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http://www.missioneco.org/Syrie/ 

 

La version en langue arabe du document "Découvrez la France" 

 

 ]اآتشف فرنسا [
  

  عموميات

  

  املساحة

  

  ألف كيلومتر مربع 550

  

منطقة   -وتتمتع مبساحة ساحلية واسعة) ما يقرب من مخس مساحة االحتاد األورويب(وهي أكثر الدول اتساعاً يف أوروبا الغربية 
  .- مليون كيلومتر مربع11تقتصر على النشاط االقتصادي متتد على مساحة 

  

  التضاريس

  

  .الكليةثلثا املساحة : السهول
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 - اليت تعد أعلى قمة جبلية يف أوروبا الغربية le Mont-Blanc وأعلى قمة فيها هي املون بالن- les Alpes األلب : اجلبال الرئيسية
، والفوج Le Massif central، لوماسيف سنترال  les Ardennes، ليه أردانle Jura، اجلورا les  Pyrénées، البريينيه -متر 4808

les Vosges.   

  

وهي متتلك  حبر الشمال، حبر املانش، احمليط األطلسي والبحر األبيض املتوسط،- تطل فرنسا على أربع واجهات حبرية : السواحل
  .كيلومتر مربع 5500بذلك سواحل تصل مساحتها إىل 

  

  املناخ

  

  -يف الغرب -  مناخ حميطي      :ثالث مناطق مناخية

  

  -يف اجلنوب - متوسطي مناخ

  

  -يف الوسط والشرق - قاري مناخ

  

  البيئة

  

  . من مساحة الوطن األم%82 مليون هكتار، أي ما يعادل 48تغطي مناطق اإلنتاج الزراعي والغابات مساحة تصل إىل 

  

من املساحة الكلية وتعد ثالث أكرب مساحة للغابات يف االحتاد األورويب بعد  %30متثل الغابات وحدها مساحة تصل نسبتها إىل 
  . وتضاعفت على مدى مائيت عام1945 مذ عام %46وقد اتسعت مساحة الغابات يف فرنسا بنسبة . يد وفنلنداالسو

  

وهو ما ميثل استثناًء بالنسبة لدولة أوروبية، يف الوقت الذي يتزايد فيه عدد احليوانات   نوعاً من األشجار،136حتوي الغابات الفرنسية 
مبقدار ) حيوان جمتر من فصائل األيائل(ضاعف عدد األيائل وتزايدت أعداد حيوان اليحمور  عاماً، ت20فعلى مدار : كبرية احلجم
  .ثالث مرات



اسنر فَفشتكْإِ   http://mementoslangues.com/     3/49   َةُلأبِيرةُ ٱلْعلُّغ  

  

  :حفاظاً على التراث الطبيعي لفرنسا وإظهاراً لقيمته، أنشأت الدولة

  

  حدائق وطنية،       7

  

   حممية طبيعية،    136

  

   منطقة حلماية خمتلف الكائنات احلية،    516

  

  موقعاً حلماية الكائنات احلية حتت إشراف معهد محاية الساحل،     429

  

  . من املساحة الكلية لفرنسا%7حممية طبيعية إقليمية تغطي        42

  

ثالثة  ومتثل عمليات إدارة املياه العادمة واملخلفات. يورو لكل نسمة 469  مليار يورو حلماية البيئة، أي ما يعادل28,8 يتم ختصيص
  .روفات الكلية يف هذا الشأنأرباع املص

  

وعلى املستوى الدويل، وقعت فرنسا على العديد من االتفاقيات واملعاهدات البيئية، ومنها تلك اليت أعدا األمم املتحدة حول املناخ 
  .والتعددية البيولوجية والتصحر

  

www.environnement.gouv.fr  

  

  

  السكان
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  .مليون نسمة   60

  

  .نسمة يف الكيلومتر املربع 111 :الكثافة السكانية

  

  .ألف نسمة  100جتمعاً سكانياً يزيد تعداد كل منها عن 73 تضم فرنسا

  

  :التجمعات السكانية اخلمسة الكربى

  

 التجمعات السكانية 2002 السكان عام 
  باريس - -1 مليون 11,2
  ليون -  -2 مليون  1,7
 بروفانس-أون-إآس- مارسيليا -  -3 مليون  1,5

  ليل  -4- مليون   1,2
  تولوز-  -5 مليون  1

  

  التنظيم اإلداري

  

  :تضم اجلمهورية اخلامسة

  

   إقليما،96 منطقة، و22مقسم إىل  : الوطن األم-

  

، Martinique، املارتينيك Guadeloupeالغوادلوب  :(DOM)هناك أربعة أقاليم يف األراضي الواقعة ما وراء البحار        -
  .La Réunion، الريونيون Guyaneغويان 

  

 la Polynésieاجلزر البولينيزية الفرنسية : (TOM) إىل جانب مخس مقاطعات يف األراضي الواقعة ما وراء البحار -

française واليس وفوتونا ،Wallis et Futunaمايوت ،Mayotte ميكلون - إيه-بيري-، سانSaint-Pierre-et-Miquelon ،
  .بية الفرنسيةواألراضي القطبية اجلنو
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  .  Nouvelle-Calédonieكاليدونيا اجلديدة:  ومقاطعة ذات وضع خاص-

  

www.outre-mer.gouv.fr  

  املؤسسات الفرنسية

  

 سري العمل يف مؤسسات اجلمهورية اخلامسة، وهو دستور متت مراجعته عدة 1958تشرين األول /حيكم دستور الرابع من أكتوبر
، إدراج باب جديد يتعلق )1962(انتخاب رئيس اجلمهورية باالقتراع العام املباشر : الت التاليةمرات، وقد أجريت عليه التعدي

، )1995(، العمل بنظام الدورة الربملانية الواحدة، توسيع نطاق االستفتاء العام )1993(           باملسؤولية اجلنائية ألعضاء احلكومة
، إنشاء االحتاد االقتصادي والنقدي، تكافؤ )Nouvelle-Calédonie) 1998اجلديدة أحكام وقتية انتقالية تتعلق بوضع كاليدونيا 

، ختفيض مدة )1999(الفرص بني الرجل واملرأة يف تبوء املناصب واملهام االنتخابية، االعتراف باحملكمة اجلزائية الدولية كهيئة قضائية 
  ).2000(الوالية الرئاسية 

  

  الس الدستوري

  

أعضاء وهو يسهر بوجه خاص على التأكد من شرعية االنتخابات ودستورية القوانني النظامية وكذلك القوانني احملالة مكون من تسعة 
  .إليه للنظر فيها

  

www.conseil-constitutionnel.fr  

  

  رئيس اجلمهورية

  

ملدة مخس سنوات عقب استفتاء أجري أقرت فترة الوالية الرئاسية (ينتخب رئيس الدولة ملدة مخس سنوات باالقتراع العام املباشر 
  .2000)أيلول / سبتمرب24بتاريخ 
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آيار / مايو5، مث أعيد انتخابه يف 1995آيار /مايو 7، خامس رئيس يف اجلمهورية اخلامسة، يف  Jacques Chiracمت انتخاب جاك شرياك
2002.   

  

  ).املادة الثامنة من الدستور(اقتراح من هذا األخري يقوم رئيس اجلمهورية بتعيني رئيس الوزراء، وكذلك ، أعضاء احلكومة، ب

  

تفاقم   وله احلق يف حل اجلمعية الوطنية، ويف حالة . و هو يرأس جملس الوزراء، ويصدر القوانني وهو القائد األعلى للقوات املسلحة
  ).16املادة (األزمات، ميكنه ممارسة سلطات استثنائية 

  

www. elysee.fr  

  

  كومةرئيس الوزراء واحل

  

  .حتدد احلكومة وتدير سياسة األمة بقيادة رئيس الوزراء

  

  ).20املادة (يعترب رئيس الوزراء مسؤوالً أمام الربملان 

  

 Jean- Pierreبيار رافارن-وقد مت تعيني السيد جان). 21املادة (يوجه رئيس الوزراء عمل احلكومة، ويسهر على تطبيق القوانني 

Raffarin   2002آيار / مايو6يف رئيساً للوزراء.  

  

www.premier-ministre.gouv.fr  

  

  الربملان

  

  :ويتكون من جملسني
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، باالقتراع العام غري املباشر، - عوضاً عن تسع سنوات -  ملدة ست سنوات 2003جملس الشيوخ املنتخب، منذ عام         -
أيلول / جملس الشيوخ يف سبتمربوقد أجريت آخر انتخابات يف. والذي يتم جتديد نصف أعضائه كل ثالث سنوات

2004.   

