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  (A)     GE.09-21940    120609    120609 

  
  وومسها الكيميائية املواد لتصنيف عاملياً قاملنسَّ النظام

  التصويب

ية املنقحة من النظام املنسَّق عاملياً لتـصنيف املـواد الكيميائيـةالتصويبـات املتعلقـة بالطبعة الثان    :مالحظة
:وومسهـا ترد أيضاً يف موقع جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا على شبكة اإلنترنـت وعنوانـه               

http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm 

  الثانية اجلملة ،٣- ١٠- ٤- ١ الفقرة ،٢٩ الصفحة  - ١

 حمـددة  صـحية  أخطار" ب "والشجرة والسمكة التعجب وعالمة حمددة، ةـصحي ارـأخط" نـع يستعاض
  "التعجب وعالمة

  ١- ٤- ١٠- ٤- ١ الفقرة ،٢٩ لصفحةا  - ٢

  "يتضمن قد" ب" يتضمن" عن يستعاض

  الثالثة اجلملة ،)أ (٢- ٥- ١٠- ٤- ١ الفقرة ،٣١ و٣٠ الصفحة - ٣

  ‘غالباً "طرخ" كلمة وتستخدم‘ ب ‘"خطر" كلمة وتستخدم‘ عن يستعاض

  غالباً "حتذير" تستخدم ب" حتذير" تستخدم عن يستعاض

  ٢- ٥- ١ الفقرة ،٣٥ الصفحة - ٤

  .نطبقي ال
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  :األخرية اجلملة يف

  "أيضاً املختصة السلطة تطلب وقد "ب "أيضاً تطلب أن املختصة السلطة ختتار وقد" عن يستعاض

  .نطبقيال 

  "احلدية التركيزات/العتبة قيم"عنون امل العمود ،١- ٥- ١ اجلدول ،٣٦ الصفحة - ٥

  "املائة يف ٠,١ ≥" ب "املائة يف ١,٠ ≥" عن يستعاض ،"جلدي/تنفسي حتسس" خانة يف

  :"املائية البيئة على األخطار خانة"قبل  التاليتان اجلديدتان اخلانتان دخلُت

 ٢٠,٥ ≤ ةيحرك ولزوجة ١ الفئة مكونات من املائة يف ١٠ ≥ )١ الفئة (الشفط خطر
  سْ ٤٠ عند ث/٢مم

ـ حرك ولزوجـة  ١ الفئة مكونات من املائة يف ١٠ ≥ )٢ الفئة (الشفط خطر  ١٤ ≤ ةي
 سْ ٤٠ عند ث/٢مم

  ١١ املربع ،٨- ٢ القرار منطق ،٧٦ الصفحة - ٦

  "تراًل ٤٥٠م أوكغ ٤٠٠" ب "تراًل ٥٥٠م أوكغ٤٠٠" عن يستعاض

  ١١ املربع ،١٥- ٢ القرار منطق ،١٠٢ الصفحة - ٧

  "تراًل ٤٥٠م أو كغ ٤٠٠" ب" تراًل ٥٥٠ أو مكغ٤٠٠" عن يستعاض

  "٥ الفئة "عمود ،١- ١- ٣ اجلدول ،١٠٩ الصفحة - ٨

  :يلي ماك ٥ لفئةا عمود عدلي 
 ٥ الفئة التعرض سبيل

 فموي
 جلدي

٥ ٠٠٠  
 )و (املالحظة يف التفصيلية املعايري انظر

 غازات
 أخبرة
 اذورذ أغربة

 )و (املالحظة يف التفصيلية املعايري انظر
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  ٢- ٢- ٣و ١- ٢- ٣ اجلدولني يف) أ (املالحظة ،١٢٥و ١٢٤ الصفحتان - ٩

  ٧- ٤- ٢- ٣- ١ ب ١- ٧- ٤- ٢- ٣- ١ عن يستعاض 

  ١- ٢- ٣ القرار منطق ،١- ٥- ٢- ٣ الفقرة ،١٣٠ الصفحة - ١٠

   ٢- ٤- ٢- ٢- ٣ عـن  يستعاض ،)و (الفرعية الفقرة يف ،"املخلوط أو املادة هل" ب يبدأ ذيـال األول املربع يف
  ٤- ٢- ٢- ٣ ب

  ٤- ١- ٤- ٣ الفقرة ،١٤٧ الصفحة - ١١

  "٢- ٤- ٤- ٣يف " ب" ٤- ٤- ٣ الفرع يف" عن يستعاض 

  ٢- ٤- ٣ القرار منطق ،٢- ٥- ٤- ٣ الفقرة ،١٥٥ الصفحة  - ١٢

  .ال ينطبق

  الثانية اجلملة مالحظة، ،١- ٨- ٣ الشكل ،١٨٨ الصفحة - ١٣

  .ال ينطبق

  ١- ٨- ٣ اجلدول ،١٩١ الصفحة - ١٤

  : "الوحدات" املعنون العمود 

  "ساعات ٤/حجم مليون/جزء" ب" مليون/جزء" عن يستعاض ،" غاز)الفأر (ستنشاقالا" خانة يف  - 

