العراق ودوره في حماية طبقة االوزون
كلمة المنسق الوطني العراقي التفاقية فيينا وبروتوكول مونتريـال
على مدى العقود الماضية ،كابد العراا العددرد مرل العرااعاق اميليميرة لالدلليرة

ر

عل النزاعراق الييايرية ال رد دق لرى الرة ييايرية لاة ماعيرة لاي عراددة لر دير
لاةه هررا ال ر د .دى ذلررإ لررى الررة قرردق العرراا يدتوررل علررى ال وا ر م ر او اييرراق/
بالووكوالق دللية عدددة مث بالووكول مون ادال خر ل اليرنواق الماضرية .لمر ذلرإ،
بررد ق الومومررة العااييررة ررد ا لنررة ايخيرراة ل ررد ف ر فررال

االي ر قاات ا خ ر ة ررد

ال ويل بعوتة دجابية بال ميا د االن مام لى ايياة الدلليرة رد ةهود را الم للرة
لمما وة ن وب ط قة ايلزل لال خلص ال دتدجد مل المواد المي ن دة لأللزل .
ل د  52دونيو  5002يدم العاا

لتا ان مامل الو ايية يينرا لبالووكرول مون ادرال

لوعدد وررل ايتبر  ،ليعر ا بعررد ا بث اررة رررها الع ررو تير  191مررل ياةمررة الرردلل ال ررد
ان مت ل اووكول مون ادال.
يررراق الررردلل ايطرررراا

رررد بالووكررررول مون ادرررال ،ررررد اة مررراعه الرررر ، 5002/50

العررعوباق الييايررية لاالي عرراددة لايمنيررة ال ررد دواةههررا العرراا لك ر لإ باع رراتب بلرردا
ررددا االن ررمام لررى ر ب االو اييررة واعتم د ا القددرار رق د  XX/15ال د ي ي ددي مي د
األطددراو واألماندداا والوكدداالا ال ناليددة والمنفدد د علددر مسدداع د العددراق علددر الوفددا
بالتزاماته الصعبة تجاه البروتوكول.
لا قرررت اللجنرررة ال ن ي درررة للعرررندل م عررردد ايطررراا

ل ن يررر بالووكرررول مون ادرررال رررد

اة ماعيهررا الرر  25لال ر  22علررى وررو يا مرروال لليررة لميرراعدة العرراا

ررد بررد امعررداد

المؤييد منشا ل دة ايلزل الوطنية ل عرداد بانرامق ييرا لخيرة لطنيرة للر خلص
ال رردتدجد مررل المررواد المي ر ن دة لررأللزل  ،لكرر لإ بررد امعررداد لخيررة داتة ال ر خلص
ال دتدجد مل ماك اق المابو الهيدتلكلوتدة لوتدة .ليد ب لت ل دة ايلزل الوطنيرة
ةهود ة اتة د ون ي الواة اق الملقاة على عاوقها ليد
1

ا عردد الخ راا ال رد و عامر

معه ل دة ايلزل الوطنيرة رد عمروم الروزاتاق بوردلد  120خ يرا  .لب

ر

رؤال

الخ رراا وممررل العرراا مررل االم ثررال لررى مقرراتاق بالووكررول مون ادررال تن ر ان ررمامل
ددثا لى االو ايية لال الووكول
لبه ب المناي ة نقدم الشما الجزد الى الييد لزدا ال يئة المهنرد

يراكو الزات

رليو

لدعمل االمودلد لو دة ايلزل الوطنية لالى الييد الوكي ال ند  /الردك وت كمرال يريل
د العاا للجهرودب الداعمرة لو ردة ايلزل

لييف ل ا يل اللجنة العليا مداتة ايلزل

الوطنية للما ة من ي د الوزاتة الل دل يدموا الدع منجاح عم ل دة االلزل الوطنية
الخبير
طعمه عب ال مزه ال لو
المنسق الوطني التفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال
مكتب الوزير
حزيرن 2102 /
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العراق ودوره في حماية طبقة االوزون
مل اة ال عا

على مشملة ط قة ايلزل دناب

ايموت ال د د يلب ال يا اليها

ل وضيا الموضوع لو يييل -:
 . طبقة األوزون وأهميتها
 . المواد الكيماوياتة التي ت مر طبقة األوزون وتصنيفها
 . األضرار البيئية والص ية النا مة عن تآكل طبقة األوزون
 . البرنامج العراقي ل ماية طبقة األوزون
 . قالمة بغازاا التبري األك ر استخ اما
 . التعاون بين مؤسساا ال ولة المعنية ب ماية طبقة األوزون
 . المجموعاا السلعية الخاضعة لل ظر أو الرقابة
 . الرؤيا المستقبلية
 . لالتصال  /لمزي من المعلوماا
طبقة األوزون وأهميتها

