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 النظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد
 الكيميائية وومسها

 ٣التصويب 

 التصويبات املتعلقة بالطبعة األوىل املنقحة من النظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها ترد :مالحظة
 : وانهأيضـاً فـي موقع جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا على شبكة اإلنترنت وعن

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev01/01files_e.html 

 ٢-٢-١-١الفقرة  -١

 ال ينطبق على النص العريب 

 ١-١-٣-١-١الفقرة  -٢

 ال ينطبق على النص العريب 

 ٤-١-٤-١الفقرة  -٣

 ال ينطبق على النص العريب 

 ١-٤-٤-١الفقرة  -٤

 ال ينطبق على النص العريب 
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 ، احلاشية، اجلملة الرابعة٣٦الصفحة  -٥

 ال ينطبق على النص العريب 

 ١-٢-٣-٥-١الفقرة  -٦

 ال ينطبق على النص العريب 

 ٢-١٥-٢، الفقرة املرقمة الثانية حتت ٩٩الصفحة  -٧

 ال ينطبق على النص العريب 

 ٤-٥-٢-٢-٣الفقرة  -٨

 النص العريبال ينطبق على : ٤-٥-٢-٢-٣التصويب املتعلق بنص الفقرة  

 "٤,٠ و٢,٣بــني "عـن  ) ١( يسـتعاض يف الفقــرة  ٢-٢-٣بــاجلدول " املعـايري "يف العمـود املعــنون  
 "٠,٤ ≤ ٢,٣ ≥"ب  

 ، السطر السادس،٢-١-٣-٢-٣الفقرة  -٩

 "املخلوط"ب  " املستحضر"يستعاض عن  

 ٢-٢-٣، خمطط اختاذ القرار ٥-٢-٣، الفقرة ١٣٣الصفحة  -١٠

 ال ينطبق على النصر العريب: النص الوارد داخل اإلطار األول على اليمنيالتصويب املنطبق على  

  " يف املائة٥ <"ب  "  يف املائة٥"يستعاض عن : النقطة األوىل يف النص الوارد داخل اإلطار الثاين على اليمني 

 ص العريبال تنطبق على الن: التصويبات املنطبقة على النص الوارد داخل اإلطار الثالث على اليمني 

 ٣، اخلطوة ١-٣-٣، امللحوظات املتعلقة بالشكل ١٣٩الصفحة  -١١

 "١١,٥ ≥ و٢ ≤"ب  " ١١,٥ أو األكرب من ٢األقل من "يستعاض عن  

 ، الفقرة الثانية١-٣-٣-٣القسم الفرعي  -١٢

 "١١,٥ ≥ أو ٢ ≤" ب  " ١١,٥ ≤ أو ٢ ≥"يف السطرين اخلامس والسادس يستعاض عن  

 "ب  املخلوط" املستحضر" يستعاض عن يف السطر السادس 
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 ٢-٣-٣، خمطط اختاذ القرار ٥-٣-٣، الفقرة ١٤٧الصفحة  -١٣

 ال ينطبق على النص العريب 

 ١-٩-٣، خمطط اختاذ القرار ١-٥-٩-٣، الفقرة ٢٠٦الصفحة  -١٤

 ال ينطبق على النص العريب: التصويب املتعلق بالنص الوارد داخل اإلطار الثاين على اليمني 

 ال ينطبق على النص العريب: التصويب املتعلق بالنص الوارد داخل اإلطار اخلامس على اليمني 

