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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  :من جدول األعمال ٣١البند رقم 
  

  المسائل الناشئة –سالمة الطیران 

  المتحدة الحالة فیما یتصل باستبدال الهالون في الوالیات
  )الوالیات المتحدة األمریكیة مقدمة منورقة (

  التنفیذي الموجز    
وكمـا بینـت المناقشـات فـي  .تشكل الهیدروكربونات المهلجنة (الهالونات) المادة الرئیسـیة إلطفـاء الحرائـق فـي الطیـران المـدني

ن أوســاط الطیــران المــدني التزمــت بتجــاوز االعتمــاد إالجمعیتــین العمــومیتین األخیــرتین لالیكــاو وفــي منتــدیات دولیــة أخــرى، فــ
والبد من دعم دولي متین لعملیة االنتقال هـذه .على الهالون واالنتقال إلى استخدام عوامل أو نظم بدیلة للحمایة من الحرائق 

لنهج الـذي سـیعتمد ینبغي أن یراعى في او  لضمان اكتساب أوساط الطیران المدني القدرة على تجاوز االعتماد على الهالون.
فــــي عملیــــة  زاء عملیــــة االنتقــــال هــــذه مجمــــوع المســــائل السیاســــیة والبیئیــــة واالقتصــــادیة والمتصــــلة بالســــالمة والتــــي تتــــدخلإ

  المصالح الموازیة.على  ربحیث ال تؤث على الصعید العالمياالستبدال، كما یقتضي ایجاد حلول شاملة متكاملة ومركزة 

  :أنة العمومیة الجمعی ُیرجى من: اإلجراء
 ؛تنظر في المعلومات الواردة في ورقة العمل هذه  )أ 

المتاحـــة للطیـــران المـــدني وتكفـــل  تلتـــزم بمواصـــلة التعـــاون بشـــأن مســـألة اســـتبدال الهـــالون وٕادارة احتیاطـــات الهـــالون  )ب 
 في هذه الجهود؛ ىیة قصو و االبقاء على السالمة اول

وتنظـــر فـــي  A38-WP/36الهـــالون الـــوارد فـــي ورقـــة العمـــل تـــدعم قـــرار الجمعیـــة العمومیـــة المـــنقح بشـــأن اســـتبدال   )ج 
بشأن استبدال الهالون في الوالیات  عن اللجنة المعنیة بوضع قواعد الطیران درن تصأالتوصیات التي من المتوقع 

  .المتحدة
األهداف 
  .وحمایة البیئة والنمو المستدام للنقل الجوي سالمةال يهدفبترتبط ورقة العمل هذه   :االستراتیجیة

اآلثار 
  .ال تنطبق  المالیة:

  )٨/١٠/٢٠١٠(في  لقرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیةǚ (Doc 9958)   المراجع:
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 مقدمةال - ١

هي العامل الرئیسي المستخدم إلطفاء الحرائق في الطیران المدني. وكما بینت  ن الهیدروكربونات المهلجنةإ ١- ١
المناقشات في الجمعیتین العمومتین األخیرتین لالیكاو وفي منتدیات دولیة أخرى، التزمت أوساط الطیران بتجاوز مرحلة 

حرائق. والبد من دعم دولي قوي لعملیة االنتقال عوامل أو نظم بدیلة للوقایة من ال االعتماد على الهالون واالنتقال إلى استخدام
هذه لضمان اكتساب اوساط الطیران المدني القدرة على تجاوز مرحلة االعتماد على الهالون. وینبغي أن یراعى النهج الذي 

خل في عملیة سیعتمد ازاء عملیة االنتقال هذه مجموع المسائل السیاسیة والبیئیة واالقتصادیة والمتصلة بالسالمة التي تتد
 الموازیة. صالحالمعالمي لتفادي التأثیر سلبًا على على الصعید ال یجاد حلول شاملة متكاملة ومركزةإاالستبدال كما یقتضي 

