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تايوان الطبيعية
نظرة عامة على احلقائق
يعد جبل «جايد» يف تايوان اأعلى قمة جبلية يف �شرق اآ�شيا.
حوايل  20باملائة من اأرا�شي البالد حممية.

تق��ع جمهوري��ة ال�ش��ني (تاي��وان) غ��رب املحي��ط اله��ادئ ب��ني الياب��ان
والفليب��ني .وميت��د نط��اق �ش��لطتها و�ش��يادتها اإىل اأرخبي��ل بينغه��و
وكينم��ني ومات�ش��و باالإ�شاف��ة اإىل العدي��د م��ن اجل��زر االأخ��رى .تبل��غ
امل�ش��احة االإجمالي��ة ل��رب تاي��وان وجزره��ا املمت��دة ح��وايل 3٦.197
كيلوم��رت مرب��ع  .ومب�ش��احتها الت��ي ت��كاد تع��ادل م�ش��احة هولن��دا
تقري ًب��ا ،ولك��ن بع��دد �ش��كان ي�ش��ل اإىل  23ملي��ون ن�ش��مة ،وبذل��ك تع��د
ً
اكتظاظ��ا بال�ش��كان م��ن ثالث��ة اأرب��اع دول الع��امل .تتمت��ع
تاي��وان اأك��ر
ً
تاي��وان اأي�ش �ا باأك��ر م��ن ح�شته��ا م��ن الروع��ة الطبيعي��ة .حي��ث اأن
�شال�ش��ل جباله��ا بقممه��ا املتع��ددة الت��ي ي�ش��ل ارتفاعه��ا اإىل اأك��ر
م��ن  3000م��رت  -مب��ا يف ذل��ك اأعل��ى جب��ل يف �ش��رق اآ�ش��يا ،جب��ل جاي��د
(يو�شان)  -وت�شغل �شفوح اجلبال املغطاة بالغابات امل�شجرة اأكر من
ن�ش��ف م�ش��احتها.
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من��وذج اأر�ش��ي بح��ري يف �ش��مال �ش��رق تاي��وان ومنطق��ة �ش��احل (اإي��الن)
الوطني��ة ذات املناظ��ر الطبيعي��ة اخلالب��ة الت��ي ت�ش��تهر ب�شخوره��ا املمي��زة
املتدلي��ة عل��ى �ش��كل �ش��معة( .ب�اإذن م��ن ك��ي جي-ت�ش��ينغ)

تايوان الطبيعية

تتمي��ز اجلزي��رة ا ً
أي�ش��ا باجلب��ال الربكاني��ة واالأرا�ش��ي ال�ش��هلية
وال�ش��هول ال�ش��احلية واالأحوا���س .وتع��د ج��زر دياويوت��اي الت��ي تق��ع
�ش��مال �ش��رق تاي��وان ،اإ�شاف��ة اإىل ع��دد م��ن اجل��زر يف بح��ر ال�ش��ني
اجلنوب��ي ،مب��ا يف ذل��ك ج��زر تونغ�ش��ا (براتا���س) ،ونان�ش��ا (�ش��رباتلي)،
و�شي�ش��ا (بارا�ش��يل) ،وت�شونغ�ش��ا (�شف��ة ماكلي�ش��فيلد) ج��زءاً م��ن
اأرا�ش��ي جمهوري��ة ال�ش��ني اأي�ش �اً  .وب�ش��بب موق��ع تاي��وان يف م�ش��ار
التيارات املحيطية الدافئة قبالة ال�شاحل ال�شرقي للقارة االآ�شيوية،
فاإنه��ا تنع��م ب�ش��كل فري��د مبجموع��ة وا�ش��عة من املناط��ق املناخية التي
ت��رتاوح ب��ني اال�ش��توائية اإىل املعتدل��ة.
لقطة

م�شاحة االأر�س3٦.197 :
طول تايوان 394 :كيلومرت
عر�س تايوان 144 :كيلومرت

كيلومرت مربع

اأعلى قمة:
جبل جايد ( 3.952م ً
رتا)
م�شاحة االأر�س الزراعية:
كيلومرت مربع
متو�ش� � ��ط درج� � � ��ة احل � � � � � � ��رارة 22 :درجة مئوية

7،930

كانون الثاين 18 :درجة مئوية
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متوز 29 :درجة مئوية

ه��ذا وباالإ�شاف��ة اإىل تربته��ا اخل�شب��ة واأمطاره��ا الغزي��رة ،كل
ذل��ك يجعله��ا جن��ة زراعي��ة جتن��ي حما�شي��ل خمتلف��ة م��ن اأي ن��وع
م��ن الفاكه��ة اأو اخل�ش��ار .ه��ذا املزي��ج يجع��ل م��ن اجلزي��رة اأعجوب��ة
يف الن�ش��اطات الرتفيهي��ة .فف��ي ف�ش��ل ال�ش��تاء ،ميك��ن للمرء م�ش��اهدة
ت�ش��اقط الثل��وج عل��ى �ش��فوح جب��ل (هيه��وان) يف مقاطع��ة (نانت��و) ،ث��م
ال�ش��فر مل�ش��افة  200كيلوم��رت فق��ط اإىل مقاطع��ة (بينغتون��غ) الهادئ��ة
لال�ش��تمتاع بالغو���س ب��ني ال�ش��عاب املرجاني��ة عل��ى ط��ول الط��رف
اجلنوب��ي للجزي��رة.
يف الوق��ت ذات��ه ،تتمت��ع اجل��زر االأ�شغ��ر بخ�شائ�شه��ا الطبيعي��ة
الفري��دة ،مث��ل البازل��ت العم��ودي يف ج��زر (بينغه��و) والينابي��ع
ال�ش��اخنة البحري��ة عل��ى ط��ول �ش��واطئ اجلزي��رة اخل�ش��راء وجزي��رة
(قوي�ش��ان).
النباتات واحليوانات
اإن النط��اق اال�ش��توائي اإىل املعت��دل يف تاي��وان للمناط��ق املناخي��ة
وبوج��ود جمموع��ة وا�ش��عة م��ن الت�شامي��م الطبيعي��ة املختلف��ة ق��د
منح��ت اجلزي��رة مي��زة غني��ة م��ن النبات��ات واحليوان��ات العديدة منها
ح��وايل  125نو ًع��ا م��ن الثديي��ات و 788نو ًع��ا م��ن الطي��ور و 134نو ًع��ا
م��ن الزواح��ف و 42نو ًع��ا م��ن الربمائي��ات و 454نو ًع��ا م��ن الفرا�ش��ات
و 32٦5نو ًع��ا م��ن االأ�ش��ماك ت�ش��توطن تاي��وان .اأم��ا احلي��اة النباتي��ة
للجزي��رة فاإنه��ا ت�ش��مل  881نو ًع��ا م��ن ال�شرخ���س و 4875نو ًع��ا م��ن
النبات��ات كا�ش��يات الب��ذور و 3٦نو ًع��ا م��ن النبات��ات عاري��ات الب��ذور
حلماي��ة النظ��م البيئي��ة الت��ي تعي���س فيه��ا ه��ذه النبات��ات واحليوانات،
خ�ش�شت احلكومة حوايل  20يف املائة من م�شاحة االأرا�شي يف البالد
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تايوان الطبيعية

كمناط��ق حممي��ة ،ت�ش��م ت�ش��عة حدائ��ق وطني��ة ومنت��زه وطن��ي واح��د،
و 22حممي��ة طبيعي��ة لالأنظم��ة البيئي��ة اخلا�ش��ة ،و�ش��ت مناط��ق
حممية للغابات ،و 20ملجاأ للحياة الربية للحيوانات املفرت�ش��ة و37
موائ� ً
ال للحي��اة الربي��ة الرئي�ش��ية.

انخف�شت م�شتويات املحيطات ب�شكل دوري ومل يعد �شمك ال�شلمون
يهاج��ر ذها ًب��ا واإيا ًب��ا ب��ني املي��اه العذب��ة واملي��اه املاحلة .حلماي��ة االأنواع
امله��ددة باالنقرا���س ،مت تاأ�شي���س ملج� أا �ش��لمون فورموزا غري �ش��احلي
يف الرواف��د العلي��ا لنه��ر (داجي��ا) يف منت��زه (�ش��ي ب��ا) الوطني.

م��ن اأ�ش��هر اأن��واع احليوان��ات البحري��ة يف تاي��وان �ش��مك ال�ش��لمون غ��ري
ال�ش��احلي .يعتق��د اأن االأ�ش��ماك اأ�شبح��ت حما�ش��رة يف املي��اه اجلبلي��ة
املتجم��دة يف و�ش��ط تاي��وان خ��الل الع�ش��ر اجللي��دي االأخ��ري عندم��ا

املتنزهات الوطنية

كينمن
جبل يامنينغ
�شي با
تاروكو
يو�شان
تايجيانغ
عالج��ا الإ�شابته��ا بالع��دوى بالع��ني يف معه��د
اأنث��ى قط��ة النم��ر تتلق��ى
ً
اأبحاث االأنواع املتوطنة يف مقاطعة نانتو بو�شط تايوان قبل اإطالقها مرة
اأخ��رى يف الربي��ة( .ت�ش��ني م��ي لين��غ)

كنتينغ

جنوب بينغو البحرية

جزيرة دونغ�شا (تونغ�شا)
املرجانية
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ال�شعب
نظرة عامة على احلقائق
هناك  1٦قبيلة معرتف بها ر�شمياً يف تايوان.
تعد تايوان وطناً الأكر من  530.000من املهاجرين اجلدد،
معظمهم قادمني من الرب ال�شيني وجنوب �شرق اآ�شيا.
يف ح��ني ميك��ن و�ش��ف تاي��وان ب �اأن اأ�ش��ول �ش��كانها يف الغال��ب ترج��ع
اإىل جمتم��ع ه��ان ال�شين��ي ،اإذ اإن اأك��ر م��ن  95يف املائ��ة م��ن ال�ش��كان
يتحدرون من ن�شل هان ،اإال اأن تراث تايوان اأكر تعقيدًا يف الواقع.
جمي��ع االأف��واج م��ن املهاجري��ن ال�شيني��ني الذي��ن �ش��رعوا يف الق��دوم
اإىل تاي��وان يف الق��رن ال�ش��ابع ع�ش��ر ينتم��ون اإىل جمموع��ات عرقي��ة
خمتلف��ة ويتحدث��ون بلغ��ات خا�ش��ة به��م وله��م عاداته��م اخلا�ش��ة
املختلفة .اإال اأن واقع االأمر يف تايوان يف الوقت احلايل اأدى اإىل اإزالة
الف��روق املمي��زة له��ذه االأع��راق نتيج��ة للت��زاوج املختل��ط ب��ني القبائ��ل
واال�ش��تخدام املوح��د للغ��ة املاندري��ن عموم �اً .مل تع��د تاي��وان بوتق��ة
ان�شه��ار للمتن�ش��لني م��ن ه��ان فق��ط ،ولك��ن ا ً
أي�ش��ا لل�ش��كان االأ�شلي��ني
املتحدري��ن م��ن البولينيزي��ني املالي��و وخمتل��ف املهاجرين من جميع
اأنح��اء الع��امل.
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امراأة تلتقط �شورة ذاتية مع ابنها يف حديقة (داهو) مبدينة تايبيه.
(ت�شني مي لينغ)

ال�شعب

لقطة

عدد ال�شكان23.٦03.121 :

البنية ال�شكانية:
� 14-0شنة٪12.75 :

املعدل التقريبي للمواليد (2019م)7.42 :
املعدل التقريبي للوفيات (2019م)( 7.44 :لكل � 1000شخ�س)

(لكل � 1000شخ�س)

(2019م)

� ٦4-15شنة٪71.9٦ :

 ٦5فما فوق٪15.28 :

٪12.75

٪71.96

٪15.28

االأ�شول العرقية:
الهان ال�شينيون:

ال�شعوب االأ�شلية:

املهاجرون اجلدد:

٪95.4

٪2.4

٪2.2

متو�شط االأعمار (2018م)80.7 :
ذكور:

عل��ى �ش��بيل املث��ال� ،ش��هدت ال�ش��نوات االأخ��رية تدف��ق الوافدي��ن اجل��دد
م��ن ال��رب ال�شين��ي وجن��وب �ش��رق اآ�ش��يا معظمه��م ع��ن طري��ق الت��زاوج.
ويزي��د ع��دد املهاجري��ن اجل��دد حاليا عن  530.000ن�ش��مة.
هن��اك تقدي��ر متزاي��د يف تاي��وان ل �الإرث الثق��ايف للقبائ��ل ال�ش��ت
ع�ش��رة املع��رتف به��ا ر�ش��م ًيا واملتحدث��ني باللغ��ة االأ�ش��رتونيزية ،والتي
ت�ش��كل م��ا يزي��د قلي� ً
ال ع��ن  2يف املائ��ة م��ن ع��دد ال�ش��كان .حي��ث تب��ذل
بع���س املنظم��ات العام��ة واخلا�ش��ة جه��ودًا الإحي��اء لغ��ات ه��ذه القبائ��ل
وثقافاتها ،كما مت اإطالق قناة تلفزيونية تايوانية لل�شعوب االأ�شلية
توؤ�ش�س العتماد احلقوق ال�شرعية للقبائل االأ�شلية.
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�شنة

77.5
�سنة

اإناث:

84
�سنة

ه��ذا التق��ارب والتفاع��ل ب��ني التي��ارات االإن�ش��انية امل�ش��توطنة يف
تاي��وان ق��د �ش��اعد عل��ى حتوي��ل تاي��وان اإىل جمتم��ع منفت��ح ومتطل��ع
اإىل امل�ش��تقبل وال��ذي دم��ج عنا�ش��ر متنوع��ة م��ن احل�ش��ارة م��ن جمي��ع
اأنح��اء الع��امل بطريق��ة ممي��زة ومتناغم��ة.
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نظرة عامة على احلقائق
اأ�ش�س امل�شتوطنون الهولنديون واالأ�شبان قواعد يف تايوان مطلع
القرن ال�شابع ع�شر.
مت اإعادة توطني حوايل  1.2مليون ن�شمة من الرب ال�شيني
اإىل تايوان مع حكومة جمهورية ال�شني (تايوان) يف اأواخر
االأربعينيات واأوائل اخلم�شينيات من القرن املا�شي.
تاأ�ش�ش��ت جمهوري��ة ال�ش��ني يف ع��ام 1912م يف ال��رب ال�شين��ي .وكان��ت
تايوان يف ذلك الوقت حتت احلكم اال�شتعماري الياباين الذي حدث
نتيج��ة ملعاه��دة �شيمونو�ش��يكي املربم��ة ع��ام 1895م ،الت��ي تنازل��ت
مبوجبه��ا امربطوري��ة ت�ش��ينغ ع��ن تاي��وان للياب��ان .وب��داأت حكوم��ة
جمهورية ال�شني ممار�ش��ة �ش��يطرتها على تايوان يف عام 1945م بعد
اأن ا�شت�ش��لمت الياب��ان يف نهاي��ة احل��رب العاملي��ة الثاني��ة.
انتقل��ت حكوم��ة جمهوري��ة ال�ش��ني اإىل تاي��وان يف ع��ام 1949م اإب��ان
خو�شه��ا حرب �اً اأهلي��ة م��ع احل��زب ال�ش��يوعي ال�شين��ي .ومن��ذ ذل��ك
احل��ني ،وا�شل��ت جمهوري��ة ال�ش��ني ممار�ش��ة ال�ش��يطرة الفعال��ة عل��ى
اجلزي��رة الرئي�ش��ية يف تاي��وان وع��دد م��ن اجل��زر التابع��ة له��ا ،وب��ذا
اأ�شبح��ت كل م��ن تاي��وان والربال�شين��ي حت��ت �ش��يطرة حكومت��ني
خمتلفت��ني( ،وهم��ا حكوم��ة جمهوري��ة ال�ش��ني ،وحكوم��ة جمهوري��ة
ال�شني ال�شعبية) مل متار�س ال�شلطات يف بكني (اأي ال�شني ال�شعبية)
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يق��ف متث��ال اأ�ش��د الري��اح �ش� ً
�اخما يف مقاطع��ة كينم��ن النائي��ة كو�ش��ي ل��درء
االأرواح ال�ش��ريرة وجلب احلظ ال�ش��عيد( .ت�ش��ني هونغ هاو)

