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تتخذ المستشارة االتحادية ورئيسات ورؤساء حكومات الواليات االتحادية القرار 

 :التالي

 

في بداية  أسي تصاعدوفق و مطردةبوتيرة زيادة أعداد اإلصابات لقد أظهرت 

-SARSفي ألمانيا أن إمكانية العدوى المنبعثة من فيروس الماضي آذار/مارس 

CoV2  مرتفعة للغاية. رغم ذلك نجحت ألمانيا في أعقاب ذلك وعبر اتخاذ إجراءات

 بشكل كبير. الجديدة حاسمة في خفض معدالت العدوى اليومية

 

 20بشكل تدريجي منذ  للقيود وكذلك بعد اتخاذ االجراءات التخفيفية األولى

 يشير الوضع نيسان/أبريل، ظلت معدالت اإلصابات الجديدة منخفضة. كما ال

يعود الفضل في ذلك بشكل نشوء وشيك لدينامية عدوى جديدة. الراهن اليوم إلى 

أساسي إلى المواطنات والمواطنين الذين أثبتوا عن حّس عال بالمسؤولية والتزموا 

 بشكل رصين بقواعد التباعد االجتماعي والنظافة الصحية والمسافة الفاصلة.

 

واسعة النطاق االتحادية والواليات خطوات جديدة  من هذا المنطلق تتخذ الحكومة

، وذلك بهدف الحفاظ بشكل أساسي على فرص التعليم وتخفيف القيود االنفتاحنحو 

للشباب وتقليص الضرر االقتصادي الذي تتسبب به تدابير احتواء الفيروس 

 ولحصر التدابير المقيّدة لحرية المواطنات والمواطنين بالضرورات القصوى.

 

وعليه قامت الحكومة االتحادية والواليات معاً بتمهيد الطريق نحو االنفتاح 

والتخفيف التدريجي وحددت معالمه. في حال بقيت معدالت العدوى الجديدة 

واسعة النطاق، يتعين حينئذ الالخطوات التخفيفية الثانية هذه منخفضة في أعقاب 

ية على مسؤوليتها الخاصة مع أن تتخذ الخطوات المتبقالواليات االتحادية على 

مراعاة الخصائص المتعلقة بكل والية ومسار العدوى فيها وذلك على قاعدة مبادئ 
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النظافة الصحية والتباعد الصادرة عن مؤتمرات الوزراء المتخصصين ذات 

 الصلة.

 

مع كل درجة إضافية من االنفتاح والتخفيف للقيود، سيكون من الجوهري مواصلة 

ياد عدد داعد التباعد والنظافة الصحية بشكل منضبط ورصين، إذ إن ازااللتزام بقو

نشوء سالسل عدوى جديدة. من ب ات يفضي بدوره إلى تصاعد الخطرالمخالط

الضروري جداً بالتالي التعرف على هذه السالسل وقطعها بشكل فوري. في هذا 

الحكومة  السياق يقدم قطاع خدمات الصحة العامة مساهمة جبارة، لذلك تتوجه

والمساعدين  هذا القطاعاالتحادية والواليات بجزيل الشكر إلى جميع العاملين في 

 الكثيرين في مجال تتبع المخالطات.

 

في حال نشوء دينامية إقليمية جديدة للعدوى فسيكون من الجوهري، إضافة إلى 

تتبع المخالطات الذي يقوم به قطاع خدمات الصحة العامة، إعادة فرض قيود 

محلية في الوقت الصحيح من أجل تفادي انتشار دينامية العدوى في كافة أرجاء 

 ألمانيا وبالتالي تجنب فرض القيود مجدداً في كافة مناطقها.

