
 4192-9111 لتونس المغاربة المسؤولين زيارات ألهم جرد

  4192 و 9111 بين ما الممتدة الفترة في لتونس المغاربة المسؤولين زيارات ألهم جرد يلي ما في

 .  لتونس بزيارة يقوم بنعيسى محمد السيد والتعاون الخارجية وزير  - 9111 شتنبر 91

 البرلمان)  النواب مجلس رئيس المبزع فؤاد السيد من بدعوة لتونس رسمية بزيارة يقوم السعيد جالل محمد السيد المستشارين مجلس رئيس  - 9111 اكتوبر 2-6

 . التونسية المغربية العالقات تشهدها التي الجديدة الدينامية إطار في الزيارة هذه وتندرج( .  التونسي

 عمار حبيب للسيد خاللها يقدم لتونس بزيارة يقوم 4112 مونديال لتنظيم المغرب لترشيح الوطنية للجنة المنتدب الرئيس بنهيمة ادريس السيد - 9111 دجنبر 99

 .4112 لمونديال المغرب ترشيح ملف من نسخة 4119 المتوسطية األلعاب لتنظيم التونسية اللجنة رئيس

 . التونسية الجمهورية إلى وصداقة عمل بزيارة يقوم السادس محمد الملك الجاللة صاحب - 9111 دجنبر 42 

 . لتونس بزيارة يقوم والتعاون الخارجية وزير عيسى بن محمد السيد - 4111 يناير 49 

  . لتونس بزيارة يقوم زنيند السالم عبد السيد واالسالمي العربي والعالم المغاربية بالشؤون المكلف الوزير - 4111 مارس 7

 التونسي نظيره مع اللقاءات من سلسلة خاللها يجري لتونس بزيارة يقوم والتقني الثانوي بالتعليم المكلف الوزير ساعف هللا عبد السيد - 4111 مارس 26-28

 .والتقني الثانوي التعليم مجال في تونس و المغرب بين التعاون لتدعيم الوسائل أفضل لبحث

 والسيد ،(العلم)  صحيفة ومدير االستقالل حزب رئاسة مجلس عضو غالب الكريم عبد والسيد االستقالل لحزب العام األمين الفاسي عباس السيد - 4111 ابريل 7

 بتونس يحلون ، واإلسكان والتعمير البيئة و الوطني التراب بإعداد المكلف الوزير ، الشعبية للقوات االشتراكي االتحاد لحزب بالنيابة األول الكاتب اليازغي محمد

 . حزبيهما تعازي وتقديم بورقيبة الحبيب الراحل التونسي الرئيس جنازة لحضور

 . بورقيبة الحبيب الراحل السابق التونسي الرئيس جنازة تشييع بتونس بالمونستير يحضر رشيد موالي األمير الملكي السمو صاحب - 4111 ابريل 2 

 المغربية المشتركة البحرية اللجنة أشغال في المشارك المغربي الوفد يترأس التجارية والمالحة النقل وزير المنصوري مصطفى السيد - 4111 ابريل91 - 97 

 . التونسية

 لتونس بزيارة يقوم 4112 لعام القدم لكرة العالم كاس نهائيات لتنظيم المغرب لترشيح الوطنية للجنة المنتدب الرئيس بنهيمة ادريس السيد - 4111 ابريل 41 

 اللجنة في األعضاء األربعة األفارقة بالمصوتين االجتماع قصد بوتسوانا و الكاميرون و مالي إلى ستقوده التي ، الجديدة اإلفريقية جولته في األولى حطةالم

 (.الفيفا) القدم لكرة الدولي لالتحاد التنفيذية

 اللقاء تناول حيث التونسية الترابية والتهيئة البيئة وزيرة الكافي فائزة السيدة مع بتونس يتباحث بالبيئة المكلف الدولة كاتب العراقي أحمد السيد - 4111 ماي 99 

 .المتجددة والطاقات التصحر ومقاومة الترابية التهيئة مجال في بينهما التعاون مستوى من الرفع وسبل وتونس المغرب بين القائمة العالقات

 . التونسية الجمهورية إلى دولة بزيارة يقوم السادس محمد الملك الجاللة صاحب - 4111 ماي 24-26

