2022
- 2022-2021
2021
2022-2021
2022-2021
2022-2021
2022-2021
2022-2021
2022-2021
2022-2021

ـوان
ـوان
ـوان
ـوان
ـوان ـ ـ
ـت ـتـ ــاـاي ـيـتيـ ـتـ ــاـ ــايـ ـ ـيـ ـ ـ ـ
ـوان

في لمحة موجزة

موجزة
موجزة
موجزة
لمحة
لمحة
موجزة
لمحة
موجزة
موجزة
موجزة
لمحة
لمحة
لمحة
لمحة
موجزة
لمحة

نشرت من قبل وزارة الخارجية،
جمهورية الصين (تايوان)
2, Ketagalan Blvd., Taipei 10048, Taiwan, ROC
http://www.mofa.gov.tw
وزارة ش
بواسطة ش ش
الن� ش
الن� ش
تمتمتمتم ش ش
الخارجية،
الخارجية،
الخارجية،
وزارةوزارة
وزارة
بواسطة
الخارجية،
الخارجية،
الخارجية،
الخارجية،
بواسطة
بواسطة
الن�
وزارة
الن�
وزارة
وزارة
تم
الن�
بواسطة
تم
بواسطة
تم
بواسطة
الن�
الن�
ش

الص� ي ن
الص� ن
الص� ن
الص� ين
جمهورية ي ين
الخارجية،
وزارة
بواسطة
الن�
تم
(تايوان)
(تايوان)
(تايوان)
الص�
(تايوان)
(تايوان)
جمهورية
(تايوان)
جمهورية
الص�
جمهورية
جمهورية
جمهورية
جمهوريةن ي
(تايوان) ي
الص� ن ي
Printed by China Color Printing
Co.,
 Inc.ي ن
الص� (تايوان)
جمهورية
Rd., Xindian, New Taipei 23145, Taiwan, ROC

Ed Moon, Torie Gervais, Pat Gao, Jim Hwang

ماتسو
جزر دياويوتاى

ماتسو

جزر دياويوتاى

تايبيه

اون الطبي
2022
- 2021
2022-2021
2022-2021
2022-2021
2022-2021
2022-2021
2022-2021
2022-2021
ن

تايبيه مدينة تايبيه الجديدة
تاويوان
مدينة تايبيه الجديدة
تاويوان مضيق تايوان

ـوان
ـوان
ـوان
ـوان
ـوان ــايـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـتتــتــاــاي ــاـ ـي ـيتـ ـ ـتــاـ

تعمل المراكز الطبية ي� تايوان مع البلدان المستهدفة بل�نامج سياسة
ين
لتحس� الصحة اإلقليمية.
الجنو� الجديدة ()NSP
الربط
بي

في لمحة موجزة

مضيق تايوان
تايتشونغ

المحيطالهادئ

ستشفى تشانغ جونج ميموريال

موجزة
موجزة
موجزة
لمحة
لمحة
موجزة
لمحة
موجزة
موجزة
موجزة
لمحة
لمحة
لمحة
لمحة

المحيطالهادئ

ماليزيا

ستشفى تشانغهوا كريستيان

تايوان

كينمن
كينمن

تايتشونغ

تايوان

بنغهو
بنغهو

نشرت من قبل وزارة الخارجية،
الصين (تايوان)
جمهوريةتشي
ستشفى هوالين تزو
No. 2, Ketagalan Blvd., Taipei 10048, Taiwan, ROC
الفلبين
http://www.mofa.gov.tw
تايالند

تاينان
تاينان

ض
الخ�اء
الجزيرة
ض
الخ�اء
الجزيرة

ستشفيات كاوشيونغ وتايتشونغ

المتقاعدينPrinted by China،
Color Printing
يبيه العامة Co., Inc.
للعسكريين
229 Baoqiao Rd., Xindian, New Taipei 23145, Taiwan,
ROCالوطنية
جامعة يانغ مينج

كاوشيونغ
كاوشيونغ

متر
3000
متر
2000
3000
1000
2000
500
1000
250
500
50
0250
50
0

جزيرة األوركيد
جزيرة األوركيد

فيتنام
Editors: Jeff Lee, Ed
Moon, Torie Gervais, Pat Gao, Jim Hwang

ستشفى جامعة تشنغ كونغ
طنية

صور الغالف :تشين مي لينغ ،تشين هونغ هاو ،كينت تشوانغ،
بانغ شيا-شان
الهند
تخطيط ومصمم جرافيك :لين هسين-تشيه

تايوان
تايوان

ستشفى جامعة تايوان

وزارة ش
بواسطة ش ش
الن� ش
الن� ش
تمتمتمتم ش ش
الخارجية،
الخارجية،
الخارجية،
وزارةوزارة
وزارة
بواسطة
الخارجية،
الخارجية،
الخارجية،
الخارجية،
بواسطة
بواسطة
الن�
وزارة
الن�
وزارة
وزارة
تم
الن�
بواسطة
تم
بواسطة
تم
بواسطة
الن�
الن�
بانوراما ي ن
الص� ن
الص� ن
الص� ين
جمهورية ي ين
تايوان
مجلة
الموزع:
(تايوان)
(تايوان)
(تايوان)
الص�
الص�
(تايوان)
(تايوان)
جمهورية
(تايوان)
جمهورية
الص�
جمهورية
جمهورية
طنيةجمهورية
جمهوريةن ي
(تايوان) ي
الص� ن ي

No. 2 Aiguo West Road
Taipei 100209, Taiwan,
ستشفى شينROC
كونغ وو
الهاتف)+886-2( 2397-0633 :
و سو ميموريال
http://www.taiwan-panorama.com

ن
الص�
يي ن
الص�

جزر دونغشا (جزر براتاس)
جزر دونغشا (جزر براتاس)

إندونيسيا
جزرشيشا
جزر
شيشا
ماكليسفيلد)
(ضفة
تشونغشا
جزر
(ضفة
تشونغشا
جزر
(جزرباراسيل)
ماكليسفيلد) (جزر
باراسيل)

ميانمار

رقم بطاقة الكتالوجMOFA-AR-BL-110-009-I-1 :
1011001675 :GPN
978-986-5447-41-0 :ISBN
1st edition, C25 Dec. 2021
تايوان ،2019ذهبت الرئيسة في زيارتها
مارس
رة من  21إلى 28
طبعت في
ً
ً
ً
11/30/2021
11/30/2021
11/30/2021
4:00:45
11/30/20
11/30/2
4:00:45
11/30/
4:00:4
11/30
PM
أمريكيان
دوالران
ا
جديد
ا
تايواني
ا
دوالر
70
السعر:
الديمقراطية إلى باالو وناورو وجزر مارشال .وكان
بمحيطات

الفلب� ي ن
ي ن
الفلب�

الص� ن
بحر ي ي ن
الجنو�
الص�
الجنو�
بحر
ب بي ي

2021-22cc2018
2021-22cc2018
2021-22cc2018
2021-22cc2018
- 2021-22cc2018
AR.indd
2021-22cc2018
2021-22cc2018
- -AR.indd
AR.indd
1 1-1-AR.indd
-AR.indd
-AR.indd
AR.indd
1111

جزر ًمارشال
ا أن تزور في المحيط الهادئ في أكتوبر  2017إلى
ً
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جزئيا أو
جميع الحقوق محفوظة .يحظر استنساخ هذا الكتاب،
سليمان وتوفالو.الطبع والنشر.
تم النشر بواسطة وزارة الخارجية ،جمهورية الصين (تايوان)
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الحكومة

ديمقراطية مع تعدد األحزاب

الرئيس

تساي إنغ وين

الزهرة الوطنية

زهر البرقوق

العاصمة

مدينة تايبيه

المساحة (تايوان والجزر
النائية)

 36.197كيلومتر مربــع

البلديات الخاصة

تايبيه ،تايبيه الجديدة ،تاويوان ،تايتشونغ ،تاينان،
كاوشيونغ

عدد السكان

 23.5مليون (يونيو )2021

العملة الوطنية

الدوالر التايواني الجديد ( NT$أو )TWD

العرقية

أكثر من  %95من التركيبة السكانية تنتمي إلى شعب
الهان (ويندرج تحته الهولو والهاكا وغيرها من
المجموعات التي نشأت في الصين) ،و %2منها من أصل
ماليو-بولينيزي ،و %2منها مهاجرون جدد قادمون من
الصين وجنوب شرق آسيا

اللغات

الماندرين (الصينية)،
هولو (التايوانية) ،هاكا،
اللغات األسترونيزية

األديان الرئيسية

البوذية ،الطاوية ،لكوان تاو ،المعتقدات الشعبية
الصينية ،المسيحية ،اإلسالم

االسم الرسمي

جمهورية الصين (تايوان)

العلم الوطني

(بانغ شيا-شان)

المحتويات
الطبيعة في تايوان

(كينت تشوانغ)
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84
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ن
الطبيعة ي� تايوان
نظرة عامة على الحقائق
جبل يوشان في تايوان هو أعلى قمة في شرق آسيا.
حوالي  %20من مساحة األراضي في البالد محمية.

تقع جمهورية الصين (تايوان) في غرب المحيط الهادئ
بين اليابان والفلبين .يمتد نطاق سيادتها إلى أرخبيالت
ً
بسكادورز وكينمين وماتسو ،فضال عن العديد من الجزر
األخرى .يبلغ إجمالي مساحة بر تايوان والجزر المحيطة
بها قرابة  36.197كيلومتر مربــع .وتقترب مساحتها من
هولندا ،لكن في ظل كثافة سكانية تصل إلى قرابة 23
مليون نسمة ،وبذلك تعد تايوان أكثر اكتظاظا بالسكان
من ثالثة أرباع دول العالم .تتمتع تايوان أيضا بأكثر من
حصتها من الروعة الطبيعية.
8

ن
حديقة تاروكو الوطنية ي� ش�ق تايوان واحدة من
ن
أرا� الدولة.
محميات عديدة تحتل قرابة  %20من
ي
(كينت تشوانغ)

لمحة

مساحة األرض

االمتداد الطولي لتايوان

عرض تايوان

أعلى قمة

األراضي الزراعية

36.197

394

144

جبل يوشان

7.930

كيلومتر مربــع

كيلومتر

كيلومتر

(ً 3.952
مترا)

كيلومتر مربــع

متوسط درجة الحرارة

 22درجة مئوية
يناير 18 :درجة مئوية
يوليو 29 :درجة مئوية

حيث أن سالسل جبالها بقممها المتعددة التي يصل ارتفاعها إلى أكثر

نانتو ،ثم السفر لمسافة  200كيلومتر فقط إلى مقاطعة بينغتونغ الهادئة

من  3.000متر ،بما فيها أعلى جبل في شرق آسيا ،جبل يوشان (جايد)،

لالستمتاع بالغوص وسط الشعاب المرجانية في الطرف الجنوبي

وتشغل سفوح الجبال المغطاة بالغابات المشجرة أكثر من نصف

للجزيرة.

مساحتها .وتتميز الجزيرة بالجبال البركانية واألراضي المرتفعة المسطحة
والسهول الساحلية واألحواض .باإلضافة إلى جزر دياويوتاي ،التي تقع

وفي الوقت نفسه تتمتع الجزر الصغيرة لها بخصائخها الطبيعية

شمال شرق تايوان ،وعدد من الجزر في بحر الصين الجنوبي ،بما فيها

الفريدة ،مثل الفواصل العمدانية في جزر بينغو ،والينابيع البحرية

جزر دونغشا (براتاس) ونانشا (سبراتلي) وشيشا (باراسيل) وتشونغشا
ً
أيضا ً
جزءا من أراضي جمهورية الصين.
(ضفة ماكليسفيلد) ،التي تعد

الساخنة في سواحل الجزيرة الخضراء وجزيرة جوشان.

وبسبب موقع تايوان في مسار التيارات المحيطة الدافئة قبالة الساحل
الشرقي للقارة اآلسيوية ،فإنها تنعم بشكل فريد بمجموعة واسعة من
المناطق المناخية التي تتراوح بين االستوائية إلى المعتدلة .باإلضافة إلى
تربتها الخصبة وهطول أمطارها بغزارة ،مما يجعلها جنة زراعية حيث
يمكن ً
فعليا زراعة أي نوع من الفواكه والخضروات .هذا المزي ــج يجعل
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النباتات والحيوانات
اتسمت تايوان بتراوح النطاق المناخي بين االستوائي والمعتدل وتنوع
التضاريس الطبيعية المختلفة ،مما أتاح لها ميزة غنية من النباتات

ً
والحيوانات العديدة .ومن المعروف أن تايوان مأهولة بقرابة  125نوعا
ً
من الثدييات ،و 788نوعا من الطيور ،و 134فصيلة من الزواحف،
ً
و 42نوعا من البرمائيات ،و 454فصيلة من الفراشات ،و 3265نوعا

من الجزيرة أعجوبة في النشاطات الترفيهية .ففي فصل الشتاء ،يمكن

من األسماك .وتحتوي الحياة النباتية في الجزيرة على  881فصيلة

للمرء مشاهدة تساقط الثلوج على سفوح جبل هيهوان في مقاطعة

من السراخس ،و 4.875فصيلة من كاسيات البذور ،و 36فصيلة من
11

هذه النباتات والحيوانات ،خصصت الحكومة حوالي  %20من مساحة

المحيطات بشكل كبير ولم يعد سمك السلمون ً
قادرا على الهجرة
ذهابا ً
ً
وإيابا بين المياه العذبة والمياه المالحة .لحماية األنواع المهددة

اليابسة في البالد كمحميات ،وتتضمن هذه المساحة تسع حدائق

باالنقراض ،تم إنشاء محمية فورموزان غير الساحلية للسلمون في

وطنية ،وحديقة طبيعية وطنية ،و 22محمية طبيعية لحماية النظم

الروافد العليا لنهر داجيا في حديقة شي با الوطنية.