 

وعليه، تتفق المستشارة االتحادية ورئيسات ورؤساء حكومات الواليات االتحادية 

 :على ما يلي

 

والقرارات المرافقة المتخذة من قبل رئيس ديوان  القرارات المشتركةتبقى . 1

المستشارة االتحادية ورؤساء دواوين رئاسة حكومات الواليات، إضافة إلى 

قرارات لجنة مجلس الوزراء المعنية بشؤون أزمة كورونا حيز التنفيذ، ما لم يتم 

 .في ما يلي اعتماد ترتيبات مغايرة لها

 

لفترة زمنية طويلة ال سيما على ضوء  بير األساسييبقى االلتزام بالتباعد التد. 2 

تخفيف القيود. لذلك من المهم جداً أن تحافظ المواطنات والمواطنون في األماكن 

 .مسافة فاصلة ال تقل عن متر ونصفالعامة على 

  

يتم استكمال هذا التدبير بضرورة ارتداء الكمامة الواقية في بعض األماكن العامة 

قى قيود التباعد االجتماعي حيز التنفيذ مبدئياً لغاية الخامس من المعينة. كما تب

في التواجد حزيران/يونيو. نظراً إلى معدالت العدوى المنخفضة تخفَّف قاعدة 

شخص واحد أو برفقة برفقة أفراد العائلة المقيمين في المنزل نفسه  األماكن العامة

 واحد منزل من أفرادمع في األماكن العامة الترافق ، ليصبح من المسموح فقطآخر 

 . أما القرارات األخرى التي سبق اتخاذها فتبقى سارية التنفيذ.فقط آخر

 

نشوء ب خطرال. حين يتم تخفيف القيود على نطاق واسع على قدم وساق، يزداد 3

حلقة دينامية للعدوى. فغالباً ما أدت أحداث محلية في بداية الجائحة إلى تنقل هذه 

لذلك تحضر الحكومة الحلقة الدينامية وإلى انتشارها الواسع في نهاية المطاف. 
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االتحادية والواليات تدابير سريعة التطبيق بشكل مستمر لدعم المناطق المعّرضة 

فرق إدارة األزمات التابعة للحكومة االتحادية بشكل خاص للعدوى كما تواصل 

  التنسيق الوثيق بينها في هذا الصدد.و والواليات المشاورات الحثيثة

 

في حال نشوء دينامية إقليمية ذات ابتداء من مستوى معيّن في مسار العدوى و

أعداد جديدة عالية للعدوى وازدياد سريع في معدالتها، يجب االستجابة على وجه 

 .فوراً في المناطق المعنية القيودإعادة فرض رعة عبر الس

 

تحرص الواليات على تطبيق فوري لخطة من القيود الصارمة تشرف سلذلك 

 دائرة ألي التابعة غير والمدن الدوائرعليها السلطات المختصة في الواليات في 

لكل مئة ألف نسمة من جديدة بشكل تراكمي عدوى  حالة 50 من أكثر تشهد التيو

 يام السبعة األخيرة.األالسكان خالل 

 

بإحاطة معهد روبرت  في الواليات الصحة العامةالسلطات المعنية بشؤون  متقو

التطورات. في حال كان مسار العدوى منحصراً محلياً وقابالً مثل هذه كوخ علماً ب

مرفق معيّن، يجوز حينئذ للتحديد مكانياً بشكل واضح، مثالً في حال انتشاره داخل 

أن تشمل خطة القيود ذلك المرفق دون غيره. أما في حال كان مسار العدوى 

موزعاً إقليمياً وكانت سالسل العدوى غير واضحة، يجب عندئذ إعادة فرض القيود 

 العامة بشكل متسق وحازم على النطاق اإلقليمي.

 

 أقل هو ما إلى وتصلعدالت ويجب أن تبقى هذه التدابير قائمة إلى أن تنخفض الم

على األقل. لية تامتسبعة أيام  لمدة من السكان نسمة ألف 100 لكل حالة 50 من

قيود على حركة الدخول والخروج غير الضرورية عالوة على ذلك يتعين فرض 

من وإلى المناطق المعرضة بشكل خاص للعدوى على أقصى تقدير إذا استمرت 

المعدالت باالرتفاع ولم تؤكد المعطيات بشكل حازم على أن سالسل العدوى قد تم 

 قطعها على نحو شامل. 