 التونسية المغربية المشتركة اللجنة أشغال في للمشاركة لتونس بزيارة يقوم الخياري التهامي السيد البحري بالصيد المكلف المنتدب الوزير - 4111 يوليوز 4

 .البحري بالصيد المكلفة

 الدورة أشغال الغنوشي محمد السيد نظيره مع خاللها يترأس تونس إلى رسمية بزيارة يقوم اليوسفي الرحمان عبد السيد األول الوزير - 4111 شتنبر 21-23

 .المشتركة التونسية المغربية العليا للجنة الثامنة

 . لتونس بزيارة يقوم والتعاون الخارجية وزير عيسى بن محمد السيد - 4119 يوليوز فاتح -يونيو 41

 الدورة أشغال الغنوشي محمد السيد التونسي نظيره مع خاللها يترأس لتونس بزيارة يقوم اليوسفي الرحمان عبد السيد األول الوزير - 4114 يونيو 94-91 

 . المغربية التونسية المختلطة العليا للجنة العاشرة

 وزراء لمجلس العشرين الدورة أشغال في للمشاركة لتونس بزيارة وميق الحكومة باسم الرسمي الناطق االتصال وزير هللا عبد بن نبيل السيد - 4111 يناير92

 .الحسن هاني الفلسطيني الداخلية وزير مع مباحثات الزيارة هذه خالل الوزير وأجرى  .العرب الداخلية

 . لتونس بزيارة يقوم والتعاون الخارجية الشؤون وزير عيسى بن محمد السيد - 4111 فبراير92

 بلعيد الدين صالح السيد مع مباحثات خاللها أجرى لتونس بزيارة يقوم والبيئة والماء الوطني التراب بإعداد المكلف الوزير اليازغي محمد السيد - 4111 ماي 28

 .التراب إعداد مجال في الثنائى التعاون تعزيز سبل حول تركزت التونسي الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز وزير

 .الفرنكفونية الوكالة نظمتها" الثقافي التنوع" حول دولية ندوة لحضور لتونس الثقافة وزير األشعري محمد السيد زيارة - 4111 شتنبر 8



 للجنة الثالثة الدورة أشغال التكاري البشير التونسي نظيره مع خاللها يترأس تونس إلى بزيارة يقوم العدل وزير بوزوبع محمد السيد - 4112 فبراير 44-42 

 .التونسية المغربية الدائمة القضائية

 عدد مع محادثات خاللها أجرت تونس إلى بزيارة تقوم النظامية غير والتربية األمية بمحاربة المكلفة الدولة كاتبة غوزالي نجيمة السيدة - 4112 فبراير 42 44 

 .والتضامن االجتماعية ونالشؤ وزير النفاتي الشاذلي السيد الخصوص على بينهم من التونسيين المسؤولين من

 العاشرة الدورة أشغال افتتاح ساسي الحاج كامل السيد التونسي نظيره مع بتونس يترأس الكحص محمد السيد بالشباب المكلف الدولة كاتب - 4112 ابريل 44

 .الشباب مجال في الثنائي التعاون تعزيز تبحث التي للشباب المغربية التونسية للوكالة اإلداري للمجلس

 . تونس إلى بزيارة يقوم جطو ادريس السيد األول الوزير - 4112 يوليوز 92

 المتابعة للجنة الثامنة الدورة إطار في لتونس بزيارة تقوم بالخارج المقيمة المغربية بالجالية المكلفة المنتدبة الوزيرة الشقروني نزهة السيدة - 4112 يناير 91- 99

 . المغربية التونسية والتنسيق

 .التونسية المغربية المشتركة الكبرى للجنة 94ال الدورة أشغال في للمشاركة تونس إلى بزيارة يقوم جطو إدريس السيد األول الوزير - 4112 يناير 27-28

 علي السيد مع مباحثات عدة ويجري لتونس بزيارة يقوم التحرير جيش وأعضاء المقاومين لقدماء السامي المندوب الكثيري مصطفى السيد - 4112 فبراير 26

 .التحرير جيش وأعضاء المقاومين وقدماء للمجاهدين المغاربي االتحاد مشروع تفعيل ضرورة حول الديمقراطي الدستوري للتجمع العام االمين الشاوش