1

ماهي طبقة االوزون -:
ط قة ايلزل
الغ

د الي قة ال د وو و على ناز ايلزل

الجو لال د وق د الغ

وويط بالغ

الجو

االي ااووي يا للغ

د ط قاق الجو العليا مل
الجو  ،لط قة ايلزل

اطة كام لة علد اتو اع د االح مابيل  50ل  10كيل و م ا مل

يي ا ايتض.
لوقوم ط قة ايلزل بدلت المارا الي يعد لالدتع الوايد ال

دويط بايتض ليوميها

مل الجز ال ات مل ايرعة و ال ن يجية ( )Violet - B Ultraذاق ايضاات
الجييمة بعوة امنيا لالويوا على د يوا  ،كما وقل مل نمو الن اق ل ن اج
الموا ي الزتاعية ،لوؤاا على نظ ال يئة الماةية.
النشاط ال شا لما اي ودال امنيا مل ومنولوةيا د وعني المواد الميمياةية يد
د بعض منها لد ودميا ط قة ايلزل لمل

المواد الميمياةية ال د وي ن د ط قة

ايلزل :
 الملوتل لوتلكابوناق لالهيدتلكلوتل لوتلكابوناق المي خدمة بمثاة د ةهزةال ادد لال مييف المنزلية لال جاتدة لالعناعية.
ب -الهالوناق المي خدمة د نظمة مما وة الوااة .
ج -مادة بالميد الميثي المي خدمة كم يد شا

د وخزدل الموا ي الزتاعية لوعقي

ال ابة الزتاعية.
د -بعض الم د اق المي خدمة ى ونظيف ايةزا الميمانيمية ل المعدنية لالدلاةا
االلم النية مث مادة راب كلوري الكربون.
لوو وى

ب الغازاق عادة على ذتاق مل الملوت ل ال الم ون ع ن يجة ل أاا ا

بايرعة و ال ن يجية
ذتاق لكيجيل لو

جل لى ياب ل دة مل ناز ايلزل ال

د مو مل ا ث

ليها دا ا واتكة ذتويل (ل دة ال وقالم ايرعة و ال ن يجية)

لوم ى ذتة الملوت لمعها ذتة ايلكيجيل لى
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ول قد ب تة لكيجيل خاى من ادة،

ل و ذتوا ايلكيجيل م بع هما ممونة ل دة لكيجيل (ل دة ال وقالم ايرعة و
ال ن يجية) لون ع ذتة الملوت لوم ى لى ل دة لزل خاى ل ع معها ن س
الشد – ل م ا و مات عملية الهدم

ب م ديل المااق لذلإ ى الي قاق العليا

(االي ااووي يادة).
الكيماوياا التي ت مر طبقة األوزون وتصنيفها -:
معدت ال هددد دأود ن يجة عمال لومنولوةيا اب دعها امنيا بامضا ة لى مجموعة
مل المماتياق ال ييية ى الوي اة اليومية العاددة منيا القا العشادل لمنها ان عاث
نازاق:
 ( )CFCsالملوتل لوتلكلابو ل( )HCFCsالهيدتلكلوتل لوتلكابولالمي خدمة ى ةهزة ال ادد لال مييف المنزلية لال جاتدة لالعناعية ل ةهزة ال مييف
الماكزدة ،ل ى ةهزة ومييف اليياتاق.
ب CFCs -المي خدمة ى االداليوالق لال ى ونيل

ى ال

ا عند اي خدام بخاخاق

العيوت لالم يداق الوشادة لايدلدة.
ج -بعض الم د اق المي خدمة ى ونظيف ايةزا الميمانيمية لالمعدنية لالدلاةا
املم النية.
د -الهالوناق المي خدمة ى نظمة مما وة الوااة .
ى ال خزدل لوعقي ال ابة الزتاعية.

 -بالميد الميثي المي خدم كم يد شا

كيف يت تآكل طبقة األوزون -:
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األضرار البيئية والص ية النا مة عن تآكل طبقة األوزون -:
دعد وآك ط قة ايلزل مل ك ا ايمثلة على الخيا الماا مام يما ايتض ةميعا
على اخ

فال ه ال يئية ،لدل وويز على نوو وواكت معل الجماعة الدللية بعيدا

عل مجال النعا لامتراد لى لض الميألة ى رم يانوند بوت مق ا بالجزا ،
ل ات االل زام الدللد ب لإ مل ي ي االل زام ب وقي ن يجة لليس االل زام ب ل عنادة ل
ما ديمى باالل زام بغادة ال خلص عاة

ل آة مل المواد المي ن ة لي قة ايلزل .

