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 اإلسكوا في اإلعالم
 المغرب في الخضراء المساندة مكتب إطالق 

 
 البيضاء الدار من غًدا المغرب في الخضراء المساندة مكتب إطالق :البوابة نيوز 
 البيضاء الدار من الخضراء المساندة مكتب إطالق.. غداً : الراي للشعب 
 البيضاء الدار من غداً  المغرب في الخضراء المساندة مكتب إطالق: بيئة أبو ظبي 
 البيضاء الدار من غًدا المغرب في الخضراء المساندة مكتب إطالق: المرصد األمني 
 بالمغرب الخضراء اإلنتاجية القطاعات تطوير نحو :آفاق بيئية 

 
 

 البيضاء الدار من غًدا المغرب في الخضراء المساندة مكتب إطالق

 البوابة نيوز

 

 األمم لجنة من بمبادرة الخضراء المساندة مكتب األربعاء غدا المغربية، بالمملكة البيضاء الدار بمدينة يطلق

 القطاعات تطوير على الوطنية القدرات تعزيز" حول( االسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة

 .المغرب لمقاوالت العام االتحاد بمقر وذلك ،"الخضراء اإلنتاجية

 مؤتمر إليه توصل ما مع أهدافها في متناغمةً  ، أوسع إقليمي إطار ضمن تقع التي االسكوا، مبادرة وتأتي

 العالم، دول جددت حين -0200 عام عقد الذي 02+بريو يعرف ما وهو - المستدامة للتنمية المتحدة األمم

 واالجتماعية االقتصادية بأبعادها المستدامة التنمية تحقيق على بالعمل التزامها العربية، الدول ضمنها ومن

 .والقادمة الحالية األجيال حقوق يكفل وبما ئيةوالبي

 هذه وتنفذ ، النظيف لإلنتاج المغربي المركز مع المغربية المملكة في مبادرتها تنفيذ في االسكوا وتتعاون

 .وعمان وتونس واألردن ولبنان مصر من كل في أيضا المبادرة

 ليصبح وليبيا بتونس أسوة 0200 سبتمبر في االسكوا عضوية إلى انضمت المغربية المملكة أن إلى يشار

 ومملكة المتحدة، العربية واإلمارات الهاشمية، األردنية المملكة إلى باإلضافة عضوا 01 اللجنة أعضاء عدد

 عمان، وسلطنة العراق، وجمهورية السودان، وجمهورية السورية، العربية والجمهورية البحرين،

http://marocenv.com/5472.html


 العربية والمملكة العربية، مصر وجمهورية اللبنانية، والجمهورية الكويت، ودولة قطر، ودولة وفلسطين،

 اليمن والجمهورية السعودية،

 

 البيضاء الدار من الخضراء المساندة مكتب القإط.. غداً 

 الراي للشعب

 

 األمم لجنة من بمبادرة الخضراء المساندة مكتب المغربية، المملكة البيضاء، الدار مدينة في غداً  ينطلق

 القطاعات تطوير على الوطنية القدرات تعزيز" حول( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية تحدةالم

 .المغرب لمقاوالت العام االتحاد مقر في األربعاء، غد صباح وذلك ،"الخضراء اإلنتاجية

  

 إليه توصل ما مع ومآربها أهدافها في متناغمةً  أوسع، إقليمي إطار ضمن تقع التي اإلسكوا، مبادرة وتأتي

 جددت حين ،0200 العام في ُعقد الذي 02+بريو يعرف ما وهو المستدامة، للتنمية المتحدة األمم مؤتمر

 االقتصادية بأبعادها المستدامة التنمية تحقيق على بالعمل التزامها العربية، الدول ضمنها ومن العالم، دول

  .والقادمة الحالية األجيال حقوق يكفل وبما والبيئية واالجتماعية

 هذه وتنّفذ. النظيف لإلنتاج المغربي المركز مع المغربية المملكة في مبادرتها تنفيذ في اإلسكوا وتتعاون

  .وُعمان وتونس واألردن ولبنان مصر من كلّ  في أيضاً  المبادرة

 بتونس، أسوةً  0200 سبتمبر شهر في اإلسكوا عضوية إلى انضمت المغربية المملكة أن إلى اإلشارة تجدر

 المتحدة، العربية واإلمارات الهاشمية، األردنية المملكة إلى باإلضافة 01 اللجنة أعضاء عدد ليصبح وليبيا

 ُعمان، وسلطنة العراق، وجمهورية السودان، وجمهورية السورية، العربية والجمهورية البحرين، ومملكة

 العربية والمملكة العربية، مصر وجمهورية اللبنانية، مهوريةوالج الكويت، ودولة قطر، ودولة وفلسطين،

 .اليمنية والجمهورية السعودية،

 

 البيضاء الدار من غداً  المغرب في الخضراء المساندة مكتب إطالق

 بيئة أبو ظبي

 األمم لجنة من بمبادرة الخضراء المساندة مكتب المغربية، المملكة البيضاء، الدار مدينة في غداً  ينطلق

 القطاعات تطوير على الوطنية القدرات تعزيز" حول( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة



 يناير/الثاني كانون 02 األربعاء، غد يوم صباح من 00:22 الساعة تمام في وذلك ،"الخضراء اإلنتاجية

 .المغرب لمقاوالت العام االتحاد مقر في  ،0202

 إليه توصل ما مع ومآربها أهدافها في متناغمةً  أوسع، إقليمي إطار ضمن تقع التي اإلسكوا، مبادرة وتأتي

