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 2019البرنامج الوطني الجتماعات املجالس االقليمية برسم دورة ربيع 

 2019أبريل  21محين بتاريخ 
 

  ، ينظم املكتب السياس ي بتنسيق مع الهيئات اإلقليمية للحزبللجنة املركزية 3ملقررات الدورة تطبيقا 

 ،األساس يانون من الق 25طبقا للمادة  في دورتها الربيعية اجتماعات املجالس اإلقليمية

وتسهر على تنفيذ قرارات ،العمالة بين مؤتمرين إقليميينأو وهي الهيئة التي تدبر عمل الحزب في اإلقليم  

 .التنظيمات الحزبية الوطنية والجهوية واإلقليمية
 

 
 

  سوس ماسةجهة 

 الساعة واملكان التاريخ اإلقليم
عضوا املكتب السياس ي 

 املكلفين بتتبع الجهة

على الساعة السابعة مساء  باملقر اإلقليمي للحزب   2019أبريل  18الخميس  اداوتنان أكادير 

 بأكادير. 

 خديجة الباز

 عزوز الصنهاجي

 تارودانت

 2019أبريل  20السبت 

على الساعة الرابعة بعد الزوال باملقر اإلقليمي 

 للحزب بتارودانت.

 على الساعة الثامنة ليال. انزكان ايت ملول 

 زنيتتي

 2019أبريل  21األحد 

على الساعة العاشرة والنصف صباحا باملقر اإلقليمي 

 للحزب بتيزنيت .

على الساعة الرابعة بعد الزوال  باملقر اإلقليمي  شتوكة ايت باها

 للحزب  بماسة.

 

 جهة طنجة تطوان الحسيمة 

 الساعة واملكان التاريخ اإلقليم
عضوا املكتب السياس ي 

 بتتبع الجهةاملكلفين 

 بالعرائشاملقر اإلقليمي للحزب الخامسة مساء   2019أبريل  26الجمعة  العرائش 

 غزالن املعموري

 كريم التاج
  2019أبريل  27السبت  املضيق الفنيدق 

املقر اإلقليمي للحزب الحادية عشرة صباحا ب

 بالفنيدق

 بطنجةقر اإلقليمي للحزب املالحادية عشرة صباحا ب 2019أبريل  28األحد  طنجة أصيلة

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  الشرق جهة 

 الساعة واملكان التاريخ اإلقليم
عضوا املكتب السياس ي 

 املكلفين بتتبع الجهة

2019أبريل  14االحد  وجدة   بوجدة  

 عز الدين العمارتي
 ببركان   2019أبريل  20السبت  بركان 

2019أبريل  21االحد  تاوريرت   بتاوريرت  

2019أبريل  27 السبت ضور النا  املقر اإلقليمي للحزب  

 

 

  بني مالل خنيفرة جهة

 الساعة واملكان التاريخ اإلقليم
عضوا املكتب السياس ي 

 املكلفين بتتبع الجهة

 2019أبريل  20السبت  خنيفرة
 املقر اإلقليمي للحزب 

 فاطمة السباعي 

 رشيد حموني

 2019أبريل   20السبت  أزيالل
 إلقليمي للحزب املقر ا

 2019أبريل  21االحد  الفقيه بنصالخ 
 املقر اإلقليمي للحزب 

 2019أبريل  21األحد  خريبكة
 املقر اإلقليمي للحزب 
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  فاس مكناسجهة 

 الساعة واملكان التاريخ اإلقليم
عضوا املكتب السياس ي املكلفين 

 بتتبع الجهة

 املقر اإلقليمي للحزب  2019أبريل  20السبت  فاس

 فاطمة الزهراء برصات

 عبد األحد الفاس ي الفهري 

 املقر اإلقليمي للحزب  2019أبريل  20السبت  بوملان

 املقر اإلقليمي للحزب 2019أبريل  21 األحد  تازة

 

 

  آسفيمراكش  جهة

 الساعة واملكان التاريخ اإلقليم
عضوا املكتب السياس ي 

 ةاملكلفين بتتبع الجه

 املقر اإلقليمي للحزب  2019أبريل  19الجمعة   الحوز 

 مجدولين العلمي

 املصطفى عديشان

 املقر اإلقليمي للحزب  2019أبريل  20السبت  قلعة السراغنة

 املقر اإلقليمي للحزب  2019أبريل  21األحد  الصويرة

 املقر اإلقليمي للحزب  2019أبريل  21األحد  الصويرة

 املقر اإلقليمي للحزب  2019أبريل   26ة الجمع آسفي

 املقر اإلقليمي للحزب  2019أبريل  28االحد   اليوسفية

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

   درعة تافياللتجهة 

 الساعة واملكان التاريخ اإلقليم
عضوا املكتب السياس ي 

 املكلفين بتتبع الجهة

 والتجارة بوارزازات  السابعة مساء بغرفة الصناعة 2019أبريل  19الجمعة  وارزازات

 الل يشرفات أف

 سعودي العمالكي 

 الرابعة بعد الزوال بمقر الحزب بزاكورة   2019أبريل  20السبت  زاكورة 

 2019أبريل  21األحد  تنغير
 الحادية عشرة صباحا بدار الثقافة ببومالن دادس 

 الراشيدية 
 بالراشيدية  2019أبريل  27السبت 

 

 

  يضاء سطات الدار الب جهة

 الساعة واملكان التاريخ اإلقليم
عضوا املكتب السياس ي 

 املكلفين بتتبع الجهة

 السادسة والنصف مساء   2019أبريل  16الثاء ثال موالي رشيد 

 عائشة البلق 

 رشيد روكبان 

 بن مسيك 

  2019أبريل  20السبت 

 

  الجديدة 

 د الزوال  بمقر الحزب الثالثة بع 2019أبريل  20السبت  عين الشق 

 الثالثة بعد الزوال بمقر الحزب بسطات  2019أبريل  21االحد  سطات

 2019أبريل  25الخميس  أنفا 
الرابعة والنصف مساء باملقر الوطني بشارع 

 ضاء يالحسن الصغير بالب

  2019أبريل  27السبت  الحي الحسني

 اء بمقر الحزب بالبرنوص ي السابعة مس 2019أبريل  29االثنين  البرنوص ي

 