ايضاات ال يئية الناوجة عل وآك ط قة ايلزل و مث بعوتة ك ياة د ال غيااق
المناخية الواداة لموكب ايتض لمنها ال غيااق ال جاةية د اليقس لالمناخ لال عوا
ل ااة الغاباق لاالتو اع د مي و ييا ال وا لشواطئ عدددة د العال ل داث
خل

د ال واز ال يئد لايضاات العوية و مث

د دلث بعض ياطاناق الجلد

لضعف المناعة الي يعية لإلنيا لبعض مااض العيو مث ع مة العيل ذا ما وعاض
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الماةناق الوية مث امنيا لالويوا لممياق ك ياة مل الجز ال ات مل ايرعة و
ال ن يجية.

البرنامج العراقي ل ماية طبقة األوزون -:
و لض ال انامق العاايد م

منا ً ج اينشية العناعية لال جاتدة المخ ل ة لال د

وو اج ل ي ي ال داة لك لإ مشالع لقااتاق ليواعد عامة ل ن ي امل زماق العاايية .
ويشمل البرنامج العراقي ل ماية طبقة األوزون قطاعاا صناعية وزراعية ع ي د
منها:
 يياع ال ومب  -يياع الث ةاق
ج  -يياع العيانة لو داق ال ادد لال مييف
د  -يياع الم د اق
 يياع الهالول  -يياع بالميد الميثي
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بيان بغازاا التبري األك ر استخ اما

التعاون بين الوزاراا المختلفة ل ماية طبقة األوزون-:
لمد د ممل العاا مل الو ا بال زاماول وجاب بالووكول مون ادال لللو اف على ط قة
ايلزل كا لزاما ً

و

ا ا كا ة الجهود للو ول لى

ا الهد

القومد.

 و وم وزارد البيئة رد العراا ميرئولية ةمير الميراة ذاق العرلة بال يئرة لمرل
ضررمنها مادررة ط قررة االلزل

للهر ا ور ومررودل لجنررة ايلزل الوطنيررة ال ن ي دررة
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لل دة ايلزل الوطنية ل ن ي ايعمال اليومية مث ةمر ال يانراق لت ر ال قراتدا
لوي ي باامق ال وعية العامة.
لوعد وح د األوزون الوطنية د نقية ال اكيز لجمي نشرية الر خلص ال ردتدجد
مل المواد المي ن ة لأللزل .
 وعرررد الررروزاتاق ( الصدددناعة ل الكهربدددا ل الدددنف ) ميرررئولة عرررل ويرررجي ةميررر
المؤيياق العناعية ليو
المعنعيل ع ا

د وي ي باامق ال وعية لالمياعداق ال نيرة لجمير

ب الوزاتق.

 ومررو وزارد الزراعددة ميررئولة عررل ةميرر اينشررية الزتاعيررة .ليررو
الرروزاتة ررد وي ير بانررامق الرردع ال نررد يمررا د علر ب الميررد الميثير

ويرراعد
ررد القيرراع

الزتاعد لل خيا ا وقوم بعرد ذلرإ بوضر مقراديس الر خلص ال ردتدجد الير عمال
ا الغاز بيادقة مي دامة.
 و وم لزاتود ال ابيرة  /لال علري العرالد لال ورا العلمرد ميرئولية الميراعدة رد
وي ي باامق ال وعية العامة كما وعد

ب الوزاتاق د را ً ميرئولة عرل المردات

لالمليرراق ال ني رة لمااكررز ال رردتدب ال نيررة د را ً .ليررو

ولع را دلتا تةيي را ً ررد

ووييل مهاتاق ال نييل المولييل يما د عل بمماتياق ال ادد.
 ولعررب كددل مددن الهيئددة العامددة للجمددار والجهدداز المركددزي للتقيدديي والسدديطرد
النوعيددة ووزارد التجددارد دلتا امررا ررد وي ي ر لررواةا االي ر يااد /ال عررددا كمررا
وررو ا د ررا ً ال يانررراق الخا ررة بااليرر يااد لال عرررددا لم يل رراق ل ررردة ايلزل
الوطنية .يو

د وردتدب العرامليل علرى وي ير نظرام وراخيص المرواد المير ن ة

لأللزل لمما وة ال دالل نيا الشاعد لها.
 ومرررو الم يريدددة العامدددة للددد فا المددد ني ميرررئولة عرررل ويرررجي لوررراخيص ةميررر
ايةهزة الخا ة بمما وة الواد بما د ذلإ الهالوناق.
 ومث ر غرفددة التجددارد القيرراع ال جررات