 

 

تدبيراً مهماً لدعم عملية تتبع المخالطات  "تتبع المخالطة" الرقمي. يعد استخدام 4

بشكل سريع وكامل قدر اإلمكان. لقد قررت الحكومة االتحادية في سياق تطوير 

أن تعتمد نهجاً المركزياً وتسمح للمواطنات ذات الصلة ( Appالتطبيق )

والمواطنين باستخدامه على مبدأ "الطوعية المزدوجة". هذا يعني االمتثال للقواعد 

األوروبية واأللمانية لحماية البيانات الشخصية بشكل صارم وتحفيظ بيانات 

لألسابيع الثالثة األخيرة على  أي تحفيظها، المخالطة ذات الصلة بالوباء فقط

ً الهاتف الجوال للمستخدم  بشكل مجهول ومن دون توثيق لملف تحركات و حصريا

استخدام التطبيق فقط بل الشخص. عالوة على ذلك ال ينطبق مبدأ الطوعية على 

يجب أن تكون اإلحالة المحتملة للبيانات إلى معهد روبرت كوخ بهدف تحسين 
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في حال رفض المواطن مشاركة  التطبيق ولغايات البحث الوبائي طوعية أيضاً.

 بياناته، لن تنجم عن ذلك أي نتائج سلبية على إمكانيات استخدامه للتطبيق.

 

برمجيات الصبح ت حالمااف و"منفتح المصدر". بشكل شفالتطبيق  توفيريتم 

 في ستكمن األهمية، لالستخدام على نطاق واسع جاهزة (App -تطبيقية )تطبيق ال

التعرف بشكل  ليتمكنوا منهذه اإلمكانية  المواطنينتستخدم شريحة واسعة من أن 

. لذلك بسرعةويستجيبوا بشخص مصاب بالعدوى  ت المخالطةما إذا تمعلى  فوري

نطالقاً من ذلك ستناشد الحكومة االتحادية والواليات المواطنين استخدام هذا ا

 التطبيق.

 

أن تفتح أبوابها تدريجياً للتالميذ مع مراعاة التدابير  المدارس. يتعين على 5

لنظافة الصحية وااللتزام بقواعد التباعد، على أن تطبَّق هذه التدابير االمتعلقة ب

 والقواعد في حصة التدريس وكذلك في أوقات االستراحة والنقل المدرسي. 

 

لقد تم استئناف التدريس على شكل حضور جزئي للتلميذات والتالمذة في حصص 

ر وزراء التعليم الدرس ويجب متابعة ذلك عبر خطوات إضافية بموجب قرار مؤتم

وضمن صالحيات الواليات. والهدف المنشود من ذلك هو أن تتمكن كل تلميذة 

وكل تلميذ من الذهاب إلى المدرسة مرة واحدة على األقل قبل العطلة الصيفية على 

أن يكون ذلك مرتبطاً بتطور مسار العدوى. بالتوازي مع ذلك يجب االستمرار في 

 لرقمي.تطوير خطط وخدمات التدريس ا

 

، 27/4/2020. بموجب القرار الصادر عن مؤتمر وزراء شؤون الشباب بتاريخ 6

ابتداء من الحادي عشر من أيار/مايو كحد أقصى في  رعاية األطفالاستئناف  سيتم

كافة الواليات االتحادية عبر توسيع مرن وتدريجي لمبدأ رعاية األطفال 

دف المنشود من ذلك هو أن للضرورات القصوى المعمول به حتى اآلن. واله

يتمكن كل طفل على مشارف االنتقال إلى المدرسة وقبل العطلة الصيفية من 

وتقوم الواليات  الذهاب إلى الروضة مجدداً قبل انتهاء المرحلة األخيرة له فيها.

 بتحديد التفاصيل المتعلقة بذلك. 

 

بالمسنين ودور الرعاية  الرعاية التمريضيةومرافق  ياتمستشفلل بالنسبة. 7

، فقد توافقت الحكومة االتحادية والواليات في وقت ذوي االحتياجات الخاصةبو

االستعانة بخبراء خارجيين ليتم  اتخاذ تدابير حماية خاصة بها عبر سابق على

تطبيقها في المرافق المذكورة وبحسب الخصائص المحلية المعينة. وتم التشديد في 

التدابير المتخذة ال يجب أن تؤدي إلى العزل االجتماعي التام  هذا السياق على أن

لألشخاص المعنيين. على ضوء معدالت العدوى المنخفضة، تم التوافق على أن 

تتضمن كافة الخطط والمراسيم العامة بشأن قيود التباعد االجتماعي بالنسبة لهذه 

معينة بأن يتلقّى زيارة المرافق قاعدةَ تسمح لكل مريض أو مقيم في هذه المرافق ال
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محدد بشكل منتظم، طالما لم يبرز حالياً مسار حيوي لعدوى واحد من قبل شخص 

SARS-CoV2  المرفق. في 

 

 

بشكل كامل وشامل قدر عمل آمن . نهدف أيضاً في سياق الجائحة إلى ضمان 8

اإلمكان في المجال الصناعي وفي الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. في هذا 

الصدد تقع على عاتق أرباب العمل المسؤولية الخاصة بحماية موظفيهم من 

 العدوى.

