
9 783962 510411

حـــــقـــــائـــــق
عـــن ألـــمـــانـــيـــا

الـسـيـاسـة الـخـارجـيـة    الـمـجـتـمـع    الـعـلـوم    االقـتـصـاد    الـثـقـافـة

كـــل مــا تــريــد مــعــرفــتــه عـن �ألــمــانــيــا 
�لـيـوم، تــجـده فـي "حــقائـق عـن �ألـمانــيـا". 

كــيــف يــعــمــل �لــنـظــام �لــ�ســيــا�ســي. 
مـا هـي عـنـا�سـر �لـ�سـيـا�سـة �لـخـارجـيـة. 

مــا �لــذي يـمــيـز مـ�ســهــد �لــعــلــوم. 
مــا هـي �لـمــو�سـوعــات �لــتـي تــ�ســغــل 

�لـمـجـتـمـع. مـا هـو �لـجـديـد فـي عـالـم 
�لـفـن و�لـثـقـافـة. �إ�سـافة �إلـى �لـعـديـد 

مـن �لـمـو�سـوعـات �لأخـرى.

�لــحــد�ثــة و�لـثــقــة و�لإيــجــاز مــن خـالل 
�لــعــديــد مـن �لأرقــام، �إ�سـافـة �إلــى 

�لـحــقــائــق و�لـ�ســور: كــل هــذ� يـقــدمـه 
�لـكـتـاب �لـعـمـلـي، عـبـر مـعـارف �أ�سـا�ســيـة 
مـتـعــمــقـة، ويـلـقــي نــظـرة �إلـى مــخــتـلـف 
جــو�نــب �لـحــيــاة �لـعــ�ســريــة �لـحــديـثــة 

فـي �ألـمــانــيــا.  
 facts-about-germany.de
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من تـاأ�شــيــرة الــدخــول )الـفـيــزا( حــتى الــتــيــار الــكــهــربــائــي: مــعــلــومــات مــفــيــدة 
واأرقــام هــواتــف مــهــمــة لــ�شــيــوف األــمــانـــيـا

�إثبات �لهوية و�لفيز�: لدى دخولهم �إىل 
�أملانيا يحتاج �لأجانب �إىل جو�ز �سفر 

�سالح �أو �إىل ثبوتيات ر�سمية بدل عن �جلو�ز. 
بالن�سبة ملو�طني غالبية �لبلد�ن �لأوروبية 

�لغربية تكفي بطاقة �لهوية �ل�سخ�سية. 
ويحتاج �لأطفال يف �أغلب �لأحو�ل وثيقة 

�سفر خا�سة بهم. كما يحتاج مو�طنو دول 
معينة �إىل فيز� "تاأ�سرية دخول" �ساحلة �إىل 
�أملانيا. وميكن �حل�سول على معلومات من 

�لبعثات و�ملمثليات �لأملانية يف 
�خلارج )�ل�سفار�ت و�لقن�سليات(. 
 auswaertiges-amt.de

بالطائرة: ت�سل �إىل �أملانيا �أكرث من 100 
�لطري�ن  �سبكة  �رشكة طري�ن عاملية. 

�لدولية تربط 24 مطار� دوليا يف �أملانيا 
مع خمتلف مناطق �لعامل. كربى �ملطار�ت 

وميونيخ  فر�نكفورت  مطار�ت  هي 
�ملطار�ت  كافة  وترتبط  ودو�سلدورف. 

ب�سكل جيد.   �لربي  �لنقل  ب�سبكة 
 frankfurt-airport.de
 munich-airport.de

 dus.com

بالقطار: متتلك �أملانيا �سبكة من �ل�سكك 
�حلديدية تغطي جممل مناطق �لبالد، 

بطول �إجمايل ي�سل �إىل 38500 كيلومرت�. 
وتتميز �ل�سبكة بالتن�سيق �لتام بني قطار�ت 
�مل�سافات �لبعيدة و�لقطار�ت �ملحلية. كما 

ينطلق يوميا ما يزيد عن 250 قطار� �إىل 
حو�يل 80 مدينة �أوروبية ب�سكل مبا�رش.

�خلط �ل�ساخن ل�رشكة �لقطار�ت "دويت�سة 
: Deutsche Bahn AG "بان

هاتف: 33 66 99 06 18 49+
 bahn.com

بالبا�ص: ميكن �لتنقل يف �أملانيا �أي�سا 
بالبا�ص: حيث يوجد �ليوم ما يزيد عن 

200 خط لبا�سات �مل�سافات �لبعيدة. 
ب�سكل خا�ص بني �ملدن:  �لعرو�ص  وتتنوع 

حيث ترتبط جميع �ملدن �لكبرية بخطوط 
با�سات منتظمة، ناهيك عن �أن �لعديد من 

�ملدن �ل�سغرية �لتي ل يزيد تعد�د �سكانها 
�أي�سا بهذه  ترتبط  ن�سمة   10000 عن 

�ل�سبكة، وتوجد فيها مو�قف لهذه �لبا�سات. 
لال�ستعالم عن خطوط �لبا�سات:  

 busliniensuche.de
 fernbusse.de 

بال�سيارة: تتميز �أملانيا ب�سبكة يف غاية 
�حلد�ثة و�لتطور من طرق �لأوتوبان )�لطرق 

�ل�رشيعة(، �لتي ي�سل طولها �إىل حو�يل 
13000 كيلومرت�، وتنت�رش عليها ما يزيد 

عن 700 ��سرت�حة وحمطة وقود وفندق 
وك�سك، تفتح جميعها ليال نهار�. وتتوفر 

�أنو�ع �لبنزين �خلالية من �لر�سا�ص:  عادي 
"نورمال" )91 �أوكتان(، �سوبر )95 �أوكتان(، 

�سوبر بلو�ص )98 �أوكتان( بالإ�سافة �إىل 
�ملازوت )�لديزل(. ول يوجد يف �أملانيا حتديد 

لل�رشعة �لق�سوى على �لأوتوبان �لحتادي، 
مامل يكن هناك �ساخ�سات مرورية حتدد 

ح باللتز�م بحدود  �ل�رشعة. رغم ذلك ُين�سَ
�رشعة �لأمان �لق�سوى �لبالغة 130 كم/

�ساعة. �أما يف �لأماكن �ملاأهولة فتبلغ 
�ل�رشعة �لق�سوى �مل�سموح بها 50 كم/
�ساعة، وخارج �ملدن 100 كم/�ساعة. 

ل يوجد ر�سوم على ��ستخد�م �لأوتوبان، 
ويجب �للتز�م بو�سع حز�م �لأمان �أثناء 

ركوب �ل�سيارة. بالن�سبة لالأطفال �لذين يقل 
طولهم عن 150 �سم، فاإنه يجب جلو�سهم 

وتاأمينهم يف مقعد �أطفال. ميكن طلب 
�مل�ساعدة يف حالت �لطو�رئ و�لأعطال على 

�لطرق �ل�رشيعة عرب �أعمدة �ت�سال �لطو�رئ 
�ملتو�جدة على جانبي �لطريق. وميكن 

�حل�سول على كامل �ملعلومات �ملتعلقة 
لل�سياح من  بالتنقل بال�سيارة بالن�سبة 

نو�دي �ل�سيار�ت 
 .(ADAC, AvD) لكربى�

ADAC �لطو�رئ  م�ساعدة 
هاتف: 22 22 22 02 18 49+

 adac.de

AvD هاتف �لطو�رئ
 avd.de

+49 80 09 90 99 09

�لإقامة من كافة  �إمكانات  تتوفر  �لإقامة: 
�سقق  �إىل  �لغرف �خلا�سة  �مل�ستويات: من 

�لإجازة، و�سول �إىل �لفنادق �ل�سخمة �لفاخرة. 
وحتى فئات �لأ�سعار �ملنخف�سة تخ�سع للرقابة 

وملعايري حمددة. �حتاد�ت �ل�سياحة ومكاتب 
�ل�سياحية تقدم فهر�سا خا�سة  �ل�ستعالمات 

�ل�سيافة �ملختلفة.   لأماكن 
 germany.travel

بيوت �ل�سباب: �أكرث من 500 من بيوت �ل�سباب 
يف �أملانيا ت�ستقبل �أع�ساء �حتاد بيوت �ل�سباب، 

�ملنتمني �إىل �لحتاد �لدويل لبيوت �ل�سباب. 
ومقابل �لر�سم �ملحدد ميكن �حل�سول 

على بطاقة هوية �ل�سباب �لدولية.  
�حتاد بيوت �ل�سباب �لأملاين

هاتف: 01-0 74 31 52 49+ 
 djh.de

�لنقد و�لعملة: و�سيلة �لدفع �لر�سمية يف �أملانيا 
هي عملة �ليورو )1 يورو = 100 �سنت(. وميكن 

�حل�سول على �لنقد من �آلت �رشف �لعملة 
بو��سطة �لبطاقة �لإلكرتونية EC �أو بطاقة 

�ئتمانية دولية، حيث ميكن قبول كافة بطاقات 
�لئتمان �لدولية �ملعروفة. و�لأ�سعار هي �أ�سعار 

�إجمالية. 

�أرقام �لطو�رئ: 
هاتف �لطو�رئ و�ل�رشطة 110
هاتف �لإطفاء و�حلو�دث 112

توقيت  منطقة  �أملانيا يف  تقع  �لتوقيت: 
و�سط �أوروبا (CET). وبني �أو�خر �آذ�ر/
�لأول/�أكتوبر  ت�رشين  و�أو�خر  مار�ص 

�ل�ساعة  بتقدمي  �ل�سيفي،  �لتوقيت  تتبع 
و�حدة.  �ساعة 

�لتيار �لكهربائي
جهد �لتيار �لكهربائي يف �أملانيا 230 فولت

مــعــلــومــات �ســيــاحــيــة

فــي الــطــريــق إلــى ألــمــانــيــا 

�آخن        • 638 154 651 80 256 482 354 346 73 569 494 631 475 663 263 518 370

برلني 638     •  492 193 556 545 286 285 673 575 184 153 585 438 223 723 632 495

دورمتوند 154 492     •  507 68 224 349 210 358 95 428 350 617 428 520 321 420 338

در�سدن 651 193 507     •  581 492 495 382 581 591 140 225 491 325 444 671 525 382

دو�سلدورف 80 556 68 581 • 220 392 278 341 42 500 417 611 438 562 277 401 338

فر�نكفورت  256 545 224 492 220 • 512 361 132 191 405 444 412 228 680 190 201 128

هامبورغ 482 286 349 495 392 512     • 152 631 370 391 270 781 612 133 688 658 507

هانوفر 354 285 210 382 278 361 152 •  489 294 247 136 661 488 320 551 534 377

كارل�رشوة 346 673 358 581 341 132 631 489 •  303 521 558 271 261 809 188 80 199

كولونيا 73 575 95 591 42 191 370 294 303 • 481 422 577 422 567 282 373 289

ليبزيغ 569 184 428 140 500 405 391 247 521 481 • 88 418 260 371 588 466 408

ماغدبورغ 494 153 350 225 417 444 270 136 558 422 88 • 511 349 321 606 559 449

ميونيخ 631 585 617 491 611 412 781 661 271 577 418 511 • 159 781 421 212 291

نورنبريغ 475 438 428 325 438 228 612 488 261 422 260 349 159 • 601 362 218 109

رو�ستوك 663 223 520 444 562 680 133 320 809 567 371 321 781 601 • 851 812 694

�ساربروكن 263 723 321 671 277 190 688 551 188 282 588 606 421 362 851 • 213 314

�ستوتغارت 518 632 420 525 401 201 658 534 80 373 466 559 212 218 812 213 • 149

فورت�سبورغ 370 495 338 382 338 128 507 377 199 289 408 449 291 109 694 314 149 •
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جدول �مل�سافات يف �أملانيا 
)بالكيلومرت( 

يتم قيا�ص �مل�سافات �لبعيدة يف �أملانيا بالكيلومرت -1 كيلومرت 
يعادل 0،62137 ميل – 1 ميل يعادل 1،60934 كيلومرت
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حــقــائــق عــن �ألــمــانــيــا

الـمـحـتـويـات
بـاخـتـصـار

اجلمهورية االحتادية      6
ال�شعار والرموز      8
الرتكيبة ال�شكانية    10
اجلغرافيا واملناخ     12
الربملان واالأحزاب    14
النظام ال�شيا�شي    16
احلكومة االحتادية    18
م�شاهري االأملان    20

الـدولـة والـسـيـاسـة
مهمات جديدة    22
الدولة االحتادية    26
�شيا�شة نا�شطة    30
م�شاركة متنوعة    32
برلني ال�شيا�شية    34
ثقافة الذاكرة احلية    36

الـسـيـاسـة الـخـارجـيـة
قوة مدنية فاعلة    38
ن�شاط دوؤوب من اأجل ال�شالم واالأمن   42
رائد االندماج االأوروبي      46
حماية حقوق االإن�شان    50
�رشكاء منفتحون    54
التنمية امل�شتدامة    56

االقـتـصـاد واإلبـداع
موقع متميز     58
 فاعل دويل مهم    62
اأ�شواق رائدة واإبداعات    66
 االقت�شاد امل�شتدام    70
 التحول الرقمي    72
�رشيك جتاري مهم    74
 �شوق عمل جذابة     76

الـبـيـئـة والـمـنـاخ
ال�َشّباقة يف �شيا�شة املناخ    78
الع�شب االأ�شا�س يف التعاون من اأجل املناخ        82
حتول الطاقة، م�رشوع االأجيال   84
التقنية اخل�رشاء، قطاع امل�شتقبل    88
م�شادر الطاقة املتجددة    90
تنوع مهم للحياة    92

الـتـعـلـيـم والـمـعـرفـة
موقع علمي متميز    94
عامل جامعات ديناميكي    98
اأبحاث متميزة طموحة                      102
علوم مت�شابكة                      106
�شيا�شة علمية خارجية ن�شيطة                     108
اأبحاث متميزة                      110
نظام مدر�شي جذاب                      112

الـمـجـتـمـع
تنوع غني                                        114
 تنظيم الهجرة                      118
اأ�شاليب معي�شة متنوعة                      122
جمتمع مدين نا�شط                      126
دولة اجتماعية قوية                      128
ن�شاطات متنوعة الأوقات الفراغ                     130 
حرية املعتقدات الدينية                      132

الـثـقـافـة واإلعـالم
اأمة الثقافة النا�شطة                      134
اقت�شاد اإبداع مبتكر                      138
حوار ثقايف                       140
مواقف منفتحة عامليا                      142
حتول اإعالمي �رشيع                      146
اإرث ثقايف عاملي مثري                      150
لغة جذابة                                        152

أسـلـوب حـيـاة
بالد التنوع                                        154
م�شتوى معي�شة َح�رشّي                      158
�شياحة م�شتدامة                      160
حتديات ريا�شية                      164
برلني ت�شتحق امل�شاهدة                      168
متعة التذوق                                       170

مصادر الصور                                      172
 فهرس المصطلحات                 173
التحرير                   176

3 | 2

Tatsachen_2015_arab-Vorspann_kon.indd   3 26.07.2018   17:54:39



مــا الــذي يــمــيــز الــ�صــيــا�صــة واالقــتــ�صــاد والــمــجــتــمــع 
عــن  "حــقــائــق  األــمــانــيــا؟  فــي  والــثــقــافــة  والــعــلــوم 
حــديــث  بــلــد  اإلــى  لــلــتــعــرف  يــدعــوكــم  األــمــانــيــا" 
مــنــفــتــح على الــعــالــم. هــذا الــكــتــاب يــقــدم مــعــلــومــات 
�صــيــاغــتــهــا  تــمــت  مــ�صــاعــدة،  واإر�صــادات  اأ�صــا�صــيــة 
اأنــحــاء  �صــتــى  مــن  لــلــقــراء  ومــنــا�صــب  خــا�ص  بــ�صــكــل 

الــعــالــم.

يــ�صــرح  اأن  "الــحــقــائــق"  يــحــاول  اأجــزاء،  تــ�صــعــة  فـي 
فــكــرة  يــقــدم  واأن  لــلــمــجــتــمــع  االألــمــانــي  الــفــهــم 
تــتــم  الــتــي  والــتــطــورات  والــتــ�صــورات  الــحــلــول  عــن 
االجــتــمــاعــيــة  الــتــغــيــرات  عــ�صــر  فــي  مــنــاقــ�صــتــهــا 

فـي  الــمــعــدلــة  الــجــديــدة  الــطــبــعــة  والــ�صــيــا�صــيــة. 
مــو�صــوعــات  رئــيــ�صــي  بــ�صــكــل  تــتــنــاول   ،2018 عــام 
الــتــاريــخــيــة  الــتــرابــطــات  تــكــمــن  بــيــنــمــا  حــالــيـّـة، 
اإعــطــاء  اأجــل  ومــن  الــخــلــفــيــة.  فــي  والــمــوؤ�صــ�صــاتــيــة 
تــم  كــبــيــرة،  وعــمــلــيــة  نــفــعــيــة  قــيــمــة  الــنــ�صــو�ص 

اإرفــاقــهــا بــمــعــلــومــات بــيــانــيــة جــديــدة وعــ�صــريــة. 

الــنــ�صــخــة الــمــطــبــوعــة مــن "حــقــائــق عــن األــمــانــيــا" 
الــتــقــنــيــة  بــا�صــتــخــدام  �صــامــاًل  اأيــ�صــًا عــر�صــًا  يــ�صــم 
فــي  بــالــتــعــمــق  االإنــتــرنــت  عــبــر  يــقــوم  الــرقــمــيــة، 
الــنــ�صــخــة  هــذه  تــتــنــاولــهــا  الــتي  الــمــو�صــوعــات 

الــمــطــبــوعــة بــاخــتــ�صار.              

الــتــعــرف اإلـى األـمــانــيــا – مـع الــو�صــائــل الـمــتــعــددة مـن "حــقــائــق عــن األــمــانــيــا"

ـالــمــقــدمــة
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Zivile Gestaltungsmacht ∙ Engagiert für Frieden und Sicherheit ∙  

Anwalt europäischer Integration ∙ Schutz von Menschenrechten ∙  

Offener Netzwerkpartner ∙ Nachhaltige Entwicklung

AUSSENPOLITIK Außenpolitik: das Video zum Thema  
→ tued.net/de/vid2

V I D E O A R - A P PV I D E O A R - A P P

E I N B L I C K

Z IVILE GESTALTUNGSMACHT
Deutschland ist in der internationalen Politik 

intensiv und vielfältig vernetzt. Das Land un-

terhält diplomatische Beziehungen zu fast 200 

Staaten und ist Mitglied in allen wichtigen mul-

tilateralen Organisationen und informellen in-

ternationalen Koordinierungsgruppen wie der 

„Gruppe der Sieben“ (G7) und der „Gruppe der 

Zwanzig“ (G20). Außenminister ist seit 2018 

Heiko Maas (SPD). Im Auswärtigen Dienst, des-

sen Zentrale sich in Berlin be�ndet, arbeiten 

rund 11.652 Beschäftigte. Insgesamt unterhält 

Deutschland 227 Auslandsvertretungen.

Das vorrangige Ziel der deutschen Außenpo-

litik ist der Erhalt von Frieden und Sicherheit 

in der Welt. Zu den Grundkoordinaten gehört 

die umfassende Integration in die Strukturen 

der multilateralen Zusammenarbeit. Konkret 

bedeutet dies: eine enge Partnerschaft mit 

Frankreich in der Europäischen Union (EU), 

die feste Verankerung in der Wertegemein-

schaft des transatlantischen Bündnisses mit 

den USA, das Eintreten für das Existenzrecht 

Israels, die aktive und engagierte Mitwirkung 

in den Vereinten Nationen (UN) und im Eu-

roparat sowie die Stärkung der europäischen 

Sicherheitsarchitektur im Rahmen der OSZE.

Gemeinsam mit seinen Partnern setzt sich 

Deutschland weltweit für Frieden, Sicherheit, 

Demokratie und Menschenrechte ein. Der von 

Deutschland vertretene erweiterte Sicher-

heitsbegriff umfasst neben Fragen der Krisen-

prävention, Abrüstung und Rüstungskontrolle 

nachhaltige wirtschaftliche, ökologische und 

soziale Aspekte. Dazu gehören eine Globali-

sierung mit Chancen für alle, grenz-

überschreitender Umwelt- und Klimaschutz, 

der Dialog zwischen den Kulturen sowie Offen-

heit gegenüber Gästen und Einwanderern. Seit 

dem Ende des Ost-West-Kon¡ikts in den frü-

hen 1990er-Jahren haben sich für die deutsche 
Die deutsche Außenpolitik ist fest eingebunden in die multilaterale Zusammenarbeit
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Deutschlands größter Newsroom: die Zentralredaktion der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin

Pro Erscheinungstag werden 16,1 Millionen 

Tageszeitungen und fünf Millionen Wochen- 

und Sonntagszeitungen verkauft (2016). Die 

führenden Blätter, die überregionalen Tages-

zeitungen „Süddeutsche Zeitung“, „Frankfur-

ter Allgemeine Zeitung“, „Die Welt“, „Die Zeit“, 

„taz“ und „Handelsblatt“, zeichnen sich durch 

investigative Recherche, Analyse, Hinter-

grund und umfassende Kommentierung aus. 

Das Nachrichtenmagazin „Spiegel“/„Spiegel 

Anzeigenumsätzen in schwerem Fahrwasser. 

Über 100 Zeitungen haben als Antwort auf die 

Umsonst-Kultur im Netz inzwischen Bezahl-

schranken eingeführt. Die Verlagslandschaft ist 

in Bewegung – auch weil inzwischen fast 

800.000 täglich verkaufte Zeitungsexemplare 

als E-Paper digital vertrieben werden und die 

Zahlen der Digital-Abos stetig zunehmen.

Die Digitalisierung der Medienwelt, das Inter-

net, die dynamische Zunahme mobiler End-

geräte und der Siegeszug der sozialen Medien 

haben das Mediennutzungsverhalten signi-

�kant verändert. 62,4 Millionen Deutsche über 

14 Jahre (89,8 Prozent) sind heute online. Mehr 

als 50 Millionen Menschen nutzen das Internet 

täglich. Durchschnittlich verbrachte jeder Nut-

zer täglich rund 165 Minuten online (gerechnet 

auf die Gesamtbevölkerung: 149 Minuten); 

mehr als jeder Zweite surft inzwischen mobil. 

Zudem ist gut die Hälfte aller Internetnutzer 

Mitglied einer privaten Community. Die digitale 

Revolution hat einen neuen Begriff von Öffent-

lichkeit hervorgebracht; die sozialen Medien 

und die Bloggosphäre sind der Spiegel einer of-

fenen und dialogischen Gesellschaft, in der jeder 

meinungsbildend am Diskurs teilnehmen kann. 

Ob die interaktiven Versammlungsorte im Netz 

zugleich das Fundament für einen zukunfts-

fähigen digitalen Journalismus bilden, bleibt 

abzuwarten. Im Bemühen gegen Fake News und 

gezielte Desinformation nehmen Journalisten 

aller Sparten ihre journalistische Verantwor-

tung wahr.

Online“ und das Boulevardblatt „Bild“ gelten 

als die meistzitierten Medien.

Zugleich be�ndet sich die Branche in einem 

tiefgreifenden Strukturwandel. Die Tageszei-

tungen büßen seit 15 Jahren regelmäßig durch-

schnittlich 1,5 bis 2 Prozent ihrer bezahlten 

gedruckten Au©age ein. Sie erreichen immer 

seltener jüngere Leserschichten und be�nden 

sich bei weiterhin rückläu�gen Au©agen und 

Deutsche Welle Die Deutsche Welle 
(DW) ist der Auslandsrundfunk 
Deutschlands und Mitglied der ARD 
(Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten der 
Bundesrepublik Deutschland). Die DW 
sendet in 30 Sprachen, sie bietet Fern-
sehen (DW-TV), Radio, Internet sowie 
Medienentwicklung im Rahmen der DW 
Akademie. Kostenfreie Nachrichten in 
vier Sprachen bietet der German News 
Service für Interessierte und 
Medien.
→ dw.com

G L O B A L

Digitaler Alltag 
Die mobile Internetnutzung und  
die Verwendung mobiler Endgeräte 
steigen in Deutschland deutlich an. 
Mit der zunehmenden mobilen Da-
tennutzung wachsen die technologi-
schen Anforderungen an die Netzin-
frastruktur. Studien zeigen auch: Die 
Zahl der Internetnutzer steigt seit 
geraumer Zeit nur noch geringfügig.

D I A G R A M M Vielfältiger Zugang: So gehen die Deutschen ins Internet
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EXZELLENTE FORSCHUNG
P A N O R A M A

Mission Rosetta 
Die Mission der europäischen Weltraumorgani-
sation ESA erforschte die Entstehungsgeschichte 
unseres Sonnensystems. Das DLR hatte großen 
Anteil beim Bau der Landeeinheit Philae und be-
treibt das Kontrollzentrum, das die bisher nie 
 gewagte Landung auf einem Kometen betreute.

Neumayer-Station III
Im ewigen Eis der Antarktis betreibt das Alfred-Wegener- 
Institut die Forschungsstation Neumayer III, in der  
ganzjährig Wissenschaftler leben und arbeiten. Sie steht 
auf Stelzen und wächst mit der Schneedecke mit.

Forschungsschiff Sonne

Wasserschöpfkranz
Das Gerät nimmt Was-
serproben und misst 
Temperatur und Tiefe. 

Multicorer
Er kann gleichzeitig viele 
kleine Proben vom Meeres-
boden ausstechen.

Masse:
Größe:
Nutz�äche:
Labor/Büro:
Unterkünfte:

Gewicht:
Dimension:
Landung:

399
Hochschulen  

und Universitäten

81
Max-Planck- 

Institute weltweit
Fraunhofer- 

586.030 
Forscherinnen und  

Forscher

حــقــائــق عــن �ألــمــانــيــا

الـمـزيـد عـن ألـمـانـيـا  
ملعرفة املزيد عن ال�شيا�شة واالقت�شاد والثقافة 

والعلوم واملجتمع ميكن زيارة �شفحة موقع 
دويت�شالند. هنا يوجد حكايات وروايات عن 

االأخبار املختلفة، اإ�شافة اإىل اإمكانات الدخول 
والتوا�شل مع امل�شوؤولني املعنيني، وتوفر 

املعلومات املنا�شبة حول املو�شوعات املختلفة 
كالدرا�شة والعمل يف اأملانيا، وال�شفر اإليها. 

الـكـتـيـب
الطبعة اجلديدة املعدلة من كتيب "حقائق عن اأملانيا" 
تفتح من خالل ت�شعة اأجزاء متنوعة، نوافذ مهمة اإىل 
اأملانيا املعا�رشة. كل من هذه االأجزاء الت�شعة م�شنف 
على اأن يبداأ بفقرة "باخت�شار"، التي تعترب مدخاًل، 
حول  املخت�رشة  االأ�شا�شية  املعلومات  اأهم  وت�شم 
مو�شوع هذا اجلزء. ويف اخلتام يتم ا�شتعرا�س خمتلف 
املو�شوعات واالأفكار ب�شكل مو�شوعي. باالإ�شافة اإىل 
ذلك ي�شم كل جزء من الكتيب العديد من الن�شائح من 
اجلزء،  حمتويات  حول  املعلومات  من  املزيد  اأجل 

عالوة على الروابط املتعددة الو�شائل.

 عـر�ض مـتـوفـر في 14 لـغـة
 تـ�ضـعـة �أجـز�ء

 م�ضـتـويـات مخـتـلـفـة من �لـمـعـلـومـات
 نـ�ضـائـح من �أجـل �لـمـزيـد من �لمـعـلـومـات

 �لفـاعـلون �لأ�ضـا�ضـيون لـكـل من �لمـو�ضـوعـات
 رو�بـط طـبـاعـة من �لـويـب من خـالل تـطـبـيـقـات 

        �لـحـقـيـقـة �لـمـدمـجـة

باخت�ضار: ن�شو�س خمت�رشة غنية باملعلومات 
ت�شكل مدخاًل منطقيًا موجزاً الأهم واأحدث 

التطورات يف كل جزء من الكتاب.

�ملو�ضوع: ن�شو�س 
تخ�ش�شية غنية 

باملعلومات واحلقائق 
تقدم نظرة متعمقة 

ومعلومات وافية حول 
اأهم الق�شايا. 

بانور�ما: اأ�شكال بيانية 
�شاملة تقدم معلومات 

وحقائق كل جزء من 
الكتاب باأ�شلوب مب�شط.

أســرة الــحــقــائــق
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 facts-about-germany.de

ت�شميم حديث يلتقي مع معلومات هائلة

مو�د رقيمة �إ�ضافية
1- قم بتنزيل التطبيق «AR Kiosk» جمانًا على 

 «AR Kiosk» جهازك اجلوال. ميكن احل�شول على       
 .«Google Play» وغوغل بالي «iTunes» عرب اآي تيون       

2- �شغل التطبيق App و�شع جهاز الهاتف اجلوال 
       اأو الكومبيوتر اللوحي على اأيقونة الفيديو 

       Video & AR App )ال�شفحات: 23، 39، 59،   

      79، 115، 135، 155(. خلف هذه ال�شفحات 
         يوجد معلومات اإ�شافية معرو�شة بالتقنية الرقمية. 

3- عندما يتعرف التطبيق على ال�شورة تفتح 
       �شفحات املعلومات االإ�شافية تلقائيًا. 

الـرقـمـيـة
الو�شائل هو عر�س  الرقمي املتعدد  العر�س  جوهر 
 .facts-about-germany.de االإنرتنت اجلديد املتطور
كما يتيح الت�شميم ال�رشيع التجاوب البحث االأمثل 
على االأجهزة اجلوالة. وت�شم اأ�رشة "حقائق" اأي�شًا 
القارئ  عرو�س  اإىل  اإ�شافة  مطبوعة  ورقية  ن�شخًا 
  facts-about-germany.de االإلكرتوين. �شفحة الويـب
فـازت جـائـزة الـتـ�شـمـيـم االألـمانـيـة لـعام 2018، 
 – املمتاز  االتـ�شاالت  "تـ�شـمـيـم  فـئـة  عـن 
جمـل�س  يـمـنـحها  الـتي  الين"،  اأون  مـنـ�شـورات 

الت�شميم االأملانـي.

 تـقـديـم مـن خـالل 14 لـغـة
 مـقاطـع فيـديـو وعـرو�ض غـر�فـيك تفـاعـلية

 جـزء �إ�ضافي "�لـتـاريـخ �لألـمـانـي"
  مـعـلـومـات �أ�ضـا�ضـيـة �ضـامـلـة وكـلـمـات 
        بـحـث لمـزيـد من �لتـعـمـق في كـل جـزء

Aفـيـديـو R - A P P

deutschland.de

facebook.com/deutschland.de

twitter.com/en_germany

instagram.com/deutschland_de

باالإ�شافة اإىل ذلك تلقي �شفحة الويب نظرة 
موزعة اإقليميا على املو�شوعات وال�شخ�شيات 

التي تربط بني اأملانيا و�رشكائها يف العامل، 
وذلك عرب م�شاهمات من ع�رش مناطق خمتلفة 

يف العامل. كما ميكن البقاء على توا�شل وتبادل 
مع موقع اأملانيا "دويت�شالند" عرب قنوات 

التوا�شل االجتماعي. 
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حــقــائــق عــن �ألــمــانــيــا

الـمـزيـد عـن ألـمـانـيـا  
ملعرفة املزيد عن ال�شيا�شة واالقت�شاد والثقافة 

والعلوم واملجتمع ميكن زيارة �شفحة موقع 
دويت�شالند. هنا يوجد حكايات وروايات عن 

االأخبار املختلفة، اإ�شافة اإىل اإمكانات الدخول 
والتوا�شل مع امل�شوؤولني املعنيني، وتوفر 

املعلومات املنا�شبة حول املو�شوعات املختلفة 
كالدرا�شة والعمل يف اأملانيا، وال�شفر اإليها. 

الـكـتـيـب
الطبعة اجلديدة املعدلة من كتيب "حقائق عن اأملانيا" 
تفتح من خالل ت�شعة اأجزاء متنوعة، نوافذ مهمة اإىل 
اأملانيا املعا�رشة. كل من هذه االأجزاء الت�شعة م�شنف 
على اأن يبداأ بفقرة "باخت�شار"، التي تعترب مدخاًل، 
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 �لفـاعـلون �لأ�ضـا�ضـيون لـكـل من �لمـو�ضـوعـات
 رو�بـط طـبـاعـة من �لـويـب من خـالل تـطـبـيـقـات 

        �لـحـقـيـقـة �لـمـدمـجـة
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تخ�ش�شية غنية 

باملعلومات واحلقائق 
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ومعلومات وافية حول 
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بانور�ما: اأ�شكال بيانية 
�شاملة تقدم معلومات 
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أســرة الــحــقــائــق
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ر خــتــ�صــا بــا

هــيـــ�ســـن

نــوردرايــن - 
فــيـــ�ســتـــفــالـــن 

رايــنــالنــد-
بــفــالــتــ�س 

�ســارالنــد

بــادن-
فـــورتـــمـــبــيــرغ

نــيـــدرزاكـــ�سن

�ســلــيــ�ســفــيــغ - 
هــولــ�ســتــايــن مــكـــلــنــبــورغ -

فـــوربــومــرن

بـــرانـــدنـــبـــورغ

زاكــ�ســن - 
اأنـــهـــالـــت

تــوريــنــغــن زاكـــ�ســن

بــافــاريــا

بــرلــيــن 

بـوتــ�سـدام

هـــامـــبـــورغ

فــيــ�ســبــادن

دو�ســلــدورف

هــانــوفــر

بـــريـــمـــن

كــيــل

�ســفــيــريــن

مــاغــدبــورغ

اإرفــورت دريــ�ســدن

مــايــنــز

مـيــونــيــخ

�ســتــوتــغــارت
�ســاربــروكــن

عــا�ســمــة الــواليــة 

الــواليــات الــ�ســتــة عــ�ســر
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فدرالية.  احتادية  عبارة عن جمهورية  اأملانيا هي 
املركـزية  االتـحـاديـة  الـ�سـلـطـة  من  كـل  ويـتمـتـع 
من  بالـكـثـيـر  عـ�سـر  الـ�سـتة  االحتـادية  والواليـات 
ال�سلطات. امل�سوؤولية عن مو�سوعات االأمن الداخلي 
واالإدارة  الثقافية  واحلياة  واجلامعات  واملدار�س 
ذات  يف  الواليات.  �سالحيات  �سمن  تقع  املحلية 
بتطبيق  الواليات  واإدارات  �سلطات  تقوم  ال  الوقت 
قوانينها فقط، واإمنا القوانني االحتادية اأي�سا. ومن 
"بوند�رسات"  الواليات  جمل�س  يف  ممثليها  خالل 
�سن  يف  مبا�رس  ب�سكل  الواليات  حكومات  ت�سارك 

القوانني على امل�ستوى االحتادي. 

النظام الفدرايل يف اأملانيا هو اأكرث من جمرد نظام 
للدولة، فهو يج�سد اأي�سا الالمركزية الثقافية والبنية 
االقت�سادية للبالد، كما يعك�س تقليدا تاريخيا عريقا. 
الواليات  فاإن  ال�سيا�سي،  دورها  عن  النظر  وبغ�س 
تعرب اأي�سا عن هوية حملية واإقليمية متاأ�سلة. ويف 
تر�سيخ هوية  العام 1949  االأملاين مت يف  الد�ستور 
االأملانية  الوحدة  عودة  ومع  الواليات،  وا�ستقاللية 
اجلديدة:  اخلم�س  الواليات  تاأ�سي�س  مت   1990 يف 

زاكـ�سـن،  مكـلـنـبـورغ-فـوربـومـرن،  بـرانـدنـبـورغ، 
الواليات من حيث  اأكرب  تورينغن.  زاك�سن-اأنهالت، 
عدد ال�سكان هي والية نوردراين-في�ستفالن، حيث 
واأكربها  ن�سمة،  مليون   17،9 �سكانها  عدد  يبلغ 
مربع.  كـيـلـومـرت   70540 بـافـاريـا،  هي  مـ�ساحـة 
من  الــمـدن  اأكـرب  هي  بـدورهـا  بـرلـني،  الـعا�سـمة 
�سخ�سا   4012 تبلغ  التي  ال�سكانية  الكـثافـة  حيث 
الثالث  االأمر املتميز هو املدن  لكل كيلومرت مربع. 
حيث  الوقت،  ذات  يف  م�ستقلة  واليات  ت�سكل  التي 
تعترب حدود املدينة هي بذاتها حدود الوالية، وهي 
اأ�سغر  وهامبورغ.  وبرمين  برلني  مدن/واليات 
الواليات االأملانية هي برمين التي ال تزيد م�ساحتها 
عن  �سكانها  وعدد  مربعا،  كيلومرتا   420 عن 
بادن-فورمتبريغ  والية  وتعترب  ن�سمة.   679000
من اأقوى املناطق اقت�ساديا يف اأوروبا. بعد احلرب 
العاملية الثانية كانت والية �سارالند م�ستقلة جزئيا، 
اإعالنها  مت  اأن  اإىل  الفرن�سية،  الو�ساية  �سلطة  حتت 
الوالية   1957 الثاين/يناير  كانون  من  االأول  يف 
اأملانيا  جـمهورية  اإىل  و�سـمها  العا�رسة  االحتادية 

االحتـادية اآنذاك.             

    الـتـركـيـبـة الـسـكـانـيـة   الـشـعـار والـرمـوز    الـجـمـهـوريـة االتـحـاديـة
    الـنـظـام الـسـيـاسـي    الـبـرلـمـان واألحـزاب    الـجـغـرافـيـا والـمـنـاخ

الـحـكـومـة االتـحـاديـة    مـشـاهـيـر األلـمـان

بــاخــتــصــار

ــجــمــهــوريــة اتــحــاديــةـ
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ر خــتــ�صــا بــا

Ei     –    nig    –    keit     und      Recht       und         Frei    –     heit
Da   –   nach       lasst     uns         al       –      le           stre   –    ben

Ei     –   nig     –     keit        und      Recht      und          Frei    –     heit

Blüh        im          Glan     –   ze       die    –   ses           Glü    –    ckes,

blü     –     he,            deut     –    sches        Va      –     ter     –     land!

sind         des           Glü      –   ckes        Un     –   ter      –        pfand.

für         das            deut   –  sche        Va      –      ter      –       land!
brü    – der        –     lich        mit       Herz           und             Hand!

يتاألف الن�سيد الوطني االأملاين ح�رسيا من املقطع الثالث من 
"اأغنية اأملانيا" لهايرني�س هوفمان فون فالر�سلينب )1841(. 

اأما تلحني الن�سيد الوطني فهو من و�سع يوزف هايدن 
 .)1797 /1796(

الـــنـــ�ســـيـــد الـــوطـــنـــي
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رمز الدولة االأملاين االأكرث عراقة هو الن�رس 
االحتادي. الرئي�س االحتادي، جمل�س الواليات، 

املحكمة الد�ستورية االحتادية، البوند�ستاغ 
ت�ستخدم جميعها اأ�سكاال خمتلفة من الن�رس. 

اأي�سا القطع النقدية املعدنية وقم�سان 
االحتادات الريا�سية االأملانية حتمل اأ�سكاال 

و�سورا منوعة من الن�رس.

الـنـ�سـر االتـحـادي

حدد الد�ستور االأملاين األوان العلم االأملاين 
االحتادي باالأ�سود واالأحمر والذهبي. يف 

عام 1949 مت ا�ستيحاء االألوان من اأول علم 
للجمهورية االأملانية الذي يعود اإىل عام 1919. 

وكان احلكم النازي قد األغى ذلك العلم وتبنى 
مكانه �سعار ال�سليب املعقوف. 

الـــعـــلـــم 

الثالث من ت�رسين االأول/اأكتوبر هو يوم عودة 
الوحدة االأملانية يف 1990، وقد حتول منذ 

ذلك العام اإىل يوم عطلة ر�سمية يف اأملانيا. يوم 
الوحدة االأملانية هو يوم العطلة الر�سمية الوحيد 

الذي قرره جمل�س الواليات. 

منذ االأول من كانون الثاين/يناير 2002 يعترب 
اليورو عملة الدفع الر�سمية الوحيدة املتداولة يف 

اأملانيا. وقد حل اليورو مكان املارك االأملاين الذي 
بداأ التعامل به يف عام 1948. املقر الرئي�سي 

للبنك املركزي االأوروبي (ECB) يف مدينة 
فرانكفورت، عا�سمة املال االأملانية.  

موقع de. هو االأو�سع انت�سارا يف اأملانيا، ورمز 
البلد االأكرث �سعبية يف العامل. وترتبط %99،9 
من االأ�رس االأملانية ب�سبكات الهاتف الثابت اأو 

ال�سبكات اجلوالة عرب الرمز الهاتفي الدويل 49+.

الـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي 

الـــعـــمـــلـــة دومـــيـــن

الد�ستور )القانون االأ�سا�سي( الذي �سدر يف عام 
1949 يف مدينة بون، كان يف البداية د�ستورا 

موؤقتا. وبعد عودة الوحدة االأملانية يف 1990 مت 
تبنيه على اأنه الد�ستور الدائم جلمهورية اأملانيا 

االحتادية. ويقع الد�ستور يف 146 مادة، وهو يعلو 
فوق كافة اأ�سكال القانون االأملاين ويحدد اأ�س�س 

قيام الدولة ونظامها واملبادئ والقيم.

الــد�ســتــور االألــمــانــي

 3
اأكـتـوبـر

ـ
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ر خــتــ�صــا بــا

بــنــيــة االأعــمــار

82,6 مليون
الــــ�ســـكـــان  الــتــوزيــع الــجــنــ�ســي 

نــ�ســاء
40,74 مليون 

رجـــال
41,83 مليون

األــف اإنــ�ســانالــنــ�ســاء        الــرجــال الـعـمـر بال�سـنواتاألــف اإنــ�ســان
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ميكن  )الدميغرايف(  ال�سكاين  التطور  �سعيد  على 
والدات  معدل  رئي�سية:  اجتاهات  ثالثة  مالحظة 
منخف�س، ارتفاع متو�سط االأعمار، توجه املجتمع 
معدل  اأعلى  اأملانيا  �سجلت  وقد  ال�سيخوخة.  اإىل 
املواليد  عدد  بلغ  حيث   ،1964 عام  يف  والدات 
ذلك احلني  ومنذ  مليون طفل.   1،36 اجلدد حينها 
يف  اأنه  اإال  منخف�سة.  والدة  معدالت  البالد  ت�سهد 
لل�سنة  اجلدد  املواليد  عدد  ارتفع   2016 العام 
يعادل  والدات  معدل  ومع  التوايل،  على  اخلام�سة 
املراتب  اإىل  اأملانيا  تقدمت  امراأة  لكل  طفل   1،59
تقل�س  وقد  االأوروبي.  امل�ستوى  على  املتو�سطة 
واأ�سبح  االأخرية  �سنة   35 خالل  االأطفال  جيل 
اأبناء  االآباء،  جيل  من  الثلث  بحوايل  اأ�سغر 
من  اأكرب  اليوم  يعترب  الذي  العمر،  من  اخلم�سينات 
ذات  يف  ال�سعفني.  بحوايل  اجلدد  املواليد  عدد 
يبلغ  حيث  املتوقع.  العمر  م�ستوى  يرتفع  الوقت 
 78 الرجال  لدى  و�سطيا  املتوقع  العمر  متو�سط 

�سنة، ولدى ال�سيدات 83 �سنة.

التطور  على  الكبرية  باآثاره  ال�سكاين  التحول  هذا 
يتم  االجتماعية،  االأنظمة  وعلى  االقت�سادي 
اأكرث  الهجرة.  خالل  من  اآثاره  وتخفيف  اإ�سعافه 
بقليل من 22% من �سكان اأملانيا )18،64 مليون( 
هوؤالء  ن�سف  من  واأكرث  اأجنبية.  اأ�سول  من  هم 
اأربع  اأبناء  ويعترب  االأملانية.  اجلن�سية  يحملون 
البالد  القدامى" يف  "املقيمني  من  اأقلية  جن�سيات 
االأقلية  خا�سة:  وحماية  رعاية  على  ويح�سلون 
فريزن  �سعب  جمموعة   ،)50000( الدمناركية 
�سورب  جمموعة  اأملانيا،  �سمال  يف   )60000(
االأملانية  امتداد احلدود  الوزيت�س )60000( على 
"الغجر"  وروما  �سينتي  جمموعة  البولونية، 

االأملان )70000(.             

1865000
الــمـهـاجـرون الـوافـدون 2016

1365000
الــمـهـاجـرون الـمـغــادرون 2016

40,8 مليون
عـــدد االأ�ســـر

الن�ساء الرجال

تـوقــعــات مــ�ســتــوى االأعــمــار

83 �ســنـة/ ـالـتـركـيـبـة الـسـكـانـيـة78 �ســنـة ـ
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ر خــتــ�صــا بــا

ت�سوغ�سبيت�سة
2962مرت

اأعــلــى قــمــة

الـرايـن
865 كم2 يف اأملانيا

طــول الــ�ســاحــل اأطــول االأنــهــار

2442كم

مــ�ســاحــة الــغــابــات

114191كم2

1595
عــدد �ســاعــات الــ�ســمــ�س

850 ل/م2
االأمــطــار 
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الــجــغــرافــيــا والــمــنــاخ
تقع اأملانيا يف و�سط اأوروبا. وهي تت�سارك باحلدود 
مع ت�سع دول اأوروبية. ال يوجد بلد اأوروبي اآخر له 
اأملانيا  تطل  ال�سمال  يف  "اجلريان".  من  اأكرب  عدد 
تقع  اجلنوب  يف  ال�سمال.  وبحر  البلطيق  بحر  على 
القمة  هي  اأملانيا  يف  قمة  اأعلى  االألب.  جبال  عند 
ارتفاعها  ويبلغ  توغ�سبيت�سة،  بافاريا،  الواقعة يف 
2962 مرتا. اأما اأدنى نقطة يف البالد فهي بالقرب 
�سل�سيفيغ- نويندورف-زاك�سنباندة يف والية  من 
ال�سفر   م�ستوى  عن  انخفا�سها  ويبلغ  هول�ستاين، 
اأملانيا  م�ساحة  تبلغ  مرتا.   3،54 البحر"  "�سطح 
357340 كيلومرتا مربعا، وهي رابع اأكرب بلد يف 
فرن�سا  بعد  امل�ساحة،  حيث  من  االأوروبي  االحتاد 
ثلث  حوايل  الغابات  تغطي  وال�سويد.  واإ�سبانيا 
واالأنهار  البحريات  تغطي  بينما  اأملانيا.  م�ساحة 
وغريها من االأ�سطح املائية بالكاد 2% من جممل 
امل�ساحة. اأطول االأنهار هو نهر الراين، الذي ي�سكل 
الغربي احلدود مع فرن�سا، وتقع عليه  يف اجلنوب 
بون  مثل  الهامة،  املدن  من  جمموعة  ال�سمال  يف 
اأطول  ثاين  هو  اإلبة  نهر  ودو�سلدورف.  وكولونيا 
وماغدبورغ  در�سدن  مدن  بني  يربط  وهو  نهر، 

وهامبورغ، وي�سب يف بحر ال�سمال. 

حيث  عام.  ب�سكل  مقبول  مناخ  اأملانيا  يف  ي�سود 
يف  الق�سوى  احلرارة  درجات  متو�سط  ي�سل 
ومتو�سط  مئوية  درجة   21،8 اإىل  متوز/يوليو 
هذا  ي�سل  بينما   .12،3 اإىل  االأدنى  احلرارة 
الثاين/يناير  كانون  يف  االأق�سى  املتو�سط 
مت  وقد   .2،8- اإىل  االأدنى  واملتو�سط   2،1 اإىل 
الت�سجيل  بدء  منذ  حرارة  درجة  اأعلى  ت�سجيل 
حيث   ،2015 متوز/يوليو   5 يف  االإطالق،  على 
و�سلت احلرارة يومها اإىل 40،3 درجة مئوية يف 

املاين.                          نهر  على  كيت�سينغن 

بــرلــيــن
891,70 كم2

الــعــا�ســمــة 

الـمــ�ســاحــة

357340 كم2

و�ســـط اأوروبـــا 
الــمــوقــع
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ر خــتــ�صــا بــا

ي�سم البوند�ستاغ 598 ع�سواً على االأقل. ي�ساف 
اإليهم عادة ما يعرف با�سم املقاعد املوؤقتة ومقاعد 
التعديل. البوند�ستاغ االأملاين التا�سع ع�رس الذي مت 

انتخابه يف 2017 ي�سم 709 ع�سواً. 

709 اأع�ضاء

مـجـلـ�س الـواليـات "بـونـد�سـرات"
جمل�س الواليات هو اإحدى الهيئات الد�ستورية اخلم�س الدائمة. 

وهو ميثل الواليات االحتادية. ي�سم جمل�س الواليات 69 ع�سوا 
ميثلون حكومات الواليات. حيث توفد كل والية ثالثة اأع�ساء 
على االأقل، وميكن اأن ي�سل متثيل الواليات االأكرب من حيث 

ال�سكان اإىل �ستة اأع�ساء.

مكلنبورغ-فوربومرننيدرزاك�سن 

6  بادن-فورمتبريغتورينغن 4
6  بافاريا�سلي�سفيغ-هول�ستاين 4
4  برلنيزاك�سن-اأنهالت 4
4  براندنبورغزاك�سن 4
3  برمين�سارالند 3

3  هامبورغراينالند-بفالت�س 4
5  هي�سننوردراين-في�ستفالن  6 6 3

الــبــونــد�ســتــاغ

15 | 14

الي�ضار
69 ع�سواً

اخل�رض
67CDU ع�سواً

200 ع�سواً CSU
46 ع�سواً

SPD
153 ع�سواً

م�ضتقلون 
2

AfD
92 ع�سواً

FDP 80 ع�سو
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�سنوات  اأربع  كل  الأملاين  البوند�ستاغ  انتخاب  يتم 
من ِقَبل املواطنني الأملان الذين يحق لهم النتخاب، 
الذين بلغوا �سن الثامنة ع�رشة من العمر، وذلك يف 
البوند�ستاغ  حرة.  �رشية  دميقراطية  انتخابات 
الأدنى  احلد  يبلغ  الحتادي.  الأملاين  الربملان  هو 
لعدد اأع�ساء البوند�ستاغ 598 ع�سوا، يتم انتخاب 
املختلفة  الوليات  يف  الأحزاب  لوائح  من  ن�سفهم 
)ال�سوت الثاين(، بينما يتم انتخاب الن�سف الآخر، 
النتخابية  الدوائر  خالل  من  ع�سوا   299 حوايل 
يجعل  الأملاين  النتخاب  قانون  الأول(.  )ال�سوت 
اأن يتمكن من حكم  الأحزاب  اأحد  ال�سعب على  من 
اأن ت�سكيل الئتالف احلكومي  البالد منفردا، حيث 
ت�سكيل  عملية  تعقيد  عدم  اأجل  ومن  القاعدة.  هو 
تاأثري  خالل  من  الربملانية،  والغالبية  الئتالفات 
الأحزاب ال�سغرية، فاإنه يتم ا�ستبعادها من ع�سوية 
"عتبة  بقاعدة  يعرف  ما  على  بناء  البوند�ستاغ، 
5%". ي�سم البوند�ستاغ التا�سع ع�رش �سبعة اأحزاب، 
وهي: اأع�ساء،   709 خالل  من  جمتمعة   تتمثل 
 FDP ،AfD ،SPD ،CSU ،CDU، الي�سار، اخل�رش. ومنذ 
وي�سكل كل من حزب CDU واحلزب ال�سقيق املتواجد 
CSU كتلة برملانية واحدة  فقط يف ولية بافاريا 
 .1949 عام  يف  البوند�ستاغ  انتخابات  اأوىل  منذ 
البديل  الدورة الربملانية هو حزب  اجلديد يف هذه 
الذي   FDP الأحرار  وحزب   ،AfD اأملانيا  اأجل  من 
يعود اإىل الربملان بعد غياب اأربع �سنوات.  احلكومة 
بني ائتالف  عن  عبارة  هي  احلالية   الحتادية 
اأجنيال  الدكتورة  وتقودها   ،SPDو  CDU/CSU  
الحتادية،  امل�ست�سارة  ب�سفتها   ،CDU مريكل 
نائب  من�سب   SPD �سولت�س  اأولف  وي�سغل 
ما�س  هايكو  اخلارجية  وزارة  ويتوىل  امل�ست�سار، 
 FDP والأحرار   AfD البديل  اأحزاب  اأما   .SPD

والي�سار وحزب اخل�رش، فهي ت�سكل معا املعار�سة 
يف الربملان.                                             

الأحــــزاب

ـالــبــرلــمــان واألحــزاب الحتاد الدميقراطي امل�سيحي 
(CDU) الأملاين

427173 ع�سواً
نتيجة انتخابات 2017: %26،8 

احلزب الدميقراطي الجتماعي 
(SPD) "الأملاين "ال�سرتاكي

463723 ع�سواً
نتيجة انتخابات 2017: %20،5

احلزب الي�ساري
62182 ع�سواً

نتيجة انتخابات 2017: %9،2

بوندني�س 90/ اخل�رش
65257 ع�سواً

نتيجة انتخابات 2017: %8،9

(CSU) الحتاد الجتماعي امل�سيحي
141000 ع�سواً

نتيجة انتخابات 2017: %6،2

(AfD) حزب البديل من اأجل اأملانيا
29000 ع�سواً

نتيجة انتخابات 2017: %12،6

(FDP) حزب الأحرار الدميقراطي
63050 ع�سواً

نتيجة انتخابات 2017: %10،7
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ر خــتــ�صــا بــا

امل�ست�سار االحتادي
يقوم البوند�ستاغ بانتخاب 
امل�ست�سار باالقرتاع ال�رسي. 
ويحدد امل�ست�سار اخلطوط 

العري�سة ل�سيا�سة الدولة كما 
يرتاأ�س احلكومة.   

احلكومة االحتادية
احلكومة املوؤلفة من 

امل�ست�سار االحتادي والوزراء 
االحتاديني. كل وزير يتوىل 

امل�سوؤولية الكاملة عن حقيبته 
الوزارية.   

املحكمة الد�ستورية االحتادية
تتاألف املحكمة من 16 قا�سيا. ويتم 
انتخاب ن�سفهم باأغلبية ثلثي اأع�ساء 

البوند�ستاغ ون�سفهم االآخر باأغلبية ثلثي 
اأع�ساء جمل�س الواليات اأي�سا.

ينتخب   يقرتح 

يعني

ينتخب

ينتخب

ينتخب

التجمع االحتادي
يلتئم التجمع االحتادي فقط من 
اأجل انتخاب الرئي�س االحتادي 

لفرتة رئا�سية من خم�س �سنوات، 
ويقوم بذلك عرب انتخابات �رسية. 

البوند�ستاغ
يتم انتخاب الربملان ملدة اأربع 

�سنوات وي�سم 598 ع�سوا. 
باالإ�سافة اإىل االأع�ساء املوؤقتني 
واأع�ساء التعديل. وت�ستمل مهام 
البوند�ستاغ على �سن القوانني 

ومراقبة عمل احلكومة.

جمل�س الواليات
يتاألف جمل�س الواليات من 69 

ع�سوا من اأع�ساء حكومات 
الواليات. يف العديد من املجاالت 
حتتاج القوانني اإىل موافقة جمل�س 

الواليات. 

ينتخب

 الرئي�س االحتادي
راأ�س الدولة يتوىل ب�سكل رئي�سي 

مهمات بروتوكولية �سكلية، وميثل 
جمهورية اأملانيا االحتادية. وهو 
يقوم بت�سمية امل�ست�سار والوزراء 

االحتاديني، كما يوقع على 
القوانني.

ي�ضمي ي�ضمي
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فـرانـك-فالـتـر �سـتـايـنـمـايـر، 
مواليد 1956، رئي�س اجلمهورية 
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 2017
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الدكتور اأندريا�س فو�سكولة، 
مواليد 1963، رئي�س املحكمة 

الد�ستورية االحتادية 
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ر خــتــ�صــا الــرئــيــ�س االتــحــادي والـــمــ�ســتــ�ســار االتـحـادي بــا

وزارة املالية االحتادية
  bundes�nanzministerium.de

وزارة الداخلية، والبناء 
والوطن االحتادية
 bmi.bund.de

وزارة اخلارجية
 www.diplo.de

الوزارة االحتادية لالقت�ساد والطاقة
 bmwi.de

وزارة العدل وحماية امل�ستهلك االحتادية
  bmjv.de

الوزارة االحتادية للعمل 
وال�سوؤون االجتماعية

  bmas.de

وزارة الدفاع االحتادية
  bmvg.de

الوزارة االحتادية للتغذية والزراعة
  bmel.de

الوزارة االحتادية ل�سوؤون االأ�رسة،
وامل�سنني والن�ساء وال�سباب
  bmfsfj.de

وزارة ال�سحة االحتادية
 www.bundesgesundheitsministerium.de 
 
الوزارة االحتادية للنقل والبنية 
التحتية الرقمية

  bmvi.de

الوزارة االحتادية للبيئة،وحماية 
الطبيعة، و�سالمة املفاعالت

  bmu.de

الوزارة االحتادية للتعليم واالأبحاث
  bmbf.de

الوزارة االحتادية للتعاون
 االقت�سادي والتنمية
 bmz.de

1963-1949 (CDU) كونراد اآدناور

1966-1963 (CDU) لودفيغ اإيرهارد

1969-1966 (CDU) كورت غيورغ كيزينغر

1974-1969 (SPD) فيلي برانت

1982-1974(SPD) هيلموت �ضميت

1998-1982 (CDU) هيلموت كول

2005-1998 (SPD) غريهارد �رضودر

اأجنيال مريكل (CDU) منذ عام 2005

1959-1949 (FDP) تيودور هوي�س

1969-1959 (CDU) هايرني�س لوبكة

1974-1969 (SPD) غو�ضتاف هاينمان

1979-1974 (FDP) فالرت �ضيل

1984-1979 (CDU) كارل كار�ضتنز

2010-2004 (CDU)  هور�ضت كولر

2012-2010 (CDU) كري�ضتيان فولف

يواآخيم غاوك )م�ستقل( 2017- 2012

الــروؤ�ســاء االتــحــاديــونالــمـ�سـتـ�ســارون االتــحـاديــون 

1949
1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015 

1994-1984 (CDU) ريت�ضارد فون فايت�ضيكر

1999-1994 (CDU) رومان هريت�ضوغ

2004-1999 (CDU) يوهان�س راو
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 (SPD) فرانك-فالرت �ضتاينماير
منذ 2017
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االحتاديون  والوزراء  االحتادي  امل�ست�سار  ي�سكل 
احلكومة االأملانية االحتادية. واإىل جانب امل�سوؤولية 
عن و�سع ال�سيا�سات التي يتمتع بها امل�ست�سار، فاإن 
مبداأ �سيادة الوزارات هو ال�سائد، حيث يقوم الوزراء 
باالإ�رساف على ن�ساطات وزاراتهم وقيادتها، �سمن 
مبداأ  اإىل  اإ�سافة  لل�سيا�سة،  العري�سة  اخلطوط  اإطار 
القرارات  اتخاذ  يتم  اأن  على  ين�س  الذي  الزمالة، 
الت�سويت  طريق  عن  احلكومة  عليها  تختلف  التي 
وزيرا   14 االحتادية  احلكومة  ت�سم  باالأغلبية. 

متخ�س�سا، اإ�سافة اإىل رئي�س مكتب امل�ست�سار. 

الر�سمية  اجلهات  اأعلى  هي  االحتادية  الوزارات 
امل�ست�سار  منح  على  الد�ستور  وين�س  االحتادية. 
�سلطة ودورا خا�سا يف البالد: "امل�ست�سار االحتادي 
يتحمل  كما  لل�سيا�سة،  العري�سة  اخلطوط  ي�سع 
امل�سوؤولية عن ذلك". يف مكتب امل�ست�سار والوزارات 
ومن  موظفا.   18000 حوايل  يوجد  االحتادية 
العاملني هي وزارة  االأكرب من حيث عدد  الوزارات 
االحتادية.  الدفاع  ووزارة  االأملانية،  اخلارجية 
ثمان وزراء ي�ستقرون يف مدينة برلني، بينما ي�ستقر 
�ستة وزراء يف املدينة االحتادية، بون. كما تتمثل 
جميع الوزارات من خالل مكاتب متواجدة يف كال 

املدينتني.                             

الــوزارات االتــحــاديــة

وزارة املالية االحتادية
  bundes�nanzministerium.de

وزارة الداخلية، والبناء 
والوطن االحتادية
 bmi.bund.de

وزارة اخلارجية
 www.diplo.de

الوزارة االحتادية لالقت�ساد والطاقة
 bmwi.de

وزارة العدل وحماية امل�ستهلك االحتادية
  bmjv.de

الوزارة االحتادية للعمل 
وال�سوؤون االجتماعية

  bmas.de

وزارة الدفاع االحتادية
  bmvg.de

الوزارة االحتادية للتغذية والزراعة
  bmel.de

الوزارة االحتادية ل�سوؤون االأ�رسة،
وامل�سنني والن�ساء وال�سباب
  bmfsfj.de

وزارة ال�سحة االحتادية
 www.bundesgesundheitsministerium.de 
 
الوزارة االحتادية للنقل والبنية 
التحتية الرقمية

  bmvi.de

الوزارة االحتادية للبيئة،وحماية 
الطبيعة، و�سالمة املفاعالت
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الوزارة االحتادية للتعليم واالأبحاث
  bmbf.de

الوزارة االحتادية للتعاون
 االقت�سادي والتنمية
 bmz.de

ـالـحـكـومـة االتـحـاديـة ـ
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ر خــتــ�صــا بــا

الرائد يف عامل الرومان�سية: لودفيغ فان بيتهوفن 
)1770-1827( اأدخل على الرتكيز الوا�سح ال�سكل 
معايرَي جديدة متاما من التعبري الفردي والتف�سري 

التا�سعة"(. )"ال�سيمفونية  للمو�سيقى.  ال�سخ�سي 

لــودفــيـغ فــان بـيــتــهــوفــن
جنمة الفيلم: مارلينة ديرتي�س )1901-1992( كانت 
فن  واحدة من قالئل املمثالت االأملانيات اللواتي ُو�سِ
باأنهن اأيقونات الفن )"املالك االأزرق"(. يف 1939 

ح�سلت الفنانة املولودة يف برلني على اجلن�سية 
االأمريكية.

مــارلــيــنــة ديــتــريــ�س

اأ�ستاذ الرواية واحلداثة: توما�س مان )1955-1875( 
ينتمي اإىل اأهم كتاب االأدب العاملي يف القرن الع�رسين. 

وقد نال يف عام 1929 جائزة نوبل يف االأدب عن 
"بودنربوك�س". االأ�رسية  ملحمته 

تــومــا�س مــان
فنان النه�سة االأملانية: األربي�ست دورر )1471-

1528( من نورنبريغ، وهو من اأهم ال�سخ�سيات يف 
تاريخ الفن واأكرثها تنوعا وتعددية. وقد قام بثورة يف 

تقنيات ق�س اخل�سب واحلفر على النحا�س.

دورر األــبــريــ�ســت 

�سيا�سي ورائد عاملي: فيلي برانت )1913-1992( توىل 
من�سب امل�ست�سار االأملاين )1969-1974( وقاد ال�سيا�سة 

االأملانية يف فرتة مثرية ع�سيبة. وقد ج�سد االنطالقة 
الدميقراطية واالجتماعية خالل تلك الفرتة ب�سكل ال مثيل 

له. يف عام 1971 نال جائزة نوبل لل�سالم.

فيلي برانت
مكت�سف اأ�سعة اإك�س: فيلهيلم كونراد رونتغن )1845-

1923( اكت�سف يف العام 1895 يف فورت�سبورغ اأ�سعة 
رونتغن التي حملت ا�سمه منذ ذلك احلني. يف 1901 كان اأول 
اإن�سان يح�سل على جائزة نوبل يف الفيزياء. ومنذ ذلك احلني 
نال اأكرث من 80 باحث اأملاين متميز هذه اجلائزة العاملية. 

فــيـلـهـيـلـم كـونــراد رونـتـغـن
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مــشــاهــيــر األلــمــان
مفكرون  �سجعان،  رواد  خالدون،  كال�سيكيون 
كل  ب�سخ�سيات  االأملاين  التاريخ  يحفل  متميزون: 
ما ميكن قوله عنها هو اأنها �سخ�سيات ا�ستثنائية 
متميزة. وقد ذاعت �سهرة الكثريين منهم، متجاوزة 
واحد  اإىل  با�سمه  يدين  غوتة  معهد  البالد.  حدود 
غوتة،  فون  فولفغانغ  يوهان  ال�سعراء،  اأهم  من 
�ستى  اإىل   1951 عام  منذ  اال�سم  هذا  يحمل  وهو 
اأنحاء العامل. يف مهرجان بايرويت يجتمع �سنويا 
يف  ليبدعوا  العامل،  اأنحاء  �ستى  من  فاغرن  ع�ساق 
اأ�سماء  "خامت نيبلونغن".  االأبدية  تقدمي م�رسحيته 
وبنز  وبالنك  ورنتغن  واآين�ستاين  هومبولت  مثل 
�سهرة  اأملانيا  اإك�ساب  يف  اأي�سا  �ساركت  واأوتو 
الباحثني  بالد  اأنها  على  وظهورها  �سهرة،  فوق 
واملهند�سني املبدعني. وقد جاء بعدهم اأ�سماء مثل 
هيل،  �ستيفان  الكيمياء،  يف  نوبل  جائزة  حامل 

األك�سندر غري�ست.  ورائد الف�ساء 

اأنه كان من ال�سعب على املراأة يف االأزمنة  ورغم 
فاإن  هذه،  النجاح  ق�س�س  مثل  كتابة  ال�سابقة 
ماريا  �سومان،  كالرا  مثل:  اأ�سماء  ي�سادف  املرء 
روزا  موندرزون-بيكر،  باوال  مرييان،  زيبيال 
اأ�ستاذة  اأو  اأنا زيغري�س، �سويف �سول،  لوك�سمبورغ، 
كل  تعترب  واليوم  باو�س.  بينا  ال�سهرية  الرق�س 
كري�ستيانة  والباحثة  مولر،  هريتا  االأديبة  من 
املتميز.  االأداء  على  مثاال  نو�سالين-فولهارد 
حداثة  على  رائعة  اأمثلة  جميعا  هوؤالء  وتعترب 
جانب  اإىل  املراأة  فيه  ت�سارك  الذي  املجتمع، 
تكون  حيثما  الفر�س،  بذات  وتتمتع  الرجل، 

امل�ساركة �رسورية.                                           

�ساعر، كاتب م�رسحي، باحث: يوهان 
فولفغانغ فون غوتة )1749-

1832( يعترب "عبقري اأزيل" واأحد 
اأهم الكال�سيكيني يف االأدب االأملاين.  

فــولــفــغــانـغ يــوهــان 
فــون غــوتــة

منا�سل من اأجل احلرية: يعترب فريدري�س 
فون �سيلر )1759-1805( واحدا من 

كبار الكتاب امل�رسحيني يف العامل 
)"الل�سو�س"، "ماريا �ستوارت"، "دون 

كارلو�س"( عالوة على كونه كاتب متميز.

فــريــدريــ�س فــون �ســيــلــر

الرائد يف مو�سيقى الباروك الكن�سية: 
يوهان �سيبا�ستيان باخ )1750-1685( 
اأتقن �رسامة "فن الذاكرة" واأبدع ما يزيد 

عن 200 كنتتا واأرتوريو.

يــوهـان �سـيـبــا�سـتـيـان بــاخ
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ر خــتــ�صــا بــا

الرائد يف عامل الرومان�سية: لودفيغ فان بيتهوفن 
)1770-1827( اأدخل على الرتكيز الوا�سح ال�سكل 
معايرَي جديدة متاما من التعبري الفردي والتف�سري 

التا�سعة"(. )"ال�سيمفونية  للمو�سيقى.  ال�سخ�سي 

لــودفــيـغ فــان بـيــتــهــوفــن
جنمة الفيلم: مارلينة ديرتي�س )1901-1992( كانت 
فن  واحدة من قالئل املمثالت االأملانيات اللواتي ُو�سِ
باأنهن اأيقونات الفن )"املالك االأزرق"(. يف 1939 

ح�سلت الفنانة املولودة يف برلني على اجلن�سية 
االأمريكية.

مــارلــيــنــة ديــتــريــ�س

اأ�ستاذ الرواية واحلداثة: توما�س مان )1955-1875( 
ينتمي اإىل اأهم كتاب االأدب العاملي يف القرن الع�رسين. 

وقد نال يف عام 1929 جائزة نوبل يف االأدب عن 
"بودنربوك�س". االأ�رسية  ملحمته 

تــومــا�س مــان
فنان النه�سة االأملانية: األربي�ست دورر )1471-

1528( من نورنبريغ، وهو من اأهم ال�سخ�سيات يف 
تاريخ الفن واأكرثها تنوعا وتعددية. وقد قام بثورة يف 

تقنيات ق�س اخل�سب واحلفر على النحا�س.

دورر األــبــريــ�ســت 

�سيا�سي ورائد عاملي: فيلي برانت )1913-1992( توىل 
من�سب امل�ست�سار االأملاين )1969-1974( وقاد ال�سيا�سة 

االأملانية يف فرتة مثرية ع�سيبة. وقد ج�سد االنطالقة 
الدميقراطية واالجتماعية خالل تلك الفرتة ب�سكل ال مثيل 

له. يف عام 1971 نال جائزة نوبل لل�سالم.

فيلي برانت
مكت�سف اأ�سعة اإك�س: فيلهيلم كونراد رونتغن )1845-

1923( اكت�سف يف العام 1895 يف فورت�سبورغ اأ�سعة 
رونتغن التي حملت ا�سمه منذ ذلك احلني. يف 1901 كان اأول 
اإن�سان يح�سل على جائزة نوبل يف الفيزياء. ومنذ ذلك احلني 
نال اأكرث من 80 باحث اأملاين متميز هذه اجلائزة العاملية. 
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الـدولـة والـ�سـيـا�سـة والـتـاريـخ

القيم  على  قائمة  دميقراطية  دولة  اأملانيا 
العامل.  على  منفتحة  اقت�صاديا،  ناجحة  ال�صامية، 
انتخابات  بعد  التنوع:  غاية  يف  ال�صيا�صي  امل�صهد 
ع�رش  التا�صع  الأملاين  )الربملان(  البوند�صتاغ 
)2017( قام بداية احلزب الذي كان القوة الأكرب 
 CDU/CSU النتخابات  بنتيجة  الربملان  يف 
اخل�رش  وحزب   FDP الأحرار  حزب  مع  بالت�صاور 
ائتالف حكومي  ت�صكيل  اإمكانية  من  التحقق  بغية 
يف  بالف�صل.  امل�صاورات  هذه  باءت  وقد  معهما. 
 SPDو  CDU/CSU الأكرب  الأحزاب  متكنت  اخلتام 
اإىل   2018 اآذار/مار�س  �صهر  يف  التو�صل  من 
وذلك  كبري،  حكومي  ائتالف  ت�صكيل  حول  اتفاق 
احلزب  جلوء  وبعد  �صاقة  طويلة  مفاو�صات  بعد 
وكانت  اأع�صائه.  ا�صتفتاء  اإىل   SPD ال�صرتاكي 
احلزبني  بني  التحالف  ها  مثل  �صهدت  قد  البالد 
الدورة  خالل  الأملاين  الأحزاب  نظام  يف  الأقوى 
يف  مقاعد   709 بني  ومن  ال�صابقة.  الربملانية 
مقعدا   399 الئتالف  اأحزاب  متتلك  الربملان 
مقعد).   153  SPD مقعد،   246  CDU/CSU)

اأجل  من  البديل  حزب  من  املعار�صة  وتتكون 
اأملانيا AfD )92 مقعد(، والأحرار FDP )80 مقعد( 
اإ�صافة  مقعد(،   67( واخل�رش  مقعد(   69( والي�صار 

اإىل ع�صوين م�صتقلني. 

اأجنيال  الدكتورة  الحتادية  الأملانية  امل�صت�صارة 
مريكل (CDU) هي رئي�صة احلكومة للدورة الربملانية 
الرابعة على التوايل، حيث ت�صغل هذا املن�صب منذ 
جمهورية  تاريخ  يف  الأوىل  ال�صيدة  وهي   .2005
نواب  املن�صب.  ت�صغل هذا  التي  الحتادية  اأملانيا 
وهايكو  املالية(  )وزير  �صولت�س  اأولف  امل�صت�صار 
الأهم  املمثلني  من  هما  اخلارجية(،  )وزير  ما�س 
تتاألف  الحتادية.  احلكومة  يف   SPD حلزب 
ووزيــرة،  وزيـرا   14 من  الحتـاديـة  احلـكـومة 
الحتادي.  امل�صت�صار  مكتب  رئي�س  اإىل  اإ�صافة 
�صعار  الذي يحمل  الئتالف  ت�صكيل  اتفاق  وي�صكل 
جديدة  ديناميكية  اأوروبا،  يف  جديدة  انطالقة   "
اأ�صا�س  بالدنا"  يف  جديد  ت�صامن  اأملانيا،  يف 
التـحـادية.  احلـكـومـة  لأحـزاب  امل�صـرتك  الـعـمل 

    سـيـاسـة نـشـيـطـة    دولـة فـدرالـيـة    مـهـمـات جديـدة
مـشـاركـة مـتـنـوعـة    ثـقـافـة الـذاكـرة الـحـيـة

بـاخـتـصـار
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مــبـنــى الـرايــ�صــ�صــتــاغ فـي بــرلــني هــو مــقــر الــبــونــد�صـتــاغ الألـمــانــي مــنــذ 1999. الــ�صــيــر نــورمــان فــو�صــتــر �صـَـمـّـم الــقــبــة الــزجــاجــيــة     

الدولة وال�صيا�صة والتاريخ: فـيديـو حول الـمو�صوع
 tued.net/ar/vid1 
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الـدولـة والـ�سـيـا�سـة والـتـاريـخ
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)2017( قام بداية احلزب الذي كان القوة الأكرب 
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ائتالف حكومي  ت�صكيل  اإمكانية  من  التحقق  بغية 
يف  بالف�صل.  امل�صاورات  هذه  باءت  وقد  معهما. 
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اإىل   2018 اآذار/مار�س  �صهر  يف  التو�صل  من 
وذلك  كبري،  حكومي  ائتالف  ت�صكيل  حول  اتفاق 
احلزب  جلوء  وبعد  �صاقة  طويلة  مفاو�صات  بعد 
وكانت  اأع�صائه.  ا�صتفتاء  اإىل   SPD ال�صرتاكي 
احلزبني  بني  التحالف  ها  مثل  �صهدت  قد  البالد 
الدورة  خالل  الأملاين  الأحزاب  نظام  يف  الأقوى 
يف  مقاعد   709 بني  ومن  ال�صابقة.  الربملانية 
مقعدا   399 الئتالف  اأحزاب  متتلك  الربملان 
مقعد).   153  SPD مقعد،   246  CDU/CSU)
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اأملانيا AfD )92 مقعد(، والأحرار FDP )80 مقعد( 
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اأجنيال  الدكتورة  الحتادية  الأملانية  امل�صت�صارة 
مريكل (CDU) هي رئي�صة احلكومة للدورة الربملانية 
الرابعة على التوايل، حيث ت�صغل هذا املن�صب منذ 
جمهورية  تاريخ  يف  الأوىل  ال�صيدة  وهي   .2005
نواب  املن�صب.  ت�صغل هذا  التي  الحتادية  اأملانيا 
وهايكو  املالية(  )وزير  �صولت�س  اأولف  امل�صت�صار 
الأهم  املمثلني  من  هما  اخلارجية(،  )وزير  ما�س 
تتاألف  الحتادية.  احلكومة  يف   SPD حلزب 
ووزيــرة،  وزيـرا   14 من  الحتـاديـة  احلـكـومة 
الحتادي.  امل�صت�صار  مكتب  رئي�س  اإىل  اإ�صافة 
�صعار  الذي يحمل  الئتالف  ت�صكيل  اتفاق  وي�صكل 
جديدة  ديناميكية  اأوروبا،  يف  جديدة  انطالقة   "
اأ�صا�س  بالدنا"  يف  جديد  ت�صامن  اأملانيا،  يف 
التـحـادية.  احلـكـومـة  لأحـزاب  امل�صـرتك  الـعـمل 
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الـدولـة والـ�سـيـا�سـة والـتـاريـخ

 2018 العام  يف  اأملانيا  يف  القت�صاد  ينطلق 
التوايل،  على  التا�صعة  لل�صنة  النمو  حتقيق  اإىل 
ت�صغيل  معدلت  يف  قيا�صيا  رقما  بالتايل  ويحقق 
و�صناديق  الدولة  موارد  ترتفع  كما  العاملة،  اليد 
املديونية  تقلي�س  مت  وقد  الجتماعي.  ال�صمان 
ال�صفر،  اإىل درجة  اجلديدة يف اجلهات الحتادية 
طريقها  يف  املتجددة  الطاقة  م�صادر  اأن  كما 
الطاقة  توليد  اأجل  من  حمددة  تقنية  اإىل  للتو�صل 
الكهربائية. ي�صكل التقارب والندماج بني ال�رشق 
الوحدة  عودة  منذ  مركزيا  مو�صوعا  والغرب 
اأملانيا  النا�س يف  الأملانية يف 1990، وقد جنح 
جناح  ق�صة  بذلك  ُم�َصطرين  حتقيقه،  يف  معا 
"ميثاق الت�صامن 2"،  رائعة. حتى 2019 ي�صتمر 
يورو.  مليار   156،5 مببلغ  تخ�صي�صه  مت  الذي 
والغرب،  ال�رشق  يف  �رشائب  يدفع  مواطن  كل 
"ر�صم  ال�رشق" من خالل  "بناء  ي�صاهم يف عملية 
ت�صل  م  ُمَتمِّ اإنفاق  عن  عبارة  وهو  الت�صامن"، 

ال�رشيبة. 5،5% من قيمة  اإىل  اليوم  ن�صبته 
 

بالنتظار.  اأي�صا  جديدة  مهمات  هناك  ولكن 
كما   - ي�صكل  )الدميغرايف(  ال�صكاين  التحول 

كبريا.  حتديا    - الأخرى  ال�صناعية  البلدان  يف 
تت�صدر  والندماج  الهجرة  مو�صوعات  اأي�صا 
انتخابات  العمل. وقد بينت نتائج  لئحة برنامج 
الر�صا  وعدم  الأمان  عدم  مدى  البوند�صتاغ 
ال�صبب  ولهذا  النا�س.  من  العديد  به  ي�صعر  الذي 
اتفاق  يف  جاء  وكما  الحتادية،  احلكومة  تريد 
يف  ولكن  جيد،  هو  ما  "�صمان  الئتالف  ت�صكيل 
وال�صتعداد  بال�صجاعة  التحلي  اإبراز  الوقت  ذات 
         ."التجديد اإىل  الهادف  ال�صيا�صي  للحوار 

الــبــونــد�ســتــاغ الألــمــانــي 
انــتــخــابــات، اأعــ�صــاء بــرلــمــان، 

كــتــل بــرلــمــانــيــة  
 bundestag.de

مــجــلــ�س الــوليــات
الــتــ�صــكــيــلــة، الــمــهــمــات، الجــتــمــاعــات   

 bundesrat.de

الــرئــيــ�س التــحــادي
زيــارات الــدولــة، الــمــواعــيــد، الــمــهــمــات   

 bundespraesident.de

الشبكة

كـل يـوم اأربـعـاء عـند الـ�صـاعـة 9:30 يـجـتـمـع مـجـلـ�س الـوزراء التـحـادي بـرئـا�صـة الـمـ�صـتـ�صـارة التـحـاديـة اأنـجـيـال مـيـركـل فـي مـكـتـب الـمـ�صـتـ�صـار
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الأحــزاب الــ�ســيــا�ســيــة 
تــقـوم األـمـانـيـا على دميـقـراطـيـة حـزبـية. فـي الـبـونـد�صــتـاغ 

الألــمـانـي الـــتا�صع عــ�صــر تــــتـــمــثـــل �صــبــعـة اأحــزاب،  
 FDP ،AfD ،SPD ،CDU/CSU، الــحـزب الـــيــ�صـاري، 

الــخـــ�صـر. بـــالإ�صافــة اإلـى ذلــك يــوجــد حــوالــي 25 حــزبــًا 
�صـغـيــرًا، تــتــمــتــع بــتــاأثــيـر مـحــدود جـدًا فـي الــ�صــيـا�صـــة 

التــحـاديـــة، بــ�صــبــب عــدم نــجــاحــهـا فـي تـجـاوز عــــتــبــة %5، 
الــتـي تــوؤهــل لــدخــول الـــبــونــد�صـــتــاغ. اإل اأن بــعــ�صــهــا مــتــمــثــلــة 

فـي بــرلــمــانــات الــوليــات الـــمــخــتــلــفــة. الـحـزب الــديــمــقـراطـي 
الجــتــمـاعــي الألــمــانــي "ال�صـــتــراكــي" (SPD)  هــو اأكــبــر 

الأحــزاب مـن حــيـــث عـــدد الأعـــ�صــاء )463700(. التــحــاد 
الــديـــمـــقــراطــي الـمــ�صــيــحــي (CDU)  لــديــه حــوالـي 427000 

 CSU عــ�صــوًا، بـــيـنــمــا الــحــزب الــ�صــقـــيــق لــه فـي بــافــاريــا
لـديــه 141000 عـــ�صــوًا )2017(.   
 bundeswahlleiter.de

الــنــقــابــات 
اتــحــاد الــنــقــابــات الألــمــانــيــة (DGB) يــ�صــم ثــمــان نــقــابـات 

تــخــ�صــ�صــيــة وحــوالـي 6 مــلـيــون عــ�صـوًا. اأكــبـر الــنــقــابـات 
الــتــخــ�صــ�صــيــة تــ�صــم 2،3 مــلــيــون عــ�صــوًا، وهــي نــقــابــة 

عــمـال قـطـاع الــتــعـديـن ”IG Metal”، ومـن بـني مـن تــمــثــلـهـم 
هــذه الــنــقــابــة عــمــال قــطــاع الــ�صــيــارات. وتــتــمــتــع مــواقــف 

الــنــقــابــات بــتــاأثــيــر عــلى الــنــقــا�صــات الــ�صــيــا�صــيــة.  
 dgb.de

التــحــادات الــ�ســنــاعــيــة 
الــتــجــمــع التــحــادي لــلــ�صــنــاعــة الألــمــانــيــة (DBI) هــو 
الــمــنــظــمــة الأكــبــر فــي قــطــاع الــ�صــنــاعــة الألــمــانــي، 

ويــ�صم 35 اتــحـادًا تــخــ�صــ�صــيــًا، ويــمــثــل 100000 �صـركــة. 
   bdi.de

الــحــركــات الجــتــمــاعــيــة 
مــنــذ الــ�صــبــعــيــنــيــات يــنــ�صــط الــعــديــد مــن الــنــا�س 
في األــمــانــيــا �صــمــن مــجــمــوعــات �صــيــا�صــة الــبــيــئــة،

والـحـركــات الــ�صــعــبــيـة والــمــنــظــمـات غــيـر الــحـكــومــيـة. 
اأكــبــر اتــحــاد لــلــبــيــئــة يــ�صــم نــ�صــف مــلــيــون عــ�صــو 

هــو اتــحــاد الــبــيــئــة وحــمــايــة الــطــبــيــعــة األــمــانــيــا 
.(BUND)

  bund.net

ا�ســتــطــالعــات
الــعــديــد مــن مــعــاهــد ا�صــتــطــالعــات الــراأي تــبــحــث 
بــا�صــتــمــرار فــي الأجــواء الــ�صــيــا�صــيــة فــي األــمــانــيــا. 

مــعــاهــد مــثــل اإنــفــراتــيــ�صــت ديــمــاب، األــنــ�صــبــاخ، 
فــور�صــا، اإيــمــيــنــد، مــجــمــوعــة اأبــحــاث النــتــخــابــات، 

تــهــتــم وتــنــ�صــط بــ�صــكــل خــا�س خــالل فــتــرات 
النــتــخــابــات، اإ�صــافة اإلــى و�صــع مــعــايــيــر الــمــزاج 

الــعــام الأ�صــبــوعــيــة.

الــفــاعــلــون والــوسـائــل

لــمزيـد مـن الــمـعــلـومات حـول مــخــتــلـف الـمـو�صوعــات 
ذات الــ�صــلــة، وروابـط ذات تــعـلــيـقـات، ومــ�صــاهـمـات، 

ووثــائــقــيــات، وخــطــابــات، عــالوة عــلــى مــعــلــومـات 
اإ�صــافـــيـة حــول كــلــمــات الــبــحــث، مــثــل مــجــلــ�س 

الــوليــات، الـحــكــومــة التــحــاديــة، الـدولــة التــحــاديــة، الـمــحــكــمــة الــد�صــتــوريــة 
التــحــاديــة، الــد�صــتــور الألـمــانــي، نــظــام النــتــخــابــات. 

 tued.net/ar/dig1

بـاخـتـصـار

D I G I TA L  P L U S إضافة رقـمية 

 SPD CDU/CSU
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الـدولـة والـ�سـيـا�سـة والـتـاريـخ

 2018 العام  يف  اأملانيا  يف  القت�صاد  ينطلق 
التوايل،  على  التا�صعة  لل�صنة  النمو  حتقيق  اإىل 
ت�صغيل  معدلت  يف  قيا�صيا  رقما  بالتايل  ويحقق 
و�صناديق  الدولة  موارد  ترتفع  كما  العاملة،  اليد 
املديونية  تقلي�س  مت  وقد  الجتماعي.  ال�صمان 
ال�صفر،  اإىل درجة  اجلديدة يف اجلهات الحتادية 
طريقها  يف  املتجددة  الطاقة  م�صادر  اأن  كما 
الطاقة  توليد  اأجل  من  حمددة  تقنية  اإىل  للتو�صل 
الكهربائية. ي�صكل التقارب والندماج بني ال�رشق 
الوحدة  عودة  منذ  مركزيا  مو�صوعا  والغرب 
اأملانيا  النا�س يف  الأملانية يف 1990، وقد جنح 
جناح  ق�صة  بذلك  ُم�َصطرين  حتقيقه،  يف  معا 
"ميثاق الت�صامن 2"،  رائعة. حتى 2019 ي�صتمر 
يورو.  مليار   156،5 مببلغ  تخ�صي�صه  مت  الذي 
والغرب،  ال�رشق  يف  �رشائب  يدفع  مواطن  كل 
"ر�صم  ال�رشق" من خالل  "بناء  ي�صاهم يف عملية 
ت�صل  م  ُمَتمِّ اإنفاق  عن  عبارة  وهو  الت�صامن"، 

ال�رشيبة. 5،5% من قيمة  اإىل  اليوم  ن�صبته 
 

بالنتظار.  اأي�صا  جديدة  مهمات  هناك  ولكن 
كما   - ي�صكل  )الدميغرايف(  ال�صكاين  التحول 

كبريا.  حتديا    - الأخرى  ال�صناعية  البلدان  يف 
تت�صدر  والندماج  الهجرة  مو�صوعات  اأي�صا 
انتخابات  العمل. وقد بينت نتائج  لئحة برنامج 
الر�صا  وعدم  الأمان  عدم  مدى  البوند�صتاغ 
ال�صبب  ولهذا  النا�س.  من  العديد  به  ي�صعر  الذي 
اتفاق  يف  جاء  وكما  الحتادية،  احلكومة  تريد 
يف  ولكن  جيد،  هو  ما  "�صمان  الئتالف  ت�صكيل 
وال�صتعداد  بال�صجاعة  التحلي  اإبراز  الوقت  ذات 
         ."التجديد اإىل  الهادف  ال�صيا�صي  للحوار 

الــبــونــد�ســتــاغ الألــمــانــي 
انــتــخــابــات، اأعــ�صــاء بــرلــمــان، 

كــتــل بــرلــمــانــيــة  
 bundestag.de

مــجــلــ�س الــوليــات
الــتــ�صــكــيــلــة، الــمــهــمــات، الجــتــمــاعــات   

 bundesrat.de

الــرئــيــ�س التــحــادي
زيــارات الــدولــة، الــمــواعــيــد، الــمــهــمــات   

 bundespraesident.de

الشبكة

كـل يـوم اأربـعـاء عـند الـ�صـاعـة 9:30 يـجـتـمـع مـجـلـ�س الـوزراء التـحـادي بـرئـا�صـة الـمـ�صـتـ�صـارة التـحـاديـة اأنـجـيـال مـيـركـل فـي مـكـتـب الـمـ�صـتـ�صـار
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الـدولـة والـ�سـيـا�سـة والـتـاريـخ

فدرالية.  برملانية  دميقراطية  عن  عبارة  اأملانيا 
اجلهاز الد�صتوري الأكرث ح�صورا يف الإدراك العام 
يتم  وهو  الحتادي(،  )الربملان  البوند�صتاغ  هو 
انتخابه من ال�صعب مبا�رشة كل اأربع �صنوات. واأهم 
وظائف البوند�صتاغ هي اإ�صدار القوانني "الت�رشيع" 
البوند�صتاغ  ويقوم  احلكومي.  العمل  ومراقبة 
لطيلة  �رشي،  ب�صكل  الحتادي  امل�صت�صار  بانتخاب 
ب�صلطة  امل�صت�صار  يتمتع  الربملانية.  الدورة  فرتة 
القرار �صمن احلكومة، وهذا يعني اأنه امل�صوؤول عن 
و�صع اخلطوط العري�صة امللزمة لل�صيا�صة احلكومية. 
يختار امل�صت�صار الحتادي الوزراء الحتاديني كما 
امل�صت�صار.  نائب  اأي  له،  نائبا  بينهم  من  يختار 
ولكن يف املمار�صة الفعلية، يقع القرار بيد الأحزاب 
ي�صارك  والتي  احلكومة،  ت�صكيل  يف  امل�صاركة 
ممثلوها يف احلكومة، ومن خالل احلقائب الوزارية 

ت�صكيل  على  التفاق  مبوجب  عليها  حت�صل  التي 
الئتالف احلاكم. ويف حال انهيار الئتالف، فاإنه 
ميكن اأي�صا اأن ي�صقط امل�صت�صار قبل انق�صاء الدورة 
من  اأن  حيث  �صنوات،  اأربع  من  املكونة  الربملانية 
الثقة من رئي�س  اأن ي�صحب  البوند�صتاغ  �صالحيات 
الربملان  اأي وقت. ولكن يتوجب على  احلكومة يف 
"�صحب  يف هذه احلال، ومن خالل ما يعرف با�صم 
الثقة الَبّناء"، اأن ينتخب مبا�رشة خليفة للم�صت�صار. 
ل  زمنية،  اأية فرتة  اأن متر  املمكن  اأنه من غري  اأي 

وجود فيها حلكومة منتخبة يف البالد.

�حلكـومات �الئـتالفـية هي �لقـاعدة يف �أملـانـيا

نظام  هو  الربملان  وتركيبة  ل�صكل  بالن�صبة  املهم 
اأي�صا  ال�صخ�صي.  الطابع  ذو  الن�صبي  التمثيل 
يف  ممثلة  تكون  اأن  ميكن  ال�صغرية  الأحزاب 
مبا  وذلك  لالنتخابات،  كنتيجة  البوند�صتاغ 
واحدة،  حالة  وبا�صتثناء  وحجمها.  يتنا�صب 
دوما  الآن  حتى  كانت  الحتادية  احلكومة  فاإن 
من  خمتلفة  عديدة  تراكيب  �صمت  ائتالفية، 
النتخابات.  خالل  تتناف�س  كانت  التي  الأحزاب 
 1949 البوند�صتاغ يف عام  انتخابات  اأوىل  ومنذ 
ائتالفية.  احتادية  حكومة   24 الآن  حتى  ت�صكلت 
وت�صهيل  الربملان،  يف  الت�صتت  تفادي  اأجل  ومن 
الأحزاب  على  يجب  الحتادية،  احلكومة  ت�صكيل 
حتقيق 5% من الأ�صوات ال�صاحلة يف النتخابات 
تتمكن  لكي  مبا�رشة(،  منتخبني  اأع�صاء  ثالثة  )اأو 

من دخول البوند�صتاغ )جتاوز عتبة %5(. 

على  اأي�صا  تنعك�س  اأملانيا  يف  الفيدرالية  البنية 
الوليات  بها  تتمتع  التي  الوا�صعة  ال�صالحيات 

مـوضـوع

اأكــبــر وليــة: نــوردرايــن-فــيــ�ســتــفــالــن 
)17,9 مــلــيــون نــ�ســمــة(

اأكــبــر مــوازنــة فــرعــيــة اتــحــاديــة:
الـعـمـل والــ�سـوؤون الجــتـمـاعــيـة )137,6 مـلـيار يـورو(

اأكــبــر لـــجـــنـــة بــرلــمــانــيــة:
القـــتـــ�ســـاد والـــطـــاقـــة )49 عــ�ســواً(

اأعــلـى نــ�صــبــة مــ�صــاركــة فـي النــتــخـابــات:
انــتــخــابــات 1972 )%91,1(

اأكــبــر كــتــلــة بــرلــمــانــيــة: 
CDU/CSU )246 عــ�ســواً(
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الأملانية ال�صتة ع�رش، وخا�صة يف جمالت ال�رشطة 
والثقافة.  والتعليم  والق�صاء  الكوارث  من  والوقاية 
برلني  مدن  من  كل  تعترب  تاريخية  ولأ�صباب 
اأي�صا وليات احتادية م�صتقلة  وهامبورغ وبرمين 
الوثيقة  اأملانيا يف العالقة  الوقت. وتتفرد  يف ذات 
واحلكومة  الحتادية  الوليات  بني  واملتداخلة 
املركزية، وهو ما يتيح حلكومات الوليات اإمكانية 
ب�صكل  الحتادية  ال�صيا�صية  احلياة  يف  امل�صاركة 
خالل  من  اأ�صا�صي  ب�صكل  يح�صل  ما  وهذا  فعال. 
الثانية  الهيئة  "بوند�رشات"، وهو  الوليات  جمل�س 

الوليات،  حكومات  عن  ممثلني  من  تتكون  التي 
الحتادية  الوليات  برلني.  اأي�صا يف مدينة  ومقره 
الغنية بعدد ال�صكان تتمتع بتمثيل اأكرب من الوليات 
ال�صغرية، يف جمل�س الوليات. وحتى الأحزاب التي 
تكون يف طرف املعار�صة على امل�صتوى الحتادي، 
اأي�صا  ميكنها  البوند�صتاغ،  يف  ثلة  مُمَ غري  حتى  اأو 
التاأثري يف ال�صيا�صة الحتادية، من خالل تواجدها 
جمل�س  يف  وبالتايل  الوليات،  حكومات  يف 
والقرارات  القوانني  من  العديد  اأن  حيث  الوليات، 
جمل�س  موافقة  تتطلب  الحتادية  والتعليمات 

عـلـى �صـطـح الـرايـ�صـ�صـتـاغ فـي بـرلـني: يـومـيـًا يـزور مـبــنــى الـبــرلــمـان حــوالــي 8000 �صــخــ�س
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فدرالية.  برملانية  دميقراطية  عن  عبارة  اأملانيا 
اجلهاز الد�صتوري الأكرث ح�صورا يف الإدراك العام 
يتم  وهو  الحتادي(،  )الربملان  البوند�صتاغ  هو 
انتخابه من ال�صعب مبا�رشة كل اأربع �صنوات. واأهم 
وظائف البوند�صتاغ هي اإ�صدار القوانني "الت�رشيع" 
البوند�صتاغ  ويقوم  احلكومي.  العمل  ومراقبة 
لطيلة  �رشي،  ب�صكل  الحتادي  امل�صت�صار  بانتخاب 
ب�صلطة  امل�صت�صار  يتمتع  الربملانية.  الدورة  فرتة 
القرار �صمن احلكومة، وهذا يعني اأنه امل�صوؤول عن 
و�صع اخلطوط العري�صة امللزمة لل�صيا�صة احلكومية. 
يختار امل�صت�صار الحتادي الوزراء الحتاديني كما 
امل�صت�صار.  نائب  اأي  له،  نائبا  بينهم  من  يختار 
ولكن يف املمار�صة الفعلية، يقع القرار بيد الأحزاب 
ي�صارك  والتي  احلكومة،  ت�صكيل  يف  امل�صاركة 
ممثلوها يف احلكومة، ومن خالل احلقائب الوزارية 

ت�صكيل  على  التفاق  مبوجب  عليها  حت�صل  التي 
الئتالف احلاكم. ويف حال انهيار الئتالف، فاإنه 
ميكن اأي�صا اأن ي�صقط امل�صت�صار قبل انق�صاء الدورة 
من  اأن  حيث  �صنوات،  اأربع  من  املكونة  الربملانية 
الثقة من رئي�س  اأن ي�صحب  البوند�صتاغ  �صالحيات 
الربملان  اأي وقت. ولكن يتوجب على  احلكومة يف 
"�صحب  يف هذه احلال، ومن خالل ما يعرف با�صم 
الثقة الَبّناء"، اأن ينتخب مبا�رشة خليفة للم�صت�صار. 
ل  زمنية،  اأية فرتة  اأن متر  املمكن  اأنه من غري  اأي 

وجود فيها حلكومة منتخبة يف البالد.

�حلكـومات �الئـتالفـية هي �لقـاعدة يف �أملـانـيا

نظام  هو  الربملان  وتركيبة  ل�صكل  بالن�صبة  املهم 
اأي�صا  ال�صخ�صي.  الطابع  ذو  الن�صبي  التمثيل 
يف  ممثلة  تكون  اأن  ميكن  ال�صغرية  الأحزاب 
مبا  وذلك  لالنتخابات،  كنتيجة  البوند�صتاغ 
واحدة،  حالة  وبا�صتثناء  وحجمها.  يتنا�صب 
دوما  الآن  حتى  كانت  الحتادية  احلكومة  فاإن 
من  خمتلفة  عديدة  تراكيب  �صمت  ائتالفية، 
النتخابات.  خالل  تتناف�س  كانت  التي  الأحزاب 
 1949 البوند�صتاغ يف عام  انتخابات  اأوىل  ومنذ 
ائتالفية.  احتادية  حكومة   24 الآن  حتى  ت�صكلت 
وت�صهيل  الربملان،  يف  الت�صتت  تفادي  اأجل  ومن 
الأحزاب  على  يجب  الحتادية،  احلكومة  ت�صكيل 
حتقيق 5% من الأ�صوات ال�صاحلة يف النتخابات 
تتمكن  لكي  مبا�رشة(،  منتخبني  اأع�صاء  ثالثة  )اأو 

من دخول البوند�صتاغ )جتاوز عتبة %5(. 

على  اأي�صا  تنعك�س  اأملانيا  يف  الفيدرالية  البنية 
الوليات  بها  تتمتع  التي  الوا�صعة  ال�صالحيات 

مـوضـوع

اأكــبــر وليــة: نــوردرايــن-فــيــ�ســتــفــالــن 
)17,9 مــلــيــون نــ�ســمــة(

اأكــبــر مــوازنــة فــرعــيــة اتــحــاديــة:
الـعـمـل والــ�سـوؤون الجــتـمـاعــيـة )137,6 مـلـيار يـورو(

اأكــبــر لـــجـــنـــة بــرلــمــانــيــة:
القـــتـــ�ســـاد والـــطـــاقـــة )49 عــ�ســواً(

اأعــلـى نــ�صــبــة مــ�صــاركــة فـي النــتــخـابــات:
انــتــخــابــات 1972 )%91,1(

اأكــبــر كــتــلــة بــرلــمــانــيــة: 
CDU/CSU )246 عــ�ســواً(
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الـدولـة والـ�سـيـا�سـة والـتـاريـخ

 2011 منذ  البوند�صتاغ.  اإىل  اإ�صافة  الوليات، 
يف  الوزارة  يرتاأ�س   - الأوىل  وللمرة   - و2014 
وتورينغن(  )بادن-فورمتبريغ  اأملانيتني  وليتني 
يف  متثيال  الأ�صغر  احلزبني  من  وزراء  رئي�صا 
البوند�صتاغ، حزب اخل�رش )بوندني�س 90/اخل�رش( 

واحلزب الي�صاري. 

لنتخابات  ُمَوّحدة  مواعيد  يوجد  ل  اأنه  ومبا 
طول  اختالف  عن  ناهيك  الوليات،  برملانات 
خالل  يح�صل  اأن  ميكن  بينها،  الربملانية  الدورات 
موازين  يف  تغريات  للبوند�صتاغ  برملانية  دورة 
احلالية  الرتكيبة  الوليات.  جمل�س  يف  القوى 
الحتادية  للحكومة  ت�صمن  الوليات  حلكومات 
يوجد  ل  ذلك،  رغم  الوليات.  جمل�س  يف  الغالبية 
تتخذ  ميكن  وا�صحة  كبرية  تكتالت  املجل�س  يف 
التنوع  ب�صبب  موحدا،  وت�صويتا  متطابقة  موافق 
يف  الئتالفية  احلكومات  تركيبة  يف  الكبري 
مل  تنوع  وهو  ع�رش،  ال�صتة  الأملانية  الوليات 
الحتادية. اجلمهورية  قيام  منذ  مثيل  له  ي�صبق 

ال�صتغناء عن   CSU بافاريا ميكن حلزب  فقط يف 
غالبية  من  به  يتمتع  ملا  احلكم،  يف  اأحد  م�صاركة 
 2018 ربيع  يف  هناك  كان  ذلك  عدا  فيما  هناك. 
 CDU اإىل جانب اأربع حكومات وليات من حزبي
وSPD، وحكومتان من SPD واخل�رش، وحكومتان 

وحزب   SPD من  وحكومة  واخل�رش،   CDU من 
واخل�رش،   SPD الي�صار  من  وحكومتان  الي�صار، 
 CDUو  ،FDPو  CDU من  كل  من  واحدة  وحكومة 
 SPD واخل�رش،   FDPو  SPDو  FDPو  واخل�رش 

وCDU واخل�رش. 

�لـرئـيـ�س �التـحـادي هو ر�أ�س �لـدولـة

هو  الدولة  يف  الأعلى  الربوتوكويل  املن�صب 
انتخابه  يتم  ل  وهو  الحتادي.  الرئي�س  من�صب 
ال�صعب، واإمنا من قبل جتمع احتادي يتم  من قبل 
ن�صف  ويتاألف  الغاية.  لهذه  خ�صي�صا  اختياره 
البوند�صتاغ،  اأع�صاء  من  الحتادي  املجل�س  هذا 
تنتخبهم  اأع�صاء  من  الآخر  الن�صف  يتاألف  بينما 
متثيلها  مع  يتنا�صب  مبا  الوليات  برملانات 
�صالحيات  الحتادي  الرئي�س  ميار�س  الن�صبي. 
انتخابه  اإعادة  �صنوات، وميكن  مهمته ملدة خم�س 
الرئي�س  من�صب  ي�صغل   2017 منذ  واحدة.  ملرة 
الأملاين الحتادي فرانك-فالرت �صتاينماير. وكان 
�صغل  قد   SPD حزب  يف  بارزا  �صيا�صيا  ب�صفته 
حتى   2005 من  الأملاين  اخلارجية  وزير  من�صب 
هو  �صتاينماير   .2017 حتى   2013 ومن   ،2009
منذ  للجمهورية،  ع�رش  الثاين  الحتادي  الرئي�س 
الحتادي  الرئي�س  اأن  من  الرغم  وعلى   .1949

1949
في 23 اأيار/مايـو اأقر المجل�س البرلماني 

المـنـعـقـد في مـديـنـة بـون، والـمـوؤلـف 
من مـمـثـلـيـن عـن الـوليــات الـغـربـيــة 

الخا�صعة لالحتالل الد�صتور الألماني. 
وفي 14 اآب/اأغ�صط�س تم انتـخاب اأول 

بـرلـمـان "بـونـد�صــتـاغ" األـمـانـي. 

1961
قــيــادة األـمـانــيــا الـديـمـقـراطـيـة تـقـفـل 
الـمـمــرات بـيــن �صــرق بـرلــيـن وغـربـهـا 
بـالــجــدار والأ�صــالك الــ�صـائــكــة. ويـتـم 
اإطــالق الـنــار عـلـى الــهــاربـين. وحــدة 

الـدولــة الألـمـانــيـة بـدت بعـيـدة الـمـنـال 
عـلـى الـمــدى الـمــنــظــور.   

1953
في 17 حـزيران/يونـيو تظـاهر حـوالي 
مـلـيـون اإنـ�صـان في �صـرق بـرلـيـن وفي 
األمـانـيـا الديمقراطية DDR محتجين 

على الظروف ال�صيا�صية والقت�صادية. 
تم الق�صاء على هذه النتفا�صة ال�صعبية 

بكـل عـنـف من خـالل الـجـيـ�س.  

مـحـطـات مـهـمـة
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بالدرجة  بروتوكولية  متثيلية  مبهمات  يتمتع 
التوقيع  رف�س  اأي�صا  با�صتطاعته  فاإن  الأوىل، 
على القوانني، اإذا كان يخ�صى اأن تكون متعار�صة 
املن�صب  هذا  اأ�صحاب  مار�س  وقد  الد�صتور.  مع 
اخلطابات  خالل  من  الآن  حتى  الأكرب  التاأثري 
يتدخل  ل  الكبري.  بالهتمام  حتظى  التي  العامة 
اإل  الأحزاب،  من  اأي  ل�صالح  الحتادي  الرئي�س 
احلكومة  ويدعو  الآنية،  املو�صوعات  يتناول  اأنه 
فرتة  خالل  معاجلتها.  اإىل  وال�صعب  والربملان 
انتخابات  بعد  الحتادية  احلكومة  ت�صكيل 
البوند�صتاغ 2017 والتي كانت طويلة ب�صكل غري 
بالن�صبة  جدا  املهم  من  كان  اأملانيا،  يف  معهود 
من  النتخابات  تنظيم  اإعادة  جتنب  ل�صتاينماير 
جديد. ولول تدخله ملا كان حزب SPD حتى هذه 
الكبري  الئتالف  جتربة  خلو�س  م�صتعدا  اللحظة 

مرة اأخرى. 

�ملحكـمة �لد�سـتورية �الحتـادية يف كارلـ�سـروة 
تـر�قـب �اللـتز�م بالـد�سـتور

يف  الحتادية  الد�صتورية  املحكمة  تتمتع 
البالد، وحتظى  ال�صلطة يف  بالكثري من  كارل�رشوة 
حيث  ال�صعب.  اأبناء  قبل  من  ال�صديد  بالحرتام 
وتقدم  الد�صتور"،  على  "الو�صية  املحكمة  تعترب 

تف�صريا  املدرو�صة  وقراراتها  اأحكامها  خالل  من 
جَمِل�َصيها  خالل  ومن  الأملاين.  للد�صتور  ُملِزما 
وتقا�صم  توزيع  حول  اخلالفات  يف  بالف�صل  تقوم 
ميكنها  كما  الد�صتورية،  الهيئات  بني  ال�صلطات 
مع  متوافقة  غري  القوانني  كانت  اإذا  فيما  تقرير 
مفتوحة  الد�صتورية  املحكمة  اأبواب  الد�صتور. 
حقوقه  من  بالنتقا�س  ي�صعر  اأملاين،  مواطن  لكل 
          .الأ�صا�صية اأو تهديدها ب�صبب اأحد القوانني

1969
مـع فـيـلـي بـرانـت يـاأتي اأول مـ�صــتــ�صـار 
مـن غـيــر حــزب CDU اإلى الــحــكــم. 

�صيــا�صــة الـحـكـومـة الـمكـونـة من حزبي 
SPD وFDP تـجــاه الـ�صـرق تـخـلـق اإطـارا 

وفـر�صــة لـلـمــ�صـالـحــة بـيـن األـمـانــيــا 
وجــيـرانـهــا في الـ�صــرق.   

1990/1989
تظاهرات �صلمية في األمانيا الديمقراطية 
تنتهي ب�صقوط الحكومة. وفي 9 ت�صرين 

الثاني/نوفمبر يتم فتح الحدود نحو الغرب. 
بعد اأول انتخابات حرة في 18 اآذار/مار�س 
تن�صم األمانيا الديمقراطية اإلى الجمهورية 

التحادية في 3 اأكتوبر/ت�صرين الأول 1990.   

 1999
انــتــقــال الـبــونــد�صــتــاغ والــحـكــومــة 

التــحــاديــة اإلـى بــرلــيــن. مــبــنــى 
الــبــرلـمــان يــقــع عـلـى جــانــبــي 

الــحــدود الــ�صــابــقــة. بــون تــبــقــى 
مــقــرا لـبــعــ�س الــوزارات والــدوائـر 

الــر�صــمــيــة التــحــاديــة.

الــديــمــقــراطــيــة  الـمــوؤ�ســ�ســات  مــكــتــب 
وحــقــوق الإنــ�ســان, انــتــخــابــات البــرلــمــان 
مــن  بــدعــوة  )بــونــد�ســتــاغ(.  التــحــادي 

الأمــن  مــنــظــمــة  قــامــت  الــبــونــد�صــتــاغ 
بــمــراقــبــة   (OSCE) اأوروبــا  فــي  والــتــعــاون 
اأيــلــول/  24 فــي  البــونــد�صــتــاغ  انــتــخــابــات 

 OSCE منــظــمة  خــبــراء   .2017 �صــبــتــمــبــر 
بــانــتــخــابــات  تـقــريــرهــم  فـي  يتــحــدثــون 

تــالعــب،  بــاأي  تــتــاأثــر  لــم  حــرة،   نــظــيــفــة 
عــلــى  قــر�صــنــة  مــحــاولت   اأو 

الــمــثــال.    �صــبــيــل 
 osce.org

عـالـمـيـة
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 2011 منذ  البوند�صتاغ.  اإىل  اإ�صافة  الوليات، 
يف  الوزارة  يرتاأ�س   - الأوىل  وللمرة   - و2014 
وتورينغن(  )بادن-فورمتبريغ  اأملانيتني  وليتني 
يف  متثيال  الأ�صغر  احلزبني  من  وزراء  رئي�صا 
البوند�صتاغ، حزب اخل�رش )بوندني�س 90/اخل�رش( 

واحلزب الي�صاري. 

لنتخابات  ُمَوّحدة  مواعيد  يوجد  ل  اأنه  ومبا 
طول  اختالف  عن  ناهيك  الوليات،  برملانات 
خالل  يح�صل  اأن  ميكن  بينها،  الربملانية  الدورات 
موازين  يف  تغريات  للبوند�صتاغ  برملانية  دورة 
احلالية  الرتكيبة  الوليات.  جمل�س  يف  القوى 
الحتادية  للحكومة  ت�صمن  الوليات  حلكومات 
يوجد  ل  ذلك،  رغم  الوليات.  جمل�س  يف  الغالبية 
تتخذ  ميكن  وا�صحة  كبرية  تكتالت  املجل�س  يف 
التنوع  ب�صبب  موحدا،  وت�صويتا  متطابقة  موافق 
يف  الئتالفية  احلكومات  تركيبة  يف  الكبري 
مل  تنوع  وهو  ع�رش،  ال�صتة  الأملانية  الوليات 
الحتادية. اجلمهورية  قيام  منذ  مثيل  له  ي�صبق 

ال�صتغناء عن   CSU بافاريا ميكن حلزب  فقط يف 
غالبية  من  به  يتمتع  ملا  احلكم،  يف  اأحد  م�صاركة 
 2018 ربيع  يف  هناك  كان  ذلك  عدا  فيما  هناك. 
 CDU اإىل جانب اأربع حكومات وليات من حزبي
وSPD، وحكومتان من SPD واخل�رش، وحكومتان 

وحزب   SPD من  وحكومة  واخل�رش،   CDU من 
واخل�رش،   SPD الي�صار  من  وحكومتان  الي�صار، 
 CDUو  ،FDPو  CDU من  كل  من  واحدة  وحكومة 
 SPD واخل�رش،   FDPو  SPDو  FDPو  واخل�رش 

وCDU واخل�رش. 

