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مقدمة

على الرغم من خروجها منتصرة في الحربين العالمّيتين، الولييى والثانييية؛ إل
أن فرنسا تاكبدت خسائر فادحإية، فيي: إمبراطوريتهيا وثروتاهيا وقوتاهيا البشيرية
وفي مكانتها، بوصفها دولة أممّية مهيمّنة. وعلى الرغم ميين ذلييك؛ فييإن فرنسييا
تاعد، اليوم، واحإدة من أحإدث دول العييالم، وإحإييدى الييدول الرائييدة فييي القييارة

الوروبية. 

ًا، لتفادي حإالت عييدم1958تاتبنى فرنسا، منذ عام  ًا ديمّوقراطي ًا رئاسي ، نظام
ُبتت الستقرار، التي مرت بها، في نظمّها الديمّوقراطية النيابية، السابقة. وقد ث
ًا، خلل السيينوات الخيييرة، لتحقيييق أهمّية تاصييالحها مييع ألمّانيييا، وتاعاونهمّييا معيي
التكامل القتصادي، بين الدول الوروبية. وكان في مقدمة ثمّار ذلييك التكامييل،

. وتاقييف فرنسييا،1999تادشين العمّليية الوروبييية المّوحإييدة، اليييورو، فييي ينيياير 
اليوم، في مقدمية اليدول الوروبيية، الييتي تاسييعى إليى اسييتغلل زخييم التاحياد
ًا، وأشييد فاعلييية، فييي النقدي الوروبي، لنشاء أجهزة دفاعية وأمنية أكثر تاوحإييد

القارة الوروبية.

الّسمات الجغرافية
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   . الموقع الجغرافي1

: فرنسا، أكبر قطر في أوروبا الغربييية مسيياحإًة. وهييي تاقييع فيييالمأ فرنسا
نBiscayغربي أوروبا، على خليج بسكاي  ل م ن ك ، والقنال النجليزي، بي

بلجيكا وأسبانيا وجنوب شرقي المّمّلكة المّتحدة؛ وعلييى البحيير المّتوسييط،
بين كل من إيطاليا وإسبانيا.

 شمّالي أمريكا الجنوبية، على ساحإل المّحيط الطلسييي:غويانا الفرنسية
الشمّالي، بين البرازيل وسورينام.

 هي جييزر بييين البحيير الكيياريبي والمّحيييط الطلسييي الشييمّالي،:جواديلوب
جنوب شرق بورتاوريكو.

 على البحر الكاريبي، هي جزيييرة بيين البحيير الكيياريبي والمّحيييط:مارتينيك
الطلسي الشمّالي، شمّال تارينداد وتاوباجو.

 جنوبي إفريقيا، جزيرة في المّحيط الهندي شرق مدغشقر.:ريونيون

   . الحإداثيات الجغرافية2

ًا. 46: فرنسا المأ  درجة شمّالً، ودرجتان شرق

ًا.53 00 درجة شمّالً، و4 00 :غويانا الفرنسية  درجة غرب

ًا.61 35 درجة شمّالً، و16 15 :جواديلوب  درجة غرب

ًا.61 00 درجة شمّالً، و14 40 مارتينيك:  درجة غرب

ًا، و21 06 :ريونيون ًا.55 36 درجة جنوب  درجة شرق

. خرائط المراجعة3
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خرائط قارة أوروبا. فرنسا المأ:

 خرائط قارة أمريكا الجنوبية.:غويانا الفرنسية

 خرائط أمريكا الوسطى والكاريبي.:جواديلوب

 خرائط أمريكا الوسطى والكاريبي.:مارتينيك

 خريطة العالم.:ريونيون

. المساحإة 4

ّييية: ،2 كييم643.427، لفرنسييا الم؛ و2 كييم547.030 أ. المسيياحإة الكل
خارج فرنسا.

،2 كييم640.053، لفرنسييا الم؛ و2 كييم545.630ب. مسيياحإة اليييابس: 
خارج فرنسا. 

، خارج فرنسا.2 كم3374، لفرنسا الم؛ و2 كم1400ج. مساحإة المياه: 

 كلمّة خارج فرنسا، تاعني القيياليم مييا وراء البحييار  البحييار، وهييي:ملحإظة:
غويانا، وجواديلوب، ومارتاينيك، وريونيون.

ً . مقارنة المساحإة (بالنسبة للوليات المتحدة المريكية):5 أقل قليل
من مساحإة ولية تاكساس.

   . الحدود البرية6

 كم. 2889 أ. إجمالي طول الحدود البرية (فرنسا المأ):

 كم.56.6) مع أندورا: 1(

 كم.620) مع بلجيكا: 2(

 كم.451) مع ألمّانيا: 3(
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 كم.488) مع إيطاليا: 4(

 كم.73) مع لوكسمّبورج: 5(

 كم4.4) مع موناكو:6(

 كم.623) مع إسبانيا:7(

 كم.573) مع سويسرا: 8(

 كم. 1183 ب. إجمالي طول الحدود البرية (غويانا الفرنسية):

 كم.673) مع البرازيل: 1(

 كم.510) مع سورينام: 2(

. الشريط الساحإلي7

 كم.4668 أ. الجمالي:

 كم.3427فرنسا المأ:  ب.

. حإقوق المطالبة البحرية8

ًا.12 تامّتد مسافة أ. المنطقة القليمية:  ميلً بحري

ًا.24 منطقة التماس: ب.  ميلً بحري

 ميييل بحييري (ل200 تامّتييد مسييافة ج. المنطقيية القتصييادية الخاصيية:
تانطبق على البحر البيض المّتوسط).

 ميل بحري، أو إلى عمّق الستغلل.200 د. الفريز القاري الصخري:

   . المناخ9

ًا في فرنسا، حإسب اختلفا القاليم.. في فرنسا المأأ : يتباين المّناخ كثير
ُبعد القليم، أو ُقربه ميين المّحيييط الطلسييي، ولتباين المّناخ علقة وطيدة ب
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ُهب من المّحيط الطلسييي، ّثر الرياح الغربية، التي تا أو البحر المّتوّسط. وتاؤ
ّيييز بغييزارة ًا، فييي منيياخ المّنيياطق الغربييية ميين البلد، الييتي تاتمّ تاييأثيرا كييبير
المطار، وبرودة الشييتاء، واعتييدال الصيييف. ويتمّيييز المّنيياخ فييي المّنيياطق
البعيدة عن المّحيط الطلسي، بتغير المّناخ بين فصل وآخر؛ إذ يكون الجييو
ًء، مع سقوط أمطييار متوسييطة ًا، وباِرد شتا في المّنطقة الوسطى حإار صيف
على مدار العام. أما في الراضي المّنخفضة، على امتداد البحر المّتوسييط،
ًء، مييع هطييول بعييض ًا، فييي الصيييف، ومعتييدلً شييتا ًا وجافيي فيكون الجو حإييار
المطييار. وقييد تاهييب رييياح شييمّالية شييديدة الييبرودة علييى جنييوبي فرنسييا،
ِردة، ُمعظييم وتاحمّي جبال اللب منطقة الرفييرا ميين الرييياح الشييمّالية البييا

أيام السنة.

 إقليم مداري، حإار، رطب، مختلييف قليلً فييي درجيية. غويانا الفرنسية:ب
حإرارة الفصول.

ًا، إقليم ج. جواديلوب: شبه مداري بييه رييياح تاجارييية، ورطوبيية عالييية نسييبي
فصل المطار (من يونيه حإتى أكتوبر)، أعاصير شييديدة بمّعييدل كييل ثمّيياني

سنوات.

مداري، الحرارة معتدلة ولكنها تاتجه نحييو الرتافيياع، بييارد إقليم: ريونيون     د.
جافا (من مايو حإتى نوفمّبر)، حإار ممّطر (من نوفمّبر حإتى أبريل). 

   . التضاريس10

أ. بالنسبة لفرنسا المأ

ِلف المّنيياطق الفرنسييية بعضييها عيين بعييض، ميين الناحإييية الُجغرافييية. تاخت
ًا، ميين سييهول منبِسييطة ّلف القليمّييان، الشييمّالي والغربييي، أساسيي ويتييأ
ُوسييطى، ّتلل والجبييال، فييي القيياليم الشييرقية، وال ّوجيية، وتارتافييع ال ومتمّ

والجنوبية، من البلد. وتانقِسم الرض الفرنسية، إلى عشرة أقاليم، هي:

ِتالٍل :Normandieتلل بريتيياني ييي نورمانييدي ) 1( ّلف ميين  وتاتييأ
ّورة، وسهول متدّرجة، والرض صخرية، مع وجود أجييزاء خصييبة علييى مد
امتداد الساحإل. وتاوجد خلجان كثيرة تاشق السواحإل الوعرة، التي يوجييد

فيها عدد من المّوانئ المّهمّة لصيد السمّاك.
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ٍة خصييبة، وهييي سييهول: سييهول فرنسييا الشييمالية)2( ّيييز بتربيي  وتاتمّ
ّللها تالل وهضاب مغطاة بالغابات. يجري فيها نهيير مستوية ومتدّرجة، تاتخ

ُأخرى مهمّة. السين وانهاٌر 

 وتاقيييع فيهيييا جبيييال الرديييين:الهضيياب الشييمالية الشييرقية) 3(
Ardennesد رقية، عن ة الش ، وتازداد المّنطقة وعورة في الجهة الجنوبي
.Vosgesجبال فوج 

ّيز بمّنحدراٍت شديدة، وأرٍض مستوية، علييى:وادي نهر الّراين) 4(  ويتمّ
امتداد النهر. ويشكل هذا النهر حإييدود فرنسييا مييع ألمّانيييا، وهييو الطريييق
النهري الرئيسي في أوروبييا، وتامّتييد الطييُرق والّسييكك الحديدييية المّهمّيية

بمّوازاتاه.

ر:Aquitaineالراضي المنخفضة الكآيتانية ) 5( ا نه ري فيه  ويج
جييارون، وتامّتييد الشييواطئ الرملييية علييى امتييداد السيياحإل، وتاكييثر فيهييا

الغابات والبساتاين.

 وهي قليلة السكان، فقيرة التربة.:الراضي المرتفعة الوسطى) 6(
ّلوار، أطول أنهار فرنسا، الذي ينبع ميين جبييال سيييفين ويجري فيها نهر ال

Cevennes .

ّكل الحدود مع:منطقة جبال اللب الفرنسية وجبال جورا) 7( ُتاش  و
Montإيطاليييا وسويسييرا، وتارتافييع فيهييا قمّيية جبييل مييون بلن الشييهير

Blanc.

ِقمَّم:جبال البرانس) 8(  تاقع على امتداد حإدود فرنسا مع أسبانيا، وفيها 
مرتافعة، وهي منطقة وعرة ضعيفة التربة.

: وفيهييامنخفضييات البحيير المتوسييط ووادي رون ييي السييون) 9(
مناطق زراعية خصبة. ويقع ميناء مارسيليا في الرفييرا الفرنسييية، علييى

البحر المّتوسط، وهو من موانئ فرنسا الرئيسية.

 وهي جزيرة فرنسية تاقع علييى البحيير المّتوسييط، علييى:كآورسيكا) 10(
كم جنوب شرقي الييبر الفرنسييي. وجبييال كورسيييكا وتاللهييا160مسافة 
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مشابهة لجبال وتالل المّرتافعات الوسطى، وسييواحإلها الصييخرية شييديدة
النحدار.

ب. القاليم الدارية عبر البحار

 سهول سيياحإلية منخفضيية، تارتافييع لتشييكل تابيياب:غويانا الفرنسية) 1(
وجبال صغيرة.

ان،Basse-Terre جبل باس ي تايري جواديلوب:) 2( ل برك  هو في الص
وينGrande-Terreمع وجود جبال داخلية؛ أمييا جرانييد ييي تايييري  و تاك  فه

منخفييض ميين الحجيير الجيييري. معظييم الجييزر السييبعة الخييرى بركانييية
ًا. أساس

 جبلية، مع سواحإل مسننة غير مستوية، بها بركان ساكن.: مارتينيك)3(

 معظمّها وعر وجبلي. أراضيها على طول الساحإل خصبة.: ريونيون)4(

   . أدنى الرتفاعات وأعلهاا11

Rhone دلتا نهر الّرون : أدنى الرتفاعاتأ.  River،تَرين ِدر إلى م ، وتانح
تاحت مستوى سطح البحر.

Montقمّّة جبل مون بلن : أعلهااب.   Blanc ى ع إل  أمتييار،4807، وتارتاف
فوق مستوى سطح البحر. 

   . المصادر الطبيعية12

ًا فييي تاحقيييق الرفاهيييةفرنسييا المأ:أ.  ًا كييبير َدور ِرد الطبيعييية  ّدت المّييوا  أ
ُتربة الخصبة من المّوارد الطبيعية المّهمّيية فييي البلد، الييتي َعد ال ُتا لفرنسا. و
ِلك، كذلك، رسوبيات طبيعية كثيرة. ومن أهم مواردها الطبيعية: الفحم، تامّت
والحديد الخام، والبوكسايت، والغابييات، والزنييك، واليورانيييوم، والنتيمّونيييا،
والزرنييييخ، والبوتاييياس، وسيييليكات اللومنييييوم، والفليييورايت، والجبيييس،

والخشاب، والسمّاك.
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 رواسييب الييذهب، والنفييط، والكيياولين، واليوبيييوم،:غويانا الفرنسية ب.
والتانتالوم، والطفلة.

ًا لتقديرات عامأ ، . استغلل الرض13  2005طبق

%.33.46أ. أراٍض زراعية: 

%.2.03ب. محاصيل دائمة: 

%.64.51 ج. أغراض أخرى:

ملحإظة

أ. غويانا الفرنسية

%.0.13) أراٍض زراعية: 1(

%.0.04) محاصيل دائمة: 2(

% أغراض أخرى).10% غابات، 90% (99.83 ) أغراض أخرى:3(

ب. جواديلوب

%.11.70) أراٍض زراعية: 1(

%.2.92) محاصيل دائمة: 2(

%.85.38 ) أغراض أخرى:3(

ج. مارتينيك

%.9.09) أراٍض زراعية: 1(

%.10) محاصيل دائمة: 2(

%.80.91 ) أغراض أخرى:3(

13



فرنسا تقرير
مفصل

د. ريونيون

%.13.94) أراضي زراعية: 1(

%.1.59) محاصيل دائمة: 2(

%.84.47 ) أغراض أخرى:3(

ًا لتقديرات عامأ ، . الراضي المروية14 2003طبق

2 كم26.190أ. الجمالي: 

.2 كم26.000ب. فرنسا المأ: 

ًا لتقييديرات عييام،يي 3 كييم189 :. إجمالي مصادر المياه المتجددة15 طبقيي
2005.

 (للسييتخدامات المنزلييية/ الصييناعية/. استهلكا المياه الصالحة:16
ًا لتقديرات عامأ الزراعية)، 2000 طبق

% أغييراض16 كييم مكعييب/ سيينة، مقسييمّة كييالتاي: 33.16 أ. الجمييالي:
% زراعية.10% صناعية، 74منزلية، 

ًا.548 ب. الحصة السنوية للفرد من المياه:  متر مكعب سنوي

. الخطار الطبيعية17

 الفيضييانات، والييبراكين، وعواصييف فييي منتصييف الشييتاء،أ. فرنسييا المأ:
ًا من البحر المّتوسط. وجفافا، وحإرائق الغابات في الجنوب، قريب

 العاصير، والفيضانات، والبراكين النشييطة (فيييالقسامأ عبر البحار: ب.
جواديلوب، ومارتاينيك، وريونيون).

. البيئة ي المشاكآل الحالية 18
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تاعاني البيئة الطبيعييية فييي فرنسيا، تايدمير بعيض الغابيات، بسيبب المطيار
الِحمّضية، وتالوث الهواء، نتيجة النبعاثات الصناعية وعوادم السيارات؛ وتالوث

المّياه، بسبب نفايات المّناطق الحضرية، والصرفا الزراعي.

   . البيئة ي التفاقيات الدولية19

أ. التفاقيات التي تشاركا فيها الدولة

اتافاقية التلوث الجوي البعيد المّدى عبر الحدود

 للتلوث الجوي بعيد المّدى عييبر الحييدود،1979بروتاوكول اتافاقية عام 
المّتعلق بمّكافحة انبعاثات أكاسيد النتروجين أو تادفقاتاها عبر الحدود. 

 للتلوث الجوي بعيد المّدى عييبر الحييدود،1979بروتاوكول اتافاقية عام 
المّتعلق بالمّلوثات العضوية المّتشبثة. 

 للتلوث الجوي بعيد المّدى عييبر الحييدود،1979بروتاوكول اتافاقية عام 
%30المّتعلق بخفض انبعاثات الكبريت أو تادفقاتاها عبر الحدود بنسبة 

على القل.

 للتلوث الجوي بعيد المّييدى عييبر الحييدود1979بروتاوكول اتافاقية عام 
المّتعلق بزيادة خفض انبعاثات الكبريت.

 للتلوث الجوي بعيد المّدى عييبر الحييدود،1979بروتاوكول اتافاقية عام 
المّتعلق بمّكافحة المّركبات العضوية المّتطايرة وتادفقاتاها عبر الحدود.

.بروتاوكول معاهدة أنتاركتيكا لحمّاية البيئة

.اتافاقية المّحافظة على المّصادر البحرية الحية في أنتاركتيكا

.اتافاقية المّحافظة على العجول البحرية في أنتاركتيكا

.معاهدة أنتاركتيكا

.اتافاقية التنوع البيولوجي
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فرنسا تقرير
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 .اتافاقية المم المّتحدة الطارية عن تاغير المّناخ

 عن تاغير المّناخ بروتاوكول كيوتاو)KYOTO(.

.اتافاقية المم المّتحدة لمّكافحة التصحر

اتافاقييية التجييارة الدولييية فييي السييللت المّهييددة بييالنقراض ميين
الحيوانات والنباتاات البرية. 

اتافاقية بازل المّتعلقة بمّراقبيية حإركية النفايييات الخطييرة عيبر الحييدود
والتخلص منها. 

.اتافاقية المم المّتحدة لقانون البحار

،اتافاقية منع التلوث البحري الناجم عن إلقاء النفايات والمّواد الخييرى
في المّياه البحرية.

.اتافاقية الصيد والمّحافظة على المّوارد الحية في أعالي البحار

.اتافاقية حإمّاية طبقة الوزون

.اتافاقية التلوث الناجم عن السفن

 1983التافاقية الدولية للخشاب المّدارية لعام.

 1994التافاقية الدولية للخشاب المّدارية لعام.

ً اتافاقية الراضي الرطبة ذات الهمّييية الدولييية وخاصيية بوصييفها مييوئل
الطيور المّائية.

.التافاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان

: ل تاوجد  ب. التفاقيات الموقعة، ولكنها غير ُمقرة

   . ملحإظة جغرافية20

16



فرنسا تقرير
مفصل

فرنسا أكبر دولة في غربي أوروبا.

التركآيب السكاني

ّكان: 1 ًا لتقديرات يوليه  نسمّة؛ 64.057.792. عدد الس 2008طبق

 نسمّة.62.150.775 عدد سكان فرنسا (الم) ملحإظة:

ُعمّرييية،. التركآيب العمري للسكان2 ، وأعداد الذكور والناث، لكل مرحإليية 
ًا لتقديرات عام  2008طبق

النسييييييييبةعدد الذكآورعدد الناث
المئوية

مراحِإييييييييل
الُعمر

5.803.1276.091.57118.6%
15أصغر ميين 

سنة

 سنة64 ي 20.849.98820.884.91965.2%15

 سنة فأكبر6.092.1894.335.99616.3%65

ّكان (3 ًا لتقديرات)، Median. الّسين الذي يتوسط أعمار الس طبق
2008عامأ 
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 سنة.39.2أ. إجمالي السكان: 

 سنة.37.7الذكآور:  ب.

 سنة.40.7 ج. الناث:

ّكاني: 4 ّدل النمّو الّس ًا لتقديرات عام %، 0.574. مع  .2008طبق

ًا، لكل 12.73. معدل المواليد: 5 ًا لتقديرات عييام نسمّة، 1000 مولود طبق
2008 .

ًا لتقديرات عام نسمّة، 1000 حإالت، بين كل 8.48. معدل الوفيات: 6 طبق
2008. 

ًا لتقييديرات عييام نسييمّة، 1000 مهاجر، لكييل 1.48. معدل الهجرة: 7 طبقيي
2008. 

ّكان، 8 ِنسب الذكآور إلى الناث، بين إجمالي الس ًا لتقييديرات.  طبق
2008عامأ 

مراحإل الُعْمرالذكآورالناث

عند الولدة11.05

15أقيييل مييين 11.05
سنة

 سنة64 ي 1115

 سييييييييييينة10.7165
فأكآبيير
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مراحإل الُعْمرالذكآورالناث

إجميييييييييييالي10.96
السكان

ّيات الطفال9 ًا لتقديرات عامأ ، . معدل وف 2008طبق

 طفل. 1000 حإالة، بين كل 3.36أ. الجمالي: 

 طفل.1000 حإالة، بين كل 3.69 ب. الذكآور:

 طفل.1000 حإالة، بين كل 3.02 الناث: ج.

ًا لتقديرات عامأ . الُعْمر المتوقع، 10 2008طبق

ّكان:   سنة. 80.87أ. لجمالي الّس

 سنة. 77.68ب. للذكآور: 

  سنة.84.23ج. للناث: 

ّدل الخصييوبة: 11 ًا لتقييديرات عييام أطفييال، لكييل امييرأة،1.98. معيي  طبقيي
2008 .

ًا لتقييديرات%،يي 0.4 . معدل انتشار مرض اليدز بين البالغين:12 طبقيي
 .2003عام 

ًا ألييف حإاليية، 120. عدد حإييالت مرضييى اليييدز بييين الحإييياء: 13 طبقيي
.2003لتقديرات عام 

ًا حإاليية، 1000أقييل ميين . عدد الوفيات بسييبب مييرض اليييدز: 14 طبقيي
.2003لتقديرات عام 
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َكر فرنسييي،. الجنسية: 15 ّذ ُيقييال لليي ّية إلييى اسييم الدوليية، ف ُتانَسييب الجنسيي
ُلنثى فرنسية.  ول

   . التقسيمات العرقية16

ّيون  ّيات، هي: الّسييلت ولهاCelticتاعيش في فرنسا مجمّوعة من العرق  (أص
ّيون  اتLatinأيرلندية واسكتلندية وويلزية ..الخ)؛ واللتاين ى القلي افة إل ؛ إض

ّييييية  ّية Teutonicالِجرمان لف ة Slavic، والّس ّي مّال إفريق North، والش
African ّية .Basque، الباْسكية Indochinese، والهندوصين

رقيين، ،Mulatto السييود، والييبيض، والمّولتاييو عييبر البحييار: ود الش  والهن
والصينيين، والهنود المريكان.

   . الديانة17

%، من إجمّالي عدد الّسييكان؛88% و83تاراوح نسبة الروم الكاثوليك بين 
-5%؛ وتايراوح نسيبة المّسيلمّين 1%؛ واليهود 2وتابلغ نسبة البروتاستانت   %

%.4%؛ وتابلغ نسبة اللدينيين 10

 الرومان الكاثوليييك، والبروتاسييتانت، والهنييدوس، والمّسييلمّون،:عبر البحار
والبوذيون، والوثنيون.

. اللغة 18

ّدث السكان اللغة الفرنسية بنسبة  ُلغييات ميين100يتح %، وهناك لهجييات و
ّيين  ّيين Provencalيتحييدرون ميين أقيياليم البروفانسيي ،Breton، والبريتانيس

ّيين  ّيين Alsastianواللزاس يك ّيين Corsican، والكورس ال ،Catalian، والكت
ّيين  .Flemish، والفلمّنك Basqueوالباسك

Creole الفرنسييية، لغيية المّسييتوطنين الفرنسيييين السييبان عييبر البحييار:
Patois.(العامية) 

. نسبة الملمين بييالقراءة والكتابيية، بييين الييذين تزيييد أعمييارهام19
ًا لتقديرات عامأ ،  سنة15على  2003طبق
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مفصل

%.99أ. بين إجمالي السكان: 

%.99ب. بين الذكآور: 

%.99 ج. بين الناث:

. الحييياة المدرسييية المتوقعيية، ميين المرحإليية البتدائييية إلييى20
ًا لتقديرات عامأ ، المرحإلة الثانوية 2006طبق

 سنة.16أ. الجمالي: 

 سنة.16ب. الذكآور: 

 سنة.17 ج. الناث:

%،5.7 . نسبة النفاق في التعليم إلى إجمالي الناتييج المحلييي:21
ًا لتقديرات عام  .2005طبق

النظامأ الّسياسي

. اسم الدولة1

 الجمّهورية الفرنسية.أ. السم الرسمي الكامل:

 فرنسا. ب. السم الرسمي المختَصر:

ّلي الكامل الجمّهورية الفرنسية. :ج. السم المح

فرنسا.د. السم المحلي المختَصر: 

جمّهوري.: . نظامأ الُحكم2

   . العاصمة3
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.Paris باريس أ. اسمها:

ًا2 20 شمّالً، 48 52ب. إحإداثياتها الجغرافية:   شرق

ًا لتوقيت جرينتش.ج. فرق التوقيت:  + ساعة، طبق

 + ساعة، تابدأ من آخر يييوم أحإييد فييي شييهرد. نظامأ توفير وقت النهار:
مارس، وتانتهي في آخر يوم أحإد من شهر أكتوبر.

ُيطبق في نطيياق فرنسييا الم، وليييس لداراتاهييا عييبرملحإظة:  هذا النظام 
البحار، أو أقاليمّها، أو تاجمّعاتاها.

. التقسيمات الدارية 4

ًا، هيييي: الليييزاس 26تانقسيييم فرنسيييا إليييى  تينAlsace إقليمّييي ، وأكوي
Aquitaine وأوفرين ،Auvergne دي ،Basse-Normandie، وباس نورمان
انْي Bourgogneوبورجونْي  ْتر Bretagne، وبريت ن َبنْيCentre، وِس ام ، وش

ِدن  وْرس Champagne-Ardenneآر ةCorse، وك ش كومتي ، وفران
Franche-Comte وجواديلوب ،Guadeloupe(ية ا الفرنس ، وجويان (غويان

Guyane  (French  Guiana) دي وت نورمان ،Haute-Normandie، وه
يلون IIe-de-Franceوللييي دي فرانييس  ودوك روس -Languedoc، ولنج

Roussillon وزين ورين Limousin، وليمّ كLorraine، ول ، ومارتايني
Martinique ز دي بيريني اليه Midi-Pyrenees، ومي ا دي ك ور ب -Nord، ون

Pas-de-Calais وباي دو ل لوار ،Pays de la Loire وبيكاردي ،Picardie،
ِرنتيه  وت دازور Poitou-Charentesوبويتو ش ِفنز ألبيه ك -Provence، وبرو

Alpes-Cote d’Azur وريونيون ،Reunion ورون ألبيه ،Rhone-Alpes.

 منطقيية (بمّييا فيهييا إقليييم22: تانقِسييم حإاِضييرة فرنسييا الم، إلييى ملحإظة
كورسيكا)، وأربعة أقاليم عبر البحار (تاتضمّن غويانييا الفرنسييية، وجواديلييوب،

 إدارة، وأربييع إدارات عييبر البحييار96ومارتاينيييك، وريونيييون)؛ ومقسييمّة إلييى 
(والتي هي نفسها الربعة أقاليم عبر البحار). 

. المناطق التابعة5
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Clippertonجزيييرة كليييبرتاون   Island ية ا الفرنس French، وبولينيزي
Polynesia ايوتاي ا، وم ة بأنتاركتيك ة والقطبي ،Mayotte ، الراضي الجنوبي

Newوكالييييدونيا الجديييييدة   Caledonia ارثيليمّي انت ب Saint، وس
Barthelemy ارتان انت م Saint، وس  Martin س اWallis، ووالي ، وفوتاون

Futuna.

   ملحإظة

ل تاعترفا الوليات المّتحدة المريكية بمّطالب فرنسا في قارة أنتاركتيكا.

ًا  ًا فرنسييي ُتاعد تاجمّع Suiكالدونيا الجديدة   Generis ام ذ ع ، وهييي1999، من
حإالة فريدة تاقع بين دولة مستقلة، وإدارة فرنسية عبر البحار.

. الستقلل 6

َدت فرنسا بواسطة كلوفيس 486في عام  ة،Clovisم، تاوحّإ ِرنج ك الف ِل ، م
ُلخييرى ووّسييع ّلب علييى القبائييل ا ِكم الروماني، ثم تاغ الذي أوقع الهزيمّة بالحا

ّية. ِكمّة المّيروفنج ُلسرة الحا ُملكه، وأّسس ا

. العطلة الوطنية 7

ِفييق  ّيون، فييي كييل عييام، بيياليوم الييوطني، المّوا  يييوليه14يحتفييل الفرنسيي
، وهو اليوم، الييذي اقتَحييم فيييه الثييّوار ميين الهييالي، سييجن الباسييتيل،1789

ُيَعييد هييذا اليييوم عطليية ِلييك علييى النسييحاب ميين بيياريس. و وأجبروا جنود المّ
رسمّية.