 

من الممكن التعرف سريعاً على سالسل العدوى التي تنشأ في سياق العمل. لذلك 

توافقت الحكومة االتحادية والواليات في وقت سابق على أن تطبق كل شركة في 

لألخطار باإلضافة إلى خطة م مناسب ألمانيا خطة للنظافة الصحية بناء على تقيي

الجائحة في مكان العمل. هذه القواعد ال تزال سارية.  فبما أننا ال نزال  لمواجهة

نعيش في ظل الجائحة، يجب بالتالي تفادي المخالطة غير الضرورية بين 

الموظفين والزبائن وتطبيق تدابير النظافة الصحية العامة وتقليص أخطار العدوى 

 المخالطة الضرورية عبر تدابير خاصة للحماية والنظافة الصحية.في سياق 

 

على الشركات أن تواصل تدابيرها التي تتيح للموظفين العمل من منازلهم طالما 

الحماية في سياق السلطات المختصة بكان ذلك ممكناً. في هذا اإلطار تقدم كل من 

ية االستشارة إلى العمل والجهات المسؤولة عن التأمين ضد الحوادث المهن

الشؤون والشركات وتقوم بالمراقبة والتقييم. وقد قامت الوزارة االتحادية للعمل 

الرابطة األلمانية للتأمين والواليات االتحادية و الشركاء االجتماعييناالجتماعية مع 

 ( بتقديم خطة تشمل أهم القواعد في هذا الصدد.DGUV)ضد الحوادث 

 

أن تفتح أبوابها من جديد بشرط مراعاة تدابير النظافة  المتاجر. تستطيع كافة 9

الصحية وتنظيم الدخول وتفادي طوابير االنتظار. في هذا الصدد من المهم تحديد 

العدد األقصى لألشخاص )الزبائن والموظفين( نسبة لمساحة المتجر، األمر الذي 

الفاصلة سيساهم بتخفيض خطر العدوى في المتاجر عبر الحرص على المسافات 

من جهة، وسيفضي إلى الحد من حركة األشخاص بشكل إجمالي في األماكن 

 العامة وفي وسائل النقل العام من جهة أخرى.

 

لرياضة الهواة . يتم السماح باستئناف النشاط الرياضي والتدريبي بالنسبة 10

ار مع مراعاة الشروط التي ينص عليها القر والرياضة الترفيهية في الهواء الطلق

فيما يتعلق باالستعادة في الواليات الصادر عن وزيرات ووزراء الرياضة 

 التدريجية للنشاط التدريبي والمنافسات الرياضية.

 

. يتطلب الوضع الخاص للرياضيات المحترفات والرياضيين المحترفين تقييماً 11

من الناحية القانونية. في هذا السياق تعتبر المستشارة االتحادية كذلك  -منفصالً 
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ورئيسات ورؤساء حكومات الواليات أنه من المقبول والمبّرر أن يتم استئناف 

النشاط الرياضي في الدوري األلماني الدرجة األولى والثانية لكرة القدم بالنسبة 

على تكاليفها الخاصة ابتداء من بالمشاركة فيها لألندية الستة والثالثين المخّولة 

. سوف يحدد الدوري األلماني لكرة القدم الجاري النصف الثاني من أيار/مايو

(DFL تواريخ المباريات، على أن يتم األخذ بعين االعتبار مالحظات كل من )

الوزارة والوزارة االتحادية للعمل والشؤون االجتماعية والوزارة االتحادية للصحة 

للداخلية والبناء والشؤون المحلية فيما يتعلق بخطة الحماية التي وضعها االتحادية 

الدوري األلماني لكرة القدم إضافة إلى المعايير المنصوص عليها في قرار 

. وكما ترتأي الخطة التي 28/4/2020وزيرات ووزراء الواليات للرياضة بتاريخ 

ة بتدبير للحجر الصحي تم فحصها، فيجب أن تكون بداية النشاط الرياضي مسبوق

يتم تنفيذه في معسكر تدريب عند االقتضاء. في حال دعت الحاجة إلى القيام 

باختبارات في سياق النشاط الرياضي، يجب الحرص على أن تولى األولوية على 

الدوام لضرورات االختبار في قطاع الخدمات الصحية. هذا ويُطلب من الدوري 

 خططاً مستقبلية فعالة لمنتديات الدرجات األخرى. األلماني لكرة القدم أن يصيغ 

 