  

وقد أجريت آخر انتخابات للجمعية الوطنية . اجلمعية الوطنية اليت ينتخب نواهبا باالقتراع العام املباشر ملدة مخس سنوات        -
  .  2002حزيران /يف يونيو

  

ويف حالة وجود خالف بينهما على .  والتصويت عليهاوإىل جانب مهامهما اخلاصة مبراقبة عمل احلكومة، يقوم السان بسن القوانني
  .هذا الصعيد، تقوم اجلمعية الوطنية بالبت بصورة ائية

  

  :جملس الشيوخ

  

  :2004أيلول / عضواً موزعني كالتايل عقب االنتخابات اليت أجريت يف سبتمرب331يتكون جملس الشيوخ من 

  

  156": االحتاد من أجل حركة شعبية"كتلة حزب         -

  

  97: كتلة احلزب االشتراكي        -

  

  33: كتلة حزب احتاد الوسط        -

  

  23: كتلة احلزب الشيوعي واحلزب اجلمهوري وحزب املواطنية        -

  

  15: كتلة حزب التجمع الدميقراطي واحلزب االجتماعي األورويب        -
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  7: غري مقيدين بكتلة حزبية        -

  

www.senat.fr  

  

  ية الوطنيةاجلمع

  

  :2002حزيران / يونيو16 و9 نائباً، موزعني كالتايل عقب االنتخابات اليت أجريت يف 577تضم اجلمعية الوطنية 

  

  ) نواب حمبذين10 (+ 352": االحتاد من أجل حركة شعبية"كتلة حزب -

  

  ) نواب حمبذين8 (+ 141كتلة احلزب االشتراكي         -

  

  ) حمبذين4 (+ 27:  أجل الدميقراطية الفرنسيةكتلة حزب االحتاد من        -

  

  22: كتلة احلزب الشيوعي وحزب اجلمهوريني        -

  

  11: نواب ال ينتمون إىل كتل حزبية        -

  

  2: مقاعد خالية        -

  

www.assemblee-nationale.fr  

  

  القضاء
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 منظمة يف فرنسا وفقاً لتمييز أساسي بني احملاكم القضائية املكلفة   ،) من الدستور66املادة (إن السلطة القضائية، حارسة احلرية الفردية 
  .بتسوية الرتاعات بني األفراد، من جهة، واحملاكم اإلدارية للبت يف الرتاعات بني املواطنني والسلطات العامة، من جهة أخرى

  

  :يتضمن النظام القضائي نوعني من احملاكم        -

  

  :احملاكم املدنية} 

  

احملكمة االبتدائية، واحملكمة التجارية، وحمكمة قضايا الضمان (واحملاكم املتخصصة ) احملكمة البدائية الكربى(م احلق العام حماك
  .)االجتماعي وجملس قضاة للحكم يف الشؤون العمالية، الذي حيل الرتاعات بني أصحاب العمل والعمال

  

  :ياته الثالثةاحملاكم اجلزائية اليت ختتص باجلرم مبستو        -

  

  اليت تبت فيها حمكمة الشرطة،: املخالفات*

  

  اليت تبت فيها حمكمة اجلنح،: اجلنح*

  

  .اليت تبت فيها حمكمة اجلنايات: اجلرائم*

  

  .وهناك أخرياً حمكمة خاصة تبت برتاعات مدنية وجزائية على حد سواء، وهي حمكمة األطفال

  

  .لفة بالنظر يف الطعون املقدمة ضد األحكام الصادرة عن حماكم االستئنافإن حمكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية، مك

  

كما وأنه ميثل أيضاً . حيتل جملس شورى الدولة قمة احملاكم اإلدارية، وهو أعلى هيئة قضائية للفصل ائيا بقانونية اإلجراءات اإلدارية
  .وانني وبعض مشاريع املراسيمهيئة استشارية تقوم احلكومة باستشارا فيما يتعلق مبشاريع الق
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fr.gouv.justice.www  

  

www.conseil-etat.fr  

  

  النشيد الوطين وشعار اجلمهورية

  

شيد  ليصبح الن1795 يوليو 14جليش الراين الذي ما لبث أن اعتمد بتاريخ " نشيد احلرب" مت يف ستراسبورغ تأليف 1792يف عام 
  .احلرية، املساواة، اإلخاء: إن شعار اجلمهورية الفرنسية هو. la Marseillaise"المارسييز "الوطين الفرنسي 

  

  العلم الفرنسي

  

األزرق واألمحر اخلاصة : اللون األبيض، وهو رمز امللكية، للشارة املكونة من اللونني La Fayette ، أضاف الفاييت1789يف عام 
  .وباتت الراية بألواا الثالثة الشعار الرمسي للجمهورية الفرنسية. اريسباحلرس الوطين يف ب

  

  الدفاع الوطين

  

من امليزانية العامة % 11,42من الناتج احمللي اخلام و% 2,01 مليار يورو، أي ما يعادل 32,40 إىل 2004وصلت ميزانية الدفاع يف عام 
  .للدولة

  

كترمجة لرغبة السيد رئيس اجلمهورية واحلكومة يف االرتقاء مبجال الدفاع إىل مستوى  2008-2003وجاء قانون الربجمة العسكرية 
ويندرج هذا القانون ضمن مسعًى لتكييف أداة الدفاع الوطين لدينا . احتياجات فرنسا، فحددت مواده ما يتعني بلوغه من عدد وعدة

  .مع الرهانات احلالية القائمة

  

  :ويتمثل هذا اهود مبا يلي
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  يف تعزيز وتقوية وسائل مكافحة اإلرهاب، -

  

   يف سالمة ومصداقية منظومة الردع النووي الفرنسي،-

  

  ،) عمليات خارجية  ألف عسكري منتشرين يف إطار20 إىل 15من ( بالتزام واخنراط فرنسا يف تدارك وتسوية األزمات -

  

  .د األورويب يف التعاون العسكري داخل منظمة حلف مشال األطلسي وداخل االحتا-

  

  

  : نفر من عسكريني ومدنيني، موزعني كالتايل436708 إىل 2004وصل قوام القوات املسلحة الفرنسية يف عام 

  

  يف القوات الربية،  162350-

  

  

   يف القوات اجلوية،69276 -

  

   يف البحرية،54656 -

  

   يف قوات الدرك،103806 -

  

  ...).الجتماعيالصحة، العمل ا(يف اخلدمات العامة   46620  -

  

  

www.defense.gouv.fr  
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  أمناط احلياة

  

وبذلك أضحى الشعب الفرنسي ميثل نسبة .  قدر التعداد السكاين يف فرنسا بستني مليون نسمة2004كانون الثاين /يف األول من يناير
  . من سكان االحتاد األورويب 13%

  

  . لإلناث82,9   ة، حتسب اعتباراً من الوالدة، و سن75,8، بلغ معدل إطالة عمر اإلنسان للذكور 2003ويف عام 

  

  .، زيادة مبقدار سنتني للرجال مقابل سنة واحدة فقط للنساء1994وعليه فقد سجلت، منذ عام 

  

  السكان

  

  )2003يف عام (حالة التزايد السكاين 

  

  792600: املواليد }

  

  طفل لكل امرأة 1,91يصل مؤشر اإلخصاب إىل 

  %12,9: ونسبة الوالدات تبلغ

  

  550000:  الوفيات}

  

  %9,2: معدل الوفيات

  

  280300:  حاالت الزواج}
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منذ بداية التسعينات، اخنفض عدد املتزوجني، يف الوقت الذي تزايدت فيه حاالت املعاشرة احلرة، دون عقد زواج، حيث وصلت إىل 
  .الة من أصل كل ست حاالت تزاوجميثل االرتباط احلر اليوم ح. 1990 مليون يف عام 1,5 مليون حالة مقابل 2,4

  

  127643:  حاالت الطالق}

  

  

  البنية األسرية حسب تكوين العائلة

  

 أزواج لهم أطفال 32,4% 
 أشخاص يعيشون بمفردهم 29% 
 أزواج دون أطفال 27,9% 
 أسر ذات عائل واحد 7,4% 
أشكال أخرى معقدة من المساآنة 3,3% 

 األسرية

  

  

  

  عمارالتوزيع حسب فئات األ

  

  عام،64 إلى 20من 54,3% 
   عام،20أقل من  %  25، 1 

 

20,6%   

   عامًا فأآثر65من

 

 

   عام39,2متوسط السن هو 
      

  

  

  

www.insee.fr  
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  الديانات

  

  .إن اجلمهورية الفرنسية دولة علمانية ممثلة فيها الطوائف الدينية كافة

  

  التعليم

  

 من ميزانية الدولة %37,8من الناتج احمللي اخلام و% 6,9 مليار يورو، أي ما يعادل 103,6لتعليم إىل ، ارتفعت نفقات ا2003يف عام 
  . يورو لكل طالب أو تلميذ6500 يورو لكل فرد من السكان أو 1690تصل قيمة النفقات يف قطاع التعليم إىل . العامة

  

  : مراحل احلضانة والتعليم االبتدائي والثانوي}

  

  تلميذ،- 12125400

  

  مدرساً، 746220 -

  

  مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية، 69180 -

  

  . طالب16,2مدرس لكل :  معدل وسطي-

  

  %80,1: 2003لعام ) املتممة للمرحلة الثانوية(معدل النجاح يف شهادة البكالوريا 

  

  : التعليم العايل}
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  طالب،-  2210000

  

  مدرساً،  74094 -

  

   جامعة، 87 -

  

  ؤسسة للتعليم العايل،م  3600 -

  

  . طالب29,8مدرس لكل : معدل وسطي

  

www.education.gouv.fr  

  

  السكان يف سن العمل

  

 مليون طالب عمل، أي ما 2,68 مليون أجري و23,9مليون نسمة، منهم  27,1يصل عدد السكان يف سن العمل يف فرنسا إىل حوايل 
  . للسيدات%48,8 للرجال و%62تصل نسبة النشاط الوظيفي إىل ). 2003لثاين كانون ا/يناير(من السكان يف سن العمل % 9,9يعادل 

  

  الفئات املهنية االجتماعية

  

  النسبة املئوية للسكان يف سن العمل

  

 7809000: موظفين 30,1% 
 7062000: عمال 26,7% 
 5763000: مهن وسطية 20,7% 
 3700000: آوادر ومهن فكرية 13,9% 
 1500000:  ورؤوساء شرآاتحرفيين وتجار 5,7% 
 642000: مستثمرين-مزارعين 2,4% 
 352000: عاطلين لم يعملوا يومًا 1,3% 
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fr.insee.www  

  

  

  مستوى املعيشة

  

  . يورو سنويا20440ً: متوسط الراتب الصايف لكل أجري

  

  . من الدخل املتوفر%16,1يعادل  يورو، أي ما 1900: متوسط ادخار األسر اخلام

  

  -حصته من ميزانية األسر-االستهالك 

  

