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ٌ   اللغة ٌ   إحدى اللغاتهً : ةاأللمان ٌ  الجرمان ٌَّة القارة ة فًة الغرب   ،األورب
ٌَّة والى مجموعة اللغات الهندو ـ أور تنتمًو   .حسب التصنٌف الحدٌث للغات فً العالمب

 

اي أنها تأتً بعد ، صرةعاملغات الالالمرتبة العاشرة بٌن  العالمٌة ث أهمٌتهامن حٌ تحتل اللغة األلمانٌة. 1
ٌَّة،  ٌ  اللغات الصٌن ٌ  ة، اإلسبان ٌ   ة،اإلنكلٌز ٌ   ة،الهند ٌ  ، ةالعرب ٌ  البرتغال ٌ  ة، ة، البنغال ٌ  و، ةالروس وفً ، ةالفرنس

 .طقٌن بهاالمرتبة األولى بٌن اللغات من حٌث عدد النااللغة األلمانٌة  تحتل باوورأ
ذلك بكثٌر، لكونها لغة ثقافة وفلسفة وعلم  ىاللغة بعدد الناطقٌن بها فقط، بل تتعدهذه وال تنحصر أهمٌة 

 .وإقتصاد وسٌاسة على المستوى العالمً
 

ٌِّة، وجمهورٌة النمسا، ومقاطعة اللغة األلمانٌة هً و. 2 اللغة الرسمٌة فً كل من جمهورٌة المانٌا اإلتحاد
 تٌرول منطقة ترنتٌلو فًومقاطعة لوكسمبورج، باإلضافة الى عدد من المقاطعات السوٌسرٌة و لٌشتنشتاٌن،
ن وأرلون وسانت فٌت ب، ووالٌات أوٌافرنس جنوب شرق واللوثر ، ومقاطعة األلزاساإٌطالٌ الجنوبٌة فً

والٌة فً كل من  ةاأللمانٌ من اللغات التً جرى اإلعتراف بها كلغة رسمٌة لألقلٌات كما إنها، الهولندٌة
 األلمانٌة لغة كانت اللغةو .، وفً هنغارٌا ورومانٌا والشٌك وسلوفاكٌاشلٌزفٌج الشمالٌة فً جنوب الدانمارك

بعد  حٌث حلَّت اللغة اإلنكلٌزٌة محلها 1991سمٌة فً جمهورٌة نامٌبٌا فً جنوب غرب افرٌقٌا حتى عام ر
 مهاجرة ألسباب مختلفة كما تتواجد أقلٌات قومٌة المانٌة، ناكه اإلستعمار البرٌطانً محل األلمانًإن َحلَّ 

 .دول العالمالعدٌد من فً 
 

فً  معظمهم ٌتمركز ملٌون نسمة 115على ال  فً الوقت الحاضراللغة األلمانٌة بعدد الناطقٌق زٌد ٌ. 3
 : التالً دول مختلفة كما مبٌن فً الجدول على الباقون ٌتوزعووسط اوربا 

 

 األوربٌةفً القارة  .1.3
 

 المالحظات
عدد الناطقٌن 
 باللغة األلمانٌة

 اسم الدولة

 .المانٌافً لسكان لـ هذا هو العدد اإلجمالً  
 ملٌون منهم المان والبقٌة من األجانب 77ـ  
ٌَّة،   ٌ ات أخرى فً المانٌا مثل الُزرب  ـ توجد أقل

 إال أن الجمٌع ٌتكلمون اللغة األلمانٌة   

ٌَّة جمهورٌة 82.146.111  المانٌا اإلتحاد

 .فً النمسا ـ هذا هو العدد اإلجمالً للسكان 
 ملٌون منهم المان والبقٌة من قومٌات أخرى 7557ـ  

 جمهورٌة النمسا  8.353.243

 نسمة، 7.711.211ـ ٌبلغ عدد سكان سوٌسرة  
 منهم ٌتكلمون اللغة األلمانٌة% 67   

 سوٌسرا  5.111.111

 1.847.614لزاس واللوثر ـ عدد سكان مناطق األ 
 (Elsass-Lothringen) ، 1.211.111وإن  
 نسمة منهم ٌتكلمون اللغة األلمانٌة 

 فرنسٌةالجمهورٌة ال 1.211.111

 مقاطعة لوكسمبورج  493.311 ـ الى جانب اللغة الفرنسٌة واللكسمبورجٌة 

 ـ فً هولندا، وفً والٌات أوٌبن وأرلون  وسانت فٌت 
(Eupen – Malmedy)  

