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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الملك محمد السادس، ملك المملكة  ةجاللصاحب ال"
 المغربية..
 مم المتحدة،مين العام لألالسيد األ

 صحاب الجاللة والفخامة والسمو والمعالي.. أ
 السيدات والسادة،

 السالم عليكم،

 اً سمنا شخصيًا وحكومًة وبإ، شعبسم جمهورية العراقإب
المملكة جاللتكم ولشعب وحكومة تقدم بجزيل الشكر الى أ

لجهد الكبير في تنظيم واالمغربية الشقيقة على كرم الضيافة 
لقاء القمة التاريخي للمؤتمر العالمي حول المناخ )كوب 

 التقدم  ضمان تستدعيظروف  ( الذي يعقد في22
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من  اوما يترتب عنهمعالجة مخاطر تغيرات المناخ نحو 
دول لعديد من ل وتهديداتوالبيئة  ضرار بالموارد المائيةأ

حد من قدرتها على تحقيق أهداف التنمية بالوشعوب العالم 
والحفاظ على أمن وسالم  والقضاء على الفقر المستدامة

 .البيئة

اتفاقية باريس في تنفيذ  اً عملي مضياننا بحاجة اليوم الى ال
قوى واشمل أي بشكل تصدلتمكن من ال، للتغير المناخ

، حراري وارتفاع درجة حرارة االرضالحتباس خطار األأل
بين التنمية االقتصادية  فضلاألق التوازن يحقلتو 

كفيلة  اً يوفر ظروفبما جتماعية والحفاظ على البيئة، واأل
ضمان ذلك  وبداهة، فان .واألمن الدوليينستقرار األ نشرب

بين تضامن التعاون والشكال أبالمقابل تعميق كافة  يتطلب
 بتنظيماته  رهاباأل خطر في مواجهة  جمعأدول العالم 
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الممولة ومؤسساته  وأبشعها حاليًا تنظيم داعشالمعروفة 
 مكان. أي خالياه النائمة فيالخفية و والتعبوية 

بتحقيق  العراق نجاح معاليوم  ناعاجتميتزامن ا أنيسعدني 
حيث  يرهاباأل تنظيم داعش على  كبرى وباسلةانتصارات 

راضيه من فلول أعلى تحرير الموصل وكل شعبنا يوشك 
ليس عن مصالحه ونفسه وحسب  بذلك اً مدافع ،رهابييناأل 

مر الذي األ، جمعأالمنطقة والعالم مصالح شعوب بل عن 
 اً صفيضًا أجمع أ سرة الدوليةاأل أهمية وقوفمعه تتأكد 

التطرف والفكر التكفيري براثن عالمنا من  نظيفحدًا لتاو 
 . اإلرهابو 

القضاء على االرهاب لن يكتمل اال بالقضاء على خالياه  ان
وبازالة  اً تقريبالمنتشرة في كل دول المنطقة والعالم لنائمة ا

 تظل رهاب ضد اال  حربنا ولذا فان. تجدده عوامل
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فرصة يمتلكون واالنتحاريون  اإلرهابيون ما دامشدها أ على
العراق فقط بل  ليس فيبرياء ضد األ جديدة جرائمارتكاب 

 .يديهم االجراميةأينما وصلت أ

تدهور استمرار زمة مالية بسبب أ، الذي يواجه ن العراقا
ن تقف الى أيأمل من دول العالم الحرة  ،اً سعار النفط عالميأ
في حربه ضد  اً يضأ اً وبيئي اً منيأو  اً واقتصادي اً نبه سياسياج

 االرهاب. 

بالدنا التي قررت التوقيع على اتفاقية باريس لالحتباس ان 
في مشاريع العراق إلى دعم الدولي المجتمع  الحراري تدعو

 يةتفاقاال  هذه أهداف تحقيقسعيه لالحفاظ على البيئة و 
األعمال بمواجهة واألموال الطائلة  دو جهانفاقه لل عبر

في و في اشعال العشرات من اآلبار تسببت التي االرهابية 
 .وكل األجواءتلوث البيئة 
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العراق الذي يحتل مرتبة عالمية متقدمة بين الدول ان 
ة وطنياستراتيجية وضع بادر الى  المنتجة للنفط والغاز،

تركز في رؤيتها ، 2030إلى  2013  من عوامللطاقة لأل
على تطوير قطاع الطاقة بطريقة متكاملة ومستدامة 

لتنفيذ  اً ايضيسعى بجد وهو  وصديقة للبيئة.ومتجددة 
ما ، وتطوير الزراعة مشاريع كبيرة في مجال حماية البيئة

مار الى المساعدة في اإلستثيجعله بحاجة ماسة 
واإلبتكارات المتعلقة بذلك، والى دعم الحديثة بالتكنولوجيا 

خططه في مجال استغالل الغازات المصاحبة لعمليات 
قتصاد والحفاظ على استخراج النفط بما يضمن تطوير األ

 البيئة.

الى تعاون الجميع من أجل مواجهة  ةدعو ال نا نجددإن
  دعو دول العالم كافةنشكالت تغير المناخ العالمي فيما م
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ي نهج أالصناعية منها والمصدرة للنفط الى التخلي عن 
ضار بالبيئة وبما يضمن سالم الحياة على األرض. نتمنى 

ان يكون المناخ فى مراكش  لتغيرمؤتمر األمم المتحدة من 
 الحد بشأن االتفاق لترسيخ العالم بلدان مامأ مهمة محطة

تعزيز إلتقاء  ساهم فيي  كما الحراري االحتباس ظاهرة من
شعوبنا وبلداننا لكي نصنع مستقباًل آمنًا وبيئة نظيفة 

 ألجيالنا القادمة.

 .وشكراً 

 