التاريخ

اأب�دًا ال�ش��يادة عل��ى تاي��وان اأو اجل��زر االأخ��رى الت��ي تديره��ا جمهورية
ال�شني.
اجلدول الزمني التاريخي
يرك��ز اجل��دول الزمن��ي الت��ايل عل��ى تاري��خ تاي��وان امل�ش��جل ال��ذي
يعود اإىل حوايل  400عام ،على الرغم من اأنها كانت موط ًنا ل�ش��عوب
املالي��و البولينيزي��ني من��ذ اآالف ال�ش��نني.
 1500يُعتق��د ب�ش��كل ع��ام اأن البح��ارة االأوروبي��ني الذي��ن م��روا
بتاي��وان ق��د اأطلق��وا ا�ش��م اجلزي��رة با�ش��م «اإله��ا فورم��وزا» والت��ي تعن��ي
اجلزي��رة اجلميل��ة.
وق��د �ش��هدت تاي��وان با�ش��تمرار زي��ارات الأع��داد �شغ��رية م��ن التج��ار
ال�شيني��ني وال�شيادي��ن والقرا�شن��ة.
 1٦24اأ�ش�ش��ت �ش��ركة الهن��د ال�ش��رقية الهولندي��ة قاع��دة يف جن��وب
غ��رب تاي��وان  ،وب��ادرت بتغي��ري ط��رق اإنت��اج احلب��وب الت��ي مار�ش��ها
املحلي��ون كم��ا وظف��وا العمال��ة ال�شيني��ة للعم��ل عل��ى حما�شي��ل ال��رز
وال�ش��كر.
 1٦2٦ق��ام املغام��رون االأ�ش��بان باإن�ش��اء قواع��د يف �ش��مال تاي��وان اإال
اأن��ه مت طرده��م م��ن قب��ل الهولندي��ني يف ع��ام 1٦42م.
 1٦٦2ق��ام موال��ون حلك��م �ش��اللة «مين��غ» الت��ي ف��رت م��ن ال��رب
ال�شين��ي ج��راء الغ��زو املن�ش��وري خ��الل (13٦8م1٦44-م) ،حتت قيادة
«جتين��غ ت�ش��نغ غون��غ (كو�ش��ينغا)» بط��رد الهولندي��ني م��ن تاي��وان
وب�ش��طوا �ش��لطتهم عل��ى اجلزي��رة.
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� 1٦83ش��يطرت �ش��اللة ''ت�ش��ينغ'' (1٦44م1912-م) عل��ى املناط��ق
ال�شاحلية الغربية وال�شمالية لتايوان.
 1885مت اإعالن تايوان مقاطعة تابعة الإمرباطورية''ت�شنغ''.
 1895بع��د الهزمي��ة يف''احل��رب اليابانية-ال�شيني��ة االأوىل''
(1894م1895-م) ،وقعت حكومة ''ت�شينغ'' معاهدة ''�شيمونو�شيكي''،
التي تنازلت مبوجبها عن ال�شيادة على تايوان لليابان ،والتي حكمت
اجلزي��رة حت��ى ع��ام 1945م.
 -1911اأطاح الثوار ال�شينيون باإمرباطورية''ت�شينغ'' واأ�ش�شوا
 1912جمهورية ال�شني.
 1943اجتم��ع زعي��م جمهوري��ة ال�ش��ني ''�ش��يانغ كاي �ش��يك'' خ��الل
احل��رب العاملي��ة الثاني��ة م��ع الرئي���س االأمريك��ي ''فرانكل��ني روزفلت''
ورئي���س ال��وزراء الربيط��اين ''ون�ش��تون ت�شر�ش��ل'' يف القاه��رة .حي��ث
مت اإ�ش��دار اإع��الن بع��د اختت��ام املوؤمت��ر ين���س عل��ى اأن '' ...فورم��وزا
''تاي��وان'' وبي�شكادوري���س ''ج��زر بنغه��و'' � ،ش��يتم اعادته��ا لنف��وذ
جمهوري��ة ال�ش��ني''
 1945اأ�ش��درت كل م��ن جمهوري��ة ال�ش��ني واململك��ة املتح��دة
والواليات املتحدة االأمريكية ''بيان بوت�ش��دام امل�ش��رتك'' ،داعني اإىل
ا�شت�ش��الم الياب��ان غ��ري امل�ش��روط وتنفي��ذ م��ا ج��اء يف اإع��الن القاه��رة.
بع��د انته��اء احل��رب العاملي��ة الثاني��ة ،قب��ل ممثل��و حكوم��ة جمهوري��ة
ال�شني ا�شت�شالم القوات اليابانية يف تايوان .واأر�شل الرئي�س التنفيذي
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ملقاطع��ة تاي��وان (ت�ش��ني ي��ي) مذك��رة اإىل احلاك��م الع��ام لتاي��وان ،ين���س
على اأنه ''ب�شفتي الرئي�س التنفيذي ملقاطعة تايوان التابعة جلمهورية
ال�شني ... ،فانني اأعلن ا�ش��رتدادنا اأرا�شي تايوان ال�ش��رعية ،وال�ش��عب،
واالإدارة ،واملراف��ق ال�شيا�ش��ية ،واالقت�شادي��ة ،واالأ�ش��ول الثقافي��ة يف
تاي��وان (مب��ا يف ذل��ك جزر بنغه��و)''.
� 1947ش��در د�ش��تور جمهوري��ة ال�ش��ني يف االأول م��ن يناي��ر ،وق��د
كان م��ن املق��رر اأن يدخ��ل حي��ز التنفي��ذ يف  25دي�ش��مرب .ويف مار���س
واالأ�ش��هر التالي��ة ،اأر�ش��لت ق��وات جمهوري��ة ال�ش��ني م��ن ال��رب ال�شين��ي
لقم��ع احتجاج��ات وا�ش��عة النط��اق ل�ش��كان تاي��وان اأثاره��ا ح��ادث 28
فرباي��ر.
 1948مع احتدام احلرب االأهلية وا�شعة النطاق يف الرب ال�شيني
ب��ني حكوم��ة جمهوري��ة ال�ش��ني بقي��ادة احل��زب الوطن��ي وب��ني احل��زب
ال�ش��يوعي ال�شين��ي �ُ ،ش � ّنت اأح��كا ٌم موؤ ّقت��ه يف اأثن��اء ف��رتة التعبئ��ة
الع�ش��كرية الوطني��ة لقم��ع التم��رد ال�ش��يوعي ،وقام��وا باالف��راط
ب�شالحي��ات د�ش��تور جمهوري��ة ال�ش��ني لغر���س تو�ش��يع ال�ش��لطات
الرئا�ش��ية ب�ش��كل كبري .وبهذا ،بداأت فرتة ''االإرهاب االأبي�س'' التي
ا�ش��تمرت حت��ى ع��ام 1991م عندم��ا مت رف��ع االأح��كام املوؤقت��ة.
 1949انتقل��ت حكوم��ة جمهوري��ة ال�ش��ني اإىل تاي��وان  ،وتبعه��ا 1.2
مليون �شخ�س من الرب ال�شيني.
�ش��هد ي��وم  25اأكتوب��ر معرك��ة كونينجت��و يف جزي��رة كينم��ن ،انت�ش��رت
فيه��ا الق��وات امل�ش��لحة جلمهوري��ة ال�ش��ني عل��ى احل��زب ال�ش��يوعي يف
ال�ش��احل ال�ش��مايل الغرب��ي للجزي��رة.
مت اإع��الن االأح��كام العرفي��ة يف تاي��وان والت��ي ظل��ت �ش��ارية حت��ى ع��ام
1987م.
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 1952بع��د توقي��ع ''معاه��دة �ش��ان فران�شي�ش��كو لل�ش��الم'' ع��ام
1951م م��ع الياب��ان ،والت��ي وقع��ت عليه��ا  48دول��ة حليف��ة نياب��ة ع��ن
االأمم املتح��دة  ،مت التوقي��ع عل��ى معاه��دة ال�ش��الم ب��ني جمهوري��ة
ال�شني واليابان يف دار ال�شيافة بتايبيه ،منهية حالة احلرب ر�شميا
ب��ني الطرف��ني .وق��د مت االإق��رار حينه��ا مبوج��ب امل��ادة  2م��ن معاه��دة
�ش��ان فران�شي�ش��كو تخل��ي الياب��ان ع��ن كل احلق��وق وامللكي��ة واملطالب��ات
بتاي��وان (فورم��وزا) وبنغه��و (بي�شكادوري���س) وكذل��ك ج��زر �ش��رباتلي
وج��زر بارا�ش��يل .وبذل��ك اأ�شبح��ت جمي��ع املعاه��دات واالتفاقي��ات
املربمة قبل  9دي�شمرب 1941م بني جمهورية ال�شني واليابان الغية
وباطل��ة نتيج��ة للح��رب.
 1954مت توقي��ع معاه��دة الدف��اع امل�ش��رتك ب��ني جمهوري��ة ال�ش��ني
والواليات املتحدة االأمريكية يف وا�شنطن.
� 1958ش��هد يوم  23من �ش��هر اأغ�شط���س بداية ا�ش��تباكات باملدفعية
ب��ني حامي��ة جمهوري��ة ال�ش��ني يف كينم��ن والق��وات ال�شيني��ة ال�ش��عبية
والتي ا�شتمرت الأكر من  40يو ًما.
 19٦٦مت اإن�ش��اء اأول منطق��ة لتجهي��ز ال�ش��ادرات يف مدين��ة
كاو�ش��يونغ ،جن��وب تاي��وان .اإن اإن�ش��اء مث��ل ه��ذه املناط��ق يدف��ع تاي��وان
اىل �شف��وف ال��دول املتقدم��ة النم��و ويجعله��ا منوذج��ا يحتذى به من
قب��ل ال��دول االأخ��رى.
 19٦8مت اإط��الق نظ��ام التعلي��م االإلزام��ي مل��دة ت�ش��ع �ش��نوات يف
وقت يوجد فيه اأقل من ت�شع دول على م�شتوى العامل تطبق النظام
التعليم��ي االإلزام��ي ملث��ل ه��ذه الف��رتة .
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 1971يف  25اأكتوب��ر  ،اأق��رت اجلمعي��ة العام��ة ل �الأمم املتح��دة
ق��رار االأمم املتح��دة رق��م  2758ال��ذي يع��رتف بجمهوري��ة ال�ش��ني
ال�شعبية ب�شفتها املمثل ال�شرعي والوحيد للرب ال�شيني .وان�شحبت
جمهوري��ة ال�ش��ني م��ن هيئ��ة االأمم املتح��دة.
 1979مت اعتقال و�شجن ن�شطاء مطالبني بالدميقراطية الذين
تظاهروا يف (كاو�شيونغ) مبا عرف الحقا با�شم ''حادث كاو�شيونغ''،
مما اأدى يف النهاية اإىل ت�شكيل ومنو احلزب الدميقراطي التقدمي
يف عام 198٦م.
 1987مت اإلغ��اء االأح��كام العرفي��ة ال�ش��ارية من��ذ ع��ام 1949م،
وكم��ا مت رف��ع اأح��كام حظ��ر ت�ش��كيل االأح��زاب ال�شيا�ش��ية اجلدي��دة
واإ�شداراملن�ش��ورات االإخباري��ة اجلدي��دة .الدمقرط��ة تدخ��ل اإىل
مرحل��ة ال�ش��رعة العالي��ة.
بداأ تبادل الزيارات بني املواطنني عرب م�شيق تايوان.
 1991األغي��ت االأح��كام املوؤقت��ة ال�ش��ارية خ��الل ف��رتة التعبئ��ة
الوطني��ة لقم��ع التم��رد ال�ش��يوعي.
اأجري��ت اإع��ادة انتخ��اب كامل��ة جلمي��ع ممثل��ي جمال���س ال�ش��عب ،مب��ا
يف ذلك اأع�شاء الهيئة الت�شريعية واجلمعية الوطنية يف الفرتة من
1991م اإىل 1992م وه��ي الت��ي منح��ت �ش��عب تاي��وان التمثي��ل الكام��ل.
م��ن ع��ام 1991م حت��ى ع��ام 2005م خ�ش��ع د�ش��تور جمهوري��ة ال�ش��ني
ل�ش��بع ج��والت م��ن املراجع��ة.
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اأ�شبح��ت تاي��وان ع�ش��وا يف منت��دى التع��اون االقت�ش��ادي ل��دول اآ�ش��يا
واملحي��ط الهادئ.
 1992التق��ى ممثل��ون معتم��دون م��ن احلكوم��ة م��ن ط��ريف م�شي��ق
تايوان الأول مرة يف هونغ كونغ  ،ومن خالل االت�شاالت واملفاو�شات
الت��ي اأعقب��ت ذل��ك نت��ج عنه��ا التو�ش��ل اىل العدي��د م��ن التفاهم��ات
امل�شرتكة.
 1995مت تفعيل برنامج التاأمني ال�شحي الوطني.
 199٦اأج��رت جلن��ة االنتخاب��ات الرئا�ش��ية اأول انتخاب��ات رئا�ش��ية
مبا�شرة لها على االإطالق ،حيث ح�شل ''يل تينغ هوي'' من احلزب
الوطن��ي وزميل��ه ''لي��ان ت�ش��ان'' يف االنتخاب��ات عل��ى  54يف املائ��ة م��ن
االأ�شوات.
 2000مت انتخ��اب ''ت�ش��ن �ش��وي بي��ان'' و''اأني��ت �ش��يو ل��ني لو''م��ن
رئي�ش��ا ونائبة للرئي���س  ،منه ًيا بذلك
احلزب الدميقراطي التقدمي ً
اأك��ر م��ن  50عا ًم��ا م��ن حك��م احل��زب الوطن��ي  ،وميث��ل اأول انتق��ال
لل�ش��لطة التنفيذي��ة حلكوم��ة جمهوري��ة ال�ش��ني يف تاي��وان ب��ني
االأح��زاب ال�شيا�ش��ية.

2002

اأ�شبحت تايوان ع�شوا يف منظمة التجارة العاملية.

 2003ق��ام املجل���س الت�ش��ريعي باإق��رار قان��ون اال�ش��تفتاء ال��ذي
و�ش��ع اأ�ش���س من��ح املواطن��ني ح��ق الت�شويت املبا�ش��رعلى كافة ال�ش�وؤون
املحلي��ة والدولي��ة.
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 2004مت اإجراء اال�ش��تفتاء الوطني االأول بالتزامن مع االنتخابات
الرئا�ش��ية املبا�ش��رة الثالث��ة  ،حي��ث مت اإع��ادة انتخ��اب (ت�ش��ن) و(ل��و)
باأغلبي��ة طفيفة.
 2005اأج��رى املجل���س الت�ش��ريعي حزم��ة تعدي��الت د�ش��تورية
�ش��ملت تقلي���س ع��دد مقاع��ده اإىل الن�ش��ف م��ن  225اإىل  113وطب��ق
نظ��ام ال�شوت��ني للدائ��رة االنتخابي��ة الواح��دة يف االنتخاب��ات
الت�ش��ريعية.
 2008مت انتخ��اب (م��ا ين��ج جي��و) و(فن�ش��نت �ش��او) م��ن احل��زب
رئي�ش��ا ونائ ًب��ا لرئي���س جمهوري��ة ال�ش��ني يف تاي��وان ،حي��ث
الوطن��ي ً
ح�شل��وا عل��ى  58يف املائ��ة م��ن االأ�ش��وات ومثل��وا االنتق��ال الث��اين
لل�ش��لطة التنفيذي��ة حلكوم��ة جمهوري��ة ال�ش��ني يف تاي��وان ب��ني
االأح��زاب ال�شيا�ش��ية.
� 2009ش��اركت تاي��وان يف اجتماع��ات جمعي��ة ال�شح��ة العاملي��ة
ب�شف��ة مراق��ب ،كاأول م�ش��اركة له��ا يف ن�ش��اطات هيئ��ة االمم املتح��دة
من��ذ ان�ش��حابها �ش��نة 1971م.
وق��ع الرئي���س (م��ا) عل��ى وثائ��ق امل�شادق��ة عل��ى امليث��اق ال��دويل
اخلا���س باحلق��وق املدني��ة وال�شيا�ش��ية وامليث��اق ال��دويل اخلا���س
باحلق��وق االقت�شادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة.
 2010وقع��ت جمهوري��ة ال�ش��ني يف تاي��وان اتفاقي��ة ''اإط��ار التع��اون
االقت�ش��ادي ع��رب امل�شي��ق'' ( )ECFAم��ع ال�ش��ني ال�ش��عبية الإ�شف��اء
الطاب��ع املوؤ�ش�ش��ي عل��ى العالق��ات االقت�شادية والتجارية عرب م�شيق
تايوان.
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2011

االحتفال بالذكرى املئوية جلمهورية ال�شني يف تايوان.

 2012اإع��ادة انتخ��اب (م��ا ين��ج جي��و) احل��ايل وزميل��ه اجلدي��د
''وو دي��ن يي��ه'' ،ممث��ال احل��زب الوطن��ي ،مبن�ش��ب الرئي���س ونائ��ب
الرئي���س بن�ش��بة  51.٦يف املائ��ة م��ن االأ�ش��وات.
 2013وقع��ت تاي��وان اتفاقي��ة تع��اون اقت�ش��ادي م��ع نيوزيلن��دا
واتفاقي��ة �ش��راكة اقت�شادي��ة م��ع �ش��نغافورة.
�ش��اركت تاي��وان يف ال��دورة الثامن��ة والثالث��ني جلمعي��ة منظم��ة
الط��ريان امل��دين ال��دويل ب�شف��ة �شي��ف لرئي���س املجل���س.
 2014عق��د وزي��ر �ش�وؤون ال��رب ال�شين��ي (وان��غ ي��و ت�ش��ي) اجتماع�اً
ر�ش��مياً م��ع مدي��ر مكت��ب �ش�وؤون تاي��وان ال�شين��ي (ت�ش��انغ ت�ش��ي ج��ون)
يف (ناجنين��غ) يف �ش��باط/فرباير ،يف اأول ات�ش��ال ر�ش��مي ب��ني روؤ�ش��اء
ال��وكاالت احلكومي��ة املعني��ة امل�ش�وؤولة ع��ن العالقات عرب امل�شيق.
احت��ل املحتج��ون م��ن حرك��ة ''دوار ال�شم���س'' املجل���س الت�ش��ريعي
ملعار�ش��ة متري��ر اتفاقي��ة اخلدم��ات التجاري��ة ع��رب امل�شي��ق ،ومن��ع
متريره��ا.
مت ت�ش��جيل رق��م قيا�ش��ي يف انتخ��اب  11.130مر�ش��حاً عل��ى ال�شعي��د
الوطن��ي لت�ش��ع فئ��ات م��ن ممثل��ي احلكوم��ات املحلي��ة فيم��ا يع��رف
باالنتخاب��ات املحلي��ة ''ت�ش��عة يف واح��د''.
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التاريخ