�لـرئـيـ�س �التـحـادي هو ر�أ�س �لـدولـة

هو  الدولة  يف  الأعلى  الربوتوكويل  املن�صب 
انتخابه  يتم  ل  وهو  الحتادي.  الرئي�س  من�صب 
ال�صعب، واإمنا من قبل جتمع احتادي يتم  من قبل 
ن�صف  ويتاألف  الغاية.  لهذه  خ�صي�صا  اختياره 
البوند�صتاغ،  اأع�صاء  من  الحتادي  املجل�س  هذا 
تنتخبهم  اأع�صاء  من  الآخر  الن�صف  يتاألف  بينما 
متثيلها  مع  يتنا�صب  مبا  الوليات  برملانات 
�صالحيات  الحتادي  الرئي�س  ميار�س  الن�صبي. 
انتخابه  اإعادة  �صنوات، وميكن  مهمته ملدة خم�س 
الرئي�س  من�صب  ي�صغل   2017 منذ  واحدة.  ملرة 
الأملاين الحتادي فرانك-فالرت �صتاينماير. وكان 
�صغل  قد   SPD حزب  يف  بارزا  �صيا�صيا  ب�صفته 
حتى   2005 من  الأملاين  اخلارجية  وزير  من�صب 
هو  �صتاينماير   .2017 حتى   2013 ومن   ،2009
منذ  للجمهورية،  ع�رش  الثاين  الحتادي  الرئي�س 
الحتادي  الرئي�س  اأن  من  الرغم  وعلى   .1949

1949
في 23 اأيار/مايـو اأقر المجل�س البرلماني 

المـنـعـقـد في مـديـنـة بـون، والـمـوؤلـف 
من مـمـثـلـيـن عـن الـوليــات الـغـربـيــة 

الخا�صعة لالحتالل الد�صتور الألماني. 
وفي 14 اآب/اأغ�صط�س تم انتـخاب اأول 

بـرلـمـان "بـونـد�صــتـاغ" األـمـانـي. 

1961
قــيــادة األـمـانــيــا الـديـمـقـراطـيـة تـقـفـل 
الـمـمــرات بـيــن �صــرق بـرلــيـن وغـربـهـا 
بـالــجــدار والأ�صــالك الــ�صـائــكــة. ويـتـم 
اإطــالق الـنــار عـلـى الــهــاربـين. وحــدة 

الـدولــة الألـمـانــيـة بـدت بعـيـدة الـمـنـال 
عـلـى الـمــدى الـمــنــظــور.   

1953
في 17 حـزيران/يونـيو تظـاهر حـوالي 
مـلـيـون اإنـ�صـان في �صـرق بـرلـيـن وفي 
األمـانـيـا الديمقراطية DDR محتجين 

على الظروف ال�صيا�صية والقت�صادية. 
تم الق�صاء على هذه النتفا�صة ال�صعبية 

بكـل عـنـف من خـالل الـجـيـ�س.  

مـحـطـات مـهـمـة
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اأوروبا، ديناميكية جديدة يف  "انطالقة جديدة يف 
ت�صامن جديد يف بالدنا"، هذا هو عنوان  اأملانيا، 
حيث   .2021 العام  حتى  احلكومي  العمل  برنامج 
الحتاد  تقوية  اأجل  من  العمل  اإىل  احلكومة  ت�صعى 
الأوروبي ب�صفته �صمانة لل�صالم والأمن والزدهار. 
متكافئة،  موازنة  حتقيق  اإىل  ال�صاعي  الهدف  ومع 
احلكومة  ترى   ،2014 منذ  فعليا  يتحقق  ما  وهو 
ال�صتقرار  على  احلفاظ  يف  م�صوؤوليتها  الحتادية 
منطقة  يف  ل�رشكائها  مثال  لتكون  وت�صعى  املايل، 
ا�صتعدادها  عن  تعرب  الوقت  ذات  ويف  اليورو. 
الأوروبي.  الحتاد  ملوازنة  اأكرب  م�صاهمات  لتقدمي 
الحتادية  احلكومة  تريد  فرن�صا  مع  وبالتعاون 
يكون  بحيث  واإ�صالحها،  اليورو  منطقة  تقوية 
الدولية.  الأزمات  مواجهة  يف  ثباتا  اأكرث  اليورو 
اإىل  الحتادية  احلكومة  تتطلع  اأملانيا  اأجل  ومن 
اأنا�س من املناخات القت�صادية  اأن ي�صتفيد جميع 

اإىل  هذا  يقود  اأن  املفرت�س  ومن  ال�صائدة.  اجليدة 
حتقيق مزيد من العدالة الجتماعية، واإىل مزيد من 

ثقة النا�س يف قدرات واإمكانات ال�صيا�صة. 

البوند�صتاغ 2017 متخ�صت عن  انتخابات  نتيجة 
خ�صائر كبرية لالأحزاب ال�صعبية الكبرية التي كانت 
حاكمة يف الدورة الربملانية ال�صابقة. بينما �صجل 
اأملانيا"  اأجل  "البديل من  ال�صعبوي  احلزب اليميني 
ومتكن  الأ�صوات،  عدد  يف  كبرية  مكا�صب   AfD
ا�صتمرار  رغم  البوند�صتاغ.  دخول  من  الأوىل  للمرة 
النتعا�س القت�صادي ب�صكل اإيجابي، يتطلع الكثري 
من النا�س ب�صيء من القلق اإىل امل�صتقبل. وبناء على 
هذا، مل يكن عن عبث اأن اختارت احلكومة الحتادية 
الجتماعي  الت�صامن  دعم  واجبها  من  يكون  اأن 
ب�صكل  �صتقوم  ولهذا  النق�صام.  وجتاوز  البالد  يف 
دعـم  وتـطـوير  بتـحـ�صـني  وخمـطـط  مـدرو�س 
البـطـالة،  وحماربة  ال�صيخوخة،  و�صمان  الأ�رشة، 
اإىل  والنتقال  والإبداع  التعليم  دعم  اإىل  اإ�صافة 
املحورية  املو�صوعات  ومن  "الرقمنة".  الرقمية 
للـهجرة  املـدرو�س  والتخطيط  التنظيم  اأيـ�صا 
يف  املهاجرين  اندماج  اإمكانات  وحت�صني  الوافدة، 
اأ�صا�صيا  الأملاين حقا  الد�صتور  حيث ي�صمن  البالد. 
ال�صيا�صيني.  للم�صطهدين  اللجوء  على  احل�صول  يف 
املحتاجني  م�صاعدة  يف  اأملانيا  ت�صتمر  و�صـوف 
اللـجوء.  على  احلـ�صـول  يف  احلـق  لـديهـم  الـذيـن 
على  الحتادية  احلكومة  تـعـمل  الـوقـت  ذات  يف 
يتـمـتـعون  ل  الذين  يتـمـكن  كي  جـهـودها  تكثيف 
األـمانـيـا  الإقـامة يف  احلـ�صـول على حـق  بفـر�س 
الأملانية  احلكومة  وتاأمل  البالد.  مغادرة  من 
اإ�صـالح  عـمـلـيات  من  النـتـهـاء  يف   التـحـاديـة 
نـظـام الـلجوء الأوروبي الـمــ�صــتـرك خـالل 2018. 

0،0 يورو 
ان مقدار العجز في موازنة األمانيا على الم�صتوى 
التحادي في عام 2017. النفقات البالغة 325،4 
مليار يورو كان في مقابلها 330،4 مليار يورو من 

الإيرادات. ولم تكن الدولة التحادية في 2017 
بحاجة لأية قرو�س اإ�صافية، وذلك لل�صنة الرابعة 
عـلى التـوالـي. وال�صـبـب يعـود ب�صـكل رئـيـ�صي اإلى 
ارتفاع العائدات من ال�صرائب التي يعود الف�صل 

فيها اإلى مرحلة الزدهار القت�صادي.  
 bundeshaushalt-info.de

رقــم

مـوضـوع

ــســيــاســة نــشــيــطــة
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�لـبـنـاء عـلى �لـنـجـاحـات

خالل الدورة الربملانية ال�صابقة اأقر البوند�صتاغ حدا 
القطاعات.  كافة  على  مبدئيا  ي�رشي  لالأجور،  اأدنى 
ويقع هذا احلد الأدنى يف العام 2018 عند م�صتوى 
للدرا�صة  بانتظام  ويخ�صع  لل�صاعة،  يورو   8،84
ال�رشكات  يف  املراأة"  "ن�صبة  َتَبّني  والختبار.  
اأواخر  ويف   .2016 العام  يف  مت  الكربى  امل�صاهمة 
2017 كانت هذه ال�رشكات حتقق الن�صبة املطلوبة، 
وهي اأن تكون ن�صبة امل�صاركة الن�صائية يف ع�صوية 

املائة  يف   30 ال�رشكات  على  الإ�رشاف  جمال�س 
على الأقل. يف اأواخر 2017 كانت ن�صبة الن�صاء يف 
اأملانيا  يف  �رشكة   200 اأكرب  يف  الإ�رشاف  جمال�س 

ت�صل اإىل %25. 

والتي  الطاقة،  امل�صتمرة يف جمال حتول  التطورات 
متكنت من خاللها اأملانيا من رفع م�صاهمة م�صادر 
الطاقة املتجددة ب�صكل جوهري، اإ�صافة اإىل التو�صع 
يف بناء البنية التحتية الرقمية ت�صكل جمتمعة بنودا 
              .رئي�صية يجري العمل عليها بكل جد ون�صاط

الـبـونـد�صــتـاغ فـي بــرلــني هـو مــ�صـرح الـعـمـل الـ�صـيـا�صـي. يـ�صـم الـبـرلـمـان التـا�صــع عـ�صـر فـي الـبـالد 709 عـ�صـوًا
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اأوروبا، ديناميكية جديدة يف  "انطالقة جديدة يف 
ت�صامن جديد يف بالدنا"، هذا هو عنوان  اأملانيا، 
حيث   .2021 العام  حتى  احلكومي  العمل  برنامج 
الحتاد  تقوية  اأجل  من  العمل  اإىل  احلكومة  ت�صعى 
الأوروبي ب�صفته �صمانة لل�صالم والأمن والزدهار. 
متكافئة،  موازنة  حتقيق  اإىل  ال�صاعي  الهدف  ومع 
احلكومة  ترى   ،2014 منذ  فعليا  يتحقق  ما  وهو 
ال�صتقرار  على  احلفاظ  يف  م�صوؤوليتها  الحتادية 
منطقة  يف  ل�رشكائها  مثال  لتكون  وت�صعى  املايل، 
ا�صتعدادها  عن  تعرب  الوقت  ذات  ويف  اليورو. 
الأوروبي.  الحتاد  ملوازنة  اأكرب  م�صاهمات  لتقدمي 
الحتادية  احلكومة  تريد  فرن�صا  مع  وبالتعاون 
يكون  بحيث  واإ�صالحها،  اليورو  منطقة  تقوية 
الدولية.  الأزمات  مواجهة  يف  ثباتا  اأكرث  اليورو 
اإىل  الحتادية  احلكومة  تتطلع  اأملانيا  اأجل  ومن 
اأنا�س من املناخات القت�صادية  اأن ي�صتفيد جميع 

اإىل  هذا  يقود  اأن  املفرت�س  ومن  ال�صائدة.  اجليدة 
حتقيق مزيد من العدالة الجتماعية، واإىل مزيد من 

ثقة النا�س يف قدرات واإمكانات ال�صيا�صة. 

البوند�صتاغ 2017 متخ�صت عن  انتخابات  نتيجة 
خ�صائر كبرية لالأحزاب ال�صعبية الكبرية التي كانت 
حاكمة يف الدورة الربملانية ال�صابقة. بينما �صجل 
اأملانيا"  اأجل  "البديل من  ال�صعبوي  احلزب اليميني 
ومتكن  الأ�صوات،  عدد  يف  كبرية  مكا�صب   AfD
ا�صتمرار  رغم  البوند�صتاغ.  دخول  من  الأوىل  للمرة 
النتعا�س القت�صادي ب�صكل اإيجابي، يتطلع الكثري 
من النا�س ب�صيء من القلق اإىل امل�صتقبل. وبناء على 
هذا، مل يكن عن عبث اأن اختارت احلكومة الحتادية 
الجتماعي  الت�صامن  دعم  واجبها  من  يكون  اأن 
ب�صكل  �صتقوم  ولهذا  النق�صام.  وجتاوز  البالد  يف 
دعـم  وتـطـوير  بتـحـ�صـني  وخمـطـط  مـدرو�س 
البـطـالة،  وحماربة  ال�صيخوخة،  و�صمان  الأ�رشة، 
اإىل  والنتقال  والإبداع  التعليم  دعم  اإىل  اإ�صافة 
املحورية  املو�صوعات  ومن  "الرقمنة".  الرقمية 
للـهجرة  املـدرو�س  والتخطيط  التنظيم  اأيـ�صا 
يف  املهاجرين  اندماج  اإمكانات  وحت�صني  الوافدة، 
اأ�صا�صيا  الأملاين حقا  الد�صتور  حيث ي�صمن  البالد. 
ال�صيا�صيني.  للم�صطهدين  اللجوء  على  احل�صول  يف 
املحتاجني  م�صاعدة  يف  اأملانيا  ت�صتمر  و�صـوف 
اللـجوء.  على  احلـ�صـول  يف  احلـق  لـديهـم  الـذيـن 
على  الحتادية  احلكومة  تـعـمل  الـوقـت  ذات  يف 
يتـمـتـعون  ل  الذين  يتـمـكن  كي  جـهـودها  تكثيف 
األـمانـيـا  الإقـامة يف  احلـ�صـول على حـق  بفـر�س 
الأملانية  احلكومة  وتاأمل  البالد.  مغادرة  من 
اإ�صـالح  عـمـلـيات  من  النـتـهـاء  يف   التـحـاديـة 
نـظـام الـلجوء الأوروبي الـمــ�صــتـرك خـالل 2018. 

0،0 يورو 
ان مقدار العجز في موازنة األمانيا على الم�صتوى 
التحادي في عام 2017. النفقات البالغة 325،4 
مليار يورو كان في مقابلها 330،4 مليار يورو من 

الإيرادات. ولم تكن الدولة التحادية في 2017 
بحاجة لأية قرو�س اإ�صافية، وذلك لل�صنة الرابعة 
عـلى التـوالـي. وال�صـبـب يعـود ب�صـكل رئـيـ�صي اإلى 
ارتفاع العائدات من ال�صرائب التي يعود الف�صل 

فيها اإلى مرحلة الزدهار القت�صادي.  
 bundeshaushalt-info.de

رقــم

مـوضـوع

ــســيــاســة نــشــيــطــة
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الـدولـة والـ�سـيـا�سـة والـتـاريـخ

حتظى الأحزاب ال�صيا�صية مبوقع متميز يف النظام 
"ت�صارك  الحتادية.  اأملانيا  جلمهورية  ال�صيا�صي 
ال�صيا�صية  الإرادة  ت�صكيل  يف  ال�صيا�صية  الأحزاب 
لل�صعب"، جاء يف املادة 21 من الد�صتور الأملاين. 
ويكون هذا م�صحوبا بواجب اللتزام بالدميقراطية 
اختيار  يتم  حيث  اأي�صا:  ال�صيا�صية  الأحزاب  �صمن 
النتخابات  والهيئات واملر�صحني )خلو�س  القادة 
ي�صارك  حزبية  موؤمترات  خالل  من  احلزب(  با�صم 
بطريقة  وذلك  احلزبية،  القواعد  عن  ممثلون  فيها 
القرتاع ال�رشي. ومن اأجل دعم الدميقراطية �صمن 
الأخرية  الآونة  يف  الأحزاب  هذه  عمدت  الأحزاب 
بع�س  يف  مبا�رشة  قواعدها  راأي  ا�صتطالع  اإىل 
 SPD حزب  اأع�صاء  ا�صتفتاء  املهمة.  املو�صوعات 
له  كان   2018 الئتالف يف  ت�صكيل  اتفاقية  حول 
الدور الأهم يف ت�صكيل احلكومة الأملانية الحتادية 
جوهرها  يف  الأحزاب  وتبقى   .CDU/CSU مع 
تخ�رش  عندما  حتى  املجتمع،  تعبري  من  اأ�صكال 
CDU/ خلف  ومتثيلها.  متا�صكها  قوة  من  �صيئا 

CSU وSPD يقف حوايل مليون ع�صوا، وباملقارنة 
لهم  يحق  اإن�صان  مليون   61،5 من  يقرب  ما  مع 

اأي�صا  النتخاب، فاإن هذه الن�صبة ت�صل اإىل %1،7. 
ن�صبة امل�صاركة يف النتخابات يف تراجع م�صتمر. 
ال�صبعينيات  يف  النتخابات  نتائج  جاءت  بينما 
عالية  م�صاركة  ن�صب  على  اعتمادا  والثمانينيات 
البوند�صتاغ  انتخابات  متت   ،)1972 يف   %91،1(
الأملاين يف 2013 بن�صبة م�صاركة 71،5%، بينما 

و�صلت يف 2017 اإىل %76،2. 

اإمكانات  باتت  عام  ب�صكل  ال�صباب  جليل  بالن�صبة 
امل�صاركة يف جمموعات مبادرات املجتمع املدين 
جاذبية  بقوة  تتمتع  احلكومية  غري  واملنظمات 
و�صائل  اأهمية  با�صتمرار  تزداد  كما  كبرية. 
واحلوار  للتعبري  كمنتديات  الجتماعي  التوا�صل 
املواطنون  ي�صارك  وكذلك  ال�صيا�صي.  والن�صاط 
والن�صاطات  امل�رشوعات  يف  عالية  بن�صب 
مثال.  كال�صتفتاءات  املبا�رشة،  الدميقراطية 
ازداد  املحلية  والدوائر  الوليات  �صعيد  وعلى 
العملي ملمار�صة  التطبيق  الأخرية  ال�صنوات  خالل 
مزيد  على  �صجع  ما  وهو  املبا�رشة،  الدميقراطية 
           .ال�صعبية امل�صاركة  من 

مـيـل نـحـو الـتـراجـع: نـ�سـبـة الـمـ�سـاركـة في انـتـخـابـات الـبـونـد�سـتـاغ %

 1949 1983 1972 2005 19902017

76,2 77,7 77,8
89,1 91,1

78,5

مـوضـوع

�ســوت الــ�ســعــب
يـتــم النـتـخـاب فـي األـمـانــيــا وفــق مــبــداأ 
الـتـمـثـيـل الـنـ�صـبـي الـ�صـخـ�صـي الـمــعــدل 
جـزئــيــا. ويـتـمـتـع كـل �صـخـ�س يـحـق لــه 

النـتـخـاب بـ�صـوتـين. الـ�صـوت الأول لع�صو 
في اأحـد الأحزاب �صمن الدائرة النتخابية، 
وال�صـوت الـثـاني لـالئـحـة اأحـد الأحـزاب في 
الـوليـة. ويـ�صـكـل الـ�صـوت الـثـانـي الأ�صــا�س 

الـذي يـحـدد عـدد اأعـ�صـاء الـبـونـد�صـتـاغ. 
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الــمــ�ســاركــة في ال�ســتــفــتــاءات الــ�ســعــبــيــة 

 %48,3
%46,1
 %39,3
%37,7

الــبـنــيــة الــعــمــريــة لـمــن يــحــق لــهــم النــتــخــاب

بــادن-فــورتـمــبــيــرغ )2011(

بـرلـيـن )2014(

هــامــبــورغ )2010( 

بــافــاريــا )2010(
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الـدولـة والـ�سـيـا�سـة والـتـاريـخ

حتظى الأحزاب ال�صيا�صية مبوقع متميز يف النظام 
"ت�صارك  الحتادية.  اأملانيا  جلمهورية  ال�صيا�صي 
ال�صيا�صية  الإرادة  ت�صكيل  يف  ال�صيا�صية  الأحزاب 
لل�صعب"، جاء يف املادة 21 من الد�صتور الأملاين. 
ويكون هذا م�صحوبا بواجب اللتزام بالدميقراطية 
اختيار  يتم  حيث  اأي�صا:  ال�صيا�صية  الأحزاب  �صمن 
النتخابات  والهيئات واملر�صحني )خلو�س  القادة 
ي�صارك  حزبية  موؤمترات  خالل  من  احلزب(  با�صم 
بطريقة  وذلك  احلزبية،  القواعد  عن  ممثلون  فيها 
القرتاع ال�رشي. ومن اأجل دعم الدميقراطية �صمن 
الأخرية  الآونة  يف  الأحزاب  هذه  عمدت  الأحزاب 
بع�س  يف  مبا�رشة  قواعدها  راأي  ا�صتطالع  اإىل 
 SPD حزب  اأع�صاء  ا�صتفتاء  املهمة.  املو�صوعات 
له  كان   2018 الئتالف يف  ت�صكيل  اتفاقية  حول 
الدور الأهم يف ت�صكيل احلكومة الأملانية الحتادية 
جوهرها  يف  الأحزاب  وتبقى   .CDU/CSU مع 
تخ�رش  عندما  حتى  املجتمع،  تعبري  من  اأ�صكال 
CDU/ خلف  ومتثيلها.  متا�صكها  قوة  من  �صيئا 

CSU وSPD يقف حوايل مليون ع�صوا، وباملقارنة 
لهم  يحق  اإن�صان  مليون   61،5 من  يقرب  ما  مع 

اأي�صا  النتخاب، فاإن هذه الن�صبة ت�صل اإىل %1،7. 
ن�صبة امل�صاركة يف النتخابات يف تراجع م�صتمر. 
ال�صبعينيات  يف  النتخابات  نتائج  جاءت  بينما 
عالية  م�صاركة  ن�صب  على  اعتمادا  والثمانينيات 
البوند�صتاغ  انتخابات  متت   ،)1972 يف   %91،1(
الأملاين يف 2013 بن�صبة م�صاركة 71،5%، بينما 

و�صلت يف 2017 اإىل %76،2. 

اإمكانات  باتت  عام  ب�صكل  ال�صباب  جليل  بالن�صبة 
امل�صاركة يف جمموعات مبادرات املجتمع املدين 
جاذبية  بقوة  تتمتع  احلكومية  غري  واملنظمات 
و�صائل  اأهمية  با�صتمرار  تزداد  كما  كبرية. 
واحلوار  للتعبري  كمنتديات  الجتماعي  التوا�صل 
املواطنون  ي�صارك  وكذلك  ال�صيا�صي.  والن�صاط 
والن�صاطات  امل�رشوعات  يف  عالية  بن�صب 
مثال.  كال�صتفتاءات  املبا�رشة،  الدميقراطية 
ازداد  املحلية  والدوائر  الوليات  �صعيد  وعلى 
العملي ملمار�صة  التطبيق  الأخرية  ال�صنوات  خالل 
مزيد  على  �صجع  ما  وهو  املبا�رشة،  الدميقراطية 
           .ال�صعبية امل�صاركة  من 

مـيـل نـحـو الـتـراجـع: نـ�سـبـة الـمـ�سـاركـة في انـتـخـابـات الـبـونـد�سـتـاغ %

 1949 1983 1972 2005 19902017

76,2 77,7 77,8
89,1 91,1

78,5

مـوضـوع

�ســوت الــ�ســعــب
يـتــم النـتـخـاب فـي األـمـانــيــا وفــق مــبــداأ 
الـتـمـثـيـل الـنـ�صـبـي الـ�صـخـ�صـي الـمــعــدل 
جـزئــيــا. ويـتـمـتـع كـل �صـخـ�س يـحـق لــه 

النـتـخـاب بـ�صـوتـين. الـ�صـوت الأول لع�صو 
في اأحـد الأحزاب �صمن الدائرة النتخابية، 
وال�صـوت الـثـاني لـالئـحـة اأحـد الأحـزاب في 
الـوليـة. ويـ�صـكـل الـ�صـوت الـثـانـي الأ�صــا�س 

الـذي يـحـدد عـدد اأعـ�صـاء الـبـونـد�صـتـاغ. 
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الـدولـة والـ�سـيـا�سـة والـتـاريـخ

قــ�صــر بــيــلــفــو
مـكــتــب الـمـ�صـتــ�صـار التـحــادي

الـبــونــد�صــتــاغ الألـمــانـي
مــجــلــ�س الــوليــات
دار يــاكــوب كــايــزر

دار بــاول لــوبــة
دار مــاري اإلــيــزابــيــت لــودر

بــنــاء الــرايــ�ســ�ســتــاغ
فـي الـمــبـنـى الـتــاريـخـي الــذي 

يـعــود اإىل 1894، وتــم تـجــديــده 
واإعــادة تــاأهــيـلــه يـجــلـ�س فــيــه 
الـيـوم الـبــونــد�صــتــاغ الألـمـانـي.

الــبــونــ�ســتــاغ الألـمــانـي
الــقــبــة الــزجــاجــيــة فــوق 

مــبــنــى الــرايــ�صــ�صــتــاغ 
تــجــ�صــد الــ�صــفــافــيــة

برلنی 
و�صط املدينة

709
عــ�صـو بــرلــمــان هـو عـدد اأعــ�صــاء 

الـبــونــد�صـتــاغ الــتـا�صـع عــ�صــر

 %31
مـن اأعـ�صاء الـبونـد�صـتـاغ 

هـم مـن الـنــ�صــاء

3000000
اإنـ�صـان يـزورون �صــنــويــا 
الـبـونــد�صــتــاغ فـي بــرلــني

61500000
يحـق لـهـم الـمـ�صـاركـة فـي 

انـتـخـاب الـبـونـد�صــتــاغ

3
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حديقة احليوان
�صارع 17 حزيران/يونيو

�صربي
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بـانـورامـا

قــ�ســر بــيــلــفـو
الــقــ�صـر الـذي يـعــود بـنــاوؤه اإلـى 

الـقــرن الـثــامـن عــ�صـر يـ�صــكـل 
مـنـذ 1994 مـقـر رئـيـ�س جــمـهورية 

األـمـانــيــا التــحـاديـة. وهـو يــقــع 
على اأطــراف حــديــقــة الــحـيــوان 

فـي بــرلــيــن. 
مكـتـب الـم�ستـ�سار الحتـادي

بداأ العمل داخل البناء اجلديد ملكـتـب 
الـم�صتـ�صـار التـحـادي فـي عـام 

1991. املُجـَـمـّـع الـمـبـنـي على طـراز 
مـا بـعـد الـحـداثـة يتـمـيـز بالـواجـهـة 

الـخـارجـيـة الـمـكـونــة بـ�صـكـل اأ�صـا�صي 
من الـزجــاج. وفـي بـاحـة اإيـرنـهـوف 

يـنـتـ�صـب تـمـثـال "بـرلـني" الـمـعـدنـي 
لـلـفـنـان الـبـا�صـكـي اإدواردو خـيـلــيـدا. 

 14
وزيــر ووزيــرة مـتــخــ�صــ�صــيــن 

تــ�صــمــهــم الــوزارة 

24
حــكــومــة ائــتــالفــيــة فـي 

الــبــالد مــنــذ 1949

12
رئـيـ�س اتـحــادي مـنــذ 1949

 8
مــ�صـتــ�صــاريــن اتــحــاديــني 

مــنــذ 1949

2

1

ـبـــرلــيــن الــســيــاســيــة
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قــ�صــر بــيــلــفــو
مـكــتــب الـمـ�صـتــ�صـار التـحــادي

الـبــونــد�صــتــاغ الألـمــانـي
مــجــلــ�س الــوليــات
دار يــاكــوب كــايــزر

دار بــاول لــوبــة
دار مــاري اإلــيــزابــيــت لــودر

بــنــاء الــرايــ�ســ�ســتــاغ
فـي الـمــبـنـى الـتــاريـخـي الــذي 

يـعــود اإىل 1894، وتــم تـجــديــده 
واإعــادة تــاأهــيـلــه يـجــلـ�س فــيــه 
الـيـوم الـبــونــد�صــتــاغ الألـمـانـي.

الــبــونــ�ســتــاغ الألـمــانـي
الــقــبــة الــزجــاجــيــة فــوق 

مــبــنــى الــرايــ�صــ�صــتــاغ 
تــجــ�صــد الــ�صــفــافــيــة

برلنی 
و�صط املدينة

709
عــ�صـو بــرلــمــان هـو عـدد اأعــ�صــاء 

الـبــونــد�صـتــاغ الــتـا�صـع عــ�صــر

 %31
مـن اأعـ�صاء الـبونـد�صـتـاغ 

هـم مـن الـنــ�صــاء

3000000
اإنـ�صـان يـزورون �صــنــويــا 
الـبـونــد�صــتــاغ فـي بــرلــني

61500000
يحـق لـهـم الـمـ�صـاركـة فـي 

انـتـخـاب الـبـونـد�صــتــاغ

3

1

2

3

4

5

6

7

حديقة احليوان
�صارع 17 حزيران/يونيو

�صربي
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الـدولـة والـ�سـيـا�سـة والـتـاريـخ

الظامل  واحلكم  احلرب  ذكريات  مع  التعامل 
والدوافع الأيدلوجية للجرائم واجلور ال�صيا�صي يف 
املالحقة  �صحايا  ذكرى  وكذلك  الع�رشين،  القرن 
ثقافة  يف  مهما  دورا  جميعها  تلعب  والعتقال، 
هذا  و�صمن  الحتادية.  اأملانيا  جمهورية  ذاكرة 
دورا  الع�رش  �صهود  على  احلفاظ  يلعب  ال�صياق 
احلفاظ  اإىل  املوجهة  الذكرى،  ثقافة  يف  جوهريا 
الأجيال  وعي  يف  النازية  واأفعال  ذكرى  على 

القادمة، لتكون عربة ورادعا وم�صوؤولية. 

اأيـ�صـا  �لـحـيـة  �لـتـذكـر  ثـقـافـة  �سـمـن  ومـن 
التـذكـاريـة،  والـمـواقـع  النـ�صـب  مـن  الـعـديـد 
اأنـحـاء  �صـتـى  فـي  الـ�صـحـايـا  فـئـات  ملـخـتـلـف 
يقوم  املثال  �صبيل  على  برلني  و�صط  ففي  اأملانيا. 
�صتة  بحوايل  الأجيال  ليذكر  التذكاري،  الن�صب 

املحرقة  �صحية  اأوروبا  يف  ق�صوا  يهودي  ماليني 
النازية "الهولوكو�صت". 

تـذكـر �لـحـرب و�لـمـقـاومـة و�لـ�سـحـايـا

اأملانيا  حتيي   2018 الثاين/نوفمرب  ت�رشين  يف 
 100 قبل  الأوىل،  العاملية  احلرب  انتهاء  ذكرى 
مرور  بذكرى  الحتفال  يجري   2019 ويف  عام، 
الأول  التاأ�صي�صي  الجتماع  انعقاد  على  �صنة   100
للجمعية الوطنية جلمهورية فاميار، اأول دميقراطية 
 2014 الكبرية  الحتفاليات  �صنوات  يف  اأملانية. 
و2015، حيث �صادف مرور 100 عام على اندلع 
عودة  على  عاما  و25  الأوىل،  العاملية  احلرب 
ال�صكر  الذكريات طابع  الوحدة الأملانية، غلب على 
والمتنان. ال�صكر كان من ن�صيب قوى احللفاء التي 
�صكلت احللف الذي واجه هتلر وحرر اأملانيا من َجور 
اأمام  الفر�صة  اأتاحت  وكذلك   ،1945 يف  النازية 
الأملانية يف عام 1990. والمتنان  الوحدة  عودة 
من ن�صيب الناجني من �صحايا الهولوكو�صت، الذين 
والب�صاعة،  اجلرائم  على  الع�رش،  على  �صهداء  كانوا 
ورغم ذلك مدوا اأيديهم اإىل اأملانيا بعد انتهاء احلرب 

العاملية الثانية، وفتحوا معها �صفحة جديدة.

بـذكـرى  �الحـتـفـاظ  مـن  �أيـ�سـا  البـد  كـذلـك 
الحتالل  مناطق  يف  ال�صيوعية  الديكتاتورية 
ديكتاتورية  ثم   ،)1949-1945( ال�صوفييتي 
 ،)1990-1949(  DDR الدميقراطية  اأملانيا 
تـ�صـهـد  لـم  الـتـي  الـقـادمـة  لـالأجـيـال  وتـقـديـمـهـا 
األـمانـيـا  نـظـام  تـعـرف  ولـم  األـمـانـيـا،  تـقـ�صـيـم 
الـمـهـم  من  يـبـقـى  وهـنـا   .DDR الـديـمـقـراطـيـة 
اأيـ�صا عـمـل امُلَفوَّ�س التـحـادي ملـعـالـجـة وثائـق 

فـي الــعــديــد مـن الــمــدن الألـمــانــيــة 
والأوروبــيــة تـُـَذكـّـر مــا يــ�صــمــى "حــجــارة 

عــثــرات" مــر�صـوفــة فـي الــطــرقــات، بــاأنــه 
فـي هــذه الــنــقــطــة كــان يــ�صـكــن اأو يــعـمــل 

مــواطــنــون يــهــود، تــعــر�صــوا خــالل الــحــكــم 
الــنــازي لـلــمــالحـقــة وال�صـطـهــاد والــقــتـل 
والــتـهــجــيــر والــنــقــل الـقــ�صــري. الـحـجــارة 

ال�صـمـنــتــيــة الـمـكــعــبــة الـ�صـكــل الـتــي تـبــلــغ 
اأبــعــادهــا حــوالـي 10 �صــم، تـــغـــطـــيـــهـــا 

طــبــقــة مــن الــنــحــا�س عـــنــد �صــطــحــهــا 
الــعـُـلــوي، وتــحـمــل ا�صـمـاء وتــواريــخ حــيــاة 

الـ�صــحــايــا الــذيـن تــحــيــي ذكــراهــم.  
 stolpersteine.eu 

مـعـلومـات

مـوضـوع

ـثــقــافــة الــذاكــرة الــحــيــة ـ
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الذي  الدميقراطية،  اأملانيا  يف  الـدولـة  اأمـن  جـهـاز 
يطلع على الوثائق ويعمل على معاجلتها وت�صنيفها 
وللبـاحـثـني  العـالقة  لأ�صحاب  املجال  وف�صح 
ذات  يف  دائـم  مـعـر�س  وفـي  عـلـيـهـا.  بالطـالع 
الـبـنـاء الـذي كـان يـ�صـم مـركـز قـيـادة جـهـاز اأمـن 
)�صـتـازي(،  الـديـمـقـراطـيـة  األـمـانـيـا  فـي  الـدولـة 
و�صائل  يـتـم عر�س  بـرلني-هوهـنـ�صـونـهاوزن  يف 
والتـجـ�ص�س  الـتـنـ�صـت  يف  �صـتـازي  واأ�صـالـيب 
التذكاري  الن�صب  ال�صعب.  وترهيب  واملراقبة 
و�صـط  حي  يف  بيندلربلوك  يف  الأملانية  للمقاومة 

بـرلـني يخـتـ�س باإحـيـاء ذكـرى الـمقـاومة يف وجه 
املـوقـع  يف  موجـود  وهـو  النازية.  الديكتاتورية 
التـاريخـي الأثــري الـذي �صـهـد مـحـاولـة النـقـالب 
�صــتـاوفـنـبـيــرغ  غـراف  قـادها  الـتـي  هـتـلـر،  �صد 
الـنـ�صــب  ويـــَُدّون  تـمـوز/يـولـيـو 1944.  فـي 20 
الأفراد  قام  كيف  موؤثر،  بـاأ�صلوب  الـتـذكـاري 
باملقاومة   ،1945 حتى   1933 من  واجلماعات 
القومية(  )ال�صرتاكية  النازية  الديكتاتورية  �صد 
وكـيـف ا�صتـغـلـت مـجـالت الـحـركـة الـمـتـاحـة من 
                   .اأجـل الـمـقـاومة

الــنــ�صــب الــتــذكــاريــة 
لــ�صــحــايــا الــنــازيــة 

خـارطـة

ـالــمــواقــع والــنــصــب الــتــذكــاريــة فـي ألــمــانــيــا
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الظامل  واحلكم  احلرب  ذكريات  مع  التعامل 
والدوافع الأيدلوجية للجرائم واجلور ال�صيا�صي يف 
املالحقة  �صحايا  ذكرى  وكذلك  الع�رشين،  القرن 
ثقافة  يف  مهما  دورا  جميعها  تلعب  والعتقال، 
هذا  و�صمن  الحتادية.  اأملانيا  جمهورية  ذاكرة 
دورا  الع�رش  �صهود  على  احلفاظ  يلعب  ال�صياق 
احلفاظ  اإىل  املوجهة  الذكرى،  ثقافة  يف  جوهريا 
الأجيال  وعي  يف  النازية  واأفعال  ذكرى  على 

القادمة، لتكون عربة ورادعا وم�صوؤولية. 

اأيـ�صـا  �لـحـيـة  �لـتـذكـر  ثـقـافـة  �سـمـن  ومـن 
التـذكـاريـة،  والـمـواقـع  النـ�صـب  مـن  الـعـديـد 
اأنـحـاء  �صـتـى  فـي  الـ�صـحـايـا  فـئـات  ملـخـتـلـف 
يقوم  املثال  �صبيل  على  برلني  و�صط  ففي  اأملانيا. 
�صتة  بحوايل  الأجيال  ليذكر  التذكاري،  الن�صب 

املحرقة  �صحية  اأوروبا  يف  ق�صوا  يهودي  ماليني 
النازية "الهولوكو�صت". 

تـذكـر �لـحـرب و�لـمـقـاومـة و�لـ�سـحـايـا

اأملانيا  حتيي   2018 الثاين/نوفمرب  ت�رشين  يف 
 100 قبل  الأوىل،  العاملية  احلرب  انتهاء  ذكرى 
مرور  بذكرى  الحتفال  يجري   2019 ويف  عام، 
الأول  التاأ�صي�صي  الجتماع  انعقاد  على  �صنة   100
للجمعية الوطنية جلمهورية فاميار، اأول دميقراطية 
 2014 الكبرية  الحتفاليات  �صنوات  يف  اأملانية. 
و2015، حيث �صادف مرور 100 عام على اندلع 
عودة  على  عاما  و25  الأوىل،  العاملية  احلرب 
ال�صكر  الذكريات طابع  الوحدة الأملانية، غلب على 
والمتنان. ال�صكر كان من ن�صيب قوى احللفاء التي 
�صكلت احللف الذي واجه هتلر وحرر اأملانيا من َجور 
اأمام  الفر�صة  اأتاحت  وكذلك   ،1945 يف  النازية 
الأملانية يف عام 1990. والمتنان  الوحدة  عودة 
من ن�صيب الناجني من �صحايا الهولوكو�صت، الذين 
والب�صاعة،  اجلرائم  على  الع�رش،  على  �صهداء  كانوا 
ورغم ذلك مدوا اأيديهم اإىل اأملانيا بعد انتهاء احلرب 

العاملية الثانية، وفتحوا معها �صفحة جديدة.

بـذكـرى  �الحـتـفـاظ  مـن  �أيـ�سـا  البـد  كـذلـك 
الحتالل  مناطق  يف  ال�صيوعية  الديكتاتورية 
ديكتاتورية  ثم   ،)1949-1945( ال�صوفييتي 
 ،)1990-1949(  DDR الدميقراطية  اأملانيا 
تـ�صـهـد  لـم  الـتـي  الـقـادمـة  لـالأجـيـال  وتـقـديـمـهـا 
األـمانـيـا  نـظـام  تـعـرف  ولـم  األـمـانـيـا،  تـقـ�صـيـم 
الـمـهـم  من  يـبـقـى  وهـنـا   .DDR الـديـمـقـراطـيـة 
اأيـ�صا عـمـل امُلَفوَّ�س التـحـادي ملـعـالـجـة وثائـق 

فـي الــعــديــد مـن الــمــدن الألـمــانــيــة 
والأوروبــيــة تـُـَذكـّـر مــا يــ�صــمــى "حــجــارة 

عــثــرات" مــر�صـوفــة فـي الــطــرقــات، بــاأنــه 
فـي هــذه الــنــقــطــة كــان يــ�صـكــن اأو يــعـمــل 

مــواطــنــون يــهــود، تــعــر�صــوا خــالل الــحــكــم 
الــنــازي لـلــمــالحـقــة وال�صـطـهــاد والــقــتـل 
والــتـهــجــيــر والــنــقــل الـقــ�صــري. الـحـجــارة 

ال�صـمـنــتــيــة الـمـكــعــبــة الـ�صـكــل الـتــي تـبــلــغ 
اأبــعــادهــا حــوالـي 10 �صــم، تـــغـــطـــيـــهـــا 

طــبــقــة مــن الــنــحــا�س عـــنــد �صــطــحــهــا 
الــعـُـلــوي، وتــحـمــل ا�صـمـاء وتــواريــخ حــيــاة 

الـ�صــحــايــا الــذيـن تــحــيــي ذكــراهــم.  
 stolpersteine.eu 

مـعـلومـات

مـوضـوع

ـثــقــافــة الــذاكــرة الــحــيــة ـ
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الـ�سـيـا�سـة الـخـارجـيـة

   نـشـاط دؤوب مـن أجـل الـسـالم واألمـن    قـوة مـدنـيـة  فـاعـلـة
    حـمـايـة حـقـوق اإلنـسـان    رائـد االنـدمـاج األوروبـي 

الـتـنـمـيـة الـمـسـتـدامـة

بـاخـتـصـار

التنوع  عرب  الدولية  ال�سيا�سة  يف  اأملانيا  تن�سط 
حيث  والت�سابكات.  الرتابطات  العديد  خالل  ومن 
يقرب  ما  مع  دبلوما�سية  عالقات  البالد  تقيم 
املنظمات  كافة  يف  ع�سو  وهي  دولة،   200 من 
الأطراف،  واملتعددة  منها  الدولية  املهمة، 
الر�سمية،  غري  الدولية  املجموعات  اإىل  اإ�سافة 
و"جمموعة   (G7) الكبار"  ال�سبعة  "جمموعة  مثل 
عام  منذ  اخلارجية  وزير   .(G20) الع�رشين" 
ويعمل   .)SPD )حزب  ما�س  هايكو  هو   2018
ل�سالح وزارة اخلارجية التي مقرها يف برلني ما 
الإجمايل  العدد  ويبلغ  موظفا.   11652 جمموعه 

  .227 الأملانية يف اخلارج  للممثليات 

هو  اخلارجية  الأملانية  لل�سيا�سة  الأهم  الهدف 
ومن  العامل.  يف  والأمن  ال�سلم  على  احلفاظ 
البنى  يف  ال�سامل  الندماج  املهمة  العنا�رش 
وهذا  الأطراف.  املتعدد  الدويل  للتعاون  الدولية 
�سمن  فرن�سا  مع  وثيقة  �رشاكة  بالتحديد:  يعني 
الحتاد الأوروبي (EU)، تر�سيخ ال�رشاكة يف القيم 

املتحدة  الوليات  مع  الأطل�سي  عرب  وامل�سالح 
الوجود،  يف  اإ�رشائيل  حق  عن  الدفاع  الأمريكية، 
ويف   ،(UN) املتحدة  الأمم  يف  الفعالة  امل�ساركة 
الأوروبية  الأمنية  البنية  الأوروبي، دعم  املجل�س 

 .OSCE عرب منظمة 

اأجل  من  اأملانيا  تعمل  ال�رشكاء  جانب  اإىل  معاً 
الدميقراطية  وتر�سيخ  والأمن  ال�سالم  ن�رش 
العامل.  اأنحاء  �ستى  يف  الإن�سان  حقوق  وحماية 
اأملانيا  به  توؤمن  الذي  لالأمن،  الوا�سع  املفهوم 
الأزمات  من  الوقاية  جانب  اإىل  ي�سمل  اأي�سا، 
الت�سلح،  ومراقبة  الأ�سلحة  ونزع  احلروب  وجتنب 
اقت�سادية  م�سامني  ذات  مو�سوعات  اأي�سا 
بكل  العوملة  يطال  وهذا  واجتماعية.  وبيئية 
عابرة  وحماية  للجميع،  فر�س  من  تتيحه  ما 
الثقافات،  بني  وحوار  واملناخ،  للبيئة  للحدود 
منذ  واملهاجرين.  ال�سيوف  مقابل  يف  وانفتاح 
انتهاء الأزمة بني ال�رشق والغرب انك�سف ال�سـتار 
لل�سـيـا�سة  والتـحديات  الـفـر�س  من  العـديد  عـن 

قــوة مــدنــيــة فــاعــلــة
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الـ�سـيـا�سـة الـخـارجـيـة

وزارة الــخــارجــيــة
مــواعــيــد، �ضــخــ�ضــيــات، مــو�ضــوعــات، تــوا�ضــل  

 diplo.de

التــحــاد الأوروبــي 
بــوابــة الـمــجــمــوعــة الأوروبــيــة تــقــدم 

مــعــلــومــات بــاأربــع وعــ�ضــريــن لــغــة   
 europa.eu

OSCE

الــمــمــثــلــيــة الــدائــمــة لــجــمــهــوريــة األــمــانــيــا 
   OSCE التــحــاديــة لــدى مــنـظــمــة

 osze.diplo.de

الشبكة

وزيــر الــخــارجــيــة ما�س  فـي حــوار مــع مــنــ�ضــقــة الــ�ضــيــا�ضــة الــخــارجــيــة الأوروبــيــة فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي 

األـمـانـيـا  قــبـلـت  وقـد  الأملانـيـة.  الـخـارجـيـة 
والتنوع  الأطراف  واملتعددة  املتزايدة  امل�سوؤولية 
يف  الأملانية  الوحدة  عودة  بعد  بها  اأنيطت  التي 
متنوعة  بجهود  اأملانيا  ت�ساهم  واليوم   .1990
ت�ساهم  كما  �سيا�سيا،  الأزمات  حل  يف  كثرية 
ال�سالم  ل�ستمرار  ال�سامنة  البنى  يف  فعال  ب�سكل 
ال�سالم  مـهـمـات  �سمن  الأزمات  من  والوقاية 
ومن  املتحدة.  الأمم  واإ�رشاف  بتفوي�س  القائمة 
اإىل  الرامية  املتحدة يف جهودها  الأمم  دعم  اأجل 
يف  م�ساهمتها  اأملانيا  �ساعفت  الأزمات  مواجهة 
وزير  اأعلنه  ح�سبما  اأ�سعاف،  ثالثة  اجلانب  هذا 
املتحدة  الأمم  اأمام  خطابه  يف  ما�س  اخلارجية 

يف اآذار/مار�س 2018.  

الدفاع  جمرد  من  اأكرث  يتطلب  الأمن  من  مزيد 
جهودها  من  اأملانيا  زادت  ولهذا  الع�سكري، 
ال�سيا�سة  ويف  الإن�سانية  امل�ساعدات  جمال  يف 
دورها  على  اأملانيا  وتوؤكد  اخلارجية.  الثقافية 
مقعد  ل�سغل  تر�سحها  عرب  الدولية  وجهودها 
فرتة  عن  الدويل  الأمن  جمل�س  يف  دائم  غري 
2020/2019. يف زمن العوملة والرقمنة، وعلى 

العامل،  بها  يتغري  التي  الكبرية  ال�رشعة  خلفية 
اخلارجية  ال�سيا�سة  جانب  اإىل  تربز  ما  غالبا 
الكال�سيكية مو�سوعات جديدة على برامج العمل. 
ال�سيربانية  "العمليات  املثال  �سبيل  على  ومنها 
العام  الراأي  على  التاأثري  حماولت  اأو  اخلبيثة"، 

عرب الدعاية الإعالمية )بروباغاندا(.                
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الــبــعــثــات الــدبــلـومــا�ســيــة 
تــقــيــم األــمــانــيــا عــالقــات دبــلــومــا�ضــيــة مــع 195 دولــة، 

ويــبــلــغ عــدد مــمــثــلــيــاتــها فـي الــخــارج 227، مــنــهــا 
153 �ضــفــارة، مــنــتــ�ضــرة جــمــيــعــهــا بــني مــخــتــلــف 

بــلــدان الــعــالــم.   
 diplo.de

الــمــنــظــمــات الـمــتـعــددة الأطــراف 
تــتــولــى األــمــانــيــا مــ�ضــوؤولــيــة فــي الــعــديــد من 

الــمــنــظــمــات الــمــتــعــددة الأطــراف، مــثــل مــنــظــمــة 
الأمــم الــمــتحدة (UN) والحتــاد الأوروبــي (EU)، وحــلــف 

�ضــمــال الأطــلــ�ضــي النــاتــو (NATO)، ومــنــظــمــة الأمــن 
والــتــعــاون فــي اأوروبــا )(OSCE)، والــمــجــلــ�س الأوروبــي، 
 (OECD) ومــنــظــمــة الــتــعــاون القــتــ�ضــادي والــتــنــمــيــة

  .(IMF) و�ضــنــدوق النــقــد الــدولــي

الــجــيــ�ش الألـمــانــي
بـــعــد الإ�ضــالح الــداخــلــي بــات اجلــيــ�س الألــمــانــي يــ�ضــم 

الآن 180000 جــنــدي عــامــل، 21000 مــنــهــم من الــنــ�ضــاء. 
وفــي عــام 2018 يــ�ضــارك 3700 عــنــ�ضــرًا من الــقــوات 
الــمــ�ضــلــحــة الألــمــانــيــة فــي 14 مــهــمــة فــي مــخــتــلــف 

مــنــاطــق الأزمــات.
 bundeswehr.de

خــبــراء فـي الــوقــايــة مـن الأزمــات 
 (ZIF) يــقــوم مــركــز مــهــمــات الــ�ضــالم الــدولــيــة

بــتــاأهــيــل الــمــتــخــ�ضــ�ضــني من اأجــل الــمــهــمــات 
فــي مــنــاطــق الــنــزاعــات، كــمــا يــقــوم بــتــقــديــم 

الــخــبــراء.
   zif-berlin.org

بــيــوت الـخــبـرة فـي الـ�ســيـا�ســة الـخــارجــيــة 
من بــيــن مــوؤ�ضــ�ضــات الأبــحــاث الــمــهــمــة الــمــتــخــ�ضــ�ضــة 

في الــ�ضــيــا�ضــات الــخــارجــيــة والأمــنــيــة، الجــمــعــيــة 
الألمــانــيــة للــ�ضــيــا�ضــة الــخــارجــيــة (DGAP)، الــمــعــهــد 

الألــمــانــي لــلــدرا�ضــات الــدولــيــة (GIGA)، مــوؤ�ضــ�ضــة 
 ،(HSFK) هــيــ�ضــن لأبــحــاث الــ�ضــالم والــنــزاعــات

 ،(IFSH) مــعــهــد اأبــحــاث الــ�ضــالم والــ�ضــيــا�ضــة الأمــنــيــة
.(SWP) مــوؤ�ضــ�ضــة الــعــلــوم والــ�ضــيــا�ضــة

الـمــوؤ�ســ�ســات الـ�ســيــا�ســيــة
تــمــتــلـك الــمـوؤ�ضــ�ضــات الــمقـربـة من الأحـزاب الــ�ضـيـا�ضــيـة 

CDU ، CSU ، SPD الــيــ�ضــار، بــونــدنــيــ�س 90/الخــ�ضــر،

 FDP، مــكــاتــب تــمــثــيــل في مــخــتــلــف اأنــحــاء الــعــالــم. 
ومــن خــالل مــ�ضــادر تــمــويــل من الــمــوازنــة التــحــاديــة 

تــقــوم هــذه المــوؤ�ضــ�ضــات بــدعــم الــتــثــقــيــف الــ�ضــيــا�ضــي 
والــتــنــمــيــة القــتــ�ضــاديــة والــحــوار الــديــمــقــراطــي 

في الــبــلــدان الــ�ضــريــكــة.

الــفــاعــلــون والــوسـائــل
بـاخـتـصـار

مــخــتــلـف  حـول  الــمـعــلـومات  مـن  لــمزيـد 
وروابـط ذات  الــ�ضــلــة،  الـمـو�ضوعــات ذات 
ووثــائــقــيــات،  ومــ�ضــاهـمـات،  تــعـلــيـقـات، 

مــعــلــومـات  عــلــى  عــالوة  وخــطــابــات، 
لــلــمــنــظــمــات موجز  وعــر�س  الأوروبــي  التــحــاد  عــن  اإ�ضــافـــيـة 

الــمــتــعــددةالأطــراف. 
 tued.net/ar/dig2

D I G I TA L  P L U S إضافة رقـمية 
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الـ�سـيـا�سـة الـخـارجـيـة

وزارة الــخــارجــيــة
مــواعــيــد، �ضــخــ�ضــيــات، مــو�ضــوعــات، تــوا�ضــل  

 diplo.de

التــحــاد الأوروبــي 
بــوابــة الـمــجــمــوعــة الأوروبــيــة تــقــدم 

مــعــلــومــات بــاأربــع وعــ�ضــريــن لــغــة   
 europa.eu

OSCE

الــمــمــثــلــيــة الــدائــمــة لــجــمــهــوريــة األــمــانــيــا 
   OSCE التــحــاديــة لــدى مــنـظــمــة

 osze.diplo.de

الشبكة

وزيــر الــخــارجــيــة ما�س  فـي حــوار مــع مــنــ�ضــقــة الــ�ضــيــا�ضــة الــخــارجــيــة الأوروبــيــة فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي 

األـمـانـيـا  قــبـلـت  وقـد  الأملانـيـة.  الـخـارجـيـة 
والتنوع  الأطراف  واملتعددة  املتزايدة  امل�سوؤولية 
يف  الأملانية  الوحدة  عودة  بعد  بها  اأنيطت  التي 
متنوعة  بجهود  اأملانيا  ت�ساهم  واليوم   .1990
ت�ساهم  كما  �سيا�سيا،  الأزمات  حل  يف  كثرية 
ال�سالم  ل�ستمرار  ال�سامنة  البنى  يف  فعال  ب�سكل 
ال�سالم  مـهـمـات  �سمن  الأزمات  من  والوقاية 
ومن  املتحدة.  الأمم  واإ�رشاف  بتفوي�س  القائمة 
اإىل  الرامية  املتحدة يف جهودها  الأمم  دعم  اأجل 
يف  م�ساهمتها  اأملانيا  �ساعفت  الأزمات  مواجهة 
وزير  اأعلنه  ح�سبما  اأ�سعاف،  ثالثة  اجلانب  هذا 
املتحدة  الأمم  اأمام  خطابه  يف  ما�س  اخلارجية 

يف اآذار/مار�س 2018.  

الدفاع  جمرد  من  اأكرث  يتطلب  الأمن  من  مزيد 
جهودها  من  اأملانيا  زادت  ولهذا  الع�سكري، 
ال�سيا�سة  ويف  الإن�سانية  امل�ساعدات  جمال  يف 
دورها  على  اأملانيا  وتوؤكد  اخلارجية.  الثقافية 
مقعد  ل�سغل  تر�سحها  عرب  الدولية  وجهودها 
فرتة  عن  الدويل  الأمن  جمل�س  يف  دائم  غري 
2020/2019. يف زمن العوملة والرقمنة، وعلى 

العامل،  بها  يتغري  التي  الكبرية  ال�رشعة  خلفية 
اخلارجية  ال�سيا�سة  جانب  اإىل  تربز  ما  غالبا 
الكال�سيكية مو�سوعات جديدة على برامج العمل. 
ال�سيربانية  "العمليات  املثال  �سبيل  على  ومنها 
العام  الراأي  على  التاأثري  حماولت  اأو  اخلبيثة"، 

عرب الدعاية الإعالمية )بروباغاندا(.                
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اأكــبــر مــمــثــلــيــة األــمــانــيــة فـي الــخــارج
الــ�ســفــارة فـي مــو�ســكــو، حــوالــي 300 مــوظــف

اأكــرب مــجــمــوعــة بــرلــمــانــيــة 
فـي الــبــونــد�ســتــاغ

مــجــمــوعــة الــواليــات الــمــتــحــدة 
الــبــرلــمــانــيــة، 80 عــ�ســو

 اأكــبــر مــوؤ�ســ�ســة اأوروبــيــة فـي األــمــانــيــا الــبــنــك    
الــمــركــزي االأوروبــي (ECB)، فـي فــرانــكــفــورت، 

3380 مــوظــف

مــوؤ�ســ�ســات الأمــم الــمــتــحــدة فـي األــمــانــيــا
الـمـجـمـوع 30 مـوؤ�ســ�ســة، 19 مـنـهـا فـي مـديــنـة بـون

الدبلوما�سية، الوقاية من الأزمات، حل النزاعات 
لل�سيا�سة  املهمة  الأدوات  من  هي  �سلميا: 
والق�ساة  املوظفني  اإر�سال  الأملانية.  اخلارجية 
وامل�ساعدين  ال�رشطة  ورجال  العامني  واملدعني 
املدنية  العنا�رش  من  وغريهم  البناء  اأعمال  يف 
الأمنية  ال�سيا�سة  اأ�س�س  من  جميعها  تعترب 
يف  الأملاين  اجلي�س  م�ساركة  مثل  متاما  ال�ساملة، 
الأملانية  ال�سيا�سة  به  تتميز  ما  ال�سالم.  مهمات 
اأي�سا  يعترب  وثيق،  دويل  ترابط  من  اخلارجية 
الع�سكرية.  الو�سائل  جانب  اإىل  الأهمية  غاية  يف 
تتم  النزاعات  الأملاين يف مناطق  اجلي�س  مهمات 
اإطار مفاهيم �ساملة لالأمن والدفاع،  دوما �سمن 
الأمم  مثل  دولية  منظمات  تفعله  ما  وهذا 
وحلف   (EU) الأوروبي  والحتاد   (UN) املتحدة 
الأملاين  اجلي�س  ن�ساط   .(NATO) الأطل�سي  �سمال 

�سيا�سية  مهمات  يف  دوما  ي�سب  اخلارج  يف 
ال�سيا�سية  الإجراءات  مثل  مدنية،  مكونات  ذات 
احلكومة  عمدت  لهذا  والجتماعية.  والتنموية 
ناظمة  قواعد  تطوير  اإىل  الحتادية  الأملانية 
يتطلب  حيث  الأزمات.  جمال  يف  لن�ساطاتها 
برملانيا  تفوي�سا  دوما  الع�سكرية  القوات  تدخل 
غالبية  موافقة  اإىل  ويحتاج  برملانية،  ومراقبة 
يو�سف  ال�سبب  لهذا  الأملاين.  البوند�ستاغ  اأع�ساء 

باأنه جي�س برملاين.  اأي�سا  الأملاين  اجلي�س 

 1955 العام  يف  الأملاين  اجلي�س  ت�أ�سي�س  منذ 
وع�سكريا  �سيا�سيا  نا�سطا  ع�سوا  اأملانيا  اأ�سبحت 
�سمال  حللف  النتماء  هذا  الناتو.  حلف  يف 
الأ�سا�سية  "امُلَوّرثات"  من  يعترب  الأطل�سي 
ثاين  �ساحبة  هي  اأملانيا  اخلارجية.  لل�سيا�سة 
وهي  الناتو،  حلف  يف  ع�سكرية  م�ساركة  اأكرب 
مهمة  من  احللف،  مهمات  يف  بفعالية  ت�سارك 
كافور  مهمة  حتى  اأفغان�ستان،  يف   (RSM) الدعم 

(KFOR) يف كو�سوفو. 

ويف  خارجية.  مهمة   40 اإجناز  مت   1992 منذ 
بحوايل  الأملاين  اجلي�س  ي�سارك   2018 ربيع 
على  اخلارج.  يف  مهمة   14 يف  جندي   3500
الناتو  حلف  عاد  اأوكرانيا  يف  الأزمة  �سوء 
واأقـر  احلـلـف،  دول  حـماية  يف  جمـددا  للـتـفـكـري 
الـحـمـاية  واإجـراءات  الـتـغـيـيـرات  من  عـددا 
جـوهـري  بـ�سـكـل  األـمـانـيا  وتـ�سـارك  والـ�سـالمة. 
البـالد  �ساهـمـت   2015 عـام  ففي  ذلك:  كل  يف 
تـ�سـكـيـل  يف  والنـرويـج  هـولـنـدا  جـانـب  اإىل 
 ،(VJTF) ال�رشيع  للتدخل  اخلا�سة  النـاتـو  قـوة 
ردود  على  احلـلـف  قـدرة  كـثـريا  حـ�سـنـت  والـتـي 

نــشــاط دؤوب مـن أجــل الـســالم واألمــن
مـوضـوع

الئـحـة
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الـجـيـ�س  يـتـوىل   2019 يف  ال�سـريـعـة.  الفعل 
لـقـوة  الـدوريـة  القـيـادة  اأخـرى  مـرة  الألـمـانـي 

 .VJTF

حماية  يف  اأملانيا  ت�ساهم  ذلك  اإىل  بالإ�ضافة 
اجلوية(،  )ال�رشطة  البلطيق  لدول  اجلوي  املجال 
اأجل  من  ليتوانيا  يف   2017 منذ  ت�ساهم  كما 
وبولونيا  البلطيق  دول  يف  الناتو  تواجد  تقوية 

.)eFP – الأمامي  الوجـود  )تعـزيـز 

عـ�ضـو يف الأمـم املتـحـدة يـتـمـتـع 
بالحـتـرام ويتـمـيز باملـوثـوقـيـة 

املتحدة  الأمـم  ع�سـوية  يف  اأملانيـا  قبول  منذ 
ع�سوا  الحتـادية  اجلـمـهـوريـة  باتت   1973
ويـحـظـى  باملـوثـوقـيـة  يـتـمـيـز  فـعـال 
ترت�سح  لهذا  الدولية.  املنظمة  يف  بـالحـرتام 
مقعد  ل�سغل  ال�ساد�سة  للمرة   2018 يف  اأملانيا 
لفرتة  الدويل،  الأمن  جمل�س  يف  دائم  غري 
يف  الأملانية  امل�ساهمة  وتبلغ   .2020/2019
مليون   161 املتحدة  لالأمم  العادية  امليزانية 
مهمات  متويل  يف  ت�ساهم  كما  اأمريكي،  دولر 
املنظمة لل�سالم مببلغ 466 مليون دولر اأمريكي. 
ويعادل كل من هاتني امل�ساهمتني حـوايل %6،4 
بـهـذا  الـمـتـحـدة.  الأمـم  مـوازنـة  اإجـمايل  مـن 
اأكـبـر  رابـع   2018/2017 يف  األـمـانـيـا  كـانـت 

الدولية.  املنظمة  يف  لال�ستـراكـات  دافـع 

كما رفـعـت اأملانيا م�ساهمتها يف مفو�سية الأمم 
عام  من   (UNHCR) الالجـئـيـن  ل�سـوؤون  املتـحـدة 
وهي  اأ�سعاف.  ثالثة  مبقدار   2017 حتى   2013
املتحدة،  الوليات  بعد  املانحني  اأكرب  ثاين  تعترب 
يورو.  مليون   387 تبلغ  �سنوية  مب�ساهمة 
خم�س  يف  اأملانيا  ت�سارك   2018 خريف  ويف 

بيـنـها  الـ�سـالم،  حلـفـظ  املـتـحـدة  لالأمـم  مهمات 
الـدول  بـيـن  لـبـنـان.  وفـي  مـايل  يف  مـهـمـات 
واحـدة  اأملانـيـا  تعـتـبـر  الـغـربـيـة  الـ�سـنـاعـيـة 
يف  عـ�سـكـريـة  بـقـوات  الـمـ�سـاهـمـيـن  اأكـرب  من 
املقابل  يف  لـلـ�سـالم.  الـمـتـحـدة  الأمـم  مهمـات 
اأملانيا،  يف  جيد  بح�سور  املتحدة  الأمم  تتميز 
يف  املتحدة  الأمم  جممع  خالل  من  وخا�سة 
مـوؤ�سـ�سـة   19 تـتـواجـد  حـيـث  بـون،  مـدينـة 
موؤ�س�سة   30 اإجمايل  من  املتحدة،  لالأمم  تـابـعـة 

اأملانيا.  متواجدة يف 

جهودها  يف  الدولية  املنظمات  دعم  اأجل  من 
بـ�سـكل  الـ�سـالم  حـفـظ  اإىل  الـرامـيـة  ومـهـمـاتـهـا 
وتـاأهـيـل  بـتـطـويـر  األـمانـيـا  تـقـوم  اأفـ�سـل 
اأكـثـر  وجـعـلـهـا  لـالأزمـات،  الـمـدنـيـة  الكـوادر 
 (ZIF) الدولية  ال�سـالم  مـهـمـات  مـركـز  حـرفـيـة. 
جتمعا  ميـتـلـك   2002 الـعـام  يف  تـاأ�سـ�س  الـذي 
الـنـمـو  فـي  مـ�سـتـمـر  وهـو  خـبـيـرا،   1500 من 
امل�ساعدين  باختيار   ZIF مركز  يقوم  والتطور. 
تدريبية  دورات  خالل  من  ويـوؤهـلـهـم  املـدنـيـيـن 
يف  وو�سـطـاء  كمـراقـبـيـن  بـمـهـمـات  للـقـيـام 
من  اخلارجة  البلدان  ويف  النزاعات  منـاطـق 
بالتعاون  خرباتهم.  بتقييم  يقوم  كما  الأزمات، 
اأ�سي�سه  منذ   ZIF مركز  قام  اخلارجية  وزارة  مع 
ق�سرية  لفرتة  كمراقب  متطوع   3000 باإر�سال 
انتخابات  مراقبة  مهمات  يف  اأر�سلهم  طويلة،  اأو 

وم�رشوعات اأخرى اإىل 65 بلدا. 

والـتـعـاون  الأمـن  ملـنـظـمـة  األـمـانـيـا  تـدعم 
لل�سالم  مـهـمـة  بـ�سـفـتـهـا   (OSCE) اأوروبـا  يف 
يف   OSCE منظمة   انبثقت  اأوروبا:  يف  والأمن 
يف  والتعاون  الأمن  موؤمتر  عن   1995 العام 
الأ�سا�سية  الوثيقة  مكانه.  وحلت   (CSCE) اأوروبا 
اخلتامية،  هل�سنكي  وثيقة  هي    OSCE ملنظمة 
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اأكــبــر مــمــثــلــيــة األــمــانــيــة فـي الــخــارج
الــ�ســفــارة فـي مــو�ســكــو، حــوالــي 300 مــوظــف

اأكــرب مــجــمــوعــة بــرلــمــانــيــة 
فـي الــبــونــد�ســتــاغ

مــجــمــوعــة الــواليــات الــمــتــحــدة 
الــبــرلــمــانــيــة، 80 عــ�ســو

 اأكــبــر مــوؤ�ســ�ســة اأوروبــيــة فـي األــمــانــيــا الــبــنــك    
الــمــركــزي االأوروبــي (ECB)، فـي فــرانــكــفــورت، 

3380 مــوظــف

مــوؤ�ســ�ســات الأمــم الــمــتــحــدة فـي األــمــانــيــا
الـمـجـمـوع 30 مـوؤ�ســ�ســة، 19 مـنـهـا فـي مـديــنـة بـون

الدبلوما�سية، الوقاية من الأزمات، حل النزاعات 
لل�سيا�سة  املهمة  الأدوات  من  هي  �سلميا: 
والق�ساة  املوظفني  اإر�سال  الأملانية.  اخلارجية 
وامل�ساعدين  ال�رشطة  ورجال  العامني  واملدعني 
املدنية  العنا�رش  من  وغريهم  البناء  اأعمال  يف 
الأمنية  ال�سيا�سة  اأ�س�س  من  جميعها  تعترب 
يف  الأملاين  اجلي�س  م�ساركة  مثل  متاما  ال�ساملة، 
الأملانية  ال�سيا�سة  به  تتميز  ما  ال�سالم.  مهمات 
اأي�سا  يعترب  وثيق،  دويل  ترابط  من  اخلارجية 
الع�سكرية.  الو�سائل  جانب  اإىل  الأهمية  غاية  يف 
تتم  النزاعات  الأملاين يف مناطق  اجلي�س  مهمات 
اإطار مفاهيم �ساملة لالأمن والدفاع،  دوما �سمن 
الأمم  مثل  دولية  منظمات  تفعله  ما  وهذا 
وحلف   (EU) الأوروبي  والحتاد   (UN) املتحدة 
الأملاين  اجلي�س  ن�ساط   .(NATO) الأطل�سي  �سمال 

�سيا�سية  مهمات  يف  دوما  ي�سب  اخلارج  يف 
ال�سيا�سية  الإجراءات  مثل  مدنية،  مكونات  ذات 
احلكومة  عمدت  لهذا  والجتماعية.  والتنموية 
ناظمة  قواعد  تطوير  اإىل  الحتادية  الأملانية 
يتطلب  حيث  الأزمات.  جمال  يف  لن�ساطاتها 
برملانيا  تفوي�سا  دوما  الع�سكرية  القوات  تدخل 
غالبية  موافقة  اإىل  ويحتاج  برملانية،  ومراقبة 
يو�سف  ال�سبب  لهذا  الأملاين.  البوند�ستاغ  اأع�ساء 

باأنه جي�س برملاين.  اأي�سا  الأملاين  اجلي�س 

 1955 العام  يف  الأملاين  اجلي�س  ت�أ�سي�س  منذ 
وع�سكريا  �سيا�سيا  نا�سطا  ع�سوا  اأملانيا  اأ�سبحت 
�سمال  حللف  النتماء  هذا  الناتو.  حلف  يف 
الأ�سا�سية  "امُلَوّرثات"  من  يعترب  الأطل�سي 
ثاين  �ساحبة  هي  اأملانيا  اخلارجية.  لل�سيا�سة 
وهي  الناتو،  حلف  يف  ع�سكرية  م�ساركة  اأكرب 
مهمة  من  احللف،  مهمات  يف  بفعالية  ت�سارك 
كافور  مهمة  حتى  اأفغان�ستان،  يف   (RSM) الدعم 

(KFOR) يف كو�سوفو. 

ويف  خارجية.  مهمة   40 اإجناز  مت   1992 منذ 
بحوايل  الأملاين  اجلي�س  ي�سارك   2018 ربيع 
على  اخلارج.  يف  مهمة   14 يف  جندي   3500
الناتو  حلف  عاد  اأوكرانيا  يف  الأزمة  �سوء 
واأقـر  احلـلـف،  دول  حـماية  يف  جمـددا  للـتـفـكـري 
الـحـمـاية  واإجـراءات  الـتـغـيـيـرات  من  عـددا 
جـوهـري  بـ�سـكـل  األـمـانـيا  وتـ�سـارك  والـ�سـالمة. 
البـالد  �ساهـمـت   2015 عـام  ففي  ذلك:  كل  يف 
تـ�سـكـيـل  يف  والنـرويـج  هـولـنـدا  جـانـب  اإىل 
 ،(VJTF) ال�رشيع  للتدخل  اخلا�سة  النـاتـو  قـوة 
ردود  على  احلـلـف  قـدرة  كـثـريا  حـ�سـنـت  والـتـي 

نــشــاط دؤوب مـن أجــل الـســالم واألمــن
مـوضـوع

الئـحـة
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واللتزام  البلدان  حدود  احرتام  على  ن�ست  التي 
مبادئ  من  ب�سفتهما  للنزاعات  ال�سلمية  باحللول 

نظام الأمن الأوروبي. 

 مـنـظـمـة OSCE منـتـدى مـركـزي لـلـ�ضـالم 
والأمـن فـي اأوروبـا

اأوروبا  من  ع�سوا،   57 اليوم  املنظمة  ت�سم 
تعترب  وهي  اآ�سيا،  وو�سط  ال�سمالية  واأمريكا 
العامل.  يف  امل�سرتك  لالأمن  اإقليمية  منظمة  اأكرب 
الدميقراطي  التحول  ودعم  الأزمات  من  للوقاية 
يف  دائمة  بعثات  عرب   OSCE منظمة  تتمثل 
وبدعم  بانتظام،  تر�سل  كما  البلدان،  من  العديد 
بلدانها  اإىل  انتخابيني  مراقبني  اأي�سا،  اأملاين 
بو�سوح  ظهر  الأوكرانية  الأزمة  يف  الأع�ساء. 
مهمة  اآلية  ب�سفتها   OSCE ملنظمة  املهم  الدور 
لبناء  و�رشيكا  للحوار  ومنتدى  الأزمات  لإدارة 
للجهود  الدعم   OSCE منظمة  تقدم  الثقة. 
اأوكرانيا،  يف  لالأزمة  حلول  اإيجاد  اإىل  الرامية 
ومراقبة  املفاو�سات  اإدارة  ي�ستمل  وهذا 

مراقبة  بعثة  خالل  من  مين�سك  باتفاق  اللتزام 
مدين،  مراقب   650 حوايل  من  مكونة  خا�سة 
للقوات  التفاق من �سحب  يراقبون ما ن�س عليه 
ملنظمة  الأملانية  الرئا�سة  ظل  يف  والأ�سلحة. 
احلياة  اإعادة  متت  متت   2016 العام  يف   OSCE

الأخرى،  التوتر  بوؤر  يف  املفاو�سات  فكرة  اإىل 
ومن  كاراباخ(.  ناغورين  )تران�سني�سرتيا، 
 OSCE منظمة   دور  وتقوية  الثقة  اإعادة  اأجل 
بال�سيا�سات  املتعلق  للحوار  من�سة  ب�سفتها 
يف  للمنظمة  الوزاري  املجل�س  اتخذ  الأمنية، 
حوار  لإجراء  قرارا   2016 اأواخر  هامبورغ 
ال�سيا�سة  تواجهها  التي  التحديات  حول  منظم 
تداعيات  من  بها  يرتبط  وما  اأوروبا  يف  الأمنية 
اإىل  ل�سبونة  "من  الأ�سلحة،  من  احلد  �سيا�سة 

هامبورغ". 

جـهـود من اأجـل نـزع الـ�ضـالح ومـراقـبـة الت�ضـلح

وال�سالم  لالأمن  مهمة  م�ساهمة  اأملانيا  تقدم 
نزع  جمال  يف  جهودها  خالل  من  العامليني 

فـي الــعــديــد مـن الـمــهــمــات، مـثـــل EUTM )مــهــمــة الـتــدريــب الأوروبــيــة فـي مــالــي( يــ�ضــارك الـجــيــ�س الألـمـانـي فـي الــخــارج 
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انـتـ�سـارها.  ومنـع  ومـراقـبـتـهـا  الأ�ســلحة 
عـالـم  اإلـى  الـتـو�سـل  بـهـدف  اأملـانـيـا  وتـوؤمـن 
�سـبـيـل  فـعـلـى  الـنـوويـة.  الأ�سـلـحـة  من  خـال 
لتـفـاق  الـ�سـريـع  الـتـنـفـيـذ  اإلـى  تـ�سـعـى  الـمـثـال 
مـع  وبـالـتـعـاون  الـنـوويـة.  الـتـجـارب  وقـف 
مـجـلـ�س  يف  الـدائـمـيـن  الـخـمـ�سـة  الأعـ�سـاء 
األـمـانـيـا  �سـاركـت  الأوروبـي  والتـحـاد  الأمـن 
اإلـى   2015 تـمـوز/يـولـيـو  يف  الـتـو�سـل  يف 
اأفـ�سـت  الـتي  لـلـمـفـاو�سـات  مـر�سـيـة  خـاتـمـة 
بـرنـامـجـهـا  حـول  اإيـران  مـع  التـفـاق  اإىل 
اجلـهـود  بـذل  يف  األـمانـيـا  وتـ�سـتـمـر  النـووي. 
التـفـاقـات  وتـنـفـيـذ  �سـمـولـيـة  اأجـل  من 
كـمـا  الـ�سـلـة،  ذات  الـدولـيـة  والـمـعـاهـدات 
الأ�سـلـحـة  مـعـاهـدة  فـي  مـثـال  الـحـال  هـي 
عـدم  مـعـايـيـر  تـعـزز  الـتـي  الـكـيـمـيـائـيـة، 

الأ�سـلـحـة.  هـذه  ا�سـتـخـدام 

مـن  الـحـد  �ضـيا�ضـة  �ضـعـيـد  عـلـى  اأيـ�ضا 
الـجـديـدة،  بـالـتـقـنـيـات  وارتـبـاطـهـا  الـتـ�سـلـح 
الـتـحـكـم،  الـذاتـيـة  الأ�سـلـحـة  اأنـظـمـة  مـثـل 
التـحـاديـة  الألـمـانـيـة  احلـكـومـة  اتـخـذت 
اأعـلـنـت  حـيـث  و�سـارمـة،  وا�سـحـة  مـواقـف 
الـذاتـيـة  الـ�سـالح  لأنـظـمـة  مـعـار�سـتـهـا 
الـقـرار  الإنـ�سـان  مـن  تـ�سـحـب  الـتـي  الـتـحـكـم، 
الـ�سـيـا�سـة  اأهـداف  بـيـن  ومـن  والـ�سـيـطـرة. 
تـنـفـيـذ  اإلـى  الـ�سـعـي  اأيـ�سـا  الـخـارجـيـة 
الألـغـام  تـحـارب  الـتـي  اأوتـاوا"  "اتـفـاقـيـة 

لـالأفـراد.   الـمـ�سـادة 

 75،7 األـمـانـيـا حـوالـي  دفـعـت   2017 عـام  يف 
الألـغـام  نـزع  لـمـ�سـروعـات  يـورو  ملـيـون 
كـبـار  مـن  وكـانـت  الألـغـام،  �سـحـايـا  ورعـايـة 
تـدمـيـر  اأيـ�سـا  املـجـال.  هـذا  فـي  الـمـانـحـيـن 
وتـاأمـيـن  الـفـائـ�سـة،  والـذخـائـر  الأ�سـلـحـة 
الـخـطـيـرة  لـلـمـخـلـفات  الآمـن  الـتـخـزيـن 

اخلارجية.  ال�سيا�سة  اهتمام  نقاط  كـلـهـا  تـ�سـكـل 
مـراقـبـة  تـحـظـى   OSCE مـنـظـمـة  اإطـار  �سـمـن 
ا�سـتـعـادة  واإجـراءات  الـتـقـلـيـديـة  الأ�سـلـحـة 
وتـعـمـل  كـبـيـرة.  بـاأهـمـيـة  الأمـان  ون�سـر  الـثـقـة 
مـوائـمـة  وجـعـلـهـا  تـطـويـرهـا  عـلـى  األـمـانـيـا 
فـي  اأطـلـقـت  وقـد  الـحـالـيـة،  لـلـتـحـديـات 
مـراقـبـة  فـي  جـديـدة  لنـطـالقـة  مـبـادرة   2016
"الـحـوار  اأوروبا.  فـي  الـتـقـلـيـدي  الـتـ�سـلـح 
املـجـلـ�س  مـن  انـطـلـق  الـذي  الـمـنـهـجـي" 
هـامـبـورغ  فـي   OSCE لـمـنـظـمـة  الـوزاري 
ظـل  فـي   2017 خـالل  تـحـول   2016 اأواخـر 
لـهـنـد�سـة  مـهـم  مـنـتـدى  اإلـى  األـمـانـيـة  رعـايـة 
ومن    .OSCE اإطـار  �سـمـن  الأمـنـيـة  الـبـنـيـة 
مـكـامـن  تـحـديـد  فـي  يـ�سـهـم  اأن  الـمـفـتـر�س 
فـي  الـتـعـاون  اإحـيـاء  واإعـادة  الـتـهـديـد، 
الـتـ�سـلـح  مـراقـبـة  وتـعـزيـز  الأمـنـي،  الـمـجـال 

الـتـقـلـيـديـة.     بـالأ�سـلـحـة 

مــوجــز الـنــزاعــات الـمـ�ســلــحــة 2017
تـراجـع خـالل 2016 عــدد �ضـحـايـا الـحـروب 

والـنـزاعـات الـمـ�ضـلـحـة بــ�ضـكــل طــفــيـف. هذا 
ما جـاء فـي تــقريـر الـمـعـهـد الـدولـي لـلـدرا�ضـات 

ال�ضــتـراتـــيـجـيـة (IISS) فـي لــنـدن. فـفـي 36 نـزاع 
مـ�ضــلــح فـي الـعـالـم، قــ�ضـى خــالل 2016 مـا يـقـرب 

من 157000 اإنـ�ضـان، وهـو رقـم يـقـل بـحـوالـي 
10000 عما كـان عـلـيـه فـي عـام 2015. احلـرب فـي 

�ضـوريـة كـانـت الأزمـة الأ�ضـد عـنـفـًا بـني الأزمـات 
فـي العـامل. 90% من الـالجـئـني ال�ضـوريـني ا�ضتـقـروا 

وفـي  الـمـجـاورة.  الـبـلـدان  فـي 
اأواخـر 2016 و�ضـل عـدد الـنـازحـني 
والـالجـئـني الإجـمـالـي فـي الـعـالـم 
اإىل حـوالـي 65،6 مـلـيـون اإنـ�ضـان.   

 iiss.org

عـالـمـيـة
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واللتزام  البلدان  حدود  احرتام  على  ن�ست  التي 
مبادئ  من  ب�سفتهما  للنزاعات  ال�سلمية  باحللول 

نظام الأمن الأوروبي. 

 مـنـظـمـة OSCE منـتـدى مـركـزي لـلـ�ضـالم 
والأمـن فـي اأوروبـا

اأوروبا  من  ع�سوا،   57 اليوم  املنظمة  ت�سم 
تعترب  وهي  اآ�سيا،  وو�سط  ال�سمالية  واأمريكا 
العامل.  يف  امل�سرتك  لالأمن  اإقليمية  منظمة  اأكرب 
الدميقراطي  التحول  ودعم  الأزمات  من  للوقاية 
يف  دائمة  بعثات  عرب   OSCE منظمة  تتمثل 
وبدعم  بانتظام،  تر�سل  كما  البلدان،  من  العديد 
بلدانها  اإىل  انتخابيني  مراقبني  اأي�سا،  اأملاين 
بو�سوح  ظهر  الأوكرانية  الأزمة  يف  الأع�ساء. 
مهمة  اآلية  ب�سفتها   OSCE ملنظمة  املهم  الدور 
لبناء  و�رشيكا  للحوار  ومنتدى  الأزمات  لإدارة 
للجهود  الدعم   OSCE منظمة  تقدم  الثقة. 
اأوكرانيا،  يف  لالأزمة  حلول  اإيجاد  اإىل  الرامية 
ومراقبة  املفاو�سات  اإدارة  ي�ستمل  وهذا 

مراقبة  بعثة  خالل  من  مين�سك  باتفاق  اللتزام 
مدين،  مراقب   650 حوايل  من  مكونة  خا�سة 
للقوات  التفاق من �سحب  يراقبون ما ن�س عليه 
ملنظمة  الأملانية  الرئا�سة  ظل  يف  والأ�سلحة. 
احلياة  اإعادة  متت  متت   2016 العام  يف   OSCE

الأخرى،  التوتر  بوؤر  يف  املفاو�سات  فكرة  اإىل 
ومن  كاراباخ(.  ناغورين  )تران�سني�سرتيا، 
 OSCE منظمة   دور  وتقوية  الثقة  اإعادة  اأجل 
بال�سيا�سات  املتعلق  للحوار  من�سة  ب�سفتها 
يف  للمنظمة  الوزاري  املجل�س  اتخذ  الأمنية، 
حوار  لإجراء  قرارا   2016 اأواخر  هامبورغ 
ال�سيا�سة  تواجهها  التي  التحديات  حول  منظم 
تداعيات  من  بها  يرتبط  وما  اأوروبا  يف  الأمنية 
اإىل  ل�سبونة  "من  الأ�سلحة،  من  احلد  �سيا�سة 

هامبورغ". 

جـهـود من اأجـل نـزع الـ�ضـالح ومـراقـبـة الت�ضـلح

وال�سالم  لالأمن  مهمة  م�ساهمة  اأملانيا  تقدم 
نزع  جمال  يف  جهودها  خالل  من  العامليني 

فـي الــعــديــد مـن الـمــهــمــات، مـثـــل EUTM )مــهــمــة الـتــدريــب الأوروبــيــة فـي مــالــي( يــ�ضــارك الـجــيــ�س الألـمـانـي فـي الــخــارج 
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الـ�سـيـا�سـة الـخـارجـيـة

الكبري  العدد  هذا  لديه  اأوروبا  يف  بلد  يوجد  ل 
اأملانيا  تتقا�سم  حيث  اأملانيا.  مثل  اجلريان،  من 
اأع�ساء  منها  ثمانية  اأخرى،  دول  ت�سع  مع  احلدود 
الأوروبي،  الندماج   .(EU) الأوروبي  الحتاد  يف 
يعترب  ال�سيا�سية،  النجاحات  اأهم  اأحد  ي�سكل  الذي 
ال�سالم والأمن والزدهار.  اأ�سا�س  بالن�سبة لأملانيا 
ا�ستمرار تطور وتر�سيخ هذا الندماج، يبقى املهمة 
خ�سو�سا  الأملانية،  اخلارجية  لل�سيا�سة  الأ�سا�سية 
من  العديد  ت�سبوها  التي  املعقدة  العالقة  ظل  يف 
الأوروبي،  لالحتاد  التاريخي  امل�رشوع  الأزمات. 
ي�سم  اليوم  بات  اخلم�سينيات،  مطلع  يف  بداأ  الذي 
اأكرث من ن�سف مليار اإن�سان من 28 بلدا، جميعهم 
جتاه  الأملانية  ال�سيا�سة  الحتاد".  يف  "مواطنون 
الع�سب  اأنها  املراحل  خمتلف  يف  اأثبتت  اأوروبا 
الأوروبية، ناهيك عن  الوحدة  الدافع نحو  الأ�سا�س 

وتوحيدها،  اأوروبا  اندماج  يف  الفعالة  م�ساهمتها 
بعد انتهاء الأزمة بني ال�رشق والغرب. و�سمن اإطار 
الندماج الأوروبي، مت خلق اأكرب �سوق م�سرتكة يف 
العامل، متيزها احلريات الأ�سا�سية التي ن�ست عليها 
معاهدات روما 1957: حرية نقل ال�سلع واملواد بني 
الأ�سخا�س،  تنقل  حرية  الأوروبي،  الحتاد  بلدان 
الحتاد  اأرا�سي  على  اخلدمات  وتبادل  نقل  حرية 

الأوروبي، حرية حركة روؤو�س الأموال. 

حجم ومقدرة وقوة ال�سوق الأوروبية امُلَوّحدة جتعل 
الأ�سا�سيني  الفاعلني  اأحد  الأوروبي  الحتاد  من 
يتوقع   2018 العام  ويف  العاملي.  القت�ساد  يف 
اإىل  ي�سل  منو  IMFمعدل  الدويل  النقد  �سندوق 
2،2% يف منطقة اليورو التي ت�سم 19 بلدا. اأملانيا، 
الحتاد  يف  الأكرب  القت�سادية  القوة  ب�سفتها 
الأوروبي، تتحمل بالطبع م�سوؤولية كبرية، وخا�سة 
يف مراحل التغريات القت�سادية والجتماعية. وهذا 
ما برز ب�سكل وا�سح يف الأزمة املالية واملديونية. 
فقد عمدت دول منطقة اليورو اإىل تاأ�سي�س �سندوق 
 .(ESM) الأوروبي  ال�ستقرار  اآلية  ا�سم  حمل  اإنقاذ، 
الدول  من  وغريها  فرن�سا  مع  الوثيق  وبالتعاون 
العمل  الحتادية  الأملانية  احلكومة  تريد  الأع�ساء 
اليورو  منطقة  وتعزيز  تقوية  من  مزيد  اأجل  من 
اأقوى واأكرث ثباتا يف  اليورو  واإ�سالحها مبا يكون 

مواجهة الأزمات. 

الـ�ضـداقـة الألـمانـيـة الـفـرنـ�ضـية كـمـحـرك 
اأ�ضـا�ضـي لـلـوحـدة الأوروبـيـة

الأوروبي جنحت  التوازي مع حركة الندماج  على 
اأملانيا وفرن�سا بعد احلرب العاملية الثانية يف بناء 

رائــد االنــدمــاج األوروبــي
مـوضـوع

512 مليون 
اإنـ�ضان يعـيـ�ضون في 28 بـلـدًا ع�ضوًا في التـحـاد 
الأوروبـي. بـهـذا يـكـون التـحـاد الأوروبـي ثـالـث 

اأكـبـر تـجـمـع �ضكـانـي بـعـد الـ�ضـيـن والـهـنـد. 
يتكلم مواطنوه 24 لغة مختلفة ويعي�ضون على 
م�ضاحة ت�ضل اإلى 4 ماليين كيلومترًا مربعًا. 

وي�ضل الناتج المحلي الإجمالي لالتحاد الأوروبي 
اإلى 15،33 بليون يورو. وت�ضل ح�ضة التحاد 
الأوروبي من التجارة العالمية اإلى 15،6% من 
 ال�ضادرات، و14،8% من الم�ضتوردات، حيث 
تحتل في كليهما المرتبة الثانية بعد كل من 

ال�ضين والوليات المتحدة على التوالي. 
europa.eu

رقــم
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بني  للم�ساحلة  مثال  اليوم  باتت  متينة،  �رشاكة 
املوؤ�س�سني  بني  من  كانتا  الدولتني  كال  �سعبني. 
يف   EEC الأوروبية  القت�سادية  للوحدة  ال�ست 
الوحدة  قيام  جوهر  كانت  التي   ،1957 عام 
الأملانية  ال�سداقة  احلايل.  ب�سكلها  الأوروبية 
مع   1963 عام  يف  تاأ�س�ست  التي  الفرن�سية، 
�سكل  على  اأي�سا  طريقها  تتخذ  الإليزيه،  اتفاقية 
عالقات متينة على �سعيد املجتمع املدين، وعلى 
الفرن�سية  الأملانية  املوؤ�س�سات  من  العديد  �سكل 
البلدين يتفاهمان ويتوافقان على  امل�سرتكة. كال 

ومبو�سوعات  باأوروبا  املتعلقة  املو�سوعات 
ومن  با�ستمرار  وي�ساهمان  اخلارجية،  ال�سيا�سة 
امل�ستمر  التطوير  يف  م�سرتكة،  مبادرات  خالل 
العنا�رش  اأحد  الأوروبية.  لل�سيا�سة  والَبّناء 
ي�سكله  الأوروبية  الوحدة  م�رشوع  يف  اجلديدة 
البولوين. امل�ساحلة مع بولونيا  الأملاين  التقارب 
جتاه  ال�سيا�سة  من  ابتداء  كبرية،  جناحات  حققت 
الحتادي  الأملاين  امل�ست�سار  اتبعها  التي  ال�رشق، 
كونراد اآدناور يف ال�سبعينيات. وقد ا�ستمرت هذه 
احلدود  بخط  العرتاف  مع  بنجاحاتها  ال�سيا�سة 

بـلـجـيـكا

بـلـغـاريـا

الدنـمـارك

األـمـانـيـا

ا�ضـتـونـيا

فنلندا

فـرنـ�ضـا

الـيـونـان

اإيـرلـنـدا

اإيـطـالـيـا

كـرواتـيـا

لتـفـيـا
لـيـتـوانـيـا

لـوكــ�ضـمـبورغ

هـولـنـدا

الـنـمـ�ضا

بـولـونـيـا

الـبـرتـغـال

رومـانـيـا

الـ�ضـويـد

�ضـلـوفـاكـيـا

�ضـلـوفـانـيـا

اإ�ضـبـانـيـا

جـمهـورية 
التـ�ضـيك

هـنـغـاريـا

  الـمتحدةالـمـمـلكـة 

قرب�س
مـالـطـا

خـارطـة
ـ28 دولــة عــضــوا فـي االتــحــاد األوروبـي فـي نــظــرة شــامــلــة ـ

نــجــح التـحـاد الأوروبـي مـنـذ 1957 فـي اإنـجـاز �ضـبـع عـمـلـيـات تـو�ضـع، حـيـث تـمـكـن مـن زيــادة عــدد اأعــ�ضـائـه مـن �ضــتــة اإلـى 28 عـ�ضـوًا

الن�ضحاب فـي اآذار/مار�س 2019
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الـ�سـيـا�سـة الـخـارجـيـة

الكبري  العدد  هذا  لديه  اأوروبا  يف  بلد  يوجد  ل 
اأملانيا  تتقا�سم  حيث  اأملانيا.  مثل  اجلريان،  من 
اأع�ساء  منها  ثمانية  اأخرى،  دول  ت�سع  مع  احلدود 
الأوروبي،  الندماج   .(EU) الأوروبي  الحتاد  يف 
يعترب  ال�سيا�سية،  النجاحات  اأهم  اأحد  ي�سكل  الذي 
ال�سالم والأمن والزدهار.  اأ�سا�س  بالن�سبة لأملانيا 
ا�ستمرار تطور وتر�سيخ هذا الندماج، يبقى املهمة 
خ�سو�سا  الأملانية،  اخلارجية  لل�سيا�سة  الأ�سا�سية 
من  العديد  ت�سبوها  التي  املعقدة  العالقة  ظل  يف 
الأوروبي،  لالحتاد  التاريخي  امل�رشوع  الأزمات. 
ي�سم  اليوم  بات  اخلم�سينيات،  مطلع  يف  بداأ  الذي 
اأكرث من ن�سف مليار اإن�سان من 28 بلدا، جميعهم 
جتاه  الأملانية  ال�سيا�سة  الحتاد".  يف  "مواطنون 
الع�سب  اأنها  املراحل  خمتلف  يف  اأثبتت  اأوروبا 
الأوروبية، ناهيك عن  الوحدة  الدافع نحو  الأ�سا�س 

وتوحيدها،  اأوروبا  اندماج  يف  الفعالة  م�ساهمتها 
بعد انتهاء الأزمة بني ال�رشق والغرب. و�سمن اإطار 
الندماج الأوروبي، مت خلق اأكرب �سوق م�سرتكة يف 
العامل، متيزها احلريات الأ�سا�سية التي ن�ست عليها 
معاهدات روما 1957: حرية نقل ال�سلع واملواد بني 
الأ�سخا�س،  تنقل  حرية  الأوروبي،  الحتاد  بلدان 
الحتاد  اأرا�سي  على  اخلدمات  وتبادل  نقل  حرية 

الأوروبي، حرية حركة روؤو�س الأموال. 

حجم ومقدرة وقوة ال�سوق الأوروبية امُلَوّحدة جتعل 
الأ�سا�سيني  الفاعلني  اأحد  الأوروبي  الحتاد  من 
يتوقع   2018 العام  ويف  العاملي.  القت�ساد  يف 
اإىل  ي�سل  منو  IMFمعدل  الدويل  النقد  �سندوق 
2،2% يف منطقة اليورو التي ت�سم 19 بلدا. اأملانيا، 
الحتاد  يف  الأكرب  القت�سادية  القوة  ب�سفتها 
الأوروبي، تتحمل بالطبع م�سوؤولية كبرية، وخا�سة 
يف مراحل التغريات القت�سادية والجتماعية. وهذا 
ما برز ب�سكل وا�سح يف الأزمة املالية واملديونية. 
فقد عمدت دول منطقة اليورو اإىل تاأ�سي�س �سندوق 
 .(ESM) الأوروبي  ال�ستقرار  اآلية  ا�سم  حمل  اإنقاذ، 
الدول  من  وغريها  فرن�سا  مع  الوثيق  وبالتعاون 
العمل  الحتادية  الأملانية  احلكومة  تريد  الأع�ساء 
اليورو  منطقة  وتعزيز  تقوية  من  مزيد  اأجل  من 
اأقوى واأكرث ثباتا يف  اليورو  واإ�سالحها مبا يكون 

مواجهة الأزمات. 

الـ�ضـداقـة الألـمانـيـة الـفـرنـ�ضـية كـمـحـرك 
اأ�ضـا�ضـي لـلـوحـدة الأوروبـيـة

الأوروبي جنحت  التوازي مع حركة الندماج  على 
اأملانيا وفرن�سا بعد احلرب العاملية الثانية يف بناء 

رائــد االنــدمــاج األوروبــي
مـوضـوع

512 مليون 
اإنـ�ضان يعـيـ�ضون في 28 بـلـدًا ع�ضوًا في التـحـاد 
الأوروبـي. بـهـذا يـكـون التـحـاد الأوروبـي ثـالـث 

اأكـبـر تـجـمـع �ضكـانـي بـعـد الـ�ضـيـن والـهـنـد. 
يتكلم مواطنوه 24 لغة مختلفة ويعي�ضون على 
م�ضاحة ت�ضل اإلى 4 ماليين كيلومترًا مربعًا. 

وي�ضل الناتج المحلي الإجمالي لالتحاد الأوروبي 
اإلى 15،33 بليون يورو. وت�ضل ح�ضة التحاد 
الأوروبي من التجارة العالمية اإلى 15،6% من 
 ال�ضادرات، و14،8% من الم�ضتوردات، حيث 
تحتل في كليهما المرتبة الثانية بعد كل من 

ال�ضين والوليات المتحدة على التوالي. 
europa.eu

رقــم
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الـ�سـيـا�سـة الـخـارجـيـة

نظمت  التي   ،2+4 معاهدة  خالل  من  امل�سرتكة 
الأملانية  بالوحدة  املتعلقة  اخلارجية  العنا�رش 
املوقعة  احلدود  اتفاقية  اإىل  اإ�سافة   ،1990 يف 
عرب  "ماأ�س�ستها"  متت  والتي  العام،  ذات  يف 
 .1991 يف  البولونية  الأملانية  اجلوار  اتفاقية 
كل  مع  ال�رشاكة  عالقات  بني  اجلمع  ويتم  هذا 
الثالثي  التن�سيق  خالل  من  وبولونيا  فرن�سا 

فاميار". "مثلث  اإطار  �سمن 

مـزيـد مـن الـوزن الـدولـي مـن خالل 
�ضـيـا�ضـة اأوروبـيـة مـ�ضـتـركـة

ور�سخت  نظمت   ،2009 يف  ل�سبونة  معاهدة 
لالحتاد  امل�سرتكة  والأمنية  اخلارجية  ال�سيا�سة 
لالحتاد  العليا  املن�سقة   .(CFSP) الأوروبي 
والأمنية،  اخلارجية  ال�سيا�سة  ل�سوؤون  الأوروبي 
التي تتوىل اأي�سا رئا�سة جمل�س وزراء اخلارجية، 
املفو�سية  رئي�س  نائبة  الوقت  ذات  يف  هي 
املن�سب  هذا  ت�سغل   2014 منذ  الأوروبية. 
م�سوؤولة  وهي  موغرييني.  فيديريكا  الإيطالية 
متثيل  اإىل  اإ�سافة   ،CFSP مـو�سوعات  عن 
�سـبـيل  ويف  اخلـارج.  يف  الأوروبي  الحتـاد 
جـهـاز  يـ�سـاعـدها  عـمـلـهـا  مـهام  تاأديتـها 
مـن   .(EAS) الأوروبـي  اخلـارجـيـة  الـ�سـيـا�سـة 

تـمـكـن  الـمـوؤ�سـ�سـات  يف  التـغـيـري  هـذا  خـالل 
وتـر�سـيـخ  تـو�سـيـح  من  الأوروبي  التـحـاد 
�سيا�سة  الدويل.  امل�ستوى  على  وفعاليته  روؤيـتـه 
(CFSP) ت�سمن لالحتاد  امل�سرتكة  والدفاع  الأمن 
الإدارة  على  العملياتية  املقدرة  الأوروبي 
الو�سائل  ا�ستخدام  يتم  حيث  لالأزمات.  الفعالة 
على  الروؤية  اأما  ال�سواء.  على  والع�سكرية  املدنية 
لالأمن  اأوروبي  احتاد  خلق  يف  فهي  البعيد  املدى 

 .(ESDU) والدفاع 

و�سلت  التي  واملـهـاجـرين  الـالجئني  مـوجـات 
و2016   2015 عامي  يف  رئي�سي  ب�سكل  اأوروبا 
تبحث  م�سرتكة،  اأوروبية  م�ساألة  اليوم  باتت 
م�ستدامة  حلول  عن  �رشكائها  مع  اأملانيا 
للمفو�سية  الأوروبية"  الهجرة  "اأجندة  لها. 
مثل  حمددة  اإجراءات  خالل  ومن  الأوروبية، 
اآذار/ يف  امل�سرتك  الرتكي  الأوروبي  البيان 

الهجرة  حول  ال�رشاكة  واتفاقات   ،2016 مار�س 
مـنـهـا  يـاأتـي  الـتـي  الأفـريـقـيـة  الـدول  مع 
عـبـرهـا،  يـمـرون  الـتـي  وتـلـك  الـمـهـاجـرون 
حتقيق  يف  جنحت  املهربني،  مواجهة  خالل  ومن 
التجاوز غري  اأعداد  نتائج وا�سحة: حيث تراجعت 
يف  املعتادة  اللجوء  طرق  على  للحدود  املنتظم 
عـام 2017 مبـعدل 63% مقارنة بالعام 2016. 

1957
انـطـالق مـ�ضـروع التــحــاد الأوروبــي. 

مــع الــتــوقــيــع عـلـى مــعــاهــدات رومــا 
قــامــت كــل مـن بــلــجــيــكــا واألــمــانـيــا 
وفــرنـ�ضــا واإيــطــالــيــا ولـوكـ�ضــمـبــورغ 
وهــولــنــدا بــتــاأ�ضــيــ�س الــمــجــمــوعــة 

.(EEC) القــتــ�ضــاديــة الأوروبــيــة

1993
باتـت اأوروبـا الموحـدة واقـعًا محـ�ضو�ضًا 

لكل مواطن فيها. في معاهدة �ضينغن في 
لوك�ضمبورغ تتفق كل من األمانيا وفـرنـ�ضا 
ودول البـيـنـيـلوكـ�س على رفـع الحـواجـز 
الحـدوديـة والمراقـبة فـيـما بينها. دول 

اأخرى تن�ضـم لحـقًا للمـعـاهدة.  

1979
الأوروبـيـون يـذهـبـون مجـتـمـعـين اإلـى 
النتـخابات. للمرة الأولى يتم انتخاب 
اأعـ�ضـاء الـبـرلـمـان الأوروبي مبا�ضرة، 

والذي مـقـره في كـل �ضـتـرا�ضـبــورغ 
وبروك�ضل. وكان البرلمانيون الأوروبيون 

ياأتون �ضابقا من البرلمانات الوطنية.  
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�ضــركــاء اأوروبــيــون: الــمــ�ضــتــ�ضــارة الألــمــانــيــة اأنـــجــيــال مــيــركــل والــرئــيــ�س الــفــرنــ�ضــي اإمــانــويــل مــاكــرون 

اأما م�ساألة توزيع طالبي اللجوء ب�سكل اأكرث عدالة 
بانتظار  زالت  فما  الأوروبي،  الحتاد  بلدان  بني 
و�سمن  مقبولة.  م�ستدامة  حلول  اإىل  التو�سل 
امل�ساعدات  وتقدمي  الأزمات  من  الوقاية  اإطار 
اأجل  من  املكثفة  اجلهود  اأملانيا  تبذل  الإن�سانية 
اللجوء.  على  النا�س  ترغم  التي  الأ�سباب  حماربة 
دورا مهما يف هذا  والتو�سيح  التوعية  تلعب  كما 
الأملانية  اخل�سو�س: حيث تقدم وزارة اخلارجية 
الأزمات  مناطق  يف  الأملانية  واملمثليات 
عليها  ينطوي  التي  املخاطر  عن  املعلومات 

ال�رشعية،  غري  والهجرة  الهروب  وطرق  اللجوء 
تن�رشها  التي  الكاذبة  املعلومات  بهذا  وتواجه 
و�سابق  عمد  عن  الإجرامية  التهريب  �سبكات 

 . ت�سميم

يف الن�ضف الثاين من العام 2020 تتوىل اأملانيا 
الأوروبي،  الحتاد  ملجل�س  الدورية  الرئا�سة 
ترك  على  الفرتة  هذه  خالل  تعمل  و�سوف 
ال�سيا�سية  املو�سوعات  على  وا�سحة  ب�سماتها 

املهمة.                             

2002
في اأوروبـا المـوحدة، عـملـة واحدة. في 

12 دولة من بلدان التحاد الأوروبي يغدو 
اليورو العملة النقدية الر�ضمية، بعد اأن 
كان قد اأ�ضـبح عـمـلـة التـحـويـالت منذ 

1999. مـقـر البـنـك المركـزي الأوروبي 
الجديد (ECB) في مدينة فرانكفورت.  

2004
في الأول من اأيـار/مـايـو تـنـ�ضـم كـل 

من ا�ضتونيا ولتفيا وليـتـوانيا وبـولونـيـا 
وت�ضيكيا و�ضلوفاكيا و�ضلوفانيا وهنغاريا 
ومالطا وقبر�س اإلى التحـاد الأوروبي. 
بعد ثـالث �ضنوات تن�ضم اأي�ضًا بـلغاريا 

ورومانيا، وفي 2013 كرواتيا.  

 2009
التحـاد الأوروبي يـبرز كـوحدة واحدة 

على الم�ضـتوى العالـمي. مع معـاهـدة 
ل�ضبونة اأوجد التحاد الأوروبي من�ضب 

المن�ضق الأعلى لل�ضـيا�ضة الخارجـيـة 
والأمنية. كما تـم اأي�ضًا تاأ�ضي�س جهاز 
 .(EAS) ال�ضيا�ضة الخارجية الأوروبي
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نظمت  التي   ،2+4 معاهدة  خالل  من  امل�سرتكة 
الأملانية  بالوحدة  املتعلقة  اخلارجية  العنا�رش 
املوقعة  احلدود  اتفاقية  اإىل  اإ�سافة   ،1990 يف 
عرب  "ماأ�س�ستها"  متت  والتي  العام،  ذات  يف 
 .1991 يف  البولونية  الأملانية  اجلوار  اتفاقية 
كل  مع  ال�رشاكة  عالقات  بني  اجلمع  ويتم  هذا 
الثالثي  التن�سيق  خالل  من  وبولونيا  فرن�سا 

فاميار". "مثلث  اإطار  �سمن 

مـزيـد مـن الـوزن الـدولـي مـن خالل 
�ضـيـا�ضـة اأوروبـيـة مـ�ضـتـركـة

ور�سخت  نظمت   ،2009 يف  ل�سبونة  معاهدة 
لالحتاد  امل�سرتكة  والأمنية  اخلارجية  ال�سيا�سة 
لالحتاد  العليا  املن�سقة   .(CFSP) الأوروبي 
والأمنية،  اخلارجية  ال�سيا�سة  ل�سوؤون  الأوروبي 
التي تتوىل اأي�سا رئا�سة جمل�س وزراء اخلارجية، 
املفو�سية  رئي�س  نائبة  الوقت  ذات  يف  هي 
املن�سب  هذا  ت�سغل   2014 منذ  الأوروبية. 
م�سوؤولة  وهي  موغرييني.  فيديريكا  الإيطالية 
متثيل  اإىل  اإ�سافة   ،CFSP مـو�سوعات  عن 
�سـبـيل  ويف  اخلـارج.  يف  الأوروبي  الحتـاد 
جـهـاز  يـ�سـاعـدها  عـمـلـهـا  مـهام  تاأديتـها 
مـن   .(EAS) الأوروبـي  اخلـارجـيـة  الـ�سـيـا�سـة 

تـمـكـن  الـمـوؤ�سـ�سـات  يف  التـغـيـري  هـذا  خـالل 
وتـر�سـيـخ  تـو�سـيـح  من  الأوروبي  التـحـاد 
�سيا�سة  الدويل.  امل�ستوى  على  وفعاليته  روؤيـتـه 
(CFSP) ت�سمن لالحتاد  امل�سرتكة  والدفاع  الأمن 
الإدارة  على  العملياتية  املقدرة  الأوروبي 
الو�سائل  ا�ستخدام  يتم  حيث  لالأزمات.  الفعالة 
على  الروؤية  اأما  ال�سواء.  على  والع�سكرية  املدنية 
لالأمن  اأوروبي  احتاد  خلق  يف  فهي  البعيد  املدى 

 .(ESDU) والدفاع 

و�سلت  التي  واملـهـاجـرين  الـالجئني  مـوجـات 
و2016   2015 عامي  يف  رئي�سي  ب�سكل  اأوروبا 
تبحث  م�سرتكة،  اأوروبية  م�ساألة  اليوم  باتت 
م�ستدامة  حلول  عن  �رشكائها  مع  اأملانيا 
للمفو�سية  الأوروبية"  الهجرة  "اأجندة  لها. 
مثل  حمددة  اإجراءات  خالل  ومن  الأوروبية، 
اآذار/ يف  امل�سرتك  الرتكي  الأوروبي  البيان 

الهجرة  حول  ال�رشاكة  واتفاقات   ،2016 مار�س 
مـنـهـا  يـاأتـي  الـتـي  الأفـريـقـيـة  الـدول  مع 
عـبـرهـا،  يـمـرون  الـتـي  وتـلـك  الـمـهـاجـرون 
حتقيق  يف  جنحت  املهربني،  مواجهة  خالل  ومن 
التجاوز غري  اأعداد  نتائج وا�سحة: حيث تراجعت 
يف  املعتادة  اللجوء  طرق  على  للحدود  املنتظم 
عـام 2017 مبـعدل 63% مقارنة بالعام 2016. 

1957
انـطـالق مـ�ضـروع التــحــاد الأوروبــي. 

مــع الــتــوقــيــع عـلـى مــعــاهــدات رومــا 
قــامــت كــل مـن بــلــجــيــكــا واألــمــانـيــا 
وفــرنـ�ضــا واإيــطــالــيــا ولـوكـ�ضــمـبــورغ 
وهــولــنــدا بــتــاأ�ضــيــ�س الــمــجــمــوعــة 

.(EEC) القــتــ�ضــاديــة الأوروبــيــة

1993
باتـت اأوروبـا الموحـدة واقـعًا محـ�ضو�ضًا 

لكل مواطن فيها. في معاهدة �ضينغن في 
لوك�ضمبورغ تتفق كل من األمانيا وفـرنـ�ضا 
ودول البـيـنـيـلوكـ�س على رفـع الحـواجـز 
الحـدوديـة والمراقـبة فـيـما بينها. دول 

اأخرى تن�ضـم لحـقًا للمـعـاهدة.  

1979
الأوروبـيـون يـذهـبـون مجـتـمـعـين اإلـى 
النتـخابات. للمرة الأولى يتم انتخاب 
اأعـ�ضـاء الـبـرلـمـان الأوروبي مبا�ضرة، 

والذي مـقـره في كـل �ضـتـرا�ضـبــورغ 
وبروك�ضل. وكان البرلمانيون الأوروبيون 

ياأتون �ضابقا من البرلمانات الوطنية.  
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الـ�سـيـا�سـة الـخـارجـيـة

واحرتامها  الإن�سان.  بكرامة  امل�سا�س  يجوز  "ل 
هذه  الدولة".  �سلطات  كافة  واجبات  من  وحمايتها 
هي املهمة الوا�سحة التي حتددها املادة الأوىل من 
الد�ستور الأملاين، الذي تقر من خالله اأملانيا "بحرمة 
قيام  "اأ�سا�س  باعتبارها  الإن�سان"،  حقوق  وثبات 
املجتمع وانت�سار ال�سالم والعدالة يف العامل". هذا اللتزام 
حتر�س عليه اأملانيا اأي�سا يف عالقاتها اخلارجية، وبكل 
جدية. حماية وتر�سيخ حقوق الإن�سان تلعب دورا مهما 
يف ال�سيا�سة اخلارجية وعلى امل�ستوى الدويل، حيث اأنه 
غالبا ما ت�سكل التجاوزات املتعمدة حلقوق الإن�سان 
اإىل  معا،  الأزمات.  ن�سوب  طريق  على  الأوىل  اخلطوة 
مع  وبالتعاون  الأوروبي  الحتاد  ال�رشكاء يف  جانب 
اجلهود يف  اأملانيا  تبذل   (UN) املتحدة  الأمم  منظمة 
�ستى اأنحاء العامل من اأجل احلـفاظ على معايري حقوق 

الإن�سان وحمايتها والعـمل على تطـويـرها وتر�سيخـها.

 مـ�ضـاركـة يف نـ�ضاطـات املـوؤ�ضـ�ضـات 
الـدولـيـة لـحـقـوق الإنـ�ضـان 

 (UN) اأملانيا دولة موقعة على معاهدة الأمم املتحدة
الإ�سافية  الربوتوكولت  وعلى  الإن�سان،  حلقوق 
امللحقة بها )�رشعة احلقوق املدنية، �رشعة احلقوق 
العن�رشية، معاهدة  مناه�سة  الجتماعية، معاهدة 
معاهدة  التعذيب،  حماربة  معاهدة  املراأة،  حقوق 
معاهدة  املعوقني،  حقوق  معاهدة  الطفل،  حقوق 
على  اأملانيا  وقعت  وموؤخرا  الق�رشي(.  الإخفاء  �سد 
التعذيب  حماربة  ملعاهدة  الإ�سايف  الربوتوكول 
منذ  ت�رشيان  وكالهما  املعوقني،  حقوق  ومعاهدة 
اأوروبي  بلد  اأول  اأملانيا  كانت  كما   .2009 عام 
ي�سادق على الربوتوكول الإ�سايف ملعاهدة حماية 
حقوق الأطفال، الذي اأتاح املجال ملعاجلة ال�سكاوى 

الفردية ومالحقتها ق�سائيا. 

