العالقــــــــــــــــــــات الثنائيـــــــــــــــــة
بين الجمهىرية التىنسية وجمهىرية الصين الشعبية
10 جانفي  :1964إكامت العالكاث الذبلىماظُت.
 20 أفريل  :1964فخح ظفاسة الصين بخىوغ.
 10 ديسمبر  :1973فخح ظفاسة جىوغ بالصين.
 10 جانفي  :2014الاحخفال بالزكشي الخمعين إلكامت العالكاث الذبلىماظُت بين البلذًً.
املشاورات السياسية:
جم إسظاء مشاوساث ظُاظُت ظىىٍت بين وصساء خاسجُت البلذًً بملخض ى اجفاق مىكع
بخىوغ بخاسٍخ  30دٌعمبر  .1996وفي هزا ؤلاطاس ،اهخظمث الذوسة ألاولى للمشاوساث العُاظُت
الخىوعُت الصِىُت على معخىي كخاب الذولت ببكين ًىمي 18و 19جىان .2015
ُ
جم إسظاء مشاوساث ظُاظُت حعلذ على معخىي اإلاذًشًٍ العامين بملخض ى اجفاق مىكع
ببكين بخاسٍخ  19جىٍلُت  ،2017خالل صٍاسة العُذ وصٍش الشؤون الخاسجُت إلى جمهىسٍت الصين
الشعبُت ( 20-18جىٍلُت )2017
اللجنة املشتركة:
 دٌعمبر :1983الخىكُع على الاجفاق اإلاؤظغ للجىت اإلاشتركت الخىوعُت الصِىُـت ببُكُـً. جىٍلُت  :2010اوعلاد الذوسة الثامىت للجىت اإلاشتركت الخىوعُت الصِىُت بالصين. 5و 6فيفري  :2018عقدت الدورة التاسعة للجنة املشتركة التونسية الصينية بتونس.العالقات الاقتصادية:
اململياا التتاري:السنة
الصادرات
الواردات
نسبة التغطية
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اململياا التتاري( :مليوا دينار) املصدر :املعهد الوطني لإلحصاء
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أهم ما ًمكً اظخيخاجه هىا هى اسجفاع حجم الىاسداث خالل الخمغ ظىىاث الفاسطت بشكل كبير
جذا مما اثش بشكل ظلبي عل اإلايزان الخجاسي بين البلذًً و جعل مً الصين الششٍك الخجاسي
الثالث لخىوغ بعذ فشوعا و اًطالُا.
 *الصادرات :صٍىث ودهىن،ملح،مىاد بالظخكُت ،أجهضة منزلُت ،كىابل ظُاساث ،جلىد. * الواردات :جخكىن مً الخجهيزاث و آلاالث الكهشبائُت وؤلالكتروهُت ،مىا د كُمُائُت  ،مىا دبالظخكُت ،واللطً و اليعُج الاصطىاعي ،اللعب و الخجهيزاث الشٍاضُت.

 * الاستثمار  :حعخبر الصين الششٍك الاكخصادي ألاول لخىوغ في آظُا على الشغم مً أنمعخىي الاظدثماس والششاكت بين البلذًً الصال محذودا إر ال جخعذي الاظدثماساث الصِىُت في
جىوغ  12,9ملُىن دًىاس جىفشها عششة ( )10ششكاث جىفش حىالي  538فشصت عمل.
التعاوا الفني :
 إهجاص العذًذ مً مشاسَع البيُت الخحخُت منها مبنى ألاسشُف الىطني واإلاشكب الثلافي والشٍاض يباإلانزه .6
 مشارري التعاوا املمولة بهبة صينية( انطلقت ألاشغال خالل سنة :)2016
 جشمُم اإلاشكض الثلافي و الشٍاض ي باإلانزه العادط:اهطللذ ألاشغال خالل شهش أكخىبش 2016وجم الاهتهاء منها ًىم  14ظبخمبر  .2017جم جىظُم "حفل سظمي لدعلُم وحعلم
اإلاشكض الثلافي والشٍاض ي باإلانزه العادط" والخىكُع على محضش الدعلم مً كبل الحكىمت
الصِىُت ًىم  17هىفمبر  2017بحضىس العُذة وصٍش شؤون الشباب والشٍاضت والعُذة
ظفيرة جمهىسٍت الصين الشعبُت بخىوغ.
 اإلاعدشفى الجامعي بصفاكغ جم الخىكُع على العلذ الخاص بالذساظاث ًىم  21افشٍل 2014ببكين .اهطللذ ألاشغال ًىم  20أفشٍل  2017جحذ إششاف العُذ سئِغ الحكىمت.
 مشارري التعاوا املمولة بهبة صينية( انطلقت الدراسات الفنية خالل سنة :)2016
-ألاكادًمُت الذبلىماظُت :جم الخىكُع على

العلذ الخاص بالذساظاث ًىم  22دٌعمبر

 2016والخىكُع على جبادل الشظائل بخصىص مششوع ألاكادًمُت الذبلىماظُت للذساظاث
والخكىًٍ ًىم  6فُفشي .2018
 -إوشاء مشكض ثلافي وسٍاض ي ببن عشو ط .جم الخىكُع على العلذ الخاص بالذساظاث ًىم 17أوث  .2016جم الخىكُع على مزكشة جفاهم بخصىص جمىٍل اإلاششوع خالل صٍاسة
العُذ وصٍش الشؤون الخاسجُت إلى بكين (  19جىٍلُت  .) 2017جم الخىكُع على علذ جىفُز
اإلاشكب الثلافي والشٍاض ي للشباب ًىم  15دٌعمبر .2017