 "احلادة األوىل: الفئة"، السطر األخري حتت ١-١-٤، الشكل ٢٢٠الصفحة  -١٥

 "ل/مغم٠,١ ≤ ٥٠ق)ف( ت"ب  " ل/ مغم٠,١ < ٥٠ق)ف(ت"يستعاض عن  

 ، اجلملة الثالثة٤-٢-١-٤الفقرة  -١٦

 "١الفئة احلادة "ب  " الفئة احلادة"عن يستعاض  

 ٤-٥-٥-٣-١-٤ و٣-٥-٥-٣-١-٤القسمان الفرعيان  -١٧

 )الســطر الثالــث (٢-٣-٥-٥-٣-١-٤و) الســطر الــثاين (١-٣-٥-٥-٣-١-٤يف الفقــرات 
 " يف املائة٢٥ ≥"ب  "  يف املائة٢٥يزيد على "يستعاض عن ) السطر الرابع (٣-٣-٥-٥-٣-١-٤و

 " يف املائة≥"ب  "  يف املائة٢٥ >"يستعاض عن )  مرات٣ (٢-١-٤يف اجلدول  

 )الســطر الثالــث (٢-٤-٥-٥-٣-١-٤و) الســطر الــثاين (١-٤-٥-٥-٣-١-٤يف الفقــرات 
 " يف املائة٢٥ ≥"ب  "  يف املائة٢٥يزيد على "يستعاض عن ) السطر الرابع (٣-٤-٥-٥-٣-١-٤و

 " يف املائة٢٥ ≥"ب  "  يف املائة٢٥يزيد على "يستعاض عن ) السطر الثالث (٤-٤-٥-٥-٣-١-٤يف الفقرة  

 " يف املائة≥"ب  "  يف املائة٢٥ >"يستعاض عن )  مرات٤ (٣-١-٤يف اجلدول  

 ، اجلملة الثانية٦، احلاشية ٢٣٦الصفحة  -١٨

 ال ينطبق على النص العريب 

 "املعايري"، العمود املعنون ١٨-٢، اجلدول م ٢٨٤الصفحة  -١٩

 "٤,٠ ≤"ب  " ٤,٠ <، النقطة الرابعة، يستعاض عن ١، الفقرة ٢الفئة يف النص املتعلق ب

 " يف املائة٥ <"ب  "  يف املائة٥ ≤، يستعاض عن )أ(٣، الفقرة ٢يف النص املتعلق بالفئة  
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 "املعايري"، العمود املعنون ١٨-٢، اجلدول م ٢٨٥الصفحة  -٢٠

 " يف املائة١٠ <"ب  "  يف املائة١٠ ≤" والثالثة، يستعاض عن ، النقطتني األوىل٣، الفقرة ٣يف النص املتعلق بالفئة  

 "املعايري"، العمود املعنون ١٩-٢، اجلدول م ٢٨٦الصفحة  -٢١

 "١١,٥ ≥ و٢ ≤"ب  " ١١,٥ > و٢ <"، النقطة الرابعة، يستعاض عن ١، الفقرة ١يف النص املتعلق بالفئة  

 "املعايري"، العمود املعنون ١٩-٢، اجلدول م ٢٨٧الصفحة  -٢٢

 " يف املائة٣ <"ب  "  يف املائة٣ ≤ "، يستعاض عن )أ(٣ ألف، الفقرة ٢يف النص املتعلق بالفئة  

 ال ينطبق على النص العريب): ب(٣ ألف، الفقرة ٢يف النص املتعلق بالفئة  

 " يف املائة٣ <"ب  "  يف املائة٣ ≤"، يستعاض عن )أ(٣ باء، الفقرة ٢يف النص املتعلق بالفئة  

 "املعايري"، العمود املعنون ٢٣-٢، اجلدول م ٢٩١الصفحة  -٢٣

 ال ينطبق على النص العريب 

 "املعايري"، العمود املعنون ٢٥-٢، اجلدول م ٢٩٤الصفحة  -٢٤

 " يف املائة١٠ <"ب  "  يف املائة١٠ ≤"، الفقرة الثانية، يستعاض عن ١يف النص املتعلق بالفئة  

 " يف املائة١٠ <و"ب  "  يف املائة١٠ ≤و"عن ) مرتني(، الفقرة الثانية، يستعاض ٢يف النص املتعلق بالفئة  