 سكن، نور، تدفئة، 23,9% 
  غذاء، مشروبات، تدخين، 18,2% 
  نقل ومواصالت، 17,6% 
  ترفيه وثقافة، 9,4% 
  تجهيزات وصيانة منزلية، 6,2% 
  مالبس، 4,8% 
  صحة، 3,7% 
  .ممتلكات ومنافع أخرى 15,8% 

  

  

  األجور

  

 يورو، خلمس وثالثني ساعة عمل يف األسبوع، مبعدل 1090,48 إىل SMIC ، وصل احلد األدىن لألجر الشهري2003متوز / يوليو1يف 
  .يف الساعة  يورو7,19أجر يصل إىل 

  

  متوسط الدخول الضريبية السنوية لألسر
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 المهن الحرة يورو 70126
 الكوادر يورو 39360
 فنيون  يورو21190
 مستثمرون-مزارعون   يورو21114
 مهن وسيطة أخرى  يورو20000
 عمال مؤهلون  يورو14960
 موظفون  يورو14850

  

  

  أيام العطل

  

  مخسة أسابيع يف العام،: عطالت مدفوعة

  %69: معدل السفر أثناء العطل

  

  احلياة النقابية

  

من السكان يف سن العمل، وهي النسبة األقل يف دول % 8دل تضم فرنسا حوايل مليوين شخص ينتمون لنقابات خمتلفة، أي ما يعا
  :وأهم االحتادات النقابية هي التالية. االحتاد األورويب

  

  ،CGTالكونفدرالية العامة للعمل 

  

  ،CFDTالكونفدرالية الفرنسية الدميقراطية للعمل 

  

  ،FOالقوى العمالية 

  

  ،CFTCالكونفدرالية الفرنسية للعاملني املسيحيني 
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  .FSUلفدرالية النقابية التوحيدية ا

  

  التأمينات االجتماعية

  

حيث يتم تأمني (، وهو يرتكز على مبدأ التوزيع 1945أنشئ نظام التأمينات االجتماعية الفرنسي، أي الضمان االجتماعي، يف عام 
  ).اخلدمات املستحقة للمنتفعني من خالل األقساط اليت يسددها العاملون

  

بواسطة اشتراكات العاملني وأرباب % 67من الناتج احمللي اخلام، بنسبة % 29التأمينات االجتماعية، اليت متثل ويتم متويل نفقات 
، أو املسامهة من أجل تسديد الدين CSGعرب ضرائب ورسوم خمصصة، مثل املسامهة االجتماعية املعممة % 20العمل، وبنسبة 

 وهذا التمويل يكاد يكون املصدر الوحيد -ل أخرى ال عالقة هلا مبجال العمل وهي مسامهات تطال أيضاً مداخي- CRDSاالجتماعي 
أما القطاعات املستفيدة من اخلدمات . من املوارد مبجملها% 13وال ميثل التمويل احلكومي إال نسبة . لنظام الضمان االجتماعي العام

تعويضات البطالة، والتأهيل املهين واالندماج (، والتوظيف %)12,8(، واألسرة %)27,2(، والصحة %)49,2(فهي التقاعد 
  %).8,4) (االجتماعي

  

وأدت النسبة املتزايدة للمتقاعدين مقارنة بالعاملني، إضافة إىل التقدم الطيب وإطالة عمر اإلنسان، إىل حدوث عجز يف نظام الضمان 
  .االجتماعي العام، كما أدت إىل تعديل نظام ضمان الشيخوخة

  

www.travail.gouv.fr  

  

  الصحة

  

 يف جمال الرعاية الصحية والطبية إىل 2003تعد الصحة من األمور اليت تشغل الفرنسيني بشكل أساسي، حيث وصلت نفقام يف عام 
  .  مليار يورو147
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 متت ولقد. من النفقات يف جمال الصحة، يف حني تتزايد نسبة مشاركة األسر وشركات التأمني% 75ميول نظام الضمان االجتماعي 
  . بتعديل هام بغرض إعادة التوازن يف حسابات فرع التأمني الصحي داخل منظومة الضمان االجتماعي2004املباشرة عام 

  

www.sante.gouv.fr  

  

  

  الثقافة والترفيه

  

 يورو، تقدم  مليار13يصل التمويل يف القطاع الثقايف إىل . مليار يورو 63،2، حظيت وزارة الثقافة مبيزانية قدرها 2003يف عام 
يورو سنوياً يف األنشطة 1075ويبلغ معدل إنفاق األسر الفرنسية . الدولة نصفه يف حني تقدم التجمعات احمللية املنتخبة النصف اآلخر

  .الثقافية والترفيهية والرياضة واأللعاب

  

  كتب

  

  .أعيد طباعتهمكتاباً  29544 كتاباً جديداً و30714، منهم 2002كتاباً يف عام  60258مت نشر وطبع 

  

  . دار نشر350 مليون نسخة بواسطة 401ويف العام نفسه، مت بيع 

  

  .مليار يورو 2,7): 2002عام (وبلغ رقم مبيعات الناشرين 

  

  صحف

  

  . جريدة إقليمية أخرى65من الفرنسيني يقرأون صحيفة يومية، كل يوم، من ضمن عشر صحف وطنية كربى و 30%
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  . مليار نسخة2,3: إمجايل الطباعة السنوية

  

  مطبوعات دورية

  

 ألف 500هناك ست، من ضمن أبرز مائة مطبوعة دورية، تزيد طباعتها عن مليون نسخة، يف حني هناك مثان أخرى تزيد طباعتها عن 
  . نسخة لكل ألف نسمة، مما جيعل من الفرنسيني أول القراء للمجالت بني شعوب العامل1354ويبلغ معدل املبيعات . نسخة

  

  يونتلفز

  

ساعات وربع الساعة يومياً لكل  3يبقى التلفزيون الوسيلة األوىل للترفيه بالنسبة للفرنسيني، حيث يصل متوسط مدة املشاهدة إىل 
  .شخص

  

  : قناة تلفزيونية130يوجد يف فرنسا ما يزيد عن 

  

قناة ذات ( France 5 والقناة اخلامسة، France 3، والقناة الثالثة France 2القناة الثانية : أربع قنوات عامة وطنية، هي }
  ).أملانية-قناة ثقافية فرنسية Arte (، وأرته )توجه تربوي

  

 6,4 وهي قناة باشتراك مدفوع، وتضم -  Canal Plus، وقنال بلوس6M، و TF1:  ثالث قنوات وطنية خاصة، وهي}
   .-مليون أخرى يف السوق الدولية 6,7مليون مشترك يف السوق الفرنسية و

  

من % 7،5، و) من األسر الفرنسية مشتركة يف شبكة الكابل%40( أو وطنية تعمل بنظام الكابل   قناة حملية20 ما يزيد عن }
  .األسر مشتركة يف برامج بنظام الكابل
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ويت ، Canal Satelliteكنال ساتيليت ( جمموعة ال حتصى من القنوات الفضائية امللتقطة عن طريق األقمار الصناعية ومنها }
  TPS .     يب أس 

  

  .القناتني اليت يتشكل منهما البث السمعي واملرئي خارج احلدود الفرنسية CFIوTV5 تعد قناتا }

  

org.5tv.www  

  

  إذاعة

إذاعة (  France Info  ، وفرانس أنفو France Interفرانس إنتري: القنوات اإلذاعية العامة" Radio Franceإذاعة فرنسا "تضم شركة 
  .FIP ، وأف إي يب  Radio Bleue، وراديو بلوFrance Culture، وفرانس كولتور )ة ذات بث متواصلإخباري

  

 Radio، وراديو مونت كارلو Europe1و  -  وهي أكثر إذاعة مسموعة يف فرنسا– RTL ويتمثل القطاع اإلذاعي اخلاص يف قنوات

Monte Carloذاعات املوسيقية أو املتخصصة يف تناول موضوعات بعينها، فضالً ، هذا إىل جانب قنوات أخرى شاملة وجمموعة من اإل
  .عن اإلذاعات النقابية واإلقليمية اليت تقوم بالبث عن طريق تعديل املوجات

  

، اللتني  RMC-Moyen-Orientالشرق األوسط -ومونت كارلو)  مليون مستمع يف العاملRFI )30 إن إذاعيت راديو فرانس الدولية
، اليت ختتص بالبث باجتاه منطقة املغرب العريب، متثل جمتمعة اجلهاز Medi 1ا باجتاه منطقة الشرق األوسط، و إذاعة تبثان براجمهم

  .اإلذاعي املتخصص بالبث اخلارجي يف فرنسا

  

fr.rfi.www  

  

  

  املعلوماتية والوسائل اإلعالمية املتعددة
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من الفرنسيني، فهو يشهد أيضاً إقباالً متزايداً من جانب  % 79مها  أداة مهنية يستخد- قبل أي شيء-إذا ما كان احلاسوب يعد 
  . منها تقوم باستخدامه%43األسر الفرنسية، إذ إن هناك 

  

 مليون فرنسي يستخدمونه 17، على رضى الفرنسيني سريعاً، وبدا أن هناك "أداة املعرفة اجلديدة"ومن ناحية أخرى، نال اإلنترنت، 
  .و يف املنازليف املدارس ويف العمل أ

  

وقد تطور اإلنترنت يف فرنسا مبعدل سريع وملحوظ يف غضون سنوات قليلة، حيث باتت كل مؤسسة أو صحيفة يومية أو إدارة أو 
  ...).رياضة، تعليم، خدمات، سينما(شركة متلك موقعاً خاصاً على هذه الشبكة يغطي جمموعة عريضة ومتنوعة من املوضوعات 

  