عاريات البذور .وفي سبيل حماية النظم البيئية التي تعيش في كنفها

البيئية الخاصة ،وست محميات للغابات ،و 20محمية للحيوانات البرية،
و 37موائل لألحياء البرية.

الحدائق الوطنية

ومن بين أشهر الفصائل الحيوانية في تايوان سمك سلمون فورموزان غير
الساحلي (االسم الالتيني)Oncorhynchus masou formosanus :
ُيعتقد أن األسماك أصبحت محاصرة في المياه الجبلية المتجمدة في

كينمن

حديقة جنوب بينغو البحرية

حديقة دونجشا أتول الوطنية

وسط تايوان خالل العصر الجليدي األخير عندما انخفضت مستويات

ن
وقد لوحظ وجود ث
أك� من  800نوع من ال�خس ي� تايوان.
(تشن يم لينغ)

حديقة يانغ مينغ شان الوطنية

حديقة شي با الوطنية
حديقة تاروكو الوطنية

حديقة يوشان الوطنية
حديقة تايجيانغ الوطنية

حديقة كينتينج الوطنية

12
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الشعب
نظرة عامة على الحقائق
ً
رسميا في تايوان.
هناك  16قبيلة أصلية معترف بها
وتحتضن الدولة أكثر من  541.000نسمة من المهاجرين
الجدد ،ينحدر معظمهم من الصين وجنوب شرق آسيا.

في حين يمكن وصف تايوان بأنها مجتمع يغلب
عليه الطابع الصيني من الهان ،حيث يرى أكثر من
 %95من السكان أنهم ينحدرون من أصول هان،
ً
إال أن تراث تايوان أكثر تعقيدا في الواقع .جميع
األفواج من المهاجرين الصينيين الذين شرعوا في
القدوم إلى تايوان في القرن السابع عشر ينتمون
إلى مجموعات عرقية مختلفة ويتحدثون بلغات
خاصة بهم ولهم عاداتهم الخاصة المختلفة .إال أن
ن
ن
يستمتع الشباب باألجواء االحتفالية ي� كريسماس الند ي�
مدينة تايبيه الجديدة .ي ن
(ش� هونغ هاو)
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واقع األمر في تايوان في الوقت الحالي أدى إلى
إزالة الفروق المميزة لهذه األعراق نتيجة

للتزاوج المختلط بين القبائل واالستخدام الموحد للغة الماندرين

قليال من  %2من السكان .حيث تبذل المنظمات العامة والخاصة جهودا

عموما .تايوان مجتمع متعدد الثقافات يضم مجموعات فرعية متنوعة

لتنشيط لغاتها وثقافاتها ،كما تم إطالق قناة تلفزيونية تايوانية لسكان

من الهان ،إضافة إلى شعوب المااليو-البولينيزية األصلية والمهاجرين من

البالد األصليين وإقرار القانون األساسي لهم.

جميع أنحاء العالم .على سبيل المثال ،شهدت السنوات األخيرة تدفق
الوافدين الجدد من البر الصيني وجنوب شرق آسيا معظمهم عن طريق

وقد ساعد هذا التقارب والتفاعل بين التيارات اإلنسانية في تايوان

التزاوج .واآلن صار عدد المهاجرين الجدد يتجاوز  541.000نسمة.

على تحويلها إلى مجتمع منفتح ومتطلع إلى المستقبل ،يحتضن عناصر
متنوعة من الحضارة من جميع أنحاء العالم بطريقة مميزة ومتناغمة.

هناك تقدير متزايد في تايوان لإلرث الثقافي للقبائل الست عشرة
ُ
المعترف بها رسميا المتحدثة باللغة األسترونيزية ،والتي تشكل أكثر

لمحة
عدد السكان:

23.487.509

المعدل التقريبي للمواليد (:)2020
(يونيو )2021
المعدل التقريبي للوفيات (:)2020

التركيبة السكانية:
متوسط العمر المتوقع (:)2020

المواليد حتى عمر ً 14
عاما%12.9 :
من  15إلى ً 64
عاما%70.01 :
من ً 65
عاما فيما فوق%16.5 :

ذكر:

العرق:

78٫1

7.01
7.34

(لكل  1000شخص)

(لكل  1000شخص)

81.3

سنوات

عام

شعب هان%95 :

ّ
األصليون%2.4 :
سكان البالد
المهاجرون الجدد%2.6 :
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أنثى:

84.7

عام
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التاريـ ــخ
نظرة عامة على الحقائق
أسس المستوطنون الهولنديون واإلسبان قواعد ولوائح في تايوان
في أوائل القرن السابع عشر.
انتقلت قرابة  1.2مليون شخص من الصين إلى تايوان مع انطالق
حكومة جمهورية الصين (تايوان) في أواخر أربعينات القرن
العشرين وأوائل خمسيناته.

تأسست جمهورية الصين عام  1912في الصين .كانت تايوان
في ذلك الوقت تحت الحكم االستعماري الياباني نتيجة معاهدة
شيمونوسيكي لعام  ،1895التي تنازلت بموجبها إمبراطورية
تشينغ عن تايوان لليابان .وبدأت حكومة جمهورية الصين ممارسة
سيرطرتها على تايوان في عام  1945بعد استسالم اليابان في نهاية
الحرب العالمية الثانية.
ن
ن
ت
تأ� المنحوتات الحجرية ي� معبد تيانهو ي�
ي
جزيرة هيبينغ قبالة ساحل مدينة كيلونغ
ن
ي� شمال تايوان لتسلط الضوء عىل التقاليد
ن
واألعراف الفنية والدينية الغنية ي� البالد.
(بانغ شيا-شان)
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انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان في عام  1949إبان خوضها
حربا أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني .ومنذ ذلك الحين ،واصلت
جمهورية الصين ممارسة السيطرة الفعالة على الجزيرة الرئيسية في
تايوان وعدد من الجزر التابعة لها ،وبذا أصبحت كل من تايوان

ً
والصين تحت حكم حكومتين مختلفتين .لم تمارس السلطات في بكين أبدا
السيادة على تايوان أو الجزر األخرى التي تديرها جمهورية الصين.

 1683سيطرت قوات إمبراطورية تشينغ ( )1912-1644على المناطق
الساحلية الغربية والشمالية لتايوان.

الجدول الزمني التاريخي

 1885تم إعالن تايوان بأنها مقاطعة تابعة إمبراطورية تشينغ.

يركز الجدول الزمني التالي على تاري ــخ تايوان المسجل الذي يعود إلى
ً
حوالي  400سنة مضت ،على الرغم من أنها كانت موطنا لشعوب الماليو-

 1895بعد الهزيمة في الحرب الصينية اليابانية األولى (،)1895-1894

البولينيزية منذ آالف السنين.

وقعت حكومة تشينغ معاهدة شيمونوسيكي ،التي تنازلت
بموجبها عن السيادة على تايوان إلى اليابان ،التي حكمت
الجزيرة حتى عام .1945

القرن يقال إن البحارة األوروبيين الذين مروا بتايوان كانوا يسمون
ال 16الجزيرة باسم  ،Ilha Formosaأي الجزيرة الجميلة.
وقد شهدت تايوان باستمرار زيارات ألعداد صغيرة من التجار
الصينيين والصيادين والقراصنة.
 1624أسست شركة الهند الشرقية الهولندية قاعدة في جنوب
غرب تايوان ،وبادرت بتغيير طرق إنتاج الحبوب التي مارسها
المحليون كما وظفوا العمالة الصينية للعمل على مزارع األرز
والسكر.
 1626أنشأ المغامرون اإلسبان قواعد في شمال تايوان ولكن تم
طردهم من قبل الهولنديين في عام .1642
 1662قام موالون لحكم إمبراطورية مينغ التي فرت من البر الصيني
جراء الغزو المنشوري خالل  1368و1644م ،تحت قيادة
تجينغ تشنغ غونغ (كوشينغا) بطرد الهولنديين من تايوان
وبسطوا سلطتهم على الجزيرة.
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 -1911أطاح الثوار الصينيون بإمبراطورية تشينغ وأسسوا جمهورية
 1912الصين.
 1943خالل الحرب العالمية الثانية ،اجتمع زعيم جمهوريةالصين
شيانغ كاي شيك مع الرئيس األمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس
الوزراء البريطاني ونستون تشرشل في القاهرة .حيث صدر بعد
اختتام المؤتمر إعالن القاهرة الذي ينص على «إعادة فورموزا
[تايوان] ،وبيسكادوريس [جزر بينغو] إلى جمهورية الصين»...
 1945أصدرت كل من جمهورية الصين والمملكة المتحدة والواليات
المتحدة بيان بوتسدام المشترك ،داعين إلى استسالم اليابان
غير المشروط وتنفيذ ما جاء في إعالن القاهرة.
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ،قبل ممثلو حكومة
جمهورية الصين استسالم القوات اليابانية في تايوان.
وأرسل الرئيس التنفيذي لمقاطعة تايوان تشن يي مذكرة إلى
الحاكم العام الياباني لتايوان ،ينص على أنه «بصفتي الرئيس
التنفيذي لمقاطعة تايوان في جمهورية الصين،
21

 ...فإنني أعلن استردادنا أراضي تايوان الشرعية والشعب
واإلدارة والمرافق السياسية واالقتصادية واألصول الثقافية في
تايوان [بما في ذلك جزر بنغهو]».
 1947صدر دستور جمهورية الصين في  1يناير وكان من المقرر أن
يدخل حيز التنفيذ في  25ديسمبر .في مارس  /آذار واألشهر
التالية ،أرسلت قوات جمهورية الصين من البر الصيني لقمع
احتجاجات واسعة النطاق لسكان تايوان أثارها حادث  28فبراير
 /شباط.
 1948مع احتدام الحرب األهلية واسعة النطاق في الصين بين حكومة
جمهورية الصين بقيادة الكومينتانغ (الحزب الوطني) والحزب
الشيوعي الصينيّ ،تم ّ
سن األحكام المؤقتة في أثناء فترة التعبئة
العسكرية الوطنية لقمع التمرد الشيوعي ،وقاموا باإلفراط
بصالحيات دستور جمهورية الصين لغرض توسيع السلطات
الرئاسية بشكل كبير .وبــهذا بدأت فترة اإلرهاب األبيض التي
استمرت حتى عام  1991عندما تم رفع األحكام المؤقتة.
 1949انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان ،مع انتقال
 1.2مليون شخص من الصين.
شهد تاري ــخ  25أكتوبر معركة كونينجتو في جزيرة كينمن،
انتصرت فيها القوات المسلحة لجمهورية الصين على الحزب
الشيوعي الصيني في الساحل الشمالي الغربي للجزيرة.
تم إعالن األحكام العرفية في تايوان والتي ظلت سارية حتى

 1952بعد توقيع معاهدة سان فرانسيسكو للسالم لعام  1951مع
اليابان التي وقعتها  48دولة حليفة نيابة عن األمم المتحدة،
ّتم توقيع معاهدة السالم بين جمهورية الصين واليابان في دار
ضيافة تايبيه ،منهية حالة الحرب رسميا بين الطرفين .وقد تم
اإلقرار حينها بموجب المادة  2من معاهدة سان فرانسيسكو
تخلي اليابان عن جميع الحقوق والملكية والمطالبات بتايوان
(فورموزا) وبنغهو (بيسكادوريس) وكذلك جزر سبراتلي وجزر
باراسيل .وبذلك أصبحت جميع المعاهدات واالتفاقياتالمبرمة
قبل  9ديسمبر  1941بين جمهورية الصين واليابان الغية
وباطلة نتيجة للحرب.
 1954تم توقيع معاهدة الدفاع المشترك بين جمهورية الصين
والواليات المتحدة في واشنطن.
 1958شهد تاري ــخ  23أغسطس بدء اشتباكات بالمدفعية بين حامية
جمهورية الصين في كينمن وبين القوات الصينية الشعبية
واستمرت االشتباكات ألكثر من ً 40
يوما.
 1966تم إنشاء أول منطقة لتجهيز الصادرات في مدينة كاوشيونغ
جنوب تايوان.إن إنشاء مثل هذه المناطق يدفع تايوان إلى
ً
نموذجا يحتذى به من
صفوف الدول المتقدمة النمو ،ويجعلها
قبل الدول األخرى.
 1968تم إطالق نظام التعليم اإللزامي لمدة تسع سنوات في وقت
كانت فيه أقل من تسع دول على مستوى العالم لديها أنظمة
ّ
تعليم إلزامية بنفس المدة أو أكثر.

عام .1987
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 1971في  25أكتوبرّ ،
أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرار األمم
المتحدة رقم  2758الذي يعترف بجمهورية الصين الشعبية

ألول مرة في هونغ كونغ ،ومن خالل االتصاالت والمفاوضات

باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للصين في المنظومة العالمية.

الالحقة التي أعقبت ذلك نتج عنها التوصل إلى العديد من

وانسحبت جمهورية الصين من األمم المتحدة.

اإلقرارات والتفاهمات المشتركة.

