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التعليمات الفنيـة المعنيـة بسـالمة نقـل البضـائع الخطـرة نقـًال جويـاًّ، الـواردة  فـي الفصـل  اإلضافة الملحقة بوثيقةوٕان   ٢-١
)، من جهة أخرى، تحتوي على أحكـام متعلقـة بـالحوادث والحـوادث العرضـية  واألحـداث Doc 9284SU( الجزء السابع من  الرابع

بـين  .  وتشمل هذه األحكام  البالغات المقدمـة عـن األحـداث الواقعـة بـين الـدول ذات الشـأن أواألخرى الالحقة بالبضائع الخطرة
  الدول ومنظمة الطيران المدني الدولي أيضًا. 

َرة  تطويرًا جيـدًا لإلبـالغ عـن حـوادث   ٣-١ توجد لدى بعض الدول األعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي نظم مطوَّ
وهـذه حقيقـة البضـائع الخطـرة وحوادثهـا العرضـية، وبـذلك تـتمكن مـن تقـديم وتبـادل المعلومـات عـن هـذه األحـداث برشـاقة وكفـاءة، 

  تعود بفائدة عظيمة عن النقل اآلمن للبضائع الخطرة في أراضيها. 
غيــر أن معظــم الــدول ال يوجــد لــديها نظــام فّعــال كهــذا لإلبــالغ عــن النقــل اآلمــن للبضــائع الخطــرة، وال تــتمكن مــن   ٤-١

وجــود نظــام مشــترك وموحــد للتشــارك المتــوفرة  لــدى  دول أخــرى  بســبب عــدم  االســتفادة مــن دروس النقــل اآلمــن للبضــائع الخطــرة
وٕان هــذه الفجــوة تحــول دون منــع تكــرر أحــداث ســالمة معينــة يمكــن تحاشــيها بواســطة تــدابير ســابقة  تســتند إلــى  فــي المعلومــات. 

  بيانات. 
وجهـة ومـن  يستند تعيين المخاطر إلى توليفة من األساليب الرجعية والسابقة والتنبُّؤية لجمع البيانات عن السالمة.   ٥-١

النظر السابقة، ينبغي أن تنشئ الدول آليـات لضـمان الحصـول علـى البيانـات عـن المخـاطر والمجازفـات بالسـالمة، بمـا فـي ذلـك 
المعلومــات عــن البضــائع الخطــرة. وينبغــي للــدول أيضــًا أن تنشــئ آلّيــات لتطــوير المعلومــات مــن البيانــات المخزونــة، وأن تقــوم 

  بمقدمي الخدمات و/أو دول أخرى، حسب االقتضاء.بنشاط بمبادلة معلومات السالمة 
من شأن النظام المركزي العالمي لإلبالغ عن البضائع الخطرة أن ُيِدرَّ فوائد عظيمة في مجال السالمة على جميـع   ٦-١

  ني الدولي. الدول األعضاء ويمكُِّنها من التشارك في المعلومات الهامَّة عن السالمة فيما بيينها ومع  منظمة الطيران المد

 اإلبالغ عن األشياء المطلوبة من المشغِّلين  -٢

الحــوادث والوقــائع  الشــروطإشــعارات بمــا هــو مطلــوب مــن المشــغِّلين. وتشــمل هــذه  وٕاضــافتها ٩٢٨٤الوثيقــة  تحــدد  ١-٢
وتشـمل األحـداث  المتعلقة بالبضائع الخطرة، وكذلك األحداث المتصلة بالبضائع غير المعلنة والبضـائع المعلنـة  إعالنـًا خاطئـًا. 

