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 AN 3/25.1-16/6 رقم كتاب المنظمةبمرفق ال

 ه للدول بشأن مخزونات مادة الهالوناستبيان موجّ 

 __________________________التاريخ: :___________________________________اسم الدولة

 __________________:لكترونياإل البريد  _______________________تصال بااليكاو:ة اال جهاسم 

 __________________:لكترونيالبريد اإل  ________________________: جهة المعنية بالردّ اسم ال

أجهزة إطفاء دولتكم في في  ونالجوي ونتخدمها المشغليسالتي المعاد تدويرها مصدر مادة الهالون ما هو دولتكم تعلم هل  -١
  ؟الطائراتعلى متن  الحرائق

           نعم   ال      

 جدت)التعليقات (إن وُ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 قطاع الطيران؟في الهالون المستخدمة مادة هل تقوم دولتكم برصد نوعية    -٢

           نعم   ال      

 جدت)التعليقات (إن وُ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

ي تستنفد طبقة بروتوكول مونتريـال بشأن المواد الت"في ضوء الحظر المفروض على إنتاج مادة الهالون بموجب   -٣
من الجزء  ١-٢-٢-٦ تشغيل الطائرات (الفقرة –الملحق السادسمنصوص عليها في الجداول الزمنية الومع مراعاة ، "األوزون

من  ٢-٣-١-٤من القسم الثاني  والفقرة  ١-٢-٢-٤في القسم الثاني من الجزء الثاني؛ والفقرة  ٣-٢-٤-٢األول؛ والفقرة 
فيما يخص  (ب) في الجزء الثاني) -١-١صالحية الطائرات للطيران (الفقرة  –الثالث) والملحق الثامن القسم الثالث في الجزء 

قطاع ون هناك ما يكفي من مادة الهالون لتلبية احتياجات يك ، هل تتوقعون أنالهالون كمادة إلطفاء الحرائقمادة استبدال 
 الطيران المدني في دولتكم؟

 ال ينطبق       غير مؤكد      ال               :نعم  :١٢١١الهالون 

 ال ينطبق       غير مؤكد      ال                :نعم  :١٣٠١الهالون 

 ال ينطبق       غير مؤكد      ال                   :نعم  :٢٤٠٢الهالون 

 أل االستبيانجهة التي تمللمالحظة 

 يتضمنه. ويجب أن تقديمبياناته و  ملءأو ُيوكل إلى شخص آخر ل يكاوباإلاالتصال  جهةاالستبيان  هذاأن تمأل  يجوز
اسم وعنوان البريد اإللكتروني لجهة  وكذلكتقديم االستبيان و  بملء يقوم الذي للشخص اإللكتروني البريد وعنوان اسماالستبيان 
 .واحد فقط معبأرجى التأكد من تقديم استبيان يُ  ،بااليكاواحدة و  اتصال جهة من أكثر دولتكم لدى كانت ٕاذا. و يكاوباإلاالتصال 
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 جدت)التعليقات (إن وُ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 نشطةغراض األالطيران المدني في دولتكم أل قطاعمخزونات من مادة الهالون المتاحة لهل تعلمون ما هي كمية ال -٤
 رجى تحديد الكمية باألطنان المترية:"نعم"، يُ  ؟ وٕاذا كان الردّ يةالمستقبل

 ينطبقال       ال _____________________  م:نع  :١٢١١الهالون 

 ال ينطبق      ال  _____________________ م:نع  :١٣٠١الهالون 

 ال ينطبق      ال  _____________________ :نعم  :٢٤٠٢الهالون 

 جدت)التعليقات (إن وُ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
للطيران في تاريخ  ةة الطائر تُفيد بصالحيشهادة فردية ألول مرة هل تتوقع دولتكم أي تحديات فيما يخص إصدار  -٥

 .أو بعده ٣١/١٢/٢٠١٦

           نعم   ال      

 جدت)التعليقات (إن وُ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 بالنسبة لدول التصميم

 .٣١/١٢/٢٠١٤ تاريخ بعد هادة طراز جديدةشهل أصدرت دولتكم  -٦
          نعم  ال   

 جدت)التعليقات (إن وُ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 — انتهى —
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