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  ة والثالثونبعالدورة السا — الجمعية العمومية 
  لجنة الفنيةلا

  استبدال الهالونات :من جدول األعمال ٣٣ البند

  استبدال الهالونات والحاجة إلى مزيد من الوقت
  )ورقة مقدمة من مجلس االيكاو(

  التنفيذي وجزالم
 أجهزة، التي تشكل العامل الرئيسي إلطفاء الحرائق المستخدم في )الهالونات(المهلجنة إن إنتاج الهيدروكربونات 

بروتوكول مونتريال بعد التوقيع على  ١٩٩٤إخماد الحرائق على متن الطائرات المدنية، جرى حظره في عام 
استنفاد المرتبطة ب هصويعزى هذا الحظر في المقام األول إلى خصائ. المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة األوزون

وال تزال تُستخدم الهالونات على نطاق واسع في مجال إخماد الحرائق على متن . األوزون واالحترار العالمي
جهزة إطفاء التدريجي ألالستبدال لوبناء عليه، حددت الدورة السادسة والثالثون جداول زمنية . الطائرات المدنية

  . كي تعرض على نظر المجلسبالهالون الحرائق 
انعقد اجتماع تنسيقي بشأن الهالونات مع صناعة الطيران، وموظفي التنظيم التابعين للدولة ، ٢٠٠٩في ديسمبر و

والمنظمات الدولية الستعراض الحالة الراهنة لعمليات استبدال الهالونات، وذلك من أجل التطلع إلى المستقبل، 
االجتماع أعماله على الجداول الزمنية المحددة في قرار الجمعية هذا وركز . وناتومناقشة الحلول البديلة للهال

ونتيجة لهذا االجتماع، اقتُرح تحديد . ، وعلى أهمية االمتثال للجداول الزمنيةاستبدال الهالونات: ١٢- ٣٦العمومية 
  .جداول زمنية جديدة في شكل مسودة قرار بصيغة معدلة

استبدال الوارد في التذييل بشأن اعتماد القرار استعراض التعديالت المقترحة وإلى  موميةى الجمعية العتدع: اإلجراء
  .١٢-٣٦ليحل محل قرار الجمعية العمومية  الهالونات
األهداف 

  :اإلستراتيجية
  .Aورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االستراتيجي 

الموارد الالزمة لتنفيذ األنشطة المبينة فـي   ٢٠١٣ الى ٢٠١١تتضمن الميزانية المقترحة للفترة   :اآلثار المالية
  .هذه الورقة

 Doc 7300, Convention on International  Civil Aviation  :المراجع
Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007) 
State letter AN 3/25.1-10/2 
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  خلفيةال  -١
قُدم في الدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية مقترح يطلب من المجلس أن ينظر في التـزام السـتبدال     ١-١

  .استبدال الهالونات – ١٢-٣٦واعتُـمد القرار  ٢٠١٤و  ٢٠١١الهالونات يسري في عامي 
متاحـة فـي المقـام األول     ومع تراجع إمدادات الهالونات وحظر إنتاجها بموجب اتفاق دولي، فإن الهالونات  ٢-١

ومعظم مراكز التدوير غيـر منصـوص عليهـا فـي لـوائح      . الستخدام الطائرات من خالل إعادة تدوير اإلمدادات القائمة
   .السلطات الوطنية وقد ظهرت تقارير في أوروبا والواليات المتحدة تتحدث عن الهالونات الملوثة

  أحكام اإليكاو  -٢
تشـغيل   – ٦اإلطفاء على متن الطائرة فـي الملحـق    أجهزةالمعمول بها حاليا فيما يخص  ترد أحكام اإليكاو  ١-٢

األداء وال تشير إلى استخدام طريقة محددة أو الى هذه األحكام  وتستند. صالحية الطائرات للطيران – ٨والملحق  الطائرات
أما ترخيص واسـتخدام  . ات تحديدا في أحكام اإليكاووبناء عليه، ال ترد الهالون. نوع معين من نظام أو عامل إطفاء الحرائق

