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  والثالثون الثامنةالدورة  —الجمعیة العمومیة 
  لجنة الفنیةلا

  المسائل الناشئة –سالمة الطیران  من جدول األعمال: ٣١ البند

  ق على متن الطائرات الحرائ إطفاءمعلومات محدثة عن تطویر بدائل الهالونات في أجهزة 
  (ورقة مقدمة من مجلس االیكاو)

  التنفیذي وجزالم
 أجهزةالحرائق المستخدم في  طفاء)، التي تشكل العامل الرئیسي إلهیدروكربونات المهلجنة (الهالوناتإنتاج ال ُحظر
المتعلق بالمواد بروتوكول مونتلایر بعد التوقیع على  ١٩٩٤على متن الطائرات المدنیة، في عام  الحریق إطفاء

استنفاد األوزون المرتبطة ب الهالون . ویعزى هذا الحظر في المقام األول إلى خصائصالمستنفدة لطبقة األوزون
قد ت المدنیة. و إخماد الحرائق على متن الطائراعلى نطاق واسع في ستخدم وال تزال الهالونات تُ واالحترار العالمي. 

ووحدات القدرة الثانویة الهالونات في المراحیض والمحركات  اول زمنیة الستبدالحددت الدورة السابعة والثالثون جد
)APUs١٣/٦/٢٠١١اعتمد المجلس القواعد الدولیة ذات الصلة في الحرائق الیدویة، فیما  إطفاءزة ) وأجه.   

وُعقدت سلسلة اجتماعات تنسیقیة بشأن استبدال الهالونات مع الجهات التنظیمیة والمنظمات الدولیة والقطاع، في الفترة 
الهالونات ومخزوناته والتلوث الناتج عنه الحالة الراهنة لعملیات استبدال ، لمناقشة ٢٠١٢و ٢٠٠٩بین عامي 

، حیث ركز ٢٠١٢منها في نوفمبر البضائع. وكان آخر اجتماع واألنشطة المقبلة المتعلقة باستبداله في مقصورات 
تحدید تاریخ الستبدالها  وجدوى استبدال الهالوناتبشأن  ٣٧على الجداول الزمنیة المحددة في قرار الجمعیة العمومیة 

  الجوي.النقل الحریق في بضائع  منعفي أجهزة 

یر واعتماد القرار المرفق بشأن استبدال الهالونات لیحل محل استعراض هذا التقر إلى  ى الجمعیة العمومیةتدع: اإلجراء
  .٩-٣٧قرار الجمعیة العمومیة 

األهداف 
  :االستراتیجیة

ة بالســـالمة وحمایـــة البیئـــة وتنمیـــة النقـــل الجـــوي المتعلقـــ ةاالســـتراتیجی باألهـــدافورقـــة العمـــل هـــذه مرتبطـــة 
  المستدامة.

مـــن  ٢٠١٦ إلـــى ٢٠١٤بـــالموارد المتـــوفرة للفتـــرة مـــن ًا الـــواردة بهـــذه الورقـــة رهنـــســـیتم تنفیـــذ األنشـــطة   اآلثار المالیة:
  البرنامج العادي و/أو من مساهمات من خارج المیزانیة.میزانیة 

 اتفاقیة الطیران المدني الدولي، Doc 7300  المراجع:
Doc 9958 ،٢٠١٠أكتوبر  ٨(في  القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة(  

 AN 3/25.1-12/35كتاب المنظمة رقم 
  AN3/25.1-10/2كتاب المنظمة رقم 
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  معلومات أساسیة  - ١

التــزام الســتبدال الهالونــات. كمــا ُطلــب مــن  بوضــعُكّلــف المجلــس فــي الــدورة الســابعة والثالثــین للجمعیــة العمومیــة   ١-١
ة العادیة التالیة للجمعیة العمومیة بشأن مخزونات الهالونات والتقدم المحرز تقدیم تقریر إلى الدور  ٩-٣٧المجلس بموجب القرار 

الحریــق فــي مقصــورات البضــائع والمحركات/وحــدات القــدرات الثانویــة وحالــة  إطفــاءفــي التوصــل إلــى بــدائل للهالونــات فــي أجهــزة 
  الحریق المحمولة یدویا. إطفاءبدائل الهالونات بالنسبة ألجهزة 

