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املنسق اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظام       ة  نجل
  عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وتوسيمها

املنسق عامليـاً   بنقل البضائع اخلطرة وبالنظام     تقرير جلنة اخلرباء املعنية         
  اخلامسة  عن دورا لتصنيف املواد الكيميائية وتوسيمها

  2010ديسمرب / كانون األول10 املعقودة يف جنيف يف

  إضافة    

  املرفق األول    

عديالت على الطبعة املنقحة السادسة عشرة للتوصيات املتعلقة بنقل         ت    
  )ST/SG/AC.10/1/Rev.16(لنموذجي النظام ا البضائع اخلطرة،

  تصويب    

، يف اجلدول املتضمن التعـديالت علـى البنـود          4-2-3-5-2،  5يف الصفحة     -1
  املدرجة

  : صف جديد على النحو التايليضاف  

  التعديل  العمود  األكسيد الفوقي العضوي

 ثالثـي   - 5 ، 5،  3 (-فوق أكـسي    

األكـسيد الفـوقي    ) ميثيل هكسانول 

-52> "ب" 82-38>"يــستعاض عــن   التركز) الصف األول(

82"  
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  )82-38>التركز (

  ، يف اجلدول املتضمن البنود اجلديدة4-2-3-5-2، 5الصفحة   -2

  : صف جديد على النحو التايلإدراج  

  )11(  )10(  )9(  )8(  )7(  )6(  )5(  )4(  )3(  )2(  األكسيد الفوقي العضوي

 ثالثــي ميثيــل - 5 ،5، 3 (-فــوق أكــسي 

   األكسيد الفوقي )هكسانوات ثالثي

<38-52 ≥ 62      OP8 +10+ 15 3119    

  )9(، العمود UN 3500، قائمة البنود اجلديدة، 9الصفحة   -3

  .PP89 حذف  

  ، اجلملة األوىلSP238، 10الصفحة   -4

  .ال ينطبق  

  ، الفقرة األخريةP004 (2)، 19الصفحة   -5

  .ال ينطبق  

، "وات اخلارجيـة  للعب"بالنسبة  "ب بدأ  ، التعديل الثاين الذي ي    P112(b)،  21الصفحة    -6
  "، بعد"أسطوانات"

  . التعديلحيذف  

، "للعبوات اخلارجيـة  "بالنسبة  "ب ، التعديل الثاين الذي يبدأ      P112(c)،  21الصفحة    -7
  "، بعد"صناديق"

  : عن النص احلايل مبا يلييستعاض  

P112(c)  لتايلعلى النحو ا" العبوات اخلارجية" البنود اليت ترد ضمن تعدل: 

 (4A)الفوالذ 

  (4B)أملنيوم 

  (4N)معادن أخرى 

  (4C1)خشب طبيعي، عادي 

  (4C2)خشب طبيعي، مانع التسريب 

  (4D)خشب حبييب 

  (4F)خشب معاد التشكيل 

  (4G)لوح ليفي 
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  (4H2)بالستيك، صلب 

، "للعبـوات اخلارجيـة   "بالنسبة  "ب ، التعديل األول الذي يبدأ      P113،  21الصفحة    -8
  "، بعد"صناديق"

  : عن النص احلايل مبا يلييستعاض  

P113    على النحو التايل" الصناديق"،"العبوات اخلارجية"تعدل البنود اليت ترد ضمن: 

  (4A)الفوالذ 

  (4B)أملنيوم 

  (4N)معادن أخرى 

  (4C1)خشب طبيعي، عادي 

  (4C2)خشب طبيعي، جدران مانعة التسريب 

  (4D)خشب حبييب 

  (4F)خشب معاد التشكيل 

  (4G)لوح ليفي 

  (4H2)بالستيك، صلب 

  .، التعديل األخريP114(b)، 22الصفحة   -9

  : عن النص احلايل مبا يلييستعاض  

P114(b)        يف األحكام املتعلقة بالتعليب اخلاصPP52    1"، يـستعاضA2   1 أوB2 "     
  ".1N2، أو 1A1 ،1A2 ،1B1 ،1B2 ،1N1 "ب

  .، التعديل األخريP115، 22الصفحة   -10

  : عن النص احلايل مبا يلييستعاض  

P115   يعدل احلكم املتعلق بالتعليب اخلاصPP60على النحو التايل :  

) 1B2 و 1B1(، أسطوانات األملنيوم UN 0144 فيما خيص PP60سوف لن تستخدم "
  )."1N2 و 1N1(واحلديد، من غري الصلب أو األملنيوم، األسطوانات 

  ، بعد التعديل األخريP140، 25الصفحة   -11

  يضاف  

P140      اخلاص   بالتعليبيف احلكم املتعلق PP75     الـصلب أو   "، يستعاض عـن
  ".الصلب أو األملنيوم أو معدن آخر"ب " األملنيوم

  ، التعديل األولP410، 30الصفحة   -12
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(1G)ألياف  "ب" (1G)ألياف " عن يستعاض  
  ")أ(

  ، الفقرة األخرية)P903) 3، 35الصفحة   -13

  .ال ينطبق  

  PP89، احلكم املتعلق بالتعليب اخلاص P206، 36الصفحة   -14

  3500  الرقمحيذف  

  ، اجلملة األخريةPP87، احلكم املتعلق بالتعليب اخلاص P207، 36الصفحة   -15

  .ال ينطبق  

  5-1-6-1-4، قبل التعديل على 37الصفحة   -16

  يضاف  

  "1A1 ،1A2 ،1B1 ،1B2 "ب" 1A2 ،1B2" عن يستعاض  4-1-5-17

  1-7، بعد عنوان الفصل 52الصفحة   -17

  يضاف  

مل يـرد    ما"يف املستهل، يضاف      7-1-1-4، 7-1-1-3-1، 7-1-1-2
  ".خالف ذلك يف هذا النظام،

        