 الخامس االجتماع أشغال في للمشاركة لتونس بزيارة يقوم الصناعة وتأهيل والتجارة الصناعة وزير مزوار الدين صالح السيد - 4112 ابريل فاتح مارس 31

 .الصناعي للتعاون التونسية - المغربية المختلطة للجنة

 .لتونس بزيارة يقوم والتعاون الخارجية الشؤون وزير عيسى بن محمد السيد - 4112 يونيو 2 

 الوزير مع مباحثات ويعقد لتونس بزيارة يقوم والتعمير باإلسكان المكلف األول الوزير لدى المنتدب الوزير حجيرة توفيق أحمد السيد - 4116 أبريل 47-42 

 .بلحاج خياش سميرة السيد بتونس الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز ووزيرة الغنوشي محمد السيد التونسي األول

 قالل، هللا عبد السيد التونسي نظيره مع مباحثات خاللها أجرى لتونس بزيارة يقوم عكاشة مصطفى السيد المستشارين مجلس رئيس - 4116 مايو 44-46 

 .مختلفة مجاالت في الثنائي والتعاون البرلمانيتين المؤسستين بين العالقات تعزيز سبل حول تمحورت

 عالي وفؤاد والتعاون، الخارجية الشؤون في المنتدب الوزير الفهري الفاسي والطيب الداخلية، وزير بنموسى شكيب السادة تضم وزارية بعثة - 4117 مارس 94 

 .  لتونس بزيارة تقوم ، الداخلية في المنتدب الوزير الهمة

 االتصال وزير من بدعوة العاصمة، لتونس عمل بزيارة يقوم هللا، بنعبد نبيل السيد الحكومة، باسم الرسمي الناطق االتصال، وزير - 4117 مارس 42-47

 .دخيل رافع السيد التونسي لمستشارينوا النواب مجلسي مع والعالقات

  .الغنوشي محمد السيد التونسي نظيره مع مباحثات يجري و لتونس عمل بزيارة يقوم جطو إدريس السيد األول الوزير - 4117 غشت 2

 آفاق حول الزواري الرحيم عبد السيد التونسي نظيره مع مباحثات أجرى حيت لتونس بزيارة يقوم غالب كريم السيد والنقل التجهيز وزير - 4117 نونبر 22

 .النقل قطاع في البلدين بين التعاون عالقات تعزيز

 محمد السيد التونسي األول الوزير مع محادثات خاللها أجرى لتونس بزيارة يقوم معزوز اللطيف عبد السيد الخارجية التجارة وزير - 4117 دجنبر 99-91

 العربية االتفاقية إطار في متوسطية األورو بالعالقات ثانيهما يتعلق فيما ، التونسية المغربية العالقات أولهما يهم أساسيين محورين حول تركزت ، الغنوشي

 .أكادير باتفاقية المعروفة الحر للتبادل المتوسطية

 التونسي الدستوري المجلس احتفاالت في للمشاركة العاصمة، لتونس بزيارة يقوم جلون، بن العزيز عبد السيد الدستوري المجلس رئيس - 4117 دجنبر 91 

 . لتأسيسه العشرينية بالذكرى

 . لتونس بزيارة يقوم الفهري الفاسي الطيب السيد - 4112 يناير 92

 الدورة أشغال لغنوشي،ا محمد السيد التونسي نظيره بمعية ترأس حيث التونسية، للعاصمة بزيارة يقوم الفاسي عباس السيد األول الوزير - 4112 فبراير 49-41 

  .التونسية المغربية المشتركة الكبرى للجنة عشرة الرابعة

 . لتونس بزيارة يقوم التحرير جيش وأعضاء المقاومين لقدماء السامي المندوب الكثيري مصطفى السيد - 4112 فبراير 21

 .األول المغربي الثقافي األسبوع تنظيم في شاركت حيت لتونس بزيارة تقوم اقريطيف جبران ثريا السيدة الثقافة وزيرة - 4112 مارس 22

 الدورة لتوصيات تفعيال وذلك التونسية، للعاصمة عمل بزيارة يقوم الناصري خالد السيد الحكومة باسم الرسمي الناطق االتصال وزير  - 4112 أكتوبر 47-41 