 2015التق��ى الرئي���س (م��ا) والزعي��م ال�شين��ي (�ش��ي ج��ني بين��غ)
يف �شنغافورة يف ت�شرين الثاين/نوفمرب ،وكان ذلك اأول اجتماع على
م�ش��توى ع��ال ب��ني اجلانب��ني من��ذ  ٦٦عام��ا.
وقع��ت تاي��وان عل��ى اتفاقي��ة منظم��ة التج��ارة العاملي��ة لتي�ش��ري
التج��ارة وتق��دمي �ش��ك قبوله��ا اإىل املنظم��ة.
 201٦ت � ��م انتخ� ��اب رئي�ش� ��ة احل� � ��زب الدميق � ��راطي التق ��دم� � ��ي
رئي�شا ونائ ًبا لرئي�س
(ت�شاي اإنغ وين) واالأكادميي (ت�شن �شني جني) ً
جمهورية ال�شني.
ح�ش��ل احل��زب الدميوقراط��ي التقدم��ي عل��ى اأول اأغلبي��ة ت�ش��ريعية
بح�شول��ه عل��ى  ٦8مقع�دًا م��ن اأ�ش��ل  113مقعدًا.
قدم��ت الرئي�ش��ة (ت�ش��اي اإن��غ وي��ن) اعت��ذاراً ر�ش��م ًيا نياب��ة ع��ن
احلكومة اإىل املواطنني االأ�شليني ب�ش��بب املعاناة و�ش��وء املعاملة التي
عانوه��ا يف الب��الد لع��دة ق��رون.
 2017مت �ش��ن قان��ون تطوي��ر لغ��ات ال�ش��كان االأ�شلي��ني للحف��اظ
عل��ى اللغ��ات االأ�شلي��ة للقبائ��ل االأ�شلي��ة ال �  1٦املع��رتف به��ا ر�ش��م ًيا يف
تاي��وان والرتوي��ج لها.
ا�ش��ت�شافت تاي��وان ن�ش��اط ''اجلامع��ات ال�شيفي��ة'' يف تايبي��ه لع��ام
2017م.
اإط��الق (فورمو�ش��ات ،)5-اأول قم��ر �شناع��ي ع��ايل الدق��ة لر�ش��د
االأر���س يف الب��الد م��ن ال�شناع��ة املحلي��ة.
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 2018مت افتت��اح جلن��ة العدال��ة االنتقالي��ة يف تاي��وان يف  31ماي��و.
وت�ش��در الرئي�ش��ة (ت�ش��اي) اعت��ذا ًرا ل�شحاي��ا اال�شطه��اد ال�شيا�ش��ي
خ��الل ف��رتة ''االإره��اب االأبي���س'' يف الب��الد م��ن 1949م اإىل 1991م
بع��د ق��رار اللجن��ة ب�ش��طب �ش��جالتهم االإجرامي��ة.
 2019مت متري��ر قان��ون خا���س ي�ش��رع ال��زواج م��ن نف���س اجلن���س،
مما يجعل تايوان اأول دولة يف اآ�ش��يا ت�ش��مح باحتادات املثليني.
 2020ف��ازت الرئي�ش��ة ( ت�ش��اي اإن��غ وي��ن ) وزميله��ا (الي ت�ش��ينج
تي) من حزب التقدم الدميقراطي احلاكم يف االنتخابات الرئا�ش��ية
لع��ام 2020م بن�ش��بة  57.1يف املائ��ة م��ن االأ�ش��وات .اإذ احتف��ظ احل��زب
الدميقراطي التقدمي باالأغلبية الت�ش��ريعية.
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النظام ال�شيا�شي
نظرة عامة على احلقائق
يتم انتخاب رئي�س ونائب رئي�س جمهورية ال�شني مبا�شرة كل اأربع
�شنوات.
يف االنتخابات الت�شريعية يف تايوان ،يديل كل ناخب ب�شوت واحد
ملنطقته و�شوت اآخر ملقاعد االأحزاب.
مل يبداأ د�ش��تور جمهورية ال�شني ،ال�شادر يف  1كانون الثاين /يناير
1947م ،يف خدمة الغر�س املق�شود منه كاأ�شا�س للحكم الدميقراطي
و�ش��يادة القان��ون حت��ى ع��ام 1987م ،حينم��ا مت رف��ع االأح��كام العرفي��ة
يف تايوان .ومنذ ذلك احلني ،خ�شعت ل�ش��بع جوالت من املراجعة يف
االأع��وام 1991م و1992م و1994م و1997م و1999م و2000م و2005م
جلعله��ا اأكرتنا�ش��باً م��ع الو�ش��ع ال�ش��ائد يف الب��الد.
اإح��دى النتائ��ج املهم��ة له��ذه التعدي��الت ه��ي اأن��ه من��ذ ع��ام 1991م
اأق��رت احلكوم��ة ب �اأن �ش��رعيتها تنح�ش��ر فق��ط يف مناط��ق نفوذه��ا،
وبالت��ايل ،يت��م انتخ��اب الرئي���س وامل�ش��رعني م��ن قب��ل مواطن��ي تل��ك
االأقالي��م فق��ط ويخ�شع��ون للم�ش��اءلة م��ن قب��ل منتخبيه��م.
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حتتف��ل رئي�ش��ة احل��زب الدميقراط��ي التقدم��ي (ت�ش��اي اإن��غ وي��ن)
(الي�شارال�شاد���س) باإع��ادة انتخابه��ا جن ًب��ا اإىل جن��ب م��ع زميله��ا يف الرت�ش��ح
(الي ت�ش��ينغ تي) (الي�ش��ار اخلام���س) بعد االنتخابات الرئا�ش��ية يف تايوان
لع��ام 2020م( .ت�ش��ني هون��غ ه��او)

النظام ال�شيا�شي

وفق��ا للتعدي��الت الد�ش��تورية الت��ي �ش��درت يف حزيران/يوني��و ع��ام
2005م ،مت تخفي���س ع��دد املقاع��د يف املجل���س الت�ش��ريعي اإىل الن�ش��ف
م��ن  225اإىل  ،113ومت��ت زي��ادة م��دة املجل���س الت�ش��ريعي املنتخ��ب
م��ن ث��الث اإىل اأرب��ع �ش��نوات .مبوج��ب النظ��ام االنتخاب��ي الت�ش��ريعي
اجلدي��د ،تنتخ��ب كل دائ��رة انتخابي��ة مقع�دًا واح�دًا فق��ط .ي��ديل كل
ناخ��ب ب�شوت��ني  -اأحدهم��ا لدائرت��ه واالآخ��ر ملقاع��د االأح��زاب .اإن
�شلطة امل�شادقة على التعديالت الد�شتورية ميار�شها االآن املواطنون
م��ن خ��الل اال�ش��تفتاءات.

ال�سلطات الفرعية
اخلم�سة للحكومة املركزية

املجل�س
التنفيذي:

البلدي��ات الك��ربى اخلا�ش��ة ه��ي كيان��ات اإداري��ة رفيع��ة امل�ش��توى تق��ع
�شم��ن االخت�شا���س املبا�ش��ر للحكوم��ة املركزي��ة وت�وؤدي دوراً مهم�اً يف
قي��ادة التنمي��ة االإقليمية.
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�شياغة ال�شيا�شات وتنفيذها.
املجل�س
الت�سريعي:

م�ستويات احلكومة
ت�ش��م احلكوم��ة املركزي��ة مكت��ب الرئا�ش��ة وخم�ش��ة ف��روع رئي�ش��ية
اأو م��ا يع��رف باملجال���س .وت�ش��م احلكوم��ات املحلي��ة يف الوق��ت الراه��ن
�ش��ت بلدي��ات ك��ربى خا�ش��ة ،و 13مقاطع��ة وثالث��ة بلدي��ات حك��م ذات��ي
تتمت��ع بنف���س الهي��كل الهرم��ي املعم��ول ب��ه يف البلدي��ات .واعتب��ا ًرا م��ن
ع��ام 2014م ،يت��م انتخ��اب جمي��ع روؤ�ش��اء وممثل��ي احلكوم��ات املحلي��ة
انتخاب�اً �ش��عبياً بنف���س الف��رتة الزمني��ة يف امل��دن واملقاطع��ات يف جمي��ع
اأنح��اء تاي��وان وذل��ك كل اأرب��ع �ش��نوات .باالإ�شاف��ة اإىل ذلك ،هناك 198
بل��دة ومدين��ة يديره��ا االإقلي��م ،باالإ�شاف��ة اإىل  170مقاطع��ة  -ت�ش��مل
�ش��ت مقاطع��ات جبلي��ة لل�ش��كان االأ�شلي��ني  -يف بلدي��ات احلك��م الذاتي
واخلا�شة.
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جمل�س
االختبار:

املجل�س
الق�سائي:
املجل�س
الرقابي:

مراجعة ال�شيا�شات و�شنها،
واإدارة اجلل�شات حول ال�شوؤون ال�شيا�شية
ومناق�شة امليزانية ومراقبة العمليات
احلكومية.
اإدارة نظام اخلدمة املدنية.

مراقبة نظام حمكمة االأمة يف الدولة.

حما�شبة امل�شوؤولني ومعاقبتهم وفح�س اأعمال
الوكاالت احلكومية.

النظام ال�شيا�شي

االأقاليم املحلية االإدارية
مدينة تايبيه
مدينة تايبيه اجلديدة
مدينة تاويون
مدينة �شينغ ت�شو
مقاطعة �شينغ ت�شو
مقاطعة مياويل
مدينة تايت�شونغ
مقاطعة ت�شانغهوا
مقاطعة بنغهو
مدينة تاينان
مدينة كاو�شيونغ

مدينة كيلونغ

مقاطعة ليانت�شيانغ

مقاطعة اإيالن
مقاطعة هواليني
مقاطعة نانتو
مقاطعة يونلني
مدينة ت�شيائي
مقاطعة ت�شيائي
مقاطعة تايتونغ

مقاطعة كينمن

مقاطعة بينغتونغ

 ٦بلديات خا�شة
 3بلديات ذات حكم ذاتي
13مقاطعة

يتي��ح ه��ذا الو�ش��ع الو�ش��ول اإىل متوي��ل اأك��رب وفر�ش��ة الإن�ش��اء وكاالت
اإ�شافي��ة وتوظي��ف املزي��د م��ن موظف��ي اخلدم��ة املدني��ة .والبلدي��ات
ال�ش��ت اخلا�ش��ة ه��ي ح�ش��ب ترتي��ب ال�ش��كان :م��دن تايبي��ه اجلدي��دة،
وتايت�ش��ونغ ،وكاو�ش��يونغ ،وتايبي��ه ،وتاوي��وان ،وتاينان.
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الرئا�سة ورئا�سة الوزراء
يت��م انتخ��اب الرئي���س ونائ��ب الرئي���س ب�ش��كل مبا�ش��ر ،ويخدم��ان
مل��دة اأرب��ع �ش��نوات ،وميك��ن اإع��ادة انتخابهم��ا مل��دة اإ�شافي��ة واح��دة .يع��د
الرئي�س م�شوؤو ًال عن الدولة والقائد االأعلى للقوات امل�شلحة ،وميثل
االأم��ة يف العالق��ات اخلارجي��ة ،ول��ه �ش��لطة تعي��ني روؤ�ش��اء اأربع��ة ف��روع
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النظام ال�شيا�شي

للحكوم��ة ،مب��ا يف ذل��ك رئي���س ال��وزراء ،ال��ذي يق��ود ال�ش��لطة
التنفيذية اأو جمل�س الوزراء ،ويتوجب عليه تقدمي تقارير منتظمة
اإىل املجل���س الت�ش��ريعي ،اأو الهيئ��ة الت�ش��ريعية .يت��م تعي��ني روؤ�ش��اء
ال��وزارات والهيئ��ات وال��وكاالت التابع��ة لل�ش��لطة التنفيذي��ة م��ن قب��ل
رئي���س ال��وزراء وهك��ذا يت��م ت�ش��كيل جمل���س ال�ش��لطة التنفيذي��ة.
لتح�شني الفعالية االإدارية ،تخ�شع ال�شلطة التنفيذية الإعادة هيكلة
لتقلي��ل ع��دد املنظم��ات عل��ى م�ش��توى جمل���س ال��وزراء م��ن  37اإىل .29
بع��د اإع��ادة الهيكل��ة ،الت��ي ب��داأت يف اأوائ��ل ع��ام 2012م� ،ش��يتاألف
املجل���س التنفي��ذي م��ن  14وزارة ،وثماني��ة جمال���س ،وث��الث وكاالت
م�ش��تقلة واأربع منظمات اأخرى .ومبوجب د�ش��تور جمهورية ال�شني،
ال يخ�ش��ع تعي��ني رئي���س ال��وزراء وال تعي��ني ال��وزراء لل��وزراء ملوافق��ة
املجل���س الت�ش��ريعي.
اإن تعي��ني الرئا�ش��ة الأع�ش��اء جمال���س ال�ش��لطة والرقاب��ة واالختب��ار
والق�شائ��ي (اأع�ش��اء ال�ش��لطة الق�شائي��ة) يج��ب اأن حتظ��ى مبوافق��ة
املجل���س الت�ش��ريعي .يق��وم �شانع��و القوان��ني بانتخ��اب رئي���س املجل���س
واملتح��دث الر�ش��مي با�ش��م املجل���س م��ن ب��ني �شفوفه��م.
االأحزاب ال�سيا�سية
وبالنظ��ر اإىل ال��دور الرئي�ش��ي للرئا�ش��ة يف االأداء الع��ام للحكوم��ة،
ف �اإن م�شطلح''احل��زب احلاك��م'' ي�ش��ري اإىل احل��زب ال�شيا�ش��ي ال��ذي
ي�ش��غل من�ش��ب الرئا�ش��ة .ت��وىل ااحل��زب الوطن��ي الرئا�ش��ة يف تاي��وان
الأكر من خم�شة عقود قبل اأن يفوز احلزب الدميقراطي التقدمي
يف انتخاب��ات ع��ام 2000م و 2004م الرئا�ش��ية .ع��اد احل� � ��زب الوطن � � ��ي
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اإىل ال�شلطة يف عام 2008م ويف عام 2012م .فاز احلزب الدميقراطي
التقدم��ي يف االنتخاب��ات الرئا�ش��ية لعام��ي 201٦م و 2020م  ،موؤ�ش��راً
عل��ى تب��ادل ال�ش��لطة الثال��ث من��ذ مت التوج��ه اإىل حت��ول الب��الد نح��و
الدميقراطية.
يف االنتخاب��ات الت�ش��ريعية يف كان��ون الث��اين /يناي��ر 2020م ،ح�ش��ل
احلزب الدميقراطي التقدمي على  54يف املائة من املقاعد يف املجل�س
الت�ش��ريعي ،يف ح��ني ح�ش��ل احل��زب الوطن��ي عل��ى  34يف املئ��ة .ت�ش��مل
االأح��زاب الرئي�ش��ية االأخ��رى الت��ي له��ا وج��ود يف الهيئ��ة الت�ش��ريعية
ح��زب �ش��عب تاي��وان وح��زب الق��وة اجلدي��دة وح��زب بن��اء دول��ة تاي��وان.
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ال�شوؤون اخلارجية
نظرة عامة على احلقائق
هنالك ما جمموعه  170دولة ومنطقة منحت مواطني تايوان
اإمكانية الدخول بدون تاأ�سرية اأو بتاأ�سرية عند الو�سول اأو
بالتاأ�سرية االلكرتونية اىل اأرا�سيها كامتياز خا�س حلاملي جوازات
�سفر جمهورية ال�سني (تايوان).
تايوان هي الدولة الوحيدة التي لي�س لديها عالقات دبلوما�سية
مع الواليات املتحدة والتي مت ادراجها يف برنامج االإعفاء من
تاأ�سرية دخول الواليات املتحدة االأمريكية .

جمهوري��ة ال�ش��ني دول��ة م�ش��تقلة وذات �ش��يادة تت��وىل �ش �وؤون الدف��اع
ع��ن الوط��ن وتدي��ر �ش�وؤونها اخلارجي��ة .كم��ا ه��و من�شو���س علي��ه يف
د�ش��تور جمهوري��ة ال�ش��ني ،ته��دف الب��الد اإىل ''تنمي��ة عالق��ات ح�ش��ن
اجلوار مع الدول االأخرى ،واحرتام املعاهدات وميثاق االأمم املتحدة
 ...وتعزي��ز التع��اون ال��دويل ،وحماي��ة العدال��ة الدولي��ة ،و�شم��ان
ال�ش��الم العامل��ي'' .اله��دف النهائ��ي لل�شيا�ش��ة اخلارجي��ة للدول��ة ه��و
�شم��ان بيئ��ة مواتي��ة للحف��اظ عل��ى االأم��ة ومن��اء التنمي��ة امل�ش��تدامة.
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تلت��زم احلكوم��ة بنهجه��ا املتمث��ل يف الدبلوما�ش��ية ال�شام��دة ،والت��ي
ته��دف اإىل تعزي��ز التع��اون امل�ش��رتك م��ن اأج��ل اإح��راز املكت�ش��بات
امل�ش��رتكة املتبادلة .هذه ال�شيا�ش��ة املبنية على روؤية ثابته لتوجهاتها

�شن��دوق م��ن االإم��دادات الطبي��ة جاه��ز ليت��م حتميل��ه عل��ى م��ن رحل��ة
متجه��ة اإىل حلف��اء تاي��وان وال�ش��ركاء ذوي التفك��ري املماث��ل اأثن��اء جائح��ة
فريو���س كورون��ا( .ت�ش��ن ماي-لين��غ)

