
 

 

 2016أكتوبر  8الدار البيضاء في 

 بيان صحافي

 22سطات تستعد لكوب –جهة الدار البيضاء 

 2016أكتوبر  15-16

 

  بمناسبة تنظيم الندوات الخاصة باألطراف الموقعة لالتفاقية إطار لألمم المتحدة حول التغيرات المناخية

سطات، -تنظم كل من جهة الدار البيضاء بمراكش، 2016نونبر  18إلى  7" المنعقدة من 22كوب "    

" الخاص  22الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات والتحالف المغربي للعدالة المناخية "ما قبل كوب شركة 

 بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء. 2016 أكتوبر 16و 15سطات أيام –بجهة الدار البيضاء 

على الساعة التاسعة والنصف  2016أكتوبر  15يوم السبت  وسيتم افتتاح الندوة الخاصة بهذه التظاهرة

مفتاح تفعيل االلتزامات الوطنية والدولية  المنــاخ:صباحا تحت شعار "التعـاقد الجهوي التشاركي من أجـل 

سطات إلى خلق دينامية وطنية – ءوتهدف مشاركة جهة الدار البيضالنكن في الموعد"  –التفاق باريس 

 .2030ات ذات صلة بالتغيرات المناخية وذلك من أجل إدماجها في رؤية الدار البيضاء للتعريف بالتحدي

سطات عبر شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات االنخراط –جهة الدار البيضاء ولهذا الغرض ارتأت 

لفاعلين بالجهة، تقاربات الترابية بين مختلف االإلى جانب التحالف المغربي للعدالة المناخية من أجل تعزيز 

القطاع  ،الجامعة ،العمل على إقامة التبادل والتعاون المستمر بين السلطات العمومية والهيئات المنتخبة

 الخاص، المجتمع المدني وتأمين التفاعل المستدام بين الواقع الميداني والرؤى األكاديمية.

فضاء االستقبال والتوجيه،  :تأربعة فضاءاسطات حول -" جهة الدار البيضاء 22 قبل كوبوتتمحور " 

 فضاء الندوات، فضاء العروض ألحسن المبادرات وفضاء التنشيط الثقافي.

لتثمين مبادرتهم وتجاربهم  ماعات الترابيةهذا اللقاء يعتبر فرصة للمجتمع المدني، القطاع الخاص والج

 سطات. - ة الدارالبيضاءالمبتكرة لمحاربة التغيرات المناخية والتنمية المستدامة لجه

 
 البيضاء للتنشيط و التظاهرات الدار عن
 توسعها لتحديد خطوط العمل االستراتيجية ودعم المدينة في هامش استراتيجية تطوير مدينة الدار البيضاء، تم إنشاء شركات التنمية المحلية على

على الصعيدين  لمحلية المكلفة بتعزيز األنشطة الثقافية و الرياضية بالدار البيضاء،شركة التنمية ا هي  البيضاء للتنشيط و التظاهرات الدار.الديناميكي

 .الوطني والدولي

مليون درهم، موزع على  14عمومية، برأس مال قدره  البيضاء للتنشيط و التظاهرات هي شركة مساهمة خاضعة للقانون الخاص و ذات رساميل الدار

 .٪ لعمالة الدار البيضاء7٪ لجماعة الدار البيضاء، و 43البيضاء سطات،  ٪ لمجلس جهة الدار50النحو التالي: 

      www.casaevents.ma 

http://www.casaevents.ma/

