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  ية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظامجلنة اخلرباء املعن
  املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها

عنية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظام املنسق عامليـاً        تقرير جلنة اخلرباء امل       
  لتصنيف املواد الكيميائية وومسها عن دورهتا الرابعة

  )٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢جنيف، (    

  إضافة    

  املرفق األول    

تعديالت على الطبعة املنقحة اخلامسة عشرة للتوصيات املتعلقة بنقـل              
  (ST/SG/AC.10/1/Rev.15)وذجية البضائع اخلطرة، الئحة تنظيمية من

  تصويب    
  )د(، بعد الفقرة الفرعية ٥-٢-٠-٢، ٦الصفحة   -١

  : فقرة جديدة هذا نصهادرجت  
، يعامل املخلوط أو احمللـول      )أ(ويف احلاالت األخرى تلك، باستثناء احلالة املبينة يف           

  .كمادة خطرة غري مذكورة باالسم حتديداً يف قائمة البضائع اخلطرة
  ٢، قبل إدخال تعديل على املالحظة ٥-٥-٣-١-٢، ٧الصفحة   -٢

  : تعديل جديد هذا نصهيدرج  
  ".مجيع املواد النارية"ب " مكون ناري" عن يستعاض، ١يف املالحظة   

  :، حتت املعايري الوطنية٣-٣-٢، ٨الصفحة   -٣

 
 ST/SG/AC.10/36/Add.1/Corr.1  األمم املتحدة

 
 Distr.: General  األمانة العامة

7 October 2009 

Arabic, Chinese, English 
And Russian Only 



ST/SG/AC.10/36/Add.1/Corr.1 

GE.09-24811 2 

  :هي التالية املعايري األربعة للجمعية األمريكية تكون  
ASTM D3828-07a, Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup 

Tester 

ASTM D56-05, Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester  

ASTM D3278-96(2004)e1, Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Small 

Scale Closed-Cup Apparatus  

ASTM D93-08, Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup 

Tester 
  )١(، احلاشية ٩الصفحة   -٤

  ).ال ينطبق التصويب على النص العريب(  
  ٥-١-٣-٦-٢، قبل إدخال تعديل على ٦-٢، الفصل ١٠الصفحة   -٥

  : تعديل جديد هذا نصهيدرج  
  ".مادة سامة أو ُمعدية"ب " مادة ُمعدية" عن يستعاض، بعد عنوان الفصل، ١يف املالحظة   

  ، التعديل السابع٣١الصفحة   -٦
 ١٨١٠بأرقام األمم املتحـدة      (١٨٣٨ و ١٨١٠ عن رقمي األمم املتحدة      اضيستع  

  .١٨٣٨ و١٨٣٤و
  ٢٤٠، ٣٥الصفحة   -٧

  ).ال ينطبق على النص العريب(  
  ٢٤٠، ٣٥الصفحة   -٨

  ).ال ينطبق على النص العريب(  
  P114، قبل إدخال تعديل على ١-٤-١-٤، ٤٢الصفحة   -٩

  : تعديل جديد هذا نصهيدرج
  P002    التعبئة اخلاص    يف حكمPP85  ،١٧٤٨ األمـم املتحـدة   أرقام"  عنيستعاض 

 ٣٤٨٦ و ٣٤٨٥ و ٢٨٨٠ و ٢٢٠٨ و ١٧٤٨ األمم املتحـدة   أرقام"ب " ٢٨٨٠ و ٢٢٠٨و
  ".،٣٤٨٧و

  )٤(، الفقرة P205، ٤٦الصفحة   -١٠
  ).ي(٢-٩-٢-٢-٦ ب) ي(٩-٢-٢-٦ عن يستعاض  
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  )٧(، الفقرة P205، ٤٦الصفحة   -١١
  ".احلد األقصى" عبارة حتذف

  ٤-٦، الفصل ٦٢الصفحة   -١٢
  ).ال ينطبق التصويب على النص العريب(  

  )ح(، الفقرة الفرعية ١-١٣-٥-٧-٦، الفقرة ٧٥الصفحة   -١٣
  ).ز(يعاد ترقيمها لتصبح   

        