 .إخماد الحرائق وعواملها فتحددها السلطات الوطنية/إطفاء أجهزة

 الهالونات الملوثة  -٣

أفادت نتائج توصلت إليها حديثا إحدى السلطات الوطنية المعنية بالطيران المدني عن تسرب كميات كبيرة من   ١-٣
واستنادا إلى هذه النتـائج، أصـدرت الوكالـة    . الملوثة إلى صناعة الطيران الستخدامها في معدات إطفاء الحرائق الهالونات

األوروبية للسالمة الجوية توجيها يتعلق بصالحية الطائرات للطيران في حاالت الطوارئ وأصدرت في وقت الحق أربعـة  
. الهالونات الملوثة في األجهـزة المحمولـة إلطفـاء الحرائـق     توجيهات أخرى بشأن صالحية الطائرات للطيران لمعالجة

وأصدرت إدارة الطيران الفدرالي األمريكي أيضا توجيها يتعلق بصالحية الطائرات للطيران لمعالجة الهالونات الملوثة فـي  
مـين العـام كتابـا    وتفاديا لتعرض دول متعاقدة أخرى لمزيد من الحوادث، أصـدر األ . األجهزة المحمولة إلطفاء الحرائق

يحث فيه الدول على التأكد من استخدام صناعة الطيران لديها للهالونات التي جرى تـدويرها إلـى   ) AN 3/25.1-10/2 رقم(
 .مستوى أداء دولي أو يحظى باعتراف الدول

 إثبات صحة عوامل استبدال الهالونات  -٤

، الذي أنشئ بغـرض استكشـاف   رات من الحرائقالفريق العامل الدولي المعني بحماية أجهزة الطائيواصل   ١-٤
أهمية البدائل الهالونية، اختبار عوامل استبدال الهالونات، وبعد إنجاز اختبار عامل استبدال الهالونات إلطفاء الحرائق، تكمن 

تسـمح  اإلنتاج، وإعداد وتنفيـذ خطـة للتـرخيص    /وات التالية في إدماج تصميم الطائرة، وخصائص وإدراج التصنيعالخط
طفاء الحرائق قبل الموافقة على تركيبه علـى مـتن   بتقييم نظام استبدال الهالونات إل لسلطة الوطنية المعنية بالطيران المدنيل

 .الطائرة

 المناقشة  -٥

المتعلقة بأجهزة إطفاء الحرائق  يقوم في الوقت الراهن العديد من المصنعين بتركيب عوامل استبدال الهالونات  ١-٥
وتعتبر عملية تركيب نظام اسـتبدال الهالونـات بـالمراحيض عمليـة     . على متن الطائرة ضفي حاويات النفايات بالمراحي

أن مصـنعي الطـائرات يعملـون علـى      مجلس التنسيق الدولي لرابطات الصناعات الفضائية الجويةوأفاد "  سهلة"استبدال 
ال الهالونات في أجهزة إلطفاء الحرائق بالمراحيض على متن الطائرات الجديدة وأنه جـرى االمتثـال   تركيب عوامل استبد

وتوجد حاليا عوامـل  . ١٢-٣٦بشأن استبدال الهالونات المنصوص عليه في القرار  ٢٠١١للجدول الزمني المحدد في عام 
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علـى مسـتوى   (غيير طفيف على تصـميم المقصـورة   استبدال الهالونات الخاصة باألجهزة المحمولة إلطفاء الحرائق مع ت
وتبلـغ نسـبة متوسـط وزن    . لتوفير التأمين الالئق للعبوات الواسعة في أجهزة إطفاء الحرائق داخل المقصـورة ) التركيب

طفـاء  اإل بأجهزةوتفي جميع البدائل الحالية الخاصة . ١و  ٢عوامل استبدال الهالونات الحالية ألجهزة اإلطفاء المحمولة بين 
علـى  وال ينطوي عامالن اثنان على إمكانية استنفاد األوزون في حين تنطوي األخرى . لألداءالمحمولة بقواعد الحد األدنى 