 1979تم أعتقال وسجن نشطاء مطالبين بالديمقراطية الذين تظاهروا
في كاوشيونغ بما عرف الحقا باسم حادث كاوشيونغ ،مما أدى
في النهاية إلى تشكيل ونمو الحزب الديمقراطي التقدمي في
عام .1986
 1987تم إلغاء األحكام العرفية السارية المفعول منذ عام  ،1949كما
تم رفع أحكام حظر تشكيل األحزاب السياسية الجديدة وإصدار
المنشورات اإلخبارية الجديدة دخلت عملية الدمقرطة إلى

 1995تم تفعيل برنامج التأمين الصحي الوطني.
 1996أجرت جمهورية الصين أول انتخابات رئاسية مباشرة على
اإلطالق ،حيث حصل لي تنغ هوي من الحزب الوطني وزميله
ليان تشان على  %54من األصوات.
 2000تم انتخاب تشين شوي بيان وأنيت هسيو لين لو من الحزب
الديمقراطي التقدمي رئيسا ونائبة الرئيس ،منهيا بذلك حكم
الحزب الوطني الذي استمر ألكثر من ً 50
عاما ،مما مثل أول

مرحلة السرعة العالية.

انتقال للسلطة التنفيذية لحكومة جمهورية الصين في تايوان

بدأ تبادل الزيارات بين المواطنين من ضفتي المضيق.

بين األحزاب السياسية.

 1991ألغيت األحكام المؤقتة التي كانت سارية خالل فترة التعبئة
الوطنية لقمع التمرد الشيوعي .أجريت إعادة انتخاب كاملة
لجميع ممثلي مجالس الشعب ،بما في ذلك أعضاء الهيئة
التشريعية والجمعية الوطنية ،من عام  1991إلى عام ،1992
مما منح شعب تايوان التمثيل الكامل .من عام  1991حتى عام
 ،2005تم تعديل دستور جمهورية الصين لسبع مرات.
ً
عضوا في منتدى التعاون االقتصادي آلسيا
وأصبحت تايوان
والمحيط الهادئ.
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 1992التقى الممثلون المفوضونحكوميا من طرفي مضيق تايوان

ً
عضوا في منظمة التجارة العالمية.
 2002أصبحت تايوان
تم تفعيل الئحتين من قانون الدفاع الوطني اللتين تهدفان إلى
ً
اعتبارا من  1مارس.
توحيد القيادة وصناعة القرار العسكري
وأسست أجهزة جديدة تابعة لوزارة الدفاع الوطني بموجب
القانون من أجل «تأميم القوات المسلحة».
 2003قام المجلس التشريعي بإقرار قانون االستفتاء ،الذي وضع أسس
منح المواطنين حق التصويت المباشر على القضايا ذات األهمية
المحلية أو الوطنية.

25

 2004تم إجراء أول استفتاء وطنى بالتزامن مع االنتخابات الرئاسية
المباشرة الثالثة ،حيث تم إعادة انتخاب تشين ولو بأغلبية
طفيفة.
 2005أجرى المجلس التشريعي حزمة من التعديالت الدستورية ،التي
شملت تقليص عدد المقاعد من  225إلى  113وإدخال نظام
الصوتين للدائرة االنتخابية الواحدة في االنتخابات التشريعية.
 2008يتم انتخاب ما ينج جيو وفينسنت سي سيو من الحزب الوطني
ً
ً
ونائبا لرئيس جمهورية الصين  ،وحصال على  %58من
رئيسا
األصوات ،مما مثل ثاني انتقال للسلطة التنفيذية لحكومة
جمهورية الصين في تايوان بين األحزاب السياسية.
 2009شاركت تايوان في اجتماعات جمعية الصحة العالمية بصفة
مراقب ،كأول مشاركة لها في نشاطات هيئة األمم المتحدة منذ
انسحابها عام .1971
وقع الرئيس ما على وثائق المصادقة على الميثاق الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية ،والميثاق الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 2010وقعت جمهورية الصين اتفاقية إطار التعاون االقتصادي عبر
المضيق ( )ECFAمع الصين إلضفاء الطابع المؤسسي على
العالقات االقتصادية والتجارية عبر مضيق تايوان.
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 2011االحتفال بالذكرى المئوية لجمهورية الصين في تايوان.
 2012تمت إعادة انتخاب ما يينغ جيو مع زميله الجديد وو دين
ييه ،اللذان مثال الحزب الوطني ،في انتخابات الرئيس ونائب
الرئيس بنسبة  %51.6من األصوات.
 2013وقعت تايوان اتفاقية تعاون اقتصادي مع نيوزيلندا ،واتفاقية
شراكة اقتصادية مع سنغافورة.
شاركت تايوان في الدورة الـ 38لجمعية منظمة الطيران المدني
الدولي بصفة ضيف لرئيس المجلس.
ً
 2014عقد وزير مجلس شؤون البر الصيني وانغ يو تشي اجتماعا
ً
رسميا مع مدير مكتب شؤون تايوان الصيني تشانغ تشيجون
في نانجينغ في فبراير ،مما اعتبر أول اتصال رسمي بين رؤساء
الهيئات الحكومية المعنية المسؤولة عن العالقات عبر المضيق.
احتل المتظاهرون في حركة دوار الشمس المجلس التشريعي
لمعارضة تمرير اتفاقية تجارة الخدمات عبر المضيق ،مما حال
دون إصدارها.
ً
مرشحا على مستوى البالد لتسع فئات
تم انتخاب 11.130
من ممثلي الحكومات المحلية فيما يعرف باالنتخابات المحلية
«تسعة في واحد».
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 2015التقى الرئيس ما والزعيم الصيني شي جين بينغ في سنغافورة
عال بين
في نوفمبر ،كان ذلك أول اجتماع على مستوى ٍ
الجانبين منذ ً 66
عاما.
وقعت تايوان اتفاقية تيسير التجارة التابعة لمنظمة التجارة
ّ
العالمية وقدمت صك قبولها إلى المنظمة.
 2016تم انتخاب رئيسة الحزب الديمقراطي التقدمي تساي إنغ وين
واألكاديمي تشين شين جين كرئيس ونائب رئيس لجمهورية
الصين.
فاز الحزب الديمقراطي التقدمي بأغلبية في االنتخابات
ً
التشريعية ألول مرة بعد حصوله على  68مقعدا من 113
ً
مقعدا.

 2018تم افتتاح لجنة العدالة االنتقالية في تايوان في  31مايو.
ً
اعتذارا لضحايا االضطهاد السياسي
وأصدرت الرئيسة تساي
خالل فترة اإلرهاب األبيض في البالد من عام  1949إلى عام
 1991عقب قرار اللجنة شطب سجالتهم الجنائية.
 2019تم تمرير قانون خاص يشرع زواج المثليين ،مما جعل تايوان
أول دولة في آسيا تسمح بزواج المثليين.
 2020فازت تساي إنغ وين وزميلها الي تشينغ تي من حزب التقدم
الديمقراطي الحاكم في االنتخابات الرئاسية لعام 2020
بنسبة  %57.1من األصوات .واحتفظ الحزب الديمقراطي
التقدمي باألغلبية التشريعية.

ً
ً
رسميا نيابة عن الحكومة
اعتذارا
وجه الرئيس تساي إنغ وين
إلى سكان البالد األصليين عن األلم وسوء المعاملة التي عانوا
منها لقرون.
 2017تم ّ
سن قانون تطوير لغات السكان األصليين للحفاظ على
ً
رسميا في
اللغات األصلية للـ 16قبيلة األصلية المعترف بها
تايوان وتعزيزها.
نظمت تايوان بطولة تايبيه الصيفية للجامعات .2017
تم إطالق  ،FORMOSAT-5أول قمر صناعي فائق الدقة لرصد
األرض من الصناعة المحلية.
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المنظومة السياسية
نظرة عامة على الحقائق
يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس جمهورية الصين مباشرة
كل أربــع سنوات.
في االنتخابات التشريعية في تايوان ،يدلي كل ناخب بصوت
واحد لدائرته وصوت آخر لمقاعد األحزاب.

لم يبدأ دستور جمهورية الصين  ،الصادر في  1يناير
 ،1947في خدمة الغرض المقصود منه كأساس
للحكم الديمقراطي وسيادة القانون إال بعد عام
 ،1987حينما تم رفع األحكام العرفية في تايوان.
ومنذ ذلك الحين ،خضع الدستور لسبع جوالت من
المراجعة والتعديل في أعوام  1991و 1992و1994
و 1997و 1999و 2000و 2005لجعله أكثر مالءمة
ئ
الضو� عىل ن
ن
الرئاس
مب� المكتب
الف�
ي
ي
عرض التشكيل ي
ن ن
التاري� ي� مدينة تايبيه( .بانغ شيا-شان)
ي
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للوضع الحالي للبلد.

السلطات الفرعية الخمس للحكومة المركزية
المجلس التنفيذي

المجلس التشريعي

مجلس االختبارات

المجلس القضائي

مجلس الرقابة

صياغة وتنفيذ السياسات

ّ
مراجعة التشريعات وسنها ،وعقد جلسات
استماع حول الشؤون السياسة ،ومناقشة
الميزانية ومراقبة العمليات الحكومية

إدارة نظام الخدمة المدنية

يشرف على نظام
المحاكم في البالد

محاسبة المسؤولين
ومعاقبتهم وفحص أعمال
الوكاالت الحكومية.

ومن أهم النتائج المهمة التعديالت أنه منذ عام ّ ،1991
أقرت

مستويات الحكومة

الحكومة بأن سيادتها تنحصر فقط في مناطق نفوذها .وبالتالي ،يتم
ّ
والمشرعين من قبل مواطني تلك المناطق فقط
انتخاب الرئيس

تضم الحكومة المركزية مكتب الرئاسة وخمسة فروع رئيسية أو ما

ويخضعون للمساءلة من قبل منتخبيهم.

يعرف بالمجالس .أما الحكومات المحلية في الوقت الراهن فهي ست
مدن كبرى خاصة و 13مقاطعة ،وثالث بلديات مستقلة تتمتع بنفس
ً
اعتبارا من عام  ،2014يتم
الهيكل الهرمي المعمول به في المقاطعات.

ً
وفقا للتعديالت الدستورية التي صدرت في يونيو  ،2005تم

انتخاب جميع رؤساء وممثلي الحكومات المحلية انتخابا شعبيا في

تخفيض عدد المقاعد في المجلس التشريعي إلى النصف من 225

وقت واحد في المدن والمقاطعات في جميع أنحاء تايوان كل أربــع

إلى  ،113وتمت زيادة مدة المجلس التشريعي المنتخب من ثالث

سنوات .باإلضافة إلى ذلك ،هناك  198بلدة ومدينة تديرها مقاطعة،

إلى أربــع سنوات .بموجب النظام االنتخابي التشريعي الجديد،
ً
ً
تنتخب كل دائرة انتخابية مقعدا واحدا فقط .ويدلي كل ناخب

إضافة إلى  170حيا ،بما فيها ستة أحياء جبلية تابعة للسكان األصليين
في بلديات مستقلة وخاصة.

بصوتين ،أحدهما لدائرته واآلخر لمقاعد األحزاب .إن سلطة
المصادقة على التعديالت الدستورية يمارسها اآلن المواطنون من
خالل االستفتاءات.

المدن الكبرى الخاصة هي كيانات إدارية رفيعة المستوى تقع ضمن
االختصاص المباشر للحكومة المركزية .وتؤدي ً
دورا ً
مهما في قيادة
التنمية اإلقليمية .يتيح هذا الوضع الوصول إلى تمويل أكبر وفرصة

32

33

إلنشاء وكاالت إضافية وتوظيف المزيد من موظفي الخدمة المدنية.

رئاسة البالد ورئاسة الوزارة

والمدن الست الخاصة هي حسب الترتيب السكاني :تايبيه الجديدة،

يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بشكل مباشر ،ويخدمان لمدة

وتايشونغ ،وكاوهسيونغ ،وتايبيه ،وتاويوان ،وتاينان.

أربــع سنوات ويمكن إعادة انتخابهما لوالية إضافية واحدة .يعد

المناطق اإلدارية المحلية
مدينة كيلونغ

مقاطعة ييالن

مقاطعة هوالين
مقاطعة نانتو
مقاطعة يونلين
مدينة تشيايي
مقاطعة تشيايي
مقاطعة تايتونج

مدينة تايبيه (العاصمة)
مدينة تايبيه الجديدة
مدينة تاويوان
مدينة هسينشو
مقاطعة هسينشو
مقاطعة مياولي
مدينة تايتشونغ
مقاطعة تشانجوا
مقاطعة بينغو

مقاطعة لينشيانغ

مقاطعة كينمن

مدينة تاينان
مدينة كاوشيونغ

مقاطعة بينجتونج

ست مدن كبرى خاصة
 13مقاطعة
 3بلديات مستقلة
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ّ
الرئيس مسؤوال عن الدولة والقائد األعلى للقوات المسلحة ،ويمثل

منصب الرئاسة .تولى الحزب الوطني الرئاسة في تايوان ألكثر من

األمة في العالقات الخارجية وله سلطة تعيين رؤساء أربعة فروع

خمسة عقود قبل أن يفوز الحزب الديمقراطي التقدمي باالنتخابات

للحكومة ،بما في ذلك رئيس الوزراء الذي يقود المجلس التنفيذي أو
ّ
مجلس الوزراء .كما يتعين عليه أن يقدم تقارير بانتظام إلى المجلس

الرئاسية لعامي  2000و .2004عاد الحزب الوطني إلى السلطة في
اتنخابات عامي  2008و .2012فاز الحزب الديمقراطي التقدمي في

التشريعي أو الهيئة التشريعية .ويتم تعيين رؤساء الوزارات واللجان

االنتخابات الرئاسية لعامي  2016و ،2020مؤشرا على تبادل السلطة

والوكاالت التابعة للسلطة التنفيذية من قبل رئيس الوزراء وهكذا

الثالث منذ تم التوجه إلى تحول البالد نحو الديمقراطية.