، لتخـزينااألخرى، التي ينبغي اإلبالغ عنها األحداث التي يسببها عـدم االمتثـال لألوامـر فـي التحميـل، أو العـزل، أو الفصـل، أو 
ـًال  أو عدم توفير المعلومات الضرورية عن البضائع الخطرة للطيار الذي يتوّلى قيـادة الطـائرة.  ويشـمل التـذييل ألـف مرجعـًا مفصَّ

  . وٕاضافتها ٩٢٨٤لإلشعارات المطلوبة، الُمنشأة في الوثيقة 

 األحكام المتعلقة بأحداث البضائع الخطرة للدول  -٣

أهميـــة البحـــوث واإلبـــالغ  وتحليـــل التعليمـــات الفنيـــة بوثيقـــة  اإلضـــافةمـــن  - الجـــزء الســـابع  -الفصـــل الرابـــع  يبـــرز  ١-٣
المتعلقة بالنقل الجوي للبضائع الخطرة. وتشمل أحكام هذا الفصل أيضًا معلومات عن اإلشـعارات باألحـداث بـين الـدول الحوادث 

دول أخـرى وٕالـى  إلـىالمعنية، وشـكل اإلشـعارات ومضـمونها، والتحقيـق فـي الحـوادث والوقـائع، وكـذلك  تقـديم تقـارير عـن الوقـائع 
  منظمة الطيران المدني الدولي. 

هذه األحكام متطابقـة  مـع األحكـام المتصـلة بـُنُظم إدارة السـالمة ومتطلبـات برنـامج السـالمة التـي تأخـذ بهـا الـدول،   ٢-٣
  ).  ٩٨٥٩ي ُأنشئت في دليل إدارة السالمة (الو ثيقة الت
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 اإلجراءات المتََّخَذة  في البرازيل  -٤

أنشـأت البرازيـل بضـع مبـادرات للمعرفــة فـي صـناعة الطيـران ومنظمــات وشـركات أخـرى لهـا نفــوذ، إلـى حـدٍّ مـا، فــي   ١-٤
وتشـمل بعـض اإلجـراءات التـي اتُِّخـَذت بضـع دورات وحلقـات دراسـية، بمشـاركة وكـاالت حكوميـة  النقل الجوي للبضائع الخطـرة. 

متخصصــة، وتحقيقيــات فــي األحــداث، وٕانشــاء قاعــدة بيانــات وٕادارتهــا لتســجيل األحــداث والمنشــورات، والــنُُّظم، وتنســيق مشــروع 
ــلة بــاإلجراءات اإلشــراف المنسَّــق علــى البضــائع الخطــرة مــع المكتــب اإلقليمــي لإليكــاو فــ ي ليمـــا.  ويشــمل التــذييل بــاء قائمــة مفصَّ

  التي اتخذتها وكالة الطيران المدني البرازيلية. 

 اإلجراءات المتََّخَذة  في المكتب اإلقليمي لإليكاو في ليمـا  -٥

ن ، تمــت الموافقــة علــى مشــروع اإلشــراف المنســق علــى البضــائع  الخطــرة مــ٢٠١٢فــي شــهر تشــرين الثــاني/نوفمبر   ١-٥
قبـــــل االجتمــــــاع الخــــــامس والعشــــــرين للمجلــــــس العــــــام  للنظــــــام اإلقليمـــــي  للتعــــــاون فــــــي اإلشــــــراف علــــــى الســــــالمة فــــــي أمريكــــــا 

، الــذي يــدار فــي الوقــت الــراهن وُيَنفَّــُذ مــن قبــل البلــدان األعضــاء فــي (SRVSOP)، المعــروف باســم )LATAM RSOO(الالتينيــة
SRVSOP).(   

، وهـي تشـمل إنشـاء ٢٠١٤س الثانية من هذا المشروع فـي شـهر كـانون الثاني/ينـاير من المتوقع أن تبدأ وحدة القيا  ٢-٥
نظـــام متكامـــل لإلبـــالغ عـــن أحـــداث البضـــائع الخطـــرة، يكـــون قـــادرًا علـــى اســـتقبال وتخـــزين وتوليـــد بيانـــات ومعلومـــات إحصـــائية 

  . متصلة بكل دولة من الدول األعضاءمصدرها أحداث متعلقة ببضائع خطرة 
َدة القياس إلجـراء إبـالغ  فـوري عـن األحـداث المتصـلة  سيقدم هذا النظام المتكامل إلى جميع الدول األعضاء   ٣-٥ أداًة ُمَوحَّ

بالبضــائع الخطــرة. ومــع ذلــك، علــى الــرغم مــن فوائــد الســالمة الكثيــرة ، التــي ُيــرى أنهــا ســُتَوفٌَّر للــدول األعضــاء فــي النظــام اإلقلبيمــي 
ي أمريكا الالتينية، فإن هذا النظام لـيس حتـى اآلن حـالًّ عالميـاًّ. ويمكـن الحصـول علـى مزيـد مـن المعلومـات لإلشراف على السالمة ف