إضافة إىل   France Télécom   وWanadoo باألكثر على مداخل وروابط الشركات املقدمة خلدمة اإلنترنت، مثلوأخرياً يتم التردد 
  .املواقع املقدمة للخدمات على شبكة اإلنترنت

  

  

  السينما

  

 212، مت إنتاج 2003ففي عام . ، نشطة للغاية يف هذا القطاع1895ما تزال فرنسا، وهي أول من اخترع آلة العرض السينمائي يف عام 

  ).املرتبة الثانية عاملياً يف جمال االستثمارات السينمائية(فيلماً 

 ، ونسبة من يترددون مرة يف  %58,4وتبلغ نسبة الفرنسيني الذين يترددون على صاالت العرض السينمائي مرة على األقل يف السنة 
   %.34,6الشهر تصل إىل 

  

 تعد من بني الدول اليت  multiplex صالة حديثة متعددة املزايا 97 منها –لة عرض سينمائي صا 5240إن فرنسا اهزة مبا يزيد عن 
  .تتوفر لديها أكرب شبكة من صاالت العرض وأكثرها كثافة

  

fr.cnc.www  
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  املوسيقى والرقص

  

جاناً  مهر250 فنان يعملون باملوسيقى والغناء، وهي تقيم 16200فنان درامي وراقص، و 11300تعد فرنسا 
  . فنان من مغنيي املنوعات8700للموسيقى والفن الغنائي القدمي والرقص، ولديها 

  

. ومن ناحية أخرى، يتزايد عدد اهلواة يف جمال املوسيقى والرقص نظراً للتطور اهلام الذي عرفه مؤخراً تعليم هذين النوعني من الفنون 
  ). مؤسسة متخصصة يف اال املوسيقي وحده4300(

  

  رحاملس

  

وجتذب هذه ...). مسارح وطنية، مراكز درامية وطنية، ومسارح عامة وخاصة( ألف عرض مسرحي سنوي 50يقام يف فرنسا حوايل 
وعلى هامش العروض املسرحية الكربى يف باريس وضواحيها ويف مدن األقاليم، .  ماليني من املشاهدين بشكل مطرد8العروض 

  . شهدت فرنسا ظهور ما يزيد عن ألف فرقة مسرحية مستقلة،Avignon ‘Festival dنيونأفي واملهرجانات الشهرية مثل مهرجان

  

  املتاحف واملعامل األثرية

  

  .مليون زائر سنوياً 70 متحف، تستقطب 1200يوجد يف فرنسا 

  

  .ياً مليون زائر سنو15وحدهم ما يقرب من   وقصر فرساي Musée d'Orsay ودورسيه Le Louvre يستقبل متحفا اللوفر

  

 ماليني 8( صرح أثري مفتوح للجمهور 1500ومن ناحية أخرى، هناك ما يزيد عن . متتلك معظم مدن األقاليم أيضاً متحفاً أو أكثر
وأخرياً، هناك حوايل .  ماليني زائر سنويا6ًويعد برج إيفل من أكثر األماكن األثرية اليت يتردد عليها الزوار حيث يستقبل ). زائر سنوياً

  .ف مبىن حتظى حبماية وزارة الثقافة بصفتها معامل تارخيية أل38

  



اسنر فَفشتكْإِ   http://mementoslangues.com/     24/49   َةُلأبِيرةُ ٱلْعلُّغ  

fr.gouv.culture.www  

  

  الرياضة

  

 ماليني رياضي متخرج من االحتادات الرياضية 10اتسعت ممارسة الرياضة بصورة ملحوظة يف السنوات األخرية، فهناك حوايل 
األكرب من املتخرجني، يف حني عرفت رياضات اجلودو والكرات املختلفة، وتعد كرة القدم والتنس من الرياضيات اليت تضم العدد 

وكما هي احلال بالنسبة . وركوب اخليل وكرة الريشة واجلولف جناحاً ملحوظاً يف السنوات املاضية األخرية" البيتانك"احلديدية 
ت أخرى كالترته مشياً على لرياضات االكتشاف واملغامرة كركوب الدراجات على مجيع الطرقات، ويتزايد عدد ممارسي رياضا

  .األقدام وتسلق اجلبال و الطريان مبظلة و التجديف يف املصبات املائية الصعبة

  

fr.gouv.sports-jeunesse.www  

  

  

  االحتفاالت الثقافية

  

وسيقى وعيد القراءة هناك العديد من االحتفاالت الثقافية والترفيهية اليت يستطيب الفرنسيون املشاركة هبا مثل عيد اإلنترنت وعيد امل
  :ويتجدد جناح كل هذه االحتفاالت عاماً بعد عام. وأيام معينة خمصصة لالحتفاء بالتراث وأسبوع خمصص للعلوم

  

وزارت، وسفارات، ( ففي األيام املخصصة لالحتفاء بالتراث، تفتح للزوار أبواب مبان تارخيية عادة ما تكون مغلقة أمام اجلمهور >
  ).وشركات، ومصارف

  

  . أما األسبوع املخصص للعلوم، فالغرض منه إعالمي، ويكمن يف التعريف بتطور العلوم وانعكاسات ذلك على اتمع>

  

 ينظم عيد القراءة، وهو احلدث الثقايف الذي يتمحور حول موضوع الكتاب والقراءة، لقاءات مع املؤلفني وورش للكتابة >
  . املتعددة املرتبطة بالكتاب  على املهنومسابقات يف كتابة القصة القصرية، ويركز 

  



اسنر فَفشتكْإِ   http://mementoslangues.com/     25/49   َةُلأبِيرةُ ٱلْعلُّغ  

  . وأخرياً، يهدف عيد اإلنترنت إىل تعريف اجلمهور بتحديات جمتمع املعلومات>

  

  

  

  االقتصاد

  

وسائل النقل، : فمقومات جناحها االقتصادي متنوعة منها. تعترب فرنسا، بالنظر إلمجايل ناجتها احمللي اخلام، رابع قوة اقتصادية يف العامل
صاالت سلكية والسلكية، وصناعات زراعية غذائية، ومنتجات دوائية، فضالً عن قطاع املصارف والتأمني والسياحة، دون أن وات

  )...جلود، مالبس جاهزة، عطور، مشروبات كحولية(ننسى املنتجات الفاخرة التقليدية 

  

يف العامل، ) خاصة سلع التجهيز(، رابع مصدر للسلع 2003 مليار يورو يف عام 19,3تعد فرنسا، اليت وصل الفائض التجاري لديها إىل 
وال تزال فرنسا أول منتج ومصدر أورويب ). خاصة حبوب ومنتجات زراعية غذائية(وثاين مصدر يف قطاع اخلدمات والزراعة 

% 50منها ( األورويب من حجم مبادالا التجارية مع شركائها يف االحتاد% 70ومن ناحية أخرى، حتقق فرنسا . للمنتجات الزراعية
  ).يف املنطقة املتعاملة باليورو

  

وبالفعل، فاملستوى الرفيع لأليدي العاملة . حتتل فرنسا املرتبة الرابعة عاملياً يف قائمة الدول اجلاذبة لالستثمارات األجنبية املباشرة
عملة والتحكم اجليد يف تكلفة اإلنتاج، كلها عوامل الفرنسية واملستوى العايل لألحباث والتحكم بالتكنولوجيات املتقدمة واستقرار ال

  .جتذب املستثمرين وتلقى استحسام

  

  :2003 لعام - إمجايل الناتج احمللي اخلام-

  

   مليار يورو،1551

  

  ،  %0,1): 2003عام ( نسبة منو الناتج احمللي -

  



اسنر فَفشتكْإِ   http://mementoslangues.com/     26/49   َةُلأبِيرةُ ٱلْعلُّغ  

   ،%2,2): 2003عام (التضخم -

  

  .ورو مليار ي19,3): 2003عام (الفائض التجاري -

  

  الزراعة

  

   ألفاً،664: عدد مشاريع االستثمار الزراعي

  

   ألفاً،916: عدد العاملني يف الزراعة

  

  .من أراضي الوطن األم% 51 هكتار، أي 27856000 : مساحة األراضي الزراعية املستخدمة

  

  املنتجات الفرنسية الرئيسية

  

وتعد فرنسا أول منتج للحبوب . مليون طن من حبوب الذرة 16,4 مليون طن قمح و37,3 مليون طن، منها 69 :حبوب        -
  .يف االحتاد األورويب، وخامس منتج على املستوى العاملي

  

  . مليون هكتوليتر، وهي ثاين منتج يف العامل ويف نطاق االحتاد األورويب بعد إيطاليا52 :نبيذ        -

  

  .يف االحتاد األورويب بعد أملانيا، واملرتبة اخلامسة عاملياً مليون ليتر، وحتتل املرتبة الثانية 24 :ألبان        -

  

  . طن، وحتتل املرتبة األوىل يف االحتاد األورويب، والثانية عامليا33,4ً :مشندر سكري        -
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  . ماليني طن، وحتتل املرتبة األوىل يف االحتاد األورويب5 :حبوب زيتية        -

  

  مواشٍ

  

  مليون رأس، 20: قطيع األبقار        -

  

   مليون رأس،15,3: قطيع اخلنازير        -

  

   مليون رأس،9,3: قطيع األغنام        -

  

  . مليون رأس1,2: قطيع املاعز        -

  

  إنتاج اللحوم

  

   مليون طن،1,9: حلوم بقرية

  

   مليون طن،2,4: حلوم اخلنازير

  

   مليون طن،1,4: حلوم األغنام واملاعز

  

  .يون طن مل2,2: حلوم الطيور

  

  الغابات
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  .من مساحة الوطن الكلية% 30 مليون هكتار، أي ما يعادل 16,3تغطي الغابات حوايل 

  