احلكومة الأملانية الحتادية بدورها تدعم وت�ساند 
كما  والعن�رشية،  التمييز  من  احلماية  اإجراءات 
عقوبة  �سد  العاملي  امل�ستوى  على  اجلهود  تبذل 
واحلماية  ال�سيا�سية  امل�ساركة  اأجل  ومن  الإعدام، 
القانونية، وتدافع اأي�سا عن حرية الدين واملعتقد، 
بالتقيد  اللتزام  وتدعم  بالب�رش،  الجتار  وحتارب 
احل�سول  يف  واحلق  م�سكن  على  احل�سول  بحق 
ال�رشف  خدمات  وعلى  نظيفة  �رشب  مياه  على 
العامل  يف  اإن�سان  مليون  مليار   2،1 ال�سحي. 
مليون   400 خالل  ومن  النظيف.  املاء  يفتقدون 
واحدا  ب�سفتها  اأملانيا،  ت�ساهم  �سنويا،  يورو 
العديد  يف  املجال،  هذا  يف  املانحني  اأكرب  من 
الواقع.  هذا  تغيري  اإىل  الرامية  امل�رشوعات  من 
اجلديدة  البنود  اأحد  هو  نظيف  ماء  على  احل�سول 

مـوضـوع

مــجــتــمــع مــدنــي 
تــ�سـتــ�ســيــف األـمـانــيــا اأيـ�سـا الـعــديـد من الـمـنـظـمـات 
غــيـر الـحـكـومـيـة الـتي تــعـمـل عـلـى حــمـايــة اللــتــزام 

بــحـــقــوق الإنـ�ضــان ودفــع عــجـلــة تــطــور �ضــيــا�ضــات 
الـتــنــمــيــة وتــقــديــم الــمــ�ضــاعـدات الإنــ�ضانــيـة. 
وهـي تــ�ضــجــع الـمــ�ضــوؤولـيـن الــ�ضـيا�ضـــيـني عـلـى 

الــتـ�ضرف وعـلى اإيــقـاظ الــوعـي لــدى الـمـواطــنـني. 
كــمــا اأنــهــا نــا�ضــطـة اأيــ�ضـا فـي جــمــع الــتــبـرعـات 

وتــنــ�ضــيــق الـمــ�ضــروعــات فـي الـمــوقــع. اتــحــاد 
مــنــظــمــات الــ�ضــيــا�ضــة الــتــنــمــوية والإنــ�ضــانــيــة 

غــيـر الــحـكــومــيـة (VENRO) يــ�ضــم حــوالــي 
120مــنــظــمــة.  
 venro.org 
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للن�ساط  الرئي�سي  املو�سوع  وهو  الإن�سان،  حلقوق 
اأفريقيا  التعاون والتنمية. ففي  الأملاين يف جمال 
وحدها مت خالل العام 2017 توفري الإمداد باملاء 
حلوايل 25 مليون اإن�سان. كانت اأملانيا من 2013 
حتى 2015، ومن 2016 حتى 2018 ع�سوا يف 
يف  املتحدة  لالأمم  التابع  الإن�سان  حقوق  جمل�س 
حقوق  ملجل�س  الأهم  الو�سيلة  �سوي�رشا.  جنيف، 
الإن�سان هي "الختبار الّدوري العام"، الذي تقدم 
املتحدة  الأمم  منظمة  يف  ع�سو  دولة  كل  مبوجبه 
UN تقريرا عن التزامها مبهماتها املتعلقة بحقوق 

اأ�سئلة  على  الإجابة  عليها  يتوجب  كما  الإن�سان، 
للمرة  الختبار  لهذا  اأملانيا  وتخ�سع  حرجة. 

الثالثة يف العام 2018.  

الأع�ساء ن�ساطا يف املجل�س  اأكرث  اأحد  اأملانيا هي 
ويهتم  ع�سوا،  دولة   47 ي�سم  الذي  الأوروبي، 
القانون  و�سيادة  الإن�سان  حقوق  ودعم  بحماية 
ومن  اأوروبا.  اأنحاء  خمتلف  يف  والدميقراطية 
املعاهدة  راأ�سها  وعلى  رائدة،  معاهدات  خالل 
املجل�س  ي�ساهم  الإن�سان،  حلقوق  الأوروبية 

مــجــلــ�س حــقـوق الإنـ�ضــان فـي جــنــيــف هــو الـهــيــئــة الأهــم الـمــعــنـيــة بـ�ضــوؤون حـقـوق الإنـ�ضــان �ضــمـن مـنـظــمـة الأمــم الـمــتــحــدة
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واحرتامها  الإن�سان.  بكرامة  امل�سا�س  يجوز  "ل 
هذه  الدولة".  �سلطات  كافة  واجبات  من  وحمايتها 
هي املهمة الوا�سحة التي حتددها املادة الأوىل من 
الد�ستور الأملاين، الذي تقر من خالله اأملانيا "بحرمة 
قيام  "اأ�سا�س  باعتبارها  الإن�سان"،  حقوق  وثبات 
املجتمع وانت�سار ال�سالم والعدالة يف العامل". هذا اللتزام 
حتر�س عليه اأملانيا اأي�سا يف عالقاتها اخلارجية، وبكل 
جدية. حماية وتر�سيخ حقوق الإن�سان تلعب دورا مهما 
يف ال�سيا�سة اخلارجية وعلى امل�ستوى الدويل، حيث اأنه 
غالبا ما ت�سكل التجاوزات املتعمدة حلقوق الإن�سان 
اإىل  معا،  الأزمات.  ن�سوب  طريق  على  الأوىل  اخلطوة 
مع  وبالتعاون  الأوروبي  الحتاد  ال�رشكاء يف  جانب 
اجلهود يف  اأملانيا  تبذل   (UN) املتحدة  الأمم  منظمة 
�ستى اأنحاء العامل من اأجل احلـفاظ على معايري حقوق 

الإن�سان وحمايتها والعـمل على تطـويـرها وتر�سيخـها.

 مـ�ضـاركـة يف نـ�ضاطـات املـوؤ�ضـ�ضـات 
الـدولـيـة لـحـقـوق الإنـ�ضـان 

 (UN) اأملانيا دولة موقعة على معاهدة الأمم املتحدة
الإ�سافية  الربوتوكولت  وعلى  الإن�سان،  حلقوق 
امللحقة بها )�رشعة احلقوق املدنية، �رشعة احلقوق 
العن�رشية، معاهدة  مناه�سة  الجتماعية، معاهدة 
معاهدة  التعذيب،  حماربة  معاهدة  املراأة،  حقوق 
معاهدة  املعوقني،  حقوق  معاهدة  الطفل،  حقوق 
على  اأملانيا  وقعت  وموؤخرا  الق�رشي(.  الإخفاء  �سد 
التعذيب  حماربة  ملعاهدة  الإ�سايف  الربوتوكول 
منذ  ت�رشيان  وكالهما  املعوقني،  حقوق  ومعاهدة 
اأوروبي  بلد  اأول  اأملانيا  كانت  كما   .2009 عام 
ي�سادق على الربوتوكول الإ�سايف ملعاهدة حماية 
حقوق الأطفال، الذي اأتاح املجال ملعاجلة ال�سكاوى 

الفردية ومالحقتها ق�سائيا. 

احلكومة الأملانية الحتادية بدورها تدعم وت�ساند 
كما  والعن�رشية،  التمييز  من  احلماية  اإجراءات 
عقوبة  �سد  العاملي  امل�ستوى  على  اجلهود  تبذل 
واحلماية  ال�سيا�سية  امل�ساركة  اأجل  ومن  الإعدام، 
القانونية، وتدافع اأي�سا عن حرية الدين واملعتقد، 
بالتقيد  اللتزام  وتدعم  بالب�رش،  الجتار  وحتارب 
احل�سول  يف  واحلق  م�سكن  على  احل�سول  بحق 
ال�رشف  خدمات  وعلى  نظيفة  �رشب  مياه  على 
العامل  يف  اإن�سان  مليون  مليار   2،1 ال�سحي. 
مليون   400 خالل  ومن  النظيف.  املاء  يفتقدون 
واحدا  ب�سفتها  اأملانيا،  ت�ساهم  �سنويا،  يورو 
العديد  يف  املجال،  هذا  يف  املانحني  اأكرب  من 
الواقع.  هذا  تغيري  اإىل  الرامية  امل�رشوعات  من 
اجلديدة  البنود  اأحد  هو  نظيف  ماء  على  احل�سول 

مـوضـوع

مــجــتــمــع مــدنــي 
تــ�سـتــ�ســيــف األـمـانــيــا اأيـ�سـا الـعــديـد من الـمـنـظـمـات 
غــيـر الـحـكـومـيـة الـتي تــعـمـل عـلـى حــمـايــة اللــتــزام 

بــحـــقــوق الإنـ�ضــان ودفــع عــجـلــة تــطــور �ضــيــا�ضــات 
الـتــنــمــيــة وتــقــديــم الــمــ�ضــاعـدات الإنــ�ضانــيـة. 
وهـي تــ�ضــجــع الـمــ�ضــوؤولـيـن الــ�ضـيا�ضـــيـني عـلـى 

الــتـ�ضرف وعـلى اإيــقـاظ الــوعـي لــدى الـمـواطــنـني. 
كــمــا اأنــهــا نــا�ضــطـة اأيــ�ضـا فـي جــمــع الــتــبـرعـات 

وتــنــ�ضــيــق الـمــ�ضــروعــات فـي الـمــوقــع. اتــحــاد 
مــنــظــمــات الــ�ضــيــا�ضــة الــتــنــمــوية والإنــ�ضــانــيــة 

غــيـر الــحـكــومــيـة (VENRO) يــ�ضــم حــوالــي 
120مــنــظــمــة.  
 venro.org 
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الـ�سـيـا�سـة الـخـارجـيـة

الأوروبي يف تطوير اإطار قانوين اأوروبي م�سرتك، 
ملراقبة اللتزام باملعايري والقيم املوحدة امُللِزمة 

على كامل اأرا�سي القارة الأوروبية.  

اأدوات �ضـيـا�ضـة حـقـوق 
الإنـ�ضـان الـدولـيـة

الأوروبي  للمجل�س  الأ�سا�سية  املوؤ�س�سات  اإحدى 
يف  الإن�سان  بحقوق  اللتزام  تنفيذ  �سمان  اأجل  من 
الإن�سان حلقوق  الأوروبية  املحكمة  هي   اأوروبا 
(ECtHR) يف مدينة �سرتا�سبورغ، فرن�سا.  كل مواطن 

يف الدول الأع�ساء يف املجل�س الأوروبي البالغ عددها 
47 دولة، ميكنه التقدم اإىل حمكمة ECtHR بال�سكوى 
ورفع الدعاوى املتعلقة بتجاوز وعدم احرتام حقوق 
الإن�سان  حقوق  �رشعة  له  ت�سمنها  التي  الإن�سان 
كل  واجب  على  �رشاحة  اأملانيا  وتوؤكد  الأوروبية. 
الدول الأع�ساء يف املجل�س الأوروبي قبول القرارات 
ال�سادرة عن املحكمة وتنفيذها. املحكمة اجلنائية 
الدولية (ICC) يف مدينة لهاي الهولندية هي امل�سوؤولة 
عن خرق القانون الدويل وعن اجلرائم العاملية الكبرية، 
الإن�سانية  �سد  واجلرائم  احلرب  جرائم  اإىل  اإ�سافة 
باعرتاف دويل  اأملانيا  العرقي. وتطالب  والتطهري 
باملحكمة الدولية ICC من قبل جميع بلدان العامل. 

مفو�ضة احلكومة الأملانية الحتادية حلقوق الإن�سان 
وامل�ساعدات الإن�سانية بريبل كوفلر، ومكتبها يف مبنى 
التطورات  مراقبة  على  تعمل  وهي  اخلارجية.  وزارة 
الدولية، وتن�سق الن�ساطات املتعلقة بحقوق الإن�سان 
تقدم  كما  واحلكومية،  الر�سمية  اجلهات  باقي  مع 
هذا  الحتادي.  الأملاين  اخلارجية  لوزير  امل�سورة 
وتخ�سع ال�سيا�سة الأملانية املتعلقة بحقوق الإن�سان 
ملراقبة ودعم برملانيني، منذ عام 1988، وذلك من 
خالل جلنة حقوق الإن�سان وامل�ساعدات الإن�سانية يف 
البوند�ستاغ الأملاين. ويف العام 2000 تاأ�س�س املعهد 
الأملاين حلقوق الإن�سان يف برلني، وهو يعترب موؤ�س�سة 
م�ستقلة، رغم متويله من م�سار حكومية ر�سمية. ومن 
الإن�سان  حقوق  اأو�ساع  املعهد  يراقب  اأن  املفرت�س 
على امل�ستوى الوطني، وذلك مبا يـتـنـا�سـب مـع مبادئ 
باريـ�س لالأمم املتحدة، واأن ي�ساعد على لعب اأملانيا 
داخل  يف  الإن�سان  حقوق  وحماية  دعم  يف  دورها 

البالد وخارجها. 

م�ضاعدات اإن�ضانية للمحتاجني 
يف حالت الطوارئ

احلكومة  تقدم  الإن�سانية  امل�ساعدات  خالل  من 
اأنحاء  �ستى  يف  العون  يد  الحتادية  الأملانية 

قيمة االإنفاق الحكومي على التعاون في مجال التنمية، مليار دوالر اأمريكي 2017

35,26الــوليــات الــمــتــحــدة
24,68األــمــانــيــا

17,94بــريــطــانــيــا 
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تــنــمــيــة وتــعــاون 
ل تــنــتـمــي األــمــانــيــا فــقــط اإلــى 

كــبــار الــدول الــمــمــولــة لــلــتــعــاون 
في مــجــال الــتــنـمــيــة وحــ�ضــب، 

واإنــمــا اأيــ�ضــًا اإلى اأهـم الــمـتـبـرعين 
في مـجــال الــمــ�ضـاعــدات الإنـ�ضـانـيـة 

والـمـ�ضــاركــيـن الـفــاعــلـيــن فــيــهــا. 

شـكـل بـيـانـي
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الطبيعية  الكوارث  من  املت�رشرين  للنا�س  العامل، 
وغريها  امل�سلحة،  والنزاعات  احلروب  ول�سحايا 
�سحية  يقعون  ممن  وال�رشاعات،  الأزمات  من 
املخاطر.  هذه  مثل  تهددهم  الذين  اأو  احلاجة، 
ويتم هذا بغ�س النظر عن اأ�سباب الوقوع وظروف 
امل�ساعدات  وت�سكل  احلال.  هذه  اإىل  الو�سول 
الأخالقية  امل�سوؤولية  حتمل  عن  تعبريا  الإن�سانية 
�سحية  يقعون  الذين  النا�س  مع  الت�سامن  وعن 
حاجة  اأ�سا�س  على  فقط  تقوم  وهي  احلاجة. 
اإن�سانية  مبادئ  على  وتعتمد  املحتاجني 
واحليادية  ال�ستقاللية  اإىل  اإ�سافة  واأخالقية 

التحيز.  وعدم 

النا�س يف حالت  اأملانيا م�سوؤوليتها جتاه  تتوىل 
تقوية  اأجل  من  فعال  ب�سكل  وتعمل  الطوارئ 
يف  العاملي.  الإن�سانية  امل�ساعدات  نظام  وتطوير 
2017 قدمت احلكومة الأملانية الحتادية، وعلى 
من  متويال  با�ستمرار  املتزايدة  احلاجة  �سوء 
املوازنة و�سل اإىل ما يقرب من 1،75 مليار يورو 
اأملانيا  اأجل امل�ساعدات الإن�سانية. بهذا كانت  من 
يف  الإن�سانية  للم�ساعدات  املانحني  اأكرب  ثاين 
امل�ساعدة  هذه  الأملانية  احلكومة  تقدم  ل  العامل. 
م�رشوعات  دعم  خالل  من  واإمنا  مبا�رش،  ب�سكل 

املتحدة  الأمم  موؤ�س�سات  بها  تقوم  منا�سبة 
اإىل  اإ�سافة  الأحمر،  والهالل  وال�سليب  الإن�سانية 
جهود  وترتكز  حكومية.  غري  اأملانية  منظمات 
الأزمات  على  رئي�سي  ب�سكل  الأملانية  امل�ساعدات 
بالإ�سافة  واأفريقيا.  الأو�سط  ال�رشق  الإن�سانية يف 
اإىل ذلك تعترب اأملانيا من الداعمني الدائمني وثاين 
املتحدة  الأمم  طوارئ  ل�سندوق  املتربعني  اأكرب 

CERF و�سندوق جمموعة بلدان الأمم املتحدة. 

من  دعامة  اأي�سا  ت�سكل  الإن�ضان  حقوق  حماية 
)ال�سيرباين(  الإلكرتوين  الف�ساء  �سيا�سة  دعائم 
اجلمعية  اأ�سدرت  و2014   2013 يف  اخلارجية. 
احرتام  حول  قرارات  املتحدة  لالأمم  العمومية 
التقنية الرقمية. وتعود هذه  اخل�سو�سية يف ع�رش 
القرارات اإىل مبادرة اأملانية برازيلية م�سرتكة. حيث 
اأون  ال�سبكة،  الإن�سان على  اأن حقوق  اأملانيا  تعتقد 
اأن تكون �ساحلة متاما كما هي خارج  لين يجب 
على  اأملانيا  اأكدت   2018 يف  لين.  اأوف  ال�سبكة، 
البيانات  وحماية  اخل�سو�سية  اأجل  من  جهودها 
ال�سخ�سية يف ع�رش التقنية الرقمية وتولت رئا�سة 
يعمل  الذي  لين(،  )اأون  الإنرتنت  حرية  حتالف 
ع�رش  يف  الإن�سان  حقوق  وحماية  دعم  اأجل  من 

الرقمية.                                   التقنية 

اأهداف التبرعات في األمانيا في عام 2017

 %5,4
حماية احليوانات

 %3,1
رعاية الثقافة والآثار

 %2,7
حماية البيئة والطبيعة

 %1,9
الريا�ضة
 %9,2

اأغرا�س اأخرى/بال معلومات 

 %77,7
م�ضاعدات 

اإن�ضانية 

ميزانية مخ�س�سة للم�ساعدات االإن�سانية 
في العالم في 2016

 20,3
مليار دولر اأمريكي

مــ�ضــاعــدات 
اإنــ�ضــانــيــة مـن 

مــ�ضــادر حــكــومــيــة

 6,9
مليار دولر اأمريكي

مــ�ضــاعــدات 
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الأوروبي يف تطوير اإطار قانوين اأوروبي م�سرتك، 
ملراقبة اللتزام باملعايري والقيم املوحدة امُللِزمة 

على كامل اأرا�سي القارة الأوروبية.  

اأدوات �ضـيـا�ضـة حـقـوق 
الإنـ�ضـان الـدولـيـة

الأوروبي  للمجل�س  الأ�سا�سية  املوؤ�س�سات  اإحدى 
يف  الإن�سان  بحقوق  اللتزام  تنفيذ  �سمان  اأجل  من 
الإن�سان حلقوق  الأوروبية  املحكمة  هي   اأوروبا 

(ECtHR) يف مدينة �سرتا�سبورغ، فرن�سا.  كل مواطن 

يف الدول الأع�ساء يف املجل�س الأوروبي البالغ عددها 
47 دولة، ميكنه التقدم اإىل حمكمة ECtHR بال�سكوى 
ورفع الدعاوى املتعلقة بتجاوز وعدم احرتام حقوق 
الإن�سان  حقوق  �رشعة  له  ت�سمنها  التي  الإن�سان 
كل  واجب  على  �رشاحة  اأملانيا  وتوؤكد  الأوروبية. 
الدول الأع�ساء يف املجل�س الأوروبي قبول القرارات 
ال�سادرة عن املحكمة وتنفيذها. املحكمة اجلنائية 
الدولية (ICC) يف مدينة لهاي الهولندية هي امل�سوؤولة 
عن خرق القانون الدويل وعن اجلرائم العاملية الكبرية، 
الإن�سانية  �سد  واجلرائم  احلرب  جرائم  اإىل  اإ�سافة 
باعرتاف دويل  اأملانيا  العرقي. وتطالب  والتطهري 
باملحكمة الدولية ICC من قبل جميع بلدان العامل. 

مفو�ضة احلكومة الأملانية الحتادية حلقوق الإن�سان 
وامل�ساعدات الإن�سانية بريبل كوفلر، ومكتبها يف مبنى 
التطورات  مراقبة  على  تعمل  وهي  اخلارجية.  وزارة 
الدولية، وتن�سق الن�ساطات املتعلقة بحقوق الإن�سان 
تقدم  كما  واحلكومية،  الر�سمية  اجلهات  باقي  مع 
هذا  الحتادي.  الأملاين  اخلارجية  لوزير  امل�سورة 
وتخ�سع ال�سيا�سة الأملانية املتعلقة بحقوق الإن�سان 
ملراقبة ودعم برملانيني، منذ عام 1988، وذلك من 
خالل جلنة حقوق الإن�سان وامل�ساعدات الإن�سانية يف 
البوند�ستاغ الأملاين. ويف العام 2000 تاأ�س�س املعهد 
الأملاين حلقوق الإن�سان يف برلني، وهو يعترب موؤ�س�سة 
م�ستقلة، رغم متويله من م�سار حكومية ر�سمية. ومن 
الإن�سان  حقوق  اأو�ساع  املعهد  يراقب  اأن  املفرت�س 
على امل�ستوى الوطني، وذلك مبا يـتـنـا�سـب مـع مبادئ 
باريـ�س لالأمم املتحدة، واأن ي�ساعد على لعب اأملانيا 
داخل  يف  الإن�سان  حقوق  وحماية  دعم  يف  دورها 

البالد وخارجها. 

م�ضاعدات اإن�ضانية للمحتاجني 
يف حالت الطوارئ

احلكومة  تقدم  الإن�سانية  امل�ساعدات  خالل  من 
اأنحاء  �ستى  يف  العون  يد  الحتادية  الأملانية 

قيمة االإنفاق الحكومي على التعاون في مجال التنمية، مليار دوالر اأمريكي 2017

35,26الــوليــات الــمــتــحــدة
24,68األــمــانــيــا
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تــنــمــيــة وتــعــاون 
ل تــنــتـمــي األــمــانــيــا فــقــط اإلــى 

كــبــار الــدول الــمــمــولــة لــلــتــعــاون 
في مــجــال الــتــنـمــيــة وحــ�ضــب، 

واإنــمــا اأيــ�ضــًا اإلى اأهـم الــمـتـبـرعين 
في مـجــال الــمــ�ضـاعــدات الإنـ�ضـانـيـة 

والـمـ�ضــاركــيـن الـفــاعــلـيــن فــيــهــا. 

شـكـل بـيـانـي

53 | 52

Tatsachen_2015_arab-Aussenpolitik_kon.indd   53 25.07.2018   17:10:12



الـ�سـيـا�سـة الـخـارجـيـة

OSCE
تـنـتـمي األـمانـيـا اإلـى 

عـ�سـويـة مـنـظـمـة 
OSCE اليـوم، وذلـك مـنـذ 

تـاأ�سـيـ�سـهـا يف عـام 1975

G7
مـنـذ الـتـاأ�سـيـ�س 1975 
تـنـتـمـي األـمـانـيـا اإلـى 

حـلـف ال�سبعة الكبار
غـيـر الـر�سـمـي

WTO
دخـلت األـمانـيـا 

عـ�سـويـة مـنـظـمـة 
الـتـجـارة الـعـالـمـيـة 

يف عـام 1995

G20
مـنـذ تـاأ�سـيـ�س مـجـمـوعـة 
الـعـ�سـريـن عـام 1999 يف 
بـرلـيـن، تـنـتـمـي األـمـانـيـا 

لـلـمـجـمـوعـة20

�سـتـرا�سـبـورغ 
الربملان 
الأوروبي
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  األمم المتحدة (UN) في ألمانيا
بـرلــيــن

 . منظمة العمل الدولية (ILO) - متثيل يف اأملانيا 
. املنظمة الدولية للهجرة (IOM) - اأملانيا 

 . املفو�س ال�سامي ل�سوؤون الالجئني لالأمم املتحدة 
      (UNHCR) - متثيل الإقليمي اأملانيا والنم�سا 

 . منظمة الغذاء العاملية (WFP) - مكتب 
   ات�سال يف اأملانيا

. مكتب البنك الدويل يف برلني 
. مكتب اليوني�سيف UNICEF يف برلني

ّمع الأمـم الـمـتـحـدة فـي بـون َ مجُ
. �سكرتارية معاهدة الأمم املتحدة ملحاربة 

 (UNCCD) الت�سحر    
 . �سكرتارية اإطار معاهدة الأمم املتحدة 

(UNFCCC) حول تغريات املناخ    
(UNV) برنامج الأمم املتحدة للمتطوعني .

.  حملة ن�ساطات من اأجل اأهداف الأمم 
    املتحدة للتنمية امل�ستدامة

 . مركز معرفة التنمية امل�ستدامة لأكادميية 
    تدريب اأنظمة الأمم املتحدة

. ال�سرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث/  
(UN/ISDR) منهاج تعزيز الإنذار املبكر    
. جامعة الأمم املتحدة – نيابة العمادة 

 (UNU-ViE) يف اأوروبا    
. اإ�سافة اإىل 12 موؤ�س�سة اأخرى لالأمم املتحدة

در�ســدن 
. جامعة الأمم املتحدة –معهد الإدارة 

    املتكاملة لتدفق املواد واملوارد التابع 
(UNU - FLORES) جلامعة الأمم املتحدة    

فـرانـكـفـورت 
. موؤ�س�سة التمويل الدولية (IFC) جمموعة البنك الدويل 

هــامـبـورغ 
 (ITLOS) املحكمة الدولية لقانون البحار .

(UIL) معهد اليوني�سكو للتعلم طوال احلياة .
مــيـونــيــخ 

 . برنامج الغذاء العاملي لالأمم املتحدة 
    (WFP) – ُم�رَشّع البتكار

نـورنـبـيـرغ 
UNHCR  مكتب نورنبريغ .

هـامـبـورغ
املحكمة الدولية لقانون البحار

بــون
"اأويغن الطويل" يف 
جممع الأمم املتحدة

برلني

هامبورغ

نورنبريغ

در�سدن
فرانكفورت

بون

ميونيخ
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IMF
مـنـذ 1952 

تـنـتـمي األـمـانـيـا 
اإلـى �سـنـدوق 
الـنـقـد الـدويل

NATO
مـنـذ 1955 

تـنـتـمـي األـمـانـيـا 
اإلـى حـلـف 

�سـمـال الأطـلـ�سـي

 EU
يف 1957 كـانـت

 األـمـانـيـا �سـمـن الـدول 
الـمـوؤ�سـ�سـة لـالتـحـاد 

الأوروبـي الـيـوم

UN
يف عـام 1973 اأ�سـبـحـت 

األـمـانـيـا عـ�سـواً يف مـنـظـمـة 
الأمـم الـمـتـحـدة

بـانـورامـا

شــركــاء مــتــرابــطــون

نـيـويـورك
املقر الرئي�سي لالأمم 

املتحدة
جـنـيـف

مقر منظمة 
التجارة العاملية 

�سنغهاي
هامبورغ
برلني
در�سدن

بـروكـ�سل
الناتو

الحتاد
نـيـويـوركالأوروبي

املقر الرئي�سي 
ملنظمة الأمم 

املتحدة

وا�سـنـطـن 
العا�سمة

�سندوق النقد 
 (IMF) الدويل

البنك الدويل
بـاريـ�ش

الأمم املتحدة
وكالة الف�ساء الأوروبية

منظمة التعاون القت�سادي 
(ESA) والتنمية
منظمة التعاون

لـوكـ�سـمـبـورغ
الحتاد الأوروبي

لمـالـبـاي
ملجموعة الكندية    الرئا�سة 

2018 ،G7 الكبار

�سـتـرا�سـبـورغ
الحتاد الأوروبي

جـنـيـف
الأمم املتحدة

منظمة التجارة العاملية
(WTO)

نـيـروبـي
الأمم املتحدة

�ستوكهومل
جمل�س 

بحر البلطيق

فـيـيـنـا 
الأمم 

املتحدة
 OSCE

بـويـنـو�ش اآيـريـ�ش
رئا�سة الأرجنتني لـمنظمة 

 2018 ,G20
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لـلـمـجـمـوعـة20
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فاإن  و�سلمية،  دولية  بنية  ذات  �سيا�سة  ب�سفتها 
يف  دور  لعب  اإىل  ت�سعى  الأملانية  التنمية  �سيا�سة 
ال�رشيكة  البلدان  يف  املعي�سية  ال�رشوط  حت�سني 
يكمن  الأملانية  التنمية  �سيا�سة  هدف  وال�سديقة. 
العامل،  اأنحاء  �ستى  يف  والفقر  اجلوع  حماربة  يف 
و�سيادة  الدميقراطية  وتر�سيخ  دعم  واأي�سا 
الرئي�سية  والأفكار  العري�سة  اخلطوط  القانون. 
الأملانية  الوزارة  وتطويرها  بو�سعها  تقوم 
 .(BMZ) والتنمية  القت�سادي  للتعاون  الحتادية 
الوزن  فاإن  واملالية،  ال�سيا�سية  الناحية  ومن 
البلدان  مع  الثنائي  التعاون  يف  يكون  الأكرب 
التعاون  ن�ساط  اإطار  و�سمن  املعنية.  ال�رشيكة 
دولة   50 مع  اأملانيا  تتعاون  الدول  بني  التنموي 
مت  الدول  لهذه  خُم�س�سة  برامج  �سمن  �رشيكة، 
و�سائل  خمتلف  على  ت�ستمل  وهي  عليها،  التفاق 
التنمية.  جمال  يف  الدول  بني  التعاون  واأدوات 
ال�سرتاتيجي،  الهتمام  ثقل  اأفريقيا مركز  وت�سكل 
اآ�سيا  اأخرى يف  بلدانا  اأي�سا  ي�سمل  التعاون  اأن  اإل 

وجنوب اأوروبا واأمريكا الالتينية. 

الهدف  الأوىل  للمرة  اأملانيا  حققت   2016 يف 
املتحدة  الأمم  اإليه  تتطلع  الذي  املو�سوع 
القومي  الناجت  من   %0،7 ن�سبة  ا�ستثمار  يف 
التعاون  لن�ساطات  خم�س�سة  لأملانيا  الإجمايل 
امل�ستوى  على  وباملقارنة  التنمية.  جمالت  يف 
مليار   24،68 خالل  ومن  اأملانيا،  فاإن  الدويل، 
العامل  اأكرب املانحني يف  اأمريكي، هي ثاين  دولر 
ويتم  احلكومية.  التنموية  امل�ساعدات  جمال  يف 
وعادة  تنفيذية،  موؤ�س�سات  عرب  امل�رشوعات  تنفيذ 
 (GIZ) الدويل  للتعاون  الأملانية  الهيئة  تقوم  ما 
واملجموعة امل�رشفية KfW ، اإ�سافة اإىل موؤ�س�سات 

والإ�رشاف  املختلفة  امل�رشوعات  برعاية  اأخرى 
عليها يف البلدان املعنية. 

مـفـكرة 2030 لـلـتـنـمـيـة الـمـ�ضـتـدامة

خالل  الدويل  امل�ستوى  على  التنمية  يف  الأ�سا�س 
 2030 )اأجندة(  مفكرة  هي  القادمة  ال�سنوات 
العمومية  اجلمعية  اأقرتها  التي  امل�ستدامة.  للتنمية 
مفكرة  جوهر   .2015 يف  املتحدة  الأمم  ملنظمة 
2030 يتمثل يف 17 هدف طموح من اأجل التنمية 
التنمية  اأهداف  عليها  يطلق  والتي  امل�ستدامة، 
للمفكرة  الدويل  التنفيذ  ومع   .(SDGs) امل�ستدامة 
القت�سادي  التطور  اأ�س�س  وتطوير  خلق  ميكن 
العدالة الجتماعية، و�سمن  العاملي املتنا�سب مع 

اإطار احلدود البيئية لكوكب الأر�س. 

لالألفية  الإمنائية  املتحدة  الأمم  اأهداف  ومبتابعة 
(MDG)  من 2000 حتى 2015، فقد كان بالإمكان 

الن�سف مما  اإىل م�ستوى  العامل  بالفقر يف  الو�سول 
املاء  على  احل�سول  اإمكانات  وحت�سني  عليه،  كان 
النظيف لل�رشب اإ�سافة اإىل حت�سني �رشوط التعليم. من 
2012 حتى 2016 تراجعت اأعداد النا�س الأفقر يف 
العامل من معدل 12،8% اإىل 9،6%، وهذا على الرغم 
من تعديل املعيار الذي يحدد حدود الفقر املطلق من 
1،25 اإىل 1،90 دولر يوميا. على هذا الأ�سا�س فاإن 
اإىل التخل�س من الفقر املدقع  الهدف الكبري الرامي 

بحلول العام 2030 بات يبدو ممكنا الآن. 

للموارد  الكبري  ال�ستهالك  مثل  اأخرى  م�ضكالت 
النادرة وال�ستمرار يف حتول املناخ وتدمري البيئة 
الجتماعي  والقهر  املرتفعة  البطالة  ومعدلت 

مـوضـوع
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تبقى جميعها م�سكالت ُمِلّحة. مفكرة 2030 تعطي 
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اأكرث  ب�سكل  احلياة  اأ�ساليب  وت�سكيل  بناء  يتم  اأن 
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القــتــ�صــاد والإبــداع

   أسـواق رائـدة وإبـداعـات    فـاعـل دولـي مـهـم     مـوقـع مـتـمـيـز
    شـريـك تـجـاري هـام    الرقـمـنـة« الـتـحـول الـرقـمـي«   اقـتـصـاد مـسـتـدام 

سـوق عـمـل جـذابـة 

االقـــتـــصـــاد 
و اإلبــــداع

االحتاد  يف  االأكرب  الوطني  االقت�صاد  هي  اأملانيا 
العامل،  يف  اقت�صاد  اأكرب  ورابع   ،(EU) االأوروبي 
ويدين  واليابان.  وال�صني  املتحدة  الواليات  بعد 
وت�صابكه  التناف�صية  بقوته  االأملاين  االقت�صاد 
التوجه  واإىل  واالبتكار  االإبداع  قوة  اإىل  العاملي 
مبيعا  االأكرب  القطاعات  الت�صدير. ويف  نحو  القوي 
قطاع  ويف  والتجهيزات  االآالت  وبناء  كال�صيارات 
حتقق  الطبية  والتقنيات  الكيميائية  ال�صناعات 
املبيعات.  حجم  ن�صف  من  بكثري  اأكرث  ال�صادرات 
فقط  املتحدة  والواليات  ال�صني  متكنت   2016 يف 
من التفوق على اأملانيا يف حجم ال�صادرات. وعلى 
�صعيد البحث والتطوير (FuE) ت�صتثمر اأملانيا �صنويا 
يف  ال�رشكات  من  كثري  يورو.  مليار   92 حوايل 
بتبني  تتميز  التي  اإىل �صناعة 4.0،  اليوم  طريقها 
االإمداد  ويف  االإنتاج  اأعمال  يف  الرقمية  التقنية 

اللوج�صتي. 

اإىل  قادت  الإيجابية  القت�صادية  الديناميكية 
تنتمي  اأملانيا  العمل.  �صوق  يف  اإيجابي  تطور 

يف  العمالة  م�صتويات  باأعلى  املتمتعة  للدول 
معدل  باأدنى  تتمتع  اأنها  كما  االأوروبي،  االحتاد 
اأ�صا�صا  �صكل  هذا  كل  ال�صباب.  جيل  بني  بطالة 
املزدوج،  املهني  التاأهيل  وقيمة  الأهمية  متينا 
الناجحة،  االأملانية  ال�صادرات  من  يعترب  الذي 
هذا  تبني  على  البلدان  من  العديد  تعمل  حيث 
االقت�صادي  املوقع  يتميز  كما  املتميز.  النظام 
العمالة  توفر  مثل  اأخرى  بعنا�رش  الأملانيا 
وال�رشوط  التحتية  والبنية  واملتخ�ص�صة  املاهرة 
اأي�صا ما ي�صع اأملانيا يف  والثقة القانونية، وهذا 
الدولية.  الت�صنيفات  خمتلف  يف  ال�صدارة  مراتب 
والطاقة  لالقت�صاد  االحتادية  االأملانية  الوزارة 

 .)CDU األتماير )حزب  يقودها حاليا بيرت 

الـ�صـوق  اقـتـ�صـاد  نـظـام  يـ�صـكـل   1949 مـنـذ 
االقـتـ�صـاديـة  الـ�صـيـا�صـة  اأ�صـا�س  االجـتـمـاعـي 
يـ�صـمن  االجتـمـاعي  الـ�صـوق  اقـتـ�صـاد  االأملانية. 
يف  وي�صعى  االقت�صادي،  والن�صاط  العمل  حرية 
امل�صاواة االجتماعية. هذا  اإىل حتقيق  الوقت  ذات 

بــاخــتــصــار

مــوقــع مــتــمــيــز
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�ســنــاعــة 4.0: االقــتــ�ســاد فــي األــمــانــيــا فــي طــريــقــه اإىل الــمــ�ســتــقــبــل الــرقــمــي

االقـتـ�سـاد واالإبـداع: فــيـديو حـول الـمـو�سـوع
 tued.net/ar/vid3 
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االقت�صادي  املوقع  يتميز  كما  املتميز.  النظام 
العمالة  توفر  مثل  اأخرى  بعنا�رش  الأملانيا 
وال�رشوط  التحتية  والبنية  واملتخ�ص�صة  املاهرة 
اأي�صا ما ي�صع اأملانيا يف  والثقة القانونية، وهذا 
الدولية.  الت�صنيفات  خمتلف  يف  ال�صدارة  مراتب 
والطاقة  لالقت�صاد  االحتادية  االأملانية  الوزارة 

 .)CDU األتماير )حزب  يقودها حاليا بيرت 

الـ�صـوق  اقـتـ�صـاد  نـظـام  يـ�صـكـل   1949 مـنـذ 
االقـتـ�صـاديـة  الـ�صـيـا�صـة  اأ�صـا�س  االجـتـمـاعـي 
يـ�صـمن  االجتـمـاعي  الـ�صـوق  اقـتـ�صـاد  االأملانية. 
يف  وي�صعى  االقت�صادي،  والن�صاط  العمل  حرية 
امل�صاواة االجتماعية. هذا  اإىل حتقيق  الوقت  ذات 

بــاخــتــصــار

مــوقــع مــتــمــيــز
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ما  مرحلة  يف  رئي�صي  ب�صكل  طوره  الذي  املبداأ 
اإرهارد  لودفيغ  االحتادي  امل�صت�صار  احلرب  بعد 
اأملانيا على طريق النجاح والتطور. وت�صارك  قاد 
وتعمل  العوملة  �صياغة  يف  فعال  ب�صكل  اأملانيا 
�صامل  اقت�صادي  نظام  اإىل  الو�صول  اأجل  من 
مت�صاوية  فر�صا  ويتيح  باال�صتدامة،  يتمتع 
بلدا   12 اإىل  اأملانيا  تنتمي  للجميع.  ومتكافئة 
لها.  موحدة  عملة  اليورو   1999 عام  منذ  تبنت 
 ،2008 يف  اندلعت  التي  املالية  االأ�صواق  اأزمة 
طبعا  اأ�صابت  املديونية  اأزمة  من  تالها  وما 
ويف  اأملانيا.  فيها  مبا  اليورو،  منطقة  جممل 
احلكومة  و�صعت  فقد  ذلك،  على  ردها  معر�س 
لوقف  مزدوجة  ا�صرتاتيجية  االحتادية  االأملانية 
االإبداع  قوة  وتعزيز  ودفع  املديونية  من  املزيد 
ممكنا  كان   1969 منذ  االأوىل  وللمرة  واالبتكار. 

تقدمي موازنة احتادية متكافئة.   2014

الع�صب الأ�صا�س لالقت�صاد االأملاين ت�صكله ال�رشكات 
 %99 عن  ن�صبتها  تزيد  التي  احلجم،  متو�صطة 
ال�صغرية  ال�رشكات  وتقوم  ال�رشكات.  جممل  من 
الكبرية  ال�رشكات  بالتعاون مع  واملتو�صطة احلجم 

البور�صة  موؤ�رش  يف  وتوؤثر  تدخل  التي  العمالقة 
يف  البور�صة  �صوق  يف  وامل�صجلة   DAX االأملانية 
مالية  �صوق  اأهم  ِبَدورها  تعترب  التي  فرانكفورت، 
اأي�صا  يقوم  فرانكفورت  يف  القارية.  اأوروبا  يف 
البنك املركزي االأوروبي (ECB)، الذي يعترب اإحدى 
مراقبة  مهماته  ومن  االأوروبي  االحتاد  موؤ�ص�صات 

ا�صتقرار �صعر اليورو.             

الــوزارة الألـمـانـيـة التـحـاديـة لــلقـتـ�صـاد 
(BMWi) والــطــاقــة

 مــو�ســوعــات رئــيــ�ســيــة و مــبــادرات 
 bmwi.de

مـركـز الـتـرحـيـب الفـتـرا�صـي 
الـمــرجــع لـلــبــاحــثــيــن االأجــانــب عــن عــمــل، 

ومــ�ســدر لــلــمــعــلــومــات حــول الــعــمــل 
فـي األـمــانــيــا   

 arbeitsagentur.de

وكــالــة الــعــمــل 
بــيــانــات �ســوق الــعـمــل وبــور�ســة فــر�س الــعــمــل   

 arbeitsagentur.de

الشبكة
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الــتـجـمـع التـحـادي لـلــ�صـنــاعـة الألـمــانـيـة 
الــتــجــمــع االتــحــادي للــ�ســنــاعــة االألــمــانــيــة 

(BDI) يــمــثــل مــ�ســالــح مــا يــزيــد عــن 100000 
�ســركــة فـي الــبــالد. وهــو يــمــلــك �ســبــكــة 

مــتــ�ســعــبــة �ســامــلــة لــكــافــة االأ�ســواق الــمــهــمــة 
والــمــنــظــمــات الــدولــيــة. 

 bdi.eu

غـرف الــتــجـارة الألـمـانــيـة فـي الــخـارج 
 ،(AHK) غــرف الــتــجــارة االألــمــانــيــة فــي الــخــارج

هي عــبــارة عــن وفــود ومــمــثــلــني لــالقــتــ�ســاد 
االألــمــانــي فــي الــخــارج، وتــ�ســكــل مــجــتــمــعــة 

�ســبــكــة تــ�ســم 130 مــوقــعــًا، وتــنــتــ�ســر فــي
90 بــلــدًا.  

  ahk.de

الــمــمــثــلــيـات الألـمـانـيـة فـي الــخـارج 
227 �ســفــارة وقــنــ�ســلــيــة تــ�ســكــل مــعــًا اإلــى 

جــانــب AHK و GTAI الــدعــامــة الــثــالــثــة لــدعـم 
االقــتــ�ســاد االألــمــانــي فــي الــخــارج.   
  auswaertiges-amt.de

اتـحـاد غـرف الــ�صـنـاعـة والــتـجـارة الألـمانـيـة 
اتــحــاد غــرف الــ�ســنــاعــة والــتــجــارة االألــمــانــيــة

 (DIHK) هــو الــمــنــظــمــة الــجــامــعــة لــثــمــانــني 
غــرفــة تــجــارة و�ســنــاعــة األــمــانــيــة. ويــبــلــغ 

اإجــمــايل عــدد اأعــ�ســائــهــا 3،6 مــلــيــون �ســركــة.  
 dihk.de

الـمــعــهــد الألـمـانـي لـلأبــحـاث القــتــ�صـاديـة
مــعــهــد DIW فــي بــرلــني هــو االأكــرب بــني الــعــديــد 

مــن مــعــاهــد االأبــحــاث االقــتــ�ســاديــة فــي الــبــالد.   
 diw.de

مــوقــع األـمــانــيــا لـلـتــجــارة وال�صــتــثــمــار 
مــوقــع األــمــانــيــا لــلــتــجــارة واال�ســتــثــمــار (GTAI) هــو 

عــبــارة عــن مــوؤ�ســ�ســة دعــم االقــتــ�ســاد لــجــمــهــوريــة 
األــمــانــيــا االتــحــاديــة. ومــن خــالل مــا يــزيــد عــن 50 
مــوقــعــًا فــي الــعــالــم تــقــدم الــدعــم لــلــ�ســركات فــي 

طــريــقــهــا نــحــو الــنــ�ســاط والــعــمــل فــي الــخــارج، 
كــمــا تــقــوم بــالــدعــايــة الألــمــانــيــا بــ�ســفــتــهــا مــوقــع 
مــتــمــيــز، وتــ�ســاحــب الــ�ســركــات االأجــنــبــيــة خــالل 

قــيــامــهــا بــالــبــنــاء والــتــوطــن فــي األــمــانــيــا.  
 gtai.de

مــجــلــ�س الــتــنــمــيــة الـمــ�صــتــدامــة
مــن مــهــمــات مــجــلــ�س الــتــنــمــيــة الــمــ�ســتــدامــة 

الــذي �ســكــلــتــه الــحــكــومــة االألــمــانــيــة االتــحــاديــة 
تــطــويــر مــ�ســاهــمــات تــقــود اإىل الــتــنــفــيــذ 

الــعــمــلــي ال�ســتــراتــيــجــيــة اال�ســتــدامــة.    
 nachhaltigkeitsrat.de

الــفــاعــلــون والــوسـائــل

لــمـزيـد مــن الــمــعــلـومـات حــول مــخــتــلـف الـمــو�سوعــات 
ذات الــ�ســلــة، وروابــط ذات تــعــلــيــقــات، ومــ�ســاهــمــات، 

ووثــائــقــيــات، وخــطــابــات، عــالوة عــلــى مــعــلــومــات 
اإ�سـافــيـة حـول كــلـمـات الــبـحـث ، مــثــل اقــتــ�ســاد 

الــ�ســوق االجــتــمــاعــي، الــتــاأهــيــل الـمــهــنــي الـمــزدوج، الــ�ســيــا�سة االقــتــ�ســاديــة، 
االأزمــة الـمــالــيــة واالقــتــ�سـاديــة االأوروبــيــة.  

 tued.net/ar/dig3

بـاخـتـصـار

D I G I TA L  P L U S إضـافـة رقـمـيـة 
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ما  مرحلة  يف  رئي�صي  ب�صكل  طوره  الذي  املبداأ 
اإرهارد  لودفيغ  االحتادي  امل�صت�صار  احلرب  بعد 
اأملانيا على طريق النجاح والتطور. وت�صارك  قاد 
وتعمل  العوملة  �صياغة  يف  فعال  ب�صكل  اأملانيا 
�صامل  اقت�صادي  نظام  اإىل  الو�صول  اأجل  من 
مت�صاوية  فر�صا  ويتيح  باال�صتدامة،  يتمتع 
بلدا   12 اإىل  اأملانيا  تنتمي  للجميع.  ومتكافئة 
لها.  موحدة  عملة  اليورو   1999 عام  منذ  تبنت 
 ،2008 يف  اندلعت  التي  املالية  االأ�صواق  اأزمة 
طبعا  اأ�صابت  املديونية  اأزمة  من  تالها  وما 
ويف  اأملانيا.  فيها  مبا  اليورو،  منطقة  جممل 
احلكومة  و�صعت  فقد  ذلك،  على  ردها  معر�س 
لوقف  مزدوجة  ا�صرتاتيجية  االحتادية  االأملانية 
االإبداع  قوة  وتعزيز  ودفع  املديونية  من  املزيد 
ممكنا  كان   1969 منذ  االأوىل  وللمرة  واالبتكار. 

تقدمي موازنة احتادية متكافئة.   2014

الع�صب الأ�صا�س لالقت�صاد االأملاين ت�صكله ال�رشكات 
 %99 عن  ن�صبتها  تزيد  التي  احلجم،  متو�صطة 
ال�صغرية  ال�رشكات  وتقوم  ال�رشكات.  جممل  من 
الكبرية  ال�رشكات  بالتعاون مع  واملتو�صطة احلجم 

البور�صة  موؤ�رش  يف  وتوؤثر  تدخل  التي  العمالقة 
يف  البور�صة  �صوق  يف  وامل�صجلة   DAX االأملانية 
مالية  �صوق  اأهم  ِبَدورها  تعترب  التي  فرانكفورت، 
اأي�صا  يقوم  فرانكفورت  يف  القارية.  اأوروبا  يف 
البنك املركزي االأوروبي (ECB)، الذي يعترب اإحدى 
مراقبة  مهماته  ومن  االأوروبي  االحتاد  موؤ�ص�صات 

ا�صتقرار �صعر اليورو.             

الــوزارة الألـمـانـيـة التـحـاديـة لــلقـتـ�صـاد 
(BMWi) والــطــاقــة

 مــو�ســوعــات رئــيــ�ســيــة و مــبــادرات 
 bmwi.de

مـركـز الـتـرحـيـب الفـتـرا�صـي 
الـمــرجــع لـلــبــاحــثــيــن االأجــانــب عــن عــمــل، 

ومــ�ســدر لــلــمــعــلــومــات حــول الــعــمــل 
فـي األـمــانــيــا   

 arbeitsagentur.de

وكــالــة الــعــمــل 
بــيــانــات �ســوق الــعـمــل وبــور�ســة فــر�س الــعــمــل   

 arbeitsagentur.de

الشبكة
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القــتــ�صــاد والإبــداع

الأداء القــتــ�صــادي
تــتـمـتــع الـ�سـركــات االألــمــانــيــة 

بـ�سـمـعــة مــمــتـازة عـلـى الـمـ�سـتــوى 
الـعـالـمـي. وهـي تــجــ�ســد �ســعــار 

الجـودة المتميز "�سنع في األمـانـيا" 
في �سـتـى اأنحـاء العالم. ومع كـونـها 

�سـاحــبـة رابـع اأكـبر واأقـوى اقـتـ�سـاد 
في الــعــالــم، فــاإن األــمـانــيــا ذات 

تــوجــهـات كـبــيرة نـحـو التـ�سـديـر.  

رسـم بـيـانـي

ب�صكل  ُمت�صابك  ّدر،  ُم�صَ �صناعي  بلد  هي  اأملانيا 
بقطاعات  ويتمتع  العاملي،  امل�صتوى  على  كبري 
ال�صنوية ملنظمة  الت�صنيفات  قوية. ويف  ت�صديرية 
با�صتمرار،  اأملانيا  تنتمي   (WTO) الدولية  التجارة 
الدول  اإىل كربيات  املتحدة  والواليات  ال�صني  بعد 
نتيجة  متخ�صت   2017 ففي  العامل.  يف  ّدرة  امُل�صَ
بقيمة  فائ�س  عن  اخلارجية  التجارة  ميزان 
�صادرات  قيمة  و�صلت  حيث  يورو.  مليار   245
اإىل  واخلدمات(  الب�صائع  )من  االأملانية  ال�رشكات 
1279 مليار يورو، بينما كانت قيمة امل�صتوردات 
مهما يف  دورا  اأملانيا  وتلعب  يورو.  مليار   1034
االقت�صاد العاملي، كما ت�صتفيد من حرية التجارة 
الدويل  املناف�صة  "موؤ�رش  املفتوحة.  االأ�صواق  ومن 
2017-2018" الذي ي�صعه املنتدى االقت�صادي 
بني  اخلام�صة  املرتبة  يف  اأملانيا  �صنف  العاملي 
الغاية  لهذه  وقد متت  املناف�صة.  على  البلدان  اأقدر 

درا�صة 137 اقت�صاد وطني.

من  ياأتي  اأملانيا  يف  اكت�صابه  يتم  يورو  ثاين  كل 
اأماكن وفر�س  اأن ربع  العالقات مع اخلارج، كما 

فـــاعـــل دولـــي
مـوضـوع

ن�صف  اإن  بل  الت�صدير،  على  يعتمد  تقريبا  العمل 
على  يعتمد  ال�صناعي  القطاع  يف  العمل  فر�س 
اأكرث من مليون  التعامالت مع اخلارج. كما تعمل 
 2015 يف  اخلارجية.  التجارة  جمال  يف  �رشكة 
البلدان  من  �صلعا  �رشكة   720000 ا�صتوردت 
�رشكة   360000 حوايل  مار�صت  بينما  االأخرى، 
�رشكة   10700 حلوايل  كان  وقد  الت�صدير.  ن�صاط 
التجارة  يف  اأ�صا�صيا  دورا  اخلارج  يف  مقرها 
التجارة  غرف  احتاد  ويقدر  اخلارجية.  االأملانية 
وال�صناعة االأملانية (DIHK) اأن اأكرث من 7 ماليني 
يف  االأملانية  ال�رشكات  ل�صالح  يعملون  اإن�صان 

اخلارج. 

يف جانب ال�صادرات، ت�صيطر ال�صيارات باأنواعها اإىل 
جانب قطع تبديلها، اإ�صافة اإىل االآالت واملنتجات 
واملنتجات  البيانات  معاجلة  واأجهزة  الكيميائية 
االأربعة من  الفئات  االإلكرتونية. وتبلغ ح�صة هذه 
االأملانية.  ال�صادرات  ن�صف  حوايل  املنتجات، 
تقريبا  الت�صدير  ن�صبة  ت�صاعفت  فقد  عام  وب�صكل 
معدل   .%47،3 اإىل   %23،7 من   ،1991 عام  منذ 

الــنــاتــج الـمــحــلــي الإجــمــالــي (BIP) 2016 )مليار دولر اأمريكي(

بــريــطــانــيــااألــمــانــيــااليابانال�سين   الواليات الـمـتحدة
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القــتــ�صــاد والإبــداع
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القــتــ�صــاد والإبــداع

ال�صادرات  ن�صبة  وهو  اخلارجية،  التجارة 
االإجمايل،  املحلي  الناجت  اإىل  وامل�صتوردات 
بهذا   .%86،9 م�صتوى  عند   2017 عام  يف  كان 
بني  "انفتاحا"  االقت�صادات  اأكرث  اأملانيا  تكون 
حققت  فقد  وباملقارنة:   .G7 الكبار  ال�صبعة  دول 
جتارة  معدل   2015 عام  يف  املتحدة  الواليات 

خارجية و�صل اإىل %28. 

تـ�صـكل الـدول الـ�رشيكـة يف االتــحــاد االأوروبــي 
بلغت  اإذ  االأملانية،  لل�صادرات  مهمة  �صوقا   (EU)

فرن�صا  وت�صكل   .%56 حوايل  منها  ح�صتها 
لالقت�صاد  بالن�صبة  االأكرب  الت�صدير  �صوق  تقليديا 
عام  منذ  حتتل  املتحدة  الواليات  اأن  اإال  االأملاين، 
جمهورية  تاأتي  بينما   .2015 ال�صدارة  مركز 
يف  املتحدة  واململكة  وهولندا  ال�صعبية  ال�صني 
فاإن  الواردات  �صعيد  وعلى  التالية.  املراتب 
جاءت  حيث  تقريبا:  متاما  منعك�صة  ال�صورة 
 2017 عام  يف  االأملانية  امل�صتوردات  غالبية 
والواليات  فرن�صا  ثم  هولندا،  تليها  ال�صني،  من  
اأهمية  تزداد  وبا�صتمرار  واإيطاليا.  املتحدة 
البلدان  مع  والتجارية  االقت�صادية  العالقات 
ال�صعيفة  النمو  معدالت  رغم  وذلك  االآ�صيوية، 
املثال  �صبيل  على  وحدها  ال�صني  ففي  اأحيانا. 
خالل  من  اأملانية  �رشكة   5000 حوايل  تتمثل 

اال�صتثمارات.

املبا�رشة  اخلارجية  الأملانية  ال�صتثمارات  ت�صكل 
الكبري  والرتابط  القوي  للت�صابك  جت�صيد  خري 
هذه  ت�صاعفت  وقد  العاملي.  االقت�صاد  مع 
اال�صتثمارات منذ 1990 خم�س مرات تقريبا لت�صل 
وبـلـغـت   .)2015( يورو  ترليون  عن  يزيد  ما  اإىل 
تقريبا.  اخلـمـ�س  مـنـهـا  اليـورو  مـنـطـقـة  حـ�صـة 
�صـركـة   80000 ت�صغل حوايل  االآخر  اجلانب  على 
اإنـ�صـان  مـلـيـون   3،7 عـن  يـزيـد  مـا  اأجـنـبـيـة 
اال�صـتـثـمارات  حـجـم  ويـ�صـل  األـمـانـيـا.  يف 
يــورو. مـلـيـار   466 اإىل  الـمـبـا�صـرة  الـخارجـيـة 

عـالـم  فـي  الـو�صـل  حـلـقـة  الـمـعـار�س  تـ�صـكـل 
الـ�صـدارة  األـمـانـيـا  وتـحـتـل  الـدولـيـة.  الـتـجـارة 
الــمـعـار�س  وتــنـفـيـذ  تـنـظـيـم  لـجـهـة  الـعـالـمـيـة 
ثـلـثـي  حـوالـي  األـمـانـيـا  وتـ�صـهـد  الـدولـيـة. 
الـمهـمـة.  العـاملية  الـتـخـ�صـ�صيـة  الـمـعـار�س 
ويـ�صـل عـدد زوار حـوايل 150 مـعـر�صـا عـالـمـيـا 
 10 من  يقرب  ما  اإىل  األـمـانـيـا  يف  تـقـام  �صنـويـا 

ماليني اإن�صان. 

الـتـقـاء  األـمـانـيـا نـقـطـة  تـ�صـكـل  الـوقـت  ذات  يف 
عـلى  الـ�صـلـع  نـقـل  مـجال  يف  و�صـل  وحـلـقـة 
وتـحـتـل  والـعـالـمـي.  االأوروبي  املـ�صـتـويـيـن 
االتـحـاد  دول  بـيـن  الـ�صـدارة  مـركـز  األـمـانـيـا 
تـمـر  الـتـي  الـ�صـلـع  كـمـيـات  حـيـث  من  االأوروبي 
ثـلـث  األـمـانـيـا  يف  ويـتـحـقـق  اأرا�صـيـهـا.  عبـر 
نـقـل  اأ�صـواق  عـ�صـر  الأهـم  املـبـيـعـات  حـجـم 
كمـا  االأوروبي.  االتـحـاد  يف  لـوجـ�صـتـي  واإمـداد 
اإنـ�صـان.  مـاليـيـن   3 الـقـطـاع  هـذا  يف  يـــعـمــل 
الـعـالـم،  نـحـو  الـبـوابـة  هـامـبـورغ  وتـ�صـكـل 
مـاليـيـن   9 حـوالـي  �صـنـويـا  فـيـهـا  يـمـر  حـيـث 

قـيـا�صـيـة.  )كـونـتـيـنـر(  حـاويـة 

تــقـريـر OECD القــتــ�صــادي  فــي 
تــقـريـرهـا االقـــتـ�سـادي تــحــلـل مــنـظــمــة 

 (OECD)  الــتـعــاون االقـتـ�سـادي والـتـنـمـيـة
مـرتــيـن �ســنـويًا اأهـم اتـجـاهـات الـتـطــور 

االقـتــ�سـادي والـتـوقـعـات الـمـ�سـتـقـبـلـيـة فـي 
الـدول االأعـ�ساء الـبالغ عـددهـا 34 بـلـدًا، اإ�سافـة 

اإىل الـدول الـنـامــيــة، لـلـ�سـنـتـني الـقــادمـتـيــن. 
ويــتــوقــع الــتــقــيــيـم الــعام اأن يـحـقـق االقـتـ�سـاد 

الـعالـمي فـي عـام 2018 نـمـوًا بـمـعـدل 3،5 فـي 
الـمائـة. وهـذا �سـيكون اأعـلى مـعـدل 

نـمـو مـنـذ الـعـام 2010. كـمـا اأنـه 
مـن الـمـتـوقـع اأن يـتـراجـع مـعـدل 

الـنـمـو هـذا فـي 2019. 
 oecd.org
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دولـيـة  تـجـارة  اأجـل  مـن  جـهـود 
وعـادلـة  حـرة 

اأ�صـواق  اإىل  الـتـو�صـل  اأجـل  مـن  األـمـانـيـا  تـعـمـل 
عـدالـة،  اأكـثـر  عـالـمـيـة  وتـجـارة  مـفـتـوحـة 
يـمـكـن  وا�صـحـة  قـواعـد  اأ�صـا�س  عـلـى  وذلـك 
اإىل  األـمـانـيـا  وتـ�صـعـى  عـلـيـهـا.  الـتـعـويـل 
خـالل  مـن  وغـيـرهـا  االأهـداف  هـذه  تـحـقـيـق 
عـلى  الـقـائـم  الـخـارجـي  االقـتـ�صـاد  "دعـم 
االألـمـانـيـة  الـمـمـثـلـيـات  دعـائـم":  ثـالث 
وغـرف   ،227 عـددها  والـبـالـغ  اخلارج،  يف 
التي   (AHK) اخلارج  يف  االألـمـانـيـة  الـتـجـارة 
مبعوثي  اإىل  اإ�صافة   ،130 اإىل  عددها  ي�صل 
 90 يف  اخلارج  يف  االأملاين  االقت�صاد  وممثلي 
وت�صويق  اخلارجي  االقت�صاد  وموؤ�ص�صة  بلدا، 
حيث   .(GTAI) واال�صتثمار  للتجارة  اأملانيا  مـوقع 
احلـجـم  املتو�صطة  ال�رشكات  بدعم  جميعها  تقوم 
اخلارجية،  االأ�صــواق  دخـول  نحـو  طـريقـهـا  يف 
وال�رشوط  الظروف  حت�صني  يف  حتى  وت�صاهم 
فـي  فـعـال  ب�صكل  اأملانيا  ت�صاهم  كما  القائمة. 
التجارة  قـواعـد  وو�صـع  الـعـولـمـة  �صـيـاغـة 

االأموال  واإدارة  املال  اأ�صواق  تنظيم  ويف  الدولية 
الـدولـيـة  احلوار  جـوالت  ف�صل  وب�صبب  والعمالت. 
تـتـركـز  الـدوحة(،  )جـولـة  االأطـراف  الـمـتـعـددة 
تـحـرير  اتـفـاقـات  نحـو  والـجـهـود  االأنـظـار 
االحتاد  يعقدها  التي  الـثـنـائـيـة  الـتـجـارة 

االأوروبي 

االأوروبـيـة  واالقـتـ�صـاد  الـتـجـارة  اتـفـاقـيـة 
مــنــذ  تـ�صـري   .(CETA) الـ�صـامـلـة  الـكـنـديـة 
مـفـاو�صـات  مـن  االنـتـهاء  تـم  بـيـنـمـا   ،2017
مع  الـيـابـان،  مـع  الـتـجـارة  تـحـريـر  مـعـاهـدة 
حـمـايـة  حـول  االتـفـاق  اإىل  الـحـاجـة  ا�صـتـمـرار 
اتـفـاقـيـة  تـ�صـري  ومـنـذ2011  اال�صـتـثـمـارات. 
االأوروبـي  االتـحـاد  بـيـن  الـحـرة  الـتـجـارة 
اأول  تـعـتـبـر  حـيـث  الـجـنـوبـيـة،  وكـوريـا 
ومـنـذ  اآ�صـيـوي.  بـلـد  مـع  نـوعـهـا  مـن  اتـفـاقـيـة 
ذلـك احلني ارتفعت ال�صادرات اإىل كوريا اجلنوبية 
بحوايل 10%. يف 2015 اتـفـق االتـحـاد االأوروبـي 
الـتـجـارة،  تـحـريـر  اتـفـاقـيـة  عـلـى  فـيـتـنـام  مـع 
وهـي االأولـى مـن نـوعـها بـيـن االتـحاد االأوروبـي 

الـنامـية.            الـبـلـدان  واأحـد 

حــلــقــة الــو�ســل االأهــم فــي الــ�ســوق الــعــالــمــيــة: حــتى 10 مــاليــني زائــر يــحــ�ســرون �ســنــويــًا لــزيــارة كــبــريــات الــمــعــار�س
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ال�صادرات  ن�صبة  وهو  اخلارجية،  التجارة 
االإجمايل،  املحلي  الناجت  اإىل  وامل�صتوردات 
بهذا   .%86،9 م�صتوى  عند   2017 عام  يف  كان 
بني  "انفتاحا"  االقت�صادات  اأكرث  اأملانيا  تكون 
حققت  فقد  وباملقارنة:   .G7 الكبار  ال�صبعة  دول 
جتارة  معدل   2015 عام  يف  املتحدة  الواليات 

خارجية و�صل اإىل %28. 

تـ�صـكل الـدول الـ�رشيكـة يف االتــحــاد االأوروبــي 
بلغت  اإذ  االأملانية،  لل�صادرات  مهمة  �صوقا   (EU)

فرن�صا  وت�صكل   .%56 حوايل  منها  ح�صتها 
لالقت�صاد  بالن�صبة  االأكرب  الت�صدير  �صوق  تقليديا 
عام  منذ  حتتل  املتحدة  الواليات  اأن  اإال  االأملاين، 
جمهورية  تاأتي  بينما   .2015 ال�صدارة  مركز 
يف  املتحدة  واململكة  وهولندا  ال�صعبية  ال�صني 
فاإن  الواردات  �صعيد  وعلى  التالية.  املراتب 
جاءت  حيث  تقريبا:  متاما  منعك�صة  ال�صورة 
 2017 عام  يف  االأملانية  امل�صتوردات  غالبية 
والواليات  فرن�صا  ثم  هولندا،  تليها  ال�صني،  من  
اأهمية  تزداد  وبا�صتمرار  واإيطاليا.  املتحدة 
البلدان  مع  والتجارية  االقت�صادية  العالقات 
ال�صعيفة  النمو  معدالت  رغم  وذلك  االآ�صيوية، 
املثال  �صبيل  على  وحدها  ال�صني  ففي  اأحيانا. 
خالل  من  اأملانية  �رشكة   5000 حوايل  تتمثل 

اال�صتثمارات.

املبا�رشة  اخلارجية  الأملانية  ال�صتثمارات  ت�صكل 
الكبري  والرتابط  القوي  للت�صابك  جت�صيد  خري 
هذه  ت�صاعفت  وقد  العاملي.  االقت�صاد  مع 
اال�صتثمارات منذ 1990 خم�س مرات تقريبا لت�صل 
وبـلـغـت   .)2015( يورو  ترليون  عن  يزيد  ما  اإىل 
تقريبا.  اخلـمـ�س  مـنـهـا  اليـورو  مـنـطـقـة  حـ�صـة 
�صـركـة   80000 ت�صغل حوايل  االآخر  اجلانب  على 
اإنـ�صـان  مـلـيـون   3،7 عـن  يـزيـد  مـا  اأجـنـبـيـة 
اال�صـتـثـمارات  حـجـم  ويـ�صـل  األـمـانـيـا.  يف 
يــورو. مـلـيـار   466 اإىل  الـمـبـا�صـرة  الـخارجـيـة 

عـالـم  فـي  الـو�صـل  حـلـقـة  الـمـعـار�س  تـ�صـكـل 
الـ�صـدارة  األـمـانـيـا  وتـحـتـل  الـدولـيـة.  الـتـجـارة 
الــمـعـار�س  وتــنـفـيـذ  تـنـظـيـم  لـجـهـة  الـعـالـمـيـة 
ثـلـثـي  حـوالـي  األـمـانـيـا  وتـ�صـهـد  الـدولـيـة. 
الـمهـمـة.  العـاملية  الـتـخـ�صـ�صيـة  الـمـعـار�س 
ويـ�صـل عـدد زوار حـوايل 150 مـعـر�صـا عـالـمـيـا 
 10 من  يقرب  ما  اإىل  األـمـانـيـا  يف  تـقـام  �صنـويـا 

ماليني اإن�صان. 

الـتـقـاء  األـمـانـيـا نـقـطـة  تـ�صـكـل  الـوقـت  ذات  يف 
عـلى  الـ�صـلـع  نـقـل  مـجال  يف  و�صـل  وحـلـقـة 
وتـحـتـل  والـعـالـمـي.  االأوروبي  املـ�صـتـويـيـن 
االتـحـاد  دول  بـيـن  الـ�صـدارة  مـركـز  األـمـانـيـا 
تـمـر  الـتـي  الـ�صـلـع  كـمـيـات  حـيـث  من  االأوروبي 
ثـلـث  األـمـانـيـا  يف  ويـتـحـقـق  اأرا�صـيـهـا.  عبـر 
نـقـل  اأ�صـواق  عـ�صـر  الأهـم  املـبـيـعـات  حـجـم 
كمـا  االأوروبي.  االتـحـاد  يف  لـوجـ�صـتـي  واإمـداد 
اإنـ�صـان.  مـاليـيـن   3 الـقـطـاع  هـذا  يف  يـــعـمــل 
الـعـالـم،  نـحـو  الـبـوابـة  هـامـبـورغ  وتـ�صـكـل 
مـاليـيـن   9 حـوالـي  �صـنـويـا  فـيـهـا  يـمـر  حـيـث 

قـيـا�صـيـة.  )كـونـتـيـنـر(  حـاويـة 

تــقـريـر OECD القــتــ�صــادي  فــي 
تــقـريـرهـا االقـــتـ�سـادي تــحــلـل مــنـظــمــة 

 (OECD)  الــتـعــاون االقـتـ�سـادي والـتـنـمـيـة
مـرتــيـن �ســنـويًا اأهـم اتـجـاهـات الـتـطــور 

االقـتــ�سـادي والـتـوقـعـات الـمـ�سـتـقـبـلـيـة فـي 
الـدول االأعـ�ساء الـبالغ عـددهـا 34 بـلـدًا، اإ�سافـة 

اإىل الـدول الـنـامــيــة، لـلـ�سـنـتـني الـقــادمـتـيــن. 
ويــتــوقــع الــتــقــيــيـم الــعام اأن يـحـقـق االقـتـ�سـاد 

الـعالـمي فـي عـام 2018 نـمـوًا بـمـعـدل 3،5 فـي 
الـمائـة. وهـذا �سـيكون اأعـلى مـعـدل 

نـمـو مـنـذ الـعـام 2010. كـمـا اأنـه 
مـن الـمـتـوقـع اأن يـتـراجـع مـعـدل 

الـنـمـو هـذا فـي 2019. 
 oecd.org
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أســواق رائــدة وإبــداعــات
مـوضـوع

على  رئي�صي  ب�صكل  االقت�صادية  اأملانيا  قوة  تقوم 
االأوىل  وبالدرجة  االإبداعية.  واإمكاناتها  ال�صناعة 
التي يعمل فيها 775000  ال�صيارات  تاأتي �صناعة 
"�صنع يف  ل�صعار  االأبرز  املثال  والتي تعترب  اإن�صان 
القوية، فولك�صفاغن و  ال�صت  اأملانيا". مع املاركات 
فولك�صفاغن  وماركات  )مر�صيد�س(  وداميلر   BMW

اأوبل  �رشكة  اإىل  اإ�صافة  وبور�صة،  اأودي  االأخرى، 
)جمموعة PSA( تنتمي �صناعة ال�صيارات االأملانية 
ال�صيارات  �صناعة  ت�صد  التي  الرئي�صية  القاطرة  اإىل 
التناف�صية  القدرة  هذه  �صمان  اأجل  ومن  العاملية. 
البحث  يف  املليارات  ا�صتثمار  اإىل  ال�رشكات  تعمد 
والت�صبيك  الكهربائية  ال�صيارة   .(FuE) والتطوير 
االإلكرتوين واالأجهزة امل�صاعدة على القيادة التلقائية 
الكبرية يف اجتاهات مو�صة �صناعة  العناوين  هي 

ال�صيارات.

ال�صيارات  �رشكات  فاإن  اإجمالية،  نظر  وجهة  ومن 
الفئة  �صيارات  اأ�صواق  من  ح�صتها  مع  االأملانية 
عام  يف  اأنتجت  قد  العليا،  والفئة  العليا  املتو�صطة 
2017 حوايل 16،45 مليون �صيارة ركاب. ومن بني 
ال�صيارات التي ي�صنعها املنتجون االأملان يتم ت�صنيع 

�صيارتني من كل ثالث �صيارات يف خارج البالد. 

من القطاعات القوية تقليديا يف االقت�صاد االأملاين 
بناء  قطاعات  اأي�صا  ال�صيارات  �صناعة  جانب  اإىل 
الكيميائية.  ال�صناعة  وقطاع  والتجهيزات  االآالت 
 1865 العام  يف  تاأ�ص�صت  التي   BASF �رشكة 
 353 متتلك  لودفيك�صهافن،  يف  الرئي�صي  ومقرها 
من  بلدا   80 من  اأكرث  بني  موزعة  لالإنتاج،  موقعا 
اإن�صان،   115000 حوايل  فيها  يعمل  العامل،  بلدان 
العامل.  الكيميائية يف  لل�صناعات  اأكرب �رشكة  وهي 

التقنيات  �صناعة  اأي�صا  االأ�صا�صية  القطاعات  ومن 
التي  �صيمنز  �رشكة  مع  واالإلكرتونية،  الكهربائية 
تعترب من الالعبني االأ�صا�صيني على امل�صتوى العاملي، 
والتي تن�صط يف اأكرث من 190 بلدا يف العامل، والتي 
تتو�صع جماالت تطبيقاتها ون�صاطاتها من النقل اإىل 
الطاقة املتجددة، وتعترب منتجاتها يف غاية االإبداع. 
اأهمية ال�صوق العاملية للقطاعات االأ�صا�صية الكبرية 
تربز من خالل ن�صبة ال�صادرات التي ت�صل اإىل %60 

وتتجاوزها اأي�صا. 

مناطق  هي  اأملانيا  يف  الأهم  القت�صادية  املراكز 
ميونـيخ  بـمدن  الـمحـيطـة  واملـناطـق  ااــرور، 
و�صـتوتغارت )الـتقـنية العالية وال�صيارات( ومنطـقة 
واملعلوماتية(،  )الكيميائيات،  الراين-نيكر 
وفرانكفورت )املال(، نورنبريغ )�صناعة وخدمات( 
وكولونيا وهامبورغ )مرفاأ، بناء الطائرات، االإعالم(. 
مـراكـز  تـجـمـعـت  اجلديدة  االحتادية  الواليات  ويف 
بكـفـاءة  تـتـمـيز  العـالـية  للـتـقـنـيات  �صغـيـرة 
عـالـيـة، وخـا�صة يف املنـاطـق "الـمـنارات" در�صــدن 

ويـيـنـا واليـبـزيغ وليونا وبرلني-براندنبورغ. 

وزن ثـقـيـل للـ�صـلـع ال�صـتـثـمـارية 
الـ�صـنـاعـيـة الـكـبـيـرة

الئحة كـربيـات الـ�صـركـات االألـمـانـيـة )ح�صب حجم 
مبيعات 2016( تقودها �رشكات �صناعة ال�صيارات: 
تليها  االأوىل،  املرتبة  يف  فولك�صفاغن  ترتبع  حيث 
بينما  والرابع.  الثاين  املركزين  يف   BMW و  داميلر 
األيان�س )تاأمني(، وتاأتي  حتتل املركز الثالث �رشكة 
متقدمة  اخلام�صة،  املرتبة  يف  )كهربائيات(  �صيمنز 
من  متفرعة  وهي  واأونبري،  تيليكوم  دويت�صة  على 

67 | 66

Tatsachen_2015_arab-Wirtschaftt_kon.indd   67 25.07.2018   19:57:02



يف  ال�صناعة  تخت�س   .Eon العمالقة  الطاقة  �رشكة 
اأملانيا يف تطوير واإنتاج ال�صلع واملنتجات املعقدة، 
االإنتاج  وتقنيات  اال�صتثمارية  ال�صلع  وخا�صة 
املبتكرة. ويحتل قطاع ال�صناعة داخل اأملانيا مرتبة 
ووزنا اأكرب بكثري منه يف البلدان االأخرى. حيث يعمل 
ون�صاطات  ال�صناعة  اإن�صان يف قطاع  مليون   7،27
االإنتاج. وحدها كوريا اجلنوبية تتقدم على اأملانيا 
ال�صناعي  االإنتاج  قطاع  م�صاهمة  ن�صبة  حيث  من 
على  املقدرة  وتعترب  امل�صافة.  القيمة  اإجمايل  يف 
هي  االقت�صادية  القطاعات  يف  واالبتكار  االإبداع 

االأملانية.  االقت�صادية  للقوة  االأهم  الدافع  املحرك 
منذ  والتطوير  البحث  تكثيف  جهود  تتمخ�س  وهنا 
قطاع  و�صواء  اإيجابية.  ونتائج  تطورات  عن   2007
االقت�صاد اأو القطاع احلكومي العام، فاإن كال منهما 
التقنية  ا�صرتاتيجية  تلعب  ب�صكل فعال، كما  ي�صاهم 
اأ�صا�صيا  دورا  االحتادية  االأملانية  للحكومة  العالية 
يف  مت  فقد  اإجمايل  وب�صكل  والت�صجيع.  الدفع  يف 
اأملانيا اإنفاق 92 مليار يورو يف العام 2016 على 
البحث والتطوير، وهو ما يعادل 2،93% من الناجت 
وباملقارنة  البالد.  يف   (BIP) االإجمايل  املحلي 
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أســواق رائــدة وإبــداعــات
مـوضـوع

على  رئي�صي  ب�صكل  االقت�صادية  اأملانيا  قوة  تقوم 
االأوىل  وبالدرجة  االإبداعية.  واإمكاناتها  ال�صناعة 
التي يعمل فيها 775000  ال�صيارات  تاأتي �صناعة 
"�صنع يف  ل�صعار  االأبرز  املثال  والتي تعترب  اإن�صان 
القوية، فولك�صفاغن و  ال�صت  اأملانيا". مع املاركات 
فولك�صفاغن  وماركات  )مر�صيد�س(  وداميلر   BMW

اأوبل  �رشكة  اإىل  اإ�صافة  وبور�صة،  اأودي  االأخرى، 
)جمموعة PSA( تنتمي �صناعة ال�صيارات االأملانية 
ال�صيارات  �صناعة  ت�صد  التي  الرئي�صية  القاطرة  اإىل 
التناف�صية  القدرة  هذه  �صمان  اأجل  ومن  العاملية. 
البحث  يف  املليارات  ا�صتثمار  اإىل  ال�رشكات  تعمد 
والت�صبيك  الكهربائية  ال�صيارة   .(FuE) والتطوير 
االإلكرتوين واالأجهزة امل�صاعدة على القيادة التلقائية 
الكبرية يف اجتاهات مو�صة �صناعة  العناوين  هي 

ال�صيارات.

ال�صيارات  �رشكات  فاإن  اإجمالية،  نظر  وجهة  ومن 
الفئة  �صيارات  اأ�صواق  من  ح�صتها  مع  االأملانية 
عام  يف  اأنتجت  قد  العليا،  والفئة  العليا  املتو�صطة 
2017 حوايل 16،45 مليون �صيارة ركاب. ومن بني 
ال�صيارات التي ي�صنعها املنتجون االأملان يتم ت�صنيع 

�صيارتني من كل ثالث �صيارات يف خارج البالد. 

من القطاعات القوية تقليديا يف االقت�صاد االأملاين 
بناء  قطاعات  اأي�صا  ال�صيارات  �صناعة  جانب  اإىل 
الكيميائية.  ال�صناعة  وقطاع  والتجهيزات  االآالت 
 1865 العام  يف  تاأ�ص�صت  التي   BASF �رشكة 
 353 متتلك  لودفيك�صهافن،  يف  الرئي�صي  ومقرها 
من  بلدا   80 من  اأكرث  بني  موزعة  لالإنتاج،  موقعا 
اإن�صان،   115000 حوايل  فيها  يعمل  العامل،  بلدان 
العامل.  الكيميائية يف  لل�صناعات  اأكرب �رشكة  وهي 

التقنيات  �صناعة  اأي�صا  االأ�صا�صية  القطاعات  ومن 
التي  �صيمنز  �رشكة  مع  واالإلكرتونية،  الكهربائية 
تعترب من الالعبني االأ�صا�صيني على امل�صتوى العاملي، 
والتي تن�صط يف اأكرث من 190 بلدا يف العامل، والتي 
تتو�صع جماالت تطبيقاتها ون�صاطاتها من النقل اإىل 
الطاقة املتجددة، وتعترب منتجاتها يف غاية االإبداع. 
اأهمية ال�صوق العاملية للقطاعات االأ�صا�صية الكبرية 
تربز من خالل ن�صبة ال�صادرات التي ت�صل اإىل %60 

وتتجاوزها اأي�صا. 

مناطق  هي  اأملانيا  يف  الأهم  القت�صادية  املراكز 
ميونـيخ  بـمدن  الـمحـيطـة  واملـناطـق  ااــرور، 
و�صـتوتغارت )الـتقـنية العالية وال�صيارات( ومنطـقة 
واملعلوماتية(،  )الكيميائيات،  الراين-نيكر 
وفرانكفورت )املال(، نورنبريغ )�صناعة وخدمات( 
وكولونيا وهامبورغ )مرفاأ، بناء الطائرات، االإعالم(. 
مـراكـز  تـجـمـعـت  اجلديدة  االحتادية  الواليات  ويف 
بكـفـاءة  تـتـمـيز  العـالـية  للـتـقـنـيات  �صغـيـرة 
عـالـيـة، وخـا�صة يف املنـاطـق "الـمـنارات" در�صــدن 

ويـيـنـا واليـبـزيغ وليونا وبرلني-براندنبورغ. 

وزن ثـقـيـل للـ�صـلـع ال�صـتـثـمـارية 
الـ�صـنـاعـيـة الـكـبـيـرة

الئحة كـربيـات الـ�صـركـات االألـمـانـيـة )ح�صب حجم 
مبيعات 2016( تقودها �رشكات �صناعة ال�صيارات: 
تليها  االأوىل،  املرتبة  يف  فولك�صفاغن  ترتبع  حيث 
بينما  والرابع.  الثاين  املركزين  يف   BMW و  داميلر 
األيان�س )تاأمني(، وتاأتي  حتتل املركز الثالث �رشكة 
متقدمة  اخلام�صة،  املرتبة  يف  )كهربائيات(  �صيمنز 
من  متفرعة  وهي  واأونبري،  تيليكوم  دويت�صة  على 
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بهذا  حتتل  اأملانيا  فاإن   OECD منظمة  بلدان  مع 
املتحدة  الواليات  على  متقدمة  اخلام�صة،  املرتبة 
املناف�صة  البلدان  بني  ومن  وبريطانيا.  وفرن�صا 
ن�صبة  واليابان  اجلنوبية  كوريا  فقط  تنفق  القوية، 
اأملانيا  وتعترب  هذا  والتطوير.  البحث  على  اأكرب 
تقدمت   2016 ففي  االخرتاع.  يف  اأوروبا"  "بطل 
براءات  ت�صجيل  مكتب  اإىل  االأملانية  ال�رشكات 
 32000 بحوايل  ميونيخ  يف  االأوروبي  االخرتاع 
ت�صجيل  مكتب  ويف  اخرتاع.  براءة  لت�صجيل  طلب 
مت   (DPMA) االأملاين  واملاركات  االخرتاع  براءات 
رقم  وهو  اخرتاع،   67898 ت�صجيل  العام  ذات  يف 
قيا�صي جديد. االأكرث ن�صاطا على هذا ال�صعيد كانت 
ال�صيارات،  وم�صتلزمات  قطع  لت�صنيع  بو�س  �رشكة 
وكذلك  اخرتاع،   3693 ت�صجيل  بطلب  تقدمت  التي 
بـقـطـع  اأيـ�صـا  املـتـخـ�صـ�صـة  �صـيـفـلر  مـجـمـوعـة 
الـ�صـيارات )2316(. ويف العام 2016 بلغ اإجمايل 
م�صجلة  كانت  التي  االأملانية  االخرتاع  براءات 
ال�صاحلة  الرباءات  اإجمايل  و�صل  وقد   .129511
 ،615404 اإىل   2016 خالل  اأملانيا  يف  وال�صارية 
ت�صجيل  مكتب  لدى  امل�صجلة  الرباءات  ذلك  يف  مبا 

الرباءات االأوروبي.
  

املتميز  االقت�صادي  اأملانيا  موقع  ت�صور  ميكن  ل 
حوايل  با�صتمرار.  املتنامي  اخلدمات  قطاع  بدون 

القطاع،  هذا  يف  تن�صط  ال�رشكات  جممل  من   %80
املحلي  الناجت  من   %70 حوايل  حتقق  وهي 
االإجمايل(BIP)، وتتيح ثالثة اأرباع فر�س العمل يف 
اإن�صان عاملني  مليون  البالد. ومن بني حوايل 30 
قطاع  يف  مليون   12 يوجد  اخلدمات،  قطاع  يف 
اخلدمة العامة واخلا�صة، وما يقرب من 10 ماليني 
والنقل،  وال�صيافة  التجارة  قطاعات  يف  يعملون 

وما يزيد عن 5 ماليني يف �رشكات اخلدمات. 

الـ�صـركـات الـمـتـو�صـطـة هي قـلـب 
القـتـ�صـاد الـنـابـ�س

وال�رشكات  الدوليني  الالعبني  من  العديد  رغم 
ماليني   3،6 حوايل  فاإن  اأملانيا،  يف  العمالقة 
وامل�صتقلني  احلجم  ومتو�صطة  �صغرية  �رشكة 
البنية  اأ�صا�س  هي  احلرة  االأعمال  اأ�صحاب  من 
من   %99،6 حوايل  االأملانية.  االقت�صادية 
احلجم.  املتو�صطة  ال�رشكات  من  هي  ال�رشكات 
يتجاوز  ال  عندما  احلجم  متو�صطة  ال�رشكة  وتعترب 
وال  يور،  مليون   50 ال�صنوية  مبيعاتها  حجم 
وت�صم  عامل.   500 عن  فيها  العاملني  عدد  يزيد 
من  العديد  اأي�صا  احلجم  املتو�صطة  ال�رشكات 
مع  البالد  اإىل  القادمني  الن�صيطني  املهاجرين 
�رشكاتهم املتنوعة. اأكرث من 700000 اإن�صان من 

1955
�ســــيـارة فـولـكـ�سـفـاغــن خـنـف�سـاء 

)كـيـفـر( رقـم ملـيـون تـغـادر فـي 5 اآب/
اأغـ�سـطـ�س خـط االإنـتـاج في فولف�سبورغ. 

الــ�سـيـارة تــتـمـتـع بـرمــزيــة كــبــيــرة 
وتــحـقـق اأكــبـر الـمـبــيـعـات في فـتـرة ما 

يعـرف با�سـم المعـجـزة االقـتـ�سـادية. 

1989
مــع اإ�ســالح الــبــريــد االأول تــبــداأ 

عــمـلــيـة خــ�ســخــ�سـة دائـرة الــبـريــد 
االتــحــادي الــحــكــومــيــة الـعــمــالقــة 

فـي األــمــانــيــا. وتــعــتــبــر عــمــلــيــة 
الــخــ�سـخــ�سة هـذه اأكــبــر عــمــلــيـة 

اإ�سـالح في تاريخ االقت�ساد االألماني.  

1969
يـــتــم فـي تــولــوز فـي فــرنــ�ســا 
تــاأ�ســـــيـ�س مــ�ســروع اإيــربــا�س 

االألـمــانــي الــفــرنــ�ســي الــمــ�ســتــرك. 
الــيــوم تــعــتــبــر �ســركــة اإيــربــا�س 

S.A.S ثــانـي اأكــبــر مــنــتــج 
لــلــطــائــرات فــي الــعــالــم. 

مـحـطـات
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اأملانيا. وبهذا  اأجنبية ميتلكون �رشكات يف  اأ�صول 
واحدا  اأملانيا  يف  واملهاجرات  املهاجرون  ي�صكل 

من العنا�رش االقت�صادية املهمة والفاعلة. 

اإىل   KFW امل�رشفية  للمجموعة  درا�صات  ت�صري 
تراجع ن�صبة ال�رشكات االإبداعية ب�صكل عام، حيث 
ال�صغرية  ال�رشكات  من  فقط   %22 اليوم  ت�صتثمر 
واأ�صاليب  وم�رشوعات  منتجات  يف  واملتو�صطة 
واالبتكارية  االإبداعية  اجلهود  وتبذل  مبتكرة. 
الكبرية  ال�رشكات  من  �صغري  عدد  رئي�صي  ب�صكل 
ال�صوق  العديد من جماالت  احلجم. ويف  املتو�صطة 
املتو�صطة  االأملانية  ال�رشكات  تعترب  التخ�ص�صية، 
من  وهي  اخلفيني"،  "االأبطال  عداد  يف  احلجم 
الرواد يف االأ�صواق االأوروبية اأو العاملية من خالل 

منتجات مبتكرة حديثة. 

االإبــداع  اقـتـ�صـاد  َتَر�ّصـخ  اأخـرى  نـاحـيـة  مـن 
االقــتـ�صــادي  الـنــ�صــاط  مـن  اأ�صــا�صـي  كـجــزء 
يلعب دوره من خالل  الـبـالد. وهو غـالـبـا ما  يف 
�رشكات �صغرية، �صعيفة راأ�س املال، ولكنه يتمتع 
بدور رائد يف الطريق نحو االقت�صاد الرقمي القائم 
لـالإبـداع  اأ�صـا�صـيا  م�صدرا  يعترب  كما  العلم،  على 
بـرلـيـن- مـنـاطـق  وتـعـترب  املـبـتـكـرة.  واالأفـكـار 

"ال�صناعات  يجمع  دوليا  ملتقى  براندنبورغ 

ما  ت�صم  حيث  ال�صاعدة،  وال�رشكات  االبتكارية" 
اليوم  االقت�صاد  يقف  منها.   30000 عن  يزيد 
خالل  ومن  الرابعة.  ال�صناعية  الثورة  اأعتاب  على 
واالفرتا�صي  الواقعي  العامل  اليوم  ينمو  االإنرتنت 
لي�صكل "اإنرتنت االأ�صياء". هدف احلكومة االأملانية 
التطبيق  االقت�صاد والعلوم يف  االحتادية هو دعم 
العملي لتطورات �صناعة 4.0 لتكون اأملانيا االأمة 
الرائدة يف هذه التقنية وموقع ال�صناعة املتقدمة 

امل�صتقبل.                             يف 

الـ�صـرائـب عـلـى الـ�صــركــات
مــنـذ مـنـتـ�سـف الـتـ�سـعـيـنـيـيات يـ�سـود عـلـى 
الـمـ�سـتـوى الـدولــي اإتــجــاه نــحــو تـخــفــيــ�س 

الــ�ســرائــب عـلى الـ�سـركــات. األـمــانــيــا اأيـ�ســًا 
لم تــعــد مــنــذ زمــن بــعــيــد بــالد ال�ســرائــب 

المــرتــفــعــة. بــل اإنــهــا بــالمــقــارنــة الــدولــيــة 
تحـتــل مـوقـعـًا دون المـتـو�سـط من حـيـث االأعـباء 

ال�سـريـبـيـة. حــيـث يــ�سـل مــتــو�ســط الـعـبـئ 
الــ�سـريـبـي االإجـمـالـي عـلـى الــ�سـركـات  اإلى ما 
دون 30 بالـمـائـة. وفـي بـعـ�س مــنـاطـق األـمانـيـا 

اليــ�سـل هـذا الـمـتـو�سـط اإلـى 23 بـالــمـائــة 
بــ�سـبــب الــ�سـرائـب الــمـحـلــيـة المــتـغــيـرة.

 gtai.de 

مـعـلومـات

1990
مــوؤ�ســــ�ســــة الــرعـايـة واالإدارة 

االقـــتـــ�سـاديـــة تـــتــولــى مــهــمــة 
تــحــويــل اقــتــ�ســاد األــمــانــيــا 

الـديــمـقـراطـيــة DDR الـمـوؤلـف مـن 
اآالف الــ�ســركـات الــ�ســغــيــرة ذات 

الملكـيـة الـعامـة اإلى اقـتـ�ساد الـ�سـوق. 

2002
مـن 1948 حـتـى 1998 كـان الـمـارك 

االألماني هو عـمـلة التـحـويالت، وحـتى 2001 
كـان الـعـمـلـة الر�سـمـيـة الـ�سائـلة. في االأول 

من كانون الثاني/يناير 2002 ينـتـهـي عـهـد 
المـارك. في األمـانـيـا وفي اإحـدى عـ�سرة 
دولة اأوروبية اأخرى يبداأ ع�سر اليورو. 

2018
في كــانــون الـثـانـي/يـنـايـر حـقــق 
 DAX مــوؤ�ســر االأ�ســهــم االألـمانـي 

اأعـلـى مـ�سـتــوى لـه حـتـى االآن، حـيـث 
و�سـل اإلـى 13595 نـقــطــة. وهـو يـعـبـر 
عـن الـتــطــورات فـي اأكــبـر 30 �سـركــة 

حــجــمــًا ومـبـيــعـات فـي األـمــانـيــا.  
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بهذا  حتتل  اأملانيا  فاإن   OECD منظمة  بلدان  مع 
املتحدة  الواليات  على  متقدمة  اخلام�صة،  املرتبة 
املناف�صة  البلدان  بني  ومن  وبريطانيا.  وفرن�صا 
ن�صبة  واليابان  اجلنوبية  كوريا  فقط  تنفق  القوية، 
اأملانيا  وتعترب  هذا  والتطوير.  البحث  على  اأكرب 
تقدمت   2016 ففي  االخرتاع.  يف  اأوروبا"  "بطل 
براءات  ت�صجيل  مكتب  اإىل  االأملانية  ال�رشكات 
 32000 بحوايل  ميونيخ  يف  االأوروبي  االخرتاع 
ت�صجيل  مكتب  ويف  اخرتاع.  براءة  لت�صجيل  طلب 
مت   (DPMA) االأملاين  واملاركات  االخرتاع  براءات 
رقم  وهو  اخرتاع،   67898 ت�صجيل  العام  ذات  يف 
قيا�صي جديد. االأكرث ن�صاطا على هذا ال�صعيد كانت 
ال�صيارات،  وم�صتلزمات  قطع  لت�صنيع  بو�س  �رشكة 
وكذلك  اخرتاع،   3693 ت�صجيل  بطلب  تقدمت  التي 
بـقـطـع  اأيـ�صـا  املـتـخـ�صـ�صـة  �صـيـفـلر  مـجـمـوعـة 
الـ�صـيارات )2316(. ويف العام 2016 بلغ اإجمايل 
م�صجلة  كانت  التي  االأملانية  االخرتاع  براءات 
ال�صاحلة  الرباءات  اإجمايل  و�صل  وقد   .129511
 ،615404 اإىل   2016 خالل  اأملانيا  يف  وال�صارية 
ت�صجيل  مكتب  لدى  امل�صجلة  الرباءات  ذلك  يف  مبا 

الرباءات االأوروبي.
  

املتميز  االقت�صادي  اأملانيا  موقع  ت�صور  ميكن  ل 
حوايل  با�صتمرار.  املتنامي  اخلدمات  قطاع  بدون 

القطاع،  هذا  يف  تن�صط  ال�رشكات  جممل  من   %80
املحلي  الناجت  من   %70 حوايل  حتقق  وهي 
االإجمايل(BIP)، وتتيح ثالثة اأرباع فر�س العمل يف 
اإن�صان عاملني  مليون  البالد. ومن بني حوايل 30 
قطاع  يف  مليون   12 يوجد  اخلدمات،  قطاع  يف 
اخلدمة العامة واخلا�صة، وما يقرب من 10 ماليني 
والنقل،  وال�صيافة  التجارة  قطاعات  يف  يعملون 

وما يزيد عن 5 ماليني يف �رشكات اخلدمات. 

الـ�صـركـات الـمـتـو�صـطـة هي قـلـب 
القـتـ�صـاد الـنـابـ�س

وال�رشكات  الدوليني  الالعبني  من  العديد  رغم 
ماليني   3،6 حوايل  فاإن  اأملانيا،  يف  العمالقة 
وامل�صتقلني  احلجم  ومتو�صطة  �صغرية  �رشكة 
البنية  اأ�صا�س  هي  احلرة  االأعمال  اأ�صحاب  من 
من   %99،6 حوايل  االأملانية.  االقت�صادية 
احلجم.  املتو�صطة  ال�رشكات  من  هي  ال�رشكات 
يتجاوز  ال  عندما  احلجم  متو�صطة  ال�رشكة  وتعترب 
وال  يور،  مليون   50 ال�صنوية  مبيعاتها  حجم 
وت�صم  عامل.   500 عن  فيها  العاملني  عدد  يزيد 
من  العديد  اأي�صا  احلجم  املتو�صطة  ال�رشكات 
مع  البالد  اإىل  القادمني  الن�صيطني  املهاجرين 
�رشكاتهم املتنوعة. اأكرث من 700000 اإن�صان من 

1955
�ســــيـارة فـولـكـ�سـفـاغــن خـنـف�سـاء 

)كـيـفـر( رقـم ملـيـون تـغـادر فـي 5 اآب/
اأغـ�سـطـ�س خـط االإنـتـاج في فولف�سبورغ. 

الــ�سـيـارة تــتـمـتـع بـرمــزيــة كــبــيــرة 
وتــحـقـق اأكــبـر الـمـبــيـعـات في فـتـرة ما 

يعـرف با�سـم المعـجـزة االقـتـ�سـادية. 

1989
مــع اإ�ســالح الــبــريــد االأول تــبــداأ 

عــمـلــيـة خــ�ســخــ�سـة دائـرة الــبـريــد 
االتــحــادي الــحــكــومــيــة الـعــمــالقــة 

فـي األــمــانــيــا. وتــعــتــبــر عــمــلــيــة 
الــخــ�سـخــ�سة هـذه اأكــبــر عــمــلــيـة 

اإ�سـالح في تاريخ االقت�ساد االألماني.  

1969
يـــتــم فـي تــولــوز فـي فــرنــ�ســا 
تــاأ�ســـــيـ�س مــ�ســروع اإيــربــا�س 

االألـمــانــي الــفــرنــ�ســي الــمــ�ســتــرك. 
الــيــوم تــعــتــبــر �ســركــة اإيــربــا�س 

S.A.S ثــانـي اأكــبــر مــنــتــج 
لــلــطــائــرات فــي الــعــالــم. 

مـحـطـات
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مـوضـوع

تنتمي اأملانيا اإىل الدول ال�صناعية االأكرث ا�صتدامة 
دولية  ُمقارنة  درا�صة  نتيجة  هي  هذه  العامل.  يف 
واأجرتها  والثالثني،  االأربعة    OECD بلدان  �صملت 
خلفية  وعلى   .2015 عام  يف  برتل�صمان  موؤ�ص�صة 
اأهداف االأمم املتحدة لال�صتدامة البالغ عددها 17 
اأ�صا�س  على  البلدان  درا�صة  البداية  يف  متت  هدفا، 
بالنمو،  مرورا  البيئة،  حماية  من  موؤ�رشا،   34
االجتماعية.  االأنظمة  وم�صتوى  نوعية  اإىل  و�صوال 
وحققت  ال�صاد�صة،  املرتبة  يف  اأملانيا  جاءت  وقد 
النمو  جماالت  يف  خا�صة  متميزة  درجات 
مازالت  ذلك  رغم  االجتماعي.  وال�صمان  والعمالة 
عن  بعيدة  اأملانيا  يف  والقطاعات  اجلوانب  بع�س 
وكذلك  اال�صتدامة،  واقت�صاد  اال�صتدامة  حياة 
الطبيعية.  املوارد  مع  التعامل  يف  اال�صتدامة  عن 
عام  يف  االحتادية  االأملانية  احلكومة  عمدت  لهذا 
اال�صتدامة  حول  ا�صرتاتيجيتها  تطوير  اإىل   2017

ب�صكل �صامل، وجعلتها موائمة ملا يعرف باأهداف 
لالأمم   (SDGs) ع�رش  ال�صبعة  اال�صتدامة  التنمية 
على  اجلديدة  اال�صرتاتيجية  وتعمل  املتحدة. 
اأملانيا،  يف  تاأثري  ذات  اإجراءات  م�صتويات:  ثالثة 
عاملي،  بتاأثري  تتمتع  اأملانيا  خالل  من  اإجراءات 

دعم مبا�رش لبلدان اأخرى، عرب التعاون الثنائي.

التي  اأملانيا،  يف  ال�رشكات  عدد  با�صتمرار  يزداد 
تتجه نحو حتمل م�صوؤولياتها االجتماعية، معتربة 
امل�صتدام.  االقت�صادي  الن�صاط  من  جزءا  اإياها 
تتعلق   (CSR) لل�رشكات"  االجتماعية  "امل�صوؤولية 
قبل كل �صيء بالعمل اجلوهري لل�رشكة، وهو الذي 
واالجتماعية  االقت�صادية  بالظروف  اأي�صا  يتاأثر 
مبادرة  بالعوملة.  بدورها  املتاأثرة  والبيئية 
يف  اأطلقت  التي  املتحدة  لالأمم  العاملي  امليثاق 
ع�صويتها  يف  ت�صم  اليوم  باتت   ،1999 عام 
موؤ�رش  تركيب  يف  الداخلة  ال�رشكات  غالبية 
من  العديد  على  عالوة   ،DAX االأملاين  االأ�صهم 
واملعاهد  احلجم  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�رشكات 
العاملي  امليثاق  احلكومية.  غري  واملنظمات 
ال�رشكات  يف  االإجراءات  وقواعد  املتحدة  لالأمم 
ملنظمة  االأ�صا�صي  وامليثاق  اجلن�صيات  املتعددة 
حول  الثالثة  بعنا�رشه   ،(ILO) الدولية  العمل 
وال�صـيا�صة  اجلـنـ�صـيات  املتـعـددة  ال�رشكات 
امل�صوؤولية  اأ�ص�س  جمتمعة  ت�صكل  االجتماعية، 
االأع�صاء  عدد  ويتجاوز  لل�رشكات.  االجتماعية 
�صتى  يف  الدويل  امليثاق  لهذا  طواعية  املنت�صبني 
اأنحاء العامل 9500 �رشكة من اأكرث من 160 بلدا. 

البيئية  امل�صوؤولية  بني  الوثيق  الرتابط  يت�صح 
خالل  من  اأي�صا  االجتماعية  وامل�صوؤولية 

اأكــبــر �ســركــة                
فــولــكــ�صــفــاغــن, 642300 عــامــل

اأكــبــر بــنــك                
دويـتــ�صــة بــنــك, 97535 مــوظــف

اأهــم مــوؤ�ســر بــور�ســة                
DAX مــوؤ�صــر الأ�صـهـم الألـمـانــيـة

اأكــبـر مــ�ســاحــة مــعــر�س:                
هــانــوفــر

اأكــبــر مــنــتــجــع لــلــطــائــرات:               
اإيــربــا�س-هــامــبــورغ

الئـحـة
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الذي  م�صتدامة"،  من�صوجات  اأجل  من  "التحالف 
منافع  حتقيق  اإىل  ال�صعيدين  كال  على  ي�صعى 
قطاع  يف  للعاملني  و�صمانات  وحت�صينات 
املن�صوجات واملالب�س. 150 �رشكة اأملانية منتجة 
اأطلقتها  التي  املبادرة  اإىل  ان�صمت  للمن�صوجات، 
االقت�صادي  للتعاون  االحتادية  االأملانية  الوزارة 
هوؤالء  ويغطي   .2014 عام  يف   (BMZ) والتنمية 
املنتوجات  �صوق  من   %50 حوايل  االأع�صاء 
هو  املعلن  الهدف  بينما  االأملانية،  الن�صيجية 
م�صانع  يف  املميتة  احلوادث  بعد   .%75 تغطية 

والباك�صتان مت حتقيق  املن�صوجات يف بنغالدي�س 
من  واعتبارا  امل�صاركني.  جلميع  كبرية  حت�صينات 
2018 يفر�س احللف �رشوطا وا�صحة على جميع 
اأع�صائه، ميكن من خاللها التاأكد من اأن االأهداف 

املرجوة ميكن الو�صول اإليها.

دورها  على  اأملانيا  توؤكد  احللف،  هذا  خالل  ومن 
اإىل  الرامية  الدولية  اجلهود  جمال  يف  الريادي 
و�صع معايري عادلة وتطبيقها على �صل�صلة التوريد 

واالإمداد.              

اأخــالق العــمــل: بـا�سـتـمـرار يـزداد عـدد الـ�ســركــات االألـمــانــيــة الـتـي تـهـتــم بـمــعــايــيـر الــعــدالــة فـي �ســلـ�سـلــة االإنــتــاج والـنــقــل واالإمــداد
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مـوضـوع

تنتمي اأملانيا اإىل الدول ال�صناعية االأكرث ا�صتدامة 
دولية  ُمقارنة  درا�صة  نتيجة  هي  هذه  العامل.  يف 
واأجرتها  والثالثني،  االأربعة    OECD بلدان  �صملت 
خلفية  وعلى   .2015 عام  يف  برتل�صمان  موؤ�ص�صة 
اأهداف االأمم املتحدة لال�صتدامة البالغ عددها 17 
اأ�صا�س  على  البلدان  درا�صة  البداية  يف  متت  هدفا، 
بالنمو،  مرورا  البيئة،  حماية  من  موؤ�رشا،   34
االجتماعية.  االأنظمة  وم�صتوى  نوعية  اإىل  و�صوال 
وحققت  ال�صاد�صة،  املرتبة  يف  اأملانيا  جاءت  وقد 
النمو  جماالت  يف  خا�صة  متميزة  درجات 
مازالت  ذلك  رغم  االجتماعي.  وال�صمان  والعمالة 
عن  بعيدة  اأملانيا  يف  والقطاعات  اجلوانب  بع�س 
وكذلك  اال�صتدامة،  واقت�صاد  اال�صتدامة  حياة 
الطبيعية.  املوارد  مع  التعامل  يف  اال�صتدامة  عن 
عام  يف  االحتادية  االأملانية  احلكومة  عمدت  لهذا 
اال�صتدامة  حول  ا�صرتاتيجيتها  تطوير  اإىل   2017

ب�صكل �صامل، وجعلتها موائمة ملا يعرف باأهداف 
لالأمم   (SDGs) ع�رش  ال�صبعة  اال�صتدامة  التنمية 
على  اجلديدة  اال�صرتاتيجية  وتعمل  املتحدة. 
اأملانيا،  يف  تاأثري  ذات  اإجراءات  م�صتويات:  ثالثة 
عاملي،  بتاأثري  تتمتع  اأملانيا  خالل  من  اإجراءات 

دعم مبا�رش لبلدان اأخرى، عرب التعاون الثنائي.

التي  اأملانيا،  يف  ال�رشكات  عدد  با�صتمرار  يزداد 
تتجه نحو حتمل م�صوؤولياتها االجتماعية، معتربة 
امل�صتدام.  االقت�صادي  الن�صاط  من  جزءا  اإياها 
تتعلق   (CSR) لل�رشكات"  االجتماعية  "امل�صوؤولية 
قبل كل �صيء بالعمل اجلوهري لل�رشكة، وهو الذي 
واالجتماعية  االقت�صادية  بالظروف  اأي�صا  يتاأثر 
مبادرة  بالعوملة.  بدورها  املتاأثرة  والبيئية 
يف  اأطلقت  التي  املتحدة  لالأمم  العاملي  امليثاق 
ع�صويتها  يف  ت�صم  اليوم  باتت   ،1999 عام 
موؤ�رش  تركيب  يف  الداخلة  ال�رشكات  غالبية 
من  العديد  على  عالوة   ،DAX االأملاين  االأ�صهم 
واملعاهد  احلجم  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�رشكات 
العاملي  امليثاق  احلكومية.  غري  واملنظمات 
ال�رشكات  يف  االإجراءات  وقواعد  املتحدة  لالأمم 
ملنظمة  االأ�صا�صي  وامليثاق  اجلن�صيات  املتعددة 
حول  الثالثة  بعنا�رشه   ،(ILO) الدولية  العمل 
وال�صـيا�صة  اجلـنـ�صـيات  املتـعـددة  ال�رشكات 
امل�صوؤولية  اأ�ص�س  جمتمعة  ت�صكل  االجتماعية، 
االأع�صاء  عدد  ويتجاوز  لل�رشكات.  االجتماعية 
�صتى  يف  الدويل  امليثاق  لهذا  طواعية  املنت�صبني 
اأنحاء العامل 9500 �رشكة من اأكرث من 160 بلدا. 

البيئية  امل�صوؤولية  بني  الوثيق  الرتابط  يت�صح 
خالل  من  اأي�صا  االجتماعية  وامل�صوؤولية 

اأكــبــر �ســركــة                
فــولــكــ�صــفــاغــن, 642300 عــامــل

اأكــبــر بــنــك                
دويـتــ�صــة بــنــك, 97535 مــوظــف

اأهــم مــوؤ�ســر بــور�ســة                
DAX مــوؤ�صــر الأ�صـهـم الألـمـانــيـة

اأكــبـر مــ�ســاحــة مــعــر�س:                
هــانــوفــر

اأكــبــر مــنــتــجــع لــلــطــائــرات:               
اإيــربــا�س-هــامــبــورغ

الئـحـة
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القــتــ�صــاد والإبــداع

الــثــورة  خــ�صــم  فــي  االقــتــ�صــاد  يــقــف 
ومـن  االإنتـرنـت  ظـل  ويف  الـرابـعـة.  الـ�صـنـاعـية 
ويتطور  ينمو  "الرقمي"،  التحول  م�رشوع  خالل 
"اإنرتنت  اإىل  معا  واالفرتا�صي  الواقعي  العامل 
ي�صكل  الرقمية  التقنية  اإىل  التحول  االأ�صياء". 
واخلدمات.  ال�صناعة  القت�صاد  تاريخية  نقلة 
حلول  اختزال  يتم   4.0 �صناعة  عنوان  وحتت 
اال�صتخدام  على  تقوم  وتقنيات،  وم�رشوعات 
بني  الكبري  والت�صابك  للمعلوماتية  املكثف 
ال�رشكات  من  كثري  املختلفة.  الـمـ�صـانـع  اأنظمة 
وما   ،4.0 �صناعة  على  اليوم  ُتَعّول  االأملانية 
االإنتاج  جمال  يف  الرقمية  تبني  من  ذلك  يتطلب 
عام  وب�صكل  واللوج�صتية.  االإمداد  جمال  ويف 
الدولية  املناف�صة  احتدام  االقت�صاد  يتوقع 
احلكومة  االإنتاج.  يف  التقنية  القيادة  اأجل  من 

فعال  ب�صكل  وت�صارك  تدعم  االحتادية  االأملانية 
يف  ذكرت  حيث  الرقمي،  التحول  �صياغة  يف 
اأهداف  �صبعة  اجلديد  االئتالف  ت�صكيل  اتفاق 
حتتية  بنية  يف  التو�صع  �صدارتها  يف  طموحة، 
"عاملي"  م�صتوى  ذات  تكون  �صاملة،  رقمية 

رفيع. 

االأول  العار�س  اأملانيا  ت�صبح  اأن  املفرت�س  ومن 
الـرقـمي  النمو  بلد  ت�صبح  واأن   ،4.0 ل�صناعة 
اأن  الـدرا�صـات  وتـتـوقـع  اأوروبا.  يف  االأول 
منو  اإمكانات  االإيجابية  ال�صيناريوهات  ت�صمن 
ترتاوح   ،4.0 �صناعة  خالل  من  هائلة  اإ�صافية 
العام  حتى  يورو،  مليار  و425   200 بني 
 ،(IKT) واالت�صاالت  املعلوماتية  قطاع   .2025
تـلـعـب  التي  الـمـ�صـتـركة  الـتـقـنـيـة  وبـ�صـفـتـه 
رئـيـ�صـي.  دور  لـه  يـكـون  �صـوف  الـو�صـل،  �صـلـة 
ال�صناعي  القطاع  اإىل  القطاع  تـطـور   2017 يف 
يحقق  وهو  العمل.  فر�س  عدد  حيث  من  االأكرب 
160 مليار يورو.  اإىل  اليوم حجم مبيعات ي�صل 
املحركني  بني  من  الربجمة  ن�صاط  كان  وقد 

قطاع. هذا  يف  الرئي�صيني 

الـتـحـتـيـة  الـبـنـيـة  بـنـاء  يف  الـتـو�صـع 
الـوظـائـف  اأهـم  من  واحـدا  يـعـتـرب  الرقمية، 
الـهـدف  الـرقـمـيـة.  اإىل  بـالـتـحـول  املـرتـبـطـة 
بـايـت.  غـيـغـا  لـ�صـبـكـات  �صـامـل  تـو�صـيـع  هـو 
تغطي  اأن   2025 العام  حتى  املفرت�س  ومن 
املناطق،  خمتلف  الزجاجية  االألياف  �صبكات 
كل  اإىل  ت�صل  واأن  املحلية،  الدوائر  واأ�صغر 
البـد  الـهـدف  هـذا  حتـقـيـق  اأجـل  ومـن  بـيـت. 
مـخـتـلـف  قـوى  وتـجـمـيـع  الـهـمـم  �صـحـذ  مـن 

مـوضـوع

714
�ســـركـــة خــدمـات اإنـــتـــرنــت ومــنـــظــمــات 

DE- مـخـــتــلـفـة مـ�سـجــلــة جــمــيــعــًا في
CIX. عــقــدة االإنــتــرنــت الــرئــيــ�ســيــة في 

فــرانــكــفــورت هي االأكـبــر من نــوعــهــا في 
 العـالــم من حــيـث كــمـيــة �ســَيــل الـبــيـانــات. 