  .p/http://www1.lima.icao.int/srvso :عن النظام اإلقليمي للتعاون في اإلشراف على السالمة بالرجوع إلى موقع اإليكاو
 اإلجراء المتخذ من قبل فريق البضائع الخطرة  -٦

مسألة اإلشعارات باألحداث المتعلقة بالبضائع الخطرة، وكـذلك الحاجـة إلـى تطـوير نظـام إبـالغ عـالمي عولجتـا مـن   ١-٦
يــق قبــل فريــق البضــائع الخطــرة فــي اجتماعــات الفريــق المــذكور وكــذلك فــي اجتماعــات الفريــق العامــل الشــامل لكــل أعضــاء الفر 

)DGP/WG/WHL  .(  ،ــدَِّمت ورقتــا عمــل اثنتــان فــي اجتمــاع الفريــق العامــل الشــامل لكــل أعضــاء فريــق البضــائع الخطــرة وقــد ُق
.  ومع أن الوثيقتين كلتيهما ُقبلتا قبوًال حسنًا، لم يـتم تحقيـق َتَقــدُّم كبيـر حتـى اآلن. ٢٠١٢المعقود في شهر تشرين األول/أكتوبر 

  الذي حققه فريق البضائع الخطرة في هذا الموضوع  في التذييل  جيم. ويمكن الحصول على مزيد من تفاصيل التقدم 

 الحاجة إلى نظام عالمي لإلبالغ عن األحداث المتعلقة بالبضائع الخطرة  -٧

للتكنولوجيـا يجعـل مـن الضـروري إيجـاد  أدوات جديـدة  مـع التطـوير المسـتمر إن نمو النقـل الجـوي للبضـائع الخطـرة  ١-٧
  تعمل لصالح السالمة. 

التجـارب التـي ُأجريــت فـي بعـض الــدول واألحـداث األخيــرة المتعلقـة بنقـل بطاريــات الليثيـوم، بمـا فــي ذلـك اســتعمالها   ٢-٧
  على متن الطائرات ينذر بأخطار وجود هذه البطاريات على متن طائرات تقوم برحالت حول العالم. 

ة وٕامكانيـة موثـوق بهـا عـن األحـداث،  والتشـارك من شأن نظام إبالغ  مركزي عالمي أن يمكِّـن مـن اإلبـالغ  بسـرع  ٣-٧
شأنه أيضـًا أن يمكِّـن الـدول التـي ال توجـد لـديها مـوارد  نفي البيانات بين الدول، وبينها وبين منظمة الطيران المدني العالمي، وم

ات الهامــة عــن علــى المعلومــ  -علــى قــدم المســاواة  مــع أي دولــة أخــرى –كافيــة لتطــوير أدوات إبــالغ  محليــة، مــن الحصــول 
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السالمة، وعلى نفس القدرة  على اإلبالغ.  وفي النهاية، سيؤدي أسلوب المنع السابق هذا إلى تعيـين المخـاطر فـي وقـت مبكـر، 
  وٕادارة األخطار.

  يشمل التذييل دال مثاًال للتطبيق.   ٤-٧
  عالمي لإلبالغ عن البضائع الخطرة.ترد في التذييل هاء قائمة بالخطوات الدنيا الالزمة لتطوير وٕانشاء النظام ال  ٥-٧

 االستنتاج -٨

 اً عالمي اً نظام تعدالجمعية العمومية َمْدُعوٌَّة إلى الموافقة على أن تطلب من منظمة الطيران المدني الدولي أْن   ١-٨
المتعلقة  الوقائعإنشاء نظام مركزي لإلبالغ عن إلبالغ عن البضائع الخطرة، باالستناد إلى المعلومات المقدَّمة، نظرًا إلى فوائد ل

 إدارة السالمة. في مجاللدول والمشغِّلين ل بالنسبةببضائع  خطرة 

- - - - - - - - -   
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APPENDIX A 
 

NOTIFICATION REQUIREMENTS ESTABLISHED ON DOC 9284 AND ITS SUPPLEMENT 
 
 

 Paragraph 4.4 of Part 7 of the Technical Instructions for the Safe Transport of 
Dangerous Goods by Air (Doc 9284), presents requirements for reporting of accidents and incidents 
involving dangerous goods by operators to their respective authorities. 
 