 بنسبة 1945ولقد زادت مساحة الغابات منذ عام . وحتتل بذلك فرنسا املرتبة الثالثة من حيث مساحة الغابات يف االحتاد األورويب
، يف حني تغطي )الثلثني( من أشجار ورقية - يف معظمها-وتتكون الغابات .  ألف هكتار74، وهي تتزايد سنوياً مبعدل 46%

  .األشجار الصمغية الثلث املتبقي

  

وتلك )  هكتار1760000( اإلدارة واإلشراف على الغابات بأنواعها، اململوكة من الدولة  (ONF) وتتوىل اهليئة الوطنية للغابات
  ). هكتار1810000(اململوكة من التجمعات احمللية املنتخبة 

  

  . مالك3500000 هكتار املتبقية، فهي أمالك خاصة تعود إىل ما يناهز 117000000أما الـ

  

 52وتعد الغابات الفرنسية ثروة بيولوجية هامة وغنية باملناظر الطبيعية اخلالبة، وهي أيضاً مكان للرتهة ولالسترخاء، كما أا تنتج 
 بالتنمية الريفية، من خالل مد عدد من القطاعات -  على حنو ال يعوض-ي تساهم بذلك فه. مليون متر مكعب من األخشاب سنوياً

  .النشطة باملواد األولوية، وبتوفري عدد كبري من فرص العمل

  

 مليون طن من 10وأخرياً، تساهم الغابات يف مكافحة التغريات املناخية من خالل احتباسها ملادة الكربون اجلوي، وتقدر قيمة هذا االحتباس اجلوي اإلضايف يف الغابة الفرنسية بـ 
  .مادة الكربون

  

  الطاقة

  

  ،%50,5: نسبة االستقاللية يف جمال الطاقة

  

  . مليون طن معادل للنفط274,6عادل ما ي: استهالك الطاقة األولية
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   .Edf-Gdfشركة كهرباء فرنسا و شركة غاز فرنسا   أو،Totalتوتال : الشركات الرئيسية يف قطاع الطاقة

  

  توزيع استهالك الطاقة

  

 نفط 33,8% 
 آهرباء أولية 42% 
 غاز 14,6% 
 فحم 4,9% 
 طاقة حرارية متجددة 4,7% 

  

  

  .منها منتجة نووياً% 77,8ساعة، نسبة / مليار كيلووات566,9: صايف اإلنتاج الكهريب

  

  . مليار يورو22,7: الكلفة يف جمال الطاقة

  

  الصناعة

  

  :قطاعات الصناعة الفرنسية األفضل أداًء

  

  بناء وأشغال عامة

   مليار يورو،113,04: رقم املبيعات السنوي

  

، وهي أوىل اموعات Vinciفنسي  : وروبية، وهيهناك ثالث جمموعات فرنسية من ضمن أوائل شركات البناء األ
  األوروبية يف جمال االلتزامات، وأعمال البناء واخلدمات ذات الصلة،

  Eiffage .وأيفاج   Bouyguesوشركتا بويغ 
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  . شخص1450000: حجم العمالة

  

  

  صناعات زراعية غذائية

  

  . مليار يورو131,2: رقم املبيعات السنوي

  

  . شخص418000: حجم العمالة

  

  .صناعات اللحوم واأللبان واحلبوب، واحللوى واملشروبات غري الكحولية والكحولية: القطاعات الرئيسية

  

  .املصدر األول واملنتج الثاين يف االحتاد األورويب

  

  . مليار يورو7,8: الفائض التجاري

  

  4250: عدد الشركات

  

، بيسنييه Nestlé France، نستله فرانس Beghin-Sayساي -، بغني Eridaniaيا، إريدانDanoneدانون : اموعات التجارية الرئيسية
Besnierريكار -، برنو Pernod-Ricardسوديال ،Sodiaal  سوكوبا ،Socopaوبونغران    .Bongrain  

  

  صناعات كيمائية

  

  .  مليار يورو85: رقم املبيعات السنوي

  . شخص234200: حجم العمالة
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  .Hutchinson، هوتشينسون Rhodia، روديا Air Liquideأير ليكيد : املة يف هذا القطاعالشركات الرئيسية الع

  

  صناعات املوضة واملنتجات الفاخرة

  

  .يضم هذا القطاع تصميم األزياء الراقية وصناعة احللي واوهرات واجللود الفاخرة والعطور ومستحضرات التجميل والكريستال

  

  .ورو ي28,8: رقم املبيعات السنوي

  

،  Hermès، هرمسBaccarat، باكاراChanel، شانيل  LVMH, PPR/Gucci group:اموعات الرئيسية العاملة يف هذا القطاع
  .Cartier  ، كارتييه Dior، ديورJean-Paul Gaultierبول غوتييه -جان

  

  . شخصا182134ً: حجم العمالة

  

  صناعة دوائية

  

  .رومليار يو 32,85: رقم املبيعات السنوي

  

  . شخص99000: حجم العمالة

  

  .رابع منتج يف العامل، وخامس مصدر عاملي

  

  Aventis . وأفنتيس   Servier ، سرفييه  Pierre Fabre، بيري فابر Sanofi-Synthélaboسنتيالبو- سانويف :الشركات الرئيسية
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  صناعة السيارات

  

  . مليار يورو106,3: رقم املبيعات السنوي

  

  .در الثالث عاملياً للسيارات اخلاصةتعترب فرنسا املص

  

  . مليار يورو11,2، حقق امليزان التجاري يف هذا القطاع فائضاً قدره 2002يف عام 

  

أكرب جمموعتني يف قطاع صناعة   Renault  ورينو-Citroënوستروين  Peugeot  اليت تضم شركيت بيجو-PSA تعد شركتا يب أس آ 
  .السيارات

  

  . سيارة5646500 إىل 2002نسي من السيارات يف عام وقد وصل اإلنتاج الفر

  

  . شخص333000: عدد العاملني يف هذا القطاع

  

  -  الصلب، األلومنيوم، الزجاج، البالستيك، املطاط -حتويل املعادن 

  

  . مليار يورو59,19: رقم املبيعات السنوي

  

، وهي Saint-Gobain غوبان -، سان)األلومنيومAlcan (، ألكان -  لتحويل الصلب– Usinorجمموعة أوزينور: الشركات الرئيسية
فهما أكرب  Sommier Allibert  وسومييه أليربتPlastic Omniumأومنيوم-أما بالستيك. أول منتج للزجاج، وثاين مصدر عاملياً

  .اوتشوكاملنتج األول عاملياً إلطارات الك Michelin شركتني فرنسيتني يف حتويل البالستيك، يف حني تعد ميشالن

  

  

  اتصاالت سلكية والسلكية وتقنيات اإلعالم واالتصال
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  . مليار يورو73: رقم املبيعات السنوي

  

  . مليون خط35: عدد اخلطوط اهلاتفية

  

-Cegetel أس أف أر-لشركة سيجيتل% 34,2من السوق، مقابل  %  France Telecom  48,2حتظى شركة فرانس تيليكوم بنسبة 

SFR ليكوملبويج تي% 17,6و Bouygues Telecom  37,3 وقد تزايد استخدام اهلاتف احملمول حبيث وصل عدد املشتركني إىل 
   ).2003آيار /مايو(مليون مشترك 

  

رابع مصنع للتجهيزات السلكية والالسلكية، وحتتل املرتبة األوىل يف قطاع أنظمة اإلرسال، وهي أيضاً  Alcatel تعد شركة ألكاتل
  .ملياً يف جمال شبكات الكابل البحريةالشركة الرائدة عا

  

على رأس املصنعني للتلفزيونات الرقمية، وتصنع أيضاً أجهزة  Thomson Multimédia تأيت شركة تومسون ملتيميديا
  .فك الشفرة اخلاصة بالتلفزيونات الرقمية

  

  . مليار يورو3,4، وصل رقم مبيعات التجارة اإللكترونية إىل 2003يف عام 

  

  طريان وصناعات فضائيةصناعة ال

  

  . مليار يورو24: رقم املبيعات السنوي

  

  . شخص101500: حجم العمالة

  

  :الشركات الرئيسية
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داسو "، ) MBDAآ.د.ب.، م Astrium، آستريومEurocopter، أوروكوبتر  Airbusتضم إير باص(   EADS"س.د.آ. أي"
  ". Arianespaceبيس آريان س"،   Snecma"سنيكما"، Dassault Aviation"أفياسيون 

  

  :موقع الصناعة والتكنولوجيا الفرنسية على اإلنترنت

  

francetech/fr.gouv.industrie.www  

  

  األحباث والتنمية

  

من الناتج احمللي اخلام، مما جيعل اهود الفرنسي يف  % 2 مليار يورو، أي 31,44تصل النفقات الوطنية يف جمال األحباث والتنمية إىل 
  .OCDEمار يتبوأ املرتبة الرابعة ضمن دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية هذا املض

  

ال سيما يف صيانة املباين ودفع األجور وجتهيز % (43 بنسبة  يشارك القطاع العام الذي يتكفل بسري العمل يف هذا املضمار بتمويل
، - جلميع التخصصات-  CNRS ملركز الوطين للبحث العلميا(وهو يتوىل اإلشراف على كربى مراكز األحباث الوطنية ) املختربات

- يف اال الزراعي-  INRA ، و املعهد الوطين لألحباث الزراعية- يف اال الطيب-   INSERMاملعهد الوطين للصحة واألحباث الطبية
.(...  