في 2017 و�ســلـت هـذه الـكـمـيــة لـلـمـرة االأولـى 
اإلى مـ�سـتـوى 6 تـيرابايـت في الـثـانـيـة. وُيخــَّدم 
DE-CIX اإلى جـانـب الـمـوقـع في فـرانـكـفـورت 

عـدة عــقــد اإنـتــرنـت فـي اأوروبــا والــ�ســرق 
االأو�سط واأمـريـكـا الـ�سـمـالـيـة والـهـنـد.   
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خـ�صـ�صـت  وقـد  والدولة.  االتـ�صـاالت  �رشكـات 
خـالل  الـغـر�س  لـهـذا  االتـحـاديـة  الـحـكـومـة 
 12 اإىل  ي�صل  ما  احلالية  الربملانية  الدورة 
يف  الرئي�صي  الدور  و�صيكون  يورو.  مليار 
ن�صيب  من  الـرقـمـيـة"  "احلـزمـة  نـحـو  الطريق 
 .5G الال�صلكية  االت�صاالت  من  اجلديد  اجليل 
ت�صبيك  وحدها  اأملانيا  يف  �صيتم   2020 حتى 
جانب  واإىل  جـهاز.  مـلـيـون   770 جمموعه  ما 
ال�صيارات  اأي�صا  ت�صم  �صوف  الذكية  الهـواتـف 
ال�صناعية.  واالآالت  الـمـنـزلـيـة  واالأجـهـزة 

كـبـيـرة،  مـتـطـلـبـات  تـحـقـيـق  يـفـتـر�س  وهـذا 
اجلـوالـة.  االتـ�صـاالت  �صعيد  عـلـى  وخـا�صـة 
اأملانيا  تطوير  اإىل  االحتادية  احلكومة  وت�صـعـى 
 .5G تـقـنـيـة  مـجـال  فـي  الرائـدة  ال�صوق  لت�صبح 
الـتـقـنـيـة  اخـتـبـار  يـتـم  اأن  الـمـفـتـر�س  ومن 
تـ�صـريـع  بـغـيـة  مـنـاطـق،  خـمـ�س  يف  الـجـديـدة 
الـ�صـامـلـة  الـتـغـطـيـة  و�صـمـان  الـتـطـور،  هـذا 
اأن  املتوقع  ومن  فـجـوات.  اأيـة  من  الـخـالـيـة 
اعتبارا  التجاري  امل�صتوى  على  االنطالقة  تكون 

             .2020 من عام 

دومــًا اأون اليــن: الــتــو�ســع فــي بــنــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــية الــرقــمــية يــنــتــمي الــيــوم اإىل اأهــم مــ�ســروعــات الــحــكــومــة االتــحــاديــة
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القــتــ�صــاد والإبــداع

الــثــورة  خــ�صــم  فــي  االقــتــ�صــاد  يــقــف 
ومـن  االإنتـرنـت  ظـل  ويف  الـرابـعـة.  الـ�صـنـاعـية 
ويتطور  ينمو  "الرقمي"،  التحول  م�رشوع  خالل 
"اإنرتنت  اإىل  معا  واالفرتا�صي  الواقعي  العامل 
ي�صكل  الرقمية  التقنية  اإىل  التحول  االأ�صياء". 
واخلدمات.  ال�صناعة  القت�صاد  تاريخية  نقلة 
حلول  اختزال  يتم   4.0 �صناعة  عنوان  وحتت 
اال�صتخدام  على  تقوم  وتقنيات،  وم�رشوعات 
بني  الكبري  والت�صابك  للمعلوماتية  املكثف 
ال�رشكات  من  كثري  املختلفة.  الـمـ�صـانـع  اأنظمة 
وما   ،4.0 �صناعة  على  اليوم  ُتَعّول  االأملانية 
االإنتاج  جمال  يف  الرقمية  تبني  من  ذلك  يتطلب 
عام  وب�صكل  واللوج�صتية.  االإمداد  جمال  ويف 
الدولية  املناف�صة  احتدام  االقت�صاد  يتوقع 
احلكومة  االإنتاج.  يف  التقنية  القيادة  اأجل  من 

فعال  ب�صكل  وت�صارك  تدعم  االحتادية  االأملانية 
يف  ذكرت  حيث  الرقمي،  التحول  �صياغة  يف 
اأهداف  �صبعة  اجلديد  االئتالف  ت�صكيل  اتفاق 
حتتية  بنية  يف  التو�صع  �صدارتها  يف  طموحة، 
"عاملي"  م�صتوى  ذات  تكون  �صاملة،  رقمية 

رفيع. 

االأول  العار�س  اأملانيا  ت�صبح  اأن  املفرت�س  ومن 
الـرقـمي  النمو  بلد  ت�صبح  واأن   ،4.0 ل�صناعة 
اأن  الـدرا�صـات  وتـتـوقـع  اأوروبا.  يف  االأول 
منو  اإمكانات  االإيجابية  ال�صيناريوهات  ت�صمن 
ترتاوح   ،4.0 �صناعة  خالل  من  هائلة  اإ�صافية 
العام  حتى  يورو،  مليار  و425   200 بني 
 ،(IKT) واالت�صاالت  املعلوماتية  قطاع   .2025
تـلـعـب  التي  الـمـ�صـتـركة  الـتـقـنـيـة  وبـ�صـفـتـه 
رئـيـ�صـي.  دور  لـه  يـكـون  �صـوف  الـو�صـل،  �صـلـة 
ال�صناعي  القطاع  اإىل  القطاع  تـطـور   2017 يف 
يحقق  وهو  العمل.  فر�س  عدد  حيث  من  االأكرب 
160 مليار يورو.  اإىل  اليوم حجم مبيعات ي�صل 
املحركني  بني  من  الربجمة  ن�صاط  كان  وقد 

قطاع. هذا  يف  الرئي�صيني 

الـتـحـتـيـة  الـبـنـيـة  بـنـاء  يف  الـتـو�صـع 
الـوظـائـف  اأهـم  من  واحـدا  يـعـتـرب  الرقمية، 
الـهـدف  الـرقـمـيـة.  اإىل  بـالـتـحـول  املـرتـبـطـة 
بـايـت.  غـيـغـا  لـ�صـبـكـات  �صـامـل  تـو�صـيـع  هـو 
تغطي  اأن   2025 العام  حتى  املفرت�س  ومن 
املناطق،  خمتلف  الزجاجية  االألياف  �صبكات 
كل  اإىل  ت�صل  واأن  املحلية،  الدوائر  واأ�صغر 
البـد  الـهـدف  هـذا  حتـقـيـق  اأجـل  ومـن  بـيـت. 
مـخـتـلـف  قـوى  وتـجـمـيـع  الـهـمـم  �صـحـذ  مـن 

مـوضـوع

714
�ســـركـــة خــدمـات اإنـــتـــرنــت ومــنـــظــمــات 

DE- مـخـــتــلـفـة مـ�سـجــلــة جــمــيــعــًا في
CIX. عــقــدة االإنــتــرنــت الــرئــيــ�ســيــة في 

فــرانــكــفــورت هي االأكـبــر من نــوعــهــا في 
 العـالــم من حــيـث كــمـيــة �ســَيــل الـبــيـانــات. 

في 2017 و�ســلـت هـذه الـكـمـيــة لـلـمـرة االأولـى 
اإلى مـ�سـتـوى 6 تـيرابايـت في الـثـانـيـة. وُيخــَّدم 
DE-CIX اإلى جـانـب الـمـوقـع في فـرانـكـفـورت 

عـدة عــقــد اإنـتــرنـت فـي اأوروبــا والــ�ســرق 
االأو�سط واأمـريـكـا الـ�سـمـالـيـة والـهـنـد.   
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القــتــ�صــاد والإبــداع

  1279 مـلـيـار يـورو 
قــيـمــة الـ�سـادرات 

مـن الــ�ســلــع

1034 مــلــيــار يــورو  
قــيمــة الـمــ�ســتــوردات 

مـن الــ�سـلــع 

 %50
نــ�سـبــة الـتــ�ســديــر

 %25
مــن فــر�س الــعــمــل مــتــعـلــقـة 

بــالــتــ�سـديــر

اأمـريـكـا بـدون 
الواليـات الـمـتـحدة

 %3,3

الـواليـات الـمـتـحـدة
 %8,7

 اآ�ســيــا
بــدون الــ�ســني

 %9,9
الــ�ســني
%6,7

اأكــبــر 25 �صــوق لـلــ�صــادرات الألـمــانــيــة )نــ�ســب مــئــوية، 2017(

الـمملكة الـمتحدة: 
6،6

الوليات املتحدة: 
8،7

الـمك�صيك: 
1،0

الربازيل:
0،9

هـولــنـدا:
6،7 

بــلــجـيـكـا:
3،5 

فــرنـ�صــا: 
8،2

اإ�صــبـانــيــا: 
3،4

�صــويـ�صــرة:
4،2 

اإيــطـالــيــا:
5،1 

الإمـارات العربـيـة الـمتحدة: 
0،9

جـمـهـوريـة
 الـتـ�صـيك: 3،3

الــيــابـان:
1،5 

الـ�صــني الـ�صـعـبــيـة:
6،7 

جـمـهـوريـة كــوريــا:
1،4 

التــحــاد الــرو�صــي:
2،0 

بـولـونــيـا: 4،7

الـ�صــويــد:
2،1 

الـنـمـ�صـا:
4،9 

هــنــغــاريــا: 2،0

رومـانـيـا: 1،2

تـركــيـا: 1،7

الــهــنــد: 0،8

�صــلــوفــاكــيــا: 1،0

الــدنـمــارك:
1،5

األـــمـــانــــيـــــا
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فـيـنـالنــدا:
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5,7 مــلــيــون  
�ســيــارة ركــاب مــن 

اإنــتــاج �سـركـات األـمــانــيـة 
)فـي األـمــانــيــا(

10,0 مــلــيــون  
�ســيــارة ركــاب مــن 

اإنــتــاج �سـركـات األـمــانــيـة 
)فـي الـخــارج(

 150
مــعــر�س رائــد 
فـي األــمــانــيــا

288
مــ�ســاركــة فـي مــعــار�س 

خــارجــيــة

منطقة اليورو
 %36,9

االحتاد االأوروبي 
بدون منطقة اليورو

 %21,7

بـاقـي اأوروبـا
بـدون االتـحـاد 

االأوروبـي
 %9,6

اأفــريـقــيـا
 %2,0

�صــادرات األــمــانــيــا مــن الــ�صــلــع 
ح�سب املناطق )2017(

 
تــعــتــبــر بــلــدان اأوروبــا اأهــم االأ�ســواق بــالــنــ�سبـة 

للـمــنــتــجـات االألـمـانــيــة. 68% مـن الــ�ســادرات 
االألـمــانــيــة تــحـط الــرحــال فـي اأوروبــا. وخــارج 
اأوروبــا تــعــتــبــر الــواليــات الـمــتــحــدة بــنـ�ســبــة 
8،7% والــ�ســني بــنــ�ســبــة 6،7% اأهــم االأ�ســواق. 

اأهــم الــ�صــادرات حــ�صــب جمــمــوعــات الــ�صــلــع )2017( 

 %18,3
�سيارات 

وقطع �سيارات

 %9,0
مواد 

كيميائية

 %6,5
جتهيزات 
كهربائية

 %14,4
اآالت 

 %8,6
اأجهزة معاجلة 

بيانات

اأ�سرتاليا
اأوقيانو�سيا

%0,9

شــريــك تــجـــاري مـــهـــم
بـانـورامـا
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القــتــ�صــاد والإبــداع

  1279 مـلـيـار يـورو 
قــيـمــة الـ�سـادرات 

مـن الــ�ســلــع

1034 مــلــيــار يــورو  
قــيمــة الـمــ�ســتــوردات 

مـن الــ�سـلــع 

 %50
نــ�سـبــة الـتــ�ســديــر

 %25
مــن فــر�س الــعــمــل مــتــعـلــقـة 

بــالــتــ�سـديــر

اأمـريـكـا بـدون 
الواليـات الـمـتـحدة

 %3,3

الـواليـات الـمـتـحـدة
 %8,7

 اآ�ســيــا
بــدون الــ�ســني

 %9,9
الــ�ســني
%6,7

اأكــبــر 25 �صــوق لـلــ�صــادرات الألـمــانــيــة )نــ�ســب مــئــوية، 2017(

الـمملكة الـمتحدة: 
6،6

الوليات املتحدة: 
8،7

الـمك�صيك: 
1،0

الربازيل:
0،9

هـولــنـدا:
6،7 

بــلــجـيـكـا:
3،5 

فــرنـ�صــا: 
8،2

اإ�صــبـانــيــا: 
3،4

�صــويـ�صــرة:
4،2 

اإيــطـالــيــا:
5،1 

الإمـارات العربـيـة الـمتحدة: 
0،9

جـمـهـوريـة
 الـتـ�صـيك: 3،3

الــيــابـان:
1،5 

الـ�صــني الـ�صـعـبــيـة:
6،7 

جـمـهـوريـة كــوريــا:
1،4 

التــحــاد الــرو�صــي:
2،0 

بـولـونــيـا: 4،7

الـ�صــويــد:
2،1 

الـنـمـ�صـا:
4،9 

هــنــغــاريــا: 2،0

رومـانـيـا: 1،2

تـركــيـا: 1،7

الــهــنــد: 0،8

�صــلــوفــاكــيــا: 1،0

الــدنـمــارك:
1،5

األـــمـــانــــيـــــا
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فـيـنـالنــدا:
0،9 
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القــتــ�صــاد والإبــداع

ال�صنوات  خالل  االأملانية  العمل  �صوق  تطورت 
ال�صنوي  املتو�صط  ويف  اإيجابي.  ب�صكل  االأخرية 
ميار�صون  اإن�صان  مليون   44،3 اأملانيا  يف  كان 
العمالة  ن�صبة   .2017 العام  خالل  منتظما  عمال 
جيدة.  اقت�صادية  اأو�صاع  عن  تعرب  املرتفعة 
االأوروبي  االحتاد  بلدان  اإىل  األـمانيا  وتـنـتـمي 
و�صل   2017 ففي  االأدنى.  البطالة  معدالت  ذات 
مـحـقـقـا   ،%5،7 اإىل  و�صـطـيـا  الـبـطالة  مـعــدل 
ويعود   .1990 عام  منذ  االأدنى  احلد  اإىل  بـذلـك 
هـذا الـتـطـور اإلـى مـرحـلـة انـتـعـا�س وا�صـع. طـلـب 
االرتفاع.  يف  ا�صتمر  جديدة  عمالة  على  ال�رشكات 
وكما كانت احلال ف ال�صنوات ال�صابقة، ارتفع يف 
عام 2017 ب�صكل كبري عدد فر�س العمل الوظيفية 
فر�س  اأما  االجتماعية.  التاأمينات  ت�صتوجب  التي 
العمل ال�صغرية، بدوام جـزئـي وراتـب ب�صـيـط، فقد 

املنخف�صة  البطالة  معدالت  الرتاجع.  يف  ا�صتمرت 
املهني  التاأهيل  بنظام  العاملي  االهتمام  اأثارت 
املزدوج، الذي يتميز عن التاأهيل املهني املدر�صي 
املرحلة  البلدان  غالبية  يف  يعترب  الذي  اخلال�س، 
االأوىل لدخول احلياة العملية. ن�صف جيل ال�صباب 
املدر�صة  بعد  يتعلمون  اأملانيا  يف  واليافعني 
�صمن  ر�صميا،  بها  معرتف  مهنة   350 من  واحدة 
العملي  اجلزء  يتم  حيث  املزدوج.  التاأهيل  نظام 
اأ�صبوعيا  اأيام  اأربعة  اأو  ثالثة  خالل  التاأهيل  من 
الـنـظـري  اجلزء  يتم  بينما  ال�رشكات،  اإحدى  يف 
تبنت  وقد  الـمـهـنـي.  الـمـعـهـد  فـي  الـتخـ�صـ�صـي 
التـاأهـيـل  يف  النـظـام  هذا  الـبـلـدان  مـن  الـعـديـد 

املهني املزدوج.
 

�صـفـافة  حـديـثـة  عـمـل  �صـوق  اإيـجـاد  اأجـل  مـن 
االأملانية االحتادية  واأكرث عدالة، عمدت احلكومة 
ب�صيا�صة  املتعلقة  االأفكار  من  العديد  تنفيذ  اإىل 
يف  ي�رشي   2015 مطلع  منذ  العمل.  �صوق 
ومـن  لـالأجـور.  االأدنى  الـحـد  قـانـون  اأملانيا 
بـدورها  الـمـراأة"  "نـ�صـبـة  تـقـود  اأن  الـمـفـتـر�س 
يف  واملراأة  الرجل  بني  مت�صاوية  م�صاركة  اإىل 
ومـنـذ  الـعـلـيـا.  واالإداريـة  الـقـيـاديـة  املراكز 
يف  امل�صجلة  ال�رشكات  على  يتوجب   2016
بامل�صاركة  امللزمة  وال�رشكات  البور�صة  �صوق 
االإ�رشاف  جمال�س  مقاعد  من   %30 تخ�صي�س 
بدوره  ي�صمن  التعرفة"  توحيد  "قانون  للن�صاء. 
تت�صابه  عندما  ال�رشكة  يف  الراتب  ت�صاوي 
وجود  عدم  وبالتايل  وامل�صوؤوليات،  املهمات 
فاإن  ذلك،  كل  اإىل  باالإ�صافة  خمتلفة.  تعرفات 
االجتماعية  تاأميناته  ودفع  عمل  �صخ�س  كل 
وال�صتني،  الثالثة  �صنه  واأمت  عاما،   45 مدى  على 

مـوضـوع

حــقــق الــنــجــاح فـي األــمــانــيــا –
 بــوابـة االإنـتـرنـت الـر�سـمـية الأ�سحاب االخت�سا�س 
االأجانب، ترافق الراغبين في الهجرة اإلى األمانيا، 

مـنـذ مـا قـبـل دخولهـم البالد وحتى البحث عن 
عمل، حيث يقوم خبراء بتقديم الم�سورة الفردية 

حـول تـاأ�سـيرة الـدخول )الـفـيـزا( واالعـتـراف 
بال�سهادات والخبرات، وحول الحياة في األمانيا، 

عن طريق االإنترنت اأو الخط ال�ساخن اأو الدرد�سة 
"تـ�سـات". بـاالإ�سافـة اإلى ذلـك تـقـدم الـبـوابــة 

معلومات حول ميزات التاأهيل المهني اأو الدرا�سة 
في األمانيا، وذلك باللغات االألمانية واالإنكليزية 

والفرن�سية واالإ�سبانية.   
 make-it-in-germany.com

مـعـلومـات
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ـســـوق عــمـــل جـــذابـــة
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الــتــاأهــيــل الــمــهــني الــمــزدوج: الــمــوديــل االألــمــانــي، الــذي يــجــمــع بــني الــنــظــريــة والــعــمــلــيــة تــتــبــنــاه الــكــثــري مــن الــبــلــدان

متوز/يوليو  من  االأول  من  اعتبارا  باإمكانه  بات 
التقاعد  الراحة واحل�صول على  اإىل  2014 اخللود 

اأية ح�صومات.  بدون 

اإىل  الو�صول  نحو  الحتادية  احلكومة  وتتطلع 
الت�صغيل الكامل للعمالة. وعلى �صوء التحول ال�صكاين 
القوى  توفري  �صمان  اأي�صا  اأ�صبح  )الدميغرايف( 
املهمات  اأكرث  من  والتخ�ص�صية  املوؤهلة  العاملة 
املركزي  امل�رشوع  جاء  ال�صياق  هذا  ويف  اإحلاحا. 
يف  املهني  النجاح   " العمل،  �صوق  اأبواب  فتح  يف 

االإنرتنت،  على  بوابة  عن  عبارة  وهو  اأملانيا"، 
واملتخ�ص�صة،  املوؤهلة  العاملة  القوى  اإىل  موجهة 
للموؤهلني  املعلومات  تقدم  وهي  لغات.  بعدة 
كما  املهنية،  فر�صهم  حول  بالهجرة  املهتمني 
تت�صمن عرو�س العمل املتاحة يف املهن التي تعاين 
نق�صا يف العمالة )املهن ال�صحية والهند�صية، ويف 
واملعاهد  اجلامعات  خريجو  املعلوماتية(.  جمال 
العليا واأ�صحاب التخ�ص�صات العالية يح�صلون من 
على  االأوروبي"  لالحتاد  الزرقاء  "البطاقة  خالل 

دخول �صهل اإىل �صوق العمل االأملانية.            
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القــتــ�صــاد والإبــداع

ال�صنوات  خالل  االأملانية  العمل  �صوق  تطورت 
ال�صنوي  املتو�صط  ويف  اإيجابي.  ب�صكل  االأخرية 
ميار�صون  اإن�صان  مليون   44،3 اأملانيا  يف  كان 
العمالة  ن�صبة   .2017 العام  خالل  منتظما  عمال 
جيدة.  اقت�صادية  اأو�صاع  عن  تعرب  املرتفعة 
االأوروبي  االحتاد  بلدان  اإىل  األـمانيا  وتـنـتـمي 
و�صل   2017 ففي  االأدنى.  البطالة  معدالت  ذات 
مـحـقـقـا   ،%5،7 اإىل  و�صـطـيـا  الـبـطالة  مـعــدل 
ويعود   .1990 عام  منذ  االأدنى  احلد  اإىل  بـذلـك 
هـذا الـتـطـور اإلـى مـرحـلـة انـتـعـا�س وا�صـع. طـلـب 
االرتفاع.  يف  ا�صتمر  جديدة  عمالة  على  ال�رشكات 
وكما كانت احلال ف ال�صنوات ال�صابقة، ارتفع يف 
عام 2017 ب�صكل كبري عدد فر�س العمل الوظيفية 
فر�س  اأما  االجتماعية.  التاأمينات  ت�صتوجب  التي 
العمل ال�صغرية، بدوام جـزئـي وراتـب ب�صـيـط، فقد 

املنخف�صة  البطالة  معدالت  الرتاجع.  يف  ا�صتمرت 
املهني  التاأهيل  بنظام  العاملي  االهتمام  اأثارت 
املزدوج، الذي يتميز عن التاأهيل املهني املدر�صي 
املرحلة  البلدان  غالبية  يف  يعترب  الذي  اخلال�س، 
االأوىل لدخول احلياة العملية. ن�صف جيل ال�صباب 
املدر�صة  بعد  يتعلمون  اأملانيا  يف  واليافعني 
�صمن  ر�صميا،  بها  معرتف  مهنة   350 من  واحدة 
العملي  اجلزء  يتم  حيث  املزدوج.  التاأهيل  نظام 
اأ�صبوعيا  اأيام  اأربعة  اأو  ثالثة  خالل  التاأهيل  من 
الـنـظـري  اجلزء  يتم  بينما  ال�رشكات،  اإحدى  يف 
تبنت  وقد  الـمـهـنـي.  الـمـعـهـد  فـي  الـتخـ�صـ�صـي 
التـاأهـيـل  يف  النـظـام  هذا  الـبـلـدان  مـن  الـعـديـد 

املهني املزدوج.
 

�صـفـافة  حـديـثـة  عـمـل  �صـوق  اإيـجـاد  اأجـل  مـن 
االأملانية االحتادية  واأكرث عدالة، عمدت احلكومة 
ب�صيا�صة  املتعلقة  االأفكار  من  العديد  تنفيذ  اإىل 
يف  ي�رشي   2015 مطلع  منذ  العمل.  �صوق 
ومـن  لـالأجـور.  االأدنى  الـحـد  قـانـون  اأملانيا 
بـدورها  الـمـراأة"  "نـ�صـبـة  تـقـود  اأن  الـمـفـتـر�س 
يف  واملراأة  الرجل  بني  مت�صاوية  م�صاركة  اإىل 
ومـنـذ  الـعـلـيـا.  واالإداريـة  الـقـيـاديـة  املراكز 
يف  امل�صجلة  ال�رشكات  على  يتوجب   2016
بامل�صاركة  امللزمة  وال�رشكات  البور�صة  �صوق 
االإ�رشاف  جمال�س  مقاعد  من   %30 تخ�صي�س 
بدوره  ي�صمن  التعرفة"  توحيد  "قانون  للن�صاء. 
تت�صابه  عندما  ال�رشكة  يف  الراتب  ت�صاوي 
وجود  عدم  وبالتايل  وامل�صوؤوليات،  املهمات 
فاإن  ذلك،  كل  اإىل  باالإ�صافة  خمتلفة.  تعرفات 
االجتماعية  تاأميناته  ودفع  عمل  �صخ�س  كل 
وال�صتني،  الثالثة  �صنه  واأمت  عاما،   45 مدى  على 

مـوضـوع

حــقــق الــنــجــاح فـي األــمــانــيــا –
 بــوابـة االإنـتـرنـت الـر�سـمـية الأ�سحاب االخت�سا�س 
االأجانب، ترافق الراغبين في الهجرة اإلى األمانيا، 

مـنـذ مـا قـبـل دخولهـم البالد وحتى البحث عن 
عمل، حيث يقوم خبراء بتقديم الم�سورة الفردية 

حـول تـاأ�سـيرة الـدخول )الـفـيـزا( واالعـتـراف 
بال�سهادات والخبرات، وحول الحياة في األمانيا، 

عن طريق االإنترنت اأو الخط ال�ساخن اأو الدرد�سة 
"تـ�سـات". بـاالإ�سافـة اإلى ذلـك تـقـدم الـبـوابــة 

معلومات حول ميزات التاأهيل المهني اأو الدرا�سة 
في األمانيا، وذلك باللغات االألمانية واالإنكليزية 

والفرن�سية واالإ�سبانية.   
 make-it-in-germany.com

مـعـلومـات

77 | 76

ـســـوق عــمـــل جـــذابـــة
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الــطــاقــة78 | 79 تــحــول  الــمــنــاخ،  الــبــيــئــة، 

الــريـادة في سـيـاسـة الـمـنـاخ    الـعـصـب األسـاس في الـتـعـاون من أجـل 
المـنـاخ    تـحـول الـطـاقـة    مـشـروع األجـيـال    الـتـقـنـيـة الـخـضـراء    قـطـاع الـمـسـتـقـبـل 

طـاقـة الـريـاح الـمـسـتـدامـة    تـنـوع مـهـم لـلـحـيـاة

البيئة".  "قرن  ِبَحق  والع�رشين  الواحد  القرن  يعترب 
وهذا يعني: خالل العقود القادمة �شوف َيّت�شح �شكل 
البيئة احلياتية والظروف الطبيعية التي �شوف تعي�شها 
�شتح�شل.  التي  التغريات  ومدى  القادمة،  الأجيال 
وي�شكل حتول املناخ اخلطر الرئي�شي يف هذا ال�شياق. 
حتظى حماية البيئة واملناخ يف اأملانيا باأهمية كبرية 
منذ زمن بعيد. وتعترب اأملانيا ال�شباقة على امل�شتوى 
والأمة  املناخ،  حماية  مو�شوعات  يف  العاملي 
الرائدة على �شعيد التو�شع يف اعتماد م�شادر الطاقة 

املتجددة. 

مع التعديل البنيوي الذي يطلق عليه ت�شمية "حتول 
الطاقة" تتخلى اأملانيا عن م�شادر الطاقة التقليدية 
الطاقة  اعتماد م�شادر  والذرية، وت�شق طريقها نحو 
اأي�شا  يت�شمن  الأمر  وهذا  امل�شتقبل.  يف  امل�شتدامة 
التخلي التام عن الطاقة النووية بحلول العام 2022. 
وحتى عام 2030 تريد اأملانيا تقلي�ص ما تنفثه من 
الغازات املنزلية مبعدل 55% مقارنة بالعام 1990، 
وحتى العام 2040 تاأمل يف اأن ي�شل هذا التخفي�ص 

اإىل 70% على الأقل. كما تاأمل يف اأن ي�شل اأن بحلول 
العام 2050 اإىل 80 حتى 95 يف املائة. وقد كانت 
الثاين/ ت�رشين  يف  الحتادية  الأملانية  احلكومة 

التي و�شعت  العامل  بلدان  اأوائل  نوفمرب 2016 من 
اأ�ش�ص واأهداف �شيا�شة املناخ، وذلك من خالل "خطة 
حماية املناخ 2050". مع العلم باأن تخفي�شا مبقدار 

28% قد حتقق يف العام 2017. 

الإطار العاملي تعمل احلكومة الأملانية  اأي�ضا �ضمن 
الحتادية ب�شكل حثيث على مو�شوعات حماية البيئة، 
والتعاون حول م�شائل الطاقة والتنمية ال�شديقة للبيئة. 
ومبا يتوافق مع بنود معاهدة باري�ص حول املناخ من 
العام 2015، فاإن اأملانيا تبذل اجلهود من اأجل احلفاظ 
على ارتفاع درجة حرارة الأر�ص دون معدل درجتني 
مئوية ب�شكل وا�شح، بل وتاأمل يف الو�شول اإىل 1،5 
درجة فقط. ويف الن�شف الثاين من القرن احلايل كحد 
اأق�شى ُيفَتَ�ص اأن يتم الو�شول اإىل حيادية يف الغازات 
العادمة، تكون �شاملة لكافة مناطق العامل تقريبا. ومن 
اأجل هذا لبد من تخفي�ص انبعاثات الغاز العادم، ثاين 

بـاخـتـصـار

الــبــيــئــة، الــمــنــاخ، 
تــحــول الــطــاقــة

ـ
ـ

ـالــريــادة فـي ســيــاســة الــمــنــاخ

Tatsachen_2015_arab-Umwelt_kon.indd   79 25.07.2018   19:58:44



الــطــريق اإىل عــ�صــر الــطــاقــة الــمــتــجــددة بــاتــت حــتــمــيــة

البيئة، املناخ، حتول الطاقة: فيديو حول هذا املو�صوع 
 tued.net/ar/vid4 

Aفـيـديـو R - A P P
احلقيقة املدجمة 

Tatsachen_2015_arab-Umwelt_kon.indd   78 25.07.2018   19:58:44



الــطــاقــة80 | 81 تــحــول  الــمــنــاخ،  الــبــيــئــة، 

اأك�شيد الفحم يف البلدان ال�شناعية مبعدل 80 اإىل %95.  
"ال�شتغناء الكامل عن غاز الفحم" يجب اأن يتحقق 
خالل هذا القرن. �شكرتارية الأمم املتحدة التي تراقب 
اللتزام بتطبيق اإطار معاهدة املناخ تتخذ من مدينة 

بون الحتادية مقرا لها. 

التو�ضل اإىل بيئة �ضليمة، وهواء نظيف، ومياه نقية 
وطبيعة متنوعة، هو ال�رشط الأ�شا�شي مل�شتوى معي�شة 
البيئة هدفا  مرتفع. ومنذ عام 1994 تعترب حماية 
�شيا�شيا للدولة، حيث جاء ن�ص عليها الد�شتور الأملاين. 
املوؤ�رشات  فاإن  واملياه  الهواء  بنوعية  يتعلق  وفيما 
انبعاث  الأخرية.  ال�شنوات  يف  ملحوظا  حت�شنا  توؤكد 
الكربيت واأكا�شيد  اأك�شيد  العادمة، مثل ثاين  الغازات 
النتوجني قد تراجع ب�شكل كبري، ولو كان ذلك غري 
كاف. ومن املالحظ اأي�شا انخفا�ص متو�شط ا�شتهالك 
مياه ال�رشب لل�شخ�ص الواحد من القيمة الأكرب 140 

لتا اإىل حوايل 120 لتا يف اليوم. 

اأملانيا ا�شتاتيجية اجلمع والتوفيق بني النمو  تتبع 
القت�شاد  اإطار  �شمن  البيئة،  وحماية  القت�شادي 
التو�شع  فهي  لذلك  الأ�شا�شية  القواعد  اأما  امل�شتدام. 

الطاقة املتجددة وزيادة فعالية  يف اعتماد م�شادر 
اإىل  اإ�شافة  املختلفة،  واملوارد  الطاقة  ا�شتخدام 
اإنها  املتجددة.  الأولية  للمواد  الواعي  ال�شتخدام 
من  ت�شاعد  فهي  مزدوجة.  منفعة  ذات  ا�شتاتيجية 
ناحية على تخفيف العبء عن البيئة واملناخ، بينما 
ت�شهم من ناحية اأخرى يف خلق جمالت ا�شتثمارية 
          .جديدة وتوفري فر�ص عمل اإ�شافية

تــ�صــكــل طــاقــة الــريــاح والــطــاقة الــ�صــمــ�صــية الــمــ�صــادر االأهــم واالأرخــ�ص ثــمــنــًا للــطــاقــة الــمــتــجــددة 

UNFCCC
�صــكــرتــاريــة اإطــار مــعــاهــدة االأمــم الــمــتــحــدة 

حــول تــغــيــرات الــمــنــاخ 
 unfccc.int

BMU
الــوزارة االألــمــانــيــة االتــحــاديــة لــلــبــيــئــة 

وحــمــايـة الــطــبــيــعــة و�صــالمــة الــمــفــاعــالت    
 bmu.de

BUND
تــجــمــع حــمــايــة الــبــيــئـة والــطــبــيــعــة 

فـي األــمــانــيــا  
 bund.net

الشبكة
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مــكــتــب الــبــيــئــة االتــحــادي 
الــدائــرة احلكــومــية اخلــا�صــعــة لــوزيــر البــيــئــة االتــحــادي 

تــ�صــاعــد الــحــكــومــة االألــمــانــيــة االتــحــاديــة مــن خــالل الــخــبــرات 
الــعــلــمــيــة. مــكــتــب الــبــيــئــة االتــحــادي مــ�صــوؤول عن تــطــبــيــق 

الــقــوانــني الــمــتــعــلــقــة بــالــبــيــئــة، مــثــل الــ�صــمــاح بالــمــواد 
الكــيــمــيــائــيــة والــمــ�صــتــحــ�صــرات الــطــبــيــة والــنــبــاتــيــة، اإ�صــافــة 
اإىل تــقــديــم الــمــعــلــومــات الــمــتــعــلــقــة بحــمــايــة الــبــيــئــة لــلــراأي 

الــعــام.     
 umweltbundesamt.de

وكــالــة الــطــاقــة االألــمــانــيــة  
وكــالــة الــطــاقــة االألــمــانــيــة DENA هي عــبــار عن مــركــز 

تــخــ�صــ�صــي فــي مــجــاالت فــعــالــيــة الطــ اقــة ومــ�صــادر الطــاقــة 
الــمــتــجــددة واأنــظــمــة الــطــاقــة. وهو يــ�صــاعــد الــحــكــومــة 

االألــمــانــيــة االتــحــاديــة على تــطــبــيــق بــرامــج تــحــول الــطــاقــة 
ويــعــمــل من اأجــل جــعــل ا�صــتــخــدام الــطــاقــة يــتــم بــاأعــلــى 
فــعــالــية مــمــكــنــة و�صــمــان تــوفــرها وتــقــديــمــهــا بــاأ�صــعــار 

مــعــقــولــة ومــحــافــظــتــهــا على الــبــيــئــة.  
 dena.de

مــنــتــدى اأغــورا تــحــول الــطــاقــة  
مــ�صــنــع الــعــقــول واالأفــكــار فـي تــحــول الــطــاقــة هــو عــبــارة 

عــن مــنــتــدى لــلــحــوار مــع الــفــاعــلــني فـي مــجــال الــ�صــيــا�صــة 
الــمــتــعــلــقــة بــالــطــاقــة.    

 agora-energiewende.org

مــعــهــد بــوتــ�ســدام الأبــحــاث الــمــنــاخ 
يــبــحــث مــعــهــد بــوتــ�صــدام الأبــحــاث الــمــنــاخ فــي الــمــ�صــائــل 

ذات الــ�صــلــة فــي مــجــاالت الــتــحــوالت الــعــالــمــيــة واآثــار الــمــنــاخ 
والــتــنــمــيــة الــمــ�صــتــدامــة.  
      pik-potsdam.de 

الــهــيــئــة االألــمــانــيــة لــلــتــعــاون الــدولــي 
الــهــيــئــة االألــمــانــيــة للــتــعــاون الــدولــي GIZ هي عــبــارة عــن 

مــوؤ�صــ�صــة األــمــانــيــة اتــحــاديــة نــا�صــطــة فــي �صــتــى اأنــحــاء 
الــعــالــم. وهي تــ�صــاعــد الــحــكــومــة االألــمــانــيــة االتــحــاديــة فــي 

الــو�صــول اإىل اأهــدافــهــا الــمــتــعــلــقــة بــ�صــيــا�صــة الــتــنــمــيــة. 
كــمـا تــقــدم الــمــ�صــورة للــبــلــدان الــنــامــيــة والــ�صــاعــدة فــي 
مــو�صــوعــات تــتــعــلــق بــحــمــايــة الــمــنــاخ، وفــي بــحــثــهــا عن 
اال�صــتــخــدام الــعــادل والــمــ�صــتــدام لــلــمــورد االأهــم، الــمــاء.

     giz.de 

الــمــكــتــب االتــحــادي لــحــمــايــة الــطــبــيــعــة 
الــمــكــتــب االتــحــادي لــحــمــايــة الــطــبــيــعــة (BfN) مــ�صــوؤول عــن 
حــمــايــة الــبــيــئــة عــلــى الــمــ�صــتــويــني الــوطــنــي والــدولــي. وهــو 
يقــدم عــلــى �صــفــحــتــه عــلــى االإنــتــرنــت خــرائــط جــيــدة حــول 

مــنــاطــق الــحــمــايــة.   
 bfn.de

لــمــزيــد مـن الـمــعــلــومــات حــول مــخــتــلــف الــمــو�صــوعــات 
ذات الــ�صــلــة، وروابــط ذات تــعــلــيــقــات، ومــ�صــاهــمــات، 

ووثــائـــقــيــات، وخـطـابــات، عــالوة عـلى مـــعــلـومات اإ�صـافــيـة 
حــول كــلــمـات الــبـحـث، مــثــل اإطار مــعــاهــدة الـمــنــاخ 

ونــفــث الــغــازات الــعــادمــة وقــانــون الــطــاقــة الـمــتــجــددة واأهــداف االتــحــاد االأوروبــي 
الــمــتــعــلــقــة بــحــمــايــة الــمــنــاخ 

 tued.net/ar/dig4

بـاخـتـصـار

الــفــاعــلــون والــوسـائــل

D I G I TA L  P L U S إضافة رقـمية 
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اأك�شيد الفحم يف البلدان ال�شناعية مبعدل 80 اإىل %95.  
"ال�شتغناء الكامل عن غاز الفحم" يجب اأن يتحقق 
خالل هذا القرن. �شكرتارية الأمم املتحدة التي تراقب 
اللتزام بتطبيق اإطار معاهدة املناخ تتخذ من مدينة 

بون الحتادية مقرا لها. 

التو�ضل اإىل بيئة �ضليمة، وهواء نظيف، ومياه نقية 
وطبيعة متنوعة، هو ال�رشط الأ�شا�شي مل�شتوى معي�شة 
البيئة هدفا  مرتفع. ومنذ عام 1994 تعترب حماية 
�شيا�شيا للدولة، حيث جاء ن�ص عليها الد�شتور الأملاين. 
املوؤ�رشات  فاإن  واملياه  الهواء  بنوعية  يتعلق  وفيما 
انبعاث  الأخرية.  ال�شنوات  يف  ملحوظا  حت�شنا  توؤكد 
الكربيت واأكا�شيد  اأك�شيد  العادمة، مثل ثاين  الغازات 
النتوجني قد تراجع ب�شكل كبري، ولو كان ذلك غري 
كاف. ومن املالحظ اأي�شا انخفا�ص متو�شط ا�شتهالك 
مياه ال�رشب لل�شخ�ص الواحد من القيمة الأكرب 140 

لتا اإىل حوايل 120 لتا يف اليوم. 

اأملانيا ا�شتاتيجية اجلمع والتوفيق بني النمو  تتبع 
القت�شاد  اإطار  �شمن  البيئة،  وحماية  القت�شادي 
التو�شع  فهي  لذلك  الأ�شا�شية  القواعد  اأما  امل�شتدام. 

الطاقة املتجددة وزيادة فعالية  يف اعتماد م�شادر 
اإىل  اإ�شافة  املختلفة،  واملوارد  الطاقة  ا�شتخدام 
اإنها  املتجددة.  الأولية  للمواد  الواعي  ال�شتخدام 
من  ت�شاعد  فهي  مزدوجة.  منفعة  ذات  ا�شتاتيجية 
ناحية على تخفيف العبء عن البيئة واملناخ، بينما 
ت�شهم من ناحية اأخرى يف خلق جمالت ا�شتثمارية 
          .جديدة وتوفري فر�ص عمل اإ�شافية

تــ�صــكــل طــاقــة الــريــاح والــطــاقة الــ�صــمــ�صــية الــمــ�صــادر االأهــم واالأرخــ�ص ثــمــنــًا للــطــاقــة الــمــتــجــددة 

UNFCCC
�صــكــرتــاريــة اإطــار مــعــاهــدة االأمــم الــمــتــحــدة 

حــول تــغــيــرات الــمــنــاخ 
 unfccc.int

BMU
الــوزارة االألــمــانــيــة االتــحــاديــة لــلــبــيــئــة 

وحــمــايـة الــطــبــيــعــة و�صــالمــة الــمــفــاعــالت    
 bmu.de

BUND
تــجــمــع حــمــايــة الــبــيــئـة والــطــبــيــعــة 

فـي األــمــانــيــا  
 bund.net

الشبكة
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كبري  ب�شكل  الدويل  امل�شتوى  على  اأملانيا  ت�شارك 
دائم  ب�شكل  املناخ  م�شاألة حماية  وفعال يف و�شع 
الأملانية  �شكلت احلكومة  الأعمال. وقد  على جدول 
الحتادية الع�شب الأ�شا�ص واملحرك الأهم يف قمة 
يف  وكذلك  جانريو،  دي  ريو  يف   1992 الأر�ص 
اأن  اإل   .1997 يف  كيوتو  بروتوكول  اإىل  التو�شل 
معاهدة  اإىل  التو�شل  يف  حتقق  قد  الكبري  الإجناز 
اتفقت 195  املناخ يف 2015، حيث  باري�ص حول 
دولة للمرة الأوىل على معاهدة دولية �شاملة حلماية 
هو  الهدف  العامل.  بلدان  ملختلف  ملزمة  املناخ، 
احلرارة،  درجة  ملتو�شط  العاملي  الرتفاع  اإيقاف 
قدر  مئوية  درجة   1،5 م�شتوى  عند  عليه  واحلفاظ 
الإمكان. ومن اأجل التو�شل اإىل هذا الهدف التزمت 
الغازات  انبعاثاتها من  البلدان املختلفة بتخفي�ص 
الغاية  ولهذه  الإمكان.  قدر  واملنزلية  العادمة 
و�شعت البلدان اأهدافا وطنية يتم التاأكد من اللتزام 
الرقابة  هذا  اآلية  اأما  با�شتمرار.  عليها  وال�شري  بها 
والختبار فقد كانت مو�شوع موؤمتر املناخ العاملي 
املنعقد يف بون يف 2017.  الحتاد الأوروبي بدوره 
هو الرائد يف اجلهود الدولية الرامية اإىل التو�شل اإىل 

املناخ على  اأجل حماية  �شاملة من  دولية  معاهدة 
امل�شتوى العاملي. وهو يتطلع اإىل تخفي�ص الغازات 
العادمة مبعدل 40% على الأقل بحلول العام 2030. 
الجتار  هي  الأوروبي  لالحتاد  الرئي�شية  الأداة 
بح�ش�ص الغازات العادمة، التي تنظم نفث غاز ثاين 
�شناعية  �رشكة   11000 حوايل  من  الفحم  اأك�شيد 
اإ�شالح هذه الأداة يف  اإنتاج طاقة. وقد مت  وحمطة 
2018، من اأجل زيادة فعاليتها. بالإ�شافة اإىل ذلك 
تدفع اأملانيا بقوة نحو تعاون فعال مع باقي الدول 
على �شعيد املناخ، وتقدم الدعم على �شبيل املثال 
لدول �رشيكة، �شمن اإطار �رشاكة NDC التي تاأ�ش�شت 
حتقيق  اأجل  من  امل�شاعدة  تقدم  حيث   ،2016 يف 
املحددة،  الوطنية  )امل�شاهمات  املناخ  اأهداف 
NDCs(. هذه امل�شاهمات NDCs هي حمور معاهدة 

باري�ص حول املناخ. 

الدور الرائد لأملانيا يف م�شاألة اأبحاث املناخ يحظى 
اأي�شا بالدعم من الن�شاطات يف اجلامعات واملعاهد 
اآثار املناخ  املختلفة، مثل معهد بوت�شدام لأبحاث 
                .ومعهد فوبرتال للمناخ والبيئة والطاقة

الـعـصـب األساسي فـي الـتـعـاون مـن أجـل الـمـنـاخ
مـوضـوع

1976
وزارة الــبــحــث الــعــلــمــي االألــمــانــيــة 

تقــرر بــنــاء مــحــطــة ريــاح كــبــيــرة 
بــارتــفــاع 100 مــتــرًا (Growian) فـي 
�صــمــال األــمــانــيــا. اإال اأن التــجــربــة 
االأولى مع طاقــة الــريــاح تــعــر�صــت 

 .Growian للفــ�صل. في 1988 تم اقتالع

1991
قــانون تزويــد ال�صــبــكــة بــالطــاقــة 

الــكــهــربــائــيــة يــُــنــَِظــم ويــُــلــِزم 
�صــركــات الــكــهــربــاء ب�صراء الطــاقــــة 

الكــهــربائــية الــنــظــيــفــة التي يــتــم 
تــولــيــدهــا بــالــمــوارد الــمــتــجــددة، 

ودفـع قيـمـتها وفـق تعرفة محددة مـ�صـبـقًا.  

1987
في منــخــفــ�ص قيــ�صــر فيــلــهــيــلــم 

فــي الــ�صــاطــئ الــغــربي لــواليــة 
�صــلــي�صفيغ-هــولــ�صــتــايــن تــتــم اإقــامــة 
اأول حــديــقــة ريــاح. 32 عــنــفــة تــعــمــل 

بطــاقــة الــريــاح تــحــول ريــاح بــحــر 
ال�صــمــال اإلى طــاقــة كــهــربــائــيــة.   

مـحـطـات
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�صــكــرتــاريــة االأمــم الــمــتــحــدة للــمــنــاخ فـي مــديــنــة بــون تــراقــب تــنــفــيــذ اإطــار مــعــاهــدة الــمــنــاخ

 2000 
قانون الطاقة المتجددة (EEG) يدخل 

حيز التطبيق. ومما ين�ص عليه القانون، 
االأف�صلية التي تتمتع بها الطاقة الكهربائية 
الُمَولدة من م�صادر الطاقة المتجددة في 
تزويد ال�صبكة العامة، اإ�صافة اإلى الربط 
بال�صبكة. قانون EEG ي�صكل خطوة كبيرة 

مهمة في الطريق الطويلة. 

2011
بـعـد كارثـة مـفـاعـل فـوكـو�صـيـما الياباني 
ت�صع الحكومة االألمانية االتحادية اأ�ص�ص 
�صـيـا�صـة الطـاقـة الجـديـدة في التـخـلـي 

تـدريـجـيـًا عـن الطـاقـة النووية حتى عام 
2022 ب�صكـل كـامـل، و�صـمـان تـزود اآمن 

بالطـاقـة االأكـثـر �صـداقـة للـبـيـئـة.   

 2017
قطاع �صناعة ال�صيارات االألماني ي�صتثمر 

ب�صكل مكثف  في النقل القائم على ا�صتخدام 
الطاقة الكهربائية. ومن المفتر�ص اأن 

ي�صل حجم اال�صتثمارات في مجال البحث 
والتطوير اإلى 40 مليار يورو في عام 2020. 
و�صيت�صاعف عدد ال�صيارات الكهربائية 

ثالث مرات، من 30 اإلى 100 موديل.         
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كبري  ب�شكل  الدويل  امل�شتوى  على  اأملانيا  ت�شارك 
دائم  ب�شكل  املناخ  م�شاألة حماية  وفعال يف و�شع 
الأملانية  �شكلت احلكومة  الأعمال. وقد  على جدول 
الحتادية الع�شب الأ�شا�ص واملحرك الأهم يف قمة 
يف  وكذلك  جانريو،  دي  ريو  يف   1992 الأر�ص 
اأن  اإل   .1997 يف  كيوتو  بروتوكول  اإىل  التو�شل 
معاهدة  اإىل  التو�شل  يف  حتقق  قد  الكبري  الإجناز 
اتفقت 195  املناخ يف 2015، حيث  باري�ص حول 
دولة للمرة الأوىل على معاهدة دولية �شاملة حلماية 
هو  الهدف  العامل.  بلدان  ملختلف  ملزمة  املناخ، 
احلرارة،  درجة  ملتو�شط  العاملي  الرتفاع  اإيقاف 
قدر  مئوية  درجة   1،5 م�شتوى  عند  عليه  واحلفاظ 
الإمكان. ومن اأجل التو�شل اإىل هذا الهدف التزمت 
الغازات  انبعاثاتها من  البلدان املختلفة بتخفي�ص 
الغاية  ولهذه  الإمكان.  قدر  واملنزلية  العادمة 
و�شعت البلدان اأهدافا وطنية يتم التاأكد من اللتزام 
الرقابة  هذا  اآلية  اأما  با�شتمرار.  عليها  وال�شري  بها 
والختبار فقد كانت مو�شوع موؤمتر املناخ العاملي 
املنعقد يف بون يف 2017.  الحتاد الأوروبي بدوره 
هو الرائد يف اجلهود الدولية الرامية اإىل التو�شل اإىل 

املناخ على  اأجل حماية  �شاملة من  دولية  معاهدة 
امل�شتوى العاملي. وهو يتطلع اإىل تخفي�ص الغازات 
العادمة مبعدل 40% على الأقل بحلول العام 2030. 
الجتار  هي  الأوروبي  لالحتاد  الرئي�شية  الأداة 
بح�ش�ص الغازات العادمة، التي تنظم نفث غاز ثاين 
�شناعية  �رشكة   11000 حوايل  من  الفحم  اأك�شيد 
اإ�شالح هذه الأداة يف  اإنتاج طاقة. وقد مت  وحمطة 
2018، من اأجل زيادة فعاليتها. بالإ�شافة اإىل ذلك 
تدفع اأملانيا بقوة نحو تعاون فعال مع باقي الدول 
على �شعيد املناخ، وتقدم الدعم على �شبيل املثال 
لدول �رشيكة، �شمن اإطار �رشاكة NDC التي تاأ�ش�شت 
حتقيق  اأجل  من  امل�شاعدة  تقدم  حيث   ،2016 يف 
املحددة،  الوطنية  )امل�شاهمات  املناخ  اأهداف 
NDCs(. هذه امل�شاهمات NDCs هي حمور معاهدة 

باري�ص حول املناخ. 

الدور الرائد لأملانيا يف م�شاألة اأبحاث املناخ يحظى 
اأي�شا بالدعم من الن�شاطات يف اجلامعات واملعاهد 
اآثار املناخ  املختلفة، مثل معهد بوت�شدام لأبحاث 
                .ومعهد فوبرتال للمناخ والبيئة والطاقة

الـعـصـب األساسي فـي الـتـعـاون مـن أجـل الـمـنـاخ
مـوضـوع

1976
وزارة الــبــحــث الــعــلــمــي االألــمــانــيــة 

تقــرر بــنــاء مــحــطــة ريــاح كــبــيــرة 
بــارتــفــاع 100 مــتــرًا (Growian) فـي 
�صــمــال األــمــانــيــا. اإال اأن التــجــربــة 
االأولى مع طاقــة الــريــاح تــعــر�صــت 

 .Growian للفــ�صل. في 1988 تم اقتالع

1991
قــانون تزويــد ال�صــبــكــة بــالطــاقــة 

الــكــهــربــائــيــة يــُــنــَِظــم ويــُــلــِزم 
�صــركــات الــكــهــربــاء ب�صراء الطــاقــــة 

الكــهــربائــية الــنــظــيــفــة التي يــتــم 
تــولــيــدهــا بــالــمــوارد الــمــتــجــددة، 

ودفـع قيـمـتها وفـق تعرفة محددة مـ�صـبـقًا.  

1987
في منــخــفــ�ص قيــ�صــر فيــلــهــيــلــم 

فــي الــ�صــاطــئ الــغــربي لــواليــة 
�صــلــي�صفيغ-هــولــ�صــتــايــن تــتــم اإقــامــة 
اأول حــديــقــة ريــاح. 32 عــنــفــة تــعــمــل 

بطــاقــة الــريــاح تــحــول ريــاح بــحــر 
ال�صــمــال اإلى طــاقــة كــهــربــائــيــة.   

مـحـطـات
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والبيئية  القت�شادية  الوظيفة  هو  الطاقة  حتول 
الطاقة  حتول  م�شطلح  ويعرب  اأملانيا.  يف  الأهم 
عن اإعادة بناء هيكلة التزود بالطاقة يف اأملانيا، 
النفط والفحم والغاز واملفاعالت  وال�شتغناء عن 
الطاقة  م�شادر  اعتماد  اإىل  والتوجه  النووية، 
على   2050 العام  حتى  )البديلة(.  املتجددة 
 %80 اعتماد  يتم  اأن  املفت�ص  من  تقدير،  اأبعد 
الطاقة  جممل  من  و%60  الكهربائية،  الطاقة  من 
املتجددة.  الطاقة  م�شادر  على  اأملانيا  يف 
حول  تتمحور   2022 العام  حتى  التالية  اخلطوة 
النووية،  الطاقة  حمطات  لكافة  التام  الإغالق 
منذ 2017 يوجد فقط �شبع حمطات طاقة نووية 
من   %10 حوايل  توفر  وهي  اأملانيا،  يف  عاملة 
احلكومة  تكون  بهذا  الكهربائية.  الطاقة  مزيج 
اإعادة  م�شرية  يف  م�شتمرة  الحتادية  الأملانية 

مت  والذي  الطاقة،  لنظام  امل�شتدامة  الهيكلة 
على  ن�ص  قرار  اأول  مع   2000 عام  يف  اإقراره 
قانون  النووية، ودعم  الطاقة  الكامل عن  التخلي 
الطاقة  م�شادر  دعم  بداأ  وقد  املتجددة.  الطاقة 
عام  ويف  الت�شعينيات،  يف  اأملانيا  يف  املتجددة 
الطاقة  الدعم من خالل قانون  2000 تر�شخ هذا 

 .(EEG) املتجددة 

النووية  الطاقة  للتخلي عن  املدى  تخطيط بعيد 

الأملانية  احلكومة  اتفقت   2000 العام  يف  اأي�شا 
التخلي  على  الطاقة  مع �رشكات  اآنذاك  الحتادية 
بهذا   .2022 العام  بحلول  النووية  الطاقة  عن 
يف  الحتادية  الأملانية  احلكومة  قرارات  جاءت 
عام 2011 املتعلقة بتحول الطاقة، �شمن اجتاه 
بالطاقة  التزود  هيكلة  اإعادة  اإىل  يهدف  قدمي 
الإ�رشاع  قرار  امل�شتدامة.  امل�شادر  اإىل  والتوجه 
يف اإعادة بناء نظام التزود بالطاقة الذي وافقت 
 ،2011 عام  يف  البوند�شتاغ  اأحزاب  كافة  عليه 
فوكو�شيما  يف  الذري  املفاعل  كارثة  �شوء  على 
من  وا�شعا  �شعبيا  تاأييدا  حاز  والذي  اليابانية، 
ذلك  يف  يرى  املجتمع،  وطبقات  �رشائح  خمتلف 
ال�شناعي،  املجتمع  طريق  على  �رشورية  "خطوة 
بال�شتدامة  التفكري  اأي�شا  واجبه  من  الذي 

واملخلوقات".  احلياة  وحماية 

وحدهما  واملناخ  البيئة  فقط  لي�س  ولكن 
اأي�شا  واإمنا  الطاقة،  حتول  من  ي�شتفيدان 
جلهة  وخا�شة  الأملاين،  الوطني  القت�شاد 
للم�شتوردات  العاملية  الأ�شعار  لتقلبات  اخل�شوع 
حوايل  الآن  حتى  اأملانيا  تنفق  والغاز.  النفط  من 

مـوضـوع

اأكــبــر حــديــقــة هــواء عـلـى الــيــابــ�صــة:               
�سـتو�سـن-تـويـ�سـم فـي مـنـاطـق زاك�سـن-اأنـهالـت

اأكــبـر حــديـقـة هــواء فـي عــر�ص الــبــحــر:               
األــفــا فــيــنــتــو�س فـي بــحــر الــ�ســمــال

اأكــبــر ا�صـتـطـاعة لـمـولـدة تـعـمـل بـطـاقـة الـريـاح:       
SG 8.0-167 DD مــن �ســركــة �ســيــمــنــز

اأكـبــر حــديــقــة طــاقــة �صــمــ�صــيــة:               
الــمــجــمــع الــ�ســمــ�ســي زيــفــتــنــبــيــرغ

اأكـبــر بــور�صــة لـلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة:                
EEX)تبادل الـطـاقة االأوروبي( فـي اليبزيغ

الئـحـة

ـتــحــول الــطــاقــة مــشــروع األجــيــال
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الفحم  ا�شترياد  اأجل  من  �شنويا  يورو  مليار   45
تقلي�ص  املفت�ص  ومن  الطبيعي.  والغاز  والنفط 
من  القادمة  ال�شنوات  خالل  الهائلة  املبالغ  هذه 
م�شادر  على  املتزايد  التدريجي  العتماد  خالل 
هذه  خالل  من  اأنه  عن  ناهيك  املتجددة،  الطاقة 
للت�شدير،  اإمكانات كبرية  تخلق  �شوف  الإجراءات 
كما �شيتم توفري الكثري من فر�ص العمل اجلديدة. 
زيادة  بالتاأكيد  تفر�ص  اأخرى  اأ�شا�شية  وظيفة 
لتحول  الثانية"  "الدعامة  هذه  تر�شيخ  يف 
الأكرث  امُلَوّفر  ال�شتخدام  يف  تكمن  وهي  الطاقة، 

ال�رشكات  ويف  ال�شناعة،  ففي  للطاقة.  فاعلية 
مع  ملحوظة،  وفورات  حتقيق  بالفعل  مت  الكبرية 
ال�شغرية  ال�رشكات  ويف  رفيعة.  معايري  تبني 
يجب  مما  الكثري  هناك  مازال  العامة  والهيئات 
تزداد  رئي�شي  وب�شكل  الطريق.  هذه  على  فعله 
ناحية  من  القدمية  املباين  تاأهيل  اإعادة  اأهمية 
وهو  ا�شتخدامها.  فعالية  م�شتوى  ورفع  الطاقة 
الحتادية.  الأملانية  احلكومة  بدعم  يحظى  ما 
من   %40 حوايل  ينجم  املباين  �شعيد  فعلى 
على  اأي�شا  الفحم.  اأك�شيد  ثاين  غاز  انبعاثات 

حــدائــق الــهــواء فـي اأعــالــي الــبــحــار فـي بــحر ال�صــمــال ت�صــكــل اإحــدى دعــائــم تــحــول الــطــاقــة
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والبيئية  القت�شادية  الوظيفة  هو  الطاقة  حتول 
الطاقة  حتول  م�شطلح  ويعرب  اأملانيا.  يف  الأهم 
عن اإعادة بناء هيكلة التزود بالطاقة يف اأملانيا، 
النفط والفحم والغاز واملفاعالت  وال�شتغناء عن 
الطاقة  م�شادر  اعتماد  اإىل  والتوجه  النووية، 
على   2050 العام  حتى  )البديلة(.  املتجددة 
 %80 اعتماد  يتم  اأن  املفت�ص  من  تقدير،  اأبعد 
الطاقة  جممل  من  و%60  الكهربائية،  الطاقة  من 
املتجددة.  الطاقة  م�شادر  على  اأملانيا  يف 
حول  تتمحور   2022 العام  حتى  التالية  اخلطوة 
النووية،  الطاقة  حمطات  لكافة  التام  الإغالق 
منذ 2017 يوجد فقط �شبع حمطات طاقة نووية 
من   %10 حوايل  توفر  وهي  اأملانيا،  يف  عاملة 
احلكومة  تكون  بهذا  الكهربائية.  الطاقة  مزيج 
اإعادة  م�شرية  يف  م�شتمرة  الحتادية  الأملانية 

مت  والذي  الطاقة،  لنظام  امل�شتدامة  الهيكلة 
على  ن�ص  قرار  اأول  مع   2000 عام  يف  اإقراره 
قانون  النووية، ودعم  الطاقة  الكامل عن  التخلي 
الطاقة  م�شادر  دعم  بداأ  وقد  املتجددة.  الطاقة 
عام  ويف  الت�شعينيات،  يف  اأملانيا  يف  املتجددة 
الطاقة  الدعم من خالل قانون  2000 تر�شخ هذا 

 .(EEG) املتجددة 

النووية  الطاقة  للتخلي عن  املدى  تخطيط بعيد 

الأملانية  احلكومة  اتفقت   2000 العام  يف  اأي�شا 
التخلي  على  الطاقة  مع �رشكات  اآنذاك  الحتادية 
بهذا   .2022 العام  بحلول  النووية  الطاقة  عن 
يف  الحتادية  الأملانية  احلكومة  قرارات  جاءت 
عام 2011 املتعلقة بتحول الطاقة، �شمن اجتاه 
بالطاقة  التزود  هيكلة  اإعادة  اإىل  يهدف  قدمي 
الإ�رشاع  قرار  امل�شتدامة.  امل�شادر  اإىل  والتوجه 
يف اإعادة بناء نظام التزود بالطاقة الذي وافقت 
 ،2011 عام  يف  البوند�شتاغ  اأحزاب  كافة  عليه 
فوكو�شيما  يف  الذري  املفاعل  كارثة  �شوء  على 
من  وا�شعا  �شعبيا  تاأييدا  حاز  والذي  اليابانية، 
ذلك  يف  يرى  املجتمع،  وطبقات  �رشائح  خمتلف 
ال�شناعي،  املجتمع  طريق  على  �رشورية  "خطوة 
بال�شتدامة  التفكري  اأي�شا  واجبه  من  الذي 

واملخلوقات".  احلياة  وحماية 

وحدهما  واملناخ  البيئة  فقط  لي�س  ولكن 
اأي�شا  واإمنا  الطاقة،  حتول  من  ي�شتفيدان 
جلهة  وخا�شة  الأملاين،  الوطني  القت�شاد 
للم�شتوردات  العاملية  الأ�شعار  لتقلبات  اخل�شوع 
حوايل  الآن  حتى  اأملانيا  تنفق  والغاز.  النفط  من 

مـوضـوع

اأكــبــر حــديــقــة هــواء عـلـى الــيــابــ�صــة:               
�سـتو�سـن-تـويـ�سـم فـي مـنـاطـق زاك�سـن-اأنـهالـت

اأكــبـر حــديـقـة هــواء فـي عــر�ص الــبــحــر:               
األــفــا فــيــنــتــو�س فـي بــحــر الــ�ســمــال

اأكــبــر ا�صـتـطـاعة لـمـولـدة تـعـمـل بـطـاقـة الـريـاح:       
SG 8.0-167 DD مــن �ســركــة �ســيــمــنــز

اأكـبــر حــديــقــة طــاقــة �صــمــ�صــيــة:               
الــمــجــمــع الــ�ســمــ�ســي زيــفــتــنــبــيــرغ

اأكـبــر بــور�صــة لـلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة:                
EEX)تبادل الـطـاقة االأوروبي( فـي اليبزيغ

الئـحـة

ـتــحــول الــطــاقــة مــشــروع األجــيــال
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اأملانيا  حتتل  امُلَركبة  ال�شتطاعة  بهذه  واط. 
ال�شني واليابان.  العامل بعد  الـثـالـثـة يف  املرتبة 

الطاقة املتجددة مثال عاملي  قانون 

والذي  الناجح،   (EEG) املتجددة  الطاقة  قانون 
لقوانني  مثال  البلدان  من  العديد  منه  اتخذت 
العام  يف  خ�شع  املتجددة،  الطاقة  دعم  واأ�شاليب 
الهدف  وكان  وجتديد.  تعديل  لعملية   2014
الطاقة  اأ�شعار  جعل  اإىل  ال�شعي  ذلك  وراء  من 
بالن�شبة  بها،  التزود  ا�شتمرارية  و�شمان  معقولة 
ال�شواء.  على  القت�شادية  وللقطاعات  للمواطن 
قانون  "وفورات"  يدعى  كان  ما  كانت:  اخللفية 
باأعباء  جزئيا  تلقي  وكانت   – املتجددة  الطاقة 
عاتق  على  البيئية  للطاقة  املرتفعة  التكاليف 
�شوء  على  كبريا،  منوا  حققت  قد   – امل�شتهلك 
املتجددة،  الطاقة  حمطات  يف  الكبري  التو�شع 
احت�شابها  اجلديدة يف  الطريقة  على �شوء  وكذلك 
بعد العام 2009. وقد اأثار هذا الأمر نقا�شا عاما 
والطاقة  البيئية  الطاقة  تكاليف  حول  البالد  يف 
الوفورات  هذه  انخف�شت   2015 يف  املتجددة. 
احلكومة  عملت  ذلك  على  عالوة  الأوىل.  للمرة 
الطاقة،  ل�شوق  جديد  ت�شميم  على  الحتادية 

لبد  فاإنه  الكهربائية،  الطاقة  ا�شتهالك  �شعيد 
اإىل  الو�شول  ال�شتهالك: حتى  اأي�شا من تخفي�ص 
والذي  الطاقة،  مبداأ  يف  الوارد  الأ�شا�شي  الهدف 
ين�ص على تخفي�ص ال�شتهالك مبعدل 10% حتى 
اخلطوات  من  الكثري  هناك  مازال   ،2020 العام 

ال�رشورية. 

املخاطر  اإىل تخفيف  فقط  الطاقة  يهدف حتول  ل 
املناخ  مع  التالوؤم  اإىل  اأي�شا  واإمنا  املناخ،  على 
خالل  من  بالطاقة.  الآمن  الدائم  الَتَزّود  و�شمان 
الطاقة  م�شادر  اعتماد  يف  الديناميكي  التو�شع 
ثاين  غاز  انبعاثات  تخفي�ص  ميكن  املتجددة 
وقد  كبري.  ب�شكل  الطاقة  مزيج  من  الفحم  اأك�شيد 
عام  يف  )النظيفة(  البيئية  الطاقة  ن�شبة  و�شلت 
الطق�ص،  اأو�شاع  وح�شب   .%33،1 اإىل   2017
وطاقة  ال�شم�شية  الطاقة  حمطات  تغطي  اأن  ميكن 
اإىل  ي�شل  ما  الذروة  �شاعات  اأق�شى  يف  الرياح 
الكهربائية  الطاقة  ا�شتهالك  اإجمايل  من   %90
البيوت  جممل  من   %60 من  اأكرث  اأملانيا.  يف 
اجلديدة يتم تزويدها اليوم بالطاقة اعتمادا على 
كان   2017 نهاية  يف  املتجددة.  الطاقة  م�شادر 
ُمَرّكبة،  كهرو�شوئية  حمطة  مليون   1،6 هناك 
غيغا   43 اإىل  ت�شل  اإجمالية  ا�شمية  با�شتطاعة 

اإجمالي توليد الكهرباء 2017 

تــولــيــد الــطــاقـة 
الكـهــربــائــيــة

تـزايـد تـولـيـد الكــهــربــاء 
اعــتــمــادًا عـلـى مــ�صــادر 

الــطــاقــة الــمـتــجــددة 
في الـعــام 2017 وبـلـغــت 

مـ�صاهــمـتـها فـي اإجـمـالـي 
الـتـولــيــد فـي األــمــانــيــا 

14,4%نــ�صــبــة %33،1.   
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عـالـمـيـة

الكميات  رغم  بالطاقة،  التزود  ا�شتقرار  ي�شمن 
)املتذبذبة(.  وال�شم�ص  الرياح  طاقة  من  املتزايدة 
ال�شتخدام  �شمان  ال�شياق  هذا  يف  املهم  ومن 
والتي  بالغاز،  العاملة  الطاقة  ملحطات  املرن 
الغاز  من  بكثري  اأقل  كميات  اإنتاج  يف  تت�شبب 
من  مثيالتها  من  الفحم،  اأك�شيد  ثاين  العادم 

بالفحم.  العاملة  املحطات 

ل يتطلب حتول الطاقة فقط بناء حمطات الطاقة 
تزود  �شمان  اأجل  فمن  اجلديدة.  "اخل�رشاء" 
نقل  �شبكات  تعديل  اأي�شا  يجب  بالطاقة،  م�شتمر 
لإنتاجها.  اجلديدة  والبنية  يتنا�شب  مبا  الكهرباء 
متديد  من  املثال  �شبيل  على  لبد  هذا  اأجل  ومن 
الكهرباء".  "اأوتوبان  من  الكيلومتات  مئات 
يتم  التي  الرياح،  طاقة  من  امُل�شَتَمّدة  الكهرباء 
ميكن  اأملانيا  �شمال  يف  اأ�شا�شي  ب�شكل  توليدها 
وبدون  طويلة  مل�شافات  الطريقة  بهذه  نقلها 
ال�شتهالك  مناطق  اإىل  كبري،  هدر  اأو  خ�شائر 
الكبري، يف املواقع القت�شادية املهمة يف جنوب 
فوق  اخلطوط  لبناء  الأ�شا�شية  اخلطة  البالد. 
اإلغاوؤها ب�شبب احتجاجات املواطنني.  الأر�ص مت 
الحتادية  الأملانية  احلكومة  قررت   2015 ويف 
يعد  مل  وبهذا  الأر�ص.  حتت  اخلطوط  هذه  متديد 

العام  واإمنا  خمططا،  كان  كما   2022 العام 
امل�شارات  هذه  فيه  تدخل  الذي  العام  هو   2025
بالإ�شافة  اخلدمة.  جمال  اجلديدة  واخلطوط 
املحلية،  ال�شبكات  تو�شيع  اأي�شا  يجب  ذلك  اإىل 
واإمداد  توليد  يف  الالمركزية  ا�شتيعاب  اأجل  من 
                                       .ال�شم�شية الطاقة 

درا�ســة حــول الـمــنــاخ 800 عـالــم مـن 
80 بــلــدا يـعــمـلــون لـ�صـالــح IPCC، مـجــلـ�ص 

الـمــنــاخ الـتــابــع لــالأمــم الـمــتــحــدة. فـي ربــيـع 
2015 اأ�صــدرت لــجــنــة الــخــبــراء تــقـريــرًا 

مــوجــزا حــول تـقــريــر IPCC التـخــ�صـ�صــي 
الـخــامــ�ص. وقـد جــاء فـي هــذا الـتــقــريــر اأن 
انـبــعـاثــات الــغـازات الـعــادمــة هـي الــ�صـبــب 

الـرئــيـ�صــي لــتـحــول الـمــنــاخ. ومـن اأجــل تــقــيـيــد 
االحــتـبــا�ص الــحــراري عـنـد مـ�صـتــوى درجــتــيــن 

فـقــط، البــد مـن اتــخــاذ خــطــوات 
كــبــيــرة واإجــراءات �صــارمــة. 

 ipcc.ch

انــبــعــاثــات ثــانــي اأكــ�ســيــد الــفــحــم 2015/نــ�ســب عــالــمــيــة

الـيـابــان

الـــهـــنـــد

الــ�صــيــن
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المـتــجــددة في األــمـانــيــا )جــزئــيـاً تــوقــعــات(
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اأملانيا  حتتل  امُلَركبة  ال�شتطاعة  بهذه  واط. 
ال�شني واليابان.  العامل بعد  الـثـالـثـة يف  املرتبة 

الطاقة املتجددة مثال عاملي  قانون 

والذي  الناجح،   (EEG) املتجددة  الطاقة  قانون 
لقوانني  مثال  البلدان  من  العديد  منه  اتخذت 
العام  يف  خ�شع  املتجددة،  الطاقة  دعم  واأ�شاليب 
الهدف  وكان  وجتديد.  تعديل  لعملية   2014
الطاقة  اأ�شعار  جعل  اإىل  ال�شعي  ذلك  وراء  من 
بالن�شبة  بها،  التزود  ا�شتمرارية  و�شمان  معقولة 
ال�شواء.  على  القت�شادية  وللقطاعات  للمواطن 
قانون  "وفورات"  يدعى  كان  ما  كانت:  اخللفية 
باأعباء  جزئيا  تلقي  وكانت   – املتجددة  الطاقة 
عاتق  على  البيئية  للطاقة  املرتفعة  التكاليف 
�شوء  على  كبريا،  منوا  حققت  قد   – امل�شتهلك 
املتجددة،  الطاقة  حمطات  يف  الكبري  التو�شع 
احت�شابها  اجلديدة يف  الطريقة  على �شوء  وكذلك 
بعد العام 2009. وقد اأثار هذا الأمر نقا�شا عاما 
والطاقة  البيئية  الطاقة  تكاليف  حول  البالد  يف 
الوفورات  هذه  انخف�شت   2015 يف  املتجددة. 
احلكومة  عملت  ذلك  على  عالوة  الأوىل.  للمرة 
الطاقة،  ل�شوق  جديد  ت�شميم  على  الحتادية 

لبد  فاإنه  الكهربائية،  الطاقة  ا�شتهالك  �شعيد 
اإىل  الو�شول  ال�شتهالك: حتى  اأي�شا من تخفي�ص 
والذي  الطاقة،  مبداأ  يف  الوارد  الأ�شا�شي  الهدف 
ين�ص على تخفي�ص ال�شتهالك مبعدل 10% حتى 
اخلطوات  من  الكثري  هناك  مازال   ،2020 العام 

ال�رشورية. 

املخاطر  اإىل تخفيف  فقط  الطاقة  يهدف حتول  ل 
املناخ  مع  التالوؤم  اإىل  اأي�شا  واإمنا  املناخ،  على 
خالل  من  بالطاقة.  الآمن  الدائم  الَتَزّود  و�شمان 
الطاقة  م�شادر  اعتماد  يف  الديناميكي  التو�شع 
ثاين  غاز  انبعاثات  تخفي�ص  ميكن  املتجددة 
وقد  كبري.  ب�شكل  الطاقة  مزيج  من  الفحم  اأك�شيد 
عام  يف  )النظيفة(  البيئية  الطاقة  ن�شبة  و�شلت 
الطق�ص،  اأو�شاع  وح�شب   .%33،1 اإىل   2017
وطاقة  ال�شم�شية  الطاقة  حمطات  تغطي  اأن  ميكن 
اإىل  ي�شل  ما  الذروة  �شاعات  اأق�شى  يف  الرياح 
الكهربائية  الطاقة  ا�شتهالك  اإجمايل  من   %90
البيوت  جممل  من   %60 من  اأكرث  اأملانيا.  يف 
اجلديدة يتم تزويدها اليوم بالطاقة اعتمادا على 
كان   2017 نهاية  يف  املتجددة.  الطاقة  م�شادر 
ُمَرّكبة،  كهرو�شوئية  حمطة  مليون   1،6 هناك 
غيغا   43 اإىل  ت�شل  اإجمالية  ا�شمية  با�شتطاعة 

اإجمالي توليد الكهرباء 2017 

تــولــيــد الــطــاقـة 
الكـهــربــائــيــة

تـزايـد تـولـيـد الكــهــربــاء 
اعــتــمــادًا عـلـى مــ�صــادر 

الــطــاقــة الــمـتــجــددة 
في الـعــام 2017 وبـلـغــت 

مـ�صاهــمـتـها فـي اإجـمـالـي 
الـتـولــيــد فـي األــمــانــيــا 

14,4%نــ�صــبــة %33،1.   
الفحم الحجري 
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�شعيد  على  اأملانيا  حتتله  الذي  الريادي  املركز 
املتجددة  الطاقة  وم�شادر  البيئة  حماية  تقنيات 
على  اإيجابيا  يوؤثر  املوارد  ا�شتخدام  وفعالية 
واحد.  اآن  يف  العمل  �شوق  وعلى  القت�شاد 
النمو  يف  فعال  ب�شكل  ي�شهم  البيئة  قطاع 
يف  جديدة  تقنيات  تطوير  يف  وي�شاهم  امل�شتدام 
الت�شالت  تقنيات  جمال  ويف  الطاقة،  جمال 
املواد  تقنيات  �شعيد  على  وحتى  واملعلومات 
والعنا�رش. ما يقرب من 700000 اإن�شان يعملون 
تقريبا  ن�شفهم  الطاقة،  اقت�شاد  قطاع  يف  اليوم 
تكون  بهذا  املتجددة.  الطاقة  جمال  يف  يعملون 
على  الرائدة  ال�شت  البلدان  بني  واحدة  اأملانيا 
وَيّت�ِشم  القطاع.  هذا  يف  العمالة  م�شتوى  �شعيد 

احلجم،  املتو�شطة  بال�رشكات  عام  ب�شكل  القطاع 
من  تعترب  �شيمنز  مثل  عمالقة،  �رشكات  اأن  رغم 
"تقنية خ�رشاء  الأ�شا�شيني. وحتت �شعار  الالعبني 
الأملانية  ال�رشكات  حتقق  اأملانيا"  يف  م�شنوعة 
ال�شوق  من  ح�شتها  وتبلغ  ت�شديرية،  جناحات 
ت�شدير  "مبادرة  خالل  من   .%15 حوايل  العاملية 
اإىل حت�شني موقعها  اأملانيا  البيئة" ت�شعى  تقنيات 
تقدم  ب�شفتها  خا�ص  ب�شكل  ع  والّتَمو�شُ عامليا، 

احللول املنا�شبة يف جميع الأحوال. 

 التنقل الكهربائي م�ضاألة م�ضتقبلية مهمة 
يف قطاع البيئة

دفعة جديدة لالأمام �شتح�شل عليها م�شاألة حماية 
البيئة واملناخ من خالل التنقل اعتمادا على الطاقة 
يحتل  الكهربائي  التنقل  م�شتقبل  الكهربائية. 
واأمريكا  واليابان  ال�شني  يف  مهمة  مكانة  اأي�شا 
مع  الحتادية  الأملانية  احلكومة  ت�شعى  ال�شمالية. 
يتجلى  طموح،  هدف  حتقيق  اإىل  ال�شيارات  قطاع 
يف تطوير اأملانيا وجعلها ال�شوق الرائدة يف جمال 
من  كبرية  بح�شة  وفوزها  الكهربائية،  ال�شيارة 
ي�شاهم  اأن  املفت�ص  ومن  العاملية.  ال�شوق  هذه 
تخفي�ص  اإىل  الكهربائية  لل�شيارات  املتزايد  العدد 
اأك�شيد  ثاين  العادم  الغاز  انبعاثات  يف  اإ�شايف 
يف  النبعاثات  هذه  �ُشُد�ص  واأن  خا�شة  الفحم، 
�شانعو  الطرقات.  على  احلركة  عن  ناجم  اأملانيا 
على  مكثف  ب�شكل  يعملون  الأملان  ال�شيارات 
ي�شتثمرون  و�شوف  الكهربائية.  ال�شيارة  تطوير 
يورو  مليار   40 جمموعه  ما   2020 العام  حتى 
موديالت  م�شاعفة  بهدف  والتطوير،  الأبحاث  يف 
موديل.من   100 لتتجاوز  الكهربائية  ال�شيارات 

مـوضـوع

 1،79مليون
كــيــلومــتــر هــو طــول �صــبــكــة الــكــهــربــاء 

االألــمــانــيــة. وهــذا يــعــادل 45 �صــعــفــا مــن 
طــول خــط اال�صــتــواء. الــجــزء االأكــبــر مــن 
�صــبــكــة الــكــهــربــاء، بــطــول 1،44 مــلــيــون 

كــيــلــومــتــر )80%( على �صــكــل كــابــالت 
اأر�صــيــة. حــوالــي 350000 كــيــلــومــتــر مــكــونــة 
مــن كــابــالت مــعــلــقــة. اأمــا �صــبــكــات الــتــوتــر 

الــعــالــي غــيــر الــمــحــلــيــة فــيــ�صــل طــولــهــا 
اإلى 34810 كــيــلــومــتــر. و�صــمــن اإطــار خــطــة 

تــحــول الــطــاقــة مــن المــفــتــر�ص اإقــامــة 
حــوالــي 2650 كــيــلــومــتــر مــن خــطــوط 

الــ�صــبــكــة الــجــديــدة.  
 bundesnetzagentur.de

رقــم

ـالــتــقـنــيـة الــخـضــراء، قــطــاع الــمــســتــقــبــل ـ ـ
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البيع وتخفي�شات �رشيبية ودعم  خالل ت�شهيالت 
لل�شحن  التحتية  البنية  حت�شني  اأجل  من  �شامل 
هذا  بدعم  الحتادية  احلكومة  تقوم  الكهربائي 
التطور، من اأجل ت�شجيع �رشكات ت�شنيع ال�شيارات 
ذات  يف  الكبري.  النفراج  حتقيق  على  وم�شاعدتها 
الأبحاث  دعم  يف  م�شاهماتها  رفعت  الوقت 
اأبحاث  �شعيد  على  وخا�شة  بالطاقة،  املتعلقة 
الكهربائية،  لل�شيارات  املخ�ش�شة  البطاريات 
"بطارية  م�رشوع  حاليا.  عليها  التكيز  يتم  التي 
2020" يعترب مثال رائعا، وُينَتَظر منه اأن ي�شاعد 

الالزمة لأبحاث  على قيام ثورة يف تطوير املواد 
ذات  الطاقة،  وتخزين  البطاريات  اأنظمة  وتطوير 

العالية. ال�شتطاعة 
 

 1000 حـوالـي  تـاأ�شـيـ�ص  تـم  الـوقـت  ذات  يف 
اجلامعات  يف  علمي  ومنهاج  جامعي  تخ�ش�ص 
جمالت  يف  والأوروبية،  الأملانية  واملعاهد 
هذا  الطاقة.  ا�شتخدام  وفعالية  املتجددة  الطاقة 
من  والباحثني  الدار�شني  اأي�شا  يجتذب  التنوع 
            .العامل اأنحاء  �شتى 

الــتــنــقــل بالــطــاقــة الكــهــربــائــية هــو اأحــد مــو�صوعــات الــمــ�صــتــقــبل الكــربى فـي قــطــاع �صــنــاعة الــ�صــيــارات االألــمــانــي
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�شعيد  على  اأملانيا  حتتله  الذي  الريادي  املركز 
املتجددة  الطاقة  وم�شادر  البيئة  حماية  تقنيات 
على  اإيجابيا  يوؤثر  املوارد  ا�شتخدام  وفعالية 
واحد.  اآن  يف  العمل  �شوق  وعلى  القت�شاد 
النمو  يف  فعال  ب�شكل  ي�شهم  البيئة  قطاع 
يف  جديدة  تقنيات  تطوير  يف  وي�شاهم  امل�شتدام 
الت�شالت  تقنيات  جمال  ويف  الطاقة،  جمال 
املواد  تقنيات  �شعيد  على  وحتى  واملعلومات 
والعنا�رش. ما يقرب من 700000 اإن�شان يعملون 
تقريبا  ن�شفهم  الطاقة،  اقت�شاد  قطاع  يف  اليوم 
تكون  بهذا  املتجددة.  الطاقة  جمال  يف  يعملون 
على  الرائدة  ال�شت  البلدان  بني  واحدة  اأملانيا 
وَيّت�ِشم  القطاع.  هذا  يف  العمالة  م�شتوى  �شعيد 

احلجم،  املتو�شطة  بال�رشكات  عام  ب�شكل  القطاع 
من  تعترب  �شيمنز  مثل  عمالقة،  �رشكات  اأن  رغم 
"تقنية خ�رشاء  الأ�شا�شيني. وحتت �شعار  الالعبني 
الأملانية  ال�رشكات  حتقق  اأملانيا"  يف  م�شنوعة 
ال�شوق  من  ح�شتها  وتبلغ  ت�شديرية،  جناحات 
ت�شدير  "مبادرة  خالل  من   .%15 حوايل  العاملية 
اإىل حت�شني موقعها  اأملانيا  البيئة" ت�شعى  تقنيات 
تقدم  ب�شفتها  خا�ص  ب�شكل  ع  والّتَمو�شُ عامليا، 

احللول املنا�شبة يف جميع الأحوال. 

 التنقل الكهربائي م�ضاألة م�ضتقبلية مهمة 
يف قطاع البيئة

دفعة جديدة لالأمام �شتح�شل عليها م�شاألة حماية 
البيئة واملناخ من خالل التنقل اعتمادا على الطاقة 
يحتل  الكهربائي  التنقل  م�شتقبل  الكهربائية. 
واأمريكا  واليابان  ال�شني  يف  مهمة  مكانة  اأي�شا 
مع  الحتادية  الأملانية  احلكومة  ت�شعى  ال�شمالية. 
يتجلى  طموح،  هدف  حتقيق  اإىل  ال�شيارات  قطاع 
يف تطوير اأملانيا وجعلها ال�شوق الرائدة يف جمال 
من  كبرية  بح�شة  وفوزها  الكهربائية،  ال�شيارة 
ي�شاهم  اأن  املفت�ص  ومن  العاملية.  ال�شوق  هذه 
تخفي�ص  اإىل  الكهربائية  لل�شيارات  املتزايد  العدد 
اأك�شيد  ثاين  العادم  الغاز  انبعاثات  يف  اإ�شايف 
يف  النبعاثات  هذه  �ُشُد�ص  واأن  خا�شة  الفحم، 
�شانعو  الطرقات.  على  احلركة  عن  ناجم  اأملانيا 
على  مكثف  ب�شكل  يعملون  الأملان  ال�شيارات 
ي�شتثمرون  و�شوف  الكهربائية.  ال�شيارة  تطوير 
يورو  مليار   40 جمموعه  ما   2020 العام  حتى 
موديالت  م�شاعفة  بهدف  والتطوير،  الأبحاث  يف 
موديل.من   100 لتتجاوز  الكهربائية  ال�شيارات 

مـوضـوع

 1،79مليون
كــيــلومــتــر هــو طــول �صــبــكــة الــكــهــربــاء 

االألــمــانــيــة. وهــذا يــعــادل 45 �صــعــفــا مــن 
طــول خــط اال�صــتــواء. الــجــزء االأكــبــر مــن 
�صــبــكــة الــكــهــربــاء، بــطــول 1،44 مــلــيــون 

كــيــلــومــتــر )80%( على �صــكــل كــابــالت 
اأر�صــيــة. حــوالــي 350000 كــيــلــومــتــر مــكــونــة 
مــن كــابــالت مــعــلــقــة. اأمــا �صــبــكــات الــتــوتــر 

الــعــالــي غــيــر الــمــحــلــيــة فــيــ�صــل طــولــهــا 
اإلى 34810 كــيــلــومــتــر. و�صــمــن اإطــار خــطــة 

تــحــول الــطــاقــة مــن المــفــتــر�ص اإقــامــة 
حــوالــي 2650 كــيــلــومــتــر مــن خــطــوط 

الــ�صــبــكــة الــجــديــدة.  
 bundesnetzagentur.de

رقــم

ـالــتــقـنــيـة الــخـضــراء، قــطــاع الــمــســتــقــبــل ـ ـ

Tatsachen_2015_arab-Umwelt_kon.indd   89 25.07.2018   19:58:45



571
10437 1035

3258 7617
1561

907

102734303921

1696 2313

1662

366
202

4645

3753

1099 2278

56
269

36

4102
2712 5099

10591414
1088

14335

1408

الــطــاقــة90 | 91 تــحــول  الــمــنــاخ،  الــبــيــئــة، 

�ســبــكــة الــكــهــربــاء
مـن خــالل �صــبــكــة 

الــتــوتــر الــعـالــي يــتــم 
تــوزيــع الــكــهــربــاء فــي 

الــمــنــاطــق الــمــخــتــلــفــة. 

مــحــطــة الــتــحــويــل
فـي مـحـطـة الــتــحــويــل

 الــثــانــيــة يــتــم تــحــويــل 
الــتــوتــر اإلــى 230 فــولــت.

الأ�ســر
 مـحـطـة طــاقــة هــوائــيـة بـا�صـتــطـاعــة 

5 مـيغـاواط ميكـنـهـا خـالل �صـنـة واحـدة 
تــزويـد حـوالـي 4900 اأ�صـرة بـمـجـمـوع 
اأفـرادهـا البـالغ حـوايل 14900 اإن�صان.

ا�سـتـخـدام طــاقــة الـريــاح والـ�سـمــ�س حـ�ســب الــواليــات االتــحـاديــة
مع اال�صـتـطـاعـة )مـيـغـاواط( 

10000
فر�صة عمل جديدة فـي 

العام من خالل حتول الطاقة 
)حتى 2017(

338600
عــامـل فـي جمـال 

الـطـاقـة الـمـتـجـددة

 %11
كـهـربـاء اأقــل من 
الـطـاقــة الـنــوويــة
)2017 – 2016(

 %15
مـزيـد مـن الـكـهـربــاء مـن 

مـ�صــادر الـطــاقــة الــمــتــجــددة
)2017 – 2016(

الــطــاقــة الــ�ســمـ�ســيــة
طــاقــة الــريــاح 

بــافــاريــا

هــيــ�ســن
تــوريــنــغــن

زاكــ�ســن

بـرانـدنــبــورغ

برلـني

هـامــبــورغ

بــريــمــن

نــوردرايــن-
فـيـ�ســتــفـالــن

نــيــدرزاكــ�سـن زاكــ�ســن-
اأنــهــالــت

مـكلـنـبـورغ-
فــوربــومــرن

رايــنــالنــد-
بــفــالــ�س

�سـلـي�سـفيغ-
هولـ�سـتايـن

بــادن- 
فــورتــمـبــيــرغ

�ســارلنــد

 %33,1
فـي عام 2017 تـم تـولـيـد %33،1 

مـن الــطــاقــة الـكــهـربــائــيـة 
الـمـ�صتـهلكـة اعـتـمادًا م�صادر 

الـطـاقة الـمــتــجـددة.

 28675
فـي عام 2017 كـان 
يوجـد فـي األـمـانـيـا 

28675 عـنـفـة 
هـوائـيـة مـركـبـة.

1,6مليون
فـي نـهـايـة 2017 كـان 

يـوجــد فـي األـمـانــيــا 1،6 
مـلــيــون مـحــطــة طــاقــة 
كـهـرو�صــوئــيــة مـركــبــة.

حتى 380000 فولت

230 فولت
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نــظــرة اإلــى داخــل عــنــفــة 
هــوائــيــة األــمــانــيــة

طـراز اإنـركـون E-126 بـا�صـتـطـاعـة 
ا�صـمـيـة 4200 كـيـلـوواط

مـحـطـة طـاقـة الـريــاح
تـحــرك الــريـاح ريــ�ص 
الــعــنــفــة. الــمــولــدة 

تــحــول الــطــاقــة 
الـمـيـكـانـيـكـيـة اإىل 
طــاقــة كـهـربـائـيـة.

مـحــطــة فــرعـيــة
تــقـوم الـمـحـطـة الـفـرعــيـة 

بــتــقــديــم الـطـاقـة الكــهــربــائــيـة 
اإىل �صــركــة الـكــهــربــاءبــالــ�صــكــل 

الـ�صـحـيـح الـمـنـا�صـب.

مــحــطــة الــتــحــويــل
تــقــوم مــحــطــة الــتــحــويــل 

بــتــحـويــل الــتــوتــر الـمــتــو�صــط 
اإلـى تــوتــر عــالــي مـن اأجــل 

الــنــقــل لـمــ�صــافــات بــعــيــدة.

بـانـورامـا

10,1مليار يورو
من اأجل حمطات طاقة الرياح 

اجلديدة )2016(

1,5 مليار يورو 
مـن اأجــل مــحــطــات الــطــاقــة 

الــ�صــمــ�صــيـة اجلــديــدة )2016(

 1300
كــيــلــومــتــر

"اأوتــوبــان الــطــاقــة"  

 1,79
مــلــيــون كــيــلـومـــتــر 
مـن �صــبـكــة الــكـــهــربــاء

حــامــل االآلــة
الــدفــع الــ�صـمــتــي

حــلــقــة الـمــولــد
مــحــول �صــفــرة

نــدبــة الــدوار
�صــفـرة الــدوار

10000 فولت
690 فولت30000 فولت

110000 فولت

1

2

3

4

5

6

ـتــحــول الــطــاقــة
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�ســبــكــة الــكــهــربــاء
مـن خــالل �صــبــكــة 

الــتــوتــر الــعـالــي يــتــم 
تــوزيــع الــكــهــربــاء فــي 

الــمــنــاطــق الــمــخــتــلــفــة. 

مــحــطــة الــتــحــويــل
فـي مـحـطـة الــتــحــويــل

 الــثــانــيــة يــتــم تــحــويــل 
الــتــوتــر اإلــى 230 فــولــت.

الأ�ســر
 مـحـطـة طــاقــة هــوائــيـة بـا�صـتــطـاعــة 

5 مـيغـاواط ميكـنـهـا خـالل �صـنـة واحـدة 
تــزويـد حـوالـي 4900 اأ�صـرة بـمـجـمـوع 
اأفـرادهـا البـالغ حـوايل 14900 اإن�صان.

ا�سـتـخـدام طــاقــة الـريــاح والـ�سـمــ�س حـ�ســب الــواليــات االتــحـاديــة
مع اال�صـتـطـاعـة )مـيـغـاواط( 

10000
فر�صة عمل جديدة فـي 

العام من خالل حتول الطاقة 
)حتى 2017(

338600
عــامـل فـي جمـال 

الـطـاقـة الـمـتـجـددة

 %11
كـهـربـاء اأقــل من 
الـطـاقــة الـنــوويــة
)2017 – 2016(

 %15
مـزيـد مـن الـكـهـربــاء مـن 

مـ�صــادر الـطــاقــة الــمــتــجــددة
)2017 – 2016(

الــطــاقــة الــ�ســمـ�ســيــة
طــاقــة الــريــاح 

بــافــاريــا

هــيــ�ســن
تــوريــنــغــن

زاكــ�ســن

بـرانـدنــبــورغ

برلـني

هـامــبــورغ

بــريــمــن

نــوردرايــن-
فـيـ�ســتــفـالــن

نــيــدرزاكــ�سـن زاكــ�ســن-
اأنــهــالــت

مـكلـنـبـورغ-
فــوربــومــرن

رايــنــالنــد-
بــفــالــ�س

�سـلـي�سـفيغ-
هولـ�سـتايـن

بــادن- 
فــورتــمـبــيــرغ

�ســارلنــد

 %33,1
فـي عام 2017 تـم تـولـيـد %33،1 

مـن الــطــاقــة الـكــهـربــائــيـة 
الـمـ�صتـهلكـة اعـتـمادًا م�صادر 

الـطـاقة الـمــتــجـددة.

 28675
فـي عام 2017 كـان 
يوجـد فـي األـمـانـيـا 

28675 عـنـفـة 
هـوائـيـة مـركـبـة.

1,6مليون
فـي نـهـايـة 2017 كـان 

يـوجــد فـي األـمـانــيــا 1،6 
مـلــيــون مـحــطــة طــاقــة 
كـهـرو�صــوئــيــة مـركــبــة.

حتى 380000 فولت

230 فولت
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التنوع  املتحدة حول  الأمم  امل�شادقة على معاهدة 
احلياتي، التزمت حكومات 196 دولة من دول العامل 
ب�شكل  احلياتي  التنوع  يف  اخل�شائر  تخفي�ص  على 
جوهري فعال. ولكن حتى الآن مل يتم اإجناز النعطاف 
الكبري املاأمول للحد من انقرا�ص الأنواع احلياتية. يف 
2010، وخالل موؤمتر الدول املوقعة على املعاهدة يف 
ناغويا )اليابان(، مت و�شع اإطار قانوين دويل للح�شول 
التعوي�ص  اأجل  ومن  الوراثية،  اجلينية  املوارد  على 
معاهدة  دخلت  وقد  وتقا�شمها.  املنافع  عن  العادل 

ناغويا حيز التطبيق يف عام 2014. 

الفقاريات  من  عن %40  يزيد  ما  ُيعَترَب  اأملانيا  يف 
ُيفَتَ�ص  ال�شبب  لهذا  بالنقرا�ص.  مهددة  والنباتات 
تكثيف اجلهود الرامية اإىل حماية الطبيعة والأجنا�ص 
بحر  اإىل  اإ�شافة  املائية،  املوارد  الياب�شة ويف  على 
امل�شتعجل  الأ�شا�شي  الهدف  البلطيق.  وبحر  ال�شمال 
الطبيعية،  هو احليلولة دون تدمري ف�شاءات احلياة 
وعرب  الطرقات،  و�شق  امل�شاكن  بناء  خالل  من 
انت�شار املواد ال�شارة، التي تت�شبب بها اأي�شا الكثافة 
الزراعية، واملبالغة يف ا�شتخدام الأ�شمدة واملبيدات. 
الأرا�شي  ا�شتخدام  تقلي�ص  يتم  اأن  املفت�ص  ومن 
اإىل  هكتار   70 من  الطرقات  و�شق  البناء  اأجل  من 
30 هكتار يف اليوم. بالإ�شافة اإىل ذلك ُتَعّلق الآمال 
من  البالد  م�شاحة  جممل  من   %2 تخ�شي�ص  على 
على  الغابات  من   %5 وترك  الربية"،  "احلياة  اأجل 
ب�رشي. يف عام 2015 مت  تدخل  اأي  طبيعتها دون 
ال�شابقة  الع�شكرية  املناطق  من  العديد  تخ�شي�ص 
مب�شاحة اإجمالية و�شلت اإىل 31000 هكتار، واإعادة 
مناطق  منها  طبيعية،  حمميات  لت�شبح  تاأهيلها 
اإىل  اأي�شا  الهتمام  ويتوجه  ومروج.  م�شتنقعات 
حماية البيئة يف البحار. فالبحار غنية جدا بالتنوع 

حوايل  احلياتي.  بالتنوع  زاخر  بلد  هي  اأملانيا 
�شنفا  و24000  احليوانات،  من  �شنفا   48000
والأ�شنيات  والفطريات  والطحالب  النباتات  من 
هذه  حماية  هنا.  ت�شتوطن  املائية  والأع�شاب 
اأ�شا�شي  هدف  هي  املتنوعة  احلياتية  الف�شاءات 
لل�شيا�شة احلكومية، وقد مت التاأكيد على ذلك يف عام 
الد�شتور. 16 منتزه وطني  1994 من خالل تعديل 
ّنَفتها منظمة اليوني�شكو، تتمتع  16 حممية حيوية �شَ
بني  موزعة  وهي  ومتنوعة،  خمتلفة  بخ�شائ�ص 
الألب،  وجبال  ال�شمال  بحر  بني  املناطق  خمتلف 

عالوة على اآلف املحميات الطبيعية.

اأملانيا هي ع�شو يف اأهم املعاهدات الدولية للتنوع 
احلياتي، كما ت�شارك يف حوايل 30 برنامج واتفاقية 
مع  البيئة.  حماية  اإىل  جميعها  ت�شعى  الدول،  بني 

تــنــوع مــهــم لــلــحــيــاة
مـوضـوع

منـذ بـ�سع �سـنــوات تــزداد فـي األـمـانـيـا 
اأنواع الـحـيـوانـات الـبـريـة الـتـي تـجـد مـوطـنـًا 

جديـدًا لـهـا. وقـد بـاتـت الـذئـاب تـتـجـول 
مـن جـديـد فـي اأكثـر مـن 60 قـطـيـعـًا )بـعـدد 

اإجـمـالـي يـقـدر بـحـوايل 600 ذئـب(، وذلـك فـي 
الواليـات ال�صرقـيـة وال�صـمـالية. اأيـ�صـًا القـطـط 

البـرية والـو�صـق لـم تـعـد مـن احلـيـوانـات الـنادر 
روؤيـتـهـا فـي البـالد. عـدد اأزواج طائـر الن�صر 

البـحـري مل يـ�صـبق اأن و�صـلـت اإىل هذا املقدار، 
وكاد م�صـهـده اأن يغـدو اأمرًا مـعـهودًا فـي بع�ص 

الـمنـاطـق. وفـي بعـ�ص الـمنـاطـق عـاد غـزال 
الـمـو�ص والـدب البـنـي اأيــ�صًا للـظـهـور، بـعـد اأن 
وجـد كل منهما طريقه اإىل األـمانـيـا من بلـدان 

الـجـوار الـواقـعـة فـي الـ�صـرق. 
 wwf.de   

مـعـلومـات
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احلياتي والبيئي، وتقدم لنا الكثري من املواد الأولية، 
النظام  ويقع  والغذاء.  للطاقة  م�شدرا  تعترب  كما 
ا�شتخراج  اأعمال  �شحية  اليوم  والطبيعي  البيئي 
النفط، والنقل البحري واملبالغة يف ا�شطياد ال�شمك 
ورمي الف�شالت غري القابلة للتفكك )مثل النفايات 
ثاين  غاز  كميات  ازدياد  من  وكذلك  البال�شتيكية(، 
اأك�شيد الفحم. �شمن اإطار الرئا�شة الأملانية ملجموعة 
الع�رشين G20 اتفق يف العام 2017 ممثلو احلكومات 
مع اخلرباء على خطة عمل موحدة، �شوف توؤدي اإىل 
الأملانية  . كما تنوي احلكومة  البحار  اإيقاف تلوث 

الأوروبي  لالحتاد  الدورية  رئا�شتها  فتة  ا�شتغالل 
حماية  يف  الطموح  التو�شع  اأجل  من   2020 يف 
البيئة الأوروبية. حيث ُيفَتَ�ص تخ�شي�ص املزيد من 
الأموال من اأجل حماية الطبيعة، وتاأ�شي�ص �شندوق 
اأوروبي م�شتقل حلماية الطبيعة. و�شوف يتم التكيز 
ب�شكل خا�ص على موت احل�رشات. من خالل "برنامج 
الأملانية  احلكومة  ت�شعى  احل�رشات"  حماية  عمل 
 الحتادية اإىل حت�شني الظروف املعي�شية للح�رشات. 
علمي  مراقبة  مركز  تاأ�شي�ص  املفت�ص  من  اأنه  كما 
                                     .ملراقبة التنوع الع�شوي

خـارطـة

البـحـر ال�صحـل فـي �صلي�صفـيـغ-هـولـ�صـتـاين

الـبـحـر الـ�صـحـل فـي هـامـبـورغ

البـحـر الـ�صـحـل فـي نـيـدرزاكـ�صـن

مــحــمــيـات الـيــونـيـسـكــو الـبــيـئــيـة والـمـنـتـزهـات الـوطنــيــة فـي ألــمـانــيــا

مـنـاطـق بـودن فـي فـوربـومـرن
يـازمــونـد

بـحـيـرة �صـالـزي

جـنـوب �صـرق-روغـن

مــوريـتــ�ص

وادي االأودر الـ�صـفـلـي

هـارتــ�ص

غـابـة كـيـلـرفـالـد-بحـيـرة اإيــدرهــايـنـيــ�ص

اآيــفــل
�صـويـ�صـرة الـ�صـكــ�صــونـيــة

مـنـاطـق نـهـر اإلـبـة

اأوبـرالوزيـتـ�ص مـ�صاحـات 
الـمـروج والـبـحـيـرات

غـابـة �صـبـريـفـالـد

رون فـيـ�صـرتـال-غـابـة 
تـوريـنـغـن

�صـورفـهـايـدة-كـوريـن

هـونـ�صـروك-غــابـة هـوخــفـالــد

غــابــات بـافـاريـا

الـغـابــة الــ�صــوداء

بـريـ�صـتـيـ�صغـادن
مناطق بري�صتي�صغادن

بـلـيـ�صـغـاو
غـابـة بـفـالـتـ�ص-�صمـال فـوغـيـزن

االألـب فـي مـنـاطـق �صـفـابـن

الـمـنـتـزه الـوطـنـي

الـمـحـمـيـة الـبـيـئـيـة

اإلـى جـانـب الـمـحـمـيـات الـبـيـئـيـة والـمـنـتـزهـات الـوطـنـيـة يـوجـد فـي األـمـانـيـا 104 مـنـتـزه طـبـيـعـي
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التنوع  املتحدة حول  الأمم  امل�شادقة على معاهدة 
احلياتي، التزمت حكومات 196 دولة من دول العامل 
ب�شكل  احلياتي  التنوع  يف  اخل�شائر  تخفي�ص  على 
جوهري فعال. ولكن حتى الآن مل يتم اإجناز النعطاف 
الكبري املاأمول للحد من انقرا�ص الأنواع احلياتية. يف 
2010، وخالل موؤمتر الدول املوقعة على املعاهدة يف 
ناغويا )اليابان(، مت و�شع اإطار قانوين دويل للح�شول 
التعوي�ص  اأجل  ومن  الوراثية،  اجلينية  املوارد  على 
معاهدة  دخلت  وقد  وتقا�شمها.  املنافع  عن  العادل 

ناغويا حيز التطبيق يف عام 2014. 

الفقاريات  من  عن %40  يزيد  ما  ُيعَترَب  اأملانيا  يف 
ُيفَتَ�ص  ال�شبب  لهذا  بالنقرا�ص.  مهددة  والنباتات 
تكثيف اجلهود الرامية اإىل حماية الطبيعة والأجنا�ص 
بحر  اإىل  اإ�شافة  املائية،  املوارد  الياب�شة ويف  على 
امل�شتعجل  الأ�شا�شي  الهدف  البلطيق.  وبحر  ال�شمال 
الطبيعية،  هو احليلولة دون تدمري ف�شاءات احلياة 
وعرب  الطرقات،  و�شق  امل�شاكن  بناء  خالل  من 
انت�شار املواد ال�شارة، التي تت�شبب بها اأي�شا الكثافة 
الزراعية، واملبالغة يف ا�شتخدام الأ�شمدة واملبيدات. 
الأرا�شي  ا�شتخدام  تقلي�ص  يتم  اأن  املفت�ص  ومن 
اإىل  هكتار   70 من  الطرقات  و�شق  البناء  اأجل  من 
30 هكتار يف اليوم. بالإ�شافة اإىل ذلك ُتَعّلق الآمال 
من  البالد  م�شاحة  جممل  من   %2 تخ�شي�ص  على 
على  الغابات  من   %5 وترك  الربية"،  "احلياة  اأجل 
ب�رشي. يف عام 2015 مت  تدخل  اأي  طبيعتها دون 
ال�شابقة  الع�شكرية  املناطق  من  العديد  تخ�شي�ص 
مب�شاحة اإجمالية و�شلت اإىل 31000 هكتار، واإعادة 
مناطق  منها  طبيعية،  حمميات  لت�شبح  تاأهيلها 
اإىل  اأي�شا  الهتمام  ويتوجه  ومروج.  م�شتنقعات 
حماية البيئة يف البحار. فالبحار غنية جدا بالتنوع 

حوايل  احلياتي.  بالتنوع  زاخر  بلد  هي  اأملانيا 
�شنفا  و24000  احليوانات،  من  �شنفا   48000
والأ�شنيات  والفطريات  والطحالب  النباتات  من 
هذه  حماية  هنا.  ت�شتوطن  املائية  والأع�شاب 
اأ�شا�شي  هدف  هي  املتنوعة  احلياتية  الف�شاءات 
لل�شيا�شة احلكومية، وقد مت التاأكيد على ذلك يف عام 
الد�شتور. 16 منتزه وطني  1994 من خالل تعديل 
ّنَفتها منظمة اليوني�شكو، تتمتع  16 حممية حيوية �شَ
بني  موزعة  وهي  ومتنوعة،  خمتلفة  بخ�شائ�ص 
الألب،  وجبال  ال�شمال  بحر  بني  املناطق  خمتلف 

عالوة على اآلف املحميات الطبيعية.

اأملانيا هي ع�شو يف اأهم املعاهدات الدولية للتنوع 
احلياتي، كما ت�شارك يف حوايل 30 برنامج واتفاقية 
مع  البيئة.  حماية  اإىل  جميعها  ت�شعى  الدول،  بني 

تــنــوع مــهــم لــلــحــيــاة
مـوضـوع

منـذ بـ�سع �سـنــوات تــزداد فـي األـمـانـيـا 
اأنواع الـحـيـوانـات الـبـريـة الـتـي تـجـد مـوطـنـًا 

جديـدًا لـهـا. وقـد بـاتـت الـذئـاب تـتـجـول 
مـن جـديـد فـي اأكثـر مـن 60 قـطـيـعـًا )بـعـدد 

اإجـمـالـي يـقـدر بـحـوايل 600 ذئـب(، وذلـك فـي 
الواليـات ال�صرقـيـة وال�صـمـالية. اأيـ�صـًا القـطـط 

البـرية والـو�صـق لـم تـعـد مـن احلـيـوانـات الـنادر 
روؤيـتـهـا فـي البـالد. عـدد اأزواج طائـر الن�صر 

البـحـري مل يـ�صـبق اأن و�صـلـت اإىل هذا املقدار، 
وكاد م�صـهـده اأن يغـدو اأمرًا مـعـهودًا فـي بع�ص 

الـمنـاطـق. وفـي بعـ�ص الـمنـاطـق عـاد غـزال 
الـمـو�ص والـدب البـنـي اأيــ�صًا للـظـهـور، بـعـد اأن 
وجـد كل منهما طريقه اإىل األـمانـيـا من بلـدان 

الـجـوار الـواقـعـة فـي الـ�صـرق. 
 wwf.de   

مـعـلومـات
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الــمــعــرفة و  الــتــعــلــيــم 

   عـالـم جـامـعـات ديـنـامـيـكـي    مـوقـع عـلـمـي مـتـمـيـز
 أبـحـاث مـتـمـيـزة طـمـوحـة    عـلـوم مـتـشـابـكـة    سـيـاسـة عـلـمـيـة 

خـارجـيـة نـشـيـطـة    نـظـام مـدرسـي جـذاب

لأوىل  العاملي  امل�ستوى  على  اأملانيا  تنتمي 
والتاأهيل  العلمي  البحث  جمالت  يف  العناوين 
رمزي  ب�سكل  ولو  عنه،  يعرب  ما  وهذا  الأكادميي. 
 80 خالل  من  عامليا  الثالثة  املرتبة  احتاللها 
العلم  يعترب  الذي  العوملة  ع�رص  يف  نوبل.  جائزة 
البالد  تتميز  املهمة،  الأولية"  "املواد  من  فيه 
العلمي  البحث  يف  العريقة  والتقاليد  الرتاث  ذات 
من  الدولية  املناف�سة  يف  جيد  مبوقع  والتطوير 
املوقع  ويتاأثر  العقول.  خرية  على  احل�سول  اأجل 
فاعلة  عنا�رص  بثالثة  لأملانيا  املتميز  العلمي 
 400 املوؤلفة من حوايل  الكثيفة  ال�سبكة  رئي�سية: 
العلمي  للبحث  جامعية  غري  موؤ�س�سات   4 جامعة، 
�سناعية  اأبحاث  وا�سعة،  عاملية  ب�سهرة  تتمتع 
الأوروبي  الحتاد  يف  اأملانيا  احتالل  اإن  قوية. 
"رواد الإبداع"  (EU) موقعا دائما �سمن جمموعة 

تنتمي  كما  العلمية.  الأبحاث  اأداء  قوة  اإىل  يعود 
القلة  واإىل  عامليا،  الرائدة  املجموعة  اإىل  اأملانيا 
من   %3 يقارب  ما  تخ�س�ص  التي  البلدان  من 
ومن  والتطوير،  للبحث  الإجمايل  املحلي  الناجت 

املفرت�ص اأن ترتفع هذه الن�سبة اإىل 3،5% بحلول 
العام 2025. 