. الدستور8

َدر الدستور في  ،1958 أكتييوبر 4، وتام العمّل به فييي 1958 سبتمّبر 28ص
ّدل فيمّا يتعلق بانتخاب الرئيس عام  ُع ّدل كي يتوافق مييع بنييود1962و ُع ؛ ثم 

ُعييدل1992معاهدة ماستريخت الوروبية لدول التاحاد الوروبييي، عييام  ؛ ثييم 
ّدل ليتوافق مع معاهدة أمسييتردام،1993لتشديد قوانين الهجرة، عام  ُع ؛ ثم 

 لتغيير مدة الرئاسة ميين سييبع سيينوات إلييى2000؛ ثم عدل عام 1997عام 
ُعدل ليتوافق مع معاهدة نيس عام  ُعييدل عييام2003خمّس سنوات؛ ثم  ؛ ثم 

23



فرنسا تقرير
مفصل

 لتتوافق المّعاهدة الدستورية للتاحاد الوروبي مع الدسيتور الفرنسيي،2005
ولتأكيد أن قرار النضمّام للتاحاد الوروبي سيتم بعد القتراع عليه.

. النظامأ القانوني 9

ُتاراجييع نظييام مبنييّي علييى أسيياس القييانون المّييدني والمّفيياهيم المّحلييية؛ و
ُتاراجع القوانين التشييريعية. ولييم تاقبييل فرنسييا السييلطة القوانين الدارية، ول 

اللزامية لمّحكمّة العدل الدولية.

لمّيين يبلييغ الثامنيية عشييرة، ميين مكفييول: . السن القانوني للنتخيياب10
الذكور والناث.

   . الهيئة التنفيذية11

Nicolasرئييييس الجمّهوريييية، نيكيييول سييياركوزي أ. رئييييس الدولييية: 
SARKOZY 2007 مايو 16، منذ.

، Francois FILLONرنسوا فييون  رئيس الوزراء فب. رئيس الحكومة:
.2007 مايو 17منذ 

ًء علييىج. الحكومة:  مجلس للوزراء، يعين رئيس الجمّهورييية أعضيياءه، بنييا
اقتراح رئيس الوزراء.

ُينتخب رئيس الجمّهورية، بالتصويت الشييعبي، لمّييدة خمّييسد. النتخابات:  
)؛ وقييد جييرت2000سنوات (تاعدلت بدلً ميين سييبع سيينوات، فييي أكتييوبر 

؛ وميين المّقييرر إجييراء2007 مييايو 6 أبريييل، و22النتخابات الخيرة فييي 
ُتارشييح الغلبييية فييي الجمّعييية2012النتخابييات التالييية فييي ربيييع عييام  . و

الوطنية رئيس الوزراء، ويعينه رئيس الجمّهورية.

 هاي. نتائج النتخابات

ُتخب نيكول ساركوزي، في الجولة الولى، وحإصييل علييى  % ميين31.18ان
Segoleneإجمّييالي الصييوات؛ وحإصييل سيييجولين رويييال   ROYALى  عل

Francois%؛ وفرنسييوا بيياير 25.87  BAYORU ى %؛ وجييين18.57 عل
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Jeanماري لوبين   Marie  LEPEN ؛ وحإصل الخرين علييى10.44 على%
13.94.%

%؛ ورويييال علييي53.1وفي الجولة الثانية، حإصل نيكول ساركوزي علييى 
46.9.%

ّية 12 . الهيئة التشريع

ّلف الهيئيية التشييريعية الفرنسييية ميينأ. تكييوين الهيئيية التشييريعية:  تاتييأ
ّيين، همّييا: مجلييس الشيييوخ، والجمّعييية الوطنييية. وسييلطة ِلَسين تاشييريع مج

الجمّعية الوطنية، تافوق سلطة مجلس الشيوخ، في بعض النواحإي. 

ًا؛ منها 331يتكون من ) مجلس الشيوخ. 1( ِلحاِضييرة305 مقعد  مقاعد 
فرنسا، وتاسييعة مقاعييد، للدارات عييبر البحييار، وخمّسيية مقاعييد للقيياليم

ِرج. ويجييري12الخارجييية، و ّيين، فييي الخييا ًا للمّييواطنين الفرنسيي  مقعييد
انتخاب العضياء، بأسيلوب غييير مباِشير، ميين قبييل هيئية انتخابيية؛ ومييدة

ُثلث العضاء كل ثلث سنوات.  خدمتهم ست سنوات. وينتخب 

ُأضيييف 2011، و2006 بين عام ملحإظة: ًا لمّجلييس15،  ًا جديييد  مقعييد
ًا منهييا 348الشيوخ، بإجمّالي  ًا لفرنسييا الم، والدارات326 مقعد  مقعييد

ًا ًا واحإييد عبر البحار؛ ومقعدان لكل من كالدونيا الجديدة، ومايوت؛ ومقعييد
لكل من سييانت بيييير، وميكويلييون، وسييانت بييارثليمّي، وسييانت مييارتاين؛

ًا للييوطنيين الفرنسيييين12وثلثيية مقاعييد للقيياليم عييبر البحييار؛ و  مقعييد
 ستكون النتخابات غير مباشرة بواسطة هيئيية2008بالخارج. وبداية من 

انتخابية لمّدة ست سنوات، مع انتخاب نصف العضاء كل ثلث سنوات.

ّون من ) الجمعية الوطنية. 2( ُينتخب أعضاؤها بنظييام577تاتك ًا، و  مقعد
النتخاب الشعبي المّباشر، في ظل نظام الغلبية الفردية، لفييترة خمّييس

ًا لفرنسا الم؛ و555سنوات؛ منهم  ًا للدارات عبر البحار؛15 مقعد  مقعد
وسبعة مقاعد للقاليم الخارجية.

ب. النتخابات
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؛2004 سييبتمّبر 26 جرت النتخابات الخيييرة فييي ) مجلس الشيوخ:1(
.2008ومن المّقرر إجراء النتخابات التالية في سبتمّبر 

17 و10جييرت النتخابييات الخيييرة فييي يييومي ) الجمعية الوطنية: 2(
.2012؛ ومن المّقرر إجراء النتخابات التالية في يونيه 2007يونيه 

   ج. نتائج النتخابات

) مجلس الشيوخ1(

 غير متيسر.(أ) حإسب نسبة الصوات:

 حإصلت الحركة الشييعبية ميين أجييل التاحيياد(ب) حإسب عدد المقاعد:
UMP ًا؛ والحزب الشتراكي 156 على ًا؛97، على PS على مقعد  مقعد

ى UDFوالتاحيياد ميين أجييل الديمّوقراطييية الفرنسييية  ًا؛33، عل  مقعييد
ًا؛ والتجمّع الوروبي23، على PCFوالحزب الشيوعي الجمّهوري   مقعد

ًا؛ وبقية الحإزاب على15، على RDSEالديمّوقراطي الشتراكي   مقعد
سبعة مقاعد.

) الجمعية الوطنية2  (

 حإصلت الحركة الشعبية ميين أجييل التاحيياد(أ) حإسب نسبة الصوات:
UMPى ى PS%؛ والحيييزب الشيييتراكي 46.37 ، عل %؛42.25، عل

%؛ والحييزب الشيييوعي2.47وأحإزاب الجناح اليساري المّتنوعة، علييى 
PCF ى ،NC%؛ وحإييزب الوسييط الجديييد 2.28، عل زب2.12%  ؛ وحإ

ى PRGاليسييار الراديكييالي  %؛ وأحإييزاب الجنيياح اليمّييين1.65، عل
%؛ وأحإزاب أخرى،0.45%؛ وحإزب الخضر، على 1.17المّتنوعة، على 

%.1.24على 

 حإصلت الحركة الشييعبية ميين أجييل التاحيياد(ب) حإسب عدد المقاعد:
UMP ًا؛ والحييزب الشييتراكي 313، على ى PS مقعد ًا؛186، عل  مقعييد

ى NCوحإييزب الوسييط الجديييد  ًا؛ والحييزب الشيييوعي22، عل  مقعييد
ًا؛ وأحإزاب الجنيياح اليسيياري المّتنوعيية،15، على PCFالجمّهوري   مقعد

ًا؛ وأحإزاب الجناح اليمّين المّتنوعة، علييى تاسييعة مقاعييد؛15على   مقعد
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،PRGوحإزب الخضر، عليى أربعية مقاعييد؛ وحإيزب اليسييار الراديكييالي 
على سبعة مقاعد؛ وحإصلت الحإزاب الخرى، على ستة مقاعد.

ّية13 . الهيئة القضائ

تاتمّثل أعلى سلطة قضائية في فرنسييا، فييي كييّل ميين: محكمّيية السييتئنافا
ّين رئيس الجمّهورية قضيياة ُيع العليا؛ والمّحكمّة الدستورية؛ ومجلس الدولة. و
محكمّة الستئنافا العليا، من بين المّرشحين َمْن قبل مجلس القضاء العلى.
أّما أعضاء المّحكمّة الدستورية التسعة، فيعين رئيس الجمّهورية ثلثيية منهييم،

.والجمّعية الوطنية ثلثة، ورئيس مجلس الشيوخ ثلثة

. الحإزاب السياسية وقادتها14

ايرو Modemأ. الحركييية الديمّوقراطيييية  وا ب ة فرنس Francois، بزعام
BAYROU ًا التاحاد من أجل الديمّوقراطية الفرنسية .UDF، وكان سابق

تRDSEب. التجمّع الجتمّاعي الييديمّوقراطي الوروبييي  ر لفي ة بيي ، بزعام
Pierre  LAFFITTEة ة راديكالي ي جمّهوري ًا هو أحإزاب اشتراكية ف  (أساس

PRG.

ن PCFج. الحييزب الشيييوعي الفرنسييي  ورج بيف اري ج ة م -Marie، بزعام
George BUFFET.

.Cecile DUFLOTد. حإزب الخضر، بزعامة سيسل دوفلوت 

Jean Michel، بزعامة جان ميسيل بايلت PRGهي. حإزب اليسار الراديكالي 
BAYLET تراكي الي الش زب الراديك و الح اريةPRS (وه ة اليس ، والحرك

ًا).MRGالراديكالية   سابق

رز MPFو. الحركيية ميين أجييل فرنسييا  ب دي فيل ة فيلي Philippe، بزعام
DEVILLIERS.

.Jean-Marie LEPEN، بزعامة جان ماري لوبين FNز. الجبهة الوطنية 

.Herve MORIN، بزعامة هيرفا مورين NCح. الوسط الجديد 
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.Charles PASQUA، تاشارلس باسكوا RPFط. التجمّع من أجل فرنسا 

يفنمّانMRCي. حإركة الجمّهوريين والمّواطنين  ر ش ان بيي Jean، بزعامة ج
Pierre CHEVENEMENT .

دي PSك. الحييييزب الشييييتراكي  وا هولن ة فرنس Francois، بزعام
HOLLANDE.

دجيانUMPل. التاحيياد ميين أجييل الحركيية الشييعبية  ك ديفي ة باتاري ، بزعام
Patrick  DEVEDJIAN اود ود ج ان كل Jean-Claude، وج  GAUDEN،

Jean-Pierreوجان بيير رافييارين   RAFFARIN ري ر ميهيجني Pierre، وبيي
MEHAIGNERIE.

.Jean-Louis BORLOOم. الحزب الراديكالي، بزعامة جان ي لويس بوريو 

. جماعات الضغط السياسي وقادتها 15

.CFDTأ. اتاحاد العمّّال الديمّوقراطي الفرنسي 

 ألف عضو.803ب. اتاحاد العمّّال اليساري، ويقدر عدد أعضاؤه بنحو 

.CGCج. التاحاد العام لصحاب الكوادر 

 ألف عضو.196د. اتاحاد أصحاب الياقات البيضاء، وعدد أعضاؤه 

.CGTهي. التاحاد العام للعمّل 

 ألف عضو.700و. اتاحاد العمّل الشيوعي التاريخي، وعدد أعضاؤه 

.FOز. التاحاد العام للعمّال 

 ألف عضو.300ح. اتاحاد العمّال المّستقل، وعدد أعضاؤه 

.MEDEFط. حإركة المّشروعات الفرنسية 

 ألف شركة كأعضاء.750ي. اتاحاد العمّال، ويضم 
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غويانا الفرنسية

.KLPG) الحركة المّسيحية لتحرير جواديلوب 1(

.CGT-G) التاحاد العام لعمّال جواديلوب 2(

.UGTG) التاحاد العام لعمّال جواديلوب 3(

.MPGI) الحركة من أجل استقلل جواديلوب 4(

) حإركة التجديد الشتراكي.5(

مارتينيك

.ARC) تاحالف الكاريبي الثوري 1(

.CSTM) التاحاد المّركزي لعمّال مارتاينيك 2(

) دائرة فرانتز فانون.3(

) تاجمّع العمّال والفلحإين.4(

.GAP) مجمّوعة العمّل البروليتاري 5(

غير متيسر.   ريونيون:

. المشاركآة في المنظمات الدولية 16

 مصرفا التنمّية السيويADB.(عضو غير إقليمّي) 

 مصرفا التنمّية الفريقي AfDB(عضو غير إقليمّي)

 مجلس القطب الشمّاليArctic Council.(مراقب) 

 مجمّوعة أسترالياAustralia Group.

 بنك دول أفريقيا الوسطى للتنمّيةBDEAC.
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 بنك التسويات الدوليةBIS.

 منطقة البحر السود للتعاون القتصاديBSEC.(مراقب) 

 مجلس دول بحر البلطيقCBSS.(مراقب) 

 مجلس أوروباCE.

 المّنظمّة الوروبية للبحث النوويCERN.

 مجلس الشراكة الوروبي ي الطلسيEAPC.

 البنك الوروبي للنشاء والتنمّيةEBRD.

 بنك الستثمّار الوروبيEIB.

 التاحاد النقدي الوروبيEMU.

 وكالة الفضاء الوروبيةESA.

 التاحاد الوروبيEU.

 منظمّة الغذية والزراعةFAO .

بيانات اقتصادية

   . النظامأ القتصادي1

ّيز باتاسيياع ًا، تامّ ًا حإديث ًا غني ّول، من دولة تامّتلك اقتصاد تامّّر فرنسا بمّرحإلة تاح
ملكييية الدولية وازديياد تاييدخلها؛ إلييى آخيٍر، يعتمّييد عليى آليييات السييوق. فقيد
خصخصييت الحكوميية، الييتي يتزعمّهييا الشييتراكيون، عديييدا ميين الشييركات
الفرنسية الكبرى والبنوك وشركات التأمين؛ ولكنها ل تاييزال تاحتفييظ بحصييص
كبيرة في شركات أخرى كثيرة، مثييل: شييركة الخطييوط الفرنسييية، وشييركة

اThales، وتاالز شركة Renaultالتاصالت الفرنسية، وشركة رينو  ا أنه ؛ كمّ
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ل تازال تاسيطر على بعض القطاعات، وخاصيية الطاقيية والنقييل والمّواصييلت
العاميية، والصييناعات الدفاعييية. ويجييري فتييح قطيياع التاصييالت السييلكية

ًا. واللسلكية للمّنافسة، تادريج

ول يزال الزعمّاء الفرنسيون ملييتزمين بالرأسييمّالية، الييتي يحتفظييون فيهييا
بحقيييوق اشيييتراكية، مييين خلل القيييوانين والسياسيييات الضيييريبة والنفييياق
ّد من المّساواة في الدخل، وأثر السواق الحرة في الصييحة الجتمّاعي؛ ما حإ

العامة والرعاية الجتمّاعي. 

في السنوات الخيرة عاقت المّعارضيية الواسييعة النطيياق، جهييود الحكوميية
،2008-2007لصلح ظروفا العمّل بغية تانشيييط القتصيياد. وخلل عييامي   

ًا من الصلحإات العمّالية المّهمّيية، مثييل السييمّاح للعمّييال نفذت الحكومة عدد
ًا كعمّييل إضييافي. إل أن الزميية المّالييية35بالعمّل لكثر ميين   سيياعة أسييبوعي

، ستجبر الحكومة على تاأجيل، أو حإتى التخلي، عيين2009العالمّية خلل عام 
جهود الصلح الخرى.

 % في عييام0.7انخفض نمّو الناتاج المّحلي الجمّالي حإتى وصل إلى نسبة 
 ؛ وتاعتزم الحكومة الفرنسية زيييادة السييتثمّار العييام والسييتمّرار فييي2008

ضخ رؤوس المييوال إلييى القطيياع المّصييرفي، للتخفيييف ميين الثييار السييلبية
.2009للزمة القتصادية العالمّية خلل عام 

نتيجيية لنخفيياض اليييرادات الضييريبية وزيييادة النفقييات، فمّيين المّتوقييع أن
يتجاوز العجز الحكومي العام الحد المّسمّوح به في منطقة دول اليورو نسبة

% من الناتاج المّحلي الجمّالي؛ ول يزال العبء الضييريبي فييي فرنسييا ميين3
 % ميين الناتاييج المّحلييي50أعلى المّعدلت في أوروبا، حإيث وصل إلى نسبة 

.2005الجمّالي عام 

ًا ما ل يقل عيين ًا للسياح، حإيث يزورها سنوي تاعد فرنسا أكثر دول العالم جذب
ُيعييد الثييالث75  مليون سائح أجنبي، أما الييدخل الييذي تاجنيييه ميين السييياحإة ف

ًا. عالمّي

ًا لتقديرات عامأ ، . إجمالي الناتج المحلي2 2007طبق
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ًا بالقوة الشرائية في الوليات المتحدة المريكية: 2.075 أ. مقوم
تاريليون دولر. 

ًا بسعر الصرف الرسمي للدولر:  تاريليون دولر.2.56 ب. مقوم

%. 2.1 ج. معدل النمو الحقيقي لجمالي الناتج المحلي:

د. متوّسييط دخييل الفييرد ميين إجمييالي الناتييج المحلييي المييذكآور
ًا بييالقوة الشييرائية فييي الوليييات المتحييدة المريكييية): (مقوميي

 دولر. 32.600

ًا لتقديرات عامأ ، . مصادر إجمالي الناتج المحلي3 2007طبق

%. 2.2 أ. قطاع الزراعة:

%. 20.6 ب. قطاع الصناعة:

%. 77.2 ج. قطاع الخدمات:

. قوة العمل4

ًا لتقديرات عام  مليون عامل،27.91 الجمالي: أ.  . 2007 طبق

ًا لتقديرات عامأ ،ب. توزيعها 1999 طبق

%. 4.1) في قطاع الزراعة: 1(

%.24.4) في قطاع الصناعة: 2(

 %. 71.5) في قطاع الخدمات: 3(

ًا لتقديرات عام %، 7.9. معدل البطالة: 5 .2007طبق

. الدخل أو النفاق العائلي، حإسب الحصيية المئوييية ميين إجمييالي6
ًا لتقديرات عامأ عدد السر،  2004طبق
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%.3 %:10أقل ألي 

%.24.8 %:10أعلى ألي 

ًا لمعاميل جينيي: 7 ًا لتقييديرات،يي 28. توزيع الدخل العائلي، طبق طبقيي
.2005عام 

ًا لتقديرات عام %، 1.5. معدل التضخم: 8 .2007طبق

ًا لتقييديرات عييام%، ميين إجمّييالي الناتاييج المّحلييي، 21.5. الستثمار: 9 طبقيي
2007.

ًا لتقديرات عامأ . الموازنة: 10 2007طبق

 تاريليون دولر. 1.287 أ. اليرادات:

 تاريليون دولر. 1.356 ب. النفقات:

ّدين العامأ:11 ًا لتقييديرات عييام% من إجمّالي الناتاج المّحلي، 63.9 . ال طبقيي
2007.

 غير متيسر.. معدل خصم البنك المركآزي:12

ًا لتقديرات %،يي 7.28. معدل إقراض البنك التجاري: 13  ديسييمّبر31طبق
2007.

غير متيسر.. السهم المالية: 14

ًا لتقييديرات  غير متيسر، . السهم المالية المشابهة:15  ديسييمّبر31طبقيي
2007.

ًا لتقييديرات  تاريليييون دولر، 4.105 . أسهم الئتمان المحلية:16 31طبقيي
.2007ديسمّبر 

. الزراعة ي المنتجات17
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القمّييح، والحبييوب، وبنجيير السييكر، والبطيياطس، وعنييب النبيييذ، واللحييوم،
ومنتجات اللبان، والسمّاك.

   . الصناعات18

اللت، والصناعات الكيمّاوية، والسيارات، واستخراج المّعادن، والطائرات،
والجهزة اللكترونية، والمّنسوجات، والصناعات الغذائية، والسياحإة.

ًا لتقديرات عام %، 1.8. معدل نمّو النتاج الصناعي: 19  .2007طبق

ًا لتقديرات عامأ . الكهرباء، 20  2005طبق

 بليون كيلووات/ ساعة. 543.6 أ. النتاج:

 بليون كيلووات/ ساعة. 451.5ب. الستهلكا: 

 بليون كيلووات/ ساعة.68.33 ج. صادرات الكهرباء:

 بليون كيلووات/ ساعة.8.035د. الواردات من الكهرباء: 

. النفط21

ًا، 73.180 أ. النتاج: ًا لتقديرات عام  برميل يومي .2005طبق

ًا، 1.999 الستهلكا: ب. ًا لتقديرات عام  مليون برميل يومي .2005طبق

ًا، 474.200 صييادرات النفييط: ج. ًا لتقييديرات سييبتمّبر برميييل يومييي طبقيي
2005.

ًا، 1.89واردات النفط:  د. ًا لتقييديرات سييبتمّبر مليييون برميييل يومييي طبقيي
2005.

ًا لتقديرات أول ينيياير مليون برميل، 158.4 الحإتياطي الُمَحّقق: هاي. طبق
.2006عام 

. الغاز الطبيعي22
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ًا لتقديرات عام  بليون متر مكعب، 1.4أ. النتاج:  .2004طبق

ًا لتقديرات عام  بليون متر مكعب، 47.26 الستهلكا: ب. .2005طبق

ًا لتقديرات عام  مليون متر مكعب، 863.2 ج. الصادرات: .2005طبق

ًا لتقديرات عام  بليون متر مكعب47.02 د. الواردات: .2005، طبق

ًا لتقييديرات أول بليييون مييتر مكعييب، 341 هاي. الحإتياطي الُمَحّقق: طبقيي
.2006يناير عام 

ًا لتقييديرات عييام بليييون دولر، 31.25 -. ميزان الحساب الجاري:23 طبقيي
2007.

   . الصاِدرات24

ّية للصادرات:  ًا"، F.O.B بليون دولر، تاسليم "546أ. القيمة الجمال طبق
.2007لتقديرات عام 

 اللت ومعييدات النقييل، والطييائرات، والبلسييتيك،ب. أهاييم الصييادرات:
والكيمّاويات، والمّنتجات البتروكيمّاوية، والحديد والفولذ، والمّشروبات.

%، وإيطاليييا9.3%، وإسييبانيا 14.9ألمّانيييا أهام الييدول الُمْسييتوِردة:  ج.
%، والوليييات المّتحييدة7.3%، وبلجيكييا 8.1%، والمّمّلكيية المّتحييدة 8.9

ًا لتقديرات عام %، 4.1%، وهولندا 6.1المريكية  .2007وذلك طبق

. الواِردات 25

ّييية للييواِردات: "،F.O.B بليييون دولر، تاسييليم "600.9 أ. القيمة الجمال
ًا لتقديرات عام   .2007طبق

 اللت، والمّعيييدات، والسييييارات، والنفيييط الخيييام،ب. أهاييم الييواردات:
والطائرات، والبلستيك، والكيمّاويات.
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ّدرة: %، وإيطاليييا11.4%، وبلجيكييا 18.9 ألمّانيييا ج. أهاييم الييدول الُمْصيي
%، والوليات5.6%، والمّمّلكة المّتحدة 7%، وهولندا 7.1%، وإسبانيا 8.4

ًا لتقديرات عام %، 4%، والصين 4.4المّتحدة المريكية  .2007وذلك طبق

ًا بليون دولر، 115.7 . الحإتياطي من العملة الصعبة والذهاب:26 طبقيي
 .2006لتقديرات عام 

ّدين الخييارجي:27 ًا لتقييديرات  تاريليييون دولر، 4.396 . اليي  يييونيه30طبقيي
2007.

ًا بليييون دولر، 942.3 . السييتثمارات الجنبييية فييي الييداخل:28 طبقيي
.2007لتقديرات عام 

ًا تاريليييون دولر، 1.307 . الستثمارات الوطنييية فييي الخييارج:29 طبقيي
.2007لتقديرات عام 

ًا تاريليييون دولر، 1.71 . القيمة السييوقية للسييهم المتداوليية:30 طبقيي
.2005لتقديرات عام 

 ييورو، فيي عيام0.7345 . أسعار الّصرف مقابل الدولر المريكي:31
؛2005 يييورو، فييي عييام 0.8041؛يي 2006 يورو، في عييام 0.7964؛يي 2007

.2003 يورو، في عام 0.886؛ 2004 يورو، في عام 0.8054

بيانات التصالت

ًا لتقديرات عامأ  ،  . الهواتف1 2007طبق
 ألف خط (533 مليون و35 أ. خطوط الهاتف الرئيسية المستخدمة:

 ألف خط، داخل فرنسا).800 مليون و34
 مليييون و55 ألييف خييط (719 مليييون و56 ب. خطوط الهاتف النقال:

 ألف خط، داخل فرنسا).358
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. نظامأ الهاتف2
ًا: ًا عام ًا في فرنسا.أ. تقييم ًا جد ُيعد نظام التاصالت الهاتافية متطور  

ًا:  تاعتمّد فرنسا، فييي اتاصييالتاها المّحلييية، علييى شييبكة ضييخمّة ميينب. محلي
ًا إنشاء شييبكات واسييعة، ْول ومرحّإلت الراديو مايكروويف. ويجري حإالي ُب ُك ال

ُبْول الليافا الضوئية؛ إضافة إلى شبكة اتاصالت بالقمّر الصناعي. ُك من 

ًا: )، تاعتمّد فرنسا في اتاصالتاها الدولية، على كوابييل33 كود الدولة (ج. دولي
بحرييية متعييددة تاحقييق التاصييال مييع أوروبييا، وآسيييا، واسييتراليا، والشييرق
الوسط، والوليات المّتحدة المريكية، وعلى أكثر من ثلث محطات، منهييا

ِتلسييات  ةIntelsat(محطتييان أرضيييتان للقمّيير الصييناعي إن ا خمّس ، بهمّ
هوائيات: اثنان لمّنطقة المّحيط الهندي، وثلثة للمّحيط الطلسي)؛ ومحطة

َطInmersatأرضية واحإييدة للقمّيير الصييناعي إنمّارسييات  ة المّحي ، لمّنطق
الطلسي؛ إضافة إلى شبكات اتاصال هاتافية لسلكية، عالية التردد، مع أكثر

 دولة. ول تاوجد محطات يولتسات.20من 

)،594: غويانيييا الفرنسيييية ((كآييود الدوليية) د. الدارات عييبر البحييار
).262)، ريونيون (596)، مارتاينيك (590جواديلوب (

و AM محطيية 41: . محطييات البييث الذإاعييي3 ،FM محطيية 3500، ونح
،SWتاقريبا؛ منها عدد كييبير ميين محطييات التقوييية وإعييادة البييث؛ ومحطتييان 

ًا لتقديرات عام  .1998طبق

 محطيية9676 محطيية، إضييافة إلييى 584 :. محطات البث التليفزيوني4
ًا لتقديرات عام إعادة بث،  .1995طبق

؛)gf(غويانييا الفرنسييية ) داخييل فرنسييا؛ fr( . رمييز النييترنت الييدولي:5
)re(؛ ريونيون )mq(؛ مارتاينيك )gp(جواديلوب 

ّود الخدميية)؛ و14.256 :. خدميية النييترنت6  مليييون موقييع استضييافة (ُمييز
ًا لتقديرات عام  مليون موقع استضافة، داخل فرنسا، 14.256 .2008طبق
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30 ألييف مسييتخدم؛ و295 مليييون و31 :. عييدد مسييتخدمي النييترنت7
ًا لتقديرات عام  ألف مستخدم، داخل فرنسا، 838مليون و .2007طبق

بيانات النقل

ًا، 476. المطارات: 1 ًا لتقديرات عام  مطار ، كالتاي: 2007طبق

ًا، كالتاي: 292أ. مطارات ذإات ممرات مرصوفة:   مطار

ًا، طول ممّراتاها أكبر من 14) 1( ًا 3047 مطار  متر

ًا، طول ممّراتاها من 27) 2( ًا.3047 إلى 2438 مطار  متر

ًا، طول ممّراتاها من 97) 3( ًا. 2437 إلى 1524 مطار  متر

ًا، طول ممّراتاها من 80) 4( ًا. 1523 إلى 914 مطار  متر

ًا، طول ممّراتاها أقل من 74) 5( ًا.914 مطار  متر

ًا، كالتاي:184 :ب. مطارات ذإات ممرات غير مرصوفة  مطار

ًا.2437 إلى 1524) أربعة مطارات، ، طول ممّراتاها من 1(  متر

ًا، طول ممّراتاها من 72) 2( ًا. 1523 إلى 914 مطار  متر

ًا.914 مطارات، طول ممّراتاها أقل من 108) 3(  متر

ًا لتقديرات عام ثلثة مهابط، : . مهابط الطائرات العمودية2 .2007طبق

ًا لتقديرات عامأ ، . خطوط النابيب3 2007طبق

. كم14.665أ. خطوط أنابيب لنقل الغاز: 

 كم. 3032 ب. خطوط أنابيب لنقل النفط الخامأ:

  كم4947ج. خطوط أنابيب منتجات بترولية مكررة: 
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يوجد بفرنسا خطوط سييكك حإديدييية بإجمّييالي أطييوال. السكك الحديدية: 4
ًا لتقديرات عام  كم، 29.370 .2006طبق

14.778 م (منهيا 1.435 كم، بعيرض قييدره 29.203أ. خطوط قياسية: 
كم، خطوط مكهربة).