يتم تشكيل المجلس التنفيذي .لتحسين الفعالية اإلدارية ،يخضع
المجلس التنفيذي إلى إعادة هيكله التنظيمي لتخفيض عدد الوزارات

في االنتخابات التشريعية في كانون الثاني (يناير)  ،2020حصل

والمؤسسات برتبة الوزارات من  37إلى .29

الحزب الديمقراطي التقدمي على  %54من المقاعد في المجلس
التشريعي ،بينما حصل الحزب الوطني على  .%34ومن بين األحزاب

ّ
بعد إعادة التنظيم ،التي بدأت في أوائل عام  ،2012سيتألف المجلس

الرئيسية األخرى التي لها وجود في المجلس التشريعي حزب الشعب

التنفيذي من  14وزارة وثمانية مجالس وثالث وكاالت مستقلة وأربــع

التايواني وحزب القوة الجديدة وحزب بناء دولة تايوان.

منظمات أخرى .وبموجب دستور جمهورية الصين  ،ال يخضع تعيين
لرئيس الوزراء من قبل رئيس الدولة وال تعيين الوزراء من قبل رئيس
الوزراء لموافقة المجلس التشريعي.
أما تعيين أعضاء مجلس الرقابة ومجلس االختبارات وتعيين القضاء
المجلس القضائي من قبل رئيس الدولة ،فيجب أن تحظى بموافقة
ّ
المشرعون رئيس المجلس التشريعي أو
المجلس التشريعي .ينتخب
المتحدث باسمه من قبل أنفسهم.

األحزاب السياسية
مع األخذ في االعتبار الدور الرئيسي للرئاسة في األداء العام للحكومة،
فإن مصطلح «الحزب الحاكم» يشير إلى الحزب السياسي الذي يشغل
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الشؤون الخارجية
نظرة عامة على الحقائق
هنالك  175دولة ومنطقة منحت مواطني تايوان إمكانية الدخول
بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول أو بتأشيرة إلكترونية إلى
أراضيها كامتياز خاص لحاملي جوازات سفر جمهورية الصين (تايوان).
تايوان هي الدولة الوحيدة التي ليست لديها عالقات دبلوماسية
رسمية مع الواليات المتحدة والتي تم إدراجها في برنامج اإلعفاء من
تأشيرة دخول الواليات المتحدة.

تتقدم تايوان المعدات الطبية مع الحلفاء
ّ
ش
وال�كاء الذين يتبعون منهجية مماثلة
ن
ين
(تش� يم لينغ)
للمساعدة ي� مكافحة .COVID-19
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جمهورية الصين دولة مستقلة وذات سيادة تتولى
شؤون دفاعها الوطني وتدير شؤونها الخارجية.
كما هو منصوص عليه في دستور جمهورية الصين
 ،تهدف البالد إلى «تنمية عالقات حسن الجوار مع
الدول األخرى ،واحترام المعاهدات وميثاق األمم
المتحدة  ...وتعزيز التعاون الدولي ،وحماية العدالة
الدولية ،وضمان السالم العالمي».

التعاون المشترك من أجل إحراز المكتسبات المشتركة المتبادلة.
هذه السياسة المبنية على رؤية ثابتة لتوجهاتها والتي تهدف إلى إنشاء
عالقات راسخة مع الحلفاء الدبلوماسيين والدول التي تتماثل في
ومما ال شك فيه أن الهدف النهائي للسياسة الخارجية للدولة هو
الربط الجنوبي
سياسة
النهج ،يتحول
القيم المشتركة للحرية والديمقراطية .وفي ظل هذا
ضمان بيئة مواتيةللحفاظ على األمة وتنميتها على المدى الطويل.
تركيز العمل الدبلوماسي للبالد من تقديم المساعدات الخارجية بشكل

الجديدة

أحادي إلى الحوار ثنائي االتجاه ،حيث تأخذ مشاري ــع التعاون الثنائي
تلتزم الحكومة بنهجها الدبلوماسي الثابت ،الذي يهدف إلى تعزيز
الطرفين.
االقتصادي والتجاري
في االعتبار تطوير الصناعات واألسواق من التعاون
التعاون المشترك من أجل إحراز المكتسبات المشتركة المتبادلة.
هذه السياسة المبنية على رؤية ثابتة لتوجهاتها والتي تهدف إلى إنشاء
وفي إطار سياسة الربط الجنوبي الجديدة للرئيسة تساي إنغ وين ،تسعى
عالقات راسخة مع الحلفاء الدبلوماسيين والدول التي تتماثل ًفي
تايوان جاهدة أيضا إلى توسيع التبادالت مع الدول العشر األعضاء في
القيم المشتركة للحرية والديمقراطية .وفي ظل هذا النهج ،يتحول
رابطة دول جنوب شرق آسيا ،وبلدان جنوب آسيا الستة ،وأستراليا،
تركيز العمل الدبلوماسي للبالد من تقديم المساعدات الخارجية بشكل
ونيوزيلندا ،بشأن التعاون االقتصادي والتجاري وتنمية المواهب وتبادل
أحادي إلى الحوار ثنائي االتجاه ،حيث تأخذ مشاري ــع التعاون الثنائي
الموارد وتعزيز الترابط اإلقليمي .الهدف على المدى الطويل هو إنشاء
في االعتبار تطوير الصناعات واألسواق من الطرفين.
نوع جديد من التعاون على أساس المنافع المشتركة .تنمية المواهب
وفي إطار سياسة الربط الجنوبي الجديدة للرئيسة تساي إنغ وين ،تسعى
جمهورية الصين لديها عالقات دبلوماسية مع  15دولة وروابط جوهرية
ً
تايوان جاهدة أيضا إلى توسيع التبادالت مع الدول العشر األعضاء في
الروابط
اإلقليميةاألوروبي
االتحاد
مع العديد من الدول األخرى مثل أستراليا وكندا ودول
رابطة دول جنوب شرق آسيا ،وبلدان جنوب آسيا الستة ،وأستراليا،
واليابان ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة .وقد قامت
تبادل الموارد
ونيوزيلندا ،بشأن التعاون االقتصادي والتجاري وتنمية المواهب وتبادل
الرئيسة تساي بزيارة الحليف الدبلوماسي مملكة إسواتيني في الفترة من
الموارد وتعزيز الترابط اإلقليمي .الهدف على المدى الطويل هو إنشاء
 ،2018لالحتفال بذكرى ً 50
عاما على استقالل هذه
 17إلى  21أبريل
نوع جديد من التعاون على أساس المنافع المشتركة.
وروابط وروابط
الدبلوماسيين
دبلوماسية
لديهاعالقات
الصينلديها
جمهوريةالصين
جوهرية
الحلفاء دولة
15
دبلوماسية
عالقات
مع مع40
االتحاد
ودولودول
وكنداوكندا
أستراليا
األخرى مثل
من الدول
العديد
جوهرية
األوروبي
االتحاد
أستراليا
األخرى مثل
الدول
العديدمعمن
مع
المتحدة .وقد
والواليات
المتحدة
والمملكة
ونيوزيلندا
األوروبي واليابان
قامت
المتحدة .وقد
والواليات
المتحدة
والمملكة
ونيوزيلندا
واليابان
مملكة
الدبلوماسي
الحليف
بزيارةبزيارة
تسايتساي
الرئيسة
قامت
الفترةمن
إسواتينيفيفيالفترة
إسواتيني
مملكة
الدبلوماسي
الحليف
الرئيسة
ً
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50
لالحتفال
2121
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الدولة األفريقية وعيد الميالد الخمسين لجاللة الملك مسواتي الثالث،
واحتفاءا بمرور ً 50
ً
عاما من العالقات الثنائية .في الفترة من  12إلى 20
أغسطس من نفس العام ،سافرت الرئيسة تساي إلى باراغواي وبليز
في أمريكا الجنوبية والوسطى على التوالي .خالل هذه الرحلة ،حضرت
حفل تنصيب رئيس باراغواي ماريو عبدو بينيتيز وأجرت محادثات
ثنائية مع رؤساء
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الدولتين.
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المشاركة الدولية

التعاون الطبي
ن
تعمل المراكز الطبية ي� تايوان مع البلدان المستهدفة بل�نامج سياسة
ن
لتحس� الصحة اإلقليمية.
الجنو� الجديدة ()NSP
الربط
ي
بي

تتمتع تايوان بالعضوية الكاملة في  40منظمة حكومية دولية وهيئاتها
الفرعية ،بما في ذلك منظمة التجارة العالمية ،والتعاون االقتصادي
آلسيا والمحيط الهادئ ،والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ،وبنك
التنمية اآلسيوي ،وبنك أمريكا الوسطى للتكامل االقتصادي .كما تتمتع

مستشفى تشانغ جونج ميموريال
ماليزيا

مستشفى تشانغهوا كريستيان
مستشفى هوالين تزو تشي

وهيئاتها الفرعية ،بما في ذلك البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ولجان

تايالند

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ونظام تكامل أمريكا الوسطى.
الفلبين

مستشفيات كاوشيونغ وتايتشونغ
وتايبيه العامة للعسكريين المتقاعدين،
وجامعة يانغ مينج الوطنية

ستتعاون تايوان مع المجتمع الدولي بطريقة عملية ومهنية للمساهمة
حيثما أمكن ذلك ،مع الحفاظ على السيادة والكرامة الوطنية والنهوض
برفاهية الشعب .وفي سبيل هذه الغاية ،تسعى إلى المشاركة في

فيتنام

مستشفى جامعة تشنغ كونغ
الوطنية

المنظمات واآلليات الحكومية الدولية مثل منظمة الصحة العالمية
الهند

مستشفى جامعة تايوان
الوطنية
مستشفى شين كونغ وو
هو سو ميموريال

بمركز مراقب أو غيره من المناصب في  25منظمة حكومية دولية

ومنظمة الطيران المدني الدولي واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
ّ
تغير المناخ والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية من أجل حماية اإلنسانية
والمساهمة في رفاه البشرية جمعاء .وقد حظيت هذه الجهود بالدعم

إندونيسيا

القوي من الحلفاء الدبلوماسيين والدول ذات التفكير المماثل.
ميانمار

حتى  30أغسطس  ،2021منحت  175دولة وإقليم امتيازات الدخول
بدون التأشيرة أو بالتأشيرة عند الوصول أو بالتأشيرة اإللكترونية

في الفترة من  21إلى  28مارس  ،2019ذهبت الرئيسة في زيارتها
المسمى بمحيطات الديمقراطية إلى باالو وناورو وجزر مارشال .وكان

لحاملي جوازات سفر جمهورية الصين (تايوان) .كما وقعت تايوان
اتفاقيات تأشيرة عطلة عمل مع  17دولة.

سبق لها أن تزور في المحيط الهادئ في أكتوبر  2017إلى جزر مارشال
وجزر سليمان وتوفالو.
42

43

عالقات متينة

تتمتع جمهورية الصين والكرسي البابوي بعالقات دبلوماسية طويلة

والجدير بالذكر أنه من بين  39دولة مدرجة في برنامج اإلعفاء من

األمد ولديهما التزام مشترك بالحرية الدينية واإلغاثة اإلنسانية.

التأشيرة األمريكية ،تعد تايوان الدولة الوحيدة التي ال تقيم عالقات
دبلوماسية رسمية مع الواليات المتحدةّ ،
مما يبرز العالقة الوثيقة بين

وبما يتماشى مع القيم العالمية للسالم والحرية والديمقراطية واحترام
ً
حقوق اإلنسان ،ستظل تايوان شريكا ال غنى عنه للكرسي البابوي

الجانبين .استمر قانون العالقات مع تايوان ،الذي أقره الكونجرس

والبلدان األخرى في جهودها لتعزيز الحب واإلحسان والسالم العالمي.

األمريكي في عام  ،1979في توفير أساس قوي للتعاون بين تايوان
والواليات المتحدة في غياب العالقات الدبلوماسية الرسمية .وقد
ً
كررت الواليات المتحدة ً
وتكرارا التزاماتها األمنية تجاه تايوان
مرارا
بموجب قانون العالقات مع تايوان والتأكيدات الستة .في عام ،2018
ّ
ّ
أقر الكونغرس األمريكي قانون السفر في تايوان باإلجماع ووقع عليه

شأن ذلك شأن العالقات بين تايوان واالتحاد األوروبي والدول األوروبية
األخرى ،إذ تشاركت في القيم المشتركة مثل الديمقراطية والحرية
وحقوق اإلنسان وسيادة القانون ،مما طور تعاونا ًوثيقا وتبادالت في
العديد من المجاالت بين الطرفين .على سبيل المثال ،عززت تايوان

الرئيس األمريكي آنذاك دونالد ترامب .يشجع هذا التشري ــع على

واالتحاد األوروبي عالقاتهما االقتصادية والتجارية القوية والنابضة

تبادل زيارات المسؤولين على جميع المستويات من الجانبين ،مما

بالحياة ،حيث صار االتحاد األوروبي خامس أكبر شريك تجاري

يؤكد الدعم القوي لتايوان من الفرعين التنفيذي والتشريعي للحكومة
ً
األمريكية .في عام ّ ،2020
أقر الكونجرس األمريكي أيضا قانون مبادرة

لتايوان وأكبر مصدر لالستثمار األجنبي المباشر ،ويعمل الجانبان على
زيادة التعاون في القطاعات الصاعدة ،مثل الطاقة الخضراء والتقنيات

دعم الواليات المتحدة للدول الحلفاء الدبلوماسية لتايوان حول العالم

الجديدة والتحول الرقمي وإعادة هيكلة سلسلة التوريد .تعمل تايوان
ً
واالتحاد األوروبي أيضا على توسيع التعاون في مجال حقوق اإلنسان.