 "املعايري"، العمود املعنون ٢٦-٢، اجلدول م ٢٩٦الصفحة  -٢٥

  يف املائة  ١ ≥"ب    "  يف املائة  ١٠ ≤ يف املائة و   ١ ≥"، الفقرة الثانية، يستعاض عن      ١يف النص املتعلق بالفئة     
 " يف املائة١٠ <و

 يف ١,٠ ≥"ب  "  يف املائة١٠ ≤ يف املائة و١,٠ ≥"، الفقرة الثانية، يستعاض عن     ٢لنص املتعلق بالفئة    يف ا 
 " يف املائة١٠ <املائة و

 "املعايري"، العمود املعنون )أ(٢٨-٢، اجلدول م ٢٩٩ و٢٩٨الصفحتان  -٢٦

"  يف املائة٢٥ >" يستعاض عن، )ج(و) أ(، الفقرتني الفرعيتني  ٣، الفقرة   ٢ و ١يف النص املتعلق بالفئتني     
 "يف املائة ٢٥ ≥"ب  "  يف املائة٢٥ >"و
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 ٣، الفقرة "املعايري"، العمود املعنون )أ(٢٨-٢، اجلدول م ٣٠٠الصفحة  -٢٧

 )"ج"(ب  )" و"(وعن )" ب"(ب   )" ه"(وعن )" أ"(ب  )" د"(يستعاض عن  

 " ائة يف امل٢٥ ≥"ب  "  يف املائة٢٥ >"يستعاض عن ) ج(و) أ(حتت  

 "املعايري"، العمود املعنون )ب(٢٨-٢، اجلدول م ٣٠٢ و٣٠١الصفحتان  -٢٨

 " يف املائة٢٥ ≥"ب  "  يف املائة٢٥ >"، يستعاض عن ٣، الفقرة ٤ و٣ و٢ و١يف النص املتعلق بالفئات  

 )٤-١الشعبة (، اجلدول املتعلق باملتفجرات ٣١٠الصفحة  -٢٩

 ال ينطبق على النص العريب 

ـ  -٣٠  ،)٢،  ١الفئتان  (، اجلـدول املتعلق باملواد واملخاليط اليت تطلق غازات هلوبة بتالمس املاء             ٣٢٧فحة  الص
 "الوقاية"العمود املعنون  

 "حيفظ بعيداً عن"ب  " جتنب"يستعاض عن  

 "االستجابة"، العمود املعنون )٢الفئة (هتيج اجللد /، اجلدول املتعلق بتأكل٣٥٠الصفحة  -٣١

  النص العريبال ينطبق على 

 ،٢، الفئة )التعرض املفرد(، اجلدول املتعلق بالسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة        ٣٦٢الصفحة   -٣٢
 "االستجابة"العمود املعنون  

 ال ينطبق على النص العريب 

 ١-١-٣-٤الفقرة م  -٣٣

 "باإلضافة إىل بيان تعريف املنتوج طبقاً للنظام ن م ع، أو كبديل لـه، "ُتحذف 

 ٢-١-٣-٤الفقرة م  -٣٤

باإلضافة إىل بيان تعريف املنتوج طبقاً "ب  " ميكن تعريف املادة أو املخلوط "يف اجلملة األوىل ُيستعاض عن      
 "للنظام ن م ع، أو كبديل لـه، ميكن تعريف املادة أو املخلوط
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 ١-١-٣-٣-٤الفقرة م  -٣٥

 ال ينطبق على النص العريب: ٢-١-٣-٣-٤إدراج الفقرة م 

 ، اجلملة الرابعة٣-١٢-٣-٤الفقرة  -٣٦

 "املخلوط"ب  " املستحضر"ُيستعاض عن  

 ٣-٦عنوان القسم م  -٣٧

 ال ينطبق على النص العريب 

- - - - - 