والإ�سالحات  الإجراءات  من  العديد  خالل  من 
ال�ستمرار  مبادرة  واجلامعات  ال�سيا�سة  ت�سلمت 
العاملية  من  مزيد  نحو  والتحول  التطوير  يف 
الإجراءات  املتميز. ومن بني هذه  العلمي  للموقع 
مبادرة التاأهيل التي مت اإقرارها يف 2008، والتي 
التاأهيل"  خالل  من  "التقدم  عنوان  حتت  تقدم 
والتاأهيل.  التعليم  مراحل  لكافة  دعم  برامج 
"مبادرة  اأي�سا  الأخرى  الناجحة  الإجراءات  ومن 
معاهد  من  كبريا  عددا  اختارت  التي  التمّيز"، 
والتجمعات  العاملية  التوجهات  ذات  اخلريجني 
ا�سرتاتيجية  مع  ت�ستمر  والتي  املتميزة،  العلمية 
 ،"2020 اجلامعات  "ميثاق  اإىل  اإ�سافة  التميز، 
البحث  و"ميثاق  العالية"،  التقنية  و"ا�سرتاتيجية 
العاملية".  نحو  التوجه  و"ا�سرتاتيجية  والإبداع"، 
اأوروبا  الأكرب يف  العلمي  البحث  اأمة  وباعتبارها 
كانت اأملانيا يف العام 2014 اأول دولة ع�سو يف 

بـاخـتـصـار

مــوقــع عــلــمـي قــوي
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الـتعلـيم والـمعـرفـة: مقـطع فـيديـو حول الـمو�سوع
 tued.net/ar/vid5 
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لأوىل  العاملي  امل�ستوى  على  اأملانيا  تنتمي 
والتاأهيل  العلمي  البحث  جمالت  يف  العناوين 
رمزي  ب�سكل  ولو  عنه،  يعرب  ما  وهذا  الأكادميي. 
 80 خالل  من  عامليا  الثالثة  املرتبة  احتاللها 
العلم  يعترب  الذي  العوملة  ع�رص  يف  نوبل.  جائزة 
البالد  تتميز  املهمة،  الأولية"  "املواد  من  فيه 
العلمي  البحث  يف  العريقة  والتقاليد  الرتاث  ذات 
من  الدولية  املناف�سة  يف  جيد  مبوقع  والتطوير 
املوقع  ويتاأثر  العقول.  خرية  على  احل�سول  اأجل 
فاعلة  عنا�رص  بثالثة  لأملانيا  املتميز  العلمي 
 400 املوؤلفة من حوايل  الكثيفة  ال�سبكة  رئي�سية: 
العلمي  للبحث  جامعية  غري  موؤ�س�سات   4 جامعة، 
�سناعية  اأبحاث  وا�سعة،  عاملية  ب�سهرة  تتمتع 
الأوروبي  الحتاد  يف  اأملانيا  احتالل  اإن  قوية. 
"رواد الإبداع"  (EU) موقعا دائما �سمن جمموعة 

تنتمي  كما  العلمية.  الأبحاث  اأداء  قوة  اإىل  يعود 
القلة  واإىل  عامليا،  الرائدة  املجموعة  اإىل  اأملانيا 
من   %3 يقارب  ما  تخ�س�ص  التي  البلدان  من 
ومن  والتطوير،  للبحث  الإجمايل  املحلي  الناجت 

املفرت�ص اأن ترتفع هذه الن�سبة اإىل 3،5% بحلول 
العام 2025. 

والإ�سالحات  الإجراءات  من  العديد  خالل  من 
ال�ستمرار  مبادرة  واجلامعات  ال�سيا�سة  ت�سلمت 
العاملية  من  مزيد  نحو  والتحول  التطوير  يف 
الإجراءات  املتميز. ومن بني هذه  العلمي  للموقع 
مبادرة التاأهيل التي مت اإقرارها يف 2008، والتي 
التاأهيل"  خالل  من  "التقدم  عنوان  حتت  تقدم 
والتاأهيل.  التعليم  مراحل  لكافة  دعم  برامج 
"مبادرة  اأي�سا  الأخرى  الناجحة  الإجراءات  ومن 
معاهد  من  كبريا  عددا  اختارت  التي  التمّيز"، 
والتجمعات  العاملية  التوجهات  ذات  اخلريجني 
ا�سرتاتيجية  مع  ت�ستمر  والتي  املتميزة،  العلمية 
 ،"2020 اجلامعات  "ميثاق  اإىل  اإ�سافة  التميز، 
البحث  و"ميثاق  العالية"،  التقنية  و"ا�سرتاتيجية 
العاملية".  نحو  التوجه  و"ا�سرتاتيجية  والإبداع"، 
اأوروبا  الأكرب يف  العلمي  البحث  اأمة  وباعتبارها 
كانت اأملانيا يف العام 2014 اأول دولة ع�سو يف 
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الــمــعــرفة و  الــتــعــلــيــم 

من  للمزيد  ا�سرتاتيجية  ت�سع  الأوروبي  الحتاد 
اإ�سالح وتطوير ف�ساء البحث العلمي الأوروبي. 

وحتظى التوجهات نحو مزيد من العاملية باأهمية 
حتويل  مت  بولونيا  م�رصوع  �سياق  ف�سمن  خا�سة. 
اإىل  الدرا�سية  والربامج  التعليمية  املناهج  غالبية 
بالإمكان  وبات  واملا�سرت،  البكالوريو�ص  نظام 
الكليات  اأو  اجلامعات  من  العديد  يف  الدرا�سة 
اأملانيا ب�سعبية كبرية بني  اأجنبية. وتتمتع  بلغات 
حيث  العامل،  اأنحاء  �ستى  من  الأجانب  الدار�سني 
على  �سعبية  الأكرث  اخلم�ص  البلدان  اإىل  تنتمي 

العاملي.  امل�ستوى 

اخلارج  نحو  الأجانب  الطلبة  حركة  اأن  كما 
اأي�سا   .%35 حوايل  معدل  عند  وتقع  جدا،  كبرية 
الأملانية  اجلامعات  يف  الأجانب  العاملني  اأعداد 
با�ستمرار،  الأخرية  ال�سنوات  خالل  ارتفعت 
من  العديد   .%10 ن�سبة  عن  اليوم  تزيد  وهي 
"ت�سدير"  جمال  يف  تن�سط  الأملانية  اجلامعات 
بناء  يف  وامل�ساركة  الدرا�سية  واملناهج  الربامج 
�سوق  حنايا  يف  الأملاين  املوديل  وفق  اجلامعات 

نظام  يتمتع  املبداأ  حيث  ومن  الدولية.  التعليم 
العاملية  باملقارنة  جيدة  ب�سمعة  الأملاين  التعليم 
اأ�سواق  لحتياجات  ومواكبته  مواءمته  حيث  من 
يحملون  اأملانيا  يف  البالغني  من   %87 العمل. 
�سهادة  اأو  )بكالوريا(  الثانوية  الدرا�سة  �سهادة 
بلدان  متو�سط  يف  الرقم  هذا  ويبلغ  مهني.  تاأهيل 
         .حوايل 86% فقط OECD منظمة

مــ�ســتــكــ�ســف الأبــحــاث
فــهــر�س الأبــحــاث يــ�ســم اأكــثــر مــن

25500   مــعــهــد ومــوؤ�ســ�ســة 
 research-explorer.de

الــبــحــث الــعــلــمــي فـي األـمــانــيــا
مــنــ�ســة الـمــعــلــومــات الـمــركــزيــة حــول 

األـمــانــيــا كــمــوقــع مــتــمــيــز فـي الإبــداع 
والــبــحــث الــعــلــمــي   

 research-in-germany.org

 DWIH

دور الــعــلــوم والإبــداع الألـمــانــيــة فـي 
�ســتــى اأنــحــاء الــعــالــم  

 dwih-netzwerk.de

مــ�ســيــرة مــهــنــيــة نــاجــحــة: �ســهــادة تــخــرج مــحــتــرمــة
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تــجــمع الأبــحــاث الألــمــانــي 
تـجـمـع الأبـحـاث الألـمـانـي (DFG) هـو الـجـهـة الـمـركـزيـة 

لـدعـم الـبـحـث الـعـلـمـي فـي الـجـامـعـات ومـراكــز الأبــحــاث الـتـي 
يــتــم تــمــويـلـهـا عــادة مـن الأمــوال الــحــكــومـيــة الـعـامــة.  

 dfg.de

مــ�ؤتــمــر ر�ؤ�ســاء الــجــامــعــات الألـمــانــيــة 
مــوؤتــمــر روؤ�ســاء الــجــامــعــات الألـمـانــيــة (HRK) هــو تــجــمــع 

الـجـامــعـات الـحـكــومـيـة والـجـامـعــات الـمـعــتـرف بــهـا حـكــومــيــًا 
فـي األـمـانــيـا. بـنــك الـمـــعـلــومـات "بـو�سـلــة الـجـامـعـات" يـقــدم 
مـعـلــومــات عـن الـتــخــ�ســ�ســات والـمــنــاهــج الــدرا�ســيــة وعـن 

نــ�ســاطــات الــتــعــاون الــدولــي. 
 hrk.de, hochschulkompass.de

  Leopoldina لــيــ�بــ�لــديــنــا
تــ�ســم الأكــاديــمــيــة الــعــلــمــيــة الأقــدم فـي الــعــالــم 

"لــيــوبــولــديــنــا" فـي هــالــة 1500 عــ�ســوًا.  
 leopoldina.org

مــنــظــمــات الأبــحــاث غــيــر الــجــامــعــيــة 
مـوؤ�سـ�سـة مـاكــ�س-بــالنــك، مــوؤ�ســ�سة فــراونــهــوفــر، تــجــمــع 

هيــلــمــهــولــتــ�س، تــجــمــع ليــبــنــيــتــ�س: هي منــظــمــات ومــوؤ�ســ�ســات 
اأبــحــاث غــري جــامــعــيــة تــحــظــى بــالتــمــويــل من الــحــكــومــة 

الألــمــانــية التــحــاديــة ومن الــوليــات الألــمــانــية.
  mpg.de, fraunhofer.de, helmholtz.de, 

leibniz-gemeinschaft.de

مــ�ؤ�ســ�ســة األــكــ�ســنــدر فــ�ن هــ�مــبــ�لــت 
تــقــوم مــوؤ�ســ�ســة هــومــبــولــت بــدعــم خــيــرة الــعــلــمــاء 

كــمــا تــدعــم الــتــبــادل الــعــلــمــي. 
 humboldt-foundation.de

الــهــيــئــة الألـمـانـيـة لـلـتـبـادل الأكـاديـمـي الـخـارجـي
تــعــتــبــر هــيــئــة DAAD اأكــبــر مــوؤ�ســ�ســة لــدعــم تــبــادل الــدار�ســني 

والــعــلــمــاء. وهي تــتــمــتــع بــ�ســبــكــة عــالقات تــغــطي الــعــالــم 
وتــ�ســم من بــيــنــهــا 71 فــرع خــارجــي ومكــتــب للــمــعــلــومــات.    

 daad.de, studieren-in.de

بــ�ابــة األــ�مــنــي األـمــانــيــا 
بــوابــة األــومــني األــمــانــيا تــربــط بــني اأنــا�س فـي �ســتــى اأنــحــاء 

الــعــالــم، در�ســوا اأو عــمــلــوا اأو قــامــوا بــالــبــحــث الــعــلــمــي فــي 
األــمــانــيــا.  

 alumniportal-deutschland.org

مــبــادرة "الــمــدار�س: �ســركــاء الــمــ�ســتــقــبــل"  
مــبــادرة PASCH لــوزارة الــخــارجــيــة الألــمــانــيــة التــحــاديــة 

تــجــمــع مــا يــقـارب 1700 مــدر�ســة فــي مــخــتــلــف بــلــدان الــعــالــم، 
تتــمــتــع فــيــهــا الــلــغــة الألـمـانــيــة بـاأهــمــيــة خـا�ســة.  

 pasch-net.de

لــمزيـد مـن الــمـعــلـومات حـول مــخــتــلـف الـمـو�سوعــات 
ذات الــ�ســلــة، وروابـط ذات تــعـلــيـقـات، ومــ�ســاهـمـات، 

ووثــائــقــيــات، وخــطــابــات، عــالوة عــلــى مــعــلــومـات 
اإ�ســافـــيـة حـول كـــلـمـات الــبـحــث مــثـــل مـــ�ســروع 

بـــولــونــيــا، النــتـــقــال اإلــى الــعــالـمـــيــة، �ســـهــادات الــتـــخــرج، �ســــروط 
الــقــبــول فـي الــجــامــعــات.  
 tued.net/ar/dig5
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الــمــعــرفة و  الــتــعــلــيــم 

من  للمزيد  ا�سرتاتيجية  ت�سع  الأوروبي  الحتاد 
اإ�سالح وتطوير ف�ساء البحث العلمي الأوروبي. 

وحتظى التوجهات نحو مزيد من العاملية باأهمية 
حتويل  مت  بولونيا  م�رصوع  �سياق  ف�سمن  خا�سة. 
اإىل  الدرا�سية  والربامج  التعليمية  املناهج  غالبية 
بالإمكان  وبات  واملا�سرت،  البكالوريو�ص  نظام 
الكليات  اأو  اجلامعات  من  العديد  يف  الدرا�سة 
اأملانيا ب�سعبية كبرية بني  اأجنبية. وتتمتع  بلغات 
حيث  العامل،  اأنحاء  �ستى  من  الأجانب  الدار�سني 
على  �سعبية  الأكرث  اخلم�ص  البلدان  اإىل  تنتمي 

العاملي.  امل�ستوى 

اخلارج  نحو  الأجانب  الطلبة  حركة  اأن  كما 
اأي�سا   .%35 حوايل  معدل  عند  وتقع  جدا،  كبرية 
الأملانية  اجلامعات  يف  الأجانب  العاملني  اأعداد 
با�ستمرار،  الأخرية  ال�سنوات  خالل  ارتفعت 
من  العديد   .%10 ن�سبة  عن  اليوم  تزيد  وهي 
"ت�سدير"  جمال  يف  تن�سط  الأملانية  اجلامعات 
بناء  يف  وامل�ساركة  الدرا�سية  واملناهج  الربامج 
�سوق  حنايا  يف  الأملاين  املوديل  وفق  اجلامعات 

نظام  يتمتع  املبداأ  حيث  ومن  الدولية.  التعليم 
العاملية  باملقارنة  جيدة  ب�سمعة  الأملاين  التعليم 
اأ�سواق  لحتياجات  ومواكبته  مواءمته  حيث  من 
يحملون  اأملانيا  يف  البالغني  من   %87 العمل. 
�سهادة  اأو  )بكالوريا(  الثانوية  الدرا�سة  �سهادة 
بلدان  متو�سط  يف  الرقم  هذا  ويبلغ  مهني.  تاأهيل 
         .حوايل 86% فقط OECD منظمة

مــ�ســتــكــ�ســف الأبــحــاث
فــهــر�س الأبــحــاث يــ�ســم اأكــثــر مــن

25500   مــعــهــد ومــوؤ�ســ�ســة 
 research-explorer.de

الــبــحــث الــعــلــمــي فـي األـمــانــيــا
مــنــ�ســة الـمــعــلــومــات الـمــركــزيــة حــول 

األـمــانــيــا كــمــوقــع مــتــمــيــز فـي الإبــداع 
والــبــحــث الــعــلــمــي   

 research-in-germany.org

 DWIH

دور الــعــلــوم والإبــداع الألـمــانــيــة فـي 
�ســتــى اأنــحــاء الــعــالــم  

 dwih-netzwerk.de

مــ�ســيــرة مــهــنــيــة نــاجــحــة: �ســهــادة تــخــرج مــحــتــرمــة

97 | 96

في شبكة اإلنترنت

Tatsachen_2015_arab-Bildung_kon.indd   97 25.07.2018   17:47:40



الــمــعــرفة و  الــتــعــلــيــم 

اأقـــدم جــامــعــة: جــامــعــة ر�بــريــ�ســت كــارل                 
هــايــدلــبــيــرغ )تــاأ�ســ�ســت فـي 1386( 

اأحــدث جــامــعــة: الــجــامــعــة الــطــبــيــة                              
بــرانــدنــبــ�رغ )تــاأ�ســ�ســت فـي 2014(

اأكــبــر جــامــعــة: جــامــعــة كــ�لــ�نــيــا 
)53176 دار�س(

اأكــثــر الــجــامــعــات جــاذبــيــة لــخــيــرة                       
الــعــلــمــاء والــبــاحــثــني الــ�ســبــاب مــن 

الــخــارج: جــامــعــة بــرلــيـن الــحــرة 
)تــ�ســنــيــف هــ�مــبــ�لــت 2017(

يتنوع م�سهد اجلامعات الأملانية ب�سكل ل مثيل له: 
مدن  يف  عاملية  اأ�سماء  حتمل  جامعات  ي�سم  فهو 
معاهد  اإىل  اإ�سافة  ميونيخ،  اأو  برلني  مثل  كبرية، 
عليا متميزة يف مدن اأخرى مثل اآخن وهايدلبريغ 
يف  قوية  احلجم،  متو�سطة  جامعات  وكارل�رصوة. 
البحث العلمي ومعاهد عليا تخ�س�سية اأ�سغر منها 
الدويل، ت�سكل جمتمعة جوهر  تتميز على امل�ستوى 
العامل الأكادميي الأملاين. وح�سب ت�سنيف �سانغهاي 
الدويل، وت�سنيف اجلامعات العاملي QS، وت�سنيف 
فاإن  اجلامعات،  يف  العايل  للتعليم  العاملي  تاميز 
 200 اأف�سل  بني  ت�سم  الت�سنيفات  هذه  جميع 
اأملانية.  جامعة يف العامل، من 10 اإىل 12 جامعة 
وب�سكل خا�ص حتتل جامعة لودفيغ-ماك�سيميليان 
يف ميونيخ، وجامعة هايدلبريغ، وجامعة ميونيخ 
موؤمتر  عام.  وح�سب  ب�سكل  متقدمة  مراتب  التقنية 
متكن  فقد   (HRK) الأملانية  اجلامعات  روؤ�ساء 

الختيار  اأملانيا يف عام 2017 من  الدار�سون يف 
جامعة،   120( العايل  للتعليم  موؤ�س�سة   399 بني 
للفن  عايل  معهد   58 تخ�س�سي،  عايل  معهد   221
التخ�س�سات  عدد  اإجمايل  وي�سل  واملو�سيقى(، 
و�سمن   .19011 اإىل  جمتمعة  فيها  واملناهج 
اإطار م�رصوع بولونيا الذي انطلق يف عام 1999، 
مت  الأوروبية،  اجلامعات  اأنظمة  توحيد  اأجل  من 
الدرا�سية  حتى الآن تعديل جميع املناهج واخلطط 
واملا�سرت  البكالوريو�ص  اأ�سا�ص  على  قائمة  لت�سبح 
)ماج�ستري حديثة(. وحتظى 240 جامعة بالتمويل 
من الدولة، بينما تعتمد 39 اأخرى يف متويلها على 

الكني�سة، و120 من م�سادر خا�سة. 

تـزايـد ال�شـعـبـيـة لـدى الـطـلـبـة 
الأجـانـب من �شـتى اأنـحاء العامل

حيث  من  الأملانية  اجلامعات  عامل  تق�سيم  ميكن 
رئـيـ�سية:  اأ�سـكـال  ثـالثة  اإىل  والوظـائـف  البنـاء 
للفن  عايل  معهد  تخـ�س�سي،  عايل  معهد  جامعة، 
والفيلم واملو�سيقى. بينما تقدم اجلامعات التقليدية 
اجلامعات  تركز  التخ�س�سات،  من  وا�سعا  جمال 
يف  الأ�سا�سية  الأبحاث  جمالت  على   (TU) التقنية 
والعلوم  التـقـنية  الهند�سـية  العـلوم  تخـ�سـ�سات 
الت�سع  التقنية  اجلامعات  جتمعت  وقد  الطبيعية. 
 .TU9 مبادرة  معا  و�سكلت   2009 عام  يف  الرائدة 
موؤ�س�سات  جمرد  اأملانيا  يف  اجلامعات  تعترب  ول 
الأهمية،  وبذات  اأي�سا  واإمنا  وح�سب،  تعليمية 
مـبداأ  حاليا  بهذا  وجت�سد  العلمية،  لالأبحاث  مراكز 
البـحث  بـني  ُيـَوّحـِد  الذي  الـتعلـيم  يف  هـومبـولـت 
يف  الأول  هدفها  اجلامعات  و�سعت  وقد  والتعليم. 
دعم اجليل اجلديد من العلماء والباحثني، وهو يقوم 

مــشــهــد جــامــعــي ديــنــامــيــكــي
مـوضـوع
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على تقدمي العلوم التخ�س�سية والعمل با�ستقاللية، 
املعاهد  وتتميز  الباحثني.  العلماء  وتاأهيل 
 ،221 عددها  البالغ   (FH) العليا  التخ�س�سية 
بالتوجه العملي، وهي من املميزات الأملانية، وهي 
حتمل اأي�سا ب�سكل اإ�سايف يف اأغلب الأحيان ال�سم 
"جامعة  الأنكلو�ساك�سوين  النظام  يف  املعروف 
للمرة  الدكتوراه  برامج  اإدخال  التطبيقية".  العلوم 
ولية  يف  العليا  التخ�س�سية  املعاهد  اإىل  الأوىل 
كانت  ذلك  قبل  النقا�ص.   من  الكثري  اأثار  هي�سن 
اإىل  التوجه  الدكتوراه حكرا على اجلامعات.  برامج 

كانت  بينما  م�ستمر:  تزايد  يف  الأكادميية  الدرا�سة 
يف  اجلامعية  الدرا�سة  يف  اجلدد  املبتدئني  ن�سبة 
ن�سف  من  اأكرث  اليوم  يبداأ   ،%37 عند   2005 عام 
دعم  قانون  جامعية.  درا�سة  اأملانيا  يف  ال�سباب 
يف  الفر�سة  لهم  يتيح   (BAföG) العلمي  التح�سيل 
الأو�ساع  عن  النظر  بغ�ص  اجلامعية،  الدرا�سة 
املادية واملالية لعائالتهم. ن�سف الدار�سني تقريبا 
يتحدرون من والدين ل يتمتعان بدرا�سة اأكادميية. 
بلغ   2017/2016 ال�ستوي  الدرا�سي  الف�سل  يف 
الأملانية  اجلامعات  يف  امل�سجلني  الطلبة  عدد 

2،8 مــلــيــون طــالــب مــ�ســجــلــيــن فـي حــوالــي 400 جــامــعــة فـي األــمــانــيــا

Tatsachen_2015_arab-Bildung_kon.indd   98 25.07.2018   17:47:40

الــمــعــرفة و  الــتــعــلــيــم 

اأقـــدم جــامــعــة: جــامــعــة ر�بــريــ�ســت كــارل                 
هــايــدلــبــيــرغ )تــاأ�ســ�ســت فـي 1386( 

اأحــدث جــامــعــة: الــجــامــعــة الــطــبــيــة                              
بــرانــدنــبــ�رغ )تــاأ�ســ�ســت فـي 2014(

اأكــبــر جــامــعــة: جــامــعــة كــ�لــ�نــيــا 
)53176 دار�س(

اأكــثــر الــجــامــعــات جــاذبــيــة لــخــيــرة                       
الــعــلــمــاء والــبــاحــثــني الــ�ســبــاب مــن 

الــخــارج: جــامــعــة بــرلــيـن الــحــرة 
)تــ�ســنــيــف هــ�مــبــ�لــت 2017(

يتنوع م�سهد اجلامعات الأملانية ب�سكل ل مثيل له: 
مدن  يف  عاملية  اأ�سماء  حتمل  جامعات  ي�سم  فهو 
معاهد  اإىل  اإ�سافة  ميونيخ،  اأو  برلني  مثل  كبرية، 
عليا متميزة يف مدن اأخرى مثل اآخن وهايدلبريغ 
يف  قوية  احلجم،  متو�سطة  جامعات  وكارل�رصوة. 
البحث العلمي ومعاهد عليا تخ�س�سية اأ�سغر منها 
الدويل، ت�سكل جمتمعة جوهر  تتميز على امل�ستوى 
العامل الأكادميي الأملاين. وح�سب ت�سنيف �سانغهاي 
الدويل، وت�سنيف اجلامعات العاملي QS، وت�سنيف 
فاإن  اجلامعات،  يف  العايل  للتعليم  العاملي  تاميز 
 200 اأف�سل  بني  ت�سم  الت�سنيفات  هذه  جميع 
اأملانية.  جامعة يف العامل، من 10 اإىل 12 جامعة 
وب�سكل خا�ص حتتل جامعة لودفيغ-ماك�سيميليان 
يف ميونيخ، وجامعة هايدلبريغ، وجامعة ميونيخ 
موؤمتر  عام.  وح�سب  ب�سكل  متقدمة  مراتب  التقنية 
متكن  فقد   (HRK) الأملانية  اجلامعات  روؤ�ساء 

الختيار  اأملانيا يف عام 2017 من  الدار�سون يف 
جامعة،   120( العايل  للتعليم  موؤ�س�سة   399 بني 
للفن  عايل  معهد   58 تخ�س�سي،  عايل  معهد   221
التخ�س�سات  عدد  اإجمايل  وي�سل  واملو�سيقى(، 
و�سمن   .19011 اإىل  جمتمعة  فيها  واملناهج 
اإطار م�رصوع بولونيا الذي انطلق يف عام 1999، 
مت  الأوروبية،  اجلامعات  اأنظمة  توحيد  اأجل  من 
الدرا�سية  حتى الآن تعديل جميع املناهج واخلطط 
واملا�سرت  البكالوريو�ص  اأ�سا�ص  على  قائمة  لت�سبح 
)ماج�ستري حديثة(. وحتظى 240 جامعة بالتمويل 
من الدولة، بينما تعتمد 39 اأخرى يف متويلها على 

الكني�سة، و120 من م�سادر خا�سة. 

تـزايـد ال�شـعـبـيـة لـدى الـطـلـبـة 
الأجـانـب من �شـتى اأنـحاء العامل

حيث  من  الأملانية  اجلامعات  عامل  تق�سيم  ميكن 
رئـيـ�سية:  اأ�سـكـال  ثـالثة  اإىل  والوظـائـف  البنـاء 
للفن  عايل  معهد  تخـ�س�سي،  عايل  معهد  جامعة، 
والفيلم واملو�سيقى. بينما تقدم اجلامعات التقليدية 
اجلامعات  تركز  التخ�س�سات،  من  وا�سعا  جمال 
يف  الأ�سا�سية  الأبحاث  جمالت  على   (TU) التقنية 
والعلوم  التـقـنية  الهند�سـية  العـلوم  تخـ�سـ�سات 
الت�سع  التقنية  اجلامعات  جتمعت  وقد  الطبيعية. 
 .TU9 مبادرة  معا  و�سكلت   2009 عام  يف  الرائدة 
موؤ�س�سات  جمرد  اأملانيا  يف  اجلامعات  تعترب  ول 
الأهمية،  وبذات  اأي�سا  واإمنا  وح�سب،  تعليمية 
مـبداأ  حاليا  بهذا  وجت�سد  العلمية،  لالأبحاث  مراكز 
البـحث  بـني  ُيـَوّحـِد  الذي  الـتعلـيم  يف  هـومبـولـت 
يف  الأول  هدفها  اجلامعات  و�سعت  وقد  والتعليم. 
دعم اجليل اجلديد من العلماء والباحثني، وهو يقوم 

مــشــهــد جــامــعــي ديــنــامــيــكــي
مـوضـوع
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ح�سلوا  طالب   26550 بينهم  طالب،  مليون   2،8
الأمر  اأملانيا،  الثانوية خارج  الدرا�سة  �سهادة  على 
الذي يعني زيادة مبعدل 41% عن الف�سل الدرا�سي 
الطلبة  عدد  يزيد  اليوم   .2007/2006 ال�ستوي 
ما  �سعفي  عن  الأملانية  اجلامعات  يف  الأجانب 
كان عليه هذا العدد يف عام 1996. وتاأتي غالبية 
وعلى  ورو�سيا.  والهند  ال�سني  من  الأجانب  الطلبة 
اأكرث خم�سة  اأملانيا من بني  امل�ستوى الدويل تعترب 
بلدان يف العامل �سعبية بالن�سبة للدار�سني الأجانب. 

اإىل  الأملانية  اجلامعات  عمدت  الوقت  ذات  يف 
باللغات  الدرا�سية  ومناهجها  عرو�سها  تو�سيع 
حوايل  كبري:  ب�سكل  العاملية  وتوجهاتها  الأجنبية 

الإنكليزية  اللغة  تتعمد  درا�سي  منهاج   1400
منهاج   730 من  اأكرث  ويف  للتدري�ص.  لغة  اأي�سا 
ميكن احل�سول على �سهادة تخرج دولية مزدوجة. 
الأ�سكال  املتعددة  الدكتوراه  برامج  وت�سكل 
لطلبة  خا�ص  اجتذاب  عامل  والتخ�س�سات 
ت�سكل  كما  العامل.  اأنحاء  �ستى  من  الدكتوراه 
اأية  تفر�ص  ل  التي  عام،  ب�سكل  املجانية  الدرا�سة 
ر�سوم جامعية على الطلبة يف اأملانيا عامل جذب 

للدار�سني.  اإ�سايف 

تقابله  الأكادميي  التاأهيل  نحو  املتزايد  امليل 
الأملانية  الوليات  وحكومات  الحتادية  احلكومة 
العايل  التعليم  "ميثاق  برنامج  �سمن  معا: 
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مــنــذ زمــن بــعــيــد 
تــاأتــي الـمــجــمــوعــة 

الأكــبــر مــن الــطــلــبــة 
الأجــانــب مــن 

الــ�ســيــن 

10204
رو�سـيـا

34276
الـ�سـيـن

6577
اأوكـرانــيــا

6837
تــركــيــا

14878
الــهـنــد

9798
7717الــنــمــ�سـا

اإيــطــالــيـا

7265
الـكــامـيــرون

6826
فــرنــ�ســا

6994
اإيــران

الــدارســيــن األجــانــب فـي ألــمــانــيــا
خـارطـة
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2020" قررت يف نهاية 2014 اأن تقوم جمتمعة 
جمموعه  ي�سل  ما  بتمويل  التالية  ال�سنوات  خالل 
وخالل  اإ�سافية.  درا�سة  فر�سة   760000 اإىل 
 2007 من  العايل  التعليم  ميثاق  فرتة  جممل 
بتقدمي  الحتادية  اجلهات  �ستقوم   2023 حتى 
الوليات  و�ستقدم  يورو،  مليار   20،2 ما جمموعه 

الحتادية 18،3 مليار يورو. 

مـبـادرات مـن اأجـل مـزيد الـتـمـيـز 
الـعـالـمـيـة مـن  وكـثـيـر 

اجلهات  دعمت  ز،  الَتَميُّ مبادرة  خالل  من 
 2005 عامي  بني  الأملانية  والوليات  الحتادية 
متميزة  اأبحاث  وموؤ�س�سات  م�رصوعات  و2017 
ويف  الأملانية.  العليا  واملعاهد  اجلامعات  يف 
-2012( الربنامج  من  وحدها  الثانية  املرحلة 

2017( مت تقدمي 2،7 مليار يورو لدعم 45 معهد 
م�رصوع  و11  متميز  علمي  جتمع  و43  للخريجني 
جامعة.   39 بني  جميعها  تتوزع  �سباق،  م�ستقبلي 
للمبادرة  بديلة  جاءت  التي  التميز  ا�سرتاتيجية 
من  اعتبارا  حمددة،  غري  لفرتة  بداية  و�سعها  مت 
 533 اإجمايل  مببلغ  تخ�سي�سها  ومت   ،2018
ت�ساهم  اأن  املفرت�ص  ومن  �سنويا.  يورو  مليون 
التناف�سي  املركز  بتقوية  ال�سرتاتيجية  هذه 
للجامعات الأملانية على امل�ستوى الدويل. اإن دعم 
القدرة  يقوي  املتميزة  العنقودي  التجمع  مراكز 
البحث  ملجالت  الدويل  امل�ستوى  على  التناف�سية 
املرتبطة  وامل�رصوعات  اجلامعات  يف  العلمي 
املوافقة  متت  حال  ويف  الأملانية.  باجلامعات 
اجلامعة،  ذات  يف  متميزين  جتمعني  دعم  على 
تكون الفر�سة متاحة اأمام هذه اجلامعة للح�سول 

على دعم م�ستدام، ب�سفتها جامعة متميزة. 

اأحد  العاملية  نحو  التوجه  يف  ال�شتمرار  ويبقى 
اجلامعات  روؤ�ساء  موؤمتر  الأهم.  املو�سوعات 
اتفاق تعاون جلامعات  اأكرث من 33000  يح�سي 

اأملانية مع موؤ�س�سات �رصيكة يف حوايل 150 بلدا 
من بلدان العامل، منها العديد من الربامج املنوعة 
على  )احل�سول  املزدوجة  ال�سهادة  تت�سمن  التي 
واحد(.  اآن  يف  جامعتني  من  تخرج  �سهادتي 
املناهج  العديد من اجلامعات يف تطوير  وت�سارك 
وفق  اجلامعات  وتاأ�سي�ص  الأملانية  الدرا�سية 
م�رص  يف  احلال  هي  كما  الأملاين،  املوديل 
وعمان  ومنغوليا  وكازاخ�ستان  والأردن  وال�سني 

و�سنغافورة وهنغاريا وفيتنام وتركيا. 

واإقامات  م�رصوعات  حتظى  ذلك  اإىل  بالإ�شافة 
اأجنز  حيث  بالدعم.  اخلارج  يف  الأملان  الدار�سني 
اأكرث من ثلث الطلبة الأملان فرتة اإقامة يف خارج 
الطالب  ن�سف  يح�سل  اأن  املفرت�ص  ومن  البالد. 
اأثناء  اإ�سافية  خربات  على  امل�ستقبل  يف  الأملان 
لفرتة معينة يف  الإقامة  درا�ستهم من خالل  فرتة 
مثل  الدرا�سية،  املنح  عرو�ص  وت�ساهم  اخلارج. 
هذه  مثل  دعم  يف   ”Erasmus+„ بلو�ص  اإرا�سمو�ص 
                                    .الإقامة الدرا�سية الَقيِّمة

بــرنــامــج الـمــراأة الـبــر�فــيــ�ســ�رة 
تــكــتــب الــنــ�ســاء فـي األــمــانــيــا اليــوم مــا يــقــرب مــن 

نــ�ســف ر�ســائــل الــدكــتــوراه، ولــكــن اأقــل من ربــع الــذيــن 
يــحــمــلــون لــقــب بــروفيــ�سور هــم من الــنــ�ســاء. لــهــذا 
ال�ســبــب اأطــلــقــت احلكــومــة التــحــاديــة وحــكــومــات 

الوليــات فــي 2008 بــرنــامــج الــمــراأة البــروفــيــ�ســورة. 
بــرنــامــج الدعــم الذي يحــظــى فـي مرحــلــتــه الثــالــثــة 
من 2018 حتى 2022 مبــوازنــة تــ�ســل اإىل 200 ملــيــون 

يــورو، �ســوف يــقــود اإىل رفــع عــدد الــ�ســيــدات مــن حــمــلــة 
مــرتــبــة بــروفــيــ�ســورة فـي اجلــامــعــات الألــمــانــيــة ودعــم 

الــبــنــى الــمــ�ســاعــدة على تــحــقــيق الــم�ساواة بــيــن 
اجلــنــ�ســني. و�ســمن اإطــار البــرنــامــج تــم حــتــى الآن 

فــعــلــيــا ت�ســمــية ما يــزيــد عن 500 بــروفــيــ�ســورة. 
 bmbf.de/de/494.php 

مـعـلومـات
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الــمــعــرفة و  الــتــعــلــيــم 

مـوضـوع

بقيمة  اأملانيا  يف  والأبحاث  العلوم  تتمتع 
ال�سنوات  وخالل  خا�ص.  واحرتام  متميزة 
والقطاعات  ال�سيا�سة  من  كل  عمدت  الأخرية 
ميزانياتها  زيادة  اإىل  با�ستمرار  القت�سادية 
 2016 يف  العلمية.  للن�ساطات  املخ�س�سة 
ن�سبة  العلمي  البحث  على  الإنفاق  جممل  و�سل 
بهذا   .(BIP) الإجمايل  املحلي  الناجت  من   %2،93
ال�سدارة  جمموعة  �سمن  مكانتها  اأملانيا  حتتل 
 2،5 عن  يزيد  ما  ت�ستثمر  التي  العامل  بلدان  بني 
العلمي  البحث  يف  الإجمايل  املحلي  ناجتها  من 

 .  (FuE) والتطوير 

 FuE على  اأملانيا  يف  الإنفاق  اإجمايل  بلغ  وقد 
يورو.  مليار   92،2 حوايل   2016 عام  يف 
مليار   63 من  يقرب  ما  ال�سناعة  قدمت  حيث 
و�ساهمت  العلمي،  البحث  اأبحاث  اأجل  من  يورو 
بحوايل  والدولة  مليار،   16،5 بحوايل  اجلامعات 
الإبداع  اإجنازات  "�سجل  درا�سة  مليار.   12
املفو�سية  و�سعتها  التي   "2017 الأوروبية 
ال�سويد  جانب  اإىل  اأملانيا  و�سعت  الأوروبية 

�سمن  وبريطانيا  وهولندا  وفنلندة  والدمنارك 
الحتاد  يف  الإبداع"  "رواد  القيادة  جمموعة 
اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  كما   .(EU) الأوروبي 
الإبداع  جمال  يف  الأملانية  ال�رصكات  ا�ستثمار 
فقد  لأوروبا.  بالن�سبة  يحتذى  مثال  تعترب 
 FuE يف  م�ساهمتها  اأملانيا  يف  ال�رصكات  رفعت 
 .%50 يعادل  مبا  و2016   2006 عامي  بني 
والقطاعات  الدولة  اإنفاق  اإجمايل  ارتفع  كما 
FuE منذ عام  القت�سادية واجلامعات يف جمال 
الإنفاق  هذا  ن�سبة  اأن  اإل   .%65 2005مبعدل 
يف  ت�ستمر  اأن  يجب  الإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل 
الرتفاع: حيث من املفرت�ص اأن ت�سل اإىل %3،5 

 .2025 العام  بحلول 

وا�سحة:  تربز  الأملان  العلماء  واإجنازات  نتائج 
 ،”Nature Index„ موؤ�رص  ُن�رِص   2018 ففي 
مراكز  من�سورات  اأهمية  تقييم  على  يعمل  الذي 
الأول  اأملانيا املركز  الأبحاث واجلامعات، ومنح 
اأملانيا  حتتل  العاملية  وباملقارنة  اأوروبا.  يف 
وال�سني. املتحدة  الوليات  بعد  الثالث،  املركز 

األـمـانـيـا مـ�قـع الــتـقـنـية الـعـالـيـة
657894 رجـل وامـراأة يـعـمـلون في األمانـيا 
في مـجـالت الــبـحـث الــعـلـمي والـتـطــويـر، 

وقــد ارتــفـع الإنــفــاق الـحـكــومـي وحــده 
عـلـى الـبــحــث والــتــطــويــر فـي الــفــتــرة مـن 

2005 حــتــى 2017 بــمــعــدل يــزيــد عــن 
90%. وتــعــتــبــر األــمــانــيــا عـلـى الــ�ســعــيــد 

الــعــالــمــي مـن الــدول الخــمــ�س الأكــبــر 
اإنــفــاقــا في هــذه الـمــجــالت. 

شـكـل بـيـانـي
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بـراءات الخـتـراع ذات العـالقـة بـالأ�سـواق الـعـالــمـيـة بـالمــقـارنـة �سـمـن التــحــاد 
الأوروبــي، لــكــل مــلـيـون نـ�ســمــة 

الــ�سـويــد

فــنــلــنــدة

األــمــانــيــا 

الــدنــمــارك

مــتــو�ســط التــحـاد الأوروبــي 

435
423
372
342
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لــم يــ�ســبــق اأن كــان الإنــفــاق عــلــى الــبــحــث والــتــطــويــر مــرتــفــعــًا كــمــا هــو الآن
دي
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لتـ

ء ا
�سـا

لإحـ
ب ا

كـتـ
: مـ

ـدر
�سـ

ــمــ
ال

الإنــفــاق على الـبــحــث والـتــطــويــر، مــلــيــون يــورو العاملون في الأبحاث والتطوير، ح�سب القطاعات

%62,8
اقــتــ�ســاد

%21,5
الــجــامــعــات

%15,7
الـدولـة 

والـمـنـظـمـات 
الـخـا�سـة غـيـر 

الـهـادفـة اإلـى 
الـربحـيـة

2005

55879

2009

67078

2013

79730

2016

92174
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امل�سرتكة  العالية  التقنية  ا�سرتاتيجية  مع 
يف  اأملانيا  جنحت  الأملانية  الوزارات  بني 
الإبداع.  لدعم  متميزة  اأداة  تطوير  يف   2006
البتكارات  من  العديد  ظهرت  احلني  ذلك  ومنذ 
اأبحاث  م�رصوعات  عن  جنمت  التي  والخرتاعات 
 LED ملبات  من  العالية،  التقنية  ا�سرتاتيجية 
ينمو  الذي  القلب  �سمام  وحتى  للطاقة،  رة  امُلَوفِّ
ا�سرتاتيجية  البداية توجهت  مع منو �ساحبه. يف 
الإمكانات  اإىل  خا�ص  ب�سكل  العالية  التقنية 
املحددة،  التقنية  حقول  لبع�ص  الت�سويقية 
الحتياجات  على  الرتكيز  انتقل   2010 ومنذ 
امل�ستقبل  اأجل  من  احللول  لو�سع  الجتماعية 
البحث  ا�سرتاتيجية  ب�سفتها  حتقيقها.  واإمكانية 
العالية  التقنية  ا�سرتاتيجية  تركز  والبتكار 
)النتقال  الرقمنة  مثل  الكبرية  التحديات  على 
والنقل  والطاقة  واملناخ  وال�سحة  الرقمية(  اإىل 
وكـذلـك  الجـتـمـاعـيـة،  والإبـداعـات  والأمن 

والعمل.  الـمـ�ستقبل 

مت  العالية  التقنية  ا�سرتاتيجية  اإطار  و�شمن 
ثالث  خالل  من  ومتميز  بارز  جتمع   15 اختيار 
على  التجمعات  هذه  حت�سل  حيث  م�سابقات، 
اأن  التقييمات  اأحد  بنّي   2014 ففي  خا�ص.  دعم 
اإبداع،   900 اأنتجت  قد  املتميزة  التجمعات  هذه 

ور�سالة  بحث  و450  اخرتاع،  براءة  و300 
بكالوريو�ص  اأطروحة  و1000  جامعية،  دكتوراه 
حديثا.  تاأ�سي�سها  مت  �رصكة  و40  وماج�ستري 
اأبحاث  موؤ�س�سة   1000 اأملانيا حوايل  وتعمل يف 
عامة  متويل  م�سادر  من  متويلها  يتم  علمية 
الع�سب  يتاألف  اجلامعات  جانب  واإىل  حكومية. 
من  اأملانيا  يف  العلمي  البحث  عامل  يف  الأ�سا�ص 

العلمي.  للبحث  جامعية  غري  موؤ�س�سات  اأربع 

اأبــحــاث مـتــمـيــزة خــارج 
الإطــار الــجـامـعــي

يعود  التي   (MPG) مـاكـ�ص-بـالنـك  مـوؤ�سـ�سـة 
مركز  اأهم  هي   1948 العام  اإىل  تاأ�سي�سها 
الطبيعية  العلوم  جمالت  يف  الأ�سا�سية  لالأبحاث 
خارج  والجتماعية،  والإن�سانية  والبيئية 
الإطار اجلامعي. اأكرث من 14000 عامل وباحث، 
معهد   84 يف  يعملون  الأجانب،  من  منهم   %47
يف  منت�رصة  ماك�ص-بالنك  اأبحاث  وموؤ�س�سة 
اأخرى  مواقع  �ستة  اأي�سا  ت�سم  والتي  اأملانيا، 
والوليات  واإيطاليا  ولوك�سمبورغ  هولندا  يف 
 18 فاز  تاأ�سي�سها  ومنذ  والربازيل.  املتحدة 
نوبل.  بجائزة  ماك�ص-بالنك  معاهد  يف  باحث 
 4000 م�ساحبة  على   1970 منذ  عملت  كما 

1995
الفـريـق المـحـيـط بـعـالـم الـريـا�سـيـات 
والـتـقـنـيـات الإلـكـتـرونـيـة كارلـهـايـنـز 

براندنـبورغ ينجح فـي معـهد فراونـهوفـر 
في اإرلنـغـن بـتـطـويـر طـريـقـة MP3 من 

اأجـل �سـغـط الـبـيـانات الـ�سـوتـيـة، والـتي 
بـاتـت الـيـوم قـيـا�سـيـة مـعـروفـة عـلـى 

الـمـ�سـتـوى الـعـالـمـي.

2008
بـعـد تـ�سـع �سـنـوات عـلـى اكـتـ�ســاف 

تـاأثـيـر الـمـغـنـاطـيـ�ســيــة الـعــمــالقــة، 
الـذي اأتــاح النــفــراج الــكـبــيــر نــحــو 
اأقــرا�س �ســلــبــة بـــ�ســعـات "غــيــغـا" 

الــكــبـيــرة، يـحــ�ســل الألــمـانــي بـيــتـر 
غــرونــبـيـرغ والـفـرنـ�سـي األـبـرت فـيـرت 

عـلـى جــائــزة نــوبــل في الـفــيـزيــاء. 

2005
مــبادرة الـتــمــيــز تـحــظـى بــاإطــراء 

الــجـامــعــات. مــيــثـاق الـبـحـث الـعـلـمـي 
والإبــداع يــدعــم مــوؤ�ســ�ســات الــبــحــث 

الــعــلــمــي غــير الــجــامــعــيــة. فـي 
2007 تــتــفــق الــوليــات مــع الــجــهــات 

التــحــاديــة عـلـى عــقــد مــيــثــاق 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي. 
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ت�سجل  وهي  الأ�سواق،  اإىل  و�سولها  حتى  اخرتاع 
براءة جديدة.   75 �سنويا حوايل 

العلمية  بالأبحاث  تقوم  هيلمهولت�س  جمموعة 
والأر�ص  الطاقة،  هي  رئي�سية،  جمالت  �ستة  يف 
والنقل،  والف�ساء  والطريان،  وال�سحة،  والبيئة، 
علماء  يركز  حيث  واملواد.  الأ�سا�سية  والتقنيات 
ال�سديد.  بالتعقيد  تتميز  اأنظمة  على  هيلمهولت�ص 
ومن خالل ما يقرب من 40000 موظف وعامل 
ملجموعة  م�ستقل  مركز   18 يف  يعملون  وباحث، 
للطريان  الأملاين  املركز  بينها  هيلمهولت�ص، 
فرعا   20 وحده  ميتلك  الذي   ،(DLR) والف�ساء 
اأكرب  هيلمهولت�ص  جمموعة  تعترب  اأملانيا،  يف 

اأملانية.  اأبحاث  موؤ�س�سة 

عددها  البالغ  مبعاهدها  فراونهوفر  موؤ�ش�شة 
عدة  يف  منت�رصة  اأبحاث  وموؤ�س�سة  معهدا   72
لتطوير  موؤ�س�سة  اأكرب  تعترب  اأملانيا  يف  مواقع 
حقول  ومن  اأوروبا.  يف  العملية  التطبيقات 
ال�سحة  جمالت  يف  البحوث  الرئي�سية  اأبحاثها 
واملواد  الطاقة  وكذلك  وال�سحن،  والنقل  والبيئة 
"بنات"  تابعة  موؤ�س�سات  خالل  ومن  اخلام. 
اأوروبية  دول  ع�رص  يف  وممثليات  ومكاتب 
واجلنوبية  ال�سمالية  اأمريكا  من  كل  يف  ودولتني 

اإ�سافة  اأفريقيتني،  ودولتني  اآ�سيوية  دول  و�سبع 
امل�ستوى  على  املوؤ�س�سة  تن�سط  اإ�رصائيل  اإىل 
تتجمع  ليبنيت�ص  جمموعة  غطاء  حتت  العاملي. 
جميعها  تتميز  م�ستقلة،  اأبحاث  موؤ�س�سة   93
الهند�سية  والعلوم  الطبيعة  نحو  بالتوجهات 
واملكانية  القت�سادية  بالعلوم  مرورا  والبيئية، 
الإن�سانية.  العلوم  اإىل  و�سول  والجتماعية، 
�ستى  من  وعامل  باحث   9900 جهود  وترتكز 
املعارف،  ون�رص  نقل  جمال  يف  الخت�سا�سات 
والقت�ساد  ال�سيا�سة  يف  الفاعلني  اإىل  وتقدميها 

العام.  الراأي  واإىل 

اجلهة  هو   (DFG) الأملاين  الأبحاث  جتمع 
اأكرب  وهي  والأبحاث،  العلوم  دعم  عن  امل�سوؤولة 
جانب  واإىل  النوع.  هذا  من  اأوروبية  موؤ�س�سة 
جتمع  لدى  يوجد  بون،  يف  الرئي�سي  املكتب 
والهند  واليابان  ال�سني  من  كل  يف  مكاتب   DFG
وهو  والالتينية،  ال�سمالية  اأمريكا  ويف  ورو�سيا 
اأملانيا  العلماء يف  التعاون بني  يدعم م�رصوعات 
ولكن  خا�ص،  وب�سكل  اخلارج،  يف  وزمالئهم 
      .لي�ص ح�رصيا، يف عامل الأبحاث الأوروبي

 2012
مـكــتـب بـراءات الخــتـراع الأوروبـي 

يـكـرم الفـيزيـائي العـامـل في هايدلبيرغ 
ومـخـترع لـيـزر الـعــيــون، يــوزف بــيــلــة، 

على مجمل اإنجـازاتـه. حـيـث نــجـح بـيـلـة 
من خـالل مـا يــقــرب مـن 100 اخـتــراع 
في تـمـهـيــد الــطــريــق نــحــو عــمـلــيـات 

لـيـزر الـعــيــون الـمـعــروفــة الـيــوم. 

 2014
�ســتــيــفــان هــيــل، مــديــر مــعــهــد 

مــاكــ�س-بــالنــك لــلــكــيــمــيــاء 
الــبــيــوفــيــزيــائــيــة يــنــال مــع 

بــاحــثــيــن اأمــريــكــيــيــن جــائــزة 
نـوبـل في الــكـيـمـيـاء، لـنـجـاحـهـم 

فــي تـــطــويـــر الإ�ســـعـــاعـــات 
الــمــجــهــريــة الــعــالــيــة الــدقــة. 

 2017
تــم تــحــويــل جــمــيــع الـمــنــاهــج 
ونــظــم الــتــخــرج تــقــريــبــًا اإلى 

نــظــام الـبـكـالـوريـو�س والـمـا�ســتـر 
)مـاجـ�سـتـيــر(. ال�ســتـثــنـاء مــازال 
يــ�سـمــل الخـتــ�سـا�ســيــن الــلــذيــن 
تـنــظــمــهــمــا الــدولــة الألــمــانــيــة، 

وهــمــا الــطــب والــحــقــوق. 
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امل�سرتكة  العالية  التقنية  ا�سرتاتيجية  مع 
يف  اأملانيا  جنحت  الأملانية  الوزارات  بني 
الإبداع.  لدعم  متميزة  اأداة  تطوير  يف   2006
البتكارات  من  العديد  ظهرت  احلني  ذلك  ومنذ 
اأبحاث  م�رصوعات  عن  جنمت  التي  والخرتاعات 
 LED ملبات  من  العالية،  التقنية  ا�سرتاتيجية 
ينمو  الذي  القلب  �سمام  وحتى  للطاقة،  رة  امُلَوفِّ
ا�سرتاتيجية  البداية توجهت  مع منو �ساحبه. يف 
الإمكانات  اإىل  خا�ص  ب�سكل  العالية  التقنية 
املحددة،  التقنية  حقول  لبع�ص  الت�سويقية 
الحتياجات  على  الرتكيز  انتقل   2010 ومنذ 
امل�ستقبل  اأجل  من  احللول  لو�سع  الجتماعية 
البحث  ا�سرتاتيجية  ب�سفتها  حتقيقها.  واإمكانية 
العالية  التقنية  ا�سرتاتيجية  تركز  والبتكار 
)النتقال  الرقمنة  مثل  الكبرية  التحديات  على 
والنقل  والطاقة  واملناخ  وال�سحة  الرقمية(  اإىل 
وكـذلـك  الجـتـمـاعـيـة،  والإبـداعـات  والأمن 

والعمل.  الـمـ�ستقبل 

مت  العالية  التقنية  ا�سرتاتيجية  اإطار  و�شمن 
ثالث  خالل  من  ومتميز  بارز  جتمع   15 اختيار 
على  التجمعات  هذه  حت�سل  حيث  م�سابقات، 
اأن  التقييمات  اأحد  بنّي   2014 ففي  خا�ص.  دعم 
اإبداع،   900 اأنتجت  قد  املتميزة  التجمعات  هذه 

ور�سالة  بحث  و450  اخرتاع،  براءة  و300 
بكالوريو�ص  اأطروحة  و1000  جامعية،  دكتوراه 
حديثا.  تاأ�سي�سها  مت  �رصكة  و40  وماج�ستري 
اأبحاث  موؤ�س�سة   1000 اأملانيا حوايل  وتعمل يف 
عامة  متويل  م�سادر  من  متويلها  يتم  علمية 
الع�سب  يتاألف  اجلامعات  جانب  واإىل  حكومية. 
من  اأملانيا  يف  العلمي  البحث  عامل  يف  الأ�سا�ص 

العلمي.  للبحث  جامعية  غري  موؤ�س�سات  اأربع 

اأبــحــاث مـتــمـيــزة خــارج 
الإطــار الــجـامـعــي

يعود  التي   (MPG) مـاكـ�ص-بـالنـك  مـوؤ�سـ�سـة 
مركز  اأهم  هي   1948 العام  اإىل  تاأ�سي�سها 
الطبيعية  العلوم  جمالت  يف  الأ�سا�سية  لالأبحاث 
خارج  والجتماعية،  والإن�سانية  والبيئية 
الإطار اجلامعي. اأكرث من 14000 عامل وباحث، 
معهد   84 يف  يعملون  الأجانب،  من  منهم   %47
يف  منت�رصة  ماك�ص-بالنك  اأبحاث  وموؤ�س�سة 
اأخرى  مواقع  �ستة  اأي�سا  ت�سم  والتي  اأملانيا، 
والوليات  واإيطاليا  ولوك�سمبورغ  هولندا  يف 
 18 فاز  تاأ�سي�سها  ومنذ  والربازيل.  املتحدة 
نوبل.  بجائزة  ماك�ص-بالنك  معاهد  يف  باحث 
 4000 م�ساحبة  على   1970 منذ  عملت  كما 

1995
الفـريـق المـحـيـط بـعـالـم الـريـا�سـيـات 
والـتـقـنـيـات الإلـكـتـرونـيـة كارلـهـايـنـز 

براندنـبورغ ينجح فـي معـهد فراونـهوفـر 
في اإرلنـغـن بـتـطـويـر طـريـقـة MP3 من 

اأجـل �سـغـط الـبـيـانات الـ�سـوتـيـة، والـتي 
بـاتـت الـيـوم قـيـا�سـيـة مـعـروفـة عـلـى 

الـمـ�سـتـوى الـعـالـمـي.

2008
بـعـد تـ�سـع �سـنـوات عـلـى اكـتـ�ســاف 

تـاأثـيـر الـمـغـنـاطـيـ�ســيــة الـعــمــالقــة، 
الـذي اأتــاح النــفــراج الــكـبــيــر نــحــو 
اأقــرا�س �ســلــبــة بـــ�ســعـات "غــيــغـا" 

الــكــبـيــرة، يـحــ�ســل الألــمـانــي بـيــتـر 
غــرونــبـيـرغ والـفـرنـ�سـي األـبـرت فـيـرت 

عـلـى جــائــزة نــوبــل في الـفــيـزيــاء. 

2005
مــبادرة الـتــمــيــز تـحــظـى بــاإطــراء 

الــجـامــعــات. مــيــثـاق الـبـحـث الـعـلـمـي 
والإبــداع يــدعــم مــوؤ�ســ�ســات الــبــحــث 

الــعــلــمــي غــير الــجــامــعــيــة. فـي 
2007 تــتــفــق الــوليــات مــع الــجــهــات 

التــحــاديــة عـلـى عــقــد مــيــثــاق 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي. 

مـحـطـات مـهـمـة 
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اأمام  الأملاين  العلوم  م�سهد  ت�سع  العوملة 
والت�سابك  الرتابط  على  املقدرة  جديدة.  حتديات 
اليوم تلعب  باتت  والعلماء  العلوم واملعارف  بني 
احتالل  يف  اأملانيا  جنحت  وقد  حموريا.  دورا 
ن�سف  حوايل  الإطار.  هذا  �سمن  جيد  موقع 
اليوم  يكتبها  اأملانيا  يف  العلمية  املن�سورات 
اأجانب  زمالء  مع  بالتعاون  والعلماء  الباحثون 
"علوم  اأو موؤ�س�سات دولية. ووفق ح�سابات تقرير 
منفتحة على العامل 2018" فاإنه يعمل يف 399 
يف  اإن�سان   45858 العايل  للتعليم  موؤ�س�سة 
العلوم والأبحاث والفنون، ممن يحملون  جمالت 
مرتبة  يحملون   3184 منهم  اأجنبية،  جن�سيات 
بروفي�سور، وهو ما يعادل حوايل 12% من جممل 
ارتفع   2010 منذ  اجلامعات.  هذه  يف  العاملني 
الثلث.  من  اأكرث  مبعدل  الأجانب  العاملني  عدد 
التطور،  اأي�سا على هذا  �ساعدت  التي  الأمور  ومن 
احل�سول  اإجراءات  يف  اجلديدة  الت�سهيالت 
للعلماء  بالن�سبة  الدخول(  )تاأ�سرية  الفيزا  على 

القادمني من خارج بلدان الحتاد الأوروبي. 

احلا�سلني  الأجانب  والباحثني  العلماء  بني  من 
تاأتي  اأملانيا  علمية يف  اإقامة  اأجل  من  دعم  على 
الهادئ  املحيط  ومناطق  اآ�سيا  من  الغالبية 
هذه  من  كل  من  ياأتي  حيث  اأوروبا:  وغرب 
خبري   34869 اإجمايل  بني  من   %18 املناطق 
العديد  ويف  الدعم.  على  موؤخرا  ح�سل  اأجنبي 
الأبحاث  ومراكز  اجلامعات  تقوم  احلالت  من 
والإقامة  للرتحيب  خا�سة  مراكز  بتاأ�سي�ص 
فرتة  بداية  يف  لهم  دعما  الأجانب،  للعلماء 
الإقامة  اأي�سا  الأقل.  على  اأملانيا  يف  اإقامتهم 
من  نوعا  تعترب  والباحثني  للعلماء  املوؤقتة 

غالبا  هوؤلء  اأن  حيث  لأملانيا،  بالن�سبة  املك�سب 
ل�سبكات  امل�ستقبل  يف  ُمهمني  �رُصكاء  يبقون  ما 
اإىل  عودتهم  بعد  العلمي  والتعاون  التبادل 

بلدانهم. 

اأملانيا  اإىل  جتتذبهم  الأجانب  العلماء  من  كثري 
وهذا  العلمي،  للبحث  املتميزة  التحتية  البنية 
جتهيزات  على  العمل  اإمكانية  اأي�سا  يت�سمن 
امل�ستوى  على  فريد  بع�سها  حديثة  �سخمة 
وحدها  هيلمهولت�ص  جمموعة  ففي  العاملي. 
ملختلف  �سخما  جهازا   50 من  يقرب  ما  يوجد 
خرية  من  كبري  عدد  العلمية.  الأبحاث  جمالت 
الباحثني الأجانب ياأتون اإىل اجلامعات الأملانية 
هومبولت"،  "بروفي�سور  م�رصوع  من  م�ستفيدين 
يت�سمن  الذي  العلمي  البحث  جائزة  م�رصوع  وهو 
خم�سة  اإىل  ت�سل  اأملانيا،  يف  مالية  مكافاأة  اأعلى 

هومبولت.   موؤ�س�سة  تقدمها  يورو،  ماليني 

وباحث  عامل   14359 انطلق  ذلك  على  عالوة 
ب�سكل  اعتمد  مايل،  بدعم  اخلارج،  اإىل  اأملاين 
 ،(DFG) الأملاين  الأبحاث  جتمع  على  اأ�سا�سي 
رئي�سي  وب�سكل  الأوروبي،  كروز  ماري  وبرنامج 
على الهيئة الأملانية للتبادل الأكادميي اخلارجي 
العلماء  اأرباع  ثالثة  حوايل  ح�سل  حيث   ،(DAAD)
موؤ�س�سة  اأكرب  من  منح  على  الدعم  من  امل�ستفيدين 

لدعم تبادل الدار�سني والعلماء يف العامل. 

م�ساريع  وتعزيز  تعميق  اإىل  اأملانيا  ت�شعى 
ذات  يف  ودفـعـهـا  الـدولـي  الـعـلـمـي  الـتـعـاون 
ومـن  اأرفـع.  نـوعـيـة  مـ�سـتـويـات  اإىل  الـوقـت 
ا�سـتـراتـيـجـيـة  هـو  الـتـوجـه  هـذا  اأ�سـ�ص  بـيـن 
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الـبـحـث الـعـلـمـي �سـمـن فـريـق دويل من جـنـ�سـيـات مـخـتـلـفـة يـعـتـبـر مـن الأمــور العـتـيـاديـة فـي الـجـامـعـات والـمـوؤ�ســ�ســات الـعـلـمـيــة الألــمـانــيــة

 2017 يف  اإقرارها  مت  التي  الحتادية  احلكومة 
يف  العاملية  من  املزيد  حتقيق  اإىل  والرامية 

والأبحاث.  والعلوم  التعليم  جمالت 

العاملية ل�شرتاتيجية  طموحة  جديدة  توجهات 

على  الرد  هي  اجلديدة  العاملية  ا�سرتاتيجية 
امل�ستمر  التطور  وعلى  والرقمنة  العوملة  تعاظم 
ت�سكل مراكز  اأوروبا، وعلى  الأبحاث يف  يف عامل 
اإبداع جديدة وعاملية خارج اإطار املواقع العلمية 

دعم  حول  الهتمام  ويتمحور  القائمة.  املعهودة 
الدويل  امل�ستوى  على  والتعاون  العاملي  الت�سبيك 
مع  ال�رصاكات  واإقامة  املهني،  التاأهيل  يف جمال 
جهود  اإىل  اإ�سافة  وال�ساعدة،  النامية  البلدان 
العاملية،  التحديات  مواجهة  يف  للبلدان  عابرة 
الغذائي.  والأمن  وال�سحة  املناخ  حتولت  مثل 
اأملانيا ب�سفتها  وعلى �سعيد تقوية وتر�سيخ دور 
العلمية  والأبحاث  للدرا�سة  جذابا  متميزا  موقعا 
يلعب تعميق وتطوير عامل  العاملي  امل�ستوى  على 
          .دورا مهما (EFR) البحث الأوروبي 
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اأمام  الأملاين  العلوم  م�سهد  ت�سع  العوملة 
والت�سابك  الرتابط  على  املقدرة  جديدة.  حتديات 
اليوم تلعب  باتت  والعلماء  العلوم واملعارف  بني 
احتالل  يف  اأملانيا  جنحت  وقد  حموريا.  دورا 
ن�سف  حوايل  الإطار.  هذا  �سمن  جيد  موقع 
اليوم  يكتبها  اأملانيا  يف  العلمية  املن�سورات 
اأجانب  زمالء  مع  بالتعاون  والعلماء  الباحثون 
"علوم  اأو موؤ�س�سات دولية. ووفق ح�سابات تقرير 
منفتحة على العامل 2018" فاإنه يعمل يف 399 
يف  اإن�سان   45858 العايل  للتعليم  موؤ�س�سة 
العلوم والأبحاث والفنون، ممن يحملون  جمالت 
مرتبة  يحملون   3184 منهم  اأجنبية،  جن�سيات 
بروفي�سور، وهو ما يعادل حوايل 12% من جممل 
ارتفع   2010 منذ  اجلامعات.  هذه  يف  العاملني 
الثلث.  من  اأكرث  مبعدل  الأجانب  العاملني  عدد 
التطور،  اأي�سا على هذا  �ساعدت  التي  الأمور  ومن 
احل�سول  اإجراءات  يف  اجلديدة  الت�سهيالت 
للعلماء  بالن�سبة  الدخول(  )تاأ�سرية  الفيزا  على 

القادمني من خارج بلدان الحتاد الأوروبي. 

احلا�سلني  الأجانب  والباحثني  العلماء  بني  من 
تاأتي  اأملانيا  علمية يف  اإقامة  اأجل  من  دعم  على 
الهادئ  املحيط  ومناطق  اآ�سيا  من  الغالبية 
هذه  من  كل  من  ياأتي  حيث  اأوروبا:  وغرب 
خبري   34869 اإجمايل  بني  من   %18 املناطق 
العديد  ويف  الدعم.  على  موؤخرا  ح�سل  اأجنبي 
الأبحاث  ومراكز  اجلامعات  تقوم  احلالت  من 
والإقامة  للرتحيب  خا�سة  مراكز  بتاأ�سي�ص 
فرتة  بداية  يف  لهم  دعما  الأجانب،  للعلماء 
الإقامة  اأي�سا  الأقل.  على  اأملانيا  يف  اإقامتهم 
من  نوعا  تعترب  والباحثني  للعلماء  املوؤقتة 

غالبا  هوؤلء  اأن  حيث  لأملانيا،  بالن�سبة  املك�سب 
ل�سبكات  امل�ستقبل  يف  ُمهمني  �رُصكاء  يبقون  ما 
اإىل  عودتهم  بعد  العلمي  والتعاون  التبادل 

بلدانهم. 

اأملانيا  اإىل  جتتذبهم  الأجانب  العلماء  من  كثري 
وهذا  العلمي،  للبحث  املتميزة  التحتية  البنية 
جتهيزات  على  العمل  اإمكانية  اأي�سا  يت�سمن 
امل�ستوى  على  فريد  بع�سها  حديثة  �سخمة 
وحدها  هيلمهولت�ص  جمموعة  ففي  العاملي. 
ملختلف  �سخما  جهازا   50 من  يقرب  ما  يوجد 
خرية  من  كبري  عدد  العلمية.  الأبحاث  جمالت 
الباحثني الأجانب ياأتون اإىل اجلامعات الأملانية 
هومبولت"،  "بروفي�سور  م�رصوع  من  م�ستفيدين 
يت�سمن  الذي  العلمي  البحث  جائزة  م�رصوع  وهو 
خم�سة  اإىل  ت�سل  اأملانيا،  يف  مالية  مكافاأة  اأعلى 

هومبولت.   موؤ�س�سة  تقدمها  يورو،  ماليني 

وباحث  عامل   14359 انطلق  ذلك  على  عالوة 
ب�سكل  اعتمد  مايل،  بدعم  اخلارج،  اإىل  اأملاين 
 ،(DFG) الأملاين  الأبحاث  جتمع  على  اأ�سا�سي 
رئي�سي  وب�سكل  الأوروبي،  كروز  ماري  وبرنامج 
على الهيئة الأملانية للتبادل الأكادميي اخلارجي 
العلماء  اأرباع  ثالثة  حوايل  ح�سل  حيث   ،(DAAD)
موؤ�س�سة  اأكرب  من  منح  على  الدعم  من  امل�ستفيدين 

لدعم تبادل الدار�سني والعلماء يف العامل. 

م�ساريع  وتعزيز  تعميق  اإىل  اأملانيا  ت�شعى 
ذات  يف  ودفـعـهـا  الـدولـي  الـعـلـمـي  الـتـعـاون 
ومـن  اأرفـع.  نـوعـيـة  مـ�سـتـويـات  اإىل  الـوقـت 
ا�سـتـراتـيـجـيـة  هـو  الـتـوجـه  هـذا  اأ�سـ�ص  بـيـن 
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مـوضـوع

الأ�سا�سية  الدعائم  اإحدى  العلمي  التبادل  ي�سكل 
 .(AKBP) والتعليمية  الثقافية  اخلارجية  لل�سيا�سة 
ومن ال�رصكاء املهمني لوزارة اخلارجية الأملانية 
الأملانية  الهيئة  ال�سيا�سات  هذه  تنفيذ  يف 
وموؤ�س�سة   (DAAD) اخلارجي  الأكادميي  للتبادل 
الأملاين  الآثار  ومعهد  هومبولت  فون  األك�سندر 
ال�سيا�سية  لالأحزاب  التابعة  واملوؤ�س�سات   (DAI)
الدويل. مبادرة �سيا�سة  التي تن�سط على امل�ستوى 
التو�سع  يف   2009 منذ  جنحت  اخلارجية  العلوم 
خالل  من  جمدية،  وو�سائل  اأدوات  بناء  يف 

اإجراءات جديدة.

اأنحاء  يف  اأملانية  مراكز  خم�شة  تقوم  وهكذا 
والتعاون  التبادل  دعم  على  بالعمل  العامل، 
العلم  دور  ا�سم  حتمل  وهي  اأملانيا،  مع  العلمي 
مـتــواجـدة  وهي   ،(DWIH) الألـمـانــيــة  والإبـداع 
باولو  و�سان  ونيويورك  ونيودلهي  مو�سكو  يف 
العام  منذ  مت  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  وطوكيو. 
مراكز  اأربعة  دعم   DAAD هيئة  وعرب   ،2009

جتمع جديدة متميزة للعلوم، يف رو�سيا وتايالند 
بت�سبيك  املراكز  هذه  وتقوم  وكولومبيا:  وت�سيلي 
الأبحاث  بعامل  وربطهم  العامليني  العلماء  مئات 
من  اجلديد  اجليل  بتاأهيل  تقوم  كما  الأملاين، 
مناطق  يف  اأي�سا  امل�ستويات.  باأرفع  العلماء 
ن�ساأ منذ  الكربى  ال�سحراء  الواقعة جنوب  اأفريقيا 
طاقات  جت�سد  تخ�س�سية  مراكز  ع�رصة   2008
العلمي ونوعية متطورة  للبحث  واإمكانات جديدة 

والتعليم.  للتاأهيل 

تــعـاون اأكــاديـمـي مـع مـنـاطــق 
الـنــزاعـات والأزمــات

والتعليم  الثقافة  ل�سيا�سة  الرئي�سية  الهموم  اأحد 
والبحث  التعليم  فر�ص  اإتاحة  هو  اخلارجية 
العلمي، وبالتايل خلق اآفاق علمية واأكادميية يف 
وكذلك  الأزمات،  تعاين  التي  واملناطق  الأزمنة 
والتغيري.  التحول  مبراحل  متر  التي  البلدان  يف 
بالأمل  غالبا  ترتبط  املعقدة  الن�ساطات  هذه 
الأبحاث  جمالت  يف  التعاون  يتمكن  اأن  يف 
للتفاهم  خ�سبة  تربة  خلق  من  اجلامعي  والتعليم 
اأو  الأزمات  جتنب  اإىل  بالتايل  وتقود  ال�سيا�سي، 

حدتها.  تخفيف 

تـقـوية حـريـة الـعـلـوم

التي  العـديـدة  وال�سـراعـات  الأزمـات  اآثـار  من 
فـر�ص  انـعـدام  الأخـيـرة  ال�سنـوات  يف  ظــهـرت 
اأي�سا  وكذلك  ال�سباب.  جليل  والتاأهـيل  التـعـليم 
والـعـمـل  الـعـلـوم  حـريـة  عـلى  الـخـنـاق  ت�سـييق 
اخلـارجية  وزارة  تقـوم  فـعل  وكـرد  العـلمـي. 

183،5 مليون 
يــورو، بـلــغــت مـ�سـاهــمـة وزارة الـخــارجـيــة 
الألـمـانــيـة في مــوازنــة الـهـيــئــة الألـمــانــيــة 

لـلــتـبـادل الأكـاديـمـي الـخـارجـي DAAD في عــام 
2017. وبـنــ�ســبــة 34،8% تــعــتــبــر هــذه هـي 

الـمــ�ســاهــمـة الأكــبــر. في الـمــقـابــل يـتـم تــنـفـيـذ 
مـخــتــلــف الـمــ�ســروعــات والـبــرامـج �سـمـن 

اإطــار �ســيــا�ســة الـثـقـافــة والـتـعـليـم الـخـارجـيـة. 
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�سـفارتـ�ص،  فـيلـيب  مـبـادرة  بتـمـويل  الألـمـانـية 
الـتي  هـومـبـولـت،  فـون  األـكـ�سـنـدر  لـمـوؤ�سـ�سة 
والـمـقـهـورين  الـمـهـددين  للـبـاحـثـيـن  تـتـيـح 
هـيـئـة  قـامـت  كـذلك  األـمانيا.  يف  العـمل  فـر�سـة 
وزارة  مـع  بـالـتـعـاون   ،2014 يف   DAAD
"كـوادر  بـرنامج  باإطـالق  الألـمانـية  الـخـارجـيـة 
خـاللـه  من  مت  والـذي  �سـورية"،  اأجـل  مـن  اإداريـة 
مـنح 221 مـنـحـة درا�سـيـة لـ�سوريـني حـ�سـروا اإىل 
األـمانيا ومتكنوا من اإمتام الدرا�سة واحل�سول على 
تـدعـم  ذلـك  اإلـى  بـالإ�سـافـة  التـخـرج.  �سـهـادات 
الـدرا�سـيـة  الـمـنـح  بـرامـج  الـخـارجـيـة  وزارة 
الـبـلـدان  فـي  الـالجـئـيـن  اأجـل  مـن  الـمـوقـع،  فـي 
بـ�سـكـل  يـمـكـن  وهـنـا  لـهـم.  الـمـ�سـتـقـبـلـة 
الألـمـانـيـة  الـالجـئـيـن  مـبـادرة  ذكـر  خـا�ص 
 (DAFI) اآيـنـ�سـتـايـن  األـبـرت  الأكـاديـمـية، 
الألـمـانـيـة  الـخـارجـيـة  وزارة  تـنـفـذها  التي 
لـغـوث  الـمـتـحـدة  الأمـم  وكـالـة  مـع  بـالـتـعـاون 
مـنـح  اإلـى  بالإ�سـافـة  هـذا   .(UNHCR) الالجـئـيـن 
 .DAAD تــقــدمها هــيـئـة  الـمـوقـع  فـي  اإ�سـافــيـة 

والـعـلـوم  الـتـعـلـيـم  مـوؤ�سـ�سـات  تـخـلـق  بـهـذا 
مفتوحا  املـجـال  وتبـقـي  الآمـال،  الألـمـانـيـة 
والبحث  اجلامعي  التعليم  �رصوط  تكون  حيث 

�سعبة.  العلمي 

بالتعاون   DAAD هيئة  قدمت  ذلك  اإىل  بالإ�شافة 
العلمي  والبحث  للتعليم  الحتادية  الوزارة  مع 
– اندماج الالجئني يف التخ�س�ص  "اإنتغرا  برامج 
من  ين�سطون  طالب   – و�سهال  و"اأهال  الدرا�سي"، 

الالجئني".  اأجل 

البلدان  من  العديد  مع  اأملانيا  تقيم   2011 منذ 
ودعم  التغيري  اأجل  من  �رصاكة  عالقات  العربية 
الإ�سالح  اإىل  العربية  اجلامعات  تطلعات 
اجلامعات  مع  تعاون  م�رصوعات  عرب  والتجديد 
الر�سيدة"  "الإدارة  برامج  تتمتع  كما  الأملانية. 
اإىل  تتوجه  حيث  كبرية،  باأهمية  خا�ص  ب�سكل 
مناطق  يف  امل�ستقبلية  والقيادة  الريادة  قوى 
                        .الأزمات يف �ستى اأنحاء العامل

وزيــر الــخــارجــيــة مــا�س )فـي الــو�ســط( مــع األــومــنــي بــرنــامــج هــيــئــة DAAD "كـــوادر اإدارية مــن اأجــل �ســـوريــة" 
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مـوضـوع

الأ�سا�سية  الدعائم  اإحدى  العلمي  التبادل  ي�سكل 
 .(AKBP) والتعليمية  الثقافية  اخلارجية  لل�سيا�سة 
ومن ال�رصكاء املهمني لوزارة اخلارجية الأملانية 
الأملانية  الهيئة  ال�سيا�سات  هذه  تنفيذ  يف 
وموؤ�س�سة   (DAAD) اخلارجي  الأكادميي  للتبادل 
الأملاين  الآثار  ومعهد  هومبولت  فون  األك�سندر 
ال�سيا�سية  لالأحزاب  التابعة  واملوؤ�س�سات   (DAI)
الدويل. مبادرة �سيا�سة  التي تن�سط على امل�ستوى 
التو�سع  يف   2009 منذ  جنحت  اخلارجية  العلوم 
خالل  من  جمدية،  وو�سائل  اأدوات  بناء  يف 

اإجراءات جديدة.

اأنحاء  يف  اأملانية  مراكز  خم�شة  تقوم  وهكذا 
والتعاون  التبادل  دعم  على  بالعمل  العامل، 
العلم  دور  ا�سم  حتمل  وهي  اأملانيا،  مع  العلمي 
مـتــواجـدة  وهي   ،(DWIH) الألـمـانــيــة  والإبـداع 
باولو  و�سان  ونيويورك  ونيودلهي  مو�سكو  يف 
العام  منذ  مت  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  وطوكيو. 
مراكز  اأربعة  دعم   DAAD هيئة  وعرب   ،2009

جتمع جديدة متميزة للعلوم، يف رو�سيا وتايالند 
بت�سبيك  املراكز  هذه  وتقوم  وكولومبيا:  وت�سيلي 
الأبحاث  بعامل  وربطهم  العامليني  العلماء  مئات 
من  اجلديد  اجليل  بتاأهيل  تقوم  كما  الأملاين، 
مناطق  يف  اأي�سا  امل�ستويات.  باأرفع  العلماء 
ن�ساأ منذ  الكربى  ال�سحراء  الواقعة جنوب  اأفريقيا 
طاقات  جت�سد  تخ�س�سية  مراكز  ع�رصة   2008
العلمي ونوعية متطورة  للبحث  واإمكانات جديدة 

والتعليم.  للتاأهيل 

تــعـاون اأكــاديـمـي مـع مـنـاطــق 
الـنــزاعـات والأزمــات

والتعليم  الثقافة  ل�سيا�سة  الرئي�سية  الهموم  اأحد 
والبحث  التعليم  فر�ص  اإتاحة  هو  اخلارجية 
العلمي، وبالتايل خلق اآفاق علمية واأكادميية يف 
وكذلك  الأزمات،  تعاين  التي  واملناطق  الأزمنة 
والتغيري.  التحول  مبراحل  متر  التي  البلدان  يف 
بالأمل  غالبا  ترتبط  املعقدة  الن�ساطات  هذه 
الأبحاث  جمالت  يف  التعاون  يتمكن  اأن  يف 
للتفاهم  خ�سبة  تربة  خلق  من  اجلامعي  والتعليم 
اأو  الأزمات  جتنب  اإىل  بالتايل  وتقود  ال�سيا�سي، 

حدتها.  تخفيف 

تـقـوية حـريـة الـعـلـوم

التي  العـديـدة  وال�سـراعـات  الأزمـات  اآثـار  من 
فـر�ص  انـعـدام  الأخـيـرة  ال�سنـوات  يف  ظــهـرت 
اأي�سا  وكذلك  ال�سباب.  جليل  والتاأهـيل  التـعـليم 
والـعـمـل  الـعـلـوم  حـريـة  عـلى  الـخـنـاق  ت�سـييق 
اخلـارجية  وزارة  تقـوم  فـعل  وكـرد  العـلمـي. 

183،5 مليون 
يــورو، بـلــغــت مـ�سـاهــمـة وزارة الـخــارجـيــة 
الألـمـانــيـة في مــوازنــة الـهـيــئــة الألـمــانــيــة 

لـلــتـبـادل الأكـاديـمـي الـخـارجـي DAAD في عــام 
2017. وبـنــ�ســبــة 34،8% تــعــتــبــر هــذه هـي 

الـمــ�ســاهــمـة الأكــبــر. في الـمــقـابــل يـتـم تــنـفـيـذ 
مـخــتــلــف الـمــ�ســروعــات والـبــرامـج �سـمـن 

اإطــار �ســيــا�ســة الـثـقـافــة والـتـعـليـم الـخـارجـيـة. 

رقــم
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الـطـابـق الـجـمـاعـي
مـع �سـالــة 
ومـكـتـبـة

�ســفــيـنــة الأبـحــاث ز�نــة "�ســمــ�س" 
"زونــة" هـي اأحــدث �سـفـيـنــة فـي اأ�سـطــول الأبــحــاث الألـمــانــي، وهي تــرابــ�س 

مــنــذ اأواخــر 2014 بــ�ســكــل رئــيــ�ســي فـي الـمــحــيــط الــهــادئ والـمــحــيــط 
الـهــنــدي وتـ�ســتــكــ�ســف اأعــمــاق الـمــحــيــطــات. تــعــتــبــر �ســفــيــنــة الــتــقــنــيــة 

الــعــالــيــة هــذه، الأحــدث مــن نــوعــهــا فـي الــعــالــم. 

طـابـق الـمـ�سـتـ�دعات
مـع 20 مــقـ�ســورة 
لــلــعــلــمــاء

طـابــق الــعــمــل
8 مـخـابـر عـلى مـ�سـاحة 600 م2

طــابـق الـمــقـ�سـ�رات
33 مـقـ�ســورة لـلـطـاقـم

عــربــة تــحـت الـمــاء
يــمــكــن الــتــحــكــم بــهــا عـن 
بــعــد ومــجــهــزة بــعــدة اأذرع 

وبــكــامــيــرا فــيــديــو.

دارة رفــع الــمــيــاه
يــجــمــع الــجــهــاز عــيــنــات 
مـن الــمــاء ويــقــيــ�س درجــة 

الــحــرارة والــعــمــق.

 ”Multicorer„  جــهــاز
يــمـكــنـه جــــمــع الـعـــديــد مـن 

الــعــيـنــات الــ�ســغــيــرة فـي ذات 
الــوقــت مـن قــاع الــبــحــر.

الــطــ�ل:                                                   116 مـتــر
الــ�ســرعــة:                                         12،5 عــقــدة
مدة البقاء فـي الـبحر )الق�س�ى(:       52 يومـا
الــطــاقــم )الأقــ�ســى(:                   40 �ســخــ�س
مـنـاطـق الـعمـل:    الـمـحـيـطـني الـهـنـدي والهادئ

399
مــعــهــد عــالــي 

وجــامــعــة

2,8 ملي�ن 
طــالــب فـي مــوؤ�ســ�ســات 

الــتــعــلــيــم الــعــالــي

92,2 مليار ي�ر�
نــفــقــات الــبــحــث 

والــتــطــويــر

586030
بــاحــث 
وبــاحــثــة
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الـبـحـث الـعـلـمـي فـي ظـل أقـسـى الـظـروف
بـانـورامـا

مــهــمــة ر�زيــتـا
مــهــمــة وكــالــة الـفــ�سـاء الأوروبــيــة ESA تـبـحــث 

فـي تـــاريــخ نــ�ســوء مــجــمـوعــتــنـا الـ�ســمــ�ســيــة. 
مـركــز DLR �ســارك بـــدور كـبـيـر فـي بــنــاء وحــدة 

الــهــبــوط الأر�سـي "فــيــال" ويــقــوم بــتــ�ســغــيــل مــركــز 
الــتــحــكــم لــمــهــمــة الــهــبــوط عــلــى الــمــذنــب، 

الــتــي لــم يــجــروؤ عــلــيــهــا اأحــد بــعــد. 

مــ�ســبــار ر�زيــتــا
عــ�ســرة اأعــوام 

ا�ستـغــرق مـ�ســبــار 
روزيــتــا لــكــي يــ�سـع 

فـيــال عـلـى الـمــذنــب 
تــ�ســوريــومــوف-

غيــرايـ�ســيـمـنــكـو.

مـ�سـبـار الـهـبـ�ط فـيـال
فـيـال يـنـزل الـجـهــاز 

اأول بـكــل عــنــايــة عـلـى 
�ســطــح الـمــذنــب

مـ�سـبـار الـهـبـ�ط فـيـال 

مــحــطــة نــ�يــمــايــر 3
فـي الـجـلـيـد الأزيل فـي الـقـطــب الـجـنـوبي يـقـوم مـعـهـد األـفـريـد فـاغـنـر 

بـتـ�سـغـيـل مـحـطـة الأبـحـاث "حمـطــة نـويـمـايـر 3" الـتـي يـعـيـ�س ويـعـمـل 
فـيـهـا فـريـق الـعـلـمـاء بـاأكـمـلـه. وهي مـثـبـتـة عـلـى ركـائـز تـرتـفـع )تـنـمـو( 

مـع ارتـفـاع �سـمـاكـة طـبـقـة الـثـلـج. 

6 رافــعــات
9 رافعات دائرية

الــكــتــلــة:                                                               2300 طـن
الأبــعــاد:                                                             x 68 24 مرت
الـم�ساحة الـم�ستخدمة:           4890 م2 على اأربـعـة طـوابق
الـمـخـتـربات �الـمكـاتــب:                                    12 غـرفـة
الإقــامــة:                                           15 غــرفــة، 40 �ســريــر

الــ�زن:                                                                         100 كغ
الأبــعــاد:                                              x 1 x 1 0،80 مرت
الـهـبـ�ط:                             21 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2014

 81
مــعــهــد مــاكــ�س-بــالنــك 
فـي �سـتــى اأنـحــاء الــعــالــم

72
مــعــهــد 

فــراونــهــوفــر

93
مــوؤ�ســ�ســة اأبــحــاث �ســمــن 

مــجــمــوعــة ليــبــنــيــتــ�س

 18
مــركــز اأبــحــاث �ســمــن 

مــجــمــوعــة هــيــلــمــهــولــتــ�س
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الـطـابـق الـجـمـاعـي
مـع �سـالــة 
ومـكـتـبـة

�ســفــيـنــة الأبـحــاث ز�نــة "�ســمــ�س" 
"زونــة" هـي اأحــدث �سـفـيـنــة فـي اأ�سـطــول الأبــحــاث الألـمــانــي، وهي تــرابــ�س 

مــنــذ اأواخــر 2014 بــ�ســكــل رئــيــ�ســي فـي الـمــحــيــط الــهــادئ والـمــحــيــط 
الـهــنــدي وتـ�ســتــكــ�ســف اأعــمــاق الـمــحــيــطــات. تــعــتــبــر �ســفــيــنــة الــتــقــنــيــة 

الــعــالــيــة هــذه، الأحــدث مــن نــوعــهــا فـي الــعــالــم. 

طـابـق الـمـ�سـتـ�دعات
مـع 20 مــقـ�ســورة 
لــلــعــلــمــاء

طـابــق الــعــمــل
8 مـخـابـر عـلى مـ�سـاحة 600 م2

طــابـق الـمــقـ�سـ�رات
33 مـقـ�ســورة لـلـطـاقـم

عــربــة تــحـت الـمــاء
يــمــكــن الــتــحــكــم بــهــا عـن 
بــعــد ومــجــهــزة بــعــدة اأذرع 

وبــكــامــيــرا فــيــديــو.

دارة رفــع الــمــيــاه
يــجــمــع الــجــهــاز عــيــنــات 
مـن الــمــاء ويــقــيــ�س درجــة 

الــحــرارة والــعــمــق.

 ”Multicorer„  جــهــاز
يــمـكــنـه جــــمــع الـعـــديــد مـن 

الــعــيـنــات الــ�ســغــيــرة فـي ذات 
الــوقــت مـن قــاع الــبــحــر.

الــطــ�ل:                                                   116 مـتــر
الــ�ســرعــة:                                         12،5 عــقــدة
مدة البقاء فـي الـبحر )الق�س�ى(:       52 يومـا
الــطــاقــم )الأقــ�ســى(:                   40 �ســخــ�س
مـنـاطـق الـعمـل:    الـمـحـيـطـني الـهـنـدي والهادئ

399
مــعــهــد عــالــي 

وجــامــعــة

2,8 ملي�ن 
طــالــب فـي مــوؤ�ســ�ســات 

الــتــعــلــيــم الــعــالــي

92,2 مليار ي�ر�
نــفــقــات الــبــحــث 

والــتــطــويــر

586030
بــاحــث 
وبــاحــثــة
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الــمــعــرفة و  الــتــعــلــيــم 

نــظــام مــدرســي جــذاب
مـوضـوع

تقع م�سوؤولية نظام التعليم املدر�سي يف اأملانيا �سمن 
دائرة م�سوؤوليات الوليات الحتادية ال�ستة ع�رص. لهذا 
ال�سبب توجد بع�ص الفوارق يف اأنظمة وخطط التعليم 
املدر�سي ويف اأ�سكال واأ�سناف املدار�ص. املوؤمتر الدائم 
لوزراء الثقافة يف الوليات الحتادية (KMK) ي�سمن 
اأو التعادل بني املناهج التعليمية  التن�سيق والتوافق 
وال�سهادات املدر�سية. يف العام الدرا�سي 2017/2016 
بلغ عدد تالميذ املدار�ص يف اأملانيا حوايل 11 مليون 
مدر�سة   42322 يف  يتعلمون  كانوا  وتلميذة،  تلميذ 
عامة ومهنية، يعمل فيها 798180 ُمَدّر�ص وُمَدّر�سة. 
بالإ�سافة اإىل ذلك يتعلم حوايل 990402 تلميذ يف 
5836 مدر�سة خا�سة بني عامة ومهنية. وب�سكل عام 
يخ�سع الأطفال يف اأملانيا للتعليم الإلزامي من �سن 

الوقت يتمتع  ال�ساد�سة وملدة ت�سع �سنوات. ويف ذات 
دعم التاأهيل املبكر قبل دخول �سن املدر�سة وترابطه 
ال�سيا�سة  يف  كبرية  باأهمية  البتدائية  املدار�ص  مع 
التعليمية. وقد بلغ عدد املدار�ص التي ت�ستقبل التالميذ 
الآن 20000 مدر�سة. ومن خالل  النهار حتى  طوال 
تكافوؤ  اآفاق  تفتح  اأن  ميكن  املدار�ص  هذه  يف  التعلم 
ل  وعائالت  طبقات  من  لالأطفال  وخا�سة  الفر�ص، 

تتمتع مب�ستويات علمية وثقافية عالية.  

املدار�س احلكومية العامة جمانية ب�سكل عام. وينق�سم 
النظام املدر�سي اإىل ثالث مراحل: املرحلة البتدائية 
املرحلتان الثانويتان 1 و 2. ب�سكل عام يزور جميع 
الأطفال معا املدر�سة البتدائية، وهي ت�ستمر من ال�سف 
الأول حتى ال�سف الرابع )يف برلني وبراندنبورغ: الأول 
حتى ال�ساد�ص(. بعد ذلك يوجد ثالث اأنواع خمتلفة من 
 املدار�ص ملتابعة املرحلة املدر�سية: املدر�سة الرئي�سية 
التا�سع  حتى  اخلام�ص  ال�سف  )من   ”Hauptschule„

)من   ”Realschule„ الإعدادية  واملدر�سة  العا�رص(،  اأو 
ال�سف اخلام�ص حتى العا�رص، يح�سل التلميذ بعدها 
العامة  الثانوية  واملدر�سة  الإعدادية(،  ال�سهادة  على 
الثاين  حتى  اخلام�ص  ال�سف  )من   ”Gymnasium„

ع�رص اأو الثالث ع�رص، يح�سل التلميذ يف نهايتها على 
وميكن  العامة/بكالوريا(.  الثانوية  الدرا�سة  �سهادة 
مدار�ص  يف  املختلفة  الثالث  النماذج  هذه  تكون  اأن 
احلال  هي  اأو يف مدر�سة ت�سم نوعني، كما  م�ستقلة 
حتى  اأو   ،”Gesamtschule„ ال�ساملة  املدار�ص  يف 
منوذج  بني  التنقل  بالتايل  ي�سهل  مما  اأنواع،  ثالثة 
الأنواع  هذه  ت�سميات  وتختلف  املدار�ص.  من  واآخر 
اأما  الـمختلفة،  الـوليات  بني  املدار�ص  من  الثالثة 
ذات  فلها   ”Gymnasium„ العامة  الثانوية  املدر�سة 
ال�سم يف كل الوليات. يف 2017 ح�سل 440000  

PISA درا�ســة بــيــزا
الــخــا�ســة  الــدولـيــة  الـمــقــارنــة  الــدرا�ســة 

تـحـمــل  والـتـي  بــدايــة 2018  ُن�ســَِرت   الـتـي 
الـطــلــبــة  لـتــقـيـيــم  الــدولــي  الـبــرامــج  ا�ســم 

(PISA) لـمـنــظــمــة OECD، بـيــنـت اأن فــوارق 

الأداء مــازالــت كــبــيــرة بــيـن الـتــالمــيــذ 
الــمــنــتــمــيــن اإلـى طــــبــقــات اجــتــمــاعــيــة 

جــيــدة والــتـالمـيـذ الــمـنــتـمــيـن اإلـى طــبـقـات 
اجــتــمــاعــيــة �سـعــيــفـة فـي األـمـانـيـا، وكـذلـك 

تــاأكــد الــتــرابــط الإحــ�ســائـي بــيــن الأداء 
والنــتــمـاء الجــتـمـاعـي. اإل اأن اتــجـاهـات 

الــتــطــور اإيــجــابـيــة: فــقــد 
تــحـ�ســن تـكـافــوؤ الـفـر�س فـي 

األـمـانــيـا بــ�سـكـل مـلـحـوظ.  
 oecd.org/pisa

عـالـمـيـة
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حــوايل 9 مــلــيــون تــلــمــيــذ وتــلــمــيـذة يــتــعــلــمــون فـي الــمــدار�س الــعــامــة

تلميذ على �سهادة الدرا�سة الثانوية العامة اأو املهنية. 
تربوي  دعم  اإىل  يحتاجون  الذي  للتالميذ  وبالن�سبة 
خا�ص يوجد مدار�ص متخ�س�سة لذوي الحتياجات 
"الدعم وامل�ساعدة". ولكن التعلم  اأو مدار�ص  اخلا�سة 
امل�سرتك لالأطفال يجب اأن يكون موحدا واأن يكون هو 
القاعدة العامة، �سواء كان هوؤلء ال�سغار يعانون من 
اأية اإعاقة اأو ل يعانون، وذلك مبا يتوافق مع معاهدة 
يف  الأملانية  املدار�ص  عدد  يبلغ  املعوقني.  حقوق 
اخلارج 140 مدر�سة، موزعة بني 72 بلدا، وهي جت�سد 
التعليم املتميز. حوايل 22000 تلميذ اأملاين و60000 

تلميذ غري اأملاين يجل�سون هنا معا على مقاعد الدرا�سة. 
غالبا ما تكون هذه املدار�ص خا�سة، اإل اأنها حتظى 
املركزية  الدائرة  من  باملدر�سني  ودعم  مايل  بدعم 
للتعليم املدر�سي يف اخلارج (ZfA). منذ 2008 تعمل 
مبادرة "املدار�ص: �رصكاء امل�ستقبل" (PASCH) التي 
مع  الحتادية  الأملانية  اخلارجية  وزارة  اأطلقتها 
اإن�ساء �سبكة كبرية من  دائرة ZfA ومعهد غوتة على 
متعلمي اللغة الأملانية. وجتمع هذه ال�سبكة بني حوايل 
2000 مدر�سة يف �ستى اأنحاء العامل، ت�سم ما يزيد عن 
     .500000 تلميذ وتلميذة يتعلمون اللغة الأملانية
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مـجـتـمـع

�أملانيا  تعترب  ن�سمة  مليون   82,6 حو�يل  مع 
عدد  حيث  من  �لأوروبي  �لحتاد  يف  دولة  �أكرب 
�لعامل,  على  �ملنفتح  �حلديث  �لبلد  �ل�سكان. 
�مل�ستقبلة  �لبلد�ن  �أهم  �أحد  ليغدو  �لآن  تطور 
حو�يل  �ليوم  �أملانيا  يف  ويعي�ش  للمهاجرين. 
كما  �أجنبية.  �أ�سول  من  �إن�سان  مليون   18,6
ت�ساهال  �لأكرث  �لبلد�ن  من  تعترب  �أملانيا  باتت 
ملنظمة  در��سة  وح�سب  �لهجرة.  قو�نني  يف 
�لعام  من   OECD و�لتنمية  �لقت�سادي  �لتعاون 
�لأكرث  �لهجرة  بلد  باتت  �أملانيا  فاإن   ,2017

�ملتحدة.  �لوليات  بعد  �لإطالق,  على  �سعبية 

بروؤية  �ألـمـانـيـا  يف  الـنـا�س  غـالـبـيـة  تـتـمـتـع 
تتميز  كما  �ملعي�سة,  من  عال  وم�ستوى  عاملية 
�ختيار  يف  و�لتفرد  �حلرية  من  و��سع  بف�ساء 
�لب�رشي  �لتطور  موؤ�رش  حياتها.  �سكل  وت�سميم 
يف  �أملانيا  و�سع   2016 لعام  �ملتحدة  لالأمم 
موؤ�رش  ويف  بلد�.   188 بني  من  �لر�بعة  �ملرتبة 
�لذي   ,2017 �لوطنية  �لتجارية  �لعالمات 

دولة   50 �سورة  حول  دوليا  ��ستطالعا  يت�سمن 
�ملرتبة  �أملانيا  �حتلت  �لعاملي,  �مل�ستوى  على 
يف  حققتها  �لتي  �جليدة  �لقيم  ب�سبب  �لأوىل, 
وتقوم  �لجتماعية.  و�لعد�لة  �ملعي�سة  م�ستوى 
�لجتماعية,  �لدولة  مبد�أ  �أ�سا�ش  على  �أملانيا 
�أبنائها  جميع  معي�سة  �سمان  يف  ترى  �لتي 

مطلقة.  �أولوية 

�أ�ساليب  يف  بالتعددية  الأملاين  املجتمع  تاأثر 
وت�ساهم  و�لعرقي.  �لثقايف  و�لتنوع  �ملعي�سة 
�حلياة  ووقائع  �جلديدة  �ملعي�سة  �أ�ساليب 
�ليومية  �حلياة  يف  �لتاأثري  يف  �ملتغرية 
�لبالد,  ُيغنون  �ملهاجرون  �لجتماعية. 
جديدة.  وخرب�ت  وروؤى  �آفاقا  وَيَنحونها 
�أ�ساليب  وتعدديته  بانفتاحه  �ملجتمع  ويو�جه 
بكل  �ملختلفة  �جلن�سية  و�مليول  �لبديلة  �حلياة 
�لرجل  بني  �مل�ساو�ة  وقبول.  وت�سامح  ترحاب 
�لأدو�ر  وتوزيع  م�ستمر,  تطور  يف  و�ملر�أة 
�أن  كما  �خلروقات.  من  للكثري  تعر�ش  �لتقليدي 
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دولـة اجـتـمـاعـيـة قـويـة    حـريـة الـمـعـتـقـدات الـديـنـيـة
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مـ�صـتـوى مـعـيـ�صـة مـرتـفـع وحـريـة فـرديـة، هي �لـ�صـفـات �لـبـارزة فـي نـوعـيـة �لـحـيـاة فـي �ألـمـانـيـا

�لـمجتمع فـي �ألـمانـيا: مقطع فيديو حول �لـمو�صوع
 tued.net/ar/vid6 

Aفـيـديـو R - A P P

Tatsachen_2015_arab-Gesellschaft_kon.indd   114 25.07.2018   17:18:09

مـجـتـمـع

�أملانيا  تعترب  ن�سمة  مليون   82,6 حو�يل  مع 
عدد  حيث  من  �لأوروبي  �لحتاد  يف  دولة  �أكرب 
�لعامل,  على  �ملنفتح  �حلديث  �لبلد  �ل�سكان. 
�مل�ستقبلة  �لبلد�ن  �أهم  �أحد  ليغدو  �لآن  تطور 
حو�يل  �ليوم  �أملانيا  يف  ويعي�ش  للمهاجرين. 
كما  �أجنبية.  �أ�سول  من  �إن�سان  مليون   18,6
ت�ساهال  �لأكرث  �لبلد�ن  من  تعترب  �أملانيا  باتت 
ملنظمة  در��سة  وح�سب  �لهجرة.  قو�نني  يف 
�لعام  من   OECD و�لتنمية  �لقت�سادي  �لتعاون 
�لأكرث  �لهجرة  بلد  باتت  �أملانيا  فاإن   ,2017

�ملتحدة.  �لوليات  بعد  �لإطالق,  على  �سعبية 

بروؤية  �ألـمـانـيـا  يف  الـنـا�س  غـالـبـيـة  تـتـمـتـع 
تتميز  كما  �ملعي�سة,  من  عال  وم�ستوى  عاملية 
�ختيار  يف  و�لتفرد  �حلرية  من  و��سع  بف�ساء 
�لب�رشي  �لتطور  موؤ�رش  حياتها.  �سكل  وت�سميم 
يف  �أملانيا  و�سع   2016 لعام  �ملتحدة  لالأمم 
موؤ�رش  ويف  بلد�.   188 بني  من  �لر�بعة  �ملرتبة 
�لذي   ,2017 �لوطنية  �لتجارية  �لعالمات 

دولة   50 �سورة  حول  دوليا  ��ستطالعا  يت�سمن 
�ملرتبة  �أملانيا  �حتلت  �لعاملي,  �مل�ستوى  على 
يف  حققتها  �لتي  �جليدة  �لقيم  ب�سبب  �لأوىل, 
وتقوم  �لجتماعية.  و�لعد�لة  �ملعي�سة  م�ستوى 
�لجتماعية,  �لدولة  مبد�أ  �أ�سا�ش  على  �أملانيا 
�أبنائها  جميع  معي�سة  �سمان  يف  ترى  �لتي 

مطلقة.  �أولوية 

�أ�ساليب  يف  بالتعددية  الأملاين  املجتمع  تاأثر 
وت�ساهم  و�لعرقي.  �لثقايف  و�لتنوع  �ملعي�سة 
�حلياة  ووقائع  �جلديدة  �ملعي�سة  �أ�ساليب 
�ليومية  �حلياة  يف  �لتاأثري  يف  �ملتغرية 
�لبالد,  ُيغنون  �ملهاجرون  �لجتماعية. 
جديدة.  وخرب�ت  وروؤى  �آفاقا  وَيَنحونها 
�أ�ساليب  وتعدديته  بانفتاحه  �ملجتمع  ويو�جه 
بكل  �ملختلفة  �جلن�سية  و�مليول  �لبديلة  �حلياة 
�لرجل  بني  �مل�ساو�ة  وقبول.  وت�سامح  ترحاب 
�لأدو�ر  وتوزيع  م�ستمر,  تطور  يف  و�ملر�أة 
�أن  كما  �خلروقات.  من  للكثري  تعر�ش  �لتقليدي 

     مـجـتـمـع مـدنـي نـاشـط    أسـالـيـب مـعـيـشـة مـتـنـوعـة    تـنـظـيـم الـهـجـرة    تـنـوع غـنـي
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مـجـتـمـع

�لحتياجات  وذوي  �ملعوقني  �لنا�ش  م�ساهمة 
تز�يد  يف  �لجتماعية  �حلياة  يف  �خلا�سة 

 . م�ستمر

م�ستقبل  على  يوؤثر  �أن  يكن  َتغي  يوجد  يكاد  ل 
)�لديغر�يف(:  �ل�سكاين  �لتحول  مثل  �أملانيا, 
طفيف,  ب�سكل  موؤخر�  �رتفع  �لولد�ت  معدل 
ي�سل  حيث  باملقارنة,  منخف�سا  ماز�ل  �أنه  �إل 
يرتفع  �لوقت  ذ�ت  يف  �سيدة.  لكل  طفل   1,5 �إىل 
�سوف   2060 حتى  با�ستمر�ر.  �لأعمار  متو�سط 
موجات  �سدة  ح�سب  �أملانيا,  �سكان  عدد  يرت�جع 
ن�سمة,  مليون   67,6 حو�يل  �إىل  لي�سل  �لهجرة, 
ناهيك  �لحتادي.  �لإح�ساء  مكتب  ح�سب  وذلك 
نظام  ت�سع  �سوف  �مل�سنني  ن�سبة  زيادة  �أن  عن 

كبرية.  حتديات  �أمام  �لجتماعي  �ل�سمان 

�ل�سنو�ت  خالل  والقت�صادي  الجتماعي  التحول 
خماطر  بروز  �إىل  قاد  �أملانيا  يف  �لأخرية 
�ملجتمع  تق�سيم  ي�سبه  ما  و�إىل  جديدة,  �جتماعية 
�سحيح  و�ملادية.  �لقت�سادية  �مل�ستويات  ح�سب 
عند   2017 يف  كان  �لعمل  عن  �لعاطلني  عدد  �أن 

وو�سل   ,1991 منذ  ي�سله  مل  منخف�ش  معدل 
�لأملان  خم�ش  �أن  �إل  مليون:   2,5 �إىل  و�سطيا 
�سحية  �لوقوع  تهديد  ملو�جهة  ُمَعّر�ش  تقريبا 
و�مُلَرّبني  �ل�سباب  جيل  وخا�سة  و�لفاقة,  �لفقر 
�لفو�رق  عن  ناهيك  �لو�لدين(.  )�أحد  �لوحيدين 
         .ل�رشق و�لغرب� �لتي ماز�لت قائمة بني 

�لــتــحــول �لــ�صــكــانــي يــ�صــع �لــبــالد �أمــام تــحــديــات كــبــيــرة

األــمــانــيــا االإ�ســافــة
�صــبــكــة مــتــعــددة �لــمــجــاالت ومــبــادرة 

مـن �أجــل �لــجــمــهــورية �لــتــعــدديــة 
 deutsch-plus.de

الــنــجــاح الــمــهــنــي فـي األــمــانــيــا
بــو�بــة تــرحــيــب مــتــعــددة �لــلــغــات الأ�صــحــاب 

�لــمــوؤهــالت مـن كــافــة �أنــحــاء �لــعــالــم    
 make-it-in-germany.com

تــقــارير الــتــطــور الــبــ�ســري
مــا هــو مــوقــع �ألــمــانــيــا بــالــمــقــارنــة 

�لــدولــيــة؟  
 hdr.undp.org

الشبكة
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الـمـكـتـب االتـحـادي لـلـهـجـرة والـلـجـوء 
يــقــدم �لــمــكــتــب �التــحــادي كــافــة �لــمــعــلــومات �لــمــتــعــلــقــة 
بــاالإقــامــة فـي �ألـمــانــيــا وهــو �لــمــ�صــوؤول عــن �تــخــاذ �لــقــر�ر 

بــخــ�صــو�ص طــلــبــات �لــلــجــوء.    
 bamf.de

مــوؤتــمــر االإ�ســالم االألـمــانــي  
 مــع �نــطــالق مــوؤتــمــر �الإ�صــالم �الألــمــانــي (DIK) يــقــوم 

 مــنــذ 2006 حــو�ر طويــل �لــمــدى بــني �لــدولــة �الألــمــانــيــة 
و�لــمــ�صــلــمــني �لــذيــن يعــيــ�صــون فــي �ألــمــانــيــا. 

 deutsche-islam-konferenz.de

خــطــة الــعــمــل الــوطــنــي لــالنــدمــاج 
 تــريــد �ألــمــانــيــا �أن تــكــون �أمة �النــدمــاج، لــهــذ� �ل�صبب 

 ت�صــكــل هــذه �لــمــ�صــاألــة مــنــذ عــام 2005 �أحــد �أهــم 
 مــو�صــوعــات عــمــل �لــحــكــومــة �الألــمــانــيــة �التــحــاديــة. 

وتــنــعــقــد "قــمــة �النــدمــاج" مــرة فــي كــل عــام. 
   bundesregierung.de

مــعــاهــد ا�ســتــطــالع الــراأي 
�لــعــديــد من مــعــاهــد ��صتــطــالع �لر�أي �لــعــريــقــة تــقــوم 

بــانــتــظــام بــتــنــظــيــم ��صــتــطــالعــات ر�أي �الألــمــان وتــنــ�صــر 
نــتــائــج ��صــتــطــالعــاتــها و��صتــقــر�ء�تــها فــي �أيــام �النــتــخــابــات. 

ومن �أ�صــهــر فــرق �لعــمــل هو فــريــق �لــبــحــث فــي �النــتــخــابــات، 
وفــور�صــا FORSA، و�صــركــة �أبــحــاث �التــجــاهــات و�النــتــخــابــات 

Infratest DIMAP، ومــعــهــد ��صــتــطــالعــات �لــر�أي �ألــنــ�صــبــاخ. 