 جددت حين --0200 العام في ُعقد الذي 02+بريو يعرف ما وهو -- المستدامة للتنمية المتحدة األمم مؤتمر

 االقتصادية بأبعادها المستدامة التنمية تحقيق على بالعمل التزامها العربية، الدول ضمنها ومن العالم، دول

 .والقادمة الحالية األجيال حقوق يكفل وبما والبيئية واالجتماعية

 هذه وتنّفذ. النظيف لإلنتاج المغربي المركز مع المغربية المملكة في مبادرتها تنفيذ في اإلسكوا وتتعاون

 .وُعمان وتونس واألردن ولبنان مصر من كلّ  في أيضاً  المبادرة

 أسوةً  0200 سبتمبر/أيلول شهر في اإلسكوا عضوية إلى انضمت المغربية المملكة أن إلى اإلشارة تجدر

 العربية واإلمارات الهاشمية، األردنية المملكة إلى باإلضافة 01 اللجنة أعضاء عدد ليصبح وليبيا بتونس

 وسلطنة العراق، وجمهورية السودان، وجمهورية السورية، العربية والجمهورية البحرين، ومملكة المتحدة،

 والمملكة العربية، مصر وجمهورية اللبنانية، والجمهورية الكويت، ودولة قطر، ودولة وفلسطين، ُعمان،

 .اليمنية والجمهورية السعودية، العربية

 

 البيضاء الدار من غًدا المغرب في الخضراء المساندة مكتب إطالق

 

 المرصد األمني

 األمم لجنة من بمبادرة الخضراء المساندة مكتب األربعاء غًدا المغربية، بالمملكة البيضاء الدار نةبمدي يطلق

 القطاعات تطوير على الوطنية القدرات تعزيز" حول( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة

 . المغرب لمقاوالت العام االتحاد بمقر وذلك ،"الخضراء اإلنتاجية

 إليه توصل ما مع أهدافها في متناغمةً  ، أوسع إقليمي إطار ضمن تقع التي اإلسكوا، مبادرة وتأتي

 دول جددت حين -0200 عام عقد الذي 02+بريو يعرف ما وهو - المستدامة للتنمية المتحدة مؤتمراألمم

 االقتصادية بأبعادها ةالمستدام التنمية تحقيق على بالعمل التزامها العربية، الدول ضمنها ومن العالم،

 . والقادمة الحالية األجيال حقوق يكفل وبما والبيئية واالجتماعية

 هذه وتنفذ النظيف، لإلنتاج المغربي المركز مع المغربية المملكة في مبادرتها تنفيذ في اإلسكوا وتتعاون

 . وعمان وتونس واألردن ولبنان مصر من كل في أيًضا المبادرة

 ليصبح وليبيا بتونس أسوة 0200 سبتمبر في اإلسكوا عضوية إلى انضمت المغربية المملكة أن إلى يشار

 ومملكة المتحدة، العربية واإلمارات الهاشمية، األردنية المملكة إلى باإلضافة عضًوا 01 اللجنة أعضاء عدد



 عمان، نةوسلط العراق، وجمهورية السودان، وجمهورية السورية، العربية والجمهورية البحرين،

 العربية والمملكة العربية، مصر وجمهورية اللبنانية، والجمهورية الكويت، ودولة قطر، ودولة وفلسطين،

 .اليمنية والجمهورية السعودية،

 

 بالمغرب الخضراء اإلنتاجية القطاعات تطوير نحو

 بيئية آفاق

 المتحدة األمم لجنة من بمبادرة الخضراء المساندة مكتب بالمغرب البيضاء الدار مدينة فيًً  تنطلق

 القطاعات تطوير على الوطنية القدرات تعزيز“ حول( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية

 لمقاوالت العام االتحاد مقر في  ،0202 يناير/  الثاني كانون 02 األربعاء، غد يوم  ،”الخضراء اإلنتاجية

 .المغرب

 إليه توصل ما مع ومآربها أهدافها في متناغمةً  أوسع، إقليمي إطار ضمن تقع التي اإلسكوا، مبادرة وتأتي

 جددت حين ،0200 العام في ُعقد الذي 02+بريو يعرف ما وهو ، المستدامة للتنمية المتحدة األمم مؤتمر

 االقتصادية بأبعادها المستدامة التنمية تحقيق على بالعمل التزامها العربية، الدول ضمنها ومن العالم، دول

 .والقادمة الحالية األجيال حقوق يكفل وبما والبيئية واالجتماعية

 هذه وتنّفذ. النظيف لإلنتاج المغربي المركز مع المغربية المملكة في مبادرتها تنفيذ في اإلسكوا وتتعاون

 .وُعمان وتونس واألردن ولبنان مصر من كلّ  في أيضاً  المبادرة

 أسوةً  0200 سبتمبر/أيلول شهر في اإلسكوا عضوية إلى انضمت المغربية المملكة أن إلى اإلشارة تجدر

 السودان، وجمهورية الهاشمية، األردنية المملكة إلى باإلضافة 01 اللجنة أعضاء عدد ليصبح وليبيا بتونس

 اللبنانية، والجمهورية الكويت، ودولة قطر، ودولة وفلسطين، ُعمان، وسلطنة العراق، وجمهورية  

 مصر وجمهورية

 .اليمنية والجمهورية السعودية، العربية والمملكة العربية، 