اخلارجية
اخلارجية
اخلارجية
اخلارجية
اخلارجيةوؤون
ال�ش
ؤونوؤون
ؤون
ال�شووال�ش
ال�شوؤونال�ش
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والت��ي ته��دف اإىل اإن�ش��اء عالق��ات را�ش��خة م��ع احللفاء الدبلوما�ش��يني
وال��دول الت��ي تتماث��ل يف القي��م امل�ش��رتكة للحري��ة والدميقراطية .يف
ظل هذا النهج ،يتحول تركيز العمل الدبلوما�شي للبالد من تقدمي
املعون��ة االأجنبي��ة ب�ش��كل اأح��ادي اإىل احل��وار ثنائ��ي االجت��اه للتع��اون
امل�ش��رتك يف امل�ش��اريع املعنية مع االأخذ بعني االعتبار تطوير وتنمية
كل من ال�شناعات واالأ�ش��واق معاً.
ومبوج��ب �شيا�ش��ة الرئي�ش��ة اجلدي��دة ''ت�ش��اي اإن��غ وي��ن'' ،ت�ش��عى
تاي��وان جاه��دة لتو�ش��يع التب��ادالت م��ع ال��دول الع�ش��ر االأع�ش��اء يف
رابطة دول جنوب �ش��رق اآ�ش��يا  ،و�ش��ت دول يف جنوب اآ�ش��يا  ،واأ�ش��رتاليا
ونيوزيلن��دا ب�ش�اأن التع��اون االقت�ش��ادي والتج��اري  ،وزراع��ة املواه��ب ،
وتقا�ش��م امل��وارد .والرواب��ط االإقليمي��ة .اله��دف طوي��ل امل��دى ه��و خلق
ن��وع جدي��د م��ن التع��اون عل��ى اأ�شا���س املناف��ع امل�ش��رتكة.
تتمت��ع جمهوري��ة ال�ش��ني بعالق��ات دبلوما�ش��ية م��ع  15دول��ة ورواب��ط
متين��ة م��ع العدي��د م��ن ال��دول االأخ��رى مث��ل اأ�ش��رتاليا وكن��دا ودول
االحتاد االأوروبي واليابان ونيوزيلندا واأمريكا ،وقد قامت الرئي�ش��ة
''ت�ش��اي'' بزي��ارة احللي��ف الدبلوما�ش��ي مملك��ة اإي�ش��واتيني يف الف��رتة
م��ن  17اإىل  21اأبري��ل 2018م ،لالحتف��ال بذك��رى  50عام��ا عل��ى
ا�شتقالل لهذه الدولة االأفريقية ،والذكرى اخلم�شني مليالد جاللة
املل��ك املل��ك م�ش��واتي الثال��ث و 50عام��ا م��ن العالق��ات الثنائي��ة .يف
الف��رتة م��ن  12اإىل  20اأغ�شط���س يف الع��ام نف�ش��ه� ،ش��افرت الرئي�ش��ة
''ت�شاي'' اإىل احللفاء باراغواي وبليز يف اأمريكا اجلنوبية والو�شطى
عل��ى الت��وايل .خ��الل ه��ذه الرحل��ة ،ح�ش��رت حف� ��ل تن�شي � � ��ب رئي � ���س
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كان ذل��ك عق��ب رحلته��ا االأوىل اإىل املحي��ط اله��ادئ يف ت�ش��رين
االأول/اأكتوب��ر 2017م اإىل ج��زر مار�ش��ال وج��زر �ش��ليمان وتوفال��و.
وزارت الرئي�ش��ة ت�ش��اي بع��د ذل��ك حلف��اء تاي��وان الكاريبي��ني هاييت��ي
و�ش��انت كيت���س ونيفي���س و�ش��انت فن�ش��نت وج��زر غرينادي��ن و�ش��انت
لو�ش��يا يف رحل��ة احلري��ة والدميقراطي��ة واال�ش��تدامة يف الف��رتة م��ن
 11اإىل  22متوز/يوليو .كما �شملت الزيارة الرئا�شية حمطات توقف
يف الوالي��ات املتح��دة يف نيوي��ورك ودنف��ر.
امل�ساركة الدولية
تتمت��ع تاي��وان بالع�شوي��ة الكامل��ة يف  38منظم��ة حكومي��ة دولي��ة
وهيئاته��ا الفرعي��ة ،مب��ا يف ذل��ك منظم��ة التج��ارة العاملي��ة ،ومنظم��ة
التعاون االقت�شادي الآ�شيا واملحيط الهادئ ،وبنك التنمية االآ�شيوي،
وبن��ك اأمري��كا الو�ش��طى للتكام��ل االقت�ش��ادي .كم��ا تتمت��ع مبرك��ز
مراقب اأو غريه من املنظمات احلكومية الدولية وهيئاتها الفرعية،
مب��ا يف ذل��ك بن��ك التنمي��ة للبل��دان االأمريكي��ة والبن��ك االأوروب��ي
لالإن�ش��اء والتعم��ري وجل��ان منظم��ة التع��اون االقت�ش��ادي والتنمي��ة.
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�ش��تعمل تاي��وان ،م��ع احلف��اظ عل��ى ال�ش��يادة الوطني��ة والكرام��ة
الوطني��ة وتعزي��ز رفاهي��ة ال�ش��عب ،عل��ى امل�ش��اركة م��ع املجتم��ع الدويل
بطريقة عملية ومهنية للم�شاهمة حيثما اأمكن ذلك .كما �شتوا�شل
ال�ش��عي اإىل امل�ش��اركة يف املنظم��ات واالآلي��ات احلكومي��ة الدولي��ة مث��ل
منظم��ة ال�شح��ة العاملي��ة ومنظم��ة الط��ريان امل��دين ال��دويل واتفاقية

االأمم املتحدة االإطارية ب�شاأن تغري املناخ واملنظمة الدولية لل�شرطة
اجلنائي��ة حلماي��ة م�شال��ح ال�ش��عوب وامل�ش��اهمة يف تق��دم الب�ش��رية.
لقد حظيت هذه اجلهود بالدعم القوي من احللفاء الدبلوما�ش��يني
وال��دول ذات التفك��ري املماث��ل.
حت��ى  22ني�ش��ان/اأبريل 2020م ،منح��ت  170دول��ة واإقلي��م تاأ�ش��رية
دخول بدون تاأ�شرية اأو امتيازات تاأ�شرية دخول اأو تاأ�شرية اإلكرتونية
حلاملي جوازات �شفر جمهورية ال�شني (تايوان) .كما وقعت تايوان
اتفاقي��ات عطل��ة عم��ل مع  17دولة.
عالقات متينة
وجت��در االإ�ش��ارة اإىل اأن��ه م��ن ب��ني  38دول��ة مدرج��ة يف برنام��ج
االإعف��اء م��ن التاأ�ش��رية االأمريكي��ة ،تع��د تاي��وان الدول��ة الوحيدة التي
ال تقي��م عالق��ات دبلوما�ش��ية ر�ش��مية م��ع الوالي��ات املتح��دة ،مما يربز
العالقة الوثيقة بني اجلانبني .ا�ش��تمر قانون العالقات مع تايوان،
ال��ذي اأق��ره الكوجنر���س االأمريك��ي يف ع��ام 1979م ،يف توف��ري اأ�شا���س
ق��وي لتاي��وان والوالي��ات املتح��دة .للتع��اون رغ��م غي��اب العالق��ات
الدبلوما�ش��ية الر�ش��مية .ك��ررت الوالي��ات املتح��دة م��را ًرا وتك��را ًرا
التزاماته��ا االأمني��ة جت��اه تاي��وان مبوجب ''هيئة تنظيم االت�شاالت''
و ''ال�شمان��ات ال�ش��تة'' .يف ع��ام 2018م ،مت متري��ر قان��ون ال�ش��فر اإىل
تاي��وان باالإجم��اع م��ن قب��ل الكوجنر���س االأمريك��ي ووقع��ه الرئي���س
االأمريك��ي دونال��د ترام��ب .ي�ش��جع ه��ذا الت�ش��ريع زي��ارات امل�ش�وؤولني
عل��ى جمي��ع امل�ش��تويات م��ن اجلانب��ني ،مم��ا يوؤك��د الدع��م الق��وي
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لتايوان من ال�شلطتني التنفيذية والت�شريعية للحكومة االأمريكية.
يف عام 2020م ،اأقر الكوجنر���س االأمريكي ا ً
أي�شا قانون مبادرة حلفاء
تاي��وان للحماي��ة والتعزي��ز الدولي��ة ''قان��ون تايبي��ه'' ووقعه الرئي���س
ترام��ب لي�شب��ح قانو ًن��ا ،معر ًب��ا ع��ن دعم الواليات املتح��دة للتحالفات
الدبلوما�ش��ية لتاي��وان ح��ول الع��امل وم�ش��اركة تاي��وان يف املنظم��ات
الدولي��ة .م��ع ا�ش��تمرار تاي��وان والوالي��ات املتح��دة يف تو�ش��يع نط��اق
تعاونهم��ا ،من��ت �ش��راكتهما الثنائي��ة لت�شب��ح �ش��راكة تع��اون عامل��ي.
ل��دى جمهوري��ة ال�ش��ني والكر�ش��ي الر�ش��ويل عالق��ات دبلوما�ش��ية
را�ش��خة وطويل��ة االأم��د ويلتزم��ان التزام�اً م�ش��رتكاً باحلري��ة الدينية
وعملي��ات االإغاث��ة االإن�ش��انية مب��ا يتما�ش��ى م��ع القي��م العاملي��ة لل�ش��الم
واحلري��ة والدميقراطي��ة واح��رتام حق��وق االإن�ش��ان� ،ش��تظل تاي��وان
�ش��ري ًكا ال غنى عنه للكر�ش��ي الر�ش��ويل والبلدان االأخرى يف جهودها
لتعزي��ز احل��ب واالإح�ش��ان وال�ش��الم العامل��ي.
وباملث��ل ،ومب�ش��اركة القي��م امل�ش��رتكة مث��ل الدميقراطي��ة واحلري��ة
وحق��وق االإن�ش��ان و�ش��يادة القان��ون ،قام��ت تاي��وان ومعه��ا االحت��اد
االأوروب��ي جن ًب��ا اإىل جن��ب م��ع ال��دول االأوروبي��ة االأخ��رى عل��ى تطوير
التع��اون الوثي��ق والتب��ادالت املختلف��ة يف العدي��د م��ن املج��االت.
عل��ى �ش��بيل املث��ال ،تتمت��ع تاي��وان واالحت��اد االأوروب��ي بعالق��ات
اقت�شادي��ة وجتاري��ة قوي��ة ،م��ع ك��ون االحت��اد االأوروب��ي خام���س اأك��رب
�ش��ريك جت��اري لتاي��وان واأك��رب م�ش��در لال�ش��تثمار االأجنب��ي املبا�ش��ر،
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ويزي��د اجلانب��ان التع��اون يف القطاع��ات ال�شاع��دة مث��ل الطاق��ة
اخل�ش��راء والتقني��ات اجلدي��دة والتح��ول الرقم��ي .كم��ا تق��وم تاي��وان
واالحت��اد االأوروب��ي بتو�ش��يع التع��اون يف جم��ال حق��وق االإن�ش��ان م��ن
خالل امل�شاورات ال�شنوية بني تايوان واالحتاد االأوروبي ب�شاأن حقوق
االإن�ش��ان ،اإذ يعم��ل اجلانب��ان م ًع��ا ب�ش �اأن املو�شوع��ات ذات االهتم��ام
امل�ش��رتك وامل�شال��ح املتبادل��ة ،مب��ا يف ذل��ك امل�ش��اواة ب��ني اجلن�ش��ني
وحق��وق املثلي��ني وحق��وق العم��ال املهاجري��ن.
يف  10ني�ش��ان /اأبري��ل 2013م ،وقع��ت تاي��وان اتفاقي��ة امته��ان �شي��د
االأ�ش��ماك م��ع الياب��ان بع��د  17جول��ة م��ن املفاو�ش��ات من��ذ ع��ام 199٦م،
وذل��ك لتو�ش��يع مناط��ق ال�شي��د ل�ش��فن تاي��وان يف املي��اه املحيط��ة
بج��زر دياويوت��اي يف بح��ر ال�ش��ني ال�ش��رقي.
وق��د تاأك��دت واأمتن��ت العالق��ات ب��ني اجلانب��ني عندم��ا قام��ت
الياب��ان باإع��ادة ت�ش��مية مكت��ب متثي��ل الياب��ان يف تاي��وان م��ن ''جمعي��ة
التب��ادل البين��ي'' اإىل ''رابط��ة التب��ادل الياباني��ة التايواني��ة'' وذل��ك
يف �ش��هر كان��ون الثاين/يناي��ر 2017م ،وكذل��ك اإع��ادة ت�ش��مية ''رابط��ة
تاي��وان لعالق��ات �ش��رق اآ�ش��يا''اإىل ''جمعي��ة العالق��ات التايواني��ة ''
الياباني��ة''يف �ش��هر اأي��ار /ماي��و 2017م.
عق��دت تاي��وان والياب��ان اجتماعهم��ا ال�ش��نوي الراب��ع ح��ول ال�ش �وؤون
البحري��ة يف تايبي��ه يف  2كان��ون االأول /دي�ش��مرب 2019م .وبالتزام��ن
م��ع اآلي��ة ح��وار التع��اون البح��ري الت��ي مت تاأ�شي�ش��ها يف ع��ام 201٦م،

39

ال�شوؤون اخلارجية

ا�شتك�ش��ف املنتدى فر�س التعاون عرب جمموعة وا�ش��عة من املجاالت
مث��ل �شي��د االأ�ش��ماك واالأبح��اث.
ويف �ش��هر ت�ش��رين الثاين/نوفم��رب 2015م ،تو�شل��ت تاي��وان والفلب��ني
اإىل اتف��اق ب�ش �اأن تي�ش��ري التع��اون ب�ش �اأن اإنف��اذ القان��ون يف م�ش��ائل
�شي��ادي االأ�ش��ماك حلماي��ة اأم��ن ال�شيادي��ن م��ن كال اجلانب��ني.
اأم��ا يف  19مت��وز /يولي��و 201٦م ،طرح��ت الرئي�شة''ت�ش��اي'' اأربع��ة
مب��ادئ وخم�ش��ة اإج��راءات تتعل��ق بق�شاي��ا يف بح��ر ال�ش��ني اجلنوب��ي.
املب��ادئ االأربع��ة ه��ي :اأو ًال ،يج��ب ت�ش��وية النزاع��ات يف بح��ر ال�ش��ني
اجلنوب��ي �ش��لمياً وفق�اً للقان��ون ال��دويل وقان��ون البح��ار ،مب��ا يف ذل��ك
اتفاقي��ة االأمم املتح��دة لقان��ون البح��ار .ثاني �اً ،ينبغ��ي اإدراج تاي��وان
يف االآلي��ات متع��ددة االأط��راف الت��ي ته��دف اإىل ح��ل النزاع��ات .ثال ًث��ا،
ال��دول املعني��ة عليه��ا االلت��زام باحلفاظ على حرية املالحة والتحليق
يف املنطقة .واأخريا ،يجب حل اخلالفات عن طريق تنحية اخلالفات
جانب��ا وتعزي��ز التنمي��ة امل�ش��رتكة .م��ن خ��الل املفاو�ش��ات الت��ي جت��ري
عل��ى اأ�شا���س امل�ش��اواة ،ف �اإن تاي��وان عل��ى ا�ش��تعداد للعم��ل م��ع جمي��ع
ال��دول املعني��ة لتعزي��ز ال�ش��الم واال�ش��تقرار يف بح��ر ال�ش��ني اجلنوب��ي،
وللحف��اظ عل��ى امل��وارد يف املنطق��ة وتنميته��ا ب�ش��كل م�ش��رتك .وت�ش��مل
االإج��راءات اخلم�ش��ة حماي��ة حق��وق تاي��وان يف ال�شي��د ،وامل�ش��اركة
يف امل�ش��اورات متع��ددة االأط��راف ،وتعزي��ز التع��اون العلم��ي ورعاي��ة
اخل��رباء يف قان��ون البح��ار.
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تعم��ل احلكوم��ة عل��ى حتوي��ل جزي��رة تايبين��غ يف ج��زر نان�ش��ا
(�ش��رباتلي) اإىل قاع��دة للم�ش��اعدات االإن�ش��انية واالإم��دادات يف
بح��ر ال�ش��ني اجلنوب��ي .من��ذ توليه��ا امل�ش �وؤولية يف ع��ام 2000م ع��ن
احلفاظ على وجود احلكومة يف جزيرة تايبينغ وكذلك جزر تونغ�شا
(براتا���س) ،وا�شل��ت اإدارة خف��ر ال�ش��واحل التابع��ة ملجل���س �ش �وؤون
املحيط��ات عل��ى م�ش��توى جمل���س ال��وزراء تنفي��ذ مه��ام اال�ش��تجابة
.للكوارث وامل�شاعدات االإن�شانية و�شاعدت اأفراداً من الداخل واخلارج
وقام��ت بتعمي��ق التع��اون م��ع نظرائه��ا م��ن ال��دول املج��اورة مب��اCGA
يتما�شى مع �شيا�شة احلكومة للعمل مع جميع االأطراف ذات ال�شلة
.لتعزي��ز ال�ش��الم واال�ش��تقرار يف بح��ر ال�ش��ني اجلنوب��ي
ت�ش��تطيع جزي��رة تايبين��غ مب�ش��احتها البالغ��ة  0.51كيلوم��رتاً
مربعاً ،اأن ترعى اإ�شكان قاطنيها و�شمان حياتهم االقت�شادية ب�شكل
م�ش��تقل ،وكذل��ك ف�اإنّ اجلزي��رة تنطب��ق عليه��ا املعاي��ري املبين��ة يف املادة
 121م��ن اتفاقي��ة االأمم املتح��دة لقان��ون البح��ار ،مما مينح جمهورية
ال�ش��ني احلق��وق الكامل��ة املرتبط��ة باملي��اه االإقليمي��ة ،ومنطق��ة
متاخمة ،ومنطقة اقت�شادية خال�شة بطول  200ميل بحري وجرف
ق��اري مبوج��ب اتفاقي��ة االأمم املتح��دة لقان��ون البح��ار.
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ال�شوؤون اخلارجية