 . البلدين في األولين الوزير برئاسة الماضي، فبراير أواخر في تونس في المنعقدة التونسية، المغربية المشتركة الكبرى للجنة عشرة الرابعة



 العبيدي سمير السيد التونسي نظيرها مع عمل جلسة أجرت حيت ، لتونس عمل بزيارة تقوم المتوكل نوال السيدة والرياضة الشباب وزيرة - 4112 دجنبر 42 

 . الوزير بشير بالرياضة المكلف الدولة وكاتب

 اتفاقية بنود تفعيل ومواصلة البلدين بين التعاون عالقات تعزيز تروم لتونس عمل بزيارة يقوم عبو محمد السيد العامة القطاعات تحديث وزير - 4111 يناير 5-8

 .9111 عام التونسية اإلدارية والتنمية العمومية الوظيفة ووزارة العامة القطاعات تحديث وزارة بين المبرمة التعاون

 المكلف التونسي الوزير مع محادثات، عدة خاللها أجرى لتونس بزيارة يقوم عامر محمد السيد بالخارج المغربية بالجالية المكلف الوزير - 4111 مايو 24-26

 .التاللي سليم السيد للشباب المهني واالدماج بالتشغيل

 األعلى للمجلس الرابع االجتماع أشغال في سموها شاركت حيث ، التونسية للعاصمة بزيارة تقوم سلمى لال األميرة الملكي السمو صاحبة  - 4111 يونيو 42-42

 .العربية المرأة لمنظمة

 التونسي الخارجية الشؤون وزير مع محادثات خاللها أجرى لتونس رسمية بزيارة يقوم النواب مجلس رئيس المنصوري مصطفى السيد - 4111 يوليوز 92-92 

 .  هللا عبد الوهاب عبد السيد

 .  لتونس بزيارة يقوم والنقل، التجهيز وزير غالب، كريم السيد - 4111 دجنبر 92

 .العرب الداخلية وزراء لمجلس( 42) الدورة في للمشاركة لتونس بزيارة يقوم الداخلية، وزير الشرقاوي الطيب السيد - 4191 مارس 96-97

 دول خارجية وزراء الجتماعات الثامنة الدورة في شارك حيت لتونس بزيارة يقوم الفهري الفاسي الطيب السيد ، والتعاون الخارجية وزير - 4191 أبريل 96 

 (5+  5) بمجموعة المعروفة المتوسط غرب

 للجنة( 94) ةالدور أشغال في للمشاركة لتونس عمل بزيارة تقوم أخرباش، لطيفة السيدة والتعاون، الخارجية الشؤون وزير لدى الدولة كاتبة  - 4191 مايو 2

 البلدين بين القائمة المتميزة العالقات حول تمحورت مرجان، كمال السيد التونسي، الخارجية وزير مع مباحثات أجرت كما التونسية، المغربية والتنسيق المتابعة

 . المشترك االهتمام ذات والقضايا

 .التونسية المغربية المشتركة الكبرى للجنة 16ال الدورة أشغال في للمشاركة لتونس بزيارة يقوم، الفاسي عباس السيد األول، الوزير - 4191 مايو 6-2 

 األول الوزير طرف من خاللها استقبل. هام وفد رأس على لتونس عمل بزيارة يقوم بلخياط منصف السيد والرياضة الشباب وزير- 4191 يوليوز 23-25

  الغنوشي محمد السيد التونسي

 .التونسية-المغربية الدائمة القضائية للجنة الخامسة الدورة في للمشاركة لتونس بزيارة يقوم الناصري محمد السيد العدل وزير - 4191 شنبر 24-25

 من كل مع مباحثات إثرها أجرت لتونس عمل بزيارة تقوم أخرباش لطيفة السيدة والتعاون، الخارجية الشؤون وزير لدى الدولة كاتبة - 4199 يوليوز 91-92 

 .  نويصر رضوان السيد ، الخارجية الشؤون في الدولة وكاتب الكافي، المولدي محمد السيد ، التونسي الخارجية الشؤون وزير

 في للمشاركة لتونس بزيارة يقومان العثماني الدين سعد السيد والتعاون، الخارجية الشؤون ووزير غالب، كريم السيد النواب، مجلس رئيس - 4194 يناير 91-92