لحماية حلفاء تايوان ودعمها الدولي (قانون  ،)TAIPEIمما أعرب عن
ومشاركة تايوان في المنظمات الدولية .مع استمرار تايوان والواليات

ومن خالل المشاورات السنوية حول حقوق اإلنسان بين تايوان
واالتحاد األوروبي ،يعمل الجانبان ً
معا في الموضوعات ذات االهتمام

شراكة تعاون عالمي.

المشترك ،بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحقوق المثليين وحقوق

المتحدة في توسيع نطاق تعاونهما ،نمت شراكتهما الثنائية لتصبح

العمال المهاجرين.
في  10أبريل  ،2013وقعت تايوان اتفاقية صيد مع اليابان بعد  17جولة
من المفاوضات منذ عام  ،1996لتوسيع نطاق عمليات الصيد التي تقوم
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بها سفن تايوان في المياه المحيطة بجزر دياويوتاي في بحر الصين

الخالفات عن طريق تنحية الخالفات ً
جانبا وتعزيز التنمية المشتركة.

الشرقي .تم التأكيد على العالقات القوية بين الجانبين من خالل إعادة

من خالل المفاوضات التي تجرى على أساس المساواة ،فإن تايوان على

تسمية المكتب التمثيلي الياباني في تايوان إلى جمعية التبادل اليابانية

استعداد للعمل مع جميع الدول المعنية لتعزيز السالم واالستقرار في

التايوانيةبدال من اسم جمعية التبادل اليابانية في يناير  ،2017كما تم

بحر الصين الجنوبي ،وللحفاظ على الموارد في المنطقة وتنميتها في

تغيير اسم رابطة تايوان لعالقات شرق آسيا إلى رابطة العالقات بين

إطار مشترك .وتشمل اإلجراءات الخمسة حماية حقوق الصيد في

تايوان واليابان في مايو .2017

البالد ،والمشاركة في المشاورات المتعددة األطراف ،وتعزيز التعاون
العلمي ،وتنمية الخبراء في قانون البحار.

عقدت تايوان واليابان اجتماعهما السنوي الرابع حول الشؤون البحرية
ً
في تايبيه في  2ديسمبر  .2019وفقا آللية حوار التعاون البحري التي

تعمل الحكومة على تحويل جزيرة تايبينغ في جزر نانشا (سبراتلي)

تم تأسيسها في عام  ،2016تطرق المنتدى فرص التعاون في مجاالت

إلى قاعدة للمساعدات اإلنسانية واإلمدادات في بحر الصين الجنوبي.

واسعة مثل مصايد األسماك والبحوث.

منذ تولي إدارة شرطة السواحل التابعة لمجلس شؤون المحيطات
على مستوى مجلس الوزراء المسؤولية في عام  2000عن الحفاظ

في نوفمبر  ،2015أبرمت تايوان والفلبين اتفاقية بشأن تعزيز التعاون

على سيادة الحكومة في جزيرة تايبينغ وكذلك جزر دونغشا (براتاس)،

في تطبيق القانون فيما يتعلق بشؤون صيد األسماك ،وذلك لحماية أمن

واصلت تنفيذ مهام االستجابة للكوارث والمساعدات اإلنسانية
ً
ً
وخارجيا .تلتزم إدارة شرطة السواحل
محليا
ومساعدة األفراد

الصيادين من الجانبين.

بتعميق التعاون مع نظرائها من الدول المجاورة بما يتماشى مع
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في  19يوليو  ،2016طرحت رئيسة تساي أربعة مبادئ وخمسة

سياسة الحكومة للعمل مع جميع األطراف ذات الصلة لتعزيز السالم

إجراءات تتعلق بالقضايا في بحر الصين الجنوبي .المبادئ األربعة هي:
ً
ً
ً
سلميا وفقا للقانون
أوال ،يجب تسوية النزاعات في بحر الصين الجنوبي

واالستقرار في بحر الصين الجنوبي.

الدولي وقانون البحار ،بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.

ً
ً
مربعا بقدرة
كيلومترا
تتمتع جزيرة تايبينغ التي تبلغ مساحتها 0.51

ثانيا ،يجب إدراج تايوان في اآلليات المتعددة األطراف التي تهدف إلى
ً
حل النزاعات .ثالثا ،يقع على عاتق الدول المعنية االلتزام بالحفاظ
وأخيرا ،يجب ّ
ً
حل
على حرية المالحة والتحليق الجوي في المنطقة.

كاملة على الحفاظ على سكن اإلنسان وحياته االقتصادية.
وهي تستوفي معايير أي جزيرة على النحو المحدد في المادة  121من
اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ،مما يمنح جمهورية الصين الحقوق
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الكاملة المرتبطة بالمياه اإلقليمية ،والمنطقة المتاخمة ،والمنطقة

المدعومة بعمليات التبرع بالقاحات من الداخل والخارج كدائرة

االقتصادية الخالصة التي يبلغ طولها  200ميل بحري ،والجرف القاري

إيجابية .وبفضل هذا الدعم ،ستواصل تايوان تعزيز التعاون مع البلدان

بموجب اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.

التي تتبع منهجية مماثلة في مجال الصحة العامة من أجل كبح الوباء

التعاون للمكتسبات المشتركة

وحماية الصحة للجميع.

كمواطن نموذجي في المجتمع العالمي ،ستواصل تايوان تعزيز

ّ
ّ
والتحول
أدت التغييرات في المجتمع والتحرير االقتصادي

المساعدة اإلنسانية ومكافحة األمراض ،وفي الوقت نفسه تشارك
بنشاط في الجهود الدولية للتصدي ّ
لتغير المناخ واإلرهاب والجرائم
العابرة للحدود .للمضي ً
قدما ،ستعمل األمة على بناء شراكات دائمة

الديمقراطي في تايوان إلى خلق بيئة خصبة للقطاع الخاص،
وازدهرت المنظمات غير الحكومية .يلعب المجتمع المدني اليوم
ً
ً
رئيسيا في ضمان الحوكمة الرشيدة وتمكين تايوان من ممارسة
دورا

مع الدول الحليفة وذات التفكير المماثل من خالل تعزيز التفاعالت

قوتها الناعمة على مستوى الساحة الدولية .لقد عززت المنظمات غير

الحكومية واالستثمارات التجارية والتبادالت بين األفراد ،والعمل مع

الحكومية مكانة تايوان من خالل االنخراط في العديد من مشاري ــع

شركائها في جميع أنحاء العالم لدعم وتعزيز القيم العالمية للسالم

التعاون الدولي التي تتماشى بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة

والحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان.

لألمم المتحدة .من أجل ربط المنظمات غير الحكومية التايوانية
بالعالم بشكل أفضل ،تكرس الحكومة جهودها لمساعدتها على

إن طريقة تعامل تايوان مع جائحة فيروس كورونا التي تتضمن الحجر
ّ
والتتبع عالي التقنية لجهات العدوى والشفافية في
الصحي اإللزامي

المشاركة في المؤتمرات واألحداث الدولية مع بناء قدراتها بوجه عام.
ً
تلتزم الحكومة أيضا بتسهيل جهود المنظمات غير الحكومية الدولية

مشاركة المعلومات يعرف اآلن عالميا باسم نموذج تايوان .لقد فتح

لتأسيس وجود لها في تايوان ،وتوفير بيئة إيجابية لتعزيز الديمقراطية

نجاحها الباب أمام البالد للتعاون عن كثب مع الحلفاء الطبيعيين في

واألمن واالزدهار.

تطوير لقاح فيروس كورونا ودراساته.
حظي نموذج تايوان باحتفاء واسع النظاق لما فيه من إنقاذ األرواح
وتعزيز االستجابة العالمية لكوفيد  ،19-ومع ذلك شهدت تايوان أكبر
موجة في تزايد حاالت اإلصابة به .وتمكنت تايوان من السيطرة على
الوضع بنجاح بسبب االستجابة السريعة من جميع شرائح المجتمع
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العالقات
ع� المضيق
ب
نظرة عامة على الحقائق
في ديسمبر  ،1987رفعت تايوان الحظر المفروض على
السفر إلى الصين ألولئك الذين لديهم أقارب هناك.
بدأ سريان التخفيف الكامل للقيود المفروضة على
المسافرين التايوانيين الذين يزورون الصين في ديسمبر
 2008مع افتتاح رحالت جوية مباشرة.

منذ أن انتقلت الحكومة إلى تايوان في عام ،1949
مارست سيادتها على تايوان ،وجزر بنغهو ،وجزر
كينمن ،وجزر ماتسو وعدد من الجزر الصغيرة.

ن
ع� المضيق ي� مدينة تايبيه
مقر مؤسسة التبادل ب
ت
ع� المضيق.
ال� تسهل االتصاالت والمفاوضات ب
ي
ين
(تش� هونغ هاو)
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في حين كانت الصين تحت سيطرة السلطات في
بكينً .
بدءا من تسارع عملية التحول الديمقراطي
ُ
في تايوان في أواخر الثمانينيات ،ألغيت العديد من
القيود المتعلقة بالتبادل المدني مع الصين.

واليوم تايوان من أكبر المستثمرين في الصين .إذ منذ عام  1991حتى
نهاية مايو  ،2021بلغت االستثمارات المعتمدة من تايوان في الصين
 44.577حالة بإجمالي  193.51مليار دوالر أمريكي .وفي عام ،2020
بلغت قيمة التجارة عبر المضيق  166مليار دوالر أمريكي.
في يونيو  ،2008تم استئناف المحادثات ذات الطابع المؤسسي بين

التجارة عبر المضيق
اإلجمالي:

166

الواردات

الصادرات

مليار دوالر أمريكي

«مؤسسة التبادل عبر المضيق» شبه الرسمية من تايوان و»الرابطة
للعالقات عبر مضيق تايوان» من جانب الصين بعد أن توقفت 10
ُ
سنوات .وبحلول أغسطس  ،2015أجريت  11جولة من المفاوضات
بالتناوب على جانبي مضيق تايوان ،مما أسفر عن  23اتفاقية رسمية
دخل منها  21حيز التنفيذ وتم اإلجماع التوافقي على القضيتين

 114مليار دوالر أمريكي

األخريين .ومن أهم هذه االتفاقيات اتفاقية إطار التعاون االقتصادي
ُ
عبر المضيق ( )ECFAالتي أبرمت في يونيو  ،2010والتي تهدف إلى
إضفاء الطابع المؤسسي على العالقات التجارية واالقتصادية بين
تايوان والصين.

السالم واالستقرار
من أجل تعزيز اإلصالحات الداخلية الشاملة ،تحتاج البالد إلى بيئة

 10.99مليار دوالر

خارجية سلمية ومستقرة ،ال سيما فيما يتعلق بالعالقات مع الصين.

أمريكي

عملت الرئيسة تساي إنغ وين ،منذ توليها المنصب في  20مايو
 ،2016وبعد إعادة انتخابها في عام  ،2020على بناء عالقة متسقة
وقابلة للتنبؤ ومستدامة بين الجانبين على أساس الحقائق واألسس
السياسية القائمة.

2001

2010

2020

المصدر :إدارة الجمارك ،وزارة المالية
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إن موقف الحكومة الذي لم يتغير هو الحفاظ على الوضع الراهن

السياسية عبر المضيق بموجب المادة 5-3؛ وتعزيز إدارة رحالت

عبر المضيق .وهذا هو التزام تايوان تجاه المنطقة والعالم .إن السالم

موظفي الخدمة المدنية إلى الصين بموجب المواد  9و 9-3و91؛

واالزدهار والتنمية في آسيا مسؤوليات مشتركة تضطلع بها جميع

وتعديل الغرامات المفروضة على االستثمار الصيني غير المأذون به

بلدان المنطقة .لذلك ،ترتبط القضايا عبر المضيق بالسالم اإلقليمي.

لتعكس شدة االنتهاكات بموجب المادة .93-1

خالل مواصلة توسيع نطاق حسن النية والحفاظ على عالقات مستقرة

وشهدت نهاية عام  2019أول موجة لوباء  COVID-19في ووهان من

ومتسقة وقابلة للتنبؤ عبر المضيق.

الصين ،والذي انتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم .تحسبا من انتشار

وستضطلع تايوان بمسؤولياتها المتمثلة في حماية األمن اإلقليمي من

ً
غير أن الصين وضعت في السنوات األخيرة شروطا سياسية مسبقة

الوباء ،تبنت تايوان إجراءات صارمة لمراقبة الحدود أدت إلى انخفاض

ومارست باستمرار القمع السياسي واالستفزاز العسكري تجاه تايوان.