التعاون للمكت�سبات امل�سرتكة
كمواط��ن منوذج��ي يف املجتم��ع العامل��ي� ،ش��توا�شل تاي��وان تعزي��ز
امل�ش��اعدات االإن�ش��انية وال�ش��يطرة عل��ى االأمرا���س بينم��ا ت�ش��ارك
بن�شاط يف اجلهود الدولية للت�شدي لتغري املناخ واالإرهاب واجلرائم
العاب��رة للح��دود .للم�ش��ي قد ًم��ا� ،ش��تبني االأم��ة �ش��راكات دائم��ة م��ع
ال��دول احلليف��ة وذات التفك��ري املماث��ل م��ن خ��الل تعزي��ز التفاع��الت
احلكومي��ة واال�ش��تثمارات التجاري��ة والتب��ادالت ب��ني االأف��راد ،والعمل
مع �شركائها يف جميع اأنحاء العامل لدعم وتعزيز القيم العاملية مثل
ال�ش��الم واحلري��ة والدميقراطي��ة وحق��وق االإن�ش��ان.
اإن رد فع��ل تاي��وان عل��ى جائح��ة الفريو���س التاج��ي ،ال��ذي يت�شم��ن
احلج��ر ال�شح��ي االإلزام��ي ،وتتب��ع االت�ش��ال ع��ايل التقني��ة وامل�ش��اركة
ال�ش��فافة للمعلوم��اتُ ،يع��رف االآن عامل ًي��ا با�ش��م من��وذج تاي��وان .لق��د
فت��ح جناحه��ا الب��اب اأم��ام الدول��ة للتع��اون ب�ش��كل وثي��ق م��ع احللف��اء
الطبيعي��ني يف تطوي��ر لق��اح لفريو���س كورون��ا والدرا�ش��ات م��ن خ��الل
(اأكادمي��ة �ش��ينيكا)  -املوؤ�ش�ش��ة البحثي��ة االأوىل يف الب��الد  -وم�ش��اركة
االأقنع��ة اجلراحي��ة ومقايي���س ح��رارة اجلبه��ة والقف��ازات والنظ��ارات
الواقي��ة والعب��اءات الطبي��ة وجمموع��ات االختب��ار ال�ش��ريع وغريه��ا
من املعدات .ولدت االتفاقات مع الدول يف جميع اأنحاء العامل ب�شاأن
التربع��ات وتب��ادل ه��ذه امل��واد الطبي��ة االأ�شا�ش��ية تغطي��ة اإعالمي��ة
وا�ش��عة النط��اق ،وك�ش��بت الب��الد املزي��د م��ن االأ�شدق��اء يف اخل��ارج.
42

اأدت التغي��ريات يف املجتم��ع والتحري��ر االقت�ش��ادي والتح��ول
الدميقراط��ي يف تاي��وان اإىل خل��ق بيئ��ة خ�شب��ة للقط��اع اخلا���س،
وازده��رت املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة .يوؤدي املجتمع املدين اليوم دو ًرا
رئي�ش� ًيا يف �شمان احلكم الر�ش��يد ومتكني تايوان من ممار�ش��ة قوتها
الناعم��ة يف ال�ش��احة الدولي��ة .رفع��ت املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة مكانة
تايوان من خالل االنخراط يف العديد من م�شاريع التعاون الدويل
املت�ش��قة ب�ش��كل وثي��ق م��ع اأه��داف االأمم املتح��دة للتنمي��ة امل�ش��تدامة.
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العالقات عرب امل�شيق
نظرة عامة على احلقائق
يف كانون االأول /دي�سمرب 1987م؛ رفعت تايوان احلظر املفرو�س
على ال�سفر اإىل الرب ال�سيني حتت �سيطرة ال�سني ال�سعبية الأولئك
الذين لديهم اأقارب هناك.
اإزالة كاملة للقيود على امل�سافرين التايوانيني الزائرين للرب
لل�سيني ،والتي دخلت حيز التنفيذ يف كانون االأول /دي�سمرب
2008م مع فتح الطريان املبا�سر.

من��ذ انتق��ال احلكوم��ة اإىل تاي��وان يف ع��ام 1949م ،مار�ش��ت �ش��يادتها
عل��ى اأرا�ش��ي تاي��وان ،ومنه��ا ج��زر بنغه��و ،وجزر كينمن ،وجزر مات�ش��و
وع��دد م��ن اجل��زر ال�شغ��رية ،يف ح��ني كان ال��رب ال�شيني حتت �ش��يطرة
ال�ش��لطات يف بك��ني .وم��ع ت�ش��ارع حت��ول تاي��وان نح��و الدميقراطي��ة يف
اأواخ��ر الثمانيني��ات ،مت رف��ع العدي��د م��ن القي��ود املتعلق��ة بالتب��ادالت
املدني��ة م��ع ال�ش��ني ال�ش��عبية .الي��وم ،تع � ّد تاي��وان واح��دة م��ن اأك��رب
امل�ش��تثمرين يف ال�ش��ني ال�ش��عبية .فب��ني عام��ي 1991م ونهاي��ة اآذار/
مار���س 2019م ،ت�شمن��ت اال�ش��تثمارات املعتم��دة يف ال��رب ال�شين��ي
 44،05٦حال��ة ،بل��غ جمموعه��ا  188.5ملي��ار دوالر اأمريك��ي .فف��ي ع��ام
2019م ،بلغت قيمة التبادل التجاري عرب امل�شيق  149.2مليار دوالر
اأمريك��ي .وبل��غ ع��دد الزي��ارات الت��ي ق��ام به��ا امل�ش��افرون يف ذل��ك الع��ام
م��ن ال��رب ال�شين��ي اإىل تاي��وان  2.٦8ملي��ون زي��ارة .
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رحل��ة تديره��ا خط��وط �ش��نغهاي اجلوي��ة ال�شيني��ة تق��رتب م��ن امل��درج يف
مطار تايبيه �شونغ�شان .وهي واحدة من الرحالت العديدة املنتظمة عرب
امل�شي��ق من��ذ ع��ام 2009م( .ت�ش��ني هونغ هاو)

العالقات عرب امل�شيق

التجارة عرب امل�سيق
ال�شادرات

الواردات

2019

2010

2001

ال�سالم واال�ستقرار

االإجمايل

149

مليار دوالر اأمريكي

 114مليا ر دوالر اأمريكي

 10.99مليار دوالر اأمريكي

امل�شدر :اإدارة اجلمارك ،وزارة املالية

يف حزي��ران /يوني��و 2008م ،مت ا�ش��تئناف املباحث��ات املوؤ�ش�ش��ية
ب��ني موؤ�ش�ش��ة التب��ادالت ع��رب امل�شي��ق �ش��به الر�ش��مية يف تاي��وان
واجلمعي��ة ال�شيني��ة للعالق��ات ع��رب م�شي��ق تاي��وان بع��د توق��ف دام
ع�ش��ر �ش��نوات .وبحل��ول اآب /اأغ�شط���س 2015م ،عق��دت  11جول��ة م��ن
املفاو�ش��ات بالتن��اوب عل��ى جانب��ي م�شي��ق تاي��وان ،مم��ا نت��ج عنه��ا 23
اتفاقية ر�ش��مية ،دخلت  21منها حيز التنفيذ ،اأي�شا وقد مت االإجماع
التوافق��ي عل��ى حالت��ني اأخري��ني .واأه��م ه��ذه االتفاقي��ات اتف��اق اإط��ار
التع��اون االقت�ش��ادي ع��رب امل�شي��ق ( )ECFAامل��ربم يف حزي��ران /يوني��و
2010م ،ال��ذي يه��دف اإىل اإ�شف��اء الطاب��ع املوؤ�ش�ش��ي عل��ى العالق��ات
التجاري��ة واالقت�شادي��ة ب��ني تاي��وان وال�ش��ني ال�ش��عبية.
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م��ن اأج��ل تطوي��ر االإ�شالح��ات الداخلي��ة ال�ش��املة ،حتت��اج الب��الد
اإىل بيئ��ة خارجي��ة تنع��م بال�ش��الم واال�ش��تقرار ،خا�ش��ة فيم��ا يتعل��ق
بالعالق��ات م��ع ال�ش��ني ال�ش��عبية .عمل��ت الرئي�ش��ة ''ت�ش��اي اإن��غ وي��ن''
من��ذ توليه��ا من�شبه��ا يف  20اأي��ار /ماي��و 201٦م وبع��د اإع��ادة انتخابه��ا
يف ع��ام 2020م ،عل��ى بن��اء عالق��ات ع��رب امل�شي��ق ،تت�ش��ف باأنه��ا مت�ش��قة
وقابل��ة للتنب�وؤ وم�ش��تدامة بن��اء عل��ى احلقائ��ق واملوؤ�ش�ش��ات ال�شيا�ش��ية
القائم��ة.
املوق��ف الثاب��ت للحكوم��ة ه��و احلف��اظ عل��ى الو�ش��ع الراه��ن
يف العالق��ة ع��رب امل�شي��ق .وه��ذا ه��و الت��زام تاي��وان جت��اه املنطق��ة
والع��امل .اإن ال�ش��الم واالزده��ار والتنمي��ة يف اآ�ش��يا ه��ي م�ش �وؤوليات
م�ش��رتكة جلمي��ع بل��دان املنطق��ة .لذل��ك ،ف�اإن االأم��ور القائم��ة ع��رب
امل�شي��ق مرتبط��ة بال�ش��الم االإقليم��ي .وتتحم��ل تاي��وان م�ش�وؤولياتها
يف احلف��اظ عل��ى االأم��ن االإقليم��ي م��ن خ��الل اال�ش��تمرار يف تو�ش��يع
النواي��ا احل�ش��نة واحلف��اظ عل��ى عالق��ات م�ش��تقرة ومت�ش��قة وميك��ن
التنب �وؤ به��ا ع��رب امل�شي��ق.
وم��ع ذل��ك ،فف��ي ال�ش��نوات االأخ��رية ،و�شع��ت ال�شني ال�ش��عبية �ش� ً
�روطا
�شيا�شية م�شبقة للتبادالت عرب امل�شيق ،وعلقت التفاعالت الر�شمية
من جانب واحد فقط ،ووا�شلت القمع ال�شيا�شي واالإكراه الع�شكري
عل��ى تاي��وان ب�ش��كل م�ش��تمر .فف��ي  2كان��ون الث��اين /يناي��ر 2019م،
اقرتح��ت ال�ش��ني ال�ش��عبية فك��رة ا�شتك�ش��اف من��وذج ''دول��ة واح��دة
ونظام��ان'' لتاي��وان  ،مم��ا اأدى اإىل تعطي��ل الو�ش��ع الراه��ن لل�ش��الم
واال�ش��تقرار االإقليمي��ني.

47

العالقات عرب امل�شيق

ويف مواجه��ة االأجن��دة ال�شيا�ش��ية العدواني��ة املتزاي��دة لل�ش��ني
ال�ش��عبية ،طرح��ت الرئي�ش��ة ''ت�ش��اي'' مب��ادئ توجيهي��ة يف  11اآذار/
مار���س 2019م ،ته��دف اإىل تعزي��ز تداب��ري االأم��ن القوم��ي ،وحماي��ة
ال�ش��يادة الوطني��ة و�شم��ان ح��ق االأجي��ال احلالي��ة واملقبل��ة يف تقري��ر
م�ش��تقبل تاي��وان .كم��ا اأق��رت الهيئ��ة الت�ش��ريعية قان��ون مكافح��ة
الت�ش��لل ،الذي دخل حيز التنفيذ يف  15كانون الثاين /يناير 2020م،
ملنع التدخل يف العمليات ال�شيا�شية يف البالد من قبل القوى املعادية
اخلارجي��ة.
ع��الوة عل��ى ذل��ك ،دفع��ت احلكوم��ة ب��كل ن�ش��اط للعم��ل عل��ى اإج��راء
تعدي��الت عل��ى القان��ون اخلا���س بالعالق��ات القائم��ة ب��ني مواطن��ي
املنطق��ة العائ��دة لتاي��وان ومواطن��ي منطق��ة ال��رب الرئي�ش��ي .وبن��اء
عل��ى ذل��ك مت االآن و�ش��ع اآلي��ة رقاب��ة دميقراطي��ة لالتفاقي��ات
ال�شيا�ش��ية ع��رب امل�شي��ق مبوج��ب امل��ادة 5-3؛ وتعزي��ز اإدارة رح��الت
موظف��ي اخلدم��ة املدني��ة اإىل ال��رب ال�شين��ي مبوج��ب امل��واد  9و9-3
و91؛ وتعديل الغرامات على اال�ش��تثمارات ال�شينية غري امل�شرح بها
لتعك���س �ش��دة االنته��اكات مبوج��ب امل��ادة .93-1
النهج املبدئي
احلكوم��ة �ش��توا�شل معاجل��ة العالق��ات ع��رب امل�شي��ق بن��اء عل��ى
د�ش��تور جمهورية ال�شني الوطنية ،ومر�ش��وم العالقات احلاكمة بني
اأه��ايل منطق��ة تاي��وان وال��رب ال�شين��ي ،واإرادة ال�ش��عب.

باالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك ،دع��ت احلكوم��ة �ش��لطات ال�ش��ني ال�ش��عبية
ملواجه��ة حقيق��ة اأن جمهوري��ة ال�ش��ني الوطني��ة قائم��ة ،واأن �ش��عب
تايوان لديه اإميان را�ش��خ يف النظام الدميقراطي .و�ش��جعت �ش��لطات
ال�شني ال�شعبية على تبني دعوة الرئي�شة (ت�شاي) من اأجل ''ال�شالم
وامل�ش��اواة والدميقراطي��ة واحل��وار'' ،وبالت��ايل تب ّن��ي التفاع��الت
االإيجابي��ة الت��ي تخ��دم حق �اً م�شال��ح النا���س عل��ى جانب��ي م�شي��ق
ريا� ،ش��توا�شل احلكوم��ة تعمي��ق التع��اون م��ع الوالي��ات
تاي��وان .واأخ � ً
املتح��دة والياب��ان وغريه��ا م��ن البل��دان ذات التفكرياملماث��ل ،ملواجه��ة
تهدي��دات ال�ش��ني ال�ش��عبية لتاي��وان ،وتعزي��ز ال�ش��الم واال�ش��تقرار
واالزده��ار االإقليم��ي ،وحماي��ة م�شال��ح الب��الد.
الزوار القادمون من
الرب ال�سيني اإىل تايوان

2،٦83،093

الوحدة :ماليني
4

ال�شياح

3
2
1
0
200٦

رجال االأعمال امل�شافرون وغري ذلك

امل�شدر :وكالة الهجرة الوطنية  ،وزارة الداخلية
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زيارة

2019
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االقت�شاد
نظرة عامة على احلقائق
احتلت تايوان املرتبة  17من بني اأكرب م�سدري الب�سائع يف العامل
يف عام 2019م.
مبوجب ال�سيا�سة اجلديدة ملجل�س رابطة اجلنوب ،تقوم تايوان
بتعميق العالقات عرب املجل�س مع  10من الدول االأع�ساء يف رابطة
دول جنوب �سرق اآ�سيا ،و�ستة من بلدان جنوب اآ�سيا واأ�سرتاليا
ونيوزيلندا.

حتت��ل تاي��وان موق ًع��ا مه ًم��ا يف االقت�ش��اد العامل��ي .وه��ي العبة متفوقة
يف �شناعة تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت يف العامل باالإ�شافة اإىل
كونها موردًا رئي�ش ًيا للب�شائع يف املجال ال�شناعي.
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وف ًق��ا ملنظم��ة التج��ارة العاملي��ة ،احتل��ت تاي��وان املرتب��ة  17كاأك��رب
امل�شدري��ن ،واملرتب��ة  17كاأك��رب امل�ش��توردين للب�شائ��ع يف ع��ام 2019م.
وكان��ت ا ً
أي�ش��ا واح��دة م��ن اأك��رب حامل��ي احتياطي��ات النق��د االأجنب��ي
يف كان��ون االأول /يناي��ر 2019م .بل��غ الن��اجت املحل��ي االإجم��ايل للف��رد
يف تاي��وان  25،909دوال ًرا اأمريك ًي��ا يف ع��ام 2019م .وم��ن حي��ث الن��اجت
املحل��ي االإجم��ايل اال�ش��مي ،حتت��ل تاي��وان مرتب��ة قريب��ة م��ن �شوي�ش��را
وبولن��دا ،حي��ث اأن ن�شي��ب الف��رد م��ن الناجت املحلي االإجمايل  -املعرب
عن��ه عل��ى اأن��ه تع��ادل الق��وة ال�ش��رائية -مماث��ل لتل��ك املوج��ودة يف
ال�ش��ويد والدمن��ارك ،واأعل��ى م��ن الياب��ان وكوري��ا اجلنوبي��ة.