هــيــئــة الــعــمــل الــتــطــوعــي االتــحــاديــة  
تــتــوجــه �لــعــرو�ص �إىل �لــرجال و�لــنــ�صــاء �لــذيــن يــريــدون 

�لــعــمــل من �أجــل �لــمــنــفــعــة �لــعــامــة، �صــو�ء فــي �لــمــجــاالت 
�الجــتــمــاعــيــة �أو �لــبــيــئــيــة �أو �لثــقــافــية �أو �لــريــا�صــة، �أو 

مــجــاالت �النــدمــاج �أو �لــوقــايــة �لــمــدنــيــة من �لــكــو�رث.   
 bundesfreiwilligendienst.de

 وكــالــة الــعــمــل االتــحــاديــة
وكــالــة �لــعــمــل �لــقــومــيــة هي �لــمــ�صــوؤولــة عن �لــو�صــاطــة فــي 
�لــبــحــث عــن عــمــل وعــن دعــم هــذه �لــو�صــاطــة، �إ�صــافــة �إىل 

تــقــديــم �لــتــعــويــ�صــات �لــمــالــيــة.    
 arbeitsagentur.de

الــمــوؤ�ســ�ســات ذات الــمــنــفــعــة الــعــامــة 
تــنــتــمــي �ألــمــانــيــا لــلــدول ذ�ت �لــكــثــافــة �الأكــبــر فــي عــدد 

�لــمــوؤ�صــ�صــات �لــخــيــريــة وذ�ت �لــمــنــفــعــة �لــعــامة فــي �أوروبــا. 
وفــي �لــمــتــو�صــط عــلــى �لــمــ�صــتــوى �التــحــادي، فــاإن حــ�صــة كــل 

100000 نــ�صــمــة تــ�صــل �إلــى 26،5 مــوؤ�صــ�صــة خــيــريــة. �أ�صــهــرهــا 
مــوؤ�صــ�صــة �خــتــبــار �لــمــو�د Warentest، �لــتي تــعــمــل بــتــفــويــ�ص 

من �لــدولــة عــلــى مــقــارنــة �لــمــنــتــجــات �لــمــخــتــلــفــة.   
 stiftungen.org

لــمــزيــد مـن �لـمــعــلــومــات حــول مــخــتــلــف 
�لــمــو�صــوعــات ذ�ت �لــ�صــلــة، ورو�بــط ذ�ت 
تــعــلــيــقــات، ومــ�صــاهــمــات، ووثــائـــقــيــات، 

وخـطـابــات، عــالوة عـلى مـــعــلـومات �إ�صـافــيـة 
حــول كــلــمـات �لــبـحـث، مــثــل �لــتــحـول �لــ�صـكـانـي، �لــ�صــمـان �الجــتــمـاعــي، 

عــقــد �الأجــيــال، �لــمــ�صــاو�ة، مــ�صــتــوى �لــمــعــيــ�صــة  
 tued.net/ar/dig6

بـاخـتـصـار

الــفــاعــلــون والــوسـائــل

D I G I TA L  P L U S إضافة رقـمية 

Tatsachen_2015_arab-Gesellschaft_kon.indd   116 25.07.2018   17:18:09

مـجـتـمـع

�لحتياجات  وذوي  �ملعوقني  �لنا�ش  م�ساهمة 
تز�يد  يف  �لجتماعية  �حلياة  يف  �خلا�سة 

 . م�ستمر

م�ستقبل  على  يوؤثر  �أن  يكن  َتغي  يوجد  يكاد  ل 
)�لديغر�يف(:  �ل�سكاين  �لتحول  مثل  �أملانيا, 
طفيف,  ب�سكل  موؤخر�  �رتفع  �لولد�ت  معدل 
ي�سل  حيث  باملقارنة,  منخف�سا  ماز�ل  �أنه  �إل 
يرتفع  �لوقت  ذ�ت  يف  �سيدة.  لكل  طفل   1,5 �إىل 
�سوف   2060 حتى  با�ستمر�ر.  �لأعمار  متو�سط 
موجات  �سدة  ح�سب  �أملانيا,  �سكان  عدد  يرت�جع 
ن�سمة,  مليون   67,6 حو�يل  �إىل  لي�سل  �لهجرة, 
ناهيك  �لحتادي.  �لإح�ساء  مكتب  ح�سب  وذلك 
نظام  ت�سع  �سوف  �مل�سنني  ن�سبة  زيادة  �أن  عن 

كبرية.  حتديات  �أمام  �لجتماعي  �ل�سمان 

�ل�سنو�ت  خالل  والقت�صادي  الجتماعي  التحول 
خماطر  بروز  �إىل  قاد  �أملانيا  يف  �لأخرية 
�ملجتمع  تق�سيم  ي�سبه  ما  و�إىل  جديدة,  �جتماعية 
�سحيح  و�ملادية.  �لقت�سادية  �مل�ستويات  ح�سب 
عند   2017 يف  كان  �لعمل  عن  �لعاطلني  عدد  �أن 

وو�سل   ,1991 منذ  ي�سله  مل  منخف�ش  معدل 
�لأملان  خم�ش  �أن  �إل  مليون:   2,5 �إىل  و�سطيا 
�سحية  �لوقوع  تهديد  ملو�جهة  ُمَعّر�ش  تقريبا 
و�مُلَرّبني  �ل�سباب  جيل  وخا�سة  و�لفاقة,  �لفقر 
�لفو�رق  عن  ناهيك  �لو�لدين(.  )�أحد  �لوحيدين 
         .ل�رشق و�لغرب� �لتي ماز�لت قائمة بني 

�لــتــحــول �لــ�صــكــانــي يــ�صــع �لــبــالد �أمــام تــحــديــات كــبــيــرة

األــمــانــيــا االإ�ســافــة
�صــبــكــة مــتــعــددة �لــمــجــاالت ومــبــادرة 

مـن �أجــل �لــجــمــهــورية �لــتــعــدديــة 
 deutsch-plus.de

الــنــجــاح الــمــهــنــي فـي األــمــانــيــا
بــو�بــة تــرحــيــب مــتــعــددة �لــلــغــات الأ�صــحــاب 

�لــمــوؤهــالت مـن كــافــة �أنــحــاء �لــعــالــم    
 make-it-in-germany.com

تــقــارير الــتــطــور الــبــ�ســري
مــا هــو مــوقــع �ألــمــانــيــا بــالــمــقــارنــة 

�لــدولــيــة؟  
 hdr.undp.org

الشبكة
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مـجـتـمـع

حتولت �أملانيا �إىل �أحد بلد�ن �لهجرة �لأكرث �سعبية 
يف  هاما  مو�سوعا  �لندماج  وي�سكل  �لعامل,  يف 
�أجنبية  �أ�سول  من  �إن�سان  مليون   18,6 �لبالد. 
من  �أملانيا  �أ�سبحت  �أملانيا.  يف  �ليوم  يعي�سون 
�ملهاجرين.  لدى  �ملرغوبة  �لعامل  بلد�ن  �أكرث 
 (OECD) و�لتنمية  �لقت�سادي  �لتعاون  منظمة 
يف  بلد  ثاين   2017 �لعام  يف  �أملانيا  �عتربت 
�لوليات  بعد  �ملهاجرين,  �إقبال  حيث  من  �لعامل 
 OECD ملتحدة. ل يوجد بلد �آخر من بلد�ن منظمة�
�ل�سنو�ت  خالل  �لهجرة  معدلت  فيه  �رتفعت 
 2015 ففي  �أملانيا.  يف  �رتفعت  كما  �ملا�سية 
بـغـيـة  �لـبـالد  دخـلـو�  �لـذين  �لأجـانب  عـدد  بـلـغ 
رقـم  وهـو  �إنـ�سـان,  مـلـيـونـي  فـيـهـا  �لـعـيـ�ش 
�لـنـا�ش  مـن  كـثـيـر  جـاء  مـثـيـل.  لـه  يـ�سـبـق  لـم 
رئي�سي  بـ�سـكـل  و�لـحـمـايـة:  �لأمـان  عن  بـحـثـا 
�لـهـجـرة,  دو�فـع  هي  و�لأزمات  �لـحـروب  كـانـت 
�سـبـيـل  عـلـى  و�لـعـر�ق  �سـوريـة  حـال  يف  كـمـا 
عن  بحثا  �أوطانهم  �لنا�ش  ترك  حيث  �لـمـثـال, 
 1,7 �أملانيا  �سجلت   2016 يف  و�لأمان.  �حلماية 
ملـيـون مـهـاجـر, ومنذ ذلك �حلني ترت�جع �لأعد�د.

�أجل  من  �لحتادية  الأملانية  احلكومة  وتعمل 
�ل�رشعية,  غري  و�لهجرة  �للجوء  �أ�سباب  حماربة 
و�سبط  �لفعال  �لتنظيم  حماولت  �إىل  �إ�سافة 
�لنا�ش  عودة  �أي�سا  ي�ستمل  وهذ�  �لهجرة.  حركات 
�إقامة  على  �حل�سول  بفر�ش  يتمتعون  ل  �لذين 
يف  �لعائدين  �ندماج  �إعادة  ودعم  �أملانيا,  يف 
يف  يعي�ش  كان  فقد  �إجمايل  وب�سكل  �لأم.  بلد�نهم 
�إن�سان  ماليني   10 حو�يل   2016 خالل  �أملانيا 
مليون   18,6 �أجنبية.  �سفر  جو�ز�ت  يحملون 
�لرقم  وهذ�  �أجنبية.  �أ�سول  من  يتحدرون  �إن�سان 
و�لأجانب  �لو�فدين,  �ملهاجرين  على  ي�ستمل 
�ملتحدرين  و�لأ�سخا�ش  �أملانيا,  يف  �ملولودين 
من �أحد �أبوين �أجنبي �أو مهاجر. وهذه �ملجموعة 
 9,6 �ل�سكان.  �إجمايل  من   %22 حو�يل  تعادل 
يحملون  كانو�  �أجنبية  �أ�سول  من  �إن�سان  مليون 
يحملون  منهم   %42 �أملانية.  �سفر  جو�ز�ت 
�آخرون   %33 �لولدة.  منذ  �لأملانية  �جلن�سية 
بينما  �أملانيا,  �إىل  )متاأخرون(  قادمون  يعتربون 
 2016 �لعام  �سهد  وقد  �آخرين.   %25 جتني�ش  مت 
�أجنبي.     110400 يقرب من  �لـجـنـ�سـيـة ملا  منح 

الــ�ســكــان حــ�ســب االأ�سـول االأجــنــبــيــة في 2016 

63,8مـلـيـون
�ألـمـانـي 

بــدون �أ�صــول 
�أجــنــبــيــة

9,6 مـلـيـون
�صـخــ�ص من �أ�صــول 

�أجــنــبــيــة يــحــمــلــون 
جــو�ز�ت �صــفــر 

�ألــمــانــيــة 

10مــلـيـون 
�أجــنــبــي

تــنــظــيــم الــهــجــرة
مـوضـوع

مــجـتـمـع الـهــجــرة الـوافــدة الـحـديــث
�ألمانـيـا هي �لـبـلـد �لـثـاني في �لـعـالم مـن حـيــث 

�لـمــهــاجـريــن، بـعــد �لــواليــات �لـمــتــحــدة: 
فـي 2016 كـان ما مـجـمـوعه 18،6% من �صـكـان 

�ألمانيا من ذوي �الأ�صـول �الأجـنـبـيـة. ويعــيــ�ص في 
�ألــمــانــيــا ما بـيــن �أربــعــة �إلى خـمـ�صــة مــاليــيــن 
مـ�صـلـم، نـ�صـفـهــم تـقـريــبـا يـنـ�صــبـون الأنـفـ�صـهـم 
�أنـهـم مـ�صـلـمـون ملـتـزمون ومـتــديــنــون، وهـو ما 

يعــادل ن�صــبـة 2،6% من مجمل �لــ�صــكــان.  

شـكـل بـيـانـي

دي
حــا

التـ
ء �

�صـا
الإحـ

ب �
كـتـ

: مـ
ـدر

�صـ
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�سافي ن�ساط الهجرة ح�سب المنطقة 2015
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�آ�صــيــا

 �أمــريـكــا، ��صـتـر�لـيـا، �أوقـيـانـو�صــيــا  

�أفـريـقـيـا

�التــحــاد �الأوروبــي 

االنــتــمــاءات الــديــنــيــة في األــمــانــيــا
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مـجـتـمـع

حتولت �أملانيا �إىل �أحد بلد�ن �لهجرة �لأكرث �سعبية 
يف  هاما  مو�سوعا  �لندماج  وي�سكل  �لعامل,  يف 
�أجنبية  �أ�سول  من  �إن�سان  مليون   18,6 �لبالد. 
من  �أملانيا  �أ�سبحت  �أملانيا.  يف  �ليوم  يعي�سون 
�ملهاجرين.  لدى  �ملرغوبة  �لعامل  بلد�ن  �أكرث 
 (OECD) و�لتنمية  �لقت�سادي  �لتعاون  منظمة 
يف  بلد  ثاين   2017 �لعام  يف  �أملانيا  �عتربت 
�لوليات  بعد  �ملهاجرين,  �إقبال  حيث  من  �لعامل 
 OECD ملتحدة. ل يوجد بلد �آخر من بلد�ن منظمة�
�ل�سنو�ت  خالل  �لهجرة  معدلت  فيه  �رتفعت 
 2015 ففي  �أملانيا.  يف  �رتفعت  كما  �ملا�سية 
بـغـيـة  �لـبـالد  دخـلـو�  �لـذين  �لأجـانب  عـدد  بـلـغ 
رقـم  وهـو  �إنـ�سـان,  مـلـيـونـي  فـيـهـا  �لـعـيـ�ش 
�لـنـا�ش  مـن  كـثـيـر  جـاء  مـثـيـل.  لـه  يـ�سـبـق  لـم 
رئي�سي  بـ�سـكـل  و�لـحـمـايـة:  �لأمـان  عن  بـحـثـا 
�لـهـجـرة,  دو�فـع  هي  و�لأزمات  �لـحـروب  كـانـت 
�سـبـيـل  عـلـى  و�لـعـر�ق  �سـوريـة  حـال  يف  كـمـا 
عن  بحثا  �أوطانهم  �لنا�ش  ترك  حيث  �لـمـثـال, 
 1,7 �أملانيا  �سجلت   2016 يف  و�لأمان.  �حلماية 
ملـيـون مـهـاجـر, ومنذ ذلك �حلني ترت�جع �لأعد�د.

�أجل  من  �لحتادية  الأملانية  احلكومة  وتعمل 
�ل�رشعية,  غري  و�لهجرة  �للجوء  �أ�سباب  حماربة 
و�سبط  �لفعال  �لتنظيم  حماولت  �إىل  �إ�سافة 
�لنا�ش  عودة  �أي�سا  ي�ستمل  وهذ�  �لهجرة.  حركات 
�إقامة  على  �حل�سول  بفر�ش  يتمتعون  ل  �لذين 
يف  �لعائدين  �ندماج  �إعادة  ودعم  �أملانيا,  يف 
يف  يعي�ش  كان  فقد  �إجمايل  وب�سكل  �لأم.  بلد�نهم 
�إن�سان  ماليني   10 حو�يل   2016 خالل  �أملانيا 
مليون   18,6 �أجنبية.  �سفر  جو�ز�ت  يحملون 
�لرقم  وهذ�  �أجنبية.  �أ�سول  من  يتحدرون  �إن�سان 
و�لأجانب  �لو�فدين,  �ملهاجرين  على  ي�ستمل 
�ملتحدرين  و�لأ�سخا�ش  �أملانيا,  يف  �ملولودين 
من �أحد �أبوين �أجنبي �أو مهاجر. وهذه �ملجموعة 
 9,6 �ل�سكان.  �إجمايل  من   %22 حو�يل  تعادل 
يحملون  كانو�  �أجنبية  �أ�سول  من  �إن�سان  مليون 
يحملون  منهم   %42 �أملانية.  �سفر  جو�ز�ت 
�آخرون   %33 �لولدة.  منذ  �لأملانية  �جلن�سية 
بينما  �أملانيا,  �إىل  )متاأخرون(  قادمون  يعتربون 
 2016 �لعام  �سهد  وقد  �آخرين.   %25 جتني�ش  مت 
�أجنبي.     110400 يقرب من  �لـجـنـ�سـيـة ملا  منح 

الــ�ســكــان حــ�ســب االأ�سـول االأجــنــبــيــة في 2016 

63,8مـلـيـون
�ألـمـانـي 

بــدون �أ�صــول 
�أجــنــبــيــة

9,6 مـلـيـون
�صـخــ�ص من �أ�صــول 

�أجــنــبــيــة يــحــمــلــون 
جــو�ز�ت �صــفــر 

�ألــمــانــيــة 

10مــلـيـون 
�أجــنــبــي

تــنــظــيــم الــهــجــرة
مـوضـوع

مــجـتـمـع الـهــجــرة الـوافــدة الـحـديــث
�ألمانـيـا هي �لـبـلـد �لـثـاني في �لـعـالم مـن حـيــث 

�لـمــهــاجـريــن، بـعــد �لــواليــات �لـمــتــحــدة: 
فـي 2016 كـان ما مـجـمـوعه 18،6% من �صـكـان 

�ألمانيا من ذوي �الأ�صـول �الأجـنـبـيـة. ويعــيــ�ص في 
�ألــمــانــيــا ما بـيــن �أربــعــة �إلى خـمـ�صــة مــاليــيــن 
مـ�صـلـم، نـ�صـفـهــم تـقـريــبـا يـنـ�صــبـون الأنـفـ�صـهـم 
�أنـهـم مـ�صـلـمـون ملـتـزمون ومـتــديــنــون، وهـو ما 

يعــادل ن�صــبـة 2،6% من مجمل �لــ�صــكــان.  

شـكـل بـيـانـي

دي
حــا

التـ
ء �

�صـا
الإحـ

ب �
كـتـ

: مـ
ـدر

�صـ
ــمــ

�ل
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مـجـتـمـع

�حلياة  يف  فعال  ب�سكل  �ملهاجرون  ي�ساهم 
�أملانيا.  يف  و�لقت�سادي  �لجتماعي  و�لتطور 
�ملتخ�س�سة  �لعمالة  �إىل  �ملتز�يدة  �حلاجة 
و�ملاهرة جتتذب �إىل �لبالد مزيد� من �ملهاجرين 
وتريد  و�لخت�سا�سات.  �ملوؤهالت  �أ�سحاب  من 
�ملزيد  �أمام  �لفر�سة  �إتاحة  �لحتادية  �حلكومة 
نق�ش  �إىل  �حلاجة  تلبية  بغية  �أي�سا  �لهجرة,  من 
�لتحول  عن  �لناجم  �ملوؤهلة,  �لعاملة  �لقوى 
لتحفيز  متمم  وب�سكل  )�لديغر�يف(.  �ل�سكاين 
�لهجرة  وت�سجيع  �لعمالة  من  �ملحلية  �لإمكانات 
من دول �لحتاد �لأوروبي �لأخرى ترى �حلكومة 
�ملوؤهلة  �لعمالة  ��ستقبال  يف  �أي�سا  �لحتادية 
ملو�جهة  طريقا  �أخرى  بلد�ن  من  �ملهاجرة 
�لعمالة  توفري  يف  وم�ساهمة  �ل�سكاين,  �لتحول 

�لبالد.  يف  و�ملتخ�س�سة  �ملوؤهلة 

�لأوروبي  لالحتاد  الزرقاء"  "البطاقة  خالل  من 
فر�ش  على  �لعالية  �ملوؤهالت  �أ�سحاب  يح�سل 
�أي�سا  �لأملانية.  �لعمل  �سوق  �إىل  �مُلَي�رّش  �لدخول 
ل  بلد�ن  من  و�لتخ�س�سات  �لكفاء�ت  �أ�سحاب 
موؤهالت  حملة  ومن  �لأوروبي,  لالحتاد  تنتمي 
تخ�س�سية  جمالت  يف  �أملانيا,  يف  بها  معرتف 
يف  �ملثال  �سبيل  على  �حلال  هي  كما  نادرة, 
�إىل  �حل�سور  يكنهم  و�لرعاية,  �ل�سحة  جمالت 

معدل  �أكرب  حتقيق  �أجل  ومن  �لعمل.  بغية  �أملانيا 
�ملفرت�ش  من  �ملتاحة,  �لإمكانات  من  ��ستفادة 
وتن�سيق  لتنظيم  �لهجرة  حول  ت�رشيع  �إعد�د 

�لناظمة. �لقو�عد 

النـدمـاج مهـمـة رئـيـ�صـية ل�صـيا�صـة الـهـجـرة

مـهـما  �سـيا�سـيا  حـقال  �لنـدماج  �سـيـا�سة  ت�سـكـل 
�أنها  �أ�سا�ش  على  �إليها  �لنظر  ويتـم  �ألـمـانـيـا,  يف 
فر�سة  هو  �لندماج  �ساملة.  �جتماعية  وظيفة 
يفر�ش  �لتز�م وو�جب  �أي�سا  �أنه  �إل  تقديها,  يتم 
يتكلل  �أن  يكن  ل  وهو  �لذ�تية.  �جلهود  بذل 
تـبادليا  م�رشوعا  يكون  عندما  �إل  بالنجاح 
لكـل  يحق  �لإقامة  قانون  ح�سب  م�سرتكا. 
�حل�سول  د�ئم  ب�سـكـل  �أملانيا  يف  مقـيم  �أجنبي 
�جلهات  تقدمها  �لتي  �لندماج  خدمات  على 
تعـليم  �إىل  تهدف  �خلدمات  هـذه  �لحتـاديـة. 
�لتاأهيل  عامل  يف  و�لندماج  �لأملانية  �للغة 
�أي�سا  وكذلك  و�لتعليم,  �لعمل  ويف  �ملهني, 
�لنا�ش  ربط  هو  �لهدف  �لجتماعي.  �لندماج 
�مل�ساركة  و�إمكانات  فر�ش  و�إتاحة  باملجتمع 
لهم. ومن �لإجر�ء�ت �لأ�سا�سية يف هذ� �خل�سو�ش 
دورة  تت�سمن  �لتي  �لندماج  دور�ت  عرو�ش 
�أملانيا.  �إىل  للتـعرف  �للغة �لأملانية ودورة  لتعلم 

1955
نـمو �قـتـ�صـادي قـوي يـتــمـخـ�ص فـي 

مـنت�صف �ل�صتينيات عن نق�ص في �ليد 
�لعامـلة في �ألـمانيا. �تـفاقـات ��صتقد�م 

�الأيــدي �لـعـامـلـة مع كـل مـن �إيطـالـيـا 
و�إ�صـبـانـيا و�لـيـونـان وتـركـيـا و�لمـغرب 

و�لبـرتـغـال وتونـ�ص ويـوغـو�صـالفـيا.

1990
مـع �نهـيار �ل�صـتار �لحـديـدي و�نـدالع 

�لحـروب في يوغـو�صـالفـيــا �لـ�صـابــقــة، 
تــزد�د مــوجــات �لــهــجــرة عـام 1990 
بـ�صــرعــة. عــالوة عـلـى ذلـك يـنـتـــقـل 
400000 من �أ�صول �ألمانـيـة من و�صط 

و�صرق �أوروبــا لـلـعـيـ�ص في �ألـمـانـيـا. 

1964
�لــعــامــل �لـمــهـاجـر "�لـعـامـل �لـ�صـيـف" 

رقــم مــلــيـون يــ�صـل �إلــى �لــبـالد. 
ومــع �نــدالع �أزمــة �لــنــفــط فـي عــام 

1973 يــتــم �لــتــوقــف عــن ��صــتــقــد�م 
�لـعــامـلــيـن. حــو�لــي �أربــعــة مـاليــيــن 

�أجــنـبـي يـعــيـ�صــون في �ألـمـانــيــا.  

مـحـطـات مـهـمـة
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من  �سنة   34 حتى   20 �أبناء  من   %30 من  �أكرث 
�أو  در��سة  �سهادة  بدون  يبقون  �لبالغني  �لأجانب 
تاأهيل مهني. رفع معدلت م�ساركتهم يف جمالت 
مهما  هدفا  يعترب  �ملهني  و�لتاأهيل  �لتعليم 
�جلن�سية  قانون  �إ�سالح  مع  �لحتادية.  للحكومة 
حلمل  �لفر�سة  �إتاحة  متت   2014 �لعام  يف 
�ملهاجرين  لأبناء  بالن�سبة  �ملزدوجة.  �جلن�سية 
�لذين ولدو� بعد 1990 يف �أملانيا ويعي�سون فيها, 
مت �إلغاء ما ي�سمى "�خليار �لإلز�مي": ففي �ل�سابق 
لدى  �جلن�سيتني  بني  �لختيار  هوؤلء  على  كان 

بلوغهم �سن 23 �سنة كحد �أق�سى. 
 

حـمايـة الالجـئـني واملـ�صـطـهديـن �صـيا�صـيا

�لأ�سا�سي(  )�لقانون  �لأملاين  �لد�ستور  ينح 
�أ�سا�سيا  حقا  �سيا�سيا  و�ملالحقني  �مل�سطهدين 
�أملانيا  توؤكد  بهذ�  �للجوء.  على  �حل�سول  يف 
و�لإن�سانية.  �لتاريخية  وم�سوؤوليتها  دورها 
يعرف  بات  ما  �سياق  ويف   ,2015 �لعام  يف 
 890000 �أملانيا  دخل  �لالجئني"  "�أزمة 
فيها,  يف  و�مللجاأ  �لأمان  عن  باحثني  �إن�سان 
�إن�سان   746000 حو�يل  تقدم   2016 ويف 
عن  �لباحثني  �أعد�د  ترت�جع  حاليا  جلوء.  بطلب 
مت   2017 ففي  �أملانيا,  يف  و�حلماية  �مللجاأ 

كانون  ومن  جلوء,  طلب   223000 حو�يل  تقدمي 
مت   2018 ني�سان/�أبريل  حتى  �لثاين/يناير 
�أملانيا  وتعمل  فقط.  طلب   64000 حو�يل  تقدمي 
�أوروبي  حل  �إىل  �لتو�سل  �أجل  من  جهد  بكل 
�لوقت  ذ�ت  يف  �لالجئني.  م�ساألة  يف  ت�سامني 
تبذل �حلكومة �لحتادية �جلهود من �أجل حت�سني 
يف  ودعمهم  �لالجئني  وحماية  معي�سة  ظروف 

�ملختلفة.             �للجوء  بلد�ن 

درا�سـة مـنـظـمـة الـتـعـاون والـتـنـمـيـة 
OECD حـول انـدمـاج الـمـهـاجــريــن 

تــمــكـنــت �ألـمــانــيــا خــالل �لــ�صــنــو�ت �لـمــا�صــيــة 
مـن تــحــقــيــق �نــدمــاج �لـمــهــاجـريــن فـي �صــوق 
�لــعــمــل بـ�صــكــل �أفــ�صــل. ولــكــن مــاز�ل هــنــاك 

لــالأوالد  بالــنــ�صــبــة  �لــ�صــعــوبــات  بــعــ�ص 
�لــمــتــحــدرين من �آبــاء مــولــوديــن فــي �لــخــارج. 
هــذه هي نــتــيــجــة در��صــة �أجــرتــهــا مــنــظــمــة 

 OECD لــتــعــاون �القــتــ�صــادي و�لــتــنــمــيــة�
"مــوؤ�صــر�ت  عــنــو�ن  تــحــت 

 ."2015 �لــهــجــرة 
 oecd.org

عـالـمـيـة

 1997 
�إلى جـانـب �لمـهـاجـريــن بــقــ�صــد 

�لـعمـل تـزد�د في �ألـمانـيا مـنذ مـنـت�صف 
�لثـمـانيـنـيات �أعـد�د طـالـبي �لـلـجـوء. 

مــعـاهــدة دبـلــن تـنـظـم �عـــتــبار� مــن 
1997 مـ�صــوؤولــيــة �لــدول �الأوروبـيـة في 

مــو�صــوع مــنـح حــق �لــلـجــوء. 
 

2005
مـن خــالل "�لــتــعــد�د �الإحــ�صــائــي 

�الأ�صغري" �أمكـن و�صع �صـورة متكـامـلة 
عن �أعد�د ذوي �الأ�صـول �الأجـنـبـيـة في 
�لمجـتـمع. وح�صب هذ� �لتـعد�د، فـقـد 

كـان خـم�ص �ل�صكـان في عام 2015 من 
ذوي �الأ�صـول �الأجـنـبـية.  

 2014
�أكــثــر مـن 200000 �إنـ�صـان يتـقـدمـون 

بطــلــبــات �لـلــجـوء �إلى �ألمانيا. �لزيادة 
في عــدد �لــقــادمــيــن لــلــعــيــ�ص فـي 

�ألـمـانــيـا عـن عـدد �لـذيــن يــهــاجــرون 
من �لـبـالد تـقـتـرب لـلـمـرة �الأولى من 

نـ�صـف مـلــيــون �إنـ�صــان.  
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مـجـتـمـع

�حلياة  يف  فعال  ب�سكل  �ملهاجرون  ي�ساهم 
�أملانيا.  يف  و�لقت�سادي  �لجتماعي  و�لتطور 
�ملتخ�س�سة  �لعمالة  �إىل  �ملتز�يدة  �حلاجة 
و�ملاهرة جتتذب �إىل �لبالد مزيد� من �ملهاجرين 
وتريد  و�لخت�سا�سات.  �ملوؤهالت  �أ�سحاب  من 
�ملزيد  �أمام  �لفر�سة  �إتاحة  �لحتادية  �حلكومة 
نق�ش  �إىل  �حلاجة  تلبية  بغية  �أي�سا  �لهجرة,  من 
�لتحول  عن  �لناجم  �ملوؤهلة,  �لعاملة  �لقوى 
لتحفيز  متمم  وب�سكل  )�لديغر�يف(.  �ل�سكاين 
�لهجرة  وت�سجيع  �لعمالة  من  �ملحلية  �لإمكانات 
من دول �لحتاد �لأوروبي �لأخرى ترى �حلكومة 
�ملوؤهلة  �لعمالة  ��ستقبال  يف  �أي�سا  �لحتادية 
ملو�جهة  طريقا  �أخرى  بلد�ن  من  �ملهاجرة 
�لعمالة  توفري  يف  وم�ساهمة  �ل�سكاين,  �لتحول 

�لبالد.  يف  و�ملتخ�س�سة  �ملوؤهلة 

�لأوروبي  لالحتاد  الزرقاء"  "البطاقة  خالل  من 
فر�ش  على  �لعالية  �ملوؤهالت  �أ�سحاب  يح�سل 
�أي�سا  �لأملانية.  �لعمل  �سوق  �إىل  �مُلَي�رّش  �لدخول 
ل  بلد�ن  من  و�لتخ�س�سات  �لكفاء�ت  �أ�سحاب 
موؤهالت  حملة  ومن  �لأوروبي,  لالحتاد  تنتمي 
تخ�س�سية  جمالت  يف  �أملانيا,  يف  بها  معرتف 
يف  �ملثال  �سبيل  على  �حلال  هي  كما  نادرة, 
�إىل  �حل�سور  يكنهم  و�لرعاية,  �ل�سحة  جمالت 

معدل  �أكرب  حتقيق  �أجل  ومن  �لعمل.  بغية  �أملانيا 
�ملفرت�ش  من  �ملتاحة,  �لإمكانات  من  ��ستفادة 
وتن�سيق  لتنظيم  �لهجرة  حول  ت�رشيع  �إعد�د 

�لناظمة. �لقو�عد 

النـدمـاج مهـمـة رئـيـ�صـية ل�صـيا�صـة الـهـجـرة

مـهـما  �سـيا�سـيا  حـقال  �لنـدماج  �سـيـا�سة  ت�سـكـل 
�أنها  �أ�سا�ش  على  �إليها  �لنظر  ويتـم  �ألـمـانـيـا,  يف 
فر�سة  هو  �لندماج  �ساملة.  �جتماعية  وظيفة 
يفر�ش  �لتز�م وو�جب  �أي�سا  �أنه  �إل  تقديها,  يتم 
يتكلل  �أن  يكن  ل  وهو  �لذ�تية.  �جلهود  بذل 
تـبادليا  م�رشوعا  يكون  عندما  �إل  بالنجاح 
لكـل  يحق  �لإقامة  قانون  ح�سب  م�سرتكا. 
�حل�سول  د�ئم  ب�سـكـل  �أملانيا  يف  مقـيم  �أجنبي 
�جلهات  تقدمها  �لتي  �لندماج  خدمات  على 
تعـليم  �إىل  تهدف  �خلدمات  هـذه  �لحتـاديـة. 
�لتاأهيل  عامل  يف  و�لندماج  �لأملانية  �للغة 
�أي�سا  وكذلك  و�لتعليم,  �لعمل  ويف  �ملهني, 
�لنا�ش  ربط  هو  �لهدف  �لجتماعي.  �لندماج 
�مل�ساركة  و�إمكانات  فر�ش  و�إتاحة  باملجتمع 
لهم. ومن �لإجر�ء�ت �لأ�سا�سية يف هذ� �خل�سو�ش 
دورة  تت�سمن  �لتي  �لندماج  دور�ت  عرو�ش 
�أملانيا.  �إىل  للتـعرف  �للغة �لأملانية ودورة  لتعلم 

1955
نـمو �قـتـ�صـادي قـوي يـتــمـخـ�ص فـي 

مـنت�صف �ل�صتينيات عن نق�ص في �ليد 
�لعامـلة في �ألـمانيا. �تـفاقـات ��صتقد�م 

�الأيــدي �لـعـامـلـة مع كـل مـن �إيطـالـيـا 
و�إ�صـبـانـيا و�لـيـونـان وتـركـيـا و�لمـغرب 

و�لبـرتـغـال وتونـ�ص ويـوغـو�صـالفـيا.

1990
مـع �نهـيار �ل�صـتار �لحـديـدي و�نـدالع 

�لحـروب في يوغـو�صـالفـيــا �لـ�صـابــقــة، 
تــزد�د مــوجــات �لــهــجــرة عـام 1990 
بـ�صــرعــة. عــالوة عـلـى ذلـك يـنـتـــقـل 
400000 من �أ�صول �ألمانـيـة من و�صط 

و�صرق �أوروبــا لـلـعـيـ�ص في �ألـمـانـيـا. 

1964
�لــعــامــل �لـمــهـاجـر "�لـعـامـل �لـ�صـيـف" 

رقــم مــلــيـون يــ�صـل �إلــى �لــبـالد. 
ومــع �نــدالع �أزمــة �لــنــفــط فـي عــام 

1973 يــتــم �لــتــوقــف عــن ��صــتــقــد�م 
�لـعــامـلــيـن. حــو�لــي �أربــعــة مـاليــيــن 

�أجــنـبـي يـعــيـ�صــون في �ألـمـانــيــا.  

مـحـطـات مـهـمـة
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حتى يف عامل �لقرن �لو�حد و�لع�رشين �لذي يغلب عليه 
�لتفرد و�ل�سخ�سية و�سهولة �لتو��سل و�لتنقل, حتتفظ 
�ملجتمع.  يف  �ملركزي  وبدورها  باأهميتها  �لأ�رشة 
كل  من   8 حلو�يل  بالن�سبة  ت�سكل  �لأ�رشة  وماز�لت 
ع�رشة من �لأملان �ملوؤ�س�سة �لجتماعية �لأهم و�جلهة 
�لأكرث تاأثري�. يف ذ�ت �لوقت تتغري �لت�سور�ت حول 
�ل�سكل �لتقليدي لهذه �لأ�رشة. ن�سف �لنا�ش يف �أملانيا 
فقط يعي�سون �ليوم �سمن �لأ�رشة. ورغم تر�جع �أ�سكال 
�لأ�رشة �لتقليدية فقد و�سل عدد �لأزو�ج �لذين لديهم 
من  يقرب  ما  �إىل   2016 عام  يف  قا�رشين  �أطفال 
70%, وبالتايل كان هذ� �ل�سكل من �لأ�رشة هو �لأكرث 
تو�جد� من بني �لأ�سكال �ملختلفة. وقد �رتفعت موؤخر� 
�أعد�د عقود �لزو�ج ب�سكل طفيف, حيث و�سل عددها 
يف �لعام 2016 �إىل حو�يل 410000. �إل �أن �أكرث من 
ثلث �لزيجات تنتهي بالطالق. وقد بلغ متو�سط عمر 
�إىل  بالطالق يف 2016  �نتهت  �لتي  �لزو�ج  حالت 
حو�يل 15 عام. �أما عدد حالت �لزو�ج بني �لأملان 

و�لأجانب, فقد و�سل يف 2015 �إىل 46000 حالة. 

لديها  �لتي  �لأ�رش  عدد  با�ستمر�ر  يزداد  املقابل  يف 
بني  �مل�ساكنة(.  )حالت  قانوين  زو�ج  بدون  �أطفال 
�ملجتمع,  يف  ن�سبتها  ت�ساعفت  و2013   1996
وي�سل عددها �ليوم �إىل 11,6 مليون �أ�رشة, و�ليوم 
يعترب 10% من �لأ�رش �لتي لديها �أولد هي �أ�رش بدون 
�لوحيد,  �ملربي  ذ�ت  �لأ�رشة  بامل�ساكنة.  �أي  زو�ج, 
)�لأم �أو �لأب فقط( هي �لنوع �لأكرث تز�يد� من �أ�سكال 
�ملربي  �أ�رشة  حالت  تزد�د  كذلك  �ملختلفة.  �لأ�رش 
�لوحيد ب�سفتها من �أ�سكال �لأ�رشة, وهي ت�سكل �ليوم 
�ليوم ُخم�ش عدد �لأ�رش �لتي لديها �أطفال يف �أملانيا: 
�لوحيد  �أ�رش �ملربي  تقريبا ت�سعة من كل ع�رشة من 
�لأم  موؤلفة من  �أ�رش  مليون, هي  �لبالغ عددها 2,7 

و�لأولد. وتعترب �أ�رش �ملربي �لوحيد هي �لأكرث خطر� 
للتعر�ش للفقر و�لفاقة, �إىل درجة �أن �أكرث من �لن�سف 

منها حت�سل على معونات �جتماعية من �لدولة. 

هي  م�ستمر�  تز�يد�  ت�سهد  �لتي  الأ�رس  اأ�صكال  ومن 
من  و�حد,  جن�ش  من  �سخ�سني  بني  �ل�رش�كة  �أ�رشة 
�أملانيا  يف  يعي�ش  كان   2015 عام  ففي  �ملثليني. 
94000 زوجا من �ملثليني معا, وذلك بزيادة تزيد 
قبل ع�رش  �لعدد  عليه  كان  مقارنة مبا  �لن�سف  عن 
�سنو�ت. ويعي�ش حو�يل 43000 منهم �سمن �رش�كة 
عام 2001  �ل�سادر  �لقر�ر  مبوجب  ر�سميا,  م�سجلة 
ر�سميا  �ملثليني  بني  �لعالقة  ت�سجيل  يتيح  و�لذي 
يف  ذلك.  على  �ملرتتبة  �ملتبادلة  حقوقهم  وي�سمن 
ي�سمى  ما  �لأملاين  �لبوند�ستاغ  �أقر   2017 �لعام 
�لأزو�ج  حق  من  وبات  �جلميع".  حق  من  "�لزو�ج 
�ملثليني �لتمتع بكامل حقوق �لزو�ج �لقانوين, ومنها 
على �سبيل �ملثال تبني �لأولد. يف ذ�ت �لوقت تربز 
من جانب �آخر �أ�ساليب جديدة يف �حلياة �مل�سرتكة, 
حيث تزد�د �أعد�د �لأ�سخا�ش �لذين يعي�سون وحيدين, 
من  و�حد. %41  �سخ�ش  من  موؤلفة  �أ�رشة  وي�سكلون 
�لأ�رش �لأملانية هي عبارة عن �أ�رش من �سخ�ش و�حد. 
هذ� �لتطور هو من ناحية نتيجة للتحول �لديغر�يف, 
يعي�سون  �لذين  �مل�سنني  يزد�د من خالله عدد  �لذي 
وحيدين, ومن ناحية �أخرى لأن �ملزيد من �ل�سباب 

يف�سلون �لعي�ش وحيدين. 

دعم هادف لالأ�رسة من خالل فرتة رعاية الوالدين 
والتعوي�س العائلي عن الأولد

�أي�سا �لبنى �لد�خلية �سمن �لأ�رشة.  ويطال �لتغيري 
�لآباء  بني  �ملختلفة,  �لأجيال  بني  فالعالقات 

مـوضـوع
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ت�سوبها  ول  جيدة,  باأنها  غالبا  تتميز  و�لأبناء 
فيها,  �ملبالغ  �ل�سارمة  �لأبوية  �لرتبية  �أ�ساليب 
و�لدعم  و�مل�ساركة  �حلو�ر  �أجو�ء  ت�سودها  و�إمنا 
�رتفعت  وقد  و�ل�ستقاللية.  و�لت�سجيع  و�مل�ساعدة 
 :2006 )يف   %66 �إىل  �لعامالت  �لأمهات  ن�سبة 
لديهن  �لعامالت  �لن�ساء  من   %70 من  �أكرث   .)%61
�أمهات  وخا�سة  جزئي,  بدو�م  على  ويعملن  �أولد, 
ت�سل  بينما  �ملدر�سة,  �سن  دون  �ل�سغار  �لأطفال 
يف  فقط.   %5 �إىل  �لعاملني  �لآباء  بني  �لن�سبة  هذه 
�أملانيا  يف  �لعامالت  �لن�ساء  ن�سبة  كانت   2014

على  و��سح  ب�سكل  تزيد  وهي   ,%74 م�ستوى  عند 
�ملتو�سط يف �لحتاد �لأوروبي )%62,3(. 

يف  �عتمادها  مت  �لتي  �لو�لدين  رعاية  فرتة  قواعد 
بني  �جلمع  �إمكانيات  يف  كثري�  �ساهمت   2007
ت�سمح فرتة  و�لتطور �ملهني. حيث  �لأ�رشة  تاأ�سي�ش 
�إجازة �لو�لدين لهما بالتوقف عن �لعمل ملدة ت�سل 
على  �لو�لد�ن  خاللها  يح�سل  �سنو�ت,  ثالث  �إىل 
 14 ملدة  �لو�لدين(  )تعوي�ش  �لعائلي  �لتعوي�ش 
�لأخري,  �ل�سايف  �لدخل  �سهر�, مبا يعادل 67% من 

تــتــمــتــع �الأ�صــرة بــقــيــمــة كــبــيــرة، و�لــيــوم يــ�صــتــفـيــد �لـعــديــد مـن �الآبــاء مـن فــتــرة �إجــازة �لــو�لــديــن
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حتى يف عامل �لقرن �لو�حد و�لع�رشين �لذي يغلب عليه 
�لتفرد و�ل�سخ�سية و�سهولة �لتو��سل و�لتنقل, حتتفظ 
�ملجتمع.  يف  �ملركزي  وبدورها  باأهميتها  �لأ�رشة 
كل  من   8 حلو�يل  بالن�سبة  ت�سكل  �لأ�رشة  وماز�لت 
ع�رشة من �لأملان �ملوؤ�س�سة �لجتماعية �لأهم و�جلهة 
�لأكرث تاأثري�. يف ذ�ت �لوقت تتغري �لت�سور�ت حول 
�ل�سكل �لتقليدي لهذه �لأ�رشة. ن�سف �لنا�ش يف �أملانيا 
فقط يعي�سون �ليوم �سمن �لأ�رشة. ورغم تر�جع �أ�سكال 
�لأ�رشة �لتقليدية فقد و�سل عدد �لأزو�ج �لذين لديهم 
من  يقرب  ما  �إىل   2016 عام  يف  قا�رشين  �أطفال 
70%, وبالتايل كان هذ� �ل�سكل من �لأ�رشة هو �لأكرث 
تو�جد� من بني �لأ�سكال �ملختلفة. وقد �رتفعت موؤخر� 
�أعد�د عقود �لزو�ج ب�سكل طفيف, حيث و�سل عددها 
يف �لعام 2016 �إىل حو�يل 410000. �إل �أن �أكرث من 
ثلث �لزيجات تنتهي بالطالق. وقد بلغ متو�سط عمر 
�إىل  بالطالق يف 2016  �نتهت  �لتي  �لزو�ج  حالت 
حو�يل 15 عام. �أما عدد حالت �لزو�ج بني �لأملان 

و�لأجانب, فقد و�سل يف 2015 �إىل 46000 حالة. 

لديها  �لتي  �لأ�رش  عدد  با�ستمر�ر  يزداد  املقابل  يف 
بني  �مل�ساكنة(.  )حالت  قانوين  زو�ج  بدون  �أطفال 
�ملجتمع,  يف  ن�سبتها  ت�ساعفت  و2013   1996
وي�سل عددها �ليوم �إىل 11,6 مليون �أ�رشة, و�ليوم 
يعترب 10% من �لأ�رش �لتي لديها �أولد هي �أ�رش بدون 
�لوحيد,  �ملربي  ذ�ت  �لأ�رشة  بامل�ساكنة.  �أي  زو�ج, 
)�لأم �أو �لأب فقط( هي �لنوع �لأكرث تز�يد� من �أ�سكال 
�ملربي  �أ�رشة  حالت  تزد�د  كذلك  �ملختلفة.  �لأ�رش 
�لوحيد ب�سفتها من �أ�سكال �لأ�رشة, وهي ت�سكل �ليوم 
�ليوم ُخم�ش عدد �لأ�رش �لتي لديها �أطفال يف �أملانيا: 
�لوحيد  �أ�رش �ملربي  تقريبا ت�سعة من كل ع�رشة من 
�لأم  موؤلفة من  �أ�رش  مليون, هي  �لبالغ عددها 2,7 

و�لأولد. وتعترب �أ�رش �ملربي �لوحيد هي �لأكرث خطر� 
للتعر�ش للفقر و�لفاقة, �إىل درجة �أن �أكرث من �لن�سف 

منها حت�سل على معونات �جتماعية من �لدولة. 

هي  م�ستمر�  تز�يد�  ت�سهد  �لتي  الأ�رس  اأ�صكال  ومن 
من  و�حد,  جن�ش  من  �سخ�سني  بني  �ل�رش�كة  �أ�رشة 
�أملانيا  يف  يعي�ش  كان   2015 عام  ففي  �ملثليني. 
94000 زوجا من �ملثليني معا, وذلك بزيادة تزيد 
قبل ع�رش  �لعدد  عليه  كان  مقارنة مبا  �لن�سف  عن 
�سنو�ت. ويعي�ش حو�يل 43000 منهم �سمن �رش�كة 
عام 2001  �ل�سادر  �لقر�ر  مبوجب  ر�سميا,  م�سجلة 
ر�سميا  �ملثليني  بني  �لعالقة  ت�سجيل  يتيح  و�لذي 
يف  ذلك.  على  �ملرتتبة  �ملتبادلة  حقوقهم  وي�سمن 
ي�سمى  ما  �لأملاين  �لبوند�ستاغ  �أقر   2017 �لعام 
�لأزو�ج  حق  من  وبات  �جلميع".  حق  من  "�لزو�ج 
�ملثليني �لتمتع بكامل حقوق �لزو�ج �لقانوين, ومنها 
على �سبيل �ملثال تبني �لأولد. يف ذ�ت �لوقت تربز 
من جانب �آخر �أ�ساليب جديدة يف �حلياة �مل�سرتكة, 
حيث تزد�د �أعد�د �لأ�سخا�ش �لذين يعي�سون وحيدين, 
من  و�حد. %41  �سخ�ش  من  موؤلفة  �أ�رشة  وي�سكلون 
�لأ�رش �لأملانية هي عبارة عن �أ�رش من �سخ�ش و�حد. 
هذ� �لتطور هو من ناحية نتيجة للتحول �لديغر�يف, 
يعي�سون  �لذين  �مل�سنني  يزد�د من خالله عدد  �لذي 
وحيدين, ومن ناحية �أخرى لأن �ملزيد من �ل�سباب 

يف�سلون �لعي�ش وحيدين. 

دعم هادف لالأ�رسة من خالل فرتة رعاية الوالدين 
والتعوي�س العائلي عن الأولد

�أي�سا �لبنى �لد�خلية �سمن �لأ�رشة.  ويطال �لتغيري 
�لآباء  بني  �ملختلفة,  �لأجيال  بني  فالعالقات 

مـوضـوع
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 1800 عن  يزيد  ول  يورو   300 عن  يقل  �أل  على 
يورو, من �أجل �سمان م�سـتوى معقول من �ملعي�سة. 
�لو�لدين  تعوي�ش  يف  يجدون  �لأملان  من   %75
قاعدة جيدة, وي�ستفيد منها جميع �لو�لدين تقريبا. 
من  ي�ستفيدون  �لآباء  �أخما�ش  �أربعة  باأن  علما 
�لأمهات  وماز�لت  فقط.  �سهرين  وهو  �لأدنى,  �حلد 
وياأخذن  �لقو�نني,  هذه  من  ي�ستفدن  �للو�تي  هن 
تعوي�ش  مع  �لولدة.  بعد  �أطول  ��سرت�حة  فرت�ت 
�إقر�ره يف عام 2015,  �لذي مت  �لإ�سايف  �لو�لدين 
�إغر�ء.  �أكرث  باتت  �لعمل  �إىل  �ملبكرة  عودتهن  فاإن 
�لو�لد�ن �للذ�ن يعمالن بدو�م جزئي, يح�سالن على 

دعم مايل يكن �أن ي�سل �إىل 28 �سهر�. 
 

منذ الأول من اآب/اأغ�صط�س 2013 يتمتع �لأطفال 
بعد �إمتامهم �ل�سنة �لأوىل من �لعمر بحق �حل�سول 
و�ليوم  �حل�سانة.  �أو  �لرعاية  دور  يف  مكان  على 
يذهب ثلث هوؤلء �لأطفال ممن مل يتجاوزو� ثالث 
�إىل   -763000 �لعدد  كان   2017 -يف  �سنو�ت 
و�حدة من 55000 د�ر ح�سانة ورعاية "كيتا" �أو 

يحظون برعاية و�حدة من 44000 ُمَرّبية َنهارّية. 
دون  لالأطفال  �لرعاية  �أماكن  عدد  ت�ساعف  وقد 
�سن 3 �سنو�ت منذ عام 2006 حتى �لآن �أكرث من 

ثالث مر�ت.

وحت�سني  �لو�لدين  وتعوي�ش  الوالدين  رعاية  فرتة 
عمر  من  �لأوىل  �ملر�حل  يف  �لرعاية  �رشوط 
ُتعَترَب  �ملدر�سية,  قبل  ما  �لفرتة  �لأطفال, وخا�سة 
�رشوط  وتطوير  خللق  فعالة  م�ساهمات  جميعها 
عليها  ين�ش  �لتي  و�ملر�أة  �لرجل  بني  �مل�ساو�ة 
�لد�ستور �لأملاين. وبينما مل تكتف �ملر�أة باللحاق 
و�إمنا  و�لتاأهيل,  �لتعليم  جمالت  يف  بالرجل 
كان   2017 )يف  �ملجالت  بع�ش  يف  جتاوزته 
�ملدر�سية  �ل�سهادة  حملة  من  �لإناث  من   %53,1
بني  �لإناث  ن�سبة  كانت   2016 ويف  �لعليا, 
 ,)%50,5 �جلامعية  �لدر��سة  يف  �جلدد  �ملبتدئني 
يف  �جلن�سني  بني  فارق  يف  يوجد  ماز�ل  فاإنه 
جمالت �لدخل و�إمكانات �لتطور �ملهني و�لرتقية: 
حو�يل  و�سطيا  تك�سب  كامل  بدو�م  �لعاملة  �ملر�أة 

�أ�صــكــال جــديــدة مــن �لــعــيــ�ص �لــمــ�صــتــرك، �لــعــالقــات �لــمــثــلــيــة تــحــظــى بــقــبــول فـي �لــمــجــتــمــع
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م�ساركة  �أن  كما  �لرجل.  زميلها  يك�سبه  مما   %79
ماز�لت حمدودة  �لعليا  �لإد�رية  �ملر�كز  �ملر�أة يف 
�ُسبع مقاعد  �ملر�أة حو�يل  ت�سغل  �ليوم  ن�سبيا.  جد� 
تركيب  يف  �لد�خلة  �ل�رشكات  يف  �لإد�رة  جمال�ش 

 .DAX موؤ�رش �لأ�سهم �لأملاين

�لقـتـ�سـادي  �لـقـطـاع  فـي  يـ�صـري   2015 مـنـذ 
قانون  �لعام  �حلكومي  �لقطاع  ويف  �خلا�ش 
�لرجل  بني  بالت�ساوي  �لعادلة  �مل�ساركة  ي�سمن 
بني  ومن  و�لقيادية.  �لعليا  �ملنا�سب  يف  و�ملر�أة 
ح�سة  تكون  �أن  هو  �لقانون  هذ�  عليه  ين�ش  ما 
على  �لإ�رش�ف  جمال�ش  ع�سوية  من   %30 �ملر�أة 
�لبور�سة.  �سوق  يف  �مل�سجلة  �لأملانية  �ل�رشكات 
�تفاق  ن�ش  يف  �لحتادية  �حلكومة  ذكرت  كما 
ت�سكيل �لئتالف يف 2018 هدف حتقيق �مل�ساو�ة 
�ملر�كز  يف  و�ملر�أة  �لرجل  بني  �مل�ساركة  يف 
�لعام حتى 2025.  �لقطاع �حلكومي  �لقيادية يف 
�ملر�أة  م�ساركة  ن�سبة  �أن  هنا  بالذكر  �جلدير  ومن 
معدل  عند  حاليا  هي  �لأملاين,  �لبوند�ستاغ  يف 
من  �أقل  كان   1983 �لعام  حتى  ولكن   .%30,9

10% من �أع�ساء �لبوند�ستاغ من �لن�ساء. 

النـدمـاج كـاإحـدى الـمـهـمـات 
الجـتـمـاعـيـة الأ�صـا�صـيـة

حتقيق  �إىل  �لحتادية  �لأملانية  �حلكومة  ت�سعى 
ذوي  من  للمعوقني  بالن�سبة  حتى  �لفر�ش  تكافوؤ 
خلق  هو  هذ�  من  و�لهدف  �خلا�سة.  �لحتياجات 
�أع�سائه:  كافة  مب�ساركة  متكامل,  �سامل  جمتمع 
وهذ�  �لفر�غ.  �أوقات  ويف  �لعمل  ويف  �ملدر�سة  يف 
يتطلب بال�رشورة حرية و�إمكانية حركة بدون �أية 
�لتي  �لطرقات  ويف  �ملباين  د�خل  للجميع,  عو�ئق 
ينا�سب  ب�سكل  وموؤهلة  مبنية  تكون  �أن  �أي�سا  يجب 
�سوق  بناء  مثل  و�لإمكانات,  �لحتياجات  كافة 
�لعمل على �سبيل �ملثال. وقد كانت �أملانيا يف �لعام 

2007 و�حدة من �أو�ئل دول �لعامل �لتي وقعت على 
�لحتياجات  ذوي  حلقوق  �ملتحدة  �لأمم  ميثاق 
تنفيذ  بتنظيم  قومية  عمل  خطة  وتقوم  �خلا�سة. 
بنود هذ� �مليثاق. ومما ين�ش عليه �مليثاق: �لعمل 
ب�سكل مكثف على تاأهيل �أ�سحاب �لإعاقات �لكبرية 
�سوق  �إىل  دخولهم  ت�سهيل  �أجل  من  كاف  ب�سكل 
�لحتادية  �لأملانية  �حلكومة  وجتاوزت  �لعمل. 
حق  قانون  �إ�سد�رها  خالل  من  �لعمل  خطة  �إطار 

�مل�ساركة �لحتادي �لذي مت �إقر�ره يف 2017. 

مـجـمـوعـة اأخـرى تـحظى �حتياجاتها و�إمكاناتها 
�لأملانية  �حلكومة  قبل  من  خا�سة  بعناية 
خام�ش  كل  من  �أكرث  �ل�سن.  كبار  هي  �لحتادية, 
�لعمر.  �أملانيا جتاوز �سن 65 عاما من  �إن�سان يف 
للمجتمع.  كبري�  مك�سبا  ت�سكل  �لثمينة  خرب�تهم 
وتعددت  �أي�سا  معي�ستهم  �أ�ساليب  تغريت  وقد 
�أ�سكالها, حيث يكن �لقول �أن �مل�سنني �ليوم باتو� 
من  �لعديد  ويف  �ل�سابق.  من  ون�ساطا  حيوية  �أكرث 
�لعمل.  �سوق  يف  حتى  نا�سطني  ماز�لو�  �لأحو�ل 
ويقوم 540 بيت متعدد �لأجيال بتاأمني وت�سجيع 
�حلو�ر بني هوؤلء �مل�سنني و�لأجيال �لأ�سغر �سنا, 
لالأجيال  �مللتقى  مر�كز  �لبيوت  هذه  تعترب  حيث 

�ملختلفة.                               

درا�سة "�سـِل" لـلـ�سـبـاب كيف يفكر �ل�صباب 
فـي �أملانيا؟ ما هو �لـمهم بالن�صبة لهم، كيف 

مي�صون �أوقات فر�غهم، ما �صكل عالقتهم 
مع �لو�لدين و�الأ�صدقاء؟ منذ 1953 تقوم 

�صركة �لنفط �لعمالقة "�صل" با�صتطالعات 
منـتـظـمة، بـعـيـدً� عن مـعـاهـد �الأبـحــاث، 

حيث تقوم بتكوين �صورة عن ر�أي �ل�صباب 
وتوجهاتهم. در��صة �صل �ل�صابعة ع�صرة يتم 

ن�صرها فـي ت�صرين �الأول/�أكتوبر 2015. 
 shell.de/aboutshell/our-commitment/

shell-youth-study.html

مـعـلومـات
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مـجـتـمـع

 1800 عن  يزيد  ول  يورو   300 عن  يقل  �أل  على 
يورو, من �أجل �سمان م�سـتوى معقول من �ملعي�سة. 
�لو�لدين  تعوي�ش  يف  يجدون  �لأملان  من   %75
قاعدة جيدة, وي�ستفيد منها جميع �لو�لدين تقريبا. 
من  ي�ستفيدون  �لآباء  �أخما�ش  �أربعة  باأن  علما 
�لأمهات  وماز�لت  فقط.  �سهرين  وهو  �لأدنى,  �حلد 
وياأخذن  �لقو�نني,  هذه  من  ي�ستفدن  �للو�تي  هن 
تعوي�ش  مع  �لولدة.  بعد  �أطول  ��سرت�حة  فرت�ت 
�إقر�ره يف عام 2015,  �لذي مت  �لإ�سايف  �لو�لدين 
�إغر�ء.  �أكرث  باتت  �لعمل  �إىل  �ملبكرة  عودتهن  فاإن 
�لو�لد�ن �للذ�ن يعمالن بدو�م جزئي, يح�سالن على 

دعم مايل يكن �أن ي�سل �إىل 28 �سهر�. 
 

منذ الأول من اآب/اأغ�صط�س 2013 يتمتع �لأطفال 
بعد �إمتامهم �ل�سنة �لأوىل من �لعمر بحق �حل�سول 
و�ليوم  �حل�سانة.  �أو  �لرعاية  دور  يف  مكان  على 
يذهب ثلث هوؤلء �لأطفال ممن مل يتجاوزو� ثالث 
�إىل   -763000 �لعدد  كان   2017 -يف  �سنو�ت 
و�حدة من 55000 د�ر ح�سانة ورعاية "كيتا" �أو 

يحظون برعاية و�حدة من 44000 ُمَرّبية َنهارّية. 
دون  لالأطفال  �لرعاية  �أماكن  عدد  ت�ساعف  وقد 
�سن 3 �سنو�ت منذ عام 2006 حتى �لآن �أكرث من 

ثالث مر�ت.

وحت�سني  �لو�لدين  وتعوي�ش  الوالدين  رعاية  فرتة 
عمر  من  �لأوىل  �ملر�حل  يف  �لرعاية  �رشوط 
ُتعَترَب  �ملدر�سية,  قبل  ما  �لفرتة  �لأطفال, وخا�سة 
�رشوط  وتطوير  خللق  فعالة  م�ساهمات  جميعها 
عليها  ين�ش  �لتي  و�ملر�أة  �لرجل  بني  �مل�ساو�ة 
�لد�ستور �لأملاين. وبينما مل تكتف �ملر�أة باللحاق 
و�إمنا  و�لتاأهيل,  �لتعليم  جمالت  يف  بالرجل 
كان   2017 )يف  �ملجالت  بع�ش  يف  جتاوزته 
�ملدر�سية  �ل�سهادة  حملة  من  �لإناث  من   %53,1
بني  �لإناث  ن�سبة  كانت   2016 ويف  �لعليا, 
 ,)%50,5 �جلامعية  �لدر��سة  يف  �جلدد  �ملبتدئني 
يف  �جلن�سني  بني  فارق  يف  يوجد  ماز�ل  فاإنه 
جمالت �لدخل و�إمكانات �لتطور �ملهني و�لرتقية: 
حو�يل  و�سطيا  تك�سب  كامل  بدو�م  �لعاملة  �ملر�أة 

�أ�صــكــال جــديــدة مــن �لــعــيــ�ص �لــمــ�صــتــرك، �لــعــالقــات �لــمــثــلــيــة تــحــظــى بــقــبــول فـي �لــمــجــتــمــع

125 | 124

Tatsachen_2015_arab-Gesellschaft_kon.indd   125 25.07.2018   17:18:10



مـجـتـمـع

خـالل  يـنـخـرطـون  �ألـمانـي  مـلـيـون   31 حـو�يل 
ويتولون  تطوعية  ن�ساطات  يف  �لفر�غ  �أوقات 
هذ�  يكون  ما  وغالبا  �ملجتمع.  عن  �مل�سوؤولية 
ثلث  �ن  �لبعيد, حيث  و�لن�ساط على �ملدى  �للتز�م 
من  �أكرث  منذ  هذ�  يار�سون  �ملتطوعني  �لنا�سطني 
��ستطالع  �سملهم  ممن   %60 حو�يل  �سنو�ت.  ع�رش 
�لحتادية  للحكومة  ع�رش  �لر�بع  �ملتطوعني  تقرير 
من  يقرتب  ما  �لتطوعي  ن�ساطهم  يف  يوظفون 
�ساعتني �أ�سبوعيا. �إىل جانب �جلمعيات و�ملوؤ�س�سات 
�خلريية و�لكنائ�ش و�لنقابات ومنظمات �مل�ساعدة 
و�ل�رشكات ذ�ت �ملنفعة �لعامة و�ملبادر�ت �خلا�سة 
ي�سكل جمموع �أع�ساء ما يزيد عن 60000 �حتاد, 
�لثالث".  "�لقطاع  ي�سمى  ما  �أ�سا�ش  جمتمعني 
ن�ساط  �لفارقة يف كل  �لعالمة  �ملدين هو  �ملجتمع 
�ل�سيا�سية  �ملنظومة  �سمن  يدخل  ل  �ملجتمع,  يف 
يف  وعام  تطوعي  ب�سكل  ين�سط  و�إمنا  و�حلزبية, 

جمالت ذ�ت م�سمون �جتماعي و�سيا�سي. 

�خلريية  �ملوؤ�س�سات  �أهمية  با�صتمرار  ازدادت  وقد 
�أغنى  من  و�حدة  �أملانيا  وتعترب  خا�ش.  ب�سكل 
�خلريية,  �ملوؤ�س�سات  عدد  يف  �لأوروبية  �لبلد�ن 
حيث يزيد عدد �ملوؤ�س�سات �خلريية �ملرخ�سة وفق 
�لقانون �ملدين وتاأخذ �ل�سكل �لكال�سيكي للموؤ�س�سة 
�جلديدة  �لألفية  بد�ية  ومنذ   .21000 عن  �خلريية 
مت تاأ�سي�ش حو�يل 13500 موؤ�س�سة وجمعية خريية 
�إجمايل  ن�سف  من  �أكرث  �أي  �ملدين,  �لقانون  وفق 
ويف  �لنوع.  هذ�  من  �ليوم,  �لقائمة  �ملوؤ�س�سات 
�إىل  مو�طن   100000 كل  ح�سة  ت�سل  �ملتو�سط 
متتلكه  ما  �إجمايل  وي�سل  خريية.  موؤ�س�سة   26,5
مليار   68 حو�يل  �إىل  �خلريية  �ملوؤ�س�سات  جميع 
يورو. وهي تنفق حو�يل 4,3 مليار يورو لأغر��ش 

�ملنفعة �لعامة, وهي موزعة تقليديا على �لنفقات 
و�لثقافية.  و�لعلمية  و�لتعليمية  �لجتماعية 
�لأكرب,  �خلم�ش  �خلا�سة  �لقانونية  �ملوؤ�س�سات 
فولك�سفاغن,  موؤ�س�سة  هي  �لإنفاق  حجم  ح�سب 
برتل�سمان,  وموؤ�س�سة  بو�ش,  روبرت  وموؤ�س�سة 

وموؤ�س�سة هان�ش بوكلر, وموؤ�س�سة WWF �أملانيا. 

�ملو�طنني,  جمعيات  ودور  تو�جد  الآن  ويت�صاعد 
و�ل�رشكات  �ملو�طنني  من  عديد  فيها  ي�سارك  �لتي 
و�ملبادر�ت  �لن�ساطات  لدعم  كمتربعني  معا 
�ملحلية. وكانت �أول جمعية من هذ� �لنوع قد ن�ساأت 
يزيد  �لعام 1996, ويف 2016 كان هناك ما  يف 
عن 300 جمعية معرتف بها ر�سميا من قبل �حتاد 
و�لن�ساط  �للتز�م  �لأملانية.  �خلريية  �ملوؤ�س�سات 
�ل�سنو�ت  خالل  ب�سيطة  زيادة  حقق  �لجتماعي 
�لأخرية, �إل �أنه حتول ب�سكل و��سح من �ملوؤ�س�سات 
ذ�تية  �سغرية  جمموعات  �إىل  �لكبرية  و�لتجمعات 
و�إىل م�رشوعات متغرية ومتحولة. حاليا  �لتنظيم, 
�لنا�ش تطوعيا �سمن  �لعديد من  �أملانيا  ين�سط يف 

مبادر�ت حملية لدعم وم�ساعدة �لالجئني. 

نـ�صـاط الأحـزاب والنـقـابـات 
واملـنـظـمـات غـي احلـكـومـيـة

�ل�سرت�تيجي  �لـطـابـع  عـلـيـهـا  يـغـلـب  مــ�سـاركـة 
�ل�سيا�سي وت�سمح بالنخر�ط يف �لن�ساط �لجتماعي 
و�ملنظمات  و�لنقابات  �لأحز�ب  �سمن  و�ل�سيا�سي 
�لعمل  يتيح  �لطريقة  بهذه  �لـحـكـومـية.  غـري 
�ملكثفة.  �لديقر�طية  �مل�ساركة  �إمكانية  �لتطوعي 
بالن�سبة  �ملتطوعني  من  �ملزيد  �كت�ساب  �أن  بيد 
للموؤ�س�سات �لكبرية �لعريقة يزد�د �سعوبة با�سـتمر�ر. 

مــجــتــمــع مــدنــي نــاشــط
مـوضـوع
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للـعـمل  �ملتـمـيـزة  �لكـبـرية  �لإمكـانـات  وتـكـمـن 
�سنة.   24 �إىل   14 جيل  �أبناء  بني  �لتطوعي 
يف  لالنخر�ط  �ل�سباب  �لبالغني  هوؤلء  ��ستعد�د 
�لكبري  �لهتمام  من  يظهر  �لجتماعي  �لعمل 
يوجد   2011 منذ  �لتطوعية.  �خلدمات  بتاأدية 
وهي  �لتطوعية.  �لحتادية  �خلدمة  ي�سمى  ما 
تكـمـلـة  وتـعـتـبـر  �لأعـمـار  جلـمـيـع  مـفـتـوحـة 
وهـو  �لـخـمـ�سـيـنـيـات,  مـنـذ  �لـقـائـم  لـلـمـوديـل 
�لـتـطـوعـي  �لـعـمـل  �سـنـة  بـا�سـم  �لـمـعـروف 
�لـ�سـبـاب.  و�لـبـالـغـيـن  لليـافـعـيـن  �لجـتـماعي 

مـن  �أكـثـر  هـنـاك  كـان   2018 بـد�يـة  يف 
كما  �لـمـدنـية.  �لـخـدمـة  يف  متـطـوعـا   43000
�خلارج,  يف  �لتطوعي  بالعمل  �لقيام  �أي�سا  يكن 
�لـدويل  �لتـطـوعـي  �لـعـمـل  خـدمـة  عـرب  وذلـك 
و�لـمـ�سـنـيـن  لالأ�سـرة  �لتـحاديـة  �لـوز�رة  يف 
"نـحـو  بـرنـامـج  عبـر  �أو  و�لـ�سـبـاب,  و�لـمـر�أة 
�لقت�سادي  للتعاون  �لحتادية  للوز�رة  �لعامل" 
"مدى  �لتطوعية  �خلدمة  خالل  من  �أو  و�لتنمية, 
بالتعاون  �لأملانية  �ليوني�سكو  لبعثة  �لثقافات" 

�لأملانية.           مع وز�رة �خلارجية 

حــمــايــة �لــبــيــئــة هي مــو�صــوع يــنــ�صــط فـي �صــبــيــلــه �لــكــثــيــرون خــالل �أوقــات �لــفــر�غ
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خـالل  يـنـخـرطـون  �ألـمانـي  مـلـيـون   31 حـو�يل 
ويتولون  تطوعية  ن�ساطات  يف  �لفر�غ  �أوقات 
هذ�  يكون  ما  وغالبا  �ملجتمع.  عن  �مل�سوؤولية 
ثلث  �ن  �لبعيد, حيث  و�لن�ساط على �ملدى  �للتز�م 
من  �أكرث  منذ  هذ�  يار�سون  �ملتطوعني  �لنا�سطني 
��ستطالع  �سملهم  ممن   %60 حو�يل  �سنو�ت.  ع�رش 
�لحتادية  للحكومة  ع�رش  �لر�بع  �ملتطوعني  تقرير 
من  يقرتب  ما  �لتطوعي  ن�ساطهم  يف  يوظفون 
�ساعتني �أ�سبوعيا. �إىل جانب �جلمعيات و�ملوؤ�س�سات 
�خلريية و�لكنائ�ش و�لنقابات ومنظمات �مل�ساعدة 
و�ل�رشكات ذ�ت �ملنفعة �لعامة و�ملبادر�ت �خلا�سة 
ي�سكل جمموع �أع�ساء ما يزيد عن 60000 �حتاد, 
�لثالث".  "�لقطاع  ي�سمى  ما  �أ�سا�ش  جمتمعني 
ن�ساط  �لفارقة يف كل  �لعالمة  �ملدين هو  �ملجتمع 
�ل�سيا�سية  �ملنظومة  �سمن  يدخل  ل  �ملجتمع,  يف 
يف  وعام  تطوعي  ب�سكل  ين�سط  و�إمنا  و�حلزبية, 

جمالت ذ�ت م�سمون �جتماعي و�سيا�سي. 

�خلريية  �ملوؤ�س�سات  �أهمية  با�صتمرار  ازدادت  وقد 
�أغنى  من  و�حدة  �أملانيا  وتعترب  خا�ش.  ب�سكل 
�خلريية,  �ملوؤ�س�سات  عدد  يف  �لأوروبية  �لبلد�ن 
حيث يزيد عدد �ملوؤ�س�سات �خلريية �ملرخ�سة وفق 
�لقانون �ملدين وتاأخذ �ل�سكل �لكال�سيكي للموؤ�س�سة 
�جلديدة  �لألفية  بد�ية  ومنذ   .21000 عن  �خلريية 
مت تاأ�سي�ش حو�يل 13500 موؤ�س�سة وجمعية خريية 
�إجمايل  ن�سف  من  �أكرث  �أي  �ملدين,  �لقانون  وفق 
ويف  �لنوع.  هذ�  من  �ليوم,  �لقائمة  �ملوؤ�س�سات 
�إىل  مو�طن   100000 كل  ح�سة  ت�سل  �ملتو�سط 
متتلكه  ما  �إجمايل  وي�سل  خريية.  موؤ�س�سة   26,5
مليار   68 حو�يل  �إىل  �خلريية  �ملوؤ�س�سات  جميع 
يورو. وهي تنفق حو�يل 4,3 مليار يورو لأغر��ش 

�ملنفعة �لعامة, وهي موزعة تقليديا على �لنفقات 
و�لثقافية.  و�لعلمية  و�لتعليمية  �لجتماعية 
�لأكرب,  �خلم�ش  �خلا�سة  �لقانونية  �ملوؤ�س�سات 
فولك�سفاغن,  موؤ�س�سة  هي  �لإنفاق  حجم  ح�سب 
برتل�سمان,  وموؤ�س�سة  بو�ش,  روبرت  وموؤ�س�سة 

وموؤ�س�سة هان�ش بوكلر, وموؤ�س�سة WWF �أملانيا. 

�ملو�طنني,  جمعيات  ودور  تو�جد  الآن  ويت�صاعد 
و�ل�رشكات  �ملو�طنني  من  عديد  فيها  ي�سارك  �لتي 
و�ملبادر�ت  �لن�ساطات  لدعم  كمتربعني  معا 
�ملحلية. وكانت �أول جمعية من هذ� �لنوع قد ن�ساأت 
يزيد  �لعام 1996, ويف 2016 كان هناك ما  يف 
عن 300 جمعية معرتف بها ر�سميا من قبل �حتاد 
و�لن�ساط  �للتز�م  �لأملانية.  �خلريية  �ملوؤ�س�سات 
�ل�سنو�ت  خالل  ب�سيطة  زيادة  حقق  �لجتماعي 
�لأخرية, �إل �أنه حتول ب�سكل و��سح من �ملوؤ�س�سات 
ذ�تية  �سغرية  جمموعات  �إىل  �لكبرية  و�لتجمعات 
و�إىل م�رشوعات متغرية ومتحولة. حاليا  �لتنظيم, 
�لنا�ش تطوعيا �سمن  �لعديد من  �أملانيا  ين�سط يف 

مبادر�ت حملية لدعم وم�ساعدة �لالجئني. 

نـ�صـاط الأحـزاب والنـقـابـات 
واملـنـظـمـات غـي احلـكـومـيـة

�ل�سرت�تيجي  �لـطـابـع  عـلـيـهـا  يـغـلـب  مــ�سـاركـة 
�ل�سيا�سي وت�سمح بالنخر�ط يف �لن�ساط �لجتماعي 
و�ملنظمات  و�لنقابات  �لأحز�ب  �سمن  و�ل�سيا�سي 
�لعمل  يتيح  �لطريقة  بهذه  �لـحـكـومـية.  غـري 
�ملكثفة.  �لديقر�طية  �مل�ساركة  �إمكانية  �لتطوعي 
بالن�سبة  �ملتطوعني  من  �ملزيد  �كت�ساب  �أن  بيد 
للموؤ�س�سات �لكبرية �لعريقة يزد�د �سعوبة با�سـتمر�ر. 

مــجــتــمــع مــدنــي نــاشــط
مـوضـوع
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�لجتماعية  �لأنظمة  �أكرث  من  و�حد�  �أملانيا  متتلك 
�لديقر�طيات  باقي  يف  �حلال  هي  وكما  �سمولية 
�لفردي  �لبند  �لجتماعي  �لإنفاق  ي�سكل  �ملتقدمة 
�لأكرب من نفقات �لدولة. حو�يل 918 مليار يورو مت 
دفعها يف عام 2016 من �أجل �لنفقات �لجتماعية 
�ملحلي  �لناجت  من   %29,2 يعادل  ما  وهو  �لعامة, 
�لإجمايل (BIP). �أنظمة �ل�سمان �لجتماعي �حلكومية 
تتميز برت�ث عريق, يعود �إىل ع�رش �لتحول �ل�سناعي 
يف �أملانيا يف �لن�سف �لثاين من �لقرن �لتا�سع ع�رش, 
�أوتو  �آنذ�ك,  �لر�ي�ش  �إىل م�ست�سار  �لف�سل  يعود  حيث 
فون ب�سمارك. فخالل عهد فون ب�سمارك مت �أول يف 
من  �لإلز�مي,  �ل�سحي  �لتاأمني  فر�ش  �لعام 1883 
خالل و�سع �لقانون �لجتماعي, و�لذي مت �لتو�سع به 
خالل �ل�سنو�ت �لتالية, ما قاد �إىل �إر�ساء �أ�س�ش �لدولة 
�لجتماعية. وقد مت تر�سيخ مبد�أ �لدولة �لجتماعية 
د�ستور  من  �ملادة 28  فقرة 1 ويف  �ملادة 20,  يف 
�ملمار�سة  طريقة  �أما  �لحتادية.  �أملانيا  جمهورية 

�حلو�ر  خالل  من  يتم  �أن  يجب  ما  فهي  �لعملية, 
و�لتفاو�ش بني �ل�سيا�سة و�ملجتمع على �أن يخ�سع 
للتطوير و�لتغيري بديناميكية ومبا ينا�سب �لتغري�ت 
�ل�سكانية  و�لتحولت  �لتغري�ت  وخا�سة  تطر�أ,  �لتي 

)�لديغر�فية(. 

�صـبـكـة اجـتـمـاعـيـة لـلـحـمـايـة 
مـن الـمـخـاطـر الـوجـوديـة

من  �سبكة  خالل  من  �ليوم  و�لأمان  �حلماية  تتوفر 
�ل�سحي  �لتاأمني  ت�سمل  �لجتماعية  �لتاأمينات 
�لرعاية  وتاأمني  �حلو�دث  �سد  و�لتاأمني  و�لتقاعدي 
�لبطالة, حيث توؤمن جمتمعة  و�لعجز و�لتاأمني �سد 
�حلماية من �ملخاطر لتي يكن �أن تهدد وجود �لإن�سان 
�لفرد و�أ�رشته. �إىل جو�رها توجد �ل�سبكة �لجتماعية 
للمتقاعدين  �ملعي�سة  من  �لأدنى  �حلد  ل�سمان 
�خلدمات  لتقدمي  �أو  با�ستمر�ر  �لعمل  عن  و�لعاجزين 
�ملعتمدة على �ل�رشيبة من �أجل تعوي�ش �لأد�ء �لأ�رشي 
)�لتعوي�ش �لعائلي عن �لأولد, �لإعفاء�ت �ل�رشيبية(. 
وبعد �لزيادة �لأخرية يف مطلع 2018 باتت �لأ�رشة 
حت�سل �سهريا على 194 يورو عن �لطفل �لأول 200 
يورو عن �لطفل �لثاين 225 يورو عن كل طفل �إ�سايف. 
�لئتالف �لكبري �لذي مت �لتفاق عليه يف �آذ�ر/مار�ش 
2018 يتطلع �إىل زيادة �لتعوي�ش �لعائلي عن �لأولد 
يف عام 2019 مرة �أخرى مبقد�ر 25 يورو. بالإ�سافة 
على  �لئتالف  ت�سكيل  معاهدة  ن�ست  فقد  ذلك,  �إىل 

تر�سيخ حقوق �لطفل يف �لد�ستور �لأملاين.
  

�لتطبيق  �لتي دخلت يف 2014 حيز  التقاعد  حزمة 
�مل�سنني  �أو�ساع  حت�سني  �إىل  رئي�سي  ب�سكل  قادت 
�لر�تب  تبني  مت  �لإ�سالحات  هذه  مع  �أملانيا.  يف 

مـوضـوع

 32،6 مليون
للتاأمين  خا�صعة  �أعمال  في  يعملون  �إن�صان 

�الجتماعي �الإلز�مي، ح�صب �أرقام وكالة �لعمل 
�التحادية، في كانون �الأول/دي�صمبر 2014. وهذ� 
يعادل 75 حتى 80% من كافة �لموظفين �لعاملين 

في مجاالت غير �الأعمال �لحرة في �ألمانيا. ولم 
يتم �حت�صاب موظفي �لدولة �لخا�صعين للتاأمين 

�الإلز�مي، و�أ�صحاب �الأعمال �لحرة، و�لذين 
يقومون باأعمال م�صاعدة غير مدفوعة الأع�صاء 

�الأ�صرة، و�أ�صحاب ما يعرف باالأعمال �ل�صغيرة. 
 statistik.arbeitsagentur.de
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�لتقاعدي �ملعفى من �ملدفوعات �عتبار� من �سن 63 
عاما, �إ�سافة �إىل ما ي�سمى تقاعدية �لأمهات. وهي 
تعترب �عرت�فا ملا بذلته �لأمهات من جهود يف تربية 
�أطفالها �ملولودين  �لأجيال. كل �مر�أة قامت برتبية 
�لرعاية  فر�ش  �آنذ�ك  لديها  تتوفر  مل   1992 قبل 
�ملتوفرة �ليوم لالآباء و�لأمهات, مما قاد �إىل تر�جع 
فر�سها يف دخول �سوق �لعمل. هذه �جلهود �لرتبوية 
تقاعدية  خالل  من  وتعوي�سها  بها  �لعرت�ف  يتم 
�لرجال(  )و�لقليل من  �مر�أة  �لأم. حو�يل 9,5 مليون 
يح�سلون منذ متوز/يوليو 2014 عن كل طفل وكل 

�سنة على ما يزيد عن 300 يورو تقاعدية �إ�سافية. 
د�فعو� �لتاأمني �لتقاعدي لفرت�ت طويلة تتجاوز 45 
عاما يكنهم �عتبار� من �لأول من متوز/يوليو 2014 
�حل�سول على �لرو�تب �لتقاعدية بعد بلوغهم �سن 63 
عاما, دون �أية ح�سومات. وقد مت حتى نهاية �سباط/
يعترب  طلب.   982000 حو�يل  تقدمي   2018 فرب�ير 
�لتاأمني �ل�سحي يف �أملانيا �إلز�ميا بقوة �لقانون. ويتم 
تقدمي �لرعاية و�خلدمات �ل�سحية من خالل جمموعة 
�لأطباء  وعياد�ت  �مل�ست�سفيات  من  متنوعة  كبرية 

ومر�كز �ل�ست�سفاء و�ل�ستجمام.               

مع �لـتـعـويـ�ص �لـعـائـلـي �لـ�صـهـري عـن �الأطـفـال تـدعـم �لـدولة �الأ�صــرة، كـمـا تــم تـو�صـيـع مـجـاالت �لـرعـايـة قـبـل دخــول �لـمــدر�صــة 

Tatsachen_2015_arab-Gesellschaft_kon.indd   128 25.07.2018   17:18:10

مـجـتـمـع

�لجتماعية  �لأنظمة  �أكرث  من  و�حد�  �أملانيا  متتلك 
�لديقر�طيات  باقي  يف  �حلال  هي  وكما  �سمولية 
�لفردي  �لبند  �لجتماعي  �لإنفاق  ي�سكل  �ملتقدمة 
�لأكرب من نفقات �لدولة. حو�يل 918 مليار يورو مت 
دفعها يف عام 2016 من �أجل �لنفقات �لجتماعية 
�ملحلي  �لناجت  من   %29,2 يعادل  ما  وهو  �لعامة, 
�لإجمايل (BIP). �أنظمة �ل�سمان �لجتماعي �حلكومية 
تتميز برت�ث عريق, يعود �إىل ع�رش �لتحول �ل�سناعي 
يف �أملانيا يف �لن�سف �لثاين من �لقرن �لتا�سع ع�رش, 
�أوتو  �آنذ�ك,  �لر�ي�ش  �إىل م�ست�سار  �لف�سل  يعود  حيث 
فون ب�سمارك. فخالل عهد فون ب�سمارك مت �أول يف 
من  �لإلز�مي,  �ل�سحي  �لتاأمني  فر�ش  �لعام 1883 
خالل و�سع �لقانون �لجتماعي, و�لذي مت �لتو�سع به 
خالل �ل�سنو�ت �لتالية, ما قاد �إىل �إر�ساء �أ�س�ش �لدولة 
�لجتماعية. وقد مت تر�سيخ مبد�أ �لدولة �لجتماعية 
د�ستور  من  �ملادة 28  فقرة 1 ويف  �ملادة 20,  يف 
�ملمار�سة  طريقة  �أما  �لحتادية.  �أملانيا  جمهورية 

�حلو�ر  خالل  من  يتم  �أن  يجب  ما  فهي  �لعملية, 
و�لتفاو�ش بني �ل�سيا�سة و�ملجتمع على �أن يخ�سع 
للتطوير و�لتغيري بديناميكية ومبا ينا�سب �لتغري�ت 
�ل�سكانية  و�لتحولت  �لتغري�ت  وخا�سة  تطر�أ,  �لتي 

)�لديغر�فية(. 

�صـبـكـة اجـتـمـاعـيـة لـلـحـمـايـة 
مـن الـمـخـاطـر الـوجـوديـة

من  �سبكة  خالل  من  �ليوم  و�لأمان  �حلماية  تتوفر 
�ل�سحي  �لتاأمني  ت�سمل  �لجتماعية  �لتاأمينات 
�لرعاية  وتاأمني  �حلو�دث  �سد  و�لتاأمني  و�لتقاعدي 
�لبطالة, حيث توؤمن جمتمعة  و�لعجز و�لتاأمني �سد 
�حلماية من �ملخاطر لتي يكن �أن تهدد وجود �لإن�سان 
�لفرد و�أ�رشته. �إىل جو�رها توجد �ل�سبكة �لجتماعية 
للمتقاعدين  �ملعي�سة  من  �لأدنى  �حلد  ل�سمان 
�خلدمات  لتقدمي  �أو  با�ستمر�ر  �لعمل  عن  و�لعاجزين 
�ملعتمدة على �ل�رشيبة من �أجل تعوي�ش �لأد�ء �لأ�رشي 
)�لتعوي�ش �لعائلي عن �لأولد, �لإعفاء�ت �ل�رشيبية(. 
وبعد �لزيادة �لأخرية يف مطلع 2018 باتت �لأ�رشة 
حت�سل �سهريا على 194 يورو عن �لطفل �لأول 200 
يورو عن �لطفل �لثاين 225 يورو عن كل طفل �إ�سايف. 
�لئتالف �لكبري �لذي مت �لتفاق عليه يف �آذ�ر/مار�ش 
2018 يتطلع �إىل زيادة �لتعوي�ش �لعائلي عن �لأولد 
يف عام 2019 مرة �أخرى مبقد�ر 25 يورو. بالإ�سافة 
على  �لئتالف  ت�سكيل  معاهدة  ن�ست  فقد  ذلك,  �إىل 

تر�سيخ حقوق �لطفل يف �لد�ستور �لأملاين.
  

�لتطبيق  �لتي دخلت يف 2014 حيز  التقاعد  حزمة 
�مل�سنني  �أو�ساع  حت�سني  �إىل  رئي�سي  ب�سكل  قادت 
�لر�تب  تبني  مت  �لإ�سالحات  هذه  مع  �أملانيا.  يف 

مـوضـوع

 32،6 مليون
للتاأمين  خا�صعة  �أعمال  في  يعملون  �إن�صان 

�الجتماعي �الإلز�مي، ح�صب �أرقام وكالة �لعمل 
�التحادية، في كانون �الأول/دي�صمبر 2014. وهذ� 
يعادل 75 حتى 80% من كافة �لموظفين �لعاملين 

في مجاالت غير �الأعمال �لحرة في �ألمانيا. ولم 
يتم �حت�صاب موظفي �لدولة �لخا�صعين للتاأمين 

�الإلز�مي، و�أ�صحاب �الأعمال �لحرة، و�لذين 
يقومون باأعمال م�صاعدة غير مدفوعة الأع�صاء 

�الأ�صرة، و�أ�صحاب ما يعرف باالأعمال �ل�صغيرة. 
 statistik.arbeitsagentur.de

رقــم
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31 مـلـيـون 
�ألـماين يـنـ�صــطـون خـالل �أوقــات 

�لـفــر�غ فـي مـجـال �لــعـمــل 
�لــتــطـوعــي

43000
�إنــ�صــان يـنــ�صـطـون �صـمــن 

�إطــار �لـخـدمــات �التــحـاديــة 
�لـتـطــوعــيــة

24 مـلـيـون 
�إنــ�صــان فـي �ألـمــانــيــا 

�أعــ�صــاء فـي نــاد ريــا�صــي

%95
من �الأ�صــر �الألـمــانــيــة تــمـتــلـك

 عـلـى �الأقــل هـاتــف جــو�ل

2،8
دول �لبـينـيـلوكـ�ص

2،2
�لـواليـات �لـمـتـحـدة/
كـنـد�

13،1
رحــالت بـعـيـدة

1،8
بـولـونـيـا

3،9
�لـنـمـ�صـا

3
�لـدول �ال�صكـنـدنـافـية

وجــهــات �الإجــازة �لـمــحــبــبــة فـي 2017 �خــتــار 
مــن كــل 100 مــ�صــافــر مـن �ألـمــانــيــا وجــهــة 

�إجــازتــهـم �لــرئــيــ�صــيــة )�صـمـن �لـد�ئــرة: 
�لـتـغـيـر مـقـارنـة بـعـام 2014(

13،7
�إ�صـبـانـيـا

7،7
�إيـطـالـيـا

3،6
تـركــيـا

3،1
�لـيـونـان

 3،3
2،9كــرو�تـيـا

فـرنـ�صـا

2،9
�صـمـال �أفـريـقـيـا

�لـمــ�صــدر: مــوؤ�صــ�صــة �لتــوجــهــات �لـمـ�صــتــقـبــلــيــة

طــول �الإجــازة مــدة رحــلــة �الإجــازة و�صــطــيــًا 
بــاالأيــام فـي عـام 2017 13،0

0،7-
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0،6+
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الــســفــر وأوقــات الــفــراغ 
بـانـورامـا

258 يورو
تــنـفــق كـل �أ�صــرة �صـهـريـًا على 

نــ�صـاطـات �أوقـات �لـفر�غ و�لنـ�صــاطات 
�لـثـقافـية و�لـتــ�صلــية 

%58
من كـل 100 �ألـمـانـي يـقـومــون 

�صــنويـا بــرحـلـة مـن خــمـ�صــة �أيـام 
عـلـى �الأقــل 

1193 يورو 
يــنــفـق �الألـمـان و�صــطـيـا عـلـى 

�إجــازتــهــم �لــرئــيــ�صـيـة

%34,2
من �الألـمان يــمــ�صون �إجـازتـهم 

�لرئـيـ�صــيـة فـي د�خـل �ألـمانـيا

مــقــد�ر �أوقــات �لــفــر�غ 
لــدى �الألـمــان 

وقـــت �لـفــر�غ �لـمـتـبـقـي 
لـلــمـرء فـي يــوم عـمــل، 

لـيـفــعــل مـا يــحـلــو لـه:

�أقـــل مـن 
�صـــاعـــة

�صــاعــة �إىل 
�صــاعــتــني

2،5 حـتـى 4 
�صــاعــات

4،5 حـتـى 6 
�صـاعـات

�أكـثـر مـن 6 
�صــاعـــات

�ألــمــانــيــا  فـي  �لــمــحــبــبــة  �لــفــر�غ  �أوقــات  نــ�صــاطــات 
�صــمــلــهــم   100 كــل  بــيـن  مـن  بـــهــا  يــقــوم  �لــنــ�صــاطــات  هــذه 

�الأ�صــبــوع  فـي  مـرة  �الأقـل  عـلـى  �ألـمــانــيــا،  فـي  �ال�صــتــطــالع 
فــر�غــهم �أوقــات  خــالل 

تـ�صـفـح �الإنـتـرنـت

مـ�صـاهـدة �لـتـلـفـزيـون

�صـمـاع �لـر�ديـو �الت�صـال �لـهـاتـفـي 
من �لـمـنـزل

قـر�ءة 
�لـ�صـحـف و�لـمـجـالت 

�لـتـكـلـم بـالـهـاتـف 
من خـارج �لـمـنـزل

تـمـ�صـيـة 
�لـوقـت مع 
�لـ�صـريـك

�لـتـفـكـيـر 
و�لـتـاأمـل

�لـنـوم بـ�صـكـل كـاف

�لـتـحـدث حـول 
�أ�صـيـاء مـهـمـة

كـومـبـيـوتـر

�لـرعــايـة 
�لـذ�تــيـة 

�صـرب �لـقـهـوة / 
تـنـاول �لـحـلـويـات

�ال�صـتـمـاع �إلـى 
CD/MP3

%3%18%38

90

72

64

71

89

97

61

71

61

68

54

73

65

52

%17%23
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31 مـلـيـون 
�ألـماين يـنـ�صــطـون خـالل �أوقــات 

�لـفــر�غ فـي مـجـال �لــعـمــل 
�لــتــطـوعــي

43000
�إنــ�صــان يـنــ�صـطـون �صـمــن 

�إطــار �لـخـدمــات �التــحـاديــة 
�لـتـطــوعــيــة

24 مـلـيـون 
�إنــ�صــان فـي �ألـمــانــيــا 

�أعــ�صــاء فـي نــاد ريــا�صــي

%95
من �الأ�صــر �الألـمــانــيــة تــمـتــلـك

 عـلـى �الأقــل هـاتــف جــو�ل

2،8
دول �لبـينـيـلوكـ�ص

2،2
�لـواليـات �لـمـتـحـدة/
كـنـد�

13،1
رحــالت بـعـيـدة

1،8
بـولـونـيـا

3،9
�لـنـمـ�صـا

3
�لـدول �ال�صكـنـدنـافـية

وجــهــات �الإجــازة �لـمــحــبــبــة فـي 2017 �خــتــار 
مــن كــل 100 مــ�صــافــر مـن �ألـمــانــيــا وجــهــة 

�إجــازتــهـم �لــرئــيــ�صــيــة )�صـمـن �لـد�ئــرة: 
�لـتـغـيـر مـقـارنـة بـعـام 2014(

13،7
�إ�صـبـانـيـا

7،7
�إيـطـالـيـا

3،6
تـركــيـا

3،1
�لـيـونـان

 3،3
2،9كــرو�تـيـا

فـرنـ�صـا

2،9
�صـمـال �أفـريـقـيـا

�لـمــ�صــدر: مــوؤ�صــ�صــة �لتــوجــهــات �لـمـ�صــتــقـبــلــيــة

طــول �الإجــازة مــدة رحــلــة �الإجــازة و�صــطــيــًا 
بــاالأيــام فـي عـام 2017 13،0
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مـجـتـمـع

�مليزتان  هما  �لعلمانية  و�نت�سار  �لتعددية  زيادة 
من   %55 �أملانيا.  يف  �لديني  للم�سهد  �لرئي�سيتان 
�أحد �لجتاهني  �أبناء  �أنف�سهم من  �لأملان يعتربون 
�مل�سحيني �لرئي�سيني, وهم منت�سبون �إىل و�حدة من 
�لأ�ساقفة  موؤمتر  و�إىل  كاثوليكية  �أبر�سية   27 بني 
�لربوت�ستانتية,  �لبالد  �لكنائ�ش  و�إىل  �لأملان, 
�لعام  �لحتاد  تعترب  �لتي  �لإجنيلية  و�لكني�سة 
يقرتب  �لذين  برعاياها  �لكاثوليكية  �لكني�سة  لها. 
موزعني  ع�سو�,  مليون   24,6 حو�يل  من  عددهم 
تنتمي  و�لأبر�سيات  للرعايا  جتمع   11500 بني 
�إىل �لكني�سة �لعاملية �لتي ير�أ�سها �لبابا �لذي يعترب 
�لعامل.  يف  �لكاثوليكية  �لرومانية  �لكني�سة  ر�أ�ش 
�أملانيا  يف  )�لربوت�ستانتية(  �لإجنيلية  �لكني�سة  �أما 
بروت�ستانتية  كني�سة   20 جمموع  فهي   ,(EKD)
وهي  �ملوحدة.  �لإ�سالحية  �للوثرية  مبعتقد�تها 

�إذ  �لإجنيليني,  �مل�سيحيني  من  �لأكرب  �جلزء  ت�سم 
ي�سل عدد رعاياها �إىل 23 مليون �إن�سان. كما يعترب 

36% من �ل�سكان من غري �ملنتمني �إىل �أية ديانة. 

ا�صتمرار توجه �ملجتمع نحو �سيخوخة,  على �صوء 
ينخف�ش  �لكني�سة,  من  للمن�سحبني  �لكبري  و�لعدد 
�مل�سيحية.  �لكنائ�ش  �إىل  �ملنتمني  عدد  با�ستمر�ر 
ففي 2016 وحده �ن�سحب من �لكني�سة �لكاثوليكية 
�لكني�سة  �سجلت  كما  �إن�سان.   162000 حو�يل 
�لإجنيلية �ن�سحاب 190000 �إن�سان. ومن �ملالحظ 
يف  خا�ش  ب�سكل  يظهر  �لكني�سة  عن  �لبتعاد  �أن 
�لإ�سالم يف  �أهمية  �أملانيا. يف �ملقابل تزد�د  �رشق 
�حلياة �لدينية يف �أملانيا من خالل موجات �لهجرة. 
جن�سية   50 من  �ملتحدرين  �مل�سلمني  عدد  وي�سل 
�إن�سان,  مليون   4 حو�يل  �إىل  �أملانيا  يف  خمتلفة 
علما باأنه ل يوجد �إح�سائيات مركزية دقيقة حول 
هذه �لأرقام. يف �لعديد من �ملدن تكونت جتمعات 
�إ�سالمية كبرية. وي�سكل موؤمتر �لإ�سالم �لأملاين منذ 
عام 2006 �لإطار �لر�سمي للتبادل و�لتو��سل بني 

�لدولة و�مل�سلمني يف �أملانيا. 

احلياة اليهودية يف �أملانيا, �لتي تهدمت متاما �إثر 
ن�ساطها  من  �لكثري  ��ستعادت  �لهولوكو�ست,  جر�ئم 
و�لغرب,  �ل�رشق  بني  �لأزمة  �نتهاء  بعد  وحيويتها 
من  �لقادمني  �ملهاجرين  من  �لعديد  خالل  من 
�ليوم  ويعي�ش  �ل�سابقة.  �ل�سوفييتي  �لحتاد  �أر��سي 
وينتظم  يهودي.   200000 حو�يل  �أملانيا  يف 
�لتجمعات  �سمن  منهم   100000 من  يقرب  ما 
وتغطي  جتمعات,   105 عددها  �لبالغ  �ليهودية 
جمال دينيا و��سعا, و�لتي يثلها �ملجل�ش �ملركزي 
لليهـود يف �ألـمانـيا �لذي تاأ�س�ش يف �لعام 1950. 

مـوضـوع

�أكـبـر �أبـر�صـيـة كـاثـوليـكـيـة:                             
اأ�ســقــفــيـة كـولــونــيـا حــوايل 2 مـلــيــون 

كــاثــولــيــكــي

�أكــبـر كـنــيـ�صــة �إنـجــيـلــيــة:                
فـي هـانــوفــر, مــا يــزيــد عــن 2,6 مــلــيــون 

بــروتــ�ســتــانــتــي 

�أكــبـر �لـمـ�صـاجـد: م�سجـد يـافـو�س الـ�سـلـطـان       
�سـلـيــم/مــانــهـايـم, مـ�سـجــد �سـيـهـيـتـلـيـك/ 

بـرلــيـن, مـ�ســجــد الــفــاتــح/بـريــمـن

�أكـبــر تــجـمــع يـهــودي: الـمجمـوعـة الــيــهــوديـة 
 فـي بـرلـني )10000 عــ�ســوًا(

الئـحـة

133 | 132
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حكومية.  كني�سة  �أو  دولة  كني�سة  �أملانيا  يف  لي�ش 
حرية  هي  و�لدين  �لدولة  بني  �لعالقة  �أ�سا�ش 
�لأملاين,  �لد�ستور  �لتي ن�ش عليها  �لديني  �ملعتقد 
مبا  و�لكني�سة,  �لدولة  بني  �لف�سل  �إىل  �إ�سافة 
�لديني,  �ملعتقد  ناحية  من  �لدولة  حيادية  ي�سمن 
وحرية و��ستقاللية �ملوؤ�س�سات و�لتجمعات �لدينية. 
�لدينية  �لتجمعات و�جلمعيات  �لدولة مع  وتتعاون 
يف  �لدولة  وت�ساهم  �ل�رش�كة.  من  �أ�سا�ش  على 
للتجمعات  �لتابعة  متويل دور �حل�سانة و�ملد�ر�ش 
�رشيبة  �لكنائ�ش  وتفر�ش  �لدينية.  و�ملوؤ�س�سات 

بتح�سيل  �لدولة  تقوم  حيث  �أتباعها,  على  كَن�سّية 
هذه �ل�رش�ئب لتمويل ن�ساطات وخدمات �جتماعية. 
�لديانة  درو�ش  تقدمي  �ملد�ر�ش  على  يتوجب  كما 
باعتبارها �إحدى �ملو�د �لتعليمية يف �ملد�ر�ش )مع 
حاليا  يتم  كما  وبرين(.  برلني  يف  �لقيود  بع�ش 
�أجل  ومن  �لإ�سالمية.  �لديانة  تدري�ش  يف  �لتو�سع 
تقدمي درو�ش �لديانة �لإ�سالمية للتالميذ �مل�سلمني 
�لذين يذهبون �إىل �ملد�ر�ش يف �أملانيا, يتم تاأهيل 
�لرتبوي  بالأ�سلوب  �لأ�ساتذة  من  �أعد�د  وتدريب 
                             .ملنا�سب� �لعلمي 

تـخـ�صـع حـريــة �لـمـعــتــقـد �لـديــنـي فـي �ألـمــانــيـا لـحــمــايــة �لـد�صــتــور، ويــوجــد فـي �لـبــالد �أكــثــر مـن 2000 مــ�صــجــد
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مـجـتـمـع

�مليزتان  هما  �لعلمانية  و�نت�سار  �لتعددية  زيادة 
من   %55 �أملانيا.  يف  �لديني  للم�سهد  �لرئي�سيتان 
�أحد �لجتاهني  �أبناء  �أنف�سهم من  �لأملان يعتربون 
�مل�سحيني �لرئي�سيني, وهم منت�سبون �إىل و�حدة من 
�لأ�ساقفة  موؤمتر  و�إىل  كاثوليكية  �أبر�سية   27 بني 
�لربوت�ستانتية,  �لبالد  �لكنائ�ش  و�إىل  �لأملان, 
�لعام  �لحتاد  تعترب  �لتي  �لإجنيلية  و�لكني�سة 
يقرتب  �لذين  برعاياها  �لكاثوليكية  �لكني�سة  لها. 
موزعني  ع�سو�,  مليون   24,6 حو�يل  من  عددهم 
تنتمي  و�لأبر�سيات  للرعايا  جتمع   11500 بني 
�إىل �لكني�سة �لعاملية �لتي ير�أ�سها �لبابا �لذي يعترب 
�لعامل.  يف  �لكاثوليكية  �لرومانية  �لكني�سة  ر�أ�ش 
�أملانيا  يف  )�لربوت�ستانتية(  �لإجنيلية  �لكني�سة  �أما 
بروت�ستانتية  كني�سة   20 جمموع  فهي   ,(EKD)
وهي  �ملوحدة.  �لإ�سالحية  �للوثرية  مبعتقد�تها 

�إذ  �لإجنيليني,  �مل�سيحيني  من  �لأكرب  �جلزء  ت�سم 
ي�سل عدد رعاياها �إىل 23 مليون �إن�سان. كما يعترب 

36% من �ل�سكان من غري �ملنتمني �إىل �أية ديانة. 

ا�صتمرار توجه �ملجتمع نحو �سيخوخة,  على �صوء 
ينخف�ش  �لكني�سة,  من  للمن�سحبني  �لكبري  و�لعدد 
�مل�سيحية.  �لكنائ�ش  �إىل  �ملنتمني  عدد  با�ستمر�ر 
ففي 2016 وحده �ن�سحب من �لكني�سة �لكاثوليكية 
�لكني�سة  �سجلت  كما  �إن�سان.   162000 حو�يل 
�لإجنيلية �ن�سحاب 190000 �إن�سان. ومن �ملالحظ 
يف  خا�ش  ب�سكل  يظهر  �لكني�سة  عن  �لبتعاد  �أن 
�لإ�سالم يف  �أهمية  �أملانيا. يف �ملقابل تزد�د  �رشق 
�حلياة �لدينية يف �أملانيا من خالل موجات �لهجرة. 
جن�سية   50 من  �ملتحدرين  �مل�سلمني  عدد  وي�سل 
�إن�سان,  مليون   4 حو�يل  �إىل  �أملانيا  يف  خمتلفة 
علما باأنه ل يوجد �إح�سائيات مركزية دقيقة حول 
هذه �لأرقام. يف �لعديد من �ملدن تكونت جتمعات 
�إ�سالمية كبرية. وي�سكل موؤمتر �لإ�سالم �لأملاين منذ 
عام 2006 �لإطار �لر�سمي للتبادل و�لتو��سل بني 

�لدولة و�مل�سلمني يف �أملانيا. 

احلياة اليهودية يف �أملانيا, �لتي تهدمت متاما �إثر 
ن�ساطها  من  �لكثري  ��ستعادت  �لهولوكو�ست,  جر�ئم 
و�لغرب,  �ل�رشق  بني  �لأزمة  �نتهاء  بعد  وحيويتها 
من  �لقادمني  �ملهاجرين  من  �لعديد  خالل  من 
�ليوم  ويعي�ش  �ل�سابقة.  �ل�سوفييتي  �لحتاد  �أر��سي 
وينتظم  يهودي.   200000 حو�يل  �أملانيا  يف 
�لتجمعات  �سمن  منهم   100000 من  يقرب  ما 
وتغطي  جتمعات,   105 عددها  �لبالغ  �ليهودية 
جمال دينيا و��سعا, و�لتي يثلها �ملجل�ش �ملركزي 
لليهـود يف �ألـمانـيا �لذي تاأ�س�ش يف �لعام 1950. 