، الســتبدال الهالونــات فـــي ١٣/٦/٢٠١١لهــذا القــرار، اعتمـــد مجلــس اإلیكــاو قواعـــد قیاســیة جدیــدة فـــي  واســتجابةً   ٢-١
الحریق المحمولة یدویًا وفي مراحیض الطائرات والمحركات ووحدات القدرات الثانویة، وتِرد هذه القواعد في الملحـق  إطفاءأجهزة 

  صالحیة الطائرات للطیران. –تشغیل الطائرات والملحق الثامن  –السادس 
  باستخدام عامل بدیل للهالون في األجهزة التالیة:ًا وتتضمن القواعد القیاسیة التزام  ٣-١

  ؛أو بعد هذا التاریخ ٣١/١٢/٢٠١١ فيالحریق في مراحیض الطائرات المنتجة  إطفاءأجهزة   أ)
  ؛أو بعد هذا التاریخ ٣١/١٢/٢٠١٦ فيفي الطائرات المنتجة ًا الحریق المحمولة یدوی إطفاءأجهزة و   ب)
الحریـــق فـــي المحركـــات ووحـــدات القـــدرات الثانویـــة فـــي الطـــائرات التـــي ســـُیقدم طلـــب تـــرخیص  إطفـــاءأجهـــزة و   ج)

  أو بعد هذا التاریخ.٣١/١٢/٢٠١٤ فيطرازها 
ألجهـزة األربعـة وتكفل فریق العمل الدولي ألجهزة حمایة الطائرات مـن الحریـق بوضـع قواعـد الحـد األدنـى لـألداء ل  ٤-١

المعنیــة المســتخدمة علــى مــتن الطــائرات. وأنشــأت إدارة الطیــران االتحادیــة فــي الوالیــات المتحــدة هــذا الفریــق الستكشــاف جــدوى 
استبدال الهالونات. وتتضمن قواعد الحد األدنى لألداء وصفًا لالختبارات التي ینبغي إجراؤها إلثبات أن أداء العامل البدیل یتـیح 

  السالمة یعادل الهالون.  مستوى من

  المناقشة  -٢
  الهالوناتعوامل استبدال   ١-٢
اجتماعــان تنســیقیان بشــأن اســتبدال الهالونــات مــع الجهــات التنظیمیــة ومنظمــات ٢٠١٢و ٢٠١١ُعقــد فــي نــوفمبر   ١-١-٢

ت، وأكـدا التـواریخ المتفـق الحریـق. واسـتعرض االجتماعـان حالـة البـدائل الممكنـة للهالونـا إطفـاءدولیة ومصنعي الطائرات وأجهزة 
  إلى التقدم المحرز في تطویر بدائل للهالون في مقصورات البضائع. ًا علیها للتنفیذ وتطرق

الحریـق فـي مـراحیض الطـائرات فهـي متاحـة حالیـًا وبـدأ العدیـد مـن  إطفـاءأما عوامل استبدال الهالونات في أجهزة   ٢-١-٢
  یب بدیل الهالونات في المراحیض استبداًال سهل التطبیق. مصّنعي الطائرات في استخدامها. ویعتبر ترك

المحمولــة یــدویا، ویبلــغ متوســط  طفــاءوتمــت الموافقــة حتــى اآلن علــى ثالثــة بــدائل متاحــة لالســتخدام فــي أجهــزة اإل  ٣-١-٢
انات إحداث احترار الحریق التي تعتمد على الهالون. ومع أن البدائل الثالثة جمیعها تنطوي على إمك إطفاءوزنها ضعف أجهزة 

   ) فإن استخدامها في مجال الطیران لیس محظورًا في الوقت الحاضر.GWPعالمي (
، الذي ُیقال إنه لیس من غـازات الدفیئـة وال یسـتنفذ طبقـة 2BTPوهناك عامل بدیل رابع وواعد للهالون هو العامل   ٤-١-٢

وهـو اآلن فـي المرحلـة األخیـرة قواعـد الحـد األدنـى لـألداء األوزون، ویعتبر بدیًال سهل التطبیق. وقد اجتاز هذا العامل اختبـارات 
یل "سـهل التطبیـق" للهـالون بحلـول . ومـا لـم ُیتـاح بـد٢٠١٤من االختبار واإلقرار، حیث یتوقع تسویقه لقطاع الطیران خالل عـام 
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التــي تعتمــد علــى الهــالون والتــي ًا الحریــق المحمولــة یــدوی إطفــاء، فقــد اتفــق مصــنعو الطــائرات علــى اســتخدام عوامــل ٢٠١٦عــام 
  .٢٠١٦تمت الموافقة علیها، من أجل الوفاء بالمهلة الزمنیة المحددة في عام 