ط��الب هن��ود يدر�ش��ون يف جامع��ة وو فان��غ يف مقاطع��ة ت�ش��يايي جن��وب
تايوان ،يتدربون يف م�شنع تديره �ش��ركة ال�ش��رق االأق�شى لالآالت ومقرها
مدين��ة ت�شايي(.ت�ش��ني هونغ-ه��او)

االقت�شاد

منو التجارة
بع��د جت��اوز االأزم��ة املالي��ة العاملي��ة لع��ام 2009م ،تلق��ى االقت�ش��اد
التاي��واين املوج��ه للت�شدي��ر �شرب��ة اأخ��رى يف ع��ام 2015م ،ويرج��ع
أ�شا�ش��ا اإىل �شع��ف الطل��ب العامل��ي عل��ى منتج��ات االإلكرتوني��ات
ذل��ك ا ً
اال�ش��تهالكية ،اإىل جان��ب انخفا���س �ش��عر النف��ط اخل��ام .من��ا اقت�ش��اد
تاي��وان بن�ش��بة  1.47يف املائ��ة فق��ط ،وانخف���س حج��م التج��ارة
االإجمالي��ة بن�ش��بة  13.3يف املائ��ة يف ع��ام 2015م ،ث��م حت�ش��ن الو�ش��ع
يف عام 201٦م ،وت�ش��ري االإح�شاءات اإىل اأنه على الرغم من انخفا�س
اإجم��ايل �ش��ادرات تاي��وان يف ع��ام 2019م بن�ش��بة  1.44يف املائ��ة ،اإال اأن
ال��واردات ارتفع��ت بن�ش��بة  0.32يف املائ��ة ،ومن��ا االقت�ش��اد بن�ش��بة 2.71
يف املائ��ة.
لقطة عن الناجت املحلي
االإجمايل (2019م)
اال�سمي
 611مليار
دوالر اأمريكي

ن�سيب الفرد

للفرد الواحد

 25،909دوالر
اأمريكي

(بح�سب �سندوق النقد الدويل)

(اال�سمي)

 56،760دوالر
اأمريكي

٪1.7٦

٪35.8

ال�شناعة

الزراعة

GDP

٪٦2.42

اخلدمات
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بينم��ا كان النم��و متوا�ش ًع��ا ب�ش��بب التاأث��ر بالن��زاع التج��اري ب��ني
الوالي��ات املتح��دة وال�ش��ني ال�ش��عبية� ،ش��اعدت عملي��ة تو�ش��يع االإنت��اج
املحل��ي ع��ن طري��ق دف��ع ال�ش��ركات الإع��ادة تاأ�شي�ش��ها يف املنطق��ة عل��ى
تعوي�س التباطوؤ احلا�شل .وقد انتع�س النمو بحلول كانون الثاين/
يناي��ر و�ش��باط /فرباي��ر 2020م ،حي��ث ارتفع��ت ال�ش��ادرات وال��واردات
عل��ى الت��وايل بن�ش��بة  ٦.4يف املائ��ة و 5.3يف املائ��ة وارتفع��ت القيم��ة
التجاري��ة االإجمالي��ة  5.9يف املائ��ة عل��ى اأ�شا���س �ش��نوي.
امل�ش��وحات ال�ش��نوية لالقت�ش��ادات العاملي��ة ،مب��ا يف ذل��ك تل��ك الت��ي
اأجراه��ا املنت��دى االقت�ش��ادي العامل��ي ،وا�ش��تخبارات املخاط��ر البيئي��ة
التجاري��ة ووح��دة اال�ش��تخبارات االقت�شادي��ة� ،شنف��ت تاي��وان �شم��ن
اأف�ش��ل ال��دول �ش��نة بع��د اأخ��رى فيم��ا يتعل��ق بالنم��و طوي��ل االأم��د
والتط��ور التكنولوج��ي .والنتائ��ج املعلن��ة يف عام��ي 2020-2019م مل
ت�ش��مل اأي ا�ش��تثناء( .انظ��ر اجل��دول ''ت�شنيف��ات امل�ش��ح العامل��ي'' ،
���س .)59-58
يف مت��وز /يولي��و 2013م ،وقع��ت تاي��وان اتفاقي��ة تع��اون اقت�ش��ادي
م��ع نيوزيلن��دا  ،وق��د كان��ت االأوىل له��ا م��ع ع�ش��و يف منظم��ة التع��اون
االقت�ش��ادي والتنمي��ة .كم��ا مت توقي��ع اتفاقي��ة �ش��راكة اقت�شادي��ة م��ع
�ش��نغافورة يف ت�ش��رين الث��اين /نوفم��رب م��ن نف���س الع��ام ،وه��ي اأول
اتفاقية من نوعها يف تايوان مع �شريك جتاري يف جنوب �شرق اآ�شيا.
وكال االتفاق��ني يتج��اوزان متطلب��ات منظم��ة التج��ارة العاملي��ة.
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معدالت النمو
االقت�سادي
2015
201٦
2017
2018
2019

% 1.47

% 2.17
% 2.75

% 3.31

% 2.71

امل�شدر :املديرية العامة للموازنة واملحا�شبة واالإح�شاء

واأي�ش �اً ،اأمت��ت تاي��وان بحث �اً م��ع اإندوني�ش��يا والهن��د ب�ش �اأن ج��دوى
اتفاقي��ة التع��اون االقت�ش��ادي  ،م��ع النتائ��ج الت��ي مت اإ�شداره��ا يف
جاكرت��ا يف كان��ون االأول /دي�ش��مرب 2012م ويف نيودله��ي يف اأيل��ول/
�ش��بتمرب 2013م ،عل��ى الت��وايل .وم��ن املتوق��ع اأن ت�ش��هل تط��ورات مث��ل
االتفاقي��ات االقت�شادي��ة م��ع نيوزيلن��دا و�ش��نغافورة وكذل��ك الوكاالت
االقت�شادي��ة االأوروبي��ة ،م�ش��اركة الدول��ة يف كت��ل التكامل االقت�شادي
االإقليمي ،مثل االتفاقية ال�ش��املة والتقدمية لل�ش��راكة عرب املحيط
اله��ادئ وال�ش��راكة االقت�شادي��ة االإقليمي��ة ال�ش��املة.
املقاربات التنموية
من��ذ اأي��ار /ماي��و 201٦م ،تبن��ت تاي��وان منوذج �اً جدي��داً للتطوي��ر
االقت�ش��ادي .وي�ش��عى ذل��ك اإىل تعزي��ز النم��و م��ن خ��الل ت�ش��جيع
االبت��كار ،وزي��ادة فر���س العم��ل ،و�شم��ان التوزي��ع الع��ادل للمكت�ش��بات
االقت�شادي��ة.

مبوج��ب ه��ذا النم��وذج ،تكاف��ح تاي��وان جاه��دة م��ن اأج��ل تقوي��ة
الرواب��ط العاملي��ة واالإقليمي��ة م��ن خ��الل مب��ادرات مث��ل ال�شيا�ش��ة
اجلدي��دة نح��و اجلن��وب ،والت��ي ته��دف اإىل تنوي��ع االأ�ش��واق الدولي��ة
للب��الد م��ن خ��الل تو�ش��يع الرواب��ط م��ع ال��دول االأع�ش��اء يف االآ�ش��يان،
باالإ�شاف��ة اإىل دول جن��وب اآ�ش��يا واأ�ش��رتاليا ونيوزيلن��دا� .ش��توا�شل
تاي��وان ر�ش��د تط��ور التكام��ل االقت�ش��ادي االإقليمي و�ش��تبحث عن كل
الفر���س املمكن��ة للم�ش��اركة.
لتعزي��ز اال�ش��تثمار املحل��ي وحت�ش��ني الق��درة التناف�ش��ية العاملي��ة
للب��الد ،يعط��ي النم��وذج اجلدي��د للتط��ور االقت�ش��ادي االأولوي��ة
لرتويج خطة االبتكار ال�شناعي خم�شة زائد اثنان .وهي القطاعات
اخلم�ش��ة النا�ش��ئة
تعقب ال�سيا�سة اجلديدة
نحو اجلنوب
2019

16.5 %
17.2 %

التجارة مع  18دولة
تابعة لل�سيا�سة اجلديدة
نحواجلنوب

اال�ستثمار يف  18دولة
تابعة لل�سيا�سة اجلديدة
نحو اجلنوب

201٦
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ملف التجارة واال�ستثمار (2019م)

اال�شتثمارات اخلارجية امل�شجلة٦.85 :

اإجمايل حجم التجارة ٦14.9 :مليار دوالر اأمريكي
ال�شادرات 329.2 :مليار دوالر اأمريكي
الواردات 285.7 :مليار دوالر اأمريكي
الر�شيد التجاري 43.5 :مليار دوالر اأمريكي فائ�س

اأعلى خم�س وجهات:

املقاطعات الربيطانية يف منطقة البحر الكاريبي
فيتنام
�شنغافورة
لوك�شمبورج
الواليات املتحدة

ال�شني ال�شعبية (�شام ً
ال هونغ كونغ) ٪40.1
دول اآ�شيان ٪1٦.4
الواليات املتحدة االأمريكية ٪14.1
االحتاد االأوروبي ٪8.4

اال�شتثمارات الداخلية امل�شجلة11.2 :

اليابان ٪7.1

االأرا�شي الربيطانية يف منطقة البحر الكاريبي

اأهم م�سادر اال�سترياد:

ال�شني ال�شعبية
(�شام ً
ال هونغ كونغ)
20.5٪
اليابان ٪15.4
الواليات املتحدة االأمريكية ٪12.2

احتياطات النقد االأجنبي478.1 :
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 1.31مليار دوالر اأمريكي
 915مليون دوالر اأمريكي
 ٦3٦مليون دوالر اأمريكي
 ٦04مليون دوالر اأمريكي
 5٦1مليون دوالر اأمريكي

مليار دوالر اأمريكي

اأعلى خم�س م�شادر:

اأهم وجهات الت�سدير:

(كانون االأول /دي�شمرب 2019م)

مليار دوالر اأمريكي

اليابان
اأ�شرتاليا
هوجن كوجن

االحتاد االأوروبي ٪10.9
دول اآ�شيان ٪12.2

مليار دوالر اأمريكي

 3.12مليار دوالر
هولندا  2.29مليار دوالر اأمريكي
 1.27مليار دوالر اأمريكي
 714مليون دوالر اأمريكي
 ٦47مليون دوالر اأمريكي

ومرتفع��ة النم��و م��ن التكنولوجي��ا احليوي��ة وال�شناع��ات الدوائي��ة،
والطاق��ة اخل�ش��راء ،والدف��اع الوطن��ي ،واالآالت الذكي��ة واإنرتن��ت
االأ�ش��ياء ،باالإ�شاف��ة اإىل اثن��ني م��ن املفاهي��م اجلوهري��ة :وه��ي
االقت�ش��اد التدوي��ري ومن��وذج جدي��د للتنمي��ة الزراعي��ة .كم��ا ت�ش��م
املبادرة خطة تطوير وادي اآ�شيا لل�شيليكون يف مدينة تاويوان �شمال
تاي��وان ،اأي�ش �اً وت�ش��عى املب��ادرة اإىل تطوي��ر حم��ركات ح�ش��د الب��ذور
كج��زء م��ن عملي��ة التنمي��ة يف امل�ش��تقبل.
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والتخطي��ط ال�ش��تخدام االأرا�ش��ي الوطني��ة وا�ش��رتاتيجيات النم��و
االإقليم��ي لتب ّن��ي التنمي��ة امل�ش��تدامة م��ع ت�ش��جيع ا�ش��تخدام م�ش��ادر
الطاق��ة اخل�ش��راء.
ومبوج��ب ه��ذا النه��ج ،ته��دف احلكوم��ة اإىل رف��ع م�ش��تويات االأج��ور
وحت�ش��ني التنمي��ة االإقليمي��ة ،ويف ذات الوق��ت ت�ش��عى اإىل تخفي��ف
تاأث��ري اأزم��ة فريو���س كورون��ا امل�ش��تجد عل��ى االقت�ش��اد ،باالإ�شاف��ة اإىل
احل��رب التجاري��ة ب��ني الوالي��ات املتح��دة وال�ش��ني ال�ش��عبية لف��رتة
طويل��ة .فم��ن املتوق��ع اأن ت �وؤدي ه��ذه التداب��ري اإىل حت�ش��ني الق��درة
التناف�ش��ية ال�شناعي��ة وتدعي��م اقت�ش��اد تاي��وان يف ع��ام 2020م.

كم��ا تعم��ل احلكوم��ة عل��ى الرتوي��ج لربنام��ج تطوي��ر البني��ة التحتي��ة
امل�ش��تقبلي لتلبي��ة احتياج��ات البني��ة التحتي��ة الوطني��ة عل��ى م��دار
ثالث��ني عا ًم��ا القادم��ة .يحت��وي ه��ذا الربنام��ج عل��ى ثماني��ة عنا�ش��ر
رئي�شية ،وهي :تطوير ال�شكك احلديدية ،والبنية التحتية الرقمية،
والبيئ��ات املائي��ة ،و�ش��المة الغ��ذاء ،والطاق��ة اخل�ش��راء ،والتنمي��ة
الريفي��ة احل�شري��ة ،وتعزي��ز مع��دالت ال��والدة ومراف��ق رعاي��ة
االأطف��ال ،ورعاي��ة املواه��ب والتوظي��ف.
فيم��ا تعم��ل عل��ى تطوي��ر ال�شناع��ات املبتك��رة ،تلت��زم احلكوم��ة
ا ً
أي�ش��ا بحماي��ة البيئ��ة .وم��ع اأخ��ذ ذل��ك يف احل�ش��بان ،ي�ش��عى النم��وذج
االقت�ش��ادي احلدي��ث اإىل دم��ج اإع��ادة الهيكل��ة ال�شناعي��ة بالكام��ل،

ت�سنيف امل�سح العاملي
الدول التي �شملها امل�شح
الئحة التناف�س العاملي (اأيار 2019م)
بيئة اال�شتثمار (كانون االأول 2019م)
موؤ�شر جاهزية العمل املت�شل بال�شبكة لعام 2019م (كانون
االأول 2019م)
موؤ�شر احلرية االقت�شادية (اآذار 2020م)
�شهولة ممار�شة االأعمال التجارية (ت�شرين االأول 2019م)
موؤ�شر التناف�شية العاملية 2019م (ت�شرين االأول 2019م)
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اجلهة التي قامت
بامل�شح

املرتبة

1٦
4

٦3
50

املعهد الدويل للتنمية االإدارية
ا�شتخبارات خماطر بيئة االأعمال التجارية

2٦

122

معهد بورتوالن

11
15
12

180
190
141

موؤ�ش�شة الرتاث و�شحيفة وول �شرتيت جورنال
البنك الدويل
منتدى االقت�شاد العاملي

مو�شوع امل�شح (تاريخ الن�شر)
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العلوم والتكنولوجيا
نظرة عامة على احلقائق
تعد تايوان واحدة من الرياديني يف اإنتاج تكنولوجيا املعلومات
واالت�ساالت يف العامل.
ي�سنف منتدى االقت�ساد العاملي تايوان يف املرتبة  12من اأ�سل
 141اقت�سادًا يف تقرير التناف�سية العاملية ال�سادر يف ت�سرين
االأول /اكتوبر 2019م.

يف ني�ش��ان /اأبري��ل 2014م ،خ�ش���س املجل���س العلم��ي الوطن��ي
احلكوم��ي وكال��ة مفو�ش��ة بتطوي��ر العل��وم والتكنولوجي��ا ،ودع��م
االأبح��اث االأكادميي��ة ،والرتوي��ج لث��الث جممع��ات علمي��ة وطني��ة مت
اإع��ادة تنظيمه��ا وت�ش��ميتها لتك��ون وزارة العل��وم والتكنولوجي��ا .م��ع
اأنه��ا اأبق��ت عل��ى تداب��ري وبرام��ج مبتك��رة �ش��ابقاً ،اإال اأن وزارة العل��وم
والتكنولوجي��ا م��ع هيكله��ا التنظيم��ي اجلدي��د ته��دف اإىل الرتكي��ز
عل��ى البح��ث االأكادمي��ي فيم��ا يخ���س احتياج��ات ال�شناع��ة ،حي��ث
تعتم��د تاي��وان عل��ى االبت��كار التكنولوج��ي والعلم��ي كمح��رك رئي�ش��ي
للنم��و االقت�ش��ادي والتق��دم الوطن��ي.
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ُيع��زى النج��اح الفائ��ق اإىل ح��د كب��ري ل�ش��ركات التكنولوجي��ا يف
تايوان اإىل التمويل ال�شخي الذي تقدمه احلكومة للتطوير العلمي
التطبيق��ي.

زائ��ر يتعج��ب م��ن �ش��ور عالي��ة الدق��ة للزه��ور يف تايت�ش��ونغ يف معر���س
النبات��ات العامل��ي يف و�ش��ط تاي��وان( .ت�ش��ني هون��غ ه��او)

العلوم والتكنولوجيا

وم��ن خ��الل الدع��م احلكوم��ي ،اأدّى معه��د اأبح��اث التكنولوجي��ا
ال�شناعي��ة واملخت��ربات الوطني��ة للبح��وث التطبيقية ومعهد �شناعة
املعلوم��ات اأدوا ًرا مهم��ة يف اإط��الق نه�ش��ة الدول��ة كق��وة تكنولوجي��ة،
م��ن خ��الل اإج��راء البح��وث ،وم�ش��اعدة القط��اع اخلا���س يف البح��ث
والتطوي��ر وا�شتك�ش��اف التقني��ات اجلدي��دة.

