو
 H336 قد تسبب الدوار أو الرتنح

 لالطالع على معايري التصنيف) 9-3 (انظر الفصل تعرض متكرربعد السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة  27-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 رتبة الخطورة الخطورة

فئة 
 الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 التنظيمية النموذجية

السمية الشاملة 
ألعضاء 

مستهدفة محددة 
التعرض  -

 المتكرر

1 
 

 خطر غري مطلوب

ـــــع (أو  ألعضـــــاءتســـــبب تلفـــــاً ل تـــــذكر مجي
مـن  إذا كانت معروفـة) األعضاء اليت تتأثر

(يــذكر  خــالل التعــرض املطــول أو املتكــرر
أنــه  اطعــةســبيل التعــرض إذا ثبــت بصــورة ق

ليســت هنــاك ســبل تعــرض أخــرى تســبب 
 اخلطر)

H372 

2 
 

 تحذير غري مطلوب

تــذكر مجيــع (أو  ألعضــاءقــد تســبب تلفــاً ل
مـن  إذا كانت معروفـة) األعضاء اليت تتأثر

(يــذكر  خــالل التعــرض املطــول أو املتكــرر
أنــه  اطعــةســبيل التعــرض إذا ثبــت بصــورة ق

ليســت هنــاك ســبل تعــرض أخــرى تســبب 
 اخلطر)

H373 
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 لالطالع على معايري التصنيف) 10-3(انظر الفصل  خطر السمية بالشفط 28-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 التنظيمية النموذجية

خطر السمية 
 بالشفط

1 
 

قـــــد تكـــــون مميتـــــة إذا ابتلعـــــت ودخلـــــت  خطر غري مطلوب
 H304 املسالك اهلوائية

2 
 

قــــد تســــبب ضــــرراً إذا ابتلعــــت ودخلــــت  تحذير غري مطلوب
 H305 املسالك اهلوائية

 لالطالع على معايري التصنيف) 1-4(انظر الفصل  المائية، القصيرة األمد (الحادة) الخطورة البيئية (أ)29-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

كلمة 
 بيان الخطورة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 )أ(التنظيمية النموذجية

 الخطورة البيئية
المائية، قصيرة 
 األمد (الحادة)

 1حادة 
  

 H400 املائيةمسية جداً للحياة  تحذير

بدون رسم  2حادة 
بدون كلمة  غري مطلوب ختطيطي

 H401 مسية للحياة املائية تنبيه

بدون رسم  3حادة 
بدون كلمة  غري مطلوب ختطيطي

 H402 ضارة للحياة املائية تنبيه

بـأي توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحة التنظيمية النموذجية، إذا كانـت املـادة تتسـم مبوجب  1غري مطلوب رسم ختطيطي للفئة  (أ)
فإن هذا الرسم التخطيطي يكون مطلوبـاً كعالمـة خطورة أخرى،  إذا مل تكن هناكتشملها الالئحة التنظيمية النموذجية لألمم املتحدة. أما خطورة أخرى 

 بالالئحة التنظيمية النموذجية لألمم املتحدة. 9باإلضافة إىل بطاقة وسم الرتبة 

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

298 

 لالطالع على معايري التصنيف) 1-4(انظر الفصل  المائية، الطويلة األمد (المزمنة) الخطورة البيئية (ب)29-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 )أ(التنظيمية النموذجية

 الخطورة البيئية
المائية، طويلة 
 األمد (المزمنة)

 1مزمنة 
  

للحيـــــاة املائيــــــة، مــــــع  جــــــداً  مسيـــــة تحذير
 H410 األمدتأثريات طويلة 

 2مزمنة 
  

بدون كلمة 
 تنبيه

مسيـــة للحيـــاة املائيـــة، مـــع تـــأثريات 
 H411 األمدطويلة 

بدون رسم  3مزمنة 
بدون كلمة  غري مطلوب ختطيطي

 تنبيه
ضــارة للحيــاة املائيــة، مــع تــأثريات 

 H412 األمدطويلة 

بدون رسم  4مزمنة 
بدون كلمة  غري مطلوب ختطيطي

 تنبيه
الطويــــل قــــد تســــبب علــــى املــــدى 

 H413 املائية ةأضراراً للحيا

توصــيات األمــم املتحــدة بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، الالئحــة التنظيميــة النموذجيــة، إذا كانــت املــادة مبوجــب  2و 1غــري مطلــوب رســم ختطيطــي للفئتــني  (أ)
، فــإن هــذا الرســم التخطيطــي يكــون خطــورة أخــرى هنــاكإذا مل تكــن تشــملها الالئحــة التنظيميــة النموذجيــة لألمــم املتحــدة. أمـا بــأي خطــورة أخــرى تتسـم 

 بالالئحة التنظيمية النموذجية لألمم املتحدة. 9مطلوباً كعالمة باإلضافة إىل بطاقة وسم الرتبة 

 التصنيف) لالطالع على معايري 2-4(انظر الفصل  على طبقة األوزون الخطورة 30-1م 

 الوسم التصنيف

 اتبيانرموز 
 فئة الخطورة الخطورةرتبة   الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 التنظيمية النموذجية

على  خطورة
 1 طبقة األوزون

 
يضـــر بالصــــحة العامـــة والبيئــــة عـــن طريــــق  تحذير غري مطلوب

 H420 العلوي الغالف اجلزيتدمري األوزون يف 
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