 Paragraph 4.5, on the other hand, presents requirements related to undeclared and 
misdeclared dangerous goods. Such occurrences must also be reported to the appropriate authorities. 
 
 Paragraph 4.6 addresses other types of occurrences involving dangerous goods that must 
also be reported by the operator to the State of the Operator and the State of Origin. Such occurrences are 
those caused by noncompliance in loading, segregation, separation or accommodation, or the absence of 
necessary information about dangerous goods to the pilot-in-command. 
 
 Paragraph 4.7 brings requirements about the types of information to be provided in 
cases of accidents and serious incidents involving the transport of dangerous goods as well as 
requirements for information to be provided to emergency response service. 
 
 Paragraph 4, Part S-7 of the Supplement to the Technical Instructions introduces 
provisions relating to dangerous goods occurrences. This chapter highlights the importance of research, 
reporting and analysis of incidents involving the transport of these items by air. The provisions of this 
chapter also include information about occurrences notifications between the States involved (Doc 9284, 
Part S-7, paragraph 4.2), format and contents of notifications (Doc 9284, Part S-7, paragraph 4.2), 
investigation of incidents and accidents (Doc 9284, Part S-7, paragraphs 4.3 and 4.6) and also reports of 
incidents to other States and to ICAO (Doc 9284, Part S-7, paragraphs 4.4 and 4.5). 
 
 
 
 

— — — — — — — — 
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APPENDIX B 
 

ACTION PROMOTED BY ANAC 
 
 

Some of the actions undertaken by ANAC and that are in progress or under consideration are: 
 

 Conducting of courses in air transport of dangerous goods with the participation of aviation 
industry employees, Ministry of Health, National Health Surveillance Agency, Brazilian Institute 
of the Environment, etc.; 

 
 Conducting seminars in transport of biological and infectious substances involving aviation 

industry employees, Brazilian Designated Postal Operator, Ministry of Health, National Health 
Surveillance Agency, Brazilian Institute of the Environment, etc.; 

 
 Conducting seminars on the transport of lithium batteries; 
 
 Conducting of courses on the air transport of dangerous goods specific to employees of the 

Brazilian Designated Postal Operator, with a view to obtaining authorization for the transport of 
lithium batteries in the mail; 

 
 Participation in events of safety with the theme of awareness on the transport of dangerous goods 

by air; 
 
 Maintenance of a database of dangerous goods occurrences and investigation of all types of 

events reported; 
 
 Creation and updating of regulations and instructions on the transport of dangerous goods by air; 
 
 Publication of the Brazilian State variations, including a requirement for sending monthly reports 

for all operators operating in Brazilian territory (BR3) in order to optimize the monitoring of the 
transport of dangerous goods by air in national territory; 

 
 Participation in the electronic AWB project (CT-e), system responsible for storing and treating 

electronically all data relating to the carriage of domestic cargo in the national territory; 
 
 Coordination of the Project for Coordinated Surveillance of Dangerous Goods Transport together 

with the ICAO Regional Office in Lima. 
 
 

— — — — — — — — 
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APPENDIX C 
 

ACTIONS AT THE DANGEROUS GOODS PANEL 
 
 

 The issue of occurrences involving dangerous goods has been treated by members of the 
Dangerous Goods Panel (DGP) in panel meetings as well as meetings of the DGP Working Group of the 
Whole (DGP/WG/WHL) 
 
 At the Working Group of the Whole Meeting held in October 2012, two working papers 
relating to occurrences with dangerous goods were presented. One sought to define the terms "dangerous 
goods event" and "dangerous goods discrepancy" understanding that there is a gap in the Technical 
Instructions for some types of minor occurrences that are not considered accidents or incidents involving 
dangerous goods and identifying the need for a term that summarizes all abnormal occurrences involving 
the transport of dangerous goods by air. The other paper, on the other hand, discussed the need to create a 
database for reporting dangerous goods occurrences. 
 