حاد في تبادل األفراد عبر المضيق من أكثر من ستة ماليين في السنوات
ً
األخيرة إلى حوالي  480ألفا في عام  .2020وبمجرد انحسار الوباء،
ً
تدريجيا على تعديل تدابير السيطرة على عمليات تبادل
ستعمل تايوان

في  2يناير  ،2019لوحت الصين بإمكانية إقامة نموذج «بلد واحد

األفراد بما يتماشى مع خطط الوقاية من  COVID-19التي يتخذها مركز

للتبادالت عبر المضيق ،وعلقت بشكل أحادي التفاعالت الرسمية،

مع نظامين» لتايوان مما سيؤدي إلى زعزعة الوضع الراهن للسالم
واالستقرار على المستوى اإلقليمي .وفي مواجهة األجندة السياسية
الصينية التي تتصاعد فيها النبرة العدوانية ،طرحت الرئيسة تساي

القيادة المركزية لألوبئة.
ً
ستنظر الحكومة في تطوير الوضع عبر المضيق وفقا لمبادئ وتوجيهات

مبادئ توجيهية في  11مارس  ،2019تهدف إلى تعزيز تدابير األمن

سياسة الرئيسة تساي .وسوف يتم العمل على االستماع واالهتمام

القومي ،وحماية السيادة الوطنية ،وضمان حق األجيال الحالية والمقبلة

بأصوات جميع قطاعات المجتمع ،وتعزيز آليات إدارة التبادالت عبر

في إقرار مستقبل تايوان .كما أقرت المجلس التشريعي قانون مكافحة

المضيق ،وتحسين الديمقراطية وآليات الدفاع األمني ،والتنسيق مع

التسلل ،الذي دخل حيز التنفيذ في  15يناير  ،2020لمنع تدخل القوى

السلطات المعنية إلجراء تعديالت على القوانين واللوائح عند الضرورة.

المعادية الخارجية في العمليات السياسية في البالد.

ويــهدف هذا إلى تعزيز التفاعالت اإليجابية عبر المضيق والحفاظ على

عالوة على ذلكّ ،
همت الحكومة بإجراء تعديالت على القانون الذي

التبادالت العادية والمنظمة بين الجانبين.

يحكم العالقات بين سكان منطقة تايوان ومنطقة البر الرئيسي.
ومن المواد المعدلة حتى اآلن آلية ديمقراطية للرقابة على االتفاقات
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النهج المبدئي

الديمقراطي .وتشجع الصين على تبني دعوة الرئيسة تساي إلى «السالم

ً
ستواصل الحكومة معالجة العالقات عبر المضيق استنادا إلى دستور

والمساواة والديمقراطية والحوار» ،مما يعزز التفاعالت اإليجابية التي
ً
تخدم حقا رفاهية المجتمع على جانبي مضيق تايوان .وطالما أن سلطات

تايوان ومنطقة البر الرئيسي ،وإرادة الشعب.

بكين مستعدة لحل العداء عبر المضيق وتحسين العالقات عبر المضيق،

جمهورية الصين ،والقانون الذي ينظم العالقات بين شعب منطقة

فإن تايوان على استعداد لتعزيز الحوار الهادف بشكل مشترك على
إضافة إلى ذلك ،تدعو الحكومة السلطات في الصين إلى مواجهة حقيقة

أساس التكافؤ واالحترام المتبادل .كما نتطلع إلى االستئناف التدريجي

وجود جمهورية الصين وأن شعب تايوان لديه إيمان ال يتزعزع بالنظام

للتبادالت الطبيعية والمنظمة بين الناس على جانبي مضيق تايوان عندما
ً
وأخيرا ،ستواصل الحكومة تعميق التعاون مع
تتم السيطرة على الوباء.
الواليات المتحدة واليابان وغيرها من البلدان التي تتبع منهجية مماثلة
لمواجهة تهديدات الصين لتايوان ،وتعزيز السالم واالستقرار واالزدهار

زوار من الصين إلى تايوان

الوحدة :الماليين

في المنطقة ،وحماية مصالح األمة.
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المسافرين من رجال األعمال وغيرهم
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2020
المصدر :الوكالة الوطنية للهجرة ،وزارة الداخلية
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االقتصاد
نظرة عامة على الحقائق
كانت تايوان أكبر مصدر للبضائع في العالم في عام .2020
وبموجب سياسةالربط الجنوبي الجديدة  ،تعمل تايوان على
تعميق العالقات عبر المجلس مع الدول العشر األعضاء في
رابطة دول جنوب شرق آسيا ،دول جنوب آسيا الست،
وأستراليا ونيوزيلندا.

تحتل تايوان مكانة مهمة في االقتصاد العالمي .وهو العب كبير في
صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العالم ،باإلضافة إلى
كونها موردا رئيسيا للبضائع في المجال الصناعي.
ً
وفقا لمنظمة التجارة العالمية ،احتلت تايوان المرتبة الـ 15بين
أكبر مصدر والمرتبة الـ 18بين أكبر مستورد للبضائع في عام
ً
 .2020كما كانت أيضا من أكبر مالكي احتياطيات النقد األجنبي
حتى ديسمبر  .2020بلغ الناتج المحلي اإلجمالي للفرد في تايوان
ً
ً
أمريكيا في عام  .2020من حيث الناتج المحلي
دوالرا
28371
اإلجمالي االسمي ،تحتل تايوان مرتبة قريبة من سويسرا وبولندا،
58

تعد المنسوجات من الدرجة األوىل من ي ن
ب� العديد
ت
ال� تصدرها تايوان إىل دول
من المنتجات الصناعية ي
ين
(تش� هونغ هاو)
حول العالم.

في حين يماثل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي المعبر عنه على
أنه تعادل القوة الشرائية أيسلندا والسويد.

معدالت النمو االقتصادي

نمو التجارة

%3.31

وبعد تجاوز األزمة المالية العالمية لعام  ،2009تلقى االقتصاد التايواني
ً
أساسا إلى
الموجه للتصدير ضربة أخرى في عام  ،2015ويرجع ذلك
ضعف الطلب العالمي على المنتجات اإللكترونية االستهالكية ،إلى
جانب انخفاض أسعار النفط الخام .حدث نمو في االقتصاد التايواني

%2.75

%2.96

%2.17

%3.11

%1.47

بنسبة  %1.47فقط وانخفضت القيمة اإلجمالية لتجارة البضائع
2015

2016

2017

2018

2019

2020

المصدر :المديرية العامة للميزانية والمحاسبة واإلحصاء

لمحة عن الناتج المحلي اإلجمالي ()2020
االسمية
 669مليار دوالر
أمريكي

نصيب الفرد
(االسمية)

 28.371دوالر

تعادل القوة
الشرائية للفرد
(حسب )IMF

ً
ً
أمريكيا
دوالرا
55.724

بنسبة  %13.3في عام  .2015تحسن الوضع منذ عام  ،2016وتشير
اإلحصائيات إلى أنه على الرغم من انخفاض إجمالي الصادرات التايوانية
في عام  2019بنسبة  ،%1.45زادت الواردات بنسبة  ،%0.3وتوسع
ً
متواضعا بسبب تأثير
اقتصادها بنسبة  .%2.96في حين أن النمو كان
النزاع التجاري بين الواليات المتحدة والصين ،فإن توسيع اإلنتاج
ً
المحلي مدفوعا بإعادة بيع شركات التصنيع ساعد في تعويض هذا
العائق .انتعش النمو في عام  ،2020مع زيادة الصادرات والواردات
على التوالي بنسبة  %4.88و %0.06وارتفاع القيمة التجارية اإلجمالية

الخدمات %61.78
الناتج المحلي
اإلجمالي
60

الصناعة %36.66

 %2.64على أساس سنوي.
وفقا للتقارير السنوية القتصادات العالم ،بما في ذلك تلك التي أجراها
المنتدى االقتصادي العالمي واستخبارات مخاطر بيئة األعمال ،صنفت

الزراعة %1.56
61

تايوان ضمن أفضل الدول ً
عاما بعد عام فيما يتعلق بالنمو طويل األجل

فرص العمل وضمان التوزي ــع العادل للمنافع االقتصادية .في إطار هذا

والتطور التكنولوجي .وكانت النتائج المعلنة في  2021-2020من غير

النموذج ،تسعى تايوان جاهدة لتعزيز الروابط العالمية واإلقليمية من

استثناء (انظر جدول «تصنيفات المسح العالمي» ص .)67-66

خالل مبادرات مثل سياسة الربط الجنوبي الجديدة ،التي تهدف إلى
تنوي ــع األسواق الدولية في البالد من خالل توسيع الروابط مع الدول

في يوليو  ،2013وقعت تايوان اتفاقية تعاون اقتصادي مع نيوزيلندا،

األعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا ،وكذلك جنوب آسيا

وهي األولى لها مع دولة عضو في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

وأستراليا ونيوزيلندا .وستواصل تايوان تعزيز مشاركتها في عمليات

كما تم توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية مع سنغافورة في نوفمبر من نفس

التكامل االقتصادي اإلقليمية والعالمية.

العام ،مما يمثل أول اتفاق من نوعه بين تايوان مع شريك تجاري في
جنوب شرق آسيا .ويتجاوز االتفاقان التزامات منظمة التجارة العالمية.

من أجل تعزيز االستثمار المحلي وتعزيز القدرة التنافسية العالمية

ومن المتوقع أن تسهل مثل هذه التطورات مشاركة الدولة في تكتالت

لألمة ،تأتي ست صناعات استراتيجية أساسية كالنموذج الجديد

التكامل االقتصادي اإلقليمي مثل االتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة

للتنمية االقتصادية األولوية للتروي ــج .وهي المعلومات والتكنولوجيا

عبر المحيط الهادئ والشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة.
أطلقت تايوان والواليات المتحدة حوار شراكة االزدهار االقتصادي
بين الطرفين في نوفمبر  2020واستأنفت المحادثات حول اتفاقية

عقب سياسة الربط الجنوبي الجديدة

إطار التجارة واالستثمار في يونيو  .2021كما وقعت تايوان اتفاقيات
تعاون اقتصادي مع باراغواي ومملكة إسواتيني وبليز في 2017
و 2018و 2020على التوالي .وتهدف هذه االتفاقات إلى تعزيز الروابط
االقتصادية واالستثمارية والتكنولوجية والتجارية مع تعزيز الصداقة مع
البلدان الثالثة.

2020

%18.8

%13

نهج التنمية
منذ مايو  ،2016اعتمدت تايوان النموذج الجديد للتنمية االقتصادية.
ويسعى هذا النموذج إلى تعزيز النمو من خالل تشجيع االبتكار وزيادة

تدفقات االستثمار مع  18دولة
تابعة لبرنامج سياسة الربط
الجنوبي الجديدة ()NSP

التجارة مع  18دولة تابعة
لبرنامج سياسة الربط الجنوبي
الجديدة ()NSP

2016
62
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نبذة عن التجارة واالستثمار ()2020

احتياطيات النقد األجنبي529.9 :

إجمالي حجم التجارة 631 :مليار دوالر أمريكي

مليار دوالر أمريكي

الصادرات 345.2 :مليار دوالر أمريكي

(حتى ديسمبر )2020

االستثمار الخارجي المسجل 11.8 :مليار دوالر

الواردات 285.8 :مليار دوالر أمريكي

الميزان التجاري :فائض  59.4مليار دوالر

أفضل خمس وجهات

أهم وجهات التصدير:

الواليات المتحدة

الصين
(بما في ذلك هونغ كونغ)

هنغاريا

%14.6
%15.4

%43.9

هونغ كونغ

%6.8
%6.6

الواليات المتحدة
رابطة دول
جنوب
شرق آسيا

اليابان
االتحاد
األوروبي

%22.7

اليابان

%16.1
الصين
(بما في ذلك هونغ كونغ)

رابطة دول
جنوب شرق
آسيا

%12.6

الواليات
المتحدة

 1.1مليار دوالر أمريكي
 912مليون دوالر أمريكي

فيتنام

 767مليون دوالر أمريكي

االستثمار الداخلي المسجل9.1 :

مليار دوالر أمريكي

أفضل خمس وجهات

الدانمرك
األراضي البريطانية في منطقة البحر الكاريبي

االتحاد
األوروبي

 4.19مليار دوالر أمريكي
 1.36مليار دوالر أمريكي

األراضي البريطانية في منطقة البحر الكاريبي

أهم مصادر االستيراد:
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أمريكي
()2020

اليابان

()2020
 2.32مليار دوالر أمريكي
 1.93مليار دوالر أمريكي
 964مليون دوالر أمريكي

المملكة المتحدة

 627مليون دوالر أمريكي

لكسمبرغ

 576مليون دوالر أمريكي

%10.1
%11.4

الرقمية؛ واألمن اإللكتروني؛ والتكنولوجيا الحيوية والطبية؛
والدفاع الوطني؛ والطاقة الخضراء والمتجددة .وصناعات المخزون
االستراتيجي .ومن خالل سياسة استباقية مبنية على أسس مبادرة
65

الصناعات المبتكرة «خمسة زائد اثنين» ،ستكتسب تايوان ميزة

االقتصادي الجديد إلى الدمج الكامل إلعادة الهيكلة الصناعية والتخطيط

المحرك األول ،مما يساعد على ترسيخ مكانة البالد الرئيسية في

الوطني الستخدام األراضي واستراتيجيات النمو اإلقليمية لتعزيز التنمية

سالسل التوريد العالمية في حقبة ما بعد الجائحة.

المستدامة مع تشجيع استخدام موارد الطاقة الخضراء.