. تتخذ الواليات على مسؤوليتها الخاصة وعلى ضوء مسار العدوى لكل منها 12

ومع مراعاة الخصائص المتعلقة بكل والية القرارات بشأن إعادة الفتح التدريجي 

)ال سيما الفنادق واألنزال أو لغايات سياحية  للمطاعم والمقاهي وقطاع اإليواء

المشتركة  الخطط عن المنبثقةالبنسيون وسكن اإلجازات( مع االلتزام بالشروط 

 للنظافة الصحية والتباعد الصادرة عن مؤتمر وزراء االقتصاد.

 

. تتخذ الواليات على مسؤوليتها الخاصة وعلى ضوء مسار العدوى لكل منها 13

كل والية القرارات بشأن إعادة الفتح التدريجي ومع مراعاة الخصائص المتعلقة ب

مع االلتزام  السينماصاالت الحفالت الموسيقية و للمسارح ودور األوبرا وقاعات

المشتركة للنظافة الصحية والتباعد الصادرة عن المنبثقة عن الخطط بالشروط 

 مؤتمر وزراء الثقافة.

 

مسار العدوى لكل منها  . تتخذ الواليات على مسؤوليتها الخاصة وعلى ضوء14

ومع مراعاة الخصائص المتعلقة بكل والية القرارات بشأن إعادة الفتح التدريجي 

المشتركة للنظافة  الخطط عن المنبثقةمع االلتزام بالشروط  للمجاالت المتبقية

 الصحية والتباعد الصادرة عن مؤتمرات الوزراء المتخصصين ذات الصلة:

 المحاضرات في الجامعات •

لرعاية األطفال بموجب القرار  المقيّدوإلى التنظيم االعتيادي تقال ناال •

 الصادر عن مؤتمر وزراء شؤون الشباب واألسرة.

معاهد تعلّم البالغين ومعاهد الموسيقى وغيرها من مرافق التعليم العامة  •

 والخاصة ذات المناهج الال مدرسية.

 البارات والنوادي وحانات الرقص )الديسكو( •

 المعارض •
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 مدارس تعلم القيادة •

الخدمات في مجال الرعاية الجسدية ومنها صالونات التجميل وعيادات  •

 التدليك وستوديوهات الوشم وغيرها من المرافق الشبيهة

النشاط الرياضي في كافة المنشآت الرياضية الداخلية العامة والخاصة  •

 منها، والمسابح الترفيهية والرياضية

 دنية وغيرها من المرافق الشبيهةمراكز اللياقة الب •

النشاط التابع للمرافق الرياضية والترفيهية األخرى إضافة إلى استئناف  •

 المنافسات الرياضية والرياضة المحترفة

فعاليات أو حفالت صغيرة عامة أو خاصة إضافة إلى الفعاليات من دون  •

 طابع احتفالي

الترفيهية )الداخلية أو المنتزهات الترفيهية والمالهي ومنظمو النشاطات  •

 في الهواء الطلق( 

صاالت اللعب والقمار والكازينوهات ومراكز الرهانات وغيرها من  •

 المرافق الشبيهة

 أماكن وبيوت الدعارة وغيرها من المرافق الشبيهة •

 

الفعاليات . كما قررت الحكومة االتحادية والواليات في وقت سابق، تبقى 15

ممنوعة في الوقت الراهن ومنها الحفالت الشعبية والفعاليات الرياضية  الكبيرة

الكبيرة مع الجماهير والحفالت الموسيقية الكبيرة والمهرجانات والحفالت القروية 

والمدنية والحفالت في الشوارع وحفالت النبيذ وحفالت الصيادين ومدن المالهي. 

بالنسبة لمسار العدوى، فمن المتوقع أن نظراً إلى عدم اليقين الذي ال يزال قائماً 
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