  كم، بعرض قدره متر واحإد.167 ب. خطوط ضيقة:

ّية5 ًا لتقديرات عامأ ، . الطُرق الرئيس 2006طبق

 كم. 951.500 أ. إجمالي أطوالها:

 كييم10.950 كم (داخل فرنسا)؛ منها 951.500 ب. الطرق المرصوفة:
طرق سريعة.

 كييم أخييرى، ميين الطييرق البرييية فييي الدارات عييبر5100 يوجييد :ملحإظة
البحار.

. المجاري المائية6

 طين3000 كيم للييزوارق حإمّولية 1686 كم، منها 8500 أ. داخل فرنسا:
متري.

 كم صالحة للمّلحإيية للسييفن460 كم، (منها 3760ب. غويانا الفرنسية: 
 كييم،3300الصغيرة بييالمّحيط، والمّجيياري المّائييية السيياحإلية والنهرييية)، و

للزوارق المّحلية.

ًا لتقديرات عامأ ، . السطول البحري التجاري7  2008طبق

 سفينة. 138 الجمالي: أ.

 سفينتا شحن بضائع غير معبأة، وسفينة شييحن،ب. السفن حإسب النوع:
 ناقليية غيياز مسييال، وثلث سييفن12 حإاوييية، و25 ناقلة كيمّاويييات، و32و

 ناقليية نفييط، وسييبع سييفن شييحن23 سفينة ركاب/ بضييائع، و33ركاب، و
وتافريغ أفقيين (دحإرجة). 
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 سفينة (واحإدة من ألمّانيييا،38ج. سفن أجنبية ترفع العلم الفرنسي: 
وواحإدة من اليابان، وواحإدة من نيوزيلندا، وواحإدة من السييعودية، وواحإييدة
من سويسرا، وست من بلجيكا، وخمّس من الصين، واثنتان من الييدنمّارك،
واثنتان من إيطاليا، وخمّس من النرويج، واثنتان من سنغافورة، وتاسع ميين

السويد، واثنتان من سويسرا).

 سييفينة (واحإييدة فييي أنييتيجوا127 د. سفن مسييجلة فييي دول أخييرى:
وباربودا، وواحإدة فييي أسييتراليا، وواحإييدة فييي برمييودا، وواحإييدة فييي هونييج
كونج، وواحإدة في إندونيسيا، وواحإييدة فييي إيسييل أوفا مييان، وواحإييدة فييي

 في جييزر البهامييا،30هولندا، وواحإدة في سنغافورة، وواحإدة في تاايوان، و
 فييي17واثنتييان فييي بلجيكييا، واثنتييان فييي إيطاليييا، وخمّييس فييي ليبريييا، و

 فييي المّغييرب، وثلث فييي النرويييج،14لوكسمّبورج، وخمّس في مالطييا، و
 في المّمّلكيية23وخمّس في بنمّا، وست في سانت فنسنت والجرنادين، و

المّتحدة، وست في واليس وفوتاونا).

   . أهام الموانئ8

،Bordeauxتازَخر فرنسييا بالعديييد ميين المّييوانئ والمّرافييئ، منهييا: بييوردو 
رك Calaisوكيياليه  ِك َدن افر Dunkerque، و ُله Le، و  Havreيليا ، ومارس

Marseille ونانتيه ،Nantes وباريس ،Paris ِون ، وستراسبورجRouen، ورو
Strasbourg.

قضايا تتعّدى الحدود القليمية

ّية1 . نزاعات دول

40



فرنسا تقرير
مفصل

َقر بجزيييرة بّسيياس دا إنييديا  َغشيي ِلب َمد Bassasُتاطا  da  Indiaرة ، وجزي
Europaأوروبييا   Island و ُزر جلوريوس Glorioso، وج  Islandsرة ، وجزي

. Juan de Novaجوان دي نوفا 

ِلب جزر القمّيير  ُتاطا ايوت Comorosو رة م وسMayotte بجزي ؛ وموريش
Mauritius ن رة تاروِملي ورينامTromelin بجزي ن س زاع بي د ن ا يوج . كمّ
Suriname ية ا الفرنس French وغيان  Guiana.ي ض الراض ى بع ، عل

.Antarctica في أنتاركتيكا Adelie Landوتاطالب فرنسا بإقليم أدلي لند 
اثيو Vanuatuوتاطييالب كييٌل ميين فرنسييا وفييانواتاو  ي م ،Matthew، بجزيرتا

َتر  َهن .New Caledonia، شرقي كالدونيا الجديدة Hunterو

. المخدرات2

ُتاعد فرنسا نقطة عبور للكوكايين القيادم مين أمريكيا الجنوبيية، والهيرويين أ. 
القادم من جنوب غربي آسيا، والمّخدرات الصييناعية الوروبييية، ومسييتهلكة

لها في الوقت نفسه.

 كمّية قليلة من المّاريجوانا للستهلك المّحلي، وتاعدب. غويانا الفرنسية:
نقطيية عبييور صييغيرة لوروبييا، ونقطيية عبييور للكوكييايين والمّاريجوانييا إلييى

الوليات المّتحدة المريكية وأوروبا.

القوات المسلحة

ًا لتقديرات عامأ الفرع الرئيسية للقوات المسلحة،  2008طبق

. القييوات البرييية (الجيييش)، تاتضييمّن: المّييارينز، والفرقيية الجنبييية، وطيييران1
الجيش.

. القوات البحرية (المّارينز الوطني، ويتضمّن الطيران البحري).2

. القوات الجوية، ويتضمّن الدفاع الجوي.3
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. قوات الجندرمة الوطنية.4

-يي 17 سن الخدمة العسكرية:  سنة للذكور والناث، للخدمة العسييكرية40 
التطوعية. 

ًا للخدمة اللزامية. الناث تاخدم في المّواقع العسكرية12مدة التجنيد:   شهر
ًا لتقديرات عام غير القتالية،  .2005طبق

ًا لتقييديرات عييامأالقوة البشرية المتاحإيية للخدميية العسييكرية،  طبقيي
2008

اللئقيييييين
للخدمة

المتيييييييياح
للخدمة

البيان

12.110.71
8

14.646.42
7

اليييذكآور مييين
– 16سن   49
سنة

11.849.98
8

14.379.63
0

الناث من سن
 سنة49 – 16

ًا،  ًاالفييراد الييذين يصييلون لسيين الخدميية العسييكرية سيينوي طبقيي
2008لتقديرات عامأ 

البيانالذكآورالناث
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382.409401.379
اليييذكآور مييين

– 16سن   49
سنة

ًا%،يي 2.6 نسبة النفاق العسكري، من إجمالي الدخل المحلييي: طبقيي
.2005لتقديرات عام 

الناتج المحلي وموازنة الدفاع

البيانالعملة200720062005

-1.77
تاريليون

1.7
تاريليون

Euroالناتج إجمالي 
المحلي 

-2.27
تاريليون

2.15
تاريليون

دولر
أمريكي

دولر37.36035.240-
أمريكي

دخل الفرد

معدل النمو21.5%-

التضخم1.71.9%-

الدين العامأ75.976.5%-

--42.5Euroالنفيييييييييياق
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البيانالعملة200720062005

العسكريبليون

-
-

53.1
بليون

دولر
أمريكي

36.1
بليون

35.4
بليون

32.9
بليون

Euro
موازنة الدفاع

-45.3
بليون

41.1
بليون

دولر
أمريكي

القدرات العسكرية

ٍد (الجيييش 254.895: القييوات العامليية  ألييف فييرد، القييوات133.500 فيير
ًا، القوات الجوية 43.995البحرية   فييرد، هيئيية الركييان المّركزييية63.600 فرد

 فرد).8600 فرد، الخدمات الطبية 5200

ًا.104.275 :القوات شبه العسكرية  فرد

ًا (الجيش 44.465: المدنيون 10.265 فييرد، القييوات البحرييية 28.500 فرد
ًا، القوات الجوية   فرد).5.700فرد

ًا (الجيييش 21.650 :قوات الحإتياط ًا، القييوات البحرييية11.350 فييرد  فييرد
 ألف فرد).40 فرد، القوات شبه العسكرية 4300 فرد، القوات الجوية 6000

تنظيم القوات

أولً: القوات النووية الستراتيجية
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 فرد2200. القوات البحرية: 1

أ. غواصات نووية تحمل صواريخ بالسيتية: أربع غواصات

ًا16، بها L' Inflexible M4S 615) غواصة، من نوع 1( ًا بالسيتي  صاروخ
وع M-45ميين نييوع  ن ن ة م واريخ ذات رؤوس نووي تة ص ،TN-75، وس

ًا18 مييم، ومييزودة بنحييو 533وأربعة أنابيب طوربيد فردية عيار   طوربيييد
وع L5، وF-17ثقيل الوزن من نوعي  SM-39، وصواريخ من ن  Exocet

التكتيكية المّوجهة من تاحت المّاء إلى السطح.

16، كل منها مزود بيLe Triomphant S616) ثلث غواصات، من نوع 2(
ًا ميين نييوع  ًا بالسيتيييي ة،M-45صاروخي واريخ ذات رؤوس نووي تة ص ، وس

ًا18 مييم، ومييزودة بنحييو 533وأربعة أنابيب طوربيد فردية عيار   طوربيييد
وع F-17ثقيلً ميين نييوع  ن ن واريخ م دل ، وص SM-39 المّع  Exocet

التكتيكية المّوجهة من تاحت المّاء إلى السطح.

Super طائرة هجومية/ مقاتالت هجوم أرضي، من نوع 24 ب. الطائرات:
Etendard.

 فرد1800: . القوات الجوية2

قيادة القوات الجوية الستراتيجية

أ. مقاتلت هاجومأ أرضي/ هاجومية

M-2000N طييائرة، ميين نييوع 60ثلثيية أسييراب، بهييا   Mirageا ل منه ، ك
ة، وASMPمييزودة بصيياروخين جييو/ أرض ميين نييوعي  R-550 التكتيكي

Magic.وصاروخين جو/ جو تاكتيكيين ،

ب. ناقلت وقود، سرب مكون من

.C-135FR طائرة، من نوع 11) 1(

.KC-135 Stratotonkerثلث طائرات، من نوع ) 2(
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ج. تدريب

.Mystere 20 (Falcon 20)وحإدة مكونة من: طائرتاان، من نوع 

.41 جندرمة القوات شبه العسكرية:

ًا: الجيش:   من المّدنيين.28.500 فرد، و133.500ثاني

تشكيل القوات

الفوج بحجم كآتيبة عادية

. الجيش 1

أربعة مراكز قيادة قوات. أ. 

ب. مركز قيادة برية. 

ج. خمّسة مراكز قيادة إقليمّية.

 . المدرعات2

 فرد، يتكون من: فوج مشاة ميكانيكي،2500أ. لواء فرنسي ي ألمّاني، يضم 
وفوج فرسان مدرع.

ب. لواء، يتكون من: فوج مدرع، وفوجي مشاة مييدرع، وفييوج مدفعييية ذاتاييية
الحركة، وفوج مهندسي إنقاذ.

ج. لواء، يتكون من: فوج مدفعييية ذاتاييية الحركيية، وفييوج مهندسييين، وفييوجي
مشاة مدرع، وفوجي مدرعات.

 . مدرعات خفيفة3

أ. لواءان، بكل منهمّا: فوج مدفعية، وفوج مهندسين.

ب. فوجا فرسان مدرعان.
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ج. فوجا مشاة ميكانيكي (على ناقلت جند مدرعة).

لييواءان، كييل منهمّييا مكييون ميين: فييوج مدفعييية ذاتاييية. مشاة ميكانيكي: 4
الحركة، وفوج مشاة مدرع، وفوج مدرعات، وفييوج مهندسييين، وفييوج مشيياة

ميكانيكي (على ناقلت جند مدرعة). 

ًا: .5  لييواء يتكييون ميين: أربعيية أفييواج طييائرات عمّوديييةقوات محمولة جو
قتالية.

 لييواء يتكييون ميين: فييوج مدفعييية، وفييوج مهندسييين، وفييوج. مشاة جبلي:6
فرسان مدرع، وثلثة أفواج مشاة ميكانيكي (على ناقلت جند مدرعة).

ًا:7  لواء، يتكون من: فوج فرسان مدرع، وفوج مدفعييية،. قوات منقولة جو
وفوج مهندسين، وفوج إسناد، وأربعة أفواج مظليين.

Hawk-1 لواء يتكون ميين: فييوج صييواريخ أرض/ جييو ميين نييوع . المدفعية:8
MIM-23B وفوجين من نوع ،MLRSن و م واريخ أرض/ ج واج ص ة أف ، وثلث

.Rolandنوع 

 لواء مهندسين. المهندسون:.9

لواء إشارة. الشارة: .10

 لواء يتكون من: فوج فرسان، وفوجياستخبارات وحإرب إلكترونية: .11
طائرات من دون طيار، وفوج حإرب إلكترونية، وكتيبة مشاة.

 فرد7700الفيلق الجنبي: 

 فوج.. مدرعات:1

ستة أفواج.. المشاة: 2

فوج واحإد.. المظلت: 3

 فوجان (ضمّن الوحإدات المّذكورة أعله).المهندسين: .4
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ًا)14 فرد (14.700 مشاة البحرية:  فوج

. أربعة أفواج، في إفريقيا.1

. عشرة أفواج، في مواقع ما وراء البحار الفرنسية.2

 فرد2700قوات العمليات الخاصة: نحو 

تشكيل القوات

. مركز القيادة.1

. فوج مظليين.2

. سرب طائرات عمّودية هجومية.3

 ثلثة مراكز تادريب.القواعد:

ًا11.350 قوات الحإتياطي: ًا احإتياطي  فرد

قوات الدفاع القليمي

سرية. الجيش: 1

 سرية.14 . إسناد/ مهندسون:2

المعدات

 دبابة926. دبابات القتال الرئيسية: بإجمالي 1

.Leclerc دبابة، من نوع 312أ. 

.AMX-30 دبابة، من نوع 614ب. 

 عربات1809. الستطلع: بإجمالي 2

.AMX-10RC عربة، من نوع 337أ. 
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.ERC-90F4 Sagaie عربة، من نوع 192ب. 

.VBL M-11 عربة، من نوع 1280ج. 

. عربات قتال مشاة مدرعة3

.AMX-10PC، وAMX-10P عربة، من نوعي 601

 ناقلة4413. ناقلت جند مدرعة، على عجل: بإجمالي 4

 ناقلت.3906أ. 

.VAB BOA ناقلة، من نوع 61ب. 

.VAB Eryx ناقلة، من نوع 172ج. 

.VAB HOT ناقلة، من نوع 134د. 

.VAB Milan ناقلة، من نوع 113هي. 

.VAB NBC ناقلة، من نوع 27و. 

ًا787. المدفعية: بإجمالي 5  مدفع

أ. مدفعية مقطورة

.TR-F-1 مدفع، من نوع 105 : مم155عيار 

ب. مدفعية ذإاتية الحركآة

ًا266  مم:155عيار   مدفع

ًا، من نوع 261(أ)  .AU-F-1 مدفع

.CAESAR(ب) خمّسة مدافع، من نوع 

ج. راجمات صواريخ متعددة
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.MLRS راجمّة، من نوع 55  مم:227عيار 

د. الهاونات

ًا، من نوع 361  مم:120عيار  .RT-F1 هاون

. السلحة المضادة للدبابات6

أ. صواريخ موجهة مضادة للدبابات 

ًا، من نوع 1195 ًا صاروخي .Milan قاذف

. قواذإف صاروخيةب

.AT-4 عدد غير معلوم من القواذفا، من نوع  مم:84عيار 

. الطائرات7

  طائرة13: أ. طائرات إسناد

.PC-6 Turbo Porter) خمّس طائرات، من نوع 1(

.TBM-700) ثمّاني طائرات، من نوع 2(

ب. طائرات خدمة عامة

.F-406 Caravan IIطائرتاان، من نوع 

ج. طائرات عمودية

.AS-665 Tiger طائرتاان، من نوع ) طائرات هاجومية:1(

.AS-532 Horizonأربع طائرات، من نوع ) طائرات استطلع: 2(

 ) طائرات اقتحامأ3(

.SA-342(أ) عدد غير معلوم من الطائرات، من نوع 
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 (كلها مختلفة).SA-342M Gazelle طائرة، من نوع 276(ب) 

.SA-330 Puma طائرة، من نوع 106 ) طائرات إسناد:4(

EC-120 خمّيييس طيييائرات، مييين نيييوع ) طييائرات خدميية عاميية:5(
(Colibri).

 طائرة68: د. طائرات موجهة من دون طيار

.AN-USD-502) عدد غير معلوم من الطائرات، من نوع 1(

.CL-289 طائرة، من نوع 50) 2(

هاي. طائرات استطلع

.SDTI طائرة تاكتيكية، من نوع 18

. الدفاع الجوي11

ًا455أ. صواريخ أرض/ جو: أكآثر من   قاذإف

ًا، من نوعي 98) ذإاتية الحركآة: 1( Roland II، وRoland I قاذف

) مقطورة 2(

ًا، من نوع 26(أ) أكثر من  .MIM-23B قاذف

.Hawk MIM-23B-1(ب) عدد غير معلوم من القواذفا، من نوع 

ب. صواريخ محمولة على الكتف

ًا، من نوع 331 .Mistral صاروخ

ج. رادارات مراقبة أرضية

.Cobra) عشرة أنظمّة من نوع 1(
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ًا، من نوع 28) 2( .RASIT نظام

ًا، من نوع 46) 3( .RATAC نظام

ًا، و43.995 القوات البحرية: ثالثا: 2200 ميين المّييدنيين، و10.265 فييرد
 بالضييافة إلييى46.195فييرد ميين القييوات النووييية السييتراتايجية (بإجمّييالي 

 من المّدنيين).10.265

تشكيل القوات

Toulonفي طولون : مركآز قيادة البحرية

زALFOSTقيييادات غواصييات الصييواريخ البالسيييتية النووييية  / مرك
.Brestالقيادة في بريست 

المعدات

. الغواصات: بإجمالي عشر غواصات1

أ. أربع غواصات إستراتايجية مسييلحة بالصييواريخ البالسيييتية، وتاعمّييل بييالوقود
النووي

'L) غواصيية، ميين نييوع 1(  Inflexible  M4S615ة وات النووي ن الق ، م
 قاذفا صواريخ بالسيتية،16الستراتايجية للسيطرة العمّلياتاية، مسلحة بي 

وع M-45ميين نييوع  ن ن ة م واريخ ذات رؤوس نووي تة ص ،TN-75، وس
ًا18، ومييزودة بنحييو 533وأربعة أنابيب طوربديات فردييية عيييار   طوربيييد

 تاكتيكيةSM-39 Exocet، وصواريخ من نوع L5 وF-17ثقيل، من نوعي 
موجهة من تاحت المّاء إلى السطح.

، من القوات النوويةLe Triomphant S616ثلث غواصات، من نوع  )2(
اذفا صيواريخ بالسييتية، مين نيوع 16الستراتايجية، بكيل منهيا  ؛M-45 ق

ةTN-75ومسييلحة بسييتة صييواريخ ذات رؤوس نووييية ميين نييوع  ؛ وأربع
ًا ثقيلً ميين18 مم، ومزودة بنحو 533أنابيب طوربيد فردية عيار   طوربيد
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دل F-17نييوع  SM-39، وصييواريخ ميين نييوع 2 المّع  Exocetة  التكتيكي
.المّوجهة من تاحت المّاء إلى السطح

اRubisب. ست غواصات هجومية تاعمّل بالوقود النووي، من نوع  ، وكل منه
 مييم، ومسييلحة بطوربيييدات533مزودة بأربعة أنابيب طوربيد فردية عيييار 

ةF-17ثقيلة من نوع  ، وصواريخ موجهة من تاحت المّاء إلى السطح تاكتيكي
.SM-39 Exocetمن نوع 

 قطعة35: بإجمالي . مقاتلت السطح الرئيسية2

: حإاملتانأ. حإاملت الطائرات

Charles) حإاملة طائرات تاعمّل بالطاقة النووية، من نوع شارل ديجول 1(
de  Gaulleوع ، مزودة بأربعة أنظمّة لقواذفا صواريخ سطح/ جو، من ن
Aster ا   Mistral؛ وستة صواريخ سطح/ جو من نوع 15  20(وحإمّولته

Superطائرة مقاتالة/ مقاتالة هجوم أرضي ميين نييوع   Etendard12، و
Rafaleطائرة مقاتاليية ميين نييوع   M ر ذار مبك ائرات إن E-2C، وثلث ط

Hawkeye وع ن ن اذ م ث وإنق ان بح ان عمّوديت SA-360، وطائرتا
Dauphin.

Jeanne) حإاملة طائرات عمّودية، من نوع جييان دارك 2(  d  Arcزودة ، م
) لطلق صواريخ سطح/ سييطح تاكتيكييية، ميين6بقاعدتاين ثلثية (إجمّالي 

MM-38نييوع   Exocetد رب ض ة للح ائرات عمّودي اني ط ع لثمّ  (تاتس
 مم.100)، ومدفعين عيار SA-319B Alouette IIالغواصات، من نوع 

 مدمرة بصواريخ موجهة13 بإجمالي ب. المدمرات:

دتاي إطلقCassard) مييدمرتاان، ميين نييوع 1( زودة بقاع ا م ل منهمّ ، ك
MM-40) ميين نييوع 8صواريخ سطح/ سطح رباعية (بإجمّييالي   Exocet،

رديSM-1RM 40وقاعدة صواريخ موجهة من نييوع  د ف ا طوربي ، وأنبوب
دفعL5للحرب ضد الغواصات، كل منها مزود بطوربيد ثقيل من نوع  ، وم

 مم، وكل منهمّا مسلحة بطائرة عمّودية للحرب ضد الغواصات100عيار 
.AS-565SA Pantherمن نوع 
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، كل منها مزودة بأنبوبGeroges Leygues) سبع مدمرات، من نوع 2(
ةMK46طوربيد خفيف من نوع  طح تاكتيكي طح/ س واريخ س ، وثمّانية ص

MM-40من نوع   Exocet الي ة (بإجمّ )8، وقاعدة إطلق صواريخ ثمّاني
ًا كروتاال سطح/ جو، وأنبوبتي طوربيد فردييية لطلق26مزودة بي  صاروخ

وزن،L5الطوربيدات المّضادة للغواصييات ميين نيوع  ة ال دات ثقيل  طوربي
 مييم، وطييائرتاين عمّوديييتين متعييددة المّهييام ميين نييوع100ومييدفع عيييار 

Lynx.

مّبر Forbin) مدمرة، من نوع 3( ي ديس ت ف ُكلف ، لللحيياق علييى2006 (
ًا15)، مسلحة بنظام قاذفا رأسي مسلح، وHORIZONمشروع   صاروخ

Asterسطح/ جو من نوع  ) ميين4، وأنبوبتي طوربيد ثنائية (بإجمّالي 30 
 مم، وطائرة عمّودية متعددة المّهام من76، ومدفعان عيار MU-90نوع 
.NH90 TTHنوع 

Suffren) مييدمرة، ميين نييوع 4(  (Duquesne)واريخ ة ص زودة بأربع ، م
MM-38سطح/ سطح تاكتيكية من نوع   Exocetد ، وأربعة أنابيب طوربي

،L5فردية مضادة للغواصييات، كييل منهييا ميزود بطوربيييد ثقيييل ميين نييوع 
ارMasurca 48إضافة إلى صاروخين سطح/ جو من نوع  ، ومدفعين عي

 مم.100

نTourville) مدمرتاان، من نوع 5( ف م د خفي زودة بطوربي ، كل منهمّا م
وع MK-46نوع  ن ن ة م طح تاكتيكي طح/ س واريخ س تة ص MM-38، وس

Exocet وع ن ن ل م د ثقي ات،L5، وأنبوبتي طوربي د الغواص رب ض  للح
 ميم، إضيافة إليى طيائرتاين عمّودييتين للحيرب ضيد100ومدفعين عييار 

.Lynx MK4 (Lynx MK3)الغواصات من نوع 

 فرقاطة20: بإجمالي ج. الفرقاطات

 فرقاطة11بإجمالي  ) فرقاطات طائرات عمودية:1(

، كل منها مزودة بصاروخين سطح/Floreal(أ) ست فرقاطات، من نوع 
 مم، وكل100، ومدفع عيار MM-38 Exocetسطح تاكتيكي، من نوع 
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-ASمنهييا مييزودة بطييائرة عمّودييية للحييرب ضييد الغواصييات ميين نييوع 
565SA Panther.

La(ب) خمّييس فرقاطييات، ميين نييوع   Fayette تخدام الحة لس 16، ص
ASTERنظام إطلق قييواذفا رأسييي للصييواريخ سييطح/ جييو ميين نييوع 

وع 15/30 ن ن طح، م طح/ س ة س واريخ تاكتيكي ة ص MM-40، وثمّاني
Exocet وع ن ن و م طح/ ج ،Crotale، بالضافة إلى ثمّانية صواريخ س

 مم (تاتسع إما لطائرة عمّودية للحرب ضد الغواصييات100ومدفع عيار 
AS-565SAمن نوع   Pantherن ، أو طائرة عمّودية للبحث والنقاذ م

).SA-321 Super Frelonنوع 

) فرقاطات 2  (

'D(أ) ثلث فرقاطات، من نوع   Estienned'  Orvesزودة ، كل منها م
MM-38بصاروخين سطح/ سطح تاكتيكييية، ميين نييوع   Exocetع ، وأرب

 مم.100أنابيب طوربيد فردية ضد الغواصات، ومدفع عيار 

، كل منها مزودةD' Estienne d' Orves(ب) ست فرقاطات، من نوع 
MM-40بأربعيية صييواريخ تاكتيكييية سييطح/ سييطح ميين نييوع   Exocet،

إضافة إلى أربعة أنابيب طوربيييد فردييية ضييد الغواصييات، ومييدفع عيييار
 مم.100

ًا36: بإجمالي . الزوارق الساحإلية والدوريات3  زورق

أ. زوارق صواريخ سريعة

 (ضمّن قوة الخدمة العامة).Albatrosزورق واحإد، من نوع 

ًا24ب. زوارق دورية ساحإلية:   زورق

.Arago) زورق واحإد، من نوع 1(

.Flamant) ثلثة زوارق، من نوع 2(

.Grebe) زورق واحإد من نوع 3(
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.L' Audacieuse) عشرة زوارق، من نوع 4(

 (للرشاد).Leopard) ثمّانية زوارق، من نوع 5(

.Sterne) زورق واحإد، من نوع 6(

ًا11زوارق دورية للمياه الداخلية:  ج.  زورق

 طن (أفرادها من الييدرك100) خمّسة زوارق، حإمّولة كل منها أقل من 1(
البحري).

 طن.100، حإمّولة كل منهمّا أقل من Athos) زورقان، من نوع 2(

 طن.100، حإمّولة كل منهمّا أقل من Patra) زورقان، من نوع 3(

 طن.100، حإمّولة كل منهمّا أقل من Stellis) زورقان، من نوع 4(

 سفينة21: . حإرب اللغامأ/ الجراءات المضادة لللغامأ4

 سفينة واحإدة، ميين نييوعأ. سفن ساحإلية للجراءات المضادة لللغامأ:
Loire.

