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 األنشطة الحزبية الممتدة

 2016يوليوز  16ماي إلى السبت  28من السبت  

 

 

 التجمعات الجماهيرية برئاسة األمين العام للحزب

 الجهة المنظمة النشاططبيعة  المكان والزمان

 

بقاعة األفراح  2016ماي  29األحد 

 زواال.  4 –بردان 

 

تجمع جماهيري افتتاحا للمؤتمر 

 لتاونات اإلقليمي السادس

 

 الفرع اإلقليمي لتاونات

 

بالجماعة  2016يونيو  1األربعاء 

 زواال. 4 –القروية أكديم 

 

تجمع جماهيري مع ساكنة جماعة  

 أكديم

 

 الفرع اإلقليمي لميدلت

 

 7 –بأكادير  2016يونيو  3الجمعة 

 مساء.  

 

لقاء مع المنتخبات والمنتخبين 

 والمسؤولين الحزبيين باإلقليم

 

 ع اإلقليمي ألكادير إداوتنانالفر

 

بالجماعة  2016يونيو  4السبت 

 مساء. 3 –القروية ماسة 

 

مهرجان خطابي في افتتاح المؤتمر 

 اإلقليمي

 

 

 الفرع اإلقليمي الشتوكة آيت باها
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 أنشطة اإلعداد التشاركي للبرنامج االنتخابي
 

 المكان والزمان

 

 طبيعة النشاط

 

 الجهة المنظمة

 

بقاعة الغرفة الفالحية  2016ماي  28السبت 

  .صباحا 9 –كادير بأ

 

 موضوع: دراسي حوليوم  -

الفالحة التضامنية وصغار الفالحين: 

 مؤهالت وحدود مخطط المغرب األخضر

 

أكادير لمركز الدراسات واألبحاث فرع 

 (CERAB)عزيز بالل 

 

بمركز  2016يونيو  2أو الخميس  1األربعاء 

 قللنات التابع لوزارة التجهيز وااالستقبال والندو

(CAC)  مساء 5 –بالرباط. 

 

 موضوع: لقاء مناقشة حول 

 بالمغرب ائيذاألمن الغسؤال 

 

 التابعة للحزباللجنة الفالحية 

 

 

 –بقاعة عمومية بالرباط  2016يونيو  9الخميس 

   .ليال 10

 

 : موضوع حول لقاء مناقشة

 االنسان في صلب السياسات العمومية

 

  للحزب لمكتب السياسيا

 

 –بقاعة عمومية بفاس  2016يونيو  11السبت 

  .ليال 10

 

 لقاء مناقشة حول موضوع: 

 مؤهالت وتحدياتالصناعة التقليدية 

 

التابع للحزي قطاع الصناعة التقليدية 

 بفاس

 

 –بقاعة عمومية بالرباط  2016يونيو  14الثالثاء 

  .ليال 10

 

 :موضوع حول ندوة

 الحماية االجتماعيةمنظومة 

 

مركز األبحاث المكتب السياسي و

 (CERAB)والدراسات عزيز بالل 

 

بقاعة عمومية بالدار  2016يونيو  16الخميس

  .ليال 10 – البيضاء

 

 : موضوع حول لقاء مناقشة

ة والنجاعة  العدالة االجتماعي

 االقتصادية والمالية: أية مقاربات؟

 

لبيضاء الدار االمجلس الجهوي للحزب ب

 سطات -

 

 –بقاعة عمومية بالرباط  2016يونيو  23الخميس 

 .ليال 10

 

 : موضوعحول لقاء مناقشة 

والمواطنة لحريات الحقوق واممارسة 

 المسؤولة

 

 قطاع الثقافة واالتصال التابع للحزب

 

بقاعة عمومية بالرباط  2016يونيو  30الخميس 

   .ليال 10 –

 

الحزبية لقاء وطني لألطر والكفاءات 

 لتقديم مشروع البرنامج االنتخابي.

 

المكتب السياسي للحزب ولجنة إعداد 

 البرنامج االنتخابي 

 

بمركز االستقبال  2016يوليوز  16السبت 

 (CAC)والندوات التابع لوزارة التجهيز والنقل 

 صباحا. 10 –بالرباط 

 

 لقاء مناقشة حول موضوع : 

تقدمي التنزيل ال –الجهوية والالمركزية 

 للدستور

 

 لجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين ا
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 أنشطة منتدى المناصفة والمساواة
 

 المكان والزمان

 

 طبيعة النشاط

 

 الجهة المنظمة

 

بمركز  2016ماي  29واألحد  28السبت 

 التكوين المستمر بتاونات.

 

 الملتقى الجهوي األول تحت شعار: 

 من أجل جهوية ضامنة للمناصفة

 والمساواة في اطار التنمية الديمقراطية

 

 فاس مكناسجهة 

 

                      2016ماي  29واألحد  28السبت 

COS CNSS   .بالمحمدية 

 

 الملتقى الجهوي األول تحت شعار: 

من أجل جهوية ضامنة للمناصفة 

 والمساواة في اطار التنمية الديمقراطية

 

 الدار البيضاء سطات جهة 

 

بنادي  2016ماي  29واألحد  28بت الس

 الجمارك بالسعيدية.

 

 الملتقى الجهوي األول تحت شعار: 

من أجل جهوية ضامنة للمناصفة 

 والمساواة في اطار التنمية الديمقراطية

 

 الشرقية الجهة 

 