  

التكنولوجية العالية، مثل صناعة الطائرات فهو مركز يف القطاعات ذات الكثافة %) 57(أما التمويل الذي تقدمه الشركات اخلاصة 
  .والصناعات الفضائية والصناعة الدوائية وتصنيع السيارات وجتهيزات االتصاالت واألجهزة الدقيقة

  

  .حتتل فرنسا املرتبة الرابعة ضمن دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف جمال األحباث بعد اليابان والواليات املتحدة وأملانيا

  

  النقل

  

  شبكة الطرق
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طرق تربط بني خمتلف املقاطعات (كيلومتر  985902هي األكثر كثافة يف العامل واألطول يف االحتاد األورويب حيث يبلغ طوهلا 
ى املرتبة الثانية عل( كيلومتراً من الطرق الواسعة و السريعة 10225، منها )اإلدارية، والدروب اإلقليمية، و طرق وطنية، وطرق سريعة

  ).املستوى األورويب

  

  .لنقل البضائع، فقد بدأت وسائل النقل املزدوجة حتقق تقدماً كبرياً% 73وإذا ما كانت الطرق الربية تستخدم بنسبة 

  

  شبكة السكك احلديدية

  

عة القطارات ولقد حققت فرنسا الرقم القياسي يف سر). 2003كانون الثاين /األول من يناير(كيلومتراً من السكك احلديدية  31986
 كيلومتراً، تسمح بسرعة جتارية تعادل 1547الذي يسري على شبكة خاصة طوهلا  TGV بفضل القطار فائق السرعة) ساعة/ كم515(

  .ساعة/ كم270أو تزيد عن 

  

 560 السرعة و مليوناً يعتمدون على شبكة القطار فائق83 مليون مسافر يستخدمون الشبكة الرئيسية و315: الكثافة املرورية السنوية
  . مليون طن من البضائع املنقولة بواسطة السكك احلديدية126 وهناك Ile-de-France فرانس-دو-مليون مسافر على شبكة إيل

  

  النقل اجلوي

  

  .كم من البضائع سنوياً/مليار طن% 4,7 مليون مسافر سنوياً و100ما يزيد عن 

  

  ).طائرات ومروحيات(ان  قطع طري904ويتشكل أسطول النقل اجلوي الفرنسي من 

  

  :)ADP(مطارات باريس 

  

  ،)2003عام (حركة للطائرات التجارية  709000
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  ).2003عام ( مليون طن من البضائع والطرود الربيدية 1,83و) املرتبة السادسة عاملياً( مليون مسافر 71,5

  

  

  األسطول التجاري

  

  . مليون طن من البضائع91,5تنقل سنوياً  مليون برميل، و4,1سفن تصل محولتها اإلمجالية إىل  210

  .وحيتل األسطول التجاري الفرنسي املرتبة الثامنة والعشرين عاملياً من حيث احلمولة

  

األول يف فرنسا والبحر املتوسط، كما حيتل املرتبة اخلامسة أوروبياً حيث يصل وزن البضائع املنقولة اليت متر فيه إىل  ويعد ميناء مارسيليا
  .يون طن مل92,4

  

  قطاع اخلدمات

  

  القطاع املايل واملصريف

  

 من الناتج احمللي الفرنسي، مما جيعل العاصمة %50 مليار يورو، ممثلة بذلك 884تبلغ قيمة رأمسال األسهم املقيدة يف بورصة باريس 
  .الفرنسية حتتل املرتبة السابعة عاملياً

  

  :املصارف الفرنسية الرئيسية هي

  

 Société"سوسيتيه جنرال "و" Crédit agricoleبنك االعتماد الزراعي "، وBNP Paribas"باريبا -مصرف باريس الوطين"

généraleكريدي ليونيه"، وCrédit Lyonnais ."  

  

  شركات التأمني



اسنر فَفشتكْإِ   http://mementoslangues.com/     37/49   َةُلأبِيرةُ ٱلْعلُّغ  

  

  .ليارات يورو م210 إىل  يعزز قطاع التأمني الفرنسي مكانته حمتالً املرتبة الرابعة عاملياً، إذ يصل رقم املبيعات يف هذا القطاع

  

شركات التأمني   AGF"أ جي أف"و CNP"سي أن يب" و - وهي ثاين شركات التأمني على املستوى األورويب-Axa"أكسا "تعد 
ممتلكات (، والتأمني على األضرار%)3(+تقدمه ) احلياة والصحة(ويواصل التأمني على األشخاص . الثالث األساسية يف فرنسا

  . ألف شخص200ويعمل يف قطاع التأمني ما يقارب %. 7ها يشهد زيادة نسبت) ومسؤولية

  

  السياحة

  

و تلبيةً هلذا الغرض .  مليون سائح أجنيب75، 2003تعد فرنسا الدولة اليت تسجل أكرب عدد من الزوار يف العامل حيث استقبلت، عام 
  :متتلك فرنسا ما يلي

  

   فندقاً،18375        -

  لتخييم، ألف مركز ملعسكرات ا8330        -

   قرية سياحية لقضاء اإلجازات،900        -

   بيتاً للشباب،190        -

   مركزاً لإليواء الريفي،63158        -

  . غرفة استضافة29030        -

  

ويصل .  يورو مليار34,5وتأيت فرنسا يف املرتبة الثالثة عاملياً من حيث اإليرادات السياحية بعد الواليات املتحدة وإسبانيا بقيمة تبلغ 
  . مليار يورو13,1الفائض التجاري يف هذا القطاع إىل ما يزيد عن 

  

  التجارة اخلارجية

  

التجهيزات (تتبوأ فرنسا املرتبة العاملية الثانية كمصدر للخدمات وللمنتجات الزراعية على مستوى العامل، وهي رابع مصدر للسلع 
  ).بصفة رئيسية
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 مليار يورو، 40,9ويف العام ذاته، وصلت قيمة الصادرات الفرنسية إىل .  مليار يورو19,3ري إىل ، وصل الفائض التجا2003ويف عام 
  . مليار يورو382,6أما الواردات فقد بلغت . من الناتج احمللي% 26أي 

  

ع املنتجات الزراعية ، وعن استقرار الفائض يف قطا) مليار يورو7,8(وتربهن هذه األرقام عن اخنفاض يف فائض قطاع السلع التجهيزية 
  . مليار يورو6,9: الغذائية

  

  . مليار يورو10,1وحققت الصناعة املدنية فائضاً وصل إىل 

  

  .من مبادالت فرنسا التجارية إىل شركائها يف االحتاد األورويب% 70ويذهب زهاء 

  

أملانيا وإيطاليا :  عمالء فرنسا التجاريني هموأهم. 2003 مليار يورو يف عام 2,2وقد وصل فائضها التجاري مع االحتاد األورويب إىل 
  .واململكة املتحدة وبلجيكا ولوكسبمورغ وإسبانيا والواليات املتحدة

  

  

  الفرنكوفونية

  

ومبعناها .  جممل نشاطات الترويج للغة الفرنسية، فضالً عما حتمله هذه اللغة من قيم- مبفهومها الواسع -تشمل الفرنكوفونية 
واليت جتمع بني الدول   ـ OIF اليت تعرف باملنظمة الدولية للفرنكوفونية  – فة اليت تضفى على املنظمة الدوليةاملؤسسي، فهي الص

  . اليت اختارت االنضمام إىل ميثاقها56واحلكومات الست واخلمسني 

  

  من هم الناطقون باللغة الفرنسية؟

  

  .إا جمموعة يف أوج التوسع واالنتشار
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وتعد الفرنسية اليوم من أكرب لغات التواصل على الكرة . فرنسية مل يكن يوما هبذا القدر من االنتشار يف العاملإن التحدث باللغة ال
وإن كان يتم التحدث هبا بقدر أقل من لغات أخرى كالصينية واهلندية، إال أا تظل، مع اللغة اإلنكليزية، اللغة الوحيدة اليت . األرضية

  .مس مجعاءهلا حضورها يف القارات اخل

  

  التحدث باللغة الفرنسية، ملاذا؟

  

  .وميثل ذلك يف مشال أمريكا ترسيخاً هلوية ثقافية

  

ويف دول ما دون الصحراء اإلفريقية، تفسح اللغة الفرنسية اال للتعلم وولوج مراحل التعليم األساسية، وهي متثل هناك لغة التنمية 
  .واحلداثة

  

فعواصمها الثالث، بروكسل : قية، باتت إجادة الفرنسية مرتبطة مبفهوم االنتماء إىل أوروبا املوحدةويف وسط أوروبا ويف أوروبا الشر
  .ولوكسمبورغ واستراسبورغ، ناطقة بالفرنسية، كما تشكل اللغة الفرنسية، داخل مؤسسات االحتاد األورويب، لغة معتمدة يف العمل

  

دة من اللغتني املعتمدتني لعمل املنظمة، فضالً عن كوا إحدى اللغتني الرمسيتني أما يف األمم املتحدة، فتمثل اللغة الفرنسية واح
املستخدمتني يف اللجنة األوملبية الدولية، واللغة العاملية الوحيدة املستخدمة يف اخلدمات الربيدية الدولية، واللغة األساسية يف االحتاد 

  .اإلفريقي

  

  .بكات اإلنترنتوأضحى للغة الفرنسية حضور متزايد على ش

  

  من ُيدرس الفرنسية؟

  

يقوم العاملون يف جمال الفرنكوفونية، بالتشاور الوثيق مع فرنسا ومع تسعمائة ألف مدرس للغة الفرنسية يف العامل، بتقييم الطلب 
  .وبتوسيع التعليم ليشمل مجاهري جديدة
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إن . ملعترف هبا يف اخلارج يف نشر اللغة الفرنسية على نطاق واسعوتساهم املدارس الثانوية الفرنسية واملؤسسات املدرسية املعتمدة وا
ألف تلميذ من  250 بلداً، تستقبل ما يزيد عن 130 مؤسسة تعليمية، واملتمركزة يف 400هذه الشبكة الفريدة املكونة من أكثر من 

  .فرنسيني وأجانب

  

  . TV5" التعلم والتدريس مع قناة "برناجمها أيضاً مساندا ألساتذة اللغة الفرنسية من خالل  TV5 وتقدم قناة