 سبع سفنب. سفن للجراءات المضادة لللغامأ/ إسناد:

.Antares) ثلث سفن، من نوع 1(

.Vulcain) أربع سفن، من نوع 2(

.Eridan سفينة، من نوع 13 ج. صائدات ألغامأ ساحإلية:

. سفن برمائية5

أ. سفن برمائية رئيسية

و Mistral) سفينتا اقتحام برمائييية، ميين نييوع 1( ع لنح  مجمّوعيية16 (تاتس
وع NH-90جوية  SA-330، أو طائرة عمّودية خدمة عامة من ن  Puma،
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AS-532أو طائرة خدمة عاميية ميين نييوع   Cougarة ائرة عمّودي ، أو ط
، وسفينتي إنزال هجومية أو أربع سفنAS-655 Tigerهجومية من نوع 
 جندي). 450 عربة مدرعة، و60إنزال متوسطة، و

وعFoudre) سفينتا إنزال، من نوع 2(  (تاتسع لربع طائرات عمّودية، من ن
AS-532  Cougar وع ن ن ات م رةEdic، أو زورقي إنزال دباب ، أو عش
 فرد).470 دبابة، و22زوارق متوسطة، و

اذOuragan) زورق من نوع 3( ث والنق ة للبح ائرة عمّودي  (تاتسع إما لط
SA-321من نوع   Super  Frelonن ناد م ، أو أربع طائرات عمّودية إس

 دبابة،22، وEdic، وزورقي إنزال دبابات من نوع SA-330 Pumaنوع 
.Mistral Class جندي)، وسيتم استبدالها بنوع 370و

ب. سفن إنزال دبابات

ًا)، إضييافة إلييى140 شاحإنة، و12 (تاتسع Batralأربع سفن، من نوع   جندي
سفينة واحإدة في الحإتياط.

ًا19ج. زوارق إنزال:   زورق

) أربع زوارق إنزال دبابات.1(

ًا إنزال متوسطة.15) 2(  زورق

 سفينة23 بإجمالي . سفن إدارية ومعاونة:6

أ. ثلث سفن مسح هيدروجرافي.

ب. سفينة بحث في المّحيطات.

ًا، ميين نييوع  Durancoج. أربع ناقلت وقود قادرة على التزويد بييالوقود بحيير
، أوSA-319 Alouette III(تاتسع إما لطائرة عمّودية خدمة عامة من نوع 

AS-365طائرة من نوع   Dauphiة، أو ة عام ، ولطائرتاين عمّوديتين خدم
).Lynxطائرة خدمة عامة من نوع 
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فرنسا تقرير
مفصل

 (تاتسع لطائرة عمّودية خدمة عامة،Jules Verneد. سفينة إصلح، من نوع 
.SA-319 Alouetti IIمن نوع 

ًا). هي. أربع قاطرات محيطات (مؤجرة مدني

.Glycineو. سفينتا تادريب، من نوع 

ز. ثمّاني سفن للتجارب.

الطائرات

. مقاتلت/ مقاتلت هاجومأ أرضي1

Super طيييائرة، مييين نيييوع 24  Etendardة القوات النووي ة ب ، خاص
الستراتايجية.

. القواعد2

ت Toulonيقع مركز القيادة في طولون  ي بريس ادة ف ؛Brest، ومركز قي
 فيرد،400وقاعييدة بهيا فرقاطتيان، وزورقيا دوريية للمّييياه الداخليية، وتاضييم 

عة Champlainوسفينة إنزال متوسطة من نوع شامبليون   شيياحإنة،12 (س
ًا)؛ وثلثة زوارق دورية بحرية من نوع جارديان 140و ؛ ومركزGardian جندي

ي دزودزي Papeeteقييييادة يقيييع فيييي بيييابيت  دة ف Dzaoudzi؛ وقاع
(Moyolto) اليت ورت دي ج ي ب ادة ف ز قي -Port؛ ومرك  Des  Galets؛

Fortوقاعدة فييي فييورت دي فرانييس   de  Fronceي دة ف  فلوريييل ؛ وقاع
Florealن اطئ م ة الش ة قبال ة، وزوارق دوري ، بها فرقاطة طائرات عمّودي

انAlbatrosنييوع البيياتاروس  وع جاردي ن ن ة م ة البحري ان للدوري ، وزورق
Gardian تاقع في جزيرة نوماي ،Noumeaدة دة؛ وقاع دونيا الجدي  في كال

، في جاياناCayenne فرد في كاين 400بها زورقا دورية للمّياه الداخلية، و 
ربورجLorrientالفرنسية؛ وقاعدة تاقع في لوريانت  ي ش رى ف ؛ وقاعدة أخ

Cherbourg.

القواعد الجوية بالبحرية. 3

58



فرنسا تقرير
مفصل

، ولنLandivisiau، ولند يفييو Nimes- Garonsتاقع في نيمّس جارونز 
.Hyeres، وهاريس Lann- Bihoueبيهو 

ًا6443: طيران البحرية  فرد

 ساعة/ سنة، للطائرات الهجومية/ مقاتالت220 – 180: ساعات الطيران
.Super Etendardهجوم أرضي من نوع 

تشكيل القوات

طائرات هاجومأ نووي. 1

 (تاشتمّلSuper Etandard طائرة، من نوع 28سربا طائرات، مكونان من 
على قوات نووية إستراتايجية).

 مقاتلت.2

.Rafale Mسرب طائرات، مكون من عشر طائرات، من نوع 

طائرات مكافحة الغواصات. 3

.Lynx MK3، وLynx MK4 طائرة، من نوعي 18أ. فوجان بهمّا 

.AS-565SA Panther طائرة، من نوع 12ب. سرب به 

طائرات استطلع بحري. 4

.N-262 Fregateسرب مكون من عدد غير معلوم من الطائرات، من نوع 

ًا. 5 طائرات إنذار مبكر محمول جو

.E-2C Hawkeyeسرب مكون من ثلث طائرات، من نوع 

طائرات بحث وإنقاذإ. 6

.AS-365F Dauphin 2أ. سرب مكون من تاسع طائرات، من نوع 
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.SA-321 Super Frelonب. سرب مكون من سبع طائرات، من نوع 

. طائرات تدريب7

.SA-319B Alouette III طائرة، من نوع 21أ. سرب مكون من 

.N-262 Fregateب. وحإدتاا طائرات، من نوع 

.CAP 10ج. سبع طائرات، من نوع 

.Rallye MS-880د. ست طائرات، من نوع 

المعدات

 طائرة، قادرة على القتال60. الطائرات: 1

.Rafale M طائرة، من نوع 16 . مقاتلت:2

 طائرة43بإجمالي  مقاتلت هاجومأ أرضي: .3

Super طييائرة، ميين نييوع 28أ.   Etendardة وات نووي ى ق تمّل عل  (تاش
إستراتايجية).

 طائرة، في المّخازن.15ب. 

 طائرة37 بإجمالي . طائرات دوريات بحرية:4

.Atlonlique 2 طائرة، من نوع 28أ. 

.Falcon 50Mب. أربع طائرات، من نوع 

.gardianج. خمّس طائرات، من نوع 

ًا5 E-2C ثلث طييائرات، ميين نييوع :. طييائرات إنييذار مبكيير محمييول جييو
Hawkeye.

 طائرة21بإجمالي  . طائرات إسناد:6
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.EMB-121 Xinguأ. ثمّاني طائرات، من نوع 

.N-262 Fregate طائرة، من نوع 13ب. 

 طائرة18: بإجمالي . طائرات تدريب7

.CAP 10أ. سبع طائرات، من نوع 

.Falcon 10 MERب. خمّس طائرات، من نوع 

.Rallye MS-880ج. ست طائرات، من نوع 

. طائرات عمودية8

أ. طائرات بحث وإنقاذإ

.SA-321 Super Frelonخمّس طائرات، من نوع 

 طائرة77ب. طائرات مكافحة الغواصات: 

.AS-565SA Panther طائرة، من نوع 16) 1(

.Lynx MK4 (Lynx MK3) طائرة، من نوع 18) 2(

 طائرة في المّخازن.13) 3(

.SA-319B Alouette III طائرة، من نوع 30) 4(

ج. طائرات خدمة عامة

.AS-365 Dauphin 2تاسع طائرات، من نوع 

. صواريخ جو/ أرض9

.ASMP، وAM-39 Exocetعدد غير معلوم من الصواريخ، من نوعي 

. صواريخ جو/ جو10

61



فرنسا تقرير
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R-550، وMICA، وAS-30 Laserعدد غير معلوم من الصواريخ، من أنواع 
Magic2.

 فرد2050: مشاة البحرية

: تتكون من وحإدات كآوماندوز

. مجمّوعة استطلع.1

. مجمّوعتا اقتحام.2

. مجمّوعة سباحإة هجومية.3

. مجمّوعة إغارة.4

ًا 5 ًا خاصيي -Fusiliers. مشاة بحرييية مسييلحين تاسييليح  Marine م 1550 ، تاض
ًا في   مجمّوعة لحمّاية القواعد البحرية.14فرد

هذه القوة ميين أفييراد ميين البحرييية، ويييؤدون  تاتألف. قوة الخدمة العامة:6
مهييام الحراسيية العاميية للسييواحإل، ومصييايد السييمّاك، والبحييث والنقيياذ،
ومكافحة التلييوث، ومراقبيية حإركيية المّييرور، وقيييادة هييذه القييوات ميين خلل

.Martime Prefectureالقائمّين على الوليات البحرية الفرنسية 

يربورجManche. قييوات بحيير المييانش: 7 ي ش ادة ف ن خلل القي ، م
Cherbourgت ي برس ادة ف ن خلل القي ي م ط الطلس وات المّحي ، وق

Brest وقوات البحر المّتوسط من خلل القيادة في طولون ،Toulon.

مدرجة ضمّن بيانات الدورية البحرية والساحإلية.  السفن: 

. الزوارق الساحإلية والدوريات: خمسة زوارق1

أ. زوارق دوريات ساحإلية: أربعة زوارق

.Flamant) ثلثة زوارق، من نوع 1(

.Sterne) زورق واحإد، من نوع 2(
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.Albatros زورق واحإد، من نوع ب. زوارق صواريخ:

الطائرات

.N-262 Fregate أربع طائرات، من نوع . طائرات إسناد:1

AS-365 أربييع طييائرات خدميية عاميية، ميين نييوع . طييائرات عمودييية:2
Dauphin 2.

 فرد احإتياط6000قوات الحإتياط: بإجمالي 

القيادة القليمية 

ت:CECLANT. المحيط الطلسي 1 ي بريس ري ف ادة البح ز القي  ومرك
Brest.

ون:ALINDIEN. المحيييط الهنييدي 2 ي طول ري ف ادة البح ز القي  ومرك
Toulon.

ون:CECMEDالبحيير المتوسييط  .3 ي طول ري ف ادة البح ز القي  ومرك
Toulon.

COMARبحر الشييمال/ القنييال  .4  CHERBOURG:ادة ز القي  ومرك
.Cerbourgالبحري في شيربورج 

ي:ALPACIالمحيط الهادي (الباسفيك)  .5 ري ف ادة البح ز القي  ومرك
.Papeeteبابيتي 

ًا:   فييرد ميين1800 مييدني، و5700 فييرد، و63.600القوات الجوييية: رابع
القوات النووية الستراتايجية.

 ساعة/ سنة180ساعات الطيران: 

قيادة القوات الجوية للمّسح الجوي والتاصالت والمّعلومات

تشكيل القوات
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. الجو1

E-3Fسييرب مسييح جييوي وسيييطرة، مكييون ميين أربييع طييائرات، ميين نييوع 
Sentry.

. الفضاء2

.Creilأ. سرب أقمّار صناعية للمّراقبة، من نوع 

.Colmarب. سرب استقبال للصور الفضائية، من نوع 

. دفاع جوي: عشرة أسراب تضم3

أ. الصواريخ 

الCrotal قااذفا، من أنواع كروتاييال 3000) 1( دل، وكروتا ال مع ، وكروتا
NG.

.ASPIC، وMistral) عدد غير معلوم من القواذفا، من نوعي 2(

ب. المدافع

.76T2 عدد غير معلوم من المّدافع، من أنواع  مم:20عيار 

خمّس محطات رادار.ج. السيطرة: 

المعدات

. الطائرات1

ًا: E-3F Sentry أربع طائرات، من نوع طائرات إنذار مبكر محمول جو

الدفاع الجوي. 2

.STRIDAأنظمّة، من نوع أ. السيطرة: 
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،Crotal عدد غير معلوم من القواذفا، من نييوعي ب. صواريخ أرض/ جو:
.SATCPو

 مم.20 عيار ج. مدافع مضادة للطائرات:

.ASPICعدد غير معلوم من القواذفا، من نوع  د. قواذإف: 

القواعد

 فييرد، وتاسييع قواعييد جوييية، بمّييا فيهييا جيبييوتاي5000قيادة القتال الجوي: 
Djibouti

تشكيل القوات

. Rafale F1 طائرة، من نوع 20 سرب به :طائرات متعددة المهامأ. 1

. F1-B طائرة، من نوع 15أ. 

.F1-Cب. خمّس طائرات، من نوع 

: خمسة أسراب بهامقاتلت. 2

.M-2000-5 Mirage Dijon طائرة، من نوع 32أ. 

.M-2000C Mirage طائرة، من نوع 65ب. 

.M-2000B Mirage (Cambrai, Orange) طائرة، من نوع 23ج. 

: أربعة أسراب بهامقاتلت هاجومأ أرضي. 3

.M-2000D Mirage (Nancy) طائرة، من نوع 67أ. 

.F-1CT Mirage (Colmar) طائرة، من نوع 43ب. 

Mirageج. سرب به عدد غير معلوم من الطائرات، من نييوعي   2000Cو ،
Mirage 2000D جيبوتاي) Djibouti.(
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F-1CR طائرة، من نييوع 43سربان، بهمّا  طائرات استطلع:. 4  Mirage
(Reims).

حإرب إلكترونية .5

.C-160G Gabriel (ESM) (Metz)أ. سرب طائرات، به طائرتاان من نوع 

.Mirage 2000B طائرة، من نوع 17ب. سرب مسلح بي

Mirageج. سييرب بييه عييدد غييير معلييوم ميين الطييائرات، ميين نييوع   F1-B
(Colmar).

المعدات

 طائرات، قادرة على القتال303. الطائرات: بإجمالي 1

 طائرة20: طائرات متعددة المهامأأ. 

.Rafale F1-B طائرة، من نوع 15) 1(

.Rafale F1-C) خمّس طائرات، من نوع 2(

 طائرة97: بإجمالي . مقاتلتب

.M-2000-5 Mirage طائرة، من نوع 32) 1(

.M-2000C Mirage طائرة، من نوع 65) 2(

 طائرة110 بإجمالي ج. مقاتلت هاجومأ أرضي:

.M-2000D Mirage طائرة، من نوع 67) 1(

.F-1CT Mirage طائرة، من نوع 43) 2(

د. طائرات استطلع

.F-1CR Mirage طائرة، من نوع 43
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هاي. طائرات حإرب إلكترونية للستخبارات اللكترونية

.C-160G Gabriel (ESM)طائرتاان، من نوع 

 طائرة33: بإجمالي و. طائرات تدريب

.F-1B Mirage) عشر طائرات، من نوع 1(

M-2000B Mirage طائرة، من نوع 23) 2(

. الصواريخ2

،AS-30L عدد غيير معلوم من القواذفا، من أنواع أ. صوارييخ جو/ أرض:
.SCALP EG Storm Shadow، وApache، وASMPو

، وMICA عدد غير معلوم من الصييواريخ، ميين أنييواع صواريخ جو/ جو: ب.
R-550 Mirage 2و ،Super 530D.

 فرد4290 :قيادة التحركآات الجوية

تشكيل القوات

. طائرات بحث وإنقاذإ، وتدريب، وإسناد تضم1

.C-160 Transall، وA-319أ. سبعة أسراب خفيفة، من نوعي 

.CN-235M طائرة، من نوع 20ب. 

.DHC-6 Twin Otterج. ست طائرات، من نوع 

.Mystere 20 (Falcon 20)د. طائرة واحإدة، من نوع 

 (للشخصيات المّهمّة).Falcon 50هي. أربع طائرات، من نوع 

 (للشخصيات الهامة).Falcon 900و. طائرتاان، من نوع 

 .TBM-700 طائرة، من نوع 17ز. 
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.EC725 Cougar MK IIح. ست طائرات، من نوع 

.AS-555 Fennecط. عدد غير معلوم من الطائرات، من نوع 

. طائرات نقل وقود وإسناد تكتيكية: ستة أسراب بها2

.C-130H Herculesأ. خمّس طائرات، من نوع 

.C-160 Transall طائرة، من نوع 50ب. 

.Transall C-160NG طائرة، من نوع 15ج. 

. طائرات إسناد: سرب طائرات نقل ثقيل به:3

.A-310-300أ. ثلث طائرات، من نوع 

.A-319ب. طائرتاان، من نوع 

.A-340-200ج. طائرتاان على القل، من نوع 

. وحإدة تحول للعمليات: سرب به:4

.USA-330 Pumaأ. ثلث طائرات، من نوع 

.AS-555 Fennecب. سبع طائرات، من نوع 

.C-160 Transallج. وحإدة مكونة من طائرات، من نوع 

. طائرات عمودية: خمسة أسراب تضم5

.AS-332 Super Pumaأ. سبع طائرات، من نوع 

.AS-355 Ecureuilب. ست طائرات، من نوع 

.SA-330 Puma طائرة، من نوع 26ج. 

 (للنقل/ للشخصيات الهامة).AS-532 Cougarد. ثلث طائرات، من نوع 
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.AS-555 Fennec طائرة، من نوع 33هي. 

المعدات

الطائرات

 طائرة121: بإجمالي . طائرات نقل1

.A-130-300أ. ثلث طائرات، من نوع 

 (للشخصيات الهامة).A-319ب. طائرتاان، من نوع 

.A-340-200ج. طائرتاان على القل، من نوع 

.C-130Hد. خمّس طائرات، من نوع 

.C-130H-30هي. تاسع طائرات، من نوع 

.C-160 Transall طائرة، من نوع 50و. 

.CN-235M طائرة، من نوع 20ز. 

.DHC-6 Twin Otterح. ست طائرات، من نوع 

 (للشخصيات الهامة).Falcon 50ط. أربع طائرات، من نوع 

 (للشخصيات الهامة).Falcon 900ي. طائرتاان، من نوع 

.Mystere 20 (Falcon 20)ك. طائرة واحإدة، من نوع 

.TBM-700 طائرة، من نوع 17ل. 

.Transall C-160NG طائرة، من نوع 15م. طائرات نقل/ ناقلت وقود: 

. طائرات عمودية2

أ. طائرات هاجومية للبحث والنقاذإ
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.EC 725 Cougar MK IIست طائرات، من نوع 

 طائرة42ب. طائرات إسناد: بإجمالي 

.AS-332 Super Puma) سبع طائرات، من نوع 1(

.AS-355 Ecureuil) ست طائرات، من نوع 2(

.SA-330 Puma طائرة، من نوع 29) 3(

 طائرة69ج. طائرات خدمة عامة: بإجمالي 

.AS-532 Cougar طائرة، من نوع 24) 1(

) ثلث طائرات (نقل/ شخصيات مهمّة).2(

.AS-555 Fennec طائرة، من نوع 42) 3(

 فرد 6000  قيادة التدريب الجوي: أكآثر من 

تشكيل القوات

عدد غير معلومأ من أسراب التدريب، تضم

.EMB-121 Xingu طائرة، من نوع 31أ. 

.Alpha Jet طائرة، من نوع 113ب. 

.CAP-232، وCAP-231، وCAP-10B طائرة، من أنواع 11ج. 

.EMB-312 Tucano طائرة، من نوع 47د. 

.TB-30 Epsilon طائرة، من نوع 138هي. 

المعدات

الطائرات
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.EMB-121 Xingu طائرة، من نوع 31 :طائرات نقل. 1

 طائرة309بإجمالي  :طائرات تدريب. 2

.Alpha Jet طائرة، من نوع 113أ. 

.CAP-232، وCAP-231، وCAP-10B طائرة، من أنواع 11ب. 

.EMB-312 Tucano طائرة، من نوع 47ج. 

.TB-30 Epsilon طائرة، من نوع 138د. 

القيادة المنية وقوة الحماية

 وحإدة حإمّاية.34

 قسم قتال بالنيران، وإنقاذ.33

ثلث قيادات مظلت تاوسطية.

 فرد احإتياط4300: قوات الحإتياط

104.275: القوات شبه العسكرية

 فرد، موزعين كالتاي102.322 :قوات الجندرمة

ًا (إدارة).3884أ.   فرد

ًا (المّلحإة البحرية والطيران)، وأفرادها من أفرع أخرى.2078ب.   فرد

ًا (وحإدات سريعة الحركة).16.859ج.   فرد

ًا، (حإرس جمّهوري، ونقل جوي، وتارسانة (دار السلحة)).4741د.   فرد

ًا (مدارس).5049هي.   فرد

ًا (وحإدات إقليمّية).66.537و.   فرد
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ًا).1953ز.  ًا (مدني  فرد

 فرد، احإتياط.40.000ح. 

ًا، قوة نووية إستراتايجية.41ط.   فرد

ًا، إضافة إلى 241.511(بإجمّالي  ًا).1.953 فرد ًا مدني  فرد

.VBC-90 دبابة، من نوع 28 دبابات خفيفة:

.VBRG-170 ناقلة، من نوع 153 ناقلت جند مدرعة، على عجل:

ًا، من أعيرة 157 أكثر من مدفعية وهااونات:  مم.81 مم، و60 مدفع

طائرات عمودية

.AS-350B Ecureuil طائرة، من نوع 32 ) طائرات إسناد:1(

 طائرة17) طائرات خدمة عامة: 2(

.EC-135(أ) ثمّاني طائرات، من نوع 

.SA-316 Alouette III(ب) تاسع طائرات، من نوع 

.SA-319 Alouette III(ج) عدد غير معلوم من الطائرات، من نوع 

انتشار القوات في الخارج

ًا، ضييمّن القييوة التابعيية للمييم220 :أفغانستان والمحيط الهندي. 1  فرد
.Operation Enduring Freedomالمّتحدة 

 فييرد، ضييمّن قييوة المّسيياعدة المنييية فييي أفغانسييتان1100:فغانستان. أ2
ISAF (Operation Pamir).

. البوسنة والهرسك 3
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ةTBM-700طائرة نقل من نوع أ.  وات الجوي ، وقيادة جوية متحركة من الق
. EU.EUFORتاابعة للتاحاد الوروبي 

ًا تاابعون للتاحاد الوروبي 450ب.  EU. EUFOR- Operation Althea فرد
(Operation Astree).

تشاد. 4

أ. الجيش

ًا من الجيش.1050) 1(  فرد

ERC-90F1) سرب استطلع، يضم طييائرة ميين نييوع 2(  Lynxريتي ، وس
مشاة.

ERC-90F1عييدد غييير معلييوم ميين الطييائرات، ميين نييوع ب. الستطلع: 
Lynx.

 فرد.400 ج. القوات البحرية:

د. القوات الجوية

) قيادة قوات جوية.1(

F-1CR) المّقاتالت: ست طييائرات، ميين أنييواع 2(  Mirage  Recceو ،F-
1CT Mirage Strikeو ،FGA.

) طائرات نقل: أربع طائرات3(

.C-135 Stratolifter(أ) طائرة واحإدة، من نوع 

.C-160 Transall(ب) ثلث طائرات، من نوع 

.SA-330 Puma) طائرات عمّودية إسناد: ثلث طائرات، من نوع 4(

ساحإل العاج  . 5
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 فرد.3800أ. الجيش: 

.AS-555 Fennecب. طائرة عمّودية خدمة عامة، من نوع 

، ومراقبييان، ضييمّن بعثيية المييم المّتحييدة فييي سيياحإل العيياجًا فييرد185ج. 
UN.UNOCI.

جمهورية الكونغو الديموقراطية. 6

.EU، تاييابعون لقييوة التاحيياد الوروبييي ًا فييرد450أ.   EUFOR  RD  Congo
).2006(انتداب حإتى نهاية نوفمّبر 

ًا، في كينشاسا، تاابعون لقوة التاحاد الوروبي 11ب.  .EU. EUPOL فرد

.UN.MONUCج. ستة مراقبين، تاابعون لبعثة المم المّتحدة 

. جيبوتي7

أ. الجيش

ًا.2850) 1(  فرد

) فوجان مختلطان يضمّان سييرية مهندسييين، وبطارييية مدفعييية، وسييربا2(
استطلع، وسريتي مشاة.

وحإدة جوية تاضم ب. القوات الجوية: 

.M-2000D Mirage، وM-2000 C) عشر طائرات، من نوعي 1(

.C-160 Transall) طائرة واحإدة، من نوع 2(

.SA-342 Gazelle) ثلث طائرات، من نوع 3(

.SA-330 Puma) سبع طائرات، من نوع 4(

.AS-555 Fennec) طائرة واحإدة، من نوع 5(
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.SA-319 Aloutte II) طائرة واحإدة، من نوع 6(

DHC-6 طائرة نقييل واحإييدة، ميين نييوع . مصر:8  Twin  Otterًا،15؛ و  فييرد
.UN.MFOضمّن قوات المم المّتحدة 

فرد واحإد، ضمّن بعثة المم المّتحدة في إثيوبيا وإريتريا: إثيوبيا وإريتريا. 9
UN.UNMEE.

غيانا الفرنسية. 10

.SMA فرد، في فوجان، وفوج 1300 أ. الجيش:

 القوات البحرية ب.

ً.ا فرد170) 1(

 فرد).400) ثلثة زوارق دورية للمّياه الداخلية (2(

.Atlantiqueطائرة دورية بحرية واحإدة، من نوع ج. الطيران البحري: 

وحإدة نقل: د. قوات جوية

هاي. طائرات عمودية

.SA-330 Puma) أربع طائرات إسناد، من نوع 1(

.AS-555 Fennec) ثلث طائرات خدمة عامة، من نوع 2(

د. الجندرمة (قوات الدركا الوطني)

) ثلث سرايا.1(

.AS-350 Ecureuil) طائرة إسناد عمّودية واحإدة، من نوع 2(

. بولينيزيا الفرنسية11
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 فييرد (ميين ضييمّنها أفييراد مركييز تاجييارب المّحيييط الهييادئ800 أ. الجيش:
Centre d' Experimentation du Pacifique.(

القوات البحرية  ب.

) كتيبة مشاة بحرية.1(

.SMA) ثلث سرايا 2(

 أفراد من القوات البحرية.710) 3(

المعدات

AS-565SA فرقاطيية طييائرات عمّودييية، ميين نييوع ) الفرقاطييات:1(
Panther.للحرب ضد الغواصات ،

زورقا دورية.) الزوارق الساحإلية والدوريات: 2(

 سفينة إنزال متوسطة.) سفن برمائية:3(

 سفينة نقل وقود.) سفن إدارية ومعاونة:4(

: قاعدة، بها القواعد

فرقاطتان. 

 فرد).400زورقا دورية للمّياه الداخلية (

140 عربة نقييل، و12 (سعة Champlainسفينة إنزال متوسطة من نوع 
ًا) جندي

.Cardianثلثة زوارق دورية بحرية من نوع 

.Papeeteيقع مركز القيادة في بابيتي 

الطيران البحري
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.CASA 235 MPA) طائرتاا دورية بحرية، من نوع 1(

.Pacific Ocean) قيادة إقليمّية في المّحيط الباسفيكي 2(

يقع مركز قيادة القوات البحرية في بابيتي.

ج. القوات الجوية

) قيادة التحركات الجوية.1(

) وحإدة طائرات نقل 2(

 AS-332 Super Puma) طائرتاان عمّوديتان إسناد، من نوع 3(

. جزر الهند الغربية الفرنسية12

 فرد. 800 أ. الجيش:

ب. فوجا مشاة بحرية. 

.SMAج. فوجا 

ًا450 د. القوات البحرية:  فرد

) فرقاطة طائرات عمّودية.1(

) زورقا دورية للمّياه الداخلية.2(

) سفينة إنزال جنود متوسطة.3(

الطيران البحري

.CASA 235 MPA) ثلث طائرات دورية بحرية، من نوع 1(

AS-555) طائرة عمّودية واحإدة للحرب ضد الغواصييات، ميين نييوع 2(  SN
Fennec.
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هاي. القوات الجوية

) قيادة للتحركات الجوية.1(

) وحإدة طائرات نقل2(

.SA-330 Puma) طائرتاان عمّوديتان إسناد، من نوع 3(

و. قوات الجندرمة (قوات الدركا الوطني)

) ست سرايا شبه عسكرية.1(

.AS-350 Ecureuil) طائرتاان عمّوديتان إسناد، من نوع 2(

. الجابون13

 فرد.700 أ. الجيش:

ERC-90F1ب. فصيلة استطلع، مكونة من طائرة، من نوع   Lynxة ، وكتيب
مشاة بحرية.