ركــات ووحــدات القــدرات الثانویــة، تــم اختبــار ثالثــة عوامــل بنجــاح وبخصــوص عوامــل اســتبدال الهالونــات فــي المح  ٥-١-٢
. ومع أن أحدها ینطوي على احتماالت إحداث احترار عالمي كبیرة، فإن احتماالت اسـتنفاد طبقـة قواعد الحد األدنى لألداءوفقًا ل

أحـرز فـي مجـال الطیـران حالیـًا. و  االعوامل الثالثـة هـي إمـا متدنیـة أو معدومـة، ولـیس هنـاك حظـر علـى اسـتخدامهاألوزون لهذه 
 بعض الطـائراتفي  ُیستخدمحیث ، HFC-125تقدم في مجال البحث والتطویر حالیًا وتمت الموافقة على أحد عوامل االستبدال، 

، غیــر أنــه لــم قواعــد الحــد األدنــى لــألداءالعســكریة رغــم ســلبیاته مــن حیــث الــوزن والحجــم. ونجــح اختبــار عامــل واعــد آخــر وفقــًا ل
  حریق في المحرك أثناء اختباره. وال تزال أنشطة البحث والتطویر جاریة في هذا المجال. إطفاءمكن من یت
أمــا بالنســبة الســتبدال الهالونــات فــي مقصــورات البضــائع، فــإن تطبیــق نظــام متكامــل للحمایــة مــن الحریــق بواســطة   ٦-١-٢

. ومـع أن هـذا النظـام یشـكل تصـمیمًا واعـدًا، فإنـه حد األدنى لألداءقواعد البخار الماء والنتروجین هو البدیل الوحید الذي اجتاز 
. ویستخدم هذا النهج عامًال یخمد اللهیب األولي یلیه نظام محمول على الطائرة عاماً  یتطلب أنشطة تطویر واسعة النطاق وقبوالً 

  یحد من اشتعال خزان الوقود للسیطرة على الحریق. خامالً ًا یولد غاز 
الحریق في مقصورات البضائع یشكل تحدیًا. وأثنـاء  منعال تحدید إطار زمني الستبدال الهالونات في أجهزة وال یز   ٧-١-٢

االجتمــاع التنســیقي األخیــر لإلیكــاو بشــأن اســتبدال الهالونــات، اتفــق المجلــس التنســیقي الــدولي لرابطــات صــناعات الفضــاء علــى 
صیة للقطاع بشأن الجدول الزمني الستبدال الهالونات في مقصورات تبني نهج تعاوني یضم جمیع أصحاب المصلحة إلعداد تو 

، بغیـة تقـدیم ٣١/١٢/٢٠١٥البضـائع. وأنشـئ فریـق عمـل لتقـدیم توصـیة شـاملة مدعومـة بالوثـائق إلـى اإلیكـاو فـي موعـد أقصـاه 
  .٢٠١٦توصیة بهذا الشأن إلى الدورة العادیة الثانیة للجمعیة العمومیة المقررة في عام 

  زونات الهالوناتمخ  ٢-٢
الحریــق علــى  إطفــاءسیســتمر اعتمــاد قطــاع الطیــران علــى مخزونــات الهالونــات إلــى أن تُتــاح بــدائل لجمیــع أجهــزة   ١-٢-٢

، لطلب معلومات عن مخزونات الهالونات المتاحة ٩-٣٧متن الطائرات. وقد أصدر األمین العام كتاب منظمة، استجابًة للقرار 
  لقطاع الطیران المدني في كل دولة لدعم العملیات المقبلة.

مـن مـا إذا كانـت مخزونـات دولة على كتاب المنظمة، حیث أبدت معظـم الـدول عـدم یقینهـا  ٥٣ووردت ردود من   ٢-٢-٢
الهالونــات لــدیها ســتكفي احتیاجاتهــا فــي مجــال الطیــران، فیمــا ردت أخــرى بــأن قطــاع الطیــران لــدیها یعتمــد علــى مصــادر خارجیــة 

  الهالونات. لتوفیر احتیاجاتها من
ت المتـوفرة للطیـران ویدل العدد المحدود من الردود على أن الدول ال تعلم على وجه الدقة كمیة مخزونات الهالونا  ٣-٢-٢

المــدني. ومــع أن برنــامج األمــم المتحــدة للبیئــة یطبــق إجــراء لتقــدیر المخزونــات العالمیــة للهالونــات، فــإن كمیــة الهالونــات المتاحــة 
  لتطبیقات الطیران المدني غیر معروفة.

