
 
 

 

 

 
 

 

 2019البرنامج الوطني الجتماعات املجالس االقليمية برسم دورة ربيع 
 

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

 ،األساس يمن القانون  25طبقا للمادة  في دورتها الربيعية اجتماعات املجالس اإلقليمية

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

 .التنظيمات الحزبية الوطنية والجهوية واإلقليمية
 

 جهة طنجة تطوان الحسيمة 

 الساعة واملكان التاريخ اإلقليم
عضوا املكتب السياس ي 

 املكلفين بتتبع الجهة

 غزالن املعموري املقر اإلقليمي للحزب   2019ل أبري 07 املضيق الفنيدق 

 املقر اإلقليمي للحزب   2019أبريل  25 العرائش  كريم التاج

 

 
 

  سوس ماسةجهة 

 الساعة واملكان التاريخ اإلقليم
عضوا املكتب السياس ي 

 املكلفين بتتبع الجهة

 ى الساعة السابعة مساءااملقر اإلقليمي للحزب عل 2019أبريل  18الخميس  أكادير اداوتنان

عزوز الصنهاجي 

 خديجة الباز

 املقر اإلقليمي للحزب على الساعة الرابعة مساءا 2019أبريل  21االحد  اشتوكة ايت باها

 على الساعة الثامنة مساءا      ................................. 2019أبريل  20السبت  انزكان ايت ملول 

 2019 أبريل 21االحد  تزنيت
املقر اإلقليمي للحزب على الساعة العاشرة والنصف 

 صباحا

 املقر اإلقليمي للحزب على الساعة السابعة مساءا 2019أبريل  20السبت  تارودانت

 

  الشرق جهة 

 الساعة واملكان التاريخ اإلقليم
عضوا املكتب السياس ي 

 املكلفين بتتبع الجهة

2019أبريل  13 الناضور   عز الدين العمارتي املقر اإلقليمي للحزب  

 

 



 
 

 

 

  بني مالل خنيفرة جهة

 الساعة واملكان التاريخ اإلقليم
عضوا املكتب السياس ي 

 املكلفين بتتبع الجهة

 2019أبريل 20 فرةيخن
 املقر اإلقليمي للحزب 

 فاطمة السباعي 

 رشيد حموني

 2019أبريل  20 أزيالل
 املقر اإلقليمي للحزب 

 2019أبريل  21  حقيه بنصالالف
 املقر اإلقليمي للحزب 

 2019أبريل  21 خريبكة
 املقر اإلقليمي للحزب 

 

  فاس مكناسجهة 

 الساعة واملكان التاريخ اإلقليم
عضوا املكتب السياس ي املكلفين 

 بتتبع الجهة

 املقر اإلقليمي للحزب  2019أبريل  20 فاس
 فاطمة الزهراء برصات

 لفاس ي الفهري عبد األحد ا
 املقر اإلقليمي للحزب  2019أبريل  20 بوملان

 املقر اإلقليمي للحزب 2019أبريل  21 تازة

 

  آسفيمراكش  جهة

 الساعة واملكان التاريخ اإلقليم
عضوا املكتب السياس ي 

 املكلفين بتتبع الجهة

 املقر اإلقليمي للحزب  2019أبريل  27 مراكش

 مجدولين العلمي

 عديشان املصطفى

 املقر اإلقليمي للحزب  2019أبريل  12 الحوز 

 املقر اإلقليمي للحزب  2019أبريل  19 قلعة السراغنة

 املقر اإلقليمي للحزب  2019أبريل  21 الصويرة

 املقر اإلقليمي للحزب  2019أبريل  26 آسفي

 املقر اإلقليمي للحزب  2019أبريل  13 اليوسفية

 

 

 