.AS-532 Horizonج. الطائرات العمّودية: أربع طائرات استطلع، من نوع 

 فرد.1560د. القوات البحرية: 

هاي. القوات الجوية

) قيادة للتحركات الجوية.1(

.C-160 Transall) طائرتاا نقل، من نوع 2(

.AS-555 Fennec) طائرة عمّودية واحإدة خدمة عامة، من نوع 3(

 ثلثيية مراقييبين،ضييمّن بعثيية المييم المّتحييدة فييي جورجيييا. جورجيييا:14
UN.UNOMIG.

. ألمانيا15
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 فرد؛ منهم العنصر الوروبي، واللواء الفرنسييي/ اللمّيياني (2800أ. الجيش: 
 فرد). 2500

ب. لواء فرنسي/ ألمّاني؛ مركز قيادة الجيش، وفوج استطلع، فوج مشاة.

. هاايتي 16

أ. فيييردان، ضيييمّن بعثييية الميييم المّتحيييدة ليييدعم السيييتقرار فيييي هيييايتي
UN.MINHUSTAH.

ب. المحيط الهندي

.TAAF، وLa Reunion فرد، تاشتمّل على لرينون 1000) الجيش: 1(

.Marine) فوج مشاة بحرية 2(

.SMA) فوج 3(

.AS-555 Fennec) طائرتاان عمّوديتان خدمة عامة، من نوع 4(

) زورق دورية.5(

) زورقا دورية للمّياه الداخلية.6(

) سفينة إنزال متوسطة.7(

ج. القوات الجوية

) قيادة التحركات الجوية.1(

) وحإدة نقل.2(

.C-160 Transall) طائرتاا إسناد، من نوع 3(

) طائرة إسناد عمّودية واحإدة.4(

.AS-555 Fennec) طائرتاا خدمة عامة، من نوع 5(
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 د. قوات الجندرمة (قوات الدركا الوطني)

) خمّس سرايا قوات شبه عسكرية.1(

.SA-319 Alouette III) طائرة عمّودية واحإدة خدمة عامة، من نوع 2(

. لرينيون17

أ. القوات البحرية

ةFloreal) فرقاطة للطائرات العمّودية، من نوع 1( ائرة عمّودي عة ط  (س
AS-565MAللبحييث والنقيياذ ميين نييوع   Pantherة ائرة عمّودي ؛ أو ط

للحرب ضد الغواصات، أو وحإدة مكافحة سفن السطح).

 فرد).400) زورقا دورية للمّياه الداخلية (2(

) سفينة إنزال متوسطة.3(

زDzqoudzi تاقييع القاعييدة فييي دوزاودزي ب. القواعيد: ايوت)؛ ومرك  (م
Port des Galetsالقيادة في بورت دي جاليتس 

   . لبنان18

.UN.UNIFIL أفراد، ضمّن قوة المم المّتحدة، في العمّلية 208أ. 

 فرد.1445ب. سريتا مشاة ميكانيكي، وسرب دبابات، و

.Leclerc دبابة، من نوع 13ج. دبابات القتال الرئيسية: 

.AMX-10P عربة، من نوع 30د. عربات قتال مشاة مدرعة: 

Grandeمييم: أربعيية مييدافع، ميين نييوع 155هي. مدفعية ذاتاية الحركيية: عيييار 
Cadence De Tir

و. الدفاع الجوي
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.Mistral) صواريخ سطح/ جو محمّولة على الكتف، من نوع 1(

.Cobra) رادارات مراقبة أرضية: راداران للمّراقبة الرضية، من نوع 2(

 فييرد واحإييد، ضييمّن بعثيية المييم المّتحييدة للمّراقبيية فييي ليبريييا:. ليبريييا19
UN.UNMIL.

. مقدونيا والبوسنة20

ًا، ضمّن قوة التاحاد الوروبي 23أ.  .Operation Proxima فرد

ًا، ضمّن قوة 60ب.  .EUMM/EUPM فرد

. المارتينيك21

Fort تاقع القاعدة البحرية في فورت دي فرنسييا أ. القواعد البحرية:  de
France.

ارونزHyeres تاقع في هاييرس ب. القواعد الجوية البحرية: ، ونيمّس ج
Nimes-Garons و -Lann، ولن بيه  Bihoueيو . ولنديفيس

Landivisiou.

 ثلثة مراقييبين، ضييمّن بعثيية المييم المّتحييدة لمّراقبيية:. الشرق الوسط22
.UN. UNTSOالهدنة، 

. كآالدونيا الجديدة23

أ. الجيش

ًا.1030) 1(  فرد

.Marin) فوج مشاة بحرية 2(

.SMA) سريتا 3(

.ERC-90F1 Lynx) الستطلع: ست عربات استطلع، من نوع 4(
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 ب. القوات البحرية

 أفراد.510) 1(

) القواعد2(

.Floreal(أ) قاعدة فرقاطة طائرات عمّودية 

ةAlbatros(ب) قاعدة  ا دوري  (بها زوارق دورية قبالة الشاطئ، وطائرتا
).Noume'a في نوامي Gardionبحرية من نوع 

CASA) الطيران البحري: ثلث طائرات دورييية بحرييية، ميين نييوع 3(  235
MPA.

ج. القوات الجوية

) قيادة التحركات الجوية.1(

) عدد غير معلوم من المّفارز الجوية، ووحإدة نقل.2(

.SA-330 Puma) خمّس طائرات إسناد عمّودية، من نوع 3(

.AS-555 Fennec) طائرتاا خدمة عامة، من نوع 4(

د. قوات الجندرمة (قوات الدركا الوطني)

) أربع سرايا قوات شبه عسكرية.1(

.AS-350 Ecureuil) طائرتاا إسناد عمّودية، من نوع 2(

. السنغال24

الجيش أ. 

 أفراد.610) 1(
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وع Marine) كتيبة مشاة بحرية 2( ن ن تطلع، م -ERC (سرب عربات اس
90F1 Lynx.(

ب. القوات البحرية

ًا.230) 1(  فرد

.Atlantique) الطيران البحري: طائرة دورية بحرية واحإدة، من نوع 2(

ج. القوات الجوية

) قيادة للتحركات الجوية1(

.C-160 Transall) طائرة نقل واحإدة، من نوع 2(

.AS-555 Fennec) طائرة عمّودية واحإدة خدمة عامة، من نوع 3(

.NATO فييرد، ضييمّن قييوات حإلييف النيياتاو فييي كوسييوفا 2455 . صييربيا:25
KFOR. Joint Enterprise.

. طاجيكستان26

القوات الجوية 

أ. قيادة التحركات الجوية

.C-160 Transallب. طائرتاا نقل، من نوع 

ًا، من القوات المّسلحة.150ج.   فرد

ًا، ضييمّن بعثيية المييم المّتحييدة، للسييتفتاء17 :. الصحراء الغربية27  مراقبيي
.UN.MINURSOعلى الصحراء الغربية 

القوات الجنبية في فرنسا
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 . القوات الجوية البلجيكية1

Alpha طائرة، من نوع 29  Jet ورز از تا دة ك ي قاع دريب، ف Cazaux، للت
Tours.الجوية 

.EUROCORPS أفراد، ضمّن الفيلق الوروبي 209: . الجيش اللماني2

. القوات الجوية السنغافورية3

 فرد.200أ. 

ب. عدد غير معلوم من أسراب طائرات التدريب، مكون من

.CA-4SU Super Skyhawk) ست طائرات، من نوع 1(

.TA-4SU Super Skyhawk) عشر طائرات، من نوع 2(

المصادر والمراجع

.1999. المّوسوعة العربية العالمّية، مؤسسة أعمّال المّوسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، ط 1

2. www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html

3.  Military  Balance,  The  International  Institute  For  Strategic  Studies,  Oxford
Central University Press.

4. Microsoft Encarta Interactive World Atlas 2001.

5. http://www.infoplease.com

6. http://en.wikipedia.org
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صفحة فرنسا على موقع السي أي إي (بأحإدث
الحإصائيات)
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/fr.html

Introduction ::France )page last updated on January 20, 2011

Geography ::France

86

Background: 
Although ultimately a victor in World Wars I and
II, France suffered extensive losses in its empire,
wealth,  manpower,  and  rank  as  a  dominant
nation-state.  Nevertheless,  France today is  one
of the most modern countries in the world and is
a leader among European nations. Since 1958, it
has  constructed  a  hybrid  presidential-
parliamentary governing system resistant to the
instabilities  experienced  in  earlier  more  purely
parliamentary  administrations.  In  recent  years,
its reconciliation and cooperation with Germany
have proved central to the economic integration
of  Europe,  including  the  introduction  of  a
common exchange currency, the euro, in January
1999.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2028
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People
::France
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Location: 
metropolitan France: Western Europe, bordering
the Bay of Biscay and English Channel, between
Belgium  and  Spain,  southeast  of  the  UK;
bordering the Mediterranean Sea, between Italy
and Spain 
French  Guiana:  Northern  South  America,
bordering  the  North  Atlantic  Ocean,  between
Brazil and Suriname
Guadeloupe:  Caribbean,  islands  between  the
Caribbean  Sea  and  the  North  Atlantic  Ocean,
southeast of Puerto Rico
Martinique:  Caribbean,  island  between  the
Caribbean Sea and North Atlantic Ocean, north
of Trinidad and Tobago
Reunion:  Southern  Africa,  island  in  the  Indian
Ocean, east of Madagascar
Geographic coordinates: 
metropolitan France: 46 00 N, 2 00 E
French Guiana: 4 00 N, 53 00 W
Guadeloupe: 16 15 N, 61 35 W
Martinique: 14 40 N, 61 00 W
Reunion: 21 06 S, 55 36 E
Map references: 
metropolitan France: Europe
French Guiana: South America
Guadeloupe: Central America and the Caribbean
Martinique: Central America and the Caribbean
Reunion: World
Area: 
total:  643,427  sq  km;  551,500  sq  km
(metropolitan France)
country comparison to the world: 42 
land:  640,053  sq  km;  549,970  sq  km
(metropolitan France)
water: 3,374 sq km; 1,530 sq km (metropolitan
France)
note: the  first  numbers  include  the  overseas

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2147rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=42#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2147
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2145
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2011
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2144
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Population: 
64,768,389
country comparison to the world: 21 
note: the above figure is for metropolitan France
and its four overseas regions; the metropolitan
France population is 62,814,233 (July 2010 est.)
Age structure: 
0-14  years:  18.6%  (male  6,129,729/female
5,838,925)
15-64  years:  65%  (male  20,963,124/female
20,929,280)
65  years  and  over:  16.4%  (male
4,403,248/female 6,155,767) (2010 est.)
Median age: 
total: 39.7 years
male: 38.2 years
female: 41.2 years (2010 est.)
Population growth rate: 
0.525% (2010 est.)
country comparison to the world: 152 
Birth rate: 
12.43 births/1,000 population (2010 est.)
country comparison to the world: 160 
Death rate: 
8.65 deaths/1,000 population (July 2010 est.)
country comparison to the world: 82 
Net migration rate: 
1.47 migrant(s)/1,000 population (2010 est.)
country comparison to the world: 47 
Urbanization: 
urban population: 77% of total population (2008)
rate of urbanization: 0.8% annual rate of change
(2005-10 est.)
Sex ratio: 
at birth: 1.051 male(s)/female
under 15 years: 1.05 male(s)/female
15-64 years: 1 male(s)/female

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2018
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2212
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2112rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=47#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2112
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2066rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=82#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2066
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2054rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=160#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2054
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2002rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=152#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2002
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2177
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2010
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=21#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2119
http://www.ismc.ic.gov/weather/locations.aspx?country=France
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2059
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2106
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2060
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2096
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2023
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Country name: 
conventional long form: French Republic 
conventional short form: France
local long form: Republique francaise
local short form: France
Government type: 
Republic
Capital: 
name: Paris
geographic coordinates: 48 52 N, 2 20 E
time  difference:  UTC+1  (6  hours  ahead  of
Washington, DC during Standard Time)
daylight saving time: +1hr, begins last Sunday in
March; ends last Sunday in October
note: applies to metropolitan France only, not to
its  overseas  departments,  collectivities,  or
territories
Administrative divisions: 
26  regions  (regions,  singular  -  region);  Alsace,
Aquitaine,  Auvergne,  Basse-Normandie  (Lower
Normandy),  Bourgogne  (Burgundy),  Bretagne
(Brittany),  Centre,  Champagne-Ardenne,  Corse
(Corsica),  Franche-Comte,  Guadeloupe,  Guyane
(French  Guiana),  Haute-Normandie  (Upper
Normandy), Ile-de-France, Languedoc-Roussillon,
Limousin,  Lorraine,  Martinique,  Midi-Pyrenees,
Nord-Pas-de-Calais,  Pays  de  la  Loire,  Picardie,
Poitou-Charentes,  Provence-Alpes-Cote  d'Azur,
Reunion, Rhone-Alpes
note: France  is  divided  into  22  metropolitan
regions (including the "territorial  collectivity" of
Corse  or  Corsica)  and  4  overseas  regions
(including  French  Guiana,  Guadeloupe,
Martinique, and Reunion) and is subdivided into
96  metropolitan  departments  and  4  overseas
departments  (which  are  the  same  as  the
overseas regions)

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2051
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2057
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2128
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2142
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2122
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2075
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2110
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2157rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=65#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2157
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2156rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=38#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2156
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2155rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=83#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2155
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2127rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=131#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2127
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2102rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=12#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2102
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2091rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=215#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2091
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2097
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2111
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2020
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2125
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Economy - overview: 
France is in the midst of transition from a well-to-
do modern economy that has featured extensive
government ownership and intervention to one
that  relies  more  on  market  mechanisms.  The
government has partially or fully privatized many
large companies,  banks,  and insurers,  and has
ceded stakes in such leading firms as Air France,
France  Telecom,  Renault,  and  Thales.  It
maintains  a  strong  presence  in  some  sectors,
particularly power, public transport, and defense
industries.  With  at  least  75  million  foreign
tourists  per  year,  France  is  the  most  visited
country  in  the  world  and  maintains  the  third
largest  income  in  the  world  from  tourism.
France's  leaders  remain  committed  to  a
capitalism in which they maintain social  equity
by  means  of  laws,  tax  policies,  and  social
spending that reduce income disparity and the
impact  of  free  markets  on  public  health  and
welfare.  France  has  weathered  the  global
economic  crisis  better  than most  other  big  EU
economies because of the relative resilience of
domestic  consumer  spending,  a  large  public
sector,  and  less  exposure  to  the  downturn  in
global  demand  than  in  some  other  countries.
Nonetheless, France's real GDP contracted 2.5%
in 2009, but recovered somewhat in 2010, while
the unemployment rate increased from 7.4% in
2008 to 9.5% in 2010. The government pursuit of
aggressive stimulus and investment measures in
response  to  the  economic  crisis,  however,  are
contributing to a deterioration of France's public
finances.  The  government  budget  deficit  rose
sharply  from 3.4% of  GDP in  2008 to  7.8% of
GDP  in  2010,  while  France's  public  debt  rose
from 68% of GDP to 84% over the same period.
Paris  is  terminating  stimulus  measures,

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2116
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2063
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2109
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2088
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2206rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=42#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2206
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2205
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2103
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2098
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2033
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2032
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2021
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2202
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2201
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2146
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2048
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2095rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=20#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2095
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2012
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=40#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2004
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2003rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=165#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2003
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2195
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=10#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2001
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2101
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2077
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2123
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2100
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2113
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Telephones - main lines in use: 
36.431  million;  35.5  million  (metropolitan
France) (2009)
country comparison to the world: 7 
Telephones - mobile cellular: 
60.95  million;  59.543  million  (metropolitan
France) (2009)
country comparison to the world: 18 
Telephone system: 
general assessment: highly developed
domestic: extensive cable and microwave radio
relay;  extensive  use  of  fiber-optic  cable;
domestic satellite system
international:  country  code  -  33;  numerous
submarine  cables  provide  links  throughout
Europe, Asia, Australia, the Middle East, and US;
satellite earth stations - more than 3 (2 Intelsat
(with total of 5 antennas - 2 for Indian Ocean and
3 for Atlantic Ocean), NA Eutelsat, 1 Inmarsat -
Atlantic  Ocean  region);  HF  radiotelephone
communications with more than 20 countries
overseas  departments:  country  codes:  French
Guiana  -  594;  Guadeloupe  -  590;  Martinique  -
596; Reunion - 262
Broadcast media: 
a  mix  of  both  publicly-operated  and  privately-
owned  TV  stations;  state-owned  France
Televisions operates 4 networks, one of which is
a  network  of  regional  stations,  and  has  part-
interest  in  several  thematic  cable/satellite
channels  and  international  channels;  a  large
number of privately-owned regional and local TV
stations;  multi-channel  satellite  and  cable
services  provide  a  large  number  of  channels;
public  broadcaster  Radio  France  operates  7
national networks, a series of regional networks,
and  operates  services  for  overseas  territories
and  foreign  audiences;  Radio  France

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2213
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2124
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2151rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=18#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2151
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2150rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=7#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2150
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2208
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2207rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=116#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2207
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2092rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=39#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2092
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2186rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=14#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2186
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2185rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=87#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2185
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=98#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2172
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2047
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2046
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2129rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=106#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2129
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2094
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2153rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=8#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2153
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2184rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=7#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2184
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2154
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2089rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=93#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2089
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2090
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2052
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2200rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=6#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2200
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2211rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=7#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2211
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2215rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=8#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2215
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2214rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=8#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2214
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2208rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=116#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2115
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2118
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Airports: 
474 (2010)
country comparison to the world: 16 
Airports - with paved runways: 
total: 297
over 3,047 m: 14
2,438 to 3,047 m: 27
1,524 to 2,437 m: 97
914 to 1,523 m: 83
under 914 m: 76 (2010)
Airports - with unpaved runways: 
total: 177
914 to 1,523 m: 69
under 914 m: 108 (2010)
Heliports: 
1 (2010)
Pipelines: 
gas 14,688 km; oil  2,943 km; refined products
5,080 km (2009)
Railways: 
total: 29,213 km
country comparison to the world: 9 
standard  gauge:  29,046  km  1.435-m  gauge
(15,164 km electrified)
narrow gauge: 167 km 1.000-m gauge (2008)
Roadways: 
total:  1,027,183  km  (metropolitan  France;
includes 10,958 km of expressways)
country comparison to the world: 7 
note: there are another 5,100 km of roadways in
overseas departments (2007)
Waterways: 
metropolitan  France:  8,501  km  (1,621  km
accessible to craft of 3,000 metric tons)
country comparison to the world: 16 
French Guiana: 3,760 km (460 km navigable by
small oceangoing vessels and coastal and river

Military branches: 
Army (Armee de Terre; includes Marines, Foreign
Legion,  Army  Light  Aviation),  Navy  (Marine
Nationale,  includes  Naval  Air,  Maritime
Gendarmerie  (Coast  Guard)),  Air  Force  (Armee
de  l'Air  (AdlA),  includes  Air  Defense),  National
Gendarmerie (2010)
Military service age and obligation: 
17-40 years of age for male or female voluntary
military  service  (with  parental  consent);  no
conscription;  12-month  service  obligation;
women serve in noncombat military posts (2010)
Manpower available for military service: 
males age 16-49: 14,591,656
females age 16-49: 14,285,551 (2010 est.)
Manpower fit for military service: 
males age 16-49: 12,053,912
females age 16-49: 11,763,951 (2010 est.)
Manpower  reaching  militarily  significant  age
annually: 
male: 389,956
female: 372,312 (2010 est.)
Military expenditures: 
2.6% of GDP (2005 est.)
country comparison to the world: 57 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2034rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=57#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2034
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2026
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2026
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2025
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2105
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2024
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2055
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2093rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=16#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2093
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2085
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2121
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2117
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2019
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2031
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2030
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2053rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=16#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2053
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2182
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2183rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=33#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2183
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2181rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=18#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2181
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2180rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=64#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2180
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2178rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=67#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2178
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2175rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=9#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2175
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2176rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=24#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2176
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2174rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=13#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2174
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2173rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=57#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2173
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2043
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2044
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2042rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=9#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2042
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2038rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=9#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2149
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2107
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Transnational Issues ::France

ملحإظة:

موقييع السييفارة
الفرنسييية فييي

أفغانستان:

http://ambaf
rance-

af.org/franc
e_afghanist
an/spip.php
?rubrique2

ملحق
للملف

القتصادي

فيما يلي مقالت تناقش الوضع القتصييادي فييي فرنسييا وتتحييدث
عن آخر أخباره:

هال شارفت فرنسا على الفلس القتصادي؟
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Disputes - international: 
Madagascar  claims  the  French  territories  of
Bassas da India, Europa Island, Glorioso Islands,
and  Juan  de  Nova  Island;  Comoros  claims
Mayotte;  Mauritius  claims  Tromelin  Island;
territorial  dispute  between  Suriname  and  the
French overseas  department  of  French Guiana;
France  asserts  a  territorial  claim  in  Antarctica
(Adelie  Land);  France  and  Vanuatu  claim
Matthew  and  Hunter  Islands,  east  of  New
Caledonia
Illicit drugs: 
metropolitan  France:  transshipment  point  for
South  American  cocaine,  Southwest  Asian
heroin, and European synthetics
French Guiana: small amount of marijuana grown
for local consumption; minor transshipment point
to Europe
Martinique: transshipment point for cocaine and
marijuana bound for the US and Europe.

http://ambafrance-af.org/france_afghanistan/spip.php?rubrique2
http://ambafrance-af.org/france_afghanistan/spip.php?rubrique2
http://ambafrance-af.org/france_afghanistan/spip.php?rubrique2
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2086
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2070
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2120
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2108rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=38#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2108
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2079rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=5#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2079
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2188
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2061
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2058
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2087rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=6#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2087
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2050
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2049
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2078rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=6#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2078
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2187rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=187#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2187
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2179rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu&rank=83#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2179
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2218
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2081
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eu#2007
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 بكثير من الحسرة أمامأ خيبة المل في2010ودع الفرنسيون عامأ 
مختلييف النتظييارات الييتي علقييوا عليهييا المييل، والتفتييوا بحسييرة
مضافة لهذا العامأ الجديد الذي نصبوه عامأ "المصاعب القتصادية"،
وتربعوا مع إطللته وفق هاذا المعنييى، علييى عييرش التشيياؤمأ فييي
العالم، وقبل الدول الكآثر فقرا، أو تلك التي عصفت بها القلقييل

والحروب مثل العراق أو أفغانستان.

والمر الذي زاد من هاييذه المييرارة الييتي تلييون المييزاج الفرنسييي،
بالضييافة إلييى عجييز الحكوميية عيين الخييروج ميين تييداعيات الزميية
القتصادية التي عصفت بالعالم أجمع، هاو انهيالها علييى المييواطن
البسيط بالمزيد من الضييرائب، ورفييع أسييعار السييلع الساسييية أو
الحإتياجييات اليومييية الضييرورية مثييل الكهربيياء أو المواصييلت،
والعلج، والتي لم يكن أمامأ الحكومة ميين بييد غييير تحميلييه صييعوبة
المييييييييييييييأزق الييييييييييييييذي تعيشييييييييييييييه الدوليييييييييييييية.

وكآان "المعهد الوطني للحإصاء" قد أعليين علييى صييعيد متصييل، إن
حإجم الديون التي تعاني منها فرنسا أعلى بكثير من المعايير التي
حإددهاا "التحاد الوروبي". المر الذي يرجع إلى زيييادة العجييز فييي
الموازنة، وزيادة التمويييل خلل الزميية المالييية والقتصييادية خلل

. وأوضح المعهييد بهييذا الخصييوص،2009 و2008الفترة بين عامي 
 بالمئيية ميين الناتييج81.5إن الييدين العييامأ فييي فرنسييا يمثييل نحييو 

المحلي الجمالي. وإن حإصيية الدوليية المباشييرة ميين الييديون الييتي
 تريلييييون ييييورو".1.23 تريلييييون ييييورو هايييي "1.57تقيييدر بيييي

في هاذا الصدد كآشف تقرير نشرته صحيفة بيلد الشييعبية اللمانييية
عن تنامي أجييواء المخيياوف والنزعيياج منييذ أسييابيع داخييل التحيياد
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الوروبيييي، وفيييي أوسييياط المؤسسيييات القتصيييادية العالميييية
والمستثمرين، من احإتمال عجز فرنسييا عيين سييداد ديونهييا الخييذة
في التفاقم، وانضييمامها بييذلك إلييى قائميية دول اليييورو المتعييثرة
كآاليونييييييييييييييييييييييييييييييييييان وأيرلنييييييييييييييييييييييييييييييييييدا.
وقييد وصييفت الصييحيفة اللمانييية القتصيياد الفرنسييي بييأنه أشييبه

%، فييي حإييين10"ببطيية عرجيياء". حإيييث فيياق معييدل البطاليية الييي
%، مقابييل زيييادة ملموسيية فييي1.4تراجعييت معييدلت النمييو إلييى 

%.3.7ألمانيا بواقع 

وقد أثار هاذا الوضع الحييرج الييذي وصييل إليييه القتصيياد الفرنسييي
مخاوف رموز التحاد الوروبييي، ودفييع برئيييس وزراء لوكآسييمبورغ
ورئيس مجموعة اليورو؛ جان كآلود يونكر، إلى التحذير ميين انييزلق
القتصاد الفرنسي نحو مسييتنقع يصييعب الخييروج منييه. وعييبر عيين
خشيته من أن تخلق الزمة الحالية للقتصيياد الفرنسييي، مشييكلت

أكآثر تعقيدا وصعوبة من التي تعصف بالقتصاد اليطالي.

أسباب العجز المالي الفرنسي

السؤال الذي يطييرح نفسييه أمييامأ هاييذه الحقيائق هايو لميياذإا تييدهاور
الوضع القتصادي في دولة على درجة من الهامييية فييي الخريطيية
الوربية العامة؟ ولماذإا أنزلقت واحإييدة ميين أهاييم الييدول الصييناعية

الكبرى إلى مثل هاذا المزلق؟

ما يمكن التأكآيد بشأنه قبل أي خوض في هاذه السئلة هاو إن واقع
العجز المالي الكبير الذي تعاني منه الخزانة الفرنسية ل يعود إلييى
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الزمة العالمية الخيرة فقط، بل هاو محصييلة سيينوات طويليية ميين
التراكآم السلبي في ميزانية الدولة لفييترة غييير قصيييرة. ومييا أدت
إليييه الزميية لييم يكيين أكآييثر ميين تفيياقم مؤسييف وصييعب لجمليية
الصعوبات القاهارة الييتي تتكتييل علييى ظهيير الحكومييات الفرنسييية

المتعاقبة.

في عدد خاص، جعلته مجلة مارين القريبة ميين اليسييار المعييارض،
يدور حإول إشكالية حإجم الديون التي ترزح تحييت طائلهييا الحكوميية
الفرنسييية، "الهائليية أو الخرافييية" حإسييب وصييف المجليية؛ والييتي
يضاف إليها قيمة معاشات التقاعد التي تلتزمأ الحكومة بدفها لكيل
المتقاعدين ممن اشييتغلوا فييي إطيار الوظييائف الحكومييية. تيذهاب
المجلة للتساؤل: هال يعني هاييذا إن فرنسييا مقدميية علييى الفلس
النهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييائي؟
مقابل هاذا السؤال، كآانت قوى اليسار، سواء اليسييار التقليييدي أمأ
اليسييار المتطييرف المييؤمن بضييرورة مواكآبيية الدوليية أو الحكوميية
للحاجييات المباشييرة للقواعييد الشييعبية، تييرى إن واجييب الحكوميية
الساسي هاييو دعييم القطيياع العييامأ ولييو اضييطرت للسييتدانة أكآييثر
فييأكآثر، وإن الجيييل القييادمأ هاييو الييذي سيييدفع الفييروق. ورغييم إن
اليمين على العكس، يرى إنه يتييوجب بييالحإرى دق جييرس الخطيير،
نجدهام في النهاية قد قاموا بحفر مسافة هاذه الديون أكآييثر بكييثير

مما فعله اليسار.

لماذإا وكآيف المخرج؟

-حإول السؤال الول، أي ما هاي السباب التي خلقت هاييذه الييديون
يبييدو إن اليمييين الليييبرالي الجديييد، يييرى الجابيية فييي مصيياريف
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الحكومة المرتفعة. وتتهكم المجلة على هاذا التحليل، بييأنه بطبيعيية
الحال إذإا صييرفنا أكآييثر ممييا ننتييج فهييذا سيييؤدي إلييى حإاليية العجييز
الميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالي.