  .ة على إمكانية االحترار العالميوتنطوي جميع البدائل الثالث. استنفاد األوزونإمكانية أدنى مستوى من 
ألجهزة اإلطفاء المحمولة، والتي تفيد التقارير بأنه ال يعتبر مـن   غير أن هناك عامل آخر الستبدال الهالونات  ٢-٥

أحد غازات الدفيئة أو مادة مستنفدة لألوزون، يخضع حاليا لالختبار ويتوقع أن يصبح متاحا الستخدامه في صناعة الطيـران  
إلـى غايـة   (لوقـت  صيص مزيد مـن ا وطلب مصنعو هياكل الطائرات واالتحاد الدولي للنقل الجوي تخ. ٢٠١٦في عام 

مجلـس التنسـيق الـدولي لرابطـات     وأوضـح  . لتعزيز اختبار وإثبات عامل استبدال الهالونات المعمول به) ٢٠١٦ عام
واالتحاد الدولي للنقل الجوي أيضا أنه في حالة عدم إتاحة عامل استبدال الهالونات فـي موعـد    الصناعات الفضائية الجوية

ائرات على تطبيق العوامل المعتمدة حاليا المتعلقة بأجهزة إطفاء الحرائـق المحمولـة   ، وافق مصنعو الط٢٠١٦أقصاه عام 
  .٢٠١٦وذلك بغرض االمتثال للجدول الزمني المحدد في عام 

توجـد  و. واختُبرت بنجاح عوامل استبدال الهالونات الخاصة بمقصورة المحرك ووحدات الطاقـة المسـاعدة    ٣-٥
ليات االستبدال على إمكانات لالحترار العالمي لكن يعتبـر مسـتوى إمكانيـة اسـتنفاد     عقوبات تتعلق بالوزن، وتنطوي عم

أن البدائل الثالثة تنطوي على إمكانية االحترار العالمي، فال يوجد هنـاك أي  وبالرغم من . األوزون فيها محدودا بل منعدما
وامل استبدال الهالونات بمقصورة المحرك واختبرت شركة إيرباص بنجاح أحد ع. حظر على استخدامها في مجال الطيران

ولـم تنطـوي    التي لم تنطوي على أي عقوبات طفيفة تتعلق بالوزن أو االحترار العالمي قواعد الحد األدنى لألداءبموجب 
كما تجري شركة بوينغ اختبارا ألحد عوامل استبدال الهالونات بمقصورة المحـرك وتتوقـع   . على امكانية استنفاد األوزون

أنه من المجدي إتاحة عامـل اسـتبدال    مجلس التنسيق الدولي لرابطات الصناعات الفضائية الجويةوأفاد . د النتائج ذاتهاحص
التي يتم التقـدم بطلـب جديـد    الهالونات ألجهزة إطفاء الحرائق في المحركات ووحدات الطاقة المساعدة على متن الطائرة 

  .٢٠١٤عام  بعدفي  للحصول على ترخيص لطرازها
وانعقد في اإليكاو اجتماع تنسيقي بشأن استبدال الهالونات مع موظفي التنظيم التـابعين للدولـة، والمنظمـات      ٤-٥

من أجـل اسـتعراض الجـداول     ٣/١٢/٢٠٠٩إلى  ١الدولية، ومصنعي الطائرات وأجهزة إطفاء الحرائق، في الفترة من 
. ومناقشة التقدم الذي أحرزته الدول المتعاقدة بشأن استبدال الهالونات ١٢-٣٦الزمنية الستبدال الهالونات الواردة في القرار 

ـ  السـتبدال عوامـل    ةوكان الهدف من هذا االجتماع مساعدة األمانة العامة على استعراض الجداول الزمنية الراهنة الالزم
 .الهالونات إلطفاء الحرائق على متن الطائرة ومناقشة الحاجة إلى تعديل المالحق

مجلـس التنسـيق الـدولي    ، ناقش ٢٢/٢/٢٠١٠عد انعقاد االجتماع التنسيقي بشأن استبدال الهالونات، في وب  ٥-٥
، واالتحاد الدولي للنقل الجوي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة واإليكـاو المزايـا التـي    لرابطات الصناعات الفضائية الجوية

