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Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=cPydVsOtrvM
Date : 04 février 2019
Durée : 3’28
Titre : Colloque sur la protection de l’environnement – Université de Bagdad, Faculté des Sciences
pour filles
Résumé : Le département de Sciences naturelles de la faculté des Sciences pour filles, Université de
Bagdad, a organisé son quatrième colloque annuel intitulé : « L’environnement et les changements
climatiques ». Ce colloque a réuni plus de cinquante chercheurs irakiens ainsi que des représentants
de diverses sociétés et grandes multinationales. Selon le président de l’université de Bagdad, le sujet
de ce colloque dépasse le cadre national, puisque les changements climatiques accentuent la
désertification, le manque de poissons et le recul des terres agricoles. Le président de l’université a
par ailleurs souligné le rôle majeur des études scientifiques menées dans ce domaine afin de
résoudre ces problèmes environnementaux et de proposer de nouvelles sources d’énergie.
Plusieurs sujets ont été abordés durant ce colloque, notamment l’eau, la biodiversité, la santé, les
changements climatiques et la pollution.
Ce colloque vise non seulement à approfondir la recherche dans ce domaine et à proposer des
solutions, mais également à faire prendre conscience de l’urgence de la situation, notamment en
matière de pollution de l’air et de l’eau.

جامعة بغداد  -كلية العلوم للبنات  -ندوة للحفاظ على البيئة
نظّم قسم الحياة في كلية العلوم بجامعة بغداد مؤتمره العلمي السنوي الرابع الموسوم " :البيئة والتغييرات المناخية"
برعاية رئيس جامعة بغداد األستاذ الدكتور عالء عبد الحسين عبد الرسول وبحضور عميد الكلية األستاذة الدكتور أحالم
محمد فرحان وعدد من المدرسين من مختلف الجامعات ،فضالً عن ممثلي شركات عالمية معروفة وعدد من شركات

القطاع الخاص .وأكّد رئيس جامعة بغداد أن المؤتمر يمسّ شريحة من المواطنين بشكل عام والعراق بشكل خاص نظراً
للتغييرات المناخية التي طرأت عليه وتفاقم حاالت التصحر ونفوق األسماك وتراجع الزراعة فضالً عن األمطار غير
الموسمية ،مؤكّداً على البحوث العلمية والدور األكاديمي لحلّ هذه المشاكل البيئية.
"هذا التأثير المناخي يجب أن يرافقه بحوث علمية تنتج من قبل االختصاصيين تساهم في وضع حلول لهذه التغييرات.

ماذا ننظر إلى المستقبل ؟ كيف نعمل ؟ المستقبل اآلن القادم ،حتى في العالم وليس في العراق ،ينظر إلى ما هي البدائل
للطاقة ؟ طاقات النفط ،ألن هناك الطاقة المستنيمة وطاقة الطواحين والطاقة الشمسية .هذه يجب أن نفكر بها كيف
نتجاوز هذه االستخدامات وكيف نستقاد ونستثمر أيضاً من الطاقة الشمسية الموجودة أيضاً بالعراق".
وناقش المؤتمر في محاوره موضوعات حيوية تعلّقت بالتلوّث البيئي والتغييرات التي طرأت على المناخ ،إذ تمّت

مناقشة موضوع المياه والتنوع اإلحيائي والصحة ،فضالً عن التغييرات المناخية كالتكيّف والتخفيف .وأشار رئيس قسم
علوم الحياة في الكلية األستاذ المساعد الدكتور مختار خميس أن التلوث بات حقيقة واقعية وعلى الجميع االلتزام بتقليل
االنبعاثات الناتجة عن الغازات الدفينة للحفاظ على البيئة.
"يجب أن يكون االهتمام من كل الشرائح ،كل إنسان على وجه الكرة األرضية هو معني في االشتراك في التقليل من
انبعاث الغازات الدفيئة التي ستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي إلى هالك ما في الكرة األرضية".

من جانبها أشارت عميد الكلية للبنات األستاذة الدكتورة أحالم محمد فرحان أن المؤتمر يُعدّ أحد أبرز سلسلة المؤتمرات
العلمية التي بحثت في البيئة ونوع التلوث ،فهو نواة تثقيفية وتوعوية للباحثين والعراقيين لالهتمام بالجانب البيئي
وانعكاسات تلوّثه على الحياة.
"هذا المؤتمر يكون نواة تثقيفية وتوعية للشعب العراقي من خالل الجامعات العراقية ومن خالل الكليات المعنية

ووزارات الدولة المختلفة ،وخاصة وزارة البيئة التي الزم أن تهتم بهذا الجانب بشكل أساسي للتلوث البيئي الذي نعاني
منه بشكل عام ،سواء كان تلوثاً هوائياً أو تلوثاً مائياً".
هذا ويُذكر أن المؤتمر شارك فيه أكثر من خمسين باحثاً وباحثة من مختلف الجامعات العراقية ،فضالً عن قبول 28
بحثاً علمياً تمّ إلقاؤها على مدار يومين في المؤتمر والتي بحثت في مجملها آليات حلّ مشاكل التلوّث البيئي والتهيؤ
للتغييرات المناخية التي قد تطرأ مع تقدّم السنين.