وتعطي المجلة في هاذا السياق نماذإج لبعييض الييدول النيوليبرالييية
التي تفييوق بييديونها المالييية فرنسييا. منهييا إيطاليييا والييتي فيياقت

 في المائة من الييدخل القييومي، ثييم اليابييان الييتي108ديونها إلى 
 فييي المائيية ميين الييدخل القييومي، كآييذلك107فيياقت ديونهييا إلييى

الوليات المتحدة تحت حإكم بييوش، أو البرازيييل قبييل لييول، بنفييس
النسييبة. والسييبب فييي ذإلييك فييي رأي المجليية اليسييارية هاييو إلغياء
الدولة المنظمة، المنتجة، والتي تنظم القتصاد من أعلييى الهييرمأ.
المر الذي ييؤدي بالضيرورة إليى إعيادة اللتجياء إليهيا فيي نهايية
المطيياف عنييد أسييفل الهييرمأ. ولكيين لكييي تتييدخل لصييلح الخلييل
والعطب الذي تسببت فيه السياسية ذإاتها التي أبعدتها عيين دائييرة
الفعييل فييي البداييية، أي لصييلح كآييل الييذي سييببته السياسييية

الرأسمالية الجديدة المتطرفة والتي ل تملك قواعد.

وفييق هاييذه المعادليية كآييانت التكيياليف الييتي صييرفتها الدوليية علييى
المعونات الجتماعية قد وصلت إلى أقصاهاا في نهاييية فييترة حإكيم
مارجريت تاتشر في بريطانيييا، أو قبييل بييوش فييي أمريكيييا، حإيييث
كآانت أعلييى معييدل للييديون الييتي عرفتهييا الحكوميية المريكييية قييد
تحققت في عهد ريجان.أي بقييدر مييا تييتركا فيييه الدوليية وظائفهييا
السييابقة فييي المجييال القتصييادي والجتميياعي لصييالح المصييلحة
در ميا سيتكون محتاجية الخاصة الفوائد التي تعود على الفراد، بق
للعييودة والخييذ بيييدهاا بمقاليييد المييور ميين جديييد بهييدف إصييلح
المصائب التي جّر إليها ذإلييك. سييواء لتجنييب النتفاضييات الشييعبية
العارمة أو لتجنب تييدهاور الطلييب.وذإلييك ميين خلل دفييع المعونييات

99



فرنسا تقرير
مفصل

لليجار، أو المعونات لنطلقيية المييدارس، أو المسيياعدات الخييرى
على العمييل، أو الضييمان الصييحي، أو للخييروج للتقاعييد المبكيير، أو

لتحسين أوضاع الضواحإي.

المر الذي يكشف على إن الدعم العامأ الذي تقدمه الدولة ل يمثل
قمة "التقدمية" ولكيين بييالحإرى جييزء مكييّون ميين الهيكلييية العاميية
لليبرالية المتطرفة، التي أخذت تعود للنظامأ الذي كآان قائمييا فييي

روما المبريالية الزائلة.

من هاو المديون ..فرنسا أمأ الحكومة الفرنسية؟

امأ يخلط الليبراليون الجدد بالنسبة لتحلييل المجلية بيين اليدين الع
»أي ديون الحكومة«، وديون فرنسا. غير إن فرنسا في واقع المر
ليسييت بلييدا سييوفيتيا، تملييك فيييه الدوليية كآافيية المؤسسييات
القتصادية. وحإيث الملكا الخاصة الييتي هاييي للسيير والفييراد قييد
تقلصت إلى حإدود صغيرة جدا، بحيث أن كآل ما يحييدث ميين حإركآييية
اقتصادية أو مالية، سلبا أمأ إيجابييا هاييي ميين فعييل وبفعييل الدوليية.

Bernardوبحسب تحليييل برنييار ميياريس   Marisاد تاذإ القتص  أس
بجامعة السربون الثامنة" يكون بمقدور المجتمع الفرنسي إذإا قامأ

 في المائيية ميين دخلييه العييامأ أن ل يتهييدد علييى الطلق15بتوفير 
بالفلس. ففي حإقيقة المر أن نصف الديون الفرنسية، هاييي بيييد
بعض من أفراد الشعب الفرنسي، وهاذا يعني أن بعض الفرنسيييين

هام من يقومأ بالصرف على البعض الخر.

وهاذا يعني أنه رغم كآون الحكوميية الفرنسييية تييرزح تحييت الييديون،
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ولكن فرنسا في مجملها، أو ذإلك المجموع الييذي يشييمل الحكوميية
والمؤسسات والسر، والييذي يملييك بشييكل مشييتركا ثييروة وطنييية
يصعب حإصر قيمتها، هاي على العكس ليست مديونيية. وهاييذا يعنييي
أن الوضييع المييالي العييامأ لفرنسييا هاييو بييالحإرى إيجييابي أي غييير
ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييديون.

دInseeمع ذإلك، وكآما يشير إليه تقرييير أنسييي  ا ق د إن فرنس  نج
. و2002 مليار يورو عيامأ 80راكآمت إجمالي من الديون وصل إلى 

 في المائة من هاذه الديون هاي بين أيد أجنبية، وهاو المر الييذي50
يبعث بذاته الرعب في قلوب الفرنسيين. مع ذإلييك، تحلييل المجليية،
هاذا الرقم المخيييف، يعوضييه فييي نفييس الييوقت، ويكييافيه رقييم ل
ي بييد الفرنسييين بحيق دول ديون اليتي ها يبتعد كآثيرا عنه مين ال
أخرى،المر الذي يحدث تعادل اقتصاديا كآافيا في هاذا التجاه..وأنه
في حإالة الحسبة النهائية نجد إن الديون التي تعيياني منهييا الدوليية
يعوضها أو يغطيها مجموع المدخرات الوطنية، بل أنه يفيييض منهييا
يكفي لتغطية كآافة الديون التي تعاني منها بعض دول العالم مثييل
الوليييييييييييييييييييييييييييييييييييات المتحييييييييييييييييييييييييييييييييييدة.

وفق هاذا المعنى، يكون من الصعب في مثل هاذه الظروف القييول
إن فرنسييا "تعيييش فييوق طاقتهييا، أو أنهييا تصييرف أكآييثر ميين
إمكانياتها". إل إذإا أراد وزير القتصاد أن يحكم سلبا على الحكوميية
التي هاو طرف فيها، لن الشتراكآيين قد أثبتييوا أنهييم أكآييثر قييدرة
على التصرف في ميزانية الدوليية ميين منافسيييهم اليمينيييين خلل

 حإيييث تمكنييوا ميين لجييم معييدلت ديييون2001 إلى 1997السنوات 
 مليييار25الدولة، رغم أنهم تمكنوا من تغذية صييندوق التقاعييد بيييي

يورو.ولكن الوضع القتصادي الفرنسي قد أخيذ فيي الهبيوط نحيو
السوأ بسرعة كآبيرة منذ ذإلك التاريخ.
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بهذا المعنى هال الدولة الفرنسية معرضة للفلس؟

بالقياس إلى وجهة نظر وكآالية الحإصياءات الدوليية، واليتي تحكيم
على الموال العامة بالقياس إلى قواعد أو شييروط جييد محافظيية،
الجابيييييييييييييييييييييية هاييييييييييييييييييييييي النفييييييييييييييييييييييي.
وذإلك لجملة أسباب منهييا إن الدوليية عكييس المؤسسييات أو السيير
ليست معرضيية للوفياة. وآفاقهيا ليسيت محييدودة، وبالتيالي فهيي

على قدرة على رد ديونها على فترة زمنية غير محدودة كآذلك.

والدولة من ناحإييية أخييرى، وهاييذا غييير معييروف كآييثيرا، تتمتييع بحييق
السيادة؛ والذي يعطييي لهييا الحييق نظريييا فييي فييرض إي نييوع ميين
الضييرائب قييد تحتيياج لفرضييها. وهاييو مييا يعيييه تمامييا هاييؤلء الييذين
يطالبون الدوليية بتسييديد ديونهييا بحقهييم. وأخيييرا وهاييو مييا نجهلييه
تماما، ما زالت الدارات الحكومية الفرنسية تملك مجموع إجمييالي
من رأس مال تقدره النسي، بعد دفع قيمة كآل الديون التي تييرزح

 مليييار يييورو. وهاييي إمكانييية خرافييية300تحتهييا الدوليية، بحييوالي 
للدولة بكل تأكآيد، رغم أن قيمة مجمييوع الملكا قييد هابطييت خلل
العشييرين سيينة الخيييرة، حإيييث كآييان مجمييوع هاييذه الملكا يقييدر

.1980 مليار يورو عامأ 1000بحوالي 

 كآيف يمكن لفرنسا خفض حإجم ديونها؟

ادة اليدخل -يكون ذإلك كآما تذهاب المجلة بطريقة أساسية وهايي زي
القومي، لنه في حإالة ارتفاع معييدل النمييو القتصييادي ليين يييؤدي
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ذإلك فقط إلى إنعاش الحالة القتصييادية فييي البلييد بزيييادة الييثروة
الوطنية، ولكن أيضا إلى بزيادة مدخول الدوليية ميين الضييرائب كآمييا
المدخول الجتماعي. إن السياسة القتصييادية الحكيميية هاييي الييتي
يمكن لها أن تؤسس لمعايير تضمن في نفس الوقت خفض ديييون
الدولة ولكن، وبالخص، زيادة النمو القتصادي. وفي حإقيقة المر
أن الدولة لن تستطيع التصرف باتجاه الهدف الول بدون توظيييف

الثاني.

ومن المؤكآد إن فرنسا قد اختييارت رفييع معييدل الضييرائب كآمخييرج
سييريع للزميية، دون أن يكييون ذإلييك بالضييرورة مييا يؤسييس للحييل

النجع.

 2011الحكومة الفرنسية تعرض خطة الموازنة لي

ستوقف الحكوميية الفرنسييية العمييل ببعييض الجييراءات التحفيزييية
التي اتخذت أثناء الزمة المالية معتمدة على نمو اقتصييادي سييريع
لملييء خزائنهييا خلل السيينة المالييية ألفييين وأحإييد عشيير. هاييذا هاييو
الهدف الذي سطرته وزيرة القتصاد كآريسييتين لغييارد فييي خطيية
الموازنييية الجدييييدة والييتي قييوبلت بانتقيياد أحإييزاب المعارضيية.

قييال جيييرومأ كآيياوزاكا، رئيييس اللجنيية المالييية التابعيية للبرلمييان
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الفرنسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي:
“الطبقة الوسطى هاي التي ستدفع الثمن، هاذا أحإد ملمح الخطة.
وهاو ليس أمرا عادل لنه لييم يطلييب ميين الطبقيية تقييديم تضييحيات

جسيمة كآهذه منذ ألف وتسعمئة وخمسة وتسعين”.

الحكومة الفرنسية التي لم تشأ رفع سن التقاعد ميين سييتين إلييى
اثنين وستين عاما خشييية تييدهاور كآييبير لشييعبيتها قبييل النتخابييات
الرئاسييية المزمييع عقييدهاا فييي ألفييين واثنييي عشيير، أعلنييت أنهييا
ستكتفي فقط بوضع سقف للعفيياءات الضييريبية، وبتجميييد أجييور
موظفي القطاع العامأ وبإلغاء بعض الوظييائف، حإييتى تقلييص عجييز
موازنتها بحوالي أربعين مليييار يييورو إلييى سييت نقيياط مئوييية ميين

الناتج المحلي الجمالي.

 2012% في 2.5  لجارد: القتصاد الفرنسي سينمو

قالت وزيرة القتصيياد الفرنسييية كآريسييتين لجييارد يييومأ الحإييد ان
القتصاد الفرنسي يمضي في طريقه للتعييافي وميين المتوقييع أن

 عقييب تحقيييق أهاييداف النمييو لعييامي2012 بالمئيية فييي 2.5ينمييو 
.2011 و2010

 وأن2010 بالمئيية فييي 1.5وتتوقييع الحكوميية أن ينمييو القتصيياد 
تتسارع وتيرة النمو الى اثنين بالمئة في العامأ المقبل مييع خييروج
البلد ميين مصيياعب اقتصييادية مييع محاوليية السيييطرة علييى عجييز

الميزانية.
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 الذإاعييية "ترتكييز1وقالت لجييارد فييي مقابليية مييع محطيية أوروبييا 
2.5) و2011الميزانية علييى معييدل نمييو يبلييغ اثنييين بالمئيية (فييي 

" مضيفة أنهييا تتوقييع عجييزا بالميزانييية أقييل ميين2012بالمئة في 
.2010ثمانية بالمئة في 

القتصاد الفرنسي يتعثر في معدل النمو المستهدف لعييامأ  
2010

باريس: كآشف بيان رسمي أن فرنسا لم تحقييق النمييو القتصييادي
 اذإ لييم تصييل2010المطلوب في الشهر الثلثة الخيييرة ميين عييامأ 

% على مدار العامأ الماضي.1.6الى الهدف الرسمي للنمو بنسبة 

وقييال البيييان الصييادر عيين البنييك المركآييزي الفرنسييي إن الناتييج
% فقط في الربييع الخييير ميين0.6المحلي الجمالي ارتفع بنسبة 

%، مميا كآيانت تخطييط لييه الحكومية1.0 اي اقيل بنحييو 2010عيامأ 
الفرنسية.

وأضاف البيان الذي أوردته وكآالة النباء الكويتية"كآونا"أن القتصاد
 بسيييبب الزمييية2009% عيييامأ 2.5الفرنسيييي انخفيييض بنسيييبة 

القتصييييييييييييييييييادية والمالييييييييييييييييييية الدولييييييييييييييييييية.

وعلييى صييعيد متصييل، توقييع المعهييد الييوطني الفرنسييي للحإصيياء
والدراسات القتصادية في الشهر الماضي أن القتصاد الفرنسييي
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لييييييين يصيييييييل اليييييييى معيييييييدل النميييييييو المسيييييييتهدف.

باللغة النجليزية:

20 August 2010 Last updated at 14:48 

France cuts 2011 growth forecast

Ministers met at President Sarkozy's official retreat, Fort de
Bregancon

France has  cut  its  forecast  for  economic  growth next  year
following a meeting between the president and senior finance
ministers. 

It now thinks the economy will grow by 2% next year, down
from the previous forecast of 2.5%. 

This year it will "meet or exceed" 1.4%, the government said. 

President Nicolas Sarkozy asked ministers to interrupt their
summer holidays to  discuss how France is  going to cut  its
deficit. 
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They met at his official retreat, Fort de Bregancon. 

Deficit measures 

Afterwards, the president asserted that the reduction of the
government deficit in 2011 from a record 8% to 6%, whatever
the level of growth, was "a major objective" for the country. 

Mr Sarkozy will need to find 100bn euros in savings if he is to
slash the deficit from 8% of GDP to the EU limit of 3% by
2013.

Public expenditure would be reduced, the president said. He
also repeated his pledge not to increase VAT, income tax or
tax on companies. 

But he said 10bn euros of tax breaks would be abolished in
the autumn. 

France's 1.4% forecast for this year's growth is in line with
that of the International Monetary Fund (IMF). However, for
next year the IMF thinks expects the French economy to grow
by 1.6% - less than the government's forecast. 

Some economists  agree and consider  the  new 2011 figure
optimistic. 

"I think it's still quite ambitious," said Deutsche Bank's Gilles
Moec, who is forecasting growth for France of nearer 1% next
year.

"The  current  environment  is  not  consistent  with  such  an
acceleration in growth," he said. 
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"I  think  they  were  trying  to  strike  a  balance  here.  They
wanted to acknowledge that  the previous forecast was too
optimistic without having to unveil new measures.

Global  economic  growth  rates
(%) 

Q2
2010

Q1
2010

Q4
2009

Q3
2009

Source: Eurostat

German
y

2.2 0.5 0.3 0.7

Fran
ce

0.6 0.2 0.6 0.3

Spain 0.2 0.1 -0.1 -0.3

Greece -1.5 -0.8 -0.8 -0.5

Eurozo
ne

1 0.2 0.1 0.4

UK 1.1 0.3 0.4 -0.3

United
States

0.6 0.9 1.2 0.4

Japan 0.1 1.2 1.1 0.1
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France Economy 2011

http://www.theodora.com/wfbcurrent/france/france_economy.
html SOURCE: 2011 CIA WORLD FACTBOOK AND OTHER
SOURCES

Page last updated on January 12, 2011 

Economy - overview:

France is in the midst of transition from a well-to-do modern
economy that has featured extensive government ownership
and  intervention  to  one  that  relies  more  on  market
mechanisms. The government has partially or fully privatized
many large companies, banks, and insurers, and has ceded
stakes in such leading firms as Air France, France Telecom,
Renault, and Thales. It maintains a strong presence in some
sectors,  particularly  power,  public  transport,  and  defense
industries. With at least 75 million foreign tourists per year,
France is the most visited country in the world and maintains
the third largest income in the world from tourism. France's
leaders  remain  committed  to  a  capitalism  in  which  they
maintain  social  equity  by  means  of  laws,  tax  policies,  and
social spending that reduce income disparity and the impact
of  free  markets  on  public  health  and  welfare.  France  has
weathered the global economic crisis better than most other
big  EU  economies  because  of  the  relative  resilience  of
domestic consumer spending, a large public sector, and less
exposure  to  the  downturn  in  global  demand than in  some
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other  countries.  Nonetheless,  France's  real  GDP  contracted
2.5% in 2009,  but  recovered somewhat  in  2010,  while  the
unemployment rate increased from 7.4% in 2008 to 9.5% in
2010.  The  government  pursuit  of  aggressive  stimulus  and
investment  measures  in  response  to  the  economic  crisis,
however, are contributing to a deterioration of France's public
finances.  The government  budget  deficit  rose  sharply  from
3.4% of GDP in 2008 to 7.8% of GDP in 2010, while France's
public  debt  rose  from 68% of  GDP to  84% over  the  same
period.  Paris  is  terminating  stimulus  measures,  eliminating
tax credits, and freezing most government spending to bring
the budget deficit under the 3% euro-zone ceiling by 2013,
and to highlight France's commitment to fiscal discipline at a
time of intense financial market scrutiny of euro zone debt
levels. President SARKOZY - who secured passage of pension
reform in 2010 -  is  expected to seek passage of some tax
reforms in 2011, but he may delay additional,  more costly,
reforms until after the 2012 election. 

GDP (purchasing power parity):

$2.16 trillion (2010 est.) 
country comparison to the world: 10 

$2.126 trillion (2009 est.) 

$2.18 trillion (2008 est.) 
note: data are in 2010 US dollars 
[see also: GDP (purchasing power parity) country ranks ] 
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GDP (official exchange rate):
$2.555 trillion (2009 est.) 
[see also: GDP (official exchange rate) country ranks ] 

GDP - real growth rate:
1.6% (2010 est.) 
country comparison to the world: 165 

-2.5% (2009 est.) 

0.1% (2008 est.) 
[see also: GDP - real growth rate country ranks ] 

GDP - per capita:
$33,300 (2010 est.) 
country comparison to the world: 40 

$33,000 (2009 est.) 

$34,000 (2008 est.) 
note: data are in 2010 US dollars 
[see also: GDP - per capita country ranks ] 

GDP - composition by sector:
agriculture: 1.8% 
[see also: GDP - composition by sector - agriculture country 
ranks ] 
industry: 19.2% 
[see also: GDP - composition by sector - industry country 
ranks ] 
services: 79% (2009 est.) 
[see also: GDP - composition by sector - services country 
ranks ] 
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Labor force:
28.21 million (2009 est.) 
country comparison to the world: 20 
[see also: Labor force country ranks ] 

Labor force - by occupation:
agriculture: 3.8% 
[see also: Labor force - by occupation - agriculture country 
ranks ] 
industry: 24.3% 
[see also: Labor force - by occupation - industry country ranks
] 
services: 71.8% (2005) 
[see also: Labor force - by occupation - services country ranks
] 

Unemployment rate:
9.5% (2010 est.) 
country comparison to the world: 106 

9.1% (2009 est.) 
[see also: Unemployment rate country ranks ] 

Population below poverty line:
6.2% (2004) 
[see also: Population below poverty line country ranks ] 

Household income or consumption by percentage 
share:
lowest 10%: 3% 
[see also: Household income or consumption by percentage 
share - lowest 10% country ranks ] 
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highest 10%: 24.8% (2004) 
[see also: Household income or consumption by percentage 
share - highest 10% country ranks ] 

Distribution of family income - Gini index:
32.7 (2008) 
country comparison to the world: 98 

32.7 (1995) 
[see also: Distribution of family income - Gini index country 
ranks ] 

Investment (gross fixed):
19.9% of GDP (2009 est.) 
country comparison to the world: 87 
[see also: Investment (gross fixed) country ranks ] 

Budget:
revenues: $1.241 trillion 
[see also: Budget - revenues country ranks ] 
expenditures: $1.441 trillion (2009 est.) 
[see also: Budget - expenditures country ranks ] 

Public debt:
83.5% of GDP (2010 est.) 
country comparison to the world: 14 

77.6% of GDP (2009 est.) 
[see also: Public debt country ranks ] 
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Inflation rate (consumer prices):
1.5% (2010 est.) 
country comparison to the world: 40 

0.1% (2009 est.) 
[see also: Inflation rate (consumer prices) country ranks ] 

Central bank discount rate:
1.75% (31 December 2009) 
country comparison to the world: 116 

3% (31 December 2008) 
note: this is the European Central Bank's rate on the marginal
lending facility, which offers overnight credit to banks in the 
euro area 
[see also: Central bank discount rate country ranks ] 

Commercial bank prime lending rate:
7.46% (31 December 2009 est.) 
country comparison to the world: 117 

8.13% (31 December 2008 est.) 
[see also: Commercial bank prime lending rate country 
ranks ] 

Stock of narrow money:
$858.6 billion (31 December 2010 est) 

$862.3 billion (31 December 2009 est) 
note: see entry for the European Union for money supply in 
the euro area; the European Central Bank (ECB) controls 
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monetary policy for the 16 members of the Economic and 
Monetary Union (EMU); individual members of the EMU do not
control the quantity of money circulating within their own 
borders 
[see also: Stock of narrow money country ranks ] 

Stock of broad money:
$2.292 trillion (31 December 2010 est.) 

$2.306 trillion (31 December 2009 est.) 
[see also: Stock of broad money country ranks ] 

Stock of domestic credit:
$4.319 trillion (31 December 2009 est.) 
country comparison to the world: 7 

$4.121 trillion (31 December 2008 est.) 
[see also: Stock of domestic credit country ranks ] 

Market value of publicly traded shares:
$1.972 trillion (31 December 2009) 
country comparison to the world: 6 

$1.492 trillion (31 December 2008) 

$2.771 trillion (31 December 2007) 
[see also: Market value of publicly traded shares country 
ranks ] 

Agriculture - products:
wheat, cereals, sugar beets, potatoes, wine grapes; beef, 
dairy products; fish 
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Industries:
machinery, chemicals, automobiles, metallurgy, aircraft, 
electronics; textiles, food processing; tourism 

Industrial production growth rate:
3.5% (2009 est.) 
country comparison to the world: 93 
[see also: Industrial production growth rate country ranks ] 

Electricity - production:
535.7 billion kWh (2007 est.) 
country comparison to the world: 9 
[see also: Electricity - production country ranks ] 

Electricity - consumption:
447.2 billion kWh (2007 est.) 
country comparison to the world: 9 
[see also: Electricity - consumption country ranks ] 

Electricity - exports:
58.69 billion kWh (2008 est.) 
[see also: Electricity - exports country ranks ] 

Electricity - imports:
10.68 billion kWh (2008 est.) 
[see also: Electricity - imports country ranks ] 

Oil - production:
70,820 bbl/day (2009 est.) 
country comparison to the world: 57 
[see also: Oil - production country ranks ] 
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Oil - consumption:
1.875 million bbl/day (2009 est.) 
country comparison to the world: 13 
[see also: Oil - consumption country ranks ] 

Oil - exports:
597,800 bbl/day (2008 est.) 
country comparison to the world: 24 
[see also: Oil - exports country ranks ] 

Oil - imports:
2.386 million bbl/day (2008 est.) 
country comparison to the world: 9 
[see also: Oil - imports country ranks ] 

Oil - proved reserves:
101.2 million bbl (1 January 2010 est.) 
country comparison to the world: 67 
[see also: Oil - proved reserves country ranks ] 

Natural gas - production:
877 million cu m (2009 est.) 
country comparison to the world: 64 
[see also: Natural gas - production country ranks ] 

Natural gas - consumption:
44.84 billion cu m (2009 est.) 
country comparison to the world: 18 
[see also: Natural gas - consumption country ranks ] 

Natural gas - exports:
1.931 billion cu m (2009 est.) 
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country comparison to the world: 33 
[see also: Natural gas - exports country ranks ] 

Natural gas - imports:
45.85 billion cu m (2009 est.) 
country comparison to the world: 5 
[see also: Natural gas - imports country ranks ] 

Natural gas - proved reserves:
7.079 billion cu m (1 January 2010 est.) 
country comparison to the world: 83 
[see also: Natural gas - proved reserves country ranks ] 

Current account balance:
-$53.29 billion (2010 est.) 
country comparison to the world: 187 

-$51.86 billion (2009 est.) 
[see also: Current account balance country ranks ] 

Exports:
$508.7 billion (2010 est.) 
country comparison to the world: 6 

$473.9 billion (2009 est.) 
[see also: Exports country ranks ] 

Exports - commodities:
machinery and transportation equipment, aircraft, plastics, 
chemicals, pharmaceutical products, iron and steel, 
beverages 
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Exports - partners:
Germany 15.88%, Italy 8.16%, Spain 7.8%, Belgium 7.44%, 
UK 7.04%, US 5.65%, Netherlands 3.99% (2009) 

Imports:
$577.7 billion (2010 est.) 
country comparison to the world: 6 

$535.8 billion (2009 est.) 
[see also: Imports country ranks ] 

Imports - commodities:
machinery and equipment, vehicles, crude oil, aircraft, 
plastics, chemicals 

Imports - partners:
Germany 19.41%, Belgium 11.61%, Italy 7.97%, Netherlands 
7.15%, Spain 6.68%, UK 4.9%, US 4.72%, China 4.44% (2009)

Reserves of foreign exchange and gold:
$NA (31 December 2010 est.) 

$133.1 billion (31 December 2009 est.) 
[see also: Reserves of foreign exchange and gold country 
ranks ] 

Debt - external:
$4.698 trillion (30 June 2010) 
country comparison to the world: 5 

$4.935 trillion (31 December 2008) 
[see also: Debt - external country ranks ] 
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Stock of direct foreign investment - at home:
$1.207 trillion (31 December 2010 est.) 
country comparison to the world: 2 

$1.151 trillion (31 December 2009 est.) 
[see also: Stock of direct foreign investment - at home 
country ranks ] 

Stock of direct foreign investment - abroad:
$1.837 trillion (31 December 2010 est.) 
country comparison to the world: 2 

$1.711 trillion (31 December 2009 est.) 
[see also: Stock of direct foreign investment - abroad country 
ranks ] 

Exchange rates:
euros (EUR) per US dollar - 0.7715 (2010), 0.7179 (2009), 
0.6827 (2008), 0.7345 (2007), 0.7964 (2006) 

NOTE: The information regarding France on this page
is re-published from the 2011 World Fact Book of the
United States Central  Intelligence Agency. No claims
are made regarding the accuracy of France Economy
2011 information contained here. All  suggestions for
corrections of any errors about France Economy 2011
should be addressed to the CIA. 
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الشعب الفرنسي والحرب

 دراسة فرنسية للرأي العامأ الوروبي حإول حإييرب أفغانسييتان
تؤكآد رفض غالبية شعوبه لهذه الحرب

باريس ي نضال حإمادة

أصدر معهد العلقات الدولية والستراتيجية (ايريييس) فييي فرنسييا
دراسة تناول فيهييا إشييكالية الييرأي العييامأ الوروبييي حإييول الحييرب
الفغانية، ونظرا لهامية ما تضمنته هاذه الدراسة من تحليل لوجهة
د تسيع دور فيي أفغانسييتان بع ول ميا ي نظر الشعوب الوروبية حإ
سنوات من احإتللها من قبل الوليات المتحدة الميركآية وحإلفائهييا

يقومأ موقع "النتقاد" بنشر ملخص عن هاذه الدراسة.

 فييوق2001بعييد أحإييداث الحييادي عشييرمن أيلييول/سييبتمبر عييامأ 
ورج بيوش الراضي الميركآيية شين الرئيييس الميركآيي السيابق ج
حإربا ضد الرهااب وقد بدأ القصف الجوي الميركآي البريطاني في

 مسييتهدفا2001 تشييرين الول/ اوكآتييوبر عييامأ 7افغانسييتان فييي 
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2001 كآييانون الول/ديسييمبر عييامأ 20مراكآز تدريب القاعدة، وفي 
شييرعت المييم المتحييدة بنشيير قييوة متعييددة الجنسيييات فييي

افغانستان.

لقد وجدت منظمة حإلف شمال الطلسي نفسها تنزلق فييي حإييرب
صعبة للغاية. وبعد مرور تسع سنوات على الحرب فييي أفغانسييتان
تبدو المور اكآثر تعقيدا، حإيث تخيياض هاييذه الحييرب علييى أكآييثر ميين
جبهة في افغانستان وباكآسييتان فييي جييزء آخيير منهييا امييامأ الييرأي

العامأ لكآثر من بلد مشاركا في الحرب.

