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 ١-٥-٢الفقرة  -١

  نص التعديلينبغي أن يكون 

 :  يعدل تعريف الغازات حتت الضغط ليصبح نصه كما يلي١-٥-٢

أو ) مقياس( كيلوباسكال   ٢٠٠ هي غازات معبأة يف أوعية عند ضغط         طالغـازات حتت الضغ    
 .أكثر، أو غازات مسيلة أو مسيلة ومربدة

 ١٢-٢ واجلداول ألف  ١-٤ و ٣-٣ و ٢-٣، التعديالت على الفصول     ١٢ و ١١ و ٦الصـفحات    -٢
 ٢من املرفق ) ب(و) أ(٢٨-٢ وألف١٩-٢وألف

 .حتذف 

 للطبعة املنقحة األوىل للنظام املنسق عاملياً لتصنيف ٣رجة يف التصويب التصويبات مد:  مالحظة من األمانة العامة
 .املواد الكيميائية وومسها

 H242 وH241 وH240، الرموز )٢(، العمود ١-١-٣، اجلدول ألف١٤الصفحة  -٣

 .ال ينطبق على النص العريب 

 H336، الرمز )٢(، العمود ٢-١-٣، اجلدول ألف١٦الصفحة  -٤

 .النص العريبال ينطبق على  

 P322، الرمز )٢(، العمود ٣-٢-٣، اجلدول ألف٣٤الصفحة  -٥

 .ال ينطبق على النص العريب 

 P377، الرمز )٢(، العمود ٣-٢-٣، اجلدول ألف٣٨الصفحة  -٦

 .ال ينطبق على النص العريب 

 P377، الرمز "االستجابة"، العمود املعنون )١الفئة (، جدول الغازات اللهوبة ٥٦الصفحة  -٧

 .ال ينطبق على النص العريب 

 P377، الرمز "االستجابة"، العمود املعنون )٢الفئة (، جدول الغازات اللهوبة ٥٧الصفحة  -٨

 .ال ينطبق على النص العريب 
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، الرمز  "االستجابة"، العمـود املعنون     )١الفـئة   (، جـدول السـوائل املؤكسـدة        ٧٣الصـفحة    -٩
P371+P380+P375 

 .ص العريبال ينطبق على الن 

، الرمز  "االستجابة"، العمود املعنون    )١الفئة  (، جـدول املـواد الصـلبة املؤكسدة         ٧٥الصـفحة    -١٠
P371+P380+P375 

 .ال ينطبق على النص العريب 

، العمود املعنون )٤ و٣ و٢ و١الفئات (، جداول السمية احلادة، فموي، ٨٣ و٨٢ و٨١الصفحات  -١١
 P264، الرمز "الوقاية"

 .بق على النص العريبال ينط 

" الوقاية"، العمودان املعنونان    )٢ و ١الفئتان  (، جـدول السـمية احلـادة، جلدي،         ٨٥الصـفحة    -١٢
 P322 وP264، الرمزان "االستجابة"و

 .ال ينطبق على النص العريب 

، "االستجابة"، العمود املعنون    )٤ و ٣الفئتان  (، جدوال السمية احلادة، جلدي،      ٨٧ و ٨٦الصفحتان   -١٣
 P322الرمز 

 .ال ينطبق على النص العريب 

، الرمز "االستجابة"، العمود املعنون )٢ و١الفئتان (، جدول السمية احلادة، استنشاق، ٨٩الصفحة  -١٤
P320 

 .ال ينطبق على النص العريب 

 P304+P341، الرمز "االستجابة"، العمود املعنون )١الفئة (، جدول التحسس التنفسي ٩٩الصفحة  -١٥

 ".ينقل الضحية إىل اهلواء الطلق "بعبارة" ينقل الشخص إىل اهلواء الطلق" عن عبارة يستعاض 

، العمود  ٣، الفئة   )التعرض املفرد (، جدول السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة        ١٠٧الصفحة   -١٦
 "بيان األخطار"املعنون 

 .ال ينطبق على النص العريب 

- - - - - 