  "ساعات ٤/ل/ملغ ب ل/مغم" عن يستعاض ،" خبار)الفأر (ستنشاقالا" خانة يف - 

" دخان/رذاذ/غبار) الفأر(االستنشاق "و " خبار) الفأر(االستنشاق "و " غاز) الفأر(االستنشاق "تعدل العبارات  
  )"الفأر(دخان /رذاذ/استنشاق غبار" و")الفأر(استنشاق خبار "و)" الفأر(استنشاق غاز : "ا يليكم

   :"بشأن التوجيهية القيم اتنطاق" املعنون العمود

  : مبا يلي٢يستعاض عن عمود الفئة 
  ٢الفئة 

  ٢٠٠٠≤ ت<٣٠٠
  ٢٠٠٠≤ت <١٠٠٠
  ٢٠٠٠٠≤ت <٢٥٠٠
  ٢٠≤ت <١٠
  ٥,٠≤ت <١,٠
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  ١- ٩- ٣ جلدولا ،٢٠٣ الصفحة - ١٥

  "يوم/ساعات ٦/مليون/زءج" عن يستعاض ")الفأر (غاز تنشاقسا" خانة يف: "وحدات" املعنون العمود -
  ؛"يوم/ساعات ٦/حجم مليون/جزء" ب

 ١٠ (الرقمية القيم من دةـواح كل قبل درجي :")التركيز/اجلرعة (التوجيهية القيم" املعنون العمود -
  ≤  الرمز)٠,٠٢ إىل

  ٢- ٩- ٣ اجلدول ،٠٣٢ الصفحة - ١٦

 ٦/مليـون /جـزء " عـن  يستعاض ،")الفأر (غاز استنشاق" خانةيف  : "الوحدات"عنون  امل العمود -
  ؛"يوم/ساعات ٦/حجم مليون/جزء" ب "يوم/ساعات

  :يلي مبا املوجود األخري العمود عن يستعاض :"التوجيهية القيم اتنطاق" املعنون العمود -

  التوجيهية القيم نطاق
 )تركيزال/اجلرعة(

 ١٠٠ ≤ ت< ١٠
 ٢٠٠≤ت <٢٠
 ٢٥٠ ≤ ت<٥٠
 ١,٠ ≤ت <٠,٢
 ٠,٢ ≤ ت< ٠,٠٢

  وىلاأل اجلملة ،٨- ٩- ٢- ٩- ٣ الفقرة ،٢٠٣ الصفحة - ١٧

  ٧- ٩- ٢- ٩- ٣و ٦- ٩- ٢- ٩- ٣ ب ٧- ٩- ٩- ٢- ٣و ٦- ٩- ٩- ٢- ٣ عن يستعاض 

  منيالي على األخري املربع ،١- ١٠- ٣ القرار منطق ،١- ٥- ١٠- ٣ الفقرة ،٢١٣ الصفحة - ١٨

  .ينطبق ال 

  "األخطار تبليغ عناصر" املعنون العمود ،٣ الفئة ،١٨- ٢ م اجلدول ،٢٧٨ الصفحة - ١٩

 عن يستعاض
 

 رمز ال ب

 .ال ينطبق
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  "األخطار تبليغ عناصر" املعنون العمود ،٢١- ٢ م و ٢٠- ٢ م اجلدوالن ،٢٨١ الصفحة - ٢٠

  :"األخطار بيان" خانة يف 

  .ال ينطبق  

  .ال ينطبق  

  "والتداخل البيانات تلوث" العنوان قبل الفقرة رقم ،٤٣٤ صفحةال - ٢١

  .ال ينطبق

  األوىل اجلملة هناية ،٤- ٤- ٢- ٩ م الفقرة ،٤٦٩ الصفحة - ٢٢

  .ال ينطبق

  ٤- ٣- ٣- ٩ م الفقرة ،٤٧٤ الصفحة  - ٢٣

  .ال ينطبق

  .ال ينطبق

  األخرية اجلملة ،١- ٤- ٣- ٩ م الفقرة ،٤٧٥ الصفحة - ٢٤

  .ال ينطبق

  اخلامسة اجلملة ،)أ (٢- ٥- ٣- ٩ م الفقرة ،٤٧٥ الصفحة - ٢٥

  .ال ينطبق

  ٥- ٤- ٦- ٩ م الفقرة ،٥٠١ الصفحة  - ٢٦

  .ال ينطبق  

 -  - - -  -  