من الناحإية العملية ل يجب ان ينخدع أحإد بعدد الدول المعليين وهاييو
 دولة لن بعض الدول تقومأ بإرسال بعض الجنود فقط للدعاييية43

 بغالبييية2010السياسية. بينما شاركآت الوليات المتحدة في العامأ 
15القوات على الرض وهاي تدفع أكآيثر الخسيائر، إذإ سيقط حإيتى 

 جنديا أميركآيا بينما بلغ العييدد1226 ما يقارب 2010آب/اغسطس 
 وقتيلين.2000الكلي لجنود التحالف الذي قضوا في هاذه الحرب 

عدد جنود التحالف القتلى منذ احإتلل افغانستان

مقارنة مع العدد المتصاعد للجنود الميركآيين تبقى مشاركآة الدول
الوروبييية ودول حإلييف شييمال الطلسييي مطلوبيية. غييير ان هاييذا
الطلييب ليييس فييي متنيياول اليييد علييى القييل ميين ناحإييية الييدول
الوروبية. وبعيدا عن الخلفات حإول الوسائل والستراتيجية الييتي
يجب اتباعها على الرض، هانيياكا سييؤال الييرأي العييامأ الييذي يطييرح
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نفسيييه بقيييوة فبعيييد الجيييراح الناتجييية عييين حإربيييين عيييالميتين
تبدوالمجتمعات الوروبية أكآثر حإذرا في دفع ضريبة الدمأ.

ًا تحييت ومن أجل هاذا نشر المجلس الوروبي للمن والدفاع تقرييير
عنوان ( أفغانستان: شرح أسباب الحرب للييرأي العييامأ) وإذإا كآييانت
مقترحإات التقرير تبدو غير متجانسة فإن الهدف منييه كآيان إضييافة
إلييى قييراءة السييباب، إعطيياء فكييرة عيين الييرأي العييامأ فييي بعييض
البلدان الوروبية بما يتجاوز المقاربيية الفرنسييية ييي اللمانييية إلييى
مقاربة للرأي العامأ عابرة للحدود بحيييث شييملت بلييدان: بريطانيييا،
فرنسا، المانيا، بلجيكا، النروج، هاولنييدا، إيطاليييا، إسييبانيا، بولونيييا

والسويد.

ًا ًا فوري ثلث البريطانيين يحبذون انسحاب

15بلييغ عييدد الجنييود البريطييانيين القتلييى فييي أفغانسييتان حإييتى 
 قتيل، وبرغم ان الحرب في أفغانستان331، 2010آب/اغسطس 

تعتبر في بريطانيا حإربييا جيييدة بشييكل عييامأ، غييير ان الييرأي العييامأ
البريطاني انقلب منذ عدة سنوات ولم تعييد عبييارة الحييرب الجيييدة
سوى ذإكآرى بعيدة. وبما ان عدد الجنود القتلى كآبير كآما هاي الحال
مع الوليات المتحدة، ساهامت سياسة الحكومة العلمية في تييأزمأ
الوضع حإيث يعتبر ثلث الرأي العييامأ البريطيياني أن أفضييل الحلييول
هاو النسحاب الفييوري ميين المييأزق الفغيياني. لن اهاييداف الحييرب
ومدة بقاء الجنود ل تبدو واضحة. وقد ظهرت بعض الخلفييات فييي
الحكوميية البريطانييية حإيييث اعليين وزييير الييدفاع البريطيياني وليييامأ
فوكآس عن رغبته بعودة سريعة للقوات البريطانية الموجييودة فييي

أفغانستان.
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بالنسبة للكثير من اللمان، ل شيء يييبرر السييقوط تحييت النيييران
 بلييغ عييدد الجنييود اللمييان2010 آب/اغسطس 15المعادية. بتاريخ 

 قييتيل. منييذ الحييرب العالمييية الثانييية42القتلييى فييي أفغانسييتان 
يحتفييظ اللمييان بشييعور سيييئ نحييو أي مشيياركآة عسييكرية خييارج
حإدودهام، وفي هاذا يقييول تقرييير المجلييس الوروبييي ان الحكوميية
اللمانييية لييم تفتييح نقاشييا جييديا حإييول مشيياركآة قواتهييا فييي
أفغانسييتان. ميين هانييا فييإن غالبييية الييرأي العييامأ اللميياني تعييارض
العملية هاناكا، وتريد عودة الجنود اللمان سريعا، ففي تمييوز عييامأ

 أعييرب ثلثييا الشييخاص الييذين أخييذت آراؤهاييم عيين رغبتهييم2009
بانسيييييييييييييحاب فيييييييييييييوري مييييييييييييين أفغاسيييييييييييييتان.

الفرنسيون واليطاليون غير مقتنعين كآثيرا

 بلييغ عييدد الجنييود الفرنسيييين2010 آب/اغسييطس عييامأ 15بتاريخ 
 جنديا، ويقييول تقرييير المجلييس المنييي45القتلى في أفغانستان 

الوروبي ان غالبية الفرنسيين يرغبييون فييي انسييحاب سييريع ميين
 قال رئيس اركآان الجيوش الفرنسييية2010بلد الفغان. في ربيع 

خلل ندوة في المدرسة الحربية ان هاناكا هاامشا ضيقا لزيادة عدد
الجنود الفرنسيين في أفغانستان على الرغييم ميين إعلن الرئيييس

، خلل2010 آب/اغسييطس 25الفرنسييي نيكييول سيياركآوزي فييي 
المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا في الخييارج، دعمييه لبقيياء جنييوده
في افغانستان. ويبقى هانيياكا شييكوكا بييان يفلييح إعلن سيياركآوزي

هاذا بإقناع الرأي العامأ الفرنسي.

 بلييغ عييدد الجنييود اليطيياليين القتلييى فييي2010 آب 15بتاريييخ 
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 جنديا. هاناكا انقسييامأ كآييبير فييي الييرأي العييامأ حإييول27أفغانستان 
الحرب، وغالبية الييرأي العييامأ فييي إيطاليييا مصييدومة بعييدد الجنييود

 بالمائيية ميين الطليييان58القتلييى، وتظهيير اسييتطلعات الييرأي أن 
يعارضون استمرار بلدهام بالمشيياركآة ضييمن قييوات التحييالف فييي

أفغانستان.

لسباب مختلفة يبدو الرأي العامأ في كآل من إسبانيا وبولونيا حإالة
 بليغ عيدد الجنيود السيبان2010 آب/اغسيطس 15خاصية، بتارييخ 

 جنديا، ويبدو أن هاناكا تأييدا نسييبيا ميين28القتلى في أفغانستان 
الرأي العامأ السباني للحييرب فييي أفغانسييتان بسييبب النفجييارات

15). بتاريييخ 2004الييتي وقعييت فييي محطيية قطييار مدريييد عييامأ (
 بلغ عييدد الجنييود البولييونيين القتلييى فييي2010آب/اغسطس عامأ 

 جنديا. وبرغم ان غالبية البولونيين غير متأكآدة ميين20أفغانستان 
نتيجة الحرب إل ان المسؤولين في بولونيا يؤكآييدون علييى ضييرورة
دفع ضريبة الدمأ، وهاذا يعود إلى تاريخ بولونيا أيامأ الحييرب البيياردة
ورغبيية المسييؤولين فيهييا بالتقييارب أكآييثر مييع الوليييات المتحييدة

والغرب.

السويد وبلجيكا: على الحكومات تقديم كآشف حإساب

 بلييغ عييدد الجنييود السييويديين2010 آب/اغسييطس عييامأ 15بتاريخ 
 جنييود. وقييد الييتزمت الحكوميية السييويدية4القتلى في أفغانستان 

بتقديم تقريركآامل عن الستراتيجية المتبعة. أما بالنسبة لبلجيكييا،
23 2010 آب/اغسييطس 15فقد بلغ عييدد الجنييود القتلييى بتاريييخ 

جنديا. إن بلجيكيا الييتي تعياني مين أزمية داخلييية تعياني أيضيا ميين
انقسييامأ حإييول أفغانسييتان، وهانيياكا قسييم كآييبير ميين الييرأي العييامأ
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البلجيكي خصوصا في الشييمال ل يفهييم الهييدف ميين حإييرب بعيييدة
كآهذه، ول أسباب تكاليفها خصوصا في هاذه المرحإلة.

باللغة النجليزية

France may leave Afghanistan in 2011

Thu Oct 28, 2010 11:21AM

126



فرنسا تقرير
مفصل

French Defense Minister Herve Morin (C)  reviews troops on
July  12,  2010 in  France,  during an homage ceremony to  a
French soldier killed in Afghanistan.

French  and  some  allied  NATO  armies  may  begin  to
withdraw  some  of  their  forces  from  Afghanistan  as
early  as  2011,  French Defense Minister  Herve Morin
says. 

"There's a fixed date for NATO in the framework of its new
strategy,  that's  the  start  of  2011,  because  in  2011  we're
going to transfer a whole series of districts to the Afghans,"
Morin  said  on  Thursday,  AFP  reported.  

The  French minister  further  added that  allied  forces  would
begin  withdrawing  from  Afghanistan  according  to  the
scheduled time. 

"At that moment, there could be the first movements, or first
withdrawals  of  Allied forces  from Afghanistan.  In  any case,
that's the calendar set by Barack Obama, that in 2011 the
first American troops could quit Afghanistan," he went on to
say. 

Morin insisted, however, that the decision to withdraw was "in
no way linked" to a taped warning message broadcast by the
Al-Jazeera  television  network  Wednesday  on  abduction  of
Westerners. 
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In an audio recording, a voice claiming to be Bin Laden stated
that last month's kidnapping of seven foreigners, five of them
French, in the Sahara Desert in northern Niger was a warning.

"How  could  you  take  part  in  occupying  our  countries  and
support the Americans in killing our children and women, and
then expect to live in peace and security?" the voice asked. 

France has 3,750 troops in Afghanistan, according to NATO's
International Security Assistance Force. 

A new survey conducted by IFOP,  a  France-based research
institute,  shows  that  majority  of  the  French  are  against
military presence in Afghanistan. 

The poll,  released on October 26, found that 70 percent of
French  citizens  oppose  the  Afghan  war  and  want  an
immediate  withdrawal  of  French  troops  from  the  war-torn
country. 

France’s military presence in Afghanistan 
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Fighting alongside US troops since 2001, the French military
deployment in Afghanistan reached 3,750 soldiers in 2009.
FRANCE 24 takes a closer look at where French troops are and
what they are doing across this troubled country. 

By FRANCE 24 

France has been in Afghanistan from the very beginning of
combat  operations,  following  the  launch  by  the  US  of
operation  “Enduring  Freedom”  on  October  7,  2001,  in
response to the September 11 terrorist attacks.

The International  Security  and Assistance Force  (ISAF)  was
officially  created  at  the  Bonn  conference  on  December  5,
2001. The following day, a battalion of 220 French soldiers
arrived in the Afghan town of Mazar-e-Sharif, in the north of
the country.

In  November  2009  the  French  contingent  numbered  some
3,750 men and women. In December, however, US President
Barack  Obama  called  on  his  allies  to  increase  their  troop
commitments.  This  request  was  initially  ignored by France,
which  finally  relented  in  February  2010  with  the
announcement  it  would  sent  80  “gendarmes”  to  work  in
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support  of  the  Afghan  National  Army,  bringing  the  French
commitment to more than 3,800.

French military presence in AfghanistanFrance 24

Air  support (Dushanbe, Tajikistan): Two Transall  C-160,
military transport aircraft, ensure the delivery of supplies into
the conflict zone. One C-135 is used for in flight refuelling.

The  Joint  Tactical  Group  of  Kapisa assists  the  Afghan
National Army in security operations in the region.

Drones  in  Baghram: Two  Harfang  drones  carry  out
monitoring and reconnaissance missions for ground troops.
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The  Headquarter  Battalion  (BCS) based  in  Kabul
coordinates logistical operations for all  French troops in the
war zone.

The Helicopter Battalion (Bathelico), also based in Kabul,
is used for ground support, surveillance, medical evacuation
missions and transporting troops.

The  aerial  combat  unit  in  Kandahar comprises  three
Mirage 2000 and three Mirage F1 jet fighters.

The Charles-de-Gaulle aircraft carrier is used for several
air support missions.

41  French  soldiers  have  died  in  combat  operations  in
Afghanistan.  The  deadliest  attack  came  in  the  summer  of
2008, when a Taliban ambush in the eastern valley of Uzbin
killed 10 French soldiers and wounded 21 others.

131



فرنسا تقرير
مفصل

ويكيليكس

ANALYSIS: Leaked cables expose French establishment

support of US in Iraq and Afghanistan 

Friday,  24  December  2010  16:14  Henry  Adams  and  Fred

Moreau 

So far WikiLeaks has released 110 cables from the U.S. 

embassy in Paris.  --  The Trotskyist website WSWS said Friday

that they show "how the French political establishment has 

moved to support the illegal U.S. invasions of Iraq and 

Afghanistan.  Under the guise of the 'war on terrorism,' the 

French ruling class supports Washington to secure its own 

imperialist interests, acting with contempt for public 

opinion."[1]  --  Kumaran Ira noted that before the 2007 

presidential elections, both the ultimate victor, Nicolas 

Sarkozy, and the Parti Socialiste opposition were at pains to 

make clear to U.S. officials that their future policies would not 

be overtly anti-American, like the policy of President Jacques 

Chirac with respect to the war in Iraq.  --  "Such cables expose

the basic hypocrisy of the P.S., which has issued tactical 

criticisms of U.S. wars and occasionally opposed war-related 
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measures in the National Assembly, when its position would 

not affect the outcome of the vote.  When speaking privately 

to U.S. officials, however, the P.S. makes clear that its 

'principles' will not prevent it from 'flexibly' accommodating to

all the wars of the U.S." ...

1.  WIKILEAKS CABLES EXPOSE FRANCE'S 

COLLABORATION WITH U.S. IMPERIALISM

By Kumaran Ira

WSWS

December 24, 2010

http://www.wsws.org/articles/2010/dec2010/fran-d24.shtml

Cables leaked to WikiLeaks expose how the French political 

establishment has moved to support the illegal US invasions 

of Iraq and Afghanistan. Under the guise of the “war on 

terrorism”, the French ruling class supports Washington to 

secure its own imperialist interests, acting with contempt for 

public opinion.

In particular, the U.S. occupations of Iraq and Afghanistan are 

extremely unpopular.  Over 65 percent of the French 

population opposes the war. Nonetheless, France’s major 
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parties have committed to aggressive war, lining up with the 

US to defend French imperialist interests abroad, while 

destroying the living standards of the working class through a

series of austerity measures at home.

Cables published on WikiLeaks show that Sarkozy and his 

political team were in frequent contact with the U.S. 

diplomats long before assuming the French presidency in 

2007.  This was part of a broader attempt by Paris to mend 

relations with Washington.  Though Chirac kept French 

airspace open to U.S. military flights to Iraq, Washington 

never forgave Chirac’s opposition to the U.S. invasion of Iraq 

at the United Nations in 2003.

Sarkozy’s relations with the U.S. were so close that he 

confirmed his candidacy for the 2007 presidential election to 

the U.S. embassy some 16 months before he did so to the 

French public in 2006.

According to one cable, “Sarkozy lamented the troubled state 

of U.S.-France relations during recent years.  He drew a sharp 

distinction between disagreeing with friends and undercutting

them.  He said, ‘we should always be able to disagree.’  

Calling it something he ‘would never do’, he cited President 
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Chirac’s, and then-Foreign Minister de Villepin’s, use of 

France’s Security Council veto against the U.S. . . . as an 

unjustifiable and excessive reaction to a difference of views.”

Shortly before Sarkozy announced his candidacy, the U.S. 

embassy in Paris wrote, “He is a markedly different 

presidential heavyweight, pro-American and committed to 

free-market principles.  Sarkozy is the French political leader 

most supportive of the U.S. role in the world.  Sarkozy has 

told the Ambassador on several occasions that France needs 

to help the U.S. ‘get out of Iraq.’  Sarkozy's pro-American 

orientation has earned him the sobriquet ‘Sarkozy the 

American,’ and his affinity for Americans and the U.S. is 

genuine and heartfelt.”

In fact, Sarkozy’s “affinity” for the U.S. is mainly the 

grovelling admiration of a little imperialist thug for a more 

powerful imperialist thug, while dealing more ruthlessly with 

the workers at home.  This is quite clear from Sarkozy’s 

policies.  Once Sarkozy was in power, he carried out social 

cuts, praising U.S.-style free-market economic policies, and 

reinforced the French contingent in the NATO occupation of 

Afghanistan.
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In his desire to ingratiate himself with Washington, Sarkozy 

went so far as to tell U.S. officials that he might send French 

troops to Iraq in support of the U.S. occupation if elected.  In 

2006, Sarkozy met Bush’s Justice Minister Alberto Gonzales 

during the latter’s visit to Paris.  The U.S. ambassador wrote, 

“Sarkozy stated that France and the international community 

would have to help the United States resolve the situation in 

Iraq, as the U.S. could not do so alone; perhaps with 

international forces eventually replacing the U.S.”

Ultimately, Sarkozy did not send troops to Iraq in the 

aftermath of his election in 2007, for fear of provoking mass 

opposition.  However, Sarkozy has continued his collaboration

with the criminal policies of U.S. imperialism, such as the war 

in Afghanistan, in violation of public opinion.  According to 

one U.S. diplomatic cable, Sarkozy views this policy with 

pride.

In September 2006, Sarkozy for the first time met briefly with 

George W. Bush during a meeting with the latter's national 

security adviser, Stephen Hadley.  The secret cable says, 
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“Sarkozy said he felt ‘proud and honored to meet with 

President Bush.’ . . . Sarkozy went on to explain that he 

considers it an opportunity to ‘affirm my loyal friendship for 

the U.S., which, though it may be unpopular’ (in France), ‘I 

nevertheless openly avow.’”

Sarkozy was rewarded with his cut of the spoils.  After his 

election, French oil firm Total won bids for oilfields in U.S.-

occupied Iraq, and France opened its first military base in the 

Persian Gulf.  In 2008, France sent more French troops to 

Afghanistan to support the NATO-led occupation of 

Afghanistan.  In 2009 Sarkozy announced that France would 

rejoin NATO’s command structure, in which France had not 

formally participated since 1966.

While occasionally making tactical criticisms of Sarkozy’s 

foreign policy, the main bourgeois “left” party, the Parti 

Socialiste (PS) -- and its political satellites like the Parti 

Communiste Français (PCF) -- support Sarkozy’s alignment 

with U.S. imperialism.  These parties have themselves played 

an important role in French imperialist policy, such as 

France’s participation in the Afghan war.  In 2001 the P.S.-led 

“Plural Left” government (PS, PCF, and Greens) of then-Prime 
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Minister Lionel Jospin sent troops to Afghanistan.

The P.S.’s commitment to U.S. wars of aggression exposes the

political bankruptcy of petty-bourgeois pseudo-“left” 

organizations like France’s Nouveau Parti Anti-capitaliste 

(NPA), who argue that the PS is part of the “left” and must be 

pushed to the left.

One such indication of the P.S.’s commitment to war and 

imperialism was the fact that several of its members defected

to serve in the conservative Sarkozy administration.

The U.S. embassy was delighted when Sarkozy nominated 

Bernard Kouchner as foreign minister.  Kouchner was a former

P.S. member, who openly supported the U.S. invasion of Iraq 

on the basis of lies that Iraq had weapons of mass 

destruction.  According to the U.S. embassy, “Kouchner’s 

nomination to lead the Quai d’Orsay [the French foreign 

ministry] represents the accomplishment of the dream of a 

lifetime.”  Kouchner’s 2007 visit to Baghdad, applauded by 

the U.S., marked a sign of France’s official reconciliation with 

the U.S. occupation of Iraq.

According to another cable, Kouchner also sought to convince
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U.S. officials that France would be a U.S. ally in Afghanistan 

over the long-term.  He met U.S. Secretary of Defense Robert 

Gates in Paris in February this year, pledging that France 

would stay in Afghanistan as long as there were U.S. forces in 

the country.

However, leaked cables show that leading P.S. figures -- such 

as former P.S. secretary François Hollande and 2007 P.S. 

presidential candidate Segolène Royal -- had long discussions 

with U.S. officials on foreign and domestic policies.

Having won the P.S. presidential nomination for the 2007 

election, the U.S. embassy wrote, “Royal has made clear that 

she opposed the U.S.-led invasion of Iraq in 2003, and what 

she saw as the high-handed U.S. dismissal of multilateral, 

U.N.-led efforts to defuse the crisis.  However, in some of her 

more recent statements on Iraq, Royal has clearly broken with

the conventional wisdom in France, particularly that of the 

French left.”

In its comment, the embassy said, “If elected, Royal appears 

to be someone who would approach world affairs 

pragmatically and would seek to maintain a close, if critical, 

relationship with the U.S.”

139



فرنسا تقرير
مفصل

In 2006, Pierre Moscovici, the P.S.’s national secretary for 

international relations, met with the visiting ambassador to 

NATO, Victoria Nuland, to discuss the positions of a potential 

P.S. administration on transatlantic relations.

A cable says, “Moscovici asserted that the P.S. leadership was

favorably disposed toward the U.S. and described the P.S. as 

ultimately less anti-American than Chirac.  While it was likely 

to be tougher on questions of principle, he judged that the 

P.S. would be more flexible in practice.  He described Chirac 

as a dogmatist who had pandered too much to domestic 

opinion, and accused Chirac of actively working against the 

U.S. in the run-up to the Iraq war and threatening a veto ‘too 

early,’ before the U.N. had had an opportunity to explore all 

possible avenues.”

Such cables expose the basic hypocrisy of the P.S., which has 

issued tactical criticisms of U.S. wars and occasionally 

opposed war-related measures in the National Assembly, 

when its position would not affect the outcome of the vote.  

When speaking privately to U.S. officials, however, the P.S. 
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makes clear that its “principles” will not prevent it from 

“flexibly” accommodating to all the wars of the U.S.

النفوذإ اليهودي في فرنسا

بييرز النفييوذإ اليهييودي فييي فرنسييا خلل النتخابييات الرئاسييية
ود الفرنسية الخيرة من خلل التأيييد الكيبير اليذي لقييه مين اليه
الفرنسيين مرشح اليمين الفرنسي نيكول سيياركآوزي، الييذي تييبين
أنييييه ميييين أمأ يهودييييية وأن زوجتييييه هاييييي الخييييرى يهودييييية.

ولهذا فقد توقع المراقبون حإدوث تغيييير فييي الموقييف الفرنسييي
من القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية بسبب الدور
الذي من المكن أن يلعبه اللوبي اليهودي الفرنسي فييي السياسيية

 ألييف700الخارجية الفرنسية، علمييا بييأن عييددهام ل يتجيياوز حإاليييا 
يهودي، بالمقارنة مع عدد العرب والمسلمين الذين يتجاوزون ستة
مليين من أصل ستين مليييون فرنسييي، ولكيين اليهييود هاييم الكآييثر

تنظيما ونفوذإا بين الطوائف والقليات في فرنسا.

وعند استعراض تطور وجود اليهود في فرنسا، نجد أن عددهام لييم
 أربعييين ألييف1789يتجاوز عند قيييامأ الثييورة الفرنسييية فييي عييامأ 

، أي بعييد1810 مليييون فرنسييي. وفييي عييامأ 26يهودي، من أصييل 
ًا متسيياوية مييع بقييية الثييورة الفرنسييية الييتي منحتهييم حإقوقيي

 يهوديا.46583الفرنسيين ارتفع عددهام إلى 

 ألييف115وحإسييب إحإصييائية صييدرت ميين الجالييية اليهودييية، فييإن 
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30، إذإ وصييل 1939 و1880يهودي قد جاؤوا إلى فرنسا، بين عامأ 
 ألفا خلل الحربين العييالميتين85، و1914-1881ألف يهودي بين 

 ألييف يهييودي.270 1939الولى والثانية، فأصبح عددهام في عامأ 

 ألفا،150إل أن هاذا الرقم انخفض بعد الحرب العالمية الثانية إلى 
 بسبب وصييول مائيية ألييف يهييودي1961-1954ثم عاد وارتفع بين 

ميييييييييييييين مصيييييييييييييير وتييييييييييييييونس والمغييييييييييييييرب.

وبعد توقيع اتفاقية أيفيان بين فرنسا والجزائيير فييي مييارس عييامأ
 ألف يهودي من الجزائر. وأصبح عييدد اليهييود فييي20، وصل 1962

فرنسا حإاليا، في المقامأ الرابع بعييد الوليييات المتحييدة وإسييرائيل
وروسيييا، وأعلييى نسييبة فييي أوروبييا الغربييية. إذإ يوجييد الن نحييو

 مليييون يهييودي فييي15سبعمائة ألف يهودي في فرنسا من أصل 
العالم.

ويوجد نصف اليهود الفرنسيين في العاصمة الفرنسييية، إذإ يعيييش
فيها من اليهود أكآثر مما يعيش في القدس.

النفوذإ اليهودي في فرنسا

يعود بداية ظهور النفوذإ اليهودي في فرنسا إلى الثورة الفرنسية،
ًا لتحرييير1791إذإ أصدرت الجمعية الوطنية الفرنسييية عييامأ  ، قانونيي

ًا مسيياوية لغيرهاييم كآمييواطنين، اليهود الفرنسيين ومنحهييم حإقوقيي
وألغيت القوانين المقيدة لحرياتهم ونشاطاتهم.
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ًا فييي إنشيياء دوليية يهودييية تابعيية وكآان نابليون أول من فكر عملييي
ًا فييي مسيياعدتهم لييه للمبراطورية الفرنسية في فلسطين، طمعيي

في حإملته لغزو الشرق.

كآما طلب من اليهود الفرنسيين أن يعقييدوا أول مجمييع لحكمييائهم
في "سان هادريان" لكي يقرروا إنشيياء دوليية يهودييية تصييبح تابعيية
للنفوذإ الفرنسي، حإتى يسيطر على الطريق السييتراتيجي لتجييارة
ًا فييي تحطيييم النفييوذإ البريطيياني فييي الشرق مييع الغييرب، وطمعيي
الشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرق.

إل أن هاذه الفكرة لم تنجح، بسبب فشل نابليون في حإملتييه علييى
سيييييييييييييييييييييييييييييييييوريا وفلسيييييييييييييييييييييييييييييييييطين.

وظهر النفوذإ اليهودي في قضية الضابط اليهودي دريفييوس الييذي
اتهم بنقل أسييرار عسييكرية إلييى السييفارة اللمانييية فييي بياريس.

 ديسييمبر/كآييانون الول ميين22وصدر الحكم على هاذا الضابط فييي 
، بتجريييده ميين رتبتييه العسييكرية، وطييرده ميين الخدميية،1894عامأ 

وسجنه مدى الحياة في جزيرة الشيطان.

ًا في وأثار أمر هاذا الضابط الرأي العامأ الفرنسي الذي اعتبره خائن
حإق الوطن، وشغل الصحافة والمسؤولين، وسقطت وزارات عييدة

بسببه، كآما انتحر العديد من المسؤولين آنذاكا.

ًا فييي تصييعيد الزمييات الييتي ًا كآييبير ولعييب اليهييود الفرنسيييون دور
أثارتها القضية فييي الحييياة السياسييية فييي فرنسييا. كآمييا اسييتغلها
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ًا فييي زعيييم الحركآيية الصييهيونية تيييودور هارتييزل الييذي كآييان مقيميي
باريس في ذإلك الوقت، لثارة المشاعر في فرنسييا وأوروبييا لييدى
اليهود لنهييم عللييوا أسييباب القضييية بمعيياداة السييامية عنييد بعييض

المسؤولين.

وأثار الروائي الفرنسي المعروف إميل زول قضية دريفييوس فييي
كآتاباته حإين هااجم المعادين للسامية في فرنسا.

وخضيييعت الحكومييية الفرنسيييية للضيييجة اليييتي أثارهايييا اليهيييود
وأصدقاؤهام، وجيء بالضابط من منفاه، وأعيدت محيياكآمته، وصييدر
قرار ببراءته من التهم الموجهة إليييه، ومنييح وسييامأ الشييرف، كآمييا

أعيد للخدمة في الجيش من جديد.

واعتبرت قضية دريفوس مثالً علييى النفييوذإ اليهييودي فييي فرنسييا
الذي بدأ يقوى ويشتد، والذي استطاع تحويييل قضييية ضييابط اتهييم

بالخيانة إلى ضابط حإكم عليه بالبراءة ومنح وسامأ الشرف.

واستغل اليهود الفرنسيون القضية بعد ذإلك بسنوات، من أجييل أن
توافييق الحكوميية الفرنسييية علييى خططهييا فييي إقاميية "الييوطن
القومي اليهودي" في فلسطين. واستطاعوا إقناعها بإصدار وعييد
ًا ميين قبييل فرنسييا بالحركآيية ًا رسييمي كآييامبو، الييذي اعتييبر اعترافيي

الصهيونية يشبه وعد بلفور.