قيمة االإنتاج واحل�سة العاملية للمنتجات واخلدمات
امل�سنوعة يف تايوان (2019م)
االأوىل عاملي ًا

الفئة

دعم االبتكار
ويظه��ر جلي �اً براع��ة معه��د االأبح��اث التكنولوجي��ة ال�شناعي��ة
املبتكرة من خالل حقيقة اأنه يف ال�شنوات ال�  12املا�شية فاز باإجمايل
 41جائ��زة

ت�شنيع الدوائر
املتكاملة املخ�ش�شة
فح�س وتغليف
الدوائر املتكاملة
طحالب الكلوريال:

قيمة االإنتاج
(مليون دوالر اأمريكي)

40.352

71.43

13.973

48.7
 903طن
1.979.000
طن

دراجات هوائية حديثة

معدل دورة راأ�س املال لل�سركات يف اأهم ثالث
جممعات علمية يف تايوان (2019م)
جممع
�شينت�شو العلمي:
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جممع
و�شط تايوان العلمي:

جممع
جنوب تايوان العلمي:

% 41.5

% 30.5

% 28.2

 35.42مليار دوالر
اأمريكي

 25.87مليار دوالر
اأمريكي

 24.12مليار دوالر
اأمريكي

امل�شدر :وزارة العلوم والتكنولوجيا

رقائق ال�شيليكون

كمية

احل�شة العاملية
()٪

2.312

45.12
28.٦
20.9٦

الثانية عاملي ًا
اأجهزة املالحة
املحمولة
الدوائر
ركائز
2.425
املتكاملة
لوحات العر�س
ال�شائل
البلوري
7.5٦2
�شغرية ومتو�شطة
احلجم
الدوائر
ت�شميم
22.072
املتكاملة
رقائق
النحا�س املر�شبة  73.78مليون مرت مربع
كهربائ ًيا:
7.493
لوحات دوائر مطبوعة
57٦

41.71
23.3
20.17
18.74
14.8
10.97

امل�شدر :م�شروع خدمات اال�شتخبارات ال�شناعية والتكنولوجية  ،وزارة ال�شوؤون االقت�شادية.
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العلوم والتكنولوجيا

ت�سنيفات امل�سح العاملي
مو�شوع امل�شح (تاريخ الن�شر):
تقرير التناف�شية العاملية 2019م
(ت�شرين االأول /اكتوبر 2019م)
2019م القدرة التناف�شية العاملية
(اأيار /مايو 2019م)

املرتبة (الفئة)
( 4القدرة على االبتكار)
( 13البنية التحتية التكنولوجية)
( 8البنية التحتية العلمية)

يف البح��ث والتطوي��ر قدمته��ا جمل��ة  R&Dللبح��ث والتطوي��ر
االأمريكية ومقرها الواليات املتحدة ،باالإ�شافة اإىل ت�شميتها بجائزة
ديروينت توب  100لالبتكار العاملي لل�شنة الثالثة على التوايل .لقد
اأدّى املعه��د دوراً فع��ا ًال يف تاأ�شي���س العدي��د م��ن ال�ش��ركات الت��ي تول��ت
منا�ش��ب ب��ارزة يف ال�ش��وق العامل��ي ،مب��ا يف ذل��ك �ش��ركة تاي��وان ل�شناع��ة
اأ�شباه املو�شالت ،و�شركة املتحدة لالإلكرتونيات الدقيقة ،والتي تعد
م��ن ب��ني اأف�ش��ل �ش��ركات ت�شني��ع �ش��رائح الدوائ��ر املتكامل��ة املخ�ش�ش��ة
يف الع��امل.
ا�ش��ت�شافة ثماني��ة مراك��ز للبح��وث الوطني��ة تغط��ي اأربع��ة جم��االت
رئي�ش��ية وه��ي االأر���س والبيئ��ة ،وتكنولوجي��ا املعلوم��ات واالت�ش��االت،
والتكنولوجي��ا الطبي��ة احليوي��ة ،و�شيا�ش��ات التكنولوجي��ا ،تتمث��ل
مهم��ة خمت��ربات البح��وث التطبيقي��ة الوطني��ة يف اإن�ش��اء من�ش��ات
للبح��ث والتطوي��ر ،ودع��م البح��ث االأكادمي��ي ،والرتوي��ج لريادي��ة
العل��وم والتكنولوجي��ا ،وتب ّن��ي تطوي��ر الق��وى العامل��ة التقني��ة اأي�ش�اً.
وق��د قدم��ت خمت��ربات البح��وث التطبيقي��ة الوطني��ة م��ن خ��الل
قمره��ا ال�شناع��ي فورمو�ش��ات� 5-ش��و ًرا لال�شت�ش��عار ع��ن ُبع��د ل � 35
عملي��ة اإغاث��ة م��ن الك��وارث يف الداخ��ل واخل��ارج من��ذ اإطالق��ه يف ع��ام
2017م ،مم��ا ي�ش��لط ال�ش��وء عل��ى ه��دف املنظم��ة املتمث��ل يف حتقي��ق
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الدول التي �شملها امل�شح
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اجلهة التي قامت بامل�شح:
املنتدى االقت�شادي العاملي
املعهد الدويل للتنمية االإدارية

التمي��ز العامل��ي م��ع التاأث��ري املحل��ي .باالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك ،تلق��ت نتائ��ج
البحث اخلا�شة بها �شت جوائز متميزة يف العلوم والتكنولوجيا من
املجل�س التنفيذي تقديراً للم�شاهمات الرئي�شية يف املجتمع.
يع� ّد اله��دف م��ن معه��د �شناع��ة املعلوم��ات تعزي��ز الق��درة التناف�ش��ية
العاملي��ة لتاي��وان م��ن خ��الل توف��ري من�ش��ة للتح��ول الرقم��ي .يق��وم
املعه��د باإج��راء االأبح��اث والتطوي��ر ح��ول منتج��ات تكنولوجي��ا
املعلوم��ات واالت�ش��االت املبتك��رة وتطبيقاته��ا .كم��ا اأنه��ا ت �وؤدّي دو ًرا
رئي�ش � ًيا يف تق��دم تطوي��ر تكنولوجي��ا املعلوم��ات واالت�ش��االت يف
القطاع��ني الع��ام واخلا���س م��ن خ��الل العم��ل كمخ��زن لالأف��كار ب�ش�اأن
و�ش��ع �شيا�ش��ات ذات �شل��ة وتعزي��ز ح�ش��د املواه��ب .عل��ى م��دى العق��ود
الثالثة املا�شية ،تلقى اأكر من  480.000مهني التدريب من خالل
ه��ذا املعه��د (.)III
يوف��ر النظ��ام البيئ��ي التكنولوج��ي يف تاي��وان بيئ��ة مثالي��ة
للم�ش��تثمرين العاملي��ني م��ن الذي��ن يتطلع��ون اإىل تاأ�شي���س وج��ود لهم
يف اآ�شيا .حيث يتمتع املغامرون من اأ�شحاب روؤو�س االأموال املحليون،
ومقدمو اخلدمات الهند�شية ،ومطورو التكنولوجيا ،بخربة وا�شعة
و�ش��املة ومتعاون��ون يف جم��ال البح��ث والتطوي��ر املتق��دم.
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العلوم والتكنولوجيا

ال�سناعات اال�سرتاتيجية االأ�سا�سية
ال�ستة اخلا�سة للرئي�سة ''ت�ساي انغ-وين''
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املعلومات وال�سناعات
الرقمية

الدفاع الوطني وال�سناعات
اال�سرتاتيجية

�سناعة االأمن ال�سيرباين

الطاقة اخل�سراء و�سناعات
الطاقة املتجددة

ال�سناعات التكنولوجيا
احليوية والتقنية الطبية

�سناعة املخزونات
اال�سرتاتيجية

وهذا،مان�ش��اهده يف (حلب��ة تاي��وان التقني��ة) ،وه��و مرك��ز جدي��د
لالبتكار وانطالق ال�شركات النا�شئة ،حيث اأنها جتذب رواد االأعمال
ال�ش��باب م��ن جمي��ع اأنح��اء الع��امل .يجم��ع تاي��وان ت��ك اأرين��ا م��ا ب��ني
التطوي��ر املت�ش��ارع و�ش��ركات وموؤ�ش�ش��ات راأ���س امل��ال اال�ش��تثمارية .فه��و
من�ش��ة للتب��ادالت العاملي��ة واحت�ش��ان املواه��ب .وم��ن املتوق��ع اأن يت��م
ان�شاء نحو � 100شركة نا�شئة من خالل هذا املركز كل عام ،حا�شدين
بذل��ك  2000م��ن رائ��دي االأعم��ال ،وزي��ادة يف اال�ش��تثمار.

بع��د �ش��نوات م��ن التف��اين م��ن قب��ل القطاع��ني الع��ام واخلا���س
م��ن اأج��ل تطوي��ر اخل��ربة التكنولوجي��ة ،اأ�شبح��ت جممع��ات العل��وم
التايواني��ة االآن موط ًن��ا ملجموع��ات ال�ش��ركات الت��ي ت�ش��عى اإىل حتقي��ق
التق��دم املع��ريف يف جم��االت مث��ل التكنولوجي��ا احليوي��ة واحلو�ش��بة
ال�ش��خ�شية واالأجه��زة الطرفي��ة والدوائ��ر املتكامل��ة وتقني��ة النان��و
واالإلكرتوني��ات ال�شوئي��ة واالآالت الدقيق��ة واالت�ش��االت الدقيق��ة.
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التعليم
نظرة عامة على احلقائق
قامت تايوان بتنفيذ نظام ال � 12سنة من التعليم االإلزامي منذ
العام الدرا�سي 2014م.
يوجد االآن  152جامعة وكلية جمتمع وكلية متو�سطة يف تايوان.

التعلي��م عن�ش��ر مه��م �شم��ن ال�شيا�ش��ات احلكومي��ة املو�شوع��ة
ريا م��ن امليزاني��ة .فم��ع الرتكي��ز املتزاي��د للح�ش��ول
وميث��ل ج��زءًا كب� ً
عل��ى التعلي��م الع��ايل ،ميث��ل اأولئ��ك احلا�شل��ون عل��ى �ش��هادة كلي��ة
تكنولوجية اأو �شهادة جامعية  4٦.5يف املائة من �شكان تايوان الذين
ت��رتاوح اأعماره��م ب��ني � 15ش��نة وم��ا ف��وق ،وبزي��ادة قدره��ا  9.4نقط��ة
مئوي��ة عل��ى م��دى العق��د املا�ش��ي.
لتوف��ري املزي��د م��ن الفر���س للط��الب ،عم��دت وزارة الرتبية والتعليم
على متديد التعليم االإلزامي يف تايوان من ت�شع �شنوات اإىل � 12شنة
ب��دءاً م��ن ع��ام 2014م .يف كل �ش��نة ويف م�ش��ابقات مث��ل اأوملبي��اد العل��وم
الدولية ،يفوز طالب �شغار من تايوان بتميز يف علوم االأحياء
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تلع��ب االأن�ش��طة الالمنهجي��ة دو ًرا متزاي��د االأهمي��ة يف نظ��ام التعلي��م يف
التاي��وان( .بان��غ �ش��يا �ش��ان)

التعليم

وعل��وم االأر���س والريا�شي��ات والعل��وم املعلوماتي��ة والفيزي��اء .اأي�ش �اً
وق��د �ش��اهمت املواه��ب ل��دى الق��وى العامل��ة يف تاي��وان ب�ش��كل كب��ري يف
حت�ش��ني وازده��ار االقت�ش��اد وج��ودة احلي��اة.
يف ع��ام 2013م ،تكفل��ت وزارة الرتبي��ة م�ش �وؤوليات جمل���س ال�ش �وؤون
الريا�شي��ة كج��زء م��ن ال�ش �وؤون احلكومي��ة م��ن اأج��ل تروي��ج اأف�ش��ل
للريا�ش��ة م��ن اأج��ل اجلمي��ع .حي��ث ا�ش��ت�شافت تايبي��ه دورة االألع��اب
اجلامعي��ة العاملي��ة ال�شيفي��ة ع��ام 2017م ،يف اأح��د اأك��رب االأح��داث
الريا�شي��ة الت��ي مت تنظيمه��ا عل��ى االإط��الق يف تاي��وان.
برامج املنح الدرا�سية
تتوف��ر املن��ح الدرا�ش��ية احلكومي��ة واجلامعي��ة لط��الب الربام��ج
الدولي��ة .عل��ى �ش��بيل املث��ال ،يق��دم برنام��ج املن��ح الدرا�ش��ية التايواني��ة
منح��ا للط��الب الذي��ن يرغب��ون يف متابع��ة درج��ات البكالوريو���س
ً
اأو الدرا�ش��ات العلي��ا يف جم��االت متنوع��ة .حي��ث ميك��ن للمتقدم��ني
املهتمني االت�شال ب�ش��فارات الدولة ومكاتب التمثيل ،اأو زيارة موقع
وزارة الرتبي��ة عل��ى االإنرتن��ت.www.edu.tw :
لت�ش��جيع ط��الب الربنام��ج ال��دويل عل��ى تعل��م لغ��ة املاندري��ن يف
تاي��وان ،اأن�ش �اأت وزارة الرتبي��ة منح��ة اإغن��اء هوا-اإي��ي الدرا�ش��ية.
حي��ث مي ّك��ن ه��ذا الربنام��ج الط��الب االأجان��ب م��ن اإج��راء دورات لغ��ة
املاندري��ن يف مراك��ز التدري��ب اللغوي��ة التابع��ة له��ا يف جمي��ع اأنح��اء
الب��الد ،م��ع تعزي��ز الوع��ي الدويل وفهم الثقافة واملجتمع التايواين.

ميكن احل�شول على قائمة مبراكز تدريب لغة املاندرين ومعلومات
ح��ول تعل��م اللغ��ة يف تاي��وان عل��ى املواق��ع االلكرتوني��ة ل��وزارة التعلي��م
( ،)MOEوالدرا�ش��ة يف تاي��وان ()www.studyintaiwan.org
ومكت��ب تعلي��م املاندرين الدويل (.)ogme.edu.tw

ملحة

معدل التعليم ( 15اأو اأكرب)٪99 :

(2019م)

نفقات التعليم والعلوم والثقافة:
 ٪20.4من ميزانية احلكومة املركزية

(2020م)

موؤ�ش�شات التعليم العايل:

152

 140جامعة وكلية جمتمع 12 ،كلية متو�شطة

الطالب امللتحقون مبوؤ�ش�شات التعليم العايل:
االإجمايل 1.21 :مليون
برامج املاج�شتري1٦8.203 :
برامج الدكتوراه28.510 :
2019
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الثقافة
نظرة عامة على احلقائق
تايوان هي مركز �سناعة مو�سيقى املاندرين بوب.
ي�سم متحف الق�سر الوطني يف مدينة تايبيه اأحد اأكرب جمموعات
االأعمال الفنية ال�سينية القدمية يف العامل.

ت�ش��تهر تاي��وان مبزيجه��ا الرائ��ع ب��ني الثقاف��ة التقليدي��ة واحلديث��ة.
ولعر���س تاري��خ الب��الد وتنوعه��ا الثق��ايف ،مت اإن�ش��اء متاح��ف يف جمي��ع
اأنح��اء تاي��وان ،مب��ا يف ذل��ك متح��ف الق�ش��ر الوطن��ي ،ومتح��ف تاي��وان
الوطني ،واملتحف الوطني للتاريخ ،واملتحف الوطني ملا قبل التاريخ،
واملتح��ف الوطن��ي ل�الأدب التايواين ،ومتحف تايوان الوطني للفنون
اجلميل��ة .يوج��د اأي�ش�اً يف تاي��وان اأماك��ن لال�ش��تعرا�س عل��ى م�ش��توى
الدول��ة ،يت�شم��ن م�ش��رح وقاع��ة االحتف��االت الوطني��ة ،وم�ش��رح
تايت�ش��ونغ الوطن��ي ،ومرك��ز كاو�ش��يونغ الوطن��ي للفن��ون (وي-وو-
اينغ) ومركز امل�شرح التقليدي التايواين .هذه املرافق عالية اجلودة
جعل��ت م��ن تاي��وان مرك� ًزا للفن��ون يف اآ�ش��يا ،حي��ث ت�ش��ت�شيف
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الب��الط املزخ��رف الكال�ش��يكي يبط��ن ج��دران معب��د �شيان�ش��ي يف تايبي��ه
اجلدي��دة منطق��ة �شان�ش��وجن يف املدين��ة( .ت�ش��ني م��ي لين��غ)

الثقافة

اأحدا ًث��ا مث��ل مهرج��ان تاي��وان ال��دويل للفن��ون ومهرج��ان تايبي��ه
للفن��ون .كم��ا تزخ��ر تاي��وان بالهند�ش��ة املعماري��ة التقليدي��ة ،لي���س
فق��ط يف املع��امل االأثري��ة الرائع��ة يف الب��الد مث��ل املعاب��د وامل�ش��اكن
الر�ش��مية ،ولك��ن ا ً
أي�ش��ا يف العدي��د م��ن الهي��اكل القدمي��ة الت��ي مت
ترميمه��ا ال�ش��تخدامها كمراك��ز جمتمعي��ة ومق��اه ومتاج��ر وغريه��ا
من االأماكن العامة .يف الواقع ،يتم احلفاظ على العديد من جوانب
الفن��ون واحل��رف والع��ادات ال�شيني��ة التقليدي��ة يف تاي��وان ب�ش��كل
اأف�ش��ل م��ن اأي م��كان اآخ��ر .عل��ى �ش��بيل املث��ال ،تع��د تاي��وان واح��دة م��ن
االأماكن القليلة التي ال تزال ت�شتخدم االأحرف ال�شينية التقليدية،
اأي�ش�اً ويت��م دائم�اَ اإج��راء م�ش��ابقات اخل��ط يف املنا�ش��بات ال�ش��عبية.

يف ح��ني تظه��ر ال�شناع��ات الثقافي��ة واالإبداعي��ة ب�ش��كل وا�ش��ح يف
العدي��د م��ن متاج��ر امل�شمم��ني واالأ�ش��واق واملعار���س الت��ي تتزاي��د
اأعداده��ا كل ع��ام.
وم��ن الفن��ون االأدبي��ة واملهرجان��ات ال�ش��عبية اإىل اجل��و الناب���س
باحلي��اة يف االأ�ش��واق الليلي��ة ،تت�ش��ابك التقالي��د التايواني��ة ت�ش��ابكاً
وثي ًق��ا باحلي��اة اليومي��ة ،مم��ا ي�شي��ف اإىل الثقاف��ة املزده��رة طاب��ع
املا�ش��ي احلي��وي وعم��ق احلا�ش��ر.