ول الزمني الخاص باستبدال الهالونات ألجهزة اإلطفاء المحمولـة  ينطوي عليها مقترح مقدم من صناعة الطيران بتأخير الجد
وجرى االتصال بالمشاركين في االجتماع التنسيقي بشأن الهالونات إلبـداء تعليقـاتهم   . ٢٠١٦إلى عام  ١٢-٣٦ في القرار

واليـات المتحـدة هـذا    برنامج األمم المتحدة للبيئة ووكالة حماية البيئة فـي ال  أيدوفي حين . على مقترح صناعة الطيران
  .اإلجماعدعمه بب الفريق التنسيقي المعني باستبدال الهالونات عن لم يعرالمقترح، 
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  .فيما يخص أجهزة إطفاء الحرائق في مقصورة البضائعللهالون وال يوجد حاليا أي استبدال مالئم   ٦-٥
  األثر المالي على صناعة الطيران  -٦
المحمولـة   واألجهـزة من المتوقع حدوث حد أدنى من األثر المالي بالنسبة الستبدال الهالونات في المراحيض   ١-٦

 األجهـزة وتتطلـب  . إلطفاء الحرائق في الطائرات الجديدة نظرا لوجود العوامل البديلة إلطفاء الحرائق في الوقت الـراهن 
.  تعديل طفيف على مستوى المقصورة الستيعاب هذه الزجاجـات  المحمولة إلطفاء الحرائق زجاجات أوسع والبد من إدخال

إطفاء الحرائق بمقصـورة المحـرك ووحـدات     أجهزةومن المتوقع حدوث أثر مالي معتدل بالنسبة الستبدال الهالونات في 
 أجهـزة هالونات في أما األثر المالي على استبدال ال. التطبيق الجديدبالنسبة لشهادات طراز  ٢٠١٤الطاقة المساعدة بعد عام 

 .الوقت الحالي إطفاء الحرائق في مقصورة البضائع فغير معروف ألن بدائل الهالونات المعتمدة غير متاحة في

 الخالصة  -٧

يحتاج استبدال الهالونات في أجهزة اإلطفاء المحمولة التي تجربها حاليا صناعة الطيران إلى إثبات بموجـب    ١-٧
ووافقت صناعة الطيران على تطبيق عوامل اسـتبدال الهالونـات   . وموظفي التنظيم التابعين للدولة الحد األدنى لألداء قواعد

المعتمدة حاليا ألجهزة اإلطفاء المحمولة لديها إذا ما لم تنجح عملية إثبات صحة عوامل استبدال الهالونات الخاصة بـأجهزة  
عامل استبدال الهالونات ألجهزة اإلطفاء المحمولـة، األمـر   إن تمكين صناعة الطيران من إثبات صحة . اإلطفاء المحمولة

  . ٢٠١٦الذي قد ال تنجم عنه أي آثار سلبية على البيئة، يستحق النظر في مسألة تأخير الجدول الزمني إلى عام 
فـي مقصـورة   البد من تخصيص وقت إضافي لتطوير بدائل الستبدال الهالونات ألجهزة إطفـاء الحرائـق     ٢-٧
وهناك أيضا حاجة إلى زيادة بحث وتطوير بدائل الهالونات المالئمـة  . دات الطاقة المساعدة ومقصورة البضائعوح/لمحركا

 أجهـزة ونظرا ألن تجديد مخزون الهالونات المستخدمة في . الخاصة بمقصورات البضائع، وإعداد مواد إرشادية بشأن ذلك
لـى  الهالونات، سيكون من الضروري رصد مخـزون الهالونـات ع  إطفاء الحرائق على متن الطائرة يأتي من إعادة تدوير 

صناعة الطيران عن ثقتهم بإتاحة عمليات استبدال مالئمة لالمتثال للجـداول الزمنيـة   ويعرب المعنيون ب. المستوى العالمي
" النظـر فـي  "ال من التزام بد" بوضع"المحددة في مسودة القرار المرفقة بصيغتها المعدلة والتي نُقّحت بحيث تكلف المجلس 