مـوضـوع

�أكـبـر �أبـر�صـيـة كـاثـوليـكـيـة:                             
اأ�ســقــفــيـة كـولــونــيـا حــوايل 2 مـلــيــون 

كــاثــولــيــكــي

�أكــبـر كـنــيـ�صــة �إنـجــيـلــيــة:                
فـي هـانــوفــر, مــا يــزيــد عــن 2,6 مــلــيــون 

بــروتــ�ســتــانــتــي 

�أكــبـر �لـمـ�صـاجـد: م�سجـد يـافـو�س الـ�سـلـطـان       
�سـلـيــم/مــانــهـايـم, مـ�سـجــد �سـيـهـيـتـلـيـك/ 

بـرلــيـن, مـ�ســجــد الــفــاتــح/بـريــمـن

�أكـبــر تــجـمــع يـهــودي: الـمجمـوعـة الــيــهــوديـة 
 فـي بـرلـني )10000 عــ�ســوًا(

الئـحـة
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الإعــــالم و  الـــثـــقـــافـــة 

أمــة ثـقــافــة نــاشــطــة    اقــتــصــاد إبــداع مــبــتــكــر    حــوار ثــقــافــي    مــواقــف 
مــنــفــتــحــة عــالــمــيــاً    تــحــول إعــالمــي ســريــع    إرث ثــقــافــي 

عــالــمــي مــثــيــر    لــغــة جــذابــة

الـــثـــقـــافـــة و اإلعـــالم

بــاخــتــصــار

يوجد  ولكن  موحدة.  �أملانية  ثقافة  يوجد  ال 
و�ملتعاي�شة  �ملتجاورة  �لثقافات  من  �لعديد 
�لوقت،  ذ�ت  يف  مده�ش  ب�شكل  و�ملتناق�شة 
لبع�شها  وجاذبة  ور�ف�شة  متد�خلة  �أي�شا  وهي 
و�لعـ�رشين  �لو�حـد  �لقـرن  يف  �حلديث  �لبعـ�ش. 
يعني  �لثـقـافة،  �أمة  ب�شفتـها  �أملانيا  عن 
ومتطور  متغـيـر  حـيـوي  ُمَكّون  عن  �حلـديث 
ما  وغـالبا  و�لغـ�شب،  �لدهـ�شة  يثري  با�شتمر�ر، 
�إىل  ناحـية  من  �الأمر  هذ�  يعود  متعبا.  يكون 
بد�أت  �لـتي  �لبـالد،  يف  �لفيـدر�ليـة  �لتـقـاليد 
موحدة.  كدولة  بالظهور   1871 �لعام  يف  فقط 
 ،1949 يف  تاأ�ش�شت  �لتي  �الحتـادية  �جلمهورية 

 1990 �لعام  يف  �لوحدة  عودة  بعد  �أملانيا  كما 
�لفـيـدر�يل،  �لتقليد  هذ�  متابعة  يف  ��شتمرت 
�لثقافية  �لـحياة  �شلـطـة  مـقـاليـد  وو�شـعت 
من�شب  �أن  حتى  �الحتادية.  �لواليات  �أيدي  بني 
يف  و�الإعالم  �لثـقـافة  ل�شوؤون  �لدولة  مفو�ش 
عام  قبل  معروفا  يكن  لـم  �ملـ�شـتـ�شـار  مكـتـب 

�لعـديد  عن  �لنـاجـمـة  �أملانـيا  بنـيـة   .1998
و�لـدويالت  )و�لواليات(  �ل�شـغـرية  �لدول  من 
 300 حـو�يل  يف  تتـجلى  �مل�شتقلة،  و�لـمـدن 
�أورك�شرت�  فرقة   130 ومدينة،  والية  م�رشح 
وتلفزيون،  �إذ�عة  بدور  مرتبط  بع�شها  حمرتفة، 
 540 وجود  �إىل  �إ�شافة  مو�شيقي.  م�رشح   80
مقتنيات  جمموعات  ت�شم  للفنون  متحف 
تنوعا  وت�شكل  �لعاملية،  �مل�شتويات  �أرفع  من 
يف  �لتنوع  هذ�  مع  �ملتاحف.  عامل  يف  فريد� 
مكانة  �أملانيا  حتتل  �لثقافية  �ملوؤ�ش�شات 
�مل�شارح  نظام  �لدويل.  �مل�شتوى  على  متقدمة 
يف  يخ�شع  �لذي  و�ملتاحف  و�الأورك�شرت� 
يحظى  �حلكومي،  �لتنظيم  �إىل  �الأحيان  �أغلب 
خلفية  وعلى  �لكبريين.  و�لتقدير  بالقبول 
�ملو�زنات  يف  �ملالية  �ملو�رد  حمدودية 
�الجتماعية  �لدميغر�فية  و�ملتغري�ت  �لر�شمية، 
فاإن  �لرقمية،  �لتقنية  دخول  مثل  و�الإعالمية، 
�لتغيري  �ليوم يف مرحلة من  يتو�جد  �لقطاع  هذ� 
�حلركة  كاأمة مهمة يف  �أملانيا  �شمعة  و�لتجديد.. 
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 tued.net/ar/vid7 
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الإعــــالم و  الـــثـــقـــافـــة 

أمــة ثـقــافــة نــاشــطــة    اقــتــصــاد إبــداع مــبــتــكــر    حــوار ثــقــافــي    مــواقــف 
مــنــفــتــحــة عــالــمــيــاً    تــحــول إعــالمــي ســريــع    إرث ثــقــافــي 

عــالــمــي مــثــيــر    لــغــة جــذابــة

الـــثـــقـــافـــة و اإلعـــالم

بــاخــتــصــار

يوجد  ولكن  موحدة.  �أملانية  ثقافة  يوجد  ال 
و�ملتعاي�شة  �ملتجاورة  �لثقافات  من  �لعديد 
�لوقت،  ذ�ت  يف  مده�ش  ب�شكل  و�ملتناق�شة 
لبع�شها  وجاذبة  ور�ف�شة  متد�خلة  �أي�شا  وهي 
و�لعـ�رشين  �لو�حـد  �لقـرن  يف  �حلديث  �لبعـ�ش. 
يعني  �لثـقـافة،  �أمة  ب�شفتـها  �أملانيا  عن 
ومتطور  متغـيـر  حـيـوي  ُمَكّون  عن  �حلـديث 
ما  وغـالبا  و�لغـ�شب،  �لدهـ�شة  يثري  با�شتمر�ر، 
�إىل  ناحـية  من  �الأمر  هذ�  يعود  متعبا.  يكون 
بد�أت  �لـتي  �لبـالد،  يف  �لفيـدر�ليـة  �لتـقـاليد 
موحدة.  كدولة  بالظهور   1871 �لعام  يف  فقط 
 ،1949 يف  تاأ�ش�شت  �لتي  �الحتـادية  �جلمهورية 

 1990 �لعام  يف  �لوحدة  عودة  بعد  �أملانيا  كما 
�لفـيـدر�يل،  �لتقليد  هذ�  متابعة  يف  ��شتمرت 
�لثقافية  �لـحياة  �شلـطـة  مـقـاليـد  وو�شـعت 
من�شب  �أن  حتى  �الحتادية.  �لواليات  �أيدي  بني 
يف  و�الإعالم  �لثـقـافة  ل�شوؤون  �لدولة  مفو�ش 
عام  قبل  معروفا  يكن  لـم  �ملـ�شـتـ�شـار  مكـتـب 

�لعـديد  عن  �لنـاجـمـة  �أملانـيا  بنـيـة   .1998
و�لـدويالت  )و�لواليات(  �ل�شـغـرية  �لدول  من 
 300 حـو�يل  يف  تتـجلى  �مل�شتقلة،  و�لـمـدن 
�أورك�شرت�  فرقة   130 ومدينة،  والية  م�رشح 
وتلفزيون،  �إذ�عة  بدور  مرتبط  بع�شها  حمرتفة، 
 540 وجود  �إىل  �إ�شافة  مو�شيقي.  م�رشح   80
مقتنيات  جمموعات  ت�شم  للفنون  متحف 
تنوعا  وت�شكل  �لعاملية،  �مل�شتويات  �أرفع  من 
يف  �لتنوع  هذ�  مع  �ملتاحف.  عامل  يف  فريد� 
مكانة  �أملانيا  حتتل  �لثقافية  �ملوؤ�ش�شات 
�مل�شارح  نظام  �لدويل.  �مل�شتوى  على  متقدمة 
يف  يخ�شع  �لذي  و�ملتاحف  و�الأورك�شرت� 
يحظى  �حلكومي،  �لتنظيم  �إىل  �الأحيان  �أغلب 
خلفية  وعلى  �لكبريين.  و�لتقدير  بالقبول 
�ملو�زنات  يف  �ملالية  �ملو�رد  حمدودية 
�الجتماعية  �لدميغر�فية  و�ملتغري�ت  �لر�شمية، 
فاإن  �لرقمية،  �لتقنية  دخول  مثل  و�الإعالمية، 
�لتغيري  �ليوم يف مرحلة من  يتو�جد  �لقطاع  هذ� 
�حلركة  كاأمة مهمة يف  �أملانيا  �شمعة  و�لتجديد.. 
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الإعــــالم و  الـــثـــقـــافـــة 

فــن الأداء يــجــد فـي األـمــانــيــا الــعــديــد مـن اإمــكــانــات الــعــرو�ض 

الــبــوابــة الــثــقــافــيــة "دويــتــ�شــالنــد"
�ســفــحــة ويــب تــتــ�ســمــن مــعــلــومــات حــول مــخــتــارات 

مــن الأحــداث والــنــ�ســاطــات، اإ�ســافــة اإلــى مــو�ســوعــات 
مــتــعــلــقــة بــالــ�ســيــا�ســة الــثــقــافــيــة 

 kulturserver.de

لــيــتــريــكــ�ض
بــوابــة مــعــلــومــات بــعــدة لــغــات حــول انــتــ�ســار الأدب 

الألــمــانــي فــي الــعــالــم  
 litrix.de

بــوابــة االأفــالم
مــنــ�ســة تــ�ســم مــعــلــومــات عــن الــفــيــلــم الألــمــانــي 

 �lmportal.de

الشبكة

المـعـة  كـبـيـرة  �أ�شـماء  �إىل  �أي�شا  تعود  �لثقافية 
وبـر�مـز  وبـيـتـهـوفـن  باخ  مـثـل  �لـمـا�شي،  مـن 
مـان  وتـومـا�ش  و�شـيـلـر  وغـوتـة  �ملو�شيقى،  يف 
فـي  �لـمـتـقـدمـة  �ملو�قع  �أيـ�شـا  �الأدب.  يف 
�لـعـديد  تـ�شـم  �لـمـعـا�شـرة  �لـفـنـون  مـخـتـلـف 

�ملعروفة.  �الأملانية  �الأ�شماء  من 

م�رشوعا،  �لبالد  �أجنزت  فقد  �أخرى،  ناحية  ومن 
فعلى  قبلها.  �أخرى  �أوروبية  دول  �إليه  �شبقتها 
على  �لبالد  �نفتحت  �لذ�تية  �لتقاليد  �أ�شا�ش 
�شـرد�  وطـورت  �لـخارج  مـن  قـادمة  تاأثـري�ت 
�أجـنـبـية  �أ�شـول  مـن  �شـبـاب  فـنانـون  جـديـد�. 
�أو  �ملو�شـيـقـيـة  �شـو�ء  �لتعـبـري،  �أ�شـكـال  �بتكرو� 
ثقافاتهم  �شهر  على  وعملو�  �جلامعة،  �ل�شعرية 

ودجمها.   �الأم 

تـطـورت  �ملـحـلـيـة  و�لثـقـافة  �لـفـن  مـر�كـز 
�لتـ�شـلـية  بـني  مـتـاأرجـحـة  حـدود  �شمـن  دومـا 
مـر�كـز  �إلـى  وتـحـولـت  �لـر�قـيـة،  و�لـثـقـافـة 
�جلديدة.  �الأملانية  للثقافة  �حليوية  غاية  يف 
�ل�شورة  �مليد�نية،  �لقوة  �ملر�كز  هذه  تبني  معا 

ومع  ُمَرّكز.  باأ�شلوب  �أملانيا  و�قع  تعك�ش  �لتي 
�لـعـام  بـحـلـول  يـنـ�شـاأ  هـومـبـولـت  مـنـتـدى 
�لـقـ�شـر  فـي  ر�ئـد  ثـقـافـي  مـ�شـروع   2019
بـرلـيـن.  و�شـط  فـي  بنـائـه  �إعـادة  تـتـم  �لـذي 
�لعـالـمـي،  بـاالنـفـتـاح  �لـتـاأثـر  خـلـفـيـة  وعـلى 
�لـتـبـادل  �أمـام  م�شـرعا  �لـبـاب  يـفـتـح  �شـوف 
وعـلـى  �لـدولـي  �لـمـ�شـتـوى  عـلـى  �لـعـلـمي 
                                    .لـحـو�ر بـيـن �لـثـقـافـات�
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لــمـزيـد مــن الــمــعــلـومـات حــول مــخــتــلـف الـمــو�سوعــات 
ذات الــ�ســلــة، وروابــط ذات تــعــلــيــقــات، ومــ�ســاهــمــات، 

ووثــائــقــيــات، وخــطــابــات، عــالوة عــلــى مــعــلــومــات 
اإ�سـافــيـة حـول كــلـمـات الــبـحـث وا�ســتـقـاللـيـة و�سـالحــيـة 

الـوليـات فـي مـجـال الــثــقـافة، والــموؤ�سـ�سـات الـثـقـافـيـة لـلـحـكـومـة التـحـاديـة، وجـائـزة 
الـفـيـلـم الألـمـانـي، ومـعـر�ض دوكـومـنـتـا. 

 tued.net/ar/dig7

D I G I TA L  P L U S إضـافـة رقـمـيـة 

بـاخـتـصـار

مــفــو�ض الـحـكــومــة االألــمــانــيــة االتــحــاديــة 
لــ�شــوؤون الـثــقــافـة واالإعــالم 

مــفــو�ســة الـحــكــومــة الألــــمــانــيــة التــحــاديــة لــ�ســوؤون 
الـثــقــافــة والإعــالم (BKM)، مــونــيــكــا غــروتــر�ض، تــخــ�ســع 

لــلــمــ�ســتــ�ســارة التــحــاديــة مــبــا�ســرة، بــ�ســفــتــهــا 
وزيــرة دولــة. ومــن بــيــن مــهــمــاتــهــا دعــم الـمــوؤ�ســ�ســات 

والـمــ�ســروعــات الــثــقــافــيــة الـــــمـهــمــة عـلــى 
الــــمــ�ســتــوى الــوطــنــي. 

 bundesregierung.de

مـعــهــد غــوتــًة 
مــوؤ�ســ�ســة مـعـهد غــوتــة هي الـمــركـــز الــثـــقـافـي الألـمــانــي 

فـي �ســتــى اأنــحــاء الــعــالــم. ومــن مــهــمــتــه تــ�ســجــيــع 
انــتــ�ســار الــلــغــة الألـمـانية فـي الــخــارج، ودعــم الــتــعــاون 

الــثــقــافـي على الـــــمــ�ســـتــوى الــدولــي، اإ�ســافــة اإىل 
تــقــديــم �ســورة �ســامــلــة واقــعــيــة حــديــثــة عــن 

األـمــانـــــيــا فـي الــخــارج.
 goethe.de

مـعـهـد الـعـالقـات الـخـارجـيـة 
يــنــ�ســط مـــعـــهــد العـالقــات الـخـارجــيــة )ifa ) عــلى 

الـمـــــ�ســتـــوى الـــدولـي، فـي مــجــالت الــتــبــادل الــفــنــي
 وحــوار الـمـــجـــتـــمــعــات الـمـدنــيــة وتـــقـــديــم الـمـــعـلــومات 

الـمـــتــعـلـــقــة بــالـــ�ســـيــا�ســة الـثـــقـافـــيــة الـخـارجـــيــة. 
 ifa.de

الـمـوؤ�شـ�شـة الثـقـافـيـة االألـمـانـيـة االتـحـاديـة 
تـــقــوم الـمــوؤ�ســ�ســة الـــثــقـافــيــة الألـمــانــيــة التــحـاديــة 
بــدعـم الــفــن والــثــقــافــة، �ســمــن اإطــار مــ�ســوؤولــيــات 
الــحــكــومــة التــحاديـة. وتــقـع الــمـــهــمـة الــرئــيــ�ســيــة 

لــعــمــلــهـا فـي دعــم بـرامـج الإبـداع ومــ�ســروعات البــتــكـار 
ذات الـمـ�سـمـون الــدولـي. 

 kulturstiftung-des-bundes.de

دار ثـقـافـات الــعـالـم
دار ثــقــافــات الــعــالــم فـي بـــرلـيــن هــي عــبــارة عــن 
مــركـز للــتـــبـادل الـثـــقـــافـي الـــعـــالـــمـي، ومــنـــــتـــدى 

لـــلـــحـــوارات الـــمـــعـــا�ســـرة. 
 hkw.de

الــمــجـلـ�ض الـثـقـافـي االألـمـاين 
مــوؤ�ســ�ســة الـمـجـــلــ�ض الـــثـــقــافـي الألـــمـاين هــي عـــبــارة 

عــن التــحــاد الــر�ســمــي الــرائـــد لــالتــحــادات الــثـــــقافـــيــة 
الألـمــانــيــة. وهــو يــ�ســم فـي عـــ�ســويــتـــه 258 اتــحــاد 

ومــوؤ�ســ�ســة ثـــقـافــيــة األـــمــانــيــة. 
 kulturrat.de

الـمـكــتـب الــمـركـزي لــلــمــدار�ض 
االألـمــانــيــة فـي الــخــارج

يــقــوم الــمــكــتــب الـمــركــزي لــلــمــدار�ض الألــمــانــيــة فـي 
الــخــارج (ZfA) بــرعــايــة ودعــم حــوالــي 1200 مــدر�ســة، بــيــنــهــا 

مــا يــقــرب مــن 140 مــدر�ســة األــمــانــيــة فـي الــخــارج.  
 auslandsschulwesen.de

الــفــاعــلــون والــوسـائــل
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الإعــــالم و  الـــثـــقـــافـــة 

فــن الأداء يــجــد فـي األـمــانــيــا الــعــديــد مـن اإمــكــانــات الــعــرو�ض 

الــبــوابــة الــثــقــافــيــة "دويــتــ�شــالنــد"
�ســفــحــة ويــب تــتــ�ســمــن مــعــلــومــات حــول مــخــتــارات 

مــن الأحــداث والــنــ�ســاطــات، اإ�ســافــة اإلــى مــو�ســوعــات 
مــتــعــلــقــة بــالــ�ســيــا�ســة الــثــقــافــيــة 

 kulturserver.de

لــيــتــريــكــ�ض
بــوابــة مــعــلــومــات بــعــدة لــغــات حــول انــتــ�ســار الأدب 

الألــمــانــي فــي الــعــالــم  
 litrix.de

بــوابــة االأفــالم
مــنــ�ســة تــ�ســم مــعــلــومــات عــن الــفــيــلــم الألــمــانــي 

 �lmportal.de

الشبكة

المـعـة  كـبـيـرة  �أ�شـماء  �إىل  �أي�شا  تعود  �لثقافية 
وبـر�مـز  وبـيـتـهـوفـن  باخ  مـثـل  �لـمـا�شي،  مـن 
مـان  وتـومـا�ش  و�شـيـلـر  وغـوتـة  �ملو�شيقى،  يف 
فـي  �لـمـتـقـدمـة  �ملو�قع  �أيـ�شـا  �الأدب.  يف 
�لـعـديد  تـ�شـم  �لـمـعـا�شـرة  �لـفـنـون  مـخـتـلـف 

�ملعروفة.  �الأملانية  �الأ�شماء  من 

م�رشوعا،  �لبالد  �أجنزت  فقد  �أخرى،  ناحية  ومن 
فعلى  قبلها.  �أخرى  �أوروبية  دول  �إليه  �شبقتها 
على  �لبالد  �نفتحت  �لذ�تية  �لتقاليد  �أ�شا�ش 
�شـرد�  وطـورت  �لـخارج  مـن  قـادمة  تاأثـري�ت 
�أجـنـبـية  �أ�شـول  مـن  �شـبـاب  فـنانـون  جـديـد�. 
�أو  �ملو�شـيـقـيـة  �شـو�ء  �لتعـبـري،  �أ�شـكـال  �بتكرو� 
ثقافاتهم  �شهر  على  وعملو�  �جلامعة،  �ل�شعرية 

ودجمها.   �الأم 

تـطـورت  �ملـحـلـيـة  و�لثـقـافة  �لـفـن  مـر�كـز 
�لتـ�شـلـية  بـني  مـتـاأرجـحـة  حـدود  �شمـن  دومـا 
مـر�كـز  �إلـى  وتـحـولـت  �لـر�قـيـة،  و�لـثـقـافـة 
�جلديدة.  �الأملانية  للثقافة  �حليوية  غاية  يف 
�ل�شورة  �مليد�نية،  �لقوة  �ملر�كز  هذه  تبني  معا 

ومع  ُمَرّكز.  باأ�شلوب  �أملانيا  و�قع  تعك�ش  �لتي 
�لـعـام  بـحـلـول  يـنـ�شـاأ  هـومـبـولـت  مـنـتـدى 
�لـقـ�شـر  فـي  ر�ئـد  ثـقـافـي  مـ�شـروع   2019
بـرلـيـن.  و�شـط  فـي  بنـائـه  �إعـادة  تـتـم  �لـذي 
�لعـالـمـي،  بـاالنـفـتـاح  �لـتـاأثـر  خـلـفـيـة  وعـلى 
�لـتـبـادل  �أمـام  م�شـرعا  �لـبـاب  يـفـتـح  �شـوف 
وعـلـى  �لـدولـي  �لـمـ�شـتـوى  عـلـى  �لـعـلـمي 
                                    .لـحـو�ر بـيـن �لـثـقـافـات�
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الإعــــالم و  الـــثـــقـــافـــة 

�أكرث  �إىل  و�الإبد�ع  �لثقافة  قطاع  ينتمي 
�أملانيا  يف  �بتكار�.  �القت�شادية  �لقطاعات 
�الأد�ء  جممل  يف  �لقطاع  هذ�  م�شاهمة  تزد�د 
�مل�شافة(  �لقيمة  )�إجمايل  �الأملاين  �القت�شادي 
ذ�ت  �إىل  ي�شل  �ليوم  ويكاد  با�شتمر�ر، 
�شناعية  قطاعات  حتققها  �لتي  �مل�شتويات 
حجم  و�شل  فقد  �الآالت.  بناء  قطاع  مثل  ر�ئدة، 
حو�يل  يف   2016 لعام  �الإبد�ع  قطاع  مبيعات 
253000 �رشكة، يعمل فيها 1،6 مليون �إن�شان، 
�حلكومة  وت�شعى  يورو.  مليار   154 حو�يل  �إىل 
�لثقافة  �قت�شاد  قطاع  دعم  �إىل  �الحتادية 
على  �لغاية  لهذه  وتعمل  خا�ش،  ب�شكل  و�الإبد�ع 

و�لتمويل. �لدعم  و�أ�شكال  �آليات  تطوير 

يتجلى  و�الإبد�ع  �لثقافة  قطاع  ن�شاطات  جوهر 
و�لثقافية  و�الأدبية  �لفنية  �البتكار�ت  يف 
�ملحتوى  يف  �أو  و�ملعمارية،  و�ملو�شيقية 
من  و�خلدمات.  و�ملنتجات  للم�شانع  �الإبد�عي 
�أ�شا�شي  ب�شكل  �لقطاع  يعتمد  �لبنَيِوّية  �لناحية 
�رشكات  وعلى  �حلر،  �لعمل  يف  �مل�شتقلني  على 

تكون  ما  غالبا  وهي  جد�.  �شغرية  �أو  �شغرية 
م�شارح،  )متاحف  �لربحية  على  قائمة  غري 
�الجتماعية  �لقطاعات  من  �أو  �أورك�شرت�( 
�لت�شجيع  خالل  من  موؤ�ش�شات(.  فنية،  )�حتاد�ت 
�لعديد  يف  ن�شاأت  �جلديدة  للتاأ�شي�شات  �مل�شتمر 
وخا�شة  جديدة،  وموؤ�ش�شات  �رشكات  �ملدن  من 
و�الألعاب.  و�لربجمة  �لت�شميم  جماالت  يف 
�لربجمة/�شناعة  قطاع  يف  خا�ش  وب�شكل 
يف  �لهائلة  �لقطاع  �إمكانات  تبدو  �الألعاب 
و�لفيديو  �لفيلم  جماالت  بني  و�لرت�بط  �لت�شابك 
وقد  �ملتحركة.  و�ل�شور  و�لن�ش  و�ملو�شيقى 
حتقيق  من   2016 �لعام  يف  �لقطاع  هذ�  متكن 
يورو.  مليار   29 �إىل  و�شل  مبيعات،  حجم 
قمة  على  برلني-بر�ندنبورغ  مناطق  وترتبع 
موقع  يوجد  ال  �رشكة.   200 خالل  من  �لتطور، 
�لتحتية  �لبنية  من  �لكثافة  هذه  مثل  ي�شم  �آخر 
و�ملعاهد  �جلامعات  ذلك  يف  مبا  �الألعاب،  لعامل 
واليبزيغ  وهامبورغ  فر�نكفورت  ولكن  �لعليا. 
جتمعات  �أي�شا  متتلك  وميونيخ  وكولونيا 
          .معتربة �إبد�عية 

اقــتــصــاد اإلبــداع الــمــبــتــكــر
مـوضـوع

قـطـاع بـاآفــاق كـبــيــرة
قطاع الثقافة والإبداع يربط بين القطاعات 

القت�سادية التقليدية والتقنيات الحديثة واأ�سكال 
المعلومات والت�سالت الجديدة. وهو ي�سم في 

األمانيا 12 قطاعًا تخ�س�سيًا: اقت�ساد المو�سيقى، 
�سوق الكتب، �سوق الأعمال الفنية، اقت�ساد الأفالم، 
الراديو، الفن التركيبي، العمارة، الت�سميم، ال�سوق 

ال�سحفية، �سوق الدعايات والإعالنات، البرامج/
الألعاب، تخ�س�سات اأخرى. 

نــمـو مـ�ضـتــمـر: �ضــركــات عــامــلــة فـي قــطــاع الــثــقــافــة والإبــداع رسـم بـيـانـي
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الـ�سـنـاعـة الـكــيـمـيـائـيـة

قــطــاع الــطــاقــة

قــطــاع الـثــقــافــة والإبــداع

الــخــدمــات الــمــالــيــة

بــنــاء الآلت

�ســنــاعــة الــ�ســيــارات

42,9
47,2
64,0
71,0
93,8
129,6

قـيـمـة مـتـو�ضـطـة جـيـدة: الـقـيـمـة الـمـ�ضـافـة الإجـمـالـيـة 
بـالمـقـارنـة بـيـن الـقـطـاعـات، مـلـيـار يــورو

�ضـوق الـكـتـب الـمـتـنـوعـة: الـعـديـد مـن الإ�ضـدارات الــجـديـدة

%31,5
روايــات وخــيـال

%16,5
كـتـب الأطـفـال 
واليـافـعـيـن %14,5

نــ�ســائــح عــمــلــيــة

%11,1
عــلــوم

%9,8
كـتـب تـخـ�سـ�سـيـة

%10,9
الـمـدار�ض والـتـعــلـيــم   

%5,7
الــ�ســفــر

85486
اإ�ســدار جــديــد 

اأيـ�سـا للـمـ�سـتـثـمـرين الـ�سـبـاب من �سـتـى اأنـحـاء الـعـالـم، تـعـتــبـر بـرلـني عـا�سـمـة الـ�سـركـات الـجـديـدة والـ�سـاعـدة

BMWI/destatis
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الإعــــالم و  الـــثـــقـــافـــة 

�أكرث  �إىل  و�الإبد�ع  �لثقافة  قطاع  ينتمي 
�أملانيا  يف  �بتكار�.  �القت�شادية  �لقطاعات 
�الأد�ء  جممل  يف  �لقطاع  هذ�  م�شاهمة  تزد�د 
�مل�شافة(  �لقيمة  )�إجمايل  �الأملاين  �القت�شادي 
ذ�ت  �إىل  ي�شل  �ليوم  ويكاد  با�شتمر�ر، 
�شناعية  قطاعات  حتققها  �لتي  �مل�شتويات 
حجم  و�شل  فقد  �الآالت.  بناء  قطاع  مثل  ر�ئدة، 
حو�يل  يف   2016 لعام  �الإبد�ع  قطاع  مبيعات 
253000 �رشكة، يعمل فيها 1،6 مليون �إن�شان، 
�حلكومة  وت�شعى  يورو.  مليار   154 حو�يل  �إىل 
�لثقافة  �قت�شاد  قطاع  دعم  �إىل  �الحتادية 
على  �لغاية  لهذه  وتعمل  خا�ش،  ب�شكل  و�الإبد�ع 

و�لتمويل. �لدعم  و�أ�شكال  �آليات  تطوير 

يتجلى  و�الإبد�ع  �لثقافة  قطاع  ن�شاطات  جوهر 
و�لثقافية  و�الأدبية  �لفنية  �البتكار�ت  يف 
�ملحتوى  يف  �أو  و�ملعمارية،  و�ملو�شيقية 
من  و�خلدمات.  و�ملنتجات  للم�شانع  �الإبد�عي 
�أ�شا�شي  ب�شكل  �لقطاع  يعتمد  �لبنَيِوّية  �لناحية 
�رشكات  وعلى  �حلر،  �لعمل  يف  �مل�شتقلني  على 

تكون  ما  غالبا  وهي  جد�.  �شغرية  �أو  �شغرية 
م�شارح،  )متاحف  �لربحية  على  قائمة  غري 
�الجتماعية  �لقطاعات  من  �أو  �أورك�شرت�( 
�لت�شجيع  خالل  من  موؤ�ش�شات(.  فنية،  )�حتاد�ت 
�لعديد  يف  ن�شاأت  �جلديدة  للتاأ�شي�شات  �مل�شتمر 
وخا�شة  جديدة،  وموؤ�ش�شات  �رشكات  �ملدن  من 
و�الألعاب.  و�لربجمة  �لت�شميم  جماالت  يف 
�لربجمة/�شناعة  قطاع  يف  خا�ش  وب�شكل 
يف  �لهائلة  �لقطاع  �إمكانات  تبدو  �الألعاب 
و�لفيديو  �لفيلم  جماالت  بني  و�لرت�بط  �لت�شابك 
وقد  �ملتحركة.  و�ل�شور  و�لن�ش  و�ملو�شيقى 
حتقيق  من   2016 �لعام  يف  �لقطاع  هذ�  متكن 
يورو.  مليار   29 �إىل  و�شل  مبيعات،  حجم 
قمة  على  برلني-بر�ندنبورغ  مناطق  وترتبع 
موقع  يوجد  ال  �رشكة.   200 خالل  من  �لتطور، 
�لتحتية  �لبنية  من  �لكثافة  هذه  مثل  ي�شم  �آخر 
و�ملعاهد  �جلامعات  ذلك  يف  مبا  �الألعاب،  لعامل 
واليبزيغ  وهامبورغ  فر�نكفورت  ولكن  �لعليا. 
جتمعات  �أي�شا  متتلك  وميونيخ  وكولونيا 
          .معتربة �إبد�عية 

اقــتــصــاد اإلبــداع الــمــبــتــكــر
مـوضـوع

قـطـاع بـاآفــاق كـبــيــرة
قطاع الثقافة والإبداع يربط بين القطاعات 

القت�سادية التقليدية والتقنيات الحديثة واأ�سكال 
المعلومات والت�سالت الجديدة. وهو ي�سم في 

األمانيا 12 قطاعًا تخ�س�سيًا: اقت�ساد المو�سيقى، 
�سوق الكتب، �سوق الأعمال الفنية، اقت�ساد الأفالم، 
الراديو، الفن التركيبي، العمارة، الت�سميم، ال�سوق 

ال�سحفية، �سوق الدعايات والإعالنات، البرامج/
الألعاب، تخ�س�سات اأخرى. 

نــمـو مـ�ضـتــمـر: �ضــركــات عــامــلــة فـي قــطــاع الــثــقــافــة والإبــداع رسـم بـيـانـي
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الإعــــالم و  الـــثـــقـــافـــة 

 (AKBP) �خلارجية  و�لتعليم  �لثقافة  �شيا�شة  ت�شكل 
�خلارجية  �لدبلوما�شية  �ل�شيا�شة  جانب  �إىل 
�لثالثة  �لدعامة  �خلارجية  �القت�شادية  و�ل�شيا�شة 
�أهد�فها  �أهم  ومن  �الأملانية.  �خلارجية  لل�شيا�شة 
�لثقافة  جماالت  يف  و�لتعاون  �لتبادل  حتقيق 
للعالقات  متينة  �أ�ش�ش  و�إقامة  و�لعلوم،  و�لتعليم 
�حلو�ر  وت�شجيع  و�إتاحة  �الأخرى،  �لبلد�ن  مع 
تفتح  �خلارجية  �لثقافية  �ل�شيا�شة  �لنا�ش.  بني 
وت�شكل  �مل�شرتك،  و�لتفّهم  �لتفاهم  نحو  �أبو�با 
على  تعمل  �شيا�شة  لتبني  مهمة  قاعدة  بالتايل 
�الأخرى  �ملهمات  ومن  �ل�شلمي.  �لتو�زن  حتقيق 
�الأملانية  �للغة  �نت�شار  دعم  �أي�شا،   AKBP ل�شيا�شة 
�لتنوع  بلد  �أنها  على  �أملانيا  وتقدمي  �خلارج،  يف 
و�لتعددية �لثقافية، ون�رش �شورة ع�رشية �شحيحة 
هذ�  يف  �ملحددة  �ملبادر�ت  ومن  �أملانيا.  عن 
�ملجال، دعم خمتلف �لرب�مج �لثقافية، كاملعار�ش 

ودعم  �أملانية،  م�رشحية  عرو�ش  و��شت�شافة  مثال، 
مع  �حلو�ر  م�رشوعات  �إىل  �إ�شافة  و�لفيلم،  �الأدب 
 ،(Kulturweit) "متد�د �لثقافة�" �أو  �لعامل �الإ�شالمي، 
وهو برنامج يتيح لل�شباب �الأملان �لقيام بخدمات 

تطوعية يف �خلارج. 

�لـفـهـم �لـو��شـع لـلـثـقـافـة هـو �أ�شـا�س 
�لـبـر�مـج و�لـمـ�شـروعـات

بـنـفـ�شها  �الألـمـانـيـة  �خلـارجـية  وز�رة  تـقـوم 
�لثقافية.  �شـيـا�شـتـهـا  مـن  ب�شـيـط  جـزء  بتنفـيـذ 
منظمات  بتفوي�ش  رئي�شي  ب�شكل  تقوم  حيث 
مبختلف  بالقيام  خا�شة  �شبه  �شفة  ذ�ت  و�شيطة 
غـوتـة،  مـعـهـد  مـثـل  �الأ�شـا�شية،  �لـمـو�شـوعـات 
و�لهـيـئـة   ،(ifa) �لـخارجـيـة  �لـعـالقـات  ومـعـهـد 
�خلـارجـي  �الأكـاديـمـي  لـلـتـبـادل  �الألـمـانـيـة 
مـنـظـمـة  فـي  �الألـمـانـيـة  و�لـبـعـثـة   ،(DAAD)
فـون  �ألـكـ�شـنـدر  وموؤ�شـ�شـة  �ليـونـيـ�شـكـو، 
�لـتـعـلـيـم  �شـيـا�شـة  عـلـى  )لالطـالع  هـومـبـولـت 
علوم،  "تـعـلـيـم،  جـزء  تـابـع  �خلـارجـيـة، 
�لـثـقـافـيـني  �لـو�شـطـاء  هـوؤالء  عـمـل  �أبـحـاث"(. 
�لـعـامـة،  �الأهـد�ف  تـحـدد  �تـفاقـات  على  يـقـوم 
�لـحـريـة  من  كـبـيـر  بـقـدر  يـتـمتـعـون  �أنـهـم  �إال 
عـمـلـيـا.  �لـبـر�مـج  وتـنـفـيـذ  تـ�شـمـيـم  يف 
بفـروعـه  بـلد�،   98 يف  غـوتـة  مـعـهـد  ويـتـو�جـد 
بدعـم  يقـوم  وهـو   .159 عـددهـا  �لبـالـغ 
يعمل  كما  �خلارج،  يف  �الأملانـية  �للغـة  �نتـ�شار 
عـلى  �لثـقـايف  و�لتـعاون  �لتبادل  رعاية  على 
 ifa مـعـهـد  يخـتـ�ش  بيـنـما  �لـدويل.  �لـم�شتـوى 
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�ملعتمدة  و�لتبادل  �لثقافة  عرو�ش  حول  تدور 
�جلديدة  �الإمكانات  وعلى   �لرقمية،  �لتقنية  على 
�لتي  �مل�رشوعات  كافة  ويف  �لتفاعلية.  للم�شاركة 
�لثقافية  �ل�شيا�شة  تعلق  �ل�شبعينيات،  منذ  تنفذها 
جماهريي  مفهوم  على  كبرية  �أهمية  �خلارجية 
�شامل للثقافة، بعيد عن ثقافة �لنخبة، وال يخت�رش 

مفهوم "�لثقافة" يف مو�شوع "�لفن" فقط. 

�لـثـقافـة  لـيـ�شـت حمـ�شـورة يف  �لـم�شـاألـة  ولكن 
عـلى  �لـحــفاظ  بـرنـامـج  فـقـط.  �الأملانيـة 

�لـثـقـافـي  �الإرث  حـمـايـة  يـدعـم  �لـــثــقـافـة 
وهـكـذ�  �أيـ�شـا.  �لـبـالد  خـارج  يف  �لـمـهـم 
عام  من  �الألـمـانـيـة  �لـخـارجـيـة  وز�رة  قـدمت 
من  الأكـثـر  �لـدعـم   2016 عام  حتى   1981
بلد�،   144 بـيـن  مـوزعـة  مـ�شـروعـا،   2800
مـايل،  فـي  تـيـمـبـوكـتـو  مـخـطـوطـات  بيـنـهـا 
�لـثقـايف يف �شوريا،  و�إعـد�د �شجـل رقـمي لالإرث 
للكـامـريون  �لـتـقـلـيـدية  �لـمـو�شـيـقى  وتـخـزيـن 
معبد  تـرمـيم  �أو  �لرقـمـيـة،  �لـتـقـنـية  با�شـتـخد�م 
                       .الإندوني�شي� بوروبودور 

رى الأبحـاث عـلـيـها اأيـ�سـًا بتـمـويل من وزارة اخلـارجـية الألـمانـية يتـم حـفـظ الكـتـابات التي تـعـود اإىل الـمدينـة الواحـة تيـمبـوكتو )مـايل(، كـما تجُ

Tatsachen_2015_arab-Kultur-Medien_kon.indd   140 25.07.2018   17:20:47

الإعــــالم و  الـــثـــقـــافـــة 

 (AKBP) �خلارجية  و�لتعليم  �لثقافة  �شيا�شة  ت�شكل 
�خلارجية  �لدبلوما�شية  �ل�شيا�شة  جانب  �إىل 
�لثالثة  �لدعامة  �خلارجية  �القت�شادية  و�ل�شيا�شة 
�أهد�فها  �أهم  ومن  �الأملانية.  �خلارجية  لل�شيا�شة 
�لثقافة  جماالت  يف  و�لتعاون  �لتبادل  حتقيق 
للعالقات  متينة  �أ�ش�ش  و�إقامة  و�لعلوم،  و�لتعليم 
�حلو�ر  وت�شجيع  و�إتاحة  �الأخرى،  �لبلد�ن  مع 
تفتح  �خلارجية  �لثقافية  �ل�شيا�شة  �لنا�ش.  بني 
وت�شكل  �مل�شرتك،  و�لتفّهم  �لتفاهم  نحو  �أبو�با 
على  تعمل  �شيا�شة  لتبني  مهمة  قاعدة  بالتايل 
�الأخرى  �ملهمات  ومن  �ل�شلمي.  �لتو�زن  حتقيق 
�الأملانية  �للغة  �نت�شار  دعم  �أي�شا،   AKBP ل�شيا�شة 
�لتنوع  بلد  �أنها  على  �أملانيا  وتقدمي  �خلارج،  يف 
و�لتعددية �لثقافية، ون�رش �شورة ع�رشية �شحيحة 
هذ�  يف  �ملحددة  �ملبادر�ت  ومن  �أملانيا.  عن 
�ملجال، دعم خمتلف �لرب�مج �لثقافية، كاملعار�ش 

ودعم  �أملانية،  م�رشحية  عرو�ش  و��شت�شافة  مثال، 
مع  �حلو�ر  م�رشوعات  �إىل  �إ�شافة  و�لفيلم،  �الأدب 
 ،(Kulturweit) "متد�د �لثقافة�" �أو  �لعامل �الإ�شالمي، 
وهو برنامج يتيح لل�شباب �الأملان �لقيام بخدمات 

تطوعية يف �خلارج. 

�لـفـهـم �لـو��شـع لـلـثـقـافـة هـو �أ�شـا�س 
�لـبـر�مـج و�لـمـ�شـروعـات

بـنـفـ�شها  �الألـمـانـيـة  �خلـارجـية  وز�رة  تـقـوم 
�لثقافية.  �شـيـا�شـتـهـا  مـن  ب�شـيـط  جـزء  بتنفـيـذ 
منظمات  بتفوي�ش  رئي�شي  ب�شكل  تقوم  حيث 
مبختلف  بالقيام  خا�شة  �شبه  �شفة  ذ�ت  و�شيطة 
غـوتـة،  مـعـهـد  مـثـل  �الأ�شـا�شية،  �لـمـو�شـوعـات 
و�لهـيـئـة   ،(ifa) �لـخارجـيـة  �لـعـالقـات  ومـعـهـد 
�خلـارجـي  �الأكـاديـمـي  لـلـتـبـادل  �الألـمـانـيـة 
مـنـظـمـة  فـي  �الألـمـانـيـة  و�لـبـعـثـة   ،(DAAD)
فـون  �ألـكـ�شـنـدر  وموؤ�شـ�شـة  �ليـونـيـ�شـكـو، 
�لـتـعـلـيـم  �شـيـا�شـة  عـلـى  )لالطـالع  هـومـبـولـت 
علوم،  "تـعـلـيـم،  جـزء  تـابـع  �خلـارجـيـة، 
�لـثـقـافـيـني  �لـو�شـطـاء  هـوؤالء  عـمـل  �أبـحـاث"(. 
�لـعـامـة،  �الأهـد�ف  تـحـدد  �تـفاقـات  على  يـقـوم 
�لـحـريـة  من  كـبـيـر  بـقـدر  يـتـمتـعـون  �أنـهـم  �إال 
عـمـلـيـا.  �لـبـر�مـج  وتـنـفـيـذ  تـ�شـمـيـم  يف 
بفـروعـه  بـلد�،   98 يف  غـوتـة  مـعـهـد  ويـتـو�جـد 
بدعـم  يقـوم  وهـو   .159 عـددهـا  �لبـالـغ 
يعمل  كما  �خلارج،  يف  �الأملانـية  �للغـة  �نتـ�شار 
عـلى  �لثـقـايف  و�لتـعاون  �لتبادل  رعاية  على 
 ifa مـعـهـد  يخـتـ�ش  بيـنـما  �لـدويل.  �لـم�شتـوى 
خالل  من  �لثقايف  �حلو�ر  يف  رئـيـ�شي  ب�شـكـل 
�لثقايف  �حلو�ر  �جتاهات  و�ملوؤمتر�ت.  �ملعار�ش 
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عـلـى  �لــقـائــم  �الألـمانـي  �لـمـجــتـمـع  فـي 
حمـدودة  �الإمكـانـيـة  تـكـون  �لـتــعـدديـة 
ومـوؤثـر  غـالـب  ثـقـايف  �تـجاه  لـوجـود  جــد�، 
كـما  تـمامـا  �الأخـرى،  �التـجاهـات  عـلـى 
كـبـيـرة  مـديـنـة  وجـود  �لـ�شـعـب  مـن  هـو 
مدعـوما  �ملدن.  من  غريها  على  تـطـغـى 
�أيـ�شا  �ألـمانيا  يف  يـوجـد  �لـفيـدر�لـية  بالـبـنـية 
بـني  و�لـتـطـابـق  �لـتـو�فـق  عـدم  عـلـى  �إجـمـاع 
و�ملتناف�شة  �لـمـتـ�شاربة  �الجتاهات  مـخـتـلـف 
و�لـمو�شـيقى  و�لفـيلم  �لـمـ�شـرح  من  بطـبـيعـتها، 

و�الأدب. �لـتـ�شـكـيلي  و�لفن 

عرو�ش  عدد  �مل�رشح:  يف  و��شح  �جتاه  هناك 
با�شتمر�ر  �رتفع  قد  �ملعا�رشين  �لكتاب  �أعمال 
مروحة  تت�شمن  عرو�ش  وهي  كبري.  وب�شكل 
�ملختلفة،  �ملعا�رشة  �لتمثيل  �أ�شكال  من  و��شعة 
مع  �لناطق  �لتقليدي  �مل�رشح  فيها  يختلط  �لتي 
و�لعر�ش  و�لفيديو  و�لرق�ش  �الإميائي،  �لتمثيل 
يف  جمتمعة  لتتحول  و�ملو�شيقى،  �ل�شا�شة  على 
خ�شبة  باأحد�ث  �أ�شبه  �أد�ء  �إىل  �الأحيان  �أغلب 
يظهر  �لذي  �لتنوع،  �لدر�مية.  بعد  ما  �مل�رشح 
�شهر  يف  برلني  يف  �مل�رشح  ملتقى  خالل  من 
�إجابة متنوعة  �أيار/مايو من كل عام، يعرب عن 
بالو�قع  �ملتعلقة  للم�شائل  �الأوجه  ومتعددة 

�لتعقيد.  غاية  يف  بدوره  بات  �لذي 

�لذي  �لرئي�شي  �لثقايف  �لتيار  هذ�  جانب  �إىل 
�ملتو�شطة،  �الجتماعية  �لطبقة  عنه  تعرب 
�الأو�شاط  من  يتقدم  جديد،  تيار  �أي�شا  ين�شاأ 
كما  �جلّدي،  �مل�رشح  ثقافة  ويغزو  �لهام�شية، 
"ما  �إغنائها.  يف  وي�شاعد  �لعريق  �مل�رشح  ثقافة 

�لذي يعرب عن هذه  �لـمـ�شـطـلح  �لهجرة" هو  بعد 
ب�شفتها  �أملانيا  �شورة  تعك�ش  �لتي  �لظاهرة، 
تظهر  و�لتي  للمهاجرين،  م�شتقبل  جمتمع 
مقدمتها  ويف  �لـمـدن،  من  �لـعـديد  يف  بو�شوح 
من  �الأملان  ماليني  برلني.  مدينة  بالطبع، 
�لثالث،  �أو  �لثاين  �جليل  ميثلون  �أجنبية  �أ�شول 
ويتحدثون  و�الأجد�د،  �الآباء  �إليه  هاجر  بلد  يف 
و�أجد�دهم،  و�لديهم  حياة  وعن  �أنف�شهم،  عن 
�لتي  تلك  عن  خمتلفة،  حكايات  ويروون 
مئات  منذ  �الأملاين  �ملو�طن  وعا�شها  عهدها 
مل  �أو  �أملانيا  مو�ليد  من  كانو�  و�شو�ء  �ل�شنني. 
متـاأثـريـن  غـيـر  �عتيادي  ب�شكل  فاإنهم  يكونو�، 
بتـجاربهم  و�إنـمـا  مـحـددة،  هجـرة  بـحـكايـات 
تر�بطات  �شمن  �حلياة  هذه  �لثقافة.  �ملزدوجة 
�أ�شكاال  معها  جتلب  خمتلفة  ثقافية  و�رشوط 
�ملجتمع،  مع  �لفني  و�حلو�ر  �لتعبري  من  جديدة 

مـوضـوع

الـمكـتـبة االألـمانـيـة الرقـمـيـة 
املكـتـبة الألـمانـيـة الرقـمـية (DDB) وبـالـتـ�سابـك 

والتـكامـل مع الـمكـتـبـة الأوروبـية الفـتـرا�سـية 
Europeana.eu تمع الإرث الثـقافـي الألـماين. 
وهـذا ي�سم كنـوز ثـقـافـيـة مـثـل الـمـخـطـوطات 

والأفــالم التاريخـيـة والــمو�سـيقـى والكـتـب 
الرقـمـيـة. وقـد بـاتـت الـمكـتـبة ت�سم اليوم 
اأكرث من 18 مليون عمل. ومن الـمفـتـر�ض 

اأن يتم على الـمدى البعيد ت�سبيك ما ي�سل 
جمموعه اإىل 30000 موؤ�س�سة ثقافية وعلمية 
من خمتلف التخ�س�سات والتاهات �سمن 

.DDB اإطار مكتبة
 deutsche-digitale-bibliothek.de

مـعـلومـات

143 | 142

مـشـاهـد مـنـفـتـحـة عـلـى الـعـالـم

Tatsachen_2015_arab-Kultur-Medien_kon.indd   143 25.07.2018   17:20:48



�لقانون  حول  و�حلو�ر  �الإ�شكالية  تربة  وت�شكل 
�لرحم  هذ�  من  و�مل�شاركة.  و�النتماء  و�حلق 
جديدة  �شورة  �إىل  تقود  جديدة،  حكايات  تولد 
�شورة  و�إدر�ك  وعي  على  وتوؤثر  �ملجتمع،  لذ�ت 

�خلارج.  يف  �أملانيا 

�لهجرة"  بعد  ما  "م�رشح  مع  النغهوف  �شريمني 
ُتعَترب  برلني،  يف  غوركي  مك�شيم  م�رشح  يف 
�أعمالها  �لثقافية.  �لتعددية  منارة ر�ئدة يف هذه 
�إىل  لت�شل  �لتقليدي،  �مل�رشح  جمهور  تتجاوز 

بدوره  يعك�ش  غالبيته،  يف  �شاب  جديد،  جمهور 
�جلديد  عن  با�شتمر�ر  يتمخ�ش  ظاهر�،  م�رشوعا 
�مل�شرتكة"  "�الأر�شية  م�رشحيات  مع  و�ملتمايز. 
�لتي  و"�الأو�شاع"  �لبلقان،  حرب  تتناول  �لتي 
�أخرجت  وقد  �الأو�شط،  �ل�رشق  ق�شية  تتناول 
رونن،  ييل  �الإ�رش�ئيلية  �ملخرجة  كليهما 
للم�شاركة  غوركي  مك�شيم  م�رشح  دعوة  متت 
 2015 �لعام  يف  �مل�رشحي  برلني  ملتقى  يف 
من  يتطلع  كان  �مل�رشح  باأن  علما  و2016. 
عامل  يف  بالفعل  مت  قد  ما  �إىل  �لعمل  هذ�  خالل 

نــجـاح كــبـيــر حـقــقــه اإخــراج يــيــل رونــن لــعــمــل "الأر�ســيــة الـمــ�ســتــركــة" فـي مــ�ســرح مــكــ�ســيــم غــوركـي فـي بــرلــيــن
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عـلـى  �لــقـائــم  �الألـمانـي  �لـمـجــتـمـع  فـي 
حمـدودة  �الإمكـانـيـة  تـكـون  �لـتــعـدديـة 
ومـوؤثـر  غـالـب  ثـقـايف  �تـجاه  لـوجـود  جــد�، 
كـما  تـمامـا  �الأخـرى،  �التـجاهـات  عـلـى 
كـبـيـرة  مـديـنـة  وجـود  �لـ�شـعـب  مـن  هـو 
مدعـوما  �ملدن.  من  غريها  على  تـطـغـى 
�أيـ�شا  �ألـمانيا  يف  يـوجـد  �لـفيـدر�لـية  بالـبـنـية 
بـني  و�لـتـطـابـق  �لـتـو�فـق  عـدم  عـلـى  �إجـمـاع 
و�ملتناف�شة  �لـمـتـ�شاربة  �الجتاهات  مـخـتـلـف 
و�لـمو�شـيقى  و�لفـيلم  �لـمـ�شـرح  من  بطـبـيعـتها، 

و�الأدب. �لـتـ�شـكـيلي  و�لفن 

عرو�ش  عدد  �مل�رشح:  يف  و��شح  �جتاه  هناك 
با�شتمر�ر  �رتفع  قد  �ملعا�رشين  �لكتاب  �أعمال 
مروحة  تت�شمن  عرو�ش  وهي  كبري.  وب�شكل 
�ملختلفة،  �ملعا�رشة  �لتمثيل  �أ�شكال  من  و��شعة 
مع  �لناطق  �لتقليدي  �مل�رشح  فيها  يختلط  �لتي 
و�لعر�ش  و�لفيديو  و�لرق�ش  �الإميائي،  �لتمثيل 
يف  جمتمعة  لتتحول  و�ملو�شيقى،  �ل�شا�شة  على 
خ�شبة  باأحد�ث  �أ�شبه  �أد�ء  �إىل  �الأحيان  �أغلب 
يظهر  �لذي  �لتنوع،  �لدر�مية.  بعد  ما  �مل�رشح 
�شهر  يف  برلني  يف  �مل�رشح  ملتقى  خالل  من 
�إجابة متنوعة  �أيار/مايو من كل عام، يعرب عن 
بالو�قع  �ملتعلقة  للم�شائل  �الأوجه  ومتعددة 

�لتعقيد.  غاية  يف  بدوره  بات  �لذي 

�لذي  �لرئي�شي  �لثقايف  �لتيار  هذ�  جانب  �إىل 
�ملتو�شطة،  �الجتماعية  �لطبقة  عنه  تعرب 
�الأو�شاط  من  يتقدم  جديد،  تيار  �أي�شا  ين�شاأ 
كما  �جلّدي،  �مل�رشح  ثقافة  ويغزو  �لهام�شية، 
"ما  �إغنائها.  يف  وي�شاعد  �لعريق  �مل�رشح  ثقافة 

�لذي يعرب عن هذه  �لـمـ�شـطـلح  �لهجرة" هو  بعد 
ب�شفتها  �أملانيا  �شورة  تعك�ش  �لتي  �لظاهرة، 
تظهر  و�لتي  للمهاجرين،  م�شتقبل  جمتمع 
مقدمتها  ويف  �لـمـدن،  من  �لـعـديد  يف  بو�شوح 
من  �الأملان  ماليني  برلني.  مدينة  بالطبع، 
�لثالث،  �أو  �لثاين  �جليل  ميثلون  �أجنبية  �أ�شول 
ويتحدثون  و�الأجد�د،  �الآباء  �إليه  هاجر  بلد  يف 
و�أجد�دهم،  و�لديهم  حياة  وعن  �أنف�شهم،  عن 
�لتي  تلك  عن  خمتلفة،  حكايات  ويروون 
مئات  منذ  �الأملاين  �ملو�طن  وعا�شها  عهدها 
مل  �أو  �أملانيا  مو�ليد  من  كانو�  و�شو�ء  �ل�شنني. 
متـاأثـريـن  غـيـر  �عتيادي  ب�شكل  فاإنهم  يكونو�، 
بتـجاربهم  و�إنـمـا  مـحـددة،  هجـرة  بـحـكايـات 
تر�بطات  �شمن  �حلياة  هذه  �لثقافة.  �ملزدوجة 
�أ�شكاال  معها  جتلب  خمتلفة  ثقافية  و�رشوط 
�ملجتمع،  مع  �لفني  و�حلو�ر  �لتعبري  من  جديدة 

مـوضـوع

الـمكـتـبة االألـمانـيـة الرقـمـيـة 
املكـتـبة الألـمانـيـة الرقـمـية (DDB) وبـالـتـ�سابـك 

والتـكامـل مع الـمكـتـبـة الأوروبـية الفـتـرا�سـية 
Europeana.eu تمع الإرث الثـقافـي الألـماين. 
وهـذا ي�سم كنـوز ثـقـافـيـة مـثـل الـمـخـطـوطات 

والأفــالم التاريخـيـة والــمو�سـيقـى والكـتـب 
الرقـمـيـة. وقـد بـاتـت الـمكـتـبة ت�سم اليوم 
اأكرث من 18 مليون عمل. ومن الـمفـتـر�ض 

اأن يتم على الـمدى البعيد ت�سبيك ما ي�سل 
جمموعه اإىل 30000 موؤ�س�سة ثقافية وعلمية 
من خمتلف التخ�س�سات والتاهات �سمن 

.DDB اإطار مكتبة
 deutsche-digitale-bibliothek.de

مـعـلومـات
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تعك�ش  �أي�شا  هنا  �الأدب.  ويف  �لبوب  مـو�شيـقى 
�الجتماعية،  �لتعددية  للفنان  �لذ�تية  �ل�شرية 
�ملثرية  �الندماج  ملجاالت  جديدة  �آفاقا  وتخلق 
�الختالف.  �شدة  يف  نظر  ووجهات  �أمناط  مع 
بني  �جلمع  يتم  �لبوب،  مو�شيقى  �شعيد  على 
)بيت- �لعاملية  �ملو�شيقى  �أ�شناف  خمتلف 
تركي،  روك  �أفرو-�أمريكية،  �أ�شو�ت  بلقان، 
�أو  تاأثريها  يظهر  بحيث  �أمريكي(،  هوب  هيب 
�الإلكرتونية،  �ملو�شيقى  ظو�هر  مع  دجمها  يتم 
هي  وكما  تقليدية".  "�أملانية  تعترب  باتت  �لتي 
"�لر�ب"  مو�شيقى  تلعب  �أخرى،  بلد�ن  يف  �حلال 
�لعائالت  �أبناء  من  �ل�شباب  لدى  متميز�  دور� 

�ملهاجرة. 

�أ�رشة  من  يتحدر  �لذي  �أكـيـن  فـاتـح  �لـمخـرج 
�إىل  �لو�شول  يف  �أي�شا  جنح  مـهـاجرة  تركـية 
�لذهبية  باجلائزة  فاز   2018 يف  �ل�شهرة.  قمة 
"مـن  �لـدر�مـي  فـيـلـمـه  عـن  غـلـوب"  "غـولـدن 

�الأملانية  هـولـيـوود  نـجـمـة  مـع  �شـيء"،  ال 
يـتـنـاول  �لـبـطـولـة.  دور  فـي  كـروغـر،  د�نـيـا 
ح�شا�شة  مـو�شـوعـات  �أيـ�شـا  �أفـالمـه  يف  �أكـيـن 
ويتيح  �الجتماعي،  و�لـتـنـافر  �لـتـعـايـ�ش  مـن 
و�ل�شعار�ت  �مل�شبقة  �الأحكام  بني  �ملو�جهة 
�لـهـجـرة  بـعـد  مـا  �ألـمـانـيـا  �لـو�قـع.  وبـيـن 
مـمـتـعة  �أنـهـا  �إال  نـاعـمـة،  بـالـ�شـرورة  لـيـ�شـت 

وديناميكية.

مـو�شـوعـات  تـلعـب  �ملـعـا�رص  �الأدب  فـي 
مركزياً دور�ً  �لهجرة  بعد  ما 

�لكتاب  الأ�شهر  ينتمي  �أن  �أي�شا  �لبديهي  من 
عديدة  �شنو�ت  منذ  �الأملانية  باللغة  و�لكاتبات 
�أجنبية،  �أ�شول  من  مهمون  وكاتبات  كتاب 
�ل�شالم  جائزة  حامل  كريماين،  نافيد  منهم 
وهي   ،2015 لعام  �الأملاين  �لكتاب  لبور�شة 
�أملانيا،  يف  �لثقافية  �جلو�ئز  �أرفع  من  و�حدة 

درامــا "مــن ل �ســيء" لــلــمــخــرج فــاتــح اأكــيــن، مــع ديــانــا كــروغــر فـي دور الـبــطــولـة، فـازت فـي 2018 بـجــائــزة غــولــدن غــلــوب
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ونينو  فتاح  و�شريكو  بيرتوف�شكايا  كاتيا  و�أي�شا 
ز�مي  وفريدون  �شتان�شي�ش  و�شا�شا  هار�تي�شفيلي 
ال  �ملثال،  �شبيل  على  برون�شكي،  و�ألينا  �أوغلو 
�إير�نية  خرب�ت  تعك�ش  �لتي  كتبهم  �حل�رش. 
يعترب  كما  �لكثريون،  يقروؤها  وتركية  ورو�شية 
مو�شوعاتهم  �ملجتمع  �إىل  يحمل  �شفري�،  �أدبهم 

�ملهجر.  يف  وجتاربهم 

عاملي  �أي�شا  هو  �أملانيا  يف  �لت�شكيلي  �لفن 
توؤكده  ما  هذ�  �أ�شكاله.  يف  ومنفتح  تنوعه  يف 
يف  بالدر��شة  �جلدد  �ملبتدئني  �إح�شائيات 

عدد  هناك  ي�شجل   2013 منذ  �لفنية:  �ملعاهد 
عدد  يتجاوز  �مل�شتجدين  �الأجانب  �لطلبة  من 
ت�شم  �لتي  برلني،  �مل�شتجدين.  �الأملان  �لطلبة 
من  و�لعديد  فني  عر�ش  �شالة   500 حو�يل 
عا�شمة  �ليوم  تعترب  �لفنية،  �حلرية  م�شاحات 
مر�كز  �أكرب  من  وو�حد  �ملعا�رش،  �ل�شاب  �لفن 
ما  وهذ�  �لعامل.  يف  �ملعا�رش  �لفني  �الإنتاج 
يف  بينالة  معر�ش  يف  عامني  كل  يتو�شح 
�لعامليني  �لفنانني  من  كبري  عدد  �لبندقية: 
مكان  �أنها  على  برلني  يقدمون  هنا،  �مل�شاركني 
                             .ملختار� وموطنهم  �شكنهم 

الــدب الــذهــبــي
مـهـرجـان الأفـالم العالمـي في بـرلـين )بـرلـيـنـالـة( 

يـعـتـبـر اإلـى جانـب مـهـرجـانـي البـنـدقـــيـة وكـان، 
المهرجان ال�سينمائي الأهم. ويـتـم في الـمـهـرجـان 

منـح الـدب الـذهـبي اإلى جـانـب عـدة جوائـز مـن 
الـدب الـفـ�سـي. 

جــائــزة مـعـر�ض الــكــتـاب فـي اليــبـزيـغ 
مـنـَـح جـائـزة مـعـر�ض الـكـتـاب فـي ليـبـزيـغ تـكـريـمـًا  تـجـُ

لـالإ�ســدارات الـجــديــدة بـالــلــغــة الألـمـانــيــة.

جــائــزة الــفــيـلــم االألـمــانــي 
مـع مـكـافــاأة مـالـيــة  تـقــارب ثــالثــة مـاليــيـن يــورو 

تـعــتـبــر جـائـزة الـفــيــلـم الألـمـانـي الـجائـزة الـثـقـافــيـة 
الأكــبــر مــالــيــًا فـي األـمــانــيــا.

جــائــزة الــكــتــاب االألـمــانـي 
تــخـتــار لـجــنــة الــتــحـكــيــم اأفــ�ســل روايــة نـــاطــقــة 

بــالألـمــانــيــة فـي الــعــام.

جــائــزة غــيــورغ بــو�شــنــر 
جــائـزة غــيــروغ بــو�ســنــر هـي الــجـائــزة الأدبــيــة الأهــم 

فـي الـمــنـاطــق الـنــاطــقـة بـالألـمــانــيــة. 

خـارطـة

بــرلـني

اليــبـزيـغ

دارمـ�شــتـات

فــرانـكــفـورت

1

2

3

4

5

ـجــوائــز ثــقــافــيــة مــهــمــة فــي ألــمــانــيــا ـ ـ
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تعك�ش  �أي�شا  هنا  �الأدب.  ويف  �لبوب  مـو�شيـقى 
�الجتماعية،  �لتعددية  للفنان  �لذ�تية  �ل�شرية 
�ملثرية  �الندماج  ملجاالت  جديدة  �آفاقا  وتخلق 
�الختالف.  �شدة  يف  نظر  ووجهات  �أمناط  مع 
بني  �جلمع  يتم  �لبوب،  مو�شيقى  �شعيد  على 
)بيت- �لعاملية  �ملو�شيقى  �أ�شناف  خمتلف 
تركي،  روك  �أفرو-�أمريكية،  �أ�شو�ت  بلقان، 
�أو  تاأثريها  يظهر  بحيث  �أمريكي(،  هوب  هيب 
�الإلكرتونية،  �ملو�شيقى  ظو�هر  مع  دجمها  يتم 
هي  وكما  تقليدية".  "�أملانية  تعترب  باتت  �لتي 
"�لر�ب"  مو�شيقى  تلعب  �أخرى،  بلد�ن  يف  �حلال 
�لعائالت  �أبناء  من  �ل�شباب  لدى  متميز�  دور� 

�ملهاجرة. 

�أ�رشة  من  يتحدر  �لذي  �أكـيـن  فـاتـح  �لـمخـرج 
�إىل  �لو�شول  يف  �أي�شا  جنح  مـهـاجرة  تركـية 
�لذهبية  باجلائزة  فاز   2018 يف  �ل�شهرة.  قمة 
"مـن  �لـدر�مـي  فـيـلـمـه  عـن  غـلـوب"  "غـولـدن 

�الأملانية  هـولـيـوود  نـجـمـة  مـع  �شـيء"،  ال 
يـتـنـاول  �لـبـطـولـة.  دور  فـي  كـروغـر،  د�نـيـا 
ح�شا�شة  مـو�شـوعـات  �أيـ�شـا  �أفـالمـه  يف  �أكـيـن 
ويتيح  �الجتماعي،  و�لـتـنـافر  �لـتـعـايـ�ش  مـن 
و�ل�شعار�ت  �مل�شبقة  �الأحكام  بني  �ملو�جهة 
�لـهـجـرة  بـعـد  مـا  �ألـمـانـيـا  �لـو�قـع.  وبـيـن 
مـمـتـعة  �أنـهـا  �إال  نـاعـمـة،  بـالـ�شـرورة  لـيـ�شـت 

وديناميكية.

مـو�شـوعـات  تـلعـب  �ملـعـا�رص  �الأدب  فـي 
مركزياً دور�ً  �لهجرة  بعد  ما 

�لكتاب  الأ�شهر  ينتمي  �أن  �أي�شا  �لبديهي  من 
عديدة  �شنو�ت  منذ  �الأملانية  باللغة  و�لكاتبات 
�أجنبية،  �أ�شول  من  مهمون  وكاتبات  كتاب 
�ل�شالم  جائزة  حامل  كريماين،  نافيد  منهم 
وهي   ،2015 لعام  �الأملاين  �لكتاب  لبور�شة 
�أملانيا،  يف  �لثقافية  �جلو�ئز  �أرفع  من  و�حدة 

درامــا "مــن ل �ســيء" لــلــمــخــرج فــاتــح اأكــيــن، مــع ديــانــا كــروغــر فـي دور الـبــطــولـة، فـازت فـي 2018 بـجــائــزة غــولــدن غــلــوب
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تتميز حرية �ل�شحافة و�لر�أي يف �أملانيا بامل�شتوى 
�لرفيع، ناهيك عن �شمانة حمايتها مبوجب �لد�شتور 
�لد�شتور  من  �خلام�شة  �ملادة  تن�ش  حيث  �الأملاين. 
ر�أيه  عن  �لتعبري  يف  �حلق  �إن�شان  "لكل  �أن:  على 
بالكلمة �أو �لكتابة �أو �ل�شورة، ون�رش هذ� �لر�أي، كما 
له �حلق يف �حل�شول على �ملعلومات دون �أية عو�ئق 
من �مل�شادر �ملتاحة للعامة. ... وال وجود للرقابة". 
بال  "مر��شلون  ملنظمة  �ل�شحافة"  حرية  "موؤ�رش 
حدود" غري �حلكومية و�شع �أملانيا يف �لعام 2017 
يف �ملرتبة 16 من بني 180 بلد�. تنوع �الآر�ء متاح، 
و�لتعددية يف �ملعلومات متوفرة. كما �أن �ل�شحافة 
غري موجودة يف قب�شة �حلكومة �أو �الأحز�ب، و�إمنا 
�خلا�ش  �لقطاع  من  �إعالمية  �رشكات  قيادة  حتت 
�حلكومية  �لقنو�ت  �أما  م�شوؤوليتها.  �إطار  و�شمن 
�لر�شمية )ARD، ZDF، ر�ديو �أملانيا( �ملوؤ�ش�شة على 
�لطريقة �لربيطانية، فهي تعترب موؤ�ش�شات �أو هيئات 
�ملفرو�شة،  �لر�شوم  على  متويلها  يف  تعتمد  عامة، 
على  �لقائم  �الإعالم  لعامل  �لثاين  �الأ�شا�ش  وت�شكل 
�خلا�ش  �لقطاعني  بني  �جلامعة  �لثنائية  مبد�أ 
تاأ�شي�ش  منذ  جوهره  يف  يتغري  مل  و�لذي  و�لعام، 

 .1949 �لعام  يف  �الحتادية  �أملانيا  جمهورية 
و�لتلفزيون يف عام  لالإذ�عة  �ل�شهري  �لر�شم  وي�شل 
يوجد  ذلك  جانب  و�إىل  يورو.   17،50 �إىل   2015
منذ �لثمانينيات عدد كبري من �لقنو�ت �لتلفزيونية 
هي  �الإخبارية  �لرب�مج  و�أهم  �خلا�شة.  و�الإذ�عية 
�ليوم  ومو�شوعات   ”Tagesschau„ �ليوم   موجز 
و�ليوم   ،ARD �الأوىل  �لقناة  يف   ”Tagesthemen„

�لقناة  يف   ”heute journal„ �ليوم  و�أخبار   ”heute„

�لثانية ZDF، �إ�شافة �إىل „RTL Aktuell”. ويف برلني 
�إعالمية  مدن   10 �أف�شل  �إىل  تنتمي  �لتي  وحدها 
�لربملان،  مر��شل معتمد يف  يعمل 900  �لعامل،  يف 

وحو�يل 440 مر��شل �أجنبي من 60 بلد�. 

ومن �شمن �لتنوع يف عامل �الإعالم توجد �أي�شا 300 
�إىل  �إ�شافة  حملية،  جر�ئد  غالبيتها  يومية،  جريدة 
20 جملة �أ�شبوعية، وحو�يل 1600 جملة ��شتهالكية 
للجر�ئد  �شوق  �أكرب  خام�ش  �أملانيا  وت�شكل  وعامة. 
و�لواليات  و�ليابان  و�لهند  �ل�شني  بعد  �لعامل،  يف 
�ملتحدة. ويف كل يوم يتم فيه �لن�رش، يتم بيع 16،1 
�أو  �أ�شبوعية  مليون جريدة يومية و5 ماليني جملة 

تــحــول إعــالمــي ســريــع
مـوضـوع

1945
بعد الحكم النازي ظهرت في األمانيا 

بــدايــة، فـقـط ماكـان يعـرف با�سـم 
ة. ففي المناطق  َرّخ�سَ الجـرائـد المجُ

الخا�سعة لالحتالل الأمريكي تم منح 
اأول تـرخـيـ�ض لـجـريـدة فـي الأول 

مـن اآب/اأغـ�سـطـ�ض 1945 لجـريـدة 
فرانكفورت "فرانكفورتر روند�ساو".

1984
في لــودفــيــكــ�ســهــافــن تــبــداأ 

"هــيــئــة بــرامــج اإذاعــة الــكــابــل 
والأقــمـار الـ�ســنـاعــيـة" الـمـعـروفـة 

اخـتــ�سـارًا PKS عــمــلــهــا فـي 
الـــبــــث. اإنـــهـــا لــحـــظـــة ولدة 

مـحـطـات الـتــلــفـزيـون الــخـا�سـة 
فـي األــمــانــيــا. 

1950
اإذاعــات غــرب األــمــانــيــا الـــ�ســت 
تــتــفــق فــي مــديــنـة بـريـمـن عـلـى 

"تــاأ�ســيــ�ض مــجــمــوعــة عــمــل 
مــحــطــات الإذاعــة الــر�ســمــيــة 

الــعــامــة لــجــمــهــوريــة األــمــانــيــا 
التــحــاديــة". 

مـحـطـات

147 | 146

Tatsachen_2015_arab-Kultur-Medien_kon.indd   147 25.07.2018   17:20:48



غـَـيـّـر مـجـمـل الـنـظـام الإعـالمي والـ�سـلـوك الـمـتـعـلـق بـالتـ�سـالت والـراأي الـعـام بـ�سـكـل جـذري جـُ و�سـائـل الـتـوا�سـل الجـتـمـاعـي تـ

1995
 ”taz„ الجريدة الـيـ�ساريـة الـلـيـبرالـية
كانـت اأول جـريــدة األـمـانــيــة يــومــيــة 
تــدخـل عـالـم الـويـب اأون ليـن، بـعـد 

�سـت �سـنـوات عـلـى ولدة �سـبـكـة الويب 
 ”Go-live„ العالمية. وبعـد انطالقـتـها

تـطــور مجــتـمـع الـ�سـحـافـة الـرقـمـيـة 
„digitaz” ب�سـكــل مـتـ�سـارع. 

1997
حـوالــي 4،1 مـلــيون مــواطــن األـمـانـي 
اأعـمارهـم فـوق 14 �سـنـة ي�سـتـخـدمون 

بــوابـــات اأون ليـن الــجـديــدة، عـلـى 
الأقـل بـيـن الفـتـرة والأخـرى. وفي عـام 

2014 و�ســل هـذا الــعــدد اإلــى 55،6 
مـلـيــون، وهـو مـا يعـادل 79،1% مـمـن 

يزيد عمرهـم عن 14 �سنـة في األمانـيا. 

2018
اأ�سبوعيا ي�ستخدم 21 مليون اإن�سان في 
األمانيا في�ض بوك، كما يغرد 1،8 مليون 

على تـويـتـر، وي�سارك 5،6 مـلـيـون في 
اإن�ستغرام. اأما المركز الأول بين و�سائل 

التـوا�سل الجتـماعي، فـهو من ن�سيب 
واتـ�ض اآب، بـعـدد مـ�سـتـخـدمـيـن يـ�سـل 

اإلى 40 ملـيـون اإنـ�سان في الأ�سـبـوع. 
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تتميز حرية �ل�شحافة و�لر�أي يف �أملانيا بامل�شتوى 
�لرفيع، ناهيك عن �شمانة حمايتها مبوجب �لد�شتور 
�لد�شتور  من  �خلام�شة  �ملادة  تن�ش  حيث  �الأملاين. 
ر�أيه  عن  �لتعبري  يف  �حلق  �إن�شان  "لكل  �أن:  على 
بالكلمة �أو �لكتابة �أو �ل�شورة، ون�رش هذ� �لر�أي، كما 
له �حلق يف �حل�شول على �ملعلومات دون �أية عو�ئق 
من �مل�شادر �ملتاحة للعامة. ... وال وجود للرقابة". 
بال  "مر��شلون  ملنظمة  �ل�شحافة"  حرية  "موؤ�رش 
حدود" غري �حلكومية و�شع �أملانيا يف �لعام 2017 
يف �ملرتبة 16 من بني 180 بلد�. تنوع �الآر�ء متاح، 
و�لتعددية يف �ملعلومات متوفرة. كما �أن �ل�شحافة 
غري موجودة يف قب�شة �حلكومة �أو �الأحز�ب، و�إمنا 
�خلا�ش  �لقطاع  من  �إعالمية  �رشكات  قيادة  حتت 
�حلكومية  �لقنو�ت  �أما  م�شوؤوليتها.  �إطار  و�شمن 
�لر�شمية )ARD، ZDF، ر�ديو �أملانيا( �ملوؤ�ش�شة على 
�لطريقة �لربيطانية، فهي تعترب موؤ�ش�شات �أو هيئات 
�ملفرو�شة،  �لر�شوم  على  متويلها  يف  تعتمد  عامة، 
على  �لقائم  �الإعالم  لعامل  �لثاين  �الأ�شا�ش  وت�شكل 
�خلا�ش  �لقطاعني  بني  �جلامعة  �لثنائية  مبد�أ 
تاأ�شي�ش  منذ  جوهره  يف  يتغري  مل  و�لذي  و�لعام، 

 .1949 �لعام  يف  �الحتادية  �أملانيا  جمهورية 
و�لتلفزيون يف عام  لالإذ�عة  �ل�شهري  �لر�شم  وي�شل 
يوجد  ذلك  جانب  و�إىل  يورو.   17،50 �إىل   2015
منذ �لثمانينيات عدد كبري من �لقنو�ت �لتلفزيونية 
هي  �الإخبارية  �لرب�مج  و�أهم  �خلا�شة.  و�الإذ�عية 
�ليوم  ومو�شوعات   ”Tagesschau„ �ليوم   موجز 
و�ليوم   ،ARD �الأوىل  �لقناة  يف   ”Tagesthemen„

�لقناة  يف   ”heute journal„ �ليوم  و�أخبار   ”heute„

�لثانية ZDF، �إ�شافة �إىل „RTL Aktuell”. ويف برلني 
�إعالمية  مدن   10 �أف�شل  �إىل  تنتمي  �لتي  وحدها 
�لربملان،  مر��شل معتمد يف  يعمل 900  �لعامل،  يف 

وحو�يل 440 مر��شل �أجنبي من 60 بلد�. 

ومن �شمن �لتنوع يف عامل �الإعالم توجد �أي�شا 300 
�إىل  �إ�شافة  حملية،  جر�ئد  غالبيتها  يومية،  جريدة 
20 جملة �أ�شبوعية، وحو�يل 1600 جملة ��شتهالكية 
للجر�ئد  �شوق  �أكرب  خام�ش  �أملانيا  وت�شكل  وعامة. 
و�لواليات  و�ليابان  و�لهند  �ل�شني  بعد  �لعامل،  يف 
�ملتحدة. ويف كل يوم يتم فيه �لن�رش، يتم بيع 16،1 
�أو  �أ�شبوعية  مليون جريدة يومية و5 ماليني جملة 

تــحــول إعــالمــي ســريــع
مـوضـوع

1945
بعد الحكم النازي ظهرت في األمانيا 

بــدايــة، فـقـط ماكـان يعـرف با�سـم 
ة. ففي المناطق  َرّخ�سَ الجـرائـد المجُ

الخا�سعة لالحتالل الأمريكي تم منح 
اأول تـرخـيـ�ض لـجـريـدة فـي الأول 

مـن اآب/اأغـ�سـطـ�ض 1945 لجـريـدة 
فرانكفورت "فرانكفورتر روند�ساو".

1984
في لــودفــيــكــ�ســهــافــن تــبــداأ 

"هــيــئــة بــرامــج اإذاعــة الــكــابــل 
والأقــمـار الـ�ســنـاعــيـة" الـمـعـروفـة 

اخـتــ�سـارًا PKS عــمــلــهــا فـي 
الـــبــــث. اإنـــهـــا لــحـــظـــة ولدة 

مـحـطـات الـتــلــفـزيـون الــخـا�سـة 
فـي األــمــانــيــا. 

1950
اإذاعــات غــرب األــمــانــيــا الـــ�ســت 
تــتــفــق فــي مــديــنـة بـريـمـن عـلـى 

"تــاأ�ســيــ�ض مــجــمــوعــة عــمــل 
مــحــطــات الإذاعــة الــر�ســمــيــة 

الــعــامــة لــجــمــهــوريــة األــمــانــيــا 
التــحــاديــة". 

مـحـطـات
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اأكــبـر غــرفــة اأخــبــار فـي األــمــانــيـا: الـتــحــريــر الـــمــركــزي لــوكــالــة الـ�ســحــافــة الألــــمــانــيــة (dpa) فـي بــرلــني

جريدة يوم �الأحد )2016(. �أما �جلر�ئد �لر�ئدة، فهي 
جر�ئد يومية على م�شتوى �لبالد، مثل زود دويت�شة 
�ألغماينة  وفر�نكفورتر   ”Süddeutsche Zeitung„

فيلت  ودي   ”Frankfurter Allgemeine Zeitung„

 ”taz„ وتاز   ”Die Zeit„ ت�شايت  ودي   ”Die Welt„

وهاندل�شبالت „Handelsblatt”، فهي تتميز بالبحث 
وتقدم  �خللفيات،  ودر��شة  و�لتحليل  و�لتمحي�ش 
"�شبيغل" و"�شبيغل  �أن جملة  كما  �شاملة.  تعليقات 
�لعامة  و�جلريدة  �الإخبارية  �ل�شيا�شية  الين"  �أون 

�لو��شعة �النت�شار "بيلد" تعترب�ن من و�شائل �الإعالم 
ذ�ت �ملرجعية و�الأكرث �عتماد� يف �القتبا�ش. 

يف ذ�ت �لوقت يتو�جد �لقطاع �الإعالمي حاليا يف 
مرحلة تغري بنيوي جذري. �جلر�ئد �ليومية تعاين منذ 
15 عاما تر�جعا يف عدد ن�شخها �ملدفوعة �ملطبوعة 
عدد  يتناق�ش  حيث   .%2 �إىل   1،5 مقد�ره  مبتو�شط 
�لقر�ء �ل�شباب، كما يتناق�ش عدد �لطبعات، ناهيك 
�لظروف  ظل  يف  �الإعالنات  �إير�د�ت  تر�جع  عن 

الــحــيــاة الــيــومـيــة الـرقـمـيـة
ارتــفــع ا�ســتــخـدام �ســبــكــة الإنــتــرنــت 

الــجــوال واعــتــمـاد الأجــهــزة المــحـمــولــة 
في األـمــانــيــا بـ�سـكــل ملــحــوظ. مـع تـزايـد 
ال�سـتـخـدام الجـوال لـلبـيانـات، تعاظـمـت 

الــتـحـديـات الــتــقــنـيــة الـمــفــرو�ســة عـلـى 
البـنــيــة الـتـحــتـيـة للـ�سبكة. وت�سير الدرا�سات 

اإلى زيــادة عـدد م�سـتـخدمي الإنـتـرنــت في 
الآونــة الأخـيـرة بـ�ســكـل طـفــيـف. 

تـطـور �ضـريع: اأكـثـر مـن 55 مـلـيـون اإنــ�ضــان "اأون ليــن" في األمانـيــا شـكـل بـيـانـي
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�ل�شعبة. �أكرث من 100 جريدة يومية تبنت حتى �الآن 
�الإلكرتونية  فر�ش ر�شوم دفع مقابل قر�ءة ن�شخها 
على �ل�شبكة، كرد منها على ثقافة �لقر�ءة �ملجانية. 
يتم  الأنه  �أي�شا  د�ئمة،  حركة  يف  �لن�رش  دور  عامل 
يوميا بيع ما يقرب من 800000 ن�شخة من �جلر�ئد 
�الإلكرتونية عرب �لطرق �لرقمية، كما �أن �ال�شرت�كات 

�لرقمية يف تز�يد م�شتمر.

و�نت�شار  �الإعالم،  عامل  �إىل  �لرقمية  �لتقنية  دخول 
�الت�شال  �أجهزة  يف  �مل�شتمر  و�لتز�يد  �الإنرتنت 
�لتو��شل  لو�شائل  �لظافرة  و�مل�شرية  �جلو�لة، 
و�شائل  ��شتخد�م  �شلوك  جميعها  غريت  �الجتماعي 
ممن  �أملاين  مليون   62،4 جذري.  ب�شكل  �الإعالم 
تتجاوزت �أعمارهم 14 عاما )89،9%( باتو� �ليوم 
�إن�شان  مليون   50 من  �أكرث  الين.  �أون  �ل�شبكة  على 
ي�شتخدمون �الإنرتنت يوميا. وقد �أم�شى كل م�شتخدم 
�أون  �ل�شبكة  يوميا حو�يل 165 دقيقة و�شطيا على 
الين )وباحل�شاب على جممل �ل�شكان: 149 دقيقة(، 
�لو�شائل  عرب  بالت�شفح  يقوم  ن�شفهم  من  و�أكرث 
�جلو�لة. باالإ�شافة �إىل ذلك، فاإن ن�شف م�شتخدمي 
جمموعة  يف  �أع�شاء  �ليوم  باتو�  تقريبا  �الإنرتنت 
جديد�  مفهوما  َوّلدت  �لرقمية  �لثورة  خا�شة. 
�الجتماعي  �لتو��شل  وو�شائل  �لعامة،  مل�شطلح 
�ملجتمع  تعك�ش  مر�آة  �ليوم  باتت  �لتدوين  وعامل 

يف  فيه  فرد  كل  ي�شارك  �لذي  و�ملتحاور،  �ملنفتح 
يبقى  �خل�شم،  هذ�  يف  �حلو�ر.  ويف  �لر�أي  �شنع 
�إذ� كانت  ما  �لوحيدة، ملعرفة  �ل�شبيل  �النتظار هو 
�أ�شا�ش  تكون  �شوف  �ل�شبكة  يف  �لتفاعلية  �ملو�قع 
�ل�شحافة �لرقمية �مل�شتقبلية. و�شمن �إطار �جلهود 
و�ملعلومات  �لكاذبة  �الأخبار  ملو�جهة  �ملبذولة 
�ملزيفة يتحمل �ل�شحفيون من خمتلف �لتخ�ش�شات 
                                                   .م�شوؤوليتهم بكل جدية

 (DW) دويـتـ�شـة فــيلــة اإذاعـة دويـتـ�سـة فـيـلة
هي الإذاعة الألـمانية الر�سمـية الـموجـهة للـخارج 
وهي ع�سو فـي احتاد الإذاعة والتلفزيون الر�سمي 
ARD )جمـموعة عمل قنوات الإذاعة والتلفزيون 
الر�سمية العامة جلـمهـورية األـمانـيا التـحـادية(. 

تبث اإذاعة DW براجمها بثالثني لغة، وهي ت�سمل 
 ،(DW.de) وراديـو واإنرتنت ،(DW-TV) تلـفـزيون
اإ�سـافـة اإىل مـ�ساركـتـها فـي التـطـوير الإعـالمي 

املتميز على امل�ستوى العاملي، �سمن اإطار اأكادميية 
دويت�سة فيلة. كما توفر خدمة الأخبار الأملانية 

خمتلف اأنواع الأخبار باأربع لغات 
للمهتمني ولو�سائل الإعالم. 

 dw.com

عـالـمـيـة

دخـول مــتـنـوع: هـكــذا يــدخل الألــمــان �ضــبــكــة الإنــتـرنــت
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ال�ضـتخدام اليـومي لـو�ضـائـل الإعـالم: 687 دقـيقة فـعلـياً
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اأكــبـر غــرفــة اأخــبــار فـي األــمــانــيـا: الـتــحــريــر الـــمــركــزي لــوكــالــة الـ�ســحــافــة الألــــمــانــيــة (dpa) فـي بــرلــني

جريدة يوم �الأحد )2016(. �أما �جلر�ئد �لر�ئدة، فهي 
جر�ئد يومية على م�شتوى �لبالد، مثل زود دويت�شة 
�ألغماينة  وفر�نكفورتر   ”Süddeutsche Zeitung„

فيلت  ودي   ”Frankfurter Allgemeine Zeitung„

 ”taz„ وتاز   ”Die Zeit„ ت�شايت  ودي   ”Die Welt„

وهاندل�شبالت „Handelsblatt”، فهي تتميز بالبحث 
وتقدم  �خللفيات،  ودر��شة  و�لتحليل  و�لتمحي�ش 
"�شبيغل" و"�شبيغل  �أن جملة  كما  �شاملة.  تعليقات 
�لعامة  و�جلريدة  �الإخبارية  �ل�شيا�شية  الين"  �أون 

�لو��شعة �النت�شار "بيلد" تعترب�ن من و�شائل �الإعالم 
ذ�ت �ملرجعية و�الأكرث �عتماد� يف �القتبا�ش. 

يف ذ�ت �لوقت يتو�جد �لقطاع �الإعالمي حاليا يف 
مرحلة تغري بنيوي جذري. �جلر�ئد �ليومية تعاين منذ 
15 عاما تر�جعا يف عدد ن�شخها �ملدفوعة �ملطبوعة 
عدد  يتناق�ش  حيث   .%2 �إىل   1،5 مقد�ره  مبتو�شط 
�لقر�ء �ل�شباب، كما يتناق�ش عدد �لطبعات، ناهيك 
�لظروف  ظل  يف  �الإعالنات  �إير�د�ت  تر�جع  عن 

الــحــيــاة الــيــومـيــة الـرقـمـيـة
ارتــفــع ا�ســتــخـدام �ســبــكــة الإنــتــرنــت 

الــجــوال واعــتــمـاد الأجــهــزة المــحـمــولــة 
في األـمــانــيــا بـ�سـكــل ملــحــوظ. مـع تـزايـد 
ال�سـتـخـدام الجـوال لـلبـيانـات، تعاظـمـت 

الــتـحـديـات الــتــقــنـيــة الـمــفــرو�ســة عـلـى 
البـنــيــة الـتـحــتـيـة للـ�سبكة. وت�سير الدرا�سات 

اإلى زيــادة عـدد م�سـتـخدمي الإنـتـرنــت في 
الآونــة الأخـيـرة بـ�ســكـل طـفــيـف. 

تـطـور �ضـريع: اأكـثـر مـن 55 مـلـيـون اإنــ�ضــان "اأون ليــن" في األمانـيــا شـكـل بـيـانـي
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الإعــــالم و  الـــثـــقـــافـــة 

157مــتــرًا 
ارتــفــاع كــاتــدرائــيــة كــولــونــيــا

1 كــم مــربــع
مـ�ســاحــة مـنــجــم تــ�سـول فــراآيــن

44 كـم مـربـع
مــ�ســاحــة غــابــات الــزان

2300000
زائــر لــجــزيــرة 

الـمــتــاحــف

لــيــمــيــ�ض
قــلــعـة زالـبـورغ الرومانـيـة 
"غـريـنـ�سـفـال" خــ�سـعــت 

لإعـــادة الـــبـــنــاء 
والــتــرمــيــم.

غــابــات الــزان
خـمـ�ض مـنــاطــق مـن غــابــات 

�سـجـر الــزان فـي األـــمـانـيــا 
تـدخـل �سـمن الإرث العالـمي 

لــمـنـظـمـة الـيـونـيـ�سـكـو

1 كــاتــدرائــيــة اآخــن 
كــاتــدرائــيــة �ســبــايــر  2
3 قـ�سـر فـورتـ�سـبـورغ وحـديـقة الـبالط  
4 الـكــنـيــ�سة الـمــقد�ســة "دي فـيــ�ض"  

 5 قـ�سوراأوغـو�سـتو�سبورغ وفالكـنلو�ست فـي برول  
الكاتدرائـية وكـني�سة ميـ�سائيلي�ض فـي هيلد�سهامي  6 
 7  اأوابـد مــعـماريـة رومـانـية، الـكاتـدرائـيـة  

وكــنــيـ�ســة لـيــبـفــراون فـي تــريــر
مــديـنــة لـوبــيك الـهانـزيـة )الـتـجاريـة(  8
9 قــ�ســور وحــدائــق بــوتــ�ســدام وبــرلــني  
10 ديـــر لـــور�ض  

 11  مـنجم رامل�سبـريغ، املدينة القدمية يف غو�سالر، 
  مـناطق قطاع الري والـماء فـي اأوبرهارت�ض

12 الـمديــنــة الـقـديــمــة فـي بــامــبــيــرغ  
جممع الدير فـي ماولربون  13
كــنــيـ�سة �ستـيـفـت كــيـر�سـة، الـقـ�سـر   14

والـمديـنة الـقدمية فـي كـفـيدليـنـبورغ
15 كــوخ فــولـكــلــيــنــغـر  

حــفــرة )وادي( مــيــ�ســل  16  
  17 كــاتــدرائــيــة كــولــونــيــا  
بـاوهاو�ض ومـدنـه فـي فـايـمار وديـ�سـاو  18  
  19 نـ�سـب لــوثــر الــتــذكاريــة فـي كـل مــن  

 اآيــ�ســلــيــبــن وفــيــتــنــبــيــرغ
  20 فــايــمــار الــكــال�ســيــكــيــة  
فــارتـــبــورغ  21  
جــزيــرة الـــمــتــاحــف فـي بــرلــيــن  22  
  23 حــدائــق ديــ�ســاو-فــورلــيــتــ�ض  
  24 جــزيــرة الــديــر رايــ�ســنــاو  
الـمجمع ال�سناعي مـنجم تـ�سول فراآين يف اإ�سن     25

  26 الـمدن الـقدمية فـي �ســرتالزوند وفــيـ�سمار 
اأعــالــي حــو�ض الــرايــن الأو�ســط   27  
دار الــبلــديـة ون�سـب رولنـد فـي بـريــمـن  28  
  29 مــنــتــزه مــو�ســكــاور بــارك  
حــدود الإمرباطــوريــة الــرومــانــيــة: اأوبـر  30   

غــارمــيــ�ض-ريــاتــيــ�ض لــيــمــ�ض
املدينة الـقدمية يف ريغن�سبورغ مع �ستات اأم هوف  31   
  32 مــ�ســاكــن بــرلــني الــحــديــثــة  
الــبــحــر الــ�ســحــل  33  
  34 غــابــات الــزان القــديــمــة فـي األـمــانــيــا  
مــ�ســنــع فــاغــو�ض فـي األــفــيــلــد  35  
الأكــواخ الـــمــحــمــولــة على اأعــمــدة مــن  36 

فــتــرة مــا قبــل الــتــاريــخ، جــبــال الألــب
دار الأوبــرا الأمــيــريــة فـي بــايــرويــت  37
الـمــنــتــزه اجلــبــلــي فــيــلــهــلمــ�ســهوة  38
الـق�سـر الـكـارولـنـغـي و�ســيـفـيـتا�ض كـورفـي  39
40 مـدينة الـم�سـتـودعـات فـي هـامـبـورغ  

وحي كـونــتــور مع دار �ســيـلـي
41 الأعـمال الـمعـمارية للمعماري لو كـوربـو�سـيـري  

)مـجـمـع فـايـ�سنـهـوف فـي �سـتـوتـغـارت(
42 املغاور وفن الع�سر احلجري يف مناطق األب �سفابن 
43 مـدن الـفـايكـيـنـغ هايـتـابـو ودانــيـفـيـرك  
44 كـاتـدرائـيـة نـاومـبـورغ  

مــواقــع الإرث الــثــقــافــي
مــواقــع الإرث الــطــبـيــعــي

بــافــاريــا

هــيــ�ضــن تــوريــنــغــن
زاكــ�ضــن

بـرانـدنــبــورغ

برلـني

هـامــبــورغ
بــريــمــن

نــوردرايــن-
فـيـ�ضــتــفـالــن

نــيــدرزاكــ�ضـن زاكــ�ضــن-
اأنــهــالــت

مـكلـنـبـورغ-
فــوربــومــرن

رايــنــالنــد-
بــفــالــ�س

�ضـلـي�ضـفيغ-
هولـ�ضـتايـن

بــادن-
فــورتــمـبــيــرغ

�ضــارلنــد
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مـواقـع اإلرث الـعـالـمـي فـي ألـمـانـيـا
بـانـورامـا

 2000
بــنــاء تــقــلــيــدي فـي 

كــفــيــدلــيــنــبــورغ

550 كـم
طــول لــيــمــ�ض

 10000
نــوع مـن الــحــيــوانــات والــنــبــاتــات 

فـــي الــبــحــر الــ�ســحــل

1073
اإرث عــالــمـي لـمــنــظــمــة 
الــيــونــيــ�ســكــو فـي الــعــالــم

بــاوهــاو�ض
مــدن بــاوهــاو�ض فـي 

ديــ�سـاو وفــايـمـار تــ�سـكـل 
اأمــثــلــة عــلــى مــدر�ســة 

الــتــ�سـمــيـم الــ�ســهــيـرة 
فــي بــدايــات الــقــرن 

الــعــ�ســريــن.

فـارتـبـورغ
فـي حــمــايــة اأ�ســوارهــا 

قـام الإ�سالحي مارتــيـن 
لــوثــر بــتــرجــمــة 

الــعــهــد الــقــديــم.

مــنـجـم تـ�شـول فـراآيـن
الــــمــجــمــع الــ�ســنــاعــي 

فــي مــديــنــة اإ�ســن، الــذي 
تــم تــجــمــيــده فـي عــام 
1986 يــعــتــبــر �ســاهــدًا 

عــلــى تــطــور الــ�ســنــاعــة 
الــثــقــيــلــة فـي اأوروبــا.

كاتدرائية كولونيا
الإنـجاز الـخـالـد على 

الطــراز الــغــوطـي 
تــوارثــت الـعــمـل بـه 
عـدة اأجــيــال، مــن 

1248 حــتــى 1889.

17 21

25 18
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157مــتــرًا 
ارتــفــاع كــاتــدرائــيــة كــولــونــيــا

1 كــم مــربــع
مـ�ســاحــة مـنــجــم تــ�سـول فــراآيــن

44 كـم مـربـع
مــ�ســاحــة غــابــات الــزان

2300000
زائــر لــجــزيــرة 

الـمــتــاحــف

لــيــمــيــ�ض
قــلــعـة زالـبـورغ الرومانـيـة 
"غـريـنـ�سـفـال" خــ�سـعــت 

لإعـــادة الـــبـــنــاء 
والــتــرمــيــم.

غــابــات الــزان
خـمـ�ض مـنــاطــق مـن غــابــات 

�سـجـر الــزان فـي األـــمـانـيــا 
تـدخـل �سـمن الإرث العالـمي 

لــمـنـظـمـة الـيـونـيـ�سـكـو

1 كــاتــدرائــيــة اآخــن 
كــاتــدرائــيــة �ســبــايــر  2
3 قـ�سـر فـورتـ�سـبـورغ وحـديـقة الـبالط  
4 الـكــنـيــ�سة الـمــقد�ســة "دي فـيــ�ض"  
 5 قـ�سوراأوغـو�سـتو�سبورغ وفالكـنلو�ست فـي برول  
الكاتدرائـية وكـني�سة ميـ�سائيلي�ض فـي هيلد�سهامي  6 
 7  اأوابـد مــعـماريـة رومـانـية، الـكاتـدرائـيـة  

وكــنــيـ�ســة لـيــبـفــراون فـي تــريــر
مــديـنــة لـوبــيك الـهانـزيـة )الـتـجاريـة(  8
9 قــ�ســور وحــدائــق بــوتــ�ســدام وبــرلــني  
10 ديـــر لـــور�ض  

 11  مـنجم رامل�سبـريغ، املدينة القدمية يف غو�سالر، 
  مـناطق قطاع الري والـماء فـي اأوبرهارت�ض

12 الـمديــنــة الـقـديــمــة فـي بــامــبــيــرغ  
جممع الدير فـي ماولربون  13
كــنــيـ�سة �ستـيـفـت كــيـر�سـة، الـقـ�سـر   14

والـمديـنة الـقدمية فـي كـفـيدليـنـبورغ
15 كــوخ فــولـكــلــيــنــغـر  

حــفــرة )وادي( مــيــ�ســل  16  
  17 كــاتــدرائــيــة كــولــونــيــا  
بـاوهاو�ض ومـدنـه فـي فـايـمار وديـ�سـاو  18  
  19 نـ�سـب لــوثــر الــتــذكاريــة فـي كـل مــن  

 اآيــ�ســلــيــبــن وفــيــتــنــبــيــرغ
  20 فــايــمــار الــكــال�ســيــكــيــة  
فــارتـــبــورغ  21  
جــزيــرة الـــمــتــاحــف فـي بــرلــيــن  22  
  23 حــدائــق ديــ�ســاو-فــورلــيــتــ�ض  
  24 جــزيــرة الــديــر رايــ�ســنــاو  
الـمجمع ال�سناعي مـنجم تـ�سول فراآين يف اإ�سن     25

  26 الـمدن الـقدمية فـي �ســرتالزوند وفــيـ�سمار 
اأعــالــي حــو�ض الــرايــن الأو�ســط   27  
دار الــبلــديـة ون�سـب رولنـد فـي بـريــمـن  28  
  29 مــنــتــزه مــو�ســكــاور بــارك  
حــدود الإمرباطــوريــة الــرومــانــيــة: اأوبـر  30   

غــارمــيــ�ض-ريــاتــيــ�ض لــيــمــ�ض
املدينة الـقدمية يف ريغن�سبورغ مع �ستات اأم هوف  31   
  32 مــ�ســاكــن بــرلــني الــحــديــثــة  
الــبــحــر الــ�ســحــل  33  
  34 غــابــات الــزان القــديــمــة فـي األـمــانــيــا  
مــ�ســنــع فــاغــو�ض فـي األــفــيــلــد  35  
الأكــواخ الـــمــحــمــولــة على اأعــمــدة مــن  36 

فــتــرة مــا قبــل الــتــاريــخ، جــبــال الألــب
دار الأوبــرا الأمــيــريــة فـي بــايــرويــت  37
الـمــنــتــزه اجلــبــلــي فــيــلــهــلمــ�ســهوة  38
الـق�سـر الـكـارولـنـغـي و�ســيـفـيـتا�ض كـورفـي  39
40 مـدينة الـم�سـتـودعـات فـي هـامـبـورغ  

وحي كـونــتــور مع دار �ســيـلـي
41 الأعـمال الـمعـمارية للمعماري لو كـوربـو�سـيـري  

)مـجـمـع فـايـ�سنـهـوف فـي �سـتـوتـغـارت(
42 املغاور وفن الع�سر احلجري يف مناطق األب �سفابن 
43 مـدن الـفـايكـيـنـغ هايـتـابـو ودانــيـفـيـرك  
44 كـاتـدرائـيـة نـاومـبـورغ  

مــواقــع الإرث الــثــقــافــي
مــواقــع الإرث الــطــبـيــعــي

بــافــاريــا

هــيــ�ضــن تــوريــنــغــن
زاكــ�ضــن

بـرانـدنــبــورغ

برلـني

هـامــبــورغ
بــريــمــن

نــوردرايــن-
فـيـ�ضــتــفـالــن

نــيــدرزاكــ�ضـن زاكــ�ضــن-
اأنــهــالــت

مـكلـنـبـورغ-
فــوربــومــرن

رايــنــالنــد-
بــفــالــ�س

�ضـلـي�ضـفيغ-
هولـ�ضـتايـن

بــادن-
فــورتــمـبــيــرغ

�ضــارلنــد

30

34
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لغة   15 حـو�يل  �إىل  �الأملـانـيـة  �للـغـة  تنـتـمي 
�للغات  �أ�شـرة  من  فـرع  بـدورها  وهي  جرمانـيـة، 
�إن�شان  ملـيـون   130 حو�يل  �لهندو-�أوروبية. 
يتكلمون �الأملانية كلغة �أم، �أو ي�شتخدمونها بانتظام 
و�لنم�شا  �أملانيا  يف  يعـيـ�شـون  وهم  ثانـية،  كلـغـة 
وليـ�شتـنـ�شـتاين  وبلجيكا  ولوك�شمبورغ  و�شوي�رشة 
تــكـون  بـهـذ�  )�إيـطالـيا(.  �لتـيـرول  وجـنـوب 
يف  تـد�وال  �الأكـرث  �الأم  �لـلـغة  هي  �الألـمـانـيـة 
�الأكـثـر  �لـلـغـات  من  وو�حـدة  �الأوروبي،  �التـحـاد 
يف  ُنـ�ِشـَرت  �لتـي  �لـدر��شـة  �الإطـالق.  عـلى  تـد�وال 
عام 2015 حتت عـنو�ن "�الأملانيـة كـلغـة �أجنـبـيـة 
�إنـ�شان  مـلـيـون   15،4 عـن  حتـدثـت  �لعامل"  يف 
عدد  �أما  �الأملانية.  تعلم  على  حـالـيـا  يـُقـِدمـون 
�لنا�ش �لذين يـتـكـلمـون �الألـمانـيـة كـلـغـة �أجـنـبـيـة 
�أنـحـاء �لعامل، فـهـو مـا يـمـكـن تـقـديـره  يف �شـتـى 
�أ�شـباب  �أحـد  �إنـ�شـان.  مـلـيـون   100 بـحـو�يل 
�لكـبـري  و�لـعـدد  �الألـمانـيـة  للـغـة  �الأهـمـية  هـذه 
ب�شـكـل  �الأملانيـة،  ومتـعـلـمي  ملتـكـلـمي  ن�شـبـيـا 

يعود  �أم،  كــلـغـة  متكـلميها  عـدد  مع  يتـو�فـق  ال 
�لـلغـة  يـمـنـح  �لـذي  �الأملاين،  �القتـ�شاد  قـوة  �إىل 
�ل�شيا�شة  �أ�شا�ش  ي�شكل  فـهـو  كـبـيـرة.  جـاذبـيـة 
موؤ�شـ�شات  ويـدعـم  �لـلـغـة،  �نـت�شار  يف  �لفـعالة 
�ملنح  ويقدم  وخارجها،  �لبالد  د�خل  يف  تعـليمها 
�لدر��شة  يوفر جماالت  و�لدر��شـية، كما  �لتعـليـمـية 
بـالدر��شـة يف �خلارج.  �لر�غـبـيـن  �الأجانـب  للطلبة 
�الأملانية،  يـبـرر �الهتمام �ملتز�يد باللغة  وهـذ� ما 
مثل  �ل�شاعدة،  �لكبرية  �لبلد�ن  يف  خا�ش  ب�شكل 
�لعام  �لتز�يد  �إىل  �إ�شافة  و�لرب�زيل،  و�لهند  �ل�شني 
�الإقبال  ت�شاعف  حيث  �الآ�شيوية،  �ملناطق  يف 
�أربع مر�ت منذ عام 2010 يف بع�ش  على تعلمها 

�حلاالت. 

�الأملـانية  تعـلـيـم  يف  �لـهامـة  �ملـوؤ�شـ�شـات  مـن 
�خلـارج،  يف  �ألـمانـيـة  مدر�شـة   140 حـو�يل 
ُتَدّر�ش  مدر�شة   1800 حو�يل  �إىل  �إ�شـافة 
يف  �أعـ�شاء  وهي  مكثـف،  ب�شـكـل  �الأملـانـيـة 
�أطـلـقـتها  �لـتـي  �ملـدر�شـيـة  �ل�شـر�كـة  مـبـادرة 
�مل�شتقبل  �رشيكة  "�ملد�ر�ش:  �خلارجية  وز�رة 
معاهد  يف  �للغة  تعلم  دور�ت  ويف   ."(PASCH)
وتقـوم  بـلـد�،   90 من  �أكـثـر  يف  �ملنـتـ�شـرة  غـوتـة 
جتري  كما  �أجـنـبـيـة،  كـلـغة  �الأملانية  بتـعلـيـم 
�لعام  يف  �شارك  �ملختلفة،  �للغوية  �المتحانات 
�إن�شان يف هذه �لدور�ت.  2016 حو�يل 278000 
حـاليا  يتـعـلـم  دول   108 يف  �جلـامـعـات  ويف 

حو�يل 1،3 مليون �إن�شان �للغة �الأملانية. 

�ملجانية  �الإلكرتونية  �لتعليم  عرو�س  خالل  ومن 
ومو�د  �شوتية  ومقاطع  فيديو  �أفالم  ت�شم  �لتي 
فيلة  دويت�شة  قناة  تقدم  طباعتها،  ميكن  تعليمية 

مـوضـوع

16
تـجمع للهجات المحـليـة يوجـد في األمانـيا، منـها 

على �سبيل المثال لهجة بافاريا، اللهجة الألمانية 
)الـجـرمـانـية(، فيـ�ستـفـيلي�ض )غـرب الفـالـيـا(، 

لهجة براندنبورغ، اللهـجة الألمانية )الجرمانية( 
ال�سـمالـية الدنـيا. وتكـون الفوارق المحليـة بين 
اللـغات المحـكية كـبيرة اأحـيانًا، ولكن اللهجات 

ّية( تفقد اأهميتها با�ستمرار.  )والعامِّ

رقــم
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للمبتدئني  �أون الين  �الأملانية  �للغة  لتعليم  دور�ت 
و�ملتقدمني على �ل�شو�ء.

�للغة  تد�ول  �إىل  �الجتاه  يرت�جع  �ملقابل  يف 
�لعلمي. ففي  �الأملانية كلغة عاملية على �مل�شتوى 
باللغة  �ملن�شور�ت  ن�شبة  تبلغ  �لطبيعية  �لعلوم 
�مل�شتوى  على  �الأ�شا�شية  �ملعلومات  من  �الأملانية 
�الأملانية  ولكن  فقط.  باملائة  و�حد  �لعاملي 
علمية  لغة  ب�شفتها  �أكرب  باأهمية  تقليديا  تتمتع 
�إال  و�الجتماعية.  �الإن�شانية  �لعلوم  �شعيد  على 

ين�رشون  باالأملانية  �لناطقني  غري  من  �لعلماء  �أن 
يف  �الأملانية.  باللغة  ��شتثنائية  حاالت  يف  فقط 
باالأملانية،  �ملتحدثون  �لباحثون  يقوم  �ملقابل 
مكثف،  وب�شكل  باالإنكليزية،  �أعمالهم  بن�رش 
�لعلوم �لطبيعية و�لتطبيقية.  وخا�شة يف جماالت 
�شبكة  على  �الأملانية  تتمتع  ذلك  من  �لعك�ش  على 
�الأكرث تد�وال  �للغات  باأهمية كبرية. بني  �الإنرتنت 
�لويب  �شفحات  من  �حل�شة  ح�شب  �ل�شبكة،  يف 
عن  كبري  بفارق  �لثالثة،  �ملرتبة  �الأملانية  حتتل 
              .لرو�شية� عن  ب�شيط  وفارق  �الإنكليزية 
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الإعــــالم و  الـــثـــقـــافـــة 

لغة   15 حـو�يل  �إىل  �الأملـانـيـة  �للـغـة  تنـتـمي 
�للغات  �أ�شـرة  من  فـرع  بـدورها  وهي  جرمانـيـة، 
�إن�شان  ملـيـون   130 حو�يل  �لهندو-�أوروبية. 
يتكلمون �الأملانية كلغة �أم، �أو ي�شتخدمونها بانتظام 
و�لنم�شا  �أملانيا  يف  يعـيـ�شـون  وهم  ثانـية،  كلـغـة 
وليـ�شتـنـ�شـتاين  وبلجيكا  ولوك�شمبورغ  و�شوي�رشة 
تــكـون  بـهـذ�  )�إيـطالـيا(.  �لتـيـرول  وجـنـوب 
يف  تـد�وال  �الأكـرث  �الأم  �لـلـغة  هي  �الألـمـانـيـة 
�الأكـثـر  �لـلـغـات  من  وو�حـدة  �الأوروبي،  �التـحـاد 
يف  ُنـ�ِشـَرت  �لتـي  �لـدر��شـة  �الإطـالق.  عـلى  تـد�وال 
عام 2015 حتت عـنو�ن "�الأملانيـة كـلغـة �أجنـبـيـة 
�إنـ�شان  مـلـيـون   15،4 عـن  حتـدثـت  �لعامل"  يف 
عدد  �أما  �الأملانية.  تعلم  على  حـالـيـا  يـُقـِدمـون 
�لنا�ش �لذين يـتـكـلمـون �الألـمانـيـة كـلـغـة �أجـنـبـيـة 
�أنـحـاء �لعامل، فـهـو مـا يـمـكـن تـقـديـره  يف �شـتـى 
�أ�شـباب  �أحـد  �إنـ�شـان.  مـلـيـون   100 بـحـو�يل 
�لكـبـري  و�لـعـدد  �الألـمانـيـة  للـغـة  �الأهـمـية  هـذه 
ب�شـكـل  �الأملانيـة،  ومتـعـلـمي  ملتـكـلـمي  ن�شـبـيـا 

يعود  �أم،  كــلـغـة  متكـلميها  عـدد  مع  يتـو�فـق  ال 
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مثل  �ل�شاعدة،  �لكبرية  �لبلد�ن  يف  خا�ش  ب�شكل 
�لعام  �لتز�يد  �إىل  �إ�شافة  و�لرب�زيل،  و�لهند  �ل�شني 
�الإقبال  ت�شاعف  حيث  �الآ�شيوية،  �ملناطق  يف 
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�حلاالت. 
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فيلة  دويت�شة  قناة  تقدم  طباعتها،  ميكن  تعليمية 
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تـجمع للهجات المحـليـة يوجـد في األمانـيا، منـها 

على �سبيل المثال لهجة بافاريا، اللهجة الألمانية 
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لهجة براندنبورغ، اللهـجة الألمانية )الجرمانية( 
ال�سـمالـية الدنـيا. وتكـون الفوارق المحليـة بين 
اللـغات المحـكية كـبيرة اأحـيانًا، ولكن اللهجات 
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�أ�ســلــوب حــيــاة

حب الطبيعة والإعجاب باملدينة، التغذية ال�صحية 
والنفتاح  التقاليد  اإدراك  املتميزة،  واملطاعم 
 357000 البالغة  مب�صاحتها  اأملانيا  العامل:  على 
الحتاد  يف  بلد  اأكرب  رابع  هي  مربع  كيلومرت 
(EU)  بعد فرن�صا واإ�صبانيا وال�صويد. من  الأوروبي 
اإىل جبال  ال�صمال   البلطيق يف  ال�صمال وبحر  بحر 
اإىل  جغرافيا  اأملانيا  تنق�صم  اجلنوب،  يف  الألب 
ال�صمال  يف  ال�صهول  من  متنوعة،  خمتلفة  مناطق 
جنوب  ومناطق  املتو�صطة،  اجلبال  باأمواج  مرورا 
الألب  جبال  م�صارف  اإىل  املتو�صطة  اجلبال  غرب 
وت�صل  بافاريا.  يف  الألب  وجبال  اجلنوب  يف 
اأق�صى  اإىل  ال�صمال  اأق�صى  من  الأطول  امل�صافة 
اجلنوب اإىل 876 كيلومرت، ومن اأق�صى ال�رشق اإىل 

اأق�صى الغرب اإىل 640 كيلومرت. 

اإىل البلدان ذات امل�صتوى املعي�صي  �أملانيا  تنتمي 
للنمو  املتحدة  الأمم  موؤ�رش  العامل.  يف  الأعلى 
املرتبة  يف  اأملانيا  و�صع   ،2016  (HDI) الب�رشي 
�صكانها  عدد  ومع  بلدا.   188 بني  من  الرابعة، 

البلد  اأملانيا  تعترب  ن�صمة  مليون   82،6 البالغ 
الحتاد  يف  ال�صكان  عدد  حيث  من  الأكرب 
الكثافة  جلهة  الأكرب  البلدان  واأحد  الأوروبي، 
ال�صكانية، كما يعي�ش حوايل 77% من ال�صكان يف 
اإىل متو�صطة.  �صكانية مرتفعة  مناطق ذات كثافة 
كبرية،  مدن  يف  ال�صكان  من   %30 حوايل  يعي�ش 
ويبلغ  ن�صمة،   100000 عن  �صكانها  عدد  يزيد 
يعي�ش  ميونيخ  يف  مدينة.   80 اأملانيا  يف  عددها 
تبلغ  بينما  مربع،  كيلومرت  كل  يف  اإن�صان   4713
ويرى  اإن�صان.   4012 برلني  يف  الكثافة  هذه 
م�صتمرا  تطورا  املدن  وتو�صع  انتعا�ش  يف  اخلرباء 
تزايدا   2030 لعام  ويتنبوؤون  والإبداع،  للنمو 
ال�صكان يف املدن الكبرية، مع ما  اأعداد  كبريا يف 
وعلى  ال�صكن  �صوق  على  اآثار  من  ذلك  عن  ينجم 
التحتية.  البنية  على  وكذلك  املدن  يف  التنقل 
 18 الُعمِرّية من  ال�صكان  وب�صكل خا�ش متيل فئة 
املدن.  يف  للعي�ش  النتقال  اإىل  عاما   24 حتى 
تواكب  املدن  يف  لل�صكن  امليل  اأو  التح�رش،  مع 
بالن�صبة  اأي�صا  العاملية.  التوجهات  اأملانيا 

    سـيـاحـة مـسـتـدامـة    ـَضـرّي بـالد الـتـنـوع    مـسـتـوى مـعـيـشـة ح
تـحـديـات ريـاضـيـة      مـتـعـة الـتـذوق

أســـلـــوب حـــيـــاة

بــاخــتــصــار

بـــالد الـــتـــنـــوع
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زولــت، ثـاين اأكـرب جـزيـرة فـي األـمـانـيـا، تتـيـح كـيـلـومـتـرات عـديـدة من الـ�شـواطـئ الـرمـلـيـة الـنـاعـمــة عــلى امـتـداد �شــاحــل بـحـر الـ�شــمــال

األـمانيا من اأجل احلياة: فـيديو حـول الـمو�شوع
 tued.net/ar/vid8 
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أســـلـــوب حـــيـــاة

بــاخــتــصــار

بـــالد الـــتـــنـــوع

155 | 154

Tatsachen_2015_arab-Lebensart_kon.indd   155 25.07.2018   17:51:16



�أ�ســلــوب حــيــاة

فـرانـكـفـورت، مـديـنـة الـبـنـك الــمـركـزي الأوروبـي (ECB)، وهي الـمـديـنـة الألـمـانـيـة الوحــيـدة الـتـي تـتـمـيـز بـالـــمـ�شـهـد الـ�شــمــاوي

جذب  مراكز  ت�صكل  الكبرية  املدن  باتت  لل�صياح، 
تطورت  التي  برلني  مدينة  خا�ش  وب�صكل  قوية، 
حتقق  وباتت  كبري،  رئي�صي  اجتذاب  مركز  اإىل 
وباملقارنة  الآخر.  ِتلَو  القيا�صي  الرقم  با�صتمرار 
املطلق  بالعدد  الأملانية  العا�صمة  تقع  الأوروبية 
مليون   3،7 عددها  البالغ  ال�صياحية  الليايل  يف 

وباري�ش.  لندن  بعد  الثالثة،  املرتبة  ليلة يف 

امَليل  يتطور  املدينة  حياة  اإىل  ال�صوق  مقابل  يف 
�صعيد  على  وخا�صة  والإقليمّية،  امَلَحلّية  اإىل 
بات  البيئية  الغذائية  املواد  قطاع  التغذية. 
الأملاين،  الزراعة  قطاع  يف  مهمة  مبكانة  يتمتع 
مبيعات  حجم  حتقق  البيئية  املنتجات  باتت  وقد 
حتققها  يورو،  مليار   10 اإىل  ي�صل  �صنوي 
من   %10 تعادل  بيئية،  مزرعة   29174 حوايل 
من   %7،1 حوايل  وت�صغل  الزراعية  ال�رشكات 
املنتجات  مراقبة  وتتم  الزراعية.  امل�صاحات 
اأن  علما  املطلوب،  باخلامت  ومهرها  البيئية 
�صعار  حتمل  املنتجات  من  نوع   75000 حوايل 
متزايدة  قوية  يتـ�صمن حماية  ما  وهو  "البيئية"، 
املعايري  منح  لقواعد  �صارما  وتطبيقا  للم�صتهلك، 

 8 اأملانيا  يف  هناك  كان   2016 يف  والت�صنيف. 
 1،3 بالنباتيني،  اأنف�صهم  ي�صفون  اإن�صان  مليون 
املطلق".  "النباتي  اأنف�صهم  ي�صنفون  منهم  مليون 
رغم ذلك ل يوؤثر هذا على متعة التذوق والأطعمة. 
حيث يوجد يف اأملانيا 300 مطعمًا تدخل يف عداد 
املطاعم،  خلرية   2018 مي�صيلني  دليل  ت�صنيف 
التي حتمل جنمة اأو اأكرث من جنوم مي�صيلني، وهو 
            .عدد مل ي�صبق له مثيل

Destatis
اأرقــام، حــقــائــق، درا�شــات عــن الإحــ�شــاءات 

الــر�شــمــيــة: يــقــدمــهــا مــكــتــب الإحــ�شــاء 
التــحــادي فــي فــيــ�شــبــادن 

 destatis.de

OECD
مــقــارنــة بــيــن �شــروط الــحــيــاة الــمــاديــة 

ومــ�شــتــوى ونــوعــيــة الــمــعــيــ�شــة فــي 38 دولــة، 
عــلــى اأ�شــا�ض "مــوؤ�شــر الــحــيــاة الأفــ�شــل" 

لــمــنــظــمــة الــتــعــاون القــتــ�شــادي
   (OECD) والــتــنــمـيــة

 oecdbetterlifeindex.org
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الــمــركــز الألـمــانـي لـلــ�ســيــاحــة 
مــنــذ اأكــثــر من 60 عــامــًا يــقــوم الــمــركــز الألــمــانــي 

لــلــ�شــيــاحــة (DZT)، وبــتــفــويــ�ض مــن الــحــكــومــة الألــمــانــيــة 
التــحــاديــة بــالــدعــايــة والإعــالن لألــمــانــيــا فــي الــخــارج، 
ب�شــفــتــهــا وجــهــة �شــيــاحــيــة مــتــمــيــزة. فــي 2018 يــقــدم 
 DZT مــو�شــوع الــ�شــنــة "اأطــايــب الــطــعــام فــي األــمــانــيــا" 

 الــ�شــيــافـة وثـــقــافــة الــطــعــام بـ�شــفـتــهــمــا الــمــو�شــوع 
 الأ�شــا�شــي. اأمــا مــو�شــوع 2019 فــ�شــوف يــكــون �شــمــن 

اإطــار "100 �شــنــة مـن بــاوهــاو�ض". 
 germany.travel

اتــحــاد الــريــا�ســة الأولـمـبــيــة الألـمــانــي 
اتــحــاد الــريــا�شــة الأولــمــبــيــة الألــمــانــي (DOSB) هــو 

الــمــنــظــمــة الــجــامــعــة لــلــريــا�شــة الألــمــانــيــة. يــ�شــم 
اتــحــاد DOSB اأكــثــر مــن 27 مــلــيــون عــ�شــوًا مــوزعــني 

بــني حــوالــي 91000 نــاد ريــا�شــي. 
 dosb.de

اتــحــاد كــرة الــقــدم الألـمــانـي 
 مــع ما يـزيـد عن 7 مــلــيــون عــ�شــو يــعــتــبــر اتــحــاد كــرة 
الــقــدم الألــمــانــي (DFB) اأكــبــر اتــحــاد ريــا�شــي وطــنــي 

تــخــ�شــ�شــي فــي الــعــالــم، واتــحــاد كــرة الــقــدم الــوحــيــد 
الــذي حــقــق كــل مــن رجــالــه و�شــيــداتــه بــطــولــة كــاأ�ض 

الــعــالــم.  
 dfb.de

دعــم الــريــا�ســة فـي الــخــارج 
مـنـذ 1961 يـ�شـكـل دعــم الــريــا�شـة فـي الـخــارج جــزءًا مـن 

الـ�شـــيـا�شــة الـثــقــافــيــة والــتــعــلــيــمــيــة الــخــارجــيــة لــوزارة 
الـخـارجـــيـة الألــمـانـــيــة. فـي اأكـــثـر مــن 100 مــن الـــبـلــدان 

تــم حــتـى الآن تـــنــفــيــذ 1400 مــ�شــروع مـــتـــنـــوعـــة. ويـــتــم 
 بــ�شــكـــل خــا�ض دعــم ريــا�شــة الــ�شـــيــدات والــمــعــوقـــيــن مـن 
ذوي الحـــتــيـاجــات الــخــا�شــة وجـــيــل الـ�شـبـاب، مـن اأجــل 

الــمــ�شـاهــمــة فـي انــدمــاج هــذه الــفــئــات فـي مــجــتــمــعــاتـها.  
 dosb.de/sportentwicklung/internationales

مــعــهــد الــنــبــيــذ الألـمـانــي
مــعــهــد الــنــبــيــذ الألــمــانــي (DWI) هــو مــوؤ�شــ�شــة التــ�شــال 

والــتــ�شــويــق لــقــطــاع الــنــبــيــذ الألــمـانـي. وتــتـجــلـى الــمــهـمـة 
الأ�شــا�شــيــة لــلــمــعــهــد فــي دعــم الــنــوعــيــة الــمــتــمــيــزة 

وتــ�شــويــق الــنــبــيــذ الألــمــانــي.  
 deutscheweine.de

حــيــاة جــيــدة فـي األـمــانــيــا 
تــنــظــم الــحــكــومــة الألــمــانــيــة التــحــاديــة مــنــذ 

الــعــام 2015 حــوارًا مــع الــمــواطــنــني فــي األــمــانــيــا 
حــول فــهــمــهــم لــمــ�شــتــوى ونــوعــيــة الــحــيــاة الــجــيــدة. 