 .(يناير 92) التونسية للثورة األولى بالذكرى تونس احتفاالت

 الرئيس طرف من خاللها استقبل لتونس عمل بزيارة يقوم الشوباني، الحبيب السيد المدني، والمجتمع البرلمان مع بالعالقات المكلف الوزير - 4194 مارس 8-9

 . المرزوقي منصف التونسي

 .العرب الداخلية وزراء لمجلس 41 الدورة أشغال في للمشاركة لتونس بزيارة يقوم العنصر امحند السيد الداخلية وزير - 4194 مارس 92 

 التونسي الرئيس مع محادثات زيارته خالل أجرى وقد ، التونسية للجمهورية عمل بزيارة يقوم كيران، ابن اإلله عبد السيد الحكومة رئيس - 4194 مايو 42-42 

 المغاربية القمة النجاح المناسبة الظروف وتوفير المغاربي المشروع تحقيق إلى الرامية والجهود المغاربية المنطقة في الوضع تناولت المرزوقي المنصف السيد

 . تونس في المرتقبة

 محمد ، التونسي الرئيس مع محادثات عدة خاللها عقد لتونس، بزيارة يقوم العثماني الدين سعد السيد والتعاون، الخارجية الشؤون وزير - 4194 يونيو فاتح 

 الجالية أوضاع خاصة بصفة وتهم ، سابقا الجانبان عليها اتفق التي القرارات بعض تنفيذ بمتابعة يتعلق ما خاصة الثنائية العالقات تناولت المرزوقي المنصف

 . بتونس المغربية

 مع محادثات عدة خاللها عقد هام، وفد رأس على لتونس وأخوة عمل بزيارة يقوم المهني، والتكوين التشغيل وزير سهيل، الواحد عبد السيد - 4194 يونيو 28

 .  المرزوقي المنصف محمد ، التونسي الرئيس

 روزي مع محادثات عدة خاللها أجرت لتونس بزيارة تقوم االجتماعية، والتنمية واألسرة والمرأة التضامن وزيرة الحقاوي، بسيمة السيدة - 4194 أكتوبر 11

 الوزارتين اختصاص مجاالت في البلدين بين القائمة التعاون أوجه حول تمحورت الزاوية، خليل السيد التونسي، االجتماعية الشؤون

 الدين سعد السيد والتعاون الخارجية الشؤون وزير الخصوص، على ويضم، غالب، كريم السيد النواب مجلس رئيس برئاسة هام وفد 4191 يناير 14-15

 .4199 يناير 92 لثورة الثانية للذكرى تخليدا تونس، تشهدها التي االحتفاالت في المغرب لتمثيل لتونس بزيارة يقوم العثماني



 السيد مع محادثات ، خاللها أجرت لتونس بزيارة تقوم العلمي، والبحث العالي التعليم وزير لدى المنتدبة الوزيرة بنخلدون، سمية السيدة - 4191 دجنبر 1-99 

 .العلمي والبحث الجامعي التعليم مجال في الثنائي التعاون تطوير سبل تناولت التونسي، العلمي والبحث العالي التعليم وزير سالم بن منصف

 التونسي الدستور مشروع على بالمصادقة الخاصة االحتفالية الجلسة في للمشاركة لتونس بزيارة يقوم النواب مجلس رئيس غالب، كريم السيد - 4192 يناير 27

 .الجديد

 تنظمها التي الرسمية االحتفاالت في السادس محمد الملك الجاللة صاحب مثل حيث بتونس، يحل رشيد موالي األمير الملكي السمو صاحب - 4192 فبراير 6 

 .الجديد الدستور على المصادقة بمناسبة الرئاسة،

 لتونس عمل بزيارة يقوم بنخلدون، سمية السيدة األطر، وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم وزير لدى المنتدبة الوزيرة برئاسة مغربي وفد - 4192 ماي 7-2 

 األكاديمي التعاون عالقات تعزيز إطار في وذلك العلمي، والبحث العالي التعليم مجال وتطوير دعم سبل بشأن التونسي نظيرها مع مباحثات بالمناسبة أجرت حيث

 .البلدين بين والعلمي