ً
تعمل الحكومة أيضا على تعزيز برنامج تطوير البنية التحتية التطلعي
لتلبية احتياجات البنية التحتية الوطنية على مدار الثالثين ً
عاما

التنمية اإلقليمية مع تخفيف األثر االقتصادي لوباء  COVID-19والحرب

القادمة .يحتوي هذا البرنامج على ثمانية عناصر رئيسية :تطوير

التجارية الطويلة بين الواليات المتحدة والصين .ومن المتوقع أن تؤدي

السكك الحديدية ،والبنية التحتية الرقمية ،والبيئات المائية ،وسالمة

التدابير إلى تحسين القدرة التنافسية الصناعية وزيادة تعزيز اقتصاد

األغذية ،والطاقة الخضراء ،والتنمية الحضرية الريفية ،وتعزيز

بموجب هذا النهج ،تهدف الحكومة إلى رفع مستويات األجور وتعزيز

تايوان في عام .2021

معدالت المواليد ومرافق رعاية األطفال ،ورعاية المواهب والعمالة.
ً
نظرا ألنها تعمل على النهوض بالصناعات المبتكرة ،فإن الحكومة
ً
ملتزمة أيضا بحماية البيئة .ومع أخذ ذلك في االعتبار ،يسعى النموذج

تصنيفات المسح العالمي
الرتبة

البلدان التي شملتها الدراسة

لوحة النتائج التنافسية العالمية (يونيو )2021

8

64

المعهد الدولي للتنمية اإلدارية

مناخ االستثمار (مايو )2021

4

50

استخبارات حول مخاطر بيئة األعمال

مؤشر الحرية االقتصادية (مارس ) 2021

6

184

مؤسسة التراث والجدار
ستريت جورنال

سهولة ممارسة األعمال التجارية (أكتوبر )2019

15

190

البنك الدولي

مؤشر التنافسية العالمية ( 2019أكتوبر )2019

12

141

المنتدى االقتصادي العالمي

موضوع المسح (تاري ــخ النشر)

66

المؤسسة التي تقوم بالمسح

67

العلوم
والتكنولوجيا
نظرة عامة على الحقائق
تعد تايوان من أكبر الرياديين في إنتاج منتجات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في العالم.
صنف المعهد الدولي للتنمية اإلدارية تايوان في المرتبة الثامنة
ً
ً
من بين  64اقتصادا وفقا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية
الصادر في يونيو .2021

في أبريل  ،2014تم إعادة تنظيم المجلس الوطني
للعلوم-الوكالة الحكومية المخصصة المكلفة بتطوير
العلوم والتكنولوجيا ودعم البحث األكاديمي وتعزيز
ّ
المجمعات العلمية الثالثة في البالد -إلى وزارة العلوم
والتكنولوجيا.
رئيس
ه قطاع
التكنولوجيا الحيوية ي
ي
ن
مستهدف ي� إطار مشاري ــع التنمية الوطنية
ن
ين
(تش� هونغ هاو)
ي� تايوان.

68

مع استمرار التدابير والبرامج المبتكرة التي سبقتها ،تهدف
وزارة العلوم والتكنولوجيا  ،بهيكل تنظيمي جديد ،إلى تركيز

البحث األكاديمي على احتياجات الصناعة حيث تعتمد تايوان على

في تطوير األمة كقوة تكنولوجية من خالل إجراء البحوث ومساعدة

العلوم واالبتكار التكنولوجي كمحرك رئيسي للنمو االقتصادي والتقدم

القطاع الخاص في البحث والتطوير واستكشاف التقنيات الجديدة.

الوطني.

دعم االبتكار

ُيعزى نجاح مؤسسات التكنولوجيا الفائقة في تايوان إلى حد كبير

يتميز المعهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية ( )ITRIبالبراعة

إلى التمويل السخي للحكومة للتطوير العلمي التطبيقي .بدعم من
الحكومة ،لعب ٌ
كل من معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية ومختبرات

المبتكرة بشكل رائع .في حقيقة أنها فازت بإجمالي  44جائزة
 R&D 100 Awardsمرموقة للغاية على مدار الـً 13
عاما الماضية

ً
أدوارا مهمة
األبحاث التطبيقية الوطنية ومعهد صناعة المعلومات

وحصلت على سبع جوائز  Edisonمنذ عام  ،2017إضافة إلى
حصولها على جائزة  Clarivate Top 100 Global Innovatoللمرة
الرابعة على التوالي والمرة الخامسة بشكل عام منذ عام .2015
كان للمعهد دور فعال في إنشاء العديد من الشركات التي استمرت

معدل دورة رأس مال للشركات
في أهم ثالثة مجمعات علمية في تايوان ()2020

في احتالل مكانات بارزة في السوق العالمية ،بما في ذلك شركة
.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co
و ،United Microelectronics Corpكونهما من بين أفضل صانعي
شرائح الدوائر المتكاملة المخصصة في العالم
تسعى مختبرات األبحاث التطبيقية الوطنية إلى إنشاء منصات البحث

حديقة العلوم هسينشو

42.2

مليار دوالر أمريكي

حديقة العلوم
في وسط تايوان

31.8

مليار دوالر أمريكي

حديقة العلوم
في جنوب تايوان

28.7

%31

%41.1

والتطوير ،ودعم البحث األكاديمي ،وتعزيز العلوم والتكنولوجيا
الحدودية ،وتنمية القوى العاملة عالية التقنية ،إذ تستضيف ثمانية
مراكز بحث وطنية تغطي أربعة مجاالت رئيسية منها األرض

%27.9

مليار دوالر أمريكي

والبيئة ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والتكنولوجيا الطبية
الحيوية وسياسات التكنولوجيا .تم إصدار بيانات القمر الصناعي
ً
رسميا في مارس  2020وساعدت في
 FORMOSAT-7من NARLabs
تعويض االنخفاض في بيانات األرصاد الجوية التي تم جمعها بواسطة

المصدر :وزارة العلوم والتكنولوجيا
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71

الطائرات وسط جائحة  .COVID-19منذ إطالق القمر الصناعي

يهدف معهد صناعة المعلومات إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية

 FORMOSAT-7قدم أكثر من مليوني مجموعة بيانات تفصل ظروف

لتايوان من خالل توفير منصة للتحول الرقمي .يتولى المعهد إجراء

الغالف الجوي ،مما يرفع دقة التنبؤات الجوية العالمية بنسبة تصل

البحث والتطوير على منتجات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت المبتكرة .كما أنها تلعب ً
ً
رئيسيا في دفع تطوير
دورا

إلى  .%11كما تلقت نتائج أبحاثها ست جوائز متميزة في العلوم
ً
والتكنولوجيا من المجلس التنفيذي تقديرا للمساهمات الرئيسية

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القطاعين العام والخاص من

للمجتمع.

خالل العمل كمركز أبحاث حول صنع السياسات ذات الصلة وتعزيز

ست صناعات استراتيجية
رئيسية للرئيسة تساي إنغ وين
المعلومات الرقمية

األمن السيبراني

التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الطبية
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الدفاع الوطني االستراتيجي

الطاقة الخضراء والمتجددة

المخزون االستراتيجي
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التعليم
نظرة عامة على الحقائق
قامت تايوان بتنفيذ نظام التعليم األساسي لمدة ً 12
عاما منذ
العام الدراسي .2014
هناك  152من الجامعات والكليات والكليات المتوسطة في تايوان.

عنصرا ً
ً
مهما في صنع السياسات
يعد التعليم
ً
ً
الحكومية ويمثل جزءا كبيرا من الميزانية .فمع
التركيز المتزايد للحصول على التعليم العالي ،يمثل
أولئك الحاصلون على شهادة كلية تكنولوجية أو
شهادة جامعية  47.3في المائة من سكان تايوان
الذين تتراوح أعمارهم بين ً 15
عاما وما فوق ،بزيادة
 9.1نقطة مئوية على مدى العقد الماضي.
مجموعة من األطفال تزور ن ن
مت�ه إدارة السكك
ن
ن
الوط� والموجود ي�
الحديدية التابع لمتحف تايوان
ي
ن
مب� ّ
ن
مرمم من الحقبة االستعمارية اليابانية ي� مدينة
ين
(تش� هونغ هاو)
تايبيه.
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لتوفير المزيد من الفرص للطالب ،عمدت وزارة
التربية والتعليم على تمديد التعليم اإللزامي

في تايوان من تسع سنوات إلى  12سنة ابتداء من عام .2014

يمكن الحصول على قائمة بمراكز تدريب لغة الماندرين والمعلومات حول

كل عام في مسابقات مثل أولمبياد العلوم الدولية ،يفوز الطالب

تعلم اللغة في تايوان على المواقع اإللكترونية لوزارة التربية والتعليم ،منها

الشباب من تايوان بالتميز في علوم األحياء والكيمياء وعلوم األرض

موقع الدراسة في تايوان ( ،)www.studyintaiwan.orgوموقع مكتب

والرياضيات والعلوم المعلوماتية والفيزياء .أيضا قد ساهمت المواهب

تعليم الماندرين الدولي (.Education )ogme.edu.tw

بشكل كبير في تعزيز الرخاء االقتصادي
لدى القوى العاملة في تايوان
ٍ

وجودة الحياة.

في عام  ،2013تكلفت وزارة التربية مسؤولية مجلس الشؤون الرياضية
كجزء من جهود الحكومة لتعزيز الرياضة للجميع بشكل أفضل .أقامت
تايبيه البطولة الصيفية للجامعات لعام  ،2017وهي من أكبر األحداث
الرياضية التي أقيمت على اإلطالق في تايوان.

برامج المنح الدراسية
تتوفر كل من المنح الدراسية الحكومية والجامعية للطالب الدوليين.
يقدم برنامج المنح الدراسية في تايوان ،على سبيل المثالً ،
منحا للطالب
الذين يرغبون في متابعة درجات البكالوريوس أو الدراسات العليا في
مجاالت متنوعة .يمكن للمتقدمين المهتمين االتصال بسفارات الدولة

والمكاتب التمثيلية أو زيارة موقع وزارة التربية والتعليمwww.edu.tw :
لتشجيع الطالب الدوليين على تعلم لغة الماندرين في تايوان ،أنشأت
ّ
وزارة التعليم منحة  .Huayu Enrichment Scholarshipيمكن هذا
البرنامج الطالب األجانب من إجراء دورات لغة الماندرين في مراكز
التدريب اللغوي المنتسبة في جميع أنحاء البالد ،مع تعزيز الوعي
الدولي وفهم الثقافة التايوانية والمجتمع التايواني.
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لمحة
معدل معرفة القراءة والكتابة ( 15سنة أو أكثر):

نفقات التعليم والعلوم والثقافة:

%99

()2020

مؤسسات التعليم العالي:

152

%19.9

من ميزانية الحكومة المركزية

( 140جامعة وكلية
و 12كلية صغيرة)

()2021
الطالب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي:
اإلجمالي:

1.2

مليون

برامج الماجستير:

168.974
برامج الدكتوراه:

28.55

()2020
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الثقافة
نظرة عامة على الحقائق
تايوان هي مركز صناعة موسيقى البوب الماندرين.
يضم متحف القصر الوطني في مدينة تايبيه أحد أكبر
مجموعات األعمال الفنية الصينية القديمة في العالم.

تشتهر تايوان بمزيجها الرائع من الثقافة التقليدية
والحديثة.
لعرض تاري ــخ األمة وتنوعها الثقافي ،تم إنشاء المتاحف
في جميع أنحاء تايوان ،بما في ذلك متحف القصر
الوطني ومتحف تايوان الوطني والمتحف الوطني
للتاري ــخ والمتحف الوطني لما قبل التاري ــخ والمتحف
الوطني لألدب التايواني ومتحف تايوان الوطني للفنون
ً
الجميلة .يوجد في تايوان أيضا أماكن للعروض على
مستوى البالد ،بما في ذلك المسرح الوطني
80

ن
ترميم الفن ي� تايوان يعيد األعمال الفنية الثمينة إىل مجدها
ين
(تش� يم لينغ)
السابق.

وقاعة الحفالت الموسيقية ومسرح تايتشونغ الوطني ومركز كاوشيونغ

في السنوات األخيرة ،بينما تتجلى الصناعات الثقافية واإلبداعية المزدهرة

الوطني للفنون (ويوويينج) ومركز المسرح التقليدي في تايوان .وكل
ً
مركزا للفنون في آسيا ،حيث
هذه المرافق عالية الجودة تجعل تايوان

في البالد في العديد من متاجر المصممين واألسواق والمعارض التي
يتزايد عددها كل عام.

تنظم أنشطة مثل مهرجان تايوان الدولي للفنون ومهرجان تايبيه للفنون.
تكثر العمارات التقليدية ،وال تنحصر في المعالم األثرية الرائعة في البالد
ً
مثل المعابد والمساكن الرسمية،بل أيضا في العديد من الهياكل القديمة

من الفنون األدبية والمهرجانات الشعبية إلى األجواء المفعمة بالحيوية
ً
ً
لألسواق الليلية ،ترتبط تقاليد تايوان ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية ،مما

التي تم تجديدها الستخدامها كمراكز مجتمعية ومقاهي ومتاجر وأماكن

يضيف إلى الثقافة المزدهرة التي يضفي فيها الماضي الحيوية والعمق على

عامة أخرى .في الواقع ،يتم الحفاظ على العديد من جوانب الفنون

الحاضر.

والحرف والعادات الصينية التقليدية في تايوان بشكل يفوق أي مكان
آخر .على سبيل المثال ،تايوان هي واحدة من األماكن القليلة التي ال تزال
تستخدم األحرف الصينية التقليدية ،وتقام مسابقات الخط الصيني كثيرا

ِّ
ن
ن
ين
األصلي� عروضهم ي� قرية تايهوا الموسيقية ي�
يقدم موسيقيون من السكان
مقاطعة تايتونج ش
ين
(تش� يم لينغ)
ب�ق تايوان.