 وقــد تــمــخــ�ض ذلــك عــن 46 مــوؤ�شــر لــمــ�شــتــوى الــحــيـاة، 
 يــتــم تــحــديــثــهــا بــا�شــتــمــرار، وتــجــعــل مـن الــمــمــكــن 

قــيــا�ض مــ�شــتــوى "الــحــيــاة الــجــيــدة".  
 gut-leben-in-deutschland.de

الــفــاعــلــون والــوسـائــل

مـزيـد مــن الــمــعــلـومـات بــاإيــجــاز حــول مــو�شــع اأ�شــلــوب 
الــحــيــاة فــي األــمــانــيــا اإ�شــافــة اإلـى روابــط مــتــعــددة.   

 tued.net/ar/dig8

بـاخـتـصـار

D I G I TA L  P L U S إضـافـة رقـمـيـة 
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فـرانـكـفـورت، مـديـنـة الـبـنـك الــمـركـزي الأوروبـي (ECB)، وهي الـمـديـنـة الألـمـانـيـة الوحــيـدة الـتـي تـتـمـيـز بـالـــمـ�شـهـد الـ�شــمــاوي

جذب  مراكز  ت�صكل  الكبرية  املدن  باتت  لل�صياح، 
تطورت  التي  برلني  مدينة  خا�ش  وب�صكل  قوية، 
حتقق  وباتت  كبري،  رئي�صي  اجتذاب  مركز  اإىل 
وباملقارنة  الآخر.  ِتلَو  القيا�صي  الرقم  با�صتمرار 
املطلق  بالعدد  الأملانية  العا�صمة  تقع  الأوروبية 
مليون   3،7 عددها  البالغ  ال�صياحية  الليايل  يف 

وباري�ش.  لندن  بعد  الثالثة،  املرتبة  ليلة يف 

امَليل  يتطور  املدينة  حياة  اإىل  ال�صوق  مقابل  يف 
�صعيد  على  وخا�صة  والإقليمّية،  امَلَحلّية  اإىل 
بات  البيئية  الغذائية  املواد  قطاع  التغذية. 
الأملاين،  الزراعة  قطاع  يف  مهمة  مبكانة  يتمتع 
مبيعات  حجم  حتقق  البيئية  املنتجات  باتت  وقد 
حتققها  يورو،  مليار   10 اإىل  ي�صل  �صنوي 
من   %10 تعادل  بيئية،  مزرعة   29174 حوايل 
من   %7،1 حوايل  وت�صغل  الزراعية  ال�رشكات 
املنتجات  مراقبة  وتتم  الزراعية.  امل�صاحات 
اأن  علما  املطلوب،  باخلامت  ومهرها  البيئية 
�صعار  حتمل  املنتجات  من  نوع   75000 حوايل 
متزايدة  قوية  يتـ�صمن حماية  ما  وهو  "البيئية"، 
املعايري  منح  لقواعد  �صارما  وتطبيقا  للم�صتهلك، 

 8 اأملانيا  يف  هناك  كان   2016 يف  والت�صنيف. 
 1،3 بالنباتيني،  اأنف�صهم  ي�صفون  اإن�صان  مليون 
املطلق".  "النباتي  اأنف�صهم  ي�صنفون  منهم  مليون 
رغم ذلك ل يوؤثر هذا على متعة التذوق والأطعمة. 
حيث يوجد يف اأملانيا 300 مطعمًا تدخل يف عداد 
املطاعم،  خلرية   2018 مي�صيلني  دليل  ت�صنيف 
التي حتمل جنمة اأو اأكرث من جنوم مي�صيلني، وهو 
            .عدد مل ي�صبق له مثيل

Destatis
اأرقــام، حــقــائــق، درا�شــات عــن الإحــ�شــاءات 

الــر�شــمــيــة: يــقــدمــهــا مــكــتــب الإحــ�شــاء 
التــحــادي فــي فــيــ�شــبــادن 

 destatis.de

OECD
مــقــارنــة بــيــن �شــروط الــحــيــاة الــمــاديــة 

ومــ�شــتــوى ونــوعــيــة الــمــعــيــ�شــة فــي 38 دولــة، 
عــلــى اأ�شــا�ض "مــوؤ�شــر الــحــيــاة الأفــ�شــل" 

لــمــنــظــمــة الــتــعــاون القــتــ�شــادي
   (OECD) والــتــنــمـيــة

 oecdbetterlifeindex.org
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�أ�ســلــوب حــيــاة

جرمية  معدلت  نظيفة،  بيئة  جيدة،  عمل  فر�ش 
والأن�صطة  الفراغ  لأوقات  وا�صعة  جمالت  ُمتَدّنية، 
الثقافية، و�صائل موا�صالت جيدة: هذه هي ال�صفات 
التي غالبا ما تتميز بها املدن الأملانية. ففي درا�صة 
ُن�رِشت  مريكور،  الأمريكية  ال�صت�صارات  ل�رشكة 
 231 يف  املعي�صة  م�صتوى  تقييم  حول   2018 يف 
اأف�صل  بني  اأملانية  مدن  �صبع  جاءت  كبرية  مدينة 
30 مدينة. ومع ميونيخ )املرتبة 3( ودو�صلدورف 
)املرتبة 6( وفرانكفورت )املرتبة 7( كانت 3 مدن 
كل  احتلت  كما  الأوائل.  الع�رش  املدن  بني  اأملانية 
من برلني )13( وهامبورغ )19( ونورنبريغ )23( 
اأي�صا. يوجد يف  و�صتوتغارت )28( مراتب متقدمة 
اأملانيا 80 مدينة كبرية )اأكرث من 100 األف ن�صمة( 
من  �صكانها  عدد  يرتاوح  متو�صطة،  مدينة  و614 
20000 اإىل 99999 ن�صمة، كما يعي�ش 75،5% من 

ال�صكان يف املدن.

�لطلب �ملرتفع على امل�صاكن يف الأماكن احل�رشية 
واملدن اأدى اإىل ارتفاع حاد يف اإيجارات ال�صكن يف 
عقود الإيجار اجلديدة، واإىل ارتفاع اأ�صعار العقارات 

اأي�صا. وحتتل اأملانيا املركز قبل الأخري يف اأوروبا من 
حيث ن�صبة العقارات اململوكة من �صاكنيها. 45% من 
العائالت متتلك العقار الذي ت�صكنه. والغالبية تدفع 
تكاليف  اأن  النا�ش  من   %14 حوايل  ويرى  اإيجارا. 
الدخل  "عبئا ماليا كبريا". 27% من  الإيجار ت�صكل 
ال�صكن.  تكاليف  لتغطية  �ش  ُتَخ�صَّ و�صطيا  ال�صهري 
اإىل  لهذا ال�صبب عمدت احلكومة الأملانية الحتادية 
التنوع  ي�صمن  مبا  الإيجارات،  اأ�صعار  جماح  كبح 
الجتماعي يف املناطق التي تعاين فيها �صوق البيوت 
على  القواعد  هذه  وتن�ش  قا�صية.  ظروفا  والعقارات 
اأنه لدى اإبرام عقود الإيجار اجلديدة، ل يجوز اأن يزيد 
الإيجار )اجلديد( اأكرث من 10% عن الإيجار املتو�صط 
بع�ش  وجود  مع  املنطقة،  ذات  يف  م�صابه  ملنزل 
و�صعت  ال�صكن"  "حملة  اإطار  و�صمن  ال�صتثناءات. 
احلكومة الأملانية الحتادية يف 2018 ن�صب عينيها 
هدف بناء 1،5 مليون �صقة �صكنية جديدة، وخ�ص�صت 
الجتماعية  امل�صاكن  اأجل  من  يورو  مليار   2
)ال�صعبية(. بالإ�صافة اإىل ذلك حت�صل العائالت على 
اأجل  من  اأولد  تعوي�ش  ي�صمى  ما   – حكومي  دعم 
          .البناء – من اأجل �رشاء ال�صقق ال�صكنية

االإنــفــاق اال�ســتــهــلكــي لـلأ�ســر فـي األــمــانــيــا

%35
�شــكــن، طــاقــة، 

�شــيــانــة بــيــت

%14
الــنــقــل

%14
طــعــام، �شــراب، 

تــبــغ
%10

اأوقــات الــفــراغ، 
تــ�شــلــيــة، ثــقــافــة

 %4
مــالبــ�ض، 
اأحــذيــة   

 %23
نــفـقـات مـتـنـوعـة

مـوضـوع

هــكــذا يــ�ســكــن الألــمــان
اأكــثـر مـن نــ�شــف الـنـا�ض فـي األـمـانــيــا يــ�شـكــنـون 

بالأجــرة، ولـيـ�ض في بـيـوتـهــم الـتـي يـمـلـكـونـهـا. %66 
من بـيـوت ال�شكـن هي عـبـارة مـنـازل لأ�شـرة واحــدة، 

6% عـبـارة عن مـبـان كـبـيـرة تـ�شـم �شـبـع �شقـق �شكنية 
اأو اأكثر. 35% من ال�شـقـق الـ�شـكـنـيـة والـبـيـوت تـ�شـل 
مـ�شـاحتـهـا اإلـى 100 متر مربـع اأو اأكـثــر، 5،5% مـن 

الـ�شـقـق ال�شكنية فقط م�شاحتها اأقل من 40 متر مربع.  
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والأن�صطة  الفراغ  لأوقات  وا�صعة  جمالت  ُمتَدّنية، 
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ال�صكان يف املدن.

�لطلب �ملرتفع على امل�صاكن يف الأماكن احل�رشية 
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الإيجار )اجلديد( اأكرث من 10% عن الإيجار املتو�صط 
بع�ش  وجود  مع  املنطقة،  ذات  يف  م�صابه  ملنزل 
و�صعت  ال�صكن"  "حملة  اإطار  و�صمن  ال�صتثناءات. 
احلكومة الأملانية الحتادية يف 2018 ن�صب عينيها 
هدف بناء 1،5 مليون �صقة �صكنية جديدة، وخ�ص�صت 
الجتماعية  امل�صاكن  اأجل  من  يورو  مليار   2
)ال�صعبية(. بالإ�صافة اإىل ذلك حت�صل العائالت على 
اأجل  من  اأولد  تعوي�ش  ي�صمى  ما   – حكومي  دعم 
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بالأجــرة، ولـيـ�ض في بـيـوتـهــم الـتـي يـمـلـكـونـهـا. %66 
من بـيـوت ال�شكـن هي عـبـارة مـنـازل لأ�شـرة واحــدة، 

6% عـبـارة عن مـبـان كـبـيـرة تـ�شـم �شـبـع �شقـق �شكنية 
اأو اأكثر. 35% من ال�شـقـق الـ�شـكـنـيـة والـبـيـوت تـ�شـل 
مـ�شـاحتـهـا اإلـى 100 متر مربـع اأو اأكـثــر، 5،5% مـن 

الـ�شـقـق ال�شكنية فقط م�شاحتها اأقل من 40 متر مربع.  
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�أ�ســلــوب حــيــاة

خا�ش  وب�صكل  اأي�صا،  كثريا.  ال�صفر  الأملان  يحب 
وال�صواطئ  الألب  جبال  حتتل  هنا  بالدهم.  داخل 
واأودية  الطبيعية  واملنتزهات  البحريات  ومناطق 
لئحة  على  الأوىل  املراتب  �صنوات  منذ  الأنهار 
ُوجهات ال�صياحة. ع�صق للتنوع والطبيعة، للم�صاهد 
ي�صارك  وال�صتجمام،  الريا�صة  ون�صاطات  اجلميلة 
بها الأملان �صيوَف البلد وموجاِت ال�صياحة الآتية 
�صعبية  تزداد  �صنوات  منذ  و�صوب.  حدب  كل  من 

اأملانيا كبلد �صياحي. 

 2017 عام  يف  ال�صياحية  الليايل  عدد  �رتفع 
مليون   83،9 �صياحية،  ليلة  مليون   459 اإىل 
من  �صيوف  ن�صيب  من  كانت  منها   )%18،2(
له مثيل.  ي�صبق  البالد، وهو رقم قيا�صي مل  خارج 
بفرتة   1990 يف  الأملانية  الوحدة  عودة  بعد 

يف  الإيجابي  الجتاه  هذا  ب�صائر  بداأت  وجيزة 
ذلك  منذ  وانطلق  �صياحي،  بلد  اإىل  اأملانيا  حتول 
ال�صياحية  الليايل  عدد  يف  امل�صتمر  التزايد  احلني 
 %75  .%88 اإىل  و�صل  مبعدل  الأجانب  لل�صيوف 
وب�صكل  اأووربا،  من  ياأتون  الأجانب  ال�صيوف  من 
وبريطانيا  و�صوي�رشة  وال�صويد  هولندا  من  رئي�صي 
حوايل  املتحدة  الوليات  من  ياأتي  كما  واإيطاليا. 

7،5% من ال�صياح.

من  القادمني  زوار  اأعداد  ارتفعت  م�سابه  وب�سكل 
من  منهم  كل  ح�صة  وارتفعت  اأفريقيا،  ومن  اآ�صيا 
ال�صوق ال�صياحية من 2015 اإىل عام 2016 مبقدار 
حوايل 8%. منذ 2010 حتتل اأملانيا املركز الثاين 
املف�صلة  ال�صياحية  الوجهة  ناحية  من  اأوروبا  يف 
لدى الأوروبيني، بعد اإ�صبانيا، وقبل فرن�صا. وي�صري 
حزيران/ بني  الذروة  قيم  اإىل  املو�صمي  التوزيع 
هذه  تعترب  حيث  الأول/اأكتوبر،  وت�رشين  يونيو 
التوزيع  ي�صري  بينما  الرئي�صي،  املو�صم  الفرتة 
وبادن- وبرلني  بافاريا  احتالل  اإىل  الإقليمي 

فورمتبريغ مراكز ال�صدارة. اأي�صا بالن�صبة لل�صباب 
حمبوبة  وجهة  اأملانيا  تعترب  عاما  و34   15 بني 
يف  فعال  ب�صكل  هوؤلء  ُي�صهم  حيث  لل�صياحة: 
الأرقام والتطورات الإيجابية يف قطاع ال�صياحة. 

م�قع متميز للمعار�ض و�مل�ؤمتر�ت

الثالثة  وللمرة  اأملانيا  متكنت   ،2017 العام  يف 
يف  املتقدم  موقعها  تر�صيخ  من  التوايل  على  ع�رش 
متميزا  مركزا  كونها  ناحية  من  اأوروبا  �صدارة 
الدويل  الت�صنيف  ويف  والجتماعات.  للموؤمترات 
الثاين  املركز  اأملانيا  حتتل  املوؤمترات  ملواقع 

مـوضـوع

اأكــبــر مــطــار: فــرانــكــفــورت               

اأكــبــر مــحــطــة قــطــارات: ليــبــزيــغ               

اأكــبـر مــرفــاأ: هــامــبــورغ                              

اأكــبـر مــ�شــاحــة مــعــر�ض: هــانــوفــر               

اأكــبــر مــنــتــجــع: فــيــ�ســبــادن                

اأكــبــر مـهـرجـان �شــعـبي: اأكــتـوبـر فــيـ�سـت             

اأكــبــر مــنــتــزه لأوقــات الــفــراغ:                 
اأوروبــا بــارك, را�ســت

الئـحـة
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مـ�شـهـد بـانورامـي �شــاحــر لـجـبـال الألــب: الـعــديــد مـن الـ�شـيــاح الأجــانــب الـقــادمــيـن اإلـى بــافــاريــا يـقــدرون هـذه الـطــبــيـعــة الـخــالبــة

الأهم  املوقع  تعترب  التي  املتحدة  الوليات  بعد 
حوايل  البالد  دخل   2016 يف  للمعار�ش.  عامليا 
وحوايل  اخلارج،  من  وم�صارك  عار�ش   113000
3،2 مليون �صيف ح�رشوا من اخلارج اأي�صا لزيارة 
املعار�ش الأملانية. وت�صكل املدن الكبرية ال�صاحرة 
وال�صياح، وهي مدن  للزوار  اأ�صا�صية  اجتذاب  مراكز 
وهامبورغ  وفرانكفورت  ودو�صلدورف  در�صدن 
ونورنبريغ  وميونيخ  وكولونيا  وليبزيغ  وهانوفر 
برلني.  مدينة  بالتاأكيد  راأ�صها  وعلى  و�صتوتغارت، 
مليون  و12،7  �صياحية  ليلة  مليون   31 من  اأكرث 

 .2016 عام  يف  الأملانية  العا�صمة  زاروا  �صيف 
حتتل  املجرد،  ال�صياحية  الليايل  عدد  حيث  ومن 
برلني املركز الثالث يف اأوروبا، بعد لندن وباري�ش. 

الأملاين  ال�صياحة  مركز  اأجراه  ��ستطالع  وح�سب 
(DZT)، فاإن من بني مراكز اجتذاب ال�صياح الأجانب 
ق�رش  مثل  كال�صيكية،  مواقع  اأي�صا،  الرئي�صية 
نوي�صفان�صتاين وكاتدرائية كولونيا. هذا بالإ�صافة 
اإىل ال�صعبية التي تتمتع بها مواقع �صنفتها منظمة 
اليوني�صكو يف عداد الإرث العاملي، منها على �صبيل 
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خا�ش  وب�صكل  اأي�صا،  كثريا.  ال�صفر  الأملان  يحب 
وال�صواطئ  الألب  جبال  حتتل  هنا  بالدهم.  داخل 
واأودية  الطبيعية  واملنتزهات  البحريات  ومناطق 
لئحة  على  الأوىل  املراتب  �صنوات  منذ  الأنهار 
ُوجهات ال�صياحة. ع�صق للتنوع والطبيعة، للم�صاهد 
ي�صارك  وال�صتجمام،  الريا�صة  ون�صاطات  اجلميلة 
بها الأملان �صيوَف البلد وموجاِت ال�صياحة الآتية 
�صعبية  تزداد  �صنوات  منذ  و�صوب.  حدب  كل  من 

اأملانيا كبلد �صياحي. 

 2017 عام  يف  ال�صياحية  الليايل  عدد  �رتفع 
مليون   83،9 �صياحية،  ليلة  مليون   459 اإىل 
من  �صيوف  ن�صيب  من  كانت  منها   )%18،2(
له مثيل.  ي�صبق  البالد، وهو رقم قيا�صي مل  خارج 
بفرتة   1990 يف  الأملانية  الوحدة  عودة  بعد 

يف  الإيجابي  الجتاه  هذا  ب�صائر  بداأت  وجيزة 
ذلك  منذ  وانطلق  �صياحي،  بلد  اإىل  اأملانيا  حتول 
ال�صياحية  الليايل  عدد  يف  امل�صتمر  التزايد  احلني 
 %75  .%88 اإىل  و�صل  مبعدل  الأجانب  لل�صيوف 
وب�صكل  اأووربا،  من  ياأتون  الأجانب  ال�صيوف  من 
وبريطانيا  و�صوي�رشة  وال�صويد  هولندا  من  رئي�صي 
حوايل  املتحدة  الوليات  من  ياأتي  كما  واإيطاليا. 

7،5% من ال�صياح.

من  القادمني  زوار  اأعداد  ارتفعت  م�سابه  وب�سكل 
من  منهم  كل  ح�صة  وارتفعت  اأفريقيا،  ومن  اآ�صيا 
ال�صوق ال�صياحية من 2015 اإىل عام 2016 مبقدار 
حوايل 8%. منذ 2010 حتتل اأملانيا املركز الثاين 
املف�صلة  ال�صياحية  الوجهة  ناحية  من  اأوروبا  يف 
لدى الأوروبيني، بعد اإ�صبانيا، وقبل فرن�صا. وي�صري 
حزيران/ بني  الذروة  قيم  اإىل  املو�صمي  التوزيع 
هذه  تعترب  حيث  الأول/اأكتوبر،  وت�رشين  يونيو 
التوزيع  ي�صري  بينما  الرئي�صي،  املو�صم  الفرتة 
وبادن- وبرلني  بافاريا  احتالل  اإىل  الإقليمي 

فورمتبريغ مراكز ال�صدارة. اأي�صا بالن�صبة لل�صباب 
حمبوبة  وجهة  اأملانيا  تعترب  عاما  و34   15 بني 
يف  فعال  ب�صكل  هوؤلء  ُي�صهم  حيث  لل�صياحة: 
الأرقام والتطورات الإيجابية يف قطاع ال�صياحة. 

م�قع متميز للمعار�ض و�مل�ؤمتر�ت

الثالثة  وللمرة  اأملانيا  متكنت   ،2017 العام  يف 
يف  املتقدم  موقعها  تر�صيخ  من  التوايل  على  ع�رش 
متميزا  مركزا  كونها  ناحية  من  اأوروبا  �صدارة 
الدويل  الت�صنيف  ويف  والجتماعات.  للموؤمترات 
الثاين  املركز  اأملانيا  حتتل  املوؤمترات  ملواقع 

مـوضـوع

اأكــبــر مــطــار: فــرانــكــفــورت               

اأكــبــر مــحــطــة قــطــارات: ليــبــزيــغ               

اأكــبـر مــرفــاأ: هــامــبــورغ                              

اأكــبـر مــ�شــاحــة مــعــر�ض: هــانــوفــر               

اأكــبــر مــنــتــجــع: فــيــ�ســبــادن                

اأكــبــر مـهـرجـان �شــعـبي: اأكــتـوبـر فــيـ�سـت             

اأكــبــر مــنــتــزه لأوقــات الــفــراغ:                 
اأوروبــا بــارك, را�ســت

الئـحـة
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�أ�ســلــوب حــيــاة

املثال ق�رش �صان�صو�صي يف بوت�صدام ومدينة فاميار 
اأحداث عديدة  الكال�صيكية. عالوة على ذلك جتتذب 
الكثري من الزوار، مثل مهرجان اأكتوبر في�صت الذي 
زواره  بعدد  العامل،  �صعبي يف  اأكرب مهرجان  يعترب 
القدم  اأي�صا مالعب كرة  اإن�صان.  البالغ 6،2 مليون 
ميدان  ال�صياح:  اجتذاب  مراكز  لئحة  على  تقف 
بناء  اأعجوبة  يعترب  الذي  ميونيخ،  يف  األيان�ش 
هريت�صوغ  ال�صوي�رشي  املعماري  الهند�صي  املكتب 
ودو مورون، وموطن نادي بايرن ميونيخ املتميز. 

�حلركة يف �ملطلق. كما الربامج والأحداث الثقافية، 
جتتذب احلركة العديد من الزوار. حوايل 200000 
واملر�صومة  املخططة  امل�صري  طرقات  من  كيلومرت 
متميزة،  واإطاللت  �صاِهد  مِلَ ال�رشوط  اأح�صن  تتيح 
اأو  الوطنية،  املنتزهات  امل�صري يف  كما يف جولت 
اأمام بانوراما جبال الألب. هذا بالإ�صافة اإىل 200 
اإجمايل  بطول  للدراجات،  وموؤهلة  طريق مر�صوفة 
ي�صل اإىل 70000 كيلومرت، منها على �صبيل املثال 
طريق دراجات اأوروبا على امتداد ال�صتار احلديدي 

الأملاين  ليمي�ش  اأو طريق  )بطول 1131 كيلومرت(، 
باأ�صعار  املبيت  يريد  ومن  كيلومرت.   818 بطول 
اأكرث من 500 من بيوت  زهيدة، �صيجد �صالته يف 
اأو  العائالت،  ال�صباب، منها 130 موؤهلة ل�صتقبال 
يف  املوؤقتة  لالإقامة  مع�صكر   2919 من  واحد  يف 

اخليام اأو عربات النوم. 

�إجازة ��ستجمام ورحلة �سديقة للبيئة

متميزة  مكانة  والعالج  ال�صتجمام  رحالت  حتتل 
عرو�صا  ي�صمل  وهذا  �صياحي.  كبلد  اأملانيا  يف 
هي  كما  النهر،  يف  ال�صاونا  مثل  اعتيادية  غري 
على  اأي�صا  ي�صتمل  كما  اإم�ش،  حمامات  يف  احلال 
جوهر  متثل  التي  الطبيعية  املواقع  من  العديد 
مثل  وال�صباحة،  ال�صتجمام  ومراكز  املنتجعات 
بعمارته  اأوينهاوزن  باد  اأو  فوري�ص�صهوفن  باد 
اأملانيا  يف  ويوجد  التاأ�صي�ش.  ع�رش  من  املتميزة 
ا�صتجمام،  350 حمام �صحي ومركز  ما جمموعه 
احلمامات  احتاد  قبل  من  ر�صميا  بها  معرتف 
الطبية  اخلدمات  م�صتوى  اأي�صا  ال�صحية.  واملراكز 
والعالج واإعادة التاأهيل يف اأملانيا جتتذب العديد 

من ال�صيوف اإىل البالد. 

ال�صتجمام  اإىل  فقط  الزوار  ي�صعى  ل  هذ�،  كل  مع 
اأي�صا  يراعون  واإمنا  ال�صخ�صية،  واملتعة  والراحة 
على  الطلب  يزداد  اأملانيا  ففي  وحمياتها.  البيئة 
ريفية  بيوت  امل�صتدام.  وال�صفر  البيئية  ال�صياحة 
اليوم  ويوجد  لالإجازة،  غرفا  للزوار  تتيح  بيئية 
104 منتزهات وطنية و 17 حممية بيئية، حتمل 
جميعها عنوانا كبريا: التنمية امل�صتدامة واحلفاظ 
من  زائر  كل  يتمكن  ولكي  احلياتي.  التنوع  على 
التحرك بحرية ومرونة يف اأملانيا، بالد ال�صياحة، 
احلركة  تاأمني  على  املبادرات  من  العديد  تقوم 
وخا�صة  معوقات،  اأية  بال  واخلدمات  والتنقل 

لذوي الحتياجات اخلا�صة. 

يـ�سـود في األمانـيا طـقـ�س مـاطـر دافـئ اإلى 
حـد مـا، مـع ريـاح غـربـيـة. اأما التقلبات الكبيرة 
في درجـات الحـرارة، فـهي من الأمـور الـنـادرة. 
وتتـ�شاقط الأمطار في كافة ف�شول ال�شنة. �شتاء 
غـير قـا�ض )2 حتى -6 درجـات(، و�شـيـف غـير 

حـار )18 حتى 20 درجة( في المعـتاد. وقد و�شل 
متو�شـط درجات الحـرارة ال�شنوي في عام 2014 
اإلى 10،3 درجات مئوية، وهو رقم قيا�شي، تجاوز 

المتو�شط المح�شوب على مدى �شنوات طويلة، 8،2 
للـفـترة القـيا�شـية الدولـيـة من 1961 حتى 1990، 

بمـقدار 2،1 درجة. وقد كـانت 2014 اأكـثر دفـئـًا 
بـمـقدار 0،4 درجـة من الـ�شـنـوات الأكـثـر دفـئـًا 

حـتـى الآن، 2000 و2007. 
 dwd.de

مـعـلومـات
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عرو�ض �سياحية جذ�بة يف �ل�اليات 
�الحتادية �جلديدة

دورا  اخلم�ش  اجلديدة  الحتادية  الوليات  تلعب 
عودة  متخ�صت  وقد  ال�صياحي.  القطاع  يف  مهما 
من  للعديد  كثرية  منافع  عن  الأملانية  الوحدة 
املناطق يف �رشق البالد، حيث برزت هذه املناطق 
قيام  على  �صاعد  مما  متميزة،  �صياحية  كمواقع 
مثل  طبيعية،  مناطق  جديدة.  اقت�صادية  بنية 
مثال  ومنها  البلطيق،  بحر  يف  ال�صتحمام  مواقع 
داخل  من  ال�صياح  جتتذب  روغن،  جزيرة  يف  بينز 
اأملانيا وخارجها. وقد حقق عدد الليايل ال�صياحية 

من  باأكرث  زيادة  اجلديدة  الأملانية  الوليات  يف 
الإجازة  رحالت  ويف   .1993 العام  منذ  ال�صعف، 

التي تدوم اأكرث من خم�صة اأيام، 

مـكـلـنـبـورغ-فـوربومـرن  وليـة  حـ�سـة  و�سـلت 
من   2017 عام  يف  الـبـالد  �صـرق  �صمال  يف 
الـ�صـوق اإىل 5،1%، مـتـقـدمـة بـ�صـكـل طـفـيـف على 
الـتـي  الـجـنـوب،  فـي  "الـقديـمـة"  بافاريـا  ولية 
الـمرء،  �صاهد  مهما   .%4،9 اإىل  ح�صتها  و�صـلـت 
وامل�صاهدة  لال�صـتـكـ�صـاف  الـمـزيـد  هـنـاك  مـازال 
كبلد  باأملانيا  والإعجاب  والحتفال،  وال�صتمتاع 
مـتميز.                مـتنـوع  �صـياحي 

بــرلـني

هــامــبــورغ

هــانــوفــر

در�ســدن 
ليــبـزيـغ

نـورنـبـيـرغ

�سـتـوتـغـارت

فــرانـكــفـورت

مـيـونـيـخ

قـ�شـر نـوي�شـفـانـ�شـتـاين

اأوروبـا بـارك

كـولــونـيـا

دو�ســلــدورف 

بـالد الـعـجـائـب الـمـ�شـغـرة

     وجــهــات الــ�ســفــر الأولــى
تــبـلــغ حــ�شــة الــمــدن "الــ�شــاحــرة" الإحــدى عــ�شــر

 43% مــن اإجــمــالــي الــلــيــالــي الــ�شــيــاحــيــة لــلــزوار 
الأجــانــب في األــمــانــيــا. وتــتــقــدم بــرلــين بــ�شــكــل

 وا�شــح عــلــى مــيــونــيــخ وفــرانــكــفــورت وهــامــبــورغ. 
56% مــن الــلــيــالــي الــ�شــيــاحــيــة لــالأجــانــب مــن 
نــ�شــيــب الــمــدن الــتــي يــزيــد تــعــداد �شــكــانــهــا 

عــن 100000 نــ�شــمــة. 

      اأهــم الــمــطــارات 
اأكــبــر ثــالثــة مــطــارات فــي األــمــانــيــا هي 

مــطــارات فــرانــكــفــورت 64،5 مــلــيــون مــ�شــافــر، 
ومــيــونــيــخ 44،6 مــلــيــون، ودو�شــلــدورف 24،5 

مــلــيــون، في الــعــام 2017. 

      اأكــثــر الـمـواقــع �ســعـبــيـة 
حـ�شـب ا�شـتـطـالع لـلـراأي اأجراه الـمـركـز 

الألـمـانـي للـ�شــيـاحــة كـان فـي الـعــام 2017 بـلـد 
الـــعــجـائــب الـمــ�شــغــرة فـي هــامــبــورغ واأوروبــا 

بـارك فـي را�شــت و قـ�شـر نـويــ�شـفـانـ�شــتـايـن،  
الـمــواقــع الـثــالث الأكـثـر �شــعــبــيــة ومــ�شــاهــدة 

مـن قـِـبـَـل الــ�شــيــاح الأجـانــب. 

الـــســـفـــر فــي ألـــمـــانـــيـــا
خـارطـة

     وجــهــات الــ�ســفــر الأولــى
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�أ�ســلــوب حــيــاة

املثال ق�رش �صان�صو�صي يف بوت�صدام ومدينة فاميار 
اأحداث عديدة  الكال�صيكية. عالوة على ذلك جتتذب 
الكثري من الزوار، مثل مهرجان اأكتوبر في�صت الذي 
زواره  بعدد  العامل،  �صعبي يف  اأكرب مهرجان  يعترب 
القدم  اأي�صا مالعب كرة  اإن�صان.  البالغ 6،2 مليون 
ميدان  ال�صياح:  اجتذاب  مراكز  لئحة  على  تقف 
بناء  اأعجوبة  يعترب  الذي  ميونيخ،  يف  األيان�ش 
هريت�صوغ  ال�صوي�رشي  املعماري  الهند�صي  املكتب 
ودو مورون، وموطن نادي بايرن ميونيخ املتميز. 

�حلركة يف �ملطلق. كما الربامج والأحداث الثقافية، 
جتتذب احلركة العديد من الزوار. حوايل 200000 
واملر�صومة  املخططة  امل�صري  طرقات  من  كيلومرت 
متميزة،  واإطاللت  �صاِهد  مِلَ ال�رشوط  اأح�صن  تتيح 
اأو  الوطنية،  املنتزهات  امل�صري يف  كما يف جولت 
اأمام بانوراما جبال الألب. هذا بالإ�صافة اإىل 200 
اإجمايل  بطول  للدراجات،  وموؤهلة  طريق مر�صوفة 
ي�صل اإىل 70000 كيلومرت، منها على �صبيل املثال 
طريق دراجات اأوروبا على امتداد ال�صتار احلديدي 

الأملاين  ليمي�ش  اأو طريق  )بطول 1131 كيلومرت(، 
باأ�صعار  املبيت  يريد  ومن  كيلومرت.   818 بطول 
اأكرث من 500 من بيوت  زهيدة، �صيجد �صالته يف 
اأو  العائالت،  ال�صباب، منها 130 موؤهلة ل�صتقبال 
يف  املوؤقتة  لالإقامة  مع�صكر   2919 من  واحد  يف 

اخليام اأو عربات النوم. 

�إجازة ��ستجمام ورحلة �سديقة للبيئة

متميزة  مكانة  والعالج  ال�صتجمام  رحالت  حتتل 
عرو�صا  ي�صمل  وهذا  �صياحي.  كبلد  اأملانيا  يف 
هي  كما  النهر،  يف  ال�صاونا  مثل  اعتيادية  غري 
على  اأي�صا  ي�صتمل  كما  اإم�ش،  حمامات  يف  احلال 
جوهر  متثل  التي  الطبيعية  املواقع  من  العديد 
مثل  وال�صباحة،  ال�صتجمام  ومراكز  املنتجعات 
بعمارته  اأوينهاوزن  باد  اأو  فوري�ص�صهوفن  باد 
اأملانيا  يف  ويوجد  التاأ�صي�ش.  ع�رش  من  املتميزة 
ا�صتجمام،  350 حمام �صحي ومركز  ما جمموعه 
احلمامات  احتاد  قبل  من  ر�صميا  بها  معرتف 
الطبية  اخلدمات  م�صتوى  اأي�صا  ال�صحية.  واملراكز 
والعالج واإعادة التاأهيل يف اأملانيا جتتذب العديد 

من ال�صيوف اإىل البالد. 

ال�صتجمام  اإىل  فقط  الزوار  ي�صعى  ل  هذ�،  كل  مع 
اأي�صا  يراعون  واإمنا  ال�صخ�صية،  واملتعة  والراحة 
على  الطلب  يزداد  اأملانيا  ففي  وحمياتها.  البيئة 
ريفية  بيوت  امل�صتدام.  وال�صفر  البيئية  ال�صياحة 
اليوم  ويوجد  لالإجازة،  غرفا  للزوار  تتيح  بيئية 
104 منتزهات وطنية و 17 حممية بيئية، حتمل 
جميعها عنوانا كبريا: التنمية امل�صتدامة واحلفاظ 
من  زائر  كل  يتمكن  ولكي  احلياتي.  التنوع  على 
التحرك بحرية ومرونة يف اأملانيا، بالد ال�صياحة، 
احلركة  تاأمني  على  املبادرات  من  العديد  تقوم 
وخا�صة  معوقات،  اأية  بال  واخلدمات  والتنقل 

لذوي الحتياجات اخلا�صة. 

يـ�سـود في األمانـيا طـقـ�س مـاطـر دافـئ اإلى 
حـد مـا، مـع ريـاح غـربـيـة. اأما التقلبات الكبيرة 
في درجـات الحـرارة، فـهي من الأمـور الـنـادرة. 
وتتـ�شاقط الأمطار في كافة ف�شول ال�شنة. �شتاء 
غـير قـا�ض )2 حتى -6 درجـات(، و�شـيـف غـير 

حـار )18 حتى 20 درجة( في المعـتاد. وقد و�شل 
متو�شـط درجات الحـرارة ال�شنوي في عام 2014 
اإلى 10،3 درجات مئوية، وهو رقم قيا�شي، تجاوز 

المتو�شط المح�شوب على مدى �شنوات طويلة، 8،2 
للـفـترة القـيا�شـية الدولـيـة من 1961 حتى 1990، 

بمـقدار 2،1 درجة. وقد كـانت 2014 اأكـثر دفـئـًا 
بـمـقدار 0،4 درجـة من الـ�شـنـوات الأكـثـر دفـئـًا 

حـتـى الآن، 2000 و2007. 
 dwd.de
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�صعبها  ويتميز  للريا�صة،  عا�صق  بلد  هي  اأملانيا 
فعلى  الريا�صية.  الإجنازات  من  كبري  مبخزون 
تبلغ  الأوملبية،  امليداليات  اإجمايل  م�صتوى 
 ،)2018 )حتى  ميدالية   1757 اأملانيا  ح�صة 
الوليات  بعد  الثالثة  املرتبة  بذلك  وحتتل 
مليون   28 حوايل  الرو�صي.  والحتاد  املتحدة 
اأكرث  اأو  واحد  يف  اأع�صاء  هم  اأملانيا  يف  اإن�صان 
حوايل  عددها  يبلغ  التي  الريا�صية  النوادي  من 
الريا�صية  الن�صاطات  جانب  واإىل  ناد.   91000
�صعيد  على  مهما  دورا  اأي�صا  النوادي  تتوىل 
جمال  يف  خا�ش  وب�صكل  وامل�صاركة.  املجتمع 
النوادي  ال�صغار وال�صباب والندماج، حيث تقوم 
الريا�صية  والروح  النظيف  اللعب  قيم  بن�رش 
التوجهات  وب�صبب  والت�صامح.  اجلماعة  وروح 
النوادي  اأداء  يزداد  اأملانيا  املتزايدة يف  العاملية 
وتزايد  الندماج  �صوء  على  اأهمية،  الريا�صية 
60700 نادي ريا�صي  اأعداد املهاجرين. حوايل 
اأ�صول  من  اأع�صاء  وفرقها  �صفوفها  بني  ت�صم 
حوايل  اأن  اإجمايل  ب�صكل  املعتقد  ومن  اأجنبية. 
يدخلون  اأجنبية  اأ�صول  من  اإن�صان  مليون   1،7

على  الريا�صية  النوادي  اأحد  ع�صوية  يف  اليوم 
اإىل  املنت�صبني  فئة  تبقى  ذلك  ورغم  الأقل. 
الأجنبية  الأ�صول  ذوي  من  املنتظمة  الريا�صة 

ن�صبيا.  منخف�صة 

لحتاد  الريا�صة"  خالل  من  "�الندماج  برنامج 
الريا�صة الأوملبية الأملاين (DOSB) يرى يف الهجرة 
ومن  اأملانيا.  يف  الريا�صة  عامل  لإغناء  فر�صة 
امل�صتقبل  يف  الرئي�صية  العمل  برنامج  مو�صوعات 
�صتكون الفئات ال�صعيفة التمثيل يف عامل الريا�صة 
وال�صيدات.  الفتيات  مثل  الآن،  حتى  الأملانية 
كرة  واحتاد  البوند�صليغا  موؤ�ص�صة  مع  وبالتعاون 
القدم الأملاين (DFB) قامت اأي�صا احلكومة الأملانية 
دعم  يتم  حيث  اندماج.  مبادرة  باإطالق  الحتادية 
الالجئني  اندماج  اأجل  من  م�صتدامة  م�رشوعات 
بدعم  يحظى  الذي  امل�رشوع  الريا�صة.  عامل  يف 
من   0:1" القدم  بكرة  الأملاين  الوطني  املنتخب 
اأجل اأهال و�صهال"، وامل�رشوع الالحق الذي يحمل 
ا�صم "0:2 من اأجل اأهال و�صهال"، قام منذ 2015 
اأجل  من  ناد   3400 حلوايل  املايل  الدعم  بتقدمي 

مـوضـوع

1954
األــمــانــيــا تــفــوز لـلـمــرة الأولــى 

بــكــاأ�ض الــعــالــم في كــرة الــقــدم، فـي 
�شــويــ�شــرة )الـمــبــاراة الـنــهــائــيــة 2:3 

مع هــنــغـاريــا(. "مــعــجــزة بــيــرن" 
تــ�شــبــح رمــزًا دائــمــًا ومــثــاًل يــحـتــذى 

في مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب. 

1988
�شــتــيــفــي غــراف تــغــدو لعــبــة 
الــتــنــ�ض الأولـى الــتـي تــفــوز فـي 

بــطــولت الــتــنـ�ض الــعـالــمـيـة الأربــع 
الأهــم، اإ�شــافــة اإلـى الــمــيــدالــيـــة 

الــذهــبـــيــة في دورة الألــعــاب 
الأولــمــبــيــة خــالل عـام واحــد. 

1972
الألــعــاب الأولــمــبــيــة الــ�شــيــفــيــة 

فـي مــيــونــيــخ تــطــغــى عــلــيــهــا 
عــمــلــيــة اخــتــطــاف وقــتــل 

الــريــا�شــيــيــن الإ�شــرائــيــلــيــيــن 
مــن خــالل اإرهــابــيــيــن 

فــلــ�شــطــيــنــيــيــن. 

مـحـطـات
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فـي الألـعــاب الأولـمـبـيـة الـمـوازيـة "بـارالـيـمـبـيـكـ�ض" 2018 فـي بـيـونـغ �شـانـغ فـازت لعـبـة الـتـزلـج الـفـردي اأّنا �شـافـلـهـوبـر بـمـيـداليـتـني ذهـبـيـتـني

2006
بــطــولــة فــيــفــا لــكــاأ�ض الــعــالــم 

بــكــرة الــقــدم تــحــت �شــعــار "الــعـالــم 
فـي �شــيــافــة اأ�شــدقــاء" تــتــحــول 

اإلـى "اأ�شــطــورة �شــيــف"، وتــُـكـ�شــِب 
األــمــانــيــا الــكــثــيــر مـن الــ�شــعــبــيــة 

عـلـى الـمــ�شــتــوى الــعــالــمــي. 

2014
الـمـنـتـخـب الألـمــانـي بـكــرة الـقــدم 
يــفـوز بــبـطـولــة كــاأ�ض الــعـالــم فـي 

الـبرازيـل، بـعـد بـطولة قـويـة )الـمـباراة 
الـنـهـائـيـة 0:1 مع الأرجنـتـيـن(. اإنـهـا 
الـمـرة الــرابــعــة الـتـي تــ�شـبـح فــيـهـا 
األـمـانـيـا بـطــل الـعـالـم، مـنـذ 1954. 

2018
نـجـمـا الـرقـ�ض عـلى الجـلــيـد األــيـونـا 

�شــافــ�شــيــنـكــو وبــرونــو مــا�شــوت 
يـحــقــقــان لألــمـانــيــا الــمـيــدالــيــة 

الـذهـبـيـة الأولـمـبـيــة وبـطــولـة الـعـالـم 
في الـرقـ�ض الـزوجي، ويــحــطــمــان 

الأرقـام العالمية في كال الم�شابقتين.  
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�صعبها  ويتميز  للريا�صة،  عا�صق  بلد  هي  اأملانيا 
فعلى  الريا�صية.  الإجنازات  من  كبري  مبخزون 
تبلغ  الأوملبية،  امليداليات  اإجمايل  م�صتوى 
 ،)2018 )حتى  ميدالية   1757 اأملانيا  ح�صة 
الوليات  بعد  الثالثة  املرتبة  بذلك  وحتتل 
مليون   28 حوايل  الرو�صي.  والحتاد  املتحدة 
اأكرث  اأو  واحد  يف  اأع�صاء  هم  اأملانيا  يف  اإن�صان 
حوايل  عددها  يبلغ  التي  الريا�صية  النوادي  من 
الريا�صية  الن�صاطات  جانب  واإىل  ناد.   91000
�صعيد  على  مهما  دورا  اأي�صا  النوادي  تتوىل 
جمال  يف  خا�ش  وب�صكل  وامل�صاركة.  املجتمع 
النوادي  ال�صغار وال�صباب والندماج، حيث تقوم 
الريا�صية  والروح  النظيف  اللعب  قيم  بن�رش 
التوجهات  وب�صبب  والت�صامح.  اجلماعة  وروح 
النوادي  اأداء  يزداد  اأملانيا  املتزايدة يف  العاملية 
وتزايد  الندماج  �صوء  على  اأهمية،  الريا�صية 
60700 نادي ريا�صي  اأعداد املهاجرين. حوايل 
اأ�صول  من  اأع�صاء  وفرقها  �صفوفها  بني  ت�صم 
حوايل  اأن  اإجمايل  ب�صكل  املعتقد  ومن  اأجنبية. 
يدخلون  اأجنبية  اأ�صول  من  اإن�صان  مليون   1،7

على  الريا�صية  النوادي  اأحد  ع�صوية  يف  اليوم 
اإىل  املنت�صبني  فئة  تبقى  ذلك  ورغم  الأقل. 
الأجنبية  الأ�صول  ذوي  من  املنتظمة  الريا�صة 

ن�صبيا.  منخف�صة 

لحتاد  الريا�صة"  خالل  من  "�الندماج  برنامج 
الريا�صة الأوملبية الأملاين (DOSB) يرى يف الهجرة 
ومن  اأملانيا.  يف  الريا�صة  عامل  لإغناء  فر�صة 
امل�صتقبل  يف  الرئي�صية  العمل  برنامج  مو�صوعات 
�صتكون الفئات ال�صعيفة التمثيل يف عامل الريا�صة 
وال�صيدات.  الفتيات  مثل  الآن،  حتى  الأملانية 
كرة  واحتاد  البوند�صليغا  موؤ�ص�صة  مع  وبالتعاون 
القدم الأملاين (DFB) قامت اأي�صا احلكومة الأملانية 
دعم  يتم  حيث  اندماج.  مبادرة  باإطالق  الحتادية 
الالجئني  اندماج  اأجل  من  م�صتدامة  م�رشوعات 
بدعم  يحظى  الذي  امل�رشوع  الريا�صة.  عامل  يف 
من   0:1" القدم  بكرة  الأملاين  الوطني  املنتخب 
اأجل اأهال و�صهال"، وامل�رشوع الالحق الذي يحمل 
ا�صم "0:2 من اأجل اأهال و�صهال"، قام منذ 2015 
اأجل  من  ناد   3400 حلوايل  املايل  الدعم  بتقدمي 

مـوضـوع

1954
األــمــانــيــا تــفــوز لـلـمــرة الأولــى 

بــكــاأ�ض الــعــالــم في كــرة الــقــدم، فـي 
�شــويــ�شــرة )الـمــبــاراة الـنــهــائــيــة 2:3 

مع هــنــغـاريــا(. "مــعــجــزة بــيــرن" 
تــ�شــبــح رمــزًا دائــمــًا ومــثــاًل يــحـتــذى 

في مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب. 

1988
�شــتــيــفــي غــراف تــغــدو لعــبــة 
الــتــنــ�ض الأولـى الــتـي تــفــوز فـي 

بــطــولت الــتــنـ�ض الــعـالــمـيـة الأربــع 
الأهــم، اإ�شــافــة اإلـى الــمــيــدالــيـــة 

الــذهــبـــيــة في دورة الألــعــاب 
الأولــمــبــيــة خــالل عـام واحــد. 

1972
الألــعــاب الأولــمــبــيــة الــ�شــيــفــيــة 

فـي مــيــونــيــخ تــطــغــى عــلــيــهــا 
عــمــلــيــة اخــتــطــاف وقــتــل 

الــريــا�شــيــيــن الإ�شــرائــيــلــيــيــن 
مــن خــالل اإرهــابــيــيــن 

فــلــ�شــطــيــنــيــيــن. 

مـحـطـات
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�أ�ســلــوب حــيــاة

احتاد  الالجئني.  مع  التطوعية  ن�صاطاتها  متويل 
للريا�صة  ال�صاملة  املنظمة  عن  عبارة  هو   DOSB

يف  الأكرب  ال�صعبية  احلركة  وُيعَترَب  الأملانية، 
املتميزة  للريا�صة  الدعم  يقدم  حيث  اأملانيا. 
النوادي  بني  ومن  ال�صواء.  على  وال�صعبية 
 91000 عددها  والبالغ  ميثلها،  التي  الريا�صية 
بعد  تاأ�ص�صت  قد  ناد   20000 عن  يزيد  ما  يوجد 
عودة الوحدة الأملانية يف عام 1990. ومن بني 
كرة  احتاد  اأي�صا   ،DOSB يف  اأع�صاء  منظمة   98
مع   .1900 عام  يف  تاأ�ص�ش  الذي  الأملاين  القدم 
ناد   25000 على  موزعني  ع�صو،  ماليني  �صبعة 
العدد  اإىل  حاليا   DFB احتاد  و�صل  القدم،  لكرة 
الأكرب لأع�صائه يف تاريخ م�صريته الطويلة، وهو 

العامل.  اأكرب احتاد ريا�صي وطني تخ�ص�صي يف 

احلديث  واخلما�صي  الت�صلق  ريا�سة  جانب  �إىل 
"الثالثية"  ريا�صة  تعترب  املالكمة  وريا�صة 
حاليا  منوا  الأكرب  الريا�صات  بني  من  ترياتلون، 
بني  واملمار�صني.  املنت�صبني  عدد  حيث  من 
الأندية  هذه  اأع�صاء  عدد  حقق  و2015   2001
هناك  كان   2017 يف  ال�صعف.  من  اأكرث  زيادة 

ريا�صة  ميار�صون  وامراأة  رجل   85000 حوايل 
الريا�صة  يف  الأكرب  اجلذب  قوة  ترياتلون. 
كرة  ذروة  البوند�صليغا،  من  تنطلق  الأملانية 
البوند�صليغا  دوري  ويعترب  الأملانية.  القدم 
امل�صتوى  على  الدوري  بطولت  اأقوى  من  واحدا 
العاملي. ويف 306 مواجهات لأندية البوند�صليغا 
 2017/2016 مو�صم  يف  جاء  ع�رش،  الثمانية 
وهو  املالعب،  اإىل  م�صاهد  مليون   12،7 حوايل 
املباراة  يف  متفرجا   41500 و�صطيا  يعادل  ما 
الواحدة. اأما املقيا�ش الأكرب يف نوادي كرة القدم 
ني�صان/ يف  ميونيخ.  بايرن  نادي  فهو  الأملانية 

 27 رقم  بفوزه  النادي  احتفل   2017 اأبريل 
ميونيخ  بايرن  فوز  عن  ناهيك  اأملانيا،  ببطولة 
18 مرة بكاأ�ش احتاد الكرة الأملاين DFB، اإ�صافة 
و2013.   2001 يف   UEFA الأبطال  كاأ�ش  اإىل 
يعترب  ع�صوا،   290000 عن  يزيد  ما  خالل  ومن 
العامل  يف  القدم  لكرة  نادي  اأكرب  ميونيخ  بايرن 

الأع�صاء.  من حيث عدد 

العامل  بطل  للرجال،  القدم  بكرة  �أملانيا  منتخب 
اأربع مرات، وبطل اأوروبا ثالث مرات، هو الرائد يف 

اأكــثـر مـن 63000 م�شــارك: �شــبــاق مــورغــان كــوربــوريت تـ�شــالــنــج فـي فــرانــكــفــورت هـو الـحــدث الأكــبـر مـن نــوعــه فـي الــعــالــم
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عامل كرة القدم الأملانية. ومنذ الفوز ببطولة كاأ�ش 
الربازيل،  يف   2014 يف  القدم  بكرة   FIFA العامل 
العاملي.  للت�صنيف   FIFA لئحة  املنتخب  يقود 
يتميز  لوف  يواآخيم  املدرب  يقوده  الذي  املنتخب 
مفهوما  ويج�صد  التكتيكية،  الناحية  من  باملرونة 
املنتخب  ت�صكيلة  �صمن  اللعب.  يف  حديثا  جديدا 
الأملاين يوجد اأي�صا العديد من الالعبني من اأ�صول 
و�صامي  بوتينغ  جريومي  مثل  مهاجرة،  اأجنبية 

خ�صرية وم�صعود اأوزيل. 

تـَمـّيـز ريـا�سـي ونـجـاحـات فـي 
خمـتـلـف �لـريـا�سـات

�صعبية  اأملانيا  يف  تزداد  القدم  كرة  جانب  اإىل 
القوى  واألعاب  والرماية  والتن�ش  اجلمباز  من  كل 
الريا�صية  الن�صاطات  ولكن  والفرو�صية.  اليد  وكرة 
على  منها  كبرية.  جناحات  اأي�صا  حتقق  الأخرى 
مورغان  بي  جي  حتدي  مباراة  املثال  �صبيل 
 (J. P. Morgan Corporate Challenge) كوربوريت
اخلريي  ال�رشكات  �صباق  فرانكفورت.  مدينة  يف 
�رشكة،   2419 من  واأكرث  م�صارك،   63000 ي�صم 
العامل.  يف  نوعه  من  الأكرب  الن�صاط  بذلك  وهو 
نظر  وجهات  من  اإيجابيا  الريا�صي  امليزان  يبدو 
خمتلفة. الكثري من اأكاليل الغار ح�صدتها موؤ�ص�صة 
حوايل  بدعم  تقوم  وهي  الأملانية.  الريا�صة  دعم 
خمتلف  من  بالدعم،  وريا�صية  ريا�صي   4000
الريا�صة  واأنواع  الأوملبية،  الريا�صة  اأ�صناف 
ريا�صة  اإىل  اإ�صافة  الأوملبية،  غري  التقليدية 
الحتياجات  ذوي  ريا�صة  دعم  وال�صم.  املعوقني 
الوظائف.  اأهم  اإىل  عام  ب�صكل  ينتمي  اخلا�صة 
اأي�صا  الأملان  الريا�صيون  يحقق  املجال  هذا  ويف 
ففي  العاملي،  امل�صتوى  على  كبرية  جناحات 
م�صابقة الألعاب الأوملبية املوازية "باراملبيك�ش"، 
ميدالية   1871 اإىل  الأملانية  احل�صيلة  و�صلت 
الو�صطي.  )2018(، حمققة جناحات تفوق املعدل 

امل�صتوى  على  اخلارج  يف  الريا�صي  الن�صاط  دعم 
الأملانية،  اخلارجية  وزارة  تقدمه  الذي  الدويل 
ي�صكل عن�رشا هاما من عنا�رش ال�صيا�صة الثقافية 
الآن  حتى  ن�صطت  وقد  اخلارجية،  والتعليمية 
قدمت  العامل،  بلدان  من  بلد   100 من  اأكرث  يف 
ق�صري  م�رشوع   1400 عن  يزيد  ملا  الدعم  فيها 
الريا�صية.  الأن�صطة  خمتلف  من  املدى،  طويل  اأو 
الأجل  الطويل  امل�رشوع  ذلك،  على  الأمثلة  ومن 
والذي  اأوروغواي،  يف  الن�صائية  القدم  كرة  لدعم 
اأف�صل  يتم بف�صله تاأهيل املدربات، ويتيح فر�صة 
الريا�صي،  الن�صاط  للم�صاركة يف  والفتيات  للن�صاء 

وخا�صة كرة القدم. 

العديدة  الطرق  من  وغريها  �لطريقة  بهذه 
والبلدان  املناطق  بني  الأملانية  الريا�صة  تنتقل 
الأزمات  من  للوقاية  كو�صيلة  بدورها  لت�صاهم 
وك�صفري  ال�صعوب،  بني  التفاهم  على  وامل�صاعدة 
ال�رشيفة  واملناف�صة  والندماج  والت�صامح  للعدالة 

ال�صلمية.              اجلهود  وبذل 

مــبـادرات مـحـاربـة الــمــنــ�ســطــات مع 
 (WADA) تاأ�شـيـ�ض وكــالـة مـحــاربـة الــمــنــ�شـطــات

فـي الــعــام 1999، وقـبــول جـمـيــع اأ�شـحــاب 
الـ�شــاأن بـ�شـيـا�شـة الـ�شـرامـة الـكـامـلـة وعـدم 
الـتـ�شـامـح فـي مـواجــهــة الـمـنــ�شـطــات بـرزت 

الـحــاجــة اإىل و�شــع قــواعــد عــالـمــيــة مــوحــدة. 
وهــذا مــا تــم تــنــفـيــذه فــعــلــيـًا مـن خــالل 

(WADC) مـعــايــيـر مـحـاربــة الـمـنــ�شـطــات
 للمــرة الأوىل فـي الـعام 2003. ومــن 

الــمـفــتــر�ض اأن تــ�شــري نــ�شــخــة 
 جــديــدة مــعــدلــة مــنــهــا فـي 

 الأول مـن كــانــون الـثــانــي/
يــنــايــر 2021. 

 wada-ama.org

عـالـمـيـةمـعـلومـات
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�أ�ســلــوب حــيــاة

احتاد  الالجئني.  مع  التطوعية  ن�صاطاتها  متويل 
للريا�صة  ال�صاملة  املنظمة  عن  عبارة  هو   DOSB

يف  الأكرب  ال�صعبية  احلركة  وُيعَترَب  الأملانية، 
املتميزة  للريا�صة  الدعم  يقدم  حيث  اأملانيا. 
النوادي  بني  ومن  ال�صواء.  على  وال�صعبية 
 91000 عددها  والبالغ  ميثلها،  التي  الريا�صية 
بعد  تاأ�ص�صت  قد  ناد   20000 عن  يزيد  ما  يوجد 
عودة الوحدة الأملانية يف عام 1990. ومن بني 
كرة  احتاد  اأي�صا   ،DOSB يف  اأع�صاء  منظمة   98
مع   .1900 عام  يف  تاأ�ص�ش  الذي  الأملاين  القدم 
ناد   25000 على  موزعني  ع�صو،  ماليني  �صبعة 
العدد  اإىل  حاليا   DFB احتاد  و�صل  القدم،  لكرة 
الأكرب لأع�صائه يف تاريخ م�صريته الطويلة، وهو 

العامل.  اأكرب احتاد ريا�صي وطني تخ�ص�صي يف 

احلديث  واخلما�صي  الت�صلق  ريا�سة  جانب  �إىل 
"الثالثية"  ريا�صة  تعترب  املالكمة  وريا�صة 
حاليا  منوا  الأكرب  الريا�صات  بني  من  ترياتلون، 
بني  واملمار�صني.  املنت�صبني  عدد  حيث  من 
الأندية  هذه  اأع�صاء  عدد  حقق  و2015   2001
هناك  كان   2017 يف  ال�صعف.  من  اأكرث  زيادة 

ريا�صة  ميار�صون  وامراأة  رجل   85000 حوايل 
الريا�صة  يف  الأكرب  اجلذب  قوة  ترياتلون. 
كرة  ذروة  البوند�صليغا،  من  تنطلق  الأملانية 
البوند�صليغا  دوري  ويعترب  الأملانية.  القدم 
امل�صتوى  على  الدوري  بطولت  اأقوى  من  واحدا 
العاملي. ويف 306 مواجهات لأندية البوند�صليغا 
 2017/2016 مو�صم  يف  جاء  ع�رش،  الثمانية 
وهو  املالعب،  اإىل  م�صاهد  مليون   12،7 حوايل 
املباراة  يف  متفرجا   41500 و�صطيا  يعادل  ما 
الواحدة. اأما املقيا�ش الأكرب يف نوادي كرة القدم 
ني�صان/ يف  ميونيخ.  بايرن  نادي  فهو  الأملانية 

 27 رقم  بفوزه  النادي  احتفل   2017 اأبريل 
ميونيخ  بايرن  فوز  عن  ناهيك  اأملانيا،  ببطولة 
18 مرة بكاأ�ش احتاد الكرة الأملاين DFB، اإ�صافة 
و2013.   2001 يف   UEFA الأبطال  كاأ�ش  اإىل 
يعترب  ع�صوا،   290000 عن  يزيد  ما  خالل  ومن 
العامل  يف  القدم  لكرة  نادي  اأكرب  ميونيخ  بايرن 

الأع�صاء.  من حيث عدد 

العامل  بطل  للرجال،  القدم  بكرة  �أملانيا  منتخب 
اأربع مرات، وبطل اأوروبا ثالث مرات، هو الرائد يف 

اأكــثـر مـن 63000 م�شــارك: �شــبــاق مــورغــان كــوربــوريت تـ�شــالــنــج فـي فــرانــكــفــورت هـو الـحــدث الأكــبـر مـن نــوعــه فـي الــعــالــم
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�أ�ســلــوب حــيــاة

 3712000
نــ�شــمــة

 12970000
�شــائــح 

 2300000
زائــر لــجــزيــرة الــمــتــاحــف

 175
مــتــحــف ومــجــمــوعــة فــنــيــة

جــنــدارمــنــمــاركــت
اأحــد اأجــمــل الـمــواقــع فـي 
اأوروبــا، ويــتــمــيــز بــثــالثــة 
اأبــنــيــة �شــهــيــرة مــبــنــيــة 

عــلى الـطـراز الـكـال�شـيـكـي.

نــقــطـة مـراقــبــة �ســارلــي
الــجــدار اخــتــفــى، ولــكــن 

نــقـطــة الـمــراقــبـة الــعـ�شــكــريــة 
الـ�شــابــقــة مــازالــت �شــاهــدة 

عـلـى الــحــرب الــبــاردة.

برج التـلـفـزيون عند 
�سـاحـة األك�سندر بلت�س

مــن مــعــظــم مــنــاطــق 
الـمديــنة ميكـن م�شـاهدة 

برج التـلـفزيون الـمنتـ�شب 
عـند "األكـ�ض"، ومن مـن�شة 
الــبـرج يـطـل الـمـرء عـلـى 

كـامـل الـمـنـطـقـة.

جــزيــرة الـمــتــاحــف
تــنــتــمي الــمــتــاحــف اخلــمــ�ض 

فـي الـمـديــنـة لأفـ�شـل جمموعات 
الــمــقــتــنــيات فـي اأوروبــا. اإيــ�ســت غــالــري �ســايــد

بـــقــايــا الــجــدار الـمـزيـــنـة 
بــالألــوان الــفـنــيـة تـ�شـكـل الـيـوم 

اأطـول مـعـر�ض فـي الــهـواء 
الـطـلـق فـي الــعــامل.

بــوابــة بــرانــدنــبــورغ
رمــز عــودة الــوحــدة 

الألــمــانــيــة يــعــرفــه كــل 
زائــــر لــلــمــديـنــة.

�ســاحــة بــوتــ�ســدام
هـنــا يـظــهـر الــوجــه 
الـجــديــد لـمــديــنــة 
بــرلــني الــحـديــثــة. 

ن�شـاأت الـ�شــاحـة بـعــد 
�شــقــوط الـجــدار على 

مـ�شـاحـة كـبرية �شـاغـرة.

4

5

6

7

8

9

10

169 | 168

Tatsachen_2015_arab-Lebensart_kon.indd   169 25.07.2018   17:51:18



A

B

C

D

E

G
F H I

J

K
L

3
4

5

6
7

8
9

10

2

1

8
9

10101010

و�شط املدينة

 496471
زائــر لـمــهــرجــان بــرلــيــنــالــة

 4660
مــطــعــم

402
بــار وديــ�شــكــو

اأحــيــاء بــرلــني 
A - و�شط املدينة

B - فريدريك�شهاين-كرويت�شبريغ

C - بانكوف

D - �شارلوتنبريغ-فيلمر�شدورف

E - �شبانداو

F - �شتيغليت�ض-ت�شيلندورف

G - تيمبلهوف-�شونبريغ

H - نويكولن

I  - تريبتوف-كوبينيك

J - مارت�شان-هيلر�شدورف

K - لي�شتنبريغ

L - راينيكندورف

كــنــيــ�ســة الــذكــرى 
"غـيـدي�ســتــنــيــ�س كــيــر�سة"

�شـعـار غـرب الـمـديـنـة بـالـقـرب 
من �شـارع كـورفــور�شــتــنــدام 

الـ�شـهـيـر هــو فـي ذات الـوقـت 
ن�شب تذكاري وحتذيري للحرب.

رايــ�ســ�ســتــاغ
 هــنـا مـقـر الـبـونــد�شــتــاغ 
)الـبــرلـمــان( الألـمـانــي. 

وتــ�شــكــل الــقــبــة الـزجــاجــيـة 
مـركــز اجـتـذاب مــهـم لـلــزوار.

عــمــود الــنــ�ســر
بـعـد �شـعـود 285 درجــة 

يــ�شــل الـمــرء اإلـى مــنـ�شـة 
الإطــاللــة لـال�شــتــمــتــاع 

بـمــ�شـهــد رائـع لـلــمــديــنــة.

 4500000
زائــر لــحــديــقــة الــحــيــوان

بـانـورامـا

فريدريك�شهاين-
كرويت�شبريغ

1

2

3

ـمــواقــع مــتــمــيــزة فـي بــرلــيــن
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 3712000
نــ�شــمــة

 12970000
�شــائــح 

 2300000
زائــر لــجــزيــرة الــمــتــاحــف

 175
مــتــحــف ومــجــمــوعــة فــنــيــة

جــنــدارمــنــمــاركــت
اأحــد اأجــمــل الـمــواقــع فـي 
اأوروبــا، ويــتــمــيــز بــثــالثــة 
اأبــنــيــة �شــهــيــرة مــبــنــيــة 

عــلى الـطـراز الـكـال�شـيـكـي.

نــقــطـة مـراقــبــة �ســارلــي
الــجــدار اخــتــفــى، ولــكــن 

نــقـطــة الـمــراقــبـة الــعـ�شــكــريــة 
الـ�شــابــقــة مــازالــت �شــاهــدة 

عـلـى الــحــرب الــبــاردة.

برج التـلـفـزيون عند 
�سـاحـة األك�سندر بلت�س

مــن مــعــظــم مــنــاطــق 
الـمديــنة ميكـن م�شـاهدة 

برج التـلـفزيون الـمنتـ�شب 
عـند "األكـ�ض"، ومن مـن�شة 
الــبـرج يـطـل الـمـرء عـلـى 

كـامـل الـمـنـطـقـة.

جــزيــرة الـمــتــاحــف
تــنــتــمي الــمــتــاحــف اخلــمــ�ض 

فـي الـمـديــنـة لأفـ�شـل جمموعات 
الــمــقــتــنــيات فـي اأوروبــا. اإيــ�ســت غــالــري �ســايــد

بـــقــايــا الــجــدار الـمـزيـــنـة 
بــالألــوان الــفـنــيـة تـ�شـكـل الـيـوم 

اأطـول مـعـر�ض فـي الــهـواء 
الـطـلـق فـي الــعــامل.

بــوابــة بــرانــدنــبــورغ
رمــز عــودة الــوحــدة 

الألــمــانــيــة يــعــرفــه كــل 
زائــــر لــلــمــديـنــة.

�ســاحــة بــوتــ�ســدام
هـنــا يـظــهـر الــوجــه 
الـجــديــد لـمــديــنــة 
بــرلــني الــحـديــثــة. 

ن�شـاأت الـ�شــاحـة بـعــد 
�شــقــوط الـجــدار على 

مـ�شـاحـة كـبرية �شـاغـرة.
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�أ�ســلــوب حــيــاة

الأملاين  النبيذ  ي�صهد  اجلديدة  الألفية  بداية  منذ 
مرتبطة  العاملي،  امل�صتوى  على  نه�صة  مرحلة 
ري�صلينغ"،  "معجزة  م�صطلح  مع  وثيق  ب�صكل 
والذي  النبيذ،  منتجي  من  جديد  جيل  يج�صدها 
بدل  املتميزة،  النوعية  على  رئي�صي  ب�صكل  يعول 
الدورة  الكبرية.  والكمية  الوفرية  املحا�صيل  من 
الق�صرية  احلار  ال�صيف  وفرتة  الطويلة  الزراعية 
الأملاين عذبا، ولي�ش غنيا  العنب  ن�صبيا جتعل من 
منطقة   13 يف  الأملاين  العنب  ينمو  بالكحول. 
اإىل  الإجمالية  م�صاحتها  ت�صل  رئي�صية،  زراعية 
تتم فيها زراعة خمتلف  حوايل 102000 هكتار، 
وباملقارنة  التقليدية.  املحلية  العنب  اأ�صناف 
الكروم،  م�صاحات  مع  تنتمي  اأملانيا  فاإن  الدولية 
البلدان  اإىل  والنبيذ  للعنب  منتج   80000 وحوايل 
املتو�صطة يف هذا النوع من املنتجات. يف 2017 
و�صل الإنتاج الإجمايل اإىل 8،1 مليون هيكتولرت. 

حوايل  اإىل  ال�صوق  من  البيئي  النبيذ  ح�صة  وت�صل 
الأملانية  العنب  اإىل 5%. وتنتمي مناطق زراعة   4
العامل.  يف  ال�صمال  نحو  ُبعدا  العنب  كروم  لأكرث 
هذه  تقع  وزالة-اأون�صرتوت  زاك�صن  وبا�صتثناء 
وجنوب  غرب  جنوب  يف  رئي�صي  ب�صكل  املناطق 
العنب  زراعة  يف  الأكرب  الثالث  املناطق  البالد. 
راين هي�صن، وبفالت�ش، وبادن.  النبيذ هي  واإنتاج 
كروم  من  نوعا   140 حوايل  اأملانيا  يف  ويوجد 
العنب، علما اأن حوايل ع�رشين نوعا حتتل احل�صة 
الأبي�ش  النبيذ  وخا�صة  الأ�صواق،  من  الأكرب 
ري�صلينغ ومولر-تورغاو. ويتوزع الإنتاج الأملاين 
بني حوايل 64% من النبيذ الأبي�ش وحوايل %36 
بورغوندر  �صبيت  اأن  علما  الأحمر،  النبيذ  من 

ودورنفيلدر ت�صكل هنا اأنواع الكروم الأهم.

البرية  وت�صتهر  البرية.  بالد  �أي�سا  هي  �أملانيا 
تعود  عريقة  بتقاليد  رئي�صي  ب�صكل  الأملانية 
البرية  معا�رش  من  وبالعديد  ال�صنني،  مئات  اإىل 
كن�صية  اأو  عائلية  ملكية  اإىل  تعود  التي  ال�صغرية 
تابعة لالأديرة املختلفة. وتتميز كافة اأنواع البرية 
التي  العالية،  النقاء  ا�صتثناء بدرجة  الأملانية، بال 
العامل،  يف  الغذائية  للمواد  قانون  اأقدم  يحددها 
ويعود اإىل العام 1516. وين�ش هذا القانون على 
اأنه ل يجوز ا�صتخدام اأية مواد اإ�صافية يف �صناعة 
اإىل  وال�صعري واجلنجل. 5000  املاء  البرية، ماعدا 
اأملانيا،  يف  اإنتاجها  يتم  البرية  من  نوع   6000
يف  ن�صبته  تراجع  رغم  بيل�صرن،  باأ�صلوب  غالبيتها 

جممل ا�صتهالك البرية.  

يف  الغذائية  العادات  وتبويب  حتديد  ميكن  ال 
امل�صتهلكني  لدى  تتطور  ناحية  فمن  بدقة.  اأملانيا 

مـوضـوع

300
مـطـعم فـي األـمانـيـا، �شـنـفـها دلــيـل مــيـ�شــيــلـيـن 
الــ�شــهــيــر في عــام 2018 ومــنــحـهــا نــجــمـة اأو 

اثـنــتـيــن اأو حـتـى ثــالث نـجـوم. رقـم لــم يـ�شــبـق 
لـه مـثـيـل مـن قــبــل. وقد دخـل 11 مـطـعـمـًا في 

درجـة القمـّة من خالل اكتـ�شابـهـا ثـالث نـجـوم. 
بـهـذا تـحافـظ األمـانـيا على مركزها المتــقـدم 

على الـم�شـتـوى الأوروبي من حــيث عـدد مطـاعم 
الـثـالث نجــوم، في المـركـز الـثــاني، بـعـد اأمـّة 

الـ�شـيافـة والـطـعـام، فـرنـ�شا.  
 bookatable.com/de/guide-michelin

رقــم
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الأملاين  النبيذ  ي�صهد  اجلديدة  الألفية  بداية  منذ 
مرتبطة  العاملي،  امل�صتوى  على  نه�صة  مرحلة 
ري�صلينغ"،  "معجزة  م�صطلح  مع  وثيق  ب�صكل 
والذي  النبيذ،  منتجي  من  جديد  جيل  يج�صدها 
بدل  املتميزة،  النوعية  على  رئي�صي  ب�صكل  يعول 
الدورة  الكبرية.  والكمية  الوفرية  املحا�صيل  من 
الق�صرية  احلار  ال�صيف  وفرتة  الطويلة  الزراعية 
الأملاين عذبا، ولي�ش غنيا  العنب  ن�صبيا جتعل من 
منطقة   13 يف  الأملاين  العنب  ينمو  بالكحول. 
اإىل  الإجمالية  م�صاحتها  ت�صل  رئي�صية،  زراعية 
تتم فيها زراعة خمتلف  حوايل 102000 هكتار، 
وباملقارنة  التقليدية.  املحلية  العنب  اأ�صناف 
الكروم،  م�صاحات  مع  تنتمي  اأملانيا  فاإن  الدولية 
البلدان  اإىل  والنبيذ  للعنب  منتج   80000 وحوايل 
املتو�صطة يف هذا النوع من املنتجات. يف 2017 
و�صل الإنتاج الإجمايل اإىل 8،1 مليون هيكتولرت. 

حوايل  اإىل  ال�صوق  من  البيئي  النبيذ  ح�صة  وت�صل 
الأملانية  العنب  اإىل 5%. وتنتمي مناطق زراعة   4
العامل.  يف  ال�صمال  نحو  ُبعدا  العنب  كروم  لأكرث 
هذه  تقع  وزالة-اأون�صرتوت  زاك�صن  وبا�صتثناء 
وجنوب  غرب  جنوب  يف  رئي�صي  ب�صكل  املناطق 
العنب  زراعة  يف  الأكرب  الثالث  املناطق  البالد. 
راين هي�صن، وبفالت�ش، وبادن.  النبيذ هي  واإنتاج 
كروم  من  نوعا   140 حوايل  اأملانيا  يف  ويوجد 
العنب، علما اأن حوايل ع�رشين نوعا حتتل احل�صة 
الأبي�ش  النبيذ  وخا�صة  الأ�صواق،  من  الأكرب 
ري�صلينغ ومولر-تورغاو. ويتوزع الإنتاج الأملاين 
بني حوايل 64% من النبيذ الأبي�ش وحوايل %36 
بورغوندر  �صبيت  اأن  علما  الأحمر،  النبيذ  من 

ودورنفيلدر ت�صكل هنا اأنواع الكروم الأهم.

البرية  وت�صتهر  البرية.  بالد  �أي�سا  هي  �أملانيا 
تعود  عريقة  بتقاليد  رئي�صي  ب�صكل  الأملانية 
البرية  معا�رش  من  وبالعديد  ال�صنني،  مئات  اإىل 
كن�صية  اأو  عائلية  ملكية  اإىل  تعود  التي  ال�صغرية 
تابعة لالأديرة املختلفة. وتتميز كافة اأنواع البرية 
التي  العالية،  النقاء  ا�صتثناء بدرجة  الأملانية، بال 
العامل،  يف  الغذائية  للمواد  قانون  اأقدم  يحددها 
ويعود اإىل العام 1516. وين�ش هذا القانون على 
اأنه ل يجوز ا�صتخدام اأية مواد اإ�صافية يف �صناعة 
اإىل  وال�صعري واجلنجل. 5000  املاء  البرية، ماعدا 
اأملانيا،  يف  اإنتاجها  يتم  البرية  من  نوع   6000
يف  ن�صبته  تراجع  رغم  بيل�صرن،  باأ�صلوب  غالبيتها 

جممل ا�صتهالك البرية.  

يف  الغذائية  العادات  وتبويب  حتديد  ميكن  ال 
امل�صتهلكني  لدى  تتطور  ناحية  فمن  بدقة.  اأملانيا 

مـوضـوع

300
مـطـعم فـي األـمانـيـا، �شـنـفـها دلــيـل مــيـ�شــيــلـيـن 
الــ�شــهــيــر في عــام 2018 ومــنــحـهــا نــجــمـة اأو 

اثـنــتـيــن اأو حـتـى ثــالث نـجـوم. رقـم لــم يـ�شــبـق 
لـه مـثـيـل مـن قــبــل. وقد دخـل 11 مـطـعـمـًا في 

درجـة القمـّة من خالل اكتـ�شابـهـا ثـالث نـجـوم. 
بـهـذا تـحافـظ األمـانـيا على مركزها المتــقـدم 

على الـم�شـتـوى الأوروبي من حــيث عـدد مطـاعم 
الـثـالث نجــوم، في المـركـز الـثــاني، بـعـد اأمـّة 

الـ�شـيافـة والـطـعـام، فـرنـ�شا.  
 bookatable.com/de/guide-michelin

رقــم
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ووعي  وال�صحة،  اجل�صد  جلهة  متنامية  ح�صا�صية 
التغذية  اإىل  ويتوجهون  ال�صحية  للنواحي  متزايد 
"املو�صة" الأ�صا�صية  املتوازنة. توجهات  ال�صحية 
اأ�صلوب احلياة توؤثر  اأو التفرد يف  املتعلقة بالتنقل 
الطعام  وا�صح على عادات  وب�صكل  اأي�صا،  بدورها 

وال�رشاب. 

تتميز �ل�سيافة الأملانية باأنها ديناميكية ومتعددة 
اأوروبا.  يف  مثيالتها  لأف�صل  تنتمي  وهي  الأوجه، 
املتنوع  والأ�صلوب  ال�صيافة  قمة  جانب  فاإىل 

والتزايد يف التوجه نحو التغذية النباتية والنباتية 
اخل�صار  اأنواع  ت�صهد  الأملاين  املطبخ  يف  اخلال�صة 
وال�صمندر  الأبي�ش  اجلزر  مثل  التقليدية  القدمية 
جديدة.  انتعا�ش  مرحلة  �صوكي  والأر�صي  )بنجر( 
فهي ت�صكل اليوم اأ�صا�ش املو�صة اجلديدة يف اعتماد 
على  القائمة  املحلية  املو�صمية  ال�صحية  التغذية 
طرق  عن  بعيدا  الطازجة،  املحلية  الوطن  منتجات 
طباخون  يقوم  ال�صياق  هذا  و�صمن  الطويلة.  النقل 
الكال�صيكية  الأطعمة  �صياغة  باإعادة  مهرة  �صبان 
           .واإ�صفاء �صيغة ع�رشية عاملية عليها
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ووعي  وال�صحة،  اجل�صد  جلهة  متنامية  ح�صا�صية 
التغذية  اإىل  ويتوجهون  ال�صحية  للنواحي  متزايد 
"املو�صة" الأ�صا�صية  املتوازنة. توجهات  ال�صحية 
اأ�صلوب احلياة توؤثر  اأو التفرد يف  املتعلقة بالتنقل 
الطعام  وا�صح على عادات  وب�صكل  اأي�صا،  بدورها 

وال�رشاب. 

تتميز �ل�سيافة الأملانية باأنها ديناميكية ومتعددة 
اأوروبا.  يف  مثيالتها  لأف�صل  تنتمي  وهي  الأوجه، 
املتنوع  والأ�صلوب  ال�صيافة  قمة  جانب  فاإىل 

والتزايد يف التوجه نحو التغذية النباتية والنباتية 
اخل�صار  اأنواع  ت�صهد  الأملاين  املطبخ  يف  اخلال�صة 
وال�صمندر  الأبي�ش  اجلزر  مثل  التقليدية  القدمية 
جديدة.  انتعا�ش  مرحلة  �صوكي  والأر�صي  )بنجر( 
فهي ت�صكل اليوم اأ�صا�ش املو�صة اجلديدة يف اعتماد 
على  القائمة  املحلية  املو�صمية  ال�صحية  التغذية 
طرق  عن  بعيدا  الطازجة،  املحلية  الوطن  منتجات 
طباخون  يقوم  ال�صياق  هذا  و�صمن  الطويلة.  النقل 
الكال�صيكية  الأطعمة  �صياغة  باإعادة  مهرة  �صبان 
           .واإ�صفاء �صيغة ع�رشية عاملية عليها
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�أ�ســلــوب حــيــاة

الأملاين  النبيذ  ي�صهد  اجلديدة  الألفية  بداية  منذ 
مرتبطة  العاملي،  امل�صتوى  على  نه�صة  مرحلة 
ري�صلينغ"،  "معجزة  م�صطلح  مع  وثيق  ب�صكل 
والذي  النبيذ،  منتجي  من  جديد  جيل  يج�صدها 
بدل  املتميزة،  النوعية  على  رئي�صي  ب�صكل  يعول 
الدورة  الكبرية.  والكمية  الوفرية  املحا�صيل  من 
الق�صرية  احلار  ال�صيف  وفرتة  الطويلة  الزراعية 
الأملاين عذبا، ولي�ش غنيا  العنب  ن�صبيا جتعل من 
منطقة   13 يف  الأملاين  العنب  ينمو  بالكحول. 
اإىل  الإجمالية  م�صاحتها  ت�صل  رئي�صية،  زراعية 
تتم فيها زراعة خمتلف  حوايل 102000 هكتار، 
وباملقارنة  التقليدية.  املحلية  العنب  اأ�صناف 
الكروم،  م�صاحات  مع  تنتمي  اأملانيا  فاإن  الدولية 
البلدان  اإىل  والنبيذ  للعنب  منتج   80000 وحوايل 
املتو�صطة يف هذا النوع من املنتجات. يف 2017 
و�صل الإنتاج الإجمايل اإىل 8،1 مليون هيكتولرت. 

حوايل  اإىل  ال�صوق  من  البيئي  النبيذ  ح�صة  وت�صل 
الأملانية  العنب  اإىل 5%. وتنتمي مناطق زراعة   4
العامل.  يف  ال�صمال  نحو  ُبعدا  العنب  كروم  لأكرث 
هذه  تقع  وزالة-اأون�صرتوت  زاك�صن  وبا�صتثناء 
وجنوب  غرب  جنوب  يف  رئي�صي  ب�صكل  املناطق 
العنب  زراعة  يف  الأكرب  الثالث  املناطق  البالد. 
راين هي�صن، وبفالت�ش، وبادن.  النبيذ هي  واإنتاج 
كروم  من  نوعا   140 حوايل  اأملانيا  يف  ويوجد 
العنب، علما اأن حوايل ع�رشين نوعا حتتل احل�صة 
الأبي�ش  النبيذ  وخا�صة  الأ�صواق،  من  الأكرب 
ري�صلينغ ومولر-تورغاو. ويتوزع الإنتاج الأملاين 
بني حوايل 64% من النبيذ الأبي�ش وحوايل %36 
بورغوندر  �صبيت  اأن  علما  الأحمر،  النبيذ  من 

ودورنفيلدر ت�صكل هنا اأنواع الكروم الأهم.

البرية  وت�صتهر  البرية.  بالد  �أي�سا  هي  �أملانيا 
تعود  عريقة  بتقاليد  رئي�صي  ب�صكل  الأملانية 
البرية  معا�رش  من  وبالعديد  ال�صنني،  مئات  اإىل 
كن�صية  اأو  عائلية  ملكية  اإىل  تعود  التي  ال�صغرية 
تابعة لالأديرة املختلفة. وتتميز كافة اأنواع البرية 
التي  العالية،  النقاء  ا�صتثناء بدرجة  الأملانية، بال 
العامل،  يف  الغذائية  للمواد  قانون  اأقدم  يحددها 
ويعود اإىل العام 1516. وين�ش هذا القانون على 
اأنه ل يجوز ا�صتخدام اأية مواد اإ�صافية يف �صناعة 
اإىل  وال�صعري واجلنجل. 5000  املاء  البرية، ماعدا 
اأملانيا،  يف  اإنتاجها  يتم  البرية  من  نوع   6000
يف  ن�صبته  تراجع  رغم  بيل�صرن،  باأ�صلوب  غالبيتها 

جممل ا�صتهالك البرية.  

يف  الغذائية  العادات  وتبويب  حتديد  ميكن  ال 
امل�صتهلكني  لدى  تتطور  ناحية  فمن  بدقة.  اأملانيا 

مـوضـوع

300
مـطـعم فـي األـمانـيـا، �شـنـفـها دلــيـل مــيـ�شــيــلـيـن 
الــ�شــهــيــر في عــام 2018 ومــنــحـهــا نــجــمـة اأو 

اثـنــتـيــن اأو حـتـى ثــالث نـجـوم. رقـم لــم يـ�شــبـق 
لـه مـثـيـل مـن قــبــل. وقد دخـل 11 مـطـعـمـًا في 

درجـة القمـّة من خالل اكتـ�شابـهـا ثـالث نـجـوم. 
بـهـذا تـحافـظ األمـانـيا على مركزها المتــقـدم 

على الـم�شـتـوى الأوروبي من حــيث عـدد مطـاعم 
الـثـالث نجــوم، في المـركـز الـثــاني، بـعـد اأمـّة 

الـ�شـيافـة والـطـعـام، فـرنـ�شا.  
 bookatable.com/de/guide-michelin

رقــم
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	 اإبداع	61-58	
الأبطال	الخفيون	69-66	

		 65-62	,61-58	,49-46 (EU)	الأوروبي	التحاد
	,157-154 (DOSB)	الألماني	الأولمبية	الريا�ضة	اتحاد

	 	167-164
اتحاد	غرف	ال�ضناعة	والتجارة	الألمانية	61-58	
اتحاد	كرة	القدم	الألماني	157-154,	167-164	

	 اتحادات	ال�ضناعة	25-22,	69-66	
	 اإجازة	الوالدين	125-122	
	 اأحزاب	15-14,	25-22,	33-32	

	 اأدب	145-142	
ادماج	125-122

اإرث	عالمي	163-160	
	 ا�ضتثمارات	مبا�ضرة	65-62	
	 ا�ضتدامة	57-56,	71-70,	81-78	

ا�ضتراتيجية	التقنية	العالية	97-94,	105-102	
ا�ضتيراد	65-62

	 اأ�ضرة	125-122	
	 اإ�ضالم	133-132	

	 اأ�ضلوب	حياة	157-154	
اإ�ضالح	25-22	

	 اإعالم	149-146	
اقت�ضاد	61-58

اقت�ضاد	الإبداع	139-138
	 اقت�ضاد	الخدمات	69-66	
	 اقت�ضاد	ال�ضوق	الجتماعي	61-58	
	 األعاب	اأولمبية	167-164	

		 65-62	,61-58	(GTAI)	وال�ضتثمار	للتجارة	األمانيا
		 53-50	,45-42 (UN)	المتحدة	الأمم

	 انتخابات	17-16	
	 اإنترنت	149-146	

اأنجيال	ميركل	19-18
		 	 اندماج	121-118

اأولد125-122	
اإيرفورت	7-6

بادن-فورتمبيرغ	7-6
	 بافاريا	7-6	

	25-22	,15-14	(AfD)	األمانيا	اأجل	من	البديل
البحث	العلمي	105-102

		 105-102	,69-66	,61-58 (R&D)	والتطوير	البحث
	 براءات	اختراع	69-66	

براندنبورغ7-6
	 برلمان	15-14	

برلين	7-6
برلينالة	145-142

برنامج	الحفاظ	على	الثقافة	141-140
بريمن	7-6

بطاقة	زرقاء	التحاد	الأوروبي	121-118
	 بكالوريو�س	97-94	

بلدان	7-6
بناء	الآلت	والتجهيزات	69-66
البنية	التحتية	61-58,	73-72	

بوت�ضدام	7-6
بوند�ضتاغ	15-14,	2-26	9	

بوند�ضليغا167-164
بوندني�س	90/الخ�ضر	1-14,	25-22

	 بيرة	171-170	
بيئة	81-78

التاأهيل	المهني	77-76
التاأهيل	المهني	المزدوج	77-76

تجارة	خارجية	65-62
تجمع	الأبحاث	الألماني	97-94,	105-102,	107-106	

التجمع	التحادي	17-16
التجمع	التحادي	لل�ضناعة	الألمانية	61-58

تحول	الطاقة	31-30,	81-78,	87-84	

ت�ضوغ�ضبيت�ضة	13-12
ت�ضدير	61-58,	65-62	

	 التعاون	التنموي	57-56	
	 تعددية	115-114,	145-142	

	 تعليم	97-94	
	 تعوي�س	الوالدين	125-122	

	 تغذية	157-154	
	 تقاعدية	31-30	

	 تقنيات	البيئة	89-88	
تقنيات	المعلوماتية	والت�ضالت	73-72	

التقنية	الخ�ضراء	89-88	
	 تلفزيون	149-146	
	 تنوع	بيئي	93-92	

	 تورينغن	7-6	
	 	 توقع	العمر	11-10,	115-114	

التذكر	37-36
	 	

	 ثقافة	التذكر	137-134	

	 	 جامعة	99-98	
جامعة	تقنية	99-98	

	 جائزة	الفيلم	الألماني	145-142	
	 جائزة	الكتاب	الألماني	145-142	
	 جائزة	غيورغ-بو�ضنر	145-142	

جائزة	معر�س	ليبزيغ	للكتاب	145-142
	 جدار	برلين	37-36	

	 جغرافية	13-12	
جمهورية	األمانيا	الديمقراطية	37-36	
	 الجي�س	الألماني	41-38,	45-42	

الحد	الأدنى	لالأجور	31-30,	77-76	
	 حرية	الدين	133-132	
	 حرية	ال�ضحافة	149-146	

	15-14 (SPD)	الألماني	الجتماعي	الديمقراطي	الحزب
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�ألــمــانــيــا عــن  حــقــائــق 

	 حقوق	الإن�ضان	53-50	
الحكومة	التحادية	17-16,	19-18	
	 حماية	البيئة	81-78	
	 حماية	المناخ	81-78,	83-82	

		 خدمة	العمل	التطوعي	115-114,	127-126
خطة	العمل	الوطنية	لالندماج	115-114	

	
	 دبلوما�ضية	41-38	

	 در�ضدن	7-6	
	 الد�ضتور	الألماني	9-8	
	 دعم	الريا�ضة	167-164	

	109-108 (DWIH)	الألمانية	والإبداع	العلوم	دور
دو�ضلدورف	7-6	

		 الدولة	الجتماعية	115-114,	133-132
	 دويت�ضة	فيلة	149-146	

	25-22	,15-14		)FDP(	الحر	الديمقراطي
الدين	133-132	

	 راديو	149-146	
	 الراين	13-12	

	 راينالند-بفالت�س	7-6	
	 الرعاية	ال�ضحية	163-160	
	 ريا�ضة	167-164	
	 ري�ضلينغ	171-170	

رئي�س	اتحادي	17-16,	19-18,	29-26	
	

	 زاك�ضن	7-6	
	 زاك�ضن	اأنهالت	7-6	

	 �ضاربروكن	7-6	
	 �ضارلند	7-6	

	 �ضقوط	الجدار	37-36	
ال�ضكان	11-10

	 �ضكان,		11-10	,		115-114	
	 �ضكان	115-114	

	 �ضكاني	11-10	
	 ال�ضكن	159-158	

	 �ضن	القوانين	29-26	
	 �ضوق	العمل	61-58,	77-76	
	 �ضياحة	16-160	3	
	 �ضيا�ضة	اقت�ضادية	خارجية	65-62	

ال�ضيا�ضة	الثقافية	والتعليمية	الخارجية	109-108	
	 �ضيا�ضة	خارجية	41-38	

		 �ضتاينماير,	فرانك-فالتر	19-16,	29-26	
	 �ضتوتغارت	7-6	
�ضراكات	125-122

�ضركات	متو�ضطة	الحجم	61-58,	69-66
�ضفيرين	7-6

�ضلي�ضفيغ-هول�ضتاين	7-6

	 �ضحافة	149-146	
�ضناعة	4.0	69-66,	73-72	

�ضناعة	ال�ضيارات	69-66
�ضناعة	تقنيات	كهربائية	واإلكترونية	69-66

�ضناعة	كيميائية	69-66

	 �ضريبة	كن�ضية	133-132	
�ضمان	الحد	الأدنى	129-128

ال�ضيافة	171-170

طاقة	الرياح	87-84
	 الطاقة	المتجددة	87-84,	89-88	
	 طاقة	�ضم�ضية	87-84	
	 طرق	الدراجات	الطويلة	163-160	

طرق	جولت	الم�ضير	163-160

عا�ضمة	13-12
	 عاطل	عن	العمل	77-76	
	 ع�ضو	برلمان	15-14	

	 علم	9-8	

	 علوم	97-94,	105-102	
	 علوم	منفتحة	على	العالم	107-106	
	 عمالة	موؤهلة	77-76	
	 عمل	تطوعي	127-126	

	 العملة	9-8	
عيد	وطني	9-8	

	
	65-62	,61-58 (AHK)	الخارجية	التجارة	غرفة

	
	 الفتيان	125-122	
	 فعالية	الطاقة	87-84	
	 فيدرالية	7-6,	29-26	

	 في�ضبادن	7-6	

	 قانون	الجن�ضية	121-118	
	87-84 (EEG)	المتجددة	الطاقة	قانون

99-98 (BAföG)	التحادي	التعليم	دعم	قانون
	 قنوات	ر�ضمية	عامة	149-146	

قوة	نووية	81-78,	87-84	

كرة	القدم	167-164
الكني�ضة	البروت�ضتانتية	133-132	

كني�ضة	كاثوليكية	133-132
كيل	7-6

لعب	عالمي	69-66
اللغة	الألمانية	153-152

ليوبولدينا	97-94

ماج�ضتير	97-94
ما�س,	هايكو	15-14,	23-22,	41-38,	109-108	

ماغدبورغ	7-6
ماينز	7-6

مبادرة	التمّيز	97-94
مبادرة	با�س	97-94,	153-152	

المجتمع	المدني	127-126
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مجل�س	الثقافة	الألماني	137-134
مجل�س	الوليات	15-14,	17-16

مجموعة	ليبنيت�س	97-94,	105-102
مجموعة	هيلمهولت�س	97-94,	105-102,	107-106

المحكمة	الد�ضتورية	التحادية	29-26
محميات	بيئية	93-92

مدار�س	في	الخارج	113-112,	153-152
مدر�ضة	ابتدائية	11-112
مدر�ضة	اإعدادية	113-112
المدر�ضة	ال�ضاملة	113-112

مدر�ضة	ثانوية	"غيمنازيوم"113-112
مدر�ضة	رئي�ضية	113-112

مدن	157-154,	159-158,	163-160
مديونية	جديدة	31-30

المربي	الوحيد	125-122
مركز	ال�ضياحة	الألماني	157-154
مركز	مهمات	ال�ضالم	الدولية	45-42

م�ضاحة	13-12	
الم�ضت�ضار	التحادي	17-16,	19-18

م�ضتوى	المعي�ضة	157-154
م�ضرح	145-142

الم�ضوؤولية	الجتماعية	لل�ضركات	71-70
م�ضروع	بولونيا	97-94
ُم�َضغل	)دومين(	9-8
مطبخ	171-170

معار�س	65-62,	163-160
معاهد	عليا	99-98	

معاهد	فنية	عليا	99-98
معاهد	مو�ضيقية	عليا	99-98

معاهدة	الإليزيه	49-46
معاهدة	التجارة	الحرة	65-62

معدل	العمالة	77-76
معدل	الولدات	115-114

المعهد	العالي	التخ�ض�ضي	99-98
141-140	,137-134 (ifa)	الخارجية	العالقات	معهد

معهد	عالي	للفيلم	99-98

141-140	,137-134 (GI)	غوتة	معهد
مفكرة	رقمية	73-72

مفو�س	الحكومة	التحادية	للثقافة	والإعالم	137-134
المكتب	التحادي	لالندماج	والالجئين	115-114

مكتب	البيئة	التحادي	81-78
المكتب	المركزي	للمدار�س	الألمانية	في	الخارج	

137-134
مكلنبورغ-فوربومرن	7-6
ممثليات	في	الخارج	61-58

مناخ	13-12
منتزه	قومي	93-92

45-42 (OSCE)	اأوروبا	في	والتعاون	الأمن	منظمة
مهاجرون	قادمون	11-10,	115-114

مهاجرون	مغادرون	11-10
مهرجان	اأكتوبر	في�ضت	163-160

مهمة	�ضالم	45-42
موؤتمر	الإ�ضالم	الألماني	115-114

	,97-94 (HRK)(	الألمانية	الجامعات	روؤ�ضاء	موؤتمر
	99-98

موؤتمرات	163-160
		 موؤ�ض�ضة	41-38,	115-114,	127-126

موؤ�ض�ضة	الثقافة	التحادية	137-134
		 موؤ�ض�ضة	فراونهوفر	97-94,	105-102
		 موؤ�ض�ضة	ماك�س-بالنك	97-94,	105-102
		 موؤ�ض�ضة	هومبولت97-94,	99-98,	109-108

ميثاق	الت�ضامن	25-22
ميونيخ	7-6

	 ناتج	محلي	اإجمالي	69-66	
	 ناتو	45-42	
	 النازية	37-36	
	 النبيذ	171-170	

	 ن�ضبة	المراأة	31-30,	77-76	
	 الن�ضر	التحادي	9-8	

ن�ضيد	وطني	9-8
نظام	النتخابات	17-16

نظام	مدر�ضي	113-112
نقابات	25-22

النقل	بالكهرباء	89-88
نوردراين-في�ضتفالن	7-6
نوعية	المعي�ضة	159-158

نيدرزاك�ضن	7-6

هامبورغ	7-6
هانوفر	7-6

هجرة	115-114,	121-118
الهجرة	31-30,	115-114,	121-118

هي�ضن	7-6
الهيئة	الألمانية	للتبادل	الأكاديمي	الخارجي	97-94,	

	141-140	,109-108	,107-106	,99-98
	81-78 (GIZ)	الدولي	للتعاون	الألمانية	الهيئة

وزارات	اتحادية	19-18
وزارة	الخارجية	الألمانية	41-38
وكالة	الطاقة	الألمانية	81-78

	 وكالة	العمل	التحادية	115-114	

يهودية	133-132
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من تـاأ�شــيــرة الــدخــول )الـفـيــزا( حــتى الــتــيــار الــكــهــربــائــي: مــعــلــومــات مــفــيــدة 
واأرقــام هــواتــف مــهــمــة لــ�شــيــوف األــمــانـــيـا

�إثبات �لهوية و�لفيز�: لدى دخولهم �إىل 
�أملانيا يحتاج �لأجانب �إىل جو�ز �سفر 

�سالح �أو �إىل ثبوتيات ر�سمية بدل عن �جلو�ز. 
بالن�سبة ملو�طني غالبية �لبلد�ن �لأوروبية 

�لغربية تكفي بطاقة �لهوية �ل�سخ�سية. 
ويحتاج �لأطفال يف �أغلب �لأحو�ل وثيقة 

�سفر خا�سة بهم. كما يحتاج مو�طنو دول 
معينة �إىل فيز� "تاأ�سرية دخول" �ساحلة �إىل 
�أملانيا. وميكن �حل�سول على معلومات من 

�لبعثات و�ملمثليات �لأملانية يف 
�خلارج )�ل�سفار�ت و�لقن�سليات(. 
 auswaertiges-amt.de

بالطائرة: ت�سل �إىل �أملانيا �أكرث من 100 
�لطري�ن  �سبكة  �رشكة طري�ن عاملية. 

�لدولية تربط 24 مطار� دوليا يف �أملانيا 
مع خمتلف مناطق �لعامل. كربى �ملطار�ت 

وميونيخ  فر�نكفورت  مطار�ت  هي 
�ملطار�ت  كافة  وترتبط  ودو�سلدورف. 

ب�سكل جيد.   �لربي  �لنقل  ب�سبكة 
 frankfurt-airport.de
 munich-airport.de

 dus.com

بالقطار: متتلك �أملانيا �سبكة من �ل�سكك 
�حلديدية تغطي جممل مناطق �لبالد، 

بطول �إجمايل ي�سل �إىل 38500 كيلومرت�. 
وتتميز �ل�سبكة بالتن�سيق �لتام بني قطار�ت 
�مل�سافات �لبعيدة و�لقطار�ت �ملحلية. كما 

ينطلق يوميا ما يزيد عن 250 قطار� �إىل 
حو�يل 80 مدينة �أوروبية ب�سكل مبا�رش.

�خلط �ل�ساخن ل�رشكة �لقطار�ت "دويت�سة 
: Deutsche Bahn AG "بان

هاتف: 33 66 99 06 18 49+
 bahn.com

بالبا�ص: ميكن �لتنقل يف �أملانيا �أي�سا 
بالبا�ص: حيث يوجد �ليوم ما يزيد عن 

200 خط لبا�سات �مل�سافات �لبعيدة. 
ب�سكل خا�ص بني �ملدن:  �لعرو�ص  وتتنوع 

حيث ترتبط جميع �ملدن �لكبرية بخطوط 
با�سات منتظمة، ناهيك عن �أن �لعديد من 

�ملدن �ل�سغرية �لتي ل يزيد تعد�د �سكانها 
�أي�سا بهذه  ترتبط  ن�سمة   10000 عن 

�ل�سبكة، وتوجد فيها مو�قف لهذه �لبا�سات. 
لال�ستعالم عن خطوط �لبا�سات:  

 busliniensuche.de
 fernbusse.de 

بال�سيارة: تتميز �أملانيا ب�سبكة يف غاية 
�حلد�ثة و�لتطور من طرق �لأوتوبان )�لطرق 

�ل�رشيعة(، �لتي ي�سل طولها �إىل حو�يل 
13000 كيلومرت�، وتنت�رش عليها ما يزيد 

عن 700 ��سرت�حة وحمطة وقود وفندق 
وك�سك، تفتح جميعها ليال نهار�. وتتوفر 

�أنو�ع �لبنزين �خلالية من �لر�سا�ص:  عادي 
"نورمال" )91 �أوكتان(، �سوبر )95 �أوكتان(، 

�سوبر بلو�ص )98 �أوكتان( بالإ�سافة �إىل 
�ملازوت )�لديزل(. ول يوجد يف �أملانيا حتديد 

لل�رشعة �لق�سوى على �لأوتوبان �لحتادي، 
مامل يكن هناك �ساخ�سات مرورية حتدد 

ح باللتز�م بحدود  �ل�رشعة. رغم ذلك ُين�سَ
�رشعة �لأمان �لق�سوى �لبالغة 130 كم/

�ساعة. �أما يف �لأماكن �ملاأهولة فتبلغ 
�ل�رشعة �لق�سوى �مل�سموح بها 50 كم/
�ساعة، وخارج �ملدن 100 كم/�ساعة. 

ل يوجد ر�سوم على ��ستخد�م �لأوتوبان، 
ويجب �للتز�م بو�سع حز�م �لأمان �أثناء 

ركوب �ل�سيارة. بالن�سبة لالأطفال �لذين يقل 
طولهم عن 150 �سم، فاإنه يجب جلو�سهم 

وتاأمينهم يف مقعد �أطفال. ميكن طلب 
�مل�ساعدة يف حالت �لطو�رئ و�لأعطال على 

�لطرق �ل�رشيعة عرب �أعمدة �ت�سال �لطو�رئ 
�ملتو�جدة على جانبي �لطريق. وميكن 

�حل�سول على كامل �ملعلومات �ملتعلقة 
لل�سياح من  بالتنقل بال�سيارة بالن�سبة 

نو�دي �ل�سيار�ت 
 .(ADAC, AvD) لكربى�

ADAC �لطو�رئ  م�ساعدة 
هاتف: 22 22 22 02 18 49+

 adac.de

AvD هاتف �لطو�رئ
 avd.de

+49 80 09 90 99 09

�لإقامة من كافة  �إمكانات  تتوفر  �لإقامة: 
�سقق  �إىل  �لغرف �خلا�سة  �مل�ستويات: من 

�لإجازة، و�سول �إىل �لفنادق �ل�سخمة �لفاخرة. 
وحتى فئات �لأ�سعار �ملنخف�سة تخ�سع للرقابة 

وملعايري حمددة. �حتاد�ت �ل�سياحة ومكاتب 
�ل�سياحية تقدم فهر�سا خا�سة  �ل�ستعالمات 

�ل�سيافة �ملختلفة.   لأماكن 
 germany.travel

بيوت �ل�سباب: �أكرث من 500 من بيوت �ل�سباب 
يف �أملانيا ت�ستقبل �أع�ساء �حتاد بيوت �ل�سباب، 

�ملنتمني �إىل �لحتاد �لدويل لبيوت �ل�سباب. 
ومقابل �لر�سم �ملحدد ميكن �حل�سول 

على بطاقة هوية �ل�سباب �لدولية.  
�حتاد بيوت �ل�سباب �لأملاين

هاتف: 01-0 74 31 52 49+ 
 djh.de

�لنقد و�لعملة: و�سيلة �لدفع �لر�سمية يف �أملانيا 
هي عملة �ليورو )1 يورو = 100 �سنت(. وميكن 

�حل�سول على �لنقد من �آلت �رشف �لعملة 
بو��سطة �لبطاقة �لإلكرتونية EC �أو بطاقة 

�ئتمانية دولية، حيث ميكن قبول كافة بطاقات 
�لئتمان �لدولية �ملعروفة. و�لأ�سعار هي �أ�سعار 

�إجمالية. 

�أرقام �لطو�رئ: 
هاتف �لطو�رئ و�ل�رشطة 110
هاتف �لإطفاء و�حلو�دث 112

توقيت  منطقة  �أملانيا يف  تقع  �لتوقيت: 
و�سط �أوروبا (CET). وبني �أو�خر �آذ�ر/
�لأول/�أكتوبر  ت�رشين  و�أو�خر  مار�ص 

�ل�ساعة  بتقدمي  �ل�سيفي،  �لتوقيت  تتبع 
و�حدة.  �ساعة 

�لتيار �لكهربائي
جهد �لتيار �لكهربائي يف �أملانيا 230 فولت

مــعــلــومــات �ســيــاحــيــة

فــي الــطــريــق إلــى ألــمــانــيــا 

�آخن        • 638 154 651 80 256 482 354 346 73 569 494 631 475 663 263 518 370

برلني 638     •  492 193 556 545 286 285 673 575 184 153 585 438 223 723 632 495

دورمتوند 154 492     •  507 68 224 349 210 358 95 428 350 617 428 520 321 420 338

در�سدن 651 193 507     •  581 492 495 382 581 591 140 225 491 325 444 671 525 382

دو�سلدورف 80 556 68 581 • 220 392 278 341 42 500 417 611 438 562 277 401 338

فر�نكفورت  256 545 224 492 220 • 512 361 132 191 405 444 412 228 680 190 201 128

هامبورغ 482 286 349 495 392 512     • 152 631 370 391 270 781 612 133 688 658 507

هانوفر 354 285 210 382 278 361 152 •  489 294 247 136 661 488 320 551 534 377

كارل�رشوة 346 673 358 581 341 132 631 489 •  303 521 558 271 261 809 188 80 199

كولونيا 73 575 95 591 42 191 370 294 303 • 481 422 577 422 567 282 373 289

ليبزيغ 569 184 428 140 500 405 391 247 521 481 • 88 418 260 371 588 466 408

ماغدبورغ 494 153 350 225 417 444 270 136 558 422 88 • 511 349 321 606 559 449

ميونيخ 631 585 617 491 611 412 781 661 271 577 418 511 • 159 781 421 212 291

نورنبريغ 475 438 428 325 438 228 612 488 261 422 260 349 159 • 601 362 218 109

رو�ستوك 663 223 520 444 562 680 133 320 809 567 371 321 781 601 • 851 812 694

�ساربروكن 263 723 321 671 277 190 688 551 188 282 588 606 421 362 851 • 213 314

�ستوتغارت 518 632 420 525 401 201 658 534 80 373 466 559 212 218 812 213 • 149

فورت�سبورغ 370 495 338 382 338 128 507 377 199 289 408 449 291 109 694 314 149 •

بدون م�سوؤولية عن �ملعلومات
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جدول �مل�سافات يف �أملانيا 
)بالكيلومرت( 

يتم قيا�ص �مل�سافات �لبعيدة يف �أملانيا بالكيلومرت -1 كيلومرت 
يعادل 0،62137 ميل – 1 ميل يعادل 1،60934 كيلومرت
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حـــــقـــــائـــــق
عـــن ألـــمـــانـــيـــا

الـسـيـاسـة الـخـارجـيـة    الـمـجـتـمـع    الـعـلـوم    االقـتـصـاد    الـثـقـافـة

كـــل مــا تــريــد مــعــرفــتــه عـن �ألــمــانــيــا 
�لـيـوم، تــجـده فـي "حــقائـق عـن �ألـمانــيـا". 

كــيــف يــعــمــل �لــنـظــام �لــ�ســيــا�ســي. 
مـا هـي عـنـا�سـر �لـ�سـيـا�سـة �لـخـارجـيـة. 

مــا �لــذي يـمــيـز مـ�ســهــد �لــعــلــوم. 
مــا هـي �لـمــو�سـوعــات �لــتـي تــ�ســغــل 

�لـمـجـتـمـع. مـا هـو �لـجـديـد فـي عـالـم 
�لـفـن و�لـثـقـافـة. �إ�سـافة �إلـى �لـعـديـد 

مـن �لـمـو�سـوعـات �لأخـرى.

�لــحــد�ثــة و�لـثــقــة و�لإيــجــاز مــن خـالل 
�لــعــديــد مـن �لأرقــام، �إ�سـافـة �إلــى 

�لـحــقــائــق و�لـ�ســور: كــل هــذ� يـقــدمـه 
�لـكـتـاب �لـعـمـلـي، عـبـر مـعـارف �أ�سـا�ســيـة 
مـتـعــمــقـة، ويـلـقــي نــظـرة �إلـى مــخــتـلـف 
جــو�نــب �لـحــيــاة �لـعــ�ســريــة �لـحــديـثــة 

فـي �ألـمــانــيــا.  
 facts-about-germany.de

ــــا
ــيـ

انـــ
ـــــ

ـــم
ألــ

ن 
ـــــ

 ع
ـق

ئــــ
ــــا

ـقـ
حــــ

نــســخــة 

ّدثـة ـَ ح
ُمـ

2018

9 783962 510411

Titel_arab-U3-Klappe_ARA.indd   201-204 20.06.2018   14:45:21
Titel.indd   201-204 20.06.2018   15:02:11