وصدر الوعد بعد لقاءات عدة تمت بين سوكآولوف -وهاو أحإد زعماء
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وزراء الفرنسيي الحركآة الصهيونية وممثلها في باريس- ورئيس ال
ريبو والسكرتير العامأ لوزارة الخارجية جول كآامبو.

ًا تعييبر ًا كآتابييي وطالب سوكآولوف أن تصدر الحكومية الفرنسييية بياني
فيه عن عطفها على أهاداف الحركآة الصهيونية فيما يختيص بقييامأ
دولة يهودية في فلسطين. واستجابت الحكومة الفرنسية ونشيرت

، إعلنا صريحا عييبرت فيييه عيين1917في الرابع من يونيو/حإزيران 
عطفها على المخطط الصهيوني بإقامة وطن قيومي لليهييود فييي

فلسطين التي نفي منها "شعب إسرائيل".

وخضييعت منييذ ذإلييك الييوقت معظييم الحكومييات الفرنسييية للبييتزاز
اليهودي، خوفا من اتهامها باللسامية.

تنظيم اليهود الفرنسيين

تمتاز الطائفة اليهودية في فرنسا عن الجالية العربية والسييلمية
ًا مع التنظيمييات المتعييددة الييتي ترتبييط ًا وتجاوب بأنها الكآثر تنظيم

بعضها مع البعض الخر.

والتنظيمييات اليهودييية موجييودة علييى جميييع الصييعدة، الثقافييية
والسياسييية والقتصييادية والدينييية والقانونييية والطلبييية، وحإيثمييا

يوجد تجمع يهودي فهناكا تنظيم أو اتحاد يربط بعضهم ببعض.

وتوجد مائة جمعية واتحاد وتنظيم يهييودي وصييهيوني فييي بيياريس
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وحإييدهاا إلييى جييانب وجييود مكيياتب لمختلييف الحإييزاب السياسييية
الموجودة في إسرائيل.

وميين أشييهر هاييذه المنظمييات "الحركآيية الصييهيونية فييي فرنسييا"،
و"مجلس المثقفين اليهود من أجل إسرائيل في فرنسا". ودخلييت

1977العديد من المنظمات اليهودية فييي تنظيييم موحإييد منييذ عييامأ 
Leتحت اسم "المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسييا 

Conseil Representatif des Institutions Juives de France
(CRIF).الذي يرأسه آلن روتشيلد "

وبالرغم من النفوذإ اليهودي القوي فييي فرنسييا، والمتييداخل فييي
مجالت عدة فإنه أقل من النفوذإ اليهودي فييي الوليييات المتحييدة.

ويعود ذإلك إلى عدد اليهود في كآل بلد.

إل أنه من الملحإظ أن النفوذإ اليهودي في فرنسيا هايو أكآيبر نفيوذإ
يهودي في أوروبا. وهاذا النفوذإ قديم ومرتبط بالحياة اليهودية في
المجتمع الفرنسي، وقد ازداد بعد قيامأ إسييرائيل ومشيياركآتها فييي

العدوان الثلثي مع فرنسا وبريطانيا على مصر.

ومييع ذإلييك فييإن اليهييود الفرنسيييين بييالرغم ميين مسيياواتهم فييي
ًا كآيياملً الحقوق مع سائر المواطنين الفرنسيين لم يندمجوا اندماج
في المجتمييع الفرنسييي. واسييتمروا فييي التقوقييع حإييتى ل تييذوب

الشخصية اليهودية داخل المجتمع الفرنسي.

وشييدد بيين غوريييون علييى هاييذه القضييية وقييال "إن النييدماج فييي
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المجتمعات التي يعيش فيها اليهود هاو أكآييبر خطيير يهييدد اليهودييية
اليومأ".

وبالنسبة للقضية الفلسطينية فإن النفوذإ اليهييودي الموجييود فييي
الصحافة ووسائل العلمأ الخرى، أمر واضح في فرنسا.

 بهييذا النفيوذإ المسييطر1967واعترف الجنرال ديغيول بعيد حإيرب 
على وسائل العلمأ الفرنسية، مما جعل اليهييود يتهمييونه بمعيياداة

السامية.

ًا عند السياسيين الفرنسيييين ذإوي ًا أيض كآما أن نفوذإهام يبدو واضح
المصييالح القتصييادية المرتبطيية بمصييالح اليهييود، وكآييذلك داخييل

المؤسسات القتصادية والبنوكا.

كآييل ذإلييك يعطييي اليهييود الفرنسيييين القييوة فييي انتقيياد مواقييف
حإكييومتهم ميين الصييراع العربييي السييرائيلي. حإيييث أن المنظمييات
اليهودية تنتقد وتحتج باستمرار علييى السياسيية الخارجييية لفرنسييا

 إلى هاذا الوقت.1967منذ عامأ 

ولكيين هاييذا ل يعنييي أن غالبييية اليهييود الفرنسيييين يقفييون مييع
إسرائيل ضد مواقف حإكومتهم ميين القضييية الفلسييطينية. فهنيياكا
نسبة ل يستهان بهيا مين اليهيود الفرنسييين المليتزمين بمواقيف

أحإزابهم السياسية المنتقدة لسرائيل.
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الوضع السياسي لليهود

يمكن توزيع اليهود في فرنسا علييى أسيياس أنهييم موجييودون فييي
غالبية التيارات السياسية الفرنسية، من أقصى اليمين إلى أقصى
اليسار، بل إن بعضهم تزعم حإركآات وأحإييزاب سياسييية عييدة مثييل:

آلن كآريفين، زعيم أحإد التنظيمات الماوية.

وكآان لبعض العناصر من اليهود دور كآبير في الحياة السياسية في
فرنسا كآرئاسة بعضهم الحكومة الفرنسية مرات عدة أمثييال ليييون
بلومأ ومنديس فرانس، من الحييزب الشييتراكآي، وميشييال دوبريييه،
وليو هاامون من الديغوليين، أو في وجودهام الملحوظ في قيييادات

النقابات العمالية والطلبية.

،1968وجييدير بالييذكآر أن ثييورة الطلب الفرنسييية فييي مييايو/أيييار 
كآانت تتزعمها عناصر يهودية يسارية أمثييال كآريفييين وكآييوهاين، إل
أن نسييبتهم قليليية بالنسييبة للنيياخبين الفرنسيييين إذإا مييا قورنييوا

%،1.38بالوليات المتحدة، حإيييث تبلييغ نسييبتهم فييي فرنسييا نحييو 
%.3بينمييييييييا يمثلييييييييون فييييييييي الوليييييييييات المتحييييييييدة 

وهاذه النسبة ترتفع في باريس لتصل في بعض الييدوائر النتخابييية
%. وفي النهاية يبقى النفوذإ اليهودي فييي فرنسييا هاييو15.17إلى 

ثيياني أكآييبر نفييوذإ يهييودي فييي العييالم بعييد الوليييات المتحييدة، إذإا
استثنيت إسرائيل.
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وحإدث أن هااجمت المنظمات الصييهيونية الفرنسييية، بعييض التجييار
اليهود في بياريس لنهييم رفضيوا التييبرع لسييرائيل، كآميا هاياجموا
اليهييييييود المعييييييادين للصييييييهيونية كآمكسيييييييم رودنسييييييون.

ويلحإييظ أن تأييييد اليهييود الفرنسيييين لسييرائيل يفييوق حإماسييهم
لفرنسا، ومثييال ذإلييك الكيياتب الفرنسييي ريمييون آرون الييذي كآتييب

 قال فيهيا إنيه يعتييبر نفسييه1967مقالة في لوفيغارو خلل حإرب 
ًا منصهرا يبكي لعثرات فرنسا من معركآة واترلو إلييى معركآية يهودي
فردان، ويعتبر أن رايته هاي العلم الفرنسي ونشيييده الييوطني هاييو
النشيد الوطني الفرنسي، غير أنه يشعر إذإا سمحت الدول الكبرى
بدمار إسرائيل بأن تلك "الجريمة" رغم صغر حإجمها بالنسبة لهييذه
الييييدول ليييين تبقييييي لييييه الكييييثير ميييين أسييييباب الحييييياة.

علقة يهود فرنسا بإسرائيل

لم تكن هاجرة يهود فرنسا إلى إسرائيل منظمة قبل قيامها، ولكن
خلل الحرب العالمية الثانية بدأت بعييض العييائلت اليهودييية تهيياجر

إلى فلسطين هاربا من الحإتلل اللماني لفرنسا.

 إلييى3943وحإتى قيامأ إسرائيل لم يهاجر من يهود فرنسييا سييوى 
، حإيث وصل إليها1949فلسطين، وأكآثر سنوات الهجرة كآانت عامأ 

 يهوديييا فرنسيييا، وفييي السيينوات العشيير الولييى ميين قيييامأ1653
 يهوديييا.7768إسييرائيل لييم يهيياجر إليهييا ميين فرنسييا سييوى 

ومن الملحإظ أن نسبة اليهود الفرنسيين المهاجرين إلى إسرائيل
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ضعيفة، وغالبيتهم من اليهود الذين التحقوا بأقييارب لهييم هايياجروا
إليها من مناطق مختلفة من أوروبا. بل إن اليهييود الييذين هايياجروا
من مصر والجزائر وبقية دول المغرب العربي فضلوا الهجييرة إلييى

فرنسا على الهجرة إلى إسرائيل.

وقد طرح سؤال علييى عينيية ميين خمسييمائة يهييودي فرنسييي عيين
% أجييابوا بييأنه54احإتمالت الهجرة من فرنسا فكانت النتيجيية، أن 

% أجابوا بأنهم يهيياجرون فييي حإاليية33احإتمال مرفوض إطلقا، و
% لسييباب شخصييية.11% لسباب عقائدية، و2تجدد الضطهاد، و

أي أن أكآثر من نصف اليهود الفرنسيين يرفضييون الهجييرة، وحإييتى
% منهييم اختيياروا الوليييات35في حإالة الهجرة الضطرارية، فييإن 

% بلجيكيييا17% أوروبيييا الشيييمالية وبريطانييييا، و16المتحيييدة و
% إيطاليا وإسبانيا، و13% أميركآا اللتينية، و8وسويسرا وكآندا، و

ًا 7 %.4% دول أخيييييييييييرى، وليييييييييييم يعيييييييييييط جوابييييييييييي

وعييدمأ حإميياس يهييود فرنسييا للهجييرة إلييى إسييرائيل ل يقلييل ميين
% ميين اليهييود39تأييييدهام لهييا مييع بقييائهم فييي فرنسييا، بييل إن 

الفرنسييييييييييييين ل يتكلميييييييييييون اللغييييييييييية العبريييييييييييية.

ل شك أن وجود سبعمائة ألف يهودي في فرنسا يؤثر على القييرار
السياسيييي لي حإكومييية فرنسيييية، بالنسيييبة للصيييراع العربيييي
و نفسيه السرائيلي. فكيف إذإا كآيان الرئييس الفرنسيي الجدييد ها

يتعاطف مع إسرائيل؟

وللرد على هاذا التساؤل على الجالية العربية في فرنسا أن تنظييم
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نفسها وتشاركا فييي الحإييزاب السياسييية والمنظمييات الفرنسييية.
وعنييدهاا سييوف يييؤثرون علييى النخييب السياسييية الفرنسييية، وليين
يسييتطيع سيياركآوزي أو غيييره أن يتخييذ مواقييف سياسييية معادييية

للقضايا العربية.

2011التغيرات السياسية لعامأ 

انتهت فترة رئاسة الييدورات فييي المؤسسييات الدولييية مييع حإلييول
العامأ الجديد. و انضمت استونيا العضو في التحيياد الوروبييي منييذ

 إليييييييييييييى منطقييييييييييييية الييييييييييييييورو.2004عيييييييييييييامأ 

تسلمت المجر رئاسة الييدورة الجديييدة ميين للتحيياد الوروبييي ميين
البلجيك... و من أهام الملفييات الييتي سييتتناولها المجيير فييي فييترة

 للتحيياد الوروبييي و2020رئاسييتها هاييي إحإييياء إسييتراتيجية عييامأ 
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الزمة المالية العالمية. بالضافة إلى تحسين أوضاع الغجيير الييذين
يعانون من التفرقة في أوروبا و سياسات الطاقة.

إل أن قانون العلمأ الجديد الذي أقرته المجر أدت إلى نظر بيياقي
الدول العضاء في التحاد الوروبي بشك إليهييا. إذإ تؤكآييد كآييل ميين
بريطانيا و فرنسا و ألمانيا على أن قبول قانون تشكيل لجنة عليييا
لمراقبة نشرات الخبار و انزال العقوبييات علييى القنييوات الخاصيية
إذإا لزمأ المر، انه امر يتنافى مع حإرية العلمأ و انييه أميير يجييب ان
يعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييياد تقييمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه.

من جهة اجرى انضمت استونيا إليى منطقيية اليييورو المتألفيية مين
 دولة، إل ان هاذا القرار لم يسر الجميييع17 دولة ليصبح عددهام 16

فييي اسييتونيا الييتي تعتييبر البلييد القييل ديونييا خارجييية. إذإ تشييير
المعرضة في البلد إلى اليونان و أيرلندا و الضغط على اليييورو، و
يفييييدون بيييان التيييوقيت غيييير ملئيييم للنتقيييال إليييى الييييورو.

أمييا فرنسييا فاصييبحت رئيسيية الييدورة الحالييية لكييل ميين مجموعيية
الثمانييييييييييييييييييية و مجموعيييييييييييييييييية العشييييييييييييييييييرين.

كآما تغيرت الدول الخمس العضاء غير الدائمين في مجلس الميين
الييدولي، و اصييبحت كآييل ميين ألمانيييا و جنييوب أفريقيييا و الهنييد و
كآولومبيييا و البرتغييال الييدول العضيياء غييير الييدائمين الجييدد. فيمييا

انتهت عضوية تركآيا غير الدائمة في المجلس.
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خصائص النظم الدارية في الدول المتقدمة

إن من ابرز الخصائص السياسية للدول الغربية والمتقدمة :

. التنظيم الحكييومي علييى درجيية كآييبيرة ميين التخصييص ، وتوزيييع1
الوظائف وفقا لمعييايير موضييوعية غييير مزاجييية ، وذإلييك يعنييي ان

البيروقراطية على درجة عالية من الكفاءة .

.تعتمد اتخاذإ القرارات السياسية على العقلنية والعلمانية وعلى2
اسييييييييييييييييييياس النظيييييييييييييييييييامأ القيييييييييييييييييييانوني .

. ضخامة النشاطات السياسية والدارية في كآافة المجالت .3
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. وجود علقة متينة بين السلطة والشرعية تقييومأ علييى التعيياون4
مع الميواطنين  والقييادة والسياسيييين يقليل مين التناقضييات . ان
النظامأ السياسي كآفوء ويترجم المطالب الشعبية الى قرارات ول

يقصيها خارج العملية السياسية .

. هانالك تفاعل واسع بين فئات الشعب والنظامأ السياسي ، لكن5
ذإلك ليعني مشاركآة كآل مواطن . ان المشاركآة تبدأ واسعة شعبية
في اتخيياذإ القييرار السياسييي لكنهييا قييد تكييون محصييورة بيييد عييدد

محدود من القادة

خصائص البيروقراطيات في هاذه الدول :

. ضييخامة وتطييور اجهييزة الخدميية المدنييية بهييدف تنفيييذ القييرار1
السياسي ، ويغلب عليها خصييائص ميياكآس فيييبر المثالييية ، هايكليييا

وسلوكآيا.

.جهاز البيروقراطية متطور وعالي التخصص وفيه كآييوادر بشييرية2
مهنية فنية ضرورية للنجاح .

. البيروقراطييية مهنييية تعتييبر الخدميية العاميية مهنيية كآالمحاميياة ،3
بسبب اعتميياد معييايير الكفيياءة فييي التعيييين ، والتييدريب والتعليييم

وتصاحإبها سلبيات وامراض البيروقراطية العملية .
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. دور البيروقراطية واضح نظرا للستقرار والنضوج السياسي .4

. تخضع البيروقراطية لرقابة سياسية فعالة تمارسييها مؤسسييات5
سياسية محددة .

النظم الدارية العريقة .. المانيا وفرنسا

 
البيروقراطية في المانيا وفرنسا تقارب وصييف فيييبر لييذا تسييمى
نظمها الدارية بالنظم الكلسيكية ، وكآان التغير السياسييي فيهمييا

جذريا متكررا.

تمثييل فييي فرنسييا بالتعامييل العنيييف مييع الملكييية الدسييتورية ،
 ، وفييي المانيييا يتميييز الييتراث1870والحكوميية الجمهورييية لغاييية 

السياسي بالتفكك وغياب الثقافة السياسية المحددة المعالم.

لكن البيروقراطية كآييانت فييي البلييدين علييى النقيييض ميين الوضييع
السياسي .. ففي المانيا اصبحت البيروقراطيية البروسيية اساسيا
للبيروقاطييية المعاصييرة، وفييي فرنسييا تغييير الهييدف ميين الجهيياز
الداري لخدمة النظامأ الملكي ليصبح بعد الثورة في خدميية الميية .

فرنسا :

طورت فرنسا في عهد الجمهورية الخامسة نظاما اداريا يجمع بين
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القديم والحديث ويتميز بالمرونة ، وبقيت الدولة موحإدة مركآزييية ،
 وجد نظامأ برلماني رئاسي تسيطر عليه الحإييزاب1958ومنذ عامأ 
الديغولية.

ويعتيييبر اليييبيروقراطيون الفرنسييييون فيييي المسيييتويات العلييييا
الموجهين لسياسات الدارة المركآزية بصفتهم مسؤولين عيين اداء
مختلييف انشييطة الدوليية ، كآورثيية للجهيياز المنظييم الييذي انشييأه
نييابليون ، وميين اهاييم مميزاتهييم اعتبييار انفسييهم ممثلييين للدوليية
ومسؤولين رسميا اكآثر من كآونهم خدما للشعب ، ولكونهم يتكلون
ويتصرفون بأسم الدولة فهم يعتبرون انفسهم مييالكين لجييزء ميين

السيادة التي توجب احإترامهم من قبل الشعب .

والخدمة المدنية في فرنسا مهنة دائمة منذ التعيين وحإتى التقاعد
، وان النضمامأ للبيروقراطييية وبخاصيية المسييتويات العليييا عملييية
صعبة تمر بيأجراءات وقنييوات محييددة ، ويرتبييط النظييامأ التعليمييي
بنظامأ التعيين ، اذإ ان الدخول في الوظائف العليا محصييور اتيحييت
لهم فيرص التعليييم العيالي . وهاناليك نميوذإج فريييد للبيروقراطييية
الفرنسية وهاو وجود نخبة مميزة من الداريييين تتمثييل بمييا يعييرف
بالدارات الكبرى تستمد جذورهاا ميين الحقبيية النابوليونييية . وعييدد
المييوظفين فيهييا محييدود جييدا ، وتعمييل بشييكل مسييتقل ولهييا

قوانينها ، وان الدولة لتتدخل بها ال بشكل بسيط .

تطور تاريخي :

سلطة الحاكآم المطلق تسببت في تكوين الطار المركآزي الشييديد
للبيروقراطية الفرنسية ، اضافة الييى نظييامأ الرقبيياء الييذين كآييانوا
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بمثابة ادوات للملوكا والحكييامأ يمارسييون نيابيية عنهييم اختصاصييات
محددة ولهم سييلطات ادارييية واسييعة ، وترجييع نشييأته الييى العهييد
القطيياعي ، وقييد ادى ذإلييك الييى الجمييود وانخفيياض الكفيياءة تبعييا
لتركآيز السلطة وممارستها بشكل تحكمي ، ميين جهيية اخييرى فييان
البيروقراطييية كآجهيياز ضييخم بييدأت فييي الظهييور قبييل الثييورة
الفرنسيييية ، وادى ذإليييك اليييى عيييدمأ اعتمييياد الكفييياءة والختييييار
والتعيين ، لذلك تفشييت الرشوة للحصول على الوظيفة واصبحت

1789الوظيفة سلعة تباع وتشترى . ثييم جيياءت الثييورة الفرنسييية 
1795وتضييمنت فييي اهاييم مبادئهييا المسيياواة ، ومجيييء نييابوليون 

تغيييرات هاائليية فييي طبيعيية الييدول الوربييية وعمييل الدارة فظهيير
مفهييومأ الدوليية القومييية بأعتبيياره النظييامأ السياسييي الرئيييس،
وظهييرت البيروقراطييية العييامأ الحديثيية كآييأداة للقيييامأ بالعمييال
الحكومييية . ذإلييك ان نييابليون قييد ركآييز فييي الدارة علييى النظييامأ
والتسلسل الرئاسي والتخصص والمسؤولية وادخل بعييض الملمييح
العسكرية الييتي تؤكآييد علييى تحديييد المهييامأ والتوجيهييات بوضييوح .
ونشييأ مجلييس الدوليية الييذي مييارس الصييلح الداري ميين خلل
الدراسييات والتوصيييات .. وقييامأ نييابليون بتعميييم مبييدأ الجييدارة
كآأسيياس للتعيييين فييي الوظييائف العليييا ، واكآييد علييى الموهابيية
والتدريب والتعليم ، وانشأ المدرسة التقنية ( البولتكينييك ) لتكييون

مصدرا مستمرا من الموظفين المؤهالين.

 
ولعب مجلس الدولة دورا مهما في تحقيق الصلح الييوظيفي ميين

خلل ممارسته الرقابة القضائية على اعمال الدارة.

 من العوامييل1945وكآان انشاء المدرسة الوطنية في الدارة عامأ 
المؤثرة جدا في الصلح الداري ، وعلج مساويء البيروقراطييية ،
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كآما ان صدور نظامأ الخدميية المدنييية بعييد الحييرب العالمييية الثانييية
 كآان له اثره في تغيير الهدف من الجهاز الداري الذي انشييأ1946

اساسييا لخدميية النظييامأ القييديم ثييم ليصييبح فييي خدميية الميية بعييد
 نظامأ جديد لترتيب الوظائف وتوصيييفها1948الثورة . وصدر عامأ 

 صدر نظييامأ موحإييد للخدميية المدنييية يعالييج حإقييوق1956وفي عامأ 
ومستويات الموظفين المدنيين، ومعالجيية سييلبيات البيروقراطييية

الفرنسية.

 عهد الجمهورييية الخامسيية طييورت فرنسييا نظامييا1958وفي عامأ 
اداريا يتميز بالمرونة وبقيت الدولة موحإدة مركآزيا وبقي المحافظ

 كآافة ، الييتي96ممثل للسلطة المركآزية في محافظات فرنسا ال 
تمثل وحإدات الحكم المحلييي الرئيسيية منييذ عهييد نييابوليون ، وحإييل
النظامأ البرلماني الرئاسي الذي سيطرت عليه الحإييزاب الديغولييية
محل النظامأ البرلماني الذي كآان يعتمد علييى الحإييزاب المتعييددة .

 اسييتطاع رئيييس الجمهورييية بعييد التعييديل الدسييتوري1962وعامأ 
الذي اصبح الرئيس بموجبه ينتخييب ميين قبييل الشييعب مباشييرة ان
تكييون لييه السيييطرة علييى مجلييس الييوزراء ، فتقلصييت سييلطات
الجمعييية الوطنييية – البرلمييان . وتييم الفصييل بييين السييلطتين
التشريعية والتنفيذية اذإ لم يعد ممكنييا للييوزير الجمييع بييين منصييبه
الوزاري وعضوية البرلمان . ومن ناحإية تنظيمية قسييمت الحكوميية

 وزارة تنقسم كآل منها الى عدة دوائر مركآزية .15الى 

 :البيروقراطية اللمانية

اهاتمت المانيا بنظامأ الخدمة المدنية وركآزت على السعي لتحقيييق
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الكفاءة الوظيفية اعتقادا منها انها اهام وسائل الدارة العامة فيي
اداء دورهاا.

 
وقد اتسمت البيروقراطية اللمانية: 

. الطابع القانوني الذي ورثتيه عين الثقافية الرومانيية القانونيية1
مما جعلها تجمع قوانين الخدمة المدنية في قانون واحإد.

. الطابع المركآزي وجنوح المانيا في نظامها السياسي الى اتبيياع2
اسلوب بوليسي فييي ادارة شييؤونها وسيييطرة نظامهييا العسييكري
علييى الحييياة اللمانييية مييدة طويليية ، فتييأثرت الدارةالعاميية بهييذا
المناخ ، حإيث كآانت التنظيمييات الدارييية تييدار بأسييلوب عسييكري ،
مثييل وحإييدة التييوجيه وعييدمأ تفييويض السييلطة وسيييادة السييلطة
المطلقة ، وتحكم عامل السييرية فييي العمليييات الدارييية وانعييزال

الموظف العامأ عن المجتمع .

ويمكن القون انييه عقييب الحييروب وخللهييا كآييانت توجييد الدارتييان
العسكرية والعامة ، وترتب على ذإلك الوجود العسكري في الخدمة
المدنييية ان تتعقييد ظيياهارة البيروقراطييية حإيييث ضييعفت الكفاييية
الدارييية ، وفشييلت اكآييثر البرامييج الدارييية بسييبب نقييص الكفيياءة
والخبرة لدى الموظفين ، اتسمت بالجمود لعدمأ قدرة العسييكريين
بييالتكيف مييع متطلبييات الخدميية المدنييية والتطييورات الجتماعييية

والسياسية .
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.نمو حإجم التنظيمات البيروقراطية وتعقدهاا واصابتها بييالجمود ،3
وبخاصة عقب الحروب. 

.اصبت البيروقراطية اللمانية بسيبب كآيل ذإليك بكيثير مين اوجييه4
الفساد والرشوة والجاسوسية والبوليسية .

وبعد الحرب العالمية الثانية وفي اوائييل الخمسييينات بييدأت حإركآيية
اصييلح وظيفييي واسييعة النطيياق لعلج جهيياز الخدميية المدنييية
ومساويء البيروقراطية اللمانييية ، فقييد اصييدرت قييوات الحإتلل
قرارات لتخليص البيروقراطية اللمانية من الطابع العسكري ومن
العسكريين النازيين .. ومن ثم التأكآيد على مبدأ تكافؤ الفرص في
الحصول على الوظيفة العاميية واعييداد برامييج تدريبييية للمييوظفين

 صييدر1953بمختلف فروع المعرفة وفق تخصصاتهم . وفييي عييامأ 
نظامأ الخدمة المدنية التحادية في المانيا الغربية الييذي قييامأ علييى
المفاهايم الساسييية الحديثيية فييي مجييالت الوظيفيية العاميية الييتي

تعتمد مبدأ الجدارة في الختيار والتعيين .

يتضح ان النظم الدارية البيروقراطية في فرنسا والمانيا قييد ادت
دورا اكآييثر اهامييية فييي وضييع السياسييات العاميية للدوليية وتخطيييط
برامجهييا ، وقييد كآييان هاييذا الييدور المهييم نتيجيية طبيعييية لتوحإيييد
البيروقراطييية وحإاجيية النظميية السياسييية الييى العتميياد علييى
البيروقراطييية القائميية ذإات الرسييوخ والسيييطرة والقييدرة علييى
تسيير الشؤون العامة، ومن ثييم اصييبحت البيروقراطييية الحكومييية
فييي موقفيمكنهييا ميين التييأثير علييى مييالجهزة السياسييية حإيييث
اسيتطاعت بصيلحإيتها واسيتقرار هاياكآلهيا واسيتمراريتها الداريية
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وكآثرة الموظفين المهنيين في اعلييى المسييتويات فييي السييلطة ،
في المراكآز المهمة في الدوائر الوزارية ، وفي المناصب القيادية
في معظم الصناعات التابعة للدوليية ان تعييوض القيييادة السياسييية

المتغيرة بتغير السلطة .

وخلصة القول ان البيروقراطيات الكلسيكية في فرنسا والمانيييا
قييد اسييتطاعت الحفيياظ علييى السييتمرار فييي ادارة الشييؤون
الحكومية وخدمة الدولة أيا كآان القائمون عليها ، وعلى الرغم من
مهارات وقدرات وكآفاءة النخبة البيروقراطييية ال ان اعضيياءهاا لييم

يسعوا الى المناصب السياسية.

:المصادر 
.فيرل هايدي ، ترجمة الدكآتور محمد قاسم القريوتي " الدارة المقارنة1
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صور للقوات الفرنسية في أفغانستان

162



فرنسا تقرير
مفصل

163



فرنسا تقرير
مفصل

164



فرنسا تقرير
مفصل

165



فرنسا تقرير
مفصل

166



فرنسا تقرير
مفصل

ملحق لخرائط فرنسا
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مأ2011   هاي الموافق لفبراير 1432  تم بحمد الله في ربيع الول 
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