ليررو

ويرراعد ر ب الغا ررة ررد وي ي ر

عنعا الدع ال ند مل خ ل المشاتكة ال عالة للقياع الخاص.
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 يم ددل ات دداد الصددناعاا العراقددي القيرراع العررناعد الخراص لدلعررب ر ا االوورراد
دلتا تةييرريا ً ررد لض ر ال انررامق الرروطند لالخيررة الوطنيررة لل ر خلص ال رردتدجد
ليو

دي ما د وي ي عنا ا الدع ال نرد مرل خر ل ضرما مشراتكة القيراع

الخاص.
المجموعاا السلعية الخاضعة لل ظر أو الرقابة -:
وع ا المجموعاق اليلعية ال الية د المن جاق الواةب عاضها على لزاتة
ال يئة  /ل دة ايلزل الوطنية للموا قة ي

االي يااد ال ال عددا -:

 ل داق ومييف وا اليياتاق ل الشا ناق
 معداق ل ةهزة لآالق لمي لزماق ال ادد ل ومييف الهوا لو داق (
منزلية ل وجاتدة ل

ناعية)

 من جاق االداليوالق يما عدا االداليول الي د
 معداق ل نظمة ط ا الواد
 لواح لتياة العزل ل نيية اينابيب
 الماك اق اليابقة على ال لماة

الرؤيا المستقبلية -:
ويعى اليياية ال يئية العاايية لى ويهي االم ثال ي مام بالووكول مون ادال لومادة
ط قة ايلزل لذلإ دل الميا

بال اامق ال نمودة ل ال أايا على ايللوداق ال د

و عها الدللة مل ة ووقي ال نمية المي دامة.
للقد ل ى العاا بال زاماول نوو نجاح الخ ض المي هد

مل اي ه ك المواد المي ن دة

لي قة ايلزل بموةب ةدالل ال الووكول يا و ال خلص مل اي خدام المواد
المي ن دة لي قة ايلزل بدتةة ك ياة ل
القياعاق العناعية ،للمل

لها بال داة العددقة د العددد مل

ب امنجازاق ال وعند
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ميياة العم يد بلغت من ها ا ،ل

ةمي االل زاماق بأ مام بالووكول مون ادال يد و ون ي ا ،ما زالت الجهود و ل
لل خلص المام مل اي خدام المواد المي ن دة لأللزل

د ةمي القياعاق لوع مد

الوزاتة د الما لة المق لة على ا ود:


ال قدم ال دتدجد د اي خدام بداة المواد المي ن دة لي قة ايلزل لوو ياب
بأيعات ونا يية بما د مل اي قاات المن ق د اييوا العاايية .



االي ماات د ون ي باامق االي اةاع لال دلدا للمواد المي ن دة لأللزل م
وو يا ايةهزة لوتش العيانة لماكز الخدمة بالمجا لودتدب ال نييل على

ب

ايةهزة.


ومثيف م ق ال وعية بال داة العددقة لل يئة لووةيهها لما ة رااةا المج م .



ال عال م ةمي ايةهزة الايابية بالدللة ل مداد ا بأةهزة وولي نازاق ال ادد
لعقد ال اامق ال دتد ية على اي خدام ولإ ايةهزة لذلإ بهد

معالجة

المماتياق نيا المشالعة د وجاتة نازاق ال ادد ل مام الايابة على
اييوا .


عداد ي ااويجية لطنية وهد

لى ليف اي خدام المواد

الهيدتلكلوتل لوتلكابونية  HCFC'sالمي ن دة لي قة ايلزل
القياعاق ل

ل بداة

د مخ لف

ددقة لل يئة لال خ يف مل و ات االي عاد لالعناعة

العاايية مل ليف اي خدام ولإ المواد لوش م امي ااويجية د ماا لها ايللى
على مااةعة القااتاق لاللواةا الوزاتدة لدتاية ووددا ال ياناق الخا ة
بالجهاق لالممياق ال ى د اي ه كها د ك يياع ،لوع ا المواد الهيدتلكلوتل
لوتلكابونية مل

المواد المي خدمة د العددد مل القياعاق ل مها يياع

العزل الوااتى د

ناعة الث ةاق لال ادد لال مييف – يياع الم د اق ،
ة على اي ن اد ط قة ايلزل ( )ODPا

لبالان مل نها ذاق يدتاق منخ

لها يدتاق ماو عة وياعد علد و اي فا اة اال
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ا

الواات (.)GWP

لالتصال  /لمزي من المعلوماا
الخ يا  -:طعمل الولو
المني

الوطند الو ايية يينا لبالووكول مون ادال  /مم ب الوزدا ال يئة
ق / 009657901911205 :ال ادد االلم الند:
oz.tuama2009@yahoo.com
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