 الهالونات الملوثة  ٣- ٢

تنتج إمدادات قطاع الطیران العالمي من الهالونات حالیًا من أنشطة االسترداد واالستصالح وٕاعـادة التـدویر. ومـع   ١-٣-٢
التطور الحاصل منذ وقت إنتاج الهالونات، أصبحت عملیة إعادة تدویرها عملیة أكثر صعوبًة بسبب التلوث. كما ارتفعـت تكلفـة 

  في المائة خالل الخمس سنوات الماضیة.  ١٠٠تجمیع الهالونات وٕاعادة تدویرها بنسبة 
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وأفـــادت نتـــائج توصـــلت إلیهـــا إحـــدى الســـلطات الوطنیـــة المعنیـــة بـــالطیران المـــدني عـــن تســـرب كمیـــات كبیـــرة مـــن   ٢-٣-٢
إلـــى هـــذه النتـــائج، أصـــدرت الوكالـــة ًا الحرائـــق. واســـتناد إطفـــاءصـــناعة الطیـــران الســـتخدامها فـــي معـــدات  إلـــىالهالونـــات الملوثـــة 

ـــًا یتعلـــق بصـــالحیة الطـــائرات للطیـــران أعقبتـــه أربعـــة توجیهـــات أخـــرى بشـــأن صـــالحیة ًا بیـــة للســـالمة الجویـــة توجیهـــاألورو  طارئ
ـــة إل الحرائـــق. كمـــا أصـــدرت إدارة الطیـــران االتحادیـــة  طفـــاءالطـــائرات للطیـــران، تتنـــاول الهالونـــات الملوثـــة فـــي األجهـــزة المحمول

ــ طفــاءللطیــران یتنــاول الهالونــات الملوثــة فــي األجهــزة المحمولــة إلاألمریكیــة توجیهــا یتعلــق بصــالحیة الطــائرات  ًا الحرائــق. وتفادی
یحثهــا فیــه علــى التأكــد مــن أن قطــاع الطیــران لــدیها ًا لتعــرض دول أعضــاء أخــرى لمزیــد مــن الحــوادث، أصــدر األمــین العــام كتابــ

  الدول.یستخدم الهالونات المعاد تدویرها إلى مستوى أداء دولي أو یحظى باعتراف 
وتعّد الهالونات الملوثة مشكلة وتعتمد نوعیة الهالونات على نوعیـة عملیـة إعـادة التـدویر التـي خضـعت لهـا، علـى   ٣-٣-٢

. وقـد اتخـذت الـدول اسـتجابة لهـذا القـرار تـدابیر لتقلـیص إمكانیـة تركیـب عوامـل ٩-٣٧النحو الذي أكده قـرار الجمعیـة العمومیـة 
ن الطائرة. ونفذت الوكالة األوروبیة للسالمة الجویة مهمة تتعلـق بإعـداد القواعـد تسـتجیب للحاجـة غیر متطابقة أو ملوثة على مت

إلــى الحمایــة مــن اســتخدام الهالونــات الملوثــة فــي الصــیانة واإلنتــاج والتشــغیل الجــوي. واضــطلعت مــن ثــم مؤسســة النقــل الكندیــة 
ي في المملكة المتحدة والوكالة األوروبیة للسالمة الجویـة بدراسـة لتحدیـد بالتعاون مع إدارة الطیران االتحادیة وهیئة الطیران المدن

السبل الكفیلة بالحد من إمكانیة تركیب عوامل غیر متطابقة أو ملوثة على متن الطائرات. ویتألف المشروع من مـرحلتین، تتمثـل 
یمــا تنطــوي الثانیــة علــى تحدیــد أفضــل الممارســات األولــى فــي توثیــق اإلجــراءات المســتخدمة حالیــًا فــي أمریكــا الشــمالیة وأوروبــا، ف

 وأوجه القصور والثغرات فضًال عن وضع مقترحات لبروتوكوالت الجودة الموحدة. 