 .١٢-٣٦وضع التزام الستبدال الهالونات على النحو المبين حاليا في القرار 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  تذييلال
  تعتمده الجمعية العموميةقرار مشروع 

  في دورتها السابعة والثالثين
  استبدال الهالونات:  ٣٣/١القرار 
تسهم في تغير المناخ وهناك اتفاق عالمي على عدم إنتاجها بسبب موادها الكيميائية التي تستنفد األوزون  الهالونات لما كانت

 سنة؛ ٤٥وكانت تستخدم كعامل إلطفاء الحرائق في طائرات النقل التجاري على مدار 

 بسببشواغل لدى الدوائر البيئية من العمل بسبب انخفاض إمدادات الهالون المتاحة وازدياد ال الكثيرلضرورة إنجاز  وإدراكا
بدائل الهالونات بالنسبة لجميع أجهزة إطفاء الحرائق على متن إزاء عدم تطوير  في مجال الطيران عدم إحراز تقدم جوهري

  ؛المدنية الطائرات
اء لكـل تطبيـق مـن    لقيام الفريق العامل المعني بحماية أجهزة الطائرات من الحرائق بإعداد قاعدة الحد األدنى لألد وإدراكا

  تطبيقات الهالون بمشاركة من الصناعة والسلطات التنظيمية؛
لوجود شروط صارمة لكل تطبيق من تطبيقات الهالون، في مجال الطائرات على وجه التحديد، يجب تلبيتهـا قبـل    وإدراكا

  تنفيذ عملية االستبدال؛
المستخدم في مقصورة البضائع كونها أكبر تطبيقات اسـتخدام عوامـل    لغياب التقدم الحقيقي في إيجاد بدائل الهالون وإدراكا

  اإلطفاء، بينما حدث تقدم في تطوير بدائل له تستخدم في جوانب عديدة في تشغيل الطائرات؛
خـالل  ومن ثم توجد الهالونات في المقام األول مـن   ،استيراد الهالونات بموجب اتفاق دولي/لحظر إنتاج وتصدير وإدراكا

بصـرامة تفاديـا إلمكانيـة    وبناء عليه، ينبغي مراقبة عملية إعادة تدوير غازات الهالونـات  . االمدادات القائمة تدويرة اعاد
   ؛صناعة الطيرانالى تسرب الهالونات الملوثة 

على البدائل التي ال تشكل خطرا غير مقبول على البيئة أو الصحة  لبدائل الهالونلضرورة أن تعتمد أي استراتيجية  وإدراكا
  رنتها بالهالونات التي تحل محلها؛عند مقا
، وإحراز تقدم في تطوير بدائل الهالونات فـي األجهـزة المحمولـة إلطفـاء     في المراحيض لوجود بدائل للهالونات وإدراكا

ووحـدات  /ونات لمقصورة البضائع وأجهزة إطفاء الحرائق بالمحركاتالحرائق، ينبغي تكثيف العمل على تطوير بدائل الهال
بدائل الهالونـات المحتملـة علـى صـناعة     أثر ، وأن عمليات االستعراض المنتظمة ضرورية لتقييم وفهم الطاقة المساعدة
  .الطيران والبيئة

  :فإن الجمعية العمومية
  لهالونات في مجال الطيران المدني؛ا بدائل وتطبيق مواصلة تطوير تطويرعلى الحاجة الملحة إلى  توافق  -١
إبالغ مصنعي الطائرات وشركات الطيران وموردي المواد الكيميائية وشركات معـدات إطفـاء   الدول على  تحث  -٢

ئق أجهزة اطفاء الحرافي  تكثيف تطوير بدائل الهالونات المقبولة تطبيق بدائل الهالونات فيإحراز تقدم سريع نحو الحرائق ب
ومواصلة العمل نحو تحسين مسـتوى بـدائل الهالونـات     وحدات الطاقة المساعدة و /المحركاتمقصورات البضائع وفي 
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للهالونات تستخدم في المحركات ووحدات الطاقة المسـاعدة   والمراحيض وأن تدرس بدائل إضافيةالمحمولة  اإلطفاءجهزة أل
  ؛ومقصورات البضائع