 هولندا 386.111



 إٌطالٌا 333.111 من سكان منطقة تٌرول الجنوبٌة% 67ـ  

 المملكة المتحدة 231.111 

 بولونٌا 151.111 معظمهم بقاٌا السكان األلمان فً منطقة شلٌزٌن  

 اٌرلندا 111.111 

 إسبانٌا 111.111 منهم فً جزٌرة بالٌرا 61.111ـ  

 من مجموع% 25 ذلك فإنَّ  باإلضافة الى .ـ المانً مهاجر 

 ملٌون تعلموا اللغة األلمانٌة 2.5السكان، اي    
 الثالثة فً البالد الرسمٌة ـ تعتبر األلمانٌة اللغة 

 بلجٌكا 78.111

 ـ فً القسم األوربً من روسٌا 
 ـ فً سٌبٌرٌا 

75.111 
767.311 

 روسٌا

 مانٌارو 45.111 فً رومانٌا ىـ من السكان القدام 

 الٌونان 45.111 

 مقاطعة لٌشتنشتاٌن  35.446 ـ الى جانب اللغة الفرنسٌة 

 أوكرانٌا 35.111 

 هنغارٌا 35.111 

 التشٌك 31.111 األلمان قبل الحرب العالمٌة الثانٌةالسكان ـ بقاٌا  

 الدانمارك 15.111 ـ جنوب الدانمارك فً والٌة شلٌزفٌج الشمالٌة 

 سلوفاكٌا 5511 

 صربٌا 5111 

 كرواتٌا 3.111 

 سلوفٌنٌا 1631 
 

 القارة األمرٌكٌة فً . 2.3
 

 المانٌا أعقاب الحرب العالمٌة الثانٌة منـ معظمهم ممن هربوا  
 حالٌا منهم ٌتكلمون األلمانٌةفقط ملٌون  1ـ  

 البرازٌل 3.111.111

 ةالمانٌا أعقاب الحرب العالمٌة الثانٌ منـ معظمهم ممن هربوا  
 منهم ٌتكلمون األلمانٌة 351.111الى  331.111ـ  

 األرجنتٌن 1.511.111

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 1.111.111 ـ معظمهم مهاجرون منذ القرن الثامن عشر للمٌالد 

 كندا 511.111 ـ معظمهم مهاجرون منذ القرن الثامن عشر للمٌالد 

 شٌلً 211.111 ب العالمٌة الثانٌةالمانٌا أعقاب الحر منـ معظمهم ممن هربوا  

 بارغواي 166.111 المانٌا أعقاب الحرب العالمٌة الثانٌة منـ معظمهم ممن هربوا  

 المكسٌك 111.111 ـ معظمهم مهاجرون منذ القرن الثامن عشر للمٌالد 

 جمهورٌة الدومٌنٌك 21.111 
 

 القارة اآلسٌوٌةفً . 3.3
 

 كازاخستان 358.111 

 إسرائٌل 211.111 



 تاٌالند  25.111 

 تركٌا 25.111 

 ٌزستانغرق 21.111 
 

 القارة اإلفرٌقٌةفً . 4.3
 

 ـ من أصول المانٌة 
 حالٌا ٌتكلمون األلمانٌةفقط منهم  311.111ـ  
 ٌحملون الجواز األلمانً 111.111ـ باإلضافة الى  

 جنوب إفرٌقٌا 1.111.111

 نامٌبٌا 31.111 لمانً لنامٌبٌامعظمهم من بقاٌا فترة اإلستعمار األ 
 

 القارة اإلسترالٌةفً . 5.3
 

 ـ أغلبٌتهم مهاجرون فً القرن العشرٌن 
 حالٌا منهم ٌتكلمون األلمانٌة 78.111ـ فقط  

 استرالٌا 211.111

 

 .مواطن 1111ً ٌقل عدد األلمان فٌها عن تالدول الباإلضافة الى العدٌد من هذا 
 

 .متوزعٌن فً كافة دول العالم ملٌون نسمة 21كلغة ثانوٌة على ال  غة األلمانٌةباللٌزٌد عدد الناطقٌن 
 
 (ISO 639II)، (ISO 639I)، (ISO 639) :هو الكود الرسمً الدولً لهذه اللغة. 4
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