 الخالصة  -٣

ــًا فــي أجهــزة   ١-٣ الحریــق فــي مــراحیض الطــائرات وینبغــي أن تتــوفر بــدائل ســهلة  إطفــاءُتســتخدم بــدائل للهالونــات حالی
. وتشـــهد أنشـــطة البحـــث والتطـــویر تقـــدمًا فـــي اســـتبدال ٢٠١٤الحریـــق المحمولـــة فـــي عـــام  إطفـــاءالتطبیـــق للهالونـــات فـــي أجهـــزة 

 إطفـاءالحریق للمحركات ووحدات القدرات الثانویة. ولم ُیحدد بعد موعد استبدال الهالونات فـي أجهـزة  إطفاءالهالونات في أجهزة 
ة إلــى اإلیكــاو فــي الوقــت المناســب بشــأن اإلطــار الزمنــي الحریــق بمقصــورات البضــائع. غیــر أن القطــاع اتفــق علــى تقــدیم توصــی

الحریق بمقصورات البضائع، بحیث یتسنى للمجلس تقدیم تقریر بهذا الشأن إلى الدورة العادیة  منعالستبدال الهالونات في أجهزة 
  ق.، على النحو الوارد في مشروع القرار المرف٢٠١٦التالیة للجمعیة العمومیة المقرر عقدها في عام 

حرائــق الطــائرات  أجهــزة إطفــاءالمصــدر الوحیــد لتزویــد  فــإنورغــم التقــدم المحــرز بشــأن تطــویر بــدائل للهالونــات،   ٢-٣
  وسیلزم أن تقوم الدول بمراقبة مخزونات الهالون. تدویرهابالهالونات هو الهالونات المعاد 

- -  - - -  - - -  - 
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  مرفق
  ُیعرض على الجمعیة العمومیة قرارمشروع 

  كي تعتمده في دورتها الثامنة والثالثین
  استبدال الهالونات :../٣٨القرار 

  لسالمة الطیران؛بأهمیة أجهزة إطفاء الحرائق  تسلیماً 
بأن الهیدروكربونات المهلجنة (الهالونات) تظل العامل الرئیسي المستخدم إلطفاء الحرائق في أجهزة إطفاء ًا ٕادراكو 

  ؛الحریق على متن الطائرات المدنیة منذ أكثر من خمسین عاماً 
تستخدم كعامل  تنفد األوزون وكانتموادها الكیمیائیة التي تس بسبب لم تعد ُتنتج باتفاق عالميالهالونات  ولما كانت

یسهم في استنفاد  استخدامهاألن  ومساهمتها في تغیر المناخسنة  ٤٥إلطفاء الحرائق في طائرات النقل التجاري على مدار 
 ؛طبقة األوزون وتغیر المناخ

وازدیاد الشواغل  منها وعدم التیقن لضرورة إنجاز الكثیر من العمل بسبب انخفاض إمدادات الهالونات المتاحةًا وٕادراك
  المدنیة؛ لدى الدوائر البیئیة إزاء عدم تطویر بدائل الهالونات بالنسبة لجمیع أجهزة إطفاء الحرائق على متن الطائرات

لقیام الفریق العامل المعني بحمایة أجهزة الطائرات من الحرائق بإعداد قاعدة الحد األدنى لألداء لكل تطبیق ًا وٕادراك
  لهالونات بمشاركة من الصناعة والسلطات التنظیمیة؛من تطبیقات ا
لوجود شروط صارمة لكل تطبیق من تطبیقات الهالونات، في مجال الطائرات على وجه التحدید، یجب ًا وٕادراك

  تلبیتها قبل تنفیذ عملیة االستبدال؛
یتم  الهالونات في المقام األولمن ثم توجد الهالونات بموجب اتفاق دولي، و  وتصدیر/استیرادلحظر إنتاج ًا وٕادراك

. االمدادات القائمةتدویر العادة وإ  من خالل الحصول على الهالونات حالیًا حصریًا من خالل أنشطة االسترداد واالستصالح
 إلى ملوثةإلمكانیة تسرب الهالونات الًا ، ینبغي مراقبة عملیة إعادة تدویر غازات الهالونات بصرامة تفادیوبالتالي وبناء علیه

  صناعة الطیران المدني؛
غیر مقبول على البیئة أو الصحة عند ًا لضرورة أن تعتمد أي استراتیجیة على البدائل التي ال تشكل خطر ًا وٕادراك

  مقارنتها بالهالونات التي تحل محلها؛
في األجهزة المحمولة إلطفاء  لوجود بدائل للهالونات في المراحیض، وٕاحراز تقدم في تطویر بدائل الهالوناتًا وٕادراك

الحرائق، ینبغي تكثیف العمل على تطویر بدائل الهالونات لمقصورة البضائع وأجهزة إطفاء الحرائق بالمحركات/ووحدات الطاقة 
  المساعدة، وأن عملیات االستعراض المنتظمة ضروریة لتقییم وفهم أثر بدائل الهالونات المحتملة على صناعة الطیران والبیئة:

  فإن الجمعیة العمومیة:
  الملحة إلى مواصلة تطویر وتطبیق بدائل الهالونات في مجال الطیران المدني؛ الحاجة على توافق  - ١
إطفاء بدائل الهالونات المقبولة في أجهزة  وتطبیقعلى تكثیف تطویر  وقطاعات الطیران لدیهاالدول  تحث  -١ ٢

ومواصلة العمل نحو تحسین مستوى بدائل  ووحدات الطاقة المساعدة لمحركات/الحرائق في مقصورات البضائع وا منعو 
  الهالونات ألجهزة اإلطفاء المحمولة ؛
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  المجلس أن یضع التزام الستبدال الهالونات ُیطّبق جدول زمني على النحو التالي: تكلف  - ٣
دد في سنة في أجهزة إطفاء الحرائق في المراحیض المستخدمة في الطائرات المصنعة بعد تاریخ مح

٢٠١١.   
  . ٢٠١٦في أجهزة إطفاء الحرائق المحمولة المستخدمة في الطائرات المصنعة بعد تاریخ محدد في سنة 

في المحركات ووحدات الطاقة المساعدة بالنسبة للطائرات التي یتم التقدم بطلب للحصول على ترخیص 
 ؛٢٠١٤لطرازها بعد تاریخ محدد في سنة 

لتواریخ التنفیذ ًا عملیات استعراض منتظمة عن حالة بدائل الهالونات المحتملة دعمالمجلس بإجراء تكلف   - ٤
للحالة المتطورة بخصوص مالءمة عوامل بدائل الهالونات المحتملة ألنه ال یزال یجري تحدیدها واختبارها ًا المتفق علیها نظر 

  وترخیصها وتنفیذها؛
لدیها، ومنظمات الصیانة المعتمدة، والمشغلین الجویین، إبالغ مصنعي الطائرات على  تحث الدول  -٢ ٥

التي في نوعیة الهالونات مخزون و  تحدید ورصد وموردي المواد الكیمیائیة، والشركات المعنیة بإطفاء الحرائق للتأكد من
ه على صعید حوزتهم أو المقدمة من الموردین بواسطة إجراء اختبار فعال أو ترخیص یصل مستوى أداء دولي أو معترف ب

على أن تلزم بأن ًا وُتحث الدول أیض .لضمان استمرار اإلمداد بهالونات ذات نوعیة جیدة لقطاع الطیران المدني لدیها الدولة
تقدم األجهزة الجیدة للمشغلین الجویین، ومنظمات الصیانة المعتمدة، والمصنعین وسیلة لمطالبة موردي الهالونات بوثائق 

  مستوى معمول به ومعترف به دولیا؛ إلىهالونات بما یصل ترخیص تثبت نوعیة ال
االیكاو على مواصلة التعاون مع الفریق العامل الدولي المعني بحمایة أجهزة الطائرات من الحرائق  تشجع  -٣ - ٦

خبراء المعني بالتقییم وأمانة األوزون لدى برنامج األمم المتحدة للبیئة من خالل اللجنة الفنیة لبدائل الهالونات التابعة لفریق ال
  التكنولوجي واالقتصادي بشأن موضوع بدائل الهالونات في الطیران المدني؛

الدول على إبالغ اإلیكاو بمخزون الهالونات لدیها، وتكلف األمین العام بتقدیم تقریر عن النتائج إلى  تحث  -٤ ٧
الدورة العادیة المقبلة  إلىزون الهالونات في الدولة باإلضافة إلى ذلك، ُیكلف المجلس بتقدیم تقریر عن حالة مخ المجلس.

  للجمعیة العمومیة؛
التقدم المحرز بشأن  المجلس بتقدیم تقریر للدورة العادیة المقبلة للجمعیة العمومیة بشأن تكّلف قیام أن تقرر  - ٥ - ٨

، مقصورات البضائعأجهزة إطفاء الحرائق في  لمقصورات وضع إطار زمني الستبدال الهالونات في تطویر بدائل الهالونات
  ؛وأجهزة إطفاء الحرائق في المحركات/وحدات الطاقة المساعدة، وكذلك وضع بدائل الهالونات بالنسبة ألجهزة المنع المحمولة

  .٩- ٣٧ ١٢-٣٦أن هذا القرار یحل محل القرار  تعلن   - ٦ - ٩

 –ـى ــانته –