كاألنشطة الثقافية المفضلة.
ال تزال المعتقدات التقليدية للبوذية والكونفوشيوسية والطاوية ممثلة
بشكل جيد في كل شيء من احتفاالت المعبد واألدب إلى الفنون المرئية
ّ
التعرف على تراث هاكا
وفنون األداء .إضافة إلى ذلك ،يمكن للزوار
ً
وهولو والشعوب األصلية في البالد .تشارك تايوان أيضا ثرواتها الثقافية
في جميع أنحاء العالم من خالل برامج مثل مراكز الموارد األكاديمية
التايوانية.
في الوقت نفسه ،تعد المدن الكبرى في تايوان حواضر مزدهرة تقدم
خيارات ترفيهية على مدار الساعة طوال أيام األسبوع .هناك فرق رقص
حديثة تحظى بتقدير كبير ،إضافة إلى مشاهد موسيقية نابضة بالحياة،
وهو أمر ال يثير الدهشة ألن تايوان هي العاصمة العالمية لماندوبوب ،أو
ً
موسيقى بوب الماندرين .شهد قطاع التلفزيون والسينما المحلي انتعاشا
82
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وسائل اإلعالم
نظرة عامة على الحقائق
تحتل تايوان المرتبة الثانية في آسيا حسب
مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام  2021الصادر
عن منظمة «مراسلون بال حدود».

تنوع وسائل اإلعالم التايوانية ينعكس في النتائج ويظهر جليا
في المنافسة الشديدة لهذه الصناعة .حيث تعمل الصحافة
الوطنية في بيئة إعالمية تعد من أكثر البيئات حرية في آسيا.
ً
عالميا والثانية في آسيا وفقا لمؤشر
احتلت تايوان المرتبة 43
حرية الصحافة العالمي لعام  2021الصادر في  20أبريل حسب
منظمة «المراسلون بال حدود» في فرنسا .في مسح أجري على
 180دولة وإقليم ،جاءت تايوان في المرتبة الالحقة بعد كوريا
الجنوبية بمركز واحد ،وهي متقدمة على اليابان التي احتلت
المرتبة 67؛ وهونغ كونغ التي احتلت المرتبة الـ80؛
84

ن
تفتخر تايوان بأنها من ث
أك� البيئات اإلعالمية حرية ي� آسيا.

(بانج شيا شان)

وسنغافورة التي احتلت المرتبة الـ160؛ والصين التي احتلت المرتبة
الـ .177وتصدرت النروي ــج وفنلندا والسويد في المرتبات األولى وفقا

لمحة

للمؤشر.
معظم مجاالت اإلعالم تشارك في عملية انتقالية واسعة على مستوى
الصناعة باتجاه التوزي ــع الرقمية.
اإلصدارات المطبوعة من المجالت والصحف ،بما في ذلك الصحف
اليومية الرئيسية الثالث،تتراجع بشكل مستمر أمام منافسيها من
وكالء األنباء في اإلنترنت .وباالعتماد على نقاط قوة تايوان في مجال
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،يعمل النشر اإللكتروني على بث

مشغلو التلفاز
السلكي

64

ناشرو الصحف

252

الحيوية تطورها ،باإلضافة إلى نشر الكتب المحلية إلكترونيا ،حيث تم
ً
إصدار  38705كتابا جديدا في عام .2020

(إحصائيات )2020

التلفاز الرقمي ومعدل اختراق المنازل

2020

وكاالت األنباء

32

ناشرو المجالت

مزودو البث عبر
األقمار الصناعية

1.267

( 254قناة)

105

عمل تحويل التلفاز السلكي إلى الرقمي على تحسين التجربة المرئية
ً
للمشاهدين  ،بل أطلق أيضا العنان لخدمات النطاق العريض األكثر
ً
ً
ابتكارا وتنوعا .مع التحول إلى الرقمية افتراضيا ،أصبح التلفاز السلكي
منصة مهمة لتطبيقات الوسائط المتعددة المختلفة .على الرغم من أن
ً
التلفاز السلكي ال يزال الوسيلة األكثر شيوعا  ،إال أن نسبة المشاهدين
الذين يستخدمون خدمات البث الرقمي ارتفعت من  4.4في المائة في

2012
المصدر :هيئة االتصاالت الوطنية
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185

5

المصدر :وزارة الثقافة وهيئة االتصاالت الوطنية

%99.99
%21.03

محطات الراديو

محطات التلفزيون
األرضية

عام  2017إلى  11.4في المائة في عام  2020لتحتل المرتبة الثالثة
ً
األكثر شيوعا.
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زيارة تايوان
نظرة عامة على الحقائق
يمكن لمواطني أكثر من  60دولة ومنطقة دخول تايوان بدون
تأشيرة لمدة  30أو ً 90
يوما.
يوجد في تايوان خط ساخن للمعلومات عن السفر متعدد اللغات
على مدار  24ساعة (.)0800-011-765

بفضل اندماجها الفريد بين الثقافات ،ومناظرها الطبيعية الخالبة،
ومأكوالتها المتنوعة ،وحياة المدينة المثيرة ومجال الضيافة المتطور،
تعد تايوان وجهة مثاليةلمختلف األنماط من المسافرين .يمكن
لمواطنين من أكثر من  60دولة وإقليم دخول البالد قانونيا معفيين من
التأشيرة لمدة  30أو  90يوما.
باإلضافة إلى ذلك ،في تايوان حوالي  1100كيلومتر من خطوط
السكك الحديدية التقليدية ،بما فيها من نظام السكك الحديدية عالية
السرعة التي قد تصل  350كم في الساعة على طول الساحل الغربي،
مما يجعل السفر بين تايبيه وكاوشيونغ في  94دقيقة فقط.
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ن
ن
ع� الحقول المورقة ي� مقاطعة تايتونغ ي�
يمر القطار ب
ه من
الواسعة
الحديدية
ش�ق تايوان .شبكة السكك
ي
ن
ث
أك� الطرق مالءمة للسفر ي� البالد( .تشن يم لينغ)

كما تم تجهيز هاتين المدينتين ومدينة تاويوان الشمالية بأنظمة النقل
السري ــع (مترو) الحديثة.

المعارض التجارية الدولية
على مدار العام ،ينظم مجلس تنمية التجارة الخارجية التايواني
( )TAITRAمعارض تغطي نطاقا كامال من الصناعات .فمن ضمن األماكن
الرئيسية للمعارض :مركز التجارة العالمي في تايبيه ،وقاعة معارض
نانغانغ ،إضافة إلى مركز معارض كاوشيونغ في جنوب تايوان .لمزيد من

التفاصيل ،يرجى زيارة .www.taiwantradeshows.com.tw

معلومات عامة للزوار
يوجد لدى الحكومة بالعديد من المواقع اإللكترونية والخطوط
الساخنة لتزويد المواطنين األجانب بمعلومات حول السفر والعيش
والعمل في تايوان.

الموقع/الخط الساخن

وتشتهر تايوان بتقديم لحم ن ن
الخ�ير المطهو ببطء
ن
ن
عىل األرز ي� كل مكان من السوق التقليدية ي�
ين
(تش� يم لينغ)
الشوارع إىل المآدب الرسمية.
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اللغات

مكتب السياحة التايواني
www.taiwan.net.tw

اإلنجليزي والفرنسي واأللماني واإلندونيسي والياباني
والكوري والماليزي واإلسباني والتايالندي والفيتنامي

الخط الساخن لمعلومات السفر
 24( 0800-011-765ساعة)

اإلنجليزي والياباني والماندرين

وكالة الهجرة الوطنية
www.immigration.gov.tw

اإلنجليزي ،اإلندونيسي ،الخميري ،الماندرين،
التايالندي ،الفيتنامي

 24ساعة :اإلنجليزي والياباني والماندرين
معلومات عن الخط الساخن لألجانب  9:00إلى  17:00طوال أيام األسبوع :الفيتنامي
0800-024-111
 13:00إلى  17:00طوال أيام األسبوع :اإلندونيسي
والخميري والتايالندي
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معالم السياحة الرئيسية
شمال تايوان

متحف القصر الوطنيwww.npm.gov.tw :

تايبيه www.taipei-101.com.tw :101

مناطق االستجمام في الغابات التايوانيةEntertainment.forest.gov.tw :

متحف يينغا  Yinggeللسيراميك في مدينة تايبيه الجديدة:
www.ceramics.ntpc.gov.tw

منطقة الساحل الشرقي الوطنية ذات المناظر الخالبة:
www.eastcoast-nsa.gov.tw

قاعة شيانغ كاي شيك التذكارية الوطنيةwww.cksmh.gov.tw :

منطقة شرق الوادي المتصدع الوطنية ذات المناظر الخالبة:
www.erv-nsa.gov.tw

معبد لونغشانwww.lungshan.org.tw :
حديقة يانغ مينغ شان الوطنيةwww.ymsnp.gov.tw :
منطقة الساحل الشمالي الشرقي الوطني وساحل إيالن الطبيعي:
www.necoast-nsa.gov.tw
منطقة الساحل الشمالي ومناطق قوان يين شان الوطنية الطبيعية:
www.northguan-nsa.gov.tw

وسط تايوان

منطقة صن مون ليك الوطنية ذات المناظر الخالبة:
www.sunmoonlake.gov.tw

قرية فورموسان الثقافية للسكان األصليينwww.nine.com.tw :
منطقة الجبال الثالثية الوطنية ذات المناظر الخالبةwww.trimt-nsa.gov.tw :
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شرق تايوان

حديقة تاروكو الوطنيةwww.taroko.gov.tw :

جنوب تايوان

حديقة كينتينغ الوطنيةwww.ktnp.gov.tw :
منطقة أليشان الوطنية ذات المناظر الخالبةwww.ali-nsa.net :
منطقة سيرايا الوطنية ذات المناظر الخالبةwww.siraya-nsa.gov.tw :
منطقة خليج دابنغ الوطنية ذات المناظر الخالبةwww.dbnsa.gov.tw :
منطقة ماولين الوطنية ذات المناظر الخالبةwww.maolin-nsa.gov.tw :
منطقة الساحل الجنوبي الغربي الوطنية ذات المناظر الخالبة:
swcoast-nsa.travel

الجزر النائية

المعهد الوطني لبحوث وتطوير الحرف اليدوية في تايوانwww.ntcri.gov.tw :

حديقة كينمن الوطنيةwww.kmnp.gov.tw :

بلدة لوكانغwww.lukang.gov.tw :

بنغهو الوطنية ذات المناظر الطبيعية الخالبةwww.penghu-nsa.gov.tw :

المتحف الوطني للعلوم الطبيعيةwww.nmns.edu.tw :

منطقة ماتسو الوطنية ذات المناظر الخالبةwww.matsu-nsa.gov.tw :

حديقة يوشان (جبل جايد) الوطنيةwww.ysnp.gov.tw :

الجزيرة الخضراء وجزيرة األوركيد:
tour.taitung.gov.tw/en/discover/offshore-islands
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المهرجانات والفعاليات الكبرى

94

ا لشهر

المهرجان  /النشاط*

يناير

احتفاالت ليلة رأس السنة

فبراير

مهرجان تايوان للفوانيس**

أغسطس

معرض تايوان لفن الطبخ
مهرجان هوهايان غونغلياو روك

معرض تايبيه الدولي للكتاب

سبتمبر

كرنفال بحيرة صن مون للسباحة

مارس

مهرجان مازو الدولي
(الطقوس الديني)

أكتوبر

مهرجان تايوان للدراجات

أبريل

مهرجان األلعاب النارية الدولي
في بنغهو

نوفمبر

عرض ركوب األمواج المفتوح في تايوان

ديسمبر

ماراثون تايبيه

مايو

مهرجان فولونغ الدولي لفن النحت
الرملي

يونيو

مهرجان لوكانغ لقوارب التنين

يوليو

مهرجان بالون تايوان الدولي

* لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
الموقع اإللكتروني لمكتب السياحة في
eng.taiwan.net.tw
** يقام مهرجان تايوان للفوانيس في مدينة أو
مقاطعة مختلفة كل عام .سيعقد في مدينة
كاوشيونغ في عام .2022
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العملة

التوقيت

الدوالر التايواني الجديد ( NT$أو )TWD
سعر الصرف 28.05 :دوالر تايواني جديد
لكل  1دوالر أمريكي (يونيو )2021

جميع المناطق في بتوقيت
غرينيتش  UTC+8ساعات
(ال توجد تعديالت موسمية)

بطاقات االئتمان والشيكات السياحية
تقبل بطاقات االئتمان الرئيسية على نطاق واسع .يمكن صرف شيكات المسافرين
من بنوك صرف العمالت األجنبية ،إلى جانب العديد من الفنادق والمتاجر
السياحية.
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البقشيش

الكهرباء

البقشيش ليس من المعتاد في تايوان.
غالبا ما يتم إضافة رسوم خدمة
بنسبة  10بالمائة إلى أسعار الغرف
والوجبات في الفنادق والمطاعم.

التيار المتردد  110فولت  60 /هرتز

معلومات عن التأشيرة

األنظمة الجمركية

مكتب الشؤون القنصلية،
وزارة الخارجية
هاتف)+886-2( 2343-2888 :
الموقع اإللكترونيwww.boca.gov.tw :

إدارة الجمارك ،وزارة المالية
هاتف)+886-2( 2550-5500 :
تحويلة 2116
الموقع اإللكترونيweb.customs.gov.tw :