 Both working papers were well accepted. However, it was understood that the first 
paper needed further discussions on the subject to be approved. This discussion would be addressed by 
the creation of a working group suggested by the other working paper. 
 
 At the Working Group of the Whole Meeting held in April 2013, participants talked 
again about the creation of a dangerous goods occurrence reporting system. Members recognized that the 
working group to be created did not have much progress in the work that would be done by 
correspondence and recognized the difficulty of conducting a job of this size without meeting face to face. 
 
 It was also concluded that the needs of a global system were different from the needs of 
a national occurrence reporting system and that the functions and information of the system should be 
well defined, since there is sensitive data that States cannot share about their occurrences. 
 
 It was suggested that the Secretariat of the DGP get in touch with UNECE to verify if 
efforts could be combined with a view that organization has started the development of a dangerous 
goods occurrence report system. Members also suggested the formation of a new working group on the 
occasion of the meeting and it was decided to conduct this job by correspondence again. The issue would 
be addressed by the working group during the DGP/24 meeting. 
 
 

— — — — — — — — 
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APPENDIX D 
 

EXAMPLE OF APPLICATION 
 
 

 A dangerous goods occurrence with a package loaded in State A with destination in State B, 
carried by a State B operator, occurred in a State C territory. 
 
 Taking into consideration that the event has been classified as a dangerous goods incident, 
according to Part 7;4.4 of the Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air 
(Doc 9284), the occurrence must be reported by the operator for the State of Operator (B) and the State in which 
the incident occurred (C). 
 
 Considering that the incident was a spill of corrosive substance in the cargo compartment of the 
aircraft and that it has been determined at the time of the occurrence that the cargo had not been loaded in 
accordance with Chapter 2 of Part 7 of the Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods 
by Air (Doc 9284), this incident should have also been reported to the State of Origin (A), as established in 
7;4.6 (a) of the Technical Instructions 
 
 Thus, there would be three different States that should have been notified about the occurrence 
by the operator. 
 
 Considering that a number of similar occurrences with the same State (A) as State of Origin has 
been observed, according to S-7; 4.5.1 of the Supplement to the Technical Instructions for the Safe Transport of 
Dangerous Goods by Air (Doc 9284), the State in which the incident occurred must report the occurrence to the 
State of Origin and to ICAO, as this information may prevent the recurrence of similar incidents. 
 
 Assuming that the operator has notified the incident only to the State in which the event occurred 
(C), the fact that this State reports the occurrence in a centralized system used by all States and also by ICAO 
would make that the communication of the incident arrive fast and efficiently to all other States that should be 
aware of the fact and still to the ICAO. Thus, the operator could be questioned by the other States involved (A 
and B) on the lack of reporting in accordance with the requirements of the Technical Instructions 
 
 In addition, the report and the conclusions of the investigation of the incident could be made 
available online to all States involved in the occurrence and to other States that are interested but do not have 
experience with the subject in order to act in a case of similar occurrence in their territories. 
 
 
 
 

— — — — — — — — 
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APPENDIX E 
 

STEPS REQUIRED TO DEVELOP THE GLOBAL DANGEROUS GOODS REPORTING 
SYSTEM 

 
 

The development of the system should involve at least the following steps: 
 

 Inclusion of definitions of occurrence and discrepancy with dangerous goods in the Technical 
Instructions; 
 

 Identification of the needs and scope of the system; 
 

 Setting the language or languages to be used (at least the English); 
 

 Identification of different types of classification for dangerous goods occurrences (e.g.: by type of 
occurrence - discrepancy, incident, accident; by type of volume - cargo, baggage, mail; etc.); 
 

 Establishment of the types of occurrences that must be reported by States to ICAO; 
 

 Establishment of the types of occurrences that must be reported by the State in which the event 
occurred to other states involved (State of Operator, State of Origin, etc.); 
 

 Definition of the fields, information and data to be entered in the reports and the format of 
information and data of such reports; 
 

 Definition of information that may or may not be shared among the States involved in the 
occurrences, among other States and between these and ICAO, considering confidentiality 
reasons; 
 

 Establishment of the types of reports to be generated by the system. 
 
 
 

 

  –ى ــانته –