بین  الهالون یعطي طائفة واسعة من المصالح، كما أن وظیفته الحاسمة المتصلة بالسالمة تجمع استخدامن إ ٢- ١
تسم الهالون بالسالمة یرف، صفمن منظور السالمة ال .الستخدامهى اإلیقاف التدریجي والیات بیئیة متنازعة تهدف كلها إل

 ي بمعاییر األداء الدنیامن جوانب عدة، العامل الوحید الذي بوسعه أن یف ،مثلویمناولته بشكل سلیم، والفعالیة إذا تمت 
الهالونات كافیة وتتم صیانتها  احتیاطاتأن  فترضناابمقتضیات الترخیص والتركیب بالنسبة للوظائف التي یستخدم فیها. وٕاذا و 

 ، مسوغات تنظیمیة لمنع استخدامه لدواعي السالمة فقط.وٕاعادة تدویرها على نحو سلیم، فلن تكون هناك، في بلدان عدیدة

ن إطالق الهالون في الفضاء الجوي ضار بالنظر إلى ما ینطوي علیه من طاقة إولكن من منظور بیئي، ف ٣- ١
ال یفرض اتخاذ إجراءات جریئة إلیقاف استخدامه تدریجیًا. ونتیجة ـستنفاذ األوزون، كما أن اعتماد بروتوكول مونتریكبیرة ال

وقامت بتفكیك مرافق إنتاج  ١٩٩٤نتاج واستهالك الهالون عام إیال، أوقفت الوالیات المتحدة تدریجیًا ـالعتماد بروتوكول مونتر
. وقد طرحت، في هذا ةوأصبحت شركات الطیران في العالم تعتمد على مخزونات الهالون االحتیاطی امل.كالهالون بشكل 

المدى الطویل. وٕاذا ما أضفنا إلى هذه التساؤالت األحداث الخطیرة على  الصدد، تساؤالت حول مدى كفایة احتیاطي الهالون
ضرورة توفیر حوافز لتطویر واستخدام بدائل فعالة. وبناء علیه، نها توحي بإالمقترنة بالتلوث المتبادل واألخطاء في التوسیم ف

وٕایجاد  لالعوامفأن أي محاولة لتنظیم استبدال الهالون على الصعید الوطني ینبغي أن تراعي كل المحاوالت للتوفیق بین هذه 
 لى المدى القریب یستجیب لألهداف البیئیة وأهداف السالمة على السواء.عحل 

  لخلفیةا - ٢

(التي تستوعب كمتوسط ما بین  ضیالمراحم الهالونات حالیًا في تطبیقات أربع إلطفاء الحرائق: قواریر تستخد ١- ٢
رطًال من هالون  ١٥و ١٢اإلطفاء المحمولة (والتي تحوي في المتوسط ما بین  ) وأجهزة١٣٠١أرطال من هالون  ٧و ٥

رطًال من  ٥٥المتوسط  فية المساعدة (والتي تحوي ) وأجهزة إطفاء الحرائق في مقصورات المحركات/ وحدات الطاق١٢١١
 .)١٣٠١رطًال من هالون  ٣٨٠) ومقصورات البضائع (التي تحوي في المتوسط ١٣٠١

 عملیات الطائرات -وثبتت صعوبة تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة التي أدرجتها االیكاو في الملحق السادس ٢- ٢
استخدام المواد المذكورة في بروتوكول مونتریـال وفیما یتصل  ظروالتي تح ،للطیران صالحیة الطائرات -والملحق الثامن

تفي عوامل إطفاء الحرائق ببعض مواصفات األداء عوض أن بالوالیات المتحدة، فإن اللوائح المتعلقة بالتراخیص تقتضي أن 
زال  ماى والیة وطنیة في مجال البیئة، فعل بناء بشكل كامل منعن استخدام الهالون لم یُ إوحیث  .تقتضي عوامل أو نظم بعینها

 الوالیات التحدة. في من الممكن الموافقة علیه بموجب إجراءات الترخیص للطائرات

وتبذل إدارة الطیران االتحادیة بالوالیات المتحدة جهودًا في مجال البحث والتطویر سعیًا منها إلى تحدید  ٣- ٢
ها حالیًا. وأستطاع المركز التقني فیل واحد من التطبیقات التي ُیستخدم عوامل إلطفاء الحرائق كي تحل محل الهالون في ك