  

  ، القناة التلفزيونية الدولية باللغة الفرنسيةTV5القناة الفضائية 

وصلة ربط فضائية، حتتل هذه القناة  59يف قارات العامل اخلمس، وبامتالكها  TV5  مليون أسرة تستقبل قناة147مع وجود أكثر من 
 ساعة، دون توقف، عروضأً تعكس نظرات متقاطعة 24لفزيون الدولية األكثر تألقاً، وتقدم على مدى املرتبة الثانية يف سلم قنوات الت

  .حول العامل

  .نسمة تتقاسم اللغة الفرنسية وتتشارك هبا 000 100 264 وهناك

  

  جمموعة عناوين

  

   باريس،rue de Bourgogne 75007  شارع دي بوروغوينOIF ،28املنظمة الدولية للفرانكوفونية          -

  

org.francophonie.www  

  

   باريس،Quai André Citroën ،75015 كي أندري سيتروان AIF ،13وكالة الفرانكوفونية اجلامعة بني احلكومات           -

  

org.ncophoniefra.agence.www  

  

  باريس،place de la Sorbonne ،75005 بالس دي ال سوربون AUF ،4الوكالة اجلامعية للفرانكوفونية 

  

org.auf.www  
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  ، باريس،rue des Halles 75001 شارع دي هال 9اجلمعية الدولية لرؤساء البلديات الناطقني باللغة الفرنسية،           -

  

fr.asso.aimf.www  

  

   مصر ،- اإلسكندرية – 415. ب. شارع أمحد عرايب، ص1جامعة سنغور يف اإلسكندرية،           -

  

www.usenghor-francophonie.org 

 

  org.5tv.www  باريس،Jay-rue Cognac ،75007 شلرع كونياك جي 19 الفضائية، 5TVقناة 

  

   باريس،bd Saint-Germain ،75007   جريمان-  بولفار سانAPF ،235اجلمعية الربملانية للفرانكوفونية           -

  

apf/org.francophonie.www  

  

 -  سيدكس، Charenton شارنتون  94223، 88. ب.، صplace de la Coupole   ال كوبول  بالس ديFFA ،3املنتدى الفرانكوفوين لألعمال 
org.i-ffa.www  

  

  

  

  ،13 باريس سيدكس avenue de France ،75650 أفنو دي فرانس 95ألعاب الفرانكوفونية الرياضية،           -

  

org.francophonie.jeux.www  

  

   باريس،cité Bergère ،75009 سييت برجري UPF ،3االحتاد الدويل للصحافة الفرانكوفونية           -

  

www.presse-francophonie.org 
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   باريس،boulevard des Invalides ،75007 بولفار دي أنفاليد 57خدمة األعمال الفرانكوفونية، وزارة اخلارجية الفرنسية،           -

  

Francophonie.saf@diplomatie.gouv.fr  

 

مناطق في 
 العالم

 دارسون للغة الفرنسية ناطقون جزئيًا بالفرنسية الناطقون باللغة الفرنسية

  مليون20,7  مليونًا24  مليون15,5 جنوب الصحراء اإلفريقية
  مليون8,7  مليون19,9  مليون14,5 المغرب

  مليون3,1  مليون3,5 800000 المحيط الهندي
  مليون4,5  مليون3,3  مليون8,6  الشماليةأمريكا

  ماليين3  مليون1  مليون1,6 أمريكا الوسطى/الكراييبي
  مليون0,4 200000 120000 أمريكا الجنوبية
  مليون2,4  مليون0,5  مليون1,3 الشرق األوسط
  مليون3,1  مليون0,24 160000 الشرق األقصى

 ون ملي16,5  مليون6,3  مليونًا68 أوروبا
  مليون0,02 60000 400000 أوقيانيا

المجموع 
 األول

 مليون62,2  مليونًا59  مليون110,98

  مليونًا20  مليون3,9  مليون7,62خارج النطاق الفرانكفوني
  مليون82,6  مليون62,9  مليون118,6 المجموع العام

  .نسمة تتقاسم اللغة الفرنسية وتتشارك هبا  000 100 264

 )2004 -املنظمة الدولية للفرانكوفونية: املصدر(
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  السياسة اخلارجية

  

ق الشعوب يف تقرير ح: تقليد ديبلوماسي قائم منذ عدة قرون، وعلى بعض املبادئ األساسية  ترتكز السياسة اخلارجية الفرنسية على
ويف هذا اإلطار، حرصت فرنسا . مصريها، واحترام حقوق اإلنسان واملبادئ الدميقراطية، واحترام دولة القانون والتعاون بني األمم

  .على احلفاظ على استقالهلا الوطين دون أن تكف عن العمل على تنمية أشكال من التضامن اإلقليمي والدويل

  

  البناء األورويب

  

إعادة استتباب : وهناك عدة أسباب رئيسية تفسر هذا التوجه. ، بات البناء األورويب يف قلب السياسة اخلارجية الفرنسية1945عام منذ 
السالم وضمان أمن الدول، و تأكيد الصيغة الدميقراطية للحكم، وبناء جمال اقتصادي ونقدي مندمج من شأنه حتقيق رخاء الشعوب 

  .األوروبية

  

 Giscard d`Estaing  وجيسكار دستانPompidouبومبيدو : والرؤساء de Gaulle ني، عكف اجلنرال ديغولومنذ ذلك احل
  .على جتسيد وتنمية هذه الركيزة األوروبية جلعلها قوة اقتصادية ومعلماً سياسياً له شأنه Chirac وشرياك Mitterrand وميتران

  

ليارات يورو، أصبح االحتاد األورويب من اآلن فصاعداً يتساوى مع جمموع م 9710 إىل 2003فبفضل ناتج حملي خام وصل يف عام 
  .دول أمريكا الشمالية ويفوق آسيا اقتصادياً

  

، انضم عشرة أعضاء جدد إىل االحتاد األورويب، حبيث أصبح هذا االحتاد بعدد أعضائه اخلمسة 2004مايو /يف األول من شهر آيار
 من عدد السكان، و يف % 7,5 وبنسبة %3 صعيد الكرة األرضية، بنسبة أراض عائمة تبلغ والعشرين يشكل التكتل الثالث على

  .حيازته ربع ثروات العامل

  

  التوسع األورويب ديناميكية تارخيية
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  عمليات انضمام إىل اموعات األوروبية ومن مث إىل االحتاد األورويب

  احتاد أورويب مكون من

  :قيع معاهدة روما من طرفتو  أعضاء 6 1957آذار / مارس25

فرنسا، أملانيا، إيطاليا، بلجيكا، 
 هولندا،ولكسمبورغ

 دامنارك، إيرلندا، اململكة املتحدة  أعضاء 9 1973كانون الثاين /يناير 1

 اليونان  أعضاء10 1981كانون الثاين / يناير1

 إسبانيا، الربتغال  عضوا12ً 1986كانون الثاين / يناير1

 ألنمسا، فنلندا، السويد  عضوا15ً 1995 الثاين كانون/ يناير1

قربص، أستونيا، ار، ليتونيا،   عضوا25ً 2004آيار / مايو1
ليتوانيا، ملطا، بولندا، مجهورية 
 التشيك، سلوفاكيا، سلوفينيا

  التواريخ املهمة يف عملية التوسع األورويب

 سقوط جدار برلني 1989تشرين الثاين / نوفمرب9

املوافقة على مبدأ : الس األورويب يف كوبنهاغن 1993حزيران /نيو يو21-22
توسيع االحتاد األورويب وحتديد املعايري اليت يتوجب 
 على املرشحني االلتزام هبم سعياً لالنضمام إىل االحتاد

 البدء مبفاوضات االنضمام مع أول الدول املرشحة 1998آذار / مارس30

 من   حتديد جدول مايل :لس األورويب يف برلنيا 1999آذار /مارس 24-25
 أجل توسيع االحتاد

تعديل املؤسسات األوروبية : الس األورويب يف نيس 2000كانون األول /ديسمرب 7-9
 بغرض التحضري للعمل باحتاد أورويب موسع

اختتام املفاوضات : الس األورويب يف كوبنهاغن 2002كانون األول / ديسمرب12-13
 دول املرشحة العشرلل

 توقيع وثيقة االنضمام يف أثينا 2003نيسان / أبريل16

تصديق وثيقة االنضمام يف اخلمس والعشرين دولة  2003خالل عام 
 األعضاء

 دخول األعضاء العشرة اجلدد يف االحتاد األورويب 2004آيار / مايو1

مس والعشرين انتخاب الربملان األورويب يف الدول اخل 2004حزيران /يونيو
 األعضاء يف االحتاد
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  األمن الدويل

  

فيما يتعلق باألمن، ألقت سنوات احلرب الباردة وفترة عدم االستقرار اليت تلتها، مبسئوليات جسام على كاهل الدول الدميقراطية كافة، 
منظمة "ويف  UEO" اد أوروبا الغربيةاحت"وإىل جانب انضمامها ملنظمة حلف مشايل األطلسي، فإن فرنسا عضو أيضاً يف . ومنها فرنسا

  . ألف جندي13 الذي تشارك فيه بقوات قوامها حوايل "الفيلق األورويب"ويف  OSCE" األمن والتعاون يف أوروبا

  

بقاء وأخرياً، و مبا أا إحدى القوى النووية اخلمس، إىل جانب اململكة املتحدة والواليات املتحدة وروسيا والصني، فإا تعمل على اإل
آخذة بعني االعتبار البعد األورويب لسياستها الدفاعية، كما  على قوة الردع لديها، وعلى تكيفها مع احلقائق االستراتيجية اجلديدة، 