م��ا ت��زال العقائ��د التقليدي��ة م��ن البوذي��ة والكونفو�شيو�ش��ية والت��او
ه��ي املتمثل��ة يف كل �ش��يء م��ن احتف��االت املعاب��د واالأدب اإىل الفن��ون
املرئي��ة وفن��ون اال�ش��تعرا�س .باالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك ،ميك��ن لل��زوار
التع��رف عل��ى ت��راث اله��اكا ،وهول��و وال�ش��عوب االأ�شلي��ة يف الب��الد.
وت�ش��ارك تاي��وان ا ً
أي�ش��ا ثرواته��ا الثقافي��ة يف جمي��ع اأنح��اء الع��امل م��ن
خ��الل برام��ج مث��ل مرك��ز م��وارد اأكادميي��ة تاي��وان.
يف الوق��ت نف�ش��ه ،ف�اإن م��دن تاي��وان الك��ربى تع��د م��ن امل��دن احل�شرية
املزده��رة الت��ي تق��دم خي��ارات متنوع��ة من الرتفيه على مدار ال�ش��اعة
ط��وال اأي��ام االأ�ش��بوع .فهنال��ك حتظ��ى ف��رق الرق���س احلديثة بتقدير
كب��ري م��ن ال�ش��عب ،باالإ�شاف��ة اإىل م�ش��اهد مو�ش��يقية ناب�ش��ة باحلي��اة،
وال ي��كاد يك��ون م��ن امل�ش��تغرب اأن تك��ون تاي��وان ه��ي العا�شم��ة العاملي��ة
ملاندوب��وب ،اأو م��ا ي�ش��مى مبو�ش��يقى املانداري��ن ب��وب .حت��ى قط��اع
التلفزيون وال�ش��ينما املحلية قد �ش��هد انتعا�ش�اَ يف ال�ش��نوات االأخرية،
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يع� ّد الغ��زل ال��دوار ج��زءًا مه ًم��ا م��ن ال��رتاث الثق��ايف املحلي ملنطقة (دا�ش��ي)
يف مدينة تاويوان �شمال تايوان( .هوانغ ت�شونغ �شني)
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إعالم
و�سائل االالإعالم
و�سائل
علىاحلقائق
عامة على
نظرة عامة
احلقائق
نظرة
حتتل تايوان املرتبة الثانية يف اآ�سيا يف موؤ�سر حرية ال�سحافة

حتتل تايوان املرتبة الثانية يف اآ�سيا يف موؤ�سر حرية ال�سحافة
العاملي لعام 2020م ال�سادر عن منظمة (مرا�سلون بال حدود).
العاملي لعام 2020م ال�سادر عن منظمة (مرا�سلون بال حدود).
بلغت ملكية الهواتف الذكية  95.2باملائة يف عام 2019م.
بلغت ملكية الهواتف الذكية  95.2باملائة يف عام 2019م.

تن��وع و�ش��ائل االإع��الم التايواني��ة ينعك���س يف النتائ��ج ويظه��ر جلي�اً يف

�الملهذه
ال�شديدة
الوطنية�ريفجلي�اً يف
ال�شحافة�ج ويظه�
حيث���ستعمليف النتائ�
ال�شناعة.ينعك
التايواني��ة
املناف�شة االإع�
تن��وع و�ش��ائل
ال�شحافة حرية
ال�شحفية االأكر
لهذهع��د واحدة
ال�شديدة الت��ي ت
املناف�شةئ��ة اإعالمي��ة
بي
الوطنية يف
املن�شاتتعمل
منحيث
ال�شناعة.
آ�شيا.
ا
يف
بيئ��ة اإعالمي��ة الت��ي تع��د واحدة من املن�شات ال�شحفية االأكر حرية
يف اآ�شيا.
ً

احتل��ت تاي��وان املرتب��ة  43عاملي �ا والثاني��ة يف اآ�ش��يا يف موؤ�ش��ر حري��ة
ال�شحاف��ة العامل��ي لع��ام 2020م ال��ذي اأ�ش��دره مرا�ش��لون ب��ال ح��دود
�ان /اأبر ً
180وؤ�دوش�ل��ر�ة حري��ة
�ريش�عل��يا�ىيف م
والثانش�ي��ح�ةاأج�يف اآ�
ني�ش�43
املرتب��ة
احتل��تيفتاي�
عامليي� �ا�ل .يف م�
�وانيف 21
فرن�ش��ا
�دة ،ح��دود
مبرتش�ب��ة�لونواحب���ال
�دره�ةمرا�
�ذي�ااأ�ش�
ال�شحاف��ة
اجلنوبي�
2020م ا�ىل�كوري�
�امي��وان عل�
�يم�لع�ت� تا
العامل�تقد
ومنطق��ة،
 180دول��ة
�ري ع
�ل�.ييفاحتل�م��تش��ح
�ان /ا
وانت�اه��تيف 21
يف فرن�ش�
وهول�ن��غ�ىكون��غ
املركاأ��زج�٦٦؛
الياب�أبر�اني�الت�
ني�شع�ل��ى
متقدم��ة
،177واح��دة،
مبرت�زب��ة
اجلنوبي��ة
�نغافورة�واناملرك�عل�ز��ى158؛كوري��ا
تقدم�و�ش��ت تاي�
�عبية املرك�
وال�ش��ني ال�ش�
�ة�،ز 80؛
ومنطق�املرك�
٦٦؛ش��ر عل
وال��ش��ت�ويداملرقكم��ة�ز املوؤ�
وهو�ن��ى�غ كون��غ
وفنل�ن��ي�دااحتل
الرنوبي��ج�ان الت
كل عم�ل��ن�ى اليا
�درتم��ة
وانته��توت�ش�متقد
�وايل.و�ش��نغافورة املرك��ز 158؛ وال�ش��ني ال�ش��عبية املرك��ز ،177
املرك��زالت�80؛

وت�76ش��درت كل م��ن الرنوي��ج وفنلن��دا وال�ش��ويد قم��ة املوؤ�ش��ر عل��ى
الت��وايل.
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تفتخ��ر تاي��وان بكونه��ا واح��دة م��ن اأك��ر البيئ��ات االإعالمي��ة حري��ة يف
اآ�ش��يا( .بان��غ �شيا�-ش��ان)

و�شائل االإعالم

معظ��م جم��االت االإع��الم ت�ش��ارك يف عملي��ة انتقالي��ة وا�ش��عة عل��ى
م�ش��توى ال�شناع��ة باجت��اه التوزي��ع الرقم��ي .

لقطــة

حمطات الراديو171 :

االإ�ش��دارات املطبوع��ة م��ن املج��الت وال�شح��ف ،مب��ا يف ذل��ك ال�شح��ف
الرئي�شية االأربعة ،ترتاجع ب�شكل م�شتمر اأمام مناف�شيها من وكالء
االأنباء يف االإنرتنت .وباالعتماد على نقاط قوة تايوان يف تكنولوجيا
املعلومات واالت�شاالت ،يعمل الن�شر االإلكرتوين على بث احليوية يف
تطويرها ،باالإ�شافة اإىل جمال ن�شر الكتب املحلية الكرتونياً ،حيث
مت اإ�شدار  41.021كتا ًبا جديدًا العام املا�شي.
حتوي��ل التلف��از ال�ش��لكي اإىل الرقم��ي مل تعم��ل عل��ى تطوي��ر التجرب��ة
املرئي��ة للم�ش��اهدين ب�ش��كل كب��ري فح�ش��ب ،ب��ل ا ً
أي�ش��ا اأطل��ق العن��ان
للمزي��د م��ن االبت��كارات والتن��وع يف خدم��ات الب��ث .وم��ع التح��ول اإىل
الرقمية افرتا�شياً ،اأ�شبح التلفاز ال�ش��لكي من�شة مهمة للعديد من
تطبيق��ات الو�ش��ائط املتعددة.

حمطات التلفاز االأر�شية5 :
م�شغلو التلفاز ال�شلكي٦4 :
مزودو البث عرب االأقمار ال�شناعية 275( 109 :قناة)

نا�شرو ال�شحف252 :
نا�شرو املجلة1،214 :
وكاالت االأنباء32 :

(اإح�شائيات عام 2019م)

امل�شدر :وزارة الثقافة وهيئة االت�شاالت الوطنية

معدل اخرتاق التلفاز
الرقمي اإىل املنازل

% 21.03

% 99.99

2019 2018 2017 201٦ 2015 2014 2013 2012
امل�شدر :هيئة االت�شاالت الوطنية
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زيارة تايوان
نظرة عامة على احلقائق
ميكن ملواطني اأكرث من  60دولة ومنطقة دخول تايوان بدون
تاأ�سرية ملدة  30اأو  90يو ًما.
يوجد يف تايوان خط �ساخن للمعلومات ال�سياحية متعدد اللغات
على مدار � 24ساعة (.)0800-011-765

بف�ش��ل اندماجه��ا الفري��د ب��ني الثقاف��ات ،ومناظره��ا اخلالب��ة،
ومطبخه��ا املتن��وع ،وحي��اة املدين��ة املث��رية ،باالإ�شاف��ة اإىل ح�ش��ن
ال�شيافة ،تعد تايوان وجهة مثالية ملختلف االأمناط من امل�شافرين.
ميكن ملواطنني من اأكر من  ٦0دولة ومنطقة دخول البالد قانونياً
معفي��ني م��ن التاأ�ش��رية مل��دة  30اأو  90يو ًم��ا.
باالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك ،هنال��ك ح��وايل  1100كيلوم��رت م��ن خط��وط
ال�ش��كك احلديدي��ة التقليدي��ة ،حي��ث متتل��ك تاي��وان �ش��بكة �ش��كك
حديدي��ة عالي��ة ال�ش��رعة بط��ول  350ك��م عل��ى ط��ول ال�ش��احل الغرب��ي.
فالقطارات عالية ال�ش��رعة ت�ش��مح بال�ش��فر بني تايبيه وكاو�ش��يونغ يف
 94دقيق��ة .وق��د مت جتهي��ز هات��ني املدينت��ني وبلدة تاويوان ال�ش��مالية
ا ً
أي�ش��ا باأح��دث اأنظم��ة النق��ل ال�ش��ريع ال�ش��امل.
80

نف��ق بيه��اي يف مقاطع��ة ليانت�ش��يانغ النائي��ة� ،شمم��ت يف االأ�ش��ل الإي��واء
زوارق الهب��وط الع�ش��كرية .ولكن��ه االآن ي�ش��ت�شيف رح��الت �ش��ياحية
بالق��وارب( .ت�ش��ني هون��غ ه��او)

زيارة تايوان

املعار�س التجارية الدولية
عل��ى م��دار الع��ام ،ينظ��م جمل���س تطوي��ر التج��ارة اخلارجي��ة
التاي��واين ( )TAITRAمعار���س تغط��ي نطاق �اَ كام � َ
ال م��ن
ال�شناعات .فمن �شمن االأماكن الرئي�شية للمعار�س ،معر�س مركز
التج��ارة ال��دويل يف تايبي��ه قاع��ات رق��م  1ورق��م  ،3وقاع��ة معار���س
نانغان��غ ،ومرك��ز كاو�ش��يونغ للمعار���س يف جن��وب تاي��وان .للمزي��د من
التفا�شي��ل  ،يرج��ى زي��ارة

املوقع االإلكرتوين  /اخلط
ال�شاخن

هيئة ال�شياحة يف تايوان

()www.taiwan.net.tw

اخلط ال�شاخن ملعلومات ال�شفر
� 24( 7٦5-011-0800شاعة)
وكالة الهجرة الوطنية

www.taiwantradeshows.com.tw

www.immigration.gov.tw

معلومات عامة للزوار

معلومات لالأجانب
اخلط ال�شاخن 0800-024-111

يوج��د ل��دى احلكوم��ة العدي��د م��ن املواق��ع االلكرتوني��ة واخلط��وط
ال�شاخنة لتزويد املواطنني االأجانب مبعلومات حول ال�شفر واملعي�شة
والعمل يف تايوان.

بح��رية �ش��ن م��ون يف و�ش��ط تاي��وان مقاطع��ة نانت��و وه��ي بقع��ة معروف��ة
للمناظ��ر اخلالب��ة
(باإذن من اإدارة منطقة �شن مون ليك الوطنية للمناظر الطبيعية)

اللغات
االإجنليزية  ،الفرن�شية  ،االأملانية
 ،االإندوني�شية  ،اليابانية ،
الكورية  ،املاليزية  ،االإ�شبانية ،
التايالندية  ،الفيتنامية
االإجنليزية واليابانية واملاندرين
االإجنليزية  ،االإندوني�شية
 ،اخلمريية  ،املاندرين ،
التايالندية  ،الفيتنامية
� 24شاعة :االإجنليزية واليابانية
واملاندرين
 17:00-9:00خالل اأيام االأ�شبوع:
الفيتنامية
 17:00-13:00يف اأيام االأ�شبوع:
االإندوني�شية واخلمريية
والتايالندية
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زيارة تايوان

مناطق اجلذب ال�سياحي الرئي�سية
�سمال تايوان
متحف الق�شر الوطنيwww.npm.gov.tw:
تايبيه www.taipei-101.com.tw :101
متحف مدينة تايبيه اجلديدة يينغا لل�شرياميك:
www.ceramics.ntpc.gov.tw

قاعة �شيانغ كاي �شيك التذكارية الوطنية:
www.cksmh.gov.tw

recreation.forest.gov.tw

منطقة ال�شاحل ال�شرقي للمناظر الطبيعية:

معبد لونغ �شان:
متنزه يانغ مينغ �شان الوطنية:
منطق��ة ال�ش��احل ال�ش��مايل ال�ش��رقي الوطن��ي و�ش��احل اإي��الن
الطبيع��يwww.necoast-nsa.gov.tw :
منطق��ة ال�ش��احل ال�ش��مايل ومناط��ق ق��وان ي��ني �ش��ان الوطني��ة
الطبيعي��ةwww.northguan-nsa.gov.tw :
و�سط تايوان
منطقة �شن مون اليك الوطنية ذات املناظر الطبيعية:

منطقة دابنغ باي الوطنية للمناظر الطبيعية:

قرية فورمو�شان الثقافية لل�شكان االأ�شليني:

منطقة ماولني الوطنية للمناظر الطبيعية:

www.lungshan.org.tw

www.ymsnp.gov.tw

www.sunmoonlake.gov.tw
www.nine.com.tw
www.trimt-nsa.gov.tw

املعهد الوطني لبحوث وتطوير احلرف التايوانية:
www.ntcri.gov.tw

بلدة لوكاجن:

www.eastcoast-nsa.gov.tw

منطقة �شرق ريفت فايل الوطنية للمناظر الطبيعية:
www.erv-nsa.gov.tw

جنوب تايوان
متنزه كينتينج الوطنية:
منطقة األي�شان الوطنية للمناظر الطبيعية:
www.ktnp.gov.tw

www.ali-nsa.net

منطقة �شريايا الوطنية للمناظر الطبيعية:
www.siraya-nsa.gov.tw
www.dbnsa.gov.tw

منطقة اجلبال الثالثية الوطنية ذات املناظر الطبيعية:

www.maolin-nsa.gov.tw

منطقة ال�شاحل اجلنوبي الغربي للمناظر الطبيعية:
swcoast-nsa.travel

اجلزر النائية
حديقة كينمن الوطنية:
منطقة بينغو الوطنية للمناظر الطبيعية:

www.kmnp.gov.tw

www.penghu-nsa.gov.tw

منطقة مات�شو الوطنية للمناظر الطبيعية:

www.lukang.gov.tw

املتحف الوطني للعلوم الطبيعية:
متنزه يو �شان (جبل ي�شم) الوطنية:

www.nmns.edu.tw
www.ysnp.gov.tw
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�سرق تايوان
متنزه تاروكو الوطنية:
مناطق الغابات الرتفيهية يف تايوان:

www.taroko.gov.tw

www.matsu-nsa.gov.tw

اجلزيرة اخل�شراء وجزيرة االأوركيد:

tour.taitung.gov.tw/en/discover/offshoe-islands
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املهرجانات والفعاليات الكربى
املهرجان  /الفعالية ال�شهرية*

كانون الثاين/
يناير
�شباط /فرباير
اآذار /مار�س
ني�شان /اأبريل
اأيار /مايو
حزيران
متوز

احتفاالت ليلة راأ�س ال�شنة

معر�س تايبيه الدويل
للكتاب
مهرجان تايوان للفواني�س **
مهرجان مازو الدويل
(احلج الديني)
مهرجان االألعاب النارية
الدولية ملحيط بينغو
مهرجان قوارب التنني يف
لوكانغ
ن�شاط التجديف يف نهر
�شيوغولوان
معر�س فن الطبخ يف تايوان

اآب /اأغ�شط�س مهرجان هوهايان جوجنلياو
ملو�شيقى الروك
اأيلول� /شبتمرب كرنفال ال�شباحة يف بحرية
�شن مون
ت�شرين االأول /مهرجان تايوان للدراجات
اأكتوبر
مهرجان الفنون االآ�شيوية يف
متحف الق�شر الوطني
ت�شرين الثاين /ركوب االأمواج املفتوح يف
تايوان
نوفمرب
كانون االأول /ماراثون تايبيه
دي�شمرب
* ملزيد من املعلومات  ،قم بزيارة املوقع االلكرتوين ملكتب
ال�شياحة على املوقع eng.taiwan.net.tw
** يقام مهرجان الفواني�س التايواين يف مدينة
اأو مقاطعة خمتلفة كل عام .و�شتعقد يف مدينة
�شينت�شو عام 2021م.

العملة

الدوالر التايواين اجلديد ( NTاأو )TWD
�ش��عر ال�ش��رف 29.54 :دوالر تاي��واين ل��كل  1دوالر
اأمريك��ي (حزيران 2020م)

التوقيت

جمي��ع املناط��ق يف نف���س املنطق��ة الزمني��ة8+ ،
بتوقيت غرينيت�س( .ال يوجد تعديالت مو�شمية)

بطاقات االئتمان وال�شيكات ال�شياحية

تقب��ل بطاق��ات االئتم��ان الرئي�ش��ية عل��ى نط��اق
وا�ش��ع .وميك��ن �ش��رف ال�ش��يكات ال�ش��ياحية يف
البن��وك باالإ�شاف��ة اإىل العدي��د م��ن الفنادق واملتاجر
ال�ش��ياحية.

البق�شي�س

البق�شي���س لي���س اأم � ًرا �ش��ائعاً يف تاي��وان .غال ًب��ا م��ا
يتم اإ�شافة ر�شوم خدمة بن�شبة  10باملائة اإىل اأ�شعار
الغ��رف والوجب��ات يف الفن��ادق واملطاع��م.

الكهرباء

تردد التيار  110فولت  ٦0 /هرتز

معلومات التاأ�شرية

مراجع��ة معلوم��ات التاأ�ش��رية يف مكت��ب �ش �وؤون
القن�شلي��ة.
وزارة اخلارجية
هاتف)+88٦-2( 2343-2888 :
املوقعwww.boca.gov.tw :

االأنظمة اجلمركية
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اإدارة اجلمارك  ،وزارة املالية
هاتف )+88٦-2( 2550-5500 :فرعي211٦ :
املوقعweb.customs.gov.tw :