أن یقدم دعمًا ملموسًا لصناعة الطیران الدولي من خالل اختبار بعض العوامل المقترحة  William J. Hughes ولیام ج. هیوز
في تطویر أحرز ایضًا تقدم كبیر ق، من الحرائ بفضل الفریق العامل المعني بحمایة أجهزة الطائراتو الستبدال الهالون. 
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أن تحل محل الهالون، وتعدیلها عند االقتضاء. وتمخض هذا التعاون الوثیق بین  نمواصفات األداء الدنیا للعوامل التي یمك
بدائل  ن قدر كبیر من التقدم في اتجاه تحدیدعقطاع الطیران والفریق العامل والمركز التقني التابع إلدارة الطیران االتحادیة 

 لهالون.لجدیة مُ 

 المناقشة - ٣

في الوقت الذي أحرز فیه قدر من التقدم في تحدید بدائل ُمجدیة للهالون فإن عملیة االنتقال من استخدام  ١- ٣
ضمان لمعالجة هذه المسائل، والسیما سعیًا إلى الهالون إلى استخدام عوامل أو نظم أخرى للوقایة من الحرائق أكثر تعقیدًا. و 

فضًال عن معالجة وتوفیر بدائل الهالون،  ،االشراف الكافي على الهالون المعاد تدویره المستخدم حالیًا في الطیران المدني
 لجنة لوضع قواعد الطیران تركز على استبدال الهالون. شكلت حكومة الوالیات المتحدة

اقشة المسائل المقترنة باستبدال وسوف تمكن هذه اللجنة اصحاب المصلحة في الحكومة والقطاع من من ٢- ٣
ل یالهالون كما ستوفر، في نهایة المطاف، المعلومات والمشورة فضًال عن توصیات إلدارة الطیران االتحادیة بشأن أفضل سب

 للتعامل مع هذه المسألة بالوسائل التنظیمیة أو غیر التنظیمیة.

، بإدارة الطیران االتحادیة، في ةولیة والبیئوالشؤون الد توسیشترك مكتب سالمة الطیران ومكتب السیاسیا ٣- ٣
 في هذا المجال. وخبراء رعایة اللجنة إلى جانب وكالة الوالیات المتحدة لحمایة البیئة ووزارة النقل األمریكیة والرابطات الصناعیة

المنتظر ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة مع الشركاء األخرین في مناسبات ِعدة خالل السنة المقبلة، حیث من  ٤- ٣
. وسیتولى إدارة اللجنة رئیس مشارك من قطاع الطیران وأخر من اإلدارة ٢٠١٣أن ینعقد أول اجتماع في أكتوبر/ تشرین األول 

 االتحادیة.

تهدف اللجنة إلى إصدار مجموعة من التوصیات القابلة للتطبیق بشأن إطار لمواصلة التعاون بین قطاع  ٥- ٣
قضایا السالمة والقضایا البیئیة واالقتصادیة التي تمس عملیة االنتقال  حولكومة األمریكیة الطیران في الوالیات المتحدة والح

من استخدام الهالون إلى استخدام عوامل أو نظم بدیلة. وستراعي اللجنة اآلجال الزمنیة المنصوص علیها في مالحق االیكاو، 
) بخصوص استبدال الهالون، فضًال عن أي إجراءات Doc 9958( ٩-٣٧والتعدیالت الُمقترحة على قرار الجمعیة العمومیة 

 أو المتوقع أتخادها من جانب سلطات أخرى للطیران المدني.تكون قد ُاتخذت 

میثاق اللجنة متاح للجمهور عل الموقع الشبكي إلدارة الطیران االتحادیة:  ٦- ٣
http://www.faa.gov/regulations_policies/rulemaking/committees/documents/index.cfm/committe/browse/commiteeID/397 

  
  –انتهى  –

http://www.faa.gov/regulations_policies/rulemaking/committees/documents/index.cfm/committe/browse/commiteeID/397