علـى   يطبق جـدول زمنـي  يسري  الستبدال الهالونات التزام أن يضع يدرس وضع أنالمجلس  تكلف  الى تطلب  -٣
  :النحو التالي
  .٢٠١١في سـنة  في أجهزة إطفاء الحرائق في المراحيض المستخدمة في الطائرات المصنعة بعد تاريخ محدد   ـ

  ؛الطائرات الجديدة مراحيضستبدال االهالون في ال
 .٦٢٠١الطائرات المصنعة بعد تـاريخ محـدد فـي سـنة     المستخدمة في في أجهزة إطفاء الحرائق المحمولة   -

وفي المحركات ووحدات الطاقة المساعدة بالنسبة للطائرات التـي يـتم    ،المحمولة أجهزة اإلطفاءو، مراحيضال
  التقدم بطلب جديد للحصول على ترخيص لطرازها؛

الطاقة المساعدة بالنسبة للطائرات التي يتم التقدم بطلب للحصـول علـى تـرخيص    في المحركات ووحدات    ـ
 ٢٠١٤سـنة   إلى المجلس أن يدرس وضع التزام يسري في تطلب ؛٢٠١٤لطرازها بعد تاريخ محدد في سنة 

 .للطائرات الجديدة في أجهزة اإلطفاء المحمولة باستبدال الهالون

المجلس بإجراء عمليات استعراض منتظمة عن حالة بدائل الهالونات المحتملة دعما لتواريخ التنفيـذ المتفـق    تكلف   -٤
ال يزال يجـري تحديـدها واختبارهـا     عليها نظرا للحالة المتطورة بخصوص مالءمة عوامل بدائل الهالونات المحتملة ألنه

  وترخيصها وتنفيذها؛
ائرات لديها، ومنظمات الصيانة المعتمدة، والمشغلين الجويين، وموردي المواد الدول على إبالغ مصنعي الطتحث   -٥

الكيميائية، والشركات المعنية بإطفاء الحرائق للتأكد من نوعية الهالونات التي في حوزتهم أو المقدمة من الموردين بواسـطة  
وتُحث الدول أيضا على أن تلـزم  . لدولةإجراء اختبار فعال أو ترخيص يصل مستوى أداء دولي أو معترف به على صعيد ا

الجيدة للمشغلين الجويين، ومنظمات الصيانة المعتمدة، والمصنعين وسـيلة لمطالبـة مـوردي الهالونـات      األجهزةبأن تقدم 
  ا؛مستوى معمول به ومعترف به دوليالى بوثائق ترخيص تثبت نوعية الهالونات بما يصل 

على مواصلة التعاون مع الفريق العامل الدولي المعني بحماية أجهزة الطائرات من الحرائق وأمانـة   االيكاو تشجع  -٦ ٥
األوزون لدى برنامج األمم المتحدة للبيئة من خالل اللجنة الفنية لبدائل الهالونات التابعة لفريـق الخبـراء المعنـي بـالتقييم     

  لهالونات في الطيران المدني؛ا بدائل استبدالالتكنولوجي واالقتصادي بشأن موضوع 
. ، وتكلف األمين العام بتقديم تقرير عن النتائج إلى المجلسلديها الهالوناتبمخزون كاو يالدول على إبالغ اإل تحث  -٧

العاديـة المقبلـة للجمعيـة    الى الدورة الهالونات في الدولة مخزون س بتقديم تقرير عن حالة لباإلضافة إلى ذلك، يكلف المج
  مية؛العمو

بـدائل  قيام المجلس بتقديم تقرير للدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية بشـأن التقـدم المحـرز بشـأن      أن تقرر  ٨-٦
وحـدات  /تطوير بدائل الهالونات لمقصورات البضائع، وأجهزة إطفاء الحرائق في المحركات. الهالونات في الطيران المدني

  ؛الهالونات بالنسبة ألجهزة اإلطفاء المحمولةالطاقة المساعدة، وكذلك وضع بدائل 
  .١٢-٣٦أن هذا القرار يحل محل القرار تعلن   -٩

  ـ انتهـى ـ