  .أا تبذل جهداً يف سبيل احلظر التام للتجارب النووية وااللتزام لصاحل التحكم يف عمليات التسلح ونزع السالح

  

  مم املتحدةالنشاط داخل منظمة األ

  

فهذه املبادئ واألهداف مطابقة للمثل اليت يقوم . تسري السياسة اخلارجية الفرنسية يف إطار احترام أهداف ومبادئ منظمة األمم املتحدة
 عن الدفاع عن هذه املنظمة، فهي رابع ممول هلا، حيث وصلت 1945ومل تكف فرنسا منذ عام . عليها التقليد اجلمهوري الفرنسي

 مليون يورو تعهد هبا 107,57 مليون يورو، هذا باإلضافة إىل 84,35 إىل 2004مشاركتها يف امليزانية العادية لألمم املتحدة يف عام قيمة 
  .إىل املؤسسات املتخصصة التابعة لألمم املتحدة

  

يف الشرق األوسط (الم وبصفتها عضواً دائماً يف جملس األمن، شاركت فرنسا بصورة مباشرة يف العديد من عمليات حفظ الس
  ...).وكمبوديا ويوغوسالفيا السابقة ومجهورية الكونغو الدميقراطية وبني أثيوبيا وإريتريا ويف سرياليون، وساحل العاج، وهاييت

  

  .مليون يورو 140,34، وصلت املسامهات الفرنسية يف عمليات حفظ السالم إىل 2003ويف عام 

  

وم به املنظمة يف جمال املساعدات من أجل التنمية، خاصة من خالل مسامهات مالية وتقنية تقدمها وتساند فرنسا أيضاً العمل الذي تق
  . (PNUCID) ومكافحة اإلدمان (UNICEF)ومحاية األطفال  (PNUD) للربامج الرئيسية املكلفة مبكافحة الفقر
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  التعاون الدويل

  

  .التأثري والتضامن: اهني رئيسينيتعتمد السياسة الفرنسية يف جمال التعاون الدويل على اجت

  

  :تنفيذ هذه السياسة اليت ترتكز على أربعة حماور رئيسية (DGCID) تتوىل اإلدارة العامة للتعاون الدويل والتنمية

  

  املساعدة على التنمية من خالل التعاون

  

مليار يورو للمساعدات العامة من أجل  6,4 تعتزم فرنسا اإلبقاء على جهودها يف سبيل التضامن إزاء الدول األكثر فقراً، فخصصت
  . من الناتج احمللي الفرنسي اخلام %0,41وميثل هذا املبلغ نسبة .  2003التنمية يف عام

  

  

إن احلصة األكرب من املخصصات الفرنسية املمنوحة للمساعدة من أجل التنمية تكرس للمساعدات الثنائية اليت تقدم مباشرة للدول 
  .إلدارات الفرنسية أو العاملني لديها يف هذا االاملستفيدة عرب ا

  

، ظلت التنمية يف إفريقيا ضمن أولويات السياسية اخلارجية الفرنسية، وتزايدت حصة املساعدات الثنائية املخصصة 2003ويف عام 
  .2003يف عام    % 57 إىل2002يف عام   % 49لدول ما دون الصحراء اإلفريقية حبيث ارتفعت النسبة من 

  

  تشجيع املبادالت الثقافية واستخدام اللغة الفرنسية

  

 Allianceفرنسية  رابطة  283  دولة، ومتتلك شبكة قوامها91مؤسسة ثقافية فرنسية يف اخلارج، متمركزة يف  151 متتلك فرنسا

Française.  

  

ألف  900 ة، وهي تعتمد على هيئة مكونة مندول 130 مليون دارس هلذه اللغة يف 82 وتصب سياسة الترويج للغة الفرنسية يف صاحل
  .مؤسسة تعليمية فرنسية يف العامل 268 وتقوم الوكالة لتعليم الفرنسية يف اخلارج بتنسيق أنشطة. مدرس
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  دعم التعاون العلمي واجلامعي

  

ليشمل األنظمة العلمية لشركائها من موسعاً ميتد  لعملية تدويل األحباث الفرنسية وإعالماً  دعماً- آن واحد -تعتزم فرنسا أن تقدم يف 
  .الدول

  

  . مركزاً فرنسيا لألحباث مستقرة يف اخلارج، على حتقيق هذه األهداف28ويعكف مرصد العلوم والتقنيات، إضافة إىل 

  

 شركاء هلا، مثل  فرع فرنكوفوين للتعليم العايل يف العامل، وتعزز بصفة خاصة عالقاا مع200ويف جمال التعاون اجلامعي، تدير فرنسا 
ومن ناحية أخرى، يتزايد عدد الوافدين من الطالب األجانب للدراسة يف فرنسا، حيث يصل عددهم حالياً . أملانيا والواليات املتحدة

  .ألف طالب 220 إىل

  

  تأمني حضور للغة الفرنسية يف اإلعالم املرئي والسمعي العاملي

  

رئي بشكل متزايد يف اخلارج، يف الوقت الذي باتت فيه احلكومة الفرنسية تعطي األولوية يتعزز احلضور الفرنسي يف اال السمعي وامل
  .RFIالفرنكفونية أو إذاعة فرنسا الدولية    TV5ملساندة الفاعلني الرئيسيني يف هذا اال، مثل قناة

  

  .ومن ناحية أخرى، تدعم فرنسا نشر وتوزيع األفالم السينمائية والوثائقية الفرنسية

  

   يف جمال املساعدات اإلنسانية النشاطات

  

فقد لعبت . تويل فرنسا مكانة خاصة للعمل اإلنساين يف سياستها اخلارجية، مبدية بذلك وفاء للقيم اليت كانت هي نفسها امللهمة هلا
  .والقانون اإلنساين الدويل فرنسا بالفعل دوراً رئيسياً يف تطوير أعمال اإلغاثة
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 اخلارجية الفرنسية، مثل املفوضية للنشاطات اإلنسانية، بدور املنسق للمبادرات الطارئة اليت تقوم هبا اهليئات وتضطلع أقسام وزارة
اهليئة العاملية "و" هيئة األمن املدين"الفرنسية العاملة يف هذا اال، يف اخلارج، بطلب من احلكومة، و هبذه الصفة تقوم بالتنسيق بني 

  .و منظمات اإلغاثة غري احلكومية " القسم الصحي للقوات املسلحة الفرنسية"و  (SAMU)"لإلسعاف والطوارئ

  

ومن أصل هذا املبلغ اإلمجايل، يتم صرف نسبة . 2004 مليون يورو يف عام 9,3وقد وصلت األموال املخصصة هلذه النشاطات إىل 
  .لعاملة يف اخلارج على شكل إعانات ملنظمات اإلغاثة الفرنسية، غري احلكومية، ا% 40قوامها 

  

  .ويف هذا اال، تساند فرنسا أيضاً األنشطة اليت تقوم هبا املنظمات املتعددة األطراف

  

  : مليون يورو لربامج وكاالت األمم املتحدة العاملة يف اال اإلنساين49، مت ختصيص 2004يف عام 

  

، ومكتب اإلغاثة (PAM)، والربنامج الغذائي العاملي (UNICEF)، وصندوق األمم املتحدة للطفولة (HCR)املفوضية العليا لالجئني 
  . (CICR) ، واللجنة الدولية للصليب األمحر(UNRWA)واألشغال لصاحل الجئي فلسطني

  

نية فمن خالل اهليئة اإلنسا.  مليون يورو100وأخرياً، تصل املسامهات الفرنسية يف الربامج املنفذة يف اإلطار األورويب إىل ما يزيد عن 
  .تقدم فرنسا مساعدات للشعوب املنكوبة اليت تتعرض لكوارث طبيعية أو ألزمات سياسية (ECHO)  للمجموعة األوروبية

  

  املكافحة ضد اإلرهاب

  

ومبا أن فرنسا كانت ضحية لإلرهاب الدويل، على أرضها كما يف اخلارج، فقد أظهرت منذ زمن بعيد تصميمها على مكافحة 
  .شكله وأياً كان منفذوهاإلرهاب، أياً كان 

  

  .وتعترب فرنسا أن مكافحة اإلرهاب، دون هوادة، هو عمل يتوجب إمتامه مع االلتزام باحترام حقوق اإلنسان واحلريات العامة، وهي متلك تشريعاً خاصاً وحمدداً ضد اإلرهاب

  

  . قد عززت التعاون الدويل ضد اإلرهاب 2001أيلول /إن القرارات الدولية اليت اختذت عقب اعتداءات احلادي عشر من سبتمرب
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  ).CCT(وتشارك فرنسا مشاركة نشطة يف أعمال جلنة األمم املتحدة لإلرهاب املضاد 

  

  الوجود الفرنسي يف العامل

  

) واتمبعدل إقامة ملدة أربع سن(مليوين فرنسي يعيشون يف اخلارج، ونصف هذا العدد من املقيمني وقتياً خارج البالد  هناك ما يقارب
 من كوادر وتقنيني يعملون لدى شركات فرنسية، أو موظفني حكوميني أو أعضاء يف منظمات -  بصورة أساسية -وهم يتشكلون 

  :وهم موزعون جغرافياً كالتايل. إنسانية

  

  يف أوروبا،  % 59,9

  

   يف أمريكا،  119%,

  

   يف مشال إفريقيا والشرق األوسط،  512%,

  

   جنوب الصحراء اإلفريقية، يف الدول الواقعة  310%,

  

   يف آسيا وأوقيانيا،  35%,

  

أما النصف الباقي فيتكون من فرنسيني مقيمني يف اخلارج بشكل دائم، ويعد من بينهم الفرنسيون احلاملون جلنسية مزدوجة، الذين 
  ./.2002 و1984ما بني  %85ازداد عددهم بنسبة 

  

 
 
 


